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درآمـد:
ــی چند بيت از داستان سياوخش (بخش  ــتار به بررس اين نوش
ــته شدن سياوخش) در شاهنامه می پردازد و هدف نگارنده  كش
آن است كه نشان بدهد گاه برخی نسخ متأخر و نسبتًا كم ارزش 
ــاهنامه ــتر مصححين)، می تواند برای ويرايش ش (در نزد بيش
ــن نگرش به  ــش نمونۀ اصح، ضم ــرای گزين ــد، و ب كارا باش
ــنجه های نسخه شناختی، چون ضبط اقدم يا اكثر نسخ، بايد  س
ــير منطقی داستان و گواهی هاِی پيوسته با فرهنگ ايران  به س
ــتان نيز توجه نمود؛ حتی اگر چنين مسائلی در نسخ متأخر  باس
و نسبتًا كم اهميت مشاهده شود، آن نسخ نبايد از نظر ويراستار 
ــا بهره گيری از  ــخۀ تازه، ب ــد؛ چه امكان دارد يك نس دور بمان
ــخه های اصيل تر و قديم تر، ضبطی گاه منفرد را داشته، و با  نس
ــته به ايران باستان و ديگر جای های شاهنامه آيين های پيوس

در موارد مشابه، هماهنگ تر باشد.
***

ــياوخش در بيرون  ــياب و س ــيدن افراس ــتان به هم رس در داس
ــكرد، آنجا كه سياوش در می يابد گرسيوز نيرنگ زده و  سياوش

در نزد افراسياب به بدگويی وی پرداخته، چنين می آيد: 
ــان ــيــدنـد ايــرانـيـ ــر كـش رده ب
ــن را ميـان ــون ريـختـ ــتنـد خـ ببس

(فردوسی: 1389، ج2، ص348 )
ــی:1387، ج2، ص 128) اين بيت را  فريدون جنيدی (فردوس

افزوده دانسته و در پانويس (همانجا) نوشته است:
اين بخش از داستان، در همۀ نمونه ها، پريشان و ناهماهنگ 
است. نمونه را، از شاهنامۀ خالقی مطلق [دفتردوم رويه های 

348 و 349]، گواه می آورم:

ــان ايــرانـي ــيــدنـد  كش ــر  ب رده 
ــان مي را  ــن  ريختـ ــون  خـ ــتند  ببس
ــگ ــد جن ــياُوش گرفتن ــا س ــه ب هم
ــگ درن و  ــوس  فس ــای  ج ــد  نديدن
ــند ــره -گفتند- ما را ُكش ــون خي كن
ــند ــا َكش ــاک تنه ــر خ ــه ب ــد ك نباي
ــتبرد دس ــان  ايراني از  ــا  ت ــان  بم
ــرد خ كار  ــن  ُچني ــمر  مش و  ــد  ببينن
ــت ــياُوش ُچنين گفت كين رای نيس س
ــت ــه و پای نيس ــگ را ماي ــان جن هم
ــم ــگ آوري ــر آن روز نن ــر ب ــه گوه ب
ــگ آوريم ــر هديه جن ــش ُخُس ــه پي ك
ــاه بی گن ــر  گ ــده  گردن ــرخ  چ ــرا  م
ــد تباه، ــرد خواه ــدان ك ــت ب ــه دس  ب
ــت ــرا زور و آهنگ نيس ــردی م ــه م ب
ــت ــان جنگ نيس ــردگار جه ــه با ك ك
ــيارهوش ــد بس ــت آن خردمن ــه گف چ
ــوش ــردی مك ــد، بم ــر ب ــا اخت ــه ب ك

و شاهنامۀ قريب - بهبودی افزوده است:
ــر آن روزگار ــان ب ــر ايش ــر آمد ب س
ــته كار ــتند و برگش ــته گش همه كش

ــه نماِد آزادگی و افتادگی بود:  ــياوش را ك با چنين گفتار، س
سرداری خودخواه نشان می دهند كه تنها دربارۀ خود داوری 
می كند و بجاِن ديگر ايرانيان نمی انديشد. باز آنكه رج های 
ــاهنامۀ اميربهادری بر گرفته شده است،  ــين، كه از ش پس
ــياوخش و ديگر ايرانيان همراهش،  ــان می دهد كه س نش

عليرضا حيدری*

پيونـد كيش مهـر و پيمـان سيـاوخش:
گزينش قياسِی ابياتی از شاهنامه

* دانشجوی كارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی ايران، دانشگاه عالمۀ طباطبايی.
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ــياب و توران بسته بودند  همه، با هم، به پيمانی كه با افراس
پايبند بودند، و جنگ نكردند.

ــاهنامۀ چاّپ اميركبير برای اين  ــان از ش اينك ابياتی كه ايش
بخش برگزيده و در پانوشت ويرايش خود از شاهنامه آورده اند:

ــت ــر پيمان كه بس ــياوخش، از به س
ــت ــد، دس ــزه نيازي ــغ و ني ــوی تي س
ــاران خويش ــس را ز ي ــه، فرمود ك ن
ــك پای، پيش! ــه در جنگ بنهند، ي ك
ــزار ــردی ه ــود، م ــپه ب ــران س از اي
ــارزار كـ دِر  از  ــدار،  نــامـ ــه  هـم
ــت كار ــتند و برگش ــته گش همه كش
روزگار ــِد  ب ــان  ايش ــر  ب ــد  آم ــر  س

ــت جالل  ــت، در هيچ يك از نمونه های زيِر دس دو بيت نخس
ــاهنامۀ چاپ مسكو نيامده، اما  ــتاران ش خالقی مطلق، و ويراس
ــاهنامۀ چاپ اميركبير – كه شاهنامه شناسان آن را  حتی  در ش
ــناختی  ــمار مصادر درجه چندم پژوهش های شاهنامه ش در ش
ــت. در داستان  ــگفتی آمده اس نمی آورند– چنين گفتارهای ش
ــی، تصحيح مجتبی مينوی، در  ــاهنامۀ فردوس سياووش از ش
ــوط به اين بخش  ــای 2226-2235 مرب ــۀ 129 بيت ه صفح
ــت، كه در بخش تفصيل نسخه بدل ها (صص 412-411)  اس
ــی اين ابيات پرداخته شده، اشاره ای به نمونۀ  آنجا كه به بررس
مذكور (چاّپ اميركبير) نشده است. اين خود واضح است، چون 

كه نسخۀ چاپِّی مذكور، جزو منابعشان نبوده است.
ــتۀ ژول مول (ص 168) دو بيت اول  ــاهنامۀ ويراس در ش
ذكر شده، با اين فرق كه لت دوم از بيت آخر، چنين آمده است:                                          

ــای در جنگ پيش» ــی پ ــه آرد يك «ك
ــان نهادن و  ــتان، پيم ــران باس ــه در اي ــت ك ــن نيز پيداس اي
ــت، و «مهر» ايزد  ــته اس پيمان داری، اهميت فوق العاده ای داش
ــتی،  ــت، و ايرانيان پيش از روايی كيش زرتش ــان بوده اس پيم
ــداری و روايی كيش  ــت) بوده اند. زمان پدي ميترايی (مهرپرس
ــال پيش به اين سو بوده است، و اين بيت  مهر از هفت هزار س

فردوسی: 
ــزاد ب ــادر  م ز  ــدون  فري ــته  خجس
ــاد ــد نه ــر آم ــی ديگ ــان را يك جه

(فردوسی: 1387، ج1، ص 77) 
ــه همان پديدار  ــان ياد می كند، ك ــدن نهاد ديگر در جه از آم

ــتی در زمان فريدون است؛ حتی تا زمان عطار  ــدن مهرپرس ش
ــابوری نيز، عرفای ايرانی از اين موضوع آگاهی داشته اند،  نيش

چنان كه عطار در بيتی از قصائدش گويد:
ــان عيد ــه گاوان را كند قرب ــی ك ــو فريدون ك
ــدگاه) هللا اكبر گويمی ــدر قتلگاه (عي تا من ان

ــت (جنيدی:  ــی در آيين مهر اس كه اين بيت، روايتگر گاوكش
1362؛ همو: 1358)

ــتايی (ميتَر/ mitra) و سنسكريت  معنی واژۀ مهر در زبان اوس
ــته های آرياييان  ــت و مهر در نوش ــَر/ mithra) پيمان اس (ميث
ــتان (وداها و يشت ها) به معنی پيمان ذكر شده است، و در  باس
ادبيات ايرانی ميانۀ غربی (پهلوی و پارتی) و شاهنامۀ فردوسی 
اين معنی برای مهر حفظ شده است. البته معنی عشق كه برای 
ــر (هم در شاهنامه و هم در ديگر نوشته های فارسی دری)  مه
ذكر شده، معنی تازه ای است، اما با پيمان پيوستگی كامل دارد. 
ــی كاربرد دارد، همين را  پيوند مهر كه به جای ازدواج در فارس
ــاند، يعنی با پيوندی كه همراه با پيمان (مهر) است، زن  می رس
و شوی از زمان بستن (عقد) اين پيمان در عشقشان بايد پايدار 
باشند و مهرُدروجی (خيانت) نكنند، و حلقۀ ازدواج (چنبرۀ مهر) 
ــت زن و شوی انداخته می شود كه همواره،  بدين خاطر در دس
در همه جا آن را به همراه داشته باشند و در حلقه و محدوديتی 
ــا بمانند و پيمان از خاطر  ــان معين كرده، پابرج كه مهر برايش
نبرند.در شعر فارسی مهر با  وفا و عهد (پيمان) هم رديف است؛ 

چنان كه در بيت مشهور سعدی:
ــر و وفايی ــتم از اول كه تو بی مه ــن ندانس م
ــدی و نپايی ــه ببن ــتن از آن به ك ــد نابس عه

اكنون بخش هايی از پيمان داری سياوخش را در ابيات پيش از 
بخش مذكور، كه در باال بررسی گرديد، با هم بخوانيم:

ــكوی، نهانی به سياوخش پيشنهاد  ــودابه، در مش آن گاه كه س
بيشرمانه ای می دهد:

ــرم ـــد ز ش ــو ُگل ش ــيـاُوش چـ ــان س ُرخ
ــرم گ ــاِب  خـون ــه  ب ــان  مژگـ ــت  بـيـاراس
ــو ــه از راه  ديـ ــا دل ك ــت ب ــن گـف ُچـني
ــو! خــديـ ــان  گـيـهـ داراد  دور  ــرا  مـ
ــم كـن ــی  بيــوفــاي ــدر  پـ ــا  ب ــن  م ــه  نـ
ــم! ... ــنــايــی كـن ــن آش ــا اَهــِرَم ــه ب ن

(فردوسی: 1389، ج2، ص 221)
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ــح می بندد، و از  ــياوخش با تورانيان پيمان صل هنگامی كه س
ــت می كند كه از  ــدنوا (گروگان) می خواهد، و درخواس آنان س
ايران خارج شوند تا با آنها نجنگد، به كاووس  نامه می نويسد و 
رستم با نامه نزد شاه ايران می رود، و كاووس از اين كه سياوش 
ــته و به جنگ و يورش نپرداخته، خشمگين  گروگان ها را نكش
ــخ به  ــتم در ميان پاس ــتم بد می گويد، و رس ــود و به رس می ش
ــتن با تورانيان را طلب  كاووس - كه از فرزندش پيمان شكس

می كند - چنين می گويد: 
ــگاه ــكن پيش ــه پيمان ش ــر ك ُو ديگ
ــواه ــنــديــدۀ نيـك خ ــد پس نبــاش

(همان، ص 264)
در ادامه هنگامی كه سياوخش نامۀ پدر را می خواند:
ــوار ــرد گرد و س ــت: صد م ــی گف هم
ــدار ــن نام ــاهی چني ــان ش ز خويش
ــاه بی گن ــه  هم و  ــواه  نيكخ ــه  هم
ــاه ش ــك  بنزدي ــتم  فرس ــان  اگرش
ــان ــد از كارش ــه انديش ــد، ن ــه پرس ن
ــان ــر دارش ــده ب ــد زن ــه كن همآنگ
ــوزش كنم ــه پ ــزدان چ ــك ي بنزدي
ــم تن ــر  ب ــان  جه زكار  ــد  آم ــد  ب

ــاه بيگن آورم  ــگ  جن ــك  ايدون َور 
ــپاه ــوران س ــاه ت ــا ش ــره ب ــر خي اب
ــن ــد ز م ــن ب ــندد اي ــدار نپس جهان
ــن انجم ــان  زب ــن  م ــر  ب ــايند  گش

(همان، ص 268-9)
در ادامه، باز دربارۀ فرمان كاووس به يارانش مي گويد:

ــدم ــگ فرماي ــی جن ــره هم ــه خي ب
ــدم ــوگنــد بـگـزاي ــه س ــم ك بتـرس

(همان، ص 270)
 و باز در ادامه:

ــتی راس از  ــم  بگردان ــر  س ــر  اگ
ــتی ــوی كاس ــر ُس ــد از ه ــراز آي ف
ــُخن ــان اين َس ــد در جه ــده ش پراگن
ــن ــم بُ ــوران فگندي ــاه ت ــا ش ــه ب ك
ــس بـبد ــر ك ــاينـد ه ــان بـرگش زب
ــزد ــن ُچنانچون َس ــر جای بر م به ه
ــدن ز دين ــتن، بري ــن بازگش ــه كي ب
ــن ــمان و َزمي ــر از آس ــيدن س كش
ــردگار؟ ــندد ز من ك ــی پس ــن ك ُچني
ــار؟ ــردش روزگـ ــد، گ ــا بـرده كـج

(همان، ص 271)
ــخن را در پاسخ به بهرام و زنگۀ شاوران، دو يار   و بلند ترين س
ــت و متون  ــد - كه گويی از روی مهريش ــادارش، می گوي وف

پهلوی، دربارۀ درجۀ پيمان و مهر، ترجمه شده است:
ــاه ــان ش ــه فرم ــخ ك ــن داد پاس ُچني
ــاه ــيد و م ــر ز خورش ــه برت ــم ك برآن
ــر ِدليـ ــزدان  ي ــان  بفـرم ــن  ولـيك
ــير ــه پيل و نه ش ــه، ن ــدِكه و ِم نباش

(همان، ص 273)
همۀ اين گفتارها پيمان داری و مهرپرستی سياوخش را نمايان 

می كند.
ــه در فرهنگ ايران و كيش مهر دارد،  ــخ سياوخش، ريش «پاس
ــی با  ــت اندازۀ مهر يا پيمانی كه ميان كس زيرا كه در مهريش

ديگران بسته می شود روشن است:
[درجۀ] مهر (پيمان)، بيست است ميان دو همدوش، سی است 
ــس از يك دودمان،  ــت ميان دو ك ــان دو همكار، چهل اس مي
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ــت ميان دو تن از  ــت اس ــت ميان دو همخانه، شس پنجاه اس
ــوايان، هفتاد است ميان شاگرد و استاد، هشتاد است ميان  پيش
ــور)، نود است ميان دو برادر، يكسد است  داماد و پدر زن (خس
ميان پدر و فرزند، هزار است ميان دو كشور، ده هزار است ميان 

[پيروان] دين مزديسنا...
ــياوخش می گويد كه پيمانی كه با خداوند  و بر اين بنياد س
ــته ام، دارای ده هزار درجه است، باز آن كه پيمانی كه ميان  بس
ــته شده است، دارای يكسد درجه است، و پيوند  من و پدرم بس
ــور هزار درجه است، و  ــاه كش ميان من و پدرم در پايگاه پادش
ــت، آن را برای خشنودی پدرم نمی  چون پيمان با خدا برتر اس
شكنم!»                                      (جنيدی: 1387، صص214 و 215)

ــی در بيتی«مهر» را به معنی پيمان به كار می برد، آنجا  فردوس
كه سياوخش به پيران می گويد:

ــت ــدر، مرا نيكوييس ــودن، اي ــر از ب گ
ــت ــود نبايد گريس ــردۀ خ ــر اين ك ب
ــذرم ــا بگ ــای ت ــت، فرم ــر نيس ُو گ
ــرم» ديـگ ــوری  كـش رِه  ــی  نـمــاي

(فردوسی، 1389، ج2، ص 285)
و در پاسخ پيران می گويد:

ــش ازين ــران كه مندي ــت پي بدو گف
ــن ــتـی از ايـرانـَزمي ــدر گذش ــو ان چ
ــيـاب ــر افـراس ــردان دل از مـه مـگ
ــتاب... ــه رفتن ش ــن هيچ گونه، ب مك

(همانجا)
كه در بيت دوم، پيران در پاسخ  به سياوخش می گويند كه: دل 

را از پيمانی كه افراسياب با تو بسته است مگردان!
افزون بر سخنان يادشده از مهريشت و داستان سياوخش، 
ــده از چاپ اميركبير، آن  گواه ديگر برای تأييد نمونۀ برگزيده ش
ــت كه: «در داستان نبرد پهلوانان، چون تورانيان دربارۀ نبرد  اس

سران با يكديگر به سگالش می پردازند چنين گفته می شود:
ــان   ــد ايــرانـي ــان نـگــردن زپـيــم
ــا را زيان ــت م ــون نيس ــن در كن ازي

همين گفتار را در كيش مهر  ايران باز می يابيم؛ آنجا كه در بند 
دو مهريشت آمده است:

ــه آن (پيمان كه) با يك  ــتن، ن ــو را نبايد مهر و پيمان شكس ت
دروغ پرست، نه آنكه با يك پيرو راستی بسته ای زيرا پيمان هر 

دو يكی است، خواه با دروغ پرست، خواه با پيرو راستی.» 
(جنيدی: 1387، ص 214)

ــياوخش اشاره  ــاهنامۀ ثعالبی نيز بارها به پيمان داری س در ش
شده است:

ــتم از پيش سياوش به نزد كاووس می آيد و به  - آنگاه كه رس
وی می گويد: «برای شاهان در دو جهان چيزی زشت تر و بدتر 

از پيمان شكنی نيست.» 
 (پريشروی:1390، ص 143)

- باز رستم به كاووس می گويد:
ــی و بزرگواری و  ــياوش با بلندمنش ــو نيك می دانی كه س «و ت

سرشت نيكی كه دارد، هرگز پيمان شكنی نخواهد كرد.» 
(همانجا)

اين سخن در شاهنامۀ فردوسی چنين آمده است:
ــخـن    ــد س ــت باي ــرا گف ــی چ نهـان
ــن ــردد ز ب ــان نگ ــيـاوش ز پيـم س

(فردوسی: 1389، ج 2، ص 265)
- هنگامی كه نامۀ كاووس به سياوش می رسد:

ــد. بويژه از بازداشت  ــياوش نامه را ديد، اندوهگين ش «چون س
رستم سخت دردمند شد و با خود گفت: اگر گروگان ها را پيش 
پدر بفرستم، همۀ آنها را خواهد كشت و خون آنان به گردن من 
ــكنی  ــياب به جنگ برخيزم، پيمان ش خواهد افتاد و اگر با افرس

كرده ام.»
(پريش روی: 1390، صص 143 و 144)

در تاريخ تبری نيز چنين آمده است:
«سياوخش چنان ديد كه پيكار افراسياب از پس صلحی كه در 
ــت و به فرمان پدر  ــده مايه ننگ و عار اس ميان بوده و نقض ش

عمل نكرد.»
(همانجا)

ــۀ كيكاووس به وی  ــياوش دربارۀ نام - هنگامی كه ياران س
می گويند: «چاره اين است كه از پدر فرمان ببری»، سياوش به 

آنها می گويد:
«... با افراسياب نيز پس از بستن پيمان آشتی نمی جنگم.»

(همانجا)
- هنگامی كه سياوش فرستاده ای را به سوي افراسياب گسيل 
ــتی با تو،  می كند به وی پيغام می دهد كه: «پدرم به انگيزۀ آش
ــم گرفته و به من فرمان داده است كه گروگان ها را  بر من خش
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به سوی او بفرستم، تا پيروزی بر تو و گرفتن كشور ترك با تو 
بجنگم، ولی من پيمان نشكستم و ...»

(همانجا)
كه برابر است با سخنان فردوسی در اين بخش:

ــپه را بگوی ــوران س ــاه ت ...كه رو ش
ــد بروی ــه آم ــا را چ ــن كار م ــه زي ك
ــت ــگ بهر من اس ــتی جن ــن آش از اي
ــت ــو درد و زهر منس ــوش ت ــه ن هم
ــی ته ــردد  نگ ــر  س ــو  ت ــان  پيم ز 
ــی ــت مـه ــم ز تـخ ــر دور مـان وگ

***
ــان در ميان  ــد، اّما مهر و پيم ــش ايرانيان ديگر ش ــه كي گرچ
ــت (ستايش ايزد مهر)  ــتان به آيين بود، و مهريش آرياييان باس
ــتا بر جای ماند. حّتی تورانيان نيز پيمان داری را بايسته  در اوس
ــيوز  ــياب تورانی به نيرنگ گرس ــا آن كه افراس ــتند. ب می دانس
ــكنی كرد و خون سياوش را بر زمين ريخت، اّما آنها،  پيمان ش
ــين نيز به  ــدند، در دوره های پس ــتی نش به خاطر آن كه زرتش
ــانيان، آن گاه  آيين های مهری باورمند ماندند و در هنگام ساس
ــرای دّوم) می خواست با نيرنگ و فريب پهلوان  كه پرويز (كس
ــد، در آغاز به  ــپ را در توران ترور كن ــرام پور گشس ــران به اي
خاقان چين نامه می نويسد كه: يا بهرام را پای در بند كرده، به 
ايران می فرستی يا روز روشن را به توران سياه می كنم. خاقان 

مهربانانه (پيمان دارانه) می گويد:
ــكن ــرد پيمان ش ــدم، م ــا بُ ــی ام ت ن
ــتان ها مزن ــن داس ــن چني ــا م ــو ب ت
ــت ــت بهرام گيرم به دس ــو من دس چ
ــت، ــس به مهر اندر آرم شكس اُ زان پ
ــاک پ آب  از  داور  ــرا  م ــد  نخوان
ــت باک ــرا نيس ــزد م ــاک اي ــز از پ ج
ــدی بيـفــزاي ــی  بــزرگ ــر  گ ــرا  ت
ــايدی ــدی، ش ــر ب ــتر گ ــرد، بيش خ

(فردوسی: 1387، ج5، ص 355)
ــت همان صفحه «مهر» را در بيت دوم از  خالقی مطلق در پانوش

ابيات باال «ايزد پيمان و راستی» معنا كرده است.
خاقان می گويد: من پيمان شكنی و مهرُدروجی نمی كنم!

ــی و تاريخی كه  ــتگی های فرهنگ ــم با آن همه گسس می بيني

ــا هنگامی نزديك به پايان روزگار  ــان روايی كيش مهر ت از زم
ــران و توران رخ داد،  ــانيان، در جهان آريا و به ويژه در اي ساس
ــی دارند و بدان  ــان داری آگاه ــتی و پيم ــان از مهرپرس توراني

پايبندند!
باز در همين داستان، پرويز نابكار، خّراد برزين را برای توطئه و 
نيرنگ در كار بهرام به توران می فرستد، و خّراد در پيش خاقان 

به بدگويی از بهرام می پردازد و مي گويد:
ــاه    ــك ش ــتـی بنـزدي ــر او را فـرس گ
ــاه ــرآری، بـم ــران بـ ــاه اي ــِر ش س

(همان، ص360)
و خاقان باز مهرپرستانه در پاسخ می گويد:

ــنيد اين سخن، خيره شد چو خاقان ش
ــد ــره ش ــار او تي ــمش ز گفت دو چش
ــخن ها مگوی ــان س بدو گفت: «زينس
ــا، آبِ  روی ــزد م ــی ن ــره كن ــه تي ك
ــكن ــش و پيمان ش ــن بداندي ــم م ني
ــد كفن» ــكن خاک ياب ــه پيمان ش  ك

 از ديدگاه نگارنده، سخن بلند و شگفت در لت دوم از بيت آخر، 
رازی در خود پنهان كرده است:

ــرده را در خاک كردن ناروا  ــتان چون ايرانيان، م تورانيان باس
ــوده و ناپاک  ــپندارمِز زمين آل ــتند؛ بدين روی كه س می دانس
ــتان گناهی بس  ــته، كه اين كار از ديدگاه آرياييان باس می گش
ــد كه: من  ــت. خاقان می گوي ــودنی بوده اس ــزرگ و نابخش ب
بدانديش و پيمان شكن نيستم، چرا كه پيمان شكن به گونه ای 
می ميرد كه خاک كفن او می گردد و به آيين آريايی در استودان 
و دخمه آرامگاه نمی يابد. اين بيت شايد اشاره بدين دارد كه در 
ــكنی می كرده از  ــه و دين كهن آريايی هركس پيمان ش انديش
عقوبت های كارش چنين بوده كه روزگار، جان وی را در بيابان 
ــان يا كارزار تن مرده اش  ــا جنگی می گرفته و در ميانۀ بياب و ي
ــايش خاک را آلوده می كرده و گناهكار  بر جای می مانده و نس
ــيوه مردمان آريايی با ياد آوردن نتيجۀ  جان می داده، و بدين ش
پيمان شكنی، خود و ديگران را از اين كار ناپسند باز می داشتند!

***
گواه پايانی كه بس شگفت می نمايد، از گفتار «رستم با هومان 
ــتان خاقان چين» برگرفته شده است، آنجا كه  ويسه» در «داس

رستم به هومان می گويد:



23
ـ تير 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة يكم و دوم، فروردين 

ــياوش كه ريخت نگه كن كه خون س
ــر، كه بيخت ــش كين بما ب چنين، آت
ــيـاوش بدنـد ــا  با س ــان كج بـزرگـ
ــش بـدند ــكار و خـاُم ــتنـد پـي نجس

(فردوسی: 1387،ج2، ص402)
اين بيت در چاپ قريب  -  بهبودی (ج2، ص143)، خالقی مطلق 
ــی در  ــده، ول ــكو (ج4، ص 214) آم (ج3، ص200)، و مس
ــی:  ــت (فردوس ــخه های كهِن فلورانس و لندن نيامده اس نس
ــتم بنگريم،  ــخن رس 1389، ص 200، پانويس 13). اگر به س
ديگر نمی توانيم گفتارهای يادشده از نسخه های كهن شاهنامه

ــياوخش كه در چاپ های قريب -  ــدن س را در بخش كشته ش
ــت، درست بدانيم.  ــكو آمده اس  بهبودی، مينوی، خالقی، و مس
سخن در اين باره بسيار است، و با توجه به تمام گفتارهای باال 
ــاهنامۀ چاپ انتشارات اميركبير  می توان پذيرفت كه ضبط ش
ــخه های خطی و كهن ترين آنها  در اين مورد از ضبط همۀ نس

درست تر است.
همان طور كه پيش تر اشاره شد، در ميان چاپ های موجود، 
ــول، چاپ اميركبير و ويرايش فريدون  تنها در تصحيح ژول م
ــياوخش با ديگر بخش های  ــدن س ــته ش جنيدی، بخش كش
ــر و پيمان برابر  ــتان دربارۀ مه ــاهنامه و فرهنگ ايران باس ش

است.
نتيجه آن كه:

ــا به آگاهی  ــت تنه ــت در نمونه هايی از اين دس گزينش درس
ــتار از واژگان و ريشه شان در زبان پهلوی باز نمی گردد،  ويراس
ــتار همراه تخصص در زبان اوستايی و پهلوی، بايد  بلكه ويراس
نوشته های اين دو زبان (به ويژه اوستايی) را به ژرفی خوانده و 

اطالعات وسيعی از فرهنگ ايران باستان داشته باشد.
ويراستار نبايد چشم بسته به همۀ روايت های برجای مانده 
ــخ اعتماد كند، و توجه به نسخ تازه كه حتی برخی  در اقدم نس
داستان های منفرد و افزوده هم دارد، واجب است. شايد همان 
نسخه در نگارش بخشی از متن امين تر و اصيل تر از اقدم نسخ 
ــد؛ چنان كه ضبط داستان «كشته شدن سياوخش» در  بوده باش

شاهنامۀ چاپ انتشارات اميركبير.
ــخن محمود اميدساالر (1389) پايان می برم  گفتار را با س
ــح بنده و بردۀ  ــت: مصح ــته اس كه كراراً و مؤكداً  گفته  و نوش

نسخ نيست.
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