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 چکيده 
آمیزه شاهنامه فردوسی،  و  ي  کنیم  تأمّل  آن  در  بیشتر  هرچه  که  است  رازناک  اي 
شویم. این  تر بنگریم، بیشتر متوجّه ظرایف زبانی و معانی تودرتوي آن مینگرانهژرف 

هاي مستقل  مقالههاي متعدد و  نماي دیریابی است که با وجود شرح اثر سترگ، متن آسان 
ها تردید است و  هایی که در ضبط آنکم نیستند بیت هاي آن، هنوزدر تبیین برخی ابهام

نماید. در این جستار پذیرفتنی نمی  هاآن ي برخی از  توضیح شارحان دربارههایی که  بیت
عنوانِ مطلق، به خالقی ي جالل  ي ویراسته شاهنامههاي  نگارندگان با واکاوي برخی از بیت 

هایی ها و ابهام نارسایی  ، دریافتند که در برخی از موارد  شاهنامهترین و بهترین چاپ  تازه
شود که یا از توجّه ناکافی به بافت متن ناشی شده یا ابهام و  در شرح ابیات دیده می

ازاین است.  بیت  نادرست  ضبط  از  ناشی  شرح،  مقاله  نارسایی  نخست  بخش  در  رو، 
. در  تري پیشنهاد شودوشش شده که با بررسی انتقادي ضبط چند بیت، نویسش موجّه ک

ها، کوشش شده  ي برخی از بیت شده درباره هاي ارائه شرح   بخش دوّم مقاله، بعد از نقد
 تري ارائه گردد.  متنی، معناي شایستهمتنی و برونون که با توسّل به منابع در
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 مقدمه .  1

  ملی ایران است که عظمت آن باعث شده که   يهترین حماسفردوسی بزرگ  يشاهنامه

از محور  عنوانِبه پژوهش  هاي یکی  اندیشه  هايبنیادین  و  گیرد  قرار  زوایاي    ان ورادبی 

  شاهنامه آن را برطرف کنند. اگرچه    هاي مختلف این متن سترگ را بررسند و بکوشند که ابهام 

ي  ها در پهنه ترین و رازآمیزترین متن یکی از پیچیده   نماید، اما در نگاه نخست، متنی ساده می 

ترین متن ادبی  سان که شاید گزافه نباشد اگر بر آن باشیم که ناشناخته ادب پارسی است؛ بدان 

مطلق نیز در همین زمینه    خالقی   (. جالل 56- 53:  1370پارسی نیز همان است )رک. کزازي،  

نماست؛ بدین معنی که حتی کسی که از پیش  متنی دشوار آسان   شاهنامه » معتقد است که:  

ها و موضوع  اي در این کتاب نداشته باشد، در همان نخستین خواندن، مضمون بیت مطالعه 

سراینده    یازمند به دقت در سخنکمتر ن  زند و خود را سخن را از جریان داستان حدس می 

اگر بهمی باریکبیند، ولی  به  بیشتري در متن کتاب گردد،  سببی ناچار  درخواهد  نگري 

  مطلق، اي از آن را دقیقاً یافته است« )خالقیکم کمتر صفحهیافت که کمتر بیتی و دست

  : نه(.9ج  ،1389

ور  متعددي بر آن نوشته شده است که هریک به فراخ  هايتاکنون شرحاینکه  بنابراین با  

، اما هنوز در ضبط یا اندي نامور گشودههاي این نامهخود، گره از برخی از فروبستگی

اهتمام به رفع این شود که  ی دیده میهایها یا لغزشآن کاستی  هايشرح برخی از بیت

بیشتر مفید    براي خوانندگانکند و  را فراهم    شاهنامهدرک بهتر    ي تواند زمینهها، میلغزش

این جستار در پی آن هستند و کوشید در  امري که نگارندگان  واکاوي    اندهباشد؛  با  تا 

بیت از  ارائه  شاهنامه  هايبرخی  سازوارتر  گزارشی  لغزشکنند،  برخی  و    ها.  ضبط  به 

نویسش یک واژه یا عبارت در بیت مربوط است و برخی از نداشتن توجّه کافی به فضاي  

رو در  درستی از بیت ارائه گردد. ازاینشود که باعث شده دریافت ناکلی بیت ناشی می

این جستار کوشش شده که در بخش نخست به بررسی انتقادي ضبط چند بیت پرداخته  

نویسش سازوارتري و  دوّم  شود  بخش  در  و  گردد  انتقادي شرح    ،ارائه  بررسی  از  بعد 

 ها، گزارش درخورتري مطرح شود. برخی از بیت
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 ی پژوهش . پيشينه1.1

رستم    و   ي رستم و سهراب حماسه   بر ، عالوه شاهنامه هاي  ي شرح و گزارش دشواري درباره 

اسفندیار  )   و  ) (،  1372رستگارفسایی  کزازي  ) 1383ـ 1379شرح  جوینی  (،  1391ـ 1382(، 

(،  1396ـ 1391فر ) ( و مهري به 1389نیسی ) (، کاظم برگ 1391مطلق ) هاي خالقی یادداشت 

اّما برخی    . گنجد ها در این جستار نمی ي آن آثار متعددي در قالب مقاله منتشر شده که ذکر همه 

از  اي  مقاله   : عبارتند از   ، شود وط می مرب   در این جستار مورد بحث    هاي بیت که به    ي از آثار 

را نقد و    شاهنامه چند بیت از  که    «، شاهنامه هایی از  با عنوان »بررسی بیت (  1373جیحونی ) 

« را  2و 1  شاهنامه هاي  ي »مالحظاتی در باب یادداشت دو مقاله  نیز   آیدنلو  . بررسی کرده است 

کوشیده  و  کرده  فروبستگی است    منتشر  از  برخی  بازنمایاند    شاهنامه هاي  که  رک.  ) را 

بدیهی است که در این جستار ابیاتی گزارش      (. 39- 71:  1385آیدنلو، ؛  88- 55:  1382آیدنلو، 

 ها مطرح شده است.  اند یا دریافتی دیگرگونه از آن شده که در آثار یادشده یا واکاوي نشده 

 

 نقد و بررسی . 2

ها، گاه از نداشتن توّجه کافی به بافت متن ناشی شده  هاي شرح برخی از بیت ازآنجاکه کاستی 

شود  هایی بررسی می و گاه، ناشی از ضبط نادرست یک واژه یا عبارت در بیت است، ابتدا بیت 

ها،  شود که لغزش هایی پرداخته می تبِع آن شرح اختالف دارند و سپس به بیت که در ضبط و به 

 ي کلی بیت حاصل شده است.  نداشتن توّجه کافی به بافت و زمینه از  

 

 اختالف در ضبط و شرح  . 1.2

 در داستان جمشید، در وصف جمشید آمده است: . 1.1.2

ــش جهــان پــر ز آواي نــوش  ز رام

ــان ــاه کیـ ــرّ شـ ــت از فـ ــی تافـ  همـ

 (44/59 ،1د  ،1389)فردوسی،       

 به فرمـان مـردم نهـاده دو گـوش 

ــ ــا ـچنی ــرین ســالیانن ت ــد ب  برآم
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تنها  بحث  يهلمسئ است.  دوّم  بیت  دوّم  مصراع  این  دستبرانگیز، ضبط  که  نویسی 

  مطلق خالقیاساس    ي هفلورانس است که اقدم نسخ و نسخ  يهخوانش را تأیید کرده، نسخ 

ترین  امّا با توجّه به اینکه لزوماً، ضبط اقدم نسخ، اصیل  بوده است.  شاهنامهدر ویرایش  

نیست و   بارها در    مطلقخالقیضبط  نیز  را    هاينویسدست، ضبط  شاهنامهخود  دیگر 

فلورانس    يهرسد که ضبط نسخنمینظراند، در این بیت نیز بههو به متن آورد  هارجح دانست 

دو   ضبط  نگارندگان  نظر  به  باشد.  نخست    نویسدستدرست  دفتر  تصحیح  اساس 

، لنینگراد و برلین »همی تافت از شاه فرّ کیان« از جمیع جهات به ضبط فلورانس  شاهنامه

نکت است.  ب(  يهارجح  و  )لن  ضبط  تأیید  در  ضبط    1نخست  خوانش  که  است  این 

دن »فرّ«، خوانش بیت را  چار باید با مشدّد خواننااي همراه است که بههفلورانس با سکت

سبکی متون کالسیک،    هايکه البتّه این امر دلیل محکمی نیست و یکی از ویژگی  روان کرد

تواند دال بر اصالت بیشتر آن شدن آن، میا بوده است و حتّی دشوار خواندههتشدید واژه

 نیز باشد. 

عالوه نمونهامّا  یادبر  نسخشده، میي  رد ضبط  در  را  بنیادین  دلیل  چندین    ي هتوان 

که درست است که حتی پیش از کیقباد، شاهان پیشدادي نیز گاه  اینس آورد. یکی  فلوران

از آنچهی امّا    شوند،»کی« خوانده می یاد نشده،گاه  به »شاه کیان«    يهبلکه در گستر  ها 

که در  این تر  مي بسیار مههدانیم. نکت را پادشاهان کیانی می  بعد از کیقباد   ، پادشاهانشاهنامه

نیز هم هوشنگ و هم جمشید آشکارا داراي »فرّ کیانی« تلقی    از بیت مدّنظر ، پیش  شاهنامه

 است: نویسش »فرّ کیان« در بیت ذکرشدهو این برهانی قاطع در تأیید  اندهشد

 ز نخچیــر و گــور و گــوزن ژیــان...

 چو خـود و زره کـرد و چـون جوشـنا

 (41  /31: 1د )همان،             

 فـرّ کیـانبـدان ایـزدي جـاه و    )هوشنگ( 

ــا ــرد آهن ــرم ک ــی ن ــرّ کی ــه ف  )جمشــید( ب

 

تر جلوه  نویس )لن و ب( را موجّهدستمهّم و بنیادین دیگري که ضبط دو    ي هنکت

ترین فرّها، فرّ کیانی بوده است: در متون پیش از اسالم یکی از مهّم  دهد این است کهمی

زرتشتی تعلّق    ايهشمار افسان فرّه است و به بخش متأخر گاه  هی»فرّ کیانی که وجه شا
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دارد و هربار نصیب ناموران و پادشاهان و پارسیان گردیده و آنان از پرتو آن رستگار و 

»فرّ کیانی نیرومند را   (. در اوستا نیز چنین آمده که397: 1380« )زرشناس، اندهکامروا شد

بسیار، از    هايچون از نیرویی درست، از پیروزي  خسرو تعلّق داشت،ستایم که به کیمی

آمدن بر دشمنانش برخوردار بود. بر اثر برخورداري از فرّ بود که  جا و فائقداد و قانون به

 . (357:1377 « )پورداوود،درستی بسیار برخوردار بودنیرویی پرتوان داشت و از تن

یشت(، سرودي  است که بر مبناي زامیادیشت )کیان  شاهنامهترین فرّه در  فرّ کیانی مهّم 

فرّ کیانی نیرومند مزداآفریده بسیار ستوده، زبردست، »است که به این فرّ اختصاص دارد. 

زکار، کارآمد و چاالک که برتر از دیگر آفریدگان است، متعلّق به شاهان ایرانی از  هی پر

گشتاسپ  خسرو و کی تا کیطهمورث، جمشید و فریدون    ،نخستین شاه پیشدادي هوشنگ

نز   هايو سوشیانت و  نو کنند«  زاده  بدان  را  گیتی  تا  (. در  119:1390  )قائمی،اده است 

آمده،  آفریده، دارایی خوب فراهمخرد نیک  يهسرود اشتایشت فر ایرانی از سویی بخشند

رویش    توان  يهها تا ژرفاي رودها و عطاکنندستیغ کوه  يهدهندفرزندان کارآزموده، بهره

از ستور برخوردار، خوب رمه، توانگر و فرهمند و از    ي سبز،هو بالش با گیاهان نودمید

بندان سالی و یخاهریمن و دیو خشک  يهدهنددشمنان، شکست  يهدیگرسوي فروکوبند

 . (117همان: ) دانداست که پورداوود آن را وجه ملی مفهوم فرّ می

بوده و هم ترین نوع فرّ در ایران باستان  فرّ کیانی« مهّمکه هم »اینبا توجّه به    بنابراین

،  انده، داراي این فر تلقی شدشدهبحث  هوشنگ و هم خود جمشید آشکارا پیش از بیت

 تر بدانیم. نیز ضبط »همی تافت از شاه فرّ کیان« را اصیل  یادشدهتر است که در بیت  موجّه

رفتن به مازندران  توانند کاووس را از  بار نمی در داستان جنگ مازندران، بزرگانِ در.  2.1.2

فرستند که به دربار بیاید، شاید بتواند کاووس  پیکی را نزد زال می  منصرف کنند؛ بنابراین 

  هی چ پادشاهیگوید که پیش از تو  کند و میرا از رفتن بازدارد. زال روي به کاووس می

 قصد مازندران نکرده:

 جادوپرســتطلســم ســت و بندســت و 

 (115 /10،  2د  ،1389)فردوسی،       

 ي دیــو افسونگرســتچــه آن خانــه 
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است:   يهدربار  مطلق خالقی معتقد  کزازي  است.  نکرده  نظري  اظهار  بیت  این 

،  شاهنامهپرستیدن در  هايرفته است. یکی از کاربردکارست در معنی جادوگر به»جادوپَرَ

(. امّا نکته این است که مصراع  354:  2،ج 1385  )کزازي،نیدن است«  رسا انجامورزیدن و به 

رو، نویسش »جادوپَرَست« حتّی در  ایني دیو و مازندران است و از هدوّم در وصف خان

تواند جادوپرست یا به تعبیر  خانه، نمی  ائه داده، نادرست است؛ زیرامعنایی که کزازي ار

فلورانس چنان    يهالخط نسخه است که »رسماشد. جوینی بر این دیدگاکزازي جادوگر ب

نویسد و  گمان )پ( را با سه نقطه میاست که اگر در جایی )ب( با )پ( مشتبه شود، بی

با یک نقطه    فلورانس )ب( در »جادو برست«  نویسدستطور است )ج( و )چ(. در  همین

جا به معنی  ر ایند رسد که »بر«مینظرن را »جادوپرست« بخوانیم. بهشود آاست. پس نمی

دیو افسونگر است و در تمام آن سرزمین    يهزیرا آنجا خان  بهره، سهم و حاصل است؛

: 3ج  ،1388  « )فردوسی،باشدرار و جادوگري بهره و حاصل آن میطلسم و افسون برق

دیدگا   (212  -211 اگرچه  است،که  تأمّل  درخور  واو  هی  به  توجّه  با  عطف،  امّا  هاي 

اي  هکه جمل ایندوپرست/ برست« نیز عطف به »طلسم و بند« باشد، نه  رسد که »جانظرمیبه

 نظر گرفته شود. مستقل در

( ترکیب »جادودَرست« را  2، س2نویس )ل، لن، ق، پ، لن  شش دست  ،حال اینبا

تر با فضاي  رسد گزینش برتر، همین ضبط است که معنایی متناسبمینظراند. بههضبط کرد

  ي هدارد: مازندران خانه و مأواي دیوان افسونگري است که دروازداستان و بافتار بیت  

ایرانیان این    ،است که البتّه در ادامه  ناپذیر نفوذ  نیرنگ و جادو بسته شده وورود به آن با  

بیشتر  گشایند و مازندران را فتح میدرِ نفوذناپذیر را می کنند. دیدگاه نگارندگان وقتی 

تان در چند بیت بعد آشکارا از »درِ مازندران« یاد شده  گردد که در همین داستأیید می

 است: 

 بباریــــد شمشــــیر و گــــرز گــــران

 (13/173:  2د،1389  ،فردوسی)  

 در شهههمر مازنهههدرانبشـــد تـــا  
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 که آتـش برآمـد چـپ و دسـت راسـت

ــد خفــت ــه از شــب دو بهــره نیارن  ک

 (502-37/501: )همان                

ــه اوالد گ  ــن تهمــتن ب  کجاســتفــت: ای

ــتدرِ شهههمر مازنهههدران  ــت سـ  گفـ

 

که در این معنا، باز هم در چناناست؛    پذیرتوجیه  « در معناي »مرز و سرحد« نیزالبتّه »در

 رفته است:کاربه شاهنامه

 ن گذر ــ ا نباشد ز دشمــــ دان ت ــــب

 ذارد از چرخِ گردنده سر ــ ه بگــــک

 (151: 3د ،240: 8د )همان،    

 تر ـــــباخ  درِرد آن  ـــ ان سپ ـــبدیش 

 در النهر  اوراءــــر از م ـــ ی مهتــــیک

 

تر  حال چه آن را دروازه و چه مرز تلقی کنیم، از ضبط »جادوپَرَست« موجّهکه در هر

پُرست:    /ست: جادو پُرالف:  وجود دارداست. در ضمن دو احتمال و نویسش دیگر هم  

،  شاهنامه دیو سفید پر از جادو یا جادوگر است. البتّه با توجّه به سبک فخیم    يهیعنی خان

 روي این احتمال بعید هم نیست.برداشتی عامیانه است، امّا به هر 

با توجّه به اینکه کاووس در سرزمین مازندران    ست نه در معناي جوینی؛. جادو بَرب

شود،  ي دیوان تعبیر میهخانبه  دران،  نیز از مازن   شاهنامهگرفتارِ سحر و جادو شده و در  

تواند در معناي  »بَر« می  »سرزمین جادو« محتمل است؛ زیرا  در معناي  »جادوبر«  ترکیب

  ، در نظر بگیریممعناي سرزمین  اگر »بر« را در    بنابراین   کاررفته باشد؛ه»سرزمین و جایگاه« ب

 رفته است:کار»بر« در این معنا بهز  نی   فرامرزنامهو   شاهنامهدر ضبطی درخور توجّه است.  

 دسـت بـر سـر گرفـت  بههرهمه بوم و  

 یـــــی خـو کنـــپارس باید کـه ب  بر

ــان               (368: 6د، 387: 2، د)همـــ

ــوران ــوي ت ــرو س ــن ب ــا ک ــپاه ره  س

 (276  :1394 ،ي بزرگفرامرزنامه)  

 همــه رــارت و کشــتن انــدر گرفــت 

 ســـر شـــهریاري همـــی نـــو کنـــی

 

 و بـوم و گـاه  بههرمن آنم که گـویی  
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در  .  3.1.2 ایرانی  از رفتنِ رستم و هفت پهلوان  گُردان، پس  داستان رستم و هفت  در 

گیرد. بعد از شکست  میپهلوانان ایرانی و سپاه توران درنخجیرگاهِ افراسیاب، جنگی میان  

  رود:زواره از الکوس، رستم به جنگ با او می

 ن توري کفنــر زیــــ د بــــ بپوشی

بند اویههههز دامن نش  د دور، نز 

 ( 113/133:  2،ج1389 )فردوسی،    

 ا پیلتن ـــوس بــــت الکـــبرآویخ 

 زه زد بر کمربند اوی هههی نيههیک 

 

در    يهدربار  مطلقخالقی که  است  معتقد  دوم،  بیت  دوم  مصراع  مصراعضبط  :  این 

ها آمده است،  نویسدست»محتمالً نویسش )ز دامن نشد دور پیوند اوي( که در برخی از  

ن  بهتر است؛ باشد گسسته نشد و  بند زره  نیفتاد و  یعنی: پیوند زره که  بر او کارگر  یزه 

نیزازاین رستم  سین  ايهرو  بر  )  يهدیگر  زد«  جوینی  (.  489:  9د  ،1391  ،مطلقخالقیاو 

»ز دامن نشد دورتر بند اوي« ضبط کرده و »بند« را بند و چاره تلقی کرده مصراع دوّم را 

کمربند تهمتن بزند، لیکن نیزه از دامن زره فراتر نرفت و   است: »الکوس خواست نیزه بر

چاره نگردید  این  کارساز  بند  )فردوسی،و  در453:  3،ج1388  «  که  »بند«  (  از  یافتشان 

یت، بند زره است نه چاره و نیرنگ. کزازي و جیحونی  مراد از بند در ب  نادرست استغ زیرا

را چنین معنا کرده   . کزازي بیتاندهدامن نشد دور پیوند اوي« ضبط کرد  مصراع دوّم را »ز

تواند دامن زره وي را با این  زند؛ امّا حتّی نمیبر کمربند رستم می  ايه»الکوس نیز  که

 . (551: 2ج   ،1393  « )کزازي،نیزه، از کمرگاه رستم دور گرداند

معنی   نقد  بهخالقیآیدنلو در  معتقد است که مطلق    مطلق خالقی»از گزارش    درستی 

برمی گرامی،چنین  محقّق  که  در   آید  است؛  دانسته  رستم  را  بیت  بعید  صورتیفاعل  که 

ي او هبر سین  ايهتهمتن بر زره الکوس کارگر نیفتد و رستم بار دیگر نیز  يهنماید نیزمی

پوشیدن ببربیان )و زره و جوشن زیر آن(،    بلکه این خود رستم است که به سبب  بزند؛

شود فاعل  ند. براساس همین، پیشنهاد میزهماوردان بر پیکرش زخمی نمی  هايافزاررزم

ت پیشین نیز فاعل دستوري، الکوس است: بر آویخت  که در بیچنانبیت را الکوس بدانیم  
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بر کمر رستم   اي هپس الکوس نخست نیزالکوس با پیلتن/ بپوشید بر زین توزي کفن.  

 . (65:1382ر.ک آیدنلو، ) افتدزند و کارگر نمیمی

جوینی، کزازي و آیدنلو    تردید دیدگاهاست نه رستم، بی  در اینکه فاعل بیت الکوس   

«  ز دامن نشد دور پیوند اوينویسشِ »  مطلقخالقیا ضبط مصراع دوّم که  امّ  درست است.

می ارجح  کردرا  اختیار  را  ضبط  همین  نیز  جیحونی  و  کزازي  و  درست  هداند  اند، 

  ح است؛ « ارجز دامن نشد دور، نز بند اويفلورانس » يهبلکه ضبط نسخ   رسد.نمینظربه

فلورانس که اقدم نسخ است همین ضبط   نویسدستچون هم ضبط دشوارتر است، هم  

که این بیت با کمی اختالف در داستان  اینها، استوارتر  این برهان  يهرا دارد و هم از هم

که تأییدي  کین سیاوخش نیز تکرار شده و »بند زره« در این بیت نیز آشکارا آمده است  

 نسبت به »پیوند« است:  بودن نویسش »بند« بر ارجح

 کــه بگسســت زیــر زره بنــدِ اوي

 (387: 2د  ،1389  )فردوسی،   

ــر کمربنــد اوي  ــی نیــزه زد ب  یک

 

ی دامن و بند زره را  مراد این است که نیزه نتوانست حتّ شدهبحث بنابراین در مصراع

 کردن زخمی کاري.بردرد و فرورود، چه برسد به وارد

  و دریافت یک بوس چاک از جانب سودابه، سیاوش  سیاوُش به شبستانبا ورود    .4.1.2

پی سودابه  شوم  مراد  میمیبه  خود  با  و  بگویم، برد  او  به  سردي  سخن  اگر  که  گوید 

براي گریز    بنابراین  گرود؛گیرد و شاه جهان به او میمیشود و جادویی پیشخشمگین می

 گوید: زیبایی سودابه میهولناک، ضمن ستایش  يههرچه زودتر از آن ورط

 نبایـــد جـــزو کـــس کـــه باشـــد مـــرا

 زوان بههيش بهها تههو  رو ههان کههنم 

ــن ــی راي مـ ــر کسـ ــه دیگـ ــد بـ  نیایـ

 (28و288/ 222 :2د  ،1389)فردوسی،    

 کنــون دختــرت بــس کــه باشــد مــرا 

 نخواهم مههن او را بههه پيمههان کههنم 

ــن ــاالي م ــه ب ــردد ب ــا او نگ ــه ت  ک
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بحث    است.  ماجراي  نخست  بیت  دوّم  مصراع  در  »زوان«  نویسش  ابیات  این  برانگیز 

فلورانس که    يهتر نسخ)س، لی، پ( و از همه مهمنویسدستکه سه  اینشگرف است با  

با توجه به    مطلقخالقی  اند.هاست، »روان« ضبط کرد  نویسدستاقدم نسخ و معتبرترین  

ح قیاسی دست یازیده و به جاي »روان«،  »زبان«، آمده، به تصحی  نویسدستکه در یازده  این

بنیادي داشته    ،»زوان« را در متن آورده و ضبط برتر دانسته است. البتّه این تصحیح قیاسی

،  3، لن3، ل2، پ، و، آ، ل 2»ل، لن، ق، ق  هاينویسدستاساس مطلق بر خالقیو احتمااًل  

تر »زبان« را در  کهن  ، با تصحیح قیاسی، »زوان« شکلانده( که همه »زبان« ضبط کرد2س

با ارجاع به دو بیت دیگر، به این تصحیح قیاسی    مطلقخالقیمتن آورده است. از دیگرسو  

 اقدام کرده است: 

 بـــه خـــوبی زوان را گروگـــان کنیـــد

ــد ــان کنـ ــخ گروگـ ــه پاسـ  زوان را بـ

 (565،744: 2د  ،1389  )فردوسی،   

 کــه چنــدین بــه ســوگند پیمــان کنیــد 

 نــدمگــر شــاه بــا بنــده پیمــان ک

 

با توجه به    مطلقخالقیامّا شایان یادآوري است که در هر دو بیت شاهد مثال، باز هم  

و »زوان« را به    زبان« آمده، به تصحیح قیاسی دست زده، » نویسدستکه در دوازده  این

نویس معتبر لنینگراد  فلورانس در بیت نخست و دست  يمتن آورده، وگرنه ضبط نسخه

که در   اوّاًل گفتنی است  تأیید ضبط »روان«،  در  نه »زوان«.  بیت دوّم، »روان« است،  در 

گروگان  شاهنامه را  »روان  ترکیب  بهبارها  ندارد  کردن«  دلیلی  بنابراین  است؛  کاررفته 

  تصحیح قیاسی   بیت یادشده را نیز »روان« ضبط کرده،  ي فلورانسکه نسخهاینررم  علی

 د:کن و آن را به »زوان« تبدیل  نجام دهدا

ــه ــان بـ ــان را روان پیمـ ــنم گروگـ  کـ

ــاروان ــ ه ــرته ب ــان مه ــد گروگ  کنن

 روان مهمـــان پـــیش کنـــد گروگـــان

ــوانر ــ اه ــرشه ب ــان مه ــد گروگ  کنی

 (541و  492: 6، د67و  11: 5)همان،د

ــم اگــر  ــ  ک ــان ،جــاه کن ــنم فرم       ک

 کننــد پیمــان تــو بــا ســرهسرب همــه

ــار شــود  جــوان امشــب ایــدر ماهی

ــ ــزدانه ب ــد ی ــان و پناهی ــد فرم  کنی
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نویسش  بسیار قاطع  دلیل این است که شاید کاتبان در  تأیید نویسش »روان«  در  تر 

ا نکته این است که در  زوان یا روان که بسیار نزدیک به هم هستند، دست برده باشند؛ امّ 

کردن«  دیگر آن »جان را گروگانکردن«، تعبیر  »روان را گروگان  به جاي عبارت   چندین بیت

 تواند مؤیّد نویسش »روان« باشد: آمده و کاربرد جان به جاي روان، می

 کـــنم گروگـــان جـــان آرزو بـــدین

 هواسـت  کـت  بـدان  جـان  کـنم  گروگان

ــدارز  ــو دیـ ــش تـ ــان رامـ ــیم جـ  کنـ

 (206: 5، د63: 1، د485/ 36: 5)همان: د

 کــنم فرمــان کــه پاســخ داد نــینچ 

 تراسـت  روانـم  خـواه   پاره  گر  و

           کنـیم گروگـان جـان تـو  پیش  همه

 

اینکه برخی    دیگر  گروگانبیتدر  را  »روان  جاي  به  را  ها  »سر  تعبیر  کردن«، 

خواسته  کند که در زمان فردوسی وقتی کسی میرفته که روشن میکارکردن« بهگروگان

گذاشته، تا پایبندي خود به عهدش را  از جان یا سر خود مایه می  ،عهدي استوار ببندد

 بیشتر نشان دهد:  

ــه پیمــان  کننــد گروگــان سرانشــان ب

ــرین ــارنج ب ــر ه ــان س ــنم گروگ  ک

 (432:  6،د114: 4د)همان:         

ــیش  ــه پ ــو ب ــد ت ــان و آین ــد فرم  کنن

        کـــنم پیمـــان بهـــرام گفـــت دوبـــ

 

قرین  بنابراین به سه  توجّه  بههبا  یادشده،  نیازي  مینظر ي  قیاسی  تصحیح  به  که  رسد 

توان  البتّه می  است.  لورانس، »روان« به جهات مختلف برترف   يهنیست و همان ضبط نسخ

به نیز  را  امر  بیتهتکمل   عنوانِاین  برخی  در  که  افزود  همهاي  جمله    هاهنسخ   يها،  از 

آن را به »زوان« تغییر داده و در   مطلقخالقیکه    اندهردفلورانس، »زبان« ضبط ک  ينسخه

 متن آورده است:

 زوان را بــه پاســخ گروگــان کنــد

 (251: 2د)همان:                    

ــد  ــان کن ــده پیم ــا بن ــاه ب ــر ش  مگ

 

ي  هتوان سرسري از نویسش »زبان/ زوان« هم گذشت. پس گویا قاعدگویا نمی  بنابراین

بستن چنین بوده که گاه که ماجرایی زیاد حاد و خطرخیز نبوده، به زبان عهد  کلی عهد
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تر به جان، سر یا »روان« عهد  هاي بحرانی دادند« و در موقعیت بستند و اصطالحًا »زبان می می 

هایی مثل بیت مّدنظر،  شان را به عهد بیشتر نشان دهند؛ بنابراین در نمونه بستند تا پایبندي می 

ي فلورانس هم آشکارا »روان« ضبط کرده است. با توّجه به قراینی که ارائه شد،  حّتی نسخه 

ي  ها از جمله نسخه ي نسخه هایی که همه بهتر است که تصحیح قیاسی انجام نشود؛ اّما در بیت 

 تواند اصالت داشته باشد. اند، این ضبط نیز می اساس »زبان« را ضبط کرده 

بههب   جاي  مینظر عالوه  به  نخست،  بیت  دوّم  مصراع  در  که  نویسش  رسد  »بیش«، 

دادن« معناي محصّلی ندارد؛ امّا اگر »پیش« به معناي  »پیش«، ارجح باشد؛ زیرا »بیش زبان

بگیریم، معنایی سازوارتر حاصل»یا    «»پیشاپیش نظر  تو« در  نزد و حضور  شود: می در 

جان عهد  در نزد و حضور تو به  چیزي یا خواهان دختت هستم و پیشاپیش و قبل از هر  

دیگر/    در معناي »نیز/  راضبط »بیش«  اگر  بندم که تا بالیدنش، گرد دیگري نگردم. البته  می

ناي »دیگر« با  بیش« در معتواند ضبطی اصیل باشد؛ هرچند »عالوه« در نظر بگیریم، میهب

 رفته است. کارمثبت بهکه در مصراع مدّنظر با فعل رود؛ درحالیمیکارفعل منفی بیشتر به

 

 . اختالف در شرح 2.2

در داستان جنگ مازندران، در خانِ سوّم هنگام کارزار رستم با اژدها، رخش    .1  .2  .2

 گر این نبرد و آوردگاه بود:نظاره

 نیامـــد بـــه فرجـــام هـــم زو رهـــا

 بخشسان برآویخههت بهها تهها کزان

 بکنــد اژدهــا را بــه دنــدان دو کفــت

 (28/375:  2،د1389)فردوسی،     

ــا  ــگ اژده ــه جن ــا او ب ــت ب  برآویخ

 چو زور و تن اژدههها دیههد رخههش

ــدرب ــوش ان ــد گ ــگفت مالی ــد ش  آم

 

و این بیت از داستان رستم و   نيرو   را در معنی   تن   يهمطلق در بیت دوم، واژخالقی

  به معنی   تن   ي شاهدمثال براي واژه  عنوانِشود، بهراب را که از زبان رستم بازگو میسه

 آورده است:   نيرو
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 تههننه دل دارم امروز، نـه هـوش و  

 (189: 2، ج1389،  )فردوسی     

 چنین گفت بـا سـرفرازان کـه مـن 

 

چون   نیز  جوینی  و  واژ  مطلقخالقیکزازي  دو  عطف ه بین  واو  »تن«،  و  »زور«    ي 

(، مصوّت کوتاه کسره را به  675  )ل   نویسدست. جیحونی و مسکو بر اساس  انده آورد

حرکت کسره گذاشته    ي »زور« و »تن«ه. دوستخواه میان دو واژاندهگذاشت  جاي واو عطف

بخش درگیر  سان با پهلوان تاجو نوشته است که: »رخش زورِ تن اژدها را دید که بدان

 .(76: 1381)دوستخواه، پیکار شده است«

به برنظرمیامّا  از سویی  جیحونی، مسکو و دوستخواه،   هايخالف نویسشرسد که 

ضبط »زور و تن« درست باشد، نه »زورِ تن«، چون مصراع نخست با اندکی دگرگونی در  

 وصف اکوان دیو نیز آمده است: 

 همه دشـت ازو شـد چـو دریـاي خـون

 (298: 3ج  ،1389  )فردوسی،    

 ونهیــنباشــد  تههنبــدان زور و آن  

 

  شاهنامه، »تن« گاه در  است  هدرستی یادآور شدمطلق بهطور که خالقیاز دیگرسو، همان

  شده بحث  نه هوش و تن«؛ امّا در مصراعرود: »نه دل دارم امروز،  کار میدر معناي »نیرو« به

باید توجّه داشت که »زور« به »تن« عطف شده و اگر »تن« را نیز در معناي زور و نیرو  

با توجّه به   . از طرف دیگرکنددار میریم، حشوي ناخوشایند بیت را خدشهدر نظر بگی

ون« و نیز با  هی»بدان زور و آن تن نباشد    :مصراعی که در وصف اکوان دیو آورده شد

است،  آمده  ، توصیف بزرگی و تنومندي اژدها  ت قبل از بیت مدّنظردر ابیا   کهاینتوجّه به  

 کل ستبر و تنومند اژدها باشد: هی، پسینتر است که مراد از »تن« در بیت موجّه

ــد رهــا  کــه از چنــگ مــن کــس نیاب

 ش هــواي منســتــــد آسمانـبلنــ

 (28:  2د،1389 )فردوسی،        

ــا  ــر اژدهـ ــیمِ نـ ــت دژخـ ــین گفـ  چنـ

 دشـت جـاي منسـتصد اندر صد ایـن  

 

مازندران  .2.2.2 جنگ  داستان  پنجم،    در  خان  کشتزار  در  در  رخش  دیدن  با  دشتبان 

بر پاي رستم میمیخشم به با چوبدستی خود  زند. رستم پس از شنیدن اعتراضِ  آید و 
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کنده   هايگوشگذارد. دشتبان با  کَند و در دست او میدشتبان را میهاي  گوش  ،دشتبان

ان خود به جنگ رستم  هیرَد. مرزبان با سپا بَشکایت می  ،»اوالد«  ،نزد مرزبانِ آن سرزمین

  ، کشدانِ حریف را میهی کشد و بسیاري از سپاآید. رستم اوالد را با کمند در بند میمی

 که: طوريهب

یک گذار   به  جوشن  تیغ  بدان   ره 

 ( 456/ 34: 2،د1389)فردوسی، 

 سر افگند خواربه یک زخم زو دو     

 

افکند خوار«    صورت »به یک زخم، دو دو سر مصراع اول را بهو جیحونی    کزازي  

امّا  اندهضبط کرد بهخالقی؛  افکندن« در حالت مجهول  درستی استنباط کردمطلق  ه که » 

و چون جمله را   اندها آن را در حالت معلوم گرفتهنویسدسترفته، اما در برخی از  کاربه

به »دو« برگردانداندهاز نگاه دستوري ناقص دید اند. عکس آن کمتر محتمل  ه، »زو« را 

خالقی )رک.  معنی خالقی  .(9/431:  1391مطلق،  است  به  کیفیت  قید  را  »خوار«    مطلق 

در، به یک ضربه دو سر رستم به هر بار با آن شمشیر جوشن»پست« تلقی کرده است: »

به معناي    ايه(. جوینی، کزازي و جیحونی اشار431  انداخت« )همان:می  را پست بر خاک

هیان  زد، از آن سپاگذار میاند: »]رستم[ هربار که یک زخم با شمشیر جوشنه»خوار« نکرد

تنه با چهار تن از آنان  (. »رستم یک275:   3ج    ،1388جوینی،« )کرددو سر از تن جدا می

بر میرآزموده است و دو دو سنبرد می :  2،ج  1393  « )کزازي،افشانده استهایشان را 

 (. 455/  276  :1380؛ رک. جیحونی،  418

»پست«؛    رفته باشد، نهکارآسانی« بهراحتی و به»به  رسد که »خوار« در معنايمینظر ا بهامّ    

 رفته است:  کارآسانی« بهیا به راحتیکرات در معناي »بهبه شاهنامهکه در چنان

ــر شــاه  ــار دشــخوار ب  خههوارشــد آن ک

ــزار  ــت در مررـ ــد و بگذاشـ ــا دیـ  گیـ

 خههوار اسههت ا ههر بگهه ر از این نيک  

 کههه شههاه و سههده مانههد انههدر شههگ ت

ــکار  ــتد از پیشــ ــن بســ ــد رســ  بیامــ

ــت  ــر رخــش برداش ــام از س  خههوارلگ

 اگــــر کــــوه آتــــش بــــود بگــــذرم

 ت ـ از پشـت زیـن برگرفـ خوارش چنـان 
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انههدرون رانههد خ  وارهههههخدنگی بدو 
 

 وارـــــرد زال ســــــه زه کـکمـان را بــ
 

 (313: 1، د255:  1، د233:  2، د22،  2،د208: 6د ،1389)فردوسی، 

رسد و بانگ خروش و  در پایان داستان جنگ مازندران، کاووس به پایتخت می.  3.2.2

 شود و:شادي مردم بلند می

ــگران  ــی و رود و رامش ــتند...م  خواس

 بزر هههان لشهههکر شهههدند انجمهههن

 اه آمدنــدــــور پیشگــــــدان نامــــــب

 (858/  63:  2،د1389)فردوسی،      

 همـــه شـــهر ایـــران بیاراســـتند 

 برآمهههد خهههروش از در پيلهههتن

 همــه شــادمان نــزد شــاه آمدنــد

 

، براي«  خاطرِهدر مصراع نخست بیت اول، ترکیب »از درِ« را به معنی »ب  مطلقخالقی

کرده خالقی)  است  تلقی  و  456:  9د    ،1391  ،مطلقرک.  »سزاور  را  در«  »از  جوینی   .)

آوردند  تم که از راه رسیده بود، فریاد برمردم، سزاوار رس  يه: »هماست  هشایسته« معنی کرد

(؛ امّا به نظر نگارندگان، با 342/  3:  1388 ،فردوسی)  د«گان لشکر در آنجا گرد آمدنو بزر

  هی توجّه به این که رستم در دربار پادشاه نیست و بعد از پیروزي بر دیو سپید، در بارگا

بهدر   است،  مشغول  استراحت  به  ترکی مینظرپایتخت  که  »از  رسد  معنی  در  در«  »از  ب 

ناست: »همه شادمان نزد  پسین نیز مؤیّد این معویژه که بیت  کاررفته است؛ بهدرگاه« به

)فردوسی،   آمدند«  پیشگاه  نامور  بدان  آمدند/  بیت    (؛63:  1،د1389شاه  از  مراد  بنابراین 

  از درگاه   شتابند،دهد و مردم به درگاهش میوقتی پادشاه، بار عام میاین است که    مدّنظر

و به اّتفاق    شوند شود و بزرگان لشکر آنجا جمع میرستم نیز خروش و فریاد بلند می

که به درگاه و اینآیند. برهانی قاطع در تأیید دیدگاه نگارندگان  رستم به بارگاه شاه می

مطلق و جوینی »در« را  اشاره شده است و خود خالقی  شاهنامهباز هم در    ، بارگاه پهلوان

که  ؛ چنان ( 98: ص 4،ج 1391  جوینی، ؛  9:657،د 1391  مطلق، خالقی رک.  ) اند  « معنا کرده »درگاه 

روز هشتم    ، گذراندند می سیاُوش و پیران یک هفته در ختن خوش  وقتی  در داستان سیاوش،  
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که با سپاهی گران به سوي دریاي چین و سند    رسد به پیران می اي  از سوي افراسیاب نامه 

 :  رسد می ورها باژ گیرد. چون این فرمان به پیران ویسه  ي این کش برود و از همه 

ــوان ــد ن ــین ش ــره زم ــوس و تبی  ز ک

 (312:  2د،1391مطلق،  )خالقی    

ــروش   ــد خـ ــوان درِ ازبرآمـ  پهلـ

 

   شود:کارا از درگاه رستم یاد میآشنیز  در داستان کین سیاوخش  یا  

ــن ــدند انجم ــاول ش ــمیر و ک  ز کش

 (381: 2د: )همان                 

 چـــو بـــاالي پرمایگـــان خواســـتند

 (184: 1د: )همان                   

ــر  ــپه سربسـ ــر  سـ  درِ پيلهههتنبـ

 

ــتند درِ پملههههههوان  را بیاراســــ

 

گردآفرید    .4.2.2 به دست سهراب،  هجیر  اسارت  از  بعد  و سهراب،  رستم  داستان  در 

و عنان و   کرده  شود و چون سر نیزه را سوي سهرابآوردگاه می  يهآشوبد و روان برمی

 دهد:کند، سهراب چنین واکنش نشان میتاب می  رسنان را پُ

 کردار آذرگشســــپهبیامــــد بــــ

 زره بههر بههرش یههک بيههک بردریههد

 (199/  133:  2،د1389)فردوسی، 

 عنــان برگراییــد و برگاشــت اســپ 

 آفریهههدبههزد بهههر کمربنههد  رد

 

سر  هب»زره بر تنش، سر  جیحونی و جوینی مصراع دوّم  بیت دوّم را به شکل   ،کزازي

کرد زیباییاندهبردرید«، ضبط  لحاظ  به  ولی  آرایو  شناسی  ؛  داشتن  علّت    ي هنغم  يهبه 

رسد. امّا  مینظر تر بهپسندیده  مطلقخالقیضبط    هاي »بر« و »یک«حروف و تکرار تکواژ

رستگار  دوّم،  مصراع  شرح  آورده:  فساییدر  دری  هاي »گره  چنین  او  تنِ  بر  را  د«  زره 

این چنین آورده است: »تمامی زره را پاره    مبارکه (. طاهري126:  1378  ،)رستگارفسایی

هاي  سهراب حلقه  يه(. شعار و انوري معتقدند که: »نیز126:    1389  ، مبارکه« )طاهريکرد

فر بیت را چنین  (. به99:  1390  « )شعار و انوري،یک بریدبهزره را که بر تنش بود یک

و زره را سراسر بر تنش    خودِ گردآفرید، به کمربند او زد  يه: »با بن نیزمعنا کرده است

 .(106: 5،د 1393  فردوسی،) «پاره کرد
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« را از نظر نقش دستوري »مفعول«  زره»  يهشارحان، واژ  ي که مشهود است همهچنان

ساختار    نخست،که    اندهنهاد دارد. شارحان توجّه نکردکه نقش  صورتیاند، درهمعنی کرد

نیزه، حلقه با  دوم    یکی جدا کند،  هاي آن را یکیزره طوري نیست که حریف جنگی 

دم بیم جان    ي جنگی که هر هآن هم در بحبوح  ،زره  هايکردن حلقهیک جدا بهاینکه، یک

«، نهاد مصراع دوّم: سهراب  فعل جمله، الزم است و »زره  بنابراین رود، محملی ندارد؛می

  هاي اش، حلقهشدّت ضربه  يهبر کمربند گردآفرید وارد کرد که به واسط  ايهچنان ضرب

  ها که ساختار متعدّي دارند، این گونه فعل  ي هزره گردآفرید همه از هم گسستند. نمون

مطلق نیز در خالقیفراوان است و خود    شاهنامهدر    ،ولی باید به صورت الزم معنی شوند

 :  است هدیگري این امر را یادآور شد هايبیت

ــر  ــنش ب ــر ت ــی ب ــرم بدرّیههدهم  چ

 بــر تــنش پوســت بدرّیههدهمــی زو 

 (218: 2؛ د48: 3د)همان:        

 همی گفت و جوشـن همـی بسـت گـرم 

ــت ــار اوسـ ــز گفتـ ــان نیـ ــت کـ  بدانسـ

 

  شود، سهراب گرفتار میدر نبرد گردآفرید و سهراب، وقتی گردآفرید در چنگ    .5.2.2

 گوید: می

ــود ــر بـ ــار مهتـ ــتن کـ ــرد داشـ  خـ

 ميههان دو  ههک برکشههيده سههداه

 (134/219:  2،د1389)فردوسی،  

 نهــــانی بســــازیم بهتــــر بــــود    

 ز بمرِ من از هر سو آهههو مخههواه

 

: در گویددر معنی این بیت بر این باور است که: »گردآفرید به سهراب می  مطلقخالقی   

کشید صف  طرف  دو  از  که  سپاه  دو  می  اندهمیان  را  ما  مکنو  بدنام  مرا  «  نگرند، 

: »در میان دو سپاه  اندهشعار و انوري در معنی این بیت نوشت .(156: 1393 ،مطلقخالقی)

 شعار و انوري،)  سباب ننگ و رسوایی مرا فراهم مکن«، ا اندهدو طرف که صف کشید

خود ببري، اسباب  با    ايهمعتقد است: »اگر مرا که اسیر کرد(. رستگارفسایی  101:  1390

 . (127:  1378 ،رستگارفسایی« )اي هدرآوردن را براي خود فراهم کردرسوایی من و حرف

ا  ان دو طرف ]ایران و توران[ که ناظر جنگ مهی»در میان سپا که محبّتی بر این باور است
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مخواه ننگ  و  عیب  من  براي  )محبّتی،هستند  است:  .(129:  1389  «  معتقد   جوینی 

گوییم، تو  م و با هم سخن میایهگونه که میان دو صف ایستاد»گردآفرید گفت: ما بدین

  فر به(. 513: 3،ج 1388 ،فردوسی« )هی و مرا اسیر کنینباید براي من ننگ و بدنامی بخوا

سوایی و ننگ  من از هر سو ر  ایران و توران براي  يهنوشته است: »در میان دو سپاهِ ایستاد

مرا میان دو سپاه    ،آیدنلو معتقد است: »با گرفتن من .(113:  5،ج1393 ، فردوسی) مخواه«

 . (150: 1،ج1395)آیدنلو،  آلود مکن«ایران و توران رسوا و ننگ

  اند هشارحان ترکیب »ز بهرِ من« را متوجّه گردآفرید دانست يهکه مشهود است همچنان   

که با  صورتیاند، نه سهراب را؛ در هو به عبارت دیگر آبروي گردآفرید را در خطر دید

توجّه به فضاي بیت و روند داستان اگر ترکیبِ »ز بهرِ من« را به معنی »به خاطرِ من«  

مناسب و  سازوارتر  معنی  بیت  میبدانیم،  رتري  و  نه  یابد  است  سهراب  با  سخن  وي 

گوید به خاطر من، خود را بدنام  بیت گردآفرید به سهراب می  در این  بنابراین  گردآفرید؛

سهراب  گیرند که پهلوانی چون  چون از هر دو سوي، سپاه بر تو خرده می  آبرو مکن؛و بی

  کهاین است  یید معنی پیشنهادي،  ي دیگر در تأه. قرین است پنجه افکندهدر با دختري پنجه

دهد که فکر آبروي  را سهراب را زنهار می، گردآفرید آشکاپنج بیت قبل از بیت مدّنظر

 خود باشد: 

 میــــان دلیــــران بــــه کــــردار شــــیر

 بر این گـرز و شمشـیر و آهنـگ ماسـت

ــوي ــر از گفتگـ ــردد پـ ــو گـ ــپاه تـ  سـ

 ســـان بـــه ابـــر انـــدر آورد گـــردبدین

 خــــرد داشــــتن کــــار مهتــــر بــــود

 (218-214/ 134  :2،د1389)فردوسی،

ــر  ــت اي دلی ــود و گف ــدو روي بنم  ب

 نظاره بـر ایـن جنـگ ماسـتدو لشکر  

 کنون من گشـاده چنـین روي و مـوي

ــرد ــت نب ــه دش ــري او ب ــا دخت ــه ب  ک

 نهـــــانی بســـــازیم بهتـــــر بـــــود

 

شوند و َتهمتن از  با رسیدنِ خبرِ کشتن سیاوُش به دربار ایران، همه سوگوار می.  6.2.2

می به هوش  از  بعد  و  می  ،آمدنهوشرود  کیکاووس  درگاه  به  را  روي  کاووس  و  نهد 

 : است  شده  کند که باعث مرگ سیاوشیمی سرزنش
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 بــــه رزم افســــر نامــــداران بُــــدي

 چو در جنگ بههودی سرافشههان ب ههدی

 (53/  382:  2،د1389)فردوسی،      

ــدي  ــاران بُ ــودي به ــزم ب  چــو در ب

 چو بر اه بههودی د رافشههان ب ههدی

 

ي ترکیب  هو جوینی دربار  اندهخود نیاورد  ي هنسخجیحونی و کزازي این بیت را در  

افشان صفت  دُر»  اند کههچنین استنباط کرد  مطلقخالقیافشان( چیزي ننوشته است.  )دُر

  ،مطلقخالقی« )ستسخنان نیکو ا  يهمروارید و کنایه از گویند  يهفاعلی، به معنی افشانند

 . (717: 9د  ،1391

 داستان منوچهر نیز، در صفت زال با کمی تغییر آمده است:بار دیگر در  این بیت یک

ــ  ــتش ب ــلهدو دس ــاي نی  کردار دری

 چــو در جنــگ باشــد سرافشــان بــود

 (187: 1د: )همان                   

ــل  ــر دارد و زور پیـ ــیر نـ  دل شـ

 چــو بــر گــاه باشــد دُرافشــان بــود

 

 دانسته )کزازي،  خشان«که در این بیت کزازي ترکیب »دُرافشان« را ریختی دیگر از »در

بلیغ تلقی    داراي سخن  درافشان را کنایه از سخندان و  مطلقخالقی( و  513:  1،ج 1393

نظر نگارندگان، ترکیب »دُرافشان« در  به    (. امّا219:  9،د1391  ،مطلقخالقیکرده است. )

بخشندگی  د و کنایه از سخاوت و  به دو دلیل، در معناي حقیقی خوشاهنامه    هر دو بیت

دو  کاربه آنکه  یکی  است؛  و741نویس)قاهره  دسترفته  جاي  894)برلین    (  به   ،)

را تأیید و تقویت    اند که معنایی حقیقی ترکیبِ »دُرافشان«ه»زرافشان« ضبط کرد  ،»درافشان«

شندگی و رزمندگی  قبل از هر دو بیت، توصیف بخ هايکه بیتاینتر  دلیل محکم کند؛می

است که در این صورت »دُرافشان«    هی شکل توأمان آمده است و بدیزال و سیاوخش به

 نیز در معناي بخشندگی و زرافشانی باشد. 

از سیاوش می.  7.2.2 کیکاووس  داستان سیاوش،  در  که گروگانوقتی  به  خواهد  را  ها 

ی  هایماند که در قبال گروگانسیاوش سخت مردد میدربار بفرستد و روي به جنگ آرد،  

  ي هافراسیاب براي تضمین پیمان آشتی فرستاده، چه باید بکند. بهرامِ گودرز و زنگکه  

 گویند:ها، خطاب به سیاوش میگروگان يهشاوران دربار
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 رها کن نه بر تـو چـک سـت و گـوا

 (1069/  272: 2،د1389)فردوسی،    

 دلت گر چنـین رنجـه گشـت از نـوا 

 

زند که  ها شور میبیت را چنین دریافته که: »اگر دلت به خاطر گروگان  مطلقخالقی

  اي هها به کسی چک و برات ندادها را بکشد، آنان را آزاد کن، چون براي آنکیکاووس آن

ها در برابر  تو نسبت به گروگان و گواه و شاهد نیست. به سخن دیگر:  و کسی بر کار ت 

ها را پیش او بفرستی، چون  موظف نیستی که آن  بر گردن نداري و  ايهکیکاووس وظیف 

  خالقی « )کردن فرمان صادر کرده استمورد جنگاش به تو فقط در  کیکاووس در نامه

هاست که نگران  سبب گروگان(. کزازي بر این باور است که »اگر به627:  9د،1391  ،مطلق

رها کن. مگر نه این است که  ها را  گذار و گروگانایی، این رنج و آزار را فروهآزردو دل 

باید  باره، گواه توست و در جنگ میدراینی رواست و جنگ،  هایدر جنگ چنین رفتار

هاي گوناگون را در پیش  رزمی، شیوه  هايروش  ي هبسته به چگونگی رخدادها، بر پای 

 .(356: 3ج 1393،  « )کزازيگرفت

رت سؤالی بخوانیم دشواري بیت  وصجوینی چنین استنباط کرده: »اگر مصراع دوّم را به   

بدمیبرکنار معنی  پس  میینشود.  سیاوش  گونه  به  بهرام  از  میشود:  دلت  اگر  گوید: 

ت گروگان جنگ  پدر،  نزد  در  آیا  پس  بروند.  تا  کن  رها  را  آنان  است،  رنج  در  با  ها  و 

 . (342: 4،ج1389 تواند بر وفاداري تو گواه باشد؟« )فردوسی،ی نمیهایتن افراسیاب، به

هیچ     نگارندگان  نظر  یاد به  تعابیر  از  نمی یک  درست  رها شده،  از  و صحبت  کردن  نماید 

کردن  ي جنگ اش فقط درباره است کاووس در نامه   مطلق گفته ها نیست. اینکه خالقی گروگان 

سخن رانده، درست نیست؛ زیرا کیکاووس به بانگی هرچه آشکارتر در نامه ضمن پافشاري  

 ها را سوار بر خر نزد او بفرستد: خواهد که گروگان بار از سیاوش می بر جنگ، دو  

 ســپه را همــه ســوي خرگــه فرســت

ــران ــد گ ــه بن ــه داري ب ــان ک  گروگ

 (268و267: 2د)همان:             

 گروگان کـه داري بـه درگـه فرسـت 

 هــم انــدر زمــان بــار کــن بــر خــران
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سیاوش را به دلجویی از    ،شاوران، در ابیات پیشینکه بهرام و زنگه  ایندرواقع بعد از     

آورد:  دستدل کیکاووس را به  ،خواهند که با فرستادن نواکنند و از او میشاه دعوت می

نزدیک به  فرستی  گر  )فردوسی،    »نوا  اوي«  تاریک  و جان  دل  بخندد  :  2،ج1389اوي/ 

ها نزد کاووس  فرستادن گروگان  يهواسطگویند که اگر به، میدر بیت مذکور  (.272/1068

به کسی چک    شو؛ زیرا دلی رها و فارغ  خاطري، از هرگونه عذاب وجدان و پریشرنجه

نگران  از این بابت دل  هیو کسی بر کار تو گواه و شاهد نیست که بخوا  ايهو برات نداد

ر باش«  خاط خیال و آسودهخاطر شوي. مراد از »رها کن« در بیت، چیزي معادل »بیو رنجه

است؛ امروزي  زبان  بر  در  به  بنابراین  را  سیاوش  زنگه،  و  بهرام  شارحان،  نظر  خالف 

که او را به ایننه    ،انگیزندچ عذاب وجدانی برمیهیها نزد کاووس بی  فرستادن گروگان

 ها ترریب کنند. آزادکردن گروگان

جز از جنگ فرمانش  »به نامه    :گویندشده که بهرام و زنگه میدر بیت بعد از بیت یاد    

که  چنان  (.272/1070:  2،ج1389نرفته است کاري که درمانش نیست« )فردوسی،    /نیست

ااست  هتلقی کرد  مطلق خالقی مراد  فقط درباره،  نیست که کیکاووس  کردن  ي جنگین 

بلکه مراد این    گفته شد این خالف واقع است؛  هکچنانچون    فرمان صادر کرده است؛

هیچ عذاب  بدون    بنابراین  باید بکنیم جنگ با افراسیاب است؛  که مااست که تنها کاري  

ها را نزد کیکاووس بفرست. دلیل محکم و مؤیّد این دیدگاه، این است  گروگان  وجدانی

فرجام در  سیاوش  می  ،که  رد  را  زنگه  و  بهرام  درحالیپیشنهاد  رهاکند؛  اگر  کردن  که 

بازگرداندنگروگان به  ها و  مبنیافراسیاشان  ابیات  بود،  زدن سیاوش از  بر سربازب مراد 

  ، هاخالف نظر آندانیم که او برچون می  یشنهاد بهرام و زنگه محملی نداشت؛پذیرش پ 

 فرستد:ها را نزد افراسیاب میگروگان

ــد ــرخ بلنـ ــد رازِ چـ ــه بُـ  دگرگونـ

 بر آنـم کـه برتـر ز خورشـید و مـاه

 نباشد که و مـه، نـه پیـل و نـه شـیر

ــد  ــد پنـ ــذرفت از آن دو خردمنـ  نپـ

ــاه ــان ش ــه فرم ــخ ک ــین داد پاس  چن

 ولـــیکن بـــه فرمـــان یـــزدان دلیـــر
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 مه شــد، خویشــتن را نیافــتسراســی

 (273: 2د)همان:                    

ــت ــزدان بتاف ــان ی ــو ز فرم ــی ک  کس

 

در ج.  8.2.2 آنکه  از  بعد  کشانی،  کاموس  داستان  هماوندر  و نگ  و شاهان  پهلوانان   ،

میهم شکست  افراسیاب  برمیپیمانانِ  گریز  به  را  افراسیاب  پیران،  و خورند،  انگیزد 

 گوید: می

اندر زمینــگ ایدونک گنجی خود   ر 

 (279/2805: 3،د1389فردوسی، )

 ا بدان روي چینـــدن ت ـــبباید ش 

 

کهدر    مطلقخالقی است  باور  این  بر  بیت،  این  طعنه  معنی  است  یا  »سخنی  آمیز 

  ي هاز آزمندي تو، اگر هم  گوید. در برداشت نخستین،آمیز که پیران به افراسیاب میستایش

زمین نیز دم و دستگاه تو    ي هزمین را به تو بدهند کم است! در برداشت دوّم: اگرچه هم

 تر است. گویا برداشت نخستین محتمل .(79:  10، د 1391  ،مطلقخالقی) «را بسنده نیست

ماندن دانسته است؛ »پیران، افراسیاب  ي ایما از زندهه« را کنایکزازي »گنجیدن در زمین

باید به سرزمینی دور، در آن سوي کشور چین، بگریزیم اگر چنان باشد  گوید که میرا می

( که جوینی نیز با او  714:  4،ج1392  )کزازي،  زنده بمانی و در جهان بتوانی بود«که تو  

 . (643: 6،ج1389جوینی، است )رک.  رايهم

ایرانیان زمین و زمان را در    و  شکستگی هستندکه تورانیان در اوج دل اینبا توجّه به      

 انگیزد:را به فرار برمی پریشی پادشاهپیران در اوج نومیدي و دل اند، هخود گرفت  يهچنبر

ــد ــو بش ــوالد دی ــکر و پ ــد لش  بران

 ســـوار ورگســـتوان بـــر فزونســـت

 تیــر ز پــر هــوا و خــون ز پــر زمــین

 گــروههم همــه آمــد انــدر ســپاه

 (279: 3، د1389فردوسی،  )     

 نمانـد  ایـدر  کـس  تـو  با  که  باش   چه 

 صــــدهزار ایرانیــــان کــــز همانــــا

ــیش ــه پ ــدرون ب ــتم ان ــیرگیر رس  ش

ــا ز ــامون ز و دشــت و دری ــوه و ه        ک

 

رخیز، سر ستایش یا ریشخندکردن چنین خط  ايهرسد که پیران در بحبوحمینظر بعید به

جا را به  ایرانیان همه  کهاینبا توجه به    بنابراین   به شاه توران را داشته باشد؛   زدنو طعنه
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نماند«،    ایدر  کس  تو  با  که باش   کند که »چهو پیران نیز تأکید می  انده آوردتسخیر خود در

هی بر روي  خوااگر می  گوید کهمی  اب به افراسی   شدهبحث  رسد پیران در مصراعمینظربه

نیز دور از    . البته این دیدگاهزنده بمانی باید بدان سوي چین بروي  وزمین باقی و برجا  

البتّه حتّی اگر در    چین بگریز؛به آن سوي  گوید که  افراسیاب می  ذهن نیست که پیران به

  به شاه خود   ان. به عبارت دیگر پیرشدن پیدا کنیچین جایی براي فرار و مخفیسوي  آن 

حتّی شاید در چین جایی براي  که    اندهبرگرفتایرانیان چنان زمین و زمان را درگوید که  می

چنین استنباط    چین«،  روي  »بدان توان با توجه به  شدنت یافت نشود. از دیگرسو میمخفی

ادب    يهکرد که مراد از »آن روي چین«، ماچین است که هم چین و هم ماچین در گستر

ماجراجو    يه به شناختی که پیران از روحیهبا توجّ بنابراین ؛ است  دوري از  فارسی، مجاز

  مرادت   وفق  بر  وروزگار  برگشته   ورق  که  اکنون  گویدبه او می  ،آرام افراسیاب دارداو ن

 .  است زمین يهی، جایگاهت در دورترین نقط بگنج زمین در بتوانی که  فرض بر نیست،

بردن ایرانیان به کوه هماون، وقتی ایرانیان خبر خوش رسیدن فریبرز  در داستان پناه  .9.2.2

 گوید:شنوند، طوس میو رستم را می

 فسههو  هراسيم و هههم پههر  که هم پر

ــت ــدر اس ــد ان ــه بن ــداران ب ــر نام  س

ــد ــژوهش کن ــخن را پ ــین س ــر ک  مگ

 (169/1051:  3،د1389فردوسی،  )  

 به لشکر چنين   ت بيههدار سههو  

ــه  ــر لشــکر اســتهم ــوه پ ــن ک  دام

ــد ــوهش کن ــد نک ــتم بیای ــو رس  چ

 

»هم    ت را در معنی »سخریه« دانسته است؛»فسوس« در بیت نخس  يهواژ  مطلق خالقی

به سخریه گشود بیم هستیم و هم لب  و  )ایمهدر ترس  (.  50:  10،د1391،مطلقخالقی« 

: 6،ج 1389جوینی، رک.  )  غ و حسرت و اندوه« معنا کرده است جوینی »فسوس« را »دری

یختی از افسوس و در معنی دریغ درنظرگرفته  سو با جوینی  فسوس را ر(. کزازي هم354

  «»توس از تورانیان در هراس است و از ایرانیانِ کشته و در بند نیز دردمند با افسوس  است؛

 . (569: 4،ج1392)کزازي، 
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ان  هیسپا  باشد.  وس ارجح، امّا دریغ و افسهر دو معناي فسوس صحیحرسد که  مینظربه    

  خورند؛ زیراایران از لشکر توران در هراسند و از طرفی بر جان خود دریغ و افسوس می

مطلق اشاره  خالقی  کهه این نکته گفتنی است که چنانالبتّ  مرگ قرار دارند.  يهدر آستان

طوس این    تلقی کنیم، برخالف نظر ایشان، مرادِ   سخریه است، اگر فسوس را در معناي    کرده 

بلکه چون شکست خورده  باشند«،  به سخریه گشوده  »لب  که  را  نیست  آنان  تورانیان  اند، 

 ایم. ي دشمن شده بریم و هم سخره تمسخر و ریشخند کرده اند؛ هم در ترس و بیم به سر می 

 

  يری نتيجه. 3

جالل    يهویراست  يشاهنامه  هايدر این جستار نگارندگان ضمن واکاوي برخی از بیت

شود و هم ی دیده میهایها، لغزش، دریافتند که هم در نویسش برخی از بیتمطلقخالقی

بیت از  برخی  گزارش  و  خالشرح  ازاینها  نیست.  نقصان  و  کاستی  از  بخش  ی  در  رو 

طلسم ست و بندست و جادوپرست«، »ز  »   هايبیت   نخست مقاله به بررسی انتقادي ضبط

»نخواهم من او را به پیمان کنم/ زوان بیش با تو گروگان دامن نشد دور، نز بند اوي«،  

بعد    همی تافت از فر شاه کیان« پرداخته شد وسر تیر و زه را ببندم به شست«، و »کنم«، »

تري پیشنهاد شد. در بخش دوّم مقاله بعد از بررسی  سامانها، نویسش بهاز توضیح کاستی

به یک زخم زو دو سر »  ، د اندر زمین«گر ایدونک گنجی خو»  هايعاانتقادي شرح مصر

چو زور و تن اژدها دید رخش«، که هم پر هراسیم و هم پر فسوس«، »افگند خوار«، »

ز بهرِ من از هر سو آهو  یک بردرید«، »هبزره بر برش یک»برآمد خروش از در پیلتن«، »

ست و گوا«، کوشش  رها کن نه بر تو چکو برگاه بودي دُرافشان بُدي« و »مخواه«، »چ

 شد که گزارش سازوارتري ارائه گردد. 

 ها یادداشت

مطلق استخراج  ي خالقیي ویراستهشاهنامهشده در این جستار که از  هاي استفادهنویسدست .  1

به آن  به قرار زیر است: دستنویسشده و در مقاله مکرر  هاي اصلی: ف ها ارجاع شده است، 

)لندن614)فلورانس ل  )طوپقاسراي  (،675(،  )قاهره 731س  ق  )کراچی741(،  ل752(، ک   ،)2 
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س891)لندن دست 903)طوپقاسراي  2(،  )لنینگرادنویس(.  لن  ریراصلی:  ق733هاي   ،)2 

)لیدن796)قاهره لی  ل 840(،  )پاریس841)لندن  3(،  پ  )واتیکان844(،  و  لن848(،   ،)2  

 ( 894(، ب )برلین852(، )اکسفورد 849)لنینگراد

 

 منابع 

، ایران باستان  يهنامشاهنامه«.   هايي یادداشته(. »مالحظاتی دربار1382آیدنلو، سجاد. )

 . 71- 39 صص  ،2 يشماره، 3سال 

، ایران باستان  يهنام«.  2شاهنامه  هايي یادداشتهمالحظاتی دربار»  (.1385)  .  ـــــــــــ 
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 تهران: جامی. حماسه رستم و سهراب.(. 1372) رستگارفسایی، منصور.

ي  ماره، شفرهنگسغدي«.    هاي(. »دگرگونی مفهوم فر در نوشته1380)  زرشناس، زهره.

 . 403- 388صص،  38
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