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چکیده
نامۀ باستان ،اثر میرجاللالدین کزازی ،در ویرایش و گززار

شزاناامۀ فردوسز اسز  .ایزن اثزر در حززز ویزرایش و

نشانه گذاری و حرک گذاری ،خزاناده را در خزاندن و فهمیدن متن یاری م کازد البتزه بزار اصزی ایزن اثزر ،در زمیازۀ
گزار

اس  .بحثنای زبان و ادب  ،ریشهشااس واژهنا در زباننای ایران و بحثنای اسطزرهشزااخت  ،دربردارنزد

نکتهنای مفیدی اس

اما نامۀ باستان م تزاند بهتر از این باشد .به نمین سبب کزازی ،خزد ویراس نای تازهای از ایزن

اثر ماتشر کرد .آشکار اس
امان

که نقد ،یاریگر این بهترشدن اس

داشته باشد .مقالۀ «نامۀ باستان در بزتۀ نقد (نقد چاد بی

به ویژه در گزار

ابیات و ضبط آنهاس

البته نقد باید ویژگ نای ماناد درست  ،دق  ،صزداق

و

از نامۀ باستان)» ،دربار نقص نای در نامۀ باستان کززازی

اما بحثنا در شمار بسیاری ،نابساده و کزتاه و سادهگیرانه ،بدون اسزتاادات و

شزاند کاف  ،گاه مبتا بر خزداستاادی و دریاف نزای ذوقز و بسزیار دور از تخصزص ،بزدون دقز
ارجاعنا و گان برخاسته از در نظر نگرفتن گزار

کزازی بهتمام و با دق

در عبزارت نزا و

اس  .در ایزن پزژونش بزرای نشزاندادن

نقصنا در مقالۀ نامبرده ،پاج نمزنه از انتقادنای ثب شده در آن بیان و بحث م شزد .البته ندف دیگر و چهبسزا رزر
اصی از این بحث ،گزار

گسترده و پرشزاند نمان ابیات نقدشده اس .

واژههای کلیدی
نامۀ باستان ،شاناامه ،فردوس  ،کزازی ،نقد
1ـ مقدمه
نامۀ باستان با زیرنامِ ویرایش و گزار

شاناامۀ فردوس  ،اثزر میزرجاللالزدین کززازی در در نُزه جیزد مبسزز تزدوین

شده اس  .از انداف پدید آمدن آن ،اسزتفاده در دوره نزای تحصزیالت تکمییز اسز  .از ایزن اثزر در حززز ویزرایش،
 استادیار گروه زبان و ادبیات فارس  ،دانشگاه پیام نزر ،تهران ،ایران (نزیساده مسؤول)
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تصحیح نای مستقل ماناد شاناامۀ چاپ مسکز یا شاناامۀ تصحیح شده به قیم جالل خالق مطیق را نباید انتظار داشز .
کزازی نیز خزد یادآور م شزد کار

مبتا بر تصحیح نای پیش از او ماناد چاپ مسزکز و ژول مززل اسز  .گفتاز اسز

نشانه گذارینا و حرک گذارینا بهویژه با ندف آمزز

دانشگان  ،از سزدمادینای این کتاب اس  .البته بار اصی نامزۀ

باستان به سبب گزار نای آن اسز  .کززازی بزرای گززار

ابیزات ،از دیزدگاهنزای مانازد واژهشااسز  ،ریشزهشااسز ،

زیبای شااس  ،سبکشااس  ،اسطزرهشااس  ،نمادشااس  ،تاریخ و ادیان و باورنای کهن ایران بهره برده اس  .نامزۀ باسزتان
نیز ماناد نر اثری م تزاند مزضزع نقد شزد و لزوم این کار را خزد کزازی دریافته و آن را ویراسته اسز « .نامزۀ باسزتان در
بزتۀ نقد (نقد چاد بی

از نامۀ باستان)» که از این پس با عازان «نامۀ باستان در بزتۀ نقد» از آن یاد م شززد ،نزشزتۀ محمززد

رضای دش ارژنه و قدرت قاسم پزر و نقدی بر نامۀ باستان کزازی اس  .ماتقدان دربزار نزدف مقالزهشزان مز نزیسزاد:
«نگارندگان برآن اند تا در این جستار ،برخ از کاست نای این اثر سترگ را بازنمایازد و گزره از فروبسزتگ نزای برخز از
بی نای مبهم بازگشایاد» (رضای دش ارژنه و قاسم پزر .)61 :1392 ،ماتقدان برخ نادرست نزای کززازی را در ارجزاع
اشتباه به ابیات در خزد نامۀ باستان نشان دادهاند نیز نکتهنای در شرح و ضبط ابیات بیان کردهاند.
1ـ 1بیان مسئله
نقد ،دس کم باید چهار ویژگ داشتهباشد :درست  ،دق  ،صداق  ،امان  .اگر از دریچۀ این چهار ویژگز بزه مقالزۀ
«نامۀ باستان در بزتۀ نقد» تزجه شزد ،نقدنای مهم دریاف

م شزد:

 نقدنا بیشتر ازنظر حجم نابساده اس  .خرده گرفتن برای حجم افزای ب سزبب نیسزنشانهای از نابسادگ نای دیگر بهویژه در زمیاۀ استدالل و استاادات اس

زیزرا نابسزادگ حجمز ،

برای مثال گان برای روشنکزردن یزک واژه

یا یک ترکیب و مصراع ،مقالهنا و مقالهنا نزشته م شزد و این ممکن نیس

که به شیز «نامۀ باسزتان در بزتزۀ نقزد» در

پاج شش سطر و حت گاه در سه چهار سطر ،با بیان نظر کزازی و نقد آن ،پیشاهاد درس

نیز ارائزه شززد .چازین روشز

نشانۀ ضعف استدالل و کم استااد و سادهگیری مزضزع اس .
 باتزجهبه کتاباامه و مطالعۀ فشرد متن «نامۀ باستان در بزتۀ نقد» ،ضعف بسیار استاادات کزامال آشزکار اسز  .ایزنضعف ،گاه باعث شده اس

که ماتقدان در نقد گزار

کزازی و اثبات نظر خزد ،از خزداستاادی با دستزر «در اقیزیم مزا

این را این طزر م گزیاد» استفاده کااد ماناد آنچه در تعیین تکییف واژ «لیچار» رخ داده اس
محل اشاره شد نزیسادگان (دش

(نمان .)65 :گفتا اس

ارژن فارس در روزگار امروز) ،فاصیۀ زمان و مکان دوری با زیسز بززم فردوسز

دارد و چاین استاادنای اگر نم انجام شزد ،باید به فرناگ نا و گزیش نای محی ای باشد کزه بزه فردوسز نزدیزکتزر
اس

یا آنکه با استاادات و شزاند مزازی و مکمی نمراه شزد.
 -بر کم و ضعف استاادات ،ب دقت را نم باید افزود برای مثال این مابع در کتاباامزه مشزانده مز شززد« :امزام ،

نصراهلل1387( .الف) .دیزان ،تهران :مؤسسه تحقیقات و تزسعه عیزم انسان  ،چاپ دوم» و سریع ایزن پرسزش بزه ذنزن
م رسد که آیا این نزیساده ،صاحب دیزان اس ؟
 ضعف استاادات ،نتایج و نیز نشانهنای دیگری نیز دارد ماناد برداش نای ذوق و از خزدخاسزته و حتز گزاه عزامانزهبرای نمزنه ماتقدان آوردهاند نمانگزنه که امروزه در برخ رستزراننای محی  ،پیش از رذا ،نان و پایزر و سزبزی مز آورنزد،
پس لیچار در نف

خان رستم ،مربا نیس

بیکه نمان فراورد شیری اس

که در دش

ارژن امروز رایزج اسز ! ایزن سزخن

بدون نیچ استاادی به فرناگ و سا نای گسترد رذای ایرانیان در پهاۀ تاریخ بیان شده اس  .اگر قرار بزد که اینگزنزه ،نقزد

نقدی بر مقالۀ «نامۀ باستان در بزتۀ نقد (نقد چاد بی

و شرح نزشته شزد ،تاکازن نیچ متا نمانده بزد که کس بخزاند زحم
 -باز در حزز ضعف استااد باید گف

از نامۀ باستان)»
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شرحش را بر خزد نمزار کاد.

استاادنای درجۀ دوم و با واسطه در ایزن مقالزه بسزیار اسز

و ایزن ،بیزانگر

شتاب ماتقدان برای تزلید مقاله بدون تزجه به جزئیات و ظرایف آرا از ماابع دس اول اس .
 ایراد دیگر این مقاله که در ادامه برایش نمزنه بیان م شزد ،نسب دادن آرای شارحان دیگر به نزیسزادگان مقالزه وبیان آنها با عازان «پیشاهاد نگارندگان» اس

البته در بیان آن آرا نیز دقت انجام نشده اس
داده م شزد .این کار ،صداق

ب دقت نمراه با خطانای دیگر به نزیسادگان نسب

و نظر صاحبرأی اصزی بزا
ماتقدان را سخ

و امان

به پرسش

م کشد.
 افزونبر نسب دادن آرای شاناامهپژونان به نزیسادگان مقاله ،صداقم شزد گان کزازی در گزار

یک بی  ،چادین گمان را مطرح و بحث م کاد اما ماتقدان بدون بیان نمۀ گمزاننزا،

تاها یک را نقد م کااد بدون تزجه به ایاکه شاید گمان محذوف ،گزار
سجاوندی کزازی دس

بردهاند و مباای گزار

و البته ماتقدان ،خزد نیز در مقالۀ بیس

درس

را در بر داشزته باشزد .گزان نیزز در

صحیح بی  ،نمان سجاوندی اس .

 خرده ای که ماتقدان بر کزازی گرفته اند و درساس

و امان

ماتقدان نیز گزاه بزه چزالش کشزیده

نیز نس  ،اشتباه کزازی در ارجاع به بخش نزای از نامزۀ باسزتان

و دو صفحهایشان چاین خطای را انجام دادهاند.

1ـ 2ضرورت و اهمیت پژوهش
دربار انمی

شاناامۀ فردوس و ضرورت پرداختن به آن ،نیازی به سخن رانزدن نیسز

پژونش نیز سایهای از انمی

ضزرورت و انمیز

ایزن

و ضرورت شاناامه اس  .ندف اصی نگارنده از نزشتن این مقاله ،ایجزاد زمیازهای بزرای

بررس تعدادی از ابیات شاناامۀ فردوس و تالش دوباره برای رمزگشای آنهاس

البته از دریچزۀ نقزدی کزه بزر نامزۀ

باستان کزازی نزشته شده اس .
1ـ 3نکتههایی دربارۀ این مقاله
 آنچه در ابتدای نر بخش از بحث نا با قیم درشنقد» اس

و درون گیزمه آمده اس  ،نقل شده از مقالۀ «نامۀ باستان در بزتۀ

چه سخن نزیسادگان آن مقاله باشد و چه مطالب از نامۀ باسزتان یزا مازابع دیگزر نقزل شزده یزا ارجاعزات و

خطانای که ممکن اس

در ارجاعات یا بخشنای نقلشده وجزد داشتهباشد.

 نرچاد اساس ارجاع در مقاالت عیم  ،نام نزیساده اس  ،در این مقاله گان به نزام کتزاب ارجزاع داده مز شززدبرای مثال وقت نام نزیساده آشکار نیس
کاربرد نام کتاب شااخته تر از نام نزیساده ا

(ماناد میازی خرد) یا نام کتاب بسیار مشهزرتر از نزام نزیسزاده ا
اس

اسز

یزا

(ماناد برنان قاطع و آنادراج) .البته این کار در آثار دیگر نزیسزادگان

نیز مشابه دارد.
2ـ بحث
2ـ1
«چنــان شــد ز مســتی کــه هــر مهتــری

برفتنـــد بـــر ســـر ز ـــ افســـری
(کزازی)11 /6 ،
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«بهدرستی روشن نیست که پیوند

با مستی چیست؟ شاید خواست استاد آن است که مهتران بدانسان مسـت
بر سـر داشـته انـد و بـا ایـن آرایـش شـفتت ،بـه

شده بودند و رفته از دست که به جای کاله مهی ،تاجی از

سراهایشان بازرفته اند» (همان .)2۹۲ ،زارش کزازی ،ا رچه نفارین است؛ اما شفرف و باورناپذیر می نمایـد؛ امـا
ا ر در مصراع دوم ،مراد از سر ،به مجاز ک و جزء ،چهره در نظر بفیریم ،معنا روشن است :میهمانان از شدت می
نوشی و مستی با ونه هایی سرخ و لع فام مجلس را ترک تتند .از دیفرسو ا ر بخـواهیم دامنـۀ اغـرا و تخیـ
فردوسی در مستی میهمانان را فراختر پنداریم ،می توان این معنا را نیز پیشنهاد کرد کـه :میهمانـان چنـان مسـت و
خراب و شرابزده شده بودند که نهتنها ونهها ،بلکه حتی موی سیاهشان نیز لفونه و ارغوانی مینمـود ،هرچنـد
معنای نخست ،موجهتر است» (رضای دش ارژنه و قاسم پزر.)75 :1392 ،
در این بخش ،نقد نم بر گزار
نیس

کزازی و نم بر نقد ماتقدان وارد اس  .کزازی مز نزیسزد« :بزهدرسزت روشزن

که پیزند گل با مست چیس ؟» اما شراب و میزومات و نتایج و آیین نایش در نزد ایرانیان بسیار با گل در پیزنزد

بزده اس

و پیزندشان بهدرست روشن اس  .ایرانیان بر آن بزدند که در مجیس شراب به نر پاج حس بهزرهای برسزاناد

و بزیای نیز در شمار پاج حس اس

به نمزین سزبب اصزطالحات مانازد راح ریحزان (خاقزان  )430 :1380 ،و مز

ریحان (حافظ )392 :1390 ،در شعر فارس بسیار اس  .گل به تاهای  ،بهر سزه حزس بزیزای و بیازای و بسزاوای را
فرانم م کردهاس

بززمنزای ایرانز بززده اسز  .ایرانیزان بزه روی گزل ،شزراب

و به نمین سبب نمزاره عضز ثابز

م خزردند خزاه بر روی پشتۀ گل یا در کاار آن نشیااد و به روی آن باگرند .نزدیک گل و م و حضزر ثاب
بزمنای ایران بسیار مشهزر اس
در حلقۀ

و به نمین سبب تاها یک بی

و م خوش خواند دوش بلبـ

گزل در

نکتهدار برای نمزنه بیان م شزد:
هــات الصـــبو هـــبوا ی ـا ایهــا الســکارا
(همان)22 :

واژ «حیقه» در این بی  ،اساادی دوگانه دارد .حیقۀ مل پیداس
نزب

م که گرد م گردد اما حیقۀ گل چیس ؟ بهتر اسز

که چیس

بزه بیز

حاضران در بزم کزه گزرد نشسزته انزد و

حکزیم فردوسز دوبزاره تزجزه شززد .ایرانیزان،

حیقهنای از گل م ساختاد و در بزمنایشان به کار م بردند .یک از کاربردنای این حیقهنا بر سرنهادنشزان مانازد تزاج
بزده اس

که نم مفید زیبای بزد و نم چتری از رایحه را بر سر صاحب تاج م افراخ

شزد .شزاند این رسم را با کم کاو

در صفحات تاریخ به آسان م تزان یاف

پاجم اشکان به افتخار ورود امپراتزر کاراکاال برای زناشزی با دختزر

تزا لزذت راح ریحزان افززون

بزرای مثزال در تزصزیف بززم اردوان

در تزاریخ نرودیزان چازین آمزده اسز  :نمزۀ

پارتیان ،تاج از حیقهنای گلنا بر سر نهاده بزدند و ردانای بیادی به تن داشتاد که با طال و رنگنای متازع گیزدوزی
شده بزد با مزسیق ن و ضربه زدن به طبل ،شیفته وار م رقصیدند .آنان در چاین رقص نای نمزراه بزا خزشز بسزیار،
شادمان م شدند بهویژه با نزشیدن م (.)Herodian, 1969: 4.11.3
بیهق نیز در تزصیف بزم که طانر دبیر در ری آراس  ،م نزیسد« :فرمزد تا مشربه نای زرین و سزیمین آوردنزد و
آن را در عالقه نای ابریشمین کشیدند و بر میان بس

چزن کمری و تاج از مزرد بافته و با گل سزری بیاراسته بر سزر

نهاد و پای کزف » (بیهق  ،1374 ،ج.)615 :2
ماتقدان «که برفتاد بر سر ز گل افسری» را تزصیف برای «چاان شد ز مست » گرفته انزد حزال آنکزه تزصزیف کاازد

نقدی بر مقالۀ «نامۀ باستان در بزتۀ نقد (نقد چاد بی

«چاان شد ز مست » ،فعل «برفتاد» اس

از نامۀ باستان)»

و بس و این فعل از بعد خزد جداسز  .اگزر ماتقزدان بزا دقز

سجاوندی کزازی را نقل م کردند (که با ویرگزل پس از «برفتاد» اس ) برداش
آنکه در بزم نای ایران  ،افزون بر شمار
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و امانز داری،

اشتبانشان تصزحیح مز شزد .تزضزیح

تعداد جام نای که نزشیده شده بزد ،مقیاس نای دیگری نیز برای انزدازه گیزری

میزان مست استفاده م شد یک از این مقیاس نا ،رفتار اشخاص بزد ایاکه آیا به ادب تمام بزه پزا برونزد یزا دیزانزه وار
بگریزند یا به دوشش به در برند یا بر زمین کشاد
برفتاد» در این بی  ،قید برای مست اس

و گان قفایش بزناد ،نشانۀ میزان مست افراد بزد .درحقیق

«که...

و درجۀ آن را نشان م دند که مهتران دربار ک لهراسب ،به اندازه ای نزشزیدند

که ادب و خرد را از کف ندادند و به پای خزد و محترمانه رفتاد و البته نریک به رسم ایرانیان ،تاج از گل نیز بزر سزر
داشتاد .چاد نزار سال پس از ایزن بززم و پزس از روزگزار لهراسزبشزاه ،در عصزر خززد فردوسز نمزین تصززیر در
درجه بادی شراب نزش مشانده م شزد به ویژه در رفتار خزاجه عبدالرزاق که نمان رفتار مهتران دربار لهراسب اس
به پا و به ادب تمام بازگش

(برف )« :بزالحسن پاج بخزرد و به ششم سپر بیفگاد و به ساتگین نفزتم از عقزل بشزد و

[به] نشتم قذفش افتاد و فراشان بکشیدند  .بزالعالء طبیب در پاجم ،سر پیش کرد و ببردند
سیابیروز نُه و نر دو را به کزی دییمان ببردند .بزنعیم دوازده بخزرد و بگریخ
مضحکان نمه مس
و با امیر گف

و

خییل داود ده بخزرد و

و داود میمادی مستان افتاد و مطربزان و

شدند و بگریختاد .ماند سیطان و خزاجه عبدالرزاق و خزاجه ،نژده بخزرد و خدم

کرد رفزتن را

بس که اگر بیش دناد ،ادب و خرد از باده دور کاد .امیر بخادید و دستزری داد و برخاس

بزه

و سخ

ادب بازگش » (نمان ،ج.)991 ،990 :3
برپایۀ آنچه بیان شد« ،بر سر ز گل افسری» در معاای لغزی خزد به کزار رفتزه و گزیزای رسزم کهزن در بززم نزای
ایرانیان اس  .نیز باید یادآور شد که در تصحیح نسخه اریب ،روای

دشزارتر ،درس تر اس

از میان دو گمان ممکن ،گمان ساده تر یا حدس بدیه  ،اریب به درست نزدیکتر اس
معاای برخاسته از گمان بدیه نم تزان یاف
که ماظزر از تاج گل بر سر نهادن ،این اس

اما دیر یا زود ،این شزاند یاف

اما در کار گززار

مزتن،

در ابتدا ،شززاندی بزرای تأییزد

م شزد باابراین گماننای از ایزن نززع

که سر ،مجاز از چهره باشد (اما تاج نم تزاند بر چهزره باشزد) یزا ایاکزه از

شدت مست  ،حت مزنای سیانشان نم ماناد گل سرخ و اررزان شده باشد ،حت ب تزجه به شزاند نیز کمترین احتمال
را برای درست دارد زیرا در برابر این معاای روشن که در مجیس مست  ،تاج گزل بزر سزر نهزاده بزدنزد ،ررابز
نمچاین گفتا اس

در گزار

متن ،باید تا حد امکان از کمترین واژهنا بهره برد تا افزودهنای ذنا گزارشگر به مزتن

اصی وارد نشزد مگر آنکه افزودن جزئ به گزار  ،به سبب حضزر آن جزء در ژرف ساخ

متن اصزی باشزد بزرای

نمزنه این پرسش مطرح م شزد که دو ماتقد گرام  ،از کجا م داناد مزنای مهتران بزم لهراسب ،سیاه بزده اس
چه نیازی به کاربرد این صف

دارد.

بزده اس ؟ صفت که کاربرد

مباحث تاریخ و باستان شااخت دربار ریشه و مانی

تاها ب تزجه در کاربرد یک واژه نیس

و اصال

و با انبززن از

نژادی نادوایرانیان و میزان آمیزششان با بزمیان نازد و ایزران در

نر فصل از تاریخ در پیزند اس  .آیا اگر برای مزنای مهتران ،رنگ اصی تعیین نم کردند ،نمز شزد بزرای ایزن بیز ،
گزار

و بر گزار

کزازی ،نقد نزش ؟

2ـ2
«پــس آیــین ضحـــاک وارونــهخــوی

چنــان بــد کــه چــون مَــی بــدیش آرزوی
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ز مـــردان جنفـــی یکـــی خواســـتی

بکــــشتی ،کـــه بـــا دیــــو برخاســــتی
(کزازی)04 /1 ،

«دهاک از آن روی که با دیو یار و آمیز ار بود ،هرزمان که به بزم و بادهنوشـی مـینشسـت ،بـه آهنـ

بـازی و

سر رمی ،یکی را از مردان جنفی می خواست و فرومی کشت» (همان .)2۹4 ،معنای پیشنهادی کزازی نادرست نیست؛
اما با توجه به اینکه در بندهش ،آشکارا آمده است که «ضحاک در پادشاهی خود بر زنی جوان دیـو برهشـت و مـردی
جوان را بر پری هشت و ایشان زیر نفاه و دیدار او جماع کردند» (داد ی ،)20 :132۲ ،باتوجهبه دو بیت سپسین:
کجــا نـامـــور دخـــتری خـــوبروی

بــه پــرده درون بــود بــی تــتو ــوی

پرســـتنده کـــردیش در پـــیش خـــویش

نــه رســـم کیـــی بــد نــه آییـــن کـــیش
(کزازی)04 /1 ،

تواند بود که چهار بیت یادشده موقوفالمعانی و در پیوند با هم به کار رفته باشند؛ به این ترتیب که چنانکه در
بندهش نیز بدان اشاره شد ،هر وقت ضحاک عزم عیش میکرد ،مردی درشت و تنومند را که یارای پنجهدرافکنـدن
با دیو بود ،به حضور میطلبید و او را در برابر دید ان خود به شنی با دختی زیباروی وامیداشت .از دیفرسو هم
علی رواقی و هم ابوالتض خطیبی ،به جای واژۀ «کشتی» ،واژۀ « شنی» را بر زیده اند که مؤیـد معنـای پیشـنهادی
نفارند ان است (آیدنلو( »)242 :13۹4 ،رضای دش ارژنه و قاسم پزر.)64 ،63 :1392 ،
در این نقد ،نادرست نای بسیاری وارد شده اس  .نخس

آنکه نزشتهنای رواق و خطیب به آسان در دسترس اس

و

نرکدام با جزئیات و مزشکاف در این باره بحث کردهاند باابراین بیزان نظزر آنزان از مابعز واسزطه (آیزدنیز )1390 ،چزه
تزجیه دارد و آیا م تزاند ماتقل کااد ظرایف آرای رواق و به ویژه خطیب (با بحث گسزترده ا
اس ) باشد؟ بیان سخاان رواق و خطیب در اثر آیدنیز دس اول اس

کزه یزک مقالزۀ مسزتقل

اما برای ماتقدان نامۀ باستان ،ب تزجیه اس .

دیگر آنکه ،آنچه ماتقدان« ،معاای پیشاهادی» خزد وانمزده اند و نظر رواق و خطیبز را نیزز در جزایگزیا «گشزا »
بهجای «کشت » ،تأییدکااد «معاای پیشاهادی» خزد دانستهاند ،درواقع از آنان نیسز

و ایزن معازای پیشزاهادی را پیشزتر

خطیب ز ( )62-45 :1390و شززماری دیگززر از شززاناامهپژونززان ماناززد عزیزززاهلل جزززیا (فردوس ز  )318 :1389 ،و بززا
تفاوت نای رواق

( )35-31 :1366و پاکزاد ( ،)381 :1379در برابر نظر خالق مطیق ( )39 :1366و امیدسزاالر (:1380

 )144و ...بیان داشتهاند .درحقیق

رواق و خطیب (و البته بهطزر دقیقتر ،جزیا ) تأییدکاادگان پیشاهاد ایزن دو ماتقزد

نیستاد بیکه صاحبان این پیشاهادند .این گزنه به خزد بستن نظر دیگران ،مصداق انتحال اسز  .نمچازین اگزر ماتقزدان،
آرای این شاناامه پژونان را ب واسطه خزانده بزدند ،م دانستاد که ایشان افزون بر پذیرفتن «گشا » بزه جزای «کشزت » و
اتفاق نظر بر ایاکه سخن فردوس  ،نشانۀ انحراف جاس ضزحا اسز  ،نظرشزان در کیفیزات و جزئیزات ایزن انحزراف
جاس  ،ضد نم اس

و نرکدام گزارش دیگرگزن ارائه کردهاند .در این باره بهطزر گسترده صحب

ماتقدان با نقض امان داری و صداق  ،گزار
ضحا اس

خزاند شد.

کزازی را نیز کزتاه کردهاند .سخن فردوس دال بزر انحزراف جاسز

و امرزه این مزضزع نستۀ معاای ِ ثاب شده و تردیدناپذیر در بین بیشزتر شزاناامهپژونزان اسز

تاهزا در

جزئیات و حدود و کیفیتش میان خطیب  ،رواق  ،پاکزاد ،جزیا و کزازی اختالفات نس  .اگر ماتقدان ،گزار

کززازی

را به تمام نقل م کردند ،آنگاه خزانادگان درم یافتاد که وجه دیگر گزار
دارد .در مقابل ،چقدر شایسته و آمزختا اس

کزازی نیز بر انحراف جاس ضحا اشاره

که کزازی با امان داری بسیار ،بالفاصیه در پانزشز

گزارشزش یزادآور

نقدی بر مقالۀ «نامۀ باستان در بزتۀ نقد (نقد چاد بی

را مدیزن نکته ای از عی رواق اس

م شزد که پیشاهاد

از نامۀ باستان)»
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و رواق را تأییدکااد نظر خزد نم داند بیکزه صزاحب آن

م داند« :نیز م تزاند بزد که «بکُشت » ریخت گشته (= مصحف) و دگرگزن شده از بزه گشزا باشزد کزه در معاز «بزه
جفتگیری» اس  .اگر چاین باشد ،دنا ماردو
امردبازی و ساده نزازی اس

به رفتاری دیگزر بسزیار پییزد و پیشز

اما چاان درش خزی بزده اس

م گرفته اس » یا آنان را به خزد فرام خزانده اس
شمرده م شده اس

بسیار زش
از گزار

دسز

مز یازیزده اسز

کزه

که به جای سادگان و امزردان ،مزردان جاگز را «بزه کزار

و درم کشیده .این رفتار «کژکامانه» بزهویزژه در آیزیننزای ایرانز ،

و گاان نابخشزدن » (کزازی .)354 ،353 :1392 ،چاانکه مشانده م شزد ،این بخزش

کزازی نیز ماناد آرای بسیاری از شاناامه پژونان ،بیانگر انحراف جاس ضحا اس

و ماتقدان در نسب دادن

این آرا به خزد ،انزاع اشتبانات و ب دقت نا را انجام دادهاند.
ضحا عزم عیش م کرد» ،تعبیری بسیار سهل انگارانه و در حُکم بازگرداندن بحث به نقطزه ای اسز

«نر وق

شرح کاادگان شاناامه مدت ناس

از آن گذشته اند و معیزم نیس

«م بدیش آرزوی»؟ که البته بیشتر به خزانش نخس
جزیا (فردوس  )318 :1389 ،نیز دربار نادرست ا

کزه

برپایۀ کدام خززانش اسز « .مَز بزدیش آرزوی» یزا

گرایش دارد و اگر چاین باشد ،خطاس

و خطیبز ( )54 :1390و

بحث کردهاند.

دیگر آنکه دو بی
پــس آیـــین ضحــــاک وارونـــهخـــوی

چنــان بــد کــه چــون مَــی بــدیش آرزوی

ز مـــردان جنـــفی یـــکی خواســـتی

بکـشـــتی ،کـــه بــا دیـــو برخاســـتی
(کزازی ،13۹2 ،ج)02 :1

و دو بی
کجــا نـامـــور دخـــتری خـــوبروی،

بــه پــرده درون بــود ،بــی تــتو ــوی

پرســـتنده کـــردیش در پـــیشِ خـــویش

نــه رســـمِ کَیـــی بُــد ،نــه آییـــنِ کـــیش
(همان)

را مزقزفالمعان دانستهاند و این را نم پیشاهاد خزد بازنمزدهاند اما این سخن نیز از آنان نیس
را بیان کرده اس

و پیشتر جزیا آن

گزیا مأخذ اصی برای انتحال نمۀ آنچه ماتقدان ،پیشاهاد خزد وانمزد کرده اند ،به طزر دقیزق ،پزاورق

جزیا در شرح شاناامه اس  .جزیا افزون بر ایاکه سخن فردوس را صزرت ماظزم روای

بادنش دانسته ،اشاره نیزز

که سخن فردوس سازگاری درخزری بزا روایز

بازدنش نزدارد (فردوسز  .)318 :1389 ،البتزه سزبب ایزن

ناسازگاری ،به روشا معیزم اس  .به طزرکی این دو جف

نرچاد در پ نم آمده اند ،پیزندی بزا نزم ندارنزد جزز

کردهاس

بی

ایاکه دو فساد متفاوت ضحا را روای

م کااد دو بی

آزادی مردمان و برده کردن آنان را روای

م کاد .در این باره نیز پژونازدگان (مانازد خطیبز  )60 :1390 ،بحزث کزاف

کرده اند و به حقیق

نخسز  ،انحزراف جاسز ضزحا و دو بیز

مزی شکافتهاند .اگر این چهار بی  ،بیانگر پدیدهای واحد و بازتزاب روایز

فردوس سادهتر آن بزد که خزد روای

را بهطزر سرراسز

دفاع کردن از پیزند سخن فردوس با روای

بازدنش باشزد ،بزرای

بسزراید نزه آنگزنزه پریشزان کزه جززیا نیزز (بزا وجززد

بادنش) یادآور شزد که این دو روای  ،سازگاری درخزری با نزم ندارنزد

زیرا به رأی ماتقدان ،فردوس به واژ «گشا » نم اشاره کرده اسز
پرده پزش باق مانده اس

دوم ،نزابزدی

پزس دیگزر چزه چیزز زشزت بزرای نهزان کزردن و

که فردوس بخزاند این اندازه گسستهمعاا و ناسازگار ،روای

بادنش را بسراید .دیگر آنکزه
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ابتدای دو بی

دوم ،اتصال نحزی به ذیلِ دو بی

برخالف دین و قزانین ،از دو بی
اما بخش در گزار

نخس

ندارد و ازنظر محتزای نم چیززی جزز بزردهکزردن زنزان آزاد

دوم برنم آید.

کزازی ،درخزر تزجه و ب ماناد اس

بخش اس « :آنان را به خزد فرام خزانده اس

و شزاند تقزی کااده نیز برای آن م تزان آورد آن ایزن

و درم کشیده» .آنچه کزازی م گزید ،انحراف جاس ضحا و بهطززر

دقیق ،لزا دن و مفعزلبزدن اوس  .البته امیدساالر بهدرست یادآور م شزد که گشا به معا جف گیری اسز
معا لزا نیس

( )143 :1380اما نیازی نم نیس

و بزه

که لزا  ،معاای لغزی گشا باشد بیکه در ایاجا ،مدلزل آن اسز

و معاا و مدلزل در عین آنکه مااطق مشتر دارند ،لزوما ماطبق نیستاد .البته اگر بتزان گمان کزرد کزه ماظززر فردوسز ،
لزا کاری ضحا بزده اس  ،مااسب ترین تعبیر شاعرانه برای بیان آن ،نمزین گُشزا اسز

کزه جهز گیزری ارزشز

فردوس را نیز بازنماید و بیانگر عمل جاس به شیز جانزران اس  .بزه رأی خطیبز ( )60 :1390بزا وجززد ایاکزه دو
بی  ،مستقل از نماند« ،گشا » درس

جف

اس

نخس  ،خاطرهای ،نه گزارش دقیق ،از روای

و دو بی

بازدنش را

در خزد دارد که بر فساد جاس ضحا اشاره م کاد اما بیانگر لزا کاری او نیس  .جزیا (فردوس  )318 :1389 ،نیز
کمابیش نمین نظر را دارد اما دو جف
مدلزل دو بی

بی

را در پیزند با نم م داند .رواقز ( )35-31 :1366و پزاکزاد ()381 :1379

فردوس را لزا کاری ضحا م داناد اما آنچه کزازی م نزیسد ،از نمه دقیزق تزر مز نمایزد :ضزحا ،

مردان جاگ «را به خزد فرام خزانده اس

و درم کشیده» .آری ،ضحا در لزا کاری ،نزه فاعزل بیکزه مفعززل بززده

اس  .ایاکه فردوس در ابتدای این روای  ،ضحا را با صف

«وارونه خزی» م خزاند ،گزیای دق نظزر و دقز

بیزان

مثالزدن فردوس اس  .خطیب وارونهخزی را ترجمهای از ترکیب فارس میانۀ  abārōn marziŠnihبه معاز آمیزز
جاس نامشروع م داند (خطیب  .)57 :1390 ،البته تعبیری از این دقیقتر نیز م تزان یاف

وارونهخزی م تزاند ترجمزۀ

دقیق فارس نز از ترکیب فارس میانۀ  Waran apārōnبه معا وارونهنزس [ِجاس ] باشد (فرهوش  :1380،ذیزل :میزل
جاس و انحراف جاس ).
یک دیگر از گرهنای این دو بی  ،معاای «چزن م بدیش آرزوی» اس
وق

که ماتقدان به صزرت شتابزده از آن به «نزر

ضحا عزم عیش م کرد» (رضای دش ارژنه و قاسم پزر )63 :1392 ،یاد کرده انزد« .چززن مز بزدیش آرزوی»

معادل اس

با «نرگاه نزس [ِجاس ] م کرد» و معاای بی

نخس  ،چاین اس « :پس آیین ضحا وارونهنززس چازان

بزد که نرگاه نزس [ِجاس ] م کرد».
اما ماظزر از وارونه نزس ضحا چیس ؟ این بحث وجزد دارد که آیا وارونه از نخس
آنکه به معا شزم کاربرد داشته اس

به معا معکزس بززده یزا

و سپس در بخش از زمان ،با واژونه یا باژگزنه (معکزس) ،درنم شزده و وارونزه،

معاای معکزس را نم گرفته اس ؟ اما این چرخشگاه زمان  ،ک بزده و این انتقال معاای در چه زمان رخ داده اسز ؟
این بی

فردوس و شزاند درونش و مباحث اسطزره شااخت آن ،قریاه ای اس

برای ایاکه پذیرفته شززد دوگانزه شزدن

معاای «وارونه» (شزم و معکزس) تا عصر فردوس شکل گرفته بزد .وارونه در این ترکیب ،نه به معاز زشز

و شززم،

بیکه م باید معادل معکزس و بیانگر مفعزل بزدن ضحا باشد اگر چاین نبزد (گذشته از مسئیۀ وزن شعر) شاعر انبزن
از تعابیر دیگر ماناد زش خزی ،دیزخزی ،پتیارهخزی و ...را م تزانس
ساده رویان را بیکه مردان خشن را به خزد م خزانده اس

به کار برد بهویژه آنکه ضزحا  ،نزه امزردان و

و این نیز گمان مفعزل بزدن او را تقزی

تأکید فردوس بر «وارونه» بهجای تعابیر دیگر شزم و زشت  ،بیزانگر آن اسز

کزه طبیعز

م کازد .درحقیقز

جاسز ضزحا بزرعکس

نقدی بر مقالۀ «نامۀ باستان در بزتۀ نقد (نقد چاد بی

ظانر

جاسی
میل دالل
اس

بزده اس

از نامۀ باستان)»

9 /

نمچاین کاربرد «خزی» که نه بر قزاعد و آییننای بیرون بر درون  ،بیکه بر سرشت بززدن

دارد ،بر درست این ادعا م افزاید .مفعزل و فاعل بزدن نست نای انریما در باورنای ایران پیشزیاه داشزته

و بهطزرکی لزا دادن و گرفتن ،یک از شیزهنای باروری و افزون زادگان انریمن بزده اس

چاانکه در میاززی

خرد آمده اس « :و انرمن بدکار ،دیزان و دروجان و دیگر فرزندان انرما را از عمل لزا خزد به وجزد آورد» (میازی
خرد .)22 :1354 ،ضحا در شکل انریما ا

نیز چهبسا مزلزد آمیز

انریمن لزا کار با او باشد که در شزاناامه بزه

صزرت بزسهزدن انریمن بر شانهنای ضحا تجی یافته اس  .این تعبیر با روای
نست نای انریما  ،کامال سازگار اس
کردهاند .نباید از نظر دور داش
باران اس

میازی خرد و شیز افزون و زایزش

و شماری از شاناامهپژونزان (مانازد پزاکزاد )1379 ،نیزز از پزیش ،آن را مطزرح

که اژیدنا ازنظر اسطزرهشااس  ،طبیع

مادیاه دارد و تجی ابزر سزیاه و دربادکاازد

که به تحریک ایزدان روشاای پرتابگر ماناد آذر و تشتر ،باران م بارد و از این نظر مز بایزد در ذات خززد و

برخالف ظانر  ،مادیاه باشد.
با شرح که بیان شد ،مسئیۀ «برخاستن» نیز حل م شزد .ماتقدان نامۀ باستان در این باره نزشته اند« :مردی درشز

و

تازماد را که یارای پاجه درافکادن با دیز بزد .»...گذشته از ایاکه به جای «بزد» باید «داشز » بیایزد« ،برخاسزتن» چگزنزه
برابر با «یارای پاجه انداختن» اس ؟ دیگر آنکه «با دیز برخاست » با حزرف مزصززل «کزه» بزه «گشزا » متصزل شزده و
پیزنددادنش به «مرد جاگ » نیازماد درنمریختگ بسیار بی
مقاله ا

اس

درحال که راه حلنای سادهتر نیز نس  .خطیبز در

با نقل و بررس آرای گزناگزن ،برخاستن را در این بی  ،برابر با اقدام کردن م داند (خطیب  .)56 :1390 ،البتزه

سادهترین و مااسبترین گمان که با معاای لغزی «برخاستن» نیز سازگار اس
ب نیاز م کاد ،معاای اس

و ما را از دسز بزردن در نحزز بیز

که امروزه نیز با «مابعثشدن» و «بالیدن» بیان م شزد .کاف اس

(ماناد ویرگزل) پس از «گشا » ،دو سم

بزا برداشزتن نشزانۀ فصزل

«که» به نم متصل شزد:

ز مـــردان جنفـــی یکـــی خواســـتی

ضحا برای آن گشا که با دیز م بالید و رشد م یاف
دیز برخاست » ،قید برای گشا اس

نیزز

بــه شــنی کـــه بــا دیـــو برخاســـتی

(لزا دادن) ،مردی جاگ را م خزاس  .درحقیق

و بر دیز داده بزد بر گشا ضحا دالل

«که بزا

دارد.

2ـ3
«یکـــی مـــر بریـــان و نـــان از بـــرش

نمکــــدان و ریــــ ار ــــرد انـــدرش
(کزازی)6۹ /2 ،

«ری ار یا ری ال ،به معنی میوۀ پخته و پرورده و مرباسـت ...چنـان مـی نمایـد کـه ری ـار بیشـتر بـه مربـا و

چاشنی های شیرین تته می شدهاست» (همان .)3۹۹ ،ا رچه زارش کزازی از معنای ری ار ،بر مبنای برهان قـاط
است؛ اما باید یادآور شد که ری ار در معنای مربا با مر مناسبتی ندارد؛ بلکه همان طور کـه در برهـان قـاط نیـز
آمده ،یکی از معناهای ری ار ،هرآن چیز است که از شیر رفته شود که البته این معنا نیز دقیق و درست نیست؛ اما
به معنای اصلی ری ار نزدیک است .ری ار ،هم امروزه نیز با تلتظ ری ال ،یکی از غـذاهای معـروف بخـش ارژن
فارس است .ری ال را از لورک به دست آمده از دو که در تهیۀ کشک نیز به کار می رود ،درست می کنند؛ به ایـن
ترتیب که با افزودن نمک و ادویه جات به لورک ،ری ال به دست می آید که پیش از غذای اصـلی ،بـر سـر سـتره
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آورده می شود .در بیت مورد بحث نیز ،در کنار مر بریان ،نان و ری ال بـه عنـوان پـیش غـذا نهـاده شـده اسـت،
همان طور که هم امروزه ،در برخی از رستوران های سنتی ،پیش از غذای اصلی ،نان و پنیر و سبزی آورده می شـود.
از دیفرسو ،یکی از معناهای ری ار ،ترشیجات است (لغت نامه) که این معنا نیز بسیار مناسب تر است؛ چون چنانکه
تته شد ،مربا را با مر  ،پیوندی نیست» (رضای دش ارژنه و قاسم پزر.)65 :1392 ،
کزازی نزشته ریچال یا ریچار بیشتر به معا مرباس
م رود (کزازی )399 :1392 ،و این نخس
ایراد دیگر آن اس
مرباس

چیزی اس

و البته گاه به معا ترش اس

که در نقد نقد ماتقدان باید نزش .

که برخالف رأی ماتقدان ،معاای اصی و رالب لیچار و نیز معاای این واژه در بی

نه ترش و نه آن خزرا نزدیک به کشک یا پایر که در دش

برنان قاطع دق

ماظزر ،نمان

ارژن م خزرند .اگر ماتقدان در نقزل مطالزب از

م کردند ،درم یافتاد که در این اثر دربار ریچار چاین آمده اس « :ریچار که مطیق مربا باشزد عمزمزا

و مربای را که از دوشاب پزند خصزصا و آنچه از شیر و دوغ و ماس
ذیل ریچار) .پیداس
اس

یعا بهجای آچار نم بزه کزار

که معاای مطیق لیچار ،مرباس

باابراین در گزار

بی

بپزند به نر نحز که باشد» (برنان قزاطع:1317 ،
و محصزالت لبا  ،معاای فرعز آن

و معاای ویژ آن نم مرباس

فردوس نه برای معاای اصی  ،بیکه برای خروج از معاای اصی بزه فرعز بایزد دلیزل و

برنان ارائه کرد .ضمن آنکه در این باره نم صاحب برنان دربار ایاکه این محصزالت لبا به درست چه نستاد ،سخا
نگفته اس
زود تر

و چه بسا که از جاس شیریا باشاد« :در سر سفر ایران نا نمیشه ماس

وجزد دارد امزا ازآنجاکزه خییز

م شزد ،آن را با عسل مخیز م کااد» (دروویل )83 :1370 ،و ناززز نزم در نازد و پاکسزتان کزه صزاحب

برنان قاطع و بس از فرناگ نزیسان پارس در آن سامان زیسته اند ،حت دوغ را نه با نمک بیکزه بزا شزکر مز نزشزاد.
صاحب برنان معاای لیچار را آن نم در مرتبۀ سزم ،به صزرت «آنچه از شیر و دوغ و ماس

بپزند به نر نحز که باشزد»

ذکر م کاد و گزیا عبارت «به نر نحز که باشد» به تعیین شیز «بپزند» برم گردد نه به طعزم لیچزار کزه بزهطززر عزام و
خاص شیرین بزده اس  .آن چاشا که تر

باشد ،کامه و آچار اس

و دربزار سزبب و شزیزهنزای خزروج معازای و

گستر یافتن و تداخل گاه بهگاه لیچار و کامه و آچار با نمدیگر ،پژونشنا شده اس

(ر : .اختیاری )1388 ،و امروزه

نکتهای مبهم در این حززه نمانده اس  .دیگر آنکه در جای که انبزن از فرناگنا و تاریخنا و آثار دیگر مانازد برنزان
قاطع و فرناگ جهانگیری و آنادراج و فرناگ نظام و سرمۀ سییمان و ...معاای اول و اصی و رالب لیچار را مربا ذکزر
کردهاند و ب تردید واژهنای آچار و لیچار برای آنان زنده نم بزده (چاانکه در شبهقاره نازز نم زنده اس
نشان بینالمیی ترش اس ) ،نم تزان گف
کدام اس

و آچار ،یزک

که نیچ کدام از این نزیسادگان در طزل این قرننا نمز دانسزتهانزد لیچزار

و آچار کدام و تاها دو ماتقد گرام بر اساس رذای در زادگاه یک شان و قرننا بعزدتر بزه معازای «دقیزق و

درس » لیچار دس یافته اند .اگر قرار باشد که نرکس با خزداستاادی و باتکیه بر آنچه در محدود زیس بزم خزد

رخ

م دند بدون شزاند دیگر ،برای پدیده ای در گستر زمان و مکان بسیار وسیع تصمیم بگیرد ،آنگاه باید ماتظر بززد کزه
نر لحظه کسان دیگر نیز با خزداستاادی و کشف دیگر در زادگانشان ،سرنزش

آن پدیده را لحظه به لحظه تغییر دنازد

چاانکه در نقض خزداستاادی ماتقدان گرام  ،نمین اکازن کاربردنای محی دیگری نیز برای لیچار م تززان بیزان کزرد
برای مثال در ترب حیدریه ،مربای کدو را لیچار م گزیاد (دانشگر )215 :1374 ،و در جازب خراسزان ،لیچزار و دیگزر
تیفظ نایش به معاای مربای اس

که با شیر انگزر درس

م شززد (اختیزاری )8 :1388 ،و پیداسز

کاربردنای رایج در ترب حیدریه و جازب خراسان آشااتر بزده اس .

کزه فردوسز بزا

نقدی بر مقالۀ «نامۀ باستان در بزتۀ نقد (نقد چاد بی

از نامۀ باستان)»
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دانستن سبب جابه جای گاه گاه لیچار و آچزار (ترشز ) نزیچ دشززاری نزدارد زیزرا آچزار و لیچزار ،اعضزای یزک
مجمزعهاند (سفره) و واژهنایشان نمزاره با نم گفته م شزد و حت تیفظ بسیار نزدیک به نم دارند پس رواسز
گاه مَجاز یکدیگر شزند .سبب دیگر آن اس

کزه

که مدلزل نای آچزار و لیچزار و کامزه ،واقعز و درنتیجزه تغییرپذیرنزد و

بهسادگ با افزودن و کاستن کم شکر یا سرکه یا نمک آنها را از حزز یک از سه واژه م تزان خارج کرد و ذیزل واژ
دیگر برد یا تح

شمزل نر دو یا نر سه واژه قرار داد .ماتقدان گرام بهجای خزداستاادی و رأی از جانزب خززد دادن

دربار ایاکه «مربا را با مرغ ،پیزندی نیس » ،شاید مااسب تر بزد کم به داده نزای تزاریخ و آگزان نزای فرناگز در
صفحه نای تاریخ نا و سفرنامه نا مراجعه کااد تا با شااخت نرچاد کی از عادات و فرناگ رذای ایرانیان دریاباد سزفر
ایران تا چه اندازه با انزاع شیریا در پیزند چادجانبه بزده و نازز نم نس

و نه تاها مرغ ،بیکه نر رذای دیگزر ایرانز

نیز با انزاع شیریا و ازجمیه مربا خزرده م شده اس  .نمین ب تزجه به دادهنای تزاریخ و فرناگز اسز

کزه بزر

شماری دیگر از انتقادنای ماتقدان (ازجمیه دربار تاج گل بر سر داشتن) آسیبرسان اس .
ایرانیان بیش از سایر می نا ،شیریا مصرف م کردند (مالکزم .)824 :1380 ،شیریا نمزاره بر سفره نای ایران در
نمۀ وعدهنا و در نمۀ شکلنا (مایع و جامد و میزهای و ریرمیزهای و پختا و ریرپختا ) وجزد داشته اسز  .نمززاره
در طزل تاریخ به برخ از عادتنای ایرانیان خرده گرفته شده اس
دوغ و شرب

یک از ایاها آن بزد که رذا را با حجمز بسزیار از

و سرکهشیره (و امروزه بهجایش نزشابه) مز خززردهانزد (دروویزل 90 ،85 :1370 ،رنزه دالمزان :1335 ،

 .)228آشکار اس

که شرب

و سرکهشیره ،شیریناند اما دربار دوغ باید گف

آمیخته م شزد اما به سبب نمران با انزاع شرب
دور از نظر نیس

امزروزه بازابر ذائقزۀ ایرانیزان ،بزا نمزک

و درنم سزی با ترکیب کی سفر ایران که در ادامه شرح م شززد،

که در روزگاران پیشتر ،آمیختن دوغ با شکر نیز رایج و بیکه انتخاب نخسز

دوغ با نمک ،جایگزیا برای زمان نای نبزدن شکر بزده یا در میان فقیران رایج بزده اس

بززده باشزد و نزشزیدن

چاان که نازز نزم در برخز

گستره نای ایران کهن و ایران فرناگ ماناد پاکستان و کشمیر ،دوغ با شکر بر انزاع دیگر برتری دارد .نمچاین ایرانیزان،
پدر دوغ یعا ماس

را نم با عسل م خزردند (دروویل .)83 :1370 ،بسیاری از رذانای پایۀ ایران  ،با میزنای شزیرین

(ماناد کشمش و انجیر) یا با میزهنای سخ

شیرین (ماناد خرما) یا بهطزر مستقیم با افزودن شکر تهیه مز شزده اسز

ماناد میمعپیز ،مرصعپیز ،شیرینپیز و امروزه در طعم کمترشده ،عدسپیز .آنان این پیزنای شیرین و سخ

شزیرین را

را باابر عادت با گزش

م خزردند (تاورنیه .)179 :1382 ،این ترکیب شزیرین در آ نزای میزز ایرانز نیزز در انززاع

گزناگزن رایج بزده اس

نمچاین بسیاری از شُیهنا و نییمنای ایران با شزکر و عسزل و شزیره خززرده مز شزد .نیزز

خزر نای ایران نیز گاه مصداق دقیق لیچار بزد که گزش
درحقیق

نم در آن ریخته م شد ،چاان که فسزاجانِ گزردو و کزدو،

مصداق گزنه ای ویژه و پرطرفدار از لیچار بزده که بسیاری از ماابع با عازان لیچار کدو یزا مطیزق لیچزار از آن

یاد کرده اند (زمردیان 166 :1385 ،نمان 58 :1382 ،دانشگر .)215 :1374 ،این رذانا به جای در کاار گزشز
در سر سفره ،در نمان دیگ با گزش

و بیشتر با مرغِ نف

سفره نای ایران  ،میزه و انزاع حیزا بزده اس
رر

و معاای لغزی «مربا» که پرورده شده اس  ،درحقیق
دس

اس  ،آشکارا گزیای آن اس

خزان نمراه م شد .از سزی دیگر ،دو عضز نمیشزه حاضزر

(اولیزیه .)165 :1371 ،آشکار اس

میزه و نم مقصزد شیریا را فرانم م کردهاس

نشسزتن

کزه مربزا ،جزامع دوسزز بززده و نزم

بهطزرکی نگاه ایرانیان به لیچار (مربا) ،نمان نگاه به میزه بززده
میز پروردهشده بزده اس  .تزصیفات که از شیز تهیزۀ لیچزار در

که لیچار ،نمان میزه بزده اسز

کزه بزا پزشزاندنش بزا شزیریا ِ ریزیظ شزده آن را
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نگهداری م کردند تا در وق نای ب میزه ،از آن بهره برند« :و بِه و سیب و ریره را در دوشاب بجزشاناد و نگاه دارند و
در وق
اس

حاج

مصرف کااد» (آنادراج ،1336 ،ج 2167 :3نمان :ج .)3729 :5درحقیقز

نزیج رنده شده یا انجیر له کرده که امروزه مصداق مربا شده اند ،از ذنن زدوده شزد چاانکه نمزین امزروزه نیزز در

روستانای بسیاری نازز رخ م دند و در آثار گذشتگان نم نس
اس

در برخززرد بزا لیچزار ،الزم

که در ناگام دوشابپزان ،از فرص

و بیان شد ،لیچار ،خزد میززه بزه شزکل کامزل بززده

بهره م بردند و میزهنا را در دیگ م ریختاد تا بزا دوشزاب ،جزشز بزنزد و

سپس میزه نا را خارج م کردند و دوشاب به جزشیدن ادامه م داد میزهنای ضدعفزن شده و شزیرینترشزده بزا شزیر
جزشان نیز برای زمان طزالن تر م ماندند تا در زمان نای ب میزه در نرجا میزه مصرف م شزد ،ازجمیه بر سفر رزذا،
مصرف شزند.
سبب این مقدار حضزر شیریا مایع و جامد و پختا و ریرپختا بر سفر ایران چاد چیز بزده اس  :نخس
ایرانیان بیشترین عالقه را به شیریا در میان میل داشتاد (مالکزم )824 :1380 ،تا حدی کزه برخز

آنکزه

از انززاع شزیریا و

مربا و حیزا را رذا م دانستاد یا به بیان دیگر ،رذا را شیریا م سزاختاد دوم آنکزه ایرانیزان بسزیار میززه مز خزردنزد
(دروویل )85 ،84 :1370 ،و مصداق میزه برای آنان بیشتر نمان شزیریا بززد مانازد میززه نزای شزیرین یزا میززه نزای
شیرین شده از قبیل نقل و برخ از انزاع جززقاد یا میزه نای شیرین پخته ماناد مربا سزم آنکه ایرانیان نیز مثزل رربیزان،
رذا را بر سه بخش پیش خزرا  ،خزرا و پس خزرا مصرف م کردند با این تفاوت که نر سه بخش را یک جا و بزا
نم بر سفره م آوردند (فزریه .)72 :1385 ،از این نظر برخالف باور ماتقدان ،قرارگرفتن طعم نای متفاوت و متااقض در
کاار نم و یک جا از انزاع شیریا و میزه و مغزنا و دانه نا و ترش و کباب و پیز و چیز و آ
نمک» ،رسم کهن و ثاب

ایرانیان بزده اس

و «مرغ بریزان و مربزا و

و نیچ بز مااسزبت در آن نمز دیدنزد چهزارم آنکزه لقمزه نزای چزرب و

شیرین زدن در فرناگ و ادب ایرانیان نیز بازتاب گسترده ای دارد و پدیده ای سییقهای و در پیزند با ذائقۀ ایرانیان و حتز
روش برای تأمین نیروی بدن بیشتر بزده اس
م رفته اس

این مزضزع نیازی برآمزده از شزرایط اقیزیم ناسزازگار ایزران بزه شزمار

زیرا ایرانیان به سبب کم آب ،خشک نزا ،پارهپارهبزدن کشتزارنا و چراگاهنا ،ساگالخ و نانمزار بززدن

زمیننا ،برای اندازهای ویژه از محصزل ،باید کاری بیشتر از اقییمنای سازگار م کردند سبب پاجم بزرای وجززد انززاع
شیریا بر سفر ایران و در کاار رذا ،آن بزد که ایرانیان از گذشته تاکازن ،شیریا را برای زدودن سردی رزذا (بزه ویزژه
رذانای گزشت ماناد نمین مرغ بریان نف

خزان) و برای سرع بخشزیدن بزه نضزم رزذا الزم مز دانسزتاد و سزبب

شیرینپختن بسیاری از رذانا و خزردن انزاع شیریا در پیش و پس و نمراه با رذا نمین بزده اس  .بهطزرکی تسزمیۀ
برخ شیریا نا نیز به سبب قدرتشان در اینگزنه ویژگ نا بزده اس
در میان این مردم مشهزر اس

چاانکه دربار سزنان (شیریا ویزژ انزل قزم)

که به ناگام گشایش صحن عتیق حرم حضرت معصزمه(س) ،ناصرالدین شزاه ،رئزیس ایزل

قاجار را به جای خزد فرستاد و در مراسم ،مال ابرانیم شماع پس از صرف نانار ،حیزای تازه بزه رئزیس ایزل تعزارف
کرد .او پس از خزردن آن با شگفت گف

چاانکه سزنان ،آنن را م برد ،این شیریا نیز رذای مرا برید و نضم کزرد و

از آن حیزا نزد ناصرالدین شاه برد از آن پس آن را حیزای سزنان خزاندند امزا عیز

ششزم حضززر انززاع شزیریا و

میزه نای شیرین و ترکیبات شیریا و میزه ماناد نقل و مربا بر سفره نای ایران  ،حضزر شراب بر این سفره نا و در کازار
رذا بزد که برای گزاردن طعم آن ،میزه و شیریا م خزردند .ریشۀ ترکیب عطف «نقل و نبیزد» نیزز نمزین بززد کزه تزا
نش

سیا بزرگ انزاع خزردن نای تفاا را برای نمران شزراب ،شزامل مز شزد (تاورنیزه .)148 ،147 :1382 ،نیزز

نقدی بر مقالۀ «نامۀ باستان در بزتۀ نقد (نقد چاد بی

ایرانیان از میهمانان خزد با شرب

و مربا استقبال م کردند (نمان )180 :و ایزن شزرب

خصزص و نهان و به طزرکی در نر زمان و مکان که امکانش بزد ،م تزانس
بیت که ماتقدان به بررس آن پرداخته و گزار

از نامۀ باستان)»

13 /

در مراسزم ظزانر و عمززم یزا

با شراب جابهجزا شززد .پزس و پزیش

کزازی را بر آن مردود انگاشتهاند ،نیز از حضزر شزراب بزر سزفره خبزر

م دند و نمرانش باابر سان رذای ایرانیان ،م باید لیچار باشد:
چــو چشــم تــذروان یکــی چشــمه دیــد

یکـــی جــام زریـــن؛ بـــدو در ،نبیــد

یکـ ـی مـــر بریـ ـان و نـــان از بــــرش

نمکـــدان و ری ـــار ِــــرد انـــدرش...

و زیــن بر رفــت

بــه مــر و بــه نــان اندرآمــد ،شــفتت

نشـــست از بــرِ چشمـــه فرخنــدهپــی

یکــی جــامِ زر یافــت ،پــر کــرده مــی

فــرود آمــد از اســ

(کزازی ،13۹2 ،ج)6۹ :2

برپایۀ شزاند پیش گفته ،شیریا (در ایاجا ،مربا) جزء مستقل و ثاب
بر سر سفره اس

سفره بزده و در ایاجا نیز برای نمران بزا نبیزد

رستم ابتدا نان و مرغ  -و شاید نمک را بزا آن -خززرده اسز

پسخزرا و ازبینبردند سردی گزش

و پزس از آن مربزا را مز خززرد کزه

و ناضم آن و نقل شراب بزده اس  .البتزه در دورهنزای جدیزدتر کزه تابزاکز،

شراب را در ایران پس راند ،گزاردن طعم تاباکز ،حضزر شیریا را بر سفره ناگزیر م کرد و تاباکز را بر نمان سفر رذا
از آن چشم بپزشاد و معمزال

و نمراه با شیریا و میزه به کار م بردند« :ایرانیان چاان به تاباکز معتادند که ممکن نیس

اولین چیزی که سر سفر پذیرای م آورند ،قییان و قهزه اس  .آنها قهزه را در فاجان نای کزچک چیاز مز خزرنزد و
انزاع نقل و شیریا با آن نمراه اس » (تاورنیه )310 ،309 :1382 ،و یک از این شیریا نا به اشار تاورنیه ،مربزا بززده
اس

(نمان.)313 :
2ـ0
«نبـــرد همـــی جوشـــن انـــدر بـــرش

نــــه آن پــــارۀ پــــرنیان بــــر ســـرش
(کزازی)1۹۲ /6 ،

« ...چنان مینماید که خواست استاد از پارۀ پرنیان ،زیور و آویز کالهخـود و تـر

اسـتندیار اسـت» (همـان،

)26۲؛ اما باتوجه به اینکه «پرندآور» در شاهنامه بارها به معنای شمشیر به کار رفته ،تواند بود که مراد از پارۀ پرنیان
نیز خود کالهخود باشد نه زیور و آویز آن؛ به ویژه که ا ر پارۀ پرنیان را در معنای آویز و تکهپارچهای تزئینـی بـر
کالهخود بدانیم ،عدم توانایی رستم در بریدن آن ،منطقی نمینماید .از ایـن رو ،پـارۀ پرنیـان در معنـای کالهخـود
همانقدر شفرف است که پرندآور در معنای شمشیر» (رضای دش ارژنه و قاسم پزر.)75 ،74 :1392 ،
بر این نقد نیز نقدنا وارد اس  .نخس

آنکه اگر پرنیان ،کالهخززد باشزد یزا نباشزد ،نمز تززان عیز

اصطالح «پرندآور» برای شمشیر دانس  .مگر معاای پرندآور ،کالهخزدآور اس
مگر شغل شمشیر ،کالهخزدآوری اس

آن را کزاربرد

که پرند یا پرنیزان ،کزالهخززد بشززد و

که از کاربرد اصطالح پرندآور برای شمشیر به این برسزیم کزه پرنزد یزا پرنیزان،

کالهخزد اس ؟ ماطق این استدالل یکسره نامعیزم اس .
دیگر آنکه کزازی خزد در ادامۀ سخاش چاین آورده اس « :پار پرنیان را آستر خزد نیز م تزان دانس

که از پرنیزان

بزده اس  ،نرچاد آستر با ویژگ «پاره» چادان سازگار نیس » (کزازی .)765 :1392 ،آنچه کزازی مز گزیزد  -نرچازد
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خزد با دید عالمانه و ب ارماضش خرد نقدی نم بر آن وارد دانسته و «نرچاد»ی برایش آورده اسز  -بزه عیز نزای
بسیار ،درس ترین تعبیر برای پار پرنیان در این بی

اس  .پرنیان و نیز نمد در تن پز

نبرد ایرانیان حضزری گسزترده

و نمیشگ داشته اس  .ایرانیان این دو را ماناد آستر برای بخش نزای فیززی در جامزۀ جازگ بزه کزار مز بردنزد تزا از
واردآمدن خشزن

و نیز بسزدن تافتگ فیز در روزنای آفتاب جیزگیری کااد نمچازین نمزد و ابریشزم،

فیز بر پزس

نقش ضربه گیر میان فیز و تن را نیز داشتاد .البته این تاها یک سزی کار بزد ،پرنیان و نمد ،خزد جداگانه و به استقالل نیز
جامۀ نبرد م شدند سبب این کار دربار پرنیان ،سخت ساختار و در نمد و تجمع شماری نامحدود از مززیناسز
قطعکردنشان برای شمشیر و تیر دشزار اس  .اصطالح قزآکاد که خفتان از ابریشم بزده اس
قزاراد) و ذکر جاگاور نمدپز

در بزستان سعدی که پاجاه چزبه تیر

کزه

(برنان قاطع :1317 ،ذیزل

زدند و یک از نمزد رد نشزد (سزعدی:1363 ،

 )337و انبزن از شزاند دیگر بیانگر کاربرد مستقیم و مستقل نمد و پرنیان در تن پز

نبرد اس  .گذشزته از ایاکزه بزر

سر اسفادیار ،کالهخزد بزده یا نبزده ،او پرنیان بر سر داشته که شمشیر رستم تزان گزذر از آن را نداشزته اسز  .کزاربرد
«پاره» نیز برای آن ،خال از خُرده اس
نمان حکای

زیرا دو بدس

یا دو گز پرنیان ،در نر دو حال ،پار (قطعۀ) پرنیزان اسز

بزستان سعدی نیز:
چـــو دیـ ـد اردبیلـــی ،نمـــدپارهپـــوش

«نمدپاره» که خفتان جاگاور اس
بیکه به معا پارهای از نمد اس

کمـــان در زه آورد و زه را بـــه ـــوش

و باید دس کم دو گز باشد ،نمدپاره خزانده شده که نه بزه معاز نمزد پزارهپزاره،
اگر پارهپاره بزد ،از پاجاه تیر ،یک از آن گذر مز کزرد .نیزز اگزر «پزاره» را در سزخن

فردوس  ،مفید تصغیر و تحقیر نم بدانیم ،باز رواس

زیرا سزی سخن بر این اسز

کزه بگزیزد شمشزیر رسزتم بزا آن

قدرت نفزذ و برندگ  ،تزان بریدن اندک پرنیان را نم ندارد باابراین ،پار پرنیان در این بیز
کالهخزد نیس
اس

بزرخالف نظزر ماتقزدان،

و ربط نم به کاربرد اصطالح «پرندآور» برای شمشیر ندارد بیکه پار پرنیان ،پزشش سر اسفادیار بزده

خزاه کاله خزد را نم بر آن افزون کرده یا نکرده باشد .برای آنکه تصزری از اسفادیار در بی

آید ،خزب اس

و در

که به سر و روی دارا (داریز

فردوس به دسز

سزم) و سپانیان او در این نگاره تزجه شزد:

مززاییک روم در ویرانهنای پمپ ایتالیا :داریز

سزم در نبرد ایسزس

3ـ۲
«تــو تتــی کــه ابــری برآمــد ز کــن

ز شــــنفرف نیرنــ ـ

زد بــــر تــــرن
(کزازی)02 /1 ،

نقدی بر مقالۀ «نامۀ باستان در بزتۀ نقد (نقد چاد بی

از نامۀ باستان)»
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«شنفرف استعاره ای آشکار است از خون و ترن از زمین( :همان )312 ،اما به نظر نفارند ان باتوجـهبـه بیـت
پیشین:
بـــدان تـــر

زریـــن و زریـــن ســـپر

غمــی شــد ســر از چــاکچــاک تبــر

برخالف دید اه کزازی منظور از ترن  ،سرهای تورانیان است که به واسطۀ پوشیدن کاله خودهای زریـن ،مثـ
ترن زرد و رد بودهاند» (رضای دش ارژنه و قاسم پزر.)63 :1392 ،
ماتقدان چادبار بر کزازی خرده گرفتهاند که ارجاعاتش نادرس
که آن بی

در آن صفحه نیس

اس

(ر : .نمان .)70 :این خرده گیری به جاس

و به بیت در صفحهای از شزاناامه ارجزاع داده
اما خزد ماتقدان نم در مقالزۀ بیسز

و دو

صفحهایشان  ،چاین خطای داشتهاند برای مثال در نمین بخش به جید یکم نامۀ باستان ارجاع دادهانزد امزا مطیزب در
جید دوم اس .
ازنظر محتزای  ،ماتقدان «عدم در درس

فضا» (نمان )82 :را یک نقص اساس و مزؤثر در گززار نزای کززازی

دانسته اند .گذشته از آنکه این نقد بر کزازی وارد باشد یا نه ،بارنا آشکارا بر خزد ماتقدان وارد اس
این بی

کامال روشن اسز  .فضزانای اسزاطیری و حماسز  ،بزا ویژگز وسزع

و عظمز

و در گزارششان بزر

نمزراه اسز  .شزاعران و

نزیسادگان برای وسع دادن و عظم بخشیدن به فضانای اساطیری و حماس  ،از شگردنای گزناگزن بهره م بردند که
تصاویر کیهان (ماناد تصاویر آسمان  ،تصایر دریای و تصاویر جهان ) از شمار آنها بزده اس  .شاعران و نزیسادگان با
بهرهگیری از تداع ب کرانگ و جاودانگ آسمان و دریا ،تصاویر خزد را عظم
شاناامه بارنا حزادث زمیا ای مشانده م شزد که برای وسع
اس

و وسزع

مز بخشزیدند .در بررسز

و عظم یافتن ،به آسمان یا بزه دریزا نسزب

داده شزده

ماناد برخاستن گَرد سپاه به آسمان ،تیره شدن روی روشاان فیک و افزوده شدن به طبقات آسمان ،عکزسانزداختن

یا رنگ دادن حزادث زمیا به آسمان خزاه با نام آسمان یا به طزر مجازی با نام جهان که ماظزر نمان آسزمان اسز

کزه

حزادث زمیا تزانسته بر آن بازتاب یابد ،تبدیل شدن زمین به دریا یا برخاستن طزفزان عظزیم و امثزال آنهزا .ایزن ماطزق
فضاسازی حماس و اساطیری اس .
برای نمزنه نبرد کیقباد و افراسیاب که بی

بحث شد ماتقدان در آن اس  ،بررس م شزد تا حضزر مکرر و پررنزگ

تصاویر کیهان ای مشانده شزد که ندف از آنها وسع

و عظم دادن به فضای روای

بــه پــیش انــدرون کاویـــانی درفــش

اس :

جهــان زو شــده ســرخ و زرد و بــنتش
(کزازی ،13۹2 ،ج)0۲ :2

چـــو کشـــتی ز لشـــکر سراســـر زمـــین

کــــجا مـــوج خیـــزد ز دریـــای چـــین
(همان)

جهــان ســربهســر شــته دریــای قــار

برافـــــروخته شــــم از صـدهـــــزار
(همان)

ز نالیـــــدن بــــو و بانــ ـ

ســـــپاه

تــو تتــی کــه خورشــید ــم کــرد راه
(همان)

بـــه پیــــش سپــــاه آمــــد افراســـیاب

چــو کشــتی کــه مــوجش بــرآرد ز آب
(همان)06 :
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ز جــای انــدر آمــد چــون آتــش قبــاد

بجوشیـــد لشـــکر چـــو دریــا ز بــاد
(همان)02 :

اندک آشاای با فضاسازینای اساطیری و حماس و دس کزم پز گزرفتن زنجیزر فضاسزازینزای نبزرد کیقبزاد و
افرسیاب ،خزاناده را مجاب م کاد که ذنن فردوس در ناگام سرایش این ابیات ،به تصاویر کیهان تزجه داشته اسز .
درس

که معاای بی  ،نقاب از چهره برم دارد و مدلزل ترنج آشکار م شزد و آن چیززی نیسز

در نمین لحظه اس

جز خزرشید نارنجرنگ بهطزر ویژه و نیز کر آسمان نارنجرنگ در سطح وسیعتر:
رن

چند جوشم کز بروتم نفـذرد صـترای مـن

و بازی ه است کار نبد نارنـ رنـ

(خاقانی)224 :1324 ،

فردوس :

بر این پایه ،معاای بی

ز شــــنفرف نیرنــ ـ

تــو تتــی کــه ابــری برآمــد ز کــن

چاین اس  :شدت خزنریزی بر زمین چادان بزد که به آسمان نم سرای

زد بــــر تــــرن

کرد گزیا ابری از خزن از گزشزۀ آسزمان

برآمده و خزرشید و نمۀ آسمان را سرخ کرده اس  .در ادامه بیان م شزد که فردوس  ،نمین مضمزن را البته با آشکاری
بیشتری باز نیز سروده اس  .شاید نیاز نباشد که افزونبر تزجه به فضاسازینای پیش از این بی  ،دلیل و استاادی دیگزر
آورده شزد با این حال باید گف

بهرهوری از تصاویر کیهان و ظهزر آثار شگف

بزر چهزر خزرشزید و نمزۀ آسزمان،

ماناد تیرگ  ،گرفتگ  ،سرخ و امثال آن ،نمزاره ابزاری برای بیان و تصزیرکردن حزادث بزرگ بزده اس
پس از حادثۀ کربال ذکر شده یا برای رستاخیز بیان م شزد ،از این نززع اسز
ذنب  ،1409 ،ج .)... 15 :5نمچاین اس

(بزرای نمزنزه :المززی ،1400 ،ج432 :6

واقعۀ مشهزر خزرشیدگرفتگ و تیرگ آسمان در نبرد مزاد و لیزدی کزه نبزرد

مردمان بر زمین ،سبب این حادثۀ آسمان دانسته م شد ماناد چاین پدیده ای در شاناامه بسیار اسز
که درحقیق

داستان سیاو

آنچه بزرای

بیان دیگری از نمان بی

ازجمیزه بیتز از

«تز گزی که ابری برآمد ز کاج »...اس :

یکـــی بـــاد بـــا تیـــره ـــردی ســـیاه

برآمــــد؛ بپوشــــید خورشــــید و مــــاه
(کزازی ،13۹2 ،ج)140 :3

نمان گزنه که در بی

ماظزر ،ابری از خزن مطرح م شزد که خزرشید و البته نمۀ آسمان را م پزشاند ،در ایاجا نیزز

ابری از گرد سیاه نمایان م شزد که باز خزرشید و ماه و البته نمۀ آسمان را م پزشاند .گزیا اصزل معازای کزه ماتقزدان
ذکر کردهاند ،به آرای خالق مطیق بازم گردد که البته از او یادی نم شزد .آنچه بیان شده اس  ،معاای ممکن اس
برخالف ماطق تصزیرسازی اساطیری اس

که باید مبتا بر بزرگداش

سرخکردن کالهخزدنا در زمین محدود شده اس
آشاا و مکرر اس

و وسع دادن باشد .در آن معاا ،ابر و آسمان بزه

حال آنکه فردوس در نبرد کیقباد و افراسیاب تا به ایزن بیز

بارنا برعکس این فرایاد را ط کرده و حزادث زمیا را به کیهان نسب

اما

داده اس  .افزون بر ایاکه بی

برسزد،

ماظزر ،تصزیری

که فردوس در زمان نای دیگر نم با حفظ نمین چارچزب و تغییر واژه نا (ازجمیه در بی

نقل شزده

از داستان سیاو ) آن را تکرار کردهاس .
3ـ نتیجه یری
«نامۀ باستان در بزتۀ نقد» ،مقالهای در نقد نامۀ باستان میرجاللالدین کزازی اس  .نقد باید ویژگز نزای مانازد درسزت ،

نقدی بر مقالۀ «نامۀ باستان در بزتۀ نقد (نقد چاد بی

و صداق

دق  ،امان

از نامۀ باستان)»
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داشتهباشد اما مقالۀ نامبرده بارنا با این چهار ساجه با چالش روبهرو م شزد .نقدنای پزاجشزش

سطری و حت سه سطری ،نابساده تر از آن اس

که نم نظر صاحب نامۀ باستان را نقل کاد و نم بسزتر نقزد آن شززد و

نم عرصۀ پیشزاهادنا و اسزتدالل نزای ماتقزدان باشزد .ایزن نابسزادگ  ،برخاسزته از پرداخز

شزتابزده ،برداشز نزای

ساده انگارانه و ذوق  ،کم استاادات ،خزداستاادی ،استاادنای درجۀ دوم و ایرادات دیگر اس  .نیز ماتقدان گان با نقل
نادقیق آرای کزازی ،زمیاۀ نقد را فرانم آوردهاند .نسب دادن آرای دیگران به خززد و نیزز بز دقتز در ارجزاع ،از دیگزر
خیلنای مقالۀ نامبرده اس .
چاانکه در بخش ضرورت و انمی

پژونش گفتزه شزد ،نزدف اصزی نگارنزد ایزن مقالزه ،تزال

رمزگشای شماری از ابیات شاناامۀ حکیم فردوس اس

بزرای شزرح و

و ورود از دریچۀ مقالۀ «نامۀ باستان در بزتزۀ نقزد» تاهزا بزرای

نزدیک کردن ذنن دربار ابیات ماظزر بزده اس  .البته ندف دیگر ،یعا یادآوری خطانای مقالۀ نزامبرده نیزز بزه دسز
آمد .برپایۀ ندف اصی این پژونش و با بحثنای که گذش  ،این نتایج به دس
 1-3مصرع «برفتاد ،بر سر ز گل افسری» در معا مستقیم و آشکار

به معا تاج از گل به سر داشتن اس .

 2-3برپایۀ فرناگ تاریخ رذا در ایران« ،لیچار» نمراه با مرغ بریان در نف
اصی ا

م آید:
خان رستم ،در نمزان معازای لغززی و

یعا مربا به کار رفته اس .

 3-3دو بی

بحث انگیز دربار ضحا وارونه خزی ،بیانگر فساد جاس ضحا و به تعبیر کزازی کژکزامگ اوسز .

«وارونه خزی» بر مفعزل بزدن او دالل
از دو بی

پس از خزد ،مستقل اس

م کاد و به افزون مزجزدات انریما به شیز لزا نیز اشاره دارد .این دو بی ،
و نرکدام ،فسادی جداگانه را در کار ضحا روای

 4-3پار پرنیان در مصرع «نه آن پار پرنیان بر سر » به تن پز
با تنپز

م کاد.

نبرد ایرانیان اشاره دارد که ابریشم و نمد را نمزراه

فیزی یا بدون آن بر تن م کردند.

 5-3نیرنگ زدن ابر بر ترنج ،از تصزیرنای کیهان اس

که با ندف وسع

و عظم بخشزیدن بزه فضزای نبردنزای

اساطیری و حماس به کار م رود و ترنج در این تصزیر ،خزرشید و شاید تمام آسمان باشد.
مناب
 -1آنادراج ( .)1335محمد پادشاه ،زیر نظر محمد دبیرسیاق  ،تهران :خیام.
 -2آیدنیز ،سجاد ( .)1390دفتر خسروان ،تهران :سخن.
 -3اختیاری ،زنرا (« .)1388واکاوی چاد واژه از تاریخ بیهق » ،مجیۀ زبان و ادب فارس  ،سال ،52شمار مسیسزل،209
.19-1
 -4المزی ،یزسف بن عبدالرحمن ( .)1400تهذیب الکمال ف اسماء الرجال ،بیروت :مزسسه الرساله.
 -5امیدساالر ،محمزد («« .)1380بکشت » یا «بگشا » در شاناامه و نکته ای در تصزحیح مزتن» ،ایزران شااسز  ،سزال،13
شمار .140-139 ،49
 -6انجزی شیرازی ،میرجمال الدین حسین ( .)1359فرناگ جهانگیری ،ویراستۀ محمد عفیف  ،مشزهد :دانشزگاه مشزهد،
چاپ دوم.
 -7اوحدی بییان  ،تق الدین ( .)1364سرمۀ سییمان  ،تصحیح و حزاش محمزد مدبری ،تهران :نشر دانشگان .
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 -8اولیزیه ،گیزم آنتزان ( .)1371سفرنامۀ اولیزیه :تاریخ اجتماع  -اقتصادی ایران در دوران آرازین عصر قاجار ،ترجمۀ
محمدطانر میرزا ،تصحیح و حزاش دکتر رالمرضا ورنرام ،تهران :اطالعات.
 -9برنان قاطع ( .)1317محمد بن خیف تبریزی ،تهران :شرک

طبع کتاب.

 -10بیهق  ،ابزالفضل ( .)1374تاریخ بیهق  ،به کزشش خییل خطیب رنبر ،تهران :مهتاب ،چاپ چهارم.
 -11پاکزاد ،فضلاهلل (« .)1379واژهای در شاناامه» ،ایرانشااس  ،سال ،12شمار .382-380 ،2
 -12تاورنیه ،ژان باتیس

( .)1382سفرنامۀ تاورنیه ،ترجمۀ حمید ارباب شیران  ،تهران :نییزفر.

 -13حافظ ،شمسالدین محمد ( .)1390دیزان حافظ شیرازی ،از روی نسخۀ را و قزویا  ،تهران :پیام عدال .
 -14خاقان شروان  ،افضلالدین بدیل ( .)1380دیزان خاقان شروان  ،تصحیح بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :نگاه.
 -15خالق مطیق ،جالل (« .)1366شاناامۀ دیگران» ،کیهان فرناگ  ،سال ،7شمار .39-36 ،2

 -16خطیب  ،ابزالفضل (« .)1390تفسیری دیگر از بی نای بحث انگیزز شزاناامه دربزار وارونزه خززئ ضزحا » ،نامزۀ
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