
َزباِن شاهنامه و 
»َبرَسری  خوانی«  

55-80

که  است  ُسَخنانی  یافتۀ  تَْحریروتَْکمیل وَبْسْط   حاِضر،  ْفتارِ 
ُ

گ
َمجِلِس  َدر  هـ.ش.،   1398 َبْهَمن ماه  ِهْفَدُهِم  َپْنجَشن�به  َدر  روِز 
 - راه 

َ
ث طاَب   - )ُسروْشیار(  َمظاِهری  َجْمشیِد  ُاستاد  داشِت 

ْ
ُبُزرگ

َبرپا  ِاصَفهان  َشْهردارِی  زِی 
َ

َمرک ِکتابخانۀ  َدر  َمجِلس  آن  راْنده ام. 
ُبُزرْگ، ویژۀ ِفردوسی  ُشده و به پاِس َعالِئِق شاهنامه ِپژوهانۀ آن 
و شاهنامه بود؛ و این ُسَخنان - ِبَعْوِن اهِل تَعالٰی و ُحْسِن تَوفیِقه 
که  ُشد  روباروی  گاهی  ِدل آ رَهْنْگ دوستاِن 

َ
ف رِم 

َ
گ تارِی 

ْ
َپذیُرف با   -

بوَدند  شته 
َ

گ ْنُجَمن 
َ
ا ِنَشست  آن  َدر  َشْهرها  ر 

َ
دیگ و  ِاْصَفهان  از 

گرامی   را  او  شاهنامهِی  و  ِفردوسی  َمقاِم  َهم  و  را  ُاستاد  یاِد  َهم  و 
به  َمْکتوب  این  تَضاعیِف  َدر  که  َخطاَبتی  آَهنِگ   ... می داشَتنبد. 
الم از ُاستاِد َانوشه یاد می َرَود، 

َ
رجاِم ک

َ
گوش می َرَسد، و یادی که َدر ف

روزان باد!
ُ

از آنجاست. ... َروانش شاد و یاَدش ف

در  فردوسی،  شاهنامه  کتاب  در  گان  واژ برخی  چکیده: 
معانی و کاربردهایی رخ می نمایند که با تصور ابتدایی یک 
فارسی زبان امروزین، تفاوت های معنی دار و بااهمیت دارد 
ع�ارت های  و  بیت ها  از  پاره ای  مفاد  آنها،  به  توجه  بدون  و 
رو  پیش  نوشتار  در  نویسنده  نمی شود.  روشن  شاهنامه، 
گان  می کوشد تا معانی دو واژه »پهلوان« و »خادم« را که از واژ
مورد  هستنبد،  فردوسی  شاهنامه  در  کلیدی  و  پرکاربرد 
متن  از  هایی  شاهدمثال  ذکر  به  رو،  این  از  دهد.  قرار  مداقه 
من  پیش  »ورا  مصرع  معنای  سپس  می پردازد.  شاهنامه 
رفتن آیین بود« و مقصود فردوسی از »وی« در »ورا« را بررسی 
می کند. نویسنده در راستای این هدف، پس از بیان دیدگاه 
و   داشته  عرضه  را  خود  دیدگاه  پژوهان،  شاهنامه  از  برخی 
بیان می دارد که »ورا پیش من رفتن آیین بود« یعنی: نزد من و 
به باور من که سیاووشم، روان شدن فرمان شاه، آیین و عین 
و  یابد  نفاذ  شاه  حکم  که  است  آن  صواب   / است.  صواب 
من سیاووش، فرمان شاه را امتثال کنم. به این ترتیب، وی در 
ورا به فرمان شاه برمی گردد. در نهایت، با بررسی معنای واژه 
بهتری در بیت گذشتم ازین سد اسکندری / همه بهتری باد 

و نیک اختری، نوشتار را به پایان می رساند.

کلیدواژه ها: شاهنامه، فردوسی، متون کهن، خوانش متون، 
گان،  زبان شاهنامه، متن خوانی، متون حماسی، معنی واژ
پهلوان،  ابیات،  معنی  حماسی،  ادبیات  ع�ارات،  معنی 

خادم.
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The Language of Shahname and 
 Barsari-khani1
By: Juyā Jahānbakhsh

Abstract: Some words in Ferdowsi’s 
Shahnameh have meanings and applications 
that have significant and meaning-oriented 
differences from the initial idea of a modern 
Persian language user; and if we don’t pay 
enough attention to them, the contents of some 
of the verses and phrases of Shahnameh are not 
clarified. In the following article, the author 
tries to examine the meanings of the two words 
«Pahlavan» and «Khadem», which are among 
the most used and key words in Ferdowsi’s 
Shahnameh. Therefore, he cites examples from 
the text of the Shahnameh.

Key words: Shahname, Ferdowsi, ancient texts, 
reading texts, Shahname language, epic texts, 
the meaning of words, the meaning of phrases, 
epic literature, the meaning of verses, pahlevan, 
khadem.

1. Reading the whole part once

كمة لغة الشاهنامة والقراءة املترا
جويا جهانبخش

اخلالصة:جتاهبنتا يف كتتاب شتاهنامة الفتردويس بعتض التعابيتر التي 
 يف املقصود مهنا مع 

ً
 مهّما

ً
تتضّمن معاين وتوظيفات ختتلف اختالفا

ما يتصّوره الناطقون باللغة الفارستّية هذه األّيام من املعاين، حبيث 
يتؤّدي عتدم االلتفتات هلتذه الناحيتة إىل عتدم اّتضتاح معتى بعتض 

أبيات وعبارات الشاهنامة.
والكاتتب يف املقتال احلتايل يستعى إىل التحقيتق يف معتى مفتردَت 
)هپلتوان( و  )ختادم( اللتتان تعتبتران متن املفتردات كثيترة االستتعمال 

واألساسّية يف شاهنامة الفردويس.
وعىل هذا األساس يشير الكاتب إىل أمثلة من نّص الشاهنامة، مّث 
ينتقل إىل بيان معى املصرع )ورا پيش من رفنت آيني بود( ليبحث 

يف مقصود الفردويس من )وي( يف )ورا(.
خبتراء  متن  البعتض  رأي  يذكتر  أن  وبعتد  هتذا،  هدفته  ستياق  ويف 
الشتاهنامة، يبتنّي الكاتتب رأيته قائتاًل إّن )ورا پيتش متن رفتنت آيتني 
بود( تعين: برأيي وكما أعتقد أنا ستياووش، أّن تنفيذ أوامر الشتاه هو 
أمتٌر مقتّدس وهتو عتني الصتواب / أي أّن الصتواب هتو تطبيق حكم 
الشاه وأن أمتثل ت  أنا سياووش  ت ألوامر الشاه. وهكذا تكون )وي( 

يف )ورا( ترمز إىل أمر الشاه.
يهنتي الكاتتب مقالته بالبحتث عتن معتى كلمتة )هبتتري( يف بيتت:  و

گذشمت از اين سد اسكندري / مهه هبترى ياد و نيك اختري.
املفـردات األساسـّية: شتاهنامة الفتردويس، النصتوص القدميتة، قتراءة 
احلماستّية،  النصتوص  املتنت،  قتراءة  الشتاهنامة،  لغتة  النصتوص، 
معتاين  احلمتايس،  األدب  العبتارات،  معتاين  املفتردات،  معتاىن 

األبيات، هپلوان، خادم.



181  آینۀ پژوهش
سالسیویکم،شمارۀاّول،فروردینواردیبهشت1399

هلـــــــــــــــــــقم
نهاش انیب نسا شایراسرو وا «انا 57 ا

ـروه می َتـوان 
ُ
گ ُکَهـن را َدر دو  گیـر، خواَنْنـدگاِن َسراِیشـها و ِنگاِرشـهاِی  از َچْشـم اندازی َفـراخ و َدر ِنگاهـی َفرا

جاْی داد: "َسرَسرٖی خوان"ها و "َبرَسرٖی خوان"ها.

که َمآِثر و آثاِر پیشـینیان را، بی ُوقوف  کیاَنند: ُعموِم خواَنندگانی  که  فته پْیداسـت 
ُ
گ "َسرَسـرٖی خوان"ها نا

َبر ِاْقِتضائاِت ُمَتفاِوِت خواِنِش ُچنین َمْتنها، َدر خوانَدن می گیَرند و ِمثِل هر نوشـتۀ َسـر و سـادۀ روزنامگی 
ِکنـاری می ِنَهند،  ـر بـه پایـان می َبَرنـد یا َنمی َبَرنـد و َمتن را خوانـده و َنخوانده به 

َ
یـا َمکتـوِب عاّمه خـواِن دیگ

یاَبند.  یک َشَوند و َحقاِئق و َدقاِئِق آن را بخوبی َدر بی آنکه َدر َظراِئف و َطراِئِف آن نیک بار

ـر، "ِعـاوه" َبـر 
َ

کـه َهمیـن َمْتنهـاِی آشـناِی َدِم َدسـِت َهَمـگان را بـاِر دیگ َکسـانی اند  ّمـا "َبرَسـرٖی خوان"ها، 
َ
أ

َرند و 
َ

ـر بارهـا، و بـه ِاصِطـاِح ُقَدما: "َبرَسـرٖی"1، به خوانـَدن می گیَرند و َدر َزوایاِی آنها ُمَتَفّرِسـانه َدرمی نگ
َ

دیگ
ند و به ِابِتدائٖی َترین َبرداشـِت 

َ
َخبایا و َخفایا را می جوَیند و َبر َسـِر آنچه ُمْبَهم و ناروَشـن می نماَید می ِدَرنگ

که َدر ِذْهنشان ُحصول یاَبد َهرگز َقناَعت َنمی ُکَنند. ی و ناَدقیق 
ّ
ُکل یافِت  َسْطحی و َهرگونه َدر

یاحـی - َرِحَمـُه اهلل -، »عیـِب کار اینجاسـت که مـا َدر خوانَدِن  میـِن ر
َ
دأ بـه قـوِل رواْنشـاد ُاسـتاد دکتـر ُمَحّمَ

کـه َنزدیـک بـه موضوع و به  یـم، و بـه َمعنـِی َتقریبـی و ُمْبَهمـی  ر
َ

ذ
ُ
شـته َسرَسـری از َسـِر آنهـا می گ

َ
ذ

ُ
گ َمْتنهـاِی 

لفاظ و َتعبیرات را به خود 
َ
ِل بیشَتر و َدرِک معنِی َدقیِق أ ّمُ

َ
ِاصِطاح "پیراموِن آن" است قاِنعیم، و َزحَمِت َتأ

شتگان را می خوانیم، بسیاری از َتعبیراِت آنها َبراِی ما َمْفهوِم َدقیق 
َ

ذ
ُ
گ َنمی ِدهیم.«2؛ »... َوْقتی َنْظم و َنْثِر 

یم.«3.  ر
َ

ذ
ُ
و َصریح و روَشنی َنداَرد و به َمعنِی ُمْبَهِم َتْقریبی ِدل خوش می ُکنیم و می گ

ُکنیـم و َذخاِئـِر میـراِث َمْکتـوِب خویـش را بدین شـیوه َدر خواْنـَدن گیریم، نیک  ـر "َبرَسـری خوانٖی" پیشـه 
َ
گ َا

کـه َدر خوانَدن هـاِی پیشـین، چـه مایـه َدقاِئـق و ِنـکات و َظراِئـف و َطراِئـف از مـا فـوت  َدر خواهیـم یافـت 
ل و دَرنگ بوده اسـت، َسـْهل و سـاده  ّمُ

َ
که یکاْن یکان شـان شـایاِن َتأ ُکدامین َتعابیر  کناِر  ُشـده اسـت و از 

ر َدر آنها 
َ

ر باِر دیگ
َ
گ َکم نیست ِعبارات و ِإشاراتی که َا شته ایم. َدر ِنگاِرشها و َسراِیشهاِی پیشینیانمان 

َ
ذ

ُ
َبرگ

یافته ایم.     که َدر نگاِه َنُخست دیده و َانَدر ریم، چیزی ُجز آن َدرخواهیم یافت 
َ

ُفروبنگ

ِق 
َ
ـر ِنهاده می ُشـد »َبرَسـرٖی« و نیز »َسـرباری« می خوانَدند. لیک َافزون َبـر آن، ُمَطل

َ
ْشـتگاِن مـا، َبسـته و بـاِر َانَدکـی را کـه َبـر روِی بـاِر ُبـُزرِگ دیگ

َ
ذ

ُ
1.  گ

فَتند.
ُ
»ِعالوه« و »ِإضافه« و »زاید« و »بیشَتر« را نیز »َبرَسرٖی« می گ

َحکیم ناِصِر ُخسرِو قبادیانی َفرموده است:
َمرُدَمســــــــت  َجهــــــــان  از  ُخــــــــدای  َبرَسرٖیســــــــت ُمــــــــراِد  َهمــــــــه  بینــــــــی  َهرچــــــــه  ــــــــر 

َ
ِدگ

عاِت ِإسالمِی داِنشگاِه مک 
َ
سۀ ُمطال ق، ِتهران: ُمَؤّسَ شعاِر َحکیم ناصِر ُخسرِو قبادیانی، به ِاهِتماِم: ُمجَتبٰی میُنوی - و - َمهدِی ُمَحّقِ

َ
) دیواِن أ

گیل ُشعبۀ ِتهران با َهمکارِی داِنشگاِه ِتهران، 1357 هـ.ش.، 1 / 110، ق 49، ب 19(.
فته است:

ُ
گ میر ُمِعّزی 

َ
أ

شَکر و َمردّی و دین و داد باَید شاه را 
َ
ل

هی َبرَسری
ٰ
ییِد ِإل

ْ
َهر چهاَرش َهست و َتأ

ِکتابُفروشِی ِإسالمّیه، 1318  ص به ُمِعّزی، به َسعی و ِاهِتماِم: َعّباِس ِإقبال، ِتهران:  د بِن َعبدالَمِلِک نیشابوری ُمَتَخّلِ َعراء ُمَحّمَ میرالّشُ
َ
) دیواِن أ

هـ.ش.، ص 714، ب 16385(. 
می، 1374 هـ.ش.، ص 110.

ْ
یاحی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِعل میِن ر

َ
دأ شت َدر ِشعر و َاندیشۀ حاِفظ، دکتر ُمَحّمَ

َ
لگ

ُ
2.  گ

3.  َهمان، ص 111.
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وی، َدر 
َ
ِکتابهـا ِمثـِل دیـواِن حاِفـظ و ُکّلّیـاِت َسـعدی و شـاهنامهِی ِفردوسـی و َمْثَنـوِی َمْعَنـوِی مول َبرخـی از 

َدسِت َهَمگان بوده و َهست و َهمواره از آنها ُسَخن می َرفته است؛ لیک بسیاری از آنچه بسیاران َدربارۀ 
تـی ِاْبِتنـا َنداشـته اسـت و ُمبَتنـی َبـر َهمـان َسرَسـرٖی خوانی هاِی 

َ
دنـٰی ِدّق

َ
فتـه و نوشـته اند، َبـر أ

ُ
گ ایـن َمتنهـا 

فته ها و نوشته ها، َحّتٰی َبر َسرَسرٖی خوانی َهم تکیه َنداشته است و دیدها 
ُ
گ گاه نیز  َمْمقوِت َمْعهود بوده. 

یان" اسـت که َدر میاِن ما َانَدْکُشـمار نیز نیستند، 
ّ

و داَوری ها، یکَسـره َبرخاسـته از ُظنوِن َانبوِه "َنخوانده ُما
َیۀ "َرْبط" عاِطل است. 

ْ
گاه از ِحل که الَبّته  و َدربارۀ َهرچیز و َهرَکس، "یک سینه ُسَخن داَرند"؛ 

ِکتابخانه هـا  نـده و َدر َزوایـاِی 
َ
گ یـان" آ

ّ
کـه از موهومـاِت "َنخوانده ُما ندباالئـی 

َ
ـر از طومارهـاِی ُبل

َ
گ بـاری، َا

ُکنیـم، و تکیـه َبر ُسـَخناِن ناُپخته و برداشـتهاِی بـی راِه "َسرَسـرٖی خوانان" را نیز  نـده اسـت، َصـرِف َنَظـر 
َ
گ َپرا

َکرد که باَید با کوشـائی و  ـات و َتدقیقـاِت َفراوانی خودنمایی خواَهد  ّمُ
َ
یم، آنـگاه جـاِی خالـِی تأ َروا َنُشـمار

شکیبائی صوَرت ِدهیم. 

ریم، بازخوانده َترین و ُپرخوانده َترین َبخشـهاِی میراِث َمکتوِب ما نیز، 
َ

ر به دیدۀ ِإْنصاف بنگ
َ
گ راسـتی را، َا

ِگِرفته َنُشـده اسـت. ... »هزار بادۀ ناخوْرده  که باَید به ُمداّقه  خوَرنِد "َبرَسـری خوانٖی" اسـت، و َهنوز آْنسـان 
َکست«4. َدر َرِگ تا

کـه بُدُرسـت »نامـۀ َفرَهْنـگ و َمِنـِش ایرانـی« خوانده ُشـده اسـت5 و َهمـواره نیِز پیِش  شـاهنامهِی ِفردوسـی 
دیباِن پارسـٖی دان و َشـْمِع َانُجَمِن َفرهیختگاِن ایرانی بوده و عاّمۀ َمرُدمان نیز پْیوسـته خواننده یا 

َ
َدسـِت أ

ّنـِی ُنْکته َسـنجانه و َتدقیـِق ُمضاَعـف 
َ
کـه باَیـد بـا َتأ نیوَشـندۀ آن بوده انـد6، یکـی از نامَورَتریـن ُمتونـی اسـت 

یده آَید تا روزنه هائی  س بازکاو ص و َتَفّرُ شـِت َتَفّحُ
ُ

خواْنده و بازخواْنده َشـَود و الیه هاِی پنهاِن آن به َسرانگ
رَدد.

َ
گ شوده 

ُ
گ به سوِی َدقاِئق و َحقاِئِق از َنَظردورماندۀ آن 

یخ و  که َدر َمَصّبِ روِد ُبُزرگ و ُخروشـاِن تار شـاهنامهِی ِفردوسـی، به َپْهْنَدشـِت آبُرْفتِی َخصٖیبی می ماَند 
ُکَهْنسـال واِقـع ُشـده اسـت؛ رودی َسرشـار و ُپرجوش وُخـروش که خود از  شـِت َمرُدمـاِن ایـراِن ُبـُزرگ و 

َ
ذ

ُ
سرگ

کـه َسرَچْشـمۀ َهریـک َدر گوشـه ای از  به َهْم پیوسـَتِن جوْیبارانـی ُخـرد َولـی ُپرُشـمار َپدیـد آَمـده؛ جوْیبارانـی 
گوِن  ون و گونا

َ
ونال

َ
ِر َزمان، َانبوِه آبُرْفْتهـاِی ل

َ
ـذ

ُ
گ نـد و ُجْغرافیـاِی َپْهنـاَوِر ایراْنَشـهر بوده اسـت. آَنک، 

َ
یـِخ ُبل تار

یـخ و ِاجِتمـاع و َفرَهنـِگ ایرانیـان را َدر ایـن َپْهْنَدشـت َبـر َسـِر َهـم ِنِهْشـته اسـت  طـواِر تار
َ
دوار و أ

َ
َرسـیده از أ

ِد ِإْقباِل الهوری. 4.  َعاّلمه ُمَحّمَ
فتارهـا و ُجسـتارها و نوشتارهاشـان بارهـا 

ُ
گ کـه آن را َدر  َکـّزازی - داَم ُعـاله - اسـت  5.  ایـن َتْعبیـِر ُپختـۀ َسـخته، از ُاسـتاد دکتـر میرَجالل الّدیـِن 

یراسـتاران: ِإلهاِم روسـتائی راد - صاِدِق  َکّزازی، و کزاد ـ، دکتر میرَجالل الّدیِن  فت ِفردوسـِی پا
ُ
گ )نمونه را، َسـنج: شـاهنامه ِپژوهی - چه خوش 

مـی -  معیـِن َصَمدانـی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت خانـۀ َاندیشـَمنداِن ]= َاندیشـه َمنداِن[ ُعلـوِم ِإنسـانی، 1394 هــ.ش.، ص 9؛و: ِخَردنامـۀ ُخّرَ
تـی 

َ
رده انـد، و َمقال یـا، 1398 هــ.ش.، ص 14( آَو گو َکـّزازی، چ: 1، ِتْهـران: َنْشـِر  َکْنـدوکاوی َدر شـاهنامه / پوشـینۀ 2 ـ، دکتـر میرَجالل الّدیـِن 

َکـّزازی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُمعین، 1387 هــ.ش.، صص 9 - 19(  َعلٰی ِحـَده نیـز )چاْپ ُشـده َدر: َدر آسـماِن جـان، دکتـر میرَجالل الّدیـِن 
یِر َهمین عنوان داَرند.   ز

ِکتـاِب َمـرُدِم ایـران بـود، و َدر َسراَسـِر ایراْن َزمیـن َدر َبزْمهاِی ایرانیان َدر ُکلبه ها و چادرهاِی ِدهقانان و روسـتاییان  6.  »... شـاهنامه َمحبوْب َتریـن 
واناِن آن به ُصبح می َرسـانیَدند، و َدر جامعۀ ایران شـاهنامه خوانی ُهَنر و ُشـغلی 

َ
َشـبهاِی دراِز زمسـتان را با خواندن و شـنیَدِن داسـتانهاِی َپهل

می، 1374 هـ.ش.، ص 51(.
ْ
یاحی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِعل میِن ر

َ
دأ شت َدر ِشعر و اندیشۀ حاِفظ، دکتر ُمَحّمَ

َ
لگ

ُ
رایج بود ...« ) گ
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ِی َهـم َانباشـته ُشـده اند. و ایَنـک، خواَننـدۀ  کـه َدر ایـن َفراخنـا َبـر رو نجینـه ای از یادگارهـا َفراَهـم آَورده 
َ
گ و 

کِم  جزاِی شاهنامه، آن الیه هاِی ُمَترا
َ
ل و باْزخوانِی أ ّمُ

َ
ِکتاِب بی َهمتا، به کاْوکاِو َتأ گاِه این  بیدارِدل و جان آ

عصـار و هزاره هـاِی 
َ
فـت و مازهـاِی ُپرَرْمـزوراز را از َهـم ُجـدا می ُکَنـد و یادگارهـاِی باْزمانـده از ُقـرون و أ

ُ
َهْنگ

ْفـظ و َهـر َمْضمـون َدر شـاهنامه، یـادگاِر 
َ
یاْدَرفتـه را َدر َنـَورِد آنهـا بازمی جوَیـد. َهـر ل ْمُشـده و َسـده هاِی از

ُ
گ

ُکَهْنسـال َتواَنـد بـود و  شـتۀ باسـتانِی باَشـندگاِن ایـن َسـرَزمیِن 
َ

ذ
ُ
گ یاْدَرفتـه َدر  َسرچشـمه ای دورَدسـت و اْز

کـه یادهاشـان را َدسـِت َزمانـۀ َفرسـاَینده بـه تـاراج ُبـرده اسـت و ُجـز  باْزمانـدۀ َفرَهنـگ و ِاجِتمـاِع َمرُدمانـی 
یخـی و َزبانـی َدر  نـده از آنـان َبـر جـای َنماْنـده. َانبوهـی از یادگارهـاِی َارَزنـدۀ َفرَهنگـی و تار

َ
گ نشـانه هائی َپرا

ری، 
َ

ِگردآَمده است که ُجز به َسرَپْنجۀ َبصیَرت و ُخرده بینی و َژرْفِنگ رِف َسده ها و هزاره ها 
َ

این یادماِن شگ
یَدن و بازشناخَتن َنْتوان.    ایْن َهمه را بازکاو

شـوَدنِی بسـیار َدر َهمیـن 
ُ
گ ِگِرهْ هـاِی  یکی هـاِی َفـراوان و   َمواِضـع و َمواضیـِع بازاندیشـیَدنِی ُپرُشـمار و بار

که َدر این َزمینه ها نوشـته می َشـَود،  ِکتابهائی  که َدر غاِلِب  داسـتانهاِی َمعروف و َزباْنَزِد شـاهنامه َهسـت 
ت و حوَصله و ُمماَرَسـتی می خواَهد  کافی و ِعناَیِت وافی َقرار َنمی گیَرد و َپرداخَتن به آنها ِهّمَ ِه  مورِد َتَوّجُ

یان" و َرْغَبِت "َسرَسرٖی خوانان".
ّ

بیرون از طاَقِت "َنخوانده ُما

ـه و َتنبیـِه یـک  ِگِرْه هـا َبـر َدسـِت یـک یـا َچنـد َتـن و َتَنّبُ شـاِیِش َهمـۀ 
ُ
گ ـع نیـز َنباَیـد بـود. َچْشمداْشـِت 

ُ
ُپرَتَوّق

َهـم،  ُبـُزرگ و ماْمنامه هـاِی سـُترگ  گـوِن ُچنیـن شـاهکارهاِی  گونا َبـر َجمیـِع َجواِنـِب  یـا شـاِرح  نویَسـنده 
کار دراز«7؛  کوَتَهست و  َچْشمداْشتی است َسْخت ناخوش و ناِخَرْدَپذیر و خواِهشی َبرنیاَمَدنی. »زندگی 
رَچند آزموده َتریِن شـاِرحان 

َ
کاِر یک َتن نیسـت؛ وگ نـَدن َبـر جهـاِن بیَکرانـۀ َمْتنـی چون شـاهنامه، 

َ
و َپرتوافگ

حان. کارآَمدَتریِن ُمَصّحِ باَشد، یا 

گامی به سـوِی  ِر "َبرَسـری خوانٖی"، 
َ

ذ
ُ

َهر دوسـتاِر شـاهنامه و ِفردوسـی، به َسـْهِم خویش می کوَشـد، و از َرْهگ
گامهاِی  ْنجینۀ َفرَهنگِی دیرسـال و بی َهمال َبرمی گیَرد. َمجموِع این 

َ
گ شـناختی َهرچه بی َزنگارَتر از این 

َکرد.  کاری َنمی َتوان  که ما را َمْنِزل به َمْنِزل پیش خواَهد ُبرد؛ و َفراَتر از این  ِاْنِفرادی است 

راِت  کـه َزبانـی اسـت َفخیـم و فاِخـر، ُعْمـری هزارسـاله داَرد، و ُبْعـِد َزمانـِی درازآَهنـگ و َتَطـّوُ َزبـاِن شـاهنامه 
َفرَهنگـِی َرنگاَرنـگ، میـاِن مـا و آن فاِصلـه ای انداختـه اسـت که بآسـانی ُفروکاسـَتنی نیسـت. "هزار سـال" 
یاْفت که َمْطلوِب ماسـت، َنُخسـتین  َزمـاِن درازی اسـت و َهمیـن ُبْعـِد َزبانـی، میـاِن ما و آن خواِنش و َاْنَدر
ِحجاب و حاِئل َتواَند بود. ... ما خوْشـَبختانه َهنوز شـاهنامه را می خوانیم و َزباِن ِفردوسـی را َدرمی یابیم؛ 
 :

ً
کـه َهْمَشـهریاِن َفرهیختـه و َهْمـروزگاراِن ُسـَخْنداِن او،  َمَثا لیـک َنـه بـه آن ُوضـوح و روَشـنی و بی َزْنـگاری 

فته: 
ُ
گ که  7.  ُجْملۀ َمْعروِف َمْنقول از ُبْقراِط َحکیم است 

ٌة ...« 
َ
یل َناَعُة َطِو ُعْمَر َقِصیٌر َو الّصِ

ْ
»ِإّنَ ال

َبْیـر الّصّدیقـّی،  ـد ُز کتـور ُمَحّمَ
ُ

َبـرّی، َقـِد اْعَتنـٰی بَنسـِخه َو َتصِحیِحـه: الّد َبـن الّطَ بوالَحَسـن َعلـّی بـن َسـْهل بـن َر
َ
ـّب، أ ) ِفـرَدوس الِحْکَمـة ِفـی الّطِ

برلین:1982 م.، ص 5(.
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ْشـَتْن هاِی َبـرَدواِم َزمانـه و 
َ
رگ

َ
ْیـل و َنهـار و ِدگ

َ
ردانـِی ل

َ
َسـدِی طوسـی، می خواْنَدْنـد و َدرمی یاْفَتْنـد. ... َوَرْق گ

َ
أ

ـر ُافتاده انـد، و اینجـا و  َفرَهنـگ و ِاجِتمـاع و ُرسـوم و آداب و َرِوِش زندگـِی َمرُدمـان، ُجْملگـی َبـر "َزبـان" ُمَؤّثِ
رسـان و َدسـْتخوِش 

َ
کارَکردهـاِی َدسـتوری و َباغـی را ِدگ آنجـا، صـوَرت و َمْعنـاِی واژگان و سـاخْت ها و 

َکرده انـد. ... بازپْیمـوَدِن ایـن فاِصلـۀ هزارسـاله و َرفـِع ِحجابهـاِی َفرَهنگـی و َزبانـِی حاِئـل میاِن ما و  ل  َتَحـّوُ
ُسَخِن ِفردوسی، َهمواره آسان نیست.

کـه شـاهنامه را َنُخسـتیْن بار َدر ُمطالعـه می گیـَرد، َمعنـاِی واژگانـی چـون  َکسـی  ـر 
َ
گ هیـچ شـگفت نیسـت َا

گاِو نـادان ِز  ِکنایـِی »خـوَرد  گاه« و »زوبٖیـن« و »کوْتـوال« را جویـا َشـَود، یـا َمعنـاِی َتعبیـِر  ْسـتوان« و »ُدژآ
ُ
»َبرگ

ر ُمجاز باشـیم ناِم "ُدشـواری" َبر 
َ
گ َپْهلوِی خویش« را َدرَنیاَبد. اینها و ُدْشـواری هائی از این َدسـت - الَبّته َا

ر "َسرَسـرٖی خوان" و آسـانگیر 
َ
گ که خواَنندۀ آغازگِر شـاهنامه را، َحّتٰی َا آنها بِنهیم! -، بازداَرنده هائی اسـت 

گاهان، یا ُمراجعه به ُشـروح، یا واژه جویی از َفرَهنگها سـوق می ِدَهد.  باَشـد، می ایسـتاَند و به ُپرِسـش از آ
یکی هائی َهسـت که به این َچشـمگیری  لیک َدر َزباِن شـاهنامه، ُدْشـواری ها، یا - ُدُرسـْت تر بگوَیم -: بار
ـرَدد.  َتنهـا "َبرَسرٖی خوانـ"ــاِن ُپختـه و 

َ
نیسـت و َبـر خواَننـدۀ "َسرَسـرٖی خواِن" بی ُوقـوف هیـچ هویـدا َنمی گ

کارُبرد را َدر آن بازمی شناَسند. َدر این َچشم انداز  رگونگِی 
َ

که این َظراَفْت ها را َدرمی یاَبند و دیگ آزموده  اند 
کـه زیـِر َذّره بیـِن  و َدر َمقـاِم "َبرَسـرٖی خوانی"، بسـیاری از واژگاِن آشـنا و سـاختهاِی َدسـتورِی شـایع، آنـگاه 
ْطـف 

ُ
یکـی و ل ـر َبرمی آَینـد؛ ِحجـاِب روزگاْرخوردگـی َبرکـران می َشـَود و بار

َ
ُمداّقـه واَرسـی َشـَوند، از لونـی دیگ

کـه تا پیـش از آن، کارُبردهائی عادی و  فاظـی 
ْ
ل

َ
و َسـْختگی و ُپْختگـِی َتعبیـِر گوَینـده خودنمایـی می ُکَنـد؛ أ

ِت َمضمون  ّیَ
ّ
ُکل ر 

َ
گ رَدد و ِاْنِکشاف و ُزداِیِش ِإْبهامها - َحّتٰی َا

َ
بی روح و قالبی می نمود، زْنده و جاْندار می گ

هـِل" آن، 
َ
کـه َاز َبـراِی "أ تـی می َبْخَشـد 

َّ
ذ

َ
ـْت، ذوق و َحـاَوت و ل

َ
ـر َنسـاَزدـ  بـه خواَهنـدگاِن ُوضـوح و ِدّق

َ
را ِدگ

»َوراِی َحّدِ َتْقریَرست«. 

ْبع َدر َمْتنی هزارسـاله ناِدر  که ِبالّطَ َکِلمات -  غات و َشـواّذِ 
ُ
آَهنِگ آن َنداَرم تا َدر این ُسـَخْنگاه از َغراِئِب ل

و دیریاب َهم نیست -، نمونه بیاَوَرم. َدستوری ِدهید تا از یک واژۀ بسیار ساده بیاغاَزم:

َدِب َحماسِی ایران، بویژه شاهنامهِی ِفردوسی، است، 
َ
کلیدِی أ ● واژۀ »پهلوان« یکی از واژگاِن ُپرکارُبرد و 

مان می ُکنیم با َمعناِی آن نیک 
ُ
گ کار می َرَود و بیش وَکم  که امروز نیز َدر َزباِن پارسی به  و از واژگانی است 

آشناییم.

یم، َفردی اسـت زورَمند و َقوٖی ُجّثه و ُدُرشـْت پیکر  که بیشـینۀ ما با آن آشـناییم و َدر ِذْهن دار وان« 
َ
آن »َپْهل

ت و َشـجاَعت و َمـرُدْم داری و إیمان  و َبرخـوردار از َمواِهـب و َمهاَرتهـاِی َبَدنـی و َورِزشـی و موصـوف بـه ُفُتـّوَ
ـِر َفضـاِی زوْرخانه هـاِی َقدیـم و آنچـه ِامـروز 

َ
رَدْنَفـرازی َدر عْیـِن ُافتادگـی و غاِلًبـا َتداعٖیگ

َ
گ و َعَمـِل دینـی و 

راِت آرمانی!   ُکشتی گیری(؛ الَبّته با چاشنِی َتَصّوُ َورِزشهاِی باستانی می ناَمند )بُخصوص 

فتیم بیگانه نیست؛ لیک َبر آن ِاْنِطباِق تام نیز َنداَرد. 
ُ
گ وان« َدر جهاِن شاهنامه، با آنچه 

َ
َمْفهوِم »َپْهل
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ـر 
َ

دیگ بـه  ُکَهـن.  جهـاِن  سیاسـِی  َرده َبنـدی  َدر  اسـت  جایگاهـی  شـاهنامه،  جهـاِن  َدر  ـوان« 
َ
»َپْهل

از  کـه  اسـت  َکسـانی  ُعْهـدۀ  َبـر  شـاهنامه،  ُدنیـاِی  َدر  جاِمعـه،  ِإدارۀ  و  ُحکوَمـت  و  جهاْنـداری  ُسـَخن، 
ْل  ـر و به طـوِر ُمَکّمِ

َ
ِکنـاِر یکدیگ ـوان«. ایـن دو َدر 

َ
ـری، »َپْهل

َ
شاِخْص َترینان شـان، یکـی، »شـاه« اسـت و دیگ

ُکَهِن داستانهاِی شاهنامه را ُعْهده دار می َشَوند. کلیدٖی َترین َمناِصِب ِإدارِی جاِمعۀ 

وان«، بارها و بارها َدرکناِر َهم َدر شاهنامه خودنمایی می ُکَنند:
َ
دوگانۀ »شاه« و »َپْهل

وان            
َ
َروان8٭ چــــــــو تو شــــــــاه باشــــــــی و َمــــــــْن َپْهل َنباَشــــــــد  َدر  َتــــــــن  بــــــــه  را  َکســــــــی 

روان             َچــــــــرِخ  آییــــــــِن  اســــــــت  ُچنیــــــــن  ــــــــوان  ٭ 
َ
َپْهل ــــــــر 

َ
گ و  یم  َشــــــــهریار ــــــــر 

َ
گ َا

َرد            
َ

ــــــــذ
ْ
ُبگ َهــــــــم  َفرجــــــــام  بــــــــه  ــــــــش َهمــــــــی بشــــــــَکَرد9ُبُزرگــــــــی 

َ
شکاَرســــــــت َمرگ

ــــــــوان            
َ
َپْهل ــــــــر 

َ
گ ا تاْجدارســــــــت  ــــــــر 

َ
گ َجــــــــوان10 ٭َا َمــــــــرِد  آرام  گیــــــــَرد  َزن  بــــــــه 

کار و  موِر سیاسـی و ِاجِتماعی و سـامانِدهِی 
ُ
کْشـَورداری و َتْمشـَیِت أ واِن« شـاهنامه، َنْقِش ُمِهّمی َدر 

َ
»َپْهل

باِر شاه داَرد. 

فتار با او سـخن می راَند، 
ُ
گ زوِم َسـْنجیدگِی 

ُ
عادۀ »سـخن« و ل

ْ
ثیِر فوَق ال

ْ
که از َتأ گور، آنجا  روزِبْه، موَبِد َبْهراِم 

از ُجْمله ُچنین می گوَید:
ناْمــــــــدار             گوَهــــــــِر  از  ِبْهَتــــــــر  کارَســــــــُخن  ــــــــْه َبــــــــر َبَرنَدش بــــــــه 

َ
چــــــــو َبــــــــر جاْیگ

ــــــــوان            
َ
َپْهل بــــــــان  َز باَیــــــــد،  شــــــــاه  َروان 11ِخــــــــَرد  ماَنــــــــد  بى َرْنــــــــج  کــــــــه  خواهی  چو 

َکم َهمان َمعناِی َقدیم واژۀ »َقْهَرمان« اسـت، یعنی  وان« َدر اینجا و َدر این بْیت، بیش و 
َ
َمعناِی واژۀ »َپْهل

زار و ُمباِشِر َعَمل از َطَرِف فرماندْه / شاه / ... .
ُ
کارگ

و  پیْشـکار  َمعانـِی  َدر  شـته، 
َ

ذ
ُ
گ َدر  »َقْهَرمـان«،  واژۀ  کـه  می دانیـد  َمـن  از  ِبْهَتـر  ُشـما  از  َبرخـی  مـان 

ُ
بی گ

میـِن َدْخل وَخـْرج، و قاِئم بـه کارها، و 
َ
مـور، و َمسـؤوِل َتـداُرکات، و أ

ُ
ربـاب، وناِظـِر ُحْسـِن َتْمشـَیِت أ

َ
نماَینـدۀ أ

ی ِنهـاده َشـَود، و َرئیـِس  ف و کارَفرمـا، و ِخزانـه دار، و َوکیـل، و َشـخِص ِنگا هداری ُکَننـدۀ آنچـه َتحـِت َتَصـّرُ
ـزار و پیشـکاِر بـه َمثاَبـِت صاِحْب َمْنِصبـی دیوانـی )کـه کارهائـی 

ُ
گردان، و ماَننـِد آن، و َحّتـٰی کارگ خانه شـا

مرِو َمْعنائی، 
َ
کار می َرفته است، و َدر این َقل چونان َرسانیَدِن نامۀ َخلیفه را َبر ُعْهده می داشته است(، به 

که ناِصِر ُخسـرِو قبادیانی  َدِب پارسـی، َشـواِهِد ِاسـِتْعماِل بسـیار داَرد12؛ ُچنان 
َ
َدِب تازی و چه در أ

َ
چه در أ

بیات، چ: 5، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 1 / 1009.
َ
َکْشُف األ بوالقاِسِم ِفردوسی، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، با 

َ
8.  شاهنامه، أ

9.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 1 / 1098.
10.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1290.

11.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1329.
ِیشـهاِی  صـل نیـز واژه ای اسـت ایرانـی، از َطریـق یکـی از گو

َ
یشه شناسـان و واژه ِپژوهـان َدر أ فتـۀ ُشـماری از ر

ُ
گ ِب »َقْهَرمـان« کـه ِبنـا َبـر  12.  واژۀ ُمَعـّرَ

شته 
َ
یْخت َدرآَمده و آنگاه به فارسی بازگ باِن تازی َرفته است و بدین ر ایرانِی میانه )به قولی: فارسِی میانه(، شاَید: به وساَطِت زباِن آرامی، به َز

مور اسـت، و از دو پاره َتشـکیل ُشـده که پارۀ 
ُ
ِر ُشـؤون و ُمدیِر أ ُکهُرمان kuhrumān  به معناِی »کاراندیش« و ُمَدّبِ صِل این واژه، 

َ
اسـت. به قولی، أ



آینۀ پژوهش  181
سالسیویکم،شمارۀاّول،فروردینواردیبهشت1399

هلـــــــــــــــــــقم
نهاش انیب نسا شایراسرو وا «انا 62 ا

َفرموده است:
گــــــــر ُاشــــــــُتر و َاســــــــب و َاســــــــَتر َنباشــــــــد  را؟ا َقْهَرمــــــــان  بــــــــود  َقْهَرمانــــــــی  کجــــــــا 

و َسنائِی َغزَنوی ُسروده است:
َکرَدن َقْهَرمان، باَشد ِز َجْهل رگ را َبر میْش 

ُ
َکرَدن پاســــــــبان، باَشــــــــد َخطا گ ربه را َبر پیْه 

ُ
گ

مور داشته است، 
ُ
که َبر أ طی 

ُّ
کارهاِی ُدْشوار و َتَسل ْه به َوظاِئِف »َقْهَرمان« و ُوروِد او به  شاَید - از ُبْن - با َتَوّجُ

گاْه  ْی  َانَدک َانَدک َمعناِی چیرگی و ِدالَوری و زورَمْندی َدر این واژه َبرَجْسـتگی یافته اسـت و از َهمین رو
َکمَتـَرک - بـه َمعنـاِی آنچـه َدر َزبـاِن تـازی  ـر، بیشـَتَرک، و َدر َزبـاِن تـازی،  ّخِ

َ
ایـن واژه - َدر َزبـاِن فارسـِی ُمَتأ

کـه َبرخی می گوَیند  کار َرفتـه اسـت. شـاَید َهم - آنگونه  »َبَطـل« و َدر َزبـاِن ِاْنگلیسـی »hero« می گوَینـد، بـه 
ِل َمعنائِی ُعْمده و َچْشـمگیری َدر این واژه ُرخ َنداده و َتنها َبعِض ُشـؤوِن »َقْهَرمان« َدر یادها ماْنده  - َتَحّوُ
َکمابیـش َهمـان پیْشـکار و  کـه »َقْهَرمـان«، َهمـواره  و َبعـِض دیگـر روبـه َفراموشـی َرْفتـه اسـت؛ بدیـن َمعنـی 
میر باَشد، 

َ
که َفرمانِده و َرئیس، َفرمانِدِه مْیداِن َجنگ یا شاه و أ ُمعاِون و ُمباِشِر َفرمانِدْه باَشد؛ و َدر جایی 

م.13
َ
ْعل

َ
ُمعاِون و ُمباِشِر او می َشَود "َقْهَرماِن" َنزدیک به َمعناِی ِاْمروزی؛ َواهلُل أ

کار َرفتـه و َفْهـم و  کـه َدر َنْهج الَباَغـهِی َشـریف بـه  ُکَهْنسـاِل »َقْهَرمـان« اسـت  ـِث َهمیـن واژۀ 
َ
یْخـِت ُمَؤّن ر

نده است14.
َ

گراْنَسنگ را به ُدشواری َاْفگ ِکراَمْنِد  ِکتاِب  زاِرِش آن َبرخی از َترُجمانان و شاِرحاِن آن 
ُ
گ

که َدر فارسـِی میانه  صِل این واژه، َبراَبِر »کارفرما«سـت 
َ
َنُخسـِت آن از َمصَدِر kar )/کردن( و پارۀ ُدُوم، »مان« )/َمِنش( اسـت. به قولی دیگر، أ

َکمَتری باَشد. ِت  َهّمّیَ
َ
که شاَید واِجِد أ قواِل دیگری نیز َهست 

َ
صِل »قهرمان«، أ

َ
kārـframān بوده. دربارۀ أ

رید.
َ
یشۀ این واژه، پْینوشِت سَپسین را بْنگ از َبراِی َبعِض  آِبْشخورهاِی َبْحث َدر ر

ر َدر:
َ
َکردیم، ِنگ یه  گو  وا

ْ
13.  َتفاصیِل آنچه را بِإْجمال

ـِد ُمعین، چ:  ـص به »ُبرهـان«، به ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ ِ
ّ
ـِف َتبریزی ُمَتَخل

َ
دُحَسـیْن بـِن َخل َغت نامـۀ ِدهُخـدا، ذْیـِل »َقهَرمـان«؛و: ُبرهـاِن قاِطـع، ُمَحّمَ

ُ
ل

ـِد َحَسْن دوسـت،  بـاِن فارسـی، ُمَحّمَ یشه شـناختِی َز میرَکبیـر، 1376 هــ.ش.، 3 / 1549، هاِمـش؛و: َفرَهنـِگ ر
َ
َسـۀ ِانِتشـاراِت أ 5، ِتْهـران: ُمَؤّسَ

یسـی، ش 10، 1394 هــ.ش.، ص 172/ از  َدِب فارسـی، 1393 هــ.ش.، 3 / 2075، ش 3763؛و: َفرَهنگ نو
َ
بـان و أ ِتْهـران: َفرَهنگسـتاِن َز

ِیشـهاِی ایرانـی، ش 1، ص 63 و 64 /  گو بانهـا و  حَمدِرضـا قاِئْم َمقامـی؛و: َز
َ
د أ بـاِن فارسـی« نوشـتۀ َسـّیِ یشه شـناختِی َز َمقالـۀ »َنقـِد َفرَهنـِگ ر

بـى، ش3، پاییـز و زمسـتاِن 1390 هــ.ش.، صـص  َدِب َعَر
َ
حَمدِرضـا قاِئْم َمقامـی؛و: ِپژوِهْشـنامۀ َنقـِد أ

َ
د أ ّیـات 1 - 4« نوشـتۀ َسـّیِ از َمقالـۀ »َپهلو

سـول - و - َبتـوِل َحیـَدری  دِرضـا ابـن الّرَ د ُمَحّمَ ـِم َسـّیِ
َ
ِر َمعنایـِى واژۀ قهرمـان(« بـه َقل 5 - 42 / َمقالـۀ »از قهرمـان تـا پهلـوان )َبرَرسـِی سـیِر َتَطـّوُ

کیـد َبـر ترَجمه هاِی  حادیـث بـا َتأ
َ
؛و:  ُعلـوِم َحدیـث، ش78، زمسـتاِن 1394 هــ.ش.، ص 82 و 83 / از َمقالـۀ »آسـیِب فارسـی زدگی  َدر فهـِم أ

ِم علِی خنیفرزاده - و - َبدرِی واِعظِی آشتیانی.
َ
َنهج الَبالَغه« به َقل

عیاِن 
َ

ر، َحّتٰی َبرخی از ُمّد
َ
ر، از سوِی دیگ

َ
یگ زاِرِش َمتن به ُمفاِد ُشروح و َمناِبِع یار

ُ
یى، و بى ِاعِتنائِی َبعِض ُمَتَصّدیاِن گ 14.  ُدْشوارِی این واژه، از سو

َکشانیده است. ر  یى هاِی َخنده آَو بنام و ُپرشور را به وادِی ُمْهَمْل گو
ـِت 

َّ
کـه َعلٰی َرْغـِم ِقل یـِس مـا َپرداختـه اسـت، وْی  َکْم مایـه َولـی ُپرنو کـه یکـی از ُمعاِصـراِن  نمونـه را، َدر َترَجمـه و َشـرِح بسـیار نابَانـدام و نابسـامانی 

ـر: 
َ
گرفتـه )نگ کار، »ترجمـه بـه طریـق معنـوی و در فضـای انفسـی« ]؟![ صـورت  عـی اسـت َدر ایـن 

َ
رَدْن َفرازانـه ُمّد

َ
گ تـش  هلّیَ

َ
ِبضاَعـت و َعـَدِم أ

سـۀ  یِر َنَظِر: شـوراِی َنْشـِر ُمَؤّسَ یجانی، ز ـالم، َترَجَمه و شـرِح ُنْکته ها: دکتر ِإسـماعیِل َمْنصورِی الر ْیِه الّسَ
َ
ُمْؤِمنین َعلّی َعل

ْ
میرال

َ
َنْهج الَبالَغه]ِی[ أ

که َدر آن »انس  َکرده است  ل، 1396هـ.ش.، ص 60( و َروشی را َدر َترَجمه ِاْختیار 
َ
وی، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت چاپ و َنشِر َبْیَن الِمل

َ
ِحْکَمِت َعل

یـش - »با  عـاِی خو ـر: َهمـان، همـان ص(! و ُخالصـه - بـر َحَسـِب اّدِ
َ
و مصاحبـت انفسـی بـا صاحـب اصلـی متـن« از پایه هـاِی کار اسـت )نگ

ـر: َهمـان، ص 61(!، واژۀ »َقهَ۟رَماَنة« را، َنُخسـت، َدر عباَرِت 
َ
یده اسـت )نگ فضـای عرفانـی و انفسـی والیـت« بـه گـزاِرِش َنْهُج الَبالَغه َدسـت یاز

َکـرده، و سـَپْس َتر، َدر َمقـاِم توضیح، به »قهرمـاِن جنگجو« )همان، ص  ر و نیرومنـد« )همـان، ص 935( َترَجمـه  مـورِد َبحـث از َنْهـج، بـه »دالو
که:  یش، ُچنین ِاستنتاج َفرموده است  َغوِی َبدیِع خو

ُ
958( َبَدل ساخته!،  و آنگاه از این عباَرِت َنْهج و ِاسِتنباِط ل

یژه اداره ]ی[ خانواده و تربیت فرزندان روح لطیف  »در امر قضاوت و جنگ مشورت با زنان الزم نیست. اما در سایر امور ]کذا ِفی األصل[ به و
و عاطفه ]ی[ سرشار زن، حرف اول و آخر ]کذا ِفی األصل[  را می زند و باید توجه جدی به نقش زن در این امور نشان داد« )همان، همان 
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ـذارَدِن َبرخـی از کارهـا َبـر 
ُ
گ کـه  واِخـِر نامـۀ 31، َدر ِسفاِرشـی َدربـارۀ َزنـان و َدر َبیـاِن ایـن 

َ
َدر َنْهج الَباَغـه، َدر أ

ِل ایشان است، آَمده است: دوِش َزناْن بیرون از َحّدِ َتَحّمُ
ْیَسْت  ِبَقْهَرَماَنٍة«15.

َ
ْیَحاَنٌة َو ل َة َر

َ
َمرأ

ْ
 ال

َ
»... َفِإّن

ْغزیده اند.
َ
َبرخی َدر َترَجَمه و توضیِح »َقْهَرَماَنة« ل

کـه از َترَجمه هـاِی  ْصَغـِر َفقیهـی )12۹2 - 13۸2هــ.ش.(، 
َ
َدر َترَجمـۀ َنْهج الَباَغـهِی زنده یـاد ُاسـتاد َعلی أ

فت وگوِی ما، از این قرار است: 
ُ
گ ِنْسَبًة ُمعَتَبِر َنْهج الَباَغهِی َشریف به ُشمار می آَید، َترَجمۀ ِعباَرِت مورِد 

که ُدُرست می نماَید.    زار و پیشکار«16؛ 
ُ
کارگ لی خوشبو است، نه 

ُ
گ که همانا زن، به منزلۀ   ...«

د َجعَفـِر َشـهیدی )12۹7 - 13۸6 هــ.ش.(،  َدر َترَجمـۀ این ِعباَرت نوشـته  شـادَروان ُاسـتاد دکتـر دکتـر َسـّیِ
است:

کار دلیر ...«17.  کارفرما و در هر  گِل بهاری است لطیف و آسیب پذیر، نه  پهلوانی است  که  زن    ...«

که واژۀ »َقْهَرمان« َدر آن، به   فته اند 
ُ
گ ِگِرفته و  َبعِض ناِقدان َبر َترَجمۀ ُاسـتاِد ُفروزاْن یاد دکتر َشـهیدی ُخرده 

موِر 
ْ
معنـاِی  ُعرفـِی فارسـی اش َترَجمـه ُشـده اسـت؛ َدر صوَرتی که در َزبـاِن تازی  واژۀ »َقْهَرمان« بـه َمعناِی  َمأ

مورِ  دیگری است.1۸ 
ُ
َدخل و َخرج و ُمباشرِ  أ

بیش وَکم َحق به َدسـِت ُخرده گیران اسـت؛ لیک این را نیز باَید به یاد داشـت که: َزباِن َترَجَمۀ ُاسـتاد دکتر 
َدِب پارسی. َدر َزبان 

َ
َشهیدی، َزبانی "ُکَهْن شیوه" است و سیراب از کارَکردها و َتواِنْش هاِی دیریِن َزبان و أ

مرِو َمعنائِی 
َ
گاه َدر َهمان َقل وان« 

َ
که َدر شاهنامهِی ِفردوسی می بینیم، »َپْهل ُکَهِن پارسی نیز ُچنان  َدِب 

َ
و أ

َقدیِم واژۀ »َقْهَرمان« داِخل می ُشده است.1۹

ص(!!! ... 
َکـرده اسـت َبرَسـنجید و بـه یـاد  عـا  نُفسـی«! ِاّدَ

َ
ییـم، بـا آنچـه ایـن َترُجمـاِن »أ ِر آنچـه َپسـاْن َتر می گو

َ
ـذ

ُ
ُشـما خـوْد َمعنـاِی َحدیـث را، خاصـه از َرهگ

ثور 
ْ
عائـی از آن َحدیـث و اینگونـه َدربافَتـِن َرْطب و یاِبس بـه َهم و آنگاْه خوراْنَدَنش بـه ِعباَرتی َمأ رَدِن ُچنیـن َمعانـِی ِاّدِ داشـته باشـید َهمیـن َدرآَو

یِى  ر َبر َعـَدِم ِامِتنـاِع ُمْهَمْل گو
َ
واهی اسـت َبس روَشـن و روَشـنگ

ُ
َغـِت آن را بُدُرسـتی ِإدراک َنَکـرده اسـت(، گ

ُ
)کـه َترُجمـاِن ِمسـکین َحّتـٰی ظاِهـِر ل

ستاخانه ولو َدر ُچنین َمقاِم َخطیری!!!
ُ
گ

ف نیـز بـوده اسـت، و خاّصـه، پـاره ای از آنچـه بـه عنـواِن »َشـرِح ِعرفانـی و 
َ
ری، َدر میـاِن َمْتْن خوانـاِن َسـل  َپـرَو

ْ
ـفانه اینگونـه ُمْهَمْل بافـی و َخیال ّسِ

َ
ُمتأ

ْم ُفروشـی ها و غاْبَسـرایى هاِی ُمْزِمن اسـت که از  نواعی از َتَوّهُ
َ
گرفتاِر أ ِحکمی« َبر َبعِض نگاِرشـها و َسراِیشـهاِی ُقَدما بار ُشـده اسـت و می َشـَود، 

!
ٌ

ًة فی َشْرِحها ُطول ها ِقّصَ
َ
فته نیز َبسی َفراَتر می َرَوند. ... َو یا ل

ُ
َمرتبۀ نمونۀ پیشگ

ِم َمْتْن و َمْتْن خوانی با همه 
َ
ِح کتابهائی چون حاِفِظ َمعَنوی و ُشعاِع َشْمس َبَسنده است تا َفرانماَید چگونه می َتوان َدر عال

ُ
َدر َعصِر خوِد ما، َتَصّف

ر َرسانید! ...    َکرد و َثمرۀ این »لٖیغ و الغ« را به چاْپهاِی ُمَکّرَ چیز شوخی 
دیِب 

َ
ُحَسـْین بن موَسـی، َمَع َضْبِط األ

ْ
د بن ال ِضّی ُمَحّمَ ـریِف الّرَ ـاَلم - ِلجاِمِعه الّشَ ْیِه الّسَ

َ
ُمْؤِمِنیَن - َعل

ْ
ِمیِرال

َ
َکالِم أ ُمختار ِمن 

ْ
15.  َنهج الَبالَغة ال

َسة - 
َ

ُمَقّد
ْ
ة ال ّیَ و

َ
َعل

ْ
َعَتَبة ال

ْ
ْشَرف: ال

َ
َجف األ َعّطار، ط : 1، الّنَ

ْ
ْیخ َقْیس َبْهَجت ال ُه: الّشَ َقُه َو َضَبَط َنّصَ

َ
کون، َحّق ٍد ابِن الّسَ یب: َعلّیِ بِن ُمَحّمَ ر

َ
األ

اَلم ـ، 1437 هـ.ق.، ص 613. ْیِه الّسَ
َ
ُمؤِمِنیَن َعِلّی - َعل

ْ
ِمیِرال

َ
َصة بأ ُمَتَخّصِ

ْ
َمکَتَبة ال

ْ
َسة: ال

َ
ُمَقّد

ْ
و - َمْشَهد ال

ـد َعْبُده ، بـا َتعلیقـاِت الِزم و دوازَدْه فهرسـت(، َترَجَمۀ:  بـى، َهمـراه بـا َشـرِح شـْیخ ُمَحّمَ 16.   ِکتـاِب َشـریِف َنْهج الَبالَغـه )َمتـِن َتصحیْح ُشـدۀ َعَر
َدبّیات، زمستاِن 1395 هـ.ش.، ص 548، ب 16.

َ
صَغِر َفقیهی، چ: 1، ُقم: َنْشِر أ

َ
َعلی أ

د َجعَفِر َشهیدی، چ:31، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراِت ِعلمی و َفرَهنگی،1390هـ.ش.، چ:31، ص 307. 17.  َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ دکتر َسّیِ
یـدان، س 7، ش 1 و 2 ، َبهـار و تابسـتاِن 1378 هــ. ش.، ص  69، از َمقالـۀ » َدر َتـرازوِی َنقـد - َنقـدی بـر َترَجمـۀ دکتـر  18.  َوقـف، میـراِث جاو

َشهیدی از َنْهج الَبالَغه ـ«، نوشتۀ ُحَسْیِن ُاستادَولی.
زاری 

ُ
ْیَسـْت  ِبَقْهَرَماَنـٍة«(، َترُجمانـان، واژۀ »َقهَْرَماَنـة« را، بـه َتعابیـری چون »کارگ

َ
ْیَحاَنـٌة َو ل َة َر

َ
19.  َدر ِعبـاَرِت َنْهج الَبالَغـهِی َشـریف )»... َفـِإّنَ الَمـرأ
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ُپر دور َنُیفتیم: 
زار و ُمباِشِر َعَمل است از َطَرِف شاه و َفرماْنِدْه.

ُ
کارگ حیاًنا 

َ
وان«، َدر شاهنامه، أ

َ
»َپْهل

گاْه َدر َمقامی  یاروییم.  واِن سـپاه« رو
َ
گاْه، این ُمباَشـَرِت َعَمْل، َدر َمقاِم "سـاالرِی سـپاه" اسـت و ما با »َپْهل

چون "وزاَرت" است.

واِن اْفراسیاب" است و به َهمین عنوان خواْنده می َشَود:
َ
ٖیسه، َدر شاهنامه، "َپْهل پیراِن و

اْفراســــــــیاب!             َرد  ــــــــواِن 
َ
َپْهل اى  کــــــــه:  ین َدْشــــــــت ما را شــــــــتاب20٭  ِگِرفــــــــت اْندر

شــــــــتاب             پاُســــــــخ  به  ردان 
ُ
گ ِگِرْفَتنــــــــد  اْفراســــــــیاب!21٭  َرد  ــــــــواِن 

َ
َپْهل اى  کــــــــه: 

 وزیِر َافراسـیاب اسـت و سـاالِر سـپاِه او و ِدلیری 
ً

واِن اْفراسـیاب« چیسـت؟ ... پیران َعَما
َ
َمْقصود از »َپْهل

کـه َمْفهـوِم واژۀ  ی اسـت. ُچنیـن می نماَیـد  ـرِی َدسـتگاِه و
َ
ـِر سیاَسـْت َوْرزی و ِنظامی گ َجْنـگاَور و َمْغـِز ُمَتَفّکِ

َکـم، جاِمـِع َمقـاِم وزاَرت و  ـوان«، َدر اینجـا، َبـر َهمـۀ ایـن َمعانـی و َجواِنـب ِاْشـِتمال داَرد، و َدسـِت 
َ
»َپْهل

سپاْهساالری است.

ی باشد.
ّ
وان می َتواَند یک شاِه َمَحل

َ
َرست و َمقاِم »شاه« دیگر؛ َولی َپْهل

َ
وان« دیگ

َ
َدر شاهنامه، َمقاِم »َپْهل

وانـاِن شـاهنامه، 
َ
ـواِن ُبـُزرِگ شـاهنامه اسـت - و َبرخـی از دیگـر َپْهل

َ
ـواِن ایـران و َپْهل

َ
کـه َپْهل َنه َتْنهـا ُرسـَتم - 

وان« َدر شاهنامه 
َ
ی نیز به ُشمار می آَیند، به َنَظر می َرَسد یکی از َمعانی و َمدالیِل واژۀ »َپْهل

ّ
َفرمانروایاِن َمَحل

صلی و ُحکوَمِت َمرَکزی باَشد.
َ
ِی زیرَدست و واَبسته به شاِه أ

ّ
ِکم و َفرمانرواِی َمَحل َهمین حا

ْمرِو شاِه ماَزنَدران است، می خوانیم:
َ
واِن« یکی از "َمْرْز"ها َدر َقل

َ
که »َپْهل َدربارۀ ِدالوری به ناِم "اوالد" 

ــــــــوان            
َ
َپْهل ُبــــــــد  اوالد  َمــــــــْرْز  جــــــــوان22بــــــــدان  و  ِدلیــــــــر  ناْمجــــــــوى  یکــــــــی 

سۀ َنْشر و َتحقیقاِت ِذْکر، 1389هـ.ش.، ص 418( و  دَمهدِی َجعَفری، چ: 4، ِتْهران: ُمَؤّسَ د ُمَحّمَ پرتکاپوی« ) َنْهج الَبالَغه، َترَجَمۀ: دکتر َسّیِ
ْینی، چ:2،  ِم: دکتر َعزیزاهلِل ُجَو

َ
»کارفرما« )  ِکتاِب َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ فارسِی َقرِن پنُجم و شُشم، َشرِح واژگان و َتصحیح و ُمقابلۀ َمتن به َقل

د َعلٖی َنقِی َفْیُض اإِلسالم،  َسۀ ِاْنِتشارات و چاِپ داِنشگاِه ِتْهران، 1377هـ.ش.، 2 / 271؛و: َترَجَمه و َشرِح َنْهج الَبالَغه، حاج َسّیِ ِتْهران: ُمَؤّسَ
کارفرمـا« ) َنْهج الَبالَغـه، ُمَترِجـم: دکتـر  چ: 6، ِتْهـران: سـازماِن چـاپ و ِاْنِتشـاراِت َفقیـه، زمسـتاِن 1379 هــ.ش.، ص 940( و »سخت کوشـی 
حـوال و أوضـاع« ) َتْنبیـه 

َ
سـۀ ِاْنِتشـاراِت َقدیانـی، 1394هــ.ش.، ص 951( و »کارفرمـا َدر أ رمـارودی، چ: 1، ِتْهـران: ُمَؤّسَ

َ
گ د َعلـِی موَسـوِی  َسـّیِ

وان، ج: 3، چ: 1، 
َ
، مولـٰی َفْتُح اهلِل کاشـانی، َتْصحیح و توضیح: َمْنصـوِر َپْهل عاِرفیـن - َترَجمـه و َشـرِح فارسـِی َنْهج الَبالَغـهـ 

ْ
ِکـَرة ال

ْ
غاِفلیـن و َتذ

ْ
ال

پرداز و فرمانروا« ) َنْهج الَبالَغه، َترَجَمۀ: ُحَسْیِن ُاستادَولی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت  ِتْهران: ِاْنِتشاراِت میقات، 1366 هـ.ش.، ص 126( و »کار
ِد  موِر خیرّیه ـ، 1384هـ.ش.، ص 405( و »پهلوانی سـخت کوش و خشـن« ) َنْهج الَبالَغه، ُمَترِجم: ُمَحّمَ

ُ
سـوه - واَبسـته به سـازماِن أوقاف و أ

ُ
أ

ت، 1395هـ.ش.، ص 448( و »پهلوانی سخت کوش« ) َنْهج الَبالَغه، َترَجَمۀ َروان با َشرِح واژگان: 
َ
َدشتی، چ:1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َپیاِم َعدال

ِمیِرالُمؤِمِنین 
َ
َکالِم أ بوالَفْضِل َبْهراْم پور، چ:1، ُقم: ِاْنِتشـاراِت آواِی ُقرآن،1396هـ.ش.، ص 581( و »قهرمانی سـختکوش« )  َنهج الَبالَغة ِمن 

َ
أ

ِد موَسـوِی  د َعلی ُمَحّمَ ةاإِلسالم والُمسـِلمین َسـّیِ باَغـة، َترَجَمۀ: ُحّجَ سـاِس ُنسـخۀ َبْهـج الّصِ
َ
ْیـه - / َبـر أ

َ
ـواُت اهلِل َعل

َ
ِبـى طاِلـب - َصل

َ
َعِلـّی بـِن أ

َجزاِئری، چ: 1، ُقم: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه ُمفید، 1395هـ.ش.، ص 450( و »قهرمان میدان« ) َنْهج الَبالَغه، برگرداِن آَهنگین و موزون: َمحموِد 
دَعلِی کوشـا، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت َسـرایى - با َهمکارِی: َنْشـِر ُمباَرک، 1397هـ.ش.،  یراسـتار]ان[: ُحَسـیِن َعلیزاده - و - ُمَحّمَ واتی، و

َ
َصل

رَتر ُافتاده. که می بینید - َبرخی به َمعناِی ُمراد َنزدیْک َتر است و َبرخی از َمقصود دو که - ُچنان  ردانیده اند؛ 
َ
ص 729( و ... َبرگ

20.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 1 / 665.

21.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 1 / 713.
22.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 1 / 201.
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قالیم، َثْغر" 
َ
وانی با »َمْرْز« به َمعناِی "َسـرَحد، خّطِ فاِصِل أ

َ
»َمْرْز«، َدر اینجا، َسـرَزمین اسـت23؛ َولی َمقاِم َپهل

نیز ِنسَبت داَرد.

گاهی آَمــــــــد به هْنــــــــد و به روم             بــــــــه ُتــــــــرك و به چیــــــــن و بــــــــه آبــــــــاْد بوم ٭ َپــــــــس آ

َبس             ٖیســــــــت  باز بــــــــه   
ْ

ِدل را  َبْهــــــــرام  َکــــــــس کــــــــه  گیتــــــــی َنــــــــداَرد بــــــــه  َکســــــــی را ِز 

َنــــــــه             نیــــــــز  دیده بــــــــان  و  َنــــــــه  َنه 24َطالیــــــــه  نیــــــــز  ــــــــوان 
َ
َپْهل اْنــــــــَدرون  َمــــــــرز  بــــــــه 

ِگِرفت -، َاز َهمین بْیت آشکارا  گویا َنباَید  که  ر »َمْرْز« را َدر اینجا به َمعناِی بوم و َبر و َسرَزمین َنگیریم - 
َ
گ َا

وان، ُحضور / ُحکوَمت َدر - به ِاصِطاِح ُقَدما: - "ُثغور" و "َسرَحّدات" بوده 
َ
که یکی از ُشؤوِن َپْهل َبرمی آَید 

است.

ر:
َ

َدر جاِی دیگ
باآفریــــــــن             َفرمــــــــود  نامــــــــه  ایراْن زمیــــــــن یکــــــــی  بانــــــــاِن  َمرْز ســــــــوى 

بید25             بیــــــــدار  و  باشــــــــید  َترَســــــــنده  بیــــــــدکــــــــه  ْهــــــــدار 
َ
ِنگ ُدْشــــــــمن  ِز  را  ِســــــــَپْه 

َهســــــــت             َهرك  ــــــــوان 
َ
َپهل بــــــــا  یرَدســــــــت کناَرنــــــــگ  ز بــــــــا  ییــــــــد  جو داد  َهمــــــــه 

ســــــــپاه             باَیــــــــد  َچْندانــــــــك  یــــــــد  راه26بدار َبداندیــــــــش  نیاَبــــــــد  تــــــــا  بــــــــدان 

ـوان« َدر اینجـا، شـایاِن ُمداّقـه اسـت. آیـا  »کناَرنـگ« َمرزبـان اسـت و 
َ
َهْمنشـینِی دو واژۀ »کناَرنـگ« و »َپْهل

وان« ساالِر 
َ
کِم والَیِت َمرزی است و »َپْهل ی سرزمیِن َنزدیک به َمرز؟ آیا  »کناَرنگ« حا

ّ
ِکِم َمَحل وان« حا

َ
»َپْهل

یکی ها را َتْمهید می ُکَند. ... . ل َدر َهمین بار ّمُ
َ
سپاِه ُمسَتِقر َدر آن َسرَزمین؟ ... َبرَسرٖی خوانی، َتأ

وانـان، َهمان 
َ
ـر، َپْهل

َ
ـرَدد. بـه ِعبـاَرِت دیگ

َ
ِکشـَور ِإطـاق می گ گیـر بـر ُبـُزرگاِن  ـوان«، گاْه بـه طـوِر َفرا

َ
عنـواِن »َپْهل

ُبُزرگان و َسرَدْمداران و صاِحْب َمْنِصبان اند، َدر ُمقابِل »ِکْهَتران«.

ْه  ک َتَوّجُ وان« )ظ: ُبُزرْگ زاده( َدر این ُسَخْنگاه  از داستاِن َضّحا
َ
به َتقاُبِل دو َمفهوِم »ِکْهَتر« و »از ُتْخمۀ َپْهل

َفرمایید:  
َمــــــــرِد َجوان             که َهر َشــــــــب دو  ُبــــــــد  وان ُچنان 

َ
َپْهل ُتْخمــــــــۀ  از  چــــــــه  ِکْهَتــــــــر،  چــــــــه 

ایــــــــواِن شــــــــاه             بــــــــه  بُبــــــــردى  شــــــــاه27 خورْشــــــــگر  َدرمــــــــاِن  راِه  ســــــــاختی  َهمــــــــی 

ِت َتعبیِر آن َدسـته از ُفَضالِی شـاهنامه ِپژوه که »اوالد« را »مرزباِن ماَزنَدران« ) َحماسـه آَفریناِن شـاهنامه، ُمْصَطفٰی جْیحونی، چ: 1، 
َ
23.  ِلٰهذا ِدّق

که ُمرادشان از »مرزباِن ماَزنَدران« َهمانا  ر آن 
َ
ل است؛ َمگ ّمُ

َ
ِاْصَفهان: ِاْنِتشاراِت شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، ص 45( خواْنده اند، جاِی تأ

والِی والَیت یا چیزی از این َدست باَشد.
24.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1365.

25.  بید = باشید.
26.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1459.

27.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 1 / 27.
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َفراَتـر می آَیـد و عنـواِن یـک َمْنِصـِب َرْسـمی  بَزْن َبهـاُدر  ـوان« از َمْعنـاِی َبسـیِط ُشـجاِع زورَمْنـِد 
َ
َوْقتـی »َپْهل

ُکَند. که "ِاْنِتصاب" نیز َدر پیراموِن آن جایی پیدا  رَدد، َطبیعی است 
َ
می گ

وانی"، َدر شاهنامه، َمقاِم َرْسمی و ِإْعطائی است.
َ
"َپْهل

فت:
ُ
وان سام، خطاب به َمنوِچهرشاه می گ

َ
َجهاْن َپْهل

داد             تــــــــو  نیــــــــاِى  وانــــــــی 
َ
َپْهل داد28َمــــــــرا  تــــــــو  راِى  و  ِمْهــــــــر  ِخــــــــَرد  را  ــــــــم 

َ
ِدل

شَکر« که سپاْهساالر و فرماْندِه سپاه است و َدر شاهنامه بارها با آن ُمواِجهیم نیز، َطْبًعا َمقاَمش 
َ
واِن ل

َ
»َپْهل

ِإْعطائی و ِاْنِتصابی است.

لشــــــــَکَرش             َبــــــــر  َکــــــــرد  ــــــــوان 
َ
َپْهل را  و کشــــــــَوَرش29٭  ُبــــــــَود  بآییــــــــن  تــــــــا  بــــــــدان 

ِکتابـی چـون شـاهنامه، َدر َمعانـی  ـوان«، در 
َ
ْعٖنـی: »َپْهل

َ
ُماَحَظـه َفرمودیـد؟ ... َهمیـن واژۀ آشـناِی سـاده، أ

ت  َهّمّیَ
َ
ِر ِابِتدائِی یک پارسـٖی زباِن ِامروزین َتفاُوتهـاِی َمعنٖی دار و باأ کـه بـا َتَصّوُ کارُبردهائـی ُرخ می نماَیـد  و 

یکی هـا، ُمفـاِد پـاره ای از بْیتهـا و ِعباَرتهـاِی شـاهنامه و َمدلـوِل یکـی از  ـه بـه َهمیـن بار داَرد و بـدوِن َتَوّجُ
ْی، روشن َنمی َشَود. ِی ایران، به هیچ رو

ّ
کلیدِی َحماسۀ ِمل حاِت 

َ
ُمْصَطل

یم: ر بیاَور
َ

یم و ِمثالی دیگ ر
َ

ذ
ْ

وان« ُبگ
َ
از »َپْهل

ر نیز َدر شـاهنامه ِاسـِتْعمال ُشـده،  که از واژگاِن تازِی به کارَرفته َدر شـاهنامه اسـت و ُمَکّرَ واژۀ »خاِدم« نیز 
مان می ُکنیم با َمعناِی آن 

ُ
گ َکمابیش  کار می َرَود و باز  که امروز َدر زباِن پارسـی بسـیار به  از واژگانی اسـت 

نیک آشناییم.

َکـر، و بیش وَکـم ُمَتـرادِف »َپَرسـتار« و  ماشـته و ُمـاِزم و چا
ُ
گ »خـاِدم« را غاِلًبـا بـه َمعنـاِی ِخدَمْتـگار و نوَکـر و 

زوًما به َهمین َمعنی 
ُ
کار ُبرده اند و می َبریم. لیک آیا در شـاهنامه َهم »خاِدم« ل »َپَرسـَتنده«ِی شـاهنامه به 

کار َرفته اسـت، َفرَقش با »َپَرسـتار« و »َپَرسـَتنده« چیسـت؟ آیا  ـر بـه َهمیـن َمعنی به 
َ
گ کار َرفتـه اسـت؟ َا بـه 

ن َدر َتعبیر" این واژۀ تازی را نیز َبر َمنظومۀ واژگانِی شاهنامه َبراْفزوده است؟ ِفردوسی َتنها از َبراِی "َتَفّنُ

ریست.
َ

ْختی َژْرْف َتر بدان ُفرونگ
َ
از َبراِی ُوقوف َبر پاُسِخ این ُپرِسشها، باَید به ُسراِغ خوِد شاهنامه َرْفت و ل

کـه َبْهـرام َهـر چهار ُدخَتِر آسـیاباِن پیر را بـه َزنی می گیَرد و به َشِبسـتاِن خویش  گـور، آنجـا  َدر داسـتاِن َبْهـراِم 
َروانه می ساَزد، ِفردوسی می َفرماَید: 

ِســــــــپاه  خاِدمــــــــاِن  تــــــــا  َبَرنــــــــد آن ُبتــــــــان را به ُمْشــــــــکوِى شــــــــاه 30بَفرمــــــــود 

28.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 1 / 84.
29.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1316.
30.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1331.



181  آینۀ پژوهش
سالسیویکم،شمارۀاّول،فروردینواردیبهشت1399

هلـــــــــــــــــــقم
نهاش انیب نسا شایراسرو وا «انا 67 ا

ل31، شاِه ِهند، خواستاِر دیداِر دختِر خویش، َسپینود32، 
ُ

َدر َهمین داستاِن پادشاهِی َبْهرام، آنجا که َشْنگ
که به َهْمَسرِی شاِه ایران َدرآَمده است، باز ِفردوسی َفرموده است: می َشَود 

ســــــــپاه             خاِدمــــــــاِن  تــــــــا  مــــــــاه33بَفرمــــــــود  َنزدیــــــــِك  ذاَرنــــــــد 
ُ
گ را  پــــــــَدر 

گور ُدخَتراِن برزین34 را به َشِبستاِن خویش َروانه می ساَزد، ِفردوسی می َفرماَید: که َبْهراِم  باز، آنجا َهم 

چهــــــــار             یــــــــن  ّر َز َمْهــــــــِد  تــــــــا  ناْمــــــــداربَفرمــــــــود  َیکــــــــی  ْشــــــــَکر 
َ
ل ِز  بیــــــــاَرد 

ى ِنَشْســــــــت             ِز رومــــــــی َهمــــــــان خــــــــاِدم آَوْرْد َشْســــــــت چو َهر ســــــــه َمه اْنــــــــَدر َعٰمار

ٖین ُشــــــــَدْند این ســــــــه ماه             ّر شــــــــاه35به ُمْشــــــــکوِى َز شــــــــت 
َ
گ َمْســــــــْت َتر  تا  بود  َهمی 

که پیش می آَید، َسـر  ر َمسـاِئِل »َاْنَدرونِی« پادشـاه 
َ

می بینید؟ ... ُصْحَبت از ُبرَدِن َزنان به »حَرْمَسـرا« یا دیگ
ۀ »خاِدمان« پْیدا می َشَود. 36

ّ
کل و 

ُکَهـن می یابیـم؛ و این  ـِق َخصـی و َاْختـه37، َدر َمْتنهـاِی 
َ
ـًعا: ُمطل »خـاِدم« را بـه َمعنـاِی ُغـاِم َخصـی، و َتَوّسُ

َمعناِی واژۀ »خاِدم« َدر َبعِض َفرَهْنگها َهم َدرج ُشده است. َدر این  جاهاِی شاهنامه نیز به َتناُسِب ُبردِن 
ر َمساِئِل َانَدرونِی شاهی، ُمراد از واژۀ »خاِدم« َهمین نوع از ُغامان بوده است.

َ
َزنان به حَرْمَسرا یا دیگ

ـر: َحماسـه آَفریناِن شـاهنامه، ُمْصَطفـٰی جْیحونـی، چ: 1، ِاْصَفهـان: ِاْنِتشـاراِت 
َ
ل«. ِنگ

َ
ل« خواْنده انـد و َهـم »َشـْنگ

ُ
31.  ایـن نـام را، َهـم »َشـْنگ

شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، ص 251.
ر: َحماسه آَفریناِن شاهنامه، ص 212.

َ
32.  این نام را، َهم »َسپینود« خواْنده اند و َهم »ِسپینود«. ِنگ

33.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1404.
د  بوالقاسـم ِفردوسـِی طوسـی، به کوِشـِش: دکتر َسـّیِ

َ
یـن«؛و: شـاهنامۀ َحکیـم أ َغْت نامـۀ ِدْهُخـدا، ذْیـِل »برز

ُ
ـر: ل

َ
34.  ایـن نـام را، َبرخـی )نمونـه را، نگ

ـر: َفرَهنـِگ 
َ
یـن(، و َبرخـی )نمونـه را، نگ َبـِر َحـرِف آغاز ـِد َدبیرسـیاقی، چ: 1، ِتْهـران: َنْشـِر َقْطـره، 1386هــ.ش.، 4 / 2121(، »َبرزیـن« )بـه َز ُمَحّمَ

خ - واَبسـته به: ُبْنیاِد نیشـابور ـ، 1377 هـ.ش.، ص 
ْ
َکسـان و جاْیها، ُحَسـْیِن َشـهیدِی ماَزنَدرانی - بیَژن ـ، چ: 1، ِتْهران: َنْشـِر َبل شـاهنامه: ناِم 

128؛و: َفرَهنِگ نامهاِی شاهنامه، دکتر َمْنصوِر َرستگاِر َفسائی، چ: 2، ِتْهران: ِپژوِهْشگاِه ُعلوِم ِإنسانی و ُمطالعاِت َفرَهنگی، 1379 هـ.ش.، 
1 / 168؛و: َحماسـه آَفریناِن شـاهنامه، ُمْصَطفٰی جْیحونی، چ: 1، ِاْصَفهان: ِاْنِتشـاراِت شـاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، ص 57؛و: شـاهنامه، 
َمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسـالمی - 

ْ
، چ: 3، ِتْهران: َمرَکـِز داِئَرةال َفْضـِل َخطیبـی و َمحمـوِد ُامیدسـاالرـ 

ْ
بوال

َ
ـق - بـا َهمـکارِی: أ

َ
به کوِشـِش: َجـالِل خاِلقـِی ُمْطل

ین( خواْنده اند. َمرَکِز ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسالمی ـ، 1389هـ.ش.، 6 / 476 - 483(، »ُبرزین« )به پیِش َحرِف آغاز
35.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1339.

36.  این، ِاخِتصاصی َهم به شاهنامه َنداَرد.
یِخ بْیَهقی بخوانید: از تار

میر از شادیاخ َبرنشست با بسیار َمرُدم از حاشَیت و ُغالمی سیَصد خاّصه َهمه سوار و ُغالمی سیَصد پیاده َدر پیش و َپنج 
َ
» ... و نماِز ُخفَتن أ

که ُحَرم را دیَدندی ...«  که َروا بودی  کوشِك حسنکی آَمد و فروِد سراِی ُحَرم رفت با خاِدمی َدْه از خواص  حاجِب سرایى، و بدین 
دَجْعَفِر یاَحّقی، چ: 4، َمْشَهد:  کَبِر َفّیاض، به ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ

َ
د بِن ُحَسْیِن بْیَهقِی َدبیر، َتْصحیِح: دکتر َعلی أ بوالَفْضل ُمَحّمَ

َ
یِخ بْیَهقی، أ ) تار

ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه ِفردوسِی َمْشَهد، 1383هـ.ش.، ص 376(.
که ُحَرم را دیَدندی«؟  که »َروا بودی  کیاَنند  این »خاِدمان« 

رید:
َ
یِخ َبْلَعمی، َدرنگ یْخنامۀ َطَبرى، َمعروف به تار واه از تار

ُ
گ بدین 

َکنیَزك  رَدندى؛ و ُنسـَختی بودى که  َکنیَزکان آَو »... و َعَجم را َرسـم ُچنان بود که َهر سـال خادمان به روم و ُترکسـتان فرسـتادى تا به سـوى ایشـان 
ُچنین و ُچنین باید. ...« 

د روَشن، چ: 2، ِتْهران: ُسروش، 1378 هـ.ش.، 2 / 1017(. َعمی ـ، به َتصحیح و َتْحشَیۀ: ُمَحّمَ
ْ
ردانیدۀ َمْنسوب به َبل

َ
گ یْخنامۀ َطَبرى -  ) تار

که: َنه! رَدِن »َکنیَزکان« روانه می َکرده اند؟ ... خواهید دید  که »خاِدمان« را َبراِی آَو آیا ِاّتفاقی است 
ْیپزیگ، 1843م.، ص 39 و 117ـ که َدر آن، 

َ
َمخَشری، ط: 1، ل بوالقاِسم َمحمود بن ُعَمر الّزَ

َ
َدب، جاراهلل الَعاّلمة أ

َ
37.  نمونه را، َسْنج: ُمَقّدمة األ

ّقی می َکرده اند.
َ
زگاران، ُمَتراِدف و َمعناِی واژۀ »َخصی« َتل که واژۀ »خاِدم« را، َدر آن رو ذاَرد 

ُ
مانی َبر جاْی َنمی گ

ُ
گ َغوی، 

ُ
َتْصریِح ل
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ـِق َخصـی و َاْخته، َدر آن روزگاران ُچنان ُشـیوعی داشـته 
َ
ِإْطـاِق »خـاِدم« َبـر ُغـاِم َخصـی و َهْمُچنیـن ُمطل

فته اند.
ُ
َکرَدن« می گ دوار َحّتٰی َنْفِس »ِإْخصاء« و »ِجباب« و »َاخته َکرَدن« را َهم »خاِدم 

َ
که َدر آن أ است 

ُملک )َحَسن بن َعلِی طوسی( که َهم َهْمَشهرِی ِفردوسی بود و َهم بیش وَکم َهْمروزگاِر او3۸، 
ْ
خواجه ِنظام ال

کار ُبرده است3۹.  َکرَدن« را به َهمین َمعناِی مورِد ِإشاَرت به  ِکتاِب سَیرالُملوک، َهمین َتعبیِر »خاِدم  َدر 

اللۀ َعصِر 
َ

ِح بسیار واِضُح الّد
َ
که ِفردوسی َدر شاهنامه َدر به کارگیرِی واژۀ »خاِدم«، یک ُمْصَطل هوْیداست 

ن َدر َتعبیر« َدر میان َنبوده است. ِگِرفته است و َغَرضی چون »َتَفّنُ کار  خود40 را به 

کـه َوفـاِت َحکیـِم طـوس، ِفردوسـِی ُبـُزرگ، بـه قولـی، َدر سـاِل 411 هــ.ق.، و بـه قولـی، َدر سـاِل 416 هــ.ق. ُرخ داده اسـت؛ خواجـه  38.  چرا
َیند ـ، از پا َدرآَمده است. گو که  ِنظاُم الُملک َهم َدر شْیخوَخت، به ساِل 485 هـ.ق.، به تیِغ خوْنریِز ِإسماعیلیان - الَبّته آنگونه 

ُملِک طوسی، ُمَقّدمه ]و[ َتصحیح و َتعلیقات: َمحموِد عاِبدی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن 
ْ
ر: سَیرالُملوک )سیاَست نامه(، خواجه ِنظام ال

َ
39.  نگ

سـاِس ُنسـخۀ هیوبرت 
َ
َدِب فارسـی - با َهْمکارِی: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن ـ، 1398 هـ.ش.، ص 87؛ و: سیاَسـت نامه )سـَیرالُملوک( - َبر أ

َ
بان و أ َز

َزنه، 1397 هـ.ش.، ص 120. کَبرزاده، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت رو
َ
دارک ـ، به ِاهِتمام و َتعلیِق: دکتر هادِی أ

نساب نوشته است:
َ

40.  َعْبدالَکریِم َسْمعانی )فـ: 562 هـ.ق.( َدر األ
ِر  ذیـَن َیکونوَن فی دو

َّ
فَظة اشـَتَهَر ِبهـا الِخْصیاُن ال

َّ
میم، ٰهذه الل

ْ
ِلـف وفـی آِخِرها ال

ْ
ـِة بعـَد األ

َ
ُمهَمل

ْ
اِل ال

َ
ُمعَجَمـِة َو کسـِر الـّد

ْ
خـاِء ال

ْ
»الَخـاِدم: بَفتـِح ال

خاِدُم.
ْ
 ِلُکّلِ واِحٍد ِمْنُهم: ال

ُ
بواِبِهم َو َیخَتّصون ِبِخدَمِة الّدار، َفُیقال

َ
الُملوك َو َعلٰی أ

ْنَشَدنی ِلَنفِسه:
َ
بوَعلّی الَحَسُن بُن َعلّیٍ اآلبى فیَما أ

َ
 صاحُبنا َو َصدیُقنا أ

ُ
َو فیِهم َیقول

ِخصَیٍة  ســــــــوُد  الــــــــَوَری  ســــــــاَد  أن  الَحّقِ  َجدیــــــــِدأفی  ُکّلِ  لبــــــــَس  الَمعالــــــــی  َیــــــــَروَن 
ُهــــــــم  کأّنَ الِعــــــــراِق  وشــــــــِی  فــــــــی  یــــــــِد«َخناِفــــــــس  َتز ُبــــــــروِد  فــــــــی  یــــــــَد  َیز ُقــــــــروُد 

ـْمعانی، َتقدیم و َتعلیق: َعبداهلل ُعَمر البـارودی، ط: 1، َبْیروت: دارالِجنان،  میمّی الَسّ ـد بـن َمْنصـور الّتَ َکریـم بـن ُمَحّمَ
ْ
بوَسـعد َعبدال

َ
نسـاب، أ

َ
) األ

1408 هـ.ق.، 2 / 303.
ر: َهمان، همان ط.، 1 / 464(. 

َ
ند داشته است. نگ

َ
که ُبردهاِی بافتۀ آنجا آوازه ای ُبل »َتزید« ناِم َشهری است َدر َیَمن 

یَسم: می نو
که این واژۀ »خاِدم« َپسـاْن تر به آسـیاِی َصغیر نیز راه ُجسـته و به ُحکوَمِت  عصار نیز بوده 

َ
 از َطریِق َدربارهاِی َفرمانروایاِن ُترْک َتبار همین أ

ً
ِاحِتماال

ُعْثمانی به میراث َرسیده است.
ِگِرفتـه می ُشـَدند،  ـت بـه کار 

َ
ْنْدپایـگاِن دول

َ
ـر ُبل

َ
یـران و دیگ ز کـه َدر َقصـِر َخلیفـۀ ُعْثمانـی یـا َدر کاخهـاِی َو َدر ُحکوَمـِت ُعْثمانـی َمـرداِن َاْختـه ای را 

فته می ُشد. 
ُ
گ  »hadim« یژۀ ایشان که َدر خواِنِش و »خاِدم« می نامیَدند 

د َحَسـن َبَرکات،  ط: 1،  ّزاق ُمَحّمَ ـة، ِإْعـداد: د. ُسـهیل صابان، ُمراَجَعـة: د. َعبدالّرَ یخّیَ ـة الّتار ُمْعَجـم الَموُسـوعّی ِللُمصَطَلحـاِت الُعثمانّیَ
ْ
ـر: ال

َ
نگ

ة، 1421 ه ـ.ق.، ص 94. یاض: َمْکَتَبة الَمِلک َفْهد الَوَطِنّیَ الّر
ن به َمعناِی ِاصِطالحِی واژۀ »خاِدم« و جایگاِه ِاجِتماعی و سیاسِی  یِخ سیاسی و ِاجِتماعِی ِبالِد ِإسالمی َدر ُقروِن ُوسطٰی، بدوِن َتَفّطُ خواِنِش تار
ْتیار 

َ
که بسیاری از این »خاِدمان«، راست چونان ُشماری از »َخواتیِن« َدرباری، َمرُدمانی دول »خاِدمان«، ناَتمام خواَهد بود. خاصه از آن روْی 

ثیری نمایان داشت. 
ْ
ُکِنش و ُحضوِر ایشان َبر زندگانِی عاّمۀ َمرُدمان َتأ ْتَمردان َدرمی آَمَدند و 

َ
که َحّتٰی َدر ُزْمرۀ دول بوَدند 

زگاِر َپریشان و از ِزماْمداری و  باِن َشروان، از آن رو َهْمِنشینِی »َزن« و »خاِدم« َدر ِشعِر خاقانِی َشروانی ُدُرست از َهمین راه است؛ و ُسَخنَوِر چیره َز
َید: که نمونه را می گو رکاِن سیاَسْت َژکانست، آنجا 

َ
تی و أ

َ
موِر دول

ُ
چیرگِی َزناِن َدربار و خواجگان و خواجه َسرایان َبر أ

ز َزن و خاِدم راست  ت امرو
َ
دول

میِر ری و آن شاِه ُقم است
َ
کاین أ

د ضیاُءالّدیِن َسّجادی، چ: 11، ِتْهران: ِانِتشاراِت َزّوار، 1393 هـ.ش.، ص 750(. ) دیواِن خاقانِی َشروانی، به کوِشِش: دکتر َسّیِ
و نیز:

دولْتیــــــــار  َزنــــــــان  و  ُکَنم؟  خاِدماَننــــــــد  چــــــــون َمــــــــرا آن َنُشــــــــد آســــــــان چــــــــه 
َبــــــــم؟ 

َ
َطل چــــــــون  َزن  و  خــــــــاِدم  از  ــــــــت 

َ
ُکَنم؟  دول ــــــــم، مْیــــــــل بــــــــه ُنْقصــــــــان چــــــــه 

َ
کاِمل

)َهمان، ص 253(.
می َافزایم:

فته اند.
ُ
گ یِد َتْبییِن ُمراد - »خاِدِم َخصی«  یا از َبراِی َمز گو گاه َوْصِف »َخصی« را نیز َافزوده - و  شتگان َدر یادَکرد از این »خاِدمان«، 

َ
ذ

ُ
گ

ـِر َهمـان ِکتاب ) 
َ
فتـه اسـت، َدر جـاِی دیگ

ُ
فـِظ »خـاِدم« َبـر »ِخْصیـان« ُسـَخن گ

َ
ْنسـاب بَصراَحـت از ِإْطـالِق ل

َ
یـِم َسـمعانی کـه َدر األ َکر

ْ
 خـوِد َعبدال

ِجنـان، 1408 هــ.ق.، 2 / 376(، َتْعبیـِر »الُخـّدام الِخْصیـان« را َهم به 
ْ
نسـاب، َتْقدیـم و َتْعلیـق: َعبـداهلل ُعَمـر البـارودی، ط: 1، َبْیـروت: دارال

َ
األ
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گور، روزبْه، َدربارۀ َبْهرام می گوَید: َدر داستاِن َبْهراِم 

ریــــــــزَنیاَبــــــــد َهمــــــــی ســــــــیرى از ُخْفت وخیــــــــز            
ُ
گ گیــــــــَرد  َشــــــــِب تیــــــــره زو ُجْفــــــــت 

َصَدســــــــت             از  ُفزون  را  او  َمــــــــر  ٖیْن ســــــــان که باَشــــــــد َبَدست َشِبســــــــتان  َشَهْنشــــــــاه ز

گوَهــــــــران ُکنــــــــون ُنْهَصــــــــد و ســــــــی َزن از ِمْهَتــــــــران             از  َافَســــــــر  َســــــــران  َبــــــــر  َهمــــــــه 

ر             َز َتْخــــــــِت  بــــــــا  و  تــــــــاج  و  یــــــــاره  َهــــــــرَابــــــــا 
ُ
گ رومــــــــی  دیبــــــــاِى  ِز  دَرْفشــــــــان 

بى َدْســــــــْتگاه41 شُمرَده ســــــــت خاِدم به ُمْشــــــــکوِى شــــــــاه             نیســــــــت  یکی  کزیشــــــــان 

ْعٖنی: َبْهرام( 
َ
پْیداست که »خاِدم«، َدر اینجا، َهمان خواجه َسراست که آماِر زناِن شاِه کاْمجوِی کاْمگار )أ

را داَرد.
که َدر داستاِن َهْفت  خواِن ِاسَفْندیار می خوانیم: بدین َترتیب آنجا َهم 

ســــــــُپرد  خــــــــاِدم  بــــــــه  را  او  َنُبــــــــرد42،َشِبســــــــتاِن  تایــــــــى  رشــــــــته  جاْیگــــــــه  ازآن 

که »خاِدم« َدر اینجا نیز َهمان خواجه َسراست. که  َتردید َنمی ُکنیم 
که از َبراِی  صیی  ر َدر شاهنامه، َدر َچند َفرَهنگ از َفرَهنگهاِی َتَخّصُ کارُبردهاِی ُمَکّرَ باری، َعلٰی َرْغِم این 
ریسته ام، یا از ُبن واژۀ »خاِدم« را َنیاورده اند، یا 

َ
شاهنامه نوشته ُشده است و َمْن َبنده ِعجالًة بدانها ُفروِنگ

این َمعناِی »خاِدم« را ِلحاظ َنَکرده اند.43

َکرده اند که یک َمعناِی »خاِدم« َهمانا خواجه و خواجه َسراست و این  ْه  َغْت نامۀ ِدْهُخدا، با آنکه َتَوّجُ
ُ
َدر ل

ر را ذْیِل َهمان َمعناِی ِخدَمتکار و نوَکر و 
َ

َمعنی َدر بعِض بْیتهاِی شاهنامه نیز َهست، َبرخی بْیتهاِی دیگ
فت وگوست.

ُ
گ که جاِی  َکر و »َپَرستار« و »َپَرسَتنده« آَورده اند  ماشته و ُماِزم و چا

ُ
گ

َغْت نامۀ ِدْهُخدا این است:
ُ
یکی از آن بْیتها به َضْبِط َمسطور در ل

روان  بروشــــــــن  و  فــــــــال  خادمــــــــانبفرخنــــــــده  انــــــــدرش  گــــــــرد  برفتنــــــــد 

این بْیت از پادشـاهِی کسـرٰی نوشـیْن َروان اسـت، و َمقصود از »خاِدمان«، همان خواجه هایند، خاصه به 

کار می َبَرد.
ْفـظ و َوْصفـی کـه َنْقـِل آن َدر ایـن َمقام 

َ
بـاِن پارسـی نیـز ُچنیـن بـوده اسـت؛ ُچنـان کـه أوَحـدِی َمراغـی، َدر جـاِم َجـم، َصریًحـا از »خاِدمـان« بـه ل َدر َز

وَحدِی اصفهانی 
َ
ر: کّلّیاِت أ

َ
َدب است َولی َصریح است َدر َمقصود، یاد َکرده است و َهمان َمعناِی »خاِدِم َخصی« را ِإراده نموده. نگ

َ
ِخالِف أ

سـۀ چاپ و ِاْنِتشـاراِت  َمعـروف بـه َمراغـی ) دیـوان - منطـق العّشـاق - جـاِم َجـم(، بـا َتصحیـح و ُمقابلـه و ُمَقّدمۀ: َسـعیِد َنفیسـی، ِتْهران: ُمَؤّسَ
میرَکبیر، 1340 هـ.ش.، ص 501، ب 10629.

َ
أ

41.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1341.
42.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 1 / 972.

ر َمعناِی خاص یا ُنْکتۀ 
َ
گ ْسْم َا ی الّرَ

َ
یژۀ اینگونه واژگاِن ُسرودۀ ِفردوسی است و َعل بِى شاهنامه که و غات و َترکیباِت َعَر

ُ
43.  َحّتٰی َدر َفرَهنْگ وارۀ ل

ر می َشَود، ذْیِل »خاِدم« هیچ توضیِح بُخصوصی َنیاَمده است.  غات باَشد یادآَو
ُ
یژه ای َهم َدر اینگونه ل و

لیف: دکتر َسـّجاِد آیِدْنلو، 
ْ
ق(، َتحقیق و َتأ

َ
یرایِش ُدُوِم َتصحیِح دکتر خاِلقِی ُمْطل سـاِس و

َ
بِى شـاهنامه )َبرأ غات و َترکیباِت َعَر

ُ
ر:  َفرَهنْگ وارۀ ل

َ
نگ

چ:1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1396 هـ.ش.، ص 44.   
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َقرینۀ بْیِت پیش از آن َدر َمتِن شاهنامه:
طیســــــــفون             ســــــــوِى  یکَســــــــر  َشِبســــــــتاِن چینــــــــی بــــــــه پیش اْنــــــــدرون ِفِرســــــــتاد 

آســــــــمان             ز  رو بــــــــه  و  فــــــــال  َفرُخنده  خاِدمــــــــان 44بــــــــه  انــــــــَدَرش  ِگــــــــرد  بَرفَتنــــــــد 

َغْت نامۀ ِدْهُخدا این است:
ُ
ر به َضْبِط َمسطور در ل

َ
 بْیتی دیگ

بــــــــدل45پرســــــــتنده در پیــــــــش و خــــــــادم چهــــــــل  شــــــــادان  برگذشــــــــتند  بــــــــرو 

َضْبِط ُاستواِر بْیت َدر ویراستهاِی ِامروزیِن شاهنامه الَبّته ُچنین نیست و از این َقرار است: 
ِچِهــــــــل  خــــــــاِدم  و  َپنجــــــــاه  ِدل46َپَرســــــــَتنده  بــــــــه  شــــــــادان  شــــــــَتند 

َ
ذ

ُ
َبرگ بــــــــرو 

بـاری، ایـن بْیـت َهـم از پادشـاهِی کسـرٰی نوشـیْن َروان اسـت و راِجـع بـه ماَجـراِی َروانه ُشـَدِن ُدخَتـِر خاقـاِن 
چین به سوِی پادشاِه ایران؛ و »خاِدمانـ«ـش، َهمان ُغاماِن َخصّی و خواجگانند.

َدر آن  کـه  یاْن بارَتـر اسـت؛ چرا ز بْیتهـاِی پیشـین  از  بْیـت، شـاید  ایـن  َدر  بـه َمعنـاِی »خـاِدم«  هـی  بی َتَوّجُ
»َپَرسـَتْنده« و »خـاِدم« از یکدیگـر ُجـدا ُشـده اند و از َبـراِی خواَنْنـدۀ هوشـیار ایـن ُپرِسـش بـه میـان می آَیـد 
گانـۀ »َپَرسـَتندگان« و  گـروِه ُجدا کـه ِفردوسـی از دو  ـر َپَرسـَتنده َهمـان خـاِدم اسـت چـه َمعنـی داَرد 

َ
گ کـه َا

ُکَند؟47 کناِر َهم یاد  »خاِدمان« بدین سان َدر 

دَعلـِی  یراسـتۀ: َمْهـدِی َقریـب - و - ُمَحّمَ 44.  شـاهنامه، َبـر پایـۀ چـاِپ ُمسـکو، ِهرِمـس، 1390 هــ.ش.، 2 / 1524؛و: شـاهنامۀ ِفردوسـی، و
ق - 

َ
ِبْهبودی، ج 4، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت توس، 1374 هـ.ش.، ص 253، ب 2316 و 2317؛و: شـاهنامه، به کوِشـِش: َجالِل خاِلقِی ُمْطل

َمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسـالمی )َمرَکِز ِپژوِهشـهاِی ایرانی و ِإسـالمی(، 
ْ
، چ: 3، ِتْهـران: َمرَکـِز داِئَرةال َفْضـِل َخطیبـی و َمحمـوِد ُامیدسـاالرـ 

ْ
بوال

َ
بـا َهمـکارِی: أ

1389هـ.ش.، 7 / 279 و 280، ب 2346 و 2347.
سـاِس 

َ
45.  َدر َبعـِض چاپهـاِی َقدیـم ُچنیـن اسـت: »پرسـتنده در پیـش خـادم چهـل / بـرو بـر گذشـتند شـادان بـدل« ) شـاهنامۀ فردوسـی - َبـر أ

ری، ُمَقّدمه، َافزوده ها، 
َ
ْیماِن َحٖییم[، ُمْجَتبٰی میُنوی، َسعیِد َنفیسی، بازِنگ

َ
چاِپ ِاْنِتشاراِت بروخیم ـ، َتصحیِح: َعّباِس ِإقباِل آشتیانی، ]ُسل

َکَرمی پور، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َطالیه، 1393 هـ.ش.،  بیات به ِاهِتماِم: َبهمِن َخلیفۀ بناروانی، واژه نامه: کوروِش 
َ
ِفْهِرسِت راهَنما، َکْشف األ

.)2348 / 3
دَعلِی ِبْهبودی،  یراستۀ: َمْهدِی َقریب - و - ُمَحّمَ 46.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1520؛و: شاهنامۀ ِفردوسی، و
ج 4، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت توس، 1374 هـ.ش.، ص 248، ب 2209 )با َضْبِط » ... بر او برگذشـتند ...«(؛و: شـاهنامه، به کوِشـِش: َجالِل 
َمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسـالمی، 1389هـ.ش.، 7 / 

ْ
، چ: 3، ِتْهران: َمرَکِز داِئَرةال َفْضـِل َخطیبـی و َمحمـوِد ُامیدسـاالرـ 

ْ
بوال

َ
ـق - بـا َهمـکارِی: أ

َ
خاِلقـِی ُمْطل

گذشتند ...«(. بر  272، ب 2239 )با َضْبِط » ... برو
رَدد.

َ
ر َنمی گ یافِت ُمفاِد آنها ُمَیّسَ ْه به َمعناِی خاّصِ واژۀ »خاِدم«، َاْنَدر که بدوِن َتَوّجُ ر َمْتنها نیز ِعباراِت َدقیقی َهست 

َ
47.  َدر دیگ

زیده ِی ُمْستوفی می خوانیم: 
ُ
گ یِخ  نمونه را، َدر تار

که خاِدمان داشت، َدر ِإسالم، َیزید بود«  َکسی  ّول 
َ
»أ

ینی، با ُمقابلۀ َچندین ُنسـخه بـه َضمیمۀ َفهاِرس و َحواشـی به ِاهِتماِم: دکتر  بى َبکـر بـن حمـد بـن َنصِر ُمْسـتوفِی َقزو
َ
زیـده، َحمـداهلل بـن أ

ُ
یـِخ گ ) تار

میرَکبیر، 1394 هـ.ش.، ص 266(.
َ
سۀ ِاْنِتشاراِت أ َعبُدالُحَسْیِن َنوائی، چ: 6، ِتْهران: ُمَؤّسَ

َعَنُه 
َ
زاراِن« عادی، از َصدِر ِإسالم و پیش از َیزید - ل

ُ
ُمراد از »خاِدمان« َدر اینجا، َهمان »ِخْصیان« است؛ چه، پْیداست که به کارگیرِی »ِخدَمْتگ
یخی َهست. ْمری ُمَتعاَرف و ُمَتداَول بوده است و َشواِهِد َفراواِن آن َدر ُنصوِص تار

َ
اهلل - أ

کـه دیـده و واَرسـیده ام، از ُجْملـه: االسـتیعاِب ابـِن  ـر 
َ
یخـی نیـز ُرخ داده اسـت؛ چـه، َدر پـاره ای از َمناِبـِع دیگ ـزاِرش َسـْهوی تار

ُ
گ یـا َدر ایـن  گو الَبّتـه 

د البجاوی، ط:  د بن َعْبِدالَبّر، َتحقیق: َعلی ُمَحّمَ بوُعَمر یوُسـف بن َعْبِداهلل بن ُمَحّمَ
َ
صحاب، أ

َ
سـی )  االْسـتیعاب فی َمعِرَفِة األ

ُ
نَدل

َ
َعْبِدالَبّرِ أ

 الِخْصیان ِفی اإلسالِم«.
َ

َخذ  َمِن اّتَ
ُ

ل ّوَ
َ
یه آَمده است: »أ 1، َبْیروت: دار الجیل، 1412 هـ.ق.، 3 / 1420(، َدر َوصِف ُمعاو

یخِی ِصرف.  َغوی است، َنه تار
ُ
باری، َبحِث ما ل

کار ُبرده اند.  فِظ »خاِدم« را به 
َ
یه نیز، َدر َبعِض َمناِبِع َقدیم، َهمان ل از َقضا، َدر َوصِف َهمین »ِخْصیاِن« ُمعاو

ْیری )677 - 733 هـ.ق.( می خوانیم:  َرِب ُنَو
َ
ِکتاِب ِنهاَیة األ َدر 
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یک َنُشده اند. َبعِض شاهنامه ِپژوهان َدر َتفاُوِت »َپَرسَتنده« و »خاِدم« َدر این بْیت بار

َغویی 
ُ
ْیه -، َدر َحواشـِی إیضاحی و ل

َ
ِد َدبیرسـیاقی - َرْحَمُة اهلِل َعل د ُمَحّمَ نمونه را، زنده یاد ُاسـتاد دکتر َسـّیِ

کـه الَبّتـه َدر شـاهنامهِی چاْپ َکـردۀ ایشـان ُچنیـن  کـه َبـر شـاهنامه نوشـته اند، »خـاِدم« را َدر ایـن بْیـت - 
َضْبـط ُشـده اسـت: »پرسـتنده در پیـش خـادم چهـل / َبـرو بـر گذشـتند شـادابدل« - »خدمتگـزار« َمعنـی 

شته اند4۸.
َ

ذ
ُ
گ َکرده و 

شوده اند.
ُ

ِگِرهی َنگ َکرده اند، لیک  هی  َبرخی، بدان َتفاُوت َتَوّجُ

فت وگوِی 
ُ
گ زاِرِش بْیِت مورِد 

ُ
گ َکّزازی - َحِفَظُه اهلُل َتعالٰی َو َرَعاه - َدر  نمونه را، ُاستاد دکتر میرَجال الّدیِن 

ما نوشته اند: 
»َدر میانـۀ َپَرسـَتنده و َپَرسـتار، جدایـی نهـاده شـده اسـت؛ گوییـا از »پرسـتار« فرمانبـر و خدمتگـزار در نظـر 

است و از »پرستنده« پرستاراِن ویژه و همنشینان و ندیمگان.«4۹.

ْفِظ »َپَرسـتار« نیسـت و 
َ
َکّزازی50، از ُبن، نشـانی از ل َدر بْیِت ِفردوسـی، َحّتٰی َدر ویراسـِت خوِد ُاسـتاد دکتر 

َکّزازی، ناخواسـته َنُخسـت »خاِدم« را َدر ِذْهِن خود به »پرسـتار«  واژۀ »خاِدم« آمده اسـت. پنداری ُاسـتاد 
مانه َزنی َدست یاْخته اند!

ُ
گ َبرگردانیده و آنگاه َدربارۀ َتفاُوِت »پرستنده« با »پرستار« به 

روِه »َپَرسَتندگان« و »خاِدمان«  َدر کناِر َهم یاد ُشده است. َدر پادشاهِی 
ُ
باری، َدر شاهنامه، باز َهم از دو گ

وایی 
ُ
گ یه، آنجا که شیرین با َبندگان و پیرامونیاِن خویش ُسَخن می راَند و از ایشان َدربارۀ خود َنَظر و  شیرو

می جوَید، می خوانیم:
َپَرســــــــتندگان و  خادمــــــــان  َبنــــــــدگانَهمــــــــه   

ْ
بیــــــــدارِدل و  جهاْنجــــــــوی 

َســــــــرَفراز! کـ:ـــــــــای  ْفَتْنــــــــد 
ُ
گ آواز  بــــــــه روم و طراز!بــــــــه  و  بــــــــه چیــــــــن  ُســــــــتوده 

فَتن از تو بــــــــه َبد؟!
ُ
َســــــــَزد؟!51 کــــــــه یــــــــاَرد َســــــــُخن گ کْی  تــــــــو  روِی  از  َبدی َکــــــــرَدن 

 الُخّداَم الُمالِزَمة ِفی اإلسالِم« 
َ

َخذ  َمِن اّتَ
ُ

ل ّوَ
َ
»وکان أ

باعة  رَجمة و الِطّ ألیف و الّتَ ة للّتَ سة الِمْصرّیة العاّمَ ْیرّى، القاِهَرة: الُمَؤّسَ َو حَمد بن َعبدالَوّهاب الّنُ
َ
َدب، شهاب الّدین أ

َ
َرب فی ُفنوِن األ

َ
) ِنهاَیة األ

رة عن طبعِة دارالکتب مع استدراکات و فهاِرس جامعة ـ، 20 / 371(. شر - نسخة ُمَصّوَ و الّنَ
ر می یاَبد. 

ُّ
ْه به َمعناِی خاّصِ واژۀ »خاِدم«، َتَعذ یافِت ُمرادات و ُمفاِد ِعبارات، بدوِن َتَوّجُ َغَرض، َاْنَدر

ْ
َال

یـژۀ َتْعبیـِر »خاِدم کـرَدن« را َنمی شـناخته اند، َدر َفْهـِم ُمـراِد خواجـه َسـخت به  ُملـک، َبعـِض طاِبعـان، چـون َمعنـاِی و
ْ
َدر َهمـان سـَیرالُملوِک ِنظامُ ال

بوَعلی َحَسن 
َ
ر: سَیرالُملوک )سیاَست نامه(، أ

َ
ِکتاَبت باَشد«! ... نگ که این »خاِدم کرَدن«، »ِاشِتباه َدر  ف افتاده و َحّتٰی ِاحِتمال داده اند 

ُّ
َتَکل

ـِد ِاسـِتعالمی، چ: 1، ِتْهـران:  یراِیـِش َمتـن، توضیحـات و ِفهِرسـتها از: دکتـر ُمَحّمَ ُملـک، بازشناسـی، َنقـد و َتحلیـل، و
ْ
بـن َعلـّیِ طوسـی ِنظامُ ال

ِاْنِتشاراِت َزّوار، 1385 هـ.ش.، ص 114، هاِمش.
ِد َدبیرسـیاقی، چ: 1، ِتْهران: َنْشـِر َقْطره، 1386هـ.ش.، 5 /  د ُمَحّمَ بوالقاسـم ِفردوسـِی طوسـی، به کوِشـِش: دکتر َسـّیِ

َ
ر: شـاهنامۀ َحکیم أ

َ
48.  نگ

.2372
َکـّزازی، ج  8، چ: 2 )بـا ِإصالحات(، ِتْهران: سـازماِن ُمطالعه و  ـزاِرِش شـاهنامۀ ِفردوسـی(، دکتـر میرَجالل الّدیـِن 

ُ
یراِیـش و گ 49.  نامـۀ باسـتان )و

ُکُتِب ُعلوِم ِإْنسانِی داِنْشگاهها )َسْمت( / َمرَکِز َتحقیق و توسعۀ ُعلوِم ِإْنسانی، 1390 هـ.ش.، ص 554 و 555. یِن  َتدو
ر: همان، همان ج، ص 132، ب 2967.

َ
50.  نگ

51.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1846.
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هِل حَرم اند.
َ
که »خاِدمان« َدر میاِن أ اینجا َهم می بینید 

٭
ْختـی روَشـن ُشـده باَشـد. َپـس 

َ
کارُبردهـاِی ِفردوسـی، ل مـان می ُکَنـم َمعنـاِی »خـاِدم« َدر ایـن 

ُ
گ تـا اینجـا 

شت به َشَرِف َعرض بَرسانم:
َ

ذ
ُ
گ که  َکِلَمه ای َدر َتْتمیِم روَشْنداشِت َشواِهدی  بجاست چند 

گور آَوردیم، از »خاِدماِن ِسپاه« ُسَخن َرفت. که از پادشاهِی َبْهراِم  واْه 
ُ
گ َدر دو 

یکی:
ِســــــــپاه  خاِدمــــــــاِن  تــــــــا  َبَرنــــــــد آن ُبتــــــــان را به ُمْشــــــــکوِى شــــــــاه 52بَفرمــــــــود 

ری:
َ

دیگ
ســــــــپاه             خاِدمــــــــاِن  تــــــــا  مــــــــاه53بَفرمــــــــود  َنزدیــــــــِك  ذاَرنــــــــد 

ُ
گ را  پــــــــَدر 

که َدر  ِر َمْن َبنده آن است  ر55 است. َتَصّوُ
َ

این»خاِدماِن ِسپاه«، َضْبِط چاِپ ُمسکو54 و َبعِض چاپهاِی دیگ
که َدر َجهاِن باستان َفراوان بودند56 و  َهر دو موِرد »خاِدماِن سیاه« َصواب باَشد؛ َهمان ُغاماِن سیاِه َخصی 
ماشته می ُشَدند57 و یاِد ایشان، اینجا و آنجا، 

ُ
ْتَمْندان به کار گ

َ
بُخصوص َدر »حَرمَسرا«ها و »َانَدرونی« هاِی دول

شتگان به َهمین عنوان5۸ و نیز به عنواِن »الِخْصیان الّسود«5۹ یا ُجز آن60 َمْسطور است.
َ

ذ
ُ
َدر نگاِرشهاِی گ

52.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1331.

53.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1404.
کاِدمِی ُعلوِم ِاّتِحاِد  یِر َنَظِر: ع. نوشین، ج 7، ُمْسکو: آ ر: شاهنامۀ ِفردوسی )َمتِن ِانِتقادی(، َتصحیِح َمتن به ِاهِتماِم: م. ن. ُعْثمانوف، ز

َ
54.  نگ

ر(، 1968 م.، ص 333، ب 489؛و: ص 444، ب 2438. َدبّیاِت خاَو
َ
ِل آسیا / ِإدارۀ ِاْنِتشاراِت »داِنش«، ُشعبۀ أ

َ
شوَروی )انستیتوِی ِمل

دَعلِی ِبْهبودی، ج 4، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت توس، 1374 هـ.ش.،  یراستۀ: َمْهدِی َقریب - و - ُمَحّمَ ر: شاهنامۀ ِفردوسی، و
َ
55.  نمونه را، نگ

ص 22، ب 486،و: ص 105، ب 2434.
َکسـان، ِمن ُجْمله: سـیاهان، َشـْرحی نوشـته اسـت که  َحَیوان َدربارۀ َاْخته َکردِن جانَوران و 

ْ
56.  جاِحِظ َبْصری )150 - 255 هـ.ق.( َدر ِکتاب ال

ز نیز شایاِن ُمالَحَظه است.  حواِل َمرُدماِن دیرینه رو
َ
یخی و ِاجِتماعی و أ از حْیِث ُوقوف َبر َبعِض ِنکاِت تار

ر:
َ
َدربارۀ مورِد سیاهان نگ

د هارون، ط: 2، القاِهَرة: شرکة َمکَتَبة و َمطَبَعة ُمْصَطَفی  الم ُمَحّمَ جاِحظ، بَتحقیق َو َشرح: َعْبدالّسَ
ْ
بوُعْثمان َعْمرو بن َبْحر ال

َ
ِکتاب الَحَیوان، أ

بّی و أوالده بِمصر، 1384 و 1385هـ.ق.، 1 / 119 و 120.
َ
البابّى الَحل

57.  خاقانِی َشروانی می نوشت:
که َدر حرِم پادشاه خاِدِم سیاه باشی«  »... یا می خواهی 

ِد روَشـن، چ: 2، ِتْهران: ِکتاِب َفـرزان، 1362 هـ.ش.، ص  ْفَضل الّدیـن َبدیـل بـِن َعلـّیِ خاقانـی، به َتصحیح و َتحشـَیۀ: ُمَحّمَ
َ
) ُمْنَشـآِت خاقانـی، أ

 .)86
ِد َرَمضانی(، 1314 هـ.ش.، ص 346. ر)ُمَحّمَ سۀ خاَو َعراء َبهار، چ: 1، طهران: ُمَؤّسَ یِخ سیستان، به َتصحیِح: َمِلک الّشُ ر: تار

َ
58.  نمونه را، نگ

یخ می خوانیم: أر 59.  نمونه را، َدر ِکتاب الَبدء والّتَ
ُتُهم ِإلٰی  ُهـم ُیوَشـُع بُن ُنـون َو ُقِتـَل ِمْنُهم َمن ُقِتـَل اْنحـاَزت َبقّیَ

َ
ّمـا قاَتل

َ
رِض الّشـام َو فلسـطین، َفل

َ
 بـأ

ً
ذیـن کانـوا ُنـزوال

ّ
هـم ِمـن الَعماِلقـِة ال ـا الَبرَبـر فإّنَ ّمَ

َ
»أ

ْعِمَدة؛ َو ِفیِهم َجفاء َو 
َ
ْصحاُب  َقناِطر َو أ

َ
واحل؛ أ  َبیَن قصِر ابن بایان إلٰی برقة َو قیروان ِفی الّرمال َو الِجبال َو الّسَ

ٌ
عاِلی الَمغِرِب َفُهُم الَیوَم ُنزول

َ
أ

ُب ِمنُهم ِمْن داِر ِشـرِکِهم و فی 
َ
ِذی ُیجل

َّ
کاَن ِمْنُهم َو فیِهم ِشـرٌك َو إسـالٌم؛ َو الّسـبُی ال بّیُ - عم -  ه داوُد الّنَ

َ
ِذی َقَتل

َّ
وَت ال

ُ
 أّنَ جال

ُ
َجالَدة؛ َو ُیَقال

 زغل َو َزغاَوة؛ َو ِمن َثّمَ ُیْحَمل ٰهُؤالء الِخْصَیان الّسود«.
ُ

وداِن ُیَقال صناٌف ِمَن الّسُ
َ
حافاِتِهم أ

ة ِإلی  بّیَ ر بن طاِهر الَمْقِدسّی، َقِد اْعَتنٰی بَنْشِره َو َترَجَمِتِه ِمَن الَعَر حَمد بن َسهل الَبلخّی ـ، ُمَطّهَ
َ
ید أ بى َز

َ
یخ - الَمْنسوب ِإلٰی أ أر ) ِکتاب الَبدء والّتَ

یز، 1907 م.، ص 68 و 69(. کلیمان ُهواْرْت / 1854 - 1927 م.[، ج 4، مدینة بار کلمان هوار ]/  ّیة:  الفرانسو
د ـ، چ: 

َّ
َکدَکنی، 2 ج ـ6 ُمَجل دِرضا َشـفیعِی  مه ]و[ َترَجمه ]و[ َتعلیقات از: دکتر ُمَحّمَ

ّ
ر بِن  طاِهر َمقِدسـی، ُمَقَد یخ، ُمَطّهَ )نیز َسـنج: آَفریِنش و تار

ه، 1374 هـ.ش.، ص 599(.
َ
گ 1، ِتْهران: آ

بـاِن فارسـی اسـت، َدر  کـه از َقدیْم َتریـن نگاِرشـهاِی ُجغرافیائـِی َز ـی الَمغـِرب 
َ
ـم ِمـَن الَمشـِرِق ِإل

َ
ِکتـاِب بسـیار َنفیـِس ُحـدوُد العال 60.  نمونـه را، َدر 
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هلـــــــــــــــــــقم
نهاش انیب نسا شایراسرو وا «انا 73 ا

ل و ُدُوِم َتصحیـِح خویـش از شـاهنامه، َدر بْیـِت  ّوَ
َ
ـق، َدر َهـر دو ویراسـِت أ

َ
آقـاِی دکتـر َجـاِل خاِلقـِی ُمْطل

َکرده اند61 و َدر بْیِت ُدُوم، »خاِدماِن سیاه«62. َنُخست، »خاِدماِن ِسپاه« َضْبط 

َکـرد.  می باَیـد  َضْبـط  سـیاه«  »خاِدمـاِن  بْیـْت،  دو  َهـر  َدر  کـه  می نماَیـد  ُچنیـن  فتیـم، 
ُ
گ کـه  َشـرحی  بـه 

کـه َضْبـِط »خاِدمـاِن سـیاه« را  خوْشـَبختانه، َدر هـر دو موِضـْع، َدستنوشـتهائی َقدیـم از شـاهنامه بوده انـد 
زیـر از »ِاْجِتهاد 

ُ
گ ـِح شـاهنامه َدر َتبدیـِل »خاِدماِن ِسـپاه« به »خاِدماِن سـیاه«  نا ُکَننـد63 و لـذا ُمَصّحِ ییـد 

ْ
َتأ

َدر َبراَبِر َنص« َنخواَهد بود.

ید تا از این َشِبستانیان دور  ذار
ْ

که این »خاِدمان«، خواجگان و خواجه َسرایاِن َشِبستان بوَدند. ُبگ فتیم 
ُ
گ

َکْیکاووس بَزنیم و یکی از ساْخت هاِی َدستورِی گروگاِن »َبرسرٖی خوانی«  َنُیْفتاده ایم َسری نیز به َشِبستاِن 
ریم:

َ
را َدر آنجا ُفروِنگ

ْی پوشـیدگاِن حـَرم  َکْیـکاووس را َبرمی آغاالَنـد تـا سـیاووش را بـه َشِبسـتان و دیـداِر رو کـه سـودابه  آنـگاه 
ُکَند،  کـه او را می َفرمـود تـا بـه َشِبسـتان َرَود و بـا خواهراَنـش دیـدار  بفرسـَتد، سـیاووش، َدر براَبـِر ُسـَخِن شـاه 
َکْیـکاووس َاز َبراِی آزمـودِن او ُچنین راهی پیـِش پاَیش می ِنَهد؛ َپس  کـه ای ْبسـا  مـان می َبـَرد 

ُ
گ َدرمی ماَنـد و 

َکْیکاووس را از این خواسته ُمْنَصِرف ساَزد لیک َدر پایان می گوَید: بِجد می کوَشد تا 
ُبَود ایــــــــن  شــــــــاه  َفرماِن  کــــــــه  ایــــــــدون  ُبــــــــَود64گر  َرفَتــــــــن آییــــــــن  َمــــــــن  را پیــــــــِش  و

کیست؟ ی« َدر »ورا«65  »ورا پیِش َمن َرفَتن آیین ُبَود« َیعنی چه؟ َمْقصود از »و

»سخن اندر ناحیِت سودان و َشهرهاِی وی« می خوانیم: 
کارهـا ... و  ینجـا ُافَتنـد، ... و ایـن مرُدمانـی انـد َبـدِدل و َحریـص انـَدر  کـی »خاِدمـان« بیشـَتر از »... و ایـن ]= ناحَیـِت سـودان[، آن ناحَیتسـت 

ُکَنند به ِمصر آَرند و بفروَشند. ... .« بازرگانان َفرَزنداِن ایشان را بُدزَدند و بیاَرند، و آنجا َخصی 
ِکتاْبخانۀ َطهوری، 1362 هـ.ش.، ص 198 و 199(.   ی الَمغِرب، به کوِشِش: دکتر َمنوِچهِر ُستوده، ِتْهران: 

َ
م ِمَن الَمشِرِق ِإل

َ
) ُحدوُد العال

َمعاِرِف 
ْ
َفْضِل َخطیبی و َمحموِد ُامیدسـاالر ـ، چ: 3، ِتْهران: َمرَکِز داِئَرةال

ْ
بوال

َ
ق - با َهمکارِی: أ

َ
ر: شـاهنامه، به کوِشـِش: َجالِل خاِلقِی ُمْطل

َ
61.  نگ

ق[، چ: 2، 
َ
یراسِت ُدُوِم َتْصحیِح خاِلقِی ُمْطل ق ]و

َ
ُبُزرِگ ِإسالمی، 1389هـ.ش.، 6 / 455، ب 495؛و: شاهنامه، پیراِیِش: َجالِل خاِلقِی ُمْطل

ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1396هـ.ش.، 2 / 502، ب 496.
َمعاِرِف 

ْ
َفْضِل َخطیبی و َمحموِد ُامیدسـاالر ـ، چ: 3، ِتْهران: َمرَکِز داِئَرةال

ْ
بوال

َ
ق - با َهمکارِی: أ

َ
ر: شـاهنامه، به کوِشـِش: َجالِل خاِلقِی ُمْطل

َ
62.  نگ

ق[، چ: 
َ
یراسـِت ُدُوِم َتْصحیِح خاِلقِی ُمْطل ق ]و

َ
ُبُزرِگ ِإسـالمی، 1389هـ.ش.، 6 / 602، ب 2438؛و: شـاهنامه، پیراِیِش: َجالِل خاِلقِی ُمْطل

2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1396هـ.ش.، 2 / 579، ب 2434.
َمعاِرِف 

ْ
، چ: 3، ِتْهران: َمرَکِز داِئَرةال َفْضِل َخطیبی و َمحموِد ُامیدساالرـ 

ْ
بوال

َ
ق - با َهمکارِی: أ

َ
63.  َسنج: شاهنامه، به کوِشِش: َجالِل خاِلقِی ُمْطل

ُبُزرِگ ِإسالمی، 1389هـ.ش.، 6 / 455، ح 21؛ و: ص 602، ح 5. 
64.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 1 /   )293با َضبِط »گر ایدونک«(.

زیر، به َعرض می َرساَنم:
ُ
گ 65.   َاز راِه ِاْسِتْطرادی نا

یر، پیش( َضْبط ُشده است. َبر، ز را«، به َهر سه َحَرَکت )َز َغْت نامۀ ِدْهُخدا، َحرِف یُکِم »و
ُ
َدر ل

ردانی و خواِنِش شاهنامهِی ِفردوسی َروا می نماَید.
َ
 گ

ْ
َپس َدر ِنگاِه َنُخست، ِاْختیاِر َهریک از این خواِنش هاِی سه گانه َدر َمْشکول

لیک این چیزی است َدر َحّد و َاندازۀ َهمان »ِنگاِه َنُخست«. 
ردهاِی نیکو، َمجموعه ای از َمْفروضاِت   سازِی آن، َدر ِکناِر پاره ای َدستآَو

ْ
ق که َدر َزمینۀ خواِنِش شاهنامه و َمْشکول

َ
آقاِی دکتر َجالِل خاِلقِی ُمطل

یراسـِت ُدُوِم  ق ]و
َ
ـر: شـاهنامه، پیراِیـِش: َجـالِل خاِلقـِی ُمْطل

َ
ـِی نامُبـرده، نگ

ّ
ُکل یَکـرِد  فت وگـو داَرنـد )از َبـراِی ُوقـوف َبـر رو

ُ
ُمناَقَشـْت خواِه خوَرنـِد گ

یراسـتۀ  ـق[، چ: 2، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1396هــ.ش.، 1 / َنـَود و َهشـت - یک َصـد و سـیزده(، َدر شـاهنامه ِی و
َ
َتْصحیـِح خاِلقـِی ُمْطل

را« را پیـِش روِی خواَننـده می ِنَهنـد؛ آقـاِی ُمَهنـِدس ُمْصَطفـٰی جْیحونـی َهـم َدر شـاهنامه ِی  یِسشـِی »ُو یْخـِت خواِنشٖی ـ   نو یـش، پاْیفشـارانه ر خو
ـِف »او را« می باشـد و به 

َ
ِگِرفتـه و بَصراَحـت نیـز نوشـته اند: »»ُورا« )vorā( ُمخّف را« را َپـْى  یِسشـِی »ُو یْخـِت خواِنشٖی ـ   نو یـش َهمیـن ر یراسـتۀ خو و
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کـه َمَحـّلِ َبحـِث  فـت: َضْبـِط بیشـَترینۀ َدسْتنوْشـتهاِی ُمعَتَبـِر شـاهنامه، َهمیـن اسـت 
ُ
گ َنُخْسـت باَیـَدم 

ق، َتنها 
َ
ماست؛ َیعنی: »ورا پیِش َمن َرفَتن آیین ُبَود«. َدر َهر دو ویراسِت َتصحیِح آقاِی دکتر خاِلقِی ُمْطل

ِی فلوراْنس، َضبط َکرده َاند: »بر آیین او رفتن آیین بود«؛ که پْیداست 
ّ
ِکتاْبخانۀ ِمل ی از َدسْتنوْشِت  به پْیَرو

ق ُچنین َضْبطها ناِدر نیست و یکی 
َ
َضْبِط ساده ُشده ای است. الَبّته َدر َتصحیِح آقاِی دکتر خاِلقِی ُمْطل

گاه  ِت ضْبطهاِی ُدشـوارَتر،  َهّمّیَ
َ
کیِد َنَظرِی َبلیغشـان َبر أ

ْ
که َعلٰی َرْغِم َتأ از َغراِئِب ِپژوِهِش ایشـان ایَنسـت 

گاه در ُعدول  ِی فلوراْنس ِإصراِر َعجیبی داَرند و 
ّ
ِکتابخانۀ ِمل َدر ِحفِظ َضْبطهاِی ساده ُشـدۀ  َدسْتنوْشـِت 

ـوی: - »َترَجَمـه ْی َپْهناوری« اسـت لیک جاِی آن، 
َ
از َضْبطهـاِی ُدشـواِر آن. ... ایـن ُسـَخن را - بـه قـوِل مول

اینجـا نیسـت. ... َمْن َبنـده نیـز بَنْقـْد َترجیـح می دَهـم - چه اینجا و چـه ُجز اینجا - َحّتٰی به ِاسـِتْطراْد وارِد 
َبحث از َمواِضِع ُمناقشـه پذیِر ویراسـِت َجناِب ایشـان َنَشـوم و »َسـری را که َدرد َنمی ُکَند َدستمال َنَبنَدم«؛ 
کـه َصـد البّته َحَسـنات و َخَدماَتش به دوسـتاراِن شـاهنامه  کـه ایـن َمـرِد کوشـا -  چـه دیـده ام و دیده ایـد66 
فـاظ و َتعابیـر 

ْ
ل

َ
گاه از چگونـه أ ْی جـاِی ِإْنـکار نیسـت -، َدر داَوری َدر بـاِب ُمْنَتِقـداِن خویـش،  بـه هیـچ رو

و َمفاهیمـی یـاری می جوَیـد و چـه پندارهـا می َپـرَوَرد!!! ... َپـس ِعجالـًة َسـِر خویـش می گیـَرم و بـه َهمیـن 
ق، از 

َ
ِإشـاَرت َبَسـنده می ُکَنـم؛ تـا ِصْرًفـا َمْعلوم داشـته باشـم که َضْبِط سـادۀ ُمْختـاِر آقاِی دکتر خاِلقـِی ُمْطل

ِر شـاهنامه و به َتَبِع آنها َدر َبعِض چاپهاِی  ّخِ
َ
که َدر َبعِض ُنَسـِخ ُمَتأ َکما این  َمَحّلِ َبْحِث ما بیرون اسـت؛ 

فت وگوِی ما َنخواَهد بود؛ به جاِی 
ُ
گ که آنها َهم مورِد  ری آَمده اسـت 

َ
شـاهنامه، َضْبطهاِی ساده ُشـدۀ دیگ

کـه ُپرِسـش انگیز و ناروَشـن بـوده اسـت، آَورده انـد: »ازآن َپس َمـرا َرْفَتن آیین  »ورا پیـِش َمـن َرْفَتـن آییـن ُبـَود« 
ران است.  

َ
رانۀ رونویسگ

َ
که پْیداست َدسْتکاری هاِی چاره گ ُبَود«67؛ یا: »َمرا پیِش او َرْفَتن آئین ُبَود«6۸؛ 

یافته از: ُمْصَطفٰی جْیحونی،  صورت هاِی »َورا« و »ِورا« نیز آمده است« ) شاهنامۀ ِفردوسی، َتصحیِح ِانِتقادی، ُمَقّدمۀ َتحلیلی، ُنکته هاِی نو
ِکتاِب ِصْفر، ص 147(. چ: 3، ِاْصَفهان: ِاْنِتشاراِت شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، 

بانـی )بـه َتفصیـِل َمذکـور َدر:  ـْه َنمی نماَیـد، و َهـم قیـاِس َز را« ُمَوّجَ رسـوْی، از َچشـم انداِز َتحقیقـاِت زباْنشـناختی، پاْیَفشـاری  َبـر خواِنـِش »ُو
َ
از دیگ

دَجعَفِر یاَحّقی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهنگستاِن  َمجموعۀ َمقاالِت َهماِیِش هزارۀ شاهنامه - 24 و 25 ُاردیِبِهشِت 1390 ]هـ.ش.[ ـ، به کوِشِش: ُمَحّمَ
شَرِف صاِدقی ـ(، و َهم 

َ
ِم دکتر َعلی أ

َ
کلماِت شاهنامه«، به َقل ِظ َبعضی 

ُ
ّف

َ
فتاِر: »َدربارۀ َتل

ُ
گ َدِب فارسی، 1392 هـ.ش.، ص 373 - از 

َ
بان و أ َز

باِن  زگاراِن َز را« را َدر آن رو یِسِش »َو َشواِهِد ِنسَبًة ُپرُشماری از َضبطهاِی َمْشکول َدر ُنسخه هاِی َخّطِی َقدیِم فارسی، ُوجود و ُشیوِع خواِنش / نو
ُکَهن دیده  را« نیز َدر ُشماری از َمْتنهاِی  یِسِش »ُو فتار ـ(. الَبّته خواِنش / نو

ُ
گ ر: َهمان، ص 373 و 374 - از َهمان 

َ
یید می ُکَند )نگ

ْ
فارسی َتأ

فتار ـ(.
ُ
گ ر: َهمان، ص 374 - از َهمان 

َ
می َشَود )نگ

که:  ه است  جاِلِب َتَوّجُ
باْنِشناختِی َجدید و َمناِبِع  َدُه اهلُل ِبُغفراِنه ـ، سالها پیش از این، و بى َدستَرس به َتحقیقاِت َز دَتقِی َبهار - َتَغّمَ َعراْء ُمَحّمَ ُاستاِد َانوشه یاد َمِلُک الّشُ

یِسش هاِی َمسطور َدر َمْخطوطاِت َعتیِق پارسی، نوشته بود: کی از نو حا
که به جاِی »وی را« و »او را« بَتخفیف ِاسـِتعمال َشـَود، َترکیبی اسـت از »وی« و »را« و به َهمین سـبب ُاسـتاداِن ما َدر ُخراسـان آن  را«  »کلمۀ »و
ل بخواَند، َدر اشـتباه اسـت؛ چه َدر این صوَرت بایسـتی  ِف »او را« اسـت و به َضّمِ أّوَ

َ
ُکَند که ُمَخّف مان 

ُ
گ گر َکسـی  ل خوانده اند؛ و ا ّوَ

َ
را به َفتِح أ

ل ست و َهرگاه یاِء او َحذف َشَود واو َمفتوح باقی می ماَند.« ّوَ
َ
را«، و »وی« به َفتِح أ »ُارا« باشد، نه »َو

َسـۀ ِاْنِتشـاراِت  ِکتابهـاِی َپَرسـتو - بـا َسـرمایۀ مَؤّسَ ـَعرا ـ، چ: 4، ِتْهـران:  دَتقـِی َبهـار - َمِلـُک الّشُ ِر َنثـِر فارسـی ـ، ُمَحّمَ یـِخ َتَطـّوُ )َسْبْک شناسـی - تار
میرَکبیر ـ، 1355 هـ.ش. ، 1 / 379 - هاِمش ـ(.  

َ
أ

صالنی - و - َمعصومه پورَتقی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت 
َ
ق(، به ِاهِتماِم: َفرهاِد أ

َ
ر: َارِج ِخَرد )َجْشْن نامۀ ُاستاد َجالِل خاِلقِی ُمطل

َ
66.  نمونه را، نگ

ید، 1396 هـ.ش.، ص 43 و 44.  ُمروار
سـاِس چاِپ ِاْنِتشـاراِت بروخیم( به ِاهِتماِم: َبهمِن َخلیفۀ بناروانی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت َطالیه، 1393 هـ.ش.، 

َ
67.  شـاهنامۀ فردوسـی )َبر أ

ِد َدبیرسـیاقی، چ: 1، ِتْهران: َنْشـِر َقْطره، 1386هـ.ش.، 2  د ُمَحّمَ بوالقاسـم ِفردوسـِی طوسـی، به کوِشـِش: دکتر َسـّیِ
َ
1 / 522؛و: شـاهنامۀ َحکیم أ

.555 /
َسۀ ِاْنِتشاراِت فراْنکلین(،  ِکتابهاِی جیبی )با َهمکارِی: مَؤّسَ 68.  شاهنامۀ ِفردوسی، َتصحیِح: ژول مول ]/ُمل[، چ: 2، ِتْهران: شرَکِت ِسهامِی 
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ردیم به َضْبِط بیشترینۀ َدسْتنوْشتهاِی ُمعَتَبِر شاهنامه: »ورا پیِش َمن َرْفَتن آیین ُبَود«. ُپرِسش این 
َ
بازمی گ

کیست؟ ی« َدر »ورا«  که: »ورا پیِش َمن َرفَتن آیین ُبَود« َیْعنی چه؟ َمْقصود از »و بود 

ـل بـه ِذْهـِن خـوِد َمـن ُخطـور  ّمُ
َ
کـه َدر َنُخسـتین َتأ یارویـی بـا ایـن بْیـِت شـاهنامه، َنُخسـتین ِاحِتمالـی  َدر رو

َکْیـکاووس - باَشـد. َبریـن ُبْنیاد، سـیاووش می گوَید:  کـه ُسـَخْن راِجـع بـه خـوِد »شـاه« - َیعنـی:  َکـرد آن بـود 
َکْیکاووس خود  که  که َمن باَید به َشِبسـتان برَوم، شایسـته و َرسـم و راه این اسـت  ر َفرماِن شـاه ایَنسـت 

َ
گ َا

پیشـاپیِش َمـن بـه َشِبسـتان بـَرَود و َمـرا َتنهـا بـه حـَرم َروانـه َنُکَنـد! بـه ِعباَرتـی: َحضَرتشـان جلـو بُیْفَتْنـد و 
پیشاپیش َتْشریف بَبَرند، تا َمِن سیاووش َهم ُماِزِم ِرکاِب ُهمایونی باَشم!

یید می ُکَند 
ْ
رمی َتأ

َ
ُمِهْم ترین ِإشکاِل این َبرداشت، آن است که َکْیکاووس، َدر ِإدامه، ُسَخِن سیاووش را بگ

کـه خـود پیـش بُیْفَتـد و به َشِبسـتان بَرَود، َبرَنمـی داَرد. َپس هویدا می َشـَود که   َقَدمـی َدر ایـن راه 
ً

َولـی َعَمـا
َکرده اسـت، این َمقوله  یید 

ْ
َکْیکاووس با َتْحسـین و َتْمجید َتأ ُچنین ُسـَخنی َدر میان نبوده اسـت و آنچه 

که به خاِطِر ما َرسیده. نیست 

َدر یکـی از چاپهـاِی ُمَحّشـاِی شـاهنامه، نویَسـندۀ توضیحـات، َدر َمقـاِم إیضاِح »ورا پیـِش َمن َرفَتن آیین 
کـه باَیـد َرفـت و َنـه  کـه پیـِش  فته انـد 

ُ
گ ّمـا َنـه 

َ
کـه مـن پیـِش او بـروم«6۹. أ ُبـَود« نوشـته اند: »یعنـی الزم اسـت 

َکشید. که این َمعنی را چگونه از این ِعباَرت بَدر می َتوان  فته اند 
ُ
گ

َمجِلـِس  َتْقریـراِت  از  کـه  آنگونـه   ،- َبقـاه  اهلُل   
َ

طـال
َ
أ  - مـا  خـوِد  َشـْهِر  ِمْفضـاِل  شـاهنامه پژوهاِن  از  یکـی 

شاهنامه خوانی شـان َمْنقول اسـت، »ورا«ِی »ورا پیِش َمن َرفَتن آیین ُبَود« را به سـودابه راِجع ِانگاشـته اند 
کار َرْفته اسـت؛  که: سـودابه را پیِش َمن »َرفَتن« آیین اسـت و »َرفَتن« َهم به َمعناِی »آَمَدن« به  فته اند 

ُ
گ و 

که باَید َنزِد َمن )سیاووش( بیاَید.  پس َیعنی: این سودابه است 

زاِرِش بْیِت مورِد َبحِث ما نوشته اند: 
ُ
گ َکّزازی، َدر  ُاستاد دکتر میرَجال الّدیِن 

ُبـرِد شـگفت َسـَبب ُشـده  کار کار َرفتـه اسـت و ایـن  کارُبـردی شـگفت، بـه جـاِی »آمـدن« بـه  »»َرْفَتـن«، َدر 
که  که َدر ف ]= َدستنوشـِت شـاهنامۀ فلورانس[ به جاِی »ورا پیش من«، »مرا پیش او« آورده شـود  اسـت 
کـه می بایـد او را بـا موبـدان و  کاوس را می گویـد  بی گمـان نادرسـت اسـت: سـیاوش، خشـمگین و آزرده، 
که او را به مشکوی و نزِد َزنان  دانایان همنشین و هم سخن بگرداَند و آییِن َرزم و َبزم را به او بیاموَزد، َنه آن 
که سودابه و او یکدیگر را ببیَنند،  ْی فرماِن شاه این است  گر به هر رو که: ا ّما َدر َفرجام می افزاَید 

َ
بفرسَتد؛ أ

آنکـه می بایـد بـه نـزِد سـیاوش بیاَیـد و او را ببیَنـد، سـودابه اسـت و روا نیسـت کـه سـیاوش به مشـکوی و به 
دیداِر سودابه بَرَود.«70.  

1353 و 1354 هـ.ش.، 2 / 106.
َزنـه، 1385 هـ.ش.، 1  بیات[  به ِاهِتمـاِم: دکتـر توفیـق هـ. ُسـْبحانی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت رو

َ
69.  شـاهنامه، ]َبـر پایـۀ چـاِپ ُمسـکو، بـا َکْشـف األ

/ 390، هاِمش.
َکـّزازی، ج  3، چ: 6 )بـا ِإصالحات(، ِتْهران: سـازماِن ُمطالعه و  ـزاِرِش شـاهنامۀ فردوسـی(، دکتـر میرَجالل الّدیـِن 

ُ
گ یراِیـش و  70.  نامـۀ باسـتان )و
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این َبرداشتها نیز از بْیِت یادُشده ُدُرست نیست.

کـه َدر داسـتاِن شـاهنامه،  کـه »َرْفَتـن« َدر اینجـا بـه َمعنـاِی »آَمـَدن« اسـت71، می بینیـم  ـر بَپذیریـم 
َ
گ َحّتـٰی َا

ییدی 
ْ
رم و ُپرشوِر سخِن سیاووش، او را به َنزِد سودابه می ِفِرستد. این چگونه َتأ

َ
گ ییِد 

ْ
َکْیکاووس، ِضْمِن َتأ

زوِم آَمَدِن سودابه َنزِد سیاووش َتواَند بود؟!
ُ
َبر ل

یکی از شاهنامه ِپژوهاِن جوان پیْشِنهاد می کرد »ورا« را َدر اینجا به معناِی به خاِطِر وی و از َبراِی وی72 بگیریم 
ْعلٰی َحْضَرِت 

َ
ِب ِرضاَیِت أ

ْ
و ِمصراِع »ورا پیِش َمن َرفَتن آیین ُبَود« را ُچنین َمعنی ُکنیم: به خاِطِر شاه و َبراِی َجل

ر باَید بَرَوم!(.
َ

ُهمایونی!، پیِش َمن / َنزِد َمن / به َعقیدۀ َمن که سیاووَشم، َرفَتن َصحیح است )و دیگ

گویا این َبرداشت نیز با َزباِن شاهنامه َچندان سازگار َنمی نماَید.
دیـب و فاِضل و شاهنامه شـناِس مرا َبرین داشـته بود که َدر َمقاِم 

َ
کـِی بْیـت، َحّتـٰی یکـی از دوسـتاِن أ ِگِرْهنا

ت این اسـت: 
َ
زیر و ُدُرسـِت ل

ُ
گ که خواِنِش نا ُکَند - و َبر این پیشـِنهاد نیز پاْی بَیفشـاَرد -  راْیَزنی پیشـِنهاد 

ی، َنـزِد سـودابه، و »َمـْن َرفَتـن« از بـاِب  »ورا پیـْش، َمـْن َرفَتـن آییـن ُبـَود«! و آنـگاه »ورا پیـْش« یعنـی: پیـِش و
گر َفرماِن شـاه  ـِف َغریب - َمعناِی بْیت این اسـت که: ا

ّ
َقلـِب ِإضافـه!!! یعنـی: َرفتـِن َمـن!، و - بـا ایـن تکل

این است، َرفتِن َمن پیش سودابه ُدُرست و عْیِن َصواب است!

« پیْشِنهادِی خود را نیز به  فَتم. ایَنْک َرواست »راِه َحّلِ
ُ
که دیده و شنیده بوَدم، بازگ ران را تا آنجا 

َ
قواِل دیگ

َ
أ

ُکَنم: َعرض بَرساَنم و َبر ِمَحّکِ َصْیَرفیاِن ُسَخن َعرضه 
»ورا پیِش َمن َرفَتن آیین ُبَود« َیعنی: َنزِد َمن و به باَوِر َمن که سیاووَشم، َرواْن ُشَدِن َفرماِن شاه،  آیین و عْیِن 

ُکَنم. که ُحْکِم شاه َنفاذ یاَبد، و َمِن سیاووش، َفرماِن شاه را ِاْمِتثال  َصواب است. / َصواب آن است 

گرِو »ِإرجاِع َضمیر«ست. یافِت ُدُرسِت »ورا پیِش َمن َرفَتن آیین ُبَود«، َدر  گویا خواِنش و َاْنَدر
ـِت 

َ
کـه َدر ل ـرَدد 

َ
ـرَدد، َنـه بـه سـودابه، بلکـه بـه »َفرمـاِن شـاه« بازمی گ

َ
کْیـکاووس َبرمی گ ْی« َدر »ورا«، َنـه بـه  »و

َنُخسِت بْیت َمْنصوص است.

ُعقـول َحّتـٰی از َجمـادات و 
ْ
ُنْکتـۀ َدسـتورِی بْیـت، َجـواِز ِإْرجـاِع َضمیـِر »وْی« )َدر »ورا«( اسـت بـه غْیـِر َذِوی ال

َمفاهیم.73

ُکُتِب ُعلوِم ِإْنسانِی داِنْشگاهها )َسْمت( / َمرَکِز َتحقیق و توسعۀ ُعلوِم ِإْنسانی، 1390 هـ.ش.، ص 209. یِن  َتدو
کار َرَود، ِاسِتْغراب َنَفرمایید.  که »َرفَتن« َدر جایى به معناِی »آمدن« به  71.  از این 

ر:
َ
بَنْقْد نگ

یَسـندگاِن پیشـین(، دکتـر َمحمـوِد  َینـدگان و نو گو بـاِن فارسـی َبـر پایـۀ شـاهنامۀ ِفردوسـی و َسـنِجش بـا ُسـَخِن   شـاهنامه و َدسـتور )یـا: َدسـتوِر َز
َشفیعی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه ِتْهران، 1377هـ.ش.، ص 281. 

ر:
َ
نیز نگ

کَبِر ِدهُخدا - َرِحَمُه 
َ
واه که یکی از شاهنامه است و َمعناِی َمذکور َهم از یادداشتهاِی خوِد َعاّلمه َعلی أ

ُ
گ َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »َرفَتن« )با دو 

ُ
 ل

اهلُل َتعالٰی - ست(.
72.  َیعنی چیزی از َمقولۀ »خدا را« َدر: »ِدل می َرَود ِز َدسَتم؛ صاِحبِدالن خدا را!«.

ر:
َ
73.  از َبراِی پیشینه و َجواِز ُچنین ِإْرجاِع َضمیری َدر شاهنامه و ُجز آن نگ
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گاْه  شـتگان 
َ

ذ
ُ
گ کـه  ُکَهـن دیده ایـم  یخـی را َهمـۀ مـا می دانیـم و در ُمتـوِن  ایـن ُنْکتـۀ راِجـع بـه َدسـتوِر تار

ُعقول به 
ْ
ی ال ُعقـول ِاْخِتصـاص یافته اسـت َاز َبـراِی غْیـِر َذِو

ْ
ی ال َضمایـری را کـه َدر َزبـاِن فارسـِی امـروز بـه َذِو

کارمی ُبرده اند.

ـری 
َ
گاْم پیـش می ِنَهـد و چاره گ کـه  َبرَسـرٖی خوانی اسـت  َدر  َتنهـا  ُنْکتـۀ َدسـتورِی پیِش پاُافتـاده،  َهمیـن 

ی« )َدر »ورا«( به  می ُکَنـد؛ َورَنـه، َدر َسرَسـرٖی خوانی، بی ِاْختیـار عـاداِت ِذْهنـی و َزبانِی ما َاز َبراِی َضمیـِر »و
َکْیکاووس است یا سودابه. َهریک  که َمرِجِع َضمیر،  د می ماَند  رَدد، و ِلذا ُمَرّدَ

َ
ُدنباِل َمرِجعی ِإْنسانی می گ

ِگِرِه َمْعنائی َنمی َبَرد. شاِیِش 
ُ
گ از این دو را با خواِنْشهاِی ُمخَتِلف می آزماَید و راهی به َسرَمْنِزِل 

شاَید.
ُ
ِگِرْه را می گ ی« )َدر »ورا«( به »َفرماِن شاه«،  شِت »و

َ
بازگ

َدب است. 
َ
هِل أ

َ
»َرفَتِن َفرمان« نیز به َمعناِی َنفاِذ ُحْکم، َمْعروِف ُحضوِر ُعموِم أ

ُکَنند، از  َغویاِن َقدیم َوقتی که خواسته اند واژۀ تازِی »َنفاذ« را َاز َبراِی پارسٖی َزبانان إیضاح 
ُ
از ُبْن، َبرخی از ل

َتعابیری چون »َرواْن ُشـَدِن َفرمان«، »َرواْن ُشـَدِن حکم«، »َرواْن ُشـَدِن َقضا و َفرمان و آنچه بدان ماَند« یاری 
ُجسته اند74.

فوظات و َمْکتوباِت 
ْ
غاتی چون »َفرماْنَروا« و »َفرماْنَروایی« نیز َهمه روزه َدر َزباِن فارسـی َروان اسـت و َدر َمل

ُ
ل

کار می َرَود. هِل َزبان به 
َ
أ

َخْیِر َتِجُدوه«75، واَپسین نمونه را، ُدعاِی 
ْ
لوا ِبال

َّ
ُسَخن دراز ُشد. پس َدستوری می خواَهم تا به َمْصدوَقۀ »َتَفأ

ِب خْیِر َحکیِم طوس َقرار ِدَهم.
َ
نیک و َطل

ماَنـت و َبـر َحسـِب َمنَبـع بـه 
َ
کـه بایسـت بـا أ گاْه بَحـق از دراْزدامانـِی َبْخشـهائی از شـاهنامه  کـه  ِفردوسـی 

ْبیاِت 
َ
َکـم یکـی دو بـار َدر َتضاعیـِف أ ـِت خـود را َدسـِت 

َ
شـته و ایـن َمال

َ
َنْظـم َدرمـی آَورده اسـت َملـول می گ

شـاهنامه ِإْظهـار َهـم َفرمـوده اسـت76، َدر پایـاِن َسـراِیِش َبْخـِش دراْزدامـاِن پادشـاهِی ِاْسـَکْنَدر، ایـن »َعَقبـۀ 

ِکتابهاِی َپَرسـتو، 1355 هـ.ش. ، 1 / 377 - 380؛و:  ـَعرا(، چ: 4، ِتْهران: 
ُ

دَتقِی َبهار )َمِلُک الّش ِر َنثِر فارسـی(، ُمَحّمَ یِخ َتَطّوُ َسْبْک شناسـی ) تار
شاهنامه و َدستور، دکتر َمحموِد َشفیعی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه ِتْهران، 1377هـ.ش.، ص 165 و 166.

ُقرآِن َمْنسـوب به َشـریِف ُجرجانی  و 
ْ
َزنی و تاج الَمصاِدِر َبْیَهقی و َترجماُن ال رد از: الَمصاِدِر زو فتآَو

ُ
گ َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »َنفاذ«، َدر 

ُ
ر: ل

َ
74.  نگ

َبهاِر َعَجم و آَنْندراج. 
یابیَدش. 75.  َیعنی: فاِل نیک َزنید تا ]نیکی َفراز آَیدتان و[ َدر

ُقرآن، 
ْ
ِمیزان فی َتْفسـیِر ال

ْ
ر: ال

َ
ّقی َفرموده اند )نمونه را، نگ

َ
م، »َحدیِث َنَبوی« َتل

ْ
هِل ِعل

َ
َخْیـِر َتِجُدوه« را، َبعِض أ

ْ
ـوا ِبال

ُ
َخْیـِر َتِجـُدوه« یـا »َتَفاَءل

ْ
ـوا ِبال

ُ
ل

َّ
»َتَفأ

ة، 19 / 77؛و: َتفسیِر نمونه، چ: 18،  ِعلمّیَ
ْ
سة: َمْنشورات َجماَعِة الُمَدّرِسین ِفی الَحوزِة ال

َ
باَطبائّی، ُقم الُمَقّد دُحَسْین الّطَ د ُمَحّمَ ّیِ الَعاّلَمة الّسَ

ُم ِعْنَد اهلل.
ْ
6 / 317(. با َفْحصی ِإْجمالی َدر َمجامیِع ُمْعَتَبِر َحدیثی نشانی از آن َنیافَتم؛ و الِعل

ْرْجِمْهر اسـت؛ آنجا که  ْت هاِی ِفردوسـی، َدر پایاِن ُپرِسـش و پاُسـخ هاِی َنَفْسـگیِر ِحْکمی و َاْنَدرزِی نوشـیْن َروان و بوَز
َ
76.  یکی از این ِإْظهاِرَمالل

می َفرماَید:
مــــــــاه و  خورشــــــــید  ُخداَونــــــــِد  از  شــــــــاه!ِســــــــپاس  ِز  و  ْرْجِمْهــــــــر  بوَز ِز  َرْســــــــَتم  کــــــــه 
ُبن، بــــــــه  آَمــــــــد  گیــــــــَرت 

ْ
ِدل کاِر  ایــــــــن  َســــــــُخنچــــــــو  رانــــــــی  کــــــــه  باَیــــــــد  شــــــــْطَرْنج  ِز 

) شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 2 / 1535(.
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قـب می ِدَهـد و َدر بـاِب 
َ
ری داسـتاِن دراِز ِاْسـَکنَدر را، از راِه َمجـاْز »َسـّدِ ِاْسـَکْنَدری« ل

َ
کاِر َسراِیشـگ ُدشـواِر« 

به َفرجام آَورَدَنش می َفرماَید:
ِاْســــــــَکْنَدری  َســــــــّدِ  یــــــــن  َاز ْشــــــــَتم 

َ
ذ

ُ
َهمــــــــه ِبْهَتــــــــری بــــــــاد و نیک اْخَتــــــــری77گ

و  جـو  بهتـری  همـه   / اسـکندری  سـد  ایـن  از  »گذشـتیم  َضْبـِط  بـا  را  بْیـت  ایـن  ِدْهُخـدا،  َغْت نامـۀ 
ُ
ل َدر 

کی« آَورده اند. واِه واژۀ »ِبهَتری« به َمعناِی »نیکی؛ نیکویی؛ زیبایی؛ خوبی؛ پا
ُ
گ نیک اختری«، 

می گوَیم:
َغْت نامـۀ ِدْهُخـدا ذْیـِل ایـن َمعنـی 

ُ
کـه َدر ل واهانـی 

ُ
گ ـر از 

َ
کـه َمْن َبنـده َدرمی یاَبـم، َدر دو بْیـِت دیگ آنگونـه 

ْکِر واژۀ  ِ
ّ

خیرالذ
َ
َسـف این َمعنـاِی أ

َ ْ
آَورده انـد، »ِبْهَتـری« بـه َمْعنـاِی َسـاَمت و َتْنُدُرسـتی اسـت؛ َهرَچند َمَع ال

م ُافتاده است.
َ
َغْت نامۀ ِدْهُخدا از َقل

ُ
»ِبْهَتری« از ُبْن َدر ل

ر، اینهاست: 
َ

 آن دو بْیِت دیگ
کــــــــز او مــــــــرد را  اســــــــت٭ســــــــخن بــــــــه ز شــــــــّکر  بهتــــــــری  فرومایگــــــــی  درِد  ز 

 )که به َنْقل از ناِصِر ُخسرو آَورده اند(.

بادا  تــــــــو  نصیب  بهتــــــــری  و  شــــــــدم  رش ٭به  چهــــــــرۀ تــــــــو چــــــــون گل طری و بــــــــراو

)که به َنْقل از سوزنی آَورده اند(.

این »ِبْهَتری« به َمْعناِی َساَمت و َتْنُدُرستی، و »ِبْهَتر« به َمْعناِی ساِلم و َتْنُدُرست، َدر بسیاری از َمْتنهاِی 
َقدیِم پارسی آَمده است. 

نمونه را، َدر نوروزنامهِی َمْنسوب به َخّیاِم نیشابوری آَمده است: 
ی ِبْهَتر گشت  »... به بخارا زنی بود دیوانه ... ... آغاز سخن عاقانه کرد چنانک مردم را گمان افتاد که و

از دیوانگی ...«7۸.

ردید.
َ
گ گشت از دیوانگی« َیعنی: ِشفا یاْفت، ساِلم ُشد، ُجنونش زاِئل  »ِبْهَتر 

َغراِئب نیز بارها آَمده است.7۹
ْ
»ِبْهَتر« به َمْعناِی ساِلم و َتنُدُرست، َدر ُتْحَفة ال

یده و سَپس  رگاِه ُسهراب را َدر
َ

که ُرسَتم با ِدْشنه جگ َدر خوِد شاهنامه، َدر داستاِن ُرسَتم و ُسهراب، آنجا 

یم. ر که از پایاِن داستاِن ِاْسَکْنَدر می آو ری، َهمین ِفْقرۀ الَبّته به طوِر ِضْمنی 
َ
و دیگ

77.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 1 / 1175.
ز(، ]َمْنسوب به[ َحکیم ُعَمر َخّیاِم نیشابوری، به َسعی و َتصحیِح: ُمْجَتبٰی میُنوٖی، چ: 1،  یخ و آداِب َجْشِن نورو زنامه )َدر َمنَشأ و تار 78.  نورو

کاوه ِی طهران(، ص 24 و 25.   ِکتاْبخانۀ  ساطیر، 1380 هـ.ش. )ُافست از روِی: چاِپ 
َ
ِتْهران: ِاْنِتشاراِت أ

سـناِد َمْجِلِس 
َ
ّیـوب الحاِسـب َطَبـری، به َتصحیـِح:  َجـالِل َمتینـی، چ: 2، ِتْهـران: ِکتابخانه، موزه و َمرَکِز أ

َ
ـد بـِن أ َغراِئـب، ُمَحّمَ

ْ
ـر:  ُتْحَفـة ال

َ
79.  نگ

شوراِی ِإْسالمی، 1391 هـ.ش.، ص 138 و 162 و 202 و 221 و 261 و 269 و 270.  
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ب می ُکَند، می خوانیم:
َ
َکْیکاووس نوْشدارو َطل شته است و از 

َ
گ َکردۀ خویْشَتن پشیمان  َبر 

ُتســــــــت             ْنــــــــِج 
َ
گ َدر  کــــــــه  نوْشــــــــدارو  ُکَنــــــــد َتْنُدُرســــــــت،َازان  ُکجــــــــا َخْســــــــتگان را 

ْکنون بــــــــه َپْىبــــــــه َنْزدیــــــــِك َمــــــــْن با َیکــــــــی جــــــــاِم َمْی             ر ِفِرْســــــــتی َهــــــــم ا
َ
گ َســــــــَزد 

َشــــــــَود             ِبْهَتر  تــــــــو  َبْخــــــــِت  بــــــــه  کو  ــــــــر 
َ

َشــــــــَود80َمگ ِکْهَتر  تــــــــو  َتْخِت  پیــــــــِش  َمْن  چو 

یاَبد، ساِلم َشَود. »ِبْهَتر شود« َیعنی: ِشفا یاَبد، َتنُدُرستی اش را باْز

َحّتـٰی َدر ُمحـاَوراِت روْزَمـّرۀ ُشـماری از پارسـٖی َزبانان، َهنـوز »ِبْهَتـری« بـه َمْعنـاِی َسـاَمت و َتْنُدُرسـتی، و 
»ِبْهَتر« به َمْعناِی ساِلم و َتْنُدُرست، به کار می َرَود. َمن خود بارها از َبعِض »ِکرماْنشاهیاِن« ِدل افروِز ِمْهربان 
َکرده اند: »ِبهَترید؟« و  ُپرسی از َمن ُسؤال 

ْ
حوال

َ
که َدر َمقاِم أ َکرده ام، شنیده ام  کاری پیدا  که با ایشان َسر و 

که: »خوبی؟ َتنُدُرستی؟ َساَمَتت َبرَقرار است؟«. َمنظورشان این بوده است 

کـه »ِبْهَتـری« بـه َمْعنـاِی َسـاَمت و  ُبـُزرگ َهـم، ُچنیـن می نماَیـد  ْفتۀ ِفردوسـِی 
ُ

بـاری، َدر آن بْیـِت پیشـگ
َتْنُدُرستی باَشد:

ِاْســــــــَکْنَدری  َســــــــّدِ  یــــــــن  َاز ْشــــــــَتم 
َ

ذ
ُ
نیک اْخَتــــــــریگ و  بــــــــاد  ِبْهَتــــــــری  َهمــــــــه 

ر 
َ

که َدر ِشـعِر دیگ َهْمِنشـینِی »ِبْهَتری« و »نیک اْخَتری«، َهمان َهْمِنشـینِی »َسـاَمت« و »َسـعاَدت« اسـت 
واه می آَوَرم 

ُ
گ ُسـَخْنَوراِن ما َهسـت. نمونه هاِی این َهْمِنشـینِی »َسـاَمت« و »َسعاَدت«، بسـیار است. یک 

که َفرمود: از خواجۀ شیراز، حاِفظ، 
َســــــــاَلِمی81پیاِم دوست شنیَدن َسعاَدَتست و َسالَمت ُســــــــَعاَد  ٰی 

َ
ِإل ی  َعّنِ ُغ  ِ

ّ
الُمَبل َمِن 

ِکتابـی ُبـُزرگ و ُپرمایـه چون شـاهنامه، بسـیار اسـت. آنچـه نمونه وار به  جـاِی باْزخوانـی و َبرَسـرٖی خوانی َدر 
ـزوِم »َبرَسـرٖی خوانِی« َزبـاِن شـاهنامه؛ و ایـن، َبْحثـی 

ُ
عـا َدر ل

َ
واهـی بـود َبـر َتْبییـِن ُمّد

ُ
گ َعـرض َرسـانَدم، َتْنهـا 

که بدین زودی داماِن آن َفراهم آَید.  نیست 

گرامی اوسـتاِد ناَزنیَنم، َانوشـه یاد  شـِت 
َ

ذ
ُ
رِد َدرگ

َ
که به یاِد ُدُومین سـالگ که َمرا َفرموَدند تا َدر َمْجِلسـی  َزمانی 

رَدد، َدربارۀ 
َ
که َروانش َدر مینو شاد و از َاْنُدهان آزاد باد! - َبرپا می گ ُاستاد َجْمشیِد َمظاِهری )ُسروْشیار( - 

کار می ُبـرد: »ُنطـق  کـه خـوِد او دوسـت می داشـت و بـه  شـاهنامه و َزبـاِن آن ُسـَخنی براَنـم، یـا بـه َتعبیـری 

80.  شاهنامه، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، 1 / 281.
یِن: دکتر َسـلیِم نْیسـاری، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1387 هـ.ش.، ص  سـاِس ُنسـخه هاِی َخّطِی َسـدۀ ُنُهم(، َتدو

َ
81.  دیواِن حاِفظ )َبر أ

511، غ 473، ب 2.
د حاِفِظ  ر: دیـواِن حاِفظ، خواجه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ

َ
َدر َبعـِض َدسْتنوْشـتهاِی ُکهنـۀ دیـواِن حاِفـظ َهم »َسالَمتسـت و َسـعاَدت« آَمده اسـت )نگ

ری، چ: 2، ِتْهران: شرَکِت ِسهامِی ِاْنِتشاراِت خواَرزمی، 1375 هـ.ش.، 1 / 937(.
َ
یِز ناِتل خاْنل ]شیرازی[، به َتصحیح و توضیِح: َپرو

که:  ُکَنم  باب این را َهم َعرض 
ْ
َطْرًدا ِلل

ـِد سـودِی ُبْسـَنوی، َترَجَمـۀ: دکتـر ِعْصَمـِت َسـّتارزاده، 4 ج، چ: 5، ِتْهـران:  َدر َبعـِض ُنَسـِخ دیـواِن حاِفـظ )َسـنج: َشـرِح سـودی َبـر حاِفـظ، ُمَحّمَ
، َمسعوِد َفرزاد،  ِت َغَزلها - س تا پایاِن یـ 

َ
صال

َ
َکِلمات و أ ِت  ین - و - ِاْنِتشاراِت نگاه، 1366 هـ.ش.، 4 / 2509؛و: حاِفظ: ِصّحَ ّر ِاْنِتشاراِت َز

ع نیست )/ َنبوده است(. ّمَ
َ
وی ]ِی ساِبق[، 1349 هـ.ش.، ص 1354(، این بْیت، ُمل

َ
شیراز: ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه َپهل
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ـزاری َبـر جـاِی آن ُبـُزرگ َپذیُرفتـم و َبریـن َبرِنهـاَدم تـا َدربـارۀ َزبـاِن شـاهنامه و 
ُ

ُکَنـم«، بی ِدَرنـگ از راِه َحْقگ
زیَدم و چرا 

ُ
»َبرَسری خوانِی« آن با ُشما دوستاراِن َفرَهْنگ و دانائی ُسَخن بگوَیم. ... چرا این موضوع را َبرگ

ِگِرفَتم؟ ... چون َهْمِنشـینِی ناِم »َجْمشـیِد َمظاِهری« و »  شـاهنامه« َمرا به سـالهاِی  کاِوش  این َزمینه را به 
که او داد، َدر ِذْهن و  َکرَدم و یاِد پاُسخی را  ها پیش از این از ُاستاد 

ْ
که دیرسال دور ُبْرد و خاِطرۀ ُپرِسشی را 

ردانید و جان و ُجْنبی دوباره َبخشید.
َ
گ َضمیَرم زنده 

مان 
ُ
ِی دوسْتداری، و بی گ که َجواَنکی بوَدم و بسیار خاْم َتر از آنچه امروز َهسَتم، از رو ها پیش، َزمانی 

ْ
سال

ل  ّمُ
َ
رِم َتأ

َ
گ که َسْخت شیفتۀ ِفردوسی و شاهنامه بود و بَتفاریْق  ری و خاْمکاری، از ُاستاد 

َ
ْختی ناشٖیگ

َ
با ل

کـه: »چـرا ُشـما خـوْد بـه َتصحیـِح   هاِی ایـن َمتـِن َارُجَمنـد، ُپرسـیدم 
ْ

و َنَظـرَورزی َدر ُنسـخه ها و ُنسـخه َبَدل
ب َدر آن خودنمایی  که آمیزه ای از ُفروَتنی و ِإْنکار و َتَعّجُ ْحنی 

َ
ید؟«. ُاسـتاد، با ل شـاهنامه َدسـت َنمی یاز

ُاسـتاد  و می خواَنـم«.  داَرم  را دوسـت  َمـن شـاهنامه  بـه َتصحیـِح شـاهنامه؟!  »َمـرا چـه  َفرمـود:  می َکـرد، 
که  َکرد و طوری ُجْمله را پایان َبخشید  کید 

ْ
َکِلمات، َبر این »می خواَنم« فشار آَوْرد و َتأ داِی 

َ
َمظاِهری، َدر أ

فت: َمن َفَقط یک خواَنندۀ شاهنامه َهسَتم؛ َنه چیزی بیشَتر.
ُ
ِانگاری می گ

فـت. او شـاهنامه را دوسـت می داْشـت و می خواْنـد. َولـی چیـزی را از َسـِر ُفروَتنـی ِإْبـراز 
ُ
ُاسـتاد راسـت می گ

َنَکرد و آن، این بود که شـاهنامه خواْنَدِن َجْمشـیِد َمظاِهری، چونان شـاهنامه خواْنَدِن بسـیاری از بسیاران 
َنبـود. او َدر متْن خوانـی و خاصـه َدر شـاهنامه خوانی، "َبرَسـرٖی خوان" بـود، َنـه  "َسرَسـرٖی خوان". َدر واژگان 
رانیـد و ...، ُخاصـه، 

َ
ذ

ُ
 ها را َژرْفبینانـه از َنَظـر می گ

ْ
یـک می ُشـد و ُنسـخه َبَدل و سـاخْت هاِی َدسـتوری بار

که ُچنویی را می َسزید.  تی داشت  ا ّمُ
َ
َتأ

ِک آن َسـره َمرد را از بـاِرِش َبْخشاِیشـهاِی خویـش سـیراب  ْکسـارانه َدرمی خواَهـم تـا خـا ْک خا از َپـرَوردگاِر پـا
کامـگاری  گرامـی  َدب و فرهنـِگ ایـن َسـرزمیِن 

َ
یـخ و أ ُکَنـد و همـۀ مـا را بـه َبرَسـرٖی خوانِی ماْمنامه هـاِی تار

ِدَهد. ... ایدون باد!

ِگرد  کـه َدر این َبزِم یادبوِد ُاسـتاد َجْمشـیِد َمظاِهری  ـر َبـر ُشـما فرَهنْگ دوسـتان و َفرَهنْگ َپـرَوران نیـز 
َ

بـاِر دیگ
یغتـان را ِنثـاِر َفرَهنـِگ ایرانـی می ُکنیـد، ُدرود و آَفریـن  آَمدیـد و بـا ُچنیـن َهْمگامی هـا، ِمْهـِر بـی ُدروغ و بی ِدر
زاِر ُخرِد خویش را بدین ُحْسـِن ِاْسـِتماع َسـرَفرازی 

ُ
که ِخدَمْتگ گرامیانی  می خواَنم؛ و سپاسـها داَرم از ُشـما 

دادید و نواْختید. 

کاْمگار باشید! ْم ِدل و  »َهمه ِبْهَتری باد و نیک اْخَتری«! ُخّرَ


