
  
  
  
  
  
  
  

گزارش شفاهي شاهنامه*  
سجاد آيدنلو  

  
غزليـات مولـوي، مثنوي فردوسي، خواندن و بازخواندن شاهکارهاي ادبي و انديشگي مانند: شاهنامة
سعدي و حافظ و .... نه تنها عملي مکرر و به دنبال آن ماللآور نيست بلکه در هر بار قرائت ذوقمدار يـا
پژوهشي ـ منتقدانة اين آثار، نکتههاي نوآييني از لطايف و دقايق نهفته در ژرفناي آنها، پيش روي خـاطر

لذتجوي يا ذهن محققّ  خواننده نمايان ميشود.  
ـ و نيز قالـب شـعري آن کـه در کليـت معنوي، به دليل حجم زياد مثنوي فردوسي، چنانکه شاهنامة
خود و صرف نظر از استثناها، در مقايسه با غزل، طوالنيتر و از نگاه ذوق، احساس، عاطفه و لذتبخشـي
(براي اين دسته از خوانندگان و طالبان آثار ادبي) فروتر است ـ  شـايد حتـي توسـط بيشـتر متخصصـان
ادبيات (اعم از استاد و دانشجو) يک بار هم خوانده نشده است تا چه رسد به بازخواني و بازخوانيهـا ولـي
شـاهنامه، کسـاني را کـه توفيـق خوانـدن کامـل بيگمان زيبايي هنري و گستردگي و عمـق درونمايـة
و انديشيده حماسه ملي ايران را داشتهاند به سوي قرائات چندين بارة آن کشانده اسـت، در ايـن بـاره، در
کنار عاليق، انگيزهها و کوششهاي فردي برخـي اشـخاص کـه بيشـتر برخاسـته از روحيـه پـژوهش و
اقتضاي تخصص آنهاست،1 بايد از نقش و اهميت جلسات «متنخواني» ياد کرد که در آنها هـر دو گـروه
از عالقهمندان متذوّق و جويندگان پژوهشگر، ساعتهايي را گردهم ميآيند و بـه تناسـب حجـم مـتن و
شيوة کار خويش از خرمن پربار اين متون خوشهچيني ميکنند که با عنايت به پيشينة چندسـاله و ديربـاز
شماري از اين انجمنهاي شاهنامهخواني، مثنويخواني، حافظخواني و... همت مسـتمر برگزارکننـدگان و

حاضران آنها شايستة ستايس و آفرينگويي است. 2  
چنين انجمنهايي معموالً دو ويژگي مشترک و مشخص دارند، نخست اينکه تعـداد آنهـا در سراسـر
ايران اندک و بيشتر در شهرهايي چون: تهران، مشهد، اصفهان، شيراز و تبريز متمرکز اسـت و دو ديگـر،
فعاليتشان محفلي و در محدوده همان اعضاي جلسات است و از اين روي، حاصل بحث و بررسـيهـا در
اختيار همگان قرار نميگيرد در صورتي که گاه از برخورد انديشهها و نظريات و نيز تجربـههـا و تـأمالت
سالها توجه و تمرکز، نکات تازهاي دربارة متن مورد بررسي در اين مجالس مطرح مـيشـود. بـر همـين
را بايد به فال نيک گرفت که دست کم در حـوزة شـاهنامهپژوهـي ـ تـا شاهنامهخواني بنياد انتشار کتاب

                                                 
* گزارش شفاهي شاهنامه، سجاد آيدنلو/ کتاب ماه ادبيات و فلسفه، آبان 1382. 
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جايي که نگارنده ميداند ـ نخستين مجموعهاي است کـه گفتـههـا و نکتـههـاي يکـي از انجمـنهـاي
شاهنامهخواني را در برميگيرد.  

افزون بر نام کتاب و توضيحات پيشگفتار، عبارتهايي مانند: «چندبيتي که خدمت دوستان خوانـدم/
 «50 ص 12» و «در بحثي که جلسه قبل به شناسنامه داستان رستم و اسـفنديار اختصـاص داديـم/ ص
نشان ميدهد که اصل مطالب کتاب به صورت شفاهي برگزار شده است اما تفاوت مهمي که اين جلسـه
با ديگر انجمنهاي شاهنامهخواني و حتي به طور کلي «متنخواني» داشته، اين است که بـه جـاي آغـاز
از ديباچه فردوسي و سپس پادشاهي گيومرت، کـار را از داسـتان رسـتم و اسـفنديار شـروع شاهنامه متن

کردهاند.  
آقاي بهمن حميدي، شاهنامهپژوهي که اداره و اجراي علمي اين نشستها را عهدهدار بودند، چنانکـه
در پيشگفتار نيز آوردهاند، «شاهنامهخواني» را بر دو گونه ميدانند. نوع نخست و رايج همـان اسـت کـه
متن را به ترتيب موجود از ابتدا آغاز ميکند ـ شيوه سنتي به تعبير ايشان ـ و شيوة دوم، که آقاي حميدي
برنامهاي انديشيده و مدون  شاهنامه پيشنهاد ميکنند و «مبتني بر روششناسي علمي است، براي ورود به

دارد و در اين برنامه به دنبال راهي است که شاهنامهشناسي را عملي و نيز تسهيل کند». (ص 9)  
بر اين اساس، داستان رستم و اسفنديار را که از نظر زباني و عناصر هنري و فکري، سيماي فردوسي 
نشان ميدهد، براي شروع کار «شاهنامهخواني» و ورود به  شاهنامه را بهتر و روشنتر از ديگر بخشهاي
دنياي شاهنامهپژوهي و فردوسيشناسي برگزيدهاند. ترديدي نيست که اگر روش انتخابي آقاي حميدي را 
بپذيريم و به کار بنديم، «رستم و اسفنديار» مدخل آغازين خواهد بـود چـرا کـه شاهنامه براي متنخواني
هم از حيث هنر سخنوري و زباني فردوسي و هم از منظر موضوعي از چنانd ارزش و اوجي بهرهمند است 

که به نوشتة دکتر خالقي مطلق: «اگر فردوسي فقط همـين يـک داسـتان را سـروده بـود بـراي شـهرت  
را نداشته باشند بـا قرائـت ايـن داسـتان يـا شاهنامه او کافي بود.» 3 و کساني که فرصت خواندن سراسر
همانگونه که اشاره شد به خواندن متن کامل نامة نامور برانگيخته خواهند شد و يا اينکه خودِ داسـتان را
بازخواني خواهند کرد چنانکه دکتر شفيعي کدکني مينويسند: «من اگر هزار بار رستم و اسفنديار فردوسي 
را بخوانم کوچکترين احساس ماللي نميکنم بلکه برعکس در هر بار، شوق خواندن و بازخواندن در من 
بيشتر ميشود». 4 لذا بـراي ايجـاد عالقـه و انگيـزة شـاهنامهخـواني و آشـنايي درخـور بـا فردوسـي  و

شاهکارش، داستان رستم و اسفنديار بهترين انتخاب است.  
که در اصل، سخنراني مقدماتي آقاي بهمن حميدي قبل از آغـاز شاهنامهخواني در پيشگفتار کتاب
خواندن متن است، پس از اشاره به دو شيوة شاهنامهخواني، بسيار کوتاه از آشفتگي منابع احوال فردوسـي
سخن رفته و سپس نسخههاي مورد اسـتناد در ايـن جلسـات شاهنامه و انگيزة اصلي استاد توس در نظم
معرفي شده است که به ترتيب عبارت است از: شاهنامههاي چاپ مسکو، دکتر دبيرسياقي و تصحيح ژول 
مول که با اساس قرار گرفتن چاپ مسکو، پس از توضيح بيتها اختالفهاي آن دو چاپ ديگر ذکر شـده
شاهنامههاي آقايان قريب و بهبودي، نسخه بريتانيا به کوشش استاد محمد روشـن است. در ميانة کار نيز
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و آقاي مهدي قريب و داستان رستم و اسفنديار بر پاية دستنويس لنينگراد (733 هـ . ق) به کوشش دکتر 
عزيزاهللا جويني به مآخذ مورد مقابله ايشان افزوده شده است.  

توجه به ضبطهاي چاپها و نسخ مختلف در يک انجمن شاهنامهخواني نشان ميدهد که روش کـار
اين محفل، علميتر و از لوني ديگر است و البته با بودن شاهنامهپژوهي چـون آقـاي بهمـن حميـدي در
رأس کار، دور از انتظار هم نيست. چند صفحة پاياني پيشگفتار به ذکر و توضيح چند منبع براي آشـنايي
و داستان رستم و اسفنديار اختصاص يافته است و پس از آن متن داسـتان آغـاز مـيشـود، در شاهنامه با
گزارش روايت، شارح گرامي، زير هر يک يا چند بيت (به مناسبت پيوند معنايي و موضـوعي بـا يکـديگر)
نخست به توضيح مفردات بيت (ابيات) پرداخته و بعد معناي آنها را آوردهاند. در پايان نيز اختالف چاپهـا
و گاهي تحليلهاي گزارندة محترم آمده است. اين مجموعه شرح مفصل واژگاني، دسـتوري و موضـوعي
رستم و اسفنديار است، از اين جهت در توضيح لغات و ترکيبات، به نکتههـاي ريشـهشـناختي، دسـتوري،
اساطيري و داستاني آنها توجه و بعضاً مطالب جديد و گرهگشايي بيان شده5 ولي نظر به ماهيـت شـفاهي

کار، از ارجاعات دقيق و اصولي به منابع ـ چنانکه بايد ـ و تبعاً فهرست مآخذ تهي است.  
پس از گزارش داستان، متن کامل آن آمده و نماية نکتهها و اصطالحات شرح شده و نام نامه هم بـه

کتاب افزوده شده است. پيشگفتار مجموعه به همان دليلي که گفته شد، بدون امضـا و تـاريخ اسـت امـا  
در پايان توضيحات و بررسي متن، تاريخ چهارم خرداد هفتـاد و شـش ديـده مـيشـود و پـس از بـازآورد

ـ 1372 خورشيدي) آمـده اسـت کـه مـيتوانـد زمـان آغـاز و   متن کامل و پيوسته داستان تاريخ (1377
و چـاپ و نشـر شاهنامه پايان «رستم و اسفنديارخواني» باشد، اين فاصلة چند ساله ميان گزارش شفاهي
آن به هيئت کتاب، قطعاً تفاوت ديدگاههايي را درباره بعضي گزارشهـاي آن حتـي در نظـر خـود شـارح
محترم به وجود ميآورد که در اين يادداشت با احترام به اين نخستين مجموعه مربـوط بـه انجمـنهـاي
«شاهنامهخواني» که در عين حال مفصلترين شرح منتشر شده داستان رسـتم و اسـفنديار تـا بـه امـروز
شاهنامه، براي دانشجويان و استادان زبـان و ادب پارسـي هـم است6 و جز از عالقهمندان و پژوهشگران

سودمند خواهد بود، پيشنهادهايي در باب برخي توضيحات آن ارائه ميشود:  
«مـثالً دربـارة فردوسـي ـ نوشـتهانـد: شاهنامه 1. در پيشگفتار ـ در توضيح کماعتباري منابع غير از
نظامي عروضي سمرقندي است کـه بـه مقالة چهار قديمترين اثري که نام فردوسي در آن يافت ميشود،
«ذکـر نـام فردوسـي»  ميانة قرن ششم هجري متعلق است».  (ص 10) بيگمان مراد گزارندة گرامـي از
نامـه گرشاسـپ: آگاهيهايي در باب اوست نه صرف يادکرد نام که در آثار پيشتر از چهار مقاله هم ماننـد
الحکمـه، و التـواريخ مجمل مختاري، عثمان ديوان معزّي، امير ديوان هروي، ازرقي ديوان توسي، اسدي
آمده است.7  اما اگر همان منظور اصلي ايشان را نيـز در نظـر صابر اديب ديوان شيخ جام و الحکمه کنوز
تـاريخ داشته باشيم، باز کتاب عروضي نخستين منبع اطالع دربـارة فردوسـي نيسـت و مقـدم بـر آن، در

کهنترين آگاهي موجود از سرگذشت استاد توس ديده ميشود. 8   سيستان
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«واحـد 2.  دربارة داستان رستم و اسفنديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي نوشـتهانـد:
شاهنامهپژوهي مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي (پژوهشگاه) نيز در کار تصحيح انتقادي متن رسـتم
و اسفنديار است که متأسفانه تا حال کارش منتشر نشده است. (ص 13) چنانکه از مقدمـه مرحـوم دکتـر
برميآيد، متن داستان رستم و اسفنديار مربوط  اسفنديار و رستم رزمنامة جعفر شعار و دکتر حسن انوري بر
به پژوهشگاه، تصحيح زندهياد استاد مينوي است که پس از ادغام بنياد شاهنامه، نسخة آن به پژوهشـگاه
منتقل شده است و در آنجا نگهداري ميشود 9 و اين گونه نيست که محققان پژوهشگاه به طور جداگانـه
به کار تصحيح اين داستان پرداخته باشند، در هر حال اميد است که اين تصحيح از داستان داسـتانهـاي

به زودي در اختيار شاهنامهپژوهان و عالقهمندان قرار بگيرد.   شاهنامه
3.  نوشتهاند: «واقعيت اين است که شـاهنامهپژوهـي در ايـران پيشـينهاي ديرينـه دارد».  (ص 17) 
سابقة شاهنامهشناسي در جهان تقريباً نزديک دويست سال است10 که در داخل ايران با مبـدأ قـرار دادن 
هزارة فردوسي به سال (1313 هـ . ش) به يک سده هم نميرسد، بر اين پايه، شاهنامهشناسي ـ به معني

شاهنامه، دانشي نوپا و کمسابقه است.   دقيق و کامل اصطالح ـ در سنجش با تاريخ نظم
با تعريـف علمـي و امـروزي آن منطبـق شاهنامه 4.  در (ص 19) آوردهاند: «... مقولة «داستان» در
ناروشن است». داستان و تـدوين و بـازگويي آن شاهنامه نيست و اصوالً چگونگي راهيابي اين عناوين به
پيش از فردوسي در ادبيات ايران ـ به ويژه در دورة اشکاني و ساساني ـ وجود داشته است به طـوري کـه
ابننديم با اغراق، ايرانيان را اولين مصنفان داستان ميشمرد.11 در روزگار فردوسي نيز ترجمة تـازي ايـن
داستانها ـ شايد در کنار اصل پهلوي بسـياري از آنهـا ـ موجـود بـوده اسـت، از نظـر سـابقة خـود واژه،

در شعر رودکي و ابوشکور بلخي آمده است:   شاهنامه «داستان» پيش از
چون بماند داستان من بر اين   انگبين همچنان کبتي که دارد

(رودکي) 12  
ابر سيصد و سي و سه بود سال   مر اين داستان کش بگفت از خيال

(ابوشکور بلخي) 13  
شاهنامه،  چندان مبهم و شگفتانگيز نيست.   پس ورود و کاربرد آن در

«حتـي در يـک 5.  در (ص 27) در بررسي گزارش فردوسي از «گرفتن رستم، رخـش را» آوردهانـد:
اما خود حاکي از نوعي دخالـت دريافـتهـا و باورهـاي آينـدگان اسـت در بيت که الحاقي دانسته شده ـ

ـ از زبان چوپان پير گفته ميشود:    شاهنامه
همي رخش رستمش خوانيم و بس»   کس خداوند اين را ندانيم

(  126/226/1) ژول مـول (   108/336/1) آقـاي جيحـوني دکتـر خـالقي مطلـق شاهنامة اين بيت در
(109/261/1) و دکتر دبيرسياقي (119/256/1) در متن آمده و در چاپ مسکو تنها با نشانة [] مشـکوک
شـاهنامة انگاشته شده است، مشخصاتي هم که شارح محترم از بيت ارائه کردهانـد ( 70/53/2) براسـاس
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چاپ مسکوست، بر اين بنياد اين پرسش پيش ميآيد که الحاقي دانسته شدن بيت مستند بر کـدام چـاپ
است؟   شاهنامه يا نسخه از

6.  دربارة گشتاسپ نوشتهاند: «او در زمان پدرش (لهراسـپ) بـه نـامزدي بـرادر پهلـوان، نـرمخـو و
خويشانديش خود به نام وزير براي گاه شاهي اعتراض ميکند و به قهر از ايران ميگريزد.» (ص 31) به 
علت ناخشنودي گشتاسپ از پدر و رفتن او از ايران، توجه مهرآميز لهراسپ به دو شاهزادة  شاهنامه استناد
کاووس نژاد و کاووسيان و ندادن تاج و تخت بدوست و در اين داستان نه تنها برتري زرير بر گشتاسپ يا 

گزينش او به جانشيني لهراسپ مطرح نيست بلکه بار نخست گشتاسپ به خاطر زرير نزد پدر بازميگردد:   
نبيــره جهانـــدار کاووسکي   دو شاه سرافراز و دو نيــکپي
وdزيشان نکردي ز گشتاسپ ياد   شاد بديشان بديd جان لهراسپ

(خالقي،  37/6/5 و 38) 14  
7.  رويينتني اسفنديار را براساس سه بيت در خان چهارم، از بازوبند زرتشت دادة اسفنديار ميداننـد:
«... اسفنديار مجهز به بازوبند پوالديني بود که زردشت براي گشتاسپ از بهشت آورده بود و شاهزاده بـه

برکت اين بازوبند رويينتن شده بود:  
نهان کــرده از جادو آژير داشت   يکي نغـز پــــوالد زنجــير داشـــت
به گشتاسپ آورده بود از بهشت   به بازوش در، بسته بود [بد] زردهشت
نبــردي گمانـي به بد، روزگار»   بــــدان آهــن از جـــان اسفنديـــار

(ص 32)  
بررسي بيتهاي پيش و پس و موضوع داستان خان چهارم اسفنديار که پهلوان پس از بـزمآرايـي بـا
زن جادو ـ برخالف همتاي ديگرش، رستم، که پس از ذکر نام يزدان و دگرگوني چهرة آراستة جادوگر، به
ماهيت او پي ميبرد و دو نيمش ميکند ـ بيدرنگ و بدون تغيير در ظاهر اهريمن او را ميکشـد، نشـان
ميدهد که زنجير پوالدين زرتشتي اسفنديار ، ابزاري است براي آگاه و آژيـر کـردن او از نهانکـاريهـا و 
خطرات اهريمني و نه عامل رويينتني وي که پرداختن بدان در اين مقطع از داستان، با ساختار روايـت و 
روند موضوعي آن ناهماهنگ و به دور از هنر سخنسرايي فردوسي است، اين نکته زماني قابل توجـهتـر
است که بـدانيم در پنـدارهاي مردمـي رايـج در ادب پارسـي، نيروهـاي اهريمنـي از آهـن مـيترسـند و
ـ بـا وجـود داشـتن ويژگـي رويـين شاهنامه ميگريزند. 15 افزون بر آن، زرهپوشيهاي متعدد اسفنديار در
16، ايـن فرضـيه را سـعدلو شاهنامه طرسوسي و چند بيت از نسخة دارابنامة نکتهاي از بدني ـ به همراه
دارابنامـه، پوشـيدن زرهـي و شـاهدي از شـاهنامه استوار ميکند که: علت رويينتني اسفنديار بر بنيـاد
زخمناپذير است. 17 اين توضيح را نيز بايد افزود که غير از آقاي بهمن حميدي، پژوهشگران ديگـري نيـز

مرتبط دانستهاند.   شاهنامه رويينتني اسفنديار را با زنجير زرتشتي او در
8.  دربارة بيت:  

چو برگل نشيند گشايد زبان   دوان بخندد همي بلبل از هر
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آوردهاند: «به نظر من اين بيت خالي از ابهام نيست. اگر ضبط مسکو اصيل باشد بايـد گفـت مصـرع
دوم بيت قبل نوعي تضاد تصويري را به نمايش گذاشته است: از يک سو گل با جنباندن سر اندوه خود را 
در غم بلبل نشان ميدهد و از سوي ديگر چون با تحرک خود از افسردگي بلبـل را بـه خنـده وامـيدارد. 
خنده بلبل ـ به ويژه چون برگل بنشيند ـ يعني چهچه که بلبل در مستي و نشاط سرميدهد».  (ص 45)  
(      9/292/5) و آقـاي جيحـوني دربارة ضبط بيـت بايـد گفـت کـه در تصـحيح دکتـر خـالقي مطلـق
(9/1155/3) نيز به همين صورت است اما در بـاب معنـاي بيـت، نکتـة بـاريکي کـه حتمـاً بايـد بـه آن
«از» را بـه دقت داشت، اين است که فعل منسوب به بلبل «بخندد همي از» اسـت يعنـي حـرف اضـافه
همراه خود دارد و حروف اضافه در زبان پارسي همچون ساير زبانهاي هند و اروپايي ـ مانند انگليسـي ـ
نقش معنايي مهمي را در جمله بر عهده دارند ولي متأسفانه در گزارش متون نظـم و نثـر توجـه دقيـق و
نيـز شاهنامه شايستهاي به آنها نميشود. در بيت مورد بررسي «خنديدن از» چنانکه از شواهد ديگر آن در
برميآيد،18 به معني «خنديدن از روي استهزا،  شگفتي يا اندوه» است و مفهوم آن با «خنديـدنِ» بـدون

هيچ حرف اضافه ـ که به هنگام اسناد به بلبل، معناي آوازخواني نشاطآميز ميدهد ـ يکسان نيست.  
9. در بيت:  

چو از ابر بينم خروش هزبر   ابر گر ندانم که عاشق گل آمد
«عاشق گل» را يک ترکيب اضافي و فکّ اضافة «عاشق گل» دانسته و بيت را چنين معني کردهاند: 
«نميدانم که بلبل عاشق گل است يا که ابر. چرا که از ابر نيز خروش شير (که مراد رعـد اسـت) شـنيده
«گشـايد زبـان» در بيـت ميشود». (ص 46) بايد توجه داشت که اين بيت مفعول و مکمل معنايي فعـل

پيش و زبان حال آميخته با طنز و شگفتي و اندوه بلبل است:  
چو بر گل نشيند گشايد زبان   بخندد همي بلبــل از هــر دوان
چو از ابر بينم خروش هزبر»   ابر گر «ندانم که عاشق گل آمد

بر اين پايه پيشنهاد ميشود که در مصراع نخست بيت مورد بحث «عاشق» و «گل» را جـدا از هـم
بدانيم و بخوانيم: ندانم که عاشق، گل آمد گر ابر. که در اين صورت «عاشق» مسند «گل و ابـر» خواهـد
بود و بيت اين گونه ميتواند گزارده شود: (بلبل ـ با تجاهل طنزآميز ـ ميگويد) زماني که از ابر خروش و 
فرياد شيرآسا ميشنوم، نميدانم که گل عاشق است يا ابر؟ به بياني ديگر، ابرِ عاشق به جاي زاري و نيـاز
عاشقانه، ناز و کبر معشوقوار از خود نشان ميدهد و اين شگفتآميز و پرسشبرانگيز است. 19 نکتة ديگـر
«جامـه خـواب» را بـا ايـن شـاهد از اينکه شارح گرامي در همان صفحه و بحث مربوط به فکّ  اضـافه،

از مقوله فکّ اضافه و به مفهوم «جامة خواب» آوردهاند:   شاهنامه
مرا بر يکي جامه خواب آرزوست   سه روز است تا نان و آب آرزوست

(مسکو،  1468/103/4)  
حال آنکه به نظر ميرسد در اين بيت «جامه» و «خواب» حالت ترکيبي ندارند و جدا از هـم هسـتند:

مرا بر يکي جامه، خواب آرزوست،  يعني: خوابيدن بر روي جامهاي (گستردني) را آرزو دارم.  
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درفشان شود آتش اندر تنش   10.  بدرّد همي باد پيراهنش
پس از اشاره به ابهام مرجع ضمير «ش» که معلوم نيست به گل باز ميگردد يا ابر، بيت را بـا فـرض
اينکه مرجع، «ابر» است20 بدينسان معني کردهاند: «باد پيراهن ابر را ميدرد و آتش تنش را که کنايـه از
«بلبـل» در بيـت خورشيد است، آشکار ميکند».  (ص 47) نخست اينکه با رويکرد بـه تجاهـل العـارف
پيشين و نيز بنماية اساطيري نرينگي آسمان و مادينگي زمين،21 ترديدي نميماند که «ابـر» بـه عنـوان
روي  نماد و نمايندة آسمانِ مذکر، عاشق «گل» چونان يکي از عناصر و مظاهر زمين مؤنث است، از ايـن
مرجع ضمير «ش» ابرِ عاشق در بيت قبل است که باد، آتش عشق او را به عنـوان گـواه ايـن مهـرورزي
آشکار ميکند. ديگر اينکه مراد از «آتش تن ابر» آذرخش است نه خورشيد، چون اين رويداد در شب تيره 
و باراني و پر از باد و نم تصوير شده و بديهي است که در شب تار، خورشيد نميتواند از پشت ابـر پديـدار
شود. جالب است که در مسمطيّ از منوچهري دامغاني نيز، ابر عاشق بـاغ اسـت و آتـش دل (= صـاعقه)

خويش را به معشوق مينماياند:  
باغ معشوقه بد و عاشق او بوده سحاب.../ ... آتشي داشت به دل دست زد و دل بدريد/ تا به ديده بت 

او آتش پنهانش بديد22  
اسدي توسي هم به عشق ابر بر زمين اشاره شده است:   نامة گرشاسپ در مقدمه

همــان از زميـــن است فخر شهان   جهــان زميـن اســت گنــج خـــداي
کش از ديده هزمان بشويد به اشگ23   رشگ و ... همش عاشق است ابر با درد

در بيتي از شهيد بلخي هم آمده است:  
باغ همي خندد معشوقوار24   ابر همي گريد چون عاشقان

اين شاهد را نيز بايد در نظر داشت که در خطبة داستان هفت خان اسفنديار از «آذرخش» به صـورت
«آتش دل ابر» ياد شده است. 25  

به نزديک خورشيد فرمان روا   گوا 11.  به عشق هوا بر زمين شد
در توضيح بيت ميخوانيم: «فاعل هر دو مصرع اين بيت واژه «باد» است که در مصرع اول بيت قبل 
آمده است. پس بيت ميگويد که باد نزد خورشيد فرمانروا ـ که خود ريشه در ميترائيسم دارد ـ گواه عشق
به عشـق هـوا، بـر آسمان است بر زمين».  (ص 48) پيشنهاد ميشود که فاعل بيت را با قرائت معروف: ِ
زمين شد گوا، آذرخش (آتش تن ابر) يا پارهپاره شدن ابر در بيت قبل بدانيم و بيت را چنين معنـي کنـيم:

پاره شدن ابر و درخشش آذرخش از آن، در نزد خورشيد به عاشق بودن آسمان بر زمين گواهي داد.  
گزارش دقيقتر آن است که بگوييم: اثرات شکافتن ابرها و صاعقه ـ که باريدن باران و نمناک شدن
«شـد» را بــه اصـطالح مضـارع زمين و گياهان است ـ در پيشگاه خورشيد گـواهي خواهـد داد و فعـل
محققالوقوع بگيريم چون خورشيد در شب وجود ندارد و عمل شهادت به هنگام طلوع آن انجـام خواهـد
شد. البته با تصور دو حرف اضافه «به» و «بر» براي (عشق) و قرائت: «به عشق هوا بر، زمين شـد گـوا» 

فاعل بيت «زمين» ـ مراد باز رطوبت گلها و گياهان آن بر اثر گرية ابر ـ خواهد بود. 26  
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ز بلبل سخن گفتن پهلوي   12.  نگه کن سحرگاه تا بشنوي
شاهنامه، سه گونـه تفسـير قائلنـد».  نوشتهاند: «براي واژه پهلوي در اين بيت  و نيز در ابيات ديگر از
(ص 49) و سپس سه معني را به ترتيب: پهلواني، زبان پهلوي و شاهوار و شايسته بزرگـان آوردهانـد، امـا
شايد بتوان در اين بيت گزارش ديگري را نيز براي «پهلوي» فـرض کـرد و آن نـامآهنگـي در موسـيقي

است، چنانکه در اين نمونهها ديده ميشود:  
ز بس نغمه داده نوا را نوي   سرايندگان ره پهلوي

(نظامي) 27  
ميخواند دوش درس مقامات معنوي   بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي

(حافظ، غزل 486 و بر اساس تصحيح عالمه قزويني)  
  

در اين صورت «سخن گفتن پهلوي بلبل» آواز زيبا و دلکش ايـن پرنـده اسـت کـه همچـون لحـن
موسيقايي «پهلوي» گوشنواز و موزون است. همچنين ايشـان ميـان چهچهـه و آواز رسـاي پهلـواني يـا
شاهوار در اين بيت رابطة منطقيتري ميبينند تا ميان بلبل و زبان پهلوي (ر.ک: ص 49) ضمن پـذيرش
اين نکته، بايد گفت که پيوند بلبل و زبان پهلوي که بر بنيـاد ديـدگاهي، برخاسـته از هماننـدي آواز ايـن

پرنده با وردخواني موبدان زرتشتي است،28 باز در شعر پارسي سابقه دارد:  
فرياد همي کند که ميبايد خورد   زرد گل بلبل به زبان پهلوي با

(خيام)  
خواند به الحان خوش نامة پازند و زند   کرد بر گل نو زندواف مطربي آغاز

(سوزني) 29  
مهمتر از اين سنت گونة ادبي، اين مطلب منقول از دکتر سرکاراتي است که: «در متون ودايـي هـم،

آواز روحانيان (karavah) در ستايش ايزدان به صورت پرندگان خوش آواز تشبيه شده است». 29  
يکي جام مي خواست و بگشاد لب   شب 13.  چو از خواب بيدار شد تيره
که بـــا من همي بد کند شهريار   چنين گفت بــا مـــادر، اسفنديــار

دربارة اين دو بيت آوردهاند: «فاعل هر سه جمله بيت چهارم، اسفنديار است که در بيـت دوم آمـده و
به قرينه حذف شده است». (ص 53) با رويکرد بدين که در بيت دوم:  

دژم گشته از خانة شهريار   که چون مست بازآمد اسفنديار
از بازگشت اسفنديار از نزد پدر سخن رفته است، پيشنهاد ميشود که فاعل مصراع: «چـون از خـواب

بيدار شد تيره شب» را «کتايون» بدانيم که در بيت پيش شناسانده شده است:   
گرفته شب و روز اندر برش   کتايون قيصر که بدd مادرش
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و فاعل سه مصراع ديگر را «اسفنديار» بگيريم. بر ايـن پايـه گـزارش بيـت چنـين مـيتوانـد باشـد:
وقتي که کتايون ـ به سبب سرو صداي مست بازآمدن اسفنديار از کاخ گشتاسـب ـ بيـدار شـد، اسـفنديار 

جام بادهاي طلب و شروع به سخنگويي کرد.  
14.  در بيت:  

همي بود با رامش و مي گسار   اسفنديار بشد پيش گشتاسپ،
دربارة صورت «بشد/ نشد» در آغاز مصراع نوشتهاند: «.... ولي ضبط «نشد» در دو نسخة ديگر ماقبل 
تأمل جدي است». (ص 63) براي آگاهي ايشان و خوانندگان گرانسايه اشاره ميشود کـه دکتـر خـالقي
)، توپقاپوسـراي ( 903)، بريتانيـا ( 841)، پـاريس ( 844)،    )741 مطلق بـر اسـاس دسـتنويسهـاي: قـاهره
انستيتوي خاورشناسي شوروي (849) و برلين (894 هـ .) ضبط «نشد» را به متن تصحيح خويش بردهاند 
(خالقي، 42/295/5) همچنان که آقاي جيحوني (42/1157/3) به پيشنهاد نگارنـده، قرينـهاي کـه ضـبط
«نشد» را برتر ميدارد. اشارهاي است که در بيتي ديگر از اين داستان به جدايي ايوان و اقامتگاه  اسفنديار 

از آن گشتاسپ رفته است:  
چه از پادشاهي چه از خشم باب   تاب به ز پيش پدر بازگشت او
لبـي پــر ز بــاد و دلي پر زغم   دژم آمد به ايوان خويش انـدر

(خالقي،  305/5 و 162/306 و 163)  
در بيت مورد بحث نيز، اسفنديار که به گفتة چند بيت پيش، از بارگـاه گشتاســپ بــازگشته اســت، 

بيگمان در ايوان ويژه خويش:   
بَرِ ماهرويش دل آرام کرد   خورد دو روز و دو شب بادة خام

بر اين اساس: نشد پيش گشتاسپ...  
همي تاج و تخت آرزو آيدش   15.  همي در دل انديشه بفزايدش

در بخشي از توضيح بيت آمده است: «ش، در هر دو فعـل ضـمير مفعـولي اسـت کـه بـه اسفنديــار 
«ش» را مضـافاليـه بازميگردد و معادل «او را» است». (ص 64) پيشنهاد ميشود در مصـراع نخسـت،
رقـص/ جهـش «دل» بدانيم که به ضرورت شعري از جايگاه اصلي خويش جدا شـده اسـت (اصـطالحا: ً
ضمير) و در مصراع دوم، ضمير فاعلي که اينگونه از کاربردهـاي ضـمير متصـل سـوم شـخص مفـرد از

است. 30   شاهنامه ويژگيهاي سبکي و دستوري
ناروشـن شـاهنامه 16.  دربارة عنوان «دستان» براي زال نوشتهاند: «چگونگي نامگذاري دسـتان در
مسـکو شـاهنامه است. نخستين ابياتي که در آنها از «دستان» يا «زال» ياد ميشود ابياتي اسـت کـه در
الحاقي تشخيص داده شدهاند و نيز چناناند که ابهام نامگذاري را رفع نميکننـد».  (ص 72) اگـر همـان
قرار بگيرند، ابهام چنـداني بـر جـاي شاهنامه بيتهاي برافزوده، اساس بررسي وجه تسمية اين عنوان در
نميماند، چون به استناد دو بيتي که در نسخههاي توپقاپوسراي (731)،  پـاريس ( 844)،  بـرلين ( 894) و 
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بريتانيا (841) آمده است، سيمرغ به زال ميگويد که چون پدرت (سام) با تو مکر و حيله کرد، من نام تـو
را «دستان: چاره» نهادم:  

که با تو پدر کرد دستان و بند   زند نهادم تــرا نــام دستــان
بگــو تـات خواند يل رهنماي   جاي ز بدين نام چون بازگردي

(خالقي،  171/1 حاشية 4)  
اهـورايي شـد، ر ِّ » آمده است: «نخسـتين انسـاني کـه مشـمول فـَ 17.  در (ص 81) در توضيح «فرهِّ
شاهنامه، گشتاسپ کياني آخرين پادشاهي بود کـه از ايـن نيـرو بهـره هوشنگ پيشدادي بود و به روايت
شاهنامه، پيش از هوشنگ، گيومرت، نخستين شهريار ـ انسان داراي فرّ ايزدي است:   داشت».  بر بنياد

چو ماه دو هفته ز سرو سهي   همي تافت زو فرّ شاهنشهي
(خالقي،  10/22/1)  
نيسـت و پـس از وي بارهـا بـه برخـورداري شـاهنامه همچنين گشتاسپ نيز آخرين پادشاه فرهمنـد

شهرياران ديگر از اين نيروي اهورايي اشاره شده است. 31  
18.  در اين بيت:  

نباشد مرا از کسي ترس و بيم   نيم بدّو ميانش به خنجر کنم
دربارة «بدّو» نوشتهاند: «يعني به دو که دال براي پر شدن وزن شعر مشدّد خوانده ميشـود و هـم از
اين روي بايد روي هم نوشته شود».  (ص 83) پيشنهاد ميشود که آن را ـ چنانکه دکتـر خـالقي مطلـق
«به دو نيم» بنويسيم و با کمي اشباع «به» بخوانيم تا وزن تکميل شود و نيـازي (88/299/5) آوردهاند ـ

به قرائت گوش آزار beddo نباشد. 32  
ز خواري به بدکارگان داديم   19.  سوي گنبدان دز فرستاديم

 .(86 در اين بيت «بدکارگان» را جمع «بدکاره» و زندانبانان و دژخيمان گنبدان دز دانسـتهانـد (ص
طبـري تـاريخ آيا نميتوان با رويکرد به ترجمة بنداري از اين دژ به «حdصنالنساء: زندان زنان» و توضيح
«اَلحصنُ الذي فيه حَبَس النسا» و نيز تحليل ريشهشناختي فون اشتاکلبرگ و دکتر سرکاراتي دربارة جـزء
نخست ترکيب نام دژ که احتمال دادهاند مخفف «کنيبندان» به معني «بند و زنـدان کنيزکـان» باشـد،33 
«گنبدان دژ» را در اصل زندان زنان شمرد که گشتاسپ، اسفنديار را براي خوار داشت بيشتر بـدان جـاي
فرستاده است؟ بر بنياد اين قراين، شايد بتوان گفت که مراد از «بدکارگان» نيز در بيت مورد بحث «زنـان
تباهکار» زنداني در آن دژ است، چنانکه مفرد واژه (= بدکاره) نيز به استناد  لغتنامة مرحوم دهخدا بـراي

زن بدعمل به کار ميرود.  
20. در (ص 136) درباره «ساروان» نوشتهاند: «مرکب است از سار + وان. سار همان سـر اسـت کـه 
قبالً به آن پرداختهايم. وان يا بان، پسوند صفت فاعلي است به معني دارنده و نگهبـان، پـس سـاروان يـا

ساربان يعني دارندة سر که منظور دارندة ساالري و رياست است».  
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«سـار»  پيشنهاد ميشود «سار» را به معني «شتر» و «ساروان/ بان» را «شتربان» معني کنـيم، واژه
رودکي هم به کار رفته است:   دمنه و کليله در اين معني، به طور جداگانه در بيتي از

صد قطار سار اندر زير بار   شعار داشتي آن تاجر دولت
، همان، ص 79)   ديوان(

21. دربارة واژة «خاور»، آمده است: «خوروران xwār)ـ (varān يا خوربران xwār)ـ (barān بـه
معني جاي برآمدن خورشيد (مشرق) حاصل آمده است». (ص 157) به نظر ميرسد کـه صـورت پهلـوي
فرهنگ اين واژه به معني «برندة خورشيد» و در نتيجه «مغرب» باشد، چنانکه شادروان دکتر معين نيز در
فارسي، اين معني را براي xvārـ varān آوردهاند. دقت در اجزاي خود ترکيب هم اين مفهوم را اسـتوار
ميکند: خور (= خورشيد) وران (= بران) و روي هم خورشيد بران. «خاور» به معني «مغـرب» در ايـن دو

بيت از رودکي آشکارا ديده ميشود:  
از خراسان سوي خاور ميشتافــت   بتافت مهر ديدم بامدادان چون
چون به خاور شد ز ما ناديده گشت   نيمروزان بر سر ما بـرگــذشت

(ديوان، همان، ص 47)  
نبد شاه دستور تا دم زدم   22.  کنون من ز ايران بدين آمدم

163) کـه پيشـنهاد   «دم زدن» را در اينجا «امتناع کردن و سرپيچي کردن» گزارش کـردهانـد (ص
به معني «درنگ و تعلل» گرفتـه شـود،34  چنانکـه شاهنامه ميشود به استناد کاربردهاي گوناگون آن در
خود ايشان در توضيح معناي بيت به اين مفهوم آوردهاند. افزون بر اين، توجه به شاهد همانند ديگـر ـ بـا
همان استعمال دستوري ويژة (دم زدم) ـ و نيز اشارة اسفنديار به فرمان گشتاسپ دربارة درنگ نکـردن در

سيستان، پيشنهاد مذکور را استوارتر ميکند:  
نفرمود تا يک زمان دم زدم   آمدم چنين گفت کز نزد تور

(خالقي،  925/146/1)  
نه با نامداران اين بوم جنگ   درنـگ به زاول نفرمود ما را

(خالقي،  503/333/5)  
برافروزم اين اختر و ماه را   23.  که من زين پشيمان کنم شاه را

  
در گزارش مصراع دوم ميخوانيم: «ماه در اعتقادي گستردهتر نماد روشنايي است در دل شـب و بـه
نظر ميرسد که در اين بيت نيز به همين ويژگي آن توجه شده است. زيرا اسفنديار ميگويـد مـن سـوگند
ميخورم که با افروختن ستاره و ماه، آسمان تيرة مناسبات تو و شاه را روشن کـنم». (ص 164) و سـپس
به نظر دکتر خالقي مطلق ـ براساس رزمنامة رستم و اسفنديار ـ اشاره کردهاند که «اختر و ماه» را کنايـه

از «بخت و اقبال» ميدانند.  
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که در آنها ترکيب «تيره ديدن/ گشتن: اختر و مـاه شاهنامه به پيشنهاد نگارنده با توجه به دو بيت ديگر از
و هور» به کنايه از «بختبرگشتگي و تيرهروزي» به کار رفته است، عقيدة دکتر خالقي مطلق دربارة « اختـر و

متضاد آن دو تعبير ديگر است، قابل قبولتر است:   ماه» در ترکيب «برافروختن اختر و ماه» که دقيقا ً
همه تيره ديد اختر و ماه اوي   بيامد دژم از بر گاه اوي

(مسکو،  748/116/2)  
چنين تيره گشت اختر و هور من   من که بگسستي از تن دل و زور

(خالقي 924/59/4)  
به سر بر نهاد آن کاله مِهي   24.  بپوشيد زربفت شاهنشهي

» آوردهاند: «در اين بيت به ضرورت رعايت قافيه، مهيِ بايد مهيَ خوانده شـود کـه دربارة واژة «مهيِ
ظاهراً نوعي نقص قافيه است/ ص 170» چون قافيه داراي حرف الحاقي و به اصـطالح موصـوله اسـت،
» به همان تلفظ اصلي آن، ايرادي در قافيـة بيـت ايجـاد رعايت حرکت حذو واجب نيست و قرائت «مهيِ
نميکند. اين نقص و تغيير قرائت ناشي از ضرورت قافيه زماني است که «مه» و «شاهنشهه» بدون هيچ 

حرف اضافة ديگر در محل قافيه قرار بگيرد.  
زماني به انديشه بر زين بخفتَ   رفت 25.  ز ديده بيامد به درگاه

» آمده است: «ظاهراً «سرش را گذاشت و چشمانش را بست» معنـي مـيدهـد. »  در توضيح «بخفتَ
شاهنامه، آن را «خميدن» معنـي (ص 173) پيشنهاد ميشود که با توجه به کاربرد ديگري از اين واژه در

کنيم:  
به پاليز آن سرو يازان بخفتَ   چو شد سال آن پادشاه بر دو هفت

(مسکو،  20/263/7)  
در اين صورت معناي مصراع دوم نيز چنين ميشود که: زال، مدتي نگران و تأملکنان بـر روي زيـن
دکتـر شـاهنامة اسپ خم شد. گزارندة محترم پس از شرح چند بيت مربـوط، بـا اشـاره بـه اينکـه ضـبط
» است، معاني مختلف اين واژه را ـ حتي در خاصترين شکل به معني منفجر شـدن و دبيرسياقي «بکفتَ
«سـر بـه زيـن ترکيدن ـ آورده و نوشتهاند: «حتا اگر اين معني [ترکيدن]  نيز از بيت مستفاد شود، باز بـا
اسب نهادن» منافات دارد». (ص 174) دربارة اين ضبط که در چاپ دکتر خالقي مطلق نيـز آمـده اسـت:
«کفـتن» در دورة ميانـه زماني پرانديشه بر زين بکفت (302/317/5) بايد گفت کـه يکـي از معـاني واژة
«افتادن» بوده که به استناد اين بيت فردوسي ميتوان گفت به پارسي دري نيز رسيده است،35 بر همـين
بنياد «برزين کفتن» يعني: بر روي زين افتادن، و «کفت» در اينجـا بـا هـيچ يـک از معـاني مشـهور آن

ارتباط ندارد.  
26.  در بيت:  

نبيرة جهاندار رويينتنم   بهمنم چنين داد پاسخ که من
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بـه معنـي شـاهنامه پس از توضيح اين نکته که به مستند بيت مورد بحث ميتوان گفت «نبيره» در
«فرزند بالفصل» نيز به کار رفته است، دربارة شرط استعمال اين واژه به معني رايجتر خود (= نوه) در اين 
بيت نوشتهاند:  «... يا بگوييم پديدة «رويينتني» در شاهنامه پديدهاي خيلي جدي و خاص نيسـت و بـه

عنوان يک صفت عام به گشتاسپ نيز داده شده است».  (ص 177)  
دو کـاربرد جداگانـه دارد: دربـارة اسـفنديار، شاهنامه جهت آگاهي بايد اشاره کرد که «رويينتني» در
واژگـاني و ويـژة خـويش و در اطـالق بـه يگانه پهلوانِ رويينبدن اساطير و حماسه ملي ايران به معنـي
دالوران و پهلوانان ديگر به مفهوم عام و کنايي نيرومند و استوار که در نمونـههـايي از ايـن سـان ديـده

ميشود:  
به رزم اندرون گرد رويينتن است   است بفرمود کان کو کمندافگن

(خالقي،  165/12/31)  
27. در همان بيت: چنين داد پاسخ که من بهمنم...، دربارة «نبيره»،  آمده است: «من جايي نبيـره را
به معني فرزند نيافتم و اگر کاربرد واژه در اين بيت درست باشد و بيت الحاقي يا تحريف شده نباشد، بيتي 
نمونه و بيقرينه است».  (ص 177) تا جايي که نگارنده جستوجو کرده و يافته است، در بيتي از فرخـي
سيستاني دربارة «امير ابواحمد، محمّدبن محمود غزنوي» که فرزند سلطان محمود است، واژة «نبيره» در 

معني «پسر بالفصل» به کار رفته:  
جالل دولت عالي امين ملت تازي36   امير عالم عادل نبيرة خسرو غازي

  
در ضمن از نظر اصالت بيت، دکتر خالقي مطلق (315/318/5) و آقاي جيحوني (313/1167/3) هـم
آن را به همين صورت و در متن آوردهاند. بنداري نيز در برگردان بيت هـر دو معنـي پسـر و نـوه را آورده

است: «فقال انا بهمن بن اسفنديار، حافدالملک کشتاسب».37  
چرا رفتي اندر دم هفتخان؟   خوان 28. خورش چون بدينگونه داري به

دربارة نبودن بهمن در هفت خان اسفنديار برخالف گفتة رستم در اين بيت نوشتهاند: «هيچ نشاني از 
213 تصـريح اينکه بهمن همراه اسفنديار هفتخان را پيموده باشد، نيست. حتي در مجلد ششـم، صـفحه
شده است که چون اسفنديار از هفتخان بازگشت دو هفته در نزديکي ايران چشم به راه سـه پسـر خـود
ماند تا به پيشوازش بيايند... اين بيت يکي از ابهامات جدي داستان رستم و اسـفنديار اسـت». (ص 195) 
چنين مينمايد که بيتهاي مستند ايشان، برعکس، گشايندة ابهام و دشواري اين بيت باشد، چون بر پاية 
داستان هفتخان اسفنديار، پهلوان رويينتن پس از دريافت پاسخنامـة خـويش از گشتاسـپ، رويـيندژ را 

ميسوزاند و سپس:  
پــراگنــــده باشيــد با گنــج جفت   سه پور جــوان را سپهــــدار گفت
سرانشـان بــه خنجـــر ببرّيــد شاد   داد بــه راه ار کـــسي سربپيچد ز
سنانها چو خورشيـــد تابـان بريــد   شما راه سوي بيابـــان بـــريـــد
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بيــايـــم شمـــا ره مپـوييـد ديــر   سوي هفتخوان من به نخجير شير
(مسکو،  808/213/6ـ811)  

  
داستان هفتخـان و گشـودن رويـيندژ  از جمله بهمن ـ در اين نشان ميدهد که سه پسر اسفنديار ـ
همراه وي بودهاند، ولي به هنگام بازگشت به ايران از او جدا ميشوند، چون اسفنديار آنهـا را از راه بيابـان
ميفرستد و خود دوباره از مسير هفتخان به ايران بازميگردد و چون پسرانش دو هفتـه، پـس از وي بـه
نزديک ايران ميرسند بر آنها خشمگين ميشود،38 نه اينکه چون دير به پيشوازش آمدهاند، برميآشـوبد ـ
چنانکه شارح گرامي نوشتهاند ـ بر اساس اين قرينه ميتوان گفت چند جايي هم که در روايت هفتخان 
به همراهي و ياري «پسر» اسفنديار اشاره شده، مراد به طور عموم فرزندان پسر اوست و نه فقط يکـي از

آنها. 38  
29.  مصراع دوم اين بيت را:  

ز بهر خورش دارد اين پيشگاه   بخنديد رستم، بدو گفت: شاه
چنين گزاردهاند: «... شاه (در اينجا اسم عام است و بر همة شاهان اشاره دارد) دستگاه پادشاهي خـود
«شـاه» را خطـابي را براي خوردن و خوراک برپا ميکند».  (صص 195 ـ 196) پيشـنهاد مـيشـود کـه
احترامآميز براي «بهمن» و در نتيجه در اين بيت، عنواني معرفه و مخصوص بدانيم و بيـت را ايـن گونـه
معني کنيم: رستم خنديد و گفت: شاه (= بهمن) اين دستگاه و آراستگي و تکلف را براي خوردن دارد،  به 

بياني ديگر: اين همه براي پذيرايي از شاه (بهمن) و خوردن او فراهم آمده است.  
آمدن صفت «اين» قبل از «پيشگاه» نشان ميدهد که سخن رستم، عمـومي  و کلـي نيسـت و بـه
«شـاه» در  همين دستار خوان خويش اشـاره دارد و مخاطـب او نيـز مهمـانش اسـت. همچنـين عنـوان

سابقه دارد:    شاهنامه کاربردهاي احترامي براي افرادي که پادشاه نيستند (عموماً شاهزاده) باز در
ندانم چه دارد همي با تو راز؟   نياز به ديدار شاه (= اسفنديار) آمدهستش

(خالقي،  463/330/5)  
نبايد که داري سر بدخويي   30.  به گيتي بر آنسان که اکنون تويي

  
دربارة ترکيب «سر بدخويي» آوردهاند: «اضافهاي استعاري است که در آن بـدخويي (= بـدخلقي) بـه
«انديشـه و سر انسان تشبيه شده است».  (ص 203) پيشنهاد ميشود که «سـر» را بـه معنـاي مجـازي
قصد» و «سر بدخويي داشتن» را «در فکر بدمنشي بودن» بدانيم، چنانکه «سر چيزي داشـتن» کنايـهاي 
است به مفهوم: در قصد و انديشة چيزي بودن، نه اينکه «سر» و «داشتن» را به ترتيب به معنـاي اصـلي

«عضوي از بدن» و «تصاحب کردن و در اختيار گرفتن» بپنداريم.  
که گفتي که چون تو ز مادر نزاد   31.  ز گفتارت آنگه بدي بنده شاد
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در شرح بيت آمده است: «برخي از شاهنامهپژوهان در شرح اين بيت «بنده» را معادل «من» دانسـتهانـد و 
شرح خود را بر همين «فاعل» بنا نهادهاند ظاهراً «بنده» در اينجا به جاي «بندگان» به کار رفته است...».  

اگر اين دريافت درست باشد «گفتي» نيز به جاي «ميگفتند» استفاده شده است و بيت چنين معنـي
ميدهد: از سخن تو آن زمان بندگان [که من نيز يکي از آنانم] شاد بودند که ميگفتند کسي چون تـو از
مادر زاده نشده است».  (ص 206) به نظر ميرسد که بر اساس اين ضبط، همان معناي ديگر گزارنـدگان
داستان پذيرفتنيتر باشد که «بنده» را «من = رستم» ميگيرند و بيت را چنين معني مـيکننـد: مـن، آن
گاه از سخنان تو (= اسفنديار) شادمان ميشدم که مرا ميستودي و ميگفتي که بيهمال هستي. گزارش 
شارح گرامي تا حدي با ضبط بيت در چاپ دکتر دبيرسياقي و دکتر خالقي مطلق ـ و نه مسکو ـ همخوان

است:  
که گفتي که چون تو ز مادر نزاد   شاد ز گفتار آنکس بدي بنده

اسـفنديار) همتـا نـداري. =) يعني من (= رستم) از سخنان آن کس شاد ميشدم کـه مـيگفـت تـو
همچنين ايشان بر اساس گزارش نسبتاً تأويلآميزي که از بيت ـ به همان صـورتي کـه در چـاپ مسـکو

آمده» ـ به دست دادهاند، در توضيح اين بيت هم:   
نيايش کنم روز و شب در سه پاس   سپاس از آن پندها داشتم من

نوشتهاند: «... در واقع رستم براي اسفنديار پيام ميفرستد که من در سراسر روز نمازگزار نـام نيـک و
آوازة مردانگي تو بودهام».  (صص 206 ـ  207) که پيشنهاد ميشود با رويکـرد بـه معنـايي کـه از بيـت
پيشين ارائه شد، چنين توضيح داده شود: من (= رستم) بـه سـبب آن سـخنان سـتاينده و بـزرگ دارنـده

شبانهروز سه نوبت براي تو (= اسفنديار)، دعا ميکردم.  
ببستم، فگنده به درياي نيل   32.  از آن سان که من گردن زندهپيل

  
در اين بيت دو ابهام جدي يافتهاند، نخست: بستن گردن زندهپيل که در داستانهاي پهلواني رسـتم ديـده
نميشود و ديگر: افکندن آن به رود نيل که ابهام نخستين با ضبط: «شکستم، فگندم بـه دريـاي نيـل» بـراي
مصراع دوم در چاپ ژول مول و دکتر دبيرسياقي رفع شده است، چون به روايت کشـته شـدن پيـل سـپيد بـه
دست رستم اشاره دارد، ولي دشواري دومين همچنان در نظر شارح گرامـي بـاقي اسـت و آن را چنـين توجيـه

کردهاند: «اين يک نيز شايد از احکام قافيه باشد که «نيل» را مقابل «پيل» نشانده است». (ص 212)  
پيشنهاد ميشود که «درياي نيل» را استعارهاي مبالغهآميز از خون پيل کشته شـده بـه دسـت رسـتم
«شکستم...» 39 و او را در خون  بدانيم و بيت را چنين گزارش کنيم: گردن فيل را شکستم ـ البته با ضبط
باز بـه شاهنامه بسيار خويش غرقه کردم. اين پيشنهاد ابهامزدا از آن روي است که «نيل = رود نيل» در

استعاره از خون فراوان پيل به کار رفته است:  
برافشاند از تارک پيل، نيل   اگر هم نبردش بود ژندهپيل

(مسکو،  580/252/6)  
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33.  در توضيح اين بيت:  
نزيبد که با زن نشيند به راز   بدو گفت کز مردم سرفراز

  
آمده است: «ورود غيرمنتظرة عنصر انديشگي اسفنديار دربارة زن، ظاهراً مـتن را دچـار نـوعي ابهـام
کرده است که ميتوان آن را در ميان انواع ابهامات، ابهـام موضـوعي ناميـد... مـن گمـان مـيکـنم کـه
بکيd ديـد او را سـَ فردوسي تعمداً اسفنديار را به بيان چنين ناروايي برانگيخته است تا تالطم روحي و نيـز
نسبت به زن يادآور شود». (ص 230) پرسش نگارنده اين است که آيا نميتوان اين سخن اسفنديار را بـه
هنگام خشم و خروش، مربوط به مشورت و رازگويي خـويش (مـردم سـرافراز) بـا مـادرش کتـايون (زن)

دانست که سرانجام باعث آزردگي و اين بيان اسفنديار ميشود:  
چو گويي سَخنُ بازيابي به کوي   مگوي که پيش زنان راز هرگز

چنانکه در اينجا نيز بهمن در زمينة موضوعي که پيشتر مادرش را پس از بحث در آن بـاره نکوهيـده
بود، خوار ميکند و کودک ميخواند.  

بدين تازهرويي نگرديدمي   34.  که روي [سياووش] گر ديدمي
پس از بحث دربارة صورتهاي سياووش، سياوش و سياوخش در چاپهاي ديگر چنين نتيجهگيـري
کردهاند: «به هر حال يا بايد گفت که «روي سياوش گرديدمي» يا «که روي سياووش اگر ديدمي» مـن
شکل نخست را به زبان فردوسي و به زبان هنر نزديکتـر مـيدانـم».  (ص 234) دکتـر خـالقي مطلـق
(481/332/5) صورت «سياوخش» را در متن آورده و در گفتوگويي در سـمينار ايـرانشناسـي (پـاريس،
سپتامبر 1999) به صراحت اشاره کردهاند که: «... ما ميتوانيم صددرصـد مطمـئن باشـيم کـه فردوسـي
(سياووش) نگفته است بلکه يا (سياوخش) گفته و يا (سياوdش) يعني اگر به هجاي بيشتري احتياج داشـته،
سياوخش را به کار برده و اگر کوتاهتر ميخواسته بگويد سياوش را به کار ميبرده است... اگـر شـما يـک
انجام بدهيد، ميبينيد که از سه صـورت سـياووش و سـياوش و سـياوخش، شاهنامه مطالعهاي در قوافي

صورت سياووش الحاقي است». 40  
کسي چشم دين را به سوزن ندوخت   فروخت 35.  دو گيتي به رستم نخواهم

دربارة مصراع دوم نوشتهاند: «به کنايه يعني دين چشم دارد و ناظر بر رفتار ماست. از اين رو من کـه
اسفنديار باشم قادر نيستم بيرون از حوزة فرمانهاي ديني عمل کنم».  (ص 261) پيشـنهاد مـيشـود بـا
عنايت به مصراع نخست که اسفنديار ميگويد: دو جهان را ـ که بسيار ارزشمند است ـ به خاطر رسـتم از
دست نخواهم داد، معناي «دين را به سبب چيزي کمارج و نادر خور ناديده گـرفتن» را نيـز بـراي کنايـة
«چشم دين را به سوزن دوختن» در نظر داشـته باشـيم. نيـازي بـه گفـتن نيسـت کـه در ايـن گـزارش،

«سوزن» به نماد چيز کمارزش انگاشته شده است تا توازن مفهومي دو مصراع حفظ شود.  
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«خواجـه عميـد منسوب بـه برزونامه 36.  در بخشي از توضيحات «ببربيان» آمده است: «در مثنوي
عطاءبن يعقوب» (عطايي رازي) شاعر قرن پنجم «ببربيان» ظاهراً در وجه وصفي و «بيان» براي «ببـر» 

به صورت صفت به کار رفته است».  (ص 273) و سپس دو بيت مربوط را آوردهاند.  
«بيـان» را  نيز «ببربيان» به معناي جانور درنـده بـا کـاربردي کـه شاهنامه برزونامه، در خود پيش از

وصفي براي «ببر» نشان ميدهد، ديده ميشود:  
نه درنده گرگ و نه ببر بيان   ژيان بدو گفت پيران که شير

(خالقي، 348/443/3)  
به هر جاي پشت دليران منم   منم 37.  نگهدار ايران و توران

در اين بيت پس از اشاره به نظر چند تن از شارحان، صورت «توران و ايران» در مصراع نخست را از 
نگاه قافيه، خوشآهنگتر شمرده و نوشتهاند: «دشمن بودن رستم با «تورانيان» نيـز بحـث کـشداري را 
دامن ميزند که از حوصلة کار ما بيرون است و من گمان نميکنم موجه باشـد».  (ص 278) حـال آنکـه
اشکال معنايي بيت بر سر همين نکته است که چگونه رستمي که در تمـام دورة شـهرياري افراسـياب بـا
تورانيان جنگيده و جهانپهلوان دشمنفکن ايرانيان در نبرد با تورانيان بوده است، در اينجا پشـتيبان آنهـا
چنانکه از عنوان فرعي و توضيح آن در داخـل شاهنامهخواني نيز دانسته شده است؟ از سوي ديگر، کتاب
کتاب برميآيد شرح مفصل واژگاني، دستوري و موضوعي داستان رستم و اسفنديار است و بر همين بنياد 
بايد حوصلة چنين بحثهايي را براي توضيح دشواري و رفع ابهام بيتها داشته باشد. دربارة مصراع مـورد
«تصـحيح قياسـي»  بحث با توجه به آشفتگي نسخ، شايد تنها راه رسيدن به صـورت درسـت، اسـتفاده از
است،41 همچنان که دکتر خالقي مطلق (601/341/5) و آقاي جيحـوني ( 600/1179/3) بـر ايـن اسـاس
ضبط معنيدار و صحيح: «نگهدار ايران و نيران منم» را برگزيدهاند. در اين ضبط «ايران، به معناي شـهر
آن ـ و ايران» چونان پايتخت کشور ايران و «نيران» در معني شهرهاي ديگر اين کشور ـ غير از پايتخت
گزارش مصراع چنين است: من پشتيبان همة کشـور ايـران و شـهرهاي آن (اعـم از پايتخـت و جـز آن)

سابقة کاربرد دارد:   شاهنامه هستم. «ايران» به معناي ياد شده در
سوي زاولستان خراميد تفت   برفت وراd کرد پدرود وز ايران

(خالقي،  2877/285/3)  
ز رستم همي مجلس آراي کرد   کرد 38.  به دست چپ خويش بر جاي

  
مصراع دوم را چنين گزاردهاند: «و براي او مجلس را آرايش کرد».  (ص 282) پيشنهاد ميشـود کـه
اين گونه معني کنيم: با رستم، مجلس خويش را آراست، «مجلس آراي» به معني «زينتدهندة مجلس» 

به کار رفته است:   شاهنامه باز در
دريغ آن رخ مجلسآراي شاه   شاه دريغ آن بر و کتف و باالي

(مسکو،  769/349/7)  
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که از چنگ او کس نيابد رها   اژدها 39.  بکشتش به طوس اندرون
  

دربارة اين بيت اژدهاکشي سام است، ميخوانيم: «اما اينکه «توس» در ايـن بيـت کجاسـت، بـر مـا
روشن نيست». (ص 300) در داستان زال و رودابه، سام در نامهاي به منوچهر داسـتان ايـن اژدهـاافکني

خويش را به تفصيل بازگفته که در آنجا محل ظهور و کشته شدن پتياره، کشفرود ذکر شده است:  
برون آمد و کرد گيتي چو کف   کشف چنان اژدها کو ز رود

(خالقي،  998/232/1)  
بر اين پايه، از آنجايي که رود کشف در حوزة جغرافيايي خراسان و شـرق تـوس روان بـوده اسـت،42 

ميتوان گفت که «توس» در اين بيت همان شهر معروف خراسان است. 43  
ز شاهان گيتي برآورده سر   40.  که ضحاک بوديش پنجم پدر

مصراع دوم را دربارة مهراب، پدر رودابه، دانسته و نوشتهاند: «يعني [مهراب] از همـة شـاهان جهـان
بلندمرتبهتر بود».  (ص 303) پيشنهاد ميشود که توصيف مصراع دوم را دربارة «ضحاک» بدانيم که بـه
هر حال در دوران ديرياز شهرياري خويش، برترين مهتران جهان به شمار ميرفت، نه اينکه مهـراب کـه

نهايتاً فرمانرواي منطقهاي کابلستان بود و اين وصف سزاوار مقام او نيست.  
41. در گزارش بيت:  

بکشتم دلير خردمند را   را همي از پي شاه، فرزند
آمده است: «بيت 670 که در آن گفته ميشود «فرزند دلير و خردمند خود را به خـاطر شـاه کشـتم» 
«رسـتم بـه يکي از قرايني است که گروهي از شاهنامهپژوهان به آن استناد ميکنند تـا ثابـت کننـد کـه
هنگام دريدن پهلوي سهراب او را ميشناخته است» من تصور ميکنم که سياق کالم در اين بيت زاييـدة
تنگناهاي شعري است و در برابر دهها شاهد نيرومند ديگر که همگي بر پوشـيده بـودن هويـت سـهراب
حکايت دارند، تاب همسنگي ندارد». (ص 312) بدون اينکه وارد بحث آگاهي يا ناآگاهي رستم در کشتن 
از  شـاهنامه سهراب بشويم، تنها اشاره ميشود که بيتي هممضمون با بيت مورد بررسي، يک بار در خـود
ايرانشان (شاه) بن ابيالخير از زبان رستم و اين بار خطاب  بهمننامة زبان زال به کيخسرو و بار ديگر در

به فرزند اسفنديار، بهمن، آمده است:  
کسي را نبـود از نـــژاد مــهان   جهان چو سهراب فرزند کاندر
ز دردش بگريد همي سال و ماه   بکشت از پي کين کاوسشـاه

(خالقي،  2862/354/4 و 2863)  
بکشتم به کشتي در آن روز بَد   ز بهر نياکان تو پور خودَ

(ص 432، بيت، 7360) 44  
به خون بزرگان ببستم ميان   42.  بجستم همه کين ايرانيان
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مصراع دوم را: «يعني دست به کشتار بزرگان زدم». (ص 329) معني کردهاند. آيا نميتوان «به خون 
بزرگان ميان بستن» را با عنايت به مصراع نخست، اقدام به خونخواهي بزرگاني چون: لهراسپ و زريـر و 

پهلوانان و شاهزادگان کشته شده به دست ارجاسپ و تورانيان دانست؟  
به گردن برآورده گرز گران   43.  اگر من نرفتي به مازندران

دربارة «گردن» نوشتهاند: «ظاهراً به جاي مصدر گرديدن  به کار رفته است».  (ص 334) و مصـراع
دوم را اين گونه گزاردهاند: «اگر من با گرز سـنگين و بـه گـردش درآوردة (چرخـان) خـود...» (ص 337) 
پيشنهاد ميشود «گردن» را به همان معني مشهور يکي از اندامهاي بدن بدانيم و بـا اسـتناد بـه شـواهد
دربارة گذاشتن رزمافزارهايي چون، گـرز و نيـزه بـه دوش و گـردن آمـده اسـت، شاهنامه متعددي که در

مصراع را «تکيه دادن گرز سنگين به گردن به منظور آساني حمل» معني کنيم:  
به گردن برآورد گرز گران   ميان به فرّ جهاندار بستش

(خالقي،  32/37/1)  
به گردن برآورد درخشان سنان   رکيبش گران شد سبک شد عنان

(مسکو،  398/128/7)  
«خـاک»  44.  در (ص 347) دربارة سوگندشکني زال نوشتهاند: «فردوسي مـيگويـد: چـون زال بـه
سوگند ياد کرده بود که لهراسپ را شاه نخواند چون در مقام پوزشخواهي برخاست، نخست لب خود را به 

خاکآلود...» اين نکته که زال به خاک سوگند خورده بود، بيگمان از اين بيت حاصل شده است:  
لب آلوده شد مشمر آن از گناه   سياه چو سوگند خوردم به خاک

(خالقي،  2957/361/4)  
ولي پيشنهاد ميشود که در مصراع نخست پس از «خوردم» ويرگـول بگـذاريم و بيـت را بـا درنـگ

چنين بخوانيم:  
لب آلوده شد، مشمر آن از گناه   سياه چو سوگند خوردم، به خاک

يعني: پس از سوگند، از آنجايي که لبم را با خاک سياه آلودم، ايـن کـار (سوگندشـکني) ديگـر گنـاه
شمرده نميشود. در واقع «به خاک سياه» متمم (سوگند خـوردن) نيسـت کـه آن را «قسـم خـوردن بـه

خاک» بدانيم بلکه مربوط به «لب آلوده شدن» است.  
به تيغ و به گوپال باشد درود   45.  غو کوس خواهيم از آواي رود

مصراع دوم اين گونه معني شده است: «... درودمان را نثار شمشير و گرز کنيم».  (ص 360) پيشنهاد 
بـه ميشود «به» را «با، به وسيله» بدانيم: و اگر به وسيلة شمشير و کوپـال بـه يکـديگر درود بفرسـتيم،
سخني ديگر: به جاي درود ـ که نشانة صلح و مهر است ـ از رزمافزارها ـ در برخورد با يکديگر ـ اسـتفاده
کنيم. اين گزارش با مصراع نخست بيت نيز همخواني معنايي بيشتري دارد کـه رسـتم جـايگزين شـدن

صداي طبل به جاي نواي موسيقي را، به مفهوم روي پوشيدن دوستي و آغاز نبرد به کار برده است.  
سپاسي به گشتاسپ زين برنهم   46.  به مردي تو را تاج بر سر نهم
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«سپاس بر نهادن» را «سپاس گفتن و ستودن» معني کردهاند (ص 360) به نظر ميرسد که ترکيـب
«بر کسي سپاس نهادن» به معناي «منت گذاشتن و وامدار کردن» باشد:  
سپاس ايچ بر سرت ننهادي   کـــه گر من ترا خون دل دادمـــي

(خالقي،  73/167/1)  
ز گفتار، [بيکار] بسيار گشت   47.  شکم گرسنه، روز نيمي گذشت

  
مصراع دوم را با ضبط «بيکار» و با همين قرائت چنين گزاردهاند؛ «بهتر است کـه بيکـار را در معنـي
«روز»  «بيهوده» يا «به بيهودگي» قيد فعل «گشت» (گرديد، سپري شد) بدانيم و فاعل اين فعـل را نيـز
بگيريم در اين صورت معني بيت ميشود: شکم گرسنه اسـت، نيمـي از روز گذشـت، روز بـا حـرف زدن،
بسيار به بيهودگي گرديد (سپري شد)». (ص 363) پيشنهاد ميشود که «بيکار» را صفت «گفتار» بـدانيم
 (791/1186/3  ) (  791/358/5) و آقـاي جيحـوني و مصراع را همان طور که در متن دکتر خـالقي مطلـق
آمده است: «ز گفتار بيکار بسيار گشت» بخوانيم، در اين صورت معناي مصراع «سخنان بيهـوده فـراوان

گفته شد»، خواهد بود.  
به گفتار ايشان بگرويدهاي   48.  تو در پهلوي خويش بشنيدهاي

  
ُو خوانده ميشود يعني شـهر، کشـور».  َو که در اينجا به ضرورت پهلَ دربارة «پهلوي» آمده است: «پهلَ
(ص 384) اين واژه با اماليي که در بيت آمده است (پهلوي: pahluye) تلفظ ميشود و به معني «کنـار
«شـهر و کشـور» را بـراي آن در نظـر و اطراف» است: «تو از اطرافيان خويش شنيدهاي...» اگر معنـاي
: Pahlave نوشت و خواند و هيچ ضرورتي ـ اعـم از وزنـي يـا جـز آن ـ باعـث ِ داشته باشيم، بايد «پهلوَ
نميشود که آن را «پهلوي» بنويسيم چنانکه براي نمونه ترکيب «خسـرو نامـدار» را «خسـرويِ نامـدار» 
نمينويسيم. دکتر خالقي مطلق (871/365/5) و اقاي جيحوني (870/1189/3) مصراع را به صورت: «تـو
از پهلوي خويش بشنيدهاي» آوردهاند. اين واژه در معناي «پهلوان» ولي با همان تلفظ (pahlav) بارهـا

بدون (ي) مضاف واقع شده است:   شاهنامه در
ز پيش پدر گرد گيتيفروز   نيمروز ِ برون رفت پس پهلوَ

(مسکو،  280/91/2)  
ميانجي به هنگام اضافه شدن آمده است:   اما «پهلو: Pahlu» با «ي» ِ

نهادند در پهلويِ شاه نيز   نيز زرسپ سرافراز با ريو
(مسکو،  929/67/4)  

که جمشيد را داشتي برکنار   روزگار d49. سراپرده را گفت بد
» با همين قرائت نوشتهاند: «اگـر ضـبط نسـخة مسـکو درسـت باشـد، dدر مصراع نخست دربارة «بد
مخفف بوده است».  (ص 394) با رويکرد بدين که اين سخن و ابيات پسين از اسفنديار است و پيشتر  از 
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آنها، رستم، جمشيد و کاووس و کيخسرو را ستوده و گشتاسپ را نکوهيده اسـت، پيشـنهاد مـيشـود کـه
«بَد» را اينگونه بخوانيم و معني کنيم تا قرائت اين بيت با محتواي پاسخ چند بيتي اسفنديار که کـاووس
را نيز به خواري ياد ميکند و گشتاسپ و درباريان او را بزرگ مـيدارد، هماهنـگ باشـد. در چـاپ دکتـر
«بـد روزگـار» را  خالقي مطلق (891/367/5) پس از بيت مورد بررسي، اين بيت آمده اسـت کـه درسـتي

استوارتر ميکند:  
نه خوش روز بودش نه خرم بهشت   بهشت که او (= جمشيد) راه يزدان گيهان

  
سر هور و ماه اندر آرم به گرد   نبرد 50. چو من ببر پوشم به روز

مصراع دوم چنين معني شده است: «... گرد ميدان را به خورشيد و ماه مـيرسـانم و آنهـا را در غبـار
بـه کـار شاهنامه زمين محو ميکنم».  (ص 422) کناية «سرچيزي/ کسي را به گرد آوردن» که بارها در
«هـور و مـاه»  نابود کردن» است، در مصراع مورد بررسـي نيـز رفته به معني «به خاک نشاندن و نهايتا: ً
چونان نماد شکوه و بزرگي است که رستم در رجزخواني خويش به «فرود آوردن و تباه کـردن» آنهـا بـه

هنگام نبرد اشاره ميکند.  
به فرمان شاهان کند بدکنش   51. چنين گفت کاري گو برمنش

در اين بيت «برمنش» را «بلندانديشه، واالمنش» معني کرده و بيت را چنين گزاردهاند: «چنين گفت 
که آري پهلوان بلندانديشه به فرمان شاه بدرفتاري ميکند».  (صص 452 ـ  453) از آنجايي که بيـت از
سخنان تحقيرآميزش نوش آذر، فرزند اسفنديار، به زواره، برادر رستم، است و در مصـراع دوم آن نيـز بـه
شـاهنامه «بـرمنش» را چنانکـه بـاز در نافرماني «گو» از فرمان «شاه» اشاره شده، پيشنهاد ميشود کـه

سابقة استعمال دارد به معني «مغرور» بدانيم:  
وگر دور گردي مشو بدکنش   برمنش چون نزديک دارد مشو

(مسکو،  1513/144/8)  
در بيت (1160) هم:  

که اي برمنش پير ناسازگار   بدو گفت رويينتن اسفنديار
وجود صفت «ناسازگار» معناي «خودخواه» را براي اين ترکيب تأييد ميکند.45  
جوانان و کيزادگان زيرگرد   زدرد 52. تو اندر نبردي و ما پر

در اين بيت «زيرگرد» را «مجازاً يعني گرفتار رنج و درد» دانستهاند (ص 460) پيشنهاد ميشـود کـه
همچون کنايه «به گرد آوردن» در اينجا نيز «زيرگرد بودن جوانان» را «کشته شدن آنان (= مهرنـوش و

نوشآذر)» بدانيم.  
بر اين خستگيها بر آزار کيست؟   53. نگه کن که تا چارة کار چيست؟
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در اين بيت به درستي به ابهام مصراع دوم اشاره کردهاند (صص 476 ـ  477) دکتر خالقي مطلق نيز 
همين ضبط را به متن خويش بردهاند (1150/389/5) ولي شايد بتوان به استناد نمونة ديگـري کـه ايـن

به کار رفته است:   شاهنامه مصراع ـ بر پاية چاپ ـ مسکو ـ در
بر آن خستگيها بر آزار چيست؟   ببينيد تا چارة کار چيست؟

(مسکو،  1331/198/4)  
قافية دوم مصراع دوم ـ و در ضبط پيشنهادي، رديف ـ را بر پاية دسـتنـويسهـايي چـون: کراچـي
(752)، توپقاپوسراي (903)، لنينگراد (733)،  قاهره (796)،  پاريس (844)،  واتيکـان ( 848) و انسـتيتوي
خاورشناسي (849) «چيست» دانست ـ چنانکه در چاپ آقاي جيحوني ( 1146/1200/3) آمـده اسـت ـ و
آن را چنين گزارد: درمان (گزند) اين زخمها چيست؟ چه چيزهـايي مـيتوانـد بـه درد ايـن جراحـات آزار

برساند يا به بياني ديگر درمان کند و بهبود بخشد.  
بر آواز ايشان همي خستَ روي   54. ز سر بر همي کند رودابه موي

در مصراع نخست «ز سربر»  را روي هم «برسـر» معنـي  کـرده و در گـزارش مصـراع نوشـتهانـد:
«رودابه بر سر خود ميکند».  (صص 495 ـ  496) چون در توضيح متممهايِ با دو حرف اضـافه، قاعـده
بر اين است که حرف اضافة دوم را پيش از متمم معنا ميکنند، ترکيب «بر سـر کنـدن مـوي» بـه نظـر
درست نمينمايد، از اين روي پيشنهاد ميشود که «بر» را پيشوند فعل بدانيم و براي «سر» قائل به يـک
حرف اضافه «ز» شويم: «زسر، برهمي کند رودابه موي» که صورت دستورمند آن چنين اسـت: رودابـه ز 
سر موي، همي برکند. در اين قرائت، ترکيب «موي ز سر برکندن» به قاعده و مطابق با آيينهاي سـوگ

خواهد بود.   شاهنامه
که اين شيردل را فروزش کنم   کنم 55. که هر چند من بيش پوزش

مرحوم نوشين، «آفـرين و سـتايش» دانسـته و مصـراع را چنـين نامک واژه «فروزش» را به نقل از
ـ 500) پيشـنهاد گزاردهاند: «... تا مگر اين پهلوان دالور (اسفنديار) را ستايش کرده باشم».  (صص 498
ميشود در اين بيت، چنانکه دکتر خالقي مطلق نيز نوشتهاند،46 «فـروزش» را «درخشـش، از خوشـحالي
برافروختن» بدانيم چون اسفنديار در اينکه رستم او را آفرين بگويد، مخالفتي ندارد بلکه سـخنان منطقـي

تهمتن را نميپذيرد و به راه راستي و روشني نميآيد.  
نينديشي از پوزش بيگمان   56.  ور ايدون که او را بيامد زمان

در گزارش بيت آمده است: «به گمان من اين بيت ميگويد: و اگر چنين شد که مگر او سر رسـيد، در
 519 طلب بخشايش الزم [در برابر يزدان به خاطر گناه کشتن اسفنديار] ترديدي نشان ندهي...» (صـص
ـ  520) پيشنهاد ميشود که سفارش سيمرغ را دربارة پوزش رستم از اسفنديار بدانيم نه طلب بخشـايش
ـ با راهنماييهايي کـه مـن از خداوند، در اين صورت معناي بيت اين گونه خواهد بود: و اگر مرگ او نيز
(= سيمرغ) براي مقابله با او ميکنم ـ فرا رسيده باشد، باز تو از پـوزشخـواهي و کهترنمـايي در برابـر او
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پرهيز نکني. اين گزارش پيشنهادي با توجه به بيتي که پيش از بيت مورد بررسي در چاپ مسـکو و بيـت
ديگري که در تصحيح دکتر خالقي مطلق آمده است، استوارتر ميشود:  

گه کوشش و جdستن کارزار   نجويي فزوني به اسفنديار
(مسکو،  1281/297/6)  

فدي داري او را تن و جان خويش   پيش کني البه او را تو فردا به
(خالقي،  1282/402/5)  

ببندم ز گفتار بد لب تو را   را 57.  شگفتي نمايم هم امشب تو
مصراع دوم را: «ديگر نزد تو از بديها سخن نگويم» معنا کرده و سپس به گزارش: «لب تو از سخن 
بد گفتن دربارة اسفنديار بسته شود».  در شروع ديگر اشاره کردهاند (ص 522) پيشنهاد ميشود که همان 
گزارش دوم را بپذيريم چون مراد سيمرغ اين است که پس از گفتن راز سپهر ـ که کشندة اسفنديار دوچار
شوربختي ميشود ـ و با نشان دادن شيوة کشتن او ـ که استفاده از تير گزپرورده با آب رز و روشـي ويـژه
با توجيهات اساطيري ـ آييني است ـ اهميت و مقام و خصوصيات اسفنديار را بـه تـو خـواهم نمـود و در

نتيجه: تو را ـ به سبب اين ويژگيها ـ از بدگويي دربارة او بازخواهم داشت.  
به هنگام يازد به خورشيد دست   58.  شنيدم که دستان جادوپرست

آوردهاند: «مصرع «به هنگام يازد به خورشيد دست» يعني «به موقع دست در خورشيد هم ميبـرد». 
اسفنديار در وصف افسونگريهاي دستان مبالغه ميکند و ميگويد او حتي قادر است در کار خورشيد هـم
دخالت کند».  (ص 537) پيشنهاد ميشود مصراع دوم را: «در مواقـع الزم و ضـروري از خورشـيد يـاري
ميجويد»، معنا کنيم. اين گزارش با موضوع پيوند خاندان رستم بـا مهـر و مهرآيينـي کـه خـود گزارنـدة
گرامي بارها بدان و برخي نشانههاي احتمالياش در متن داسـتان اشـاره کـردهانـد، ارتبـاط مـييابـد و از
نظرگاهي که بنياد داستان را نبرد آيين زرتشتي با دين کهن مهرپرستي ميداند، بيت مهم و قابل تـوجهي

است.  
به من بر، که شاهي و يزدانپرست   هست 59.  جز از بند، ديگر تو را دست

دربارة اين بيت آمده است: «به من بر، يعني به طرف من دراز کن بيت... يعني «تو به جز دست بند و 
زنجير، دستان ديگري نيز داري [مثل دست آشتي، دست دوستي و...] زيرا شاه و يزدانپرست هستي، آن 
دستها را به سوي من دراز کن.» در اين بيت، اضافة تشبيهي «دستِ بند» ـ بيآنکه ظاهر شده باشـد ـ
مراد بوده است».  (صص 546  ـ 547) پيشنهاد ميشود «دست» را مجازاً «قدرت و برتـري» و ترکيـب
«دست بر من بودن» را کنايه از «بر من مسلط و برتر بودن» بگيريم، در اين صورت معناي بيـت چنـين
خواهد بود: اي اسفنديار، تو به سبب شاهزاده و دينيار بودن، غير از بستن من، تواناييها و ابزارهاي برتري 

و تسلط ديگري نيز بر من داري، بند تنها وسيلة قدرت و چيرگي تو بر من نيست.  
توي آفرينندة ماه و تير   مگير 60 .  به بادافرَه اين گناهم
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َه» را به حکم فعل عبارت «باداَفَره» خوانده و «مگير» را «منظـور مکـن، بـه حسـاب نيـاور»  «بادافرَ
«مؤاخـذه و بازخواسـت مکـن» بـدانيم و معني کردهاند. (ص 551) پيشنهاد ميشود «مگير» را به معنـي

«بادافره» را طبق تلفظ اصلي آن: bā dafrah بخوانيم: به باداَفرهِ اين گناهم مگير.  
که آگند با موج درياي نيل؟   پيل؟ 61.  که کند اين پسنديده دندان

در گزارش مصراع دوم آمده است: «چه کسي رود نيـل را مـتالطم و پـر از مـوج کـرد؟» (ص 565) 
پيشنهاد ميشود «با موج» را صفت «درياي نيل» و «آگندن» را به معني «پر کردن» بگيريم: چه کسـي

رود مواج نيل را پر کرد؟ آشکار است که «پر کردن رود»، کنايه از «از بين بردن و ناکار کردن» است.  
نخستين از آن بد به زابل رسد   بد َو برآشفته از خشم 62 .  دو پهلَ

در توضيح بيت نوشتهاند: «در اين بيت دو ابهام يافت ميشود که نسخههاي ديگر نيز در زدودن آنهـا
کمکي نميکنند».  (ص 594) پيشنهاد ميشود بر بنياد ضبط دکتر خالقي مطلق:  

نخستين از اين، بد به زاول رسد   دو پهلو برآشفته از «چشم» بد
  (1513/424/5)
«پهلو» را «پهلوان» و بيت را چنين گزارش کنيم: دو پهلوان (= رستم و اسفنديار) بر اثر چشمزخم با 

يکديگر به ستيزه برخاستند و پيش از همه، بدي و زيان اين برآشفتن به زابلستان خواهد رسيد.  
اين نکته نيز قابل توجه است که در دو جاي ديگر داستان به موضوع «چشم بد/ زخم» و تأثير آن در 

ايجاد نبرد بين دو يل اشاره شده است:  
سر از خواب خوش برگرايد همي   همي بترسم که چشم بد آيد

(خالقي،  517/334/5)  
که بر بد کنش بيگمان بد رسد   بد چه آمد بر اين تحفه از چشم

(خالقي،  1411/414/5)  
بدو بنگرد، نام ياد آورد   63.  من آن برگزيدم که چشم خرد

در اين بيت «چشم خرد» را اضافة استعاري دانسته و نوشتهاند: «که در آن خرد به چشم تشبيه شـده
است».  (ص 596) دقيقتر آن است که «خرد» به انساني همانند شده و چشم به عنوان يکـي از اجـزا و

متعلقات آن به مشبه (= خرد) اضافه شده است. در اين بيت هم:  
در کين به گشتاسپ بر بسته شد   شد چو گفتار و کردار پيوسته

«در کين» را اضافة اقتراني شمردهاند (ص 633) حال آنکه اضافة استعاري است.  
در کين به گشتاسپ بر، بسته شد   شد 64.  چو گفتار و کردار پيوسته

مصراع نخست را اين گونه معني کردهاند: «چون [بهمن به کمال رسيد] و گفتار و کردارش يکي شد 
(هر چه ميگفت ميتوانست انجام دهد)...» (ص 624) پيشنهاد ميشود مصراع را دربارة رسـتم بـدانيم و
چنين گزارش کنيم: وقتي که سخنان رستم به عمل درآمد (رستم به پيمان خويش دربارة پرورش بهمـن

وفا کرد)...  
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پانوشت:  
را  شـاهنامه 1.  براي نمونه شادروان استاد ملکالشعراي بهار تصريح کردهاند که: «بعد از آنکه زياده از ده دوره
با تأني و غوررسي مطالعه کرده و به نسخ عديدة خطي و چاپي مراجعه نمودهام...» رک: فردوسينامه، بـه کوشـش
محمّد گلبن، مرکز نشر سپهر،  1345، ص 22، نمونههاي ديگري با ارقـام شـگفتانگيزتـر وجـود دارد کـه چـون

نگارنده به صورت شفاهي شنيده است، از بيان آنها خودداري ميکند.  
2.  يکي از اين جلسات «شاهنامهخواني» در اصفهان که نگارنده يک بار بخت حضور در آن را يافته، 14 سال 

را به طور کامل به سر نرسانده است.   شاهنامه است که هر دو هفته بر پا ميشود و هنوز متن
رخ، محيط ادب، به کوشش حبيب يغمايي، سيّد جعفر شهيدي، باسـتاني دوازده داستان عنوان 3.  ر.ک: دربارة

پاريزي و ايرج افشار، انتشارات دبيرخانة هيأت امناي کتابخانههاي عمومي کشور، تهران،  1358، ص 156.  
شعر، نشر آگه، چاپ پنجم،  1376، ص بيست و دو.   موسيقي  .4

5.  شارح محترم، سالها پيش در مقالهاي از ابهامات 130 گانـة داسـتان رسـتم و اسـفنديار در چهـار بخـش:
ساختاري، موضوعي، تفسيري يا کاربردي و خطاهاي متن بحث کردهاند که اشاره به برخي از آنها در ايـن گـزارش
پديـدة فردوسـي شـاهنامة  ،  (« ديده ميشود. ر.ک: حميدي، بهمن: «ابهامات متن رستم و اسفنديار (خالصة مقالـه

جهاني، زير نظر مهراب اکبريان، مرکز مطالعات ايراني، 1373، صص 38 ـ  ,39   تمدن در فرهنگي بزرگ
   (، (داستان داستانهـا ندوشن اسالمي دکتر 6.  گزارشهاي ديگر به ترتيب انتشار عبارت است از: يادداشتهاي
انديشهها نبرد (دکتر اسالمي ندوشن)،  نامور نامة (دکتر جعفر شعار و دکتر حسن انوري)،  اسفنديار و رستم رزمنامة

      (، (دکتـر منصـور رسـتگار فسـايي اسـفنديار و رسـتم حماسـة (دکتر عزيزاهللا جويني)،  اسفنديار و رستم حماسة در
    (، (سـعيدي سـيرجاني اسـفنديار بيچاره (طرح اصلي داستان رستم و اسفنديار)،  شميسا سيروس دکتر يادداشتهاي

(فيروز اسماعيلزاده).   نو روايتي با شاهنامه
فردوسـيشناسـي، مؤسسـه دامين: سرچشـمههـاي 7.  براي شواهد هر يک از اين منابع، ر.ک: ريـاحي، محمـّ

مطالعات و تحقيقات فرهنگي،  1372، صص 207 ـ ,226  
فردوسيشناسي، همان، صص 187 ـ  ,188   8.  ر.ک: سرچشمههاي

اسفنديار، انتشارات علمي، چـاپ نهـم، 1370، ص 11؛  همـان، نشـر قطـره، چـاپ و رستم 9ـ ر.ک: رزمنامة
بيستم،  1378، ص ,5  

در سال 1829م. توسط ترنر مکن در کلکته منتشر شد که معمـوالً مبـدأ شاهنامه 10. نخستين تصحيح کامل
فردوسي، به کوشش دکتر جالل خالقي مطلق،  شکلگيري دانش «شاهنامهشناسي» شمرده ميشود ر.ک: شاهنامة
حماسة دفتر يکم، انتشارات روزبهان،  1368، ص نوزده پيشگفتار؛ دوستخواه، جليل: به سوي «شاهنامه فردوسي»،

هزارهها، نشر آگه،  1380، ص ,394   فراسوي از يادماني ايران
 296 اسالم، انتشارات سخن،  1376، صـص از پيش ايران ادبيات 11.  در اين باره، ر.ک: تفضلي، احمد: تاريخ

ـ ,307  
رودکي، پژوهش، تصحيح و شرح: دکتر جعفر شعار، نشر قطره،  1378، ص ,50   شعر ديوان  .12

پارسي، به کوشش دکتر محمد دبيرسياقي، انتشـارات علمـي و فرهنگـي، چـاپ چهـارم،   شعر پيشاهنگان  .13
1374، ص ,74  
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بنيـاد فردوسي، به کوشش دکتر جالل خالقي مطلق، دفتر پـنجم، انتشـارات مـزدا بـا همکـاري شاهنامة  .14
ميراث ايران، کاليفرنيا و نيويورک 1375، همچنين، رک: همان، 101/10 ـ ,105  

15.  براي نمونه:  
که جادو از سپند و ديو از آهن   دشمن چنان درميرميد از دوست و

نظامي)   شيرين و خسرو(
اسالم، بنياد دايرةالمعارف اسالمي،  1375، حرف ب، جزوة هفتم، ص 1053  جهان در اين باره، ر.ک: دانشنامة

فارسي، انتشارات فردوس،  1377، ج 1، صص 67 ـ  ,68   ادبيات اشارات (مادهبختک)، و: شميسا، سيروس: فرهنگ
16.  از زبان سيمرغ به رستم دربارة اسفنديار:  

هم از دست داوود پيغمبر است   مر او را زره آن کش انـــدر بــر است
ندرد ورا تير و زوبين و خشـت   به گشتاسپ داده است آن زرد هشت

نظامي)،  با مقدمة دکتر فتحاهللا مجتبايي، مرکز دايرةالمعارف اسالمي،  1379،  خمسة (همراه با ر ک: شاهنامه
ص ,568  

هسـتي،  17.  براي تفصيل در اين باب، رک: آيدنلو، سجاد: «روايتي ديگر از رويينتني اسفنديار در شاهنامه»،
زمستان 1379، صص 95 ـ ,104  

شده خيره زو چشم آن انجمن   پيلتن 18.  بخنديد از او رستم
(خالقي،  684/50/2)  

زماني بجنباند از انديشه سر   زر بخنديد از گفت او زال
(خالقي،  985/374/5)  
انسـاني علـوم و ادبيـات دانشـکدة مجلة 19.  دکتر شميسا نيز ابتدا (ر.ک: «مقدمة داستان رستم و اسفنديار»،

ـ 11) پيشنهاد «عاشقِ گل: به ضرورت شـعري، عاشـقْ  مشهد، شمارة 104، بهار 1372، صص 8 فردوسي دانشگاه
گل» را با تصحيح قياسي «چو از ابر بينم...» به «چرا ز ابر بينم...» و «گر» به معني شرطي «اگر» مطرح کردهانـد
اسـفنديار، نشـر ميتـرا،  1376، ص 224) همـان قرائـت معـروف و و رستم داستان اصلي ولي سپستر (ر.ک: طرح

گزارش سازگار با آن را برتر شمردهاند.  
20.  البته يک بار نيز بيت با مرجع گرفتن «گُل» گزارش شده است.  

(گزارنده: دکتر مهرداد بهار، انتشارات توس،  1369، ص 85) آمده است: «آسمان، فلـز، بـاد و بندهش در  .21
نيـز شـاهنامه آتش نرند و هرگز جز اين نباشد. آب و زمين و گياه و ماهي مادهانـد و هرگـز جـز ايـن نباشـد».  در

ميخوانيم:  
پسر در غم و باب در خواب خوش   کسي را که دختر بود آبکش
نخوانم بر ايـن روزگـــار آفريــن   پدر آسمان باد و مادر زميـن

(خالقي،  562/266/5 و 563)  
دامغاني، به کوشش دکتر سيّد محمّد دبيرسياقي، انتشارات زوار، چـاپ دوم،  1375، ص  منوچهري ديوان  .22

  .190
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34 و  اسدي توسي، به اهتمام حبيب يغمايي، کتابخانة بروخيم، تهران،  1317، ص 9، بيـت گرشاسپنامة  .23
  40,

پارسي، همان، ص ,12   شعر پيشاهنگان  .24
خروش مغاني و پرتاب چشـم   چشم 25.  پر آتش دل ابر و پرآب
ز آواز او ســـر برآيـد ز خواب   آب چو آتش نمايـــد بپـــااليــد

(مسکو،  9/166/6 و 10)  
اسفنديار، انتشارات دانشگاه تهـران،  1374،  و رستم حماسة در انديشهها 26.  دکتر عزيزاهللا جويني (رک: نبرد

ص 5) بيت را تنها با اين قرائت، گزارش کردهاند.  
مرحوم عالمه دهخدا نقل شده است.   لغتنامة 27.  اين شاهد از

داستانها، انتشارات يزدان، چاپ پنجم،  1374، ص 250.   28.  ر.ک: اسالمي ندوشن، محمّدعلي: داستان
فرهنگستان، شمارة 18، مهر 1380، ص ,83   نامة 29.  ر.ک: مواليي چنگيز: «زندواف»،

1377، صـص دستور، انتشارات دانشگاه تهران، چـاپ دوم و 30.  در اين باره، ر.ک: شفيعي، محمود: شاهنامه
163 ـ  164، براي نمونه:  

چنان شيرمردي که آورده بود   بود کرده بگفتش به گيو آن کجا
(خالقي،  157/2/ 482)  

فردوسي، انتشارات دانشگاه آذر آبادگان،  ,1350   شاهنامه در 31.  در اين باره، ر ک: ثروتيان، بهروز: فر
32.  يکي از انواع کراهت ـ از عوامل مخل فصاحت سخن ـ کراهت در سمع است.  

نامـة 33.  ر.ک: سرکاراتي، بهمن: «دربـارة فرهنـگ ريشـهشـناختي زبـان فارسـي و ضـرورت تـدوين آن»، 
فرهنگستان، شمارة 13، بهار 1377، ص 57. اين نکته را نيز بايد افزود که صورت «کني» براي «کنيز» ـ کـه بـر

عطايي رازي (ر.ک:  بيژننامة ـ  در بيتي از اساس احتمال ياد شده، در «کني + بندان : کنيبندان» هم ديده ميشود
فرهنگ، شمارة 16، زمستان 74، ص 101) به کار رفته است:   سلمي، عباس: «بيژننامه»،

بيامد بدان دشت نيلوفري   پري اباسد کنيکان بسان
34.  براي نمونه:  

نراند سپاه و نسازد کمين   اين اگر دم زند شهريار اندر
(خالقي،  271/138/2)  

فارسي، نشر قطره،  1380، ص ,199   زبان تاريخي 35.  ر.ک: باقري، مهري: واجشناسي
سيستاني، به کوشش دکتر محمد دبيرسـياقي، کتابفروشـي زوار، چـاپ چهـارم،  1371، ص  فرخي ديوان  .36

  417,
الشاهنامه، تصحيح دکتر عبدالوهاب عزام، دارسعاد الصباح، 1993 م، ج 2، ص ,355    .37

38.  ر.ک:  مسکو 818/213/6 ـ 823 و نيز: مسکو 275/182/6 و 185/6/ ,330  
39.  دکتر خالقي مطلق (408/325/5) و آقاي جيحوني (405/1171/3) «ببستم» را برگزيدهاند.  

40.  وظيفة تصحيح انتقادي رسيدن به سخن فردوسي است «گفت و گو با دکتر جالل خالقي مطلق»، بخش 
همشهري، شمارة 2168، دوشنبه 27 تير 1379، ص ,10   پاياني،
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41.  در داستان رستم و سهراب به تصحيح مرحوم استاد مينوي، اين بيت از زبان کـاووس خطـاب بـه رسـتم
آمده است:  

به چنگال و نيروي شيران تويي»   تويي «دل و پشت ايران و توران
«ايـران و نيـران» را  که دکتر شعار و دکتر انوري، در مصراع نخست بر پاية دستنوشت قاهره (796) صـورت

سهراب، نشر پيوند معاصر،  1378، ص ,114   و رستم مرجح دانستهاند. ر.ک: غمنامة
فردوسـي، مؤسسـه جغرافيـايي و کـارتوگرافي  شاهنامة جغرافيايي 42.  ر.ک: شهيدي مازندراني، حسين: نقشة

سحاب،  1371، ص ,26  
43.  دکتر بهمن سرکاراتي، سالها پيش (1350 ش) دربارة اين بيت نوشتهاند: «در روايات باستاني، طـوس در
معني شهر معروف خراسان به کار نرفته، شايد مصـراع در اصـل چنـين بـوده اسـت: نخسـتين پيـدون، آن اژدهـا/
نخستين پيطون آن اژدها، پيطون يا پيدون ميتوانـد صـورت فارسـي نـام دشـمن گرشاسـب باشـد کـه در اوسـتا
Pitaona آمده و چون اين نام براي نسخهنويسان ناآشنا بوده، معني آن را درنيافتـهانـد و آن را «بطـوس» تغييـر

شـده، نشـر قطـره،  1378، ص  شکار سايههاي دادهاند» ر.ک: پري، «تحقيقي در حاشية اسطورهشناسي تطبيقي»،
  .12

بهمننامه، ويراستة دکتر رحيم عفيفي، انتشارات علمي و فرهنگي، ,1370    .44
«بـرمنش» آورده و بـه دليـل 482) همـان معـاني مـذکور را بـراي 45.  شارح محترم در اين بيـت نيـز (ص

ناسازگاري اين معاني با ساختار معنايي و متني بيت نوشتهاند: «شايد در اينجا «برمنش» يا «بدکنش» بوده است».   
 ،1 فارسي، ترجمة دکتر جـالل خـالقي مطلـق، بنيـاد فرهنـگ ايـران، ج اشتقاق 46.  ر.ک: هرُن پاول: اساس

1356، ص 128 (يادداشتهاي مترجم).  
  

اسفنديار)، بهمن حميدي، انتشارات گستره، چاپ اول، 1380.   و رستم داستان( * شاهنامهخواني


