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  دهيچک
ضمن پرداختن به مسائلي  ،ازي کوشيده استالدين کزّفردوسي است که مير جالل ةترين شرح شاهنامباستان، کامل نامة

از . هاي مبهم را نيـز بازنمايـد  معناي بيتشناسي، شناسي و زيباييسبک شناسي،شناسي، اسطورهشناسي، ريشهمانند واژه
هاي خالقي مطلق، برنوشت ، بر پايةديگرسو، اين اثر يک متن ويراسته نيز هست؛ به اين ترتيب که کزازي کوشيده است

وارتـر  چـه فردوسـي  خاور، دبير سياقي و جويني، به تصحيحي قياسي دست يـازد و بيتهـا را هر   ةمول، کاللمسکو، ژول
اي را يادشده را کنار گذاشته و خود بنا بر توجيهاتي، واژه هايبرنوشت ةازي، همالبته گاه هم پيش آمده که کزّ. برگزيند

شود ها تدريس ميبرخي از دانشگاه يهاي کارشناسي ارشد و حتي دکتراز آنجا که اين اثر در دوره. است به متن افزوده
گيرد، نگارندگان برآنند تـا در ايـن جسـتار،    دانشجويان تحصيالت تکميلي قرار مي ةي کمکي، دستمايو يا به عنوان منبع

هـاي مـبهم بازگشـايند تـا بـراي      هاي برخي از بيتهاي اين اثر سترگ را بازنمايند و گره از فروبستگيبرخي از کاستي
  .پژوهان بيشتر قابل استفاده باشدشاهنامه

  
  هاي كليدي واژه

  ازي، نقده، نامه باستان، ميرجالل الدين كزّشاهنام
  
  درآمدپيش

تر سروده و شايد يكي و روان مراتب سادهني،نظامي، مولوي و حافظ، شعري بفردوسي در مقايسه با شاعراني چون خاقا
ـ   هرچنـد اسـتادي   اي عهد فردوسي باشد،داشتن در زبان محاورهريشه از داليل اين امر، ـ   ةحکـيم فرزان ز در تـوس را ني

بسياري از ابيات شاهنامه، چندان با خود ابيات  ةها نبايد از نظر دور داشت، طوري كه گاه ترجمواژه ةگيري هنرمندان بهره
در واقع آنچه در شاهنامه بيشتر اهميت دارد، معنا و مفهـومي  . تفاوتي ندارد و فقط فعل يا فاعل را بايد پس و پيش كرد
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فته است و اگر استادي فقط به معنا كردن ابيات شاهنامه بسنده كند و خواننـده را بـا   است كه در پستو و پشت ابيات نه

همه نبايد چنـين  اما با اين .از شاهنامه هيچ نفهميده است اي نهفته در پشت ابيات آشنا نكند،انگيز و اسطورهدنياي خيال
خورد آن،ابياتي چنان پيچان و مبهم به چشم مي، ساده و سهل الوصول است، بلكه گاه در ابيات شاهنامه ةپنداشت كه هم

  باستان، كوشيده ةازي، در كتاب نه جلدي نامالدين كزّدر اين ميان، مير جال. نمايديابي به بطن آن بسيار دشوار ميكه راه
شناسـي  شناسي و زيبـايي شناسي، سبکشناسي، اسطورهشناسي، ريشهضمن شرح ابيات پيچيده، مسائلي مانند واژه ،است

هـايي  اگرچه گزارش شارح محترم در اين نه جلد بسيار سودمند و راهگشاست، اما گهگاه كاسـتي . شاهنامه را باز نمايند
الزم بـه  . ها برطرف شوند، خوانندگان را بيشتر مفيد فايـده توانـد بـود   شود كه اگر اين كاستيدر گزارش ابيات ديده مي

ـ لو بر هر يك از جلـدهاي نـه  يادآوري است كه پيش از اين، سجاد آيدن انـد و نكـات   ازي نقـدي نوشـته  دكتـر كـزّ   ةگان
هـايي را  نامور، كاسـتي  ةدقيق نه جلد نام ةاند با مطالعاما در اين جستار نگارندگان كوشيده ؛انداي را يادآور شده شايسته

  .اند، بازنمايند، باشد كه كارساز واقع شودغير از آنچه آيدنلو يادآور شده
ــزين - ــيم  ک ــرون کن ــه بي ــر ماي ــه گ   خاي

      
  ز پشـــت پـــدر خايـــه بيـــرون کنـــيم   

  )۱۱۴ /۱ازي،کزّ(                            
  

اين خايه را به در کشم و جوجه از تخم بيرون آيد، تيره و تبار خود را پـاس   ةباز نر جفت خويش را گفت اگر ماي« 
مـن نيـز از تخـم مـن      ةآمد و من از آن در وجود آمدم، جوجـ خايه از پشت پدرم بر ةخواهم داشت و بدان سان که ماي

  )۴۱۱همان،(» هستي خواهد يافت و تبار ما پشت در پشت پاس داشته خواهد شد و خواهد پاييد
ث ازي از بيت ياد شده، کامالً نادرست است و از آنجا که ابيات پيشين در نکـوهش دختـر و جـنس مؤنّـ    گزارش کزّ

، به معنـاي دختـر و جـنس    »مايه« ازي، بر خالف ديدگاه کزّ. با ابيات پيش از خود ندارداست، هيچ مناسبت و پيوندي 
شود اي زنده است و در معناي جنس ماده در زبان روزمره استفاده ميهنوز در زبان اهالي دشت ارژن واژهنث است و مؤ

ه کـار  صراحتاً در معناي جنس ماده از هر موجودي ب »مايه« نيز  فرهنگ آنندراج و ناظم االطباء ،و عالوه بر اين در برهان قاطع
پس مراد بيت ياد شده در واقع تمثيلي براي استحکام ابيات پـيش از خـود اسـت و     .)ذيل مايه: نامهبه نقل از لغت(رفته است 

ان مـا بـه   اگر صاحب دختر شـوم، تبـار و خانـد   : گويدگشايد و ميماحصل معنا اينکه باز نر زبان به نکوهش جنس مؤنث مي
  .مرور زمان تباه و از بيخ و بن برکنده خواهد شد، چرا که اين پسر است که حافظ نژاد و دودمان يک قوم تواند بود

ــه   ــته بـــ ــگاه     نشســـ آرام در پيشـــ
  

  چـــو ســـرو بلنـــد از بـــرش گردمـــاه  
  )۵۳ /۱ازي، کزّ(                               

  

در حـالي کـه در   )۳۱۵همـان، : رك( آشکار از شهرناز و ارنواز تلقي کرده ةتعارکزازي گرد ماه را در بيت ياد شده، اس
اند و نيـازي بـه تکـرار آن در بيـت پيشـين      بيت بعدي از شهرناز و ارنواز ياد شده که بر دست راست و چپ فريدون ايستاده

در نظر گرفته است، بهتر است در بيـت  گرسو بنا بر تصريح فردوسي که بارها گردماه را استعاره از درفش کاوياني ياز د. نيست
  :بلکه استعاره از درفش سپند کاوياني بدانيم ؛ياد شده نيز بر خالف نظر کزازي گردماه را نه استعاره از دختران جمشيد

ــي   ــد ک ــر دي ــزه ب ــر ني   چــن آن پوســت ب
ــاه     ــون گردم ــويش چ ــر خ ــر س ــزد ب   ب

  

  نيکييکــــي اختــــر افکنــــد پــــيبــــه  
  يکـــي فـــال فـــرخ پـــي افکنـــد شـــاه 

  )۴۸همان،(                                       
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ــاه    نشســـت از بـــر تخـــت پيـــروزه شـ
  

  خــواهچــو شــب روز شــد قــارن رزم   
  

ــاه     ــرش گردم ــر س ــهي ب ــرو س ــو س   چ
  )۸۲همان،(                                       

ــاه   ــون گردمـ ــت چـ ــي برافراشـ   درفشـ
  )۹۲همان،(                                       

سـت قـارن بـه يـک دسـت شـير          به يک د
  

ــر        ــش و آب زي ــغ آت ــر ز تي ــر ب ــه س  ب

  )۹۲ /۱ازي،کزّ(                                  
اگرچـه   .)۳۷۶،همـان (» ة نرم و سبک، به آب ماننـد شـده اسـت   اي است از اسپ که در راهواري و پويآب استعاره«

از آب، آب دريايي  ا بنا شده، بعيد نيست که منظوريدر دل در اما با توجه به اينکه دژ االن ؛معناي کزازي نادرست نيست
به اين ترتيب مراد فردوسي اين بوده اسـت کـه قـارن و همراهـانش در حـالي      . باشد که دژ بر آن بنيان نهاده شده است

  :جنگيدند که برق شمشير باالي سر و آب دريا در زير پا بود مي
  االنــــــي دژش باشــــــد آرامگــــــاه

ــا    ــن دري ــر حص ــه گ ــاي اوي ک ــود ج   ب
  يکــي جــاي دارد ســر انــدر ســحاب     

  

ــريم راه      ــر بگيـ ــر او بـ ــر بـ ــزد گـ   سـ
  کســـي نگســـالند ز بـــن پـــاي اوي   
ــر آب  ــرآورده از قعــ ــارا بــ ــه خــ   بــ

  )۹۱،همان(                                       
  

ــنج          ــد ز ک ــري برآم ــه اب ــي ک ــو گفت ت
  

  ز شــــنگرف نيرنــــگ زد بــــر تــــرنج  
  )۴۷ /۱ازي،کزّ(                               

  

 :اما به نظر نگارندگان با توجه به بيت پيشين) ۳۱۸همان،(» اي آشکار است از خون و ترنج از زمينشنگرف استعاره« 
ــرگ زر ــدان تـ ــن و زربـ ــپر   يـ ــن سـ يـ

  

ــر       ــاک تب ــاک چ ــر از چ ــد س ــي ش  غم
  

ين، مثـل تـرنج   خودهاي زريدن کالهپوش ةازي منظور از ترنج، سرهاي تورانيان است که به واسطبر خالف ديدگاه کزّ
  .اندزرد و گرد بوده

ــ  ــن خواجـ ــر ايـ ــه بـ ــالخورد          ةزمانـ سـ
  

ــورد    ــد تـــو انـــدر نـ   همـــي ديـــر مانـ
 )۳۴ /۱ازي، کزّ(                               

  

بـر وي  بايـد روزگـار را   گزند است و ديري زنده خواهد ماند، دهاک مـي سالخورد تندرست و بي ةچون اين خواج«
 ).۲۷۹همان،(» پيچد و به فرجام آرددر

را در مصراع دوم، به شکل امري » اندر نورد«اما اين نيز تواند بود که  ؛ازي در معناي اين بيت، البته درست استکزّگزارش 
بيـت چنـين    در اين صورت معناي. را کنايه از در سختي و رنج به سر بردن لحاظ کنيم» اندر نورد بودن«در نظر نگيريم، بلکه 

ايـن  » .گزند و در رفاه خواهد زيست و تو در سختي روزگار سپري خواهـد کـرد  پدر تو تا ديري تندرست و بي« : خواهد بود
  )نامه، ذيل نوردلغت. (، پيچ و تاب و تشنج است»نورد« شود که بدانيم يکي از معناهاي بيشتر تأييد مي معنا وقتي

اک وارونــــه خــــويپــــس آيــــين ضــــح  
  خواســـــتي ييکـــــ جنگـــــيز مـــــردان 

  

  چنان بـد کـه چـون مـي بـديش آرزوي       
ــتي  ــو برخاسـ ــا ديـ ــه بـ ــتي، کـ   بکشـ

  )۴۰ /۱ازي،  کزّ(                           
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نشست، به آهنگ بازي و سرگرمي، نوشي ميدهاک از آن روي که با ديو يار و آميزگار بود، هر زمان که به بزم و باده«

اگرچه معناي پيشنهادي کزازي نادرست نيست، اما بـا  . )۲۹۰همان،(» کشتفرومي خواست ويکي را از مردان جنگي مي
ضحاک در پادشاهي خود بر زني جوان ديو برهشت و مردي جـوان  « : توجه به اينکه در بندهش، آشکارا آمده است که

  :بيت سپسين ،  با توجه به دو)۸۴:۱۳۸۵دادگي،(» را بر پري هشت و ايشان زير نگاه و ديدار او جماع کردند
ــوبروي   ــري خـــ ــامور دختـــ ــا نـــ   کجـــ
ــويش   ــيش خــ ــرديش در پــ ــتنده کــ   پرســ

  

  بـه پــرده درون بـود بــي گفـت و گــوي     
ــيش    ــين ک ــه آي ــد ن ــي ب ــم کي ــه رس   ن

  )۴۰ /۱کزازي، (                            
که چنانکه در بندهش نيز المعاني و در پيوند با هم به کار رفته باشند؛ به اين ترتيب تواند بود که چهار بيت ياد شده موقوف

کرد، مردي درشت و تنومند را که ياراي پنجه در افکندن با ديو بود، به حضور بدان اشاره شد، هر وقت ضحاک عزم عيش مي
از ديگرسو هـم علـي رواقـي و هـم ابوالفضـل      . داشتطلبيد و او را در برابر ديدگان خود به گشني با دختي زيباروي واميمي

 .)۷۰۲:۱۳۹۰آيدنلو، (ؤيد معناي پيشنهادي نگاندگان است اند که مرا برگزيده» گشني« ة، واژ»کشتي« ةاژخطيبي، به جاي و

بپــــوييم تــــا آب و رنجــــش دهــــيم       
  

ــيم     ــنجش ده ــاج و گ ــود ت ــازه ش ــو ت  چ

  )۸۲ /۱ازي،کزّ(                                
به واو عطف بـين آب و رنـج،    با توجه)  ۳۶۲همان،( »کوشيمکشيم و در پروردنش ميبرايش رنج مي: رنجش دهيم«

بلکه تواند بود که آب و رنج، شکل ديگري از آب و رنگ باشـد، چنانکـه بـوزرجمهر،     ؛نمايدازي درست نميکزّ معناي
خـالقي  (آمـده » آب و رنگ«، »آب و رنج«لنينگراد نيز به جاي  ةالزم به يادآوري است که در نسخ. ب بزرگمهرمعر ةگون
، اما شايد در گذر زمان، به خاطر اشـکال در قافيـه، آب و رنـگ بـه آبـو رنـج       )۳ ةحاشي: ۱۳۰، دفتر يکم، ۱۳۸۹ق، مطل

خواهنـد کـه   لذا سلم و تور از فريدون مي. ازي با ساختار بيت سازوار نيستدگرگون شده باشد و از اين روگزارش کزّ
  .دارند و بدان آب و رنگ دهند تا ببالد منوچهر را به آنها سپارد تا چون گلي لطيف، او را تيمار

ــوان              ــا پهلـ ــده بـ ــت گوينـ ــين گفـ چنـ
ــتان              ــوي گلســـ ــتندگان را ســـ پرســـ

  

 کـــه از کــــاخ مهــــراب ســــرو روان   

ــاه کابلســــتان     ــي مــ ــتد همــ  فرســ

  )۱۱۳ /۱ ازي،کزّ(                             
  

امـا بـه نظـر     .)۴۰۹همـان، ( شـکار از رودابـه، در نظـر گرفتـه اسـت     آ ةرا استعار» سرو روان و ماه کابلستان«ازي، کزّ
تواند استعاره از رودابه باشد، چرا که مراد از ماه کابلستان، رودابه است و از ايـن روي فعـل   نگارندگان، سرو روان نمي

ـ    صـفت مقـدم   » سرو روان«از اين رو، . زيبدرا دو نهاد نمي» فرستد« ي پرسـتندگان  پرسـتندگان در بيـت دوم اسـت؛ يعن
ادب فارسي امري متعارف است؛ چنانكـه   ةيا فعلي، در گستر فاصله افتادن بين يک ترکيب وصفي. بلندباالي سرو قامت

 :را با فاصله آورده است» سيمين طبق« منوچهري در بيت زير

 ز يــخ گشــته شــمرها همچــو ســيمين    
 
  

 طبقهـــا بـــر ســـر زريـــن مراجـــل      

  )۴۲: ۱۳۸۷،رودكي(                           
  

نـــدانم کـــه ديـــدار باشـــد جـــز ايـــن        
  

 يـــک امشـــب بکـــوبيم دســـت پســـين    

 )۲۵ /۲کزازي، (                               
  



  ٦٥/      )نقد چند بيت از نامة باستان( نامة باستان در بوتة نقد
  

خواهد که تنها آن شب تازشي بر سپاه دشـمن آورنـد و دسـت پسـين را     مي]نوذر از دو پور خود، توس و گستهم[«
داند، نادرست است، چراکه در چند لخت دوم بيت را با دو پور نوذر در پيوند ميکزازي، اينکه . )۲۲۵همان،(»...بکوبند و

از . »شبستان بياوردن و آمدنرس بايد شدن شما را سوي پا«: گويدبيت پيش از بيت مورد بحث، نوذر دو پور خود را مي
خواهد که به پـارس رهسـپار   خود مياين رو، نوذر براي آنکه اهل حرم و شبستانيان به چنگ تورانيان نيفتند، از دو پور 

شـما سـوي پـارس     ،گويـد بلکه نوذر آنها را مي ؛لذا مصراع دوم، با دو پور نوذر پيوندي ندارد. ها را دريابندشوند و آن
دسـت  «. آيـد بينيم تا ببينيم چه پيش مـي رهسپار شويد و ما هم امشب، آخرين و واپسين يورش به دشمن را تدارک مي

به کار » يورش و در هم کوبيدن دشمن« در معناي » کوبيدن«است و » آخرين بار« ورد بحث، به معناي در بيت م» پسين
خواهد در صورت شکست از تورانيان، پوشيدگان شبستان به دست آنها بيفتند، از اين بديهي است نوذر نمي. رفته است

 .ن، بيم شکست نيز مي رود، درگير کندنمايد که دو پور خود را در يورش واپسيني که هر آرو غير منطقي مي

کـش       زنخ نرم و کفـک افکـن و دسـت   
  

ــوش     ــام خ ــا دل گ ــرد و بين ــرين گ  س

 )۴۳ /۲کزازي، (                           
  

، »کـش دسـت «اين نکته شايان يادآوري است که  .)۲۹۸همان،(» کش در معني اسپ نژاده و با نام و نشان استدست«
دار، در معني رام و رهوار نيز تواند بود؛ چنانکه حافظ اين ترکيب را در معناي اخير به نژاده و نام و نشانعالوه بر معناي 

 :کار برده است

حافظ که سر زلف بتان دسـت کشـش بـود      
  

 بس طرفه حريفي است کش اکنون به سر افتـاد   

  ) ۱۳۷حافظ،(                                        
  

ــ  ــرغ بريـ ــي مـ ــرش         يکـ ــان از بـ ان و نـ
  

ــدرش      ــرد انــ ــار گــ ــدان و ريچــ  نمکــ

 )۶۹ /۲کزازي، (                                     
  

هـاي  نمايد که ريچار بيشتر بـه مربـا و چاشـني   چنان مي... استپخته و پرورده و مرب ةريچار يا ريچال، به معني ميو«
امـا بايـد    ؛برهان قـاطع اسـت   کزازي از معناي ريچار، بر مبنايارش اگرچه گز). ۳۹۹همان،(» شده استشيرين گفته مي

يادآور شد که ريچار در معناي مربا با مرغ مناسبتي ندارد، بلکه همانطور که در برهان قاطع نيز آمـده، يکـي از معناهـاي    
معنـاي اصـلي ريچـار     چيز است که از شير گرفته شود که البته اين معنا نيز دقيق و درست نيسـت، امـا بـه   ريچار، هرآن
ريچال را از لورک . ريچار، هم امروزه نيز با تلفظ ريچال، يکي از غذاهاي معروف بخش ارژن فارس است. نزديک است

جـات بـه    کنند؛ به اين ترتيب که با افزودن نمک و ادويـه رود، درست ميکشک نيز به کار مي ةبه دست آمده از دوغ که در تهي
در بيت مورد بحث نيز، در کنار مرغ بريان، . شوديد که پيش از غذاي اصلي، بر سر سفره آورده ميآلورک، ريچال به دست مي
هاي سنتي، پيش از غذاي اصلي، غذا نهاده شده است، همانطور که هم امروزه، در برخي از رستوراننان و ريچال به عنوان پيش

تر که اين معنا نيز بسيار مناسب) نامهلغت(اهاي ريچار، ترشيجات استاز ديگرسو، يکي از معن. شودنان و پنير و سبزي، آورده مي
 .است، چون چنانکه گفته شد، مربا را با مرغ، پيوندي نيست» مربا«از معناي 

نشـــان هفـــت گـــرد دليـــر     بـــدين هـــم
پــــس پشــــت ايشــــان دالور ســــران    

  

ــير    ــان شــ ــير برســ ــيدند شمشــ  کشــ

 نهادنـــد بــــر کتـــف گــــرز گــــران  

  )۱۱۱ /۲کزازي، (                               



  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة  سال پنجم،  سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۶۶

 
زيرا در اين آوردگاه، تنها هفت گرد از پهلوانان ايراني با سپاه توران  ؛، سرداران توراني خواسته شده است"سران"از « 

، نادرسـت  »دالور سـران « ةازي دربارکزّ گزارش) ۵۵۲همان،(» توانند بود، مگر از تورانيان نمي"سران دالور"جنگند و مي
اند و ديگر ايرانيان نيز در چرا که بر خالف ديدگاه ايشان، هفت يل ايراني تنها نبوده ؛ت و منظور ايرانيانند نه تورانياناس

  :نام ايراني، به شکار و شادخواري روي نهاده بودندرکاب آن هفت يل به
  ابــا هــر يــک از مهتــران مــرد چنــد     
ــار    ــاني ز کـ ــن زمـ ــک تـ ــود يـ   نياسـ

  

ــکري نامــــدار ارج   ــديکــــي لشــ   منــ
ــکار    ــد و شـ ــر و نبيـ ــان و تيـ   ز چوگـ

  )۱۰۷همان،(                                      
  

ز گودرزيـــان مهتـــر و بهتـــر اســـت        
  

ــر دو ســر افســر اســت    ــران ســپه ب ــر اي  ب

 )۱۳۵ /۲ازي، کزّ(                             
  

دو سـر  «به نظر نگارندگان تواند بـود کـه    .)۶۲۰ن،هما(» "بر ايرانيان بر دو سر افسر است"آشکار نيست که چرا گيو «
، ريشه در اين امر داشته باشد که او هم، پور گودرز، پير نژاده و سپه ساالر ايران است و هـم  »افسر بودن گيو بر ايرانيان

 . از اين رو او را از دو سو بر ديگر ايرانيان برتري است. داماد رستم

کـــه گـــرگ آمـــد انـــدر ميـــان رمـــه         
  

 ســــگ و مــــرد را آزمــــودش همــــه   

 )۲/۱۳۳ازي، کزّ(                                
  

ها را انديشيها و پيشاند تمثيلي از بناگاه تاختن و چارههاييآمدن گرگ در ميان رمه و آزمودن سگ و مرد، استعاره« 
بـه نظـر نگارنـدگان،    . نمايد، ناسازوار مي»ش«لخت دوم بيت به دليل کاربرد خاص ضمير .)۶۱۲همان،(» اثر گردانيدنبي

يعني  ؛»سگ و مرد را ديد گاه دمه« : مسکو و خالقي مطلق آمده ةتر لخت دوم بيت، همان است که در نسخضبط درست
رستم در گيراگير سخت نبرد، به سپاه توران راه يافت و با کشتن زندرزم، ثابت کرد که نگهبانان سـپاه، همـه خوابنـد و    

کند و مرد شـبان خيـالش از بيـداري سـگ     سگ از گله نگهباني مي« : باره معتقد استرستگار فسايي در اين. زدهغفلت
، سـگ و شـبان ايـن رمـه را آزمـود و شـکار       )رسـتم (خوابد، بنابراين اين گرگي که در گله آمده بـود آسوده است و مي

در ميان روسـتائيان  « : نيز بر اين ديدگاه است که نظري) ۱۵۸:۱۳۸۳رستگار فسايي،(» را صيد کرد و رفت) زندرزم(خود
از ايـن رو در چنـين مـواقعي    . گرگ بيشتر است ةداران معروف است که در روز باراني و برف و سرما خطر حملو گله

 )۷۶:۱۳۸۴نظري و مقيمي،(»کنندبيشتر از روزهاي عادي از گله مواظبت مي

اگــــر کــــوه آتــــش بــــود بگــــذرم      
  

   ــگ ــن تن ــذرم  از اي ــر بگ ــت اگ ــوار اس   خ
  )۲۹ /۳ازي، کزّ(                               

  

هـا  گون و آشفته و ناساز در برنوشتهلخت دوم از بيت تاريک و پرچند و چون است و از اين روي، ريختهايي گونه« 
اما تا آنجا که  ؛ازه داشته استبايد بود که تنگ آن، در تنگي و دشواري گذار، آوخوار به ناچار نام جايي مي... يافته است

  .)۲۶۷همان،(» رافيايي سخني در ميان نيامده استدانم از چنين تنگي در کتابهاي جغمن مي
. اين لخت، نام جايي نيسـت در » خوار«ازي از لخت دوم بيت، سراسر نادرست است و کزّبه نظر نگارندگان گزارش 

اند، در حالي که چنين نيست و بايد بعد از تنگ، اضافي در نظر گرفتهرا ترکيب » تنگ خوار« کزازي اين است که اشتباه 
» تاريـک و پـر چنـد و چـون    « در اين صورت معناي لخت دوم. »از اين تنگ، خوار است اگر بگذرم« :ويرگول گذاشت



  ٦٧/      )نقد چند بيت از نامة باستان( نامة باستان در بوتة نقد
  

کـه بـا نهـادن    اي اسـت  است و مراد از تنگ، تنگه» آسان«اي پرکاربرد در شاهنامه و به معناي واژه» خوار«بلکه  ؛نيست
 : اند و آنچنان اين تنگه، تنگ بوده است کههاي انبوه در دو سو درست کردههيزم

ــار            ــردي چهـ ــه مـ ــود چندانکـ ــذر بـ گـ
  

 ميانـــه برفتـــي بــــه تنگـــي ســــوار     

  )۳۰همان، (                                      
  

از آتش، چـه کـوهي سـترگ از آتـش باشـد و چـه       گويد مرا از گذر از اين رو معناي بيت روشن است، سياوش مي
 :در معناي آسان نيز چنانکه گفته شد، محدود به همين بيت نيست» خوار« ةواژ. اي سخت باريک، باکي نيست تنگه

ــت         ــن برگرف ــان خــوارش از پشــت زي چن
کمــــان را بــــه زه کــــرد زال ســــوار              

  

ــگفت       ــدر ش ــد ان ــپه مان ــاه و س ــه ش  ک

 نـــدرون رانـــد خـــوارخـــدنگي بـــدو ا

  )خوار :ذيل ه،نامواژه(                         
  

كه آن هم قابل توجيه است و  اندمعتبر، ضبط ديگري از لخت دوم بيت را آورده ةهفت نسخ ةسجاد آيدنلو نيز بر پاي
اگر بخواهيم “ :ي كنيماين گونه معن“ خوار است اگر بگذرم ننگاز اين “مصراع را به صورت ...«: بهتر از گزارش كزازي

در مصـراع  “ بسپرم“تكرار معناي “ بگذرم“است، البته با اين معني ) خوار(از كوه آتش بگذرم در برابر اين رسوايي آسان
“ بگذرم“وجه پيشنهادي ديگر اين است كه . هايي داردنخست و تا حدي دور از فصاحت است كه باز در شاهنامه نمونه

 .)۶۲:۱۳۸۵آيدنلو،(» ...نيمبدا“ بميرم“ را در معناي 

بفرمــــود خفتــــه بــــه فرمــــانبران     
نهادنـــد بـــر پشـــت آن نامـــه بـــر      

  

 زدن دســـت آن خـــرد بـــر زعفـــران      

ــر   ــه بـ ــياووش خودکامـ ــزد سـ ــه نـ  کـ

 )۸۲ /۳ازي، کزّ(                               
  

خواهـد،  مران و شاهي که هرچه ميخودکامه در کاربردي پسنديده و نيکو به کار رفته است و در معني کامکار و کا «
 .)۴۲۷همان،(» تواند شدخواستها و آرزوهايش برآورده مي ةتواند کرد و هممي

تواند در معناي واقعي و منفي خود مي» خودکامه«اما بايد يادآور شد که  ؛ازي درست تواند بودکزّضمن اينکه گزارش 
گـرد خـوش   از وقتـي بـا فـرنگيس ازدواج کـرده، در سـياووش      نيز به کار رفته باشد، چرا که سياوش فـارغ از جريـره،  

اي از اين رو، پس از زادن فرود، مامش جريره، نامـه . گذراند و اصالً در بند آن نيست که او را بانويي ديگر نيز هست مي
. گويـد بـازمي نويسد و زادن فرود را به او پرسد، ميکه تنها در بند خويش است و او را هيچ نمي» خودکامه«به سياوش 

 :نماياندکند و دلخوري جريره را از سياوش باز ميرا تأييد مي» خودکامه«بيت سپسين نيز، معناي منفي 

بگــويش کــه هرچنــد مــن ســالخورد             
  

 بـــدم پـــاک يـــزدان مـــرا شـــاد کـــرد    

  )۸۲همان، (                                      
  

  :اندد شده، چنين آوردهازي در شرح دو بيت ياکزّ از ديگرسو،
اي نغز در اين ميان، نهادن نشان دست کودک بر نامه است؛ تو گويي در ايران باستان بدين راز شگرف پي برده نکته« 

بـه نظـر   ). ۴۲۷،همـان (» ...اوسـت  کديگر يکسان نيست و در هر کس ويـژة هاي سرانگشتان با يبودند که رجها و نشانه
چنانکه گفته شد، سـياوش  . اي نداردخيزد و چندان اساس و پايهشيفتگي ايشان برميايران ازي ازکزّنگارندگان، گزارش 

خبر است و به او تـوجهي نشـان   رود و از بانوي نخست خود، جريره، پاک بيگرد ميبا ازدواج با فرنگيس به سياووش
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برانگيـز،  يزاند، در اقدامي عـاطفي و توجـه  از اين رو، جريره براي اينکه ديگربار توجه سياوش را به خود برانگ. دهدنمي

کند تا بلکه فرود را با ديدن آن، دل بجنبد و بـانوي از  آلود فرود را بر پشت نامه، حک مينقش دست کوچک و زعفران
 .  اش را دمي فراياد آرديادرفته

ــپهر      ــين و ســ ــره زمــ ــگ تبيــ ز بانــ
  

ــر     ــد مهــ ــگ و بيفکنــ ــيد جنــ  نيوشــ

 )۱۲۷ /۴ازي، کزّ(                               
  

، اما پوشـيدن نيـز وجهـي    )۵۸۴همان، ( آورده است» نيوشيد« ، »بپوشيد« ها، به جاي برنوشته ةکزازي، بر خالف هم
ي کنار نهاد، به کلّجنگ، لباس رزم پوشيد و مهر را ب ةتواند داشت، به اين ترتيب که زمين و زمان با به صدا درآمدن تبير

، جنـگ  »بپوشيد جنـگ «قابل توجه اين که در عبارت  ةنکت. پوش شدو زمان نيز، همساز با يالن زرهعبارت ديگر، زمين 
  . بلکه اين عبارت به معناي جنگ را زره پوشيدن و آماده شدن براي جنگ است ؛مفعول نيست

ــارد ران            ــري بيفشـــ ــوار از دليـــ ســـ
  

ــان     ــد عن ــران ش ــب و گ ــد رکي ــبک ش  س

 )۱۳۶ /۴ازي، کزّ(                               
  

سان سخن از تـاختن کـاموس و   زيرا بدين ؛نمايديين نميادر م و ج، سبک و گران جابجا آمده است که درست و ب« 
  ).۶۱۱همان،(» ة آن استگريختن وي از چنگ رستم خواهد بود و خواست استاد وارون

يحوني، جاي سبک و گران، دگرگون شـده و مصـراع   مسکو و ج ةاند در دو نسخازي خود نيز يادآور شدهکزّ چنانکه
 ة، آمده است که به نظر نگارندگان، بر خالف ديدگاه  کزازي، در نسخ»گران شد رکيب و سبک شد عنان« : دوم به شکل

خواست کان خم خـام   همي« : مسکو و جيحوني، شکل درست مصراع ثبت شده است، چرا که با توجه به بيت سپسين
امـا کاميـاب    ؛خواهد با تاختن سريع، کمند رسـتم را بگسـلد و بگريـزد   ، کاموس مي»هم بگسالند ز بند به نيرو زکمند 

به عبارت ديگر براي اينکه کاموس بتواند کمند رستم را بگسالند و بگريزد، بايد با بيشترين نيرو، اسب خود را . شود نمي
گـران  «هاي مسکو و جيحوني درست است، چـرا کـه   سخهبه تاخت وادارد تا بلکه کمند رستم را بگسلد و لذا مصراع ن

از ديگرسـو،  . )۳۳۰و ۲۶۴نامک،واژه(با آخرين سرعت، اسپ را تاختن است ، به معناي »شدن رکيب و سبک شدن عنان
کنـد و هـم   د معناي نگارندگان است و بر تيزتازي کاموس داللـت مـي  در مصراع نخست مؤي» بيفشارد ران«هم عبارت 

کند و بـرخالف ضـبط کـزازي آمـده اسـت      خالقي مطلق، ديدگاه نگارندگان را تأييد مي ةبيت در نسخ ضبط لخت دوم
 .)۱۹۳ /۳، ۱۳۸۹خالقي مطلق،(

ــاه     بـــه يـــزدان و بيـــزارم از تخـــت شـ
  

ــواه      ــي رزمخ ــدم يک ــو دي ــون ت ــر چ  اگ

  )۱۴۰ /۴کزازي، (                               
  

که بيزارم «، »و بيزارم از تخت شاه«کو، ژول مول و جيحوني، به جاي مس ةسه نسخدر اند که ازي خود يادآور شدهکزّ
شاهنامه کزازي در تر است، چرا که ضبط سامانياد شده ب ةآمده است که به نظر نگارندگان ضبط سه نسخ» از تاج و گاه

 .نمايدسامان نميمقرون به سابقه نيست و ب
کســـي را کـــه يـــزدان کنـــد نيکبخـــت        

انگير و پيـــروز باشـــد بـــه جنـــگ         جهـــ
  

 ســـزاوار باشـــد ورا تـــاج و تخـــت     

ــگ     ــي و روي و چن ــازد پ ــه ي ــد ک  نباي

  )۱۵۱ /۴ازي، کزّ(                               
  



  ٦٩/      )نقد چند بيت از نامة باستان( نامة باستان در بوتة نقد
  

کـه   اادب پارسي نيز تا آنج ةبايد توجه داشت که يازيدن روي و حتي پاي، پذيرفته و فردوسي وار نيست و در گستر
ز يزدان بود زور مـا  « نيامده است، وانگهي با توجه به بيت بعد» يازيدنيازيدن و پيروي« دانند، اصطالح نگارندگان مي

س زده است، بـه  مسکو را واپ ةکزازي که ضبط نسخ، بر خالف ديدگاه »ايم؟بر اين تيره خاک اندرون بر چهايم خود که
دانـد، ضـبط   چيز را در يد قدرت دادار ميمورد بحث، که همهويژه با توجه به بيت پيش و پس از بيت نظر نگارندگان، ب

 .»نبايد که بيند ز خود زور چنگ« :تر استمسکو، بسامان ةنسخ
ــدکي     ــاه را انـ ــر شـ ــان سـ ــر کـ  مگـ

  
ــي      ــد يکـ ــو آيـ ــد تـ ــم کمنـ ــه خـ  بـ

  )۱۷۳ /۴کزازي، (                               
  

رستم سر افراسياب را در کمند اندازد، ديگر اندک يا بسيار  ،ستنمايد؛ اگر قرار ااندکي، در ضبط کزازي نامربوط مي
 :تر مي نمايدمسکو شايسته ةمعنا ندارد، از اين رو، بر خالف ديدگاه  کزازي، ضبط نسخ

ــد     «  ــهريار گزنـ ــر شـ ــان سـ ــر کـ مگـ
  

ــد      ــه بنـ ــد بـ ــو آيـ ــد تـ ــم کمنـ ــه خـ  »بـ

  )۲۶۸ /۴ :۱۳۷۳فردوسي، (                         
  

 شـب رفتـه دو پـاس گشـت     جهان چون ز 

  
ــت      ــاس گش ــر الم ــور پ ــه کش ــي ک ــو گفت  ت

  )۴/۸۸کزازي، (                                      
  

اما با توجـه بـه بيـت     ؛)۴۸۱همان،(»شب تاريک شده بودباريد، جهان مانند نيماز تيري بسيار که توس بر هومان مي«
بلکـه   ؛نمايـد ازي درسـت نمـي  کـزّ ، گزارش »بر پيش روي آفتاب دسپر کرز پوالد پيکان و پر عقاب «: تپيش از اين بي

فردوسي در اين دو بيت نگارين، چنين گفته که با اينکه خورشيد از شدت هراس، سپر بر روي آورده بود و طبعـاً بايـد   
 . گون، شب، چون روز روشن شده بودافزارهاي الماساما به خاطر کثرت جنگ ؛شدتر ميهوا تاريک

ــده بـــ  ــپاه           ز ديـ ــرد سـ ــده ز گـ ه ديـ
  

ــد راه     ــن نديدنــ ــير و جوشــ  ز شمشــ

  )۱۲۱ /۴ازي،کزّ(                                
  

» توانسـتند ديـد  از گرد سپاه و بسياري و انبوهي جنگ ابزارها، ديدگان به يکديگر راه نداشـتند و همـديگر را نمـي   « 
کز اين گاه به ايران خروش آمد از ديده« ه با توجه به بيت سپسيننمايد، چرا کگزارش کزازي، نادرست مي). ۵۷۱همان،(

باني در نظر گرفت نه چشم، به اين نخست را در معناي جايگاه ديده ة، شايد بهتر باشد که ديد»روي تنگ اندر آمد سپاه
بارها در شاهنامه »ديده« ةواژالزم به يادآوري است که . بانان قادر به ديدن راه نبودندت گرد و غبار، ديدهمعنا که از شد ،

 :باني به کار رفته است، نمونه رادر معناي جاي ديده
ــت        ــاه رفـ ــه درگـ ــد بـ ــده بيامـ ز ديـ

 
 

چـــو از کـــوه بفروخـــت گيتـــي فـــروز         
ــيد      ــرون کشــ ــر بيــ ــادر قيــ از آن چــ

  

ــن بچفـــت    ــر زيـ ــه بـ ــاني پرانديشـ  زمـ

  )۱۵۷ /۶، يکزاز(                               
ــت روز   دو ــره بگرفـ ــب تيـ ــف شـ  زلـ

ــيد     ــون کش ــاه در خ ــب م ــدان ل ــه دن  ب

  )۱۲۵ /۴ همان،(                                 
  

جداگانه تلقي شده است و به ايـن ترتيـب زيبـايي شـگفت آور تصـوير       ةازي، شب تيره و ماه دو استعاردر شرح کزّ
تـرين ابيـات   ر نگارنـدگان دو بيـت يـاد شـده از هنـري     به نظ .)۵۸۰همان،( دو بيت، از نظر پنهان مانده است موجود در
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تر، گرگ و ميش شدن هواي صـبح و سـرخي فلـق را بـه تصـوير       شاهنامه تواند بود و فردوسي با هنرمندي هرچه تمام

بـا بردميـدن خورشـيد، گويـا روز     . اوست ةکشيده است؛ به اين ترتيب که شب تيره، زني زيبا پنداشته شده که ماه چهر
ت شـوق، لبـان ايـن معشـوق     ي ستوار، دو زلف شب را در دست گرفته و او را در آغوش کشيده و از شـد چونان مرد

به اين ترتيب در هم تنيدگي روشنايي در تاريکي هنگام پگاه و سرخي فلق بـه زيبـايي   . وش را به دندان گزيده است ماه
 . تر در دو بيت ياد شده به تصوير کشيده شده است هرچه تمام

ــر  ــا تيـ ــت         کجـ ــر درخـ ــذرد بـ او بگـ
  

ــوربخت      ــه دل شـ ــه دارد بـ ــدانم چـ  نـ

 )۱۳۱ /۴ازي، کزّ(                               
  

ايـن  . گـذرد مي) بخت(داند و بيمناک است که چه در دل اوشوربخت، بخت شور خواسته شده است که پيران نمي« 
ـ در ايـن . کاربرد بيشتر باور شناختي است تـا پنـدار شـناختي    » ۲۲۵۷، گـزارش بيـت   ۲باسـتان، ج  ةاره بنگريـد بـه نامـ   ب

  .)۵۹۴همان،(
که ايـن  ن گفت افراسياب به پيران چني« نادرست است و آن بيت ۲۲۵۷ازي به بيت کزّ اوالً بايد يادآور شد که ارجاع

ازي ي کزّديگر اينکه اگرچه معنا ةنکت. ارتباطي با بيت مورد بحث ندارد) ۱۱۰: ۲ج(»دشت جنگ است اگر جاي خواب؟
گردد بر) رستم(نمايد، اما با توجه به فضاي داستان،اين نيز تواند بود که شوربخت به تيراندازمصراع دوم موجه مي ةدربار

که اشکبوس را کـه  ) رستم(دانم تيرانداز شوربختيگويد نميو صفت جانشين موصوف باشد، به اين ترتيب که پيران مي
کنـد؟اين معنـا   اي در سر دارد و چرا هويت خود را فاش نمـي چه انديشهوخته است، ه تير دچونان تناور درختي بود، ب

ة رو واژشناسـند و از ايـن  تيري چنان سهمناک را نمـي  ةکنندشود که تورانيان از جمله پيران، پرتابوقتي بيشتر تأييد مي
توانـد بـود،   ) رسـتم (جـاي موصـوف   در معناي صفت به شوربخت ةد کاربرد واژدر آغاز مصراع دوم بيشتر مؤي» ندانم«

 .نمايددر مصراع دوم نيز چنانکه کزازي چنين پنداشته است، پذيرفتني مي» شوربخت« هرچند قايل شدن به نهاد بودن 
همــــه شــــهر ايــــران کــــنم رود آب              

  
ــياب    ــرو افراســ ــام دل خســ ــه کــ  بــ

  )۱۳۸/ ۴ازي، کزّ(                               
  

کشـور ايـران را ويـران خـواهم کـرد، چنانکـه افراسـياب        ... هـا کردن ايما از ويران کردن شـهرها و آبـادي  رود آب «
  .)۶۱۳همان،(» خواهد مي

دانند که  چه بسا منظور چنگش، چنين بوده ازي اين معنا را هم دور از ذهن نميکزّنگارندگان ضمن پذيرفتن گزارش 
 .هد آورد که همه خون گريند و از اشک فراوان آنان، رودها جاري شودباشد که کاري بر سر ايران و ايرانيان خوا

ــار داد               ــاد و دينـــ ــنج بگشـــ در گـــ
  

 روان را بـــــه خـــــون دل آهـــــار داد  

  )۱۷۴ /۴ازي، کزّ(                               
  

م کـه در راه سـربلندي و   رسـت : توانـد بـود  نهفتـه مـي  ) حسن تعليـل (بهانگي نيک" آهار دادن روان به خون دل" در «
 ةهاي زياد برده است و خونين دل بوده است، با خون دل خويش، روانش را آهار داده است و مايپيروزمندي ايران، رنج

» سختي و ستواري آن گرديده است؛ يعني به جان و دل کوشيده است که ايران همواره پيروزمند و سربلند باشد و بماند
  .)۶۸۶همان،(

ي از بيت ياد شده، سراسر نادرست است؛ يعني نه اين بيت را با بهانگي نيک، پيوندي است و نه با رستم هيچ ازکزّگزارش 



  ٧١/      )نقد چند بيت از نامة باستان( نامة باستان در بوتة نقد
  

دهند که نبايد هراس به بلکه پس از شکست سنگين تورانيان از ايران، رجال حکومتي افراسياب، او را دلداري مي ؛ارتباطي دارد
  :آيدسپس در ادامه چنين مي. »نماند کسي زنده ز ايرانيانيان از اين پس مبه کين گر ببنديم « دل راه داد و 

ــنيد  ــخ شــ ــاه پاســ ــان شــ   ز پرمايگــ
ــد   ــان را بخوانــ ــران و گردانکشــ   دليــ

ــار داد                  ــاد و دينـــ ــنج بگشـــ در گـــ
  

  ز لشــــــکر زبانــــــاوري برگزيــــــد  
ــد   ــوردن بمانـ ــواب و ز آرام و خـ   ز خـ
  روان را بـــــه خـــــون دل آهـــــار داد

  

و معناي بيت روشـن؛ بـه ايـن    ) ۶۸۶همان،(اند، منظور از شاه، افراسياب استد نيز يادآور شدهازي خوکزّانکه لذا چن
گشايد و آنها را پاداش بيند، در گنج مياش را مي، وقتي پشتگرمي و دليري رجال بلندپايهدل خونينترتيب که افراسيابِ 

و روح و روانش، سـخت  » رام و خوردن بماندهز خواب و ز آ« :دهد؛ افراسيابي که به خاطر شکست سخت تورانيانمي
دلـي و  آهار دادن به معناي آغشتن است و روان را به خـون آغشـتن، کنايـه از اوج شکسـته    . جگر استآزرده و خونين

 .از اين رو اين بيت را نه پيوندي با حسن تعليل و نه رستم است. خونين جگر بودن است

ــب      ــاني رکيـ ــتم زمـ ــرد رسـ ــران کـ گـ
  

 لشــــکر فــــراز از نشــــيبندانســــت   

  )۱۷۶ /۴کزازي، (                               
  

گرچـه  )۶۸۸همـان، (» يکـي کـردن   ايماست از تيز و همواره تاختن و فراز و نشيب را ةندانستن فراز از نشيب، کناي« 
بـا رسـتم در پيونـد     مانع از آن است که اين مصراع را» لشکر« ةاما واژ ؛کزازي از مصراع دوم، درست تواند بود گزارش

ايران آمده است؛ به ايـن ترتيـب کـه وقتـي      ةبلکه اين مصراع، قيد حالت است و در وصف سپاه شکست خورد ؛بدانيم
دهـد و در  شتابد، سپاه ايران به شکلي وحشت زده است که فراز را از نشيب تشخيص نميرستم به ياري سپاه ايران مي

به سر بر سپهر بال فراوان از ايرانيان کشته شد « باخته و هراسان است، چرا که  خوار، سخت رنگرويارويي با کافور آدم
 .)۱۷۶همان،( »گشته شد

ــوي    ــره مگ ــه خي ــان ک ــت هوم ــدو گف  ب

ــزين         ــندان گ ــاي، س ــزه را ج ــن ني ــو اي ت
  

ــوي        ــه مج ــن بهان ــا م ــن روي ب ــر اي  ب

ــين    ــت کـ ــواراني و دشـ ــرد سـ ــه مـ  نـ

  )۷۵ /۵ازي، کزّ(                               
  

مـرا سـندان سـخت آهنـين بـدان و       ةجاي نيز" گويد کهزند، ميهومان، رهام را که از نبرد و آويزش با او تن در مي«
بـا  تو مرد همـاورد  . گيردشکافد و در آن جاي ميمن چنان نيرومند و سنبنده است که سندان را نيز فرو مي ةبگزين؛ نيز

نمايد و با اين معنا، کزازي از بيت دوم، درست نميبه نظر نگارندگان،گزارش . )۵۶۴همان،(» پهلوانان در آوردگاه نيستي
گويد که او مـرد  پرهيزد، هومان او را مياز آنجا که رهام از آويزش با هومان مي. بين دو لخت بيت دوم، پيوندي نيست

... .پيشه کند و با سندان و پتک و )وريپيشه(ور بودن و جنگ را بسيجيدن، آهنگريرزم نيست و بهتر است به جاي نيزه
زنـد، تکـرار   سر و کار داشته باشد، چنانکه همين مضمون را در مواجهه با فريبرز که او نيز از نبرد با هومان، سر باز مـي 

 :کرده است

ــته   ــان بسـ ــدر ميـ ــغ کانـ ــدين تيـ  ايبـ

ــن کــارزار                ــوب ک ــا چ ــرز ب ــدين گ ب
  

 ايگيــا بـــر کــه از جنـــگ خــود رســـته     

ــا   ــه ب ــار   ک ــه ک ــد ب ــن نياي ــرگ و جوش  ت

  )۷۶همان،(                                         
  



  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة  سال پنجم،  سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۷۲

 
ــرش         ــدان خنجـ ــدان بـ ــز دنـ ــزد تيـ بـ

  
 هــا شـــد بــه کـــام انـــدرش  همــه تيـــغ   

  )۳۰ /۶ازي، کزّ(                                    
شـکنند و هـر   هـايش مـي  زند، دندانجر مينهد، اژدها دندان بدان خنآنگاه که گشتاسپ خنجر را در دهان اژدها مي «

 .)۳۴۲همان،(» دردشود که کام او را فرو ميکدام تيغي مي

اژدها نيست، بلکه  ةهاي شکسته شدها، دنداناين بيت، يکسره نادرست است، چراکه مراد از تيغ ةازي دربارکزّديدگاه 
  :سخن رفته است هايي است که به خنجر وصل شده است و پيشتر از انها و سنانتيغ

ــن دراز    ــري کـ ــت رو خنجـ ــدو گفـ   بـ
  ز هــر ســوش بــر ســان دنــدان مـــار     

  

  ابـــا دســـته بـــاالش چـــون پـــنج بـــاز   
ــناني بــر او بســته چــون تيــز خــار        س

  )۲۹ -۶همان، ج(                                
ــتان                  ــي داســ ــنيدم يکــ ــل شــ ز بلبــ

  
ــد از گفتــــ     ــه برخوانــ ــتان ةکــ  باســ

  )۱۴۵-۶،يازکزّ(                                 
  

، اما با توجه به اينکه فردوسي در آغاز بسـياري  )۶۴۱همان،(اندمعروف، در نظر گرفته ةازي، بلبل را در معناي پرندکزّ
ي بايست نام يکي از اين راويان بوده باشد، وگرنه داسـتان کند، بلبل در بيت ياد شده نيز ميها، از راويان ياد مياز داستان

لذا چنانکه جالل خالقي مطلق ياد آور شـده اسـت، بلبـل     ؛شنيدن، در شاهنامه وجهي ندارد» معروف ةپرند(از زبان بلبل
  :خاص يک راوي در کنار ديگر راويان شاهنامه باشد ةبايد اسم يا کني

بورا در کتاب خود از يک حماسه خوان ازبکي به نام ارگاش جومن بلبل گزارش مي کند که تـا پـنج نسـل شـغل     « 
بنـابراين در آسـياي   . پدر او جومن به خاطر شهرت زياد در اين فن لقب بلبل مي گيـرد . او حماسه خواني بوده ةخانواد

ابومنصـوري   ةفـان شـاهنام  انـد و مؤلّ  دان اين فـن مـي داده  ميانه و شرق ايران لقب بلبل يک لقب قديمي بوده که به استا
داستان رستم و اسفنديار را از روايت يکي از همين استادان که لقب بلبل گرفته بوده است، گرفته انـد کـه نـام او از راه    

 .)۳۶:۱۳۸۸خالقي مطلق،(» داستان رستم و اسفنديار ضبط است ابومنصوري عيناً وارد شاهنامه شده و در آغاز ةشاهنام

ــار         ــه ک ــتم ب ــتان و رس ــت دس ــو را نيس ت
  

ــفنديار    ــويي از اســـ ــي راه جـــ  همـــ

  )۱۵۱ /۶کزازي، (                               
  

همـي راه جـويي   «: تر استمسکو، شايسته ةنمايد و به نظر نگارندگان ضبط نسخناسازوار مي» راه جستن از« کاربرد 
 .»از« است نه » به«، »راه جستن« ةويژ ة، چرا که حرف اضاف»به اسفنديار

ســـــوي گنبـــــدان دژ فرســـــتاديم               
  

ــم    ــان داديــ ــه بيگانگــ ــواري بــ  ز خــ

 )۱۴۹ /۶ازي، کزّ(                               
  

در م و ج، بـه جـاي   . بايد کساني خواسته شـده باشـند کـه در شـمار خويشـان و آشـنايان نيسـتند       از بيگانگان مي« 
تواند بود که اين واژه، ريخـت  مي. فهرست ولف، در شاهنامه کاربرد ندارد ةآمده است که بر پاي» بدکارگان«، »انبيگانگ«

و » گنبـدان « ةکزازي بايد يادآور شد که با توجه بـه ريشـ   برخالف نظر. )۶۵۳همان،(» باشد» بدکامگان«) مصحف(ة گشت
اند، بـدکاره در  تر است، چنانکه آيدنلو يادآور شده، مناسب»انگانبيگ«، از ضبط »بدکارگان«استناد به تاريخ طبري، ضبط 

فون اشتاکلبرگ نيـز  . بيت مورد نظر درست به همان معنايي به کار رفته که امروز به کار مي رود؛ يعني زن هرزه و بدکار



  ٧٣/      )نقد چند بيت از نامة باستان( نامة باستان در بوتة نقد
  

رو کنبنـدان بـه معنـي     مدعي شد که گنبدان در اصل ترکيبي از کَن به معني زن و بندان به معناي زندان اسـت و از ايـن  
امـر  «: از ديگر سو در تاريخ طبري نيز صراحتاً از اسارت اسفنديار در زندان زنان يـاد شـده اسـت   . زندان زنان مي باشد

به اين ترتيب گشتاسپ براي خوارداشت هرچه ) ۱۱-۱۲: ۱۳۸۶آيدنلو، (» بتقييده و صريه يف احلصن الذي فيه حبس النساء
 .در زندان زنان بدکاره حبس کرده استبيشتر اسفنديار، او را 

ــود کــه از دســت راســت      ــه بهمــن بفرم ب
  

 نشســـتن بيـــارا چنـــان کـــت هواســـت  

 )۶/۱۷۰ازي، کزّ(                                
  

تر است، چرا که اگر قرار بود مطابق ميـل بهمـن و   درست» از آن کم سزاست« مسکو ةبه نظر نگارندگان، ضبط نسخ
مل شود، آنها از پيش، نشستنگاه رستم را بر دست چپ، تدارک ديده بودند، پس در اينجـا رسـتم، بهمـن را    اسفنديار ع

  .گاه بيارايگويد که مطابق ميل من عمل کن و بر دست راست، نشستنمي
ــفنديار          ــرخ اســ ــو اي فــ ــي تــ ببينــ

  
 گرازيـــــدن و پـــــيچش کـــــارزار    

 )۱۷۷ /۶کزازي، (                               
  

که بـه نظـر   ) ۷۲۶همان،(، آمده»گراييدن«، »گرازيدن«ها به جاي نسخه ةاند، در همازي خود نيز يادآور شدهکزّچنانکه 
، در ۱۳۶۲ازي به بيـت  کزّبا آوردگاه پيوندي نيست و ارجاع تر است، چرا که گرازيدن را نگارندگان نيز گراييدن برازنده

 ، نيز نه در دفتر سوم و نه در دفتـر ششـم يافـت نشـد و گويـا     »زيدن و انجام دادنور«توجيه کاربرد گرازيدن در معناي 
هـاي  ، يکـي از شاخصـه  »گرازيدن«ها و گزينش نسخه ةسو نهادن همکزازي با يک بعالوه. اشتباهي صورت گرفته است

  .بنيادين نقد و تصحيح متون را زير پا گذاشته است
تــو گــويي و مــن خــود چنــين کــي کــنم      

  
 کـــه از راي و پيمـــان او پـــي کـــنم     

  )۱۸۳ /۶ازي، کزّ(                               
  

، عبـارتي آشناسـت،   »را....پـي کـردن  «بلکـه   ؛اي نداردادب پارسي پيشينه ة، در گستر»پي کردن از«به نظر نگارندگان، 
» پـي کردنـد  از ميانـه   راشـرم  ساغري چند چون ز مـي خوردنـد   «: چنانکه نظامي در همين راستا خوش سروده است

 »که آن راي و فرمان او پي کنم« : مسکو، برتر است ةو لذا ضبط نسخ) ۷۴۲همان،(

ــت    ــزين راس ــاخي گ ــت ش ــدو گف ــر        ب ت
  

ــت    ــنش برکاسـ ــر و بـ ــرش پرتـ ــرسـ  تـ

  )۱۹۸ /۶ازي، کزّ(                               
  

ت گز برگزيند و ببرد کـه در سـر سـتبرتر باشـد و در بـن،      فرمايد که شاخي را از درخگويد ميسيمرغ رستم را مي«
 ةاي با اين ويژگي وجود خـارجي نـدارد، چراکـه شـاخ    ازي بايد گفت که شاخهکزّة گزارش دربار)۷۷۱همان،(» ترنازک

ا از ديگر سو، مصراع دوم، با ويژگي تير نيز ناسازوار است، چر. شود و همواره سر آن نازک استدرخت از بن ستبر مي
 ةضـبط نسـخ  . تر باشد تا هم مسافت بيشتري را بپيمايد و هم بيشتر در دل شکار فـرو رود که همواره سر تير بايد نازک

قي خال(» ترسرش برتر و بنش برکاست« :هاي ضبط کزازي را مرتفع کرده استخالقي مطلق نيز اگرچه برخي از نارسايي
نمايد، چرا که بن شاخه قاعدتاً برانگيز و ناپذيرفتني ميهمچنان پرسش، »تربنش بر کاست«، ولي )۴۰۳مطلق، دفتر پنجم، 

ـ  ةاز اين رو براي رفع تناقض پـيش آمـده، گوياضـبط نسـخ    . تربايد ستبرتر باشد نه برکاست طوپقاپوسـراي در   ةکتابخان
هاي نقـد متـون   شاخصه، اما با توجه به )۴۰۳ ةهمان، حاشي(»ترسرش برتر و بنش ناکاست« : تر استاستانبول پذيرفتني



  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة  سال پنجم،  سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۷۴

 
الکتـب  هـاي دار گذاري در کتابت قديم، ضبط نسخهها در ضبط يک واژه و عدم رعايت دقيق نقطهبر اجماع نسخه مبني

سرش برتر « ي ملي پاريس، فرهنگستان علوم شوروي در لنينگراد و دانشگاه آکسفورد که قاهره، دانشگاه ليدن، کتابخانه
و يا » بنش« راحتي قابل تبديل به ب» تنش«ة واژ نمايد، چرا کهتر مي، پذيرفتني)همان(انددهرا ضبط کر» ترو تنش برکاست

  .بالعکس است
چــو مهتــر کنــي مــن تــو را کهتــرم           

  
ــپرم       ــو را بسـ ــرد تـ ــه گـ ــم کـ  بکوشـ

 )۴۴ /۶کزازي، (                                 
  

  ).     ۳۷۳همان،(» تن و پيروي کردنديگر ايما از در پي رف ،اي استسپردن گرد کنايه«
نمايد، اما با توجه به کدورتي که بين لهراسپ و گشتاسپ بر سر تخت پادشاهي پـيش  آيين ميب ازياگرچه معناي کزّ

تـر  چرا که اين معنا با فضاي داسـتان متناسـب   ؛را استعاره از کدورت و غم و غصه بدانيم» گرد«آمده بود، تواند بود که 
که حال به پادشاهي پورش خرسند شده و مسند پادشاهي را بدو سپرده، گشتاسپ با ديدن نـزاري و رو   لهراسپ. است

اگر همچنان بر تخت نشيني و مهتري کني، من همواره تو . گويد که مرا تنها مگذاربه مرگ بودن پدر، شرماگين به او مي
غم «در معناي » گرد«الزم به يادآوري است که . ايمکوشم کدورت پيش آمده را از دل تو بزدرا کهتري خواهم کرد و مي

خواهد تـالش پـدر مجنـون را    ات به کار رفته است، چنانکه نمونه را نظامي، وقتي ميکردر ادبيات کالسيک، ب» و غصه
 :گويدپورش، مجنون توصيف کند،چنين مي ةبراي ستردن غم و غصه از چهر

ــرد      ــد آن کـ ــنيد قصـ ــه شـ ــون قصـ چـ
  

ــز چهـــر     شـــاند آنگـــرد گـــل ف ةکـ

  )۷۰: ۱۳۷۸حميديان،: رك(                    
  

گـرد  « ، در قاموس ادب پارسي، اصطالحي جاافتاده نيست، در حـالي کـه   »گرد سپردن«اين نکته نيز گفتني است که 
ين رو ي بيت ياد شده نيز درخورتر است، از ااصطالحي کامالً آشناست و با معناي پيشنهادي نگارندگان درباره» ستردن

خـالقي مطلـق،دفتر   (» بکوشم که گرد تو را بسـترم « :پاپ در واتيکان را بپذيريم ةکتابخان ةشايد بهتر باشد که ضبط نسخ
  )۷۰حاشيه : پنجم

ــرد            ــه مــ ــر گرانمايــ ــدرم آن دليــ پــ
  

ــورد     ــاک خ ــن خ ــدر آن انجم ــگ ان  ز نن

 )۱۷۶ /۶ازي، کزّ(                               
  

) ۷۲۳همـان، (» اي تمثيلي از به رنج و تالش، خاموش و خويشتندار مانـدن دانسـت  توان استعارهرا ميخاک خوردن «
، فراموش کرده است، اين است که فارغ از معاني کنايي اين عبارت، زال در »خاک خوردن«ازي در معناي کزّاي که نکته

زند، به اين ترتيب که وقتي کيخسرو، اه را بر لب ميپيشگاه کيخسرو، به نشان پشيماني، واقعاً انگشت آغشته به خاک سي
 ةامـا پـس از توضـيحات روشـنگران     ؛کننـد گزيند، زال و ديگر رجال ايراني، مخالفـت مـي  برمي لهراسپ را به پادشاهي

  :آاليدکيخسرو مبني بر نژاده بودن لهراسپ، زال از شدت شرم و پشيماني دهان را به خاک مي
ــخن  ــن س ــنيد زال اي ــو بش ــچ ــاکه   اي پ

ــالود لـــب را بـــه خـــاک ســـياه       بيـ
  

  بيازيـــد انگشـــت و بـــر زد بـــه خـــاک  
ــه آواز لهراســـپ را خوانـــد شـــاه      بـ

  )۴۰۸ /۵: ۱۳۷۳ ،فردوسي(                    
  

ــرش             ــدر بـ ــن انـ ــي جوشـ ــرد همـ نبـ
  

 پرنيـــان بـــر ســـرش   ةنـــه آن پـــار   

 )۱۹۵ /۶ازي، کزّ(                               
  



  ٧٥/      )نقد چند بيت از نامة باستان( نامة باستان در بوتة نقد
  

، امـا بـا   )۷۶۵همان،.(»...خود و ترگ اسفنديار استپرنيان، زيور و آويز کاله ةايد که خواست استاد از پارنمچنان مي«
پرنيـان نيـز خـود     ةدر شاهنامه بارها به معناي شمشير به کار رفته، تواند بود کـه مـراد از پـار   » پرندآور«توجه به اينکه، 

خود بـدانيم،  اي تزئيني بر کالهپارچهپرنيان را در معناي آويز و تکه ةارويژه که اگر پهخود باشد نه زيور و آويز آن؛ بکال
قدر شگرف است که پرنيان در معناي کالهخود همان ةاز اين رو، پار. نمايدعدم توانايي رستم در بريدن آن، منطقي نمي

 .پرند آور در معناي شمشير

ــري     ــر مهت ــه ه ــتي ک ــد ز مس ــان ش  چن

  
ــر ز گـــل افســـري       ــد بـــر سـ  برفتنـ

 )۱۱ /۶ازي، کزّ(                                 
  

سان مست شـده  درستي روشن نيست که پيوند گل با مستي چيست؟ شايد خواست استاد آن است که مهتران بدانب«
اند و با اين آرايش شـگفت، بـه سراهايشـان بـاز     بودند و رفته از دست که به جاي کاله مهي، تاجي از گل بر سر داشته

نمايد، امـا اگـر در مصـراع دوم،    اما شگرف و باورناپذير مي ؛گزارش  کزازي، اگرچه نگارين است) ۲۹۵همان،( »اندرفته
ت مـي نوشـي و مسـتي بـا     ميهمانـان از شـد  : مراد از سر، به مجاز کل و جزء، چهره در نظر بگيريم، معنا روشن اسـت 

ـ  از ديگرسو، . هايي سرخ و لعل فام مجلس را ترک گفتند گونه ـ   ةاگر بخـواهيم دامن ل فردوسـي در مسـتي   اغـراق و تخي
زده شـده  چنان مسـت و خـراب و شـراب    ميهمانان: توان اين معنا را نيز پيشنهاد کرد کهتر پنداريم، ميميهمانان را فراخ

 .ر استتنمود، هرچند معناي نخست، موجهبلکه حتي موي سياهشان نيز گلگونه و ارغواني مي ؛هابودندکه نه تنها گونه

چــو گشتاســپ آمــد بــدان شارســتان           
  

 يکــي کارســتان  همــي جســت جــايي    

 )۱۳ /۶ازي، کزّ(                                 
  

به نزديک دريـا  "  :کارستان در معني جايي که در آن کار بتوان يافت، به کار رفته است، بدان سان که در بيت زير نيز«
بيت مورد بحث و ، هم در »کارستان«به نظر نگارندگان،  .)۳۰۰همان،(» "ستان کارستانپي افکند و شد شاريکي شارستان 

يافتن کاري شاهانه  کزازي، در معناي کاري سترگ و شاهانه به کار رفته است؛ يعني گشتاسپ در پيهم در شاهد مثال 
  .نظير پديد آوردو بيدر بيت شاهد مثال نيز، منظور اين است که شارستاني شاهکار . و درخور بزرگان بود

ــلم           ــير س ــت شمش ــک اوي اس ــه نزدي ب
  

ــلم       ــر س ــاله در زي ــه س ــودي هم ــه ب  ک

 )۲۱ /۶ازي، کزّ(                               
  

اگر سخن از زير رفته است، شايد از آن است که پهلوانان به هنگام آسودن و نشسـتن، شمشـير خـويش را در زيـر     «
. اند يا آنکه از زير، بخش فرودين تن و از کمر به پايين خواسته شـده اسـت  نشستهو بر آن مياند نهادهنهالي و تشک مي

  .)۳۱۹همان،(» زير تنه در برابر باالتنه که بخش فرازين تن و از کمر به باالست
لقـي  اما شايد بهتر باشد که مصراع دوم را وصف ميـرين ت  ؛کزازي درست تواند بودبه نظر نگارندگان اگرچه گزارش 

گويد که ميرين کسي است که چـون سـالها، سـلم را    کنيم نه وصف شمشير؛ به اين ترتيب که هيشوي، گشتاسپ را مي
، بـه  »زيـر «به اين ترتيب، . ، سلم، شمشير گوهري خود را بدو داده است»هم از گوهر سلم دارد نژاد« کرده وخدمت مي

 . معناي زيردست و در خدمت و رکاب کسي بودن است

ند هيشـــوي و اهـــرن ســــخن        شـــنيد 
  

 از آن نـــو بـــه گفتـــار و دانـــش کهـــن  

 )۳۰ /۶کزازي، (                                 
  



  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة  سال پنجم،  سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۷۶

 
» نوي گفتار گشتاسپ از آنجاست که از کشتن ددان گاليـه کـرده اسـت و رزم بـا دالوران را خـوش داشـته اسـت       «

نظـور از نوگفتـاري گشتاسـپ، درسـت عکـس آنچـه        چرا که م ؛کزازي از اين بين نادرست استگزارش . )۳۴۲همان،(
کزازي ارائه کرده است، در ابيات پيشين آمده است؛ يعني گشتاسپ جنگ با يالن را بسيار دشـخوارتر از نبـرد بـا ددان    

  :دانسته است
ــران   ــارزار دالور ســــ ــرا کــــ   مــــ
  بســـي بتّـــر آيـــد ز جنـــگ نهنـــگ    
ــده ام    ــي ديـ ــن بسـ ــا مـ ــين اژدهـ   چنـ

  

ــران    ــاي گــ ــا گرزهــ ــرافراز بــ   ســ
ــه ــگ    ک ــه جن ــد ب ــا برآي   از ژرف دري

ــده ام   ــر نپيچيـ ــگ او سـ ــه از جنـ   کـ
  )۳۰ -۶همان، ج(                             

، ويرگـول  »نـو « اي ديگر نيز معنا کرد کـه در ايـن خـوانش بايـد بعـد از      توان مصراع دوم را به گونهاز ديگر سو مي
مراد از نو، گشتاسپ تازه خط بردميده است و معنا چنـين   که به اين ترتيب» از آن نو، به گفتار و دانش کهن« : گذاشت

سپردند که اگر چه به سن جوان بود، امـا گفتـار و دانشـي    ) گشتاسپ(هيشوي و اهرن دل به سخنان کسي: "خواهد بود
گيتي  ةررا کنايه از جوان کم سن و سال و يا کسي که در گست» نو به گفتار« اين نيز تواند بود که ". پيرانه و پخته داشت

  .هاي نو و طرفه براي گفتن دارد، بپنداريم حرف
ــاه              ــرخ م ــز چ ــد ک ــن کردن ــي جش يک

  
 ســـــتاره بباريـــــد بـــــر جشـــــنگاه   

 )۱۱ /۶ازي، کزّ(                                 
  

کـه بـزم و   هـايي پرشـمار خواسـته شـده باشـد      ها و چراغداناي آشکار، شمعنمايد که از ستاره با استعارهچنان مي«
گـزارش کـزازي از بيـت يـاد      .)۲۹۴همان،(» انددرخشيدهاند و در تيرگي شب، مانند ستارگان ميافروختهجشنگاه را مي

به نظر نگارندگان، مراد فردوسي از بيت ياد شده اين است که جشني چنان بشکوه . نمايدشده، ناسازوار و بي ارتباط مي
هاي رخشـان بـه عنـوان    ادي، زمين و زمان را در بر گرفت و از آسمان نيز ستارهو پرهيمنه، ترتيب دادند که سرور و ش

به اين ترتيب، فردوسي با حسن تعليلي زيبا، درخشش ستارگان در شب را . باريدکنندگان در جشن ميشاباش بر شرکت
يل آورده شـده کـه در شـب،    نيز به اين دل» چرخ ماه«عبارت . او بر اهل بزم پنداشته است شادي آسمان و شاباش ةنشان

، آسمان شب است که متعلق به فرمـانرواي رخشـانش،   »چرخ ماه«ماه، سلطان بالمنازع آسمان است و از اين رو مراد از 
نيز اشاره داشته باشد؛ يعني شور و شغب جشن چنان بود که » فلک قمر«تواند به مي» چرخ ماه«باشد، ضمن اينکه ماه مي

  ...يافت وتا فلک قمر نيز آوازه 
بپرســـم تـــو را راســـت پاســـخ گـــزار     

  
ــار      ــژّي مخـ ــام کـ ــردي کـ ــر بخـ  اگـ

  )۳۹ /۶ازي، کزّ(                                 
  

تمثيلـي از سـتودن کسـي و بـه پسـند و دلخـواه او رفتـار کـردن؛ نيـز بنگريـد بـه نامـه              ،اي اسـت خاريدن کـام اسـتعاره  «
ازي به بيت شاهد مثال درست نيست و چنين کزّخست بايد يادآور شد که ارجاع ن) ۳۶۳همان،(»۴۱۶۸گزارش بيت /۴باستان،ج

ـ  ديگر سو، به نظـر نمـي رسـد ديـدگاه     از . وجود ندارد و احتماالً اشتباهي رخ داده است ۴بيتي در ج معنـاي  ة کـزازي در ارائ
بيراهه رفتن است؛ لهراسپ، قالوس را  ، کنايه از نيرنگ در سر داشتن و به»کام کژي خاريدن«بلکه  ؛درست باشد» خاريدن کام«

  .خواهي جان سالم به در بري، از بيراهه رفتن و دروغ بافتن بپرهيزپرسم، راست گوي و اگر بخردي و ميگويد هرچه ميمي



  ٧٧/      )نقد چند بيت از نامة باستان( نامة باستان در بوتة نقد
  

ــون     ــره گ ــدر شکســت آن شــب تي چــو ان
  

ــون      ــورد خ ــرو خ ــان ف ــت و بياب ــه دش  ب

 )۷۷ /۶ازي، کزّ(                                 
  

خوني پنداشته شده است که به هنگام روز  ةاي کنايي فروخورندشب است که با استعاره" فرو خوردن" ةنهاد و کنند«
ازي، بـا توجـه بـه    کـزّ هرچند گزارش . )۴۸۱همان، (» و در گرماگرم و گيراگير نبرد، بر دشت و بيابان ريخته بوده است

و دميدن روز رفتـه،  » اندر شکستن شب«چون سخن از ، نگارندگاناما به نظر  ؛فضاي استعاري شاهنامه، نادرست نيست
فـرو خـورده   (، به شکل مجهول»فرو خورد«بلکه  ؛، شب نيست، چون شب تمام شده و روز بردميده"فرو خوردن "نهاد 
ده در است؛ به اين ترتيب که با پايان يافتن شب، خونهاي بر زمين ريخته شـ » خون«به کار رفته و نايب فاعل آن، ) شده

 .طول شب، در زمين فرو رفته و با دميدن صبح، ديگر اثري از آنها نبود

خورش هسـت چنـدان کـه انـدازه نيسـت        
  

ــت     ــازه نيس ــر ت ــار اگ ــه درون ب ــه خوش  ب

 )۱۲۷ /۶ازي،کزّ(                                
  

 در رويين" گويند کهفتاده، اسفنديار را ميترکان در بند ا. نهاد جمله در لخت دوم، بار است در معني ميوه و فرآورده«
هاي ديگـر رسـيده و   گنجد؛ اگر گندم و دانهدژ چندان خورش و توشه و خوار و بار هست که در اندازه و شمارش نمي

 اي ايما، رسيده و شکفتهاز تازه، با کنايه. برداري نباشند، در خوشه هستند و از اين پس خواهند رسيدبهره ةدروده و آماد
  .)۶۰۱همان،( »اي که هنوز نارس است و در خوشه مانده استخواسته شده است، در برابر دانه

اوالً بايد يادآور شد که اگر بخواهند گنـدم را  . نمايدبه نظر نگارندگان، گزارش  کزازي پرپيچ و تاب و ناپذيرفتني مي
در قرآن نيـز آمـده، بـراي اينکـه     ) ع(حضرت يوسف بيندوزند، چنانکه در داستان) در شاهنامه ده سال(براي ساليان دراز

ها سياه و خراب نشود،  بايد با خوشه درو شوند و همانطور در خوشـه در انبـار ببرنـد و بيندوزنـد، در غيـر ايـن       گندم
هـاي  تـوان خوشـه  از ديگر سو، وقتي مـي . شودهاي از خوشه به درآمده را بينبارند، سياه و خراب ميصورت، اگر گندم

هاي نارس و مرطوب، به را درويد و در انبار اندوخت که کامالً رسيده و خشک شده باشد، وگرنه اندوختن خوشه گندم
بلکـه ارجاسـپيان اسـفنديار را     ؛نمايـد از اين رو، گزارش کزازي، درسـت نمـي  . ها خواهد انجاميدفساد و تباهي خوشه

اما به اندازه ده سال ذخيره دارندو آنهـا را از   ؛ازه نباشدمحصوالت اندوخته شده در دژ ت ،گويند اگر چه ممکن است مي
  )۱۲۷ /۶ازي،کزّ( »خورش هست چندان که دارد سپاهاگر در ببندد به ده سال شاه « :جهت آذوقه، ماللي نيست

ــي   ــزون کنـ ــه افـ ــي راي داري کـ  همـ

  
ــي      ــرون کنـ ــز بيـ ــيه مغـ ــاک سـ  ز خـ

 )۵۸ /۷ازي، کزّ(                                 
  

توان دانست از دست سودن به کاري بيهـوده کـه ناشـدني و    اي تمثيلي ميبيرون کردن مغز از خاک سياه را استعاره «
  ).۴۳۵همان، (» يافت و بيرون آورد زيرا خاک مغزي ندارد که بتوان آن را ؛ناپذير استانجام

دمـار از خـاک   « ، معـادل »اک سـياه بيرون کردن مغز از خ«بلکه  ؛نمايدگزارش کزازي از لخت دوم بيت، درست نمي
گويـد  برهمن، اسکندر را مي. است و نمايانگر  اوج آزورزي و هست و نيست خاک را از آن خود کردن است» برآوردن

تر، دمار از خاک برآري و هست و نيسـت ايـن   اگر آزوري پيشه کني و در پي اين باشي که با حرص و ولع هرچه تمام
مگر زاين سخن بازگردي روان تو را دوزخ است آرزوي « : براي ديگران چيزي باقي نگذاريجهان را از آن خود کني و 

 )۵۸همان، (» به خوي
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ــي  ــي و پارســـ ــد رومـــ  دو آواز شـــ

  
 سخنشـــان ز تـــابوت بـــد يـــک بســـي   

 )۸۸ /۷ازي، کزّ(                               
  

شد  تابوت و جاي نهفتن آن در اين دو آواز گفته مي ةرسخني که دربا... برابر با يکي و در معنييکسان و يگانه" يک"« 
 ؛نمايـد لخت دوم بيت، درسـت نمـي   ةکزازي دربارديدگاه . )۴۸۶همان،(» گفتند، يکسان بودو گويندگان آن را بسيار مي

اختالف بين پارسيان و روميان، بر سر جاي نهفتن تابوت اسکندر،  دگاه ايشان و بنا بر ابيات بعدي،چرا که بر خالف دي
در آغاز بيت، تواند بود که لخت دوم » دو آواز«از اين رو با توجه به عبارت . باره اتفاق نظري ندارندگيرد و در ايندرمي

؛ يعني تعـداد روميـاني کـه تـابوت اسـکندر را مشـايعت       »سخنشان ز تابوت بد يک به سي« : را به اين صورت بخوانيم
، بـه واژه  »بـه « ةموارد، حـرف اضـاف   اغلبزم به يادآوري است که در متون کهن در ال.  کردند، سي برابر ايرانيان بود مي

 .نيز خواند» به سي« توان به شکل را مي» بسي« ةشد و از اين رو، واژمتصل نوشته مي

ــود           ــادان بـ ــير نـ ــک شمشـ ــان رشـ همـ
  

ــود      ــدان بـ ــت خنـ ــر او بخـ ــه بـ  هميشـ

 )۱۵۸ /۷ ازي،کزّ(                               
  

رود و بهـروز و بختيـار   گشـايد و پـيش مـي   رشک به شمشيري ماننده آمده است که نادان با آن راه خـويش را مـي  «
رشک بر بختاوران کامگار و به پاس همچشمي و هماوردي با آنـان،   ةناداني رشکبر از آنجاست که او به انگيز. گردد مي
گـزارش   .)۶۱۴همـان، (» يش بخندانـد و دمسـاز و يـار گردانـد    ا بر خوکوشد که خويشتن را بدانان برساند و بخت رمي
در معناي ريشخند و تمسخر به کار رفته است؛ » خندان«رسد بلکه به نظر مي ؛نمايدازي از بيت ياد شده، درست نميکزّ

دان از دامـن  خندند و هميشه دسـت نـا  برد و بخت و دولت به ريش او ميکوشد، راه به جايي نمييعني نادان هرچه مي
از ديگرسو، رشک نادان، چونان شمشيري آخته در دسـتان اوسـت کـه هـم خـود و هـم       . بخت و دولتمندي تهي است

  . تواند شدرساند و البته کاميار نميديگران را با آن آسيب مي
ــود       ــوبين ب ــتانش چ ــه دس ــوري ک ــه س ب

  
 چنــان دان کــه خــوانش نــوآيين بــود      

 )۲۷۹ /۸ازي، کزّ(                               
  

دستان در اينجا  ةکلم:" آن نوشته است ةدهخدا، دربار. سازاي است شگفت و هنگامهدستان در اين سخن، واژه ةواژ« 
: " نصراهللا منشي ةسپس اين جمله از کليله و دمن." شايد به او بتوان معني آلت يا آالت موسيقي داد. معلوم نيست چيست

فاخذ الرجـل الصـنج و مل يـزل    : " ابن مقفع را ةکليل ةو اين جمل" ت و سماع خوش آغاز نهادپس آن مزدور چنگ برداش
پـيش او دسـتان همـي زد    مرد مزدور اندر آغازيد کار : " با اين بيت رودکي" يسمع التاجر الضرب الصنج و الصوت الرخيم

ز عربي به فارسي که رودکي آن را نظم کرده ا ة کليلهچون هر دو مترجم يعني گزارند: " ، سنجيده است و نوشته"کياربي
برند، با قوت طبع رودکي چگونه شده است که چنـگ از ترجمـه افتـاده اسـت،     و ديگري نصراهللا منشي چنگ را نام مي

با اينهمه اگـر دسـتان را در معنـي چنـگ      )لغتنامه ذيل دستان( ".مگر اينکه دستان چنانکه گفته شد، به معني چنگ باشد
سازند و اگر اين ساز در سـور چـوبين   چنان پيچش و دشواري برجاي خواهد بود؛ زيرا چنگ را از چوب ميبدانيم، هم

دارد که اين واژه خارخاري مرا وامي. شگفتي نخواهد بود و خوان شگرف و نوآيين نخواهد شد ةباشد، به هيچ روي ماي
اگـر خـوان شـاهانه کـه     . امد دستان در اين معني نيافتهاي از کاربررا در معني آوندها و ظرفهاي خوان بدانم، ليک نمونه



  ٧٩/      )نقد چند بيت از نامة باستان( نامة باستان در بوتة نقد
  

ـ    راسـتي پرسـش  ، آوندهايي چوبين داشته باشد، بآن همه زرين باشد" اواني"بايد آوندها و  مي  ةانگيـز خواهـد بـود و ماي
  .)۷۷۹-۷۷۸همان، (» ...شگفتي

، »دسـتان «نمايد، بلکه ه، نادرست ميدر بيت يادشد» دستان«معناي  ةازي، دربارکزّنظر نگارندگان، ديدگاه دهخدا و  به
مسأله اينجاست که در آغاز کـه بهـرام چوبينـه،    . به کار رفته است» رستم دستان و مطلق پهلوان« در اين بيت به معناي 

شاه ساالري را به او واگذارد تا ساوهدهد که  پادشاه، سپهدارد و پيشنهاد ميشاه باز ميدالورانه هرمزد را از آشتي با ساوه
خواه را سر جاي خود بنشاند، هرمز براي بزرگداشت بهـرام، در حضـور رجـال حکـومتي از جملـه ايزدگشسـپ،       زياده

 : خواندمي» رستمي ديگر«دهد و آشکارا بهرام را درفش رستم دستان را به او مي

  بــه بهــرام گفــت آنکــه شــاهان مــن     
  کجــــا نـــــام او رســـــتم پهلـــــوان 
ــه دســت    درفــش وي اســت آنکــه داري ب

ــري  گ ــتمي ديگـ ــو رسـ ــه تـ ــانم کـ   مـ
ــت   ــاي نشسـ ــه جـ ــد بـ ــدان بيامـ   ز ميـ

  

  همــــي خواندنــــدش ســــر انجمــــن   
ــن  ــروز و روشــ ــانگير و پيــ   روانجهــ

  کـــه پيـــروز بـــادي و خســـرو پرســـت
  بـــه مـــردي و گـــردي و فرمـــانبري    
ــت   ــه دسـ ــتن بـ ــش تهمـ ــپهبد درفـ   سـ

  )۲۴۶ /۸ازي، کزّ(                               
  

» رسـتمي ديگـر  « پادشاه به دست خود، درفش رستم را به او داده و آشـکارا او را   از اين رو بديهي است بهرامي که
سـپس  . خوانده است، در ذهن و زبان رجال حکومتي از جمله ايزد گشسپ دبير نيز با همين کنيه، شـهرت يافتـه اسـت   

ه چون بيني ايـن کـار   ک« : پرسدشوند، هرمزد، ايزد گشسپ را ميچون هرمزد و ايزد گشسپ، نسبت به بهرام بدبين مي
چنـان  به سوري که دستانش چوبين بود  « :گويد کهآميز و طنزآلود، هرمزد را ميو ايزدگشسپ، با زباني طعن» چوبينه را

جنبان و پهلوان آن، بهرام چوبين باشد، فرجام خوشي نخواهد داشت ، يعني سوري که سلسله»دان که خوانش نوآيين بود
اي که بهرام، پهلوان و به عبارت ديگر شاهنامه !پخت که يک وجب روغن داشته باشد خواهدو بهرام آشي را براي شاه 

ز گفتار او « که شود آميز و طنزآلود ايزدگشسپ، باعث ميکه همين سخن طعن! آن باشد، آخرش خوش است ةگردانند
فرسـتد و  زنان برايش مي ةجام و سپس خوارداشت بهرام را، دوکدان و» روانش پرانديشه شد يک زمانشاه شد بدگمان 

از اين رو، با توجه به اينکه بهرام چوبينه، درفش رستم را به دست داشته و شاه .  شودبين او و بهرام، دشمني حاصل مي
  .، در معناي رستم دستان و مطلق پهلوان به کار رفته است»دستان«خوانده، در بيت ياد شده نيز » رستم«آشکارا او را 

ــاريم جاما ــاله را            بيـــ ــپ ده ســـ ســـ
  

 کـــه بـــا در همتـــا کنـــد ژالــــه را       

 )۳۳ /۸ازي، کزّ(                                 
  

اي تمثيلي شمرد ازارزش بخشيدن و گرامي گردانيدن آنچه پيشتر توانيم استعارههمتا و همانند کردن ژاله را با در مي«
رود، آنجا را زيب داشتني است که به هر جاي که مينان زيبا و دوستجاماسپ ده ساله آنچ: چندان ارزش نداشته است

تواند بر قباد نيز که به آهنـگ و کـين و   کشد و ميآساني دلها را به سوي خويش در ميبخشد، از اين روي، بو زيور مي
  ).۳۵۵همان،(» تد و اثر بنهدکيفر به ايران باز آمده است، کارگر بيف

چرا که ايرانيان با فروکشيدن قباد از تخت سلطنت، جاماسپ را به  ؛نمايدد شده درست نميازي از بيت ياگزارش کزّ
همتـا کـردن   « از اين رو، بر خالف ديدگاه کزازي،. جاي او برنشاندند و طبعاً قباد دل خوشي از برادرش جاماسپ ندارد
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ن ترتيب، وقتي قباد با پشتيباني پادشاه هيتاليان، ، کنايه از اوج ناداني و عدم تشخيص سره از ناسره است؛ به اي»ژاله با در

قدرت نشيند، ايرانيـان در اقـدامي    ةتازد تا کين خود را از ايرانيان بستاند و ديگربار بر اريکخشماگين به سوي ايران مي
تر از ، نادان)دگوهري طفلي به قرصي نان ده(پنداردجاماسب ده ساله که ژاله را با مرواريد همسان مي: گويندبخردانه مي

آن است که بخواهد مقاومتي کند و يا در پي حفظ قدرت برآيد، از اين رو با فرو کشيدن او از تخت و برنشاندن قباد بر 
  .کشي و تسويه حساب بازداريمتوانيم خشم قباد را فرونشانيم و او را از هرگونه کينقدرت، مي ةاريک

ــت      ــرو پرس ــرد خس ــخن م ــم س ــان ک هم
  

ــي    ــز از پ ــايد نشســت   ج  شِ گــاهش نش

 )۹۴ /۸ازي، کزّ(                                 
  

اند پيش اورنگ پادشـاه و  توانستهيافتن؛ تنها بزرگان و برتران مي پايگياي است از ارج و بلندنشستن پيش گاه کنايه«
بـدان کـز زبـان اسـت     « به بيت پيشين بلکه با توجه ؛نمايدازي درست نميکزّ ديدگاه. )۴۸۶همان،(» بنشينند" زيرگاه"بر 

، منظور از بيت مورد بحث اين است کـه همـواره بايـد در پيشـگاه مـرد      »چو رنجش نخواهي سخن را بسنجمردم برنج 
نشـيني بـا افـراد    سخن نشست و استفاده برد و يک لحظه هم از محضر او محروم نشد؛ به عبارت ديگر، به جاي هـم  کم

 .سخنان نشست و برخاست داشت و مالزم درگه آنها بودمگو، هميشه بايد با ک درازه

همـــه زر و گـــوهر فزونـــي کـــه بـــرد         
  

ــپرد       ــش سـ ــور آتـ ــه گنجـ ــر بـ  سراسـ

  )۱۳۸ /۸ازي، کزّ(                               
  

اي درنگ در آن، آتش پادشاهي بزرگ و بشکوه دانسته شده است که دار ةگنجور آتش آميغي است شگرف و شايست«
اي ايما سان گنجور آتش کنايهبدين. توان آتش را مجاز جايگير از جاي از آتشکده دانستاز ديگرسوي مي. گنجور است

نمايد، چرا که در ابيات بعد ، نادرست مي»موبد«به » گنجور آتش«ازي از کزّتعبير دوم ). ۵۶۴همان،(» از موبد خواهد بود
رود و از اين رو در بيت ياد شده، گنجور آتش بخشيدن شاه به موبدان، سخن مياز بيت ياد شده، آشکارا از زر و گوهر 

  :تواند موبد قلمداد شودنمي
ــيم و زر   ــدان ســ ــر موبــ ــد بــ   پراکنــ

همــــه موبــــدان زو تــــوانگر شــــدند            
  

ــر     ــا گهـ ــان بـ ــه بخشيدشـ ــه جامـ   همـ
ــايش ــدند  نيـ ــش شـ ــيش آتـ ــان پـ   کنـ

  )۱۳۸ن،هما(                                      
 ايـن نکتـه  . اند، خود آتش استازي نيز در تعبير نخست خوديادآور شدهکزّ، چنانکه »گنجور آتش«رو مراد از از اين 

ريختنـد تـا کاميـاب و    س آتش، پادشاهان گاه زر و گوهر در آتـش مـي  شايان يادآوري است که به خاطر سپندي و تقد
  :دام آييني دست يازيده استبهروز شوند، چنانکه خسروپرويز آشکارا بدين اق

ــر   ــن کمـ ــاه زريـ ــان شـ ــاد از ميـ   گشـ
ــايش ــت نيــ ــيش آذر بگشــ ــان پــ   کنــ

  

  بــــر آتــــش پراکنــــد چنــــدي گهــــر   
ــت    ــد برگذشــ ــدن از هيربــ ــه ناليــ   بــ

  )۸۱ /۹ازي، کزّ(                                  
  

همــه موبــدان تــا جهــان شــد ســياه       
  جـــويهمـــي پنـــد گفتنـــد بـــا کينـــه 

  

ــت      ــيد بنشسـ ــين خورشـ ــر آيـ ــاه بـ   مـ
ــوي   ــت و گ ــوي زان گف ــک م ــود ي ــد س   نب

 )۲۴۵ /۹ همان،(                                   
  



  ٨١/      )نقد چند بيت از نامة باستان( نامة باستان در بوتة نقد
  

) ۵۵۹همـان، (» گيـرد اند که يکـي جـاي ديگـري را مـي    اي کنايي، پادشاهاني پنداشته شدهخورشيد و ماه، با استعاره« 
خورشـيد بـه شـاه، بـا سـاختار بيـت       ازي از لخت دوم بيت نخست، نادرست است و استعاره گرفتن مـاه و  گزارش کزّ

المعاني است و از اين رو، مـاه و خورشـيد بـدون    چنانکه مشهود است، بيت نخست با بيت بعد موقوف. ناسازوار است
اند و مراد از بيت نخست، اين است که موبدان از پگـاه تـا وقتـي کـه     اي در معناي حقيقي خود به کار رفتههيچ استعاره

، مـاهوي سـوري را پنـد    )از صبح تا شـب (ت و با فرا رسيدن شب، ماه به جاي خورشيد نشستجهان رو به سياهي رف
يعني همانگونه که خورشيد در امتداد روز  ؛»بر آيين خورشيد بنشست ماه« لذا . دادند که مبادا در پي کشتن پادشاه برآيد

  .جاي خورشيد نشست کرد، با فرا رسيدن شب، ماه بهآسمان نشسته بود و نورافشاني مي ةبر گستر
ــوند         ــتان شـ ــوي زابلسـ ــا سـ ــدان تـ بـ

  
ــوند       ــتان شـ ــپه از گلسـ ــوم سـ ــه بـ  بـ

 )۹/۱۴۴ازي، کزّ(                                
  

 ةدر همـ ... اي ايمـا، بـوم سـپه خوانـده شـده اسـت      از آن روي که زابلستان سرزمين يالن و پهلوانان است، با کنايه« 
چرا زابلستان را که سرزمين رسـتم دسـتان و    ؛نمايدآمده است که درست و بآيين نمي" سيه"، "سپه"ها، به جاي برنوشته

هاي نقد و تصحيح متون کامالً غير منطقي و خالف شاخصه) ۴۳۸همان،(» خواند" بوم سيه"بايد پهلوانان نامدار است، مي
  .دگرگون کنند» سپه«توجيهي نادرست، به  ازي آن را باکزّ، ضبط شده، »سيه«ها، نسخه ةاي که در هماست که واژه

اي و پهلـواني شـاهنامه، بـه خـاطر يـالن      اسطوره ةازي بايد يادآور شد که اوالً زابلستان در دورکزّدر پاسخ به توجيه 
 از ديگرسو، سيه خواندن زابلستان از. اي داشته و در زمان خسروپرويز ديگر آن اشتهار را نداشته استناميش، نام و آوازه

انـد و از همـين رو، خسـروپرويز، دوازده    آوردهآن روي بوده است که زابليان، در برابر خسروپرويز سر تسليم فرو نمـي 
و لذا سيه خواندن زابلستان از طـرف  ) ۱۴۵-۱۴۴همان،(کند تا آنها را سر جاي خود نشاند آنجا مي ةهزار سپاهي را روان

  :بر او و از سر خشم تواند بودخسروپرويز به خاطر نافرماني زابليان در برا
شـده و طبعـاً در مقايسـه بـا     هاي مرزي ايران بوده و چندان به آن رسيدگي نمـي از طرف ديگر، زابلستان از سرزمين

بنيـاد  گلستان با بومي سـيه بـي   ةپايتخت با زابلستان در حکم مقايس ةاي نداشته و چه بسا مقايسپايتخت، شکوه و هيمنه
تافته اسـت، بـه عنـوان    اند، بر نميخواندهين رو بوده که رستم، هيچگاه کساني را که او را سگزي ميشايد از هم. نباشد

-۵۲۶: ۴،ج۱۳۷۶فردوسـي، (نمونه وقتي در داستان خاقان چين، شنگل، يکي از دشمنان رستم، او را سگزي مي خوانـد  
-۵۳۱همـان،  (کنـد  خواندن خود اعالم ميآشوبد و اوج بيزاري خود را نسبت به سگزي ت برميشدرستم ب). ۵۲۷/۲۴۲
» سـيه «ها، ديدگاه کزازي در دگرگون کـردن  برنوشته ةدر هم» سيه«پس با توجه به موارد ياد شده و نيز ضبط )۵۳۶/۲۴۳
  .نمايد، درست نمي»سپه«به 

  
  جهينت
 در آن هنامه است و همات دشوار شاياست که هم شرح نسبتاً جامع اب يفردوس مةن شرح شاهنايترکاملباستان  مةنا 

شناسي توجه شده و هم کوشش شـده  شناسي و زيباييشناسي، سبکشناسي، اسطورهشناسي، ريشهچون واژه يليبه مسا
نهادن به ن جستار ضمن ارجيدر ا نگارندگان .تر ارائه گرددراستهيپ يمعتبر، متن يهابرنوشت ةين اثر بشکوه، برپايکه در ا

ن يـ دند که در ايجه رسين نتيبه اباستان  مةنانه جلد  يبا بررس ين کزازيالدرجالليم يندانهسوز و دانشمبيکوشش شک



  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة  سال پنجم،  سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۸۲

 
هـا  نسـخه  ةبا وجـود اجمـاع همـ    ياست که گاه کزاز حياشکال تصح يکيافته است؛ يراه  يياثر سترگ، دو گونه نارسا

ـ انـد کـه ا  دهيرا برگز يگريد ة، واژيهاتياند و بنا بر توجکسو نهادهيک واژه، همه را يبط ض ةدربار از  ين امـر در برخـ  ي
ـ . نقـد متـون اسـت    يهـا ت دامن زده است و هم بر خـالف شاخصـه  يب يرا در معنا ييهاييموارد، هم نارسا دوم  ةگون

ـ نادرسـت از ا  ييمعنـا  ةات است که موجب ارائياز اب يبرخ ي، مربوط به عدم درک درست فضاباستانة نام يينارسا ن ي
  .ات شده استياب
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