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  مقدمه
   )56،ص71،ب1شاهنامه،ج(مني چون بپيوست با كردگار             شكست اندر آورد و برگشت كار

پـيش از  . هاي متعدد شاهنامه، به شـكلهاي مختلـف، ضـبط شـده اسـت     اين بيت، در نسخه
اهنامه، هـاي شـ  بررسي و تحليل ايـن بيـت، نخسـت بـه ضـبطهاي مختلـف آن، در نسـخه       

، فريـدون جنيـدي در ويـرايش خـود از     »نامة باستان«الدين كزّازي در ميرجالل. ميپردازيم
؛ كتابخانـة  2و1هاي هاي انستيتوي خاورشناسي شوروي شمارهو نسخه» شاهنامة فردوسي«

  :اند، بيت مزبور را، به شكل زير، ضبط نموده»ملّي فلورانس؛ چاپ مسكو و خالقي مطلق
ــون بپي  ــر چـ ــارهنـ ــا كردگـ ــت بـ  وسـ

  

 شكســــت انــــدر آورد و برگشــــت كــــار 
 

  :در شاهنامة ژول مول، ضبط بيت، شكلي ديگر، دارد
ــار ــا كردگ ــت ب ــه پيوس ــون ن ــر چ  هن

  

ــار   ــت كــ ــدر آورد و بربســ ــت انــ  شكســ
 

  :در نسخة لنينگراد، چنين آمده است
ــار  ــا كردگـ ــت بـ ــون بپيوسـ ــي چـ منـ

  

ــار    شكســــت انــــدر آورد و دربســــت كــ
  

متعدد، در مصرع دوم بيت، تأثيري در بررسي و تحليـل مـا، از بيـت، نخواهـد      ضبطهاي
جهت روشن شدن معناي مـورد نظـر   . در اين بررسي، توجه به مصرع اول بيت، است. داشت

نگارنده، از مصراع اول و شگرد و نوآوري زباني فردوسي، شايسته اسـت نخسـت بـه بررسـي     
  .بپردازيم» كردگار«و ديگر » پيوستن«معاني مختلف دو واژه، يكي 

؛ در زبـان كـردي    patwastan؛ در پهلوي   paiti + band، در اوستا »پيوستن«واژة 
pe'vana'n  چسـباندن، ملحـق شـدن، متصـل شـدن، اتصـال دادن، اتصـال و        «؛ در معاني

در شاهنامه معاني متعـدد دارد  . بكار رفته است» همچنين در معناي تأليف و تصنيف كردن
      .سـخن گفـتن؛ بيـان كـردن     -2. به رشتة تحرير درآوردن؛ به نظـم كشـيدن   -1«: لهاز جم

نوشـتن و فرسـتادن؛ روانـه     -4. درست كردن؛ ترميم كردن؛ به حال نخست برگردانـدن  -3
بـه كـار    -6. به سامان رسانيدن؛ به جا آوردن؛ بـه انجـام رسـاندن    -5. كردن؛ ارسال نمودن

مقرر كـردن؛ وضـع كـردن؛ تعيـين كـردن؛       -8. همراه شدنمنسوب و  -7. گرفتن؛ آغازيدن
  )ذيل پيوستن: فرهنگ شاهنامه، رواقي(» .پي در پي آمدن و رسيدن -9. گرفتن؛ وصول كردن

فاعل؛ عامل؛ كننده؛ بسيار فعال؛ بسيار كننده؛ خالق و يكي از «در معناي » كردگار«واژة 
انـد از جملـه   نيز ذكر كرده» كردگار«واژة معاني ديگر براي . بكار رفته است» نامهاي خداوند

مصحح فرهنـگ رشـيدي در توضـيح بيتـي از     » مهيا و آماده و مستعد«و » دانسته و عمداً«
همـه  «هم توان خواند به معني » كرده كار«را ] كردگار[«آورده است  )3شاهد مثال شمارة(رودكي 

در بعضي (كرد «: مشتق از» اركردگ«واژة . »جلد و مجرب«كار كرده و فارغ شده يا به معني 
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پسـوند شـغل و   (گـار  .) + و مشتقات آن به كسر كاف آمده اسـت » كردن«هاي ايراني لهجه
  : » كردگار«شواهد معاني مختلف واژة ) ذيل كردگار: برهان و لغتنامه). (مبالغه

  فاعل، عامل و كننده  .1
  )43، ب136گرشاسبنامه، ص(گارز گردش شود كردگي آشكار           نشان است پس كرده بر كرد

  از نامهاي حضرت باري تعالي  .2
ـــار ـــدر كنـ ـــرج انـ ــر ايـ ـــاده  سـ  نهـ
ــار  ــواهم از روشــــن كردگــ  همــــي خــ

  

ــار    ـــرد زي كردگـ ـــويشتن كـ ـــر خـ  سـ
 كــــه چنـــدان زمــــان يـــابم از روزگـــار

  )460و455، ب110، ص1شاهنامة برتلس،ج(
  مهيا و آماده و مستعد -3

  )995: رودكي، نفيسي(او          عطا را نشسته بــــود كـــردگار  نه چون پور مير خراسان، كه

در شاهنامه، به معـاني متعـدد بكـار رفتـه     » پروردگار«از براي نشان دادن مشابهت، واژة 
  :است از جمله

  . ...پرورنده، پرورش دهنده، تيمار كننده، مربي، تربيت كننده و . 1
ــويي  ــامش ت ــد و خ ــي خردمن ــه گيت ب

  
ــت  ـــروردگار منسـ ـــژه  پـ ـــه او ويـ  كـ

  
ـــروردگار ـــاش و پــ ـــه داد ده بــ  همــ

            
 پادشاه. 2

ـــردگار  ـــرين كـ ـــان آفـ ـــه زور جهـ بـ
  

ـــروردگار  ـــردار  پـ ـــه كــ ــپه را بــ  سـ
  
 يكي از نامهاي حضرت باري تعالي .3

چــــو پــــروردگارش چنـــان آفـريــــد 
  

ـــر كـــردگار      ــرين خوانـــد ب ــي آف هم
  

ـــويي     ـــاوش تــ ـــروردگار سيــ ــه پــ  كــ
  )50، ب21، ص4شاهنامة برتلس،ج(

ــتار منســــــت  جهانـديـــــــده و دوســــ
  )221، ب114، ص4شاهنامة برتلس،ج(

 بــــــارخنــــك مـــــرد بخشــــندة بـرد   
  )614، ب177، ص7شاهنامة برتلس،ج(

  
ـــروردگار   بـــــه ديهـــــيم كـــــاووس پـــ

  )550، ب232، ص5شاهنامة برتلس،ج(

 بهـــر جـــاي بــــودي بهـــر كـــار يـــار     
  )   329، ب35، ص4شاهنامة برتلس،ج(
  

ــد     ــابي كليـ ــزدان نيـ ــده يـ ــر بنـ ــو بـ  تـ
  )   293، ب271، ص9شاهنامة برتلس،ج(

 اي آفريننــــــــدة  روزگـــــــار كـــــــــه
  )  398، ب36، ص6جشاهنامة برتلس،(
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ـــروردگار ـــردگاريست   پــ ـــرا  كــ  تـ
  
  پرورده، پروريده.4

 همــــه پــــاك  پـروردگـــــار  منيــــد
  

 كـــــه اويســـت  پـروردگــــار  پـــــدر 
  

 تــــــويي بنــــــدة كــــــردة كــــــردگار
  )    3081، ب158، ص3شاهنامة برتلس،ج(

  
 همــــــان از پــــــدر يادگـــــار منيــــــد

  )    313، ب272، ص9شاهنامة برتلس،ج(

ــر  ــي هنــ ــه گيتــ ــدا بــ  و زويســــت پيــ
  )  34، ب21، ص4شاهنامة برتلس،ج(

نام حضرت بـاري  «در معني  معموالً» كردگار«، واژة »پروردگار«در برابر كاربرد گوناگون 
  .بكار ميرود» تعالي

بازتاب . ها بوده استدر شعر فارسي و گسترة پر رمز و راز آن، كاربردهاي خاصي  از واژه
ها، چهرة راستين شعر را با درخششي ويژه بـه خواننـده   انديشة شاعر است كه در پيكرة واژه

نوس زبان فارسي است، كاربرد آن در شعر، هاي بسيار مأاز واژه» كردگار«واژة . باز مينماياند
شايد از ديد خواننده و پژوهنده، آن حدود و ظرفيت معنايي را نداشته باشد تا در كنار لغات 

آسان نماييِ ظـاهري مـتن شـاهنامه و    «دشوار و نسبتاً ناآشناي شاهنامه قرار گيرد و همين 
روايي داستانها، پژوهنـدگان را   روشن بودن معناي بيشتر ابيات آن در محور طولي و تسلسلِ

همچنـين در خصـوص بيـت     )280:فرهنگ نويسي، آيدنلو(» .ها باز داشته استيكايك واژه از تأمل در
مورد بحث اين مقاله، روشـن بـودن فرجـامِ كـارِ جمشـيد و گسسـتنِ فـرّ ايـزدي از وي در         

هنر پيوستن بـا  «ي سعيدي سيرجان. تأمل پژوهنده از بيت شده استشاهنامه، سبب گذر بي
: ميداند و در توضـيحات خـود ميـĤورد   » زورآزمايي و قدرت نمايي كردن«را كنايه از » كسي

گفته شـد، جهـان پـر از گفتگـوي و زمزمـة      ] كفرآميز به وسيلة جمشيد[چون اين سخن «
چـون  . فرّ ايزدي از او جدا شد و محبوبيت را از دست داد] بر اثر قهر مردم[اعتراض گشت و 

: ضـحاك مـاردوش، سـعيدي سـيرجاني    (» .شكست خورد و كارش وارونه گشت دا دعوي همتايي كردبا خ

آنگاه كه جمشيد خويشتن «: گزارش خود از اين بيت ميگويد الدين كزّازي درمير جالل) 157
از آن روي كه در . را خدا خواند، فرّه ايزدي از او دور شد و جهان را هنگامه و آشوب درآكند

ا با خداوند سنجيده بود و برابر نهاده بود، به شكست و ناكامي دچار آمد و بخت و هنر خود ر
مهري بهفـر در شـرح خـود بـر شـاهنامه،       )272: 1نامة باسـتان،كزّازي، ج (» .روزگار وي، زير و زبر شد

گرفتـه و معنـاي بيـت را    » گرفتن و پـيش آوردن آغاز كردن، پيش«را در معني » پيوستن«
چون با آفريدگار خودستايي و غرور پيش گرفت، ناكام ماند و بدبختي « : نداچنين نقل كرده

كـار گـرفتن؛   ب« را در معنـاي  » پيوسـتن «رواقي علي  )161: 1شرح شاهنامه، بهفر، ج(» .بدو روي نهاد
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اند كه در اين حالت، سـاختار دسـتوري مصـراع    گرفته )ذيل پيوسـتن : فرهنگ شاهنامه، رواقي(» آغازيدن
  :قرار ميگيردبدين شكل 

  فعل+      متمم        +        مفعول        +       نهاد                             
  هنر              كردگار             بپيوست / مني]               جمشيد/او[             

در ذيـل  در لغتنامه، ايـن بيـت،   . ، حضرت باري تعالي است»كردگار«كه بدين نحو، واژة 
آمده است كـه در ايـن مفهـوم، سـاختار دسـتوري       » كردن آن«در معناي » پيوستن كاري«

از ديـد ايـن مقالـه،    . مـده اسـت  مصراع، همان خواهد بود كه از مفهوم علي رواقي بدسـت آ 
هرچنـد در ژرف  . در ساخنار دستوري مصراع، جايگاه نهاد را اشغال كرده است» هنر/ مني«

اد و كنندة كار است به عبارت ديگر، مقصود نهاد و مسندالية جمله ساخت جمله، جمشيد نه
كه كردگار همان » هنر بپيوست/ جمشيد، مني «از ديد راوي . با گويندة جمله متمايز است

اما نگارنده بر اين باور است كه مقصود و منظور نهاد يا مسـنداليه،  . حضرت باري تعالي است
چون نيـك ميدانـد كـاربرد ويـژه و     . ار يعني جمشيد استهنر با كردگ/ اعالم پيوستن مني 

ها و تركيبات نشـان  گاهي منحصر به فرد استاد سخن فارسي، فردوسي، در شاهنامه، از واژه
هـاي  فراوانـي واژه . سنجي وي، براي پاسداري از زبان فارسي دارداز ذوق و سليقه و موقعيت

اند و ساخت و نيز در معرض فراموشي بودهفارسي، كه بعضي از آنها در همان زمان فردوسي 
پرداخت تركيبات زيبا و دلنشين، كه مجموع آنها گنجينة باارزشـي بـراي زبـان فارسـي بـه      
شمار ميĤمد و به بركت آن در ادبيات منظوم و منثور و حتّي ادبيات شفاهي پس از فردوسي 

شعر ساختاري ويژه «. و نفوذ شاهنامه در زبان و ادبيات فارسي است بكار رفته، از وجوه تأثير
كوششـي  . اي است به همراه يك پيام كه آنرا جداي از يكديگر نميتـوان دانسـت  دارد؛ پيكره

اي ويژه، بيان كند اي نگفتنيها را، به گونهاست كه از سوي شاعر كه ميخواهد بياري آن پاره
در . هـا و نيز تأكيد بر واژه )165: اسطوره متن هويت ساز، نقـوي (» .ه استكه بيشتر با وزن و آهنگ همرا

شاهنامه، كه شعري بازگفتني يا روايي است، تا انـدازة زيـادي از تواناييهـا و شـورانگيزيهاي     
دروني سراينده را كالبد داستان و يا سرگذشتي كه دربارة آن سـخن رفتـه اسـت بـه دوش     

بـه  . تنها بستگي به قافيه و موسـيقي بيرونـي شـعر نـدارد     ميكشد و خيال انگيزي كار شاعر
اين خصيصه سـبب ميشـود تـا پژوهنـده در محـور      . دگرگوني و نوآوري زبان نيز بسته است

يـا تركيبـي بازمانـد كـه      عمودي و تسلسل روايي داستان قرار گيرد و گاهي از توجه به واژه
يي داسـتان و محـور عمـودي و نيـز     قرار گرفتن در اين تسلسل روا. خاص شاعر نبوده است

ات و        ت؛ برداشتهاي معنايي بيـت را چندگانـه نمـوده اسـت كـه ذات ادبيـپايان كارِ شخصي
  .  خصوصاً شعر، كه بيانگر انديشة آزاد و برداشت از ذوق خواننده است؛ اين ظرفيت را دارد
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دن و همـراه  پيدا شـدن، چيـره شـ   «را در معناي » پيوستن«باور اين پژوهش برآن است كه 
را در جايگاه نهاد، بدانـد و بـا ايـن    » هنر/ مني«نطور كه پيش از اين گفته شد و هما» شدن
» جمشـيد «يعنـي  » گشتن فـرّ يـزدان از وي  «پيش از » شاه يزدان شناسِ«، »كردگار«باور 
يا در جمشيد پيدا ... هنر بر جمشيد چيره شد/ چون مني «و معني مصراع را به شكل . است
ناديـده  » منـي «را در جـاي  » هنـر «اگـر ضـبط   . بداند» ...و يا با جمشيد همراه شد... گشت

مني «: ، كه پيش از اين بيت فرمودهطوسبگيريم اين برداشت نزديك است به سخن حكيم 
» هنـر چـون نـه پيوسـت بـا كردگـار      «و ضبط نسخة ژول مول . »كرد آن شاه يزدان شناس

غالمحسـين يوسـفي در چشـمة روشـن     . يد بنمايدرا تأي» جمشيد دانستن كردگار«ميتواند 
] جمشيد[اما چون سالها گذشت بتدريج خودبيني و ناسپاسي به يزدان بر او... «: آورده است
جمشيد دانستن واژة كردگار در بيت مزبور، ميتوانـد بيـانگر    )30يوسفي، چشمة روشن، (»...چيره شد

زوال جمشيد شد و وي را از فـرّ ايـزدي    روزي واين نگاه روانكاوي باشد كه آنچه سبب تيره
هاي منفي رواني وجود او بود كه با شيطان همراه شد و در فرجام كـار، او را  دور نمود، جنبه
و فردوسي با واژة كردگار، همة هنرهاي جمشيد را پـيش از ادعـاي خـدايي،    . به دو نيم كرد
  . يادآور ميشود

اند بـه  ة جمشيد مطلب نوشته و يا نقل كردهميتوان گفت كه تقريباً همة متوني كه دربار
اين نكتة مشترك اذعان دارند كه جمشيد در آغاز پادشاهي نيكو سيرت بود كـه خـدمتهاي   
ت بـه فرمـان او         بسيار به مردم كرد، گسترة سلطنش به دورتـرين نقـاط رسـيد، همـة رعيـ

ور از دست وي خارج درآمدند و در نهايت طغيان كرد و دعوي خدايي نمود و باالخره زمام ام
در ادبيات سانسكريت، نيز جمشيد يكي از خدايان قوم هند و اروپايي بوده ولي پـس از  . شد

  .جدايي ايرانيان و هنديان، در اوستا و ودا، باورهاي ديگري دربارة وي آورده شده است
همچنين فردوسي در پايان داستان جمشيد، غمخواري خويش را از آنچه به نـاروايي بـر   

  .جمشيد آمده، بيان ميدارد سر
 دلـــم ســـير شـــد زيـــن ســـراي ســـپنج

  
ــج    ــان ز رنــ ـــرا زود برهــ ـــا مــ  خدايــ

  )192،ب62،ص1شاهنامة برتلس،ج(
  :نگارنده عقيده دارد فردوسي در داستان جمشيد، در بيت ديگر

ــار ــرين روزگـ ـــد بـ ـــا برآيـ ــين تـ  چنـ
  

 نـديـدنـــــد جــــز خــــوبي از كردگــــار 
  )59،ب56،ص1شاهنامة برتلس،ج(
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. بكار بـرده اسـت  » جمشيد/ شاه«را نيز در معني » كردگار«در صورت پذيرش بيت الحاقي، 
  :بكار رفته است» كننده، فاعل و عامل«در گرشاسبنامه، نيز كردگار در معناي 

ــكار ــي آشــ ــود كردگــ ــردش شــ  ز گــ
  

ــت   ــان اس ــار    نش ــر كردگ ــرده ب ــس ك  پ
  )43، ب136گرشاسبنامه، ص(

ها، در شاهنامه فراوان است در بيتهاي بعد از بيت مورد بحث هنر آفريني فردوسي با واژه
چو خسـرو  / چه گفت آن سخنگوي با فرّ و هوش«: باز هنرهاي واژگاني فردوسي را ميبينيم

را » چـه خـوش  «هـم معنـاي   » چـه «واژة  )72،ب56،ص1شـاهنامة بـرتلس،ج  (» شدي بندگي را بكوش
: زيراكه آن سخنگوي با فـرّ و هـوش گفـت   / چه خوش«؛ »زيراكه«ميرساند و هم در مفهوم 

به يزدان هر آن كس كـه شـد   «و يا در بيت » .در بندگي بكوش/آنگاه كه خسرو شدي براي
ر مصـراع  د» بـه «واژة  )73، ب56، ص1شاهنامة بـرتلس، ج (»به دلش اندر آيد ز هر سو هراس/ ناسپاس 

سـوگند  «و ديگـر  » نسبت به يزدان«يكي : اول، تأمل برانگيز و تداعي كنندة دو مفهوم است
  . مطابق اصلي كه دگرگوني و نوآوري در كاربرد زبان را نكتة مهم در شعر، ميداند. »به يزدان
بـار، ايـن واژه    120بار در شاهنامه تكرار شده است از اين مجموع،  216» كردگار«واژة 

بـار بـا    10بار بالفاصـله قبـل از قافيـه و     86و % 56/55جايگاه قافيه قرار گرفته، معادل  در
بـا  » كردگـار «در پايـان واژة  » ر«بار صـامت   7بار،  10فاصله از قافيه آمده است كه در اين 

بار در حالت اضـافه قـرار    3حذف همزة آغازي واژة بعد، به هجاي بعد از خود منتقل شده و 
جاي كوتاه مقابل هجاي بلند مطابق اختيارات شاعري به هجاي بلند تغيير يافتـه  گرفته، و ه

ميتوانسـت در آغـاز بيـت قـرار بگيـرد      » فعـولن «در وزن عروضـي  » كردگار«اگر واژة . است
فردوسي در اين بيت، احتماالً، آنرا در اول مصراع قرار ميداد كـه ديگـر هـيچ جـاي شـك و      

بار  11، »پيوستن«واژة كليدي ديگر مصراع،. اقي نميماندشبهه، براي جمشيد دانستن آن، ب
زپيوستن آگاهي نـو  «، در مصراع »پيوستن«بار به شكل  1، »بپيوست«در شاهنامه به شكل 

  .در شاهنامه ديده نميشود» پيوست«و به شكل . بكار رفته است» رسيد
  
  نتيجه

ن نماييِ ظاهري متن شاهنامه ها و همچنين آسابا توجه به هنر فردوسي، در بكار گيري واژه
و روشن بودن معناي بيشتر ابيات آن، و زمينة روايي شاهنامه و شعر حماسي، سبب ميگردد 

. خود را  پي بگيـرد  دنها، سير خوانخواننده و پژوهندة شاهنامه بدون تأمل در برخي از واژه
در معنـايي غيـر از    وسطها از ديد حكيم ترين واژهاين مقاله نشان داده است كه شايد ساده

برداشت خواننده بكار رفته باشد يا در همـان زمـان فردوسـي نيـز معنـاي آنهـا در معـرض        
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» كردگـار «و واژة فارسي » پيوستن«در بيت مورد بحث با عنايت به معاني . اندفراموشي بوده
 هاي مصراع نخست بيت، و همچنين ذكر شاهد مثال از گرشاسـبنامه و جايگاه دستوري واژه

اسـت نـه   » جمشـيد «در بيـت  » كردگـار «ي اشاره نموده اسـت منظـور از واژة   طوساسدي 
  .»يزدان«

اي در خصـوص بيـت مـورد بحـث بـوده      هدف از طرح موضوع و نگارش آن، بيان فرضيه
است و هيچگاه نگارنده نخواسته در رد نظرات استادان و پژوهندگان، كه پيش از اين دربارة 

  . ها برده استگفته باشد كه از شاگردنوازي ايشان بهره اند؛ سخنيبيت سخن گفته
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