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پرسشى دربارة ضبط و معناى يك بيت 
از شاهنامه

سجاد آيدنلو*
در نزد عموم خوانندگان و عالقه مندان شاهنامه و حتى 
بسيارى از اديبان و پژوهشگران، شمار بيتهاى اثر فردوسى 
به  مشهور،  تلقى  اين  مى شود.  دانسته  بيت  شصت هزار 
ظاهر نادرست نيست و مستند بر بيتى از خود شاهنامه 

است كه
بود بيت شش بار بيور هزار

سخنهاى شايسته و غمگسار1
و  بيت  شصت هزار  داشتِن  به  شاهنامه  شهرت  شايد 
به  ديگر2ــ  الحاقى  بيت  يك  نيز  و  ــ  بيت  اين  تكرار 
عنوان شواهد اين نظر سبب شده است كه غالب محققان 
و خوانندگان شاهنامه ــ جز از چند تنى كه اشاره خواهد 
در  بگذرند  آن  سر  از  كافى  بى تأمل  و  شتابناك  ــ  شد 
حالى كه با اندكى دقت در مصراع نخسِت بيت مالحظه 
بار  «شش  را  شاهنامه  ابيات  شمار  فردوسى  كه  مى شود 

بيور هزار» گفته است. 
و  متون  بيشتِر  و  پهلوى  زبان  اوستا،  در  «بيور» 
فرهنگهاى فارسى به معناى «ده هزار» آمده است3 و در 

شاهنامه تصريح شده است،      
كجا بيور از پهلوانى شمار

بود بر زبان درى ده هزار4
بر اين اساس «شش بار بيور (ده هزار) هزار، شش × 
ده هزار × هزار» برابر خواهد بود با شصت ميليون و نه 
شصت هزار! مشابِه اين كاربرد اغراق آميز تركيب «دو باره 

چهل بار بيور هزار» در بيت زير از گرشاسپ نامه است:
دو باره چهل بار بيور هزار

گزين كرد گردان خنجرگزار5
تعداد  است،  سپاهيان  شمار  از  سخن  چون  اينجا  در 
هشتصد ميليون نفر (دو× چهل× ده هزار× هزار) با توجه 
به نوع اغراق هاى اسدى،6 حداقل قابل توجيه است، ولى 
در بيت مورد بحث از شاهنامه كه شاعر از شمار بيتهاى 
حماسى  روايات  متن  برخالف  مى كند،  ياد  خويش  اثر 
محملى براى اغراق وجود ندارد كه َسراينده چنين رقمى 
را ذكر كند، آن هم فرزانه اى چون فردوسى كه در سراسر 
شاهنامه شماره اى هماننِد اين را در توصيف پرشكوه ترين 
لشكركشى ها و آوردگاه ها نيز نياورده است؛ در صورتى 
يعنى  حماسه  ذاتِى  ويژگى  دستاويز  به  مى توانست  كه 
چنين  اسدى،  خويش  خلف  همشهرى  مانند  مبالغه 

بى پروايى هايى را انجام دهد.
ترديد  هزار»  بيور  بار  «شش  دقيِق  معناى  به  توجه 
معناى  و  قافيه  ضبط  دربارة  را  دانشمندان  از  شمارى 
شادروان  جمله  از  است.  برانگيخته  بيت  اين  در  «بيور» 

*. استاديار دانشگاه پيام نور اروميه
مطلق،  خالقى  جالل  كوشش  به  شاهنامه،  ابوالقاسم.  فردوسى،   .1

نيويورك، بنياد ميراث ايران، 1386، دفتر هشتم/ 259/ 3389.
2. منظور اين بيت در برخى دستنويسهاى شاهنامه است، 

بدو ماندم اين نامه را يادگار
به شش بيور ابياتش آمد شمار

(خالقى8/ 487/ زيرنويس 11)
اهتمام  به  قاطع،  برهان  خلف،  بن  محمدحسين  تبريزى،  رك:   .3
محمد معين، اميركبير، چاپ چهارم، 1361ش، ج1، ص342، 
زيرنويس3؛ مكنزى، ديويد نيل، فرهنگ كوچك زبان پهلوى، 
ترجمة مهشيد ميرفخرايى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات 
على اكبر،  دهخدا،  ص53؛  1383ش،  سوم،  چاپ  فرهنگى، 
1377ش،  جديد ،  دورة  از  دوم  چاپ  تهران،  دانشگاه  لغتنامه، 

ذيل مادة «بيور».
مطلق،  خالقى  جالل  كوشش  به  شاهنامه،  ابوالقاسم.  فردوسى،   .4

روزبهان، 1368ش، دفتر يكم/ 46/ 85.
حبيب  تصحيح  گرشاسپ نامه،  احمد،  على بن  ابونصر  اسدى،   .5

يغمايى، كتابفروشى بروخيم، 1317ش، ص390، بيت4.
جالل،  مطلق،  خالقى  رك:  اسدى،  اغراقهاى  چگونگِى  دربارة   .6
«گردشى در گرشاسپنامه»، ايران نامه، 1362ش/ 4، صص519 ـ 
523؛ شفيعى كدكنى، محمدرضا، صور خيال در شعر فارسى، 

آگه، چاپ هفتم، 1378ش، ص621.
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بيت  حاشية  بر  يادداشتى  در  بهار  ملك الشعراى  استاد 
مذكور در شاهنامة شخصى خويش (چاپ سنگِى بمبئى 
زنده ياد  و  دانسته اند1  «ده»  معنى  به  را  «بيور»  1276ق) 
ولف هم در فرهنگ بسامدى شاهنامه معناى دوم «بيور» 
را با نشانة تشكيك (؟)، zehn نوشته كه در آلمانى به 
معناى «ده» است.2 مرحوم دهخدا نيز در لغتنامه ذيل مادة 
«بيور» پس از ترديد در معناى «ده هزار» براى اين واژه 
نوشته اند: «اگر بيور به معنى ده هزار باشد پس معنى بيت 
زير چگونه خواهد بود: بود بيست شش بار بيور هزار/ 
سخنهاى شايستة غمگسار.» روانشاد استاد مينوى هم در 
تعليقات كتاب فردوسى و شعر او پيشنهادى دربارة قافية 
مصراع نخسِت بيت مطرح كرده و نوشته اند: «لفظ هزار 

در اينجا غلط است، شايد "شمار" بوده است.»3

در شاهنامة تصحيح دكتر خالقى مطلق در محل اصلى 
اين بيت كه مقدمة داستان خسرو و شيرين است، براى 
اين  و  نشده  داده  نسخه بدلى  هيچ  آن  اول  مصراع  قافية 
چاپ،  اين  مبناى  نسخه هاى  همة  در  كه  معناست  بدين 
ضبط قافيه «هزار» بوده است. در دو دستنويس شاهنامة 
ظفرنامه  حاشية  و  اسالمى  بزرگ  دائرة المعارف  سعدلو/ 
دكتر  تصحيح  از  غير  و  است4  «هزار»  قافيه  كلمة  هم 
خالقى مطلق، در چند تصحيح و ويرايش ديگر شاهنامه 
نيز همان «هزار» آمده است.5 اما در پايان/ موخرة شاهنامة 
در  البته  كه  بازآورده اند  را  بيت  اين  نسخه ها  از  بعضى 
است  اين  توجه  درخور  نكتة  ولى  است،  الحاقى  اينجا 
كه در چند دستنويس معتبر مانند كراچى(752ق)، قاهره 
واتيكان  (844ق)،  پاريس  (841ق)،  بريتانيا  (796ق)، 
(848ق)، لنينگراد (849ق) و برلين (894ق)، ضبط قافيه 

پيشنهاد/  تأييِد  اين  و  است6  «شمار»  «هزار»،  جاى  به 
وجه  اين  با  است.  مينوى  استاد  مرحوم  قياسِى  تصحيح 
(بود بيت شش بار بيور شمار، شصت هزار) هيچ ايرادى 

در معناى مصراع نخواهد بود.
دربارة معناى «ده» براى «بيور» (نظر مرحومان بهار و 
ـ كه توضيح يا توجيه مصراع با ضبط «هزار» براى  ولف)ـ 
قافيه است ــ بايد يادآور شد كه هرچند «بيور» در اغلب 
مآخذ به معنى «ده هزار» است وليكن در برخى فرهنگ ها 
محتمًال  كه  شده  آورده  آن  براى  نيز  ديگرى  معانى 
«ده هزار»  معناى  عموميِت  و  قطعيت  عدم  نشان دهندة 
براى اين واژه در همة كاربردهاست. براى نمونه اسدى 
در لغت فرس با اينكه براى «بيور» شاهدى از فردوسى 
آورده كه در آن، اين كلمه «ده هزار» معنا شده، خود معنى 
آن را «هزار» نوشته است7 و در فرهنگ مدرسة سپهساالر 
(منسوب به قطران) معناى واژه «ده هزار» است، اما در 

و  تصحيح  ه.ق)،  بمبئى1276  (چاپ  فردوسى  شاهنامة  رك:   .1
اشتاد،  ميرانصارى،  على  كوشش  به  بهار،  ملك الشعرا  توضيح 

1380ش، ج4، ص115.
2. رك: ولف، فريتز، فرهنگ شاهنامة فردوسى، اساطير، 1377ش، 

ص175.
3. مينوى، مجتبى، فردوسى و شعر او، توس، چاپ سوم، 1369ش، 

ص245، زيرنويس1. 
4. به ترتيب رك: شاهنامة فردوسى همراه با خمسة نظامى، با مقدمة 
فتح اهللا مجتبايى، مركز دائرة المعارف بزرگ اسالمى، 1379ش، 
روى  از  عكسى  (چاپ  شاهنامه  انضمام  به  ظفرنامه  ص978؛ 
 ،(Or.2833 بريتانيا  كتابخانة  در  ق   807 مورخ  خطى  نسخة 
ج2،  اتريش، 1377ش،  علوم  آكادمى  و  دانشگاهى  نشر  مركز 

ص1514.
5. رك: شاهنامة فردوسى، تصحيح ژول مول، سخن، چاپ چهارم، 
1373ش، 7/ 2206/ 3483؛ شاهنامه (بر اساس چاپ مسكو)، 
قطره، 1374ش، 9/ 210/ 3370؛  حميديان،  سعيد  كوشش  به 
شاهنامه، تصحيح مصطفى جيحونى، اصفهان، شاهنامه پژوهى، 
كتاب چهارم/ 2110/ 3390؛ شاهنامه، ويرايش مهدى قريب و 
محمدعلى بهبودى، توس، 1373ش، 5/ 144/ 3369؛ شاهنامه، 

ويراستة مهدى قريب، دوستان، 1386ش، 2/ 1598/ 3365.
6. رك: شاهنامه، به كوشش جالل خالقى مطلق، دفتر هشتم/ 487/ 

زيرنويس 11.
7. رك: اسدى، ابومنصور احمد. لغت فرس، به تصحيح و تحشية 
1365ش،  خوارزمى،  صادقى،  على اشرف  و  مجتبايى  فتح اهللا 

ص105. 
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اشتباه  اگر  شده،  نقل  آن  براى  فردوسى  از  كه  شاهدى 
چاپى نباشد، «بيور» به «صدهزار» معنا شده است «كه بيور 
بود در عدد صدهزار».1 عالمه دهخدا هم با ذكر عبارتى از 
اوستا دربارة كفارة گناهان، در  فرگرد چهاردهم ونديدادِ 
معناى «ده هزار» براى «بيور» ترديد كرده اند.2 اگر «بيور» 
در مصراع مورد بحث به معناى «ده» باشد، «شش بار بيور 
هزار، شش× ده× هزار» همان شصت هزار بيِت معروف 

خواهد بود.
از  نگارنده  درخواست  شد،  گفته  آنچه  اساس  بر 
همة شاهنامه پژوهان و محققان ادب فارسى، روشنگرى 
مورد  بيت  در  است  پرسش  دو  اين  دربارة  راهنمايى  و 
بررسى: 1. آيا مى توان به استناد ضبط چند نسخة شاهنامه 
الگوى/  داشتِن  نظر  در  نيز  و  بيت  اصلى  محل  غيِر  در 
نحوة هم نشينِى واژگاِن بيت الحاقِى مربوط به تعداد ابيات 
شاهنامه3 كه «شش بيور» در كنار «شمار» آمده است، قافية 
كرد  قياسى  تصحيح  «شمار»  به  را  بيت  نخست  مصراع 
گرفت؟  هزار»  معروِف «ده  معناى  همان  در  را  و «بيور» 
جاى  در  نسخ  همة  ضبط  از  پيروى  به  بايد  اينكه: 2.  يا 
اصلى بيت، قافيه را «هزار» دانست و «بيور» را به قرينة 
خودِ همين بيت، تنوع معنايى آن در دو فرهنگ فارسى و 
نظريات و ترديدهاى بزرگانى نظير بهار، دهخدا و ولف، 
در  واژه  معانِى  معنا/  بر  را  معنا  اين  و  كرد  معنى  «ده» 

فرهنگ جامع زبان فارسى افزود؟4 
در هر حال ضبط قافيه و معناى «بيور» در اين بيت 
هرچه باشد، شمار شصت هزار براى تعداد ابيات شاهنامه 
در آن، كلى و بسيار بيشتر از رقم اصلى و درست است، 
شناخته  تاكنون  كه  شاهنامه  كامل  نسخة  كهن ترين  زيرا 
ششصد  و  هزار  نه  و  چهل  بريتانيا 675ق)  (لندن/  شده 
در  مستوفى  حمداهللا  و  است5  بيت   (49618) هجده  و 
پنجاه هزار  از  بيش  ديده  هشتم  سدة  در  كه  نسخه هايى 

بيت نيافته است:
در آن نسخه ها اندر اين روزگار

 كما بيش پنجاه ديدم شمار6
همكارانشان  و  مطلق  خالقى  دكتر  مصحح  شاهنامة 
ايران  ملى  حماسة  انتقادى  چاپ  علمى ترين  كه  هم 
كه  ديگرى  پرسش  اين  بنابر  دارد.  بيت   (49530) است 
پيش مى آيد اين است كه چرا فردوسى شمار بيتهاى اثر 
خويش را ده هزار بيت بيش از آن چيزى كه بوده، گفته 

آن  بيِت  «بود  بگويد  مثًال  مى توانست  آنكه  حال  است؟ 
پنج بيور شمار». آيا اين هم از شواهد اين نظريه است كه 
«فردوسى در مقام تاريخ نگار دقت نسبى طبرى را ندارد... 
و به ويژه دربارة نامها و شماره ها سهل انگار است.»7 يا 
اينكه بايد با دكتر رياحى هم داستان بود كه «چون در آن 
دوره شمار شستگانى (حساب ستّينى) معمول بوده، شاعر 

خواسته عدد تام و سرراسِت شصت را بياورد.»8

تصحيح  قطران،  به  منسوب  سپهساالر،  مدرسة  فرهنگ  رك:   .1
على اشرف صادقى، سخن، 1380ش، ص45.

2. رك: لغتنامه، ذيل «بيور».
3. بدو ماندم اين نامه را يادگار

 به شش بيور ابياتش آمد شمار
(خالقى8/ 487/ زيرنويس11)
4. نگارنده در حدود جستجوهاى خود غير از بيت مورد بحث از 
شاهنامه ــ با قافية «هزار» ــ شاهد ديگرى براى كاربرد «بيور» 
نمونه/  ارجمند  پژوهشگران  اگر  و  است  نيافته  «ده»  معناى  به 
و  مفيد  بسيار  كنند،  عرضه  معنى  اين  براى  ديگرى  نمونه هاى 

راهگشا خواهد بود.
كتابخانة  نسخة  روى  از  عكسى  (چاپ  فردوسى  شاهنامة  رك:   .5
لندن)،  شاهنامة  به  مشهور   Add21, 103 شمارة  به  بريتانيا 
طاليه،  اميدساالر،  محمود  و  افشار  ايرج  نسخه برگردانان، 

1384ش، ص10، مقدمة اميدساالر.
پژوهشگاه  مداينى،  مهدى  تصحيح  ظفرنامه،  حمداهللا،  مستوفى،   .6
االسالميه،  (قسم  اول  جلد  فرهنگى،  مطالعات  و  انسانى  علوم 
با  وى   بيت310.  شانزده،  ص  1380ش،  اهللا)،  رسول  احوال 
اينكه مدعى است بر اساس گفتة فردوسى، شاهنامة فراهم آوردة 
از  بيش  اصل  در  ولى  رسانده  بيت  شصت هزار  به  را  خويش 
شاهنامة  رك:  اين باره  در  است.  نياورده  بيت   48940 حدودِ 
صفر،  كتاب  همان،  جيحونى،  مصطفى  تصحيح  فردوسى، 

ص93.
7. يارشاطر، احسان، «تاريخ ملى ايران»، تاريخ ايران (از سلوكيان 
كمبريج،  دانشگاه  پژوهش  ساسانيان)،  دولت  فروپاشى  تا 
اميركبير،  انوشه،  حسن  ترجمة  يارشاطر،  احسان  گردآورنده: 

چاپ چهارم، 1383ش، جلد سوم (قسمت اول)، ص473.
8. رياحى، محمدامين، فردوسى، طرح نو، 1375ش، ص353. 


