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پرسشى دربارة ضبط و معناى يك بيت 
از شاهنامه

سجاد آيدنلو*
در نزد عموم خوانندگان و عالقه مندان شاهنامه و حتى 
بسيارى از اديبان و پژوهشگران، شمار بيتهاى اثر فردوسى 
به  مشهور،  تلقى  اين  مى شود.  دانسته  بيت  شصت هزار 
ظاهر نادرست نيست و مستند بر بيتى از خود شاهنامه 

است كه
بود بيت شش بار بيور هزار

سخنهاى شايسته و غمگسار1
و  بيت  شصت هزار  داشتِن  به  شاهنامه  شهرت  شايد 
به  ديگر2ــ  الحاقى  بيت  يك  نيز  و  ــ  بيت  اين  تكرار 
عنوان شواهد اين نظر سبب شده است كه غالب محققان 
و خوانندگان شاهنامه ــ جز از چند تنى كه اشاره خواهد 
در  بگذرند  آن  سر  از  كافى  بى تأمل  و  شتابناك  ــ  شد 
حالى كه با اندكى دقت در مصراع نخسِت بيت مالحظه 
بار  «شش  را  شاهنامه  ابيات  شمار  فردوسى  كه  مى شود 

بيور هزار» گفته است. 
و  متون  بيشتِر  و  پهلوى  زبان  اوستا،  در  «بيور» 
فرهنگهاى فارسى به معناى «ده هزار» آمده است3 و در 

شاهنامه تصريح شده است،      
كجا بيور از پهلوانى شمار

بود بر زبان درى ده هزار4
بر اين اساس «شش بار بيور (ده هزار) هزار، شش × 
ده هزار × هزار» برابر خواهد بود با شصت ميليون و نه 
شصت هزار! مشابِه اين كاربرد اغراق آميز تركيب «دو باره 

چهل بار بيور هزار» در بيت زير از گرشاسپ نامه است:
دو باره چهل بار بيور هزار

گزين كرد گردان خنجرگزار5
تعداد  است،  سپاهيان  شمار  از  سخن  چون  اينجا  در 
هشتصد ميليون نفر (دو× چهل× ده هزار× هزار) با توجه 
به نوع اغراق هاى اسدى،6 حداقل قابل توجيه است، ولى 
در بيت مورد بحث از شاهنامه كه شاعر از شمار بيتهاى 
حماسى  روايات  متن  برخالف  مى كند،  ياد  خويش  اثر 
محملى براى اغراق وجود ندارد كه َسراينده چنين رقمى 
را ذكر كند، آن هم فرزانه اى چون فردوسى كه در سراسر 
شاهنامه شماره اى هماننِد اين را در توصيف پرشكوه ترين 
لشكركشى ها و آوردگاه ها نيز نياورده است؛ در صورتى 
يعنى  حماسه  ذاتِى  ويژگى  دستاويز  به  مى توانست  كه 
چنين  اسدى،  خويش  خلف  همشهرى  مانند  مبالغه 

بى پروايى هايى را انجام دهد.
ترديد  هزار»  بيور  بار  «شش  دقيِق  معناى  به  توجه 
معناى  و  قافيه  ضبط  دربارة  را  دانشمندان  از  شمارى 
شادروان  جمله  از  است.  برانگيخته  بيت  اين  در  «بيور» 

*. استاديار دانشگاه پيام نور اروميه
مطلق،  خالقى  جالل  كوشش  به  شاهنامه،  ابوالقاسم.  فردوسى،   .1

نيويورك، بنياد ميراث ايران، 1386، دفتر هشتم/ 259/ 3389.
2. منظور اين بيت در برخى دستنويسهاى شاهنامه است، 

بدو ماندم اين نامه را يادگار
به شش بيور ابياتش آمد شمار

(خالقى8/ 487/ زيرنويس 11)
اهتمام  به  قاطع،  برهان  خلف،  بن  محمدحسين  تبريزى،  رك:   .3
محمد معين، اميركبير، چاپ چهارم، 1361ش، ج1، ص342، 
زيرنويس3؛ مكنزى، ديويد نيل، فرهنگ كوچك زبان پهلوى، 
ترجمة مهشيد ميرفخرايى، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات 
على اكبر،  دهخدا،  ص53؛  1383ش،  سوم،  چاپ  فرهنگى، 
1377ش،  جديد ،  دورة  از  دوم  چاپ  تهران،  دانشگاه  لغتنامه، 

ذيل مادة «بيور».
مطلق،  خالقى  جالل  كوشش  به  شاهنامه،  ابوالقاسم.  فردوسى،   .4

روزبهان، 1368ش، دفتر يكم/ 46/ 85.
حبيب  تصحيح  گرشاسپ نامه،  احمد،  على بن  ابونصر  اسدى،   .5

يغمايى، كتابفروشى بروخيم، 1317ش، ص390، بيت4.
جالل،  مطلق،  خالقى  رك:  اسدى،  اغراقهاى  چگونگِى  دربارة   .6
«گردشى در گرشاسپنامه»، ايران نامه، 1362ش/ 4، صص519 ـ 
523؛ شفيعى كدكنى، محمدرضا، صور خيال در شعر فارسى، 

آگه، چاپ هفتم، 1378ش، ص621.
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بيت  حاشية  بر  يادداشتى  در  بهار  ملك الشعراى  استاد 
مذكور در شاهنامة شخصى خويش (چاپ سنگِى بمبئى 
زنده ياد  و  دانسته اند1  «ده»  معنى  به  را  «بيور»  1276ق) 
ولف هم در فرهنگ بسامدى شاهنامه معناى دوم «بيور» 
را با نشانة تشكيك (؟)، zehn نوشته كه در آلمانى به 
معناى «ده» است.2 مرحوم دهخدا نيز در لغتنامه ذيل مادة 
«بيور» پس از ترديد در معناى «ده هزار» براى اين واژه 
نوشته اند: «اگر بيور به معنى ده هزار باشد پس معنى بيت 
زير چگونه خواهد بود: بود بيست شش بار بيور هزار/ 
سخنهاى شايستة غمگسار.» روانشاد استاد مينوى هم در 
تعليقات كتاب فردوسى و شعر او پيشنهادى دربارة قافية 
مصراع نخسِت بيت مطرح كرده و نوشته اند: «لفظ هزار 

در اينجا غلط است، شايد "شمار" بوده است.»3

در شاهنامة تصحيح دكتر خالقى مطلق در محل اصلى 
اين بيت كه مقدمة داستان خسرو و شيرين است، براى 
اين  و  نشده  داده  نسخه بدلى  هيچ  آن  اول  مصراع  قافية 
چاپ،  اين  مبناى  نسخه هاى  همة  در  كه  معناست  بدين 
ضبط قافيه «هزار» بوده است. در دو دستنويس شاهنامة 
ظفرنامه  حاشية  و  اسالمى  بزرگ  دائرة المعارف  سعدلو/ 
دكتر  تصحيح  از  غير  و  است4  «هزار»  قافيه  كلمة  هم 
خالقى مطلق، در چند تصحيح و ويرايش ديگر شاهنامه 
نيز همان «هزار» آمده است.5 اما در پايان/ موخرة شاهنامة 
در  البته  كه  بازآورده اند  را  بيت  اين  نسخه ها  از  بعضى 
است  اين  توجه  درخور  نكتة  ولى  است،  الحاقى  اينجا 
كه در چند دستنويس معتبر مانند كراچى(752ق)، قاهره 
واتيكان  (844ق)،  پاريس  (841ق)،  بريتانيا  (796ق)، 
(848ق)، لنينگراد (849ق) و برلين (894ق)، ضبط قافيه 

پيشنهاد/  تأييِد  اين  و  است6  «شمار»  «هزار»،  جاى  به 
وجه  اين  با  است.  مينوى  استاد  مرحوم  قياسِى  تصحيح 
(بود بيت شش بار بيور شمار، شصت هزار) هيچ ايرادى 

در معناى مصراع نخواهد بود.
دربارة معناى «ده» براى «بيور» (نظر مرحومان بهار و 
ـ كه توضيح يا توجيه مصراع با ضبط «هزار» براى  ولف)ـ 
قافيه است ــ بايد يادآور شد كه هرچند «بيور» در اغلب 
مآخذ به معنى «ده هزار» است وليكن در برخى فرهنگ ها 
محتمًال  كه  شده  آورده  آن  براى  نيز  ديگرى  معانى 
«ده هزار»  معناى  عموميِت  و  قطعيت  عدم  نشان دهندة 
براى اين واژه در همة كاربردهاست. براى نمونه اسدى 
در لغت فرس با اينكه براى «بيور» شاهدى از فردوسى 
آورده كه در آن، اين كلمه «ده هزار» معنا شده، خود معنى 
آن را «هزار» نوشته است7 و در فرهنگ مدرسة سپهساالر 
(منسوب به قطران) معناى واژه «ده هزار» است، اما در 

و  تصحيح  ه.ق)،  بمبئى1276  (چاپ  فردوسى  شاهنامة  رك:   .1
اشتاد،  ميرانصارى،  على  كوشش  به  بهار،  ملك الشعرا  توضيح 

1380ش، ج4، ص115.
2. رك: ولف، فريتز، فرهنگ شاهنامة فردوسى، اساطير، 1377ش، 

ص175.
3. مينوى، مجتبى، فردوسى و شعر او، توس، چاپ سوم، 1369ش، 

ص245، زيرنويس1. 
4. به ترتيب رك: شاهنامة فردوسى همراه با خمسة نظامى، با مقدمة 
فتح اهللا مجتبايى، مركز دائرة المعارف بزرگ اسالمى، 1379ش، 
روى  از  عكسى  (چاپ  شاهنامه  انضمام  به  ظفرنامه  ص978؛ 
 ،(Or.2833 بريتانيا  كتابخانة  در  ق   807 مورخ  خطى  نسخة 
ج2،  اتريش، 1377ش،  علوم  آكادمى  و  دانشگاهى  نشر  مركز 

ص1514.
5. رك: شاهنامة فردوسى، تصحيح ژول مول، سخن، چاپ چهارم، 
1373ش، 7/ 2206/ 3483؛ شاهنامه (بر اساس چاپ مسكو)، 
قطره، 1374ش، 9/ 210/ 3370؛  حميديان،  سعيد  كوشش  به 
شاهنامه، تصحيح مصطفى جيحونى، اصفهان، شاهنامه پژوهى، 
كتاب چهارم/ 2110/ 3390؛ شاهنامه، ويرايش مهدى قريب و 
محمدعلى بهبودى، توس، 1373ش، 5/ 144/ 3369؛ شاهنامه، 

ويراستة مهدى قريب، دوستان، 1386ش، 2/ 1598/ 3365.
6. رك: شاهنامه، به كوشش جالل خالقى مطلق، دفتر هشتم/ 487/ 

زيرنويس 11.
7. رك: اسدى، ابومنصور احمد. لغت فرس، به تصحيح و تحشية 
1365ش،  خوارزمى،  صادقى،  على اشرف  و  مجتبايى  فتح اهللا 

ص105. 
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اشتباه  اگر  شده،  نقل  آن  براى  فردوسى  از  كه  شاهدى 
چاپى نباشد، «بيور» به «صدهزار» معنا شده است «كه بيور 
بود در عدد صدهزار».1 عالمه دهخدا هم با ذكر عبارتى از 
اوستا دربارة كفارة گناهان، در  فرگرد چهاردهم ونديدادِ 
معناى «ده هزار» براى «بيور» ترديد كرده اند.2 اگر «بيور» 
در مصراع مورد بحث به معناى «ده» باشد، «شش بار بيور 
هزار، شش× ده× هزار» همان شصت هزار بيِت معروف 

خواهد بود.
از  نگارنده  درخواست  شد،  گفته  آنچه  اساس  بر 
همة شاهنامه پژوهان و محققان ادب فارسى، روشنگرى 
مورد  بيت  در  است  پرسش  دو  اين  دربارة  راهنمايى  و 
بررسى: 1. آيا مى توان به استناد ضبط چند نسخة شاهنامه 
الگوى/  داشتِن  نظر  در  نيز  و  بيت  اصلى  محل  غيِر  در 
نحوة هم نشينِى واژگاِن بيت الحاقِى مربوط به تعداد ابيات 
شاهنامه3 كه «شش بيور» در كنار «شمار» آمده است، قافية 
كرد  قياسى  تصحيح  «شمار»  به  را  بيت  نخست  مصراع 
گرفت؟  هزار»  معروِف «ده  معناى  همان  در  را  و «بيور» 
جاى  در  نسخ  همة  ضبط  از  پيروى  به  بايد  اينكه: 2.  يا 
اصلى بيت، قافيه را «هزار» دانست و «بيور» را به قرينة 
خودِ همين بيت، تنوع معنايى آن در دو فرهنگ فارسى و 
نظريات و ترديدهاى بزرگانى نظير بهار، دهخدا و ولف، 
در  واژه  معانِى  معنا/  بر  را  معنا  اين  و  كرد  معنى  «ده» 

فرهنگ جامع زبان فارسى افزود؟4 
در هر حال ضبط قافيه و معناى «بيور» در اين بيت 
هرچه باشد، شمار شصت هزار براى تعداد ابيات شاهنامه 
در آن، كلى و بسيار بيشتر از رقم اصلى و درست است، 
شناخته  تاكنون  كه  شاهنامه  كامل  نسخة  كهن ترين  زيرا 
ششصد  و  هزار  نه  و  چهل  بريتانيا 675ق)  (لندن/  شده 
در  مستوفى  حمداهللا  و  است5  بيت   (49618) هجده  و 
پنجاه هزار  از  بيش  ديده  هشتم  سدة  در  كه  نسخه هايى 

بيت نيافته است:
در آن نسخه ها اندر اين روزگار

 كما بيش پنجاه ديدم شمار6
همكارانشان  و  مطلق  خالقى  دكتر  مصحح  شاهنامة 
ايران  ملى  حماسة  انتقادى  چاپ  علمى ترين  كه  هم 
كه  ديگرى  پرسش  اين  بنابر  دارد.  بيت   (49530) است 
پيش مى آيد اين است كه چرا فردوسى شمار بيتهاى اثر 
خويش را ده هزار بيت بيش از آن چيزى كه بوده، گفته 

آن  بيِت  «بود  بگويد  مثًال  مى توانست  آنكه  حال  است؟ 
پنج بيور شمار». آيا اين هم از شواهد اين نظريه است كه 
«فردوسى در مقام تاريخ نگار دقت نسبى طبرى را ندارد... 
و به ويژه دربارة نامها و شماره ها سهل انگار است.»7 يا 
اينكه بايد با دكتر رياحى هم داستان بود كه «چون در آن 
دوره شمار شستگانى (حساب ستّينى) معمول بوده، شاعر 

خواسته عدد تام و سرراسِت شصت را بياورد.»8

تصحيح  قطران،  به  منسوب  سپهساالر،  مدرسة  فرهنگ  رك:   .1
على اشرف صادقى، سخن، 1380ش، ص45.

2. رك: لغتنامه، ذيل «بيور».
3. بدو ماندم اين نامه را يادگار

 به شش بيور ابياتش آمد شمار
(خالقى8/ 487/ زيرنويس11)
4. نگارنده در حدود جستجوهاى خود غير از بيت مورد بحث از 
شاهنامه ــ با قافية «هزار» ــ شاهد ديگرى براى كاربرد «بيور» 
نمونه/  ارجمند  پژوهشگران  اگر  و  است  نيافته  «ده»  معناى  به 
و  مفيد  بسيار  كنند،  عرضه  معنى  اين  براى  ديگرى  نمونه هاى 

راهگشا خواهد بود.
كتابخانة  نسخة  روى  از  عكسى  (چاپ  فردوسى  شاهنامة  رك:   .5
لندن)،  شاهنامة  به  مشهور   Add21, 103 شمارة  به  بريتانيا 
طاليه،  اميدساالر،  محمود  و  افشار  ايرج  نسخه برگردانان، 

1384ش، ص10، مقدمة اميدساالر.
پژوهشگاه  مداينى،  مهدى  تصحيح  ظفرنامه،  حمداهللا،  مستوفى،   .6
االسالميه،  (قسم  اول  جلد  فرهنگى،  مطالعات  و  انسانى  علوم 
با  وى   بيت310.  شانزده،  ص  1380ش،  اهللا)،  رسول  احوال 
اينكه مدعى است بر اساس گفتة فردوسى، شاهنامة فراهم آوردة 
از  بيش  اصل  در  ولى  رسانده  بيت  شصت هزار  به  را  خويش 
شاهنامة  رك:  اين باره  در  است.  نياورده  بيت   48940 حدودِ 
صفر،  كتاب  همان،  جيحونى،  مصطفى  تصحيح  فردوسى، 

ص93.
7. يارشاطر، احسان، «تاريخ ملى ايران»، تاريخ ايران (از سلوكيان 
كمبريج،  دانشگاه  پژوهش  ساسانيان)،  دولت  فروپاشى  تا 
اميركبير،  انوشه،  حسن  ترجمة  يارشاطر،  احسان  گردآورنده: 

چاپ چهارم، 1383ش، جلد سوم (قسمت اول)، ص473.
8. رياحى، محمدامين، فردوسى، طرح نو، 1375ش، ص353. 
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كهن ترين ترجمة «ُمَعلَّقاِت َسبع» 
گنجينة لغات فارسى 

على نويدى مالطى
مطّول  قصايد  مجموعة  سبع»  «معّلقات  مى دانيم  چنانكه 
از هفت شاعر برجستة عرب در دوران جاهليت اعراب 
باديه نشين است. برخى تعداد اين معلقات را به هشت، 
نه و حتى ده مورد نيز رسانده اند كه بيشتر بر روى هفت 
شاعر اتفاق نظر وجود دارد. در واقع اين اشعار چندان 
نوشته  زر  آب  به  را  آنها  كه  بود  اعراب  احترام  مورد 
كه  بود  اين روى  از  بودند.  آويخته  كعبه  پرده هاى  بر  و 
هفت  اين  شدند.  نامبردار  سبع»  «معلقات  به  اشعار  اين 
بن  ُزَهير  العبد،  َطرفة  بن  اِمرؤالَقيس،  از:  عبارت اند  شاعر 
ابى ُسلمى، لَبيد بن ربيعه، عمرو بن كلثوم، َعنتَرة بن َشّداد، 

ه. حارث  بن ِحلِزَّ
هم  آنها  اصالت  و  اشعار  اين  خصوص  در  البته 
بحث هايى شده است كه در اينجا مجال طرِح آنها نيست. 
گردآورى  چون  داليلى  به  عمدتًا  محّققان  اينكه  اجماالً 
شدِن اين اشعار در آغازِ دورة عباسى توسط حماد الّراويه 
وجود  آنها،  بودن  تحريف  و  دستكارى  قابل  (156ق)، 
واژه هاى اسالمى در معلقات و موارد ديگر، اصالت اين 
تاريخ  (رك:  كرده اند.  مواجه  جّدى  ترديِد  با  را  اشعار 
و  نشانه شناختى  بررسى   ،46 ص  عربى،  زبان  ادبيات 

مردم شناختى معلقات سبع، صص 28ـ 38). 
از قرنها پيش  ادباى عرب زبان به اين قصايد توجه 
خاصى نشان داده و به شرح و تفسير آن پرداخته اند. برخى 
ضرير  خالد بن  احمد بن  از:  عبارت اند  شارحان  اين  از 
الكندى (ف 282) ، محمد بن احمد بن كيسان معروف به 
«ابن كيسان» (ف 299)، ابوبكر محمد بن القاسم األنبارى 
بن  محمد  النّحاس (338ق)،  محمد  بن  احمد  (327ق)، 
صاحب  القالى  ابوعلى  سوم)،  قرن  (اواخر  خطاب  أبى 
األمالى (356ق)، ابوزكريا بن خطيب تبريزى (502 ق)، 
ابراهيم  بن محمد اإلشبيلى النحوى (ف 584). (رك: شرح 

بع، ص 6، األعالم، ذيل عناوين مذكور). المعّلقات السَّ
كه  دارد  وجود  نيز  معلقات  از  فارسى اى  ترجمه هاى 
تقريبًا همگى متأخرند. بعضى از اين ترجمه ها عبارت اند 
از: ترجمة معلقات سبع، احمد ترجانى زاده، به كوشش 
سبع،  معلقات  1382ش؛  تهران  سروش،  تجليل،  جليل 

ترجمة عبدالمحمد آيتى، سروش، تهران 1383ش (چاپ 
پنجم).

كهن ترين ترجمة معلقات به فارسى كه تاكنون به دست 
آمده، ترجمة موجود در مجموعة شمارة pococ33 بادليان 
است كه ميكروفيلِم آن به شمارة 5045 در دانشگاه تهران 
داراى  نسخ،  خط  به  مذكور  ترجمة  مى شود.  نگهدارى 
كه  است  برگ   102 در  و  صفحه  هر  در  سطر  چهارده 
متأسفانه در بخش هايى ناخوانايى دارد. در بسيارى موارد 
يادداشتهايى ذيل يا باالى كلمات ابيات ديده مى شود كه 
توضيحى دربارة كلمه، تصحيح يا هويت نحوى  معموالً 
سابق الدين  سعد بن  الحاج  امير  توسط  اثر  اين  است.  آن 
ابى بكر در جمعه اول جمادى األولى سال 700 كتابت شده 
است. در ترقيمة اين ترجمه چنين مى خوانيم: «فرغ من 
تعليقه لنفسه يوم الجمعه اواخر جمادى األولى سنة سبعمائه 
امير الحاج  بن الحاج سعدبن سابق الدين [....] عفا اهللا عنه و 

عن اسالفه حامداً و مصّليًا» [102الف].
نام مترجم معلوم نيست و در هيچ جاى ترجمه نيز 
اشاره اى به نام وى نشده است. ترجمه داراى نثرى كهن 
ترجمة  در  كه  است  بوده  آن  بر  مترجم  آنجا  از  و  است 
لغات و تركيباِت موجود در معلقات، براى تمامى كلماِت 
مورد نظر خود در متن معلقات معادل بيابد، مجموعه اى 
فارسى را به دست داده است  ارزشمند از برابرنهاده هاى 
كه مسلمًا براى عالقه مندان به مقولة ترجمه مغتنم خواهد 
بود. در اينجا ذكر چند نكته در خصوص متن و ترجمة 

معلقات ضرورى به نظر مى رسد:
اول: ضبط اشعار در اين نسخه، در برخى موارد تفاوتهايى 
با نسخه هاى چاپى دارد كه قابل توجه است و ترجمه 

نيز بر اساس آن صورت گرفته است.
دوم: از بين شاعران معلقات، تنها براى امرؤ القيس اندك 
توضيحى به عربى قبل از پرداختن به ترجمه آورده 

شده است.
عربى  به  بيت  توضيحات  تمامى  موارد،  برخى  در  سوم: 
نشده  ذكر  فارسى  توضيح  يا  معادل  هيچ  و  است 

است.

پرداخته  اشعار  برگرداِن  چوِن  و  چند  به  ابتدا  اينجا،  در 
ترجمه  متن  برابرنهاده هاى  خصوص  در  سپس  مى شود، 
مطالبى بيان مى گردد و در ادامه، براى نمونه منتخبى از 
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برابرنهاده هاى فارسى ارائه مى شود تا گسترة دامنة لغاِت 
فارسى در اين متن براى خوانندگان آشكارتر شود.

شيوة برگرداِن مفردات و ابيات 
عرب زباِن  شارحان  و  مترجمان  مانند  به  اثر  اين  مترجم 
مى كند  سعى  و  مى پردازد  مفردات  به  ابتدا  معلقات، 
معادلى  گاهى  كند.  انتخاب  كلمات  براى  دقيقى  معادل 
مترادف  يك  ذكر  به  تنها  و  نمى شود  آورده  لغات  براى 
عربى و توضيحى اندك به زبان عربى در خصوِص لغت 
مورد نظر بسنده مى شود. به هنگام ذكر برابرنهاده، هر گاه 
مترجم الزم بدانند، هويت دستورى كلمه و احيانًا نقش 

نحوِى آن را ذكر مى كند. 

گاهى اين نوع توضيحات بعد از آنكه شعر به طور 
كامل به فارسى برگردان شد آورده مى شود؛ اين توضيحات 
موارد متفاوتى از تقسيم بندى هاى صرفى چون (ذكر جمع 
كلمات مفرد و مفرد كلمات جمع و...) و نيز توضيحات 

نحوى را در بر مى گيرد.
گاهى، خصوصًا در معلقات پايانى، مترجم كلمة قابل 
توجهى براى ترجمه نمى يابد و از اين رو ترجمه اى از 
ذكر  از  بعد  مستقيمًا  و  نمى دهد  ارائه  عبارات  و  كلمات 

بيت، به ترجمة آن مى پردازد.
در برخى موارد و به ويژه در مواردى كه شعر آراسته 

به آرايه هاى بالغى باشد، مترجم به توضيح وجه كاربرد 
هنرنمايى هاى  اين  دقايق  و  مى پردازد  نظر  مورد  آراية 

بالغى را به مخاطب فارسى زبان متذكر مى شود: 
ل بينه «فادبَرَن كالَجزِع المَفصَّ

بَجيِد ُمَعٍمّ فى العشيرة ُمخَوِل
... پراكندگى گاوانرا تشبيه مى كند بپراكندگى مورِش 
ُجداكرده دران وقت كى از وى بترسيدند و نقش ايشانرا 
سياه  آن  كناره  از بهِر آنك دو  بمورش يمنى تشبيه كرد 
باشد و ميان سپيد؛ چنانك گاو دشتى را روى و دست و 
پاى سياه باشد و ديگر اندام سپيد و كريم الطرفين گفت 
مبالغت را در تفّرق ايشان، چه در ميان مورِشهاى وى [...] 
[سفيد] اگر گويند چه مبالغت باشد، در پراكندگى باشد 

ميان مورِشها...» [36الف].
پس از ذكر برابرنهاده ها، جمالتى به فارسى به عنواِن 
«مى گويد»  فعِل  با  همواره  كه  مى شود  آورده  بيت  معنى 
چيزى  توضيحات  اين  نگارنده،  گمان  به  مى شوند.  آغاز 
اضافه بر آنچه در شروح عربى معلقات آمده ندارد و به 
اختيار  در  را  شروحى  يا  شرح  مترجم  كه  مى رسد  نظر 
داشته و در مواردى، عينًا يا به مضمون نقل و ترجمه كرده 
باشد؛ به طورى كه در بيت زير ديده مى شود كه البتّه با 

اظهارنظر مترجم نيز همراه است:
«كأنَّ ُحُدوَج المالِِكيَِّة ُغدوًة 

 َخاليا َسِفيٍن بِالنَّواِصِف ِمن َدِد
كى  آنست  معنى  و  بود  لهو  َدد  گويند:  بعضى  و   ...
پنداشتم مركبهاء ايشان كه كشتيها است از دلمشغولى و 

تحيّر و اين بتكّلف است» [41الف].
در اين ترجمه هاى نهايى كه با فعل «مى گويد» آغاز 
مى شود، مترجم پايبندى كامل خود را به تبعيت از متن 
با  البته  و  مناسب  معنايى  مى كند  سعى  و  مى دهد  نشان 
تكيه به مفرداِت پيشتر معنى شده ارائه دهد. در مواردى 
اين معانى ارائه شده چندان گويا نيستند كه به نظر مى رسد 
قسمتى از اين مشكل به نْفِس كار ترجمه برمى گردد و 
و  فرهنگ  با  اشعار  اين  درهم تنيدگى  نتيجة  نيز  مقدارى 

سنِن ادب جاهلى است.
آورده  بيتى  اما  مى شود،  ذكر  توضيحى  اوقات  گاهى 
نمى شود كه سهوى بودِن آن كامًال روشن است. ذكر شاهد 
شعرى براى برخى كلمات با ذكر نام گوينده يا بدون ذكر 

آن، از ديگر نكات قابل ذكر در اين ترجمه است.
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به  بيت  سه  ذكر  ترجمه،  اين  در  توجه  جالب  نكتة 
در  كه  است  العبد  طرفة بن  معلقة  در  پايانى  ابيات  عنوان 

شروح موجود مانند شرح زوزنى ديده نمى شود:
«عن المرء التسأل و أبِصـر قرينـه

فـــإنَّ القــريَن بالمقــارِن ُمقتــــدى
َو َمـن يَتَِّق الرَّحمـن يُحـرز كـرامًة

و امنــًا غــداً يــوم الحساب و يسعـِد
ارى الموت اعداء النفوس و ال أرى

بعيداً غداً ما أقرب اليوم من َغِد» [61ب]

لغات و تعابير فارسى 
به نظر مى رسد كه اين ترجمه كهن تر از تاريخ استنساخ 
آن (700ق) باشد، زيرا قسمت عمده اى از برابرنهاده هاى 
هجرى  ششم  و  پنجم  قرن هاى  كهن  فرهنگ هاى  در  آن 
چون البُلغه، قانون ادب، مقّدمة األدب، تكملة االصناف و ... 
آمده است و در متون بعد از اين ادوار نيز به ندرت ديده 
مى شود. همچنين با نگاهى اجمالى به لغت نامة دهخدا در 
خصوص برخى برابرنهاده، مشخص شد كه تنها از برخى 
هجرى  ششم  و  پنجم  قرن هاى  نويسندگاِن  يا  شاعران 

براى آن لغات شاهد ذكر شده است.
اجماالً و تنها محِض نمونه اينكه در لغت نامة دهخدا 
مثًال براى كلمة « بُرينش» (در برابر «ُصرم») تنها از نظامى 

شاهد شعرى آورده شده است:
پــراكنــدگـى در سپــاه اوفتــد

بـرينـش در آزرم شــاه اوفتــد
*

چو هر گه كزين سو شتاب آورند
برينش درين كشت و آب آورند

*
ولـى بايـد انديشه را تيـز و تنـد

برينش نيايــد ز شمشيــر كنـد
فارسى  متون  برخى  در  كه  اندك  جست وجويى  با 
لغت نامة  در  بازنگرى  ضرورت  هم  گرفت،  صورت 
نگارنده  حدس  بر  هم  و  گرديد  احساس  بيشتر  دهخدا 
مبنى بر كهن بودِن اين ترجمه صّحه نهاده شد، زيرا واژة 
مورد نظر تنها در تفسيرهاى كهن ديده شده كه البته در 
ال  اى:  لَها،  انِْفصاَم  است: «َال  نشده  اشاره  بدانها  لغت نامه 
زوال لها و ال هالك و ال انقطاع: شكستى نبود آن را يعنى 

كلمه توحيد را، و بازماندن نبود گوينده آن را از بهشت، 
و هالكت نبود در دوزخ جاودان، و برينش نبود او را از 

رحمت خداى» (تفسير سورآبادى، ج 1، ص 223). 
من  از  خويش  برينش   در  ُعْذراً،  لَُدنِّي  ِمْن  بََلْغَت  «قَْد 
بعذر خويش رسيدى بنزديك من » (كشف االسرار، ج 5، 

ص 712). 

كم وبيش برابرنهاده هاى ديگرى از اين متن در متون 
قرنهاى پنجم و ششم هجرى و گاهى اوقات در متون قرن 
هفتم نيز ديده مى شوند. در صورتى كه فرض قدمِت اين 
ترجمه را ــ كه بر اساس جمله بندى ها و اسلوب كهن 
نگارش آن نيز قابل تأييد است ــ قابل قبول ندانيم، بايد 
تصور كنيم كه احتماالً مترجم به ترجمه ها يا فرهنگ هاى 
تاج  يا  زوزنى  المصادر  فى المثل  و  بوده  عالقه مند  كهن 
كهِن  لغت نامه هاى  جمله  از  كه  ــ  را  بيهقى  المصادر 
عربى به فارسى اند ــ پيِش چشم داشته و از معادل هاى 
ذكرشده در اين كتاب ها براى ترجمة خود گزينش كرده 
است. البته همانندى هايى بين برابرنهاده هاى اين ترجمه با 
برابرنهاده هاى برخى فرهنگ ها چون المصادر وجود دارد 
كه ممكن است محِض توارد بوده باشد. اظهارنظر دقيق تر 
در اين خصوص و نيز دورة زمانى ترجمه را به فرصتى 

ديگر، بعد از تصحيح كامل متن موكول مى كنيم.
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نمونه هايى از برابرنهاده هاى فارسى
پشت  اإلدبار:  خوبى كردن،  اإلجمال:  فراگذاشتن،  اإلجازه: 
بابچه  إطفال:  سخت،  االصّم:  فروگذاشتن،  اإلرخاء:  بدادن، 
شدن، اإلغتَداء: بامداد كردن، االنبوب: ميان اين بند تا آن 
بند دوخ، اإلنجراد: بگذشتن، االنجالء: واشدن غم و ماننِد 
آن، االنضاج: بپزانيدن و بريان كردن، التبتُّل: خويشتن از دنيا 
ببريدن، التجّمل: نيكوحالى نمودن، التحلُّل: در سوگند استثنا 
كردن، التحويل: بگردانيدن، التخضير: باريك ميان گردانيدن، 
موى  الترجيل:  شدن،  درازدامن  التذليل:  كردن،  ناز  التدلُّل: 
شدن،  پراكنده  التزيّل:  زدن،  بلگد  التركيل:  كردن،  شانه 
التضّوع:  درشدن،  نرم  بزمين  و  فروشدن  بشيب  التّسّهل: 
بوى خوش دميدن، التفتيل: نيك بتافتن، التفّضل: يك جامه 
پوشيدن براى كار، التمايل: چسبيدن، التمّول: مال دار شدن، 
التنضية: جامه بركشيدن، الثريا: پروين، الجزع: ُموِرِش يمانى، 
إلحاق   جوشيدن،  الَجيش:  سخت،  بزرِگ  سنگ  الَجملود: 
از  بود  برو  ُسوار  كه  آنجا  الحال:  دررسانيدن،  و  دررسيدن 
پشت اسب، الحقف: تِل ريگ كژ و بلند، الحمال و الِمحملة: 
الخذروف:  جزان،  و  خشم  تَِوِش  الحمى:  شمشير،  دوال 
بادفره، خليع: انك قوم از وى بيزارى گرفته باشند از پليدى 
سنگى  الدوار:  سپيد،  ابريشم  والمدقس:  الدمقس  باشد،  كه 
بودى كه اهل جاهليّت گرد ان طواف كردندى، الريّا: دميدن 
بوى خوش، الشيم: نگريستن بابر تا كجا بارد و يا بارد و يا 
نه، الصبا: بادى كه از پس پشت جهد چون روى سوى قبله 
بود، الصبابة: آرزومند گشتن، الصد: بگردانيدن وجه، الصرم: 
بُِرينِش، الصقل: بزداييدن، الصالية: آن سنگ كى برو چيزى 
بشكنند يا بسايند، الّصوب: باران باريدن و از هوا فرو آمدن، 
العمايات:  كردن،  بى زيور  العطيل:  آمدن،  بشب  الطروق: 
نادانيها و گمراهيها، الُعوا: بانگ كردن گرگ، الغبيط: پاالن 
شتر و گويند: هودج، الفرج: گشادگى ميان دو دست و دو 
پاى ستور، القفر: جاى خالى، القنو: خواشه خرما، األوابد: 

: برروى افكند،  وحشيان، الكاهل: ميان دوش و شانه، كبَّ
الكثيب: توده ريگ، الكديد: زمينى سخت هموار، متعثكل: 
بهم در شدن خوشه هاى خرما، المخلخل: جاى پاى اورنجن، 
المداك: آن سنگ كى برو مشك سايند، المرضع: زنى كى 
بچه شيرخواره دارد،  المرضعة: شيردهنده، المرط: گليم از 
خز يا از ابريشم، المطيّه: شترى كى نشست را شايد، المعاداة 
و الِعداء: پياپى كردن، مفر: آلتى است گريختن را، المقاناة: 
بياميختن دو چيز با يكديگر، المقتل: القتل، مكر: آلتى است 
حمله كردن را، المنارة: چراغدان، النؤوم: بسيار خواب، نآء: 
دور شد، النسيم: باد نرم و خوش، نصيح: نيك خواه، النضح: 
آب زدن، النمير: آِب گوارنده، النيل: يافتن، الوقف: بداشتن، 
و   دخترزاده  الوليدة:  پسرزاده،  الوليد:  مرغ،  آشيانه  الوكنة: 
كنيزك زاده را نيز گويند، الهدابه: ريشة جامه، هضيم الكشح  

باريك ميان.
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