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  چكيده
هاي ادبيـات، دو واحـد بـه داسـتان رسـتم و       در دانشكده شاهنامهاز مجموع چهار واحد 

هـاي متعـدد منتشـر شـده اسـت. غيـر از        اسفنديار اختصاص دارد. براي اين درس، كتاب
هايي كه به منظور تدريس براي دانشجويان تأليف شده، در آثار پژوهشي ديگر نظيـر   كتاب

يح واژگـان، تعـابير و   تصحيح و توضيح متن داستان و مقاالت علمي نيز به شرح و توضـ 
اند. مجموع اين آثار بـه اعـتالي آمـوزش و     انگيز متن پرداخته معناي ابيات دشوار و بحث

تحقيق در اين داستان كمك كرده است اما در برخي مـوارد، در شـرح و توضـيحاتي كـه     
شد و با نگاهي انتقادي بـه سـخنان محققـان پيشـين      بايست دقت بيشتري مي ضرورتاً مي
اند. در اين مقاله، به نقد و تحليل واژگان  كردند، چنين ضرورتي را احساس نكرده توجه مي

زدن  تم بر سمت راست نشستن، خاك بر لبو تعابيري نظير پهلوي، راه آسان، پافشاري رس
خوردن، توجه به ارتباط ميان عناصر داستان نظيـر سـربريدن شـتري كـه بـر سـر        يا خاك

ده بود با تير گزي كه در آب رز (شراب) پـرورده شـده و   دژ خوابي دوراهي زابل و گنبدان
ــه » بــر آزار« ايــم. در يــك مــورد پــذيري چشــم اســفنديار پرداختــه زخــم » دبيــدار«را ب

ه   هايي از عدم دقّت قرائت ايم. با ذكر نمونه قياسي كرده  تصحيح ها و تفسيرها و عدم توجـ
  ايم.  ها اشاره كرده كتابها به ضرورت اصالح  نامه به معناي ثانوي جمالت در درس

  آب رز، آزار، دبيدار، راه آسان، رستم و اسفنديار، شاهنامه، شتر راهنما. ها: كليدواژه
  

  . مقدمه1
است تا آنجا كه محققان براي تعريـف   شاهنامههاي مهم  داستان رستم و اسفنديار از قسمت

لحـاظ  زننـد؛ اسـالمي ندوشـن آن را بـه     و توضيح مفهوم و شگرد حماسه، آن را مثـال مـي  
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هـاي   در دانشـكده  شاهنامهها خوانده است. از مجموع چهار واحد  گزيني، داستانِ داستان به
هـاي   رس، كتـاب ادبيات، دو واحد به داستان رستم و اسفنديار اختصاص دارد. براي ايـن د 

هايي كه به منظور تدريس براي دانشـجويان   متعددي نيز به چاپ رسيده است. غير از كتاب
تأليف شده، در آثار تحقيقي ديگر نظير تصحيح و توضيح متن داستان رستم و اسـفنديار يـا   

اي و معناي ابيات دشوار  مقاالت علمي نيز به شرح و توضيح واژگان، تعابير، مسائل اسطوره
اند. مجموع اين آثار به اعتالي آموزش و تحقيـق در ايـن داسـتان     انگيز متن پرداخته و بحث

بايسـت دقّـت    كمك كرده است اما در برخي موارد، در شرح و توضيحاتي كه ضرورتاً مـي 
ه مـي       بيشتري مي كردنـد، چنـين    شد و با نگاهي انتقادي بـه سـخنان محقّقـان پيشـين توجـ

ــه نقــد  ا ضــرورتي را احســاس نكــرده ــه ب ــن مقال ــد. در اي ــابير و ن ــل واژگــان، تع و تحلي
هاي متعدد، همچنان مـبهم بـاقي مانـده اسـت يـا اينكـه        پردازيم كه به رغم تأليف مي  ابياتي

كوشي برخي شارحان، ارزش هنري و مفاهيم متن داسـتان بـه درسـتي     سبب قصور و كم به
اند هر چنـد عمـدتاً ايـن     پرداخته ها به مباحث تحليلي نيز بازنمايي نشده است. برخي كتاب

پـردازيم كـه در ايـن     مباحث، جاي بحث و تأمل دارد اما در اين مقاله، صرفاً به مواردي مي
طـرح اصـلي   مباحث به تعابير و معاني ابيات اشاره شده باشد مثالً اهداف و مطالب كتـاب  

مـا در مواجهـه بـا    ، غير از بحث دربارة متن اشعار فردوسي است، داستان رستم و اسفنديار
ها اظهـارنظري   كنيم كه دربارة معناي اشعار و عبارت چنين آثاري صرفاً به مواردي اشاره مي

هايي منتشر شـده،   ها، نقد و تحليل نامه صورت گرفته باشد. پيشتر دربارة برخي از اين درس
ه شـده، از طـرح دوبـارة آنهـا     مواردي كه در آن مقـاالت بـه درسـتي طـرح و توضـيح داد     

  ايم.  كرده  پرهيز
هـا و  هـاي آن ها باعث مشخّص شدن كاسـتي نامهذكر اين نكته الزم است كه نقد درس

ة ادبيـات پارسـي معاصـر تحقّـق     كند كه اين امر در مجلها ميسپس كمك به بهتر شدن آن
شناسـي،  ها مانند: ادبيات معاصر منظوم،  بالغي، سـبك نامهكرده و پيشتر برخي از درسپيدا
  ها اشاره شده است.اند كه در منابع به آنالطير و ... نقد شدهدبي، منطقنقد ا

  
  . ضرورت دقّت در نقش فردوسي در روايت داستان2

 همي بر بدي بودش آموزگار   بد انديشه و گردش روزگـار 
  )298: 1375(فردوسي،
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ه بيشـتري كننـد، همـين بيـت       اسـت. در  يكي از ابياتي كه الزم بود شارحان بدان توجـ
هايي هم ها بجز بازنويسي بيت به نثر امروزي، نكتة ديگري طرح نشده است. در مقاله شرح
اند به اين سخن فردوسي،  سبب مرگ اسفنديار يا تقدير و سرنوشت در داستان پرداخته كه به

اند. در روايـت ظـاهري داسـتان، سـخن از انجمنـي اسـت كـه         توجه الزم را مبذول نكرده
تــا راز سرنوشــت اســفنديار را انــد  ان بــه درخواســت گشتاســب گــرد آمــدهشناســ ســتاره

ــرگ    گــزارش ــي جاماســب از سرنوشــت شــوم، كشــنده و م ــد. وقت ســفنديار جــاي ا كنن
هاي گشتاسب براي اطمينان از دقّت علمي مشاوران او است، چـون   گويد، پرسش مي  سخن

بـدين   ذار نكنـد، اصلِ تشكيل اين انجمن، بـراي آن اسـت كـه تـاج را بـه فرزنـدش واگـ       
شدن اسفنديار در زابلستان به دست رستم، به جاي است كه پس از شنيدن پيشگوييِ كشته  سبب

شده و محافظت از اسفنديار، فرداي همـان روز بـه او    تالش براي مبارزه با سرنوشت پيشگويي
د (همـان:  بسته نزد وي بياوردهد كه به مهلكه (يعني زابلستان) برود و رستم را دست دستور مي

شـكني  پرسـت و پورخـالقي چتـرودي، آن را پـادافره و جـزاي پيمـان      اما حـق ). 302- 303
بايسـت تـاج را بـه فرزنـدش      يدانند چون برابر بـا پيمـاني كـه بسـته بـود مـ       گشتاسب مي

شـكني  كند اما چون چنين نكرده، فرزندش كشته شده تا با اين داغ، مجازات پيمـان   واگذار
). فردوسي در اين بيت، هـم بـه   118: 1391ت و پورخالقي چترودي،پرسخود را بيابد (حق

رنـگ گشتاسـب   پيرنگ داسـتان يعنـي مـاجراي انجمـن منجمـان اشـاره كـرده، هـم بـه ني         
  گويد: ز زبان رستم خطاب به او ميفريفتن اسفندياري كه ا  براي

ــده  ــادلي و ندي ــو يكت ــان ت  جهانبان به مرگ تو كوشد نهان   جه
  )362: 1375(فردوسي،

  
  . ضرورت دقّت در توضيح واژگان3

  پهلوي 1.3
 ز بلبل سخن گفتن پهلوي   نگه كن سحرگاه تا بشنوي

  )292: 1375(فردوسي،

اسالمي ندوشن به ارتباط بلبل با زبان پهلوي معتقد است و سبب آن را عالوه بر آهنگ، 
بودن صـداي بلبـل و    اند و نامفهوم خوانده اي كه روحانيان زردشتي، زند را از بر مي به شيوه

). اين تصور در 250: 1372داند (اسالمي ندوشن، غرابت در طرزِ خواندنِ موبدان منتسب مي
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هـاي مختلـف    بـه گونـه   شـاهنامه ار بعدي دربارة داستان رسـتم و اسـفنديار و   مطالب و آث
: 1390، آيـدنلو، 273: 1391، خالقي مطلق،284: 1388كرده يا تكرار شده است (ايماني،تأثير
) 226- 225: 1376، شميســا، 141- 140: 1391، فــالح، 48: 1396، شــعار و انــوري، 888

كه  شاهنامهست. جويني با توجه به ابياتي از كه اصل اين تصور مقرون به صحت ني درحالي
كار رفته است، پهلوي را بـه معنـي زبـان فصـيح و بليـغ دانسـته اسـت         اين واژه در آنها به

). توضيحات كزازي دربارة اين بيت درست است كه آن را بـا توجـه بـه    5: 1374(جويني،
ــر   ــي ك ــا معن ــاي شــهري، شــاهوار و شــگفت و زيب ــوي در معن ده اســت ريشــة واژة پهل

). واژة پهلوي منسوب به پهلو از اصل پرثوه كه مطابق قاعـده بـه   641- 640: 1396(كزازي،
) و در شعر فارسي 2184: 1370پلهو تغيير يافته و نهايتاً به صورت پهلو درآمده است (پيرنيا،

و » شهري«به صورت » پهلوي«، از معاني قاطع برهانكاربرد يافته است. در  شاهنامهاز جمله 
در اشـعار و   "پهلـوي "صورت وصـفي  ) «432: 1376ياد شده است (برهان،» زبان شهري«

دادن برتري و مرغوبيت چيزي است كه نسبتش نقل شده است؛ مانند متون قديم براي نشان
» به معني گلبانگي زيبا و شهري در مقابل بانگي كه خشن و نپختـه اسـت  " گلبانگ پهلوي"

گفتن پهلويِ بلبل به معني سخن زيبـا و  ن، در اينجا نيز سخن). بنابراي48- 47: 1391(مالمير،
  لطيف بلبل است. 

  
  راه آسان 2.3

  و زآن راه آسان سر اندركشيد    بگفت آن شگفتي به موبد كه ديد
  )320: 1375(فردوسي،

راه آسان يعني راه رفت و آمد همگان، راه اصلي كه پيش از رفتن بهمـن  «خالقي مطلق: 
  ).284: 1391(خالقي مطلق،» آن بودندبه باالي كوه در 

رسـد،   گـذرد و بـه شـكارگاه مـي     مـي راه آسان، راهي است كه از زمين هموار «كزازي: 
» برابــر راه دشــوار كــه راه كوهســتاني بــوده اســت و بهمــن نخســت از آن رفتــه اســتدر

  ). 678: 1396(كزازي،
  ).38  :1374(جويني،» راه نرم در برابر راه دشوار و سنگالخ«جويني: 

  ). 103: 1396(شعار و انوري،» راه هموار«شعار و انوري: 
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راه هموار (نه راه كوهسـتاني) بعضـي آن را (راه آسـان كشـتن رسـتم      «رستگار فسايي: 
را بـه معنـي از ايـن راه آسـان      »از راه آسـان سراندركشـيد  «انـد) و   وسيلة بهمـن دانسـته   به

  ).194: 1389(رستگار فسايي،» اند كرد، دانسته  نظر صرف
) آسـان قيـد   3) شـيوة آسـان   2) راه هموار و بي سنگالخ 1فالح سه حدس زده است: 

: 1391(فـالح، » بهمن از آن راه، به راحتي پايين آمد و به سوي رستم حركـت كـرد  «حالت 
184.(  
شـكلي  » آسـان «گي در كـوه اسـت.   در ايـن بيـت، راه پـر سـنگ و راه سـن     » راه آسان«
آسـياب، دسـتاس و خـراس     سـمان،  هـاي آ  ه سنگ كـه در واژ به معني » آس«است از   ديگر
سنگي نرم بود كه كارد و تيـغ را  «اند:  نوشته» سان«، در معني لغت فرسمانده است. در  باقي

هاي ايراني كهن آسان و آسن بـه معنـي    ). در زبان189: 1365(اسدي طوسي،» بدو تيز كنند
هـاي   ن، راه سنگي كوه اسـت، منتهـي راه  ). راه آسا39: 1376كار رفته است (برهان،سنگ به

ها هزار انسان و حيـوان از يـك محـل معـين،      دو بار رفت و آمد ساالنه ده«ها نيز بر اثر  كوه
توانسته اسـت بـه آن    ها را كه پا مي ها را صاف و صيقلي كرده و تمام ناهمواري سنگ سنگ

ر، راهـي كـه در كـوه از روي    ). به ايـن اعتبـا  37: 1366(ديگار،» تكيه كند از بين برده است
شـود. در حديقـه    گذرد به راه آسان يا راه سنگي مشـهور مـي   هاي صيقل و صاف مي سنگ

  كار رفته است: سنائي در يك بيت آسان در توصيف خورشيد به
 در خراسان مرا خور آسان بـود    گر چه جان در بدن هراسان بود

  )738: 1374(سنائي،

آسان به معني سنگ است و از آنكه جنس كوه از سنگ است ممكن است با اين عالقة 
جنسيت، به صورت مجاز، آسان به جاي كوه به كار رفته باشد. با اين وصف، خور آسان به 

  معني خورشيد بلند و مرتفع به كار رفته است. 
بـدان همـراه خـود    راه آسان اگر راه نرم و هموار باشد، بدين معني است كه بهمن از مو

خيلي دور شده در حالي كه مطابق سفارش اسفنديار چنين امكـاني وجـود نـدارد. بهمـن،     
شود. رستم با پاشنة پا، سنگ را نگاه داشته است.  سنگي رها كرده و نگريسته است تا چه مي
گزارش كرده است آنگـاه از كـوه    اند و او ديده بهمن اين كار شگفت رستم را كه آنها نديده

  زير آمده است.   هب
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  گفتن يا نگفتن ناديده 3.3
 همان نيز ناديده اندر نهفـت    همه ديده پيش پدر بازگفت

  )330: 1375(فردوسي،

اگـر بـراي ضـرورت    «جويني معتقد است ساخت بيت براي ضرورت وزن بوده است؛ 
:  1374(جويني،» بهمن هر چه ديده و نديده بود به پدر گفت»  گفت: وزن نبود، فردوسي مي

من هـر چـه ديـده بـود همـه را از      به«). بر اين اساس، معني بيت را چنين نوشته است: 51
 (همان).» سرا (نهفت) نقل كرد تا پياز براي پدر در پرده  سير

همه آنچه را كه ديده بود و همچنين همه آنچه را كه پنهاني تحقيق كرده «رستگارفسايي: 
  ). 204: 1389(رستگار فسايي،» ده بود، به پدر گزارش كرد(از جاسوسان و ديگران) و فهمي

شميسا، خيلي كم به شرح و توضيح ابيات پرداخته است؛ چندان كه اين توضيحات ميان 
ا   مطالب متنوع و بعضاً غيرقابل پذيرش گم مي توضـيحي كـه در مـورد ايـن بيـت      شود؛ امـ

شـتري دارد؛ شميسـا بـا دقّـت در     شده قابل توجه است و با پيرنگ داستان تناسـب بي  نوشته
اندازي خود را شايد مراد اين است كه ماجراي سنگ«نوشته است:  "نديده"مفهوم و كاربرد 

  ). 237: 1376(شميسا،» از باالي كوه نگفت
  
  خوردن از ننگ در انجمن خاك 4.3

 ز ننگ اندر آن انجمن خاك خورد  مـــرد پـــدرم آن دليـــر گرانمايـــه
  )354: 1375(فردوسي،

اند. كـزازي نيـز در توضـيحات     هاي خود، اين بيت را نياورده آيدنلو و ايماني در گزيده
اي به مفهوم و نكات بيت نكرده است. اسالمي ندوشن، تنها به  غالباً مفصل خود هيچ اشاره

  ).254: 1372ماجراي مخالفت زال با پادشاهي لهراسب اشاره كرده است (اسالمي ندوشن،
خوردن را در اين بيت به اين صورت معني كرده است:  ، خاكهنامهفرهنگ شارواقي در 

: 1390(رواقـي، » رنج و سختي بسيار تحمل كردن؛ خـواري و مـذلّت چشـيدن و كشـيدن    «
توبـه كـردن،     خوردن را اظهار پشيماني كـردن،  )، اما شارحان داستان، معني تعبير خاك863

انـد (شـعار و    طالب خانلري ارجـاع داده اند و به م عذرخواهي كردن نوشته ناراحت شدن و 
). خـــانلري آن را رســـمي 217: 1391، فـــالح،81: 1374، جـــويني،159: 1396انـــوري،
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ان). مـا از رسـم و آداب آن   داند كه اصـول و مبـاني آن مشـخّص نيسـت (همـ      مي  متروك
رسـد خـاك    نظرمـي  كـار رفتـه بـه    هايي كه اين تعبيـر در آنهـا بـه    نداريم از عبارت  اطالعي

يــزي شــبيه آنكــه امــروز بــراي آنكــه ســخني نگوينــد؛ چ انــد بــه نشــانة  زده مــي  لــب  بــر
خـوردن يـا خـاك     ستگار فسـايي خـاك  ر». زيپ دهان را ببند«گويند  گفتن مي سخناز  نهي
كردن و پشيماني عظيم نمودن دانسته است آنگاه با توجه به  دهان افشاندن را به معني توبه  بر

  نويسد: لهراسب به پادشاهي مياب اظهار مخالفت زال در انتخ
زال در آن مجلس با سلطنت لهراسب مخالفت كرد و چـون كيخسـرو توضـيحاتي داد    

خـواهي خـاك   زال هم با سلطنت لهراسب همداستان و موافق شد و به عالمت پوزش
مايد (رستگار ن خاطر ننگ و رستم در اينجا اين امر را دگرگون واميدهان افشاند نه به  بر

  ).225: 1389فسايي،

). خـالقي مطلـق   239: 1376شميسا نيز عيناً همين يادداشت را نقل كرده است (شميسا،
خوردن در داستان رستم و اسفنديار را با آنچه دربارة مسائل جانشيني لهراسـب از   نيز خاك

  داند خاك بر لب زدن زال نقل شده متفاوت مي
پــوزش از اعتــراض بــه اني و چــون خــاك بــه لــب زدن زال در آنجــا در بيــان پشــيم

خوردن چنانكه آمده است، بـه   كه در اينجا خاك دادن به لهراسپ بود، درحالي  پادشاهي
 سبب پادشـاهي دادن بـه لهراسـپ اسـت     معني خود را ننگين ديدن و شرمسارشدن به

  )293: 1391مطلق،(خالقي 

انـد چـون    كردهخوردن را به معني پشيماني تلقّي  اين تناقض از آنجا پيش آمده كه خاك
خوردن زال ياد شده است؛ آن هـم   در ابياتي كه دربارة جانشيني لهراسب نقل شده، از خاك

  :بعد از آنكه زال، براساس سخنان كيخسرو، لهراسب را به پادشاهي پذيرفته است
 بيازيد انگشت و بـرزد بـه خـاك      هاي پاك چو بشنيد زال اين سخن

ــياه   ــاك س ــه خ ــب را ب ــالود ل  آواز لهراســب را خوانــد شــاهبــه    بي
  )5/408: ج1374(فردوسي،

ل انجـام داده بـا سـخنان رسـتم     گفتن، تناقضـي ميـان آنچـه زا   اما در معناي تأكيد بر نه
  ندارد.   وجود
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  آب رز 5.3
ــرورده در آب رز    به زه كن كمان را و اين چوب گز ــه پ ــدين گون  ب

  )404: 1375(فردوسي،

آب رز را به معني زهـر نوشـته اسـت؛ مسـتند ايـن       هاي لغت، دهخدا براساس فرهنگ
: ذيـل  1352نويسان، كاربرد همين تعبير در داستان رستم و اسفنديار است (دهخـدا، فرهنگ

ــه   ــداري، آب رز ب ــي بن ترجمــه شــده اســت » ســالف الخمــر«واژة رز). در ترجمــة عرب
آب رز را  ). غالب محقّقان در شرح و توضيحات خود، مثـل بنـداري،  362: 1970(بنداري،

، شـعار و  257: 1389، رسـتگار فسـايي،  57- 56: 1372اند (اسالمي ندوشـن،   شراب شمرده
از اينكـه از آب رز  : «نويسـد  ). اسالمي ندوشـن مـي  772: 1396، كزازي،216: 1396انوري،

منظور شراب است، گمان كنم ترديدي در آن نبايـد كـرد، ولـي چـرا بايـد پيكـان كشـندة        
(اســالمي  »در شــراب پــرورد؟ جــواب اطمينــان بخشــي نيســتاســفنديار روئــين تــن را 

  اند براساس اين ابهام به بيت توجه كنند:  برخي از محقّقان تالش كرده. )57: 1372ندوشن،
ه به دو اشاره در متـون كهـن كـه    داند با توج مي» آب درخت انگور«آب رز را  جويني، 

ــ  از ــراي دف ــيكي ب ــا س ــاخ رز و آميخــتن آن ب ــرفتن آب ش ــتان  ع گ ــاغ و تاكس ــخ در ب مل
اجماالً «نويسد  شمرده است؛ چنانكه مي» زهر»  است، آب رز را با تأويل خويش، رفته  سخن

اي  توانـد خاصـيت زهرگونـه    آب رز (يعني آب شاخة انگور) مي  در علوم كشاورزي قديم،
). شميسـا نيـز   142: 1374يني،(جـو » رابطـه نيسـت   داشته باشد و ضمناً با چوب گز هم بي

است كه علّت انتخاب شراب براي پروردن چوب گز در آن، سمي بـودن آن اسـت.     عتقدم
داند معتقـد اسـت چـون در ادب فارسـي از      آب رز را از مظاهر و مقدسات آيين مهري مي
اي از معنويت و روحانيت مطرح شده است؛  آغاز، شراب حالت رمز و راز داشته و در هاله

). در 39- 37: 1376هاي آن شده اسـت (شميسـا،   م و آيينهاي آن جانشين هو شراب و آيين
» اي است كه فردوسـي از هـوم كـرده اسـت    آب رز به معني عصارة انگور ترجمه«نظر وي 
) و مشــكل بيــت 157: 1376(خطيبــي،). توضــيحات شميســا مســتندي نــدارد 42(همــان: 

ن را توجيه كنند؛ آن اند، داستا گشايد. اكبري و مجوزي چون با تعبير آب رز نتوانسته نمي  را
ان دارنـد كـه فردوسـي آب رز    اند. با توجه به حرف قافيـه اذعـ   را تصحيف آب زر پنداشته

انـد فراتـر از    ) امـا چـون معنـايي در آن نديـده    5: 1388برده است (اكبري و مجوزي،كار به
). 19- 18اند (همان:  اند و بر ابهام بيت افزوده تصحيح قياسي، لفظي ديگر جايگزين آن كرده

من دربارة ابهام بيت و سبب پروردن تير گـز در آب رز يـا شـراب، بـا توجـه بـه اهميـت        
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بـه تفصـيل   » ساختار داستان رستم و اسفنديار«رازگشايي شراب در فرهنگ ايراني در مقالة 
  اند. بحث كرده بودم اما محققان مذكور يادي از آن نكرده

تني شاهزاده را نده شود، سبب روئينتني اسفنديار سبب شده است كه رستم درماروئين
حاد كامل دين و دولت در دست اسفنديار و اند. اتّ زرتشت و قبول دين زرتشتي دانسته

خاندان گشتاسبي سبب شده كه قدرت مطلق بيابند، بسيار ساده است وقتي هر چيزي با 
طبيعي است ،س همراه شودتقد و  دفع هـر سـخن   ،سكه قدرت، بالمنازع شود. با تقد

گويي و پرخاشگري گزند و قوي، به ياوهس بيانتقادي ممكن است، اسفنديار با اين تقد
بينـا گـردد ديگـر    هـا   دهد، اما وقتي تقدس دروغين مكشـوف شـود و چشـم    مي ادامه

تني مجال ندارد تنها جايي از اسفنديار كه روئين نبود چشم او بـود و ايـن خـود     روئين
س دروغـين را  توانسـت تقـد  گري كند، با روشنگري ميدليلي بود كه رستم بايد روشن

نابود كند و از تعب180: 1385(مالمير، ر خودساختة گشتاسبي نجات يابدد و تحج.(   
منظور از شراب يا آب رز در اينجا، خاصيت شراب اسـت نـه   «كه  رسد به نظر مي

ست، اين هاي اصلي شراب در فرهنگ ايراني، رازگشايي اخود شراب. يكي از خاصيت
روي، وقتـي بـه چشـمان    تير گز كه از شراب پرورش يافته است رازگشا اسـت ازايـن  

كنـد و او را بـه حقيقـت مـاجرا     را آشـكار مـي  هـا   كند راز نيرنگاسفنديار اصابت مي
گشتاسـب را   كشـد  ميبيرون سازد، از اين است كه وقتي چوب گز را از چشم مي  آگاه

دانـد   رستم و سـيمرغ و تيـر و كمـان را بهانـه مـي      كند و عامل نابودي خود معرّفي مي
   ).181(همان: 

  
  . ضرورت دقّت در آداب و رسوم4

 آراي كــرد ز رســتم همــي مجلــس   به دست چپ خويش بر جاي كرد
  )343: 1375(فردوسي،

). رسـتگار  67 : 1374(جـويني، » مجلس آراي كرد يعني مجلس را آرايش كـرد «جويني: 
). 217- 216: 1389را به نثر بازنويسي كرده است (رستگار فسـايي، فسايي، ابيات اين بخش 

خواست تا ظاهراً مجلس را با حضور رستم بيارايد اما شايد هم با ايـن كـار قصـد    «ايماني: 
رو، دست راسـت و دسـت چـپِ    تحقير رستم را داشته است زيرا در ميان سه جايگاه روبه

). كزازي در مورد تعبير 294- 293: 1388(ايماني،» شاه، دست چپ حقيرترين جايگاه است
اي است از اينكه اسفنديار بزم را به پاس  كنايه«نويسد:  مي» ز رستم همي مجلس آراي كرد«
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: 1396(كـزازي، » دانسـته اسـت   رستم سامان داده بوده است و او را مهمان ويژة خويش مي
دانـد كـه    ب مـي شدن خود را بدان سـب  ). كزازي، برآشفتن رستم از سمت چپ نشانده706

ر ســمت راســت كــه ســپند و شــده در برابــ ســمت چــپ گجســته و پلشــت شــمرده مــي
  ). 707است (همان:  بوده  خجسته

 در بيت  
 ت هواست نشستن بيارا چنان كه   تهمتن بفرمود كز دست راسـت 

  )343: 1375(فردوسي،

كنم اين سخن رستم به اسفنديار است؛ بدين سبب است كه بعد از اين بيـت،   تصور مي
؛ چـون  »آيين من بين و بگشاي چشـم «گويد كه  رستم با شاهزاده (= اسفنديار) به خشم مي

ز رستم «اي مجلس را آراسته كه رستم در سمت چپ او قرار بگيرد؛ تعبير  اسفنديار به گونه
دعـوت كـرده و ايـن دعـوت بـه      نـي از رسـتم بـراي نشسـتن     يع» همي مجلس آراي كرد

كنـد ايـن سـخن     است كه رستم در سمت چپ او قرار بگيرد. اما كزازي تصور مي  اي گونه
پنـدارد بـراي    مفهـوم ناسـاز مـي   را بـا ايـن   » كـت «اسفنديار است خطاب به بهمن. ضـبط  

  ). 707: 1396شد (كزازي، نوشته مي» كم«نويسد، بهتر است به جاي آن  مي  همين
  اند: شعار و انوري نوشته

اسفنديار در دست چپ خود جايي براي رستم باز كرد يـا بـه جـايي اشـاره كـرد و از      
رستم دعوت كرد بنشيند... بايد به خاطر داشت كه پادشاهان، فرد مقرّب و محترم را در 

 :1396نشانيدند (شـعار و انـوري،   دست راست و فرد فروتر از او را در دست چپ مي
136 -137 .(  

رسـد. برخـي شـارحان،     تر به نظر مـي  مطالب شعار و انوري در مورد اين ابيات درست
ـ  همان مطلب را تكرار كرده انـد توضـيحاتي هـم     ب توجـه نكـرده  اند برخي نيز به اين مطال

برد. بر مطالب شعار و انوري، اين نكتـه را از ترتيـب نشسـتن     اند راه به جايي نمي نوشته  كه
  افزايم:  نار پادشاهان ميافراد در ك

نكتة مهم آن است كه چرا رستم از نشستن در دست چپ اسفنديار آشفته گشته است؟ 
  براي تبيين جايگاه نشستن افراد در كنار پادشاهان، سخن مولوي در مثنوي راهگشا است: 

ــود   ــادت بـ ــين عـ ــاهان را چنـ  ايـــن شـــنيده باشـــي ار يـــادت بـــود   پادشـ
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ــان   ــان پهلوانـ ــت چپشـ ــتنددسـ  زآنك دل پهلـوي چـپ باشـد بـه بنـد        ايسـ
 زانك علم خط و ثبت اين دست راست   مشرف و اهـل قلـم بـر دسـت راسـت     
ــد    ــع دهن ــيش رو موض ــوفيان را پ ــان   ص ــة جـ ــد  كĤينـ ــه بهنـ ــد وز آيينـ  انـ

  )194: 1368(مولوي،

رسـتم را  اسفنديار با اين كار خواسته است خود را برتر از رستم بنماياند؛ خود را شاه و 
حال بهمن را در دست راست بنشـاند تـا او را وزيـر خـود جلـوه دهـد       چاكر سازد درعين

كه بهمن نادان است؛ با سن و سال كم، وقتـي در دسـت راسـت اسـفنديار، بهمـنِ       درحالي
كودك باشد پهلواني كه سمت چپ نشسته باشد در سطح فرد دست راست نيست و كمتـر  

ـ  از او است. اين رفتار مي اي بـراي پـذيرفتنِ بنـد تلقّـي شـود؛ همـين باعـث         د مقدمـه توان
  گشتن رستم شده است.  آشفته
  

  ساخت و عناصر داستان . ضرورت توجه به پيوند ژرف5
بر اسب سوار گشت و همراه سپاهيان خويش به سوي زابل  وقتي اسفنديار به فرمان پدرش، 

  لشكر كشيد، 
 د بر جـــاي پــيــل و ســپاهفرومـانــ   همــي رانــد تــا پيشــش آمــد دو راه    
ــود راهــــش يكــــي  ــدان بــ ــدكي     دژ گنبــ ــيد انـ ــوي زاول كشـ ــر سـ  دگـ
ــت   ــودش بخف ــيش ب ــك در پ ــتر آن  سـت جفـت   تو گفتي كه با خاك گشـته    ش
ــاروان   ــرش س ــر س ــوب زد ب ــي چ  ز رفتن بــمانــد آن زمـان كـــــاروان     هم
ـــال   ــه فـ ــد ب ــد آم ــانجوي را آن ب ـه   جه سـر بــبـرّنـد و يــــالش بفرمود كـ 
ـــدي  ـــردد بـ ـــدو بازگـ ـــا بـ ــدان تـ  نباشــــد مگـر فــــــــرّه ايـــــزدي      ب
ـــرش  ـــرخاشجويان ســـ ـــد پـ  بدو بــازگشت آن زمـــان اختــــرش      بريدنـ

  )309: 1375(فردوسي،

  رت گرفته، بيت دوم است يعني بيتيكي از مواردي كه بر سر آن بحث و گفتگو صو
 دگر سوي زاول كشيد اندكي   گنبدان بود راهـش يكـي  دژ 

ا بــه معنــي فاصــلة انــدك ر» انــدك«را بــه معنــي رســيدن دانســته و » كشــيدن«فــالح، 
راه ديگـر بـا فاصـلة انـدك بـه      «است؛ معني مصرع دوم را چنين نوشته اسـت:   كرده  تصور
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نويسـد   ). كزازي نيز همين مفهوم را در نظر دارد كـه مـي  169: 1391(فالح،» رسيد مي  زابل
  ). 661: 1396(كزازي،» خواست استاد از اندكي، كوتاهي راه است«

رود يـا جـاي    اندكي به سوي زابل متمايل بود و معلوم نبود كـه بـه آنجـا مـي    «جويني: 
  ). 25: 1374(جويني، »ديگر؟
هاي روزگـار مـا متفـاوت بـوده اسـت؛       صحرا و بيابان، با جاده هاي قديم آن هم درراه

كه اين دارند، تصوري امروزي است، درحالي شاهنامهتصوري كه محقّقان از راه در اين بيت 
تـر،  رفت، كمي آن سـوي  دژ مي گويد شتر اسفنديار بر سر راهي رسيد كه به گنبدان بيت مي

دژ ماند و پيش نرفت. نكتة مهـم  ر سر راه گنبدانرفت. شتر ب راهي بود كه به طرف زابل مي
اين است كه چرا شتر بر سر دوراهي خوابيد و پيش نرفـت؟ در ميـان كسـاني كـه دربـارة      

اند فقط سعيدي سيرجاني به تفسـير و تحليـل    داستان رستم و اسفنديار، نقد و تحليل نوشته
ژ و سربريدن آن پرداخته است د نمادين ماجراي شتر اسفنديار بر سر دوراهي زابل و گنبدان

  اند؛ از نظر وي، اين شتر ها بدان توجهي نكردهنامهولي هيچكدام از درس
تـوان مرتكـب    شكسـتن نمـي   درهـم كنايه از وجداني اسـت كـه جـز بـا سـركوفتن و      

تواند در مقابل هواي نفس مقاومتي كنـد   شد. نكند كنايه از ايماني است كه نمي  جنايت
ايـه از پاكـان صـاحب بصـيرتي اسـت      بيند؟ نكنـد كن  اي نمي چارهو جز فداكردن خود 

خواهند به قيمت جـان خـود از جنـايتي جلوگيرنـد؟ هرچـه باشـد ايـن اسـت          مي  كه
كوشند با قيمـت جانشـان مسـتان غـرور و      گران خيرخواهي كه مي سرنوشت نصيحت

ــراف  ــتگان منصــب را از انح ــعيدي     دلبس ــد (س ــواب آرن ــه راه ص ــد و ب ــا بازدارن ه
  ).140: 1377جاني،سير

كـردن  جوينـد و گـوشِ پندپـذير ندارنـد بـا خـاموش       قدرتمندان سود فوري خود مـي 
بيننـد،   خواهند چندروزه زورمندي آنان، به سالمت بگذرد اما عاقبـت زيـان مـي    مي  منتقدان

رفتار اسفنديار با شتري كه عاقبت ناخوش سفر او را پيش چشمش تصوير كرده است، يك 
گـران دلسـوزي بـود كـه آينـده را       ار قدرتمندان با خردمنـدان و نصـيحت  الگوي ثابت رفت

دهنـد و   برند، هشدار مي چشم داشتند. خردمندان به كساني كه بر شاخ نشسته و بن مي پيش
نـد امـا مـزد ايـن هشـدارها،      دار حـذر مـي   پـذير، بـر   آنان را از نابودي درخت و عناصرِ دل

ندگريزي و عاقبت ناخوش پنددهنده و پندنانيوش هاي داستاني اين پ است. مصداق  جانبازي
گون، همگي براي آن بوده كـه   هاي گونه در فرهنگ ايراني بسيار است؛ تكرار آن به صورت

بزنند و وضع مردم را بهبود ببخشند اما با زبان كنايه و اشارت،   قدرتمندانِ سركش را لگامي
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د نسپارند. داستان رفتار رستم با رخش هم براي اينكه مؤثر واقع شود هم جان بر سر پند خو
) 2/95: ج1374خوان، هنگامي كه اژدها را كشته بود از همين زمره است (فردوسي، در هفت

سـت كـه در شخصـيت رسـتم     طلبـي ا  خـوش، كـه نتيجـة نـوعي آرمـان      منتهي بـا عـاقبتي  
ا نسـبت بـه شـاهان نشـا     است و از منظري اميـدوار بـدان نگريسـته شـده      يافته  تجلّي نة امـ

عجايـب  است. اينها همه پندي است به صاحبان قدرت، شكلي ديگر از اين پند در   نوميدي
دهد ولي نتيجة توجه به  ادبي جلوه مي هست كه گفتار پنددهنده را با تلخي و بي المخلوقات 

  شمرد:  آن را سودمند مي
را بـه  زنـي بـود بيـوه، دختـري      اما گنج گاو مثل زنند به كنز البقره و سـبب ظهـور آن  

ديبـاج پوشـيده، چـون بـه ميـدان      راند در جهاز دختر بـه   داد، ماده گاوي را مي  شوهر
رفت و بخفت. كسري بديد گفت  رسيد باستاد و سرگين افگند، چوب زدند نمي  كسري

ها گرد آن، در يكي نقره بود و  آمد خانه سببي است آن جا بكندند صحني از سرايي پديد
هاء كرگس و پلنگ و فيالن و شتران و مرغان همـه زريـن،    در يكي آينة زرين به تمثال

كرد،  هاء كياني و ساساني منضم مكلّل به ياقوت و جواهر، آن را برداشت و با ديگر گنج
  ). 366: 1382(طوسي، آن را كنزالبقره نام كردند

نيز تكرار شده است: وقتي اسكندر، خواب فيروزشـاه   نامه دارابهمانند داستان اشتر در 
شود، موبدان و حكيمان دربار فيروز گفتند بايد اين  را تعبير كرد و گفت فيروزشاه كشته مي

فرد را بكشي تا فال اين خواب به خود او بازگردد و تعبير اين خـواب بـر وي بيـرون آيـد     
  ). 413: 1356(طرسوسي،

اي از ايزد بهرام است كه  هدان سخن رفته است كه جلوهدر متون زردشتي از اشتر را
آيد و به  براي ياوري رساندن به آفريدگان نيك هرمزدي به جلوة شتري سرمست درمي«

  ). 410: 1380(مزداپور،» رسد ياري فرامي
كننـد و شـتر را    متي روايتي نقل شده كه راهنمايان كـور پشـه را صـافي مـي     انجيلدر 

تـوان بـا راهنمايـان كـور      مـي  ). اسـفنديار را 40: 1364عيسـي مسـيح،  برند (انجيـل   مي فرو
يابد. حكـايتي در   شود و رازها را درمي كرد كه با خوردن تير گز به چشمانش بينا مي  تطبيق
  كه با سربريدن شتر از سوي اسفنديار مشابه است:  هست نامه  طوطي

دوانيد. دشـت و   ست ميهريو بر عزيمت شكار، سوار شده بود و چپ و را  پادشاهزادة
گردانيد. در اثناي اين حال  از نخچير و آهو و كبك و تيهو خالي مي  فضاي زمين و هوا،
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قطره،  دم صيدي گرفت و از اتباع و اشياع جدا ماند. و عطشان به درختي رسيد كه قطره
باشد.  تي آبدارست و يا كسي مشكي آويختهچكيد. پنداشت كه درخ آب از باالي آن مي

زيـر آن شـاخ بداشـت. چـون قطـرات      رفتن نداشت. برگي پهن بيـاورد و در   ان برامك
 - بينـايي داشـت   - زاده خواست تا بياشامد، باز كه بر دسـتش بـود    گشت و ملك  جمع

آمـد. و هـم بـر آن منـوال آب      خشـم زاده را  برجست و به آسيب پاي بريخـت. ملـك  
شـاه اگرچـه آن اشـكره را    كرت آن حركـت بكـرد. پاد   آورد. اشكره همچنين سه گرد  را

مش آمـده بـود و آتـش خشـم در     دوست داشتي وليكن از فرط عطـش، آب در چشـ  
مروت كرده؛ مسكين بي زبـان را   مهري در ديدة  خاك بي  باد غضب، و تند  شده؛  التهاب

هم بر سان رشحة آب، بر خاك زد و به آتش مرگ بسوخت و اين چنين مرغي زيرك 
از كام و  ود، آل درخت نظر افگند اژدري ديد خفته كه لعاب زهر را بر باد داد. چون باالي

  ). 128: 1352(النعري، كرد دهانش ترشح مي

ها، داللت بر اين دارد كه حكيمان با پندهاي خود به شاهان، هر دم خود را به اين نمونه
باشد، سازند اين پندگويي به عوض آنكه نفعي براي آنها داشته  تر مي مهلكه و سختي نزديك

دهند اما متملقان و چاپلوسـان و خـدمتكارانِ    رساند. پنددهندگان را آزار مي آنان را زيان مي
پوشانند و آن حكيمان، عيبشـان را   دارند از آنكه اينان عيب شاهان را مي فرومايه را عزيز مي
آورند تا اصالح كنند. خوابيدن شتر بر سر راه، گويي يك موتيف اسـت.   پيش چشمشان مي

رفتـاري كـه از پيـامبر اكـرم(ص)     مين حكايت در تاريخ اسالم نيز ذكر شـده اسـت امـا    ه
خواسـت در غـزوة    شده با قدرتمندان دنيايي متفاوت است. وقتي پيامبر اكرم(ص) مـي   نقل

  كه برود، ناقة سيد نزديك حديبيهحديبيه به م
ـ     خاست. عجب بماندند سيد عليـه  زانو زد و برنمي ه عـادت  السـالم فرمـود كـه ايـن ن

كـه بازداشـت تـا نـرود. ناقـة مـا       است؛ وليكن آن كس كه فيل اهل حبشه را از م  وي
بازداشت آنگه فرمود كه هر التماسي كه قريش از من بكنند، مبذول دارم. و بفرمـود    نيز
  ). 215: 1368الدين،(شرف هم آنجايگه فروآمدندتا 

  
  ني. ضرورت توجه به معناي ثانوي جمالت براساس دانش معا6

 چرا دل نه اندر پژوهش نهـي؟    همي جان من در نكوهش نهي
  )363: 1375(فردوسي،
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جملة پرسشي مصرع دوم تشويق و تأكيد بر ضرورت پژوهش است اما شعار و انـوري  
اند. جويني نيـز   همان را به صورت پرسش معني كرده  )،224: 1391) و فالح (170: 1396(

تو بر آني كه جـان    نويسد: رستم گويد: توجه ندارد؛ ميبه معناي ثانوي پرسش در اين بيت 
» گذاري؟ مرا نكوهش كني نه خود را، پس چرا تو دلت را در معرض پرسش و مؤاخذه نمي

چــرا اســفنديار، در « نويســد:  ). كــزازي نيــز مثــل بــاقي شــارحان مــي92: 1374(جــويني،
تـا خواسـت و راي او    پـردازد  كند، به پژوهش و بازجست كـار نمـي   خواهد و مي مي  آنچه

  ).732: 1396(كزازي،» سنجيده و خردورانه باشد
عدم توجه به معني ثانوي جملة پرسشي موجب شده لزوم پژوهش را با توجه به درون 

و  يكتـادلي و سـادگي اسـفنديار اشـاره     كـه رسـتم بـه   از سوي اسفنديار تلقّي كنند درحالي
تبـر، و هـوش او را بـه تيشـه      سـپ را بـه  كند كه دقّت بيشتري كند، خرد گشتا سفارش مي

كرده است تا بگويد قصدش فقط آن است كـه درخـت وجـود تـو را از بـيخ بركنـد         مانند
كنـد كـه در ايـن مسـئله دقّـت و       ، همچنين اسفنديار را تشـويق مـي  )362: 1375(فردوسي،

  پژوهش كند و فريب گشتاسپ را نخورد. 
 تان خاك بالين كنيمو زين داس   كه شايد كه بر تاج نفرين كنيم

  )363: 1375(فردوسي،

خاك بالين كردن كنايه از مردن. يكي از ما دو تن (رسـتم و اسـفنديار) بايـد    «اند:  نوشته
  ). 224: 1391(فالح،» خاك را بالين كنيم

در اين بيت نيز با توجه به دانش معاني بايد مفهوم شعر را دريافت. يعني اشاره دارد بـه  
بـراي حفـظ آن بـه چنـان نيرنگـي       به ناروا پيـدا كـرده اسـت و گشتاسـپ    اهميتي كه تاج 

يازيده. جهان ارزش مانـدن نـدارد و مـرگ بـر مانـدن برتـر اسـت. آنچـه شـعار و            دست
  ) هرچند وافي به مقصود نيست اما بهتر است. 170: 1396اند (شعارو انوري، نوشته  انوري
  

  پشتوانه . ضرورت پرهيز از تفسيرهاي بي7
پژوهان مبتني بر اين فرض كه فردوسي به مدح محمـود پرداختـه اسـت    از شاهنامهبسياري 
هايي كه به نام شاه يا شهريار در زبان فردوسي را، بدون نگاه انتقادي و دقيق، داللت بر  اشاره

كنند. چنانكه خالقي مطلق، شهنشـاه گـردن فـراز را در بيـت      نام سلطان محمود غزنوي مي
ه نام شهنشاه گردن فراز) سلطان محمود غزنوي دانسـته و  (بدين نامه من دست بردم فراز/ ب
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). در پايان 62: 1381معتقد است ابيات بعد از اين بيت در مدح محمود است (خالقي مطلق،
كار رفته است همين موجـب شـده سـه بيـت      به» شهريار«داستان رستم و اسفنديار نيز لفظ 

اي به كسي همچـون   آنكه اندك اشارهپاياني داستان را در مدح محمود غزنوي بدانند بدون 
، 282  :1391اند (فالح، را لقب محمود غزنوي تصور كرده» شهريار«محمود شده باشد. واژة 

). 810: 1396و كزازي، 243: 1376، شميسا،253: 1396، شعار و انوري، 181: 1374جويني،
نشـده اسـت ولـي     نيز مطلبي از مدح محمود در پايان داستان نقل شاهنامهدر ترجمة عربي 

مصحح متن؛ عبدالوهاب عزّام نوشته است كه بنداري، ابيات مدح محمود غزنوي را در اين 
). ايـن نـوع شـرح و توضـيح خصوصـاً در      365: 1970بخش حذف كرده است (بنـداري، 

هايي كه جنبة درسي دارد نيازمند دقّت بيشتري اسـت از آنكـه نبايـد دانشـجويان بـا       كتاب
  هاي غيرانتقادي انس بگيرند.  شيوهمطالب غيردقيق و 

  
  »دبيدار«، به »بر آزار«. تصحيح قياسي 8

 ها بر آزار كيست برين خستگي   نگه كن كه تا چارة كار چيست
  )389: 1375(فردوسي،

هاي خطي و چاپي اين بيت مردف است يعني رديف چيسـت در پايـان    در بيشتر نسخه
انـد و در   آورده» كيسـت «قافيـة بيـت را   بيت تكرار شده است. مصـححان چـاپ مسـكو،    

ــه ضــبط   ــه ب ــا توج ــويس ب ــد: نوشــته» چيســت«زيرن ــامفهوم اســت «ان » معنــي مصــرع ن
در يـك  » بـر آزار «هاي تصحيح خالقي مطلق به جـاي   ). ضبط نسخه287: 1966(فردوسي،

 »خستگي هام تيمار»  ،»ها بر آزار خستگي«اي ديگر به جاي  است و در نسخه» ترا زار«نسخه 
» آزار«ضبط شده است، مصحح جلو » آزار«ها به صورت  نقل شده است اما در بيشتر نسخه

 هاي شـاهنامه  يادداشت). در 389به نشانة ترديد و ابهام، عالمت پرسش نهاده است (همان: 
  اي به اين بيت نكرده است. نيز هيچ اشاره

  ضبط بيت را بدين شكل نوشته است: جويني براساس نسخه لنينگراد
 يستچها بر آزار  ين خستگيا بر   نگه كن كه تا چارة كـار چيسـت  

را در پايان بيت به معني باال دانسته است و معني مصرع دوم را با توجـه بـه   » بر«ايشان 
هـا آيـا    و بيشـتر از ايـن زخـم   بـاالتر  «ضبط نسخه لنينگراد بـدين صـورت نوشـته اسـت:     

  ). 125: 1374 (جويني،» هست؟  آزاري
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كـه درد بـا   رويرا به مجاز مجاورت به معني درمـان دانسـته اسـت ازآن   » آزار«  شميسا،
اي صرفاً از نـاگزيري   ). بديهي است كه چنين عالقه241: 1376درمان همراه است (شميسا،

  سبب ابهامِ بيت خلق شده و مصداقي ندارد.  به
آزار را به   انوري، اي به بيت مذكور يا تعبيرِ آزار نكرده است. شعار و كزازي، هيچ اشاره

. فــالح، بــه ابهــام بيــت )201: 1396انــد (شــعار و انــوري، معنــي گزنــد و ضــربه نوشــته
است و به سخنان شميسا و رستگار فسايي اشاره كرده اما معتقد است كه مشكل  كرده  توجه

در مصـرع دوم، بـراي حـلّ مشـكل،     » كيسـت «بيت همچنان ناگشوده مانده است. به جاي 
  ).244: 1391را ترجيح داده است (فالح،» چيست«لنينگراد، براساس نسخة 

با همة تالشي كه براي رفع ابهام بيت صورت گرفته همچنان شكل درست مصـرع دوم  
ايـم.   و معناي آن مبهم باقي مانده است. براي رفع ابهام اين بيت، به تصحيح قياسي پرداختـه 

ابوريحان بيروني  الصيدنهايم. در  كردهتصحيح » دبيدار«را در مصرع دوم به صورت » بر آزار«
ياد شده و دربارة شكل و خاصيت آن چند مطلب نقل كرده است » ديودار«از دارويي با نام 

ماسويه گويد: ديودار  ابن«شود.  رهنمون مي شاهنامهكه ما را به مفهوم و صورت درست بيت 
ر حـرف الـف   از جنس درخت ابهل است يعني درخت سرو. صفت ابهل و خاصـيت او د 

مشابهت دارد » زرنباد«صنوبر هندي را گويند و او به چوب » ديودار«اند  ايم. بعضي گفته گفته
باشد كـه  » شيردبيدار«و در طعم او اندكي تيزي باشد. محمد زكريا گويد: در بعضي مواضع 

مـن آن اسـت كـه او شـير درخـت      او را به اطراف نقل كنند و طعم او تلـخ باشـد. گمـان    
). در 281: 1370، نيـز ر.ك: ابوريحـان بيرونـي،   530: 1383(ابوريحان بيروني،» است  ديودار

). 824: 1376عالوه بر ديودار از شكل ديگر آن دبودار نيز ياد شده است (برهان، برهان قاطع
ياد شده كه انواع گوناگون دارد يكي از آنها عشَر و ديگـري  » يتوع«در كتب دارويي از گياه 

عشـر،   الصيدنه). در 346: 1389هروي، و  1007: 1383(ابوريحان بيروني، شير ديودار است
هـاي آن   ديودار و يتوع يكي هستند يا اينكه گياهي واحد است كه در منـاطق مختلـف نـام   

  شود يا اينكه گياهي است با انواع مختلف.  متفاوت مي
دار است.  شيرابه كند كه گياهي مطالبي كه در مورد اين گياهان هست، داللت مي  مجموعاً
هـاي شـاهان    هاي عشر در گنجينه از نگهداري ميوه الصيدنهتوجه، آن است كه در نكتة قابلِ

). وقتـي  427: 1370و ابوريحـان بيرونـي،   723: 1383سخن رفته است (ابوريحان بيرونـي، 
دارو  بيند به دنبال دارويي است كه شـبيه نـوش   درمان مي رستم زخم خود را خطرناك و بي

هـا   بر ايـن خسـتگي  «گويد:  ط در گنجينة شاهان هست؛ بدين سبب است كه به زواره ميفق
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يكي پرّ من ترّ گردان بـه  «گويد  ها مي اگر هم سيمرغ براي درمان اين زخم» دبيدار چيست؟
)، مـراد شـير و شـيرابة گيـاهي     400: 1375(فردوسـي، » هاي تير شير/ بمال اندر آن خستگي

  حيوانات. خاص است نه شير نوشيدني 
  
  نامه كتاب

  . چاپ اول. تهران: سخن.دفتر خسروان (برگزيدة شاهنامه فردوسي)). 1390آيدنلو، سجاد (
حيح فـتح اهللا مجتبـائي و علـي    . تصـ فـرس  لغـت ). 1365اسدي طوسي، ابومنصور احمد بـن علـي (  

 صادقي. چاپ اول. تهران: خوارزمي. اشرف
چاپ چهارم.  .ها (رستم و اسفنديار در شاهنامه) ستانداستان دا). 1372اسالمي ندوشن، محمد علي (

 تهران: آثار.
يا آب زر؛ بحثي در حـل مشـكل بيتـي از شـاهنامه      آب رز« ).1388(محمد مجوزي و  منوچهر ،اكبري

. سـال اول. شـمارة اول.   )دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران( ادب فارسي». فردوسي
  .20- 1صص 

نشرية ادبيـات پارسـي   ، »دبيات معاصر منظومهاي اشناسي درسنامهآسيب). «1396امن خاني، عيسي (
  .3 - 27، صص 21، شمارة معاصر

 چاپ دوم. تهران: آفتاب عدالت. ). 1364( مسيح عيسي انجيل
 . چاپ اول. تهران: زوار.چشم پرآب هاي داستان). 1388ايماني، علي (

ششـم. تهـران:    . به اهتمام محمد معين. چـاپ قاطع برهان). 1376برهان، محمد حسين خلف تبريزي (
 اميركبير.

  . تصحيح عبدالوهاب عزّام. چاپ افست. تهران: بي نا.الشاهنامه). 1970بنداري، الفتح بن علي (
. تصحيح عباس زرياب. چـاپ اول. تهـران: مركـز    الطب في الصيدنه كتاب). 1370بيروني، ابوريحان (
 نشر دانشگاهي.
. ترجمة باقر مظفرزاده. تهران: شناسي در پزشكي)الصيدنه في الطب (دارو). 1383بيروني، ابوريحان (

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 
 . جلد سوم. تهران: دنياي كتاب.باستان ايران تاريخ). 1370پيرنيا، حسن (

. نبرد انديشه ها در حماسة رستم و اسفنديار (از دستنويس موزة لنينگـراد) ). 1374جويني، عزيزاهللا (
 دانشگاه تهران.چاپ اول. تهران: 

شـكني در مـاجراي    بررسي نقش پادافره پيمان). «1391( دخت پورخالقي چتروديمه و ليال، ستپرحق
 .120- 105. صص19. سال ششم. شمارة پژوهيادب». مرگ اسفنديار
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. بـه كوشـش   هاي ديرينه (سي گفتار دربارة فردوسي و شاهنامه)سخن). 1381خالقي مطلق، جـالل ( 
  علي دهباشي. چاپ اول. تهران: افكار.

. بخـش دوم و سـوم.   ها)شاهنامه (با اصالحات و افزوده هاييادداشت). 1391خالقي مطلق، جـالل ( 
   هاي ايراني و اسالمي).چاپ دوم. تهران: مركز دائرة المعارف بزرگ اسالمي (مركز پژوهش

. سـال سـوم.   فرهنگسـتان  نامـه ». روايتي ديگر از داستان رستم و اسفنديار). «1376خطيبي، ابوالفضل (
  ). 162- 155. صص10شمارة

 . تهران: دانشگاه تهران.نامه لغت). 1350دهخدا، علي اكبر (
اونت . ترجمة اصغر كريمي. چاپ اول. مشهد: معفنون كوچ نشينان بختياري).  1366ير ( ديگار، ژان پي

  فرهنگي آستان قدس رضوي.
  . چاپ هشتم. تهران: جامي. رستم و اسفنديار حماسة). 1389رستگار فسايي، منصور (

  . چاپ اول. تهران: فرهنگستان هنر.شاهنامه فرهنگ). 1391رواقي، علي (
  تهران: پيكان.  . چاپ اول.اسفنديار بيچاره ). 1377علي اكبر (  سعيدي سيرجاني،

. تصـحيح و تحشـيه   و شريعة الطريقـه  حديقةالحقيقة). 1374سنائي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم (
 مدرس رضوي. چاپ چهارم. تهران: دانشگاه تهران.

اصـغر   و نـژاد  مهـدي قمـي  .تصحيح اهللا رسول سيرت خالصة). 1368شرف الدين، محمد بن عبداهللا (
 . چاپ اول. تهران: علمي و فرهنگي. مهدوي

  . چاپ چهلم. تهران: قطره.اسفنديار نامة رستم ورزم). 1396وري (شعار، جعفر و حسن ان
. طرح اصلي داستان رستم و اسفنديار (همراه با مبـاحثي در آيـين مهـر)   ). 1376شميسا، سيروس (

 اول. تهران: ميترا.  چاپ
. چاپ دوم. تهران: بنگاه ترجمه نامة داراب). 1356طرسوسي، ابوطاهر محمد بن حسن علي بن موسي (

 و نشر كتاب.
. تصحيح منوچهر سـتوده. چـاپ دوم. تهـران:    عجايب المخلوقات). 1382طوسي، محمدبن محمود. (

 علمي و فرهنگي.
، »هـاي بالغـي  هاي مدرن در تدوين درسـنامه شناسي كاربرد نظريهآسيب). «1396عمارتي مقدم، داود (

  .29- 46، صص 21، شمارة نشرية ادبيات پارسي معاصر
پژوهي و شناسي و پيشنهاد دو درس سبكهاي سبكنقد درسنامه). «1396رودمعجني، محمود (فتوحي 

  .47 - 66، صص 21، شمارة نشرية ادبيات پارسي معاصر، »ورزي در رشتة ادبيات فارسيسبك
. بر اساس چاپ مسكو به كوشـش سـعيد حميـديان. چـاپ دوم.     شاهنامه). 1374فردوسي، ابوالقاسم (

 داد.تهران: قطره و 
. به كوشش جالل خالقي مطلق. دفتر پنجم. چاپ اول. كاليفرنيـا و  شاهنامه). 1375فردوسي، ابوالقاسم (

  نيويورك: مزدا با همكاري بنياد ميراث ايران.
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  . چاپ دوم. تهران: سمت و دانشگاه تربيت معلم. اسفنديار رستم و). 1391فالح، غالمعلي (
نشرية ادبيات پارسي ، »هاي نقد ادبيهاي درسنامهي و نارساييشناسآسيب). «1396پور، قدرت (قاسمي

  ).67 - 91، صص 21شمارة  معاصر،
ــزازي، ــدين (   ك ــرجالل ال ــة  ).1396مي ــي)    نام ــاهنامة فردوس ــزارش ش ــرايش و گ ــتان (وي . باس

 سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت). هفتم. تهران.   چاپ جلدششم. 
نشريه دانشـكدة ادبيـات و علـوم انسـاني     ». ساختار داستان رستم و اسفنديار). «1385مور (مالمير، تي

  .184- 163). صص16(پياپي 19. دورة جديد. شمارة دانشگاه شهيد باهنر كرمان (ادبيات و زبان)
». هـاي متـون كهـن براسـاس گـويش لـري      تصحيح و تبيـين برخـي دشـواري   ). «1391مالمير، تيمور (

  .52- 33. صص20. سال ششم. شمارة گويش) نامه زبان ويژهپژوهي (و ادب
، نشـرية ادبيـات پارسـي معاصـر    ، »الطيـر هاي منطـق نقد و بررسي درسنامه). «1396مجيدي، فاطمه (

  .93 - 116، صص 21  شمارة
نامة شـهرياري (بـه پـاس پنجـاه سـال       ارج». شبرنگ بهزاد و اشتر راهدان). «1380كتايون (  مزداپور،

راف پرويـز رجبـي. چـاپ اول.    . بـه خواسـتاري و اشـ   فرهنگي استاد پرويز شـهرياري) خدمات 
  توس.  تهران:

 . به اهتمام رينولد نيكلسون. چاپ اول. جلد اول. تهران: مولي.مثنوي). 1368مولوي، جالل الدين (
 احمـد.   الـدين آل  اهتمـام شـمس   . بـه نامـه (جواهراالسـمار)   طوطي). 1352النعري، عماد بن محمد (

 اول. تهران: بنياد فرهنگ ايران.  چاپ
. تصـحيح احمـد بهمنيـار. بـه     االبنيه عن حقائق االدويـه ). 1389هروي، موفق الدين ابومنصور علـي ( 

  كوشش حسين محبوبي اردكاني. چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران.
، پارسي معاصـر  نشرية ادبيات، »هاي متون ادبي تاريخينقد و بررسي درسنامه). «1396ياوري، هادي (

  .117 - 137، صص 21شمارة 


