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  ٭نژادفريبا فرخ

   كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
  

 چكيده
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  مقدمه - 1
ه شـاهنام است، امـا هرگـز   كه اغلب دين بر مليت برتري داشتهندر ايران پس از اسالم با آ

از لحـاظ روح  شـاهنامه  به گفتـة عبـدالقيوم قـويم، اگـر     . استتوجهي واقع نشدهمورد بي
پـردازي و پـالودگي زبـان مايـة     داشتن افتخارات ملي، تكنيك داسـتان  حماسي، زنده نگه

مهـارت  . آرايـي نيـز ابهـت و شـكوهمندي خـويش را دارد      مباهات است، از جهت سـخن 
ي ساده و ابتـدايي را چنـان بـا هنرمنـدي افـاده      هافردوسي در آن است كه حتي آرايش

  .)92- 96: 1374قويم، . نك(بخشد كند كه تأثير آن بر ذوق خواننده فروغي مي مي
به علت جايگاه وااليي كه در زبـان و ادب فارسـي دارد، از قـرن نـوزدهم بـه       شاهنامه

رسـي در  منـدان آثـار مانـدگار زبـان فا    هشناسان و عالقصورت تخصصي مورد توجه شرق
در ايران نيـز در يكصـد سـال اخيـر نهضـتي بـراي پـژوهش،        . قرار گرفتخارج از كشور 

نقطـة آغـاز ايـن     .)3: 1378دوسـتخواه،  . كن(است  گرفته شكلشناسايي و معرفي اين كتاب 
پژوهان داخلي و خارجي  شمسي دانست كه بيشتر شاهنامه 1313سال  توانمي نهضت را

از آن . ها و نظـرات خـود پرداختنـد    د آمدند و به بيان ديدگاهدر كنار آرامگاه فردوسي گر
تـوان يافـت كـه مقالـه يـا كتـابي دربـارة فردوسـي و         زمان كمتر مجله و انتشاراتي را مي

نسـخة   418تأليف ايرج افشـار،   ،كتابشناسي فردوسيدر . باشد رساندهنبه چاپ  شاهنامه
مايانگر اقبال و توجه فراوان به ايـن اثـر   فهرست شده كه ن شاهنامهتاريخ از  دار و بيتاريخ

   .)212- 265: 1382افشار، . نك( گرانسنگ از ديرباز تا كنون است
ترين حماسة اسـاطيري، پهلـواني و تـاريخي ايـران و يكـي از       منزلة بزرگ به شاهنامه

آنچه . از جهت معنوي نيز درخور اهميت استاين اثر  .است هاي جهانترين حماسه كامل
تهذيب اخالق، توحيد و سـتايش خداونـد، نعـت و سـتايش      چون يهاي مختلفهدر زمين
ت دانـش  )ع(و اهل بيـت  ) ص( پيامبر خـرد و سـخنوري، آداب معاشـرت، آيـين      ،، اهميـ

در ايـن كتـاب وجـود دارد،    ... اعتبـاري دنيـا و  كشورداري، عدل و داد، جبر و اختيار، بـي 
  .زون بر اهميت ملي و حماسي آن است، افشاهنامهها و ابعاد مختلف اليهنمايانگر 

هايي است و خواننـدگان اغلـب همـة     داراي نواقص و كاستي شاهنامهكه شروح از آنجا
پژوهشي كه بتواند تا حد امكان، اين  ،پذيرندشده را بدون تأمل و دقت مي هاي ارائه گزارش
  . رسدها را آشكار نمايد، الزم به نظر مي دقتي ها و كم كاستي
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ترند و هم اعتبـار دانشـگاهي   شاهنامه كه هم كاملشروح  ازپژوهش سه شرح در اين 
بيت از دفتـر سـوم شـاهنامه     26بيشتري دارند، انتخاب شدند و ديدگاه آنها دربارة معني 

شـرح جـالل خـالقي مطلـق بـا عنـوان        - 1: ايـن شـروح عبارتنـد از   . اسـت بررسي شـده 
پرداختـه   همده و تنها به ابيـات پيچيـد  كه در سه مجلد فراهم آ» هاي شاهنامهيادداشت«

 ؛اسـت  هشـد شرح عزيزاهللا جويني كه در اين پژوهش از جلد چهارم آن استفاده  - 2 ؛است
  .استاستفاده شدهاثر ميرجالل الدين كزازي كه جلد سوم آن  نامة باستان - 3

اي است كـه    هدر حقيقت شرح كلمات، اصطالحات و ابيات پيچيدمطلق شرح خالقي 
شـرح جـويني تلفيقـي     اند؛بررسي شدهاي و تا حدي تاريخي  نامه لغت -  ييوة اسنادبه ش

اي، و شـرح كـزازي بـر تعـابير ذوقـي و       نامـه  است از ذوقيات و مستندات واژگاني و لغـت 
   .شناختي تكيه دارد تحقيقات ريشه

  
  معرفي شروح - 2
  شاهنامه هاييادداشت - 1- 2

خالقي مطلق است كه در سال  ةشاهنام ل شرحاين كتاب در سه دفتر تنظيم شده و شام
اي بـر آن  و احسـان يارشـاطر مقدمـه    نيويورك به چـاپ رسـيد  در  )ميالدي 2001( 1380
شرح  :ردبه موارد زير اشاره كتوان مي هاي اين شرح از ويژگي ).1380خالقي مطلق، ( نگاشت

ر ضبط يـا قرائـت   لغات، اصطالحات و نكات دستوري ابيات، علت ترجيح ضبط يا قرائتي ب
هاي برخـي از لغـات در پهلـوي، نقـل      ديگر، داليل الحاقي بودن برخي ابيات، ذكر معادل
هـا و يـا معنـي ابيـات، نقـد و بررسـي        شواهد از ساير متون براي روشن شدن معني واژه

هــايي در مــورد اســاطير و  پژوهــان داخلــي و خــارجي، بحــث نظــرات برخــي از شــاهنامه
  .و مقايسة آنها با روايات مشابه در منابع ديگر شاهنامههاي  داستان

 هـاي كهـن  نوشـته  - 1: اي آمده كه شامل دو بخش استدر ابتداي كتاب نيز كتابنامه
در  .)هـا  هـا، مقالـه   ها، رساله كتاب(هاي نوين به زبان فارسي  پژوهش - 2 ؛)فارسي و عربي(

ها و ابيـات و  ن و شرح واژهشده كه به مسائل تصحيح مت تنها از آثاري نام برده دومبخش 
ها اشتباهات چاپي دفترهاي  در اين يادداشت. اندپرداخته شاهنامههاي معرفي دستنويس

كـه بـه    مـده اي آ نامهدر پايان كتاب نيز واژه. استيادآوري و اصالح شده نيزشده تصحيح
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تر يا دشـوارتر   تركيبات و اصطالحات نسبتاً مهم ،هافهرستي از واژه ،)13: همان( قول مؤلف
  . تر در دو دفتر نخست است و يا كمياب

  
  نامة باستان  - 2- 2

شـاهنامة   الدين كزازي است كه با استفاده از جلدي تأليف دكتر ميرجالل اين مجموعة ده
كـه پايـة اصـلي و     - )ه 614بـه تـاريخ   (نويس فلـورانس  چاپ مسكو و ژول مول و نيز دست

مـورخ  (حمـداهللا مسـتوفي   نامة ظفرنويس كنارة و دست - استنخستين ويرايش متن بوده
بر شرح لغات  عالوه ،در اين مجموعه. است، تا حدودي به تصحيح متن نيز پرداخته).ه 807

ويـژه دربـارة    شناسي لغات، توضيحات و نكـات اسـاطيري بـه   ريشه و ابيات، مواردي چون
اشاره بـه نكـات    و ايي،گيري از منابع اصيل تاريخي و جغرافي، بهرهشاهنامه هاي شخصيت

كلماتي پايان كتاب نيز فهرست  »فرهنگ واژگان«بخش  در. خوردبالغي نيز به چشم مي
  .اندشدهشناسي بررسي است كه از لحاظ ريشهارائه شده

  
  عزيزاهللا جويني شاهنامة  - 3- 2

 - هـا  گزاري به نثر و خالصـه  ها، شاهنامهجداي از گزيده -  گزاري اين شرح آغازگر شاهنامه
شارح در ابتداي هر جلد فهرسـتي از ابيـاتي كـه بيشـتر      ).50: 1380آيدنلو، ( استدر ايران 

هـا و مطالـب را    دهد و پس از آن داستانبه دست مي اند،مورد بحث و بررسي قرار گرفته
شـايد در  . اسـت در اين شرح نسخة فلورانس مبناي كار قرار گرفته. آوردبه صورت نثر مي
گـاهي نيـز   . اسـت نويس اعتماد كردهرح بيش از اندازه به ضبط اين دستبرخي موارد شا

و در شـود  مـي هاي مسـكو و خـالقي مطلـق مقايسـه      ضبط نسخة فلورانس با ضبط چاپ
عنوان شاهدي براي ضبط و يا معني مورد نظـر اسـتفاده    بيشتر موارد از ترجمة بنداري به

ن و او بررسـي نظـرات سـاير شـارح     شرح بيـان و نقـد   اين هاي از ديگر ويژگي. است شده
فهرست «و » فهرست لغات و تركيبات«آوردن  و نيز نظران در مورد برخي از ابيات صاحب
هـاي شـارح در    دقتـي  تـوان بـه كـم   از عيوب اين شرح مي .است در پايان هر جلد» اعالم

  .كردگزارش برخي از ابيات اشاره 
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   نقد و بررسي معاني ابيات - 3
فرستادن سياوش به شبسـتان، سـياوش بـا ايـن      برايسودابه به شاه  پس از پيشنهاد - 1

نهايت چون قصد نافرمـاني از پـدر يـا شـاه را نـدارد، بـر       اما در ،كندپيشنهاد مخالفت مي
  :گويدپذيرد و با خود چنين ميخالف ميل باطني خود پيشنهاد را مي

ــداد    ــز بام ــت ك ــين گف ــياوش چن  س
 

 چـــه او كـــرد يـــادبيـــايم كـــنم هر 
  )266 /2: 1370فردوسي، (                

اگـر بـه پيـروي از ف    «: اسـت  بيـت چنـين آمـده   اين ذيل  ،شاهنامههاي  در يادداشت
را بپذيريم، معني بيـت چنـين    گفت ،و دو دستنويس ديگر] 614مورخ  ،نسخة فلورانس[

نـي  ، كـه مع )گـويم مي( كنمچه او گفت ياد ميآيم و هرسياوش گفت بامداد مي: شودمي
يـاد  ) سـوداوه ( چه اوآيم و هربامداد مي: استكه در متن ما آمده بلكه چنان. درستي ندارد

  .)576 :1380خالقي مطلق، (» دهم انجام مي) گفت( كرد
 گويد سياوش مي«: كندداند و بيت را چنين معني ميرا كاووس مي» او«كزازي منظور از 

را  "او". است، به انجام خواهد رسـانيد گفتهچه را كاووس و هركه بامدادان باز خواهد آمد 
زيرا آشكارا سخني از خواست رودابـه بـه ديـدار سـياوش و      ،توان به سودابه بازگرداندنمي

  .)211 /3: 1387كزازي، (» است است، در متن نرفتهآنچه در اين باره ياد كرده
. ح شـود اسـت، بايـد اصـال   كه سهواً به جـاي سـودابه آمـده   » رودابه«در شرح كزازي 

بنـابراين نظـر   . نـه سـودابه   ،بـازگردد » كاووس«به » او«بهتر است در اين بيت، همچنين 
  .تر است كزازي مناسب

 ةبعد از مالقات سياوش و سودابه در شبسـتان، كيكـاووس نظـر سـودابه را دربـار      - 2
  :پرسدفرزند مي ةشود و از سودابه دربارسياوش و شخصيت و منش و رفتار او، جويا مي

ــت؟   پ ــد هس ــد؟ خردمن ــو آم ــند ت  س
  

 از  آواز  دور، ار ز ديــــدن بهســــت  
  )210/ 2: 1370فردوسي، (               

 .آواز يعني سخن مردم و در دهان مـردم افتـادن  «: كندمعني مي چنينخالقي بيت را 
 : 1380خـالقي مطلـق،   (» !اگر سياوش به رخسار زيباست، از سخن مـردم دور بـاد  : گويدمي

579(.  
كيكـاووس  ). نامـك  از واژه( آوازه، شـهرت : آواز«: نويسـد مـي ني در شرح اين بيت جوي
بيني؟ و ايـن بيـت   آنچه از دور شنيده بودي خوب است؟ و يا اكنون كه وي را مي: پرسيد
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اي با اين بيت در رستم و اسفنديار ارتباط دارد كه رستم بـه زال دربـارة اسـفنديار    گونه به
  ):522 ها، بنبرد انديشه( گويد

 بديــــدن فــــزون آمــــد از آگهــــي
  

ــهي    ــرّ شاهنش ــت ازو ف ــي تاف  »هم
  )184/ 4: 1384فردوسي، . نك(         

اسـت و دربـارة وي گفتـه    آيا او از آنچه بدان آوازه يافته«: نويسدباره ميكزازي در اين
 در گام ديـدن و آشـنايي بـه ديـدار و رو    وارونگي، به هن يا، به ،بهره است شود دور و بيمي

همين سـاختار معنـايي را در   . گويندروي، بهتر از آوازه است و از آنچه مردم دربارة او مي
  :توانيم يافتمي گويد،سخني كه رستم پس از ديدار اسفنديار با زال مي

 بـــه ديـــدن، فـــزون آمـــد از آگهـــي
  

 »تافــت زو فــرّ شاهنشــهي   همــي 
  )218/ 3: 1387كزازي، (                  

انسـان دورادور آوازه و شـهرت    شود كهچنين مي معني بيت. ي بهتر استتعبير جوين
و تسمع بالمعيدي اخيرٌ من « ببيند؟ تمثيل عربيِ او را او را بشنود بهتر است يا از نزديك

شنيدن كي بـود ماننـد   «و دو مثل  »!آواز دهل از دور خوش است«مثل فارسي ،»أن تراه
در چـاپ مسـكو    .كننـد نيـز ايـن معنـي را تأييـد مـي      »ليس الخبرُ كالمعاينه«و » ديدن

آن كـه   آمـده  »از آواز به گر ز ديدن بهست« صورتبهمصراع دوم  )216/ 3: 1965فردوسي، (
  .نمايدمي نيز مناسب

دروغ او را سـبب   و بـه  نمايـد پس از اينكه سودابه سياوش را متهم به خيانـت مـي   - 3
  :انديشدخويشتن ميكند، كيكاووس با سقط جنين خود معرفي مي

ــت    ــدين در نخس ــد ب ــرد باي ــه ك  نگ
  

 گوايي دهـد دل چـو گـردد درسـت     
  )361/ 2: 1370فردوسي، (             

در اين : چو يعني چگونه، چطور«: هاي خالقي معني بيت باال چنين است در يادداشت
» كار بايد نخست تأمل و بررسي كرد تا دل گـواهي دهـد كـه راه حـلّ آن چگونـه اسـت      

  .)586 : 1380خالقي مطلق، (
ببيـنم   ،من بايد نخست، خود بدي را نگاه كـنم : كيكاووس گفت«: استجويني آورده

فردوسـي،  . نـك (» پس اگر درستي آن ثابت شود، دل به آن گواهي خواهد داد .چگونه است
1384 :4 /211(.  
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چنـد و  درست در معنـي مسـلّم و بـي   «: استآمده» بر« نامة باستاندر » در«جاي  به
پس، نخست بايد در اين رخداد بد انديشيد؛ آنگاه كه راستي آشكار . استكار رفته چون به

  .)250/ 3؛ 1387كزازي، (» بايد كردو محقق شد، دل گواهي خواهد داد كه چه مي
آنگاه كه تأمل و پژوهش كامل گردد، دل نيـز  : تواند چنين باشدمعني مصراع دوم مي

در » درسـت «توجيه شارحان مبني بر روشن شدن امر در معناي پس . گواهي خواهد داد
ل در   : گـردد؛ يعنـي  ميبه مصراع نخست باز» درست«يرد، و گاولويت قرار نمي چـون تأمـ
  .كامل گردد موضوع تمام و

كيكـاووس از   سـودابه، در مورد سـقط دو كـودك    بعد از طرح اتهام عليه سياوش - 4
. رستي سخنان همسر و فرزنـد را مشـخص كننـد   گيرد تا درستي و نادمنجمان كمك مي

و » دو كـودك ز پشـت كـس ديگرنـد    «گوينـد كـه   شناسان به كاووس ميسرانجام ستاره
كاووس ايـن موضـوع را نـزد خـود پنهـان      . دهندهاي مادر واقعي آنها را به شاه مينشاني

ردن فرزنـد   دارد تا اينكه دوباره سودابه از شاه دادخواهي مي مي تـابي  انش بـي كنـد و از مـ
  :گويدكاووس به او مي. نمايدمي

 بـــدو گفـــت شـــاه اي زن آرام گيـــر
  

ــر      ــام گي ــروز فرج ــر ام ــه منكَ  هم
  )421/ 2: 1370فردوسي، (               

و منكر را فرجام گرفتن  خواندمي منكَرنگارنده «: استآمده هاي شاهنامه يادداشتدر 
فقط امروز را منگـر،  : بخوانند منگري شايد ديگران دادن، ول پايه پايان يعني به ادعاهاي بي

  .)591 :1380خالقي مطلق، (» !بلكه به پايان كار نيز بيانديش
چندان مناسب نيست و  شاهنامهدر  منكر ةكلم«: نويسدجويني در رد نظر خالقي مي

و شاه گفت اي زن آرام بگيـر  : شوداز نگريستن گرفتم و معني چنين مي منگربنده آن را 
اش به امـروز نگـاه مكـن كـه مـن خـاموش هسـتم و چيـزي          تو همه. فغان و فرياد مكن

  .)223/ 4: 1384فردوسي، ( »گويم، بلكه به پايان كار بنگر كه چگونه خواهد شد نمي
گويد كه كرد سودابه، او را مي كاووس، به آهنگ آرام«: استخوانده» منگر«كزازي نيز 

  .)262/ 3: 1387كزازي، ( »باشد و اكنون را ننگرددر انديشة آينده و فرجام كار 
نمايد، ولي تفسير و توجيه جويني بهتر اسـت، زيـرا   گرچه ضبط خالقي نيز موجه مي

  :است گونه ضبط شده بيت اين در چاپ مسكو. نيست شاهنامههاي  از واژه» منكر«واژة 
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  رــدلپذيهاي نا نــويي سخـه گــچ   رــو آرام گيــاي زن ت: تـفـدو گـــب
  )429/ 3: 1965فردوسي، (               

 رغـم كاووس به. شودگناهي او اثبات ميگذرد و بيسياوش به سالمت از آتش مي - 5
ولـي غمگـين و ناخشـنود     ،كنـد اي كه به سودابه دارد، فرمان كشتن او را صادر ميعالقه
پشـيمان خواهـد   ه، شاه سوداب مرگداند بعد از سياوش با ديدن حال شاه، چون مي. است

. خواهد كـه سـودابه را ببخشـد   از شاه ميخواهد دانست، ل اين كار شد و قطعاً او را مسؤو
  :گويدشاه نيز كه منتظر چنين بهانه و فرصتي است تا گناه او را ببخشد، به سياوش مي

ــت  ــياوخش را گفـ ــيدمش: سـ  بخشـ
  

 از آن پس كه خون ريختن ديـدمش  
  )544/ 2: 1370فردوسي، (              

خـون   .كهيعني با آنكه، با وجود آن ،از آن پس«: كندگونه تفسير مي خالقي بيت را اين
يقـين حاصـل    ←ديدن يعنـي مشـاهده كـردن   . ريختن يعني قصد به جان كسي كردن

 »شـت دا ]تو را[ كه بر من يقين حاصل شد كه قصد جاناز گناه او در گذشتم، با آن: دننمو
  .)599: 1380خالقي مطلق، (

 كه فرمان دادم تا خوناز پس آن: شاه به سياوش گفت«: ستاجويني در اين مورد آورده
  .)246/ 4: 1384فردوسي، . نك(. »سودابه ريخته شود، اكنون به خواهش تو از وي درگذشتم

» شايسته دانسـتن و برنهـادن و مقـرّر داشـتن    «جا به معني را در اين» ديدن«كزازي 
  .)283/  3: 1387كزازي، (داند مي

لـذا نظـر    ،باشـد » دانسـتن صـالح ديـدن و روا   «تواند به معنـي  جا ميدر اين» ديدن«
گرچـه پيشـتر    ،يعني شاه به سياوش گفت كه سـودابه را بخشـيدم  . نمايدكزازي بهتر مي

  .ديدم كه خون او ريخته شودصالح مي
توطئـه عليـه    به فكر ة كاووس به او، سودابهپس از بخشش سودابه و محبت دوبار - 6

  :افتدسياوش مي
ـ ـود بـا سياوخـ  ـا شـ ـدان تـ ـب  دـش ب

  
ـ ــه از گوهــان كـسدانـب  زدـر او س 

  )550/  2: 1370فردوسي، (             

نيـز   اوجـاي   بـه  بـد نويسش «: داند و معتقد استمي» كاووس«را » او«خالقي مرجع 
  .)600: 1380خالقي مطلق، (» محتمل است و شايد هم بهتر
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را از ] كـاووس [روي كـه دل وي    آن از... «: كنـد گونـه معنـي مـي    جويني بيت را اين
كه سزاوار گـوهر و نـژاد وي     چنانكار را آن  سودابه اين ،سياوش بگرداند و با وي بد شود

  .)247/ 4: 1384فردوسي، . نك( »دادانجام مي ،بود
معنـي  . تر است جويني مناسبلذا نظر . بازگردد» سودابه«جا بهتر است به در اين» او«

سودابه بدان سبب چنين اقدامي كرد كه كاووس با سـياوش بـد شـود، اقـدام     : كهبيت اين
  .گوهر و ذات بد او بود ةناشايستي كه شايست

وز بـه  گرسـي . شـود بيدار مي بيند و با فرياد و خروشافراسياب خوابي هولناك مي - 7
افراسياب كه از شدت ترس . تعريف كند خواهد كه خوابش رااز او مي ،محض مطلع شدن

خواهد كه فعالً چيزي از او نپرسد تا اندكي آرام يابد و بـه  است، از برادر ميزمين افتاده رب
  :گويداو مي

ــي    ــابم يكـ ــرد بازيـ ــا خـ ــدان تـ  بـ
  

 بــه بــر گيــر و ســختم بــدار انــدكي 
  )709/ 2: 1370فردوسي، (               

خـالقي مطلـق،   ( اسـت دانسـته » يكسر و تمـام «ه معني را قيد تأكيد و ب» يكي«خالقي 
هـر دو تعبيـر    ).306/  3: 1387كـزازي،  ( »لختـي و انـدكي  «و كزازي به معنـي   )608: 1380

نيـز،  دهخـدا   ةنامـ  لغـت در . نمايـد تر مـي  مناسب» اندكي و لختي«موجه است، اما تعبير 
چنـين   معني بيت. )1377دهخدا، . نك( استذكر نشده» يكي«براي » يكسر و تمام«معناي 

براي آنكه لختي هوش و قرارم را بازيابم، مرا در آغوش بگير و لحظاتي سخت به : شودمي
  .خود بفشار

گويد سپاهي گـران از ايـران بـه    يكي از موبدان در تعبير خواب افراسياب به او مي - 8
بـا او  ) راسـياب اف( فرماندهي سياوش، خواهد آمد تا بوم و بر ما را ويران كنـد و اگـر شـاه   

  :دهدادامه مي او. بجنگد، جهان تيره و تار خواهد شد
 ز تركــــان نمانــــد كســــي پارســــا

  
 غمــي گـــردد از جنــگ او پادشـــا   

  )753/  2: 1370فردوسي، (             

سپاهي مردم غير ،م بر اين بود كه در جنگرس«: استآمده هاي شاهنامه يادداشتدر 
 ،ور ايـن  از .ان و كودكان و پيران از آسيب بركنار بمانندمردان دين و زن چون كشاورزان و

ايرانيان چنان كشتاري از تركان خواهنـد كـرد كـه    : گويد در مصراع مورد گفتگوي ما مي
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، نامـك   واژه( نوشـين  .مردم پارسا، يعني مردان خدا نيز از شمشير آنان امان نخواهند يافـت 
 "پارسـي، ايرانـي  "بدان بازگشـت داديـم،   و در بيتي كه ما  753پارسا را در بيت  )100ص

شـهنامة  اين واژه به اين معني در فرهنگ ولف و لغـت  ": استمعني كرده و سپس افزوده
اسـت و   نيامده شاهنامه ولي پارسا بدان معني كه نوشين گرفته در. "استعبدالقادر نيامده

دريافت نادرسـت از  است و نظر او نتيجة  "پاكدامن، پرهيزكار، مرد خدا"جا به معني  همه
  .)611: 1380خالقي مطلق، ( »است شاهنامهآن دو بيت 

پارسا را : 762ب ": گويد )45ص( استاد مينوي در داستان سياوش«: نويسدجويني مي
است، بنداري در  مسكو آمده 5ج  258در اين بيت و بيت ديگري كه در جنگ بزرگ ص 
 "اسـت  لير و پاك و خالص معني كـرده ترجمة خود به معني سالم فهميده، و ولف آن را د

، پارسا را بـدون قرينـه و دليـل، در ايـن بيـت      واژه نامكضمناً مرحوم نوشين در ). پايان(
ني كـرده كـه مـراد از آن سـياوش     پارسي و ايراني مع - ز تركان نماند كسي پارسا  - متن
و تندرسـت  به معنـي سـالم    ...در همين بيت و نيز در متن مسكو» پارسا«ليكن . "...است

   .)284/ 4: 1384فردوسي، . نك(» است و در موارد ديگر به معني پرهيزگار
... است فتهكار ر پارسا ريختي است از پارسي و در همان معني به«: كزازي معتقد است

 از پارسا، نخست، با مجاز خاص و عام، ايراني و سپس با مجاز عام و خاص، سياوش خواسته
  .)313/ 3: 1387كزازي، (» ي كسي را از تركان زنده نخواهد نهاداين مرد پارس... استشده

بـا فضـاي   » پارسـي «و » ايراني«به معني » پارسا«رغم متانت تفسير خالقي، لحاظ  به
: لذا معنـي بيـت چنـين اسـت    . هاي فردوسي سازگارتر است ها و دغدغهداستان و انديشه

دل افراسياب از اين جنگ و عاقبـت  لشكريان ايراني هيچ تركي را زنده نخواهد گذاشت و 
  :استتعبير پارسايان به معني ايرانيان در شعر حافظ نيز آمده. بد آن، به درد خواهد آمد

 پارسايان مددي تا خوش و آسان بـروم    تازيان را غم احوال گرانباران نيست
  )283:  1380حافظ، (                   

براي جلوگيري از وقوع جنگ  ،واب خود از موبدانخ تعبير شنيدنافراسياب پس از  - 9
اند، گرسيوز را براي دادن هدايا و آشتي با سياوش به بيني كرده پيش آنانو سرانجام بدي كه 

  :كندگرمي استقبال مي خيزد و از او بهسياوش با ديدن گرسيوز برمي. فرستدنزد او مي
 ار و پــوزش بخواســتبخنديــد بســي   تــاي خواسـد بر پــاوش ورا ديـسي

  )822/ 2: 1370فردوسي، (              
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بـه سـبب جنـگ و    («: گونـه اسـت   ، معني مصراع دوم ايـن هاي شاهنامه يادداشتدر 
  .)614: 1380خالقي مطلق، (» پوزش خواست) ستيزي كه پيش از آن ميان آنها درگرفته بود

ـ  اي ايما مـي پوزش خواستن كنايه«: نويسدكزازي مي ود از خوشـامد گفـتن و   توانـد ب
خواهد كه پـاي  هنوز نيز در ايران، ميزبان از ميهمان پوزش مي .ميهمان را گرامي داشتن

 "بـزرگ داشـتن  "بنـداري نيـز آن را بـه     .اسـت  است و بـه سـراي وي رفتـه    رنجه داشته
  .)323/ 3: 1387كزازي، (» است برگردانيده

چـون در ابيـات پـيش و پـس      تر اسـت، امـا   طور مطلق مناسب گرچه تعبير خالقي به
كـه بخشـي از   در معناي مـورد نظـر كـزازي    است، پوزش خواستن  سخني از جنگ نرفته

سـياوش چـون   : شـود چنـين مـي   معني بيـت . نمايدتر مي تعارفات معمول است، مناسب
اظهـار شـادماني كـرد و از     روي خـوش به احترام او از جاي برخاست و با  ،گرسيوز را ديد

  .بسيار پوزش خواست ،شده اينكه موجب زحمت
شـنود، بـه رسـتم    بعد از اينكه سياوش پيام صـلح افراسـياب را از گرسـيوز مـي     - 10

عنوان گروگان انتخاب كند تا افراسـياب  گويد صد جنگجو از پيوستگان افراسياب را به مي
پـس از آن  . اي در كـار نيسـت  با فرستادن آنها نزد سياوش به او اطمينان دهد كه حيلـه 

دارد و گرسيوز فوراً سواري به نـزد افراسـياب   ش تصميم خود را به گرسيوز اعالم ميسياو
  :كندفرستد و ماجرا را بازگو ميمي

ـــف   اهــد شــت فرستاده بشنيــو گفــچ ــرد راه ـ ــم ك ــد و گ  راوان بپيچي
  )868/  2: 1370فردوسي، (             

 اسـت  انگاشـته » رفتن درست بيرون از راه و روش«را به معني » راه گم كردن«خالقي 
چون افراسياب پيام را «: كند گونه معني مي و جويني بيت را اين )617: 1380خالقي مطلـق،  (

؛ )304/ 4: 1384فردوسـي،  (» بسيار اندوهگين گرديد و ندانست كـه چـه بايـد بكنـد     ،شنيد
: 1387ازي، كـز ( داندمي» سرگشته و حيران شدن«را به معني » راه گم كردن«هم كزازي 

منـدتر   گونـه سـامان   چون معناي مصراع دوم بـدين  ،نمايدتفسير كزازي بهتر مي. )329/ 3
از خشم به خود پيچيد و حيران و سرگشته  ،چون افراسياب پيام سياوش را شنيد« :است

از راه و روش درست  .اندوهگين شدن در مقام قدرت جايي ندارد. »ماند كه چه بايد بكند
هـاي ذهنـي امـروز سـازگارتر      شدن است كه با زمينه شدن نيز معناي تربيتي گمراه بيرون
  .تر است بنابراين حيران ماندن و سرگشتگي افراسياب در اين مقام مناسب. نمايدمي



١٨٢   

 

  

  
 

نژادفرخ فريبا اصفهاني و دكتر محمدرضا نصر
 

  
 1390زمستان   ، 18  شمارة        

كشـيدن از جنـگ    سياوش دعوت افراسياب را براي رفتن به تركسـتان و دسـت   - 11
سـياوش  . دهـد بازي مـي  به او پيشنهاد چوگان از آمدن او، افراسياب بعد ايهفته. پذيرد مي

چنـين  بينـد و افراسـياب   گويد كه خود را شايسته هماوردي با افراسياب نميخاضعانه مي
  : دهد پاسخ مي

 كه با من تو باشي همـاورد و جفـت     - تــگف - رِ شاه كاوسـان و سـبه ج
  )1338/ 2: 1370فردوسي، (            

اگر متن درست باشد، «: استچنين آمده هاي شاهنامه شتياددادر شرح اين بيت در 
با كسي جفت بودن يعني با او همتا بودن، ولي در اين صورت سـوگند دادن سـياوش بـه    

هـا   نـويس تـا از دسـت  كـه در چنـد    شايد چنان ،رو اين از. جان كاووس محلي ندارد سر و
اليه بـر   ش افتادن مضافبا پي هماورد جفتاست، حرف عطف پيش از آن زائد باشد و  آمده

خـالقي مطلـق،   ( »اسـت  كـار رفتـه   به "يار و مقابل در بازي، رقيب در بازي"مضاف به معني 
1380 :639(.  

نبرد، همپايه در جنـگ   هم): آورد+ هم ( ورداهم«: كندجويني بيت را چنين شرح مي
خـورم  مـي  افراسياب پاسخ داد كه به جان و سر كيكاووس سوگند .)نامك واژه از( با كسي

  .)387/ 4: 1384فردوسي، . نك(» آورد من در كارزار نيستكه جز تو كسي هم
افراسياب سـياوش را بـه جـان و سـر     «: است گونه آمده معني بيت اين نامة باستاندر 

  .)384/ 3: 1387كزازي، (» دهد كه هنر خويش را پديدار كندمي كاووس شاه سوگند
 ؛چندان وجهي ندارد ،يكاوس كه دشمن اوستقسم خوردن افراسياب به جان و سر ك

ضـمناً  . باشـد س قسـم داده  ولذا بايد افراسياب سياوش را به جان و سر پدرش يعني كـاو 
را اي  وتـ  :معني بيت چنين اسـت . چندان موجه نيست نامة باستانمعني مصراع دوم در 

رد و همـاو  تـواني دهم كـه تنهـا تـو مـي    سياوش به جان و سر پدرت، كيكاوس، قسم مي
  .رقيبي شايسته در بازي با من باشي

ام گويد شـنيده بازي و هنرنمايي سياوش، افراسياب به سياوش مي بعد از چوگان - 12
شنود، كمان شـاهانه  سياوش كه اين سخن را مي. در تير و كمان هماورد و نظيري نداري

حان كنـد كـه   گيرد تا امتافراسياب كمان سياوش را مي. كشدخود را از تركش بيرون مي
ولـي   ،زه كنـد   دهد تا بهنخست آن را به گرسيوز مياو . تواند آن را به زه كند يا نهآيا مي
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سـپس   ،كنـد زه مـي   گيرد و خود آن را بهشود، كمان را از او ميموفق نميرسيوز گچون 
  :گويدمي

 د گُمانــچنين بود و اكنون دگر ش   انـــواني كمـــاه جــــز گــرا نيــم
  )1387/ 2: 1370فردوسي، (       

ايـام  ( آن خيـاالت "گويا يعنـي   ،دگر شد گمان«: است آمده هاي شاهنامه يادداشتدر 
 نـويس كتابخانـة بريتانيـا در   دست[نويسش زمان در ل . "تغيير كرد، يادش بخير) جواني
خـالقي  (» شدرود كه اصلي بانمي رساند، ولي گمانتر ميمعني را ساده] 675مورخ  ،لندن

  .)642: 1380مطلق، 
كـردم،  براي من هم در جواني چنين كماني بود كه آن را زه مـي «: استجويني آورده

  .)396/ 4: 1384فردوسي، . نك(» استاي ديگر شدهگونه ليكن اكنون كار به
بـاره  كـزازي در ايـن  . اسـت آمـده » زمـان «، »گمـان «جاي  در چاپ مسكو و كزازي به

 ظفرنامـه اي كه در كنـارة  برنوشته[و ظ ] 614مورخ  ،نسخة فلورانس[ در ف«: نويسد مي
راه  است كه آن هـم ناسـاز و بـي   ، به جاي زمان، گمان آمده]807مورخ  ،است نوشته شده

من نيز، در روزگار جـواني، كمـاني ايـن چنـين سـخت و       ]:معني چنين است[ .نمايدمي
اسـت و بـيش،   و گذر ساليان مرا فرسوده استاما اينك زمان دگرگون شده ،ستوار داشتم

  .)391/ 3: 1387كزازي، (» برمكار نميگونه كمان را به اين
مـن نيـز در جـواني    : گويدكند و ميگيرد و به زه ميافراسياب كمان را از گرسيوز مي

ام تغيير ولي اكنون تصورات و ذهنيات من دربارة نيرو و توان جواني ،چنين كماني داشتم
گرچه ضبط و تفسير خالقي موجه است، ضبط مسكو و تعبيركزازي به مـتن و   .است يافته

مـبهم  » شـده  اي ديگـر گونـه  اكنون كار به« كهير جويني تعب. تر است فضاي بحث نزديك
  .رسداست و چندان موجه به نظر نمي

. كنـد پيران از جانب سياوش، فريگيس را از پدرش افراسـياب خواسـتگاري مـي    - 13
است و اسان پرسش كردهشنباره از موبدان و ستارهگويد كه قبالً در اينب به او ميافراسيا

اند كه از اين دو فرد نژاده و اصيل، فرزندي به دنيـا خواهـد آمـد كـه جهـان را      آنها گفته
  :پس. كندگيرد و ابتدا از توران و تاج و تخت من آغاز مي مي

ــا مــوج  آب چــو    ابـراسيـــم افــاووس  و  از تخــز ك  آتــش بــود  تيــز ب
  )1494/ 2: 1370فردوسي، (         
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. جاي واو عطف اسـت  به با«: استبيت چنين آمدهاين ، ذيل هاي شاهنامه يادداشتدر 
است كه ) ويرانگي( كسي كه از تخم كاووس و افراسياب به وجود آيد، داراي چنان نيروي

  .)648: 1380مطلق، خالقي، ( »آتش فروزان و موج آب توأمان دارند
بودن، به آميختگي  پيوند سياوش و فريگيس، در ناسازي و ناشدني«: نويسدكزازي مي

كـزازي،  (» گمان ماية نابودي آتش خواهـد شـد  است كه بيآتش تيز با موج آب مانند شده
1387 :3 /404(.  

ابل تق چون ،تر باشد رسد نظر كزازي مناسبنظر ميهر دو نظر قابل توجه است، اما به
آشكار است كه كمتر ذهني متوجه نيـروي ويرانگـر    و تضاد آتش سوزان و موج آب چنان

رسـد  نظـر مـي  است كه بـه آمده» يا«، »با«جاي در چاپ مسكو به. شودتوأمان آن دو مي
  .تر از ضبط خالقي باشد مناسب
پيـران   اظهاراتش در مخالفت با ازدواج سياوش با فريگيس، به ةافراسياب در ادام - 14

  :گويدمي
ــيد    ــد چش ــر باي ــان زه ــر گُم ــرا ب  چ

  
 دم مــــار خيــــره نبايــــد گُزيــــد 

  )1496/ 2: 1370فردوسي، (             

فردوسـي،  . نك( خواندمي» آزار رسانيدن و زدن«به معني » گَزيد«را » گُزيد«جويني 
سرِ  يعني چرا از ؛قطعاً خوانش جويني نسبت به ضبط خالقي برتر است ).420/ 4: 1384

  .گستاخي بايد دمِ مار را گاز گرفت يا آزار رساند كه موجب نيش زدن آن شود
، بـه  )شـهري كـه سـياوش آن را بنـا كـرد     ( گرد پيران پس از بازديد از سياووش - 15
رود ، به شادي به شبستان خود مـي )ختن( د و بعد از بازگشت به قلمرو خوديآميشگفت 

  :گويدو به همسرش گلشهر مي
 بهشـت،  آنـك خـرّم  : شـهر گفـت  به گُل

 ســروش، چــو خورشــيد بــر كــاخ فــرّخ
  

 نديد و نداند كه رضوان چـه كشـت،   
نشيند بـه آيـين و بـا فـرّ و هـوش،  

  )1716- 1717/ 2: 1370فردوسي، (   

سروش  در اينجا كاخ فرّخ«: است دهآم هاي شاهنامه يادداشتدر  ،در شرح اين دو بيت
پيران به زنش گلشـهر  . يعني بر وجه مطلوب و پسنديده "به آيين". كنايه از آسمان است

كس بهشت خرّم را نديده و نداند كه فرشـتة نگهبـان بهشـت چـه كاشـته و      گفت كه هر
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آسـمان  است، بامدادن كه خورشيد با آيين و فرّ و هوش از چكاد كوه سرزند و بر  پرورانده
  .)659: 1380خالقي مطلق، (» ...نشيند، 

در معني بيت متن، بهتر است كه ما آن را به بيت بعـد مربـوط   «: جويني معتقد است
كه دكتر خالقي با گذاشـتن ويرگـول جلـو رضـوان چـه كشـت ايـن كـار را          ندانيم، چنان

و نـه هـم   اگر كسي كه نـه بهشـت را ديـده    : بگوييم كه پيران به گلشهر گفت. است كرده
ها و درختـان زيبـايي    داند كه نگهبان و خازن بهشت چه هنري به كار بسته و چه گل مي

انگيـزي كـرده و چـه شـهر     داند كه سياوش چه كار شگفتاو چه مي(است در آن كاشته
افزايـد كـه سـياوش در زيبـايي چـون      سپس پيران مـي  ).!استزيبايي ساخته و پرداخته

شكوه و فرّ ايزدي نشسته و مانند خورشـيد   كاخ بر تخت با اي همايون است كه درفرشته
در مـتن مـا ايـن معنـي را تأييـد      ] مـتن خـالقي  از  1719[ 1760كه بيـت  ( درخشدمي
  .)461- 462/  4: 1384فردوسي، . نك(» )كند مي

گـرد و گـاه    خرّم بهشت استعارة آشكار اسـت از سـياووش  «: است آمده نامة باستاندر 
سـياوش بـا   . اسـت يماست از آسمان كه اورنگ سـروش دانسـته شـده   سروش كناية ا فرّخ

سـان   توان جمله را بـدين سوي، مي از ديگر... استد آمدهتشبيهي آشكار، به خورشيد مانن
اي آشـكار از  سروش استعاره گونه، فرّخ ؛ بدين"سروش چو خورشيد بر گاه، فرّخ": نيز خواند

 .اسـت ن فرشتة بزرگ و فرهمند مانند شـده سياوش خواهد بود كه در شكوه و وااليي بدي
» اسـت نيز سياوش سـروش پنداشـته آمـده   ] متن خالقياز  1730بيت [ 1721در بيت  

  .)423/ 3: 1387كزازي، (
: گونـه باشـد   رسـد معنـاي بيـت بـدين    تفسير خالقي وجه چنداني ندارد و به نظر مي 

 ايخجســتهپيــران بــه گلشــهر گفــت رضــوان يــا موكّــل بهشــت نيــز چنــين بهشــت  «
مانـد  اي مبارك مـي است، پس سياوش بر تخت، به فرشتهرا تاكنون نديده) گرد سياووش(

تـر اسـت و   بنابراين وجه توجيه و تفسير جويني به. »است و آيين نشسته كه با شكوه و فرّ
كوه و نشستن بر آسمان،  دزدن خورشيد با آيين و شكوه از چكابر سر توجيه خالقي مبني

  .داردچندان جايي ن
گرد بـرود و آنجـا را از نزديـك     كند كه به سياووشپيران به گلشهر پيشنهاد مي - 16

  :گويدببيند؛ و ضمن تعريف و تمجيد از آن شهر، به او مي
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ــت  ــهر نيكوترســ ــد آن شــ  خداونــ
  

ــت   ــدة خاورسـ ــي فروزنـ ــو گفتـ  تـ
  )1719/ 2: 1370فردوسي، (            

و  )659: 1380خـالقي، مطلـق،   ( دانـد مـي » ربمغـ «به معني  را در اينجا» خاور«خالقي 
را » فروزنـدة خـاور  «كـزازي نيـز    .)462/ 4: 1384فردوسـي،  . نك(» مشرق«جويني به معني 

معتقـد   )46- 55: 1360( ايـرج وامقـي   ).423/ 3: 1387كزازي، ( استكنايه از خورشيد دانسته
نظـر جـويني در   لـذا  . اسـت » مشرق«، به معني شاهنامهدر بخش پهلواني » خاور«است 

بخش مشرق يا خورشيد؛ و اين عبارت با فروزندة خاور يعني روشني. تر است جا مناسباين
  . گرد و شهري در تركستان و ماوراءالنهر سازگارتر است حضور سياوش در سياووش

گـرد از پيـران، گرسـيوز را بـا هـداياي       افراسياب پس از شنيدن وصف سياووش - 17
سياوش به خاطر آمدن گرسـيوز  . فرستدو فريگيس به آنجا ميبسيار براي ديدن سياوش 

  :دهدجشني ترتيب مي
 گســــارنوازنــــدة رود بــــا مــــي

 ز ناليـــدن رود و چنــــگ و ســــرود 
 

 بيامــــد بــــر تخــــت گوهرنگــــار 
 داد دل را درود بـــه شـــادي همـــي

)  1768- 1769/ 2: 1370فردوسي، (    

اسـت بـراي فاعـل غيرمـذكور     د آمـده فعل مفـر «: نويسدخالقي در شرح بيت دوم مي
ها را به شـادي   خاست، دلاي كه از رود و چنگ و سرود برمينغمه به سبب: نامعين جمع

  .)662: 1380خالقي مطلق، (» دادندپيام مي
هـا   آن نوازندگان از نـواي رود و سـرود بـه دل   «: داندرا فاعل مي» نوازندگان«جويني 

  .)473/ 4: 1384فردوسي، . نك( »درود شادي دادند
گسار است كه در بيـت پيشـين از   نهاد، مي«: داندرا نهاد جمله مي» گسارمي«كزازي 

گسار از ناليدن رود و چنگ و از سـرود خـويش، دل را بـه شـادي     مي: ستااو سخن رفته
  .)429/  3: 1387كزازي، (» نواختگفت و ميدرود مي
  .دانددر بيت نخست مي» ة رودنوازند«نيز فاعل بيت را  )70: 1382( آيدنلو

تـر و   انگاشت، بنابراين معناي جويني نزديـك » نوازندة رود«شايد بتوان فاعل جمله را 
  .رسدتر است و دريافت كزازي بعيد به نظر ميمعناي آيدنلو صحيح
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گـرد، گرسـيوز از سـياوش     بازي سـياوش و گرسـيوز در سـياووش    بعد از چوگان - 18
  :به تركان نشان دهد راخواهد كه هنر خود  مي

 به نوك سـنان، گـر بـه تيـر و كمـان
 

ــين آورد تيرگــي  ــان(!)زم  يــك زم
  )1777- 1779/ 2: 1370فردوسي، (    

 ،همان مـتن فلـورانس اسـت    )1779ب ، 323ص  ،2ج( دكتر خالقي«: استجويني آورده
شـمار  را كه نشانة مشـكوك و نـامفهوم بـودن آن بـه     (!) اين عالمت  "تيرگي"ليكن جلو 

: گويداز ظاهر امر پيداست كه بيت هيچ عيبي ندارد و گرسيوز مي ...آيد، گذاشته استمي
بـري و بـا نـوك سـنان و تيـر و كمـان حملـه        كار مـي  تو با كرّ و فرّ خود كه در ميدان به

زمين تيرگي آورد؛ زمـين  (» گون گردد هشود تا زمين از گرد و غبار تير كني، سبب مي مي
  .)475/ 4: 1384فردوسي، . نك(» )اهد شدتيره و تار خو

گرسـيوز از سـياوش   «: كنـد كزازي نيز بيت را با همان ضبط خالقي، چنين معني مي
خواهد كه با يكي از دو جنگ ابزار، نيزه يا كمان، هنر خويش را نشان بدهد و زمين را مي

  .)430/ 3: 1387كزازي، (» از تاخت و تاز و شور و شرار و هنرنمايي تيره گرداند
  .دهد نيز بيت معنا مي» تيرگي«نمايد؛ يعني با ضبط تعبير جويني و كزازي موجه مي

رود و از سـياوش  گـرد، نـزد افراسـياب مـي     گرسيوز پس از بازگشت از سياووش - 19
كـه   حاليدر ،ز مدتيافراسياب بعد ا. انگيزدعليه او برمي زمان شاه را كند و هربدگويي مي
دهـد تـا   است، به گرسيوز دستور مييوز دلش پر از كين سياوش شدههاي گرساز بدگويي

  :به نزد سياوش برود و به او بگويد
 بپرســي و گــويي كــز آن جشــنگاه

 
ــاه نخــواهي همــي  ــرد كــس را نگ  ك

  )1928/ 2: 1370فردوسي، (           

گـرفتن   خواهي چنـدي از جشـن  بپرس كه نمي«: كندمعني ميچنين خالقي بيت را 
 و كـزازي   و جـويني  )673: 1380خـالقي مطلـق،   ( »شـي و يـادي هـم از مـا بكنـي؟     دست بك

: 1387و كزازي،  502/ 4: 1384فردوسي، . نك( دانندمي» گرد سياووش«را كنايه از » جشنگاه«
بـه معنـي   » جشـنگاه «تر است، زيرا  رسد نظر جويني و كزازي مناسببه نظر مي. )445/ 3

  .گرد سازگارتر استصاف سياووشمحل جشن و مهماني است و با او
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  :دهدن سخنان گرسيوز، به او دلداري ميسياوش پس از شنيد - 20
ــاه اوي ــه درگ ــم ب ــو آي ــا ت ــون ب  كن

 
 گــون مــاه اويدرخشــان كــنم تيــره 

  )1991/ 2: 1370فردوسي، (            

 و كـزازي آن را  )676: 1380خـالقي مطلـق،   ( دانـد مـي » بخت«را كنايه از » ماه«خالقي 
اي است ايمـا از شـادماني و   درخشش روي كنايه«: نويسدمي و دانسته» روي«استعاره از 

تعبيركـزازي   ).450/ 3: 1387كـزازي،  (» مهـري مهرباني و تيرگي آن از خشم و انـدوه و بـي  
 ويژه كه سخن از خشم و اندوه افراسياب است و خشم و اندوه هتر است، بتر و موجه مناسب

من با تو به آستان افراسـياب  : گويديعني سياوش به گرسيوز مي. شوددر چهره نمايان مي
تفاهم، شاد و درخشان خواهم كرد خواهم آمد و چهرة اندوهناك او را با رفع سوء.  

خواهـد كـه   دارد و از او مـي ميرا از آمدن به نزد افراسـياب بـاز   گرسيوز سياوش - 21
عنوان پايمرد به نزد افراسـياب فرسـتد   را به) گرسيوز( افراسياب را بنويسد و او ةجواب نام

 اي را به نزد سياوش روانهتا آتش خشم شاه را فرونشاند و در صورت آرام نشدن او، فرستاده
گرسـيوز بـه سـياوش    . تا بتواند به جايي ديگر پنـاه بـرد   سازدكند و او را از اوضاع باخبر 

  :گويد مي
ــه چــين  صدوبيســت دارنــد از ايــدر ب

 
 زمـين  چل بـه ايـران  همـان سيصـدو 

  )2035- 2036/ 2: 1370فردوسي، (       

ــوني ــي، ( جيح ــزازي )2007: 1380فردوس ــاي   )2038/ 3: 1387( و ك ــه ج ــد«ب ، »دارن
نيـز   )339پـاورقي  : 1370، فردوسـي . نـك ( ديگـر  ةدر هشت نسـخ . اندضبط كرده» فرسنگ«
فردوسـي،  ( جـويني ضـبط  . رسدبه نظر مي» دارند«است كه بهتر از ضبط آمده» فرسنگ«

  .نيز همانند ضبط خالقي است )2091/ 2: 1384
فرســتادن ( ســياوش پــس از شــنيدن ســخنان گرســيوز و پــذيرش پيشــنهاد او - 22

  :  آيدافراسياب برمي ة، درصدد پاسخ نام)گرسيوز به عنوان پايمرد
ــد ــيش خوانـ ــده را پـ ــر پژوهنـ  دبيـ

 
 هـــاي آگنـــده را برفشـــاندســـخُن 

  )2043/ 2: 1370 فردوسي،(            

ر، انباشـته    آگنده در اين«: نويسدمي» آگنده«خالقي در مورد  ر ←جـا يعنـي پـمغـز پ :
  .)680: 1380خالقي مطلق، (» سخنان پرمغز را بيان كرد
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يـك بازگفـت تـا     بـه  سخنان بسيار كه در دلش گرد شده بود، يك«: نويسدجويني مي
  .)523/ 4: 1384فردوسي، . نك( »بنويسد
سـياوش سـخناني را كـه در دل نهفتـه و     «: گونه است معني بيت اين باستان نامةدر 

  .)455/ 3: 1387كزازي، (» آكنده بود بر زبان راند، تا دبير آنها را در نامه بنويسد
زيرا مصراع دوم اشاره به سخناني دارد كه دل سياوش را  ،وجهي ندارد» پرمغز«تعبير 

غم «به معني » دل پر داشتن«هنوز نيز اصطالح . ستاايجاد كردهپر و براي او غم و اندوه 
رودكار مي به» بسيار داشتن ةكوو ش.  

دروغ به او  رود و بهبه ديدار افراسياب مي ،گردگرسيوز پس از بازگشت از سياوش - 23
را بـه  او شـاه را نخوانـده و    ةنيامـده و نامـ  ) گرسـيوز (گويد كه سياوش به استقبال او مي

انـد و او قصـد   سپاهياني از ساير كشور به نزد او رفته همچنيناست؛ ردهشهرش دعوت نك
  :چنين واكنشي دارد افراسياب با شنيدن اين سخنان. جنگ با افراسياب را دارد

 ر چو بادــدلش گشت پر زآتش و س  دادــخ  نــوز از خشم پاسـرسيگــبه
  )2069/ 2: 1370فردوسي،(         

دانـد  مـي » خشـم «را كنايـه از  » آتـش «و » غرور و نخـوت «كنايه از را » باد«خالقي 
  .)682: 1380خالقي مطلق، (

سر چو باد؛ مجازاً به معني سـرعت و شـتاب   «: استجويني در شرح بيت چنين آورده
را دلـش  زيـ  ،افراسياب از خشمي كه داشت به گرسيوز پاسخ نداد: گويد .)لغت نامه( است

  .)527/ 4: 1384فردوسي، . نك(» تاب گرديده بودشاز كينه چون آتش و سرش پر
سر، با تشبيه رسا، در گردانـي و آسـيمگي بـه بـاد ماننـد      «: استآمده نامة باستاندر 
آتش استعاره از رنـج  . است كه همواره در گردش است و دمي آرامي و ايستايي نداردآمده

  .)548/ 3: 1387كزازي، (» و تاب درون است
لذا . وجه چنداني ندارد و مناسبت حيرت و شتاب، بيشتر است» غرور و نخوت«تعبير 

دلش از آتش كينه و خشم پر شد و سـرش چونـان بـاد دچـار     : معني مصراع چنين است
  . حيرت و شتاب گرديد

گرسيوز و بـرانگيختن افراسـياب عليـه سـياوش، افراسـياب بـه        ةبه سبب توطئ - 24
كه افراسـياب   نددر حال رفتن از شهر شافراد وسياوش . كندگرد لشكركشي مي سياووش
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هـاي گرسـيوز را درسـت    بيند، گفتـه رسد و چون سياوش را با لباس جنگ ميبه آنها مي
درنگ شروع به جنگ  ايرانيان نيز بي. كندپندارد و دستور جنگ با ايرانيان را صادر ميمي
  :انديشندكه با خود مي حاليكنند، درمي

ــر  دــكُشنا راـم-گفتند-رهـكنون خي ــد كــه ب ــند نباي ــا كَش  خــاك تنه
  )2162/ 2: 1370فردوسي،(           

سـبب خواهنـد   مـا را اكنـون بـي   : به او گفتنـد «: استآمده هاي شاهنامه يادداشتدر 
خـالقي  (» كشيمكشت، ولي نبايد ما تنها كشته شويم، بلكه آنها را نيز با خود به خاك مي

  .)688: 1380مطلق، 
گناه خواهند كشـت،  جهت و بياكنون كه ما را بي: ايرانيان گفتند«: ويسدنجويني مي

هاي ما را بر روي زمين به ايـن سـو و    پس نبايد بمانيم و دست بر روي دست نهيم تا تن
  .)545/ 4: 1384فردوسي، . نك(» آن سو بكَشند

د كشـت و  تورانيان ما را به گسـتاخي خواهنـ  «: استگونه آمده ايننيز  نامة باستاندر 
» سـان خـوار بدارنـد    جانمان را بـر خـاك بكشـند و مـا را بـدين     هاي بي روا نيست كه تن

  .)467/ 3: 1387كزازي، (
معني خالقي از مصراع دوم، با ضبط ايشان متفاوت است، و معنـي جـويني و كـزازي    

  .است و نقش قيدي نداردكار رفته به» ها جسم«به معني » ها تن«چون  ؛بهتر است
خـروش   از كشته شدن سياوش به دست گـروي زره، فـريگيس بـا فريـاد و     پس - 25

بـا شـنيدن صـداي او، افراسـياب بـه گرسـيوز دسـتور        . كندشروع به نفرين افراسياب مي
   : بزنند كشان به كوي آورند و دهد كه او را موي مي

ــين   نــم كيـوب تا تخــدش همي چـزنن ــران زم ــوم از اي ــرين  ب ــزد ب  بري
  )2305/ 2: 1370فردوسي،(          

او را چوب زنند تا سقط جنين كنـد كـه تخـم    «: استآمده هاي شاهنامه يادداشتدر 
اكنون بـر زمـين    تر از ايران برنخيزد، بلكه هم سپس) يعني كيخسرو( خواهي سياوش كين

: اسـت آمـده  نيـز  نامـة باسـتان  در  .)699: 1380خـالقي مطلـق،   ( »توران بريزد و نابود گـردد 
از مشـكوي   ،فرمايد كه فريگيس را كه از سياوش فرزنـدي در زهـدان دارد  راسياب مياف«
درآورند و آنچنانش چوب بزنند كه كودك خويش را كه تخـم كـين اسـت و يادگـار از     به

  .)482/ 3: 1387كزازي، (» كند) سقط( افگانه ،ايران زمين
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چنـين   معنـي بيـت   و رغم موجه بودن هر دو تعبير، تفسير خالقي سازگارتر اسـت  به
خـواهي سـياوش    دستور داد تا فرنگيس را چوب بزنند تا فرزندش كه تخم كين«: شودمي

در چـاپ  . »گـردد ايراني در تـوران زمـين دفـن     ةنكيخواهد شد، سقط شود و اين نسل 
كـه  اسـت  آمـده » بريزد برين بوم تـوران زمـين  « صورتبهمصراع دوم  ،مسكو و جيحوني

  . نمايدقي ميتر از ضبط خال مناسب
شود، فوراً خـود را بـه درگـاه افراسـياب     چون پيران از اوضاع فريگيس مطلع مي - 26

سـپس  . را بـه تعويـق بياندازنـد    اودهد فرمـان كشـتن   رساند و به روزبانان دستور ميمي
  :گويدرود و به او ميغمگين و دردمند نزد افراسياب مي

 از رخــت شــرم گيهــان خــديوببــرد  و؟ــه ديـرد خيـره شـر دلت چيچرا ب
  )2345/ 2: 1370فردوسي،(          

» بيهـوده «را به معنـي  » خيره« )577/ 4: 1384فردوسي، ( و جويني )701: 1380( خالقي
جا در اين» خيره« ).486/ 3: 1387(» آزرم سركش، نافرمان، بي«گيرند و كزازي به معني مي

ترديـد تعبيـر كـزازي    ، بنـابراين بـي  اسـت » سركش و گسـتاخ «و به معني » ديو«صفت 
چـرا اهـريمن   « :شـود نيز چنين مـي  معني بيت. تر و با فضاي بيت سازگارتر است مناسب

  . »تو زدود ةگستاخ و سركش بر دلت تسلط پيدا كرد و شرم از خداوند جهان را از چهر
  
  گيريتيجهن - 4

و به فهم آن نزديك   ي كردهاي از ابيات مبهم را رازگشاي ، پارهشاهنامههريك از سه شارح 
هاي قابل تأملي وجود دارد كه هر سه شارح از تفسـير درسـت آن    اما هنوز بخش ،اند شده

 هـاي فراوانـي دربـارة    تواند خود موضوع تحقيقـات و بحـث  هايي كه مي بخش. اند بازمانده
مـوارد،  گونـه  رسد كه با مقايسة انتقادي تفسير شارحان در ايـن  به نظر مي. باشد شاهنامه

  .تري دست يافت تر و جامع توان به شرح و معني دقيقمي
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 منابع
سـال پـنجم،    ،كتاب ماه ادبيات و فلسـفه ، »گزاري اي بر شاهنامهمقدمه«، )1380(آيدنلو، سجاد 
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