چنانکه مالحظه شد ،شهمران از سه منبع بدین شرح یاد
ّ
الرجانی محدث (خوانش
ِ
میکند :یکی شاهگردنامه از رستم ِ
ّ
دیگری هم وجود دارد؛ نک .ادامه) ،دیگری کتاب ابوالمؤید بلخی 
که به نظر میرسد مراد همان شاهنامۀ منثور اوست (تألیف در
ان معلم.
نیمۀ اول سدۀ چهارم قمری)ف و سوم کتاب پیروز ِ
شهمردان از کتاب ابوالمؤیّد فقط نام برده است و از این رو ما
تنها به شرح دو منبع دیگر میپردازیم .جملۀ شهمردان دربارۀ
رستم الرجانی ابهاماتی دارد که در ادامه بدانها میپردازیم.
عنوان دوگانهای چون «شاهگردنامه» برای آثار
حماسی ـ اساطیری ایران ،نامعمول است و نگارنده عنوانی 
مانند آن را در هیچ یک از کتابهای ایرانی ندیده است .استاد
خالقی مطلق پیشتر بر این نظر بود که در این عنوان ،واژۀ
«گرد» زائد است (خالقی مطلق )153 :1372 ،و بر این اساس
چنین نظر داد که کتاب رستم الرجانی هم «شاهنامه» نام
داشته است .ولی در مقالۀ جدیدتر خود نوشت که شاید عنوان
ُ
آن «گردنامه» بوده باشد (همو -1390 ،الف .)963 :بر این اساس
باید جملۀ شهمردان را اینگونه بخوانیم« :رستم الرجانی،
ّ
ث  شاه ،گردنامهای ساختست»؛ یا در این جمله شاه را 
محد ِ
ّ
الرجانی محدث،1
زائد بدانیم و آن را چنین بخوانیم« :رستم
ِ
گردنامهای ساختست» .ولی به نظر میرسد که درستی این
خوانشها کمتر محتمل باشد ،زیرا در خوانش اولی معلوم
نمیشود که مراد از شاه کیست و تازه در ادامۀ جمله ،دانسته
میشود که مراد ،شمسالدوله ابوطاهر دیلمی است .در مورد ِ
خوانش دوم نیز از آنجا که در همۀ نسخههای نزهتنامۀ
عالئی ،واژۀ «شاه» ـ و نیز «گرد/کرد» ـ هست ،بهسادگی 
نمیتوان آن را نادیده انگاشت.
به گمان نگارنده این جمله را میتوان بدینسان نیز خواند:
َ
ّ
الرجانی محدث ،شاهکردنامهای ساختست» .میدانیم
ِ
«رستم ِ
که در نسخههای قدیم بین دو حرف کاف و گاف تمایزی

یادداشت های شاهنامه شناسی ()2
ابوالفضل خطیبی
عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی
abkhatib39@gmail.com

ُ
شاهگردنامه؟
نزهتنامۀ عالئی دانشنامهای است از علوم مختلف ،که
شهمردانبن ابیالخیر در سالهای 495-490ق آن را برای
ّ
عالءالدوله ابوکالیجار از پادشاهان آلکاکویۀ اصفهان نوشته
ّ
الدینی.)1391 ،
استف (دربارۀ این کتاب و نویسندۀ آن ،نک :شمس
در این کتاب ،بخشهایی از حماسۀ ملی ایران ،بهویژه
ماجراهای رستم و برخی دیگر از افراد خاندان او چون پسرش
فرامرز ،درج شده که از شاهنامه گرفته نشده  و روایات آن با
روایات شاهنامه متفاوت است .شهمردان برای روایات خود
از سه منبع یاد میکند و از آنجا که شناخت این منابع برای بحث
ما بسیار مهم است ،نخست عین نوشتۀ شهمردان را در این باره
میآوریم و سپس بحث خود را پی میگیریم:

ّ
رستم الرجانی محدث شاهگردنامهای ساختست و دعوی
ّ
همیکند که از اول عهد کیومرث تا پادشاهی شمسالدوله
ابوطاهر ابن نوبه (بویه؟) که همدان داشت بازخواهم گفتن
ّ
بشرح و از قیاس مجلدی چند که من دیدهام همانا پانصد
کراسۀ بزرگ تمام برآید ،وتفسیر کیومرث گویا میراست ای
آدمی که همه جانوران بمیرد لیکن گویا باشد ،و ابولمؤید بلخی 
بسیار بهم آورده است .و شمسالملک فرامرز بن عالءالدوله
َّ
قدس هللا روحه معلمی داشت و پارسی و پهلوی نیک دانستی 
و او را پیروزان معلم گفتندی ،فرموده بود تا از پهلوی به پارسی 
دری نقل همیکرد و از آن کتابت بدین کتابت باز همیآورد
و مرا میبایست که جمله به دست من افتادی تا همه را به
ّ
بازگفتمی و از اولش تا آخر از آرایش و
عبارتی مختصر
تطویل احتراز تمام نمودمی چنانکه از معنی هیچ نیفتادی و

ّ
اوی داستانهای اساطیری  ـپهلوانی به کار رفته است.
 .1در اینجا «محدث» به معنی ر ِ

دورۀ دوم ،سال نهم
شامرۀ سوم و چهارم
مرداد  -آبان 13۹4

15

یبیطخ لضفلاوبا

ابیالخیر)342 :1362 ،

( یسانش همانهاش یاه تشادداییی

مقصود جمله حاصل شدی .آنقدر که به اصفهان یافتم چون
به شهر یزد رفتم بدین نسق که گفتم نقل کردم ،چنانکه از
جمله اصل به دست آمدی و اندیشۀ من تمام شدی و همانا
ورقی هزار و پانصد و بیشتر تا دو هزار ورق بودی( .شهمردانبن

جستار

یبیطخ لضفلاوبا

( یسانش همانهاش یاه تشادداییی

جستار

نیست و همه جا کاف کتابت میشود ،و بر اساس واژه و بافت
متن ،خواننده باید تشخیص دهد که کدام واج را بخواند.ف
پس در اینجا «شاهگردنامه» خوانش مصحح نزهتنامه است
ِ
و در متن ،همان «شاهکردنامه» نوشته شده بوده است .در این
َ
خوانش «کرد» به معنی  «کرده ،کار ،عمل ،کردار» است،ف
که در متون کهن فارسی فراوان به کار رفته است و صورت
پهلوی آن  kardیا  kardagنیز در متون پهلوی در همین معانی 
کاربرد دارد (MacKenzie, 1971؛ مکنزی .)1390 ،بنابر این،
عنوان کتاب رستم الرجانی  را میتوان اینگونه معنی کرد:ف
کتاب کارهای شاهان.
ِ
شهمردان از عنوان کتاب پیروزان سخنی نمیگوید ،ولی ف
استاد خالقی مطلق بر اساس محتوای آن حدس میزند که به
«شاهنامه» نامبردار بوده باشد (خالقی مطلق -1390 ،الف.)963 :
در متن نزهتنامه برای این نامگذاری هیچ قرینهای وجود ندارد.
چنانکه از متن نزهتنامه پیداست رستم الرجانی کتاب
ّ
خود را برای شمسالدوله ابوطاهر دیلمی که از  387تا 412ق
در همدان فرمان میراند ،نوشته است و از آنجا که پیروزان،
معلم ِ فرامرزبن عبدهللا از امرای آلکاکویۀ اصفهانف
(حک443-433 .ق) بوده ،کتاب خود را یا برای همین فرمانروا 
ّ
یا برای پدرش عالءالدوله جعفربن کاکویه ،که از  422تا
433ق در اصفهان فرمان میراند (همو )152 :1372 ،نوشته بوده
است .به نوشتۀ استاد خالقی مطلق:

منابع
ّ
ـ ـشـمسالدینی ،پیـام (« .)1391شـهمردانبن ابیالخیـر» .در:
دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی (ج .)4زیـر نظـر اسـماعیل 
سـعادت .تهـران ،فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی1391 ،ش،
ص.340-337
ـ ـشـهمردانبن ابیالخیـر ( .)1362نزهتنامـۀ عالئـی .بـه
کوشـش فرهنـگ جهانپـور .تهـرانّ :
مؤسسـۀ مطالعـات و
تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
ـ ـخالقـی مطلـق ،جلال (« .)1372معرفـی قطعـات الحاقـی 
شـاهنامه» .در :گل رنجهـای کهـن .به کوشـش علی دهباشـی.
تهران :مرکز.
ـ ـــــــــــــــ ( -1390الـف)« .شـاهنامۀ پیـروزان» .در:
فردوسـی و شاهنامهسـرایی (گزیـدهای از مقـاالت دانشـنامۀ
زبـان و ادب فارسـی) ،به مناسـبت همایـش بینالمللـی هزارۀ
شـاهنامۀ فردوسـی .تهـران :فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی،
.964-963
ـ ـــــــــــــــ ( -1390ب)« .شـاهنامۀ رسـتم الرجانی».
در :فردوسـی و شاهنامهسـرایی (گزیـدهای از مقـاالت
دانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی) ،بـه مناسـبت همایـش
بینالمللـی هـزارۀ شـاهنامۀ فردوسـی .تهـران :فرهنگسـتان
زبان و ادب فارسی.966-965 .
ـ ـمکنـزی ،دیویـد نیـل ( .)1390فرهنـگ کوچک زبـان پهلوی.
ترجمـۀ مهشـید میرفخرائی .تهران :پژوهشـگاه علوم انسـانی و
مطالعات فرهنگی.

از شرح او (شهمردان) دربارۀ این اثر (کتاب رستم الرجانی) چنین
برمیآید که منظومۀ رستم الرجانی صورت منظوم ترجمۀ
پیروزان معلم بوده است( .همو -1390 ،ب)965 :

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

ف
الرجانی 
اما از عبارت شهمردان پیدا نیست که کتاب رستم
به نظم بوده است یا به نثر؛ وانگهی ،چنانکه از تاریخ تقریبی 
تألیف هر دو اثر آشکارا پیداست ،کتاب رستم الرجانی در
فاصلۀ سالهای  387تا 412ق ،2یعنی  سالها پیش از
شاهنامۀ پیروزان (تألیف بین سالهای  422تا 443ق) به رشتۀ
تحریر درآمده ،و از این رو ،بدیهی است که رستم الرجانی 
نمیتوانسته کتابی  را مأخذ کارش قرار دهد که هنوز نوشته
نشده بوده است.

به چرم اندرست گاو اسفندیار

ََ
هایی مث ِل «گاو [کسی] در چرم بودن» به
در شاهنامه در بیت
صورتهای مختلف به کار رفته است ،که از بافت بیتها پیداست
که معنی آن نامعلوم بودن کار در آینده است .استاد خالقی مطلق
هم همین معنی را به دست داده است .بیتهای زیر را بخوانید:
آن

ّ
بترســـت

ســـپهدار تـــوران از
كنون گاوِ پيسه به چرم اندرست (فردوسی)335/2 :1386 ،
ْ
هنــوز از بــدي تــا چــه َآيــدت پيــش

 .2بنا بر حدس خود استاد خالقی مطلق کتاب رستم الرجانی در حدود سال 400ق
نوشته شده است (خالقی مطلق.)153 :1372 ،

به چرم اندر است اينزمان گاوميش
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(همان)64/3 :

كنــون گاوِ رنجــت بــه چــرم اندرســت
كه پــاداش و بادافره از داورســت (همان)349/4 :
بــه چــرم انــدر اســت گاوِ اســفنديار
َ
ندانم چه رانــد بــدو روزگـــار (هــمــان)393/5 :

در فرامرزنامۀ بزرگ نیز همین مثل آمده است .فرستادۀ فرامرز
به رای هند هشدار میدهد که:
چــرم اندرســت

تــرا  گاو مــردی بــه
از آنت چنین داوری در سر است  (فرامرزنامۀ بزرگ ،ب)1198

َ
اما ریشه یا شأن نزول این َمثل چیست؟ زندهیاد عالمه دهخدا 
در لغتنامه (زیر «گاو») با عرضۀ شواهد شاهنامه بهدرستی 
نوشته است« :گاو به چرم اندر بودن ،پایان کار آشکار نبودن».
این مثل در امثال و حکم او نیز با شواهد شاهنامه درج شده
ّ
است .علمه دهخدا در هردو منبع یاد شده ،پس از شواهد،
«نظیر»
قطعهای از مقامات حمیدی را  نقل کرده ونوشته است
ِ
همین مثل است .به گمان بنده همین قطعه ما را به ریشۀ این مثل 
در بیتهای شاهنامه راهنمایی میکند .بخوانید:

1.1در حد جستوجوهای بنده ،این مثل فقط در شاهنامه به
کار رفته است (بیت فرامرزنامه زیر تأثیر شاهنامه سروده شده) و
از این رو شاید فردوسی  آن را از منبع خود (شاهنامۀ
ابومنصوری) که آن نیز به نوبۀ خود ،منبعث از ادبیات پهلوی
(خداینامه) است ،گرفته باشد .شاید هم این مثل تنها در
حوزۀ جغرافیایی شاعر (طوس) رواج داشته و به همین
سبب در متون دیگر نیامده است.

روزی در این جنة المأوی مقر و مثوی سازیم تا این درشت و
نرم از پوست و چرم چگونه بیرون آید.

2.2این مثل نباید به شکنجه یا عذابی که بنا بر آن شخص
محکومی را داخل پوست خام گاو یا خر میکردند ربطی 
سر شاپور
داشته باشد .برای نمونه ،بالیی که با این شیوه ِ
ذواالکتاف در روم آوردند از همه معروفتر است.

این جمله در مقامۀ  18در اوصاف بلخ آمده است .نویسنده
میگوید که از اسپیجاب برای سفر به مکه و شام حرکت کرده
است و به بلخ فرود آمده و چون آنجا را خوش آب و هوا دیده،
بر آن شده است که در این شهر رحل اقامت افکند .پس از
چندی ،با خود میاندیشد که:

منابع
ـ ـحمیدالدین ابوبکر عمربن محمودی بلخی ( .)1365مقامات
حمیدی .به کوشش رضا انزابینژاد .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
ـ ـدهخدا ،علیاکبر ( .)1363امثال و حکم .تهران :امیرکبیر.
ـ ـدهخدا ،علیاکبر ( .)1372لغتنامه .تهران :دانشگاه تهران.
ـ ـفرامرزنامـۀ بـزرگ ( .)1394از سـرایندهای ناشـناخته در اواخر
قـرن پنجـم هجـری .بـه کوشـش ماریولیـن فـان زوت ِفـن و
ابوالفضل خطیبی .تهران :سخن.
ـ ـفردوسـی ،ابوالقاسـم ( .)1386شـاهنامه .به کوشش جالل خالقی 
مطلق (دفترهای ششـم و هفتم بـه ترتیب با همکاری محمود امیدسـاالر و
ابوالفضـل خطیبـی) .تهـران :مرکـز دائرةالمعـارف بزرگ اسلامی.

مرد صاحب فرهنگ باید که به بوی و رنگ مغرور نشود و به
نمایش و آسایش مسرور نگردد .باش تا رجال این اطالل را 
بر سنگ امتحان بیازمایم و روزی در این جنةالمأوی مقر و
مثوی سازم تا این درشت و نرم از پوست و چرم چگونه
بیرون آید؛ اگر قلب با قالب و معنی باصورت و باطن با ظاهر
متوازی و متساوی افتد ،خود پایافزار سفر به عزم اقامت در
این دیار به سلم و سالمت بگشایم و اگر این گلها را با خار
آویزشی بُ َود  ...مرکب به منزل دیگر رانم( .همانجا)

بنا بر متن ،نویسنده میخواهد مردمان بلخ را بیازماید و پیش از
آزمایش دانسته نبوده است که ظاهر و باطن آنان یکی است یا
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ز جنــگ آشــتی  بیگمــان بهترســت
نگه كن كه گاوت به چرم اندرست (همان)218/3 :

( یسانش همانهاش یاه تشادداییی

نه ،و پس از آزمایش است که درمییابد بلخیان شریف هستند
و یک سال در آنجا میماند .بنا بر این ،در اینجا مراد نویسنده
از «این درشت و نرم از پوست و چرم چگونه بیرون آید» مبهم
بودن آیندۀ کار است.
َ
شاید در این َمثل ،منظور از پوست و چرم همان پوست
حیوانات از جمله گاو باشد و منظور از درشت و نرم هم همان
استخوان و گوشت حیوان .میگوید تا زمانی که حیوان در پوست
خود زنده است ،مشخص نیست چقدر استخوان دارد و چقدر
گوشت و پیه و سایر اقالم ،ولی وقتی حیوان کشته  و پوستش
کنده میشود و گوشت و استخوان و پیه او عیان میشود ،آشکار
می گردد که گوشتش چقدر است و استخوانش چقدر.
دو نکتۀ دیگر:

جستار

یبیطخ لضفلاوبا

( یسانش همانهاش یاه تشادداییی

جستار

فردوسی نمیتوان ّ
تصور کرد که مغان را در محل قافیه آورده
باشد ،تا با دامغان قافیه بسازد؛ در حالی که بهسادگی میتوانست
دامغان را در مواضع دیگر بیت بگنجاند .پیشنهاد نگارنده ،با
احتیاط تمام ،این است که شاید در این بیت مغان نام یک ناحیۀ
جغرافیایی و محل نبرد ایرانیان و تورانیان بوده است.
ّ
در سهکیلومتری غرب سمنان ،محلهای است بسیار قدیمی 
ُ
«کوشمغان» ،که از قضا درست در مسیر حرکت افراسیاب
به نام
قرار داشته است .در شاهنامه مسیر حرکت افراسیاب چنین
ترسیم شده است :از اسپیجاب به راه میافتد (فردوسی:1386 ،
 )48/330/1و از جیحون عبور میکند (همان )54/331/1 :و به رود
ری میرسد (همان .)139/337/1 :سپس ،رستم از زاولستان به راه 
میافتد و همراه با سپاه ایران به افراسیاب میرسند .در
همینجاست که رستم   تا آستانۀ دستگیری افراسیاب پیش
میرود ،ولی افراسیاب از چنگ او میگریزد و پس از همین
ماجراست که بیت مورد نظر ما میآید .پس اگر این
همسانانگاری درست باشد ،نبرد ایرانیان و تورانیان در نزدیکی 
کوشمغان (= کوشکمغان ،نزدیکی سمنان کنونی) رخ داده است.
افراسیاب از کوشکمغان به دامغان میگریزد و از آنجا به
جیحون ،مرز ایران و توران ،بازمیگردد.
ّ
کوشمغان در کنار دو محلۀ  دیگر سمنان ،یعنی زاوغان و
کدیور قرار دارد ،و در حال حاضر بلوار حکیمالهی از میان آنها
میگذرد .در کوشمغان قلعهای بسیار قدیمی نیز باقی مانده
است .در یکی از کتابهای مربوط به تاریخ و جغرافیای
ّ
سمنان ،پس از شرح محلۀ کوشمغان ،همین بیت فردوسی نیز
آمده است (بنیاسدی139-138 /1 :1374 ،؛ گویا کهنترین گزارش

کوشمغان در شاهنامه؟
پس از مرگ زو طهماسب ،افراسیاب از فرصت استفاده میکند
و به ایران لشکر میکشد .سپس ،رستم با سپاهی گران به
رویارویی او میشتابد و افراسیاب بهسختی شکست میخورد
و به دامغان میگریزد .در همینجا دو بیت زیر آمده است
(فردوسی:)349/1 :1386 ،
برفتنـــد تـــركان ز پيـــش مغـــان
كشـــيدند لشـــكر ســـوی دامغـــان
وزآنجــا بــه جيحــون نهادنــد روی
خليــدهدل و بــا غــم و گفتوگــوی

استاد خالقی مطلق در شرح بیت یکم چنین نوشتهاند:
مغان جمع مغ کنایه از ایرانیان است (← منوچهر  .)836احتمال
ً
اینکه نام محل باشد ،مثال دشت مغان ،چندان زیاد نیست.
(خالقی مطلق)381-380/1 :1389 ،

نخست اینکه مغان کنایه از ایرانیان ،نه در شاهنامه دیده میشود
و نه در متون دیگر« .مغ» یعنی روحانی زردشتی و به گروهی 
ّ
از ایرانیان اطالق میشده است که متولی دین زردشت بودهاند،
نه به همۀ ایرانیان .از بیت مورد استناد استاد خالقی مطلق نیز
سخت میتوان چنین برداشتی کرد .مهراب کابلی زمانی که
دریافت دخترش رودابه عاشق زال شده است ،بدو گفت:
گــر از دشــت قحطــان ســگ مارگیــر
ْ
شـــود مــغ بــبــایــدش کشتن بــه تیر

استاد بیت را چنین معنی میکنند:
اگر از سرزمین تازیان یک سگ مارگیر آیین ایرانیان پذیرد و
مغ گردد ،باید او را به تیر کشت( .همان)266/1 :

دربارۀ کوشمغان در این منبع دیده میشود :اعتمادالسلطنه1303 ،ق:
ّ
314/3؛ برای شرح دیگری از این محله نک .مخلصی ،بیتا.)66-65 :

بنابر این ،نویسندۀ این کتاب در  همسانانگاری مغان شاهنامه
در این بیت و کوشمغان سمنان بر بنده فضل تقدم دارد .شاید
کسان دیگری هم این نکته را گوشزد کرده باشند .سه نکتۀ دیگر
دربارۀ بیت مورد نظر و این همسانانگاری شایستۀ یادآوری
است:

به گمانم معنی اصلی بیت این است :اگر از اعراب حتی یک
سگ مارگیر زردشتی شود باید به تیرش کشت .آنگاه از این
معنی میتوان به معنی مورد نظر استاد خالقی رسید .این بیت
نمیخواهد بگوید که :اگر عرب ایرانی شود (که نمیشود). ...
در اینجا این پرسش اساسی روبروی ما قرار میگیرد :در
حالی که صدها بار در شاهنامه ایرانیان به کار رفته است ،چرا 
باید فردوسی تنها در همین بیت بهجای آن مغان را بیاورد و به
کل ایرانیان تعمیم دهد؟ در مورد شاعر زبردست و نابغهای چون

پیش جایی رفتن» در بیت زیر نیز آمده است:
1.1ترکیب «از ِ
برفــت

پیــش  جیحــون
شماســاس کــز
ِ
سوی سیستان روی بنهاد تفت (فردوسی)308 /1 :1386 ،
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3.3نمیدانیم که آیا کوشمغان به مغان نیز نامبردار بوده است
یا نه .در ری باستان ،نامهای بسیاری با کوشک ساخته شده
که برخی از آنها عبارتند از :کوشک خلیفه در قصران،
کوشک دشت ،کوشک دهستان سیاهرود ،کوشک
شهریار ،کوشک علیکامه ،کوشک فشاپویه (نک .کریمان،
 .)616-617 ،523 ،521 ،518 /2 :1345از آنجا که برخی از
این نواحی چون کوشک شهریار و کوشک فشاپویه ،به
جزء دوم نیز نامبردار بودهاند ،در مورد کوشک مغان نیز
میتوان همین احتمال را مطرح کرد.

یبیطخ لضفلاوبا

پرهنـر
موبـدی
تـا
بفرمـود
بیایـد بخواهـد ورا از پـدر
چـو بشـنید شـاه ایـن سـخن شـاد شـد
بســان یکــی  ســرو آزاد شــد
بـدان پهلـوان داد آن دخـت خویـش
بدانسـان کـه بودیـش آییـن و کیـش
چـو  بسـپرد دختـر بـدان پهلـوان
از آن شـاد گشـتند پیـر و جـوان
  	5ز شـادی همـه جـان برافشـاندند
بــدان پهلــوان آفریــن خواندنــد
کـه ایـن مـاه نـو بـر تـو فرخنـده بـاد
ســر بدســگاالن تــو  کنــده بــاد

 منابع

ّ
الدولـه) ،محمدحسـنخان (1303ق).
ـ ـاعتمادالسـلطنه (صنیع

ّ
مطلع الشمس ،تهران :چاپ سنگی.
ـ ـبنیاسـدی ،علـی ( .)1374سـیمای اسـتان سـمنان  .سـمنان:
استانداری سمنان.
ـ ـخالقـی مطلـق ،جلال ( .)1389یادداشـتهای شـاهنامه.
تهران :مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
ـ ـفردوسـی ،ابوالقاسم ( .)1386شـاهنامه .به کوشش جالل خالقی 
مطلـق (دفترهای ششـم و هفتم به ترتیـب با همکاری محمود امیدسـاالر
و ابوالفضـل خطیبی) .تهـران :مرکـز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.
ـ ـکریمان ،حسـین ( .)1345ری باسـتان .تهـران :انجمن آثار ملی.
ـ ـمخلصی ،محمدعلی (بیتا) .آثار تاریخی سمنان .بیجا :بینا.

این بیتها  که در نسخۀ مبنای ترجمۀ عربی بنداری نبوده است،
در کهنترین نسخۀ شاهنامه (فلورانس) و نسخۀ مهم سنژوزف
ً
(بیتاریخ ،احتماال کتابتشدۀ اواخر سدۀ هفتم و اوایل سدۀ هشتم) ـکه
بهتازگی کشف شده است  ـ نیز نیست؛ ولی در هر دو نسخه این
بیتها در کناره افزوده شدهاند (فردوسی .3)123 :1389 ،از میان
چاپهای مهم شاهنامه ،بیتهای  4-1در تصحیح ژول موهل 
(فردوسی  )40-39 /2 :1369 ،و هر شش بیت در چاپ مسکو 
(فردوسی1971-1960 ،م )176 /2 :دیده میشوند .نخستین بار
مجتبی مینوی دریافت که این بیتها افزودۀ دیگران است
(مینوی .)15 :1351 ،جالل خالقی مطلق نیز در تصحیح خود از
شاهنامه ( /124 /2پانوشت )1بهدرستی این بیتها را به پانوشت
برد و در یادداشتهای شاهنامه در این باره نوشت:

عقد شرعی رستم با تهمینه در نیمهشب؟

4

کسی که این بیتها را افزوده نمیدانسته که پیمان آراستن
در بیت  81به معنی  عقد کردن است و گمان کرده که
رستم و تهمینه بد ون عقد بستن همخوابگی  کردهاند.ف

در داستان رستم و سهراب ،پس از آنکه تهمینه ،دختر پادشاه
سمنگان ،نیمهشب به خوابگاه رستم درمیآید و ِمهر خود را به
پهلوان ابراز میدارد ،آمده است (فردوسی:)124-123 /2 :1386 ،

(خالقی مطلق)497 /1 :1389 ،

چـو  رسـتم بدانسـان پریچهـره دیـد
ز هـر دانشـی  نـزد او بهـره دیـد
ُودیگـر کـه از رخـش داد آگهـی
ندیـد ایـچ فرجـام جـز ّ
فرهـی

دربارۀ الحاقی بودن این قطعه ،شایسته است به دو نکتۀ زیر نیز
توجه شود:
 .3درنسخۀ سنژوزف ،برخی بیتها جابجا شده و بهعالوه 2 ،بیت زیر بیش از
ً
نسخههای دیگر (جمعا  8بیت) و پیش از بیت  4در باال افزوده شده است:
بیامد     دمان     موبد     نیکخواه	    بگفت آن پیام تهمتن به شاه
دگر     روز    فرمود    تا    موبدان	    برفتند با پرهنر بخردان
    .4به خشنودی  و را ی و فرمان اوی            بهخوبی   بياراست   پيمان   اوی

پس از این،ف 8نسخه  از  15نسخۀ مبنای تصحیح استاد جالل
خالقی مطلق ،این بیتها را (با اختالفاتی در ضبط و شمار) افزودهاند:
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( یسانش همانهاش یاه تشادداییی

2.2از کوشمغان در کتابهای جغرافیایی قدیم سخنی نیست.

جستار

یبیطخ لضفلاوبا

( یسانش همانهاش یاه تشادداییی

جستار

1.1در داستان تراژیک رستم و سهراب ،بین اجزای داستان
ّ
روابط استوار علی و معلولی ـکه الزمۀ یک تراژدی است  ـ
دیده میشود ،ولی این قطعه وصلۀ ناجوری است در
ساختار این بخش از داستان ،که این روابط را به هم ریخته
است .در اصل داستان ورود تهمینه به خوابگاه رستم پنهان
از خانواده است و مربوط به روابط اجتماعی جامعهای
است که این داستان در متن آن شکل گرفته است؛ ولی با
ورود این قطعۀ ششبیتی و تحمیل نوعی دیگر از مناسبات
اجتماعی به داستان ،انسجام این بخش از دست رفته
است .اینکه میهمانی  ناخوانده ،نیمهشب موبدی را 
فراخواند تا دختر میزبانش را که پنهان از خانوادهاش به
بالین او آمده است ،از پدرش خواستگاری کند و به عقد
ازدواجش درآورد ،غیر واقعی  ،نامعمول و باورناپذیر است.

بديــن شــاهِ نــو  روز فرخنــده بــاد
َ
دل بدسگاالن او كنده بــاد (هــمــان)318 /4 :
نشســت كيــی  بــر تــو  فرخنــده بــاد
َ
سر بدسگاالن تو  كنده بــاد (هــمــان)512 /5 :

چنانکه مالحظه میشود ،در متن اصیل  شاهنامه هم
مصراعها و تکههایی هست که در جاهای مختلف تکرار
شده است؛ ولی بازهم نمیتوان بر این اساس ،بدین نتیجه
رسید که فردوسی در قطعۀ مورد بحث نیز مصراعها و
بیانهای مشابه را از جاهای دیگر شاهنامه به کار گرفته
است .چنان که دیده شد ،در این قطعۀ ششبیتی ،دست کم
سه بیت از روی بیتهای دیگر شاهنامه ساخته شده
است ،ولی در جاهای دیگر شاهنامه ،مصراعها و بیانهای
مشابه پراکندهاند.

2.2بیشتر بیتهای این قطعه به لحاظ شعری استوارند ،ولی از
استوار بودن این بیتها نمیتوان نتیجه گرفت که آنها را 
خود ِ فردوسی سروده است؛ بلکه شاعری خوشذوق که
شاهنامه را بهخوبی خوانده و با زبان و بیان فردوسی نیک
آشنا شده ،این بیتها را از روی بیتهای اصلی شاهنامه
سروده است .مصراع دوم بیت دوم ،دست کم دو بار دیگر
در بیتهای اصلی شاهنامه دیده می شود:

منابع
ـ ـخالقـی مطلق ،جالل ( .)1389یادداشـتهای شـاهنامه .تهران:
مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
ـ ـفردوسـی ،ابوالقاسـم ف(1971-1960م) .شـاهنامه .زیـر نظـر
یوگنـی ادواردویـچ برتلـس و عبدالحسـین نوشـین .مسـکو:ف
آکادمی علوم اتحاد شوروی.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1369شـاهنامه .بـه کوشـش ژول موهـل.
تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1389شـاهنامه .نسـخهبرگردان از روی
نسـخۀ کتابـت اواخر سـدۀ هفتـم و اوایل سـدۀ هشـتم هجری
قمـریف(کتابخانـۀ شـرقی ،وابسـته بـه دانشـگاه سـنژوزف بیـروت،
شـمارۀ   .)NC.43بـه کوشـش ایرج افشـار ،محمود امیدسـاالر،
ف
ّ
نادر مطلبی کاشـانی؛ بـا مقدمۀ جالل خالقی مطلق .تهـران :طالیه.
ـ ـمینـوی ،مجتبی (« .)1351فردوسـی سـاختگی و جنون اصالح
اشـعار قدما» .مجلۀ دانشـکدۀ ادبیات و علوم انسـانی دانشگاه
تهران ،س ،19ش 3و ( 4پیاپی 79 :و  ،)80ص.18-1

بخنديــد گــودرز از او شــاد شــد
بسان يكی  سرو آزاد شد (فردوسی)43 /4 :1386 ،
چــو  رســتم بپيمــود بــاالی هشــت
بسان يكی سرو آزاد گشت (فردوسی)270 /1 :1386 ،

بیت پنجم از روی بیتهای دیگر شاهنامه ،نظیر بیت زیر
ساخته شده است:
كــه گفتــی  همــی  جــان برافشــاندند
ز هرجای رامشگران خواندند (همان)257 /1 :

بیت ششم نیز از روی بیتهای زیر سروده شده است:

زنان را همین بس بود یک هنر
نشینند و زایند شیران نر

بروبــوم مــا بــر تــو  فرخنــده بــاد
َ
دل و چشم بدخواه تو  كنده باد (همان)243 /4 :
َ ْ
ــن جهــان بــر تــو  فرخنــده بــاد
روِش ِ
دل و جان بدخواه تو  كنده باد (همان)309 /4 :

نگارندۀ این سطور ،این بیت زنستیزانه را ،بهرغم شهرت آن
به نام فردوسی ،نتوانست در هیچیک از چاپهای معتبر و
دورۀ دوم ،سال نهم
شامرۀ سوم و چهارم
مرداد  -آبان 13۹4
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هنرشــان همیــن اســت کانــدر گهــر (کمر)

َ
بـــه گــــاهِ زهــــه مــــردم آرنــــد بر

چنانکه مالحظه میشود هم قافیۀ دو بیت یکسان است و هم
مضمون آنها یکی است.

منابع
ـ ـاسـدی طوسـی ،علیبـن احمـد ( .)1354گرشاسـبنامه .بـه
کوشش حبیب یغمایی .تهران :طهوری.
ـ ـبیبیخانـم اسـترابادی (1372ش1992/م) .معایبالرجـال.
به کوشش افسانه نجمآبادی .کلمبیا :دانشگاه کلمبیا.
ـ ـدهخدا ،علی اکبر ( .)1386امثال و حکم .تهران :امیرکبیر.
ـ ـذوالفقـاری ،حسـن ( .)1389فرهنـگ بـزرگ ضربالمثلهای
فارسی .تهران :معین.

زنان را همین بس بود یک هنر که مردان اگر سر به اوج آسمان
کشند زائیدۀ زنانند و پسافتادۀ ایشان( .بیبی خانم1372 ،ش/
1992م)46 :

شاید بیت مورد بحث ،از روی بیت زیر در گرشاسبنامه
ساخته شده باشد .اسدی پس از چند بیت در نکوهش  زنان،

آاثر رد دست چاپ
ّ
مجموعه به خط ملصدرا

ّ
[یادداشتهای قرآنی و تفسیر آیۀ نور از ملصدرا]
[منتخب بحرالحقایق نجمالدین دایه و التأویالت عبدالرزاق کاشی]
ّ
یکی از مهمترین دستنویسهای باقیمانده به خط ملصدرا ،دستنویس شمارۀ 55
کتابخانۀ شاهچراغ شیراز است ،کهنسخهبرگردان آن با مقدمۀ محمد برکت و توسط
انتشارات میراث مکتوب بهزودی در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت .مطالب این
دستنویس در دو بخش تنظیم شده است .1 :اشارهها و نکتههای قرآنی همراه با تفسیر
آیۀ نور .2 .منتخب دو تفسیر بحرالحقایق والمعانی فی تفسیر السبع المثانی از نجمالدین
دایه (درگذشتۀ 654ق) و التأویالت از عبدالرزاق کاشی (درگذشتۀ 736ق).

دورۀ دوم ،سال نهم
شامرۀ سوم و چهارم
مرداد  -آبان 13۹4
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یبیطخ لضفلاوبا

نامعتبر شاهنامه بیابد .این بیت بدون نام سراینده در امثال و
حکم آمده است (دهخدا ،)920 /2 :1386 ،ولی  در برخی 
کتابهایی که پس از آن دربارۀ امثال و حکم نوشته شده ،بیت
مذکور به نام فردوسی درج شده است (برای مثال نک .ذوالفقاری،
 .)1133 /2 :1389این بیت ،در طومارهای نقالی چاپشده نیز
دیده نمیشود .کهنترین منبعی که نگارنده در آن به این بیت
برخورده است ،کتابی است از بیبی خانم استرآبادی به نام
معایبالرجال ،نگاشته در اواخر عصر قاجار (1312ق) .او در
نوشتۀ خود ،مصراع یکم را  کامل  نقل  کرده و به مضمون
مصراع دوم نیز بدینسان اشاره کرده است:

( یسانش همانهاش یاه تشادداییی

میگوید (اسدی طوسی:)260 :1354 ،

جستار

