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کتاب رسائل العشاق و وسائل المشتاق علی بن  چکیده: 
آیین نامه  نخستیین  و  کهن ترین  نیشابوری،  سیفی  احمد 
بوده  فارسی  زبان  در  عاشقانه  نامه های  نگارش  مبسوط 
احوال  مناسب  نامه های  از  نمونه هایی  مجموعه  و 
مختلف عاشق و معشوق را در برمی گیرد. به دیگر سخن، 
عاشقانه  نامه های  نگارش  برای  سرمشقی  و  دستورالعمل 
نثر  با  زیبا  عشقی  نامه  یکصد  آن  در  نویسنده  که  است 
فارسی مزین به اشعار ممتاز شعرای بزرگ آورده است. هر 
در  نویسنده  دارد.  اختصاص  موضوعی  به  نامه ها  از  یک 
نوشتار حاضر، کتاب مذکور را در بوته بررسی قرار داده است. 
در کتاب سیفی به ذکر سروده هایی از فردوسی بازمی خوریم. 
از  سیفی  یادکردهای  مقاله،  از  بخشی  در  نویسنده  ازاین رو، 
در  که  را  ابیاتی  از  برخی  مقابل،  در  و  داشته  بیان  را  فردوسی 

شاهنامه نیافته و یا متفاوت است را متذکر می شود.

 کلیدواژه : رسائل العشاق و وسائل المشتاق، علی بن احمد 
سیفی نیشابوری، خوارزمشاهیان، عشق، عاشق، معشوق، 

نگارش نامه های عاشقانه، فردوسی
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Ferdowsi in Rasāil al-‘Ushāq
Joya Jahanbakhsh

Abstract: Ali ibn Ahmad SeyfĪ Neyshabouri’s 
book “Rasāil al-‘Ushāq wa Wasā’il al-Mushtāq” 
is the oldest and the first comprehensive manu-
al for writing romantic letters in Persian which 
includes a collection of samples of letters suit-
able for the different romantic circumstances. 
In other words, it is an instruction and several 
examples for writing romantic letters in which 
the author has brought one hundred beautiful 
love letters with Persian prose alongside excel-
lent poems of great poets. Each letter is about 
a topic. In the present article, the author has 
introduced and examined the book in details. In 
Seyfi’s book, we come across poems by Ferdow-
si. Therefore, in a part of the article, the author 
mentions Seyfi’s references to Ferdowsi and, 
mentions some verses that are not found in the 
Shahnameh or are different.

Keywords: “Rasāil al-‘Ushāq wa Wasā’il al-
Mushtāq”, Ali Ibn Ahmad Syifi Neyshabouri, 
Khwarezmshahian, Love, Lover, Beloved, Writ-
ing Romantic Letters, Ferdowsi

الفردويس يف رسائل العّشاق
جويا جهانبخش

فه عيّل 
ّ
اخلالصة: يعتبر كتاب رسـائل العّشـاق ووسـائل املشتاق ملؤل

كتـاب تعليمـي مفّصـل  أقـدم وأّول  النيشـابوري  بـن أمحـد السـييف 
يتضّمـن  و الفارسـّية،  اللغـة  يف  احلـّب  رسـائل  كتابـة  كيفّيـة  يبـّن 
جمموعة مناذج من الرسـائل اليت تناسـب األحوال املختلفة للعاشـق 

واملعشوق.
خـرى، فالكتـاب عبـارة عـن تعليمـات ومنـاذج وخطـوط 

ُ
أ وبعبـارٍة 

فـه مئـة 
ّ
كتابـة رسـائل العشـق، حيـث يقـّدم مؤل كيفّيـة  عاّمـة تبـّن 

ّين بأشـعار ممتازة لشـعراء كبار،  رسـالة حّب مجيلة بالنثر الفاريس املز
 رسالة من هذه الرسائل ملوضوٍع معّن.

ّ
مع ختصيص كل

يضع الكاتب يف املقال احلايل هذا الكتاب عىل طاولة النقد، حيث 
جنـد يف كتـاب السـييف بعـض القصائـد الـيت تعـود للفـردويس، ومـن 
هنـا يقـوم كاتـب املقـال يف جانـب مـن مقالـه ببيـان مـا أورده السـييف 
 إىل بعـض هـذه األبيـات وعـدم ورودهـا يف 

ً
عـن الفـردويس، مشـيرا

الشاهنامة أو ورودها بشكل خمتلف.

بـن  املشـتاق، عـيّل  العّشـاق ووسـائل  رسـائل  املفـردات األساسـّية: 
العاشـق،  العشـق،  اخلوارزمشـاهيان،  النيشـابوري،  السـييف  أمحـد 

ين رسائل احلّب، الفردويس. املعشوق، تدو
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ْحَمِد سـْیفِی نْیشابوری، ِسْفری است َنفیس که َپس از َقرنها 
َ
َرسـاِئُل الُعّشـاق و َوسـاِئُل الُمشـتاِق َعلّی بن أ

کار و باِر داِنش، »َهم َفّرِ َجوانان  که َدر  َدْب ِپژوهی َجوان 
َ
ِت أ دوری و َمْهجوری و َمْحجوبی، ایَنْک، به ِهّمَ

َدب و َفرَهنگ ِنهاده. ... 
َ
یۀ 14(،  َپرده َبرانداخته اسـت و پاْی َدر چارسـوِی أ داَرد و َهم َنباَهِت پیران« )رو

ُکَهِن َفرَهْنِگ باَفرّ  و َهْنِگ ایرانی! َفرُخْنده باد َبر ما و ُشما و َهمۀ دوستاراِن یادگارهاِی 

گرامی، از آثاِر دورۀ خواَرْزْمشاهیان و یکی از نگاِرشهاِی َاْرْجداِر َبرجاْی ماْنده از پیش از تاِزِش  ِکتاِب  این 
ُمغوالن به َسرَزمیِن َعزیِز َفرَهنْگ َپرَوِر و َفرزانه خیِز ماست.

ـْل نامه ای اسـت  َتَرّسُ صـل، 
َ
ْحَمـِد سـْیفِی نْیشـابوری، َدر أ

َ
أ َرسـاِئُل الُعّشـاق و َوسـاِئُل الُمشـتاِق َعلـّی بـن 

ـر 
َ

حـواِل ُمْخَتِلـِف عاِشـق و َمْعشـوق. بـه دیگ
َ
عاِشـقانه؛ َمْجموَعـۀ نمونه هائـی اسـت از نامه هـاِی ُمناِسـِب أ

که نویَسندۀ ُسَخنداَنش َدر آن  َعَمل و َسرَمْشقی است َاز َبراِی نگاِرِش نامه هاِی عاِشقانه 
ْ
ُسَخن، َدستورال

ماتی 
َ

شعاِر ُمْمتاِز ُشَعراِی ُبُزرگ آَورده، با ُمَقّد
َ
ن به أ دیبانه و ُمَزّیَ

َ
یْکَصد نامۀ ِعْشقِی زیبا با َنْثِر فارسِی آْبداِر أ

کـه آن را َپـس از نامـۀ َصـُدم جـاْی داده اسـت و َدر آن ِسـفاِرْش ها  کوتـاه َدر آغـاز، و یـک خاِتَمـه  َنه َچنـدان 
و ِنکاتـی َچنـد را َدر بـاِب آییـِن نـگاِرش و ِإْنشـاِی نامـۀ عاِشـقانه َمجـاِل َطـرح داده. َهریـک از نامه هـا َدر 
یـۀ 20(، نامـۀ ُدُوم، َدر َنَظـر  خبـار و أوصـاف )رو

َ
ل، َدر عاِشـق ُشـَدن بـه أ ّوَ

َ
موضوعـی اسـت. نمونـه را، نامـۀ أ

یۀ 35(، ...،  یۀ 32(، نامۀ سیوم، َدر پْیَوند افتاَدِن عاِشق با َمعشوق )رو افتاَدن بُمعاینه و عاِشق ُشَدن )رو
یۀ 381(.   نامۀ َصُدمین، َدر بیمارِی عاِشق و عیاَدت )رو

کـه »تـا ایـن غاَیت هیچ َکـس َدرین َمعنـی َتْصنیفی َنَکرده اسـت«  عـی اسـت 
َ

سـْیفِی نْیشـابوری، خـود، ُمّد
ُکَهْن َترین و َنُخسـتین آییْن نامۀ َمْبسـوط و  یۀ 6(. َدر این صوَرت، َرسـاِئُل الُعّشـاق و َوسـاِئُل الُمشـتاق  )رو

ریِن فارسی است.
َ

ِب نگاِرِش نامه هاِی عاِشقانه َدر َزباِن َشّک ُمَبّوَ

َبراِن ُحدوِد هزارسـال 
ْ
ـدادگان و ِدل

ْ
ـر ُعّشـاق و َمٰعاشـیِق ایـن روزگار بخواَهْنـد بداَنْنـد میاِن ِدل

َ
گ ْی، َا بـه هـر رو

ـر ُسـَخن 
َ

پیـش چگونـه نامه هائـی َرّد و َبـَدل می ُشـده اسـت و آن ِمْهـرَوْرزان بـه چـه َزبـان و َبیانـی بـا یکدیگ
الُعّشـاق و َوسـاِئُل  بـه َهمیـن َرسـاِئُل  َرنـد 

َ
ُفروِنگ باَیـد نیـک  َنـرِد ِعْشـق می باخته انـد،  فتـه و چه سـان 

ُ
می گ

الُمشتاِق سْیفِی نْیشابوری. 

فت؛ و 
ُ
گ که می َتوان از آن ُسـَخن  َکْش َترین و خواسـَتنٖی َتریْن موضوعاتی اسـت 

ْ
از ُبْن، َمقولۀ »ِعْشـق« از ِدل

یِخ عْشق و عاِشقی َدر ایران«، َکسی  که از َبراِی َتْحریر و َتدویِن »تار ر روزگاری بَرَسد - و خوشا آن روز! - 
َ
گ َا

ِکتاِب ُمسـَتطاِب َرسـاِئُل الُعّشـاق و َوسـاِئُل الُمشـتاق به هیچ  ت َبرَزَند، َصد الَبّته باَید از این  آسـتین ِهّمَ
گوَهرهاِی شاْهوار. ِگراْنبار از  ْنجی است َسرشار و 

َ
گ که  ت َنُکَند؛ 

َ
ْی َغْفل رو

العـاِت راِجـع بـه جاِمعـه و  گونـه ِاّطِ یخـی و ِاجِتماعـی، از َهمـه  َغـوی بگیریـد تـا ِنـکاِت تار
ُ
َدبـی و ل

َ
از َفواَیـِد أ

رَدد. َحّتٰی َبعید نیست بَتوان َدر آینۀ 
َ
َفرهنِگ ایراِن پیش از َمغول، َدر این ِکتاْب، چیزهائی َدسْتیاب می گ
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حواِل 
َ
ِه خوْشباشـاِن َجوان و َبرخورداراِن آسـوده أ

َ
ِکتاب، سـیماِی ُمَرّف این 

کـه از راِه َبرخـورداری و  َکسـانی  فارْغ بـاِل ُخراسـاِن آن روزگار را نیـز دیـد؛ 
قسـاِم ِعشـْق بازی 

َ
کافـی از َبـراِی أ َپرَوردگـی، ِبضاَعـِت وافـی و ُفرَصـِت  ناْز

َکـرَدِن نامه هـاِی عاِشـقانه داشـَتْند و اْی َبسـا َهریـک از آنـان،  و  َرّد و َبـَدل 
گون، در َپِی  حـواِل گونا

َ
َدر جریـاِن ماَجراهـاِی ِعْشـقِی خود و به َتناُسـِب أ

لی و  ّمُ
َ
ُکَند و بی َتأ کـه َدر آن واِقعه باَشـد طلب  ِکتابـی می بـود تـا »آن نامـه 

یۀ 6(. ری واِفر مقصود بنویَسد« )رو
ُ

َتَفّک

روزگاِر  َدر   ... اسـت.  ُچنیـن  نیـز  کنـون  َا اسـت.  بـوده  ُچنیـن  َهْمـواره 
دربـاِر  َدر  َعّیـاش  و  بی مایـه  جواَنْک هـاِی  مـان 

ُ
بی گ نیشـابوری  سـْیفِی 

کـه بـی هیـچ َغـِم نـان و آب و  ـر بوَدنـد 
َ

خواَرْزْمشـاهیان یـا هـزار جـاِی دیگ
دیبـان 

َ
چه وچه هـا، ُدْنبـاِل َعواِلـِم ِعْشـْق بازی هاِی ُپرماَجـرا می َرْفَتْنـد و أ

کـه از آنـان می ِگِرْفَتْنـد از  و شـاِعراِن َزمانـه بایسـت َدر َبراَبـِر چیَزکـی ناچیـز 
کاَغـذی بـه َمْعشـوَقش بنویَسـْند و ... و ... . ِامـروز نیـز َهمیـن  جاِنـِب عاِشـِق ُسْسـْت ُعْنُصر َولـی مایـه دار، 
ـِن  ـْک َزده از َزبـاِن َبْهمـان ُمَتَمّکِ

َ
دیَبـِک َفل

َ
کـه ُفـالن شـاِعَرِک سـیاْه َبْخت یـا أ َکـم نشـنیده ایم  طـور اسـت؛ و 

کـه آن ُفرومایـه َحّتـٰی از  پاِی َهـرزه َولـی عالٖی َجنـاب، ِشـعری خطـاب بـه َمعشـوَقش ُسـروده اسـت  بی َسـرو
ربـاْب زاده و شـاْهزادۀ َعْصـِر خواَرْزْمشـاهی، تـا »آقـازاده«ِی دوراِن مـا، 

َ
روخوانـِی آن ِشـعر َهـم عاِجـز بـوده. از أ

ِکتاِب سـْیفِی نْیشـابوری َهم، الُبد به ُچنین َبرخورداراِن  راِه دور و درازی نیسـت. ... ُعْمدۀ فاِئدۀ آْنَزمانِی 
ل و  ُبـُزرِگ ُمَتَمـّوِ کاِن 

ّ
کـه َمـال شـته اسـت؛ َورنـه، َرعایـاِی ُخرده پـاِی ِمْسـکین و یْک الَقبـا 

َ
َزمانـه اش باْزمی گ

رِدِش آسیاِی َزمانه ُخرد 
َ
گ َزمیْن داراِن َثرَوت اْندوِز بی آَزرْم خونشان را َدر شیشه می َکرَدند و ُاسُتخوانشاْن َدر 

 بازی«ها 
ْ

ْندَپروازی ها و »سوسول
َ
و ریز می ُشد، الُبد َچندان َدر َتالِش َمعاش بوده اند که جایی براِی این ُبل

در زندگانی شـان پیـدا َنمی ُشـده اسـت. ... بـاری، آن روزگاران سـَپری ُشـد؛ و َرْفـت آنچـه َرْفـت! ... ... 
گیر بود  که روزگار آبسَتِن ِفْتنه ای ُبُزْرگ و َفرا م می آَوْرد 

َ
ِل ُعّشاق را به َقل سْیفی در َزمانه ای این آییْن نامۀ َتَرّسُ

َبَرکان و 
ْ
کان و ِدل و َنْبِض غاَرِت َتتاران زیِر پوسـِت َزمین و َزمان می َزد. ُخدا می داَند چه مایه از آن َهَوْسـنا

یِغ ُمغوالِن َتَبْهکاِر  ت َبر ُبنیاِد ُچنین آییْن نامه ای ِعْشـق بباَزند، به تیِغ بی ِدر
َ
که ِبنا بود با ُمراَسـل دادگان 

ْ
ِدل

ک  یْخـ«ــنا ِکتابی »تار ک ُافتاَدنـد و جامه هاشـان بـه خـوْن نگاریـن ُشـد! ... ِامـروز ماییم، بـا  شـوْم َپْی بـه خـا
شـته ِپژوهانه بـه 

َ
ذ

ُ
گ کـه از َبـراِی َبرَرسـی هاِی  َدبـِی آن و َمـواّدِ َفراوانـی 

َ
و روزگارآلـود و سـودَمْندی هاِی َزبانـی و أ

َدست می ِدَهد؛ و بسیار َهم ُمْغَتَنم است.

٭

ِکتابخانـۀ  ِخ 685 هــ.ق. اسـت َمْحفـوظ َدر  رداِن َدسـتنویِس ُمـَوّرَ
َ
یـم، ُنسـخه َبرگ کنـون َدر َدسـت دار آنچـه َا
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که به ِاْهِتماِم دکتر َجواِد َبَشـری - َحِفَظُه  شـا 
ُ

فتاری َنه چندان دراز و َفهاِرسـی راْهگ
ُ

َالمالِی ُترکیه، با پیْشـگ
ِکتاِب  که از  گویا این ُنسـخه، َتْنها َدسْتنوْشـتی اسـت  اهلُل َو َرَعاه -، َطْبْع را به زیَوِر خویش آراسـته اسـت. 

گیِر آشوِب َحواِدث به َسالَمت َرْسته! که از دار و  یادُشده، شناسائی ُشده است؛ و زهی َسعاَدت 

َکـرده اسـت و َبـر آن َثنـا خواْنـده.1  ِکتـاِب او یـاد  لبـاب از سـْیفِی نیشـابوری و ایـن 
َ
باُب األ

ُ
ـِد َعوفـی َدر ل ُمَحّمَ

َدب، بـه ِاْسـِتْثناِی ُشـماری از 
َ
ْهـِل أ

َ
َکسـی آن را می شـناْخت و عاّمـۀ أ َکمَتـر  لیـک تـا پیـش از ایـْن چـاپ، 

الع َنداْشَتْند. َخواص، از ُوجوِد ُچنین َمْتنی هیچ ِاّطِ

که به قوِل طاِبَعش، »آینه ای از وضعّیِت شـعِر فارسـی َدر ُخراسـاِن بزرگ پیش از هجمۀ  کتاِب سـْیفی  َدر 
گاهی هـاِی َنفیـس و ُمْغَتَنمـی از میـراِث ِشـْعرِی  مغـوالن بـه ایـن خّطـه اسـت« )ص پانـزده(، و براسـتی َبـر آ
ِم َزبانمـان  ْبیاتـی تازه یـاب از شـاِعراِن ُعصـوِر ُمَتَقـّدِ

َ
ُکَهـِن َزبـاِن فارسـی ِاْشـِتمال داَرد و ِمـْن ُجملـه: مـا را بـا أ

یم. آشنائی می ِدَهد، به نام و یاِد ِفردوسِی ُبُزرگ و ِذْکِر ُسروده هائی از او نیز بازمی خور

ْحَمِد 
َ
ِکتـاِب َرسـاِئُل الُعّشـاق و َوسـاِئُل الُمشـتاِق َعلـّی بـن أ  ُحضـوِر نـام و یـاد و ُسـخِن َحکیـم ِفردوسـی َدر 

ه است:  سْیفِی نْیشابوری، از جهاتی َچْند جاِلِب َتَوّجُ

ْحَمِد سـْیفِی نْیشـابوری، آییْن نامۀ 
َ
که َرسـاِئُل الُعّشـاق و َوسـاِئُل الُمشـتاِق َعلّی بن أ َنُخسـتین جَهْت، آن 

که ِشْعِر ِفردوسی َدر ِذْهن و َزباِن  َدِب َبْزمی؛ حال آن 
َ
نگاِرِش نامه هاِی عاِشقانه است و بیشَتَرک ماِیل به أ

ِکتاِب آییِن نگاِرِش نامه هاِی  که نویَسـندۀ  م ُشـده اسـت. این 
َ
عاّمۀ فارسـٖی َزبانان به عنواِن ِشـْعِر َرْزمی َعل

وانـی و َرْزمـِی 
َ
عاِشـقانه، ِفردوسـِی َحماسه َسـرا و صاِحـِب ُبُزْرْگ َتریـن و َجلیْل َتریـن َمْنظومـۀ َحماسـی و َپْهل

ُکَند، ُنکتۀ قاِبِل ِاْعِتنائی است. ِکتاِب خود َسهیم  َزباِن فارسی را بِجْد َدر موضوِع 

ر، آن است که سْیفی از ِفردوسی به عنواِن »ملک  الّشعرا« یاد می ُکَند و این َدر آن روزگار خالی 
َ

جَهِت دیگ
َعرا« 

ُ
فضل الّش

َ
یاده »َبذول« بوده و ُعْنُصری را »أ رَچند سْیفی َدر این باِب تلقیباْت، ز

َ
گ از بداَعتی نیست؛ ا

یۀ  یـۀ 80 و 126( و »ملک  الحکما و الشـعرا« )رو یـۀ 180( خواْنـده و َتْعبیراتـی چـون »ملـک  الحکمـا« )رو )رو
َکرده باَشد. ران َهم ِنثار 

َ
یۀ 245 و 283( را به دیگ 101 و 118( و »ملک األفاضل« )رو

یخ هـاِی  یـْخ داِر شـاهنامه ِی ِفردوسـی تار ُکَهْن َتریـن َدستنوْشـْت هاِی تار کـه  ِسـُومین جَهـت، ایـن اسـت 
ْحَمِد سـْیفِی 

َ
ِکتـاِب َرسـاِئُل الُعّشـاق و َوسـاِئُل الُمشـتاِق َعلـّی بـن أ 614 و 675 هــ.ق. داَرنـد و ایـن ُنْسـخۀ 

لیـِف َمْتـن نیـز، َرسـاِئُل 
ْ
یـِخ َتأ ِکتاَبـت َهْمَتـراِز آنهاسـت. از حْیـِث تار یـِخ  نْیشـابوری، بیش وَکـم از حْیـِث تار

ْی، از  م داَرد؛ زیـْن رو
ُ

یـْخ داِر شـاهنامه  َتَقـّد ُکَهْن َتریـن َدسْتنوْشـْت هاِی تار الُعّشـاق و َوسـاِئُل الُمشـتاق، َبـر 
ِکراَمْند َدر ُشمار خواَهد بود. ِکتاِب  »َمناِبِع َفرعِی« ُمْغَتَنم َدر َتْصحیِح آن 

ـد بـِن َعبدالَوّهـاِب  ـِد َعوفـی، بـه َسـْعی و ِاهِتمـام و َتْصحیـِح: ِإدوارد بـراون، ]بـا ُمقّدمـه و ُمعاَضـَدِت: ُمَحّمَ لبـاب، ُمَحّمَ
َ ْ
بـاب ال

ُ
ـر:  ل

َ
1 . نگ

ْیدن: َمطَبَعة بریل،1321 ـ 1324 هـ.ق. / 1903 ـ 1906 م.، 2 /  159 و 160.
َ
ینی[، ل َقزو
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ّما یادَکردهاِی سْیفِی نْیشابوری از ِفردوسِی طوسی:
َ
و أ

ل آَمده است: ّوَ
َ
• َدر َهمان نامۀ أ

گوید: »... چنانک فردوسی 

بــــــــود گرامــــــــی  کــــــــه جانــــــــش  یۀ 27(.کســــــــی را  ُبــــــــَود« )رو گردد، نه نامی  ز  نه پیرو

می نویَسم:
این بْیت را َدر شاهنامه ِی ِفردوسی َنیافَتم.

ک بـه اثـرط و خوانـدن پهلـوان گرشاسـب را«،  َسـدِی طوسـی، َدر َبخـِش »نامـۀ ضّحـا
َ
َدر گرشاسـب نامهِی أ

بْیتی َهست از این َقرار:
ُبــــــــَود گرامــــــــی  کــــــــه جانــــــــش  ازو ننــــــــگ2 خیــــــــَزد، نــــــــه نامــــــــی ُبــــــــَود3ســــــــپاهی 

َسـدِی طوسـی 
َ
رگشـتۀ َهمیـن بْیـِت أ

َ
ِکتـاِب سـْیفِی نیشـابوری آَمـده اسـت، ِدگ ِاْحِتمـال می ِدَهـم آنچـه َدر 

باَشد.

• َدر نامۀ بیست و ُدُوم آَمده است:
گوید: »... چنانک فردوسی 

که هســــــــت یۀ 107(.مرا نیســــــــت این فــــــــّرخ آن را  ببخشای َبر مردِم تنْگ دْست« )رو

می نویَسم:
این بْیت، از ُخطبۀ داستاِن ُرْسَتم و ِاْسَفْندیار است4؛ و َدر شاهنامه ِی چاِپ ُمْسکو )ویراسِت َنُخست(، 

که هست« آَمده است. ِت یُکِم بْیت، با َضْبِط »مرا نیست فّرخ َمر آن را 
َ
ل

• َدر نامۀ سی و َهفُتم آَمده است:
گوید:  »... چنانک فردوسی 

ِکشــــــــتّی و آَمــــــــد بــــــــه بار کــــــــه  کنــــــــاردَرْختــــــــی  انــــــــدر  بــــــــارش  و  َبــــــــر  ببینــــــــی 

ِکشــــــــته ای خــــــــود  خارســــــــت  بــــــــاِر  گر  یۀ 172(.ا )رو ِرشته ای«  پرنیانست خود  وگر 

می نویَسم:

2 . ُنْسخه َبَدل: نه زو جنگ.
َسـدِی طوسـی، به ِاْهِتماِم: َحبیـِب َیْغمائی، چ: 2، ِتْهـران: ِکتاْبخانۀ َطهوری، 1354 

َ
حَمد أ

َ
بوَنْصـر َعلـّی بـِن أ

َ
3 . گرشاسـب نامه، َحکیـم أ
هـ.ش.، ص 65، ب 25.

کاِدمِی ُعلوِم  یِر َنَظِر: ع. نوشین، ج 6، ُمْسکو: آ ر:  شاهنامۀ ِفردوسی )َمْتِن ِاْنِتقادی(، َتْصحیِح َمْتن به ِاْهِتماِم: م. ن. ُعثمانوف، ز
َ
4 . نگ

ر(، 1967 م.، ص   216، ب 4.  َدبّیاِت خاَو
َ
ِل آسیا / ِإدارۀ ِاْنِتشاراِت »داِنش«، ُشعبۀ أ

َ
ِاّتِحاِد شوَروی )انستیتوِی ِمل
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ایـن دو بْیـت، از داسـتاِن فریـدون اسـت5؛ و َضْبـِط بْیـِت یُکـم، َدر شـاهنامه ِی چـاِپ ُمْسـکو )ویراسـِت 
کنار«. کنون برش در  که پروردی آمد به بار / بیابی هم ا َنُخست(، از این َقرار است: »درختی 

گاْه با َدسْتکاری  ِکتابها بدان - َولو  این ِشْعِر ِفردوسی، َنزِد ُقَدما ِاْشِتهاری داشته است و اینجا و آنجا َدر 
َکرده اند.6 - ِاْسِتشهاد 

• َدر نامۀ سی و َهشُتم آَمده است:
گوید:  »... چنانک فردوسی 

بــــــــود چنــــــــدان  مــــــــاه  یۀ 184(.درخشــــــــیدِن  که خورشیِد تاَبنده پنهان ُبَود« )رو

می نویَسم:
ایـن بْیـت، از داسـتاِن َدوازدْه  ُرخ اسـت7، و َدر شـاهنامه ِی چـاِپ ُمْسـکو )ویراسـِت َنُخسـت(، بـا َضْبـِط 

»درفشیدِن ماه ...« آَمده )با ُنْسخه َبَدِل »درخشیدِن ماه ...«(.

• َدر نامۀ َنَود و یُکم آَمده است:
گوید: »... چنانک ملک الّشعرا فردوسی 

نْظم

یش راِز خو ُکَنــــــــد  شــــــــاده 
ُ
گ گــــــــر  یــــــــشزمیــــــــن  خو آغــــــــاِز  انجــــــــام  َدر  نمایــــــــد 

بــــــــود تــــــــاْج داران  از  ُپــــــــر  ُبــــــــَودکنــــــــاَرش  َســــــــواران  ِزخــــــــوِن  ُپــــــــر  َبــــــــَرش 

دامنــــــــش ُبــــــــَود  دانــــــــا  َمــــــــرِد  از  پیراهنــــــــش« ُپــــــــر  ِک  چــــــــا خــــــــوْب رخ  از  ُپــــــــر 
یۀ 356 و 357 8(.  )رو  

می نویَسم:
کسرٰی نوشیْن روان.9 این بْیتهاِی بسیار َنْغز و ُپرَمْغز، از داستاِن نوش زاد است با 

س، َتْصحیِح َمْتن به ِاْهِتماِم: آ. ِبرِتلس ـ و ـ ل. گوزلیان ـ و ـ او. اسمیرنوا 
ْ
ر: شاهنامۀ ِفردوسی )َمْتِن ِاْنِتقادی(، َتْحِت َنَظِر: ی. ا. ِبْرِتل

َ
5 . نگ

ر(،  َدبّیاِت خاَو
َ
رشناسی / ِإدارۀ ِاْنِتشاراِت أ کاِدمِی ُعلوِم ِاّتِحاِد شوَروی )انستیتوِی خاَو -، با ُمالَحظاتی از: ع. ِفردوس، ج 1، ُمْسکو: آ

1960 م.، ص 129، ب 834 و 835.
َکنـده َدر ُمتـون )تـا سـاِل 700 هجـری(، َعلـِی َصَفـرِی آْق َقلعـه، چ: 1، ِتْهـران: ُبْنیـاِد موقوفـاِت دکتـر  شـعاِر فارسـِی َپرا

َ
ـر: أ

َ
6 . َتْفصیـل را، نگ

ب   ،894  /  2 10349؛و:  و   10347 و   10345 ب   ،637  /  1 هــ.ش.،   1395  ،- ُسـَخن  ِاْنِتشـاراِت  َهْمـکارِی:  بـا  ـ  َاْفشـار  َمْحمـوِد 
14382،و: 2 / 1253، ب 20426 و 20427.

کاِدمِی ُعلوِم  یِر َنَظِر: ع. نوشـین، ج 5، ُمْسـکو: آ ر:  شـاهنامۀ ِفردوسـی )َمْتِن ِاْنِتقادی(، َتْصحیِح َمْتن به ِاْهِتماِم: ُرسـَتم َعلییف، ز
َ
7 . نگ

ر(، 1967 م.، ص 124، ب 691. َدبّیاِت خاَو
َ
ِل آسیا / ِإدارۀ ِاْنِتشاراِت »داِنش«، ُشعبۀ أ

َ
ِاّتِحاِد شوَروی )انستیتوِی ِمل

یۀ 354 نوشته ُشده است. ُدُرست  ردان )ص 388(، ذْیِل ناِم »فردوسی«، بناُدُرسْت ُشمارۀ رو
َ
8 . َدر ِفْهِرسِت نامهاِی َکساِن ُنْسخه َبرگ

که آَمد.  356 است؛ 
کاِدمـِی ُعلـوِم  یـِر َنَظـِر: ع. آَذر، ج 8، ُمْسـکو: آ ـر: شـاهنامۀ ِفردوسـی )َمْتـِن ِاْنِتقـادی(، َتْصحیـِح َمْتـن به ِاْهِتمـاِم: ُرْسـَتم َعلی یـف، ز

َ
9 . نگ
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ـِت ُدُوِم بْیـِت َنُخسـت، ُچنیـن اسـت: »بپیمایـد 
َ
َدر ویراسـِت َنُخسـت شـاهنامه ِی چـاِپ ُمْسـکو، َضْبـِط ل

که ویراَیْندگان، »قافیه« را باخته اند.  آغاز و انجام خویش«. حاَجت به َتْصریح نیست 

ک«، »جیب« َضْبط ُشده  َدر ویراسـِت َنُخسـِت شـاهنامه ِی چاِپ ُمْسـکو، َدر بْیِت ِسُوم نیز، به جاِی »چا
است.

ِت ُدُوِم بْیِت َنُخست 
َ
َدر ویراسِت ِسُوِم شاهنامه ِی چاِپ ُمْسکو، آن »قافیه«ِی باخته را بسامان ساخته و ل

ر طاِبعاِن شـاهنامه نیز 
َ

َکرده انـد: »بپیمایـد انجـام و آغـاز خویش«10؛ که ُمْختـاِر َبعِض دیگ را ایْنسـان َضْبـط 
َهمین َضْبط است11.

ردیده12؛ که پْیداسـت 
َ
گ َدر َبْعـِض چاپهـاِی ُمَتـداَوِل شـاهنامه نیـز »نماَیـد سـرانجام و آغاِز خویـش« َضْبط 

یْخِت ساده َترُشده و زودیاْب َترُشدۀ َهمان َضْبط است. ر

زاِرِش شـاهنامهِی ِفردوسـی اسـت 
ُ
گ ِت ُدُوِم بْیِت َنُخسـت، از آن جاْیهاِی دَرنگ آَفرین َدر خواِنش و 

َ
این ل

»آشـفتگِی  و  ناَهْمداسـتانی  و  ِاْضِطـراب  ُدچـاِر  آن،  ِرواَیـِت  َدر  َفرعـی،  َمناِبـِع  و  ُکَهـن  َدسْتنوْشـتهاِی  کـه 
عجیبـی«13 ُشـده اند؛ شـاهنامه ِپژوهان نیـز َدر ِاْختیـاِر َضْبـِط َنـّصِ ُمناِسـِب آن، راْههـاِی ُمْخَتِلـف پْیموده 
ـت و 

َ
زیـْر َدر َمقـاِم داَوری حـوِل ایـن ل

ُ
گ گراییده انـد14. َدر میانـۀ ایـن َبشـولیدگی، بنا و َهریـک بـه جاِنبـی 

ر(، 1970 م.، ص 99 و 100، ب 798 ـ 800. َدبّیاِت خاَو
َ
رشناسی / ِإدارۀ ِاْنِتشاراِت »داِنش«، ُشْعبۀ أ ِاّتِحاِد شوَروی )انستیتوِی خاَو

صیـِل شـاهنامه را، بـه َخیـاِل 
َ
کـه َصدهـا و هـزاران بْیـِت أ کـه آقـاِی فریـدوِن ُجنْیـدی  نـدی و َارجَمنـدِی ایـن سـه بْیـت، َهمیـن َبـس 

َ
َدر ُبل

یی را َبـر  مانـه و إیرادهـاِی "نیش غولـی" سـاخته اسـت و بـاِب َطْعـن و ِزشـْتگو ناُدُرسـتی و نانژادگـی و َبرافزودگـی، آمـاِج ِاْعِتراضـاِت ُمَتَوّهِ
یده، َدر این سـه بْیت هیچ َطْعنی َنَزده اسـت  یراِیِش" شـاهنامه َدسـت یاز شـوده و به پنداِر خاِم خود به "و

ُ
گ کیزۀ ِفردوسـِی ُبُزرگ  باِن پا َز

خ )واَبسـته به: ُبْنیاِد نیشـابور(، 1387 
ْ
یراِیـش: فریـدوِن ُجنْیـدی، چ: 1، ِتْهران: َنْشـِر َبل ـر: شـاهنامۀ ِفردوسـی، و

َ
و َتْعریضـی َنراْنـده! ... نگ

هـ.ش.، 4 / 482، ب 38634 ـ 38636.
ـ  ُرسَتم موسٰی َعلی ُاف  د نوری ُعْثمانوفـ  و یراِیِش سُوِم ]چاِپ ُمسکو[، به َتْصحیِح و ِاْهِتماِم: ُمَحّمَ بوالقاِسِم ِفردوسی، و

َ
10 . شاهنامه، أ

رِشناسـِی ُمْسـکو -، 1391 هــ.ش.، 8 /  یـِر َنَظـِر: َمْهـدِی َقریـب، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُسـروش ـ بـا َهْمـکارِی: داِنْشـگاِه خاَو ـ و ـ ...، ز
93، ب 795.

َکـّزازی، ج  8، چ: 2 )بـا ِإصالحـات(، ِتْهـران:  ـزاِرِش شـاهنامۀ ِفردوسـی(، دکتـر میرَجالل الّدیـِن 
ُ
گ یراِیـش و  11 . َسـنج: نامـۀ باسـتان )و

ُکُتِب ُعلوِم ِإْنسانِی داِنْشگاهها )َسْمت( / َمرَکِز َتْحقیق و توسعۀ ُعلوِم ِإْنسانی، 1390 هـ.ش.، ص 73، ب  یِن  سازماِن ُمطالعه و َتدو
َکّزازی، چ: 1، ِتْهران: َنْشـِر ُتَرْنگ، 1398 هـ.ش.، 3  یراِیشـی داِنْشـَورانه و نوآیین از: دکتر میرَجالل الّدیِن  1553؛و: شـاهنامۀ ِفردوسـی، و

/ 243، ب 1552.
مۀ َقدیِم شاهنامه -، َتصحیِح: َعّباِس ِإقباِل آشتیانی، 

َ
ساِس چاِپ ِاْنِتشاراِت بروخیم( ـ َهمراه با چهار ُمَقّد

َ
12 . شاهنامۀ فردوسی )َبر أ

بیات به ِاهِتمـاِم: َبهمِن 
َ
ْیماِن َحٖییـم[، ُمْجَتبـٰی میُنـوی، َسـعیِد َنفیسـی، بازنگـری، ُمَقّدمـه، َافزوده هـا، ِفْهِرسـِت راهَنما، َکْشـف ال

َ
]ُسـل

َکَرمی پور، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َطالیه، 1393 هـ.ش.، 3 / 2272، ب 799؛و: شاهنامۀ َحکیم  َخلیفۀ بناروانی، واژه نامه: کوروِش 
ِد َدبیرسیاقی، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر َقْطره، 1386هـ.ش.، 5 / 2298، ب 808. د ُمَحّمَ بوالقاسم ِفردوسِی طوسی، به کوِشِش: دکتر َسّیِ

َ
أ

بیـاِت شـاهنامه َدر خلـق اإِلنسـاِن 
َ
َدِب فارسـی، س 9، ش 1 )َپیاَپـی: 23(، َبهـار و تاِبسـتاِن 1398 هــ.ش.، ص 119 / از َمقالـۀ »أ

َ
13 . أ

ِم َجواِد َبَشری.
َ
نیشابوری« به َقل

ر: ص 122 از َهمان، َپْینوشِت 10. 
َ
نیز نگ

یـش« )  کـه َدر یکـی از َتْصحیحهـاِی ِپژوِهشـیانۀ شـاهنامه نیـز، ایـن خواِنـْش ِاْختیـار ُشـده اسـت: »بپیمایـد آن چـاَدِر نـاِز خو 14 . ُچنـان 
ِاْنِتشـاراِت  ِاْصَفهـان:  ُمْصَطفـٰی جْیحونـی، چ: 2،  از:  یافتـه  نو ُنکته هـاِی  َتحلیلـی،  ُمَقّدمـۀ  ِانِتقـادی،  ِفردوسـی، َتصحیـِح  شـاهنامۀ 

شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، 4 / 1747، ب 805(.
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ْحَمـِد سـْیفِی نْیشـابوری َهـم، بـه 
َ
َضبـِط َنـّصِ آن، َضْبـِط َرسـاِئُل الُعّشـاق و َوسـاِئُل الُمْشـتاِق َعلـّی بـن أ

َتواَنـد بـود. ُنْسـخه َبَدِل َقدیـم، َمَحـّلِ ِعناَیـت  عنـواِن یـک 

ْنجایِی این َمْکتوب نیست؛ و می شاَید َدر جاِی 
ُ
گ خوض َدر َبحِث َتْفصیلی از َضْبِط این بْیت، الَبّته َدر 

که: فت 
ُ
گ ُکنیم. َدر ایْنجا، َهمین اْندازه باَیدمان  فت وگو 

ُ
گ ر بَشْرْح از آن 

َ
دیگ

ق و َهْمکارانشـان، به ِاْعِتباِر َضْبِط 
َ
َدر َهر دو ویراسـِت شـاهنامه ِی ویراسـتۀ آقاِی دکتر َجالِل خاِلقِی ُمْطل

ِت ُدُوِم 
َ
ْیمان راَوْنـدی، ل

َ
ـد بن َعلّی بن ُسـل ـروِر ُمَحّمَ ـدور و آَیةالّسُ َبْعـِض ُنَسـخ و َضْبـِط ُمْنـَدِرج َدر راَحةالّصُ

کـه َمعنـاِی آن خـود َسـزاِی  کاِز خویـش«15؛16  بْیـِت َنُخسـت ُچنیـن َضْبـط ُشـده اسـت: »بپیمایـد انـدازه ِی 
لی است َعلٰی ِحَده. ّمُ

َ
َتأ

 ُچنین است؛ 
ً

که ِاْحِتماال صیل باَشد - 
َ
ق و َهْمکارانشان أ

َ
ر َضْبِط ُمْختاِر آقاِی دکتر خاِلقِی ُمْطل

َ
گ باری، َا

زیِن 
ُ

ران، خود ساخته و جاْیگ
َ

ُکُتِب ُمعَتَبر را، رونویسگ و َبعید است این َمْضبوِط ُدْشواِر َمْسطور َدر َبعِض 
ردانیده باَشند -، 

َ
گ َضْبِط ساده َتری چون »بپیماید انجام و آغاز خویش« یا »نماید َدر انجام آغاِز خویش« 

ر )که آنها نیز 
َ

ُکُتِب َقدیِم دیگ آنگاْه َضبِط َمْتنهائی َنظیِر َرساِئُل الُعّشاق و َوساِئُل الُمشتاِق سْیفی و َبْعِض 
که َتْحریف  ق و َهْمکارانشان داَرند(17، نیک َفرامی نماَید 

َ
َضْبطی ُجز َضْبِط ُمْختاِر آقاِی دکتر خاِلقِی ُمْطل

ِت ُسرودۀ ِفردوسی، پیشینه ای َبس دیر و دور و دراز داَرد، و َضْبِط »بپیماید اندازه ِی 
َ
و َدْستکاری َدر این ل

یاب بوده است. َکثیری از ُمخاَطباِن ُسَخن ُدشوار کاِز خویش« از َهمان روزگاراِن بسیار دور، از َبراِی 

که َدر َتضاعیِف َرساِئُل الُعّشاق و َوساِئُل الُمشتاق آَمده و با ِذْکِر ناِم ِفردوسی  ْفته 
ُ

ْشته از َمواِرِد پیْشگ
َ

ذ
ُ
• گ

که: ْفَتنی است 
ُ
گ م انداز آَوردیم، 

َ
َمقرون افتاده بود و ما َدر این َقل

َفْضِل َخطیبی و َمحموِد ُامیدساالر -، چ: 3، 
ْ
بوال

َ
ق ـ با َهمکارِی: أ

َ
بوالقاِسِم ِفردوسی، به کوِشِش: َجالِل خاِلقِی ُمْطل

َ
ر: شاهنامه، أ

َ
15 . نگ

بوالقاِسِم 
َ
َمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسالمی )َمرَکِز ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسالمی(، 1389هـ.ش.، 7 / 151، ب 811؛و: شاهنامه، أ

ْ
ِتْهران: َمرَکِز داِئَرةال

ق[، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1393هـ.ش.، 2 / 
َ
یراسـِت ُدُوِم َتصحیِح خاِلقِی ُمْطل ق ]و

َ
ِفردوسـی، پیراِیِش: َجالِل خاِلقِی ُمْطل

ق ، َبْخِش ُدُوم و ِسُوم، چ: 4، ِتْهران: َمرَکِز 
َ
653، ب 807؛و: یادداشت هاِی شاهنامه ـ با ِإصالحات و َافزوده ها -، َجالِل خاِلقِی ُمطل
َمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسالمی )َمرَکِز ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسالمی(، 1396هـ.ش.، ص 284.

ْ
داِئَرُةال

َکرد:  فت وگوْی را ُچنین َضْبط 
ُ
گ ِت مورِد 

َ
ها پیش از این، ُمِل َفرانَسوی، ل

ْ
16 . سال

یش«  کار خو »بپیماید اندازۀ 
َسـۀ ِاْنِتشـاراِت  ِکتابهـاِی جیبـی ـ بـا َهْمـکارِی: مَؤّسَ ) شـاهنامۀ ِفردوسـی، َتْصحیـِح: ژول مـول ]/ُمـل[، چ: 2، ِتْهـران: شـرَکِت ِسـهامِی 

فراْنکلین -، 1353 و 1354 هـ.ش.، 6 / 114، ب 807(.
 وْی َنـه از َمعِرَفِت قافیه َحّظی َدرخور داشـته اسـت و َنه از 

ً
از قافیـه پیداسـت کـه ُمـل می بایسـت »کار« را »کاز« می خواْنـده؛ لیـک ِاْحِتمـاال

شناخِت واژۀ »کاز«.
ِخ 844 هـ.ق. بوده است که َدر  یِر ُنفوِذ َضْبِط َدسْتنوْشِت شاهنامه ِی ُمَوّرَ ر جاْیها، ز

َ
ِب دیگ

َ
غل

َ
به َهر روْی، چاِپ ُمل، َدر اینجا نیز چون أ

یراسَتِن شاهنامه از آن َبْهره ُجسته است. ق َهم َدر و
َ
یس نگاهداری می َشَود و دکتر خاِلقِی ُمْطل ِی پار

ّ
ِکتابخانۀ ِمل

َکْنده َدر ُمتون )تا سـاِل 700 هجری(، َعلِی َصَفرِی آْق َقلعه، چ: 1، ِتْهران: ُبْنیاِد موقوفاِت دکتر َمْحموِد َاْفشـار  شـعاِر فارسـِی َپرا
َ
ر: أ

َ
17 . نگ

َدِب فارسـی، س 9، ش 1 )َپیاَپی: 23(، َبهار و تاِبسـتاِن 
َ
ـ با َهْمکارِی: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن -، 1395 هـ.ش.، 2 / 802، ب 13077؛و: أ

ِم َجواِد َبَشری. 
َ
بیاِت شاهنامه َدر خلق اإِلنساِن نیشابوری« به َقل

َ
1398 هـ.ش.، ص 119 / از َمقالۀ »أ
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• َدر نامۀ ِچِهل و ُدُوم آَمده است:
گفته اند: که   ...«

نظم
زگار رو را  مــــــــرد  شــــــــود  تیــــــــره  یۀ 198(.چــــــــو  همه آن کند ِکْش18 نیاید به کار« )رو

می نویَسم:
ْمها َروان، و به ناِم ِفردوسی مْشهور است؛ لیک َدر شاهنامه آن را َنیافَتم.

َ
این بْیت، َبر َزباْنها و َقل

مثاِل ساِئره، و اینجا و آنجا َدر َمْکتوباِت 
َ
َدب بوده است و از ُزْمرۀ أ

َ
ْهِل أ

َ
ْی، بْیت، از دیرباز َزباْنَزِد أ به َهر رو

یـِخ  یـِخ َیمینـی21 و تار ُکَهـِن تار َفواِئـد20 و َترَجمـۀ 
ْ
ُکَهـن19 و َبْحـر ال ُقَدمـا َثْبـت ُافتـاده. نمونـه را، َدر ُبرزونامـه ِی 

عقـاب میـرزا َمْهـدِی نـّواِب 
َ

کانـی23 و ذْیـِل َدسـتور األ ْشـراِف ُعَبْیـِد زا
َ

ْخـالق األ
َ
ْینـی22 و أ شـاِی ُجَو

ُ
َجهاْنگ

ب به: َبداِیْع ِنگار( 24، بدوِن ِانِتساب به ِفردوسی، آَمده است.
َ

ّق
َ
ِطْهرانی )ُمل

فتارشان بدین َتْصریح َرفته است. 
ُ
گ الَبّته از َهمان ُعهود َبرخی آن را ُسرودۀ ِفردوسی می ِانگاشته اند و َدر 

که َدر میانه هاِی َسـدۀ َهفُتِم ِهجری به  حَمد بِن َمْحموِد قاِنعِی طوسـی 
َ
نمونه را، َدر َکلیله و ِدْمنۀ َمْنظوِم أ

َکشیده ُشده است، می خوانیم: َنْظم 
نامــــــــَور نامــــــــۀ  کانــــــــَدران  ببیــــــــن  فــــــــت ِفردوســــــــِی ُپرُهَنر:... 

ُ
گ چــــــــه خــــــــوش 

زگار رو را  َمــــــــرد  َشــــــــَود  تیــــــــره  کار25چــــــــو  ِکــــــــش َنیاَید بــــــــه  ُکَنــــــــد  َهمــــــــه آن 

بوالقاِسـِم 
َ
ِکرماْنشـاهی )1264 - 1325 هــ.ق./ واِلـِد »أ هامـِی 

ْ
واِخـِر َعْهـِد قاجـار، ِإل

َ
َحماسه َسـراِی دینـِی أ

ذاری از خوِد َدسْتنوْشت است.
ُ
18 . َحَرَکْتگ

ْکَبِر َنْحوی، چ:1، ِتْهران: َمرَکِز 
َ
مه ]و[ َتْحقیق و َتْصحیح: أ

َ
د کوَسـج )َسـدۀ َهْشـُتم(، ُمَقّد ُکَهن(، َشـْمُس الّدین ُمَحّمَ 19 . ُبرزونامه )َبْخِش 

َنْشِر میراِث َمْکتوب، 1387 هـ.ش.، ص 143، ب 2161.
ف و ِفْقـه و سیاَسـت / از ُمتـوِن فارسـِی نیمـۀ َنُخسـتیِن َسـدۀ شُشـِم ِهْجـری(،  َکالم و َتَصـّوُ َفواِئـد )داِیَرةالَمعـاِرف / شـاِمِل 

ْ
20 . َبْحـر ال

ِکتاب، 1345 هـ.ش.، ص 461. دَتقِی داِنْش ِپژوه، ِتْهران: ُبْنگاِه َترَجمه و َنْشِر  به کوِشِش: ُمَحّمَ
می و 

ْ
ـَرف ناِصـح بـِن َظَفـِر ُجرفاَدقانـی، به ِاهِتماِم: دکتر َجْعَفِر ِشـعار، چ: 3، ِتْهران: شـرَکِت ِاْنِتشـاراِت ِعل

َ
بوالّش

َ
یـِخ َیمینـی، أ 21 . َترَجمـۀ تار

َفرَهنگی، 1374 هـ.ش.، ص 127.
د  ْینّی، به َسعی و ِاْهِتمام و َتْصحیِح: ُمَحّمَ د الُجَو د بن ُمَحّمَ شای، َعالءالّدین َعطاَمِلک بن َبهاءالّدین ُمَحّمَ

ُ
یِخ َجهانگ 22 .  ِکتاِب تار

ینی ـ َره ـ هیچ  ْیِدن، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َارَغوان، 1370 هـ.ش.، 2 / 99؛ َعاّلمه َقزو
َ
ینی، افست از روِی چاِپ ل بِن َعْبدالَوّهاِب َقزو

حاشیه  یا َتعلیقه ای َبر آن َننوشته است.
سـاطیر، 1374 

َ
بـی، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت أ

َ
ْصَغـِر َحل

َ
کانـی، َتْصحیـح و توضیـح: َعلی أ ْشـراف، خواجـه ِنظاُم الّدیـن ُعَبْیـد زا

َ
ْخـالق ال

َ
23 . أ

هـ.ش. ، ص .141
ب به: َبداِیْع ِنگار[، به َتْصحیح 

َ
ّق

َ
عقاب )ِرساله ای ِاْنِتقادی و سیاسی از َاواِیِل َعْصِر قاجار(، میرزا َمْهدِی نّواِب ِطهرانی ]ُمل

َ
24 . َدستور ال

یِخ ایران، 1376 هـ.ش.، ص 195. د َعلِی آِل داود، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر تار و ِاْهِتماِم: َسّیِ
گالـی تـودوا، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُبنیاِد َفْرَهْنـِگ ایران،  حَمـد بـِن َمْحمـوِد قاِنعـِی طوسـی، بـه َتْصحیـِح: ما

َ
25 . َکلیلـه و ِدْمنـۀ َمْنظـوم، أ

1358 هـ.ش.، 349 و 350، ب 401 و 402. 
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َکرده اسـت و به ِفردوسـی َمْنسـوب داشـته.  الهوتـی«( نیـز، ایـن بْیـت را َدر یکـی از َمْثَنوی هایش26 َتْضمین 
بخوانید:

ُســــــــْفت گرانمایــــــــه  ُدّری  چــــــــه  ْفــــــــت:َهمانــــــــا 
ُ
گ یــــــــن َرْه ُخداَوْنــــــــِد َشــــــــْهنامه  َدر

زگار رو را  َمــــــــرد  َشــــــــَود  تیــــــــره  کار27چــــــــو  ِکــــــــْش نیاَید بــــــــه  ُکَنــــــــد  َهمــــــــه آن 

َکرده اند. ْفِظ »چو خیره شود ...« َهم ِرواَیت 
َ
این بْیِت َمْنسوب به ِفردوسی را، به ل

ْشراِف ویراستۀ خویش َمرقوم داشته اند:
َ
ْخالق األ

َ
بی، َدر حاشیۀ أ

َ
صَغِر َحل

َ
ُاستاد دکتر َعلی أ

»در دو نسـخه به جاِى »تیره«، »خیره« داَرد، ولی »تیره روزگارى« معهود اسـت، نه خیره روزگارى! بیت در 
کبیر( بدون نسبت به صورِت باال )چو تیره شود ...( آمده است. نظیِر آن،  امثال و حکم )2/ 638، امیر 

یخ، 261، فّیاض( آورده است: که بیهقی در )تار این بیِت عربی است 
ِنْعَمــــــــٍة ــــــــَة 

َ
ِرْحل اهلُل  َاراَد  ِاذا  ْدبیــــــــرا«28.َو  الّتَ َاْخَطــــــــأوا  َقــــــــْوٍم  داِر  َعــــــــْن 

بیفزاییم:

کسـی روزگار / همـه  یده شـد بـر  یْخـِت »چـو شـور ئیـة29 نیـز بْیتـی بـه ر ئیـة فـی األمـوِر الَعال وامـر الَعال
َ
َدر األ

ر از َهمان بْیِت مورِد َبْحِث ماست.
َ

یْختی دیگ که ر کار« آَمده است  کارهایش نیاید به 

ْمثـاِل َزبـاِن فارسـی بُشـمار اسـت، َدر یکـی از 
َ
کـه از أ ـَعرا َبهـار نیـز بـا ِعناَیـت بـه َهمـان بْیـِت 

ُ
گویـا َمِلک الّش

ْک َنسیِم َسَحری! ...«(، ُسروده است: ر ای پا
َ

ذ
ُ
گ نَدن 

َ
چکامه هاِی روزگاِر َجوانی اش )به آغازۀ »سوِی ل

که چو َبر َمرد َشَود تیره َجهان، ست این 
َ
ری30َمَثل

َ
کارگ کار آَیــــــــد از  ِکــــــــش َنه به  ُکَند  آن 

• َدر نامۀ َنَود و یُکم آَمده است:
گفت: »... چنانک شاعر 

ْصـْل بدیـن نـام َنبـوده، و این 
َ
یـِر نـاِم شـاِهدنامه بـه چـاپ َرسـیده اسـت، َدر أ هامـی ز

ْ
ّیاتـی کـه از ِإل 26 . َفرایـاد داشـته باشـیم َمجموعـۀ َمْثَنو

هامِی َسراَیْنده.
ْ
کور است، َنه ِإل

ْ
ِکتاِب َمذ ذاری، از جاِنِب طاِبِع 

ُ
ناْمگ

ِکرماْنشاهی،  ْحَمِد 
َ
زِن شاهنامه/ از ِإمام ُحَسْین ـ ع ـ تا ... ُمْختار/ َتکراِر َمنظومۀ چارخیاباِن باِغ ِفردوس(، ]میرزا أ 27 . شاِهدنامه )َدر َو

َسـدی(، 1383 
َ
هامی ِکرماْنشـاهی، به کوِشـِش: َعلِی ِإْنسـانی، چ:1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُجْمهوری )أ

ْ
هامی، َمعروف به:[ ِإل

ْ
ص به: ِإل ِ

ّ
ُمَتَخل

هـ.ش.، ص 156.
ساطیر، 1374 

َ
بی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت أ

َ
صَغِر َحل

َ
ْشراف، خواجه ِنظاُم الّدین ُعَبْیِد زاکانی، َتْصحیح و توضیح: َعلی أ

َ
ْخالق ال

َ
28 . أ

هـ.ش. ، ص 141، هاِمش.
غـدی  ـد بـن َعلـّی الَجعَفـری الّرُ میـر ناِصرالّدیـن ُحَسـْین بـن ُمَحّمَ

َ
یـِخ ابـِن بی بـی، أ مـوِر الَعالئّیـة َمعـروف بـه: تار

ُ
واِمـر الَعالئّیـة فـی ال

َ
29 . ال

عاِت َفرَهْنگی، 1390 هـ.ش.، 
َ
ِحدین، چ: 1، ِتهران: ِپژوِهْشـگاِه ُعلوِم ِإْنسـانی و ُمطال ح: ژالۀ ُمّتَ مه، ُمَصّحِ َمْشـهور به: ابِن بی بی الُمَنّجِ

ص 327.
سۀ ِاْنِتشاراِت ِنگاه، 1387 هـ.ش.، ص 173. ساِس ُنسخۀ چاِپ 1344(، چ: 1، ِتْهران: ُمَؤّسَ

َ
َعراِی َبهار )َبر أ شعاِر َمِلک الّشُ

َ
30 . دیواِن أ
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جــــــــوان و  پیــــــــر  راییــــــــم  َمــــــــرگ  یۀ 356(.َهمــــــــه  به گیتی َنماَند َکسی جاودان« )رو

می نویَسم:
این بْیت از شاهنامه و از داستاِن ُسْهراب است31 .32

گوزلیـان ـ و ـ م.  ـس ـ و ـ ل. 
ْ
ـس، َتْصحیـِح َمْتـن به ِاْهِتمـاِم: آ. ِبْرِتل

ْ
ـر: شـاهنامۀ ِفردوسـی )َمْتـِن ِاْنِتقـادی(، َتْحـِت َنَظـِر: ی. ا. ِبْرِتل

َ
31 . نگ

ـِل آسـیا / ِإدارۀ ِاْنِتشـاراِت 
َ
کاِدمـِی ُعلـوِم ِاّتِحـاِد شـوَروی )انسـتیتوِی ِمل ُعْثمانـوف ـ و ـ او. اسـمیرانوا ـ و ـ ع. طاِهرجانـوف، ج 2، ُمْسـکو: آ

ر(، 1962 م.، ص 231، ب 809. َدبّیاِت خاَو
َ
أ

32 . َمْضمون این ُسَخن را َحکیم ِفردوسی بارها َدر شاهنامه َتکرار َفرموده است:
ســــــــپاه  و  شــــــــاه  راییــــــــم  َمــــــــرگ  َهمــــــــه  گاه   َچنــــــــد  ــــــــر 

َ
گ ا مانیــــــــم  دیــــــــر  ــــــــر 

َ
گ َا

بیات، چ: 5، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِهْرِمس، 1390 هـ.ش.، 1 / 1100(.
َ
َکْشُف ال قاِسِم ِفردوسی، َبر پایۀ چاِپ ُمسکو، با 

ْ
بوال

َ
) شاهنامه، أ

پیــــــــر             و  ُبرنــــــــا  ایــــــــم  را  َمــــــــرگ  َهمــــــــه  َدْســــــــتگیر  بادمــــــــان  ِخــــــــَرد  َرْفَتــــــــن  بــــــــه 
)َهمان، 1 / 1024(.

زنده ایــــــــم             تــــــــا  راییــــــــم  َمــــــــرگ  َهمــــــــه  َســــــــرافگنده ایم   َدر  بیچارگــــــــی  بــــــــه 
)َهمان، 1 / 1169(.

پیــــــــر             و  ُبرنــــــــا  راییــــــــم  َمــــــــرگ  َهمــــــــه  اردشــــــــیر  َشــــــــْهریار  پَســــــــر  َنــــــــداَرد 
)َهمان، 2 / 1209(.

َمــــــــرگ             پیــــــــِش  َهمــــــــه  یْکَســــــــر  یم  شــــــــکار َتــــــــرگ  یــــــــِر  ز َســــــــرى  و  تــــــــاج  یــــــــِر  ز َســــــــرى 
)َهمان، 1 / 281(.

ُکــــــــن َســــــــر ِز باد             فــــــــت: َپرَدْختــــــــه 
ُ
گ بــــــــدو  َنــــــــزاد  َکــــــــس ِز مــــــــاَدر  َمــــــــرگ را  کــــــــه ُجــــــــز 

)َهمان، 1 / 30(.
ِنهــــــــاد             و  ســــــــاز  ُچنیَنســــــــت  را  جهــــــــان  َنــــــــزاد  َکــــــــس ِز مــــــــاَدر  َمــــــــرگ را  کــــــــه ُجــــــــز 

)َهمان، 1 / 131(.
زاده ایــــــــم             را  َمــــــــرگ  َهمــــــــه  مــــــــاَدر  ِز  داده ایــــــــم   را  و ــــــــردن 

َ
گ و  َبرینیــــــــم 

)َهمان، 1 / 163(.
زاده ایــــــــم             را  َمــــــــرگ  َهمــــــــه  مــــــــاَدر  ِز  آزاده ایــــــــم   ارچــــــــه  َبنده ایــــــــم  َهمــــــــه 

)َهمان، 1 / 430(.
زاده ایــــــــم             را  َمــــــــرگ  َهمــــــــه  مــــــــاَدر  ِز  داده ایــــــــم   بــــــــدو  ــــــــرَدن 

َ
گ کاْم  بنــــــــا

)َهمان، 1 / 544(.
زاده ایــــــــم             را  َمــــــــرگ  َهمــــــــه  مــــــــاَدر  ِز  شــــــــاده ایم  

ْ
َنگ بَبســــــــتیم  تــــــــا  میــــــــان 

)َهمان، 1 / 577(.
زاده ایــــــــم             را  َمــــــــرگ  َهمــــــــه  مــــــــاَدر  ِز  آزاده ایــــــــم   ار  ُترکیــــــــم  ایدوْنــــــــك  ار 

)َهمان، 2 / 1642(.
زاده ایــــــــم             را  َمــــــــرگ  جهــــــــان  انــــــــَدر  خــــــــود  داده ایــــــــم   تــــــــرا  ــــــــرَدن 

َ
گ کار  بدیــــــــن 

)َهمان، 1 / 722(.
َکــــــــس ِز مــــــــاَدر َنــــــــزاد            کــــــــه ُجــــــــز َمــــــــرگ را  رومی نــــــــژاد  و  ّى  تــــــــاز و  ِدْهقــــــــان  ِز   

)َهمان، 2 / 1381(.
َکــــــــس ِز مــــــــاَدر َنــــــــزاد            کــــــــه ُجــــــــز َمــــــــرگ را  نــــــــوش زاد  تــــــــا  َبرآغــــــــاز  کْســــــــرٰى  ِز 

)َهمان، 2 / 1469(.
جانــــــــَور             را  َمــــــــرگ  از  ُجــــــــز  َنزاَیــــــــد  مخــــــــور  مــــــــن  َغــــــــم  دانــــــــی  َمــــــــرگ  گــــــــر  ا

)َهمان، 2 / 1474(.
جانــــــــَور             را  َمــــــــرگ  از  ُجــــــــز  َنزاَیــــــــد  ر 

َ
ــــــــذ

ُ
گ َبــــــــر  مــــــــا  و  ِسَپْنَجســــــــت  َســــــــراِى 

)َهمان، 2 / 1588(.
زاده ایــــــــم             را  خــــــــاك  َهمــــــــه  یْکَســــــــر  کــــــــه  داده ایــــــــم   را  َمــــــــرگ  َتــــــــن  بیچــــــــاره  بــــــــه 
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ْینی34 َهم بدان ِاْسِتْشهاد ُشده است. شاِی ُجَو
ُ

یِخ َجهاْنگ رد بوده است. َدر َسَمِک َعّیار33 و تار
َ

بْیتی َزباْنگ

٭

کـه از ِشـعِر َمْشـهوِر  فَتنـی و َبرَرسـیَدنی بسـیار اسـت؛ از ِرواَیـِت ُمَتفاِوتـی 
ُ
گ ِکتـاِب سـْیفِی نْیشـابوری  َدربـارۀ 

 هاِی دیواِن َدقیقی 
ْ

یـۀ 373( و آن ِرواَیـت َدر َمتن و ُنسـخه َبَدل ـر: رو
َ

َدقیقـِی طوسـی بـه َدسـت می ِدَهـد )نگ
یـۀ 4 و 22 و 26 و 58 و 77 و  ـر: رو

َ
کـه بـا ِذْکـِر قاِئـل )نگ دیـده َنمی َشـَود35، بگیریـد، تـا ُسـروده هاِی َفراوانـی 

82 و 84 و 96 و 97 و 101 و 105 و 109 و 124 و 134 و 159 و 167 و 173 و 174 - دو ِفْقـره - و 175 و 
182 - دو ِفْقره - و 183 و 187 و 190 و 191 و 194 و 197 و 202 و 208 و 216 و 217 و 231 و 235 و 242 
و 244 و 245 - دو ِفْقره - و 24936 و 251 و 299 و 30437 و 323 و 334 و 335 و 337 و 338 و 371 
ْسـَعِد 

َ
یـۀ 285 و 294 و 296 و 308 و 311 و 369 و 374( از َفْخرالّدیـن أ ـر: رو

َ
و 374( و بـی ِذْکـِر قاِئـل )نگ

یس و رامیِن او، و تا آنجا که َمْن َبْنده بِإْجمال واَرسیَدم، با َمْتِن َمْطبوِع ُمَتداَوِل  رگانی می آَوَرد، خاصه از و
ُ
گ

یس و رامین مورِد  یـس و رامیـن َهـم َتفاُوتهـاِی َمْعنـی دار داَرد، و بَحْتـْم باَید َدر َتجدیِد َتصحیـِح َمْنظومۀ و و
ِاستفاده و َتْطبیق واِقع َشَود.

ُکنونی بیرون خواَهد بود. خوِض ُنکته َسنجانه َدر این َتفاصیل، از حوَصلۀ ُسَخِن ما و ُسَخْنگاِه 

م انـداز واداشـت، ِإشـاره بـه َهمـان َجواِنـِب خـاص َدر َرسـاِئُل الُعّشـاق و َوسـاِئُل 
َ
آنچـه َمـرا بـه َتْسـویِد ایـن َقل

شت. 
َ

ذ
ُ
گ که  الُمشتاِق سْیفِی نْیشابوری بود 

مثـاِل ُعْنُصری و َعْسـَجدی و ...، یـا َمْنظومۀ 
َ
کـه َدربـاِب ِشـْعِر أ گاهی هـاِی تـازه ای َهـم  َدربـارۀ َمـواّدِ خـام و آ

ِکتاب می َتوان یافت، دکتر َبَشری و غْیِر  ُخْسرونامه ِی بسیار ارزشمنِد مْنسوب به َعّطاِر نیشابوری َدر این 
فت.

ُ
گ فته اند و خواَهند 

ُ
گ گون ُسَخن  گونا ایشان َدر جاْیهاِی 

َحَدثان - 
ْ
  ِاصَفهان - ِصیَنْت َعِن ال

رِم 1399 هـ.ش. 
َ
گ آغاِز َفْصِل 

)َهمان، 2 / 1764(.
ـری، ج 5، چ: 2، ِتْهران: 

َ
یِز ناِتل خاْنل کاِتـب الرجانـی، بـا ُمَقّدمه و َتْصحیِح: دکتـر َپرو

ْ
33 . َسـَمِک َعّیـار، َفراَمـرز بـِن ُخـداداد بـِن َعْبـداهلل ال

گاه، 1363 هـ.ش.، ص 202. سۀ ِاْنِتشاراِت آ ُمَؤّسَ
د  ْینّی، به َسعی و ِاْهِتمام و َتْصحیِح: ُمَحّمَ د الُجَو د بن ُمَحّمَ شای، َعالءالّدین َعطاَمِلک بن َبهاءالّدین ُمَحّمَ

ُ
یِخ َجهانگ 34 .  ِکتاِب تار

ْیِدن، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َارَغوان، 1370 هـ.ش.، 1 / 65.
َ
ینی، افست از روِی چاِپ ل بِن َعْبدالَوّهاِب َقزو

سـۀ  ـِد َدبیرسـیاقی، چ: 2، ِتْهـران: ُمَؤّسَ د[ ُمَحّمَ ردۀ: ]َسـّیِ ِگـردآو شـعاِر او(، 
َ
35 . َسـنج: دیـواِن َدقیقـی )روِی َصفحـۀ عنـوان: َدقیقـی و أ

دَجواِد  َمطبوعاتـِی ِعلمـی، 1342 هــ.ش.، ص 104؛و: دیـواِن َدقیقـِی طوسـیـ  بـه ِانِضمـاِم: َفرَهنـِگ َبسـاَمدی -، به ِاهِتمـاِم: دکتـر ُمَحّمَ
ساطیر، 1368 هـ.ش.، ص 98 و 99، ب 1083 و 1084،و: ص 174.

َ
َشریَعت، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت أ

ـم افتاده و بجـاِی آن َرَقِم 250 َضْبط 
َ
ردان )ص 388(، بَسـْهْو ایـن ِفْقـرۀ یادَکـرِد »فخـری« از َقل

َ
  36. َدر ِفْهِرسـِت نامهـاِی َکسـاِن ُنْسـخه َبرگ

که ُدُرست نیست. ُشده است؛ 
م افتاده است و بجاِی آن َرَقِم 303 

َ
ردان )ص 388(، این ِفْقرۀ یادَکرِد »فخری« نیز بَسْهْو از َقل

َ
. 37 َدر ِفْهِرسِت نامهاِی َکساِن ُنْسخه َبرگ

که ناُدُرست است.  َضْبط ُشده؛ 


