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چکيده
شاهنامهي فردوسی ،آمیزهاي رازناک است که هرچه بیشتر در آن تأمّل کنیم و
ژرفنگرانهتر بنگریم ،بیشتر متوجّه ظرایف زبانی و معانی تودرتوي آن میشویم .این
اثر سترگ ،متن آساننماي دیریابی است که با وجود شرحهاي متعدد و مقالههاي مستقل
در تبیین برخی ابهامهاي آن ،هنوز کم نیستند بیتهایی که در ضبط آنها تردید است و
بیتهایی که توضیح شارحان دربارهي برخی از آنها پذیرفتنی نمینماید .در این جستار
نگارندگان با واکاوي برخی از بیتهاي شاهنامهي ویراستهي جالل خالقیمطلق ،بهعنوانِ
تازهترین و بهترین چاپ شاهنامه دریافتند که در برخی از موارد ،نارساییها و ابهامهایی
در شرح ابیات دیده میشود که یا از توجّه ناکافی به بافت متن ناشی شده یا ابهام و
نارسایی شرح ،ناشی از ضبط نادرست بیت است .ازاینرو ،در بخش نخست مقاله
کوشش شده که با بررسی انتقادي ضبط چند بیت ،نویسش موجّهتري پیشنهاد شود .در
بخش دوّم مقاله ،بعد از نقد شرحهاي ارائهشده دربارهي برخی از بیتها ،کوشش شده
که با توسّل به منابع درونمتنی و برونمتنی ،معناي شایستهتري ارائه گردد.
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 .1مقدمه
شاهنامهي فردوسی بزرگترین حماسهي ملی ایران است که عظمت آن باعث شده که
بهعنوانِ یکی از محورهاي بنیادین پژوهشهاي ادبی قرار گیرد و اندیشهوران زوایاي

مختلف این متن سترگ را بررسند و بکوشند که ابهامهاي آن را برطرف کنند .اگرچه شاهنامه
در نگاه نخست ،متنی ساده مینماید ،اما یکی از پیچیدهترین و رازآمیزترین متنها در پهنهي
ادب پارسی است؛ بدانسان که شاید گزافه نباشد اگر بر آن باشیم که ناشناختهترین متن ادبی
پارسی نیز همان است (رک .کزازي .)56-53 :1370 ،جالل خالقی مطلق نیز در همین زمینه
معتقد است که« :شاهنامه متنی دشوار آساننماست؛ بدین معنی که حتی کسی که از پیش
مطالعهاي در این کتاب نداشته باشد ،در همان نخستین خواندن ،مضمون بیتها و موضوع
سخن را از جریان داستان حدس میزند و خود را کمتر نیازمند به دقت در سخن سراینده
میبیند ،ولی اگر بهسببی ناچار به باریکنگري بیشتري در متن کتاب گردد ،درخواهد
یافت که کمتر بیتی و دستکم کمتر صفحهاي از آن را دقیقاً یافته است» (خالقیمطلق،
 ،1389ج :9نه).
بنابراین با اینکه تاکنون شرحهاي متعددي بر آن نوشته شده است که هریک به فراخور
خود ،گره از برخی از فروبستگیهاي این نامهي نامور گشودهاند ،اما هنوز در ضبط یا
شرح برخی از بیتهاي آن کاستیها یا لغزشهایی دیده میشود که اهتمام به رفع این
لغزشها ،میتواند زمینهي درک بهتر شاهنامه را فراهم کند و براي خوانندگان بیشتر مفید
باشد؛ امري که نگارندگان در این جستار در پی آن هستند و کوشیدهاند تا با واکاوي
برخی از بیتهاي شاهنامه ،گزارشی سازوارتر ارائه کنند .برخی لغزشها به ضبط و
نویسش یک واژه یا عبارت در بیت مربوط است و برخی از نداشتن توجّه کافی به فضاي
کلی بیت ناشی میشود که باعث شده دریافت نادرستی از بیت ارائه گردد .ازاینرو در
این جستار کوشش شده که در بخش نخست به بررسی انتقادي ضبط چند بیت پرداخته
شود و نویسش سازوارتري ارائه گردد و در بخش دوّم ،بعد از بررسی انتقادي شرح
برخی از بیتها ،گزارش درخورتري مطرح شود.

مالحظاتی دربارهی ضبط و شرح برخی از بیتهای شاهنامه /قدرتاله رسم ـــــــــــــــــ 63

 .1.1پيشينهی پژوهش

دربارهي شرح و گزارش دشواريهاي شاهنامه ،عالوهبر حماسهي رستم و سهراب و رستم
و اسفندیار رستگارفسایی ( ،)1372شرح کزازي (1379ـ ،)1383جوینی (1382ـ،)1391
یادداشتهاي خالقیمطلق ( ،)1391کاظم برگنیسی ( )1389و مهري بهفر (1391ـ،)1396
آثار متعددي در قالب مقاله منتشر شده که ذکر همهي آنها در این جستار نمیگنجد .امّا برخی
از آثاري که به بیتهاي مورد بحث در این جستار مربوط میشود ،عبارتند از :مقالهاي از
جیحونی ( )1373با عنوان «بررسی بیتهایی از شاهنامه» ،که چند بیت از شاهنامه را نقد و
بررسی کرده است .آیدنلو نیز دو مقالهي «مالحظاتی در باب یادداشتهاي شاهنامه 1و »2را
منتشر کرده و کوشیده است که برخی از فروبستگیهاي شاهنامه را بازنمایاند (رک.
آیدنلو88-55 :1382،؛ آیدنلو .)39-71 :1385،بدیهی است که در این جستار ابیاتی گزارش
شده که در آثار یادشده یا واکاوي نشدهاند یا دریافتی دیگرگونه از آنها مطرح شده است.
 .2نقد و بررسی
ازآنجاکه کاستیهاي شرح برخی از بیتها ،گاه از نداشتن توجّه کافی به بافت متن ناشی شده
و گاه ،ناشی از ضبط نادرست یک واژه یا عبارت در بیت است ،ابتدا بیتهایی بررسی میشود
که در ضبط و بهتب ِع آن شرح اختالف دارند و سپس به بیتهایی پرداخته میشود که لغزشها،
از نداشتن توجّه کافی به بافت و زمینهي کلی بیت حاصل شده است.
 .1.2اختالف در ضبط و شرح
 .1.1.2در داستان جمشید ،در وصف جمشید آمده است:
به فرمـان مـردم نهـاده دو گـوش

ز رامــش جهــان پــر ز آواي نــوش

چنی ــن تــا برآمــد بــرین ســالیان

همـــی تافـــت از فـــرّ شـــاه کیـــان
(فردوسی ،1389،د)59/44 ،1
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مسئلهي بحثبرانگیز ،ضبط مصراع دوّم بیت دوّم است .تنها دستنویسی که این
خوانش را تأیید کرده ،نسخهي فلورانس است که اقدم نسخ و نسخهي اساس خالقیمطلق
در ویرایش شاهنامه بوده است .امّا با توجّه به اینکه لزوماً ،ضبط اقدم نسخ ،اصیلترین
ضبط نیست و خالقیمطلق خود نیز بارها در شاهنامه ،ضبط دستنویسهاي دیگر را
ارجح دانسته و به متن آوردهاند ،در این بیت نیز بهنظرنمیرسد که ضبط نسخهي فلورانس
درست باشد .به نظر نگارندگان ضبط دو دستنویس اساس تصحیح دفتر نخست
شاهنامه  ،لنینگراد و برلین «همی تافت از شاه فرّ کیان» از جمیع جهات به ضبط فلورانس
ارجح است .نکتهي نخست در تأیید ضبط (لن و ب) 1این است که خوانش ضبط
فلورانس با سکتهاي همراه است که بهناچار باید با مشدّد خواندن «فرّ» ،خوانش بیت را
روان کرد که البتّه این امر دلیل محکمی نیست و یکی از ویژگیهاي سبکی متون کالسیک،
تشدید واژهها بوده است و حتّی دشوار خواندهشدن آن ،میتواند دال بر اصالت بیشتر آن
نیز باشد.
امّا عالوهبر نمونهي یادشده ،میتوان چندین دلیل بنیادین را در رد ضبط نسخهي
فلورانس آورد .یکی اینکه درست است که حتی پیش از کیقباد ،شاهان پیشدادي نیز گاه
«کی» خوانده میشوند ،امّا هیچگاه از آنها به «شاه کیان» یاد نشده ،بلکه در گسترهي
شاهنامه ،پادشاهان بعد از کیقباد را پادشاهان کیانی میدانیم .نکتهي بسیار مهمتر اینکه در
شاهنامه ،پیش از بیت مدّنظر نیز هم هوشنگ و هم جمشید آشکارا داراي «فرّ کیانی» تلقی
شدهاند و این برهانی قاطع در تأیید نویسش «فرّ کیان» در بیت ذکرشده است:
(هوشنگ) بـدان ایـزدي جـاه و فـرّ کیـان

ز نخچیــر و گــور و گــوزن ژیــان...

(جمشــید) بــه فــرّ کیــی نــرم کــرد آهنــا

چو خـود و زره کـرد و چـون جوشـنا
(همان ،د)41 /31 :1

نکتهي مهّم و بنیادین دیگري که ضبط دو دستنویس (لن و ب) را موجّهتر جلوه
میدهد این است که در متون پیش از اسالم یکی از مهّمترین فرّها ،فرّ کیانی بوده است:
«فرّ کیانی که وجه شاهی فرّه است و به بخش متأخر گاهشمار افسانهاي زرتشتی تعلّق
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دارد و هربار نصیب ناموران و پادشاهان و پارسیان گردیده و آنان از پرتو آن رستگار و
کامروا شدهاند» (زرشناس .)397 :1380،در اوستا نیز چنین آمده که «فرّ کیانی نیرومند را
میستایم که به کیخسرو تعلّق داشت ،چون از نیرویی درست ،از پیروزيهاي بسیار ،از
داد و قانون بهجا و فائقآمدن بر دشمنانش برخوردار بود .بر اثر برخورداري از فرّ بود که
نیرویی پرتوان داشت و از تندرستی بسیار برخوردار بود» (پورداوود.)357:1377 ،
فرّ کیانی مهّمترین فرّه در شاهنامه است که بر مبناي زامیادیشت (کیانیشت) ،سرودي
است که به این فرّ اختصاص دارد« .فرّ کیانی نیرومند مزداآفریده بسیار ستوده ،زبردست،
پرهی زکار ،کارآمد و چاالک که برتر از دیگر آفریدگان است ،متعلّق به شاهان ایرانی از
نخستین شاه پیشدادي هوشنگ ،طهمورث ،جمشید و فریدون تا کیخسرو و کیگشتاسپ
و سوشیانتهاي زاده و نزاده است تا گیتی را بدان نو کنند» (قائمی .)119:1390 ،در
سرود اشتایشت فر ایرانی از سویی بخشندهي خرد نیکآفریده ،دارایی خوب فراهمآمده،
فرزندان کارآزموده ،بهرهدهندهي ستیغ کوهها تا ژرفاي رودها و عطاکنندهي توان رویش
و بالش با گیاهان نودمیدهي سبز ،از ستور برخوردار ،خوب رمه ،توانگر و فرهمند و از
دیگرسوي فروکوبندهي دشمنان ،شکستدهندهي اهریمن و دیو خشکسالی و یخبندان
است که پورداوود آن را وجه ملی مفهوم فرّ میداند (همان.)117 :
بنابراین با توجّه به اینکه هم «فرّ کیانی» مهّمترین نوع فرّ در ایران باستان بوده و هم
هوشنگ و هم خود جمشید آشکارا پیش از بیت بحثشده ،داراي این فر تلقی شدهاند،
موجّهتر است که در بیت یادشده نیز ضبط «همی تافت از شاه فرّ کیان» را اصیلتر بدانیم.
 .2.1.2در داستان جنگ مازندران ،بزرگانِ دربار نمیتوانند کاووس را از رفتن به مازندران
منصرف کنند؛ بنابراین پیکی را نزد زال میفرستند که به دربار بیاید ،شاید بتواند کاووس
را از رفتن بازدارد .زال روي به کاووس میکند و میگوید که پیش از تو هیچ پادشاهی
قصد مازندران نکرده:
چــه آن خانــهي دیــو افسونگرســت

طلســم ســت و بندســت و جادوپرســت
(فردوسی ،1389 ،د)115 /10، 2
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خالقیمطلق دربارهي این بیت اظهار نظري نکرده است .کزازي معتقد است:
«جادوپَرَست در معنی جادوگر بهکاررفته است .یکی از کاربردهاي پرستیدن در شاهنامه،
ورزیدن و بهانجامرسانیدن است» (کزازي،1385 ،ج .)354 :2امّا نکته این است که مصراع
دوّم در وصف خانهي دیو و مازندران است و ازاینرو ،نویسش «جادوپَرَست» حتّی در
معنایی که کزازي ارائه داده ،نادرست است؛ زیرا خانه ،نمیتواند جادوپرست یا به تعبیر
کزازي جادوگر باشد .جوینی بر این دیدگاه است که «رسمالخط نسخهي فلورانس چنان
است که اگر در جایی (ب) با (پ) مشتبه شود ،بیگمان (پ) را با سه نقطه مینویسد و
همینطور است (ج) و (چ) .در دستنویس فلورانس (ب) در «جادو برست» با یک نقطه
است .پس نمیشود آن را «جادوپرست» بخوانیم .بهنظرمیرسد که «بر» در اینجا به معنی
بهره ،سهم و حاصل است؛ زیرا آنجا خانهي دیو افسونگر است و در تمام آن سرزمین
طلسم و افسون برقرار و جادوگري بهره و حاصل آن میباشد» (فردوسی ،1388 ،ج:3
 )212 -211که اگرچه دیدگاهی درخور تأمّل است ،امّا با توجّه به واوهاي عطف،
بهنظرمیرسد که «جادوپرست /برست» نیز عطف به «طلسم و بند» باشد ،نه اینکه جملهاي
مستقل درنظر گرفته شود.
بااینحال ،شش دستنویس (ل ،لن ،ق ،پ ،لن  ،2س )2ترکیب «جادودَرست» را
ضبط کردهاند .بهنظرمیرسد گزینش برتر ،همین ضبط است که معنایی متناسبتر با فضاي
داستان و بافتار بیت دارد :مازندران خانه و مأواي دیوان افسونگري است که دروازهي
ورود به آن با نیرنگ و جادو بسته شده و نفوذناپذیر است که البتّه در ادامه ،ایرانیان این
درِ نفوذناپذیر را میگشایند و مازندران را فتح میکنند .دیدگاه نگارندگان وقتی بیشتر
تأیید میگردد که در همین داستان در چند بیت بعد آشکارا از «درِ مازندران» یاد شده
است:
بشـــد تـــا در شهههمر مازنهههدران

بباریــــد شمشــــیر و گــــرز گــــران
(فردوسی،1389 ،د)173/13 :2

مالحظاتی دربارهی ضبط و شرح برخی از بیتهای شاهنامه /قدرتاله رسم ـــــــــــــــــ 67

تهمــتن بــه اوالد گفــت :ایــن کجاســت

که آتـش برآمـد چـپ و دسـت راسـت

درِ شهههمر مازنهههدران ســـت گفـــت

کــه از شــب دو بهــره نیارنــد خفــت
(همان)502-501/37 :

البتّه «در» در معناي «مرز و سرحد» نیز توجیهپذیر است؛ چنانکه در این معنا ،باز هم در
شاهنامه بهکاررفته است:
بدیشـــان سپـــرد آن درِ باخـــــتر

بــــدان تــــا نباشد ز دشمــن گذر

یکــــی مهتـــر از مــــاوراءالنهر در

کــــه بگــذارد از چرخِ گردنده سر
(همان ،د ،240 :8د)151 :3

که در هرحال چه آن را دروازه و چه مرز تلقی کنیم ،از ضبط «جادوپَرَست» موجّهتر
است .در ضمن دو احتمال و نویسش دیگر هم وجود دارد :الف :جادو پُرست /پُرست:
یعنی خانهي دیو سفید پر از جادو یا جادوگر است .البتّه با توجّه به سبک فخیم شاهنامه،
برداشتی عامیانه است ،امّا به هرروي این احتمال بعید هم نیست.
ب .جادو بَرست نه در معناي جوینی؛ با توجّه به اینکه کاووس در سرزمین مازندران
گرفتارِ سحر و جادو شده و در شاهنامه نیز از مازندران ،به خانهي دیوان تعبیر میشود،
ترکیب «جادوبر» در معناي «سرزمین جادو» محتمل است؛ زیرا «بَر» میتواند در معناي
«سرزمین و جایگاه» بهکاررفته باشد؛ بنابراین اگر «بر» را در معناي سرزمین در نظر بگیریم،
ضبطی درخور توجّه است .در شاهنامه و فرامرزنامه نیز «بر» در این معنا بهکاررفته است:
همــه رــارت و کشــتن انــدر گرفــت

همه بوم و بههر دسـت بـر سـر گرفـت

ســـر شـــهریاري همـــی نـــو کنـــی

بر پارس باید کـه بـــی خـو کنـــــی
(همـــــان ،د ،387 :2د)368 :6

من آنم که گـویی بههر و بـوم و گـاه

رهــا کــن بــرو ســوي تــوران ســپاه
(فرامرزنامهي بزرگ)276 :1394 ،
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 .3.1.2در داستان رستم و هفت گُردان ،پس از رفتنِ رستم و هفت پهلوان ایرانی در
نخجیرگاهِ افراسیاب ،جنگی میان پهلوانان ایرانی و سپاه توران درمیگیرد .بعد از شکست
زواره از الکوس ،رستم به جنگ با او میرود:
برآویخـــت الکــــوس بـــا پیلتن

بپوشیــــد بــــر زیــن توري کفن

یکههی نيهههزه زد بر کمربند اوی

ز دامن نشههههد دور ،نز بند اوی
(فردوسی،1389 ،ج)133/113 :2

خالقیمطلق دربارهي ضبط مصراع دوم بیت دوم ،معتقد است که در این مصراع:
«محتمالً نویسش (ز دامن نشد دور پیوند اوي) که در برخی از دستنویسها آمده است،
بهتر است؛ یعنی :پیوند زره که بند زره باشد گسسته نشد و نیزه بر او کارگر نیفتاد و
ازاینرو رستم نیزهاي دیگر بر سینهي او زد» (خالقیمطلق ،1391 ،د .)489 :9جوینی
مصراع دوّم را «ز دامن نشد دورتر بند اوي» ضبط کرده و «بند» را بند و چاره تلقی کرده
است« :الکوس خواست نیزه بر کمربند تهمتن بزند ،لیکن نیزه از دامن زره فراتر نرفت و
این چاره و بند کارساز نگردید» (فردوسی،1388 ،ج )453 :3که دریافتشان از «بند»
نادرست استغ زیرا مراد از بند در بیت ،بند زره است نه چاره و نیرنگ .کزازي و جیحونی
مصراع دوّم را «ز دامن نشد دور پیوند اوي» ضبط کردهاند .کزازي بیت را چنین معنا کرده
که «الکوس نیزهاي بر کمربند رستم میزند؛ امّا حتّی نمیتواند دامن زره وي را با این
نیزه ،از کمرگاه رستم دور گرداند» (کزازي ،1393 ،ج .)551 :2
آیدنلو در نقد معنی خالقیمطلق بهدرستی معتقد است که «از گزارش خالقیمطلق
چنین برمیآید که محقّق گرامی ،فاعل بیت را رستم دانسته است؛ درصورتیکه بعید
مینماید نیزهي تهمتن بر زره الکوس کارگر نیفتد و رستم بار دیگر نیزهاي بر سینهي او
بزند؛ بلکه این خود رستم است که به سبب پوشیدن ببربیان (و زره و جوشن زیر آن)،
رزمافزارهاي هماوردان بر پیکرش زخمی نمیزند .براساس همین ،پیشنهاد میشود فاعل
بیت را الکوس بدانیم چنانکه در بیت پیشین نیز فاعل دستوري ،الکوس است :بر آویخت
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الکوس با پیلتن /بپوشید بر زین توزي کفن .پس الکوس نخست نیزهاي بر کمر رستم
میزند و کارگر نمیافتد (ر.ک آیدنلو.)65:1382 ،
در اینکه فاعل بیت الکوس است نه رستم ،بیتردید دیدگاه جوینی ،کزازي و آیدنلو
درست است .امّا ضبط مصراع دوّم که خالقیمطلق نویسشِ «ز دامن نشد دور پیوند اوي»
را ارجح میداند و کزازي و جیحونی نیز همین ضبط را اختیار کردهاند ،درست
بهنظرنمیرسد .بلکه ضبط نسخهي فلورانس «ز دامن نشد دور ،نز بند اوي» ارجح است؛
چون هم ضبط دشوارتر است ،هم دستنویس فلورانس که اقدم نسخ است همین ضبط
را دارد و هم از همهي این برهانها ،استوارتر اینکه این بیت با کمی اختالف در داستان
کین سیاوخش نیز تکرار شده و «بند زره» در این بیت نیز آشکارا آمده است که تأییدي
بر ارجحبودن نویسش «بند» نسبت به «پیوند» است:
یکــی نیــزه زد بــر کمربنــد اوي

کــه بگسســت زیــر زره بنــدِ اوي
(فردوسی ،1389 ،د)387 :2

بنابراین در مصراع بحثشده مراد این است که نیزه نتوانست حتّی دامن و بند زره را
بردرد و فرورود ،چه برسد به واردکردن زخمی کاري.
 .4.1.2با ورود سیاوُش به شبستان و دریافت یک بوس چاک از جانب سودابه ،سیاوش
به مراد شوم سودابه پیمیبرد و با خود میگوید که اگر سخن سردي به او بگویم،
خشمگین میشود و جادویی پیشمیگیرد و شاه جهان به او میگرود؛ بنابراین براي گریز
هرچه زودتر از آن ورطهي هولناک ،ضمن ستایش زیبایی سودابه میگوید:
کنــون دختــرت بــس کــه باشــد مــرا

نبایـــد جـــزو کـــس کـــه باشـــد مـــرا

نخواهم مههن او را بههه پيمههان کههنم

زوان بههيش بهها تههو رو ههان کههنم

کــه تــا او نگــردد بــه بــاالي مــن

نیایـــد بـــه دیگـــر کســـی راي مـــن
(فردوسی ،1389،د288/222 :2و)28
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ماجراي بحث برانگیز این ابیات نویسش «زوان» در مصراع دوّم بیت نخست است.
شگرف است با اینکه سه دستنویس(س ،لی ،پ) و از همه مهمتر نسخهي فلورانس که
اقدم نسخ و معتبرترین دستنویس است« ،روان» ضبط کردهاند .خالقیمطلق با توجه به
اینکه در یازده دستنویس «زبان» ،آمده ،به تصحیح قیاسی دست یازیده و به جاي «روان»،
«زوان» را در متن آورده و ضبط برتر دانسته است .البتّه این تصحیح قیاسی ،بنیادي داشته
و احتما ًال خالقیمطلق براساس دستنویسهاي «ل ،لن ،ق ،ق ،2پ ،و ،آ ،ل ،2ل ،3لن،3
س )2که همه «زبان» ضبط کردهاند ،با تصحیح قیاسی« ،زوان» شکل کهنتر «زبان» را در
متن آورده است .از دیگرسو خالقیمطلق با ارجاع به دو بیت دیگر ،به این تصحیح قیاسی
اقدام کرده است:
کــه چنــدین بــه ســوگند پیمــان کنیــد

بـــه خـــوبی زوان را گروگـــان کنیـــد

مگــر شــاه بــا بنــده پیمــان کنــد

زوان را بـــه پاســـخ گروگـــان کنـــد
(فردوسی ،1389 ،د)565،744 :2

امّا شایان یادآوري است که در هر دو بیت شاهد مثال ،باز هم خالقیمطلق با توجه به
اینکه در دوازده دستنویس« ،زبان» آمده ،به تصحیح قیاسی دست زده و «زوان» را به
متن آورده ،وگرنه ضبط نسخهي فلورانس در بیت نخست و دستنویس معتبر لنینگراد
در بیت دوّم« ،روان» است ،نه «زوان» .در تأیید ضبط «روان» ،اوّ ًال گفتنی است که در
شاهنامه بارها ترکیب «روان را گروگانکردن» بهکاررفته است؛ بنابراین دلیلی ندارد
علیررم اینکه نسخهي فلورانس بیت یادشده را نیز «روان» ضبط کرده ،تصحیح قیاسی
انجام دهد و آن را به «زوان» تبدیل کند:
اگــر کــم کنــ جــاه ،فرمــان کــنم

بـــه پیمـــان روان را گروگـــان کـــنم

همــه سربهســر بــا تــو پیمــان کننــد

روانهــا بــه مهــرت گروگــان کننــد

شــود ماهیــار امشــب ایــدر جــوان

گروگـــان کنـــد پـــیش مهمـــان روان

بــه یــزدان پناهیــد و فرمــان کنیــد

روانهــا بــه مهــرش گروگــان کنیــد
(همان،د11 :5و  ،67د 492 :6و )541
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دلیل بسیار قاطع تر در تأیید نویسش «روان» این است که شاید کاتبان در نویسش
زوان یا روان که بسیار نزدیک به هم هستند ،دست برده باشند؛ امّا نکته این است که در
چندین بیت به جاي عبارت «روان را گروگانکردن» ،تعبیر دیگر آن «جان را گروگانکردن»
آمده و کاربرد جان به جاي روان ،میتواند مؤیّد نویسش «روان» باشد:
چنــین داد پاســخ کــه فرمــان کــنم

بـــدین آرزو جـــان گروگـــان کـــنم

و گر پاره خـواه روانـم تراسـت

گروگان کـنم جـان بـدان کـت هواسـت

همه پیش تـو جـان گروگـان کنـیم

ز دیـــدار تـــو رامـــش جـــان کنـــیم
(همان :د ،485/36 :5د ،63 :1د)206 :5

دیگر اینکه در برخی بیتها به جاي «روان را گروگانکردن» ،تعبیر «سر را
گروگانکردن» بهکاررفته که روشن میکند که در زمان فردوسی وقتی کسی میخواسته
عهدي استوار ببندد ،از جان یا سر خود مایه میگذاشته ،تا پایبندي خود به عهدش را
بیشتر نشان دهد:
بــه پــیش تــو آینــد و فرمــان کننــد

بــه پیمــان سرانشــان گروگــان کننــد

بـ ـدو گفـــت بهـــرام پیمـــان کـــنم

بــرین رنجهــا ســر گروگــان کــنم
(همان :د،114 :4د)432 :6

بنابراین با توجّه به سه قرینهي یادشده ،بهنظرمیرسد که به تصحیح قیاسی نیازي
نیست و همان ضبط نسخهي فلورانس« ،روان» به جهات مختلف برتر است .البتّه میتوان
این امر را نیز بهعنوانِ تکملهاي افزود که در برخی بیتها ،همهي نسخهها از جمله
نسخهي فلورانس« ،زبان» ضبط کردهاند که خالقیمطلق آن را به «زوان» تغییر داده و در
متن آورده است:
مگــر شــاه بــا بنــده پیمــان کنــد

زوان را بــه پاســخ گروگــان کنــد
(همان :د)251 :2

بنابراین گویا نمیتوان سرسري از نویسش «زبان /زوان» هم گذشت .پس گویا قاعدهي
کلی عهد بستن چنین بوده که گاه که ماجرایی زیاد حاد و خطرخیز نبوده ،به زبان عهد
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میبستند و اصطالح ًا «زبان میدادند» و در موقعیتهاي بحرانیتر به جان ،سر یا «روان» عهد
میبستند تا پایبنديشان را به عهد بیشتر نشان دهند؛ بنابراین در نمونههایی مثل بیت مدّنظر،
حتّی نسخهي فلورانس هم آشکارا «روان» ضبط کرده است .با توجّه به قراینی که ارائه شد،
بهتر است که تصحیح قیاسی انجام نشود؛ امّا در بیتهایی که همهي نسخهها از جمله نسخهي
اساس «زبان» را ضبط کردهاند ،این ضبط نیز میتواند اصالت داشته باشد.
بهعالوه بهنظرمیرسد که در مصراع دوّم بیت نخست ،به جاي «بیش» ،نویسش
«پیش» ،ارجح باشد؛ زیرا «بیش زباندادن» معناي محصّلی ندارد؛ امّا اگر «پیش» به معناي
«پیشاپیش» یا «در نزد و حضور تو» در نظر بگیریم ،معنایی سازوارتر حاصل میشود:
خواهان دختت هستم و پیشاپیش و قبل از هر چیزي یا در نزد و حضور تو بهجان عهد
میبندم که تا بالیدنش ،گرد دیگري نگردم .البته اگر ضبط «بیش» را در معناي «نیز /دیگر/
بهعالوه» در نظر بگیریم ،میتواند ضبطی اصیل باشد؛ هرچند «بیش» در معناي «دیگر» با
فعل منفی بیشتر بهکارمیرود؛ درحالیکه در مصراع مدّنظر با فعل مثبت بهکاررفته است.
 .2.2اختالف در شرح
 .1 .2 .2در داستان جنگ مازندران ،در خانِ سوّم هنگام کارزار رستم با اژدها ،رخش
نظارهگر این نبرد و آوردگاه بود:
برآویخــت بــا او بــه جنــگ اژدهــا

نیامـــد بـــه فرجـــام هـــم زو رهـــا

چو زور و تن اژدههها دیههد رخههش

کزانسان برآویخههت بهها تهها بخش

بمالیــد گــوش انــدر آمــد شــگفت

بکنــد اژدهــا را بــه دنــدان دو کفــت
(فردوسی،1389 ،د)375/28 :2

خالقیمطلق در بیت دوم ،واژهي تن را در معنی نيرو و این بیت از داستان رستم و
سهراب را که از زبان رستم بازگو میشود ،بهعنوانِ شاهدمثال براي واژهي تن به معنی
نيرو آورده است:
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چنین گفت بـا سـرفرازان کـه مـن

نه دل دارم امروز ،نـه هـوش و تههن
(فردوسی ،1389 ،ج)189 :2

کزازي و جوینی نیز چون خالقیمطلق بین دو واژهي «زور» و «تن» ،واو عطف
آوردهاند .جیحونی و مسکو بر اساس دستنویس (ل  ،)675مصوّت کوتاه کسره را به
جاي واو عطف گذاشتهاند .دوستخواه میان دو واژهي «زور» و «تن» حرکت کسره گذاشته
و نوشته است که« :رخش زورِ تن اژدها را دید که بدانسان با پهلوان تاجبخش درگیر
پیکار شده است» (دوستخواه.)76 :1381،
امّا بهنظرمیرسد که از سویی برخالف نویسشهاي جیحونی ،مسکو و دوستخواه،
ضبط «زور و تن» درست باشد ،نه «زورِ تن» ،چون مصراع نخست با اندکی دگرگونی در
وصف اکوان دیو نیز آمده است:
بــدان زور و آن تههن نباشــد هیــون

همه دشـت ازو شـد چـو دریـاي خـون
(فردوسی ،1389 ،ج)298 :3

از دیگرسو ،همانطور که خالقیمطلق بهدرستی یادآور شده است« ،تن» گاه در شاهنامه
در معناي «نیرو» بهکار میرود« :نه دل دارم امروز ،نه هوش و تن»؛ امّا در مصراع بحثشده
باید توجّه داشت که «زور» به «تن» عطف شده و اگر «تن» را نیز در معناي زور و نیرو
در نظر بگیریم ،حشوي ناخوشایند بیت را خدشهدار میکند .از طرف دیگر با توجّه به
مصراعی که در وصف اکوان دیو آورده شد« :بدان زور و آن تن نباشد هیون» و نیز با
توجّه به اینکه در ابیات قبل از بیت مدّنظر ،توصیف بزرگی و تنومندي اژدها آمده است،
موجّهتر است که مراد از «تن» در بیت پسین ،هیکل ستبر و تنومند اژدها باشد:
چنـــین گفـــت دژخـــیمِ نـــر اژدهـــا

کــه از چنــگ مــن کــس نیابــد رهــا

صد اندر صد ایـن دشـت جـاي منسـت

بلنـــد آسمانــــش هــواي منســت
(فردوسی،1389 ،د)28 :2

 .2.2.2در داستان جنگ مازندران در خان پنجم ،دشتبان با دیدن رخش در کشتزار
بهخشممیآید و با چوبدستی خود بر پاي رستم میزند .رستم پس از شنیدن اعتراضِ
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دشتبان ،گوشهاي دشتبان را میکَند و در دست او میگذارد .دشتبان با گوشهاي کنده
نزد مرزبانِ آن سرزمین« ،اوالد» ،شکایت میبَرَد .مرزبان با سپاهیان خود به جنگ رستم
میآید .رستم اوالد را با کمند در بند میکشد و بسیاري از سپاهیانِ حریف را میکشد،
بهطوريکه:
به یک زخم زو دو سر افگند خوار

به یک ره بدان تیغ جوشن گذار
(فردوسی،1389 ،د)456 /34 :2

کزازي و جیحونی مصراع اول را بهصورت «به یک زخم ،دو دو سر افکند خوار»
ضبط کردهاند؛ امّا خالقیمطلق بهدرستی استنباط کرده که « افکندن» در حالت مجهول
بهکاررفته ،اما در برخی از دستنویسها آن را در حالت معلوم گرفتهاند و چون جمله را
از نگاه دستوري ناقص دیدهاند« ،زو» را به «دو» برگرداندهاند .عکس آن کمتر محتمل
است (رک .خالقیمطلق .)431/9 :1391 ،خالقیمطلق «خوار» را قید کیفیت به معنی
«پست» تلقی کرده است« :رستم به هر بار با آن شمشیر جوشندر ،به یک ضربه دو سر
را پست بر خاک میانداخت» (همان .)431 :جوینی ،کزازي و جیحونی اشارهاي به معناي
«خوار» نکردهاند[« :رستم] هربار که یک زخم با شمشیر جوشنگذار میزد ،از آن سپاهیان
دو سر از تن جدا میکرد» (جوینی ،1388،ج « .)275 :3رستم یکتنه با چهار تن از آنان
نبرد میآزموده است و دو دو سرهایشان را بر میافشانده است» (کزازي،1393 ،ج :2
418؛ رک .جیحونی.)455 / 276 :1380 ،
امّا بهنظرمیرسد که «خوار» در معناي «بهراحتی و بهآسانی» بهکاررفته باشد ،نه «پست»؛
چنانکه در شاهنامه بهکرات در معناي «بهراحتی یا بهآسانی» بهکاررفته است:
بیامــــد رســــن بســــتد از پیشــــکار

شــد آن کــار دشــخوار بــر شــاه خههوار

لگــام از ســر رخــش برداشــت خههوار

گیـــا دیـــد و بگذاشـــت در مررـــزار

اگــــر کــــوه آتــــش بــــود بگــــذرم

از این نيک خههوار اسههت ا ههر بگه ر

چنـان خوارش از پشـت زیـن برگرفــت

کههه شههاه و سههده مانههد انههدر شههگ ت
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کمـان را بــه زه کــــــرد زال ســـــوار

خدنگی بدو انههدرون رانههد خهههههوار

(فردوسی ،1389 ،د،208 :6د ،22 ،2د ،233 :2د ،255 :1د)313 :1
 .3.2.2در پایان داستان جنگ مازندران ،کاووس به پایتخت میرسد و بانگ خروش و
شادي مردم بلند میشود و:
همـــه شـــهر ایـــران بیاراســـتند

مــی و رود و رامشــگران خواســتند...

برآمهههد خهههروش از در پيلهههتن

بزر هههان لشهههکر شهههدند انجمهههن

همــه شــادمان نــزد شــاه آمدنــد

بــــــدان نامــــــور پیشگــــاه آمدنــد
(فردوسی،1389 ،د)858 /63 :2

خالقیمطلق در مصراع نخست بیت اول ،ترکیب «از درِ» را به معنی «بهخاطرِ ،براي»
تلقی کرده است (رک .خالقیمطلق ،1391 ،د  .)456 :9جوینی «از در» را «سزاور و
شایسته» معنی کرده است« :همهي مردم ،سزاوار رستم که از راه رسیده بود ،فریاد برآوردند
و بزرگان لشکر در آنجا گرد آمدند» (فردوسی)342 /3 :1388 ،؛ امّا به نظر نگارندگان ،با
توجّه به این که رستم در دربار پادشاه نیست و بعد از پیروزي بر دیو سپید ،در بارگاهی
در پایتخت به استراحت مشغول است ،بهنظرمیرسد که ترکیب «از در» در معنی «از
درگاه» بهکاررفته است؛ بهویژه که بیت پسین نیز مؤیّد این معناست« :همه شادمان نزد
شاه آمدند /بدان نامور پیشگاه آمدند» (فردوسی،1389 ،د)63 :1؛ بنابراین مراد از بیت
مدّنظر این است که وقتی پادشاه ،بار عام میدهد و مردم به درگاهش میشتابند ،از درگاه
رستم نیز خروش و فریاد بلند میشود و بزرگان لشکر آنجا جمع میشوند و به اتّفاق
رستم به بارگاه شاه میآیند .برهانی قاطع در تأیید دیدگاه نگارندگان اینکه به درگاه و
بارگاه پهلوان ،باز هم در شاهنامه اشاره شده است و خود خالقیمطلق و جوینی «در» را
«درگاه» معنا کردهاند (رک .خالقیمطلق،1391 ،د9:657؛ جوینی،1391 ،ج :4ص)98؛ چنانکه
در داستان سیاوش ،وقتی سیاوُش و پیران یک هفته در ختن خوش میگذراندند ،روز هشتم
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از سوي افراسیاب نامهاي به پیران میرسد که با سپاهی گران به سوي دریاي چین و سند
برود و از همهي این کشورها باژ گیرد .چون این فرمان به پیران ویسه میرسد:
برآمـــد خـــروش از درِ پهلـــوان

ز کــوس و تبیــره زمــین شــد نــوان
(خالقیمطلق،1391 ،د)312 :2

یا در داستان کین سیاوخش نیز آشکارا از درگاه رستم یاد میشود:
ســـپه سربســـر بـــر درِ پيلهههتن

ز کشــمیر و کــاول شــدند انجمــن
(همان :د)381 :2

درِ پملههههههوان را بیاراســــــتند

چـــو بـــاالي پرمایگـــان خواســـتند
(همان :د)184 :1

 .4.2.2در داستان رستم و سهراب ،بعد از اسارت هجیر به دست سهراب ،گردآفرید
برمیآشوبد و روانهي آوردگاه میشود و چون سر نیزه را سوي سهراب کرده و عنان و
سنان را پُر تاب میکند ،سهراب چنین واکنش نشان میدهد:
عنــان برگراییــد و برگاشــت اســپ

بیامــــد بــــهکردار آذرگشســــپ

بههزد بهههر کمربنههد ردآفریهههد

زره بههر بههرش یههک بيههک بردریههد
(فردوسی،1389 ،د)199 /133 :2

کزازي ،جیحونی و جوینی مصراع دوّم بیت دوّم را به شکل «زره بر تنش ،سربهسر
بردرید» ،ضبط کردهاند؛ ولی به لحاظ زیباییشناسی و به علّت داشتن آرایهي نغمهي
حروف و تکرار تکواژهاي «بر» و «یک» ضبط خالقیمطلق پسندیدهتر بهنظرمیرسد .امّا
در شرح مصراع دوّم ،رستگارفسایی چنین آورده« :گرههاي زره را بر تنِ او درید»
(رستگارفسایی .)126 :1378 ،طاهريمبارکه این چنین آورده است« :تمامی زره را پاره
کرد» (طاهريمبارکه .)126 : 1389 ،شعار و انوري معتقدند که« :نیزهي سهراب حلقههاي
زره را که بر تنش بود یکبهیک برید» (شعار و انوري .)99 :1390 ،بهفر بیت را چنین
معنا کرده است« :با بن نیزهي خودِ گردآفرید ،به کمربند او زد و زره را سراسر بر تنش
پاره کرد» (فردوسی،1393 ،د.)106 :5
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چنانکه مشهود است همهي شارحان ،واژهي «زره» را از نظر نقش دستوري «مفعول»
معنی کردهاند ،درصورتیکه نقش نهاد دارد .شارحان توجّه نکردهاند که نخست ،ساختار
زره طوري نیست که حریف جنگی با نیزه ،حلقههاي آن را یکییکی جدا کند ،دوم
اینکه ،یکبهیک جداکردن حلقههاي زره ،آن هم در بحبوحهي جنگی که هر دم بیم جان
میرود ،محملی ندارد؛ بنابراین فعل جمله ،الزم است و «زره» ،نهاد مصراع دوّم :سهراب
چنان ضربهاي بر کمربند گردآفرید وارد کرد که به واسطهي شدّت ضربهاش ،حلقههاي
زره گردآفرید همه از هم گسستند .نمونهي این گونه فعلها که ساختار متعدّي دارند،
ولی باید به صورت الزم معنی شوند ،در شاهنامه فراوان است و خود خالقیمطلق نیز در
بیتهاي دیگري این امر را یادآور شده است:
همی گفت و جوشـن همـی بسـت گـرم

همــی بــر تــنش بــر بدرّیههد چــرم

بدانســـت کـــان نیـــز گفتـــار اوســـت

همــی زو بدرّیههد بــر تــنش پوســت
(همان :د48 :3؛ د)218 :2

 .5.2.2در نبرد گردآفرید و سهراب ،وقتی گردآفرید در چنگ سهراب گرفتار میشود،
میگوید:
نهــــانی بســــازیم بهتــــر بــــود

خـــرد داشـــتن کـــار مهتـــر بـــود

ز بمرِ من از هر سو آهههو مخههواه

ميههان دو ههک برکشههيده سههداه
(فردوسی،1389 ،د)219/134 :2

خالقیمطلق در معنی این بیت بر این باور است که« :گردآفرید به سهراب میگوید :در
میان دو سپاه که از دو طرف صف کشیدهاند و ما را مینگرند ،مرا بدنام مکن»
(خالقیمطلق .)156 :1393 ،شعار و انوري در معنی این بیت نوشتهاند« :در میان دو سپاه
دو طرف که صف کشیدهاند ،اسباب ننگ و رسوایی مرا فراهم مکن» (شعار و انوري،
 .)101 :1390رستگارفسایی معتقد است« :اگر مرا که اسیر کردهاي با خود ببري ،اسباب
رسوایی من و حرفدرآوردن را براي خود فراهم کردهاي» (رستگارفسایی.)127 :1378 ،
محبّتی بر این باور است که «در میان سپاهیان دو طرف [ایران و توران] که ناظر جنگ ما
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هستند براي من عیب و ننگ مخواه» (محبّتی .)129 :1389 ،جوینی معتقد است:
«گردآفرید گفت :ما بدینگونه که میان دو صف ایستادهایم و با هم سخن میگوییم ،تو
نباید براي من ننگ و بدنامی بخواهی و مرا اسیر کنی» (فردوسی،1388 ،ج .)513 :3بهفر
نوشته است« :در میان دو سپاهِ ایستادهي ایران و توران براي من از هر سو رسوایی و ننگ
مخواه» (فردوسی،1393 ،ج .)113 :5آیدنلو معتقد است« :با گرفتن من ،مرا میان دو سپاه
ایران و توران رسوا و ننگآلود مکن» (آیدنلو،1395،ج.)150 :1
چنانکه مشهود است همهي شارحان ترکیب «ز بهرِ من» را متوجّه گردآفرید دانستهاند
و به عبارت دیگر آبروي گردآفرید را در خطر دیدهاند ،نه سهراب را؛ درصورتیکه با
توجّه به فضاي بیت و روند داستان اگر ترکیبِ «ز بهرِ من» را به معنی «به خاطرِ من»
بدانیم ،بیت معنی سازوارتر و مناسبتري مییابد و روي سخن با سهراب است نه
گردآفرید؛ بنابراین در این بیت گردآفرید به سهراب میگوید به خاطر من ،خود را بدنام
و بیآبرو مکن؛ چون از هر دو سوي ،سپاه بر تو خرده میگیرند که پهلوانی چون سهراب
با دختري پنجهدرپنجه افکنده است .قرینهي دیگر در تأیید معنی پیشنهادي ،این است که
پنج بیت قبل از بیت مدّنظر ،گردآفرید آشکارا سهراب را زنهار میدهد که فکر آبروي
خود باشد:
بــدو روي بنمــود و گفــت اي دلیــر

میــــان دلیــــران بــــه کــــردار شــــیر

دو لشکر نظاره بـر ایـن جنـگ ماسـت

بر این گـرز و شمشـیر و آهنـگ ماسـت

کنون من گشـاده چنـین روي و مـوي

ســـپاه تـــو گـــردد پـــر از گفتگـــوي

کــه بــا دختــري او بــه دشــت نبــرد

بدینســـان بـــه ابـــر انـــدر آورد گـــرد

نهـــــانی بســـــازیم بهتـــــر بـــــود

خــــرد داشــــتن کــــار مهتــــر بــــود
(فردوسی،1389،د)218-214/134 :2

 .6.2.2با رسیدنِ خبرِ کشتن سیاوُش به دربار ایران ،همه سوگوار میشوند و تَهمتن از
هوش میرود و بعد از بههوشآمدن ،روي به درگاه کیکاووس مینهد و کاووس را
سرزنش میکند که باعث مرگ سیاوشی شده است:
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چــو در بــزم بــودي بهــاران بُــدي

بــــه رزم افســــر نامــــداران بُــــدي

چو بر اه بههودی درافشههان بههدی

چو در جنگ بههودی سرافشههان بههدی
(فردوسی،1389 ،د)53 /382 :2

جیحونی و کزازي این بیت را در نسخهي خود نیاوردهاند و جوینی دربارهي ترکیب
(دُرافشان) چیزي ننوشته است .خالقیمطلق چنین استنباط کردهاند که «دُرافشان صفت
فاعلی ،به معنی افشانندهي مروارید و کنایه از گویندهي سخنان نیکو است» (خالقیمطلق،
 ،1391د.)717 :9
این بیت یک بار دیگر در داستان منوچهر نیز ،در صفت زال با کمی تغییر آمده است:
دل شـــیر نـــر دارد و زور پیـــل

دو دســتش بــهکردار دریــاي نیــل

چــو بــر گــاه باشــد دُرافشــان بــود

چــو در جنــگ باشــد سرافشــان بــود
(همان :د)187 :1

که در این بیت کزازي ترکیب «دُرافشان» را ریختی دیگر از «درخشان» دانسته (کزازي،
،1393ج )513 :1و خالقیمطلق درافشان را کنایه از سخندان و داراي سخن بلیغ تلقی
کرده است( .خالقیمطلق،1391 ،د .)219 :9امّا به نظر نگارندگان ،ترکیب «دُرافشان» در
هر دو بیت شاهنامه به دو دلیل ،در معناي حقیقی خود و کنایه از سخاوت و بخشندگی
بهکاررفته است؛ یکی آنکه دو دستنویس(قاهره  )741و (برلین  ،)894به جاي
«درافشان»« ،زرافشان» ضبط کردهاند که معنایی حقیقی ترکیبِ «دُرافشان» را تأیید و تقویت
میکند؛ دلیل محکمتر اینکه بیتهاي قبل از هر دو بیت ،توصیف بخشندگی و رزمندگی
زال و سیاوخش بهشکل توأمان آمده است و بدیهی است که در این صورت «دُرافشان»
نیز در معناي بخشندگی و زرافشانی باشد.
 .7.2.2وقتی در داستان سیاوش ،کیکاووس از سیاوش میخواهد که گروگانها را به
دربار بفرستد و روي به جنگ آرد ،سیاوش سخت مردد میماند که در قبال گروگانهایی
که افراسیاب براي تضمین پیمان آشتی فرستاده ،چه باید بکند .بهرامِ گودرز و زنگهي
شاوران دربارهي گروگانها ،خطاب به سیاوش میگویند:
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دلت گر چنـین رنجـه گشـت از نـوا

رها کن نه بر تـو چـک سـت و گـوا
(فردوسی،1389 ،د)1069 /272 :2

خالقیمطلق بیت را چنین دریافته که« :اگر دلت به خاطر گروگانها شور میزند که
کیکاووس آنها را بکشد ،آنان را آزاد کن ،چون براي آنها به کسی چک و برات ندادهاي
و کسی بر کار تو گواه و شاهد نیست .به سخن دیگر :تو نسبت به گروگانها در برابر
کیکاووس وظیفهاي بر گردن نداري و موظف نیستی که آنها را پیش او بفرستی ،چون
کیکاووس در نامهاش به تو فقط در مورد جنگکردن فرمان صادر کرده است» (خالقی
مطلق،1391 ،د .)627 :9کزازي بر این باور است که «اگر بهسبب گروگانهاست که نگران
و دلآزردهایی ،این رنج و آزار را فروگذار و گروگانها را رها کن .مگر نه این است که
در جنگ چنین رفتارهایی رواست و جنگ ،دراینباره ،گواه توست و در جنگ میباید
بسته به چگونگی رخدادها ،بر پایهي روشهاي رزمی ،شیوههاي گوناگون را در پیش
گرفت» (کزازي 1393 ،ج.)356 :3
جوینی چنین استنباط کرده« :اگر مصراع دوّم را بهصورت سؤالی بخوانیم دشواري بیت
برکنارمیشود .پس معنی بدینگونه میشود :بهرام به سیاوش میگوید :اگر دلت از
گروگان ها در رنج است ،آنان را رها کن تا بروند .پس آیا در نزد پدر ،جنگ تو با
افراسیاب ،بهتنهایی نمیتواند بر وفاداري تو گواه باشد؟» (فردوسی،1389 ،ج.)342 :4
به نظر نگارندگان هیچیک از تعابیر یادشده ،درست نمینماید و صحبت از رهاکردن
گروگانها نیست .اینکه خالقیمطلق گفته است کاووس در نامهاش فقط دربارهي جنگکردن
سخن رانده ،درست نیست؛ زیرا کیکاووس به بانگی هرچه آشکارتر در نامه ضمن پافشاري
بر جنگ ،دو بار از سیاوش میخواهد که گروگانها را سوار بر خر نزد او بفرستد:
گروگان کـه داري بـه درگـه فرسـت

ســپه را همــه ســوي خرگــه فرســت

هــم انــدر زمــان بــار کــن بــر خــران

گروگــان کــه داري بــه بنــد گــران
(همان :د267 :2و)268
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درواقع بعد از اینکه بهرام و زنگه شاوران ،در ابیات پیشین ،سیاوش را به دلجویی از
شاه دعوت میکنند و از او میخواهند که با فرستادن نوا ،دل کیکاووس را بهدستآورد:
«نوا گر فرستی به نزدیک اوي /بخندد دل و جان تاریک اوي» (فردوسی،1389 ،ج:2
 .)1068/272در بیت مذکور ،میگویند که اگر بهواسطهي فرستادن گروگانها نزد کاووس
رنجهخاطري ،از هرگونه عذاب وجدان و پریشدلی رها و فارغ شو؛ زیرا به کسی چک
و برات ندادهاي و کسی بر کار تو گواه و شاهد نیست که بخواهی از این بابت دلنگران
و رنجهخاطر شوي .مراد از «رها کن» در بیت ،چیزي معادل «بیخیال و آسودهخاطر باش»
در زبان امروزي است؛ بنابراین برخالف نظر شارحان ،بهرام و زنگه ،سیاوش را به
فرستادن گروگانها نزد کاووس بی هیچ عذاب وجدانی برمیانگیزند ،نه اینکه او را به
آزادکردن گروگانها ترریب کنند.
در بیت بعد از بیت یادشده که بهرام و زنگه میگویند« :به نامه جز از جنگ فرمانش
نیست /نرفته است کاري که درمانش نیست» (فردوسی،1389 ،ج .)1070/272 :2چنانکه
خالقیمطلق تلقی کرده است ،مراد این نیست که کیکاووس فقط دربارهي جنگکردن
فرمان صادر کرده است؛ چون چنانکه گفته شد این خالف واقع است؛ بلکه مراد این
است که تنها کاري که ما باید بکنیم جنگ با افراسیاب است؛ بنابراین بدون هیچ عذاب
وجدانی گروگان ها را نزد کیکاووس بفرست .دلیل محکم و مؤیّد این دیدگاه ،این است
که سیاوش در فرجام ،پیشنهاد بهرام و زنگه را رد میکند؛ درحالیکه اگر رهاکردن
گروگانها و بازگرداندنشان به افراسیاب مراد بود ،ابیات مبنیبر سرباززدن سیاوش از
پذیرش پیشنهاد بهرام و زنگه محملی نداشت؛ چون میدانیم که او برخالف نظر آنها،
گروگانها را نزد افراسیاب میفرستد:
نپـــذرفت از آن دو خردمنـــد پنـــد

دگرگونـــه بُـــد رازِ چـــرخ بلنـــد

چنــین داد پاســخ کــه فرمــان شــاه

بر آنـم کـه برتـر ز خورشـید و مـاه

ولـــیکن بـــه فرمـــان یـــزدان دلیـــر

نباشد که و مـه ،نـه پیـل و نـه شـیر
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کســی کــو ز فرمــان یــزدان بتافــت

سراســیمه شــد ،خویشــتن را نیافــت
(همان :د)273 :2

 .8.2.2در داستان کاموس کشانی ،بعد از آنکه در جنگ هماون ،پهلوانان و شاهان و
همپیمانانِ افراسیاب شکست میخورند ،پیران ،افراسیاب را به گریز برمیانگیزد و
میگوید:
بباید شـــدن تـــا بدان روي چین

گــر ایدونک گنجی خود اندر زمین
(فردوسی،1389 ،د)2805/279 :3

خالقیمطلق در معنی این بیت ،بر این باور است که «سخنی است طعنهآمیز یا
ستایشآمیز که پیران به افراسیاب میگوید .در برداشت نخستین ،از آزمندي تو ،اگر همهي
زمین را به تو بدهند کم است! در برداشت دوّم :اگرچه همهي زمین نیز دم و دستگاه تو
را بسنده نیست» (خالقیمطلق ،1391 ،د .)79 :10گویا برداشت نخستین محتملتر است.
کزازي «گنجیدن در زمین» را کنایهي ایما از زندهماندن دانسته است؛ «پیران ،افراسیاب
را میگوید که میباید به سرزمینی دور ،در آن سوي کشور چین ،بگریزیم اگر چنان باشد
که تو زنده بمانی و در جهان بتوانی بود» (کزازي،1392 ،ج )714 :4که جوینی نیز با او
همراي است (رک .جوینی،1389،ج.)643 :6
با توجّه به اینکه تورانیان در اوج دلشکستگی هستند و ایرانیان زمین و زمان را در
چنبرهي خود گرفتهاند ،پیران در اوج نومیدي و دلپریشی پادشاه را به فرار برمیانگیزد:
چه باش که با تـو کـس ایـدر نمانـد

بشــد دیــو پــوالد و لشــکر برانــد

همانــــا کــــز ایرانیــــان صــــدهزار

فزونســـت بـــر گســـتوانور ســـوار

بــه پــیش انــدرون رســتم شــیرگیر

زمــین پــر ز خــون و هــوا پــر ز تیــر

ز دریــا و دشــت و ز هــامون و کــوه

ســپاه انــدر آمــد همــه همگــروه
(فردوسی ،1389 ،د)279 :3

بعید بهنظرمیرسد که پیران در بحبوحهاي چنین خطرخیز ،سر ستایش یا ریشخندکردن
و طعنهزدن به شاه توران را داشته باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه ایرانیان همهجا را به
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تسخیر خود درآوردهاند و پیران نیز تأکید میکند که «چه باش که با تو کس ایدر نماند»،
بهنظرمیرسد پیران در مصراع بحثشده به افراسیاب میگوید که اگر میخواهی بر روي
زمین باقی و برجا و زنده بمانی باید بدان سوي چین بروي .البته این دیدگاه نیز دور از
ذهن نیست که پیران به افراسیاب میگوید که به آن سوي چین بگریز؛ البتّه حتّی اگر در
آنسوي چین جایی براي فرار و مخفیشدن پیدا کنی .به عبارت دیگر پیران به شاه خود
میگوید که ایرانیان چنان زمین و زمان را دربرگرفتهاند که حتّی شاید در چین جایی براي
مخفیشدنت یافت نشود .از دیگرسو میتوان با توجه به «بدان روي چین» ،چنین استنباط
کرد که مراد از «آن روي چین» ،ماچین است که هم چین و هم ماچین در گسترهي ادب
فارسی ،مجاز از دوري است؛ بنابراین با توجّه به شناختی که پیران از روحیهي ماجراجو
و ناآرام افراسیاب دارد ،به او میگوید اکنون که ورق برگشته وروزگار بر وفق مرادت
نیست ،بر فرض که بتوانی در زمین بگنجی ،جایگاهت در دورترین نقطهي زمین است.
 .9.2.2در داستان پناه بردن ایرانیان به کوه هماون ،وقتی ایرانیان خبر خوش رسیدن فریبرز
و رستم را میشنوند ،طوس میگوید:
به لشکر چنين

ت بيههدار سههو

که هم پر هراسيم و هههم پههر فسههو

همــه دامــن کــوه پــر لشــکر اســت

ســر نامــداران بــه بنــد انــدر اســت

چــو رســتم بیایــد نکــوهش کنــد

مگــر کــین ســخن را پــژوهش کنــد
(فردوسی،1389 ،د)1051/169 :3

خالقیمطلق واژهي «فسوس» در بیت نخست را در معنی «سخریه» دانسته است؛ «هم
در ترس و بیم هستیم و هم لب به سخریه گشودهایم» (خالقیمطلق،1391،د.)50 :10
جوینی «فسوس» را «دریغ و حسرت و اندوه» معنا کرده است (رک .جوینی،1389،ج:6
 .)354کزازي همسو با جوینی فسوس را ریختی از افسوس و در معنی دریغ درنظرگرفته
است؛ «توس از تورانیان در هراس است و از ایرانیانِ کشته و در بند نیز دردمند با افسوس»
(کزازي،1392،ج.)569 :4
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بهنظرمیرسد که هر دو معناي فسوس صحیح ،امّا دریغ و افسوس ارجح باشد .سپاهیان
ایران از لشکر توران در هراسند و از طرفی بر جان خود دریغ و افسوس میخورند؛ زیرا
در آستانهي مرگ قرار دارند .البتّه این نکته گفتنی است که چنانکه خالقیمطلق اشاره
کرده است ،اگر فسوس را در معناي سخریه تلقی کنیم ،برخالف نظر ایشان ،مرا ِد طوس این
نیست که «لب به سخریه گشوده باشند» ،بلکه چون شکست خوردهاند ،تورانیان آنان را
تمسخر و ریشخند کرده اند؛ هم در ترس و بیم به سر میبریم و هم سخرهي دشمن شدهایم.
 .3نتيجه يری
در این جستار نگارندگان ضمن واکاوي برخی از بیتهاي شاهنامهي ویراستهي جالل
خالقیمطلق ،دریافتند که هم در نویسش برخی از بیتها ،لغزشهایی دیده میشود و هم
شرح و گزارش برخی از بیتها خالی از کاستی و نقصان نیست .ازاینرو در بخش
نخست مقاله به بررسی انتقادي ضبط بیتهاي «طلسم ست و بندست و جادوپرست»« ،ز
دامن نشد دور ،نز بند اوي»« ،نخواهم من او را به پیمان کنم /زوان بیش با تو گروگان
کنم»« ،سر تیر و زه را ببندم به شست» ،و «همی تافت از فر شاه کیان» پرداخته شد و بعد
از توضیح کاستیها ،نویسش بهسامانتري پیشنهاد شد .در بخش دوّم مقاله بعد از بررسی
انتقادي شرح مصراعهاي «گر ایدونک گنجی خود اندر زمین»« ،به یک زخم زو دو سر
افگند خوار»« ،که هم پر هراسیم و هم پر فسوس»« ،چو زور و تن اژدها دید رخش»،
«برآمد خروش از در پیلتن»« ،زره بر برش یکبهیک بردرید»« ،ز بهرِ من از هر سو آهو
مخواه»« ،چو برگاه بودي دُرافشان بُدي» و «رها کن نه بر تو چکست و گوا» ،کوشش
شد که گزارش سازوارتري ارائه گردد.
یادداشتها
 .1دستنویسهاي استفادهشده در این جستار که از شاهنامهي ویراستهي خالقیمطلق استخراج
شده و در مقاله مکرر به آنها ارجاع شده است ،به قرار زیر است :دستنویسهاي اصلی :ف
(فلورانس ،)614ل (لندن ،)675س (طوپقاسراي ،)731ق (قاهره ،)741ک (کراچی ،)752ل2
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