
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  »یکی بند رومی به کردار پل«
  فردوسی شاهنامةاي ناشناخته در  بررسی واژه

  رضا غفوري

فریب گرگین را خورد و به نزد ، بیژن پس از پیروزي بر گرازان، شاهنامهپایۀ روایت  بر
کـه منیـژه تصـمیم     بـازي پرداخـت. هنگـامی    منیژه دختر افراسیاب رفت و با او به عشق

راین داروي بیهوشی به گرفت به توران بازگردد، نتوانست دوري بیژن را تحمل کند، بناب
 د و او را به همراه خود به توران برد. پس از چند روز جشـن و میگسـاري،  بیژن خوران

کرسیوز را فرسـتاد تـا بیـژن را    سراي خود آگاه شد و  افراسیاب از حضور بیژن در حرم
د. کـر ناچـار خـود را تسـلیم     بسته به نزد او آورد. سرانجام بیژن گرفتار شـد و بـه   دست

کرسیور او را به نزد افراسیاب برد. شاه توران با دیـدن بیـژن غضـبناك شـد و تصـمیم      
ا با میانجیگري پیران، سرانجام تصـمیم گرفـت بیـژن را در    گرفت او را به دار آویزد، ام

کم جان سپارد. افراسیاب به برادر خـود دربـارة    ارتنگ به غل و زنجیر بکشد تا کمچاه 
  بیژن چنین گفت:

ــاه   ــود ش ــه بفرم ــیوز آنگ ــه کرس   ب
  دو دستش به زنجیر برکش به غُـل 
  بپیونــــد مســــمارهاي گــــران  

  

  که بند گـران سـاز و تاریـک چـاه      
ــل یکــی  ــه کــردار پ ــد رومــی ب   بن

  ن...آ ز سر تا به پـایش ببنـد انـدر   
  )333، دفتر سوم، ص 1386 (فردوسی  

خیـه  قـال أل «ر ترجمـۀ بنـداري چنـین اسـت:     این بخش از روایت بیـژن و منیـژه د  
ءده بقیود وثیقه و القه فی بئر مظلمـه الیسـقط فیهـا ضـو    کرسیوز: غله باغالل ثقیله و قی 
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پـس بـرادر خـود    «که ترجمه آن چنین اسـت:   )242، ص 1، ج الشاهنامه(» الشمس والقمر
گرسیوز را گفت که او را در غل و زنجیر گران بکش و در چاهی تاریک که هرگز نور 

  .)212، ص 1382بنداري اصفهانی (» آفتاب و ماه بر آن نتابد بیفکن
 کـه  انچنـ چیسـت؟ آن » پـل «یـت دوم منظـور از   این است که در مصراع دوم ب سؤال

به آن مـبهم  و وجه شـ  است کار رفته به به مشبهدر جایگاه  جا واژة پلآشکار است در این
از تشـبیهات تقریبـاً مـبهم    «، پـل را بـه   بند رومیدن کراست. برخی پژوهشگران تشبیه 

خام و خنک و دور «و برخی دیگر این تشبیه را  )874، ص 1390آیدنلو ( خوانده » شاهنامه
  .)364، ص 5 ، ج1385کزازي (اند  دانسته» از ذهن
کـه  . هنگـامی  اسـت  کـار رفتـه   ، این تشبیه نادر در جاي دیگـري نیـز بـه   شاهنامهدر 

دز رفت و بالیایی را که از تازش ارجاسب به  جاماسب براي رهایی اسفندیار به گنبدان
آزردگی خویش از پدرش  به دلیل دل ،او شرح داد، نخست اسفندیارایرانیان رسید براي 

اما هنگامی کـه جاماسـب از زخمـی شـدن      ،گشتاسب، به شکست ایرانیان اهمیتی نداد
، سپس به او فرمان داد تا آهنگران شدفرشیدورد سخن گفت، اسفندیار رنجیده و آزرده 

  م:را بیاورد و بند و زنجیر او را بگشایند. در این هنگا
ــران    بیــــاورد جاماســــپ آهنگــ

ــل    بســودند زنجیــر و مســمار و غُ
  

  چــو ســندان پــوالد و پتــک گــران  
  همــان بنــد رومــی بــه کــردار پــل

  )197، دفتر پنجم، ص 1386 (فردوسی  
 بـل هـا   و در برخی نسـخه  )32 ص ،4 ، ج1382 (فردوسی مل مسکو در چاپ پلضبط 

است. ضبط درسـت ایـن واژه هرچـه     آمده )نوشتپا 333، دفتر سوم، ص 1386 فردوسی ←(
فرهنـگ  اخـتالف نظـر اسـت. در     شـاهنامه باز هم دربارة معنی آن میان شـارحان   باشد

خالقی . )570، ص 1ج  ،1390 رواقی(است  گذاشته شده »؟«در کنار این واژه نشانۀ  شاهنامه
دنـد کـه   نامی مـی  پـل را  ]بنـد رومـی زدن  [= گویا شیوة این بنـد زدن  «نویسد:  می مطلق

به کردار برخی دیگر  .)99، ص 2006 خالقی مطلق(» چگونگی آن بر نگارنده روشن نیست
کـه صـدا    اي بستن زنجیر بر کمر زندانی و کشیدن آن از دو سو، چنان را گونه پل بستن

اند که منظور شـکل خمیـده و    ها نوشته اند و برخی دیگر، در تفسیر این بیت کند، دانسته
کزازي در گزارش  .)874، ص 1390آیدنلو  ←(است  به قرار گرفته منحنی پل است که مشبه

شاید بند رومی از آن روي که دو دست را به هم «... ست: ا چنین نوشته شاهنامهخود بر 
کزازي (» دهد... است که آن نیز دو کرانۀ رود را به هم پیوند می پیوندد به پل مانند شده می
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نویسد:  داند و می را نادرست می، اما در دنبال گفتار خود این تفسیر )364، ص 5، ج 1385
اي اسـت کـه در    انگـارم واژه  ، کـه مـی  پـال از  شده است و ریختی کوتاه پلشاید واژة «

اند و  نهاده است و آن یوغ و تیري است چوبین که بر گردن بندي می کاربرد یافته پالهنگ
  .)346(همان، ص » اند بسته دستانش را گشاده، از دو سوي بر آن می

به قرار گرفته  دارد به این دلیل است که در جاي مشبه شاهنامهابهامی که این واژه در 
در دو منظومـۀ   پـل هـاي نگارنـده، واژة    و وجه شبه آن مبهم است. در حـدود بررسـی  

  هاي زیر: در بیت، نامه سامنخست در  .است کار رفته حماسی دیگر نیز به
  از آن رو سپهبد بـه زنجیـر و بنـد   

  نگه کرد بر چـاه و زنجیـر و غـل    
  

  چو با هـوش آمـد بشـد دردمنـد      
  مچو پـل یکی طوق بر گردنش ه

  )137، ص 1392 نامه سام(  
ــده ــیش تســلیم شــاه  یکــی بن   ام پ

  فرســتاد مــا را بــر ســام گــرد    
ــل  ــر و غ ــرون آرم او را ز زنجی   ب

  

  چه در بزم و نخجیر و در رزمگاه  
ــتبرد    ــی دس ــایم یک ــا نم ــدان ت   ب
  که بربسته از سحر و جادو چو پل

  )289(همان، ص   
ــم دوال    ــه خ ــتت ب ــدم دو دس   ببن

ــا  ــداد ب ــان ش ــه فرم ــل ب ــد و غ   بن
  بــه درگــاه شـــداد عــادت بـــرم   

  

ــو زر     ــدانی ت ــا ب ــدان ت ــهب ــال ین   ب
  چو بندي کـه باشـد بـه ماننـد پـل     
ــرم     ــادت ب ــو ب ــتابان چ ــاده ش   پی

  )363(همان، ص   
  اي: اثر صاحب شبانکاره دفتر دلگشادر منظومۀ  ،دوم

  آوري چه گم گردد از چون تو دین
ــدان و غــل   ــد زن   خالصــم ده از بن

  

  چو مـن کهتـري  که رحم آوري بر   
  1که ریزان شدم زیر مسـمار و پـل  

  )74، ص م 1965صاحب (  
بـه قـرار    هم در جایگاه مشبه نامه سامهاي  در بیت پلواژة  ،شود که مالحظه می چنان

که ریزان شدم زیر مسمار و «پایۀ مصراع  شبه آن آشکار نیست. اما برو وجه  است گرفته
براي شـکنجه   براي بستن فرد زندانی و شاید آلتیتوان گفت پل یکی از ابزارها  می» پل

یکی «بر مصراع  همچنین بنا .است ها نیامده که این معنی در فرهنگدادن او بوده، هرچند
                                                   

سـت  ضبط شده که ناشـی از بـدخوانی مصـححان ا   » تل«شده این واژه  دفتر دلگشادر تصحیحی که اخیراً از  .1
  است. آمده پل). در عکس یگانه نسخۀ این کتاب 185، ص 1389اي  (صاحب شبانکاره
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 که هنگـام اسـارت و احیانـاً    ،توان احتمال داد این ابزار ، می»گردنش همچو پل طوق بر
  است. شده رفته، بر گردن فرد زندانی بسته می کار می براي شکنجه به

را در معنـاي رایـج آن    پـل ید ، نباشاهنامهبنابراین در بررسی این تشبیه مبهم و نادر 
 پلبلکه منظور از  ،ذهنی بسازیم هاي نامناسب و دور از شبهر کنیم و براي آن وجه تصو
. از است رفته کار می شکنجۀ او به ابزاري است که براي بستن زندانی و احیاناً شاهنامهدر 

، بیژن و اسفندیار به زنجیرهاي رومی ماننـد پـل و   شاهنامهکه در به دلیل آن  گذشته،این 
، سام و اتابک ابوبکر به پل بسته شدند، بنابراین دفتر دلگشاو  نامه سامنیز در دو منظومۀ 

این احتمال وجود دارد که پل ابزاري بود که نه براي همۀ بندیان، بلکه بـراي آن دسـته   
رفت بند و زنجیـر خـود را    که احتمال می هشد کار برده می د و توانایی بهپهلوانان نیرومن

کند بیژن را  پایۀ ترجمۀ بنداري که افراسیاب سفارش می پاره نمایند و گریزان شوند. بر
  شود. زنی تقویت می به زنجیر و بند گران بکشانند این گمانه

  منابع
  ، سخن، تهران.دفتر خسروان)، 1390آیدنلو، سجاد (

  ، ترجمۀ عبدالوهاب عزام، تهران، افست.الشاهنامه)، 1349علی ( بن البنداري، فتح
، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، انجمن شاهنامة فردوسي، تحرير عربي)، 1382بن علی ( بنداري اصفهانی، فتح

  آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.
  نیویورك.، بخش دوم، های شاهنامه يادداشت)، 2006خالقی مطلق، جالل (

  اي ناشناس، تصحیح وحید رویانی، میراث مکتوب، تهران. )، از سراینده1392( نامه سام
  زاده، فرهنگستان علوم اتحاد شوروي، مسکو. ، با مقدمۀ رسول هاديدفتر دلگشامیالدي)،  1965صاحب (

  د اندیشه، شیراز.، تصحیح غالمحسین مهرابی و پروانه کیانی، آوندفتر دلگشا )،1389اي ( صاحب شبانکاره
  کوشش سعید حمیدیان، قطره، تهران. به، چاپ مسکو ،شاهنامة فردوسي)، 1382فردوسی، ابوالقاسم (
  المعارف بزرگ اسالمی، تهران.ةمطلق، مرکز دائر ، تصحیح جالل خالقیشاهنامه)، 1386فردوسی، ابوالقاسم (

  تهران. ، جلد پنجم، سمت،نامة باستان)، 1385الدین ( کزازي، میرجالل


