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عليرضا قاسمي
ممدردرسسمرمراكاكزز
آآموموزشزشييمامازنزندردرانان

بررسى تركيب شاخ گـوزنان 
كه در نقد مقالة «شاخ نفير»

  شمارة 88 آمده است

چكيده
اين مقاله نقد و شرحى بر مقالة شاخ نفير چاپ شده در شمارة 
ــاهنامه و متون شعرى در پى  ــت. مؤلف با استناد به ش 88 اس
ــت كه تركيب شاخ گوزنان به طور قطع در  اثبات اين حكم اس

معناى «آسمان» به كار رفته است.

كليد واژه ها:
شاخ گوزن، شاهنامه، شاخ نفير.

بررسى تركيب «شاخ گوزنان» در شاهنامه
ــد ادب فارسى مقاله اى با عنوان  ــمارة 88 مجلة رش در ش
ــيد كه نويسندة محترم آن، شاخ  ــاخ نفير» به چاپ رس «ش
گوزنان را در بيت «چو سوفارش آمد به پهناى گوش / ز شاخ 
گوزنان برآمد خروش» از داستان نبرد رستم و اشكبوس، نه 
ــيپورها و نقاره هاى جنگ  به معناى كمان كه به معناى ش

دانسته اند.
ــت كه براى اظهارنظر دربارة  ــيده نيس بر اهل تحقيق پوش
ــاعر، علمى ترين  ــك واژه، تركيب، مصراع يا بيتى از يك ش ي
شيوه آن است كه به جاى تكيه بر حدس و گمان و استناد به 
مطالب غير مرتبط، با بررسى ديگر اشعار همان شاعر،  اشعار 
شعراى هم فكر و هم دورة او و نيز اشعار ساير شعرا، پشتوانة 
ــب و متقنى براى نظر خويش بيابيم. استناد نويسندة  مناس

ــاخ نفير» به تاريخ بيهقى دربارة زدن بوق  محترم مقالة «ش
ــى بن  ــل به هنگام تقديم اموال بى كران از جانب عيس و ده
ماهان به هارون الرشيد و نيز استناد به فرهنگ هاى گوناگون 
ــاخ، شاخ نفير و كرنا هيچ كمكى به  دربارة واژه هاى گوزن، ش
اثبات نظر ايشان نمى كند؛ چرا كه از سويى، هيچ يك از اين 
ــاخ گوزن  در معناى كمان  ــتناد ها بر نفى به كار رفتن ش اس
ــان از منابع مورد استناد  ــوى ديگر، ايش داللت ندارند و از س
ــاخ گوزن (نه مطلق  خود هيچ مطلب يا بيتى را كه در آن ش
ــيپور و نقاره به كار رفته و  ــاخ نفير) به معناى ش ــاخ يا ش ش
پشتوانه و تأييدكنندة نظر ايشان باشد، نيافته اند. جالب آن كه 
نويسندة محترم به نقل از لغت نامة دهخدا براى شاخ آهو در 
معناى كمان تيراندازى، شاهد زير را از شرف نامة نظامى ذكر 

كرده اند كه در واقع نقض كنندة نظر ايشان است:
چو بر شاخ آهو كشد چرم گور

بدوزد سر مور بر پاى مور
ايشان پس از ذكر شاهد مذكور، چنين مى نويسند: «البته 
تنها نشانه اى از معنى ارائه شدة ادبيات 2، همين بيت يادشدة 
ــخن گفته است نه  ــاخ آهو س ــت كه آن هم از ش نظامى  اس
شاخ گوزن». (ص 33) بى ترديد صدور چنين حكمى مستلزم 
بررسى همة متون شعرى فارسى است اما نويسنده بى آن كه 
ديوان شعراى فارسى و حتى خود شاهنامه را به دقت بررسى 
ــد، به صدور حكم قطعى پرداخته و بيت نظامى را  كرده باش
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تنها نشانة به كار رفتن شاخ در معناى كمان دانسته اند. كاش 
ــندة محترم كه به زعم خود در هيچ يك از فرهنگ  ها  نويس
ــاخ گوزن را كنايه از كمان نيافته اند، به فرهنگ معين نيز  ش
ــل مدخل «گوزن»،  ــرى مى افكندند. اين فرهنگ در ذي نظ
ــته و بيت زير از  ــاخ گوزن را كنايه از كمان دانس تركيب ش
ــاعر قرن پنجم  هنرنامة يمينى عثمان مختارى غزنوى ـ ش
ــم و نزديك به زمان فردوسىـ  را به عنوان شاهد ذكر  و شش

كرده است:
چون ز شاخ گوزن حمله برد

زهرة شير آسمان بدرد                          (معين، ج3: 3444)
ــندة محترم خط  هر چند بيت باال به تنهايى بر نظر نويس
بطالن مى كشد، براى رفع هرگونه ابهام، به نقد ساير داليل و 

نظريات ايشان و ارائه شواهد بيش تر مى پردازيم.
يكى از داليل نويسندة محترم براى به كار رفتن شاخ گوزن 
در معناى شيپور، ميان تهى بودن شاخ است كه براى اثبات 
ــخن برهان قاطع دربارة نوشيدن شراب در  اين موضوع به س
ــتناد كرده اند. اما ايشان به اين نكتة مهم توجه  شاخ گاو اس
نداشته اند كه شاخ گوزن بر خالف شاخ گاو، ميان تهى نيست 
ــيپور از آن استفاده كرد. ايشان به نقل  كه بتوان به عنوان ش
از لغت نامة دهخدا دربارة كرناى چنين نوشته اند: «نوعى نفير 
ــه كار مى رفت و اينك در واليات  ــه در قديم در رزم ب دراز ك
شمالى ايران (مخصوصاً گيالن) به هنگام اقامة مراسم عزادارى 
ــورا) به ندرت استعمال مى شود». (ص 33) به ادامة اين  (عاش
ــوم  ــية جلد س توضيحات كه خود دهخدا نيز آن را از حاش
برهان قاطع نقل كرده است، اين نكتة مهم را نيز بايد افزود 
ــتاى  كه هنوز هم در برخى مناطق گيالن و از جمله در روس
ــم عزادارى عاشورا اين  «داخل» در حوالى الهيجان در مراس
ــتعمال مى شود اما بر اساس تصاويرى كه خود ديده  نفير اس
و مطالبى كه در اين باره از اهالى گيالن شنيده ايم، اين نفير، 
كه در گويش محلى به آن «َكرنِى» گفته مى شود، نى ضخيم 
ــِى گاو قرار  ــاخ ميان ته ــت كه در انتهاى آن ش و درازى اس
دارد نه شاخ ميان پُِر گوزن. هم چنين به سبب ميان پر بودن 
شاخ گوزن بوده كه حتى در گذشتة نه چندان دور در برخى 
مناطقـ  از جمله مازندرانـ  گاه دستة چاقو و كارد كمرى را 

از شاخ اين حيوان مى ساخته اند.
دليل ديگر ايشان آن است كه: « "ان" در گوزنان نشانة جمع 
است و در آن ميدان، تنها رستم در حال تيراندازى است» (ص 
33). در پاسخ به اين دليل ايشان بايد گفت كه حتى اگر اين 
"ان" را نشانة جمع بدانيم، هيچ منافاتى با معناى كمان ندارد؛ 
زيرا مفهوم مصراع بدين گونه خواهد بود: «از كمان كه از شاخ 

گوزن ها ساخته مى شود، خروشى برآمد».
تركيب «شاخ گوزنان» در مجموع، دو بار در شاهنامه و آن 
ــابه به كار رفته است؛ نخست در  هم در دو مصراع كامًال مش

داستان نبرد رستم و اشكبوس و ديگر در داستان نبرد بهرام 
چوبين و ساوه شاه. 

ــاخ گوزنان و برآمدن خروش  ــا توجه به اين كه تركيب ش ب
ــه و هر دو بار نيز  ــاهنامه به كار رفت ــا دو بار در ش از آن، تنه
ــيده شدن كمان است، بايد از نويسندة محترم  به هنگام كش
مقالة «شاخ نفير» پرسيد كه اگر به زعم ايشان شاخ گوزنان 
ــيپورهاى جنگ است، چرا در ديگر صحنه هاى  به معناى ش
ــاخ گوزن  ــاهنامه در ش ــاى تن به تن ش ــى و جنگ ه جنگ
نمى دمند و فقط به هنگام كشيدن كمان و پرتاب تير در آن 
مى دمند؟ ديگر آن كه نويسندة محترم در پايان مقالة خويش 
ــة صحنه آرايى و  ــن نتيجه گيرى مى كنند: «بيت وظيف چني
ــى مى خواهد بگويد: با ديدن هيبت  تصويرآفرينى دارد؛ يعن
ــتم در كشيدن كمان و زدن ضربه و تير نهايى،   و هيمنة رس
شور و هيجان زايدالوصفى سپاهيان و صحنة نبرد را فراگرفته 
ــت. در اين حالت و به رسم معمول، نقاره چيان به منظور  اس
ــمن، نقاره ها (شاخ گوزنان /  ايجاد هيجان و رعب در دل دش
ــاخ  هاى نفير) را به صدا درآورده اند» (ص 33). درست است  ش
ــتم و اشكبوس فقط اين دو مشغول نبردند و  كه در نبرد رس
سپاهيان در گوشه اى ايستاده اند و به اين نبرد نگاه مى كنند و 
از همين رو نويسندة محترم به اين نتيجه گيرى رسيده اند اما 
در داستان نبرد بهرام چوبين و ساوه شاه،  شرايط نبرد كامًال 
ــت و به هيچ وجه اين جنگ را جنگى رو در رو و  متفاوت اس
ــخص كه عده اى فقط نظاره گر  تن به تن و در صحنه اى مش
آن باشند، نمى توان دانست؛ چرا كه يكى در حال گريز است 
و ديگرى در تعقيب او. هم چنين، در هنگام پرتاب تير بهرام 
به سوى ساوه، جنگى همگانى ميان دو سپاه در جريان است 
و سپاهيان بهرام خود سخت مشغول تاختن بر سپاه دشمن 
و تيرباران آن ها هستند و كم تر كسى فرصت و توفيق ديدن 
ــته است  ــيدن كمان و پرتاب تير را داش هيبت بهرام در كش
ــى او و صحنة نبرد را فراگيرد و  ــور و هيجان زايدالوصف تا ش
نقاره چيان نيز براى ايجاد هيجان نقاره ها را به صدا درآورند. 
مگر آن كه تصور كنيم نقاره چيان به دنبال بهرام تاخته اند تا 
ــت تيرى به سوى ساوه پرتاب كند، آن ها در  اگر بهرام خواس
نقاره ها بدمند و بدين ترتيب هم هيجانى بيافرينند و هم ساوة  

ترسان و گريزان را بيش تر بترسانند!
اين نكتة مهم را نيز بايد متذكر شد كه عالوه بر استفاده از 
ــاختن كمان، گاه زه كمان را نيز از پوست  شاخ گوزن در س
ــاخته اند و از همين رو، چرم گوزن  ــرم اين حيوان مى س و چ
ــت؛ بنابراين،  ــده اس در فرهنگ ها كنايه از زه كمان ثبت ش
ــى در توصيف صحنة تيراندازى  ــبب نيست كه فردوس بى س
بهرام، از هر دو تركيب چرم گوزن و شاخ گوزنان سود جسته 
است؛ همان گونه كه در بيت مورد استناد مقالة «شاخ نفير» از 
نظامى نيز شاعر به تناسب ميان دو تركيب شاخ آهو (كمان) 
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ــته و اين دو تركيب را در  و چرم گور (زه كمان) توجه داش
كنار يك ديگر به كار برده است.

امروزه پيش رفت فناورى به كمك تحقيقات ادبى نيز آمده و 
لوح هاى فشردة موجود تا حد زيادى كار محققان را آسان تر و 
دقيق تر كرده است. اين جانب با جست وجوى "شاخ گوزن" و 
"شاخ گوزنان" در لوح فشردة ُدرج 3 كه حاوى 178 اثر منظوم 
و منثور از 101 شاعر و نويسندة مشهور فارسى از آغاز تا امروز 
ــاهنامه) را كه در آن ها  ــت، هجده بيت (غير از دو بيت ش اس
"شاخ گوزن" و "شاخ گوزنان" به شكل تركيبى يا غير تركيبى 
ــازى هاى اين  به كار رفته، يافته ام كه در هيچ يك از تصويرس
ــاخ گوزن معناى شيپور جنگ يا معانى اى از اين  ابيات، از ش
ــت، اراده نشده است. در اين ميان، دو بيت زير از مسعود  دس
سلمانـ  شاعر قرن پنجم و ششمـ  كه به ساخته شدن كمان 

از شاخ گوزن اشاره دارد، بسيار شايان توجه است:
چو آن خميده كمان از گوزن دارد شاخ

چو آن خدنگ نزار از عقاب پر دارد
همى عقاب و گوزن از نهيب تير و كمانت

به كوه و بيشه در آرام و مستقر دارد           (مسعود سعد: 98)
ــاعر همان گونه كه در  ــاهده مى شود، ش هم چنان كه مش
مصراع دوم بيت اول به بستن پر عقاب به تير اشاره مى كند، 
در مصراع اول آن نيز به صراحت به استفاده از شاخ گوزن در 
ــاختن كمان اشاره دارد و از اين مصراع هيچ تعبيرى جز  س
اين نمى توان داشت. به سبب ساختن كمان از شاخ گوزن و 
شايد هم شباهت شاخ گوزن به كمان است كه قاآنى در بيت 

زير،  گوزن را كمان كش مى خواند:
گور كمندافكنم گوزن كمان كش

كبك قدح خواره ام تذرو سخن گو                     (قاآنى:740)
ــت كه شاخ گوزن را به يكى ديگر از آالت جنگى،  هم اوس

يعنى شمشير،  تشبيه مى كند:
تيغ به سرپنجة تو طرفه هاللى

در كف خورشيد آسمان برين است
يا به دم اژدرى نهنگ و يا نى

شاخ گوزنى به چنگ شير عرين است              (همان: 140)
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چكيده
كتاب هاي درسي، به ويژه آن هايي كه در دستة علوم انساني قرار 
مي گيرند، اگر با اسلوبي مناسب تدوين شوند، با كم ترين هزينه 
بسياري از بايست ها را در نسل فردا نهادينه و زمينة پرهيز اين 
نسل را از ناشايست ها فراهم مي آورند. ادبيات فارسي از جملة 
ــت. اين درس از سال اول ابتدايي تا پايان دورة  اين درس هاس
ــطه و حتي آموزش عالي كم و بيش ساعاتي از آموزش  متوس
ــود اختصاص مي دهد، با توجه به اين كه  فراگيرندگان را به خ
به طور صريح جنبة آموزش و «نصيحت» ندارد، با مقاومت كم تر 
ــود و آموزه هاي پنهان در مطالب و  دانش آموزان مواجه مي ش
محتواي آن به شكلي كامًال ناپيدا در روح و شخصيت آن ها، و 

به تبع آن، بر فرداي جامعه تأثير مي گذارد.
با توجه به اين نكات، توجه جدي تر به موضوع تأليف اين كتاب ها 
ضرورت دارد. مسئوالن آموزش وپرورش قطعاً متأثر از اين دغدغه، 
ــي اهتمامي چشم گير دارند.  در تدوين كتاب هاي ادبيات فارس
ــتفاده از يك گروه برجستة علمي در اين زمينه خود گوياي  اس
اين دغدغه است؛ مثالً در تدوين كتاب ادبيات فارسي(1) كه در 
اين نوشتار مشخصاً مورد توجه است و همة دانش آموزان در پاية 
ــطه آن را مي خوانند، از گروهي ممتاز استفاده شده  اول متوس
است. اين گروه كارشناسي در تدوين اين كتاب انصافاً مطالبي 
ــر كهن و امروزين  ــودمند در قالب متون نظم و نث متنوع و س
ــر خوبي مي تواند «خوب»تر  ــم آورده اند اما از آن جا كه ه فراه
شود، با نگاهي منتقدانه به بررسي يكي از درس هاي اين كتاب 
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نكاتي چند دربارة شعِر «در امواج سند»
ــرايندة  ــيرازي، س در آغاز بايد گفت كه مهدي حميدي ش
ــعر، در شمار چهره هاي مؤثر و مهم شعر معاصر است.  اين ش
ــعر1، نثر ادبي2، آثار پژوهشي3،  آثار به جا مانده از او در قالب ش
ــاعران در گذشته و معاصر  ترجمه4 و گزيده هايي كه از آثار ش
ايران و جهان تربيت داده است5 گوياي اين حقيقت اند. حتي 
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