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A Scientific-Critical Correction of a
Pahlevāni Poem
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اخلالصة(:شــهر يار نامــه) هــي إحــدى املنظومــات
ّ
الهپلوانيــة الطو يلة حول أحد أحفاد رســم .وكانت هذه
ً
ّ
بصــورة ناقصة،
املنظومــة قــد صــدرت مرتــن مطبوعــة
ٍ
ً
حيث اشــتملت إحدى طبعاهتا عىل  925بيتا ،يف حني
ً
ّ
ضمــت الثانية ُ 5175بيتا ،وكان الســاعيان يف طباعهتما
مها املرحومان األستاذ مهايئ والدكتور بيكديل.
ً
ّأمــا التصحيــح األخيــر  -والــذي صــدر حديثــا  -فقــد
ً
ً
ألفا وتســع ّ
وستني بيتا،
احتوى عىل ( )12069اثين عشــر
ٍ
ّ ً
ّ
مقدمة
مصححها عىل ثالث نســخ ،وأحلق هبا
واعتمــد
ّ
ّ
وتعليقات مفصلة مع فهارس تفصيلية.
ٍ
ً
ّ
تتضمن عددا
وهذه املقالة ضمن تعر يفها هبذه الطبعة،
من االقتراحات والتســاؤالت حــول بعض موارد ّ
املقدمة
والتعليقات وقراءات ّ
النص.

Abstract: Shahriyārnāme is one of
)the long pahlevāni poem (epic poem
about Rostam’s grand-grand-grandchild. This poem has already been
published twice by the late professor
Homāie and Dr. Bigdeli, yet it was not
complete (925, and 5175 verses). Its
new correction which is based on three
versions and include twelve thousands
and sixty nine verses has been published along with detailed introduction
and annotations. Introducing this
publication, the present article intends
to put forward some suggestions and
questions regarding the introduction,
annotations, and the text.

ّ
األساسية :شهر يارنامه ،التصحيح ،النقد ،أدب
املفردات
احلماسة.

Key words: Shahriyārnāme, correction, criticism, Epic poetry.

ّ
ّ
ّ
الهپلوانية
نقدي إلحدى القصائد
علمي
تصحيح

پهلوانــی بلنــد
چکیــده :شــهریارنامه یکــی از منظومههــای
ِ
دربــارۀ نبیــرۀ رســتم اســت .ایــن منظومــه پیشتــر دو بــار بــه
صــورت ناقــص ( 925و  5175بیــت) بــه ّ
همــت مرحومــان
ّ
اســتاد همایــی و دکتــر بیگدلــی چــاپ شــده ،امــا تصحیــح
تــازۀ آن دارای دوازده هــزار و شــصت و نــه بیــت اســت
و بــر اســاس ســه نســخه بــا ّ
مقدمــه و تعلیقــات ّ
مفصــل و
فهرســتهای راهنمــا منتشــر شــده اســت .در ایــن مقالــه
ّ
فــی ایــن چــاپ ،پیشــنهادها و پرســشهایی
ضمــن معر ِ
ّ
ـوارد مقدمــه و تعلیقــات و ضبطهــای متــن
دربــارۀ بعضــی مـ ِ
طــرح خواهــد شــد.
کلیدواژه :شهریارنامه ،تصحیح ،نقد ،ادب حماسی.
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شهریارنامه ،سروده مختاری(دوره صفویه) ،تحقیق
و تصحیح دکتر رضا غفوری؛ تهران :بنیاد موقوفات
دکتر محمود افشار با همکاری انتشارات سخن،
1397

شــهریارنامه از منظومههای پهلوانی ّ
ّ
شخصیت اصلی
مفص ِل ادب حماســی ایران اســت.
ِ

ایــن منظومــه ،شــهریار فرزنــد برزو و نبیرۀ رســتم اســت و رویدادهــای آن در زمان پادشــاهی
ّ
روایات این منظومه به شــیوۀ داســتان در داستان است و حوادث
لهراســب اتفاق میافتد.
ِ
ّ
یشــود که در آنها عالوه بر شــهریار پهلوانان دیگر از جمله رســتم و
متعددی در آن گزارش م 
زال و فرامرز هم نقش دارند .شهریار در مقایسه با سایر فرزندان و فرزندزادگان رستم (مانند:
فرامــرز ،جهانگیــر ،برزو و تیمور /تمور) کمتر شــناخته شــده اســت و در روایتهای منظوم و
ّ
منثور پهلوانی و ّ
سنت نقالی و شفاهی  -عامیانه بسیار کمحضور است.
فارسی موزۀ بریتانیا (1881م) این منظومه را
نخســتینبار چارلز ریو در فهرســت نسخههای
ِ

شــهریارنامه نامید و شــاعر آن را عثمان مختاری غزنوی ،گویندۀ ســدههای پنجم و ششــم
ّ
ّ
معرفــی کــرد .ایــن انتســاب پــس از آن در آثــار برخی محققــان اروپایــی و ایرانی تکرار شــده
ّ
استّ ،اما مرحوم استاد اقبال آشتیانی و بهویژه زندهیاد علمه همایی  -که خود  925بیت
از شــهریارنامه را در ضمــن دیوان عثمان مختــاری و به نام او چاپ کرده بودند  -در کتابی

ـبت
مســتقل به نــام مختار ینامه (تهــران ،علمی و فرهنگــی ،1361،ص  )399 -367نسـ ِ
مداخل
شــهریارنامه را بــه عثمــان مختــاری مــردود اعالم کردنــدّ ،امــا در بعضی مقــاالت و
ِ
ـاب نادرســت و مشــهور بازگفته شــده است/
چاپشــده بعد از کتاب ایشــان باز این انتسـ ِ
ّ
ص مختاری است
میشود .بر پایۀ قراین مختلف سرایندۀ شهریارنامه ناظمی با نام یا تخل ِ
ـاکن
کــه بهاحتمــال فــراوان در عصــر صفویان میزیســته و شــاید اصفهانی یا هندی – یا سـ ِ
هند  -بوده است.

ً
فعــا چهــار دس ـتنویس شناســایی و ّ
معرفــی شــده کــه عبــارت اســت از
از شــهریارنامه
ّ
ً
ـور هنــد ،کتابخانــۀ ملــی ایــران کــه ســهوا بــه نــام شــاهنامه
نســخههای کتابخانــۀ بانکیپـ ِ
ّ
فهرســت شده است ،انســتیتوی خاورشناســی تاجیکســتان و کتابخانۀ بریتانیا .اولین بار
شــادروان اســتاد همایی  925بیت از این منظومه را بر اســاس دو نســخۀ بریتانیا و ّ
موسســۀ
خاورشناســی تاجیکســتان به همراه دیوان عثمان مختاری در ســال  1341چاپ کردند و
ســالها این ابیات تنها مرجع پژوهشــگران دربارۀ شــهریارنامه بود و ّ
البته هنوز هم هســت.
ِ
چند ســال بعد مرحوم دکتر غالمحســین بیگدلی  5175بیت از این متن را از روی نســخۀ
تاجیکســتان رونویســی کردنــد کــه ابتدا در ســال  1358به صــورت دستنوشــته و به ّ
خط
یشــده (تهران ،پیــک فرهنگ )1377،منتشــر
خــود ایشــان و بعدهــا به شــکل حروفچین 
ّ
جدید این منظومه بر پایۀ ســه نســخۀ کتابخانۀ ملیّ ،
خاورشناسی
موسســۀ
شــد .تصحیح
ِ
ِ
ِ
تاجیکستان و کتابخانۀ بریتانیا انجام گرفته و در  12069بیت چاپ شده است .از آنجایی
ّ
بانکیپور ایالت
مصحح محترم تصویری از دستنویس کتابخانۀ
بسیار
که با کوششهای
ِ
ِ
ِ
پنتــای هنــد به دســت ایشــان نرســیده ،از این نســخه در تصحیح جدید اســتفاده نشــده و
ّ
اساس کار قرار گرفته است.
دستنویس کتابخانۀ ملی
ِ
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ّ
جــوان ایــن متن که پیشتر در دیگر تصحیحــات و مقاالت خویش در حوزۀ ادب پهلوانـ ِـی ایران کارآزمودگی و
مصحــح
ِ
ً
ّ
روشدانی خود را بهخوبی نشــان دادهاند ،خوشــبختانه شــهریارنامه را نیز به شیوهای کامال علمی  -انتقادی و محققانه
ّ
ّ
مصحح گرامی دربارۀ کارشان آغاز میشود و سپس مقدمۀ بلند و عالمانۀ
تصحیح و چاپ کردهاند .این کتاب با گزارش
ایشــان در صدوپنجاهوهشــت صفحه (ص  )186 -29این مســائل را دربارۀ متن ،ناظم و موضوع منظومه بررســی کرده
اســت :واژه شــهریار ،خاندان شــهریار ،نام منظومه در نسخهها ،سرایندۀ شــهریارنامه ،زمان سرایش متن ،مذهب ناظم،
ّ
منبع منظومه ،خالصۀ داســتانهای شــهریارنامه ،روایتهای مربوط به شــهریار در ّ
ســنت نقالی و شــفاهی  -عامیانه،

ّ
شناســی منظومه .این مقدمــه یکی از بهترین و
مهمتریــن تحقیقات دربارۀ شــهریارنامه ،ویژگیهای ســبکی اثر و نسخه
ِ
ّ
پهلوانی تا امروز تصحیحشــده ،نوشــته شــده اســت .متــن منظومه با
دقیقتریــن مقدمههایی اســت که بر منظومههای
ِ
شمارهگذاری پنجتایی و عرضۀ نسخهبدلها در زیرنویس صفحات آمده و پس از آن تعلیقاتی در هشتادوهفت صفحه
(ص  )851 -845برای ابیات نوشته شده که در توضیح لغات ،ترکیبات و نکات داستانی متن راهگشاست .با ّ
توجه
ِ
پهلوانی پس از شاهنامه بدون توضیحات و یادداشتهای الزم منتشر شده این بخش را
غالب منظومههای
به اینکه ِ
ِ

شــناختی تصحیح مورد بحث به شــمار آورد .در پایان نیز به ترتیب واژهنامۀ متن (ص 851 -845
باید از مزایای روش
ِ
ً
شــامل معنــای مهمتریــن لغــات) ،نمایۀ نام اشــخاص ،مکانها و جانــوران (ص  )875 -855و نهایتا فهرســت منابع
ّ
ّ
ـت  266منبع
(ص  )892 -877قرار گرفته اســت .تعدد ارجاعات دقیق در زیرنویسهای مقدمه و تعلیقات و فهرسـ ِ
ِ
ً
ّ
توضیحات تصحیح تازۀ شــهریارنامه اســتقصای تقریبا تام صورت
کتابنامه نشــان میدهد که برای نگارش مقدمه و
ِ

گرفته اســت .انتشــارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشــار نیز با همکاری نشر سخن این متن را همچون سایر کارهای
ّ
مدیری ِت جدید آن ،بسیار آراسته و خوشخوان چاپ کرده است.
این ناشر در دورۀ
بررسی برخی موارد تصحیح جدید شهریارنامه این نکته را باید یادآوری کرد که دکتر فرزاد قائمی ،عضو هیئت
پیش از
ِ

علمی دانشــگاه فردوســی مشــهد ،در مقالهای نوشتهاند که تصویری از نســخۀ کتابخانۀ بانکیپور را به دست آوردهاند

و تصحیح دیگری از شــهریارنامه را بر اســاس این دســتنویس و مقابله با ســه نســخۀ دیگر در دســت چاپ دارند 1که
ّ
ّ
بایــد منتظــر انتشــارش بود و تفاوتهای متن ،مقدمه ،تعلیقات ،روش و دســتاوردهای آن را بــا تصحیح منقح کنونی
ِ
ِ
سنجید.

ّ
الف) نکاتی از مقدمه

ّ
 .1در (ص )30مقدمه به فرزندان برزو در روایتهای پهلوانی اشاره کرده و از :تمور /تیمور ،کریمان ،جهانسوز و شهریار
ّ
ّ
تکمیل این بحث ایشان
مصحح ارجمند مبتنی بر استقصا در منابع است ،برای
نام بردهاند .چون روش کار محقق/
ِ
افــزوده میشــود کــه در اســکندرنامۀ روایت آســیای میانــه از جهانافروز دختر برزو و ســلم بن برزو یاد شــده 2و در طومار
ً
ّ
ّنقالی مرحوم مرشد زریری اصفهانی  -که ّ
البته پس از نگارش مقدمۀ دکتر غفوری بر شهریارنامه چاپ شده و طبعا در
آن زمان در دسترس ایشان نبوده  -نامهای خورشید بن برزو و قهرمان بن برزو آمده است.

3

نادرســتی انتســاب شــهریارنامه به ّفرخی سیســتانی شــاعر نامــدار دربار محمــود غزنوی از جمله
دالیل
 .2در بحــث از
ِ
ِ

نوشتهاند:

ّ
بر پایۀ دستنویس کتابخانۀ ملی گویندۀ شهریارنامه شیعهمذهب است ،حال آنکه محمود و به تبع
ّ
او شاعران مدیحهسرای دربارش از مخالفان سرسخت شیعیان بودند( .ص  41مقدمه)

ً
یشــود دلیل
نســبت شــهریارنامه به ّفرخی سیســتانی کامال درســت اســت ،ولی پیشــنهاد م 
مبحث ایشــان دربارۀ ِّرد
ِ
 .1ر.ک به :قائمی ،فرزاد« ،شهریارنامه و ّ
معرفی واریانتهای اصلی آن بر پایۀ نقد متنی نسخ منظومه» ،زمانی میاسای از آموختن ،ص  ،621زیرنویس .1
 .2ر.ک به :اسکندرنامه (روایت آسیای میانه) ،ج  ،1ص  168و .426
ّ
 .3ر.ک به :شاهنامۀ نقاالن ،ج  ،4ص  2972و .2994
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چهــارم اندکــی تعدیــل شــود؛ زیرا با ّ
توجه به شــیعهبودن دو نفر از دامادهای ســلطان محمود ،صلهدادن او به شــاعران
شــیعهمذهب و احترامگذاشــتنش بــه علویــان خراســان نمیتــوان او را با شـ ّـدت و غلظــت «شیع هســتیز» ّ
معرفی کرد و
ً
ّ
ّ
مصحح ارجمند هم آمده،
زیرنویس مقدمۀ
جملهای از تاریخ بیهقی که معموال در اینباره بدان استناد میشود و در
ِ
ـیعیان آن عهد از
دربارۀ مخالفت محمود با گروهی از شــیعیان یعنی فاطمیان /قرامطه اســت و نباید آن را به همۀ شـ
ِ
شیعیان اثنیعشری تعمیم داد.
جمله
ِ

4

 .3در (ص  )59 -54طبق دالیل و قراینی این احتمال طرح شده که شاید زمان نظم شهریارنامه روزگار صفویان بوده
زبانی دیگر برای تأیید آن افزود که در
اســت .به نظر نگارنده این حدس درســت اســت و باز میتوان
ِ
شواهد مضمونی و ِ

اینجا بهکوتاهی اشاره میکنیم:

ادبی
الف) در بخشهایی از
ِ
روایات این منظومه حضرت سلیمان(ع) حضور و نقش دارد .با اینکه در منابع تاریخی و ِ
ّ
قدیمی ســلیمان(ع) با جمشــید همســان انگاشــته و یا معاصر کیخسرو معرفی شده است ،نقش داســتانی و روابط او با
ً
ّ
5
مردمی عصر صفوی و بعد از آن است.
رستم و زال غالبا در داستانهای نقالی و شفاهی -
ِ
ب) در این دو بیت:
وزان پس یکی مجلس آراست شاه/که بردی بدو جشن ،اورنگ ،ماه (ص  ،314ب )2590
گریزان شد از دیو او شهریار/برآمد ز خاور به یکسر دمار (ص  ،600ب )8584
ـبکی متون
«او» در نقــش و معنــای صفــت
پیشــین اشــاره ِ
ای «آن» بــه کار رفتــه و ایــن از ویژگیهای ِ
نادر دســتوری و سـ ِ
ِ
ً
6
فارسی است که عموما در آثار دورۀ صفوی و پس از آن به نظر میرسد.
ً
لغت ترکی ظاهرا از
ج) در بیتی از شــهریارنامه یک بار واژۀ «النگ» ( )olangبه معنی «مرغزار» به کار رفته اســت 7.این ِ
متون پیش از صفویان دیده نمیشود.
واژههایی است که در ِ

8

 .4دربارۀ منبع منظومۀ شهریارنامه (ص  )63 -59این نکته را هم میتوان در نظر داشت که شیوۀ نقل روایات در این

متن چنانکه گذشــت داســتان در داستان است و چون این سبک در منظومههایی مانند گرشاسپنامه ،کوشنامه،
بهمننامــه ،فرامرزنامــۀ بــزرگ و برزونامــۀ کهن کــه منبع آنها متــون منثور قدیمیتر بــوده دیده نمیشــود و ّ
خاص بعضی
ِ
ِ
ّ
متون
پهلوانی متأخرتر (نظیر ّزر ینقبانامه) اســت ،شــاید بتوان حدس زد که
روایات و متون
ِ
مأخذ شــهریارنامه یکی از ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
روایی قصه در قصه از چنین منبعی به منظومه راه یافته است.
اسلوب
منثور نقالی و عامیانه بوده و
ِ
ِ
ِ
 .5آغاز داســتان شــهریارنامه با مرافعۀ سام پسر فرامرز و شــهریار است که سام او را «بیپدر» میخواند .مصحح گرامی
در این باره نوشتهاند:
آشــکار نیســت که چرا ســام چنین نســبتی را به شــهریار میدهد ،در حالی که در ســیر داســتان همۀ
قهرمانان به این نکته معترف هستند که شهریار فرزند برزو است .آیا برزو نیز مانند پدرش سهراب و یا
ّ
نیایش رستم ازدواج و همبستری خود را پنهان ساخته بود؟ (ص  63مقدمه ،زیرنویس )2
تر دیگر این اســت که چون برزو ،پدر شــهریار ،در زمان روایات این منظومه مرده و در قید حیات
حدس شــاید محمتل ِ
ِ
 .4بــرای آ گاهــی بیشــتر در اینبــاره ر.ک بــه :امیدســاالر ،محمود« ،شــاهنامه و ّ
تعصب دینی محمــود غزنوی» ،جســتارهای شاهنامهشناســی و مباحث ادبی ،ص
.269 -261
ّ
 .5برای اشارهای در اینباره ر.ک بهّ :زر ینقبانامه ،ص  140و  141مقدمه.
 .6در اینباره ،ر.ک به :آیدنلوّ ،
سجاد« ،سه نکته از دستور تاریخی در شاهنامه و متون پهلوانی» ،نیمپخته ترنج ،ص .302 -299
ُ
 .7گذر کرد از آن بیشه جنگی پلنگ/فرود آمد آنگه به روی النگ( .ص  ،367ب )3680
 .8برای برخی شواهد آن ر.ک به :لغتنامۀ فارسی (بزرگ) ،ج ( ،5جزوۀ  ،)22ص .3334

84

176

سالیسُام،مشـارۀدوم،خــــــــــــردادوتیــــــــــــــــــر1398

یناولهپ ۀموظنم کی زا یداقتنا  -یملع یحیحصت

نیست ،سام  -که پدرش فرامرز را در کنار خود دارد  -به طعن و تحقیر او را «بیپدر» در معنای «یتیم و کسی که پدرش
زنده و همراهش نیست» میخواند.
 .6در (ص  )132جزء ویژگیهای لغوی منظومه واژۀ «بست» به معنای «صد» با این دو شاهد ذکر شده است:
همانا که شد سال بیش از دو بست/که از کشته و خسته و دست بست (ص  ،213ب )409
ز فیالن جنگی هزار و دو بست /که پشت زمین پایشان میشکست (ص  ،466ب )5628
پرسشی که به ذهن میرسد این است که چرا ِ«بست» را در این موارد کوتاهشدۀ «بیست» نگیریم؟ «بست» به معنای
ً
ّ
ظاهرا فقط در ناظم ّ
االطبا آمدهّ ،اما «بست» به صورت مخفف «بیست» در فرهنگهای
«صد» از فرهنگهای فارسی
ّ
9
مقــدم بــر آن ماننــد غیاثاللغات و آنندراج هســت .نکتــۀ مهمتر اینکه به نوشــتۀ فرهنگ نظام (منقــول در لغتنامۀ
دهخدا)« ،بســت» به معنای «بیســت» در فارســی هندوســتانی به کار میرود و این قرینهای اســت برای موضوع رابطۀ
ّ
ّ
مصحح گرامی و دیگران بحث کردهاند (ر.ک به :ص  48و  49مقدمه)
سرایندۀ شهریارنامه با هند که خود
ً
 .7دربارۀ ویژگیهای دستوری شهریارنامه که در (ص  )139 -135بررسی شده است ،حتما باید به دو خصیصۀ مهم
پیشــین «آن» که در نکتۀ شــمارۀ ســوم ذکر شد و
نادر این متن اشــاره شــود .یکی کاربرد «او» در نقش و معنای صفت
و ِ
ِ
دیگر ،آمدن دو حرف اضافۀ پیاپی «بربه» برای یک ّ
متمم (گاه) در این بیت:
ِ
ِ
رساندند او را به درگاه شاه /شهش داد جا پیش خود بربه گاه (ص  ،324ب )2806
این کاربرد در شــاهنامه هم نمونه دارد 10و در حدود بررســیهای نگارنده ،پراســتمعالترین حرف اضافۀ متوالی در متون
حروف «با بر»« ،بر با»« ،دراندر»« ،در به» و «ز در» هم به گونۀ پیاپی
فارسی است .غیر از این ،در آثار منظوم و منثور فارسی
ِ
خصوصیات کمتر ّ
11
قبل از یک ّ
ّ
توجهشدۀ دستور تاریخی است.
متمم به کار رفته و این از
معانــی حــروف در شــهریارنامه (ص  136و  )137شــواهد زیر بــه ترتیب برای «بر» به جــای «از» و «که» به
 .8در مبحــث
ِ
جای «به» آمده است:

گریزان بشد با سپه سوی شهر/بر آن نوش گردید بر دهر زهر (ب )2811
بزد بر میانش سپهدار تیغ /که دو نیمه کردش چو از باد میغ (ب )7471
پیشنهاد میشود ابیات دیگری برای این دو معنی از متن انتخاب شود؛ زیرا در نمونۀ نخست «بر» را میتوان «در» هم
صفت
معنا کرد (بر آن نوش گردید در دهر زهر) و در بیت دوم« ،که» حرف ربط تأویلی است و جملۀ بعد از خود را به
ِ
«تیغ» تبدیل میکند (تیغ دونیمهکنندهای بر میانش زد).
ِ
 .9در جدول استعارات منظومه (ص « ،)148دم شیر» در بیت زیر با عالمت تردید و ابهام (؟) استعاره از «سیاهی شب»
ترک خور در دم شیر شد (ص  ،437ب )5050
نوشته شده :جهان از شب تیره چون قیر شد/نهان ِ
نیازی به تردید نیست و در شاهنامه هم «کام هزبر» و «دل پیل» ّ
مشبهبه تاریکی است:
شید تابان ،چو کام هزبر/همی تیغ بارید گفتی از ابر ()1699 /945 /2
رخ ِ
توگفتی زمین روی زنگی شده است/ستاره دل پیل جنگی شده است ()921 /503 /1
در جدول تشبیهات (ص  )156هم باز «برق» با شک ّ
مشبهبه «شتاب اسب» آمده که باید نشان (؟) حذف شود.
 .9ر.ک به :دهخدا ،علیاکبرف لغتنامه ،ذیل ِ«بست».
 .10همی سنگ را درکشیدی به دم/شده روز از او بربه ترکان دژم ()2292 /969 /2
ّ
 .11برای تفصیل در اینباره ر.ک به :آیدنلوّ ،
ســجاد« ،دو حرف اضافۀ پیاپی (یک ویژگی نادر دســتوری در شــاهنامه و چند متن دیگر)» ،مجلۀ دســتور ،شــمارۀ 13
(زیر چاپ).
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 .10در جدول استعارات (ص « )150گلگون» در بیت زیر استعاره از «رخش» نوشته شده است:
بگفت این و افکند گلگون در آب /چو رر بحر سیمابگون آفتاب (ص  ،580ب )8124
چون «گلگون» کنایه از «رخش رستم» است که پیشنهاد میشود از جدول استعارات متن حذف شود.

ب) پرسشها و پیشنهادهایی دربارۀ ضبطهای متن
نگارنــدۀ ایــن ســطور بــه تصویــر هیــچ یــک از نســخههای شــهریارنامه دســترس نــدارد .از ای ـنروی مــواردی کــه دربارۀ
فاقد نسخهبدل طرح خواهد کرد ،فقط جنبۀ حدس و ّ
حتی فروتر از آن پرسش دارد که برای مراجعۀ دوبارۀ
ضبطهای ِ
ّ
وجه
مصحح ارجمند به دستنویسها و بازنگری در نگاشتۀ مورد بحث ،در این مقاله آورده شده است که ببینند آیا ِ
ً
یشــود یا خیر؟ بعضی نکات نیز پیشنهادهایی برای ضبط و
مطرحشــده احیانا در نســخ به گونۀ دیگری هم خوانده م 

قرائت دیگرسان و گاه تصحیحات قیاسی است که شاید شماری از آنها پذیرفته باشد.
ِ
 .1بدو گفت گودرز فرمان تو راست
خدیو جهان و کهانی تو راست (ص  ،196ب )36
َ
ضبط شــاذ ،قافیه
در واژهنامــه «کهــان» در ایــن بیــت «کیهان و جهان» معنا شــده کــه در فرهنگها نیز آمــده ،ولی با این ِ
(فرمان /کهانی) نادرست است .آیا ضبط مصراع دوم اینگونه نیست :خدیو جهانی و کیهان تو راست.
 .2برآشفت با خویش و اندیشه کرد
خرد را در اندیشه خود پیشه کرد (ص  ،199ب )105
آیا به قیاس تصویرهای شــاهنامه که «خرد» و «هوش» به «تبر» و «تیشــه» تشــبیه شــده ضبط «تیشه» به جای «پیشه»
12

درست نیست؟
 .3سپهر از روش بازماند از نهیب شد
از بس سرافراز و گرد در نشیب (ص  ،226ب )659
وزن مصراع دوم ایراد دارد و باید ضبط آن در نســخ بازنگری شــود .با چنین وجهی وزن درســت خواهد بود :شد از بس
سرافراز اندر نشیب.
 .4که زد نیزه شبرنگ بر پشت گرد
بدان سان کس از سر به نیزه برد (؟) (ص  ،230ب )745
یشــود« :بدان ســان ِکش از ســر /بر به نیزه ببرد» در این
برای رفع ابهام ضبط و معنای مصراع دوم این وجه پیشــنهاد م 
«فراز اســب و روی زین» اســت و معنا چنین خواهد بود :چنان نیزهای بر
صورت «ســر» یا «بر» به معنای «باال» و منظور ِ
پشت او زد که وی را با نیزه از باالی (سرِ /بر) اسب انداخت.
 .5ز سر تاج شاهی به خاک اوفکند
به تن بر ّ
ببر ید هندی پرند (ص  ،230ب )753

آیا در نسخهها ّ
«بدر ید» نیامده که با «پرند» تناسب بیشتری دارد؟
 .6به دل کینه و درد و هم شور داشت
به دست آن سیه تاب ساطور داشت (ص  ،252ب )1199

تاب ساطور داشت» خوانده و معنا کردهاند(.ر.ک به :ص  777تعلیقات)
مصراع دوم را به صورت «به دست آن سیهِ ،
آیا میتوان «سیه تاب» را به گونۀ «سپهتاب» خواند و در معنای «پیچاننده و برهم زنندۀ سپاه» صفت «ساطور» گرفت

 .12به روی زمین یکسر اندیشه کرد /خرد چون تبر هوش چون تیشه کرد ()837 /168 /2
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(به دســت آن ســپهتاب ســاطور داشــت) .در بیتی دیگر (ص  ،269ب  )1578از این ســاطور و برهمزدن قلب سپاه با
پیشنهادی «سپهتابی» است.
ویژگی
آن سخن رفته که معادل همان
ِ
ِ
 .7که گیتی نیرزد به یک ّ
ذره جوی
که باقی است یکسر پر از خون و خوی (ص  ،255ب )1267
ً
بــا ایــن ضبــط «یــک ّ
ذره جــوی» معنای روشــنی نــدارد .ضمنــا در قافیــۀ مصــراع دوم «خوی» بــه شــکل « »xuyخوانده
میشــود ،در حالی که مختاری چند بیت بعد آن را با «می» قافیه کرده اســت که نشــان میدهد او هم مانند فردوســی
َ
این واژه را «خوی» ( )xayمیخوانده است 13.بر این اساس برای قافیۀ مصراع نخست «جو» پیشنهاد میشود که نماد
ُخردی و کماعتباری است (گیتی به اندازۀ ّ
ذرهای جو ارزش ندارد) و شاید قافیۀ مصراع دوم هم «خار و خو» به معنای
«خار و خاشاک» بوده که از ترکیبات شاهنامهای است:
که گیتی نیرزد به یک ّ
ذره جو/که باقی است یکسر پر از خار و خو
 .8چو نام دالور رسیدش به گوش
درآمد چو دریای جوشان خروش (ص  ،260ب )1382
بــا ّ
توجــه بــه فعــل «درآمد» آیا قافیــۀ مصراع دوم «به جوش» نیســت؟ (درآمد چو دریای جوشــان به جوش) .مشــابه این
کاربرد باز در منظومه هست (ر.ک به :ص  ،267ب )1526
 .9نباشد سزاوار زه دار و گیر
که دام افکنم در ره ّنره شیر (ص  ،265ب )1477
ضبط «زه» را که در زیرنویس نوشتهاند «کذا» و در تعلیقات (ص  )781وجه دیگری را پیشنهاد کردهاند میتوان توجیه
کرد« .زه» به معنای «آفرین و ســتایش» اســت و معنای مصراع با درنظرگرفتن ابیات پیش و روند داســتان این است که
ـزاوار زه
کار
برپا کردن جنگ (دار و گیر) برای گرفتن شــهریار که
ِ
درخور ستایشــی نیســت (سـ ِ
ِ
مهمان ســرای من اســت ِ
نیست).
 .10گدازان و تازان و خنجر به دست
چو ابر خروشان و چون فیل مست (ص  ،268ب )1557
«گدازان» به معنی «خشمنا ک» مفید معناستّ ،اما چون این واژه در سراسر شهریارنامه به کار نرفته و در مقابل «گرازان»
چند بار آمده اســت ،پیشــنهاد میشــود دســتنویسها بار دیگر دیده شــود که آیا صورت درســت «گرازان» نیست که
شبیه «د» نوشته شده باشد.
شاید حرف «ر» ِ
 .11سپهبد ز خون دشت چون جوی کرد
به هر سو که از کین همی روی کرد (ص  ،269ب )1565
نویس اساس برای پایان دو مصراع «کرد جوی» و «کرد روی» است .این ضبط را میتوان
طبق نسخهبدل ضبط دست ِ
با تبدیل /تصحیح «چون» به «را» در مصراع نخست ،اینگونه نگه داشت:
ســــــــــپهبد ز خون دشــــــــــت را کــــــــــرد جوی

یکـ ـ ـ ـ ــرد روی
به هر ســــــــــو کــــــــــه از کین هم 

 .12بزد دست و ّ
دم ستورش گرفت
برآوردش از جا چه گوی شگفت (ص  ،271ب )1624
ّ
بــا ایــن ضبــط «شــگفت» صفت «گوی» خواهد بــود که در اینجا مد نظر نیســت و مقصود بیان ّ
تعجب اســت ،پس دو
وجه پیشنهاد میشود :الف) «برآوردش از جا چه گویی ،شگفت» که «شگفت» قید ّ
تعجب است .ب) «برآوردش از
 .13به سرچشمه آمد رخی پر ز خوی/چو مردی که سرمست باشد ز می (ص  ،257ب )1313
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جای چه گوی ،ای شگفت».
 .13بفرمود هیتال تا فیلبان
یکی فیل زی او برد در میان (ص  ،271ب )1633
«در میان» معنای ّ
محصلی ندارد .آیا ضبط درست «در زمان» نیست که بارها در این منظومه به کار رفته (برای نمونه،
ر.ک به :بیتهای  5857 ،5727و )5939
 .14چو آن مغربی دست گرزش بدید
چو آتش ز باد دمنده دمید (ص  ،272ب )1647
پیشنهاد میشود «دست و گرزش» بخوانیم که در شاهنامه هم هست.

14

 .15مگر ز اهرمن زاده این نامدار
که زین گونه شد آن گه کارزار (ص  ،275ب )1705
ّ
ضبط نســخۀ اســاس (کتابخانۀ ملی) «آ گهی» اســت که در آن کسره به صورت «ی» اشــباع شده .به نظر نگارنده باید
این وجه را در متن آورد (که زین گونه شد آ ِگه کارزار) و «آ ِگه کارزار» را «ماهر در نبرد ،جنگآشنا» معنا کرد :مگر شهریار
از اهریمن زاده که اینگونه رزمآزموده است؟
 .16بدین گونه بین رزم گردان درشت
ُبد آن تا که بنمود خورشید پشت (ص  ،275ب )1708
ً
«بین» در ساخت نحوی این بیت معنا ندارد و احتماال صورت درست «این» است.
 .17به پیش من او را نباشد درنگ
چو من دست یازم به شمشیر چنگ (ص  ،278ب )1784
شمشیر
«چنگ» در این بافت حشو است یا باید آن را «جنگ» خواند تا صفت «شمشیر» باشد (چو من دست یازم به
ِ
جنگ) یا «واو»ی پیش از آن افزود (چو من دست یازم به شمشیر و چنگ).
 .18چو از چرخ بنمود خورشید شست
به ارژنگیان گشت گیتی چو رشت (؟) (ص  ،287ب )1989
پیشنهاد نگارنده برای قافیۀ مصراع دوم و رفع ابهام« ،درشت» است (به ارژنگیان گشت گیتی درشت)« .درشتشدن
گیتی بر کسی» به معنای «بختبرگشتگی» تعبیری است که باز در شهریارنامه استعمال شده.

15

 .19یکی اسب گلگون چو ابر آن عقاب
به زیر اندران بسته بر رخ نقاب (ص  ،293ب )2111
ّ
ّ
مصحــح محترم وجه «اندران» را از ویژگیهای ســبکی شــهریارنامه دانســتهاند( .ر.ک بــه :ص  136مقدمه) این کلمه
ً
در حدود جســتجوهای نگارنده مجموعا شــش بار در این متن به کار رفته و موارد دیگر و بیشــتر همه «اندرون» اســت.
دوگانگی ســبکی بوده و هر دو صورت را
بر این اســاس این پرســش پیش میآید که آیا ناظم در کاربرد این کلمه دچار
ِ
ّ
کاتب یکی از
اســتفاده کرده اســت؟ یا احتمال دارد «اندران» که در فرهنگهای فارســی نیســت مربوط به رسمالخط ِ
اصلی خود ســراینده؟ این حدس از اینجا شــکل میگیرد که در نسخۀ تاجیکستان «و» در
کاربرد
نســخهها باشــد و نه
ِ
ِ
ّ
مصحح گرامی صورت
کلمات «افســون» و «هامون» به «الف» بدل شــده و «افســان» و «هامان» نوشــته شده اســت که
درست را به متن بردهاند ،بنابراین شاید در اینجا هم «اندرون» به صورت «اندران» نوشته شده باشد.
 .14برش چون بر پیل با ّفر و ُبرز/ندیدیم چنان دست و گرز ()264 /271 /1
 .15به ایرانیان شد چو گیتی درشت/دلیران نمودند از رزم پشت (ص  ،485ب )6013
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 .20رها جانم از چنگ این زردپوش
نه جای درنگ است و جای خموش (ص  ،311ب )2508
در تعلیقــات (ص  )790ضبطــی را بــرای مصــراع ّاول حدس زدهاند .پیشــنهاد نگارنده این اســت که «رهــا» را «رهان»
بخوانیم (رهان جانم از چنگ این زردپوش).
 .21رها شد گر از دست من آن غزال
کمندافکن و شیر نر را به یال (ص  ،311ب )2520
نویسش مصراع دوم چندان گویا و درست نیست .شاید ضبط اصلی چنین بوده :کمند افکنم شیر نر را به یال.
ِ
 .22سپهدار کردش بسی آفرین
که شاهین به تختت بود تیزبین (ص  ،311ب )2527
ّ
با این وجه مصراع دوم حداقل برای نگارنده معنی روشــنی ندارد .شــاید به جای «به تختت» «بختت» درســت باشد:
شاهین بختت بود تیزبین.
که
ِ
 .23خروش ستوران ّ
ثریا گذشت
شد از نیل چون کوه و صحرا گذشت (؟) (ص  ،315ب )2597
شاید ضبط مصراع دوم در اصل چنین بوده :شد از پیل چون کوه ،صحرا و دشت.
 .24چو توبال آن دید برکرد پیل
به آوردگه رفت چون رود نیل (ص  ،317ب )2647
ضبط نســخۀ اســاس «برکند» است و پیشــنهاد میشود در متن نگه داشته شود؛ چون «برکندن» به معنای «به حرکت
درآوردن» در این منظومه برای «اسپ» به کار رفته 16و کاربرد آن برای «پیل» هم در این بیت درست است.
 .25ولیکن ندانستم ای نامدار
که زین سان شود مر مرا کارزار (ص  ،323ب )2785
با ّ
توجه به بیت بعد میتوان کلمۀ پایانی مصراع دوم را «کار ،زار» هم خواند :کارم اینگونه زار شود.
 .26ز باال چو هیتال دید آن گریز
به دل گفت کآمد کنون رستخیز (ص  ،328ب )2900
به جای «گریز» در مصراع ّاول «ستیز» مناسب است .باید ضبط نسخهها دوباره دیده شود.
 .27چه سان چشم سازم من از خواب گرم
که دارم من از دیو مضراب گرم (ص  ،331ب )2970

در زیرنویس دربارۀ قافیۀ مصراع دوم نوشتهاند« :کذا» .اگر این کلمه را به ّ
ضم «گ» بخوانیم ُ
«گرم :اندوه و رنج» ،معنای
ّ
ّ
مصحح ارجمند در مقدمه (ص  )134اشاره کردهاند،
مصراع روشن خواهد بود .به لحاظ قافیه هم همانگونه که خود
عیوب قوافی در شهریارنامه نمونههایی دارد و منحصر به این مورد نیست.
 .28که از تن برد خواب اندوه و درد
ز بس خواب آرد رخ سرخ زرد (ص  ،331ب )2974
به نظر میرســد به جای «بس» ضبط «بی» درســت باشــد (ز بیخواب آرد رخ ســرخ زرد)؛ یعنی :بیخوابی چهرۀ سرخ
را زرد و پژمرده میکند.
 .16بگفت این و برکند از جای اسپ/خروشان و جوشان چو آذرگشسپ (ص  ،259ب )1337
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 .29فلک بسته گویا در صبحگاه
گشاده در او دوزخ و دود آه (ص  ،332ب )2982
در دوزخ و دود و آه.
آیا ضبط مصراع دوم اینگونه نیست :گشاده ِ
 .30به دیوان مازندران رو نهاد
ز بند گران داد شه را نژاد (ص  ،334ب )3041
در پایان مصراع دوم عالمت (؟) نیامده و در تعلیقات هم توضیحی نوشته نشده است ،ولی بیت با واژۀ «نژاد» معنای
ً
درستی ندارد و اصوال باید به جای آن کلمهای باشد که معنای «رهایی و نجات» را بدهد.
 .31ز خرگه نیامد برون نامدار
نه از پهلوانان خنجرگذار (ص  ،337ب )3097
ً
ترکیــب «خنجرگــذار» گاهــی بــه همیــن صــورت (مثــا ر.ک بــه :ص  ،338ب 3117؛ ص  ،339ب  )3141و گاه بــه
صورت «خنجرگزار» نوشــته شــده اســت (برای نمونــه ر.ک بــه :ص  ،321ب 2832؛ ص  ،325ب 2832؛ ص ،327
ب  )2876که باید یکدست شود.
 .32کشیدش به دار آن زمان یوزبان
جهان را بسی هست زین در نهان (ص  ،340ب )3154
در اینجا و هفت بیت دیگر (ر.ک به :ص  ،350ب 3244؛ ص  ،424ب 4784؛ ص  ،474ب 5797؛ ص  ،500ب
6779؛ ص  ،519ب 6779؛ ص  ،555ب 7565؛ ص  ،568ب « )7862یوزبان» ضبط درســتی نیســت و باید در
ً
ّ
احیانا «روزبان» خوانده میشود یا خیر؟ به نظر نگارنده ّ
حتی اگر نگاشتۀ هر سه
نسخ منظومه دوباره دقت شود که آیا
دستنویس ،آشکارا «یوزبان» باشد باید آن را به «روزبان» به معنای «دژخیم» تصحیح قیاسی کرد که از ترکیبات ویژۀ
ً
مناسب این ابیات است.
شاهنامه 17و دقیقا
ِ
 .33دلیران که بودند همراه شیر
بسی کشته گشتند در بیشه چیر (ص  ،357ب )3488
ً
درست قافیۀ مصراع دوم «خیر» (کوتاهشدۀ «خیره» به معنی «بیهوده») است که باز در شهریارنامه به کار
احتماال وجه
ِ
رفته است( .ر.ک به :ص  ،238ب )931
 .34چنین پاسخش داد سگسار
باز ای نامور شیر گردنفراز (ص  ،381ب )3949
وزن مصراع دوم ایراد دارد و «ای» را در آغاز آن باید «که ای» خواند :که ای نامور شیر گردنفراز.
 .35نیارند ایدر ز بیمم گذار
مگر تو نخوردی به جان زینهار (ص  ،384ب )4012
«نخــوردی» را بایــد «بخوردی» و جمله (مصراع دوم) را پرسشــی خواند :مگر تو بخــوردی به جان زینهار؟ یعنی :آیا تو در
پی تباهکردن خودت هستی؟
 .36چو از دستها دستها یافت رنج
کشیدند شمشیر چون مار گنج (ص  ،397ب )4265
ّ
در این بیت و دو بیت دیگر (ص  ،611ب 8842؛ ص  ،625ب  )9150پیشنهاد میشود «دستهای» اول «دستهها»
 .17برای دیدن شواهد «روزبان» ،ر.ک به :دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،ذیل ّ
ماده.
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به معنی «دســتۀ گرزها» خوانده و نوشــته شــود (چو از دســتهها دســتها یافت رنج)؛ یعنی چون دست یالن از گرفتن
دستۀ گرزها رنجور شد ...
 .37به آیین بازارگانان لباس بپوشید و شد با هزاران سپاس (ص  ،453ب )5368
«ســپاس» در اینجا معنای چندان ّ
محصلی ندارد .شــاید ضبط درســت «ســیاس» به معنی «حیله و چاره ،سیاست»
باشد که در فرهنگ نفیسی مدخل شده است.

18

 .38چو خاقان شنید این برآورد خروش
برآورد گرز گران را به دوش (ص  ،496ب )6254
با «برآورد خروش» وزن مصراع ایراد دارد ،بنابراین یا باید قافیۀ آن «جوش» باشد (برآورد جوش) یا وجهی مانند «همیزد
خروش» .در هر صورت باید نسخهها را دوباره بررسی کرد.
 .39نهانش به زین تکاور نشست
سپهبد به شمشیر خود برد دست (ص  ،535ب )7133
با «نهانش» معنای بیت روشن نیست .پیشنهاد میشود نگاشتۀ نسخ بازنگری شود.
 .40ز بس نعل میسود بر ترگ و سر
بجوشید خون نعل را در جگر (ص  ،549ب )7447
ً
یســود بر ترگ و
نگارنده حدس میزند که در هر دو مصراع به جای «نعل» احتماال «لعل» درســت اســت (ز بس لعل م 
«لعل» مصراع نخست لعلهای نصبشده بر کالهخودهاست
سر /بجوشید خون لعل را در جگر) .با این ضبط مراد از ِ
خورد و می َ
که از فراوانی و تنگاتنگی لشــکریان بر مغفرهای آنها می َ
ســاید .در مصراع دوم نیز «جوشــیدن خون در جگر
ِ
ـود این کنایه هم
ـ
خ
و
دارد
مناســبت
لعل
ســرخی
با
خون
ســرخی
آن
در
که
اســت
درد»
و
اندوه
«نهایــت
لعــل» کنایــه از
ِ
ِ
وجه محتمل چنین
در شــعر فارســی بهویژه ابیات حافظ ســابقۀ اســتعمال دارد و معروف اســت 19.معنای بیت با این ِ
َ
های ترگشــان به هم میسود و
خواهد بود :از بس که شــمار ســپاهیان زیاد بود و آنها ِ
تنگ همدیگر ایســتاده بودند ،لعل ِ
این باعث میشد که آن لعلها  -بر اثر برخورد و اصطکاک  -خونبهدل (رنجور و غمگین) شوند.
 .41چو ارژنگ دیدا ...دیدش از ازوی (؟)
همه شهر زین گشت پر گفت و گوی (ص  ،560ب )7678
ً
احتماال کلمهای که ناقص و با سه نقطه نوشته شده «دیدار» به معنای «چهره» است (چو ارژنگ دیدار دیدش ازوی)
با این ضبط ابهام معنایی مصراع هم رفع میشود :هنگامی که ارژنگ روی او را دید.
 .42چو دست آخت بر گنج آن نامدار
برون کرد روم سر از پوست نار (ص  ،569ب )7885
آیا در مصراع دوم «رومی» به معنای «تیغ رومی» و استعاره از «اندام مردی» نیست؟
 .43مگر داوری بادبان استوار کند زین میان آورد برکنار (ص  ،571ب )7933
همانگونه که در تعلیقات اشــاره کردهاند ضبط مصراع ّاول چندان روشــن نیســت .یک احتمال دیگر این است :مگر
داور بادمان ،استوار /کند زین  ...یعنی امید داریم خدایی که فرستندۀ باد است ما را استوار کند (محکم نگه دارد)
ِ
و از این ورطه به ساحل برساند.
 .18ر.ک به :نفیسی (ناظم ّ
االطبا) ،علیاکبر ،فرهنگ نفیسی ،ج  ،3ص .1968
 .19گویند سنگ لعل شود در مقام صبر/آری شود ولیک به خون جگر شود (دیوان حافظ ،ص )215
جای آن است که خون موج زند در دل لعل/زین تغابن که خزف میشکند بازارش (همان ،ص )240
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 .44که گردد هوا گرم و آید به تاب/ز خورشید برف شود زود آب (ص  ،575ب )8031
وزن مصراع دوم درست نیست و باید ضبط نسخ دوباره بررسی شود.
 .45غو نای هندی و رزمی درای دل کوه برکند گفتی ز جای (ص  ،602ب )8635
ـت مصــراع از «نای هندی»
آیــا ضبــط نســخهها به جــای «رزمی»« ،رومی» هــم خوانده میشــود؟ چون در بخش نخسـ ِ
ً
یاد شــده و از ســوی دیگر در شــاهنامه و متون پهلوانی برخی رزمافزارها به «روم» منســوب شده است (مثال :ترگ ،گرز و
وجه «رومی درای» برتر باشد .در شهریارنامه به «نای رومی» اشاره شده است.
شمشیر رومی) ،شاید ِ
ِ

20

 .46چو بشنید رستم بفرمود کوس
زدند و جهان گشت چون آبنوس (ص  ،629ب )9244
با ّ
توجه به روند طولی ابیات و داســتان در اینجا فاعل باید «زال» باشــد ،لذا ضبط «دســتان» به جای «رســتم» دقیقتر
است.
 .47سواری از ایران پدید آمده است
که چون گرز گیرد که بس آمده است (ص  ،629ب )9249
چون بیت از زبان زال به رســتم و دربارۀ شــهریار اســت «ایران» به نظر درســت نمیرســد و «توران» دقیقتر اســت .باید
دستنویسها بازنگری شود و اگر همۀ نسخ «ایران» داشت باید «ز» را در معنای «در» بگیریم.
 .48به دار اندرآویخت آن شیر زود
کسی را نبد جان گفت و شنود (ص  ،641ب )9511
در تعلیقات «جان» را در اینجا «نیرو و ّقوت» معنا کردهاند ،ولی چون در چنین مواردی «جای» به کار میرود و در بیت
دیگری از منظومه نیز هست 21پیشنهاد میشود بار دیگر نگاشتۀ نسخ بازنگری شود که شاید «جای» باشد.
 .49اگر زال پیر است و ترسیده است
هنرهای رستم کجا دیده است (ص  ،641ب )9520
وجه «هنرهام» برتر است.
 .50بدو گفت کای پهلو نامور
بگفتی تو را من اگر بیپدر (ص  ،646ب )9622
ّ
منفی «نگفتی» پیشنهاد میشود.
با توجه به ابیات بعد صورت ِ
 .51فروکوفتند پس از آن طبل و نای
برآمد ز شادی یکی هوی و های (ص  ،646ب )9638
وزن مصراع نخست درست نیست .شاید ضبط اصلی این باشد :فروکوفتند زان سپس طبل و نای.
 .52مکن آن که آیی برم شهریار
بدان چیزخواهی بر کردگار (ص  ،654ب )9810
شــاید وجه درســت «شرمســار» باشــد (مکن آنکه آیی برم شرمســار)؛ یعنی کیخســرو گفت کاری مکن که آنگاه که در
جهان دیگر و دادگاه یزدانی پیش من بیایی و من آن چیزها (کنیزان) را از تو طلب بکنم شرمسار شوی.
 .53که آن آهوی ّ
بچه زابلی
 .20دو لشکر چو نزدیک شهر آمدند/برآمد غو نای رومی بلند (ص  ،609ب )8792
 .21همه خیمهها مانده در زیر برف/کسی را نبد جای گفتار و حرف (ص  ،723ب )11366
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که آمد ابا خنجر کابلی (ص  ،685ب )10532
در این بیت که از زبان مازندرانیان و دربارۀ رستم است« ،آهوی» وجهی ندارد .شاید به جای آن «اهرمن» باشد (که آن
اهرمن ّ
22
بچۀ زابلی) که چند بیت بعد باز از قول آنها دربارۀ تهمتن به کار رفته است.
 .54کنون بستهات پیش شاه آورم
برین شاه از این آب و جاه آورم (ص  ،710ب )11089
(بر شاه از این آب و جاه آورم).
«بر» پیشنهاد میشود ِ
صورت ِ
 .55به جای کیی بوده دیو سفید
کسی را بدان جا نباشد امید (ص  ،716ب )11218
ضبط اصل نسخه «کسی» است .نگارنده این تصحیح قیاسی را پیشنهاد میکند :به جایی کجا بوده دیو سفید.
 .56چو خور اندر آمد به برج بره
جهان شد چو روی و میان یکسره (ص  ،731ب )11560
تصویر مصراع دوم گویا نیســت و در تعلیقات هم توضیحی نوشــته نشــده اســت .به احتمال فراوان مشـ ّـبه ِبه مصراع با
ِ
ّ
«روی رومی /رومیان» مرتبط اســت؛ زیرا ســپیدی چهرۀ رومیان در شــعر فارســی از جمله شــاهنامه مشبه ِبه «روشنایی
ً
ً
تابندگی ناشــی از پرتو خورشــید» اســت 23.در اینجا هم احتماال چنین تصویری به کار رفته است (مثال :جهان روی
و
ِ
رومی بشد یکسره) .پیشنهاد میشود نسخهها دیده شود.
 .57به جادوگری چاکر جان توست
گمانم که او طبل بستان توست (ص  ،732ب )11587
ً
«طفل بستان» معنای ّ
محصلی ندارد و احتماال صورت درست چنین باشد :گمانم که طفل دبستان توست.
 .58در (ص  )732سرنویس دوم (جنگکردن رستم با اردوان جادو و گریختن جادو) دقیق و درست نیست و باید به
جادوی ارغوان.
آذرشنگ جادو یا جنگکردن رستم با
یکی از این دو صورت باشد :جنگکردن رستم با
ِ
ِ
 .59روان سام بگشاد پیچان کمند
برآشفت و برگشت از جا سمند (ص  ،745ب )11875
آیا ضبط اصلی «برگاشت» نیست که چند بار دیگر هم در شهریارنامه به کار رفته است؟
 .60سزاوار خوان سلیمان بود
که با او کنون ّفر یزدان بود (ص  ،748ب )11942

ضبط و امالی «خان» به معنای «خانه» با ّ
توجه به بیت پیش دقیقتر است.

ج) مواردی از تعلیقات
 .1به پیش سپه رفت توبال تفت
نشست از بر فیل و نیزه به کفت (ص  ،220ب )554
َ
در توضیــح ایــن بیــت میخوانیم «(کفت) به جای (کف) آمده اســت»( .ص  )773واژۀ قافیــۀ مصراع دوم ِ«کفت» به
24
معنای «شانه» و صورتی از «کتف» است که به ّ
خود شهریارنامه به کار رفته است.
کرات در شاهنامه و یک بار هم در ِ
 .22مر آن اهرمن پهلو کابلی/که نامش بود رستم زابلی (ص  ،686ب )10555
 .23چو بزرد سر از چنگ خرچنگ/شید جهان گشت چون روی رومی سپید ()288 /528 /1
 .24هر آن کس که دیدی سر و یال او/مر آن ِکفت و هم بال و چنگال اوی (ص  ،747ب )11924
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آداب جنگجویان بوده که در شاهنامه هم به آن تصریح شده است.
«نهادن نیزه به کتف» نیز از ِ

25

 .2ز خرطوم و دندان فیالن مست
ببستند لنگر درآمد شکست (ص  ،287ب )1993

در تعلیقات نوشتهاند «شاید ضبط درست چنین است :نرستند لشکر ،درآمد شکست»( .ص  )785در برهان قاطع
چوبی اطراف مزار» هم آمده اســت 26.بر این
زمانی نظم شــهریارنامه تألیف شــده« ،لنگر» به معنای «دیوارۀ
ِ
که در دورۀ ِ
ً
اســاس میتوان ضبط «لنگر» را در نســخ مجازا به معنای «دیوار» گرفت و بیت را به صورت دیواربســتن از پیالن برای
ّ
سپاهیان حریف معنا کرد.
سد راه
ِ
 .3چو نزدیک ارژنگ شنگاوه شد
به تن شاه ارژنگ را آوه شد (ص  ،289ب )2029
میخوانیم «واژۀ آوه»  ...در فرهنگها نیامده است و به شرط درستی ضبط شاید به معنای «تعظیمکردن» است»( .ص
 )785در این بیت  -بهویژه با درنظرداشتن ابیات قبل و موضوع داستان  -معنای «یار» برای «آوه» مناسبتر است.
 .4چنین تا سر از کوه خورشید زد
فلک چنگ در جام جمشید زد (ص  ،398ب )4284
ً
دربارۀ مصراع دوم آمده «ظاهرا میگوید :فلک در ســرخی آفتاب چنگ زد»( .ص  )803پیشــنهاد دیگر این اســت که
«جام جم» را استعاره از «خورشید» بگیریم که فلک مانند میگساری آن را برمیگیرد که منظور طلوع و برآمدن آفتاب
است.
 .5علم اژدها راست گفتی غنیم
مه از میخهای علم بر دو نیم (ص  ،453ب )5357
مصراع نخســت چنین معنا شــده اســت« :غنیم به معنای «دشــمن» اســت .شــاید میگوید :درفش اژدهاپیکر مانند
دشــمن به نظر میرســید یا درفش مانند اژدهایی بود که دشــمن انســان بود»( .ص  )807پیشنهاد نگارنده این است:
درفش نبرد آن چنان پرمهابت بود که گویی دشمن اژدها بود (اژدها از آن میترسید) .شکل دستورمند مصراع اینگونه
ِ
َ
است :گفتی َعلم اژدها را غنیم است.
 .6کنون خفته زین سان به تابوت تنگ
شهی کش از ایوان زر بود سنگ (ص  ،493ب )6183
ً
ّ
«اهمیت و ارزش» به کار برده است .میگوید« :پادشاهی که به دلیل داشتن ایوان
مصراع دوم «ظاهرا سنگ را به معنای
زر ،دارای ارزش و اهمیت بود»( .ص  )809نگارنده احتمال میدهد که شاید منظور ناظم این بوده :شاهی (چنان توانگر)
که به جای سنگ در ایوانش زر به کار برده بود منتها در تنگنای وزن و قافیه آن را به این صورت سروده است.
 .7به جز قائم شاه آل رسل
کس این قلعه را نشکند بند و پل (ص  ،594ب )8454
شاهد دیگری که از شهریارنامه برای این
«پل» در این بیت «قفل بزرگ و پهن» معنا شده که پذیرفتنی است ،ولی در سه
ِ
خندق پیرامون
واژه آوردهاند (ر.ک به :ص  823تعلیقات) «پل» در این معنا نیست و منظور پلی /چوبی است که روی
ِ
حصارها و شــهرها میگذاشــتند تا ســاکنان آنجا و ســپاهیان بتوانند از دروازه خارج یا بدان وارد شــوند و هنگام جنگ
و محاصره یا بســتن دروازه این پل راـ چنانکه در ابیات شــهریارنامه هم تصریح شــده  -میکشــیدند و برمیداشــتند .از
 .25به آوردگه رفت نیزه به ِکفت/همیماند از گفت مادر شگفت ()668 /287 /1
 .26ر.ک به :تبریزیّ ،
محمدحسین بن خلف ،برهان قاطع ،ج  ،3ص .1908
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اینگونه پلها باز در متون داستانی فارسی یاد شده است.

27

ّ
صفحات منابع ،اعداد
 .8این نکته هم به لحاظ روش ارجاعات در مقدمه و تعلیقات یادآوری میشود که در ذکر شمارۀ
ِ
ً
(مثال :ص ،)127-170در حالی که به دلیل جهت نگارش رســم ّ
الخط فارسی (از راست
از بزرگ به کوچک نوشــته شــده
ِ
ِ

ــتن اعداد از کوچک به بزرگ اســت (یعنی :ص  )170 -127چون اعداد نیز در قالب
به چپ) شــیوه و عرف غالب ،نوش ِ

جمالت از راست به چپ خوانده میشود.

سهوهای چاپی
موارد
چنانکه طبیعت کتابهای چاپی است در این اثر نیز شماری سهو مطبعی راه یافته است که در اینجا فقط به ِ
ّ
مصحح ارجمند  -در چــاپ دوم  -دارندگان کتاب نیــز آن را در متن
مربــوط بــه متــن منظومه اشــاره میکنیم تا غیــر از
ً
سبب نادرست خوانی ابیات نشود:
سهو حروفچینی ِ
خویش اصالح کنند و احیانا ِ
(ص  ،211ب ّ :366زر← زر)؛ (ص  ،211ب  :370و از← وز)؛ (ص  ،217ب  474و ص  ،287ب  :1981آیــا
ســهو چاپــی بــه جــای «ســیاهان» اســت؟)؛ (ص  ،229ب  :728سپه←ســیه را)؛ (ص  ،235ب :874
«ســپاهان»
ِ
زد←زو)؛ (ص  ،259ب  :1338بما←به ما)؛ (ص  ،259ب ّ :1349فرۀ← ّفر ِه)؛ (ص  ،281ب  :1855که اگر←که
گر یا کا گر)؛ (ص  ،287ب « :1994گاه» در مصراع دوم زاید است)؛ (ص  ،319ب  :2703بتابنده←به تابنده)؛ (ص
 ،325ب  :2837مردمــی کوفت←مــرد میکوفــت)؛ (ص  ،330ب  :2936بکشــتی←به کشــتی)؛ (ص  ،416ب
ُ
 :4620افتاد←افتــد)؛ (ص  ،420ب  :4694کوه←کــه)؛ (ص  ،428ب  :4863تنشان←تنانشــان)؛ (ص ،433
ب  4962و ص  ،458ب ّ :5467
ماده←ماده)؛ (ص  ،436ب  :5031شصت←شســت)؛ (ص  ،466ب :5622
بود←بــودی)؛ (ص  ،476ب  :5847برفتن←بــه رفتــن)؛ (ص  ،484ب  :5997همه←همــی)؛ (ص  ،485ب
 :6025خیزه←خیــره)؛ (ص  ،489ب  :6098نشیمن←نســیمش)؛ (ص 490؛ ب  :6137بــه بــو چون گالب←به بو
چون گالب و)؛ (ص  ،499ب  :6321سرشان←سرانشان)؛ (ص  ،507ب  :6507زره←ز ره)؛ (ص  ،511ب :6598
رهایم←رهانــم)؛ (ص  ،559ب  :7647بــه (مصــراع دوم) ←نــه)؛ (ص  ،562ب  :7722که←کز)؛ (ص  ،564ب
ُ
 :7774کوه←کــه)؛ (ص  ،574ب  :7986برزد← ُب ّــرد)؛ (ص  ،578ب  :8087دیــوش اهریمن←دیـ ِـو اهریمــن یــا
دیــو و اهریمــن)؛ (ص  ،582ب  :8184نیامد←نامــد)؛ (ص  ،591ب  :8380سراسراسر←سراســر)؛ (ص  ،605ب
 :8707رهایی←رهانــی)؛ (ص  ،621ب  :9059بود← ُبــد)؛ (ص  ،637ب  :9420مردم←مردمــی)؛ (ص  ،639ب
 :9467هر←همــه)؛ (ص  ،643ب  :9551باشــد←باید)؛ (ص  ،648ب  :9677سخت←ســرد)؛ (ص ،555
ب  :9835دســت آن پتیاره←دســت پتیاره)؛ (ص  ،677ب  :10329سپاه←ســپه)؛ (ص  ،686ب  :10539آیینه
ناب←آیینهتاب)؛ (ص  ،692ب « :10675با» در مصراع دوم زاید است)؛ (ص  ،700ب  :10871رخش←رخشت)؛
آب تر :آب ،تر)؛ (ص  ،722ب  :11367گفتا←گفتی)؛ (ص  ،727ب  ،11454ص  ،728ب
(ص  ،709ب ِ :11070

 »11487هفتخوان←هفتخان)؛

 .27ر.ک به :بیغمی ،موالنا ّ
محمد ،دارابنامه ،ج  ،2ص .698
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یناولهپ ۀموظنم کی زا یداقتنا  -یملع یحیحصت
کتابنامه
ّ
ّ
ـ آیدنلو ،ســجاد؛ «ســه نکته از دســتور تاریخی در شاهنامه و متون پهلوانی»؛ نیمپخته ترنج ،چاپ اول ،تهران :سخن ،1396 ،ص -291
.307
ّ
ّ
ـ آیدنلو ،سجاد؛ «دو حرف اضافۀ پیاپی (یک ویژگی نادر دستوری در شاهنامه و چند متن دیگر)»؛ مجلۀ دستور ،شمارۀ ( 13زیر چاپ).

ـ اســکندرنامه (روایــت آســیای میانــه) ،از باقــی ّ
محمد بن موالنا یوســف؛ به اهتمام دکتر حســین اســماعیلی؛ چــاپ ّاول ،تهران :معین،
.1392
ّ
ـ امیدساالر ،محمود؛ «شاهنامه و ّ
تعصب دینی محمود غزنوی» ،جستارهای شاهنامهشناسی و مباحث ادبی؛ چاپ اول ،تهران :بنیاد
موقوفات دکتر محمود افشار ،1381 ،ص.269 -261
ـ بیغمی ،موالنا ّ
محمد؛ دارابنامه؛ تصحیح دکتر ذبیحاهلل صفا؛ چاپ دوم ،تهران :علمی و فرهنگی.1381 ،
ـ تبریزیّ ،
محمدحسین بن خلف؛ برهان قاطع؛ به اهتمام و حواشی دکتر ّ
محمد معین؛ چاپ چهارم ،تهران :امیرکبیر.1363 ،
ّ
ـ حافظ ،شمسالدین ّ
محمد؛ دیوان؛ تصحیح علمه ّ
محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی؛ چاپ هفتم ،تهران :اساطیر.1387 ،
ـ دهخدا ،علیا کبر؛ لغتنامه؛ چاپ دوم از دورۀ جدید؛ تهران :دانشگاه تهران.1377 ،
ـ ّزرینقبانامه (منظومهای پهلوانی و پیرو شاهنامه از دورۀ صفویه)؛ تصحیح ّ
سجاد آیدنلو؛ چاپ ّاول ،تهران :سخن.1393 ،
ـ شاهنامۀ ّنقاالن (طومار مرشد ّ
عباس زریری اصفهانی)؛ ویرایش دکتر جلیل دوستخواه؛ چاپ ّاول ،تهران :ققنوس.1396 ،

ـ شهریارنامه؛ سرودۀ مختاری (دورۀ صفوی)؛ تصحیح و تحقیق دکتر رضا غفوری؛ چاپ ّاول ،تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
با همکاری سخن.1397 ،
ـ فردوسی ،ابوالقاسم؛ شاهنامه؛ پیرایش دکتر جالل خالقیمطلق؛ چاپ ّاول ،تهران :سخن.1393 ،

ـ قائمــی ،فــرزاد؛ «شــهریارنامه و ّ
معرفــی واریانتهــای اصلی آن بر پایۀ نقد متنی نســخ منظومــه» ،زمانی میاســای از آموختن (مجموعه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نظارت دکتــر محمدجعفر یاحقی؛ چاپ
مقــاالت همایــش ملی شــاهنامه و تعلیم و تربیت)؛ به کوشــش دکتر ســیدعلی کرامتی مقدم؛ با
ِ
ّاول ،مشهد :ضریح آفتاب ،1397 ،ص .625 -609
ـ لغتنامۀ فارسی (بزرگ)؛ چاپ ّاول ،تهرانّ :
موسسۀ لغتنامۀ دهخدا.1379 ،
االطبا) ،علیا کبر؛ فرهنگ نفیسی؛ چاپ ّاول ،تهران :کتابفروشی ّ
ـ نفیسی (ناظم ّ
خیام.1355 ،
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