
 

  بررسي ابيات بحث انگيز پادشاهي هوشنگ و طهمورث
 

 1علي صادقي

 :چكيده
علي رغـم  –در سه دهه ي اخير شرح نوشتن بر متون ادبي گرچه با آب تاب فراواني رواج دارد،اما شرح نويسي بر شاهنامه 

تعداد شروح شـاهنامه كـه   . نسبت به متون ديگر با تاخير شروع شد -و چاپ متن آن وجود داشته استتوجهي كه به تصحيح 
در دهه ي اخير چاپ شده است تا حد زيادي توانست جبران كننده اين كمبود باشد و از اين جهت تمامي تالش هاي صورت 

آسان نمايي ظاهري مـتن ، روشـن   : امه شايد به داليلشرح شاهن.گرفته براي فهم آسان اين گرانمايه ي سترگ قابل تقدير است
؛ طوالني بودن متن ؛ آشـنايي ذهـن و زبـان خواننـدگان و     ها  بودن معاني ببيشتر ابيات در محور طولي وتسلسل روايي داستان

تأمل و غـور   كم تر پژوهندگان و شارحان را به.. .شنوندگان با حماسه ي  ملي ايران  به جهت تعدد جلسات شاهنامه خواني و
اين پژوهش در صدد است با آوردن ابيـاتي از پادشـاهي هوشـنگ و طهمـورت كـه      .در تك تك ابيات و واژگان واداشته است

شارحان متفاوت از يكديگر آن را گزارش كرده اند نشان دهد كه بر خالف آسان نمايي متن، نويسندگان با چـه سـختي هـايي    
 . از اين كتاب به تحقيق و بررسي نيازمند استروبرو بوده اند و هنوز ابياتي زيادي 

  . شاهنامه،فردوسي،شرح، هوشنگ، طهمورت :گان كليديواژ

  مقدمه
كه بعد از مرگ پدر در مقام وزير كيومرت برآمد و بـه خونخـواهي    -پسر سيامك و نوة كيومرث است-هوشنگ 

پادشاه جهان شد و چهل سال  -تكيومر -فرزند اهريمن را كشت و پس از مرگ جدش» خزروان« -سيامك -پدرش
در زمان او آتش در صنعت به كار گرفته شد ؛ كشاورزي در زمان او شكل گرفت؛ انسـان شـكارگر بـه    . سلطنت راند

ابن بلخـي او  . حيوانات شايسته اهلي شدن را گزينش كرد و از پوست حيوانات جامه ساخت.كشت و كار پرداخت ؛
در چاپ مير جالل الدين كزازي و . )93: 1374ابن بلخي، ( دم خداپرستي را آموخترا پيامبر دانسته است چون او به مر

جالل خالقي مطلق پادشاهي هوشنگ بيست و چهار بيت دارد، اما در چاپ عزيز اهللا جويني چهل و يك بيـت آمـده   
  .است و اين افزوني به دليل وارد كردن داستان كشف آتش است

» تهم«بخش نخست طهمورت از . پس از هوشنگ، فرزندش طهمورت به پادشاهي رسيد و سي سال پادشاهي كرد
» ط«ولي چون ضبط همـه نسـخ بـا    » ط«نوشت نه با » ت«پيدا شده است و از اين رو حرف نخستين آن را نيز بايد با

حرف پايـاني آن در نسـخه فلـورانس و     .)42: 1،ج1369خالقي ،(است خالقي نيز همان را در تصحيح خود آورده است 
هـر دو در اثـر نادرسـت خوانـدن خـط      » ت و ث«نويسش . »ث«نه . آمده است» ت«برخي از دستنويس هاي طبري 

از مشخصات دوران طهمورت كشتن يك سـوم از ديـوان و بـه بنـد     .)253: 1348احمد تفضلي ، ( پهلوي پيدا شده است
در شاهنامه از ها  ديوان كه تمدن، هنر و دانش آن.شود مي شايسته لقب ديوبنداو در شاهنامه .كشيدن دو سوم ديگر بود

بـه  ها  آدميان برتر است، مردم قوي هيكل و شجاعي بودند كه در ايران قديم در مازندران اقامت داشتند و گاهي از آن
 )78: 1379رزگـر خـالقي،  ب( زيسـتند نـام بـرده شـده اسـت      مـي  عنوان نژاد غير ايراني كه در ممالك مجاور درياي خـزر 

كـه  –نوشتن به زبان هاي مختلف را از آنان آموخت اين سياست كـه اسـيران جنگـي   ها  طهمورت در ازاي آزادي آن
پادشاهي طهمورت . در آباداني كشور به كار گرفته شوند از زمان طهمورت مرسوم شد-براي ويراني ايران آمده بودند

لقي چهل و هفت بيت و در چاپ جويني پنجاه و چهـار بيـت آمـده    در چاپ كزازي چهل و شش بيت، در چاپ خا
هفت بيت اضافي چاپ جويني در چاپ خالقي مطلق در صفحات سي و شش و سي و هفت زير نويس شده . است

  .و در چاپ كزازي به بخش ملحقات پايان كتاب برده شده است
  

                                                            
  ali.sadeghi366@yahoo.com-09133047803فارغ التحصيل دانشگاه اصفهان                                      كارشناسي ارشد، -1
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 ت سامان خويشبرنجيد و بشناخبورزيد پس هركسي نان خويش                 -1
                                    )1/30/13(1 

  

 1،ج1385كـزازي، (عزيز اهللا جويني و كاظم برگ نيسي بيت را همانند خالقي مطلق به متن برده اند ، امـا در چـاپ    
به دست آورد «بورزيد را )81: 1385برگ نيسي ،(عوض شده است و » برنجيد«و » بورزيد«جاي  )116: 1380بهفر ،(و  )27:

كار كـردن و كوشـيدن    -1: و بهفر براي آن دو معني آورده اند  )38: 1،ج 1369خالقي ،(. معني كرده است» ،حاصل كرد
و ) 43/32/ 1(خالقي عالوه بر آن براي هر يك از معاني شواهدي را از دفتر اول ارجـاع داده اسـت   . كشتن زمين -2

خالقي با ذكر پنج دليل الحاقي بودن دو روايت كشف آتش و جشن سـده را كـه   ).42/26؛31/16/ 1(براي معني دوم 
، 614فلـورانس : در چهار دسـتنويس اصـلي او   -1: آوريم مي در تصحيح خود زير نويس نموده آورده است كه آن را

هـم   891و 803ل نيامده است عالوه برآن در دو دستنويس اسـتانبو  ،903، استانبول 848واتيكان 741، قاهره675لندن
در اين روايت سخن از كشف آتش است در  -3.اين روايت  بيست و يك بيتي رشته سخن را بريده است -2. نيست

بعضي از ابيـات ايـن    -4 .شناختند مي آيد كه آتش را مي حالي كه در ابيات قبل كه سخن از كشف آهن بود چنين بر
سـخني سـخت سسـت    » چيـزي دراز « 7در بيـت  14و7،11روايت، سبك سخن سست است به ويژه در بيـت هـاي   

 -5. عربي هستند»محراب ، طبع، هديه و قلب« چهار واژة  21و دربيت »قاقم، رأي، زمانه «سه واژة  24در بيت .است
سده را گزارش كرده اند آن را مربوط بـه زمـان هوشـنگ    كتاب هاي هم عصر و نزديك به شاهنامه كه روايت جشن 

  .نمي دانند
آمده است و براي هر معني گواهي از » ورز«براي مدخل -كه خالقي اشاره كرده است -در واژه نامك نيز دو معني

خـاب  در شاهنامه به كـار رفتـه اسـت و انت   » ورزيدن«چون هر دو معني براي . )1386:  457نوشين،(شاهنامه وجود دارد
  .شود مي يكي از آن براي اين بيت مستند به داليل قوي نيست ،بنابراين هر دو معني براي بيت پيشنهاد

2-  
ـــان ــرّ كي ـــاه و ف ـــزدي ج ـــدان اي  ب

 

 ز نخچيــر و گــور و گــوزن ژيــــان
 

 جدا كــرد گــاو  و خــر و گوسـفند
 

 به ورز آوريـد آن چـه بـد سـودمند    
  

 )1/31 /14-15(
  

توانـد بـود كـه از دو پـارة      مـي  ريخت كهن و ريشة اين واژه دانسته نيست،« :واژة ژيان نوشته استكزازي دربارة 
توانـد   مـي  )اسم فاعل از زيسـتن (= ساخته شده باشد، بدين سان ژيان ريختي ديگر از زيان ) پسوند فاعلي= ان+ژي(

 -دكتر منصور شـكي « : اين نظر نوشته استآيدنلو در نقد . )251: 1،ج1385كزازي،(» بود كه در پهلوي زيوان بوده است
بديهي است كه . ژيان نه در زبان فارسي ريشه دارد و نه سابقه اي در يكي از اين معاني« : گفته است -پهلوي شناس

آمـده اسـت، مـاده مضـارع همـين فعـل در       ) كشـتن = اوژن (اسم فاعـل از » كشنده«به تخفيف از كلمة پارتي اوژيان 
  .)57:  1380آيدنلو ، (مانده است باقي )شيركش(شيراوژن

خـالقي گـزارش ايـن    .)268: 1،ج 1382جـويني، ( معني كرده اسـت  » به دست آورد«را به معني» به ورزآوريد«جويني 
گوسفند، از گوزن : از نخچير. را خانگي كردها  نخچير و گور و گوزن را گرفت و آن«: ابيات را اين گونه نوشته است

هوشنگ بـا فـرّ و شـكوه    « : نويسد مي آيدنلو در نقد نظر خالقي. )41-40: 1380خالقي، (» گرديدگاو و از گور، خر پيدا 
يزداني، جانوران ويژة شكار مانند گور و گوزن را از گاو و خر و گوسفند كه شكار كردني نيسـتند جـدا كـرد و هـر     

در اين دو بيت . اشت زمين گماشتآنچه را سودمند بود مراد گاو و خر كه براي  كشت مفيد است، به كار شخم و ك
يكي از خويشكاري و نوآوري هاي پادشاه پيشـدادي دانسـته   ها  تقسيم انواع جانوران و وظايف و سودمندي هاي آن

  .)45: 1382آيدنلو ، (» شده است
زگـا وان  « در لغت نامه آمده است و آن هم از شاهنامه انتخاب گرديده » ورز« با توجه به معاني كه در مدخل واژة
                                                            

 .صفحه و عدد سمت چپ شمارة بيت از شاهنامه چاپ خالقي مطلق مي باشدعدد سمت راست نشان دهندة جلد و عدد مياني شمارة  -1
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آن زميني باشد كه چهار طـرف آن را بلنـد سـاخته     : و معني ورز» ده و دو هزارش نوشت آن دبير / ورز ز گاوان شير
  .نمايد مي گزارش آيدنلو مناسب. )23160: 1377دهخدا ، (باشند و در ميان آن چيزي كارند  

  

  ازو مـردي مـاند گـاه مهـيچو پيش آمدش روزگار بهـي                      
                        )1/31/22 ( 

  :قبل از آن آمده است
برفت و جز از نام نيكو نبـــردجيد و گسترد و خَورد و سپردـرنـب                   
  به افسون و انديشه ي بي شماربـسي رنـج بـرد انـدران روزگـار                    

                       )1/31 /20-21( 
  

 »جهـان ديگـر  «خالقي مطلق روزگار بهي را كنايه از .كزازي و جويني مطلبي نياورده اند» روزگاربهي«دربارة معني 
، روزگار خوشي و آسايش است و ايـن آسـودگي   »روزگار بهي«لو معتقد است كه آيدن. )38: 1،ج 1369خالقي ،( داند مي

نيـز همـين    )82: 1385برگ نيسي ،(و  )119: 1380بهفر ،(. )45: 1382آيدنلو ،(دستاورد ابتكارات چندين سالة هوشنگ است 
  .گزارش را دارند

مربوط  –اصل آن رفاه  و آسايش است كه ح -بايد نتيجة زحمات» روزگار بهي«از منطق دروني داستان برمي آيد 
  .نمايد مي بنابراين گزارش آيدنلو درست. به اين جهان و زمان حيات هوشنگ باشد

  

  گرانمايه طهمورت ديوبندپسر بد مرو را يكي هوشمند                        
                       )1/35/1( 

  .اين بيت در آغاز پادشاهي طهمورت قرار دارد
داند و بـه نقـل از    مي را در بيت آورده است و بخش نخستين آن را تهم به معني نيرومند» تهمورت«كزازي امالي 

تمـام سـالح   : او را تهمورت زيناوندي گفتندي و زيناوند لقب او بود، يعنـي : نويسد مي 28ابن بلخي در فارسنامه ص
  .)253: 1،ج1385كزازي،(

« :نويسد مي به اختصار آورده است و 24اورقي مجمل التواريخ و القصص ،صجويني نقل قول مرحوم بهار را در پ
مصحف و مقلوب زيناوند باشد كه به  معني تمـام سـالح اسـت    » ديوبند«رود،  مي گمان: گويد مي ملك الشعراي بهار

: 1،ج1382ني،جـوي (» باشـد  مـي  عالمت نسبت و تملّـك و مكـان  » وند«باشد؛ چه زين به زبان پهلوي به معني اسلحه و 
 تهمورت در اوستا با نام زيناوند و در شاهنامه با نـام ديوبنـد شـهرت دارد   : گويد مي دربارة لقب ديوبند خالقي. )279

  .)42: 1380خالقي،(
كـه بخـش اول   » شـكل اماليـي درسـت آن تهمـورت اسـت     « :همان گونه كه كزازي و خالقي اشـاره كـرده انـد    
نيز در مقدمه اشاره شدكه چون يك سوم از ديوان را زنـداني كـرد،   » ديوبند«بارت نيز وجود دارد، دربارة ع»تهمتن«در

  .بدين لقب شهرت يافت
 براندها ايه سخنـه مـربي چـه چـبهمه موبــدان را ز لـشكر بـخواند                  

  همرا  زيبــد و تــاج و گنج و سپـاچنين گفت كامروز  تخت و كـاله                  
                                )1/35/3-4( 

  

  .طهمورت بعد از نشستن بر تخت راه و رسم پدر را پيش گرفت و موبدان و مردم را فرا خواند
معني گـروه   3نه تنها به معني قشون و جيش  است، بلكه با توجه به بيت » لشكر و سپاه«خالقي بر اين باور است 

» بسـيار « بـه معنـي  » مايه«و» نرم خويي« در مصراع دوم به معني » چربي«.»42: 1380خالقي،«. آيد مي و مردم نيز از آن بر
  . است

را در متن »سپاه«مثل خالقي  )123: 1381بهفر،(و  )83: 1385برگ نيسي،(، )29: 1ج ،1385 كزازي،( 4در نويسش قافيه بيت 
به معني فّر و شـكوه و  » دستگاه«:نويسد  مي برده است ورا به متن » گر دستگاه«دارد، اما جويني ضبط فلورانس يعني 
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خـالقي مطلـق ضـبط     .)273::1،ج1382جـويني، ( فريدون بـه كـار رفتـه اسـت     479آالت و ادوات پادشاهي باز در بيت 
  .داند مي »گرز و سپاه«فلورانس را محتمل گشتة 

» گـر دسـتگاه  «ي دربـارة گشـتگي   هر دو متن و گزارش جويني و خالقي قابل تأمل است، البته اگـر حـدس خـالق   
  .نمايد مي درست باشد، گزارش ايشان محتمل تر

  

  پس آن گه كنم دركيي گرد پايبشويم به رايهاجهان از بدي                        
                               )1/35/5( 

  

  .دهد مي و نويدخواند و بسيار اميد  مي نشيند موبدان را فرا مي وقتي طهمورت بر تخت
  

ــه موبــ  ــكهم ــددان را ز لش  ر بخوان
 

 برانـد هـا  ايـه سـخنبه چربـي چـه م  
 چنين گفت كامــروز تخـت و كـاله

 

 اهج ســـپاج و گـــند و تـــمـــرا زيبـــ
 

بشـويم بـه رايهـاجهــان از بــدي
 

رد پـاي      پس آن گـه كـنم در كيـي گـ 
  

)1/35/3-5(
  .ابهام بيت در مصراع دوم است

را كنايـه ايمـا از   » پاي گرد كـردن «را به معني پادشاهي و » كيي«كزازي بيت را همانند خالقي به متن برده است و 
ستردم و پيراستم در پادشاهي آرام خواهم گرفت و خـواهم  ها  آن گاه كه جهان را از بدي:نويسد مي داند و مي آسودن
  ).254:  1،ج1385كزازي،( »آسود

پس آن گـه درنگـي   / بشوييم به رايها  جهان از بدي«: بيت را به اين صورت به متن برده اندجويني و برگ نيسي 
چون « :نويسد مي گيرد و مي را چهار زانو نشستن» گرد پاي كردن«را به معني محكم و » درنگي«جويني »كنم گرد پاي

و استوار بمانم و روزگار به پايـان   پاك كنم، پس از آن در يك جاي آسودهها  جهان را به تدبير و راي خويش از بدي
برگ نيسي كه بيت را همانند جويني دارد در گزارش خود اشاره به صـورت ديگـر    .)274-273::1،ج1382جويني،(» ببرم

» درنگي كنم گـرد پـاي را  «ايشان . بيت در چاپ هاي ديگر نموده و نهايت ضبط نسخة فلورانس را برتر دانسته است
 1380بـرگ نيسـي،  (گرفته اسـت  » آسودن«نشينم گزارش كرده و آن را كنايه از  مي مانم يا مي انوبه معني به طور چهار ز

:84(.  
  .)19034: 1377دهخدا، ( را چهارزانو نشستن معني كرده است» گرد پاي«لغت نامه دهخدا 

نامـه آورده  با توجه به معني كـه لغـت   «: نويسد مي نوشين اين عبات را در فرهنگ هاي لغت بررسي كرده است و
ايشان نوشته است كه . »نشينم مي شويم و گوشه اي چهار زانو ها مي جهان را از بدي«:است، معني بيت اين گونه است

نويسد اين عبارت فقط يك بـار در شـاهنامه بـه كـار      مي را آورده اند و در ادامهها  ولف و وللرس نيز معني لغت نامه
آن را به كار نبرده اند؛ گرشاسب نامه نيز اين عبـارت را بـه كـار نبـرده      رفته است و سخنوران هم عصر فردوسي نيز

را » گردپـاي «) عبدالرضـا آذر (داند كه تصحيف شده باشد و به نقل يكي از دوستانشان  مي گرد پاي را محتمل. است
نوشـين،  (كنم  مي هليگيرد، يعني گرد پايان، سم داران را ا مي را اهلي و خانگي كردن» درگهي كردن«به معني چهارپا و

1386 :382-384(.  
تنها » گرد پاي«: اين گفته نوشين كه. رواقي توضيحات لغت نامه و واژه نامك را كامل بررسي كرده و نوشته است

برين بوم شـاهي  «بينيم  مي يك بار در شاهنامه به كار رفته است، درست نيست،چون بار ديگر اين واژه را در شاهنامه
« :رواقي همچنين جملة نوشين را كه نوشـته  .)1178: 3،ج1383دبيرسياقي،( »تخت كيي گردكرده دو پايبه / و هم كدخدا

شـواهد متعـدد در متـون ديگـر هسـت و در      : نويسد مي كند و مي نقد» در متون هم عصر فردوسي به كار نرفته است
گرشاسـب  (» فراخته گرد كرده دوپايسرا/ به پيكر چو مردي نشسته به جاي«گرشاسب نامه نيز اين عبارت وجود دارد 

ايشـان  . را نيـز تأييـد نمـي كنـد    » درگهي«و خانگي و اهلي براي » گرد پاي « رواقي معني چهارپا براي. )401نامـه، ص 
را به معني چهار زانو نشستن و در ايـن بيـت   » دوپاي گرد كردن«و » دركيي«داند كه تحريف  مي را محتمل» درگهي«
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: كنـد  داند و شواهدي را از متون مختلف آورده است و بيت را اين گونه معني مي مي نشستنفردوسي كنايه از محكم 
 كـنم و پـس از آن راحـت و آسـوده بـر روي تخـت پادشـاهي        مي پاكها  با كمك و انديشه و رأي، جهان را از بدي

  .)15-8: 1352رواقي، (نشينم  مي
) 4/261/1418؛2/250/727( داند كه باز در شاهنامه مي نشستنرا به معني چهار زانو » پاي گرد كردن«خالقي مطلق
خـالقي هـر چنـد    . را بررسي كرده استها  ايشان توضيحات نوشين و رواقي را در متن آورده و آن.به كار رفته است

نيز بيـت را گـزارش كـرده اسـت و همچنـين شـكل ديگـر آن        » درگهي«داند، اما با واژة  مي را درست» دركيي«ضبط
پـاك كـردم، پـس از    ها  پس از آن كه جهان را از بدي«: را نيز سنجيده است كه گزارش آن، اين گونه است»  يدركُه«

همان طـور كـه گفتـيم    . »مرگ من را در كوهي به خاك خواهند سپرد كه اشاره به آيين تدفين در دين زردشتي است
 پاكها  جهان را از بدي: كند مي دارد و گزارشداند و با اين ضبط بيت را در متن  مي را مطمئن» دركيي«خالقي ضبط 

  .)43:همان(كنم و پس آسوده خيال بر تخت پادشاهي خواهم نشست  مي
نيز با منطق دروني داستان ها  با توجه به توضيحات خالقي و رواقي كه به شواهد مطمئن آراسته است و گزارش آن

و گـزارش بيـت كـه    » دركُهي«البته اشاره خالقي به ضبط  شود، مي براي بيت پيشنهادها  همخواني دارد، توضيحات آن
درست نيست چون در آيين زردشت مرده را دفن نمي كردند، بلكه » اشاره به تدفين در دين زردشت دارد«: اند نوشته

را در اسـتودان  هـا   كردند تا گوشت آن خورده شود، پس اسـتخوان آن  مي الشه مرده را به حيوانات گوشتخوار عرضه
كريمـان ،  (دادند ، در اين صورت نيز اموات زردشتي گور ندارند ، اما شاهان هخامنشـي داراي مقبـره هسـتند     مي قرار

1375 :43 (  
 تايش كنيدـرين را سـهان آفـجچنين گفت كين را نُمايش كنيد                      

                             )1/36/18( 
  : قبل و بعداز اين بيت آمده است

  

ــروس ــان و خ ــد ماكي ــرده ش ــن ك ــن اي چ 
 

 
ـــوس     ـــم ك ـــه زخ ـــروشد گ ــر خ ــا ب  كج

 بيـــاورد و يكــــسر بــــــه مـــردم كشيـــــد
 

 نهفتــــه همـــي ســودمنــــدي گـزيـــد   
ـــرم ـــد گـــــ ـــان  نـوازن ـــا شـ ـــود ت  بفرم

 

ـــرم   ــه آواي نـــ ــز ب ـــان ج  نــخوانندشــ
 را نُمــايش كنـيــــدچنيـــن گفــت كيــــن

 

 جهـــــان آفـــــرين را ستـايــــش كـنيــــد
 

 كـــــه او داد مــــــان بــــــر دده دستــــگاه
 

ـــمود راه  ــه بن ـــرو را ك ـــش مـــ  ستــــايـ
  

 )1/36/15-19(
  

را به متن برده اند و جـويني و بـرگ نيسـي    » ستايش«، »نمايش«به جاي  )127: 1380بهفـر، (و  )29: 1،ج 1385كزازي، (
  .را برگزيده اند» نيايش«

طهمورت فرمان داد كه اين «: گويد مي جويني در گزارش بيت. خانگي كرد: يعني» به مردم كشيد«در بيت چهارده 
 »يـزدان را سـتايش كنيـد   ] يش بتوانيدتا با خروش بامداد[خروس را گرامي بداريد و يا با آن دوست و مهربان باشيد 

داراي معني دقيق سجدة شكر به جاي آوردن بوده كه » نيايش كردن«برگ نيسي معتقد است .  )275: 1ج ،1382جـويني، (
ز «در داستان كـاموس  : از لغت نامه هاي فوت شده است، البته براي اين معني از شاهنامه شواهدي را ارائه داده است

/ تهمتن به يزدان نيـايش گرفـت  «و در خان چهارم رستم » جهان آفرين را ستايش گرفت/گرفت  پيروز گشتن نيايش
را بـه  » كـين «دانـد و ارجـاع ضـمير ايـن در      مـي  ايشان علت نيايش خدا را، در بيت بعد. »فزايش گرفتها  ابر آفرين
ـ  : دهـد  مي داراي وجهي نمي داند و گزارش -چنان كه بعضي تصور كرده اند -خروس اس ايـن نعمـت بـزرگ    بـه پ

  .)86: 1385برگ نيسي،(سجدة شكر به جاي آوريد و خداي آفرينندة جهان را ستايش كنيد
خواست از نمايش كـردن خـروس، بـه معنـي سرمشـق و راهنمـايي گـرفتن از آن، اشـاره بـه          «: گويد مي خالقي 

روش خود در سپيده دم ديو با خ] خروس[سحرخيزي و خداپرستي خروس دارد كه از آ فريده هاي اهورايي است و 
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هسـتي  (خـروس را نشـانه و دليـل    «: آيـدنلو پيشـنهاد ديگـري دارد   .)45: 1380خالقي،(گريزاند  مي تاريكي و خواب را
» بگيريد و خداوند را پرستش كنيد؛ به بيا ن ديگر خروس نمودي از قدرت يزدان و دليـل وجـود اوسـت   ) پروردگار

  . )45: 1382آيدنلو ،(
مـتن و گـزارش   ) 130: 1412مكـارم االخـالق،  (كنـد   مي اياتي كه از مقدس بودن اين پرنده حكايتبا توجه به رو
  .شود مي خالقي پيشنهاد

 برفت اَهـرمن را بـه افسـون ببسـت
 

 چو بر تيز رو بـارگي بـر نشسـت   
 زمان تا زمـان زيـنش  بــر سـاختي

  

  

ـــرتاختي   ــيش ب ـــرد گيت ــي گ  هم
  

 )1/36/27-28(
  :استقبل از بيت آمده 

  

 چن آن شاه پالوده گشت از بدي
 

  بـتـابيـد ازو  فــــرّه ايــزدي
                           )1/36/26( 

  

طهمورت به جنگ آهرمن شتافت و وي را به چاره جويي به بند آورد و بـر  »: گويد مي جويني  براي گزارش بيت
بـرگ نيسـي پيشـنهاد    . »گشـت  مـي  شد و گرد جهان مي سوارنهاد و  مي او كه مانند اسب تيزرو شده بود،گاه گاه زين

گيرد، يعني به افسوس بستن را در اين جا به معني با  مي را با توجه به بيت بعد به معناي دعا» افسون«ديگري دارد او 
ر او اهريمن را افسون كـرد و بـه اسـارت خـود د    «: دهد مي داند و گزارش مي دعا و عزايم اسير و گرفتار خود كردن

طهمورت بر پشت اهـريمن  «:خالقي نوشته است. )275: 1،ج  1382جويني،( »آورد و بر او همچون اسب تندرو سوار شد
  .)47: 1380خالقي،(» چنان نشست كه بر اسبي تيزرو 
  .شود مي پيشنهاد -كه از همه كامل تر است -براي اين بيت گزارش جويني

  :گيري نتيجه
مشخص گرديد كه هيچ كدام از  ش پادشاهي هوشنگ و طهمورت مشاهده شد،گونه كه در بررسي ابيات بخ همان

گرچه كتاب يادداشت هاي خـالقي مطلـق در كنـار    .شروح به تنهايي گزارش درست و كاملي از ابيات ارائه نكرده اند
كتـاب  تصحيح علمي شاهنامه كه از ايشان به چاپ رسيده راهنماي بسيار خوبي در فهم ابيات است، ليكن همين دو 

شود فهميد كه در راه رسيدن بـه   مي هم از نقص خالي نيست و –كه حاصل چهل سال شاهنامه پژوهي است  -وزين
دست نويس فردوسي و فهم درست آن چه شاعر نامي تـوس در ذهـن داشـته راه درازي مانـده اسـت كـه شـاهنامه        

  .پژوهان به كمك هم بايد آن را بپيمايند ان شاءاهللا

  :منابعفهرست 
  .، كتاب ماه ادبيات وفلسفه سال پنجم، بهمن و اسفند ماه»نقد شرح شاهنامه بهفر«). 1380.( سجاد آيدنلو،

  .سال سوم، شماره دوم ، نامه ايران باستان،»1مالحظاتي در باب يادداشت هاي شاهنامه« ).1382( _______
  .بنياد فارس شناسي:رازشي. تصحيح و تحشيه منصور رستگار فسايي. فارسنامه). 1374.(ابن بلخي

  .13،ش3س. فصلنامة زبان و ادب فارسي »ديو در شاهنامه«).1379.(برزگر خالقي،محمد رضا
  .فكر روز. تهران. شرح شاهنامه). 1385. (برگ نيسي، كاظم

  .هيرمند. تهران.شاهنامه فردوسي). 1380. (بهفر، مهري
  .توس.تهران. به كوشش ژاله آموزگار. مينوي خرد). 1348.(تفضلي،احمد

  .2، ش1، ايران شناسي، س» رسم خط شاهنامه«) 1368.(خالقي مطلق،جالل
  .،اردي بهشت ماه 2، ش7كيهان فرهنگي، س .»شاهنامة ديگران«).1369.(___________
  .بنياد ميراث فرهنگ ايران. ، نيويورك)شاهنامه 2و1ج( بخش يكم  .يادداشت هاي شاهنامه). 1380.(___________
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  .قطره. تهران.)پادشاهي منوچهر(داستان هاي نامور نامة باستان شاهنامه فردوسي )1383.(دبيرسياقي،محمد
  ).از سري پانزده جلدي. (دانشگاه تهران. تهران. لغت نامه). 1377. (دهخدا، علي اكبر

  .شاهنامه فردوسيانتشارات بنياد .  تهران.1دفتر. واژه هاي ناشناخته در شاهنامه). 1352(.رواقي، علي
 .روزبهان، چاپ اول: ، تصحيح جالل خالقي مطلق، تهرانشاهنامه). 1369. (فردوسي، ابوالقاسم
  .انتشارات دانشگاه تهران. تهران. 1ج.تصحيح وشرح عزيزاهللا جويني .شاهنامه )1382.(___________

  .سمت، چاپ پنجم: ،تهران1، جنامه باستان) 1385(كزازي، ميرجالل الدين، 
  .سازمان اسناد ملي ايران.تهران.به اهتمام علي مير انصاري. پژوهشي در شاهنامه در شاهنامه). 1375.(كريمان، حسين

  .انتشارات معين. تهران. واژه نامك). 1386.(نوشين،عبدالحسين


