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 چکیده
های نخستین رسمیّت و رواج زبان فارسی  زبانی سده ترین آثار مفصلیکی از  شاهنامه

اعتماد از  قابل و اصیلبها حاوی شواهد  این گنجینۀ گران. دری پس از اسالم است

 مسائلعناصر زبان فارسی این دوره و دربردارندۀ کلیدهای بسیاری در گشودن 

متقابالً در این اثر به سبب . است ،فارسی میانه پیشینۀ آن، زبان فارسی دری وناشناختۀ 

کهنگی زبان آن، نکاتی هست که جز از طریق شناخت زبان فارسی میانه و سایر 

به سه واژۀ در این نوشتار . دریافت نیستند قابل ه و دورۀ باستانیی دورۀ میانها زبان

 یپرداخته شده و با استفاده از شواهد درون شاهنامهدر « پشیمان شدن»و « می»، «شاد»

ی باستانی ها زباناز  یاین اثر و نیز برخی شواهد سایر متون فارسی و همچنین قراین

ای برای توجیه  شده کمترشناختهمعانی متفاوتی برای دو واژۀ نخست و ساخت 

معنای . در زبان فارسی دری ارائه شده است مورد سومکاربردی خاص از 

صورت « می»واژۀ . است« برخوردارتوانگر و ثروتمند و »، «شاد»شده برای  پیشنهاد

در کاربردهای خاص از « پشیمان شدن»دانسته شده و « مغاک»اصیل فارسی میانۀ 
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 مقدّمه

زمان تا  استزبان فارسی از آغاز زمانی که از نخستین آثار آن در زمان هخامنشیان اطالع در دست 

ی ها زبانحال، زبانی است آمیخته بر پایۀ فارسی منشعب از ایرانی باستان و عناصری دخیل از 

ی ایرانی در این ظرفِ با گنجایی فراوان ریخته ها زبانهای تاریخی مفروض  متعددی که در دوره

ی گردد که های بسیار زبان میانجی همۀ اقوام اند تا زبانی مختلط حاصل آید که طی سده شده

تأثیرپذیری را در انواع متنوّعی از . آیند گسترۀ جغرافیایی و فرهنگی ایران به شمار می بخشی از

توان در  که الیۀ آوایی است می ها آنترین  تا مقاوم ،که الیۀ واژگانی استپذیراترین الیه 

به دلیل تحوالت شگرفی که این زبان در طول تاریخ از . های مختلف در این زبان نمونه آورد دوره

دهندۀ این زبان و نیز تعیین  عناصر تشکیلهر یک از یا دخیل بودن  شناخت اصیلسر گذرانده، 

امری دشوار و پیچیده این زبان  موروث ها و حتی گاه بازشناخت عناصر اصیل گیری دقیق مبدأ وام

های  گستردگی بیشتری نسبت به سایر الیه ها آننی و معانی تحقیق در الیۀ واژگا دانیم که می .است

های زبان نسبت به عناصر  تعداد واژهاز سویی عامل است؛  چندینمتأثر از  مسئلهاین . زبان دارد

ها دچار تأثیر و  تر و بیشتر از سایر الیه پیش  این الیه از دیگر سوتر است و  ها بسیار گسترده سایر الیه

کاربرد و یا متروک  ها و نیز کم تر بسیاری از واژه های کهن عدم دسترسی به صورت .گردد تغییر می

در آثار موجود از زبان فارسی در . اند بخشی از این عواملهای دیگر  با واژه ها آنو جایگزین شدن 

در متون و یا غالب  ها آن های بسیاری هست که یا به دلیل کاربرد اندکِ آن واژه های تاریخیِ دوره

از دید پنهان مانده است و  ها آندیگر  های یا صرف معانی ،ها آن های یا صرف شدن برخی از معانی

شده اکتفا  شناخته به همان معنا یا صرف ها آنر هنگام تفسیر عموماً شارحان و محقّقان این متون د

در این . متن مورد تحقیق خود را شرح کنندبه هر طریقی اند که با اتّکا به همان  و کوشیده  کرده

برای دو . «پشیمان شدن»و « می»، «شاد»: پرداخته شده است شاهنامهنوشتار برای نمونه به سه واژه از 

پشیمان »فعل . پیشنهاد شده است شناختیم، نسبت به آنچه تاکنون می مورد نخست معانی متفاوتی

و برخی دیگر از متون فارسی در  شاهنامهخاص، در  های معنایی نیز به دلیل داشتن مؤلفه« شدن

ساختاری خاص و نادر صرف شده است که در ادامه بدان  کنار صورت صرفی معمول و رایج، در

 .پرداخته خواهد شد

 شاد
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همین معنایی که امروزه  و آن را به است -š(iy)ātaی اوستایی و فارسی باستان ها زباناین واژه در 

؛ 400-401: 0721؛ کنت 0709: 0790 بارتلومه) اند دانسته، شناسیم از آن در زبان فارسی می

این واژه با همین تلفظ و معنای امروزی به  و پهلوی اشکانی فارسی میانهدر . (442: 4104اشمیت 

کنار در سغدی اما در  šāt. (404: 4114مایسترارنست  ؛ دورکین72: 0770مکنزی )کار رفته است 

: 0424؛ قریب 079بند ، 41: 0724 گرشویچ) هستنیز « ثروتمند و توانگر»معنای  بهمعنای مذکور 

  صورت بهدر تخاری نیز این واژه . است« ثروتمند و توانگر»به معنای تنها  ختنیدر  -tsāta و (471

śāt(e) در همین معنای اخیر است و در ارمنیšat  بسیار»به معنای ی ایرانی است و ها زباندخیل از »

را  šāiti ،های ختنی و سغدی و ارمنی با استناد به صورتبیلی (. 049: 0777بیلی )به کار رفته است 

 ، صفت(0712-0717: 0790) مه پیشتر آن را مصدر دانسته بودکه بارتلدر بند ششم یشت هفدهم 

 (.42-47: 4117چونگ . ؛ نیز نک4داشت و یاد 4: 0744)شناخته است « توانگر»معنای به 

در فارسی دری هم « شاد»دهند که  چنین نشان می شاهنامهآمده از  دست های به برخی از نمونه

ترین شاهدی که نگارنده یافته است در داستان  قطعی. داشته است« توانگر و ثروتمند»معنای 

دیدن خواستۀ بسیاری که بوزرجمهر سری پس از و کسری است که در آن ک «دار مایه» فروش موزه

 گر به وام گرفته بود، از کفش

 پس که یزدان سپاس چنین گفت از آن

 دوز که در پادشاهی یکی موزه

 که چندین درم ساخته باشدش

 

 شناس مبادم مگر پاک و یزدان 

 فروز برین گونه شادست و گیتی

 مبادا که بیداد بخراشدش

 (7/449: 0499فردوسی )                      

و با پذیرش  مرجّح است« شاد»برمعنای معمول « ثروتمند»در بیت دوم از ابیات باال قطعا معنای 

در بیت « خواسته»به « شادی»عطف  ،مورد دوم از شواهد. گردد تر می تر و منطقی آن بیت مفهوم

س، تهمتن آنچه آمدن رستم و سیاوش به درگاه کاو که در هنگام است زیر از آغاز داستان سیاوش

 گردد و  و به همراه سیاوش روانۀ پایتخت می آوردههم  و نیز آنچه را نداشت فرادر گنج داشت 

 جهانی به آیین بیاراستند

 همی زرّ  و عنبر برآمیختند

 جهان گشت پر شادی و خواسته

 

 چو خشنودی نامور خواستند 

 ز گنبد به سر بر همی ریختند

 در و بان هر برزن آراسته

 (4/412: همان)                              
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نمونۀ دیگر . وجه چندانی نخواهد داشت« ثروت و خواسته»در اینجا نیز معنای معمول در برابر 

 بیند و هایی می کید، پادشاه هند، در ده شب خواب. در داستان لشکر کشیدن اسکندر به هند است

بیند که دو سر داشته و هر آنچه  خواب شب هفتم چنین است که او اسبی را چمنده در دشتی می

 :کند که مهران خردمند این خواب را چنین تعبیر می. خورده است می ،گیاه در آن دشت بوده

 زمانی بیاید که مردم به چیز

 یی نه درویش یابد ازو بهره

 جز از خویشتن را نخواهند و بس

 

 د و سیری نیابد بنیزشود شا 

 یی  گر شهره پژوهی و نه دانش

 کسی را نباشند فریادرس

 (02-9/07: همان)                          

سیری »و « شاد شدن به چیز»است؛ پس « مال و دارایی و خواسته»به معنی « چیز»دانیم که  می

نمونۀ دیگر در داستان زال و رودابه   .باشند« حریص بودن»همچنان و « ثروتمند شدن»باید « نیافتن

 : کند نویسد او را چنین توصیف می ای که به منوچهر می است که سام در نامه

 سوز به رزم اندرون زهر تریاک

 گراینده گرز و گشاینده شهر

 

 فروز به بزم اندرون ماه گیتی 

  ز شادی به هر کس رساننده بهر

 (0/440: همان)                          

شود؛ اما با در نظر  ارتباطی بین دو مصرع این بیت دیده نمی« شادی»با برداشت معمول از 

شود غنایم  در گشودن شهرها آنچه حاصل می که اینو توجه به « ثروت و خواسته»گرفتن معنای 

 .بخشیده است آید که منوچهر پس از گشودن شهرها غنایم را به سپاهیان می است، چنین برمی

همین مطلب را فردوسی در ماجرای در خواب دیدن دقیقی در مورد محمود غزنوی تکرار کرده 

 : است

 شهر شهنشاه محمود گیرنده

 

 ز شادی به هر کس رسانیده بهر  

: همان)                              

2/72) 

د و جالب آخذ البالو هو الشاهنشاه محمود »: اما ترجمۀ بنداری مؤید نظری که ما بر آنیم نیست

« رفتن بهرام گور به رسولی برِ شنگل هند»در داستان (. 41همان پانوشت )« السرور الی قلوب العباد

 :آورد نویسد در آغاز چنین می ای که بهرام به شنگل می در نامه
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 دهد بنده را (خداوند):  ز چیزی کجا او

 فزون از خرد نیست اندر جهان

 هر آنکس که او شاد شد از خرد 

 

 پرستندۀ تاج و دارنده را  

 فروزندۀ کهتران و مهان

 جهان را بکردار بد نسپرد

 (9/222: همان)                                  

از همۀ نعمتهایی که خداوند به کهتران و مهتران : مفهوم کلی این ابیات چنین است که

تر است و هرکه از این نعمت برخوردار و متنعّم گشت، در جهان بدی  بخشد، خرد فزون می

در برابر معنایی که ارائه شد رنگ « شادی» معنای معمول با این تعبیر در اینجا نیز. نخواهد کرد

 : شاعر چنین آورده است که. نمونۀ دیگر در انجامۀ مرگ گشتاسپ است .بازد می

 یکی دخمه کردندش از شیز و عاج

 بودش از رنج و از گنج بهرهمی 

 اگر بودن اینست، شادی چراست

 

 بیاویختند از بر گاه تاج 

 بدید از پس ناز و تریاک زهر 

 شد از مرگ درویش با شاه راست

 (2/497: همان)                               

دهد که  و فقر است، نشان می« دارندگی»در  ها آنقرینۀ شاه و درویش که تفاوت مشخّص 

و شاه  شدن مرتبط با این حوزۀ معنایی در ذهن داشته است و از طریق برابررا معنایی « شاد»شاعر از 

 .کرده است را بیان« ثروتدارایی و » درویش پس از مرگ، ناپایداری و گذرایی

آید، امّا در  برمی ها آناز « توانگر و ثروتمند»که معنای  هستابیات بسیار دیگری  شاهنامهدر  

« خوشحال»بر  شود، گونه که در شواهد باال دیده می قطعی یا الاقل آن این معنا ارجحیّتی ها آن

 : برخی از این شواهد از این قرارند.  ندارد

 شهنشاه گوید که از رنج من 

 

 همی خواهم از پاک پروردگار

 که درویش را شاد دارم به گنج 

 

 به خانه شد و بنده آزاد کرد

 

 مبادا کسی شاد از گنج من 

 ( 9/407: همان)                         

 که چندان مرا بر دهد روزگار

 نیارم دل پارسا را به رنج

 (             497/ 7: همان)                          

 بدان خواسته بنده را شاد کرد

 (2/471: همان)                               
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اگر همنشینی حتّی . ردیابی باشد قابل توان احتمال داد که این معنا فارسی هم می در آثار دیگر

از سورۀ  044در آیات « السّرّاء»در برابر های قرآن  در ترجمهرا « دستی و فراخ توانگری»و « شادی»

های آزاد مترجمان از واژۀ  حاصل برداشت( 4/221: 0474یاحقی )سورۀ اعراف  72عمران و  آل

نگارنده  .وجود دارند ،اطمینان بیشتری داشت ها آنکه بتوان نسبت به باز هم شواهدی  ،بدانیمعربی 

قراین حاکی از  ها آندست آورده که در ه هایی از دیوان شمس موالنا و نیز دیوان حافظ ب نمونه

 (ه شودبه معنای شاد در ارمنی توجّ)« فراوانی»و « ثروت و توانگری»توجه  این دو شاعر به معنای 

 :است «شاد»واژۀ 

 فلک ز مستی امر تو روز و شب در چرخ

 

 زمین ز شادی گنج تو خیره مانده و دنگ 

 (0/279: 0422موالنا )                            

رساند؛ اما وجود قراین  در مصراع نخست، شادی را در معنای معمول به ذهن می« مستی»قرینۀ 

شادی در معنای  که ایننخست . کنند را تأیید می« پرّی، انبوهیثروتمندی، »مصراع دوم معنای 

زمین، خود، نماد ثروتمندی و توانگری است و  که ایندیگر . مفهوم است معمول در این مصراع بی

به ماندن از سرور و فرح « خیره و دنگ»دلیلی برای  که اینسدیگر . خیزند ها از آن برمی همۀ ثروت

در برابر )اع، با به کار بردن ایهام در این مصرتوان انگاشت که شاعر  می گونه و این رسد نظر نمی

هاست، از بسیاری ثروت  چنین در نظر داشته که زمین که خود در بر دارندۀ همۀ ثروت( «مستی»

 .دهان فرو مانده است بر گنج تو انگشت

توجه داشته « ثروتمندتوانگر و »رسد که شاعر به معنای  در این دو بیت از حافظ نیز به نظر می

 :است

سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز 

 دست

 

 گر دیگران به عیش و طرب خرّمند و شاد

 

 گو بهر این معامله غمگین مباش و شاد 

                            (0427-0494: 0/412) 

 ما را غم نگار بود مایۀ سرور

 (0/204: همان)                                      

ویژه تکراری که در همنشینی  هنظیر حافظ در انتخاب کلمات در کاربردهای هنری و ب دقّت بی

، «سود»دهد که حافظ در گزینش و همنشین کردن  کلمات در این دو بیت وجود دارد نشان می
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در بیت دوم قصدی و تعمّدی « مایه»و « شاد»در بیت نخست و « شاد»و « معامله»، «مایه»، «زیان»

  .ایجاد کند« شاد»تا از طریق این همنشینی ایهامی نیز با  کوشیدهداشته و 

را در برخی ابیات « شادی»و « شاد»باز گشت و  شاهنامهتوان دوباره به  حال با این مقدمات می

مسائلی پرداخته که بیت به  یازدهدر  خطبۀ جلوس بهرامِ بهرام بخشی از در. کرد مشکوک بازبینی

 . همه مربوط به دارایی و خواسته است

کس که گشت ایمن، او شاد  هر آن  0

 گشت

 کو دلی راد داشت توانگرتر آن 4

 اگر نیستت چیز، لختی بورز 4

 را چیز نیست   مروّت نیاید، که 4

 آسان شوی چو خشنود باشی، تن 2

 نه کوشیدنی کو تن آرد به رنج  9

 ز کار زمانه میانه گزین 7

 چو خشنود داری جهان را به داد 2

 همه ایمنی باید و راستی  7

 چو شاهی بکاهی بکاهد روان 01

 وگر آز گیرد دلت را به چنگ 00
 

 غم و رنج با ایمنی باد گشت 

 درم گرد کردن به دل باد داشت 

 ند ارزچیز کس را ندار که بی

 همان چاره نزد کسش نیز نیست 

 وگر آز ورزی هراسان شوی 

 روان را بپیچانی از آز گنج

 چو خواهی که یابی به داد آفرین

 توانگر بمانی و از داد شاد 

 نباید به داد اندرون کاستی

 خرد گردد اندر میان ناتوان

 بماند روانت به کام نهنگ 

-9/471: 0499فردوسی )              

470) 

: همان)بینیم  می شاهنامهرا در جاهای دیگر « نیازی خواسته و توانگری و بی»و « ایمنی»مالزمت 

« شادی»در بیت نخست این ابیات  .(0442-0447ابیات   7/070 ؛0074بیت  7/022 ؛220بیت  4/94

« شادی»در تقابل با « توانگرتر»نشسته است و در بیت دوم صورت تفضیلی « توانگری»جای  به

جالب که . بیت سوم و چهارم به ضرورت فراهم کردن خواسته پرداخته است. نشانده شده است

 duš-arz: ای کوتاه به زبان فارسی میانه است ای از اندرزنامه جملهمصراع دوم بیت سوم یادآور 

ast kē xwāstag nē dārēd «0277 آسانا  جاماسپ)« بی ارزش است، کسی که خواسته ندارد :

و  (خرسندی= خشنودی):  سپس در ابیات پنجم تا هفتم از آزورزی پرهیز داده و به قناعت. (41

در مصرع دوم از بیت هفتم . توصیه کرده است( بین کوشش در کسب مال و آز)گزیدن راه میانه 
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است، نه متضاد « بذل و بخشش»منظور از آن که  آید چنین برمیهشتم  بیت ازو رفته « داد»سخن از 

کلمات کلیدی . همان معنای معمول را باید داشته باشد« شاد»بیت  این ع دوم ازادر مصر. «بیداد»

هستند؛ به این معنا که این ابیات در همان حیطۀ « آز»و « داد»، «ایمنی»هم و یازدهم همان نابیات 

تاکید بر این موضوعات قانع  هنوز از  شاعر، خود، ، گوییاند ابیات پیشین سروده شدهمفهومی 

 تصحیحدر میان بیت نه و یازده، بیت دهم به صورتی که در . بیند را نیازمند تکرار می ها آننشده و 

 (9/470: 0499) مطلق خالقیچاپ نخست و  (7/094: 0470) کزّازیو  (419: 0797) مول  ژول

با وارد  آمده «خرد گردد اندر میان ناتوان* بکاهد روان بکاهی/ چو شاهی به کاهی» صورت به

کزّازی در تفسیر این بیت . نظم درونی و منطقی ابیات را بر هم زده استدر این میانه « شاه» کردن

جناس سازد و با کاهد  این واژه با شاه جناس یکسویه در آغاز می ... .کاه »: چنین آورده است

: ر بیت پیشین یادی از آن رفته استای، د باز گرداند که به گونه« بیداد»توان به  را می« کاه». مزیّل

اگر شاهی بس اندک به بیداد بگراید و کاستی در داد بیاورد، روانش فرو خواهد کاست و خرد »

 (.944: همان)«« .وی در آن میان ناتوان خواهد گردید

چو شاهی »هایی که مصراع  نسخه» :گونه است ید تصحیح ایشان اینمطلق در تأی توضیح خالقی

اند، از این مصراع  ضبط کرده« تو شادی بکاهی بکاهد روان»را بصورت « به کاهی بکاهد روان

معنی این  ... .اند، چون کاهش شادی ربطی به کاستن روان ندارد  معنی ساخته زیبا یک مصراع بی

به »در این صورت به کاهی یعنی . را بکاهداندازۀ سر کاهی روان به  شاهی اگر: مصراع چنین است

 (.20-21: 0427مطلق  قیخال)« .گوییم می« یک سر سوزن»یا همین که امروزه « اندازۀ پر کاهی

خرد گردد / چو شادی بکاهی بکاهد روان»: این بیت در چاپ مسکو چنین ضبط شده است
مطلق به رغم حمایتی که از انتخاب خویش در  خالقی(. 400: 0792فردوسی )« اندر میان ناتوان

چاپ نخست نموده بود، در بازنگری و تصحیح مجدد خود این بیت را به همان صورتی که در 

 (. 404: 0474)چاپ مسکو آمده تغییر داده است 

ضبط تحت تأثیر جناسهای ( در چاپ نخست)مطلق   رسد که کزّازی و خالقی به نظر می

در توضیح . اند که به هر طریق ممکن آن را توجیه کنند اند و تالش کرده گرفته منتخب خود قرار

ارائه شده، چگونه این عبارت را به « به کاهی»کزّازی مشخّص نیست که با برداشتی که از عبارت 

( و نه بیداد)« داد»دهد که  این در حالی است که فحوای کالم نشان می. بازگردانده است« بیداد»

ای که این توضیح  اما مشکل اصلی. است و نه متضاد بیداد« بخشندگی»بیت پیشین است، که در 
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تنها  است و با چنین تفسیری عمالً جواب آنو  شرطدارد این است که این مصراع شامل دو جملۀ 

تفسیر . ماند آن میفاقد دارای فعل خواهد بود و دیگری ( بکاهد روان)= جملۀ جواب شرط 

از این ضبط هم به دلیل عدم ارتباط معنایی با ابیات پس و پیش و هم به دلیل مطلق هم  خالقی

اند، بحث در  معنا بودن جمله پذیرفتنی نیست و از آنجا که ایشان، خود، از آن نظر باز گشته بی

ضبط دیگر ایشان از این بیت دقیقا به همان دلیلی که ایشان در هنگام . گردد مورد آن منتفی می

معنا و  بی( «چون کاهش شادی ربطی به کاستن روان ندارد»)=   پیشین، در ردّ آن آوردهاثبات نظر 

 . اند، مشخّص نیست ربط بازگشته حال با چه توجیهی ایشان باز بر سر همین عبارت بی .مفهوم است

تواند در حل مشکل  می« دارایی، ثروت، توانگری»در معنای « شادی»باید دید که آیا  اکنون

زده بیت که به تمامی در مورد کارگشا باشد؟ با نگاهی دوباره به کلّیّت محتوایی این یا این بیت

روی و پرهیز از آزورزی  ملزومات آن و توصیه به میانهعات مربوط به کسب مال و ثروت و موضو

در معنای « شاد»در بیت نخست  که اینه به ز با توجو نیز تاکید بر بخشش و دهش است و نی

ای بازگشت به  این بیت به گونه. به کار رفته، در اینجا نیز باید با همین مفهوم روبرو باشیم« توانگر»

ارزی و  چیزی را عامل بی در آن دو بیت بی. موضوع ابیات سه و چهار است، با تعبیری متفاوت

ساز از دست  سبب را( شادی)=دارایی مروّتی و بیچارگی دانسته و در این بیت از دست رفتن  ال

رسد که  بر این اساس به نظر می. خوانده استضعیف شدن خرد کند و و فروکاستن و رفتن روان 

باشد « بکاهد»ارجحیّت دارد و واژۀ پس از آن هم باید فعل « شاهی»در این بیت بر « شادی»ضبط 

 .آمده است( ، پ، آ4، س4ک، ل)ها  که در تعدادی از دستنویس

 روانچو شادی بکاهد، بکاهد 
 

 خرد ماند اندر میان ناتوان 
 

، پذیرفتنی باشد، این پرسش آمد« شاد»برای واژۀ  شده در مورد معنای پیشنهاد اگر آنچه در باال

این معنا از  که اینپیگیری است یا  قابل شود که آیا در سابقۀ زبان فارسی هم این معنا مطرح می

کمتر ختنی به این واژه افزوده شده است؟ تا آنجا ی دیگری همچون سغدی و یا با احتمال ها زبان

شاهدی از کاربرد این واژه با این معنا تا کنون وجو نموده،  که نگارنده در متون فارسی میانه جست

های فارسی  در کتیبه« شاد» -šiyātaو « شادی» -šiyātiشاید بتوان احتمال داد که نیافته است؛ امّا 

دارایی و »تر و مرتبط با  نباشند و معنایی ملموس« فرح و سرور»معنایی باستان اختصاصاً در حوزۀ 

این فرض نیز ( نک باال) šāitiبا پذیرش نظر بیلی در مورد . داشته باشند« برخورداری و ثروت
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اهد و دالیل بیش از این هستیم که پرداختن به د؛ امّا برای اثبات آن نیازمند شوگرد تر می پذیرفتنی

 .طلبد مستقل میمجالی  ها آن

 می

 شاهنامهروزین فارسی شناخته و معروف است؛ امّا در در زبان کهن و ام« می»معنای معمول واژۀ 

آن گونه که مصححان ارائه  ،معنای بیت ،بیتی هست حاوی این واژه که با برداشت معمول از آن

بیت موردنظر در داستان جنگ مازندران . است شاهنامهسبک قبول و به دور از  قابلاند، غیر کرده

که خود  دهد او را امید و بیم می در آن و فرستدای به شاه مازندران می س نامهکاو. کاوس است کی

شاه . را تسلیم کند و اگر چنین نکند، همان بر سر او خواهد آمد که به ارزنگ و دیو سپید رسید

 :مازندران پس از خواندن نامه 

 پاسخ به کاوس کیفرستاد 

 مرا پایگه زان تو برترست

 ز هر سو که دارند زی جنگ روی

 بیارم کنون لشکری شیرفش 

 ز پیالن جنگی هزار و دویست

 از ایران برآرم یکی تیره خاک 
 

 که بی آبِ دریا بود تیره می 

 هزاران هزارم فزون لشکرست 

 سنگ اندرون رنگ و بوی هنماند ب

 خوش برآرم شما را سر از خواب 

 که بر بارگاه تو یک پیل نیست 

 بلندی ندانند باز از مغاک

 (442: 0474؛ 42-4/47: 0499فردوسی ) 

ها از این بیت بر اساس آنچه  ضبط نسخه. بارۀ بیت نخست از این ابیات استسخن در

 ،4، لی، پ، آ، ل4که گر آب دریا بود نیز می؛ س، لن، ق: ل: چنین است مطلق ثبت کرده این خالقی

: 4ل)ست می؛  که بی آب در جام تیره: آب می؛ و( با: پ)ست بی  که در جام تیره(: 4نیز لن)ب، 

همۀ این ابیات را  بنداری که تقریباً(. که بر: 4نیز س)ف، ق = ؛ متن(که کی آب دریا بود تیره می

مطلق در  توضیح خالقی(. 002: 0744بنداری )دقّت ترجمه کرده این مصراع را رها کرده است  به

« رود»در اینجا دریا به معنی . می بدون آمیختن آب دریا تیره است»: مورد این بیت چنین است

رسم این بوده که با . .. همان آب است که با می میامیختند حشو است و خواست از آب دریا

کنایه از « می ناب و نیامیخته با آب»می تیره یعنی ... . کاستند، آمیختن آب به می از غلظت آن می

گونه که با آمیختن آب با می بر روشنی آن که  یعنی همان. است« لشکر»و آب کنایه از « شاه»

تو که : به سخن دیگر. برد گردد، لشکر نیز پایگاه شاه را باال می صفت می خوب است افزوده می
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همچون  ای و من شاه مازندران با هزاران هزار لشکر کیکاوس هستی، بدون لشکر همچون می تیره

کزّازی هم که بیت را به همین صورت ضبط کرده، آن را (. 7/442 :0427مطلق  خالقی)می روشن 

استعاره است تمثیلی « تیره بودن می بی آب دریا»نماید که  چنان می»: گونه توضیح داده است این

نباشد و ابر اگر آب دریا : که از آن وابستگی گوهرین و بنیادین می به این آب خواسته شده است

شاه مازندران، . ای نیز فرا دست نخواهد آمد د داد و بادههآن را بر نگیرد، تاک انگور نخوا

گوید که هستیَش در گرو وی  دهد و او را می سان، کاوس را پاسخی درشت و دالزار می بدین

 (. 422-4/427: 0470کزّازی )ای روشن نیز در کار نخواهد بود  آب دریا باده است، آنچنان که بی

چون ابیات پس از آن در مورد همان موضوع تفاخر شاه  که این مصراع نیز هم مسئلهدر این 

نباید تردید  ،استدر قیاس با آنِ کاوس مازندران به افزونی سپاهیان و آالت و ادوات جنگیش 

از . رسد میبسیار دور از ذهن به نظر ، اند مطلق و کزّازی در این باب آورده کرد؛ اما آنچه خالقی

ها و اندرزهای  هایی مانند مجالس بوزرجمهر و یا خطبه آنجا که در این بخش بر خالف بخش

نبوده تا ناگزیر از چنین  ها و عبارت ها پادشاهان، شاعر در تنگنای برگرداندن لفظ به لفظ واژه

شاه  .از این باشد تر تر و صریح باشد، باید مطلب بسیار روشن ، آن هم تا این اندازه دیریاب،تعقیدی

با مثلی هر آنچه را پس از آن در نظر داشته، گفته است و آنچه پس از آن  مازندران در آغاز سخن 

مطلق و کزّازی از بیت و معنایی که  با خوانشی که خالقی. ده جز شرح و بسط همین مثل نیستمآ

گزینۀ دیگری که از . رائه کردان اتو تر از آنچه ذکر شد نمی تعبیری دقیقاند،  داشته« می»از واژۀ 

حذف گردد و پس از آن « آب»این است که کسرۀ اضافۀ  شود حاصل میتغییر خوانش  طریق

 :وقفی اعمال شود

 چنین داد پاسخ به کاوس کی

 

 که بی آب، دریا بود تیره می 

                              

تواند واژۀ  می مسئلهراهگشای این . بود خواهیم« می»با این خوانش، نیازمند تحلیلی متفاوت از 

، «سیاه»، «تاری»مانند  ها آنو مترادفات « تیرگی»« تیره» های در آثار ادب فارسی واژه. باشد« تیره»

 .است ای از بسیاری زیر نمونه ابیات. اند همنشین شده« مغاک»با  بسیار ،و غیره« ظلمت»
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 چهی بود زیرش چو تاری مغاک

 

 سوی آسمان نگریبه چشم همتش ار 

 

 دل در مغاک ظلمت خاکی فسرده ماند

 

تا کی این روز و شب و چند این مغاک و 

 تیرگی

 

 

 

 

 پر از زرّ رسته بیاکنده پاک

 (440: 0424اسدی طوسی )                     

 یکی مغاک نماید سیاه و ژرف چو چاه

 (427: 0442فرخی سیستانی )                   

 تابخانۀ باال برآورمرختش به 

 (472: 0472خاقانی )                          

 آن درخت آبنوس این صورت هندوستان 

: همان)                                           

441) 

فارسی دخیل  مشخصا باید در زبانγبه دلیل وجود واج  «مَغ»و صورت دیگر آن  «مغاک»واژۀ 

و چندین بار در  است -maγāو  -maγaصورت اوستایی این واژه . شرقی باشداز زبانی شمالی یا 

که ( زند)= در ترجمۀ فارسی میانۀ اوستا . (0004-0000: 0790بارتلومه ) وندیداد به کار رفته است

خط است که در  k نحرف دوم هما) mk صورت بهواژه  این ،بالطبع تحت تاثیر زبان مبدأ است

دستور هوشنگ جاماسپ ) خوانده شود maγباید نوشته شده و ( است γدهندۀ  اوستایی نشان

واژه بوده  این واژه وام ،دهد که الاقل در متون دینی این صورت نگارشی نشان می .(020: 0717

تحول طبیعی  .(44-44: 0797نک مکنزی در فارسی میانه  γبرای اطالع بیشتر از وضعیت ) است

توان تصوّر  می .باشد mayاین واژه باید در زبان فارسی میانه و به تبع آن فارسی دری غربی  جنوب

هایی که هم صورت اصیل بازمانده از فارسی میانه و هم صورت دخیل  کرد که در کنار جفت واژه

-ارج گریز؛-گریغ  :توان موارد زیر را آورد برای نمونه می)اند  اشکانی در زبان فارسی رواج یافته

مغاک و مَی ( و بسیاری دیگر پیام-؛ پیغام(در مُروا)مَرو -مَرو؛ مُرغ-پسر؛ مَرغ-باال؛ پور-ارز؛ برز

به فارسی رسیده باشند و یکی پرکاربردتر و دیگری مهجورتر به حیات خود ادامه داده هر دو هم 

یای بدون در: خواهد داشت رد بحث معنایی روشن و بدون ابهامدر این صورت بیت مو. باشند

و آالت و ادواتی که مراست، راه به سپاه چنین تو که کاوس شاهی بدون . تیره مغاکی است ،آب

« نه نیکو بود بی سپه شهریار»جایی نخواهی برد و قدرت مواجهه با من را نخواهی داشت، چه 

 (.74/ 0: 0499فردوسی )
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و یا آثار دیگری از  شاهنامه رود که این واژه جز این یک مورد در ابیات دیگری از انتظار می

متون فارسی وجود داشته باشد؛ اما احتماال به دلیل مهجور و متروک بودن آن کاتبان متون فارسی 

ملۀ حاوی آن دریغ جانشین کردن آن یا تغییر بیت و ج اند از هر جا متوجه معنای آن نشده

بوده است که به نحوی همان معنای گونه که در بیت مورد بحث نیز تالش بر این  اند، همان نکرده

با وجود این نگارنده شواهدی شعری یافته است که احتمال . شده را تأیید و تفسیر کنند شناخته

در  .یا منظور شاعر دقیقا همین معنا بوده و یا به آن گوشه نظری داشته است ها آنرود در  می

وچهار بیت با عنوان  تان سیاوش بیستمستوفی پس از مقدّمۀ داسحمداهلل شاهنامۀ حاشیۀ ظفرنامۀ 

 :هفتمین بیت از این ابیات چنین است. شده است الحاق« ستایش سلطان محمود»

 بر سحاب بمیدرفشش فشاند 

 

 زند خیمه بر دیدۀ آفتاب 

 (74: 0471به نقل از آیدنلو )           

در اینجا معنایی غیر از « می» اصل تصحیفی نباشد، ظاهراًاگر این ضبط صحیح باشد و ح

را بر  ها آنو  هدیرس چنان بلند است که به ابرها  درفش محمود آن». تواند داشته باشد نمی« مغاک»

محتمل است که حافظ  ،عالوه بر این. «گردد افشاند و خود در دیدۀ آفتاب مستقر می ها می مغاک

 :داشته است« مغاک»و « می»ی یمعنا همنیز در این بیت نظری به 

 ام ده مگر گردم از عیب پاک می

 

 برآرم به عشرت سری زین مغاک 

 (4/0124: حافظ همان)                     

را در دو بیت از  « مغاک»و « می»ای از  چنین همنشینیگردد که  این حدس آنگاه تقویت می

 :بینیم جامی می

 همین بس که پیر مغان برفروخت

 

 لعل لب میگون توبر مغان بویی زد از 

 

 به جام می این تیره دیر مغاک 

 (494: 0472جامی )                                 

خواری در این دیر مغاک  صیت می

 انداختند

: همان)                                           

244) 

 پشیمان شدن
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 ها آنی دیگر، افعالی هست که اصطالحاً به ها زباندر زبان فارسی و پیشینۀ آن، همانند بسیاری 

نک )دربارۀ این افعال پیشتر تحقیقاتی انجام گرفته است . افعال غیرشخصی اطالق شده است

اند که  این افعال غالباً شامل مفاهیمی همچون ادراکات فیزیکی و ذهنی(. آن و مآخذ 0474جاللیان 

 (Obliqe case) غیرفاعلی صورت بهاین شخص را که در جمله . گردند بر شخصی حادث می

در زبان فارسی این حالت غیرفاعلی یا از طریق ضمیر . اند گر نامیده گردد، محققان تجربه ظاهر می

امروز افعال در فارسی . شود مشخص می« را»اسم به همراه حرف اضافۀ /متصل و یا ضمیر منفصل

 صورت به.. و « چندش شدن»، «شدن/بودنتشنه /گرسنه»، «شدن/سرد بودن/گرم»همچون  بسیاری

به نظر  .شوند صرف می« شد/ شود چندشم می»، «شد/بود/ام است تشنه/ ام گرسنه/ سردم/گرمم»

، «پسندم آمدن»همچون )« آمدن»رسد که باید در اطالق چنین ساختاری بر افعالی که با همکرد  می

و  ...(و « ام گرفت خنده»، «رفتخوابم گ»همچون )« گرفتن»و ...( و « سختم آمدن»، «عجبم آمدن»

های معنایی همکردها  اند، به سبب امکان تاثیر مؤلفه ایجاد شده (»خوش افتادن»همچون )« افتادن»

است، که عالوه « آرزو کردن»فعل از این دست در فارسی دری  ترین قطعیاز این رو . احتیاط کرد

در متون بسیار دیده شده است  نیز« کندم آرزو می»صورت « کنم آرزو می»بر صورت معمول 

عربی آن را در همین  های در این فعل، معادل« آرزو»حتی سعدی به جای  (.22-27: جاللیان همان)

 :ساختار به کار برده است

می با جوانان خوردنم باری تمنّا 

 کند می

 

 چنان به پای تو در مردن آرزومندم

 

 تا کودکان در پی فتند این پیر دُردآشام را 

: 0402سعدی )                                    

7) 

 که زندگانی خویشم چنان هوس نکند

 (047: همان)                                        

اند، ولی تا کنون مورد  توان یافت که از چنین ساختاری تبعیّت کرده جز این، افعال دیگری نیز می

این هایی از  نمونه. اند از این دست افعال« داشتنمالل / غم/ اندوه ». اند توجّه محققان قرار نگرفته

 :افعال از این قرارند

 .)0022 :0429 طبری)شما را هیچ اندوه قوم خویش ندارد 
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 تو را ز حال پریشان ما چه غم دارد

 

تو که چون برق بخندی چه غمت دارد از 

 آنک

 

 من به دیدار تو مشتاقم و از غیر ملول

 

 بمیرد صبا چه غم دارد اگر چراغ 

 (70: همان)                                        

 من چنان زار بگریم که به باران ماند؟

: همان)                                        

002) 

 گر تو را از من و از غیر ماللی دارد

  (74: همان)                                         

در پایین چند نمونه از ساخت غیرشخصی این فعل . نیز از این دسته افعال است« پشیمان شدن»

 :آمده است

آنگه پیدا شود او را به علمی که پدید آید او را که مصلحت نبود، پشیمانش شود، نهی کند از 

 (010/ 4: 0492 رازی)آن 

 (.440: همان)با دین ما آید پشیمانش شد، بس بر نیاید که : چون روی با کعبه کردی گفتند

 دلقک از ده بهر کاری آمدست

 

 رای او گشت و پشیمانش شدست 

: 0744 موالنا)                              

402) 

ماند که با چنین ساختاری  نیز تردیدی نمی شاهنامهبا این توضیحات در مورد بیت زیر از 

بیت در پادشاهی اردشیر این . مواجهیم و سایر تعبیرها در برابر این ساختار رنگ خواهند باخت

شود، دستور به قتل  اردشیر از دسیسۀ همسرش، دختر اردوان، آگاه می که اینپس از . بابکان است

با خود  ،همسر شاه یباردارموبدی که مسؤل اجرای این امر است، پس از اطالع از . دهد او می

 :اندیشد که می

 اه راـن این مـم مانـن رهـز کشت

 

 مگر زین پشیمان شود شاه را 

: 0499فردوسی )                       

077) 

جای  در اینجا زاید است، مگر به« را»حرف »: توضیح خالقی در مورد مصرع دوم چنین است

این در حالی (. 021/ 01: 0427مطلق  خالق)را بپذیریم « شوم» ها به پیروی از بیشتر دستنویس« شود»

جای آن  د و بهندار ،کند که از قضا مشکل را دوچندان می ،«شوم»است که هیچ دستنویسی 
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 را جایگزین صورت« کنم»، آ، ب فعل 4، پ، و، لن4، لی، ل4، ق4های ق، ک، س دستنویس

بیت را به همین صورت ضبط کرده و در توضیح  کزّازی هم این .اند کرده« شود»نامأنوس  ظاهر به

رفته  های کهن همراه با نهاد به کار می ها و نوشته رایی است که در سروده»:چنین آورده که « را»

از جانب کاتبان « شود»به « کنم»ترین دلیلی برای تبدیل  شک کوچک بی(. 294/ 7: 0470)« است

« کنم»ناآگاهی کاتبان از ساختار آن، آن را به  است که به دلیل« شود»وجود نداشت است، بلکه 

ناتل نک )« رای نهادی»فرض « پشیمان شدن»اکنون با دانستن این ساختار از فعل  .اند تغییر داده

گر افعال  چنان که در باال اشاره شد، تجربه .گردد نیز منتفی می( 429-422/ 4: 0492خانلری 

« را»حالت اسامی و ضمایر منفصل با حرف اضافۀ  شود و غیرفاعلی ظاهر می تغیرشخصی در حال

 . گردد مشخص می

 نتیجه

هایی بسیار ارزشمند در راستای  و سایر متون فارسی گام شاهنامهشده بر  تصحیحات و شروح نگاشته

های مختلف این آثار  قرار گرفتن این آثار در اختیار پژوهشگران برای انجام تحقیقات در زمینه

 نهایی و کامالً صورت بهوجه به معنای رسیدن  هیچ به ها اند؛ اما این تالش فارسیبهای زبان  گران

های بسیار و  نیازمند بازنگری ،یابی به چنین صورتی اطمینان این متون نیستند و همچنان تا دست قابل

در این . موضوعات گستردۀ این متون هستیم های مستمر با رویکردهای گوناگون در پژوهش

ی از دستوری زبان فارسی سه واژه در ابیات مسائلاستفاده از ابزارهای موجود در تحقیق در  نوشتار با

ی ها زباناست که با اتکا به معنای آن در برخی « شاد»نخستین . گرفتندمورد بازنگری قرار  شاهنامه

اساس  است که بر« می»دیگری . برای آن پیشنهاد گردید« برخوردار و توانگر»معنای  ،دورۀ میانه

انتظار از بیت حاوی آن و نیز با استفاده از تحوالت آوایی زبان فارسی از دورۀ باستان تا دمفهوم مور

است که در « پشیمان شدن»سومین واژه فعل . برای آن پیشنهاد شد« مغاک»فارسی دری، معنای 

ها  غیرشخصی صرف شده و عدم شناخت آن از جانب کاتبان دستنویس صورت به شاهنامهبیتی از 

 .های نادرست از آن گردیده بود و مصححان معاصر سبب برداشت
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