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( ا ۀ بىئى  ،س ۀ )82

()1

بعد از حمد و صلوة ،این دفتر اختصاص یافته است به تبیین رموز داستان سییاوخش در شیاهنامه،
ولی پیشتر بر یکایک بیتهای آن داستان توضیح ضروری نوشیته شیده و از رهگیذر بررسیی انتقیادی دو
شرح بسیار خوب 2سعی بر این بوده است که مسائل متعلق به قرائت و فهم درست متن در حید مقیدور
حل و فصل گردد .صورت ابیات که در این نوشیته ارائیه میگیردد در اسیاس میأخوس اسیت از تصیحیح
بینظیر شاهنامه به اهتمام دکتر جالل خالقیمطلق ،ولیکن روش «تصحیح تحقیقی» آن دانشیمند ایین
معنیی ابییات تیدقیقهای دیگیری صیورت گییرد
مجال را فراهم ساخته است تا در تیار و پیود لفی و
ی
رسمالخط و عالئم و عنوانها و شمارهبندی ابیات همگی مخصوص خود این دفتر است و بیا تصیحیح
مزبور یکی نیست مقصود از این کار ،سهولت مطالعه و مراجعۀ خوانندگان گرامی بوده است.
در داستان سیاوخش ابیاتی هست که پارهای از آنهیا را مرحیوم مجتبیی مینیوی در کتیاب داستان
ً
سینووش کموبیش نامفهوم قلمداد کرده است ،مثال سیاوش به پدر خود میگوید:
ْ
3
یییود ْبسی َ
یییوه آتییییش ُبی َ
ازییین تنییگ خوارسییت اگییر بگییذرم
یییپ َرم
اگییییر کی ی
ولی از روی مقایسه با سخن دیگر سیاوش در آخرین نامهای کیه بیه پیدرش نوشیته اسیت میتیوان

َّ
 -1سخن هابیل خطاب به قابیل ،به نقل از :تفسیر کشفاألسرار و ع َّدةاألبرار ،مجلد سوم ،ص 12
 -2یندداشتهنی شنهننمه از دکتر جالل خالقیمطلق و ننمۀ بنسان از دکتر میرجاللالدین کزازی
 -3مطابق نسخۀ لندن در چاپ دکتر خالقی میخوانیم:
ییییود ْبس َ
کییییوه آتییییش ُب َ
ازییین نیییک خوارسییت اگییر بگییذرم
ییییپ َرم
اگییییر
ی
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صورت درست این بیت را به دست آورد:
ییییود ْبس َ
اگییییر کییییوه آتییییش ُب َ
ییییپ َرم
ی

ْ
ازییین ،ننییگوخواریسییت گییر نگییذرم
(بیت )232

از ابیات سیل نیز میتوان یاد کرد (ابتدا صورت متعلق به چاپ دکتر خالقی آورده شده است):
َ
َّ
یییاورالنهر در
کییییه خییییوانی همییییی می
زمییییین ک َو ْر ْسییییتان ُبیییید از پیشییییتر
ی
َّ
زمی ْ
میییاورالنهر بیییر
کیییه خیییوانی همیییی
یییین کویسییییاران ُبیییید از پیشییییتر

()0

(بیت )130

()3

َّ
َّ
میاورانالنهر .بیا ایین بییت شیاهنامه
بیوم
در مصراع دوم «ماورالنهر بر» اضافۀ مقلوب است :بیر و ی
میتوان مقایسه کرد:
ییر پیییارس بایییید کیییه بیخیییو کنیییی
سیییر شیییهریاری همیییی نیییو کنیییی
بی ی
ی
***
سییپهبد سیییاوخش را ْ
َ
کییه خییون و پییی و مهییر نتییوان نهفییت
خوانیید و گفییت
سییپهبد سیییاوخش را ْ
َ
ییون دل و مهیییر ْنتیییوان نهفیییت
خوانیید و گفییت
کیییه خی ی
(بیت )125

خون دل» باشد .در چند بییت
به نظر میرسد که در مصراع دوم این بیت« ،خون و پی» تصحیف « ی
پیشتر نیز خواندهایم:
ْ
همیییییه ْ
پییر از خییون دلسییت و پییر از آب چهییر
روی پوشییییییدگان را ز مهیییییر
(بیت )120

***
کیییییه بسیاردانسیییییت و چییییییرهزوان

()2

کیییییه بسیاردانسیییییت و چییییییرهزوان

ُهشیییییییوار و بینییییییادل و بییییییدگمان
ُهشییییییوار و بینیییییا و روشییییینروان
(بیت )153

ً
نظر به دقایق مربوط به قافیه در شاهنامه« ،بدگمان» قطعا تصحیف کلمۀ دیگیری اسیت« .زوان»
1
تنها با چند کلمۀ محدود (مانند روان ،دوان ،گوان ،نوان و توان) قافیه میافتید .از روی ابییات مشیابه
میتوان حدس زد که «بینادل و بدگمان» صورت دگرگشتۀ «بینا و روشنروان» است.
-1

چنییییان چییییون ببایسییییت چیییییرهزوان

ُ
جهاندیییییده و گیییییرد و روشیییینروان

سخن نخست

()5

ییای شیییاه
بیییدو گفیییت سیییوداوه :همتی ی

***

ییای شیییاه
بیییدو گفیییت سیییوداوه :همتی ی

13

ندیدهسییت بییر ْ
گییاه خورشییید و مییاه
نیارنییید ییییک شیییاه ،خورشیییید و میییاه
(بیت )011

با این بیت میتوان مقایسه کرد:
ز تیییور و پشییینگ ار درآیییید بیییه مهیییر

چیییو تیییو پهلیییوان نییییز نیییآرد سیییپهر
***

()3

یکییییی شییییاد کیییین در نهییییانی مییییرا
یکییییی شییییاد کیییین در نهییییانی مییییرا

روز جییییییوانی مییییییرا
ببخشییییییای ی

ببخشییییا بییییهزودی جهییییانی مییییرا
(بیت )313

()7

در شاهنامه «نهانی» با «جوانی» قافییه نمیافتید ،بنیابراین« ،جیوانی» تصیحیف کلمیۀ دیگیری اسیت.
«نهان» در شاهنامه با بیش از چند کلمۀ دیگر (مانند جهیان ،کهیان ،مهیان ،شیهان و ناگهیان) قافییه نشیده
است .از اینجا میتوان حدس زد که «جوانی» دگرگشتۀ «جهانی» بوده است« .ببخشا» در این بیت به معنیی
«ببخش» (از مصدر بخشیدن و نه بخشودن) است« .ی» در «نهانی» ،یای نکره است ،یعنی در خلوتی.
***
ییییار اوی
کیییار اوی
بیییدان تیییا شیییوند آ گیییه از
بیییییه دانیییییش براننییییید پرگی ی
ی
کیییار اوی
بیییدان تیییا شیییوند آ گیییه از
ی

()5

ییییار اوی
بیییییه دانیییییش برآرنییییید پرگی ی

(بیت )225

«پرگار راندن» مانند «پرگیار زدن» بیه معنیی طیرح چییزی را درانیداختن و پدیید آوردن آن اسیت،
درحالیکه «پرگار برآوردن» به معنی استخراج طالع بیه کیار رفتیه اسیت .در نسیخۀ فلیورانس «بدارنید
پرگار» آمده که به نظر میرسد تصحیف «برآرند پرگار» باشد.
***
جهییییانآفرین دانیییید انییییدر نهفییییت
بگفتنیید بییا شییاه کییین زن چییه گفییت
بگفتنیید بییا شییاه کییین زن چییه گفییت

جهییییانآفرین دانیییید آنییییرا نهفییییت
(بیت )233

مقصود این است که سر سخن سربستۀ زن جادوگر را تنها خدای تعالی میداند و بس!
***
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چیییو خیییود رفیییت بایییید بیییدآوردگاه1؟
چییو خییود رفییت باییید بییه آوردگییاه؟

بییدو گفییت موبیید کییه چنییدین سییپاه
بییدو گفییت موبیید چهانیید اییین سییپاه

(بیت )537
()12

()11

ُ
روان منسیییییت
سییییییاوش پنیییییاه و ی
ُ
یییان منسییییت
سیییییاوش پنییییاه از غمی ی

***
آسییییمان منسییییت
سییییر تییییاج او
ی
ی
ی
آسییییمان منسییییت
سییییر تییییاج او
ی
ی
ی

(بیت )515

در شاهنامه «آسمان» هرگز با «روان» قافیه نشده است .کلمات معدودی که در اینجا به جانشینی
«روان» میتوان در نظر گرفت اینهاست« :زمان ،دمان ،کمان ،همان ،نمان ،بمان و غمان» .از آنجا که
پناه از گزند و پناه از بدی و امثال اینها را بارها در شاهنامه میبینیم ،در اینجا میتوان حدس زد که اصل
ُ
غمان منست».
عبارت چنین است« :سیاوش پناه از ی
***
ز تیییزی نییه کاهیید ،نییه هرگییز فییزود
همانسیییت کیییاووس کیییز پییییش بیییود
َ
2
ز کشییی نییه کاهیید ،نییه هرگییز فییزود
همانسیییت کیییاووس کیییز پییییش بیییود
(بیت )553

()10

در نسخۀ فلورانس نه «تیزی» ،بلکه «گیتی» آمده است ،ولی بیه نظیر میرسید «گیتیی» تصیحیف
«کشی» باشد.
***
ُ
یییگ نهنییییگ
ییوز بیییی ْآب جنیییگ
ی
س
آن
ییر
ی
ب
ییدم
ی
زی
گ
مگییییر دور مییییانم ز چنی ی
ی
ُگزییییدم بیییر آن سیییور بیییی ْ
یییگ نهنییییگ
ی
چن
ز
یییانم
ی
م
دور
یییر
ی
مگ
ییگ
ی
جن
آب
ی
ی
(بیت )1203

تضاد سور و جنگ مانند تضاد بزم و رزم است.
***
 -1بدآوردگاه :به آوردگاه .در نسخۀ فلورانس که تصحیح متن شاهنامه را وارد مرحلۀ تازهای کرده است ،گاه اینگونیه دال
باستانی پیش از مصوتهای کوتاه و بلند دیده میشود .از این دال در فارسی تنها «بدو ،بدان و بدین» باقی مانیده اسیت.
در تصحیح دکتر خالقی اینگونه دال به کل شاهنامه تعمیم داده شده است ،ولی در این تحقیق از شیوۀ این پژوهندۀ گرامیی
پیروی نکردهایم.
 -2کشی :غرور ،رعونت
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اگییر خییود جییز اییینش نبییودی هنییر
ْ
برآشییفت و بگذاشییت تخییت و کیییاله
بیییدان کشیییور انیییدر ُب َ
یییود مهتیییری

ییون صییید نیییامور بیییا پیییدر
کیییه زان خی ی
همیییی از تیییو جویییید بیییدین گونیییه راه
ُ
خریییییدار گنییییداوری؟
کییییه باشیییید
ی

اگییر خییود جییز اییینش نبییودی هنییر
ْ
برآشییفت و بگذاشییت تخییت و کیییاله
1
بیییدان کشیییور انیییدر ُبیییدی مهتیییری

ییون صییید نیییامور بیییا پیییدر،
کیییزآن خی ی

15

(ابیات )1105 -1103

همییی از تییو جوییید بییرین گونییه راه،
ُ
خریییییدار گنییییدآوری؟
کییییه باشیییید
ی

(ابیات )1102 -1100

()12

ُ
سییییاوش غمیییی گشیییت از ایرانییییان
ُ
سییییاوش غمیییی گشیییت از ایرانییییان

***

ُ
َسییییخن گفییییت بییییر پهلییییوانی زوان
ُ
َسیییخن گفیییت بیییر پهلیییوی زان مییییان
(بیت )1337

()15

از آنجا که «ایرانیان» بیا «زوان» هرگیز قافییه نمیافتید ،از یکیی از نسیخههای شیاهنامه (نسیخۀ
واتیکان) صورت باال را به دست میآوریم.
***
بییه ییییک روی بیییر کیییوه و نخ یرگیییاه
بییه یییک روی دریییا ،بییه یییک روی راه
بییه یییک روی ُبیید کییوه و نخ یرگییاه
بییه یییک روی دریییا ،بییه یییک روی راه
(بیت )1572

()13

میَّخر نمیتیوان انگاشیت .حیرف اضیافۀ َّ
نظر به مصراع نخست« ،بر» را حرف اضیافۀ َّ
مقیدم نییز
نمیتواند بود.
***
ُ
ندییید و ندانیید کییه رضییوان چییه یکشییت
بییه گلشییهر گفییت :آنکییه خییرم بهشییت
ُ
ندیییده ،ندانیید کییه رضییوان چییه یکشییت
بییه گلشییهر گفییت :آنکییه خییرم بهشییت
(بیت )1723

***
 -1این مصراع ،جواب شرط مذکور در دو بیت سابق است.

13
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رموز اشراقی شاهنامه
ُ
بییییم جیییان
سییییاوش بپرسییییدش از ی
سی ُ
یییییاوش بپرسییییییدش از ناگهیییییان

1

گفیییت بیییدخواه گیییردد نهیییان
مگیییر
ی
گفیییت بیییدخواه گیییردد نهیییان
مگیییر
ی

(بیت )0122

()15

2

در شاهنامه «نهان» هرگز با «جان» قافیه نمیافتد« .از ناگهان» از تعابیر متداول شاهنامه است .
***
مگیییر خیییود سیییرآید بیییه زودی زمیییان
بییییم جیییان
بیییه بیغولیییهای خییییزم از ی
بیییه بیغولیییهای غییییژم انیییدر نهیییان

مگییر خییود سییرآید بییه زودی جهییان

(بیت )0027

()11

از آنجا که «جان» و «زمان» در شاهنامه قافیه نمیافتید ،از روی نسیخهها میتیوان بییت را بیدین
صورت تصحیح کرد.3
***
ُ
کنییون زو چییه جییویی ،کییه بییردت ز راه؟
بیامیییید ُتییییرا کییییرد پشییییت و پنییییاه
ْ
کنییون زو چییه جییویی ،کییه ُبییردت ز راه؟
بمانییید و ُتیییرا کیییرد پشیییت و پنیییاه
(بیت )0032

به نظر میرسد که « ْ
بماند و» به جای «بیامد» درست است ،وگرنه «چنان افسیر و تخیت و بنگیاه
را» در بیت قبل معلق در فضا باقی می َ
ماند.
***
در بخش دوم این کتاب ،به حل رموز داستان سیاوخش پرداختهایم و در این کار به تعیالیم اشیراقی
ً
سهروردی استناد نمودهایم .این داستان را به روشهای گوناگون ،مثال به روش سیاختارگرایان ییا روش
پدیدارشناسان میتوان بررسی کرد ،ولی روش ما در این تحقیق «روش اشراقی» مقتیبس از سیهروردی
است .4در این روش ،معانی رموز شکافته میشود و به صورت منسجم ارائه میگردد .در اینبیاره ،ییک
 -1بر پایۀ آن ه در اینجا میخوانیم ،تصویر شخصی زبون و بزدل در سهنمان نقش میبندد که سخت در پیی نگیه داشیتن
جان خود به هر قیمت است .پژوهندگان شاهنامه الزم است که پیش از ورود در عرصۀ تفسییر ،دربیاب صیورت صیحیح
ابیات پژوهش کنند.
بییییر و بومشییییان پییییا گییییردد نهییییان
 -2یکییییی بییییومهین خیییییزد از ناگهییییان
« -3اندر نهان» مطابق نسخۀ واتیکان است و «جهان» مطابق نسخههای فلورانس و قاهره و واتیکان.
 -4برای دریافتن حکمت اشراق هیچ کاری بهتر از مطالعۀ رسائل و کتب سهروردی نیسیت ،ولیی نوشیتۀ هیانری کیربن
َّ
تحت عنوان سهروردی و افالطونین ایرا (مجلد دوم کتاب اسالم در سرزمین ایرا ) به ترجمۀ دکتر رضیا کیوهکن دهلییز
مناسبی برای ورود به تعالیم سهروردی است .کتاب کربن را درسنامه نمیتوان انگاشت مطالعیۀ تلخییو و توضییح ←
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رشته توضیحات الزم در َّ
مقدمۀ بخش دوم سکر شده که خوانندۀ محتیرم بهتیر اسیت بیه ترتییب ،پیس از
مطالعۀ سراسر بخش نخست (شیرح ابییات) بیه مطالعیۀ آن م َّقدمیه و سیپس فصیول هشیتگانۀ کتیاب
بپردازد .ضمائمی نیز به این دفتر افزوده شده است که روشنگر پارهای از مطالب متعلق به شرح ابیات و
حل رموز میتواند بود.
در اینجیا الزم اسیت کیه از مسییموالن محتیرم صیندوق حمایییت از پژوهشیگران و فنیاوران مراتییب
سپاسگزاری خود را ثبت نمایم .از محقق ارجمند ،سرکار خانم دکتر مریم اسدیان که در جزن جزن ایین
نوشته همکاری و همفکری داشتهاند بینهایت متشکرم ،و از سرکار خانم شیرین خادمی کیه در بخیش
متعلق به نگارههای شاهنامه یاری نمودهاند ،و نیز از سرکار خانم زهرا نوری سپاسیگزارم .لطیف اسیتاد
محمد کاظمی و آقای دکتر اسماعیل رادپور و آقیای دکتیر سیداحمدرضیا قائممقیامی فراموشناشیدنی
است و موجب امتنان .از سرکار خانم دکتر زهرا خدایاری ،سرکار خیانم دکتیر سیونا سیلیمیان و سیرکار
خانم فرزانه فرزان که متن را به دقت خواندند و سیهوها را گوشیزد نمودنید قیدردانی وییژه الزم اسیت.
هم نین از ُحسن توجه آقای دکتر غالمرضا زکیانی ،رئیس مَّسسیۀ حکمیت و فلسیفۀ اییران ،و آقیای
دکتر سیدمحمود یوسف ثانی ،معاون پژوهشی مَّسسه ،و آقای دکتر شهرام پازوکی ،رئیس گروه ادیان و
عرفان مَّسسه ،سپاس فراوان دارم.
ششم تیرماه 1311

→ آن کتاب از نگارنده که صورت درسنامه یافته است (تحت عنوان سهروردی و ایرا بنسان ) به کیار جوینیدگان توانید
آمد .به عالوه ،مطالعۀ کتاب رموز خسروانی نیز در فهم مطالب کتاب حاضر بیفایده نخواهد بود.

