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ملاحظاتی دربارۀ ضبط و شرح برخی از بیتهای کوشنامه
دکتر محمود رضایی دشت ارژنه
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منظومۀ کوشنامه سرودۀ حکیم ایرانشانبنابیالخیر  ،بین سالهای 105تا  105ه.ق در عهد
سلطان محمد بن ملکشاه سلجوقی در بیش از دههزار بیت سروده شده است کهه یکهی از
استوارترین منظومههای حماسی بعد از شاهنامه است .این منظومه شرح حهال کهوشپیه -
دندان ،برادرزادۀ ضحاک است که در دامن آبتین پرورش مهییابهد ،امها سهرا راه و رسهم
اهریمنی در پیش میگیرد و بعد از فراز و نشیبههای بیهیار ،ههم از نظهر صهور
سیر

و ههم

دیگرگون میشود و سویهای اهورایی به خود میگیرد .ازآنجاکه تنها نیهخۀ کهوش-

نامه در سال 000ه.ق کتابت شده و حدود  000سال با سرایش منظومه فاصله دارد ،بهدیهی
است که مصحح محترم ،جلال متینی رنج زیادی را در تصحیح این اثر متحم شهده اسهت.
چون متینی علیرغم تصحیح شاییتهاش ،خود یادآور شده که بالغ بر  100بیت این منظومه
از نظر معنا یا نوییش ،روشن نییت ،نگارنده کوشیده است که علاوه بر تبیین معنای برخی
از بیتها ،پیشنهادهایی را در خصوص ضبط ارجح حدود  10بیت مبهم این منظومهه اراههه
دهد.
کلیدواژهها :کوشنامه ،ایرانشان بنابیالخیر ،جلال متینی ،ضبط و شرح بیت.

 .5دانشیار زبان و ادبیا

تاريخ دريافت8231/3/32 :

فارسی دانشگاه شیراز
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شمارۀ اول

مقدمه

منظومۀ کوشنامه یکی از استوارترین منظومههای حماسی است کهه پها از شهاهنامه در سهدۀ ششهم
سروده شده است .دربارۀ شک درست ایرانشاه یا ایرانشان بهه نظهر مهیرسهد کهه ههر دو خهوانش
درست باشد و اگرچه صفا و امیدسالار با توجه به رواج نام «ایرانشاه» از همان زمهان سهرایش کهوش-
نامه ،ضبط «ایرانشاه» را ارجح مهیداننهد (صهفا( ،)403 :5030،امیدسهالار ،)453:5005،امها در آخهرین
پژوهشی که در این زمینه منتشر شده ،اکبر نحوی معتقد است که با توجه به قهراین متعهدد ،ایهرانشهان
نیز اصالت دارد و «شان» کوتاهشدۀ شاهان است و «ان» در این کلمه نیبت خانوادگی و برابهر بها «ابهن»
در زبان عربی است (نحوی ،رضاپور.)45 :5035،
کوشنامه ،داستان زندگی کوش ،برادرزادۀ ضحاک اسهت کهه پها از فهراز و نشهیبههای بیهیار،
فرجام کار او در کوشنامه ناتمام رها میشود .کوشنامۀ منظوم ،بر اسها

کوشنامهۀ منثهوری سهروده

شده است که حداق تا اواخر قرن پنجم و اوای قرن ششم هجری ،در ایهران ،داسهتانی شهناخته شهده
بود .داستان کوش در کوشنامه دو بخش است .در قیمت اول ماجراههای پهلهوانیههای کهوشِ پهدر
است با همان ویژگیهای کوش پی دندان؛ با این تفاو که این کوش خود را سر تازیهان و شهاه ایهران
زمین میخواند و پایتخت و مقر حکومتش بغداد است؛ اما مقهر حکومهت کهوش پیه دنهدان قهرمهان
اصلی کتاب ،چین و ماچین است که پا از مرگ کهوش پهدر ،ضهحاک ،او را فرمهانروای آن منهاقق
میکند و در فرجام کوش به پیرمردی عابد رویارو میشود .پیرمرد هم صور و هم سهیر کهوش را
بهسامان میکند و از فرجام زندگیش در کوشنامه نشانی نییت.
استاد جلال متینی کوشنامه را بر اسا

تنها دستنویا آن کهه در سهال  000هجهری کتابهت شهده

است ،در سال  5033منتشر کرده است که با توجه به تکنیخه بودن کوشنامهه و فاصهلۀ حهدود 000
سال بین تاریخ سرایش کوشنامه و کتابت نیخه ،پر پیداست که متینهی در تصهحیح کهوشنامهه رنهج
زیادی متحم شدهاند .متینی علیرغم اینکه کوشیدهاند با دستیازیدن به تصهحیح قیاسهی ،بیهیاری از
بیتها را اصلاح فرمایند یا ضبط ارجحی را پیشنهاد کنند ،اذعان کردهانهد کهه هنهوز بهیش از  100بیهت
مبهم در منظومه وجود دارد« :متنی که اکنون از نظر محققان صاحبنظهر مهیگهررد ،نهه تنهها عهاری از
اشکال نییت ،بلکه معنی متجاوز از پانصد مصراع آن برای ویراستار روشن نمیباشهد و در تمهام ایهن-
گونه موارد بر خلاف شیوۀ معمول ،در پایان هر مصراع ،نشانۀ (؟) را افزودهام تا خواننهدگان بداننهد کهه
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معنی مصراع یا ضبط کلمه یا کلماتی در آن برای این بنده روشهن نبهوده اسهت» (متینهی .)10 :5033،از
این رو ،در این جیتار کوشش شده است که با تکیه بر قراین درونمتنی و برونمتنی گهره از برخهی از
فروبیتگیهای کوشنامه گشوده شود و ضمن تبیین شرح برخی از بیتها ،پیشنهادهایی در خصهوص
ضبط و نوییش ارجح ابیا اراهه گردد.
پیشینۀ پژوهش

دربارۀ کوشنامه مقالا متعددی منتشر شده است ،اما در خصوص ضبط و تبیهین شهرح ابیها  ،تنهها
پنج مقاله نگاشته شده است؛ یکی را محمود امیدسالار با عنوان «یادداشتهای کوشنامه» منتشهر کهرده-
اند که ضمن توضیح کلیاتی دربارۀ منظومه ،کوشیدهاند که ضبط بهتری را بهرای برخهی از ابیها مهبهم
کوشنامه اراهه کننند (امیدسالار .)453:5005،سجاد آیهدنلو نیهز در مقالههای بها عنهوان «از میهرا ادب
حماسی ایران» ،ضمن معرفی کوشنامه ،کوشیدهاند که ضبط ارجحی از برخی از ابیا کهوشنامهه بهه
دست دهند (آیدنلو .)400-401 :5001،قهرمان سلیمانی در مقالهای با عنوان «حماسه کهوشنامهه» ،تنهها
در خصوص یک بیت ،ضبطی متفاو با مهتن را پیشهنهاد دادهانهد (سهلیمانی .)05-00 :5030،کهامران
ارژنگی در مقالهای با عنوان «نقد تصحیح منظومۀ حماسی کوشنامه» بهه تصهحیح و توضهیح برخهی از
بیتهای مبهم کوشنامه پرداخته است .آخرین پژوهش مقالۀ «اصلاح بیتهایی از کوشنامهه» ،از اکبهر
نحوی است که در شرف انتشار است .بدیهی است کهه در ایهن جیهتار ابیهاتی غیهر از آن هه در ایهن
مقالا آمده ،بررسی میشود و در مواردی هم که ابیهاتی در ایهن مقالها بها مقالهۀ پهیش رو مشهترک
است ،نگارنده دریافتی دیگرگون با دریافت نوییندگان این مقالا

دارد.

نقد و بررسی

پیش از نقد و بررسی ،یادکرد چند نکته ضروری مینماید؛ از آنجا که کوشنامهه تهکنیهخه اسهت و
امکان بهرهبردن از نیخهبدل فراهم نییت ،بهناچار ،تصحیح بیتها قیاسی است؛ هرچند کوشهش شهده
است که تا حد امکان ،تصحیح ابیا بر اسا

قراین درونمتنی لحاظ شود .نکتۀ دیگر اینکهه در مقالهه،

نشانۀ همزه بر روی برخی از حروف ،دال بر این است که آن حرف در اص دسهتنویا نقطهه نداشهته
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است و فرجامین نکته اینکه در مواردی که در ذی هر بیت ،بلافاصله توضیحی در گیومه آمهده ،دیهدگاه
مصحح کوشنامه ،جلال متینی است.
«برین جهان» هر زمان بر فزون

پدید آوریده ز کاف و ز نون
(ایران شان)55/551:5033،

با توجه به دو بیت پیش از بیت مورد بحث که سخن از جلوههای متنوع آفرینش خداوندی است:
چه باران و باد و چه ابر بهار
همه دیدنی آفریدهاست و با

چه خندانگ و لالۀ جویبار
ندید آفریننده را هیچکا

به نظر میرسد که «برین جهان» در واقع «برِ این جهان» بوده که در جلوههای گونههاگهون ،مهدام در
حال فزونش است؛ ضمن آنکه سخن از «جهان برین» محور بحث در بیت نییت.
به دانش برد رنج بهتر که آز

نگیردش اندازه اندر نیاز
(ایران شان)035/533:5033،

«در اسا

هگیردش» حرف اول بدون نقطه است».

به قرینۀ بیت پیشین« :چو فرزند آمد نباید که بیش /بگردد به پیرامن جفهت خهویش» اگهر در بیهت
مورد بحث نیز ،کاف را کاف موصول بینگاریم ،نوییش «بگیردش» نیبت به ضبط «نگیهردش» ارجهح
مینماید :انیان به دانش بگرود و سختی کشد ،بهتر از این است که آز فراتر از نیاز ،دامنگیرش شود.
اگر زنده باشد ستانیش باز

وگر «رکیش» سوی رزم باز
(ایران شان)5413/450:5033،

«چنین است در اسا  .دو حرف بین ک و ش بینقطه است .با توجه بهه سهیاق مطلهب شهاید در
نیخه اسا

بوده است :وگرنه به کینش شوی رزمساز».

ماجرا از این قرار است که کوشِ پدر نمیداند که پورش نیواسپ ،زنده است یها کشهته شهده ،لهرا
افرادی را به آوردگاه میفرستد تا حقیقت ماجرا را بررسند ،از این رو بهه نظهر مهیرسهد کهه نوییهش
درست مصراع دوم چنین باشد« :وگرنه ز کینش سوی رزم تاز» کهه در ایهن صهور کمتهر در ضهبط
نیخۀ اسا
آر.

دست برده شده است :اگر نیواسپ زنده بود ،او را بازستان ،وگرنه به کین او رو به جنه
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نباشد که نبود نشاید ستود
(ایران شان)05/553:5033،

«چنین است در اسا  .ستود نادرسهت مهینمایهد .احتمالها در نیهخۀ اسها

بهودهاسهت شهنود

(همان)».
به نظر میسد که ضبط «ستود» درست است؛ به قرینۀ «نبوده» در مصراع نخیت ،شهاعر مهیگویهد
که نه در گرشته و نه در حال زمانی «نبوده» و «نباشد» که یزدان نبهود و بهییهزدان امکهانپهریر باشهد و
خدایی که حتی یک لحظه نباشد ،شاییتۀ ستایش نییت.
«بئابیم» بر دشمنان بیگمان

بیازیم «بر پی» چو تیر از کمان

(ایران شان)5433/440:5033،
«در اسا  :هر هی (بینقطه اسهت)» .در خصهوص واژۀ نخیهت مصهراع دوم گفتههانهد« :شهاید در
نیخه اسا

بوده است بتازیم یا کلمهای مانند آن».

با توجه به بیت قب « :به شبگیر ما بگررانیم رود /از آنسو نیاییم از اسبان فرود» ،و با توجه بهه اینکهه
سراتر کوش به تاخت ،سر در پی آبتین مینهد« :شتابان بشد بر پی آبتین»( ،)5053به نظر میرسد کهه
واژۀ نخیت مصراع نخیت باید «بتازیم» باشد نه «بیازیم» :چون تیری که از کمهان بجههد ،مها نیهز در
پی آبتین خواهیم تاخت؛ اما نوییش واژۀ نخیت مصراع دوم روشن نییهت و اگهر تکهرار «بتهازیم» را
در آغاز دو مصراع بتوان توجیه کرد ،ضبط «بتازیم» قاب تأم است.
به نزدیکی آورد لشکر فرود

سواری فرستاد از آن سوی رود

بدان هاسباسان بیارد بنه

هیابند سالار با یک تنه
(ایران شان)5045/445:5033،

«در اسا

تنها حرف چهارم نقطه دارد .آیا در نیخه اسا

بوده است ناسراسان .این کلمه چنهدین

بار در کوشنامه آمده است».
«ناسراسان» در بیت ،وجهی ندارد و به احتمال قریب به یقهین ،نوییهش درسهت واژه« ،تها شهتابان»
است :شاه چین بعد از گرر از رود ،سواری را به آن سوی رود فرستاد تا بهشتاب ،بنۀ لشهکر را بهه ایهن
قرف رود انتقال دهد .واژۀ نخیت مصراع دوم مفهوم نییت ،اما در بیت  5431نیز به یکتنهه گرشهتن
آبتین از رود آب اشاره شده است :که دشمن بیی کرده باشد بنه /به شب رفت خواهد همی یکتنه.
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کرا گرز زد هم بدین نوبمرد
(ایران شان)5000/444:5033،

«چنین است در اسا  .شاید بوده است کرا گرز زد هم بدان گرز مرد».
به نظر میرسد با توجه به اینکه «نوب یا نوبه» در معنای «نازله و مصیبت» است (لغتنامهه) ،ضهبط
نیخۀ اسا

با این خوانش درست باشد« :کرا گرز زد هم بدین نوب /نوبه مرد» :هر کهرا گهزر بهر سهر

میکوفت ،بدین نازله یا مصیبت ،جان میداد.
بیاریم و ناریمش ار بیش «هاز»(؟)

که فردا پگاه آید آن کینهساز
(ایران شان)5031/445:5033،

«در اص حرف اول نقطه ندارد».
با توجه به اینکه کوشِ پیر در پی پیشدستی بر کوش پهدر و غافه گیهر کهردن او بهود تها سهرا
فریدون نیز با سراهش از پشت ،او را پشتیبانی کند« :تو ای شاه ما را نگه دار پشت» ،بهه نظهر مهیرسهد
نوییش درست مصراع نخیت چنین باشد« :بیهازیم و تهازیمش از پهیش بهاز»؛ «بیهازیم» در معنهای
ساخته و آماده شدن و «پیش» متممی است که با دو حرف اضافۀ از و باز همراه گشته :سهاخته و آمهاده
پیشدستی کرده ،بر او میتازیم.
چو بند گران است سوگند مرد

به سوگند داننده «هاری» نکرد
(ایران شان)5353/403:5033،

«در اسا

این کلمه نقطه ندارد».

به نظر میرسد که شک درست واژۀ مورد بحث «بازی» باشد« :بهه سهوگند داننهده ،بهازی نکهرد:».
انیان آگاه و خردمند ،سوگند را بازی ه قرار نمیدهد و آن را سرسری نمیگیرد.
برادر «هحفت ارمرا» سال و ماه

چنان نامور خیرو نیکخواه
(ایران شان)4540/435:5033،

«در اسا

حرف اول و دوم بینقطه است».

به نظر میرسد که شک درست مصراع نخیت چنین بوده باشد« :برادر بگفت او مرا سال و مهاه»:
بهک میگوید که قیهور چنان به من نزدیک است که مرا سال و ماه برادر خطاب میکند.
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شکار اندر «آید» ز هر سو به راه
(ایران شان)5000/444:5033،

اگر اشتباه تایری نباشد ،شک درست «آید»« ،آمد» است.
اگر رای داری به نخ یر و دشت

بر این «شت» فردا بباید گرشت
(ایران شان)4430/435:5033،

«در اسا  :نیایر» .اولا که «دشت» به اشتباه «شت» نوشته شده که لازم اسهت تصهحیح گهردد .نکتهۀ
دیگر اینکه با توجه به سرنویا «آبتین و قیهور در نخ یرگاه» ،گویا نخ یرگهاه در همهان دشهتی بهوده
که آبتین قیهور را ملاقا کرده ،که در این صور نوییش «نباید» که نزدیک به ضهبط نیهخۀ اسها
«نیایر» است نیز میتواند درست باشد :اگر به نخ یر و دشت علاقهمندی ،حیف است که شکار نهاکرده
و کام نایافته از این دشت بگرری .لازم به یادآوری است کهه برخلهاف اینکهه متینهی گفتهه «در اسها :
نیایر» ،اما در نیخه نیز بباید به کار رفته است( .ارژنگی)54 :5033،
کند گشنی و بازگردد به آب

پشیمان شود بازگردد «به آب»
(ایران شان)4005/434:5033،

«در اسا

هاب .در کوشنامه موارد استعمال باء به معنی از کم نییت».

با توجه به تکرار قافیه ،به نظر میرسد که نوییش درست واژۀ واپیین در مصهراع دوم« ،بههتهاب»
در معنای «حد  ،شد  ،سور » است (لغتنامه)؛ چنانکه فردوسی و خاقانی نیهز ایهن ترکیهب را در
این معنا به کار بردهاند:
از آن سو بهتاب و شتاب اندرند

وزین سو تو گویی به خواب اندرند
(فردوسی)

صبحدمان دوش خضر بر درم آمد بهتاب

کرد به آواز نرم صبحک الله خطاب (خاقانی)
(به نق از لغتنامه)

سیاوش گرر چون بر آن مرز کرد

سورا زان هرز اندرز کرد
(ایران شان)4501/430:5033،

«چنین است در اسا  .در مصراع دوم همۀ کلمهها به جز اندرز کرد محو شده و ناخواناست».
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با توجه به بیت پیشین که سخن از رودی مواج و گره در گره است« :به دریا رسهی آن کهه خهوانی
زره /ز موج اوفتاده گره بر گره» ،به نظر میرسد که نوییهش درسهت مصهراع دوم چنهین بهوده باشهد:
«سواران آن مرز اندرز کرد» :رودی چنان خطرخیز و مواج بود که حتی سهیاوش فهرهمنهد وقتهی مهی-
خواست از آن بگررد ،وصیت خود را بر سواران مهرز فهرو مهیخوانهد .انهدرز در معنهای وصهیت در
شاهنامه نیز آمده است:
جویى تو اندرز کن

یکى را نگهبان این مرز کن

و گر جن

هم اندرز بهمن به رستم بگفت

برآورد رازى که بود از نهفت

چو بشنید اندرز او شهریار

پشیمان شد از کار اسفندیار
(فردوسی ،5003،د)505 :1

«بری ی» تو روی از می خوشگوار

چو رنجور دارد «شره» از خمار
(ایران شان)4503/404:5033،

«در اسا

نری ی .شره شاید بوده است سر »

به نظر میرسد که نوییش نیخۀ اسا

«نری ی و شره» هر دو درست باشهد؛ امها واژۀ «دارد» ،اگهر

به «داری» تغییر یابد ،بهتر است :مانند رنجوری که بهواسطۀ خمار ،شره میورزد و بهیش ،بهه مهی روی
میآورد ،تو نیز از شراب رویگردان نییتی.
که گر شاه چاره «ندانیت» بیت

من آورده بودم جزیره به دست
(ایران شان)4315/430:5033،

«چنین است در اسا  .آیا بدانیت مناسبتر نمینماید؟»
با توجه به اینکه قیهور با سراهیانش ،با پرتاب سن

از فراز کوه ،کهوش و لشهکریانش را شکیهت

میدهد« :به سنگی سراهی همی شد هلاک /دل کوش از آن کوه شد دردنهاک»( )4303و در چنهد بیهت
قب از بیت مورد بحث نیز ،آشکارا قیهور «شاه» خوانده شده« :سهواری دوان رفهت نزدیهک شهاه /کهه
دربند بگرفت گوش و سراه»( ،)4300در بیت مورد بحث نیز ،مرجع فع «بدانیت» ،قیههور اسهت نهه
کوش پدر و لرا نوییش نیخۀ اسا

«ندانیت» ارجح مینماید :کوش پیر به کهوش پهدر مهیگویهد

که اگر قیهورشاه به چارهگری دست نمییازید و از فراز کوه بر سر سراه ما سهن
الان جزیره را تصاحب کرده بودم.

فرونمهیباریهد ،مهن

ملاحظاتی درباره ی ضبط و شرح برخی از ...
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بهتر بود آشتی
(ایران شان)0503/051:5033،

«پنداشتی» در مصراع نخیت وجهی ندارد و با توجه به اینکه محور ابیا پیشین پول و بهاج اسهت
و نوشان ،در پی تطمیع آبتین برمیآید و به او میگوید که اگر دست از سر شهرش بردارد ،باج یکیهاله
را پیشاپیش به او میدهد« :از ایدر فرستیم یکساله باز» ،به نظر میرسد کهه «پنداشهتی» بایهد مصهحف
«پیداوسی/بیداوسی» باشد که معادل پنج دینار و در اینجا مطلق پول است و در شاهنامه نیز به کهار رفتهه
است :که بر پهلوی موبهد پارسهی  /همهی نهام بهردیش بیداوسهی (فردوسهی ،5003،د:)5350/103 :3
نوشان به آبتین میگوید اگرچه ممکن است قیهور تو را به خاقر دست کشیدن از شههر مهن سهرزنش
کند (گر از شاه گیتی نکوهش بود) ،اما شاییته است که با پریرش باج و پول ،بهه آشهتی گرایهی و بهر
قب جن

نکوبی .اگر خرده گیرند که قافیۀ بیهت بها ایهن پیشهنهاد ،ناسهازوار اسهت ،عیهوب قافیهه در

کوشنامه زیاد دیده میشود.
سباهی روان را به رنج آورد (؟)

همی روی از ایران به کئج آورد (؟)
(ایران شان)0513/053:5033،

«چنین است ضبط بیت در نیخۀ اص »
ماجرا از این قرار است که نوشان به آبتین پیشهنهاد مهیدههد کهه در ازای پهریرفتن بهاج ،بهه شههر
دیگری یورش برد ،اما آبتین نمیپریرد و سرا با توبیخ قیهور مواجه میشود و در فرجهام ،بهه خهاقر
نرریرفتن باج و ساو ،سخت پشیمان میگردد« :پشیمان شد از نیتدن ساو و باز» .لرا با توجهه بهه اینکهه
در بیتهای پیشین ،قیهور در اهمیت پول و گنج سخن میگوید« :کند سیم خمّیهده را پشهت راسهت/
خمیده شود هر که را سیم کاست» ،به نظر میرسد که نوییش درسهت بیهت اینگونهه باشهد« :سهراهی
روان را به رنج آورد /همی روی از ایران به گنج آورد» :اهمیت زر و سیم به حهدی اسهت کهه سهراهی
رنج راه را بر خود هموار میکند و در پی گنج ،رو به دیگر سرزمینها مینهد (اما تو (آبتهین) نابخردانهه
گنجی چنان عظیم را وانهادی).
اما از دیگرسو این احتمال نیز وجود دارد که «کئج» در مصهراع دوم« ،کَهنج» باشهد .خهانلری
«کَنج» را معرّب «گن » به معنی «گن دژ» در توران و «نهام رودی یها ناحیههای در هندوسهتان» دانیهته
است( .نات خانلری .)1 :5053،ماهیار نوابی تلفظِ درست این واژه را «کَنج» به فتح اوّل می دانهد و ایهن
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واژه را ریختی دیگر از «کَن » که اسمی معرفه است میداند« .کَنج» در آغاز نام جهایی در کشهور سهغد
بوده که کوه و رود نزدیک آن به همین نام خوانده میشده است و سرا ،این نام به همهۀ کشهور سهغد
داده شده است .نام «کَن » همه جا برای جایی یا کوهی یا رودی در شمال شرقی ایران ،آن سهوی رود
وَخش یا سرزمین افراسیاب و تورها و به سخن دیگر« ،سُغد» به کار رفته اسهت( ».ماهیهارنهوابی،5011،
50ه .)10جیحونی احتمال داده است که شاید «کَنج» با فتح (ک) اسم خاص و همان قصبهای است کهه
نام آن در چند مأخر جغرافیایی ذکر شده است (جیحونی ،5003،ج .)55 -54 :4فاموری بنها بهر قهراین
متعدد ،بر این دیدگاه است که واژۀ «کنج» به معنی «چین و شکنِ دامن کهوه و کته ههای آن و یها بهازۀ
کوه» است (فاموری.)555-500 ،5035،
با توجه به موارد گفته شده بعید نییت که کئج در مصراع دوم کَنج باشهد :اهمیهت سهیم و زر بهه
حدی است که سراهی از ایران رو به گوشهکنارهای جهان یا سغد و توران (جاههای دوردسهت) مهی-
نهد( .گوشهکنایهای به سراه ایران که در پی گنج و باج و ساو ،روانۀ چین و ماچین شهدهانهد ،امها آبتهین
نابخردانه ،گنج عظیم نوشان را پشت پا میزند).
ز رازش چو آگاهی آمد به کوش

مرهو روی آورد مغر

بحوش

(ایران شان)0403/045:5033،
«چنین است در اص  .تنها دو حرف در این مصراع نقطه دارد :مغر

و هحوش(حرف آخهر کلمهۀ

اخیر».
با توجه به اینکه بهک پنهانی همراه با خانواده به کیماک میگریزد و قبعا کهوش بها شهنیدن خبهری
چنین هولناک ،سراپا خشم میشود ،به احتمال قریهب بهه یقهین ،دو واژۀ فرجهامین بیهت« ،مغهزش» و
«بجوش» است ،اما واژههای آغازین مصراع دوم ،چندان روشن نییهت :کهوش بها شهنیدن فهرار بههک
مغزش به جوش آمد و سخت خشمناک شد.
ز فرزند چون «بد» نشانی «نماند»

چرا بایدش آفریننده خواند؟
(ایران شان)0100/003:5033،

«در اصل :ئذ (حرف اول بینقطه) .شاید بوده است :خود)
با توجه به اینکه ،در ابیا پیش از بیت مورد بحث سخن از این است کهه اگهر مها آفریننهده مهی-
بودیم ،فرزندان خود را در اوج کامروایی و خوبی و درستی میآفریدیم:

سال پنجاه و دوم
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گر این آفرینش ز ما خاستی

به هر کام فرزند خود خواستی

چنان آفریدیش خوب و درست

تو گفتی که از شاخ شمشاد رست

به نظر میرسد که که ضبط درست مصراع چنین اسهت« :ز فرزنهد چهون بدنشهانی بمانهد» کهه در
تقاب با ابیا پیشین است :وقتی فرزندانی بدنشان و بیاندام زاده میشود یا فرزندان بعهد از تولهد راه و
رسم اهریمنی در پیش میگیرند ،روشن میشود که ما آفریننهده نییهتیم ،چهون اگهر زمهام آفهرینش در
دستان ما میبود ،فرزندان را بهکمال و در اوج کامیابی میآفریدیم.
ز درخورد دیدار و کردار کوش

چو ضحاک آگه شد از کار کوش

(ایران شان)5331/500:5033،
«چنین است در اسا  .معنی ز درخورد روشن نییت .شاید بوده است :همه دیهد درخهورد کهردار
کوش» .ماجرا از این قرار است که وقتی ضحاک را از ستمهای کوش آگهاه مهیکننهد ،کهردار و کهنش
کوش را کاملا متناسب با چهرۀ پلشت او میداند و به عبار دیگر سیر او را با صهور او در کمهال
تناسب میبیند ،لرا از آنجا که «درخورد» به معنای «موافق ،مناسب ،اندرخور و فراخهور» اسهت (لغهت-
نامه) ،بدون اینکه لازم باشد در نیخۀ اسا

دست ببریم ،معنا روشن است :ضهحاک بها دیهدن تناسهب

بین چهره و کنش کوش« :دلش شد ز کهردار او شهادمان» .شهایان یهادآوری اسهت کهه «درخهورد» در
شاهنامه نیز در همین معنا به کار رفته است:
نه درخورد جن

تو است این سوار

که مرد تو آمد کنون پای دار

ناصر خیرو نیز در تناسب کردار و گفتار گفته است:
که کردار درخورد گفتار دارد

جز آن را مدان رسته از بند آتش

(لغتنامه)
به بازارگان گفت سالار بار

که این بار یکیر سلیح است و کار (؟)
(ایران شان)1454/545:5033،

متینی با گراشتن علامت سوال در جلو بیت ،آن را در شمار ابیاتی قرار دادهانهد کهه معنهای روشهنی
ندارد ،اما بر اسا

بیت پیشین «همه بارها را بجیتند زود

همه ساز و آرایش جن

بود» ،به نظهر

میرسد که «کار» مجازا در معنای جن افزار به کار رفته و لرا پی ش خاصی در معنا وجود ندارد.
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چو آید یکی کوژ مانند پیر
(ایران شان)1100/550:5033،

«مصراع آشفته مینماید .در مصراع نخیت سخن از پیری اسهت کهه قهامتش راسهت هماننهد تیهر
است .به قرینه در مصراع بعد ظاهرا شاعر از جوانی سخن به میان آورده اسهت کهه بها وجهود جهوانی
قامتش چون پیران کوژ است .آیا «چرا شد یکی »...مناسبتر نییت؟» به نظر میرسد کهه ضهبط نیهخۀ
درست است و «چو» در معنای «چگونه» به کار رفته اسهت؛ چنانکهه در شهاهنامه نیهز ایهن امهر

اسا

معهود است:
کیی کو ِمرَد ،جای و چیزش که راست؟!
کا اندر نیارد شدن پیش اوی

چو شد کارگربنده با شاه راست؟!
چو گیرد شمار از کم و بیش اوی؟!
(ف  ،5003د043/30 :3؛ د)4031/500 :3

چو من بندهای را کند شادکام

به گردون گردون برآردم نام

چو باید نیارد سراسش به جای

نبیند چنین نیکوی از خدای
(ایران شان)1130/554:5033،

«در اص هیارذ (حرف اول و چهارم بینقطه است) .با توجه بهه بیهت  1131چهو بنهده در ایهن راه
بنهاد پای /بگرداند آن کار بر وی خدای ،شاید در نیخه اسا
میرسد که نوییش نیخۀ اسا
(سرا

بوده است :چو بنهده نیهارد »...بهه نظهر

درست است و «نیارد» را هم میتوان مخفف «نیاوَرَد» در نظر گرفهت

به جای نیاوردن) و هم آن را در معنای «نیارسهتن و نتوانیهتن» تلقهی کهرد :چنانکهه باییهته و

شاییته است نمیتواند سرا

خدای را به جا آورد /سرا

خدای را به جا نمیآورد .لازم بهه یهادآوری

است که یارستن در معنای توانیتن باز هم در کوشنامه به کار رفته است:
اگر چند خواهد که آید برون

نیارد که شد لشکر وی زبون
(ایران شان)1305/530:5033،

درآریم چون بار پیشش به بند

نه بر اسب رنج و نه بر ما گزند
(ایران شان)1353/535:5033،

«در اص درآهئم .حرف ماقب آخر بینقطه است .اشاره به چه حادثههای اسهت؟ ایهن نخیهتین بهار
است که پی دندان با نیتوه و کارم روبرو میشود.
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نکتۀ اول اینکه بر خلاف نظر متینی ،این نخیتین بار نییت که نیهتوه و کهارم بها کهوش رویهاروی
میشوند ،بلکه بنا بر بیتهای  1033به بعد ،پیش از بیهت مهورد بحهث ،نیهتوه و کهارم چهه روز بها
کوش رویارو شدهاند:
چه روز دیگر چنان جن

بود

که خواب و خورش بر یلان تن

بود

گمانی چنان برد نیتوه گرد

که چون کوش دید از من این دستبرد

اگر چند خواهد که آید برون

نیارد که شد لشکر وی زبون
(ایران شان)1305-1033/530:5033،

نکته دوم اینکه نوییش مصراع نخیت پریشان و فاسد است و ضبط درست آن چنین بوده اسهت:
«درآییم چون باز پیشش به بند» :چون دیگربار با توس به بند و نیرن
بزد خشت و با رو

هرهر بدوخت

با او رویارو شویم...

بدان زخم کین دلیران بتوخت
(ایران شان)1335/530:5033،

«در اصل .برد خشت(حرفهای دوم ،سوم و ششم بینقطه است»
اکبر نحوی به قرینۀ بیت  5035و  ،3340معتقد است نوییش درست «بارو » در بیهت یهاد شهده،
در واقع «جامو » به معنای سرری از پوست گاومیش است« :
بیت ()5035
سهههریده چهههو بنمایهههد از چهههرخ روی
«حاو

موی» تحریف از «جامو

بروشد جهان زیهر حهاو

مهوی (؟)

موی» یعنی پوست گاو میش اسهت کهه از آن سهرر مهی-

ساختهاند .شاعر در بهمننامه (ب  )3353میگوید :یکی درقهای داشت از گاو مهیش .شهاعر بهار دیگهر
در کوشنامه میگوید:
بزد خشت و بهارو ههر ههر بهدوخت (؟)

بدان زخهم ،کهین دلیهران بتوخهت
()1335

در اینجا نیز «بارو » تحریف از «جامو » و صور درست مصهراع ایهن اسهت :بهزد خشهت و
جامو

بر بر بدوخت .شاعر یک بار دیگر میگوید:
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ر جامو کهرده اسهت گفتهی مگهر (؟)

شمارۀ اول

کههه آهههن نیامههد بههدو کههارگر
()3340

مینوییند« :شاید در نیخۀ اسا

بوده است :ز جادوش» به گمان بنده در اینجها نیهز «ز جهامو »

درست است( ».نحوی ،در دست انتشار»؛ اما از آنجا که واژۀ «بهارو » در بیهت مهورد بحهث ،از نظهر
نوشتاری با «جامو » چندان همخوان نییت ،به نظر میرسد که نوییش درست مصراع نخیت «بهزد
خشت و بازوش ،بر بر بدوخت» باشد و نیازی به تصحیح قیاسی نباشد.
به شهر اندر آمد به خانه بخفت

«ننالید» یک ماه و با کا نگفت
(ایران شان)1335/535:5033،

«در اسا

بنالید .با توجه به عبار با کا نگفت ،تغییر داده شد».

به نظر میرسد که ضبط نیخۀ اسا

درست باشد و نیازی به تصحیح قیاسی نباشهد؛ ضهمن آنکهه

منطقی نمینماید که بگوییم به خانۀ خود آمد و یک ماه ننالید :کوش بعد از زخمهی شهدنش ،بهه خانهه
آمد و یک ماه نالید و ضجه زد ،اما اجازه نمیداد دیگران به افغان و نالههایش پهی ببرنهد .بنها بهر گفتهۀ
نظامی «از بیم رقیب و تر

بدخواه /پوشیده به نیمشب زدی آه».

گر از کنده بودی مرا آگهی

شبیخون «ببودی مر از ابلهی»
(ایران شان)3505/531:5033،

«در اص  :هبوذی»(حرف اول بینقطه است».
اولا نوییش درست «مر از ابلهی»« ،مرا زابلهی» است ،اگر اشتباه تایری نباشد .ثانیها اگرچهه نوییهش
«ببودی» ،نادرست نییت ،اما ضبط «نبودی» ارجح به نظر میرسد ،چرا که منطق کلام حکم میکنهد کهه
وقتی به خاقر ناآگاهی از امری ،دست به کاری مییازیم که فرجامی شرمیارانه دارد ،میگهوییم اگهر از
فلان ماجرا اقلاع میداشتم ،آن کار را نمیکردم .لرا در اینجا نیز ضبط «نبودی» ارجح به نظر مهیرسهد:
کوش میگوید اگر از ماجرای کنده کنهدن قبهاد بهاخبر مهیبهودم ،ابلهانهه شهبیخون نمهیزدم و باعهث
شکیت فاجعهبار سراهم نمیشدم.
قباد دلاور چو دید آنچنان

برون زد ز قلب سراه آن عنان
(ایران شان)3003/500:5033،

«چنین است در اص « .برون زد ز قلب سره او عنان» مناسبتر مینماید».
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اگرچه پیشنهاد متینی درست است و مصراع دوم معنای هموارتری مییابد ،اما با توجهه بهه اینکهه
در متون متقدم ،گاه «آن» برای اشاره به ذویالعقول به کار میرفت ،خود نیخۀ اسا

میتواند درسهت

باشد و «آن» در معنای «او» به کار رفته باشد.
شب آمد ابا چینیان گفت کوش

که امروز «هاد» شما گشت نوش
(ایران شان)3010/505:5033،

«در اص بینقطه است .در بیت  100آمده است :ز سندان گرر کرد زوبین مهن /چنهین آمهدی بهاد
نوشین من .آیا اینجا یاد است؟»
با توجه به کاربرد «باد نوشین» در کوشنامه ( )3554و با عنایت به اینکه کوش در بیهت بعهد مهی-
گوید که من امروز و فردا جهان را از باد و گرد تیره میکنم« :من امهروز و فهردا و دشهت نبهرد /جههان
تیره گردانم از باد و گرد» ،به نظر میرسد که محور بحث در بیت مورد نظر نیز «بهاد» باشهد نهه «یهاد» و
لرا نوییش درست «هاد» در مصراع دوم «باد» و «باد کیی نوشین بودن» کنایه از «کامروا بودن» است.
جهان تیره گردانم از باد و گرد

من امروز و فردا و دشت نبرد

(ایران شان)3013/505:5033،
«چنین است در اص « .به دشت نبرد مناسبتر مینماید».
به نظر میرسد که نوییش نیخۀ اسا

درست و «واو» ،واو ملازمهت و معیهت باشهد؛ چنانکهه در

بیتی الحهاقی و معهروف در شهاهنامه نیهز ایهن نهوع واو کهاربرد دارد« :چهو فهردا برآیهد بلنهد آفتهاب
من و گرز و میدان و افراسیاب» یا سعدی به زیبایی ایهن واو را در مصهراع دوم بیهت زیهر اراههه کهرده
است« :برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را /تو و زهد و پارسایی ،من و عاشقی و میتی».
کنون کشته و خاک گشته بنام

بهارزنده و دشمنان شادکام
(ایران شان)3510/503:5033،

متینی این بیت را در شمار ابیا مبهم نیاورده ،اما اگر اشتباه تایری نباشد ،ضهبط مصهراع دوم فاسهد
است و در اص چنین بوده« :به از زنده و دشمنان شادکام»؛ چنانکهه در شهاهنامه نیهز چنهین مضهمونی
دوبار آمده و بعید نییت که ایرانشان مضمون بیت مورد بحث را از شاهنامه برگرفته باشد:
چنین گفت موبد که مردن بهنام

به از زنده دشمن بدو شادکام
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بگویش که در جن

مردن بهنام

شمارۀ اول

به اززنده دشمن بدو شادکام
(فردوسی ،5003،د513 ،4؛ د)543 :0

سواران چین کنده بگراشتند

همه رزم را تیغ برداشتند
(ایران شان)3530/503:5033،

«چنین است در اسا  .آیا همه رزم را بزم پنداشتند نیز مناسب مینماید؟»
با توجه به بیت پیشیین که ایرانیان به شکلی فاجعهبار شکیت میخورند« :فراوان بکشتند و کردنهد
اسیر /پر از خون همه نیزه و تیغ و تیر» ،به نظر میرسد که ضهبط نیهخۀ اسها

درسهت اسهت و بهه

تصحیح قیاسی نیازی نییت :سواران چین با دیدن سراهیان از هم گییختۀ ایهران ،نگاهبهانی از کنهده را
واگراشتند و برای رزم با ایرانیان دست به شمشیر بردند؛ به عبار دیگر با دیهدن زمینهۀ مناسهب بهرای
کشتار هرچه بیشتر ایرانیان ،چینیان نگهبان کنده نیز تیغ در ایرانیان نهادند.
چنین کافری را بت ماه هر

تو را هم نین آمد از بیش مهر (؟)
(ایران شان)5340/555:5033،

«چنین است در اص ».
متینی با گراشتن نشانۀ پرسش در پایان بیت ،آن را در شمار ابیاتی آورده است که معنایشان روشهن
نییت ،اما به نظر میرسد با توجه به اینکه کوش از فرط عشهقش بهه نگهارین ،تمثهال او را سهاخت و
بتپرستی را بنیان نهاد ،بیت مورد بحث ،پیام فرامتنی ایرانشان به مخاقب اسهت؛ بهه ایهن ترتیهب کهه
هم نان که نگارین بت ماه هر کوش ،زمینۀ بتپرستی و کفر او را فراهم آورد ،ههر یهک از ماهها نیهز
در گرر زندگی ممکن است به خاقر عشهق مفرقمهان (بهیشمههر) بهه یهک چیهز ،کفهر بهورزیم و از
معشوقمان بت بیازیم؛ به عبار دیگر ایرانشان ما را زنهار میدهد که مهاجرای کهوش ممکهن اسهت
برای هر یک از ماها نیز پیش بیاید ،پا باید به هوش باشیم که عشق کور و کرمان نکنهد و از معشهوق
بت نیازیم .البته در هر حال در صور ضبط درست بیت ،ضعف تألیف دارد.
بهبر چون برافگند گردون گره

بهبر درکشیدند گردان زره
(ایران شان)1445/541:5033،

ضمن آنکه تکرار «بهبر» در آغاز دو مصراع شگرف مینماید و در کوشنامهه چنهین تکهرار بهاردی
دیده نمیشود ،معنای محصلی نیز از مصراع نخیت به دست نمیآید ،لرا به نظر میرسد که «بهبهر» در
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آغاز مصراع نخیت ،در اص «سحر» بوده است که کاتب به اشتباه «بهبر» ضبط کهرده :چهون سهحرگاه،
گردون گره از ابرو برافکند و روز شد ،سراهیان زرهپوش شدند .از دیگرسو بعید نییت کهه «بههبهر» در
آغاز مصراع نخیت «بهدر» بوده باشد :چون با قلوع خورشید ،گردون گره از ابرو/جبین به در افکنهد و
روز شد.... ،
تو «برگرد» شمشیر و برنه به کین

ز من برگرر تا گشایم کمین

(ایران شان)3355/153:5033،
«در اسا

برکرد»

ضبط «برگرد» در مصراع دوم درست نمینماید و با «شمشیر» مناسبتی ندارد .لرا بهه نظهر مهیرسهد
که نوییش درست آن «برگیر» باشد :شمشیر را برگیر و به کینخواهی روی آور.
چنین تا خران اندر آمد به تن

گرشتم به دریا و کردم درن

(ایران شان)3004/131:5033،
«چنین است در اص  .در بیت  3331از «درن » ،کوش به عنوان خدعههای بهرای فریهب قراقهو
یاد شده است« :وزان کرده بود او به دریا درن  /گه آید قراقهو
اسا

پیشهش بهه جنه » .آیها در نیهخۀ

بهجای «خران» «خزان» بوده است؟ آیا ضربالمثلی بوده است؟»
با توجه به اینکه در کوشنامه باز هم ضربالمث دربارۀ خر به کهار رفتهه؛ چنانکهه وقتهی آبتهین و

فرارن

بعد از زفاف ،تا چندی خدمت قیهور نمیرسند ،قیهور میگوید:
همی تا ز پیوند بیرن

بود

ز دو خر پیاده بماندم کنون

همی آبتین هم فرارن

بود

تو بودی بدین کارها رهنمون
(ایران شان)0041-0045/015:5033،

یا در بیت دیگری باز هم واژۀ «خر» را به شکلی عریان به کار میبرد« :یکی دیگر آمدش بر راه بهر/
بیفگندش از بیم ،کنعان خر»(ایران شان )3303/533:5033،و نیهز بها توجهه بهه اینکهه در مصهراع دوم،
«تن » در معنای «لنگۀ بار ،عدل ،جوال» با «خر» مناسبتی تام دارد ،به احتمهال قریهب بهه یقهین ،ضهبط
«خران» در مصراع دوم ارجح است و «خر به تن

اندر آمدن» ضربالمثلی با ایهن مضهمون بهوده کهه:

«بار را پای خر نمیبرند ،خر را پای بار میبرند» .مراد کوش از این ضربالمث ایهن اسهت کهه آنقهدر
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میکنم که قراقو ِ خر خود از مکمن بیرون آید و پای کار بیاید« :وزان کهرده بهود او بهه دریها

درن  /گه آید قراقو

پیشش به جن ».

نه با دیرکردن کشد شوربخت (؟)

دهد بیگمان شاه را کار سخت
(ایران شان)0441/101:5033،

«در اص  :ها .بینقطه است».
ماجرا از این قرار است که وقتی کوش دیگربار نافرمانی پیشهه مهیکنهد ،دبیهر شهاه ،پیکهی را نهزد
فریدون میفرستد که اگر دم زند و زود کوش را درنیابد ،کوش مشک ساز خواهد شهد و کهار دسهتش
خواهد داد:
گر این کار را درنیابید زود

شود داستانی که نتوان شنود

لرا با توجه به فضای داستان و بیت قب از بیت مورد بحهث ،بهه احتمهال قریهب بهه یقهین ،ضهبط
درست مصراع نخیت چنین بوده است« :نه تا دیر ،گردن کشد شوربخت» :اگر فریدون مداخلهه نکنهد،
دیری نخواهد گرشت که کوش شوربخت ،گردنکشی میکند و کار بر فریدون سهخت خواههد شهد.
عبار «نه تا دیر» بار دیگر نیز در کوشنامه به کار رفته است:
یکی فال گفتم که این تاج و گاه

بدو بازگردد نه تا دیرگاه
(ایران شان)545/514:5033،

به نیرو فزونتر شد از بار پیش

به مردان جنگاور و گنج خویش
(ایران شان)3000/355:5033،

امیدسالار ضبط درست مصراع دوم را چنین میداند« :به مردان جنگهاور و گهنج ،بهیش» :کهوش از
دفعههۀ قبهه نیرومنههدتر شههد و هههم از لحههاظ سههراه و هههم از لحههاظ گههنج تههوانش بیشههتر شههد».
(امیدسالار)003:5005،؛ اما به نظر میرسد که ضبط نیخۀ اسا

درسهت باشهد و بهه تصهحیح قیاسهی

نیازی نباشد :کوش بهواسطۀ مردان جنگاور و گنجش ،به مراتب نیرومندتر از پیش شده بود.
چو بوی پی اسپ او یافتند

چو «روباه بد» روی برتافتند
(ایران شان)3535/353:5033،

در مصراع دوم اصطلاح «روباه بد» شگرف است و اصی نمینماید و به نظر میرسهد کهه نوییهش
مصراع دوم در اص به شک «چو روبه ،بدو روی برتافتند» بوده است که بعدها تصحیف شهده اسهت.
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شایان یادآوری است که در مصراع دوم «به» در معنای «از» بهه کهار رفتهه اسهت و در واقهع بهدو روی
برتافتن به معنای «از او روی برتافتن» است و کاربرد «به» در معنای «از» ،از ویژگیهای سهبکی کهوش-
نامه است:
یکی نامه دادش به ضحاکشاه

ز ناگه برآمد سواری ز راه

(ایران شان)1551/505:5033،
برون رفت کاوو

چو بگشاد کوش آن «ستون کیان»

کی زآن میان

(ایران شان)3334/335:5033،
«چنین است ضبط نیخه اسا ».
به نظر نمیرسد که «ستون کیان» اصالتی داشته باشد و معنای درخوری نیز از آن بهه دسهت نمهی-
آید ،لرا احتمالا نوییش درست آن «ستون کیان» بوده؛ ستونی که کیکهاوو  ،شهاه کیهانی بهه آن بیهته
شده بود.
مبادا که شاه آزماید نبرد

مگر بخت گویدش کز راه برد (؟)
(ایران شان)3530/143:5033،

متینی با گراشتن نشانۀ پرسش در پایهان بیهت ،آن را در شهمار  100بیتهی آوردهانهد کهه معنایشهان
روشن نییت یا ضبط فاسدی دارند ،اما به نظر میرسد بیت مورد بحث هم از نظهر ضهبط و ههم معنها
تندرست است .با توجه به اینکه «برد /بردیدن» باز هم در کوشنامه به کار رفته اسهت (بیهت  )3015و
آیدنلو در بیت« 3041بدو گفت هرجا که خواهی بگرد

نیهارد کیهت گفهت کهز راه گهرد» نیهز

معتقد است که« :در قافیۀ مصراع دوم ،ضبط اص نیخه یعنی «برد» ،دشوارتر و اصی تهر اسهت« .بَهرَد»
فع امر از «بردیدن :دور شدن» است و از راه بریدن :دور شدن از راه ،در شهاهنامه ههم اسهتعمال شهده
است :شب تیره گفتش که از راه برد (میکو .)03 /445 /3 ،در بیت  3530کوشنامه هم ظهاهرا همهین
تعبیر دوم دیده میشود» (آیدنلو )445 :5001،و اکبر نحوی نیز در بیت « :5533بدو گفت پا بهیگنههتهر

کدام؟ /که بر دیده خود بینمش نام و کام» ،معتقهد اسهت کهه« :آیها شهاعر «بردیهده» را بهه معنهی دور شهده
(ازمصدر بردیدن= دور شدن) به کار برده است؟ اگر چنین باشد کاربرد جالبی است زیهرا تها آنجها کهه
نگارنده اقلاع دارد در متون ادبی فقط وجه امهری بردیهدن کهاربرد دارد :بهرد! (دور شهو!) و در همهین
منظومه نیز دستکم دوبار به کار رفته است (( »)3530 ،3015نحهوی ،در دسهت انتشهار) .لهرا چنانکهه

553

جیتارهای نوین ادبی (ادبیا و علوم انیانی سابق)

شمارۀ اول

نحوی و آیدنلو هم اشاره کردهاند ،با توجه به کاربرد مکرر «برد» در معنای دور شدن در کوشنامهه ،بهه
نظر میرسد که «برد» در بیت یاد شده نیز در همین معنا به کار رفته باشد و «از راه بردیهدن» ،در معنهای
«حاد شدن مرگ» آمده باشد که البته برای برای فهم درست بیت گویا باید «مگر» را در معنای «اگهر/
شاید و ممکن است» در نظر گرفت :شاه نباید خود در جن

شمشیر زند ،چرا که شهاید بخهت نگهون

باعث مرگش شود و از راه زندگی ساقط شود.
چو خواهی که رزم سیاهان تمام

بدانی تو راه ره نمایم بهنام
(ایران شان)3005/103:5033،

«در اص  :بکام ،نام صحیح مینماید ،زیرا در بیت بعد از میعودی نام برده شده است».
اگرچه پیشنهاد متینی پیندیده است و قاب دفاع ،اما به نظر میرسد که ضبط نیخۀ اسا

«بههکهام»

نیز درست باشد و به تصحیح قیاسی نیازی نباشد ،چون محور بحهث ،نهام بهردن از میهعودی نییهت،
بلکه بنیان بیت بر گزارش داستان سیاهان استوار است« :اگر خواهان شنیدن داستان سیاهان هیهتی ،تهو
را کامروا و آرزویت را برآورده میکنم.
بدان کشور اندر نماندهست ورز

که آباد جایی نماندهست ورز
(ایران شان)3013/103:5033،

در بیت تکرار قافیه دیده میشود که یا ضبط درست مصراع دوم چنین بوده« :که آبادجهایی نمانهده-
است و رز» :که رز در معنای باغ و بوستان به کار رفته :نه جای آبهادی و نهه بهاغ و بوسهتانی بهه جهای
مانده که البته مشک این پیشنهاد این است که «رز» با ورز قافیه نمیشهود .لهرا شهاید «ورز» در مصهراع
نخیت شک دیگر «ورغ» به معنای «روشنایی و فرّ» بوده باشد؛ چنان که دو بهار در منظومهه ،بهه جهای
«گریز»« ،گریغ» آمده (ابیا  :) 3340 /1333در آن کشور فر و شهکوهی نمانهده و در ههیچ جهای آن،
کشاورزی آباد و خرّم نییت که با این خوانش ،گویا «آباد» میند بهرای «ورز» اسهت« :کهه آبهاد ،جهایی
نمانده است ورز».
چو خود شاه دیگر ز فرمانبری

بکردند و خوار آید این داوری (؟)
(ایران شان)0000/103:5033،
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«چنین است ضبط بیت در اص »
با وجود اینکه متینی با گراشتن نشانۀ پرسش در پایان بیت ،آن را در شمار ابیا مهبهم کهوشنامهه
آورده ،اما به نظر میرسد که هم ضهبط و ههم معنهای بیهت ،تهندرسهت اسهت و «داوری» در معنهای
«اوضاع ،وضع ،روال و جریان» به کار رفته است .ماجرا از این قرار است که کوش که سهرهسهالار سهراه
ایران برای در هم کوبیدن سیاهان است ،بر فریدون شوریده و نافرمهانی پیشهه کهرده اسهت .فریهدون و
قارن در کار کوش به شور مینشینند و فریدون در ابیا پیشین سراپا خشم ،میگوید که:
همان دان که در کشور باختر

زمین و درختش نیاورد بر

مر آن مرز گیریم بیران هنوز

گررگاه ببران و شیران هنوز

یعنی قارن اصلا فرض کن که سرزمین باختر ویرانهای بیش نییت و سراسر سترون و بیبهر اسهت
و از روی بیلیاقتی شاه دیگری «کوش» را گردن نهادند و این امهر در نظهرم بیهیار خهوار و بهیارزش
است ،اما حداق این است که کوش سراهم را به من برگرداند «ولیکن ازو باز خواهم سراه»؛ بهه عبهار
دیگر فریدون خشماگین میگوید که خلایق هر چه لایق ،سرزمین بهی و بهر و بهار بهاختر لهایق همهان
کوش هیتند و این امر اصلا برایم مهم نییت .آن ه اکنون برایم مهم اسهت ،برگشهت سهراهیان ایرانهی
است که کوش را بر آنها گماشتهام .شایان یهادآوری اسهت کهه داوری در معنهای یهاد شهده بارهها در
شاهنامه به کار رفته است:
چنین داد پاسخ به زروان جهود

کزین داوری غم نباید فزود

بدین داوری نزد داور شویم

به جایی که هر دو برابر شویم

برآن داوری هیچ نگشاد لب

ز برگشتن شید تا نیمشب

(فردوسی ،5035،ج5350 /301 ،5؛ ج505 /003 ،5؛ ج)5301 /035 ،5
به دانش «نئارد» فریبنده دیو

نه بدخواه از تر

گیهان خدیو
(ایران شان)3005/334:5033،

در اسا

تنها حرف اول این کلمه نقطه دارد».

به نظر میرسد که ضبط درست «نئارد» در مصراع نخیهت« ،نیهازد» بهه معنهای «نگراییهدن ،قصهد
نکردن و اراده ننمودن»(لغتنامه) بوده است :دیو فریبنده به دانش نمیگراید .لازم به یادآوری اسهت کهه
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در مصراع دیگری نیز در کوشنامه «ز دادش ننازد به ماهی پلن » ،امیدسالار با نادرست دانیهتن ضهبط
«ننازد» ،معتقد است که یکی از نوییشهای ارجح« ،نیازد» است (امیدسالار.)045 :5005،
برآمد وز او دورتر شد «رح »

همی بود تا آفتاب از حم

(ایران شان)50000/305:5033،
شک درست «رح »« ،زح » است که احتمالا اشتباه تایری است.
نتیجهگیری

منظومۀ کوشنامه سرودۀ حکیم ایرانشانبنابیالخیر  ،یکی از استوارترین منظومهههای حماسهی پها از
شاهنامه است که سرگرشت کوش پی دندان ،برادرزادۀ ضحاک را به خوبی به تصویر کشیده است ،امها
تنها نیخۀ آن به سدۀ هشتم برمیگردد و حدود  000سال بین سرایش اثر و کتابت نیخه فاصله اسهت
و این امر تصحیح نیخه را بییار دشوار میکند ،اما جلال متینی در کاری باییته ،به خوبی از پها کهار
برآمده و تصحیح منقحی را از این اثر به دست دادهاند .از آنجا کهه خهود متینهی تصهریح کهردهانهد کهه
حدود  100بیت منظومه ،مبهم است یا ضبطی فاسد دارد ،در این جیتار کوشش شد با توس بهه منهابع
دورنمتنی و گاه برونمتنی حدود  10بیت کوشنامه ،بررسی شود و ضمن تبیهین معنهای آنهها ،ضهبط
موجهتری اراهه گردد.
کتابنامه
آیدنلو ،سجاد« .)5001( .از میرا

ادب حماسی ایران» .میرا

مکتوب .سال چهارم .شماره اول-401 :

400
ارژنگی ،کامران« .)5033( .نقد تصحیح منظومۀ حماسی کوشنامه» .پاژ .ش 33-03 .41

امیدسالار ،محمود« .)5005( .یادداشتهای کوشنامه» .فرهن

ایرانزمین .تهران :بنیهاد موقوفها

دکتهر

محمود افشار003-054 .
ایرانشان بن ابی الخیر .)5033( .کوشنامه .به کوشش جلال متینی .علمی :تهران
جیحونی ،مصطفی« .)5030( .یادداشتی چند بر بیتهایی از شاهنامه» .پژوهشهای ایرانشناسهی .جلهد
55-54 .40

سال پنجاه و دوم
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دهخدا ،علی اکبر .)5033( .لغت نامه .زیر نظر دکتر محمد معین و دکتر سهید جعفهر شههیدی .تههران:
دانشگاه تهران.
سرفراز ،علیاکبر ،آورزمهانی ،فریهدون .)5000( .سهکههای ایهران :از آغهاز تها دوران زندیهه .علیاکبهر
سرفراز ،فریدون آورزمانی .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انیانی دانشگاهها (سمت).
سعدی شیرازی ،مشرفالدین مصلح بن عبدالله .)5030( .گلیتان سعدی .به کوشهش خلیه خطیهب-
رهبر .تهران :صفیعلیشاه.

سلیمانی ،قهرمان« .)5030( .حماسه کوشنامه» .کتاب ماه ادبیا

و فلیفه .اردیبهشت05-00 :

فاموری ،مهدی« .)5035( .نگاهی دوباره به بیت نخیت داستان رستم و سهراب» .مجلۀ بوستان ادب
دانشگاه شیراز .سال چهارم .شمارۀ چهارم .پیاپی .55صص500ه555
فرامرزنامه برزگ .)5035( .به کوشش ماریولین فان زوتفن و ابوالفض خطیبی .تهران :سخن
فردوسی ،ابوالقاسم .)5003( .شاهنامه .به کوشش جلال خالقی مطلق .تهران :دایره المعارف اسلامی
 .)5035( ...............................شاهنامه .به کوشش جلال خالقی مطلق .تهران :سخن

ماهیارنوابی ،یحیی« .)5011( .واژهای از شاهنامه» .مجموعه مقالا به کوشهش قاووسهی .شهیراز-015:
033
متینی ،جلال .)5033( .مقدمۀ کوشنامه .در ایرانشان بن ابی الخیر ( .)5033کوشنامه .به کوشش جلهال
متینی .علمی :تهران
مینوی ،مجتبی .)5033( .داستان رستم و سهراب .به کوشهش مههدی قریهب و مههدی مهداینی .تههران:

مؤسیه مطالعا و تحقیقا فرهنگی
نات خانلری ،پرویز .)5053( .رستم و سهراب ،سری شاهکارهای ادبیا

فارسی .تهران :امیرکبیر

نحوی ،اکبر ،رضاپور ،سارا« .)5035( .ملاحظاتی دربارۀ منظومه بهمننامه» .پژوهشنامهه ادب حماسهی.
سال  .55شماره 43-55 :53
« .)5030( ......................................اصلاح بیتهایی از کوشنامه» .در دست چاپ.

