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چکیده
شـهریارنامه منظومـه اى حماسـى اسـت از دورة صفـوى درحـدود دوازده هـزار بیـت از شـاعرى بـه 
نـام «مختـارى» کـه به تازگـى به دسـت رضـا غفـورى تصحیح و منتشـر شده اسـت. ایـن منظومه 
کـه افتادگى هـاى زیـادى هم دارد، به سرگذشـت شـهریار، پسـر برزو و نوة سـهراب پرداخته اسـت. 
تأثیـر حماسـه هاى پیشـین را مى تـوان در ایـن متـن به وضوح دیـد و باید گفت که زندگى شـهریار 
تلفیقـى اسـت از زندگـى گرشاسـب، گشتاسـب، سـام، بـرزو و ... . نگارنـده در این مقاله بیشـتر به 
بحث دربارة محّل سـرایش این منظومه پرداخته و شـواهد بیشـترى از سـروده  شـدِن شـهریارنامه 
بـه دسـت داستان سـرایى اصفهانـى در هند ارائه کرده اسـت. سـپس بـه نقد چند نکتـه در تصحیح 

متـن و ضعـِف بخـش نمایه هـاى کتاب پرداخته اسـت. 
کلیدواژه : شهریار، شهریارنامه، مختارى، هند، حماسه سرایى در هند

مقدمه
شــهریارنامه منظومــۀ ضعیفــى اســت، پــر از ابیــات سســت کــه مختــارى  نامــى آن را در 
ــدة ایــن ســطور در هنــد ـ سروده اســت. از سســتى هاى  ــه نظــر نگارن ــه ـ و ب دورة صفویّ
آشــکار ابیــات ایــن منظومــه کــه بگذریــم، اشــتباهات عجیبــى هــم در ایــن متــن دیــده 
مى شــود کــه نشــان از ضعــف آشــکار ســراینده در کار داستان ســرایى اســت. در بخشــى از 
داســتان (ابیــات 2593- 2542) آمده اســت کــه ارژنــگ  شــاه جــام انجم نمــاى و آیینــۀ 

ــد: ــارة آینــه مى گوی ــه شــهریار مى بخشــد. درب حکمــت را ب
ــود ــنه از روى ب ــر آییـ ــن مـ کـــه نزدیـــک شـــاه جهانجــوى بــود (1752)ولیکـ
ســکندر بــه هنگام خــود کــرد راســت (2752)مــر آیینــه اى کــو ز فــوالد خاســت

ــت را  ــۀ حکم ــرو، آیین ــاهى کى خس ــان پادش ــش از زم ــکندر پی ــور اس ــه چط این ک
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ــت!  ــارى اس ــاِت مخت ــت، از کرام ساخته اس
ــى  ــت. یک ــرار» اس ــران «تک ــى ای ــات حماس ــاى ادبّی ــن بن مایه ه ــى از مهم تری یک
ــه  ــه اى ب ــر بهان ــه ه ــیاب ب ــّرر افراس ــۀ مک ــون حمل ــن مت ــا در ای ــایع ترین تکراره از ش
ــن حمــالت نقــل  ــخ سیســتان هــم داســتان هایى از ای ــى در تاری ــه حّت ــران اســت ک ای
شده اســت. معمــوالً در منظومه هــاى حماســى پــس از شــاهنامۀ فردوســى و بــه تقلیــد 
از داســتان رســتم و ســهراب، افراســیاب هربــار بــه تحریــض یکــى از اوالد رســتم علیــه او 
و پادشــاه ایــران دســت مى زنــد و نبــردى دیگــر بیــن ایــران و تــوران را شــکل مى دهــد. 
البّتــه در ایــن منظومــه ایــن بن مایــه دیــده نمى شــود و شــهریار همــراه بــا ســپاه تــوران 
بــه ایــران حملــه نمى کنــد. درهرصــورت «تکــراِر» نبــرد پــدر و پســر و ظهــور پهلوانــى 
دیگــر از خانــدان رســتم و شــرح پهلوانى هــاى او کــه تقلیــدى از ماجراهــاى افــراد دیگــر 
ــده مى شــود. شــرح عشــق و عاشــقى او نیــز  ــدان اســت، در ایــن منظومــه دی ایــن خان
تقلیــدى از ماجراهــاى ســام و پرى دخــت اســت کــه در ســام نامه و شــاهنامه هاى منثــور 

ــر شده اســت.  ــى) ذک (طومارهــاى نّقال
از ایــن مســائل کــه بگذریــم، ایــن منظومــه هــم ماننــد ســایر منظومه هــاى حماســى 
فارســى، در سلســلۀ متــون حماســى ایــران جایگاهــى دارد و مى توانــد نــکات مهّمــى را 
در پهنــۀ ادبّیــات حماســى ایــران روشــن کنــد. بدین ترتیــب تصحیــح و نشــر ایــن اثــر 
کارى اســت بایســته و شایســتۀ قدردانــى. نگارنــده در ادامــه بــه ذکــر چنــد نکتــه دربــارة 

ــردازد. ــه مى پ ــن منظوم ای

بحث و بررسى
ــى (1361: 377و 387)  ــالل همای ــاد ج ــهریارنامه آمده اســت: «زنده ی ــۀ ش در مقدم

■ مختارى (1397). شــهریارنامه: سروده مختارى 
(دوره صفویه). تصحیح و تحقیق رضا غفورى. تهران: 

سخن و انتشارات دکتر محمود افشار.
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بــر پایــۀ کتــاب طبقــات ســالطین اســالم لیــن پــل، فهرســت شــمارى از شــاهانى را کــه 
ــا  ــا ب مســعود نــام داشــتند، آورده و مختــارى را هم عصــر یکــى از آنــان دانسته اســت، اّم
بررســى  ویژگى هــاى ســبکى شــهریارنامه مى تــوان گفــت، زمــان پادشــاهى هیچ یــک از 
ایــن شــاهان، بــا دورة احتمالــى ســرایش شــاهنامه همخوانــى نــدارد». (غفــورى، 1397: 
49-48) مرحــوم عّبــاس اقبــال آشــتیانى هــم مسعودشــاه را از سلســلۀ ملــوك شمســیۀ 
ــا زمــان احتمالــى ســرایش شــهریارنامه  دهلــى دانســته اند (همــان: 378) کــه آن هــم ب
ــدارد. همایــى حــدس زده اســت کــه شــاعر شــهریارنامه، از گوینــدگان مقیــم  ــرى ن براب
هندوســتان بــوده و آن را بــراى پادشــاهى بــه نــام مســعود بــه رشــتۀ نظــم درآورده اســت 
(همــان: 376). امیدســاالر هــم بــا قیــد احتمــال، ایــن فرضیــه را پذیرفته اند: «شــهریارنامه 
ــگ  ــروده شده اســت. جن ــد س ــد، در هن ــى حــدس زده ان ــوم همای ــه مرح ــور ک همان ط
بیشــتر میــان ســرزمین هاى هنــدى، مثــل ســراندیب و ســرند و گجــرات اســت و یکــى از 
شــاهان ایــن منظومــه یعنــى هیتال شــاه، هنگامــى کــه احتیــاج بــه یــارى داشته اســت، 
ــار  از شــاه اگــره کمــک مى خواهــد». شــایان ذکــر اســت کــه در شــهریارنامه نیــز دو ب

شــاعر بــه منبــع هنــدى روایــات خــود اشــاره مى کنــد:
(98901)چنیــن دیــدم از دفتــر هنــدوان روشــن روان  ســرافراز  زال  کــه 

ــ ــ  (۱۱۳۷۴)»ــ    ــ  ــ  ــ  ــ   
(امیدساالر، 1390، ج4: 740)

ــه نظــر مى رســد،  ــد: «ب ــرد و در ادامــه مى گوی ــا غفــورى ایــن نظــرات را نمى پذی اّم
شــاعر در ایــن دو بیــت بــه ســبک گفتــار فردوســى نظــر دارد و دلیــل اشــارة او بــه «دفتــر 
هنــدوان» و «دانش پژوهــان هنــد» ایــن اســت کــه چــون بخــش بزرگــى از داســتان هاى 
ــود را  ــات خ ــتگاه روای ــراینده خاس ــد، س ــد روى مى ده ــرزمین هن ــهریارنامه، در س ش
ــه داســتان هاى خــود اصالتــى بدهــد، حال آن کــه  ــا ب ایــن کشــور معّرفــى کرده اســت ت
ــوان زادگاه و  ــۀ متــن شــهریارنامه، به طــور دقیــق نمى ت ــر پای ــدارد. بنابرایــن ب صّحــت ن
محــّل زندگــى شــاعر را حــدس زد، مگــر آن کــه منابــع موثّق تــرى را بــه دســت آوریــم». 
(غفــورى، 1397: 49) غفــورى در ادامــه مى گویــد: «دکتــر اکبــر نحــوى پــس از بررســى 
نســخۀ شــهریارنامه، یادداشــتى ســودمند بــراى نگارنــده نوشــتند کــه چنیــن اســت: الــف. 
ــار  ــرا یــک  ب ــان باشــد، زی ــى اصفه ــد از اهال ــدة شــهریارنامه بای ــده، گوین ــه گمــان بن ب

مى گویــد:
ــاره شــد (8828)ز بــس مــرد کــز تیــغ کین پاره شــد ز خــون زنــده رودى بــه جوب

ــاره یکــى از محــّالت اصفهــان بوده اســت. ســمعانى (درگذشــت  مى دانیــم کــه جوب
ــاره  ــارودى، ج2، ص 107) مى گویــد: «و جوب 562ق) در کتــاب االنســاب (چــاپ عمــر ب
ــد.  ــى مى کن ــه را معّرف ــن محلّ ــن از ســاکنان ای ــد ت ــان» و ســپس چن ــه باالصبه معروف
ــرد و  ــام مى ب ــه ن ــن محلّ ــز از ای ــترنج، ص 48) نی ــاپ لس ــوب (چ مســتوفى در نزهة القل
ــاره و  ــک و جوب ــران و کوش ــت: ک ــه بوده اس ــار محلّ ــل چه ــان «در اص ــد: اصفه مى گوی
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دردشــت» و ســپس (ص 49) چنــد بیتــى از کمال الدیــن اصفهانــى نقــل مى کنــد کــه از 
ــه بیــت شــهریارنامه نیســت: قضــا دو مصــراع آن بى شــباهت ب

جوبـــاره و  هســت  دردشــت  چــارهتــا  ُکشــش  و  کشــتن  از  نیســت 
سّیــــاره سبـــع  خـداونـــد  خون خــوارهاى  فـــرست  را  لشکـــرى 
کنــد دشــت  چــو  را  دردشــت  جوبــارهتــا  ز  او  رانــد  خـــون  جـــوى 
بیفـــزاید دوشـــان  هـــر  پــارهعـــدد  صــد  دو  کنـــد  را  هـرکســـى 

مــن نمى دانــم کــه آیــا هنــوز در اصفهــان محلّــه اى بــه ایــن نــام وجــود دارد یــا نــه، 
ولــى آن چــه مســلّم اســت، در قــرن یازدهــم هنــوز محلـّـۀ جوبــاره معــروف بــوده. شــاردن 
ــاد  ــى) از آن ی ــال یغمای ــد 4، ص 1398، از ترجمــۀ مرحــوم اقب در ســفرنامۀ خــود (جل
کــرده و مى گویــد: در خــاور شــهر اصفهــان بوده اســت. ب. قرینــۀ دیگــرى کــه اصفهانــى 

 بــودن گوینــدة شــهریارنامه را تقویــت مى کنــد، ایــن بیــت اســت:
ــد شناور در آن خون چو ماهى سمند (9544)ز خــون شــد زمیــن همچــو رود کرن

... در برهــان قاطــع آمده اســت: کرنــد: نــام رودخانــه اى اســت کــه از طــرف زردکــوه 
ــۀ  ــده: رودخان ــذرد. کرن ــان مى گ ــى صفاه ــت و از نواح ــران اس ــکن لُ ــه مس ــد ک مى آی
ــر  ــه اى اســت (چــاپ مرحــوم دکت ــام رودخان ــران باشــد. کرنــگ: و ن زردکــوه مســکن لُ
معیــن، جلــد 3، ص 1628- 1627). پیداســت کــه کرنــد صورتــى اســت از کرنــگ (ماننــد 
ــه ایــن صورت هــا  ــد/ اورنــگ) و همــان واژة کوهرنــگ اســت کــه ب کلنــد/ کلنــگ- اورن
تغییــر یافته اســت. شــاردن (جلــد 4، ص 1393) تــالش البتــه ناموّفــق پادشــاهان صفــوى 
را بــراى پیونــد دادن سرچشــمۀ کوهرنــگ بــه زاینــده رود شــرح داده اســت. نکتــۀ دیگــرى 

کــه بــه گمــان بنــده قابــل تأّمــل اســت، در ایــن بیت هــا اســت:
بـه چـوب قبـق چـون سـمندش رسـیدکمــان گــوش تــا گــوش چــون برکشــید
ــــ ـــــ  ـــ    ـ (۳۱۸)ـــ  ـ  ـ  ـ   ــ  ــ 

نکتــۀ باریکــى در مصــراع ســوم هســت کــه نشــان مى دهــد، شــاعر بــازى قبق انــدازى 
ــازى در  ــن ب ــف ای ــد 2، ص 783) در توصی ــاردن (جل ــده بوده اســت. ش ــک دی را از نزدی
شــهر اصفهــان مى گویــد: «در ورزش تیــر و کمــان، ســوار بــا رهاکــردن تیــر بــه عقــب در 
حــال گــردش بــه چــپ و راســت و هــدف قــرار دادن فنجانــى کــه بــر ســتونى بــه ارتفــاع 
صــد و بیســت پــا قــرار دارد، هنــر خــود را بــه نمایــش در مــى آورد...  ســوارکار درحالى کــه 
ــازد و همین کــه  ــه ســوى ســتون مى ت ــر اســب ب ــه دســت دارد، ســوار ب تیــر و کمــان ب
نزدیــک آن رســید، بدنــش را بــه عقــب بــه راســت، بــه چــپ برمى گردانــد و تیرانــدازى 
ــاب  ــر ت ــد: «کم ــه مى گوی ــاعر ک ــخن ش ــود، س ــه مى ش ــه مالحظ ــد...». چنان ک مى کن
ــد: «بدنــش را  ــق ســخن شــاردن اســت کــه مى گوی ــو» درســت مطاب داد آن ســپهدار ن
بــه عقــب بــه راســت بــه چــپ مى گردانــد». کارى کــه بــدان قیقــاج مى گفتنــد... بنابــر 
ــا ســاکن  ــردم اصفهــان و ی ــا از م ــدة شــهریارنامه ی ــه گمــان مــن گوین ــد، ب آن چــه آم
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ــع  ــۀ مناب ــر پای ــد: «ب ــه مى گوی ــان: 51- 49). در ادام ــت» (هم ــهر بوده اس ــن ش در ای
موجــود، دربــارة اصفهانــى و یــا هنــدى بــودن گوینــدة شــهریارنامه و یــا اصفهانى االصــل 
ــه یقیــن ســخن گفــت و همــۀ دیدگاه هایــى  ــوان ب ــودن او فعــًال نمى ت و ســاکن هنــد ب
ــت  ــه دس ــش از ب ــا پی ــت و ت ــا اس ــاالت و گمانه زنى ه ــر احتم ــى ب ــم، مبتن ــه آوردی ک
آوردن دست نویســى کامــل و معتبــر از ایــن منظومــه و یــا منبعــى تاریخــى و یــا ادبــى 
کــه گره گشــاى ایــن معّمــا باشــد، نــه هویــت ممــدوح بــر مــا مشــخص مى شــود و نــه 
ــرد» (همــان: 51).  ــر به طــور دقیــق پــى ب ــه زادگاه و تبــار گوینــدة ایــن اث ــوان ب مى ت

بــر اســاس گفته هــاى بــاال، ایــن فــرض مطــرح مى شــود کــه ســرایندة شــهریارنامه 
ــتان سروده اســت.  ــود را در هندوس ــۀ خ ــوده و منظوم ــد ب ــاکن هن اصفهانى االصــل و س
ــدى  ــاهنامۀ اس ــرایندة ش ــدى، س ــم اس ــوان: «حکی ــا عن ــر ب ــه اى دیگ ــده در مقال نگارن
(زّرین قبانامــه) و منظومــۀ ُکک کوهــزاد» (ر.ك: ارژنگــى، 1398 :ب)، بــا ارائــۀ چنــد دلیــل 
ایــن فــرض را مطــرح مى کنــد کــه حکیــم اســدى از قّصه گویــان دورة صفــوى اســت و 
منظومه هــاى حماســى شــاهنامۀ اســدى و کک کوهــزاد را در هنــد ســروده و خــود او یــا 
ــتان ها  ــن داس ــد و ای ــاهنامه افزوده ان ــخ ش ــه نس ــتان هاى او را ب ــى از داس ــران برخ دیگ
ــان کــه  ــاکان شــده و ایرانی ــر م ــى شــاهنامۀ ترن ــق همــان نســخ وارد متــن چاپ از طری
حکیــم اســدى را نمى شــناخته اند، گمــان برده انــد، ایــن اســدى همــان اســدى طوســى 
ــدى  ــى و اس ــاگردى فردوس ــتادى و ش ــارة اس ــانه پردازى درب ــه افس ــت و ب ــروف اس مع
ــه  ــزع روان، ب ــگام ن ــه هن ــه فردوســى ب ــانند ک ــا برس ــه این ج ــا کالم را ب ــد ت پرداخته ان
ــت  ــون رحل ــه چ ــم ک ــه: «مى ترس ــد ک ــن مى گوی ــى چنی ــدى طوس ــود، اس ــتاد خ اس
ــه قیــد نظــم درآورد، اســتاد  ــّوت آن نباشــد کــه باقــى شــاهنامه را ب ــم، کســى را ق کن
گفــت: اى فرزنــد غمگیــن مبــاش کــه اگــر حیــات باشــد بعــد از تــو مــن ایــن شــغل را به 
اتمــام رســانم. فردوســى گفــت: اى اســتاد تــو پیــرى، مشــکل کــه ایــن کار بــه دســت تــو 
کفایــت شــود، اســدى گفــت: ان شــاءاهللا تعالــى شــود و از پیــش فردوســى بیــرون شــد و 
آن شــب و آن روز تــا نمــاز دیگــر چهارهــزار بیــت باقــى شــاهنامه را بــه نظــم آورد و هنوز 
فردوســى در حــال حیــات بــود کــه ســواد آن ابیــات را مطالعــه نمــود، بــر ذهــن مســتقیم 
اســتاد آفریــن گفــت» (دولتشــاه ســمرقندى، 1382: 35). (بــراى تفصیــل ر.ك: ارژنگــى، 
1398: ب). در این جــا بــه برخــى از مشــابهت هاى شــهریارنامه و شــاهنامۀ اســدى اشــاره 

مى شــود تــا شــاید دلیلــى بــر قرابــت محیــط ســرایش ایــن دو منظومــه باشــد.
ذبیــح اهللا صفــا در مقالــه اى بــا عنــوان «اشــاره اى کوتــاه بــه داســتان گزارى 
ــاالن  ــان و نّق ــى از قّصه خوان ــام برخ ــر ن ــه ذک ــوى» ب ــا دوران صف ــتان گزاران ت و داس
ــم  ــند) و حاک ــه (س ــى تت ــگ وال ــازى بی ــرزا غ ــد: «می ــه مى گوی ــردازد و ازجمل مى پ
قندهــار (م 1021 ق.) کــه درگاهــش مجمــع شــاعران و ادیبــان ایرانــى بــود، در جمــع آن 
ادیبــان، داســتان گزاران و قّصه خوانانــى را هــم در خدمــت خــود نــگاه مى داشــت کــه از 
ــا اســد قّصه خــوان کــه از  آن جملــه اســت، مــّال عبدالّرشــید قّصه خــوان ِســندى و موالن

شهریارى از دیاِر هند و سند
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نقد تصحیح متن

شــیراز بــه تتــه رفــت و چندگاهــى در خدمــت او بــه ســر بــرد. غیــر از این هــا کــه نــام 
ــل  ــى و شــهنامه خوانى شــهرت داشــتند، مث ــردان دیگــرى هــم در قّصه خوان ــرده ام، م ب
ــرادرش  ــوان و ب ــى قّصه خ ــید اصفهان ــد خورش ــا محّم ــوان و موالن ــدر قّصه خ ــا حی موالن
موالنــا فتحــى شــاهنامه خوان در همیــن دوره در شــمار مشــاهیر اهــل ادب و منتســب بــه 
دربارهــا و درگاه هــاى رجــال عهــد بوده انــد. ایــن کســان کــه نــام بــرده ام، مردمــى فاضــل 
و شــاعر و آگاه از ادب و دانــش بوده انــد و گاه در یــک خانــدان چنــد تــن ایــن شــغل هاى 
ــید  ــد خورش ــا محّم ــًال موالن ــتند. مث ــده داش ــر عه ــاهنامه خوانى را ب ــى و ش قّصه خوان
ــود  ــا حیــدر قّصه خــوان ب ــا فتحــى بیــگ شــاهنامه خوان و موالن ــرادر موالن قّصه خــوان ب
ــه  ــوان ک ــد قّصه خ ــوان اســت و اس ــد قّصه خ ــدر اس ــوان پ ــدر قّصه خ ــا حی ــن موالن و ای
بــه تتــه مرکــز حکومــت ارغونیــان ســند رفتــه بــود، در تربیــت ادبــى میــرزا غــازى بیــگ 
وقــارى مؤثّــر بوده اســت». (صفــا، 1368: 468-467) تقى الّدیــن اوحــدى بلیانــى مؤلّــف 
ــا  ــد: «موالن ــال او مى نویس ــۀ ح ــن در ترجم ــقین و عرصات العارفی ــرة عرفات العاش تذک
ــع  ــت واق ــع صوفى طبیع ــم متتّب ــت خوش فه ــه غای ــوان، ب ــدر قّصه خ ــدبن مّال حی اس
اســت و عــّم او فتحــى بیــگ شــهنامه خوان از مشــاهیر و نــوادر عصــر بــوده و همچنیــن 
ــى و  ــز در تصــّوف و تتّبعــات ســخن و طــرز و روش صحبــت و آداب دان ــدر او و وى نی پ
شــیوة آدمّیــت و رشــد اگــر زیــاده از ایشــان نباشــد، کــم نیســت. مّدت هــا او را در شــیراز 
بدایــت حــال مى دیدیــم. چــون بــه ســفر هنــد عــازم شــد و بــه تّتــه رســید، میــرزا غــازى 
کــه هنــوز در مرتبــۀ طفولّیــت بــود، بــا او گرمــى بســیار کــرد و از اثــر خصوصّیــت او ترّقى 
عظیــم در طبــع و روش آن میــرزاى ســعید شــهید بــه هــم رســید و وى را از او انتفــاع 
بســیارى بــود و بعــد از شــهادت وى همچنــان در تّتــه بــود. الحــال در اردوى جهانگیــر 
اســت و بــه محظوظ خــان6 ملّقــب و در ســنۀ 1027 کــه آن شــهریار از گجــرات بــه آگــره 

ــى، 1389، ج1: 604-605).  برگردیــد، وى در راه بگذشــت» (اوحــدى بلیان
ــام  ــار هنــد ن ــّم قّصه خــوان در درب ــدان مه ــا از دو خان چنان کــه مشــاهده شــد، صف
مى بــرد کــه یکــى اهــل شــیراز بــوده و دیگــرى اهــل اصفهــان. یعنــى دو عنصــر مهــّم 
ــى  ــیرازى و اصفهان ــاً ش ــند، اصالت ــد و س ــار هن ــوى و در درب ــى در دورة صف قّصه خوان
بوده انــد. پــس دور از صــواب نخواهــد بــود اگــر بگوییــم، مختــارى هــم یکــى از همیــن 
اصفهانى هــاى ســاکن هنــد بــوده کــه منظومــۀ خــود را در هنــد ســروده و بــه یکــى از 
ــید»  ــاِم «خورش ــه ن ــر این ک ــۀ دیگ ــرده باشــد. نکت ــم ک ــدى تقدی ــان هن ــن حاکم همی
ــا محّمــد  ــه «موالن ــد، ازجمل ــدان معّرفــى کرده ان ــان را ب کــه برخــى از همیــن قّصه خوان
خورشــید قّصه خــوان»، و وجــود ایــن نــام بــه فراوانــى در طومارهــاى نّقالــى کــه از ایــن 
ــام در آن مناطــق (هنــد  ــراوان ایــن ن ــد، نشــان از اســتعمال ف ــر بوده ان ــا متأث منظومه ه
ــت  ــران را تقویّ ــارج از ای ــار در خ ــن آث ــرایش ای ــۀ س ــم فرضّی ــاز ه ــت و ب ــند) اس و س
ــام خورشــید در متــون حماســى متأّخــر مى تــوان  مى کنــد. ازجملــۀ مــوارد اســتعمال ن

ــرد: ــر اشــاره ک ــه نمونه هــاى زی ب
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1. خورشید مینو
ــارى، 1397:  ــان زال زر (مخت ــتان و از غالم ــان سیس ــارى  از پهلوان ــت مخت ــق روای طب

.(408-409
2. خورشید

ــژاد، 1374:  ــود (صداقت ن ــته مى ش ــت رزم آور 3 کش ــه دس ــه ب ــوذر ک ــوِس ن ــر ط پس
.(681

3. خورشید
پسر کودرز (گودرز) (نثر نّقالى شاهنامه، 1397: 147).

4. خورشید
ــرد  ــه در نب ــیمین عذار ک ــرة س ــرزو و فه ــر ب ــرى (1396: 2972) پس ــت زری ــق روای طب

ــان: 3691). ــود (هم ــته مى ش ــان کش ــا زابلی ــن ب بهم
5. خورشیدبن قباد

از بزرگ زادگان زابل (نثر نّقالى شاهنامه، 1397: 131).
6. خورشید خاورى 

ــه کمــک ســپاه  ــه ب ــرى، 1396، ج1: 528) ک ــزرگ شــمس  شــاهِ خــاورى (زری پســِر ب
ــپس  ــه س ــان: 553) ک ــود (هم ــورك مى ش ــع ط ــپس مطی ــد و س ــور مى آی ــلم و ت س
طــورك نــام او را زادشــم مى گــذارد (همــان: 556) و در خــواب بــه دســت ویســه کشــته 

ــان: 566).  ــود (هم مى ش
7. خورشید کرمانى

سپه ســاالر کیــارش (کــى آرش) بن کى قبــاد (صداقت نــژاد، 1374: 350) کــه بــه 
ــان: 363). ــود (هم ــته مى ش ــهراب کش ــت س دس

نکتــۀ دیگــرى کــه ظــّن نگارنــده را در قرابــت محیــط ســرایش شــاهنامۀ اســدى و 
شــهریارنامه و تأثــر آن هــا بــر برخــى روایــات طومارهــاى نّقالــى، خاّصــه روایــت زریــرى 
ــاهنامۀ  ــرى و ش ــاالن زری ــاهنامۀ نّق ــه در ش ــت ک ــباهت هایى اس ــد، ش ــزون مى کن اف
اســدى و شــهریارنامه دیــده مى شــود و مختــّص روایــت زریــرِى اصفهانــى، حکیــم اســدى 

و مختــارى اســت. برخــى از ایــن شــباهت ها بــه قــرار زیــر هســتند:
1. فیروز

تنهــا در روایــت زریــرى (1396: 2308)، شــاهنامۀ اســدى (زّرین قبانامــه، 1393: 771) و 
شــهریارنامۀ مختــارى (1397: 196) «فیــروز» پســر طــوس نوذر اســت. 

2. شیرویه
طبــق روایــت زریــرى (1396: 3222) پســر بیــژن اســت و مــادرش «خوبچهــر» دختــر 
ــه، 1393: 195) هــم وى از  ــگاوه اســت. طبــق روایــت شــاهنامۀ اســدى (زّرین قبانام زن
ــا  ــراد از زّرین کاله ه ــه، م ــن منظوم ــه در ای ــح این ک ــت. توضی ــن کاله اس ــان زّری پهلوان
ــرادر  ــژن و ب ــر بی ــم پس ــارى (1397: 550) ه ــت مخت ــق روای ــتند. طب ــان هس گودرزی

شهریارى از دیاِر هند و سند
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اردشــیر اســت.
ظاهــراً در دورة صفویـّـه بــازاِر متــون حماســى در دربــار هنــد گــرم بــوده و قّصه گویان، 
راویــان و داستان ســرایان زیــادى از اصفهــان و شــهرهاى دیگــر بــه هنــد رفتــه و کار خــود 
ــى رود و  ــد م ــه هن ــان ب ــم از اصفه ــى ه ــدى اصفهان ــد. هرن ــه کرده ان ــا عرض را در آن ج
ــاه،  ــد قطب ش ــه ســلطان محّم ــاهنامه را ب در حــدود ســال 1034 ق. دیباچــۀ پنجــم ش
ــد (ر.ك  ــم مى کن ــد تقدی ــاد هن ــرواى سلســلۀ قطب شــاهیان در حیدرآب ششــمین فرمان

هرنــدى اصفهانــى، 1395: 17و 18).
شــباهت دیگــرى کــه بیــن شــهریارنامه و شــاهنامۀ اســدى دیــده مى شــود، 

قافیه شــدن واژة «شــگفت» بــا واژه هــاى «گفــت» و «خفــت» اســت:
1. بیت 116:

ــت ــتان بگف ــه دس ــتان را ب ــر آن داس شـگفتم مانـدش  و  دسـتان  برآشـفت 
2. بیت 2480:

ــت ــش، گف ــد ورا پی ــز کآم ــر آن چی شـگفته انـدر  مانـد  او  از  و  شـنید 
3. بیت 5796:

شـگفتفرســتاده رفــت ایــن بــه ارجاســپ گفت در  زو  ارجاسـپ  بخندیـد 
4. بیت 8158:

یکـى خـواب آشـفته دیـد زان شـگفتچو چشــمش به خــواب گــران در بخفت
5. بیت 9164: 

ــت ــز گف ــه دل نی ــپهبد ب ــدون س شـگفتهمی دسـتان  نیـروى  ز  مانـم  کـه 
ســّجاد آیدنلــو در مقّدمــۀ شــاهنامۀ اســدى (زّرین قبانامــه)، «بــه ایــن مســئله اشــاره 
ــوم  ــگفت» مضم ــرف «گاف» در واژة «ش ــار ح ــد ب ــه چن ــن منظوم ــه در ای ــد ک مى کن
اســت و بــا واژگان «گفــت» و «بگفــت» قافیــه شده اســت و چنــد شــاهد از متــون دیگــر 
بــراى مضمــوم خوانــده شــدن شــگفت مــى آورد». (آیدنلــو، 1393: 67) وى همچنیــن بــه 
ــا دو حرکــت «گ»  ــه دهخــدا «شــگفت» را ب ــد: «مرحــوم عّالم ــاع مى ده دهخــدا ارج
مکســور و مضمــوم ضبــط کــرده و بــا اشــاره بــه حرکــت فتحــه، کســره و ضّمــه بــراى 
«گ» در فرهنــگ آننــدراج، شــاهدى از فردوســى و ســعدى نیــز بــراى هم قافیگــى ایــن 
واژه بــا «بگفــت»، «ُخفــت» و «نهفــت» آورده انــد. بیــت منقــول از فردوســى در لغت نامــه 
ــعدى  ــاى س ــعدى در غزل ه ــت س ــى بی ــت، ول ــاهنامه نیس ــر ش ــاى معتب در چاپ ه

تصحیــح شــادروان یوســفى هــم آمده اســت» (همــان).
نگارنــده شــاهدمثال فردوســى را نیافــت، ولــى درهرصــورت تکلیفــش مشــخص اســت 

و در چاپ هــاى معتبــر شــاهنامه نیســت، اّمــا درمــورد شــاهدمثال شــعر ســعدى: 
مداریــد عجــب  شــوم  کشــته  شـگفتمگــر  در  حیـات  ز  خـود  مـن 
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به مطلع:
بگفتــم هــم  و  برسیـــد  مى نهفتـمطاقـــت  خلـق  ز  کـــه  دردت1 

(سعدى، 1390: 502)
ــت»  ــا «نهف ــگفت» را ب ــات «ش ــن ابی ــاعر در ای ــود، ش ــاهده مى ش ــه مش «چنان ک
قافیــه نکــرده، بلکــه طبــق اختیــارات شــاعرى (آمــدن مصــوت بلنــد بعــد از حــرف َروى)، 
«شــِگفتم» را بــا «نُهفتــم» قافیــه کرده اســت و در ایــن صــورت قافیــه صحیــح اســت و 
ایــرادى نــدارد؛ بنابرایــن نمى توانــد شــاهد مناســبى بــراى ایــن مســئله باشــد» (ارژنگــى، 

 .(113-114 :1397
ــاهنامۀ  ــهریارنامه و ش ــا در ش ــه تنه ــه ک ــوع قافی ــن ن ــت، ای ــوان گف ــن مى ت بنابرای

ــه دارد.  ــن دو منظوم ــرایش ای ــط س ــت محی ــان از قراب ــود، نش ــده مى ش ــدى دی اس
ــه  ــه این ک ــت. ازجمل ــم هس ــى ه ــه اختالفات ــهریارنامه و زّرین قبانام ــن ش ــه بی البّت
ــت  ــق روای ــت و طب ــن اس ــر جه ــب پس ــه (1393: 731) ارجاس ــت زّرین قبانام در روای

ــیده. ــر ش ــارى (1397: 351) پس ــهریارنامۀ مخت ش

ــاهنامه هاى  ــر ش ــر آن ب ــع شــهریارنامه و تأثی ــاب مناب ــه در ب ــد نکت چن
منثــور عصــر صفــوى (طومارهــاى نّقالــى)

نکتۀ مهّمى که در شـهریارنامه دیده مى شـود، اسـتفادة سـراینده از برخى منابع کهن 
غیر از شـاهنامۀ فردوسـى اسـت؛ ازجمله اشـارة او به وزارت گودرز در زمان کى خسـرو:

ــاه ــود ش ــاماسپ فرم ــودرز و جـ ــه گـ کــه بـــا مـــن بیـاییـد هــر دو بـه راهب
ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ـــ   ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

(مختارى، 1397: 196)
ــد:  ــته مى گوی ــزرگ گذش ــروف و ب ــارة وزراى مع ــى درب ــک طوس ــه نظام المل خواج
ــاه را  ــک پادش ــر نی ــر دارد و وزی ــه وزی ــق ب ــان تعلّ ــغل ایش ــال و ش ــه عّم ــم ک «گفتی
ــر  ــه س ــت و ب ــزرگ شده اس ــه او ب ــاهى ک ــر پادش ــد و ه ــام گردان ــیرت و نیکو ن نیکوس
جهانیــان فرمــان داده اســت و نــام او تــا بــه قیامــت بــه نیکــى مى برنــد، همــه آن بوده انــد 
ــالم  ــلیمان علیه الّس ــن: س ــزرگ همچنی ــران ب ــته اند و پیغامب ــک داش ــران نی ــه وزی ک
ــرادرش هــارون علیه الّســالم  چــون آصــف برخیــا داشــت و موســى علیه الّســالم چــون ب
ــر  ــون ابوبک ــالم چ ــى علیه الّس ــد مصطف ــمعون و محّم ــون ش ــالم چ ــى علیه الّس و عیس
صّدیــق رضــى اهللا عنــه و از پادشــاهان بــزرگ کى خســرو چــون گــودرز داشــت و منوچهــر 
چــون ســام و افراســیاب چــون پیــران ویســه و گشتاســب چــون جاماســب و رســتم چــون 

زواره و ...» (خواجــه نظام الملــک، 1347: 233و 234).
نخســت این کــه: طبــق روایــت فردوســى گــودرز وزیــر و مشــاور کیخســرو نیســت و 
ــه  ــه خاطــر گیــو اســت کــه کى خســرو را از تــوران ب ــزد کى خســرو ب اهّمّیــت گــودرز ن
ایــران آورده اســت. مى تــوان حــدس زد کــه خواجــه نظام الملــک روایتــى غیــر از روایــت 
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فردوســى را در نظــر داشــته اســت. بــر اســاس ســخن خواجــه، ایــن امــکان وجــود دارد 
ــاور  ــر و مش ــودرز وزی ــرى، گ ــم هج ــدة پنج ــج در س ــاهنامه هاى رای ــى ش ــه در برخ ک
ــه  ــن فــرض را مطــرح کــرد کــه باتوّجه ب ــوان ای ــوده و همچنیــن شــاید بت کى خســرو ب
این کــه در روایــات طومارهــاى نّقالــى ـ کــه بــر اســاس شــواهدى، از شــاهنامه هاى پیــش 
از فردوســى سرچشــمه مى گیرنــد ـ گــودرز از فرزنــدان کاوه اســت2 و کاوه حکــم وزیــر و 
مشــاور اصلــى فریــدون را داشته اســت. همچنیــن مى دانیــم کــه مقــام وزارت در گذشــته 
موروثــى بــوده و از پــدر بــه پســر مى رســیده، بنابرایــن گــودرز هــم پــس از کاوه، وزیــر 
ــخ  ــت مجمل التواری ــه روای ــر، «ب ــى دیگ ــت. از طرف ــرو بوده اس ــى کى خس ــاور اصل و مش
والقصــص (ص 91)، گیــو حاجــب بــزرگ دربــار کیخســرو بــود» (خالقى مطلــق، 1390، 
ــو  ــخصّیت گی ــه ش ــت؛ چراک ــم اس ــیار مه ــخ بس ــف مجمل التواری ــارة مؤلّ د: 470). اش
در شــاهنامه داراى تناقــض بزرگــى اســت. ازطرفــى پــس از رســتم دالورتریــن پهلــوان 
ــر در  ــت و ازطرفى دیگ ــد اس ــى قدرتمن ــزرگ و خاندان ــژادى ب ــت و داراى ن ــران اس ای
ــتفاده  ــا از او اس ــاندن پیغام ه ــراى رس ــاده ب ــک س ــک پی ــوان ی ــوارد به عن ــى از م خیل
ــاهنامه هاى  ــى از ش ــه در یک ــت ک ــن نیس ــدس دور از ذه ــن ح ــن ای ــود. بنابرای مى ش
پیــش از فردوســى ـ کــه مأخــذ خواجــه بــوده ـ گــودرز و گیــو در دربــار کى خســرو داراى 
شــغل هاى دیوانــى بوده انــد؛ چنان کــه در مجمل الّتواریــخ آمده اســت: «انــدر عهــد 
ــود» (همــان).  ــه دســت ایشــان ب ــاى خاصــۀ شــاه ب ــودرز کاره کى خســرو... پســران گ
ــون  ــد و چ ــش خوان ــودرز را پی ــرو) گ ــگاه (کى خس ــت: «آن ــرى  آمده اس ــخ طب در تاری
بیامــد، گفــت: «اى اســپهبد دلیــر ایــن فیــروزى بــزرگ از خــدا عزوجــل بــود و از تدبیــر 
و قــوت مــا نبــود. تــو نیــز رعایــت حــق مــا کــردى و جــان خویــش و فرزندانــت را در 
ــذار را  ــام بزرگفرم ــم داشــت و اینــک مق ــاد خواهی ــه ی ــن را ب ــردى و ای ــذل ک ــا ب راه م
ــه  ــو ارزانــى مى کنیــم و اصفهــان و گــرگان و کوهســتان آن را ب ــه ت کــه وزارت اســت ب
ــند از پیــش  ــت و خرس ــپاس گف ــودرز س ــدار. گ ــو ب ــا را نیک ــردم آنج ــم. م ــو مى دهی ت
ــه «صدراعظــم»  ــاالن ب ــرى، 1375، ج2: 430) در شــاهنامۀ نّق کى خســرو برفــت». (طب
ــا صــداى خشــن آواز داد... شــما (رســتم) و  ــودن گــودرز اشــاره شده اســت: «طــوس ب ب
طایفــۀ کاویانــى فتنــه برپــا مى کنیــد تــا جنــگ شــود و شــجاعت خــود را بــه معــرض 
ــرى،  ــوان». (زری ــو تاج بخــش و جهان پهل ــود و ت ــم ش ــد [و] او صدراعظ ــش درآوری نمای
1396: 1885) در صفحــۀ 2636 هــم از قــول بیــژن آمده اســت: «مى خــورم بــه ســالمتى 
صــدر بــدر صــدارت کبــراى شهنشــاه هفــت اقلیــم» و مــراد او گــودرز اســت. (بــراى اّطالع 

ــف). ــى، 1398 : ال از اشــارات شــاهنامه اِى خواجــه نظام الملــک طوســى ر.ك: ارژنگ
ــه  ــراینده ب ــارة س ــود، اش ــده مى ش ــه دی ــن منظوم ــه در ای ــرى ک ــّم دیگ ــۀ مه نکت

تک فرزند بــودِن فرامــرز اســت. در بیــت 118و 119 دربــارة «ســام» مى گویــد:
ــن ــرم ازی ــام گی ــر س ــم ب ــر خشـ بـرنجـــد فـرامــــرز بــا داد و دیـــناگــ

ــ ــ  ــ  ــ  ـــ   ـ   ـ  ـ  ـ 
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در طومارهــاى کهــن دورة صفــوى هــم ســخنى از جهانبخــش، فرزنــد دیگــر فرامــرز 
نیســت. تنهــا در نثــر نّقالــى شــاهنامه (1397: 149) کــه احتمــاالً متعلـّـق بــه دورة قاجــار 
ــن  ــر ای ــم. ب ــژاد (1374: 791)، حضــور جهانبخــش را مى بینی ــار صداقت ن اســت و طوم
اســاس مى تــوان گفــت کــه داســتان هاى جهانبخــش در دورة قاجــار شــکل مى گیرنــد.

پیشنهاداتى در تصحیح متن
ــت.  ــح کرده اس ــه را تصحی ــن منظوم ــى مت ــورى به خوب ــه غف ــت ک ــوان گف مى ت
بااین حــال نگارنــده چنــد پیشــنهاد بــراى بهترشــدِن احتمالــِى ایــن اثــر ارائــه مى کنــد. 

کالهبیــت 57: رخان شــان پر از گــرد آوردگاه فتــاده  گسســته  کمــرگاه 
بهتــر اســت در متــن «کمرگــه» بیایــد چنان کــه در ســام نامه (منظومــه اى دیگــر از 

عصــر صفــوى) هــم آمــده:
گــره کمرگــه  بــر  بــزد  زره ســپهبد  چــون  بــرو  در  چیــن  درآورد 

(سام نامه، 1397: 206)

ــواربیت 106: به زابل مرا گفت بودن چه کار ــش خ ــر خوی ــم ب ــه باش کزین گون
ــا بــه پاورقــى رفتــه. در چنــد بیــت بعــد (بیــت 156)  در  اصــل «کابــل» آمــده، اّم

مى گویــد:
کابل نــژادســواران فرســتاد از پــس چــو بــاد نامــداران  همــه 

در ابیات 178- 174 هم آمده است:
نامــدار گــو  رســتم  کــه  ســوارشــنیدم  زمانــه  ندیــده  او  چــون  کــه 

ــ ــ  ــ   ــ  ــــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 
ــ ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ   

ــ ــ  ــ   ــ  ــ    ّ ــ ــ  ــ  ــ   ــ 
در بیت 211 هم آمده:

زابلســتان ز  کــردى  یــاد  کابلســتانگهــى  گلگشــت  و  جــام  و  مــى 
در بیت 433 هم آمده:

بلنــد مهــر  و  چــرخ  گردیــدن  ســرندز  شــهر  بــه  فتــادم  زابــل  ز 
و در اصل هم «کابل» آمده است. 

در بیت 687 هم مى گوید:
بــود زابــل  شــهر  از  مــن  کــه در لشــکر از مــن تزلــزل بــودنــژاد 

کــه در این جــا هــم در اصــل «کابــل» آمــده. باتوّجه بــه ابیــات بــاال ظاهــراً در نــگاه 
ــه در  ــراى نمون ــل نبوده اســت. ب ــل و کاب ــى بیــن زاب ــا تفاوت ــن منظومه ه ســرایندگان ای

شهریارى از دیاِر هند و سند
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نقد تصحیح متن

ســام نامه آمده اســت:
کابل نــژاد قلــواد  ــادگران مایــه  ــه نوش ب ــرد و گ ــوش مى ک ــى ن گه

(سام نامه، 1397: 42)
و ایــن در حالــى اســت کــه در ابیــات قبــل وى را از تخــم گرگیــِن میــالد (همــان: 
35) و همــزاد ســام کــه بــا او از یــک دایــه شــیر خــورده، (همــان: 17) معّرفــى کــرده بــود 

و در جــاى دیگــر آورده:
شــناس زابــل  قلــواد  نــام  ــناسمــرا  ــل ش ــو بلب ــان چ ــزار خوب ــه گل ب

(همان: 168)
 قلــواد طبــق روایــت زریــرى  هــم از صاحب منصبــان زابلــى اســت. (زریــرى، 1396، 
ج2: 1022) بــا ایــن تفاصیــل بــه نظــر نگارنــدة ایــن ســطور بایــد ضبــط اصــل را در متــن 

ــت. نگاه داش
بیت 132: اگر سام پور فرامرز توست        نه او نیز فرزند با ارز توست

باید پس از مصرع دوم عالمت سؤال بیاید. 
بیت 339:

ز بدمســتى آن پیــل هر دو بــه چنگ (؟)نــدارد بــه چــوب و درخــت و بــه ســنگ
ظاهراً ضبط صحیح بیت چنین باید باشد:

ــه ســنگ ــه چــوِب درخــت و ب ــدارد ب ز بدمســتى آن پیــل هــر دو بــه  جنــگن
یعنى فیل از بدمستى، از جنگ درخت و سنگ هم باکى ندارد. 

بیت 460: یکى از پدر داشت سیپور نام         یکى نیز قمهور فرخنده کام
ــیپور»  ــیپور» و «س ــبپور»، «ش ــاى «ش ــه گونه ه ــن واژه ب ــده: «ای ــى آم در پاورق
ــه  ــارى، 1397: 216) باتوّجه ب ــم». (مخت ــر را آوردی ــط اخی ــا ضب آمده اســت؛ در همه ج
ــه نظــر درســت  ــزرِگ ارژنــگ  شــاه «ســیپور» اســت (بیــت 400)، ب ــام پدرب این کــه ن
نمى رســد کــه نــام فرزنــد او هــم ســیپور باشــد. هرچنــد شــبیه بــه این گونــه 
نام گــذارى در برخــى متــون حماســى از جملــه کوش نامــه دیــده مى شــود کــه 
نــام پــدر و پســر هــر دو «کــوش» باشــد کــه آن هــم البّتــه نــادر اســت، اّمــا شــباهت 
ــن  ــدة ای ــه چشــم نگارن ــون حماســى فارســى ب ــره در مت ــزرگ و نبی ــذارى پدرب نام گ

ســطور نیامده اســت.
بیت 1448: به بهزاد شیرافکن آواز داد     که زى قلعه درتاز مانند باد

ــا  ــرو و ... اّم ــد: ب ــزاِد شــیرافکن مى گوی ــه به چنیــن تصــّور مى شــود کــه شــهریار ب
ــیرافکن آواز داد».  ــزاد، ش ــه به ــت: «ب ــن اس ــح چنی ــط صحی ــت و ضب ــه نیس این گون

ــد: ــتر مى گوی ــه پیش ــت، چنان ک ــزاد اس ــر به ــرادر بزرگ ت ــیرافکن ب ش
مــن ز  مهتــر  هســت  یکــى  جهانجــوى و شــیرافکن و صف شــکنبــرادر 

ــ ــ  ــ  ــــ   ــ  ــ  ــ   



350189

ــــ ۷  ۸   ،  
۱۳۹۸ ـــ    

بیت 1519:
بــارچو دشــمن به دســت آیدت ِکــش به دار بــه  آرد  پشــیمانى  گرنــه  و 

بــه نظــر کســرة «کــش» زایــد اســت، چــون «ُکــش» هــم در این جــا وجهــى دارد. 
بهتــر اســت ایــن حرکــت حــذف شــود. 

بیت 4825:
ــام جــدا از پــدر پــور و دختــر ز مــامکننــد اصفهــان را ز کیــن قتــل و ع

«قتــِل عــام» صحیــح اســت و الزم نیســت غلــِط ســراینده و عامیانــه  بــودِن کالم او که 
بســیار ناچیــز هــم اســت، در متــن نــگاه داشــته شــود و بهتــر اســت، در مقّدمــۀ کتــاب به 
ایــن مــوارد اشــاره شــود. «هفت خــوان» هــم کــه در ابیــات زیــر آمــده، بهتــر اســت در 

متــن «هفت خــان» ضبــط شــود و در مقّدمــۀ کتــاب بــه آن اشــاره شــود:
بیت 3039 و 3040: 

زر زال  رســتم  آن  مــن  بــه مــردى شــد از هفت خــوان ره ســپرنیــاى 
ــ ــ   ــ  ــــ  ــ  ــ  ــ   

در بیت 6360 هم آمده:
ــن ــوران زمی ــه ت ــد ب ــش آی ــنز هفت خوان ــه کی ــد ب ــدر درآی ــن دژ ان ــه رویی ب

و در بیت 11487:
بى ســپاهســوى هفت خــوان آمــدم کینه خــواه مازنــدران  مــرز  بدیــن 

همچنین گاهى در متن تکرار حرف واو را مى بینیم:
بیت 5290: ز مرد و زن شهر تا سى هزار        ز پیران و وز کودك شیرخوار

بیت 6170: 
ــژاد ــه دارى ن ــه و وز ک ــت چ ــه نام ــه آییــن و دادک ــدم ب ــو ندی ــه چــون ت ک

بیت 8420:
گردن کشــانبســى گشــت و وز رخــش جایــى نشــان ســپهدار  آن  ندیــد 

بیت 10380:
یــادگاربــه لهراســب گفتــا کــه اى شــهریار شــهان  وز  و  جهان دیــده 

در بیت 7786 صورت صحیح هم دیده مى شود:
نشان داد گفتى ز جاى جحیم      ز بس بوى مردار وز خون و ریم

ــود و در  ــط ش ــاى «و وز»، «و از» ضب ــن به ج ــه در مت ــت ک ــر اس ــب بهت به این ترتی
مقّدمــۀ کتــاب بــه ایــن مــوارد اشــاره شــود.

بیت 5179: چرا سر ز پیمان ما تافتى       بر شاه لهراسپ بشتافتى
کى خســرو از زال شــکوه مى کنــد کــه چــرا نــزد لهراســب نرفتــى؛ پــس «نشــتافتى» 

ــت.  صحیح اس

شهریارى از دیاِر هند و سند
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بیت 6321: سپهبد بدانست که ایرانیان      سرشان بود زیر بند گران
«سرانشان» صحیح است.

بیت 6370: یکى نامه فرمود ارجاسپ شاه       ببردش زى پهلوان سپاه
«ببرد[ن]ش» صحیح است.

بیت 8654: نشیمن سپهرت به زینت بود         درخشان قمر در نگینت بود
نشیم درست است. یعنى نشیِم سپهر، به زیِن تو باشد. 

بیت 9203:
آوردگاه در  گــردم  کشــته  همــان ســوى هنــد [تــو] برکــش ســپاهاگــر 

ــد  ــود چنیــن ضبــط مى کــرد: «همــان[ا] ســوى هن ــر نب وزن مغشــوش اســت. بهت
برکــش ســپاه»؟

بیت 10494: دل امروز دادم گواهى بد       که شاهى به لهراسپ گفتم سزد
باید «آن روز» باشد. 

بیت 10675:
ســپهر گــردان  خداونــد  ــرســپاس  ــا زرد چه ــوى را ب ــدم جهانج ــه دی ک

حــرف «را» زائــد اســت و فیــروِز طــوس درحالى کــه رنــِگ رخســارش زرد شده اســت، 
مى گویــد: خــداى را ســپاس کــه بــا چهــرة زرد، تــو را [کــه مایــۀ نجاتــم هســتى] دیــدم.

سهوهاى امالئى
در ســرنویس صفحــۀ 214 آمــده: «... بــه شــهریار بــر زوى و ...». «بــرزوى» صحیــح اســت 

و بایــد فاصلــه حــذف شــود. 
بیت 5689:

رانــد تیــغ  او  کمــرگاه  بــر  ــدچنــان  ــاره مان ــر ب ــر ب ــرك ب ــاره ت ــه یک ب ک
معناى مصرع مفهوم نیست.

بیت 8034: چو رایت چنین است از روزگار         مرا رفته باید به سوى شکار
«رفت» صحیح است. 

بیت 8084: بگویم ببندد بر باره تنگ      بیایند با گرد فیروزچنگ
«ببندند» صحیح است.

بیت 9194: چنین پهلوانى که من دیده ام           ز گردان کشان هیچ نشنیده ام
«گردن کشان» صحیح است.

بیت 10411: که از تخته بندند پل استوار       که تا لشکر از آِب آرد گذار
کسرة «آب» زائد است. 

نمایۀ نام ها
ــر  ــوارد زی ــه م ــه ب ــه از آن جمل ــود ک ــده مى ش ــا دی ــۀ نام ه ــهوهایى در بخــش نمای س
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اشــاره مى شــود:
ــد)،  ــم مى افکن ــه طلس ــهریار را ب ــه ش ــرى ک ــادو» (جادوگ ــه ج ــاى: «مرجان نام ه
«نّصــوح» (از پهلوانانــى کــه در ماجــراى نبــرد ارژنــگ شــاه ســرند و هیتــال بــه دســت 
نقــاب دار زردپــوش (دالرام) کشــته مى شــود)، «رنجــان» (زنگــى اى کــه شــهریار در خــان 
هفتــم او را مى بنــدد، ســپس او را آزاد مى کنــد و رنجــان بنــدة او مى شــود)، «تســلیم» 
(پادشــاه زرنــگ) و «بیدپــاى برهمــن» (برهمنــى کــه بــه دســتور تســلیم  شــاه فرامــرز را 
ــا نیامده اســت.  ــۀ نام ه ــد) در نمای ــو کن ــع مضــراب دی ــا دف ــرد ت ــه شــهر زرنــگ مى ب ب

نام هاى مشترك در بخش نمایۀ نام ها از هم تفکیک نشده است. ازجمله:
نام «اردشیر» که یکى پسر بیژن است و دیگرى پاسباِن هیتال شاه.

نام «طهماسپ» که هم نیاى لهراسب است و هم برادر ارجاسب.
نام «شیرویه» (پهلوان جمهورشاه) و «شیرویه» پسر بیژن.

مصّحــح محتــرم «کنارنــگ» را نــام خــاص گرفتــه و در بخــش نمایــۀ نام هــا 
آورده اســت. کنارنــگ بــه معنــاى مرزبــان اســت و در ایــن بیــت مشــّخص اســت کــه نــام 

خــاص نیســت:
کنارنِگ هیتال با شش هزار        بیامد برآمد غو گیر و دار (بیت 661)

ــاه»  ــت. «مهرش ــخصى نیس ــام ش ــده، ن ــا آم ــۀ نام ه ــه در نمای ــران» ک ــام «مه ن
پســر انکیــس  شــاه اســت کــه مشــّخص نیســت، چــرا در ایــن بیــت «مهــران» خوانــده 

شده اســت:
پس آگاهى آمد به انکیس شاه        که شد کشته مهران هنگامه خواه (بیت 8781). 

ــده  ــه نگارن ــود ک ــده مى ش ــا دی ــۀ نام ه ــن نمای ــم در ای ــرى ه ــاى دیگ بى دّقتى ه
ــام «بانوگشســب» در صفحــۀ 744 هــم آمــده،  ــه این کــه ن ــه آن هــا نپرداخــت. ازجمل ب

ــت. ــر شده اس ــات 432 و 482 ذک ــا صفح ــا تنه ــۀ نام ه ــش نمای ــه در بخ درحالى ک

نتیجه گیرى
در ایــن مقالــه بــه برخــى از شــباهت هاى شــهریارنامه و شــاهنامۀ اســدى اشــاره شــد و 
چنــد شــاهد دربــارة قرابــت مکانــى محــّل ســرایش ایــن دو منظومــه (هنــد) ارائــه شــد. 
بــه نظــر نگارنــده «مختــارى» از داستان ســرایان اصفهــان بــوده کــه در دورة صفــوى بــه 
ــا  ــردازد. وى در همان ج ــى مى پ ــه قّصه گوی ــد ب ــار هن ــد و در درب ــفر مى کن ــد س هن
شــهریارنامه را بــه تقلیــد از ســایر منظومه هــاى حماســِى رایــج تــا آن زمــان مى ســراید 
و بعدهــا نســخه هاى آن بــه دســت ایرانیــان مى رســد و بــه دلیــل آن کــه تصــّور بــر ایــن 
ــاً در قــرون پنجــم و ششــم هجــرى ســروده شــده اند  ــوده کــه ایــن منظومه هــا عموم ب
ــوى» اســت، ایــن  ــارِى غزن ــرون مى شناســند، «مخت ــارى اى کــه در ایــن ق ــا مخت و تنه
ــح  ــارة تصحی ــنهاداتى درب ــده پیش ــه نگارن ــد. در ادام ــه او نســبت مى دهن ــه را ب منظوم

ــا را گوشــزد کرده اســت.  ــۀ نام ه ــد افتادگــى در بخــش نمای ــرده و چن ــه ک متــن ارائ

شهریارى از دیاِر هند و سند
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پى نوشت
ــفى (1385)  ــح یوس ــه تصحی ــو ب ــاع آیدنل ــت و ارج ــط شده اس ــقت» ضب ــى «عش ــح یغمای 1. در تصحی

ــت. ــۀ 332 اس صفح
2. طبــق روایاتــى (انجــوى شــیرازى، 1363، ج3: 26و 27) و (صداقت نــژاد، 1374: 18و 19) گــودرز پســر 
کاوة آهنگــر و بــرادر قــارن اســت. طبــق روایــت شــاهنامۀ نّقــاالن (زریــرى، 1396، ج1: 433- 432) گــودرز 

پســر قــارن و نــوة کاوه اســت.
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