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ش واژه
َ

بازخوانِی َپنْج ش
  از داستاِن َجنِگ ماَزنَدران
 و َهْفت  خان
بیاتی 

َ
زاِرِش أ

ُ
گ )َبرَرسی ها و پیشِنهادهایی در خواِنش و 

َچند از شاهنامه ِی فردوسی(
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 بازخوانی پنج شش واژه از داستان جنگ مازندران و هفت خان
بیاتی چند از شاهنامه فردوسی(

َ
گزارش أ )بررسی ها و پیشنهادهایی در خوانش و 

جویا جهانبخش

بــه  کــه  فزاینــده ای  نیــاز  و  شــاهنامه خوانی  و  شــاهنامه  بــه  همگانــی  رویکــرد  چکیــده: 
فهــم درســت و خوانــش دقیــق آن وجــود دارد، دامنــه بازاندیشــی پژوهشــیانه را در ایــن 
زدودن  و  شــاهنامه  متــن  دشــواری های  گــره  گشــودن  میــان،  ایــن  در  می گســتراند.  دفتــر 
گــون آن، حائــز اهمیــت  گونا ناهمواری هــای پدیدآمــده در دست نوشــت ها و چاپ هــای 
اســت. ازایــن رو، نویســنده در نوشــتار حاضــر، تعــدادی از بیت هــای شــاهنامه فردوســی را 
گانــی از  گــزارش واژ مــورد بازخوانــی قــرار داده و بــه طــرح پیشــنهادهایی در قلمــرو خوانــش و 
کــرده اســت. وی در راســتای ایــن هــدف، بــه بازخوانــی پنــج شــش واژه از  شــاهنامه، اقــدام 

داســتان جنــگ مازنــدران و هفت خــان رســتم دســتان پرداختــه اســت.

کلیــدواژه: شــاهنامه فردوســی، داســتان جنــگ مازنــدران و هفت خــان، ابیــات شــاهنامه، 
شــاهنامه پژوهــی، داســتان های شــاهنامه، قصه هــای شــاهنامه، داســتان هفت خــان رســتم، 

بازخوانــی ابیــات.

 Rereading Five or Six Words of the Story 
“Mazandarān War and Seven Labours” 
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report of some verses of Ferdowsi’s Shahname)
By: Juiā Jahābakhsh
Abstract: The universal approach to Shahnameh 
and reading Shahnameh, and the growing need for 
its proper understanding and accurate reading ex-
tends the scope of research in this area. Meanwhile, 
it is important to resolve the difficulties of the text 
of Shahnameh and to eliminate the inconsistencies 
which are between various manuscripts and publica-
tions. Hence, the author in the present paper rereads 
a number of verses of Ferdowsi’s Shahnameh and 
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and lexical reporting of Shahnameh. Regarding this, 
he rereads five or six words of the story of Māzan-
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Key words: Ferdowsi’s Shahnameh, the story 
of Māzandarān war and Rostam’s seven labors, 
Shahnameh verses, Shahnameh stories, the story of 
Rostam’s seven labors, rereading the verses.

سطورة معركة مازندران والعقبات السبع
ُ
 مراجعات لبعض مفردات أ

)حبوث واقتراحات يف قراءة ورواية بعض أبيات شاهنامة الفردويس(
يا جهانبخش جو

مع اإلقبال العاّم الذي تشــهده الشاهنامة وتالوة الشاهنامة وازدياد احلاجة 
إىل الفهــم الصحيــح والقــراءة الدقيقــة هلــذه امللحمــة، تظهر احلاجــة امللّحة 

لتوسيع دائرة املراجعات التحقيقّية هلذا الدفتر.

 ُعَقد وغوامض بعض عبارات الشاهنامة، 
ّ

ويف هذا الســياق تبرز أمّهّية حل
ورفع االضطرابات اليت تعتري بعض نسخها اخلّطّية وطبعاهتا املختلفة.

 من أبيات شــاهنامة الفردويس 
ً
ومــن هنــا، يراجع كاتب املقــال احلايل عددا

لينهتــي إىل اقتــراح بعــض احللــول يف جمــال توثيــق وقــراءة بعــض مفــردات 
الشاهنامة.

ســطورة 
ُ
ويف ســياق هــذا اهلدف يقوم الكاتــب باختيار بعض املفردات من أ

معركة مازندران والعقبات السبع اليت اعترضت رسمت دستان.

سطورة معركة مازندران والعقبات 
ُ
املفردات األساســّية: شــاهنامة الفردويس، أ

الســبع، أبيات الشــاهنامة، حبوث الشــاهنامة، أســاطير الشاهنامة، قصص 
سطورة رسمت والعقبات السبع، مراجعة األبيات.

ُ
الشاهنامة، أ
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ش واژه از 
َ

بازخوانِی َپنْج ش
داستاِن َجنِگ ماَزنَدران و َهْفت  خان
بیاتی َچند از شاهنامهِی فردوسی1

َ
زاِرِش أ

ُ
گ َبرَرسی ها و پیشِنهادهایی در خواِنش و 

ِحیم ْحٰمِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ

ِذیَن اْصَطَفٰی
َّ
َحْمُد هلِل َو َسالٌم َعلٰی ِعَباِدِه ال

ْ
ال

کش ُفروریزاد! - ،  ِک پا که باِرِش َبخشاِیشــهاِی ایزدی َبــر خا گاِه طوس، ِفردوســِی ُبُزرگ -  پیــِر بیدارِدل و جان آ

رف از خویْشکارِی راستیِن خویشَتن، 
َ

هزارسالی بیشتر است که با روَشْن بینِی َفرَهنگی و شناختی َژرف و شگ

گونه  که در  ریِن پارسی را، َارَمغانی ِدآلویز و ناِزْش خیز آورده است 
َ

ما ایرانیان و َهمۀ دیگر آشنایان به زباِن َشّک

و َجهاِن خود، هیچ َهمتا َنداَرد.

که نه َتنها شاهنامه در روزگاِر َسراَینده اش و تا َسده ها ُپشتیباِن یکپارچگی و پیوستگِی َفرَهنگِی  ُطرفه آَنست 

ایــراِن مــا و همــۀ مــا ایرانیان بوده اســت، امروز نیز در ایــن َهنگامــۀ َچندپارگی هاِی فرهنگــی و اجتماعی و در 

کــه ناَهمســازیهاِی َفــراوان در میــاِن ایرانیان افتاده اســت و در َپِی خیِزشــهاِی  خیــر 
َ
گیــر و داِر َســدۀ ُپرآشــوِب أ

ردانیده 
َ
گ نده و بیُشــماران را از این بوِم دٖیَرنِد سَپند دور 

َ
گ سیاســی و َپیآَمدهایش که توده هاِی َمردِم ایران را َپرا

کرانه هاِی جهاِن َپهناور رانده است، باِر دیگر َهمان شاهنامه رشتۀ پیونِد ما از یکدیگر  و َبرخی را به دورَترین 

یختگان ُشــده اســت. امروز در همه جاِی گیتی، ایرانیان، َبْل همۀ آنان  ریختگان و در هر ســوی و هر کوی آو
ُ
گ

کانِی  که ِمهِر ایراِن َفرَهنگ خیِز َفرَهنگی را به ِدل داَرند، از راِه شــاهنامه و شــاهنامه خوانی با فرهنِگ بْشکوِه نیا

خویــش َتجدیــِد َعهــد می ُکَننــد و با ِمهِر میهن بر َســِر پیمان می آَیند و ایــن ِمهِر گیتی ُفروز را در جاِن خویشــَتن 

ُشکوفان می ساَزند.

که از »رواِج شــاهنامه خوانی در میاِن ایرانیاِن ِدلبســته  یکی از شاهنامه شناســاِن َبرَجســتۀ روزگاِر ما، یک جا 

پا و امریکا و ِنقاِط دیگِر جهان« یاد آورده اســت، بُدُرســت  یدان، چه در ایران و چه در ارو به این شــاهکاِر جاو
گرفته است«.2 کندگان را به ُعهده  فته: »... شاهنامه َوظیفۀ پیونِد این َپرا

ُ
گ

َهمین رویَکرِد َهَمگانی به شاهنامه و شاهنامه خوانی، و نیاِز فزاَینده ای که به َفهِم ُدُرست و خواِنِش َدقیِق این َمتِن 

سَتراَند 
ُ
ل و بازاندیشِی ِپژوِهشیانه را در این َدفتِر گران َارِز دیرین می گ هزارساله ُرخ نموده است، خودبه خود، داَمنۀ تأّمُ

و ما را به َتحقیق و َتدقیق و َتعمیِق دانسته ها و خوانده هاِی پیشین دربارۀ ِفردوسی و شاهنامه وامی داَرد.

ِگِرِه ُدشــواری هاِی َمتِن شــاهنامه و ُزدوَدِن ناَهمواری هاِی َپدیدآمده  شــوَدِن 
ُ
گ ی الُخصوص، 

َ
در ایــن میــان، َعل

کاِر یــک َتن و یک َنســل نیســت. خویْشــکارِی َفرَهنگِی شــاَینده ای  گــوِن آن،  در َدستنوشــتها و چاپهــاِی گونا

گاهاِن ُپرشمار و در درازناِی سالیان صورت َپذیَرد، آن َهم با دَرنگها  که باَید با َهمکاری و َهم اندیشِی آ است 

فته ها و پیْش ِنهاده هاِی ُعموِم شاهنامه ِپژوهان.
ُ
گ ری در 

َ
و بازاندیشی هاِی َفراوان در َمتِن شاهنامه و بازنگ

ِز ِفردوســی«، در  ِز نیمۀ َشــعباِن ِامســال )1396 هـــ.ش.(، و در آســتانۀ َدرَرســیَدِن »رو فتــار، ُســَخنانی بــوده اســت کــه در َفرُخنــده رو
ُ
1. ُمْجَملــی از ایــن گ

گوش می َرَسد، از آنجاست. که در َتضاعیِف این َمکتوب به  اصفهان، َدر َمجِلِس ُبُزرگداشِت َحکیم ِفردوسی، راْنده ام. آَهنِگ َخطاَبتی 
ــق ، بخــِش یُکــم، چ: 1، تهــران: َمرَکــِز داِئرةالَمعــاِرِف ُبــُزرِگ ِإســامی، 

َ
2. یادداشــت هاِی شــاهنامه - بــا ِإصالحــات و افزوده هــا - ، َجــاِل خاِلقــِی ُمطل

1389هـ.ش.، ص ُنْه.
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آنچــه در داســتاِن َجنــِگ ماَزْنــَدران و َهْفت خــان، َســزاِی بازخوانــی 

مــاِن ایــن َبنده، َبســی بیش از اینهاســت؛ 
ُ
گ و بازَاندیشــی اســت، بــه 

کیســتِی دیوان6  خــواه، در َژرفاهاِی داســتان و َبرَرســِی َمقوالتی چون 

ُکجایــِی ماَزنــَدران7 و ُفــرود و َفــراِز پوی و َتــِگ َپهلواِن ایران، ُرســَتِم  و 

هیچ روْی - به پاِی َهفْت خاِن ُرسَتم َنمی َرَسد؛ و َبیوسیده نیز َهمین است؛ چه: 
ِی ایــران چیِز 

ّ
ــِت داســتان با ُرســَتم باَشــد، بــراِی ُمخاَطِب َحماســۀ مل ّیَ ، َهنگامــی کــه ِمحور

ً
ل ّوَ

َ
أ

ِی ما، ُرســَتم است؛ و ِفردوسی و بسیاری 
ّ
دیگری خواَهد بود. َپهلواِن َمحبوِب داســتانهاِی مل

از پیشــینیان ُمعَتِقد بودند که »جهان آفرین تا جهان آفرید / ســواری چو ُرســَتم نیاَمد َپدید« 
) شــاهنامۀ فردوســی - َمتِن ِانِتقادی - ، َتحِت َنَظِر: ی. ا. ِبرِتلس، َتصحیِح َمتن به ِاهِتماِم: 
آ. ِبرِتلــس - و - ل. گوزلیــان - و - م. ُعثمانــوف - و - او. اســمیرانوا - و - ع. طاِهرجانوف، 
ر، در تار و  کاِدمِی ُعلوِم ِاّتِحاِد شوَروی، 1962 م.، ص 178، ب 125(. این باَو ج 2، ُمسکو: آ
َعراء َبهار، 

ُ
یِخ سیســتان، به َتصحیِح: َمِلک الّش پوِد فرهنِگ ایرانی َتنیده اســت )نیز َسنج: تار

ر، 1314 هـ.ش.، ص 7(. سۀ خاَو چ: 1، طهران: مَؤّسَ
یا خوِد ِفردوســی َهم، بُخصوص در َهفت خاِن ُرســَتم، مایۀ شــاِعرانه و داســتاْن َپردازانۀ  ثانًیا، گو

ذاشته است. 
ُ
گ عالی َتری 

به َتعبیِر یکی از راْیَمنداِن پیشــآَهنگ، »ِباَشــک، َهفت خاِن ُرســَتم، زنده تر و جاندارتر و ُمَؤّثِرَتر 
فــاِت شــاِعرانه در آن َمحســوس و َمشــهود می نماَیــد«.  اســت و ... آثــاِر داســتانپردازی و َتَصّرُ
عــات و َتحقیقــاِت 

َ
َســۀ ُمطال ) ِفردوســی و شــاهنامه، َمنوچهــِر ُمرَتَضــوی، چ: 1، تهــران: ُمَؤّسَ

فی ِإْمایی( َفرَهنگی، 1369 هـ.ش.، ص 131؛ با َتَصّرُ
هی َعمیق است. یژه در این داستان، شایاِن َتَوّجُ کیستِی »دیوان«، بو 6. ُجستار در 

فته ها در این باره، نگر:
ُ
گ از براِی ُماَحَظۀ برخی از 

ُخطوِط َبرَجستۀ داستانهاِی ایراِن َقدیم با ِذکِر َمداِرک و َنتیجۀ َسنِجش و ِاسِتنباطات، َحَسِن 
ســاطیر، 1390 هـ.ش. )ُافست از روِی چاِپ 1307 هـ.ش.(، 

َ
پیرنیا، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت أ

َسۀ َمطبوعاتِی  صص 67 - 69 ؛ و: َحماسه َسرایی در ایران، دکتر َذبیح اهلِل َصفا، تهران: ُمَؤّسَ
سطوره، ژاله آموزگار، چ:3، 

ُ
میرَکبیر، 1333 هـ.ش.، صص 600 - 610؛ و: زبان، فرهنگ، و أ

َ
أ

تهــران: ِانِتشــاراِت ُمعٖیــن، 1390 هـــ.ش.، صــص 339 - 349؛ و: ِپژوِهشــی در شــاهنامه، 
ســناِد 

َ
نصاری، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت ســازماِن أ

َ
َکریمان، به کوِشــِش: َعلِی میرأ دکتر ُحَســْیِن 

ــِی ایــران، 1375 هـ.ش.، صص 176 - 185 و 348 - 363؛ و: ُســَخنهاِی دیرینه )ســی 
ّ
مل

ق، به کوشــِش: َعلِی ِدهباشــی، 
َ
ُگفتار دربارۀ ِفردوســی و شــاهنامه(، دکتر َجاِل خاِلقِی ُمطل

یاییــان َبر  فــکار، 1381هـــ.ش.، ص 412 و 413؛ و: زندگــی و ُمهاَجــَرِت آر
َ
چ: 1، تهــران: َنشــِر أ

ُگفتارهاِی ایرانی، فریدوِن ُجنْیدی، چ: 6، تهران: َنشــِر َبلخ )وابســته به: ُبنیاِد نیشــابور(،  پایۀ 
ُگفتارهاِی ایرانی، فریدوِن  یاییان َبر پایۀ  1391 هـ.ش.، ص 80 و 81 ؛ و: زندگی و ُمهاَجَرِت آر
یــدوِن ُجنْیــدی، 1374 هـ.ش.، ص 61 و 62؛ و: داســتاِن ایران َبر  ُجنْیــدی، چ: 2، تهــران: فر
ُگفتارهاِی ایرانی، فریدوِن ُجنْیدی، ج 1)از آغاز تا خاموشِی دماوند(، چ: 1، تهران: َنشِر  ُبنیاِد 
َبلــخ )وابســته به: ُبنیاِد نیشــابور(، 1392 هـــ.ش.، صص 213 - 218؛ و: آیینها در شــاهنامۀ 
ٖیل، چ:1، َتبریز: داِنشــگاِه َتبریــز، 1350 هـ.ش.، صص 71 - 101؛  ــِد آبادِی باو فردوســی، ُمَحّمَ
َســۀ ُمطالعــات و َتحقیقــاِت  و: ِفردوســی و شــاهنامه، َمنوچهــِر ُمرَتَضــوی، چ: 1، تهــران: ُمَؤّسَ
که َمــن زنده ام: َمجموعۀ  َفرَهنگــی، 1369 هـــ.ش.، صــص 127 - 130؛ و: َنمیَرم از این َپس 
یِن شاهنامه / دْی ماِه 1369 ]هـ.ش.[،  َمقالِت ُکنگرۀ َجهانِی ُبُزرگداشِت فردوسی )هزارۀ َتدو
داِنشــگاِه تهران(، به کوِشــِش: دکتر ُغامِرضا ُســتوده، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت داِنشگاِه تهران، 
1374هـ.ش.، صص 449 - 468 )/ َمقالۀ »واژۀ ناشناختۀ »دیو« در شاهنامه ِی فردوسی« 
ه(، ش 9، پاییِز 1363هـ.ش.، صص 118 - 134 

ّ
ِم یوُنِس َجعَفری(؛ و: ایران نامه )َمَجل

َ
به َقل

/ َمقالــۀ »ِرواَیتــی دیگــر از دیــواِن ماَزنَدران«، نوشــتۀ دکتر َجاِل َمتینی؛ و: َنْشــرّیۀ داِنشــکدۀ 
ساطیرِی 

َ
َدبّیاِت َتبریز، ش 68، َبهاِر 1343 هـ.ش. ، صص 39 - 45 / َمقالۀ »دیو و جوَهِر أ

َ
أ

ه(، ش266 و 267، دی و َبهمِن 1388 
ّ
حَمِد َطباَطبایی؛ و: چیســتا )َمَجل

َ
ِم دکتر أ

َ
آن« به َقل

ِم 
َ
هـ.ش.، صص 34ـ 49 / َمقالۀ »گیالن )َورَن( و ماَزنَدران و باَشندگاِن آنها در َاِوستا« به َقل

رزاده؛ و: نامۀ َفرَهنِگستان، ش 45، َبهاِر 1390 هـ.ش.، ص 52 و 53 و 56 و 57 
َ
ِز َعسگ ِبهرو

ک«،  / از َمقالۀ »َتفســیری دیگر از بیتهاِی َبحث َبرانگیِز شــاهنامه دربارۀ وارونه خویِی َضّحا
بوالَفضــِل َخطیبــی؛ و: ســی ِقّصــه از شــاهنامه - آفریــِن فردوســی - ، چ: 4، تهــران: 

َ
نوشــتۀ أ

ید، 1389هـ.ش.، ص286 و 287 ؛ و: َدفَتِر ُخســروان، دکتر َســّجاِد آْیِدْنلو،  ِانِتشــاراِت ُمروار
چ:1، تهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1390 هـ.ش.، ص 693 و 753 و 754.

کــه »ماَزنــَدراِن« شــاهنامه، َهمیــن ماَزنــَدراِن َمعــروِف مــا )یعنــی:  فت وگــوْی َبــر َســِر ایــن 
ُ
گ  .7

که در میان است. ر، دیرسالهاست 
َ
َطَبِرستان( است یا جاِی دیگ

فته ها در این باره، نگر:
ُ
گ از براِی ُماَحَظۀ َبرخی از 

گیر، خواهیم  کوِشــِش َهَمگانی و َهمَدســتِی فرا بدین ســان، و با این 

توانســت ُسســتی ها و ناَتنُدُرســتی هاِی شــناختمان را از زباِن دیرین 

و ُدشــواِر شــاهنامه بکاهیــم و َبرداشــتهاِی ُپختۀ َســختۀ ِپژوهشــیانه 

گزارشــهاِی  ُکنیم؛  زیــِن پندارهــاِی ناَرســاِی خــام و بی َانــدام 
ُ

را جایگ

یم؛ و در یک ُســخن،  ُاســتوارتر و پالوده تر از براِی شــاهنامه فراَهم ســاز

که  نِد فردوسِی ُبُزرگ نزدیک تر َشویم و شاهنامه را آنسان 
َ
به زباِن سرُبل

بوده و پیِر ُهشیواِر طوَسش ُسروده است، بازخوانیم و بازشناسیم.

ایرانــِی  هــر  خویْشــکارِی  ک،  ُدُرشــتنا و  ُدشــوار  راِه  ایــن  در  گام َزَدن 

دوســتی اســت؛ و َمــِن ُتُنْک مایه َهــم، چونان یک َتــن از میاِن 
ْ

َفرَهنگ

هزاران َتن و َبســی بیش از این ُشــمار دوســتار و ســتاَیندۀ فردوســی و 

گــر برخی از بیتهاِی شــاهنامهِی فردوســی را به بازخوانی  شــاهنامه، ا
زاِرِش 

ُ
گ مرِو خواِنش و 

َ
بگیَرم و َبرَرسی ها و پیشِنهادهایی َچند را در َقل

واژگانی از شــاهنامه َمجاِل َطرح ِدَهم، راست، از َهمان َچشم َانداز و 

به َهمان آَهنگ است.

٭٭٭

در ایــن ُســَخنگاه، بــه بازخوانــِی َپنــْج َشــش واژه از داســتاِن َجنــِگ 

که یکی از  ماَزْنــَدران و َهْفت خــاِن3 ُرســتِم َدســتان خواَهم پرداخــت 

ندآوازۀ شــاهنامه اســت و خواَنندۀ بســیار داَرد؛ َبل به 
َ
داســتانهاِی ُبل

قولی، »َمعروف َترین ِقّصۀ شاهنامه« است.4و5 

یخِت »َهفت خوان« )با »واِو َمعدوله«(  3. از دیرباز، َبرخی َکسان، ِاصِطاِح »َهفت خان« را به ر
کــه »َهفت خــان« بایــد نوشــت یــا »َهفت خــوان«، نگــر: ســی ِقّصــه از  نوشــته اند. َدر این بــاره 
ید،  دَجعَفِر َمحجوب، چ: 4، تهران: ِانِتشــاراِت ُمروار شــاهنامه )آَفریِن ِفردوســی(، دکتر ُمَحّمَ
1389هـــ.ش.، ص 131؛ و: یادداشــت هاِی شــاهنامه - با ِإصالحــات و افزوده ها - ، َجاِل 
ق، بخِش یُکــم، چ: 1، تهران: َمرَکِز داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإســامی، 1389هـ.ش.، 

َ
خاِلقــِی ُمطل

و  ِانِتخــاب  ]و[  ُمَقّدمــه  فردوســی(،  شــاهنامهِی  یــدۀ  ز
ُ
)َبرگ ُخســروان  َدفَتــِر  و:  415؛  ص 

توضیحات: دکتر َســّجاِد آْیِدْنلو، چ:1، تهران: ِانِتشــاراِت ُســَخن، 1390 هـ.ش.، صص 756 
- 758؛ و: شــاهنامه )1(: نامَورنامــۀ شــهریار، ُمَقّدمــه، ِانِتخــاب و توضیحات: دکتر َســّجاِد 
یِن ُکُتِب ُعلوِم ِإنسانِی داِنشگاهها )َسمت( / َمرَکِز  عه و َتدو

َ
آْیِدْنلو، چ: 1، تهران: سازماِن ُمطال

َدبّیات و ُعلوِم 
َ
َتحقیق و توســعۀ ُعلوِم ِإنســانی، 1394 هـ.ش.، ص 98؛ و: َنشــرّیۀ داِنشکدۀ أ

رۀ جدیــد، ش 26 )َپیاَپی:  َدب و زباِن فارســی(، دو
َ
کرمــان )أ ِإنســانِی داِنشــگاِه َشــهید باُهَنِر 

ِم َســّجاِد آْیِدْنلو؛ 
َ
23(، 1388 هـــ.ش.، صــص 14 - 17 / از َمقالۀ »َهفت خاِن پهلوان« به َقل

نَوری - وـ دکتر یوُسِف عالِی َعّباس آباد، چ:1، 
َ
و: َفرَهنِگ ُدُرسْت نویسِی ُسَخن، دکتر َحَسِن أ

تهــران: ِانِتشــاراِت ُســَخن، 1385 هـ.ش.، ص 360؛ و: نامۀ َفرَهنِگســتان، ش 12، زمســتاِن 
1376 هـ.ش.، ص 124/ از َمقالۀ » در ِدفاع از ِفردوسی«، نوشتۀ َمحموِد ُامیدسالر، َترَجمۀ 
بوالَفضِل َخطیبی ؛ و: نامۀ پارســی، س 4، ش 2، ص 172 و 173/ از َمقالۀ »هفت خوان یا 

َ
أ

یْن ُدخِت َمشهور. ِم َپرو
َ
هفت خاِن ُرسَتم و برجستگیهاِی این َرزمنامه« به َقل

دَجعَفــِر َمحجــوب، یــک جــا نوشــته اســت: »داســتاِن  4. ُاســتاِد َفقیــد، زنده یــاد دکتــر ُمَحّمَ
»هفت خاِن« رســتم، یکی از دو ســه ِقّصۀ بســیار مشــهوِر شــاهنامهِی ُاســتاِد طوس، یا شاَید 
َمعروف تریِن آنهاســت؛ چه، عنواِن آن در زباِن فارســی َضرب الَمَثل ُشده و انجام دادِن َهر کاِر 
ینــد«. ) ســی ِقّصه از  ذشــتن از َهفت خــان - یــا هفت خــاِن رســتم - گو

ُ
بســیار ُدشــواری را گ

ید، 1389هـ.ش.، ص 131(. شاهنامه - آَفریِن ِفردوسی - ، چ: 4، تهران: ِانِتشاراِت ُمروار
فته است: »این بخش از شاهنامه، 

ُ
گ َهمو در جاِی دیگر، به َهنگاِم یادَکرِد »هفت خاِن رستم«، 

گمــان داَرم تمــاِم ایرانیــاِن َدرس خوانــده در َدرِس فارســِی  َمعروف تریــن َبخــِش آن اســت و 
َدبیرستان )و شاَید َدِبستان( ُخاصه ای از آن را دیده و خوانده اند«. )َهمان، ص 282(

 ُافتادگی - به 
ْ

یم؛ َولــی در َمقبول 5. می دانیــد که یک َهْفت خاِن ِاســَفندیار َهم در شــاهنامه دار



وخزاب نا ِی َی ْبخخپخ ش خژاوی ا   خ ی وخ ْنااب  نخپْم خْخ َی خ انا خوی  َ ناوزتْش
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ــزاِرش و ُغبارَافشــانِی واژگاِن ُدشــوار و بْیتهــاِی 
ُ
گ کاِوش و  طــوس«9 و 

فتار پیش می ِنَهم، 
ُ
گ ُکَند، و آنچه در این  گر َبخت یاری  ناَهْمواِر آن. ا

هِل ِاصِطالح« ُافتد، ای َبســا َبرخی از دیگر َبرَرسیَدنی ها را در 
َ
َپَســنِد »أ

که براستی  َکشــیم؛ ... و یاری از ُخداست،  فتاری دیگر به ُجســتار 
ُ
گ

به راستی َهمو َرْهنماست!

● »ِدلیر«
که از َتْمهیداِت  َکْی کاووس و آنجا  واِئِل داستاِن پادشاهِی 

َ
َدر َهمان أ

کــه آن دیــو  سَپْه َکشــیَدِن او بــه ماَزْنــَدران ُســَخن مــی َرَود، َهمان جــا 

شوَدِن ماَزْنَدران را به ِدِل 
ُ
گ ر - خواســته یا ناخواســته - سوداِی 

َ
گ ُخْنیا

شهریاِر َسُبْکسار می انداَزد، ِفردوسی می َسراَید:

َســــــــــُخن این  ازو  بْشــــــــــنید  کاووس   چــــــــــو 

ُبــــــــــن ْنــــــــــد 
َ

اْفگ َاندیشــــــــــه  تــــــــــازه  َیکــــــــــی 

اْنــــــــــَدران بَبســــــــــت  َرزْمجوَیــــــــــش   ِدِل 

ماَزْنــــــــــَدران ســــــــــوِی  َکَشــــــــــد  شــــــــــَکر 
َ
ل که 

َرْزم َســــــــــرَفرازاِن  بــــــــــا  فــــــــــت 
ُ
گ  ُچنیــــــــــن 

َبْزم! بــــــــــه  یکَســــــــــر  ِنهادیم  َســــــــــر  مــــــــــا  که: 

ِدلیــــــــــر گیــــــــــَرد  پیشــــــــــه  کاِهلــــــــــی  ــــــــــر 
َ
گ  َا

ســــــــــیر کام،  و  آســــــــــاِیش  ز  ــــــــــرَدد 
َ

َنگ

َکْیقبــــــــــاد ک و از   َمــــــــــن از َجــــــــــّم و َضّحــــــــــا

داد بــــــــــه  و  َفّر  بــــــــــه  و  َبْخــــــــــت  به  ُفزوَنــــــــــم 

ُهَنــــــــــر ایشــــــــــان  زاِن  باَیــــــــــَدم   ُفــــــــــزون 
تاْجــــــــــَور10 َســــــــــِر  باَیــــــــــد  َجهاْنجــــــــــوْی 

کاووس را با »َسرَفرازاِن َرزم« بازبخوانیم: بیایید آغاِز سخِن 

که: ما َسر ِنهادیم یکَسر به َبزم  ...

گیَرد ِدلیر کاِهلی پیشه  َگر 
َ
ا

کام، سیر رَدد ز آساِیش و  َنگَ

ۀ ِعلمی 
ّ
َدبــی )َمَجل

َ
ــِم َمهَوِش واِحددوســت - و - علــِی دلیِی میان؛ و: ُجســتارهاِی أ

َ
بــه َقل

- ِپژوِهشــی(، ش180، َبهــاِر 1392 هـــ.ش.، صــص 27 - 56 / َمقالــۀ » َبرَرســِی ســاختار در 
ِم دکتر َمحمودِرضا قربان َصّباغ؛ 

َ
ُکَهن الگوِی َســَفِر قهرمان« به َقل َهفت خاِن ُرســتم: َنقدی بر 

و: ... .
نجه ای، در َحّقِ پیشــَرِو 

َ
9. َتعبیــری اســت که داستاْن َســراِی ُبُزرِگ ایراْن َزمیــن، َحکیم ِنظامِی گ

ٖیِر ما، فردوســِی والَمقام، به کار می َبَرد. نگر: َشــَرفنامه، به  ِاهِتماِم: َوحیِد  یش، پیِر روشــْن و خو
َدستِگردی، چ: 1، طهران: َمطَبعۀ َارَمغان، 1316 هـ.ش.، ص 50.

10. شــاهنامۀ ِفردوســی )َمتِن ِانِتقــادی(، َتحِت َنَظِر: ی. ا. ِبرِتلس، َتصحیــِح َمتن به ِاهِتماِم: آ. 
گوزلیــان - و - م. ُعثمانــوف - و - او. اســمیرانوا - و - ع. طاِهرجانــوف،  ِبرِتلــس - و - ل. 
َدبّیاِت 

َ
ِل آســیا / ِإدارۀ ِانِتشــاراِت أ

َ
کاِدمِی ُعلوِم ِاّتِحاِد شــوَروی )انســتیتوِی ِمل ج 2، ُمســکو: آ

ر(، 1962 م.، 2 / 77، ب 35 - 40.  خاَو

یه هــاِی ُســَخِن »ُســَخنگوِی پیشــینه داناِی  َدســتان،8 و خــواه، در رو

کیــا، تهــران، 1353هـــ.ش.؛ و: ِفردوســی و ِشــعِر او، ُمْجَتبــٰی  شــاهنامه و ماَزْنــَدران، صــاِدِق 
َمــرُدم،  ُهَنــر و  ِکتابُفروشــِی ِدهُخــدا، 1354 هـــ.ش.، ص 238؛ و:  مٖیُنــوی، چ: 2، تهــران: 
ِم علیُقلِی 

َ
ش89، ِاســَفندماِه 1348 هـــ.ش.، صص 20ـ 27/ َمقالۀ »ماَزنــَدران یا َیَمن« به َقل

ُگفتارهاِی َنُخســتین َمجَمِع َبحِث  َمحمــودِی َبختیــاری؛ و: شاهنامه شناســی 1 )َمجموعــۀ 
ِعلمی دربارۀ شــاهنامه، در ُاســتاِن ُهرُمزگان - 23 تا 27 آبان 1356 هـ.ش. ـ(، چ: 1، تهران: 
ُبنیاِد شاهنامۀ ِفردوسی، َشهریَورماِه 1357 هـ.ش.، صص 356 - 366 )/ َمقالۀ »ماَزْنَدراِن 
ِم َجلیِل ضیاءپور(؛ و: ایران نامه، ش 8، تابستاِن 1363هـ.ش.، 

َ
فردوســی ُکجاســت؟« به َقل

کاووس و ُرســَتم با دیوان«، نوشــتۀ  صــص 611 - 638 / َمقالــۀ »مازندران در جنگهاِی کی 
عــات و َتحقیقــاِت َفرَهنگی، 

َ
َســۀ ُمطال کتــاِب َهفُتم، ُمَؤّسَ دکتــر َجــاِل َمتینــی؛ و: َفرَهنگ، 

ســاطیری و 
َ
پاییــِز 1369 هـــ.ش.، صــص 295 - 302 )/ َمقالۀ »ســخنی پیراموِن ُجغرافیاِی أ

ِم َارَژنِگ مدی(؛ و: ِپژوِهشــی در شــاهنامه، دکتر ُحَسْیِن َکریمان، به کوِشِش: 
َ
َحماســی« به َقل

ِی ایران، 1375 هـ.ش.، صص 
ّ
ســناِد مل

َ
نصاری، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت ســازماِن أ

َ
َعلِی میرأ

ُگفتار دربارۀ فردوســی و شــاهنامه(،  141 - 246 و 307 - 347؛ و: ُســَخنهاِی دیرینه )ســی 
فکار، 1381هـ.ش.، 

َ
ق، به کوشِش: َعلِی ِدهباشی، چ: 1، تهران: َنشِر أ

َ
دکتر َجاِل خاِلقِی ُمطل

صــص 415 - 417؛ و: آینــده، س 15، ش3 - 5، ُخــرداد و تیر و ُمرداِد 1368 هـ.ش.، صص 
ت آبادی؛ و: 

َ
ــِم دکتــر هوَشــنِگ دول

َ
ُگشــوَدِن ماَزنــَدران« بــه َقل 238 - 248 / َمقالــۀ »ســوداِی 

یــدوِن ُجنْیدی، چ: 6، تهران: َنشــِر  ُگفتارهاِی ایرانی، فر یاییــان َبر پایــۀ  زندگــی و ُمهاَجــَرِت آر
یاییان  َبلــخ )وابســته بــه: ُبنیــاِد نیشــابور(، 1391 هـــ.ش.، ص 214 ؛ و: زندگی و ُمهاَجــَرِت آر
یــدوِن ُجنْیدی، 1374 هـ.ش.،  یــدوِن ُجنْیدی، چ: 2، تهران: فر ُگفتارهاِی ایرانی، فر َبــر پایــۀ 
کارُبرِد واژگاِن بیگانه، با  کاِمِل شــاهنامۀ ِفردوســی به َنثِر پارسِی َسره )بدوِن  ص 171؛ و: َمتِن 
زگار، 1379 هـ.ش.، 1 / 308 و 309 و 311 و  حواشــی(، میترا ِمْهرآبادی، چ: 1، تهران: َنشــِر رو
ُکنگرۀ َجهانِی ُبُزرگداشِت  که َمن زنده ام: َمجموعۀ َمقالِت  315 و 317؛ و: َنمیَرم از این َپس 
یــِن شــاهنامه / دْی مــاِه 1369 ]هـ.ش.[، داِنشــگاِه تهران(، به کوِشــِش:  ِفردوســی )هــزارۀ َتدو
دکتر ُغامِرضا ُســتوده، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه تهران، 1374هـ.ش.، صص 726 
رۀ  ه(، دو

ّ
نَوری؛ و: ُگزاِرِش میراث )َمَجل

َ
ِم َحَســِن أ

َ
- 729 / از َمقالۀ »ایران در شــاهنامه« به َقل

ُدُوم، ســاِل ِســُوم، ش34، ُمــرداد و َشــهریَوِر 1388 هـــ.ش.، ص 10 و11 / َمقالــۀ »ماَزنــَدران و 
َدبّیاِت 

َ
یجِی زبان و أ ِد ِعمادِی حاِئری؛ و: َفصلنامۀ ِعلمی - َترو د ُمَحّمَ ِم َسّیِ

َ
َطَبِرستان« به َقل

َمــکان در  فارســی، س 4، ش 14، تابســتاِن 1387 هـــ.ش.، ص 117 و 118 / از َمقالــۀ » 
َدبّیات و ُعلوِم ِإنســانِی 

َ
ــِم فاِطمه َغفــوری؛ و: َمَجّلۀ دانشــکدۀ أ

َ
داســتانهاِی شــاهنامه« بــه َقل

دانشــگاِه ِتهــران، ش 183، پاییــِز 1386 هـــ.ش.، صــص 193 - 201/ َمقالــۀ » َوجِه َتســمیۀ 
ِم دکتــر ِنظاُم الّدیِن نوری؛ و: ِفردوســی و َحماســۀ ِمّلی، هانری 

َ
ماَزنــَدران و َطَبِرســتان«، بــه َقل

ماســه، َترَجمــۀ َمهدِی روَشــْن َضمیر، چ: 1، َتبریز: ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه َتبریــز، 1350 هـ.ش.، 
ص 211 و 242 و 243؛ و: شــاهنامۀ ِفردوســی )چاِپ بمبئی 1276 ق(، َتصحیح و توضیح: 
نصاری، چ: 1، تهران: َنشِر َاشتاد، 1380 هـ.ش.، ص 

َ
َعراء َبهار، به کوِشِش: َعلِی میرأ َمِلک الّشُ

71 و 73 و 76؛ و: ُخطوِط َبرَجســتۀ داســتانهاِی ایراِن َقدیم با ِذکِر َمداِرک و َنتیجۀ َســنِجش 
ساطیر، 1390 هـ.ش. )ُافست از روِی 

َ
و ِاســِتنباطات، َحَســِن پیرنیا، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت أ

چاِپ 1307 هـ.ش.(، ص 102 و 103؛ و: َحماسه َسرایی در ایران، دکتر َذبیح اهلِل َصفا، تهران: 
میرَکبیــر، 1333 هـــ.ش.، ص 603 و 605 و 606 و 609 و 610؛ و: َدفَتــِر 

َ
َســۀ َمطبوعاتــِی أ ُمَؤّسَ

ُخسروان، دکتر َسّجاِد آْیِدْنلو، چ:1، تهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1390 هـ.ش.، ص 752.    
شــایِی آن و َبرَســنجیَدنش با آنچه در 

ُ
َرد و َرمزگ

َ
ــذ

ُ
8. واَرســِی آنچــه در َهفت خــان َبــر َپهلوان می گ

آیینهــاِی َپهلوانــِی کهــن و آیینهاِی جوانَمردان و نیز آیینهاِی ســیر و ُســلوِک صوفیــان از َبراِی 
گردیــده اســت، از  گرفتــه ُشــده و َتمهیــد  ــوان و جوانَمــرد و ســاِلک در َنَظــر 

َ
ِارتقــاِی َمقــاِم َپهل

رزی، ُسَخنها  که دربارۀ آن، خواه از َسِر داِنش ِپژوهی، و خواه از روِی ذوْق َو موضوعاتی است 
فته اند؛ و جاِی َبرَرسیهاِی َرِوشَمندتر و واقْع بینانه َتر داَرد.

ُ
گ

فته ها در این باره، نگر:
ُ
گ مانه ها و 

ُ
گ از براِی ُماَحَظۀ برخی از 

شــاهنامه در دو بازخوانــی - یادداشــتهاِی شــاهُرِخ ِمســکوب َبر شــاهنامۀ ِفردوســی، چاپهاِی 
یرایش: ِمْهرِی ِبْهَفر، چ: 1، تهران: َفرَهنِگ َنشِر نو - با َهمکارِی:  بروخیم و ُمسکو - ، َتنظیم و و
َنشــِر آســیم - ، 1393 هـــ.ش.، صــص 320 و 321 و 325 - 328؛ و: ِإشــاراِت ُســلوکی َدر 
ِد خواَجــوی، چ: 2،  کَبــِر َبصیــری )َبصیرالدیــن(، َتصحیــح: ُمَحّمَ

َ
َهفت خــواِن ُرســَتم، َعلٖی أ

َدبّیات و ُعلوِم ِإنسانِی داِنشگاِه 
َ
تهران: ِانِتشــاراِت مولٰی، 1386 هـ.ش.؛ و: َنْشــرّیۀ داِنشکدۀ أ

رۀ جدیــد، ش 26 )َپیاَپــی: 23(، 1388  َدب و زبــاِن فارســی(، دو
َ
کرمــان )أ َشــهید باُهَنــِر 

ِم َســّجاِد آْیِدْنلــو؛ و: َفصلنامۀ 
َ
هـــ.ش.، صــص 2 - 13 / از َمقالــۀ »َهفت خــاِن پهلــوان« به َقل

َدبّیــاِت فارســی، س 19، ش 71، پاییــِز 1390 هـــ.ش.، صــص 150 - 152 و 154 / از 
َ
زبــان و أ

سطوره ها و َحماسه هاِی دیگر« 
ُ
َمقالۀ » َبرَرســِی ســاختارِی خان و َهفت خان در شاهنامه و أ



وخزاب نا ِی َی ْبخخپخ ش خژاوی ا   خ ی وخ ْنااب  نخپْم خْخ َی خ انا خوی  َ ناوزتْش

سال بیست و هشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر81641396

»ِدلیر« در اینجا یعنی چه؟

زارندگاِن شاهنامه در 
ُ
گ گویا  که َهمه می دانیم؛ و  َمعناِی ُمَتعاَرِف »ِدلیر« َهمان باَشهاَمت و ُپردل وُجرأت است 

گرفته اند.11 این بْیت واژۀ »ِدلیر« را به َهمین َمعنی 

در نوروزنامــهِی َمنســوب بــه َخّیام، در َفصلی که به »یادَکرَدِن َاســپ و ُهَنِر او و آنچــه واِجب آَید دربارۀ او« ویژه 

گردانیده ُشده است، می خوانیم:

ــجاع، 
ُ

یل و لوال الَخیل لم َتُکن الّشــجاَعُة اســًما یســتحّقُ به الّش
َّ
گوید: الَخیُل ُحصوُن ِرجاِل الل »نعماِن منذر 

کــْی اندرخوِر ناِم مــرداِن جنگی  گر اســپ نبودی ناِم شــجاعت12  فــت: اســپان حصارهــاء مرداِن شــب اند و ا
ُ
گ

بودی«.13 

هی است. این َترَجمۀ »الّشجاع« به »َمرِد جنگی«، َترَجمۀ ُمِهّم و شایاِن َتَوّجُ

گوَید: که می  کاووس، آنجا  خواسِت 

گیــــــــــَرد ِدلیر کاِهلــــــــــی پیشــــــــــه  ــــــــــر 
َ
گ ســــــــــیر،َا کام،  و  آســــــــــاِیش  ز  ــــــــــرَدد 

َ
َنگ

کاهلی پیشه گرفتِن »َمرداِن َجنگی« سخن  کاهلی پیشه گرفتِن َمرداِن َقویِدل و باَشهاَمت نیست؛ او از  وصِف 

می داَرد. ُمخاَطِب او نیز، به َتصریِح فردوسی، »َسرَفرازاِن َرزم«اند:

َرزم َســــــــــرَفرازاِن  بــــــــــا  فت 
ُ
گ َبزمُچنیــــــــــن  بــــــــــه  ِنهادیم یکَســــــــــر  َســــــــــر  که: ما 

ِدلیـــــــــــــر   گیَرد  پیشــــــــــه  کاِهلی  ــــــــــر 
َ
گ کام، سیـــــــــــر!َا و  آســــــــــاِیش  ز  ــــــــــرَدد 

َ
َنگ

واِئِل َســدۀ َهفتِم ِهجری َترَجمــۀ َعَربِی َمعروِف 
َ
که در أ ِد ُبندارِی ســپاهانی  قوام الّدیــن َفتــح بُن َعلــّی بِن ُمَحّمَ

ختی َفُشرده ســازی و تلخیص و به شــیوه ای »َتحریر«آمیز، سامان داده، در 
َ
خود را از شــاهنامه ِی ِفردوســی، با ل

َترَجمۀ این دو بْیت نوشته است:

َرب، َو  لَقینــا ِقیاَدنا ِإلٰی َیِد الَقَصِف14 و الّطَ
َ
عب، و أ

َّ
هِو و الل

َّ
: ِإّنا َقِد اْشــَتَغلنا ِبالل

َ
صحاِبِه َو قال

َ
»... فأقَبــَل َعلــٰی أ

َکَسل. ...«.15
ْ
ِة َو ال

َ
َبطال

ْ
ی ال

َ
کباُب َعل َقِبیٌح بالفاِرِس الَبَطل اإِل

یافته و از  که ُبندارِی سپاهانِی ما نیز، همین َمعناِی َمرِد َجنگی و َجنگاور را از واژۀ »ِدلیر« در مانیَدنی است 
ُ
گ

که َمعناِی َمشــهوِر آن،  گویۀ َمعناِی آن به زباِن َعَربی، از واژۀ »الفاِرس« َبهره ُجســته باَشــد  ی َهم در وا َهمین رو

بیات، ]پژوِهِش:[ ِمْهرِی ِبْهَفر، ج 4، چ: 1، تهران: َنشِر 
َ
یش )نگر: شاهنامۀ ِفردوسی: َتصحیِح انتقادی و َشرِح یکایِک أ زاِرِش خو

ُ
گ 11. بانو ِمْهرِی ِبْهَفر، در 

ردانیده اند.
َ
ر« َبرگ نو، 1394 هـ.ش.، ص 13(، »ِدلیر« را به »دلو

ی الّظاِهر 
َ
که َعل یراسِت زنده یاد ُاستاد ُمْجَتبٰی میُنوٖی بوده است، به جاِی »شجاعت«، »مردان« نوشته ُشده بوده  که پایۀ و 12. در َدستنوشِت نوروزنامه 

بِی عباَرت، آن را به »شــجاعت« برگردانیده است. ای َبسا َدرخورَتر آن بود تا »مردی«  ناُدُرســت اســت. زنده یاد ُاســتاد ُمجَتبٰی میُنوٖی، بر ُبنیاِد َنّصِ َعَر
یا »مردانگی« را جایگزیِن آن ساَزند.

در چاِپ آقاِی َعلِی َحصوری،َهمان »مردان« َدر َمتن نوشته ُشده است.
ساطیر، 

َ
ز(، َحکیم ُعَمر َخّیاِم نیشابوری، به َسعی وَتصحیِح: ُمْجَتبٰی میُنوٖی، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت أ یخ و آداِب َجشِن نورو 13. نوروزنامه )َدر َمنَشأ و تار

کاوه«ِی طهران(، ص 52. 1380 هـ.ش. )ُافست از روِی: چاِپ »کتابخانۀ 
نیــز َســنج: نوروزنامــه، َمنســوب بــه: ُعَمر بِن ِإبراهیم َخّیاِم نیشــابوری، به کوِشــِش: َعلِی َحصوری، چ: 2، تهــران: ِکتابخانۀ َطهــوری، 1357 هـ.ش.، ص 

63 و 64. 
کاِهلی، ناَتوانی. 14. »الَقَصف« َیعنی: ُسستی، 

صِل 
َ

صفهانّی[، َقاَرَنَها ِباأل
َ

د[ الُبْندارّی ]األ بوالقاســم الِفردوســّی، َترَجَمها َنثًرا : ]قوام الّدین[ الَفتح بُن َعلّی ]بِن ُمَحّمَ
َ
ة: أ 15. الّشــاهناَمه، َنَظَمَها بالَفاِرســّیَ

ة،  ّیَ ها: الّدکتور َعبدالَوّهاب َعّزام، ط: 1، القاِهَرة: مطبعة داِر الُکُتب الِمصر
َ
َم ل

َ
یها، و َقّد

َ
َق َعل

َّ
َحَها و َعل کَمَل َترَجَمَتَها فی َمواِضع، و َصّحَ

َ
، و أ الفاِرسّیِ

1350 و 1351 هـ.ق.، 1/ 105. 

نگاه، به بازخوانِی 
َ

در این ُسخ
ـــــش واژه از داســـــتاِن 

َ
َپنْج ش

َدران و َهْفت خاِن 
ْ
َجنِگ ماَزن

ُرستِم َدستان خواَهم پرداخت 
داســـــتانهاِی  از  یکـــــی  کـــــه 
ندآوازۀ شـــــاهنامه اســـــت و 

َ
ُبل

َبل  داَرد؛  بســـــیار  نـــــدۀ 
َ
خوان

بـــــه قولـــــی، »َمعـــــروف َترین 
اســـــت. شـــــاهنامه«  ِقّصـــــۀ 
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َهمانا سواِر َجنگاَور و یّکه تاِز میداِن َنَبرد است.16

َکثیری  آری، »ِدلیــر« نیــز چونان »الّشــجاع«، گاه به َمعناِی »َمرِد جنگی« اســت؛ لیک از این َمعنــاِی »ِدلیر« در 

که تا امروز  که بهترین فرهنگی اســت  از َمواِضع، از ُجمله در َفرهنِگ شــاهنامهِی ُاســتاد دکتر َعلِی ِرواقی 17 - 

ت ُشده اســت، ُچنان که از این َمعنای »ُشــجاع« نیز اینجا و 
َ
براِی شــاهنامهِی فردوســی نوشــته ُشــده - ، َغفل

ِب ُمَتَنّبٖی که آن  ّیِ
بوالّطَ

َ
ندآوازۀ أ

َ
شــته ایم. آیا به َعقیدۀ ُشما در َهمان آغازۀ چکامۀ ُبل

َ
ذ

ُ
گ ت 

َ
آنجا ای َبســا بُســهول

سخنوِر ُبُزرگ می گوَید:

ــــــــــْجَعاِن
ُ

الّش َشــــــــــَجاَعِة  َقْبَل  ُى 
ْ
أ اِنی.18الــــــــــّرَ

َ
 الّث

ُ
َمَحــــــــــّل

ْ
 َو ِهــــــــــَی ال

ٌ
ل ّوَ

َ
ُهــــــــــَو أ

ــجاع«(، َرزم آوران و َمرداِن َجنگی نیست و رای و ِخَردَورزی را َبر ِدالوری 
ُ

ــْجَعان« )َجمِع »الّش
ُ

َمقصوِد او از »الّش

شته 
َ
و شهاَمِت َجنگاوران َبرتری نمی ِنَهد؟ ... آیا ُمَتَنّبٖی در ُمخاَطَبِت َسْیف الّدولۀ َحْمدانی که از روم بازمی گ

ت 
َ
کارزار و َجنگاورِی َسْیف الّدوله و یاراِن او ساخته است، از ُجرأ اســت و در آغاِز چکامه ای که در ســتایِش 

ُکــدام َمعنــی به ُســَخِن  و َشــهاَمِت »باَشــهاَمتان« ُســَخن می گوَیــد یــا َشــهاَمت و شــیرِدلِی »َجنــگاوران«؟ ... 

ِب ُمَتَنّبٖی شاَینده تر َتواَند بود؟ ... داَوری با ُشماست! ّیِ
بوالّطَ

َ
ُسَخْنَسرایی َسرآَمد چونان أ

َکْیُخسَرو می خوانیم: واِئِل پادشاهِی 
َ
که در أ در خوِد شاهنامه، آنجا 

بود کشـــواد  گــــــــــــــودرِز  چو  ی آبـــــــــــــاد بودسه دیگـــــــــــر  شَکـــــــــــــر بــــــــــه راِی و
َ
که ل

َهفتاد و هشت پســــــــــر داشــــــــــت  َدشت،19َنبیره  ســــــــــــــواراِن  و  کوه  ِدلیـــــــــــراِن 

کوه«  ِت سیاق و به قوِل خوِد َفرَهنِگ شاهنامهِی ُاستاد دکتر ِرواقی،20 »ِدلیراِن 
َ
به َرْهنمونِی بافِت ُسَخن و َدالل

کوه را داَرند«؛ یا چیزی نزدیک به َهمین؛ ... و این، خود، شــاِهدی اســت  که تواِن جنگ در  َیعنی »پهلوانانی 

که می نماَید یکی از َمعانِی »ِدلیر« در شاهنامه ِی فردوسی، َمرِد َجنگی و َجنگاَور است.

کاووس شاه: ردیم به ُسَخِن 
َ
بازگ

کام، سیر! رَدد ز آساِیش و 
َ

َنگ گیَرد ِدلیر  کاِهلی پیشه  ر 
َ
گ َا

َکثیری  تی است که در  َهّمّیَ
َ
یخِی بسیارباأ َکْیکاووس َمجاِل َطرح یافته است، َتجِربۀ تار آنچه در قالِب این َپنِد 

ب بوده است. کهن، َملموس و ُمَجّرَ نهاِی 
ُ

یِخ ُپر َفراز و َنشیِب ایراِن َعزیِز ما و ُشماری از دیگر تمّد دواِر تار
َ
از أ

ِق این آزمون را شاِهد بوده ایم.
ُ

یِخ ایران، َتَحّق در بیگاِه بیشینۀ پادشاهی هاِی ُبُزرِگ تار

که از آِخرین فرمانَروایی هاِی دامنه َور در ایران بُشمار است،  پاشــِی پادشــاهِی َصَفویان  نمونه را، در َتحلیِل ُفرو

که: خاِطرنشان می کنند 

ر به خدمــِت ِنظامی و ِإطاَعِت 
َ
یختند و ُاســتوار کردنــد، َمردمانی بودند خوگ ِت َصَفوّیه را ر

َ
ســاِس دول

َ
کــه أ آنهــا 

حشــورانی، َصَفویان تواِنســتند اســِتقالل و 
َ
ایلــی و َجنگجویــی بــراِی َرئیــس و پیِر خویش. َبر َدســت ُچنین ِسل

َکــرد و َهم جان و  یاَبنــد. لیــک َانَدک َانــَدک خــوِی َشهرنشــینان در این َمرُدمــان ُنفوذ  ــِی ایــران را باز
ّ
َوحــَدِت مل

که در شاهنامه و ُجز آن دیده ایم. ِر َتعبیِر »َنَبرده َسوار« است  ُبردهایش در تازی و پارسی، یادآو کار 16. واژۀ تازِی »فاِرس«، در بسیاری از 
َسۀ تألیف ]و[ َترَجمه و َنشِر آثاِر ُهنری »متن«، 1390 هـ.ش.، 1 / 1141، ذْیِل »دلیر«. 17. َسنج: َفرَهنِگ شاهنامه، َعلِی ِرواقی، چ: 1، تهران: ُمَؤّسَ

بّی، 1407 هـ.ق.، 4 / 307. ْحٰمن الَبرقوقی، َبْیروت: دار الِکتاب الَعَر 18. َشرح دیواِن الُمَتَنّبی، َعبدالّرَ
کاِدمِی ُعلوِم  19. شــاهنامۀ ِفردوســی، َتحِت َنَظِر: ع. نوشــین، َتصحیِح َمتن به ِاهِتماِم: ر. َعلی یف - و - آ. ِبرِتلس - و - م. ُعثمانوف، ج 4، ُمســکو: آ

ِاّتِحاِد شوَروی، 1965 م.، ص 17، ب 150 و 151.
کوه«. 20. َسنج: َفرَهنِگ شاهنامه، َعلِی ِرواقی، چ: 1، 1390 هـ.ش.، 1 / 1141، ذْیِل »ِدلیراِن 

چونـــــان  نیـــــز  »ِدلیـــــر«  آری، 
گاه بـــــه َمعناِی  ـــــجاع«، 

ّ
»الش

لیک  اســـــت؛  »َمـــــرِد جنگی« 
از ایـــــن َمعنـــــاِی »ِدلیـــــر« در 
َکثیـــــری از َمواِضـــــع، از ُجمله 
ستاد 

ُ
ا شاهنامهِی  رهنِگ 

َ
ف در 

که بهترین  دکتر َعلِی ِرواقی - 
امروز  تـــــا  که  اســـــت  فرهنگی 
براِی شـــــاهنامهِی فردوســـــی 
ده 

ُ
ت ش فلَ

َ
ـــــده - ، غ

ُ
نوشته ش

که از این َمعنای  است، ُچنان 
ـــــجاع« نیـــــز اینجـــــا و آنجا 

ُ
»ش

شته ایم.
َ

ُگذ ت  ای َبسا بُســـــهولَ
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کام، سیر«! رَدد ز آساِیش و 
َ

گیَرد ِدلیر / َنگ کاِهلی پیشه  ر 
َ
گ آری، »َا

● »جاْن سپوز«
کاووس و ایرانیان به َدســِت  که  در ماَجــراِی َجنــِگ ماَزنــَدران، آنگاه 

گرفتار می َشــَوند و در َبنِد او و یارانش می ُافَتند، ِفردوســی  دیِو ســپید 

که دیِو سپید، می َفرماَید 

ــــــــــزار23
ُ
َخْنُجرگ َنّره دیــــــــــوان   ازان 

َده ودوهــــــــــزار َجْنگــــــــــی  َکــــــــــرد  زیــــــــــن 
ُ
گ

َکــــــــــرد هــــــــــدار 
َ

نگ َبــــــــــر  ایرانیــــــــــان   َبــــــــــر 
َکــــــــــرد24 تیمــــــــــار  ز  ُپــــــــــر  َسرکشــــــــــان  َســــــــــِر 

جاْن ســــــــــپوز انَدکــــــــــی  داِدشــــــــــان   خــــــــــوِرش 
روز25 بــــــــــه  روزی  گذاَرنــــــــــد  تــــــــــا  بــــــــــدان 

نَدکی جاْن سپوز« َیعنی چه؟
َ
»خوِرش دادشان ا

گویا َهمین  »جاْن ســپوز«، در شاهنامه، واژه ای اســت َغریب و َفرید. 

کتابخانۀ  َغراَبت نیز باِعث آمده است تا در َدستنوشِت شاهنامه ِی 

ــی 
ّ
زیــِن آن شــود و بْیــت بُکل

ُ
ــِی فلورانــس، نویِســِش دیگــری جاْیگ

ّ
مل

ِر ویراسِت ُاستاد دکتر َجالِل خاِلقِی 
َ

ذ
ُ

گردد، و آنگاه، از َرْهگ رگون 
َ
ِدگ

کی بوده و با ُحســِن َظّنِ فراوان به  که بر َهمین دستنوشــت ُمّتَ ق 
َ
ُمطل

یخِت دیگرگوِن بْیت و  نویِســش هاِی آن فراَهم آمده است،26 َهمین ر

23 . در شاهنامهِی چ ُمسکو : خنجرگذار.
یخت، نگر: ری میاِن این دو ر یِسشهاِی »خنجرگزار« و »خنجرگذار« و از براِی داو دربارۀ نو

گــوَدرز، چ: 2، تهــران:  ُســَخنی َچنــد دربــارۀ شــاهنامه، َعبدالُحَســیِن نوشــین، به کوِشــِش: م. 
ســاطیر، 1367 هـ.ش.، صص 71 - 75؛ و: واژه ناَمک )َفرَهنِگ واژه هاِی ُدشــواِر 

َ
ِانِتشــاراِت أ

شــاهنامه(، َعبدالُحَســْیِن نوشــین، چ: 2، تهــران: ِانِتشــاراِت ُمعٖیــن، 1386 هـ.ش.، صص 
388 - 392؛ و: یادداشــت هاِی شــاهنامه - بــا ِإصالحــات و افزوده هــا - ، َجــاِل خاِلقــِی 
ق، بخِش یُکم، چ: 1، تهران: َمرَکِز داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإســامی، 1389هـ.ش.، ص 57 

َ
ُمطل

و 58؛ و: َدفَتــِر ُخســروان، ُمَقّدمــه ]و[ ِانِتخــاب و توضیحات: دکتر َســّجاِد آْیِدْنلو، چ:1، 1390 
هـ.ش.، صص 754 و 755.

24 . در شاهنامهِی چ ُمسکو: 
+ َسران را همه بندها ساختند

چو از بند و بستن بپرداختند
یا این بْیت، از برافزوده ها باَشد. گو

25. شــاهنامۀ ِفردوســی )َمتِن ِانِتقادی(، َتحِت َنَظِر: ی. ا. ِبرِتلس، َتصحیِح َمتن به ِاهِتماِم: آ. 
ِبرِتلس - و - ...، ج 2، مسکو، 1962 م.، ص 87، ب 213 - 216.

یِســش هاِی َارَزنده و ِنژادۀ َهمین دستنوشــت که  ق، گاه از نو
َ
26. بماَنــد که ُاســتاد خالقــِی ُمطل

مــورِد تأییــِد برخی دستنوشــتهاِی َقدیِم دیگر نیز بوده اســت، ُعدولی نــاَروا کرده اند. ِإحصاِی 
َزنــده و ِنــژاده و َبرَرســِی َتحلیلــِی آنهــا، از بایســته هاِی شاهنامه شناســی  یِســش هاِی َار ایــن نو
یراستۀ  ق«سازِی شاهنامهِی و

َ
َکسان می کوَشند با »ُمطل که َبرخی  یژه در این سالها  است؛ بو

یراستهاِی شاهنامه را کاری »غیِرِعلمی«  ق، ُمراجعه به دیگر ُنسخه ها و و
َ
ُاســتاد خالقِی ُمطل

کاِدمیک، در شــأِن  یِر پوِشــِش کوَششــهاِی ِعلمی و آ رمی«ها! در ز
َ
َفرانماَینــد. اینگونــه »بازارگ

کســانی بدان ِاشــِتغال و ِاهِتمام داَرند و ای َبســا از ِقَبِل  هِل ِعلم« نیســت؛ ولی به َهر روْی، 
َ
»أ

آن، ِانِتفاع َهم. 
َبرَرســِی ُچنــان َمــواردی در ِپژوِهــِش ُاســتاد خاِلقی، َهــم بر َبصیــرِت ُعمومِی ما شــاهنامه خوانان 

یجی - َتبشیری! را َقدری َتعدیل یا موقوف می ُکَند. می افزاَید، و هم ُچنین ایستارهاِی َترو

رگون ســاخت. از یک ســو، روحّیــۀ َفرماْنُبرداری و 
َ
َهم َتِن ایشــان را ِدگ

کــه در آن گونــه زندگی َشــْکل گرفته  ِإطاَعــت و انقیــاِد بی قْیدوَشــرط 

بود، جاِی خود را به ُمحاَسباِت ُعرفی َتر داد. از سوِی دیگر، آن َمشِق 

ْحشــوری، دیگر در میاِن 
َ
ِانِضبــاِط ِنظامــی و َتمریِن َجنگجویی و ِسل

کــه از پادشــاهان َزمین گرفته و به زمیْنداری و کشــاَورزی و  َمرُدمانــی 

دامَپرَوری و َحّتٰی پیشــه هاِی سیاســی و دیوانی اشــِتغال یافته بودند 

کــه بــه ِاصِطــالح »َتخته قاپو« ُشــده بودنــد، ُوجود  و در میــاِن َقباِیلــی 

که می باِیســت شــورش و فتنۀ َافغانها  شــَکریانی 
َ
َنداشــت. َپســاْن تر ل

را ُفروبْنشــانند، از میــاِن َفرَزْنــدزادگاِن َهمیــن َمرُدمان َبرمی خاســَتند؛ 

که هیچ َتربَیِت َجنگی َندیده و َتجِربه ای َنَیندوخته بوَدند  َجماعتی 

ِی َافغانها،  یارو گر رو نســی َنداشــَتند. شگفت نیســت ا
ُ
و با َرزم آَوری أ

بر ُچنین لشــکریانی شکســت ُافَتد و به َدســِت ســپاِه َمحموِد َافغان 
که ُافتاد و ُشَدند!21 َهزیَمت َشَوند؛ ... ُچنان 

ــِل مهــّمِ برُافتــادِن پادشــاهِی 
َ
َغــَرض، بــی هیــچ  َشــک، یکــی از ِعل

ْ
ال

یــِخ ُقروِن  کــه بی ُشــْبهه ُمِهْم تریــن سلســلۀ فرماْنــَروا در تار َصَفویــان - 

خیــِر مــا بوده انــد و ُحکوَمِت ایشــان در َتعییِن َسرنوشــِت سیاســی و 
َ
أ

فرَهنگــِی ایرانیــان و از ُجملــه َبقاِی نــاِم َعزیِز »ایران« تأثیری شــگرف 

ک، ِعنایِت َدرخوری 
ْ
که ِزمامداراِن ُمل داشــته اســت22 - ، َهمین بود 

ْحشــوران و ِدلیراِن ایران چگونه کاِهلی پیشــه 
َ
نداشــتند بدین که ِسل

کام ســیری نداَرند و َعلٰی َرغــِم َبرخورداری از  گرفته انــد و از آســایش و 

سِلَحۀ کارآمدتر، در براَبِر شورشیاِن َافغان نیز تاِب پایداری 
َ
توپخانه و أ

َنخواَهند داشت. 

ِانِتشــاراِت  یــخ و َفرَهنــگ، ُمْجَتبــٰی مٖیُنــوی، چ: 3، تهــران: شــرَکِت ِســهامِی  تار 21 . َســنج: 
خوارزمی، 1369 هـ.ش.، ص 282 و 298. 

َجــّل، َجال الّدیــِن ُهمایــِی اصفهانــی )1317 - 1400هـــ.ق. / 1278 - 
َ
22 . ُاســتاِد َعّامــۀ أ

ــِد َحــواِدث و َوقاِیــع و 
َ
یــِخ اصفهــان ) ُمَجّل 1359هـــ.ش.( - َطــاَب َثــَراه - ، بَصراَحــت در تار

ُحّکام و َسالطیِن اصفهان، به کوشِش: ماْهُدْخت بانو ُهمایی، چ: 1، تهران: ِپژوِهشگاِه ُعلوِم 
عاِت َفرَهنگی، 1395 هـ.ش.، ص 433( َمرقوم داشته است:

َ
ِإنسانی و ُمطال

یخِی ایران ... است«. دواِر تار
َ
ّیه، از هر حیْث بزرگ ترین و ُمَشعَشع تریِن أ رۀ سلطنِت َصَفو »دو

ِد َحواِدث 
َ
یِخ اصفهان ) ُمَجّل عنی: تار

َ
ُاســتاِد ُهمایــی، در جاِی دیگر از َهمان تألیِف ُمنیــف، أ

ُمناَســَبِت  بــه  هـــ.ش.، ص 605(،  َســالطیِن اصفهــان، چ: 1، 1395  و  ُحــّکام  و  َوقاِیــع  و 
ِت سیاسی که  فت وگوْی از ِدلَبســتگی هاِی ایرانیان به دودماِن َصَفوی و مایه ای از َمشــروعّیَ

ُ
گ

ِگِرْه خورده بود، َمرقوم فرموده است: یان  تا سالها َبعد به هرگونه ِانِتساب به َصَفو
که این دودمان چه  ز بر حْیرَتم می افزاَید  زبه رو ّیه رو یِخ َصَفو عاِت ُممَتّدِ تار

َ
»نگارنده در َطّیِ مطال

انــدازه در ُقلــوِب ایرانیــان جا داشــتند که هرکس از هرُکجا به عنواِن ِانِتســاب بــه این خانواده 
ّیه هم َرســم بــود که در  نــد می کرد، َســر و جــان در َقَدمــش ِنثار می کردنــد. تا زماِن قاجار

َ
َســر ُبل

ناَر اهلُل َبراهٖیَنُهم - ُخطبه خوانده می ُشــد. ِســّرِ 
َ
ّیه - أ عیــاد و ُجمعه هــا بــه ناِم َســاطیِن َصَفو

َ
أ

پیشــرفِت ایــن خانــدان را از همیــن ُنفــوِذ َمعَنــوی باید جســتجو کرد، نــه از عواِمِل سیاســی و 
نظامی و مذهبی و غیره!!«.

فت وُشــنود بســیار اســت؛ لیــک 
ُ
گ یــان، جــاِی  ت و َضعــِف پادشــاهِی َصَفو بــارۀ ِنقــاِط ُقــّوَ َدر

ثیــِر ُبنیادیــِن ایشــان را در ِإحیــاِی ایــراِن سیاســی و 
ْ
هــِل ِاصِطــاح، َتأ

َ
َحــدی از أ

َ
ر می داَنــم أ دو

زگاِر ُکنونی ِامِتداد یافته  زنده گردانیــدِن یکپارچگــِی ایــن ُهمایون بوم و َبِر باَارج و َفر - که تــا رو
ٍد َو  ِدنا ُمَحّمَ یش داراد! بَحّقِ َســّیِ اســت )و ُخدایــش از َبدِســگالی هاِی َبدخواهــان در َپناِه خو

مجاد!( - ، نادیده َتواَند ِانگاشت. 
َ
آِلِه األ



وخزاب نا ِی َی ْبخخپخ ش خژاوی ا   خ ی وخ ْنااب  نخپْم خْخ َی خ انا خوی  َ ناوزتْش
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ْینی هم، در شاهنامه ِی ویراستۀ خویش، که  زنده یاد دکتر َعزیزاهلِل ُجَو

یکَســره بر َدستنوشــِت فلورانس تکیه داَرد، َبل بازخوانی و بازوٖیرایِی 

آن َدستنوشــِت ناَتمام اســت، »خورش دادشان لختکی از َسُبوس / 

کرده است.32  گذارند روزی ببوس« َضبط  بدان تا 

یخِت  که بیش وَکم روشــن اســت.33 »بوس« نیــز ر َمعنــاِی »َســبوس« 

ت و 
َ

دیگــری اســت از »ُبــؤِس« َعَربــی بــه َمعنــاِی َســختی و َبال و شــّد

ُعســَرت و نیازمندِی َشــدید که در متنهاِی فارســی، اینجا و آنجا، به 

کار رفته است؛ از ُجمله در شاهنامه. َپس »خورش دادشان لختکی 

از َســبوس / بــدان تــا گذارنــد روزی بــه بــوس«، یعنی: به عنــواِن ِغذا 

َتکــی را در َســختی و َبال ســَپری 
َ

اندکــی َســبوس بــه ایشــان داد تــا ُمّد
ُکَنند.34

بــه  خویــش،  ویراســتۀ  شــاهنامهِی  در  جْیحونــی  ُمصَطفــٰی  ُاســتاد 

ی از َدستنوشــِت فلورانــس و البّته با خواِنشــی ُمَتفاوت از آنچه  پْیــرو

یخِت »خورش دادشان  در این َدستنوشــت َثبت افتاده، بْیت را به ر

کرده اند؛  لختکــی از َســبوس / بدان تــا گذارند روزی بیوس« َضبــط 

کــه بــه ُمناَســَبِت  کی و بازنگرانــه  فتــاری ِاســِتدرا
ُ
گ لیــک َپســاْن تر در 

ُمطالعه و َتطبیِق دستنوشِت شاهنامهِی دانشگاِه َسْن ژوِزِف َبْیروت 

ــم آَورده و در آن از پــاره ای از ِاختیــاراِت پیشــیِن خویش ُعدول 
َ
بــه َقل

کرده اند،35 از این َضبط نیز ُرخ َبرتافته و نوشته اند:

زیبــاِی  و  کهــن  ترکیــِب  می کــردم،  انتخــاب  را  متــن  کــه  »زمانــی 

بوالقاِسِم 
َ
ِم 614]هـ.ق.[(، َحکیم أ ِخ[ ُمَحّرَ 32 . نگر: شاهنامه )از َدستنویِس موزۀ فلورانس ]ُمَوّرَ

ْینی، ج3، چ: 7،  ِم: دکتر َعزیــزاهلِل ُجَو
َ
ِفردوســی، َتصحیــح و گــزارِش واژگاِن ُدشــوار و ... به َقل

تهران: ِانِتشاراِت داِنشگاِه تهران، 1392هـ.ش.، ص 230، ب 218.
یند  گو که از َفرَهنگها َبرمی آَید، ُنخالۀ هر چیز را  33. »َسبوس« و »َسبوسه« و »َسپوس«، آْنسان 
نُدم و جِو آردکرده را که پس از بیخَتن در ِغربال می ماَند ُخصوًصا. 

َ
ُعموًما، و ُنخاله و پوسِت گ

که و  ب و ُدُرشت و ناَهموار و خا
ْ
َمقصود از »ُنخاله« نیز همانا پوسته ها و پاره هاِی َزفت و ُصل

ُخرده هایی است که در ِغربال می ماَند. از َهمین جاْی نیز َهست که در َتداُوِل عاّمه، آدمیاِن 
َیند! ُدُرشتخوِی ناَتراشیده و ناَفرهیخته را »ُنخاله« می گو

یژه پوسِت  ق، نوشته اند: »سبوس ... یعنی »پوسِت غّات« بو
َ
در این که آقاِی دکتر خالقِی ُمطل

گنــدم و جــو« )یادداشــت هاِی شــاهنامه - بــا ِإصالحــات و افزوده ها - ، بخــِش یُکم، چ: 1، 
تهران: َمرَکِز داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإســامی، 1389هـ.ش.(، َانَدَکک ُمســاَمَحتی َهســت؛ چه، 
از َقضا آنچه »ســبوس« را بماَننِد ُمقَتضاِی ُمراد در این َمقام، َخِشــن و ُدشــوارگوار می ســاَزد، 
که در َبیاِن آقاِی دکتر خالقِی  بی و ُدُرشــتی و ناَهموارِی َســبوس راِجع اســت، 

ْ
به َزفتی و ُصل

ق َملحوظ نگردیده.
َ
ُمطل

یش، بْیت را اینگونه َمعنی کرده  یراستۀ خو ینی، در حاشیۀ َمتِن و 34. زنده یاد دکتر َعزیزاهلِل جو
ز را بســختی بگذرانند« )نگر:  اســت: »دیو به ایرانیان قدری َســُبوس خورانید تا بلکه یک رو
ْینی، ج3، چ: 7، تهران: ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه تهــران، 1392هـ.ش.،  شــاهنامه، َتصحیِح ُجَو

ص 230، ب 218، هاِمش(. 
َکما َترٰی«! بۀ ُعلوِم َقدیمه: »و ُهَو 

َ
به َتعبیِر ما َطل

زاِرِش َهمین بْیت نوشته: 
ُ
گ رده است، در  که بْیتهاِی شاهنامه را به َنثر درآو آن َفقید، در َبخشی 

زگار بر آنان بســختی بگذرد« )همان،  ز لختی َســُبوس بــه ایرانیان می خورانیدند تــا رو »هــر رو
قَرب به َصواب است.

َ
که می بینید - أ همان ج، ص 26(؛ و این، - ُچنان 

َدبــی )َمَجّلۀ ِعلمی - ِپژوِهشــی(، ش174، پاییِز 1390 هـ.ش.، صص 
َ
35 . نگــر: ُجســتارهاِی أ

ِم ُمصَطفٰی جْیحونی(.
َ
65 - 100)/َمقالۀ »ُمباَرْک  فال )ُنسخۀ نویافتۀ َسْن ژوِزف(« به َقل

یج گردد27 و نویِسِش »جاْن سپوز« از دیدۀ  نویِسِش ُنسخۀ فلورانس ترو

َکسان دور ماَند. بسیاری 

َنُخســتین چــاِپ ویراســِت  ــق، در 
َ
آقــاِی دکتــر َجــالِل خاِلقــِی ُمطل

َکرده اند: َنُخستیِن َتصحیِح خود، بْیت را اینگونه َضبط 

َســــــــــَبوس از   خــــــــــورش دادشــــــــــان لختکــــــــــی 
بــــــــــوس28 بــــــــــه  گذارنــــــــــد روزی  تــــــــــا  بــــــــــدان 

که ای َبسا از ُبْن  در چاپهاِی سَپســیِن ویراسِت یادُشده، »َسَبوس« - 

غِزشی ُحروْفنگاشتی بوده باَشد - ، جاِی خود 
َ
َبِر باِی آن خاسته از ل َز

را به »َسبوس« داد.29

یخت  در ویراســِت ُدُوِم َتصحیــِح شاهنامه شــناِس َمذکــور، َهمیــن ر

ِی  ردیده اســت َتنها با افزایِش نشــاِن ُســکون / َجزم ) ْـ ( َبر رو
َ
گ َتکرار 

ُدُومین داِل »دادشان«؛30 َیعنی:

َســــــــــبوس از  داْدشــــــــــان لختکــــــــــی   خــــــــــورش 

بــــــــــوس بــــــــــه  روزی  گذارنــــــــــد  تــــــــــا  بــــــــــدان 

ق از َدستنوشــِت 
َ
ایــن »لختکــی از َســبوس« را آقاِی دکتر خاِلقِی ُمطل

ِی فلورانس برگرفته و َبر َضبِط همۀ دیگر َدستنوشــتهاِی 
ّ
کتابخانــۀ مل

کهن و ُمعَتَبِر شاهنامه َترجیح داده است.

شــاهنامه ِپژوِه  آن  کــه  شــاهنامه  ُمهــّمِ  َدستنوشــتهاِی  دیگــر  َهمــۀ 

و  گرفتــه  کار  بــه  »پیراِیــِش« شــاهنامه  و در دو  دیــده  ر 
َ
ُجســت وجوگ

کــرده اســت، بر ُبنیــاِد َتصریِح خــوِد آقاِی  ــزاِرش 
ُ
گ رسانیهاشــان را 

َ
دگ

ــق در هــردو »پیرایشـ«ـــشان از شــاهنامه، بــه جاِی 
َ
دکتــر خاِلقــِی ُمطل

»لختکی از َســبوس«، »اندکی جان سپوز« )و البّته یک ُنسخۀ درجۀ 

که به جاِی »به بوس«،  َکما این  ُدُوم: »اندکی جو ســپوز«( داشــته اند؛ 
کرده بوده اند.31 »به روز« َضبط 

زیده ها و َدرسنامه ها. نمونه را، نگر: 
ُ
گ 27. از ُجمله در َبرخی از 

َدفَتِر ُخســروان، ُمَقّدمه ]و[ ِانِتخاب و توضیحات: دکتر َســّجاِد آْیِدْنلو، چ:1، 1390 هـ.ش.، ص 
367، ب 918؛ و: شــاهنامه )1(: نامــَور نامــۀ شــهریار، ُمَقّدمه، ِانِتخــاب و توضیحات: دکتر 

َسّجاِد آْیِدْنلو، چ: 1، تهران: َسمت، 1394 هـ.ش.، ص 74، ب 162. 
ق، َدفتِر دّوم - کذا بَتشدید 

َ
بوالقاِســِم ِفردوسی، به کوِشــِش: َجاِل خاِلقِی ُمطل

َ
28 . شــاهنامه، أ

یورک، 1369هـ.ش.، ص 16، ب 214. کالیُفرنیا و نیو الواو - ، چ: 1، 
ق ، چ: 3، تهران: َمرَکِز 

َ
بوالقاِسِم ِفردوسی، به کوِشِش: َجاِل خاِلقِی ُمطل

َ
29 . َســنج: شــاهنامه، أ

داِئرة الَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسامی، 1389هـ.ش.، 2 / 16، ب 214.
یراسِت ُدُوِم َتصحیِح  ق - و

َ
بوالقاِسِم ِفردوسی، پیراِیِش: َجاِل خاِلقِی ُمطل

َ
30. نگر: شاهنامه، أ

ق - ، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1393هـ.ش.، 1 / 207، ب 213.
َ
خاِلقِی ُمطل

ق ، چ: 3، تهران: َمرَکِز 
َ
بوالقاِســِم ِفردوســی، به کوِشــِش: َجاِل خاِلقِی ُمطل

َ
31 . نگر: شــاهنامه، أ

بوالقاِســِم 
َ
داِئرةالَمعــاِرِف ُبــُزرِگ ِإســامی، 1389هـــ.ش.، 2 / 16، ح 30 و 31؛ و: شــاهنامه، أ

ــق - ، چ: 
َ
یراســِت ُدُوِم َتصحیــِح خاِلقــِی ُمطل ــق - و

َ
ِفردوســی، پیراِیــِش: َجــاِل خاِلقــِی ُمطل

ِانِتشــاراِت ُســَخن، 1393هـــ.ش.، 1 / 934؛ و: یادداشــت هاِی شــاهنامه - بــا  1، تهــران: 
ق، بخِش یُکم، چ: 1، تهران: َمرَکِز داِئرةالَمعاِرِف 

َ
ِإصالحات و افزوده ها - ، َجاِل خاِلقِی ُمطل

ُبُزرِگ ِإسامی، 1389هـ.ش.، ص 410.



وخزاب نا ِی َی ْبخخپخ ش خژاوی ا   خ ی وخ ْنااب  نخپْم خْخ َی خ انا خوی  َ ناوزتْش

سال بیست و هشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر121641396

ک اســت - تامارزو، تامــارزه( مرا بــه گزینِش وجِه یگانۀ ُنســخۀ  کــه آرزومنــِد انــدک خورا »روزی بیــوس« )کســی 

ق نگه 
ّ
که »جان سپوز« یعنی »نیمه جان نگه دارنده« و »آنچه جان را در هوا و معل فلورانس واداشت، در حالی 

مــی دارد« نیــز ترکیبــی کهن اســت و »روزی به روز گذاردن« نیز عبارتی شــاهنامه ای اســت و بهتــر بود از َضبِط 
ی می کردم«.36 کنون سن ژوزف نیز آنها را تأیید می کند، پیرو که ا ِت ُنسخه ها  کَثرّیَ

َ
أ

می نویسم:

یا به َتعبیِر ُاستاد جْیحونی: »وجِه یگانۀ ُنسخۀ  که نویِسِش َمسطور در َدستنوشِت فلورانس،  ُدُرست آنست 

که َبعِض دیگر ُاستادان  که ایشان می خواَنند، و نه »روزی  ببوس«  فلورانس«، در واِقع، نه »روزی بیوس« است 

فته اند. از ُبن، در دستنوشِت یادُشده َحرِف پس از »ب«، ُنقطه َنداَرد،37 و آن را َهم »روزی بیوس« و 
ُ
گ خوانده و 

ِعلُم ِعْنَد اهلل.
ْ
َهم »روزی  ببوس« می توان خواْند؛ ... البّته شاید خواِنِش »روزی  ببوس«، َبیوسیده تر باَشد! ... َو ال

که از یْک ســوْی، قافیه ســاختِن »َســبوس« را با »بوِس« تازی َمرجوح  َکّزازی  باری، ُاســتاد دکتر میرَجالل الّدیِن 

و از َپَســنِد ســخنداناِن دیرین دور می داَنند، و از ســوِی دیگر، به نژادگِی آن »َســبوِس« فلورانســی می گراَیند، به 

یختی است َمفروض از َهمان »سبوس«( َبَدل  َحدس و قیاِس خویش، »َســبوِس« فلورانســی را به »سبوز« )که ر

ف و َتبدیِل پنداْرُبنیاِد  یختِن نویســِش َدستنوشــتها و َتَصّرُ کرده اند تا با »روز« قافیه َشــَود، و بْیت را از راِه َدرَهم ر

یخت درآورده اند: خویشتن، بدین ر

ســــــــــبوز از  ْختکی 
َ
ل دادشــــــــــان  گذارنــــــــــد روزی بــــــــــه روز38خورش  بــــــــــدان تا 

ْیِه غاِلِب َدستنوشــتهاِی ُمعَتَبِر شــاهنامه اســت، بــه عنواِن 
َ
َفٌق َعل کــه نویِســِش ُمّتَ ایشــان واژۀ »جــان ســپوز« را 

زیر پاُســخ 
ُ
گ »واژه ای ... برســاخته و ناشــیوا و بی کارُبرد« یکَســره از چشــم انداخته اند39 و هیچ بدین ُپرِســِش نا

ران باَیــد در َتبدیِل َضبطی ســاده به َضبطی غاِمــض و به قوِل 
َ

کــه چــرا و به چــه انگیزه ای رونویســگ نگفته انــد 

ایشان: »برساخته و ناشیوا و بی کارُبرد«، ُچنین با یکدیگر َهمداستان ُشده و بوارونۀ »َمنِطِق شناختۀ َتبدیل و 

کرده باَشند. َتحریف در ُنسخه هاِی خّطی« َعَمل 

َکّزازی به  بــه بــاَوِر ایــن داِنش آموز، َضبِط َدستنوشــِت فلورانــس و َضبطهاِی ُمْشــَتّق ازآن - چونان آنچه ُاســتاد 

یخِت ُدُرســِت ُســرودۀ فردوســی، نیســت؛ و آن  صیــل و نماَینــدۀ ر
َ
َحــدس و قیــاِس خویــش َبرســاخته اند - ، أ

ر آنگاه که 
َ

َکرد! َمگ »لختکی از َســبوِس« فلورانســی، کاِم خواَنندگاِن ُسخْن َســنِج شــاهنامه را شــیرین َنخواَهد 

ُکنیم و از خود نُپرســیم که چرا رونویســگراِن َهمۀ دستنوشــتهاِی برتِر شــاهنامه باَید سخنی  آســاْنگیری پیشــه 

َکْم کارُبرد، َبل  واَرنــد و آن را به واژه ای ویــژه و 
ُ

ســاده و پیِش پاُافتــاده چــون »لختکــی از َســبوِس« را َبرَنتاَبند و َنگ

ناَمفهوم، َبَدل ساَزند!!!

ران، 
َ

کی را، رونویسگ ِگِرْهنا مانیَدنی است که بْیتی ُچنان ساده و روان و َبرکران از َهرگونه پیِچش و 
ُ
گ آیا براستی 

گر نه هول انگیز!  ک ساَزند و بویژه از پیِش خود واژه ای َغرابْت خیز - ا ِگِرْهنا بوارونۀ خوی و خٖیِم خویش، آْنسان 

مانیَدنی تر آن است که واژۀ َغریب 
ُ
مان َنمی ُکنم! ... گ

ُ
- چون »جاْن سپوز« را در آن بَخالَنند و بسپوَزند؟!! ... گ

ِف بسیار ُجزئی. 36. َهمان، ص 76 و 77، با َتَصّرُ
رداِن تیره و َرنگ آمیزی ُشــدۀ 

َ
ِت َدستنوشــِت فلورانس َعرض می ُکَنم، نه چاپ / ُنســخه َبرگ کْیفّیَ یِر َرنگِی با 37. این را بر پایۀ ُمشــاَهَدۀ َشــخصی در َتصو

صلی به َدســت نمی ِدَهــد؛ هرَچند که در آن 
َ
آن کــه دانشــگاِه تهــران در دْی مــاِه 1369 هـ.ش. ُمنَتِشــر کرد و گاه ُجز َپرهٖیبی َمهیب و ناَمقروء از ُنســخۀ أ

رَدنبو! َهم، ِنعمتی بود و َغنیَمتی!!! رداِن تیره گوِن َز
َ
َکّر و َفّری داشَتند، َهمان ُنسخه َبرگ ز  کوَته اندیش بیش از امرو که فردوسی ستیزاِن  سالهاِی ُعسَرت 

ُکُتِب ُعلوِم ِإنسانِی  یِن  عه و تدو
َ
َکّزازی، ج 2، چ: 6، تهران: سازماِن ُمطال زارِش شاهنامۀ ِفردوسی(، دکتر میرَجال الّدیِن 

ُ
گ یرایش و  38 . نامۀ باستان )و

داِنشگاهها )َسمت( / مرکِز َتحقیق و توسعۀ ُعلوِم ِإنسانی، 1390 هـ.ش.، ص 61، ب 1097.
یهاست، َشرحی نوشته اند در: َهمان نامۀ باستان ج 2، چ: 6، 1390 هـ.ش.، صص 373 - 375. که ُپشتوانۀ این َدستکار  ایشان دربارۀ ِانگاره هایی 

39. َسنج: نامۀ باستان، ج 2، چ: 6، 1390 هـ.ش.، ص 374.

ـــــْجَعان« 
ُّ

»الش از  او  َمقصـــــوِد 
جاع«(، َرزم آوران 

ُّ
)َجمِع »الش

و َمرداِن َجنگی نیست و رای 
و ِخـــــَردَورزی را َبـــــر ِدالوری و 
َبرتری  َجنـــــگاوران  شـــــهاَمِت 
ُمَتَنّبـــــٖی  آیـــــا   ... نمی ِنَهـــــد؟ 
در ُمخاَطَبـــــِت َســـــْیف الّدولۀ 
َحْمدانی که از روم بازمی َگشته 
که  است و در آغاِز چکامه ای 
کارزار و َجنگاورِی  در ستایِش 
او  یـــــاراِن  و  َســـــْیف الّدوله 
ت و 

َ
ســـــاخته اســـــت، از ُجـــــرأ

ن 
َ

ُسخ هاَمتان« 
َ

»باش هاَمِت 
َ

ش
هاَمت و شیرِدلِی 

َ
می گوَید یا ش

ُکـــــدام   ... »َجنـــــگاوران«؟ 
ْنَسرایی 

َ
ُسخ ِن 

َ
ُســـــخ به  َمعنی 

ـــــِب  ّیِ
بوالّطَ

َ
َســـــرآَمد چونـــــان أ

د بود؟ 
َ
ُمَتَنّبٖی شـــــاَینده تر َتوان

ماســـــت!
ُ

ش بـــــا  داَوری   ...
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ُکَند، و آن »لختکی از َسبوِس« فلورانسی  یخِت نژادۀ ُسَخِن َسرایندۀ شاهنامه را آینگی  و َفریِد »جاْن سپوز«، ر

کرده باَشد تا به یارِی آن، از دسِت این واژۀ »جاْن سپوِز« ناآشنا  پا  ماَنت َدست و
َ
را، رونویسگری آساْنخواه و بی أ

جان بَبَرد! 

که باَیَدش بر »لختکی از َسبوِس«  ُکَهن و َارْجداِر شاهنامه است  »جاْن ســپوز«، نویِســِش ُدشواِر َدستنوشتهاِی 

فلورانسی َبرَتری داد و به آییِن ِپژوهشیان، در ُجست وجوِی َمعناِی َصحیِح آن َبرآَمد.

ُبْنــدارِی ســپاهانی، َترُجمــاِن شــاهنامهِی فردوســی به زبــاِن َعَربی، َترَجمــۀ این ِفْقــره را در الّشــاهنامه َنیاورده 

کرد. کهنگی و َارجمندی اش، در این باره هیچ یاری َنتواَند  است.40 پس الّشاهنامه، با َهمۀ 

که می دانید و در فرهنگها نوشــته اند - یعنی: چیزی را بُعنف و زور در  یَدن« - ُچنان  یَدن« و »َدرســپوز »ســپوز

چیزی دیگر ُفروُبرَدن.

شیِخ شیراز، َسعدی، در بوستان َفرموده است: 

ُخفت و  َکرد  َمــــــــــن  عْیِب  َقفا  َدر  فتَبدی 
ُ
گ کــــــــــه آوْرد و  َبَتــــــــــــــــر زو َقرینــــــــــی 

فتــــاد  َرْه  در  و  افَکْنــــــــــــــــد  تیـــــری  ُوجــــــــــوَدم نیــــــــــــازْرد و َرنَجــــــــــــــــــــم َنداد یکی 

َمن ســــــــوِی  وآَمــــــــــــــــدی  َبـــرداشتی  َمن!41 تو  َپهلــــــــــوِی  به  َدرســــــــــپوزی  َهمی 

ِق راْنَدن نیز هست. چه پیش راْنَدن و چه َپس راْنَدن.
َ
یدن« به َمعناِی ُمطل »سپوز

که می َفرماَید: از َمثَنوِی پیِر ُهژیِر َبلخ، مولوی، َمنقول است 

َکْهدانهاِی خویش!42می َبَرنــــــــــــَدش، می سپــــــــــــــــوَزنَدش به پیش  که برو ای َســــــــــگ! به 

یدن«  حوظ بوده اســت؛43 لیک »ســپوز
ْ
کــه می بینیــد - پیش راْنــَدن َمل ــواِه َمثَنــوِی َمعَنــوی - ُچنــان 

ُ
گ در ایــن 

بــه َمعنــاِی َپس راْنــَدن هــم در زبــاِن فارســی بــه کار می رفته اســت و واژگانی چون »ســپوزگار« و »ســپوزگاری« و 

یدن« است. که در َفرَهنگها آمده است، از َدِر همین َمعناِی »سپوز »دورسپوز« و »دورسپوزی« 

ُکَند؛44  خیر 
ْ
کار َتأ کارها را باز َپس انداَزد و و در  که  َکسی  »سپوزگار« )از: »سپوز« + »گار«ـ پسونِد ُمبالغه ـ( یعنی: 

َوقت 
ْ
کار است، َبرابِر »ُمماطله« و »َدْفع ال که َعَمِل سپوزگار و َهمان دیرکشانیدِن  و از همین جا، »سپوزگاری« را 

َکردن« شُمرده اند.45و46 

فته است:
ُ
گ خی 

ْ
بوَشکوِر َبل

َ
أ

ة، 1350 و 1351 هـ.ق.، 1/ 110. ّیَ 40 . َسنج: الّشاهناَمه، الُبندارّی ط: 1، القاِهَرة: مطبعة داِر الُکُتِب الِمصر
َســۀ  ْمشــاهی[، چ: 15، تهران: ُمَؤّسَ یِر َنَظِر: َبهاءالّدیِن ُخّرَ دَعلِی ُفروغی ]با َهمکارِی: َحبیِب َیْغمایی[، ]باْزچاپ ز کّلّیاِت َســعدی، به  ِاهِتماِم: ُمَحّمَ  .41

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 310 و 311.
َ
ِانِتشاراِت أ

یدن«. َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »سپوز
ُ
42. ل

ینولد. ا. نیکلســون، چ:  ِد ]َبلخی َمشــهور به[ مولوی، به َتصحیِح: ر د بِن ُمَحّمَ 43 . در َبعــِض ُنَســِخ َمثَنــوی )َســنج: َمثَنوِی َمعَنوی، َجال الّدیــن ُمَحّمَ
ر نیز ُمْحَتَمل است.

َ
5، تهران: ِانِتشاراِت ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، ص 801( »... می سپوَزنَدش به نیش« آمده است. در این صوَرت، َمعناِی دیگ

میرَکبیر، 
َ
َســۀ ِانِتشــاراِت أ ِد ُمعٖین، چ: 5، تهران: ُمَؤّسَ ص به »ُبرهان«، به  ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ ِ

ّ
ِف َتبریزی ُمَتَخل

َ
دُحَســْین بِن َخل ر: ُبرهاِن قاِطع، ُمَحّمَ

َ
44 . نگ

1376 هـ.ش.، 2 / 1091، َمتن و هاِمش.
ت«.

َ
َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »سپوزگاری« و »ُمماِطل« و »ُمماَطل

ُ
45 . نگر: ل

ِم[: دکتر َبهراِم 
َ
یســی و واژه نامه ]به َقل ُبرِد »ســپوزکار/ spōzkār« در زباِن َپهلوی )نگر: کارنامۀ َارِدشــیِر باَبکان، َترَجَمه ]و[ آوانو کار 46 . َهمُچنین َســنج با 

َســۀ ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه تهران ،1390هـ.ش.، ص 106 و 107(؛ و نیز َســنج با »ســپوختن/ spōxtan« در َهمان زبان )نگر:  َفَره وشــی، چ:5، تهران: ُمَؤّسَ
کارنامۀ َارِدشیِر باَبکان، َهمان چ، ص 12 و 13(.

ـــــک، 
َ

بـــــی هیچ  ش َغـــــَرض، 
ْ
ال

فتادِن 
ُ
ِل مهـــــّمِ برا

َ
یکـــــی از ِعل

کـــــه  پادشـــــاهِی َصَفویـــــان - 
ـــــْبهه ُمِهْم ترین سلســـــلۀ 

ُ
بی ش

خیِر 
َ
أ روِن 

ُ
ق تاریِخ  در  َروا 

ْ
فرمان

ما بوده اند و ُحکوَمِت ایشان 
در َتعییِن َسرنوشـــــِت سیاسی 
و فرَهنگِی ایرانیان و از ُجمله 
َبقاِی ناِم َعزیِز »ایران« تأثیری 
شگرف داشته است - ، َهمین 
ک،  کـــــه ِزمامـــــداراِن ُملْ بـــــود 
ِعنایـــــِت َدرخوری نداشـــــتند 
و  ْحشـــــوران  ِسلَ کـــــه  بدیـــــن 
کاِهلی  ِدلیراِن ایـــــران چگونه 
گرفته اند و از آسایش و  پیشه 
کام ســـــیری نداَرند و َعلٰی َرغِم 
و  توپخانـــــه  از  َبرخـــــورداری 
کارآمدتـــــر، در براَبـــــِر  ســـــِلَحۀ 

َ
أ

فغـــــان نیـــــز تاِب  شورشـــــیاِن اَ
داشـــــت.  خواَهند 

َ
ن پایداری 
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بهتــر فهمیــده میشــود تــا از آنچــه فرهنــگ انجمــن آرا در ایــن بیــت 

کارها را پس اندازد  که  کسی است  کار  کرده )سپوز  خالنیدن ترجمه 

کند(. )فرهنگ شاهنامه، ص ٩٩( و تأخیر 

َغْت نامۀ ِدْهُخدا َتصریح نکرده اند که این کدام فرهنِگ شاهنامه 
ُ
در ل

فتآَورد کرده اند؛ لیــک از َقراِئن َبرمی آَید که َمقصود، 
ُ
گ کــه از آن  اســت 

َهمانــا فرهنِگ شــاهنامهِی فراَهم آوردۀ زنده یاد دکتــر صاِدِق ِرضازادۀ 

َغَمه ای است از یادداشتهایی که نامُبرده با َبهره گیری 
ْ
َشَفق باَشد که ُمل

تِی  ِف آلمانی و برخی فرهنگهاِی ُسّنَ
ْ
از َفرَهنِگ شاهنامهِی فریْتس ُول

ه َچندان مورِد ِعناَیِت 
َ
صال

َ ْ
کرده، و از َهمان آغاز نیز ِبال خودمان َتهّیه 

کتابی اســت بیش وَکم َفراموْش ُشــده و  کنــون  هــِل َفــن واِقع َنُشــد؛ و ا
َ
أ

کنون َمرا به این َفرَهنِگ شــاهنامهِی فراَهم آوردۀ  َمــدروس. باری، َهم ا

که در میاِن راْیَمندان به َپریشــانی و نابسامانی  دکتر ِرضازادۀ َشــَفق - 

مان َشَوم که 
ُ
ُشــهره است53-، َدســتَرس نیســت، تا از این َمعنی بی گ

کتاب بوده است یا َنه. فته از َهمان 
ُ

فتآَورِد پیشگ
ُ
گ

که:  فته َنباَیدم ِنهاد 
ُ
گ نا

ایــن  آن،  و  َهســت؛  ِنقاشــی  نیــز، جــاِی  فتــآَورد 
ُ
گ و  توضیــح  آن  در 

َبعــِض  نویِســِش  »درد«،  بســپوختند«،  درد  همــه  »بــدارو  در  کــه 

که در  َدستنوشتهاســت، و َبعــِض دیگــر، »درز« داَرنــد.54 البّتــه، این 

که از َبعِض  هی  اینجا »َدرز« ُدُرســت اســت یا »َدرد« - َعلٰی َرغــِم َتَوّجُ

کرده است55-، به ماَنحُن فیه ِارِتباطی َوثیق  ب 
ْ
شــاهنامه ِپژوهان َجل

َنداَرد؛ و بهتر آن است تا َبر َسِر »جاْن سپوز« َشویم:

ُاســتاِد َارجمنــِد واژه شناســم، آقــاِی دکتــر َعلــِی ِرواقــی، در َفرَهنــِگ 

شاهنامه، در توضیِح »جاْن سپوز« نوشته اند: 

»بخور و نمیر. سپوختن به َمعنِی دورکردن و دفع کردن است؛ صفِت 

ِی جــان می کاَهــد و َانــَدک َانــَدک جــان را از بیــن  کــه از نیــرو چیــزی 
می برد«.56

بانــو ِمْهرِی ِبْهَفر، در توضیِح واژۀ »جاْن ســپوز«، َهمــان »مهلْت بخِش 

53. دربارۀ این َفرَهنگ، نگر: ُسَخنی َچند دربارۀ شاهنامه، َعبدالُحَسیِن نوشین، به کوِشِش: 
ســاطیر، 1367 هـــ.ش.، صــص 97 - 99؛ و: ســیُمرغ 

َ
گــوَدرز، چ: 2، تهــران: ِانِتشــاراِت أ م. 

)َنْشــرّیۀ ُبنیاِد شــاهنامۀ فردوسی(، ش1، 25 ِاســَفندماِه 1351 هـ.ش.، صص 106 - 111 / از 
ِم دکتر َعلِی ِرواقی؛ و: َفرَهنِگ شاهنامه، دکتر 

َ
َمقالۀ »نگرشــی در َفرَهنگهاِی شــاهنامه« به َقل

َعلِی ِرواقی، چ: 1، 1390 هـ.ش.، 1 / بیســت؛ و: نامۀ َفرَهنِگســتان، ش 15، تابســتاِن 1379 
هـ.ش.، ص 50 و 51 / از َمقالۀ »نگاهی به فرَهنگهاِی شــاهنامه - از آغاز تا امروز ـ«، نوشــتۀ 

بوالَفضِل َخطیبی.
َ
أ

ق، با ُمَقّدمۀ: ِإحســاِن 
َ
بوالقاِســِم ِفردوســی، به کوِشــِش: َجاِل خاِلقِی ُمطل

َ
54. نگر: شــاهنامه، أ

یورک، 1366هـ.ش.، ص 268، ب 1478. یارشاِطر، َدفتِر یُکم، چ: 1، نیو
ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه تهــران،  ْینــی، ج3، چ: 7، تهــران:  شــاهنامه، َتصحیــِح ُجَو 55. َســنج: 

1392هـ.ش.، ص 230، ب 218، هاِمش.
56 . َفرَهنِگ شاهنامه، َعلِی ِرواقی، چ: 1، 1390 هـ.ش.، 1 / 726.

َدْهــــــــــر  بــــــــــه  ســــــــــپوزگار  باَشــــــــــد   َهرکــــــــــه 

َزْهــــــــــر47  چــــــــــون  ُبــــــــــَود  او  کاِم  بــــــــــا  نــــــــــوش 

»دورسپوز« نیز به َمعناِی سپوزگار و َدْفع ِدَهنده است48 و »دورسپوزی« 

ت 
َ
َوقت و ُمماَطل

ْ
که صَفت و عمِل دورســپوز است، َبراَبِر َدفُع ال را هم 

فته اند.51
ُ
گ و موِلش49 و َمغِزش50 

جــان  بــه  ُفرومی ُکَنــد؟!  را  جــان   ... چیســت؟  »جاْن ســپوِز«  ّمــا 
َ
أ َو 

 ... پیش می راَنــد؟!  را  جــان  َپس می راَنــد؟!  را  جــان  ُفرومی ُکَنــد؟! 

ُکداْمَیک؟ 

َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »سپوز« می خوانیم:
ُ
در ل

»ســپوزنده و خالننده و درج کننده، و همیشه بطور ترکیب استعمال 

می شود ...: 

جان سپوز: حیات بخش 

خورش دادشان اندکی جانسپوز 

گذارند روزی بروز.  بدان تا 
فردوسی«.52

َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل خوِد »جاْن سپوز« می خوانیم:
ُ
باز در ل

»جان ِسپوز: ... مهلت بخش جان 

خورش دادشان اندکی جان سپوز 

گذارند روزی بروز.  بدان تا 

فردوسی

مؤلف فرهنگ شــاهنامه آرد: ولف در لغت شاهنامه بمعنی مهلت 

کرده . )ســپوختن را فرهنگهــا بمعنی خالنیدن و  بخــش جان معنی 

گفته و برآوردن هم نوشــته اند. در پهلوی  داخل کــردن و بهــم دوختن 

گرفته  که زبــان ارمنی هــم از آن  بمعنــی دور کــردن و دفع کردن اســت 

و بمعنــی تأخیر انداختــن اســتعمال می کنــد. پــس مفهــوم مهلــت 

گوید:  مناسبتر است از این لحاظ(. فردوسی 

فرودوختنــــــــــد زخمگاهــــــــــش   همــــــــــان 

بســــــــــپوختند. درد  همــــــــــه  بــــــــــدارو 

ِد ُمعٖیــن، چ: 5، 1376 هـ.ش.، 2 / 1091، هاِمش؛ و:  47 . ُبرهــاِن قاِطــع، به  ِاهِتمــاِم: دکتر ُمَحّمَ
شــعاِر شــاِعراِن بی دیوان در َقرنهاِی 5/4/3 ِهجرِی َقَمری، َمحموِد ُمَدّبِری، 

َ
حوال و أ

َ
َشــرِح أ

یِسِش »سپوزکار«(. چ: 1، َنشِر پانوس، 1370هـ.ش.، ص 86 )با نو
رسپوز«. َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »دو

ُ
48. نگر: ل

49. از »مولیَدن«.

50. از »َمغزیَدن«.
رسپوزی«. َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »دو

ُ
51. نگر: ل

واه 
ُ
گ 52. از بــراِی »ســپوز« در َترکیــب، »ُخشْک ســپوز« را نیــز بــا ِمصراعی از ســوَزنِی َســَمرَقندی 

َغْت نامۀ ِدْهُخدا ذْیِل َهمین 
ُ
واِه »ُخشْک ســپوز«، به ل

ُ
گ َیندگان، از براِی َمعنی و  رده اند. جو آو

ریست.
َ
»ُخشْک سپوز« تواَنند نگ



وخزاب نا ِی َی ْبخخپخ ش خژاوی ا   خ ی وخ ْنااب  نخپْم خْخ َی خ انا خوی  َ ناوزتْش
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گرفت و بیِخ  کنار افتاد از حیاتش َرَمقی مانده. َبرِگ درختان خوردن 
ت یافت«.62 گیاهان َبرآوردن، تا َانَدکی ُقّوَ

و باز َهمو در َغَزلی فرموده است:

َرَمقــــــــــی بیــــــــــش َنماْنــــــــــد از َضعیــــــــــف   گــــــــــو 
َبقــــــــــا؟!63 بیجــــــــــان  صــــــــــوَرت  ُکَند  چنــــــــــد 

ندآوازۀ َمنسوب به َخّیاِم نیشابوری نیز آمده:
َ
در آن َترانۀ ُبل

 از َمن َرَمقی به َســــــــــْعِی ســــــــــاقی ماْنَده ْســــــــــت 

ــــــــــق بی ِوفاقی ماْنَده ْســــــــــت
ْ
وز ُصحَبــــــــــِت َخل

َنماْند بیــــــــــش  َقَدحــــــــــی  دوشــــــــــین  بــــــــــادۀ   از 
که چــــــــــه باقی ماْنَده ْســــــــــت64 از ُعمــــــــــر َنداَنم 

ًتا 
َ
ِاصِطالِح »َسّدِ َرَمق«، به َمعناِی »هر چیز که حیات و زندگانی را ُمَوّق

قمۀ بخورَنمیر، 
ُ
گردد«65 و قوِت الیمــوت و ل نــگاه داَرد و مانــع از مرگ 

در ِلساِن ُقَدما شایع بود. 

بوالَمعالی َنصراهلِل ُمنشــی در َکلیلۀ َبهرامشــاهی از قوِل »ماهٖی خوار« 
َ
أ

نوشته است: 

کــه َهر روز  که ماّدِت معیشــِت َمــن آن بود  »چگونــه َغمنــاك َنباشــم، 

کرانه می َکرد، و مرا بدان  یگان دوگان ماهی می گرفتمی و بدان روزگار 
َسّدِ َرَمقی حاصل می بود و در ماهی ُنقصان بیشتر نمی افتاد؟«66

واژۀ »جاْن ســپوز«، می َتواَنــد ُمعــاِدِل َهمیــن »َســّدِ َرَمق«، و بــه َمعناِی 

واَپس راَنندۀ جان و آنچه ماِنِع َبرآَمَدِن جان است، باَشد.

شــتگان را 
َ

ذ
ُ
گ از َبــراِی ِبهَتــر َفْهم َکــرَدِن ایــن َمعنــی، باَید ِانگاِرشــهاِی 

شتگاِن 
َ

ذ
ُ
گ دربارۀ »جان« َفرا یاد داشت. »جان«، َبر ُبنیاِد ِانگاِرشهاِی 

ب می َرَسد، و آنگاه از َبَدن ُمفاَرَقت می ُکَند.
َ
ما، َبرمی آَید، به ل

سوَزنِی َسَمرَقندی ُسروده است:

جــان  بــه  گینت   ـــــــرآ
َ

ِب َمرجــــاِن َشّک
َ
ز ُفرَقــِت ل

ب َرسیدم جان67
َ
کار و به ل َرسیدم 

62. َهمان، ص 117.  
63. َهمان، ص 411.  

ر، 1310 هـ.ش.، ص 12، ش 16. َسۀ خاَو 64 . ُرباعّیاِت َحکیم ُعَمِر َخّیام، طهران: ُمَؤّسَ
ِطّبا(، 3 / 1863، 

َ
کَبِر َنفیسی )ناِظم األ

َ
کَبری[، دکتر َعلٖی أ

َ
65 . َفرَهنِگ َنفیســی ]= فرنودســاِر أ

ذْیِل »َسّد«.
بوالَمعالــی َنصراهلِل ُمنشــی، َتصحیح و توضیــِح: ُمجَتبٰی 

َ
66 . َترَجمــۀ کلیلــه و ِدمنــه، ِإنشــاِی أ

میرَکبیر، 1381 هـ.ش.، ص 83.
َ
سۀ ِانِتشاراِت أ میُنوِی ِطهرانی، چ: 21، تهران: ُمَؤّسَ

67 . دیــواِن َحکیــم ســوَزنِی َســَمرَقندی، بــه َتصحیِح: دکتــر ناِصرالّدیــِن شاْه ُحســینی، تهران: 

کــرده و »بخورنمیــر« را نیــز از راِه إیضــاِح بیشــتر َبــر آن  جــان« را َتکــرار 
َافزوده اند.57

َروانشــاد ُاســتاد َپرویِز َاتابکی، در واژه نامۀ شــاهنامه، در توضیِح واژۀ 

که جان  »جان ســپوز« نوشته اســت: » نگاهداَرندۀ جان، به اندازه ای 

کالَبــد فرو رود و بماَند و برنیاَید، به اندازه ای که بخوَرند و نمیَرند،  بــه 
قوِت الیموت، بخور و نمیر«.58

که در شــاهنامهِی چاْپ کــردۀ خویش َهمین  آقــاِی فریدوِن ُجنْیدی 

گرچه در آنجــا توضیحی بر  کرده اســت، ا َضبــِط »جان ســپوز« را ِإْبقــا 

کــه َتفاصیِل  ایــن واژه ننوشــته،59 در جلســاِت شــاهنامه خوانِی خود 

َتصویــرِی آن را ِانِتشــار داده اســت، در توضیــِح »خــوِرِش اندِک جان 

که  کــم بود  کــه: »یعنــی آنَقدر  ســپوز« چیــزی َقریــب بــه ایــن می گوَید 

فقط جان را با خودشــان بیرون بکشند و نمیرند«.60 ُچنین می نماَید 

کــه نامُبرده »جان ســپوز« را از ســپوختن به َمعناِی پیــش راْنَدن گرفته 

که باِر جان را با خود بَکَشد. است و به َمعناِی چیزی 

می نویَسم:

ــِح »َســّدِ َرَمــق« 
َ
ــِر ُمصَطل

َ
واژۀ »جاْن ســپوز«، َبــراِی ایــن َبنــده، َتداعٖیگ

است در ِلساِن ُقَدما.

واژۀ تــازِی »َرَمق«، به َمعناِی »باقِی جــان، بقّیۀ َحیات، َنَفس آِخرین 

هــِل َنَظر و َمســطور در 
َ
گــرِو آن اســت«، َمعــروِف أ کــه ُمفاَرَقــِت روح در 

َفرَهنگهاست.

َسعدی در بوستان َفرمود: 

یافت تشــــــــــنه  ســــــــــگی  بیابــــــــــان  در   یکــــــــــی 
61.  ... نیافــــــــــت  حیاتش  در  َرَمــــــــــق  از  ِبــــــــــرون 

که از َدهِر ُمخاِلف به َفغان  َهمو، در ُگِلستان، در ِحکاَیِت ُمشْت َزنی 

آمده بود، نوشته: 

ر بر 
َ
گرفت و به آب انداخت. بعِد َشــبانروزی ِدگ گریبان  »... خوابش 

بیات، ]ِپژوِهِش:[ ِمْهرِی ِبْهَفر، 
َ
57 . نگر: شاهنامۀ ِفردوسی: َتصحیِح انتقادی و َشرِح یکایِک أ

ج 4، چ: 1، تهران: َنشِر نو، 1394 هـ.ش.، ص 65.
ز، 1386 هـ.ش.،  یــِز َاتاَبکی، چ: 2، تهران: َنشــر و ِپژوِهِش َفــرزاِن رو 58 . واژه نامــۀ شــاهنامه، َپرو

ص 79.
یراِیِش: فریدوِن ُجنْیدی، چ: 1، تهران: َنشــِر َبلخ )وابســته به:  59 . َســنج: شــاهنامۀ ِفردوســی، و

ُبنیاِد نیشابور(، 1387 هـ.ش.، 1 / 341.
یری(، ُبنیاِد نیشــابور، نشســِت ِهفَدُهم، 8 اسفندماِه 1388  60. شــاهنامه خوانی )پوشــۀ َتصو

خّیامی ]؟!!! / هـ.ش.[، ُحدوِد َدقیقۀ 20.
دَعلِی ُفروغی ]با َهمکارِی: َحبیِب َیْغمایی[، ]باْزچاپ  کّلّیاِت َســعدی، به  ِاهِتماِم: ُمَحّمَ  . 61
میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، 

َ
َســۀ ِانِتشاراِت أ ْمشــاهی[، چ: 15، تهران: ُمَؤّسَ یِر َنَظِر: َبهاءالّدیِن ُخّرَ ز

ص 262.
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که سالهاست پیوسته َبر زباِن ماست: این بْیِت جاْن َپروِر خواجۀ شیراز نیز از آن بْیتهاست 

رَدد یا َبرآَیــــــد؟ چیست َفرماِن شما؟68
َ
بازگ ب آَمده  

َ
َعزِم دیــداِر تو داَرد جــــــاِن َبر ل

بــاری، آن َمعنــاِی کاهنــدۀ جان هم که ُاســتاِد َارجمند، آقاِی دکتــر ِرواقی، در َفرَهنِگ شــاهنامه، َمجاِل َطرح 

مانیَدنی است. 
ُ
گ ماِن َبنده، بِجد 

ُ
گ داده اند، به 

وانی و به ِاحِتمالی، از ُسروده هاِی َسدۀ ششِم ِهجری، و بر 
َ
در شبَرنگ نامه که َمنظومه ای است َحماسی - پهل

که َفراَمرز و َشبَرنگ با یکدیگر به پیکارند  داســتاِن َشــبَرنگ پسِر دیِو سپید ِاشــِتمال داَرد، در آن جاِی داستان 

َپس می نشیَنند و بی  زیر از ستیز و آویز باز
ُ
گ و هیچیک از َپِس آن دیگری َبرنمی آَید و چون َشب درمی َرَسد، بنا

ْک جای می خوانیم: آب  و نان در بیابانی َسخت بی فریاد به َسر می َبَرند، در َوصِف آن هولنا

یگ و َهم دور از آبــــــــــــاد بودبیـــــــــــــاباِن  بــــــــــی  آب  و  بــــــــــی  زاد  بود َشــــــــــــخ و ر

َخورد نــــــــــاِن  نه  و  خواب  آســــــــــاِیِش  َدَهن ُخشــــــــــک و ُرخســــــــــارگان الجَوردنه 

روز شــــــــــت 
َ
گ تا  گونه  زین  تیره  نشســــــــــتند در آن وادِی جـــــــــــــان بسوز69 َشــــــــــِب 

فرجاِم بْیِت واَپسین، جاِی درنگ است.

در یک ُنســخه، »جان فروز«، در ُنســخۀ دیگر، »خامه ســوز«، و در ُنســخۀ دیگر، »جای وادی بســوز« َضبط ُشده 
کرده اند.70 است، و طاِبعاِن شبَرنگ نامه، بر پایۀ دو ُنسخه، نویِسِش »وادِی جان بسوز« را براِی َمتن اختیار 

ف  ُچنین می نماَید که آن »جان فروز« و »خامه سوز« و »جای وادی بسوز«، همه، نویِسش هاِی ساده ُشده و ُمَحّرَ

صیل را َهمان ســان که طاِبعاِن شبَرنگ نامه َتشــخیص کرده اند، از ِدِل »وادِی جان بسوز« بَدر 
َ
باَشــد، و َضبِط أ

َکشید. باَید 

ّما »وادِی جان بسوز« َیعنی چه؟ 
َ
أ

ّقـ«ـــِی آن بر هیچ آشناِی فارسِی َفصیِح فاِخِر ُقَدمایی 
َ
که »ل َغِت »جان بسوز« را - 

ُ
طاِبعاِن شبَرنگ نامه َمعناِی ل

پوشیده نیست! - ، »جانسوز« نوشته اند.71

کــه آنچــه طاِبعــاِن شــبَرنگ نامه یــا  مانیَدنی َتــر، آن می بیَنــد 
ُ
گ َکمَتریــن، هیــچ ُمســَتْبَعد َنمی داَنــد، َبــل  ایــن 

وانِی پیرِو شــاهنامه، »جان بســوز« خوانده اند، همان واژۀ »جان ســپوِز« شــاهنامه 
َ
راِن این َمنظومۀ َپهل

َ
رونویســگ

باَشد.

ماِن َمرا ُاستوار َتوان داشت، آنگاه بر پایۀ شاِهِد:
ُ
گ گر این  ا

روز شــــــــــت 
َ
گ تا  گونه  زین  تیره  جانســــــــــپوزَشــــــــــِب  وادِی  آن  در  نشســــــــــتند 

زای 
َ

وار و جاْنکاه و جاْنگ
ُ
گ  به َمعناِی نا

ْ
یافت که واژۀ »جان سپوِز« شاهنامه بِاحِتمال از شبَرنگ نامه، می توان َدر

میرَکبیر، 1338 هـ.ش.، ص 326. 
َ
سۀ چاپ و ِانِتشاراِت أ ُمَؤّسَ

ری، چ: 3، تهران: شــرکِت ِســهامِی ِاْنِتشاراِت 
َ
یِز ناِتل خاْنل د حاِفِظ ]شــیرازی[، به َتصحیح و توضیِح: َپرو 68 . دیواِن حاِفظ، خواجه َشــْمس الّدین ُمَحّمَ

خواَرزمی، 1 / 40، غ 12، ب 3.
بوالَفضِل َخطیبی - و - گابریله وان ِدن ِبرگ، چ: 1، تهران: ُبنیاِد موقوفاِت دکتر 

َ
69 . شــبَرنگ نامه )داســتاِن شــبرنگ پسِر دیِو سپید و ُرسَتم(، به کوِشِش: أ

َمحموِد َافشار - با َهمکارِی: ِانِتشاراِت ُسَخن - ، 1395 هـ.ش.، ص 164، ب 1987 - 1989.
70. نگر: همان، همان ص، هاِمش.

71. نگر: همان، ص 241.

شاهنامه،  در  »جاْن ســـــپوز«، 
رید. 

َ
ریب و ف

َ
واژه ای اســـــت غ

راَبت نیز باِعث 
َ

گویا َهمیـــــن غ
َدستنوشِت  در  تا  است  آمده 
ِی 

ّ
مل کتابخانـــــۀ  شـــــاهنامه ِی 

فلورانـــــس، نویِســـــِش دیگری 
جاْیُگزیـــــِن آن شـــــود و بْیـــــت 
آنگاه،  و  گردد،  ِدَگرگون  ی 

ّ
بُکل

ســـــتاد 
ُ
ِر ویراســـــِت ا

َ
از َرْهُگـــــذ

که  ق  ُمطلَ خاِلقِی  َجالِل  دکتر 
کی 

َ
ُمّت دستنوشـــــت  َهمین  بر 

ّنِ فراوان 
َ

بوده و با ُحســـــِن ظ
بـــــه نویِســـــش هاِی آن فراَهم 
آمده اســـــت، َهمیـــــن ریخِت 
دیگرگـــــوِن بْیـــــت و نویِســـــِش 
گردد و  سخۀ فلورانس ترویج 

ُ
ن

نویِسِش »جاْن سپوز« از دیدۀ 
د.

َ
مان دور  َکســـــان  بســـــیاری 
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ٰی!
َ
ِعلُم ِعْنَد اهلِل َتَعال

ْ
است؛ َو ال

نَوری در َحّقِ َممدوِح خویش می گوید:
َ
أ

روزافزون ُعمـــــــــــر72  چو  ُعمـــــــــــــــرش  روزســــــــــپوز73باد  ُعمــــــــــــــِر  عداش 
َ
أ ُعمــــــــــِر 

کاستی می گیَرد؟ که روزبه روز  آیا »ُعمِر روزسپوز« ُعمری نیست 

یم،74 یا از  ف در ُشمار آور َهرچه َهســت و َهرچه نیســت، این که واژۀ »جان ســپوِز« را در شــاهنامه، واژه ای ُمَحّرَ

ْی َصواب َنمی نماَید.  ران باشیم،75 به هیچ رو
َ

ِنگ
ْ
ُوروِد آن به َفرَهنگهاِی ُمعَتَبر بیْم َزده و ِدل

● »سراور«
رمایی َســخت و َعَطشــی جاْنسوز، گرفتاِر بی آبی 

َ
گ در شــاهنامه می خوانیم که ُرســَتم، در َهْفت خان، در عْیِن 

ُشد و از ِتْشنگی از پای ُافتاد. فردوسی َفرموده است: 

ک خا ْم  ر
َ
گ ن  آ بــــــــــر  ســــــــــَتم  ُر د  کبُیفتا چا ک  چا تشــــــــــنگی  از  گشته  َزبان 

ین نیکوُســــــــــر میِش  َیکی  ــــــــــْه 
َ

َتَهْمَتــــــــــن َزمیــــــــــنَهماْنگ بپْیمــــــــــود پیــــــــــِش 

ُکجاست؟!ازان َرْفَتِن میش َاندیشــــــــــه خـــــــــــاست  این  ـ:آِبْشخوِر  کـ  ْفت 
ُ
گ ِدل  به 

ِکــــــــردگار َبْخشـــــــــــــــــایِش  که  روزگارَهمــــــانا  اندریــــــــــن  آَمَده ســــــــــت  َفــــــــــراز 

راست َدسِت  َبر  شمشیــــــــــــــــر  بــــــــــه زوِر َجهاْنــــــــــدار َبر پاْی خاســــــــــتبَیْفشاْرد 

َچنگ به  تیَغش  و  میش  َپِی  بر  َهنگبُشــــــــــد 
ْ
ل پا ــــــــــر 

َ
گ ِد ســــــــــِت  َد به  فته  گر

َپدید آَمد  چشــــــــــمه  یکی  َبــــــــــر  ْه  َر ســــــــــیدبه  َر بدانجا  ر  َو ا ســــــــــر میِش  چو 

ی رو َکرد  آســــــــــمان  ســــــــــوِی  راستگوی!َتَهْمَتن  داَوِر  کـ:ـــــــــــای  فت 
ُ
گ ُچنین 

یــــــــــْک ُخدای ر 
َ
از دادگ کــــــــــه  به جایَهرانَکس  را  ِخــــــــــَرد  نیــــــــــاَرد  بپیَچــــــــــد، 

نیست میش  آِبْشــــــــــخوِر  چشمه  ُغْرِم َدشــــــــــتی َمرا خویش نیستَبرین  َهمان 

کــــــــــه َتْنگ اْنَدر آَید َســــــــــُخن َمُکنبه جایی  یــــــــــزدان  ْک  پــــــــــا بُجز  َپناَهــــــــــت 

َچند َکــــــــــرد  آَفرین  َبــــــــــر،  ُغــــــــــْرم  َزند76 ...َبران 
َ
گ ردان َمبــــــــــاَدت 

َ
گ که از چرِخ 

ُسَخِن ما بر َسِر این بْیت است:

َرســــــــــیدبــــــــــه َرْه َبر یکی چشــــــــــمه آَمــــــــــد َپدید چو میــــــــــِش ســــــــــراور بدانجا 

ِخ 675ق77  واژۀ »سراور« از واژگاِن ُدشواِر شاهنامه است که خوشَبختانه در َدستنوشِت ُمعَتَبِر موزۀ بریتانیا ُمَوّرَ

72. در َبعِض ُنَسخ: »جاه«.
ز، 1364 هـ.ش.، ص 170. نَوری، به کوشِش: َسعیِد َنفیسی، چ: 3، تهران: ِانِتشاراِت سّکه - و - پیرو

َ
73 . دیواِن أ

ق، بخِش یُکم، چ: 1، تهران، 1389هـ.ش.، ص 410.
َ
74 . یادداشت هاِی شاهنامه - با ِإصالحات و افزوده ها - ، َجاِل خاِلقِی ُمطل

ْینی، ج3، چ: 7، تهران: ِانِتشاراِت داِنشگاِه تهران، 1392هـ.ش.، ص 230، ب 218، هاِمش. 75 . َسنج: شاهنامه، َتصحیِح ُجَو
76. شــاهنامۀ ِفردوســی )َمتِن ِانِتقادی(، َتحِت َنَظِر: ی. ا. ِبرِتلس، َتصحیِح َمتن به  ِاهِتماِم: آ. ِبرِتلس - و ـ...، ج 2، مســکو، 1962 م.، ص 93 و 94، 

ب 318 - 329.
مان نیست.

ُ
گ صِل ُنسخه چیزی در َهمین ُحدود است، جاِی 

َ
که قْدَمِت أ یخ َتشکیک َفرموده اند؛ لیک در این  ِت این تار

َ
77. َبعِض ُفَضا، در ِدّق
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رگشــتۀ 
َ
که »ســراور« ِدگ برخــی از شاهنامه شناســان ِاحِتمــال داده اند 

»سروور« به َمعناِی »شاخدار« باشد.

کــه ای َبســا  مانیده انــد 
ُ
گ ُاســتاَدم، آقــاِی دکتــر َجلیــِل دوســتخواه، 

کــه در زباِن َاِوســتایی بــه َمعناِی  »ســراور« بازمانــدۀ srῡ-bara باَشــد 
»شاخدار« است.83

ه به  ق، در یادداشــتهاِی َتصحیِح خویش، با توّجُ
َ
ُاســتاد خاِلقِی ُمطل

گر چنین  گماِن نگارنده، ا که »به  فته اند 
ُ
گ َتذکاِر ُاســتاد دوســتخواه، 

 )srῡwar ارتباطی باشد، در این صورت، سراور گشتۀ سروور )پهلوی
به معنِی »شاخدار« است«.84

ِکتاِب ِصْفِر شــاهنامهِی ویراســته  ُاســتاد ُمصَطفٰی جْیحونی هم، در 

شــان، نوشــته اند: »ُســرو« بــه معنــاِی »شــاخ« و »ُســروآور« بــه َمعنــاِی 

»شــاخدار« اســت ...«.85 البّته ایشــان بْیت را به َضبِط »به ره بر یکی 

که  َکرده اند  چشــمه آمد پدید/چو میِش ُســروآور آن جا رســید« َضبــط 

نــه ُمواِفــِق ُنســخه ها، بلکــه َتصحیحی قیاســی و َتبدیلــی ِاجِتهادی 
است.86

َکــّزازی نیــز، در این بْیت، بــه َتصحیِح  ُاســتاد دکتــر میرَجالل الّدیــِن 

شــوده اند. ایشــان بْیت را بــه َضبِط » بــه ره بر، یکی 
ُ
گ قیاســی َدســت 

چشــمۀ آب دید / که ُغْرِم ]ُســروَور[ بدانجا رســید« َضبط کرده اند87 و 

که شــاْخداربودن َبرازندۀ »ُغرم«  زاِرِش بْیت، در این باب 
ُ
گ آْنــگاه، در 

گراییده اند و نویسِش َدستنوشتها را  ْی بدین َضبِط  است و از این رو

از َدســت ُفروِنهاده، َشــرحی نوشته اند،88 بی آن که خواِنش و َمعناِی 

َســۀ ِانِتشــاراِت نــگاه، 1395 هـــ.ش.، ص 206 و 207؛ و  صــاِدِق هداَیــت، چ: 2، تهران: ُمَؤّسَ
َســنج: شــاهنامه در دو بازخوانی - یادداشــتهاِی شــاهُرِخ ِمســکوب َبر شــاهنامۀ ِفردوســی، 
یرایــش: ِمْهــرِی ِبْهَفر، چ: 1، تهــران: َفرَهنِگ َنشــِر نو  چاپهــاِی بروخیــم و ُمســکو - ، َتنظیــم و و
- بــا َهمــکارِی: َنشــِر آســیم - ، 1393 هـــ.ش.، صــص 320 - 322؛ و: َفرَهنگنامــۀ جانَوران 
َدِب پارســی، دکتــر َمنیــژه عبدالهــی، چ: 1، تهــران: پژوهنده، 1381 هـــ.ش.، 2 / 1144 و 

َ
در أ

666 و 668 (.
ــمۀ قــوچ را، در تابــوت، در میــاِن َدســتاِن ُمَتَوّفــٰی می ِنهاده اند. در  در ایــراِن باســتان، گاه، ُمَجّسَ
یان، َرواِن قوچ، روِح  زگار ِر آْنرو َتفسیر و َتحلیِل این کار، َحدس زده ُشده است که ای َبسا در باو
ــر و َرهنمون می بوده 

َ
یگ ک به َجهاِن دیگر، یار ر از راههاِی ُصعوَبْتنــا

َ
ــذ

ُ
گ َشــخِص ُمَتَوّفــٰی را در 

ساطیرِی جانَوران و ِاصِطالحاِت واَبسته، دکتر ُخسرو ُقلٖی زاده، چ: 1، 
َ
است )نگر: داِنشنامۀ أ

کتاِب پارسه، 1392 هـ.ش.، ص 287 و 288(.    تهران: ُبنگاِه َترَجمه و َنشِر 
83 . نگر: ایران شناسی، ش15، پاییِز 1371 هـ.ش.، ص 637 / از َمقالۀ »به سوِی »شاهنامۀ 

ِم َجلیِل دوستخواه. 
َ
گاِم ُدُوم)1(« به َقل فردوسی«: 

ق، بخِش 
َ
84 . یادداشــت هاِی شــاهنامه - بــا ِإصالحــات و افزوده هــا - ، َجــاِل خاِلقــِی ُمطل

یُکم، چ: 1، تهران، 1389هـ.ش.، ص 419.
یافته از: ُمصَطفٰی  85 . شــاهنامۀ ِفردوســی، َتصحیِح ِانِتقــادی، ُمَقّدمۀ َتحلیلی، ُنکته هــاِی نو
کتــاِب ِصفر، ص  جْیحونــی، چ: 3، ِاصَفهــان: ِانِتشــاراِت شــاهنامه پژوهی، 1380 هـــ.ش.، 

.205
ل، ص 262 ، ب 316. ّوَ

َ
کتاِب أ کتاِب ِصفر، ص 205، و:  86 . َسنج: َهمان، 

َکّزازی، ج  زارِش شــاهنامۀ ِفردوسی(، دکتر میرَجال الّدیِن 
ُ
یرایش و گ 87. نگر: نامۀ باســتان )و

2، چ: 6، 1390 هـ.ش.، ص 66، ب 1200.
88. َسنج: َهمان، همان ج، َهمان ص.

و َبعِض دیگر دستنوشتهاِی َقدیِم شاهنامه َمحفوظ مانده است.

ِخ  در َدستنوشــتهایی چون َدستنوشــِت طوپقاپوسراِی اســتانبول ُمَوّرَ

ِخ 741 هـ.ق. و دیگر  731 هـ.ق. و َدستنوشــِت دارالکتِب قاهره ُمَوّرَ

ِخ 796 هـ.ق.، به جــاِی این واژه  َدستنوشــِت همــان دارالکتــب ُمــَوّرَ

که  ــِی فلورانس 
ّ
کتابخانــۀ مل »ســرافراز« آمــده اســت. در َدستنوشــِت 

ِخ 614 هـ.ق. است78 و َبعِض دیگر ُنَسخ نیز، بْیت را بدین  ِبظاِهر ُمَوّرَ

یخت آورده اند: ر

دیــــــــــد آب  چشــــــــــمۀ  یکــــــــــی  َبــــــــــر  َرْه   بــــــــــه 
َرســــــــــید79 آنجــــــــــا  ِدالرای  ُغــــــــــرِم  کــــــــــه 

ِی 
ّ
کتابخانۀ مل ق، از َهمان َضبِط دستنوشِت 

َ
آقاِی دکتر خاِلقِی ُمطل

کــرده و »ُغــرِم ِدالراِی« آن را بــه َمتــن ُبرده انــد.80 بانو  ی  فلورانــس پْیــَرو
زیده اند.81

ُ
ِمْهرِی ِبْهَفر نیز، َضبِط »سرافراز« را َبرگ

کــه »ســرافراز«  رســانیها، ُچنیــن می نماَیــد 
َ
از چشــم انداِز َتحلیــِل دگ

کــه َبرخــی از  یختهــاِی ســاده و ساده ُشــده ای اســت  و »ِدالرای«، ر

َکرده اند.  یخــِت َغریب و ناَمفهوِم »ســراور«  زیِن ر
ُ

ران، جاْیگ
َ

رونویســگ

دانه و ساده ســازانۀ »سراور« به »سرافراز« و »ِدالرای«،  ِدگرســازِی ُمَتَعّمِ

بــه  »ِدالرای«  و  »ســرافراز«  رســازِی 
َ
ِدگ تــا  اســت،  مانیَدنی َتــر 

ُ
گ َبــس 

»سراور«.82

یِخ این َدستنوشــت، ُشماری از شــاهنامه ِپژوهان َتردید کرده اند، لیک - به  78. در ُدُرســتِی تار
که َبعضی در ِاعِتماد  ُکهنگی و َارَزندگِی آن جاِی هیچ َتردید نیســت؛ َهرَچند  طوِر ُمْجَمل - 

َغت پیموده اند و ... .
َ
بر این َدستنوشت َطریِق ُمبال

بوالقاِسِم ِفردوسی، به کوِشِش: َجاِل خاِلقِی 
َ
رســانیها، نگر: شــاهنامه، أ

َ
زاِرِش ِدگ

ُ
گ 79 . از براِی 

یورک، 1369هـ.ش.، ص 24. کالیُفرنیا و نیو ق، َدفتِر دّوم - کذا بَتشدید الواو - ، چ: 1، 
َ
ُمطل

ــق، َدفتــِر دّوم - کذا 
َ
بوالقاِســِم ِفردوســی، به کوِشــِش: َجــاِل خاِلقــِی ُمطل

َ
80. نگــر: شــاهنامه، أ

یورک، 1369هـ.ش.، ص 24، ب 317. کالیُفرنیا و نیو بَتشدید الواو - ، چ: 1، 
بیات، ]پژوِهِش:[ ِمْهرِی ِبْهَفر، 

َ
81 . نگر: شاهنامۀ ِفردوسی: تصحیِح انتقادی و شرِح یکایِک أ
ج 4، چ: 1، تهران: َنشِر نو، 1394 هـ.ش.، ص 95، ب 317.

رده اســت.  82 . ُبْنــدارِی ســپاهانی در َترَجمــۀ ایــن ِفْقــره در الّشــاهنامه، أوصــاِف جانــَور را نیاو
ــة، 1350 و 1351  ّیَ َســنج: الّشــاهناَمه، الُبْنــدارّی، ط: 1، القاِهــَرة: مطبعــة داِر الُکُتِب الِمصر

هـ.ق.، 1/ 111.
کرده )َســنج: الّشــاهناَمه، 1/ 111(،  که ُبْنداری، »میش« یا »ُغرم« را نیز به »َغزالة« َترَجمه  بماَند 

و این َترَجمه، جاِی دَرنگ است.
مان، ایَنســت که راهنمایِی آســمانِی ُرســتم با میاْنجی گردانیَدِن »میش« یا »ُغرم«، از ِإشــاَرتی 

ُ
گ

آیینی َبرکنار نیست.
یــژه جهاْن بینــِی دیریــِن ایرانــی )َســنج: داِنشــنامۀ  ُکَهــن و بو ســطوره هاِی 

ُ
پایــگاِه »میــش« در أ

ســاطیرِی جانَوران و ِاصِطالحاِت واَبســته، دکتر ُخســرو ُقلٖی زاده، چ: 1، تهران: ُبنگاِه َترَجمه 
َ
أ

َدِب 
َ
و َنشــِر کتــاِب پارســه، 1392 هـــ.ش.، صــص 285 - 288 ؛ و: َفرَهنگنامۀ جانــَوران در أ

پارسی، دکتر َمنیژه عبدالهی، چ: 1، تهران: پژوهنده، 1381 هـ.ش.، 2 / 965 - 969(، این 
مان را ُپشتی می ُکَند.  

ُ
گ

زاِرشــی از َهمان داســتان که 
ُ
ــوِی کارنامۀ اردشــیِر بابکان و نیز در گ

َ
یــم کــه در َمتِن َپهل َفــرا یــاد دار

یخِت »قوچ / ُغرم / میش / َبــره« )به اختاِف  در شــاهنامه ُمنــَدِرج اســت، َفّرۀ ایَزدی، بــه ر
َکنیزِک َاردوان َهمراه می َشــَود )نگر: کارنامۀ اردشــیِر بابــکان، َترَجَمه ]و[  َتعابیــر(، با َاردشــیر و 
َســۀ ِانِتشــاراِت داِنشگاِه  ِم[: دکتر َبهراِم َفَره وشــی، چ:5، تهران: ُمَؤّسَ

َ
یســی و واژه نامه ]به َقل آوانو

کارنامۀ اردشــیِر پاپکان[،  تهران ،1390هـ.ش.، ص 39 و 43؛ و: زند وهومن یســن ]به َهمراِه: 
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این واژه َمعناِی »نیکوُسرین« را بَدرمی َکشیم؟

که َپسَوندهاِی داَرندگی  َغوی، نیک ُمسَتْحَضرند 
ُ
عاِت ل آزمودگاِن َتَتّبُ

ِإفــاَدِت َمحــِض معنــاِی دارندگــی،  بــر  افــزون  چــون »آور«94 و »َور«، 

َکْثَرِت انتســاب یا  َکمــاِل ِاّتِصــاف و  در بســیاری از کارُبردهــا، ُمفیــِد 

ُدُرشتی و ُبُزرگی و نیکویِی داشته، نیز َهستند.

رآور« یاد می ُکَند 
َ

که بْیَهقی از ماَدِر َحَســَنک به عنواِن زنی »جگ آنگاه 

و می گوَیــد: »... و ماَدِر َحَســَنک زنی بود َســخت جگــرآور، ...«،95 از 

َکماِل ِاّتصاِف آن زن بدین ِصَفت ُسَخن می داَرد.

کــه در َفرَهنگهــا نیز َمضبوط اســت،96 به َمعناِی  واژۀ »ُاســُتخوان آَور« 

ُدُرشت اســتخوان اســت؛ و از َهمیــن جا، َمعنــاِی »الّزاِهــِق« َعَربی را 

فته انــد،97 َهمُچنیــن اســت واژۀ »بیــخ آَور« 
ُ
گ »اســبی اســتخوان آور« 

یشــۀ بســیار،  کــه در َفرَهنگهــا نیز َمضبوط اســت بــه َمعناِی »داراِی ر

غصان، ُپرشــاخه، 
َ

کالْن بیخ«.98 نیز »شــاخ آور« بــه َمعناِی: »َکثیرال و 

ح«،99 و »شکم آور« به َمعناِی: »بزرْگ شکم، َبطین«100 و »ُدنبه آور«  ُمَتَدّوِ

کــه ُدنبۀ بزرگ  گوســَپند و َبّره ای  کالْن ُدنبه،  بــه َمعنــاِی: »بزرْگ ُدنبه، 
دارد«.101

94. از براِی این َپسَوند، نگر: 
َســۀ  دَجواِد َمشــکور، چ: 7، تهران: ُمَؤّسَ َدســتورنامه )در َصــرف و َنحــِو َزباِن پارســی(، دکتر ُمَحّمَ
دَتقِی َبهار، چ: 4، تهران:  َمطبوعاتِی َشرق، 1350 هـ.ش.، ص 294؛ و: َسَبْک شناسی، ُمَحّمَ
کتابهاِی َپَرســتو، 1355 هـ.ش.، 3 / 85؛ و: َفرَهنِگ پیشــَوندها و َپســَوندهاِی زباِن فارسی، 

ْرد، چ:1، تهران: ِانِتشاراِت َزّوار، 1386 هـ.ش.، ص 330 و 331.  دکتر ُخسرو َفرشیدَو
مداد َنمی َکرَدند؛ بلکه 

َ
ر« را َپسَوندی َعلٰی ِحَده َقل ر / ٰاَو تی َپسَونِد »آَو یســاِن ُســّنَ َبرخی از َدستورنو

ر« می شــُمردند )نمونه را، نگر:  ِلِف زاِئد و َپســَونِد »َو
َ
ب از »َتن« و أ

َ
ر« را ُمَرّک واژگانــی چــون »َتنــاَو

َغٖنی خاِن رامپوری، ط:1، لکهنو: مطبِع َنَول ِکشــور،1919م.، ص 
ْ
َدب، َحکیــم َنْجم ال

َ
َنْهــج ال

ری، چ:1، تهران: ِانِتشــاراِت ُسَخن - با  582 ؛ و: َهمان، َتحقیق و َتصحیِح: دکتر ُزهره ُمشــاو
َهنبازِی: َمرَکِز ُنسخه ِپژوهی و َتصحیِح متِن داِنشگاِه ِاصَفهان - ،1396هـ.ش.، 2 / 779(. 
فته اند )نگر: َدستوِر زباِن 

ُ
ِلِف زاِئد«، از »میاْنَوند« یا »َحرِف ِاّتِصال« ُسَخن گ

َ
َبعضی به جاِی »أ

فارســی، دکتــر َخلیِل َخطیب َرهَبر، چ: 1، تهران: َنشــِر َمْهتــاب، 1381هـ.ش.، ص 104(؛ که 
َتعبیری ُپخته تر و َسخته تر می نماَید.

ر« اســت )نگــر: َدســتوِر زبــاِن فارســی، دکتر  ر« َهمــان »َو فته انــد کــه ایــن »آو
ُ
َبرخــی بَصراَحــت گ

ســاطیر، 1372 هـــ.ش.، ص 424 - َدر 
َ
دَجــواِد َشــریَعت، چ : 6، تهــران: ِانِتشــاراِت أ ُمَحّمَ

رد از َروانشاد دکتر ُمرَتَضوی ـ(. فتآَو
ُ
گ

یا در َقراَبِت این دو َپسَوند جاِی َتردید َنباَشد. گو
ر« َمجاِل َطرح می ِدَهند )نمونه را، َسنج: َفرَهنِگ  ر« را ذْیِل »َو ز نیز َبرخی َپسَونِد »آو تا َهمین امرو
توصیفِی َدســتوِر َزباِن فارســی، َعاءالّدیِن َطباَطبایی، چ: 1 ، تهران: َفرَهنِگ ُمعاِصر، 1395 

هـ.ش.، ص 106(.
کَبِر َفّیاض، 

َ
د بِن ُحَسْیِن بْیَهقِی َدبیر، َتصحیِح: دکتر علٖی أ بوالَفْضل ُمَحّمَ

َ
یِخ بْیَهقی، أ 95 . تار

دَجعَفِر یاَحّقی، چ: 4، َمشــَهد: ِانِتشــاراِت دانشــگاِه ِفردوســِی َمشــَهد،  به  ِاهِتمــاِم: دکتــر ُمَحّمَ
1383هـ.ش.، ص 199.

ر«. ر« و »ُاسُتخوان آو َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »آو
ُ
96. نگر: ل

ر«. َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »آو
ُ
97. نگر: ل

ر«. َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »بیخ آَو
ُ
98. نگر: ل

َحة«. ر« و »ُمَتَدّوِ َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »شاخ آو
ُ
99. نگر: ل

ر«. َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »شکم آو
ُ
100. نگر: ل

ر«. َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »ُدنبه آو
ُ
101 . نگر: ل

»سرآور« را بکاَوند.89

گواهی ُجســتن به َهمین  گرامــی ام، آقاِی دکتر َعلــِی ِرواقی، با  ُاســتاِد 
بْیِت شاهنامه نوشته اند: »سراور ]sorāvar[: شاخدار«.90

می نویسم: 

شــتگان، »شــاٌة َقرنــاء« را نیــز در زبــاِن فارســی »میشــی ُســروآور« 
َ

ذ
ُ
گ

یخِت »ُسرآور« َدر َتواَند آَمد.  فته اند؛91 َو َهمین »ُسروآور«، به ر
ُ
می گ

فته 
ُ

هی، َبرِخالِف خواِنش و پیشِنهاد و َبرداشِت راْیَمنداِن پیشگ
َ

واْنگ

یختــی از  کــه »ســراور« ر از واژۀ »ُســراور«، َمْن َبنــده ِاحِتمــال می ِدَهــم 

»ُســروَور« - یــا: »ُســروآور« - ، لیــک نه به َمعنــاِی »شــاخدار«، َبلکه به 

همان َمعناِی »نیکوُسرین« باَشد.

فت:
ُ
گ فت؟ ... 

ُ
گ ِفردوسی در َنُخستین یادَکرِد این میش چه 

نیکوُســــــــــرین میــــــــــِش  َیکــــــــــی  ــــــــــْه 
َ

 هماْنگ

َزمیــــــــــن َتَهْمَتــــــــــن  پیــــــــــِش  بپْیمــــــــــود 

ایَنک، سَپْس تر، چون می خواَهد از آن میش یادآَرد، می َسراَید:

چو میِش سراور بدانجا َرسید

بــر »َعْهِد ِذْهنی«ِی خواَننده تکیه می ُکَند و همان َوصِف میش را، با 

گویه می نماَید. واژه ای دیگر، و با َپرهیختنی ُهنری از َتکراِر عینی، وا

زیر باید از پیونِد »ُسرو« 
ُ
گ گر »ســراور«، به َمعناِی »شــاخدار« باَشد، بنا ا

به َمعناِی شاخ، با پسونِد »َور« یا »آَور« سامان یافته باَشد.

کــه بــا »َور« یــا »آَور« َدرمی پیونــدد و »ســراور« را  بــاری، َهمیــن »ُســرو« 

می ساَزد، به َمعناِی »سرین« َتواَند بود.

ی«، این َمعنی آمده اســت: »ســرین و  در ُبرهاِن قاِطع ذْیِل واژۀ »ُســرو

کفِل مردم و چاروا«.92 

یختی دیگر است از واژۀ »ُسرون« و »ُسرین«93  ی« بدین َمعنی، ر »ُسرو

ْکر َهنوز هم در فارسِی نوشتاری َروان است. ِ
ّ

خیرالذ
َ
یخِت أ که در ر

که »ســراور« با  د 
َ
شــاَید این ُپرِســش در خاِطِر َبرخی از ُمخاَطبان بَخل

ایــن َتفصیــالت، ِنهاَیًة به َمعناِی »ُســریْن دار« اســت و ما چه ســان از 

َکــّزازی، َبــر َهمــان پایــه، در َدفتــِر دانایــی و داد - بازنوشــِت  89 . ُاســتاد دکتــر میرَجال الّدیــِن 
شــاهنامه - ) چ:1، تهــران: ِانِتشــاراِت ُمعٖیــن، 1392 هـــ.ش.، ص 118( نیــز از »میِش کوهِی 

شاخدار« ُسَخن راْنده اند.
90 . َفرَهنِگ شاهنامه، َعلِی ِرواقی، چ: 1، 1390 هـ.ش.، 2 / 1408.

ر«. َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »آو
ُ
91. نگر: ل

میرَکبیر، 
َ
َســۀ ِانِتشــاراِت أ ِد ُمعٖیــن، چ: 5، تهران: ُمَؤّسَ 92 . ُبرهــاِن قاِطــع، به  ِاهِتمــاِم: دکتــر ُمَحّمَ

1376 هـ.ش.، 2 / 1134. 
ِد ُمعٖین، چ: 5، 2 / 1134، هاِمش. 93. َسنج: ُبرهاِن قاِطع، به  ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ



وخزاب نا ِی َی ْبخخپخ ش خژاوی ا   خ ی نخپْم خخْوخ ْنااب  َی خ انا خوی  َ ناوزتْش

سال بیست و هشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر201641396

ْشــتۀ »ُســروآور« باَشــد، 
َ
کوتاْه گ مانیده اند، 

ُ
گ مانیم و پیش از ما نیز 

ُ
که ما می گ یخِت »ُســرآور«، آْنســان  گر ر َپس ا

کــه »ُســروآور« به َمعنــاِی »نیکوُســرین« و  فت وگــوْی َنمی ماَند 
ُ
گ واهــاِن واژگانــی، جــاِی هیــچ 

ُ
گ ایَنــک، بــا ایــن 

کهِن شاهنامه در َوصِف آن میش آمده است102 - َتواَند بود. که هردو در َدستنوشتهاِی  »َفرِبه ُسرین« - 

● »َمرِد هوش«
که  ِی َزنگی ســیاه«  یکی و از ِدِل آن »َشــِب تیره چون رو کوفته، از تار که ُرســتم، َخســته و  در َهْفت خان، آنجا 

ْی / نه َافراز دید از ســیاهی، نه جوْی«، به روشــنایی می َرَســد، ِفردوســی  در آن »عنــاْن َرخــش را داد و بْنهــاد رو

می َفرماَید:
نیــــــــــاَزش به آســــــــــاِیش و خــــــــــواب بودَهمــــــــــه جامه َبر َبْرش چــــــــــون آب بود103

َبَرش از  بیــــــــــان  َببــــــــــِر  کــــــــــرد  ِمْغَفَرشِبــــــــــرون  ُبــــــــــد  اْنــــــــــَدرون َغرقه  به خوی 

آفتــــــــــاب َبــــــــــِر  َهــــــــــردو  ســــــــــَترد 
ُ

به خواب و به آســــــــــاِیش آَمد شــــــــــتاببگ

خوار َبرداشــــــــــت  َرخش  َســــــــــِر  از  کشــــــــــتزارِلگام  َکــــــــــرد َبر خویــــــــــد َدر  َرهــــــــــا 

َبْبر و  خود  ُشــــــــــد  ُخشک  چون  ــــــــــرد ِبســــــــــَتر بســــــــــاِن ِهَزْبر104بپوشید  گیــــــــــا َک

َدوانچو َدر َســــــــــبزه دید اســــــــــپ را َدْشْتوان ُشــــــــــد  او  شــــــــــاده زبان ســــــــــوِی 
ُ
گ

ی رو بْنهاد  َرْخش  و  ُرســــــــــتم  یســــــــــوِی  رم بر پــــــــــاِی او
َ
گ یکــــــــــی چــــــــــوب َزد 

َتن
ْ
کـ:ـــــــــــای َاْهِرَمن!چــــــــــو از خواب بیــــــــــدار ُشــــــــــد پیل فت 

ُ
گ بدو َدْشــــــــــْتوان 

ذاْشــــــــــتی؟!
ْ

ُبگ خوید  َبر  َاســــــــــپ  َبرداْشــــــــــتیچرا  ناُبــــــــــرده  َرْنــــــــــج  َبــــــــــِر 

هوش َمــــــــــرِد  ُشــــــــــد  تیز  او  گفتــــــــــاِر  گوش،ز  ِگِرفتش َیکاَیک دو  بَجســــــــــت و 

ْفــــــــــت از َبد و نیک با او َســــــــــُخن!105بَیْفُشــــــــــرد و َبرَکْنــــــــــد َهــــــــــر دو ز ُبــــــــــن
ُ

نگ

...

ی از  ُرســتم، تو گویی از َســِر کوفتگی و بی توشــی، کاری شگفت و بسیار ُخشــوَنت آمیز می ُکَند و چهره ای َبَدو

که  گوشــهاِی َمرِد َدشــتبان را  که با ســیماِی او در غاِلِب جایهاِی شــاهنامه َتفاُوت داَرد.  خویش َفرامی نماَید 

یورک، 1369هـ.ش.،  ق، َدفتِر دّوم - کذا بَتشــدید الواو - ، چ: 1، کالیُفرنیا و نیو
َ
بوالقاِســِم ِفردوســی، به کوِشــِش: َجاِل خاِلقِی ُمطل

َ
102. نگر: شــاهنامه، أ

ص 24، هاِمش.
یک  م دانســته و از َاســب رانَدِن وی در َشــِب تار دَجعَفِر َمحجوب، خیســِی جامۀ ُرســتم را ناشــی از ُرطوَبِت َســرَزمیِن َســبز و ُخّرَ 103 . زنده یاد دکتر ُمَحّمَ
ید، 1389هـ.ش.، ص140(. آنچه ما از شاهنامه  ُسَخن رانده است ) َسنج: سی ِقّصه از شاهنامه - آَفریِن ِفردوسی - ، چ: 4، تهران: ِانِتشاراِت ُمروار
یافِت ُشــماری از دیگر خواَنندگاِن این َمتِن َمتین نیز َهمسوســت )نمونه را، َســنج: الّشــاهناَمه، الُبندارّی، ط: 1، القاِهَرة: مطبعة  َدرمی یابیم و با َانَدر
َکّزازی، چ:1، تهران: ِانِتشاراِت  ة، 1350 و 1351 هـ.ق.، 1/ 112؛ و: َدفتِر دانایی و داد - بازنوشِت شاهنامهـ ، دکتر میرَجال الّدیِن  ّیَ داِر الُکُتِب الِمصر

یختِن فوَق العادۀ او و ... .  ر و آنگاه َعَرق ر یکیی َرنج آو ُمعٖین، 1392 هـ.ش.، ص 121؛ و: ...(، َاسب رانَدِن َپهلوان است در تار
ِفردوسی خود بَتصریح َفرموده است: »به خوی انَدرون َغرقه ُبد ِمْغَفَرش«.

104 . در شاهنامهِی چ ُمسکو: هژبر.
م داده اند.

َ
ِس« آن َقل ف« یا »ُمَفّرَ بر« واژه ای است تازی. »هژبر« را »ُمَصّحَ »ِهَز

در شاهنامهِی چ ُمسکو: 
+ بُخفت و بیاسود از َرنِج تن

یشتن هم از رخش َغم ُبد هم از خو
...، ج 2، ُمســکو، 1962 م.، ص 99 و 100،  ـ  105. شــاهنامۀ ِفردوســی )َمتــِن ِانِتقــادی(، َتحــِت َنَظِر: ی. ا. ِبرِتلس، َتصحیِح َمتــن به  ِاهِتماِم: آ. ِبرِتلس - و

ب 432 - 443. 
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اعتراَضش َبر َپهلواِن ُبُزرِگ ایراْن َزمین ُپرناَمعقول َهم نیســت، به شــیوه ای َوحشــیانه می َکَند و َمرَدک را بیچاره 

َکِلَمه َهم با او َحرف َنمی َزَند و الُبد با آرامش به ِاسِتراَحِت خود ِإدامه می ِدَهد!! می ُکَند! یک 

که  صِل ِحکایت، - ُچنان 
َ
ل داَرد. ... أ که چرا ُرســَتم در اینجا این اندازه ُمَتفاوت اســت، البّته جاِی تأّمُ این 

ُکَهن و ناَتراشیدۀ  فتهاِی بسیار 
ُ
ی است! ... شاَید یادگاری است از بازگ ِإشاَرت َرفت - َقدری َوْحشیانه و َبَدو

کــه نشــاِن  عامیانــۀ داســتاِن ُرســتم، بــدون پرداخْت هــا و َفرهٖیِزش هــاِی داستانَســرایاِن َفرهیخته تــِر سَپســین 

فتشان را در بیشینۀ ِقّصه هاِی شاهنامه می توان دید.106 ... باری، َهرچه هست و َهرچه نیست، 
ُ
ُپختگِی بازگ

ی و َوحشیانه ای  که چرا َحکیم فردوسی، ُرستم را در آستانۀ ُبروِز ُچنین َرفتاِر َفجیِع َبَدو این ُپرسش بجاست 

که در حالتی َســخت ناهوشــیارانه و غیِرعادی از آَدمی َســر می َزَند، »َمرِد هوش« می خواَند؟ از ُبن، »َمرِد هوش« 

به چه َمعناست؟ و ُمفاِد واژۀ »هوش« - در اینجا - چیست؟

که:  َنُخست باید یادآور شویم 

گفتاِر او تیز ُشد  کنون در َدسترس داَرم، َهمین است )»ز  که َمن َهم ا َضبِط بْیت در ویراستهاِی شایِع شاهنامه 
ِگِرفتش َیکاَیک دو گوش«( و هیچیک در نویِسِش »َمرِد هوش« با َهم ِاخِتالفی َنداَرند.107 َمرِد هوش / بَجست و 

یافتهاِی َغریِب خویش در جاْی جاِی شــاهنامهِی فردوســِی  آقــاِی فریــدوِن ُجنْیدی که َبر ُبنیاد َبرداشــتها و َدر

کاِر َتباِه ناَرِوْشــَمنِد خود را »ویرایِش« شاهنامه ِنهاده اند،108 در این بِاْصِطالْح»ویرایِش«  ُبُزرگ َدســت ُبرده و ناِم 

مان داســتانهایی که در شــاهنامهِی فردوســی و آِبشــخورهاِی آن ِگرد آَمده اســت، به داستانَپردازان و داستانَســرایاِن دیرینه ای َنَسب می َرساَند 
ُ
106. بی گ

زیر، 
ُ
گ یســته و از بیِنشــی یگانه و َهماَهنگ َبرخورداری َنداشــته اند. این َتفاُوتهاِی نا زگار َنمی ز که ُجملگی در یک پایه از َفرهیختگی َنبوده و در یک رو

َثِر خود را بر داســتانها ِنهاده اســت، و در َتفاُوتی که از حیِث ُپختگی و َپرداخْت یافتگِی داســتانی در میان ُشــماری از قّصه هاِی شاهنامه 
َ
خواْه ناخواه، أ

دیده می َشَود، َسْهمی ِإنکارناَپذیر داَرد.
یژه َمنابِع ِشفاهی نیز َبهره ُبرده باَشد، ُظهوِر َتفاُوتها و َغّث  بوَمنصوری، از َمناِبِع دیگر و بو

َ
کناِر شاهنامۀ َمنثوِر أ فته اند، ِفردوسی در 

ُ
گ که َبرخی  ر آنگونه 

َ
گ َا

و َسمین ها در زنجیرۀ داستانهاِی شاهنامه، َهرآینه َبیوسیده تر َهم خواَهد بود.
ردیده است 

َ
گ که بِاحِتمال از َمنَبعی ِشفاهی برگرفته ُشده و در شاهنامه َدرج  فته اند 

ُ
گ که َبرخی  از َقضا، داستاِن َهفت خاِن ُرسَتم، از نمونه هایی است 

ی، 1349 هـ.ش.، ص 279 و 280؛ و: َحماسه َسرایی در ایران، دکتر 
ّ
)َسنج: ِفردوسی و شاهنامۀ او، به  ِاهِتماِم: َحبیِب َیغمایی، تهران: َانُجَمِن آثاِر ِمل

میرَکبیر، 1333 هـ.ش.، ص 204 و 205(؛ َهرَچند که این رای، ُمخاِلف َهم داَرد )َسنج: ایران شناسی، س 
َ
َسۀ َمطبوعاتِی أ َذبیح اهلِل َصفا، تهران: ُمَؤّسَ

ِم َمحموِد ُامیدســالر؛ و: نامۀ َفرَهنِگستان، 
َ
10، صص 540 - 547/ َمقالۀ »َهفتخاِن ُرســتم، بیژن و منیژه و نکاتی دربارۀ َمنابع و ِشــعِر ِفردوســی« به َقل

بوالَفضِل َخطیبی(.
َ
ش 12، زمستاِن 1376 هـ.ش.، ص 137 / از َمقالۀ »در ِدفاع از ِفردوسی«، نوشتۀ َمحموِد ُامیدسالر، َترَجمۀ أ

دَعلــِی ِبْهبودی، ج 1، چ: 2، تهران: ِانِتشــاراِت توس، 1374 هـــ.ش.، ص256، ب  یراســتۀ َمهــدِی َقریــب - و - ُمَحّمَ 107 . نگــر: شــاهنامۀ ِفردوســی، و
یورک، 1369هـ.ش.، 2 / 32، ب 433؛  کالیُفرنیا و نیو کذا بَتشدید الواو - ، چ: 1،  ق، َدفتِر دّوم - 

َ
437؛ و: شاهنامه، به کوِشِش: َجاِل خاِلقِی ُمطل

ق، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1393هـ.ش.، 1/ 216، ب 432؛ و: شاهنامۀ ِفردوسی، َتصحیح 
َ
یراسِت ُدُوِم َتصحیِح خاِلقِی ُمطل و: شاهنامه، و

َکّزازی،  از: ُمصَطفٰی جْیحونی، چ: 3، ِاصَفهان: ِانِتشاراِت شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، 1 / 267، ب 432؛ و: نامۀ باستان، دکتر میرَجال الّدیِن 
ِم 614]هـــ.ق.[(، َتصحیح و  ِخ[ ُمَحــّرَ ج 2، چ: 6، تهــران: َســمت، 1390 هـــ.ش.، ص 71، ب 1317؛ و: شــاهنامه )از َدســتنویِس مــوزۀ فلورانــس ]ُمــَوّرَ
ْینی، ج3، چ: 7، تهران: ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه تهران، 1392هـ.ش.، ص 270، ب 438؛ و: شــاهنامۀ ِفردوســی، پژوِهِش: ِمْهرِی  ... : دکتر َعزیزاهلِل ُجَو
ِد َدبیرســیاقی، چ: 1، تهران: َنشــِر َقطره،  د محّمَ ِبْهَفر، ج 4، چ: 1، تهران: َنشــِر نو، 1394 هـ.ش.، ص 126، ب 435؛ و: شــاهنامه، به کوِشــِش: دکتر َســّیِ

1386هـ.ش.، 1 / 366، ب 568.
ر:

َ
کاِر آقاِی ُجنْیدی ِعجالًة، نگ 108. دربارۀ 

َدبّیات، ش 
َ
بوالَفضِل َخطیبی ؛ و: کتاِب ماِه أ

َ
ِم أ

َ
َنشــِر داِنش، ش 116، ِمهر و آباِن 1388 هـ.ش.، صص 58 ـ61/ َمقالۀ »ویراِیِش َخاّلِق شــاهنامه« به َقل

بوالَفضــِل َخطیبی[ ؛ و: آینۀ 
َ
ِم أ

َ
32 - َپیاَپــی: 146 - ، آَذِر 1388 هـــ.ش.، صــص 106 - 108/ »دربــارۀ شــاهنامه ِی ویرایــِش فریــدوِن ُجنْیدی« ]بــه َقل

ِم دکتر 
َ
« به َقل میــراث، ش 49، پاییــز و زمســتاِن 1390 هـــ.ش.، صــص 5ـ 68/ َمقالۀ »َتصحیِح نوآییِن شــاهنامه - َبرَرســِی ویراِیِش فریدوِن ُجنْیــدیـ 

فت وگو 
ُ
گ فتاِر »َتصحیِح شــاهنامه َبس!« )ـ 

ُ
گ َدبّیات، ش 65 - َپیاَپی: 179 - ، َشــهریَوِر 1391 هـ.ش. ، ص 15 و 16 از 

َ
َســّجاِد آْیِدْنلو؛ و: کتاِب ماِه أ

َدبّیات، ش 13 - پیاپی: 127 - ، ُاردیبهشِت 1387 هـ.ش.، ص 73 و 74/ 
َ
ر: شایسته موَسوی(؛ و: کتاِب ماِه أ

َ
فت وگوگ

ُ
گ با دکتر َسّجاِد آْیِدْنلو - ، 

ْینی. ِم دکتر َعزیزاهلِل ُجَو
َ
»دربارۀ ویراِیشی َجدید از شاهنامه ِی فردوسی به کوشِش فریدوِن ُجنْیدی« به َقل

که  َکَرمی و َفرهاِد وداد و ... دربارۀ شاهنامهِی َپرداختۀ آقاِی ُجنْیدی در َبرخی از َمَجّات ِانِتشار یافته است  ِد  ِم آقایان ُمَحّمَ
َ
فتارهاِی دیگری نیز به َقل

ُ
گ

گاهیهاِی بیشتر در این باره شایاِن ُرجوع َتواَند بود. براِی خواَهندگاِن آ
ت می ِانگاَرند و َهیابانِگ ایشان را در َدْم زدن از ِفردوسی  هلّیَ

َ
مثاِل آقاِی فریدوِن ُجنْیدی را براستی شاهنامه شناس و واِجِد أ

َ
ای کاش َبعِض َجوانانی که أ

که:  ُکَنند  ْه  ر می کنند، به این ُنکتۀ ُمِهم َتَوّجُ و شاهنامه و ایران باَو
مثاِل آقاِی ُجنْیدی داَرند، َبرخاســته 

َ
که با أ یخ و َفرَهنگ و زبان و آثار و َمآِثِر قومی و ِاخِتافی  ف در تار بخواهِی َدخل و َتَصّرُ

ْ
ِانِتقاِد ُمنَتِقداِن این شــیوۀ ِدل

یراســتن و چاپ و َنشــر و َنقد و َشــرِح ُمتوِن کهن - و از آن ُجمله: شــاهنامهِی فردوســی - ، قواِعد و آدابی داَرد که  از »َتفاُوت َســلیقه« نیســت؛ بلکه و
ر ُافتاده است. مثاِل آقاِی ُجنْیدی هزاران َفرَسنگ از آن دو

َ
کارهاِی أ
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فتــآورِد آقــاِی ُجنْیــدی از ُبنداری بدین بْیِت ِفردوســی نگَرنده 
ُ
گ  ،

ً
ال ّوَ

َ
أ

که  َکســانی  نیســت، بــل بــه َدرونمایۀ بْیتهــاِی پیشــین بازمی گردد، و 

گــواه و ُپشــتوانۀ خواِنــش یــا ویراِیش یا  »قاِئــل بــه َربــط« باشــند، آن را 

زاِرِش این بْیت َنمی ساَزند.
ُ
گ

کۀ »خ«،  کردار او رستم آمد بجوش« از وا ثانًیا، بَدرآوردِن ِإعجازآمیِز »ز 

کــه ُممِکــن باَشــد، ُمحتاِج علمی اســت که َعــوام به آن  بــر فــرِض آن 

»ِعلــِم اٖیقــوف« می گوینــد؛ و از ُکجــا نه َمعلــوم که این ِعلم و َطالِســِم 

الزمــۀ آن - ماننــِد خیلــی چیزهــاِی دیگــر - در َچْنتــۀ آقــاِی ُجنْیدی 

باَشد؟!

کــردار او رســتم آمد بجوش«  ّیِ َتْقدیــر - گذاشــتِن »ز 
َ
ثاِلًثــا - و َعلــٰی أ

که یا  بــه جــاِی »ز گفتــاِر او تیــز ُشــد َمــرِد هــوش«، بدیــن َمنوط اســت 

خوِد ِفردوســی باشــیم! و یا از جانِب او وکالْت نامۀ َمحَضری داشــته 

ق نیست؛ ولی شاید در آقاِی  باشیم!! ... ُچنین ُشروطی در ما ُمَتَحّقِ

ُجنْیدی باَشد!!!

بازگردیم به »َمرِد هوِش« ِفردوسی و َمدلوِل آن:

ق، در یادداشت هاِی شاهنامه، این َتعبیر را 
َ
ُاســتاد دکتر خاِلقِی ُمطل

توضیح نداده اند.114 

زارده و َهمین اندازه یادآور 
ُ

َکّزازی، َتعبیِر »َمرِد هوِش« را نگ ُاستاد دکتر 
که َمقصود از »َمرِد هوِش«، ُرسَتم است.115 ُشده اند 

ْینی در توضیِح »مرِد هوش« نوشــته اســت:  زنده یــاد دکتــر َعزیزاهلِل ُجَو
»مرِد دانا و خردمند«.116

ِد  د محّمَ م و شاهنامه  شــناِس پیشآَهنگ، آقاِی دکتر َسّیِ
َ

ُاســتاِد ُمَعّظ
کرده اند.117 َدبیرسیاقی، نیز، »مرِد هوش« را »مرِد ُهشیار« َمعنی 

ُاســتاِد َارجَمنــدم، آقــاِی دکتر َعلــِی ِرواقــی، در فرهنِگ شــاهنامه، با 

ــواه آوردِن َهمیــن بْیِت فردوســی، »مرِد هوش« را »آدِم هوشــیار و دانا 
ُ
گ

گاه« دانسته اند.118 و آ

َغْت نامــۀ ِدهُخــدا َهم، ذْیــِل »هوش«، َتعبیِر »َمــرِد هوش« را آَورده 
ُ
در ل

ق، 
َ
114 . َســنج: یادداشــت هاِی شــاهنامه - بــا ِإصالحــات و افزوده هــا - ، َجاِل خاِلقــِی ُمطل

بخِش یُکم، چ: 1، تهران، 1389هـ.ش.، ص 429.
َکّزازی، ج 2، چ: 6، 1390 هـ.ش.، ص 411.  115 . َسنج: نامۀ باستان، دکتر میرَجال الّدیِن 

بوالقاِسِم 
َ
ِم 614]هـ.ق.[(، َحکیم أ ِخ[ ُمَحّرَ 116 . نگر: شاهنامه )از َدستنویِس موزۀ فلورانس ]ُمَوّرَ

ْینی، ج3، چ: 7،  ِم: دکتر َعزیــزاهلِل ُجَو
َ
ِفردوســی، َتصحیــح و گــزارِش واژگاِن ُدشــوار و ... به َقل

تهران: ِانِتشاراِت داِنشگاِه تهران، 1392هـ.ش.، ص 270، هاِمش. 
ــِد  محّمَ د  َســّیِ دکتــر  به کوِشــِش:  طوســی،  ِفردوســِی  بوالقاســم 

َ
أ َحکیــم  شــاهنامۀ  نگــر:   .  117

َدبیرسیاقی، چ: 1، تهران: َنشِر َقطره، 1386هـ.ش.، 1 / 366، هاِمش.
118. نگر: َفرَهنِگ شاهنامه، دکتر َعلِی ِرواقی، چ: 1، 1390 هـ.ش.، 2 / 1985.

ف، با َهمۀ آنچه  مان می ُکَنم از حیِث درازَدســتی و َتَصّرُ
ُ
گ که  خود - 

یانکاِر یاوه نگار در این هزارســال با شــاهنامه کرده اند،  رونویســگراِن ز

کار آَید و  که بــه  بیْکبارگــی َپهلــو َتواَنــد َزد، و ُجــز بُنْدَرت چیــِز تازه ای 

گفتاِر او  َمعِرَفت َافزاَید، در آن باز َنتوان یافت - ، ذْیِل َهمین بْیِت »ز 

گوش«، نوشته اند: ِگِرفتش َیکاَیک دو  تیز ُشد َمرِد هوش / بَجست و 

که بجای »تیز« »خیره« و در  »در همۀ نمونه ها چنین است مگر در ل 

نیز مرِد  و  برنمی آید.  از هیچیک معنی روشنی  و  »تیره«110  س و ق109 

کانت معه  هوش؟111 در بنداری چنین آمده است: »و ضرَب بَعصا 

که با وی بود  علٰی ِرجله و َامرُه ان یمسک فرسه عن الزرع« و با چوبی 

کند.112 با نگرش  کشتزار دور  که اسبش را از  بر پای او زد و فرمان داد 

به نوشتۀ بنداری و واکۀ »خ« در آغاز واژۀ خیره در نمونۀ ل، تنها بیک 
گونه می توان این سخن را بازنوشتن:»ز کردار او رستم آمد بجوش«.113

می نویسم:

ردهاِی ِعلمی«، خود، ِبضاَعتی می خواَهد که  ماِت َشــخصی« و »َدســتآو َفرْق ِنهاَدن میاِن »َتَوّهُ
َکس نمی آَید.  َکِف َهمه  آسان به 

یاِی ماســت. َپس  ِر َفرَهنــِگ پایا و پو شــاهنامه، از َارَزنده تریــن و َســرَزنده ترین یادگارهــاِی َارج آو
ردانیم و ِانِتشــاِر َهر خواِنِش َتباه و 

َ
هواِء این و آن بگ

َ
غــراض و أوهام و أ

َ
یچــۀ أ َنمی توانیــم آن را باز

ییم و  ز، به َتغاُفل و َتجاُهل، خوشــآَمد بگو ز ولــی گیتی ُفرو پندارآلــودی را از ایــن نامۀ دیرینه رو
به فاِل نیک بگیریم!!! 

ق برگرفته اســت؛ 
َ
109 . آقاِی فریدوِن ُجنْیدی رمِز ُنســخه ها را از ِپژوِهِش دکتر َجاِل خاِلقِی ُمطل

بوالقاِسِم ِفردوسی، به کوِشِش: َجاِل خاِلقِی 
َ
لیک در َنقِل آنها َســهو کرده؛ َسنج: شــاهنامه، أ

یــورک، 1369هـــ.ش.، 2 /  ــق، َدفتــِر دّوم - کــذا بَتشــدید الــواو - ، چ: 1، کالیُفرنیــا و نیو
َ
ُمطل

32، هاِمش.
البّتــه آقــاِی ُجنْیــدی ُپر نیازی به ُنســخه و رمِز ُنســخه َنداَرد؛ چون َبر َمســَنِد »پیِر ُمغان« نشســته 
َکسی چونان آقاِی  ِ ُمَعّما می ُکَند!! ... این ُنسخه و رمِز ُنسخه، براِی 

ییِد َنَظر َحلّ
ْ
است و به َتأ

یرایِش شاهنامه« است! ُجنْیدی، »آرایۀ داستاِن« »و
کــه از ِاختصاصــاِت َجنــاِب ایشــان اســت و  یــژه ای -  یــدوِن ُجنْیــدی، بــا »ُفروَتنــِی« و آقــاِی فر
یشــَتن  کــه دیــری بــا خو یــح َفرموده انــد  فته هاشــان مــوج می َزَنــد!!! - ، َتصر

ُ
گ در نوشــته ها و 

کان، همــۀ  کــه: »... خداونــد، و فرهنــِگ نیــا اندیشــیده اند و ســرانجام بدینجــا َرســیده اند 
َکس داده است ]کذا![، چنانکه نیاز  دانشهاِی بایسته را ]از براِی َتصحیِح شاهنامه[ به یک 
کان  ردگار، و ِدِهِش نیا ردِن فرزانگان از چهارسوی نباشد، و پاُسِخ تو به این دادۀ َپرَو به فراهم آو

یرایِش شاهنامه براِی همگان! چه باَید باَشد؟ بُجز از آغاز به و
یرایش  که و کردم، و پیمان بســتم  چون بدینجای رســیدم از جای برخاســتم و خدای را نیایش 

می کنم ...«.
فتار، چ: 1، تهران: َنشــِر َبلخ، 1387 

ُ
یرایش: فریدوِن ُجنْیدی، ج پیشــگ ) شــاهنامۀ ِفردوســی، و

هـ.ش.، ص 45(
ــِم ایرانشناســی، با ایــن »ُفروَتنــی«، َمراِتــِب َعّامگــی و َنَظرَکردگی و 

َ
َکــِس دیگر، در عال آیــا هیــچ 

َکشیده است؟!!! یش را به ُرِخ ُمخاَطبان  چه وچه هاِی خو
فتارها و نوشتارهاِی نامُبرده، از این َدست »ُفروَتنی«ها، َفراوان می َتوان یافت! ... »که َمَنم 

ُ
گ در 

ّیین ُشده«! ... .
ّ
طاووِس ِعل

صل! ُجملۀ آقاِی ُجنْیدی ِفعل نداَرد!
َ

کذا فی األ  .110
کذا! در غیاِب ِفعل!  .111

یشه شناســِی  ر کنــد«؛ و آقاِی ُجنْیدی که در ر 112 . َترَجمــۀ »یمســک« »بــازداَرد« اســت، نه »دو
یــش، داَمــن داَمــن  خــواِه خو

ْ
یــخ و َحّتــٰی نژادشناســِی قــوِم َعــَرب، بــه ِدل واژگان و زبــان و تار

نی می ُکَنند و َخرِق عاَدت و َیِد َبْیضا می نماَیند!!! )نمونه را، نگر: داستاِن ایران َبر 
َ
گ ُسَخن پرا

ُگفتارهاِی ایرانی، فریدوِن ُجنْیدی، ج 1، چ: 1، تهران: َنشِر َبلخ، 1392 هـ.ش.، صص  ُبنیاِد 
413 - 428 (، لُبد این ِابِتدائّیات را ِبه از ما ُطّاِب ُمبَتدی باید بداَنند!

یــدوِن ُجنْیدی، چ: 1، تهران: َنشــِر َبلــخ، 1387 هـ.ش.،  یراِیــِش: فر 113 . شــاهنامۀ ِفردوســی، و
1 / 356، هاِمش.



وخزاب نا ِی َی ْبخخپخ ش خژاوی ا   خ ی وخ ْنااب  نخپْم خْخ َی خ انا خوی  َ ناوزتْش

23 164 سال بیست و هشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر1396

و ایــن َتعبیــِر َتداُولــی را شــاِهِد آن آورده اند: »هوشــم ُبرده بــود« یعنی: 
خوابم ُبرده بود.121

کارُبرد داشــته  بــاری، آیــا »هوش« بدین َمعنی در روزگاِر فردوســی نیز 

َکــرد؟ ...  اســت و می تــوان بــه ِاســتناِد آن، بْیــِت شــاهنامه را َمعنــی 

ًة َنمی داَنم.
َ
ِعجال

ِف واژه ای دیگــر بپندارنــد و - نــه  شــاَید برخــی، واژۀ »هــوش« را ُمَحــّرَ

بــه َفراْخَدســتِی آقــاِی فریــدوِن ُجنیدی!، ولــی - بخواَهنــد در قاِلِب 

ُکنند. َتصحیِح َحدسی و قیاسی، َمتن را َدستکاری 

واژۀ  ُمناِســب ترین  ای َبســا  باَشــد،  َمتــن  َدســتکارِی  بــر  ِبنــا  گــر  ا

پیْش ِنهاَدنی، در این َمقام، واژۀ »زوش« باَشد.

َغویان آورده اند،122 به َمعناِی خشمگین 
ُ
واژۀ »زوش«، به َتفصیلی که ل

َکْج طبیعت و زودَرْنج  ی و ُتند و ُتندخوی و َســخْت َطبع و  و ُتــرْش رو

ت  و َفّظ و َعنیف اســت و َهمُچنین به َمعناِی نیروَمند و صاِحْب قّوَ

و ِدلیر. 

از روَدکی َمنقول است: 

ســــــــــیمین!  َفــــــــــِغ123  ای  َکرَدْمــــــــــت   بانــــــــــگ 
کــــــــــه َهســــــــــتی زوش124 زوش خوانــــــــــَدم ُتــــــــــرا، 

فته است:
ُ
گ واِسِع َجَبلی 

ْ
َعبدال

هیجا، تِف  در  ســــــــــنانت  بیِم  از  پیوســــــــــته   ُبَود 

ُبَود َهمواره از ترِس خدنگت در َصِف َعســــــــــَکر،

َیِم عّمان، در  رزان 
َ
ل ســــــــــیماب  ُتند چون   نهنِگ 

َبرَبر125 ُکِه  َدر  پنهان  پلنِگ زوش چون ســــــــــیُمرغ 

و: 

میرَکبیر، 1362 
َ
ســۀ ِانِتشــاراِت أ ِد ُمعٖیــن، چ: 5، تهران: ُمَؤّسَ 121 . َفرَهنــِگ فارســی، دکتــر ُمَحّمَ

هـ.ش.، 4 / 5225.
ِد  یشه شــناختِی َزباِن فارســی، ُمَحّمَ َغْت نامــۀ ِدهُخــدا، ذْیــِل »زوش«؛ و: َفرَهنــِگ ر

ُ
122 . نگــر: ل

َدِب فارسی، 1393 هـ.ش.، 3 / 1601 و 1602؛ و: 
َ
بان و أ َحَسْن دوســت، تهران: َفرَهنگســتاِن َز

واْههاِی 
ُ
گ یشه شناســِی فارســی، پاول ُهْرن - هاْینرٖیش هوْبْشــمان، َترَجمه َهمراه با  َفرَهنِگ ر

ز، 1394 هـ.ش.،  ق، چ:1، ِاصَفهان: ِانِتشاراِت ِمْهرَافرو
َ
وی از: َجاِل خاِلقِی ُمطل

َ
فارسی و َپهل

ص 261.
یباروی. 123. َفغ: َبغ، ُبت، َصَنم؛ َمعشوق، یار؛ ز

شــعاِر رودکــی، َســعیِد َنفیســی، تهــران: کتابخانۀ ابِن ســینا، 
َ
حــوال و أ

َ
124 . ُمحیــِط زندگــی و أ

1341هـ.ش.، ص 524، ب 727.
کنده در متون )تا ســاِل 700 هجــری(، َعلِی َصَفــرِی آْق َقلعه، چ: 1،  شــعاِر فارســِی پرا

َ
نیــز نگــر: أ

تهران: ُبنیاِد موقوفاِت دکتر َمحموِد َافشار - با َهمکارِی: ِانِتشاراِت ُسَخن - ، 1395 هـ.ش.، 
2 / 794، ب 12933.

125 . دیــواِن َعبدالواِســِع َجَبلــی، به  ِاهِتمــام و َتصحیــح و َتعلیــِق: دکتــر َذبیــح اهلِل َصفا، چ: 2، 
میرَکبیر،1356هـ.ش.، ص 123.

َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ تهران: ُمَؤّسَ

و نوشته اند:

»مرد هوش: هوشیار، هوشمند. 

گفتار او تیز شد مرد هوش  ز 

گوش. فردوسی«. گرفتش یکایک دو  بجست و 

ُچنان که می بینید، ُمسَتَندشــان، َهمین بْیِت شــاهنامه است، و در 

واِقع، این َمعنی را، از براِی این ُسرودۀ فردوسی پیش ِنهاده اند.

ُبْندارِی سپاهانی، َترُجماِن شاهنامه به زباِن َعَربی، َترَجمۀ این ِفْقره 

کــرده اســت119 و َنمی دانیم »مــرِد هوش« را  زار 
ُ
را بــه إیجــازی َتمــام برگ

چگونه می خوانده است و چه سان َدرمی یافته.

فت: ِفردوســی ُرســَتم را »مرِد هوش« 
ُ
گ ف بْتوان 

ُّ
شــاَید با َانَدَککی َتَکل

خوانــده اســت، چــرا که به طوِر ُمَتعــاَرف - و البّته نــه در اینجا - َمرِد 

کار می َبنَدد. لیک آیا ُســَخِن ِفردوســی  هوشــیاری اســت و ِخَرد را به 

فی ُشده است؟
ُّ
ِل ُچنین َتَکل ُمَتَحّمِ

بانــو ِمْهــرِی ِبْهَفــر، از َمعدود شــاهنامه ِپژوهانی اســت که گویــا َانَدکی 

به بی تناُســبِی َوصِف ُرســَتم به هوشــیاری و هوشــَمندی و دانایی و 

کرده اند. ْه  ِخَردَوری در این َمقاِم بُخصوص، َتَوّجُ

بانــو ِبْهَفــر، در توضیــِح »هــوش« در ایــن بْیــت، دو پیشــِنهاد َعرضــه 

داشته اند:

»1. )کاربرد اسم به جای صفت( هوشمند، خردمند.

2. می تواند مخفِف »از هوش رفته« باشد. در این صورت مرد هوش: 
مرد از هوش شده، مرد بیخود، مرد خفته، مرد خوابیده«.120

ُکنــون  کــه از آنچــه تا داورِی مــا دربــارۀ پیشــِنهاِد َنُخســتیِن ایشــان 

َپذیرِش پیشــِنهاِد  گویه نیســت. در فته ایم هویداســت و نیازی به وا
ُ
گ

کــه واژۀ »هوش«  ُدُوم نیــز جــاِی درنــگ َهســت. از ُبــن َمــن َنمی داَنــم 

ِف »از هوش رفته« باشد«؟
َ

چگونه »می تواند مخّف

هــی، بانــو ِبْهَفــر براِی آن که »مرد هوش« را بــه َمعناِی »مرد خفته، 
َ

واْنگ

مرد خوابیده« بگیَرند، َدستآویزی به از اینها می توانستند ُجست.

ــِد ُمعیــن )1296 -  در فرهنــِگ فارســیِی زنده یــاد ُاســتاد دکتــر ُمَحّمَ

که البّته به َتصریِح َهمان  1350 هـ.ش.(، یکی از َمعانِی »هوش« را - 

فته 
ُ
گ ُبــرد واژه ای »عامیانه« اســت - ، »خواب«  کار َفرَهنــگ، در ایــن 

ة، 1350 و 1351  ّیَ 119 . َســنج: الّشــاهناَمه، الُبْندارّی، ط: 1، القاِهَرة: مطبعة داِر الُکُتِب الِمصر
هـ.ق.، 1/ 112.

بیات، ]پژوِهِش:[ ِمْهرِی ِبْهَفر، ج 
َ
120 . شــاهنامۀ ِفردوســی: َتصحیِح ِانِتقادی و َشــرِح یکایِک أ

4، چ: 1، تهران: َنشِر نو، 1394 هـ.ش.، ص 126.



وخزاب نا ِی َی ْبخخپخ ش خژاوی ا   خ ی وخ ْنااب  نخپْم خْخ َی خ انا خوی  َ ناوزتْش

سال بیست و هشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر241641396

َکرِگ ِدلیر  یان126چو پیِل َمســــــــــت و نهنِگ َدمان و  چو َببِر زوش و پلنِگ َحرون و شــــــــــیِر ژ

و خاقانی َفرموده: 

گرَینده ســــــــــت  ِطفِل  که  آَوخ  می بشــــــــــود127َبختــــــــــم  زوش  حظه 
َ
ل هــــــــــر  به  که 

کــه بــه ِاقِتفــاِی شــاهنامهِی َحکیــِم  ُبــرِد َمنظومه هــاِی َحماســی و َپهلوانــی اســت  واژۀ »زوش« از واژگاِن ُپرکار

سَتِر طوس ُسروده ُشده است.
ُ
ُسَخْن گ

َسدِی طوسی است: 
َ
این بْیتها از گرشاسب نامهِی َحکیم أ

زوش  نوَرسیده ســــــــــت  کــــــــــودِک  گل ُمشــــــــــکپوش128 ٭یکــــــــــی  شته ســــــــــت 
َ

هنوزش نگ

هوش  به  کآیــــــــــد  پیش  َپهلوان  به غار انــــــــــدرون َرفت چون شــــــــــیِر زوش129 ٭َســــــــــُبک 

جوش  و  َخشــــــــــم  با  که  دانا  فت 
ُ
گ زباَنم یکی َبســــــــــته شــــــــــیر اســــــــــت زوش130٭ُچنین 

ِکرمانی135  در کوش نامه131 و َفراَمرزنامه132 و شــبرْنْگ نامه133 و ُهماْی نامه134 و ســاْم نامهِی َمنسوب به خواجوِی 

و َشهریارنامهِی َمنسوب به ُعثماِن ُمختارِی َغزَنوی136 َهم واژۀ »زوش« را می بینیم.

کــه بــه طــوِر ُمســَتقیم، در َوصِف  کارُبردهــا، »زوش«، نه تنهــا در َوصــِف جانورانــی چــون شــیر و پیــل،  در ایــن 

شَکر و سپاه نیز آمده است. 
َ
شخاص و َحّتٰی در َوصِف ل

َ
أ

َغویان آورده اند،137 بسیار شاَینده و 
ُ
که ل ْه به َمعناِی »زوشــیدن« و َهمُچنین »زوشــانیدن« َهم، به َتفصیلی  َتَوّجُ

ِد َتناُسِب ُمْحَتَمِل »زوش« با این بْیِت شاهنامه است: بُخصوص ُمَؤّکِ

یدِن آب یا َنمی از جایی و چکیدن و َتقطیر شــدن؛ ُچنان که َعسَجدی  »زوشــیدن« و »َبرزوشــیدن« یعنی: تراو

فته است:
ُ
گ یغ آمیز  در چارانه ای ِدر

َبرجوشیده ســــــــــت تا ُمشــــــــــِک سیاِه َمن َســــــــــَمن پوشیده ست  دیده  بــــــــــه  جگرم  خوِن 

َبم نوشیده ســــــــــت 
َ
کوَدکی ل که به  َبرزوشیده ســــــــــت138شــــــــــیری  گوشــــــــــم  ُبنا ز  کنون  ا

126. َهمان، ص 392.
د ضیاُءالّدیِن َسّجادی، ِانِتشاراِت َزّوار، ص 168.  127 . دیواِن خاقانِی َشروانی، به کوِشِش دکتر َسّیِ

َسدِی طوسی، به  ِاهِتماِم: َحبیِب َیغمایی، چ: 2، تهران: کتابخانۀ َطهوری، 1354 هـ.ش.، ص 82.
َ
حَمد أ

َ
بوَنصر َعلّی بِن أ

َ
128 . گرشاسب نامه، َحکیم أ

129 . َهمان، ص 283.

130 . َهمان، ص 288.
بی الخیر، به کوِشِش: َجاِل َمتینی، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت ِعلمی، 1377 هـ.ش.، ص 191 / ب 771؛ و: 

َ
کوش نامه، َحکیم ایرانشان بِن أ 131 . َسنج: 

ص 213 / ب 1174 ؛ و: ص 214 / ب 1197؛ و: ص 217 / ب 1233؛ و: ص 222 / ب 1334؛ و: ص 252/ ب 1908؛ و: ص 293 / ب 2710؛ و: 
ص 294 / ب 2719؛ و: ص 324 / ب 3291؛ و: ص 389 / ب 4513 و 4519؛ و: ص 447 / ب 5654؛ و: ص 451 / ب 5731؛ و: ص 464 
/ ب 5984؛ و: ص 491 / ب 6498؛ و: ص 516 / ب 6952؛ و: ص 533 / ب 7300؛ و: ص 552 / ب 7624؛ و: ص 596 / ب 8432؛ و: 

ص 661 / ب 9672.
بوالَفضِل َخطیبی، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت ُســَخن، 1394 هـ.ش.، ص 39 / ب 

َ
یولین فان زوتفن - و - أ 132 . َســنج: فرامرز نامۀ ُبُزرگ، به کوِشــِش: مار

505؛ و: ص 164 / ب 2240؛ و: ص 335 / ب 4950؛ و: ص 361 / ب 5331.
بوالَفضــِل َخطیبــی - و - گابریلــه وان ِدن ِبرگ، چ: 1، 1395 هـــ.ش.، ص 52 / ب 626؛ و: ص 72 / ب 869؛ و: ص 

َ
133 . شــبَرنگ نامه، به کوِشــِش: أ

150/ ب 1824؛ و: ص 175 / ب 2114.
ــِد روَشــن، چ: 1، تهــران: َانُجَمــِن آثار و َمفاِخِر َفرَهنگی، 1383هـ.ش.، ص ســی و هشــت  134 . نگــر: ُهماْی نامــه، ُمَقّدمــه و َتصحیــح و َحواشــِی: ُمَحّمَ

)نشانِی بْیت در َمتن ُدُرست نیست(.
یانی، چ: 1، تهران: َمرَکِز ِپژوِهشِی میراِث َمکتوب، 1392هـ.ش.، ص 83 و 196 و 207 و 259 و 320 و 436. 135 . نگر: ساْم نامه، َتصحیِح: َوحیِد رو
136 . نگر: دیواِن ُعثماِن ُمختاری، به  ِاهِتماِم: َجال الّدیِن ُهمایی، چ: 2، تهران: شرکِت ِانِتشاراِت ِعلمی و َفرَهنگی،1382هـ.ش.، ص 800 و 819.

َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »زوشیدن« و »َبرزوشیدن« و »زوشانیدن«.
ُ
137. نگر: ل

138 . دیواِن َحکیم َعسَجدِی َمروزی، به کوشِش: َعلیِرضا َشعبانیان، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت سورۀ ِمْهر، 1394 هـ.ش.، ص 115، ب 237 و 238. نیز 
کنده در متون )تا ساِل 700 هجری(، َعلِی َصَفرِی آْق َقلعه، چ: 1، 1395 هـ.ش.، 1 / 203، ب 3334 و 3336. شعاِر فارسِی پرا

َ
نگر: أ
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یختــن و نیــز به َغَضب آمــدن و نیــز به َزحَمت افتــادن اســت.  »زوشــیدن«، َهمُچنیــن، بــه َمعنــاِی در َمــرُدم آو

»زوشانیدن« َهم َیعنی: به َغَضب آوردن.

کرده، »َمرِد زوش« بوده است! که ِفردوسی َوصف  ُرستم براستی در آن حال و َوضعی 

که در َتصحیِح قیاســی و ِاجِتهادِی »هوش« به »زوش«، جاِی شــتاب نیســت.  ماِن این َبنده آَنســت 
ُ
گ باری، 

کــرد و دور َنمی داَنم که خــوِد َضبِط »هوش«، در  شــاِد ایــن َبند را در جاِی دیگر َدســْتیاب َتوان 
ُ
گ ای َبســا کلیــِد 

صیل و َصحیح باَشد.
َ
اینجا، أ

»در  ایــن بــاره« - بــه َتعبیــِر یکی از ُبــُزرگان،139 »مثِل یک فارســٖی زباِن َمعمولــی که در َصرف و َنحــِو عادِی  زباِن  

ت در رشــتۀ بســیار َدقیِق  هلّیَ
َ
ص یا أ ِم َتخّصُ دنــٰی َتَوّهُ

َ
کــه در َحّقِ خویش أ ــری نــداَرد« و بــی آن  روزش َهــم  َتَبّحُ

رزان، 
َ
غات داشته باَشم، ولی به ِاعِتماِد َبعِض آنچه در َمنابع دیده و یافته ام و با َدست و ِدلی ل

ُ
یشه شناسِی ل ر

که: »َعرض می ُکَنم«140 

َکرد که در نگاِه َنُخســت واژۀ »هوش« را به َمعنایی که در  یشــه هایی را می توان ُســراغ  در زبانهاِی کهِن ایرانی، ر

یشه َتوان پنداشت. این َمقام بکار باَشد، از ُرسته هاِی آن ر

یشه را یاد می ُکَنم: در اینجا َچند ر

ــردد، و دو َمصَدِر »خوشــیدن« و »ُخشــکیَدن« در 
َ
یخِت َصرفِی »ُهَشــَت« نمــودار می گ کــه در ر یشــۀ »َهــوش«  ر

یشه است.141 فارسِی َدری، هردو از این ر

کوبیَدن و  َکرَدن و  یختهاِی َصرفِی »ُهْنو، َهوْشــَی، ُهَت« نمودار گردیده اســت و َمعناِی »ِلْه  یشــۀ »َهو« که در ر ر

رَدد.142 
َ
َکِلمۀ »هاون« در فارسِی َدری، بدان بازمی گ َفُشرَدن« داَرد، و 

گشته است، و »آُشفتن، آشوفَتن، آشوب« در فارسِی  یخِت َصرفِی »ْخُشْفَس« نمودار  که در ر یشۀ »ْخَشوب«  ر

رَدد.143 
َ
َدری، بدان بازمی گ

که  یخته َچندان  کوفته از راه َرسیده و َسخت َعَرق ر که ِبنا َبر داستاِن شاهنامه، رستم َخسته و  ْه به این  با َتَوّجُ

یشــه ها ُمناسِب  جامه اش از َعَرق خیس اســت و آُشــفته و َدرَهم و ماْنده به خواب َرفته، ُمشــَتّقاِت همۀ این ر

م ُافتاده اســت. َسنج: دیواِن ُاستاد 
َ
یِن طاِهری شــهاب چاپ ُشــده بود، این چارانه از َقل در َمجموعه ای از ُســروده هاِی َعســَجدی که پیش از این به َتدو

بونظــر َعبدالَعزیــز بــن َمنصور َعســَجدِی مروزی، به  ِاهِتمام و َتصحیح و َتحشــَیۀ: طاِهری شــهاب، با ُمَقّدمۀ َســعیِد َنفیســی، چ: 1، تهــران: ِکتابخانۀ 
َ
أ

َطهوری، 1334 هـ.ش.، ص 16 و 17.
َعزیز.

ْ
ُه ال َس اهلُل ِسّرَ

َ
ِد َفرزاِن بیرَجندی )1273 - 1349 هـ.ش.( - َقّد د ُمَحّمَ ِد َنبیِه َنبیل، َعّامۀ َفّهامه، َسّیِ عنٖی: ُاستاِد والَمقاِم َجلیل و َسّیِ

َ
139. أ

140. َیغما، َشهریوِر 1337 هـ.ش.، ص 286.
می، 

ْ
ســۀ َمطبوعاتِی ِعل م، تهران: ُمَؤّسَ

َ
ِد ُمَقّد ُکنونی، دکتر ُمَحّمَ یشــۀ ِفعلهاِی ایرانی در َزباِن َاِوســتا و فارســِی باســتان و فارســِی  141 . َســنج: راهنماِی ر

1342 هـ.ش.، ص 13.
ق، چ:1، 

َ
ــوی از: َجاِل خاِلقــِی ُمطل

َ
واْههاِی فارســی و َپهل

ُ
گ یشه شناســِی فارســی، پــاول ُهْرن - هاْینرٖیش هوْبْشــمان، َترَجمــه َهمراه با  نیــز نگــر: َفرَهنِگ ر

َدِب 
َ
ِد َحَسْن دوست، تهران: َفرَهنگستاِن زبان و أ یشه شناختِی َزباِن فارسی، ُمَحّمَ ز، 1394 هـ.ش.، ص 195؛ و: َفرَهنِگ ر ِاصَفهان: ِانِتشاراِت ِمْهرَافرو

فارسی، 1393 هـ.ش.، 2 / 1152 - 1154 و 1210 و 1211.
ســۀ َمطبوعاتِی ِعلمی،  م، تهران: ُمَؤّسَ

َ
ِد ُمَقّد ُکنونی، دکتر ُمَحّمَ یشــۀ ِفعلهاِی ایرانی در َزباِن َاِوســتا و فارســِی باســتان و فارســِی  142 . َســنج: راهنماِی ر

1342 هـ.ش.، ص 15.
َدِب فارســی، 1393 هـ.ش.، 2 / 1207 و 1209، و 4 / 

َ
ِد َحَسْن دوســت، تهران: َفرَهنگســتاِن زبان و أ یشه شــناختِی زباِن فارســی، ُمَحّمَ نیز نگر: َفرَهنِگ ر

2877 و 2878.
ســۀ َمطبوعاتِی ِعلمی،  م، تهران: ُمَؤّسَ

َ
ِد ُمَقّد ُکنونی، دکتر ُمَحّمَ یشــۀ ِفعلهاِی ایرانی در َزباِن َاِوســتا و فارســِی باســتان و فارســِی  143 . َســنج: راهنماِی ر

1342 هـ.ش.، ص 16.
ق، چ:1، 

َ
ــوی از: َجاِل خاِلقــِی ُمطل

َ
واْههاِی فارســی و َپهل

ُ
گ یشه شناســِی فارســی، پــاول ُهْرن - هاْینرٖیش هوْبْشــمان، َترَجمــه َهمراه با  نیــز نگــر: َفرَهنِگ ر

َدِب 
َ
ِد َحَسْن دوست، تهران: َفرَهنگستاِن زبان و أ یشه شــناختِی َزباِن فارســی، ُمَحّمَ ز، 1394 هـ.ش.، ص 11؛ و: َفرَهنِگ ر ِاصَفهان: ِانِتشــاراِت ِمْهرَافرو

فارسی، 1393 هـ.ش.، 1 / 72 - 74.
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که نیازی به َتذکار داشته باَشد.148 ایرانی َمشهورتر از آن است 

»خوش« به َمعناِی »ُخشک« در َبعِض ُنَسخ - یا ُدُرست تر بگویم: در 

َســدی َمســطور است.149 »خوش« به 
َ
َغِت ُفرِس أ

ُ
َبعِض َتحریرهاِی - ل

واهی از ُســروده هاِی 
ُ
گ َغْت نامۀ ِدهُخدا نیز با 

ُ
َمعناِی »خشــک« را در ل

واه جاِی دَرنگ 
ُ
گ که ُدُرســتِی آن  بوَشــکوِر َبلخی آَورده اند؛150 هرچند 

َ
أ

است.151

حاِصــل، پیکــِر ُرســَتم در آن حال و َوضع که ِفردوســی َوصف کرده 
ْ
ال

اســت، ُدچــاِر »ُذبول« بــوده و»ُذبول« َهمان خوشــیدن و خوشــیدگی 
است.152

ــدوِر راَوندی در باِب خوشــیدِن اندامها  بدین شــاهِد مهــّمِ راحة الّصُ

که  گرَدن و َدســت و پاســت  که یادآوِر َتعبیِر »ُخشْک ُشــَدِن«  رید 
َ

بْنگ

کار می َبریم: امروز َهم به 

فت: در 
ُ
گ » ... ِإمــاِم جهــان و ُمفتِی اصفهان، َجمال الّدیــن الَیزدی، 

م نام، پیر و َضعیف ُشــده، َعصایی 
ّ

شــهِر َیزد َمردی را دیدم علی عال

که  در دســت، و َجماعِت پیراِن َیزد را هنوز ِحکایِت او معلوم باَشــد 

م خوشــیده و در میاِن بازار چون کودکان بر 
ّ

دوازدْه ســال پاِی علی عال

کــه ُمصَطفٰی -  زمیــن خیزیدی، ... ســه َشــب پیاَپی در خواب دید 

د  فتی: ای َعلی! پیِش ُســلطان ُمَحّمَ
ُ
گ ْیه - او را 

َ
ْحٰمِن َعل واُت الّرَ

َ
َصل

ِت خْیر َدرآوَرد و َدست در پاِی  ُکَند و نّیَ ت نیکو  بن َمِلکشاه رو تا ِهّمَ

ــد تا ازین َبنــد بَرهی و پاِی تو نیکو َشــَود. او خواْب خویشــان را 
َ
تــو مال

کردنــد و او را به  پــای َترتیــب  یعــی َفرمودنــد و او را چهار فــت. توز
ُ
بازگ

که ُسلطان  اصفهان آَوردند و َبر َدِر سراِی ُسلطان ُمالِزم ُشد؛ و َهرگاه 

م ُسَخنی 
َ
َوت با ُخداونِد عال

ْ
که مرا به َخل َبرنشســتی ِقّصه ای نوشــتی 

یشــم و از  که َمردی َدرو ذار تا ُســَخِن خــود بگویم 
ْ

َهســت؛ هلل را َمــرا بگ

کار آمــده ام. ُســلطاِن َســعید بفرمود تــا او را  َشــصت َفرَســنگ بدیــن 

فتند: ای ُخداوند! او َمردی پیرست پایها 
ُ
بجوَیند تا هیچ کار داَرد. گ

148. نمونۀ این ِإبدالها در زباِن ایِل َبختیاری َفراوان است.
حَمــدی، چ: 1، 

َ
َســنج: َتبارشناســِی واژگاِن َبختیــاری، هوشــنِگ کریمــی - و - آرمــاِن مــورِی أ

ِاصَفهان: َنشِر اسپانه، 1393 هـ.ش.، ص 40 و 111 - 113 و 171 - 175.
فته 

ُ
ُکَهِن فارســِی میانۀ آن، »hoshk« گ یخِت  خوِد واژۀ »ُخشــک« در زباِن َبختیاری، َهمســاز با ر

کوَچــِک زبــاِن َپهَلــوی، د. ن. َمِکْنــزی، َترَجمۀ  می َشــَود. نگــر: َهمــان، ص 171؛ و: َفرَهنــِگ 
عــاِت َفرهنگی، 1373 

َ
َمهشــیِد میرَفخرایــی، چ: 1، تهــران: ِپژوهشــگاِه ُعلــوِم ِإنســانی و ُمطال

هـ.ش.، ص 234.
َســدِی طوســی، به َتصحیح و ِاهِتماِم: َعّباِس 

َ
حَمد أ

َ
بوَمنصور َعلّی بِن أ

َ
َغِت ُفرس، أ

ُ
149 . نگر: ل

ِإقبال، طهران: چاپخانۀ َمجِلس، 1319 هـ.ش.، ص 206، هاِمش. 
َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذیِل »خوش«. 

ُ
150 . نگر: ل

شــعاِر شــاِعراِن بی دیــوان در َقرنهــاِی 5/4/3 
َ
حــوال و أ

َ
ــواِه یادُشــده را َســنج بــا: َشــرِح أ

ُ
گ  . 151

ِهجرِی َقَمری، َمحموِد ُمَدّبِری، چ: 1، َنشِر پانوس، 1370هـ.ش.، ص 85، ب 36.
َرب، ط. لهور، 2 / 

َ
ــة: ... خوشــیدِن لب از تشــنگی و خوشــیدگِی آن«. )ُمنَتَهــی ال

َ
152 . »ُذْبل

82( »َذْبَاء: ... زِن خشک لب«. )َهمان، َهمان جا(

حواِل او َتواَند بود.
َ
أ

ماَنم، این اســت که »هوش«، در اینجا، وصِف َشــخصی است که 
ُ
گ

َبخــِش ُمهّمــی از آِب َبَدنش را از َدســت داده و َتــن و جاَنش َپژُمرده و 

کوفته ُشده است. چیزی در این ُحدود.  پیکرش 

ایــن َمعنــاِی پیشــِنهادی، با حــال و َوضِع ُرســتِم داســتان، َتناُســِب 

کــه زمینــۀ رفتــاِر َخِشــن و پرخــاِش  تــام داَرد؛ همــان حــال و َوضعــی 

ــِل پهلــوان را بــه طوِر  ی را فراهــم مــی آوَرد و آســتانۀ َتَحّمُ ناَســنجیدۀ و

َمحســوس و شــگفت انگیزی ُمخَتل می ســاَزد و تاِب خویشــَتنداری 

گوشــهاِی َبرَکندۀ َدشتباِن  َمآل، 
ْ
ی می ســتاَند؛ ... تا بال را یْکســره از و

ذاَرد!!!
ُ
َکِف َدستش می گ بیچاره را 

یخِت دیگــِر واژۀ »ُخشــک« و به َمعنــاِی َپژُمرده و  »هــوش« می تواَنــد ر

َافسرده و ُتُرنجیده و َبشولیده باَشد.

َغْت نامۀ ِدهُخدا نیز، ذْیِل »هوشــیدن« آَورده اند: »به زبان پهلوی 
ُ
در ل

خشک شدن: بهوشید: خشک شد. )حاشیۀ فرهنگ اسدی (.«

یخــِت دیگــر »خوشــیدن« اســت که در  ایــن »هوشــیدن«، در واِقــع، ر

متنهاِی فارســی به َمعناِی ُخشــک  ُشدن و َپژُمردن َفراوان به کار َرفته 

کم در ُگِلستاِن َسعدی آن را خوانده و دیده ایم. و ما َهمه َدسِت 

واژۀ »هوشــاز« به َمعناِی »تشــنگی َاسب و شــتر و ماَننِد آن که بغاَیت 

َرســیده باشــد«، در ُشــماری از َفرَهنگها و از آن ُجمله برهاِن قاِطع144 

یدن« و َنعِت »هوشــازده«.  َمســطور اســت. َهمُچنین َمصَدِر »هوشــاز

یدن« بــه َمعنــاِی »تشنه شــدن َدواب، بغایــت تشــنه شــدن  »هوشــاز

اســب و شــتر و ســایر حیوانــات« اســت145 و »هوشــازده« بــه َمعنــاِی 

بسیار تشنه و َعطشان.146 »هوشازه« َهم به َهمان معناِی »هوشاز« در 

َبعِض َفرَهنگها از ُجمله برهان147 َمسطور است.

ُبــرِد »خوش«  کار ُبــرِد »هــوش« بــه َمعنــاِی »ُخشــک«،  کار ــداِت  ّیِ از ُمَؤ

اســت بــه َهمیــن َمعنــی؛ و دگرگونــِی آوایــِی »خ« بــه »هـــ« در زبانهاِی 

َســۀ ِانِتشــاراِت  ــِد ُمعٖیــن، چ: 5، تهران: ُمَؤّسَ 144 . َســنج: ُبرهــاِن قاِطــع، به  ِاهِتمــاِم: دکتــر ُمَحّمَ
میرَکبیر، 1376 هـ.ش.، 4 / 2394.

َ
أ

َغْت نامــۀ 
ُ
ــِد ُمعٖیــن، چ: 5، 4 / 2394؛ و: ل 145. َســنج: ُبرهــاِن قاِطــع، به  ِاهِتمــاِم: دکتــر ُمَحّمَ

ِدهُخدا.
َغْت نامۀ ِدهُخدا.

ُ
146. َسنج: ل

ُکــردِی نیشــابوری، ُمقابلــه و َتصحیــِح َمتــن  دیــب َیعقــوِب 
َ
در ِضمــن َســنج: ِکتــاب الُبْلَغــه، أ

ِز َحریرچی، چ:1، تهران: ِانِتشاراِت ُبنیاِد َفرَهنِگ ایران،  به  ِاهِتماِم: ُمجَتبٰی میُنوٖی - و - فیرو
سامِی 

َ
هَیم«؛ و: َترَجمۀ فارسِی اإِلباَنة، َشرِح الّسامی ِفی ال

َ
1355 هـ.ش.، ص 363، ذْیِل »األ

شــَرِف صاِدقــی، َضمیمــۀ ُشــمارۀ 10 نامــۀ َفرَهنِگســتان، تهــران: 
َ
میدانــی، به کوِشــِش: َعلی أ

هَیم«.
َ
َدِب فارسی، تیِر 1379 هـ.ش.، ص 17، باز ذْیِل »األ

َ
َفرَهنِگستاِن زبان و أ

ِد ُمعٖین، چ: 5، 4 / 2394. 147. َسنج: ُبرهاِن قاِطع، به  ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ
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شــــــــــنید و  دیــــــــــد  آنــــــــــچ  فــــــــــت 
ُ

بگ  بیاَمــــــــــد 

... یــــــــــد157  َبردر رازهــــــــــا  َپــــــــــردٔه  همــــــــــه 

ُسَخِن ما َبر َسِر این بْیت است:

یافــــــــــت نامــــــــــه  پاُســــــــــِخ  تــــــــــا   بکوشــــــــــید 

ِعنــــــــــان ســــــــــوِی ســــــــــاالِر ایــــــــــران شــــــــــتافت

در  بْیــت،  واژۀ  َنُخســتین  َضبــِط  کــه:  شــویم  یــادآور  بایــد  َنُخســت 

کنون در َدستَرس داَرم و بْیت  که َمن َهم ا ویراستهاِی شاِیِع شاهنامه 

را در َمتــن آَورده اند، َهمین »بکوشــید« اســت بی هیــچ ِاخِتالفی.158 
َبرخی هم، از ُبن، بْیت را در َمتِن شاهنامه نیاَورده اند.159

َکرد؟!  َکرد؟ ... َجنگ  َکرد؟ ... َسْعْی  هی، »بکوشید« َیعنی چه 
َ

واْنگ

َکرد؟ ... چه 

غاِت شــاهکاِر 
ُ
بیات و ل

َ
ــزاِرِش أ

ُ
گ کــه به  ُشــماری از شــاهنامه ِپژوهان 

ــم 
َ
َکرده انــد، در توضیــِح ایــن »بکوشــید« هیــچ َقل فردوســی ِاهِتمــام 

َنَفرسوده اند.

کردن«  کردن، نیز شتاب  بانو ِمْهرِی ِبْهَفر نوشته اند: »کوشیدن: ِإصرار 

کرده انــد:  و آنــگاه حاِصــِل َمعنــاِی ُســرودۀ فردوســی را ُچنیــن َتقریــر 

کــرد تــا پاســِخ نامــه را از او بگیــَرد ...«.160 آقــاِی دکتــر توفیــِق  »ِإصــرار 
کردن«.161 ُسْبحانی نوشته اند: »کوشیدن: بسیار تالش 

َکرده  َکرده باَشــد؟! ... چرا باَید بســیار تالش  چــرا باَیــد َفرهاد ِإصــرار 

باَشــد؟! ... ِإصــرار بــر چــه؟! ... َتــالش َبــراِی چــه؟! ... خــوِد شــاِه 

157. شاهنامۀ ِفردوسی )َمتِن ِانِتقادی(، َتحِت َنَظِر: ی. ا. ِبرِتلس، َتصحیِح َمتن به  ِاهِتماِم: آ. 
ِبرِتلس - و ـ...، ج 2، ُمسکو، 1962 م.، ص 112، ب 677 - 679.

دَعلِی ِبْهبــودی، ج 1، چ:  یراســتۀ َمهــدِی َقریــب - و - ُمَحّمَ 158 . نگــر: شــاهنامۀ ِفردوســی، و
2، تهــران: ِانِتشــاراِت تــوس، 1374 هـــ.ش.، ص266، ب 670؛ و: شــاهنامه، به کوِشــِش: 
یــورک،  کالیُفرنیــا و نیو الــواو - ، چ: 1،  کــذا بَتشــدید  ــق، َدفتــِر دّوم - 

َ
َجــاِل خاِلقــِی ُمطل

ــق، 
َ
یراســِت ُدُوِم َتصحیــِح خاِلقــِی ُمطل 1369هـــ.ش.، ص 48، ب 658؛ و: شــاهنامه، و

چ: 1، تهــران: ِانِتشــاراِت ُســَخن، 1393هـــ.ش.، 1/ 225، ب 657؛ و: شــاهنامۀ ِفردوســی، 
َتصحیح از: ُمصَطفٰی جْیحونی، چ: 3، ِاصَفهان: ِانِتشاراِت شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، 
1 / 276، ب 659؛ و: شــاهنامۀ ِفردوســی، ِپژوِهِش: ِمْهرِی ِبْهَفر، ج 4، چ: 1، تهران: َنشــِر نو، 
ِد َدبیرسیاقی،  د ُمَحّمَ 1394 هـ.ش.، ص 188، ب 667؛ و: شــاهنامه، به کوِشــِش: دکتر َسّیِ
بوالقاِســِم 

َ
چ: 1، تهران: َنشــِر َقطره، 1386هـ.ش.، 1 / 383، ب 881؛ و: شــاهنامه، َحکیم أ

َزنه، 1385 هـ.ش.،  ِفردوسی، به  ِاهِتماِم: دکتر توفیق هـ. ُسْبحانی، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت رو
1 / 274، ب 678.

159 . نگر: نامۀ باستان، دکتر میرَجال الّدیِن َکّزازی، ج 2، چ: 6، تهران: َسمت، 1390 هـ.ش.، 
ِم 614]هـــ.ق.[(، َتصحیح و  ِخ[ ُمَحّرَ ص 80؛ و: شــاهنامه )از َدســتنویِس مــوزۀ فلورانس ]ُمَوّرَ
ْینی، ج3، چ: 7، تهران: ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه تهران، 1392هـ.ش.، ص  ... : دکتر َعزیزاهلِل ُجَو

307 و 308.
160 . شــاهنامۀ ِفردوســی، ِپژوِهِش: ِمْهرِی ِبْهَفر، ج 4، چ: 1، تهران: َنشــِر نو، 1394 هـ.ش.، ص 

.188
بوالقاِســِم ِفردوســی، به  ِاهِتماِم: دکتر توفیق هـ. ُســْبحانی، چ: 1، تهران: 

َ
161 . شــاهنامه، َحکیم أ

َزنه، 1385 هـ.ش.، 1 / 274، ب 678، هاِمش. ِانِتشاراِت رو

خوشــیده. می گویــد: خوابــی دیــده ام، می خواَهم تــا بگوَیم. ُســلطان 
َوت بیاَورَدند. ... ... ...«.153

ْ
َفرمود تا او را به َخل

َغــوِی ما َدْخلی 
ُ
ــری اســت؛ لیک الباقِی آن را به ِاسِتشــهاِد ل ِقّصــۀ ُمَؤّثِ

دوِر راَوندی  نیســت. ... ِإدامۀ داســتان را خوِد دوســتان در راحة الّصُ

خواَهند خواْند! ....

که: فته نگذاَرم 
ُ
گ نا

»چنگال خــوش«.  یخــِت  ر بــه  یــم  دار واژه ای  فارســی  زبــاِن  در 

َهــم  »چنگال خواســت«  و  »چنگال خوســت«  را  »چنگال خــوش« 

فته انــد و َمقصــود از آن، َهمانــا، هرچیــِز َدرَهْم مالیــدۀ نیک آمیخته 
ُ
گ

کوفتۀ چنگال( اســت، و نــاِم ِغذایی خاص  کوفتــۀ َچنــگ،  فًظــا: 
َ
)ل

نیــز َهســت.154 بــاری، »خــوش« را، چــه در ایــن واژه، و چــه در واژۀ 

فًظا: کوفتۀ دســت، ِلْه ُشــدۀ دســت، 
َ
»دســتخوش« )زبــون و عاِجز / ل

یشۀ باستانِی  گرفته اند، و با ر کوفته و لْه ُشده  دست مال(، به َمعناِی 
»هَوه« به َمعناِی »کوفَتن، فُشرَدن، مالیَدن«، در پْیَوند شُمرده اند.155

که ُمعاِدِل آن َتواَند بــود، در این َمعناِی  که »خوش«، یــا »هوش«  ایــن 

کــر، چــه انــدازه بــا حــاِل موصوِف ُرســتم در تناُســب اســت،  ِ
ّ

خیرالذ
َ
أ

کیِد َمْن َبنده َنداَرد. حاَجتی به َتصریح و تأ

● »بکوشید« یا »بگوشید«؟

َکــْی کاووس را به شــاِه  کاووس شــاه، نامۀ  کــه َفرهــاد، ِفِرســتادۀ  آنــگاه 

َکــْی کاووس و در  ماَزْنــَدران می َرســاَند و شــاِه ماَزْنَدران در پاُســِخ نامۀ 

هی هایی که از َسرنوشِت یاراِن خویش می یاَبد ُسَخناِن 
َ
گ ُکِنش به آ وا

ُدُرشت می گوَید، ِفردوسی می فرماَید:

داَوری ازو  َفرهــــــــــاد  بْشــــــــــنید   چــــــــــو 
نــــــــــدآوری156

ُ
گ و  ُتنــــــــــدّی  و  نــــــــــدی 

َ
ُبل

یافــــــــــت نامــــــــــه  پاُســــــــــِخ  تــــــــــا   بکوشــــــــــید 

ِعنــــــــــان ســــــــــوِی ســــــــــاالِر ایــــــــــران شــــــــــتافت

ْیمان الّراَوندی، 
َ
د بن َعلّی بن ُســل یِخ آِل َســلجوق، ُمَحّمَ ــرور در تار دور و آَیةالّسُ 153 . راَحةالّصُ

سۀ  ِد ِإقبال، با َتصحیحاِت لِزِم: ُمجَتبٰی میُنوٖی، چ: 2، تهران: ُمَؤّسَ به َسعی وَتصحیِح: ُمَحّمَ
میرَکبیر، 1364 هـ.ش.، ص 77 و 78.

َ
ِانِتشاراِت أ

ِدهُخــدا  َغْت نامــۀ 
ُ
ل در  را  »چنگال خواســت«  و  »چنگال خوســت«  و  »چنگال خــوش«   .154

ِد َحَسْن دوست، تهران:  یشه شناختِی زباِن فارسی، ُمَحّمَ ُماحظه َفرمایید. نیز نگر: َفرَهنِگ ر
َدِب فارسی، 1393 هـ.ش.، 2 / 1209.

َ
َفرَهنگستاِن زبان و أ

لیــک« را بــه »چنگال خــوش« 
َ

ُکَهــن و ُمعَتَبــِر تــازی بــه پارســی، واژۀ »الّد در َبعــِض َفرَهنگهــاِی 
ُکردِی نیشــابوری، ُمقابلــه و َتصحیِح  دیــب َیعقــوِب 

َ
َبرگردانیده انــد. َســنج: ِکتــاب الُبْلَغــه، أ

ِز َحریرچی، تهران: ِانِتشاراِت ُبنیاِد َفرَهنِگ ایران،  َمتن به  ِاهِتماِم: ُمجَتبٰی میُنوی - و - فیرو
گونه هاِی »َطبیخ«(.  زارِش 

ُ
گ 1355 هـ.ش.، ص 142 )در 

ِد َحَسْن دوست، تهران: َفرَهنگستاِن زبان  یشه شناختِی َزباِن فارسی، ُمَحّمَ 155. نگر: َفرَهنِگ ر
َدِب فارسی، 1393 هـ.ش.، 2 / 1209.

َ
و أ

ری.  کندآو 156 . در شاهنامهِی چ مسکو: 
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َکــْی کاووس پاُســخ می ِدَهــد و جــواِب نامــۀ او را می ِفِرســَتد؛ دیگــر  مازنــدران - بــه َتصریــِح فردوســی - داَرد بــه 

ی َتواَند بود؟! کوشِش دیگر، از چه راه و رو ِإصرارَکردن یا هرگونه 

َکالَمه،  ّما َسِمَع َفرهاد 
َ
زاِرِش این ِفْقرۀ داســتان نوشته اســت: »َفل

ُ
گ ُبْندارِی ســپاهانِی ما نیز، در الّشــاهنامه، در 

ٰی ُخشــوَنَته َو ُطغیاَنــه، اْجَتَهَد فی َتحصیِل َجواِب الِکتــاب، َو اْنَصَرَف ِإلٰی صاِحِبه«!162 از »اْجَتَهَد« نیک 
َ
َو َرأ

که او َهم »بکوشید« خوانده بوده است. پیداست 

مــان می ُکَنــم ایــن که در َبرخی از دستنوشــتهاِی َقدیِم شــاهنامه، این بْیــت را ُفروانداخته انــد، َپیآَمِد َهمین 
ُ
گ

ران است.
َ

خواِنِش »بکوشید« و ناَمعقول بودِن آن در پنداِر خواَنندگان و رونویسگ

ِت َنُخســِت ُســرودۀ ِفردوســی، این 
َ
ماِن َمن، َبدخوانِی »بگوشــید« اســت؛ و خواِنِش ُدُرســِت ل

ُ
گ »بکوشــید« به 

است: »بگوشید تا پاُسِخ نامه یافت«. 

ــع کردن، و ُمنَتِظر ماْنَدن. پس »بگوشــید تا پاُســِخ نامــه یافت« یعنی 
ُ
ــد و َتَوّق »گوشــیدن« در اینجــا یعنــی: َتَرّصُ

کرد«. ... به َهمین َروانی! یافت  »ُمنَتِظر ماْند تا پاُسِخ نامه را در

توضیًحا َعرض می ُکَنم:

ه  ِب »گوش داشــتن« را َهمگی می شناســیم. »گوش داشــتن« بــه َمعانِی َتَوّجُ
َ

َکثیراالســِتْعماِل َمصَدِر ُمَرّک فعاِل 
َ
أ

کــردن، و ِانِتظار و ُامید  و ِالِتفات کــردن، و ُمراِقــب و ُمحاِفــظ بــوَدن و ِرعاَیت َکردن، و نگاهداری کردن و ِحْفظ 

کار َرفته است و در َفرَهنگها نیز  ع داشتن، و ماَننِد اینها، در ُمتوِن فارسی َفراوان به 
ُ
داشتن و ُمنَتِظر بودن و َتَوّق

َمضبوط است. 

فعاِل آن، اینجا و آنجا، در ِنگاِرشها و 
َ
یم که ُمعاِدِل »گوش داشــتن« اســت و أ َمصَدِر َبســیِط »گوشــیَدن« َهم دار

َسراِیشهاِی َقدیِم فارسی َدستیاب می َشَود.

ســراِر 
َ
رواِح َســمعانی و َکشــف ال

َ
ُبــرِد »گوشــیَدن« را در َمتنهایی ماَننِد َطَبقات الّصوفّیه و َروح ال کار نمونه هــاِی 

مْیُبدی می بینیم.163

گر َبد، تو برو خود را گوش / َهرَکســی آن دَرَود  گــر نیکم ا حّتــٰی گویــا خواِنِش ُدُرســِت بْیِت َمشــهوِر حاِفظ، »من ا
که َمشهور ُشده است.164 ِکشت« باَشد، نه »خود را کوش«  که  کار  عاقبِت 

کــردن«، بــه َهمیــن  واژه هــاِی »گوشــبان« و »گوشــوان« بــه َمعنــاِی ُمحاِفــظ و ُمراِقــب و جاســوس و »گوشــوانی 
»گوشیَدن« راِجع است.165

شــتگان 
َ

ذ
ُ
گ َکِلماِت  ــْه بدیــن َمعناِی »گوش« و »گوشــیَدن«، در َفْحِص َزوایاِی ِعباراِت ُقَدما و َفْهِم بی ُغباِر  َتَنّبُ

ة، 1350 و 1351 هـ.ق.، 1/ 115. ّیَ 162. َسنج: الّشاهناَمه، الُبْندارّی، ط: 1، القاِهَرة: مطبعة داِر الُکُتِب الِمصر
َیِم میرَشمسی - ، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت ِهرِمس، 1381 هـ.ش.، ص 315 و 529. 163. نگر: ذْیِل َفرَهنگ هاِی فارسی، َعلِی ِرواقی - با َهمکارِی: َمر

بوالَمعالی َنصراهلِل ُمنشــی، َتصحیــح و توضیِح: ُمجَتبٰی میُنــوِی ِطهرانــی، چ: 21، 1381 هـ.ش.، ص 275، 
َ
164 . نگــر: َترَجمــۀ کلیلــه و ِدمنه، ِإنشــاِی أ

هاِمش.
نیز َسنج: َشرِح شوق، دکتر َسعیِد َحمیدیان، چ: 2، تهران: َنشِر َقْطره، 1392 هـ.ش.، 2 / 1514.

ۀ ُگلَچرخ به چاپ َرســیده اســت و آقــاِی دکتر َحمیدیان 
ّ
ُاســتاِد َارُجَمنــد دکتــر َعلــِی ِرواقی را دربارۀ این بْیِت خواجۀ شــیراز ُجســتاری اســت که در َمَجل

َســف َهم اکنون در َدســترس َنداَرم. پس خواَهندگاِن 
َ
فتاِر داِنشــیانه را ســالها پیش دیده و خوانده ام َولی َمَع األ

ُ
گ َکرده اند. َمْن َبنده آن  رد  فتآَو

ُ
گ َهم از آن 

ت خواَهد بود.
َ
صاِت َنشِر آن را به َشرِح شوق َحوال

َ
ُمَشّخ

َیِم میرَشمســی - ، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت ِهرِمس، 1381 هـــ.ش.، ص 314 و  165 . َســنج: ذْیــِل َفرَهنگ هــاِی فارســی، َعلــِی ِرواقــی - با َهمــکارِی: َمر
َدِب فارســی، 1393 هـ.ش.، ص 

َ
ِد َحَسْن دوســت، ج4، چ1، تهران: َفرَهنگســتاِن زبان و أ یشه شــناختِی َزباِن فارســی، ُمَحّمَ 315 و 529؛ و: َفرَهنِگ ر

2474 و 2475.
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کار می آَید.  نیک به 

ْنــِس َعظیم داشــت در َنماز و 
ُ
کــه َنمازبــاره بــود و أ میــر و ُغالمــش 

َ
در َمثَنــوِی َمعَنــوِی مولــوی، در داســتاِن آن »أ

خیِر ُغالم در ُخروج 
ْ
میر از َتأ

َ
که َوقتی أ که در َدفَتِر ِسُوِم َمثَنوِی َمعَنوی آمده است، می خوانیم  ُمناجاِت با َحق« 

فت:
ُ
گ که: چرا ِبرون نمی آیی؟، ُغالم  از َمسِجد به َتنگ آَمد و او را آواز داد 

روشــــــــــنی!  ای  آمدم  َنــــــــــک  ُکن  گــــــــــوِش َمنی166َصبر  که در  نیســــــــــَتم غاِفل 

که در گوِش َمنی«، َیعنی چه؟ »نیستم غافل 

زارندگاِن این بْیِت مثنوی نوشته است:
ُ
گ یکی از 

گوِش من است، فراموش نکرده ام«.167 گوِش منی: صداِی تو در  »در 

بعــِض دیگــر ُشــروِح مثنــوی168 نیــز َمضامینی در َهمیــن حول و حــوش، در َمعناِی ِمصراِع یادُشــده به َدســت 

داده اند. 

زارندگان در توضیِح ِمصراِع مزبور، صاِئب َنباَشــد. یک معناِی »گوش« و »گوشــیدن«، 
ُ
گ مان می ُکَنم َنَظِر این 

ُ
گ

کار مــی َرَود. مولوی -  کــه »گوش داشــتن« نیز به همین َمعنــٰی به  ِانِتظــار و ِانِتظارکشــیدن و ُمنَتِظربــودن اســت 

َکســی بودن«  کــه بیایــد - ایــن َمعنٰی را نیــک می شــناخته و در این بْیــِت َمثَنوِی َمعَنــوی نیز »در گوِش  ُچنــان 

کــه در ِانِتظاِر َمن  گوِش َمنــی«، َیعنی: غاِفل از این  که در  َکســی بودن اســت. »نیســتم غافل  بــه معناِی ُمنَتِظِر 

که مرا ِانِتظار می َکشی. َهستی، نیسَتم؛ فراموش نکرده ام 

فتیم، با َزبان و َبیاِن َسرایندۀ َمثَنوی َقراَبِت َمشهود 
ُ
گ که  »گوش« و »در گوِش کسی/ چیزی بودن« بدین َمعنٰی 

و تناسِب تام دارد. 

فته است:
ُ
گ مولوی جاِی دیگر 

ای َبس َرفیق و هم َنَفس، آنجا نشسته گوِش ما169 بانِگ شتربان و َجَرس، می َنشَنَود از پیش و َپس

گفته: و نیز 

در گوِش یک باراِن خوش، موقوِف یک باِد َصبا170 این دانه هاِی ناَزنین، َمحبوس مانده در زمین

که: ... تا طوماِر سخِن خویش را دربارۀ »گوش« و »گوشیدن« یکَسره َدرَنَنوردیده ایم، به ُمناَسَبت می گویم 

نــَدِن 
َ

کــه دیــِو ســپید، َپــس از بــه بیچارگــی َافگ  در َهمیــن داســتاِن َجنــِگ ماَزنــَدران در شــاهنامه خوانده ایــم 

کْی کاووس، به شاِه ماَزنَدران َپْیغام ِفِرستاده می گوَید:

ِنهیب َبــــــــــر  َبرو  نکــــــــــردم  ُکشــــــــــَتن  بدان تــــــــــا بداَنــــــــــد َفراز از نشــــــــــیب171به 

هوش برآَیــــــــــْدش  َســــــــــختی  و  زارّی  گوش172به  کار  َبریــــــــــن  َنْنهد  نیز  َکســــــــــی 

ینولد. ا. نیکلسون، چ: 5، تهران: ِانِتشاراِت ِهرِمس، 1390 هـ.ش.، ص 471. 166 . َمثَنوِی َمعَنوی، مولوی، به َتصحیِح: ر
ِد استعامی، چ: 8، تهران: انتشاراِت َزّوار، 1390ه.ش.، ص 156. 167 . َدرِس َمثَنوی، دکتر ُمَحّمَ

د َجعَفر َشهیدی. َکریِم زمانی و َشرِح عّامۀ َفقید استاد دکتر َسّیِ 168. ماَننِد َشرِح آقاِی 
169 . َفرَهنِگ ُبُزرِگ ُسَخن، ذْیِل »گوش« به َمعناِی »منتظر« و »مراقب«.

گوِش ... « به َمعناِی »در انتظاِر ... «. 170 . َهمان، ذْیِل »در 
171 . در شاهنامهِی چ ُمسکو: فراز و نشیب. 

172. شــاهنامۀ ِفردوســی )َمتــِن ِانِتقــادی(، َتحــِت َنَظِر: ی. ا. ِبرِتلس، َتصحیِح َمتــن به  ِاهِتماِم: آ. ِبرِتلس - و ـ...، ج 2، ُمســکو، 1962 م.، ص 87، ب 
221 و 222.

که این بْیتها َبرداشـــــِت  ایـــــن 
از  را  خاِلقـــــی  ســـــتاد 

ُ
ا

در  َمذکـــــور  »گوش نهـــــاَدِن« 
داســـــتاِن ُجنـــــِگ ماَزنـــــَدران 
َکـــــرد، جـــــاِی  ـــــد 

َ
ُپشـــــتی َتوان

جاِلـــــِب  اســـــت.  ُپرِســـــش 
کـــــه از دیگر  ْه این اســـــت  َتَوّجُ
خاِلقی  ســـــتاد 

ُ
ا نوشـــــته هاِی 

که خوِد ایشـــــان َهم  َبرمی آَید 
»گوش نهـــــاَدِن«  کـــــه  این  از 
َمذکور در این بْیتها به َهمان 
َمعناِی »متوّجه شـــــدن، روی 
کـــــه در آن  ـــــد 

َ
نهـــــادن« باش

پیش  پیشـــــُگفته  یادداشـــــِت 
ِنهاده اند، بیُگمان نیســـــَتند.
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که »گوش نهاَدِن« َمذکور در این  که خوِد ایشــان َهم از این  َبرمی آَید181 

ی نهادن« باَشــد که در آن  بْیتهــا بــه َهمان َمعناِی »متوّجه شــدن، رو

مان نیسَتند.
ُ

فته پیش ِنهاده اند، بیگ
ُ

یادداشِت پیشگ

یکی از َمعانِی »گوش ِنهاَدن« که در َفرَهنگها نیز َمسطور است، »امید 

ب و منتظر و  چیزی داشــتن و انتظار کشــیدن و چشــم دوختن و مترّقِ

د بودن« است.182  مترّصِ

فته است:
ُ
گ سوزنِی َسَمرَقندی 

روز  و  َشــــــــــب  تعزیت  آواِز  بــــــــــه  گــــــــــوش   نهاده 
َبرآیــــــــــد وای!183 کجا  از  یــــــــــا  میــــــــــَرد،  که  تا  که 

مــان می ُکَنم راســت آَمَدِن ایــن َمعناِی »گوش ِنهــاَدن« در َبعِض آن 
ُ
گ

گرفته اند،  وا 
ُ
گ که ُاســتاد خالقی به ُپشــتیبانِی َبرداشِت خویش  بْیتها 

م َنباَشد. ِ
ّ
جاِی ِلم و الُنَسل

گوش« -  کار  فت: »کســی نیز نْنهد َبرین 
ُ
که دیِو ســپید می گ آنجا َهم 

گویا »گوش ِنهاَدن« به َهمین  گوش« - ،  کار  یا: »کسی نیز نْنهد بدین 

که: رَدد 
َ
گ کالم این  ع باَشد و ُمفاِد 

ُ
ب و َتَوّق

ُ
د و َتَرّق َمعناِی َتَرّصُ

ِگرِد  َکســی  کاووس مایۀ ِعبَرِت دیگران َشــَود و( دیگر   )مــرِگ َســخِت 

کاری نُکَند، ... کســی  ــرَدد، ... کســی َهــَوِس ُچنیــن 
َ

کارهــا نگ ایــن 

شَکر به ماَزنَدران بَکَشد، ... کسی ِانِتظاِر آَمَدن به ماَزنَدران 
َ
َنخواَهد ل

شوَدِن این َسرَزمین را به ِدل َدرَنَبنَدد.
ُ
گ را َنداشته باَشد و سوداِی 

کــه دیــده می َشــَود، ایــن »گوش ِنهــاَدن« را نیــز بــا آن  ِقّصــه، ُچنــان 
ْ
ال

»گوش« و »گوشیَدن« و ساحاِت َمعنایِی آن پْیَوندی است.

ردیم به واَپسین موضوِع ُسَخِن خویش، یعنی بْیِت:
َ
● بازگ

یافــــــــــت نامــــــــــه  پاُســــــــــِخ  تــــــــــا   بکوشــــــــــید 

ِعنــــــــــان ســــــــــوِی ســــــــــاالِر ایــــــــــران شــــــــــتافت

مــورِد  »گوشــیدن«،  و  »کوشــیدن«  و  ِفردوســی  بْیــِت  َصــدِر  ُکنــون  تا

ْی - این بْیِت شــاهنامه جاِی  َبحــِث مــا بــود؛ لیک چون - بــه َهــر رو

کــه پیِش دیدۀ ُمخاَطبان  تی داَرد  ّیَ
ّ
ُکل فت وگــوِی ماســت و هر بْیت 

ُ
گ

ِت 
َ
گرامیان َدســتوری می خواَهم تــا دربارۀ ل رَدد، از ُشــما 

َ
ر می گ ُمَصــّوَ

َکِلَمه ای َچند به َعرض بَرساَنم: ُدُوِم بْیت نیز 

181. نمونــه را، َســنج: یادداشــت هاِی شــاهنامه - با ِإصالحــات و افزوده ها - ، َجــاِل خاِلقِی 
ق، بخِش یُکم، چ: 1، تهران، 1389هـ.ش.، ص 512.

َ
ُمطل

َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »گوش«.
ُ
182. نگر: ل

گوش ِنهاَدن«. َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل َهمان »گوش / 
ُ
183. نگر: ل

ت، از پیِچشی َبرکنار نیست. َمقصوِد دیِو سپید از »کسی 
َ
این واَپسیْن ل

نیــز َنْنهد َبرین کار گوش« - یا: »کســی نیز َنْنهــد بدین کار گوش« که در 

ردیده است173 - چه َتواَند بود؟
َ
گ َبعِض ویراستهاِی شاهنامه َدرج 

که آن را بی  ت َدرمانده اند 
َ
َبعــِض ُمعاِصران، ُچنان در تنگناِی این ل

َمعنی ِانگاشته اند!174 

ــق نوشــته اند: »... گوش نهادن یعنی 
َ
ُاســتاد دکتــر َجــالِل خاِلقِی ُمطل

ی نهادن« ... یعنی: بدوِن آن که کسی متوّجِه حال  »متوّجه شدن، رو
کاووس شود، در زاری و سختی جان سپاَرد«.175 و وضِع 

آن َمعناِی »گوش نهاَدن« را ُاســتاد خاِلقی به یادداشــِت خویش ذْیِل 

بْیِت 852 از داستاِن فریدون ُمسَتَند ساخته اند؛ و بْیِت یادُشده، َبر 

ُبنیاِد ویرایِش ایشان، این است:

جوش بــــــــــه  آَمد  َغــــــــــم  از  تــــــــــور  و  َســــــــــلم   ِدِل 

گــــــــــوش176  ِنهاَدنــــــــــد  َشــــــــــبیخون  راِه  بــــــــــه 

که  در آن یادداشــت، َافــزون بــر ایــن بْیــِت داســتاِن َجنِگ مازنــَدران 

ُبــرد  فت وگــوِی ماســت، بــه دو بْیــِت دیگــر نیــز باز
ُ
گ کنــون َمَحــّلِ  َهم ا

داده اند177 و آن دو بْیت، اینهاست:

  ٭ ُبِنــــــــــه اینــــــــــک امشــــــــــب َهمــــــــــه َبرِنهیــــــــــم
ِنهیم178 شــــــــــَکر 

َ
ل ســــــــــوِی  را  گــــــــــوش  َهمــــــــــی 

گــــــــــوش بْنهــــــــــاد  َخریــــــــــدار  ســــــــــو  َهــــــــــر  ز   ٭ 
گوَهرُفــــــــــروش180 ز  آَمــــــــــد  گاهــــــــــی  آ ُچــــــــــن179 

ایــن که این بْیتها َبرداشــِت ُاســتاد خاِلقی را از »گوش نهــاَدِن« َمذکور 

َکرد، جاِی ُپرِســش اســت.  در داســتاِن ُجنِگ ماَزنَدران ُپشــتی َتواَند 

کــه از دیگــر نوشــته هاِی ُاســتاد خاِلقــی  ــْه ایــن اســت  َتَوّجُ جاِلــِب 

کذا بَتشدید الواو - ، چ:  ق، َدفتِر دّوم - 
َ
173. َسنج: : شاهنامه، به کوِشِش: َجاِل خاِلقِی ُمطل

یورک، 1369هـ.ش.، ص 17، ب 220. کالیُفرنیا و نیو  ،1
یــدوِن ُجنْیــدی، چ: 1، تهــران: َنشــِر َبلخ، 1387  یراِیــِش: فر 174. َســنج: شــاهنامۀ ِفردوســی، و

هـ.ش.، 1 / 341، هاِمش. 
ق، بخِش 

َ
175 . یادداشــت هاِی شــاهنامه - بــا ِإصالحــات و افزوده هــا - ، َجاِل خاِلقــِی ُمطل

یُکم، چ: 1، تهران، 1389هـ.ش.، ص 410.
ق، با ُمَقّدمۀ: ِإحساِن یارشاِطر، َدفتِر یُکم، چ: 1، 

َ
176 . شاهنامه، به کوِشِش: َجاِل خاِلقِی ُمطل

یورک، 1366هـ.ش.، ص 142. نیو
ق، بخِش 

َ
177. نگر: یادداشت هاِی شاهنامه - با ِإصالحات و افزوده ها - ، َجاِل خاِلقِی ُمطل

یُکم، چ: 1، تهران، 1389هـ.ش.، ص 181.
ــق، َدفتــِر دّوم - کــذا بَتشــدید الــواو - ، چ: 1، 

َ
178. شــاهنامه، به کوِشــِش: َجــاِل خاِلقــِی ُمطل

یورک، 1369هـ.ش.، ص 139، ب 275. کالیُفرنیا و نیو
179. ُنسخه َبَدل: چو.

ــق، َدفتــِر ســّوم - کذا بَتشــدید الــواو - ، چ: 1، 
َ
180 . شــاهنامه، به کوِشــِش: َجــاِل خاِلقــِی ُمطل

یورک، 1371هـ.ش.، ص 371، ب 906. کالیُفرنیا و نیو
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به َمَثِل َمعروف میاِن انگلیسها: ذغال به نیوکاِسل ُبردن«.188

فت:
ُ
م می گ

َ
این ُسَخن َعرض َهمی َکرَدم و َعقل

َبَرد؟!189 که  ِکرمان  به  زیره  پســــــــــرا!  باَدت!  َشرم 

ِختاِم آن را 
ْ
فتــاَرم را َهمین جــا به پایــان َبــَرم، و ِمســُک ال

ُ
گ بهتــر اســت 

که  ُســَخنی از یکــی از َمــرداِن آزاده و َشــریِف ایــن بــوم و َبــر َقــرار ِدَهم 

ذارانه اش در شــناختن و شناساندِن َمآِثر و آثاِر ایراِن 
ُ
َخدماِت ُبنیادگ

ُکَهــن َهرگــز از یــاد نمــی َرَود: ُمشــیرالّدوله َحَســِن پیرنیــا )1290 هـــ.ق. 

ایــراِن باســتان و  یــِخ  ِر تار
َ
- 1314 هـــ.ش.(، نویَســندۀ ُجســت وجوگ

فــاِت َنفیــس و خوانَدنــِی دیگر. او َنَودســالی پیش از این ُســَخنی 
َّ
ُمَؤل

ت و َمتاَنِت خود باقی اســت و باید پیوســته  که َهمُچنان به ُقّوَ فته 
ُ
گ

َعْیِن ما و َهمۀ دوســتداراِن شــاهکاِر ماْندگاِر ِفردوسی باَشد. 
ْ
ُنْصب ال

آن ُسَخن، این است:

که واقًعا دریایی اســت، ُمطالعاِت َعمیق و طوالنی الِزم  »... شــاهنامه 

صوِل 
ُ
هلــش و ُمواِفــِق أ

َ
گــر ایــن کار، بــه َدســِت أ دارد. َیقیــن اســت کــه ا

علمی بشود، داستانها از آنچه هست روشْن َتر خواهد ُشد ...«.190

ایدون باد!

رۀ َقدیــم(، س 1، ش 4، آباِن 1322 هـ. ش.، ص 43 - از َمقالۀ »  188 . نامــۀ َفرَهنِگســتان )دو
حَمِد َبْهَمْنیار.

َ
ِإْمالِی فارسی - پیشِنهاد به َمقاِم َفرَهنِگستان ـ«، نوشتۀ أ

میرَکبیر،1363 هـ.ش.، 2 
َ
ســۀ ِانِتشــاراِت أ مثال و ِحَکم، ِدْهُخدا، چ: 6، تهران: ُمَؤّسَ

َ
نیز َســنج: أ

مثــاِل فارســی - انگلیســی، س. َحییــم، چ: 1، تهــران: کتابُفروشــِی َیهودا 
َ
/ 934 و 935 ؛ و: أ

بروخیم، 1334 هـ.ش.، ص 251.
مثال و ِحَکم، ِدْهُخدا، 2 / 934. 

َ
189. از ابِن َیمین است. نگر: : أ

در َبعِض َمنابِع دیگر َضبِط بْیت، َقدری َتفاُوت داَرد.
190. ُخطوِط َبرَجســتۀ داســتانهاِی ایراِن َقدیم با ِذکِر َمداِرک و َنتیجۀ َســنِجش و ِاسِتنباطات، 
ســاطیر، 1390 هـــ.ش. )ُافســت از روِی چاِپ 1307 

َ
َحَســِن پیرنیــا، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت أ

هـ.ش.(، ص 59. 

ُکهنه و ُمعَتَبِر  فاِق َدستنوشــتهاِی  کَثِر َقریب به ِاّتِ
َ
بْیِت فردوســی، در أ

ِل شاهنامه ُچنین آمده است:  ّوَ
َ
ِطراِز أ

یافــــــــــت نامــــــــــه  پاُســــــــــِخ  تــــــــــا   بکوشــــــــــید 

ِعنــــــــــان ســــــــــوِی ســــــــــاالِر ایــــــــــران شــــــــــتافت

تنها در یک َدستنوشــِت َقدیم که دستنوشِت َمحفوظ در دارالُکُتِب 

ِخ 741 هـ.ق. باَشــد، به جاِی »شــتافت«، َضبِط »بتافت«  قاِهــره ُمَوّرَ
آمده است.184

ق، در ویراســِت خــود، َبر ُبنیاِد همین 
َ
ُاســتاد دکتر َجالِل خاِلقِی ُمطل

ــر،  ّخِ
َ
ســبه ُمَتأ ل و دو ســه َدستنوشــِت بالّنِ ّوَ

َ
یــک َدستنوشــِت ِطــراِز أ

کرده اند.185 ُاستاد ُمصَطفٰی  »ِعنان ســوِی ساالِر ایران بتافت« َضبط 

جْیحونــی و بانــو ِمْهــرِی ِبْهَفــر نیــز بــه َهمیــن راه رفتــه186 و از نویِســِش 

د  ّیَ کــه بــه َهمداســتانِی بیشــینۀ َدستنوشــتهاِی ُمعَتَبــر ُمَؤ ُدشــوارَتری 

است، ُرخ َبرتافته اند.

گامی اســت در راِه  ماِن َمْن َبنده، ناَصواب اســت و 
ُ
گ این اختیار، به 

کاِتباِن  ردانی هاِی 
َ
ساده ســازِی َمتِن شــاهنامه و َهْمســوی بــا ســاده گ

یخِت  ران، ر
َ

یم رونویســگ که بیْنگار ُمَتَصــّرِف. َســخت دور می نماَید 

ســاده و آشــنا و مأنــوِس »عنــان ... بتافت« را به »عنان ... شــتافت« 

مانیَدنی َتر است.
ُ
گ شتگی، 

َ
گ ردانیده باَشند. وارونۀ این 

َ
َبرگ

َغوِی َارجمند، ُاستاد دکتر َعلِی ِرواقی، در َفرَهنِگ شاهنامه، 
ُ
ِپژوَهندۀ ل

واجویی به َهمین بْیِت فردوســی، 
ُ
گ »عنان شــتافتن ســوی جایی« را با 

ی الّظاِهر 
َ
»به ســرعت به ســوِی جایی رفتــن« َمعنی کرده اند187 کــه َعل

َصواب َهمین است؛ ... و ُخداْی به ِنهان و آشکارا داناَتر است!

***
ْی که  ُســَخن دراز ُشــد و از ایــن ِإطالــۀ َکالم َشرمســاَرم. بویــژه از آن رو

لی که در 
ُ

بیشــینۀ ُمخاَطبــاِن راْیَمنــِد این ُســَخن، الُبد بــه ُحْســِن َتَوّغ

یکیهاِی َمتن را بیش از َمن و ِبه از  یکیها و تار شاهنامه داَرند، این بار
َکالم را در این باره - به ِاصِطالح  َمن دیده و َبرَرســیده اند. پس هرچه 

ِکرمان و َقطره به  - َکشاله ِدَهم، بی راه خواهد بود و »در ُحکِم: زیره به 

ُعّمــان ُبــردن، و به قوِل  َعَربها : ُخرما  به َبصره یا َهَجر َحمل َکردن، و ِبنا 

ق، َدفتِر دّوم - کذا بَتشــدید الواو - ، چ: 1، 
َ
184. نگر: شــاهنامه، به کوِشــِش: َجاِل خاِلقِی ُمطل

یورک، 1369هـ.ش.، ص 48، ب 658، هاِمش. کالیُفرنیا و نیو
کــذا بَتشــدید الــواو - ، چ: 1،  ــق، َدفتــِر دّوم - 

َ
185. شــاهنامه، به کوِشــِش: َجــاِل خاِلقــِی ُمطل

یراسِت ُدُوِم َتصحیِح  یورک، 1369هـ.ش.، ص 48، ب 658؛ و: شاهنامه، و کالیُفرنیا و نیو
ق، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1393هـ.ش.، 1/ 225، ب 657.

َ
خاِلقِی ُمطل

186. نگــر: شــاهنامۀ ِفردوســی، َتصحیــح از: ُمصَطفــٰی جْیحونــی، چ: 3، ِاصَفهان: ِانِتشــاراِت 
شــاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، 1 / 276، ب 659؛ و: شــاهنامۀ ِفردوســی، پژوِهِش: ِمْهرِی 

ِبْهَفر، ج 4، چ: 1، تهران: َنشِر نو، 1394 هـ.ش.، ص 188، ب 667. 
187 . َفرَهنِگ شاهنامه، َعلِی ِرواقی، چ: 1، 1390 هـ.ش.، 2 / 1667.
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ســۀ  ُمَؤّسَ طهــران:   ،1 چ:  َبهــار،  ــَعراء 
ُ

َمِلک الّش به َتصحیــِح:  سیســتان،  تاريــِخ   
ِد َرَمضانی(، 1314 هـ.ش.  خاَور)ُمَحّمَ

ُگفتارهــا و نوشــته ها[، ُمْجَتبٰی مٖیُنــوی )فـ: 1355   تاريــخ و َفرَهنــگ ]َمجموعــۀ 
هـ.ش.(، چ: 3، تهران: شرَکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خوارزمی، 1369 هـ.ش.

به کوِشــِش:  ســامِی میدانــی، 
َ
األ ِفــی  الّســامی  ِح  َشــر اإِلباَنــة،  فارســِی  َترَجمــۀ   

شــَرِف صاِدقی، َضمیمۀ ُشــمارۀ 10 نامۀ فرهنِگستان، تهران: َفرَهنِگستاِن 
َ
َعلی أ

َدِب فارسی، تیِر 1379 هـ.ش.
َ
زبان و أ

بواْلَمعالــی َنصراهلِل ُمنشــی، َتصحیح و توضیِح: 
َ
 َترَجمــۀ کلیلــه و ِدمنه، ِإنشــاِی أ

میرَکبیــر، 1381 
َ
ســۀ ِانِتشــاراِت أ ُمْجَتبــٰی میُنــوِی ِطهرانــی، چ: 21، تهــران: ُمَؤّسَ

هـ.ش.

َدبــی )َمَجّلــۀ ِعلمــی - ِپژوِهشــی(، ش180، َبهــاِر 1392 هـــ.ش.، 
َ
 ُجســتارهاِی أ

صــص 27 - 56 )/ َمقالــۀ »َبرَرســِی ســاختار در َهفت خــاِن ُرســتم: َنقــدی بــر 
ُکَهن الگوِی َسَفِر قهرمان« به َقَلِم دکتر َمحمودِرضا قربان َصّباغ(.

َدبــی )َمَجّلــۀ ِعلمــی - ِپژوِهشــی(، ش174، پايیــِز 1390 هـــ.ش.، 
َ
 ُجســتارهاِی أ

صــص 65 - 100)/ َمقالــۀ »ُمبــاَرْک  فــال )ُنســخۀ نویافتــۀ َســْن ژوِزف(« بــه َقَلــِم 
ُمصَطفٰی جْیحونی(.

چیســتا )َمَجّلــه(، ش266 و 267، دی و َبهمــِن 1388 هـــ.ش.، صــص 34ـ   
49)/ َمقالۀ »گیالن )َورَن( و ماَزنَدران و باَشــندگاِن آنها در َاِوســتا« به َقَلِم ِبهروِز 

َعسَگرزاده(.

 َحماسه َسرايی در ايران )از َقدیْم َترين َعهِد تاریخی تا َقرِن چهارَدُهِم ِهجری(، 
میرَکبیر، 1333 هـ.ش.  

َ
َسۀ َمطبوعاتِی أ دکتر َذبیح اهلِل َصفا، تهران: ُمَؤّسَ

 ُخطــوِط َبرَجســتۀ داســتانهاِی ايــراِن َقدیم با ِذکــِر َمداِرک و َنتیجۀ َســنِجش و 
ِاســِتنباطات، َحَســِن پیرنیا )ُمشــیرالّدوله / 1290 هـ.ق. - 1314 هـ.ش.(، چ: 1، 

ساطیر، 1390 هـ.ش. )ُافست از روِی چاِپ 1307 هـ.ش.(.
َ
تهران: ِانِتشاراِت أ

ُگفتارهــاِی ايرانــی، فریــدوِن ُجنْیــدی، ج 1)از آغــاز تــا   داســتاِن ايــران َبــر ُبنیــاِد 
خاموشــِی دماوند(، چ: 1، تهران: َنشــِر َبلخ )وابســته به: ُبنیاِد نیشــابور(، 1392 

هـ.ش.

ســاطیرِی جانوران و ِاصِطالحاِت واَبسته، دکتر ُخسرو ُقلٖی زاده، چ: 
َ
 داِنشــنامۀ أ

کتاِب پارسه، 1392 هـ.ش.  1، تهران: ُبنگاِه َترَجمه و َنشِر 

َزّوار،  ِانِتشــاراِت  تهــران:   ،8 چ:  ِاســِتعالمی،  ــِد  ُمَحّمَ دکتــر  مثنــوی،  درِس   
1390ه.ش.

دَجــواِد َشــریَعت، چ : 6، تهــران: ِانِتشــاراِت   َدســتوِر زبــاِن فارســی، دکتــر ُمَحّمَ
ساطیر، 1372 هـ.ش.

َ
أ

َدْب دوستان َدر آثاِر شاِعران 
َ
 َدستوِر زباِن فارسی )َبراِی ِپژوِهِش داِنشجویان و أ

و نویَسندگاِن ُبُزرِگ ايران(، دکتر َخلیِل َخطیب َرهَبر، چ: 1، تهران: َنشِر َمْهتاب، 
1381هـ.ش.

دَجواِد َمشــکور، چ: 7،   َدســتورنامه )در َصــرف و َنحِو َزباِن پارســی(، دکتــر ُمَحّمَ
َسۀ َمطبوعاتِی َشرق، 1350 هـ.ش.  تهران: ُمَؤّسَ

و  ِانِتخــاب  ]و[  ُمَقّدمــه  فردوســی(،  شــاهنامهِی  )َبرُگزیــدۀ  ُخســروان  َدفَتــِر   
توضیحات: دکتر َسّجاِد آْیِدْنلو، چ:1، تهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1390 هـ.ش.

َکــّزازی، چ:1،   َدفتــِر دانايــی و داد )بازنوشــِت شــاهنامه(، دکتــر میرَجالل الّديِن 
تهران: ِانِتشاراِت ُمعین، 1392 هـ.ش.

بونظــر عبدالَعزيــز بــن َمنصــور َعســَجدِی َمــروزی، به  ِاهِتمــام و 
َ
 ديــواِن ُاســتاد أ

َتصحیــح و َتحشــَیۀ: طاِهــری شــهاب، بــا ُمَقّدمۀ َســعیِد َنفیســی، چ: 1، تهران: 
ِکتابخانۀ َطهوری، 1334 هـ.ش.

نَوری، به کوشــِش: َســعیِد َنفیســی، چ: 3، تهران: ِانِتشاراِت سّکه - و - 
َ
 ديواِن أ

پیروز، 1364 هـ.ش.

ــد حاِفــِظ ]شــیرازی[، به َتصحیح   ديــواِن حاِفــظ، خواجــه َشــْمس الّدين ُمَحّمَ

کتاْبنامه

صاِت َمنابِع چاپی(
َ

)َدرَبرگیَرندۀ ُمَشّخ

 آینــده )َمَجّلــۀ َفرَهنــگ و َتحقیقــاِت ايرانــی(، س 15، ش3 - 5، ُخــرداد و تیر و 
ُگشوَدِن ماَزنَدران«  ُمرداِد 1368 هـ.ش.، صص 238 - 248)/ َمقالۀ »سوداِی 

به َقَلِم دکتر هوَشنِگ دوَلت آبادی(.

 آینۀ میراث)َمَجّله(، ش 49، پايیز و زمستاِن 1390 هـ.ش. )صص 5ـ 68/ َمقالۀ 
« به َقَلِم دکتر  »َتصحیــِح نوآيیِن شــاهنامه - َبرَرســِی ويراِیِش فریدوِن ُجنْیــدیـ 

َسّجاِد آْیِدْنلو(.

ِد آبادِی باوٖيل، چ:1، َتبريز: داِنشگاِه َتبريز،   آيینها در شاهنامۀ فردوسی، ُمَحّمَ
1350 هـ.ش.

)َبصیرالّديــن(،  َبصیــری  کَبــِر 
َ
َعلی أ ُرســَتم،  َهفت خــواِن  َدر  ُســلوکی  ِإشــاراِت   

ِد خواَجوی، چ: 2، تهران: ِانِتشاراِت مولٰی، 1386 هـ.ش.  َتصحیح: ُمَحّمَ

کنــده در متون )تا ســاِل 700 هجری(، َعلِی َصَفــرِی آْق َقلعه،  شــعاِر فارســِی پرا
َ
 أ

2ج، چ: 1، تهران: ُبنیاِد موقوفاِت دکتر َمحموِد َافشــار - با َهمکارِی: ِانِتشــاراِت 
ُسَخن - ، 1395 هـ.ش.

بوالقاسم الِفرَدوسّی، َترَجَمها َنثًرا : ]قوام الّدين[ 
َ
ة: أ  الّشاهناَمه، َنَظَمَها بالَفاِرسّیَ

 ، صِل الفاِرســّیِ
َ
صفهانــّی[، َقاَرَنَها باأل

َ
د[ الُبْنــدارّی ]األ الَفتــح بــُن َعلّی ]بــِن ُمَحّمَ

َم َلهــا: الّدکتــور 
َ

ــَق َعَلیهــا، و َقــّد
َ
َحَهــا و َعّل ْکَمــَل َترَجَمَتَهــا فــی َمواِضــع، و َصّحَ

َ
و أ

ــة، 1350 و  َعبدالَوّهــاب َعــّزام، 2 ج، ط: 1، القاِهــَرة: مطبعــة داِر الُکُتــب الِمصرّیَ
1351 هـ.ق.

کتابُفروشِی َيهودا بروخیم  مثاِل فارسی - انگلیسی، س. َحییم، چ: 1، تهران: 
َ
 أ

)باروخ و داود بروخیم(، 1334 هـ.ش.

کَبِر ِدْهُخدا )فـ: 1334 هـــ.ش.(، 4ج، چ: 6، تهران: 
َ
مثــال و ِحَکــم، َعاّلمه َعلی أ

َ
 أ

میرَکبیر، 1363 هـ.ش.
َ
سۀ ِانِتشاراِت أ ُمَؤّسَ

 ايران شناسی )َمَجّله(، ش15، پايیِز 1371 هـ.ش.، صص 632 - 653)/ َمقالۀ 
گاِم ُدُوم)1(« به َقَلِم َجلیِل دوستخواه(. »به سوِی »شاهنامۀ فردوسی«: 

 ايران شناســی )َمَجّلــه(، س 10، صــص 540 - 547)/ َمقالۀ »َهفتخاِن ُرســتم، 
بیژن و منیژه و نکاتی دربارۀ َمنابع و ِشعِر ِفردوسی« به َقَلِم َمحموِد ُامیدساالر(.
 ايران نامــه )َمَجّلــه(، ش 8، تابســتاِن 1363هـ.ش.)صــص 611 - 638 / َمقالۀ 
کاووس و ُرســَتم بــا ديــوان«، نوشــتۀ دکتــر َجالِل  کــی  »مازنــدران در جنگهــاِی 

َمتینی(.

َمقالــۀ   /  134  -  118 1363هـ.ش.)صــص  پايیــِز   ،9 ش  )َمَجّلــه(،  ايران نامــه   
»ِرواَیتی دیگر از ديواِن ماَزنَدران«، نوشتۀ دکتر َجالِل َمتینی(. 

ص به »ُبرهان« )زنده در  دُحَســْین بِن َخَلِف َتبريــزی ُمَتَخّلِ  ُبرهــاِن قاِطع، ُمَحّمَ
کَبِر ِدهُخدا - 

َ
ِد ُمعین، ُمَقّدمه هــا از: َعلٖی أ 1062 هـــ.ق.(، بــه  ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ

صغِر ِحکَمت - و - َســعیِد َنفیســی، 5ج، چ: 5، 
َ
و - ِإبراهیِم پورداود - و - َعلٖی أ

میرَکبیر، 1376 هـ.ش.
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ تهران: ُمَؤّسَ

 ِپژوِهشــی در شــاهنامه )دربــاِب رْی، َپهنۀ تهــران، الُبرز، ماَزْنَدراِن َطَبِرســتان، 
َکریمان )1292  ماَزْنَدراِن َمغِرب، و ماَزْنَدراِن َمشِرق در شاهنامه(، دکتر ُحَسیِن 
نصاری، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت سازماِن 

َ
کوِشِش: َعلِی میرأ - 1372 هـ.ش.(، به 

سناِد مّلِی ايران، 1375 هـ.ش.
َ
أ

اصفهــان(،  َســالطیِن  و  ُحــّکام  و  َوقاِيــع  و  َحــواِدث  ــِد 
َ
)ُمَجّل اصفهــان  تاريــِخ   

ســتاد َجالل الّديــِن ُهمايــِی شــیرازِی اصفهانــی )1317 - 1400هـــ.ق. / 1278 
ُ
ا

- 1359هـــ.ش.(، به کوشــِش: ماْهُدْخت بانــو ُهمايی، چ: 1، تهران: ِپژوِهشــگاِه 
ُعلوِم ِإنسانی و ُمطاَلعاِت َفرَهنگی، 1395 هـ.ش.

ــد بــِن ُحَســْیِن بیهقــِی َدبیــر، َتصحیــح: دکتــر  بوالَفْضــل ُمَحّمَ
َ
 تاريــِخ بیهقــی، أ

دَجعَفِر یاَحّقی، چ: 4، مشهد: ِانِتشاراِت  کَبِر َفّیاض، به  ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ
َ
َعلٖی أ

دانشگاِه فردوسِی َمشَهد، 1383هـ.ش.
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بوالقاِســِم ِفردوســی، به کوِشــِش: َجالِل خاِلقِی ُمطَلق، بــا ُمَقّدمۀ: 
َ
 شــاهنامه، أ

ِإحساِن یارشاِطر، َدفتِر یُکم، چ: 1، نیويورک، 1366هـ.ش.

بوالقاِسِم ِفردوسی، به کوِشِش: َجالِل خاِلقِی ُمطَلق، َدفتِر دّوم ]کذا 
َ
 شاهنامه، أ

کالیُفرنیا و نیويورک، 1369هـ.ش. بَتشدید الواو[، چ: 1، 

بوالقاِســِم ِفردوســی، به کوِشــِش: َجالِل خاِلقِی ُمطَلق، َدفتِر ســّوم 
َ
 شــاهنامه، أ

کالیُفرنیا و نیويورک: ُبنیاِد میراِث ايران، 1371هـ.ش. ]کذا بَتشدید الواو[، چ: 1، 

بــا   - ُمطَلــق  خاِلقــِی  َجــالِل  به کوِشــِش:  ِفردوســی،  بوالقاِســِم 
َ
أ شــاهنامه،   

بوالَفضــِل َخطیبی و َمحموِد ُامیدســاالر - ، 8ج، چ: 3، تهران: َمرَکِز 
َ
َهمــکارِی: أ

داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسالمی )َمرَکِز ِپژوِهشهاِی ايرانی و ِإسالمی(، 1389هـ.ش.

ِم 614]هـــ.ق.[(، َحکیم  ِخ[ ُمَحّرَ  شــاهنامه )از َدســتنویِس مــوزۀ فلورانس ]ُمــَوّرَ
گاِن ُدشوار و ... به َقَلِم: دکتر َعزيزاهلِل  گزارِش واژ بوالقاِسِم ِفردوسی، َتصحیح و 

َ
أ

ُجَوْینی، ج3، چ: 7، تهران: ِانِتشاراِت داِنشگاِه تهران، 1392هـ.ش.

بیات[ 
َ
َکشف األ بوالقاِسِم ِفردوســی، ]َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، با 

َ
 شــاهنامه، َحکیم أ

به  ِاهِتماِم: دکتر توفیق هـ. ُسْبحانی، 2ج، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت روَزنه، 1385 
هـ.ش.

ِخ ِمسکوب َبر شاهنامۀ ِفردوسی   شاهنامه در دو بازخوانی )یادداشتهاِی شاهُر
- چاپهــاِی بروخیــم و ُمســکو ـ(، َتنظیــم و ويرایش: ِمْهــرِی ِبْهَفــر، چ: 1، تهران: 

َفرَهنِگ َنشِر نو - با َهمکارِی: َنشِر آسیم - ، 1393 هـ.ش.

ِد  د ُمَحّمَ کوِشــِش دکتر َســّیِ بوالقاســم ِفردوســِی طوســی، به 
َ
 شــاهنامۀ َحکیم أ

َدبیرسیاقی، 5ج، چ: 1، تهران: َنشِر َقطره، 1386هـ.ش.

ُگفتارهاِی َنُخســتین َمجَمِع َبحِث ِعلمی دربارۀ   شاهنامه شناســی 1 )َمجموعۀ 
(، چ: 1، تهران:  شــاهنامه، در ُاســتاِن ُهرُمــزگان - 23 تا 27 آبان 1356 هـــ.ش.ـ 

ُبنیاِد شاهنامۀ ِفردوسی، َشهريَورماِه 1357 هـ.ش.

 شاهنامۀ ِفردوسی )َمتِن ِانِتقادی(، َتحِت َنَظِر: ی. ا. ِبرِتلس، َتصحیِح َمتن به 
گوزلیان - و - م. ُعثمانوف - و - او. اســمیرانوا - و  ِاهِتماِم: آ. ِبرِتلس - و - ل. 
کاِدمِی ُعلوِم ِاّتِحاِد شــوَروی )انستیتوِی ِمَلِل  - ع. طاِهرجانوف، ج 2، ُمســکو: آ

َدبّیاِت خاَور(، 1962 م.
َ
آسیا / ِإدارۀ ِانِتشاراِت أ

 شــاهنامۀ فردوســی )َمتِن ِانِتقادی(، َتحِت َنَظِر: ع. نوشــین، َتصحیِح متن به 
کاِدمِی  ِاهِتمــاِم: ر. َعلی یــف - و - آ. ِبرِتلــس - و - م. ُعثمانــوف، ج 4، ُمســکو: آ
ُعلوِم ِاّتِحاِد شــوَروی )انســتیتوِی ِمَلِل آســیا / ِإدارۀ ِانِتشــاراِت »داِنش«، ُشعبۀ 

َدبّیاِت خاَور(، 1965 م.
َ
أ

دَعلِی ِبْهبودی، ج 1، چ:   شاهنامۀ ِفردوسی، ويراستۀ َمهدِی َقریب - و - ُمَحّمَ
2، تهران: ِانِتشاراِت توس، 1374 هـ.ش.

 شــاهنامۀ ِفردوســی، ويراِیِش: فریدوِن ُجنْیدی، 6ج )پیشُگفتار + 5ج(، چ: 1، 
تهران: َنشِر َبلخ )وابسته به: ُبنیاِد نیشابور(، 1387 هـ.ش. 

بیات، ] ِپژوِهِش:[ ِمْهرِی 
َ
ِح یکایِک أ  شاهنامۀ ِفردوسی: َتصحیِح انتقادی و َشر

ِبْهَفر، ج 4، چ: 1، تهران: َنشِر نو، 1394 هـ.ش.

 شــاهنامۀ ِفردوســی، َتصحیِح ِانِتقادی، ُمَقّدمۀ َتحلیلی، ُنکته هاِی نویافته از: 
ُمصَطفــٰی جْیحونــی، 5ج، چ: 3، اصفهــان: ِانِتشــاراِت شــاهنامه ِپژوهی، 1380 

هـ.ش.

ــَعراء 
ُ

 شــاهنامۀ ِفردوســی )چاِپ بمبئی 1276 ق(، َتصحیح و توضیح: َمِلک الّش
شتاد، 1380 هـ.ش. 

َ
نصاری، چ: 1، تهران: َنشِر ا

َ
َبهار، به کوِشِش: َعلِی میرأ

بوالَفضِل 
َ
 شــبَرنگ نامه )داســتاِن شبرنگ پسِر ديِو سپید و ُرسَتم(، به کوِشِش: أ

گابریلــه وان ِدن ِبرگ، چ: 1، تهــران: ُبنیاِد موقوفاِت دکتر َمحموِد  َخطیبــی - و - 
َافشار - با َهمکارِی: ِانِتشاراِت ُسَخن - ، 1395 هـ.ش.

حٰمن اْلَبرقوقی، 4ج، َبْیروت: دار الِکتاب الَعَربّی،  ح ديواِن الُمَتَنّبی، َعبدالّرَ  َشر
1407 هـ.ق.

شــعاِر شــاِعراِن بی ديــوان در َقرنهــاِی 5/4/3 ِهجــرِی َقَمری، 
َ
حوال و أ

َ
ِح أ  َشــر

و توضیــِح: َپرويــِز ناِتــل خاْنَلری، 2ج، چ: 3، تهران: شــرکِت ِســهامِی ِاْنِتشــاراِت 
خواَرزمی.

حوال و ِفهِرسِت 
َ
ِح أ  ديواِن َحکیم ســوَزنِی َســَمرَقندی، َتصحیح و ُمَقّدمه و َشر

ُلغات و َترکیبات و جايها با َمعانی و َتفاسیر از: دکتر ناِصرالّديِن شاْه ُحسینی، ]چ 
میرَکبیر، 1338 هـ.ش.

َ
سۀ چاپ و ِانِتشاراِت أ : 1[، تهران: ُمَؤّسَ

 ديواِن َحکیم َعســَجدِی َمروزی، به کوشــِش: َعلیِرضا َشــعبانیان، چ: 1، تهران: 
ِانِتشاراِت سورۀ ِمْهر - وابسته به: حوزۀ ُهَنری - ، 1394 هـ.ش.

د ضیاُءالّديِن َســّجادی، چ: 11،   ديــواِن خاقانِی َشــروانی، به کوِشــِش: دکتر َســّیِ
تهران: ِانِتشاراِت َزّوار، 1393 هـ.ش.

 ديــواِن َعبدالواِســِع َجَبلــی، به  ِاهِتمام و َتصحیح و َتعلیــِق: دکتر َذبیح اهلِل َصفا، 
میرَکبیر،1356هـ.ش.

َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ چ: 2، تهران: ُمَؤّسَ

 ديواِن ُعثماِن ُمختاری، به  ِاهِتماِم: َجالل الّديِن ُهمايی، چ: 2، تهران: شرکِت 
ِانِتشاراِت ِعلمی و َفرَهنگی،1382هـ.ش. 

 ذْيِل َفرَهنگ هاِی فارســی، َعلِی ِرواقی - با َهمکارِی: َمرَیِم میرَشمســی - ، چ: 
1، تهران: ِانِتشاراِت ِهرِمس، 1381 هـ.ش.

ــد بن َعلّی بن ُســَلْیمان  ــرور در تاريــِخ آِل َســلجوق، ُمَحّمَ ــدور و آَیةالّسُ  راَحةالّصُ
ُمجَتبــٰی  الِزِم:  َتصحیحــاِت  بــا  ِإقبــال،  ــِد  ُمَحّمَ به َســعی وَتصحیِح:  الّراَونــدی، 

میرکبیر، 1364 هـ.ش.
َ
سۀ ِانِتشاراِت أ میُنوٖی، چ: 2، تهران: ُمَؤّسَ

 راهنمــاِی ریشــۀ ِفعلهــاِی ايرانــی در َزبــاِن َاِوســتا و فارســِی باســتان و فارســِی 
سۀ َمطبوعاتِی ِعْلمی، 1342 هـ.ش. م، تهران: ُمَؤّسَ

َ
ِد ُمَقّد ُکنونی، دکتر ُمَحّمَ

ســطوره )َمجموعــۀ  َمقــاالت(، ژالــه آمــوزگار، چ:3، تهــران: 
ُ
 زبــان، فرهنــگ، و أ

ِانِتشاراِت ُمعین، 1390 هـ.ش.

ُگفتارهــاِی ايرانی، فریدوِن ُجنْیدی، چ: 6،   زندگــی و ُمهاَجــَرِت آریايیان َبر پایۀ 
تهران: َنشِر َبلخ )وابسته به: ُبنیاِد نیشابور(، 1391 هـ.ش.

ُگفتارهاِی ايرانــی، فریدوِن ُجنْیدی، چ: 2،   زندگــی و ُمهاَجــَرِت آریايیان َبر پایۀ 
تهران: فریدوِن ُجنْیدی، 1374 هـ.ش.

کارنامۀ اردشــیِر پاپکان[، صــاِدِق هداَیت، چ: 2،   زنــد وهومن یســن ]به َهمراِه: 
َسۀ ِانِتشاراِت نگاه، 1395 هـ.ش. تهران: ُمَؤّسَ

 ساْم نامه، َتصحیِح: َوحیِد رویانی، چ: 1، تهران: َمرَکِز ِپژوِهشِی میراِث َمکتوب، 
1392هـ.ش.

َعرا(، 3 ج، 
ُ

دَتقِی َبهار )َمِلُک الّش ِر َنثِر فارسی(، ُمَحّمَ  َسَبْک شناسی ) تاريِخ َتَطّوُ
میرکبیر(، 1355 

َ
َسۀ ِانِتشــاراِت أ کتابهاِی َپَرســتو )با َســرمایۀ مَؤّسَ چ: 4، تهران: 

هـ.ش.

ُگفتار دربارۀ فردوسی و شاهنامه(، دکتر َجالِل خاِلقِی   ُســَخنهاِی ديرینه )ســی 
فکار، 1381هـ.ش.   

َ
ُمطَلق، به کوشِش: َعلِی ِدهباشی، چ: 1، تهران: َنشِر أ

 ُســَخنی َچند دربارۀ شــاهنامه، َعبدالُحَسیِن نوشــین، ويراِیش و زيرنویسها به 
ساطیر، 1367 هـ.ش. 

َ
گوَدرز، چ: 2، تهران: ِانِتشاراِت أ کوِشِش: م. 

دَجعَفــِر َمحجوب، چ: 4،   ســی ِقّصه از شــاهنامه )آفريِن فردوســی(، دکتــر ُمَحّمَ
تهران: ِانِتشاراِت ُمروارید، 1389هـ.ش.

غ )َنْشــرّیۀ ُبنیــاِد شــاهنامۀ فردوســی / وزاَرِت َفرَهنــگ و ُهَنــر(، ش1،   ســیُمر
25 ِاســَفندماِه 1351 هـــ.ش. )روِز فردوســی(، صــص 105 - 125)/ »نگرشــی در 

َفرَهنگهاِی شاهنامه« به َقَلِم ع. ر. ]= َعلِی ِرواقی[(. 
 شاهنامه )1( : نامَور نامۀ شهریار )َبرُگزیدۀ ديباچه، داستاِن َهفت خاِن ُرسَتم، 
ُرســَتم و ُســهراب، و ســیاوش(، ُمَقّدمــه، ِانِتخــاب و توضیحــات: دکتــر َســّجاِد 
ُکُتِب ُعلوِم ِإنســانِی داِنشــگاهها  آیدنلو، چ: 1، تهران: ســازماِن ُمطالعه و َتدويِن 

)َسمت( / َمرَکِز َتحقیق و توسعۀ ُعلوِم ِإنسانی، 1394 هـ.ش.

بوالقاِسِم ِفردوسی، پیراِیِش: َجالِل خاِلقِی ُمطَلق ]/ ويراسِت ُدُوِم 
َ
 شــاهنامه، أ

َتصحیِح خاِلقِی ُمطَلق[، 2ج، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1393هـ.ش.



وخزاب نا ِی َی ْبخخپخ ش خژاوی ا   خ ی وخ ْنااب  نخپْم خْخ َی خ انا خوی  َ ناوزتْش

سال بیست و هشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر341641396

 کارنامۀ اردشــیِر بابکان )با َمتِن َپهَلوی، آوانویسی، َترَجَمۀ فارسی و واژه نامه(، 
َترَجَمــه ]و[ آوانویســی و واژه نامــه ]به َقَلِم[: دکتــر َبهراِم َفَره وشــی، چ:5، تهران: 

َسۀ ِانِتشاراِت داِنشگاِه تهران ،1390هـ.ش. ُمَؤّسَ

َمتــن  َتصحیــِح  و  ُمقابلــه  نیشــابوری،  ُکــردِی  َیعقــوِب  دیــب 
َ
أ الُبْلَغــه،  ِکتــاب   

به  ِاهِتمــاِم: ُمجَتبــٰی میُنوٖی - و - فیروِز َحريرچی، چ:1، تهران: ِانِتشــاراِت ُبنیاِد 
َفرَهنِگ ايران، 1355 هـ.ش. 

َدبّیات)َمَجّله(، ش 13 - َپیاَپی: 127 - ، ُارديبهشــِت 1387 هـ.ش. 
َ
 کتاِب ماِه أ

کوشــِش  )ص 73 و 74/ »دربــارۀ ويراِیشــی َجدیــد از شــاهنامه ِی فردوســی به 
فریدوِن ُجنْیدی« به َقَلِم دکتر َعزيزاهلِل ُجَوْینی(.

َدبّیات)َمَجّلــه(، ش 32 - َپیاَپی: 146 - ، آَذِر 1388 هـ.ش. )صص 
َ
 کتــاِب مــاِه أ

بوالَفضِل 
َ
106 - 108/ »دربارۀ شــاهنامه ِی ويرایِش فریــدوِن ُجنْیدی« ]به َقَلِم أ

َخطیبی[(.

َدبّیات)َمَجّلــه(، ش 65 - َپیاَپــی: 179 - ، َشــهريَوِر 1391 هـــ.ش. 
َ
 کتــاِب مــاِه أ

ُگفت وگو با دکتر َســّجاِد آْیِدْنلو - ،  )صــص 11ـ21/ »َتصحیــِح شــاهنامه َبــس!« - 
ُگفت وگوَگر: شایسته موَسوی(.

دَعلــِی ُفروغــی )1254 - 1321 هـــ.ش.( ]بــا  کّلّیــاِت َســعدی، بــه ِاهِتمــاِم ُمَحّمَ  
ْمشــاهی[، چ: 15،  َهمــکارِی: َحبیِب َیْغمايی[، ]باْزچاپ زيِر َنَظِر: َبهاءالّديِن ُخّرَ

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ تهران: ُمَؤّسَ

بی الخیــر، به کوِشــِش: َجالِل َمتینــی، چ: 1، 
َ
کوش نامــه، َحکیــم ايرانشــان بــِن أ  

تهران: ِانِتشاراِت ِعلمی، 1377 هـ.ش.

َســدِی طوســی، به  ِاهِتمــاِم: 
َ
حَمــد أ

َ
بوَنصــر َعلــّی بــِن أ

َ
 گرشاســب نامه، َحکیــم أ

ِکتابخانۀ َطهوری، 1354 هـ.ش. َحبیِب َیغمايی، چ: 2، تهران: 

 ُگزاِرِش میراث)َمَجّله(، دورۀ ُدُوم، ســاِل ِســُوم، ش34، ُمرداد و َشهريَوِر 1388 
ــِد  د ُمَحّمَ هـــ.ش.، ص 10 و11)/ َمقالــۀ »ماَزنــَدران و َطَبِرســتان« بــه َقَلــِم َســّیِ

ِعمادِی حاِئری(.  

گاِن بیگانه،  کارُبرِد واژ کاِمِل شاهنامۀ ِفردوسی به َنثِر پارسِی َسره )بدوِن   َمتِن 
با حواشی(، میترا ِمهرآبادی، 3ج، چ: 1، تهران: َنشِر روزگار، 1379 هـ.ش.

َســدِی طوســی، به َتصحیــح و ِاهِتماِم: 
َ
حَمد أ

َ
بوَمنصــور َعلّی بِن أ

َ
 ُلَغــِت ُفــرس، أ

َعّباِس ِإقبال، طهران: چاپخانۀ َمجِلس، 1319 هـ.ش.

 ُلَغْت نامۀ ِدْهُخدا، تهران: دانشگاِه تهران.
ِد ]َبلخی َمشــهور بــه[ مولوی،  ــد بِن ُمَحّمَ  َمثَنــوِی َمعَنــوی، َجالل الّديــن ُمَحّمَ
بیات، چ: 5، تهــران: ِانِتشــاراِت 

َ
َکْشــف األ به َتصحیــِح: رینولــد. ا. نیکلســون، بــا 

ِهرِمس، 1390 هـ.ش.

َدبّیات و ُعلوِم ِإنســانِی دانشگاِه ِتهران، ش 183، پايیِز 1386 
َ
 َمَجّلۀ داِنشــکدۀ أ

هـ.ش. )صص 193 - 201/ »َوجِه َتســمیۀ ماَزنَدران و َطَبِرســتان«، به َقَلِم دکتر 
ِنظاُم الّديِن نوری(.

کتابخانــۀ  شــعاِر رودکــی، َســعیِد َنفیســی، تهــران: 
َ
حــوال و أ

َ
 ُمحیــِط زندگــی و أ

ابِن سینا، 1341هـ.ش.

حیم بــِن َعبدالَکریِم َصفی پــوری، ُربِع  َرب فــی ُلغــاِت الَعــَرب، َعبدالّرَ
َ
 ُمنَتَهــی األ

ُدُوم، الهور: َمطَبِع َسرکاری. 

ُگــزارِش شــاهنامۀ ِفردوســی(، دکتــر میرَجالل الّديِن   نامــۀ باســتان )ويرایــش و 
ُکُتــِب ُعلــوِم ِإنســانِی  َکــّزازی، ج 2، چ: 6، تهــران: ســازماِن ُمطاَلعــه و تدويــِن 

داِنشگاهها )َسمت( / مرکِز َتحقیق و توسعۀ ُعلوِم ِإنسانی، 1390 هـ.ش.

 نامــۀ پارســی )َمَجّلــه(، س 4، ش 2 )صص 172 - 179/ َمقالــۀ »هفت خوان یا 
هفت خاِن ُرسَتم و برجستگیهاِی اين َرزمنامه« به َقَلِم َپرويْن ُدخِت َمشهور(.

 نامۀ َفرَهنِگستان )َمَجّله / دورۀ َقدیم(، س 1، ش 4، آباِن 1322 هـ.ش. )َمقالۀ 
حَمِد َبْهَمْنیار(.

َ
»ِإْمالِی فارسی - پیشِنهاد به َمقاِم َفرَهنِگستان ـ«، نوشتۀ أ

 نامــۀ َفرَهنِگســتان)َمَجّله(، ش 12، زمســتاِن 1376 هـــ.ش.، صــص 120 - 140 

ری، چ: 1، ]کرمان؟[: َنشِر پانوس، 1370هـ.ش. َمحموِد ُمَدّبِ

بیــات و ُمقابله 
َ
ِح ُلغات و أ َگنَجوی، با َحواشــی و َشــر  َشــَرفنامه، َحکیــم ِنظامِی 

کهْنســال به  ِاهِتماِم: َوحیِد َدســتِگردی ، چ: 1، طهــران: َمطَبعۀ  با ســی ُنســخۀ 
َارَمغان، 1316 هـ.ش.

بوالَفضِل َخطیبی، چ: 
َ
 فرامرز نامۀ ُبُزرگ، به کوِشِش: ماريولین فان زوتفن - و - أ

1، تهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1394 هـ.ش.

 فردوســی و َحماســۀ ِمّلــی، هاْنری ماســه، َترَجمۀ َمهــدِی روَشــْن َضمیر، چ: 1، 
َتبريز: ِانِتشاراِت داِنشگاِه َتبريز، 1350 هـ.ش.

َســۀ ُمطالعات و   فردوســی و شــاهنامه، َمنوچهــِر ُمرَتَضــوی، چ: 1، تهــران: ُمَؤّسَ
َتحقیقاِت َفرَهنگی، 1369 هـ.ش.

کتابُفروشِی ِدهُخدا، 1354   ِفردوســی و ِشــعِر او، ُمْجَتبٰی مٖیُنوی، چ: 2، تهران: 
هـ.ش.

کتاِب َهفُتم )به ُمناَســَبِت هزارۀ َتدويِن شــاهنامه(، زيِر َنَظِر: َمحموِد   َفرَهنگ، 
َســۀ ُمطاَلعات و َتحقیقاِت  ُبروِجردی، به کوِشــِش: َمهدِی َمداینی، تهران: ُمَؤّسَ
پیرامــوِن  »ســخنی   /(  302  -  295 صــص  هـــ.ش.،   1369 پايیــِز  َفرَهنگــی، 

ساطیری و َحماسی« به َقَلِم َارَژنِگ مدی(.
َ
ُجغرافیاِی أ

نــَوری، 8 ج، چ: 1، تهران: 
َ
 َفرَهنــِگ بــُزرِگ ُســَخن، به َسرَپَرســتِی: دکتــر َحَســِن أ

ِانِتشاراِت ُسَخن، 1381 هـ.ش.

ُگفتارهايی دربارۀ َدستوِر   َفرَهنِگ پیشَوندها و َپسَوندهاِی زباِن فارسی )َهمراِه 
َزبــاِن فارســی(، دکتــر ُخســرو َفرشــیدَوْرد، چ:1، تهــران: ِانِتشــاراِت َزّوار، 1386 

هـ.ش.

 َفرَهنــِگ توصیفِی َدســتوِر َزباِن فارســی، َعالءالّديِن َطباَطبايــی، چ: 1 ، تهران: 
َفرَهنِگ ُمعاِصر، 1395 هـ.ش.

نــَوری - و - دکتــر يوُســِف عالِی 
َ
 َفرَهنــِگ ُدُرسْت نویســِی ُســَخن، دکتــر َحَســِن أ

َعّباس آباد، چ:1، تهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1385 هـ.ش.

ِد َحَسْن دوست، 5ج، ج1: چ2 ؛ ج2ـ   َفرَهنِگ ریشه شناختِی َزباِن فارسی، ُمَحّمَ
َدِب فارسی، 1393 هـ.ش.

َ
5: چ1، تهران: َفرَهنگستاِن َزبان و أ

 َفرَهنــِگ ریشه شناســِی فارســی، پــاول ُهــْرن )1863 - 1908 م.( - هاْینرٖیــش 
ُگواْههاِی فارســی و َپهَلوی از:  هوْبْشــمان )1848 - 1908 م.(، َترَجمه َهمراه با 

َجالِل خاِلقِی ُمطَلق، چ:1، اصَفهان: ِانِتشاراِت ِمْهرَافروز، 1394 هـ.ش.

َســۀ تألیف ]و[ َترَجمه و   َفرَهنِگ شــاهنامه، َعلِی ِرواقی، 2 ج، چ: 1، تهران: ُمَؤّسَ
َنشِر آثاِر ُهنری »متن«، 1390 هـ.ش.

ــِد ُمعٖیــن )1296 - 1350 هـــ.ش.(، 6 ج، چ: 5،   َفرَهنــِگ فارســی، دکتــر ُمَحّمَ
میرَکبیر، 1362 هـ.ش.

َ
سۀ ِانِتشاراِت أ تهران: ُمَؤّسَ

کوَچِک زباِن َپهَلوی، د. ن. َمِکْنزی، َترَجمۀ: َمهشیِد میرَفخرايی، چ:   َفرَهنِگ 
1، تهران: ِپژوهشگاِه ُعلوِم ِإْنسانی و ُمطاَلعاِت َفرَهنگی، 1373 هـ.ش.

ســاطیر، باَورها، 
َ
َدِب پارســی )َبــر پایــۀ واژه شناســی، أ

َ
 َفرَهنگنامــۀ جانــوران در أ

زيبايی شناسی و ...(، 2ج، دکتر َمنیژه عبدالهی، چ: 1، تهران: پژوهنده، 1381 
هـ.ش.

ِطّبا / فـ: 
َ
کَبِر َنفیسی )ناِظم األ

َ
کَبری[، دکتر َعلٖی أ

َ
 َفرَهنِگ َنفیســی ]= فرنودساِر أ

ِکتابُفروشــِی َخّیام،  دَعلِی ُفروغی، 5ج، تهران:  1303 هـــ.ش.(، با ُمَقّدمۀ: ُمَحّمَ
1355 هـ.ش.

َدبّیاِت فارسی، س 19، ش 71، پايیِز 1390 هـ.ش. )صص 137 
َ
 َفصلنامۀ زبان و أ

سطوره ها 
ُ
- 160 / َمقالۀ » َبرَرســِی ســاختارِی خان و َهفت خان در شاهنامه و أ

و َحماسه هاِی دیگر« به َقَلِم َمهَوِش واِحددوست - و - علِی داليِی میالن(.
َدبّیــاِت فارســی، س 4، ش 14، تابســتاِن 

َ
 َفصلنامــۀ ِعلمــی - َترویجــِی زبــان و أ

1387 هـــ.ش. )صــص 85 - 121 / َمقالۀ »َمکان در داســتانهاِی شــاهنامه« به 
َقَلِم فاِطمه َغفوری(.



وخزاب نا ِی َی ْبخخپخ ش خژاوی ا   خ ی وخ ْنااب  نخپْم خْخ َی خ انا خوی  َ ناوزتْش

35 164 سال بیست و هشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر1396

بوالَفضِل 
َ
)َمقالــۀ »در ِدفــاع از ِفردوســی«، نوشــتۀ َمحموِد ُامیدســاالر، َترَجمــۀ أ

َخطیبی(.

 نامــۀ َفرَهنِگســتان)َمَجّله(، ش 15، تابســتاِن 1379 هـــ.ش.، صــص 37 - 57 
بوالَفضِل 

َ
«، نوشــتۀ أ )َمقالــۀ »نگاهــی بــه فرَهنگهاِی شــاهنامه - از آغاز تا امروزـ 

َخطیبی(.

 نامــۀ َفرَهنِگســتان)َمَجّله(، ش 45، َبهاِر 1390 هـ.ش.، صص 45 - 63 )َمقالۀ 
ک«،  »َتفسیری دیگر از بیتهاِی َبحث َبرانگیِز شاهنامه دربارۀ وارونه خويِی َضّحا

بوالَفضِل َخطیبی(.
َ
نوشتۀ أ

 َنْشــِر داِنــش )َمَجّله(، ش 116، ِمهر و آبــاِن 1388 هـ.ش. )صص 58 ـ61/ َمقالۀ 
بوالَفضِل َخطیبی(.

َ
»ويراِیِش َخاّلِق شاهنامه« به َقَلِم أ

َدبّیاِت َتبريز، ش 68، َبهاِر 1343 هـ.ش. )صص 39 - 45 / 
َ
 َنْشــرّیۀ داِنشــکدۀ أ

حَمِد َطباَطبايی(.
َ
ساطیرِی آن« به َقَلِم دکتر أ

َ
َمقالۀ »ديو و جوَهِر أ

َدب 
َ
کرمان )أ َدبّیات و ُعلوِم ِإنســانِی داِنشــگاِه َشــهید باهنِر 

َ
 َنْشــرّیۀ داِنشــکدۀ أ

و زبــاِن فارســی(، دورۀ جدیــد، ش 26 )پیاپــی: 23(، زمســتاِن 1388 هـــ.ش. 
)صص 1 - 27 / َمقالۀ »َهفت خاِن پهلوان« به َقَلِم َسّجاِد آْیِدْنلو(.

ُکنگرۀ َجهانِی ُبُزرگداشــِت  که َمن زنده ام: َمجموعۀ َمقاالِت   َنمیــَرم از ايــن َپس 
ِفردوســی )هزارۀ َتدويِن شــاهنامه / دْی ماِه 1369 ]هـ.ش.[، داِنشگاِه تهران(، 
به کوِشــِش: دکتــر ُغالمِرضــا ُســتوده، چ: 1، تهــران: ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه تهــران، 

1374هـ.ش.

 نوروزنامه )َدر َمنَشأ و تاريخ و آداِب َجشِن نوروز(، َحکیم ُعَمر َخّیاِم نیشابوری، 
ســاطیر، 1380 

َ
به َســعی وَتصحیِح: ُمْجَتبــٰی میُنــوٖی، چ: 1، تهــران: ِانِتشــاراِت أ

کاوه «ِی طهران(. هـ.ش. )ُافست از روِی: چاِپ »کتابخانۀ 

 نوروزنامــه، َمنســوب بــه: ُعَمر بــِن ِإبراهیــم َخّیاِم نیشــابوری، به کوِشــِش: َعلِی 
ِکتابخانۀ َطهوری، 1357 هـ.ش. َحصوری، چ: 2، تهران: 

َدب، َحکیــم َنْجم اْلَغٖنــی خــاِن رامپــوری )1276 - 1351 هـــ.ق.(، ط:1، 
َ
 َنْهــج األ

َلکهَنو: مطبِع َنَول ِکشور،1919م.

َدب، َحکیم َنْجم اْلَغٖنی خاِن رامپوری )1276 - 1351 هـ.ق.(، َتحقیق و 
َ
 َنْهج األ

َتصحیِح: دکتر ُزهره ُمشــاوری، 2ج، چ:1، تهران: ِانِتشــاراِت ُسَخن - با َهنبازِی: 
َمرَکِز ُنسخه ِپژوهی و َتصحیِح متِن داِنشگاِه ِاصَفهان - ،1396هـ.ش.

 واژه ناَمک )َفرَهنِگ واژه هاِی ُدشواِر شاهنامه(، َعبدالُحَسْیِن نوشین )1284 - 
1350 هـ.ش.(، چ: 2، تهران: ِانِتشاراِت ُمعٖین، 1386 هـ.ش.

جايهــاِی  و  نامهــا  ِاصِطالحــات،  ُلغــات،  ِح  َشــر )شــاِمِل  شــاهنامه  واژه نامــۀ   
شاهنامه(، َپرويِز َاتاَبکی، چ: 2، تهران: َنشر و ِپژوِهِش َفرزاِن روز، 1386 هـ.ش.
ِد روَشــن، چ: 1، تهران: َانُجَمِن   ُهماْی نامه، ُمَقّدمه و َتصحیح و َحواشــِی: ُمَحّمَ

آثار و َمفاِخِر َفرَهنگی، 1383هـ.ش.

 ُهَنــر و َمــرُدم )َمَجّله(، ش89، ِاســَفندماِه 1348 هـ.ش.، صص 20ـ 27)/ َمقالۀ 
»ماَزنَدران یا َیَمن« به َقَلِم علیُقلِی َمحمودِی َبختیاری(.  

 یادداشــت هاِی شــاهنامه - با ِإصالحات و افزوده ها - ، َجالِل خاِلقِی ُمطَلق ، 
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 َیغما)ماهنامه(، شهريوِر 1337 هـ.ش.


