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چکيده
آساننمایش،
شاهنامةفردوسیبزرگترینوارزشمندترینحماسةملیایراناستکهبرخالفظاهر 
ژرفایی بسیار تودرتو و پیچیده دارد ،طوری که با وجود شرحها و گزارشهای مکرر شاهنامهپژوهان،
هنوز دربارة بسیاری از بیتهای آن اتفاق نظر وجود ندارد .در این جستار با روش توصیفی تحلیلی،
شاهنامهپژوهان

پس از واکاوی برخی از بیتهای شاهنامة ویراستة جالل خالقی مطلق و طرح دیدگاه 
دربارةهربیت،روشنشدکهگزارشبرخیازبیتهابهسامانومفهومنیستکهاینابهامیااز
عدم توجه کافی به بافت متن ناشی شده و یا نارسایی گزارش بیت ،ناشی از ضبط نادرست یا
مغشوشیکواژهیاعبارتدربیتاست .ازاینرو،همبهبررسیانتقادیضبطبرخیازبیتها
پرداختهشدهوباتوجهبهقراینمتعدد،نویسشموجهتریپیشنهادشدهاستوهمپسازبررسی
انتقادیگزارش برخیازابیاتوبازنمودننارساییاینگزارشها،کوشش شدهکهباتوسل به
منابعدرونمتنیوبرونمتنی،معنایدرخورتریارائهگردد .
كليد واژگان :شاهنامه،جاللخالقیمطلق،بررسیانتقادیضبطوشرحابیات.
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.3دانشجویدکتریگروهزبانوادبیاتفارسی،دانشگاهشیراز،شیراز،ایرانsh.amoozgar@shirazu.ac.ir.

/61



بررسیانتقادیضبطوشرحبیتهاییازشاهنامه

مقدمه
شاهنامهیکیازرازآمیزترینمتنهادرپهنةادبپارسیاستکهباوجودشرحهایمکرر،
هنوزهمژرفایبسیاریازابیاتآنخوبکاویدهنشدهومقصودنهاییشاعربازنمایانده
نشدهاست .
از همین روست که تاکنون عالوه بر شرحهای متعدد دربارة دو داستان «رستم و سهراب»
و«رستمواسفندیار»وصدهامقالهدرگزارشدشواریهایبرخیازابیاتشاهنامه،چند
شرحکاملشاهنامهنیزمنتشرشدهاستکهدراینمیانیادداشتهایشاهنامهعلمیترینو
جدیدترینگزارشجامعشاهنامهاست؛چراکههمبراساسمتنیانتقادیومنقحفراهمآمده
وهمعالوهبرگزارشابیاتدشواروتنظیمواژهنامةتخصصیدرانتها،مباحثمختلفیرا
چونتوضیحواژههاواشارهبهریشهشناسیبرخیازآنها،دالیلاصالتبرخیگزینشها،
بررسیتوالیابیات،اشارهبهنکاتدستوریوجنبههایبالغیوزیباییشناختیوتوضیح
ژرفساختهایاسطورهایآیینیبرخیازابیاتدربردارد .
امابدیهـیاستکهدرپژوهشهایصورتگرفتـه،گاهکاستیهاونارساییهایـیدیـده

میشودکهاهتمامبهرفعاینکاستیها،میتواندزمینةدرکبهترشاهنامهرافراهمکندو
برایخوانندگانبیشترمفیدباشد؛امریکهنگارندگاندراینجستاردرپیآنهستندو
کوشیدهاندکهباواکاویبیتهاییازشاهنامه،گزارشسازوارتریراازبرخیازابیاتارائه
نمایند.چوننارساییهاولغزشهایگزارششاهنامهپژوهان،یاازعدمتوجهکافیبهبافت
متنناشیشدهویانارساییگزارشبیت،ناشیازضبطنادرستیامغشوشیکواژهیا
عبارتدربیتاست،دربخشنخستمقالهبهبررسیانتقادیضبطچندبیتپرداختهوبا
توجه به قراین متعدد ،نویسش موجهتری پیشنهاد میشود .در بخش دوم مقاله ،پس از بررسی
انتقادیگزارشبرخیازابیاتوبازنمودننارساییاینگزارشها،کوششمیشودکهبا
توسلبهمنابعدرونمتنیوبرونمتنی،معنایدرخورتریارائهگردد .
پيشينۀ پژوهش
در زمینة بررسی انتقادی گزارش ابیات شاهنامه،سجاد آیدنلو دو مقالة «مالحظاتی در باب
یادداشتهایشاهنامه1و»2راچاپکرده(ر.کآیدنلو)39-71:1381،و(همو-81:1382،
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)11وکوشیدهاستکهدراینمقاالتبرخیازفروبستگیهایابیاترابازنمایاند«.بررسی
بیتهایی از شاهنامه در ویرایش جالل خالقی مطلق» نیز مقالة درخور دیگری است که
نگارندهکوشیدهاستبرپایةمنابعمرتبط،نویسشارجحبرخیازابیاتراارائهدهند(.ر.ک
جعفریورادفر .)49-66:1391،
محمدحسینکرمینیزدرمقالة«نگاهیتازهبهمعنایچندبیتازشاهنامةفردوسی»،
کوشیدهاستکهبرخیازابهاماتابیاتیازداستانرستمواسفندیارراروشنکند(.ر.ک
کرمی .)142-119:1381،
بدیهی است عالوه بر این این مقاالت ،مقالههای دیگری نیز در شرح دشواریهای شاهنامه
نوشته شده که حتی آوردن فهرست آنها در این جستار نمیگنجد .این نکته نیز روشن است
کهدراینجستارابیاتیگزارششدهکهدرمقاالتدیگرواکاوینشدهاند .
روش پژوهش
روشتحقیقبهکارگرفتهشدهدراینجستارازنوعتوصیفیتحلیلیاست؛یعنیپس
ازخوانشدقیقدشواریهایشاهنامةویراستةخالقیمطلقوتوصیفوشرحکاستیهای
ضبطیاگزارششاهنامهپژوهان،براساسقرایندرونمتنیودرونمتنی،بهتحلیلدادهها
پرداختهمیشودودرفرجامضبطیاگزارشارجحارائهمیگردد .
مبانی پژوهش
شاهنامه
شاهنامةفردوسی،گرانسنگترینسندهویتایراناستکهایرانیانراباهویتوتمدنو

فرهنگپربارپیشینخودآشناکردهاست.اگرچهشاهنامهدرنگاهنخست،متنیسادهمینماید،



اما«یکیازپیچیدهترینورازآمیزترینمتنهادرپهنةادبپارسیاست،بدانسانکهشایدگزافه



نباشد اگر بر آن باشیم که ناشناختهترین متن ادبی پارسی نیز همان است( ».کزازی-13 :1372،
)16جاللخالقیمطلقنیزدرهمینزمینهمعتقداستکه :
«شاهنامهمتنیدشوارآساننماست؛بدینمعنیکهحتیکسیکهازپیشمطالعهایدر
اینکتابنداشتهباشد،درهمانخواندننخستینآن،مضمونبیتهاوموضوعسخنرااز
جریانداستانحدسمیزندوخودکمترنیازمندبهدقتدرسخنسرایندهمیبیند،ولی
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اگر به سببی ناچار به باریکنگری بیشتری در متن کتابگردد ،درخواهد یافتکه کمتر
بیتیودستکمکمترصفحهایازآنرادقیقاًیافتهاست(».خالقیمطلق،1389،ج:9نه).
بررسی انتقادي
میشود
مرادازبررسیانتقادیایناستکهابتداتمامضبطهاوگزارشهاییکبیتارائه 
وسپسبانگاهیانتقادیکوششمیشود کهکاستیهاولغزشهایضبطیاگزارشهربیت
توضیحدادهشودودرفرجامنگارندگاندرپیآنهستندکهباتوسلبهقراینبرونمتنیو
درونمتنی،ضبطیاگزارشسازوارتریرادربارةهربیتپیشرویخوانندهقراردهند .
بحث
پیشازنقدوبررسیدستنویسهایمورداستفادهدراینجستارکهازشاهنامةویراستة
خالقی مطلق استخراج شده و در مقاله مکرر به آنها ارجاع شده است ،به قرار زیر معرفی

میشود :
دستنویسهای اصلی :ف (فلورانس ،)614ل (لندن ،)671س (طوپقاسرای ،)731ق (قاهره
،)741ک(کراچی،)712ل(2لندن،)891س(2طوپقاسرای .)923
غیراصلی:لن(لنینگراد،)733ق(2قاهره،)796لی(لیدن،)842ل(3لندن،)841
دستنویسهای 

پ(پاریس،)844و(واتیکان،)848لن(2لنینگراد،)849آ(اکسفورد،)812ب(برلین .)894
ازدیگرسونشانهمزهبررویبرخیازحروفبدینمعنیاستکهآنحرفدراصل
دستنویسنقطهنداشتهاست .
-1درداستانجنگمازندرانوقتیرستمبااوالدوسپاهشرویارویمیشود :
نهنگبالبرکشیدازنیام 

بیاویختازخمّزینچرخخام 

بهیکزخمزودوسرافگندخوار 

بهیکرهبدانتیغجوشنگذار 
(فردوسی،1389د )416/34:2

کزازیوجیحونیمصراعنخستبیتدومرابهصورت«بهیکزخم،دودوسرافکند
خوار»ضبطکردهاند،اماخالقیمطلقچنیناستنباطکردهکه«افکندن»درحالتمجهولبه
کاررفته،امادربرخیازدستنویسهاآنرادرحالتمعلومگرفتهوچونجملهراازنگاه
دستوریناقصدیدهاند«،زو»رابه«دو»برگرداندهاند.عکسآنکمترمحتملاست(.ر.ک:خالقی 
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مطلق )431/9:1391،
کهدیدگاهخالقیمطلقدربارةمجهولبودنفعل«افکندن»نادرستاست،چراکهفاعل
بیتدومرستماستکهبیتپیشیندروصفاوستولذاوقتیرستمرافاعلبیتدوم
بدانیم،نمیتوان«افکندن»رامجهولتلقیکرد:رستمباتیغجوشنگذارش،باهرضربهای
دوسرفرومیافکند .
ازدیگرسو،خالقیمطلق«خوار»راقیدکیفیتبهمعنی«پست»تلقیکردهاست«:رستم
به هر بار با آن شمشیر جوشن در ،به یک ضربه دو سر را پست بر خاک میانداخت».
(همان )431:که درست به نظر نمیرسد .جوینی ،کزازی و جیحونی اشارهای به معنای

شمشیرجوشنگذارمیزد،ازآنسپاهیان

«خوار»نکردهاند[«:رستم]هربارکهیکزخمبا
دوسرازتنجدا 
میکرد(».جوینی،1388،ج .)271:3
میافشانده
میآزموده است و دو دو سرهایشان را بر  
«رستم یک تنه با چهار تن از آنان نبرد  



است(».کزازی،1393،ج(.)418:2ر.ک:جیحونی،1382،ک .)411/276:1
به نظر میرسد که «خوار» در معنای« به راحتی و به آسانی » ،به کار رفته باشد ،نه
«پست»؛چنانکهدرشاهنامهبهکراتدرمعنای«بهراحتییابهآسانی»بهکاررفتهاست :
بیامد رسن بستد از پیشکار 



شد آن کار دشخوار بر شاه خوار 

لگام از سر رخش برداشت خوار 

گیا دید و بگذاشت در مرغزار 

اگر کوه آتش بود بگذرم 

از این تنگِ خوار است اگر بگذرم 

چنانخوارشازپشتزینبرگرفت 

که شاه و سپه ماند اندر شگفت

کمان را به زه کرد زال سوار 

خدنگی بدو اندرون راند خوار 





(فردوسی،1389د228:6؛د22:2؛د223:2؛د1829:2؛د)313:1
-2در داستان گشتاسپ با ارجاسپ ،ارجاسپ پیامی به نزد هوشدیو میفرستد که مراقب
باشدهرکهازسپاهیانگریخت،اورابکشد :
یکیترکبدناماوهوشدیو 
نگهــدارگفتـاتـوپـایسـپاه 



به پایش فرستاد ترکان خدیو
گر از ما کسی بازگردد ز راه...
(فردوسی،1389،د)287/123:1
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خالقی مطلق تنها بر اساس ضبط نسخة کتابخانة پاپ در واتیکان که یک نسخة غیر
اصلیاست،نویسش«بهپایش»رابهمتنآورده،درحالیکهاوالًچنینتعبیریدرشاهنامه
بهکارنرفتهوثانیاًمفهومنیستکه«بهپای»هوشدیوفرستادنبهچهمعناست.اگر«پای»
دربیتسپسین بهکاررفتهدرمعنایساقهودنبالةسپاه،وجهیدارد،امادربیتنخست
بیوجهمینماید.لذابهنظرمیرسدکهضبطدرستواژه«،پیامش»باشدکههمدرچهار
نسخة(س،لن،پ،لن)2آشکاراآمدهوهمدردونسخةاصلی(لوک)،بهشکل«ئئامش»
ضبطشدهکهمیتوانآنرا«پیامش»خواند:خدیوترکانپیامیبرایهوشدیومیفرستدکه
ساقةسپاهرادریابد .
-3درداستانگشتاسپباارجاسپ،ارجاسپ،هوشدیوراپیامیمیفرستدکه«نگهدار
گفتاتوپایسپاه/گرازماکسیبازگرددزراه» :
هر انجا که یابی همانجا بکش




نگر تا بدانجا بجنبدْت گُش! 


(فردوسی،1389،د)289/1:124
خالقیمطلقگشجنبیدنرابهجوشآمدنصفراوبهخشمآمدنتلقیکردهوبیترا
چنیندریافتهاستکه«:هرکسیراکهازسپاهگریخت،توجهداشتهباشکهصفرایتبه
جوشآیدوخشمگینگردیواوراهمانجاسرازتنجداکنی!»(خالقیمطلق،1393،
ج.)226:12کزازینویسش«بجنبدت هش»رابهمتنآوردهوجنبیدنهشرا کنایه از
اندیشیدنوبررسیدندانستهاست«:هوشدیوکهنگهبانوطالیهدارسپاهاوستومیباید
هرکسراکهازآوردگاهمیگریزد،بیهیچدرنگوبیآنکهبیندیشدکهآنگریزندهکیست
وچرامیگریزد،توشةتیغبگرداندودردمفروکشد(.».کزازی،1364،ج.)419:6بنداری
جنبیدن گش یا هش را ترجمه نکرده « :و دعا بشیطان آخر یسمی هوس دیو و امره ان
یکون علی ساقه العسکر یسیروراءهم فاذا رای واحد منهم تاخر و انصرف من العسکر
یضربرقبتهفیموضعهکاینامنکانغیرانیدعهانیجاوزموضعقدمه»(.بنداری:1312،
 .)328
نکتةبحثبرانگیزدربیت،ترکیب«بجنبدتگش»استکهخالقیمطلقباتوسلبه
تصحیح قیاسی «بجنبدت گش» را در متن آورده و در تصحیح جدید شاهنامه آن را «بجمبدت
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گش»ضبطکرده(فردوسی،1394،ج،)289/12:3اماباتوجهبهاینکهسهنسخة(ک،لن،2
ب)«،نجنبدت»ضبطکردهاندودرچهاردستونیس«ل،س،ل،2و)،حرفاولواژةمورد
بحثبدوننقطهذکرشده(ئجنبدت)ومیتوانآنرا«نجنبدت»نیزخواند،بهنظرمیرسد
کهنیازیبهتصحیحقیاسینباشد،چراکه«نجنبدت»نیزمفیدمعناست؛بخصوصکهواژة«
نگر»درآغازمصراعنخستدرمعنای«مراقبباش»آمدهومنطقینمینمایدکهبهکسی
بگوییم«مراقبباشوحواستباشدکهخشمگینشوی!»،بلکهمنطقکالمحکممیکند
کهوقتیفردیرازنهارمیدهیموبهاحتیاطبیشتردعوتمیکنیم،بایداوراچیزیبرحذر
داریم،کمااینکهدربیتموردبحثنیزقاعدتاًبایدمخاطباز«گشجنباندن»برحذرداشته
شدهباشد:ترکانخدیوبههوشدیومیگویدکهمراقبباشکههرکهازسپاهماخواست
بگریزد،بدوناینکهخشمدامنگیرتشود،دردماورابکشی.بهعبارتدیگربهجایآنکه
ازگریزسپاهیاندرخشمشویونظامسپاهبهواسطةخشمت،ازهمبگسلد،بیهیچتعللی
جانگریزندهرابگیر .
البتهنویسشکزازی«بجنبدتهش»رانیزمیتوانلحاظکرد؛بهاینترتیبکهآنرا
کنایهاز«بههوشباشومراقبباشوحواستجمعباشد»بدانیم،هرچنددرگسترةادب
فارسی«هشجنبیدن»بهکارنرفتهاست .
 -4وقتیارجاسپپیمیبردکهگشتاسپدرنیمروزبهسرمیبردواسفندیارنیزدر
بنداست،درپییورشبهایرانبرمیآید،اماپیشازیورش،مردیپژوهیدهرازرا
میطلبدکهبهایرانبرودوباجاسوسی،حقیقتماجراراروشنکند:
کدامست مردی پژوهیدهراز 



نراند به راه ایچ و بیره شود 

که پیماید این ژرفراه دراز 
ز ایران هراسان و آگه شود 
(فردوسی،1389،د )1218/172:1

خالقیمطلقضبطمصراعدومبیتدومراتنهابراساسدستنویسلآوردهاستکه
اگرچهنسخهایدرخورومتقدماست،اماباضبطکنونی،مصراعدوممعنایمحصلیندارد
وحتیبهنوعینقضغرضاستکهارجاسپدرپیآگاهیازحقیقتماجرادرایران،
جاسوسیرابهایرانبفرستدوازاوبخواهدکه«ازایرانهراسانوآگهشود!».لذاازآنجاکه
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هراسانشدنباآگاهشدنپیوندینداردوناهمسازاست،پیشنهادمیشودکهضبطچهار
دستنویسس،س،2لنوب«:ازایرانیانیکسرآگهشود»یاضبطق«:ازایرانیاننیکآگه
شود»بهمتنآوردهشود .
-1وقتیرستمدرچاهغدرنابرادریششغادگرفتارمیشود،ازشغادتیروکمانیمیخواهد
وچونشغادتیروکمانرابهاومیدهد :
تهمتن به سختی کمان برگرفت  

بدان خستگی پیچش  اندر گرفت 

برادر ز تیرش بترسید سخت 

بیامد سپر کرد نرد درخت 
(فردوسی،1389،د)411/191:1

خالقیمطلقدربارةمعنایمصراعدومبیتنخستمعتقداستکه«:پیچش :
)1درفرهنگولفبهمعنایرنجوآزارآمدهولیبهگماننگارنده،بهجای«بدان»
باید«ازآن»میآمد:بهسببآنزخمیکهبرداشتهبود،ازدردبرخودمیپیچید .
)2پیچشرابهمعنیخمکردنتن(وبهحالتمناسبدرآوردنخودبرایانداختن
تیر)بگیریم:باوجودآنزخمیکهبرداشتهبود،بهخودجنبشداد .
)3پیچرابهمعنیخمیدگی(کمان)بگیریم:باوجودزخمیکهبرداشتهبود،خمچوب
کمانرا(بهدستچپ)گرفت .
گویابرداشتسومنزدیکتراست(».خالقیمطلق،1393،د )377:12
کزازیبرداشتدومخالقیراتکرارکردهاست«:رستمکمانرابهدشواریبرمیگیردو
باهمهخستهتنیورنجوری،بهسوییکهشغادایستادهبودهاستمیپیچدتااورابهتیر
بزند(».کزازی،1364،ج )828:6
خالقیمطلقباتوجهبهضبطنهدستنویس«،پیچش»رابهمتنآورده،اماباتوجهبه
اینکهدربیتسپسینشغادبادیدنتیرترسیدهوپشت درختپنهانشده،قاعدتاًبایددر
مصراعپیشین،رستمباتیرشغادرانشانهگرفتهباشدولذاپیچشدرمعنایازدردبهخود
پیچیدنوبهتنخودجنبشدادننمیتواندباشد.ازدیگرسودرگسترةادبفارسی،پیچش
درمعنایکمانبهکارنرفتهاست،لذابهنظرمیرسدکهنویسش«تیرش»،درنسخةلکه
یکیازاقدمنسخنیزهستدرستباشد:رستمباوجودزخمیکهبرداشتهبود،تیررابه
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سوی شغاد نشانه گرفت و شغاد با دیدن تیر ترسید و پشت درخت پناه گرفت  .شایان
یادآوریاستکهعبارت«تیرگرفتن»محدودبههمینبیتنیستوبازهمدرشاهنامهبه
کاررفتهاست :
چپ و راست جنگ سواران گرفت

به سهراب بر تیرباران گرفت

(فردوسی،1389،د)191/133:2
-6وقتیرستموزوارهدرچاهنابرادریجانمیدهند :
ز کاولستان تا به زابلستان  

زمین شد به کردادر غلغلستان

زن و مرد بود ایستاده به پای 

پیی را نبد بر زمین نیز جای

دو  تابوت بر دست  بگذاشتند 

از انبوه چون باد پنداشتند
(فردوسی،1389،د)214/46:1





خالقیمطلقدرمعنایبیتسوممعتقداستکه«:تابوترستموزوارهرامردمدست
بهدستمیبردندوازبسیاریمردمگوییاینکاربهشتاببادانجاممیگرفت»(خالقی
مطلق،1393،د،)339:12کهاگرچهدیدگاهنادرستینیست،امااینمعنانیزپیشنهادمیشود
که«بادپنداشتن»رانهکنایهاز«بهشتابانجامدادن»،بلکهکنایهاز«سبکپنداشتن»درنظر
بگیریم :جمعیت چنانانبوهبودکهتابوترستموزواره باهمةسنگینی،بررویدست
تشییعکنندگانچونانبادسبکمینمود.ایننکتهنیزگفتنیاستکهفعل«پنداشت»،مانع
دریافتمعنای«بهشتاب»درمصراعموردبحثاست .
درشاهنامهمفهومسبکبودنبازهمآمدهاست :
ز زین برگرفتش به کردار باد  

نیامـدهمـیزوبهدلشایچیاد

یکی نرهگوری بزد بر درخت 

کهدرچنگاوپرّمرغینسخت

(فردوسی،،1389،د1827/2،326؛د)326/319:1


-7درداستانرستمواسفندیار،اسفندیاررستمرابهتسلیمدعوتمیکندومیگویدکه :
کنون من از ایران بدین آمدم 



نبد شاه دستور تا دم زنم

چو  ایدر  بیایی و فرمان کنی 

زوان را به پوزش گروگان کنی

به خورشید و روشن روان زریر 

به جان پدرم آن جهاندار شیر
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برافروزم این اختر و ماه را

که من زین پشیمان کنم شاه را 


(فردوسی،1389،د)287/311:1



اگرچه در مصراع دوم بیت دوم« ،زوان را گروگان کردن» بیوجه نیست ،اما شگرف
استکهجمیعنسخبهجای«زوان»«،روان»ضبطکردهاند؛چنانکهنسخههایس،ک،ل،2
س،2لن،و،آ،ب«،روانازنشستن»ضبطکردهاندونسخةق«روانراززشتیپشیمان
کنی»آوردهاندکهدرنویسش«روان»،همهاجماعدارند،اماخالقیمطلقضبطمصراعمورد
بحثرابراساسدودستنویسلنولن 2آورده،کهدرایندونسخهنیزدراصل«روان»
ضبطشدهبوده،اماخالقیمطلقباتصحیحیقیاسی«روان»رابه«زوان»تغییردادهاندوبه
متنآوردهاند،درحالیکهبهنظرمیرسدکهنویسش«روان»ارجحباشد؛چراکهاوّالًدر
شاهنامه بارها ترکیب «روان را گروگان کردن» به کار رفته است و محدود به بیت مورد
بحثنیست :
اگر کم کنى جاه ،فرمان کنم  

به پیمان روان را گروگان کنم 

همه سر بسر با تو پیمان کنند 

روان ها به مهرت گروگان کنند 

شود ماهیار امشب ایدر جوان 

گروگان کند پیش مهمان روان 

وان ها به مهرش گروگان کنید 
 
ر
به یزدان پناهید و فرمان کنید




(فردوسی،1389،د116/11:1؛د868/66:1؛د999/492:6د )1669/141:6
نکتة دوم در تأیید ضبط «روان» این است که در شاهنامه در چندین مورد به جای
عبارت«روانراگروگانکردن»،تعبیردیگرآن«جانراگروگانکردن»آمدهوکاربردجان
بهجایروان،میتواندمؤیدنویسش«روان»باشد :
چنین داد پاسخ که فرمان کنم 



بدین آرزو جان گروگان کنم 

و گر پاره خواهى روانم تراست 

گروگان کنم جان بدانکت هواست 

همهپیشتوجانگروگانکنیم 

ز دیدار تو رامش جان کنیم 


(فردوسی،1389،د863/222:1؛ج،132/63،1د)1388/226:1
سوماینکه،دربرخیمواردبهجای«روانراگروگانکردن»،تعبیر«سرراگروگانکردن»
بهکاررفته :
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بهپیشتوآیندوفرمانکنند 
بدوگفتبهرامپیمانکنم 

بهپیمانسرانشانگروگانکنند 
برینرنجهاسرگروگانکنم 

(فردوسی،1389،د،1791/114:4د)222/432:6
لذاباتوجّـهبهسهقرینةیادشـده،بهنظرمیرسدکـهدرمواقعیکهعهـدیاستوار
میبستند،جان،روانوسرخودراگروگانمیکردندوسوگندمیخوردند،نهاینکهصرفاً
بهزبانعهدکنندوقولبدهند.لذادربیتموردبحث،بهتصحیحقیاسینیازینیستو
همانضبط«روان»کهدرجمیعنسخههاهمآمده،ارجحاست .
-8درداستانهفتخاناسفندیار،پیشازآنکهاسفندیاردرخانسومبااژدهارویاروی
شود،گرگیناورازنهارمیدهدکه :
ازیـن راه اگر بازگـــردی رواست 





روانت بریـــن پنـــدِ من برگواست!
(فردوسی،1389،د)231/133:1

خالقیمطلق«برگوا»رادرمصراعدوم،گواهمعناکردهاند،درحالیکهدرحداستقصای
نگارندگان،درگسترةادبفارسی«،برگوا»مقرونبهسابقهنیست،لذاپیشنهادمیشودکه
درخوانشمصراعدوم«،پندمن»رامتممیبدانیمکهچنانکهدرسبکآندورهپربسامد
بوده،بادوحرفاضافة«بر/بر»بهکاررفتهاستوازاینرو«،گواه»مسندجملهاستنه
«برگوا»:روانتبرینپندمنبر،گواست .
-9در داستان گشتاسپ و کتایون ،وقتی لهراسپ به ناچار از حق خود میگذرد و به
خاطرجلوگیریازترکتازیشاهروم،سلطنترابهگشتاسپمحولمیکند،بهنشانة
سوروشادمانی :
بزرگان برفتند با او به راه  
بیاراست

ایوان

گرازان و گویان به ایوان شاه

گوهرنگار 

نهادند خوان و می خوشگوار

یکی جشن کردند کز چرخ ماه 

ستاره ببارید  بر جشنگاه



(فردوسی،1389،د)119/11:1
الدینکزازیستارهرااستعارهازشمعهاوچراغدانهاییپرشمارمیداندکهبزم

میرجالل

وجشنگاهرامیافروختهاندودرتیرگیشبمانندستارگانمیدرخشیدهاند(.ر.ک:کزازی،
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،1364ج،)291:6امابهنظرنمیرسدکهایندیدگاهدرستباشد،بهخصوصکهدرمصراع
نخستگفتهشده«ازچرخماه»یعنیآسمانولذانمیتوانستارهایراکهآسمانباریده،
استعارهازشمعوچراغداندانست.لذاشاعرباغلویحماسیبرآناستکهجشنیچنان
بشکوهوپرهیمنهبرگزارشدهکهحتیستارگانآسمانبرروشناییوبزرگایاینجشن
رشکمیبردندوازسرتسلیمبرجشنگاهمیباریدند.لذاستارهوماهدرمعنایحقیقیخود
بهکاررفتهاند.برهانیقاطعدرتأییدنظرنگارندگاناینکهبارشستارهبرجشنگاهباردیگر
نیزدرشاهنامهآمدهاست :

بیک دست مجمر بیک دست جام 

برافروخته عنبر و عود خام

تو گفتى که کیوان ز چرخ برین 

ستاره فشاند همى بر زمین



(فردوسی،1389،د)1412/262:4

درجایدیگرینیزستارهاگرچهبرجشنگاهنمیبارد،امانظارهگرجشناست :

منم گفت با مهر شاه جهان
ببخشید روى زمین بر مهان 
جهان را سراسر ببخشش گرفت 

ستاره نظاره برو اى شگفت



(فردوسی ،1389 ،د )779 /476:8

از دیگرسو مالزمت ماه با ستاره از تصاویر معهود و مکرر شاهنامه است که در همة

مواردستارهدرمعنایحقیقیخودبهکاررفتهاست :
چوشببرکشیدآندرفشسیاه 

ستارهپدیدآمـــدازگرد 
ماه



همىبودتاچــرخپوشــدسیاه 
 

ستارهپدیدآیـــدازگردماه
(فردوسی ،1389 ،د 321/311 :6؛ د )1113/499 :6














 -12وقتیقیصررومپیمیبردکهدختشکتایون،گشتاسپگمنامراکههنوزهویتش
فاشنشده،بههمسریبرگزیده،برمیآشوبدومیگویدکه:
اگرمنسپارمبدودخترم 

 

بهننگازکیانپستگرددسرم
(خالقی،1368،د )266/21:1
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خالقیمطلقبراساسدونسخةنوآضبط«کیان»رادرمصراعدوماختیارکرده،در
حالیکهمعهودنیستکه«کیان»برایپادشاهیانیرانیبهکاررود،هرچنددرمعنایعام
«پادشاه»باشد،لذابهنظرمیرسدکهضبط«اندرون»کهدردهدستنویسس،ق،ل،2س،2
لن،ق،2لی،و،لن2وبآمدهبر«کیان»ارجحباشد:بهننگاندرونپستگرددسرم.الزم
بهیادآوریاستکه«بهننگاندرون»بازهمدرشاهنامهبهکاررفتهاست :


شبستان ما گر بدست آورد

برین نامداران شکست آورد 

بننگ اندرون سر شود ناپدید 

بدنب کروخان بباید کشید 

 

(فردوسی،1389،د )291/1:324

 -11در داستان گشتاسپ و کتایون ،هیشوی از گشتاسپ میخواهد که گرگ بیشة
فاسقونرابکشد،چراکهتاکنونکسیموفقبهشکستاینگرگنشده :
با

گرزهای

گران

از ایدر بسی نامور قیصران  

برفتند

از آن بیشه ناکام بازآمدند 

پرازننگ،تنچونطرازآمدند



(فردوسی،1389،د)367/28:1
کزازیبیتدومراچنیندریافتهکه[«:ازاینجاقیصرانبسیاریباگرزهایگرانرفتهاند]

وناکامبازگشتهاند/.تنچونطراز:اگرطرازرادرمعنیتارونخبدانیمیعنیتنیکهدر
نزاریوباریکیبهتارینخمیماند(».کزازی،1364،ج .)321:6
مسألةبحثانگیزضبط«تن»و«طراز»درمصراعدومبیتدوماستکهباضبطکنونی
مرادازبیتدوماینمیشودکهبسیاریازپادشاهاندرپیشکستگرگبهبیشهرفتهاند،
اماناکاموباتنینحیفوالغربرگشتهاند،کهقدرینامعقولمینمایدکهقیصریدرپی
شکارگرگباشدوظرفچندروزنحیفوالغرچونطرازشود.لذابهنظرمیرسدکه
نویسش «دل» و «پرگداز» که در دستنویسهای س ،ل،2ق ،2لی ،و ،آ،ب ،ق ،لن ،لن2
آمده،ارجحباشد:پرازننگ،دلپرگدازآمدند .
 -12درداستانهفتخاناسفندیار،وقتیاسفندیارباگرگهادرمیافتد:
بدید آنکه دد سست برگشت و خوار
اسفندیار 

نگه کرد روشندل
 

(فردوسی،1389،د)84/227:1
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خالقیمطلقبراساسدستنویسک،ضبطمصراعدومراچنینآوردهوهرچندشش
دستنویسدیگرهممؤیداینضبطهستند،اماباتوجهبهاینکهمعموالً«خوار»درمفهوم
پستوبیارزش،دروصفانسانبهکارمیرودتایکدرنده،بهنظرمیرسدکهضبط
«زار»بر«خوار»ارجحباشدومناسبتبیشترینیزبین«سستوزار»درمعنایسستو
درماندهباشدتا«سستوخوار»،بهویژهکهدستنویسهایس،2ق،2ل،3پولن،2همه
«زار»ضبطکردهاند .
 -13درداستانهفتخاناسفندیار،وقتیدرخانپنجماسفندیارباصندوقچوبینشبا
سیمرغرویارویمیشود :
چو سیمرغ نزدیک صندوق دید 



پسش لشکر و نالة بوق دید 

بدانبدکهگردونبگیردبهچنگ 

برآنسان که نخچیر گیرد پلنگ 

برآن تیغها زد دو پای و دو پر 

نماند ایچ سیمرغ را زیب و فر 

به چنگ و به منقار چندی مکید 

چو تنگ اندر آمد فرو آرمید 



(فردوسی،1389،د )242/263:1
خالقیمطلقبراساستنهادستنویسل،ضبطواژةفرجامینمصراعنخستبیتچهارم

را«مکید»ارجحدانستهوبهمتنآورده،درحالیکهباایننویسش،مصراعمعنایمحصلی
نداردوروشننیستکهسیمرغدرحالجنگبااسفندیار،چهچیزیراباچنگومنقار
مکیده .
لذابهنظرمیرسدکهنویسش«تپید»کهدرچهاردستنویسس،س،2ق 2وبنیز
آمده،ارجحباشد:بهچنگوبهمنقارچندیتپید:سیمرغبعدازاینکهزخمبرداشت،با
چنگومنقارچندیبیقرارومضطرب،کوششکردکهازآنمخمصهبرهدیاازخود
دفاعکند،امابالشکستهوشدتخونریزیمانعشد .
ازدیگرسوواژة«تنگ»درمصراعدومبیتموردبحث،مفهومنیست.خالقیمطلقدر
توضیح این نویسش تنها یادآور شدهاند که این واژه در دو نسخة ل و آ نقطه ندارد .اما
پرسشاینجاستکه«تنگاندرآمدن»کهبهمعنای«نزدیکشدن»است،دراینمصراع،به
چهچیزیاشارهدارد؟ماجراازاینقراراستکهسیمرغبادیدنصندوقاسفندیارازآشیانه 
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فرودمیآیدکهگردونرابهچنگبگیرد .
دوپایودوپرشدراثربرخوردبانیزههایتعبیهشدهدرصندوقزخمیمیشودو
سیمرغهرچهمیکوشدازخوددفاعکندیاازاینورطهبرهد،امکانپذیرنیستوشدت
خونریزیبهحدیاستکهبیهوشبرفرازصندوقمیافتد.لذا«بهتنگاندرآمدن»دراین
مصراعبیوجهمینماید،چراکهسیمرغهمازآغازبهصندوقچناننزدیکشدهبودکه«بر
آنتیغهازددوپاودوپر» .
از دیگرسو اگر چنین بینگاریم که شاید آن ورطه را رها کرده و کوشیده خود را به
آشیانهاش برساند و مراد از به تنگ اندر آمدن ،نزدیک شدن به آشیانهاش تصور کنیم،
نادرستاست،چراکهسیمرغحتییکقدمهمازگردوندورنشدهوچنانزخمبرداشته
وبالهایششکستهکه«:چوسیمرغازآنتیغهاگشتسست/بهخونابصندوقوگردون

بشست».ترجمةبندارینیزمؤیدهمینبرداشتاست«:فدخلتتلکالنصولفیاجنحتها
ورجلیهافضعفتقواهاوسقطتالیاالرضتضطرب»(.بنداری«:)341:1312،آنپیکانها
به بالهاوپاهایشانفروشدندوسیمرغتوانخودراازدستدادوبرزمینافتاد( ».آیتی،
 )313:1382
دردستنویسس«چوزورشکمآمدفروآرمید»آمدهکهاصیلوشاهنامهاینمینماید.
میکند،
در نسخه و« :ز جنگ و ز آوردگاه آرمید» ارائه شده که اگرچه ابهام مصراع را برطرف  
امادراصالتآناتقانیکلینیست،اماقابلتأملاست .
 -14درداستانهفتخاناسفندیار،وقتیدرخانپنجم،سیمرغدررویاروییبااسفندیار،
دوبالوپایشدراثربرخوردبانیزههایتعبیهشدهدرگردوناسفندیارزخمی
میشودوبهخونابصندوقوگردونرامیشوید:
چو دیدند سیمرغ را بچگان  

خروشان و خون از دو دیده چکان

چنان بردمیدند از آن جایگاه 

که از سایه شان دیده گم کرد راه



(فردوسی،1389،د)263/242:1
کزازیبیتدومراچنیندریافتهکه«:بردمیدن:کنایهازشتافتنوتندوتیزرفتن/بچگان

سیمرغآنگاهکهمامخویشراخروشانازدرددیدندواشکخونینازدیدهچکان،آنچنان 
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بررسیانتقادیضبطوشرحبیتهاییازشاهنامه

بهشتابپرزدندوازآنجایگاهرفتندکهازسایةگستردةآنهاجهانتاریکشدوچشمهایشان ،
تواندیدنراازدستدادندوراهراگمکردند(».کزازی،1364،ج .)187:6
اینکهکزازی«گمکردنراه»رادرپیوندباجوجههایسیمرغمیداند،نادرستمینماید،
چراکهبالجوجههایسیمرغهرچهقدربزرگهمباشد،سایةآنبررویزمینمیافتدو
جلو دید خود آنها که بر فراز آسمان در پرواز هستند ،نمیگیرد ،به عبارت دیگر اینکه
جوجههای سیمرغ بهواسطة سایة بالهای خودشان راه را گم کنند ،شگرف است .بعالوه
اینکهادعاشدهکهجوجههایسیمرغ«:ازآنجایگاهرفتندکهازسایةگستردةآنهاجهان
تاریکشدوچشمهایشان،تواندیدنراازدستدادندوراهراگمکردند».درستبهنظر
نمیرسد ،چون هم در هیج جا به گم کردن راه جوجهها اشارهای نشده و هم در چهار
نسخهتصریحشده،کهجوجههابهآشیانهبرمیگردند :
چو دیدند مادر به بیچارگی 
خروشانببودند/پریدندوگشتندباز 




فرومانده زانسان به بیچارگی
بماندند مادر به درد/گرم و گداز
(فردوسی،1389،د)392/97:2

لذاباتوجهبهمواردیاد شـده،گمکـردنراهبهدیگـررهگـذرانبرمیگـردد نهخود
جوجهها:ازسایةگستردةبالجوجهسیمرغها،جهانچنانتاریکشد،کههررهگذریراه

راگممیکردودراثرشدتتاریکینمیتوانستدرستببیند .
 -11درداستانهفتخاناسفندیار،وقتیاسفندیاربعدازشکستسیمرغ،خانپنجمرا
نیزپشتسرمیگذارد :
بر

نامور

شهریار 

وزان پس بفرمود تا گرگسار  

بیامد

بدادش سه جام دمادم  نبید 

میِ سرخ و جام از گلِ شنبلید! 



(فردوسی،1389،د )284/244:1
خالقیمطلقشنبلیدراکنایهازبلورمیداند(.ر.ک:خالقی،1368،د.)219:1کزازینیز

معتقداستکهجامازآنرویکهزردبودهبهگلشنبلیدتشبیهشدهکهنمادگونةزردی
است(.کزازی،1364،ج)188:6کهتعبیرهردوشارح،درستمینماید،امابنداریکهفاصلة
ضبطهای
زمانی اندکی با فردوسی دارد ،بیت را به گونهای گزارش کرده ،که طبق آن میتوان  
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دیگرینیزبرایمصراعدومبیتدوم،پیشنهادکرد«:وجلساسفندیارواستحضرهاسیره
فیتلکالسباع(».بنداری«:)346:1312،اسفندیار
فجاءمصفراللونلمارایمننکایاتاسفندیار 
نشست و اسیر خود را بخواند که از این همه پیروزی اسفندیار بر این جانوران هولناک
رنگشزردشدهبود(».آیتی.)313:1382،چنانکهمشهوداست،بنداریبیتراچنیندریافته
کهگلشنبلیدپیوندیباجامزردرنگندارد،بلکهمرادگونةگرگساراستکهبعدازدیدن
پیروزیاسفندیاربرشیرواژدهاوسیمرغ،زردوپریشیدهمیشودوازاینروضبطدو
نسخةپولن«:2رخششدبسانگلشنبلید»نیزقابلتأملمینماید:گرگسارباوجود
نوشیدنسهجامشراب،رنگازرخشپریدهبودورویشزردشدهبود.شایانیادآوری
استکهمانندگیرویزردبهشنبلیدیکیازپربسامدترینتشبیهاتشاهنامهاستکهبه
چندمورداشارهمیشود :
سکندر چو گفتار ایشان شنید  

برخسارهشـــــدچونگلشنبلید

چو دهقان پر مایه او را بدید رخاوشـــــدازبیمچونشنبلید
چو نامه بنزدیک هرمز رسیدرخشگشتزاننامهچونشنبلید
برخسارهشــــدچونگلشنبلید
چوخسروزبهرامپاسخشنید 





(فردوسی1389،د1112/77:6؛479/812؛د611/173:7؛د)17/19:8
نکتة قابل توجه دیگر در بیت مورد بحث اینکه در شاهنامه جام شراب در زردی به
شنبلیدمانندنشده،فقطیکباردرداستانبهرامگورچنینتشبیهیصورتگرفته :
بیاوردجامـــــىکنیزکنبیــد

مىســــرخ،جامازگلشنبلید
(فردوسید)984/491:6

امانکتهایناستکهمصراعدومبیتدردستنویسها،خوانشهایدیگریهمدارد:ل :
وجاموگلو؛س،ل،2لن،ق،2لی،و،آ:ونام؛و:وکام؛ل،س،ل،3ل:2میورامشو
نام؛ل:2همیرامشونامو؛پ:همیرامشوکام؛متن:ق،س،2پ،آ،ب .

درمصراعموردبحثدراینجستار« میِ سرخ و جام از گلِ شنبليد!»،نیزخوانشهای
دیگریدردستنویسهادیدهمیشودکهقابلتأملاست:و:گلوشنبلید؛ق:2جاموگلو
شنبلید؛ک:میسرخازجامشدناپدید .
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بررسیانتقادیضبطوشرحبیتهاییازشاهنامه

لذا در تشبیه جام می به گل شنبید که در شاهنامه محدود به همین دو بیت است و برجستگی
خاصینیزدراینتشبیهدیدهنمیشود،بایدبهدیدةتردیدنگریست،چراکهبهنظرمیرسد
کهباتوجهبهمالزمت دیرپایشادخواریومینوشیوگلهایخوشبو،دربیتمورد
بحثبنابردستنویسووق«2میسرخوجاموگلوشنبلید»ضبطارجحباشد؛چنانکه
دربیت491نیزبنابرنسخةل،همینضبطمیتواندضبطبرترباشد.اولینبرهانقاطعدر
تأییدایننویسش،داللتآشکارشاهنامهبر مالزمتگلشنبلیددرمراسممینوشیاست؛
چنانکهدرداستانشاپورذواالکتافحتیدرزندان،بههمراهشراب،گلنرگسوشنبلید
هممیفرستند :
خورشهافرستادوچندینبید 



همان بويها نرگس و شنبليد

پرستندة باده را پیش خواند 

به چربی فراوان سخنها براند

بدو گفت امشب توی بادهده 

به طایر همه بادة ساده ده



(فردوسی)83/297،6:1389(،
میشوند،
ازدیگرسو،دردورانپادشاهیبهرامگورنیزوقتیمردمبهشادخواریفراخوانده 

ضرورتمالزمتمیباگلبهحدیاستکهشادخوارانبدوناینکهچهرهدژمکنند،یک
گلنرگسرابهبهاییکدرهممیخرند :
من

سه

تافته

بادة

سالخورد 



به رنگ گل نار اگر زرّ زرد

جهانی به رامش نهادند روی 

پرآواز میخواره شد شهر و کوی

چنان شد که از بید سرخ افسری 

ز دینار را خواستندی کری

یکی شاخ نرگس به تاهی درم 

خریدی کسی زان نگشتی دژم



(فردوسی،1389،د)1694-1691/142:6
درموارددیگرینیزدرشاهنامهبههمآییمراسممینوشیوگلاشارهشده :

چنان شد ز مستی که هر مهتری
همه

نامداران

برفتند

مست

برفتند بر سر ز گل افسری
زِ مستی يکی شاخِ نرگس به دست
(فردوسی،1389،د)268/186:1

لذابهنظرمیرسدکهازقدیمبازایرانیانبرآنبودندکـهدرمجلسشراب،بههرپنج 
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حسبهرهایبرسانندوبویایینیزدرشمارپنجحساست(.ر.ک:خاقانی.)432:1382،در
تاریخهرودیاندروصفبزماردوانپنجمدرزناشوییدختشباامپراتورکاراکاالنیزبه
همآییمیوگلتصریحشدهاست«:همةپارتیانتاجیازحلقههایگلبهسرنهادهبودند
ورداهایبلندیبهتنداشتندکهباطالورنگهایمتنوعگلدوزیشدهبود.باموسیقینی
وکوبشطبلشیفتهوارمیرقصیدند.آناندرچنینرقصهاییهمراهباخوشیبسیار،به
ویژهبانوشیدنمی،سرخوشمیشدند .(.Herodian, 1969: 4.11.3)».
بیهقینیزدرتوصیفبزمیکهطاهردبیرآراستهبود،بههمآییگلومیاشارهکرده
است«:ونامههاپیوستهگشتازریکهطاهردبیرکدخدایریوآننواحیبهلهوونشاط
وآدابآنمشغولمیباشد؛وبدانجایتهتکاستکهیکروزوقتگلطاهرگلافشانی
کردکههیچملکبرآنگونهنکند؛چنانکهمیانبرگگلدینارودرمکهبرانداختندوتاشو
همة مقدمان نزدیک وی بودند .فرمود تا مشربههای زرین و سیمین آوردند و آن را در
عالقههایابریشمینکشیدندوبرمیانبست،چونکمریوتاجیازموردبافتهوباگل
سوریبیاراستهبرسرنهادوپایکوفت(».بیهقی،1374،ج )611:2
پسباتوجهبهمواردیادشدهبهنظرمیرسدکهاسفندیاربزمیراتدارکدیدهکهمیو
گلوشنبلیدهرسهزینتآرایمجلسبودهاستنهاینکهجامرابهگلشنبلیدمانندکرده
باشند .
 -16درداستانرزمیازدهرخ،وقتیهجیربهسراپردةسپاهایرانمیرسد:
پذيره شدندش سران سربسر

زَمی پُر ز باال ،هوا پُر ز زر
(خالقی،1386،د)1276/68:4

خالقی مطلق،باالدرمعنی پیکر بزرگانوزرراکالهآنانتعبیر کردهاست«:زمین از
پیکربزرگانپرازقامتبودوهواازکالهآنهاپراززر(».خالقی،1393،د.)142:12باتوجه
بهاینکه «باال»درشاهنامهحتی یکبار همدرمعنای «بزرگان»بهکارنرفته،بهنظرمیرسد
دربیتموردبحثنیز،بهمعنایمعهود«اسپ»باشد؛بهویژهکهکاربردباالدرمعنایاسپ،
یکیازتصاویرپرکاربردشاهنامهاست.هـوایپرزرهماشـارهبهنثارهاییاستکـهبرسر 
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سپاهیانریختهمیشود :
سوی

وزآنجایگه

باال

 بیامد

دوان 

غم

ز

کرده

تیره

روان

فرود آمد از کوه و باالى خواست 

همان جامه خسرو آراى خواست

سراى 

ز

جاى

من

زدند

خروشان

بیامد

بپرده

بهنیزه

در

آورد

باال

یکى

تیغ

بر

بران روى باال ز من بستدند 

نیام



(فردوسی،1389،د2312/113:4؛د)11/173:1
 -17درداستانجنگبزرگکیخسرو،وقتیایرانیانازعزمکیخسروبرایترکسلطنت
باخبرمیشوند،دربارعامیخدمتکیخسرومیرسندتابلکهزالبتواندکیخسرورا
ازتصمیمخودبازدارد:

هم آنگه ز در پرده برداشتند 



بر

اندازهشان

شاد

بگذاشتند

چو دستان و چون رستم پیلتن 

چوطوسوچوگودرزوآنانجمن

چوگرگینوچونبیژنوگستهم 

هرآنکس که رفتی ز گردان بهم
(فردوسی،1389،د)3382626:4



نکتةبحثانگیز،مصراعدومبیتنخستاست.خالقیمطلقبیتنخستراچنینمعنا
کردهکه«:هرکسرادرخورمقاماووبااحترامبهبارگاهگذردادند(».خالقیمطلق،1393،
د)194:12کزازیدیدگاهیدیگردربارةشادداردوآنرابهمعنیآسانگرفتهوآوردهکه
کیخسروچندیدرباردادنرابستهبودواینکآنانرابیهیچکشمکشوگفتگوییوا
مینهدکهبهبارگاهدرآیند/.براندازه:برپایةارجوپایگاهشانبهدرونراهمیداد(.ر.ک:
کزازی،1364،ج .)932:1
اگرچهدیدگاههردوشارحوجهیدارد،اماباتوجهبهاینکهدردوبیتسپسین،روشن 
میشودکهفقطیالنبارعامیافتهاند،بهنظرمیرسدکهضبط«یالنرابرشاهبگذاشتند»در
دستنویسق 2نیزقابلتأملباشد؛بهاینترتیبکهدرمصراعدومبیتنخستبهشکلی
کلیازیالنسخنرفتهوسپسبهشکلکاملترماهیتیالنرابرشمردهاست(ذکرخاص
بعدازعام) .
 -18درداستانجنگبزرگکیخسرو،وقتیزالمیکوشـدکـهکیخسروراازتصمیمش
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مبنیبرترکسلطنتبازدارد:
چو کیخسرو آن گفتِ ایشان شنید 



زمانی بیاسود و اندرشمید

پراندیشه گفت ای جهاندیده زال 

به مردی بیاندازه پیموده سال

اگر سرد گویمت بر انجمن 

جهاندار نپسندد این بد ز من



(فردوسی،1389،د)2721/344:4
درمصراعدومبیتنخست،خالقیمطلق«،شمیدن»راپریشانوآشفتهوهراسانشدن

تلقیکرده(خالقیمطلق،1393،د،)191:12اماکزازیآنراآسودن،درنگکردنوخاموش
شدنمعناکردهاست(.کزازی،1364،ج .)931:1
مینماید،
اگربنارابردیدگاهخالقیمطلقبگذاریم،دوشقمصراعناهمگنوحتیمتناقض 
آسودهخاطر

چرا که «آسودن» نقطة عکس« شمیدن» است و روشن نیست که باالخره کیخسرو 
بودهیاشمیدهوهراسان.شایدبرایبرونشوازهمینتناقضبودهاستکهکزازیشمیده
راآسودن،درنگکردنوخاموششدنمعناکرده؛معناییکهدرگسترةادبفارسیبرای
شمیدنمعهودنیست.ازدیگرسو،اگردیدگاهکزازیرالحاظکنیم،آسودگیودرنگو
خاموشیبا«پراندیشه»دربیتسپسینناهمگناست .
لذاباتوجهبهاینکهکیخسروبعدازدیدارسروش،دراوجآرامشروحیخوداستو
بااطمینانکاملدرچندبیتبعد،بهایرانیاندلپریشمیگویدکه :
به دارنده یزدان کیهانخدیو  

که من دورم از راه  فرمان دیو

بهیزدانگرایدهمیجانمن 

که آن دیدم از رنج درمان من



(همان)2732/341،
«شمیدن»و«پراندیشـه»ومشوشبودندرخـوربیـانحالاونیستونیـزباتوجـهبه 

ناهمگنی«بیاسودوشمیدوپراندیشه»بهنظرمیرسدکهنویسشارجح«شمید»و«پراندیشه»،
«چمید»و«بهاندیشه»(ازسرتفکرواندیشهوری)باشد؛بهویژهکهبرخیازدستنویسها(ق،
ل3چمید؛ ل ،س ،ل ،2لن ،ق ،2و ،ب بهاندیشه) این نویسش را تأیید میکنند و ترجمة
بندارینیزبیشترمؤیدآسودهخاطریوتفکراستتاتشویشودلنگرانی:فاطرقکیخسرو
عنـدذلکساعهوجعلیتفکرفینفسه.ایننکتهنیزگفتنیاستکه«بهاندیشه»بازهمدر 
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شاهنامهدرمعنای«باتفکرواندیشهورانه»کاربردداردومحدودبههمینبیتنیست :

ببـودمبهاندیشـهوپاکراى

بیکهفتهمنپیشیزدانبپاى

(فردوسی،1389،د)2114/4،331
 -19در داستان جنگ بزرگ کیخسرو ،وقتی کیخسرو سلطنت را ترک میگوید و به
همراهبرخیازیالنایرانیدربرفناپدیدمیشود،ابیاتیپندآمیزاززبانفردوسی
جاریمیشود:
جهان را چنینست آیین و دین 



نماندهست همواره در بهْ گزین

یکی را ز خاک سیه برکشد 

یکی را ز تخت کیان درکشد

نهزانشادباشدنهزیندردمند 

چنین است رسم سرای گزند
(فردوسی،1389،د)3294/371:4



کزازیدوبیتنخستینراچنیندریافتهاستکه«:جهانهموارهدربهگزینینمانده
استو چناننیستکهپیوستهبهانوشایستگانرابرگزیندوبرکشدوبدانوناسزایانرا
فروگذاردوخواربدارد(».کزازی،1364،ج )918:1کهباتوجهبهنویسشکنونیدوبیت
آغازینکامالًدرستاستواحیاناًباتوجهبههمیندریافتبودهکهخالقیمطلقبراساس
دو دستنویس ل و لن ،2همین ضبط را اختیار کرده است ،اما نکته این است که ضبط
«نماندهست» در بیت نخست ،در نه دستنویس ق ،ل ،2س ،2لن ،ق ،2لی ،پ ،آ ،ب به
صورت«بماندهست»آمدهومهمترآنکهدرنسخةفلورانسکهاقدمنسخاستونسخة
سنیزحرفاولبدوننقطهاستکهمیتوانآنرابهشکلمثبتو«بماندهست»خواند .
لذاباتوجهبهضبط«بماندهست»دربیشترنسخ،بهنظرمیرسدایننویسشنیزقابل
تأملباشدکهالبتهدراینصورت،بایدبیترابهشکلدیگریمعناکردومفهومیمثلاین
اصطالحامروزیدرنظرآوردکهمیگوییمدستروزگارگلچیناستوابتداانسانهای
خوبرابهکاممرگمیبرد .
به عبارت دیگر با ناپدید شدنپادشاه آرمانی چون کیخسرو فردوسی میگوید که روزگار
بهگزین(گلچین)استوپادشاهنیکسرشتیچونکیخسروراازتختکیاندرکشیدهو
نانژادگانیچونلهراسپرابرکشیدهاست .
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هراسانوآگهشود!».لذاپیشنهادمیشودکهضبطچهاردستنویسس،س،2لنوب«:از
ایرانیان یکسر آگه شود» یا ضبط ق« :از ایرانیان نیک آگه شود» به متن آورده شود .در
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جامازگلِشنبلید»،باتوجهبههمآییگلومی،بهنظرمیرسدکه«میسرخوجاموگل
وشنبلید»ضبطارجحباشد.درمصراع«زَمیپُرزباال،هواپُرززر»،مرادازباالاسپاست
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ناپدید شدن پادشاه آرمانی چون کیخسرو فردوسی میگوید که روزگار بهگزین(گلچین)
استو پادشاهنیکسرشتی چونکیخسرورااز تختکیان درکشیدهو نانژادگانی چون
لهراسپرابرکشیدهاست .
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A Critical Analysis of the Record and Exegesis of Some couplets from
Shahnameh
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Abstract
Ferdowsi's Shahnameh (The Book of Kings) is the greatest and the most
valuable Iranian national epic. Despite its simple-looking appearance, the epic
has a great and complicated depth so that, far all the ongoing glosses and reports
of the scholars of Shahnameh, there is no unanimous consent on many of its
couplets. In this study subsequent to analyzing some of the couplets in the
version edited by Jalal Khaleghi Motlagh and recounting the perspectives of the
scholars of the epic, it was revealed that the record of some couplets is far from
clear. This ambiguity emanates from either lack of attention to the context or
from the wrong or unambiguous record of a word or phrase in the couplets. Thus
in we explored critically how some couplets have been recorded and, based on
numerous pieces of evidence, a more appropriate spelling was suggested. So
after critically analyzing the reports of some couplets and representing the
incongruities, we have sought to present a more proper interpretation by drawing
on clues within and outside the text of the work.
Keyterms: Shahnameh, Jalal Khaleghi Motlagh, critical analysis of record
and explanation of couplets
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