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ﭼﮑﯿﺪه
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﻫﺮ اﺛﺮ ،ﻣﺠﺎﻟﯽ دوﺑﺎره اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ژرفﮐﺎوی آن ،آﮔﺎﻫﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ
درﺑﺎرۀ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻃﺮحﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را در داوری درﺳﺖﺗﺮ در ﺑﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻘﺪ
ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .در ﺿﻤﯿﻤﮥ  ۴۰آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،دﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎد آﯾﺪﻧﻠﻮ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ دو ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﺪﯾﺪ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دوﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪ )ﻧﻘﺪ وﯾﺮاﯾﺶ دوم ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻼل ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ(
ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو اﺳﺖ.
ﻣﻨﺘﻘﺪ در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﯾﺎدﺷﺪه  ۱۳۵اﯾﺮاد ﺑﺮ دوﻣﯿﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﻼل ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﮐﻪ  ۳۶ﻣﻮرد از اﯾﻦ اﯾﺮادات از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ ﮔﻔﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ )دﮐﺘﺮ ﺟﻼل ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ( ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ،
و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن  ۳۶ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ۱۳ ،ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻗﻠﻤﯽ
و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﯿﺎن ﻣﻮارد ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
دﯾﮕﺮ ،ﺑﺪون ﺑﺮﺗﺮی ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ،داﻧﺴﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ
و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد و دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ رد اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژه :ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ؛ ﭘﯿﺮاﯾﺶ )ﺗﺼﺤﯿﺢ( اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺘﻦ؛ وﯾﺮاﯾﺶ دوم ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ؛ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻬﯿﮥ ﭘﯿﺮاﯾﺶ
)ﺗﺼﺤﯿﺢ( ﻣﺴﺘﻘﻞ؛ واژﮔﺎن ﮔﻮﯾﺸﯽ؛ ﺗﻠﻔﻆ واژﮔﺎن؛ ﻣﺂﺧﺬ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ.

ﻧﻘﺪی در ﺗﺮازوی ﻧﻘﺪ
ﺟﻼل ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ
ّ
در ﺿﻤﯿﻤﮥ  ۴۰ﻧﺸﺮﯾﮥ آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻣﮥ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎد آﯾﺪﻧﻠﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ دو ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺎزۀ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ« اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ از اﯾﻦ دو
ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﯾﮑﯽ »وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﻣﺴﮑﻮ« اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی »وﯾﺮاﯾﺶ دوم ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
اﻫﺘﻤﺎم ﺟﻼل ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ« .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮥ ﻣﺠﻠﻪ اﻓﺰوده اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ
ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ »ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎرهای
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ« ﻧﻘﺪ ﻫﺮ دو ﭘﯿﺮاﯾﺶ را ﯾﮑﺠﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن
ارﺟﻤﻨﺪ ﻧﺸﺮﯾﮥ ﮔﺮاﻣﯽ اﯾﺮادی ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ ﺟﺎی اﯾﺮاد اﺳﺖ ﺑﺮ آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا »ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﻣﺸﺘﺎق اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮح و ﻧﻘﺪ اﯾﻦ
دو وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺂﺧﺬ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ«.
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ ﻋﻘﯿﺪۀ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون و ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎر،
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﯾﺶﻫﺎی ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﯿﻨﺪازد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺛﺮی را از
درون ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه روش ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارزش ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺮاﯾﺶ از ﯾﮏ اﺛﺮ
ً
واﺣﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو
اﺛﺮ واﺣﺪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﭼﺎپ دو ﻧﻘﺪ از دو ﭘﯿﺮ
اﯾﺶ ﯾﮏ ِ
ِ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪﺟﺎی آﻧﮑﻪ »ﺧﻮد ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آﻧﻬﺎ را« درﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪﮐﻠﯽ ﮔﻤﺮاه ﮔﺮدد
و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭼﺎپ دو ﻧﻘﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
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ً
ﻣﻨﺘﻘﺪ در دو ﺑﺨﺶ اﻟﻒ و ب ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ،ﺑﺮ »وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﻣﺴﮑﻮ« ﺟﻤﻌﺎ ۱۳۱
ً
اﯾﺮاد و ﺑﺮ »وﯾﺮاﯾﺶ دوم ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ« ﺟﻤﻌﺎ  ۱۳۵اﯾﺮاد وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺮاﯾﺶ دوم ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ ،و ﯾﺎ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ
ﻫﺮ دو از ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ـ ﺑﻪ ﻓﺮض درﺳﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺮادات
او ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﭘﯿﺮاﯾﺶ ـ ﺑﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﺘﻘﺪ
ارﺟﻤﻨﺪ درﺑﺎرۀ ﭘﯿﺮاﯾﺶ دوم ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺟﺰ ﺣﺪود ﯾﮏﭼﻬﺎرم آن ـ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻧﯿﺰ
ﺳﻬﻮﻫﺎی ﻗﻠﻤﯽ و ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ ـ  ،ﻫﻤﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻧﺎدرﺳﺖ و ﯾﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺮادات او ﺑﺮ »وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ً
ﻣﺴﮑﻮ« ،ﺟﺰ در ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ،ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﺪل اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺮادات ﻣﻨﺘﻘﺪ ـ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ آﻧﻬﺎ را »ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد«
ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ـ ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﮥ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﭘﯿﺮاﯾﺶ از ﯾﮏ اﺛﺮ واﺣﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .ﺷﺮط اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﮏ ﭘﯿﺮاﯾﺶ اﺳﺖ ،و آن وﻗﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ و ﺛﺒﺖ دﮔﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ واﺣﺪ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﭼﺎپﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ
آﻣﺪهاﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ
اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺦ در آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن از ﭘﯿﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺪاﺳﺖ
و آﻧﻬﺎ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﭼﻨﺪ
ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮏ اﺛﺮ واﺣﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭼﻨﺪی را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:
 .۱ﺷﻤﺎر دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛  .۲ﺷﻤﺎر دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛
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 .۳ﺷﯿﻮۀ ﺛﺒﺖ دﮔﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎ؛  .۴ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﺒﯽ؛  .۵روش ﭘﯿﺮاﯾﺶ )اﻧﺘﻘﺎدی،

ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ،ذوﻗﯽ(؛  .۶درﺟﮥ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻦ از ﻧﮕﺎه اﺻﺎﻟﺖ واژهﻫﺎ ،ﺣﺮﮐﺖﮔﺬاری ،ﺗﺮﺗﯿﺐ
درﺳﺖ ﻣﺼﺮاعﻫﺎ و ﺑﯿﺖﻫﺎ ،اﺻﺎﻟﺖ ﺑﯿﺖﻫﺎ و رواﯾﺎت ،رﺳﻢاﻟﺨﻂ و اﻣﻼء و ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری؛
 .۷ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺿﻤﯿﻤﻪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﻣﯿﺎن ﭼﺎپﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭼﺎپﻫﺎی ﻣﮑﻦ ،ﻓﻮﻟﺮس و
ﺑﺮوﺧﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ّاول ﭼﺎپ ﻣﺴﮑﻮ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
ّ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۵۰ﺗﺎ  ۱۹۷۱ﻣﯿﻼدی در  ۹ﻣﺠﻠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و دو ﭼﺎپ
ﺑﻌﺪی آن را ﮐﻪ در اﯾﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﻢ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭼﺎپﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻫﯿﭻ
اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ در آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺣﺖ
ﮐﺮدهاﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن
ﭼﺎپ ّاول ﻣﺴﮑﻮ ﭘﯿﺮاﯾﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ،
ً
ﯾﺎ اﺻﻼ در آن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ دارای ﻧﻘﺺ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮان
اﯾﻦ ﭼﺎپ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎزﯾﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ ،ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻟﻨﺪن ۶۷۵ق ،ﮐﻪ اﺳﺎس ﭘﯿﺮاﯾﺶ آﻧﻬﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ دوـ ﺳﻪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﯿﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮی ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ّ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از آن ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮۀ
ﺛﺒﺖ دﮔﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎ و درﺟﮥ دﻗﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎر ،در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﯾﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﺒﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و روش ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﭘﯿﺮوی
ﻣﻄﻠﻖ از اﻗﺪم ﻧﺴﺦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در روﺳﯿﻪ ﺑﻪﻏﻠﻂ روش اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻬﯿﮥ ﯾﮏ ﭼﺎپ ﺣﺮوﻓﯽ ﯾﺎ ﻋﮑﺴﯽ از ﻫﻤﺎن
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ اﺳﺎس ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻧﺴﺦ و ﺻﺮف وﻗﺖ
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و ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﻬﺎ ،ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮان از ﭘﯿﺶ ﻣﻤﺎرﺳﺘﯽ
در ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ،در ﮔﺬر ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺖ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ روانﺷﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﻦ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮد .ﭼﺎپ ﻣﺴﮑﻮ دارای ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ
ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻣﺠﺪد آن اﺳﺖ .ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪادن ﻧﻮﯾﺴﺶ ﮐﻬﻦ از ﻧﻮ
و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری از واژهﻫﺎی ﮐﻬﻦ ،ﻧﻪ در ﻣﺘﻦ و ﻧﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ
از ﺑﯿﺖﻫﺎ و رواﯾﺎت اﻟﺤﺎﻗﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﭼﻨﺪ داﺳﺘﺎن و ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ
)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﯿﺎوش« ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﺷﺪه ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ(،
زدن ﻋﻨﻮانﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره و ...از ﻧﻘﺎﯾﺺ اﯾﻦ ﭼﺎپ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،
ﭼﺎپ ﻣﺴﮑﻮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎپ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﻪﺳﻮی ﭘﯿﺮاﯾﺶ
ﻋﻠﻤﯽ ـ اﻧﺘﻘﺎدی آن ﺑﻮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ داﻧﺴﺖ.
درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﺎپﻫﺎی دوم و ﺳﻮم اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﺗﺎ ﭼﻪ درﺟﻪای ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻘﺎﯾﺺ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر دﯾﮕﺮان ﺑﺪون ﻧﮕﻪداﺷﺖ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﭼﺎپ را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛
ً
وﻟﯽ ﮔﺰارش آﻗﺎی دﮐﺘﺮ آﯾﺪﻧﻠﻮ )ص (۱۲ -۱۱ﮐﻪ در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﻣﺴﮑﻮ ﺟﻤﻌﺎ
از  ۱۸دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻔﺼﯿﻞ دﮔﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎ را در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺪ آوردهاﻧﺪ،
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﻣﺴﮑﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﭼﺎپ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ دﮔﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﻼف  ۱۸دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ آﻧﭽﻪ در ﻫﻤﺎن ﭼﺎپ اول آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻋﺪم اﻣﺎﻧﺖداری ﮐﻪ دﮐﺘﺮ
آﯾﺪﻧﻠﻮ در ﺻﻔﺤﺎت  ۵۸ -۵۷ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ داﻣﻨﮥ
»دﺳﺘﺒﺮدﻫﺎ« از اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﯿﺮون ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﻧﻘﺎﯾﺺ ﭼﺎپ ّاول را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﮑﺎت
ﻣﺠﻬﻮل را ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽﻫﺎی ﻣﺘﻦ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ »دﺳﺘﺒﺮد« را
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ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ اﻫﻞ ﻓﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ از ﻧﻘﺪ دﮐﺘﺮ آﯾﺪﻧﻠﻮ
ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺸﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯿﺎن ﭼﺎپ ّاول ﻣﺴﮑﻮ و ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﮕﺎرﻧﺪه و ﭘﺲ از آن ،در اﯾﺮان ﭘﯿﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ دﯾﮕﺮی از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻣﺴﮑﻮ
ﯾﺎ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭘﯿﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﻋﻠﻤﯽ ـ اﻧﺘﻘﺎدی را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﺎپﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ از اﺛﺮی در دﺳﺖ اﺳﺖ،
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،دو راه در ﭘﯿﺶ دارد :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﮐﺎر را در ﻧﻘﺪی
ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ اﻫﻞ ﻓﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ آﯾﺪﻧﻠﻮ در دو ﻧﻘﺪ ﺧﻮد از دو ﭘﯿﺮاﯾﺶ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
در آوﯾﺰۀ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮان
آن اﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ و ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ،در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
راه دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،او ﮐﻤﺮ ّ
ﻫﻤﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد ،دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮی از آن اﺛﺮ ﻓﺮاﻫﻢ
آورد ،رﻧﺞ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻧﺴﺦ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دﮔﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎ را ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ
و از اﯾﻦ راه ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﻮﯾﻨﯽ از آن اﺛﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮاﯾﺸﯽ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻣﺘﻦ آن
اﯾﺮادات ﻋﻤﺪهای ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎریﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎپﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﯾﮏ اﺛﺮ ﭘﯿﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮی را ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﺪ ـ ﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان دارد ـ  ،ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮاﯾﺸﯽ ،اﮔﺮ ﺷﻬﺮتﻃﻠﺒﯽ از راه ﭘﺨﺘﻪﺧﻮاری ﻧﺒﺎﺷﺪ،
دﺳﺖﮐﻢ ﺑﯿﻬﻮدهﮐﺎری از ﺳﺮ ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺟﻠﻮی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏﮐﺎریﻫﺎﯾﯽ را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ از ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬرﯾﻢ و ﺑﺎ ﺳﺘﻮدن ﮐﺎرﻫﺎی
ﻧﺎﺳﺘﻮده ،ﺑﻪ رواج آﻧﻬﺎ داﻣﻦ ﻧﺰﻧﯿﻢ.
ﮔﻔﺖوﮔﻮ درﺑﺎرۀ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻘﺪ دﮐﺘﺮ آﯾﺪﻧﻠﻮ ﺑﺮ ﭼﺎپ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﮑﻮ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
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ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن  ۱۳۱اﯾﺮادی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد )ﺑﺨﺶ اﻟﻒ ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۶۹ ،۴۱ ،۳۶ ،۹و ﺑﺨﺶ ب ،ﺷﻤﺎرۀ ،(۲۰
ﻫﻤﻪ درﺳﺖ و ﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻮارﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد اﯾﺮاد را ﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ.
ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺖ ﻧﻈﺮی دﯾﮕﺮ دارد .در زﯾﺮ ﺷﻤﺎرۀ ۸۸
)آﯾﺪﻧﻠﻮ ،(۴۲ :۱۳۹۴ ،در ﺑﯿﺘﯽ از زﺑﺎن ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﻬﺮام ﭼﻮﺑﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
ﯾﮑﯽ ﮐﻮه داری ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪرون

ﮐﻪ ﮔﺮ ﺑﻨﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮ از ﺑﯿﺴﺘﻮن

ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﭘﯿﺶ روی« دﺷﻮاریﻫﺎی راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮام
ﺿﺒﻂ ﭘﯿﺶ ] [...ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﺮاد از » ِ
ﮐﻮه ِ

ﭼﻮﺑﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه .ﺑﺎ ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻦ ]= زﯾﺮ[» ،ﮐﻮه« اﺳﺘﻌﺎره از »اﺳﺐ ﺑﻬﺮام« اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻬﯽ ﻧﺪارد.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ را درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﺸﺎن دور از ذﻫﻦ و ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﻬﺮام را »دودﮔﻮن دراز«» ،ﺧﻮﻫﻞ ﺑﯿﻨﯽ«» ،ﺑﺎ ﭼﻬﺮۀ دﯾﻮ و
َ
ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﺎک« و ﺑﻪوﯾﮋه ﯾﮏ ﺟﺎ » َﭘﻬﻠ ِﻮ ﮐﻮژﭘﺸﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،در ﺑﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺰ
ً
ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻬﺮام و ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻗﻮز ﺳﯿﻨﮥ او اﺷﺎره دارد ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﮐﻮه ﮔﺸﺘﮥ ﮔﻮی
ً
ً
ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ در اﺻﻞ ﭘﺸﺖ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪا آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺎورداﺷﺖﻫﺎی ﮐﻬﻦ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺺ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺖ رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ را ﻧﺪارد؛ از اﯾﻦ رو ﭘﺮوﯾﺰ در ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺎ ﺑﻬﺮام ،او را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﮋاد،
ّ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ
از ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،دﯾﮕﺮ اﯾﺮادات ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺮ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﺴﺘﺪل
ً
و ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد؛ ﺷﺎﯾﺪ اﺷﺎرهای روﺷﻦﺗﺮ
ً
ﺑﺪﯾﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪ ،ﭘﺮ ﺑﯿﺮاه ﻧﺒﻮد .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺪل ﻣﻨﺘﻘﺪ
ﺑﺮ ﭼﺎپ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﮑﻮ ،آﻧﭽﻨﺎن ﺳﻨﮕﯿﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮ،
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ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺘﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﻧﭽﻨﺎن اﻧﺴﯽ ـ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ
اﺛﺮی اﺳﺖ ـ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﭘﺮدازم ﺑﻪ ﻧﻘﺪ دوم دﮐﺘﺮ آﯾﺪﻧﻠﻮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺪ ﭘﯿﺮاﯾﺶ دوم ﻧﮕﺎرﻧﺪه .اﯾﺸﺎن،
ً
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،در دو ﺑﺨﺶ اﻟﻒ و ب ﺟﻤﻌﺎ  ۱۳۵اﯾﺮاد ﺑﺮ ﻣﺘﻦ
ً
ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﻤﮥ اﯾﺮادات اﯾﺸﺎن را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ
ً
و ﻧﺘﯿﺠﮥ آن را ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن دوﺳﺖدار ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺒﻼ از ﻟﻄﻒ
اﯾﺸﺎن ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺮاﯾﺶ دوم ﻣﺮا ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮح دادهاﻧﺪ )ص (۷۷ -۶۸

ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻢ ﮐﻪ »ﺿﺒﻂﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ« ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 ۲۹ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦّ ،
اﻫﻤﯿﺖ دو ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﻨﻬﺎ
در دهﻫﺎ واژهای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد :ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
و ﻋﺒﺎرات ﺗﺎزه ﺗﺎ ﺻﻮرتﻫﺎی ﺗﺎزۀ ﻣﺼﺮاعﻫﺎ ،ﺧﻮاﻧﺶ دﯾﮕﺮ و رﺳﻢاﻟﺨﻂ و ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری،
روش اﻧﺘﻘﺎدی ﭘﯿﺮاﯾﺶ و ﺷﯿﻮۀ ﺛﺒﺖ دﮔﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،واژهﻧﺎﻣﻪ و ﺑﯿﺶ از دوﻫﺰار ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
و دهﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺷﻨﺎﺳﯽ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دو
ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺮادات ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺮ وﯾﺮاﯾﺶ دوم ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
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اﻟﻒ .ﺿﺒﻂﻫﺎ
) .۱ص (۷۷

١

ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﯿﻬﺎن و ﮔﺮدان ﺳﭙﻬﺮ

ﻓﺮوزﻧﺪۀ ﻣﺎه و ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﻣﻬﺮ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﮔﯿﻬﺎن ﻧﻮﯾﺴﺶ ﮐﯿﻮان در ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ذوﻗﯽ اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﮥ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﺪن ﮔﯿﻬﺎن و ﮔﺮدانﺳﭙﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﮐﯿﻮان در ﻣﺘﻦ ،ﮔﺮدانﺳﭙﻬﺮ در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻫﻤﭽﻮن وﺻﻠﻪای ﻧﺎﺟﻮر اﺳﺖ .از ﭼﻬﺎر
ﺷﺎﻫﺪی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ از ﺑﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو در ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﮐﯿﻮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در
دو ﺷﺎﻫﺪ آﺧﺮ ﺑﺎز ﮔﯿﻬﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
) .۲ص (۷۸
از اﯾﻦ ﭘﺮده ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺨﻦ ،راه ﻧﯿﺴﺖ

ز ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﺨﻦ ،راه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺨﻦﮔﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ »ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻮﺳﺎﺧﺘﻪ و
دﺷﻮارﺗﺮی« اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد،
وﻟﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه آن را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ و زﯾﺒﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ آن را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﮔﺎه در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦ رو ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﭘﯿﺮاﯾﺶ دوم ﻧﻮﯾﺴﺶ راه را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ :ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﭘﺮده
)ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﻨﺪﮔﯽ او ،ﭘﯿﺮوی از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی او و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮز

داﻧﺶ ﺧﻮد( ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﯽراه اﺳﺖ.
 .١ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺮادات ﻣﻨﺘﻘﺪ ،از ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی و ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺧﻮد او ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﯾﻢ؛ ارﺟﺎعﻫﺎی ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ
»آﯾﺪﻧﻠﻮ «۱۳۹۴ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ .ارﺟﺎعﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ »ﻓﺮدوﺳﯽ) ۱۳۹۳ ،ج(« ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
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) .۳ص (۷۸
ﻓﻠﮑﻬﺎ ﯾﮏ اﻧﺪر دﮔﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ

ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﭼﻮن ﮐﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺑﺠﻨﺒﯿﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ آﻣﺪه
و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ در دو ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
آﻣﺪه ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﮑﺮار آن در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺧﻄﺎی دﯾﺪ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
) .۴ص (۷۸
ﺗﻮ ﻣﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﺪار

ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﺖ :ﻓﮑﺮت ،ﭘﺴﯿﻨﺖ :ﺷﻤﺎر
ً
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ »ﻣﺤﺘﻤﻼ ﺿﺒﻂ اﺻﻠﯽ
ﭘﺴﯿﻦ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ« ،و ﭘﺲ از اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﮑﺮتِ ،
ِ

آﻣﺪن اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﺶ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﺒﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﮐﺘﺎب )ﺟﺰ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ

ﻓﻠﻮراﻧﺲ( و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن در اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ آن ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ:

َّ ُ
ﮑﺮ ِآﺧ ُﺮ اﻟ َﻌ َﻤﻞ[ ،اﻧﺴﺎن را
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻌﺮوف ]اول ِ
اﻟﻔ ِ
ّ
ﻋﻠﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺪاﯾﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺪان
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﺗﺮﺗﯿﺐ و روﻧﺪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ،آﺧﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

ﻣﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازم و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ ،ص  (۱۵ -۱۴ﺷﻤﺎر را ﺑﺎ ﺣﺬف
ﻣﻀﺎف »روز ﺷﻤﺎر« ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺬف در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دﺳﺘﻪ در ﺑﯿﺖ »ﯾﮑﯽ دﺳﺘﻪ دادی ﮐﺘﺎﯾﻮن ﺑﺪوی« )دوم ۲۴۳ /۱۱ ،و دﯾﮕﺮﺟﺎ(،
ٌ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »دﺳﺘﮥ ﮔﻞ« ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ )= ﮔﻞ( ﺣﺬف ﺷﺪه

ً
اﺳﺖ( ،وﻟﯽ ﻓﻌﻼ ﺑﺪان ﻧﻤﯽﭘﺮدازﯾﻢ .واژۀ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ،
ﻣﺆاﺧﺬه ،داوری« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
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ﺷﻤﺎرﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ

ﺑﺪان ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪ اﻧﺪر ﺷﮕﻔﺖ
ﯾﮑﻢ۲۰۵ /۶۸ ،

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرۀ ﻣﻦ ﺑﻪ داوری ﺑﭙﺮدازی ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﺑﺮﺳﯽ...
دﮔﺮ ﺷﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮﻫﺴﺎر

ﺳﺮای درﻧﮕﺴﺖ و ﺟﺎی ﺷﻤﺎر
ﯾﮑﻢ۱۲۵۹ /۲۵۱ ،

ﯾﻌﻨﯽ :دﮔﺮ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه ،ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺖ و ﺟﺎی ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ.
ﺟﻮاﻧﯽ ُﺑﺪ و ﺗﻨﮕﯽ روزﮔﺎر

ُو زاﻣﺮوز ﺑﺎ دی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎر
ﯾﮑﻢ۹۲ /۳۵۱ ،

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻮم اﻣﺮوز را رﻫﺎ ﮐﺮدن )و ﺑﯿﻬﻮده(

ﺑﻪ ﺣﺴﺎب و داوری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎر در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ:
ﮔﺮ ﻧﺪﻫﯽ داد ﻣﻦ ای ﺷﻬﺮﯾﺎر

ﺑﺎ ﺗﻮ رود روز ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﺷﻤﺎر
ﻧﻈﺎﻣﯽ۱۲ /۱۱۲ :۱۹۶۰ ،

اﮐﻨﻮن ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﺑﺪان ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ،در ﺑﯿﺖﻫﺎی  ۵۷ -۵۵ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﭼﻮن ﺧﺮد ﻧﺪارد،
ﺑﺪ و ﻧﯿﮏ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و از اﯾﻦ رو ،ﮐﺮدﮔﺎر از او ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺟﺎﻧﻮر
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﺖﻫﺎی  ۶۴ -۶۰آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آدﻣﯽ
ﺧﺮد دادهاﻧﺪ و از اﯾﻦ رو در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .ﺷﺎﻋﺮ در ﺑﯿﺖ  ۶۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
»ای آدﻣﯽ ،ﻫﺪف از آﻓﺮﯾﻨﺶ دو ﮔﯿﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﭘﺮوردهاﻧﺪ«،
و ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﺖ  ۶۶ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﭼﻮن در آﻏﺎز ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺮد دادهاﻧﺪ،
در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺗﻮ در آن ﺟﻬﺎن از ﺗﻮ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﮕﯿﺮ
ﮐﻪ در آن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻋﻤﺎل ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯽرﺳﻨﺪ« .ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﻣﺎ ،ﻫﻢ ﻣﯿﺎن
دو ﻣﺼﺮاع و ﻫﻢ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺖﻫﺎی ﭘﺲ از آن ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﺶ دارای ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻬﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ درﺳﺖﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،اﮔﺮ ﻫﻢ در اﺻﻞ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت » ّاو ُل اﻟﻔﮑﺮ آﺧ ُﺮ َ
اﻟﻌ َﻤﻞ«
ِ ِ ِ
ِ
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ارﺳﻄﻮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﮐﻠﯽ از آن دور ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﺒﺎرت
ﻣﺬﮐﻮر ،ﺳﺨﻦ از اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺷﺎره
ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺮد ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺮد را ﺷﻨﺎس
)ﯾﮑﻢ ،(۲۶ /۲ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺮد ﺑﺮای اﻧﺴﺎن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎر را ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻋﻤﻞ« ﮔﺮﻓﺖ؛ ﭼﻮن در ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ارﺳﻄﻮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻤﻞ

ﮐﺎرﮐﺮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﻘﺪ و ﭘﯿﺮوان ﻧﻈﺮ او ،ﻧﺨﺴﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ردﯾﻒ ،ﻣﺮﺗﺒﻪ« و ﻣﻨﻈﻮر از آن »آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن در ﭘﺎﯾﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ« اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن »آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺮد ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ و آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن در ﭘﺎﯾﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ او« از ﻣﻀﻤﻮن »اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ در اﻧﺴﺎن« در ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ارﺳﻄﻮ ﺑﻪﮐﻠﯽ
دور ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺷﻤﺎر را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ،
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺼﺮاع و ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺖ و ﺑﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ آدﻣﯽ در ﻣﺮاﺗﺐ آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﭘﺎﯾﺎن
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﯾﺎدﺷﺪهِ ،

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از آن ،ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺼﺮاع اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺖ و ﺑﯿﺖﻫﺎی

ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﯿﭻ راﺑﻄﮥ ﻣﻨﻄﻘﯽای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻪ دﺳﺘﻮری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻟﻒ اﯾﻦ واژه  ۱۲۰ﺑﺎر در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺟﺰ در ﻫﻤﯿﻦ
ﯾﮏ ﻣﻮرد ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ده ـ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،آن را
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺗﻔﺎق ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ؛ وﻟﯽ در  ۱۲۰ﺑﺎر ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻪ دﺳﺘﻮری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﺑﻪﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎ ّاول ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻢ ﻧﯿﺰ
ُ

ّ
اﻟﻔﮑﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ اول ِ
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﮑﺮت ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻟﻒ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر
ِ
در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺻﻔﺖ ﯾﺎ ﻗﯿﺪ اﺳﺖ ،و از اﯾﻦ رو

ﻫﻤﺎن اﯾﺮاد ﺑﺮ وﺟﻪ دﺳﺘﻮری آن ﻧﯿﺰ وارد اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ آﺧ ُﺮ َ
اﻟﻌ َﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮان
ِ

ﭘﺴﯿﻦ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮان .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﮥ دﻫﺨﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮاهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮔﻔﺖ ،وﻟﯽ ِ

و ﭘﺴﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد؛ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ در ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،در دﯾﮕﺮ ﻣﺜﺎلﻫﺎ اﯾﻦ دو

واژه ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻔﺖ و ﻗﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺨﺰن اﻻﺳﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ّاول

اﻧﺪﯾﺸﻪ،

ﭘﺴﯿﻦ
ِ

ﺷﻤﺎر

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪار
ﻧﻈﺎﻣﯽ۹ /۴۰ :۱۹۶۰ ،

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﮔﻮاهﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ؛ وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل
از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮری ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﻔﺖ
ّ
ﯾﺎ ﻣﻀﺎف اﻟﯿﻪ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺴﺮۀ اﺿﺎﻓﻪ ،ﺑﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﯾﺎ ﻣﻀﺎف ﺗﻘﺪم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ دو ﻧﮑﺘﻪ در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ .ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺷﯿﻮۀ اﻧﺘﻘﺎدی
در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻧﻮﯾﺴﺶ
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ اﺳﺎس ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺴﺸﯽ ﮐﻬﻦﺗﺮ و دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ﮐﻮﺷﯿﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻣﯿﺎن دو ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﺮ دو را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎورد ،ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺒﮏ ـ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮدن ﻫﻤﮥ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ،
ﯾﮑﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﮔﺎه اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻮ ﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺑﯿﺖ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖوﮔﻮ،
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﻓﻠﻮراﻧﺲ را در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻧﻈﺮﯾﺎت ،اﮔﺮﭼﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ او ﮔﺮاﻣﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در رد ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
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ﺷﻮﺧﯽ زﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺤﺚ ﺟﺪی .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﮋوﻫﻨﺪهای ﺑﺎ اﺳﺘﺸﻬﺎد
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﯾﺒﺎﭼﻪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی
از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺎر ﭘﯿﺮاﯾﺶ
»ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ اﺛﺮ« را رﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﭘﯿﺮوی از »ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ اﺛﺮ« ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺛﺮ و دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی آن و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺎورداﺷﺖﻫﺎی ﮐﻬﻦ
و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺜﺎل ﮔﺮدش ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻧﺠﻮم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ را دارﯾﻢ
و ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﯿﺮوی از »ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ اﺛﺮ« ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ!
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺖ ،ﺑﺮ ﻣﻦ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺘﻦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﭘﺲ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او دارای ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻟﺤﺎدی اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ و ﭼﯿﺰﻫﺎ
اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻮدن ﻣﺄﺧﺬ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﮔﻮﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ از ﺣﻀﺮت ﻓﺮدوﺳﯽ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ از ﺳﻮی اﯾﻦ دو ﭘﮋوﻫﻨﺪۀ اﯾﺮاﻧﯽ،
ً
ﻓﻌﻼ ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎغ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻏﺮب ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻪزودی از اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺗﺎزهﺗﺮ از ﺗﺎزهﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ و ﮐﺎمﺑﺨﺶ
دوﺳﺘﺎران اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮدد!
) .۵ص (۷۹
ﮔﻮاﯾﯽ دﻫﻢ ﮐﯿﻦ ﺳﺨﻦ رای اوﺳﺖ

ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ دو ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺮ آوای اوﺳﺖ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﺿﺒﻂ ﻫﻤﮥ ﻧﺴﺦ ﺑﺮای ﻗﺎﻓﯿﻪﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ »راز« و »آواز« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺤﺼﻠﯽ ﻫﻢ دارد و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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اﯾﺸﺎن اﯾﻦ »ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺼﻞ« را در ﺣﺎﺷﯿﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ﻓﺮﻣﻮدۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼمص درﺑﺎرۀ اﻣﺎم ﻋﻠﯽع )در ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺶ( ﺳﺨﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻧﮑﺘﻪداری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻌﻨﺎ و اﺷﺎرات آن را درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم واﻻی اﻣﺎم ﭘﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده
ﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ )ﻓﺮدوﺳﯽ( ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻮ ﯾﯽ ﺑﺎ دو ﮔﻮش ﺧﻮﯾﺶ آن را
از زﺑﺎن رﺳﻮل اﮐﺮمص ﻣﯽﺷﻨﻮم.

آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮی از ﺳﺨﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚﺳﺎزی ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ »ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺼﻞ« .ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺸﺎن ،در ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻨﯽ راز ﻫﻤﭽﻨﺎن
روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ ،ص(۲۰

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد:
رای ﺑﻪ راز و آوای ﺑﻪ آواز ﻓﺮاوان ﮔﺸﺘﮕﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺴﺎوﻧﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ
در اﺻﻞ رای و آوای ﺑﻮده اﺳﺖ ،و رای ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻧﻈﺮ و ﺧﻮاﺳﺖ و ﻗﺼﺪ و اراده« اﺳﺖ.

اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺪس ﻣﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ دارای »ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺼﻞ« اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن راز ﺳﺨﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻋﺮ در
ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
) .۶ص (۸۰
ﻫﻤﺎن ﮔﺎو دوﺷﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی

ﻫﻤﺎن ﺗﺎزی اﺳﭙﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻫﺮی

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع دوم ﻣﺮی )ﻫﻤﺎن ﺗﺎزی اﺳﺐ ﮔﺰﯾﺪه /اﺳﺐ و ﻫﯿﻮن ﻣﺮی( دﺷﻮارﺗﺮ
از ﮔﻮﻫﺮی ،ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻣﺘﻦ ،اﺳﺖ ،و اﻓﺰودهاﻧﺪ :ﻣﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار اﺳﺖ
و در ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮ ﯾﺶﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و ﮐﺮﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ واژهای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در »ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و ﮐﺮﻣﺎن« آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻮﯾﺴﺸﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن درﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ واژۀ ﮔﻮﯾﺸﯽای،
ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﮔﻮاﻫﯽ در ﻣﺘﻮن ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻧﯿﺰ آن را ﺛﺒﺖ

ﻧﻘﺪی در ﺗﺮازوی ﻧﻘﺪ | ۲۱

ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻟﻔﻈﯽ ﺳﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺳﺖ؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮﻫﺮی

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »اﺻﯿﻞ و ﻧﮋاده« در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻮار و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ
ﺣﺘﯽ اﺳﺐ ﮔﻮﻫﺮی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
) .۷ص (۸۰
ﺑﺮآﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪی ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺖ
ﭼﻮ ﮔﺮد آﻣﺪی ﻣﺮد ازﯾﺸﺎن دوﯾﺴﺖ
ً
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﭼﻮ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺴﺖ« ﺑﻪﺟﺎی دوﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
ﺑﺮود ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﯾﺴﺸﯽ »دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ رﻗﻢ ده در ﻏﺮر ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ«.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻮ ﭘﯿﺶ از ﻋﺪد در ﺑﯿﺎن ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎرﻫﺎ اﺷﺎره
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎررﻓﺖ ﻓﺮاوان آن در ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎدﺷﺪه دﺷﻮاری ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد؛
وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ ده در ﺳﺨﻦ ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﭼﻮ ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارم.
وﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ذوقورزی و اﺛﺒﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺮوف و ﻣﺠﻬﻮل در ﻗﻮاﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ داد؛ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺠﻬﻮل را ﻗﺎﻓﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺗﺤﻮل ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ
ً
ً
ﻣﻌﺮوف ،ﭼﻪ ﮐﻼ و ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ واژه ،دﻗﯿﻘﺎ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮروی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﻨﺪه ﻫﺪف را
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﮑﻨﺪ.
) .۸ص (۸۱
ز ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﯾﮑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ

ﺑﮑﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ )؟(

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺼﺮاع دوم اﯾﻦ ﺑﯿﺖ »از ﻣﻮارد ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ« و ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻧﻈﺮ
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮی و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺼﺮاع دوم در ﺑﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ از
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ُ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ» ،ﺑﮑﺸﺘﯽ« را »ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ« ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و آن را ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎ
دﯾﻮ و ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی و ﭘﯿﻠﺘﻨﯽ او ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺧﻮاﻧﺶ ﺑﮑﺸﺘﯽ و ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺼﺮاع ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ.
) .۹ص (۸۱
ﻫﻨﻮز آن ﺳﭙﻬﺒﺪ ز ﻣﺎدر ﻧﺰاد

ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮔﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﺳﺮدﺑﺎد

ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﺪ ﭼﺎپ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﮑﻮ )ص ،۱۵ش (۹ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪﺟﺎی ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺗﺮﺳﺶ ﮐﻪ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
ﺑﺮده ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﭘﺮﺳﺶ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﺆاﺧﺬه ،داوری«
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﯾﺴﺶ دﺷﻮارﺗﺮی از ﺗﺮﺳﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻟﻔﻆ ﺑﻬﺘﺮ و اﺳﺘﻮارﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻣﻮﺑﺪان ﺑﻪ ّ
ﺿﺤﺎک ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻨﻮز از ﻣﺎدر ﻧﺰاده اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ او
از ﺗﻮ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮ از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪن ّ
ﺿﺤﺎک
ﻟﻔﻈﯽ ﺳﺒﮏ اﺳﺖ.
) .۱۰ص (۸۲
ﺳﺮ ﺳﺮﮐﺸﺎن اﻧﺪرآﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب

ز ﺗﺎﺳﯿﺪن ﺑﺎدﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ آب

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺎﺳﯿﺪن را ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
»ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ زدن« ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺻﻼح ﺳﻬﻮ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﺗﺐ در ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ،در ﻋﯿﻦ آﻧﮑﻪ
اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﯾﺶ را »ﺻﻮرت دﺷﻮار و درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﯽ« داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻧﺎدﯾﺪن را ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎوﯾﺪن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ/
ﻧﺎو ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪن« ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ درﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﯽ دور از ذﻫﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺪن در ﻣﺘﻮن
ﮐﻬﻦ ﮔﻮاه ﻫﺴﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ )ص (۶۳۱آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻟﺸﮑﺮ و ﺳﺘﻮران از
ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺘﺎﺳﯿﺪﻧﺪ« .ﺑﺮای ﻧﺎوﯾﺪن ﻧﯿﺰ در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﮥ دﻫﺨﺪا ﮔﻮاﻫﯽ از ﻣﻮﻟﻮی آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﭼﻮ ﻣﺴﺖ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽﻓﺘﯽ و ﻣﯽﻧﺎوی

ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ دﻋﺎﺳﺖ ﻣﺨﺴﺐ

) .۱۱ص (۸۴
از آن ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺞ آراﺳﺘﻪ

ﻓﺮازآورﻧﺪهش

ﻧﻬﺎن

ﺧﻮاﺳﺘﻪ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ »ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺖ ،ﺻﻮرت آورﯾﺪش در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﺒﻠﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.
اﮔﺮ آور ﯾﺪش را آورﯾﺪهش )اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل +ﺿﻤﯿﺮ( ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻫﻢ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺘﻤﻞ
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺻﻮرت آورﻧﺪهش )اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ +ﺿﻤﯿﺮ( .وﻟﯽ اﮔﺮ آورﯾﺪش )ﺳﻮم ﮐﺲ ﻣﺎﺿﯽ+

ﺿﻤﯿﺮ( ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
) .۱۲ص (۸۲
ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺗﺎج و ﮔﺎه

اﮔﺮ داﺳﺘﺎن را ﺑﻮد ﮔﺎه و ﮔﺎه

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺼﺮاع دوم را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ آﻣﺎده و زﻣﺎن
آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ«؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﻪ ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺎه در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ،در ﻣﻮرد ّاول و دوم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
»ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ« و در ﻣﻮرد ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »زﻣﺎن« اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﮔﺎه و ﮔﺎه را »ﺳﺎﺧﺖ
ﭼﻨﺪان اﺳﺘﻮاری« ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ »ﮔﺎه و ﻣﺎه« ﯾﺎ »ﮔﺎه ،ﻣﺎه« ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ در ﻣﻘﺎم ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎه ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ«.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
) .۱۳ص (۸۳
زوانآوری ﭼﺮبﮔﻮی از ﻣﯿﺎن
ً
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎن ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯿﺎن »ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ اﺻﻮل ﻗﺎﻓﯿﻪﭘﺮدازی ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد«.
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن
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در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻮۀ ﻗﺎﻓﯿﻪﭘﺮدازی ﺷﺎﻋﺮ )ﮐﻪ روﺷﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،وﻟﯽ

ﺑﯽاﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﯿﺴﺖ( و اﺻﻞ ﭘﯿﺮوی از ﻧﻮﯾﺴﺶ دﺷﻮارﺗﺮ ،ﯾﮑﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺣﮑﻢ
ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد.
) .۱۴ص (۸۳
ﺑﻪ ﭘﺎداﻓﺮه آﻧﮕﻪ ﺷﺘﺎﺑﯿﺪﻣﯽ

ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺪه آﻫﻦ ﻧﺘﺎﺑﯿﺪﻣﯽ

اﯾﺸﺎن ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺘﺎﺑﯿﺪﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﯿﺖ را
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﻓﺮﯾﺪون ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ اﮔﺮ ﺟﻮان ﺑﻮدم و ﺗﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻫﻦ ﮔﺪاﺧﺘﻪ را داﺷﺘﻢ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ )ﺳﻠﻢ و ﺗﻮر( ﺑﺮوم ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آﻫﻦ داغ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮم و ﺗﺎب ﺑﯿﺎورم ،ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی از ﭘﺴﺮاﻧﻢ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻢ )ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان

ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و دردﻧﺎﮐﯽ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻫﻦ ﮔﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ(.

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﺮوزی اﺳﺖ ،از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﻮﯾﺴﺶ ﻧﺘﺎﺑﯿﺪﻣﯽ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ آﻫﻦ ﮔﺪاﺧﺘﻪ را ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﻧﮑﻮﺑﺪ،
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪن آﻫﻦ ﺳﺮد ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮدهای اﺳﺖ.
ﻓﺮﯾﺪون ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ را ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺳﻠﻢ و ﺗﻮر ﭘﻨﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎر را ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ )آﻫﻦ ﮔﺪاﺧﺘﻪ را ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﻧﮑﻮﺑﺪ(،
ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺳﺰای اﻫﻤﺎل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
) .۱۵ص (۸۳
ُﭼﻦ آﻣﺪ ﺳﭙﻪ دﯾﺪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ

درﻓﺶ ﻓﺮوزﻧﺪه ﺑﺮ ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ

اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺮ ﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺑﺮ ﭘﺎ ْی ﭘﯿﺶ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﺮ دو ﻧﻮﯾﺴﺶ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮاﯾﺶ دارم.
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) .۱۶ص (۸۴
ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﮔﺮ ﺳﺮ ﺑﭙﯿﭽﺪ ز دﯾﻦ

ﺑﺸﻮﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮن دل آب ﮐﯿﻦ

اﯾﺸﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ﻓﺮزﻧﺪ اﮔﺮ از رﺳﻢ و آﯾﯿﻦ ﻫﻢ ﻋﺪول ﮐﻨﺪ ﮐﯿﻦﺧﻮاﻫﯽ از او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮن دل )ﻣﻬﺮ(

ﭘﺪر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﺸﻮﯾﺪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺸﻮﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﯿﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻓﺮزﻧﺪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر از
آﯾﯿﻦ و راه و رﺳﻢ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﻣﻬﺮ ﭘﺪری ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯽ از ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﯽﮔﺮدد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر:
ﮔﻨﻪ ﺑﺲ ﮔﺮان ﺑﻮد ،ﭘﻮزش ﻧﺒﺮد...

) .۱۷ص (۸۴
ﺑﺒﺮدش دﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﺪاﻟﺒﺮزﮐﻮه

ﮐﻪ ﺑﻮدش ﺑﺪآﻧﺠﺎ ﮐﻨﺎم ﮔﺮوه

اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺎم و ﮐﺮوه را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده و ﮐﺮوه را »آﺷﯿﺎﻧﮥ ﻣﺮغ« ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن »ﺻﻮرت دﺷﻮارﺗﺮی« اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﻮدن ﮐﻨﺎم ﻧﻮﯾﺴﺶ ﮐﺮوه ﻟﻔﻆ زاﺋﺪی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﻨﺎم ﮔﺮوه ﯾﺎ ﮐﻨﺎم و ﮔﺮوه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »آﺷﯿﺎﻧﻪ و زاد و رود« .از ﺳﻮی
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ِ

دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺮوه در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ )ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ ،آﻧﻨﺪراج (...ﺟﺰ ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﻮاه
ً
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ،اﺻﻼ ﭼﻨﯿﻦ واژهای در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارﯾﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﺮوه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »آﺷﯿﺎﻧﻪ ،ﮐﻨﺎم« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
) .۱۸ص (۸۵
ﭼﻨﺎن دﯾﺪ در ﺧﻮاب ﮐﺰ ﮐﻮه ﺳﻨﺪ

درﻓﺸﯽ

ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘﻨﺪی

ﺑﻠﻨﺪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﭘﺮﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻧﯿﻤﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﺶ را دارﻧﺪ و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﺶ دﯾﮕﺮ را .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪ
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)ﺑﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﻢ و دوم؛ ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ  (piringﻗﺎﻓﯿﮥ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
ً
ﺟﻤﻌﺎ ﭘﺮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
) .۱۹ص (۸۵
ﺗﻮ را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روی و ﺑﺎﻻی و ﻣﻮی

ز ﭼﺮخ ﭼﻬﺎرم ﺧﻮد آﯾﺪت ﺷﻮی

اﯾﺸﺎن ﺧﻮر را ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﺶ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮر ﻧﯿﺰ در ﻣﺼﺮاع دوم ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺳﺖ
و ﻧﯿﺎز ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ آن ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ دو وﺟﻪ،
ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﻧﯿﻤﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ آﻣﺪه ،ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ
ً
ذوﻗﯽ دارد ﺗﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ .ﺿﻤﻨﺎ در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎﻻی آﻣﺪه ﺑﻮد،
وﻟﯽ در ﭘﯿﺮاﯾﺶ دوم ﺑﺎﻻ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎﻻی در ﻣﻌﻨﯽ »ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺖ ،ﺑﻠﻨﺪی«
ﮐﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ و در ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ و ﭼﺎپﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده و ﺑﺎﻻی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﭘﺎﻻد ،اﺳﺐ ﯾﺪک ،ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺐ« اﺳﺖ،
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﭘﺎﻻی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .در ﭘﯿﺮاﯾﺶ دوم اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
) .۲۰ص (۸۵

دو ﻧﺮﮔﺲ ّ
دژم و دو اﺑﺮو ﺑﻪ ﺧﻢ

ﺳﺘﻮن دو اﺑﺮو ﭼﻮ ﺗﯿﻎ دژم

اﯾﺸﺎن ﺗﯿﻎ درم را ﺑﺮ ﺗﯿﻎ دژم ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻎ دژم »دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮای
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ]آﻗﺎی آﯾﺪﻧﻠﻮ[ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺎزﯾﺒﺎﺳﺖ«.
در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦﻗﻠﻢ ،ﻣﯿﺦ درم ،ﺗﯿﻎ ﻗﻠﻢ ،ﺗﯿﻎ دژم و
ﺗﯿﻎ درم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ٌ
ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،اﻣﺮوزه دو ﺗﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ
درک اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ
در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﮐﺘﺎب و ﮔﻮاهﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮ دارد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺳﻪ ٌ
ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ

ﻧﻘﺪی در ﺗﺮازوی ﻧﻘﺪ | ۲۷

دﯾﮕﺮ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻧﺎزﯾﺒﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﯿﺰ و ﻣﻄﻠﻖ ﺗﯿﻎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﻧﮏ :ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ ،ص  (۲۲۸و در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ
ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺗﯿﻎ دژم آﻣﺪه )و ﺗﯿﻎ ﻗﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﯿﻎ /ﮐﺎرد را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،در درﺳﺘﯽ آن ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮔﻮاهﻫﺎی ﺗﯿﻎ درم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ اﻫﻤﺎل ﮐﺎﺗﺐ در ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری
ً
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺗﯿﻎ دژم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ
ً
روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از درم ،واﻗﻌﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮک ﻧﻘﺮه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
ً
ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ درﺳﺘﯽ ﺗﯿﻎ درم ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد؛ وﻟﯽ اﺧﯿﺮا
آﻗﺎی ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻣﻮﻻﯾﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای )ﻧﮏ .ﻣﻮﻻﯾﯽ (۱۳۹۰ ،ﺗﺄوﯾﻠﯽ از ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب
ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﯿﻎ درم را در ﻣﻌﻨﯽ »ﻟﺒﮥ ﺳﮑﮥ ﻧﻘﺮه« ﻣﺤﺘﻤﻞ
ً
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﯿﻎ درم ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻪ ﺗﯿﻎ دژم؟
ﭼﺮا ﺑﻪ ذوق ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﯿﻎ دژم »ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺎزﯾﺒﺎﺳﺖ« ،وﻟﯽ ﺗﯿﻎ درم
ً
ﺗﺼﻮﯾﺮی آﺷﻨﺎ و زﯾﺒﺎ؟ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻼ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ /ﮐﺎرد ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﮑﻪ؛ ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﺎب ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﮥ ﺑﺎرﯾﮏ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )و از اﯾﻦ رو

ﺳﻔﯿﺪی ﺳﮑﮥ ﻧﻘﺮه ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد( .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻫﺮ دو وﺟﻪ ﻫﺴﺖ ،دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﯿﻎ دژم ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﯿﻎ درم ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ
ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ و ﻧﯿﺎز ﻗﺎﻓﯿﻪ دارد ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد
ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺒﺮد ،وﻟﯽ ﻣﻨﻘﺪان در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن درﺳﺘﯽ وﺟﻪ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ اﺻﺮار ورزﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺟﺰ
ﻫﻮس ذوقورزی ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ در دو ﻣﻮرد ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﻗﻠﻢ
را ﺑﺮ دو ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ )و ﺑﺮ ﯾﮏ ﺻﻮرت ﺳﻮم :ﺗﯿﻎ ﻗﻠﻢ( ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ )ﯾﮑﻢ۴۱۲ /۱۹۲ ،؛

دوم .(۱۲۱ /۷۵ ،در ﭘﯿﺮاﯾﺶ دوم ،در ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﯿﻎ دژم را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺮد )ﯾﮑﻢ،(۴۱۹ /۱۱۱ ،
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وﻟﯽ در ﻣﻮرد دوم ،ﭼﻮن ﺟﺰ ﯾﮏ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ )ﮐﻪ ﺗﯿﻎ درم دارد( ،ﻫﻤﮥ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ ﻫﻤﺎن
ﺳﯿﻤﯿﻦﻗﻠﻢ را دارﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﺶ را در ﻣﺘﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ )ﯾﮑﻢ .(۱۲۱ /۲۳۹ ،اﮐﻨﻮن،
ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح آن رﻓﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﮐﺪامﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ وﺟﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
) .۲۱ص (۸۶
ُﭼﻦ از دور دﺳﺘﺎن ﺳﺎم ﺳﻮار

ﺑﺪﯾﺪ ،آﻣﺪ آن دﺧﺘﺮ ﻧﺎﻣﺪار

اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺮاع دوم را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ :ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،آن دﺧﺘﺮ ﻧﺎﻣﺪار.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﺲ از دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﯿﺖﻫﺎی ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺸﺎن را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
) .۲۲ص (۸۶
ﺳﯿﻪ ﻣﯿﮋه ﺑﺮ ﻧﺮﮔﺴﺎن دژم

ﻓﺮوﺧﻮاﺑﻨﯿﺪ و ﻧﺰد ﻫﯿﭻ دم

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﻣﯿﮋه ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻓﻠﻮراﻧﺲ و ﻟﻐﺖ ﺷﻬﻨﺎﻣﮥ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
ﺑﻐﺪادی آﻣﺪه ،ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﻮﯾﺸﯽ اﺳﺖ و »اﺻﺎﻟﺖ ﻗﻄﻌﯽ آن در ﻣﺘﻦ /زﺑﺎن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ درﺧﻮر
ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ« .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ آﻣﺪن ﺻﻮرت ) miğ(agدر ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ
دﻟﯿﻞ ﮔﻮﯾﺸﯽ ﺑﻮدن ﺻﻮرت ﻣﯿﮋه را )ﮐﻪ اﺷﺒﺎعﺷﺪۀ ﺻﻮرت ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ( ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد.
ً

دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻓﻠﻮراﻧﺲ )ﺟﻤﻌﺎ ﻫﺸﺖ ﺑﺎر و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎی ّﻣﮋه( و ﻟﻐﺖ ﺷﻬﻨﺎﻣﻪ
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ آن را ﻧﺸﺎن داد .از اﯾﻦ رو ﺛﺒﺖ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،آن ﻫﻢ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ

ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻤﺎنﻧﺎﻣﮥ ﺑﺨﺎرا )ص (۱۰۱

ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از آﻗﺎی ﭘﮋﻣﺎن ﻓﯿﺮوزﺑﺨﺶ(» :ﻫﺮﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺟﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ /راه دﯾﻦ
را ﺑﻪ ﻣﯿﮋﮔﺎن رﻓﺘﻪ« .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻮرت اوﻣﯿﺪ ﺑﻪ ّاﻣﯿﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ ﻧﯿﺰ

ّ
ّ
ﻗﺮﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﮋه ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﯿﮋه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﮋه
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ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،و در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺎس ﮐﺎر
ﻋﺒﺪاﻟﻐﺎدر ﺑﻐﺪادی دﺳﺖ ﮐﻢ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ،آن را ﺑﻪ ﻣﯿﮋه ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ

ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺻﻮرت ﮐﻬﻦﺗﺮ ﻣﯿﮋه را ﺑﻪ ﻗﯿﺎس اوﻣﯿﺪّ /اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ّﻣﮋه ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ
ﮐﺮدن در اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺪون ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻻ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن،
ﺟﺰ ﺻﺪور ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺻﻮرتﻫﺎی

ﮔﻮﯾﺸﯽ ﻣﺮی )ش  (۶و ُﻫﻢ )ش  (۲۹را ،ﮐﻪ ﻧﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻪ در ﻣﺘﻮن
دﯾﮕﺮ ادب ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ،وﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در اﺻﺎﻟﺖ ﺻﻮرت ﻣﯿﮋه،
ّ
ﺣﺪس ﮔﻮﯾﺸﯽ ﺑﻮدن ،ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎ
،
آن
ﮐﺎرﺑﺮد
ﮥ
ﻗﺮﯾﻨ
و
د
ﻣﺘﻌﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﻮاهﻫﺎی
ِ
) .۲۳ص (۸۷

ﻓﺮﯾﺪون ز ّ
ﺿﺤﺎک ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺸﺴﺖ

ﺑﺘﺮﺳﻢ ﮐﻪ آﯾﺪ از آن ﺗﺨﻢ ُرﺳﺖ

اﯾﺸﺎن اﺣﺘﻤﺎل دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ُرﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﺼﺤﻒ و ﺳﺎدهﺷﺪۀ ُزﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »درﺷﺘﯽ و
ﻧﻘﺎر و ﺧﺸﻤﻨﺎﮐﯽ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺳﻌﺪﻟﻮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ،ﻣﻌﻨﯽ روﺷﻦ ﺑﯿﺖ را ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺒﻬﻢ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻓﺮﯾﺪون ﺟﻬﺎن را از وﺟﻮد ّ
ﺿﺤﺎک
ً
ﭘﺎک ﮐﺮد ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﺻﻠﺖ زال و روداﺑﻪ دوﺑﺎره آن ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﺑﺎر آﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ

و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .دردو ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،ﮔﻤﺎن آﻧﮑﻪ در آﻧﻬﺎ ُزﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮده،
ﺣﺪﺳﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ُرﺳﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ:
ﺳﺮ ﮐﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﯾﻨﺖ ِ
ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪرش ﻧﺎﯾﺰه ﺳﺴﺖ ﺑﻮد

ﺗﺨﻢ ﭘﺮﺧﺎش و ُرﺳﺖ
ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪ ِ

ﯾﮑﻢ۱۲۳ /۴۰۷ ،

زﻧﺶ ﮔﻔﺖ ﮐﯿﻦ ﺳﺴﺖ ﺧﻮد ُرﺳﺖ ﺑﻮد
دوم۳۴۴ /۴۹۶ ،

ً
ً
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای ُزﺳﺖ ﻓﻌﻼ ﺟﺰ ﯾﮏ ﮔﻮاه ﮐﻪ اﺳﺪی از ﺑﻮﺷﮑﻮر ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺪی ﻧﺪارﯾﻢ؛
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اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎپ اﻗﺒﺎل از ﻟﻐﺖ ﻓﺮس آﻣﺪه اﺳﺖ و در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،وزن ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ.
) .۲۴ص (۸۷
ﺳﺮی را ﮐﺠﺎ ﻣﻐﺰ ﺟﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺮ او ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺟﻮﺷﯿﺪه ،ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺧﺸﮏﺷﺪه« ،ﮐﻪ در دو
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﻐﺰ ﺟﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺜﺎل دارﯾﻢ:
ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺪو ﭘﻬﻦ ﺑﮕﺸﺎد ﮔﻮش

ﭼﻮ ﺑﺸﻨﯿﺪ ﻣﻐﺰش ﺑﺮآﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﻮش
ﯾﮑﻢ۳۶۶ /۶۵ ،

دل و ﻣﻐﺰ ﮐﺮﺳﯿﻮز آﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﻮش

دﮔﺮﮔﻮﻧﻪﺗﺮ ﺷﺪ ﺑﺪآﯾﯿﻦ و ﻫﻮش
ﯾﮑﻢ۱۷۶۱ /۳۷۲ ،

ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺪ ﮔﺬر ﺳﻮی اﯾﺮان ﮐﻨﻮن

ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺟﻮﺷﺪ ورا ﻣﻐﺰ و ﺧﻮن؟
ﯾﮑﻢ۱۱۲۰ /۵۱۱ ،

ﭼﻮ ﻓﺮزﻧﺪ و زن ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻮش ﻣﻐﺰ

ﮐﻪ را ﺑﯿﺶ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ﮐﺎر ﻧﻐﺰ؟
ﯾﮑﻢ ۴۶۷ /۳۲۱

ً
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﻐﺰ ﺧﻮﺷﯿﺪه و ﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﻐﺰ ﺧﺸﮏ،

ﻣﻐﺰ ﺧﺸﮏﺷﺪه« را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ داﻧﺴﺖ؛
وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻣﺮوزﯾﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
) .۲۵ص (۸۷
ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﻣﻬﺪ از ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻞ

ز ﭘﯿﺮوزه رﺧﺸﺎنﺗﺮ از آب ﻧﯿﻞ

ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﻞ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻬﻮ ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ؟
آری ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ.
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) .۲۶ص (۸۸
ﺑﭙﺮداﺧﺖ آﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﺮﻓﺖ

ﺑﻪ ﭼﻨﮓ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ ﺳﭙﺮدن ﮔﺮﻓﺖ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﭙﺮدن ﻧﻮﯾﺴﺶ ُ
ﺳﺘﺮدن ،ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ

ﻣﺘﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد »ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی دارد :ﺑﺎ دﺳﺖ /اﻧﮕﺸﺘﺎن اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی
آن را ﭘﺎک ﮐﺮد )ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی اﺳﺘﺨﻮان را ﺟﺪا ﮐﺮد( و ﺧﻮرد«.
ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﭘﺎک ﮐﺮدن« و ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﮐﻨﺪن« ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ،
و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﺪهاﯾﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان را ﺑﺎ دﻧﺪان ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺳﺘﺮدن در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﻄﻔﯽ ﻧﺪارد و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕﺮ.
) .۲۷ص (۸۸
دﺑﯿﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﻨﺒﺸﺖ و ﺧﻮب

ﭘﺪﯾﺪ آورﯾﺪ اﻧﺪر او زﺷﺖ و ﺧﻮب

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻨﺒﺸﺖ ﺧﻮب ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺮود.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن آوردهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺖ را
ﺑﺪون واو ﻋﻄﻒ ﺿﺒﻂ ﮐﺮد؛ وﻟﯽ ﺳﭙﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاه ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ،
ﺷﺎﻋﺮ در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎﻫﺎ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزن راه دﻫﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﻗﯿﺪ واو ﻋﻄﻒ ﻣﯽآورد،
و اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ »و ﺑﺲ« و »و ﺗﻔﺖ« ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮان در درﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ و رد دﯾﮕﺮی ﻧﻈﺮی ﻗﺎﻃﻊ داد.
) .۲۸ص (۸۹
وﮔﺮﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﻻد ﺗﯿﺮ و ﺗﺒﺮ

ّ
ﺑﺒﺮم ﻫﻤﻪ ﺳﻨﮓ را ﺳﺮﺑﻪﺳﺮ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ» :ﺗﯿﻎ ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺪن ﺧﺎرهﺳﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﺗﯿﺮ اﺳﺖ«.
در داﺳﺘﺎن رﻓﺘﻦ ﮔﯿﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ،در ﯾﮏ ﺑﯿﺖ اﻟﺤﺎﻗﯽ )ﭼﺎپ ﻣﻮل ،ﺑﯿﺖ  (۱۳۰۸آﻣﺪه اﺳﺖ:
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اﮔﺮ ﺗﯿﻎ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﺳﻨﺪانﺷﮑﺎف

و ﯾﺎ ﺑﺎز آﻣﺪه اﺳﺖ:

ز ﺑﺎزوش ﭘﯿﮑﺎن ﭘﺮﻧﺪان ُﺑﺪی

ﺳﻨﺎﻧﻢ

ّ
ﺑﺒﺮد

دل

ﮐﻮه

ﻗﺎف

ﻫﻤﻪ در دل ﺳﻨﮓ و ﺳﻨﺪان ُﺑﺪی
ﯾﮑﻢ ۳۰۲ /۴۶۳

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ و دﻗﯿﻖﺗﺮ از اﯾﻦ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﺴﺖ،
ً
وﻟﯽ ﻓﻌﻼ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻧﺪارد .در ﺑﯿﺖ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﯿﺰ ،ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺗﯿﻎ ﺗﻨﻬﺎ در
ُ
ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ دﯾﮕﺮ ﺗﯿﺮ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ
اﮐﻨﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﯿﻎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢﺗﺮ در ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﮐﻪ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد ﺑﺪان
اﺷﺎرهای ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﭘﯿﺮاﯾﺶ دوم ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،در ﻣﺤﻞ ﻫﺠﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
) .۲۹ص (۸۹
ُ
ّ
ﮔﺎودم
ﺑﺪرﯾﺪ ﮐﻮه از دم

زﻣﯿﻦ آﻣﺪ از ﺳﻤﺐ اﺳﭙﺎن ﺑﻪ ُﺟﻢ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻓﯿﮥ دوم ،ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺑﻬﻢ در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ واژه را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن اﻫﻞ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻪ
ُﻫﻢ

ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮐﻪ »در ﮔﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ...اﺳﻢ ﺻﻮت و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﻧﮓ

ﻫﻮﻟﻨﺎک ﯾﺎ ﺻﺪای ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﺮزش زﻣﯿﻦ و اﻓﺘﺎدن ﭼﯿﺰی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﯿﺎن
ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود«.
آﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻟﻔﻆ ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری را ﺑﻪ
ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ؟ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺼﺮاع دوم ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ،

وﻟﯽ ﺑﻪ ُﻫﻢ در دﺳﺘﻨﻮﯾﺴﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ واژه در آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

ﮔﻮاﻫﯽ دارد؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻮن ﮐﺎﺗﺐ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﻗﺎﻓﯿﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را َ
ﮔﺎودم ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺎﻓﯿﮥ

دوم را ﺑﻪ َﺑﻬﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ و ﺑﺲ!

ﻧﻘﺪی در ﺗﺮازوی ﻧﻘﺪ | ۳۳

) .۳۰ص (۸۹
ﭼﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﮕﺎن رﺳﯿﺪ
ﯾﮑﯽ دﺧﺖ ﺷﺎه ﺳﻤﻨﮕﺎن ﻣﻨﻢ

ﺧﺒﺮ زو ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﻠﯿﮑﺎن رﺳﯿﺪ
ﺑﻪ رﺷﮏ ﻫﺰﺑﺮ ﺑﻠﯿﮑﺎن ﻣﻨﻢ

ﻫﺰﺑﺮ ﺑﻠﯿﮑﺎن ﺳﻪ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﺮ /ﻫﺰﺑﺮ و ﭘﻠﻨﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﺮ/
ِ
ِ

ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻼﺻﮥ آن را ﻣﯽآورم .۱ :ﻟﻘﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ...ﺷﺎر ﺑﻮده ﻧﻪ ﺷﯿﺮ؛
 .۲ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻌﺎدل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻫﺰﺑﺮ ﺑﺮای ﺷﺎر و ﻧﻪ ﺷﯿﺮ و ارادۀ ﺷﯿﺮ ﺑﻠﯿﮑﺎن از آن ،از ﮔﻮﯾﻨﺪۀ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﺮدوﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛  .۳در ﺑﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺨﻦ از رﺳﯿﺪن رﺳﺘﻢ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﮕﺎن اﺳﺖ ...ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮ آﻣﺪن او ﺑﻪ ﺑﻠﯿﮑﺎن در ﻏﺮﭼﻪ /ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻪ
ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻮار و ﺑﺎﻣﯿﺎن؟ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻠﯿﮑﺎن در ﻫﯿﭻﯾﮏ از
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ:

ً
ﻓﻌﻼ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ »ﺷﯿﺮ و ﭘﻠﻨﮕﺎن« و »ﻫﺰﺑﺮ و ﭘﻠﻨﮕﺎن« ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی روﺷﻨﯽ ﻫﻢ دارد،
ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﻧﺸﻮد.

ﭘﺎﺳﺦ را از اﯾﺮاد ﺳﻮم آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺼﺮاعﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ روﺷﻨﯽ
ﻧﺪارد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر روانﺷﺎد ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﯿﻨﻮی ،در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﺧﻮد از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن
)ﺗﻬﺮان (۱۳۵۲ ،ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ »ﺧﺒﺮ زو ﺑﻪ ﺷﺎه و ﺑﺰرﮔﺎن رﺳﯿﺪ« ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﻤﻮد،
و در ﺟﻠﻮی ﻣﺼﺮاع دوم ﻧﺸﺎﻧﮥ )؟( ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ روﺷﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻫﺰﺑﺮ و ﭘﻠﻨﮕﺎن دﻻوران و ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن اﺳﺖ«.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮﺷﮏ ﻫﺰﺑﺮ و ﭘﻠﻨﮕﺎن ﻣﻨﻢ«
)ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ (۱۳۵۹ ،ﻧﻮﺷﺖ و ﺣﺪسﻫﺎﯾﯽ زد .ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
)آﯾﺪﻧﻠﻮ (۱۳۸۲ ،ﺑﯿﺖ دوم را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﻮی
درﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮان و ﭘﻠﻨﮕﻬﺎ را درﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ .«...وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ اﮐﻨﻮن از آن ﻧﻈﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ
و دﯾﮕﺮ اﺷﺎرهای ﺑﻪ آن ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻠﯿﮑﺎن در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ از ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد ،و در ﭘﺎﺳﺦ

 | ۳۴ﮔﺰارش ﻣﯿﺮاث :ﺿﻤﯿﻤﮥ ﺷﻤﺎرۀ ۵

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﯿﮑﺎن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻼم دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ داﺳﺘﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﺳﻤﻨﮕﺎن .آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ
ً
ﻣﻨﺘﻘﺪ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ و ﭘﻠﻨﮓ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺑﺎر در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،و ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﭘﻠﻨﮓ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺟﺰ در دو ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ،
ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و ﭘﻠﻨﮓ ﺑﺮﺳﺪ ،و ﯾﺎ ﺷﯿﺮ و ﭘﻠﻨﮓ از زﯾﺒﺎﯾﯽ
زﻧﯽ رﺷﮏ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﯾﺎ زﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﯿﺮان و ﭘﻠﻨﮕﺎن ﮔﺮدد .از اﯾﻦ رو در ﮔﺸﺘﮕﯽ ﻫﺮ دو
ﻣﺼﺮاع ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﺮا ﺧﺒﺮ رﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻠﯿﮑﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﻪ ﻧﺎﺣﯿﮥ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎب ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ دﻟﯿﻞ .ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻻﯾﻞ رد ﭘﯿﺮاﯾﺶ
ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﺎﻋﺮ ﺷﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻪ ﺷﺎر ،و ﭼﺮا
ﺷﯿﺮ /ﺷﺎر را ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﺰﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع دوم ﺑﯿﺖ
ﻧﺨﺴﺖ ،در ﺳﻪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ »ﺷﺎه و ﺑﺰرﮔﺎن« و در ﺷﺶ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ »ﺷﺎه ﭘﻠﻨﮕﺎن« آﻣﺪه
اﺳﺖ؛ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺎر ﺑﻠﯿﮑﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺳﭙﺲ ﯾﮏ
ﺑﺎر ﺑﻪ »ﺷﺎه ﭘﻠﻨﮕﺎن« و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ »ﺷﺎه و ﺑﺰرﮔﺎن« و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ »ﺷﯿﺮ و ﭘﻠﻨﮕﺎن« ﮔﺸﺘﮕﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺎر و ﺷﯿﺮ ﻫﺮ دو در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺷﻬﺮ«ﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود
ﺷﯿﺮ ﺟﺎﻧﻮر« ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﯿﺮ را
از آن ﻣﻌﻨﯽ » ِ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻫﺰﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ،و اﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد.

ﺑﺎری ،آﻧﭽﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،دو ﻧﮑﺘﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .۱ :ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺷﯿﺮ/
ﻫﺰﺑﺮ و ﭘﻠﻨﮕﺎن ﺑﯽرﺑﻂ و ﻧﺘﯿﺠﮥ دﺳﺘﺒﺮد ﮐﺎﺗﺒﺎن اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ را ﮐﻪ
در دو ﻣﺼﺮاع ﻣﻮرد ﮔﻔﺖوﮔﻮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد ،در ﯾﮏ اﺛﺮ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ
ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن آﻣﺪه ﺑﻮد؛
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎ در ﻣﺘﻮن ﺣﻤﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ِ
ً
 .۲ﻓﻌﻼ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح اﯾﻦ دو ﻣﺼﺮاع ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺮاﯾﺶ
ﻗﯿﺎﺳﯽ روانﺷﺎد ﺟﻠﯿﻞ اﺧﻮان زﻧﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ذوق ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
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) .۳۱ص (۹۰
ﺑﺪو ﮔﻔﺖ از اﯾﺪر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﻮﯾﻢ

ﺑﺪآوردﮔﺎﻫﯽ

ﭘﯽآﻫﻮ

ﺷﻮﯾﻢ

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﺪ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﺎپ ﻣﺴﮑﻮ )ص ،۲۴ش ،(۳۶ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﻣﺼﺮاع
دوم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﺼﺮاع دوم در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺳﻦژوزف )= ﺑﻪ آوردﮔﺎه

ﻧﺮآﻫﻮ ﺷﻮﯾﻢ( ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد ،و آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ» :دﺷﺘﯽ ﮐﻪ در آن آﻫﻮان ﺑﺮ
ً
ﺳﺮ ﺟﻔﺖﮔﺰﯾﻨﯽ ﺷﺎخ در ﺷﺎخ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻣﯽﺳﺘﯿﺰﻧﺪ« و ﯾﺎ »اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺮآﻫﻮ ﻧﺎم ﻣﯿﺪاﻧﯽ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺒﺮد رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب در ﺣﺪود زاﺑﻠﺴﺘﺎن و ﮐﺎﺑﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ«.
ﭼﺮا »در ﺣﺪود«؟ اﮔﺮ دوﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﺑﻮد! ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﻌﺠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﺮ ﺑﻠﯿﮑﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،وﻟﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ »ﺷﻮﺧﯽ«ﻫﺎ
را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪی ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﻣﯿﮋه را ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه ،ﮔﻮﯾﺸﯽ

و ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﮔﻮﯾﺸﯽ ﺑﻪ ُﻫﻢ را ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻨﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﻟﻔﻆ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺎری ،در ﮐﺘﺎب ّاﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ص  (۱۰۱ -۱۰۰آﻣﺪه اﺳﺖ:
ُ

و زﯾﺮ ﺑﻨﺎتاﻟﻨﻌﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎء ﺧﺮس ﺑﺰرگ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﺮد اﻧﺪ دوﮔﺎن دوﮔﺎن ،اﯾﺸﺎﻧﺮا َﺟﺴﺘﻦ

آﻫﻮان ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﺮدوی را از آن ﺑﭙﯽ آﻫﻮی ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮔﻮاه ،ﺑﺎﯾﺪ »ﺑﺪآوردﮔﺎﻫﯽ ﭘﯽآﻫﻮ ﺷﻮﯾﻢ« را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺷﺎﻋﺮ در اﯾﻨﺠﺎ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﻧﺠﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﮔﻮاه از زﻣﺎن ﺷﺎﻋﺮ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آن را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ ﺣﺪس دﯾﮕﺮی و ﻫﺮ ﺑﺤﺚ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪﮐﻠﯽ زاﺋﺪ اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان در اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﮔﻮاه ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد.
) .۳۲ص (۹۱
وﮔﺮ ﺑﺎره زﯾﺮ اﻧﺪرش زآﻫﻨﺴﺖ

ﺷﮕﻔﺘﯽﺳﺮون اﺳﺖ و روﯾﯿﻦﺗﻨﺴﺖ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﺮون ،ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺑﺮون در
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻓﻠﻮراﻧﺲ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن روان ﮐﻪ در ﻫﻔﺖ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ،
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ﭼﻮن »ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽﺳﺮون ﺑﺮای اﺳﺐ وﺻﻒ ﻧﺎﻣﺄﻧﻮﺳﯽ اﺳﺖ« ،وﻟﯽ ﺷﮕﻔﺘﯽ روان را
»ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺖ اﺳﺐ ﺳﻬﺮاب داﻧﺴﺖ :ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﯽﺗﺎزد«.
ﺑﻪ ذوق ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺷﮕﻔﺘﯽﺳﺮون ﺑﺮای اﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﺷﮕﻔﺘﯽ روان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺎزان« ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﺳﺮون و ﺳﺮ ﯾﻦ در ﻣﻌﻨﯽ »ﮐﻔﻞ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮر« ،در ﺟﺎﻧﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻀﻮی زﯾﺒﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد اﺳﺐ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ:
ﯾﮑﯽ ّﮐﺮه از ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی اوی

ﺳﺮﯾﻦ و ﺑﺮش ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی اوی
ﯾﮑﻢ۹۹ /۱۸۷ ،

َ
ﺳﺮﯾﻦ ِﮔﺮد و ﮐﻔﮏاﻓﮕﻦ و دﺳﺖﮐﺶ

َ
زﻧﺦ ِﮔﺮد و ﺑﯿﻨﺎدل و ﮔﺎمﺧﻮش

ز درﯾﺎ درآﻣﺪ ﯾﮑﯽ اﺳﭗ ﺧﻨﮓ
ِ

ﺳﺮﯾﻦ ِﮔﺮد ﭼﻮن ﮔﻮر و ﮐﻮﺗﺎه ﻟﻨﮓ

ﯾﮑﻢ۱۲۸ /۱۸۸ ،

دوم۳۴۴ /۴۶۸ ،

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮون ،ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﺮو ،ﺷﺎخ« اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﺮﯾﻦ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﺳﺮون را ﺑﻪ ﺳﺮ ﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ روان.
) .۳۳ص (۹۲
ﺑﺪﯾﻦ رﺧﺶ ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻤﯽ رﺧﺶ اوی
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:

ﭘﯽ ﺑﺨﺶ اوی
ﺟﺰ آن ﮐﯿﻦ ﻧﺪارد ِ

]ﻫﺮﭼﻨﺪ »ﭘﯽ ﺑﺨﺶ«[ ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ّ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و
ِ
ﻣﺘﻮن ...ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﻬﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﭘﺨﺶ ﺑﺎ پ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.

ﺻﻮرت ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮای ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮐﻬﻦﺗﺮ را
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻘﺪی در ﺗﺮازوی ﻧﻘﺪ | ۳۷

) .۳۴ص (۹۲
ﻫﻤﯽ از ﻟﺒﺖ ﺷﯿﺮ ﺑﻮﯾﺪ ﻫﻨﻮز

ﮐﻪ زد ﺑﺮ ﮐﻤﺎن ﺗﻮ از ﭼﻨﮓ ﺗﻮز

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﺑﺎ ﺿﺒﻂ ﭼﻨﮓ ﻣﺼﺮاع دوم ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻨﺪان زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺪارد .آﯾﺎ ﺟﻨﮓ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻟﺐ

ﺷﯿﺮﺑﻮی در ﻣﺼﺮاع ّاول ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ ارﺟﻤﻨﺪ را دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻌﻨﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭼﻨﮓ اﻏﺮاق ﺣﻤﺎﺳﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺎﻟﯽ از ﺗﻮ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﻤﺎن دﻣﯽ از ﭼﻨﮓ ﺗﻮ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﮓ ﺗﻮ ﺗﻮز ﮐﻤﺎن ﺗﻮﺳﺖ.
) .۳۵ص (۹۲
ﻣﮕﺮ ﮐﺰ ﺗﻮ آﺷﻮب ﺧﯿﺰد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

ﺑﯿﺎﻣﯿﺰی از دود ،ﺗﺮﯾﺎک و زﻫﺮ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:

ً
ﺑﺎ ﺿﺒﻂ از دود ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺖ ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ...ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻌﻼ ﺿﺒﻂ از دور را

ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ...و ﺑﯿﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ) :ﭘﯿﺮان ﺑﻪ ﺳﯿﺎوش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ،
آﺷﻮب ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﺗﻮران از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود و ﺗﻮ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽ دﺧﺎﻟﺖ رﺳﻤﯽ
)از دور( اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﻀﺎد را ،ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﯾﺎک )ﭘﺎزﻫﺮ( و زﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﺘﯽ ﺑﺪﻫﯽ.

ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮد ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از دور ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش اﯾﺸﺎن ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ

ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﯽرﺑﻂ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از دود را ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ از ﺑﺎد و از ﮔﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ً
»ﺑﻪزودی« ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻨﻮ ﯾﺲﻫﺎ ﻧﯿﺰ از درد آﻣﺪه ،ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﮔﺸﺘﮥ از دود اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺖ
ﺑﻪ

ّ
ﺧﻢ

ﮐﻤﻨﺪش

ﺑﯿﺎوﯾﺨﺘﯽ

ﺳﺒﮏ از ﺑﺮش ﺧﺎک ﺑﺮرﯾﺨﺘﯽ
ﯾﮑﻢ۲۷ /۴۲۴ ،
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ﻫﺸﺖ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﺒﮏ ﻧﻮﯾﺴﺶ ز دور دارﻧﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎز
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺸﺘﮥ ز دود ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »زود ،ﺑﻪزودی« اﺳﺖ .در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪﮐﺮدار /ﭼﻮ /ﺑﺮﺳﺎن ﺑﺎد و ﺑﻪﮐﺮدار /ﭼﻮ /ﺑﺮﺳﺎن ﮔﺮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺮاوان ﻧﯿﺰ
ﺑﻪﮐﺮدار /ﭼﻮ /ﺑﺮﺳﺎن دود ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﮏ :واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ(؛
ﻗﯿﺎس از ﺑﺎد و از ﮔﺮد ،ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ در درﺳﺘﯽ از دود ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ،
از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ ِ

ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎررﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺣﺘﻤﯽ داﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ از

دور و از درد ﮔﺸﺘﮕﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
) .۳۶ص (۹۴
ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺠﻤﺒﯽ ز ﺟﺎی

ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﮕﯿﺲ ﺧﯿﺰ اﯾﺪر آی

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺠﻨﺒﺪ ز ﺟﺎی« )؟!(

ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،و آن را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺮاﺳﯿﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮﺳﯿﻮز ﺑﻪ ﺳﯿﺎوش ﺑﮕﻮﯾﺪ )ﺗﻮ در ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی )ﺟﺸﻨﮕﺎه(

ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪای و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاری( آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ /ﺑﻬﺸﺖﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ )ﻣﺮاد

اﻗﺎﻣﺖ ﺳﯿﺎوش در ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺸﺖآﺳﺎی اوﺳﺖ( از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽرود /ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ دﻣﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﮕﯿﺲ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎ.

از ﺑﺎب ﻣﺰاح ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﯾﺶ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ،آﻧﭽﻨﺎن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﺮ ﺑﻬﺸﺖﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﺎی ﻣﯽﺟﻨﺒﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دوزخ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد.
) .۳۷ص (۹۴
وﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻢ ﺑﺮد ﺑﺴﺘﻪ ﭼﻨﮓ

ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﮔﺮدن ﯾﮑﯽ ﭘﺎﻟﻬﻨﮓ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع دوم ﻧﻬﺎده »ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺖ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺼﺮاع
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ«.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻬﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ در ﻟﻔﻆ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﺷﻮد ،ﻟﻄﻒ ﻧﻬﺎدن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ،
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ً
و اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻣﺜﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ زدهاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ
وﺟﻬﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
) .۳۸ص (۹۵
ﻫﻤﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺗﻮران رﺳﯿﺪ

ﭼﻦ از ﺗﺮﮐﻤﺎن دﯾﺪهﺑﺎﻧﺶ ﺑﺪﯾﺪ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
اﮔﺮ »ﺗﺮﮐﻤﺎن« از واژهﻫﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﺎدﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺗﻮراﻧﯿﺎن /ﺗﺮﮐﺎن در
ً
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺣﺘﻤﺎ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ درﺑﺎرۀ ﺗﻮراﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺳﻦژوزف )= ﭼﻨﺎن ﺗﺎﻓﺘﻪ روز و ﺷﺐ

ﻧﻐﻨﻮﯾﺪ( ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺗﺮﮐﻤﺎن در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ،در ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ و در ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮی در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
)ﯾﮑﻢ (۳۲۶ /۸۰۳ ،در ﺷﺶ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪﺟﺎی آن
ﺑﺪﮔﻤﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﺎن و دﯾﺪهﺑﺎن دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼف ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﯿﻦ واژه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺳﻦژوزف ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺮاع ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،و ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎر
ً
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺿﻤﻨﺎ در آن ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ ،دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺳﻦژوزف ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﻤﺎن دارد و ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎورد.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺷﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﻮم ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع »دﻟﯿﺮان ﺳﺰاوار
ﺷﺎﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ« )ﯾﮑﻢ ،(۷ /۱۵۹ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺳﺰاوار ﻧﻮﯾﺴﺶ
ﺑﺮ آواز را ﺑﯿﺎورد )ﻧﮏ :ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ.(۱۳۷۷ ،
) .۳۹ص (۹۵
ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰه ،ﺳﺎﻻر ﺗﻮرانﺳﭙﺎه

ﺑﺰد ﺑﺮ ﺳﺮ رﺳﺘﻢ ﮐﯿﻨﻪﺧﻮاه

ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ »آﯾﺎ ﺳﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻬﻮ ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ؟«.
آری ،ﺻﻮرت درﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺖ.
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) .۴۰ص (۹۵
ﺑﺮآﻣﺪ

ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ از ﭘﺸﺖ راغ

ُ

ﺑﮑﺮدار

ُ
ّزرﯾﻦﮐﻨﺎغ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻣﺼﺮاع دوم ،ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺎغ ﺑﻪ ﭼﺮاغ /ﺟﻨﺎغ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد.
ُ

واژۀ ﮐﻨﺎغ در ﺑﯿﺘﯽ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ:
ُ
زﻣﯿﻦ ﺷﺪ ﺑﮑﺮدار ّزرﯾﻦﮐﻨﺎغ

ﭼﻮ ﺑﺮزد ﺳﺮ از ﮐﻮه رﺧﺸﺎنﭼﺮاغ

دوم۱۹۰۵ /۶۹۶ ،

اﯾﻦ واژه در ﻟﻐﺖ ﻓﺮس آﻣﺪه و در ﻣﺘﻮن آن زﻣﺎن ،ﻫﻤﭽﻮن دﯾﻮان ﻣﻨﺠﯿﮏ ،وﯾﺲ و
راﻣﯿﻦ ،ﮐﺮﺷﺎﺳﭙﻨﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮه ﮔﻮاه دارد .از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻣﺪن آن در ﯾﮑﯽ از
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﯾﮑﯽ از واژهﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ داﻧﺴﺖ ،ﮐﻪ در
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺟﻨﺎغ /ﭼﺮاغ ﮔﺸﺘﮕﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ُ

دو ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺎن دﯾﮕﺮ را در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎغ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺎغ »ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ و ﻃﺎق ﭘﯿﺶ زﯾﻦ اﺳﺐ« ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻌﯿﺪ
زﯾﻨﺖ زﯾﻦ اﺳﺐ« ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو،
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »داﻣﻨﻪ و
اﺳﺒﺎب ِ
ِ
ُ

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺟﻨﺎغ در ﻣﻌﻨﯽ دوم ،ﮔﺸﺘﮥ ﮐﻨﺎغ ﺑﺎﺷﺪ،

ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﺒﺮد ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
) .۴۱ص (۹۶
ﭼﻦ آن دﯾﺪ ﮔﯿﻮ اﻧﺪرآﻣﺪ ﺑﺪآب

ﭼﻮ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺰ آب اﻧﺪرآﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﺗﺼﻮﯾﺮ »ﮐﺸﺘﯿﯽ ﮐﻪ از آب ﺑﻪ ﺧﻮاب درآﻣﺪه« ]در دو دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ[ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ آراﻣﺶ و
آﻫﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻢ و ﺧﺮوش و ﭼﺎﻻﮐﯽ ﮔﯿﻮ در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺿﺒﻂ »ﭼﻮ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺰ آب اﻧﺪرآﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎب« در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

اﮔﺮ »ﺧﺸﻢ و ﺧﺮوش« ﮔﯿﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﺶ »ﺑﻪ ﺗﺎب« ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ؛
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وﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ »ﮐﺸﺘﯽ از آب ﺑﻪ ﺗﺎب آﻣﺪن« دﯾﮕﺮ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،در ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺷﺘﺎب ﮔﯿﻮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و
در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ »ﮐﺸﺘﯽ در آب« ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺑﺮو ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﺖ ﻫﻢ اﻧﺪر ﺷﺘﺎب

ّ
ﭼﻮ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻼح راﻧﺪ ﺑﺮ آب
دوم۶۹۳ /۹۰۶ ،

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در دو دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺳﻪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ دﯾﮕﺮ )= ﭼﻮ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎد ﮔﯿﺮد ﺷﺘﺎب( ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ِ
) .۴۲ص (۹۶
ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺑﯿﺎرای و ﺑﯿﺸﯽ ﺑﺒﺨﺶ

ﻣﮑﻦ روز ﭘﯿﺶ دل ﺧﻮﯾﺶ رﺧﺶ

اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎرۀ رﺧﺶ و دﺧﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت دوم درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽای ﺑﺮ درﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺻﻮرت در
دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺳﻦژوزف،
رﺧﺶ دارﻧﺪ و ﻫﯿﭻﯾﮏ دﺧﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ،و در ﻟﻐﺖ ﺷﻬﻨﺎﻣﮥ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻐﺪادی ﻧﯿﺰ ﺳﻪ
ﮔﻮاه ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺻﻮرت رﺧﺶ آﻣﺪه و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ رﺧﺶ )= اﺳﺐ رﺳﺘﻢ( ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺖ در راﺣﺔ اﻟﺼﺪور )راوﻧﺪی (۳۷۶ :۱۳۸۶ ،ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﺶ رﺧﺶ

آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ اﺳﺖ.
) .۴۳ص (۹۷
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯿﻢ و ﺷﺎﻫﯽ ﺗﻮ راﺳﺖ

ﺳﺮ ﮔﺎو ﺗﺎ ﺑﺮج ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮ راﺳﺖ

اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ذﮐﺮ دو ﮔﻮاه دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ
ِدر ﮔﺎو دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﺶ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺣﻖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
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) .۴۴ص (۹۸
ﺟﻬﺎن ﺷﺪ ﭼﻦ از ﺑﺎد ﺑﻬﻤﻦ ﺳﯿﺎه

ﺳﺘﺎره ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ روﺷﻦ ﻧﻪ ﻣﺎه

اﯾﺸﺎن ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺎد ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﺶ آﺑﺎن ﺑﻬﻤﻦ را ﮐﻪ در آن آﺑﺎن »ﻧﺎم روز دﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ،
ﯾﻌﻨﯽ روز ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﺳﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و در آن آﺗﺶ ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ« ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ،
اﻧﺒﻮه ﺟﺸﻦ
وﺟﻪ ﺷﺒﻪ ،ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از دود
آﺗﺶ ِ
و اﻓﺰودهاﻧﺪ ﮐﻪ »در ﺑﯿﺖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪِ ،
ِ
ِ
دﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ«.
آﻣﺪن ﻧﻮﯾﺴﺶ آﺑﺎن ﺑﻬﻤﻦ در در ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ و ﺗﺒﺎﻫﯽ اﻧﺪک آن در دو ـ ﺳﻪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ
دﯾﮕﺮ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد؛ وﻟﯽ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﺎد اﯾﻦ ﺑﯿﺖ دﻗﯿﻘﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮاﻓﺮوز آذری اﯾﺪون ﮐﻪ ﺗﯿﻐﺶ ﺑﮕﺬرد از ﺑﻮن

ﻓﺮوﻏﺶ از ﺑﺮ ﮔﺮدون ﮐﻨﺪ اﺟﺮام را اﺧﮕﺮ

ً
و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ در ﺟﺸﻦ ﺳﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ روﺷﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد،
ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺗﯿﺮﮔﯽ؛ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺸﺎن ﻣﺼﺮاع »ﺟﻬﺎن ﺷﺪ ﭼﻮ آﺑﺎن ﺑﻬﻤﻦ
ﺳﯿﺎه« ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ز ّرﯾﻦﻗﺒﺎﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
) .۴۵ص (۹۸
ُ
ﺳﺮ ﻣﺎه و ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ
ﭼﻦ آﻣﺪ ِ

ز ﭘﯿﻤﺎن ﺑﮕﺸﺘﻨﺪ و از ﻧﺎم و ﻧﻨﮓ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع دوم ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن:
ﻣﺎه ﻣﻌﻬﻮد ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﺒﺮز و ﭘﯿﺮان ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺟﻨﮓ ﻧﮑﻨﻨﺪ ...ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﯾﮏ ِ

ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﺸﺎن را ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ وﻋﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺒﺮد را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﺑﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺮان ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﺒﺮز ،ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺮدۀ ﻟﺸﮑﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ و از ﺳﭙﺎه ﺗﻮران ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺎه وﻗﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﺠﻨﮕﺪ ،وﻟﯽ ﻓﺮﯾﺒﺰ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه
ً
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺸﺘﻨﺪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻮﻻ

ﻧﻘﺪی در ﺗﺮازوی ﻧﻘﺪ | ۴۳

در اﯾﻨﺠﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،ﻋﺒﺎرت »از ﭘﯿﻤﺎن و ﻧﺎم و ﻧﻨﮓ
ِ
ﻧﮕﺸﺘﻦ« ﺳﺨﻦ اﺳﺘﻮاری ﻧﯿﺴﺖ.
) .۴۶ص (۹۹
ﺑﺠﻮﺷﯿﺪ

ﺑﺮﺳﺎن

آذرﮔﺸﺴﭗ

ﺧﺮوش دم ﻣﺎدﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ اﺳﭗ
ِ
ﺧﺮوش دم ﻣﺎدﯾﺎن ﻣﻌﻨﺎی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﺮوش و دم ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﭼﻮن »
ِ
ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ و روﺷﻨﯽ ﻧﺪارد«.

ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺑﺪون واو ﻋﻄﻒ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ »اﺳﺐ ﺻﺪای ﻧﻔﺲ ﻣﺎدﯾﺎن را
ﺷﻨﯿﺪ«؛ ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ اﺳﺐ ﺑﻮی ﻣﺎدﯾﺎن را ﻣﯽﺷﻨﻮد ،و ﻧﻪ ﺷﯿﻬﮥ او را .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ
ً
واو ﻋﻄﻒ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺷﯿﻬﮥ ﻣﺎدﯾﺎن ،ﻟﻔﻆ دم دﯾﮕﺮ زاﺋﺪ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ده
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﻣﺘﻦ ﻣﺎ را دارﻧﺪ ،و ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻧﻮﯾﺴﺶ دﯾﮕﺮ را.
) .۴۷ص (۹۹
ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺎده ﺑﭙﯿﭽﻨﺪ ﺳﺮ

ﺷﻮد ﺗﯿﺮه دﯾﺪار ﭘﺮﺧﺎﺷﺨﺮ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺑﭙﯿﭽﺪ ﺳﭙﺮ ﯾﺎ ﭼﻮ ﭘﯿﭽﺪ ﺳﭙﺮ »ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد دﮐﺘﺮ
ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ...ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ«.
ﺣﻖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺑﭙﯿﭽﺪ ﺳﭙﺮ ،ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد.
) .۴۸ص (۹۹
ﺑﺰرﮔﺎن

ﺗﻮران

و

ﻣﺎزﻧﺪران
ُ

ﺷﺐ ﺗﯿﺮه و ﮔﺮزﻫﺎی ﮔﺮان
ُ

ُ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺮزهﻫﺎی ﮔﺮان ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﮐﺮز /ﮐﺮزه را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﮐﺸﺘﺰار،
ﮐﺮد ،ﮐﺮت« ﯾﺎ »ﺷﮑﺎف ﺑﺰرگ در ﮐﻮه« ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﯿﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ» :ﺷﺐ ﺗﯿﺮه و
)ﮔﺬﺷﺘﻦ( از زﻣﯿﻦﻫﺎی دارای ﻣﻐﺎک ژرف«.
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اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،ﻫﻢ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ و ﻫﻢ درﺑﺎرۀ ﺑﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪﮐﻠﯽ دور از ذﻫﻦ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﮔﺮان در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻋﻤﯿﻖ و ﺳﺨﺖﮔﺬر و ﺻﻌﺐﻧﺎک« اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺑﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ آوردهاﻧﺪ )رﻫﯽ زﺷﺖ و ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎی ﮔﺮان( ،ﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﻨﮕﯿﻦ؛
زﯾﺎد ،ﺑﺴﯿﺎر« اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻋﻤﯿﻖ و ﺳﺨﺖﮔﺬر و ﺻﻌﺐﻧﺎک«.
) .۴۹ص (۱۰۰
ﺑﻪ ّزرﯾﻦ ﺳﺘﺎم و ُﺟﻨﺎی ﭘﻠﻨﮓ

ﺑﻪ ّزرﯾﻦ درای و ﺟﺮسﻫﺎ و زﻧﮓ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﻧﻮﯾﺴﺶ ُﺟﻨﺎ ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن
ِﺟﻨﺎغ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد.

در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ُﺟﻨﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﻫﻤﮥ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ
ً
)ﻧﮏ :واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ( و اﺻﻼ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن واژۀ ﺗﺮﮐﯽ
ﺟﻨﺎغ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﻨﺎی ﭘﻠﻨﮓ در ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻠﯽ
ﺟﻨﺎغ »ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺟﻠﻮی زﯾﻦ اﺳﭗ« )ﻧﮏ :ش (۴۰ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .از اﯾﻦ رو ﺑﺮدن
اﯾﻦ واژه ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ اﺳﺖ.
) .۵۰ص (۱۰۱
ز ﺑﺎﻧﮓ ﺗﺒﯿﺮه زﻣﯿﻦ و ﺳﭙﻬﺮ

ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﮔﻮش و ﺑﯿﻔﮕﻨﺪ ﻣﻬﺮ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶﻫﺎی ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ /ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﯿﻮﺳﯿﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺟﻨﮓ
آرزو ﮐﺮد« ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﮔﺮدد.
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای واژۀ ﺑﯿﻮﺳﯿﺪن ﻣﺜﺎل
دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﯾﻢ )ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻮس در ﻟﻐﺖ ﺷﻬﻨﺎﻣﮥ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻐﺪادی آﻣﺪه،

ﺟﺎی آن در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ( ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﯿﻮﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻃﻤﻊ/
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اﻣﯿﺪ /اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻦ« اﺳﺖ ،ﻧﻪ »آرزو ﮐﺮدن« .ﮔﻮﯾﺎ در ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر آورده
ً
اﺳﺖ )ﺑﯿﻮﺳﻢ ُﻧﺒﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎوسﺷﺎه (...در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻟﻐﺖ ﻓﺮس و ﻟﻐﺖ ﺷﻬﻨﺎﻣﻪ و
ً
ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ »آرزو ﮐﺮدن« اﺻﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو
ﻫﻤﺎن ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ ﮔﻮش ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ اﺳﺖ.
) .۵۱ص (۱۰۱
ﮐﻪ از راﺳﺘﯽ ﺟﺎن ﺑﺪﮔﻮﻫﺮان

ﮔﺮﯾﺰد ﭼﻮ ﮔﺮدن ز ﺳﻨﮓ ﮔﺮان

ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺮدن ﻧﻮﯾﺴﺶ ﮔﺮدون ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »اراﺑﻪ« ،ﮐﻪ در ﺳﻪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻧﯿﺰ
آﻣﺪه اﺳﺖ» ،راﺑﻄﮥ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻧﺪارد؟«.
ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﮔﺮدن و ﺑﺎر ﮔﺮان را ﺗﺪاﻋﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان داد.
) .۵۲ص (۱۰۲
ز ﻣﺎ ﭘﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﯿﺪﻣﯽ

ﺗﻮ را ﺟﺰ ﮐﻪ ﺳﮕﺰی ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪﻣﯽ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎﻧﻨﺪﻣﯽ ـ
ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪﻣﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎﻧﯿﺪه ﭼﯿﺰ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ ﮔﺸﺘﮕﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﮏ :واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،زﯾﺮ ﻣﺎﻧﯿﺪه(؛
از اﯾﻦ رو ﺷﺎﻋﺮ ﻓﻌﻞ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ،
ﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن .ﻧﺎﭼﺎر در ﻣﺼﺮاع دوم ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﯿﺪن درﺳﺖ اﺳﺖ.
) .۵۳ص (۱۰۲
درﯾﻎ اﺳﺖ رﻧﺞ اﻧﺪر اﯾﻦ ﺷﺎرﺳﺘﺎن

ﮐﻪ داﻧﻨﺪه ﺧﻮاﻧﺪش ﺑﯿﮑﺎرﺳﺘﺎن
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ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﮑﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﭼﻮن دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن
دژ ﺑﯿﺪاد »اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺟﺎدوﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ و ﭘﯿﮑﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮﺧﺎش و ﻧﺒﺮد،
ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ اﺳﺖ«.
در ﺳﺎﺧﺘﻦ دژ ﺑﯿﺪاد اﻓﺴﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ )ﻧﮏ .ﯾﮑﻢ ۲۴۷۳ /۶۱۴ ،و .(۲۴۷۸
از اﯾﻦ رو ﻫﻤﺎن ﺑﯿﮑﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ و ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻃﻼق ﭘﯿﮑﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ دژ.
ً
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺼﺮاع دوم ﻧﯿﺰ از زﺑﺎن »داﻧﻨﺪﮔﺎن« اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻟﺰاﻣﺎ از زﺑﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن دژ؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺎن دو ﺧﻂ ﺗﯿﺮه ﻧﻬﺎد.
) .۵۴ص (۱۰۲
ﯾﮑﯽ ّﻧﺮهﺷﯿﺮ اﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ دژم

اﺳﭙﺎن رم
ﻫﻤﯽ ﺑﮕﺴﻠﺪ ﯾﺎل
ِ

ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ز ﻫﻢ ﺑﻪ رم ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﻫﻢ را در ﻋﺒﺎرت »ﯾﺎل اﺳﭙﺎن را از ﻫﻢ ﮔﺴﻠﯿﺪن /اﻓﮕﻨﺪن« زاﺋﺪ ﻣﯽداﻧﺪ .در
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺳﻦژوزف آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻫﻤﯽ ﺑﺮﮐﻨﺪ ﯾﺎل اﺳﭙﺎن ﺑﺪم« .در اﯾﻨﺠﺎ دم را ﭼﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻧﻔﺲ« ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻟﺤﻈﻪ« ،ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺳﺴﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶ دﯾﮕﺮ .از اﯾﻦ رو ﻧﮕﺎرﻧﺪه دم را ﮔﺸﺘﮥ رم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »رﻣﻪ« ﻣﯽداﻧﺪ .ﮔﻮاه دﯾﮕﺮ:
ﮐﻤﻨﺪ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﻫﻤﯽ داد ﺧﻢ

ﮐﻪ آن ّﮐﺮه را ﺑﺎزﮔﯿﺮد ز رم

ﯾﮑﻢ۱۰۴ /۱۸۷ ،

در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ رم در ﺳﻪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺑﻪ دم ﮔﺸﺘﮕﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
) .۵۵ص (۱۰۳
ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ ﭘﺎی

اﺑﺎ ﺑﺮﺑﻂ و ﭼﻨﮓ و روﻣﯽدرای

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ درای ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »زﻧﮓ« از آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺰﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و از اﯾﻦ رو ﮔﻤﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ راﻣﯽ درای ،ﮐﻪ در ﯾﮏ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛

ﻧﻘﺪی در ﺗﺮازوی ﻧﻘﺪ | ۴۷

زﯾﺮا رام /راﻣﯽ /راﻣﯿﻦ ﻧﺎم ﺳﺎزﻧﺪۀ ﭼﻨﮓ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺸﺎن اﯾﺮادی را ﮐﻪ ﺑﺮ درای ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ آﻟﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺰﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
رﻓﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﯾﺮاد را ﻫﻢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ راﻣﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪۀ ﭼﻨﮓ ﺑﻮد ،ﻧﻪ درای .از اﯾﻦ رو
ً
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪی درای ﻫﻤﺎن روﻣﯽ درای ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ اﯾﻨﮑﻪ درای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺰم
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺪﺳﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ زﻧﮕﯽ ﮐﻪ در ﺑﺰم ﻣﯽزدهاﻧﺪ ﻻﺑﺪ ﺑﺎ زﻧﮕﯽ ﮐﻪ در رزم
ﻣﯽزدهاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
) .۵۶ص (۱۰۴
ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻨﺎم ﮔﺮاز

ُ
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﺪه از آن در ﮐﺮاز

ُ

ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺰاز در ﻣﻌﻨﺎی »درد و ﺗﺒﺶ« ،ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ،
و ﺷﺎﻫﺪی ﻫﻢ از ﺑﻮﺷﮑﻮر ﺑﻠﺨﯽ دارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺴﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ُ

ُ

درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺰاز درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺮاز ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ داد .ﻣﻌﻨﯽ واژۀ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮدن آن و اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ،آن را ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واژۀ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ زﺑﺮ ﯾﮑﻢ »ﺗﺐ و ﺣﺮارت زاﯾﻤﺎن« ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﻢ
»ﺷﯿﺸﻪای ﺳﺮﺗﻨﮓ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪ« ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در

ُ
ﺣﺎﺷﯿﮥ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ )ﺳﻮم /۳۳۹ ،پ (۲ﺣﺪس زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺰاز ﯾﺎ ﮔﺪاز

ً
درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻌﻼ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﮔﺪاز را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ.
) .۵۷ص (۱۰۴
ﺳﯿﻪ ﻣﺎر ﮐﻮ را ﺳﺮ آﯾﺪ ﺑﮑﻮب

ز ﺳﻮراخ ﺑﯿﺠﺎن ﺷﻮد ﺑﯿﺶ ﺧﻮب

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﺑﯿﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺿﺒﻂ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﺼﻠﯽ ﻧﺪارد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺼﺮاع اول
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»ﺑﮑﻮب« ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺑﻪ ﮐﻮب« )= ﺑﺎ ﮐﻮﻓﺘﻦ( و در ﻣﺼﺮاع دوم» ...ﭘﯿﭽﺎن« ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﻮد .ﺑﻪﺟﺎی »ﺑﯿﺶ ﺧﻮب« ﻫﻢ ،ﮐﻪ ﺿﺒﻂ واﺣﺪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻓﻠﻮراﻧﺲ اﺳﺖ،
وﺟﻪ »ﺳﻮی ﭼﻮب« ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺦ ﺑﻪ »ﺳﻮی ﺧﻮب« ﺗﺼﺤﯿﻒ ﺷﺪه ...ﺑﺮﺗﺮ
ً
اﺳﺖ ...ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﻦ )ﺗﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﺑﻪ اﯾﺮان( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد :ﻣﺎری ﮐﻪ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺳﺮش ﺑﻪ ﺿﺮﺑﮥ )ﭼﻮب( ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺧﻮد از ﺳﻮراخ ﻻﻧﻪاش
ﺑﻪﺳﻮی ﭼﻮبدﺳﺘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺮاد را ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮ ﭼﺎپ ﻣﺴﮑﻮ )ص ،۲۷ش (۲۰ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺼﺮاع دوم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﺑﻪ ذوق ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﺶ
و ﺧﻮاﻧﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه ،ﻟﻔﻆ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺴﺖ اﺳﺖ .ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎر را ﺗﺎ ﺳﺮ از ﺳﻮراخ ﻧﺸﺎن داد ﺑﮑﻮب،
ﭼﻪ اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن ﺳﻮراخ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
) .۵۸ص (۱۰۴

دوان ﺳﻮی ّﻟﻬﺎک و ،ﻓﺮﺷﯿﺪورد

ز ﺧﻮاب ﺧﻮش آﻣﺪش ﺑﯿﺪار ﮐﺮد

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺰ در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ و اﺷﺎره
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ »و« ﭘﺲ از » ّﻟﻬﺎک« ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮدهام ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﺷﺶﺗﺎ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ واو ﻋﻄﻒ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺑﻌﺪ ،روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﺳﺐ ّﻟﻬﺎک ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺳﻮارش ﮐﻪ ﺧﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽدود ،اﯾﻦ ﻓﺮﺷﯿﺪورد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻧﻪ اﺳﺐ .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺣﺮف ﻋﻄﻒ را ﻧﮕﺬارﯾﻢ ،ﺑﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺐ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻫﺮ دو ﺑﺮادر ﻣﯽدود ،و آﻧﻬﺎ را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺼﺮاع
دوم و ﺑﯿﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،ﻓﺮﺷﯿﺪورد اﺳﺖ.
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) .۵۹ص (۱۰۵
ﺑﮑﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دل ﺑﭙﺨﺸﺎﻧﺪم

ﺑﻪ ﺑﯿﺸﯽ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪم

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻓﯿﮥ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻧﻮﯾﺴﺶ ُﺑﺘﺨﺸﺎﻧﺪم در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻓﻠﻮراﻧﺲ
و ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻌﻞ دو ﻣﻌﻨﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ »ﮐﻮﺷﯿﺪن«

ُ
ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺼﺪر آن ﺗﺨﺸﺶ دو ﺑﺎر در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )دوم۲۹۸ /۳۸۴ ،؛

 (۶۰۲ /۴۴۵و دﯾﮕﺮ »ﻣﻀﻄﺮب و ّ
ﻣﺸﻮش ﮐﺮدن« ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﻮاه آن در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ واژۀ ﺟﻨﺎغ )ش (۴۰ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوم ،ﮐﻪ ﺑﻪﮐﻠﯽ از ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دور اﺳﺖ ،و در ﻣﻮرد ُﺗﺨﺸﺎﻧﺪن ّ
ﺣﺘﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺮدﯾﺪ
دارد و آن را ﮔﺸﺘﮥ واژۀ دﯾﮕﺮی ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد .در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺳﻦژوزف ،ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪم آﻣﺪه

اﺳﺖ .آﻗﺎی ﭘﮋﻣﺎن ﻓﯿﺮوزﺑﺨﺶ ﻣﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ َﭘﺨﺴﺎﻧﯿﺪنَ /ﭘﺨﺸﺎﻧﯿﺪن ﮐﺮد ،ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ »ﭘﮋﻣﺮاﻧﺪن از ﻏﻢ« ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻊ داد.
) .۶۰ص (۱۰۵
ﯾﮑﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﻮدم ﻣﻦ او را روان

ﻧﻪ ﺟﻨﮕﯽﺳﻮارم اﮔﺮ ﭘﻬﻠﻮان

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی روان ،ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﯾﮕﺎﻧﮥ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻓﻠﻮراﻧﺲ اﺳﺖ،
ﻧﻮان ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ در دوازده دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻧﻮان در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل ﻧﻤﯽزﻧﺪ و دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ روان ،در ﻣﻌﻨﯽ
»روﻧﺪه ،رﻫﯽ« دور از اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
) .۶۱ص (۱۰۶
ﺳﻮی آوۀ وﺳﻤﮕﺎن ﮐﺮد روی

ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﯿﺮان ﭘﺮﺧﺎﺷﺠﻮی

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ از دو ﻧﻔﺮ ﻧﺎم رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آری ،ﺑﺮ ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ اﯾﺮاد وارد اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ :آوه و ﺳﻤﮑﻨﺎن )؟(.
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) .۶۲ص (۱۰۶
ﻫﻤﻪ رزم ﺑﺮ دﺷﺖ ﺧﻮارزم ﺑﺎد

ز ﭼﺮخ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﭼﻨﺎن رزم ﺑﺎد

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﭼﻮن ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺷﺮح ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ رخ داده ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺎد ﻧﻮﯾﺴﺶ
ﺑﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﻞ دﻋﺎﯾﯽ ﺑﺎد ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﻮد« ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺮاد اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد در ﻫﻔﺖ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ و ﺑﺎد در ﻫﺸﺖ
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺳﻦژوزف ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎد را دارد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻌﯿﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﭘﯽ ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮥ ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺎن دو ﺧﻂ ﺗﯿﺮه ﻧﻬﺎد .ﺳﻪ ﺑﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،ﻋﺒﺎرت »ﺑﺮ اﯾﻦ
رزﻣﮕﺎه آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎد« از زﺑﺎن ﮐﯿﺨﺴﺮو ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﮑﺎوس ،اﯾﻦ ﺣﺪس را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﮐﺜﺮت ﺟﻤﻼت ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده،
و در ﭘﯿﺮاﯾﺶ دوم ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﺎپ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻼت از ﭼﺸﻢ او
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
) .۶۳ص (۱۰۶
ﮐﻪ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ او ﯾﮏدﻟﻪ

اﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی ﭼﻮن ﻫﺰﺑﺮ ﯾﻠﻪ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
روﻧﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﯿﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﺒﻂ اﺻﻠﯽ »ﮐﺎﮐﻠﻪ« و ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﯾﻼن
ﺗﻮرﻧﮋاد اﻓﺮاﺳﯿﺎب اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ،ﺳﻦ ژوزف و
ﺳﻌﺪﻟﻮ ﺑﻪ »ﯾﮏدﻟﻪ« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ...ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ در
ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺸﺘﮕﯽ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران اﻓﺮاﺳﯿﺎب در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ
ﺗﻮﺟﻪ و اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ...

ً
اﺷﮑﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ روﻧﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﯿﺖﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ﻧﻮ ﯾﺴﺶ ﮐﺎﮐﻠﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
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ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ،ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ،
ﻧﻮﯾﺴﺶ دﺷﻮارﺗﺮی از ﯾﮏدﻟﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺷﺶ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو
ً
ﮔﺸﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ .در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ،ﻏﺎﻟﺒﺎ آﻧﭽﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﺎﮐﻠﻪ را در ﻣﺘﻦ
ً
ﻣﺤﺘﻤﻼ ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دو دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻓﻠﻮراﻧﺲ و ﺳﻦ ژوزف
ﻣﯽآورد ،ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن
در ﻧﻮﯾﺴﺶ ﯾﮏدﻟﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ آن ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ دﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺎﻣﺪن ﻧﺎم ﮐﺎﮐﻠﻪ در
ُ

ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﻮﯾﺴﺶ ﮐﺎﮐﻠﻪ را ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﺣﺪس زده ﺑﻮدم ،ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽداﻧﻢ و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮﺳﺖ،
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪان دارم.
) .۶۴ص (۱۰۷
ﺧﻮرش ﺑﺮد و از ﺑﯿﻢ ﺟﺎن ﺟﺎی ﺳﺎﺧﺖ

ﺑﻪ ﻏﺎر اﻧﺪرون ﺟﺎی ﭘﺎﻻی ﺳﺎﺧﺖ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﭘﺎﻻی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺐ ﯾﺪک اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻮن اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﺎری ﺑﺮ
ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﯽ ...اﺳﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد ـ و اﯾﻦ از ﺳﯿﺎق ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و اداﻣﮥ
داﺳﺘﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ـ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻠﻤﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺪ و اﻧﺪام
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،و »ﺟﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺖ« را ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﻢ :ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻦ ﺧﻮد
)اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ( ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ )ش  (۱۹ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎررﻓﺖ ﺑﺎﻻی در ﻣﻌﻨﯽ »ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺖ« ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﻻی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »اﺳﺐ« اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﻻی )= ﭘﺎﻻد( ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺐ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه رﻓﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻣﻨﺘﻔﯽ
ً
ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺴﺖ؟
ﻣﻮرد
ﻣﻌﻨﯽ
در
«
ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺑﺎﻻی
ﺟﺎی
»
ای
ﺮ
ﺑ
آﯾﺎ
ﺿﻤﻨﺎ
اﺳﺖ.
ِ
ِ
ِ
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) .۶۵ص (۱۰۷

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ّﻓﺮ ﺷﺎﻫﯽ ﺗﻮ راﺳﺖ

ز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮ راﺳﺖ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﯽ »در ﺑﻼﻏﺖ اﻏﺮاق ﺣﻤﺎﺳﻪ ،ﻣﺤﺪودۀ
ﮐﻮﭼﮑﯽ در آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،از اﯾﻦ روی ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد« و ﯾﺎ
در ﮔﺎو ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﯽ« ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ » ِ
ً
ﺣﺬف واژۀ ﺑﺨﺶ در ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﺮج« ،ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ اﯾﺮاد اﯾﺸﺎن را
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوم ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﮔﺎو را دارد.
) .۶۶ص (۱۰۸
ﻣﻨﻢ زﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺮﯾﺪونﻧﮋاد

از آن ّﻓﺮﺧﺎن ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﺪ ﻗﺒﺎد

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶ از آن ّﻓﺮﺧﺎن ﺑﻪ ز ّ
ﻣﺎﻓﺮﺧﺎن ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ در ﺑﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ

از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ زو ﻃﻬﻤﺎﺳﭗ )ﯾﮑﻢ (۱۴۷ /۱۸۹ ،ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ

ّ
ﻣﺎﻓﺮﺧﺎن ﺻﻮرت ﮐﻮﺗﺎهﺷﺪۀ ﻣﺎه ّﻓﺮﺧﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﮐﻮه اﻟﺒﺮز در ﻓﺎرس ﮐﻪ

اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﮐﯿﻘﺒﺎد ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از آن اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
) .۶۷ص (۱۰۹
ﺗﻮ ﺷﺎداندل و ﻣﺮگ ﭼﻨﮕﺎلﺗﯿﺰ
ُ

ُ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭼﻮ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن در ﮐﺮﯾﺰ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﮐﺮﯾﺰ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﻧﺠﯿﺰ ﮐﻪ در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻟﯿﺪن  ۸۴۰آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺨﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﮐﻤﯿﻦ ،ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮدن ﺷﯿﺮ« ﭘﯿﺮاﯾﺶ و ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد.
اﯾﺮاد اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ از ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﻧﻘﺪی در ﺗﺮازوی ﻧﻘﺪ | ۵۳

در ﺑﺤﺚ »ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺴﺎد ﺿﺒﻂ« )ﻧﮏ :ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ (۲۹۵ -۲۹۱ :۱۳۹۰ ،آورده اﺳﺖ.
ً
ﭘﯿﺶ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺣﻮاﺷﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ را در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده و ﺧﻮد ﺑﺎرﻫﺎ ﺻﻮرت
ً
درﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ او ﮔﻬﮕﺎه در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ او ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻣﻮﺧﺘﻦ از روش او و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از ﺣﻮاﺷﯽ ﭘﯿﺮاﯾﺶ او ،او را ﺑﻪ »ﻧﻔﻬﻤﯿﺪن« ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﺟﺎی ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ اﺳﺖ:
ﮐﺲ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺖ ﻋﻠﻢ ﺗﯿﺮ از ﻣﻦ

) .۶۸ص (۱۰۹
ﮐﻨﻮن اﻓﺴﺮ ﺷﺎه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﮐﻪ ﻣﺮا ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﮑﺮد

ْ
ﺑﭙﺮﺳﺘﯽ ،ﺑﻮد ﺷﺎه ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن؟!

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺻﻮرت ﺑﭙﻮﺷﯽ در اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺦ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺒﻮﺳﯽ در ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ
ً
دﯾﮕﺮ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻮﺳﯽ »آرزو ﮐﻨﯽ« ...درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺤﺘﻤﻼ
ﻫﻤﯿﻦ ﺿﺒﻂ در ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺒﻮﺳﯽ و ﺑﭙﻮﺷﯽ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﮕﺎه ﺷﮑﻞ ﺧﻂ ﺑﭙﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺸﺘﮥ ﺑﭙﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﻪ ﮔﺸﺘﮥ ﺑﯿﻮﺳﯽ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺑﺒﻮﺳﯽ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮔﺸﺘﮥ ﺑﯿﻮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﺑﻮﺳﯿﺪن اﻓﺴﺮ )ﭘﺎدﺷﺎه(« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ
دﺳﺘﺒﺮد ﮐﺎﺗﺒﺎن ،ﺳﺎﮐﻦ اﻓﺘﺎدن ﺣﺮﻓﯽ در واژه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎر دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ رﻓﻊ
ﺳﮑﻮن ﺣﺮف س ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻧﻮﯾﺴﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ
ـ و ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﯿﻮﺳﯽ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ ـ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ از »ﭘﺮﺳﺘﯿﺪن اﻓﺴﺮ
ﺷﺎه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن« ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ »از ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﯿﺮون آﻣﺪن و ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ« ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ،ﻧﻪ »آرزو ﮐﺮدن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن«،
ً
ً
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻧﯿﺰ ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎه روم درﻣﯽآﯾﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻮس »ﮐﺸﻒ«
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ﯾﮏ واژۀ ﺗﺎزه ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺘﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ » ّ
ﮐﺸﻔﯿﺎت« ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
) .۶۹ص (۱۰۹
ﻧﯿﺎﯾﺪ

ﭘﺪﯾﺪار

ﭘﯿﺮوزهﯾﯽ

ﻧﮑﻮرﻓﺘﻨﯽ

ﮔﺮ

دلاﻓﺮوزهﯾﯽ

ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ ،ﻗﻮاﻓﯽ ﭘﯿﺮوزی ـ دلاﻓﺮوزی آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﭼﺮا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،وزن ﺑﯿﺖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎﺗﺒﺎن ﮔﺎه در ﮐﺘﺎﺑﺖ واﮐﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ه و ﯾﺎ ی ،ﻣﯿﺎن دو واﮐﻪ را ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ،
از اﯾﻦ رو در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮوز ﯾﯽ ـ دلاﻓﺮوز ﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﭘﯿﺮوزهﯾﯽ ـ دلاﻓﺮوزهﯾﯽ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
) .۷۰ص (۱۱۰
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎم ﯾﻞ را ﻧﺨﻮاﻧﻢ دﻟﯿﺮ

ﮐﺰو ﺑﯿﺸﻪ ﺑﮕﺬاﺷﺘﯽ ّﻧﺮه ﺷﯿﺮ

اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از دو دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ،ﺑﺨﻮاﻧﻢ را درﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن
»در اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﺮو و ﻧﮋادﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﯽﻧﺎزد و ﭼﻮن در ﺑﯿﺖ ﺑﻌﺪ
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎری از ﺳﺎم اﺳﺖ )ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻣﻨﻢ زو ﮐﻨﻮن ﯾﺎدﮔﺎر( ،ﻣﻨﻄﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﺖ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎی ﺧﻮد را ﯾﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ او را ﺧﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺘﻢ ﻧﯿﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺳﺎم را ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد دﻟﯿﺮ
ً
ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد .در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺳﺎم اﺻﻼ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ
ﺳﺨﻦ رﺳﺘﻢ اﺳﺖ .رﺳﺘﻢ آﻧﭽﻨﺎن دﻟﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﺮی ﺳﺎم ،ﮐﻪ ﺷﯿﺮ از ﺗﺮس
او از ﺑﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺶ دﻟﯿﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﻟﻔﻆ ﺳﺴﺖ اﺳﺖ.
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) .۷۱ص (۱۱۰
ﺑﺘﺎﺑﻢ ﻫﻤﯽ ﺳﺮ از اﺳﭙﻨﺪﯾﺎر
ُ

از آن زور و آن ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺎرزار

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﺗﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﯽ« ﭘﯿﺮاﯾﺶ
ﻗﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺸﺶ در ﻣﻌﻨﯽ »ﻧﺼﯿﺐ« درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
) .۷۲ص (۱۱۰
ﺑﮑﺮدار

ﺷﺎه آﻓﺮﯾﺪون

ﺑﻮد

ﭼﻮ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﻮد

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﺨﺶ )ﻗﺼﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ از ﺧﺎﻧﺪان رﺳﺘﻢ( و ﭼﻨﺪ
ﺑﯿﺖ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﺧﻮنﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮﯾﺪون و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ...از ّ
ﺿﺤﺎک و ﺳﻠﻢ و ﺗﻮر و...
اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺦ» ،ﺑﺒﺎﺷﺪ« ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﻣﺼﺮاع را ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮاه )ﺧﻮن ﺑﻪﻧﺎﺣﻖرﯾﺨﺘﻪ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺠﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ) :اﻧﺴﺎن ﻧﮋاده( اﮔﺮ ﺧﻮن ِ

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ،ﻗﺎﺗﻞ« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻔﺖ ﻧﯿﮏ ﺷﻤﺮده
ً
ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ذاﺗﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دارد ،وﻟﯽ ﻓﺮﯾﺪون و ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ
ً
ﭼﻮن اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﭘﺪران ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎﺣﻖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ذاﺗﺎ ﺧﻮﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ادای وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
) .۷۳ص (۱۱۱
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺮاوانﺧﻮرش ﺗﻨﺪرﺳﺖ

ﺑﺰرگ آﻧﮑﻪ او ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻧﺠﺴﺖ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺖ ـ ﮐﻪ ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻢ در اﻓﺰودهﻫﺎی ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی
ﺑﺨﺶ اﺳﮑﻨﺪر ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ـ ﺿﺒﻂ » ُﺑﺠﺴﺖ« ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ُﺑﺠﺴﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪی زاﺋﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ُﻧﺠﺴﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻬﯽ دارد؛
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺰرگ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻢﺧﻮاره و ﺗﻨﺪرﺳﺖ اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﺴﺘﻦ درﻣﺎن
ﻧﺪارد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﺻﻮرت درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ و دارد.
) .۷۴ص (۱۱۱
ﮐﺰﯾﻦ ﻣﮋده دادﯾﻢ رﺳﻢ ﺧﺮاج

ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ُﺑﺪ از ﺷﺎه ﺑﺎ ّﻓﺮ و ﺗﺎج

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دادﯾﻢ رﺳﻢ ﺧﺮاج ﺑﻪ داد و ﻧﯿﻢ ﺧﺮاج ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ
ﺷﻮد ،و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ:
ﻣﻨﻈﻮر از »ﻧﯿﻢ ﺧﺮاج« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ،در ﺳﺎل ۴۰۱ق ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎی
ﺳﺨﺖ آن ﺳﺎل ﺑﻪﺟﺎی ﺧﺮاج ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﻢ آن را ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺑﻮد. ...

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﻮﯾﺴﺶ ﻧﯿﻢ ﺧﺮاج و ﺗﻮﺿﯿﺢ آن را ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﯿﻢ ﺧﺮاج«
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺼﺮاع ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری دارد .ﺷﺎﯾﺪ »از اﯾﻦ ﻣﮋدۀ دادِ :
ﺑﻮده اﺳﺖ.

) .۷۵ص (۱۱۲
ﮐﻨﯿﺰک ﺑﻪ دادار ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد

ﺑﻪ ُز ّﻧﺎر ّ
ﺷﻤﺎش و ﻫﻔﺘﺎدﮐﺮد

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﭘﺲ از ّ
ﺷﻤﺎش ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واو ﻋﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﻣﯿﺪﺳﺎﻻر را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ّدوم دﭼﺎر ﺳﻬﻮ ﻗﻠﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
) .۷۶ص (۱۱۲
ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ او ﺧﻮار ﮔﺸﺖ

ﻫﻤﻪ رﺳﻢ ﺷﺎﯾﯿﺶ ﺑﯿﮑﺎر ﮔﺸﺖ

ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺎﯾﯿﺶ ﺑﻪﺟﺎی ﺷﺎﻫﯿﺶ ﺳﻬﻮ ﭼﺎﭘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
آری ،ﺻﻮرت ﺷﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
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) .۷۷ص (۱۱۳
ﺑﺮآورد زاغ ﮐﻤﺎن را ﺑﻪ زه

ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﺴﺖ و ﺳﻪ ﺑﺮزد ﮔﺮه

ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻣﺼﺮاع دوم ﺑﺮ را َﭘﺮ ﺧﻮاﻧﺪ؟
ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺼﺮاع داوری ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد.
) .۷۸ص (۱۱۳
ﭼﻮ ﭘﺎی و رﮐﯿﺐ و ﺑﺮ و ﯾﺎل ﺗﻮ

ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮرش و دﺳﺖ و ﮐﻮﭘﺎل ﺗﻮ

ﺷﻮرش دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺣﺮﮐﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺷﻮرش و دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﺶ
ِ

دادن دﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﮐﻮﭘﺎل« ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﻮرش

و ﺳﻮزش )در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ( را ﭼﻨﺪان اﺳﺘﻮار ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن او
ﺷﻮرش
ِ
دﺳﺖ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ دﺳﺖ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻌﻨﯽ »ﻗﺪرت،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ« آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﺶ ﮔﺮدش ﻟﻔﻆ ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ
در ﯾﮏ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﮔﺸﺘﮕﯽ آن ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،ﺑﺎ واو ﻋﻄﻒ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
) .۷۹ص (۱۱۴
ﺑﭙﯿﭽﯽ

ز

ﭘﺎداﻓﺮه

اﯾﺰدی

ﻫﻢ از ﮐﺮدۀ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪی

اﯾﺸﺎن ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت »ﮐﺮدۀ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪی« از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﻮری ﺗﺮﮐﯿﺐ
درﺳﺖ و ﺑﻪﻗﺎﻋﺪهای ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻧﻮﯾﺴﺶ »ﮐﺮده ﮐﺮدارﻫﺎی ﺑﺪی« را ،ﮐﻪ در ﺳﻪ
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮاﯾﺶ دارد.
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) .۸۰ص (۱۱۴
ُﭼﻦ از ﺧﺎک ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻨﺪه ﮐﺮد

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﯿﻮﻣﺮت را زﻧﺪه ﮐﺮد

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺎ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺼﺮاع ،ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﺗﺎ ،اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آﻓﺮﯾﻨﺶ از ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮔﯿﺎه و ﺟﺎﻧﻮر ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮان ﭘﺮوردﮔﺎرﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را
آﻓﺮﯾﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﮔﯿﻮﻣﺮت ﺑﻮد )در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد،
ﮔﯿﻮﻣﺮت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺴﺎن؛ وﻟﯽ در ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﺰارش اوﺳﺘﺎ و

ﺧﺪاﯾﻨﺎﻣﻪﻫﺎی زردﺷﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ در دﯾﺒﺎﭼﮥ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﺟﺎﻧﻮران آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﺨﻮاﻫﺪ از او ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺮدﮔﺎر )ﯾﮑﻢ ،(۵۷ /۳ ،وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ،ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺴﺎن ،از
»وﻇﯿﻔﻪ« آزاد اﺳﺖ ،ﻧﻪ از »ﻓﺮﻣﺎن« .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،ﻧﻪ ﻣﺼﺮاع
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﯽ دارد و ﻧﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺼﺮاع ﭘﯿﻮﻧﺪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
) .۸۱ص (۱۱۴
زن ﭘﯿﺮ ﮔﻔﺘﺎر اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪ

ﯾﮑﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﻏﺮﺑﺎل ﭘﯿﺶ آورﯾﺪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ّدوم ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮﺧﯽ واژهﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻧﺮﻣﯿﺪه
) /ﻣﻤﺎل( آﻣﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ،ﺻﻮرت
ﻏﺮﺑﯿﻞ ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺣﻖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
) .۸۲ص (۱۱۵
دو ﻟﺐ ﺳﺮخ و ﺑﯿﻨﯽ ﭼﻮ ﺗﯿﻎ دژم

دو ﺑﯿﺠﺎده ﺧﻨﺪان ،دو ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻬﻢ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻓﯿﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ درم ـ دژم ﺑﯿﺎﯾﺪ.
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درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﻎ دژم درﺳﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﯿﻎ درم ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺖ
ﺗﻨﮓ ﻫﻢ« ،ﺗﻮﺻﯿﻒ زﯾﺒﺎﯾﯽ
)ش .(۲۰در ﻣﺼﺮاع دوم ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻬﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﭼﺸﻢﻫﺎی ِ
ﭼﯿﻨﯽ ـ ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دژم ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﯽﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ

و ﻧﻮﯾﺴﺶ دﺷﻮارﺗﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻨﺠﺎ داوری ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
) .۸۳ص (۱۱۵
ﻫﻤﯽ ﺗﺎﺧﺖ ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ﮔﺮد راغ

ُ
ﻓﺮوﻫﺸﺘﻪ از ﺑﺎره ّزرﯾﻦ ﮐﻨﺎغ

اﯾﺸﺎن در ﻣﺼﺮاع دوم ﺟﻨﺎغ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ اﯾﻦ زﯾﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۹در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ

ﮐﻪ َﺟﻨﺎغ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻠﯽ آن »ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺟﻠﻮی زﯾﻦ اﺳﺐ« اﺳﺖ ،و اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮی
زﯾﻨﺖ
ﺳﯿﻨﮥ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم را دارد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ » ِ
ُ
زﯾﻦ ﮐﻪ از اﺳﺐ آوﯾﺰان ﮐﻨﻨﺪ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﮔﺸﺘﮥ ﮐﻨﺎغ اﺳﺖ،
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
) .۸۴ص (۱۱۶
ﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺮاﮔﻨﺪ ﻣﺸﮏ و ﮔﻼب

ﺷﺪ آن ﺗﺸﺖ ﺑﯽژﻧﮓ ﭼﻮن آﻓﺘﺎب

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽژﻧﮓ ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﯽزﻧﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه داوری ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
) .۸۵ص (۱۱۶
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﯽﺑﺮ ﭼﻮ ﻧﯿﺮو ﮐﻨﯽ

روان و ﺧﺮد را ﭘﯽآﻫﻮ ﮐﻨﯽ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﭘﯽآﻫﻮ ﺑﻪ ﺑﯽآﻫﻮ ﯾﺎ ﺑﺮُ /ﭘﺮآﻫﻮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺮدد.
اﮔﺮ در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ »ﻧﯿﺮو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی« ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﺸﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
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»ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ آن« ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﺼﺮاع دوم ﺑﯽآﻫﻮ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻦ از آن ﭼﯿﺰ« ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،در ﻣﺼﺮاع دوم ﺑﺮآﻫﻮ ﯾﺎ ُﭘﺮآﻫﻮ

ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻮاری ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را »ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن« ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﻣﺼﺮاع دوم ﭘﯽآﻫﻮ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »راﻧﺪن و ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن« ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﮑﺮار ﻫﻤﺎن اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرۀ  ۳۱درﺑﺎرۀ آن ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﺪ؛ وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻧﯿﺰ داوری ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ ﻣﺠﻬﻮل ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽآﻫﻮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
) .۸۶ص (۱۱۷

ز ﮐﺎﻓﻮر ﻣﻨﺜﻮر و ﻣﺎء َﻣﻌﯿﻦ

درﺧﺖ ﺑﻬﺸﺖ و ﻣﯽ و اﻧﮕﺒﯿﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﻮر ﻣﻨﺜﻮر ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻓﻮر ﻓﻨﺼﻮر ،و آن ﻧﺎم ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
ﮐﺎﻓﻮر ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺪاﺷﺖ و اﮐﻨﻮن آﻣﻮﺧﺖ.
) .۸۷ص (۱۱۷

ّ
ﺑﻪ دﯾﻦ ﮐﻬﻦ ﮔﻮﯾﻢ ار دﯾﻦ ﻧﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮد ﭘﯿﺸﺮو
ﻣﺮا ﮔﺮ
ِ
ِ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮاع دوم ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎﯾﺪ» :ز دﯾﻦ ﮐﻬﻦ ﮔﯿﺮم اﯾﻦ دﯾﻦ ﻧﻮ«،

و آن را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ:

اﮔﺮ ﻣﻦ )رﺳﺘﻢ ّﻓﺮﺧﺰاد( ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ّ
ﻣﺤﻤﺪص اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻢ و ﺑﻪﺟﺎی دﯾﻦ ﮐﻬﻦ زرﺗﺸﺘﯽ،
دﯾﻦ ﻧﻮﻇﻬﻮر اﺳﻼم را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻢ )ﺑﺎز( ﮔﺮدش ﻓﻠﮏ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه آن را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪص ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوی از دﯾﻦ ﺑﻬﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﺎ از دﯾﻦ اﺳﻼم؛ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﭼﺮخ ﮐﮋرﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺮ ﺑﺪرﻓﺘﺎری
دارد« .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﯿﺮاﯾﺶ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد.
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) .۸۸ص (۱۱۸

ُ
ده و دو ﻫﺰار اﻧﮕﺒﯿﻦ ﺧﻤﺒﺮه
ُ

َ ُ

ﺑﻪ دزﻫﺎ ﮐﺸﻨﺪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﮑﺴﺮه

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺧﻤﺒﺮه ﻧﻮﯾﺴﺶ ﮐﻨﺪره ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﺮ دو واژه ﻣﻌﻨﯽ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان داوری ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮد.
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ب .ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻆﻫﺎ
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرۀ  ،۸۸ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻆﻫﺎ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ،
ً
و ﺟﻤﻌﺎ  ۴۷ﻧﮑﺘﻪ را ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرۀ  ،۱۵ﺷﻤﺎرۀ  ۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۵۷ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻮ ﺗﻨﻬﺎ در
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری رخ داده ﯾﺎ ده ﻧﮑﺘﻪ از ﻧﻘﺪ اﯾﺸﺎن در ﭼﺎپ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در زﯾﺮ،
ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺪازد.
) .۱ص (۱۱۹
دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﮐﺰ دو ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن

ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﮔﺸﺎدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎن

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ﺻﺎﻣﺖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ )ی( ﻣﯿﺎن ﻣﻀﺎف و ﻣﻀﺎف اﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ و ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﻆ آن
در ﮔﻮﯾﺶ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت  eyﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺎ ﺣﺮف )ی( ﻧﻮﺷﺘﻪ /ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺶ اﯾﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻬﻦ  iyاﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﮔﻮﯾﺶ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺮاﯾﺸﮕﺮان
رﺳﻢ اﺳﺖ ،ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺟﺰ وﯾﺮان ﮐﺮدن وزن
ﻧﺘﯿﺠﮥ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ی

ﺑﻪ ﻧﯿﺎز وزن اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
آﯾﺎ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺣﺮﻓﯽ را ﺑﻪ ﻧﯿﺎز وزن اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ؟
) .۲ص (۱۱۹
از ﺳﻪ ﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺖﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
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ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ذوق ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ »؟!« ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﺷﻮد.
) .۳ص (۱۱۹
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺎﻻر دﯾﺪ
ﻫﻮل ﮔﻔﺘﺎر دﯾﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده آن
ِ
ِ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﻮل ﺻﻔﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﮐﺴﺮۀ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻮل ﺟﺎی و ﻫﻮل ﮐﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
) .۴ص (۱۲۰
ﮐﻤﻨﺪی ﺑﯿﻨﺪاﺧﺖ از دﺳﺖ ،ﺷﺴﺖ

زﻣﺎﻧﻪ

ﻣﺮا

ﺑﺎژﮔﻮﻧﻪ

ﺑﺒﺴﺖ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ دﺳﺖ را ﺑﻪ ﮐﺴﺮۀ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﻓﺎﻋﻞ را زﻣﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻟﻄﻔﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺴﺖ را ﻓﺎﻋﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻣﻀﻤﻮن
ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﺼﺮاع را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
) .۵ص (۱۲۰
ﮐﺠﺎ

ﺧﺎﺳﺘﯽ

ُ
ﮔﺮداﻓﺮاﺳﯿﺎب
َ

ﻫﻤﻪ ﺧﻮن ﺷﺪی دﺷﺖ ﭼﻮن رود

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺮد ﯾﻌﻨﯽ »ﻏﺒﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز
اﻓﺮاﺳﯿﺎب« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺎﻟﺐ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﻟﻔﻈﯽ ﺣﻤﺎﺳﯽﺗﺮ.
) .۶ص (۱۲۰

ﻧﺸﺎن داد ﻣﻮﺑﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ّﻓﺮﺧﺎن

ﯾﮑﯽ ﺷﺎه ﺑﺎ ّﻓﺮ و ﺑﺨﺖ ﺟﻮان

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ّ
ﻣﺎﻓﺮﺧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮓ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﻧﮏ .ﺑﺨﺶ اﻟﻒ ،ﺷﻤﺎرۀ .۷۰
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) .۷ص (۱۲۰
ﺑﮕﺮﯾﺪ ﺗﻮ را آﻧﮑﻪ زاﯾﻨﺪه ﺑﻮد
ُ

َ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻮد؟ ار ﮔﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻮد

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع دوم ﮔﺰاﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
ً
در ﭼﺎپﻫﺎی ﭘﯿﺸﻦ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،و ﮐﻼ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﮔﺰﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ اﻣﺮوزی
ﺑﻪ زﺑﺮ ﯾﮑﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در
ﭘﯿﺮاﯾﺶ ّدوم ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺧﻮاﻧﺶ درﺳﺖ و ﮐﻬﻦ آن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ُ

ﮔﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﻢ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﻨﺪه« )ﯾﮑﻢ (۳۰۰ /۲۷۳ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
َ

ﮔﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ زﺑﺮ ﯾﮑﻢ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻧﯿﺶزﻧﻨﺪه« .وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ از ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺳﻬﻮ ﻗﻠﻢ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ.
) .۸ص (۱۲۱
َ
ﭼﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ اﻧﺪر آورد ﮔﺮد

ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺧﻢ اﻧﺪر ﻣﯿﺎﻧﺶ ﻓﺴﺮد

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﮔﺮد را در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و »ﺷﺘﺎﺑﺎن« ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ دﮐﺘﺮ
َ
ُ
ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﭼﻨﺪ ﭼﺎپ دﯾﮕﺮ»ﮔﺮد« اﺳﺖ ...ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »ﮔﺮد« ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در
ﻣﻌﻨﺎی »ﺷﺘﺎﺑﺎن« ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ادات ﺗﺸﺒﯿﻪ ...ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮود ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮔﺮد
ﻣﺪورِ /
ﻣﯽﺷﻮد » ِﮔﺮد« ﺑﻪ ﮐﺴﺮ »گ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد : ...ﭼﻨﺎن او را در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ِ
ﮐﻤﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺴﺖ ﮐﻪ. ...

ﻧﺨﺴﺖ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﻪ دﺳﺘﻮری ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﺪ،
ﺗﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﺮد در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ّدوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای
»ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﮔﺮد درآوردن« ﮔﻮاه دﯾﮕﺮی از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮ داده ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻨﺠﺎ و ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻓﯿﮥ ّدوم اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﻓﻌﻞ اﻓﺴﺮدن در
ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺮ س اﺳﺖ ،و در ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭘﯿﺶ .ﺧﻮاﻧﺶ اﻣﺮوزی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦ
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اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ در اﺷﻌﺎر ﺳﻨﺎﺋﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﻮﻟﻮی آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ )ص(۴۳-۴۲

ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﭼﻨﺪ ﮔﻮاه از ﺳﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻪ ﻣﺜﺎل آﺧﺮ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ اﻓﺴﺮدن ﺑﺎ ّ
ﺿﻢ ﺳﯿﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ اﻣﺮوزی ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﻠﻔﻆ اﯾﻦ واژه را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺳﯿﻦ داﻧﺴﺖ و در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻆ ّدوم ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدن /ﻓﺴﺮدن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ زﺑﺮ
ﺣﺮف س ﺧﻮاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو در ﺑﯿﺖ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،اﮔﺮ ﻗﺎﻓﯿﮥ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﻢ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺖ آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﻢ ﺧﻮاﻧﺪ،
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﻓﯿﮥ ّدوم را ﻧﯿﺰ ﺧﻼف ﺗﻮﺻﯿﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ س ﻧﻮﺷﺖ )دوم(۲۶۵ /۸۷ ،؛
وﻟﯽ در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ّدوم ﺑﺮای اﺻﻼح ﻗﺎﻓﯿﮥ ّدوم ،ﻗﺎﻓﯿﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﺑﻪ زﺑﺮ ﯾﮑﻢ ﺧﻮاﻧﺪ

)ﯾﮑﻢ (۲۶۶ /۲۴۵ ،و ﮔﺮد را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﭼﻮ ﮔﺮد ،ﺷﺘﺎﺑﺎن« ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮ ﯾﯿﻢ ﮐﻪ
ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺎﻓﯿﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﺎ در ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﮐﺮده
و ﯾﺎ ﻗﺎﻓﯿﮥ ّدوم را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺣﺮف س ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ ّ
ﺗﺤﻮل
ﺑﻌﺪی آن در ﻓﺎرﺳﯽ .ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮاه دﯾﮕﺮ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ )ﮔﻮاهﻫﺎ را از ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽآورم(:
ﯾﮑﯽ اﺑﺮ ﺗﻨﺪ اﻧﺪرآﻣﺪ ﭼﻮ ﮔﺮد

ز ﺳﺮﻣﺎ ﻫﻤﯽ ﻟﺐ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﻓﺴﺮد
ﺳﻮم۵۸۳ /۶۳ ،

ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻓﯿﻪ دﮔﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻗﺎﻓﯿﮥ ّدوم ﺑﻪ زﺑﺮ ﺣﺮف س اﺳﺖ.
در ﭼﺎپ ﻣﻮل ) (۱۰۱۶ /۱۳اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﯾﮑﯽ اﺑﺮ ﺗﻨﺪ اﻧﺪرآﻣﺪ ﻧﻪ ﺧﺮد

ز ﺳﺮدی ﻫﻤﯽ آب ﺑﺮ ﻫﻢ ﻓﺴﺮد

ً
در اﯾﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻗﺎﻓﯿﮥ دوم را ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ دوم
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻣﺎ دﮔﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﺪارد ،وﻟﯽ در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ
ﺳﻦژوزف ﻗﺎﻓﯿﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﮑﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ِﮔﺮد )ﺑﻪ زﯾﺮ گ( ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﻗﺎﻓﯿﮥ دوم
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ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺮ س ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮔﻮاه دﯾﮕﺮ:
ﭼﻮ ﺑﺮ ﻧﯿﺰهﻫﺎ دﺳﺖﻫﺎﺷﺎن ﻓﺴﺮد

ز ﻫﺮ ﺳﻮ ﺳﭙﺎه اﻧﺪآرﻧﺪ ﮔﺮد
ﺳﻮم۳۶۰ /۱۲۷ ،

در اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﻗﺎﻓﯿﮥ دوم را ﺑﻪ زﺑﺮ ﯾﮑﻢ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺷﺘﺎﺑﺎن« ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﻗﺎﻓﯿﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ
زﺑﺮ ﺣﺮف س و ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻮرت ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻗﺎﻓﯿﮥ دوم را ﺑﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﻢ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﺷﺎﻋﺮ ﯾﺎ ﺑﺎز در ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﮐﺮده ،و ﯾﺎ ﻗﺎﻓﯿﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺣﺮف س

ً
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ دﮔﺮﻧﻮﺷﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻗﺎﻓﯿﮥ دوم را ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺮ ﯾﮑﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

و ﻫﻢ ﺑﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻪ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﮐﻞ ﻣﺼﺮاع دوم را ﻋﻮض ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎز
ﻓﻌﻞ اﻓﺴﺮدن /ﻓﺴﺮدن را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺘﺄﺧﺮ آن ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺣﺮف س ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻧﯿﺎرﺳﺖ ﺑﻨﻤﻮد ﮐﺲ دﺳﺘﺒﺮد .در دو ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﯾﺰدﮔﺮد را ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ زﯾﺮ گ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺴﺮد ﻗﺎﻓﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﮐﻪ ﭼﻮﻧﺎن ﺷﺪﯾﻢ از ﺑﺪ ﯾﺰدﮔﺮد

ﮐﻪ ﺧﻮن در دل ﻧﺎﻣﺪاران ﻓﺴﺮد
ﺷﺸﻢ۶۵ /۴۲۰ ،

ﺑﯿﺎﻣﺪ

ﺑﻨﺰد

ﭘﺪر

ﯾﺰدﮔﺮد

ﭼﻮ دﯾﺪش ،ﮐﻒ اﻧﺪر دﻫﺎﻧﺶ ﻓﺴﺮد
ﺷﺸﻢ۲۵۸۵ /۶۱۴ ،

در اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮ ﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ در ﻗﺎﻓﯿﻪ اﻫﻤﺎل ﮐﺮده و ﯾﺰدﮔﺮد را ﺑﻪ زﺑﺮ
ﺣﺮف گ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﻓﻌﻞ اﻓﺴﺮدن /ﻓﺴﺮدن را ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﻧﺶ ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ
و ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﺑﻪ زﯾﺮ س ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،در ﭼﺎرﭼﻮب
ﯾﮏ واژه ،ﯾﮏ ﻣﺼﺮاع و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از آن ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و از اﯾﻦ رو
ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺰرگﺗﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮاع ﻣﻮرد
ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻪ دﺳﺘﻮری و ﻣﻌﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺷﻮد ،و ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻮاه ﻣﻮﺛﻘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺄﯾﯿﺪ آن اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

ﻧﻘﺪی در ﺗﺮازوی ﻧﻘﺪ | ۶۷

آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮد راﺳﺘﯽﭘﻮر ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮای ﭼﺎپ ،در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎرۀ ِﮔﺮد آوردهاﻧﺪ ،ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽآورم:

ً
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ دادهاﻧﺪ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻮد :آﻧﮕﻮﻧﻪ او را در ﻣﯿﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮد )= آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮد او درآورد(

ﺻﻔﺖ »ﺣﻠﻘﻪ« ،ﮐﻪ ﻗﯿﺪ اﺳﺖ.
ﮐﻪ . ...در واﻗﻊ » ِﮔﺮد« ﻧﻪ ِ

ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺮد در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت از ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ» :ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ درآوﯾﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دامﻫﺎء

او ،و ﮔﺮد درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻣﮑﺮﻫﺎء ﺳﺨﺖ او )ﺗﺮﺟﻤﮥ :و ّ
ﺗﮑﻨﻔﺘﮑﻢ ﻏﻮاﺋﻠﻪ؛ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
ِ

ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ،از ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺰﯾﺰاﷲ ﺟﻮﯾﻨﯽ .ج،۲

ص» .(۱۵۵ -۱۵۴ﮔﺮد درآوردن« ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺪی »ﮔﺮد درآﻣﺪن« اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﮥ
»اﺣﺎﻃﻪ« در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎجاﻟﻤﺼﺎدر و ﮐﺘﺎباﻟﻤﺼﺎدر( آﻣﺪه اﺳﺖ.

) .۹ص (۱۲۱
ﺑﯿﺎﻣﺪ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و زﯾﻦ ﺑﺮﻧﻬﺎد

ﺷﺪ از رﺧﺶ ،رﺧﺸﺎن و از ﺷﺎه ﺷﺎد

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﭼﻮن در اﺑﯿﺎت ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ رﺧﺸﺎن ﺻﻔﺖ رﺧﺶ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت
رﺧﺶ رﺧﺸﺎن( ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
) ِ

اﯾﺸﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﻮاه آن را در ﺣﺎﺷﯿﻪ آوردهاﻧﺪ.

رﺧﺶ رﺧﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ؛
رﺧﺶ رﺧﺸﻨﺪه و ﭼﻬﺎر ﺑﺎر
ِ
در ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻟﻒ ،ﺳﻪ ﺑﺎر ِ

وﻟﯽ ﺟﺰ در ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣﺘﻦ ﻣﺎ ،در ﻫﯿﭻﯾﮏ ازﻫﻔﺖ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ،در ﮐﻨﺎر رﺧﺶ
ً
ﻣﻔﻌﻮل دﯾﮕﺮی )ﻣﺜﻼ ﺷﺎه( ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ ذوق ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،در ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ اﮔﺮ

رﺧﺸﺎن را ﺻﻔﺖ رﺧﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻟﻄﻔﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺎﺳﺐ در
ﻟﻔﻆ ،رﺧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎه ﺑﺪون ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و رﺧﺸﺎن و ﺷﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﺘﻢ
ً
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻧﻮﻟﺪﮐﻪ ) (1920: 70ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺼﺮاع را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ از ﺗﻔﺎوت ذوق اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل.
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) .۱۰ص (۱۲۱
ُ
ﮔﻮ ﭘﯿﻠﺘﻦ
ﭼﻮ دﯾﺪﻧﺪ ﮔ ِﺮد ِ

ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺪاران ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺠﻤﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎپﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺣﺮف گ را در ﮔﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ زﺑﺮ و
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ:

ً
ُ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮد ﮔﻮﻧﻪای ﺣﺸﻮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮی در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
َ
ﻧﺪارد ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﯾﮑﯽ از دو ﺧﻮاﻧﺶ ِﮔﺮد و ﮔﺮد را ﭘﯿﺸﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ِﮔﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »اﻃﺮاف ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن« ﭼﯿﺰی ﺳﺮدرﻧﻤﯽآورد؛
َ
درﺳﺘﯽ ﻫﻤﺎن
اﺣﺘﻤﺎل
رو
اﯾﻦ
از
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﺘﻢ در ﺣﺎل ﺗﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮد
ِ
ُﮔﺮد )ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﻢ( ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻧﯿﺰ ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ

ﭼﻨﺪان دﻟﺨﻮاه ﻧﯿﺴﺖ ،و از اﯾﻦ رو ﮔﺮد را ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮ ره و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدان ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ

ً
)در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﻮرت ﮔﺮد در

دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﻓﻠﻮراﻧﺲ ،ﻟﻨﺪن  ،۶۷۵ﺳﻦ ژوزف ،ﻗﺎﻫﺮۀ  ،۷۴۱و واﺗﯿﮑﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ(.
) .۱۱ص (۱۲۲
ﻏﻤﯽ ﮔﺸﺖ ،رﺳﺘﻢ ﺑﯿﺎزﯾﺪ ﭼﻨﮓ

ﮔﺮﻓﺘﺶ ﺑﺮ و ﯾﺎل ﺟﻨﮕﯽ ﭘﻠﻨﮓ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ وﯾﺮﮔﻮل را ﭘﺲ از رﺳﺘﻢ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﯿﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
رﺳﺘﻢ ـ ﮐﻪ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﺒﺮدش ﺑﺎ ﺳﻬﺮاب و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردن از او ـ ﻏﻤﯿﻦ
و آزرده ﺑﻮد ،دﺳﺖ دراز ﮐﺮد و. ...

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ،آزردﮔﯽ رﺳﺘﻢ از ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد و ﺑﺮﺗﺮی زور ﺣﺮﯾﻒ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺮوزی
رﺳﺘﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺑﯿﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺳﺮاﻓﺮازﺳﻬﺮاب ﺑﺎ زور دﺳﺖ

ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﺳﭙﻬﺮ ﺑﻠﻨﺪش ﺑﺒﺴﺖ

ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﻬﺮاب اﺳﺖ ﮐﻪ زورش ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻏﻤﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺘﻢ
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ﺑﺮ او ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﮕﺎرﻧﺪه داوری ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد
»ﻏﻤﯽ ﮔﺸﺘﻦ« و »ﻏﻤﯽ ﺷﺪن« در ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻟﻒ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﺮﺳﯿﻢ.
) .۱۲ص (۱۲۲

ﯾﮑﯽ ﻣﺮد ُﺑﺪ ﻧﺎم او ﻫ َ
زدوده دل و دور ﮔﺸﺘﻪ ز ﺑﺪ
ﺮزﺑﺪ
ِ
ّ
ﺗﻔﻀﻠﯽَ ،ﻫ َ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺧﻮاﻧﺶ روانﺷﺎد دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ
ﺮزﺑﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺶ اﯾﻦ واژه را از ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ ﮔﺮﻓﺘﻪام ،وﻟﯽ در آن ﺳﻬﻮ ﻗﻠﻢ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﭗ راه
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
) .۱۳ص (۱۲۲
ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ زه آرد ﮐﻤﺎن

ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﻪ زه ﺗﯿﺮه ﺷﺪ ﺑﺪﮔﻤﺎن

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ ﻃﯿﺮه آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﺗﯿﺮه اﺳﺖ.
در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎی ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دارابﻧﺎﻣﮥ ﻃﺮﺳﻮﺳﯽ ،ﻧﯿﺰ ﮔﺎه واژۀ ﻋﺮﺑﯽ
آﻣﺪه و ﮔﺎه واژۀ ﻓﺎرﺳﯽ .وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺣﺘﻤﺎل درﺳﺘﯽ ﻃﯿﺮه زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ واژه ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر ،و آن ﻧﯿﺰ در ﻧﯿﻤﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎ ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ داوری ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﯿﺮه را ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
) .۱۴ص (۱۲۳
ﭼﺮا ﺑﺮ ﮔﻤﺎن زﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﯿﺪ

ُ
ُدم ﻣﺎر ﺧﯿﺮه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﺪ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻓﯿﮥ دوم را ﺑﻪ زﺑﺮ ﯾﮑﻢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ:

زﯾﺮا ﮔﺰﯾﺪن )ﺑﻪ دﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻦ( ُدم ﻣﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ و ﺣﻤﻠﮥ آن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻌﺒﯿﺮ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )ﺳﭙﺮدن ُد ِم ﻣﺎر( اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ُدم ﻣﺎر را ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮد؟ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
َ
ُ
َ
ﺮدن ُد ِم ﻣﺎر( ،ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن »ﮔﺰﯾﺪ ِن« ُد ِم ﻣﺎر را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ »ﮔﺰﯾﺪن« آن را.
زدهاﻧﺪ )ﺳﭙ ِ
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) .۱۵ص (۱۲۳
ُ
ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﯿﭽﺎن ِدﻣﻮر و ﮔﺮوی

ﺳﯿﺎوش ﺑﺪان ﻫﺮ دو ﺑﻨﻬﺎد روی

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:

اﺳﻢ ﺧﺎص »دﻣﻮر« اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪای ﻓﺎرﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از » َدم« و ﭘﺴﻮﻧﺪ » َور« ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻓﺘﺢ »د« ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ وﻟﻒ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ...اﻣﺎ اﮔﺮ آن را
ﺻﻮرﺗﯽ از واژۀ ﺗﺮﮐﯽ » َدﻣﯿﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »آﻫﻦ« ...ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ » َدﻣﻮر« ﺗﻠﻔﻆ
ﻣﯽﺷﻮد ...در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻠﻔﻆ ﻣﮑﺴﻮر »د« در اﯾﻦ ﻧﺎم ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻌﻨﯽ و اﺷﺘﻘﺎق ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺎص ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم
دﻣﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻨﺘﻘﺪ ،ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺮ ﯾﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﺑﻪ زﯾﺮ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ.
در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ـ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺶ درﺳﺖ آن روﺷﻦ ﻧﮕﺮدد ـ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﯾﮏ
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه از
ً
ﻧﺎﻣﻨﺎﻣﮥ ﯾﻮﺳﺘﯽ )ص  (۸۲ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد .اﺗﻔﺎﻗﺎ ﯾﻮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺎ واژۀ
ﺗﺮﮐﯽ  demirو ﻣﻐﻮﻟﯽ  temürﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »آﻫﻦ« ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ او ،اﯾﻦ واژهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯽ
و ﻣﻐﻮﻟﯽ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
) .۲۶ص (۱۲۳

ُ
ﮐﻨﻮن ﺧﯿﺮه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ را ﮐﺸﻨﺪ

ُ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎک ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻨﺪ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:

َ
ﻗﺎﻓﯿﮥ ﻣﺼﺮاع دوم در ﭼﺎپ ﭘﯿﺸﯿﻦ »ﮐﺸﻨﺪ« ﺧﻮاﻧﺪه و ﺣﺮﮐﺖﮔﺬاری ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﺳﺖ و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪارد.
ُ

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﺲ از ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺼﺮاع دوم ،آن را ﺑﻪ ﮐﺸﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎه اﻓﺮاﺳﯿﺎب و در دﻓﺎع از ﺳﯿﺎوش ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ُ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮐﻨﻮن ﻣﺎ را ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ را ﻧﮑﺸﻨﺪ
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)ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ رﺳﺎﻧﯿﻢ( .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ
َ

دور زدن ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺸﻨﺪ را ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ذوق ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﻟﻄﻒ آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
) .۲۷ص (۱۲۴
ﺑﺮاﻓﮕﻨﺪ ﭘﯿﺮان ِﺑﺮ ﺷﯿﺮزاد؟

ﺑﯿﺎﻣﺪ اﺑﺮ دﺳﺖ او ﺑﻮﺳﻪ داد

ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ:
ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﺮﺳﺸﯽ ،ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﺟﻤﻠﮥ ﺧﺒﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
ِ

در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ »؟!« آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در درﺳﺘﯽ
ً
ﻣﺘﻦ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ دﯾﺪم ﻣﺘﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را زدم؛ وﻟﯽ ﺳﻬﻮا ﮐﻤﯽ از آن در
ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
) .۲۸ص (۱۲۴
ﺑﻔﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺗﺮک ﺳﯿﺴﺪ ﺳﻮار

ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ

َ
ﮔﺮد

ازدر
ِ

ُ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع ّدوم ،ﮔﺮد )ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﻢ( ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.

ﮐﺎرزار

َ

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ب ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۸درﺑﺎرۀ ﮔﺮد )ﺑﻪ زﺑﺮ ﯾﮑﻢ( و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
»ﺷﺘﺎﺑﺎن« ﺳﺨﻦ رﻓﺖ .در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﮔﺮد را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺮ ﯾﮑﻢ ،و ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ »ﺷﺘﺎﺑﺎن« ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺸﺪ ﮔﺮد ﭼﻮﺑﺎن و ده ّﮐﺮه ﺗﺎز

ﯾﮑﯽ زﯾﻦ و ﭘﯿﭽﺎن ﮐﻤﻨﺪی دراز

ُ

دوم۳۴۸ /۴۶۹ ،

در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮد )ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﻢ( ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎن ﮐﻤﯽ ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﻨﺞ
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آن را ﺑﻪ ﺗﯿﺰ و ﯾﮏ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ آﻧﺮا ﺑﻪ زود ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪهاﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ داوری
َ

ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺎررﻓﺖ ﮔﺮد )ﺑﻪ زﺑﺮ ﯾﮑﻢ( و در ﻣﻌﻨﯽ »ﺷﺘﺎﺑﺎن« را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
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) .۲۹ص (۱۲۴
ﺳﺮش وﯾﮋه ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪان ﺷﺪهﺳﺖ

ﺑﺮ او ﺳﺎﻋﺪش ﭘﯿﻞدﻧﺪان ﺷﺪهﺳﺖ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع دوم ،ﺑﺮ و ﺳﺎﻋﺪش ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
ﺑﻪ ذوق ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﺑﻪ دﻧﺪان ﭘﯿﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﯿﻨﻪ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭘﯿﻞدﻧﺪان را ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وﻟﻒ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ،ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﻮاﻧﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺪو ﮔﻔﺖ ﻫﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﺳﻨﺪان ﻧﯿﻢ

ﺑﻪ رزم اﻧﺪرون ﭘﯿﻞدﻧﺪان ﻧﯿﻢ
ﯾﮑﻢ۱۵۴۴ /۵۷۷ ،

ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻨﺠﺎ در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ ّدوم ،ص (۵۹آن را اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻧﺎم
ً
ﮐﻮش ﭘﯿﻞدﻧﺪان داﻧﺴﺘﻪام ،ﮐﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم اوﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﯿﻞدﻧﺪان ﺑﻪ ﮐﻮش
ِ
ً
ﻧﯿﺰ ،ﻣﺤﺘﻤﻼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﺒﯿﻪ او ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻋﺎج ﻓﯿﻞ اﺳﺖ.
) .۳۰ص (۱۲۴
ﯾﮑﯽ رﺧﺶ ﺑﻮدش ﺑﮑﺮدار ﮔﺮگ

ﮐﺸﯿﺪه ِزﻫﺎر و ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺘﺮگ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع دومِ ،زﻫﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ زﺑﺮ ﯾﮑﻢ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ واژه را ﺑﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
در ﭘﯿﺮاﯾﺶ ّدوم ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،ﺧﻮاﻧﺶ واژهﻫﺎ را ،ﺗﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺧﻮاﻧﺶ ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﺳﺖ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻼح ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد )ﻧﮏ .ﯾﮑﻢ.(۶۳۰ /۸۱۵ ،
) .۳۱ص (۱۲۵
دﯾﻮ ﭘﻮﻻدوﻧﺪ
ﺑﺮآوﯾﺨﺖ ﺑﺎ
ِ

ﺑﯿﻨﺪاﺧﺖ آن ﺗﺎﺑﺪاده ﮐﻤﻨﺪ
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ّ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ ،دﯾﻮﭘﻮﻻدوﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺪم ﺻﻔﺖ
ﺑﺮ ﻣﻮﺻﻮف و اﻓﺘﺎدن ﮐﺴﺮۀ اﺿﺎﻓﻪ.

ّ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺻﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﻣﻘﺪم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮدﯾﺪ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ آن را

ﮔﻮﻧﻪای از اﺿﺎﻓﮥ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
) .۳۲ص (۱۲۵
ﺧﺎﯾﺴﮏ آﻫﻨﮕﺮان
ﺑﻪ ﭘﻮﻻ ِد
ِ

ﻓﺮوﺑﺮد

ﻣﺴﻤﺎرﻫﺎی

ﮔﺮان

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻻد ﺑﻪ ﺳﮑﻮن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺮۀ اﺿﺎﻓﻪ.
ّ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ در ﺗﻘﺪم ﺻﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﺗﺮدﯾﺪ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ آن را اﺿﺎﻓﮥ
ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
) .۳۳ص (۱۲۵
دﺳﺖ رﺳﺘﻢ ﺑﺴﺎن ﭘﺮی
ﺳﺒﮏ
ِ

ﺑﺪو در ﻧﻬﺎن ﮐﺮد اﻧﮕﺸﺘﺮی

ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ:
آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان »ﺳﺒﮏدﺳﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺟﻠﺪ و ﭼﺎﻻک« ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﯿﺖ »رﺳﺘﻢ«
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ »دﺳﺖ« او.

دﺳﺖ رﺳﺘﻢ را ﻓﺎﻋﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺳﺒﮏ را ﻗﯿﺪ و
ِ

) .۳۴ص (۱۲۵

ﺑﻪ روﯾﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﭘﻬﻠﻮان

ﺳﺎﻻر ّﻓﺮخﺟﻮان
ﭘﻮر
ِ
ﮐﻪ ای ِ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع دوم ّﻓﺮخﺟﻮان ﺻﻔﺖ ﺳﺎﻻر ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮان ،ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺮان ﺟﻮان ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ دو ﺧﻮاﻧﺶ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ّ
ﺳﺎﻻر ّﻓﺮخ ،ﺟﻮان.
ﭘﻮر
ِ
ﭘﻮر ﺳﺎﻻر ،ﻓﺮخ ﺟﻮان؛ و :ﮐﻪ ای ِ
ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﮐﻪ ای ِ
ٌ
اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻮاه ﻣﻮﺛﻖ در دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻀﺎف ﭘﺲ از ﻣﻀﺎف اﻟﯿﻪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ
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ّ
ﺟﻮان ﺳﺎﻻر( ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻦ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
)ﯾﻌﻨﯽ :ای ِ
ﭘﻮر ﻓﺮخ ِ

ﺻﻮرت اﯾﺮاد اﯾﺸﺎن وارد اﺳﺖ .آﻗﺎی راﺳﺘﯽﭘﻮر در ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:

ﺑﺮای آﻣﺪن ﺻﻔﺖ ﻣﻀﺎف ﭘﺲ از ﻣﻀﺎف اﻟﯿﻪ ،در دﺳﺘﻮر ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎد )ص(۷۴ -۷۲

ﺷﻮاﻫﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ ...و آﻗﺎی آﯾﺪﻧﻠﻮ ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ اﻟﻒ ،ﺷﻤﺎرۀ  ۷۵ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ.

) .۳۵ص (۱۲۶
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻪ ﮔﺮدد ﺳﭙﻬﺮ

ﮐﻪ را ﺑﺮﻧﻬﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ از ﺗﺎج ،ﻣﻬﺮ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺶ از ﺗﺎج ،ﻣﻬﺮ »ﻣﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻬﺮ
ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﻧﻪ از ﺗﺎج ،ﻣﻬﺮی«؛ از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎج ﻣﻬﺮ
ِ

ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺷﯿﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﭙﻬﺮ را
ﻓﻘﻂ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،و ﻣﻬﺮ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺧﻮرﺷﯿﺪ« ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺼﺮاع دوم.
) .۳۶ص (۱۲۶
ﮔﺮ اﯾﺪون ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾﮏ راه ﺑﺎد

ﺗﻮ را ُﺟﺴﺖ و ﺷﺎدی ﺗﻮ را در ﮔﺸﺎد

اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )ﭼﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ آن َﺟﺴﺘﻦ ﺑﺎد اوی /ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﮕﯿﺮد ﮐﺴﯽ
ﯾﺎد اوی( ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺑﯿﺖ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻧﯿﺰ َﺟﺴﺖ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،در ﺑﯿﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ُﺟﺴﺖ و در ﺑﯿﺖ دوم َﺟﺴﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛

وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
) .۳۷ص (۱۲۷
ﺑﺒﺎﺷﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ رزﻣﮕﻪ ﭘﻨﺞ روز
ﺑﺮآﯾﺪ...

ﻫﺮﻣﺰد ﮔﯿﺘﯽﻓﺮوز،
ﺷﺸﻢ روز،
ِ
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ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﭼﻮن در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ »ﻫﺮﻣﺰد« در ﻣﻌﻨﺎی »ﺧﻮرﺷﯿﺪ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد
روز ﻫﺮﻣﺰد« در ﻣﻌﻨﯽ »ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﻫﺮ ﻣﺎه «...ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ
در ﻣﺼﺮاع دوم » ِ

روز ﻫﺮﻣﺰد ،ﮔﯿﺘﯽ ﻓﺮوز ﺑﺮآﯾﺪ...(...
ﻗﺮاﺋﺖ )ﺷﺸﻢِ ،

و در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰودهاﻧﺪ:

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺖ را ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﺮﻣﺰد را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺧﻮرﺷﯿﺪ« ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ
»ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﻫﺮ ﻣﺎه« ﮐﻪ ﺧﺠﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ،
ﮔﯿﺘﯽﻓﺮوز را ﺻﻔﺖ ﻫﺮﻣﺰد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻓﺎل ﮔﯿﺘﯽﻓﺮوز )ﯾﮑﻢ۲۷۱ /۴۰ ،
ِ
ﻓﺎل ﮔﯿﺘﯽﻓﺮوز ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻧﯿﮏ اﺧﺘﺮ و ِ
و دﯾﮕﺮﺟﺎ(.

) .۳۸ص (۱۲۷

ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ آﺗﺶ از ﻫﺮ ُﺳﻮی

َ
ﻃﻼﯾﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ز ﻫﺮ َﭘﻬﻠﻮی

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻠﻤﻪ ﭘﻬﻠﻮ ) (pahlūgاﺳﺖ ...ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪهای ﮐﻪ ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ...ﺗﻮﺿﯿﺢ
ُ
دادهاﻧﺪ ،واژۀ ﻗﺎﻓﯿﮥ ﻣﺼﺮاع دوم َﭘﻬﻠﻮی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد...
َ
آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن درﺑﺎرۀ ﻗﺎﻋﺪۀ ﺑﺎﻻ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ َﭘﻬﻠﻮ

را ﺑﻪ زﺑﺮ ّ
ﺳﻮم و ﺳﮑﻮن ﭼﻬﺎرم ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺷﻬﺮ« ﺧﻮاﻧﺪهام .ﺧﻮاﻧﺶ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
»ﮐﻨﺎر ،ﺳﻮ ،ﻃﺮف« در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻮاری ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮاه دﯾﮕﺮ:
َ
ﺧﺴﺮوی
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ از ﻫﺮ ُﺳﻮی

َ
َﯾﮑﯽ ﻧﺎمﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ َﭘﻬﻠﻮی
ﯾﮑﻢ۱۷۱ /۲۸ ،
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) .۳۹ص (۱۲۷
ﺑﻪ زﯾﺮ آورﯾﺪﻧﺪ راﻣﺸﮕﺮان

َﺑﺪآوازﻫﺎ

ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه

ِﮐﺮان

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:

ﻣﺼﺤﺢ ﮔﺮاﻣﯽ در ﻣﺼﺮاع ّدوم » َﺑﺪ« را ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ و » ِﮐﺮان« را »رﺑﺎب ،ﭼﻨﮓ،

ﺑﺮﺑﻂ« ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل دادهاﻧﺪ ﮐﻪ »ﮔﺮان« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﻌﻨﺎی

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :راﻣﺸﮕﺮان ﭼﻨﮓﻫﺎی ﺗﺎرﺑﺴﺘﻪ
)ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ِﮐﺮان( را ﺑﻪ ﻧﻮای زﯾﺮ ...و ﻧﻐﻤﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )ﺑﺪآوازﻫﺎ( ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ِﮐﺮان را در ﻣﻌﻨﯽ »آﻟﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ« واژهای ﻧﺎدر و ﺷﺎذ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻣﺼﺮاع
ّدوم را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪُ » :ﺑﺪ آوازﻫﺎ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﮔﺮان« ،و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :آوازﻫﺎی
ﮔﺮان )آﻫﻨﮓﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﻄﻨﻄﻦ( ﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد«.
ً
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﻼ از ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺮاع ّدوم ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺸﺘﮕﯽ آن را ﻣﯽدﻫﺪ؛
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ و ﻣﻌﻨﯽ آن را از ﻣﺘﻦ و ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮاﻫﺎی ﺑﻢ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
) .۴۰ص (۱۲۸
ﺳﺨﻦﻫﺎی ﻧﻐﺰ و ﺟﻮان آورم

ﮐﻨﻮن زﯾﻦ ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺘﺨﺎن آورم
ً
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻼی ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻫﻔﺘﺨﻮان ﺑﻮده ،ﮐﻪ اﻣﻼﯾﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ
ﻗﺎﻓﯿﻪﭘﺮدازی ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽاﻓﺰاﯾﻢ )ﻧﯿﺰ ﻧﮏ.
ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ّدوم ،ﯾﮑﺼﺪ و دو( و ﻓﻘﻂ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﻧﻤﯽﺗﻮان داوری ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮد :ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﻮان ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎن ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ!
) .۴۱ص (۱۲۹
ز ﻻﻟﻪ ﻓﺮﯾﺐ و ز ﻧﺮﮔﺲ ﻧﻬﯿﺐ

َ
ز ﺳﻨﺒﻞ ﻋﺘﯿﺐ و ز ﮔﻠﻨﺎر زﯾﺐ
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ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ِﻋﺘﯿﺐ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ.

) .۴۲ص (۱۲۹
ﭘﺮ آﺗﺶ دل اﺑﺮ و ﭘﺮ آب ﭼﺸﻢ

ﺧﺮوش ُﻣﻐﺎﻧﯽ و ُﭘﺮ ﺗﺎب ،ﺧﺸﻢ

ُ
اﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ ﺧﺸﻢ( ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
ﺗﺎب ﺧﺸﻢ )= ﭘﺮ از
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺮ ِ
ِ

ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ در اﯾﻨﺠﺎ و ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻋﯿﺐ ﻏﻠﻮ در ﻗﺎﻓﯿﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
َ
وی ﺳﺎﮐﻦ را ﺑﺎ
»از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﻮاﻓﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ« .آری ،ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺎ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ر ِ
َ
وی ﻣﮑﺴﻮر ﻗﺎﻓﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺨﺶ دوم ،ص(۴۴۲
ر ِ

ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ ﺟﺎ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ را در ﻣﺘﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )از ﺟﻤﻠﻪ :ﯾﮑﻢ،

۷۹۸ /۸۲؛ دوم۶۹۰ /۱۲۸ ،؛  ،(۳۵۰۲ /۷۵۹وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻮرد ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ داد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﻫﺮ ِ
) .۴۳ص (۱۳۰
ﻫﻤﯽ راﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺎد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا

ُ
ﮔﻮزﺑﻦ دﯾﺪ ﺳﺮ در ﻫﻮا
ﯾﮑﯽ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ )ﺑﺎد ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا( ﻣﺮاد از »ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا« اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن »ﺑﺎد« در
ّ
ّ
ﺳﻨﺖ زرﺗﺸﺘﯽ ﺟﺰو اﯾﺰدان اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﮥ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻘﺪس دارد ...ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ »ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا« ...در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ » ِ

ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﺎد ،ﮐﻪ ﺣﺪود ﻫﺰار ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی
ّ
و ﺗﻘﺪس اﯾﺰدی آن را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺳﺮاغ ﻧﺪارد.
) .۴۴ص (۱۳۰
ﺑﺪو ﮔﻔﺖ ﮐﺰ ﻣﺮد ﺑﺎزارﮔﺎن

ﺑﯿﺎﺑﯽ

ﮐﻨﻮن

ﺗﯿﻎ
ِ

دﯾﻨﺎرﮔﺎن
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ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮاع دوم ﺗﯿﻎ ،دﯾﻨﺎرﮔﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد» :از ﻣﺮد ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪﺟﺎی
دﯾﻨﺎرﮔﺎن ،ﺗﯿﻎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ«.
ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﻣﯽدﻫﺪ و دﯾﻨﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه آن را ﺑﺎ ﮐﺴﺮۀ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
»ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﺮﺑﻬﺎ« ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
) .۴۵ص (۱۳۰

ﻫﻤﺎن رﺧﺶ ّ
ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺒﺮ ﻣﺮا
ﻏﺮان ﻫﺰﺑﺮ ﻣﺮا
ِ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮاع دوم »ﻫﻤﺎن رﺧﺶّ ،
ﻏﺮان ﻫﺰﺑﺮ ﻣﺮا« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.

ﻧﻤﯽداﻧﻢّ .
ﻏﺮانﻫﺰﺑﺮ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻄﻒ ﺑﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺴﺮۀ اﺿﺎﻓﮥ ﭘﯿﺶ از آن را

ﺣﺬف ﮐﺮد ،و ﻫﻢ آﻧﺮا ﺻﻔﺖ ﻣﺮﮐﺐ )ﺻﻔﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ +اﺳﻢ( داﻧﺴﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺶ دوم را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم.
) .۴۶ص (۱۳۰
ﺑﻪ ﻧﺨﭽﯿﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﺷﺪ

اﮔﺮ ﮐﻨﺪهﮔﺮ ﺳﻮی آﮔﻨﺪه ﺷﺪ

اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺪهﮔﺮ را ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه »ﭼﺎهﮐﻦ« ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دو واژه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﯿﺖ را
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آن ﺳﻮاران در ﻧﺨﭽﯿﺮﮔﺎه ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻮی ﺧﻨﺪﻗﻬﺎ/
ﭼﺎهﻫﺎﯾﯽ ـ ﮐﻪ ﻣﻬﺘﺮ ﮐﺎﺑﻞ و ﺷﻐﺎد ﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ـ رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ر ِاه ﺑﯽ
ﭼﺎه و ﺧﻨﺪق )آ ﮐﻨﺪهُ /ﭘﺮ(.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮری ﻟﻨﮕﯽ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮی در ﺟﺎی ﺧﻮد
ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﯿﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ] :ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮐﻨﺪهﮔﺮان ﭼﺎهﻫﺎ را ﮐﻨﺪﻧﺪ[،
ﺳﻮاران ﻟﺸﮑﺮ )ﻫﻤﺮاﻫﺎن رﺳﺘﻢ( در ﻧﺨﭽﯿﺮﮔﺎه ّ
ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ )و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ( ﭼﺎهﮐﻦﻫﺎ
ﺑﻪﺳﻮی ﻧﮑﻨﺪه )ﻫﺎﻣﻮن( رﻓﺘﻨﺪ )از آن ﻣﺤﻞ دور ﺷﺪﻧﺪ( .در ﻣﺼﺮاع دوم اﮔﺮ را ﻣﯽﺗﻮان
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ﺣﺮف ﺷﺮط ،وﻟﯽ در ﻣﻌﻨﯽ »وﻗﺘﯽ ﮐﻪ« ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺼﺮاعﻫﺎ را ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ
ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ )در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ( ﭼﺎهﮐﻦﻫﺎ ﺳﻮی ﻧﮑﻨﺪه )زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮار( رﻓﺘﻨﺪ )از آن ﻣﺤﻞ

دور ﮔﺸﺘﻨﺪ( ،ﺳﻮاران در ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ.
) .۴۷ص (۱۳۱

َ
ﺧﺮوﺷﯽ ﺑﺮآﻣﺪ ز ﻫﺮ َﭘﻬﻠﻮی

ﺗﻠﯽ ﮐﺸﺘﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ ُﺳﻮی

اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۸ﭘﻬﻠﻮ را ﺑﻪ واو ﻣﻌﺮوف و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﻤﺖ و
ﮔﻮﺷﻪ« ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

َ

ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ َﭘﻬﻠ ْﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﭘﻬﻠﻮان« ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﮔﻮاه دﯾﮕﺮ:

َ
ﺑﺮون آﻣﺪ آن َﭘﻬﻠ ْﻮ از ﻧﯿﻤﺮوز

ﻫﻤﯽ رﻓﺖ ﺷﺎدانرخ و دﻟﻔﺮوز
ﯾﮑﻢ۲۷۴ /۲۱۰ ،

ﺑﺮای ﮔﻮاهﻫﺎی اﯾﻦ واژه در ﻣﻌﺎﻧﯽ »ﺷﻬﺮ« و »ﭘﻬﻠﻮان« ،ﻧﮏ .واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ.
) .۴۸ص (۱۳۱
ﺑﺎﻻی اروﻧﺪ و ﺑﻮﯾﺎ ﺑﺮش
ﺑﻪ
ِ

ﺳﮑﻨﺪر ﻫﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪی ﻣﺎدرش

اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ،اروﻧﺪ و  «...و اروﻧﺪ را »ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺸﮑﻮه«
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺑﻮد«.
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﭘﺎﻻی ،ﭘﺎﻻد« اﺳﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ پ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و در ﻣﻌﻨﯽ »ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺖ« ﺑﺪون ی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺮف وﻗﺘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﮑﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﮏ .ﺑﺨﺶ اﻟﻒ ،ش .(۶۴از اﯾﻦ رو اروﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻟﻬﺮاﺳﭗ
اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻗﺎﻣﺖ اروﻧﺪ و . ...
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) .۴۹ص (۱۳۱
ﺑﻔﺮﻣﻮد

ﺗﺎ

َ
ﮔﺮد

ﺑﮕﺪاﺧﺘﻨﺪ

از آﻫﻦ ﯾﮑﯽ ﻣﻬﺮهﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ در اﻓﺰودهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ً
اﺳﮑﻨﺪر ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﺘﻤﻼ »ﮔﺮد« ﺑﻪ زﯾﺮ ﯾﮑﻢ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ :ﺳﻮزنﻫﺎ
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻬﺮهای ّ
ﻣﺪور )ﮔﺮد( ﮔﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﭘﯿﺮاﯾﺶ دوم ﺧﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ اﺻﻼح را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﻬﻮ ﻗﻠﻢ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﭗ اﺳﺖ.
) .۵۰ص (۱۳۱
ﻧﮑﺮدی ﺑﻪ دﯾﻨﺎر او ﮐﺲ ﻧﮕﺎه؛

ز ﻧﯿﮏاﺧﺘﺮ روز و از ْ
داد ﺷﺎه،

داد ﺷﺎه« دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
اﺋﺖ »از ِ
ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺮ ِ

اﮔﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﯿﺖ ﺑﻌﺪی )ز ﻣﺮدی ﻧﮑﺮدی ﺑﺪان ﺟﻨﮓ

ﻓﺨﺮ (...ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺻﺮﯾﺢ ﻓﺎﻋﻞ ،ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﺳﺨﻦﭘﺮدازی ﺷﺎﻋﺮ،
ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ را در ﻣﺼﺮاع ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎ ﻣﺼﺮاع دوم ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی را آﻏﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻮاه ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﯾﮏ ﮔﻮاه آن اﺳﺖ.
) .۵۱ص (۱۳۲
َ
ﮕﻨﺎن ّزرﯾﻦﮐﻼه
ﭘﺎرس َﭘﻬﻠ ْﻮﺳﭙﺎه
ﭼﻮ ﺑﯿﻮرد و ِﺷ ِ
اﻻنﺷﺎه و ﭼﻮن ِ
ﭘﺎرس ﭘﻬﻠﻮ ﺳﭙﺎه« وزن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،و از اﯾﻦ رو ﭘﺎرس را
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺶ » ِ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﮐﺴﺮۀ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻧﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎرۀ  ۴۵ﺑﺪون ﮐﺴﺮه ﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﻬﻠﻮ ﺳﭙﺎه را ﻋﻄﻒ ﺑﯿﺎن
ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﻟﻄﻔﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻫﻤﻮاریﻫﺎ را در وزن داد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه
در اﯾﻨﺠﺎ داوری ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
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) .۵۲ص (۱۳۲

َ
ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺰدان ﮔﻮاﯾﯽ دﻫﯿﻢ
ُ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﯾﯽ )ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﻢ( ﺧﻮاﻧﺪ.

روان را ﺑﻪ دﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ دﻫﯿﻢ

درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺳﻬﻮ در ﺗﺎﯾﭗ اﺳﺖ.
) .۵۳ص (۱۳۲
زن و ﺧﺎﻧﻪ و ﭼﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﯽﺳﺖ

ُ
ُ
ﺗﻬﯽدﺳﺖ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮ َﯾﮑﯽﺳﺖ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﭼﺎپﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ» ...ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ :ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ«،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺘﺮاک در ﻣﺎل و زن را در ﮐﯿﺶ ﻣﺰدﮐﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﺮدم در زن و ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎل از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ« و ﻗﺎﻓﯿﮥ ﺑﻬﺘﺮی را ﻫﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
ﻧﯿﺴﺖ ـ ﯾﮑﯿﺴﺖ )ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﯾﺎی ﻣﺠﻬﻮل( .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﺶ ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪۀ
ﻣﺰدﮐﯽ را آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪّ ،
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه را از ﻧﻮﯾﺴﺶ دﯾﮕﺮ دور ﮐﺮده اﺳﺖ؛
وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﺎپﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع را درﺳﺖ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.
) .۵۴ص (۱۳۲
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮ دل ﺑﯿﺎراﺳﺘﻢ

ز ﮔﯿﺘﯽ ﺗﻮ را ﻧﯿﮑﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻢ؟!

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮاع دوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺒﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﮥ »؟!« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ » «،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد.
) .۵۵ص (۱۳۲
ﺟﻔﺎﭘﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻓﺖ

ﺳﻮی ﻗﻠﺐ ،ﺧﺴﺮو ﺧﺮاﻣﯿﺪ و ﺗﻔﺖ

ﻗﻠﺐ ﺧﺴﺮو ﺧﻮاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺮام ﭼﻮﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی »ﻗﻠﺐ ﺧﺴﺮو« ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ِ
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ﺧﻮاﺳﺖ از آن »ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺮوﯾﺰ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺧﺖ؛ ﭼﻮن ﭘﺮوﯾﺰ در ﻗﻠﺒﮕﺎه ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺴﺮو« ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻮاری ﻧﯿﺴﺖ .در
ﻗﻠﺐ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ِ
ﻗﻠﺐ ﺧﺴﺮو در ﻣﻌﻨﯽ » ِ
ِ
ِ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻬﺮام ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﭘﺮوﯾﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻬﺮام ﺳﻮار ﺑﺮ ﭘﯿﻞ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﯽﺗﺎزد ،ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽرود ﺗﺎ از ﺧﻄﺮ ﺑﻬﺮام ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﭘﺲ از ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﺟﻠﻮداران ﻟﺸﮑﺮ ﭘﺮوﯾﺰ از
ﺑﻬﺮام ،ﺑﻬﺮام ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎه ﮐﻪ ﭘﺮوﯾﺰ در آﻧﺠﺎﺳﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺧﺮوﺷﺎن ﻫﻤﯽ ﺗﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻗﻠﺒﮕﺎه

ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺠﺎ ﺷﺎه ُﺑﺪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه

) .۵۶ص (۱۳۳
ﻣﮕﺮ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺲ ﮐﻨﺪ ﻣﺮز ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﺪاﻧﺪ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﻪی و ارز ﺧﻮﯾﺶ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ »ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آوردن ی ﭘﺲ از ﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ«.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف ی ﺳﻬﻮ ﻗﻠﻢ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﭗ اﺳﺖ.
) .۵۷ص (۱۳۳

َ
وزان ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﺎری دﮔﺮ ﺑﺮﺧﺰﯾﻢ

ﭼﻮ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﺰﯾﺪﯾﻢ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﻢ

ﺑﺮﺧﺰﯾﻢ ﮐﻮﺗﺎهﺷﺪۀ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻗﺮاﺋﺖ آن ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻮم دﻗﯿﻖﺗﺮ
ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ِ

ﻧﯿﺴﺖ؟

آری ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻮ ﻗﻠﻢ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﭗ اﺳﺖ.
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ّ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎد آﯾﺪﻧﻠﻮ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ،در ﺷﻤﺎر ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺮاز ّاول ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﭘﮋوﻫﻨﺪهای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﺎ و دﻗﯿﻖ ،و ﺧﻼف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪک ﻣﺎﯾﻪای از داﻧﺶ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎد ﻧﺨﻮت ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ ﻓﺮوﺗﻦ و ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ ﻣﻨﺼﻔﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﯿﺮاﯾﺶ
دوم ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر و دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﯿﺪه و ﺑﺮ  ۱۳۵ﻣﻮرد آن
اﻧﮕﺸﺖ اﯾﺮاد ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻫﻢ از راه ﻗﺪرداﻧﯽ از ﮐﻮﺷﺶ و ّ
ﻫﻤﺖ اﯾﺸﺎن و ﻫﻢ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮآوردن اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﻻﺑﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه درﺑﺎرۀ
اﯾﺮادات اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای اﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﻧﮑﺎت اﻧﺘﻘﺎدی
اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ وﺟﻮد وﺿﻊ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و در ﺣﺪ ﺑﻀﺎﻋﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه از  ۱۳۵ﻣﻮرد اﯾﺮادات اﯾﺸﺎن ۳۶ ،ﻣﻮرد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ  ۱۳ﻣﻮرد از آن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻫﺎی ﻗﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﭙﯽ اﺳﺖ )ﺑﺨﺶ اﻟﻒ ،ش ۷۶ ،۷۵ ،۳۹ ،۲۵؛ ﺑﺨﺶ ب،

ش  (۵۷ ،۵۶ ،۵۴ ،۵۲ ،۴۹ ،۴۱ ،۲۷ ،۱۲ ،۷و  ۲۳ﻣﻮرد ،اﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺪل دﯾﮕﺮ
)ﺑﺨﺶ اﻟﻒ ،ش،۷۹ ،۷۴ ،۶۷ ،۶۶ ،۶۵ ،۶۳ ،۶۱ ،۴۷ ،۴۴ ،۴۳ ،۲۸ ،۲۱ ،۱۵ ،۷ ،۳

۸۶ ،۸۱؛ ﺑﺨﺶ ب ،ش .(۵۳ ،۳۴ ،۳۰ ،۶ ،۵ ،۳ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد را از ﺧﻄﺎ
ﻣﺼﻮن ﺑﺪاﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت اﻧﺘﻘﺎدی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح آن رﻓﺖ درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺪ،
وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و وﺟﻬﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و وﺟﻬﯽ
دﯾﮕﺮ داﻧﺴﺖ )از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺪ :ﺑﺨﺶ اﻟﻒ ،ش،۷۱ ،۳۷ ،۲۷ ،۲۶ ،۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۳

۸۸ ،۸۴ ،۷۳؛ ﺑﺨﺶ ب ،ش  .(۵۱ ،۴۵ ،۳۷ ،۳۶ ،۲۸ ،۲۶ ،۱۳ ،۹ﺑﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﯾﺮادات
اﺧﯿﺮ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﯾﮥ ذوقورزی دارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ و ﯾﺎ
ﺗﻌﺪادی از آن ﺑﮑﺎﻫﺪ.
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در ﻣﻮرد ﻧﺎدرﺳﺘﯽﻫﺎی ﻗﻠﻤﯽ و ﺗﺎﯾﭙﯽ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
وﺣﯿﺪ ﻋﯿﺪﮔﺎه ﻃﺮﻗﺒﻪای ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﻧﺎدرﺳﺘﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎی ﻓﺮﻫﺎد اﺻﻼﻧﯽ و ﺑﺎﻧﻮ دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪﯾﺲ ﮐﺎﻣﮑﺎر ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﯾﮑﯽ دو
ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﭼﺎپ رﻗﻌﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺘﺎب اﺻﻼح ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ از ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺘﻨﺎن را دارد .ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻬﻮﻫﺎی
ً
ﻗﻠﻤﯽ و ﺗﺎﯾﭙﯽ واﻗﻌﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ:
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﺎن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ

ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﺪ ﺟﺎﻧﺶ آراﺳﺘﻪ،

ﻋﺒﺎرت ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ در ﯾﺎزده دﺳﺘﻮﯾﺲ ﻣﺎ و ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺳﻦژوزف و ﺳﻌﺪﻟﻮ و
ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻇﻔﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺎدرﺳﺖ و درﺳﺖ آن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر
دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺪاری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻓﻘﺎل ﻣﺎ ﮐﺎن ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺳﺆال

و ﺑﻼ اﻣﺘﻨﺎن« .در ﭼﺎپ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،در ﻣﺘﻦ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻧﺎدرﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
)ﻫﻔﺘﻢ .(۱۱۷۶ /۱۸۶ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻮد ،ﺻﻮرت درﺳﺖ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و در
ﭘﯿﺮاﯾﺶ ّدوم آن را درون ﻣﺘﻦ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ
)دوم.(۱۱۷۷ /۶۶۷ ،
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ،در آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺪ ﺧﻮد ،ﭼﻨﺪ اﯾﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
در زﯾﺮ ﺑﻪ دو ـ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎرهای ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﻢ:
ـ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ »ﺣﻤﺎﺳﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« و »ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،از ﻧﮕﺎه اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و ﻧﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن،
ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را »ﺗﺎرﯾﺦ« ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ـ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از دﻻﯾﻞ اﺛﺒﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮاﯾﺶ ﺷﻬﺮﯾﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﺎیﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ از ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ
ﻫﺠﺮی ﯾﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮﻧﺪ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﺪارد ،و آن ﻣﻘﺎﻻت را ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
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در ﻣﻮرد ﻫﻤﺎیﻧﺎﻣﻪ ﻻﺑﺪ در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎررﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
واژهﻫﺎی ﮐﻬﻦ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮاﯾﺶ آن و ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ اﺷﺎرهای ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن »ﺑﯿﮋن و ﻣﻨﯿﮋه«
)و ﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎن »رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب«( از ﻣﺄﺧﺬی دﯾﮕﺮ ،ﻏﯿﺮ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری،
ّ
ﺑﻮده ،اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺗﻌﺪد ﻣﺂﺧﺬ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری
داﻧﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺄﺧﺬ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﮥ دﻻﯾﻞ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ
ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻄﺒﮥ داﺳﺘﺎن
»ﺑﯿﮋن و ﻣﻨﯿﮋه« ﻧﯿﺰ ،ﻣﺄﺧﺬ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺑﺎر »دﻓﺘﺮ« و ﺳﻪ ﺑﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ »دﻓﺘﺮ ﭘﻬﻠﻮی«
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ )ﯾﮑﻢ .(۲۲ ،۱۹ /۶۳۹ ،ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن
دﯾﺒﺎﭼﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ )ﯾﮑﻢ (۱۲۶ /۶ ،و ﺳﭙﺲ در
دو ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﯾﮑﻢ۱۸ /۵۱۷ ،؛ دوم.(۱۶۶۹ /۲۰۱ ،
ﻋﻨﻮان دوم ﻧﯿﺰ ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن دﯾﺒﺎﭼﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ )ﯾﮑﻢ (۱۴۲ /۷ ،و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ »دﻓﺘﺮ ﭘﻬﻠﻮان« و »دﻓﺘﺮ راﺳﺘﺎن« ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ .در
آﻏﺎز داﺳﺘﺎن »رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪه دﻫﻘﺎن در ﻋﺒﺎرت »ﮔﻔﺘﺎر
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺮ ّزاق ،و ﮐﻞ ﻋﺒﺎرت اﺷﺎره ﺑﻪ
دﻫﻘﺎن« اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﻌﻤﺮی ﯾﺎ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر
ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری اﺳﺖ ،و ﭘﺲ از آن ﻣﻮﺑﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻒ داﺳﺘﺎن و
ً
ﻣﺤﺘﻤﻼ آزادﺳﺮو اﺳﺖ )ﯾﮑﻢ.(۱۰ -۹ /۲۶۱ ،
از ﻣﯿﺎن دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ آﯾﺪﻧﻠﻮ در اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺄﺧﺬی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای داﺳﺘﺎن
»ﺑﯿﮋن و ﻣﻨﯿﮋه« آوردهاﻧﺪ ،ﯾﮏ دﻟﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ّ
ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ ،و آن
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را »ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺷﻨﺎﺳﺎن از ﮐﺎرﻫﺎی دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ«.
ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﺎر ﺳﺮاﯾﺶ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
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را ﭘﺲ از ﻣﺮگ دﻗﯿﻘﯽ و آن ﻫﻢ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دوﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻫﻤﺸﻬﺮی او ﻧﺴﺨﻪای
از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری را در اﺧﺘﯿﺎر او ﻣﯽﮔﺬارد ،آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ داﺳﺘﺎن ﻧﺎمﺑﺮده
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺄﺧﺬ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮاﯾﺶ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ،و از اﯾﻦ رو ﺷﺎﻋﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﻪ »ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ« ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﯾﮑﻢ ،(۱۴۳ /۷ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪن
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در اﺧﺘﯿﺎرش ﻧﺒﻮده ،داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی را،
از ﺟﻤﻠﻪ »ﺑﯿﮋن و ﻣﻨﯿﮋه« ،ﺳﺮوده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻫﻢ در اﯾﻨﮑﻪ داﺳﺘﺎن »ﺑﯿﮋن و ﻣﻨﯿﮋه« از ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ،
و ﻫﻢ در اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﺳﺮاﯾﺶ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﺳﯽ
ً
)و ﻧﯿﺰ اﺷﻌﺎر ﺗﻐﺰﻟﯽ( ﺳﺮوده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻢﺳﺨﻦ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ۳۹۳ :۱۳۸۱ ،ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ۳۹۹ ،ﺑﻪ ﺟﻠﻮ(،

ً
وﻟﯽ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ داﺳﺘﺎن »ﺑﯿﮋن و ﻣﻨﯿﮋه« را ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺄﺧﺬ دﯾﮕﺮی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن آن ﻧﺴﺨﮥ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری ﮐﻪ آن دوﺳﺖ در دﺳﺘﺮس ﺷﺎﻋﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد )ﯾﮑﻢ (۱۴۵ -۱۴۰ /۷ ،اﻣﺎﻧﺘﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺷﺎﻋﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﯽ و اﻧﺪی
ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،و در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن دوﺳﺖ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮده .ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد در ﻃﻠﺐ

ﻧﺴﺨﻪای از ﻣﺄﺧﺬ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ »ﺳﻮی ﺗﺨﺖ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن« )ﯾﮑﻢ (۱۳۵ /۶ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺎرا ﻣﯽ-
رﻓﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮودن داﺳﺘﺎن »ﺑﯿﮋن و ﻣﻨﯿﮋه« ﺑﺴﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺴﺨﻪ-
ای از ﻣﺄﺧﺬ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل ،در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از
اﯾﻦ ،در آن ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری ﺷﻬﺮت ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺎﻋﺮ از
آن ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ »ﻧﺎﻣﻮر« ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﯾﮑﻢ ،(۱۲۴ /۶ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ او ﺑﺮ آن ﮐﺘﺎب
»ﺟﻬﺎن دل ﻧﻬﺎده« ﺑﻮد )ﯾﮑﻢ (۱۲۷ /۶ ،و داﺳﺘﺎنﻫﺎی آن را در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
)ﯾﮑﻢ (۱۲۶ /۶ ،و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
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ّ
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮای ﺳﺮودن داﺳﺘﺎن »ﺑﯿﮋن و ﻣﻨﯿﮋه« ﺑﻪ ﮐﻞ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ
اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺨﺸﯽ از آن ﮐﺘﺎب
ﺑﻮد ،اﻃﻼق »دﻓﺘﺮ« و »دﻓﺘﺮ ﭘﻬﻠﻮی« ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان در آن ﺑﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﻢﺳﺨﻦ
ّ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ او ﺑﺪان اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ دارد ،و آن اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﻣﺂﺧﺬ ﺷﺎﻋﺮ،
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎﺳﺘﻦ از اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ادﺑﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮری ،و ﯾﺎ
ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﮥ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮدوﺳﯽ از اﻫﻤﯿﺖ آن و ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻧﺪن او از ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ،و ﭘﺎﯾﯿﻦ
آوردن ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﯾﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ »ﺷﺎﻋﺮی« ﻣﺸﻐﻠﮥ ذﻫﻨﯽ دﯾﮕﺮی
ﻧﺪاﺷﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﺳﻨﮕﺮﮔﯿﺮی ﺳﺮاﯾﻨﺪۀ آن
در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرش ،ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻀﻮری
ﻣﺤﺴﻮس و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ دارد .ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،در ﺑﺴﯿﺎری
ﺟﺎﻫﺎ ﺻﺪای ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﺷﺎﻋﺮ را ﻣﯽﺷﻨﻮد .در ادب ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻫﺮ ﺷﺎﻋﺮی دارای ﭘﯿﺎم
ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺷﻤﺎر اﻧﺪک ﺷﺎﻋﺮان ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ دارد ،وﻟﯽ
ﭘﯿﺎم او ﭘﯿﺎم ﯾﮏ ﻋﺎرف دلﺳﻮﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﺷﻖ دلﺑﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﯿﺎم او ﭘﯿﺎم ﯾﮏ
ﺷﺎﻋﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺄﺧﺬ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارد.
ﺷﺎﻋﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺑﯿﻨﺶ او از ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آداب و رﺳﻮم ،اﺧﻼق و
ﻓﻠﺴﻔﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺄﺧﺬ او ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ؛ ﺷﺎﻋﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﺸﺪار
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﻣﺄﺧﺬ را »دروغ و ﻓﺴﺎﻧﻪ« ﻧﺪاﻧﺪ )ﯾﮑﻢ (۱۱۳ /۵ ،و ﺧﻮد او آن
ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ »ﻓﺎل ﻧﯿﮏ« ﻣﯽﮔﯿﺮد و »ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎل« ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣﯽﻧﻬﺪ )دوم/۸۰ ،

(۱۰۴۷؛ ﺷﺎﻋﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮاﯾﺶ ﻣﺄﺧﺬ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ
)ﯾﮑﻢ (۱۳۸ /۷ ،و از اﯾﻦ رو ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ او از ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭼﻨﺪان زﻣﺎن
ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﯾﺶ آن ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ« )ﯾﮑﻢ۱۱ -۱۰ /۴۰۳ ،؛ ۵۴ -۵۲ /۷۹۳؛
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دوم۹۰۹ -۹۰۷ /۳۷ ،؛  .(۴۳۲۳ -۴۳۱۹ /۷۹۱ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺄﺧﺬ ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ
ﺧﻮد وﺻﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
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ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ
 آﯾﺪﻧﻠﻮ ،ﺳﺠﺎد )» .(۱۳۸۲ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در ﺑﺎب ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ« .ﻧﺎﻣﮥ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن،ش.۷۱ -۳۹ :۲
 ﺑﯿﻬﻘﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ّﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ) .(۲۵۳۶ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻓﯿﺎض.
ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ.
 ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺟﻼل )» .(۱۳۵۹ﺑﺮﺷﮏ ﻫﺰﺑﺮ و ﭘﻠﻨﮕﺎن ﻣﻨﻢ« .آﯾﻨﺪه ،ش.۵۰۰ -۴۹۸ :۸ -۷ ـــــــــــــــ ) .(۱۳۸۱ﺳﺨﻦﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽ دﻫﺒﺎﺷﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻓﮑﺎر. ـــــــــــــــ ) .(۱۳۹۳ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ. ـــــــــــــــ ) .(۱۳۹۰ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﺗﺎ ﻣﺘﻦ .ﺗﻬﺮان :ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب. ـــــــــــــــ )» .(۱۳۷۷ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ دﯾﮕﺮ از آواز و ﮔﺸﺘﮕﯽ آن در ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﻨﻮﯾﺲﻫﺎو ﭼﺎپﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ« .اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ش.۳۰۱ -۲۹۷ :۲
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