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 مالحظاتی دربارة تصحیح برزونامۀ کهن 
 1محمود ر ایی دشه ارژنه 
 2حامد عباسی

 چکیده 
محمد   الدینشأأمس های حماسأأی پس از شأأاهنامه اسأأه کهمن ومه  ترینمهمکهن یکی از   سبرزونام
با لحنی حماسأأی و زبانی فا ر، ماجرای  بیه سأأروده و   4200در قرن هشأأتم هجری در  آن را  کوسأأ 

بر اسأا  پن   1387من ومه را اکبر نحوی در سأال   ینا  برزو، پور سأهراب را به تصأویر کشأیده اسأه.
هایی اسه که بر روی یکی ترین تصحی ترین و علمیدسأتنویس تصحی  کرده اسه که یکی از پیراسته

فته اسأه. در این جسأتار  أمن معرفی  ند و  ون  های پهلوانی پس از شأاهنامه کأورت گراز من ومه
 أبط بر ی از ابیات این   ۀمتنی، دربارمتنی و بروناین تصأحی ، کوشأ  شأده که با توسأل به منابع درون

های این من ومه گشأوده شأود. در  د و گره از بر ی فروبسأتگیگرد های پیشأنهادی ارائه  من ومه،  أبط
 اسه. شدهمن ومه،  ب،ی پیشنهادی ارائه بیه از این  33فرجام برای حدود 
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 مقدمه .  1

. کهن که شأر  1های برزو پسأر سأهراب اسأه در دو بخ : ای در شأر  جنگاوری بزرگ حماسأی  س برزونامه من وم   
در  آن را  محمد کوسأ    الدین شأمس   که ماجراهای برزو تا کشأته شأدن پیلسأم به دسأه برزو و شأکسأه افراسأیاب اسأه 
رو شأأاهنامه  آثار دنباله   ترین مهم  س ازجمل قرن هشأأتم هجری در بحر متقارب سأأروده اسأأه و همین بخ  اسأأه که  

  س ترین نسأخ کهن  س البته در  ود من ومه، نشأانی از شأاعر وجود ندارد. تو أیحا  آنکه در َظهر و ترقیم شأود.  شأنا ته می 
.  2الدین محمد کوسأ  اشأاره شأده اسأه؛ ( به مو نا شأمس هأأأأ   829مبری ، مورخ  )متعلق به دانشأگاه ک برزونامه  

پسند مانند جن  با دیوان و  های عوام از قصه   گیرد و بسأیاری های گوناگون دربرمی جدید که هنرنمایی برزو را در مکان 
 س های آذرگشأسأپ و جهانگیر که مو أو  دو من وم جنیان و شأکسأتن لو  ولسأم را در بردارد و حتی بر ی از داسأتان 

شاعری متوسط    ، در قرن دهم هجری   را   بیه دارد. این بخ   29000حماسأی دیگر اسه، در این بخ  وارد شده و  
و تاریب سأرای  آن را   ۀ یک نفر مول تمامی من ومه را سأرود کأفا و ژول   الله ی  ذب   اسأه؛ هر ند   به نام ع،ایی سأروده 

 . ( وهشه یسه ب و هار،  : بیسه 1387دانند )نک. کوس ،  ششم می   ۀ پنجم و اوایل سد   ۀ اوا ر سد 
  ؛ یی باشأد مزبور را در قرن دهم شأاعری دیگر تلفیق کرده اسأه که احتما   آن شأخ   ود  ع،ا   س هر دو من وم   

فردوسأأی    س نامه دارد که بسأأیاری از ابیات آن، انتحالی از ابیات شأأاهنام دیگری به نام بیژن  س  ون همین شأأاعر من وم 
آورد و سأأ س دیگر  نأامأه می کهن را در پی بیژن   س نأامأه، ابتأدا برزونأامأ رسأأد ع،أایی پس از ن م بیژن اسأأه. بأه ن ر می 

تعداد   . ( وهشأه بیسأه همان:  )  کشأد کهن به ن م می   س ها بوده اسأه، به دنبال برزونام های برزو را که بر سأر زبان قصأه 
اهمیه این    ۀ دهند های این داسأتان )بعد از شأاهنامه، بیشأترین تعداد نسأب را داراسأه( نشأان بسأیار زیاد دسأتنویس 

اند و از  سأازی شأفاهی دسأه زده این توجه، نقا ن بیشأتر و بیشأتر به روایه  تبع به داسأتان در میان وبقات جامعه اسأه. 
 . هسه دارای روایات متعدد شفاهی نیز    ، این حیث نیز این داستان 

هایی اسأه که به  توان به نکات زیر اشأاره کرد: بخ  کهن، شأامل داسأتان های این دو بخ  می تفاوت  ازجمله   
بر ی قدمه آن را به دوران اشأکانی هم   های حماسأی قدیمی بسأیار سأابقه دارد و وریق و آداب عیاران )که در داسأتان 

های حماسأی ماهرانه تلفیق شأده اسأه؛ حال آنکه  وراندن اشأاره کرده و با مضأامین داسأتان اند( ن یر بیهشأانه بازبرده 
های  (  ه در سأأ،  قصأأه، کام   ریخه و شأأکل داسأأتان … ها )حورلقا، عقی  و در بخ  جدید  ه در سأأ،  نام 

های حماسأی، تنها در بر ی از اسأامی قهرمانان آن اسأه.  داسأتان   با  ها آن  ورد و وجه اشأتراب  عامیانه به  شأم می 
 ( ونه یسه ب ،  1387، کوس   )نک، 
نیز کام   مبرهن اسأه. داسأتان برزو، اکألی در زبان پهلوی نداشأته، بلکه در    شأناسأی های سأبک تفاوت در ویژگی   
سأیسأتان تحه تلثیر و تقلید از داسأتان رسأتم و سأهراب سأا ته شأده اسأه و   س کم در من،ق های نخسأتین هجری کم سأده 
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ه فردوسأی آن را بسأراید.  در زمان فردوسأی یا هنوز به وجود نیامده بود و یا شأکل نهایی  ود را به دسأه نیاورده بود ک 
 (. ونه بیسه )همان،  

که حاکی از عدم قدمه آن اسأه؛ از    اند اثر ب  عللی اشواره کر ه   س مصأح  دانشأمند کتاب، در مقدم   ، اکبر نحوی   
های ریز و درشأأه بعد از  حماسأأه  س هأأأأ( که ذکری از هم   520جمله: یکم، در کتاب مجمل التواریب )مصأأنف آن 

الخیر رازی( که حدود سأال نامه )شأهمردان بن ابی داسأتان برزو نیسأه؛ دوم، مؤلف نزهه شأاهنامه دارد،  بری از  
های دیگر  ناشأنا ته را  هأأأأ کتاب  ود را نوشأته اسأه، ذکری از داسأتان برزو ندارد، حال آنکه  ه مایه روایه   500

های نخسأتین به شأکل شأفاهی در  ده کند. بنا بر آنچه گفته شأد، داسأتان برزو به احتمال بسأیار زیاد در سأ معرفی می 
سأیسأتان روا  داشأته و در قرن هشأتم به ن م درآمده و در قرن نهم به شأهرت رسأیده اسأه. داسأتان برزونامه کهن با  

توان به این اشأأاره کرد که حواد  برزونامه در  هایی نیز دارد که از آن میان می های حماسأأی ناهماهنگی دیگر داسأأتان 
بایسأه در زمان کیکاو  رخ  های حماسأی می دهد، حال آنکه قاعدتا  بر مبنای دیگر داسأتان می زمان کیخسأرو رخ  

شأود، قاعدتا  حواد  برزونامه باید قبل از تولد  داد؛ یا با توجه به مرگ سأیاوش که در برزونامه بارها بدان اشأاره می می 
 (. وهشه  هل سیاوش رخ داده باشد. )همان،  

ترین و  بر اسأا  پن  دسأتنویس تصأحی  کرده اسأه که یکی از پیراسأته   1387ر نحوی در سأال این من ومه را اکب   
های پهلوانی پس از شأاهنامه اسأه، اما شأگرا اسأه که حتی یک مقاله در معرفی های من ومه ترین تصأحی  علمی 

پور و ع یم جباره م های دیگر این من ومه، سأأعید حسأأا بر ی جنبه  ۀ اما دربار ؛ این تصأأحی  نوشأأته نشأأده اسأأه 
( و  1398)   ی قائم (، فرزاد  1395همکاران ) (، محمود عباسأی و  1396)  همکاران (، ر أا سأتاری و  1388)  ناکأرو 

تصأحی  این متن   ۀ یک در حوز اند که هیچ ( مقا تی منتشأر کرده 1395)   یری نصأ محسأن محمدی فشأارکی و جبار 
  نیسه. 

مصأح  در این اثر ابتدا هم    راکه  نانکه اشأاره شأد، این تصأحی ، تصأحیحی جامع و علمی و پیراسأته اسأه؛   
ملی ایران کرده اسأه و هم به شأکلی مبسأوب به معرفی برزونامه پردا ته و هر    س تدوین حماسأ   س ای به تاریخچ اشأاره 

برزونامه و   ۀ امه، اظهارات  اورشأناسأان دربار های برزون های زیر را عالمانه تو أی  داده اسأه: بخ  یک از مد ل 
کهن،    س کهن، بررسأی برزونامه، اکأاله و قدمه داسأتان برزونام   س برزونامه، سأبک و اسألوب برزونام   ۀ نقد آن، گویند 

داسأتان برزو با داسأتان رسأتم و سأهراب، بر ی از    س های حماسأی، مقایسأ ناهماهنگی برزونامه کهن با دیگر داسأتان 
هأای شأأفأاهی و روایأه  هأای شأأفأاهی برزونأامأه، موارد ا ت ا روایأه اری در داسأأتأان برزو، روایأه هأای عیأ سأأجیأه 

 برزو از آمدن به ایران.  ۀ مکتوب، انگیز 
برزونامه پردا ته اسأه و    س های پنجگان ، در بخ  بعدی تصأحی ، مصأح  به معرفی مبسأوب نسأخه سأو   یگر د از    

کسأأان و    س ای، متن برزونأامأه را ارائأه کرده اسأأه. در فرجأام نیز نمأایأ ه کأأفحأ   77عأالمأانأه و تحلیلی    س بعأد از یأک مقأدمأ 
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دسأتنویس را شأناسأایی کرده اسأه، اما مبنای تصأحی    12  اگر ه   کهن،   س ها ارائه شأده اسأه. مصأح  برزونام جای 
مجلس   س کتابخان پ(، )  یس پار ملی    س ن(، کتابخان تهران ) مرکزی دانشأگاه    کتابخانه  ب(، )   ی  کمبر های   ود را نسأخه 

نویس کمبری  معتبرترین  اسأه که از بین این نسأب، دسأه    ( قرار داده )   یس پار ملی    س م( و کتابخان )  ی اسأ م شأورای 
. اگر در  کرده اسأه ها را با آن مقابله  اسأا  مصأح  بوده اسأه و دیگر نسأخه  س ، نسأخ نسأخه اسأه و همین نسأخه 

بعضأا  گن  و مبهم و یا از حیث قافیه و وزن عیبناب بوده و دیگر    و   فرد منحصأربه نویس کمبری   مواردی  أبط دسأه 
  دیگر سأو  (، مشأخ  گردیده اسأه. از  نشأان ) ها ارائه شأده و بیه مبهم با   أبط  س اند، هم نسأب نیز کمکی نکرده 

اثر،   های آن در این داسأتان سأوسأن رامشأگر داسأتان مسأتقلی اسأه که به برزونامه افزوده شأده اسأه و بیه   ازآنجاکه 
نامه با لحا  کردن حرا ) ( در کناره  این جسأتار ابیات سأوسأن   در   گذاری شأده اسأه، مسأتقل از برزونامه شأماره 

 بیه نمایان شده اسه.   ۀ شمار 
هأایی اسأأأه کأه بر روی یکی از  ترین تصأأحی  ترین و علمی کهن، یکی از منق    س اگر أه تصأأحی  برزونأامأ   

شأود که کوشأ   هایی دیده می نجام شأده اسأه، اما گاه در مواردی اندب، نارسأایی های مهم بعد از شأاهنامه ا من ومه 
یا  أب،ی پیشأنهادی ارائه شأود و یا با تو أی  ابیات مبهمی که با    ی متن برون متنی و  شأده اسأه با توسأل به قراین درون 

 اند، ابهام بیه رفع شود. دار شده نشان  سؤال ع مه 

 نقد و بررسی .  2
 اشکاالت ضبط و نویسش   . 1-2

 گننه کننه گشننتم ز مننادر جنندا از آن .1-1-2
 اسأأه و گأأردون مأأرا  پأأدر پروریأأده

 

 بنننه رنجنننم منننن از دینننو  ناپارسنننا 
  نأأأأین کأأأأرد تقأأأأدیر فرمأأأأانروا 

(7/41، 1387)برزونامه کهن،     
برجم   أبط شأده اسأه.  » ب به شأکل  س به رنجم در مصأرا  دوم بیه نخسأه، تصأحی  قیاسأی اسأه و در نسأخ 

 :  راکه پدر شهرو اسه،      دهد مراد از »دیو ناپارسا های »پ  و »ن  ابیاتی آمده که نشان می اگر ه در دستنویس 
 نه  أأود کأأرد زن را و نأأه مأأن را بأأه شأأوی

 

 بدادسأأأأأأه شأأأأأأیرافکن تنأأأأأأد وی 
 

گوید در  اما گویا این ابیات برای توجیه دیوکأفتی پدر شأهرو پردا ته شأده،  ون با توجه به بیه سأ سأین که می 
کند که  ام، بعید اسأه که در مصأرا  قبل او را دیو ناپارسأا  وانده باشأد. لذا من،ق بیه حکم می دامن پدر پرورده شأده 

نا ار  گوید به زادن  اشاره کرده و س س با مرگ مادرش، می   شهرو در مصرا  دوم بیه نخسه به مرگ مادر در هنگام 
ز رنجم بمرد  » ن:    س ، در مصأرا  دوم بیه نخسأه، نویسأ  نسأخ رو ازاین هم از آغاز پدر و روزگار مرا پروریده اسأه.  

 نماید. برنجید و مرد آن زن پارسا  ارج  می » آن زن پارسا  یا م: 
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 چننو ز آماجگننه تیننر بیننرون کشننید .2-1-2
 

 ز خنون تیننر آمنناج چننون اللننه دینند 
(8/48)همان،     

باشأد. تو أیحا  آنکه تنها ا ت ا  سأخن از مجامعه  سأهراب با شأهرو اسأه. بحث بر سأر  لفظ  »تیر آما   می 
م: روی . سأخن بر سأر این اسأه که تیر )نرینه(  ونین شأده  » شأود، ذیل لفظ »تیر   نین آمده:  ای که دیده می نسأخه 

توانیم بگوییم تیر  آما  و باید »تیر و آما   بوده باشأد؛ یعنی هم تیر  مادینه( ! اگر تیر  ونین شأده باشأد، نمی یا آما  ) 
و هم آما   ونین شأأده؛ و اگر آما   ونین شأأده باشأأد، ق،عا  باید لفظ »تیر  را حذا کرد و »روی آما   را به متن  

روی    ون  له دید/ ز  ون    تیر و آماج ز  ون  » زیر اسأه:   آورد. بر این اسأا  تصأحی  پیشأنهادی یکی از دو حاله 
  اند، که در این کورت  بط بیه کرده اند، اما تلفظ می نوشأته البته در بر ی از نسأب، واو را نمی   .  ون  له دید  آماج 

 ای در این من ومه به کار نرفته اسه. تواند درسه باشد؛ هر ند  نین قاعده می 
 منننن و منننادر  ایننندر و چنننند زن .3-1-2

 
ینننایی کهنننن بننناز ماننننده ز منننن   ن 

(17/171)همان،     
گوید که من و مادرم و غیره در اینجا حا أر هسأتیم و نیایی کهن و پیر از من بازمانده اسأه! برزوی به گرسأیوز می 

و عکس آن کأادق اسأه که این  وان  باعث شأده که لفظ  »بازمانده: عاجز  به    ماَند اول آنکه نیا از فرزند نمی  س نکت 
الّتوار  و کذا  معنا شأود. لذا با توجه به اینکه نسأخ  کأورت »باز  ب که معتبرترین نسأخه اسأه، به جای   س مانده: ب 

یایی کهن بازمانده  »من ، »تن   أبط کرده،  أبط مصأرا  دوم به شأکل زیر پیشأنهاد می  ز تن : نیایی دارم که  شأود: »ن 
 پیر و کهن اسه و از ن ر جسمی  عیف و ناتوان )بازمانده ز تن(. 

 چو گرسنیوز و چنون دمنور گنروی .4-1-2
 

 کنننه از شنننیر شنننرزه نتابنننند روی 
( 293/ 26، 1387)برزونامه کهن،     

  اند، دمور و گروی از هم جدا آمده   1553و    1433( و نیز در دو بیه  … »ن  آمده ) و دمور و   س  نانکه در نسأخ   
اند:  ن تصأحی  شأود،  ون دمور و گروی دو پهلوان جداگانه  س باید که  أبط مصأرا  نخسأه، مانند نویسأ  نسأخ می 

 چو گرسیوز و چون دمور و گروی«. » 
 چننو برگننردد از راه دانننش سننرت .5-1-2

 
 بننه پیکننان بنندوز  سننتر بننر سننرت 

(62/843)همان،     
گذاشتند،  می   سؤال و وبق روال  ود که ابیات مشکوب را ع مه    اسه   نکرده بودن  بیه اشاره  قافیه مصّح  به بی 

 اند. عمل نکرده 
»ن  نیز درسأه نیسأه و   س »ن  در هر دو مصأرا  از لفظ »برت  بهره برده اسأه و پر وا أ  اسأه که نسأخ  س نسأخ 

شأأود که لفظ  شأأود، در مصأأرا  دوم پیشأأنهاد می تغییر یابد. بر اسأأا  آنچه از معنا یافه می ها  باید یکی از قافیه می 
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»برت  جایگزین »سأرت  شأود تا اشأکال قافیه مرتفع شأود: اگر نادانی کردی و سأرت راه نابخردی و جن  با نیا را  
ه. پس نویس نهایی مصأرا   نین  گیرند(، با تیر بر برت  واهم دو  پی  گرفه، سأ ر را )که معمو   جلو سأینه می 

  . به پیکان بدوزم س ر بر برت » شود:  پیشنهاد می 
 سأأأ یده  أأأو از کأأأوه سأأأر برزنأأأد .6-1-2

 چنو خورشنید تابننان برآیند بنه گنناه
 همأأأأاورد بأأأأرزو مأأأأنم در نبأأأأرد 

 

 سأأأ اه دو کشأأأور بأأأه هأأأم برزنأأأد 
 بتوشنند بننا مننن دو رخسنناره منناه
 بأأأه نیأأأزه بأأأرآرم ز بأأأد واه گأأأرد 

(70/992)همان،     

 با نیز مخدوش اسأه و اگر ه وزن مصأرا    ن آنکه مفهوم مصأرا  دوم بیه دوم روشأن نیسأه، از ن ر وزنی  أم   
  س یابد، اما معنای مصأرا  دوم همچنان مبهم اسأه و شأایسأت ب وشأد ابا من ، سأامان می » پیشأنهادی »ب وشأید  یا     أبط 

وقتی کأب  شأد و با دمیدن  ورشأید، دو رخ ماه از من نهان شأد، به  » پژوهان. گویا مراد این اسأه که: تلمل حماسأه 
 روم.  که البته در این کورت، »دو ر سار ماه   بط ارج  مصرا  دوم  واهد بود.  جن  با برزو می 

 بنه کنش کننرد دسنت و زمنین بوسننه داد  .7-1-2
 

کنننننان را زبننننان برگشنننناد نیایش   
(74/1052)همان،     

توانسأتیم »را  را در معنای »برای  در ن ر بگیریم: فرامرز برای نیای   بود، می اگر در مصأرا  دوم »نیای  را  می 
شأود که  أبط  کنان، لذا »را  در مصأرا  دوم ناسأازوار اسأه و پیشأنهاد می توان گفه برای نیای  زبان برگشأاد، اما نمی 

 کنان  زبان برگشاد . متن آورده شود: »نیای  کنان ( به  »ن  )نیای   س نسخ 
 ای خنننوردنیبیننناورد هنننر گوننننه .8-1-2

 
 بنندان تننا نباشننیم از آوردنننی ) ( 

( 1993/ 133،  1387)برزونامه کهن،     
با تردید   مصأح    رو ازاین ، مصأرا  دوم معنای موجهی ندارد و  کرده اسأه مصأّح  در پاورقی اشأاره   که   همچنان 
ادب حماسأأی،  وردنی و    ۀ اما با توجه به اینکه در گسأأتر   ؛   … تا بسأأازیم    … متن  شأأاید: بیاور ز  »   اند: یادآور شأأده 

اند، ووری که گویا بایسأأته بوده که به  گسأأتردنی  زم و ملزوم هم هسأأتند و در شأأاهنامه بارها در کنار هم به کار رفته 
 اده شود تا بر روی آن غذا بخورند: ای نیز فرست همراه  وردنی، گستردنی 
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 فرسننننننتاد زربفننننننت گسننننننتردنی
 ای خننننوردنیفرسننننتاد هننننر گونننننه

 ببردننننننند هرگونننننننه گسننننننتردنی
 خورشنننگر فرسنننتاد هنننم خنننوردنی
 ز چینننزی کنننه در گننننی بننند بردننننی

 

 ز پوشنننننیدنی و هنننننم از خنننننوردنی 
 ز پوشنننننیدنی هنننننم ز گسنننننتردنی

ها و از خنننننننوردنیز پوشنننننننیدنی  
 همنننان پوشنننش نسنننز و گسنننتردنی

ها و از خنننننننوردنیردنیز گسنننننننت  
؛ 85: 6؛ 06: 5،   6138)فردوسأأأأأأی، 

(051: 8:  643: ٧؛ 82:  6  
 ،  أأبط اکأألی بوده اسأأه که  نانکه  گسأأتردنی   هرگونه همان نیز  » ن:    س ،  أأبط نسأأخ یقین به قریم به احتمال  

 مشهود اسه، گویا با کمی ا ت ا تکرار ابیات شاهنامه اسه.  
 بتوشنننید تنننن را بنننه ببنننر بینننان .9-1-2

 
 بنننه پیکنننار بنننرزو ببسنننته مینننان 

( 2129/ 141،  1387)برزونامه کهن،     
 ا توجه به بیه قبل که سخن از به میدان جن  آمدن رستم اسه:  ب   

 وزان پأأأس بیامأأأد بأأأه میأأأدان جنأأأ 
 

 

  أأو آشأأفته شأأیر و  أأو غأأران پلنأأ 
 

وکأف کارهایی اسأه که رسأتم قب   انجام داده، نه اینکه تازه ببر را ب وشأد،   های سأ سأین شأود که بیه روشأن می   
های  »ببسأته  در مصأرا  دوم و »ب وشأیده ، »نهاده ، »بیاراسأته  و »ب وشأیده بر ر   برگسأتوان  در بیه   س لذا به قرین 

ا  نخسأه، باید »ب وشأیده   رسأد که ب وشأید نیز در مصأر ها به شأکل وجه وکأفی آمده، به ن ر می فعل  س سأ سأین که هم 
 ب وشیده تن را به ببر بیان .  » بوده باشد:  

 ز بننازوی هننر دو برافراشننت تننر  .10-1-2
 

ینند همرننون تگننر    همننی گننرز بار
(144/2188)همان،     

این اسأه که دو پهلوان آن  نان گرز بر    ۀ آید. سأخن دربار از مصأرا  نخسأه بیه معنای محصألی به دسأه نمی   
»ب  که   س ، در نسأخ دیگر سأو : همان ترگ از گرز پاره شأده. از  2190کوفتند که در بیه  = فراز( ترگ یکدیگر می ) سأر   

برافراز اسأه. لذا بر   س پ نیز سأرافراز  أبط کرده که احتما   گشأت  س برافراز  آمده و نسأخ »   نیز هاسأه  معتبرترین نسأخه 
 افراز  ترگ .   ز بازوی هر دو، بر » نماید:  تر می معنای بر سر یا با ی موجه   افراز در 

 بماندننند بننر جننای هننر دو سننوار .11-1-2
 

 بننه نیننروی گننردان نبنند پاینندار ) ( 
(145/2199)همان،     

نیازی    سأؤال معنا روشأن اسأه و به ع مه   که درحالی اند،  مصأح  محترم مصأرا  دوم را ناسأازوار تلقی کرده 
 نیسه. با توجه به بیه س سین که کمند گردان پاره شده: 
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 گسسأأأته شأأأد از تأأأاب  گأأأردان، کمنأأأد
 

 یکأأأأأأی را نیامأأأأأأد از آن دو گزنأأأأأأد 
 

 2207و نیز بیه  
  أأأو بگسسأأأه از زور هأأأر دو کمنأأأد

 

 … نأأین گفأأه بأأرزوی کأأای هوشأأمند 
 

بنابراین مصأرا  دوم بیه مورد بحث،    ؛ شأدن  کمند اسأه زورکردن و گسأسأته   ۀ شأود که محور سأخن دربار معلوم می 
زور و فشأاری که پهلوانان آوردند، نتوانسأه   شأود: آن کمند به سأبم  آنکه نیازی به تغییر داشأته باشأد،  نین معنا می بی 

 پایداری و دوام  ود را حفظ کند و گسسه. 
 بنننه چننناره در آورد پنننایم بنننه دا   .12-1-2

 
 بننرون کننرد شمشننیر کننین از نیننا   

(153/2317)همان،     
توجه  نماید. لذا با  شأمشأیر کین ناسأازوار می   رو ازاین شأهرو در حال بازتعریف  مجامعه  وی  و سأهراب اسأه، 

   که بار دیگر نیز سخن از شمشیر کام به میان آمده:   47به بیه  
 بأأأرون کأأأرد شمشأأأیر کأأأام از نیأأأام 

 

 کأأأه شأأأهرو نیأأأامی بأأأد از سأأأیم  أأأام  
 

   در این بیه نیز شمشیر کام درسه اسه نه شمشیر کین: برون کرد شمشیر کام از نیام. 
 نباینند کننه همرننون پنندر روزگننار .13-1-2

 
 شننود کشننته در دشننت  پیکننار زار 

(154/2335)همان،     
»روز کار  )روز جن ( اسأأه: مبادا برزوی    س گشأأت   زیاد احتمال به رسأأد و  »روزگار   أأبط اکأأیلی به ن ر نمی 

= روز  نبرد( کشته شود. شایان یادآوری اسه که »روز کار  در بیه  ) همچون پدرش سهراب در دشه نبرد و روز  کار 
  باز هم در این من ومه آمده اسه.   706

 ز گردان تنو را پیشنه جنز جننگ نیسنت  .14-1-2
 

 چو شنیرانت خنود پنجنۀ جننگ نیسنت  
( 128/ 168:  1387برزونامه کهن،  ،  )     

»ن  هم که معمو    أبط سأالم دارد، در اینجا در هر دو مو أع از   س قافیگی آن اسأه و نسأخ اشأکال بیه در بی 
جن  نیسأه .  أبط بیه   س  ه سأود اسأه کاین  ان » »جن   بهره برده اسأه و مصأرا  دوم را  نین  أبط کرده:   ۀ واژ 

 شود: به شکل قیاسی  نین پیشنهاد می 
 ز گأأردان تأأو را پیشأأه جأأز جنأأ  نیسأأه

 

 نیسأأه   پنجننه و چنننگ  أأو شأأیرانه  أأود   
 

 ننننننننوای مسنننننننانی و آوای رود  .15-1-2
 

 بننه پننروین رسننانیده بانننگ سننرود  
(177/257)همان،     
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اند. مصأأّح  نیز مرقوم »اغانی  را آورده   س   آمده و نسأأب »   و »پ  نیز کلم »مغنی  ۀ در نسأأب »ن  و »م  واژ 
که گویا اشأتباهی   اند بخ  نخسأه برزونامه ارجا  داده   293: »ظاهرا  مغنی درسأه اسأه.  و به بیه  داشأته اسأه 

اگر ه مغنی مناسأبتی تام با نوا و آوای رود دارد، اما به   رخ داده،  ون در این بیه سأخنی درباره مغنی یا مغانی نیسأه. 
فروش اسأه: باده  س بچ مغانی  اکأیل باشأد،  ون هم در بیه پیشأین سأخن از مغ » رسأد  أبط دشأوارتر  ن ر می 

انی بیشأتر همخوان اسأه و هم در شأاهنامه نیز  روش مغانی شأهره اسأه و  پرسأه ، که با مغ پرسأتار شأد کودب می » 
 نماید: »نوای مغانی   ب،ی ارج  می   رو ازاین 

 بنندو گفننت بنشننین و بننردار چنننگ
 زن چنگگگر بر گگگگ     گگگ زن چننننگ

 

 

 برنگگگریکنننی چامنننه بایننند منننرا بنننی
 1نخسننتین خننروش مسننان در گرفننت

 

 
 

(924:  6،    6138)فردوسی،   
 پننر اندیشننه گشننتن دل از بننیم اوی .16-1-2

 
جوی بنندو گفننت کننای شننیر پرخنناش    

( 363/ 184،  1387)برزونامه کهن،      
پر اندیشأه گشأت  دل  » اشأتباهی تای ی رخ داده و مصأرا  نخسأه باید به کأورت زیر اکأ   شأود:   زیاد احتمال به 

 از بیم اوی . 
رو از پنننی آن کنننه تنننا روزگنننار .17-1-2  بننن 

 
 سنننر آرد تنننو را انننندرین روز کنننار ) (  

( 706/ 204)همان،      
رسأد مشأکلی نداشأته  اند که به ن ر می صأح  محترم با گذاشأتن ع مه پرسأ ،  أبط بیه را مشأکوب دانسأته م   

دارم و بگذار روزگار  ود امروز که روز    گوید من از کشأتن پیری  ون تو ابا باشأد. درواقع پیلسأم  ،اب به زال پیر می 
پیر و فرتوتی که هم امروز که روز    قدر   این گوید که تو  به عبارت دیگر پیلسأم به زال می   ؛ جن  اسأه، جان تو را بگیرد 

 در همین جستار(.   2335گیرد و به شمشیر من نیازی نیسه. )نک: بیه  جن  اسه، روزگار جانه را می 
 کننه ای پننر خننرد بنندو گفننت رسننتم  .18-1-2

 
آوران ایننن کننی اننندر خننورد ز نننا     

(206/745)همان،     
 /   که با کمی ا ت ا این بیه تکرار شده اسه:   218  بیه با توجه به  

  أأرد بأأه رسأأتم  نأأین گفأأه کأأای بی
 

  نأأأین رای کأأأی در  أأأورد ز تأأأو این 
 

 
مغانی نوای   /مغنی ره باستانی بزننیز بیتی دیگر از ن امی گنجوی را یادآور شدند که موید دیدگاه نگارندگان اسه:    دکتر محمود امیدسا ر  .1

 نقل از مکتوب محمود امیدسا ر به نگارنده(. ).  مغانی بزن
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و به جای   »ن  داشأته را به کأّحه ناسأره دانسأته   س /   لفظ »پر  که نسأخ   218، در تصأحی  بیه  و مصأّح  
رسد که در بیه مورد بحث نیز سخن از اعتراض مستقیم اسه ، به ن ر می آورده اسه  رد را به متن  پر رد،  بط بی 

آوران این کی   رد/ ز نام رسأأتم که ای بی بدو گفه »   نماید:  رد ارج  می و با توجه به مصأأرا  دوم، همان  أأبط بی 
 اندر  ورد . 

 ز کینننه چننو دو چشننمه خننون کننرده چشننم  . 19-1-2
 

 بننرو بننر یکننی بانننگ بننر زد ز خشننم 
(214/879)همان،    

وا   ون   أأبط  » وجه نیسأأه، اما با توجه به اینکه دو دسأأتنویس ن و    اگر ه  أأبط » شأأمه  ون ، بی 
 آمده،   1251اند و این ترکیم بار دیگر در بیه  کرده 

 ز نیأأرو  أأو دو وأأا   أأون کأأرده  شأأم
 

 دل هأأر دو در تأأن پأأر از کأأین و  شأأم 
 

 ز کینه  و دو وا   ون کرده  شم . » نماید:  ،  بط »وا   ون  ارج  می 
یننن ز چننر  پلنننگ .20-1-2  نهنناده بننر او ز

 
 رکنننناب دراز و جنننننا  خنننندنگ 

(244/1446)همان،     
»   آورده، لفظ »جنا   شأایسأته اسأه به »جناغ  اکأ      س نماید و  نانکه نسأخ جنا  پلن  ناسأازوار می 

 شود.  زم به یادآوری اسه که مصرا  دوم عینا  در شاهنامه نیز آمده اسه: 
 بدیننند آن نشسنننت سنننیاوش پلننننگ

 
 رکینننننز دراز و جننننننا  خننننندنگ 

(2٧4: 2،   6138)فردوسی،    

 به گنردن درون هنر دو تنن را کمنند .21-1-2
وان جننوی خننون   چکننان از تننن هننر د 

 

 تنننن هنننر دو از یکننندگر را گزنننند ) (  
 به خنا  انندرون سنخت و تنشنان زبنون ) ( 

( 1699-1697/ 260،  1387)برزونامه کهن،  ،      

نماید و شأاید تصأحی  قیاسأی  اند،  أبط هر دو بیه مشأکوب و ناسأازوار می  نانکه مصأح  محترم یادآور شأده 
 سامان دهد: زیر اندکی ابیات را  

 بأأأه گأأأردن درون هأأأر دو تأأأن را کمنأأأد
  کأأأان از تأأأن هأأأر ُدوان جأأأوی  أأأون

 

 

 بننننا گزننننندتأأأأن هأأأأر دو از یکأأأأدگر 
فتبه  أأاب انأأدرون    و تنشأأان زبأأون  سن 

 

 تن  هر دو از  ربات یکدیگر "با" گزند شده بود و ُسفه" و بدنشان  وارمایه بر  اب افتاده بود. 
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 چو بشنننیند رسننتم ببوسننیند تخنت  .22-1-2
اسأأأهجأهأان بأنأده  را  تأو  بأرزو   جأوی 

مأیأان  بسأأأتأه  کأیأن سأأأیأاو أ    بأه 
اسأأأه  نأو  پأهألأوان  او  و   تأو شأأأاهأی 
  و بشأأنیأد  سأأرو ازو شأأأاد شأأأد

 

یده  بخت بدو گفت کای شنناه شننور  
 بأه فرمأان و رایأه سأأرافکنأده اسأأأه
ژیأان  تأوران  أو شأأأیأر  بأه   بأکأوشأأأد 
  و من بنأدۀ شأأأاه کیخسأأرو اسأأأه
آزاد شأأأد سأأأرو  هأمأی  گأفأتأی   تأو 

(269/1801)همان،     
 وان اسه.  بخه  مناسأبتی با ابیات پیشأین و پسأین ندارد و با فضای داستان ناهم  نانکه مشأهود اسأه »شأوریده 

بدو گفه کای شأاه » بخه( یا »   )پیروزبخه( به متن آورده شأود: »ن  )فر نده  س شأود  أبط نسأخ لذا پیشأنهاد می 
 فر نده/پیروز بخه .  

 و قافیه اشکاالت وزن    . 2-2

یننندون روس افراسنننیاب .1-2-2  ز تخنننم فر
 

یبننننای گنننناه   پننننناه بزرگننننان و ز
(89/1303)همان،     

اسأا ، به متن آورده شأده و  ون اشأکال وزنی داشأته، یک واو در ق ب به متن   س در مصأرا  نخسأه  أبط نسأخ 
ن به متن آورده شود تا هم مشکل وزن رفع   س شود  بط نسخ اسأه. لذا پیشأنهاد می   قافیه بی ا أافه شأده اسأه، اما بیه  

فریدون و از پشنت  ۀ ز تخم فریدون و از پشنت شناه: شنیده از تخم و ترک   شأود و هم نیازی به افزودن واو نباشأد: 
 افراسیاب بود.  

 بننندان گنننه کنننه سنننر برزنننند آفتننناب
 

 جهننننان گننننردد از وی دّر خوشنننناب 
(110/1630)همان،     

بنابراین   ؛ گشأا نیسأه نسأخه »ن  هم که به جای »جهان ، »شأبه  ذکر کرده، گره مصأرا  دوم اشأکال وزنی دارد و  
توان با افزودن » و  قبل از لفظ »دّر  مصأرا  را سأامان داد: »جهان گردد از وی ] و[ دّر  وشأاب.  که البته باید می 

  وشاب را با یای مجهول بخوانیم.  
 رفرامنننرز گفنننت ای گنننو نامننندار .2-2-2

 
 بترسنننننم ز ینننننزدان فیروزگنننننرس 

(203/687)همان،     
در کأورت کأّحه و ورود آن    – بیه توسأط مصأّح  در قّ ب در متن آمده، لکن فاقد قافیه اسأه. محتم   بیه    

 دارد، اما  ب،ی هموارتر اسه:   بایسه بوده باشد که اگر ه ای،او  فی به شکل زیر می   – به متن  
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 فرامننننرز گفننننت ای گننننو نننننامور
 

 

 بترسأأأأأأأم ز یأأأأأأأزدان فیروزگأأأأأأأر
 

 بار دیگر تکرار شده اسه:        1047 من آنکه همین قافیه در بیه    
 /     1047در بیه  

 ننننامور أأأو آگأأأاه شأأأد رسأأأتم  
 

 پیروزگننننربجوشأأأأید بأأأأر جأأأأای  
 

 

 بننرون کننرد لشننکر بیامنند دمننان .3-2-2
 

 خروشنان و جوشنان چنو بناد دمنان ) (  
( 1021/ 221:  1387کهن،  ،   )برزونامه     

نماید بیه م،ابق نسأب »ن  و  قافیه اسأه. بهتر می ، بیه بی کرده اسأه مصأّح  در پاورقی اشأاره   که   همچنان 
، تصأحی  شأود. » روشأان و جوشأان  در مصأرا  دوم دال بر این اسأه که »شأیر ژیان  اند »   که »شأیر ژیان  آورده 

، بیه به شأکل زیر  سأؤال ارج  اسأه.  أمن سأتردن ع مه   – حّتی بدون  در ن ر گرفتن  ایراد قافیه   - از »باد دمان  
 نماید: شایسته می 

 بأأأأرون کأأأأرد لشأأأأکر بیامأأأأد دمأأأأان
 

یننان   خروشننان و جوشننان چننو شننیر ژ
 

 گذاری اشکاالت نقطه   . 2- 3

 اگننر دسننت یننارد بننه خننوردن دراز .1-3-2
 

 نیایننند بنننه میننندان رزمنننش نیننناز 
(132/1990)همان،     

لفظ »یارد  در مصأرا  اول،  ندان سأازوار نیسأه. نسأب »ب  و »ن  و ن  مضأبوب هر سأه از »یارد  اسأتفاده  
»پ  آن را »یابد   أأبط کرده که آن هم با لفظ »دراز  همخوانی    س »م  اکأأ   بیه را ندارد. نسأأخ  س اند. نسأأخ کرده 

رسأد که نویسأ  اسأه. لذا به ن ر می  آورده معنایی ندارد. دسأتنویس ن به جای  وردن دراز،  أبط » وان فراز  را  
  س رت، متمم  وردن با دو حرا ا أاف اگر دسأه یازد به  وردن فراز  که در این کأو » درسأه مصأرا   نین بوده باشأد:  

وبیعی و رای   کام   افتادن نق،ه از حروا در نسأب  ،ی امری به و فراز به کار رفته اسأه. شأایان یادآوری اسأه که  
 بوده اسه. 
 دگننر گیننو و گننودرز کشننواد و  ننوس  .2-3-2

 
 نیاینننند هنگنننا  باننننگ خنننروس 

(194/521)همان،     
نماید،  اند، اما  أبط »نیایند  در مصأرا  دوم، نادرسأه می نیایند   أبط کرده » نیاید  و    » پ   س اگر ه نسأخ 

 آورد که ی ن ایرانی گودرز و وو  و گیو و گستهم کجا هستند : رسد، فریاد برمی وقتی بیژن به سوسن می    راکه 
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 بننندو گفنننت بینننژن بنننه کیننننه دمنننان
 دگنننر ننننامور پهلنننوان  نننوس و گینننو

 

 کجننننا رفننننت گننننودرز کشننننوادگان 
 سننننرافراز گسننننتهم آن گننننرد نیننننو

( 503-502/ 193:  1387)برزونامه کهن،  ،     
زمانی برآسأای از رن  راه/ وز ایدر مرا بر به نزدیک  » :   واند فرامی حال بدیهی اسأه که سأوسأن بیژن را به آرام   

گوید که دل  وش دار و با من به بزم بنشین که ی ن ایرانی نیز به زودی پیدایشان  واهد شد و نباید از بابه شأاه ، می 
بیایند   أبط کرده و هم  نانکه  » نگران بود. لذا »بیایند  در مصأرا  دوم درسأه اسأه؛  نانکه هم نسأخه م  ها دل آن 

تواند بیایند بوده باشأأد. شأأایان  نق،ه اسأأه و می بی   مصأأح  محترم نیز اشأأاره کرده در دسأأتنویس   نیز حرا اول 
 گذاری در نسب  ،ی امری رای  بوده اسه.  یادآوری اسه که ا ت ا در نق،ه 

 بننه گفتننار زن سننر بننه دادی بننه بنناد  .3-3-2
 

 چنین نینز سنر پنیش لشنکر مبناد ) (  
( 1317/ 237)همان،      

رسأد که  أبط بیه درسأه باشأد و به  نوشأته شأود، به ن ر می  أمن آنکه »به دادی  باید به کأورت »بدادی     
او، گرد   س گوید که اگر سأر پی   سأوسأن به باد دادی و با دمدم پیران به افراسأیاب می  درواقع نیازی نیسأه.   سأؤال ع مه 

شأأمشأأیر ایرانیأان نشأأوی. محمود   س بأه بأاد نرود و وعمأ  بأار  دیگر گینأه انگیختی، مراقأم بأاش کأه سأأرت نزد  لشأأکر،  
که در گسترۀ ادب فارسی نامعهود هم نیسه، دور    عجول، سبکسر، شتابکار  »   معنای امیدسا ر نویس  »تیزسر  به  

 نقل از مکتوب محمود امیدسا ر به نگارنده(. دانند ) از ذهن نمی 

 گیری نتیجه 

های این  س سأترگ برزونامس کهن و ذکر شأایسأتگی در این جسأتار  أمن معرفی تصأحی  عالمانس اکبر نحوی از من وم   
گشأایی  گره   ، های این تصأحی  متنی از بر ی فروبسأتگی متنی و برون تصأحی ، کوشأ  شأد که با توسأل به منابع درون 

مصأرا  این من ومه ارائه گردد. نگارندگان پس از واکاوی    33شأود و  أبط پیشأنهادی ارجحی در  صأود حدود  
ها و ابهامات بیه، از عدم توّجه کافی به بافتار متن ناشأی  ریافتند که در بر ی از موارد نارسأایی کامل این تصأحی ، د 

ی  متن برون شأأده و به پیوند عمودی ابیات کمتر توجه شأأده اسأأه. از دیگر سأأو در بر ی موارد توجه ناکافی به قراین 
اری ندارد. البته در مواردی نیز پیشأنهاد  باعث شأده اسأه که مصأح  نویسأشأی را ارج  بداند که پشأتوانس ادبی اسأتو 

نگارندگان جنبس اسأتحسأانی دارد و الزاما  نویسأ  مصأح  من ومه نادرسأه نیسأه. در بخ  دیگری از مقاله نیز با  
  ها رفع گردد. دار، تا حد امکان کوش  شد که ابهام آن تو ی  ابیات مبهم و نشان 
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 کتابنامه 
(. »روایتی دیگر از برزونامه . مجله بوسأتان ادب دانشأگاه شأیراز، دوره اول،  1388و. ) ، سأعید و ع یم جباره ناکأر حسأام پور 
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