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Abstract
The notes of Shahnameh are one of the most complete and comprehensive descriptions
of Shahnameh which Jalal Khaleghi Motlagh has tried in an admired manner in his
masterpiece to represent the necessary information about the interpretation of couplets,
the explanation and etymology of some words, referring to reasons of originality of
some prescriptions, analysis of the sequence lines, referring to grammar and rhetorical
and aesthetic aspects, and explaining the deep structure of the mythical ritual of some
couplets. In this essay, after analyzing of some couplets of Shahnameh that edited by
Jalal Khaleghi Motlagh, and referring to the notes of Shahnameh and other related
sources, it became clear that in some cases, there are ambiguities in the description of
the couplets, either due to insufficient attention to the texture of the text or the incorrect
or confusing recording of a word or phrase in a couplet. In some cases, though, the view
of Khaleghi Motlagh about one couplet is correct, but the other meanings about the
couplet is possible.
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نقد و بررسی برخی از ابهامات یادداشتهای شاهنامه
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چکيده
شرحهایشاهنامهاست.جاللخالقیمطلق درایقنارقربقهطقرر
جامعترین 
کاملترینو 
یادداشتهایشاهنامهیکیاز 
ستردهاطالعاتبایستهایراارائهکردهاست.ایناطالعاتعبقارتانق از:گقاار ابیقات،ترضقیحواژههقا،اشقارهبقه
نشها،بررسیپیدرپقیبقرد ابیقات،اشقارهبقهنکقاتدسقترریو
ریشهشناسیبرخیکلمات،سبباصالتبرخیگای 

ییشناختی،ترضیح 
ژرف
جنبههایبالغیوزیبا 

ساختهایاسطررهای-آیینیبرخقیازابیقات.درایقنجسقتارپق از
واکاویابیاتیازشاهنامةویراستةخالقیمطل ومراجعهبهیادداشتهایشاهنامهومنابعمرتبط دیگر روشنش برخی
بیترجهیبهبافتمتناست؛درنمرنههایینیاضبطنادرسقتیقامغشقر یقکواژهیقا
ازایننارساییهابرخاستهاز 
عبارتبهنارساییوابهامدربیتمیانجام .گفتنیاستگاهیدی گاهخالقیمطل دربارةیکبیتدرستاسقت؛امقا
ساختاربیتبهشکلیاستکهامکا خرانشهایدیگرنیابرایخرانن هوجرددارد .

واژههای کليدی 
شاهنامه؛یادداشتهایشاهنامه؛جاللخالقیمطل ؛نق وبررسی 
1ـ مقدمه
شاهنامهیکیازپیچی هترینورازآمیاترینمتنهقادرپهنقةادبپارسقیاسقتوشقای گاافقهنباشق اگقرگفتقهشقرد
ناشناختهترینمتنادبیپارسینیاهما است(کاازی37:0731،ق.)35شاهنامهمتنآسا نمایدشراریاسقتکقهبنقابر
گفتةجاللخالقیمطل ،باوجردروساختآسا نمایآ ،بیشترابیاتوصفحاتآ نیازمن شرحوترضیحاست.بقه
دههاشرحدربارةدوداستا «رستموسهراب»و«رستمواسفن یار»وص هامقالهدرشقرح
همینسببتاکنر افاو بر 
ت،
برخیازابیاتشاهنامه،چن شرحکاملنیامنتشرش هاست.دراینمیا ،چنانکهسقجادآیق نلریقادآورشق هاسق 
یادداشتهایشاهنامهبرشرحهایدیگربرتریدارد؛زیراهمبرپایةمتنیانتقادیوویراستهفراهمآمق هوهقمیکقیاز
∗ دانشیارزبا وادبیاتفارسی،دانشگاهشیراز،ایرا (نریسن همسؤول) mrezaei@shirazu.ac.ir
تاریخوصرل 0733/13/01:تاریخپذیر 0735/10/12:
Copyright © 2018, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as
they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

شناسیادبفارسی،سالپنجاهوچهارم،دورهج ی ،سالدهم،شماره(،1پیاپی،)72تابستا  0733


متن
/ 72

واژهنامةتخصصیدرپایا ،مباحثمختلفیرا
جامعترینشروحشاهنامهاستکهافاو برگاار ابیاتدشراروتنظیم 

نشهقا،بررسقیتقرالی
شهشناسیبرخیازآنها،دالیلاصالتبرخقیگقای 
دربردارد؛مانن ترضیحواژههاواشارهبهری 
اسطررهایآیینیبرخیاز

ساختهای

ییشناختیوترضیح 
ژرف
ابیات،اشارهبهنکاتدسترریوجنبههایبالغیوزیبا 
ابیات(آی نلر)35:0723،؛(هما  .)01:0721،
یها،زمینقةدرکبهتقرشقاهنامهرافقراهم
یشردکهترجهبهزدود اینکاست 
یهاییدی هم 
گاهیدرپژوهشهاکاست 
میکن وبرایخرانن گا بیشترمفی است؛اینهما مرضرعیاستکقهنگارنق هدرایقنجسقتاردرپقیآ اسقتو

رهایدیگرگر ارائهکن  .
میکرش تاباواکاویسهدفترنخستشاهنامه،گاار برخیازابیاترابهشی 

1ـ 1پيشينة پژوهش
سجادآی نلردرزمینةنق یادداشتهایشاهنامه،دومقالة«مالحظاتیدربابیادداشتهایشاهنامه 0و»1راچاپ
یهایابیاترا
کرده(هما )73-30:0723،و(هما )33-20:0721،وکرشی هاستدراینمقاالتبرخیازفروبستگ 
تهاییازشاهنامهدرویرایشجاللخالقیمطل »نیقامقالقةدرخقرردیگقریاسقتکقهنگارنق ه
بازنمای «.بررسیبی 
کرشی ه استبرپایةمنابعمرتبط،نریسةبرتریازبرخیابیاتارائهدهق (جعفقریورادفقر.)03-55:0730،ایقنسقه
مقالهبهطررمتمرکا،شاهنامةویراستةخالقیمطل ویادداشتهاشاهنامهرانق وبررسیکردهان .آشقکاراسقتاسقت
مقاالتدیگرینیادرشرحبرخیازابیاتشاهنامهنرشتهش هاست کقهحتقیآورد فهرسقتآنهقادرایقنپقژوهش
یگنج .ایننکتهنیاروشناستکهدراینجستارابیاتیگاار  
نم 
میشردکهدرمقاالتدیگرواکاوینش هاست .

2ـ نقد و بررسی
ییهایشرحبرخیازابیات،گاهیازن اشتنترجهکافیبهبافتمتنایجادمقیشقردوگقاهینیقابقه
ابهاماتونارسا 
سببضبطنادرستیامغشر یکواژهیاعبارتدربیتاست؛بههمینسببابت اابیاتیبررسیمیشرن کهتنهادر
شرحمختلفهستن ؛سپ ابیاتیواکاویم 
یشردکهبااختالفدرضبط،درشرحنیامختلفان  .
2ـ 1اختالف در شرح
گيــا رســت بــا چنــد گونــه درخــت

بــه زیــر انــدر آمــد سرانشــا ز بخــت
(فروسی ،1831 ،د)1 :1

عبرد دانستهاسقت(خقالقیمطلق ،0730،د)01:3؛
خالقیمطل «سربهزیران رآم »راکنایهازشکستخرردهومطی 
همسرهستن (فردوسی0721،الف ،ج(،)103:0کاازی،0723،ج .)031-030:0
دی گاهیکهجرینیوکاازینیاباآ  
ینمای ؛باترجهبهمصراعنخستبیت37دروصفحیرانات(سر زیرنام بهسا درخت)و
ایننظریهدرستنم 
نیامصراعنخستبیت50دروصفانسا (سر راستبرش چرسروبلن ) ،دربیتمنظررنیا«بهزیرانق رآمق 
سر»درمعنایحقیقیبهکاررفتهاستوکنایهنیست؛بهعبارتدیگر،سریعنیریشهومنبعحیاتگیاها درپقایینو
میگری  :
شاخههایشدرباالوحکمتق یربرآنهاچنینرفتهاست؛چنانکهناصرخسرو 
زیرخاکاستوپاهایعنی 
نگونسار ایستاده مر درختـا را یکـی بينـی

دها هاشا روا در خاک برکردار ثعبا هـا
(ناصرخسرو)181 :1831 ،



نق

وبررسیبرخیازابهاماتیادداشتهایشاهنامه 73 /

ستادهانق ؛زیقراسقرآنهقابقه
دررسائلاخرا الصفا نیا آم ه است«:ب ا ایبرادرکهپیکرهایگیاها روبهپایینای 
سریمرکازمیناستوانتهایآنهابهسریمحیطافالک؛اماوضعانسا عک چنینوضعیاست؛زیرادرهرکجای
یالنبقاتمنسقرببقه
پهنةزمینکهایستادهباش ،سر بهسریآسما استوپاهایشبهسریمرکازمین.درکتابف 
بهجقایدهقا ،ریشقههقایفرورفتقهدرخقاک
بهمنالةسرجانرراست؛بهعبارتدیگرگیاها  
ارسطرنیا ریشةدرخت 
دارن »(فردوسی،0722،ج .)75:0
*** 
شــ

و روز بــودی دو بهــره بــه زیــن

ز راه بزرگـــــی ،نـــــه از راه کـــــين
(هما  ،1831 ،د)61 :1

نکقرده
اسپهایضحاکبرایبهرخکشی هیبتوشکرهوعظمتش،زی 
دوسرم 
ب و اینکهجنگیدرمیا باش  ،
بردن (خالقی مطل ،0730،د.)33:3باترجهبهبیرراسپخران هشق ضقحاکدرشقاهنامهوبرجسقتهشق اسقبدر
بهادردوبهرهازروز
نبرد »رابهمعنایسراربرد ضحاکبراس 
معرفیاو(فردوسی،0725،د« ،)05:0دوبهرهبهزی 
یترا تفسیرکردتااینگرنههیبتوشکرهشرابهرخکش یابهصی وشکارپردازد؛معناییکهگاار بنق اری
نیام 
نیاآ راتأیی میکن «:وکا مشغرفاًباللهروالطربوالصی والطرد»(بن اری،0703،ج.)13:0دورازنظرنیستکه
نروضحاکباافتخارتمام،هقرروزدو
یش اسبدرزما ضحاکاشارهایدور داشتهباش وازای 
اینبیتبهتازهاهل 
یگذاشقتهاسقت؛در
یکرد اسببهنمایشم 
یکشی هوق رتخردرادراهل 
بهره،سراربراسببردنشرابهرخمرمم 
یکردنق ؛امقا
بهاراگلهگلهدرپیشگاهخ ایا قربانیمق 
گسترةاساطیر،خ ایانیمانن تیشترسراربراسببردهان یااس 
یکرد اسبباش ؛یااینکهدوبهرهازروزراسراربراسببهشقکار
اینبیتشای نخستیناشارهبهنقشانسا دراهل 
وگرد م 
یپرداختهاست .
*** 
بــــه ســــر برنهــــاد افســــر تازیــ ـا

بریشــــا ببخشــــيد ســــود و زیــــا
(فردوسی ،1831 ،د)63 :1

بخشکرد وتقسیمکرد دانستهاست«:ضحاکمسئرلیتکارهاونیکوبق آ 
خالقیمطل ،بخشی رادرمعنای 
یرسق سقردو
رابهتازیا سپرد»(خالقیمطل ،0730،د)50:3؛امااینمعنقاازبیقتقق ریدوراسقتوبقهنظقرمق 
زیا بخشی ،کنایهازبخششمالیاتباش ؛ضقحاکبقرایمشقروعیتبخشقی بقهحکقرمتشودرپقیامضقاییقک
یخرد؛بنابرایندورازنظرنیسقتکقهبعق ازکشقتنپق رو
استشهادنامه،حتینازآهنگریدو پایهرا(کاوه)بهجا م 
تصاحببهزورتاجوتخت،برایخر نشستندرافکارمردم،ازمالیاتآنهاگذشقتهباشق ؛بقهویقژهضقحاکیکقهدر
یترا دی ؛وقتیکهفری و ضقحاکرا
گسترةاساطیریکسرهمنفیوتابرهمنیست؛نمرنةآ رادرکتابنهمدینکردم 
یشررن که«ازچقهرویبیقرژردیاژدهقایضقحاکراکقهشقهریارینیکقربقرددر
یکن ،مردمبرفری و م 
دربن م 
اتبخشقی ضقحاک،
پادشاهی(»...ماداپرر.)507:0753،درتأیی اینمعنامهریبهفرنیایادآورشق هاسقتکقهمالیق 
یشباهتبهمالیاتبخشیگئرماتایمغدرزما داریر نیستکقهدرکتیبقةبیسقتر ازآ یقادشق هوگریقارسقمی
ب
تبخشی بهحکرمتبردهاست(فردوسی0721،ب،ج .)100:0
باستانیبرایدوستیمردمومشروعی 
*** 
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هنــــوز آ ســــ هبد ز مــــادر نــــزاد

نيامــــد گــــه پرســــش و ســــردباد
(هما  ،1831 ،د)11 :1

«هنرزفری و ازمادرناادهاستوازاینروهنرزهنگامبازخراستاوازتروپشیما ش ترازکردههایتنرسقی ه
ینمایق ؛چراکقهبقاترجقهبقه
است»(خالقیمطل ،0730،د.)32:3باترجهبهفضایحاکمبرمتن،اینمعنقاسقازوارنمق 
منصفتیودیکتاتررمنشیضحاک،خرابگاارا رایارایآ نیستکهازپیش،ضحاکرابرجایگاهاتهقامنشقانن و
اهری 
محکرمشکنن تادرپیشگاهفری و ازکرده،اظهارپشیمانیکن ؛ بنابراینپرسش،نهبقهمعنقایبازخراسقت،بلکقهبقه
پرسوجروتحقی (براییافتنفری و )بهکاررفتهاست :هنرزفری و چشمبهجها نگشردهاسقت؛بنقابراین
معنای 
بهجای
غصهخررد فرانرسی هاست.گفتنیاستنسخههایکتابخانةبریتانیا،دارالکتبقاهرهوآکسفررد ،
زما تحقی و 
«پرسش»«،ترسش»ربتکردهان کهدرخررتأملاست .
*** 
بـــه آیــــين خـــویش آورد ناســـ اس

چنين -گـر تـو مهمـا شناسـی -شـناس!
(فردوسی ،1831 ،د)31 :1

«مهما کهباگرزدرخانةترآی ونامترراازتاجوکمرزایلکن ،چنینمهمانیبهآیقینمهمقانیناسپاسقیآورده
استواگرترمهما شناسهستی،یعنیازآیینمهمانیآگاهی،بای ایننکتقهرابشناسقی»(خقالقیمطلق ،0730،د:3
.)011جاءدومبیت،چنانکهسجادآی نلریادآورش ه،بهتراستچنقینمعنقاشقرد« :اگقر تقرچنقینکسقیرامهمقا 
یشناسی،ب ا »(آی نلر.)02:0721،بهنظرنگارن ه،معنایجاءنخستنیاشایستهنیست؛زیراگفتهشق هاسقت«بقه
م
یترا آیین خریش رابهآیینمهمانیتعبیرکرد؟پ اینبیتبقابیقتپیشقیندرپیرنق 
آیینخریش»وحالچطررم 
یشردوصقفتجانشقینمرصقرفاسقت؛بنقابراینبایق گفقت
است؛ناسپاسنیابهفری و درابیاتپیشینمربرطم 
فری و ازدی کن روبهسببشرر علیهضحاکومطیعنبرد دربرابراو،ناسپاسوطغیانگراستوباسترد نقامو
نشا ضحاکازتاجوکمراو،همهراازآ خردکردهیامطاب باآیینخردتطهیرکقرده اسقت؛پق فریق و مهمقا 
نیست؛بنابراین«بهآیینخریشآورد »کنایهاز«ازآ خردکرد یامطاب بادینوآیینخردتطهیرکرد »است؛ زیقرا
فری و لرازمسلطنتضحاکرابرپایةبیت732شستهوتطهیرکردهبقرد.ازسقریدیگقرناسقپاسراقیق بقهمعنقای
یترا دانست .
ناسپاسانهوحرمتشکنانهم 
*** 
چـــو بنـــدی بـــرا بنـــد بفـــزود نيـ ـز

نبـــود از بـــد بخـــت ماننـــد چيـــز
(فردوسی ،1831 ،د)36 :1

یمان ،تصحیحقیاسقیکقرد:چقر 
خالقیمطل معتق استکهدراینبیتبای «مانن »رابه«مانی ه»بهمعنایباق 
یهایبختباقینمان کهبراوفرودنیایق وبق بختی
فری و یکبن دیگرنیابربن ضحاکافاود،دیگرچیایازب 
کردهان (خقالقیمطلق ،0730،د)015:3؛(کقاازی،
برگنیسیوبهفرنیا«مانی ه»راضبط 
اوکاملش .کاازی،جرینی ،
،0723ج)717-711:0؛(فردوسقی0721،الققف،ج)721-720:0؛(همقا ،0722،ج)031:0؛(فردوسقی0721،ب،ج:0
.)733گفتنیاستمصراعدومبیتدرداستا فرودنیاتکرارش هاست :
ز تيــــزی گرفتــــار شــــد ریــــونيز

نبـــود از بـــد بخـــت ماننـــد چيـــز
(خالقی مطلق ،1831 ،د)95 :8

نق
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البتهدرنسخةفلرران وچاپمسکر«مانی »ضبطش هاست(فردوسی0721،القف،ج)721-720:0؛امقابقهنظقر
نگارن ه،نریسة«مانن »نیاترجیهپذیراست:فری و باافاود بن یدیگربربن ضحاکبالییبرسراوآوردوچنقانش
چک درجها مانن اونبرد؛ضحاکچنقا در بق بختیققرارگرفقتکقهفراتقرازآ 
تنگبستکهدرنگر بختی،هی 
دربارةکسیتصررنمیش  .
*** 
زمـــين را ببوســـيد و چربـــی نمـــود

بــــرا کهتــــری آفــــرین برفــــزود
(هما  ،1831 ،د)58 :1

جن لبازبانیچرب،شاهیمنرانرمکردوآ شاهکهترراسترد(خالقی مطل ،0730،د.)001:3به نظقر نگارنق ه
بهویژهاینکهنه«کهتر»،بلکه«کهتقری»آمق هاسقت:جنق ل
نیامیترا ارجاعداد؛ 

«کهتری»رابهجایشاهیمنبهجن ل
رامکرد شاهیمنافاو براظهارکهتری،ستایشوتحسینشاهیمنرانیاب ا افاودتادسقتبقررگشقاهیمقن
برای 
نه وزودتربهمقصردرس  .
*** 
ســـه فرزنـــد شایســـتة تـــا و گـــاه

اگـــر داســـتا را بـــود گـــاه و مـــاه
(فردوسی ،1831 ،د)56 :1

«اگرماهرابهگاهتصحیحقیاسیکنیموسپ گاهنخستیندرپایا مصقراعیکقموگقاهدومدرمصقراعدومرابقه
یشرد:سهفرزن ماشایستةتقاجوتخقتانق ؛اگقر
معنایتختوگاهسرمرابهمعنایزما بگیریم،معنیبیتچنینم 
ینمای ق 
برایمثالتختشاهیآمادهبردوزما آ رسی هباش »(خالقیمطل ،0730،د)003:3؛ این معناق ریدورم 
گرشاسپنامهدی همیشرد.بهفرباترجهبقهضقبطکنقرنی

یهایزبانیباواژههانهدرشاهنامهبلکهبیشتردر
وچنینباز 
معناییدرخررترجهارائهکرده استکهالبتهتعقی نحریومعناییمصراعدومدرآ نیاهمچنا پابرجاست«:اگقربقر
یشق فرضقاًدرمقاهبقرتخقتنشسقت،
فرضمثالتختپادشاهیبربلن ایماهباش ،شایستةسهپررمناست؛اگرم 
بهراستیدرخرراینسهپرربرد»(فردوسی0721،ب،ج.)000:0جرینیمعنقاییدوروترجیقهناپقذیریازبیقتارائقه

یالمثلگاهباماهدریکجاجمعشرن وماهبرتخقتبنشقین ،
میکن :درمصراعدومتشبیهمشروطبهکاررفته:اگرف 
یباشق ،نقهمقاهآسقمانی (همقا 0721،القف،ج.)011:0
دراینصررتبای بگرییمکهآ ماهیکیازسهفرزن منم 
ینمای :ماهاستعارهازمردزیبقا،جقرا زیبقا:سقهفرزنق 
برگنیسینیامعناییدیگرگرنهارائهکرده استکهشایستهنم 

یماننق کقهبقرتخقتپادشقاهی
شایستةتاجوپادشاهیدارمکهاگربخراهمباتمثیلدربارةآنهاسخنیبگریم،بهماهم 
نشستهباش (هما ،0722،ج.)027:0کاازیضبطنسخةمسکررابرترمیدان و«گاه،ماه»ضبطکرده است:مقراسقه
فرزن هستکهشایستةتاجواورنگان ؛اگرازسراستعارهومثالبگرییماورنگآنا مقاهباشق (کقاازی،0723،ج:0
.)771آی نلرباترجهبهضبط«گاهوماه»پیشنهادمی کن «:اگربرایمثالماهبرتختبنشین »یابرپایةضقبط«گقاه،مقاه»
اینمعنارادورنمیدان که«اگربرایمثالماهآسما تختداشتهباش »(آی نلر.)02:0721،بهنظقرنگارنق هدرهمقة
اینمعانی،تعقی معناییونحریجاءدومبیتهمچنا برقراراست؛بنابرایننریسةمسکروجرینی(گاه،ماه)بقاایقن
دستنیقافتنیباشق .بقا
ینمای :سهپررمنشایستةتاجوتختان ؛حتیاگرگاهوتخت،بهبلن ایماهو 
معنامرجهترم 
اینمعناهیچتعقی یمترجهبیتنیست .
*** 
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بـــدا ای شهنشـــاه ترکـــا و چـــين

گسســ ـته دل روشــــن از بــــهگــــزین

ز پيلـ ـی ژیـ ـا کـــرده گوشـ ـی پســـند

مــنش پســت و بــاا چــو ســرو بلنــد
(فردوسی ،1831 ،د)113 :1

بهگاین:بهگای هش ه؛بهمعنیبهتروبهترین:ایشاهتررا وچینکهدلازچیاهایبهتقرونیکقرتربرگرفتقهای،
ب ا کهاگرچهق وقامتیچر سروبلن داری،ولیطبعترپستاست،چر ازهمةسقرزمینپق ربقهخقاکتقررا 
بسن هکردهای،همچر کسیکهازفیلیبارگبقهگرشقشخرسقن گقردد(.خقالقیمطلق ،0730،د)073:3بقهنظقر
نگارن گا  کمیمستبع استکهباترجهبهلختدومبیتپیشین(کهجاوی زیخرموشادکام)وصفات(دلروشن)
و(بی اردل)درابیاتسپسینکهسلمخطاببهترربهکارمقیبقرد،ناگقاهدرفحقرایکقالم،اورادارایمقنشپسقت
خطابکن .لذاتران بردکهمراداز(بهگاین)بهطنافری و باش :ایتررکهازفری و بهگاین!نرمی ش هایوقطقع
امی کردهای؛ فری ونیکهبهخاطرمنشپستش،باوجرددوپرررشی ومهتروپیلژیانیچر ما،بهگر فیل(ایرج)
بسن هکردهواورابرمابرتردانسته،یاپ ریکهازپیکرپیلیسترگ(سرزمینپهناورتحتقلمروا )،سهممقاراتنهقا
بهان ازهییکگر سااواردی ه؛معناییکهدربیتهایسپسیننیامؤک ش ه :
ســـه فرزنـــد بـــودیم زیبـــای تخـــت

یکــی کهتــر از مــا مــه آمــد بــه بخــت

ســ ارد تــو را دشــت ترکــا و چــين

کِـــه از مـــا ســـ هدار ایـــرا زمـــين

*** 

(هما )113 :

کنـــو هرچـــه دانيـــد ،کـــز کردگـــار

بــــود رســــتگاری بــــه روز شــــمار

ب ویيـــــد و آ توشـــــة ره کنيـــــد

بکوشـــيد تـــا رنـــ کوتـــه کنيـــد
(فردوسی ،1831 ،د)116 :1

شای کردکاربهمعنیکارکردوعملدرستباش ،نهکردگاربهمعنایخ اون .دراینصررتمحتملاسقتکقهدر
آغازبیتنیانریسشگایندرستباش بهمعنیگای هوپسن ی ه(.خالقیمطل ،0730،د)000:3بهنظقرنگارنق گا 
درصررتمرقرفالمعانیخران دوبیت،کردگاربهمعنایخ اون نیامعنقاییمحصقلدارد:بکرشقی تقاهرآنچقهرا
یقینمیدانی کهدرروزشمارسببرهاییشماازپادافرهدادارخراه ش ،ترشهیراهخردکنی  .
*** 
تـــو گـــر پـــيش شمشـــير مهـــر آوری

ســـــرت گـــــردد آســـــوده از داوری
(فردوسی ،1831 ،د)119 :1

یتران بهمعنیمطل گفتگرنیاباش :اگرآنجاکهشمشیردرکاراست،سقخن
داوری:جنگوج ال؛ اما دراینجام 
ازمهرومحبتبگریی،بهزودیسررابربادخراهیدادوازگفتگروبحثآزادخراهیش (خالقیمطل  ،0730،د:3
بهویژهدرشاهنامهپیشینهاینق ارد.کقاازیبقرایزدود 
.)001داوریدرمعنایمطل گفتگر،درگسترةادبفارسیو 
تعقی معناییبیت،بهجای«آسرده»ضبط«آشفته»راآوردهو«داوری»رابهمعنیسقتیاوپیکقارگرفتقهاسقت(کقاازی،
میشقرد(فردوسقی0721،القف،ج،)002:0درصقررت
،0723ج)730:0؛امابهنظرنگارن هچنانکهجرینینیایادآور 
یرودوهقمداوریدرمعنقایشقناختهشق ةخقرددرشقاهنامه
یخران بیت،همتعقی معنقاییبیقتازبقینمق 
پرسش 

نق
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یهایبرادرانتباآنا مهربقانیکنقی،آیقاازدشقمنی
اهجرییوخصرمت)بهکاررفتهاست:اگردربرابرجنگطلب 
(ستی 
آنا دراما خراهیمان ؟زهیخیالباطل! 
*** 
چـــو دســـتور باشـــد مـــرا شـــهریار

بــــه بــــد نگــــمرانم بــ ـدِ روزگــــار
(فردوسی ،1831 ،د)119 :1

دسترر:راهنما؛امادراینجاکسیرادسترربرد بهمعنیبهکسیاجازهداد است:اگرپادشاهبهمناجازهده ،ایقن
روزگارب رابهب یسپرینکنم(خالقیمطل ،0730،د.)007:3اینمعنانیابقابافقتمقتنپیرنق ینق ارد.بقهنظقر
نترزنبرد ایرجتأکی دارد،معناچنیناست«:اگرمرااز
میرس باترجهبهبافتوابیاتپ وپیشکهبرسادهدلیوکی 
یدهقمو
منصقفتیبقرادرا رابقانابکقاریازخقردمپاسقخنمق 
جانبپادشاه،دسترریباش ،ب منشیروزگقارواهقری 
یکربم.اجازهدهی باصلحوصفاماجرارابهپایا برم) .
یروم(برطبلجنگنم 
نهترزیآنهاراباکینهبهپیشرازنم 
کی 
*** 
ســـخن چنـــد بشـــنيد و پاســـ نـــداد

همـــا گفـــتش آمـــد ،همـــا ســـردباد
(فردوسی ،1831 ،د)121 :1

هما :قی برابریوتساویاستبهمعنی«چه».سردباد:کنایهازهیچیاست.سخنایرجبهگر تررچر بادهرا
یرودو
چوپرچبهکقارمق 
هیچبرد(خالقیمطل ،0730،د.)030:3معنایخالقیمطل دالویااست؛اماباددرمعنایهی 
یدانق کقه
چوپرچسابقهن ارد؛بنقابرایننگارنق هدورنمق 
سردبادبارمعناییویژةخردراداردوکاربردآ درمعنایهی 
سردبادکنایهازآهیباش کهازنهادبرم 
یآی ؛چنانکهدرهمةنمرنههقایدیگقردرشقاهنامه،درهمقینمعناسقت:تقرر
یکشی وبهسببسهمچربتقرایقرجازمیقراثپق ر،حسقرت
یداد،آهازنهادبرم 
همزما کهبهسخنا ایرجگر م 

یخررد.سردبادرامانن مهریبهفرمجازاًدشنام،ناساا،سخنسردودشمنانهنیامیترا دانست:سقخنهقایگقرمو
م
مهربانانةایرجبرایتررباناسااوسخنسردودشمنانهیکسا برد(فردوسی0721،ب،ج .)371:0
*** 
ب ــــویيم تــــا آب و رنجــــش دهــ ـيم

چــو تــازه شــود ،تــا و گــنجش دهــيم
(هما  ،1831 ،د)181 :1

پ ازآنکهکینرابهآبدی هشستیم،درخترادوبارهآبدهیموبرپایآ رنجکشیمتقاتقازهشقردودرخقت
کینهودشمنی،درختآشتیودوستیگردد.ازجریا داستا نظرشاعردریافتنمیشردوتصریرشعرینیقاچنق ا 
رنجکشی پیشینهاین ارد؛بنابراینبقه
دقی نیست(خالقیمطل ،0730،د.)053-050:3بای گفترنجداد درمعنای 
یرس باترجهبهواوعطفبینآبورنج،اینکلماتشکلدیگریازآبورنگاست؛چنانکهبرزرجمهرگرنقة
نظرم 
دمآهنگاست.درنسخةلنینگرادنیابقهجقای«آبورنقج»«،آبورنقگ»آمق ه
دمآهنجشکلدیگر 
معرببارگمهر یا 
میخراهن کهمنرچهررابهآنهاسپاردتقاماننق گلقیلطیقف،
است(فردوسی،0725،د:)071:0سلموتررازفری و  
تیمار دارن وبهاوآبورنگدهن (شادوخرمشدارن )تاببال  .
*** 
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ز گفتـــار شـــاه آمـــد اکنـــو نشـــا

فــــراز آمــــد آ روز گــــرد کشــــا
(هما )811 :

نرودراینجقانسقبتداد آ بقه
نشا آم :ظاهرش عالمت.گردنکشبرایجنگیا صقفتیمثبقتاسقتوازایق 
یکش ،چن ا محتملنیست.آیاگقردنکشصقفتروزاسقت؟یعنقیروزسقختو
دشمن،یعنیدشمنیکهنرذررام 

یکن (خالقی مطل ،0730،د.)701:3گفتنیاستدرشقاهنامه
دشرار.روکرت،گرد کشا رابهدالورا دشمنتعبیرم 
میشرد؛بنابراینتعبیرروکرتدرستاست :
بارها،گردنکشا دروصفدشمنا بهکاررفتهوبههمینبیتمح ودن 
دليـــــرا گـــــردنکش از تازیـــــا

بســــي يدة جنــــ

شــــير ژیــــا

(فردوسی ،1831 ،د)6 :5
چــو جهــن و چــو گرســيوز ارجمنــد

بــه مهــد انــدرو پــا کــرده بــه بنــد
(هما  ،د)238 :6

بـــه قلـــ

انـــدر افراســـياب و ردا

ســـــوارا گـــــردنکش و بخـــــردا
(هما  ،د)282 :6

*** 
هــر آنگــه کــه جوشــن بــه بــر درکشــم

زمانــــه بــــرآرد ســــر از ترکشــــم
(هما  ،د)888 :1

یافکنمکهگرییزمانهازترکشمنسربیرو 
هرگاهجرشنبپرشم (وآمادةرزمشرم)،چن ا باتیرخردبرخاکم 
کشی هاستویازمانهدرترکشمناست؛جها شکستخرردهومطیعمقناسقت!(خقالقیمطلق ،0730،د.)731:3
یرس دراینبیتنیااینمعنا
باترجهبهاینکه«زمانه»درشاهنامهبارهابهمعنایمرگواجلبهکاررفتهاست ،بهنظرم 
یآورم،ازتیردا 
یپرشمو بازینوسالحبهجنگرویم 
کتراست:هرگاهجرشنم 
یتروبهمقصردشاعرنادی 
حماس 
منمرگبیرو م 
یتراود(شکستدشمنقطعیاست) .
مـــرا گـــر زمانـــه بـــدین اژدهاســـت

بــه مــرد فزونــ نگيــرد نــه کاســت
(فردوسی ،1831 ،د)96 :8

چـــو هنگامـــة رفـــتن آمـــد فـــراز

زمانــــه نگــــردد بــ ـه پرهيــــز بــــاز
(هما  ،د)895 :9

*** 
پــــ

پشتشــــا زال بــــا کيقبــــاد

به یـک دسـت آتـش بـه یـک دسـت بـاد
(هما  ،د)861 :1

دوجناحراستوچپلشکرایرا درتیایوشتابهمچر آتشوبقادبردنق (خقالقی مطلق ،0730 ،د.)733:3
بهتراستآتشوباداستعارهازشمشیرواسپتیاپادانستهشرد؛مهریبهفرنیابرهمیننظراست«:درپشتاینافراد
زالوکیقبادبردن کهدریکدستشا شمشیردرخشا وآتشگر بردودردستدیگرافساراسببادپیما»(فردوسی،
0721ب،ج .)712:7
*** 

نق
هــر آنکــ

کــه دارد خوریــد و دهيــد

وبررسیبرخیازابهاماتیادداشتهایشاهنامه 03 /

س اسـ ـی ز خـــورد بـــه مـــن برنهيـ ـد
(هما  ،1831 ،د)891 :1

بهپاساینآسایشبهسپاسیازمنیادکنی !(خالقی مطل ،0730،د.)722:3معنایارائهش هنادرست نیسقت؛امقا
ممکناستبرکسیسپاسگاارد ،بهمعنایمنتگذاشتنبراوباش ؛چنانکهاینتعبیردرشاهنامهدربیتدیگریهم
آم ه(فردوسی،0725،د)52:1وخالقیمطل نیاهمینمعنارادرنظرگرفتهاسقت(همقا ،0730،د:)033:3هقرک 
داراست،بخرردوببخش وبااینکاربرمنمنتگذارد .
*** 
یکـــی مـــر بریـــا و نـــا از بـــر

نمکــــدا و ری ــــار گــــرد انــــدر
(هما  ،1831 ،د)25 :2

یکن ؛اماچر درکنارآ نا گذاشتهانق ،
برخیازنسخهها«غرم»دارن وبن اریهم«غاال»داردکهغرمراتأیی م 
ینمای .ریچار:نرعیمرباست(خالقیمطل ،0730،د.)015:3برنگارن هروشننش کقهنقا وکبقاب
مرغدرستترم 
برهچهتضادیباهمدارن کهخالقیمطل باآم نا ،گفتهان نا باکبابمرغسازگارتراست؟همچنیناگقرریچقار
یترانق داشقتهباشق ؟بنقابراین
بهمعنایمرباست،بیتردی نا درخرا برایخررد مرباست؛وگرنهمرباچهوجهیم 
اگرپر 
یکن کبابغرمباش تامرغ.ازسریدیگقراسقتاد
یایدرپیسررداد بهرستمبرآم ه،قامرسشاهنامهحکمم 
خالقیمطل ،ریچاررامربادانستهودرواژهنامکنیاهمینمعناآم هاست(نرشین)131:0725،کقهدرایقنصقررت
هیچپیرن یبینمرباونمک ا وکبابنیست؛بنابراینهما طررکهدربرها قاطعنیقاآمق ه(خلقفتبریقای:0751،
ذیلریچاروریچال)،یکیازمعناهایریچار،هرآ چیایاستکهازشیروماستگرسفن گرفتهشردکقهالبتقهایقن
معنانیادقی ودرستنیست؛ امابهمعنایاصلیریچارنادیکاسقت.ریچقار،امقروزهنیقابقاتلفق ریچقال،یکقیاز
مادهایجام استکهازجرشان 
میکنن ولررک 
غذاهایمعروفبخشارژ فارساست.ریچالراازلررکدرست 
یآی و درتهیةکشکنیااستفادهمیشرد؛بهاینترتیبکهباافقاود نمقکوادویقهجقاتبقهلقررک،
دوغبهدستم 
میشرد.دربیتمنظررنیا،درکنارمرغ یاغرمبریا ،
میآی کهپیشازغذایاصلیبرسرسفرهآورده 
ریچالبهدست 
پیشغذانهادهش هاست؛چنانکهامروزهنیادربرخیازرستررا هایسنتی،پقیشازغقذایاصقلی،
نا وریچالبرای 
مناسبتقرازمعنقای

میشرد.ازدیگرسر،یکیازمعناهایریچار،ترشیجاتاستکهاینمعنانیابسیار
نا وپنیرآورده 
مرباست؛زیرامرباراباکبابپیرن ینیست .
*** 
بــه یــک زخــم زو دو ســر افگنــد خــوار

بــه یــک ره بــدا تيــغِ جوشــنگــمار
(فردوسی ،1831 ،د)86 :2

یان اخت(خالقی مطل ،
جرشندر،بهیکضربهدوسرراپستبرخاکم 

خرار:پست:رستمبههربارباآ شمشیر
بهآسانی»آم هاست :
بهراحتی»و« 
،0730ج«.)070:3خرار»،بارهادرشاهنامهبهمعنای« 
نگهبــــا لشــــکر از ایــــرا تخــــوار

کــه بـــود بــه نزدیـــک او رزمخـــوار
(فردوسی ،1831 ،د)281:6
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چنـــين گفـــت بـــا او یـــ اســـفندیار

کـــه کـــار گـــرفتيم دشـــخوار خـــوار
(هما  ،د)895 :9

بههمینسببگریادراینبیتنیاهمینمعنامرادباش :باهرضربهدوسررابهآسقانیوبق و هقیچزحمتقیبقر
یافکن  .
زمینم 
*** 
از آ پـــ

مگـــر خـــاک را بســـ رم

وُگـــر نـــه ز پيمـــا تـــو نگـــمرم
(هما  ،د)66 :2

ترککرد جها ودرگذشتن،درستبهنظرنمیرس کهالبتهدراینجامعنقیمنظقرر
گریا«خاکراسپرد »بهمعنی 
نرو«نسپرم»درستاست؛یعنیفقطدرصررتیازپیما ترمیگذرمکهبرزمیننروموزن هنباشم(خالقی
ماست.ازای 
یتراست:پیمقا تقرراهمقرارهپقاس
مطل ،0730،د.)001:3بهنظرنگارن ه«،خاکراسپرد »بهمعنایمرد ،پذیرفتن 
خراهمداشت؛مگربمیرم .
*** 
ب ي يــد و برگشــت بــر دســت راســت

غمــی شــد ،ز ســهراب زنهــار خواســت
(فردوسی ،1831 ،د)182 :2

«بردستراست:بهشکلشایستهومناسب:هجیرپیچی وبهحالتیمناسقبدرآمق وازسقهرابامقا خراسقت»
(خالقیمطل ،0730،د.)317:3بهنظرنگارن ه«بردستراستپیچی »،بای دررسموآیینیکهنریشهداشتهباشق 
یخراست،پیچی نشبردستراست،نشانةتسلیموزینهارخراهیاوبردو
یخرردوزینهارم 
کهاگرپهلرانی شکستم 
یداد؛چنانکقهکقاازینیقادرهمقینراسقتامعتقق 
بیتردی پهلرا حریف،بادی اینوضعیتدیگرجنگراادامهنم 
است«:برگشتنهجیربردستراسترفتاروکرداریاستشایستة درنگ.سریراسقتدرباورشناسقیایرانقیسقری
یترا برآ بردکههجیرنیقابقه
یشرد.م 
خجستةاهرراییاست؛وارونة سریچپکهسریگجستةاهریمنیشمردهم 
یگرددتامگرب ینشیرهبختراباخریش
مرواوفالنیکوبهنشانةبشگرنیوهمایرنیاستکهبهسریراستبرم 
یارودمسازگردان وازداممرگبره »(کاازی.)31:0725،طاهریمبارکهنیابرایقندیق گاهاسقتکقه«بقردسقت
راستپیچی رسمیبردهاستبهنشانةاما خراهی؛چر درآیینپهلرانیبهدوراستکهپهلرا دیگقررادرهنگقام
یرسق یکقی
نشانههایینهتحقیرآمیابینپهلرانا درمبارزهوجردداردکهبهنظرم 
مغلربش خرارکن ؛ایناستکه 
ازآنهاهمینبرگشتنبردستراستباش »(طاهریمبارکه .)003:0725،
*** 
بـــه ســـهراب بـــر تيربـــارا گرفـــت

چــو و راســت جنــ

ســوارا گرفــت

(فردوسی ،1831 ،د)188 :2

گریابهاینمعناستکهگردآفری ازچپوراستبهنبردباسقرارا دشقمنپرداخقت(خقالقی مطلق ،0730،د:3
ینمای .
بهتنبردوسپاهیا درآ دخالتین اشتن ؛بههمینسبباینمعنادرستنم 
تن 
.)310نبردسهرابوگردآفری  
گریامنظررایناستکهگردآفری مانن سرارکارا ماهرازچپوراستبرسهرابیرر بردهاست .
*** 

نق
بُنـــه اینـــک امشـــ

همـــه بـــرنهيم

وبررسیبرخیازابهاماتیادداشتهایشاهنامه 03 /

همـ ـی گـــو

را ســـوی لشـــکر نهـ ـيم
(فردوسی ،1831 ،د)185 :2

نگرنهدریافته است :مراقبلشکرخردهستیمکقهسقهراب
گر نهاد :مراقببرد .خالقیمطل باتردی بیتراای 
چشمانتظقارومنتظربقرد »نیقا
بهآ حملهنکن (خالقیمطل ،0730،د.)301:3بهنظرنگارن هگر نهاد بهمعنای« 
یگرددکهقراراستکیکاووسبفرست ؛همچنینگژدهمافقرادبسقیاری
هستودراینصررتبهسپاهکمکیایرا برم 
دردژن اردکهبترا ازآ بهلشکریادکرد.دژسپی پادگانیدرمرزایرا وتررا بردکهپهلرانانیازایرا آ رانگقاه
یکنقیم؛منتظقر رسقتموسقپاه
یبن یمودژراتقرکمق 
یگری :ماامشبباروبنهرابرم 
میداشتن :گژدهمبه کیکاووسم 
کمکیهستیمتارویارویسپاهسهراببایست ومانعتجاوزگریاوشرد؛زیرا«نگیردکسیدستاورابهدست» .
*** 
بدینســـا کـــه گـــژدهم گویـ ـد همـ ـی

کـــز اندیشــــه دل را نشـــوید همـــی
(فردوسی ،1831 ،د)161 :2

ان یشه:نگرانی.اینطررکهگژدهمشرحدادهاستودلماراازنگرانیپاکنکرده (دلما رانگرا کردهاست).در
یشرد:گژدهمدرنامقةخقرد
بیشتردستنری ها،نریسة«بشری »آم هواگرآ رابپذیریم،دراینصررتمعناچنینم 
هرچهدرکارسهرابنگرانیداشته،بازگفتهاسقتودلخقردراپقاککقردهاسقت(خقالقی مطلق ،0730 ،د.)307:3
چنانکهخالقیمطل اشارهمیکن ،نریسة«نشری »بهتراست؛امابهنظرنگارن همرجعفعلنشری ،ایرانیا (ما)نیسقت؛
کهگژدهمماجراراشرحدادهوازجانبسهراب،سختنگرا وبشرلی هوپرتشریش

بلکهخردگژدهماست:این 
گرنه
استوآراموقرارن ارد ....
*** 
بــه پــيشانــدرو بســته صــد زنــدهپيــ

یکـــی مهـــد پيـــروزه برســـا نيـــ
(فردوسی ،1831 ،د)195 :2

یرنگاست(خقالقی مطلق ،0730 ،د .)313:3بقهنظقر نگارنق ه بقا
نیلنهبهمعنایرودنیل،بلکهبهمعنایمادةآب 
یرنقگ»بق انیم،افقاو بقر
آورد صفت«پیروزه»،بهرنگمه اشارهش هاستواگرنیلرامانن خالقیمطل «،مادةآب 
ترجهبهمصقراعنخسقتکقهنقرعی
یشرد(مه پیروزهاینیلی؟)؛بنابراینبا 
نرعیحشرقبیح،تناقضنیادربیتدی هم 
روزهایبقهبارگقیرود
یرس مرادازنیل،نهرنگآبی،بلکهخردرودنیلاست؛مه یپیق 
اغراقدرآ است،بهنظرم 
نیل،چنانکهکاربردنیلدرشاهنامهبراینشا داد بارگی،پیشینهنیادارد :
یکـ ـ گـــر

بينـــد بـ ـهکـــردار نيـ ـ

تـــــن اژدهـــــا دارد و زور پيـــــ
(فردوسی ،1831 ،د)29 :9

گرامـ ـ بدیـــد آ درفـــش چـــو نيـ ـ

کـــه افگنـــده بودنـــد از پشـــت پيـــ

فـــراز آوریدنـــد پيلـــ چـــو نيـــ

(هما )129 :
مـــر او را ببســـتند بـــر پشـــت پيـــ
(هما )113 :

*** 
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هـــم از شـــاه یابيـــد دیهـــيم و تخـــت

ز ســـــــاار ،زور وز دادار بخـــــــت
(هما  ،د)161 :2

ساالرسپاهبای بکرش ؛بختراخ اون خراه داد؛ مانن :ازترحرکت،ازخ ابرکت!بهتراستدرپایقا مصقراع
نشانة«!»بیای (خالقیمطل ،0730،د.)033:3اگرجاءدومبیت،مستقلازبافتمتندانستهشرد،معنایخالقیمطل 
بهویژهکهعبارت«هقماز»در
ینمای ؛ 
درستاست؛اماباترجهبهابیاتقبلوفضایحاکمبرمتن،اینتعبیرپذیرفتنینم 
یرسق ؛زیقرا
ابت ایبیت،بااینتعبیرمغایراست؛باپذیرفتندی گاهخالقیمطل ،ساختارنحریجملهپریشا بهنظرم 
یرودکهمصراعدومرانیاشاملشرد؛بنقابراینمعنقایسقازگاربقا
باآم عبارت«هماز»درآغازبیت،چنینانتظارم 
یده کهاگربردشمنچیرهشقری ،هقمازشقاه
بافتمتنوساختارنحریبیتچنیناست:فری و سپاهیا رانری م 
کبختقیوبقهعبقارتیخیقردنیقاو
یگیری ،همازسپهساالر(منرچهر)ق رتوهمازخ ا،نی 
(فری و )تاجوتختم 
یشرد .
آخرتبهرةشمام 
2ـ 2اختالف در ضبط و شرح
نخســـتينت فکـــرت پســـينت شـــمار

تــو مــر خویشــتن را بــه بــازی مــدار
(فردوسی ،1831 ،د)7 :1

خالقیمطل «شمار»رادراینبیت،روزرستاخیاوقیامتدانستهاست«:ایآدمی،نخستینمیانجیترفکرتیعنقی
خرددرآغازآفرینشدراینگیتیاستوپسینمیانجیترروزشماردرآ گیتی»(خالقی مطل ،0730،د)03:3؛ایقن
شهایمعتبقربقهگرنقههقای
چاپهاوویرای 
معناشایستهنیستوبابیتپیشینارتباطین ارد.ضبطمصراعنخستدر 
دیگرینیاآم هاست؛«نخستین»درنسخةلنینگرادوبرلین«،فکرت»درنسخةفلرران وبریتانیاوبرلین«،فطقرت»در
نسخةمسکروآکسفررد«،پسین»درنسخةلنینگراد،بریتانیا،طرپقاپرسرای،دارالکتبققاهره،بقرلینضقبطشق هاسقت.
جلیلدوستخراهبامبناقرارداد «نخستینفکرت»بیتراچنینتفسیرمیکن «:ایآدمیپایگاهویژهویگانةتردرهم قة
دوگیتیایناستکهدربرخررداریازان یشه،نخستینآفری هایودرشمار وبرآوردپی اییوبرد آفریق گا در
شهوریوواپسینوواالترینآفری هبهشمارآم درزنجیرةآفقرینشهسقتا بقهتقر
جها هستیپسینیوشرفان ی 
ترجهبهنریسة«نخسقتینفطقرت ،»...بیقترا
ارزانیداشتهوتخصیصیافتهاست»(دوستخراه.)11:0730 ،باقرپرهامبا 
چنیندرمییاب کهانسا ازنظرترتیبآفرینش،آخرینمخلرقوازنظراهمیتدرمیقا آفریق ههقابرتقرینونخسقتین
برگنیسینیاباضبط«نخستینفطرتپسینشمار»،معناییهمسقربقاپرهقامارائقه
است(پرهام.)03:0737،کاازیو 
کردهان (کاازی،0723،ج)032:0؛(فردوسی،0722،ج.)73:0جرینیهمیننریسهرابرگای ه است؛امافطقرترادر
معنایسرشتمی دان «:ایآدمیتردراصلفطرت(سرشت)بههمةجنبن گا پیشیداری؛امادرآفرینشپ ازهمة
ترجهبهح یث«اولالفکرآخرالعمقل»،ضقبط
آفری گا بهجها آم های»(هما 0721،الف،ج.)111:0سجادآی نلربا 
«نخستینفکرتپسینشمار»رابرترمیدان وچنیندریافتمیکن کهانسقا نخسقتینمرجقردیاسقتکقهخ اونق 
هنگامخلقتبهآ ان یشی ؛امادرترتیبوجریا آفرینش،آخرازهمهبهوجردآم (آی نلر)527:0731،کهبقهنظقر
برگنیسینیادرخررتأملاست .
نگارن هنیاهمیندریافتدرخررتراست؛هرچن دریافتپرهاموکاازیو 
*** 
همـــه نيکيـــت بایـــد آغـــاز کـــرد

چـــو بـــا نيکنامـــا بـــوی هـــمنبـــرد
(فردوسی ،1831 ،د)11 :1
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یرس نریسة«نقررد»درنسقخةآکسقفرردمرجقهتقر
یده وبهنظرم 
همنبرد»معنایپذیرفتنیایبهدستنم 
ضبط« 
راهسقپرد و
برگنیسقیهمقیننریسقهرابرگایق هانق .کقاازینقررد رابقهمعنقای 
است؛چنانکهکاازیوجرینیو 
همنرردرابهمعنایهمراهوهمپریدانستهاست(کاازی،0723،ج)101:0کهمعناییدرخررتأملاسقت؛
راهپیمرد و 

همنررد»بهمعنایبرابروشبیهنیادرگسترةادبفارسیآم هاست :
هرچن « 
دژی دیـــد بـــا آســـما هـــمنـــورد

نبُــــرده کســــی نــــام او در نبــــرد
(دهخدا :1878 ،ذی نورد)

کنامیبادیگرا مسقابقهدهقیو
کناما بجریینررد»؛یعنی«درنی 
جرینیمصرعدومراچنینضبطکرده است«:چربانی 
برگنیسیباجقرینییکقیاسقت؛امقابیقترا
حریفیکنی»(فردوسی0721،الف،ج)115:0کهمعنایینادرستاست.ضبط 
کناما شری(»...هما ،0722،ج)03:0کهدرستبهنظقرمقیرسق ؛زیقرا
یخراهیمانن نی 
اینگرنهمعنیکردهاست«:اگرم 
هموز است؛چنانکهنظامیگفتهاست :
همپهناو 
همق و 
یکیازمعناهاینررددرگسترةادبفارسی،مثلومانن و 
بســا رعنــا زنــا کــاو شــيرمرد اســت

بســا مــردا کــه بــا ز در نــورد اســت
(هما )

*** 
جهـــا شـــد بـــر آ دیوب ـــه ســـ اه

ز بخــت ســيامک چــه از بخــت شــاه
(هما  ،1831 ،د)11 :1

«ازبختب سیامکوکیرمرث،جهانیبههراخراهیپرراهریمنگردآم »(خالقی مطلق  ،0730،د«.)77:3سقیاه»
ینمای ؛بهاینترتیبکهباترجهبهبیت،11اهریمننسقبتبقه
بهجافلرران آم ه استومرجهم 
نیادرهمةنسخهها 
یکن کهبهسبببختروبهافاو کیرمرثوپقرر ،
یورزد؛فردوسی دربیت11تأکی م 
کیرمرثوپسر رشکم 
یکنق وبقر
دنیادربرابردی گا پرراهریمنتیرهوتارش وچر نترانستاینرابرتاب ،دربیت،17سقپاهیگقردمق 
یبرد.ایننیاگفتنیاستکهدربیت،10سپاهیبسیاربرپرراهریمنگردآم هاستوتکراراینمعنقا
سیامکیرر م 
دربیتبع یحشراست .
*** 
ســــ اهی دد و دام و مــــر و پــــری

ســــ هدار بــــا گيــــر و کنــــداوری
(فردوسی ،1831 ،د)26 :1

گیر:نیرو،کرّوفروگن اوری(خالقیمطل ،0730،د.)75:3بهنظرنگارن ه،نریسةنسخةفلقرران (بقرکبقر)کقه
جرینیهمآ راآورده،بسیاردرخررتأملاست؛زیراگن آوریکنایهاز«منیوتکبرکرد وفخرفروشی»است(همقا :
)12؛(فردوسققی0721،الققف،ج)100:0؛(همققا 0721،ب،ج(،)33:0همققا ،0722،ج)55:0ودرشققاهنامهکبققرو
گن اوریدرجایدیگرینیاباهمبهکاررفتهاست :
جهـــا جـــوی بـــا کبـــر و کنـــداوری

یکـــی افســـری بـــر ســـر

قيصـــری
(هما )77 :

سپاهیا ،ترکیبیازجانررا درن هوغیردرن هوپرن گا وپریا بردن وبههمینسببسپهساالرآنهاپرغروربقرد
یبالی  .
وبهاینمرضرعم 
*** 
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هنـــر چـــو ب يوســـت بـــا کردگـــار

شکســـت انـــدر آورد و برگشـــت کـــار
(هما  ،1831 ،د)69 :1

همسنگی داشقتن(خقالقی مطلق ،
همچشمیو 
هنرباکسیپیرستن:بهکسیهنررسان ؛هنرورزی ؛بااورقابتو 
،0730د)33:3؛امابهنظرنگارن ه،چنانکهدربرخیازنسقخههقا«نپیرسقت»آمق هاسقت(فردوسقی،0725،د،)03:0
یایکهخالقیمطل ارادهکقرده
یدان ،درمعان 
«نپیرست»مرجهتراست؛زیراهنرباکسیپیرستن،تاح یکهنگارن هم 
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هنرنما 
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8ـ نتيجهگيری
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شرحهایشاهنامهاست؛اماکاست 
جامعترین 
ادداشتهایشاهنامهیکیاز 
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دربارةیکبیتدرستاست؛اماساختاربیتبهشکلیاستکهامکا 
منابع
-0آی نلر،سجاد(«.)0721مالحظاتیدربابیادداشتهایشاهنامه»،نامهایرا باستا ،شمارهدوم،سالسرم30،ق .73
«.)0723(-------- -1مالحظاتیدربابیادداشتهایشاهنامه،»1نامهایرا باستا ،شمارهاولودوم،سالششقم،
20ق .33
.)0731(------- -7دفترخسروا (برگای ةشاهنامةفردوسی)،تهرا :سخن .
-0پرهام،باقر(«.)0737نخستینفکرتپسینشمار؛نگاهیدیگربهمق مةشاهنامه»،ایقرا شناسقی،س-305،0 ،5
 351.
-3البن اری،فتحبنعلی (.)0703الشاهنامه،بهتصحیحعب الرهابعقاام،ققاهره:دارالکتقبالمصقریه،چقاپافسقت
طهرا :کتابخانهاس ی .

تهاییازشاهنامهدرویرایشجاللخالقیمطل »،کهقننامقه
-5جعفری،سیاو ؛رادفر،ابرالقاسم(«.)0730بررسیبی 
ادبپارسی،پژوهشگاهعلرمانسانیومطالعاتفرهنگی،سالسرم،شمارهدوم55،ق .03
رهالمعارفاسالمی .
-3خالقیمطل ،جالل(.)0730یادداشتهایشاهنامه،تهرا :مرکادای 
-2خلفتبریای،محم حسین(.)0751برها قاطع،بهکرششمحم معین،تهرا :امیرکبیر .
-3دوستخراه،جلیل(«،)0730کرششیدیگردرشاهنامهپژوهی»،آشنا،سالچهارم71،10 ،ق .03
لغتنامه،تهرا :دانشگاهتهرا  .
یاکبر( .)0737
-01دهخ ا،عل 

نق

وبررسیبرخیازابهاماتیادداشتهایشاهنامه 30 /

-00طاهریمبارکه،غالممحم (.)0725شرح،نق وتحلیلرستموسهراب،تهرا :سمت .
رهالمعارفاسالمی .
-01فردوسی،ابرالقاسم(.)0725شاهنامه،بهکرششجاللخالقیمطل ،تهرا :دای 
0721(------------- -07الف).شاهنامه،ازرویدستنری مرزهفلرران ،گاار ابیاتوواژگا دشرار،ج،0
بهکرششعایااهللجرینی،تهرا :تهرا  .
0721(------------- -00ب).شاهنامه،تصحیحانتقادیوشرحیکایکابیات،بهکرششمهریبهفر،تهرا :نشقر
نر .
.)0722(------------ -03شاهنامه،بهتصحیحوترضیحکاظمبرگنیسی،تهرا :فکرروز .
رجاللال ین(.)0723نامهباستا (گاار وویرایششاهنامه)،تهرا :سمت .

-05کاازی،می
.)0725(-------------- -03تن بادیازکنج،تهرا :آی ین .
.)0731(-------------- -02مازهایراز،تهرا :مرکا.
-03ماداپرر،کتایر («.)0753ضحاکوفری و »،سخنراره،بهکرششایرجافشقاروهقان روبقرترویمقر،تهقرا :
ترس503،ق 577.
-11ناصرخسروقبادیانی(.)0721دیرا اشعار،بهتصحیحمجتبیمینریوبهاهتمامسی نصراهللتقری،تهرا :معین .
-10نرشین،عب الحسین(.)0725واژهنامک،تهرا :معین .

