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اصطالح  در  که  فردوسی  شاهنامه  از  بخشی  در  چکیده: 
شود،  می  خوانده  تاریخی«  »بخش  پژوهان،  شاهنامه 
شاهنشاهی  روزگار  از  حکایتگر  های  داستان  میان  در 
ساسانیان، »داستان بهرام چوبینه« یکی از خواندنی ترین 
از  یکی  حاضر،  نوشته  محور  رود.  می  شمار  به  ها  داستان 
از  یکی  در  که  است  داستان  این  دشوار  و  کلیدی  های  بیت 
از  بسیاری  نگاه  تاکنون  و  شده  واقع  نیز  داستان  های  بزنگاه 
و  صورت  درباره  و  کشیده  خود  به  را  شاهنامه  خوانندگان 
معنای آن گماه زنی های گوناگونی صورت گرفته است. از این 
رو، نویسنده در نوشتار پیش رو، معنای بیت »به سوری که 
دستانش چوبین بود / چنان دان که خوانش نوآیین بود« از 
شاهنامه و اختالفی که بر سر فهم آن است را مورد توجه و 
مداقه قرار داده است. وی در راستای هدف مذکور، از برخی 
بازنوشتهای منثور شاهنامه سخن به میان آورده و دیدگاه 
برخی شارحان را درخصوص معنای این بیت بیان می دارد. 
وی در انتها، خوانش پیشنهادی خود را از این بیت ذکر می کند. 
به زعم وی، دستان به معنای دیگ یا دیگها یا ظروف غذاپزی 
این  از قبیل است و گویا مضمون بیت فردوسی  و چیزی 
رود،  کار  به  چوبین  های  دیگ  میهمانی  در  هرگاه  که:  باشد 
بدان که خوِد خوان بدیع و متفاوت با آنچه تاکنون دیده ای 
و  داشت  خواهی  فراروی  دیگرسان  میهمانی  و  بود  خواهد 
با خوراکی نامتنظر از تو پذیرایی خواهند کرد. نویسنده در 
نهایت، با بیان کنایه به کار رفته در این بیت، نوشتار را به پایان 

می رساند.

فردوسی،  اشعار  شعر،  معنای  شاهنامه،  کلیدواژه ها: 
شاهنامه،  تاریخی  بخش  شاهنامه،  ابیات  فردوسی، 
های  داستان  چوبینه،  بهرام  داستان  ساسانیان، 
تاریخی،  های  قصه  تاریخی،  های  داستان  شاهنامه، 

حکومت ساسانی، شاهنامه پژوهی.
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الوليمة اليت أوعيهتا خشبّية
يا جهانبخش جو

اخلالصة: يوجد يف أحد مقاطع شاهنامة الفردويس ـ  الذي اصطلح 
خيـي(  ـ وضمـن  خبـراء الشـاهنامة عـى تسـميته باسـم )القسـم التار
ّيـة الساسـانّية، هنـاك قّصـة  القصـص الـي تصـّور عصـر االمبراطور
باسـم )داسـتان هبـرام چوبيـه = قّصـة هبـرام چوبيه( والـي تعتبر من 

أمتع القصص الي تستحّق القراءة.
والعصّيـة  األساسـّية  األبيـات  أحـد  يتمحـور حـول  احلـايل  واملقـال 
عـى الفهـم يف هـذه القّصـة والـذي يقـع يف أحـد املواقـع احلّساسـة 
مـن القّصـة. وقـد لفـت هـذا البيـت انتباه الكثيـر مّمن قرأ الشـاهنامة، 

وختّيلوا أشكااًل خمتلفة لصيغته ومعناه.
ومن هنا حياول الكاتب يف مقاله هذا أن يناقش يف معىن البيت )به 
سـورى كـه دسـتانش چوبـني بـود / چنـان دان كه خوانـش نوآيني 
بـود( ومـا قيـل مـن أقواٍل متباينة خبصوص معىن هذا البيت املوجود 

يف الشاهنامة.
ويف سـياق هدفـه هـذا يتطـّرق إىل بعض النسـخ املنثورة للشـاهنامة 
 آراء بعـض الشـّراح حـول معـىن هـذا البيـت. ويف هنايـة املقـال 

ً
مبّينـا

يشير إىل القراءة الي يقترحها هلذا البيت.
والـذي يزعمـه هـو أّن )دسـتان( يف هـذا البيـت هـي مبعـىن )الِقـدر( أو 
)القـدور( أو )أوعيـة طبـخ األغذيـة( أو أشـياء مـن هـذا القبيـل، وأّن 
ما شـاهدت يف إحدى الوالمئ 

ّ
مضمـون بيـت الفـردويس هـو: إّنـك كل

اسـتعمال األوعية اخلشـبّية، فاعلم أّن املائدة سـتكون بديعة وممّيزة 
 مـا شـاهدته حـّى اآلن، وأ ّنـك سـتجد ضيافـة ختتلـف عـن 

ّ
عـن كل

غيرها، أو غذاًء مل تكن تتوّقعه.
يهني الكاتب مقاله ببيان الكناية الكامنة يف هذا البيت. و

الفـردويس،  أشـعار  الشـعر،  معـىن  الشـاهنامة،  األساسـّية:  املفـردات 
الشـاهنامة،  يف  خيـي  التار القسـم  الشـاهنامة،  أبيـات  الفـردويس، 
الساسـانّيني، قّصـة هبـرام چوبينـه، قصـص الشـاهنامة، األسـاطير 
أحبـاث  الساسـانّية،  احلكومـة  خيّيـة،  التار القصـص  خيّيـة،  التار

الشاهنامة

Be Soori ke Dastānash Choobin Bood
By: Juyā Jahānbakhsh

Abstract: In a part of Ferdowsi’s Shahnameh, 
which is called “historical section” by 
Shahnameh scholars, among the stories that tell 
the story of the Sassanid Empire, “The Story of 
Bahram Choobieh” is one of the most beautiful 
stories. The focus of the present article is on 
one of the key and difficult verses of this story, 
which is also in an important part of the story 
and has attracted the attention of many readers 
of Shahnameh so far. There have been vari-
ous speculations about its words and meaning. 
Therefore, in the following article, the author 
has considered the meaning of the verse “Be 
soori ke dastānash choobin bood/ chenān dād 
ke khānash no-aien bood” from the Shahnameh 
along with different ideas regarding its meaning. 
To this end, he talks about some of the prose 
rewritings of Shahnameh and expresses some 
commentators’ views on the meaning of this 
verse. At the end, he presents his own reading 
and understanding of the text. According to 
him, “dastān” (hands) mean pots or pans or 
cooking utensils and something like that, and it 
seems that the meaning of the verse is: When-
ever a wooden pot is used at a party, know that 
the food itself would be new and different from 
what you have seen before, and you are going to 
a quite different party, and they serve you with 
unexpected meal. Finally, the author concludes 
the article by discussing the irony used in this 
verse.
Key words: Shahnameh, the meaning of po-
etry, Ferdowsi’s poems, Ferdowsi, Shahnameh 
verses, Shahnameh historical section, Sassanids, 
Bahram Choobineh’s story, Shahnameh stories, 
historical stories, Sassanid kingdom, Shahnameh 
research.
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ملــــــــــــــــــاقه
دببب یر سچاْشنتسَی ک  ک سیروب در 51

پیْشَکش به 
َمشاِیِخ شاهنامه ِپژوهاِن سپاهان، 

ْ
شْیُخ ال

یانِی َجَبلی کاو ُاستاد ُمْصَطفٰی 

یخی" خوانده می َشـَود، َدر  َدر َبخشـی از شـاهنامهِی ِفردوسـی که َدر ِاصِطالِح شـاهنامه ِپژوهان "َبخِش تار
وانی هـاِی 

َ
کـه َپْهل ـر از روزگاِر شاَهْنشـاهِی ساسـانیان، "داسـتاِن َبْهـراِم چوبینـه" 

َ
میـاِن داسـتانهاِی ِحکاَیْتگ

گیراَترین و خوانَدنی َترین داسـتانها بُشـمار اسـت.  وانی هاِی ُرسـَتم اسـت1، یکی از 
َ
ِر َپْهل

َ
او َقدری َتداعیگ

ق، »داسـتاِن َبْهراِم چوبینه از زیباَترین داسـتان هاِی 
َ
فته اندـ  به طوِر ُمطل

ُ
گ کـه َبعـِض راْیَمنـدان  َبـلـ  آْنسـان 

ْه َقرار َنِگِرفته است.«2. یخی آَمده است َچندان مورِد َتَوّجُ شاهنامه است، ُمْنَتها چون َدر َبخِش تار

ُکَند،  وانـاِن بـزرِگ دوراِن داسـتانی َبراَبری 
َ
کـه بتواَنـد بـا َپْهل یخـِی شـاهنامه  ـواِن دوراِن تار

َ
َدر واِقـع، »َتنهـا َپْهل

فق َملول ُشده است، 
ُ
که َدر َوقایِع عادِی َعصِر ساسانی از َتنگِی أ َبْهراِم چوبینه است. خواَنندۀ شاهنامه 

وانی راه می یاَبد.«3. 
َ
ر َدر داستاِن َبْهراِم چوبینه به َفضاِی َرنگاَرنگ و َپْهناَوِر َپْهل

َ
باِر دیگ

ِن داستاِن َبْهراِم چوبینه با ساختاری ِروایی و ِقّصه گویانه، الَبّته به َبسی پیش از َسراِیِش شاهنامه راِجع  َتَکّوُ
شَنسـپ از خانـداِن ِمْهـران که یکـی از ُبُزرْگ ترین 

ُ
ْشـِت شـگفت انگیِز َبْهـرام پَسـِر َبْهـراِم گ

َ
ذ

ُ
بـوده اسـت. َسرگ

َسـرداراِن ایراِن ساسـانی بوده و به ناِم "َبْهراِم چوبینه" نامُبردار ُشـده اسـت، َقرنها َقبل از َسـراِیِش شـاهنامه 
ی، »ِقّصـه ای  ْشـِت و

َ
ذ

ُ
کـه از َسرگ  َپـردازی و داستاْن َسـرایِی ایرانیـان را َبراْنگیختـه بـود، تـا آنجـا 

ْ
ُقـّوۀ َخیال

ِکتاَبت َدرآَمده بوده و َهرَچند َمتِن  کـه به ناِم َبْهراِم چوبیْن نامـک )َبْهراِم چوبیْن نامه( به  یخـی« سـاْخَتْند  تار
َعمی و ... آَمده است4، 

ْ
ِکتابهاِی ِفردوسی و َثعاِلبی و َبل ِر آنچه َدر 

َ
ذ

ُ
صلِی آن از َدست َرفته است، از َرْهگ

َ
أ

ِکتاْبُفروشِی ِدهُخدا، 1354 هـ.ش.، ص 10. 1 . َسنج: ِفردوسی و ِشْعِر او، ُمْجَتبٰی مٖیُنوی، چ: 2، ِتْهران: 
ـر: شـاِه نامه ها، سـیروِس َشمیسـا، چ: 1، ِتْهران: 

َ
یـْح پْیَوندهائـی َبرَقـرار ُشـده اسـت. نگ و

ْ
َدر َمتـِن شـاهنامه، میـاِن ایـن َبْهـرام و ُرسـَتم، بَتْصریـح و َتل

کاِظـِم موَسـوِی ُبْجنـوردی، ج 13، چ:1، ِتْهـران: َمرَکـِز  یـِر َنَظـِر:  ِاْنِتشـاراِت ِهْرِمـس، 1396 هــ.ش.، ص 889؛و: داِئرةالَمعـاِرِف ُبـُزرِگ ِإسـامی، ز
یْن کوب(. ّر ِبِه َز ز ِم رو

َ
داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسامی، 1383هـ.ش. )ص 145 / از َمقالۀ »َبْهراِم چوبین« به َقل

2 . شاِه نامه ها، سیروِس َشمیسا، چ: 1، 1396 هـ.ش.، ص 883.
دَعلِی  واِن شـاهنامه َهمراه با ُمَقّدمه ای َدر شـناخِت ِفردوسـی ـ، ُمَحّمَ

َ
ِت َهْفت َپهل 3 . زندگی و َمرِگ َپْهَلوانان َدر شـاهنامه ـ َتْحلیلی از َشـْخصّیَ

ی، 1348هـ.ش.، ص 390.
ّ
ِإسامِی ُندوَشن، چ: 1، ِتْهران: َانُجَمِن آثاِر ِمل

تهاِی  ابّیَ
ّ

د، ـ َافزون َبر َجذ َبرِگ آن َدر َمناِبِع ُمَتَعّدِ 4 . ِاْنِتقاِل داسـتاِن َبْهراِم چوبینه از ایراِن ساسـانی به ایراِن ِإسـامی و ِانِعکاِس َمْبسـوط و باشـاخ و
رۀ ِإسامی گردیده  ِی ایران )که از راِه خداْینامهِی َمعروف و ُجز آن، باِعِث ِانِتقاِل این داستان به دو

ّ
داستانِی عاّم و ِانِدراجش َدر داستانهاِی ِمل

راِن َپس از ِإسام نیز بوده است.
َ
 َمعلوِل َعاقۀ خاّصِ َبرخی از ُحکوَمتگ

ً
است( ـ ِاْحِتمال

ِر ایراِن َپس از ِإسام، ـ ُچنان که َمعروف است ـ سامانیان َتباِر خود را به َبْهراِم چوبین می َرسانیدند. لیک َتنها اینان 
َ
از میاِن خاندانهاِی ُحکوَمتگ

ر: داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسـامی، ج 
َ
یـاِی َخـَزر نیـز خـود را از زاد و روِد َبْهراِم چوبین می شـمرَدند )نگ طـراِف َدر

َ
َنبوَدنـد. َفرمانَروایـاِن ناحیـۀ َسـریر َدر أ

یْن کوب(. ّر ِبِه َز ز ِم رو
َ
13، چ:1، ص 145 / از َمقالۀ »َبْهراِم چوبین« به َقل

عا  فت و ِانِعکاِس ُپرشوِر ِروایتی ِدلَچسب و َپهلوانی را از این داستاِن "َبْهراِم چوبینه"ـ  که َبر َحَسِب ِاّدِ
ُ
نیک َبیوسیده است که این َفرمانَروایان بازگ

زگاِر خود، خوش داشته بوده باَشند. عاِی ایشان َمحسوب می ُشده است ـ، َدر جامعۀ رو
َ
َجّدِ أ

د بِن َجریِر َطَبـری َدر ِکتاِب  ـرَدد، َبر آنچـه ُمَحّمَ
َ
یـِخ َطَبـری که َدر َدسـتگاِه سـامانیان َفراَهم می گ آیـا ِاّتِفاقـی اسـت کـه َدر َترَجمـه و َتحریـِر پارسـِی تار

یـن کـه َدر ُنسـخه هاِی آن ِکتـاب ایـن َمنَبـع، به  رده بـوده اسـت ِاْقِتصـار َنمـی َرَود، َبلکـه بـا ِاسـِتفاده از یـک َمأِخـِذ َجنبـی و َمنِبـِع ِکنار یـش آَو خو
ر: َبهراِم چوبین از 

َ
خباِر َعَجم خوانده ُشده است و شاید َتحریری از همان ُخداْینامهِی َمشهور بوده باَشد )نگ

َ
خباِر ُملوِک َعَجم و أ

َ
ِاخِتاف، أ

یْخنامۀ َطَبرى  میرَکبیر، 1344 هـ.ش.، ص 9؛و: تار
َ
َسـۀ َمطبوعاتِی أ یِخ َطَبری، ]به ِاهِتماِم: دکتر ذبیُح اهلِل َصفا[، چ: 6، ِتْهران: ُمَؤّسَ َترَجَمۀ تار

زارشـهاِی راِجع به 
ُ
گ ِد روَشـن، چ: 2، ِتْهران: ُسـروش، 1378 هـ.ش.، 2 / 764(،  َعمی ـ، به َتصحیح و َتْحشـَیۀ: ُمَحّمَ

ْ
ردانیدۀ َمْنسـوب به َبل

َ
گ ـ 
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ِر َبرَسـْنجیَدِن ِرواَیِت 
َ

ذ
ُ

َکرد5 و َهم می َتوان از َرْهگ َهم می َتوان تا ُحدودی آن َمتِن اْزَدسـْت رفته را بازسـازی 
رِی این داسـتاِن 

َ
گویه گ َدبِی ِفردوسـی َدر وا

َ
ِت أ قّیَ

ّ
ـر ِرواَیتهـا، تـا َاندازه ای به َمرَتبۀ َخال

َ
ُمْمتـاِز شـاهنامه بـا دیگ

ِت ُهَنری نیز  قّیَ
ّ

ماَنْتداری َدر َنْقل، از َخال
َ
کوِشـش َبراِی أ که َدر عْیِن  گیرا پْی ُبْرد و َبر ُهَنِر داستاْن َسـرایِی او 

َبهره ای نمایان داَرد، آَفرین خواْند6.

واِخِر شاَهنشاهِی ساسانیان است 
َ
یخِی بسیار ذٖی قیَمِت أ سناِد َفرَهْنگی و تار

َ
داستاِن َبْهراِم چوبینه، از أ

ِگِرفته  راِن ساسانی را 
َ

ِگریباِن ُحکوَمتگ ِت سیاسی" که  ُخصوْص َدر َفْهِم آن "ُبْحراِن َمْشروعّیَ
ْ
ی ال

َ
که ما را َعل

یـاِن ُمَسـلمان بَیْنجامانیـد، نیک یـاری می ُکَند.  یْخ سـاز َدر َبراَبـِر تـاِزِش تاز بـود و کارشـان را بـه شَکسـتی تار
ی داَرد و 

َّ
ِت سیاسـی"، َهم پایـگاِه ِعل یَدِن َبْهـراِم چوبینـه َبـر زاد و روِد ساسـان، َدر ایـن "ُبْحـراِن َمْشـروعّیَ شـور

م َبـر این شـوِرش،  
َ

ِت سیاسـی"ِی ُمَقـّد َهـم جایـگاِه َمْعلولـی. جایـگاِه َمْعلولـی داَرد، چـون "ُبْحـراِن َمْشـروعّیَ
ی داَرد، چون 

َّ
ی ُشد. پایگاِه ِعل

ّ
رفی را َفراَهم ساخت و َدر آن بخوبی ُمَتَجل

َ
َزمینۀ ُچنین شوِرِش ُبُزرگ و شگ

ر ُشـد، بی هیچ َتردید 
َ
وه گ

ْ
که َدر میاِن جاِنشـیناِن ُخسـروَپرویز جل ِت سیاسـی"  سـترۀ "ُبْحراِن َمْشـروعّیَ

ُ
گ آن 

که به َوجاَهِت ُحْکمرانِی زاد و روِد  کاِر ساسـانیان اْنداخت و َخدشـه ای  که َبْهراِم چوبینه َدر  از شَکسـتی 
ر ُسَخن، ماَجراِی َبْهراِم چوبینه َهم نیک َفرامی نمایاَند 

َ
َثِر بسیار َپذیرفته بود. ... به دیگ

َ
َکرد7، أ ساسان واِرد 

ردیده؟ ... آیا سامانیان ُچنان َعاِئقی 
َ
گ د بِن َجریِر َطَبری به نوعی َتْکمیل و َتْتمیم  زاِرشهاِی ُمَحّمَ

ُ
گ َبْهراِم چوبینه َشرح و َبسط یافته است و 

َنداشته اند؟
خبـاِر ُملوک الُفـرِس َثعاِلبی کـه َمناِبِع ُمِهّمِ داسـتاِن 

َ
یـِخ َبْلَعمـی و شـاهنامهِی ِفردوسـی و ُغـَرر أ یـِخ َطَبـری َمعـروف بـه تار ِکتابهائـی چـون َترَجمـۀ تار

یشـه داَرند و از َمناِبع و  مرِو َفرهنگِی ُحْکمرانِی سـامانیان ر
َ
ردیده باَشـند، َهمه َدر َقل

َ
گ َمراِی َغزَنوی پیشـکش 

ُ
رچه َبعًضا به أ

َ
گ َبْهراِم چوبینه اند، َا

ْل! ّمَ
َ
مرو سیراب ُشده اند؛ َفَتأ

َ
آِبْشخورهاِی موجود َدر این َقل

5 . َسنج:
یِخ َبْلَعمی(، َترَجمه ]و[ َتْحقیق و َتْعلیقات: َعلیِرضا شاپوِر  یِخ َطَبری و ُمقایسۀ آن با تار ِکتاِب تار یِخ ساسانیان )َترَجمۀ َبخِش ساسانیان از   تار

َشْهبازی، چ: 1، ِتْهران: َمرَکِز َنشِر داِنْشگاهی، 1389 هـ.ش.، ص 583.
راِن پادشاهِی بوراْن ُدخت،  لیِف آن َدر دو

ْ
 َتأ

ً
واِخِر شاَهنشاهِی ساسانی بُشمار است و ِاحتمال

َ
فاِت أ

َّ
صِل آن، به قولی: از ُمَؤل

َ
َدربارۀ آن ِکتابـ  که أ

شایاِن 
ُ
ر: َپس از شکسِت َیْزدِگرِد سُوم از کشَورگ

َ
ِگِرفته بوده است، و به قولی دیگ راِن پادشاهِی َیْزدِگرِد ِسُوم، صوَرت  یز، یا َدر دو دختِر ُخسرو َپرو

ر: 
َ
ردیده است ـ، نیز نگ

َ
گ ُمَسلمان تألیف 

ـی، 1358 هـ.ش.، 
ّ
یـاب، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َاْنُجَمـِن آثـاِر ِمل دکـه، َترَجمـۀ: َعّبـاِس زر

ْ
ر نول بهـا َدر َزمـاِن ساسـانیان، ِتئـودو یـِخ ایرانیـان و َعَر تار

یخ و َفرَهنِگ  یْن کوب؛و: تار ّر ِبِه َز ز ِم رو
َ
صص 716 ـ 721؛و: داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسامی، ج 13، چ:1، ص 145 / از َمقالۀ »َبْهراِم چوبین« به َقل

دِی َماِیری، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت تـوس، 1379 هـ.ش.، 1 /   ِد ُمَحّمَ راِن ِاْنِتقـال از َعْصـِر ساسـانی بـه َعْصـِر ِإسـامی، دکتـر ُمَحّمَ ایـران َدر دو
دِی َماِیری، چ: 4، ِتْهران:  ِد ُمَحّمَ َدبّیاِت َعَربی، دکتر ُمَحّمَ

َ
ِن ِإسامی و أ

ُ
صص 251 ـ  257؛و: َفرَهنِگ ایرانِی پیش از ِإسام و آثاِر آن َدر َتَمّد

برت  ـ  روت اسـتیلـ  بـا َهْمکارِی: رو ـِت ساسـانی، فرانتـس آلتهایـمـ  و
َ
یـِخ ِاقِتصـاِد دول ِاْنِتشـاراِت تـوس، 1374 هــ.ش.، صـص 168ـ  170؛و: تار

می و َفرَهْنگی، 1382 هـ.ش.، صص 239 ـ 264.
ْ
گوبل ـ، ُمَترِجم: هوَشنِگ صاِدقی، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراِت ِعل

راِن آلمانی، شوق انگیز است، 
َ
، به شیوۀ َمْعهوِد بسیاری از ِپژوِهشگ یَسندگان َدر َتْدقیق و َتْحلیلْ کر، َهمان اندازه که کوشائِی نو ِ

ّ
خیرالذ

َ
)َدر َمنَبِع أ

داِی َمفاهیْم، خواَننده را می آزاَرد و می َرماَند! ... َافسوس!(
َ
ناَتوانِی َترُجمان َدر ِإدراِک َمقاِصد و آنگاه ُقصوِر وی َدر أ

، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َطهـوری،  یراسـِت 2ـ  َحـدزادگاِن آَهنـی، چ: 2ـ  و
َ
6 . َسـنج: داسـتاِن َبْهـراِم چوبیـن، آرتـور ِامانوِئـل کریسِتْن ِسـن، َترَجمـۀ: َمنیـژه أ

1385هـ.ش.، ص 65.
که:  ر داشت  این "ِاحِتماِل" ِجّدی را نیز َنباَید از َنَظر دو

هِل َفْضل و خواَنندگاِن اینگونه آثار بوده است. 
َ
یخی َدر َدستَرِس أ ی الّظاِهر َدر َنُخستین َسده هاِی ِإسامی َتحریرهاِی ُمَتفاوتی از این ِقّصۀ تار

َ
َعل

ِت ساسانی، چ: 1، 1382 هـ.ش.، صص 240 ـ 242.
َ
یِخ ِاقِتصاِد دول َسنج: تار

زوِم ِاسـِتمراِر ُحکومت َدر 
ُ
ثیِر َفراوان داشـته و ِانگارۀ ل

ْ
7 . بی َتردید ِإقداماِت َبْهراِم چوبینه َدر ُفروِشَکسـَتِن َهْیَبت و َهْیَمَنۀ شاَهْنشـاهِی ساسـانی َتأ

ذهـاِن توده هـا بِجـد بـه چاِلـش َکشـیده و پنـداِر "َرْخنه ناپذیرِی ِحصـِن َحصیِن ُحکومِت درازآَهنِگ زاد و روِد ساسـان" را َدر 
َ
دودۀ ساسـانی را َدر أ

یش، بسیاری از ایرانیان را از ِلحاِظ َروانی َبراِی  یان َبر باد داده بوده است. َدر واِقْع، َبْهراِم چوبینه با شوِرِش خو زگار ِذْهن و َضمیِر بسیاری از آْنرو
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زیر را َتْسریع 
ُ
گ پاشِی نا پاشی ُافتاده بود و َهم خود این ُفرو که َفرمانَروائِی ساسانیان چگونه َدر سراشیِب ُفرو

َکرد. و َتْشدید 

یخی، نیمه افسـانه ای داَرد«، »چون َهر َافسـانه را َحقیقتی خاّصِ  َهرَچند »َبْهراِم چوبینه، سـیماِی نیمه تار
گرانبهائـی َدربـارۀ َوضـِع ِاجِتماعی و  شـِت ایـن َسـردار بـه َحقاِئـِق 

َ
ذ

ُ
خـود اسـت، مـا می توانیـم از ِخـالِل َسرگ

سیاسـِی َزماِن او َدسـت یابیم.«8. َافزون َبر این، َبرخی از ِپژوِهشـگران کوشـیده اند تا با َتدقیقی کاِوْشـگرانه 
زاِرشـها و َشـواِهِد 

ُ
گ ـر 

َ
جـزاِی ِروایـاِت موجـود بـا دیگ

َ
شـِت داسـتان آلود و َسـنِجِش أ

َ
ذ

ُ
َدر الیه هـاِی ایـن َسرگ

ُکنونـی َسـخت  کـه َدر ِروایـاِت موجـوِد  یخـی، ُسـَخنان و َاندیشـه هاِی َهواخواهـان و ُدشـمناِن َبْهـرام را  تار
ُکَننـد و َاندیشـه ها و َانگیزه هـاِی ِنهان َدر  یابـی  َدر َهـم آمیختـه اسـت، بـه طـوِر َتفکیْک ُشـده بازخوانـی و َارز
کاْمیابانـه َدر ایـن راه، َبرخـی از  کوِششـهاِی  جـزاِی ِرواَیـت را دیده َورانـه َتحلیـل نماَینـد. نمونـۀ 

َ
َپـِس ُپشـِت أ

که الَبّته َهنوز پایاِن راه  یادداشتهاِی َتحلیلی و َتحقیقِی زنده یاد ُاستاد َعلیِرضا شاپوِر َشْهبازی است9؛10 
َکالم به ُشمار َنمی آَید. و َخْتِم 

ْنجایِی این ُسَخْنگاه.
ُ
گ باری، َدربارۀ داستاِن َبْهراِم چوبینه َدر شاهنامه ُسَخن بسیار است و بیرون از 

آنچه َمرا َبرآغاالنید تا با ُشما دوستاراِن شاهنامه و ِفردوسی از داستاِن َبْهراِم چوبینه ُسَخن بگوَیم، یکی از 
رف اسـت که َدر یکی از "بَزنگاْهـ"ــهاِی داسـتان نیز واِقع ُشده و 

َ
بْیتهاِی کلیدی و ُدشـواِر این داسـتاِن شـگ

مانه َزنی هاِی 
ُ
ُکنون نگاِه بسیاری از خواَنْندگاِن شاهنامه را به خود َکشیده و َدربارۀ صوَرت و َمعناِی آن گ تا

ِگِرفتـه اسـت، بـی آنکـه َپرَونـدۀ َبحـث از آن ُفروبسـته َشـَود و ِرضاَیتـی َهرَچنـد ِنْسـبی از  گونـی صـوَرت  گونا
رسـانی ها و ناَهْمداسـتانی هاِی َدستنوشـْت هاِی شـاهنامه 

َ
ـالِت صورْت ِگِرفتـه حـوِل آن َپدیـد آَیـد. ِدگ ّمُ

َ
َتأ

کـه از َسـده ها پیـش از ایـن، خواَنْنـدگاِن شـاهنامه َدر مواجهـه بـا  َدر َضْبـِط بْیـِت یادُشـده، نشـان می ِدَهـد 
صیِل بْیت َدسـت به 

َ
لۀ َتْعیین صـوَرت و َمعناِی َصحیح و أ

َ
ِگِرفتـاری داشـته و بـا َمسـأ ایـن بْیـِت ِفردوسـی 

ِگریبان بوده اند.

یم به ُسراِغ آن بْیِت ُدْشوار و ناَهْموارِی آن:     بَرو
ْنِج 

َ
گ رَدد و 

َ
کـه َبْهـراِم چوبینـه سـپاِه ساوه شـاه را َدرمی ِشـَکَند و َبر َفرَزنِد او نیز فیـروز می گ َدر شـاهنامه، آنجـا 

کاْست. رناَپذیرِی بیگاِه ساسانیان  َکرد و از باَو پاشِی شاَهْنشاهِی ساسانی آماده  ُفرو
یـِن ُکُتِب ُعلوِم ِإْنسـانِی داِنْشـگاهها  لِت سیاسـِی ساسـانیان، دکتـر َشـْهراِم َجلیلیـان، چ: 2، ِتْهـران: سـازماِن ُمطالعـه و َتدو یـِخ َتَحـّوُ نیـز َسـنج:  تار
یِخ ِإسـام و ایراِن داِنشگاِه  )َسـْمت( / ِپژوِهشـَکدۀ َتحقیق و توِسـَعۀ ُعلوِم ِإْنسـانی، 1397 هـ.ش.، ص 458؛و: َفصْلنامۀ ِعلمیـ  ِپژوِهشـِی تار
رۀ َجدید، ش 8 / َپیاَپی: 89، زمستاِن 1389 هـ.ش. )صص 1ـ  28 / َمقالۀ » َنقِش شوِرِش َبهراِم چوبین َدر َتضعیف  هرا )س(، س 20، دو الّزَ

گیانی(. دَتقِی إیماْن پور ـ و ـ َنجُم الّدیِن  ِم: ُمَحّمَ
َ
ِت ساسانی« به َقل

َ
پاشِی دول و ُفرو

دَعلِی  واِن شـاهنامه َهمراه با ُمَقّدمه ای َدر شـناخِت ِفردوسـی ـ، ُمَحّمَ
َ
ِت َهْفت َپهل 8 . زندگی و َمرِگ َپْهَلوانان َدر شـاهنامه ـ َتْحلیلی از َشـْخصّیَ

ی، 1348هـ.ش.، ص 391.
ّ
ِإسامِی ُندوَشن، چ: 1، ِتْهران: َانُجَمِن آثاِر ِمل

یـِخ َبْلَعمـی(، َترَجمـه ]و[ َتْحقیـق و َتْعلیقـات:  یـِخ َطَبـری و ُمقایسـۀ آن بـا تار یـِخ ساسـانیان )َترَجمـۀ َبخـِش ساسـانیان از کتـاِب تار 9 . َسـنج: تار
َعلیِرضا شاپور َشْهبازی، چ: 1، ِتْهران: َمرَکِز َنشِر داِنْشگاهی، 1389 هـ.ش.، ص 583 به َبعد.  

یْن کوب. ّر ِبِه َز ز ِم رو
َ
ر: داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسامی، ج 13، چ:1، ص 146 / از َمقالۀ »َبْهراِم چوبین« به َقل

َ
10 . نیز نگ
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دببب یر سچاْشنتسَی ک  54ک سیروب در

ه َقرار می گیَرد11، می خوانیم: خاقان به َدرگاِه ُهرَمْزد َروانه می َشَود و َانبوهِی آن َسْخت مورِد َتَوّجُ

فت
ُ
گ َشْســــــــب آن َزمان شــــــــاه 

ُ
ـبــــــــه آیین گ ُبــــــــَدش آشــــــــکار و نُهْفت  کــــــــه بــــــــا او  ـ 

کاِر چوبینه را؟ را؟که: چــــــــون بینــــــــی ایــــــــن  کینــــــــه  َرد  آَو کار  بــــــــه  َمــــــــردی  بــــــــه 
َدبیــــــــر َشْســــــــِب 

ُ
آیین گ فــــــــت 

ُ
گ یادگیــــــــر!ُچنیــــــــن  و  روَشــــــــْن ِدل  شــــــــاِه  کــــــــه:  ای 

ُبَود َدســــــــتاْنش چوبیــــــــن  که  ســــــــوری  ُبَود!به  نوآییــــــــن  خواَنــــــــش  که  دان  ُچنــــــــان 
مــــــــان

ُ
َبدگ ُشــــــــد  شــــــــاه  او  ْفتــــــــاِر 

ُ
گ َزمان12ِز  یــــــــک  ُبــــــــْد  ُپراْندیشــــــــه  َرواَنــــــــش 

شسـپ" 
ُ
کـه َدر َبعـِض ُنَسـِخ شـاهنامه نیـز ناَمـش "ایزدگ َشْسـِپ َدبیـر 

ُ
َشْسـب / آیین گ

ُ
َمْعنـاِی ُسـَخِن آیین گ

آَمده 13، جاِی دَرنگ است:
که خواَنش نوآیین ُبَود!«14 َیعنی چه؟ که َدستاْنش چوبین ُبَود / ُچنان دان  »به سوری 

ر 
َ

کـه داسـتاِن َبْهـراِم چوبینـه، بیش وَکـم بـه َهمیـن َمضموِن ُمنـَدِرج َدر شـاهنامه، َدر ُشـماری از دیگ فتیـم 
ُ
گ

کـه َدر َمتنهاِی َقدیِم  ِر داسـتاِن َبْهراِم چوبینه 
َ

ُکَهـن نیـز َنْقـل ُشـده اسـت؛ لیک گویـا ِرواَیتهاِی دیگ َمتنهـاِی 
تازی و پارسـی آَمده اسـت، به َفْهِم این ِعباَرِت شـاهنامه َچندان یاری َنمی َرسـاَنند و ِعباَرِت مورِد َبحِث 
ِکراَمندی  مـا از شـاهنامه از ُمخَتّصـاِت ایـن َمتـن اسـت.15 َفتـح بـِن َعلـّیِ ُبْندارِی سـپاهانی َهم َدر َترَجمـۀ 
ُکَهْن َتریـن َمناِبـِع شاهنامه شناسـی بُشماَرسـت،  کـه از شـاهنامه بـه َزبـاِن تـازی َفراهـم سـاخته  و امـروز از 
یافـت َدر  کـه بروَشـنی َنمی تـوان َدر َدر َترَجمـۀ ایـن عبـاَرِت ِفردوسـی ُچنـان َطریـِق ِإْجمـال پْیمـوده اسـت16 

ک" 
َ
ِغل

ْ
فتِی آنچه َدر این َنَبردها به َدسـِت سـپاِه ساسـانی ُافتاد ُچنان بود که آوازه اش َحّتٰی ُدشـمناِن ایشـان را َدر ِامپراطورِی روم َهم "ِغل

ُ
11 . َهنگ

ر:
َ
می َکرد و به موِضْعگیرِی ِإحساسی َبرمی انگیخت. نگ

ِکتاِب َسده، 1397 هـ.ش.، ص 156، َبنِد 14. رداَننده به فارسی: َمحموِد فاِضلِی بیرَجندی، چ: 1، ِتْهران: 
َ
گ ْکت سیموکاتا،  یخ، ِتئوفٖیا  تار

کاِدمِی ُعلوِم ِاّتِحاِد شـوَروی  یِر َنَظِر: ع. آَذر، ج 8، ُمْسـکو: آ 12 . شـاهنامۀ ِفردوسـی )َمتـِن ِانِتقـادی(، َتصحیـِح َمتـن به ِاهِتمـاِم: ُرسـتَم َعلی یـف، ز
ر(، 1970 م.، ص 394، ب 1315 ـ 1319. َدبّیاِت خاَو

َ
رشناسی / ِإدارۀ ِاْنِتشاراِت »داِنش«، ُشْعبۀ أ )انستیتوِی خاَو

شَنسـپ« نام داشـته اسـت و َدر َبعِض ُنَسـِخ 
ُ
صل »آذین گ

َ
یا َدر أ یخی / داسـتانی )که گو ِت تار یخْت هاِی ُمخَتِلِف ناِم این َشـخصّیَ 13 . َدربارۀ ر

ر:
َ
شسپ« آَمده(، نگ

ُ
فتیم ـ »ایزدگ

ُ
گ که  شاهنامه نیز ـ ُچنان 

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

یِخ َبْلَعمـی(، َترَجمه ]و[ َتْحقیـق و َتْعلیقات:  یـِخ َطَبـری و ُمقایسـۀ آن بـا تار یـِخ ساسـانیان )َترَجمـۀ َبخـِش ساسـانیان از کتـاِب تار ص 91؛و: تار
َعلیِرضا شاپور َشْهبازی، چ: 1، ِتْهران: َمرَکِز َنشِر داِنْشگاهی، 1389 هـ.ش.، ص 595؛ و:  یادداشت هاِی شاهنامه ـ با ِإصاحات و َافزوده ها 
َمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسامی )َمرَکِز ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسامی(، 1389هـ.ش.، 

ْ
ق ، َبْخِش ُدُوم و ِسُوم، چ: 1، ِتْهران: َمرَکِز داِئَرُةال

َ
ـ، َجاِل خاِلقِی ُمطل

َبْخِش ِسُوم، ص 461.   
شت، نیز آَمده است:

َ
ذ

ُ
گ ُبرد بدان  که باز یراسِت َنُخسِت چاِپ ُمسکو  14 . این َضْبط ِعاوه َبر و

د نوری ُعْثمانوف ـ و ـ ُرسـَتم موسـٰی َعلی ُاف ـ و ـ ...،  یراِیِش سـُوِم ]چاِپ ُمسـکو[، به َتصحیِح و ِاْهِتماِم: ُمَحّمَ بوالقاِسـِم ِفردوسـی، و
َ
شـاهنامه، أ

رشناسـِی ُمسـکو ـ، 1391 هـ.ش.، 8 / 346، ب 1317 )با  یِر َنَظِر: َمْهدِی َقریب، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـروش ـ با َهمکارِی: داِنْشـگاِه خاَو ز
دَعلِی ِبْهبودی، ج 4، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت توس، 1374 هـ.ش.،  یراسـتۀ: َمْهدِی َقریب ـ و ـ ُمَحّمَ َضْبِط »نوآئین«(؛و: شـاهنامۀ ِفردوسـی، و

ب 1317 )با َضْبِط »نوآئین«(.
، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت َطهوری،  یراسـِت 2ـ  َحدزادگاِن آَهنی، چ: 2ـ  و

َ
15 . َسـْنج: داسـتاِن َبْهـراِم چوبیـن، آرتـور ِامانوِئـل کریسِتْن ِسـن، َترَجمـۀ: َمنیـژه أ

ـق ، َبْخـِش ُدُوم و ِسـُوم، چ: 1، ِتْهـران: َمرَکِز 
َ
، َجـاِل خاِلقـِی ُمطل 1385هــ.ش.، ص 99؛و: یادداشـت هاِی شـاهنامهـ  بـا ِإْصاحـات و َاْفزوده هـاـ 

َمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسامی )َمرَکِز ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسامی(، 1389هـ.ش.، َبْخِش ِسُوم، ص 408 و 461.
ْ
داِئَرُةال

ِت ساسانی، چ: 1، 1382 هـ.ش.، ص  241و 244.
َ
یِخ ِاقِتصاِد دول نیز َسْنج: تار

یُن جوبین. فَعظَم  یُر بکِلَمٍة فیَها َتْخو جاَبُه الَوز
َ
َکیَف َترٰی َصنیَع جوبین َو آثاَر َسـیِفه َو ِسـناِنه؟ فأ یِره و ُدسـتوِره :  ز  آلیین کَشسـب َو

َ
16 . »... قال

 »... .
َ

 قلُبه ِفکًرا فیما قال
َ

ی الَمِلِک َو اْمَتَل
َ
ٰذلَک َعل
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َکرده بوده. الَبّته َبعید َهم نیسـت  ُنسـخه ای از شـاهنامه که به َدسـت داشـته اسـت چه خوانده و چه َفْهم 
یافـِت روَشـنی از بْیـِت شـاهنامه َنداشـته بـوده باَشـد و ُمْجَمـِل َهمـان  کـه خـوِد ُبْنـدارِی سـپاهانی نیـز َدر

یافِت ِإْجمالی و ُمْبَهِم خود را به خامه َبر نامه رانده باَشد و َبس. َدر

٭٭٭

ِپژوَهنـدگاِن  از  ِدْهُخـدا،  ْکَبـِر 
َ
َعلی أ ُاسـتاد  َانوشـه یاد  َفقیـد،  َبرَجسـتۀ  بسـیار  َمْتْن شـناِس  و  َغـوی 

ُ
ل مـۀ 

ّ
َعال

ـْه بـه َهمان  َکـرده و آن را بـا َتَوّجُ ـْه  کـه بـه ُدشـوارِی ایـن عبـاَرت از شـاهنامهِی ِفردوسـی َتَوّجُ مـی اسـت  ُمَتَقّدِ
که َدر َدسترس داشته، مورِد َبحث َقرار داده است. ُنسخه ای از شاهنامه 

َغْت نامۀ ِدْهُخدا ذْیِل واژۀ »َدستان« نوشته اند:
ُ
َدر ل

»در مورِد شعِر ذیل از فردوسی، مرحوم دهخدا در یادداشتی چنین نوشته است: 

کلمۀ دستان در  گفتِن او َمَثل شده است، و  گفتاِر ایزدگشسب َمَثْل گونۀ قدیمی به نظر می آید و یا بعد از 
اینجا معلوم نیست چیست شاید به او بتوان معنی آلت یا آالت موسیقی داد؟ 

دبیــــــــر  ایزدگشســــــــب  گفــــــــت  یادگیــــــــر چنیــــــــن  و  روشــــــــندل  شــــــــاه  ای  کــــــــه 
بود  که دســــــــتانش چوبیــــــــن  ســــــــوری  بود به  آئیــــــــن  به  خوانــــــــش  که  دان  چنــــــــان 
بدگمــــــــان  شــــــــد  شــــــــاه  او  گفتــــــــار  درزمــــــــان«.ز  شــــــــد  پراندیشــــــــه  روانــــــــش 

کـه ُمالحظـه می َفرماییـد، ُسـَخِن َانوشـه یاد ِدْهُخـدا، چیـزی بیـش از ِإْبـداِء ِاحِتمـال نیسـت؛ آن َهم  ُچنـان 
ِن او  ُخصوْص َبر َتَفّطُ

ْ
ی ال

َ
مان می ُکَنم َعل

ُ
گ ییـد و َتْقوَیـِت آن ِاحِتمال. با ایْن همـه، 

ْ
ـواه آوری َدر َتأ

ُ
گ بـی هیـچ 

ُکَهن است، آَفرین باَید خواند. کار با َمَثْل  یا َمَثْل گونه ای  که َدر این بْیِت ِفردوسی ما را َسر و  بدین 

٭

آقاِی دکتر توفیِق هاِشْم پوِر ُسْبحانی َدر َحواشِی إیضاحیی که َبر شاهنامه نوشته اند، ذْیِل بْیِت »به سوری 
که خواَنش نوآیین ُبَود«، َمرقوم داشته اند: »َدستان: سرود، داستان،  که َدستاْنش چوبین ُبَود / ُچنان دان 

قصه، موضوِع مورِد بحث.«17. 

٭

واژه شـناِس ِمْفضال، ُاسـتاد دکتر َعلِی ِرواقی، َدر َفرَهنِگ شـاهنامه، یکی از َمعانِی »َدسـتان« را »داسـتان؛ 

صفهانـّی[، َقاَرَنَهـا 
َ
ـد[ الُبْنـدارّی ]األ ِفردوسـّی، َترَجَمهـا َنْثـًرا : ]قوام الّدیـن[ الَفتـح بـُن علـّی ]بـِن ُمَحّمَ

ْ
بوالقاِسـم ال

َ
ة: أ ) الّشـاهناَمه، َنَظَمَهـا بالَفاِرسـّیَ

کتور َعبدالَوّهاب َعـّزام، ط: 1، القاِهَرة: َمطَبَعة دار 
ُ

هـا: الّد
َ
َم ل

َ
یهـا، و َقّد

َ
ـَق َعل

َّ
َحَهـا و َعل کَمـَل َترَجَمَتَهـا فـی َمواِضـع، و َصّحَ

َ
، و أ صـِل الفاِرسـّیِ

َ ْ
باأل

ة، 1350 و 1351 هـ.ق.، 2 / 190(.  ّیَ الُکُتب الِمصر
بیات[  به ِاهِتماِم: دکتر توفیق هـ. ُسْبحانی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت 

َ
َکْشف األ بوالقاِسِم ِفردوسی، ]َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، با 

َ
17 . شاهنامه، َحکیم أ

َزنه، 1385 هـ.ش.، 2 / 2093. رو
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َکماَنـکاْن نشـاِن ُپرِسـش ِنهـاده و َهمیـن بْیـِت »بـه سـوری  ِی آن َدر میـاِن  گفتـار و سـخن« نوشـته و پیشـارو
کـه خواَنـش نوآییـن ُبـَود« را از شـاهنامهِی چـاِپ ُمْسـکو )ویراسـِت  کـه َدسـتاْنش چوبیـن ُبـَود / ُچنـان دان 
کـه ُاسـتاد از َمعنـاِی پیشـِنهادِی خـود  ـواه آَورده انـد18. از َهمـان نشـاِن ُپرِسـش نیـک پیداسـت 

ُ
گ َنُخسـت( 

مان نیسَتند.
ُ
بی گ

٭

ـِد َدبیرسـیاقی، بـه جـاِی »نوآییـن«، »َبدآییـن« آَمـده اسـت  د ُمَحّمَ َدر شـاهنامهِی ویراسـتۀ ُاسـتاد دکتـر َسـّیِ
کـه َدر َحواشـی َدرج َفرموده انـد، نوشـته اند: »دسـتان: سـرود. سـخناِن دل انگیـز و  و ُاسـتاد َدر توضیحاتـی 

کارها و هنرنماییهاِی بهراِم چوبینه است(.« و »خوان: سفرۀ طعام.«19. نشاط آور )اینجا مراد ذکِر 

کـه ُاسـتاد دکتـر َدبیرسـیاقی از شـاهنامهِی ِفردوسـی َفراَهـم سـاخته اند،  ـرداِن ِرواَیْت گونـۀ َمْنثـوری 
َ
َدر َبرگ

شسـپ« اسـت ـ َمرقـوم 
ُ
کـه َدر ُنسـخۀ ایشـان »ایزدگ َشْسـِپ َدبیـر ـ 

ُ
َشْسـب / آیین گ

ُ
ـزاِرِش ُسـَخِن آیین گ

ُ
گ َدر 

داشته اند: 

که فرِد نامبرداِر آن چوبینه باشد جشِن نوآیینی نخواهد بود.«20. گفت در جشنی  کنایه  »... به 

َکرده اسـت، بْیِت  یکـی از ُمعاِصـران کـه داسـتاِن َبْهـراِم چوبینـه را َبـر ُبنیاِد شـاهنامهِی ِفردوسـی بازنویسـی 
فت وگوْی را به َهمان َضْبِط »بسوری که دستانش چوبین بود / چنان دان که خوانش بدآیین بود« 

ُ
گ مورِد 

َدر نوشتاِر خویش آَورده است و آنگاه َدر َمقاِم إیضاح َدر حاشیه ُچنین نوشته:

که در فارسی صفت است و به معنی بدیمن است. این را به  کلمه]ِی[ سور می آید  »بسوری در اینجا از 
گزید.«21!!! که باید از او دوری  کسی می گویند 

َغـوی را بـه َدسـت َنداده انـد! بـه َهر 
ُ
کـه َمْنَبـِع ایـن ِإفـاداِت َعجاِیْب ِسـماِت إیضاحـِی َدسـتوری و ل َافسـوس 

ـی 
َ
ُعْهـَدُة َعل

ْ
تـی َبـر ناِقـْل نیسـت! و ال

َ
کـه ُمؤاَخذ ِگِرفـت؛  ْی، َدسـتوردانان و واژه شناسـان َبـر َمـن َنخواَهْنـد  رو

قاِئل! ... .
ْ
ال

ذاَرم: 
ُ

فته َنگ
ُ
گ که از بازنوشتهاِی َمْنثوِر شاهنامه ُسَخن می َرَود، به ُمناَسَبْت، نا کنون  َا

َسـره  پارسـِی  َنْثـِر  بـه  را  کاِمـِل شـاهنامه  َمْتـِن  عـاِی خویـش  ِاّدِ َبـر َحَسـِب  کـه  ِمْهرآبـادی  خاُنـِم دکتـر میتـرا 
یخته انـد:  َکـرده و َدر قاِلـِب َنْثـر ر گویـه  ِکتـاِب خـود، َمْضمـوِن بْیـِت ِفردوسـی را ُچنیـن وا بازنوشـته اند، َدر 

که دستانش چوبین باشد، خواِن او را نوآیین بدان«22! »سواری 

لیف ]و[ َترَجمه و َنْشِر آثاِر ُهَنری »متن«، 1390 هـ.ش.، 1 / 1034.
ْ
َسۀ َتأ 18 . َفرَهنِگ شاهنامه، دکتر َعلِی ِرواقی، چ: 1، ِتْهران: ُمَؤّسَ

ِد َدبیرسیاقی، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر َقْطره، 1386هـ.ش.، 5 / 2558. د ُمَحّمَ بوالقاسم ِفردوسِی طوسی، به کوِشِش: دکتر َسّیِ
َ
19 . شاهنامۀ َحکیم أ

ِد َدبیرسیاقی، چ: 12، ِتْهران: َنْشِر َقْطره، 1392هـ.ش.، ص 469. د ُمَحّمَ رداِن ِرواَیْت گونۀ شاهنامۀ ِفردوسی به َنْثر، دکتر َسّیِ
َ
20 . َبرگ

ر، حجت اله ]کذا[ حیدری، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت آرَون، 1387 هـ.ش.، ص 57. 
َ
21 . َبْهراِم چوبینه و سه داستاِن دیگ

زگار، 1379  ُبرِد واژگاِن بیگانه، با َحواشی(، میترا ِمْهرآبادی، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر رو کار کاِمِل شاهنامۀ ِفردوسی به َنْثِر پارسِی َسره )بدوِن  22 . َمْتِن 
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ُکهنـۀ ژول ُمـِل فرانَسـوی بـوده اسـت23 و َدر آنجـا َهـم َضْبـِط بْیـِت  کاِر خاُنـِم ِمْهرآبـادی َبـر ویراسـِت  ُبنیـاِد 
ِفردوسی از این َقرار است:

کــــــــه دســــــــتانش چوبیــــــــن بود بود24بســــــــوری  نوآئیــــــــن  که خوانــــــــش  چنــــــــان دان 

ُکجـا آَورده انـد؟ وآنـگاْه ُمـراد از چوبیـن بـوَدِن  َپـس براسـتی می َتـوان ُپرسـید: خاُنـِم ِمْهرآبـادی "سـوار" را از 
َدستاِن سوار چیست؟25

٭

قوال و داَوری هاِی ناُاستوار ـ خاّصه 
َ
َکرده و از ُشذوذاِت أ که چاپ  آقاِی فریدوِن ُجنْیدی َدر شاهنامهای 

ـِت بْیـِت 
َ
صال

َ
صیـل و نـژادۀ شـاهنامه ـ َانباشـته اند، خوْشـَبختانه َبـر أ

َ
َکثیـری از بْیتهـاِی أ َدر ِإْنـکاِر ِنسـَبِت 

مـورِد َبحـِث مـا ِإنـکاری َنَکـرده و آن را بـه َهمان َضْبِط »به سـوری که دسـتاْنْش چوبین بود / چنان دان که 
صیِل َحماسۀ ِفردوسی آَورده و َدر َمقاِم توضیِح بْیت نیز َبرآَمده و َدر 

َ
خوانش نوآیین بود« َدر ُزمرۀ بْیتهاِی أ

حاشیه نوشته اند:
کـه آواز خوشـی نـدارد و آیین گشسـب، بـا ایـن سـخن،  پـای و درازگـردن اسـت  گونـه ای مـرغ دراز »"چوبیـن" 

دشمنی با بهرام می ورزد.«26.

فتاِر شـاهنامهِی چاْپ َکردۀ ایشـان آَمده اسـت27، 
ُ

ِد پیشـگ
َّ
کـه َدر ُمَجل بـه َعقیـدۀ آقـاِی ُجنْیـدی، و آْنسـان 

ـزاره از داسـتان )َدر روزگاِر ساسـانی(، »آواِی َمردانـۀ بهـرام را ... بـه آواِی مـرِغ چوبیـن 
ُ
گ َپرداَزنـدگان ایـن 

َکرده اند«28. َهمانند 

هـ.ش.، 3 / 510.
ر: همان، 1 / 30.

َ
23 . نگ

َسۀ ِاْنِتشاراِت فراْنکلین(،  ِکتابهاِی جیبی )با َهْمکارِی: مَؤّسَ 24 . شاهنامۀ ِفردوسی، َتصحیِح: ژول مول ]/ُمل[، چ: 2، ِتْهران: شرَکِت ِسهامِی 
1353 و 1354 هـ.ش.، 6 / 328، ب 1339.

ر: َمْتِن کاِمِل شـاهنامۀ ِفردوسـی به َنْثِر 
َ
یـغ و افسـوس کـه ِکتـاِب خاُنـِم ِمْهرآبـادی کـه خودشـان آن را »در نـوِع خـود، بی ماننـد« می داَنند )نگ 25 . در

رِی آن »به روِش دقیِق  ِکتاب از َفراَهم آو زیِر آغاِز 
ُ
گ زگار، 1379 هـ.ش.، 1 / 25( و َدر ِإشارۀ نا پارسِی َسره، میترا ِمْهرآبادی، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر رو

َکْم ِعیاِر این َزمینۀ داِنشی است. عا ولی 
َ

کارهاِی ُپرُمّد ر: َهمان، 1 / 23(، یکی از 
َ
کادمیک« ُسَخن رفته است )نگ علمی و آ

کاِر خود سَخن رانده اند )همان، 1 / 27 ـ  نده و بَشرح َدربارۀ این َخصیصۀ 
َ
یسی َدر میان َافگ عاِی َسره نو ِکتاب ِاّدِ که از َهمان روِی ِجلِد  ایشان 

بانی و ِبضاَعِت واژه شناختی شان چه پایه ای داَرد! ردِن واژۀ »ِإنسان« َفرانموده اند که ذاِئَقۀ َز 30(، از همان َنُخستین َصْفحۀ َمتن )1 / 31( با آو
ر:

َ
کادمیک«! و ِعیاِر آن، نیز نگ کاِر »علمی و آ َدربارۀ این 

َزنه،  بیات[  به ِاهِتماِم: دکتر توفیق هـ. ُسْبحانی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت رو
َ
بوالقاِسِم ِفردوسی، ]َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، با َکْشف األ

َ
شاهنامه، َحکیم أ

1385 هـ.ش.، 1 / پنجاه و یک.
خ )واَبسته به: ُبْنیاِد نیشابور(، 1387 هـ.ش.، 5 / 209.

ْ
یراِیش: فریدوِن ُجنْیدی، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر َبل 26 . شاهنامۀ ِفردوسی، و

27 . َسـزاوارَتر آَنسـت شـاهنامه را آنسـان کـه آقـاِی ُجنْیـدی ِرواَیـت می ُکَنـد، شـاهنامهِی ُجنْیـدی بخوانیم، َنه شـاهنامهِی ِفردوسـی!؛ چه طاِبْع، 
یش،  فاِت َعجیب، بارها َضْبِط َهمۀ ُنَسـخ را یاوه شـمرده و بر ُبنیاِد َوْهمّیاِت خو ری هاِی َغریب و َتَصّرُ نواِع داَو

َ
کناِر أ اینجا و آنجاِی َمتن، َدر 

یشـَتن  فته و ُچنان ُسـروده باَشـد )و َدر واِقْع خو
ُ
یخت بوده باَشـد و ُچنین گ َکـرده اسـت کـه لُبـد باَیـد ُسـَخِن ِفردوسـی بـه ُفـان یـا َبْهمان ر ُحکـم 

م سـاخته اسـت(!!! ... راسـتی را، ُچنین درازَدسـتی ها به َحریِم باُحرَمِت 
َ

و َسراِیشـگرِی خود را َبر ِفردوسـِی ُبُزرگ و ُسـَخِن آن ُسَخْن سـالر ُمَقّد
یِر ناِم َفرَهنگ و داِنش و ...، َبرتاْفَتنی نیست. شاهنامه، آن َهم ز

خ )واَبسته به: ُبْنیاِد نیشابور(، 1387 هـ.ش.، ص 432.
ْ
یراِیِش شاهنامۀ ِفردوسی، فریدوِن ُجنْیدی، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر َبل فتاری َبر و

ُ
28 . پیشگ
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ذار شمرده و از ُبن "چوبینه"خوانده ُشَدِن 
ُ

قیِب َبْهرام را نیز به »چوبینه« از َهمین َرهگ
ْ
صِل َتل

َ
آقاِی ُجنْیدی، أ

گـردن و نـوک و پاهـاِی دراز داَرد«  کـه  َبهـرام را، »بـرای خوارداشـِت او، و همانندکردنـش بـه مـرغ چوبینـه ... 
داِنسته اند29 .30 

می نویَسم:
گردِن  یائی با  که »چوبین« و »چوبینک« و »چوبینه« ناِم َپَرنده ای اسـت آبی / در َدر َفرَهنگها آَمده اسـت 

که آن را "کارواَنک" نیز می خواَنند.  ُبلند و پاهاِی دراز 

کـه بـه  ـزاِرِش ایـن بْیـت نوشـته اند ُچنیـن می نماَیـد 
ُ
گ فته انـد، آنچـه َدر 

ُ
َهرَچنـد آقـاِی ُجنْیـدی بروَشـنی َنگ

ـر یـا چیـزی از ایـن َقبیـل باَشـد و 
َ
گ ر، ُخْنیا

َ
َنَظـِر ایشـان »َدسـتان« َدر ایـن بْیـِت بـه َمعنـاِی خواَننـده، راِمشـگ

کـه آقـاِی ُجنْیـدی می گوَینـد31(،  ْفـِظ »چوبیـن« و ِإشـاَرت بـه َبـدآوازِی او )آنسـان 
َ
َشسـب بـا یادَکـرِد ل

ُ
آیین گ

َکرده اسـت و َدر او َطعن َزده، و َدر واِقْع، واژۀ »چوبین« را آنسـان  ت آلـود از َبْهـراِم چوبیـن یـاد  ِکناَیتـی َتَعّنُ بـه 
ُکَند. پای و درازگردن«، َبْهرام را َتداعی  ت َبر آن »مرغ دراز

َ
که َدر عْیِن َدالل کار آَورده است  به "إیهام" َدر 

ر َبرداشْت هاِی ناْمُبرده! ـ، از َغراَبتی نمایان َبرَکران نیست.
َ

این َبرداشت ـ راست چونان بسیاری از دیگ

ُکنیم، آیا میاِن ناخـوش آوازِی آن َکس که َدر  مـات و َمْفروضـاِت ِاسـِتْنتاِج ایشـان را َتصدیق 
َ

ـر ُمَقّد
َ
گ َحّتـٰی َا

سـترده خواَهد ُشـد، پْیَوندی اسـت؟ ... 
ُ
گ که  ی می ُکَند و می خواَند، با چه و چون و َچنِد خوانی  سـور َتَغّنٖ

َنمی داَنم.

٭

زاِرِش شـاهنامه، َهمان َضْبِط »به سـوری که دسـتاْنش 
ُ
گ َکّزازی، َدر ویراِیش و  ُاسـتاد دکتر میرَجالل الّدیِن 

َکرده اند و آنگاه َدر روَشْنداشِت بْیت ایْنسان  که خوانش نوآیین ُبَود«32 را ِاْختیار  چوبین ُبَود / چنان دان 
م َفرسوده:

َ
َقل

کردارش می پرسـد، سـخنی نغز و پوشـیده و  که از او دربارۀ بهرام و رفتار و  »ایزدگشسـپ، در پاسـِخ هرمزد 

یراِیِش شاهنامۀ ِفردوسی، فریدوِن ُجنْیدی، چ: 1، 1387 هـ.ش.، ص 431. فتاری َبر و
ُ
ر: پیشگ

َ
29 . نگ

قیِب َبْهرام به »چوبینه«، َرفتاری »ناَجوانَمردانه« از سـوِی َدرباِر ساسـانی بوده اسـت؛ 
ْ
ُاسـتاد ُمَهنِدس ُمْصَطفٰی جْیحونی، َهم ِاعِتقاد داَرند که َتل

َقِب َتحقیرآمیز بِدَهند، 
َ
ندبالیی را ل

َ
گر َشخِص لَغِر ُبل ز َهم ا ک، و امرو

َ
ک ل

َ
چه، »چوبینه«، »ناِم فارسِی "الَکَروان" است، یعنی َپَرنده ای ماَننِد ل

نامۀ َفرَهنگی ـ ِاْجِتماعی ـ ِاْقِتصادی 
ْ
یچهـ  َفصل ند.« ) َدر

َ
او را "غازقلنگ" می ناَمند که َهمان "کلنگ" است و باز َهم پرنده ای با پاهایی بسیار ُبل

ِم: ُمْصَطفٰی جْیحونی(.
َ
ـ، ش 19 و 20، َبهار و تاِبستاِن 1388 هـ.ش. ص 85 / از َمقالۀ »بْیتی از شاهنامه« به  َقل

ر: 
َ
قیِب َبهرام به »چوبین« / »چوبینه« َدر میان است، نگ

ْ
که َدربارۀ چرائِی َتل ری 

َ
30 . از َبراِی راْیهاِی دیگ

َمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسـامی 
ْ
ـق ، َبْخِش ُدُوم و ِسـُوم، چ: 1، ِتْهران: َمرَکِز داِئَرُةال

َ
، َجـاِل خاِلقـِی ُمطل  یادداشـت هاِی شـاهنامهـ  بـا ِإصاحـات و َافزوده هـاـ 

کاِظِم موَسـوِی  یِر َنَظِر:  )َمرَکِز ِپژوِهشـهاِی ایرانی و ِإسـامی(، 1389هـ.ش.، َبْخِش ِسـُوم، ص 393 و 394؛و: داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسـامی، ز
یْن کوب(. ّر ِبِه َز ز ِم رو

َ
ُبْجنوردی، ج 13، چ:1، ِتْهران: َمرَکِز داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسامی، 1383هـ.ش. )ص 145 / از َمقالۀ »َبْهراِم چوبین« به َقل

َغْت نامۀ ِدْهُخدا، 
ُ
ر: ل

َ
که این ُمرغ خوش آواز اسـت! نگ َکرده اند  َکرد؛ چون از َقضا، َبرخی َتْصریح  31 . باَید َدر این باره دَرنگید و بیشـَتَرک َبررسـی 

ذْیِل »َکَروان«.
َکّزازی، ج  8، چ: 2 )با ِإصاحات(، ِتْهران: سـازماِن ُمطالعه و  زاِرِش شـاهنامۀ ِفردوسـی(، دکتر میرَجال الّدیِن 

ُ
گ یراِیش و  32 . نامۀ باسـتان )و

ُکُتِب ُعلوِم ِإْنسانِی داِنْشگاهها )َسْمت( / َمرَکِز َتحقیق و توسعۀ ُعلوِم ِإْنسانی، 1390 هـ.ش.، ص 279، ب 6537. یِن  َتدو
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که خوانی است نوآیین و بی پیشینه." این  که دستاِن آن چوبین است، بدان  "دوپهلو" می گوَید: "سوری 
فَتن از آنجاسـت که ایزدگشسـپ نمی خواهد آشکار و "پوسْت بازکرده"، سخن در نکوهِش 

ُ
شـیوۀ سـخن گ

گرامی؛ أما واژۀ دسـتان، در این  که در این هنگام پهلوانی اسـت پیروز و پرآوازه و نزِد همگان  بهرام بگوَید 
سـخن، واژه ای اسـت شـگفت و هنگامه سـاز. روان شـاد اسـتاد دهخـدا، دربـارۀ آن، نوشـته اسـت: "کلمـۀ 
دسـتان در اینجا معلوم نیسـت چیسـت. شـاید به او بتوان معنی آلت یا آالت موسـیقی داد." سـپس ]در 
گانـه و نـه نگرنـده بـه بیـِت ِفردوسـی[، ایـن ُجملـه از کلیلـه  و دمنـه ِی نصـراهلِل منشـی: "پس  یادداشـتی جدا
آن مـزدور چنـگ برداشـت و سـماع خـوش آغـاز نهـاد" و ایـن جملـه از کلیلهِی ابـن مقّفع را: »فأخـذ الّرجل 
الّصنـج و لم یـزل یسـمع الّتاجـر الضـرب33 الّصنـج و الّصـوت الّرخیـم«، بـا ایـن بیـِت رودکـی: "مـرِد مـزدور 
کار؛ / پیش او دستان همی زد بی کیار." سنجیده است و نوشته: "چون هر دو مترجم، یعنی  ید  اندرآغاز
کـرده و دیگری نصراهلل منشـی، چنـگ را نام  کـه رودکـی آن را نظـم  یکـی گزارنـدۀ کلیلـه از عربـی بـه فارسـی 
کـه چنـگ از ترجمـه افتـاده اسـت، مگـر اینکه دسـتان  می برنـد، بـا قـّوِت طبـِع رودکـی چگونـه شـده اسـت 
گر دسـتان را در معنِی چنگ بدانیم، همچنان  گفته شـد به معنی چنگ باشـد."34 با این همه، ا چنانکه 
گـر ایـن سـاز در سـور چوبیـن  پیچـش و دشـواری برجـای خواهـد بـود؛ زیـرا چنـگ را از چـوب می سـازند و ا
ی مایـۀ شـگفتی نخواهـد بـود و خـوان شـگرف و نوآییـن نخواهـد شـد. خاْرخـاری مـرا  باشـد، بـه هیـچ رو
کـه ایـن واژه را در معنـِی آوندهـا و ظرفهـاِی خـوان بدانم؛ لیک نمونه ای از کاربرِد واژۀ دسـتان، در  وامـی دارد 
گر خواِن شاهانه که می باید آوندها و "َاوانِی" آن همه زّرین باشد، آوندهایی چوبین  این معنی، نیافته ام. ا
داشته باشد، به راستی پرسش انگیز خواهد بود و مایۀ شگفتی. بدین سان ایزدگشسپ می توانسته است 
گرفته. بنداری نیز این واژه  کار  کاربرد، به  بازیی نغز و نازک با واژه و ناِم چوبین کرده باشد و آن را در هر دو 
را برنگردانیده اسـت و به گونه ای فشـرده و کوتاه، تنها نوشـته اسـت که ایزدگشسـپ از نابکاری و خیانِت 

گفته است: "... فأجاَبه الوزیر بکلمٍة فیها تخوین جوبین."35«36. بهرام سخن 

َدِب پارسـی َدر خوِزسـتان، 
َ
َکـّزازی بـود. ... دو َتـن از ُاسـتاداِن َزبـان و أ ـزاِرش و ِانـگاِرِش ُاسـتاد دکتـر 

ُ
گ ایـن 

زاِرش و ویراِیِش ُاسـتاد 
ُ
گ کـه َبر  عٖنـی: آقایـاِن َمحمـوِد ِرضایـِی َدشـِت َارَژنـه و ُقـدَرِت قاِسـمی پور، َدر َنقدی 

َ
أ

َکـّزازی  َکـّزازی نوشـته اند37، َبرداشـِت ایشـان را از ایـن بْیـت َنَپذیُرفتـه و َدر َمقـاِم َنقـِد آنچـه ُاسـتاد  دکتـر 
نوشـته بودنـد ُچنیـن َمرقـوم داشـته اند:

کّزازی(. 33 . »چنین است، در متن؛ أما می باید "ضرب" باشد، بی "ال"« )حاشیۀ استاد 
کّزازی(. یِر "دستان".« )حاشیۀ استاد  34 . » لغتنامه / ز

کّزازی(. 35 . » الّشاهنامه، الجزء الثانی / 190.« )حاشیۀ استاد 
َکّزازی، ج  8، چ: 2 )با ِإصاحات(، ِتْهران: سـازماِن ُمطالعه و  زاِرِش شـاهنامۀ ِفردوسـی(، دکتر میرَجال الّدیِن 

ُ
گ یراِیش و  36 . نامۀ باسـتان )و

ُکُتِب ُعلوِم ِإْنسانِی داِنْشگاهها )َسْمت( / َمرَکِز َتحقیق و توسعۀ ُعلوِم ِإْنسانی، 1390 هـ.ش.، ص 778 و 779. یِن  َتدو
37 . چاْپ ُشده َدر:

رۀ َجدیـد، س 5،  َدبّیـات و ُعلـوِم ِإنسـانِی داِنْشـگاِه ِاصَفهـان(، سـاِل ِچِهـل و ُنُهـم، دو
َ
َدِب فارسـی )ِعْلمـیـ  ِپژوِهشـی / داِنْشـَکدۀ أ

َ
 َمتْن شناسـِی أ

ِم َمحموِد ِرضایِی َدشـِت 
َ
، به َقل ، 1392 هــ.ش. )صـص 61ـ  82/ نامـۀ باسـتان َدر بوتـۀ َنقـدـ  َنقـِد چنـد بْیـت از نامـۀ باسـتانـ  ش 1ـ  پیاپـی: 17ـ 

َارَژنه ـ و ـ ُقدَرِت قاِسمی پور(.  
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نادرسـت  ُشـده،  یـاد  بیـِت  در  "دسـتان"  معنـاِی  دربـارۀ  کـّزازی  و  دیـدگاِه دهخـدا  نگارنـدگان،  نظـِر  »بـه 
کار رفتـه اسـت.  می نمایـد، بلکـه "دسـتان" در ایـن بیـت، بـه معنـاِی "رسـتِم دسـتان و مطلـق پهلـوان" بـه 
مسأله اینجاست که در آغاز که بهراِم چوبینه، دالورانه هرمزد را از آشتی با ساوه شاه بازمی دارد و پیشنهاد 
یاده خـواه را سـِر جـاِی خود بنشـاند، هرمز  گـذارد تـا ساوه شـاه ز می دهـد کـه پادشـاه، سپهسـاالری را بـه او وا
بـراِی بزرگداشـِت بهـرام، در حضـوِر رجـاِل مملکتـی از جملـه ایزدگشسـپ درفـش رسـتم دسـتان را بـه او 

می دهد و آشکارا بهرام را "رستمی دیگر" می خواَند: 

من  شــــــــاهان  آنکــــــــه  گفــــــــت  بهــــــــرام  انجمــــــــن به  ســــــــر  خواندنــــــــدش  همــــــــی 
پهلــــــــوان  رســــــــتِم  او  نــــــــاِم  روشــــــــن روان کجــــــــا  و  ز  پیــــــــرو و  جهانگیــــــــر 
پرســــــــت درفش وی اســــــــت آنکه داری به دســــــــت  خسرو و  بــــــــادی  ز  پیــــــــرو کــــــــه 
دیگــــــــری  رســــــــتمی  تــــــــو  کــــــــه  فرمانبــــــــری گمانــــــــم  و  گــــــــردی  و  مــــــــردی  بــــــــه 
بــــــــه جای نشســــــــت  بیامــــــــد  به دســــــــتز میــــــــدان  ســــــــپهبد درفــــــــش تهمتــــــــن 

کـه پادشـاه بـه دسـت خـود، درفـش رسـتم را بـه او داده و آشـکارا او را  از ایـن رو بدیهـی اسـت بهرامـی 
»رسـتمی دیگـر« خوانـده اسـت، در ذهـن و زبـاِن رجـاِل حکومتـی از جملـه ایزدگشسـب دبیـر نیـز بـا همین 
کنیه38، شهرت یافته است. سپس چون هرمزد و ایزدگشسپ، نسبت به بهرام بدبین می شوند، هرمزد، 
کار چوبینه را" و ایزدگشسـب، با زبانی طعن آمیز و طنزآلود،  ایزدگشسـب را می پرسـد: "که چون بینی این 
کـه خوانـش نوآییـن بـود"، یعنـی  کـه دسـتانش چوبیـن بـود / چنـان دان  کـه: "بـه سـوری  هرمـزد را می گویـد 
که سلسله جنبان و پهلوان آن، بهرام چوبین باشد، فرجام خوشی نخواهد داشت و بهرام آشی را  سوری 
که بهرام، پهلوان  که یک وجب روغن داشته باشد! به عبارت دیگر شاهنامه ای  برای شاه خواهد پخت 
کـه همیـن سـخن طعن آمیـز و طنزآلـود ایزدگشسـب، باعـث  گرداننـدۀ آن باشـد، آخـرش خـوش اسـت!  و 
کـه "ز گفتـار او شـاه شـد بدگمـان / روانـش پـر اندیشـه شـد یـک زمـان" و ... . از این رو، بـا توّجه به  می شـود 
اینکه بهرام چوبینه، درفش رستم را به دست داشته و شاه آشکارا او را "رستم" خوانده، در بیت یادشده 

کار رفته است.«39.   نیز »دستان«، در معنای رستم دستان و مطلق پهلوان به 

می نویَسم:
ر 

َ
گ که میاِن َبْهراِم چوبینه و ُرسـَتِم َدسـتان ُمناَسـَبتی می دیده اند، جاِی َتردیدی نیسـت؛ لیک َحّتٰی َا این 

وان 
َ
ـِق َپهل

َ
بپذیریـم »َدسـتان« َدر ایـن بْیـِت ِفردوسـی بـه معنـاِی رسـتِم دسـتان )رسـتم پَسـِر دسـتان( یـا ُمطل

ِکنایـی جـاِی ایـن دو را َدر میـاِن »سـور« و  گوَینـدۀ ُسـَخِن  اسـت و »چوبیـن« خـوِد َبْهـرام و َبـس، چـرا باَیـد 

صل.
َ

کذا فی األ  . 38
َیم:  می گو

کار می َبَرند. َقب" به 
َ
هِل ِاصِطاح نیز "ُکنیه" را به َمعناِی "ل

َ
گاه َبعِض أ که  "ُکنیه"شمرَدِن »َدستان« خالی از َغراَبتی نیست؛ َهرَچند 

رۀ َجدید، س 5،  َدبّیات و ُعلوِم ِإنسانِی داِنْشگاِه ِاصَفهان(، ساِل ِچِهل و ُنُهم، دو
َ
َدِب فارسی )ِعْلمیـ  ِپژوِهشی / داِنْشَکدۀ أ

َ
39 . َمتْن شناسِی أ

ِم َمحموِد ِرضایِی 
َ
ش 1 ـ پیاپی: 17 ـ، 1392 هـ.ش.، ص 78 و 79 / از َمقالۀ نامۀ باسـتان َدر بوتۀ َنقد ـ َنقِد چند بْیت از نامۀ باسـتان ـ، به َقل

َدشِت َارَژنه ـ و ـ ُقدَرِت قاِسمی پور. 
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که این َبیان  »خواِن« آن بجوَید؟ آیا ُمناَسَبت و پیوندی ُاستوار میاِن این دو و آن »سور« و »خوان« َهست 
ه َتواَند َفرانموَدن؟ ... دور می داَنم.   را ُمَوّجَ

٭

َرست:
َ

ونی دیگ
َ
َدر شاهنامهِی ویراستۀ ُاستاد ُمَهْنِدس ُمصَطفٰی جْیحونی، َضبِط بْیِت مورِد َبحث، از ل

کــــــــه دســــــــتاْنش چوبیــــــــن ُبَود  ُبَود40َپســــــــودی  نوآییــــــــن  که خوانــــــــش  ُچنــــــــان دان 

فته اند:
ُ
گ ِکتاِب ِصْفِر ویراسِت خویش، َدربارۀ این بْیت ُچنین  ُاستاد جْیحونی َدر 

بود  چوبیــــــــن  دســــــــتاْنش  که  کــــــــه خوانــــــــش نوآییــــــــن بود»َپســــــــودی  چنــــــــان دان 
                                       )هرمزد 1324( 

کلمـه ی آغازیـِن بیـت در نسـخه ی بریتانیـا "بسـودی" و در طوپقاپوسـرای "بسـوری" ضبـط شـده اسـت. 
کـرده و این بیت نیـز مؤّیِد درسـتی همین واژه  کـه جمشـید تعییـن  »َپسـودی« یکـی از چهـار گروهـی اسـت 
پایاِن خانگی اسـت و با توّجه به این که  کلمه از »ڤشـو« )fšū( به معناِی چار در آن داسـتان اسـت. اصل 
ّول در نسـخه ی 

َ
پایـان "َپـس" ِإطـالق می شـود، بر "بسـودی" ترجیـح دارد. مصراِع أ کـردی نیـز بـه ایـن چار در 

که صورتی درست تر به دست  کجا خواْنش چوبین بود" و محتمل است  لنینگراد چنین است: "پسودی 
کـه َطَبـق و خـواِن غـذاِی مرِد گله دار حصیِر بافته یا چوبین اسـت. بـراِی مزید فایده بیِت  داده باشـد، چـرا 

پادشاهِی جمشید نیز در این جا نقل می شود: 

شــــــــناس  را  ــــــــُره 
ُ
گ دیگر  ســــــــه  سپاسَپســــــــودی  ایشــــــــان  بر  کس  از  نیســــــــت  کجا 

                                    )جمشید 24(«41.

ر از 
َ

ِر نوشـته ای دیگ
َ

ذ
ُ

یافِت ُاسـتاد جْیحونی را این یادداشـت روَشـن َنمی داَرد، از َرْهگ َهرَچند ُجزئّیاِت َدر
موالی 

َ
َشْسب به أ

ُ
ایشـان َدر کتاِب َحماسـه آَفریناِن شـاهنامه می دانیم که به َبرداشـِت ُاستاد، پاُسِخ آیین گ

کـه »بهـرام َدر آن خواسـته دسـت بـرده  ردیـده راِجـع اسـت و ُمفـاِد آن ایـن اسـت 
َ
گ کـه بـه َدرگاِه ُهرَمـزد َروانـه 

است«42.

یچـه ِی ُمْنَطِبَعـه َدر ِاصَفهـان  ـۀ َدر
ّ
کـه َدر َمَجل گانـه  فتـاری ُجدا

ُ
گ ُاسـتاد جْیحونـی َهمُچنیـن َپسـاْن َتر َدر 

ِاْنِتشار یافت، َدربارۀ َضْبِط ُمْختارشان َدر ویراسِت شاهنامه توضیحاتی داَدند و از ُجمله نوشَتند: 

ِاْنِتشـاراِت  ِاْصَفهـان:   ،3 چ:  جْیحونـی،  ُمْصَطفـٰی  از:  یافتـه  نو ُنکته هـاِی  َتحلیلـی،  ُمَقّدمـۀ  ِانِتقـادی،  َتصحیـِح  ِفردوسـی،  شـاهنامۀ   .  40
شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، 4 /1950، ب 1324.  

ِاْنِتشـاراِت  ِاْصَفهـان:   ،3 چ:  جْیحونـی،  ُمْصَطفـٰی  از:  یافتـه  نو ُنکته هـاِی  َتحلیلـی،  ُمَقّدمـۀ  ِانِتقـادی،  َتصحیـِح  ِفردوسـی،  شـاهنامۀ   .  41
ِکتاِب ِصْفر، ص 243. شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، 

42 . َحماسه آَفریناِن شاهنامه، ُمْصَطفٰی جْیحونی، چ: 1، ِاْصَفهان: ِاْنِتشاراِت شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، ص 7.
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مه ِدهخدا ـ این 
ّ

ه به یادداشـِت مرحوم عال ُکَنم ـ با توّجُ ر  خیر َتَصّوُ
َ
که می َتواِنسـَتم براِی بْیِت أ »... َمعنایی 

گونه ای دیگر )نو( است." ...«43. که خواِن او به  که ساِز او نی است )چوبین است(، بدان  بود: "چوپان 

گویـاِی َطعنـۀ  داِی َمقصـود و 
َ
بـه َتْصریـِح خـوِد ُاسـتاد جْیحونـی، ایشـان ایـن َمعنـی را هیچـگاه وافـی َدر أ

َشسب به َبهرام َنمی یافته اند و این َمعنی هیچ َمَثلی را نیز به ِذْهِن ایشان ُمَتباِدر َنمی َکرده است44؛ 
ُ
آیین گ

ْی َهـم َپـس از َدسـتیابی بـه سـازوارۀ ِاْنِتقـادی و َتْفصیـِل ُنسـخه َبَدل هاِی َتْصحیـِح ُاسـتاد دکتر  از َهمیـن رو
َکرده و َضْبط و برداشـِت تازه ای را  ق، َدر َضبط و َبرداشـِت پیشـیِن خویش َتجدیِد َنَظر 

َ
َجالل خاِلقِی ُمطل

فته َمجاِل َطرح داده اند.
ُ

َدر َمقالۀ َعلٰی ِحَدۀ پیْشگ

خیِر ُاستاد جْیحونی از این َقرار است:
َ
خواِنِش ُمختاِر أ

کــــــــه ُاشــــــــناْنش چوبیــــــــن بود  بود«»َپســــــــودی  نوآییــــــــن  خوانــــــــش  که  دان  چنــــــــان 

که ـ به ِاعِتباِر آنچه  شاَید 
ُ
کراچی می گ ِی 

ّ
ِگِرِه واژۀ »َدستانش« را َضْبِط َدستنوشِت موزۀ ِمل ایشان ُمعَتِقَدند 

َکرده انـد ـ بـه جـاِی  ـزاِرش 
ُ
گ ـق 

َ
َدر سـازوارۀ ِاْنِتقـادی و َتْفصیـِل ُنسـخه َبَدل هاِی َتْصحیـِح دکتـر خاِلقـِی ُمطل

ِف »ُاشـناْنش« اسـت؛ و َمعنـاِی بْیـت  َکـرده اسـت و ایـن »آشـناش«، ُمَحـّرَ »َدسـتانش«، »آشـناش« َضْبـط 
ـْه بدیـن َضْبـط، ُچنیـن خواَهـد بـود: »چوپـان )گله دار( که صابون )اشـنانـ  َشـخار( او چوبک اسـت  بـا َتَوّجُ
ک نیسـت و از َطَبقی که می فرسـتد )ترتیب می دهد(  کـه دسـتش پا )از چـوب گیـاه بیابـان اسـت(، بـدان 

َکم.«45. گونه ای دیگر است و چیزی از آن  چیزی براِی خود برمی داَرد و َطَبِق ِإرسالی از سوِی او 

کـه بـه َمعنـاِی َطَبـق می گیَرنـَدش َدر  ُاسـتاد جْیحونـی، دربـارۀ "ُاشـنان" و "َشـخار" و "چوَبـک" و "خـوان" 
فتـاِر خـود بـه َدسـت داده اند که 

ُ
گ لـی َدر  َغْت نامـۀ ِدْهُخـدا و ُجـز آن َمعلومـاِت ُمَفّصَ

ُ
ایـن بْیـت، بـه َنقـل از ل

ت است.46 
َ
ت َحوال

َ
ْصِل آن َمقال

َ
خواَهندگاِن َتفاصیل را به أ

کـه از  کـه او را  َشسـب دو َطعنـۀ َتلـخ بـه َبهـرام َزده اسـت: یکـی آن 
ُ
بـه َعقیـدۀ ُاسـتاد، بـه ایـن َترتیـب، آییْن گ

ْک َدسـت نشـمرده اسـت و  ـ  شـبان( خوانده، و دیگر آن که او را پا ه دار
ّ
َطَبقۀ َجنگاوران اسـت، َپسـودی )گل

که َدر داسـتاِن شـاهنامه َهم آَمده  که ـ آنسـان  کرده اسـت  به َطعنه او را َدسـْت کج و ُدزد خوانده و ِإشـاَرت 
است ـ َبهرام از آنچه براِی شاه ِفِرستاده خود چیزی َبرداشته بوده است.47

که روزگار را در بیابان َسر می کند، براِی تمیزکردِن  که چوپانی  به نوشتۀ ُاستاد جْیحونی، »ُنکته این است 
گیاه دستاِن او  که این  کند  گیاهان )ماَننِد چوبک یا غیِر آن( استفاده  یشۀ  دسِت خود می تواند از تنه و ر

نامـۀ َفرَهنگی ـ ِاْجِتماعی ـ ِاْقِتصـادی(، ش 19 و 20، َبهـار و تاِبسـتاِن 1388 هــ.ش. ص 89 / از َمقالـۀ »بْیتـی از شـاهنامه« بـه  
ْ
یچـه )َفصل 43 . َدر

ف َدر َسجاَوندی. ِم: ُمصَطفٰی جْیحونی، با َتَصّرُ
َ
َقل

ر: َهمان، َهمان ص.
َ
44 . نگ

45 . همان، ص 92.
ر: َهمان، صص 90 ـ 92.

َ
46 . نگ

ر: َهمان، ص 92.
َ
47 . نگ
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ک است، یعنی دسِت  که دستش چسبنا کسی بگوَیند  گر به  ک نمی کند. امروزه هم ا که باید پا را چنان 
گر دستش به چیزی برسد از آن می ُدزدد.«48. کج دارد و ا

ر با خواِنشهائی چون »َپسودی« و »ُاشناْنش« َدمساز َشویم و َمعناِی پیشِنهادِی ُاستاد جْیحونی را 
َ
گ َحّتٰی َا

َپذیریم، َدربارۀ این خواِنش و َبرداشت، باز جاِی دَرنگی باقی است: ِت بْیت َدر ّیَ
ّ
ُکل نیز َبراِی 

گاه بوده  یـم لیک آیا او پیشـاپیش آ َشسـب از َبْهـراِم چوبینـه َبدگویـی می ُکَنـد َتردیـد َندار
ُ
کـه آییْن گ  َدر ایـن 

کـه َبْهـرام خـود از آنچـه بـراِی شـاه ِفِرسـتاده چیـزی َبرداشـته بـوده اسـت؟ ... خیاَنـِت مالـِی َبهـراِم  اسـت 
که َدبیِر ُبُزرگ به شـاه می نویَسـد به ِاصِطالح  کاسـتی َدر َدسـتآوردهاِی َفتح، َدر نامه ای  چوبین َدر َغناِئم و 
َشسـب ُرخ می ِدَهد و َدر َزماِن 

ُ
ْفت وشـنوِد شـاه و آییْن گ

ُ
گ که َبعد از  رَدد"؛ ولی این چیزی اسـت 

َ
"ِإفشـا می گ

ْفت وشـنود، َهنـوز نامـه  به شـاه َنَرسـیده اسـت و بظاِهـْر َدرباِر شـاهی از این َمقوله َخَبـری َنداَرد. َپس 
ُ
گ ایـن 

کـه َبدگویِی  ر می نماَیـد. َرواِل داسـتان، ِاقِتضـاِی آن داَرد  ِ
ّ

ْختـی ُمَتَعـذ
َ
َشسـب َبـر آن، ل

ُ
َحْمـِل ِإشـاَرِت آییْن گ

مان می َشَود؛ 
ُ
ِب َشّر و َبدآَیند. شاه نیز َبدگ

ُ
ٖی َتر باَشد؛ چیزی از ِجنِس َتشاُؤم و فاِل َبد و َتَرّق

ّ
ُکل َشسب 

ُ
آییْن گ

زاِرشـی که دبیِر 
ُ
گ ماَنت؛ َهمان 

َ
کی از خیاَنت و درازَدسـتِی َبهرام به أ زاِرشـی می َرَسـد حا

ُ
گ و الَبّته ِبالفاِصله 

ْت یافَتِن آن َتشاُؤم.   ق و عْینّیَ
ُ

گویی آغازی است از َبراِی َتَحّق ُبُزرگ به شاه نوشته است و 

٭

ق نیز ُمَتفاِوت است.
َ
َضْبِط این بْیِت شاهنامه َدر َتْصحیِح ُاستاد دکتر َجالل خاِلقِی ُمطل

که سـامانِدهِی این َبخِش  ق، چه َدر ویراسـِت َنُخسـت49 
َ
َدر َهر دو ویراسـِت َتصحیِح ُاسـتاد خاِلقِی ُمطل

ِت  َفْضِل َخطیبی صوَرت َپذیُرفته است، و چه َدر ویراسِت ُدُوم50 که َمسؤولّیَ
ْ
بوال

َ
آن به َهْنبازِی آقاِی دکتر أ

ق ُافتاده، َضبِط بْیت از این َقرار است:
َ
آن یْکَسره با خوِد ُاستاد دکتر خاِلقِی ُمْطل

کــــــــه دســــــــتاْنش چونین بود کــــــــه خوانش نوآییــــــــن بود!«.» به ســــــــوری  ُچنــــــــان دان 

ق، َدربارۀ بْیِت مورِد َنَظر ُچنین 
َ
َفْضِل َخطیبی، َدر یادداشتهاِی َتصحیِح دکتر خاِلقِی ُمْطل

ْ
بوال

َ
آقاِی دکتر أ
نوشته اند:

»در دستنویسـهای مـا ایـن بیـت بـه صورتهـای مختلفـی آمـده و معنـی آن چنـدان روشـن نیسـت. ولـی 
یان گفت:  گزارش ثعالبی )ص 657(: "یکی از دربار  مشّخص است. به 

ً
مضمون آن در منابع دیگر کامال

سـور بزرگی اسـت. این خود لقمه و پسـمانده ای از اصل اسـت و بهرام را به دغلکاری و دسـتبرد آلودند" و 

48 . َهمان، َهمان ص. 
َفْضِل َخطیبی و َمحموِد ُامیدسـالر ـ، چ: 3، ِتْهران: َمرَکِز 

ْ
بوال

َ
ق ـ با َهمکارِی: أ

َ
بوالقاِسـِم ِفردوسـی، به کوِشـِش: َجاِل خاِلقِی ُمْطل

َ
49 . شـاهنامه، أ

َمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسامی )َمرَکِز ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسامی(، 1389هـ.ش.، 7 / 576، ب 1327.
ْ
داِئَرةال

ـق[، چ: 2، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 
َ
یراسـِت ُدُوِم َتْصحیـِح خاِلقـِی ُمْطل ـق ]و

َ
بوالقاِسـِم ِفردوسـی، پیراِیـِش: َجـاِل خاِلقـِی ُمْطل

َ
50 . شـاهنامه، أ

1396هـ.ش.، 4 / 853، ب 1325. 
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دببب یر سچاْشنتسَی ک  64ک سیروب در

گـزارش دینـوری ) اخبـار الّطـوال، ص82(: "این چه سـفره ای بوده اسـت که این لقمه ای از آن اسـت".  بـه 
ی معنی بیت طبق متن ما شاید چنین باشد: در جشنی که موسیقی آن )دستان( چنین جالب  به هر رو
باشـد، پـس سـفرۀ آن بایـد خیلـی بدیـع باشـد. بـه سـخن دیگـر: آنچـه بهرام بـرای خود برداشـته بـه منزله آن 
کـه اینکـه بـرای تو فرسـتاده، مثل موسـیقی آن جشـن اسـت. البّته احتمال گشـتگی در  سـفرۀ بدیـع اسـت 
 شـاید بـه جـای دسـتان، نویسـش دسـتار بـه معنـی »سـفره، دسـتمال سـفره« 

ً
برخـی واژه هـا وجـود دارد. مثـال

درسـت باشـد: در ضیافتی که سـفره یا دسـتمال سـفرۀ آن چنین ارزشـی داشـته باشـد، پس خود خوان آن 
گرفت و هم به معنی "میز و مجمعه".«51. کها"  باید چه باشد. خوان را، هم می توان به معنی "خورا

ق َهم َدر یادداشتی َتکمیلی نوشته اند: 
َ
خوِد آقاِی دکتر خاِلقِی ُمْطل

که سرود آن چنین باشد، سفرۀ آن باید )بسیار( بدیع بوده باشد. در ل2 ]= َدستنوشِت  »می گوید: سوری 
ِخ 891 هــ.ق.[ بجـای دسـتان آمده اسـت نان. شـاید هم در أصل دسـتار به  نـَدن ُمـَوّرَ

َ
ِکتابخانـۀ بریتانیـا َدر ل

معنـی "سـفره، دسـتمال سـفره" بـوده اسـت. در برخـی منابـع دیگـر نیـز مضمـون ایـن بیت به گونـه ای دیگر 
آمـده اسـت. دینـوری )ص82( و در نهایـة األرب )ص 352(: "پادشـاها، چـه بـزرگ بوده اسـت خوانی که 
این لقمه ای از آن اسـت". بلعمی )دوم، ص774(: "ای ملک، این بسـیار اسـت، ولیکن این یکی نواله 
ی چندین بوده  کـه یک نوالـۀ و اسـت از آنکـه بهـرام برگرفتـه اسـت از سـوری، نگـر آن سـور چون بوده باشـد 

است". ثعالبی )ص 657(: "این پس ماندۀ خوانی بزرگ است".«52.

ی الّظاِهر 
َ
ُکَنند؛ َعل زاَرندۀ داِنْشَور کوشیده اند َمعنائی َدست و پا 

ُ
گ حاَجت به َتصریِح َمن نیست که  َهر دو 

ردانید.53 
َ
گ بی آنکه خود ُخرَسند شده باَشند یا خوانندۀ ُنکته َسنج و ُخرده بین را ُخرَسند َتواَنند 

٭٭

که َهریک ـ َعلٰی َقْدِر َمراِتِبِهم ـ َدر شاهنامه شناسی  دیباِن بناْم 
َ
که می بینید، ُشماری از ُاستادان و أ ُچنان 

ْی دربارۀ  که به َهر رو َدستی َتوانا داشته و راْیَمند و ویژه دان َدر ُشمار بوده اند، و نیز نویَسندگانی ُجز ایشان 
فته انـد و راْی هـا و 

ُ
گ مـی َفرسـوده اند، َهریـک َدربـارۀ ایـن بْیـت و َضْبـط و َمْعنـاِی آن ُسـَخنی 

َ
شـاهنامه َقل

َبرداشْت ها نیز َدر این باره َچْندان َهْمسوی و َهْمساز نیست.

ُاسـتاِد زنده یـاد َسـعیِد َنفیسـی )1274 ـ 1345 هــ.ش.(، َنزدیـک بـه یـک َقـرن پیـش از ایـن، بـه ُمناَسـَبتی، 

َمعـاِرِف ُبـُزرِگ 
ْ
ـق ، َبْخـِش ُدُوم و ِسـُوم، چ: 1، ِتْهـران: َمرَکـِز داِئَرُةال

َ
51 . یادداشـت هاِی شـاهنامه ـ بـا ِإصاحـات و َافزوده هـا ـ، َجـاِل خاِلقـِی ُمطل

ِإسامی )َمرَکِز ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسامی(، 1389هـ.ش.، َبْخِش ِسُوم، ص 408.
52 . َهمان، ص 461.

ُکَنند، با این ایستار که َدر  ق و همکارشان یاد 
َ
53 . ُاستاد ُمَهْنِدس ُمْصَطفٰی جْیحونی، بی آن که بَصراَحت از پیْشِنهاِد ُاستاد دکتر خاِلقِی ُمْطل

َکرده و َدربارۀ این ایسـتاِر  َفت 
َ
بْیِت مورِد َبحث به جاِی»دسـتان«، »دسـتار« بخوانیم و آن را به َمعناِی "سـفره، دسـتمال سـفره" بگیریم، ُمخال

ریست به:  
َ
که از َبراِی آن َتوانید نگ ُمخاِلفانه توضیحی داده اند 

نامۀ َفرَهنگی ـ ِاْجِتماعی ـ ِاْقِتصادی(، ش 19 و 20، َبهار و تاِبسـتاِن 1388 هـ.ش. ص 87 و 88 / از َمقالۀ »بْیتی از شـاهنامه« به  
ْ
یچه )َفصل  َدر

ِم: ُمْصَطفٰی جْیحونی.
َ
َقل
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َدربارۀ شاهنامهِی ِفردوسی َمرقوم داشته است: 
ُکَنند و سـخنها َدر آن بگوَیند  که داِنشـَمنداِن ایران َبر َسـِر َهر یک بْیِت آن اندیشـه  »... ُعْمرها می خواَهد 

و بنویَسند.«54.

ْمثاِل َهمین بْیِت »به سوری 
َ
که أ َغتّی و ِإْغراقی ُتهی َنباَشد، این َهست 

َ
عاِی ُاستاد َنفیسی، از ُمبال

َ
ر ُمّد

َ
گ َا

ِی ِإْغراق آمیِز آن می کاَهد.
ّ
که خواَنش نوآیین ُبَود!«، از َمراِتِب َتَجل که َدستاْنش چوبین ُبَود / ُچنان دان 

کـه َبـر َسـِر ایـن بْیـت بسـیار ُسـَخن رفتـه اسـت و َهنـوز جـاِی ُسـَخن َهسـت؛ و شـاَید َهمیـن،  می بینیـد 
َکْمترین َتْن از دوسـتاراِن بسـیارَتر از بسـیاِر ِفردوسی  َکْم توش وَکْم َتوان باَشـد تا به َمثاَبِت  رخواِه این َبندۀ 

ْ
ُعذ

که ُاستادان و "ُاسُتخواْن ُخردَکرده"ها ُسَخن گفته اند، ُسَخنی بگوَید و پیْشِنهاِد  و شاهنامه اش َدر جایی 
خویـش را َدر َفْهـم و توضیـِح بْیـِت ِفردوسـی َمجـاِل َطـرح ِدَهـد و به ِاصِطـالِح َعَرب "َدلِو خویـش را َدر میاِن 

ُکَند"! ِدالء ِإدالء 

واب ـ: ی الّصَ
َ
َهاِدی ِإل

ْ
َپس َعرض می ُکَنم ـ َو اهلُل ال

ماِن این داِنش آموز ـ َعَفا اهلُل َعْنه ـ، »َدستان« َدر اینجا، خواه ُمْفَرد باَشد و خواه َجْمِع »َدست«، َمعناِی 
ُ
گ به 

کـه َرْجًمـا  "دیـگ"، یـا: "دیگهـا"، یـا: ُظـروِف ِغذاَپـزی، و چیـزی از ایـن َقبیـل داَرد؛ و ایـن َنـه چیـزی اسـت 
یکی" می َانداَزم. که "به تار َعْمیا به َعرِض بَرساَنم و به ِاصِطالح "تیری" نیست 

ْ
ی ال

َ
َغْیب و َعل

ْ
ِبال

کـه َمـواِرِد ِاسـِتعماِل ایـن واژۀ پارسـی را َدر  یکـی از َمعانـِی واژۀ »َدسـت«، "دیـگ" اسـت؛ و ایـن، َبـراِی َکسـی 
ْیب نیست. پاره ای از نگاِرشهاِی تازی نیک َبرَرسیده باَشد، جاِی هیچ َشّک و َر

دی را با خود  واژۀ »َدسـت« یکی از واژگاِن ُپرُشـماِر پارسـی اسـت که به َزباِن تازی راْه ُجسـته و َمعانِی ُمَتَعّدِ
کوتاه از َمقاَمۀ  که نمونه را، َحریری َچند َمعناِی واژۀ »َدست« را َدر پاره ای  از پارسی به تازی ُبرده55؛ آنسان 

ِکناِر َهم آَورده است تا َنزِد خواَنندگاِن ُسَخْن شناس ُهَنری نموده باَشد: بیست و ِسُوِم َمقاماتــش َدر 

َنا 
َ
ْسـِت، َما أ

َ
ا الّد

َ
ـَك فـی ٰهـذ

َّ
َحل

َ
ـِذی أ

َّ
 َوال

َ
ـُت: ال

ْ
ْسـَت؟ َفُقل

َ
َعـاَرُه الّد

َ
ـِذی أ

َّ
ْسـَت ال

َ
ل

َ
: َنَشـْدُتك اهلَل أ

َ
»... ُثـّمَ َقـال

ْسُت.«57.56
َ

ْیِه الّد
َ
ِذی َتّمَ َعل

َّ
ْنَت ال

َ
ْسِت؛ َبْل أ

َ
ِبَصاِحِب ٰذِلَك الّد

ۀ ِمْهر، س 2، ش 5، ِمْهرماِه 1313 هـ.ش.، ص 556. ّ
54 . ِفردوسٖی نامۀ ِمْهر / َمَجل

ُقرآِن 
ْ
ـعِر الجاِهلّی، و ال َبة ِفی الّشِ ُمَعّرَ

ْ
ة ال فاِرسـّیَ

ْ
لفاِظ ال

َْ
ل ِفی األ ُمَفّصَ

ْ
ر: ال

َ
یخِت »َدسـت« تازی ُشـده اسـت )نگ 55 . واژۀ »َدشـِت« پارسـی نیز به ر

د، ط: 1، َبْیروت: ِاْنِتشـاراِت ُبنیاِد  کتـور َصاح الّدین الُمَنّجِ
ُ

ة: الّد بّیَ ـَدُه بَشـواِهِدِه الَعَر ّیَ
َ
ـعِر األَمـوّی، َوَضَعـُه و أ َبـوّی، و الّشِ َحدیـِث الّنَ

ْ
َکریـم، و ال

ْ
ال

فت وگوِی ما نیست.
ُ
گ که از ُبْن از َمقولۀ مورِد  َفرَهنِگ ایران ـ بعناَیِة: دار الِکتاب الَجدید ـ، 1398 ه ـ.ق.، ص 35 و 36(؛ 

َفضل ِإبراهیم، ط: 1 ، َصْیدا ـ و ـ َبْیروت: 
ْ
بوال

َ
د أ ریشّی، َتحقیق: ُمَحّمَ ْحَمد بن َعبدالُمْؤِمن القْیسّی الّشَ

َ
َعّباس أ

ْ
بوال

َ
56 . َشرح َمقاماِت الَحریرّی، أ

ة، 1413 هـ.ق.، 3 / 168. ّیَ الَمْکَتَبة الَعْصر
زاَرندگاِن َمقامات، َدر َتعییِن َمعناِی این »َدست«ها َهْمداستان َنبوده اند. 

ُ
گ  . 57

ر:
َ
نمونه را، نگ

َفضـل ِإبراهیـم، َهمـان ط.، 3 / 169؛و: اإلیضـاح ِلَمقاماِت الَحریرّی ) َشـرح َمقاماِت 
ْ
بوال

َ
ـد أ ریشـّی، َتحقیـق: ُمَحّمَ  َشـرح َمقامـاِت الَحریـرّی، الّشَ

ـة، 1434  ینّیَ قاَفـِة الّدِ ـد ُعْثمـان، ط: 1 ، القاِهـَرة: َمْکَتَبـة الّثَ زّی، َتحقیـق: ُمَحّمَ د الُمَطـّرِ ـّیِ َفتـح ناِصـر بـن َعبدالّسَ
ْ
بوال

َ
الَحریـرّی(، ُبرهان الّدیـن أ

ِکشـور، 1326 هـ.ق.، ص 
ْ
ْکنو: َمْطَبِع ُمْنشـِی َنَول

َ
هـ.ق.، ص 272؛و: َمقاماِت الَحریرّی ـ با َترَجمۀ فارسـی و َحواشـی ـ، چاِپ َسـنگی، ط: 6، ل
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کـه َدر َمْتنهـاِی َقدیـِم ِإسـالمی بدیـن َمعنـی بارها آَمده اسـت و به کار َرفته،  د واژۀ »َدسـت«  از َمعانـِی ُمَتَعـّدِ
که ِإشاَرت َرفت ـ "دیِگ" ِغذاَپزی است. یکی ـ ُچنان 

باِب ِلساِن الَعَرب، 
ُ
ّبِ ل

ُ
َدب َو ل

َ
ندآوازۀ ِخزاَنُة األ

َ
ِکتاِب ُبل خبار، صاِحِب 

َ
َغت و أ

ُ
یخ و ل َدب و تار

َ
ْعجوَبۀ أ

ُ
أ

ِی ایران َتْنظیم َفرموده 
ّ
َعْبدالقاِدر بِن ُعَمِر َبْغدادی )1030ـ  1093 هـ.ق.(، َدر َفرَهنگی که از َبراِی َحماسۀ ِمل

َغـِت َشـهنامه، ایـن َمعنـاِی واژۀ پارسـِی »َدسـت« را، َهرَچنـد که بـا بْیتی از شـاهنامهِی 
ُ
اسـت، موسـوم بـه  ل

َکـرده58؛ لذا َبعید نیسـت َبعِض  ِفردوسـی پْیَونـَدش َنـداده اسـت، بـه َهنـگاِم َبحـث از َمعانِی »َدسـت« ِذْکر 
لیِف ُمنیف، بدان بازخورده باَشند.

ْ
ِح آن َتأ

ُ
َکم َدر َتَصّف گرامی، َدسِت  شاهنامه ِپژوهاِن 

که این َمعنی اینجا و آنجا به چشم می خوَرد. ر َهم 
َ

َدر ُمتوِن دیگ

یم: ۀ ِفْقهی بازمی خور
َ
ل

َ
نمونه را، َدر َبعِض َمْکتوباِت َشهیِد ثانی )911 ـ 966 هـ.ق.( به این َمسأ

لقـَی مـا َیْکَتِنـُف 
ُ
، أ

ً
َحِدهـا َبْعـَرُة َفـأَرٍة َمَثـال

َ
واٍن ُمَتَعـّدَدٍة َو بـاَن فـی أ

َ
ْسـِت َطعاًمـا ِبـأ

َ
َغ اإلنسـاُن ِمـن الّد »ِإذا َفـّرَ

 
َ

ّن
َ
َر َتطهیـُره؛ أِل

َّ
 َتَعـذ

َّ
ـم یُکـن َماِئًعـا َو إال

َ
 َمـا َعـداه، َو ٰهـذا ِإذا ل

َ
ـِذی ِهـَی فیـِه خاّصـًة َو َحـّل

َّ
جاَسـَة ِمـن ال الّنَ

ًة.«59.  الماُء خاّصَ
َّ

الَماِئعاِت ال ُتَطّهُر ِمنها ِإال

که ِبنا َبر َتصریِح طاِبِع فاِضِل َرسـاِئِل َشـهیِد ثانی، َدر هاِمِش َبعِض ُنَسـِخ مورِد  ه اسـت  بسـیار جاِلِب َتَوّجُ
ِقْدر«60.

ْ
ی ال

َ
ْست« نوشته ُشده است: »أ

َ
ِاستفادۀ ایشان َدر َتصحیح، َدر َمقاِم إیضاِح »الّد

نـواِر الُقدسـّیه َدربارۀ شـْیِخ خـود "علِی خواص" 
َ
واِقـح األ

َ
ِکتـاِب ل ـْعرانی، صوفـِی نامـَور، َدر 

َ
َعبدالَوّهـاب الّش

می گوَید:

ـِد ِرواقـی، 1365  َسـۀ َفرَهنگـِی َشـهید ُمَحّمَ 158؛و:  َمقامـاِت َحریـری ـ َترَجمـۀ ]ُکَهـِن[ فارسـی ـ، ِپژوِهـِش: دکتـر َعلـِی ِرواقـی، چ: 1، ِتْهـران: ُمَؤّسَ
یان، چ: 1، َیزد: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه َیزد، 1392 هـ.ش.، ص  دِرضا َنّجار هـ.ش.، ص 167؛و: َشـرِح ُدْشـواری هاِی َمقاماِت َحریری، دکتر ُمَحّمَ
بٖیدّی الَحَنفّی، ِدراَسـة َو  ُحَسـْینّی الواِسـطّی الّزَ

ْ
د ُمرَتَضی ال د ُمَحّمَ ـّیِ بو]الـ[ــَفْیض الّسَ

َ
347؛و: تاُج الَعروس ِمْن َجواِهر القاموس، ُمِحّبُ الّدین أ

َغِت شـاهنامه، َعبدالقاِدِر َبْغدادی،  َتصحیح: 
ُ
یع، 1414 هـ.ق.، 3 / 50؛و: ل وز شـر َو الّتَ َتحقیق: َعلی شـیری، َبْیروت: داُر الِفْکر ِللّطباعة َو الّنَ

کارل گ. زالمان، َترَجمه ]و[ توضیح و َتْعلیق: توفیق هـ. ُسْبحانی ـ و ـ َعلِی ِرواقی، چ: 1، ِتْهران: َانُجَمِن آثار و َمفاِخِر َفرَهْنگی، 1382 هـ.ش.، 
یچ زالمان، َترَجمه و َتْحشیه: دکتر َمْنصوِر َثرَوت، چ: 1، ِتْهران:  گرمانو َغِت َشهنامه، َعبدالقاِدر بِن ُعَمِر َبْغدادی،  َتصحیح: کارل 

ُ
ص 161؛و: ل

ِاْنِتشاراِت ِعلمی، 1391 هـ.ش.، ص 152.
باب َعرض می ُکَنم:

ْ
َطْرًدا ِلل

ندآوازۀ َشریشـی َبر َمقاماِت َحریری، َارجَمندی هاِی َفراواِن ِإْنکارناَپذیر داَرد لیک َبرداشـت هاِی ُمناقشـْت َپذیر و َمرجوح نیز َدر این َشـرِح 
َ
َشـرِح َبل

ر 
َ
تشـان از دیگ

َ
ْحیاًنا َغْفل

َ
یسـاِن َمقامات َبر این َشـرح، و أ یْن رو، ِاّتِکاِی بیش ازاندازۀ طاِبعان و حاشیه نو سـَتر َاْنَدْک ُشـمار نیسـت. ز

ُ
ِر داَمْن گ مایه َو

ُکَهن َتمام ُشده است. َدِب 
َ
یاِن خواَنندگاِن َمقامات و دوستداراِن أ ُشروح و َمناِبع، تا َاندازه ای به ز

ُبردهـا، یکـی از َمواِضـِع  رانگاشـَتِن یکـی از کار بـه َنَظـِر ایـن داِنش آمـوز، َبرداشـِت َشریشـی از َمعنـاِی واژۀ »َدسـت« َدر َهمیـن موِضـع َمقامـات و ُمَکّرَ
بٖیدی یا َعْبدالقاِدِر َبْغدادی َپذیُرْفَتنٖی َتر  مثاِل َز

َ
َضعِف َشرِح اوست که َدر ُشماری از چاپهاِی َمقامات َتکرار ُشده است؛ حال آن که َبرداشِت أ

می نماَید.
َغِت شاهنامه، َترَجمه ]و[ توضیح و َتْعلیق: توفیق هـ. ُسْبحانی ـ و ـ َعلِی ِرواقی، ِتْهران: َانُجَمِن آثار و َمفاِخِر َفرَهْنگی، 1382 هـ.ش.، 

ُ
ر: ل

َ
58 . نگ

َغِت َشْهنامه، َترَجمه و َتْحشیه: دکتر َمْنصوِر َثرَوت، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِعلمی، 1391 هـ.ش.، ص 153.
ُ
ص 161؛و: ل

ة )ِقسم  راسات اإلسامّیَ بحاث و الّدِ
َ

هید الّثانی، َتحقیق: َمرَکز األ ْین الّدین ْبن َعلّی العاِملّی الَمشهور بالّشَ ْیخ َز هید الّثاِنی، الّشَ 59 . َرساِئل الّشَ
ْشـر الّتاِبـع ِلَمکَتـِب اإِلعاِم اإِلسـامّی(،  ِکتـاِب ُقـم )َمرَکـز الّنَ ـق: ِرضـا الُمْختـاری(، ج 2، ط: 1، ُقـم: بوسـتاِن  ـراث اإلسـامّی / الُمَحّقِ ِإحیـاء الّتُ

1380 هـ.ش. / 1422 هـ.ق.، ص 1211 و 1212.
ر: همان، ص 1211، هاِمش.

َ
60 . نگ
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: َنَعـم، 
َ

: َتسـَمع نصِحـی، َفقـال
َ

صهـاِره ِمـَن الّطعـاِم. َفقـال
َ
ًة َبعـُض ِإخواِننـا فیمـا َیطَبُخـُه ِعنـَد أ َذَنُه َمـّرَ

ْ
»ِاسـَتأ

ْقها فـي الماِء، فـِإذا َعال الّدهن 
ُ
ْخها َو َفـّکك َعظَمها َو اسـل

َ
ذنـاَب الَبَقـِر ِمـن قاعـِة الّدهـِن َو اسـل

َ
: ُخـذ أ

َ
َفقـال

یه، ثّمَ حّط 
َ
سـِت ماًء َنظیًفا َو اسـکب الّدهَن َعل

َ
ُکّب الماء الّزفر َو َضع ِفی الّد فوَق الماء َفاقِشـط الّدهَن َو 

ذناب الَبهاِئم، 
َ
صهاِری بأ

َ
دُخل لَبیِت أ

َ
سَتحِیی أ

َ
ِدی! أ : یا سّیِ

َ
ُرز أو شویة َدِشیش قمح، َفقال

َ
یه شویة أ

َ
َعل

 َمن خلَص 
ّ

یـه ِإال
َ
َحـٌد ِإلیـه بِخـالِف األشـیاء الفاِخـرة وٰهـذا ال َیقـِدُر َعل

َ
نـَب ال ینظـُر أ

ّ
 الذ

َ
ـدى! إّن

َ
: یـا َول

َ
َفقـال

َحًدا ِمن ُوجوِه العظم.«61.
َ
حاله مع اهلِل َو لم ُیراِع أ

گاه بْیِن »َدست« و »ِقْدر« بَصراَحت َفرق ِنهاده اند.

ـِة االعتصـاِر َو  َکیِفّیَ کـه »ذکـر  َدب، َدر َشـرحی 
َ
َرب فـی ُفنـوِن األ

َ
ُنَوْیـری )677 ـ 733 هــ.ق.( َدر  ِنهاَیـة األ

گوَید: م آَورده است، 
َ
بخ  و ...« به َقل الّطَ

کّل  بخ؛ َو یحتاج   َحّده ِمن الّطَ
َ

»... ثّم ینقل ِمن الّدنان ِفی ُدسـوت إلی الُقدور، فیطبخ فیها إلٰی أن یأخذ
حجـر إلـٰی خابیـٍة َو ثماِنـی ُقـدور ِلطبـِخ ما یعَتصُر َتحَت الحجر َو الّتخت؛ ثّم ینقل بعَد طبِخه ِفی ُدسـوٍت 
عاله یقبـُض الّرجُل علیهما لَیقیاه 

َ
ِمـن الّنحـاِس، ِلـکّلِ َدسـٍت منها َقبَضتاِن ِمن الخشـِب َمسـموَرتان ِفی أ

َحراَرَة الّدسِت ...«62.

یخِت »ِطْنجیـر« که از واژگاِن  یـم به ر َغتـی دار
ُ
شـتگان، ل

َ
ذ

ُ
گ سـماِء أثاث الَبیـِت 

َ
َدر ُزمـرۀ واژگاِن َمطَبخـی و أ

تازٖی ُشده است و آن را َدر َفرَهنگها پاتیل و پاتیله و دیِگ و دیِگ فراْخ َدَهِن حلواپزی و ماننِد اینها َمعنی 
یخِت "َطناجیر" َجمع َبسـته  که به ر َغَرض، از َبراِی توضیح و روَشْنداشـِت این »ِطْنجیر« نیز 

ْ
َکرده اند.63 ال

ِگِرفته اند. فِظ "َدست" و "ُدسوت" یاری 
َ
حیاًنا از َهمین ل

َ
شتگاِن ما أ

َ
ذ

ُ
گ می َشَود، 

نساب می نویَسد: 
َ
ّب الّلباب فی َتحریِر األ

ُ
نمونه را، َجالل الّدیِن ُسیوطی َدر  ِکتاِب ل

ولده 
َ
بّی و أ

َ
ـْعرانی، ط: 2، شـرَکة َمکَتَبة و َمطَبَعة ُمصَطَفی البابـّی الَحل ـة، َعبدالَوّهـاب الّشَ دّیَ ُمَحّمَ

ْ
ُعهـوِد ال

ْ
ة ِفـی َبیـاِن ال ُقدسـّیَ

ْ
نـواِر ال

َْ
واِقـح األ

َ
61 . ل

بِمصر، 1393 هـ.ق.، ص 439. 
رَجَمـِة و  ألیـِف و الّتَ ـة ِللّتَ ّیـة العاّمَ سـة الِمْصر ْیـرّى، القاِهـَرة: الُمَؤّسَ َو حَمـد بـن َعبدالَوّهـاب الّنُ

َ
َدب، ِشـهاب الّدین أ

َ
َرب فـی ُفنـوِن األ

َ
62 . ِنهاَیـة األ

رة َعن َطبَعِة دارالُکتب َمع اسِتدراکاٍت و َفهاِرس جاِمَعة(، 8 / 270. ْشر )ُنسَخة ُمَصّوَ باَعِة و الّنَ الِطّ
َید: گو بیان  بوَنْصِر َفراهی َدر ِنصاب الّصِ

َ
63 . أ

ْور: جوش،
َ
َکفگیر و ف ه: 

َ
»َمطبوخ: ُپخته، ِمْغَرف

پایه و ِطْنجیر: پاِتِله«
ْ
ْثفّیه: دیگ

ُ
أ

ْنـَوری، چ: 1، ِتْهـران: َمرَکـِز َنْشـِر داِنْشـگاهی، 1372 هــ.ش.، ص 19، ب 160؛و: خودآمـوِز 
َ
بوَنصـِر َفراهـی، َتصحیـح: َحَسـِن أ

َ
بیـان، أ  ) ِنصـاب الّصِ

ـِم آقـاِی َحَسـْن زادۀ آُملـی ـ 
َ
َکِلمـاِت ُمشـِکله بـه َقل بوَنصـِر َفراهـی، بـا َشـرِح فارسـی و ِإْعـراِب 

َ
بیـان ـ، أ ُکّلّیـاِت ِنصـاب الّصِ بیـان ـ یـا:  ِنصـاب الّصِ

بیـان،  بوالَحَسـِن َشـعرانی ـ، چ: 18، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ِإسـامّیه، 1384 هــ.ش.، ص 65؛و: ِکتـاب ِنصـاب الّصِ
َ
َتحـِت َنَظـِر: آقـاِی حـاج میـرزا أ

بوَنصِر َفراهی، َتْهذیب و َتْفسـیر: ضیاءالّدیِن 
َ
ب، أ

َّ
مـِی ِإسـامی، 1402 هــ.ق.، ص 118؛و: ِنصاِب ُمَهذ

ْ
بوَنصـِر َفراهـی، چ: 2، ِتْهـران: َمْجَمـِع ِعل

َ
أ

میَنـة،  ة الّثَ ة الَیتیَمـة فـی َتِتّمـاِت ُدّرَ ـه« ـ؛و: ُدّرَ
َ
ـذارِی »ٰپاَتل

ُ
ِکتاْبخانـۀ َسـعاَدت، 1345 هــ.ق.، ص 68 ـ بـا َحَرکْت گ ِاصَفهانـی، چ: 5، ِطْهـران: 

دِرضا الُقمی، چاپ سنگی، 1316 هـ.ق.، ص 143(. َعّباس بن ُمَحّمَ
َغـت َچنـدان شـاِیع َهـم َنبـوده اسـت، َبعـِض شـاِرحان و طاِبعـاِن ِنصـاب َنشـناخته و بَتْصحیـْف 

ُ
ِکتابهـاِی ل ایـن واژۀ »ِطْنجیـر« را کـه َضْبـِط آن َدر 

د ِإبراهیِم دیباجی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت جاَجرمی، 1382  بوَنصِر َفراهی ـ، دکتر َسّیِ
َ
»َطْبِخیر« ) َفرَهنِگ َفراهی ـ َعَربی ـ فارسی / َشرِح ِنصاِب أ

یانـی، 1341 هـ.ق. / 1923  ـد َبدرالّدیـِن َفراهـی، ِبرلیـن: شـرکِت کاو بوَنصـر ُمَحّمَ
َ
بیـان، أ هــ.ش.، ص 218 و 341 و 391؛و: ِکتـاب ِنصـاب الّصِ

که َخطاست. َکرده اند؛  م.، ص 43( َضْبط 
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دببب یر سچاْشنتسَی ک  68ک سیروب در

ُسوت.«64.
ُ

َناِجیر َو هَی الّد ی الّطَ
َ
َکسِر الجیِم َو َتحتّیة َو راء ِإل ناِجیرّی ِبالَفتح َو َتخفیِف الّنوِن َو  »الّطَ

ْحَمد بـن َزَکرّیا 
َ
ـد بـن أ ـر و َعَربـٖی داِن ُبـُزرِگ شـاِفعی، َشْیخ اإِلسـالم َزَکرّیـا بـن ُمَحّمَ ث و ُمَفّسِ نیـز َفقیـه و ُمَحـّدِ

ِق عالٖی َقدِر ِإمامی، َشْیخ َعلّی بن َعبدالعالی  که از َمشاِیِخ ِرواَیِت َفقیِه ُمَحّقِ ْنصارّی )فـ: 926 هـ.ق.( ـ 
َ
األ

ـاّلب، َدر توضیِح  ِکتـاِب َفْتـح الَوّهـاب ِبَشـْرِح َمْنَهِج الّطُ ، َدر  الَکَرکـّی )فــ: 940 هــ.ق.(، نیـز َمْحسوَبسـت65ـ 
َکِلمۀ »الّدست« روشن می داَرد.66 واژۀ »ِطْنجیر«، آن را با 

ْحَمِد ِشـربیِنِی َخطیب شـاِفعی )فـ: 977 هـ.ق.( َدر 
َ
د بن أ َکرده اسـت َشـْیخ َشـْمُس الّدین ُمَحّمَ نیز ُچنین 

ِمنهاج.67
ْ
فاِظ ال

ْ
ل

َ
کتاِب ُمْغِنی الُمْحتاج ِإلٰی َمعِرَفِة َمعاِنی أ

ِکتابهاِی ُجز این دو نیز ُچنین توضیحی دیده ام؛ و این، نشان می ِدَهد که »َدست« به َمعناِی "دیگ"،  َدر 
َغِت بسیار َمعروف و شاِیعی بوده است.

ُ
َدر آن َزمانه و َزمینه، ل

یکی از َمعانِی این واژۀ »َدست« َصریًحا واِضًحا "دیِگ ِمسین" بوده است. 

َغْت نامۀ ِدْهُخدا »َدسـت« را به َمعناِی "دیِگ ِمسـین" به عنواِن "یادداشـِت مرحوِم دهخدا" َدرج 
ُ
َدر خوِد ل

ر.
َ

َکرده اند، بی یادَکرِد هیچ شاِهد یا َمنَبِع دیگ

د داَرد.68 این َمعنی الَبّته َشواِهد و َمناِبِع ُمَتَعّدِ

فه ـ َزاَدَها اهلُل َشـَرًفا  که از َمّکۀ ُمَشـّرَ که ِحکاَیت می ُکَند  َدر َسـَفرنامۀ ابِن َبطوطه )703 ـ 779 هـ.ق.(، آنجا 
عاِجـم« َهمـراه ُشـده اسـت، 

َ
ـ بـه راه ُافتـاده و بـا َجماَعتـی از »ِعراقیـان« و »ُخراسـانیان« و »فارسـیان« و »أ

می خوانیم:
ـبیل  بناُء الّسَ

َ
ْطِعَم ِمْنها أ

ُ
سـوت، َو أ

ُ
ی الّد  الّرکُب ُطِبَخ الّطعاُم ِفی ُقدوِر ُنحاٍس َعِظیَمٍة ُتَسـّمَ

َ
» ... َو إذا َنَزل

 زاَد َمَعه. ... .«69.
َ

َو َمن ال

ِکتاِب ِشفاُء الَغلیِل نوشته است:  َخفاجی )فـ: 1069 هـ.ق.( َدر 

پا، َبغداد: َمْکَتَبة الُمَثّنٰی،  سـیوطّی الّشـافعّی، افسـت از روِی َطبِع ُارو
ُ

ْحٰمن األ نسـاب، َجال الّدین َعْبدالّرَ
َ

ّب الّلباب فی َتحریِر األ
ُ
64 . ِکتاب ل
ص 169. 

عاِشر 
ْ
ْبحانّی، الُجزء ال ، ِإْشراف: َجعَفر الّسُ امـ  ْیِه الّسَ

َ
َسِة اإلماِم الّصاِدقـ  َعل ة فی ُمَؤّسَ مّیَ

ْ
جَنة الِعل

َّ
لیف: الل

ْ
ر: َموسوَعة َطَبقاِت الُفَقهاء، َتأ

َ
65 . نگ

ام ـ، 1420 ه ـ.ق.، ص 102. ْیِه الّسَ
َ
َسة اإلماِم الّصاِدق ـ َعل عاِشر، ط: 1، ُقم: ُمَؤّسَ

ْ
فی الَقرِن ال

د َعلّی  ْنصـارّی، ط: 1، َبْیـروت: َمْنشـورات ُمَحّمَ
َ

ّیـا األ ْحَمـد بـن َزَکر
َ
ـد بـن أ ّیـا بـن ُمَحّمَ ـّاب، َشْیخ اإِلسـام َزَکر 66 . َفْتـح الَوّهـاب ِبَشـْرِح َمْنَهـِج الّطُ

ة، 1418 هـ.ق.، 1 / 322. مّیَ
ْ
َبْیضون دار الُکُتب الِعل

ـربیِنّی الَخطیب ]الّشـاِفعّی[، شـرَکة  ْحَمد[ الّشِ
َ
د ]بن أ ِمنهاج، الّشـْیخ ]َشـْمُس الّدین[ ُمَحّمَ

ْ
فاِظ ال

ْ
ل

َ
ر: ُمْغِنی الُمْحتاج ِإلٰی َمعِرَفِة َمعاِنی أ

َ
67 . نگ

ولده بِمصر، 1377 هـ.ق.، 2 / 114.
َ
بّی و أ

َ
َمکَتَبة و َمطَبَعة ُمصَطَفی البابّی الَحل

شـید  عیمـّی، ُمراَجَعـة: َجمال الخّیاط، ج 4، َبغداد: دار الّرَ ـد َسـلیم الّنَ زی، َترَجَمـة: د. ُمَحّمَ یْنهـارت دو ـة، ر بّیَ 68 . َسـنج: َتکِمَلـة الَمعاِجـم الَعَر
قاَفة و اإِلعام، 1981 م.، ص 351، هاِمش. زاَرة الّثَ شر / و ِللّنَ

ْنجی،  واتی الّطَ
َّ
د بن َعبِداهلل الل بوَعبِداهلل ُمَحّمَ

َ
سفار، َشْمس الّدین أ

َ
مصار َوَعجاِئِب األ

َ
ّظار فی َغراِئِب األ 69 . رحَلة ابن َبّطوطة الُمَسّماة ُتحَفة الّنُ

ة، 1417 هـ.ق.، 1 / 411. بّیَ کة الَمغِر
َ
کادیمیة الَممل هادی الّتازی، الّرباط: َمطبوعات أ

ْ
َقُه َو َوَضَع َخراِئَطه َو َفهاِرَسه: َعبدال

َ
ُه َو َحّق

َ
َم ل

َ
َقّد
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دببب یر سچاْشنتسَی ک  ک سیروب در 69

حاِس«70. ُة ِلِقْدِر الّنُ ُه العاّمَ
ُ
»و الّدست َتسَتعِمل

داِن َمشِرق َروان بوده است.71
ْ
ِسَنۀ تودۀ تازٖی َزبانان َدر ِمصر و دیگر ُبل

ْ
ل

َ
واژۀ »َدست« بدین َمعنٰی، َبر أ

این َمعنٰی، َدر َبعِض َفرَهنگهاِی ایْنروزگارِی تازی نیز َدرج ُشده است.72 

باری، واژۀ پارسِی »َدست«، َبر ُظروفی غیر از "دیگ" َهم ِإطالق می ُشده است.

ندی )1820 ـ 1884 م.( َبر َقوامیِس تازی نوشته است، واژۀ »َدست« به 
َ
یْنهارت ُدزٖی"ِی ُهل که "ر َدر ذْیلِی 

کاسۀ ُبُزرگ"73 و َهم به َمعناِی "َقَدح، پیاله،  د، و از آن ُجمله: َهم به َمعناِی "ُبشقاِب ُبُزرگ،  َمعانِی ُمَتَعّدِ
آبخورِی بی َدسته"74، دیده می َشَود.

وله ِی بویه ای 
َ

که از َمْجِلِس َعُضدالّد َدر یکی از داسـتانهاِی ِنْشـوار الُمحاَضَره ِی َتنوخی )فـ: 348 هـ.ق.( 
کار َرفته است75 و از سیاِق ُسَخن َبرمی آَید که َمْنظور از آن َظرفی  ُسَخن می داَرد، واژۀ »َدست« َچْندبار به 

هِل َمْجِلس می ِنهاده اند.
َ
یْخته و پیِش َبعِض أ َعّم از َحرام و َحالل( می ر

َ
که َدر آن نوشیدنی ها )أ است 

»َدست« َبر "َطَبق" َهم ِإْطالق می ُشده است.

کـه َسـّیاِح َجهاْندیـدۀ مـا از ِبـالِد چیـن بـه َدسـت  زاِرشـهائی 
ُ
گ َدر َهمـان َسـَفرنامۀ ُپـرآوازۀ ابـن َبطوطـه، َدر 

می ِدَهد، می خوانیم:
صَقْت قطعة أبدع 

ْ
طباق ُیَسـّموَنها الّدسـت َو هَی ِمن القصِب َو َقد أل

َ
»... َو ِمن َعجیِب ما َیْصَنعوَن ِبها: أ

تهـا، تظهـُر 
َ
طبـاق عشـرة: واِحـًدا ِفـی جـوِف آَخـر لرّق

َ
حَمـر مشـرق، َو َتکـون ٰهـذه األ

َ
ِإلصـاق َو دهَنـْت بصبـغ أ

ی َجمیعها. ... .«76. ها طبٌق واحٌد َو یصنعوَن ِغطاء یغِطّ
َ
ّن
َ
َکأ لرائیها 

که: این را َهم بَیفزاَیم 
شـوده 

ُ
گ غـاِت ِعلمـی و َفّنـِی َجدید نیز راه 

ُ
َغـوِی »َدسـت« بـه َمعنـاِی دیـگ، تـا ل

ُ
َدر َزبـاِن تـازی، ایـن ُعنُصـِر ل

که َفرَهنِگسـتاِن َزباِن َعَربی َدر قاِهره ِانِتشـار داده اسـت، یکی  ُمْعَجم الَوسـیط 
ْ
اسـت. َدر َفرَهنِگ ُمعَتَبِر ال

َفندی 
َ
ینـی )بُمشـاَرَکة: ُمصَطفـٰی أ َحـه: َنْصـر الهور حَمـد الَخفاجـی، َصّحَ

َ
خیـل، ِشـهاب الّدین أ

َ
َعـَرِب ِمـَن الّد

ْ
َغلیـل  فیمـا فـی َکاِم ال

ْ
70 . ِشـفاء ال

وهبی(، مصر )المطبعة الوهبّیة(، 1282 هـ.ق.، ص98 .
بیدّی الَحَنفّی، ِدراَسـة َو  ُحَسـْینّی الواِسـطّی الّزَ

ْ
د ُمرَتَضی ال د ُمَحّمَ ـّیِ بو]الـ[ــَفْیض الّسَ

َ
71 . َسـنج: تاُج الَعروس ِمْن َجواِهر القاموس، ُمِحّبُ الّدین أ

یع، 1414 هـ.ق.، 3 / 50. وز شر َو الّتَ َتحقیق: َعلی شیری، َبْیروت: داُر الِفْکر ِللّطباعة َو الّنَ
شـِر، 1363 هــ.ش.، ص  َسـة الَفقیـِه ِللّطباَعـِة و الّنَ بَجـدّی، ط: 1 )افسـت از روِی طبـِع "دارالَمشـِرِق" لبنـان(، طهـران: ُمَؤّسَ

َ
ُمْنِجـد األ

ْ
ـر: ال

َ
72 . نگ

.439
شـر /  شـید ِللّنَ عیمّی، ُمراَجَعة: َجمال الخّیاط، ج 4، َبغداد: دار الّرَ د َسـلیم الّنَ زی، َترَجَمة: د. ُمَحّمَ یْنهاْرت دو ة، ر بّیَ 73 . َتکِمَلة الَمعاِجم الَعَر

قاَفة و اإِلعام، 1981 م.، ص 350.  زاَرة الّثَ و
74 . َهمان، ص 351.

جّی، 1391 هـ.ق. / 1971م.، 
ْ
نوخّی، َتحقیق: َعّبود الّشـال ـن بن َعلّی الّتَ بوَعلّی الُمَحّسِ

َ
َکَرة، القاضی أ ْخبار الُمذا

َ
ر: ِنْشـوار الُمحاَضَرة َو أ

َ
75 . نگ

.91 / 4
ْنجی،  واتی الّطَ

َّ
د بن َعبِداهلل الل بوَعبِداهلل ُمَحّمَ

َ
سفار، َشمس الّدین أ

َ
مصار َوَعجاِئِب األ

َ
ّظار فی َغراِئِب األ 76 . رحَلة ابن َبّطوطة الُمَسّماة ُتحَفة الّنُ

ة، 1417 هـ.ق.، 4 / 149. بّیَ کة الَمغِر
َ
کادیمیة الَممل هادی الّتازی، الّرباط: َمطبوعات أ

ْ
َقُه َو َوَضَع َخراِئَطه َو َفهاِرَسه: َعبدال

َ
ُه َو َحّق

َ
َم ل

َ
َقّد
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ـٍة توضـُع فیـِه الخامـات الالِزَمة  ّیَ ـٌن بمـاّدٍة َحرار سـطوانّیٌ مبّطَ
ُ
ْسـُت« از ایـن َقـرار اسـت: »ِإنـاٌء أ

َ
از َمعانـِی »الّد

لفاظی است که مورِد َتصویِب َفرَهنِگستاِن یادُشده َقرار گرفته است77.
َ
ْهر«؛ و این، از أ ِلَصْهِر الَحدیِد کالّزَ

داخَتِن ِفِلّزات78 را نیز »َدست« می گوَیند.
ُ
گ که دیدید، نوعی بوته و َظرِف  ُچنان 

ـر واژه هـاِی تازٖی ُشـده نیز 
َ

کـه َدر َمتنهـاِی تـازی و غیـِر تـازی، بـه ُشـماری از دیگ ـه اسـت  بسـیار جاِلـِب َتَوّجُ
َغوِی پارسـِی »َدسـت« َدر آنها ُحضوری نمایان 

ُ
ت داَرند و عنصِر ل

َ
نواعی از ُظروف َدالل

َ
که َبر أ یم  بازمی خور

داَرد.

ُمحیِط فیروزآبادی )فـ: 817 هـ.ق.( می خوانیم:
ْ
قاموس ال

ْ
َدر ال

ُب: َدْسِتی.«79.  ِبالَیِد، ُمَعّرَ
ُ

ل ْستیج : آِنَیٌة ُتَحّوَ
َ

»الّد

راز َفرموده است:  دَعلی خاِن َمَدنِی شیرازی )فـ: 1120 هـ.ق.( َدر الّطِ َسّیِ
ُب »َدْسِتّی« ِبالَفتِح.«80.   ِبَیٍد، ُمَعّرَ

ُ
ْسِتیُج ، ِبالَکسِر: َظرٌف ُیَقّل »و الّدِ

واژۀ »َدسَتج« نیز َدر َبعِض نگاِرشهاِی روزگاِر َعّباسیان آَمده و َبر پاره ای از ُظروف ِإطالق می ُشده است.81

که َبر َبعِض ُظروف ِإطالق می ُشده است.  ر واژگانی است 
َ

»َدستجه« از دیگ

ِکتاِب ِشفاُء الَغلیِل َخفاجی )فـ: 1069 هـ.ق.( ذْیِل واژۀ »برکار« به مناَسَبتی می خوانیم:  َدر 
غیَرُة«82.  ُة الّصَ ُب َدسِتی و ُهَو الَجّرَ »َدستجه  ُمَعّرَ

یخِت "َدسـاِتج" َجمع َبسـته می َشـَود ـ، به عنواِن  که به ر سـَتَجة« را ـ 
َ

َدر َبعِض َفرَهنگهاِی ُمعَتَبِر تازی، »الّد
که تازٖی ُشدۀ »َدْسَته« است83 .  کرده اند  َظرِف ُبُزرِگ شیشه ای )اإِلناء الکبیر من الّزجاج( آورده و َتصریح 

حَمـد بـن ُحَسـْین بـادی )کافـی(، از پْیمانـه ای موسـوم بـه 
َ
َفْتـح َحمـد بـن أ

ْ
بوال

َ
َغـهِی أ

ُ
ـص ِفـی الّل

َ
َدر الُمَلّخ

ـ  ...، ط:  ـ  و د َعلـی الّنّجار ـ  ُمَحّمَ ـ  و ـ  حاِمـد َعبدالقاِدر ّیـاتـ  و حَمـد َحَسـن الّزَ
َ
ـ  أ ُمْعَجـم الَوسـیط، قـاَم بِإْخراِجـِه: ِإبراهیـم ُمْصَطفـٰیـ  و

ْ
ـر: ال

َ
77 . نگ

ة، 1425 ه ـ.ق.، ص 283.  َولّیَ
ُ

ة ـ و ـ َمکَتَبة الّشروق الّد بّیَ َغِة الَعَر
ُّ
4، القاِهَرة: َمجَمُع الل

نیس ـ و ـ دکتر عبدالحلیم منتصر ـ و ـ عطیه الصوالحی ـ و ـ محّمد خلف 
َ
78 . َسنج: َفرَهنِگ الُمعَجم الَوسیط )َعَربی ـ فارسی(، دکتر ِإبراهیم أ

یگی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِإسامی، 1386 هـ.ش.، 1 / 605. ِد َبنَدرر حَمد، ُمَترِجم: ُمَحّمَ
َ
أ

د  ة، بِإشـراف: ُمَحّمَ
َ
سـال َسـة الّرِ راث فی ُمَؤّسَ زآبـادّی، َتحقیق: َمکَتب َتحقیِق الّتُ ـد بـن َیْعقـوب الَفْیرو ُمحیـط، َمْجدالّدیـن ُمَحّمَ

ْ
79 . القامـوس ال

ة، 1426 هـ.ق.، ص 189.
َ
َسة الّرِسال نعیم العرقسوسی، ط: 8، َبْیروت: ُمَؤّسَ

دَمْعصوم الُحَسْینّی الَمعروف بـ:ـابِن َمْعصوٍم الَمَدنّی  حَمد بِن ُمَحّمَ
َ
د َعلّی ْبن أ ّیِ ل، الّسَ َغِة الَعَرِب الُمَعّوَ

ُ
ل و الِکناز ِلما َعَلیِه ِمن ل ّوَ

َ
راز األ 80 . الّطِ

راث، ج 4، ط: 1، َمْشَهد: 1428هـ.ق.، ص87. ام ـ إلْحیاِء الّتُ ْیِهُم الّسَ
َ
سة آل الَبْیت ـ َعل ، َتحقیق و َنْشر: ُمَؤّسَ

یع، 1998 م.،  وز ْشـِر و الّتَ َجاِحظ، دکتورة طیبة صالح الشـذر، القاِهَرة: دار قباء ِللّطباَعة و الّنَ
ْ
فات ال

َّ
ة فی ُمَؤل َعّباسـّیَ

ْ
َحضاَرة ال

ْ
فاظ ال

ْ
ل

َ
ر: أ

َ
81 . نگ

ص 149 و 463.
َفندی 

َ
ینی )بُمشـارکة: ُمصَطفـٰی أ َحـه: َنصر الهور حَمـد الَخفاجـی، َصّحَ

َ
خیـل، ِشـهاب الّدین أ

َ
َعـَرِب ِمـَن الّد

ْ
َغلیـل  فیمـا فـی َکاِم ال

ْ
82 . ِشـفاء ال

وهبی(، مصر )المطبعة الوهبّیة(، 1282 هـ.ق.، ص47 .
بنانّی، ]ِإعداد: 

ُّ
رتونی الل واِرد، َسعید ]بن َعبداهلل بن میخائیل بن ِإلیاس بن یوُسف[ الخوری الّشَ ِة َو الّشَ بّیَ َقَرُب الَمواِرد فی ُفَصِح الَعَر

َ
ر: أ

َ
83 . نگ

شر، 1374 هـ.ش./ 1416 هـ.ق.، 2 / 200. باَعِة َو الّنَ سَوة ِللّطِ
ُ
ب[، ط: 1 ، ُقم: داراأل ّیِ

ْسَعد الّطَ
َ
أ
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»َدستار« ُسَخن َرفته است.84 

ُکنیم از  کـه هنـوز از »َدسـت« بـه َمعنـاِی "دیـگ" و ماننـِد آن َدسـت نُشسـته ایم، خوبسـت یادی َهـم  کنـون  َا
که آن را »َدسـتدان« َهم  ر 

َ
کوچکی َدر خانه َبراِی ِنهادِن ُظروف و َحوائِج دیگ واژۀ »َدسـتان« به َمعناِی جاِی 

فته اند.
ُ
می گ

َغْت نامۀ ِدْهُخدا یکی از َمعانِی »َدستان« را ُچنین توضیح داده اند: 
ُ
َدر ل

»در تداوِل خانگی و تداوِل عاّمه، اطاِق ُخرد که راه به اطاِق بزرگ دارد. قهوه خانۀ کوچک در خانه. جائی 
کوچـک. پسـتوِی خـرد. دسـتدان.  چـون پسـینه و صندوقخانـه و پسـتوِی اطاقـی. پسـینه و صندوقخانـۀ 

کوچکی در خانه براِی نهادِن ظروف و حوائِج دیگر.«. جاِی 

فته اند86.
ُ
که نوعی َپستو و َانباری بوده است85، »َدستدان« و »َدستدانی« َهم می گ این »َدستان« را 

می نویَسم:
ِف »َدسـتدان« نیسـت؟ 

َ
آیـا از ُبـْن ایـن »َدسـتان« بـه َمعنـاِی جاِی کوچکی از َبراِی ِنهادِن ُظروف و ...، ُمَخّف

که »َدسـت«ها، َیعنی: دیگهاِی ِغذاَپزی و ماَننِد  فته اند 
ُ
ْی »َدسـتدان« َنمی گ ... و آیا »َدسـتدان« را از آن رو

ـر می بایسـت َدر 
َ

ـۀ یـک میْهمانـی تـا میْهمانـِی دیگ
َ
کـه َهمـواره مـورِد حاَجـت َنبـوده اسـت و در فاِصل آن را ـ 

ُکْنجی نگاهداری می ُشده است ـ َدر آن می َانبارده اند؟ ... ... .

فَتند: "الَحدیُث ُذو ُشُجون". ... . 
ُ
گ راست 

حاِصـل، َدر خواِنـِش پیْشـِنهادِی َمْن َبنـده از بْیـِت ِفردوسـی، »َدسـتان« بـه َمعنـاِی "دیـگ"، یـا: "دیگهـا"، 
ْ
ال

گویـا مْضمـوِن بْیـِت ِفردوسـی این باَشـد که: هـرگاه َدر  یـا: ُظـروِف ِغذاَپـزی، و چیـزی از ایـن َقبیـل اسـت؛ و 
ُکنون دیده ای خواَهد  کار َرَود، بدان که خوِد خوان َبدیع و ُمَتفاوت با آنچه تا میهمانی دیگهاِی چوبین به 
کی ناُمنَتَظر از تو پذیرائی خواَهند  ْی خواهی داشـت و با خورا رسـان و ناَبیوسـانی َفرا رو

َ
بود و میهمانِی دیگ

َکرد.

وارا از "دیِگ چوبین" حاِصل َنمی َشـَود، َمضموِن َمَثل یا َمَثْل گونه ای 
ُ
گ خـواه و 

ْ
ِک َمْطبـوع و ِدل ایـن کـه خـورا

گوْشَزِد ُهرَمزدشاه می ُکَند. َشسب َهمان َمْضموِن َمَثل را 
ُ
ُکَهن است و بظاِهر آیین گ

َکسی َحلوا َنخورده«87.  که: »از دیِگ چوبین  َکرده اند ـ  مثال نیز آن را َدرج 
َ
ِکتابهاِی أ َمَثل است ـ و َدر 

ْزنیا،  گوَدْر حَمد بن ُحَسـْین بادی )کافی(، َتصحیح و َتحقیق: ُغاْمِرضا داْدخواه ـ و ـ َعّباِس 
َ
َفْتح َحمد بن أ

ْ
بوال

َ
َغة، أ

ُ
ص ِفی الّل ر: الُمَلّخَ

َ
84 . نگ

چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُدْکُتر َمْحموِد َافشار ـ با َهْمکارِی: ِاْنِتشاراِت ُسَخن ـ، 1397 هـ.ش.، ص 264. 
بوالَحَسِن َنَجفی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت نیلوَفر، 1387 هـ.ش.، ص 658.

َ
85 . نیز َسنج: َفرَهنِگ فارسِی عامیانه، أ

نَوری، چ: 
َ
ر:  َفرَهنِگ ُبُزرِگ ُسَخن، به َسرَپَرستِی: دکتر َحَسِن أ

َ
خیر، نگ

َ
ُبرِد آن َدر َنثِر َقرِن أ کار 86 . از َبراِی »َدستدان« و »َدستدانی« و َشواِهدی از 

1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1381 هـ.ش.، 4 / .3180 
میرَکبیر، 1363 هـ.ش.، 1 / 132.

َ
سۀ ِاْنِتشاراِت أ کَبِر ِدْهُخدا، چ: 6، ِتْهران: ُمَؤّسَ

َ
مثال و ِحَکم، َعّامه َعلی أ

َ
87 . أ

نیز َسنج:
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لَشن ُسَخن می داَرد، بی هیچ 
ُ
گ ریخَتِن َبْهَمن و پیروزِی سپاِه 

ُ
گ که از  مولوی َدر َغَزلی َسْبز و َبهارانه، آنجا 

َتردیـد بـا گوشـۀ َچشـمی بـه َمْضمـوِن َهمیـن َمَثـل، از َبرآَمـَدِن َحلواهـاِی بی آَتـش از دیـِگ چوبیـِن دَرخـت، 
فت وگو می ُکَند:

ُ
گ چونان َنْغزبازِی َطبیَعِت شکوفان 

چو َحلواهاِی بی آَتش، َرسید از دیِگ چوبین َخوش،

َکْفَچلیز آَمد88 َسِر َهر شاخ ُپر َحلوا به ساِن 

َکسی نان َنَپَزد«89. که: »َدر تنوِر چوبین  این َمَثْل َنظیری َهم داَرد، و آن، این است 

کـه َدر دیـِگ چوبیـن َحلـوا َنمی َتـوان ُپخت، َدر َتنوِر چوبیـن َهم نان َنمی َتوان ُپخـت. این َهردو  َهمـان طـور 
َکـس و َهـر چیـز را باَیـد بـه جـای آَوْرد و  ـِت َهـر  کـه ِاسـِتعداد و َتوانایـی و قاِبلّیَ َمَثـل، َفرایـاِد ُمخاَطـب مـی آَرد 
که َنه َبر وفِق ُمراد حاِصل می َشـَود  عی بیهوده َنداشـت، و َدر صوَرت وجوِد َعَدِم َتناُسـب، از َنتیجه ای 

ُ
َتَوّق

َدر شگفت َنباَید ُشد. 

کارهاِی َنُشَدنی و ُمحال و ناُمَتعاَرف و  سوَزنِی َسَمرَقندی، ناْن ُپخَتن را َدر َتنوِر چوبین، به َمثاَبِت َوصِف 
فته:

ُ
گ بی قاِعده و ناجور، َدر ِشعِر خود آَورده است. یک جا 

نــــــــان چوبیــــــــن  َتنــــــــوِر  انــــــــَدر  َکبــــــــاب!90 َپــــــــَزد  َتنــــــــوره  َدر  ســــــــیُمرغ  بــــــــاِل 

ر ُسروده است:
َ

و جاِی دیگ

َتنــــــــوِر چوبین نان َدر  یــــــــم َهمــــــــه  َمْهتاب91َهمی َپز از  َتــــــــن  جامۀ  َهمــــــــه  َهمی ُبریم 

کـه َدسـتاْنش چوبیـن ُبـَود / ُچنـان دان کـه خواَنش نوآییـن ُبـَود!« و از َنَظر دور  ردیـم بـه بْیـِت »بـه سـوری 
َ
بازگ

که: یم  َندار

قِب َبْهراِم چوبین / چوبینه را 
َ
کارُبرِد واژۀ »چوبین«، ل َشسب(، با 

ُ
گوَینده ) / آییْن گ َدر داستاِن شاهنامه، 

ِکنایه به شاه می گوَید: َوقتی پاِی َبْهراِم چوبین َدر میان است  یادآور می َشَود و با َدر کار آَورَدِن آن َزبانَزد، به 
مان می َشَود.

ُ
وار باش! ... شاه نیز از َهمین جا َبدگ

ُ
گ َدر ِانِتظاِر ُرخدادی ناُمنَتَظر و نا

ِکنایـی بـه ُهرَمـزد یادآَور می شـود َهمـان طور که از دیـِگ چوبین َحلوا  َشسـب، بـا آن بیـاِن 
ُ
واِقـع، آییْن گ

ْ
ِفی ال

می، بی تا، ص 46؛و: َفرَهنِگ 
ْ
کَبِر ِعل

َ
سۀ َمطبوعاتِی َعلی أ مینی، ِتْهران: ُمَؤّسَ

َ
میرُقلِی أ

َ
باِن پارسی، أ ْمثال و ِاْصِطاحاِت َز

َ
 َفرَهنِگ َعوام یا َتفسیِر أ

َفقاری، 2 ج، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت 
ْ
بان(، دکتر َحَسِن ذوال قواِم ایرانی و ِکشَورهاِی فارسٖی َز

َ
َمَثْل هاِی فارسی )َمَثلْ هاِی فارسِی أ

ْ
ُبُزرِگ َضْرُب ال

ُمعین، 1389 هـ.ش.، 1 / 297، ش 7201.
زانَفـر، چ: 4، ِتْهران:  ماِن ُفرو وی، با َتْصحیحات و َحواشـِی: َبدیع الّزَ

َ
د َمشـهور به مول 88 . ُکّلّیـاِت َشـْمس یـا دیـواِن َکبیـر، مولنـا َجال الّدیـن ُمَحّمَ
میرَکبیر، 1378 هـ.ش.، 2 / 36، غ 589، ب 6224.

َ
سۀ ِاْنِتشاراِت أ ُمَؤّسَ

مثال و ِحَکم، ِدْهُخدا، چ: 6، 1363 هـ.ش.، 2 / 781.
َ
89 . أ

غات و َترکیبات و جاْیها با َمعانی و َتفاسیر از: دکتر ناِصرالّدیِن 
ُ
حوال و ِفْهِرسِت ل

َ
مه و َشرِح أ

َ
90 . دیواِن َحکیم سوَزنِی َسَمرَقندی، َتْصحیح و ُمَقّد

میرَکبیر، 1338 هـ.ش.، ص 12.
َ
سۀ چاپ و ِاْنِتشاراِت أ شاْه ُحَسْینی، ]چ: 1[، ِتْهران: ُمَؤّسَ

91 . دیواِن َحکیم سوَزنِی َسَمرَقندی، َتْصحیِح: شاْه ُحَسْینی، 1338 هـ.ش.، ص 118.
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رسـان را َچشـم 
َ
کـی ِدگ َکـْرد و باَیـد خـوان و خورا ـع از دیـگ را ِاْنِتظـار َنمی َتـوان 

َ
َنمی تـوان خـوْرد و فاِئـدۀ ُمَتَوّق

خواهی به ُظهور خواَهد َرسید.92
ْ
کرداِر َبْهراِم چوبینه نیز َپیآمدهاِی ناَبیوسان و ناِدل کار و  داشت، از 

مـاِن َمن، َنه 
ُ
گ َشسـپ( بـه ُهرَمزد می ِدَهد، به 

ُ
َشسـب )/ ایزدگ

ُ
کـه آییْن گ پوشـیده و "دوَپْهلو"بـوَدِن پاسـخی 

َکرده  َکّزازی َبرداشت  ـ  آنسان که ُاستاد  ری و ُمالَحَظه کاری و ِاْحتیاط باَشد و
َ
گ ِی َپروا ُچنان است که از رو

 َبر نکوهِش َصریح باَشد َدر َحّقِ "بهرام ... که در این هنگام پهلوانی است 
ّ

بوَدندـ  بخواَهد ُسَخنی که دال
َشسـپ( 

ُ
َشسـب )/ ایَزدگ

ُ
گرامـی" ، َبـر َزبـان َنیـاَوَرد. ... از َقضـا، ُسـَخِن آییْن گ پیـروز و پـرآوازه و نـزِد همـگان 

َشسپ( 
ُ
َشسب )/ ایَزدگ

ُ
ِکنایه" نامیده می َشَود و آییْن گ ِمصداِق آن چیزی است که َدر َفرَهنِگ ما "نیش و 

َدر این قاِلب و بدینسان ُسَخن می گوَید؛ چرا که می خواَهد ُسَخِن خویش را نیک َدر َژرفاِی ِذهن و َضمیِر 
ِکنایه و َتعریض غاَیِت ِاْنِتباِه سـاِمع را به ُسـَخِن خویش  سـلوِب 

ُ
پادشـاه بَخالَند و بِنشـاَند، و با به کارگیرِی أ

کـه ِفردوسـی ِبالفاِصلـه  ُکَنـد و او را بـه ِاصِطـالْح "َتـکان ِدَهـد"؛ َدریـن کار توفیـق نیـز می یاَبـد؛ ُچنـان  َجلـب 
می َفرماَید:

مــــــــان
ُ
َبدگ ُشــــــــد  شــــــــاه  او  ْفتــــــــاِر 

ُ
گ ُبــــــــْد یــــــــک َزمــــــــانِز  َرواَنــــــــش ُپراْندیشــــــــه 

ِکنایه َبلیْغ َتر از َتْصریح است.  گاْه  که:  فَتند 
ُ
َبالَغْت شناساِن دیرینه روز راست می گ

ُکِنـِش  فتـاری و َرفتـاری، یکـی از ِشـِگرْدهاِی راِیـِج وا
ُ
گ ِکنایه هـاِی  َبیـاِن َمْقصـود و ِإفـاَدِت َمـرام از َطریـِق 

َکسـی  ر 
َ
گ یِخ ایران بوده اسـت93؛ و َا سیاسـی َدر میاِن بسـیاری از َفرمانَروایان و ُبُزرگان و سیاَسـْتَمداراِن تار

ِگرد  واهاِن این َرفتار را یکان یکان 
ُ
گ ِگردآورِی َشواهِد این َمعنی ُفروخواَند و   یِخ این َسرَزمین را به َقْصِد  تار

زاَیندگی اش را َبرَمزید 
َ
گ ثیر و 

ْ
ت و َتأ َشسـب، َبر ُنکتۀ دیگری نیز به طوِر ِضْمنی ِاشـِتمال داشـته باَشـد )و همین، ُقّوَ

ُ
ِکنایۀ آییْن گ ر نیسـت  92 . دو

ساخته باَشد(.
که: ُظروف و آلِت چوبین شایستۀ خواِن شاه نیست. آن ُنکته، این است 

فت:
ُ
سْیِف َفرغانی می گ

کاسه چوبین خوَهد؟« »ُکجا خواِن َشْه 
)دیواِن سْیِف َفرغانی، با َتصحیح و ُمَقّدمۀ: دکتر َذبیح اهلِل َصفا، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِفردوس، 1364هـ.ش.، ص 760(.

گدایان و َتنگَدستان بوده است. از ُبْن، "ُظروِف چوبین" َدرخوِر 
ُسَخنسالِر َطرِز تازه، صاِئِب َتبریزی، َفرموده:

ر خورَدِن آبســــــــت و َطعام
َ
گ کاســــــــۀ َفْغفور یکیستَغَرض از َظــــــــرف َا کاســــــــه چوبیِن َمن و 

فّیاِض لهیجی راست:
ست

َ
یزه از خواِن َشهان ُافتاده ام، َسْهل گر چون ر گدا ُافَتم!!ا کاســــــــه چوبیِن  کز  َمبادا ِقســــــــَمَتم 

فته:
ُ
گ کاشانی  ُمحَتشِم 

گدائی َهرکه پیَشــــــــت داشته ر یافتهکاســــــــه چوبیِن  کشــــــــتِی َز یــــــــاِی خاَصت  َکــــــــِف در از 
کاشانی راست: فْیِض 

ر بــــــــرو َدر َرِه َمســــــــکین بریــــــــز بدارکیســــــــۀ پــــــــر َز َشــــــــب  َحق  دِر  َبــــــــر  َفْقر  چوبیِن  کاســــــــۀ 
کاشانی ُسروده است: کلیِم 

شَتَنست
َ
َبرگ خود  دیِن  از  چون  عار  طریَقت  یشَدر  کاسۀ چوبیِن خو َکس  ر به جاِم جم ِدَهد 

َ
گ

ِعلُم ِعنَد اهلل.
ْ
که َدستانش چوبین است، خواِن آن سور َتناُسبی با ُهرَمزدشاه َنداَرد. و ال َپس، سوری 

دَعلِی ِإسامِی ُندوَشن، 1348هـ.ش.، ص 411، هاِمش. 93 . َسنج: زندگی و َمرِگ َپْهَلوانان َدر شاهنامه، ُمَحّمَ
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یان و َمنسـوباِن ِاقِتدار  که از َچشـم انداِز َروانشناسـِی َدربار آَرد، ِرسـاله ای بسـیار خوانَدنی خواَهد َپرداخت 
کار خواَهد آَمد. ران را نیک به 

َ
َدر ایران نیز َتحلیلگ

کریسِتْن ِسن )1875 ـ 1945 م.(، َدر ِرساله اش َدربارۀ داستاِن َبْهراِم چوبین، َهرَچند ُسَخِن ِفردوسی  آرتور 
یافته  یابیم چه َبرداشتی َاز ِعباَرِت شاهنامه داشته است، این اندازه را نیک َدر را َشرح َنَکرده است تا َدر

ِگِرفته ُشده است94.  که َدر َبیاِن ِفردوسی، از "إیهام" یاری  است و ِإظهار داشته 

٭٭٭

ُبـَود  کـه َدسـتاْنش چوبیـن  ِگـِره از بْیـِت »بـه سـوری  شـاِیِش 
ُ
گ ایـن یادداشـت و ایـن َتـالِش ُفروَتنانـه را َدر 

َمشـاِیِخ 
ْ
کاْمیـاب، آنچـه َهسـت ـ داَوری بـا ُشماسـت ـ، پیْشـَکش مـی داَرم بـه شْیُخ ال کاْمیـاب یـا نا  ،»...

یانـِی َجَبلـی"، بـه ِاحِتـراِم یـک ُعْمـر ِمْهـرَورزِی بـی ُدروغ و  کاو شـاهنامه ِپژوهاِن سـپاهان، ُاسـتاد "ُمْصَطفـٰی 
َکـرده  کـه َدر َحـّقِ َمـِن َشـْهنامه خوان  ْطف هـا 

ُ
یَغـش بـه ِفردوسـِی ُبـُزرگ و شـاهنامهِی او، و بـه پـاِس ل بی ِدر

تی  ـزوِم ِهّمَ
ُ
کـه َبر َسـِر َفْهِم آن َهسـت و ل ـِه ویـژه ام  را بـه َهمیـن بْیـِت ُدشـواِر شـاهنامه و ِاْخِتالفـی  اسـت. َتَوّجُ

کـه َهمـواره بـا ِذْهنی بیدار و نگاهـی کاَونده و  یانـی ام  َکـرد، واْمـداِر ُاسـتاد کاو شـایی از آن باَیـد 
ُ

ِگِرْهگ کـه َدر 
َدِب َحماسـی ِاْشـِتغال داَرد؛ و یکـی از 

َ
َضمیـری ُنکته یـاب، بـه سـیاَحتی بی پایـان َدر جهـاِن ُپـر راز و َرمـِز أ

"روشنائی"هاِی َشهِر ماست.

کار بکام ت َرفیق و ایَزد یار!«95.»َبقاش باد و َســــــــَرش َســــــــبز باد و 
َ
ک ُمســــــــاِعد و دول

َ
َفل

گام!                                و ُخداْی را سپاس َدر آغاز و َانجام و َهر َدم و َهر 
                                                        ِاْصَفهان / نوروِز 1399 هـ.ش.

کریسِتْن ِسن، 1385هـ.ش.، ص 99، هاِمش. ر: داستاِن َبْهراِم چوبین، آرتور ِامانوِئل 
َ
94 . نگ

95 . ُعنُصرِی َبلخی.


