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  خوانیم: در پایان پادشاهی بهراِم اورمزد چنین می شاهنامهدر 

  

  گــرگ طبـِع ُچنــین دارد مـرگ اگـر

  

  بـزرگ! خواهم جام یکی َمی از پر  

  

  تـن بـه گـوری چو ترکی تور یکی

  

   !مـن شست او هنگ پرگهر، کهن،  

  

   )۴٠-۶/٢۶۶/٣٩ مطلق و امیدساالر: ، تصحیح خالقیشاهنامه، (فردوسی
  

است، در مصراع  شاهنامهمطلق از  در چاپ دوِم انتشاراِت سخن که آخرین ویرایِش خالقی
  .)٢/۴١٠/٣٩مطلق:  ، تصحیح خالقیشاهنامه(فردوسی، است  آمده تورجای  به پوریکم بیت دوم، 

ها با یکدیگر اختالف دارند و معنی آن هم روشن  در مصراع یکِم بیت دوم، نسخه
  ها: نیست. نخست بنگرید به ضبط نسخه

  نقطه) ترکی چو گوری به تن بی( : یکی بورژ، ق، ل
  نقطه) چو گوری به تن دو واژه بی هر( : یکی بور ترکیو، س
  ، چستربیتی: یکی بور ترکی چو گوری به تنب، آ، ٢نل، پ، لن، ٢س، ٢ل، ک
  : یکی کوه خواهم چو کوهی به تن٢ق
  َکرگ یا ُگرگ؟) به تن( : یکی بور ترکی چو کرکیلی
ها هست، در بیشتر  این بیت را ندارد و شگفت آنکه این بیت که تقریبًا در همۀ نسخه ٣ل
قدیم و جدید مسکو، مصطفی جمله چاِپ ژول موهل، چاپ ، ازشاهنامههای معروِف  چاپ

  .است دهالدین کزازی نیام جیحونی و میرجالل
ها نیست و امیدساالر بر اساس  یک از نسخه در هیچ تورشود، ضبِط  که مالحظه می چنان
اند، با تصحیِح قیاسی، این ضبط را در متن  هایی که این واژه را بدون نقطه ضبط کرده نسخه
  نویسد:  ح بیت می. امیدساالر در شراست دهجای دا

  

است و منظور از آن ظرف شراب است، که در » طشت، جام بزرگ«در این بیت به معنی  تور
ساختند و سوراخ فرو ریختن  قدیم به صورت حیواناتی مانند قوچ و بز و گور و امثالهم نیز می

صفت  نکهدر مصراع دوم ، همراه با  پرگهردادند.  شراب را هم در دهان این اشکال قرار می
، به شست منو » قصد، مراد، اراده«یعنی  هنگ. است ذکر آن رفته ٣٩شرابی است که در بیت 

حاصل این دو بیت این است: اگر مرگ چنین ». صید من، به دام آوردن من«اضافت، یعنی 
های  خواهم، از آن ظرف نده دارد، پس من جامی بزرگ از می میصفت و دّر  طبعی گرگ
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دۀ کهن و پرگهری باشد که قصد صید مرا داشته باشد [تا فکر مرا از گورشکل که پر از با
» کند گوری که آدم را صید می«بازی کردن شاعر با مفهوم  ،ناراحتی مرگ برهاند]. در این بیت

بازهم شاهد دارد: منم گفت یازان  شاهنامه کاری یاختن درشست به نیز جالب توّجه است. 
  ).١٠/٨٠: ١٣٨٩بدین کار شست (خالقی مطلق 

  

گوید ظرِف شراب را به صورت حیواناتی چون  جز بخشی که می به گمان ما، شرح باال به
ترین انتقاد به شرح باال این است که  ساختند، مناسب بیت نیست. مهم قوچ و جز آن می

اند و گویا  ، هیچ شاهدی ارائه نداده»جام بزرگ شراب«و  »طشت«شارح برای تور به معنی 
ی هم وجود نداشته باشد. انتقاد دیگر این است که شاعر در بیت پیشین شاهد معتبر

و طبیعی و منطقی است که در بیت بعد جام » ُپر از َمی َیکی جام خواهم بزرگ«گوید:  می
مطلق که نه با تصحیِح قیاسی  بزرگ را توصیف کند نه کهنگی و پرگوهری شراب را. خالقی

ر هایی که خود برشرح امیدساال در بخشی از یادداشت موافق بوده و نه با شرح بیت،» تور«
  است: افزوده، دربارۀ این بیت نوشته

  

که به شکل جانور ساخته شده باشد، نیاز به گواه » جام بزرگ«در معنی  . یکم] تور۴٠[ب
است نیز جالب است.  آمده گوریجای  به لیکه در » کرگدنی«به معنی  کرگیدارد. نویسش 

مبهم است و دریایی از خیال » ارادۀ او به انگشت ابهام من«به معنی  من [دوم] هنگ او شست
هنگ او شست گرفت. به گمان نگارنده » قصد صید مرا دارد«خواهد تا بتوان آن را به معنی  می
  ). ١٠/١٩٣: ١٣٨٩مطلق  (خالقی» من ۶٠وزن او «یعنی  من

  

ها در متن  ی اکثریت نسخهرا از رو» بور« ،»تور«جای  ، بهشاهنامهسپس در چاپ دوم  
تری  مناسب تر و ها، تفسیِر مفصل ها، با عنواِن آویزه جای داده و در بخش تکمیلی یادداشت

  اند: دست داده از بیت به شرح زیر به
  

های  از جام 1گویا در پیوند با بیِت پیشین، سخن از یک جاِم بزرگ است. ادیب یونانی آثناُیس
های گوهرنشانی که وزن آنها به چهل  از جام ،میان برد، ازآن نام میبسیاری که ایرانیان داشتند 

). گزارش او ٣۵-٣١ایرانیات، ص ←رسید و برخی به شکل گوزن نر بودند ( کیلو می
نام جام بزرگی به شکل اسپ بود؟ دیگر اینکه آیا  بور ترکیکند. آیا  مضمون این بیت را تأیید می

گاهی خود را از مأخذی کهن  هایی در زماِن شاعر هنوز چنین جام وجود داشت و یا او آ

                                                            
1. Athenaeus 
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» غالمی ترک و فربه«اند، یعنی آن را به معنی  خوانده پور ترکیاست؟ برخی کاتبان  گرفته
و سپس دو بیت در » یکی ترک خواهم چو کوهی به تن«است:  آمده ٢قاند، چنانکه در  گرفته

دریافته و مصراع دوم  پور ترکینیز  ژتب است. کا پیکر سروده و افزوده بّچۀ کوه توصیف آن ترک
  ).١١/١٢٩: ١٣٨٩ مطلق خالقی» (گهر بر کمرگاه او شصت من«است:  گونه گردانیده را بدین

  

پور ها ضبط  یک از نسخه : یکی اینکه در هیچدربارۀ شرح باال دو نکته شایستۀ یادآوری است
اساسًا نقطه ندارد و  بورواژۀ  ـ شود میکه آشکارا مالحظه  چنان ـ  ژ شود. در نسخۀ دیده نمی ترکی

ثبت کرده، درست نیست  پبرای نسخۀ  ١۵که امیدساالر در پانوشت شمارۀ  ترک پورینیز ضبط 
است. بنابراین، بخش پایانی  ضبط شده بور ترکیها، آشکارا  جای آن، مانند اکثریت نسخه و به

کند  مشکلی را از بیت حل نمی») د...ان برخی کاتبان پور ترکی خوانده«مطلق (از  توضیح خالقی
یابد، ولی مشکل  و در صورِت پاسخ مثبت به جملۀ پرسشی او، اگرچه بیت معنی مناسبی می

در همین معنی در شرح  تور ترکیمانند ـ در معنای جاِم بزرگ  بور ترکیاصلی اینجاست که 
در معنی  بوِر ترکیترکیِب  است و شاهدی ندارد. گذشته از این، کار نرفته جایی بهـ امیدساالر 

، قاعدتًا باید از تازی باسترکیبات مشابهی چون  ـ به َمَثل ـ مانندِ » موِی ترکی سرخ باس«
 بوِر ترکیشد، حال آنکه  بود تا بر صورِت او جام بزرگی ساخته می ای برخوردار می معروفیِت ویژه

نژادۀ  باز اس شاهنامههست. البته در  شود و نه در متون دیگر نشانی از آن دیده می شاهنامهنه در 
  .)٨/١٧۵/٢٢٩٣: ١٣٨٩و امیدساالر مطلق  (خالقیاست  توری در بیتی اشاره رفته

که در پشت صورت خطی آن،  است  دهش رسد بوِر ترکی ضبطی ساده نظر می باری، به
ست به ا تکوکاست. این واژه احتماًال  ای دشوار و ناشناخته برای کاتبان وجود داشته واژه

 از خواران شراب چه آن و گاو، ُسروی چون سیمین یا زرین یا سفالین چیزی برصورْت «معنِی 
لغت در  طوسیاسدی  و گذشته از این معنِی  )١۵١: لغت فرس، اسدی طوسی( »خورند آن

  ، دو شاهد کهن نیز در دست است:فرس
  

  هوارشـاتکـوِک انـدر گسار می

  

  نوبهــار روزگــار شــادی به خــور  

  

  جا) همان، نک: رودکی(
ــزار ــان از ه   خسروپرســت بزرگ

  

  دسـت بـه بـالغ و بلورینتکوِک  

  

  )۴٢۵: نامه گرشاسب، همو(
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توان در  جای بور ترکی یا پور ترکی سه گزینۀ زیر را می در تصحیِح بیت مورِد بحث، به
  نظر گرفت:

 

 به تن یچو گوریتکوکبوْر یکی  . ١
  

 کهن، ُپرگهر، هنگ او شست من  
  جج

  
  

زودی  خوی است [و قرار است به مرگ چنین گرگ معنِی این بیت و بیِت پیش از آن: اگر
مانده را با سرخوشی  باقی خواهم [تا با نوشیدن آن، عمرِ  یبزرگ م میجا ،پر از َمی مرا بدّرد]،

و آراسته به کهن باشد  زیبا باشد؛ یگور چوناناش  بدنه شکل که باس یتکوکسپری کنم]، 
. دربارۀ این معنی، دو نکته شایاِن توّجه ت من باشدصشار و وزن یا ظرفیت آن گوهرهای بسی

و شکل  است کار رفته به بیا مطلِق اس» موی سرخ ِب اس«به معنی  بورآیا  ،است: یکی آنکه
نماید فرض اول  رنگی تکوک اشاره دارد؟ چنین می نمایاند یا فقط به سرخ جام را می

بور) نام رفته باشد تا زیبایی آن را به حیواِن ( ید از حیوانیتر باشد، زیرا نخست با محتمل
سان در  بارها به همین ،ببه گور و بیشتر گور به اس بگور) تشبیه کنند و تشبیه اس( دیگری
، نمایانگر همین چون؛ از سوی دیگر وجود ادات تشبیِه (نک: سطوِر بعد)است  دهآم شاهنامه

به شکل گور باشد که البته از میان  تکوکوِد فرض است، وگرنه باید فرض کرد که خ
شکل و گاوشکل و  بهای اس شده، این یکی برخالف تکوک های بازمانده یا توصیف تکوک

تر بودن فرض اّول، این  شیرشکل و جز آن، از شهرت خاّصی برخوردار نیست. برای محتمل
، به بوربرای » رنگ خسر باس«نکته نیز شایستۀ یادآوری است که با در نظر گرفتِن معنِی 

و با این تلّقی، فرض اول، فرض دوم را نیز در خود  است دهرنگی تکوک هم اشاره ش سرخ
همه، دسِت کم در دو شاهد بازمانده از زبان فارسی، شکِل حیوان در توصیف  دارد. بااین

 و به جنس و رنگ است دهتکوک اهمیتی نیافته و اساسًا حیوانی هم به حیوانی تشبیه نش
. نکتۀ دیگر اینکه، معلوم نیست مراد از است دهشاهوار) اشاره ش( بلورین) و صفت آن(

رسد مراد وزِن خوِد تکوک باشد؛ زیرا جاِم  نظر می هنگ، وزن تکوک است یا بادۀ دروِن آن. به
می و زیبایی و آراستگی آن اهمیت بیشتری یافته تا بادۀ دروِن آن، اما از سوی دیگر، ممکن 

خواهد به ما  ای شاعرانه باشد برای بادۀ دروِن تکوک که شاعر می مبالغه منشصت است 
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طبعی مرگ را درمان توان کرد. اما ِاشکاِل  بگوید: فقط با چنین حجمی از باده است که گرگ

، در وزن یکی بوْر تکوکیمهم و شاید هم تنها اشکال خوانش پیشنهادی این است که با ضبِط 
در بور اضافه است. مگر اینکه » ر«، یعنی در تقطیع، صامِت است دهشعر خلل ایجاد ش

که در زبان  کار رفته باشد، چنان ) بهbor( )، تلّفِظ ُبرbōr( بورشواهدی بیابیم که در آن، برای 
  .)١٢٧: ١٣٩٠(کیا  شود کردی چنین تلفظ می

که از  . چناناست دهشکل، به تِن گور تشبیه ش در بیِت مورِد بحث، تنه یا بدنۀ تکوِک بور 
زیبا یا  بپیداست، گور نماِد زیبایی بوده و بارها گور به اس شاهنامههای متعددی از  بیت

کنیم: برای  ای بسنده می اند. از هریک، به ذکِر نمونه به گوِر زیبا تشبیه شده ببرعکس، اس
  مورد یکم، توصیف زیر در داستان اکواِن دیو جالِب توّجه است:

  

ــدگــوری کــه ــدر آمــد پدی ــه ان   گل

  

ــد از کــه دیــوی چــو   ــه گــردد بن   یل

  

ـــی ـــت شیر نّره یک ـــویی س   دژم گ

  

ــــاِل  بگســــلد همی     رم اســــپاِن ی

  

  درسـت داردخورشـید رنگ همان

  

  بشســت گـویی زرآب بـه سـپهرش  

  

ــی ــیده َیک ــال از خــط برکش   اوی ی

  

ــیه ُمشــک ز   ــا س ــه ت ــال ب   اوی دنب

  

  جـای بـه گـویی بلندست سمندی

  

  پای به و تدس به و ُسرون ِگردی به  

  

  ).٢٩-٣/٢٩٠/٢۵: مطلق و امیدساالر ، تصحیح خالقیشاهنامه، (فردوسی 
  

های باال از این نظر هم جالب است که درست مثل بیِت مورد بحث ما، از گوری  بیت
. برای مورد است دهی زیبا تشبیه شباست. در بیت آخر هم، گور به اس رنگ سخن رفته طالیی

  :است ده) نیز آمچون( ه مانند بیِت مورِد بحِث ما ادات تشبیهدوم، بنگرید به بیت زیر ک
  

ــا ز   خنــگ اســِپ یکــی برآمــد دری

  

  لنـگ کوتاه و گـور چـون گرد ُسرین  

  

  .)۶/٣٨٧/٣۴۴: همان( 
  

کند؛ به  در بیت ما را توجیه می بها، حضوِر اس رسد هردو دسته از این بیت نظر می به
  ».رنگ سرخ«شود تا فقط به معنی  تر می محتمل »رنگ سرخ باس«به معنی  بور ،بیاِن دیگر

باشد که ماننِد  زْر تکوکیتصحیف یا تحریِف  بور ترکی. خوانِش دیگر این است که ٢
بلورین)، از جنس و ( ما از اسدی طوسی که به جنس و رنگ تکوک اشاره دارد ِشاهد دوم
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  است. رنگ طالیی یا زّریِن تکوک سخن رفته
باشد، به معنی  ُپْر َتکوکی، تصحیِف پوِر ُترکیال این است که . سرانجام آخرین احتم٣

بزرگ) که  خواهم جام یکی َمی از پر( تکوک ُپر از باده و بازگفتی از مصراع دوم بیت پیشین
نماید همین پیشنهاد  کند. چنین می جاِم بزرگ را توصیف می، تکوکدر اینجا شاعر با آوردِن 

  باشد. تر  از دو پیشنهاِد دیگر محتمل
به صورت  ١)MacKenzie 1971: 81( فرهنگ کوچک پهلویدر  )takūk( فارسی تکوِک 

takōk  گویا از میان متون پهلوی، این واژه در است دهمعنی ش» ظرِف آشامیدنی«ثبت و .
کار رفته است؛ که دو  در همین معنی چند بار به نیرنگستاناز اصل اوستایی) ( ترجمۀ پهلوی
ظرف، بدین معنی که آشامیدنِی دروِن تکوک،  ـ  دو شخِص هم( ham-takōkبار در ترکیِب 

زند شود. همچنین در  ظرف) دیده میـ جدا ( jud-takōkبین دو شخص مشترک است) و 
 اند کرده بازسازی tkwkıکار رفته که آن را به صورِت  به – tkwı -صورتی نزدیک به آن  وندیداد

)Anklesaria 1949: XIV/10, 303(. َدَنه -اوستایی آن َگئو ادلمع )gaō-dana است که (
. );Kotwal and Boyd 1980: 46 (64)/1-2 Waag 1941: 69( »شیردان«اللفظی یعنی  تحت

در گرجی باستان وارد  t'ak'uk'iدر زبان ارمنی باستان و  t'akoik این واژۀ پهلوی به صورِت 
هرروی، در پهلوی و  . به)٢/٨٨٢: ١٣٩۵دوست  حسن ؛Gippert 2007: 106(نک:  است دهش

حتی دو بیِت شاهد فارسی از شکل حیوانی تکوک سخنی در میان نیست و این توصیف، 
: انگلیسی( همان ریتونتکوک  شود. بار در معنِی اسدی طوسی از این واژه دیده می نخستین

Rhytonباستان ؛ یونانی :ῥυτόν( آن که از کسی اجتماعی موقعیت به باتوجه است که 
. است دهش می ساخته جواهرات از تزییناتی با گاهی و طال نقره، سفال، از کرده، می استفاده

ساخته و  جانوران سایر یا گاو شاخ جنس از هایی تکوک نیز اکنون ،گرجستان کشور در
- ۵: ١٣٨٩و مصباح اردکانی دادور  ؛Melikian-Chirvani 1996: 85-139نک: ( شود می استفاده

١٢(.    
                                                            

ظرفی از «است:  ) که این معنی را هم به معنی مکنزی افزوده١۴۵: ١٣٩٠( . قس: ترجمۀ فارسِی مهشید میرفخرایی١
  .»طال یا نقره یا مس که بر صورت پرنده یا حیوانی بسازند و در آن شراب نوشند
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. ریتون از جنس سفال، به شکل اسِب بزرِگ کامل که ١ شکل
شود و خروجی مایع از دهان اسب است.  از دهانۀ باال پر می

پیش از میالد  ٨٠٠تا  ١٠٠٠های  مکشوف از املش، بیِن سال
)www.iranicaonline.org.(  

  
  
  

. ریتون اسب، از جنس نقره که نزدیک ایروان در ٢شکل 
قرن چهارم پیش [هخامنشی  ۀدور است. ارمنستان یافت شده

ها استفاده  . از این ریتون برای نوشیدن آشامیدنی]از میالد؟
است. محل نگهداری: ایروان، موزه ِاِربونی (نک:  شده می

Melikian-Chirvani 1996: 97.(  
  
  
  

 -پارتیان، قرن دوم ۀ. ریتون گاو نر از جنس نقره، دور٣شکل 
آرتور ِام. َسکِلر در واشنگتن اول پیش از میالد که در گالری 

 Melikian-Chirvaniنک:شود ( دی.سی. نگهداری می

1996: 100.(  
  
  
  

دار، از جنس طالی خالص مربوط به  . ریتوِن شیر بال۴شکل 
است و در موزۀ هنر  دورۀ هخامنشی که در همدان یافت شده

  شود متروپولیتن نیویورک نگهداری می
 )www.iranicaonline.org.(  
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