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چکیده: در بیشترِ نسخه های شاهنامه روایت های کوتاه و 
بلندی به سخن فردوسی الحاق شده است که استخراج، 
پهلوانی  و  حماسی  ادِب  تحقیقاِت  در  آنها  بررسی  و  چاپ 
ازاین گونه داستان ها در  ایران الزم است. سه روایِت منظوم 
چند دستنبویس شاهنامه از سدۀ سیزدهم به یادگار مانده 
شده  چاپ  و  تصحیح  تهمتن نامه  کتاب  در  به تازگی  که 
از:  است  عبارت  نویافته  منظومۀ  روایت/  سه  این  است. 
تهمتننبامه )770 بیت(، زال و مقاتل دیو )557 بیت( و کوه 

دماوند )2568 بیت(.

واژه های کلیدی: منظومه های پهلوانی، ادب حماسی، زال، 
رستم، شاهنامه.
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سّجاد آیدنلو  دانشیارِ دانشگاه پیام نورِ ارومّیه

تهمتن نامه همراه منظومه های زال و مقاتل دیو و کوه 
دماوند؛ تصحیح و تحقیق: دکتر رضا غفوری؛ تهران، بنیاد 

موقوفات دکتر محمود افشار و سخن، چاپ اّول، 1398



Three Newly Discovered Heroic Poems 
Sajjad Aidenloo
Abstract: In most versions of Shahnameh, 
short and long narratives have been added to 
Ferdowsi’s words, which need to be extracted, 
published and studied in the research of Iranian 
epic and heroic literature. Three poetic nar-
ratives of such stories are preserved in several 
manuscripts of the Shahnameh from the thir-
teenth century, which have recently been edited 
and published in the book of Tahmanatnam-
eh. These three newly discovered narrations/
poems are: Tahmanatnameh (770 verses), Zal 
and Muqatil Div (557 verses) and Damavand 
Mountain (2568 verses).

ً
 ثالث قصائد هپلوانّية مكتشفة حديثا

سّجاد آيدنلو
يلـة  اخلالصـة: حتفـل أغلـب نسـخ الشـاهنامة بروايـات قصيـرة وطو
حلقـت بـكام فـردويس، ومـن الضروري اسـتخراج وطباعة ودراسـة 

ُ
أ

هذه النصوص يف حتقيقات أدب احلماسة والبطولة يف إيران.
وتوجـد اآلن ثـاث روايـات منظومـة مـن هـذا القبيـل مـن القصـص 
يف عـّدة خمطوطـات للشـاهنامة تعـود للقـرن الثالـث عشـر، وقـد مّت 
 يف كتـاٍب بعنوان )هتمـن نامه(. وهذه 

ً
تصحيحهـا وطباعهتـا حديثـا

 هـي: هتمـن 
ً
الروايـات -  املنظومـات  - الثـاث املكتشـفة حديثـا

نامـه )770 بيـت(، زال و مقاتـل ديـو )= األبرص ومقاتل الشـيطان( 
)557 بيت(، و كوه دماوند )= جبل دماوند( )2568 بيت(.

املفـردات األساسـّية: القصائـد الهپلوانّيـة، أدب احلماسـة، األبـرص، 
رسم، الشاهنامة.
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کـه دربـارۀ انقـراِض نسـِل محّققـان و اسـتاداِن برجسـتۀ زبـان و ادب  بـا وجـود همـۀ انتقادهـا و ِشـکِوه هایی 
فارسـی و ضعِف پژوهش های ادبی در سـالیان اخیر وجود دارد و پذیرفتنی اسـت، خوشـبختانه در حوزۀ 
ی داده که مایۀ دلگرمی است.  تخّصصِی مطالعاِت شاهنامه و ادب حماسی ایران دو اّتفاق فرخنده رو
یکـی ظهـوِر مصّححـان و محّققـاِن جـوان، دانشـور و روش دان که در حدوِد بیسـت سـاِل گذشـته مقاالت 
و مداخـل خوبـی نوشـته و متن هـای منظـوم و منثوری را بـه طرِز عالمانه ای چاپ کرده اند که در رأس آنها 
کبـری مفاخـر، دکتـر رضا غفوری و دکتر میـالد جعفرپور نام برد.  بایـدـ  بـه ترتیـِب سـنـ  از آقایـان دکتـر آرش ا
که در  دیگری اقبال به تصحیح و انتشـاِر منظومه های پهلوانی، طومارهای نّقالی و متوِن منثوِر داسـتانی 
سال 1370 با چاپ بهمن نامه به کوشش مرحوم دکتر رحیم عفیفی آغاز شده و در دهه های هشتاد و نود 
کتاب  گرفته شده است/ می شود. تازه ترین بِر این باغ1  با سرعت، دّقت و روشمندِی بیشتر و بهتری پی 
کوه دماوند به تصحیح و تحقیِق دکتر رضا غفوری،  تهمتن نامه به همراِه منظومه های زال و مقاتل دیو و 

عضو هیئت علمِی دانشگاه حضرت نرجِس رفسنجان است.

ـی ایـران منظومـه ای 770 بیتـی 
ّ
کتابـِت )1280ق( در کتابخانـۀ مل یـِخ  در دست نویسـی از شـاهنامه بـه تار

از روایت هـای دوران نوجوانـی رسـتم ـ پـس از دو داسـتاِن الحاقـِی رسـتم و پیـل سـپید و رسـتم و دژ سـپند 
گذشـتن تیـر رسـتم از سـنگ، بریـدن رسـتم درخـت را بـه  کـه شـامل داسـتان ها و موضوعاتـی چـون  ـ آمـده 
گرازان و هزبر را، هنرنمایی رسـتم در نخچیرگاه و ... اسـت. حوادِث  ضرب شمشـیر، کشـتن رسـتم فیل، 
این منظومه در روزگاِر شهریارِی زِو تهماسب رخ می دهد و در بخشی افتادگی دارد. مصّحح ارجمند به 

قیاِس عنواِن »رستم نامه« برای اخباِر پهلوانِی رستم به نثر، این متن را تهمتن نامه نامیده اند.

در همین نسـخۀ شـاهنامه پس از داسـتاِن رفتن زال به دربار منوچهر و پاسـخ گفتن به موبدان )در روایِت 
گزارشـی 557 بیتـی از نبـرد زال زر بـا دیوانـی چـون سمسـار، مقـاالت، مکیمـال، مقاتـل و  زال و رودابـه( 
کفارات برای رهانیدِن دلبِر بازرگانی به نام خواجه جان افزوده شـده اسـت. این داسـتان در دسـت نویِس 
کتابت شـده و در موزۀ رضا عباسـی اسـت دیده می شـود.  یخ )1239ق(  که در تار دیگری از شـاهنامه نیز 

گرامِی متن است. نام زال و مقاتل برای این روایت، انتخاِب مصّحح 

منظومۀ دیگر قّصۀ کوه دماوند است و در نسخه ای از شاهنامه )نوشتۀ قرن سیزدهم در هند( که امروز در 
کتابت شـده اسـت. این منظومه 2568 بیت و موضوع آن نبرِد افراسـیاب و  ی ایران اسـت، 

ّ
کتابخانۀ مل

هم پیمانانش مانند نهنگ دژم، ارژنگ، هزبر بال، افریقی، ابرهه، بربندیا و الپ ارسالن با کیخسرو و سپاه 
که نخسـت ایرانیان درمانده و محاصره می شـوند تا اینکه رسـتم به یاری می آید و پهلوانانی  ایران اسـت 
کـه همـراه افراسـیاب بـه ایـران تاخته انـد، می کشـد و تورانیـان را می گریزاند. سـاختاِر ِروایـی این منظومه  را 

تقریبًا مشابِه روایِت مشهوِر هفت/هشت لشکر در طومارها و سّنِت نّقالی است.

1. اشاره به این بیت مشهور نظامی است: هر دم از این باغ بری می رسد/ نغزتر از نغزتری می رسد.
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داسـتان های ایـن سـه منظومـه نویافتـه و تـازه اسـت و چنـان  کـه مصّحـح 
محترم به درستی حدس زده اند، به احتمال قریب به یقین همچون برخی 
دیگـر از روایـات و منظومه هـای پهلوانی از سـروده های عصر صفوی اسـت 
که در متِن بعضی دسـت نویس های شـاهنامه به دسـت ما رسـیده است. 
کامـاًل علمـی در تصحیـح،  مصّحـِح دانشـمند بـا اّتخـاِذ روشـی درسـت و 
بدان سـان کـه در کارهـاِی دیگـِر ایشـان هم دیده می شـود، برای هر منظومه 
مقّدمـه ا ی محّققانـه نوشـته و دربـارۀ جنبه های مختلِف متن و اشـخاص 
و روایت هـای هـر داسـتان به دقـت بحـث کرده انـد. چـون تصحیـِح هر سـه 
منظومـه بـر اسـاس یـک نسـخه صـورت گرفتـه اسـت،2 مصّحح محتـرم در 
کـه بـا اجتهـاد، ضبـِط اصـِل متـِن دسـت نویس را تغییـر داده یـا  مـواردی 
تصحیـح قیاسـی کرده انـد، نگاشـتۀ اصلـی را در زیرنویس های صفحات 
آورده انـد. در پایـان نیـز توضیحاِت تقریبًا مفّصـل و کاملی در هفتادوچهار 
صفحه دربارۀ معنای لغات، ترکیبات و ابیات و مسائِل داستانی و متنِی روایاِت این سه منظومه نوشته شده 
کاِر مصّحح ارجمند در این کتاب و سایِر تصحیحات ایشان، ضمن اینکه با اسلوِب علمِی  است. شیوۀ 
کاماًل منطبق اسـت، ویژگِی ممتاز و نمایان دیگری نیز دارد و آن اسـتقصای تقریبًا  تصحیِح انتقادی متون 
تام در همه یا اغلِب منابِع مربوط و مورد نیاز برای نوشتِن مقدمه و توضیحات متن است. این سه داستان/ 
منظومۀ پهلوانِی نویافته در 473 صفحه از سوی انتشارات بنیاد موقوفات مرحوم دکتر محمود افشار که در 
دوراِن مدیرّیِت دکتر محّمِد افشـین وفایی بسـیار حرفه ای فّعالیت می کند، با همکاری انتشـارات سـخن با 
کیفّیِت عالی چاپ و منتشـر شـده اسـت. نگارنده ضمن نهایِت ارج گذاری به زحماِت سـتودنِی مصّحح 
و ناشِر محترم، نکات استحسانی و پیشنهادهای خود را دربارۀ تصحیح و تحقیِق این سه منظومه در سه 

بخش تقدیم می کند تا هر کدام که پذیرفته درآمد، در چاپ/چاپ های دیگر اعمال شود.

الف(مقّدمههایتحقیقِیمنظومهها
1. در )ص 39( )مقّدمـۀ تهمتن نامـه( نوشـته اند: »رسـتم ... از دو حربـۀ بسـیار مهـم دیگـر نیز برخوردار بود: 
گفتۀ فردوسـی )فسـوس(«. در شـاهنامه »فسـوس« و »افسـوس« غیر از معنای معروِف  ... رجزخوانی یا به 
گواهـی بـرای اسـتعمال آن در معنـای »رجـز/  کار رفتـه اسـت3 و  یـغ و حسـرت« بـه معنـِی »اسـتهزا« بـه  »در

رجزخوانی« وجود ندارد.

یـری از داسـتان زال و مقاتـل دیـو در نسـخۀ شـاهنامۀ مـوزۀ رضـا  ردن تصو کـه بـرای بـه دسـت آو 2. مصّحـِح ارجمنـد خاطرنشـان کرده انـد 
عّباسـی کوشـش بسـیاری کرده انـد، امـا متأسـفانه بـه دلیـل همکاری نکـردن کارکنـاِن مـوزه موفـق نشـده اند. ر.ک بـه: تهمتن نامـه، ص 

یس 1. یرنو 158، ز
گالله هنری؛ تهران، سـخن، 1396، ص 36 و 297؛  کوشـش فاطمه مهری و  3. ر.ک به: خالقی مطلق، جالل؛ واژه نامۀ شـاهنامه؛ به 

رواقی، علی؛ فرهنگ شاهنامه؛ تهران، فرهنگستان هنر، 1390، ج 1، ص 134؛ ج 2، ص 1736.
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کاخ  کهـِن ایـن متـن در ایـن بیـت: »در آن  2. در )ص 71( )مقّدمـۀ تهمتن نامـه( در بحـث از واژه هـای 
کاخ خّرم به پای« )بیت 462( دربارۀ لغت »سـاجین« نوشـته اند:  سـاجین سـتونی به پای/ همی داشـتی 
کـه نـام درختـی بـا  گـر سـاجین صفـت نسـبی از »سـاج«  »واژۀ سـاجین هـم در فرهنگ هـا نیامـده اسـت. ا
چـوب سـخت اسـت نباشـد، شـاید سـاجین گونـه ای »مالت« بـود که در سـاختن بناها بـه کار می رفت«. 
همـان حـدِس نخسـت ایشـان درسـت اسـت و بـه احتمـال بسـیار »سـاجین« منسـوب بـه »سـاج: درخِت 
کـه در نسـخۀ  کار رفتـه  گرشاسـپ نامه هـم در وصـِف زنگـی بـه  سـخت چوب« اسـت و ظاهـرًا در بیتـی از 
ایاصوفیه به صورت »سـاچین« ضبط شـده4 و در چاِپ مرحوم اسـتاد یغمایی بر پایۀ نگاشـتۀ نسـِخ دیگر 

که »ساج مناسب است«: گونۀ »شاخین« آمده است، ولی آن زنده یاد در زیرنویس حدس زده اند  به 

نژنــــــــد  دیــــــــوی  دیــــــــد  پهلــــــــوان   سیاهی چو شاخین/ساجین درختی بلند5یــــــــل 

3.در همان صفحه )ص 71، مقّدمۀ تهمتن نامه( »آوردن )مر( زاید« از ویژگی های دستورِی متن معرفی 
کید بدانیم. »مر« از  یم، پیشـنهاد می شـود آن را »مِر« تأ ینتی ندار شـده اسـت؛ چون در زبان عنصر زاید و ز
گر« ساخته شده و به معنای »بی تردید و حتمًا« است؛6 یعنی مفهوِم  کوتاه شدۀ ا دو بخِش »مه: نه« و »ار: 

کلمه/ اداِت دستوری نیز هست. کید در ساخت و معنای این  تأ

4. در فهرسـت تشـبیهاِت تهمتن نامـه )ص 73( »بـاد« )مـورد شـمارۀ 9 جـدول( در بیـت 112 مشـّبه بِه 
»نیـزه دادن« اسـت، نـه »فرزنـد«. همچنیـن در ایـن جـدول بـه ترتیـب باید »پیـکان« در بیـت 156 به عنوان 
گراز« افزوده شود. در )ص 74، مورد شمارۀ 42(  گراز« و »زوبین« در همان بیت برای »چرم  مشّبه به »موی 

نیز »عاج ستون« به »ستوِن عاج« تبدیل شود.

کار زال بحـث کرده اند،  5. چـون در مقّدمـۀ منظومـۀ زال و مقاتـل دیـو دربـارۀ روایت هـای چگونگـِی پایـان 
کـه در باورهـای عامیانـه حّتی  )ر.ک بـه: ص 135 و 136( پیشـنهاد می شـود بـه ایـن نکتـه هـم اشـاره شـود 
کـه بعضـی  زاِل زر هـم تعییـن شـده اسـت. منهـاج سـراج جوزجانـی نوشـته اسـت  یـِخ مـرگ  تار زمـان/ 
کـوه آواز ناله و  کـه در فاصلـۀ سـال های 500 تا 600ق »از آن  کـوه زارمـرغ مندیـش در غـور می گوینـد  کناِن  سـا
کـه زال زر درگذشـت«.7 بنـا بـر روایتـی شـفاهی )ثبت شـده در سـال 1354( زال هشـتاد سـال  تعزیـت آمـد 
کـه در آسـمان  یـِخ نقـل و ثبـِت ایـن روایـت مـرده بـوده اسـت و پیرمردانـی سـیمرغ را دیده انـد  پیـش از تار

4. این نکته را دکتر محمود امیدساالر که مشغول تصحیح جدیدی از گرشاسپ نامه هستند، در سال 1387 در پاسِخ پرسِش نگارنده 
کرده اند. ری  دربارۀ ضبط »شاخین« در بیت گرشاسپ نامه یادآو

5. اسدی طوسی؛ گرشاسپ نامه؛ تصحیح حبیب یغمایی؛ تهران، بروخیم، 1371، ص 111، ب 16.
یدشـیراز،  گاهـی بیشـتر ر.ک بـه: ماهیـار نّوابـی، یحیـی؛ »مـر«، مجموعـه مقـاالت؛ بـه اهتمـام دکتـر محمود طاووسـی؛ شـیراز، نو 6. بـرای آ

1377، ص 431- 436.
7. منهاج سراج جوزجانی؛ طبقات ناصری؛ تصحیح عبدالحی حبیبی؛ تهران، اساطیر، 1389، ج 1، ص 328.
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کـه زال در سـال )1330ش( مـرده و  پـرواز می کـرد و می گفـت زال زر مـرد.8 اعتقـاد عامیانـۀ دیگـری بـود 
کـرده اسـت.9 مرحـوم آیـت اهلل بروجـردی بـا الهـام غیبـی خبـر مـرگ او را بـاالی منبـر اعـالم 

6. در جدول تشبیهاِت منظومۀ زال و مقاتل دیو )ص 157، مورد شمارۀ 72( بهتر است مشّبه بِه »ماهی« 
به »به شست آوردن ماهی« و مشّبه آن »معشوق ماه چهره« به »به دست آوردن معشوق« تغییر یابد.

7. در تحلیـل صـور خیـاِل منظومـۀ زال و مقاتـل دیـو نوشـته اند: »به اسـتثنای یک مـورد )رهی: غالم( همۀ 
تشبیهات متن، حّسی است«، )ص 158( اما تشبیِه »زمین« به »رهی« نیز در این بیت حسی است:

بــــــــودزمین چــــــــون رهــــــــی پیش من بنــــــــده بود  ســــــــرافگنده  پناهــــــــم  در  فلــــــــک   

  )ص 174، ب 275(

کار رفته است. از جمله در ابیات زیر: البته در این منظومه تشبیهات غیرحسی )خیالی و وهمی( به 
دژم او  بــــــــود  اژدهایــــــــی  یــــــــک  دمچــــــــه  بــــــــه  یــــــــا  در ز  بــــــــرآرد  ماهــــــــی  کــــــــه   

  )ص 164، ب 27(

هم همــــــــراه  دو  هــــــــر  خواجه جــــــــان  ارم ابــــــــا  بــــــــاغ چــــــــه  جایــــــــی  رســــــــیدند 

)ص 166، ب 90(  

کاسۀ سِر دیو سپید ساخته  کوه دماوند دربارۀ اشاره به کالهخوِد ویژۀ رستم –که از  8. در مقدمۀ منظومۀ 
کوه دماوند تا امروز یگانه  شـده بود، در بیتی از این متن10 نوشـته اند: »ظاهرًا بیت مورد مطالعه از منظومۀ 
کاله سـر دیو سـپید مربوط به روایات  که به دسـت ما رسـیده اسـت و دیگر شـواهد  اشـارۀ منظومی اسـت 
منثور طومارهای نّقالی و روایات شفاهی/ مردمی شاهنامه است«. )ص 201، زیرنویس 2( اشاره به مغفِر 
کوه دماوند  که به نظر نگارنده خاسـتگاِه نّقالی و شـفاهی دارد، غیر از قصۀ  ساخته شـده از سـِر دیو سـپید 

در منظومۀ زّرین قبانامه )احتمااًل سرودۀ دورۀ صفوی( هم دیده می شود:
ببربیــــــــان  و  دیــــــــو مغفــــــــِر  چهــــــــل مــــــــن کمر خنجــــــــر انــــــــدر میان11دگــــــــر 

دیــــــــوســــــــفید  امیــــــــدبــــــــه تــــــــن ببــــــــر و مغفــــــــرز صبــــــــح  ماننــــــــِد  بــــــــود  رخــــــــش   
  )ص 697، ب 10870(

8. ر.ک به: انجوی شیرازی، سّیدابوالقاسم؛ فردوسی نامه؛ تهران، علمی، چاپ سوم، 1369، ج 1، ص 73.
9. ر.ک بـه: جعفـری قنواتـی، محّمـد؛ »شـاهنامه«، دانشـنامۀ فرهنـگ مردم ایران؛ تهـران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسـالمی، 1397، ج 

5، ص 645.
کشیده بر او چهر دیو سفید. )ص 334، ب 2117( گوهرنگارش چو شید/  10. یکی خوِد 

11. زّرین قبانامـه )منظومـه ای پهلوانـی و پیـرو شـاهنامه از عصـر صفوّیـه(؛ سـراینده: ناشـناس؛ تصحیـح: سـّجاد آیدنلـو؛ تهران، سـخن، 
1393، ص 416، ب 4843.
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کرده است: بیرون از منظومه های پهلوانی، داوری شیرازی )1228- 1283 ق( به این موضوع اشاره 
گفتی بر فرق، ســــــــِردیِوســــــــپید  خلــــــــق حیراِن من اندر ز یمین و ز یســــــــار12رســــــــتمم 

کـوه دماونـد( ارجاعـی بـه صـورت درون متنـی آمده اسـت. )زنـر، 1375: 347(  9.در )ص 213( )مقدمـۀ 
بـا توجـه بـه اینکـه شـیوۀ ارجاع دهی مقدمه و یادداشـت های محقـِق ارجمنـد در زیرنویس های صفحات 
است و این به عقیدۀ نگارنده البته روِش بهتر و مفیدتری است، این ارجاع درون متنی هم باید به همان 

صورت تغییر یابد.

کنایـه اسـت، نـه  کـوه دماونـد »خداونـد زور« )ص 222، شـمارۀ 11(  10. در جـدول اسـتعاره های منظومـۀ 
استعاره و »خیمۀ بی ستون« )ص 222، شمارۀ 12( در بیت زیر استعاره از »آسمان« است، نه »روشنایی 

روز«:
نیلگــــــــون  منظــــــــر  ایــــــــن  بــــــــر  بی ســــــــتون برآیــــــــد  خیمــــــــۀ  ایــــــــن  رِد  آو بــــــــر 

)ص 348، ب 2428(  

کـه سـبب پیدایـش رسـتخیز  کـوه دماونـد بـر اسـاس بیـت زیـر، »رزمـی  11. در فهرسـت تشـبیهات منظومـۀ 
شـود« به عنوان مشـّبه به و »ریزشـدن سـنان در دسـت پهلوانان« مشـّبه آن دانسته شده است: )ص 229، 

شمارۀ 122(

یز یزر ر اندرون  دســــــــت  به  شــــــــد  رســــــــتخیز ســــــــنان  کند  پیــــــــدا  کــــــــه  رزمی  چــــــــو 
)ص 269، ب 618(  

کار رفته اسـت. از این رو تشـبیهی در بیت  در ایـن بیـت »چـو« ادات تشـبیه نیسـت و در معنـای »چـه« بـه 
وجود ندارد و معنای آن چنین است: نیزه ها در دست یالن شکست. عجب رزمی بود! گویی که قیامت 
که در آنجا نیز دقیقًا  برپا شده است. این بیت، از بیت فردوسی در داستان رستم و سهراب تقلید شده 

»چه« در معنای شگفتی آمده است:
یز یزر کند رســــــــتخیز13بــــــــه زخــــــــم انــــــــدرون تیــــــــغ شــــــــد ر که پیــــــــدا  چه زخمــــــــی 

12. در همان جدول )ص 232، شمارۀ 194( مشّبِه »کمند« که خالی مانده و عالمت ابهام )؟( گذاشته 
گویندۀ آن  گرفتِن پهلوانان« اسـت. در شـمارۀ بعد )195( نیز مشـّبِه »کنداوران« در بیت زیر  شـده، »اژدها

)تور( و »راه بستن« وجه شبه است: 
ران کنــــــــداو چــــــــو  ره  بــــــــدو  گــــــــران ببنــــــــدم  عمــــــــود  آن  کفــــــــش  از  کشــــــــم 

)ص 328، ب 1976(  

ری شیرازی؛ دیوان؛ به اهتمام دکتر نورانی وصال؛ تهران، وصال، 1370، ص 223. 12. داو
13. فردوسی، ابوالقاسم؛ شاهنامه؛ پیرایِش دکتر جالل خالقی مطلق؛ تهران، سخن، 1393، 1/ 287/ 672.
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که در جدول تشبیهات )ص 234، شمارۀ 230( به  در این بیت نیز مشّبِه »نیزه« »باالی پهلوانان« است 
جای آن نشانۀ ابهام )؟( آمده است:

کمنــــــــد همچــــــــون  گیــــــــر  اژدها بلند همــــــــه  بــــــــاال  بــــــــه  نیــــــــزه  همچــــــــو  همــــــــه 

)ص 329، ب 1987(  

ب(ضبطهایمتن
1. جهان پهلوان زادۀ نامدار/ همی کرد پیل و سیه خواستار )ص 94، ب 311(

به قرینۀ بودِن »سپاه« در کنار رستم و اینکه تهمتن هنوز اسب ندارد و بر پیل سوار می شود، )ر.ک به: ص 
95، ب 319( پیشنهاد می شود »سپه« خوانده شود.

کسی بیم خاست/ بشد هر دلی زو به دو نیم ساخت )ص 101، ب 465( 2. از او در دل هر 
در توضیحـات )ص 363( نوشـته اند کـه قافیـۀ بیـت ایـراد دارد. نگارنـده حدس می زند کـه قافیۀ مصراع 
دوم »خواسـت« باشـد )بشـد هر دلی زو به دو نیم خواسـت( و صورت دسـتورمنِد مصراع چنین اسـت: هر 

دلی زو به دو نیم خواست بشد؛ یعنی هر دلی از ترس او می خواست به دو پاره بشود.

کرد رام )ص 107، ب 604( 3. به دندان دگر ره بخایید خام/ تهمتن بدو پای را 
کار بـرد )او را با  آیـا ضبـط قافیـۀ مصـراع دوم در نسـخه »دام« نیسـت؟ تهمتـن پـای را ماننـد دام بـرای او بـه 

گرفت(. که همچون دامی بود  پایش 

یدند زی بیشه دیدند دود )ص 108، ب 627( که بود/ دو کس  4. شه و پهلوانان هر آن 
کـه قافیـۀ مصـراع دوم در عکـس نسـخه »زود« خوانـده نمی شـود؟ »زود« بـا سـاختار معنایی و  بررسـی شـود 

نحوی بیت مطابق و قیِد فعِل »دیدند« است.

کینه گرآید ز بگماز و بزم )ص 109، ب 661( گردد به رزم/ به  گرد  گراینده و   .5
پیشـنهاد می شـود »گرایـد« خوانـده شـود؛ چـون خوانـِش شـرطی بـا معنـا و نحـو بیـت و ابیـاِت پیـش و پـس 

سازگاری ندارد.

کنم )ص 109، ب 664( کنم/ ز دردش دل زال بی جان  6. من او را بدین ترک پیچان 
محتماًل الگوی این بیت، بیِت زیر از داستان رستم و اسفندیاِر شاهنامه است:

کنم بــــــــه یک ســــــــنگ بی جان  را  کنــــــــممن این  پیچــــــــان  روداوه  و  زال  دل 

)332 /148 /2(  

از این رو برای قافیه های بیت به ترتیب ضبط/ قرائِت »بی جان« و »پیچان« پیشنهاد می شود.
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کــــــــودک پرهنــــــــر کــــــــه ایــــــــن  کمــــــــر 7. ندانــــــــم  در  مهربــــــــان  بــــــــا  دســــــــت  زنــــــــد   

)ص 110، ب 677(  

در توضیحـات )ص 365( »مهربـان«، »معشـوق« معنـا شـده اسـت، امـا چـون در ایـن بخـش سـخن از 
زورآزمایـی رسـتم بـا یلـی تورانـی اسـت، »مهربـان« در ایـن معنـی وجهـی نـدارد. بنابراین پیشـنهاد می شـود 
که آیا »مهربان« اسـت یا احیانًا کلمۀ دیگری هم خوانده می شـود؟  ضبِط متِن نسـخه بار دیگر دیده شـود 

مثاًل »قهرمان«، »پهلوان« یا غیره.

گوهر و دیبۀ رنگ رنگ/ هیونان به بار و ستوران به تنگ )ص 110، ب 690( 8. زر و 
واژۀ »دیبه« با )ِه( ملفوِظ پایانی خوانده می شـود و در شـاهنامه نیز با »کوته« قافیه شـده اسـت.14 از این رو 
پیشنهاد می شود در این منظومه و هر متن دیگری با همین تلفظ حرکت گذاری شود )دیبِه رنگ رنگ(.

یختند/ به پای اندرش مشکمی بیختند )ص 11، ب 712( 9. به سر برش سیم و درم ر
در آیین هـای نثـار چنـان  کـه در شـاهنامه می بینیـم، »ُمشـک« را بـا »مـی« می آمیختنـد و بـر سـر و پـای افراد 
یختنـد/ می بیختنـد. بـه همیـن دلیـل پیشـنهاد می شـود مصـراع دوم بـه صـورت »بـه پـای  و اسـب ها می ر

یم: گواه از شاهنامه می آور اندرش مشک و می، بیختند« خوانده شود. چند 
یختنــــــــد ر او  بــــــــر  برجــــــــد  ز و  برآمیختنــــــــد عقیــــــــق  مــــــــی و مشــــــــک و عنبــــــــر   

)502 /114 /1(  

کــــــــران تــــــــا کران زعفــــــــران همــــــــه یــــــــال اســــــــپ از  و  مــــــــی  و  مشــــــــک  برانــــــــدوده   

)97 /306 /1(  

یختنــــــــد ر فــــــــرو  گنجــــــــی  دینــــــــار  گوهــــــــر برآمیختنــــــــدز   مــــــــی و مشــــــــک و 

)272 /236 /2(  

کنون برگزین )ص 168، ب 117( 10. چنانت نمودم تو را همچنین/از این دو یکی تو 
پیشنهاد می شود به صورت »هم، چنین« خوانده و نوشته شود.

گرز دست )ص 170، ب 166( کالهش ز سر دور ووز  11. به یک تیر از پا درافتاده پست/ 
کارزار وز  و جنــــــــگ  و  کوشــــــــش  زان  ینهــــــــارو ز او  از  خــــــــود  خواســــــــتن  زان  و

  )ص 186، ب 550(

یرایـش جدیـد،  کبـر؛ لغت نامـه؛ تهـران، دانشـگاه تهـران، چـاپ دوم از و 14. بـرای ایـن تلفـظ و شـاهِد شـاهنامه ر.ک بـه: دهخـدا، علی ا
1377، ذیل »دیبه«.
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بـه نظـر نگارنـده در ایـن ابیـات نیـازی بـه آوردن دو حرف )و( پشـت سـِر هم نیسـت )و وز( و بهتر اسـت )و( 
گـرز دسـت«، »وزان کوشـش و جنـگ  گونـۀ »َوز« خوانـده شـود: »کالهـش ز سـر دور َوز  اّول حـذف و »وز« بـه 

کارزار«. َوز 

12. بیا تا زمانی بر این طرف باغ/ به سیرآن درآییم دل بافراغ )ص 176، ب 308(
پیشـنهاد می شـود »سـیر آن«، »سـیران« خوانده و نوشـته شـود: )به سـیران درآییم دل بافراغ(. »سـیران« به 
کار رفته  کتابِت )1135ق( در ترکیب »سیرانگاه: تفّرج گاه« به  معنای »گردش« است15 و در طومار نّقالِی 

است.16

13. ز چنگ و ز بربط ز طنبور و عود/ صدایی به از ساز دادیوبود )ص 177، ب 327(
»دادی و بـود« در سـاختار بیـت معنـای روشـنی نـدارد. شـاید بـه قرینۀ ذکـر نام حضـرت داوود)ع( در بیت 
قبـل17 ضبـط درسـت »داوود بـود« باشـد. واژۀ »سـاز« هـم پیـش از آن می توانـد »سـوز« یـا »صوت« باشـد. در 

هر حال باید عکس نسخه بار دیگر به دقت بررسی شود )صدایی به از ساز/ سوز/ صوِت داوود بود(.

گردنکش است/ نژادش ز هوشنگ و طهمورث است )ص 183، ب 473( کاین زال  14. بدانید 
که سراینده نام »طهمورث« را در مصراع دوم شاید به تأثیر از بعضی روایات  با توجه به قافیه بعید نیست 
گمان این بیت از  که با »گردنکش« هم قافیه اسـت. قرینۀ این  نّقالی و شـفاهی »طهمورش« نوشـته باشـد 

کوه دماوند است:  منظومۀ 
بلنــــــــد برآمــــــــد  هامــــــــون  ز  دیوبنــــــــدســــــــواری  طهمــــــــورث  چــــــــو  ســــــــواری    

  )ص 272، ب 690(

گـزارِش مصّحـح ارجمنـد در زیرنویـِس صفحه، ضبِط اصِل نسـخه »طهمورش« اسـت و این  در اینجـا بـه 
یافت و احتمال  گر این در نشـان می دهد که چنین وجهی از ناِم شـهریار پیشـدادی وجود داشـته اسـت. ا
گفتگو از داستان زال و مقاتل دیو باید صورت »طهمورش« را در محل قافیه  درست باشد، در بیت مورد 
قرار داد و آن را از شواهِد تصرف در نام های خاِص شاهنامه ای در روایت های نّقالی و شفاهی محسوب 

کرد.

گرد روشن روان )ص 187، ب 567( 15. فرستاده آمد بِر پهلوان/ بشد شادمان 
ضبط اصل نسخه »بُبد« است که سهوًا »به بد« نوشته شده است و باید در متن آورده شود )بُبد شادمان 
گـرد روشـن روان(. »بُبـد« در اینجـا بـه معنـای »بشـد« اسـت و در شـاهنامه نیـز چنـد بـار بـه کار رفتـه اسـت. 

کبر، لغت نامه،  15. ر.ک به: انوری، حسن )سرپرست(؛ فرهنگ بزرگ سخن؛ تهران، سخن، 1381، ذیل ماّدۀ »سیران«؛ دهخدا، علی ا
ذیل همان ماده.

16. ر.ک به: طومار نّقالی شاهنامه؛ تصحیح سّجاد آیدنلو؛ تهران، به  نگار، 1391، ص 508.
17. نوازنده بودی به زخم و سرود/ سراینده مطرب چه داوود بود )ص 177، ب 326(



184  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

نقدکبررسیبکتاب
سه منظومۀ  پهلوانی) نویافته 189

برای نمونه:
ســــــــندروس چــــــــون  ز  رو چشــــــــمۀ  کــــــــوسبُبــــــــد  ز هــــــــر ســــــــو برآمــــــــد دم نــــــــای و 

)732 /30 /2(  

دمیــــــــد ســــــــپیده  کوهســــــــاران  از  ناپدیــــــــدُچــــــــن  بُبــــــــد  ســــــــتاره  فــــــــروغ   

)892 /74 /2(  

بســــــــدچــــــــو نــــــــر انــــــــدر آمــــــــد یکــــــــی تیــــــــغ زد  به ســــــــان  یــــــــرش  ز یــــــــگ  ر بُبــــــــد 

)114 /105 /2(  

که مرجان بود شاه در هوخت گنگ/ برش هیچ جادو ندارد درنگ )ص 242، ب 17(  .16
بـه معنـای  کنـگ«  بـه صـورت »دژ« خوانـده و ضبـط شـود. »دژ هوخت گنـگ/  پیشـنهاد می شـود »در« 
کـه در  »بیت المقـدس« البتـه نـه شـهر قـدس/ اورشـلیم بلکـه ناحیـه ای در حـدود بابـل18 ترکیبـی اسـت 
کـه خـود مصحـح ارجمنـد هـم در توضیحـات اشـاره کرده انـد، در گرشاسـپ نامه آمـده  شـاهنامه و چنـان  

است.19 بنابراین ضبط مصراع اّول چنین خواهد بود: »که مرجان بود شاِه دژ هوخت گنگ«.

کوه آرد به زیر )ص 242، ب 27( 17. بدزدی به چنگال چنگاِل شیر/ پلنگ از سر 
کـه در اینجـا معنـای محّصلـی نـدارد؟ بـه نظـر می رسـد صـورت  آیـا ضبـط اصـل نسـخه »بـدزدی« اسـت 

درست ضبطی مانند »بدّرد« باشد.

18. ز رستم فراوان سگالش نمود/ کهبیآومارستمارانبود)؟( )ص 245، ب 91(
بـرای مصـراع دوم ایـن ضبـِط احتمالـی پیشـنهاد می شـود: »کـه بـی او نیارسـت مـا را نمـود«؛ یعنـی مـا بی او 
یم/ نمی توانیم نمود داشته باشیم. با این ضبِط محتمل، قافیه جناس تام دارد. جرأِت عرض اندام ندار

کام نهنگ اندرون نهنگ )ص 246، ب 113( 19. علم بر سر ترگ همچو نهنگ/ به 
بـه قرینـۀ »انـدرون« در مصـراع دوم و روان ترشـدِن وزن، صـورت »همچـون« مناسـب تر می نمایـد. بـا ایـن 

ضبط، »همچون/ اندروِن« قافیه )با عیِب غلّو( و »نهنگ« ردیف بیت خواهد بود.

20. به من بر مکن این چنین ترکتاز/ بدین سان تو بر بال خود در مناز )ص 259، ب 400(
طبق نوشـتۀ مصّحح محترم حرف اّول »بال« در نسـخه بی نطقه اسـت. از این رو پیشـنهاد می شـود »یال« 

گاهـی بیشـتر ر.ک بـه: اصالنـی، فرهـاد و معصومه پورتقی؛ هفت اقلیم )فرهنگ جغرافیایی شـاهنامه(؛ تهران، نگاه معاصر،  18. بـرای آ
1398، ص 97.

کنون سلم را رأی جنگ آمده است/ که یارش ز دز هوخت کنگ آمده است. )شاهنامه، 1/ 87/ 959(  .19
رد جایی زمانی درنگ. )گرشاسپ نامه، ص 203، ب 5( که ناو  همی رفت تا نزد دژ هوخت گنگ/ 
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که در این موضع واژۀ متداول تری است. خوانده شود 

ی نیست )؟( )ص 263، ب 495( پشت/ ندانست داستان رو که او خار گمانش چنان بود   .21
نگارنده این ضبِط احتمالی را برای بیت پیشنهاد می کند:

 ندانســــــــت دســــــــتان حریِف وی اســــــــتگمانــــــــش چنان ُبــــــــد که او خوار هســــــــت

22. بخندد به من بر مر آن نامدار/ مرا خیره سر خواندی و بادسار )ص 265، ب 527(
 ضبط »خواَند« با سـاخت دسـتوری بیت سـازگار اسـت. بنابراین باید متن نسـخه بار دیگر دیده شـود که 

آیا »خواندی« است یا »خواَند«؟

گرم )ص 267، ب 571( ک  23. بیامد بر بارگی گرم گرم/ درافتاد باره بر آن خا
با توجه به صورت »سرم« در اصل نسخه، ضبط/ خوانِش »نرم نرم« هم محتمل است.

گر چهر با بخت خویشی بود )ص 274، ب 733( 24. ز مردان چرا الف بیشی بود/ ا
گـر چنـد بـا بخـت  »چهـر« در ایـن بیـت معنـای روشـنی نـدارد. احتمـااًل ضبـط درسـت »چنـد« باشـد )ا

خویشی بود(.

کان نیز خیره بشد )ص 274، ب 734( کین هیچ چیره نشد/ به جز باب  کس به  25. به من 
ضبط اصل نسـخه »نشـد« اسـت و می توان همان را بدون تغییر در متن نگه داشـت و مصراع دوم را معنا 

که او هم به سادگی و بیهودگی )بر من چیره( نشد. کرد: غیر از پدرم 

گیرند بر ما رسد زان زمان )ص 281، ب 893( 26. بگیرید آن خود ز ایرانیان/ چو 
یان« نیست؟ که آیا قافیۀ مصراع دوم »ز مجددًا متن نسخه بررسی شود 

ی/ ابر سیستان برتر پهلوی )ص 288، ب 1061( کاین نامۀ خسرو گفت  27. بدو 
احتمال دارد صورت درست »بر، بِر پهلوی« باشد )َاَبر سیستان بر، بِر پهلوی: به سیستان نزد پهلوان ببر(. 

پیشنهاد می شود عکس دست نویس دوباره دیده شود.

کوه اندرو پرستم )ص 291، ب 1129( 28. بگفت و برانگیخت فیل دژم/ روان شد به 
کوه اندرون پر ستم«. آیا ضبط اصلی »اندرون« نیست؟ »روان شد به 

کنون من تو را من سر آرم زمان/ براندازمت نسل و نام و نشان )ص 294، ب 1192(  .29
به دلیل تکرار »من« در مصراع اّول ظاهرًا »مِن» نخست باید »مر« باشد )کنون مر تو را من سرآرم زمان(.

30. بفرمود شبرنگ بهزاد را دگر نیزه و کوه پوالد را )ص 300، ب 1324(
کـه شـاید ضبـط درسـت »گـرز« پوالد اسـت. با  مصحـح گرامـی در توضیحـات )ص 418( حـدس زده انـد 
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پانزده بیِت دقیقی در شـاهنامه احتماِل اینکه »خوِد« پوالد باشـد  درنظرداشـتِن مشـابِه این بیت در هزارو
بیشتر است:

را  بهــــــــزاد  اســــــــپ  بــــــــدوی  را بــــــــدادش  پــــــــوالد  خــــــــود و  جوشــــــــن  ســــــــیه   

)705 /67 /2(  

گر شاه دین رو به رزم آورد/ به دشمن همه رزم بزم آورد )ص 300، ب 1333( 31. ا
چـون ترکیـب »شـاِه دیـن« در ایـن مقـام چنـدان مناسـب »کیخسـرو« نیسـت، باید بـار دیگر به متن نسـخه 

کلمۀ پس از »شاه«، »دین« خوانده می شود؟ یا »زین« و »کین« و ...؟ که آیا واقعًا  مراجعه و دیده شود 

کوه سر بر هشیوار به )ص 327، ب 1942( 32. برانید از جا و بیدار به/ بدین 
ضبـط نسـخه »بنـد« اسـت و نگارنـده بـر اسـاس آن تصحیـح قیاسـِی »بیـد« بـه معنـای »بویـد، باشـید« را 

کاربردهای شاهنامه است20 )بیدار بید/ هشیوار بید(. که از  پیشنهاد می کند 

گرد )ص 330، 2029( 33. بدانید کجاچرخ وارونه گرد/ برانگیزد آخر ز ما نیز 
با »کجا« وزن مصراع درست نیست. احتمااًل ضبط درست »کاین« است.

که او بر ره و رسم اهریمن است )ص 332، ب 2064( 34. شکست چنین لشکر از یک کس است/ 
با ضبط »کس« قافیۀ مصراع اّول نادرست است و به نظر می رسد صورت درست »تن« باشد. باید دوباره 

به عکس نسخه مراجعه شود.

که او را دو چنگال شیر نر است )ص 335، ب 2136( کی  خسرو است/  35. در این لشکر امروز 
بیت با این ضبط قافیه ندارد )کیخسـرو/ نر( و الزم اسـت ضبِط اصل دسـت نویس مجّددًا بررسـی شـود. 
گو اسـت«؛ یعنی او )کیخسـرو(  شـاید مصراع دوم چنین وجهی داشـته باشـد: »که او را دو چنگال شـیر و، 

گو است و دو چنگال شیرمانند دارد.

کشیدش بهنیزه سپهدار چین )ص 337، ب 2192( کمربند رستم به کین/  36. بزد دست 
»به نیزه« در بافت معنایِی بیت جایگاهی ندارد و احتمااًل صورت درست »به نیز« به معنای »همچنین« 

کشیدش به نیز آن/ او سپهدار چین. کلمه ای پس از آن افتاده )مثاًل: »آن« یا »او«(:  که  است 

که مغلوبه سازد به توران سپاه/ به ما برببندند ز هر سوی راه )ص 347، ب 2400(  .37
به قرینۀ صیغۀ مفرِد »سازد« در مصراع نخست و وزن بیت، ضبط »ببندد« درست است.

38. برآید بر این منظر نیلگون/ برآورد این خیمۀ بی ستون )ص 348، ب 2428(

گفت بیدار بید/ همه در پناه جهاندار بید )2/ 1002/ 3135( 20. مثاًل: بدان سرکشان 
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پیشـنهاد می شـود »بـرآورد« بـه صـورت »بـر آورِد« نوشـته و خوانـده شـود. »آورد« در ایـن اینجـا بـه معنـای 
»آوردگاه« و مراد از »آوردگاِه این خیمۀ بی سـتون« »آسـمان« اسـت که خورشـید همچون سـواری بر/ در آن 

آوردگاه می تازد.

یم )ص 354، ب 25557( یم/ مگر نامداری بهدستآور ی جیحون چو پشت آور 39. بر آن رو
بـا توجـه بـه قافیـۀ مصـراع اّول بـه نظـر می رسـد قافیـۀ مصـراع دوم بایـد کلمـه ای مانند »ُمشـت« باشـد. الزم 

است دوباره به متن دست نویس رجوع شود.

ج(یادداشتها
کوه از پی غرم و رنگ/ چه تازنده بور از شتاب پلنگ )ص 91، ب 239( 1. چه در دشت و 

مصراع دوم چنین معنا شـده اسـت: »چه آنهایی که اسـب را با شـتاب تو از پلنگ می تازند«. )ص 361( 
در سـاخِت مصـراع دوم تعبیـر »شـتاب تـو« وجـود نـدارد و »شـتاب« بـه »پلنگ« اضافه شـده اسـت. ظاهرًا 
کـه آنهـا بـا حملـۀ پلنـگ می تازند. به سـخنی دیگـر پلنگ به سـوی آنها شـتاب می گیرد  منظـور ایـن اسـت 
و آنـان نیـز بـه سـمت پلنـگ بـور می راننـد تـا شـکارش کنند. این معنـا که آنهـا از تاختن پلنـگ می گریزند، 

متناسِب موضوِع سخن نیست.

کار از آن برگشاید مرا/ وزان بدگمان بهتر آید مرا )ص 91، ب 243( 2. بسی 
یافت  معنای مصراع دوم در یادداشت ها: »... و بدگمانی من به زندگی نیز بهتر می شود«. )ص 361( در
محتمـِل دیگـر ایـن اسـت: )رسـتم می گویـد بـا آن کار( نظـر بدگمـان دربـارۀ من بهتر می شـود )سـوءظن ها از 

میان می رود(.

گر افراسیابش ببیند به جنگ/ دگر پای ننهد به مرز پشنگ )ص 97، ب 387(  .3
گـر افراسـیاب رسـتم را در جنـگ ببینـد از تـرس او دیگـر بـه تـوران پـا نمی گـذارد )در جـای  معنـای بیـت: »ا
کشته می شود و دیگر نمی تواند به  دیگری پنهان می شود(. شاید هم می گوید افراسیاب در جنگ رستم 
توران پا بگذارد«. )ص 362( به نظر نگارنده خواست از »مرز پشنگ« احتمااًل سرحدی است که پشنگ 
بـا توافـق شـاه ایـران بـرای مـرِز دو کشـور ایران و توران تعیین کرده اسـت. در شـاهنامه در دورۀ پادشـاهی زِو 
کـه روایـاِت منظومـۀ تهمتن نامـه نیـز مربـوط بـه روزگار اوسـت، پشـنگ پادشـاه تـوران اسـت و در  تهماسـپ 
کشور معّین می شود.21 بنابراین ظاهرًا  این دوران شهرهایی بین دو سرزمین ایران و توران تقسیم و مرز دو 
گر افراسیاب رستم را در جنگ ببیند، دیگر از ترس او نمی تواند از مرز  که ا معنای بیِت مذکور این است 

کند و به قلمرو ایران زمین بتازد. کرده است، عبور  که پیش تر پشنگ تعیین  توران 

گوهر سراسر بیاراسته/ بر شاه نوخاسته خواسته )ص 99، ب 427( 4. ز 

21. ر.ک به: فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، ج 1، ص  16- 21 و 183 - 184.
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بیـت چنیـن معنـا شـده اسـت: »آن جـام نـزد شـاه جـوان )زال( حکـم مال و ثروت ارزشـمندی را داشـت«. 
گرشاسـپ را در مجلِس بزم او  که جاِم  )ص 363( در اینجا مراد از »شـاه نوخاسـته« زِو تهماسـپ اسـت 
آورده اند و رستم از آن باده می نوشد. احتمااًل »خواسته« هم به معنای »خواسته شده/ طلبیده« و معنای 
کـه خواسـته و در کنار شـاه جوان )زو( نهاده  شـده  گیـن را دیـد  بیـت چنیـن اسـت: )رسـتم( آن جـاِم گوهرآ

است.

گفت استاد بندار پیر/ سخن گوی و بینادل و یادگیر )ص 112، ب 717( 5. چنین 
گفـت ...«. )ص  می خوانیـم »ُبنـدار بـه معنـای »باهـوش و دانـا« اسـت. می گویـد اسـتاد دانـا و پیـر چنیـن 
ی از سّنِت نقِل داستان/ سخن  380( احتمال دارد در این بیت »بندار« اسم خاص باشد و ناظم به پیرو
ی یا شـخصی داننده در شـاهنامه و برخی منظومه های دیگر22 داسـتان خویش را به سـخن او  از زبان راو

کرده است. مستند 

کام با بخش یافت )ص 112، ب 718( گردون همه  که چون رستم نامور رخش یافت/ ز   .6
کام یافـت«. )ص 380(  دربـارۀ مصـراع دوم نوشـته اند: »ظاهـرًا می گویـد: از روزگار بـر پایـۀ بخـت خـود، 

کام و نیز بخت را یافت. معناِی محتمِل دیگر این است: از روزگار 

کوفی زبانی و عهدی درشت )ص 174، ب 271( ی نوشته درشت/ به  7. خطی دید بر و
نوشـته اند: »مصراع ]دوم[ ابهام دارد و قافیه تکرار شـده اسـت ... برای عهد درشـت نیز معنای مناسـبی 
و  »انـدرز« و »درشـت« در معنـی »مهـم  بـه معنـای  بـه نظـر نگارنـده ظاهـرًا »عهـد«  نیافتـم«. )ص 393( 
تأثیرگذار و تند« است و »عهد درشت« )= پنِد خطیر و ارزشمند و وزین( به محتوای لوح تهمورث اشاره 
دارد. در ایـن صـورت قافیـه، درسـت و دارای جنـاس تـام اسـت؛ چـون »درشـت« در هـر مصراع بـه معنای 
کار رفتـه اسـت. ضمنـًا چـون نصایـح و ِحَکـم تهمـورث در قالـب لوحـی سـنگی نوشـته شـده  متفاوتـی بـه 
که بر جایی  گرفت و »عهد درشـت«، یعنی اندرزی  اسـت، »درشـت« را می توان به معنای »سـخت« هم 

سخت/ درشت )سنگ( نوشته شده است.

8. و لیکن تن خواجه لرزان بدش/ زریر از رخ خواجه ارزان بدش )ص 179، ب 388(
معنـای مصـراع دوم در یادداشـت ها: »زریـر از چهـرۀ زردرنـگ و ترسـان خواجه به آسـانی و ارزانی به دسـت 
که زریر در  می آمد«. )ص 397( معنِی پیشـنهادی نگارنده این اسـت: رخ خواجه آن چنان زرد شـده بود 
برابـر آن بی رنـگ و در نتیجـه بـی ارزش و کم بهـا شـده بـود. )منظـور مبالغـه در بیـان زردی رخسـاِر خواجه و 

گیاه زریر است(. زردتر بودن آن از رنِگ 

گفت فرزانه شاهوی پیر/ ز شاهوی پیر این سخن یادگیر )2/ 733/ 2849( 22. ماننِد: چنین 
گفت بهرام نیکوسخن /که با مردگان آشنایی مکن )1/ 301/ 1017(  چنین 
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کس آهن ندید )؟( )ص 241، ب 5( کنید/ بدان سرخی آتش  گر آتش  9. چو زنجیرکوبان 
نوشته اند: »»زنجیرکوبان« ترکیب نادری است که شاید به معنای آهنگرانی است که زنجیر را می کوبیدند 
و درسـت می کردنـد. ایـن بیـت بـا ابیـات قبـل و بعـد ارتبـاط معنایی چندانی نـدارد و معنـای آن نیز مبهم 
که  است«. )ص 399( احتمااًل این بیت در پیوند با ابیاِت پیش و پس دربارۀ آداب جادوگرانه ای است 
که در دو بیت قبل  کمند افکندن آفریقی  گر هنگام  باید هنگام نبرد آفریقی انجام شود و ظاهرًا می گوید ا
ید که بسـیار سرخ و افروخته باشد )ادامۀ مطلب در بیت  اشـاره شـده اسـت، مانند آهنگران آتشـی بیفروز

کشتنش نام. کند جنگجو را همان گه به دام/ ز مردی نماند به  بعد است(: 

که تیغش دل ابر دزدید و نام )ص 242، ب 26( 10. جهانجوی را ابرهه هست نام/ 
نوشته اند: »قافیه تکرار شده است«. )ص 400( پیشنهاد می شود که این توضیح هم افزوده شود که قافیه 
جنـاس تـام دارد؛ زیـرا »نـام« در مصـراع نخسـت یعنـی »اسـم« و در مصـراع دوم بـه معنـی »آوازه و اعتبـار« 

است. بنابراین تکرار قافیه در اینجا عیب نیست.

کشته شد/ ورا دولت تیز برگشته شد )ص 243، ب 52( 11. چو آمد به یاری شه 
یاد از استعداد و سریع الزوال« است«. )ص 401(  نوشته اند: »در مصراع دوم دولت تیز به معنای »دولت ز
بـه قرینـۀ فعـل »برگشـته شـد« »دولـت تیـز« یعنـی »اقباِل بلنـد«. این ترکیب بـه همین معنا در شـاهنامه نیز 

آمده است:
شــــــــد کشــــــــته  نامــــــــور  کان  شــــــــد بگفتنــــــــد  برگشــــــــته  تیــــــــز  دولــــــــت  چنیــــــــن 

)199 /410 /1(  

کام نهنگ اندرون نهنگ )ص 246، ب 113( 12. علم بر سر ترگ همچو نهنگ/ به 
نوشـته اند: »به شـرط درسـتی ضبط ظاهرًا می گوید: نهنگ دژم درفشـی بر باالی ترگ )سـر( با نقش نهنگ 
ی نهنگ دژم بود. با این تعبیر قافیه تکرار شده است«.  داشت و آن درفش نهنگ پیکر، مطابق کام و آرزو
کام/  که: نقش آن درفش نهنگی در  یافِت احتمالِی دیگر از مصراع دوم این می تواند باشد  )ص 403( در

شکم/ اندروِن نهنگی دیگر بود.

کردی نوان )ص 269، ب 612( گشودند بازو به زخم سنان/ وزان پیل با اسب   .13
نوشته اند: »ضبط بیت فاسد است«. )ص 410( ظاهرًا »نوان« در مصراع دوم به معنای مصدرِی »نوانی« 
کار رفته و معنای مصراع چنین اسـت: از شـدِت آن نبرد فیِل جهان بخش و اسـِب نهنگ دژم خسـته  به 

کردند. و نوان شدند/ احساس نوانی 

کین بپیراستند )ص 269، ب 617( کین رزم آراستند/ بدان جا درون  14. دگر ره ز 
ی کین خواهی ترتیـب دادند )و آن چنـان در رزم  گونـه معنـا شـده اسـت: »دوبـاره جنگـی را از رو بیـت ایـن 
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کینـه و دشـمنی پیراسـته و خالـی شـد«. )ص 410( بایـد توجـه  کـه اندرونشـان از  کردنـد(  سخت کوشـی 
کناِر »به« حرف اضافۀ دوم برای »جا« است23 و  که در مصراع دوم »درون« به معنای »میان« و در  داشت 
»بدان جـا درون« یعنـی دروِن آنجـا )= آوردگاه(. بنابرایـن معنـای مصـراع دوم چنین خواهد بود: در میان/ 
ینـت دادنـد و بـر رونق آن افزودند )سـختِی  کـه گویـی کینه خواهـی را ز دروِن آن میـدان چنـان سـتیز کردنـد 

کین جویی بود(. پیکار آنها مایۀ آراستگی و جلوه یابِی 

که تیره شبان پیش او روز بود )ص 276، ب 785( 15. شه هند در پیش و پرسوز بود/ 
دربارۀ مصراع دوم نوشـته اند: »به شـرط درسـتی ضبط می گوید: در برابر چهرۀ سـیاه شـاه هند، شـب های 
تیره حکم روز را داشتند«. )ص 414( به نظر نگارنده ضبط مصراع دوم درست و معنای محتمِل آن این 
ک و چابک بود که شب های تیره نزد او همچون روز می نمود؛ یعنی  است که او )شاه هند( آن چنان بی با

یک نیز به سادگی و آسانی روِز روشن می تاخت و جنگ می کرد. در شبان تار

که در رزم ما را چه ها رو نمود )ص 287، ب 1034( 16. ز مرگ جهانگیر و حاالت خود/ 
نوشـته اند: »قافیه دارای عیب اسـت«. )ص 416( قافیۀ مصراِع نخسـت »خود« )xud( به معنای »مغفر« 
گـر »خـود« بـه صـورِت »xod« خوانـده شـود، قافیـه اشـکال  اسـت و بـا »نمـود« قافیـه شـده و ایـرادی نـدارد. ا
خواهـد داشـت، امـا در ایـن بیـت همـان »کالهخود« مورد نظر اسـت و »حاالِت خود« یعنـی ماجرای مغفِر 

ویژۀ ابرهه.

ی زمین )ص 288، ب 1054( گشته رو که ز ایشان نهان  کین/  17. سه باره ز نهصد هزار است به 
کار برده اسـت«. )ص 416( »بـاره« در اینجا  نوشـته اند: »ظاهـرًا بـاره را بـه معنـای »معـدود و ممیـز عدد« به 
که می شـود دومیلیون وهفتصدهزار.  یعنی »دفعه، بار« و »سـه باره نهصد هزار«، یعنی »سـه بار نهصد هزار« 

کار رفته است: چنان  که مثاًل در این بیت شاهنامه »دوباره هزار« به معنای »دو دفعه هزار= دو هزار« به 

شــــــــهریار را  گیــــــــو  پــــــــس  هــــــــزار بفرمــــــــود  یــــــــدن  گز لشــــــــکر  ز  دوبــــــــاره   

)166 /205 /1(  

کوهسار )ص 321، ب 1807( ی دشت و چه از  18. شفاشاف تیر از یمین و یسار/ چه از رو

نوشـته اند: »شفاشـاف در فرهنگ هـا نیامـده اسـت. ظاهـرًا بـه معنـای »پرتاب کـردن و انداختـن« اسـت«. 
)ص 423( »شفاشـفاف« بـه معنـای »صـدای انداختـن و برخـورد تیـر« اسـت و در لغت  نامـۀ دهخـدا بـه 
صورت »شپاشـاپ« با شـاهدی از هاتفی ثبت شـده اسـت. واژۀ »شفاشـاف« در منظومۀ زّرین قبانامه نیز 

23. الگوی دستورِی )به+ متّمم+درون( در شاهنامه هم بارها دیده می شود. از جمله: »همیشه به یک پای موزه درون/ یکی خنجری 
داشتی آبگون« )1/ 649/ 257(

گشت پیرامنا« )2/ 43/ 106( زخ درون دیدم آهرمنا/ نیارستمش  »به دو
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کاربرد دارد: شاهِد 
گشــــــــت تنگ خدنــــــــگ ز انبــــــــوه لشــــــــکر جهــــــــان  تیــــــــر  شفاشــــــــاف  برآمــــــــد 

)ص 1029، ب 18008(  

ی بگرداند چشم )ص 322، ب 1823( 19. چو بشنید زو برنبدیا ز خشم/ پر از ترس بر و

کشـتن تـور، چشـم از او برنگردانـد«؛ )ص  در معنـای مصـراع دوم نوشـته اند: »بـه دلیـل حرص داشـتن بـه 
423( چون بخِش صرفِی فعِل جمله »بگرداند« با وجه مثبت اسـت، نه »نگرداند«، این معنی پیشـنهاد 

کرد )به اصطالح امروز: چشم غّره رفت(. ی خشم و بیم به تور نگاه  می شود: برنبدیا از رو

کـه طـرح می کنـد. ایـن متـن دربردارندۀ سـه  نکتـه ای هـم دربـارۀ نـام کتـاب بـه نظـر نگارنـده رسـیده اسـت 
یدادهـای پهلوانـِی دورۀ  منظومـۀ پهلوانـی دربـارۀ سـه شـخصیت و موضـوع مختلـف اسـت: 1. برخـی رو
کیخسرو و ایرانیان. از این رو  نوجوانِی رستم 2. پیکار زال و دیوان 3. نبردهای افراسیاب و متحدانش با 
گذاشته می شد و نام منظومه ها  کتاب/ متن، سه منظومۀ پهلوانی  که یا اسم اصلی  شاید مناسب تر بود 
کتـاب  کار دیگـِر مصحـح ارجمنـد، یعنـی  کـه در  بـه صـورِت عنـواِن فرعـی در زیـر آن می آمـد؛ همـان  طـور 
هفـت منظومـۀ حماسـی )تهـران، مرکـز پژوهشـی میـراث مکتوب، 1394( انجام شـده اسـت. یـا اینکه نام 
کتـاب انتخـاب می شـد و نـام دو منظومـۀ دیگـر هـم در پـی آن  کـوه دماونـد بـرای  بلندتریـن متـِن اثـر یعنـی 
کـوه دماونـد به همراه منظومه هـای تهمتن نامه و زال و مقاتل دیو. در صورِت کنونی، نام  می آمـد: منظومـۀ 
که به لحاظ حجم دومین متِن اثر است، ولی این تصور را پیش  کتاب بر اساس منظومه ای است  اصلِی 

که موضوع اصلی و بیشتِر ابیاِت متن دربارۀ تهمتن/ رستم است. می  آورد 

ی  بـر رو تـا خواننـدگان محتـرم  یـم  کـه دیده ایـم می آور تـا جایـی  نیـز  کتـاب را  پایـان سـهوهای چاپـِی  در 
نسخه های خویش اصالح بکنند و در چاپ های بعدِی متن نیز اعمال شود.

صورت درستسهو چاپی و شمارۀ صفحهصورت درستسهو چاپی و شمارۀ صفحه

نگه داشتنگهداشت )ص 275، ب Taxma-RautaRautas-taxma26)758/ ص 125

یس 6، سطر 2 یرنو همو )ص 37، ز
)3

زاید است و 
که اوکه او )ص 283، ب 939(27حذف شود.

 اهللِظِل اهلل )ص 66(3
که راکرا )ص 301، ب 1337(28ِظلُّ

نگه دارنگهدار )ص 302، ب 1373(29گامکام )ص 93، ب 279(4

مگردادمگرداند )ص 304، ب 1410(30دیگردگر )ص 94، ب 313(5

کایکه ای )ص 308، ب 1499(31یاریاد )ص 103، ب 511(6

شاهشه )ص 314، ب 1662(32شیرپیل )ص 106، ب 586(7
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صورت درستسهو چاپی و شمارۀ صفحهصورت درستسهو چاپی و شمارۀ صفحه

یس 6، 8 یرنو شانامه )ص 120، ز
بی راهبی ره )ص 319، ب 1767(33شاهنامهسطر 8(

یس 3(9 یرنو ُکهکوه )ص 320، ب 1783(34ایرانابران )ص 125، ز

برآرمبرآرام )ص 323، ب 1859(35فرزندفرند )ص 132، سطر 12(10

کاژدهاکه اژدها )ص 335، ب 2129(36صرِف نظرصرفنظر )ص 133، س 11(11

پهنایپنهای )ص 336، ب 2157(37آمالآمال ها )ص 137، س 4(12

که ایای )ص 348، ب 2425(38زهردیو زهر )ص 156، ش 35(13

ترککترگک )ص 351، ب 2507(39گوکو )ص 168، ب 126(14

کایکه ای )ص 352، ب 2519(40دیگردگر )ص 168، ب 134(15

زن ُبدن )ص 174، ب 252(16 زاید و مخّل و
تربیتتوبیت )ص 358، س 3(41است.

ُرهگروه )ص 184، ب 499(17
ُ
]ب 612[]ب 614[ )ص 364(42گ

معنای بیت فراموش ص 414، ب 43798سلحسلیح )ص 185، ب 532(18
شده

ابر بهمن )1902( )ص 225، ش 19
)27

شمارۀ بیت 
]ب 1272[]ب 1472[ )ص 418(44نادرست است.

یس 1(45چه هاچها )ص 251، ب 227(20 یرنو اسیراسارت )ص 426، ز

شماره و توضیح بیت ص 429، س 465پرخاشخرپرخاشخور )ص 258، ب 387(21
خالی مانده

ص 460، الثعالبی47که کوبکهکوب )ص 263، ب 492(22
باید در محّل الفبایی 

خود و در ترتیب حرف 
)ث( بیاید.

کشتنبکشتن )ص 270، ب 653(23 ص 461، سطر 482به 
امیدساالر، محمود 
پیش از ناِم مدخل 

حذف شود.

سبحانیسلطانی )ص 462، س 3(49بی مایهپیمانه )ص 270، ب 655(24

ص 464، سطر 506کزکه از )ص 272، ب 689(25
پیش از 1381 به جای 
خط تیره نوشته شود: 

خطیبی، ابوالفضل

FereiduuFereidun )ص 473، س 10(51




