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منظومه  ای پهلوانی از سدة پنجم هجری
|سّجاد آیِدنلو*|

فرامرزنامة بزرگ، از سراینده ای ناشــناس در اواخر قرن پنجم 
هجری. به کوشش ماریولین فان زوتِفن و ابوالفضل خطیبی. تهران: 

سخن، 1394. هشتاد و شش+ 388 ص، 550000 ریال.

در میاِن پهلواناِن سیستان )منظور رستم و و نیاکان و فرزندان و فرزندزادگاِن 
او( غیر از خوِد تهمتن ظاهراً بیشترین و مفّصل ترین داستان ها دربارة فرامرز، 

پسر و ُبرزو نوة رستم است. تصریِح متن کهنی 
مانند تاریخ سیستان به این که »اخبار فرامرز 
جداگانه دوازده مجّلد است«1 نشان می دهد 
که روایاِت باستانِی مربوط به فرامرز احتمااًل 
بیش از آن چیزی بوده که فعاًل به دســت ما 
رسیده است. مجموِع روایاِت موجود دربارة 
این پهلواِن نامدار در شــاهنامه، برخی منابِع 
ادبی و تاریخِی فارســی و عربــی )مانند ُغرر 
اخبار ثعالبی، تاریخ بلعمی، نزهت نامة عالیی، 
مجمل التواریخ و تاریخ سیستان(، شماری از 
منظومه های پهلوانِی پس از شاهنامه )به ویژه 
فرامرزنامه هــا( و روایاِت نّقالی یا شــفاهی- 
عامیانه آمده اســت. نقش و حضــوِر فرامرز 
در شــاهنامه اندک است اّما در منظومه های 
پهلوانی نظیر بهمن نامه و طومارهای نّقالی با 
تفصیل و جزئّیاِت بیشتری به او پرداخته شده 
و حّتی مقاِم پهلوانِی وی به جایی رسیده است 

که درباره اش گفته اند:
فرامرز جنگی تر از رستم است/  نه نیروی او 

از تهمتن کم است2 
روایاِت دالوری های فرامرز به دلیِل انبوهی 

و تنّوع3 همچون اخباِر ُبزرو  و برخالِف  دیگر یالِن رســتم نژاد، دو بار به نظم 
کشــیده شده است و در تاریِخ ادب حماسی ایران دو منظومة مستقل به ناِم 
ِح  فرامرزنامه و ُبرزونامه وجود دارد. فرامرزنامة اّول یا کوچک که در متِن مصحَّ
آن 1595 بیت است و به بخشی از پهلوانی های فرامرز در عصر کیکاووس می 
پردازد. مأخِذ این منظومه به اشارة ناظِم آن اخباِر کهن )نامة خسرواِن( آزاد 
سرو است. احتمال داده اند که سرایندة این متن، رفیع الدین مرزبان فارسی از 
مّداحاِن ارسالِن سلجوقی است و منظومة خویش را در حدوِد سال )560 ه.ق( 
سروده است.4  فرامرزنامة دوم یا بزرگ که با داستاِن رفتِن فرامرز به توران در 
روزگاِر شهریارِی کیخسرو آغاز می شود و سپس به نبردهای گوناگوِن او در 
هند و رویارویِی وی با شگفتی ها و دشواری های آن سرزمین می پردازد. این 
منظومه 5442 بیت است و به احتمال فراوان بین سال های )487- 494 ه.ق( 

به نظم درآمده5 و سراینده اش ناشناس است. چون بخِش مفّصل تِر فرامرزنامه 
پیش از بخِش کوتاه تر سروده شــده اطالِق عنواِن فرامرزنامة اّول به بخش 
کوتاه و فرامرزنامة دوم به بخش بلند- که در ُعرف مطالعاِت حماســِی ایران 
متداول و معروف شــده- دقیق نمی نماید و همچنان که پیشنهاد کرده اند 
بهتر است فرامرزنامةة سرودة اواخِر قرِن پنجم، فرامرزنامة بزرگ و منظومة 

مرزبان فارسی، فرامرزنامة کوچک نامیده شود.6 
منظومة فرامرزنامه را نخســتین بار ژول 
مول در مقّدمة خویش بر تصحیِح شــاهنامه 
معّرفی کرده7  و پــس از آن چند تن دیگر از 
محّققان دربارة آن مقاله، مدخِل دانشنامه ای 
و کتاب نوشــته اند8 اّما متِن اثــر را اّولین بار 
رســتم پســر بهرام ســروش تفتی در سال 
)1324 ه.ق( در بمبئِی هند به صورت سنگی 
چاپ کرد. این متن شامل هر دو فرامرزنامة 
کوچک و بزرگ )اّول و دوم( اســت و سال ها 
بعد در تهران دوباره به شکل حروفی نیز چاپ 
شد.9 بخِش کوتاه تِر این منظومه )فرامرزنامة 
کوچــک/ اّول( را دکتــر مجید ســرمدی 
تصحیح و در ســال 1386 منتشر کرده اند 
)تهران: انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی( ولی 
فرامرزنامة بزرگ تصحیح ناشده باقی مانده 
بود و مرجِع اســتفادة محّققان سال ها چاِپ 
ســنگِی دشــواریاِب منظومه و اخیراً متِن 
حروفــی آن بود. خوشــبختانه به تازگی دو 
نفــر از محّققاِن متخّصِص ادِب حماســی با 
کوشِش روشــمندانة خویش برای تصحیح 
متِن فرامرزنامة بزرگ، این نیاز چندین ساله 
را در حوزة ادِب پهلوانِی پس از شــاهنامه به 
خوبی برآورده و متن منّقحی از این منظومة 
نسبتًا بلند به دســت داده اند. دکتر ابوالفضل خطیبی- از شاهنامه شناسان 
برجسته که تجربة سال ها تصحیح و تحقیق در این زمینة تخّصصی را دارند- و 
خانم دکتر ماریولین فان زوتفن- که رسالة دکترِی مفّصِل خود را در دانشگاه 
الیدن/ لیدِن هلند دربارة فرامرز و فرامرزنامه نوشــته و چاپ کرده اند- پس 
از شناســایی و ارزیابِی دســت نویس های فرامرزنامه، سه نسخه را برای کار 
خویش برگزیده اند: 1. نسخة کتابخانة ایندیا آفیس در لندن )موّرخ 1166 
ه.ق(؛  2. نسخة دوِم کتابخانة ایندیا آفیِس لندن )بی تاریخ(؛  3. چاپ سنگِی 

فرامرزنامه )به کوشش رستم پسر بهرام سروش تفتی، 1324 ه.ق(.
مصّححــاِن محترم با توّجه به معیارهایی مانند: ضبِط نســخة اســاس 
)ایندیا آفیس، 1166 ه.ق(، هم خوانِی ضبِط دو نسخه در برابِر نگاشتة واحِد 
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دســت نویِس دیگر، دشوارتر بودِن ضبط، شواهِد درون متنی و برون متنی و 
تصحیح قیاسی،10  متِن این منظومة کهن را به روشی کاماًل علمی- انتقادی 
تصحیح کرده اند. اختالِف نسخ )نسخه بدل ها( در زیرنویس های هر صفحه 
داده شده و مقّدمه ای محّققانه در هشتاد و دو صفحه نیز بر ابتدای متن جای 
گرفته اســت. در پایان هم فهرســت لغات و ترکیباِت برگزیده، اعالم متن و 

منابع آورده شده است.
نگارنده از میاِن فواید و محاسِن فراواِن مقّدمه، متن و فهارِس این تصحیِح 
روشمند فقط به دو نکته - برای توّجه مصّححاِن جوان و محّققاِن کم تجربه تر- 
اشاره می کند. نخست دّقِت هوشیارانة مصّححان در تعییِن تاریِخ احتمالِی 
نظِم فرامرزنامة بزرگ با بررسِی قرینه ای روشنگر در چند بیِت مدیحة ممدوح 
در آن که توانسته اند برای نخستین بار به این نکته برسند. دیگر، تصحیحاِت 
قیاسِی درخشــان در متن که در پیشگفتار )صص هفتاد و نه- هشتاد و دو( 
نیز به آن توّجه داده اند و الزم اســت مصّححاِن متون ادبی به ویژه کســانی 
که دربارة منظومه های پهلوانی، دینی و تاریخِی پیرو/ پس از شــاهنامه کار 
می کنند حتمًا در آن ها دّقت کنند. شماری از این تصحیحاِت قیاسِی درست 
عبارت است از: ریدک )ب2417(، ناچخ )ب2896(، سپوخت )ب3284(، 
جناغ )ب3297(، یشک )ب3437(، رخش )ب3546(، ستنبه )ب4833( 

و  زوش )ب4950(.
فرامرزنامة بزرگ نخســتین منظومة پهلوانِی پس از شــاهنامه است که 
با کوشــش و همکارِی دو تن تصحیح و چاپ شــده است و این کاِر مشترک 
مخصوصًا بیِن محّققان ایرانی و پژوهشگراِن خارجی ایران شناس و عالقه مند 
را باید به فال نیک گرفــت و آرزو کرد که در تصحیح و تحقیِق دیگر متون و 
موضوعاِت ادب حماسِی ایران نیز ادامه بیابد. در این مقاله با احترام به زحماِت 
دانشورانة مصّححاِن ارجمنِد فرامرزنامة بزرگ، پیشنهادها و پرسش هایی را 

دربارة برخی نکاِت مقّدمه و متن تقدیم می کنیم. 
1. در مقّدمــه )ص پنجاه( و واژه نامــه )ص371( لغِت »تیر« در بیت زیر 

مجاز از »پاییز« دانسته شده است:
چو بخشــایش پاک یــزدان بود/بهار و دی و تیر یکســان بود )ص 334/ 

ب4930(
یکی از معانِی کهِن واژة »تیر« در شعر فارسی »فصل خزان و پاییز« است اّما 
در غالِب شواهِد این معنا قرینه ای در بیت هست که بتوان تقریبًا با یقین آن را 
»پاییز« معنا کرد11 ولی در بیِت مذکور چنین قرینه و قطعّیتی نیست و هیچ 
دلیلی ندارد که »تیر« را در معنای معروِف آن )نخستین ماِه فصل تابستان( 
و مجاز از »تابســتان« نگیریم. »تیر« به معناِی »ماه اّول تابستان« و مجازاً 
»فصل تابستان« باز در فرامرزنامه به کار رفته است )ر.ک: ص208/ ب2904(.

2. در پیشگفتار )صص پنجاه و دو و پنجاه و سه( در این دو بیت:
شه هندوان را هم اندر زمان/ برهنه سر و پا به بند گران

چو آمد به نزدیک رستم فراز/ زمین را ببوسید و کردش نماز 
»را«ی مصراع نخست »را«ی زاید نامیده شده است. با توّجه به این که در 
کاربردهای زبان عنصر زاید و اضافی نداریم و هر کلمه به دلیل و معناِی خاّصی 
به کار رفته است پیشنهاد می شود این گونه »را« که در متوِن نظم و نثِر کهن 
پس از نهاد )فاعل یا مسند الیه( می آید »را«ی نهادی نامیده شود12 نه زاید.

3. در پیشگفتار در بحث از ضرب المثل های فرامرزنامه ذیل این بیت:
به رزم اندر اندیشه باید نخست/ که ناید سبو یکسر از جو درست )ص227/ 

ب3185(
نوشته اند »ما نتوانستیم ارتباط »به رزم نخست اندیشه کردن« را با »سبو 
یکســر از جو درست نیامدن« به درستی دریابیم« )ص شصت و سه(. اگر به 
محلِّ بیت در متــن )نصیحت کردن یاران فرامرز او را برای پرهیز از پیکار با 
اژدها و گرگ و شــیر( دّقت کنیم احتمااًل مقصود معلوم می شود. همراهان 

فرامرز می گویند انســاِن خردمند در هر نبردی )از جمله این رزم( نخست 
باید دربارة چگونگِی آن نیک بیندیشد )که آیا امکان پیروزی هست یا خیر؟( 
زیــرا )تو همواره در نبردها پیروز بوده ای( ولی طبق َمَثلی که »ســبوی آب 
همیشه از جوی سالم بیرون نمی آید و ممکن است بشکند« شاید تو هم در 
این جنگ شکســت بخوری. بیت پیش از بیِت مورد بررسی نیز دقیقًا همین 

مفهوم را بیان می کند.13  
4. در پایان پیشگفتار نوشته اند »شایستة یادآوری است که ما نخست بر 
آن بودیم که در بخش یادداشت های کتاب، همة بیت های دشوار و بحث انگیز 
متن را نیز شرح کنیم ولی سپس تر، بدان سبب که با شرح این بیت ها، چاپ 
متن انتقادی بیش از پیــش به تأخیر می افتاد، از این کار صرف نظر کردیم. 
امید است که در آیندة نزدیک مجّلد جداگانه ای را به یادداشت های توضیحی 
این گونه بیت ها و نیز به بررســی پیشــینة داســتان های فرامرز اختصاص 
دهیم« )ص هشــتاد و دو(. نظر نگارنده این است که چون این گونه متون و 
منظومه ها- برخالف شاهنامه- معمواًل یک بار چاپ می شوند، بهتر است که 
همة مســائِل مربوط به آن ها در مقّدمه و تعلیقاتشان همراه متن بیاید تا در 
یک یا نهایتًا دو مجّلد کاری جامع عرضه شده باشد هرچند که چاپ آن متن 
مّدتی نیز طول بکشد و به تأخیر افتد. خریدار، خواننده و عالقه مند فرامرزنامة 
بزرگ و دیگر منظومه های مشــابه انتظار دارد کــه همة نکات و توضیحاِت 
مرتبط با متن را به هنگام مطالعة آن پیِش روی خویش داشــته باشــد و بی 
گمان نمی پســندد که چند سال منتظر بماند تا شرح ابیاِت نیازمند بحث و 
سابقه و سیر داستان های فرامرز را در کتابی دیگر بخواند. اساسًا شاید پس از 
خواندِن منظومه دیگر فرصت و رغبتی برای مراجعه به مجّلِد دیگِر این متن 
)تعیلقات و توضیحات( که بعدها منتشــر خواهد شد، نداشته باشد و فاصلة 
زمانی و ناقص ماندِن کار سبِب فراموشی شود. از این روی، ای کاش مصّححاِن 
ارجمند می پذیرفتند که فرامرزنامة بزرگ یکی دو سال دیرتر چاپ بشود ولی 
توضیحات و گزارش هایی را که مورد نظرشان بود در همین مجّلد می آوردند.

5. چه بد بود آن َبد که با من بکرد/ به جان سیاوخش زنهار خَورد )7/ 51( 
پیشنهاد می شــود ضبط »نکرد« از دو نسخة متن )دست نویس اساس و 
نســخة دوم ایندیا آفیس( انتخاب شود و نیازی به تصحیح قیاسی نیست. با 
این وجه )نکرد( باید مصراع نخســت را پرسشی خواند و کیخسرو می گوید 

چه بدی ای مانده بود که آن مرد بد )افراسیاب( در حّق من نکرد؟
6. به سر برنهاده پسر تاج ناز/ نجنبد به دین مردم سرفراز )11/ 111(

معنای مصراع دوم با این ضبط چندان محّصل نیست. نگارنده با توّجه به 
ضبط نسخ برای کلمة نخســِت مصراع )نجند؛ نجندد( صورت »بخندد« را 
پیشــنهاد می کند و مصراع را چنین می خواند: بخندد بدین مردم سرفراز. 

یعنی: بزرگان به این کار می خندند )آن را به ُسخره می گیرند(.
7. ز دریای تیغش چو برخاســت موج/ همی خون رســانید مه را به اوج 

)566 /44(
»مه« در بافِت این بیت معنای روشــنی ندارد. آیا با توّجه به بیتی تقریبًا 
مشابه در فرامرزنامه نمی توان »ماهی« خواند )همی خون رسانید ماهی به 

اوج(؟ آن بیت این است:
چو دریا که انگیزد از باد موج/براندازد از آب ماهی به اوج )101/ 1377(
8. ببر نامة من به رای برین/ شه هند و کشمیر و والی چین )56/ 734(

ضبط نسخة دوِم ایندیا آفیس، »رای برین« و درخوِر توّجه است زیرا »رای 
برین« غیر از معنای معروِف آن - مهتر بزرِگ هند که در مصراع نخست آمده- 
به اســتناد بیتی از شاهنامه اسم خاصِّ مکان است و رابطة آن با هندوستان 

نشان می دهد که محتماًل نام جایی در این سرزمین بوده:
ره سیستان گیر و برکش پگاه/ به هندوستان اندر آور سپاه

ز غزنــی برو تا به رای برین/ چو گردد تــو را تاج و تخت و نگین )1/ 695/ 
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107 و108(14 
این نام در بیتی دیگر به صورِت »رای« و در کناِر »قّنوج« و دوباره در پیوند 

با سرزمین هند به کار رفته است:
ز چیزی که خیزد ز قّنوج و رای/ زده دســت و پــای، آوریده به جای )2/ 

)2678 /727
در گرشاســپ نامه هم »رای برین« در کنار قّنوج و به عنوان سرزمیِن زیِر 

فرماِن شاه هندوان آمده است:
بهو شاه قّنوج و رای برین/ درودت فرستاد و چند آفرین15 

بر این اســاس نگارنده پیشنهاد می کند که اســم خاصِّ »رای برین« که 
وجِه دشوارتر است از یک دست نویس فرامرزنامه به متن برده شود. بودِن نام 
ســرزمین های هند و کشمیر هم در مصراع دوم و در کناِر آن این پیشنهاد را 
تأیید می کند. با این وجه، قافیة بیت نیز جناس تام خواهد داشت و چنان که 

در زیرنویس نوشته اند نادرست نیست.
9. سِر پیل با پیلبان پر نگار/ ابا زنگ زّرین و زّرین شرار )57/ 749(

»شــرار« در مصراِع دوِم این بیت معنای محّصلی ندارد. با توّجه به این که 
در ابیاِت این بخش سخن از سواران و لشکریاِن هندی است نگارنده حدس 
می زند که شاید ضبط درســت کلمة پایانِی بیت، »شار« به معنای »سربنِد 
هندوان« باشــد. با این احتمال، »زّرین« را هــم باید »زّرینه« خواند تا وزن 
مصراع درســت باشد )ابا زنگ زّرین و زّرینه شــار(. یادآور می شود که لغت 
»شار« به عنوان مخّفِف »شاره« در فرهنگ بزرگ سخن ثبت شده است.16  
احتماِل دیگر و البّته ضعیف تر این اســت که شــاید کلمة قافیة مصراع دوم 
»شعار« به معنای »نشانه و پارچه« باشد )ابا زنگ زّرین و زّرین شعار(. یعنی 

پیلبان پارچه ای زرد رنگ بر سر بسته بود. 
 10. همی َگرد برشــد به کردار ابر/ جهان شــد به هنگام گرگ و هژبر 

)822 /62(
»بــه هنگام گرگ و هژبر« به چه معنایی اســت؟ نگارنده ضبِط »چو کام 
نهنگ و هژبر« را از دســت نویس دوِم ایندیا آفیس پیشنهاد می کند. »کام 
نهنــگ« و »کام هزبر/ هژبر« در خوِد فرامرزنامه و پیش از آن شــاهنامه به 
صورت مشّبهٌ بِه تیرگی به کار رفته و در بیِت مورد گفت وگو هم دقیقًا همین 
کاربرد را دارد )جهان از انبوِه غبار مانند دهان نهنگ و شــیر، بسیار تاریک 

شد(. در این نمونه ها دّقت کنید:
ز گرد سواران که بر شد به ابر/ زمین تیره شد همچو کام هژبر )فرامرزنامة 

بزرگ، 269/ 3861(
شب آمد جهان شد چو کام نهنگ/ هوا را ز مشک سیه داد رنگ )همان، 

)3868 /269
توگفتی برآمد یکی تیره ابر/ هوا شــد به کردار کام هزبر )شاهنامه، 1/ 

)647 /448
 11. و زآن سو دمنده کیانوش گرد/ بیاورد پیغام چونان که ُبرد )62/ 825(

پیشــنهاد می شود ضبط »جنگ و نبرد« در نسخة اساس حفظ شود زیرا 
بیت بعدی نشــان می دهد که پیغاِم جنگ و نبرد بــرای فرامرز آمده و او را 
بسیار خشــمگین کرده اســت. این که در زیرنویس در برابر وجه »جنگ و 
نبرد« نوشته اند »قافیه درست نیست« نباید سبِب ترک نگاشتة دست نویِس 
اساس شــود زیرا همان گونه که خود مصّححان در مقّدمه متذّکر شده اند، 
در فرامرزنامــة بزرگ »در بیت هایی- که اندک نیســت- عیوب قافیه دیده  
می شود« )ص چهل و شش( و در واقع به نوعی از ویژگی های سبکی آن است.

12. خدنگش چو از شست رفتی به در/ به لرزه شدی زو دل شیر نر )64/ 
 )852

ضبط »ُمَغرَبل: ســوراخ شده« در نســخة دوم ایندیا آفیس دشوارتر و به 
اصطالح شاهنامه ای است و پیشنهاد  می شود انتخاب شود )مغربل شدی زو 

دل شیر نر(. واژة »مغربل« در شاهنامه نیز به کار رفته است.17 
13. به پرخاش من چون تو صد دیو تند/ بود پایشــان ُسســت و شمشیر 

کند )65/ 859(
ضبط دست نویس اســاس و چاپ سنگی »ِسند« به معنای »حرام زاده« 
اســت که وجه دشوارتری است و پیشنهاد می شود به ِصرِف ایراد قافیه- که 
در مورِد شــمارة 11 اشاره شد- تغییر داده و تصحیح قیاسی نشود. این واژة 

کهن در شاهنامه و گرشاسپ نامه هم شاهد استعمال دارد.18 
 14. بریشان برافکنده برگستوان/ ابا تیغ و نیزه چو کوه روان )74/ 980(

ضبط نســخة اساس و نیز چاپ ســنگِی منظومه، »گران« است و به نظر 
نگارنده نیازی نیست به »روان« تصحیح قیاسی شود.

 15. بدین مرز آید به فرمان اوی/ چه گوید درین رای، پرخاشــجوی 
)1049 /79(

»رای« را در مصراع دوم با ســکون خوانده اند. پیشنهاد می شود با کسرة 
اضافه بخوانیم: چه گوید در این راِی پرخاشجوی.

 16. کمین گه گشایند به روی کمین/ مگر کشته گردد یل پاک دین 
)1212 /89(

وزن و معناِی مصراِع اّول با ضبِط کنونی آشفته است. نگاشتة چاپ سنگی 
»کمین گه گشایند بر وی کمین« است که در این جا نیز »کمین« حالت حشو 

و تکرار دارد. آیا وجه اصلی »که ناگه گشایند بر وی کمین« نبوده است؟
 17. اگر رام گردد بدین بارگاه/ بباید سپارد ترا جایگاه )113/ 1566( 

ضبط هر سه نسخة مبناِی تصحیِح متن، »بیاید« است و نگارنده ندانست 
که چرا به »بباید« تصحیح قیاسی شده است؟ آیا »بباید« سهِو چاپی است؟
18. پژوهنده هندو از آن سرفراز/ نبود آگه اندر شب دیریاز )122/ 1695(

ضبِط هر سه نسخه »دیرباز« است که به »دیریاز« تصحیح قیاسی شده اّما 
»دیرباز« هم وجهی است که در کناِر »دیریاز« در متون فارسی از جمله خوِد 
فرامرزنامة بزرگ )ص263/ ب3754( به کار رفته اســت و نباید تغییر داده 
شود. اگر مصّححان به دلیِل بسامِد بیشتِر »دیریاز« در متون، بخواهند ضبط 
نسِخ فرامرزنامه را تصحیح قیاسی بکنند باید در بیت یاد شده )263/ 3754( 

نیز »دیرباز« را به »دیریاز« تغییر دهند تا انتخاب هایشان یک دست شود.
19. شــبی بود بس تیــره چون آبنوس/ نه آوای اســپ و نه آوای کوس 

)1996 /122(
پیشنهاد می شود ضبط »رای« به جاِی »آوای« در نسخة اساس به »هّرای« 
تصحیح قیاســی شود. سرایندة فرامرزنامه لغت »هّرای« به معنای »بانگ و 
شیهه« را می شناســد و یک بار دیگر نیز آن را برای »اسپ« استفاده کرده 

است: ز هّرای اسپان و بانگ یالن... )269/ 3863(.
20. سپهَبد چو نزدیک هندو رسید/ ســمندش خروشید و اندرچمید 

)1697 /122(
ضبط نســخة اساس »شهید« اســت و نگارنده بر اساس آن وجِه قیاسِی 
»شــمید« را پیشــنهاد می کند که به معنای »ترســید« و کاماًل مناسِب 
مقام اســت. این لغت کهن به گونة »اندر شمید« )با پیشوند فعلی و مشابه 
فرامرزنامه( در شــاهنامه و به صورت »شــمید« در گرشاسپ نامه هم آمده 
است. شاهد گرشاسپ نامه شــبیِه بیت فرامرزنامه است و در آن جا نیز این 

فعل برای »اسپ« به کار رفته است:
چو کیخسرو آن گفت ایشان شنید/ زمانی بیاسود و اندر شمید )شاهنامه، 

)2721 /898 /1
سمندش چو آن زشت پتیاره دید/ شمید و هراسید و اندر رمید )گرشاسپ 

نامه، 59/ 46(
در بیتی دیگر از فرامرزنامه )ص233/ ب3265( نیز »اندر شــمید« برای 
»اسپ« فرامرز آمده و باز در نسخة اســاس به »اندر شهید« تصحیف شده 
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است که پیشنهاد می شود در آن جا نیز تصحیح قیاسی شود.
21. یکی خشت زهرآب داده به چنگ/ دمان و زنان همچو جنگی پلنگ 

)1767 /127(
با توّجه به ضبط »زنان« در نســخة اساس و وجِه »دوان« در دست نویس 
دوم ایندیا آفیس، صورِت محتمِل »دنان« هم درخوِر تأّمل اســت. »دمان و 
دنان« از ترکیباِت شاهنامه ای است19 و احتمال دارد ناظم فرامرزنامه به تأثیر 
از فردوسی این ترکیب را به کار برده که در دست نویس ها ساده تر شده است.
22. از آن هولناکی روان خواره ای/ ُدژآگاه دیوی و پتیاره ای )153/ 2089(

در دستوِر تاریخِی فارسی الگوی ویژه ای برای افزون بر مورِد وصف و نشان 
دادِن شــّدت و کثرت و اهمّیِت آن وجود دارد که در آن ترکیِب »از این/ آن« 

پیش از صفت به کار می رود.20 مثاًل:
بگردد تا کجا بیند به گیتی/ از این شوخی بالجویی ستمگر21 

چون در بیشتِر شــواهِد این الگو پس از حرف اضافه )از( و پیش از صفت، 
»این« آمده است )از این(،  پیشنهاد می شود که در بیت فرامرزنامه نیز ضبِط 
»از این« از نســخة اساس و چاپ سنگی برگزیده شود )از این هولناکی روان 

خواره ای(.
23. ز بس لشکر سرو و ایوان و باغ/ پر از سنبل و الله هامون و راغ )155/ 

)2111
ترکیب »لشکر سرو« در این بیت و با در نظر داشتِن بیت های پیش و پس، 
مبهم و نامناســب می نماید. ضبِط نسخه بدل نیز در رفع ابهام مفید نیست و 
باید بیشــتر دربارة آن تأّمل شــود و اگر نتیجة روشنی به دست نیامد نشانة 

ابهام و فساِد ضبط )؟( در برابِر آن گذاشته شود.
24. گرفتی و خوردی همان جایگاه/ بدین ســان همی َرستی او سال و 

ماه )158/ 2155(
به نظر نگارنده »همی رســتی« در این جا معنــا نمی دهد زیرا هیچ کس 
حریف دیو نیســت و به نبرد او نرفته است که پتیاره از دست او/ آن ها بگریزد 
و برهد از این روی شــاید وجِه درست »همی ِزســتی« باشد که کوتاه شدة 
»همی زیستی« اســت. یعی دیو بدین سان سال ها و ماه ها در آن جا زندگی 
می کرد )می زیســت(. »زیستن« به گونة مخّفِف »ِزستن« در متون کهن به 
کار رفته22 و »ِزستی« به جای »زیستی« صورت غلط یا بی شاهدی نیست.

25. دو تا گشــت باالی شمشــادیم/ به اندوه گشته به دل شادیم )164/ 
)2248

پیشــنهاد می شــود در مصراع دوم »به دل« را »َبَدل« بخوانیم: به اندوه 
گشته َبَدل شادیم.

26. به دســت اندرون آهنین نیز ه ای/ به پای ایســتاده به زین ویژه ای 
)2560 /185(

ضبط قافیة مصراِع دوم در دست نویس دوم ایندیا آفیس »ریره ای« است 
و نگارنده آن را به »دیزه ای« تصحیح قیاســی می کند: به پا ایستاده به زین 
دیزه ای. یعنی اسبی سیاه )دیزه( سِر پا ایستاده بود. در دو بیت بعد هم فرامرز 
بِن نیزه را بر زمین می گذارد و با تکیه بدان بر پشــت زین می پرد و این نشان 
می دهد که در بیِت مذکور »دیزه ای« زین شــده و آماده ایســتاده است که 

پهلوان می آید و بر زین آن می جهد.
27. همان نامداران چو ابر بهار/ بباراند تیر اندر آن کارزار )186/ 2576(

ضبط نسخة اســاس و چاپ سنگی »ببارید« اســت و پیشنهاد می شود 
تغییر داده نشــود زیرا »ببارید« در معنای متعّدی به کار رفته و در شاهنامه 

هم دیده می شود:
به رســتم بر آن گه ببارید تیر/ تهمتن بدو گفــت بر خیره خیر )1/ 568/ 

 )1303
28. چو با دوش تنگ اندرآورد شست/ چو ماهی خدنگی ز َشستش بَجست 

)2876 /206(
در زیرنویس مربوط به »دوش« آورده اند »ر، ن، س: دوش؛ متن تصحیح 
قیاسی اســت«. چنان که مالحظه  می شــود ضبط هر سه نسخه »دوش« 
است و در متن نیز همان انتخاب شده و تصحیح قیاسی انجام نگرفته است. 
آیا مصّححان گرامی می خواســته اند »دوِش« دست نویس ها را به »گوش« 

تصحیح قیاسی بکنند که فراموش شده؟
29. بدو مه ُبدی همچو فصل بهار/ پر از شکل خوب و ز رنگ بدیع )208/ 

)2905
با توّجه به این که در بیِت پیش از »دی« )زمســتان(، »تیر« )تابستان( و 
»مهر« )پاییز( و »بهار« یاد شده و در دو بیت بعد نیز دوباره از »مهر« و »بهار« 
سخن می رود آیا ضبط »به دی« )= در زمستان( در نسخة اساس برتر نیست؟ 

به دی مه ُبدی همچو فصل ربیع.
30. ُبدی مهر و ماه از خوشی چون بهشت/ که فصل ربیع اندرو الله کشت 

)2906 /209(
با عنایت به نکتة مذکور در توضیِح بیت پیشین )شمارة 29( ضبِط »مهر 
ماه« )مجازاً به معنای پاییز( پیشــنهاد می شود. ناظم پس از اشاره به چهار 
فصل در بیت 2904 در ســه بیِت بعد از آن )2905- 2907( بار دیگر از سه 

فصِل زمستان )دی مه(، پاییز )مهر ماه( و بهاران نام برده است.
31. از آن پس برآورد تیر دگر/ بزد بر جگرگاه و شد کارگر )213/ 2960(
نگاشتة چاپ سنگی »ظفرگاه« است و بر این اساس این احتمال هم باید 
طرح شود که شاید ضبِط اصلی، ترکیِب دشوارتِر »َزَفرگاه« بوده که در نسخ 
دیگر ساده و در چاپ سنگی با غلط امالیی نوشته شده است. »َزفر« به معنای 
»دهان« و از واژه های اصطالحًا اهریمنی اســت که برای اژدها و موجودات 
زیانکار به کار  می رود و در این جا که موضوع روایت، پیکار فرامرز با اژدهاست 
کاماًل مناسبت دارد. سرایندة فرامرزنامه با لغت کهِن »َزَفر« آشناست و آن را 
در بیتی دیگر )233/ 3277( به کار برده و به همین دلیل بعید نیست که در 

این جا نیز با آن ترکیب »َزَفرگاه« را ساخته و استفاده کرده باشد.
32. تو گویی مگر عیسِی مریم است/ که گل همچو َعذرا و او مرهم است 

)3021 /217(
»َعــذرا« در این بیت معنای محّصلی ندارد اّما با توّجه به تلمیِح مورد نظر 
در این بیت و بیت پیشین )یعنی معجزة مرده زنده کردِن حضرت عیسی)ع(( 
شــاید بتوان آن را به »عاذر« یا »عازر« تصحیح قیاسی کرد که در انجیل به 
صورِت »لعازر/ ایلعازر« نام مردی اســت که چهار روز پس از مرگ با معجزة 
مسیح)ع(  زنده می شــود.23  نام این شخص با امالی »عازر« در شعر فارسی 
آمده24 و نامحتمل نمی نماید که ناظم فرامرزنامه هم آن را به کار برده باشد: 
که گل همچو عاذر/ عازر و او مرهم اســت. یعنی: گل مانند عاذر/ عازِر مرده 

و نسیم صبا )در بیت پیش( مانند عیسی مریم است که او را زنده می کند.
33. پس از شاه پرسید و از موبدان/ که جای که باشد کنام ددان؟ )223/ 

)3124
پیشــنهاد می شود طبق نســخة دوم ایندیا آفیس »جایی« خوانده شود 
)که جایی که باشــد کنام ددان(. با این وجه مصراع دوم را هم نباید پرسشی 
خواند و معنای آن موقوف به بیت بعدی است )نشانی مرا داد باید کنون...(.

43. نبشــته بخواهد بدین بیش و کــم/ ز مردن چه داری به دل درد و غم 
)3259 /232(

»بخواهد« ضبط نسخة دوم ایندیا آفیس است و در دست نویس اساس و 
چاپ سنگی هم »نخواهد« نوشته شده است ولی با هیچ یک از این دو صورت 
)بخواهد/ نخواهد( بیت معنای روشنی ندارد. آیا احتمااًل ضبط اصلی »نکاهد« 
نیســت؟ این مفهوم که سرنوشِت مقّدر )نبشته( هرگز کم و زیاد نمی شود با 
کاربرد فعل »نکاهد« در شاهنامه دیده می شود25 و شاید سرایندة فرامرزنامه 
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هم این تعبیر را به کار برده: نبشته نکاهد بدین بیش و کم.
35. چو داند که نیکی به از هرچه هست/ به نیکی بُجست از همه کار دست 

 )3392 /241(
ضبط نسخة اساس »بهست« است که به »بُجست« تصحیح قیاسی شده. 
نگارنده با توّجه به غرابِت کاربرد و معناِی »دســت از کاری ُجستن«، صورِت 
قیاسِی »بُشست« را پیشــنهاد می کند: به نیکی بُشست از همه کار دست. 

یعنی: با پرداختن به نیکی از هر کاِر دیگری )غیر از آن( دست می کشد.
36. بغّرید غّریدِن سهمناک/ کز آواز او شد دل کوه چاک )242/ 3404(

در شــاهنامه کاربرد خاّصی هست که در آن فعل به همراه مصدِر آن فعل 
که حرف )ی( نیز بدان افزوده شده به کار می رود. مانند:

بپرسید پرسیدنی چون پلنگ/ دژم روی و زان پس بدو داد چنگ )1/ 227/ 693(
بخندید خندیدنی شاهوار/ چنان کامد آواز بر کوهسار )1/ 677/ 975( 

این الگوی نحوی )فعل+ مصدِر آن فعل+ ی( یک ساخِت کهِن دستوری 
است که سابقة آن به زبان های ایرانی باستان و میانه می رسد26 و برخالِف 
مشــهور ربطی به مفعول مطلق عربی ندارد. بر این اساس احتمااًل صورِت 
درســِت مصراع فرامرزنامه نیز به تأثیر از کاربردهای شــاهنامه »بغّرید 

غّریدنی سهمناک« است. 
37. چنین تا به نزدیک گرگان رســید/ یکی مرغزاری خوش آمد پدید 

)3456 /245(
در بیت های پیش )240 و241/ 3381- 3385( اشاره شده که مرغزاِز آباد 
از زیانکاری گرگان و شیران ویران شده است لذا نمی تواند »خوش« باشد. از 
سوی دیگر ضبط نسخة اساس به جای »خوش آمد«، »جوشانیده«  است و 
در چاپ سنگی »خوشانیده« نوشته شده است. به عقیدة نگارنده ضبط چاپ 
سنگی درخور تأّمل است و محتماًل »جوشانیدة« دست نویِس اساس مصّحِف 
آن است. »خوشانیده« به معنای »پژمرده و خشک شده« وجِه دشوارتر است 
و اگر توّجه داشته باشیم که به هر دو گونة »خوشانیده« و »خوشیده« برای 
گیاهان و درختان هم به کار رفته است27 شاید بتوان همان را ضبِط درست 

و اصلی دانست )یکی مرغزاری خوشانیده دید(.
38. سیه را ُسرونی بزد بر َزهار/ شکم بردریدش به یک زخم خوار )246/ 3468(

»ُسرون« به معنای »شــاخ« در متن نادرست نیست اّما می توان صورِت 
»سروی« را در نســخة اساس »ُسرویی« در همان معنا خواند و به متن برد.
39. چنان دان که بازارگانی ُبدم/ یکی مایه  در کاروانی ُبدم )255/ 3605(

صورت »مایه در« معنای درستی در مصراع دوم ندارد. ضبط چاپ سنگی 
»مایه ور«28 و احتمااًل همین وجه صحیح است که به صورت صفت »کاروان/ 

کاروانی« آمده.
40. زمینی پر از سختی و رنج و آز/ پر از هول و بی آب و راه دراز )255/ 3610(

چون بیت توصیِف دشــواری های راه است »آز« در این جا معنای چندان 
روشنی ندارد و باید توجیه کرد. آیا احتمال دارد صورت اصلی »ماز« به معنای 
»شکاف و شکنج« باشــد که کاتباِن نسِخ فرامرزنامه آن را نشناخته و »آز« 

خوانده/ نوشته اند؟
41. که مار ارچه ُخردســت آخر زمــان/ شود اژدهای دمان بی گمان 

)3834 /267(
ضبط مصراع دوم از چاپ سنگی انتخاب شده و ایرادی ندارد ولی می توان 
صورِت »به نر اژدهای شود« را در نسخة اساس »نه نر اژدهایی شود« خواند 
و مصــراع را این گونه تصحیــح کرد: »نه نر اژدهایی شــود بی گمان؟« که 

استفهام تقریری است. 
42. ُخُنک آنکه او را دهد دســت بخت/ یکی خوش تواند به جای نشست 

)4001 /277(
پیشنهاد می شود »جایی« بخوانیم. آیا »جای« سهِو چاپی است؟

43. یکی آهویی بود با تاب و تگ/ پس اندر یکی گرِگ با توش و ســگ 
)4214 /289(

چون در ادامة این بیت ســخنی از حضور »سگ« در کنار گرگ و در پی 
آهو نیست ضبط مصراع دوم محّل تأّمل است. صورِت »یکی گرگ چون نّره 
سگ« در چاپ ســنگی، وجهی مانند »یکی گرگ با توِش سگ« را به ذهن 

متبادر می کند.
44. به دریا شود آب و کشتی به روی/ شود مرد غّواص ازو نامجوی )304/ 

)4480
پیشنهاد می شــود »به روی« را »بر اوی« بخوانیم. یعنی کشتی بر روی 

)آن آب( روان می شود.
45. عرق کرده رخســار دلجویشــان/ روان آِب زیبایی در جویشان 

)5074 /344(
وزن مصراع دوم درست نیست و باید در ضبط آن بازنگری و یا در زیرنویس 

به ایراد عروضِی آن اشاره شود.
46. اگر بود در چــرخ َشعری به کار/ بدو کرد خورشید یکسر نثار )353/ 

)5205
بــا توّجه به این کــه در بیت های پیش و پس از ســّیارات )زهره و بهرام( 
یاد شــده و در خــوِد این بیت هم »چرخ« و »خورشــید« آمده اســت آیا 
نمی توان »َشــعر: پارچة ابریشمی« را »ِشــعری« به معنای ستارة معروف 
)شباهنگ( خواند که با معنا و مراعات النظیر این چند بیت مناسب تر است؟
47. شکیِب ز مام و نیا و پدر/ چگونه ُبدی گرد خورشیدفر؟ )360/ 5319(

در نسخة اساس »شکیِب« آغاِز مصراع »شکستت« نوشته شده و »ُبدی« 
مصراع دوم هم در این دست نویس و چاپ سنگی »ُبد ای« است. بر این اساس 

نگارنده این ضبط و قرائت را برای بیت پیشنهاد می کند:
شکیبت ز مام و نیا و پدر/ چگونه ُبد ای گرد خورشیدفر؟

در پایان مواردی از ســهوهای چاپِی کتاب را با صورت درسِت آن ها برای 
اصالح در چاپ بعدی می آوریم:

آیدنلو 1381 )ص سی و دو(← آیدنلو 1383؛ سر )5/ 31( ← سه؛ تاوس 
)11/ 112( ← طاووس؛تافتــن )25/ 311( ← تاختن؛ نامِی )78/ 1047( 
← نامی؛ ریذک )105/ 1445( ← ریدک؛ پری چهره گان )109/ 1505( ← 
پری چهرگان؛ هنذویی )127/ 1765( ← هندویی؛ گذارم )174/ 2398( 
← گزارم؛ بدانست )179/ 2460( ← بدان است؛ گوهرنکار )208/ 2901( 
← گوهرنگار؛ گذارم )221/ 3083( ← گزارم؛ به بستن )238/ 3339( ← 
ببســتن؛ نیکویی )265/ 3798( ← نیکوی؛ یکبارکی )290/ 4234( ← 
یکبارگی؛ مهتری )307/ 4525( ← بهتری؛ از ایدون که )309/ 4560( ← ار 
ایدون که؛ گذشتن )356/ 5257( ← گذشتی؛ سرراخ )ص375( ← سوراخ.
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26. در این باره، ر.ک: چنگیز موالیی، »مفعول مطلق در زبان فارســی )تحقیقی در حاشیة 
دســتور تاریخی(«، نشرّیة دانشکدة ادبّیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، س45، ش185، 

)زمستان 1381(، صص95- 102.
27. ر.ک: علی اکبر دهخدا،  لغت نامه؛ ذیِل »خوشانیده« و »خوشیده«.

28. ر.ک: فرامرزنامه، به کوشش رستم پور بهرام سروش تفتی، )بمبئی: مطبع فیض رسان، 
1324 ه.ق(، ص314.   

كتاب شناســي ســینما در ایران. اصغر یوسفي نژاد. تهران: 
روزنه كار، 1394. 831ص. 550000 ریال.

مطبوعات سینمایي ایران 1309تا 1395. حسين گيتي. تهران: 
نشــر كبوتر ]چاپ و پخش: روزنه كار[، 1395. 320ص. 

250000 ریال.

محّمدمهدي فخري زاده را از سال 1358كه مدیر مجلة جهانگرد بود، 
مي شناســم. نشریه اي كه در مجموع 21شــماره منتشر شد. داستان 
تولد و توقیف جهانگرد را 18ســال بعد )ســال1376( از فخري زاده 
گرفتم و در پژوهشــنامة تاریخ مطبوعات ایران )ش 1، 1376، صص 
350ـ355( به چاپ رســاندم. فخري زاده، پس از نشریه داري، ناشر 
كتاب شــد. فهرست كتاب هاي انتشــارات روزنه كار را كه در 35سال 
حیــات )1360ـ1395ش( مــرور مي كنیــم متوجه مي شــویم كه 
گرداننده اش بیش از آن كه در پي پول یابي باشــد، به قول امروزي ها 
بــا »خودتكلیفي« دلمشــغولي تنفس در فضاي نشــر و دغدغه هاي 
فرهنگــي و هنري دارد. چاپ این همه كتاب مرجع در زمینة ســینما 
به خصوص فهرســت و كتاب شناسي در روزگاري كه كتاب خانه هایي 
هم چون كتابخانة مّلي سال هاســت از چاپ و انتشــار این گونه منابع 

مرجع سر باز مي زنند، ســتودني و شایستة یاد آوري است.
فخري زاده، در پي جّد و جهدهاي پیشین خود، سال1395 دو مجموعة 
دیگر كه دربردارندة سیاهه هاي كتاب ها و مطبوعات سینمایي است، به 
بازار كتاب عرضه كرد: كتاب شناسي سینما در ایران و مطبوعات سینمایي 
ایران. كتاب اّول با نشــانة روزنه كار و كتاب دوم با ســرمایة نشر كبوتر.

كتاب شناسي سینما در ایران
پیشینة انتشار مجموعه اي اختصاصي دربردارندة اطالعات كتاب شناختي 
كتاب هاي ســینما در ایران به 40سال پیش باز مي گردد كه  دو مجموعه با 

این مشخصه ها به چاپ رسید:
1. كتاب نامة ســینمایي ایران ]1304ـ1354[. خسرو كریمي. تهران: 
وزارت فرهنگ و هنر؛ ادارة كل انتشارات و روابط سینمایي، 1355. 107ص، 

رقعي.
2. كتاب شناسي تئاتر و سینما. شیرین تعاوني. تهران: مركز اسناد فرهنگي 

آسیا، 1355. 131ص، وزیری.
پس از 12ســال وقفه، با ســعي  و  تالش مســعود مهرابــي، مجّلد اّول 
كتاب شناســي سینما در ایران كه مشــخصه هاي آثار 60سالة سینمایي را 
تا سال 1366در برداشــت، ســال 1367در 242صفحة وزیري به وسیلة 
انتشــارات فراندیش و ماهنامة فیلم منتشر شــد. مجّلد دوم كتاب شناسي 
یاد شده كه حاوي آثار سال هاي 1366تا1370بود، در سال 1371 با 242 
صفحة وزیري توسط انتشارات راد به بازار كتاب آمد. 9سال بعد اما، مسعود 

كارنامة سینما نویسان
|سّیدفرید قاسمي|  




