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 نگاهي ديگر به مصراع

 هدف از نگاشــتن اين متن، تحليلي 
است كوتاه بر بيت به ظاهر مبهم: 

«اگر كوه آتش بود بسپرم
ازين تنگ، خوار است، اگر بگذرم»

حكيم فردوسي طوسي
در تحليــل اين بيت كســاني ديگر قلم 
رانده اند، اما آنچه نگارندة اين سطور بيان 
مي كند كامًال متفاوت و بســيار ساده تر و 
از تحليل هاي پيشين است.  بي شــبهه تر 
در ابتدا نگاهي مي اندازيم به تحليل دكتر 

كزازي در اين باره:
«لخت دوم از بيت تاريك و پرچند و چون 
است و از اين روي، ريخت هايي گونه گون 
و آشفته و ناساز در برنوشته ها يافته است 
... خــوار به ناچار نام جايي مي بايد بود كه 
تنگ آن، در تنگي و دشــواري گذار، آوازه 
داشــته اســت؛ اما تا آنجا كه من مي دانم 
از چنين تنگــي در كتاب هاي جغرافيايي 

سخني در ميان نيامده است.»
(كزازي، نامة باستان)

اين نظر مورد نقد برخي از منتقدين قرار 
گرفته و رد شده است: «به نظر نگارندگان 
گزارش كزازي از لخت دوم بيت، سراســر 
نادرســت اســت و «خوار» در اين لخت، 
نام جايي نيســت. اشــتباه كــزازي اين 
اســت كه «تنِگ خوار» را تركيب اضافي 
در نظر گرفته، در حالي كه چنين نيســت 

و بايد بعد از تنگ، ويرگول گذاشــت: «از 
اين تنگ، خوار اســت اگر بگذرم». در اين 
صورت معناي لخت دوم «تاريك و پرچند 
و چون» نيســت؛ بلكه «خــوار» واژه اي 
پركاربرد در شاهنامه و به معناي «آسان» 
اســت و مراد از تنگ، تنگه اي است كه با 

نهادن هيزم هاي انبوه در دو ســو درست 
كرده انــد و آنچنان اين تنگــه، تنگ بوده 

است كه:
گذر بود چندان كه مردي چهار

ميانه برفتي به تنگي سوار
از اين رو معناي بيت روشن است، سياوش 
مي گويــد مرا از گــذر از آتش، چو كوهي 
سترگ از آتش باشد و چه تنگه اي سخت 

باريك، باكي نيست.»
(محمود رضايي دشت ارژنه، قدرت 
قاسمي پور، نامة باستان در بوتة نقد)
اما بــه نظر مي آيد منتقدين دكتر كزازي 
هم خود به پاســخي بي شــبهه دســت 
نيافته اند و تحليل ايشــان نيز محل ايراد 

است.
نگارنده اگرچه بــا نظر تحليل گران مورد 
اشاره محمود رضايي در مورد واژة «خوار»، 
موافق هســتم اما با نظر ايشــان در مورد 
تنگه مخالفم؛ چرا كه كمكي به رفع ابهام 
نمي كند. درواقع، به نظر ايشان معناي بيت 
اين گونه مي شود: «اگر كوه آتش باشد آن 
را درمي نــوردم. اگر از تنگــة بين دو كوه 

آتش بگذرم آسان است.»
همان طور كه مي بينيــد، دو اگر در بيت 
آمــده كه همديگر را نقــض مي كنند. در 
مصــرع اول با قطعيــت مي گويد اگر كوه 
آتــش باشــد آن را درمي نــوردم. بعد در 
مصرع دوم به توانايي خود شك مي كند و 
مي گويد اگر از اين تنگة آتش بگذرم آسان 

است.
اين ناقدان با در نظر گرفتن اين ابيات به 

هرچند در اين ابيات از 
دو كوه آتش سخن رفته 

است اما قراين به ما 
نشان مي دهد كه استناد 

به اين ابيات براي 
رسيدن به معناي درست 

بيت مورد بحث، بنا بر 
داليلي كه خواهد آمد، 
راه گشا و مورد پذيرش 

نيست
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نتيجة تنگة بين دو كوه آتش رسيده اند:
نهادند هيزم دو كوه بلند

شمارش گذر كرد بر چون و چند
نهادند بر دشت هيزم دو كوه
جهاني نظاره شده هم گروه

گذر بود چندان كه گويي سوار
ميانه برفتي به تنگي چهار

هرچند در اين ابيات از دو كوه آتش سخن 
رفته است اما قراين به ما نشان مي دهد كه 
استناد به اين ابيات براي رسيدن به معناي 
درســت بيت مورد بحث، بنا بر داليلي كه 
خواهد آمد، راه گشا و مورد پذيرش نيست.

نگارنده بر آن است كه، به طور كلي، براي 
رســيدن به پاسخي منطقي و بدون شبهه 
در تحليــل ابيات شــاهنامه بايد همچون 
ديگر ســروده ها، به نكات دســتوري، و از 
جمله به رايج ترين آن ها (جابه جايي اركان 
جمله) و نيز بررســي ارتبــاط عمودي و 
افقي ابيات توجه نمــود. نه اينكه بيتي را 
جداگانه و يا بــا توجه به ده ها بيت بعد از 
آن مورد بررسي قرار داد. زيرا امكان خطا 
در آن بــاال خواهد رفــت. از طرف ديگر 
اشعار شــاهنامه با يكديگر ارتباط عمودي 
قوي دارند و همان طور كه بر استادان ادب 
فارســي پوشيده نيســت گاه تا چند بيت 
موقوف المعاني هســتند. با در نظر گرفتن 
اين نكات، نگارنده بيــت را اين گونه معنا 

مي كند:
«اگر در نورديدن كوه آتش باعث گذشتن 
و رها شــدن من از تنگناي تهمت سودابه 

شود، آسان است.»
تا اينجا معناي بيت روشــن شد، با ذكر 
داليل زير درمي يابيــم كه نه «خوار»، نام 
تنگه اي بوده است و نه مقصود از «تنگ»، 

راه باريك ميان دو كوه آتش بوده است.
اولين و ســاده ترين دليل اين اســت كه 
هنگام سخن گفتن كيكاووس با سياوش، 
هنوز آتشي برپا نشده است كه سياوش به 
آن اشاره كند و يا تشبيه اش كند به تنگ 

يا تنِگ خوار.
دومين دليل هم اينكه سياوش با استفاده 
از ضمير اشارة نزديك (اين) حرف مي زند، 
حــال آنكه حتي در بيت قبــل از آن هم 
ســخني از آتش نرفته اســت. اگر اشاره 
ســياوش به راه باريك ميانه دو كوه آتش 

باشد پس مي بايســت از ضمير اشارة دور 
استفاده مي كرد نه ضمير اشارة نزديك.

دليل ســوم اينكه در بيت قبل سخن از 
تهمتي است كه ســودابه به سياوش زده 
و ســياوش حاضر است دســت به هر كار 
خطرناكــي بزند تا خــود را وارهاند. پس 
نزديك ترين مرجعي كــه مي توانيم براي 
«اين تنگ» در نظر بگيريم همان تهمتي 
است كه سودابه به سياوش زده و درصدد 

است تا خود را وارهاند.
البته هيچ بعيد نيســت كــه واژة صحيح 
«ننگ» باشد، همان گونه كه در برخي نسخ 

نيز آمده است.
ديگر اينكه ســياوش هنوز بــا «اگر» در 
مورد آتش حرف مي زند و قطعيتي در كار 
نيســت كه بخواهد به چگونگي آن اشاره 
كند. فقــط مي خواهد بگويد كه حتي اگر 

آتش انبوهي هم باشد از آن مي گذرد.
در كنار همة اين ها، اگر جابه جايي اركان 
جملــه را در نظر بگيريــم، خوانش بيت 

اين گونه مي شود:
اگر كوه آتش بود بسپرم، خوار است، ازين 

تنگ اگر بگذرم.
كه معناي آن بسيار ســاده و منطقي به 

نظر مي آيد.
سياوش مي گويد: اگر كوهي از آتش باشد 
آن را درمي نوردم، آســان است. اگر باعث 
شود كه از تهمتي كه به من زده شده عبور 

كنم و از من رفع اتهام شود.
بنابراين «آســان بودن» بــه مصرع اول 
برمي گــردد. چــون ســياوش در پاكي و 
بي گناه بودن خود شكي ندارد و طبق باور 
او آتش پاكي ها را نمي سوزاند. پس گذشتن 
از آتش براي او آسان است. اما كار سخت 
سياوش تبرئه كردن خود از تهمتي است 
ناروا كه به او زده اند. اين است كه مي گويد 
«اگر از اين تنگ بگذرم» يعني اگر بتوانم 
بي گناهي ام را ثابت كنم، گذشــتن از كوه 

آتش براي من آسان است.
گواه ديگر اينكه ســياوش در هيچ جاي 
داستان «تنگة آتش» نگفته و هر بار «كوه 

آتش» گفته است. به عنوان مثال:
به نيروي يزدان نيكي دهش
كزين كوه آتش نيابم تپش


