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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

رسنااه؟
ُ
تاهاگ

کهف مختلف،ف علیمف طزف طستف دطنشنامهفطیف عالئی  نزهت نامۀ 

شهمردطنفبنفطبافطخخورفدرفسالفهایف490-495قفآنفرطفبرطیف

وخهفطبیکاخوجارفطزفپادشاهانفآلفکاکییۀفطص هانفنیشتهف
ّ
عالءفطخد

1391(.ف ینا،ف
ّ
شمسفطخد نک:ف آن،ف نییسندۀف وف کتابف طینف )دربارۀف فطستف

بهفویژهف طیرطن،ف ملاف حماسۀف طزف بخشفهایاف کتاب،ف طینف درف

ماجرطهایفرستمفوفبرلافدیگرفطزفطفرطدفلاندطنفطوفچینفپسرشف

فرطمرز،فدرجفشدهفکهفطزفشاهنامهفگرفتهفنشدهففوفروطیاتفآنفباف

روطیاتفشاهنامه مت اوتفطست.فشهمردطنفبرطیفروطیاتفلیدف

طزفسهفمنبعفیادفمافکندفوفطزفآنجافکهفشنالتفطینفمنابعفبرطیفبحثف

مافبسیارفمهمفطست،فنخستفعونفنیشتۀفشهمردطنفرطفدرفطینفبارهف

مافآوریمفوفسپسفبحثفلیدفرطفپافمافگوریم:

ثفشاهفگردنامهفطیفسالتستفوفدعییف
ّ
رستمفالرجانافمحد

وخهف
ّ
همافکندفکهفطزفطولفعهدفکویمرثفتافپادشاهافشمسفطخد

طبیطاهرفطبنفنیبهف)بییه؟(فکهفهمدطنفدطشتفبازلیطهمفگ تنف

دیفچندفکهفمنفدیدهفطمفهمانافپانصدف
ّ
بشرحفوفطزفقواسفمجل

کرطسۀفبزرگفتمامفبرآید،فوت سیرفکویمرثفگییافمورطستفطیف

آدمافکهفهمهفجانیرطنفبموردفخوکنفگییافباشد،فوفطبیخمؤیدفبلخاف

بسیارفبهمفآوردهفطست.فوفشمسفطخملکففرطمرزفبنفعالءفطخدوخهف

سفهللافروحهفمعلمافدطشتفوفپارسافوفپهلییفنوکفدطنستاف
ّ
د
َ
ق

وفطوفرطفپوروزطنفمعلمفگ تندی،ففرمیدهفبیدفتافطزفپهلییفبهفپارساف

دریفنقضفهمافکردفوفطزفآنفکتابتفبدینفکتابتفبازفهمافآوردف

وفمرطفمافبایستفکهفجملهفبهفدستفمنفطفتادیفتافهمهفرطفبهف

آرطیشفوف طزف آلرف تاف طّوخشف طزف بازگ تمافوف عبارتافمختصرف

تاییضفطحترطزفتمامفنمیدمافچنانکهفطزفمعنافهوچفنو تادیفوف

مقصیدفجملهفحاصضفشدی.فآنقدرفکهفبهفطص هانفیافتمفچینف

بهفشهرفیزدفرفتمفبدینفنسقفکهفگ تمفنقضفکردم،فچنانکهفطزف

جملهفطصضفبهفدستفآمدیفوفطندیشۀفمنفتمامفشدیفوفهماناف

ورقافهزطرفوفپانصدفوفبیشترفتافدوفهزطرفورقفبیدی.ف)شهمردطنفبنف

طبافطخخور،ف1362:ف342(

یادف بدینفشرحف منبعف طزفسهف چنانکهفمالحظهفشد،فشهمرطنف

ثف)لیطنشف
ّ
فالرجانِافمحد

ِ
مافکند:فیکافشاهفگردنامهفطزفرستم

دیگریفهمفوجیدفدطرد؛فنک.فطدطمه(،فدیگریفکتابفطبیطخمؤیّدفبلخاف

کهفبهفنظرفمافرسدفمرطدفهمانفشاهنامۀفمنثیرفطوستف)تأخوففدرف

معلم.ف پوروزطِنف کتابف سیمف وف قمری(ف چهارمف سدۀف طولف فنومۀف

شهمردطنفطزفکتابفطبیطخمؤیّدففقطفنامفبردهفطستفوفطزفطینفروفماف

تنهافبهفشرحفدوفمنبعفدیگرفمافپردطزیم.فجملۀفشهمردطنفدربارۀف

رستمفالرجانافطبهاماتافدطردفکهفدرفطدطمهفبدطنهافمافپردطزیم.

آثارف برطیف »شاهفگردنامه«ف چینف دوگانهفطیف عنیطنف

ـفطساطوریفطیرطن،فنامعمیلفطستفوفنگارندهفعنیطناف حماساف

مانندفآنفرطفدرفهوچفیکفطزفکتابفهایفطیرطنافندیدهفطست.فطستادف

لاخقافمالقفپیشترفبرفطینفنظرفبیدفکهفدرفطینفعنیطن،فوطژۀف

»گرد«فزطئدفطستف)لاخقافمالق،ف1372:ف153(فوفبرفطینفطساسف

نامف دطدفکهفکتابفرستمفالرجانافهمف»شاهنامه«ف نظرف چنونف

دطشتهفطست.فوخافدرفمقاخۀفجدیدترفلیدفنیشتفکهفشایدفعنیطنف

ردنامه«فبیدهفباشدف)همی،ف1390-فطخف:ف963(.فبرفطینفطساسف
ُ
آنف»گ

الرجانا،ف »رستمف بخیطنوم:ف طینگینهف رطف شهمردطنف جملۀف بایدف

ِثففشاه،فگردنامهفطیفسالتست«؛فیافدرفطینفجملهفشاهفرطف
ّ
محد

ث1،ف
ّ
زطئدفبدطنومفوفآنفرطفچنونفبخیطنوم:ف»رستمفالرجانِافمحد

گردنامهفطیفسالتست«.فوخافبهفنظرفمافرسدفکهفدرستافطینف

لیطنشفهافکمترفمحتمضفباشد،فزیرطفدرفلیطنشفطوخافمعلیمف

نمافشیدفکهفمرطدفطزفشاهفکیستفوفتازهفدرفطدطمۀفجمله،فدطنستهف

مافشیدفکهفمرطد،فشمسفطخدوخهفطبیطاهرفدیلمافطست.فدرفمیردِف

نزهت نامۀ  نسخهفهایف همۀف درف کهف آنجاف طزف نوزف دومف لیطنشف

بهفسادگاف هست،ف »گرد/کرد«فـف نوزف ـفوف »شاه«ف وطژۀف عالئی،ف

نمافتیطنفآنفرطفنادیدهفطنگاشت.ف

بهفگمانفنگارندهفطینفجملهفرطفمافتیطنفبدینفسانفنوزفلیطند:ف

ردفنامهفطیفسالتست«.فمافدطنومف
َ
ث،فشاهفک

ّ
فالرجانِافمحد

ِ
»رستم

کهفدرفنسخهفهافیفقدیمفبونفدوفحرففکاففوفگاففتمایزیف

 ابوالفضلاخطیبد

علیففرهنگستانفزبانفوفطدبففارسا
abkhatib39@gmail.com

)اسساتشاشاااتاش ااهاتشادداییی

ـفپهلیطنافبهفکارفرفتهفطست. ث«فبهفمعنافرطوِیفدطستانفهایفطساطوریفف
ّ
1.فدرفطینجاف»محد
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نیستفوفهمهفجافکاففکتابتفمافشید،فوفبرفطساسفوطژهفوفبافتف

رطفبخیطند. بایدفتشخوصفدهدفکهفکدطمفوطجف فمتن،فلیطنندهف

فنزهت نامه طستف
ِ
فپسفدرفطینجاف»شاهفگردنامه«فلیطنشفمصحح

وفدرفمتن،فهمانف»شاهفکردفنامه«فنیشتهفشدهفبیدهفطست.فدرفطینف

طست،ف کردطر«ف عمض،ف کار،ف »کرده،ف معناف بهف رد«ف
َ
»ک فلیطنشف

کهفدرفمتینفکهنففارساففرطوطنفبهفکارفرفتهفطستفوفصیرتف

پهلییفآنفkardفیافkardagفنوزفدرفمتینفپهلییفدرفهمونفمعاناف

طین،ف بنابرف 1390(.ف مکنزی،ف )MacKenzie, 1971؛ف دطردف کاربردف

کرد:ف معناف طینگینهف مافتیطنف رطف رستمفالرجاناف کتابف فعنیطنف

کتاِبفکارهایفشاهان.ف

فشهمردطنفطزفعنیطنفکتابفپوروزطنفسخنافنمافگیید،فوخاف

طستادفلاخقافمالقفبرفطساسفمحتیطیفآنفحدسفمافزندفکهفبهف

»شاهنامه«فنامبردطرفبیدهفباشدف)لاخقافمالق،ف1390-فطخف:ف963(.ف

درفمتنفنزهت نامهفبرطیفطینفنامگذطریفهوچفقرینهفطیفوجیدفندطرد.ف

چنانکهفطزفمتنفنزهت نامهفپودطستفرستمفالرجانافکتابف

وخهفطبیطاهرفدیلمافکهفطزف387فتاف412قف
ّ
لیدفرطفبرطیفشمسفطخد

درفهمدطنففرمانفمافرطند،فنیشتهفطستفوفطزفآنجافکهفپوروزطن،ف

طص هانف آلفکاکییۀف طمرطیف طزف عبدهللاف فرطمرزبنف ف
ِ
فمعلم

)حک.ف433-443ق(فبیده،فکتابفلیدفرطفیافبرطیفهمونففرمانروطف

وخهفجع ربنفکاکییه،فکهفطزف422فتاف
ّ
یافبرطیفپدرشفعالءفطخد

433قفدرفطص هانففرمانفمافرطندف)همی،ف1372:ف152(فنیشتهفبیدهف

طست.فبهفنیشتۀفطستادفلاخقافمالق:

طزفشرحفطوف)شهمردطن(فدربارۀفطینفطثرف)کتابفرستمفالرجانا(فچنونف

ترجمۀف منظیمف رستمفالرجانافصیرتف منظیمۀف کهف برمافآیدف

پوروزطنفمعلمفبیدهفطست.ف)همی،ف1390-فب:ف965(

فطمافطزفعبارتفشهمردطنفپودطفنیستفکهفکتابفرستمفالرجاناف

بهفنظمفبیدهفطستفیافبهفنثر؛فوطنگها،فچنانکهفطزفتاریخفتقریباف

تأخوففهرفدوفطثرفآشکارطفپودطست،فکتابفرستمفالرجانافدرف

طزف پیشف سالفهاف یعناف 412قی،ف تاف 387ف سالفهایف فاصلۀف

رشتۀف بهف 443ق(ف تاف 422ف سالفهایف بونف )تأخوفف پوروزطنف شاهنامۀف

تحریرفدرآمده،فوفطزفطینفرو،فبدیهافطستفکهفرستمفالرجاناف

نمافتیطنستهفکتابافرطفمألذفکارشفقرطرفدهدفکهفهنیزفنیشتهف

نشدهفبیدهفطست.ف

ا ابع

ف ینا،فپوـامف)1391(.ف»شـهمردطنفبنفطبافطخخوـر«.فدر:فـ
ّ
شـمسفطخد

دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی )ج4(.فزیـرفنظـرفطسـماعوضف

سـعادت.فتهـرطن،ففرهنگسـتانفزبـانفوفطدبففارسـا،ف1391ش،ف

ص340-337.

ف بـهفـ عالئـی.ف نزهت نامـۀ  )1362(.ف طبافطخخوـرف شـهمردطنفبنف

وف مااخعـاتف مؤّسسـۀف تهـرطن:ف فرهنـگفجهانپـیر.ف کیشـشف

تحقوقاتففرهنگاف)پژوهشگاه(.ف

ف لاخقـافمالـق،فجـاللف)1372(.ف»معرفـافقاعـاتفطخحاقـافـ

شـاهنامه«.فدر:فگل رنجهـای کهـن.فبهفکیشـشفعلافدهباشـا.ف

تهرطن:فمرکز.

ف ــــــــــــــف)1390-فطخـف(.ف»شـاهنامۀفپوـروزطن«.فدر:فـ

فردوسـی و شاهنامه سـرایی )گزیـدهفطیفطزفمقـاالتفدطنشـنامۀف

زبـانفوفطدبففارسـا(،فبهفمناسـبتفهمایـشفبونفطخمللـافهزطرۀف

شـاهنامۀففردوسـا.فتهـرطن:ففرهنگسـتانفزبانفوفطدبففارسـا،ف

.964-963

ف ــــــــــــــف)1390-فب(.ف»شـاهنامۀفرسـتمفالرجانا«.فـ

مقـاالتف طزف )گزیـدهفطیف شاهنامه سـراییف و  فردوسـی  در:ف

همایـشف مناسـبتف بـهف فارسـا(،ف طدبف وف زبـانف دطنشـنامۀف

بونفطخمللـافهـزطرۀفشـاهنامۀففردوسـا.فتهـرطن:ففرهنگسـتانف

زبانفوفطدبففارسا.ف966-965.

ف مکنـزی،فدیییـدفنوـضف)1390(.ففرهنـگ کوچک زبـان پهلوی.ـ

ترجمـۀفمهشـیدفمورفخرطئا.فتهرطن:فپژوهشـگاهفعلیمفطنسـانافوف

مااخعاتففرهنگا.

 .MacKenzie, D.N. (1971). A Concise Pahlavi Dictionary ـ
London:  Oxford University Press.

بهاچرمااندردشاگاواادف د)ار

ِضف»گاوف]کسا[فدرفچرمفبیدن«فبهف
َ
درفشاهنامه درفبیتفهایافَمث

صیرتهایفمختلففبهفکارفرفتهفطست،فکهفطزفبافتفبیتفهافپودطستف

کهفمعنافآنفنامعلیمفبیدنفکارفدرفآیندهفطست.فطستادفلاخقافمالقف

همفهمونفمعنافرطفبهفدستفدطدهفطست.فبیتفهایفزیرفرطفبخیطنود:

رســـت
ّ
بت آنف طزف تـــیرطنف ســـپهدطرف

كنینفگاوِفپیسهفبهفچرمفطندرستف)فردوسا،ف1386:ف335/2(

پیــش تف
ْ
آیَــد چــهف تــاف بــديف طزف هنــیزف

)64/3 )همان:ف گاومیشف طینففزمانف طستف طندرف چرمف بهف
ی.فبنافبرفحدسفلیدفطستادفلاخقافمالقفکتابفرستمفالرجانافدرفحدودفسالف400قف

نیشتهفشدهفطستف)لاخقافمالق،ف1372:ف153(.
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مرداد - آبان 13۹4

بهترســت بافگمــانف آشــتاف جنــگف زف

)218/3 )همان:ف طندرستف چرمف بهف گاوتف كهف كنف نگهف

طندرســت چــرمف بــهف رنجــتف گاوِف كنــینف

)349/4 )همان:ف دطورســتف طزف بادطفرهف وف پــادطشف كهف

طســ ندیار گاوِف طســتف طنــدرف چــرمف بــهف

)393/5 )هــمــان:ف روزگـــارف بــدوف ــدف
َ
رطن چهف ندطنمف

درففرطمرزنامۀفبزرگفنوزفهمونفمثضفآمدهفطست.ففرستادۀففرطمرزف

بهفرطیفهندفهشدطرفمافدهدفکه:

طندرســت چــرمف بــهف مــردیف گاوف تــرطف

طزفآنتفچنونفدطوریفدرفسرفطستفف)فرامرزنامۀ بزرگ،فب1198(

ضفچیست؟فزندهفیادفعالمهفدهخدطف
َ
طمافریشهفیافشأنفنزولفطینفَمث

درفلغت نامه )زیرف»گاو«(فبافعرضۀفشیطهدفشاهنامه بهفدرستاف

نیشتهفطست:ف»گاوفبهفچرمفطندرفبیدن،فپایانفکارفآشکارفنبیدن«.ف

طینفمثضفدرفامثال و حکمفطوفنوزفبافشیطهدفشاهنامهفدرجفشدهف

مهفدهخدطفدرفهردوفمنبعفیادفشده،فپسفطزفشیطهد،ف
ّ

طست.فعال

قاعهفطیفطزفمقامات حمیدی رطففنقضفکردهفونیشتهفطستف»نظوِر«ف

همونفمثضفطست.فبهفگمانفبندهفهمونفقاعهفمافرطفبهفریشۀفطینفمثضف

درفبیتفهایفشاهنامه رطهنمایافمافکند.فبخیطنود:

روزیفدرفطینفجنةفطخمأویفمقرفوفمثییفسازیمفتافطینفدرشتفوف

نرمفطزفپیستفوفچرمفچگینهفبورونفآید.ف

طینفجملهفدرفمقامۀف18فدرفطوصاففبلخفآمدهفطست.فنییسندهف

مافگییدفکهفطزفطسپوجابفبرطیفس رفبهفمکهفوفشامفحرکتفکردهف

طستفوفبهفبلخففرودفآمدهفوفچینفآنجافرطفلیشفآبفوفهیطفدیده،ف

برفآنفشدهفطستفکهفدرفطینفشهرفرحضفطقامتفطفکند.فپسفطزف

چندی،فبافلیدفمافطندیشدفکه:ف

مردفصاحبففرهنگفبایدفکهفبهفبییفوفرنگفمغرورفنشیدفوفبهف

نمایشفوفآسایشفمسرورفنگردد.فباشفتافرجالفطینفططاللفرطف

برفسنگفطمتحانفبوازمایمفوفروزیفدرفطینفجنةطخمأویفمقرفوف

مثییفسازمفتافطینفدرشتفوفنرمفطزفپیستفوفچرمفچگینهف

بورونفآید؛فطگرفقلبفبافقاخبفوفمعنافباصیرتفوفباطنفبافظاهرف

متیطزیفوفمتساویفطفتد،فلیدفپایفطفزطرفس رفبهفعزمفطقامتفدرف

طینفدیارفبهفسلمفوفسالمتفبگشایمفوفطگرفطینفگلهافرطفبافلارف

آویزشافبَُیدف...فمرکبفبهفمنزلفدیگرفرطنم.ف)همانجا(

بنافبرفمتن،فنییسندهفمافلیطهدفمردمانفبلخفرطفبوازمایدفوفپیشفطزف

آزمایشفدطنستهفنبیدهفطستفکهفظاهرفوفباطنفآنانفیکافطستفیاف

نه،فوفپسفطزفآزمایشفطستفکهفدرمافیابدفبلخوانفشریففهستندف

وفیکفسالفدرفآنجافمافماند.فبنافبرفطین،فدرفطینجافمرطدفنییسندهف

طزف»طینفدرشتفوفنرمفطزفپیستفوفچرمفچگینهفبورونفآید«فمبهمف

بیدنفآیندۀفکارفطست.

ض،فمنظیرفطزفپیستفوفچرمفهمانفپیستف
َ
شایدفدرفطینفَمث

حویطناتفطزفجملهفگاوفباشدفوفمنظیرفطزفدرشتفوفنرمفهمفهمانف

طستخیطنفوفگیشتفحویطن.فمافگییدفتافزمانافکهفحویطنفدرفپیستف

لیدفزندهفطست،فمشخصفنیستفچقدرفطستخیطنفدطردفوفچقدرف

گیشتفوفپوهفوفسایرفطقالم،فوخافوقتافحویطنفکشتهففوفپیستشف

کندهفمافشیدفوفگیشتفوفطستخیطنفوفپوهفطوفعوانفمافشید،فآشکارف

مافگرددفکهفگیشتشفچقدرفطستفوفطستخیطنشفچقدر.ف

دوفنکتۀفدیگر:

درفحدفجستفوجیهایفبنده،فطینفمثضففقطفدرفشاهنامه بهف. 1

کارفرفتهفطستف)بیتففرطمرزنامهفزیرفتأثورفشاهنامه سرودهفشده(فوف

)شاهنامۀ  لیدف منبعف طزف رطف آنف فردوساف شایدف روف طینف طزف

طبیمنصیری(فکهفآنفنوزفبهفنیبۀفلید،فمنبعثفطزفطدبواتفپهلییف

)لدطیفنامه(فطست،فگرفتهفباشد.فشایدفهمفطینفمثضفتنهافدرف

حیزۀفجغرطفوایافشاعرف)طیس(فروطجفدطشتهفوفبهفهمونف

سببفدرفمتینفدیگرفنوامدهفطست.ف

طینفمثضفنبایدفبهفشکنجهفیافعذطبافکهفبنافبرفآنفشخصف. 2

محکیمافرطفدطلضفپیستفلامفگاوفیافلرفمافکردندفربااف

دطشتهفباشد.فبرطیفنمینه،فبالیافکهفبافطینفشییهفسِرفشاپیرف

ذوطالکتاففدرفرومفآوردندفطزفهمهفمعروففترفطست.

ا ابع

ف حمودطخدینفطبیبکرفعمربنفمحمیدیفبلخاف)1365(.فمقامات ـ

حمیدی.فبهفکیششفرضافطنزطبافنژطد.فتهرطن:فمرکزفنشرفدطنشگاها.ف

ف دهخدط،فعلافطکبرف)1363(.فامثال و حکم.فتهرطن:فطمورکبور.ـ

ف دهخدط،فعلافطکبرف)1372(.فلغت نامه.فتهرطن:فدطنشگاهفتهرطن.ـ

ف فرطمرزنامـۀفبـزرگف)1394(.فطزفسـرطیندهفطیفناشـنالتهفدرفطوطلرفـ

قـرنفپنجـمفهجـری.فبـهفکیشـشفمارییخوـنففـانفزوتِ ـنفوف

طبیطخ لضفلاوبا.فتهرطن:فسخن.

ف فردوسـا،فطبیطخقاسـمف)1386(.فشـاهنامه.فبهفکیششفجاللفلاخقافـ

مالقف)دفترهایفششـمفوفه تمفبـهفترتیبفبافهمکاریفمحمیدفطمودسـاالرفوف

طبیطخ لـضفلاوبـا(.فتهـرطن:فمرکـزفدطئرةطخمعـارففبزرگفطسـالما.



18

جستار

ا
اوب

ل
ضف

ل
طبیطخ 

داییی
د

تشا
تاش ااها

اا
شاشا

ت
)اسسا

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

کوتمغاناسراتاش ااه؟

پسفطزفمرگفزوفطهماسب،فطفرطسیابفطزففرصتفطست ادهفمافکندف

بهف بافسپاهافگرطنف خشکرفمافکشد.فسپس،فرستمف طیرطنف بهف وف

رویارویافطوفمافشتابدفوفطفرطسیابفبهفسختافشکستفمافلیردف

طستف آمدهف زیرف بیتف دوف همونجاف درف مافگریزد.ف دطمغانف بهف وف

)فردوسا،ف1386:ف349/1(:

مغـــان پیـــشف زف تـــركانف برفتنـــدف

دطمغـــان ســـییف خشـــكرف كشـــیدندف

روی نهادنــدف جوحــینف بــهف وزآنفجــاف

گ تفوگــیی وف غــمف بــاف وف للوــدهفدلف

طستادفلاخقافمالقفدرفشرحفبیتفیکمفچنونفنیشتهفطند:ف

مغانفجمعفمغفکنایهفطزفطیرطنوانفطستف)←فمنیچهرف836(.فطحتمالف

فدشتفمغان،فچندطنفزیادفنیست.ف
ً
طینکهفنامفمحضفباشد،فمثال

)لاخقافمالق،ف1389:ف380/1-381(ف

نخستفطینکهفمغانفکنایهفطزفطیرطنوان،فنهفدرفشاهنامه دیدهفمافشیدف

وفنهفدرفمتینفدیگر.ف»مغ«فیعنافروحانافزردشتافوفبهفگروهاف

افدینفزردشتفبیدهفطند،ف
ّ
طزفطیرطنوانفططالقفمافشدهفطستفکهفمتیخ

نهفبهفهمۀفطیرطنوان.فطزفبیتفمیردفطستنادفطستادفلاخقافمالقفنوزف

سختفمافتیطنفچنونفبردطشتافکرد.فمهرطبفکابلافزمانافکهف

دریافتفدلترشفرودطبهفعاشقفزطلفشدهفطست،فبدوفگ ت:

گــرفطزفدشــتفقحاــانفســگفمارگوــر

تور ــهف ب کشتنف شف
ْ
ــد ــای ــب ب ــغف م ــیدف شـ

طستادفبیتفرطفچنونفمعنافمافکنند:

طگرفطزفسرزمونفتازیانفیکفسگفمارگورفآیونفطیرطنوانفپذیردفوف

مغفگردد،فبایدفطوفرطفبهفتورفکشت.ف)همان:ف266/1(ف

بهفگمانمفمعنافطصلافبیتفطینفطست:فطگرفطزفطعرطبفحتافیکف

سگفمارگورفزردشتافشیدفبایدفبهفتورشفکشت.فآنگاهفطزفطینف

معنافمافتیطنفبهفمعنافمیردفنظرفطستادفلاخقافرسید.فطینفبیتف

نمافلیطهدفبگییدفکه:فطگرفعربفطیرطنافشیدف)کهفنمافشید(...ف.ف

درفطینجافطینفپرسشفطساسافروبرویفمافقرطرفمافگورد:فدرف

حاخافکهفصدهافبارفدرفشاهنامه طیرطنوانفبهفکارفرفتهفطست،فچرطف

بایدففردوسافتنهافدرفهمونفبیتفبهفجایفآنفمغانفرطفبواوردفوفبهف

کضفطیرطنوانفتعمومفدهد؟فدرفمیردفشاعرفزبردستفوفنابغهفطیفچینف

فردوسافنمافتیطنفتصّیرفکردفکهفمغانفرطفدرفمحضفقافوهفآوردهف

باشد،فتافبافدطمغانفقافوهفبسازد؛فدرفحاخافکهفبهفسادگافمافتیطنستف

دطمغانفرطفدرفمیطضعفدیگرفبیتفبگنجاند.فپیشنهادفنگارنده،فباف

طحتواطفتمام،فطینفطستفکهفشایدفدرفطینفبیتفمغانفنامفیکفناحوۀف

جغرطفوایافوفمحضفنبردفطیرطنوانفوفتیرطنوانفبیدهفطست.ف

هفطیفطستفبسیارفقدیماف
ّ
درفسهفکولیمتریفغربفسمنان،فمحل

بهفنامف»کیشُمغان«،فکهفطزفقلافدرستفدرفمسیرفحرکتفطفرطسیابف

قرطرفدطشتهفطست.فدرفشاهنامه مسیرفحرکتفطفرطسیابفچنونف

ترسیمفشدهفطست:فطزفطسپوجابفبهفرطهفمافطفتدف)فردوسا،ف1386:ف

48/330/1(فوفطزفجوحینفعبیرفمافکندف)همان:ف54/331/1(فوفبهفرودف

ریفمافرسدف)همان:ف139/337/1(.فسپس،فرستمفطزفزطوخستانفبهفرطهفف

درف مافرسند.ف طفرطسیابف بهف طیرطنف سپاهف باف همرطهف وف مافطفتدف

پیشف طفرطسیابف دستگوریف آستانۀف تاف ف رستمف کهف همونجاستف

مافرود،فوخافطفرطسیابفطزفچنگفطوفمافگریزدفوفپسفطزفهمونف

طینف طگرف پسف مافآید.ف ماف نظرف میردف بیتف کهف ماجرطستف

همسانفطنگاریفدرستفباشد،فنبردفطیرطنوانفوفتیرطنوانفدرفنزدیکاف

کیشمغانف)=فکیشکفمغان،فنزدیکافسمنانفکنینا(فرخفدطدهفطست.ف

بهف آنجاف طزف وف مافگریزدف دطمغانف بهف طزفکیشکفمغانف طفرطسیابف

جوحین،فمرزفطیرطنفوفتیرطن،فبازمافگردد.ف

ۀففدیگرفسمنان،فیعنافزطوغانفوف
ّ
کیشمغانفدرفکنارفدوفمحل

کدییرفقرطرفدطرد،فوفدرفحالفحاضرفبلیطرفحکومفطخهافطزفموانفآنهاف

مافگذرد.فدرفکیشمغانففقلعهفطیفبسیارفقدیمافنوزفباقافماندهف

تاریخفوفجغرطفوایف بهف مربیطف کتابفهایف طزف یکاف درف طست.ف

ۀفکیشمغان،فهمونفبیتففردوسافنوزف
ّ
سمنان،فپسفطزفشرحفمحل

آمدهفطستف)بنافطسدی،ف1374:ف1/ف138-139؛فگییافکهنفترینفگزطرشف

1303ق:ف طعتمادطخسلانه،ف مافشید:ف دیدهف منبعف طینف درف کیشمغانف دربارۀف

هفنک.فمخلصا،فبافتا:ف65-66(.ف
ّ
314/3؛فبرطیفشرحفدیگریفطزفطینفمحل

بنابرفطین،فنییسندۀفطینفکتابفدرففهمسانفطنگاریفمغانفشاهنامهف

درفطینفبیتفوفکیشمغانفسمنانفبرفبندهففلضفتقدمفدطرد.فشایدف

کسانفدیگریفهمفطینفنکتهفرطفگیشزدفکردهفباشند.فسهفنکتۀفدیگرف

دربارۀفبیتفمیردفنظرفوفطینفهمسانفطنگاریفشایستۀفیادآوریف

طست:

ترکوبف»طزفپیِشفجایافرفتن«فدرفبیتفزیرفنوزفآمدهفطست:. 1

برفــت جوحــینف پیــشِفف کــزف شماســاسف

)308 1/ف 1386:ف )فردوسا،ف ت تف بنهادف سییفسیستانفرویف
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طزفکیشمغانفدرفکتابفهایفجغرطفوایافقدیمفسخنافنیست.. 2

فنمافدطنومفکهفآیافکیشمغانفبهفمغانفنوزفنامبردطرفبیدهفطستف. 3

یافنه.فدرفریفباستان،فنامفهایفبسیاریفبافکیشکفسالتهفشدهف

کهفبرلافطزفآنهافعبارتندفطز:فکیشکفللو هفدرفقصرطن،ف

کیشکف سیاهفرود،ف دهستانف کیشکف دشت،ف کیشکف

شهریار،فکیشکفعلافکامه،فکیشکففشاپییهف)نک.فکریمان،ف

1345:ف2/ف518،ف521،ف523،ف617-616(.فطزفآنجافکهفبرلافطزف

طینفنیطحافچینفکیشکفشهریارفوفکیشکففشاپییه،فبهف

جزءفدومفنوزفنامبردطرفبیدهفطفند،فدرفمیردفکیشکفمغانفنوزف

مافتیطنفهمونفطحتمالفرطفمارحفکرد.

ف

اا ابع

ف )1303ق(.فـ محمدحسـنفلانف وخـه(،ف ّ
)صنوعفطخد طعتمادطخسـلانهف

مس،فتهرطن:فچاپفسنگا.ف
ّ
مطلع الش

ف بنافطسـدی،فعلـاف)1374(.فسـیمای اسـتان سـمنان .فسـمنان:فـ

طستاندطریفسمنان.

ف یادداشـت های شـاهنامه.فـ لاخقـافمالـق،فجـاللف)1389(.ف

تهرطن:فمرکزفدطئرةفطخمعارففبزرگفطسالما.

ف فردوسـا،فطبیطخقاسمف)1386(.فشـاهنامه.فبهفکیششفجاللفلاخقافـ

مالـقف)دفترهایفششـمفوفه تمفبهفترتیـبفبافهمکاریفمحمیدفطمودسـاالرف

وفطبیطخ لـضفلاوبا(.فتهـرطن:فمرکـزفدطئرةطخمعارففبزرگفطسـالما.

ف کریمان،فحسـینف)1345(.فری باسـتان.فتهـرطن:فطنجمنفآثارفملا.ـ

ف مخلصا،فمحمدعلاف)بافتا(.فآثار تاریخی سمنان.فبافجا:فبافنا.ـ

عقداترعداردتمابااتهمی هاسرانیمهاتب؟

درفدطستانفرستمفوفسهرطب،فپسفطزفآنکهفتهمونه،فدلترفپادشاهف

سمنگان،فنومهفشبفبهفلیطبگاهفرستمفدرفمافآیدفوفِمهرفلیدفرطفبهف

پهلیطنفطبرطزفمافدطرد،فآمدهفطستف)فردوسا،ف1386:ف2/ف124-123(:

دیـد پریچهـرهف بدطنسـانف رسـتمف چـیف

دیـد بهـرهف طوف نـزدف دطنشـاف هـرف زف

آگهـا دطدف رلـشف طزف کـهف ُودیگـرف

فّرهـا جـزف فرجـامف طیـچف ندیـدف

فپسفطزفطین،ف8فنسخهففطزف15فنسخۀفمبنایفتصحوحفطستادفجاللف

لاخقافمالق،فطینفبیتفهافرطف)بافطلتالفاتافدرفضبطفوفشمار(فطفزودهفطند:

پرهنـر میبـدیف تـاف ب رمـیدف

پـدر طزف ورطف بخیطهـدف بوایـدف

چـیفبشـنودفشـاهفطیـنفسـخنفشـادفشـد

شــد آزطدف ســروف یکــاف بســانف

لییـش دلـتف آنف دطدف پهلـیطنف بـدطنف

کیـش وف آیوـنف بیدیـشف کـهف بدطنسـانف

پهلـیطن بـدطنف دلتـرف بسـپردف چـیف

جـیطن وف پوـرف گشـتندف شـادف آنف طزف

برطفشـاندند جـانف همـهف شـادیف زف ف 5ف

لیطندنــد آفریــنف پهلــیطنف بــدطنف

بـاد فرلنـدهف تـیف بـرف نـیف مـاهف طیـنف کـهف

بــاد کنــدهف تــیف بدســگاالنف ســرف

طینفبیتفهاففکهفدرفنسخۀفمبنایفترجمۀفعربافبندطریفنبیدهفطست،ف

درفکهنفترینفنسخۀفشاهنامهف)فلیرطنس(فوفنسخۀفمهمفسنفژوزفف

ـفکهف فکتابتفشدۀفطوطلرفسدۀفه تمفوفطوطیضفسدۀفهشتم(ف
ً
)بافتاریخ،فطحتماال

بهفتازگافکشففشدهفطستففـفنوزفنیست؛فوخافدرفهرفدوفنسخهفطینف

بیتفهافدرفکنارهفطفزودهفشدهفطندف)فردوسا،ف1389:ف123(3.فطزفموانف

چاپفهایفمهمفشاهنامه،فبیتفهایف1-4فدرفتصحوحفژولفمیهضف

)فردوسا،ف1369:ف2/ف39-40(ففوفهرفششفبیتفدرفچاپفمسکیف

بارف )فردوسا،ف1960-1971م:ف2/ف176(فدیدهفمافشیند.فنخستونف

طستف دیگرطنف طفزودۀف بیتفهاف طینف کهف دریافتف مونییف مجتباف

)مونیی،ف1351:ف15(.فجاللفلاخقافمالقفنوزفدرفتصحوحفلیدفطزف

شاهنامه )2/ف124/فپانیشت1(فبهفدرستافطینفبیتفهافرطفبهفپانیشتف

بردفوفدرفیادداشت های شاهنامه درفطینفبارهفنیشت:

کسافکهفطینفبیتفهافرطفطفزودهفنمافدطنستهفکهفپومانفآرطستن4 

کهف کردهف گمانف وف طستف کردنف عقدف معناف بهف 81ف بیتف درف

کردهفطند.ف همفلیطبگاف بستنف عقدف بدونف تهمونهف وف فرستمف

)لاخقافمالق،ف1389:ف1/ف497(

دربارۀفطخحاقافبیدنفطینفقاعه،فشایستهفطستفبهفدوفنکتۀفزیرفنوزف

تیجهفشید:

3.فدرنسخۀفسنفژوزف،فبرلافبیتفهافجابجافشدهفوفبهفعالوه،ف2فبیتفزیرفبیشفطزف
ف8فبیت(فوفپیشفطزفبیتف4فدرفباالفطفزودهفشدهفطست:

ً
نسخهفهایفدیگرف)جمعا

شاه بهف تهمتنف پوامف آنف بگ تف ف ف ف بوامدفففففدمانفففففمیبدفففففنوکفلیطهف
بخردطن پرهنرف باف برفتندف ف ف ف دگرفففففروزفففففرمیدففففتاففففمیبدطنف
فبوارطستفففپومانفففطوی 4.ففففبهفلشنیدفیففوفرطفیفوففرمانفطویففففففففففففبهفلیبافف
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درفدطستانفترطژیکفرستمفوفسهرطب،فبونفطجزطیفدطستانف. 1

افوفمعلیخافـفکهفالزمۀفیکفترطژدیفطستففـف
ّ
روطبطفطستیطرفعل

درف طستف ناجیریف قاعهفوصلۀف طینف وخاف مافشید،ف دیدهف

سالتارفطینفبخشفطزفدطستان،فکهفطینفروطبطفرطفبهفهمفریختهف

طست.فدرفطصضفدطستانفورودفتهمونهفبهفلیطبگاهفرستمفپنهانف

طزفلانیطدهفطستفوفمربیطفبهفروطبطفطجتماعافجامعهفطیف

طستفکهفطینفدطستانفدرفمتنفآنفشکضفگرفتهفطست؛فوخافباف

ورودفطینفقاعۀفششفبیتافوفتحموضفنیعافدیگرفطزفمناسباتف

رفتهف طزفدستف طینفبخشف طنسجامف دطستان،ف بهف طجتماعاف

رطف میبدیف نومهفشبف نالیطنده،ف موهماناف طینکهف طست.ف

فرطفلیطندفتافدلترفموزبانشفرطفکهفپنهانفطزفلانیطدهفطشفبهف

باخونفطوفآمدهفطست،فطزفپدرشفلیطستگاریفکندفوفبهفعقدف

طزدوطجشفدرآورد،فغورفوطقعا،ففنامعمیلفوفباورناپذیرفطست.

بیشترفبیتفهایفطینفقاعهفبهفخحاظفشعریفطستیطرند،فوخافطزف. 2

طستیطرفبیدنفطینفبیتفهافنمافتیطنفنتوجهفگرفتفکهفآنهافرطف

لیدِففردوسافسرودهفطست؛فبلکهفشاعریفلیشفذوقفکهف

شاهنامهفرطفبهفلیبافلیطندهفوفبافزبانفوفبوانففردوسافنوکف

آشنافشده،فطینفبیتفهافرطفطزفرویفبیتفهایفطصلافشاهنامه 

سرودهفطست.فمصرطعفدومفبیتفدوم،فدستفکمفدوفبارفدیگرف

درفبیتفهایفطصلافشاهنامه دیدهفمافشید:

شــد شــادف طوف طزف گــیدرزف بخندیــدف

)43 4/ف 1386:ف )فردوسا،ف شدف آزطدف سروف یكاف بسانف

هشــت بــاالیف بپومــیدف رســتمف چــیف

بسانفیكافسروفآزطدفگشتف)فردوسا،ف1386:ف1/ف270(

بیتفپنجمفطزفرویفبیتفهایفدیگرفشاهنامه،فنظورفبیتفزیرف

سالتهفشدهفطست:

برطفشــاندند جــانف همــاف گ تــاف كــهف

)257 1/ف )همان:ف لیطندندف رطمشگرطنف هرجایف زف

بیتفششمفنوزفطزفرویفبیتفهایفزیرفسرودهفشدهفطست:

بــاد فرلنــدهف تــیف بــرف مــاف بروبــیمف

)243 4/ف )همان:ف بادف ندهف
َ
ك تیف بدلیطهف چشمف وف دلف

بــاد فرلنــدهف تــیف بــرف جهــانف ــِنف
ْ
َروِش

)309 4/ف )همان:ف بادف كندهف تیف بدلیطهف جانف وف دلف

بــاد فرلنــدهف روزف نــیف شــاهِف بدیــنف

)318 4/ف )هــمــان:ف بــادف ندهف
َ
ك طوف بدسگاالنف دلف

بــاد فرلنــدهف تــیف بــرف كوــاف نشســتف

)512 5/ف )هــمــان:ف بــادف ندهف
َ
ك تیف بدسگاالنف سرف

همف شاهنامه  طصوضف متنف درف مافشید،ف مالحظهف چنانکهف

مصرطعفهافوفتکهفهایافهستفکهفدرفجاهایفمختلففتکرطرف

شدهفطست؛فوخافبازهمفنمافتیطنفبرفطینفطساس،فبدینفنتوجهف

رسیدفکهففردوسافدرفقاعۀفمیردفبحثفنوزفمصرطعفهافوف

بوانفهایفمشابهفرطفطزفجاهایفدیگرفشاهنامه بهفکارفگرفتهف

طست.فچنانفکهفدیدهفشد،فدرفطینفقاعۀفششفبیتا،فدستفکمف

سالتهفشدهف شاهنامه  بیتفهایفدیگرف طزفرویف بیتف سهف

طست،فوخافدرفجاهایفدیگرفشاهنامه،فمصرطعفهافوفبوانفهایف

مشابهفپرطکندهفطند.ف

ا ابع

ف لاخقـافمالق،فجاللف)1389(.فیادداشـت های شـاهنامه.فتهرطن:فـ

مرکزفدطئرةفطخمعارففبزرگفطسالما.

ف ففردوسـا،فطبیطخقاسـمف)1960-1971م(.فشـاهنامه.فزیـرفنظـرفـ

فییگنـافطدوطردویـچفبرتلـسفوفعبدطخحسـینفنیشـین.فمسـکی:ف

آکادمافعلیمفطتحادفشیروی.

ف ــــــــــــــف)1369(.فشـاهنامه.فبـهفکیشـشفژولفمیهـض.فـ

تهرطن:فشرکتفسهامافکتابفهایفجوبا.

ف ــــــــــــــف)1389(.فشـاهنامه.فنسـخهفبرگردطنفطزفرویفـ

نسـخۀفکتابـتفطوطلرفسـدۀفه تـمفوفطوطیضفسـدۀفهشـتمفهجریف

فقمـریف)کتابخانـۀفشـرقا،فوطبسـتهفبـهفدطنشـگاهفسـنفژوزففبوـروت،ف

فشـمارۀففNC.43(.فبـهفکیشـشفطیرجفطفشـار،فمحمیدفطمودسـاالر،ف

لبافکاشـانا؛فبـافمقدمۀفجاللفلاخقافمالق.فتهـرطن:فطالیه.
ّ
نادرفما

ف مونـیی،فمجتباف)1351(.ف»فردوسـافسـالتگافوفجنینفطصالحفـ

طشـعارفقدما«.فمجلۀ دانشـکدۀ ادبیات و علوم انسـانی دانشگاه 

تهران،فس19،فش3فوف4ف)پواپا:ف79فوف80(،فص18-1.

زنانارااشمینابسابوسا)کاش ر
نر تیرانا زا) دا وا نشی  دا

نگارندۀفطینفسایر،فطینفبیتفزنفستوزطنهفرط،فبهفرغمفشهرتفآنف

بهفنامففردوسا،فنتیطنستفدرفهوچفیکفطزفچاپفهایفمعتبرفوف
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نامعتبرفشاهنامهفبوابد.فطینفبیتفبدونفنامفسرطیندهفدرفامثال و 

برلاف درف وخاف 920(،ف 2/ف 1386:ف )دهخدط،ف طستف آمدهف حکم 

کتابفهایافکهفپسفطزفآنفدربارۀفطمثالفوفحکمفنیشتهفشده،فبیتف

مذکیرفبهفنامففردوسافدرجفشدهفطستف)برطیفمثالفنک.فذوطخ قاری،ف

1389:ف2/ف1133(.فطینفبیت،فدرفطیمارهایفنقاخافچاپفشدهفنوزف

دیدهفنمافشید.فکهنفترینفمنبعافکهفنگارندهفدرفآنفبهفطینفبیتف

برلیردهفطست،فکتابافطستفطزفبافبافلانمفطسترآبادیفبهفنامف

معایب الرجال،فنگاشتهفدرفطوطلرفعصرفقاجارف)1312ق(.فطوفدرف

ملمینف بهف وف کردهف نقضف کامضف رطف یکمف مصرطعف لید،ف نیشتۀف

مصرطعفدومفنوزفبدینفسانفطشارهفکردهفطست:ف

زنانفرطفهمونفبسفبیدفیکفهنرفکهفمردطنفطگرفسرفبهفطوجفآسمانف

کشندفزطئودۀفزنانندفوفپسفطفتادۀفطیشان.ف)بافبافلانم،ف1372ش/ف

1992م:ف46(

شایدفبیتفمیردفبحث،فطزفرویفبیتفزیرفدرفگرشاسب نامه 

سالتهفشدهفباشد.فطسدیفپسفطزفچندفبیتفدرفنکیهشففزنان،ف

مافگییدف)طسدیفطیسا،ف1354:ف260(:

هنرشــانفهموــنفطســتفکانــدرفگهــرف)کمر(

ــدفبرف ــ ــردمفآرن ــ ــهفم ــ ه
َ
ــاهِفز ــ بـــهفگ

چنانکهفمالحظهفمافشیدفهمفقافوۀفدوفبیتفیکسانفطستفوفهمف

ملمینفآنهافیکافطست.

ا ابع

ف طسـدیفطیسـا،فعلافبـنفطحمـدف)1354(.فگرشاسـب نامه.فبـهفـ

کیششفحبیبفیغمایا.فتهرطن:فطهیری.

ف معایب الرجـال.فـ )1372ش/1992م(.ف طسـترطبادیف بافبافلانـمف

بهفکیششفطفسانهفنجمفآبادی.فکلمبوا:فدطنشگاهفکلمبوا.

ف دهخدط،فعلافطکبرف)1386(.فامثال و حکم.فتهرطن:فطمورکبور.ـ

ف ذوطخ قـاری،فحسـنف)1389(.ففرهنـگ بـزرگ ضرب المثل های ـ

فارسی.فتهرطن:فمعون.

 

آاثر رد دست چاپ

مجموعه به خط مّلصدرا
]یادداشت های قرآنی و تفسیر آیۀ نور از مّلصدرا[

]منتخب بحرالحقایق نجم الدین دایه و التأویلت عبدالرزاق کاشی[

یکی از مهم ترین دستنویس های باقی مانده به خط مّلصدرا، دستنویس شمارۀ 55 
کتابخانۀ شاهچراغ شیراز است، که  نسخه برگردان آن با مقدمۀ محمد برکت و توسط 
انتشارات میراث مکتوب به زودی در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت. مطالب این 
دستنویس در دو بخش تنظیم شده است: 1. اشاره ها و نکته های قرآنی همراه با تفسیر 
آیۀ نور. 2. منتخب دو تفسیر بحرالحقایق والمعانی فی تفسیر السبع المثانی از نجم الدین 

دایه )درگذشتۀ 654ق( و التأویالت از عبدالرزاق کاشی )درگذشتۀ 736ق(. 




