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 یادداشت های شاهنامه شناسی

آیا فردوسی برای سرودن بیتی در تنور می رفت؟

عطاردرمصیبتنامهدرستایشازشعرخودچنینمیسراید:

آِبهرمعنـــی،چنانــمروشـناست

کانچهخواهم،جمله،دردسِتمناست

مینبایــدشـدبحمـــدهللابـــهزور

همچـــوفردوســـیزبیتــیدرتنـور

همچـونـوحآبـیبــهزورآیــدمـــرا

زانکـــهطوفـــانازتنـــورآیـــدمرا

ازتنـــورمچـونرســدطوفـانبـهزور

هیـــچحاجتنیسترفتـــندرتنـور

ـعخواهــمگشــود
َ
ق
ُ
همچوفردوسـیف

چـونسنایــی،بیطمـع،خواهـمگشـود

ار،449-448:1386(
ّ
)عط

بیتدوممبهماستواینابهامراقزوینینیزیادآورشده

بود)قزوینی،103/6:1388(.بهنوشتۀزندهیادمحمدامینریاحی

»درتنوررفتنفردوسیبرایبیتیاشارهبهافسانهایاستکه

جایدیگرنیامده«)ریاحی؛258:1372(.آیدنلوبراساس
ً
ظاهرا

یکیازروایاتمردمیدربارۀفردوسیحدسمیزندکهدر

وصورتمکتوب اررایجبودهـ
ّ
داستانیکهدرنیشابوِرعصرعط

فردوسیبرایسرودنیاتکمیلبیتی بهدستمانرسیدهـ
ً
آنفعال

بهمنظورتأملبهتردرخلوت،درونتنوررفتهاست)آیدنلو،1390:

51-52(.پیشازآن،استادشفیعیکدکنیدریادداشتیبراین

بیتنوشتهاند:»تعبیردرتنوررفتندرموردفردوسیبهدرستی

روشننیستکهاشارهبهکدامگوشۀزندگیاوست.شاید

اشارهایباشدبهآنبخشازافسانۀگریختنفردوسیازدست

استاد کدکنی،760:1386(. )شفیعی او« شدن پنهان و محمود

شفیعی،سپسچندینشاهدازمتونفارسینقلمیکندکهبنا

برآنهادرگذشتهتنورجاییبرایپنهانشدنبودهاست.بااین

بایداشارهبهبیتهایهجونامه
ً
خوانش،مراداز»بیتی«نیزقاعدتا

باشدکهشاعردرحقمحمودسرودهوبرایهمینخشمشاهرا

برانگیختهوگریختهوپنهانشدهاست.امادورمینمایدکه

اردراینبیتبهگریختنوپنهانشدنشاعردرتنوراشاره
ّ
عط

داشتهباشد؛زیرابافتمتنچنیناشارۀتاریخیرابرنمیتابد.بنا

براینخوانش،عطارمیگوید:منکسینیستمکهبرایسرودن

بیتییابهخاطربیتیمانندفردوسیازدستشاهبگریزموبهزور

درتنورپنهانشوم.دراینبیتهاعطارازکتاب مصیبت نامۀ خود

وسختگیشعرآنوطبعهمچونآبروانخودسخنمیگوید

وطبعشعریخودرابافردوسیمیسنجد.شایدداستانیاز

زندگانیفردوسیدرپسزمینۀبیتدومنباشد.گویایکتعبیر

چونتنوِرشاعروشعرگرمیکهشاعر
ِ
کناییاستازطبعداغ

مانندنانداغیازتنورطبعخودبازوربیرونمیکشد.عطار

میگوید:منمانندفردوسینیستمکههرباربازحمتبهتنور

طبعخوداندرشوموبیتیرابیرونبیاورم،بلکهطبعمنمانندآِب

رواناست،کهخودبهخودچونانطوفاننوحباشتابازتنور

طبعمبیرونمیجهدوسرازیرمیشودونیازیندارمکههربیت

رابازورازتنورطبعمبیرونبکشم.بنابرروایات،طوفانآب

ارباتلمیحبه
ّ
درزماننوحازتنوریفورانمیکند.دراینجاعط

اینروایتوتقابلمیانآتشوآبـکهاّولیمیتواندنشانۀ

تصویربدیعیاز تیزیودومیروانیوزاللیطبعشاعرباشدـ

جوشششعردردرونخودخلقکردهاست.تشبیهطبعشاعرانه

بهتنوِرداغوشعربهنانیگرمکهازتنوربیرونمیآید،نزدشاعران

پیکرۀگروهفرهنگنویسی از بود.شواهدزیر شناختهشده

فرهنگستانزباناستخراجشدهاند:

تنمتنوروعالمهیزماستوجانآتش

ِخَردخمیروزباننانپزوسخنناناست

)قوامیرازی،149:1334(  

ـــر
ّ
قوامـــیکهبُردازتنـــــورتفک

بهنـــانسخنآبشعــــرسنایــــی

)همان:90(

ابوالفضل خطیبی

عضوفرهنگستانزبانوادبفارسی

abkhatib39@gmail.com
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سخنیکهچوننانوطعامگرمازتنوردلبرآریچونگرم

نباشد؟)محققترمذی،2:1377(

چونمخّمرگشتباعقلاینسخــن

درتنـــوردولتـتبستمفطیــر

یناصفهانی،349:1348(
ّ
)کمالالد

خمیـــرونانبــادیوانـــهگــــردد

تنـــورشبیتمستانـهســراید

)مولوی،83/2:1355(

فقیریعراقیبهیخنیپزیاوقاتصرفمیکندوگاهگاهدر

تنورخیالشعریخامسوزنیزبیرونمیآورد)ساممیرزا،بیتا:261(.

استادشفیعیکدکنیدریادداشتبیتآخرمینویسد:

عگشودنکنایهازالفزدناستواینکنایهدرادب
َ
ق
ُ
»ف

فارسی،کنایهایرایجبودهاست؛وبهداستانفقاعخریدن

فردوسیازصلۀمحمودهماشارهایدارد«)همان:760(.بخش

دومتوضیحاستادشفیعیبیگماندرستاست،ولیچنانکه

پورجوادی)همانجا(درمقالهاینشاندادهاست،کنایۀالف

کامل چنانکهدرفرهنگهاآمدهاستـ زدنبرایفقعگشودنـ

وجامعنیست.اوبراساسشواهدمتون،برایفقعگشودناین

معانیرادرنظرگرفتهاست:ابتداکردنبهسخنوزبانبهسخن

بازکردنوآشکارکردنوجلوهگرکردنمعنیونکتهایکه

پیشترپنهانبودهاست.دراینبیتعطاردرترکیبکنایی»فقع

گشودن«دومعنیرادرنظردارد:یکیجوشششعرازدرونش،

مانندجوشیدنوبیرونریختنفقاعازکوزه،چنانکهشعردر

ارروانترازاومیجوشید؛
ّ
فردوسیمیجوشید،ولیشعرعط

ودوم،بااشارهبهداستانزندگیفردوسیوبلندطبعیشاعرکه

صلۀسلطانرافقاعیخرید،بلندطبعیوبزرگمنشیاورا

الگویخودقرارمیدهد.

منابع

-آیدنلو،سّجاد،1390ش.دفترخسروان:برگزیدۀ شاهنامۀ 

فردوسی،تهران:سخن.

عگشودنفردوسیوسپس
َ
ق
ُ
-پورجوادی،نصرالله،1367ش.»ف

ار«، نشر 
ّ
ار:بحثیدرماهیتشعروشاعریازنظرعط

ّ
عط

دانش،بخشیکم:ش45،فروردینواردیبهشت،ص168-

173؛بخشدوم:شمارۀ46،خردادوتیر،ص21-14.

سرچشـــمه های  محمدامیـــن،1372ش. -ریاحـــی،

فردوسی شناســـی،تهـــران:مؤسســـۀمطالعـــاتو

تحقیقاتفرهنگی)پژوهشگاه(.

کوشش به سامی، تحفۀ  تذکرۀ  بیتا. صفوی، -ساممیرزا

ینهمایونفّرخ،تهران:انتشاراتعلمی.
ّ
رکنالد

بیت های  شرح  1386ش. محّمدرضا، کدکنی، -شفیعی

ار1386ش(.
ّ
مصیبت نامه)نک:عط

مصیبت نامه، 1386ش.  ین،
ّ
فریدالد نیشابوری، ار

ّ
-عط

بهكوششمحمدرضاشفیعیکدکنی،تهران:سخن.

یادداشت های  1388ش. محمدبنعبدالوّهاب -قزوینی،

قزوینی،بهکوششایرجافشار،تهران:انتشاراتدانشگاه

تهران.

کوشش به دیوان، 1334ش. ین،
ّ
بدرالد رازی، -قوامی

میرجاللالدینحسینیارموی،تهران:چاپخانۀسپهر.

یناصفهانی،اسماعیل،1348ش.دیوان،بهکوشش
ّ
-کمالالد

حسینبحرالعلومی،تهران:کتابفروشیدهخدا.

به معارف، 1377ش، ین،
ّ
سیدبرهانالد ترمذی، -محقق

مانفروزانفر،تهران:مرکزنشردانشگاهی.
ّ
کوششبدیعالز

یات شمس یا دیوان 
ّ
ینمحمد،1355ش.کل

ّ
-مولوی،جاللالد

انتشارات تهران: فروزانفر، مان
ّ
بدیعالز کوشش به کبیر،

دانشگاهتهران.

میازار موری یا مکش مورکی؟

درشاهنامه،هنگامیکهتورقصدکشتنایرجرامیکند،ایرج

بهبرادرمیگوید:

مكشموركیراكهروزیكشاست

كهاونیزجانداردوجانخوشاست

اماچنانکهمیدانیمدربوستان سعدیاینبیتبهصورت

زیرآمدهوهمینصورتنیزمشهورخاصوعاماست:

میازارموریکهدانهکشاست

کهجانداردوجانشیرینخوشاست

استادنازنینما،دکترجاللخالقیمطلقـکهدیرزیاد

آنخداوندگارـبراساسکهنتریننسخههااینبیترابه

صورتباالهمدرچاپهشتجلدی)فردوسی،120/1:1386(و

همدرچاپدوجلدی)فردوسی،71/1:1393(تصحیحکردهو
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برانگیخته ازپیشمعلومبودمخالفتهاییراهم چنانکه

است،ولیبهگمانبندهتصحیحاستادبسیاردقیقوعلمی

خود برای اصولی متن، تصحیح در مصحح هر است.

پیریزیمیکندوایناصولراهمهجارعایتمیکندواگر

نسخهایرابهعنواننسخۀاساسخودانتخابکرد،نباید

بدوندالیلوشواهدقانعکننده،نویسشهایآنرافدای

مورد، این در کند. کماعتبارتر و جدیدتر نسخههای

نسخههایکهنهمانصورتیرادارندکهاستاددرمتنآورده

نویسش بخواهیم که ندارد وجود هم دلیلی هیچ و است

سعدییانسخههایجدیدتررادرمتنبگذاریم.اینعادت

ذهنیماستکهازکودکیباآنصورتمعهودخوگرفته

استوایندلیلنمیشودکهنویسشدیگردرستنباشد.

بهگمانبنده،گذشتهازنسخههایکهنوبرخیمتونکهن،

دالیلوشواهدینیزگزینشاستادرانیکتأییدمیکنند،به

شرحزیر:

خوش خود متنهای بافِت در صورت دو از هرکدام

نشستهاست.درحکایتسعدی،شبلیدرانبانگندمخود،

بازمیگرداند؛زیرا بهمأوایخود را آنها مورچهمیبیندو

تنگدلیموررامروتنمیداند.دراینجاشبلینمیخواهد

مورچههارابکشدکهسعدیبگوید:مکشمورکی...صورت

در یا را صورت این و اوست حکایت با متناسب بیت

شاهنامهبهخاطرداشتهویابیتفردوسیرا نسخهایاز

متناسبباحکایتخودتغییردادهاست.ازآنسودرداستان

ایرجدرشاهنامه،بههیچرویسخنازآزارایرجنیست،

بلکهقصدکشتندرکاراستوآنهمچهکشتنی،واینرا

ایرجبهخوبیحسکردهاست.بنگریدبهبیتهایپیشو

پساینبیتکهلفظومعنیوبهطورکلیشکوهسخندر

اوجاست:

مكشمرمراكهتسرانجامكار

دازخــونمنكردگــار
َ
بپیچــان

پسندیوهمداستانیكنی

كهجانداریوجانستانیكنی...

شان
ُ
مكنخویشتنرازمردمك

كزیــنپسنیابیخودازمننشان

برایناساسدراینبافتایرجمیگوید:مکشمورکی؛

یعنیضعیفکشیمکن،نهآنکهمیازار.

درحکایتسعدیداستاندربارۀشبلیوموراستواین

بیت،سخنشبلیدرموردمورچۀواقعیدرانباناست؛امادر

شاهنامهمورچۀواقعیدرکارنیستوایرجکهبدونسالحو

ازرویخیرخواهینزدبرادرانشرفتهاست،خودرابایک

مورچۀضعیفوبیپناهمیسنجدوبهتورمیگوید:»کهاونیز

جانداردوجانخوشاست«؛برادرجان!نکش،منهممانند

مورچۀضعیفجاندارموجانخوشاست.دراینمصراع

»نیز«دربافتداستانبسیارمهماست.

درحکایتسعدیسخنازدانههایواقعیگندماستو

ازهمینروصفتدانهکشدربافتداستانخوشنشسته

است؛ولیدرشاهنامه،مورنیازحتمینداردکهدانهکشباشد

ومیتواندغیردانهراهمبکشد)روزیکش(.

منابع

-فردوسی،ابوالقاسم،شاهنامه)8جلد(،1386ش.بهکوشش

جاللخالقیمطلق،تهران:مرکزدایرةلمعارفبزرگاسالمی.

کوششجالل به )2جلد(. شاهنامه ابوالقاسم، -فردوسی،

خالقیمطلق،تهران:سخن،1393ش.

آیا ایرانیان در تصحیح انتقادی متون پیشرو بودند؟

بارهاشنیدهوخواندهام،آنهمازبرخیاستادانبزرگ،که

ایرانیان500سالپیشازاروپاییانبهتصحیحانتقادیمتون

پرداختندوپشتوانۀایننظرهماناگفتۀحمداللهمستوفی،

ظفرنامه آغاز نامدارقرنهشتمهجری،در مورخوشاعر

ظفرنامه شاهنامهرامقابلهکردهاست. استکه50نسخۀ

مشتملاستبرسرودۀخودمستوفیدرمتنکتاب،شامل

رویدادهایایرانازجاییکهشاهنامهبهپایانمیرسدتازمان

سرودۀ عین نخست حاشیه. در شاهنامه کل و خودش

هرادربارۀمتنشاهنامهبخوانید.ویبعدازتعریف
ّ
حمدالل

وتمجیدازشاهنامهمیگوید1:

1ظفرنامۀ حمدهللا مستوفی،چاپعکسیازروینسخۀمورخ807هجریدر

کتابخانۀبریتانیا،زیرنظر:نصرهللاپورجوادیونصرتهللارستگار،تهران:مرکز

نشردانشگاهی،1377،وین،1999،ص7.
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ولیکنتبهگشتهازروزگــــار

چـوتخلیطرفتهدراوبیشمار...

نبودهکســــیرابهتنقیــحآن

هوایــیشدهنامهشوریــدهزآن

سخنهایاوراشنیــدمنخست

بهقولیصحیحوبهلفظیدرست

کهبودشعددشصتبارههزار

رشاهوار
ُ
همـــهبیتهاچـــوند

)5(وزآننسخههااندراینروزگار

کمــابیشپنجاهدیــــدمشمار

درانبیتبدبودهمریــــخته

ربرآمیختــــه
ُ
شبـــهواربـــاد

چودیدمبسینسخههایچنین

ازآننامـــهگشتمدلاندوهگین

کهفردوسیاندرسخنگستری

برافراشترایـــاتشعــردری

مروتندیـــــدمکهآنداستان

کــژییابدازجهــــلناراستان

)10(زبهرروانشدراینکارجهد

نمــــودمبرآندستتوفیقعهد

بسیدفترشاهنامـــهبهکــف

رازصدف
ُ
گرفتــمزدانشچود

برونآوریدمیکیزآنمیــــان

دراوشدسخنــهالطیفوعیان

بهششباربیورسخنشدپدید

کـــهدراولآنبرسخنگسترید

بحثاصلیبرسربیتپنجماست:»وزاننسخههااندر

هرستگار،
ّ
اینروزگار/کمابیشپنجاهدیدمشمار«.نصرتالل

کوشندۀچاپعکسیظفرنامه،درپیشگفتارکتاب،واژۀآغاز

اینبیترا»وزان«میخواندوبراساسآن،برآناستکه

حمداللهمستوفی50نسخۀشاهنامهراازمیاننسخههای

بایکدیگرمقابلهکردهونسخۀ برگزیده، آنزمان، موجود

یادآور خود رستگار است. آورده فراهم آن از صحیحی

میشودکهپیشازاوابوالعالءسودآور2اینواژهرا»درآن«

آن در مستوفی که است کرده برداشت چنین و خوانده

نسخههاکموبیشپنجاههزاربیتدیدهبودهاست.درنسخۀ

رستگار ولی است، شده پاک »وز« باالیی نیمۀ ظفرنامه،

در »درآن« و »وزان« واژۀ دو بررسی با او که مینویسد

»وز« که است رسیده نتیجه این به نسخه دیگر مواضع

محتملتراز»در«است.3پسازاوزندهیادعلیرضاشاپور

شهبازی4نیزخوانشسودآوررادرستدانست.بندهنیزنیمۀ

پایینیوبخشباقیماندۀاینواژهراباجاهایمتعددیاز

متن،آنجاهاکه»وزان«یا»درآن«بود،مقایسهکردهاستو

»وزآن«. نه خواند، »درآن« باید که ندارد تردیدی اینک

همیگوید:قولیصحیحشنیدمکهشاهنامه
ّ
بنابراین،حمدالل

روزگار این نسخههای در ولی دارد، بیت هزار شصت

نسخههای بسی پس، هست. بیت هزار پنجاه کمابیش

شاهنامهرابررسیکردمویکیازآنمیانبیرونآوردمکه

شصتهزاربیتبود.بنابراین،»پنجاه«دربیتپنجمبه

باره »شصت به و است مربوط شاهنامه بیتهای شمار

هزار«دربیتقبلبازمیگرددو»هزار«بهقرینهحذفشده

است.بااینهمه،بااینخوانشهم،ازبیتهاپیداستکه

حمداللهمدعیاستکهنامۀشوریدهراتنقیحکردهاست.

میکنیم: بررسی را مستوفی حمدالله ادعای دو هر اکنون

نخستاینکهبرخالفادعایاو،شاهنامۀحاشیۀظفرنامه

هبرآن
ّ
بهشمارشبندهبه50هزاربیتهمکهخودِحمدالل

بر مبنی او، ادعایدیگر دربارۀ نرسید. ایرادگرفتهاست،

تصحیحومقابلهوتنقیحشاهنامههمسختتردیددارم.طی

این با را شاهنامه بیت دههزار از بیش گذشته، سالهای

نسخهونسخههایدیگرمقابلهکردمکهمعجزۀخاصیاز

هندیدم.ایننسخههممانندنسخههایقرن
ّ
نسخۀحمدالل

لنینگراد و 741ق قاهرۀ 731ق، استانبول ازجمله هشتم

من، گمان به آنها. از کماعتبارتر حتی و است 733ق

ه،مانندکاتباندیگرشایدفقطیکیازنسخههای
ّ
حمدالل

شاهنامۀزمانخودشرادرحاشیۀظفرنامهکتابتکردهاست

2سودآور،ابوالعالء،»ظفرنامه و شاهنامۀ مستوفی«،ایرانشناسی،س7،ش4،

زمستان1374ش،ص753.

3نک:پیشگفتارظفرنامه،صشانزده،یادداشت22.

4شاپورشهبازی،علیرضا،»ظفرنامۀ حمدهللا مستوفی«، نشر دانش،س17،ش2،

تابستان1376ش)پیاپی:93(،ص74-73.
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وامروزههمیننسخههمالبتهبرایماارزشمنداست؛ولی

نبایدبراساسآن،ابتکارایرانیانرادرتصحیحانتقادیمتون

که کند ثابت میتواند کسی چه کشید. غربیها رخ به

همستوفیبهواقعنسخههایشاهنامهرابایکدیگر
ّ
حمدالل

مقابلهکردهوصحیحترینضبطهارابرگزیدهاست؟!در

تصحیحانتقادیمتون،غربیانپیشروبودندواصولآنرا

تنظیمکردندوماازآنهاآموختهایم.عالمۀقزوینیهماگربه

فرانسهنمیرفتویابااینگونهتصحیحاتاروپائیانآشنا

نمیشد،معلومنبودشاهکارهایخودرادرتصحیحمتون

فارسیخلقمیکردیانه؟

که نیکی کن آنگه به جیحون فکن

بیتمعروفزیرازسعدیبزرگمثلسائرشدهاست

تونیکیمیکنودردجلهانداز
کــهایزددربیابانتدهـدباز5

در دارند اشاره داستانی به همه بیت این منشأ دربارۀ

قابوسنامه:متوکلعباسیفرزندخواندهایبهنامفتحداشتکه

هنگامشنادردجلهناپدیدمیشود؛تااینکهپسازهفتروز

خلیفه به فتح مییابند. دجله کنار شکافهای در را او

میگوید:مناینهفتروزگرسنهنبودم،هرروزدهناندر

طبقیازجلویمنردمیشدومندوسهنانیازآنکهبر

رویش»محمدبنالحسیناسکاف«نوشتهشدهبود،بگرفتمی

وبخوردمی.االسکاففراخواندهمیشودواوداستانرا

چنینتعریفمیکند:هرروزنانهاییبرایاطعاممساکین

کنارمیگذارم،ولیچندروزیکسیسراغنانهانیامد.پس

هرروزنانهارابهدجلهمیریختمتاماهیانبینصیبنمانند.
شنودهبودمکهنیکوییکنودرآباندازکهروزیبردهد.6

بندههممیپذیرمکهسعدیدرسرودنآنبیتبهاین

فرامرزنامۀ در بیتی اما داشتهاست، نظر قابوسنامه داستان

بزرگهستکهداستاناینمثلراکمیپیچیدهترمیکند.

فرامرزدرقیروانقراراستپتیارههاوددانیراکهآنسرزمین

راویرانکردهبودند،ازمیانبردارد.پیشازنبرد،ایرانیانبه

5سعدی،مصلحبنعبدهللا،کلیات،براساستصحیحمحمدعلیفروغی،به

ینخّرمشاهی،تهران،ناهید،1375ش،ص1095.
ّ
کوششبهاءالد

6عنصرالمعالیکیکاوسبناسکندر،قابوسنامه،بهکوششغالمحسینیوسفی،

تهران،بنگاهترجمهونشرکتاب،1345ش،ص33-30.

فرامرزمیگویند:

نیکیبکاشت
ِ
کههرکسکهاوتخم

ازایدرنشــدتاَبَرشبــرنداشت

چنینگفتدانــاینیکـــوسخن
کهنیکیکنآنگهبهجیحونفکن7

مصراع»کهنیکیکنآنگهبهجیحونفکن«نشانمیدهد

کهمابایکمثلیاداستانروبهروهستیمکهصورتیمشابه

آنپیشتردرگرشاسب نامهکهدر458قسرودهشده،نیزآمده

است:

بهگیتیبهجزدستنیکیمبــر

کــهآیدیکیروزنیکــیبهبـر

بسیجایهاگفتهانداینسخن
کهکننیکوییوبهجیحونفکن8

گویااینمثلبهصورتیکهدرایندوکتابدیدهمیشود،

سرایندۀ که نیست معلوم ما بر و نیست دیگری درجای

بیت ایندو به باال بیتهای درسرودن بزرگ  فرامرزنامۀ 

اسدینظرداشتهاستیانه؛محتملترایناستکههردو

شاعرآنرابراساسمنابعخودبهنظمآوردهباشند.فرامرزنامۀ 

بزرگبهتحقیقمادراواخرقرنپنجمهجریسرودهشده

استومنبعآن،متنمنثورفرامرزنامهبودهواینمتنمنثور

نیزبهنوبۀخودازمتونیبهپهلویسرچشمهمیگرفتهکهاصل

اینمتوننیزبهدورانساسانیتعلقداشتهاست.بنابراین،اسدی

طوسیوسرایندۀفرامرزنامۀبزرگنهمیتوانستندبهبیتسعدی

نظرداشتهباشندونهبهداستانمذکوردرقابوسنامه.چنین

مینمایدمثلیبامضموننیکیرادرآبافکندنوآنگاهپاداشآن

رادریافتن،سالهاپیشازسعدیومؤلفقابوسنامهنزدایرانیان

رواجداشتهومنشأآننیزبهاندرزنامههایپهلویمیرسیده

است.بعدهادردورۀاسالمیکهریشۀداستانیمثلِ»کهنیکیکن

آنگهبهجیحونفکن«فراموششده،قصۀبینمکخلیفۀستمکار

عباسیرابرایآنساختهاند.

7 فرامرزنامۀ بزرگ)ازسرایندهایناشناختهدراواخرقرنپنجمهجری(،بهکوشش

ماریولینفانزوتِفنوابوالفضلخطیبی،تهران،سخن)زیرچاپ(،ب3393-

.3394

8اسدیطوسی،گرشاسب نامه،بهکوششحبیبیغمایی،تهران،کتابفروشی

بروخیم،1317ش،ص236.

جستار

ی
س

شنا
ه 

ام
هن

شا
ی 

ها
ت 

ش
دا

یا

ی
طیب

خ
ل
ض

لف
بوا

ا



۱6

دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ اول و دوم

فروردین - تیر  1394

دیزه یا چرمه

چنین را سام پدرش زال )ج1،ص205(، شاهنامه در

توصیفمیکند:

چـــرانندۀکرگساندرنبرد رد
َ
گ
ِ
چماننـــدۀدیزههنگام

فشانــندۀتیغازابِرسیـــاه فزاینـــدۀبادِآوردگـــاه

درمصراعیکمدرهمۀنسخهها،همیننویسش»دیزه«،به

معنیمطلقاسبوبهویژهاسبسفیدآمدهاستوبیتهم

صاحب عروضی، نظامی چندانکه است، استوار سخت

چهارمقالهباآوردنایندوبیتوسهبیِتپسوپیشآن،

میگوید»مندرعجمسخنیبدینفصاحتنمیبینمودر

بسیاریازسخنعربنیز«.9امانکتۀمهماینجاستکهدر

چهارمقاله،درمصراعیکمبیتیکم،بهجایدیزه،»چرمه«،

نهدرهیچ آمدهکه بهسیاه مایل بهمعنیاسبخاکستری

شاهنامهدیدهمیشودونهدرهیچمنبعیجز از نسخهای

چهارمقاله.بهلحاظضوابطنسخهشناختی،معلوماستکه

هماننویسشدیزهاصلیاست،امابهگماننگارنده،نویسش

9نظامیعروضیسمرقندی،احمدبنعمر،چهارمقاله،بهکوششمحمدبن

عبدالوّهابقزوینیومحمدمعین،تهران،زّوار،1333ش،ص75-76؛در

اینکتاب،مصراعدومبیتدوم،بدینصورتآمدهاست:»فشانندۀخونزابر

سیاه«کهاینصورتدربرخینسخههایشاهنامهنیزهست.

چرمه،بهویژهازنظرگاهموسیقیشعر،برتراست.واجآرایی

واج»چ«درسهواژۀچماننده،چرمهوچرانندهونیزتکرارواج

تکریری»ر«درچرمهوگردوچرانندهوکرکسواندرونبرد

ونیزتکرارواج»م«درچمانندهوچرمه،موسیقیگوشنوازبیت

رابسیارغنیکردهاست.واج»چ«شلوغیوآشوبرافرایاد


ِ
میآورد،همچنانکهدرمصراعبسمعروف»خروشازخم

چرخچاچیبخاست«)ج7،ص839(نیزشنیدهمیشود.

اکنونفرضهایمختلفرابررسیکنیم:یکم،فردوسینخست

دیزهنوشتهوسپسترخودشآنرابهچرمهتغییردادهاست؛

دوم،فردوسیدیزهنوشتهوکاتبیاشاعریبهچرمهبدلکرده

استوسوم،نظامیعروضیاینشعررابانویسشدیزهخوانده

ولیذهنسخنسنجاو،آنگاهکهبیترادرچهارمقالهمینوشته،

چرمهرابهویژهبهلحاظموسیقاییمناسبتردیدهاست.به

گماننگارنده،فرضسوممحتملتراست؛زیرااگرفردوسی

دیزهرابهچرمهتغییردادهبود،نویسشجدید،دستکمدریک

نسخۀشاهنامهباقیمیماندواگرکاتبانتغییردادهبودندباز

یازآندرنسخهایبرجایمیماند.مگرآنکهشاهدی
ّ
همرد

بیابیمازپیشازنگارشچهارمقاله،یعنیپیشازمیانۀقرن

ششم،زمانتألیفاینکتاب،کهدراینبیتچرمهنوشتهشده

باشد.
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و108مجموعهفراهمآمدهاست.اینمجموعه،بهلحاظموضوعی،بسیار
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