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Abstract 

The notes of Shahnameh are one of the most complete and comprehensive descriptions 

of Shahnameh which Jalal Khaleghi Motlagh has tried in an admired manner in his 

masterpiece to represent the necessary information about the interpretation of couplets, 

the explanation and etymology of some words, referring to reasons of originality of 

some prescriptions, analysis of the sequence lines, referring to grammar and rhetorical 

and aesthetic aspects, and explaining the deep structure of the mythical ritual of some 

couplets. In this essay, after analyzing of some couplets of Shahnameh that edited by 

Jalal Khaleghi Motlagh, and referring to the notes of Shahnameh and other related 

sources, it became clear that in some cases, there are ambiguities in the description of 

the couplets, either due to insufficient attention to the texture of the text or the incorrect 

or confusing recording of a word or phrase in a couplet. In some cases, though, the view 

of Khaleghi Motlagh about one couplet is correct, but the other meanings about the 

couplet is possible. 
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 شاهنامه یهاادداشتی ابهامات از یبرخ یبررس و نقد
 

 ∗محمود رضایی دشت ارژنه

 

 دهيچک

طقرربقهدرایقنارقرمطلق یخالقجالل.استشاهنامهیهاشرحنیترجامعونیترکاملازیکیشاهنامهیهاادداشتی

بقهاشقاره،هقاواژهحیترضق،اتیقابگقاار از:انق ارائهکردهاست.ایناطالعاتعبقارترایاستهیبااطالعاتسترده

ویدسقتررنکقاتبقهاشقارهات،یقاببقرد درپقیپییبررسها،نشیگایبرخاصالتسبب،کلماتیبرخیشناسشهیر

ازپق جسقتارنیقادر.اتیقابازیبرخقینییآ-یااسطررهیهاساختژرفحیترضی،شناختییبایزویبالغیهاجنبه

روشنیدمرتبطمنابعوشاهنامهیهاادداشتیبهمراجعهومطل یخالقةراستیوشاهنامةازیاتیابیواکاو برخیش گر

ایقواژهکیقمغشقر ایقنادرسقتضبطهایینیااست؛درنمرنهمتنبافتبهیترجهبیازهابرخاستهازایننارسایی

امقا؛اسقتدرستتیبکیةدربارمطل یخالق گاهیدگفتنیاستگاهی.انجام ارساییوابهامدربیتمیبهنعبارت

.وجردداردخرانن هایبراینگریدیهاخرانشامکا کهاستیشکلبهتیبساختار

 

های کليدی واژه

یبررسونق ؛مطل یخالقجالل؛شاهنامهیهاادداشتی؛شاهنامه

 

 مقدمهـ 1

گفتقهشقرداگقرنباشق گاافقهشقای واسقتپارسقیادبةپهنقدرهقامتنرازآمیاترینوترینپیچی هازیکیهنامهشا

بنقابرکقهاسقتیدشرارینماآسا متنشاهنامه.(35ق0731:37کاازی،)استهما نیاپارسیادبیمتنترینناشناخته

بقه.استحیترضوشرحبیشترابیاتوصفحاتآ نیازمن آ ،ینماآسا روساختباوجردمطل ،یخالقجاللةگفت

شقرحدرمقالهص هاو«اریاسفن ورستم»و«سهرابورستم»داستا دوةدربارشرحهادهبرافاو تاکنر همینسبب

،اسقتشق هادآوریق نلریقآسقجادچنانکه،ا یمنیادر.استش همنتشراینکاملشرحچن ،شاهنامهاتیابازیبرخ

ازیکقیهقموآمق هفراهمویراستهویانتقادیمتنپایةبرهمزیرا؛برتریداردگریدهایشرحبرشاهنامهیهاادداشتی
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رایمختلفمباحث،یا اپدریتخصصةنامواژهمیتنظودشراراتیابگاار برافاو کهاستشاهنامهشروحنیترجامع

یتقرالیبررسقهقا،نشیگقایبرخقاصالتلیدالآنها،ازیبرخیشناسشهیربهشارهاوهاواژهحیترضمانن ؛داردبردر

ازیبرخینییآیااسطررهیهاساختژرفحیترضویشناختییبایزویبالغیهاجنبهویدستررنکاتبهاشارهات،یاب

.(0721:01،ا هم)؛(0723:35 نلر،یآ)اتیاب

فقراهمراشقاهنامهبهتقردرکةنقیزمها،یکاستنیازدود بهترجهکهشردیم هیدییهایکاستهاپژوهشدریگاه

واسقتآ یپقدرجسقتارنیقادرهنگارنق کقهاینهما مرضرعیاست؛است یمفشتریبخرانن گا برایوکن می

.کن ئهاراگرگر یدیارهیشبهرااتیابازیبرخگاار ،شاهنامهنخستدفترسهیواکاوباتاکرش می

 پژوهش ةنيشيپ 1ـ1

چاپرا«1و0شاهنامهیهاادداشتیبابدریمالحظات»ةمقالدوشاهنامه،یهاادداشتینق ةنیزمدر نلریسجادآ

و)73-0723:30،هما )کرده رااتیابیهایفروبستگازیبرخمقاالتنیادراست هیکرشو(33-0721:20،ا هم(

هنگارنق کقهاسقتیگقریددرخقررةمقالقایقن«مطل یخالقجاللشیرایودرشاهنامهازییهاتیبیبررس». یبازنما

سقهنیقا.(03-0730:55رادفقر،ویجعفقر)دهق ارائهاتیابیبرخةبرتریازسینرمرتبط،منابعیةبرپااست هیکرش

اسقتان .آشقکاراسقتنق وبررسیکردهراشاهنامههاادداشتیومطل یخالقةراستیوةشاهنام،متمرکاطرربهمقاله

ش هنرشتهشاهنامهاتیابازیبرخشرحدراینیگریدمقاالت پقژوهشنیقادرآنهقافهرسقتآورد یحتقکقهاست

.استنش هیواکاوگریدمقاالتدرکهشردمیگاار یاتیابجستارنیادرکهاستروشنایننکتهنیا.گنج ینم



 یبررس و نقدـ 2

بقههینیقاگقاوشقردایجادمقیمتنبافتبهیکافترجهن اشتنازیگاهات،یابازیبرخشرحیهایینارساواماتابه

درتنهاکهشرن مییبررسیاتیابابت ا؛بههمینسبباستتیبدرعبارتایواژهکیمغشر اینادرستضبطسبب

.ان نیامختلفدرشرح،الفدرضبطاختباکهشردیمیواکاویاتیابسپ مختلفهستن ؛شرح

 شرح در اختالف 1ـ2

 درخــت گونــه چنــد بــا رســت ايــگ

 

ــه  ــز ب ــدر ری ــد ان ــا  آم ــت ز سرانش  بخ

 (1: 1، د1831 ،یفروس)                         

(؛3:01د،0730مطلق ،ی)خقالقاسقتدانستهبرد عیمطوخرردهشکستازهیکنارا«آم  ان رریزبهسر»مطل یخالق 

.(031-0:030ج،0723،ی(،)کااز0:103ج،الف0721،یفردوس)هستن سرهمآ بااینیکاازوینیجرکهی گاهید

و(درختسا هبنام ریز)سر راناتیحدروصف37تیبهمصراعنخستبترجهبا؛ ینماینمدرستایننظریه

بلن سروچرش برراست)سر انسا وصفدر50تیبنخستمصراعاین آمق  انق رریزبه»اینمنظررتیبدر(،

ونییپقادراها یگاتیحمنبعوشهیریعنیسر،گریدعبارتبهست؛ینهیکناواسترفتهکاربهیقیحقیمعنادر«سر

:گری میناصرخسروچنانکهاست؛رفتهنیچنآنهابرریتق حکموباالدرشیهاشاخهیعنیپاهاواستخاکریز

ـ ی را درختـا   مر ستادهیا نگونسار ـ يب یک  ین

 

 هـا  ثعبا  برکردار خاک در روا  هاشا  دها  

 (181: 1831 ناصرخسرو،)                    

 



73/  هایشاهنامهنق وبررسیبرخیازابهاماتیادداشت

 
بقهآنهقاسقررایقز؛انق ستادهیانییپابهرواها یگیکرهایپکهبرادریاب ا »:استآم هاینالصفااخرا رسائلدر

یکجاهردررایز؛استیوضعنیچنعک انسا وضعاما؛افالکطیمحیسربهآنهایانتهاواستنیزممرکایسر

منسقرببقهالنبقاتیف.درکتابنیمرکازمیبهسرشیآسما استوپاهایباش ،سر بهسرستادهیکهانیزمةپهن

خقاکدرفرورفتقهیهقاشقهیردهقا ،یجقابهاها یگگریدعبارتبه؛استجانررسرةمنالبهدرختةشیرایارسطرن

(.0:75ج،0722،یفردوس)«دارن 

***

ــ  ــود روز و ش ــره دو یب ــه به ــز ب  نی

 

ــ راه ز  ــه ،یبزرگـــ ــ راه از نـــ  نيکـــ

 (61: 1، د1831 ،هما )                         

کقردهنیزتش،عظموشکرهوبتیه  یکشرخبهیبراضحاکیهااسپسرمدوباش ،ا یمدریجنگنکهیاب و  

درباسقشق  برجسقتهوشقاهنامهدرضقحاکشق  خران هرراسپیببهترجهبا.(3:33د،0730مطل ،ی)خالقبردن 

0:05د،0725،یفردوس)اویمعرف روزازبهرهدودرهاباسبرضحاکسراربرد یمعنابهرا«برد نیزبهبهرهدو»(،

یبنق ارگاار کهییمعناپردازد؛شکارو یصبهایکش رخبهراشکرهشوبتیهگرنهاینتاکردریتفسترا یماین

دورازنظرنیستکه(.0:13،ج0703،ی)بن ار«الطردو یالصوالطربوباللهرمشغرفاًکا و»کن :راتأیی میآ این

دوروزهقرتمام،افتخارباضحاکرونیازاوباش داشتهدوریااشارهضحاکزما درباسش  یاهلتازهبهتیبنیا

درگذاشقتهیمشینمابهباسکرد یاهلدرراخردق رتو هیکشیممرمرخبهرابردنشباسبرسراربهره، اسقت؛

اامق؛کردنق یمقیقربانا یخ اشگاهیپدرگلهگلهراهاباسایان بردهباسبرسرارشتریتمانن یانیخ ا،ریاساطةگستر

شقکاربهباسبرسرارراروزازبهرهدونکهیاایاسبباش ؛کرد یاهلنقشانسا دربهاشارهنخستین یشاتیبنیا

است.پرداختهیمگرد و

***

 ا یــــتاز افســــر برنهــــاد ســــر بــــه

 

ــا یبر  ــ شــ ــود ديببخشــ ــز و ســ  ا یــ

 (63: 1، د1831 ،یفردوس)                      

آ بق وکینوکارهاتیمسئرلضحاک»:استدانستهکرد میتقسوکرد بخشیمعنادرار  یبخشمطل ،یخالق 

سقردورسق یدوراسقتوبقهنظقرمقیقق رتیقمعنقاازبنیااما؛(3:50د،0730،مطل ی)خالق«سپردا یرابهتاز

کیقیامضقاودرپقیبقهحکقرمتش  یبخشقتیمشقروعیضقحاکبقرا؛باش اتیازبخششمالهیکنا  ،یبخشا یز

وپق رکشقتنازبعق ؛بنابرایندورازنظرنیسقتکقهخردیمجا به)کاوه(راهیپادو ینازآهنگریحت،استشهادنامه

درکقهیضقحاکژهیقوبقهباشق ؛گذشقتهآنهااتیمالازمردم،افکاردرنشستنخر یبراتخت،وتاجزوربهتصاحب

راضقحاک و یفرکهیوقت ؛یدترا یمنکردیدرادرکتابنهمةآ نمرن؛ستیهمنوتابریمنفکسرهیریاساطةگستر

بقرددرکقرینیاریضقحاکراکقهشقهریاژدهقایرژردیقبیازچقهرو»کهشررن یم و یفربرمردمکن ،یمبن در

ضقحاک،  یبخشقاتیقمالکقهاسقتشق هادآوریایبهفرنیمعنامهرنیا أیی(.درت0753:507)ماداپرر،...«یپادشاه

یرسقمگریقاشق هوادیقازآ سقتر یبةبقیکتدرکقهستینر یدارزما درمغیگئرماتایخشبمالیاتبهشباهتیب

(.0:100جب،0721،یفردوس)بهحکرمتبردهاست  یبخشتیمردمومشروعدوستییبرایباستان

***
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ــوز ــ هبد آ  هنــ ــادر ز ســ ــزاد مــ  نــ

 

ــدين  ــه امــ ــش گــ ــردباد و پرســ  ســ

 (11: 1، د1831 ،هما )                         

 هینرسقتیهاکردهازترش  ما یپشوترازاوبازخراستهنگامهنرزرونیازاواستناادهمادراز و یفرهنرز» 

بقهترجقهبقاکقهچرا؛ یقنماینمقسقازوارمعنقانیامتن،برحاکمیفضابهترجهبا.(3:32د،0730مطل ،یخالق)«است

ونشقانن اتهقامجایگاهبرراضحاکش،یپازکهستینآ یارایراخرابگاارا ضحاک،یکتاتررمنشیدویصفتمنیاهر

بنابراینکن یمانیپشاظهارکرده،از و یفرشگاهیپدرتاکنن محکرمش بقهبلکقهبازخراسقت،یمعنقابقهنهپرسش،؛

رفتهکاربه( و یفرتنافیی)برا یتحقوجروپرسیمعنا نیبنقابرا؛اسقتنگشردهجها بهچشم و یفرهنرزاست:

یجابهآکسفررد،وقاهرهدارالکتبا،یتانیبرنةکتابخاهایهنسخاستیگفتن.است هیفرانرسخررد غصهو یتحقزما 

.استتأملدرخررکهان ربتکرده«ترسش»،«پرسش»

***

 سناســــ ا آورد شیخـــو  نیــــيآ بـــه 

 

ـ  مهمـا   تـو  گـر  -نيچن   !شـناس  -یشناس

 (31: 1، د1831 ،یفردوس)                    

آوردهیناسپاسقیمهمقاننیقیآبهیمهماننیچنکن ،لیزاکمروتاجازراترنامو یآترةخاندرگرزباکهمهما » 

:3د،0730مطلق ،ی)خقالق«یبشناسقراتقهنکنیا یبا،یآگاهیمهماننییآازیعنی،یهستشناسمهما تراگرواست

مهمقا رایکسقنیچنقتقراگقر»شقرد:معنقانیچنقاستبهترش ه،ادآوری نلریآسجادچنانکه،تیبدومجاء.(011

بقه»اسقتشق هگفتهزیرا؛ستینشایستهایننخستجاءیمعنا،هنگارن بهنظر(.0721:02 نلر،ی)آ«ب ا ،یشناسیم

رنق یپدرنیشقیپتیقببقاتیبنیاپ کرد؟ریتعبیمهماننییرابهآشیخرنییآترا یمچطررحالو«شیخرنییآ

بنقابراینبایق گفقتاسقت؛مرصقرفنیجانشقصقفتوشردیممربرطنیشیپاتیابدر و یفربهنیاناسپاس؛است

ونقامسترد باواستانگریطغوپاسناساو،برابردرنبرد مطیعوضحاکهیعلشرر سبببهکن رو یداز و یفر

مهمقا اسقت؛پق فریق و کقردهریتطهخردنییآبامطاب اکردهیخردآ ازراهمهاو،کمروتاجازضحاکنشا 

زیقرا«رکرد یتطهخردنییآونیدبامطاب ایکرد خردآ از»ازهیکنا«آورد شیخرنییآبه»بنابراین؛ستین است؛

یمعنقابقه یققراناسقپاسیدیگقرسقراز.بقردکردهریتطهوشسته732تیببرپایةراضحاکسلطنتزملرا و یفر

دانست.ترا یمشکنانهحرمتوناسپاسانه

***

 زيـــن بفـــزود بنـــد بـــرا  یبنـــد چـــو

 

 زيـــچ ماننـــد بخـــت بـــد از نبـــود 

 (36: 1، د1831 ،یفردوس)                      

چقر :کقردیاسقیقحیتصحمان  ،یباقیمعنابه« هیمان»بهرا«مانن » یباتیبنیادرکهاستمعتق مطل یخالق 

یبق بختو یقاینفروداوبرکهنمان یباقبختیهایب ازیایچگریدافاود،ضحاکبن براینگریدبن کی و یفر

،یکقااز)؛(3:015د،0730مطلق ،ی)خقالقان کردهضبطرا« هیمان»اینبهفرویسینبرگ،ینیجر،یکااز.ش کاملاو

:0جب،0721،یفردوسقق)؛(0:031،ج0722،)همقا ؛(721-0:720جالققف،0721،یفردوسق)؛(717-0:711،ج0723

:استش هتکراراینفرودداستا درتیبدوممصراعاستیگفتن.(733

ــت ز ــار یزيــ ــد گرفتــ ــر شــ  زيونیــ

 

 زيـــنبـــود از بـــد بخـــت ماننـــد چ    

 (95 :8د ،1831 مطلق، ی)خالق                 
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بقهنظقرامقا؛(721-0:720جالقف،0721،یفردوساست)ش هضبط« یمان»مسکرچاپفلرران وةنسخدرالبته

چنقانشوآورداوسربرییبالضحاکبن برگریدیبن افاود با و یفر:استپذیرهیترجاین«مانن »ةسینر،هنگارن 

بق بختیچنقا ضحاکنبرد؛اومانن جها درک چیهی،بختنگر درکهبستتنگ آ ازفراتقرکقهگرفقتققراردر

.ش تصررنمییکسةدربار

***

 نمـــود یچربـــ و ديببوســـ را نيزمـــ

 

ــرا   ــر بــ ــر یکهتــ ــزود نیآفــ  برفــ

 (58: 1، د1831 ،هما )                         

نظقر.(3:001د،0730مطل ،یخالق)ستردراکهترشاهآ ودکرنرمرامنیشاه،چربیزبانباجن ل  هنگارنق به

:جنق لاسقتآمق ه«یکهتقر»،بلکه«کهتر»کهنهاینژهیوبهداد؛ارجاعترا نیامیجن لبهمنیشاهجایرابه«یکهتر»

مقنیافاودتادسقتبقررگشقاهب ا ایرانمنیشاهنیوتحسشیستا،یبراظهارکهترافاو منیکرد شاهرامیبرا

.نه وزودتربهمقصردرس 

***

ــه ــد سـ ــتیشا فرزنـ ــا  ةسـ ــاه و تـ  گـ

 

ــر  ــتا  اگـ ــود را داسـ ــاه بـ ــاه و گـ  مـ

 (56: 1د ،1831 ،یفردوس)                    

بقهرادوممصقراعدردومگقاهوکقمیمصقراعا یپادرنینخستگاهسپ ومیکنیاسیقحیتصحگاهبهراماهاگر» 

اگقر؛نق اتخقتوتقاجةستیشامافرزن سه:شردیمنیچنتیبیمعنم،یریبگزما یمعنابهراسرمگاهوتختیمعنا

این(3:003د،0730مطل ،یخالق)«باش  هیرسآ زما وبردآمادهیشاهتختمثالیبرا  یقنمایمدوریق رمعنا؛

یکنقرنضقبطبقهترجهبابهفر.شرددی همینامهگرشاسپدرشتریببلکههنامهشانهدرهاواژهبایزبانیهایبازنیچنو

بقراگقر»:پابرجاستهمچنا درآ نیادوممصراعییمعناوینحر یتعقالبتهکهاستکردهارائهدرخررترجهییمعنا

نشسقت،تخقتبقرمقاهدرفرضقاًشق یماگراست؛منپررسهةستیشاباش ،ماهیبلن ابریپادشاهتختمثالفرض

ارائقهتیقبازناپقذیریترجیقهودورییمعنقاینیجر.(0:000جب،0721،یفردوس)«بردپررسهنیادرخرریراستبه

ن ،یبنشقتخقتبرماهوشرن جمعجاکیدرماهباگاهالمثلیفاگر:رفتهکاربهمشروطهیتشبدوممصراعدر:کن می

آسقمانمقاهنقهباشق ،یممنفرزن سهازیکیماهآ کهمییبگر یباصررتنیادر .(0:011جالقف،0721،همقا )ی

فرزنق سقه:بقایزجقرا بقا،یزمردازاستعارهماه: ینماینمشایستهکهاستکردهارائهگرگرنهیدییمعنااینیسینبرگ

یپادشقاهتخقتبقرکقهماننق یمماهبهم،یگربیسخنآنهاةدربارلیتمثبابخراهماگرکهدارمیپادشاهوتاجةستیشا

سقهمقرا:استکردهضبط«ماهگاه،»ودان میبرتررامسکرةنسخضبطیکااز.(0:027ج،0722،هما )باش نشسته

:0ج،0723،یکقااز)باشق مقاهآنا اورنگمییبگرمثالواستعارهسرازاگر؛ان اورنگوتاجةستیشاکههستفرزن 

«مقاهگقاه،»ضقبطپایةبرای«ن یبنشتختبرماهمثالیبرااگر»کن :میشنهادیپ«ماهوگاه»ضبطبهترجهبا نلریآ.(771

ةدرهمقهنگارنق بهنظقر(.0721:02 نلر،ی)آ«باش داشتهتختآسما ماهمثالیبرااگر»دان کهنمیدوررامعنانیا

نیقابقا(ماهگاه،)ینیجرومسکرةسینر؛بنابرایناستبرقرارهمچنا تیبدومجاءینحروییمعنا یتعقی،معاناین

بقا.باشق یافتنیقندستوماهیبلن ابهتخت،وگاهاگریحت؛ن اتختوتاجةستیشامنپررسه: ینمایمترمرجهمعنا

.ستینتیبمترجهی یتعقچیهمعنانیا

***
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ــدا  ــاه یا بـ ــا  شهنشـ ــ و ترکـ  نيچـ

 

 نیگــــز بــــه از روشــــن دل تهگسســــ 

 پســـند یگوشـــ کـــرده ا یـــژ یلـــيپ ز 

 

ــنش  ــت م ــاا و پس ــو ب ــرو چ ــد س  بلن

 (113: 1د ،1831 ،یفردوس)                   

ای،ایشاهتررا وچینکهدلازچیاهایبهتقرونیکقرتربرگرفتقهای هش ه؛بهمعنیبهتروبهترین:گاین:بهگبه 

همةسقرزمینپق ربقهخقاکتقررا ب ا کهاگرچهق وقامتیچر سروبلن داری،ولیطبعترپستاست،چر از

بقهنظقر(3:073د،0730)خقالقیمطلق ،ای،همچر کسیکهازفیلیبارگبقهگرشقشخرسقن گقردد.بسن هکرده

کمیمستبع استکهباترجهبهلختدومبیتپیشین)کهجاوی زیخرموشادکام(وصفات)دلروشن(نگارن گا 

اورادارایمقنشپسقتدرفحقرایکقالم،بقرد،ناگقاهو)بی اردل(درابیاتسپسینکهسلمخطاببهترربهکارمقی

ایوقطقعگاین!نرمی ش هایتررکهازفری و به: گاین(بهطنافری و باشمراداز)بهلذاتران بردکه.خطابکن 

فری ونیکهبهخاطرمنشپستش،باوجرددوپرررشی ومهتروپیلژیانیچر ما،بهگر فیل)ایرج(ای؛امی کرده

ممقاراتنهقا،سها ()سرزمینپهناورتحتقلمروبسن هکردهواورابرمابرتردانسته،یاپ ریکهازپیکرپیلیسترگ

هایسپسیننیامؤک ش ه:ییکگر سااواردی ه؛معناییکهدربیتبهان ازه

ــه ــد سـ ــود فرزنـ ــایز میبـ ــت یبـ  تخـ

 

ــی  ــر یک ــا از کهت ــه م ــد م ــه آم ــت ب  بخ

 نيچــ و ترکــا  دشــت راو تــ ســ ارد 

 

ــه  ــا از کِـ ــ هدار مـ ــا سـ ــ را یـ  نيزمـ

 (113: هما )                                     

 ***

ــو  ــه کنـ ــدان هرچـ ــز د،يـ ــار کـ  کردگـ

 

ــود  ــتگار بــ ــه یرســ ــمار روز بــ  شــ

 ديـــــکن ره ةتوشـــــ آ  و دیيـــــب و 

 

 ديـــکن کوتـــه رنـــ  تـــا ديبکوشـــ 

 (116: 1د ،1831 ،یفردوس)                   

صررتمحتملاسقتکقهدرشای کردکاربهمعنیکارکردوعملدرستباش ،نهکردگاربهمعنایخ اون .دراین 

نگارنق گا (بهنظقر3:000د،0730)خالقیمطل ،آغازبیتنیانریسشگایندرستباش بهمعنیگای هوپسن ی ه.

بکرشقی تقاهرآنچقهرامعنقاییمحصقلدارد:بیت،کردگاربهمعنایخ اون نیادوعانیخران  المدرصررتمرقرف

.یراهخردکنی دانی کهدرروزشمارسببرهاییشماازپادافرهدادارخراه ش ،ترشهمییقین

***

ــو ــر تـ ــ گـ ــ شيپـ ــر ريشمشـ  یآور مهـ

 

 یداور از آســـــوده گـــــردد ســـــرت 

 (119: 1د ،1831 ،یفردوس)                   

ج الوجنگ:یداور  اما سقخناست،کاردرریشمشکهآنجااگر:باش اینگفتگرمطل یمعنبهتران یمنجایادر؛

0730مطل ،یخالق)ش یخراهادآزبحثوگفتگرازودادیخراهبادبرراسریزودهب،ییبگرمحبتومهراز :3د،

زدود یبقرایکقاازنق ارد.ایپیشینهشاهنامهدرژهیوبهویفارسادبة،درگستررمطل گفتگیدرمعنایداور.(001

،یکقاازگرفتقهاسقت)کقاریوپایسقتیرابهمعن«یداور»راآوردهو«آشفته»ضبط«آسرده»یجاهبت،یبییمعنا یتعق

صقررتدر،(0:002جالقف،0721،یفردوسق)شقردمیادآوریاینینیجرچنانکههنگارن امابهنظر؛(0:730ج،0723

شقاهنامهدرخقردشق ةشقناختهیمعنقادریداورهقمورودیمقنیازبقتیقبییمعنقا یهمتعقت،یخران  بیپرسش



07/  هایشاهنامهنق وبررسیبرخیازابهاماتیادداشت

 
یشقمنازدایقآ،یکنقیمهربقانآنا بابرادرانتیهایطلبجنگبرابر(بهکاررفتهاست:اگردرخصرمتوییجراهی)ست

باطل!الیخیمان ؟زهیآنا دراما خراه

***

ــو ــتور چـ ــد دسـ ــرا باشـ ــهر مـ  اریشـ

 

 روزگــــار بــــدِ نگــــمرانم بــــد بــــه 

 (119: 1د ،1831 ،یفردوس)                   

نیقاست:اگرپادشاهبهمناجازهده ،ااجازهداد یبهکسیبرد بهمعنرادسترریکسنجایدرا؛اماراهنما:دسترر 

نظقربقه.پیرنق ینق اردمقتنبافقتبقا.اینمعنانیا(3:007د،0730مطل ،ی)خالقنکنمیسپریروزگارب رابهب 

ازمرااگر:»استنیچنمعنادارد، یتأکرجیانبرد ترزنیکویدلکهبرسادهپ وپیشاتیبافتواببهترجهبارس می

ودهقمینمقپاسقخازخقردمیرابقانابکقاربقرادرا یصقفتمنیروزگقارواهقریمنشب باش ،یدستررجانبپادشاه،

(.بهپایا برمراماجراصفاوصلحبا یدهاجازه.کربمینمجنگطبل)بررومینمشرازیپبهنهیراباکآنهایترزنهیک

***

ــد ســـخن ــن چنـ ــداد پاســـ  و ديبشـ  نـ

 

 ســـردباد همـــا  مـــد،آ گفـــتش همـــا  

 (121: 1د ،1831 ،یفردوس)                   

هرابادچر تررگر بهرجیاسخن.استیچیهازهیکنا:سردباد.«چه»یمعنبهاستیتساوویبرابر یق:هما  

ورودیمقکقاربهپرچوچیهیمعنادرباداما؛استایدالومطل یخالقیمعنا(.3:030د،0730مطل ،ی)خالقبردچیه

کقهدانق یدورنمقهنگارنق ؛بنقابراینپرچسابقهن اردوچیهیخردراداردوکاربردآ درمعناویژةییسردبادبارمعنا

تقرر:معناسقتنیهمقدر،شقاهنامهدرگقریدهقایهمةنمرنهدرچنانکه؛ یآیبرمنهادازباش کهیآهازهیکناسردباد

حسقرتپق ر،راثیقمازرجیقاتقرچربسهمسبببهو یکشیبرمنهادازآهداد،یمگر رجیاسخنا بهکهزما هم

وگقرمیهقاسقخن:ترا دانستنیامیدشمنانهوسردسخنناساا،دشنام،مجازاًبهفریمهرمانن راسردباد.خرردیم

.(0:371جب،0721،یسفردو)بردکسا یدشمنانهوسردسخنوناسااباترریبرارجیاةمهربانان

***

 ميدهــــ رنجــــش و آب تــــا میيب ــــو

 

ــو  ــازه چ ــود، ت ــا  ش ــنجش و ت ــ گ  ميده

 (181: 1د ،1831 ،هما )                       

درخقتوشقردتقازهتقامیکشرنجآ یپابرومیدهآبدوبارهرادرختم،یشست هیدآببهرانیکآنکهازپ  

چنق ا نیقایشعرریتصرشردودریافتنمینظرشاعرداستا ا یگردد.ازجریتودوسیدرختآشت،یدشمنونهیک

بقه؛بنابراینن اردایپیشینه  یکشرنجیدرمعناداد رنجبای گفت(.053-3:050د،0730مطل ،ی)خالقستین یدق

ةگرنقبرزرجمهرچنانکهاست؛رنگوآبازدیگریشکلاینکلماترنج،وآببینعطفواوبهترجهبارس ینظرم

آمق ه«رنقگوآب»،«رنقجوآب»جقایبقهنیالنینگرادةنسخدر.استآهنگدمگریدشکلآهنجدمایبارگمهرمعرب

لطیقف،گلقیماننق تقاسپاردآنهابهرامنرچهرکهخراهن میفری و ازترروسلم(:0:071د،0725،فردوسی)است

)شادوخرمشدارن (تاببال .بورنگدهن آهاودارن وبتیمار 

***
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ــار ز ــاه گفتـ ــد شـ ــو  آمـ ــا  اکنـ  نشـ

 

 کشــــا  گــــرد  روز آ  آمــــد فــــراز 

 (811: هما )                                     

بقهآ داد نسقبتنجقایادررونیقازاواسقتمثبقتیصقفتا یجنگیبراگردنکش.عالمتظاهرش  :آم  نشا  

وسقختروزیعنقی؟اسقتروزصقفتگقردنکشایآ.چن ا محتملنیستکش ،یمرانرذرکهیدشمنیعنیدشمن،

)خالقکن یمریتعبدشمندالورا بهراکشا گرد روکرت،.دشرار شقاهنامهدراستگفتنی.(3:701د،0730مطل ،ی

:استدرستروکرتریتعبشرد؛بنابراینمینمح ودتیبنیهمبهورفتهکاربهدشمنا وصفدرگردنکشا بارها،

 تازیـــــا  از گـــــردنکش دليـــــرا 

 

 ژیــــا  شــــير جنــــ  ةبســــي يد 

 (6: 5د ،1831ردوسی، )ف                       
 ارجمنــد گرســيوز چــو و جهــن چــو

 

ــ  ــده ب ــدرو  مه ــا  ان ــرده پ ــ ک ــده ب  بن

 (238: 6د)هما ،                                 

 ردا  و افراســـياب رانـــد قلـــ  بـــه

 

ــوارا   ــردنکش ســـ ــردا  و گـــ  بخـــ

 (282: 6د)هما ،                                 

 ***

ــر ــه ه ــه آنگ ــن ک ــه جوش ــر ب ــم ب  درکش

 

ــه  ــرآرد زمانــ ــر بــ ــم از ســ  ترکشــ

 (888: 1د ،هما )                                

رو یبسرمنترکشاززمانهییگرکهافکنمیمخاکبرخردریتابچن ا (،شرمرزمآمادة)وبپرشمجرشنهرگاه 

.(3:731د،0730مطلق ،ی)خقالقمقناسقت!مطیعوخرردهشکستجها ؛زمانهدرترکشمناستایواست هیکش

بهرفتهکاربهاجلومرگیمعنابهبارهاشاهنامهدر«زمانه»نکهیابهباترجه عنامنیااینتیبنیادررس یمنظراست،

ردا یتازآورم،یمیروجنگبهبازینوسالحوپرشمیمجرشنهرگاه:استترکینادشاعرمقصردبهوتریحماس

.(استقطعیدشمن)شکستتراودیمرو یبمرگمن

ــرا ــر مـ ــه گـ ــدین زمانـ ــت بـ  اژدهاسـ

 

ــ  ــرد ه ب ــ  م ــرد فزون ــه نگي ــت ن  کاس

 (96: 8د ،1831ردوسی، )ف                      

 فـــراز آمـــد رفـــتن ةهنگامـــ چـــو

 

 بــــاز پرهيــــزه بــــ نگــــردد زمانــــه 

 (895: 9د)هما ،                                

 ***

ــ  ــا  پــ ــا زال پشتشــ ــاديک بــ  قبــ

 

ـ  به  ـ  بـه  آتـش  دسـت  کی  بـاد  دسـت  کی

 (861: 1د ،هما )                                

ی)خقالقبردنق بقادوشآتهمچر شتابویایتدررا یالشکرچپوراستجناحدو  (.3:733د،0730مطلق ،

افرادنیدرپشتا:»نظراستنیهمبراینبهفریمهردانستهشرد؛اپایواسپتریشمشآتشوباداستعارهازبهتراست

،فردوسی)«مایبادپاسبافسارگریددستدروبردگر درخشا وآتشریدستشا شمشکیبردن کهدرقبادیزالوک

.(7:712جب،0721

***



03/  هایشاهنامهنق وبررسیبرخیازابهاماتیادداشت

 
ــر ــ  ه ــه آنک ــخور دارد ک ــده و دی  دي

 

 ديـــبرنه مـــن بـــه خـــورد  ز یس اســـ 

 (891: 1د ،1831 ،هما )                       

امقا؛سقتیننادرستش هارائهیمعنا.(3:722د،0730مطل ،ی)خالق! یکنادیمنازیسپاسبهشیآسانیاپاسبه 

همیگریدتیبدرشاهنامهدرریتعبنیامنتگذاشتنبراوباش ؛چنانکهی ،بهمعناگااردسپاسیکسبرممکناست

هقرک (:3:033د،0730،ا همقاسقت)درنظرگرفتهرامعنانیهمایمطل نی(وخالق1:52د،0725،فردوسی)آم ه

.گذاردمنتمنبرکارنیاباوببخش وبخرردداراست،

***

ــی ــر  یکـ ــبر مـ ــا و ا یـ ــر  از  نـ  بـ

 

 انــــدر  گــــرد  ــــاریر و نمکــــدا  

 (25: 2د ،1831 ،هما )                         

انق ،گذاشتهنا درکنارآ چر ؛اماکن یم ییداردکهغرمراتأ«غاال»همیدارن وبن ار«غرم»هانسخهازیبرخ 

روشننش کقهنقا وکبقابهنگارن (.بر3:015د،0730مطل ،ی)خالقمرباستینرع:چاریر. ینمایمتردرستمرغ

چقاریراگقرهمچنیناست؟ارترگسازمرغکباببانا ان آم  نا ،گفتهبامطل یباهمدارن کهخالقتضادیبرهچه

براینابنقباشق ؟داشقتهترانق یمیوجهچهمرباوگرنه؛مرباستخررد یبراخرا درنا تردی بیمرباست،یمعنابه

اسقتادگقریدیسراز.مرغتاباش غرمکبابکن یحکممشاهنامهسررداد بهرستمبرآم ه،قامرسیپدریایپراگر

صقررتنیقادرکقه(0725:131ن،ی)نرشآم هاستمعنانیهمایننامکواژهودردانستهرامرباچاریمطل ،ریخالق

:0751خلقفتبریقای،)نیقاآمق هقاطعبرها طررکهدرهما ابراینبن؛ستینمک ا وکبابنومربانیبیرن یپچیه

استکهازشیروماستگرسفن گرفتهشردکقهالبتقهایقنیچیاآ هرریچار،معناهایازیکی،(چالیروچاریرلیذ

ال،یکقیازامابهمعنایاصلیریچارنادیکاسقت.ریچقار،امقروزهنیقابقاتلفق ریچق؛معنانیادقی ودرستنیست

جرشان  ازکهاستجام یامادهولررککنن میدرستغذاهایمعروفبخشارژ فارساست.ریچالراازلررک

لقررک،بقهجقاتادویقهونمقکافقاود باکهترتیباینبه؛شرداستفادهمینیاکشکةدرتهیو یآیمدستبهدوغ

مرغکناردرنیا،منظرربیتدر.شردمیآوردهسفرهسربراصلیغذایازپیشکهآی میدستبهریچال غرمبریا ،یا

اصقلی،غقذایازپقیشسنتی،هایرستررا ازبرخیدرایامروزهنچنانکه؛نهادهش هاستغذاپیشبراینا وریچال

ازمعنقایتقرمناسببسیارانیمعنااینکهاستترشیجاتریچار،معناهایازیکیدیگرسر،از.شردمیآوردهپنیرونا 

پیرن ینیست.کبابمربارابا؛زیرامرباست

***

ــه ــ ب ــر دو زو زخــم کی ــد س  خــوار افگن

 

ــه  ــ ب ــدا  ره کی ــت ب ــن غِي ــمار جوش  گ

 (86: 2د ،1831 ،یفردوس)                      

مطل ،ی)خالقان اختیمخاکبرپستراسردوضربهکیبهدر،جرشنریشمشآ باهرباربهرستم:پست:خرار 

است:آم ه«یآسانبه»و«یراحتبه»یبهمعناشاهنامه،بارهادر«خرار».(3:070ج،0730

 تخــــوار ایــــرا  از لشــــکر نگهبــــا 

 

ـ  بـــود  کــه    خـــوار رزم او نزدیـــکه بـ

 (281:6د ،1831ردوسی، )ف                    
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ــين ــت چنـ ــا گفـ ــ  او بـ ــفندیار یـ  اسـ

 

 خـــوار واردشـــخ گـــرفتيم کـــار  کـــه 

 (895: 9د)هما ،                                 

بقریزحمتقچیهق و وبقیآسقانمعنامرادباش :باهرضربهدوسررابهنیهماینتیبنیدرابههمینسببگریا 

.افکن یمنیزم

***

ــ  آ  از  بســـ  رم را خـــاک مگـــر پـ

 

 نگـــمرم  تـــو  مـــا  يپ ز نـــه  وُگـــر 

 (66: 2د ،هما )                                  

منظقرریمعنقنجایادرالبتهکهرس درستبهنظرنمی،درگذشتنوجها کرد ترکیمعنبه«سپرد راخاک»گریا 

یخالق)گذرمکهبرزمیننروموزن هنباشمفقطدرصررتیازپیما ترمییعنیاست؛درست«نسپرم»رونیازا.ماست

پقاسهمقرارهراتقرمقا یپ:استتریرفتنیپذمرد ،یبهمعنا«خاکراسپرد »،هنگارن نظربه(.3:001د،0730مطل ،

.رمیبممگر؛داشتخراهم

***

ــ يب  ــت و دي ــر برگش ــت ب ــت دس  راس

 

ــ  ــد، یغم ــهراب ز ش ــار س ــت زنه  خواس

 (182: 2د ،1831 ،یفردوس)                   

«خراسقتامقا سقهرابازودرآمق مناسقبیحالتبهو یچیپریجه:مناسبوستهیشاشکلبه:راستدستبر» 

داشتهباشق شهیکهنرینییدررسموآ یبا،«  یچیبردستراستپ»هنگارن بهنظر.(3:317د،0730خالقیمطل ،)

وبرداوینهارخراهیزومیتسلةنشانراست،دست نشبریچیپخراست،یمنهاریزوخرردیشکستمیکهاگرپهلران

معتقق راسقتانیهمقدرایقنیکقاازچنانکقهداد؛ینمادامهراجنگگریدتیوضعنیا  یدباف،یحرپهلرا تردی بی

یسقریرانقیایراسقتدرباورشناسقیدرنگ.سرةستیشااستیکردارورفتارراستدستبرریهجبرگشتن»:است

وارون؛استییاهرراةخجست بقهایقنریهجکهبردآ برترا یم.شردیمشمردهیمنیراهةگجستیسرکهچپیسرة

شیخربارابخترهیشنیب مگرتاگرددیبرمراستیسربهکهاستیرنیهماویبشگرنةنشانبهوکینفالومروا

دسقتبقر»کقهاسقت گاهیقدنیقابراینمبارکهیطاهر(.0725:31،ی)کااز«بره مرگدامازوگردان دمسازواری

هنگقامدرراگقریبهدوراستکهپهلرا دیپهلراننآییچر دری؛خراهاما ةنشانبهاستبردهیرسم  یچیپراست

یکقیرسق یمنظربهکهداردوجردمبارزهدرپهلرانا نیبایرآمیتحقنهییهانشانهکهاستنیاکن ؛خرارش  مغلرب

(.0725:003،مبارکهیطاهر)«برگشتنبردستراستباش نیهمهانآاز

***

ــه ــهراب بـ ــر سـ ــارا يت بـ ــت ربـ  گرفـ

 

ــو و   ــتچ ــ  راس ــوارا  جن ــت س  گرف

 (188: 2د ،1831 ،یفردوس)                   

:3د،0730مطلق ،یخقالق)پرداخقتدشقمنسقرارا بانبردبهراستوچپاز یگردآفرکهمعناستنیابهگریا 

. ینماینمدرستمعنانیا اشتن ؛بههمینسببنیدرآ دخالتا یوسپاهبردتنبهتن ینبردسهرابوگردآفر.(310

بردهاست.رر یسرارکارا ماهرازچپوراستبرسهرابمانن  یاستکهگردآفرنیامنظررگریا

***



03/  هایشاهنامهنق وبررسیبرخیازابهاماتیادداشت

 
ــه ــکیا بُنـ ــ  نـ ــه امشـ ــرنه همـ  ميبـ

 

 ميلشـــکر نهـــ یســـو را گـــو  یهمـــ 

 (185: 2د ،1831 ،یفردوس)                   

افتهیدرگرنهنیاراتیب یتردبامطل یخالق.برد مراقب:نهاد گر   سقهرابکقهمیهستخردلشکرمراقباست:

ایقن«ومنتظربقرد انتظقارچشم»یمعنابهنهاد گر هنگارن بهنظر.(3:301د،0730مطل ،یخالق)بهآ حملهنکن 

افقرادبسقیاریگژدهمهمچنین؛بفرست کاووسیاستکرکهقراگرددیبرمرا یایصررتبهسپاهکمکنیدراوهست

نگقاهراآ را یاازپهلرانانیکهبردتررا ورا یامرزدریپادگان یسپدژ.کردیادلشکرن اردکهبترا ازآ بهدژدر

گژدهم:ن داشتیم ؛میکنقیمقتقرکرادژومیبن یبرمراباروبنهامشبما: یگریمکاووسیکبه سقپاهورسقتممنتظقر

.«دستبهرااودستیکسردینگ»زیرا؛اوشردیومانعتجاوزگرست یسپاهسهراببایارویتاروهستیمیکمک

***

 یهمـــ دیـــگو گـــژدهم کـــه نســـا یبد

 

 یهمــــ دینشـــو  را دل شــــهیاند کـــز  

 (161: 2د ،1831 ،یفردوس)                   

در(.استکردهنگرا را)دلما نکردهپاکینگرانازرامادلواستدادهشرحگژدهمکهطرراینی.نگران:شهیان  

خقردةنامقدرگژدهم:شردیمنیصررتمعناچننیدرام،یریبپذراآم هواگرآ « یبشر»یسةنر،ها ینردستشتریب

یخقالق)اسقتکقردهکپقاراخقرددلواسقتبازگفتهداشته،ینگرانسهرابکاردرهرچه .(3:307د،0730مطلق ،

؛سقتی)ما(نا یرانیا ،یمرجعفعلنشرهنگارن امابهنظر؛بهتراست« ینشر»ةسینر،کن میمطل اشارهیچنانکهخالق

شیپرتشرو هیبشرلونگرا کهگژدهمماجراراشرحدادهوازجانبسهراب،سختگرنهاینبلکهخردگژدهماست:

....ن اردقراروآراموستا

***

ــه ــ ب ــدرو  شيپ ــته ان ــده صــد بس ــپزن   ي

 

ــی  ــد یکـ ــپ مهـ ــا  روزهيـ ــن برسـ   يـ

 (195: 2د ،1831 ،یفردوس)                   

بقاهنگارنق بقهنظقر.(3:313د،0730مطلق ،یخقالق)استرنگیآبةمادیمعنابهبلکهل،ینرودیمعنابهنهلین 

بقرافقاو بق انیم،«رنقگیآبةماد»،مطل یخالقمانن رالیاگرناستوبهرنگمه اشارهش ه،«روزهیپ»آورد صفت

یبهمصقراعنخسقتکقهنقرعترجهبا؛بنابراین(؟یلینیاروزهیپ)مه شردیم هیدتیدربنیاتناقض،حیقبحشرینرع

رودیبقهبارگقیاروزهیقپیمه است؛لیخردرودنبلکه،ینهرنگآبل،یازنمرادرس یمنظربهاغراقدرآ است،

پیشینهنیادارد:،یبارگداد نشا یبراشاهنامهدرلینکاربردچنانکهل،ین

 نيـــ  کـــردار هبـــ بينـــد گـــر  یکـــ 

 

 پيـــــ  زور و دارد اژدهـــــا تـــــن 

 (29: 9د ،1831ردوسی، )ف                      

 نيـــ  چـــو درفـــش آ  بدیـــد گرامـــ 

 

ــه  ــده کـ ــدبو افگنـ ــت از دنـ ــ  پشـ  پيـ

 (129)هما :                                      
ــراز ــد فـ ــ  آوریدنـ ــو پيلـ ــ  چـ  نيـ

 

ــر  ــتند را او مـ ــر ببسـ ــت بـ ــ  پشـ  پيـ

 (113)هما :                                      

 ***
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ــاه از هـــم ــابی شـ ــید ديـ ــت و ميهـ  تخـ

 

 بخـــــــت دادار وز زور ســـــــاار، ز 

 (161: 2د ،هما )                               

دادخراه خ اون رابختبکرش ؛ یباسپاهساالر  مصقراعا یقپادراستبهتر!برکتخ اازحرکت،تراز:مانن ؛

مطل یخالقی،معنادانستهشردمستقلازبافتمتنت،یدومبجاءاگر(.3:033د،0730مطل ،یخالق) یایب«!»ةنشان

در«هقماز»کهعبارتژهیوبه؛ ینماینمیرفتنیپذریتعبنیاحاکمبرمتن،یقبلوفضااتیبهابترجهبااما؛استدرست

زیقرا؛رسق یمنظربها شیپرجملهینحرساختارمطل ،یخالق گاهیدرفتنیپذبا؛استغایرمریتعبنیباات،یبیابت ا

یسقازگاربقامعنقا؛بنقابراینشردشاملاینرادوممصراعکهرودیمانتظارچنینت،یبآغازدر«ازهم»عبارتباآم  

شقاهازهقم ،یشقررهیچدشمنبراگرکهده یم ینرراا یسپاه و یفر:استنیچنتیبیمتنوساختارنحربافت

وایقدنریقخیوبقهعبقارتیبختقکیهمازسپهساالر)منرچهر(ق رتوهمازخ ا،ن ،یریگیمتختوتاج( و ی)فر

.شردیمبهرةشماآخرت

 شرح و ضبط در اختالف 2ـ2

ــت ــرت نتينخسـ ــ فکـ  شـــمار نتيپسـ

 

ــو  ــر ت ــتنیخو م ــه را ش ــاز ب ــدار یب  م

 (7: 1د ،1831 ،یفردوس)                      

یعنقیفکرتتریانجیمنینخست،یآدمیا»:دانستهاستامتیقوایرستاخروزت،یبنیادررا«شمار»مطل یخالق 

د0730مطل ،ی)خالق«یتیگآ درشمارروزتریانجیمنیپسواستیتیگنیادرنشیآفرآغازدردخر ایقن؛(3:03،

یهقاگرنقهبقهمعتبقریهاشیرایووهاچاپدرنخستمصراعضبط.ینارتباطین اردشیپتیبباوستینشایستهمعنا

در«فطقرت»،نیبرلوایتانیبروفلرران درنسخة«فکرت»،نیلبرونگرادیلندرنسخة«نینخست»؛استآم هاینیگرید

.شق هاسقتضقبطنیبقرل،ققاهرهدارالکتب،یطرپقاپرسراا،یتانیبر،نگرادیلندرنسخة«نیپس»،آکسفرردومسکرنسخة

ةهمقدرترةگانیوژهیوگاهیپایآدمیا»:کن تفسیرمینیچنراتیب«فکرتنینخست»قرارداد مبنابادوستخراهلیجل

در گا یقآفربرد ویی ایپبرآوردوشمار درویا هیآفرنینخستشه،یان ازیبرخررداردرکهاستنیایتیگدو

تقربقههسقتا نشیآفقرةریزنجدرآم  شماربه هیآفرنیواالترونیواپسویورشهیان شرفوینیپسیهستجها 

«استافتهیصیتخصوداشتهیارزان ...«فطقرتنینخسقت»ةسینربهترجهباپرهامباقر.(0730:11)دوستخراه، راتیقب،

نینخسقتونیبرتقرهقا هیقآفرا یقمدرتیاهمازنظرومخلرقنیآخرنش،یآفربیترتازنظرانسا کهیاب درمینیچن

ارائقهپرهقامبقاهمسقرییعنام،«شمارنیپسفطرتنینخست»ضبطبااینیسینبرگویکااز(.0737:03)پرهام،است

دررافطقرتامااست؛ هیبرگاراهسینرنیهمینیجر.(0:73،ج0722،یفردوس)؛(0:032،ج0723،ی)کاازان کرده

ةهمازپ نشیآفردرامای؛داریشیپجنبن گا ةهمبه)سرشت(فطرتاصلدرتریآدمیا»:دان میسرشتیمعنا

ضقبط،«العمقلآخرالفکراول»ثیح بهترجهبا نلریآسجاد.(0:111جالف،0721،هما )«یاآم هجها به گا یآفر

خ اونق کقهاسقتیمرجقردنینخسقتانسقا کهکن دریافتمینیچنودان برترمیرا«شمارنیپسفکرتنینخست»

(کهبقهنظقر0731:527 نلر،یآ)آم وجردبههمهازآخرنش،یآفرجریا وبیترتدر؛اما یشیان  هآبخلقتهنگام

.استتأملدرخرراینیسینبرگویکاازوپرهامافتیدرهرچن ؛استدرخررترافتیدرنیهماینهنگارن 

***

 کـــرد آغـــاز دیـــبا تيـــکين همـــه

 

ــو  ــا چـ ــا ين بـ ــو کنامـ ــم یبـ ــرد هـ  نبـ

 (11: 1، د1831 ،یفردوس)                    
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تقرمرجقهآکسقفرردةنسقخدر«نقررد»ةسینررس یمنظربهوده ینمدستبهایفتنیپذیریمعنا«نبردهم»ضبط

وسقپرد راهیمعنقابقهرانقررد یکقااز.انق برگایق هراهسقینرنیهمقیسقینبرگوینیجریوکاازچنانکه؛است

اسقت؛تأملدرخررییمعناکه(0:101ج،0723،یکاازدانستهاست)یهمپروهمراهیرابهمعنانرردهمومرد یپراه

:استآم هیفارسادبةگستردراینهیشبوبرابریمعنابه«نرردهم»هرچن 

ــد یدژ ــا دیـ ــما  بـ ــم آسـ ــورد هـ  نـ

 

ــرده کســــ   ــرد  ینبُــ ــام او در نبــ  نــ

 (نورد  یذ: 1878 دهخدا،)                      

ویدهقمسقابقهگرا یدباینامکیندر»یعنی؛«نرردییبجرناما کینباچر»:استکردهضبطنیچنرادوممصرعینیجر 

امقاسقتیاکقیینیجقربایسینبرگضبط.استستنادرییمعناکه(0:115جالف،0721،یفردوس)«یکنیفیحر راتیقب؛

 ؛زیقرارسقدرستبهنظقرمقیکه(0:03ج،0722،هما )...«یشرناما کینمانن یخراهیماگر»:استکردهیمعنگرنهاین

:استگفتهینظامچنانکهاست؛وز هموپهناهموق همومانن ومثل،یفارسادبةگسترنررددریمعناهاازیکی

 اســت رمرديشــ کــاو زنــا رعنــا بســا

 

ــا  ــردا بس ــه م ــا ک ــورد در ز  ب ــت ن  اس

 (هما )                                            

 ***

ــر آ  د  ــد بـ ــا  شـ ــهیجهـ ــ اه وب ـ  سـ

 

 شــاه بخــت از چــه امکيســ بخــت ز 

 (11: 1د ،1831 ،هما )                         

د0730مطلق ،ی)خالق«آم گردمنیاهرپرریهراخراهبهیجهانرمرث،یکوامکیسب بختاز»  «اهیسق».(3:77،

11تیببهرجهتباکهبیترتنیابه ؛ینمایممرجهاستوآم هفلرران جابههانسخهةهمدراین بقهنسقبتمنیاهر،

ورزدیمرشکسر پورمرثیک پقرر ،ورمرثیکافاو بهروبختهسبببکهکن یم یتأک11تیبدریفردوس؛

بقروکنق یمقگقردیسقپاه،17تیبدربرتاب ،رانیانترانستچر وش تارورهیتمنیاهرپرر گا یدبرابردرایدن

معنقانیاتکرارواستآم هگردمنیاهرپرربربسیاریسپاه،10تیبدراستکهیگفتنایننی.ابردیمرر یامکیس

است.حشربع یتیبدر

***

ــ اه ــر  یســ ــر  و پــ  یدد و دام و مــ

 

ــ هدار  ــا ســ ــگ بــ ــداور و ريــ  یکنــ

 (26: 1د ،1831 ،یفردوس)                    

کقه(کبقر)بقرفلقرران ةنسخةسینر،هنگارن نظربه.(3:75د،0730مطل ،ی)خالقیوفروگن اورکرّرو،ی:نریگ 

همقا :)است«یفخرفروشوتکبرکرد ویمن»ازهیکنایگن آورزیرا؛استتأملدرخرراریبسآورده،راآ همینیجر

وکبققرشققاهنامهدرو(0:55ج،0722،)همققا ،(0:33جب،0721،)همققا ؛(0:100جالققف،0721،یفردوسقق)(؛12

:استرفتهکاربههمبااینیگریدیجادریگن اور

 یکنـــداور و کبـــر بـــا یجـــو جهـــا 

 

ــی  ــر یکـ ــر یافسـ ــر  بـ ــريق سـ  یصـ

 (77: هما )                                       

بقردپرغرورآنهاسپهساالرسببنیهمبهوبردن ا یپروپرن گا وردرن هیغودرن هجانررا ازیبیترکا ،یسپاه 

. یبالیممرضرعنیابهو

***
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ــو  ب   ــر چـ ــتيهنـ ــار  وسـ ــا کردگـ  بـ

 

 کـــار برگشـــت و آورد انـــدر شکســـت 

 (69: 1د ،1831 ،هما )                         

مطلق ،ی)خقالقداشقتنیسنگهمویچشمهمورقابتاوبا؛  یهنرورز؛هنررسان  یکسبه:رستنیپیکسباهنر 

فردوسقیاسقت)آمق ه«رسقتینپ»هقانسقخهازیبرخدرچنانکه،هنگارن نظربهاما؛(3:33د،0730 ،0725 (،0:03د،

کقردهارادهمطل یخالقکهاییمعاندر،دان یمهنگارن کهح یتارستن،یپیکسباهنرزیرااست؛ترمرجه«رستینپ»

 یجمشقچقر :اسقتسقازگارشقتریبمقتنبقا«رسقتینپ»ضبطاین ارد؛همچنینپیشینهیفارسادبةگستردر،است

 ،یقدشقاءیمافعقالراخردون انستخ اون جانباز(ایچبستهخردبرهنراز ی)ن راخردرخشا دیهاییهنرنما

 .ش نگر بختشوگسستاوازفره

 

 یريگ جهينتـ 8

برخراننق هان یشانهژرفومنتق انهانشباخرآ اتیابیژرفااستکهیینماآسا البتهو هیچیپمتر ازیکیشاهنامه

یهقاادداشقتیومراجعهبقهمطل یخالقجاللةراستیوشاهنامةازیاتیابیواکاوازپ جستارنیادر.شردیمآشکار

درییهقایینارسقاوهقایکاستاما؛استشاهنامهیهاشرحنیترجامعازیکیشاهنامهیهاادداشتی،ش روشنشاهنامه

ایقنادرسقتضقبطینیقاگقاهواسقتایجقادشق همتنتبافبهبرد ترجهبیبهسببیداردکهگاهشرحوجردنیا

مطلق یخالق گاهیداینگاهی.بهدستنیای تیبازایپذیرفتنییمعنااستتاش هسببعبارتایواژهکیمغشر 

.داردوجردتیبآ دربارةاینگریدیهاخرانشامکا کهاستیشکلبهتیبساختاراما؛استدرستتیبکیةدربار
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