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Abstract
Shabrangnameh, after Shahnameh, is one of the most important epic works from
unknown poet, which is probably written in the sixth century. It is about the revenge of
Shabrang, the boy of Deev-e Sepid (the White Demon), from the Rostam and Iranians.
Shabrang, when was informed of the death of his father by Rostam, was seeking
revenge on Iranians. At first, he killed Owlad, the ruler of Mazandaran and since he is
not self-sufficient, his mother Mahyar sits on the throne of Mazandaran. Then,
according to the order of the mother, he went to Iran to retaliate, and after many wars
and escapes, he was defeated by Iranians, and fled to Turan. His mother, Mahyar, after
being captured, became the wife of Bahram Goodarz. This collection, recently revised
by AbolFazl Khatibi and Gabrielle van den Berg wisely, contains interesting subjects in
the epic literary range. Despite the careful consideration of the correctors, it seems that
there are some shortcomings or omissions in the recording and writing of some of the
verses in this work that the author has tried to offer a more precise recording of such
distortions with a critical view, by referring to the version of the alternatives and other
related resources. In the end, some of the vagueness of this work is also mentioned.
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چکیده
شبرنگنامه از سرایندهای ناشناس و یکی از منظومههای پهلوانی مهم پس از شاهنامه است  .ایت اثتر کته گویتا در ستد
ششم سروده شده اس

دربار کی ستانی شبرنگ ،پور دیو سپید ،از رستم و ایرانیتا ستن میگویتد .شتبرنگ پتس از

اینکه درمییابد رستم پدرش را کشته اس  ،درپی کی خواهی از ایرانیا برمیآید .او ابتدا اوالد ،فرمتانروای مازنتدرا  ،را
میکشد و چو خود فرهمند نیس  ،مادرش مهیار بر تن

سلطن

مازندرا مینشیند .سپس بنتابتر فرمتا متادر بترای

کی خواهی ،روانة ایرا میشود و پس از جنگ و گریزهای بسیار با ایرانیا شکست

میختورد و بته تتورا میگریتزد.

مادرش مهیار نیز پس از اسارت ،ز بهرامِ گودرز میشتود .ابوالفضت خطیبتی و گابریلته وا د بتر

ایت منظومته را

بهتازگی بهشکلی عالمانه تصحیح کردهاند .ای اثر دربردارند ب مایههای نغزی در گستر ادب حماستی است  .بتاوجود
دق

نظر تصحیحکنندگا شبرنگنامه ،به نظر میرسد در ضبط و نویست

لغزشهایی راه یافته اس  .نگارند ای پژوه

برختی از ابیتات ایت منظومته ،کاستتیها یتا

میکوشد با دیدی انتقادی و با مراجعته بته نستنهبدلها و دیگتر منتاب

مرتبط ،نویس های پیشنهادی سازوارتری را ارائه دهد .در پایا نیز به برخی از ابهامهای ای منظومه اشاره میشود.
واژههای کلیدی
شبرنگنامه؛ تصحیح و شرح ابیات
1ـ مقدمه
شبرنگنامه ،از منظومههای پهلوانی پس از شاهنامه ،با زبانی فنیم و استوار در  2877بی

سروده شده اس  .نویسنده در

ای اثر ،کی خواهی شبرنگ ،پور دیو سپید از خاندا رستم را بهخوبی به تصتویر میکشتد .نشتانههایی وجتود دارد کته
تأیید میکند شبرنگنامه و فرامرزنامة کوچک از یک ستراینده است ؛ زیترا هتم در که تتری نستنة شتبرنگنامه ،متت
 دانشیار زبا و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز ،ایرا
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فرامرزنامة کوچک آمده و هم در هر دو منظومه اشاره شده اس
همچنی فرامرزنامة کوچک تنها متنی اس

که منب منثور آنها ،نامة خسروا آزادسرو بتوده است .

که به دو رویداد مهم شبرنگنامه یعنی کشتهشد فراسا دیو و استارت فراهتا

دیو اشاره میکند (شبرنگنامه :1395 ،سی و دو) .غفوری نیز ای موضوع را بعید نمیداند که سرایند هتر دو منظومته یتک
شنص باشد (غفوری)58-56 :1395 ،؛ چنانکه ننستی بار دوبلتوا شتبرنگنامه را بنشتی از فرامرزنامته دانست  .غفتوری
افزو بر بیا نکتههای یادشده ،به ای موضوعها نیز توجه دارد که قهرما اصلی شبرنگنامه فرامرز است

نته رستتم و تنهتا

فرامرز میتواند گرز شبرنگ را که رستم به میا یال ایرانی انداخته بود ،باالی سر برد .البتته ابوالفضت خطیبتی بتا مقایستة
سبک و زبا دو منظومه ،آنها را از دو سرایند منتلف میداند (شبرنگنامه :1395 ،سی و پنج).
اکبر نحوی در مقالهای مفص با استناد به ابیاتی از فرامرزنامة کوچک ای موضوع را تبیی میکند که ایت منظومته از
رفی الدی مرزبا فارسی ،شاعر سد ششم اس
اما دربار سراینده و زما سرای

که حدود سال  555ای منظومه را سترود (نحتوی)136-119 :1381 ،؛

شبرنگنامه هنوز چند و چو بسیاری مطرح است  .خطیبتی معتقتد است

شاهنامهخوا کراتی در سد دهم منظومة سامنامه را از روی منظومة همای و همایو خواجوی کرمانی ساخ

خواجتوی
و ستپس

اشعاری دربار سام از خود یا شاعر دیگری به آ افزود؛ بنابرای او بر آ اس

که ای شنص دو منظومة شتبرنگنامه و

فرامرزنامة کوچک را که گویا هر دو در سد ششم سروده شده ،به خود نسب

(خطیبی .)98-55 :1395 ،صفا

نیز ای منظومه را متعلق به سد ششم و پی

از حملة مغول میداند (صفا.)323 :1352 ،

درمجموع شبرنگنامه منظومة درخور توجهی اس
بر

داده اس

که در برخی از طومارهای نقالی نیز روایاتی از آ آمتده (وا د

و خطیبی )1062-1058 :1390،و چنانکه خطیبی یادآور شده اس  ،هم ازنظر کهنگی زبانی و هم ازنظر نمود انتواع

دیوها در ای منظومه ،درخور توجه اس

(شبرنگنامه :1395 ،چه و هف ).

1ـ 1خالصة شبرنگنامه
پس از کشتهشد دیو سپید ،زنی ماهیار یا مهیار نام از تبار شاه مازندرا از دیو سپید در مشکوی

بتاردار بتود .اوالد

درپی کشت ای ز برآمد؛ اما مهیار به غاری پناه برد .پس از مدتی شبرنگ از او زاده شد .شبرنگ با آگاهشتد از اینکته
رستم پدرش را کشته اس  ،درپی کی خواهی از ایرانیا برآمد .او ابتدا اوالد را کش
مهیار بر تن

سلطن

و چو خود فرهمند نبود ،مادرش

مازندرا نشس  .شبرنگ بنابر فرما مادر برای کی خواهی روانة ایرا شد .کاووس ،شتاه ایترا ،

رستم را به یاری طلبید و بعد از جنگ و گریزهای بسیار ،سرانجام شبرنگ به تورا گرین
دوباره رویاروی ایرانیا قرار گیرد .در ای میا مهیار ،مادر شبرنگ به دس

تا با سپاهی از هند و چتی

ایرانیا اسیر شد و بهترام گتودرز بته او دل

داد و او را به زنی گرف .
1ـ 2پیشینة پژوهش
دربار شبرنگنامه آثار چندانی منتشر نشده اس  .ننستی بار شارل ریو ضم معرفی نستنهای از شتاهنامه در متوز
بریتانیا ،یادآور شد که در ادامة ای نسنه ،داستا شبرنگ و چند منظومة حماسی دیگر وجتود دارد .ستپس صتفا برپایتة
آنچه ریو آورده بود ،ای منظومه را در چند سطر معرفی کرد و سرانجام گابریله وا د بر

هم بهطتور گستترده در دو

مقاله ای منظومه را بررسی و سه نسنة دیگر از ای منظومه و برخی روایات دیگتر آ را در طومارهتای نقتالی معرفتی
کرد (شبرنگنامه :1395 ،بیس

و دو).

در تحلی ای منظومه ،ننستی بار گابریله وا د بر

دو مقاله دربار شبرنگنامه نوش

که با همکتاری ابوالفضت
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خطیبی ،خالصة آنها در مقالة «شبرنگنامه» در دانشنامه زبا و ادبیات فارسی منتشر شد (وا د بتر  ،خطیبتی:1390 ،
 .)1064-1055ای مقاله معرفی کوتاه شبرنگنامه و بررسی روایات عامة آ در طومارهای نقتالی است  .خطیبتی نیتز در
ادبی سه منظومة پهلوانی در قر دهم :فرامرزنامه کوچک ،شبرنگنامه و سامنامه» ،به ایت نکتتة

مقالهای با عنوا «سرق

(خطیبی:1395 ،

مهم اشاره کرد که خواجوی شاهنامهخوا کراتی در سد دهم ،ای سه منظومه را به نام خود کرده اس

 .)68-55غفوری نیز در مقالهای با عنوا «شبرنگنامه و بررسی ویژگیهتای استاطیری و ادبتی آ » برختی زوایتای ایت
منظومه را تحلی کرده اس ( .غفوری .)73-53 :1395 ،سجاد آیدنلو نیز در مقالهای بتا عنتوا «نقتد و تحلیت تصتحیح
شبرنگنامه ،داستا رستم و پسر دیو سپید» ضم معرفی شبرنگنامه ،پیشنهادهایی را دربار نویست
ابیات ای منظومه یادآور شده اس
شنصی
اس

(آیدنلو .)29-1 :1397 ،آیدنلو در مقالة دیگری نیز بتا عنتوا «جامهتای ویتژ چنتد

داستانی و تارینی در متو ایرانی» ،اشارهای به یکی از ابیات شبرنگنامه داشته اس

بدیهی اس

و ضتبط برختی از

(هما .)11 :1396 ،

در ای جستار ،بی هایی غیر از آنچه در آثار یادشده واکاوی شده اس  ،بررسی و نقد میشتود .گفتنتی

بنیاد ای پژوه

برپایة مت شبرنگنامة ویراستة ابوالفض خطیبی و گابریله وا د بر

اس .

2ـ نقد و بررسی
پیشتر ابوالفض خطیبی در کنار خالقی مطلق و امیدساالر در تصحیح مت منقح شاهنامه سهیم بوده اس  .او بته پشتتوانة
آ تجربة موفق ،در کنار گابریله وا د بر  ،شاهنامهپژوه دانشگاه لید  ،شبرنگنامه را بهشک بسیار علمتی و نگتاری
تصحیح کرده اس  .آنا در ای تصحیح ،هم نسنهبدلها را در پاورقی آوردهاند و هتم هرجتا چتارهای نبتوده است

بتا

تصحیح قیاسی کوشیدهاند ابیات نابساما را تا حد ممک ساما بنشند .همچنی در پایتا بتا آورد لغتات و ترکیبتات
برگزیده و نمایه ،کار را بر پژوهشگرا ادب حماسی آسا کردهاند؛ ضم آنکته مقدمتة فاضتالنة ابوالفضت خطیبتی بتر
شبرنگنامه نیز بر شکوه کار ایشا افزوده اس  .البته بدیهی اس
پی

که در هر کار پژوهشی گاهی ممک اس

لغزشهتایی

آید و چهبسا نقد و بررسی ای لغزشها به پیراستهترشتد متت نهتایی شتبرنگنامه میانجامتد؛ برختی از نکتتهها
نیس  .در ذی بته برختی از ایت پیشتنهادها اشتاره

رویکرد استحسانی دارد و دیدگاه مصححا در ای ابیات ،نادرس
میشود.
بگویـــــد مـــــ از بـــــو زابلســـــ ا
بــــر ر ز بــــی و بکــــار بــــه خــــو

چنـــــی نـــــامور کشـــــور گلســـــ ا
نابکـــار نـــوبـــهنـــو

چنـــی گویـــد

(شبرنگنامه)37 :1395 ،

آیدنلو ضم درس دانست نویس
به نظر نگارنده ،تنها نویس

درس ِ واژه در بی

علف هرز ،واژهای شاهنامهای اس
بدیهی اس

«خو» یادآور میشود که ضبط «جو» نیز نادرس
منظور« ،جو» اس

(هما )؛ اما باید توجه داش

نیس

(آیدنلو)15 :1397 ،؛ امتا

نه «خو»؛ آیدنلو یادآور میشود که «خو» بته معنتای
که ترکیب «به خو کاشتت » معنتای درختوری نتدارد و

علف هرز ،گیاهی خودرو و ناسودمند اس ؛ بنابرای آ را نمیکارند .درواق مراد شبرنگ ای اس

کته زابلستتا

را به کی پدر با خاک یکسا خواهد کرد و به تعبیر امروزی آ را شتنم خواهتد زد و در آ بته کشتاورزی و کاشت
میپردازد؛ بنابرای چنانکه در هر پنج نسنة شبرنگنامه نیز آمده ،نویس
اس  .نگارنده افزو بر مثالهای آیدنلو در تأیید نویس

«جو» درس

اس

«جتو»

و به تصحیح قیاسی نیتازی نبتوده

«جو» (هما ) ،به نمونة دیگری نیز در تتاریخ جهانگشتای جتوینی در
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تأیید ضبط «جو» اشاره میکند؛ بدیهی اس

و زراع

وقتی سن از کش

در ویرانههای یک شتهر است  ،متراد علتف هترز

نیس

و یکی از محصوالت کشاورزی اس ؛ برای مثال در عهد مغول چو نیشابوریا  ،تغاجار ،دامتاد چنگیزختا را کشتتند،

«تمام

خلق را که مانده بودند از ز و مرد به صحرا راندند و به کینة تغاجار فرما شده بود تا شهر از خرابی چنتا کننتد کته

در آنجا زراع

توا کرد و تا سگ و گربة آ را به قصاص نگذارند» (جوینی.)130 :1385 ،
***
بخــــواهی ازیــــ ســــگ ی ناامیــــد

مگــــر کــــی ارزنــــگدیو ســــ ر

(شبرنگنامه)1015 :1395 ،

ضبط «ناامید» در ای بی

درس

درماندگی هستند ،بهناچار دس

در بتافتی آمتده است

نمینمایتد؛ زیترا ایت بیت

کته شتبرنگ و فراهتا در اوج

یاری بهسوی فراسا دراز میکنند و رستم در اوج کامروایی اس :

چــو دیــو گــرا شــد ســوی خیمــه بــاز

دو بهـــــره نبـــــد لشـــــکر ســـــر راز

چــه کشــ ه چــه ا کنــده بــر دشــت خــوار

بپیچیــــــد از

دیــــــو مردارخــــــوار

نــه کهمــاز یــ بــد نــه جنگــی بهــور

نــه مــرد و نــه ســاز و نــه تیــ و نــه بــور

بـــه هرجـــا دلیـــری همـــه کشـــ ه دیـــد

زمــی را بــه مرجــا بــر غشــ ه دیــد...

از ای رو نویس

(هما )97 :

«ناامید» در اینجا هیچ جایگاهی ندارد و به نظتر میرستد کته ضتبط «باامیتد» درست تر باشتد یتا

«بدامید» که در یکی از نسنهها آمده اس .
***
ــــاده ســــر و گــــرد و یــــا بــــود

بـــه هـــر ســـو د بـــاد و کوپـــا بـــود

(هما )128 :

به نظر میرسد «بادِ کوپال» درس تر باشد؛ به ای معنا که کوپال چنا محکم بر سر و گرد و یال یال فرود میآمتد
که بهسبب آ و با شکافت هوا ،گویی زوز باد به گوش میرسید؛ چنانکه در شاهنامه در داستا رستتم و استفندیار نیتز
«باد گرز» به کار رفته اس :
«کجـــــا دیـــــدهای رز جنگـــــاورا

البته ممک اس

ضبط فعلی بی

هم درس

کجــــا یــــا ی بــــاد گــــرز گــــرا »

باشد؛ به شرطی که «واو» معادل کسره گرفته شود؛ چنانکه گویتا گتاهی

در شاهنامه نیز ای نکته نمود یافته اس :
اگـــر یادگـــار اســـت ازو مـــاه و مهـــر

بکــو

و بــه رنــ ایــ منمــای چهــر
( ردوسی ،1389 ،د )89 :1

جوینی در همی راستا معتقد اس

که «واو در ماه و مهتر بتهجتای کستر اضتافه میباشتد کته ختاص یتک حتوز

جغرافیایی بوده و در نسنة فلورانس و لنینگراد کراراً دیده شده اس » (هما  :1391 ،ج .)389 :1
***
چـــو وســـمه بـــه دنـــدا ســـو ار زد

تصحیحکنندگا دربار ای بی

بـــــه پیشـــــانی دیـــــو خونخـــــوار زد

گفتهاند که «در شبرنگنامه بی هایی هم هس

(شبرنگنامه)117 :1395 ،

که به گما ما در برخی واژههای آ
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تصحیف رخ داده اس  ،ولی ما نتوانستیم صورت اصلی را بیابیم» (هما  :هفتاد و سه) .البته به نظر میرسد معنتای بیت
و تصحیفی رخ نداده اس ؛ زیرا رسم به وسمه کشید ابرو برای مردا نیز در عهد قدیم رایج بتوده است :

روش اس

وقتی قراخا کما را تا آخری حد کشید ،طوریکه ته تیر (دندا سوفار) با ابتروی او (وستمه بته عالقتة مجتاورت در
معنای ابرو) مماس شد ،تیر را پرتاب کرد و بر پیشانی دیو غوچی زد.
***
ز خـــو بســـ ه بـــر دیـــو جنگـــی نگـــار

ز کلـــــ

دلیـــــرا خنجـــــر گـــــ ار
(هما )148 :

آیدنلو باتوجهبه ضبط «سوار» در نسنة «آ» ،دور نمیداند که «نگار» در اص «سِوار» به معنای یاره و زیور بوده باشتد
که بهسبب دشواری در نسنة «ل»« ،سَوار» خوانده شده و در نسنههای دیگر به نگار تبدی شده است

(آیتدنلو:1397 ،

« .)22سِوار» واژهای که اس ؛ اما به نظر نگارنده در ای بی « ،کلک» بهجای «سِوار» بیشتر با «نگار» به معنای «نقت
دارد و نویس

نگار» مناسب

و

«نگار» ارجح اس ؛ ضم آنکه «نگار» نیز واژهای شاهنامهای و که اس .
***

چــو مرغــا بــه بهــرا یــ خــو گر ــت

بـــدو شـــاد گشـــت و بـــدو بـــو گر ـــت
(شبرنگنامه)237 :1395 ،

ای بی

نیز ازجمله ابیاتی اس

که تصحیحکنندگا معتقدند تصحیفی در آ رخ داده و نتوانستهاند صورت اصتلی را

بیابند (هما  :هفتاد و سه) .به نظر میرسد هما ضبط نسنة اساس (به بهرام آ گور چو خو گرف ) صتحیح باشتد و
نیازی به گنجاند نسنهبدلها در مت نبوده اس  .اگر ضبط یادشده را که در نسنة اساس آمده در نظر بگیتریم ،معنتای
بی

روش اس

و گور استعاره از مهیار ،بانوی بهرام گودرز اس ؛ چنانکته در شتاهنامه نیتز گتور در معنتای شتکار و

بهطور پنهانی در معنای معشوق (گردآفرید) آمده اس :
نیامـــد بـــه دامـــ بســـا تـــو گـــور

ز چــــنگ رهــــایی میــــابی مشــــور
( ردوسی ،1389 ،د )134 :2

با طرح یک نکته ای موضوع بیشتر قوت میگیرد؛ چنانکه تصحیحکنندگا خود یتادآور شتدهاند ،یکتی از الگوهتای
مهم برای سرایند شبرنگنامه ،ساختار داستا رستم و سهراب بوده اس

(شبرنگنامه :1395 ،پنجاه و هشت ) و از ایت

روی همانطور که در داستا رستم و سهراب بهطور ضمنی گردآفرید بته گتور تشتبیه شتده است  ،در شتبرنگنامه نیتز
شگرف ننواهد بود که گور استعاره از مهیار باشد .ازسوی دیگر اگر ضبط کنونی بی
گرف ) که در نسنهبدلها آمده اس

(چتو مرغتا بته بهترام یت ختو

در نظر گرفته شود ،باز به نظر میرسد معنا روش است

و نیتازی بته «مرغت یتا

مرغول» خواند «مرغا » (هما  :هفتاد و چهار) نیس ؛ بهویژه که در شبرنگنامه هیچجا اشاره نشده کته موهتای مهیتار
مجعد بوده اس  :مهیار که شاه مازندرا بود و برای خود کبکبه و دبدبه و کترّ و فترّی داشت  ،حتال از روی ناچتاری،
چونا مرغی اهلی با بهرام خو گرفته بود.
***
زمــی و گیــا گشــت چــو لعــ پــا

عقــیقش همــه ســنگ و مرجــانش خــا
(هما )96 :

باتوجهبه واژههای «لع  ،عقیق ،سنگ و مرجا » در بی  ،چنی به نظر میرستد کته همتا ضتبط «زمترّد» در نستنة
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اساس درس

باشد و نیازی به تصحیح قیاسی آ به «زمی » نیس ؛ زیرا زمرد ،هم با دیگر واژههای بیت

(لعت  ،عقیتق،

سنگ ،مرجا ) تناسب بیشتری دارد و هم «زمرّدگیا» ،معنایی روش دارد :گیاها سبزِ مانند زمرّد بهسبب ختو کشتتهها،
باتوجهبه ضبط دیگر نسنهها «شاید صتورت اصتلی «ز مترده گیتا گشت

سرخ و لع پوش شد .البته آیدنلو معتقد اس

چو لع پاک» باشد ،یعنی :از خو مردگا «کشتگا پیکار» گیاها مانند لع کامالً سترخ شتده بتود» (آیتدنلو:1397 ،
 )21که آ هم درخور تأم اس .
***
بـــــه مازنـــــدرا کشـــــور ماهیـــــار

کـــه پوینـــد از ایـــدر چـــو بـــاد بهـــار

(شبرنگنامه)183 :1395 ،

در ای بی

«باد بهار» مشبهبه برای بیا سرع

که همی موضوع در بی

و تعجی اس

برپایة جستجوی نگارنده ،باد بهار در هیچ متنی مشبهبه برای تعجی و سرع
بهسبب ناگاه پدیدارشد و خوشدرخشید و دول
ابرهای بهاری ناگاه پدیدار میشوند و بهسرع

و تعجیت قترار میگیترد.

و جالب اینکه مشبهبه واق شد «ابر بهار» در

او ده سوار /بیامد به کردار ابتر بهتار» (همتا  )141 :و ایت  ،تأییتدی بتر

پیشنهاد نگارنده اس ؛ البته سجاد آیدنلو ،برخالف نگارنده ،معتقد اس
نیز بهتر اس

چو «باد بهار» در دو بیت

دیگتر در جایگتاه مشتبهبه

«ابر بهار» به «باد بهار» ،تغییر یابد (آیتدنلو)22 :1397 ،؛ امتا چنانکته

گفته شد ،در حد جستجوی نگارنده ،در هیچ متنی «باد بهار» مشبهبه برای تعجیت و سترع
گستر متو  ،ازجمله شاهنامه که الگوی سرای

شبرنگنامه بوده اس  ،برای بیا سرع

قرار گرفته اس  .در نمونة زیر ابر بهار مشبهبه برای سرع

نبتوده است ؛ امتا «ابتر بهتار» در

و تعجیت بستیار در جایگتاه مشتبهبه

یا بارش رگباروار و سری اس :

ز کـــوه انـــدر مـــد چـــو ابـــر بهـــار

گر ـــــه تـــــ زا را بـــــر کنـــــار

پش شــــا رســــ گــــرزدار

دو رســـــنگ برســـــا ابـــــر بهـــــار

 ...پــــ

همـــی گـــرز باریـــد همچـــو تگـــر
 ...چــو بــاد از بــر

کته

و بهشکلی رگباروار بتارا زا میشتوند و زود از گستتر آستما ناپدیتد

خود شبرنگنامه نیز آمده اس « :خود و نامور خوی
برای بیا سرع

نبوده است ؛ بلکته «ابتر بهتار» است

مستعج بتود  ،مشتبهبه بترای سترع

میشوند؛ بنابرای ضبط سه نسنة «ل ، ،م» که «ابر» آورده ،درس تر اس

و تعجی آمده ،در ای بی

 2154نیز دیده میشود؛ امتا

همــی چــا چــا

تیــر بــارا گر ــت

مــد از خــود و تــر

کمـــا را چـــو ابـــر بهـــارا گر ـــت
( ردوسی ،1386 ،ج 176 :1؛ هما  ،ج 296 :3؛ هما  ،ج )30 :5

***
رخ شــــاه و لشــــکر پر ژنــــگ شــــد

وزو لشــــکری جملــــه دل نــــگ شــــد
(شبرنگنامه)199 :1395 ،

در سه نسنه ازجمله نسنة اساس ،نویس

«از رنک» (از زنگ) آمده اس

تصحیح قیاسی آ به «آژنگ» نیازی نباشد و بهتر اس
ای توضیح که «رنک» ،تصحیف «زنگ» اس
شاهنامه نمود دارد:

و به همی سبب به نظر میرستد کته بته

هما ضبط نسنة اساس و دو نسنة دیگر در نظر گرفته شود؛ بتا

و زنگ به معنای غم و غصه و انتدوه ،هتم در متتو کالستیک و هتم در
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از ابـــــر بهـــــاری بباریـــــد نـــــ
کـــ کـــه رمایمـــت

ولـــیک تـــو

ز روی زمــــی زنــــگ بــــ دود و غــــ
( ردوسی ،1389 ،د )4 :3
یکــــی تــــا ز د زنــــگ ب دایمــــت
(ابیالخیر)669 :1377 ،

بنابرای معنای بی

چنی اس  :وقتی زنگی از اسپ افتاد و بیهوش شد ،سپاهیا ِ مهیار پتر از غتم و غصته و دلتنتگ

شدند.
***
همــــه کوهــــة زنــــدهپیال درخــــت

بیاراســـ ه ســـربـــهســـر تـــاج و تخـــت
(شبرنگنامه)222 :1395 ،

مصراع ننس

معنای درخوری ندارد و پیشنهاد میشود ضبط سه نسنه ازجملته نستنة استاس (ز رخت ) در نظتر

گرفته شود که هم مفید معناس

(به معنای بار و بنه) و هم در کنار تاج و تن

ســـپار بـــه تـــو تـــاج و تخـــت تـــو را

در شاهنامه نیز به کار رفته اس :

همــــا ا ســــر و گــــن و رخــــت ورا
(دهخدا :1377 ،ذی رخت)

منــــوچهر و ســــل جهــــانگیر کــــو

میــــا گیر ی یــــ  ،میــــا گیر کــــو
(شبرنگنامه)230 :1395 ،

در شبرنگنامه ضربالمث های بسیاری آمده و خطیبی نیز در دیباچة کتاب به برخی از آنها اشاره کرده اس
شص

و سه)؛ بنابرای ممک اس

ضبط نسنة اساس (میتا بنتد و یکیتک بته بتاال بترو) ارجتح باشتد .در صتورت

درس بود ای ضبط ،معنای ای نویس
برو باال» .حال در ای بی

به ای تعبیر امروزی نزدیک اس

که گاه در مثالی میگوییم« :همی را بگیر و

نیز شاعر میگوید از منوچهر و سلم بگیر و برو باال (در احوال دیگر شاها و پهلوانا ِ پس از

ای دو نیز تأم ک ) ،ببی کدام یک اکنو زندهاند؛ بنابرای به ای دنیا نباید دل بس  .گفتنی اس
جای دیگری از شبرنگنامه نیز آمده اس
و چس

(همتا :

و گواهی بر تأیید ای نویس

و همه شیر گو (هما  .)41 :سجاد آیدنلو بهدرستی ،نویس

کته همتی تعبیتر در

اس  :پدر بر پدر تا به گرشاسپ زو /همه گترد
درس

مصتراع ننست

را «پتدر بتر پتدر تتا بته

گرشاسپ رو» دانسته که معادل تعبیر مصراع منظور اس « :در برخی نستنههای شتاهنامه پتس از متر

زوِ طهماستپ،

سرنویس و ابیاتی دربار پادشاهی گرشاسپِ زو افتزوده شتده کته پستر زوِ طهماستپ بتود .ایت گرشاستپ ربطتی بته
گرشاسپ ،جها پهلوا نامدار و نیای رستم ندارد و از همی روی ضبط گرشاستپ زو درست

نیست

و بایتد صتورت

«رو» را از نسنة «م» به مت برد؛ یعنی نیاکا رستم را پدر بر پدر تا گرشاسپ بررسی ک و ببی » (آیدنلو.)17 :1397 ،
اشکال قافیهای هم که پدید میآید ،چنانکه خطیبی خود در پی گفتار یادآور شده (شبرنگنامه :1395 ،چهت و نته)،
در شبرنگنامه بیسابقه نیس .
***
بــــه هــــامو خرامیــــد دیــــو نهنــــگ

همـــا گـــرزة گـــاوپیکر بـــه چنـــگ

خروشـــا در مـــد بـــهســـا نهنـــگ

همـــا گـــرزة گـــاوپیکر بـــه چنـــگ
(هما  22 :و )64

اینکه شبرنگ ،پور پتیار دیو سپید ،گرز گاوپیکر یا گاوسر در دس

داشته باشد ،شگرف و درخور تأم است ؛ زیترا
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گرز گاوپیکر بهنوعی توتم ایرانیا و جنگافزار ویژ پهلوانا اژدرک
اوستا ،گرز گاوسار فریدو سالحی خجسته و فیروزیبن
و در آینده نیز به دس

گشتاسپ رسیده اس

سوشتیان

اس

اس « :مطتابق روایتات کهت ایرانتی متذکور در

که پس از او به شتهریارانی دیگتر چتو کینسترو و

موعتود خواهتد رستید تتا بتا آ دروغ را از جهتا برافکنتد»
کته در آخرالزمتا بعتد از

(سرکاراتی .)381 :1385 ،در دادستا دینیگ نیز از «گرز گاوسار» گرشاسپ سن رفته اس

بندگسلید ضحاک ،گرشاسپ او را با گرز گاوسارش از بتی میبترد (همتا  .)121 :از ایت رو نبترد شتبرنگ بتا گترز
گاوپیکر علیه ایرانیا شگرف اس ؛ بهویژه وقتی در همی منظومه میبینیم گرز فرامرز ،پهلوا محتوری شتبرنگنامه نیتز
(شبرنگنامه .)70 :1395 ،بنابرای شاید ضبط نسنة اساس (دیوپیکر) ،ارجح باشد؛ اما نکتته اینجاست

گاوسر اس

کته

رستم در جایی دیگر در شبرنگنامه« ،گرز گاوسر» را از چنگ شبرنگ میرباید و در آ بی  ،گرزگاوسر در محت قافیته
قرار میگیرد .در ای بی

ضبط «دیوپیکر» بهسبب اخالل در وز  ،گرهی نمیگشاید:

بیازیـــــد چنـــــگ

یـــــ پرهنـــــر

ربـــــود از کفـــــش گـــــرزة گاوســـــر
(هما )64 :

بنابرای باتوجهبه اینکه در روند داستا  ،رستم گرز شبرنگ را در میا پهلوانا ایرا میافکند تتا زورآزمتایی کننتد و
تنها فرامرز میتواند آ را باالی سر برد (شبرنگنامه )78 :1395 ،احتمال دارد که ابتدا شتبرنگ بته شتیوهای کته در متت
نیامده ،گرز گاوسر را از ایرانیا ربوده و سپس ای گرز از رستم به فرامرز رسیده اس ؛ اما در هر حال گترز گاوستر یتا
گاوپیکرِ شبرنگنامه یکی از شگرفیهای ای منظومه اس ؛ مگر اینکه ضبط نسنة اساس (دیوپیکر) را برگزینیم.
***
برازنـــــــدة گـــــــرز گرشاســـــــپی

گســـــــارندة جـــــــا طهماســـــــپی
(شبرنگنامه)41 :1395 ،

برپایة جستجوی نگارنده در متو گذشته ،هیچ نشانی از جام طهماسپی پی
شبرنگنامه) یاف

نشد؛ از ای رو شگرف و تأم برانگیز اس

از سد ششم (ستد احتمتالی سترای

که جام طهماسپی چه ویژگی خاصی داشتته کته در ستد

ششم چنا مشهور بوده که در شبرنگنامه آمده اس ؟ آیدنلو معتقد اس

جام طهماسپی در بی

یادشده بیاصال

اس

و فقط برای قافیهسازی با گرز گرشاسپی به کار رفته و در معنای عام ،ساغر بستیار بتزر

و شتاهانة بادهگستاری است

(آیدنلو)11 :1396 ،؛ باتوجهبه سبک فاخر شبرنگنامه و استادی شاعر آ  ،دور از نظر اس

که جام طهماسپی فقط بترای

پرکرد قافیه آمده باشد .به نظر نگارنده ،آنچه دربار جام طهماسپی در بی
نیس  .ننس

آنکه «طهماسپ» را تصحیفی از «گشتاسپ» بتدانیم کته جتامی مشتهور داشتته است ؛ بتهگونتهایکته در

ارداویرافنامه نیز از آ یاد شده اس
بشس

یادشتده میتتوا گفت

از دو حتال ختارج

و ویراز با نوشید سه جام گشتاسپی به عروج دس

مییابتد« :ویتراز ستر و تت

و جامة نو پوشید و با بوی خوش خود را خوشبو کرد .پس بر تنتی شایسته ،بستری نو و پاک گستردند .بر گتاه

و بستر پاک نشس

و درو یش

و روا ها را به یاد آورد و خوراک خورد .پس دستورا دی سته جتام زریت متی و

منگ گشتاسبی پر کردند .یک جام برای اندیشة نیک ،دودیگر برای گفتار نیک و سدیگر برای کردار نیک به ویتراز فتراز
دادند .او می و منگ بنورد ،هوشیارانه باج بگف
وجه دوم ای اس

و بر بستر بنف » (ارداویرافنامه.)48-47 :1386 ،

که شاید مراد از طهماسپ ،شاه طهماسپ صفوی باشد .خواجوی شتاهنامهخوا کراتتی در ستد

دهم سه منظومة سامنامه ،شبرنگنامه و فرامرزنامة کوچک را به نام خود انتحال کترد و ابیتاتی را نیتز ختود یتا شتنص
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یادشده با آورد جام طهماسپی ،خواسته خودشتیرینی کنتد و بتا

دیگری به ای منظومهها افزود؛ شاید ای شاعر در بی

آورد نام طهماسپ در کنار گرشاسپ ،از مدح خود طرفی بربندد .البته ای نکته گفتنتی است

کته شتاه طهماستب اول

نشا میداد که مردی دیندار و پایبند به تکالیف و فرایض دینی است  .اگرچته متذهب شتیعه در زمتا پتدر او متذهب
رسمی شد ،استقرار و گسترش آ در دور شاه تهماسب انجام گرف

(سیوری .)57 :1387 ،ازسوی دیگر چندی بتار از

راهداد مطربا به دربار و اجرای موسیقی توبه کرد که به «توبة نصوح شاه طهماسپ» معروف شتد؛ هرچنتد در دور او
انواع موسیقی رایج بود (میثمی .)147-141 :1384 ،نکتة مهمتر اینکه «شاه طهماسب اول دستتور داد درختتا تتاک را از
ریشه درآورند تا اینکه کسی در ایرا شراب درس

نکند .ای کار مردم ایرا را در زمستا بترای تهیتة غتذا در مضتیقه

قرار داد» (فلسفی .)39 :1347 ،از ای رو نسب داد جامی خاص به چنی پادشاهی چندا معمول نیس ؛ جز اینکه بعد
از مر

او بهسبب اقتدارش ،جامی به او نسب

داده شده باشد و یا مراد ،شتاه طهماستپ دوم باشتد کته بیشتتر ،پادشتاه

صوری عهد صفویه بوده و در شرابنواری و عیاشی دستی داشته اس .
اگر ای بی

اصی باشد و برافزود خواجوی شاهنامهخوا کراتی نباشد و «جام طهماستبی» نیتز بته جتام شتاه طهماستب

صفوی اشاره داشته باشد ،باید در سرای

شبرنگنامه در سد ششم تردید کرد و آ را منظومهای متعلق به سد دهتم بته بعتد

دانس ؛ چنانکه آیدنلو نیز باتوجهبه برخی نشانهها ،در تعلق ای منظومه به سد ششم تردید دارد (آیدنلو.)9-5 :1397 ،
***
زواره رامــــرز هــــرک

کــــه هســــت

درودی ده و نیـــــ بگشـــــای دســـــت
(شبرنگنامه)43 :1395 ،

یکی از معانی «دس

گشاد » ،آماد اقدامشد  ،شروعکرد و قیامکرد اس

(دهندا :1377 ،ذی دست گشتاد ) و

در شاهنامه نیز در همی معنا به کار رفته اس :
تـــو گف ـــی دو پی انـــد هـــر دو ژیـــا

گشــاده بــه کــی دســت و بســ ه میــا
( ردوسی ،1389 ،د )149 :1

ای بی

در جایی آمده اس

که کیکاووس نامهای به رستم و دیگر سیستانیا مینویسد و از آنهتا در برابتر شتبرنگ

یاری میخواهد.
به نظر میرسد ضبط «تیز» بهجای «نیز» در معنای «سری و در دم» ارجح باشد؛ به ای معنی که کیکتاووس بته بیتژ
میگوید بعد از سالم و احوالپرسی با سیستانیا  ،زود دس

به کار شو و تعل منما و آنها را برای رویارویی بتا شتبرنگ

بسیج ک ؛ شبیه همی مضمو در داستا رستم و سهراب در شاهنامه نیز آمده است

کته وقتتی کیکتاووس ،گیتو را در

طلب رستم برای رویارویی با سهراب میفرستد ،چنی میگوید:
بـــه گیـــو زمـــا گفـــت برســـا دود
نبایـــد چـــو ن دیـــ رســـ شـــوی

عنـــــا تگـــــاور ببایـــــد بســـــود
بـــــه زاو بمـــــانی وگـــــر بغنـــــوی

رســــی روز را بــــازگرد

بگـــویش کـــه تنـــگ انـــدر مـــد نبـــرد

اگــــر شــــ

***
جهــــــانی شــــــبا و کشــــــاورز را

(همـــــا  ،د :2

)142
بیــــاورده پیمــــوده ایــــ مــــرز را ( )
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یکــــی زابلــــی را دهــــ خنجــــری

چــــو هــــو برانــــد چنــــی لشــــکری
(شبرنگنامه)75 :1395 ،

مصححا بی

ننس

را ازجمله ابیات مبهمی دانستهاند که بهسبب تصحیف برخی واژهها ،معنای مفیتد فایتدهای از

آ برنمیآید و دستیابی به اص آ نیز ممک نیس ؛ اما باتوجهبه فضای حاکم بر بیت  ،ضتبط کنتونی دارای معناست :
رستم به شبرنگ میگوید لشکری از کشاورزا و شبانا آوردهای و ای مرز را پیمودهاند؛ م ای لشکر را با یک زابلتی
شکس

خواهم داد و چو گلة آهویی به عقب خواهم راند؛ همچنتی ضتبط نستنة «م» نیتز درختور تأمت است

«بیهوده» را بهجای «پیموده» ثب

کرده اس

کته

و مصححا البته آ را با تردید ،تصحیف «پیموده» دانستهاند؛ در حتالی کته
خواهم داد.

«بیهوده» ،نسب به «پیموده» ارجح اس  :لشکری که بیهوده اینجا کشانیدهای با یک زابلی شکس
***
که رزمـی شـد امـروز و یـ

گُـرد خاسـت

کــه تــا در جهــا در زمــی مــرد خواســت
(هما )76 :

سجاد آیدنلو معتقد اس

نویست

«گَرد »Gard/خواند؛ زیرا «در بی

«گُترد» در مصتراع ننست ِ بیت

بعد هم سن از رزم اس

یتادشتده ،نادرست

است

و بایتد ایت واژه را

نه ی  /گُرد و ای هم نشا میدهد که در بی

«گَرد خاست  :بلندشد غبار جنگ» باشد» (آیدنلو)20 :1397 ،؛ اما به نظر میرسد که هما نویس

مذکور باید

«گُرد» درس

اس ؛

زیرا هم در ابیات سپسی و هم در ابیات پیشی  ،سن از پدیدارشد ناگهانی دیوی گُرد و پهلوا «سیهدیو» اس

که بتا

یورش به سپاه ایرا  ،موازنة جنگ را به هم میزند و یال ایرانی شکس

میخورند؛ چنانکته بنتابر ابیتات قبت از بیت

منظور ،با یورش سیهدیو به سپاه ایرا  ،تنها فرامرز از پس او برمیآید و فریبرز میگریزد:
وزا ستتتو ستتتیهدیتتتو کتتتو را نیافتتت

سراستتتیمه شتتتد ستتتوی ایتتترا شتتتتاف

بتته نیتتزه یکتتی حملتته بتترد آ دلیتتر

بستتتتی گتتتترد متتتترد انتتتتدر آورد زیتتتتر

فرامتتتتترز یتتتتت گتتتتترز گاوستتتتتر

کشتتتتید و بیامتتتتد پتتتتر از ختتتتو جگتتتتر

بتتتترآورد بتتتتا او یکتتتتی رستتتتتنیز

فریبتتتتتزر را گفتتتتت

کایتتتتتدر گریتتتتتز

فریبتتزر از آ ی ت بتته جتتا رستتته شتتد

همتتتته لشتتتتکر از وی جگرخستتتتته شتتتتد
(شبرنگنامه)849 ،824،825 :1395 ،

در بی

 902نیز رستم آشکارا سن از یک «گُرد» به میا میکشد و به فریبزر میگوید:
کتته چتتو رستتتی از چنتتگ آ زنتتدهپی ت

در دو بی

بعد از بی

کجتتتتا متتتتوج دارد چتتتتو دریتتتتای نیتتتت

بحثشده نیز فریبرز پدیدار شد ناگهانی آ «گُرد» را چنی برای رستم گزارش میدهد:

ننستتتتی از آ بتتتد کتتتس آگتتته نبتتتود
نکتة دیگر اینکه شک درس

بتته نیتتزه ز زیتت یتتک دو کتتس را ربتتود

«خواس » در پایا مصراع دوم نیز «خاس » اس

که شتاید بتهستبب ویژگتی ستبکی

شبرنگنامه بهشک «خواس » نوشته شده اس ؛ چنانکه اغلب «خُرد» بهشک «خورد» نوشته میشود؛ بنابرای دو بی

بتا
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ای مضمو موقوفالمعانی اس  :امروز گُرد و یلی (سیهدیو) پدیدار شد که از وقتی در جها پهلوانتا و متردا بته پتا
خاستهاند ،کسی چنی نبردی را به یاد نمیآورد و تنها فرامرز ی از پس او برآمد.
***
یکـــی ســـر بُـــر پـــ

مـــ ایـــ دیـــو را ســـر بـــه گـــاز ور

دو بـــاز ور

(شبرنگنامه)109 :1395 ،

مصححا «بُرَم» را خوان

صحیح ای واژه دانستهاند؛ اما «بَرَم» ،خوانشی ارجح و سرراس تر اس  .بیتژ بته رستتم

میگوید م با دیوِ کار میجنگم و او را شکس

میدهم؛ به ای ترتیب یک سر میبَرَم (ستر ختودم) و بتا دو ستر (ستر

خودم و سر دیو کار) برمیگردم.
***
چــــو میتابــــد از هرکســــی رهــــی

بــــر اندیشــــة بــــد چــــرا د نهــــی
(هما )111 :

مصراع ننس  ،با ضبط کنونی باتوجهبه جایگاه فره پهلوانی ،معنایی درخور ندارد؛ زیرا چنی نیس
پهلوانی داشته باشد .بنابرای چنانکه در نسنة «م»« ،میناید» آمده اس
یادآور شدهاند ت میتوا «میناید» خواند ،ای نویس
دلنگرا اس

از آ روی باشد که بیژ نو اوس

ارجح اس  .وقتی گیتو بتهستبب رویتارویی پتورش بتا شتبرنگ،
که فره پهلوانی داشته باشتد؛

از پس دیوِ کار برخواهد آمد .ای سن رستم دربار بیتژ شتاید

و در شبرنگنامه نیز به ای امر اشاره شده اس

از فرههای جمشید ،فره پهلوانی و جنگاوری بود که پس از منیکردن

بند 34؛ روای

و در نسنة «ب» نیز ت چنانکته مصتححا  ،ختود

و نزد رستم شکوه میکند ،رستم به او میگوید هر پهلوانی مانند بیژ نیس

بنابرای به خود بیم راه مده؛ زیرا بیژ با فره پهلوانی

که هرکسی فتره

(هما  .)229 :همچنی چتو یکتی

به گرشاسپ پیوس

(یش ها :1377 ،یش

،19

پهلوی ،فص  ،31بند )10-8؛ شاید چنی باور داشتهاند که ای فره از بانوگشسپ به بیژ نیز منتق شتده

اس .
***
کســی شــد بــهســوی رامــرز چســت

کــــه جیحــــو خونابگــــه را بشســــت
(شبرنگنامه)129 :1395 ،

مصراع دوم معنای درخوری ندارد و اینکه جیحو  ،خونابگاه را شسته باشد ،رسانند مقصتود نیست  .مفهتوم کلتی
مصراع ای اس

که جوی خو به راه افتاد .از ای رو چنانکه در نسنة « » ،آمده «بته خو آبکته» ضتبط ارجتح است ؛

یعنی به فرامرز خبر میدهند که چنا کش

و کشتاری به راه افتاده که جیحو ِ لبریز از خونتاب یتا ختو  ،متواج شتده

اس ؛ بهگونهایکه حتی کوه را با خود شسته و برده اس ؛ به عبارت دیگر چنا جوی خونی جاری شده که حتی کوهها
را کنده و با خود برده اس  .همچنی ضبط نسنة «ب و م» بهصورت «ز خو رزمگه» درخور تأم اس

و با ای ضبط

نیز معنا روش خواهد بود؛ هرچند ضبط پیشی دشوارتر و صحیحتر اس .
***
پـــی گـــر

شـــف ه داری بـــه چنـــگ

شــــ ابا رســــیدی گــــر ری درنــــگ
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ه اکنــــو ببینــــی د و پــــن شــــیر

زمانـــت ســـر ر بـــه زودی نـــه دیـــر

(هما )161 :

«پی به چنگ داشت » معنای مفیدی ندارد و به نظر میرسد «چنگ» تصحیف «جنگ» باشد؛ چنانکه در نسنة « » نیتز
«جنگ» آمده اس  :شبرنگ در حال گریز بود؛ وقتی فرامرز و و گیو را درپی خود میبیند ،بته فرامترز میگویتد تتو کته
درپی یک گر
آوری ،زود زمان

درحال گریز و آشفته مانند م  ،به جنگ رو آوردهای و از تعقیب مت دست

برنمتیداری ،اگتر درنتگ

را سر خواهم آورد.
***
جگــر خــو شــده بــر دهــ کــرده زور

روبــــرده یــــا و بــــر ورده شــــور

(هما )171 :

مصراع دوم اگر مفید ای معنا باشد که از شدت جنگ ،نزدیک بود جگرش از دهان

بیرو زنتد ،تعبیتری امتروزی

مینماید؛ بنابرای به نظر میرسد ضبط نسنة اساس (جگر خو شد از بس که کردند زور) ،موجهتر باشد.
***
ز مـــردی کیـــی نیمـــه نیرنـــگ دا ( )

کیـــــا را بهـــــی رای و رهنـــــگ دا

(هما )186 :

ای بی

نیز ازجمله ابیاتی اس

که مصححا با تردید ،مصراع دوم آ را ضبط کرده و گما بردهاند که تصحیفی در

آ رخ داده اس ؛ اما گویا «کیی» ،تصحیف «یکی» اس ؛ چنانکه در نسنة « » نیز «یکی» آمده اس
معنا روش خواهد بود :رستم به فرامرز میگوید جنگ تنها به نیروی بازو نیس
«الحرب خدعه» ،توس به چارهگری و نیرنگ اس  .شاید در نگاه ننس
و چارهگری در جنگ ،ناجوانمردانه پنداشته شود؛ اما باید دانس

و در ایت صتورت

و یک نیمه از مردانگی ،براستاس اصت

سفارش رستم به فرامرز برای توس به تتدبیر

که خود رستم نیز در شاهنامه ،بی

از آنکه بته نیتروی

بازو متکی باشد ،با چارهگری و توس به نیرنگ ،دشم را تباه میکند (رضاییدش ارژنه)128-98 :1392 ،؛ زیرا «قتانو
جنگ ،قانو دیگری اس

و با معیارهای اخالق دینی به معنای جاری کلمه ربطی ندارد .از آنجا کته فونکستیو جنتگ،

فونکسیونی از امر شهریاری اس  ،پس شهریاری سپهر مستقلی اس
 )139-141 :1381و جالب اس

که منطق و اختالق ختاص ختود را دارد» (پرهتام،

که فردوسی نیز آشکارا قاموس جنگ را از قاموس اخالق و دی مجزا میداند:
ز جنگــــــاورا نشــــــمرد

چـــو همـــره کنـــی جنـــگ را بـــا خـــرد

دلیــــــر

خــرد را و دیــ را رهــی دیگــر اســت

ســـخ های نیکـــو بـــه بنـــد انـــدر اســـت
( ردوسی ،1389 ،د )103 :2

رهـــی گـــرد و زاغ بـــر ســـر کشـــ

نـــه گـــردی نـــه مـــردی گـــو و سرکشـــ
(شبرنگنامه)193 :1395 ،

تصحیحکنندگا با تردید« ،زاغ بر سر کشید » را پوش

سر به رنگ سیاه دانستهاند که زنتا بتر ستر میانداختنتد (همتا :

)242؛ اما برپایة جس وجوی نگارنده در متو گذشته ،جایی ای نکته دیده نشد که رهیشد زنا مستتلزم سترانداز ستیاه بتر
سر کرد باشد؛ بنابرای بهسبب آنکه فضا ،حماسی اس
کما اس

و باتوجهبه مصتراع دوم بیت  ،گویتا در اینجتا متراد از «زاغ» ،گوشتة

و «زاغ بر سر کشید » شاید مفید معنای «کما را کنار گذاشت » باشد :مهیار بتهدرو (فرامترز) را میگویتد کته زیت

پس گردی و دالوری و سرکشی و کما را کنار میگذارم و به بندگی کیکاووس دس

مییازم.
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2ـ 1ادب عامه
در شبرنگنامه گاهی ابیاتی دیده میشود که رنگ و بوی ادب عامه دارد و گویا تح

تأثیر هنر نقالی به ای منظومته

راه یافته اس ؛ چنانکه دیو ژوش ،جنگافزاری از استنوا گرا بر دوش دارد ،از فع «رد کرد » استفاده میشتود ،گتاه
پهلوانی پای
اس

دس  ،سلستلهجنبا حماسته

میشکند ،گاه حریف چو خیار از نیمه ،دو نصف میشود ،گاه غولی ش

و گاه به خاک مرده سوگند میخورند و گرز پهلوا گاه ششصد م اس ؛ موضوعاتی کته در حماستة ملتی ایترا

دیده نمیشود:
بــــرو

مــــد از قلــــ

مازنــــدرا

نهــــاده بــــه دو

اســــ خوا گــــرا
(هما )118 :

تــو خــو

بــا

و بنشــی و د بــد مکــ

رد مکـــ

ســـپاهت گـــ ی اســـت کـــ

(هما )121 :
پــای او خــورد گشــت اســ خوا

بــــر ورد و زد بــــر زمیــــنش چنــــا

کــه یــ

بـــ د گیـــو گـــو تیـــ زهـــر بـــدار

بــه دو نیمــه شــد پیکــر

(هما )127 :
چــو خیــار
(هما )175 :
یکـــی غـــو شـــش ســـر ورا ه نبـــرد

ســـر و دو

او ســـرخ و رخســـاره زرد
(هما )174 :

بـــه خـــا

قبـــاد و بـــه تـــابو

ســـا

کــــه ــــردا نگیــــر ز ابــــر

لگــــا

(هما )208 :
ز ششصـــد مـــ ا ـــ و عمـــود گـــرا

بـــــدی گـــــرز بگر ـــــه مازنـــــدرا
(هما )78 :

2ـ 2ابها های شبرنگنامه
گاهی در شبرنگنامه مطالبی بیا شده اس

که در متو دیگر حماسی دیده نمیشتود .برختی از ایت مطالتب شتاید

برای ننستی بار در ای منظومه مطرح شده باشد .در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
2ـ2ـ 1رویی تنی ریبرز
برپایة اطالعات نگارنده ،اشاره به رویی تنی فریبرز تنها در شبرنگنامه آمده اس :
چـــو گســـ ه و رهـــا چـــو بیژنـــا

زرســــــ

و ریبــــــرز رویی تنــــــا
(هما )102 :

2ـ2ـ 2چش خروس
تا آنجا که نگارنده میداند ،چشم خروس در متو کالستیک معمتوالً بترای امتور مثبت

و خوشتایند ،مشتبهبه قترار

میگیرد؛ اما در شبرنگنامه وجهی منفی دارد و سرخی رخ جنگیا از ترس جنگ ،به چشم خروس تشبیه شده اس :
بر مــــد از ایرا ســــپه نــــای و کــــوس

رخ جنگیـــا شـــد چـــو چشـــ خـــروس
(هما )103 :
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2ـ2ـ 3ابیا

مبه

برخی از ابیات شبرنگنامه نامفهوم اس  .ای موضوع یا بهسبب تصحیف برخی از واژههاست
نگارنده مان از ای شد که به مفهوم روش و درخوری از ای ابیات دس
خوانندگا قرار میگیرد تا عالقهمندا به متو حماسی با دق
تــــو را مــــدعی بــــار بگر ــــه تیــــ

و یتا کمتیِ بضتاع

یابد .بنابرای در ادامه ای ابیتات پتی

روی

بیشتر ،گره از فروبستگیهای ای ابیات بگشایند.
روخف ــــــه بی گــــــه از رســــــ خی
(هما )2 :

ز خـــرداد چـــو روز نیمـــی گ شـــت

ز مه ـــاب اگـــر بـــود ســـیمی گ شـــت
(هما )34 :
چــو تــش کشــیدند خــوا را ز نــ ( )

ســــوی چشمهســــارا کشــــیدند علــــ

(هما )91 :
مــــ او را بپوشــــ بــــه دیبــــای زرد

نهــــ بــــر رخــــش نقطــــة الجــــورد

شــــــما را ســــــ اوار دیبــــــای زرد

نهـــــاد بـــــه رخ نقطـــــة الجـــــورد
(هما  105 :و )206

یکایــــ

ز میــــدا نمودنــــد پشــــت

کــه پیغــاره نبــود ســنا را بــه مشــت
(هما )202 :

3ـ ن یجهگیری
شبرنگنامه تنها منظومة پهلوانی بعد از شاهنامه اس

که به توصیف کی ختواهی شتبرنگ ،پتور دیتو ستپید ،از رستتم و

ایرانیا پرداخته اس  .ای منظومه را که احتماالً در سد ششم سروده شده اس  ،اخیراً ابوالفض خطیبتی و گابریلته وا
د بر

بهشکلی عالمانه تصحیح کردهاند؛ اما نگارنده با واکاوی ای منظومه دریاف

نظر مصححا محترم ،در ضبط و نویس
به نسنهبدلها و مناب مرتبط کوش

که با وجود وسواس علمی و دقت

برخی از ابیات ای منظومه لغزشها یا کاستیهای راه یافته اس

شد ضبط ارجحتری از ای ابیات پی

که با مراجعه

روی خواننده قرار گیرد.
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 -20میثمی ،حسی (« .)1384نگاهی به موسیقی دور صفویه» ،گلستا هنر ،شمار .147-141 ،2
 -21یش ها ( ،)1377به کوش

ابراهیم پورداوود ،تهرا  :اساطیر.
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