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چکیده
شاهنامۀ اسدى، زّرین قبانامه، منظومه اى حماسى و داراى 23133 بیت است که سال 1393 و در طرِح 
«مجموعۀ متون و تحقیقات حماسى» به تصحیح و تحقیق «سّجاد آیدنلو» منتشر شد. زمینۀ اصلى این 
منظومه، درست مانند روایاِت چندلشکرِى طومارهاى نّقالى است؛ بدین گونه که چندلشکر که شامل 
فرزندان و نوادگان رستم هستند، در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جدِّ خود رستم قرار مى گیرند. 
تفاوت بارز این منظومه با طومارهاى چندلشکرى، شاید فقط در حضور زّرین قبا، طور پسر جهانگیر و نوة 
رستم، است. این شخصّیت لشکِر جدیدى به این روایِت دیرینه افزوده است و سبب مى شود که آیدنلو، 
به صورت پیشنهادى، نام این منظومه را «زّرین قبانامه» بگذارد؛ وگرنه ماجراهاى اصلى این منظومه حول 
شخصّیت زّرین قبا نمى گردد. در این مقاله، نگارنده پس از ذکر مقّدماتى دربارة نام و محتواى این منظومه، 

پیشنهادهایى دربارة تصحیح برخى ابیاِت آن ارائه کرده است.

کلید واژه: شاهنامۀ اسدى، زّرین قبانامه، آیدنلو

مقدمه 
از این منظومۀ حماسى، سه دست نویس در دست است: 1. دست نویِس کتاب خانۀ ملّى، با عنوان 
ـ.ق)؛ 2. دست نویِس کتاب خانۀ مجلس،  شاهنامۀ اسدى به شمارة 1609/ ف مورَّخ (1271 ه
با عنوان نریمان نامه یا رستم و سلیمان اسدى به شمارة 1039/7 که تاریخ کتابت آن را سدة 
سیزدهم هجرى تخمین زده اند؛ 3. دست نویِس کتاب خانۀ مجلس، با عنوان زّرین قباى هفت 
ـ.ق) است. چنان که مشاهده  لشکر اسدى به شمارة 13581 که تاریخ کتابت آن (1325 ه
مى شود، در هر سه نسخه، نام سرایندة منظومه «اسدى» ذکر شده  است و با این که اّطالعى از 
او نداریم، به سادگى نمى توان از آن گذشت. آیدنلو، در مقّدمۀ کتاب مى گوید: «دو بار در نسخۀ 
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چو زّرین قبایش بخوانی رواست؟
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کتاب خانۀ ملّى و دو بار در دست نویِس دوِم مجلس، ناِم ناظِم اثر «حکیم اسدى» ذکر شده  است. 
همچنین در ساقى نامه اى که در بیت هاى 3308 - 3347 منظومه آمده  است، در سرنویِس 
نسخۀ کتاب خانۀ ملّى و نسخۀ نخسِت مجلس، باز هم سراینده حکیم اسدى است. با توّجه به 
آگاهى هایى که از سرگذشت اسدى توسى، ناظم گرشاسپ نامه و مؤلّف لغت فرس، به دست ما 
رسیده است و به ویژه مقایسۀ ویژگى هاى سبکِى سخن او در گرشاسپ نامه با نظِم زّرین قبانامه، 
هیچ تردیدى در نادرستِى این انتساب نخواهد بود (زرین قبانامه 1393، ص. 40). چنان که 
مشاهده مى شود، استدالِل مصّحِح منظومه ضعیف است و دلیلى ندارد این اسدى را همان اسدى 
ح در ادامه مى گوید: «ممکن است براى برخى از محّققان و خوانندگان  طوسى بدانیم. خود مصحِّ
این احتمال پیش آید که شاید اسدِى یادشده در نسِخ زّرین قبانامه غیر از صاحب گرشاسپ نامه 
و َسراینده اى دیگر با همان تخلّص است. این گمان به ظاهر محتمل مى نماید، به خصوص که به 
استناِد فرهنگ سخنوران، گوینده اى به نام «میر اسداهللا» نیز بوده است که به «اسدى اصفهانى» 
معروف بود؛ اّما در ترقیمۀ نسخۀ دوِم مجلس، کاتب به تصریح َسرایندة کتاِب زّرین قبا را «اسدى 
طوسى» نوشته است. این نشان مى دهد که به نظر او صاحب منظومه، همان اسدى طوسِى 
معروف بوده  است، نه شاعرى دیگر با تخلّص همسان» (زرین قبانامه، 1393، ص. 40) . استدالل 
دوم ایشان هم سست است؛ زیرا نظر کاتب به هیچ وجه قابل اعتنا نیست. کاتِب نسخه نام اسدى 
را دیده و از روى کم سوادى و با سابقۀ ذهنى اى که از منظومۀ حماسى گرشاسپ نامه داشت، به 
گمانش همان اسدى معروف است و چنان که از کاتبان دیگر هم فراوان دیده ایم، چیزى از خود 
به متن افزوده و «اسدى» را تبدیل به «اسدِى طوسى» کرده  است. البته این دلیل نمى شود کّل 
ماهّیت وجودى سراینده را نادیده بگیریم و روى جلد کتاب بنویسیم «از سراینده اى ناشناس».

نکتـۀ مهـم دیگر، آن اسـت کـه با توّجه بـه محتواِى منظومه ـ که شـامل لشکرکشـى 
چنـد تـن از فرزندان و نوادگان رسـتم در برابر یکدیگر اسـت و سـاختارى مانند طومارهاى 

■ ــــــــــــ (1393). زّرین قبانامه (منظومه اى 
پهلوانى و پیرو شاهنامه از عصر صفویه). تصحیح و 

تعلیقات سجاد آیدنلو. تهران: سخن.
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نّقالى چند لشـکرى دارد ـ عنوان «شـاهنامۀ اسـدى» و «هفت لشـکر اسـدى» تأمل پذیرتر 
اسـت کـه در دسـت نویس هاى اّول و سـوم آمـده  اسـت. بـه نظـر نگارنـده، چـون چنیـن 
متونـى شـامل داسـتان هاى متفاوتـى از شـخصّیت هاى گوناگون اسـت و به صـورت منفرد 
بـه یـک پهلـوان (ماننـد سـام نامه) نمى پـردازد، عنواِن «شـاهنامه» بـراى آن ها مناسـب تر 
اسـت. عنـوان «زّرین قبانامـه»، این گونـه بـه ذهن مخاطـب القـا مى کند که ایـن منظومه، 
شـرح پهلوانى هـاِى پهلوانـى بـه نـام زّرین قباسـت؛ امـا چنیـن نیسـت و دراصـل ایـن نـام 
مسـتعارى بـراى «طـور» فرزنـِد «جهانگیر» و نوة «رسـتم» اسـت. در این دسـت روایت ها، 
برگزیـدِن نام هـاِى مسـتعار، فـراوان بـه چشـم مى خـورد؛ ماننـد: نام مسـتعاِر «البـرز» که 
رسـتم در داسـتان ببـر بیـان و در مواجهـه بـا زال بـر خـود مى نهـد (نایگلـى، 1396، ص. 
157). نـام مسـتعاِر «بهـرام» کـه سـام در مواجهـه بـا خواجـه سـعدان بـر خـود مى نهـد 
(انجوى شـیرازى، 1363، ص. 215). نـام مسـتعاِر «بهـزاد» کـه رسـتم در شـهرآچین بـر 
خـود مى گـذارد (زّرین قبانامه، 1393، ص. 623). نام مسـتعاِر «سـیاهپوش» که رسـتم در 
مواجهـه بـا فرامـرز، بیژن و بانوگشسـب بر خـود مى نهد (طومار کهن شـاهنامۀ فردوسـى، 
1374، ص. 418). نـام مسـتعاِر «طیفـور» کـه گرد یاقوت پوش، گرشسـب ثانـى، در بارگاه 
حورانـه دختـر حمیـران بـر خـود مى نهـد (زّرین قبانامـه، 1393، ص. 974). نـام مسـتعاِر 
«فرخـزاد» کـه گشتاسـب در روم بـر خـود مى گـذارد (انجوى شـیرازى، 1363، ص. 197و 
نثـر نّقالـى شـاهنامه، 1397، ص. 185)؛ نـام مسـتعاِر «مهـران» کـه بیـژن در مواجهـه با 
فـرح زاد، دختـر شـاه رى – که در اصل سـراقۀ جادو اسـت ـ بر خود مى نهـد (زّرین قبانامه، 

1393، ص. 715) و ... . 
شاهنامۀ اسدى تاکنون دو بار تصحیح و یک بار منتشر شده است. «فرزاد قائمى» و «سّجاد 
آیدنلو» تقریباً هم زمان و بدون اّطالع از کار یکدیگر این متن را تصحیح کرده اند. انتشارات سخن، 
تصحیِح سّجاد آیدنلو را سال 1393 و در 23133 بیت منتشر کرد. تصحیح فرزاد قائمى نیز در 

آینده اى نزدیک منتشر خواهد شد. در ادامه، متن این منظومه بررسى مى شود.

بحث و بررسى
نگارنده متن این کتاب را در چند بخش بررسى مى کند: 1. نکته اى در مقّدمۀ کتاب؛ 2. یک دست 
نبودن متن؛ 3. سرنویس ها؛ 4. فهرست نام کسان؛ 5. پیشنهادهایى براى تصحیح متن کتاب؛ 

6. اغالط چاپى. 

1. نکته اى در مقّدمۀ کتاب
ـح کتـاب در صفحـۀ 67، سـطر 13 به این مسـئله اشـاره مى کند که در ایـن منظومه،  مصحِّ
چند بار حرف «گاف» در واژة «شـگفت» مضموم اسـت و با واژگاِن «گفت» و «بگفت» قافیه 
شـده  اسـت و چنـد شـاهد از متـون دیگر بـراى مضموم خوانده شـدِن «شـگفت» مـى آورد. 
وى همچنیـن بـه لغت نامـۀ دهخـدا ارجـاع مى دهـد: «مرحـوم عّالمـه دهخدا «شـگفت» را 
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بـا دو حرکـت «گ» مکسـور و مضمـوم ضبـط کـرد و بـا اشـاره بـه حرکـت فتحه، کسـره و 
ضّمـه بـراى «گ» در فرهنگ آنندراج، شـاهدى از فردوسـى و سـعدى نیز بـراى هم قافیگى 
ایـن واژه بـا «بگفـت»، «ُخفـت» و «نهفـت» آورد. بیـت منقـول از فردوسـى در لغت نامه در 
چاپ هـاى معتبـر شـاهنامه نیسـت؛ ولـى بیـت سـعدى در غزل هـاى سـعدى، بـه تصحیح 

شـادروان یوسـفى هم آمده اسـت».
نگارنده شاهد مثال فردوسى را نیافت؛ اّما تکلیف مشخص است و در چاپ هاى معتبر شاهنامه 

نیست. اّما در مورد شاهدمثال شعر سعدى: 
ــد ــب مداری ــوم عج ــته ش ــر کش مــن خــود ز حیــات در شــگفتمگ

به مطلع:
بگفتــم هــم  و  برســید  دردت1 کــــه ز خلــق مى نهفتــمطاقـــت 

(سعدى، 1390، ص. 502)
در این ابیات، شاعر «شگفت» را با «نهفت» قافیه نکرده است، بلکه براساس اختیارهاى 
شاعرى (آمدن مصوت بلند بعد از حرف َروى)، «شِگفتم» را با «نُهفتم» قافیه کرده  است. در این 
صورت، قافیه صحیح است و ایرادى ندارد. پس این بیت، شاهد مناسبى براى این مسئله نیست.

2. یک دست نبودن متن
متن این منظومه، یک دست تصحیح نشده است. براى نمونه: در بیت 1934 «کهواج» و در بیت 
2066 «کحواج» ضبط شده است. در بیت 3886 «اشکش» و در بیت 4682 «اشکس» ضبط 
شده است. در ابیات 618، 619 و 12274 «هزبرافکن» و در بیت 11760 «هژبرافکن» آمده 
 است. این روش درستى براى تصحیح متن نیست و نمى توان به این کار «تصحیِح متن» گفت. 
تمام ضبط ها باید در متن یک دست شود و فقط در موارد ضرورى در پاورقى به آن ها اشاره شود. 

چندجا براى واژة «زرین» تشدید گذاشته است که درست نیست. ازجمله: 
در آن باغ شد پهلوان گزین» بیت 2986:  «در آن جا یکى باغ بینى زّرین 
بیابد نشیند به تخت زّرین»  بیت 3680:  «سلیمان دگرباره انگشترین 

همان هر طرف خفته یک نازنین»   بیت 7482:  «فکندند او را به تخت زّرین 
گذشته سر شاخش از ماه و خور»  بیت 11849:   «درخت زّرین از بر تخت زر 
درفش زّرین بر سرش داشتند»  بیت 12345:  «ز هر سو گوان بانگ برداشتند 
نوشته که اى پهلو کامیاب»  بیت 15606:   «به لوح زّرین دید از بهر آب 
سرافراخته تا به چرخ برین»  بیت 18909:  «بر تخت زر بد درخت زّرین 
دلیرى به کردار شیر غرین» بیت 19024:  «نشسته بر افراز تخت زّرین 
ببستش بر و کتف فّرخ پزشک»  بیت 16441:   «ز دیده فشاندند بر وى سرشک 
در مقّدمۀ کتاب (ص 67 - 68) نوشته شده  است که صورت «پژشک»  ـ که در بیت 
11891 نسخۀ «م ا» و بیت 13683 نسخه هاى «م» و «م ا» آمده است ـ به متن برده شده  است. 
نخست، این انتخاب باید در تمامى موارد در متن مى آمد، نه چنان که در بیت 16441 مشاهده 
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مى شود. دوم، در این متن به جاى «هژبر بال»، همه جا «هزبر بال» آمده  است و به نظر مى رسد، 
باید تمام «ز»ها و «ژ»ها در متن یک دست شود.

3. سرنویس ها
غالب سرنویس ها، چند بیتى (حدود 15- 20 بیت) پایین تر از مکاِن اصلِى خود آمده  است. براى 
نمونه، در صفحۀ 201 و 202 (ابیات 358- 373) بیژن، فوالددیو را مى کشد و با کالل پرى وارد 
میدان نبرد مى شود؛ سپس این سرنویس آورده مى شود: «کشته شدن فوالددیو به دست بیژن 
و رزم کالل پرى با بیژن و انداختن بیژن یک دست او را گوید». متأسفانه این موارد کم نیست 
ح آن ها را اصالح مى کرد و در جاى  و عمدة سرنویس ها همین مشکل را دارد. بهتر بود مصحِّ
مناسب خود قرار مى داد. براى نمونه: (سرنویس، ص. 193)، (سرنویس ص. 511)، (سرنویس، 
ص. 686)، (سرنویس، ص. 694)، (سرنویس، ص. 715)، (سرنویس، ص. 717) و (سرنویس، 

ص. 793). 
سرنویس صفحۀ 706 استثنائاً زود آمده است. سرنویس صفحۀ 324 هم اشتباه نوشته شده 
 است: «در برگشتن کریمان بن برزوى از رزم زّرین قباى و درشکستن زّرین قباى کتِف کریمان و 
شکستن کریمان زانوِى زّرین قبا». درحالى که در متِن منظومه، کریمان کتِف زّرین قبا و زّرین قبا 
زانوِى کریمان را مى شکند. سرنویِس صفحۀ 640 نیز اشتباه است. «فهرست» پسر جّبارشاه 
نیست، بلکه از پهلواناِن سپاه کیوان (پسر جبارشاه) است که نامۀ کیوان را نزد رستم مى برد 
(ابیات 9575 - 9577). چند صفحه بعد نیز که کیوان به پدرش نامه مى نویسد، از کشته شدن 
برادرش «شیروى» و اسارت برادر دیگرش «بهرام» سخن مى گوید و از کشته شدن فهرست 

حرفى به میان نمى آورد. سرنویِس صفحه هاى 427 و 429 نیز تکرارى  است.

4. فهرست نام کسان
فهرست نام کسان دقیق نیست. براى نمونه: ناِم «مه روند» در ابیات 12308، 13275، 18925 و 
19879 (به اشتباه 19779) آمده است؛ ولى در فهرست به آن ها اشاره نشده  است. ناِم «شیردم» 
در بیت 16517 به اشتباه 16522 ثبت شده  است. در بیت 15463 نیز نام شیردم نیامده است 

و همچنین در بیت 20112- که نام او آمده- در فهرست نام کسان نیست.
نشسته بر او دیو با راى و کام» بیت 4300: «یکى اهرمن بود بس پیل نام 
ح متن، در فهرست نام کسان (ص 1360)، «بس پیل» را آورده است. به دو دلیل به  مصحِّ
نظر مى رسد که بس پیل، اسم خاص نیست؛ یکى آن که در این بیت، بس پیل به نظر «َمرَکب» 
مى آید؛ زیرا در مصرع دوم مى گوید که دیو بر او نشسته است. دودیگر این که هیچ توضیحى در 
مورد او ارائه نشده  است. شاعر هرگاه از شخصّیتى نام مى برد، مبارزه و شیوة مرگ او را روایت 
مى کند؛ اما در این بخش از داستان، هیچ نبردى صورت نمى گیرد و هیچ اّطالعاتى از این 

شخصّیت داده نمى شود؛ پس به نظر مى رسد در تصحیِح بیت، اشتباهى رخ داده است.
ناِم «سیه دیو» که در ابیاِت 7182، 7187، 12537، 12552، 12556، 13336، 13615، 

چو زّرین قبایش بخوانى رواست؟
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19900، 20122 و... آمده  است، در فهرست نام کسان دیده نمى شود. «سیه دیو» براساس روایت 
شاهنامۀ اسدى، فرزنِد دیو سفید است که از راه شیطان بازمى گردد و در سیستان خادِم خاندان 
رستم مى شود (زرین قبانامه، 1393، ص. 526). همچنین نام «نسرین عذار»، همسر برزو و مادر 
کریمان، که در صفحه هاى 580 و 581 آمده  است، در فهرست نام کسان دیده نمى شود. ناِم 
«زنگِى زوش»، رکابدار و للۀ جهان بخش، که در ابیات 13098، 13125و 13171 آمده  است، در 
فهرست نام کسان دیده نمى شود. ناِم «خدیِو مرّصع کاله»، پدرِ قمرطلعت (همسر جهان بخش و 
مادر گرشسب ثانى) که در ابیات 13322، 13345و 13549 آمده  است، در فهرست نام کسان 

دیده نمى شود. 
در متن منظومه، دو «فریالس» وجود دارد؛ یکى دیوى است از یاران قهرش دیو که به دست 
کریمان کشته مى شود (ص ص. 486 - 487). دیگرى پسِر انکیس دیو است که پدرش قاتل 
برزوست و خودش زمانى که در نبرد با تمور شکست مى خورد، خدمتکار تمور مى شود و کمهران 
ح محترم فقط یک بار نام فریالس را در فهرست  دیو را مى کشد (ص ص. 831 - 918)؛ اّما مصحِّ
نام کسان آورده  است. نام «مهرتابان» ـ پرى زادى که پدرش خاقان چین است ـ که در بیت 

20559 آمده  است، نیز در فهرست نام کسان دیده نمى شود.

5. پیشنهادهایى براى تصحیح متن کتاب
در توضیحات بیت 153: 

کمربند در کین چو شیر غرین»  «شنیدم که گردان ایران زمین 
نوشته اند: «غرین در این منظومه و بعضى از متن هاى دیگر با (غ) و صفت شیر است و ظاهراً 
از آن معناِى «غّران» را درمى یافته اند؛ اّما گویا صورت درسِت واژه «َعرین» به معناى «بیشه» 
است». دهخدا به نقل از غیاث اللغات و آنندراج، نوشته است: «این لفظ (غرین) در صفت شیر واقع 
مى شود؛ پس این لفظ را به غین معجمه خواندن و به معنى شورکننده فهمیدن محض خطاست، 
صحیح به عین مهمله است، به معنى بیشه و صحرا که در آن شیر ماند.» همچنین نوشته است: 

«در بعض نسخ شاهنامۀ فردوسى بیت زیر آمده: 
نشست از برش همچو شیر غرین»  «به پیش سپهبد بزد بر زمین 
ولى غلط است و در فهرست ولف عرین به عین ذکر شده و غرین نیامده است». با توجه به 
این که واژة «غرین» صحیح نیست و شاید خطاِى کاتب است، بهتر است به پاورقى برود و همان 

صورت «عرین» در متن ضبط شود.
همان گنج پرگوهر و سیم و زر» بیت 3919: «روان کرد برم تاج و تخت و کمر 

 «کن» صحیح است.
اگر بهر جنگ آمدى جنگجوى؟» در بیت 4029: «بگفتا تو را چیست این گفتگوى 
 نخست این که «گفت وگوى» درست است و ساختار واژه چنین است: «بن ماضى مصدر+ 
و+ بن مضارع همان مصدر». دوم، مصرِع دوم عالمِت سؤال الزم ندارد و باید «جنگجوى» (جنگ 
بجوى) ضبط شود. در واقع «گوى» و «جوى» واژگان قافیه است. مى گوید اگر براى جنگ 
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آمده اى، پس بجنگ.
ندیده چمن را تو نو بلبلى» بیت 5385: «ز باغ جوانى نچیدى گلى 

 «ندیدى» درست است.
که اى؟ مثل تو در زمانه ندید» بیت 6246: «به جنگى کریمان ثنا گسترید 

او  از  و  مى شناسد  را  کریمان  بهرام  ندارد.  نیاز  سؤال  عالمت  و  است  درست  اى»   «که 
نمى پرسد که چه کسى هستى. در واقع، مصرِع دوم در ثناى کریمان است.

به ناخن بدّرمش از یکدگر» بیت 6329: «کنون من به خونت ببندم کمر 
 «خونش» صحیح است.

ورا نیز بربود از زین زر»  بیت 6415: «بگفت این بگفتش از کین کمر 
«[و] بگرفتش» صحیح است.

به صدگونه خوارى و زارت ُکشد»  بیت 6455: «به پیش نبى تا به دارت کشد 
باید واژة «کشد»ـ  که در این بیت ردیف است ـ در مصرع نخست نیز مضموم ضبط شود. 
در واقع، قافیه هاى بیت «دارت» و «زارت» است. «کشد» در مصرع نخست از مصدر «کشتن» 

است، نه مصدر «کشیدن». شبیه به این مورد، در بیت 13190 هم دیده مى شود:
چه ماندى به دامش به کامت ُکشد»  «فریبد به عشوه به دامت کشد 

 در این بیت نیز به نظر مى رسد واژه هاى «دامت» و «کامت» قافیه و « کشد» ردیف است؛ 
البته «کشد» در مصرع نخست از مصدر «کشیدن» است.

سوى زال انگیخت اسب چمان» بیت 7063: «شمیالس گردان مازندران 
 «شمیالس [و] گردان» درست است و براى فاعل جمع، فعل مفرد آمده است.

یکى دستش افتاده بد در نهان» بیت 7222: «پرى وش بتى نام بودش کالن 
«کالل» درست است که یک دستش را بیژن قطع مى کند: 

که بر خاك پایت نهد ماه روى  «بدو گفت بیژن که اى ماه روى 
من افکنده ام دست و یال از ستیز»   کالل پرى را به شمشیر تیز 
(ابیات 7234 - 7235).  
کس کشتن خود نکرده هوس» بیت 8598:  «بسا کس که آمد نشد بازپس 

 «کسى» یا «[که] کس» درست است.
ز دیدار او جمله گشتند شاد» بیت 10890: «ورا نیز آصف چنین بوسه داد 

 «جبین» درست است؛ به قیاس بیت 10884: 
بگفتش که بى تو مبادا زمین» «ببوسید آصف مر او را جبین 
سلیمان بدو خلعت و پاره داد» بیت 1144: «ببوسید دست سلیمان راد 

 در بیت 13280 آمده است: 
کهیالن و مهراس از او گشت شاد» «سزاوار او خلعت و باره داد 

 شاید «یاره» است، به قیاس بیت 20698:
تبک ها مرّصع به دّر و گهر»  «دگر یاره و گوشوار و کمر 

چو زّرین قبایش بخوانى رواست؟
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دهد شاه با زال سر را به باد» بیت 12577: «بگفتا بترسم که عادى نژاد 
«را سر» درست است.

ز زن کمترى گر نمایى درنگ» بیت 13368: «بیایى به میدان اگر سوى جنگ 
«نیایى» درست است. «گر» در مصرع دوم به معناى «یا» است و بیت باید چنین خوانده 

شود: 
ز زن کمترى، گر نمایى درنگ» «نیایى به میدان اگر سوى جنگ 

یعنى اگر به میدان جنگ نیایى و یا درنگ کنى، از زن کمترى.
به بانگ دف و نالۀ نى کشم» بیت 13761: «چه یک سال از دست او مى کشم 

«َمى کشم» درست است.
یکى داد از گرز جان را به باد» بیت 14371: «یکى از ز شمشیر بازو فتاد 

 «را» درست است.
سرشک از دو دیده به رخ مى زدود» بیت 14738: «به شه خواند بى حد و بى مرز درود 

 «بى مر» درست است.
نشسته بِر چشمه آب پیلتن» بیت 15152: «فریالس زد غرم بر بابزن 

 به نظر مى رسد «آن» درست است.
به یارى دادار بى چون سخن» بیت 15268: «بگویم ز زال وزان اهرمن 

 «و ز آن» درست است.
همان بیژن گیو [و] دیو نراژدها» بیت 15656: «ستاده بر زال زّرین قبا 
یا «گیو» زائد است یا «دیو». بیت باید یا به صورت «همان بیژن گیو [و] نراژدها» ضبط شود.

 یا این که به صورت «همان بیژن [و] دیو نراژدها»؛ اّما با توجه به این که شاعر پهلوانان ایران 
را در کنار زال نام مى برد، به نظر مى رسد صورت درست بیت، چنین است: «همان بیژِن گیِو 

نراژدها».
بیت 15790: «همه تشت ها پر ز یاقوت و ُدر  ز لعل و گوهر بود آن خانه پر» 

«ُگهر» درست است.
فرامرز را گفت کاى شهریار» بیت 16558: «بلرزید دل در بر شهریار 

ترکیب اضافى مغلوب است و باید واژة «شهر» به سکون «راء» نوشته شود؛ یعنى یارى دهندة 
شهر که صفت فرامرز است.

کسى سیب سیمین ندیده به  بیت 16782: «زنخ سیب سیمین و بر سیب سیمینش چاه 
ماه»

 واژة «سیمین» زائد است و صورت درست مصرع نخست، چنین است: «زنخ سیب و بر 
سیب سیمینش چاه».

نه اى مایه ور نام کردى نهان؟» بیت 16955: «ندیدم چه تو خواجه اندر جهان 
عالمت سؤال زائد است. مى گوید مایه ور (سرمایه دار / تاجر) نیستى، نام خودت را پنهان 
کندآوران                                                        شاه  کاى  گفت  «بدو   :16985 بیت  قیاِس  به  پهلوانى).  نیستى،  (تاجر  کرده اى 
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نگفتم نه اى مایه ور در جهان؟»
بیت 17072: «زدم تیر بسیار بر پیکرش  نه برتافت از راه کینه سرش»
 «نبرتافت» (برنتافت) درست است، مانند «نبگذاشت» در بیت 17099.

شتابد به جا کرد لشکر درنگ» بیت 17099: «نبگذاشت دستان که کسى سوى جنگ 
 «که» زائد است.

ابیات 17372 و 17373:
بدین زور بندى به میدان کمر  «که اى پور آهنگر بى هنر 
ببندى رو و کینه سازى عیان»  بدین نامدارى به کندآوران 

در پایان هر دو بیت، باید عالمت سؤال بیاید.
گهى مستى و گاه باشد خمار» بیت 17544: «گهى ناز و شادى و گهى بند و دار 

حرف «واو» باید حذف شود.
به یال و به بازو که بیستون» بیت 17654: «بدى سال و بالش ز رستم فزون 
«یال» درست است. بیت در وصف گرشسب ثانى، پسر جهان بخش، نوة فرامرز و نبیرة رستم، 

است و سال او از رستم فزون نیست.
بیامد بر ما به سازندگى» بیت 17703: «به خوانندگى و به سازندگى 

قافیه تکرار شده  است. در این مصرع، به نظر مى رسد، «سازندگى» تصحیف «بازندگى» 
در معناى حیله گرى و مکارى است و «سازندگى» در مصرع نخست، در معناى «ساززنى» و 

«نوازندگى» است.
همى گفت با ناله و خروش» بیت 17741: «دل زال در بر درآمد به جوش 

«[با] خروش» درست است.
بدو تنگ تر گردید آن خّم خام» بیت 17762: «چه گرشسب گرد اندر آمد به دام 

«گشت» درست است.
که آخر درآرى به زیر اندرش» بیت 17855: «به هر جا شتابد روان شد برش 

 «شو» درست است.
بیت 18390: «تو با آن جوان نقابى بکوش     هر آن چیز گوید تو از وى نیوش»

«مکوش» درست است. در چند بیت قبل مى گوید: 
بکوشد بدان تازى نابکار «نمى خواست برگردد از کارزار 
که با وى از این کرد در خواب یاد  به یاد آمدش خواب گرشسب راد 
مهاران را سر درآرد به زیر  که آید نقابى سوار دلیر 

هر آن چیز گوید تو از وى نیوش   تو با آن جوان نقابى مکوش 
عنان را کشید و به یک سو نهاد»  چه خواب نیا آمد او را به یاد 
بجو میاور زمانى درنگ» بیت 18555: «اگر راى آرى سوى کین و جنگ 

«[و] میاور» درست است.
که از یکدگر داد دل بستدند» بیت 18586: «دو صد لعن نیزه به هم برزدند 

چو زّرین قبایش بخوانى رواست؟
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«طعن» درست است.
ز نیروى بازوى این گرز من» بیت 18651: «همانا بترسید از گرز من 

«بازوى [و]» درست است.
یکى را شود جان شیرین به باد» بیت 18804: «بترسم که این هر دو آتش نهاد 

 «کز» درست است.
برافراخت سر دل پر از داورى»  بیت 18879: «به خوانندگان و به ساقى گرى 

«خوانندگى» است.
سخنگوى کردم بدو یک زمان» بیت 19249: «ببینم نبرد دو شیر ژیان 

 «گردم» درست است.
جهان همچو روى دل افروز شد» بیت 19391: «بخوردند باده که تا شب روز شد 

 «تا» زائد است.
نپیچم سر از امر و فرمان تو» بیت 19539: «که هر ماه سه شب را بود زان تو 

«مه» درست است.
منم شیر توران زمین شیرُدم» بیت 20039:  «بگفتا پدر بد مرا پیلُسم 

«شیردم» در بیت 5481 با «غم» و در ابیات 6091، 6891، 8156، 13563، 14180، 
20010و 20112 با «دژم» قافیه شده  است. «پیلسم» نیز در ابیات 3737، 4782 و 8183 با 
«دژم» قافیه شده  است. این نام در شاهنامۀ فردوسى نیز به فتح «سین» است و اعراب گذارى 

ح محترم درست نیست.  مصحِّ
برآورد از باب من هم دمار» بیت 20069: «که باب تو را سر ز کند زار 

 «ز [تن]» درست است.
به جادو کسى را نباشد نبرد» بیت 21523: «نمانى به بند اى سرافراز مرد 

«بمانى» درست است.
سوى خاك و تابوت تو ننگرد» بیت 21573: «جوابش تو بدهى او زر خورد 

«بدهى [و]» درست است.
بدیدند کاتش بدیشان فتاد» در بیت 21658: «جهان بخش و سام و فرامرز راد 
 «ساِم فرامرز» درست است. در این بخش از داستان، فرامرز حضور ندارد و در بیت مى گوید:
مر آن هر دو (جهان بخش و سام پسران فرامرز) جستند از باره زیر» «به نزد در باغ بد آبگیر 
بلرزید بانو به خود همچو بید» بیت 22130: «امید از روانش همان گه بدید 

«برید» درست است.
از این ترك دژخیم بیدادگر» بیت 22710: «چه سازد به ما گردش روزگار 

«بیدادکار» درست است.
شمیالس از او ماند اندر شگفت» در بیت 22774: «سر و دست آن دزد وارون گرفت 

«سِر دست» درست است. به قیاس ابیات 22776 و 22777:
«کزین سان گرفتى مرا دست و گرز                     هراسان شدى بر تن و یال و برز 
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تهمتن بگفتش که اى دزد دون                         گرفتم که از چنگت آرم برون»
بیت 22979: «ز سر تا به پا خلعت خویشتن                بدو داد گفت اى پیلتن»

«[گو] پیلتن» درست است.
بکوشیم تا سر بر زند آفتاب» بیت 23043: «بنوشیم شربت طعام و شراب 

«بر» زائد است.

6. اشتباه هاى چاپى
اشتباه هاى چاپى این متن، تاحدى زیاد است و تا جایى که به چشم نگارنده آمده، در زیر 

به آن ها اشاره مى شود.
از آن گفته شد شد بهر نبرد» بیت 96: «بیاورد خلعت بپوشید مرد 

«شاد» درست است.
خدیو جهان شاه مالک رقاب» بیت 200: «اولعزم پیغمبر کامیاب 

«اولوالعزم» درست است.
چه آرى همین آب تیره به جوى» بیت 429: «بدو گفت بیژن که اى تندخوى 

«همى» درست است.
ببینم روز که گردد چو غار» بیت 4478: «که با هم بکوشیم در کارزار 

«ببینیم» درست است.
زمانى به میدان کینه بمان» بیت 5577: «نقاب افکنش گفتى کاى پهلوان 

 «گفت» درست است.
همان هم جهان بخش با گیر و دار» بیت 7019: «همان شیردم گرد جنگ استوار 

«کرد» درست است.
برن آیدش دل ز اندوه و غم» بیت 7982: «که آن باره را دست سازد قلم 

«برون» درست است.
همى هرکس سوى او رو نهاد» بیت 8585: «فغان در میان بتان اوفتاد 

«هر کسى» درست است.
کیشدند تا بر در قصر شاه» بیت 9275: «به گردون مر آن چرم آکنده کاه 

«کشیدند» درست است.
سرانشان روان کن به نزدیک من» بیت 9556: «وگرنه بپردازد جانشان ز تن 

«بپرداز» درست است.
بلرزد بر خود به کردار بید» بیت 9952: «چه فهرست یال تهمتن بدید 

«بلرزید» درست است.
که تا بر رخ خوب تو بنگرم» بیت 11458: «نشان باز بر روى تخت رزم 

«زرم» درست است.
سراسیمه شد شیر نر زان مصاف» بیت 12044: «نیامد بدون تیغ کین از غالف 

چو زّرین قبایش بخوانى رواست؟
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«برون» درست است.
به نزدیک آن تختگاهت برم» بیت 13151: «که من سو آن بارگاهت برم 

«سوى» درست است.
کهیالن و مهراس از او گشت شد» بیت 13280: «سزاوار او خلعت و باره داد 

«شاد» درست است.
سرافرازى گردى و شیر اوژنى» بیت 13307: «که شاها دلیرى نقاب افکنى 

سرافراز صحیح است.
به گاهِ ار شدى آگه از چاه باش» بیت 13605: «چه بنمایدت مهر اگاه باش 

ح به اشتباه براى واژة «گاه» کسره گذاشته است. مصحِّ
تو بستان از او طوطى دلپذیر» بیت 14971: «ببوسید ورا روى و گوید بگیر 

«ببوسد» درست است.
نگه کرد بر چهرة فّرخش» بیت 15741: «بزد دست و پرده کشیده از رخش 

«کشید» درست است.
نه شّماس ماند نه جادو نه دیو»  بیت 15771: «بپوشید برآرد ز جادو غریو 

«بپوشد» درست است.
همه بر هیونان بکردند باز» بیت 15849: «زر و سیم و آن گوهر بى شمار 

«بار» درست است.
یکى نیزه در دست چون اژدها» بیت 17170: «بیامد بر گرد زّرن قبا 

«زّرین قبا» درست است.
گه رزم و کین بد چون منهراس» بیت 18089: «دلیران زابل از او در هراس 

«بود» درست است.
که اى دیو بدگهر تیره بخت» بیت 18103: «بگفت و به زنگى خروشید سخت 

«بدگوهر» درست است.
که سقفش همى راز گفتى به ماه» بیت 19016: «بدیدند عالى یک بارگاه 

«یکى» درست است.
دل زال از دیده برون شده» بیت 19210: «دل شاه کندآوران خون شده 

«بیرون» درست است.
بگویم ببخشد نریزدت خوان» بیت 19618: «بیا تا برم نزد شاهت کنون 

 «خون» درست است.
دو دیده به کردار و طاس خون» بیت 20027: «که هر بازویش بد ز دستان فزون 

«دو» درست است.
گرفتش کمربند آن کینه خواه» بیت 20076: «ز جا جست و شدى سوى دیو سیاه 

«شد» درست است.
رها کردى اى سگزى شوم تن» بیت 20122: «سپه دیو را گر تو از چنگ من 
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«سیه دیو» درست است.
که از جا ایشان برآریم دود»  بیت 20162: «قضا را همان سوى دستان نمود 

«جان» درست است.
همان هم دلیر مازندران» بیت 20230: «بیامد بر زادشم در زمان 

 «دلیران» درست است.
ببوسید دست شه پاك زاد» بیت 20239: «کریمان بیامد بر شه راد 

«شاه» درست است.
که بود از بهایش همه دشت پر» بیت 20280: «سراسر ز فیروز و لعل و در 

«فیروزه» درست است.
گهى بوده باده گهى بد سرود»  بیت 20323: «نشستند با شادمانى و رود 

«بود» درست است.
چه سان با دلیران به یک سو شود»  بیت 20345: «دلیرى کز آهو در آهو شد 

«شود» درست است.
بزد باره آمد مر او را به پیش» بیت 20481: «نقابى نفکنده به رخسار خویش 

 «فکنده» درست است.
بیارم شوى تازه از بانگ رود»  بیت 21067: «چه سرخوشى شوى چنگ و ناى و سرود 

«سرخوش» درست است.
به پیمان که از من نبّرید سر»  بیت 21325: «بگفتا برمتان سوم سیم و زر 

«سوى» درست است.
در این باغ بنهفته شد چاره گر» بیت 21701: «ز بیم دلیرن همه سیم و زر 

«دلیران» درست است.
کنون من در این ره ببندم کمر»  بیت 21830: «تهتن ز جا جست کاى تاجور 

«تهمتن» درست است.
خرد را چه شایسته داد آمدید»  بیت 22039: «که مهمان مایید شاید آمدید 

«شاد» درست است.
چنان شد که کسى روى گیتى ندید»  بیت 22285: «مر آن مرد از تخت شد ناپدید 

«کس» درست است.
عنواِن صفحۀ 1252: «و زازى جوانان...»، «زارى» درست است.

نباشد دلش مهربان با کسى» بیت 22856: «جهان این چنین یاد دارى بسى 
«دارد» درست است.

نتیجه گیرى
در ایـن مقالـه، متـن منظومـۀ شـاهنامۀ اسـدى بررسـى شـد. این متـن را سـّجاد آیدنلو 
تصحیح و منتشـر کرده  اسـت. مصّحح محترم نام پیشـنهادى زّرین قبانامه را بر آن نهاده 

چو زّرین قبایش بخوانى رواست؟
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اسـت؛ چنان کـه از شـواهد پیداسـت، فعـًال بایـد «اسـدى»  نامـى راـ  که نمى شناسـیم ـ 
سـرایندة منظومـه بدانیـم و عبـارت «از سـراینده اى ناشـناس» را از روى جلـد کتـاب 
بزداییـم. از ایرادهـاى دیگـر ایـن تصحیح، سـرنویس هاى داستان هاسـت کـه اغلب حدود 
10- 15 بیـت زودتـر از جـاِى اصلـى خود آمده  اسـت. این مسـئله ناشـى از اشـتباه هاى 
کاتـب اسـت کـه باید مصّحـح کتاب آن هـا را اصـالح مى کـرد. در این منظومه، فهرسـِت 
نـاِم کسـان دقیـق نیسـت. برخـى نام ها اصًال در این فهرسـت وجـود ندارد، افـزون بر این 
گاهـى شـمارة ابیـات ایـن فهرسـت درسـت ضبط نشـده اسـت. یک دسـت  نبـودن متن، 
مـورد دیگـرى اسـت کـه در ایـن مقالـه بـه آن اشـاره شـد و به خصـوص در مـورد ضبط 
اسـامى گفتـه شـد کـه باید یک دسـت باشـد. در پایـان پیشـنهادهایى براى ضبـط ابیات 

مطـرح و همچنیـن فهرسـت اشـتباه هاى امالیى درج شـد.

پى نوشت
1. در تصحیح یغمایى «عشقت» ضبط شده است و آیدنلو به تصحیح یوسفى (1385) صفحۀ 332 ارجاع داده است.

منابع 
انجوى شیرازى، ابواالقاسم (1363). فردوسى نامه. تهران: علمى.

.  :  .  ّ    .  ّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۱۳۹۳) 
ـ   : ـ  . ـ ـ  ـ   . ـ ـ  ّ ـ (۱۳۹۰).  ـ    ، ـ

. ـ  ـ   ـ 
 .  :  .    .  ّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (۱۳۸۵). 

.   :  .      .(۱۳۷۴)    
:  المعـارف  ـ  . ـ ـ   ـ   . ـ  .(۱۳۹۳) ـ   ، ـ

بـزرگ اسـالمى.
قائمـى، فـرزاد (1391). معّرفـى انتقادى، متن شناسـى و نقد متنى حماسـۀ ناشـناختۀ شـاهنامۀ 

اسـدى. جسـتارهاى ادبى. شـمارة (178)، ص 131- 105.
نایگلـى، محّمدشـریف (1396). طومـار جامـع نّقالـى شـاهنامه. به کوشـش فرزاد قائمى. مشـهد: 

به نشـر.
. َ  :  .    .(۱۳۹۷)  ّ  


