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 یشاهنامۀ فردوساز  یتیب در یتأمل
 یمحسن صادق

 گروه زبان و ادبیات فارسی –استادیار دانشگاه پیام نور 

 صفورا صحراگرد

 کارشناس ارشد پژوهش هنر ـ دبیر آموزش و پرورش

 چکیده

معنی و مضمون یکی از ابیات این  بررسی این مقاله، به. ستترین آثار ادب حماسی ایران و جهان اشاهنامۀ فردوسی، یکی از مهم

را تهمینه در اوایل داستان رستم و  «نیارد به نخچیر کردن شتاب /برهنه چو تیغ تو بیند عقاب»: این بیت. کتاب اختصاص دارد

های مختلف این بیت با ضبط های شاهنامه، فعلها و به تبع آن، چاپنویس در دست .آورد ستایش رستم بر زبان می سهراب، برای

دلیل این با یکدیگر اتفاق نظر دارند و  «به سوی نخچیر نرفتن عقاب»پژوهان در خصوص علّت با این حال، شاهنامه. شوددیده می

یت و ب تحلیل واژگانیتحقیق در مضامین پهلوانی شاهنامه، این مقاله، با در این میان، . دانندمی کشته شدناز  عقاب امر را ترسِ

ۀ نتیجاز سر ترس نیست بلکه که به شکار نرفتن عقاب،  دهدنشان میعربی،  - ذکر شواهدی از شاهنامه و ادبیات ستایشی فارسی

زیرا او با کشتن  .نیازی به شتاب برای شکار نیست کشد،اعتماد استوار او به این تجربه است که وقتی رستم، شمشیر برمی

 .سازدرا فراهم میخواران  گوشت غذای ،بداندیشان

 .داستان رستم و سهراب، شاهنامه، شتاب آوردن، عقاب :هاکلیدواژه

 مقدمه. 4

گذرد تهمینه، دختر میزبان، برای پاسی از شب که می. شوددر اوایل داستان رستم و سهراب، رستم میهمانِ شاه سمنگان می

 : گشایدگونه لب به سخن میگوید و آنگاه در ستایش میهمان اینیابتدا از یکتایی و پاکی خود م .آیددلربایی به بالین رستم می

 کسی هر از افسانه بکردار

 پلنگ و نهنگ و شیر دیو و از که

 شوی توران به تنها تیره شب

 چنگ به بیند تو گرز که گه آن هر

 عقاب بیند تو تیغ چو برهنه

 

 بسی داستانت همی شنیدم 

 چنگ تیز چنین هستی و نترسی

 بغنوی هم و مرز انبر بگردی

 پلنگ  چنگ و شیر دل بدرد

 شتاب کردن نخچیر به نیارد

 (429: 2،د 4983فردوسی،)               

آغازین مصراع دوّم  ةهای معروف شاهنامه، درضبط واژها و به تبع آن، چاپستنویسد. بیت پایانی استة ، دربارسخن ما در این مقاله

 . این بیت، با یکدیگر اختالف دارد

/ قمری 736دستنویس دارالکتب قاهره مورخ ] 1ق نیز و [میالدی 4247/ قمری 644ملی فلورانس مورخ  ۀکتابخاندستنویس ]ف

ۀ کتابخاندستنویس ] س، [میالدی 4276/ قمری 673بریتانیا در لندن مورخ  ۀکتابخاندستنویس ]ل .«نسازد» ،[میالدی 4934

/ قمری 799عمومی دولتی لنینگراد مورخ  ۀکتابخاندستنویس ] لن، [میالدی 4991 /قمری 794طوپقاپوسرای در استانبول مورخ 

دانشگاه لیدن مورخ  ۀکتابخاندستنویس ] لی، [میالدی 4944/ قمری 744دستنویس دارالکتب قاهره مورخ ] ق، [میالدی 4999

پاپ  ۀکتابخاندستنویس ] و، [دیمیال4444/ قمری 844ملی پاریس مورخ  ۀکتابخاندستنویس ] پ، [میالدی 4497/ قمری 841

، [میالدی 4448/ قمری 832دانشگاه اکسفورد مورخ  ۀکتابخاندستنویس ] آ، [میالدی 4444/ قمری 848در واتیکان مورخ 

/ قمری 844بریتانیا در لندن مورخ  ۀکتابخاندستنویس ] 9ل، [میالدی 4483/ قمری 834دولتی برلین  ۀکتابخاندستنویس ]ب

-ۀ کتابخاندستنویس ] 1ل .«نیارد» [قمری 319طوپقاپوسرای در استانبول مورخ  ۀکتابخاندستنویس ] 1سو  [میالدی 4498

 .«نشاید» [میالدی 4486/ قمری 834بریتانیا در لندن مورخ 
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، (446: 2، ج4984)های کزازیهای معروف شاهنامه راه نیافته، در چاپبه چاپ [شایسته نیست]= «نشاید»در این میان، ضبط 

به متن برده شده  ،«نسازد»ها، ترین نسخهضبطِ قدیمی( 33: 4982فردوسی،)و جوینی  (463: 4، ج4984فردوسی،)دبیرسیاقی

و ( 248: 4،ج4986فردوسی، )، مسکو (94: 4،ج4963فردوسی، )، رمضانی(927: 2،ج4963فردوسی، )ژول مول ایهپدر چا. است

 .ضبط برتر دانسته شده است «یاردن»نیز  (429: 2،د 4983فردوسی،)خالقی مطلق 

 :پیشینه تحقیق. 2

دانسته  و  به بیان معنی همین واژه ( جرأت داشتن)= «یارستن»را در این کاربرد از مصدر « نیارد»، نامه سهرابسوکیاحقی در 

 .(73: 4968یاحقی،)است بسنده کرده

... نیارد// برهنه بیند[ را]عقاب تیغ تو ( چون)چو = یغ تو بیندبرهنه چو ت»: در معنی این بیت آمده است ،رستم و سهراب ۀمغمنادر 

بی )یعنی چون عقاب تیغ تو را برهنه . شودکمابیش در شعر دیده می« شتاب آوردن». کند، عجله نمی(آوردنمی)شتاب نیارد: شتاب

 .(76: 4988انوری، -شعار) «ماندبیند، از شکار کردن باز می( غالف

وقتی که عقاب، شمشیر برهنه تو را ببیند از ترس و وحشت به خودش جرئت شتاب »: آورده استی این بیت ی در معنفال  قهرود

 .(443: 4934فال  قهرودی،  )«کردن در شکار را نمی دهد

از آسمان هنگامی که تو شمشیر را از غالف بیرون بکشی و عقاب آن را ببیند  .آوردنمی: نیارد»: نویسدطاهری مبارکه در این باره می

شتاب، کنایه از ترس است و تیغ برهنه نیز کنایه از شمشیر ... نیارد. آوردکند و شتاب نمیبرای شکار کردن در روی زمین عجله نمی

 .(32: 4986طاهری مبارکه، ) «آهخته است

 .(33: 4982جوینی،)«استچون عقاب تیغ تو را برهنه ببیند از ترس در جائی که نشسته است برنخواهد خو»:آن است که بر جوینی

سرور )«ماندرا برکشیده از نیام ببیند از شکار کردن باز می زمانی که عقاب تیغ تو»: گویدسرور یعقوبی در مورد معنی این بیت می

 (.433: 4984یعقوبی،

را نابود سازد ببیند با اگر عقاب شمشیر تو را که از نیام برآمده است تا دشمن »: بیت را این گونه معنی کرده استرستگارفسایی 

کند که به شکار بپردازد، آنکه در هواست و خود قدرت شکار پرندگان را دارد، از بیم کشته شدن به وسیلۀ شمشیر تو جرأت نمی

: تابنیارد ش// یارا ندارد، توان ندارد، سوم شخص مفرد مضارع التزامی: نیارد. کند تا تیغ تو در نیام برود و آنگاه شکار کندصبر می

 .(4989:37رستگارفسایی،)«کندجرأت شتاب برای شکار ندارد، برای شکار شتاب نمی

و قد بلغتنی علی لسان السمر أحوالک و أحادیث »: ، این بخش از داستان را این گونه خالصه کرده استالشاهنامهدر  بنداری

من از زبان »(. 492: 4339بنداری،)ق الحمیدهو ذکرت ما اختص به رستم من الحالل الشریفه و االخال. رجولیتک و شجاعتک

 (.411: 4981، بنداری)«امگویان احوال تو و حدیث مردانگی و دلیری تو شنیدهافسانه

 بحث. 1

، هرچند در ضبط و تعیین فعل شود که شارحان داستان رستم و سهرابگفته، این نتیجه حاصل میاز بررسی مطالب پیش    

هی در گرونظر . دانندمی کشته شدنرا ترسِ از « نرفتن عقاب به سوی نخجیر»علّت دارند، ولی به اتفاق،  مصراع دوم با هم اختالف

به تصریح از این امر  و سرور یعقوبی هر چند انوری -شعار: امّا برخی دیگر، نظیرِاست  شده با صراحت و قطعیت بیاناین خصوص 

به « نتوانستن»، و این که این فعل در زبان فارسی به معنی«بازماندن»پیشوندی  علبه استفاده آنان از فبا توجه ولی  کنندیاد نمی

 .  دانست هم عقیدهل توان این شاهنامه پژوهان را نیز با گروه اوّمی رودبه کار میهر سبب وجود مانع، 

 : خی ابیات دیگر شاهنامه، نظیری برامشابهت مضمون آن با محتو ۀپایبر به ظاهر، شارحان داستان رستم و سهراب، این بیت را 

 سواریست گردافکن و شیرگیر

 

 عقاب اندر آرد ز گردون به تیر 

 (27: 3،د 4983فردوسی،)          

 . انداین گونه معنی کرده

به این  ، امّا بایدی دارند تردیدی نیستآورمهارت شگفت مندی وتوان، شکار پرندگان تیز پرواز در این که پهلوانان متون حماسی در

از طریق مقایسه بیت مورد نظر از داستان رستم و . پذیردصورت میخصوص ابزار مرزمبا این هنرنمایی  توجه داشت کهنکته نیز 

پرندگان پهلوانان با تیر  کهیابیم اختصاص دارد درمیپهلوانان  این ویژگیبیان که به توصیف یا  ابیات دیگریسهراب، با بیت اخیر و 
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 از این رو،. ، امّا در بیت مورد نظر، رستم، شمشیر در دست دارد و قاعدتاً شمشیر، ابزار از پای درآوردن عقاب نیستنندکرا شکار می

برای تحلیل درست  ،به همین سبب .ارتباط روشن و آشکاری ندارد ،مهارت پهلوانان در شکار پرندگان مضمون این بیت با مضمونِ

 .از پهلوانان باشیم کاری دیگریباید در پیِ شناسایی ویژه« نرفتن عقاب به سوی نخجیر»و « شمشیر برکشیدن رستم»ارتباط بین 

 :از آن جمله است، تواند در این خصوص راهگشا باشدشود که مییافت می در شاهنامه ابیات دیگری

گیو . د و کوه هیزم را به آتش بکشدبرو رودکاسجوید که به ، پادشاه ایران زمین پهلوانی را می«داستان عرض کردن کیخسرو»در  -

 :گویدداند و میاین مهم را کار خود می

 این شکار منست: همان گیو گفت

 

 برافروختن کوه کار منست 

 

 اگر لشکر آید نترسم ز رزم

 

 رزم اندرون کرگس آرم ببزمه ب 

 (46: 9،د 4983فردوسی،)            

 

وی در ابتدای این نامه در . نویسدای مین شر  عاشقی خود به رودابه، برای سام نامه، زال برای بیا«پادشاهی منوچهر»در بخش  -

 :گویدهای پدرش میتوصیف بزرگی

 چماننده دیزه هنگام گرد

 

 کرگس اندر نبرد ةچرانند 

 (213: 4،د 4983فردوسی،)             

سپاه ترکان برای به دست آوردن درفش . داندرفش کاویانی میهومان نیروی ایرانیان را در د« داستان فرود سیاوش»در قسمتی از  -

 :در ادامه آمده است. نهدروی می« دار، بیژنبه سوی پرچم

 کمان را به زه کرد بیژن چو گرد

 

 بریشان یکی تیرباران بکرد 

 

 سپه را به تیر از برش دور کرد

 

 همی گرگ درنده را سور کرد 

 (87: 9،د4983فردوسی،)             

یا خود پهلوان برسبیل مفاخره از  شوند،از صفات دیگری که پهلوانان به آن ستوده می کیه یشود کبا دقت در این ابیات آشکار می

 . است گوشتخواران کند، فراهم آوردن توشه برایآن یاد می

 :جمله استآن از . شودیده میدر ادبیات ستایشی فارسی و عربی نیز  در مد  پادشاهان دافزون بر شاهنامه،  این مضمون،

 نبوده کرکس و روباه را پس از رستم

 

 به راه کوته و دشوار چون تو مهماندار 

 (479: 4947، ابوالفرج رونی)        

ها به مثل تو های آسان و سخت کشتار نکرده است که از الشخورها و روباهتو در راه ةیعنی بعد از رستم دستان هید کس به انداز»

 (.447: همان)«رائی نموده باشدپذی

 :ستاید، ممدو  را به سبب داشتن این ویژگی میتوصیف شکار سلطانة سیستانی نیز در قصیدفرخی 

 ور کنون جوید همای از روی آن دشت استخوان  گر کنون جوید عقاب از پشت آن کهسار گوشت

 (997: 4974فرخی سیستانی، )            

 :شودالدوله دیده مییز این مضمون در مد  سیفای از متنبی ندر قصیده

 یفَدِّی أَتَمُّ الطّیرُ عُمرا سِالحَهُ          نُسُور الفَال أَحداثُها والقشاعِمُ

 و ماضَرَّها خَلقم بغَیر مَخالبٍ            وَ قَد خُلِقَت أسیافُهُ والقوائِمُ

 (981: 4378متنبی، )                                                   

زیرا سال  وی آن قدر ]کنند؛ الدوله میخود را فدای سال  سیف -های پیر و جوان بیابانکرکس -کنند پرندگانی که عمر زیاد می»

اگر این کرکسان، بی چنگال [. دشمنان را کشته و رزق و روزی برایشان فراهم کرده که دیگر نباید زحمت شکار را به جان بخرند

الدوله با زیرا شمشیرهای سیف]الدوله آفریده شده است؛ که شمشیرهای سیفرسید؛ در حالیها نمیه شده بودند، زیانی به آنآفرید
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زاده نیری، رضایی هفتادری و حسن)«[کرداز مینیها را از رنج شکار بیکشتن دشمنان، روزی این پرندگان را فراهم نموده و آن

4989 :211.) 

 :توان این پیشنهاد را مطر  کرد که در بیتِیبر این اساس، م

 برهنه چو تیغ تو بیند عقاب

 

 نیارد به نخچیر کردن شتاب 

 (429: 2،د 4983فردوسی،)           

اعتماد استوار او  ۀاز داستان رستم و سهراب نیز دلیل نرفتن عقاب به سوی نخجیر، در امان ماندن از شمشیر رستم نیست، بلکه نتیج

-فراهم می گوشتخوارانرا برای و سور کشد با تن بداندیشان بساط بزم می تجربه است که وقتی رستم برای رزم شمشیر بر به این

 .سازد

 :گیرینتیجه. 9

با وجود . نویسان قرار گرفته استها مورد توجه شر بیش از سایر داستان های شاهنامه، داستان رستم و سهرابدر میان داستان 

ها طر  پیشنهادات ها محل تردید است و برای فهم بهتر آنشود که معنی ارائه شده برای آنداستان ابیاتی دیده می این، در این

مضمون  ،عربی -شواهدی از شاهنامه و ادبیات ستایشی فارسی ۀدر همین راستا، در این مقاله بر پای. رسدتازه ضروری به نظر می

مجدد قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که در کنار مهارت شگفت انگیز  هراب مورد بررسییکی از ابیات آغازین داستان رستم و س

گوشتخواران  آنان فراهم کردن غذا برای ۀاز پای درآوردن جانوران، یکی دیگر از خصوصیات برجست برای پهلوانان متون حماسی

نیارد به نخچیر کردن / برهنه چو تیغ تو بیند عقاب»»بیت توان این پیشنهاد را مطر  کرد که معنای درست بنابراین این، می. است

کند؛ زیرا نخچیر عجله نمی پیکار ببیند، برای به چنگ آوردن ةعقاب، رستم را شمشیر بر کشیده و آماد وقتی: گونه استاین« شتاب

 .  سازداو را فراهم می مطمئن است رستم با کشتن بداندیشان غذای

 منابع

 .سخن: ، تهرانفرهنگ روز سخن (.4989.)انوری، حسن

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: ، ترجمۀ عبدالمحمّد آیتی، تهرانالشاهنامه(.4981.)بنداری، فتح بن علی

 .الهیئه المصریه العامه للکتاب: ، به تصحیح عبدالوهاب عزام، قاهرهالشاهنامه(. 4371.)بنداری، فتح بن علی

 .انتشارات دانشگاه تهران: با تصحیح و توضیح، تهرانبرستم و سهرا(.4982).جوینی، عزیزاهلل

های ایرانی و مرکز پژوهش)مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی: بخش یکم، تهران های شاهنامه،یاداشت(.4983.)خالقی مطلق، جالل

 (.اسالمی

 .امیرکبیر: تهران فردوسی،آن با شاهنامه  ۀهای ایران باستان و مقایسمضامین حماسی در متن(.4988.)بزرگی، ژیالده

 .جامی: تهرانحماسۀ رستم و سهراب،(.4989).رستگارفسایی، منصور

مؤسسه انتشارات و چاپ : ، تهرانشر  گزیدة دیوان متنبی(.4989.)رضایی هفتادری، غالم عباس و حسن زاده نیری، محمد حسن

 .دانشگاه تهران

 .باستان: ی دامغانی، مشهدبه اهتمام محمود مهدو. دیوان(.4947.)رونی، ابوالفرج

 زوار: تصحیح و تحقیق و شر  پرویژ اتابکی، تهران کلیات،(. 4973)زاکانی، عبید

 .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی اراک: اراک،(رستم و اسفندیار -گزارش داستان رستم و سهراب)راز سپهر(.4984.)سروریعقوبی، علی

 .نشر قطره :تهران م و سهراب،غمنامۀ رست(.4988.)شعار، جعفر و انوری، حسن

شر ، نقد و تحلیل داستان از دیدگاه اساطیری، داستانی، زیباشناختی، و : رستم و سهراب(.4986.)طاهری مبارکه، غالم محمّد
 (.سمت)ها سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه: تهران واژگانی،

 .زوّار: سیاقی، تهران، به کوشش محمد دبیردیوان( 4974.)فرخی سیستانی

 .انتشارات و آموزش انقالب اسالمی: به تصحیح ژول مول، تهران شاهنامه،(. 4963.)فردوسی، ابوالقاسم
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گروه انتشارات : های نویافته، مصطفی جیحونی، تهرانتصحیح انتقادی، مقدمه تحلیلی، نکته. شاهنامه(. 4973.)فردوسی، ابوالقاسم

 .شاهنامه پژوهی

 .علمی: ، تهران4به کوشش محمّد دبیرسیاقی، ج. شاهنامه(. 4988.)القاسمفردوسی، ابو

 .هرمس: ، تهران4بر پایه چاپ مسکو، ج شاهنامه،(. 4986.)فردوسی، ابوالقاسم

 (.خاور ۀکالل)پدیده: ، تهران4به تصحیح محمّد رمضانی، ج.شاهنامه(. 4963.)فردوسی، ابوالقاسم

مرکز دائره المعارف بزرگ : ، تهران3و  9، 4،2به کوشش جالل خالقی مطلق،دفترهای  .شاهنامه(.4983.)فردوسی، ابوالقاسم

 (.های ایرانی و اسالمیمرکز پژوهش)اسالمی

 . سخن: تهران رستم و سهراب با مقدمه، تصحیح و تعلیقات،(.4934.)فال  قهرودی،غالمعلی

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : ، تهران 2ج امه فردوسی،نامه باستان، ویرایش و گزارش شاهن(.4984.)الدینکزازی، میرجالل

 (. سمت)هاانسانی دانشگاه

 .دارالمعرفه: بشر  ابی البقاء العکبری، بیروت. دیوان(.4378.)متنبی، ابی الطیب

 .توس: مشهد سوکنامه سهراب،(.4968.)یاحقی، محمدجعفر
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

