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۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٩٦

مقدمه

است که اگرچـه مباحثـات شاهنامههای پرابهام خطبۀ داستان رستم و سهراب یکی از بخش
بسیاری پیرامون آن شکل گرفته، همچنان بخش بزرگی از ابهامات آن بی هیچ شرح و بررسی 

بیتی است کـه در هـیچ یـک از دو تصـحیح معتبـر ترین نقطۀ ابهاْمتاریک. استباقی مانده

و در پی آن، اختالف قابل توجهی در شمار ابیات وارد نشده) مسکومطلق وخالقی(شاهنامه 

ها، نویسکه اختالف بیشینۀ دسـتاست؛ حال آناین خطبه در این دو تصحیح به وجود آمده

، شـاهنامههـای در شمار و حتی در کیفیت ضبط ابیات، در این بخش، نسبت به دیگر بخش

های اساس این نویسهراب صحنۀ جدال دستدر واقع خطبۀ داستان رستم و س. اندک است
ح منتهی شده .استدو تصحیح بوده و این امر به بروز اختالف فاحشی میان دو متن مصحَّ

را در مرکـز شـاهنامهمعطـوف سـاخت و شاهنامهآنچه نگاه بسیاری از پژوهشگران را به 

وگوهـا و حتـی مجـادالت مطلـق و گفتسـاز جـالل خـالقیانظار قرار داد، تصـحیح دوران

ح خـالقیشاهنامۀخطبۀ داستان رستم و سهراب در . گرفته پیرامون آن بودشکل مطلـق مصحَّ

فردوسـی، (شامل شش بیت و در تصحیح اخیر همو از داستان رستم و سـهراب ) جلدی٨(

های اسـاس کـار او در نویسدسـتشامل هفت بیت است؛ این در حالی است کـه ) ١٣٩٩
تر گونه که گفتیم، و سپسآن(اختالف دارند ٢٤تا ٥صحیح این بخش، در شمار ابیات، از ت

ای نیسـت و بیشـینۀ تفصیل آشکار خواهیم ساخت، این اختالف حاصل آشفتگی گسـتردهبه

شـمار قابـل مطلقخـالقی). چون ابیات توافـق چشـمگیری دارنـدها در چند و نویسدست

ـ الحاقی دانسـته و بـه حاشـیه اساس خودنویسدستپیروی از بهتوجهی از این ابیات را ـ
دور شـاهنامهو از این روی، این ابیـات از نگـاه بسـیاری از پژوهشـگران و خواننـدگان برده

در این گفتار برآنیم که بـا نگـاهی دوبـاره بـه خطبـۀ داسـتان رسـتم و سـهراب، . استمانده

.بازسازی کنیمترین صورت ممکن به سرودۀ فردوسی را نزدیک

گویند؟ها چه مینویسدست

نگـاهی بـه دسـت
ً
ها بینـدازیم تـا بتـوانیم بـدون نویسپیش از هر چیز الزم است مسـتقیما

آیـد متنی که در پی می. تأثیرپذیری از قضاوت مصححان، دربارۀ ابیات مورد بحث بیندیشیم

صورت خام و اولیۀ ابیات خطبۀ داستان رستم و سهراب، چند بیت از پایـان داسـتان پیشـین 



٩٧/نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

و یکـی ـ دو بیـت از ابتـدای ) هـایی کـه در ابیـات خطبـه روی دادهابجاییبرای نمایش کامل ج(

های نویسدسـت(مطلقهای اصلی مورد استفادۀ خـالقینویسداستان است که بر اساس دست
، لی، پ، و؛ برای آگاهی از ٢ف، ل، س، لن، ق، ق: شده تا پایان نیمۀ نخست سدۀ نهمنگاشته

تهیه شده و نگارنده اختالفات ) یازده/ ٢: ١٣٨٦دوسی، فر. ها نکنویسمشخصات این دست

حاشـیۀ ) لو(سعدلو شاهنامۀ، )ست(سفینۀ تبریز، )ژ(ژوزف های کتابخانۀ سننویسدست

و دیگـری ) د(نویس دیگر، یکی محفوظ در کتابخانۀ مـوزۀ دهلـی و دو دست) ظ(ظفرنامه

١٦برای مشخصات تمامی این (١استدهرا نیز به آنها افزو) ن(محفوظ در کتابخانۀ نورعثمانیه 

نگارنـده ابیـات را بـدون واسـطه از اصـل ایـن ). کتابنامـۀ همـین گفتـار. نویس نـکدست
، کــه از ٢سنویس اســت، و چــون تصــویری از دســتها اســتخراج کردهنویسدســت

مورد استفادۀ خالقینویسدست است، بـا توجـه بـه مطلق بوده، در اختیار نداشتههای فرعِی

مطلق اعتماد های خالقیبدلنویس، برای نشان دادن اختالفات آن به نسخهاهمیت این دست

مطلق نویس در بخش مورد بحث از تصحیح خالقیگونه که گفته شد این دستآن. استکرده

از این روی، از . استتمامی به دست ندادهنویس را بهفرعی بوده، یعنی او اختالفات این دست

توان استفاده کرد و برای دخالت دادن آن نویس تنها در بود و نبود ابیات میین دستاختالفات ا
سفینۀ تبریزهمچنین باید توجه داشت که کاتب . تر بوددر تشخیص ضبط ابیات باید محتاط

از این دست
ً
توان نویس در تعیین برافزودگی ابیات نمیابیات این خطبه را گزیده کرده و طبعا

.ما در تعیین اصالت ابیات مؤثر استبهره برد، ا

. ایمها حذف نکردهنویسدستآید هیچ بیتی را از محتوای ای که در پی میدر متن اولیه

بدون توجه به (حاوی آن بیت گزیده شده نویسدستترین ضبط هر بیت بر اساس قدیم

هر گاه . تاسو اختالفات دیگر نسخ در پانویس یاد شده) اصالت یا برساخته بودن ضبط
کوتاه) در بخش مورد بررسی(ی نویسدستبیتی در  نویسدستنوشت آن نیامده باشد، زیِر

ی، نسبت به ترتیب فعلی ابیات، جابجا نویسدستایم و هر گاه بیتی در خط کشیده

بسته به (ایم تر از خط کرسی آوردهرا باالتر یا پاییننویسدستنوشت آن باشد، کوتاهبوده

ها در ضبط نویسدستاختالف ). باشدتر آمدهباالتر یا پاییننویسدستبیت در آن آنکه آن 

.سخن خواهیم گفتتفصیل دربارۀ آنتر بهایم، زیرا سپسرا در اینجا یاد نکرده٩بیت 

.ها را در اختیار نگارنده گذاشتنددستنویساز آقای علی شاپوران بسیار سپاسگزارم که غالب این . ١



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٩٨

 سرای سپنج 1چنین است رسم... ، و، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق ،2س ،، ق، لنس، ست، ، ژف، ل -8
 آسان و دیگر به رنجتنیکی زو   

 

 هم بگذرد 3روز 2برین و بران ، و، پ، لی، ند ظ، لو،، 2ق، 2س ،، ق، لن، سست، ، ژف، ل -7
 خردمند مردم چرا غم خورد  

 

 ز سرخاب گویم ازین پس سخن و، پ، لی، ن، د، ظ، لو، 2ق، 2س، ق، لن، س، ست، ژ، ل، ف -6
 کنم تازه آن روزگار کهن  

 

 5داستان شد به بن 4ینبرها سخن ، و، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س ،ق، ، لنس، ست، ، ژف، ل -5
 8باال سخن 7ز 6چنان کاندرآمد  

 

 و رستم شنو 9کنون رزم سهراب و، ، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق ،2س، ، ق، لن، سست، ژ، ل، ف -4
 11ستی این هم شنوشنیده 10دگر را  

 

 یکی داستانست پر آب چشم و، ، پ، لین، د ،ظ ،لو ،2ق ،2س ،ق، ، لنس، ست، ژ، ل، ف -3
 دل نازک از رستم آید به خشم  

 

 اال ای برآورده چرخ بلند و، پ، لی، ن، د ،ظ ،لو ،2ق، 2س، ق، لن، س، ست، ، ژل، ف -2
 ام مستمندبه پیری چرا کردی  

 

 داشتیجوان بودم و بر برم  و، پ، لی، ن، د ،ظ ،لو ،2ق، 2س، ق، لن، س، ست، ، ژل، ف -1
 به پیری چرا خوار بگذاشتی  
◦ ..................................................................................................................................................................................... 

                                                           

 . ژ: کار.1
 : برین دیر آن.ن ،2. ق2
 . پ: نیز.3
 : بدین.، لو، لی2، ق. ل: سخنهای این؛ س، لن4
 . ن: به تن.5
 : چنان چون درآمد.، پلی ظ، ،. لن6

 . ظ: به.7
پس از این  22بژ: ؛ سخن . ل: ز سهراب و رستم سرایم8

 .پس از این بیت 24ب: ، ود؛ 23بق: این بیت پس از بیت؛ 
 . ق: سرخاب.9

 .؛ پ: گر: دگرهان، لی ظ، ، لو،2ق ،2س ، ق،. لن10
 پس از این بیت. 22ب: 2. س، ق11



٩٩/نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

 بادی برآید ز کنجتنداگر  ، و، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ، ژف، ل 1
 افکند نارسیده ترنج 1به خاک  

 

 نه روبه بماند نه درنده شیر و، پ، ، لین، د ،ظ لو، ،2ق، 2س، ق، لن، ، سست، ژ، ل، ف 2
 نه بددل بماند نه مرد دلیر  

 

 4دادگر 3خوانیمش ار 2ستمکاره ، و، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ، ژف، ل 3
 8هنربی 7ار 6گوییمش 5هنرمند  

 

 دادست بیداد چیست 9اگر مرگ ، و، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ، ژف، ل 4
 یستچفریاد  10ز داد این همه بانگ و  

 

گاه نیست 11ازین راز ، و، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ، ژف، ل 5  جان تو آ
 تو را راه نیست 13پرده اندر 12بدین  

 

 همه تا در آز رفته فراز و، ، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ژ، ، لف 6
 باز 16راز 15نشد این در 14به کس بر  

 

 18جای 17تبه رفتن مگر بهتر آید و، ، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ، ژف، ل 7
 به دیگر سرای 19گیریچو آرام   

                                                           

 . ست: نخاک.1
 . لن: ستمکار.2
 : از.، ظ، و، لوست، . س3
 هنر.. ن: بی4
 . ظ: خردمند.5
: ن ظ، ،: دانیمش؛ لن، لو، لی2، ق، قس ،ست، . ل، ژ6

 خوانیمش.
 ، لو: از.ست. 7
 . ن: دادگر.8
 . ن: مرد.9

 و. -. لن: 10
 . ژ: ازین از )آز؟(.11
 : وزین.، پ: برین؛ ن2. لن، ق12
 .)پ: بر>تر<( : برتر، پ، ن. لن13
  : در.، پ. ق، لی14
 : دل.2. ق15
 : آز.، پن، لی ظ، لو، ،2، ق، ق. س، لن16
 .؛ لی: مگر بهتر آید به رفتنت: آیدش2، س، ق. ل17
 : رای.2، ق. ل: جآ )= جای(؛ س18
 .نقطه(: گیرد؛ لی: گیتی )حرف دوم بی2، س؛ ق. ل: یابد19



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٠٠

 

 که داند چنین داستان را یقین و، پ، لی، ن، د ،ظ ،لو ،2ق، 2س، ق، لن، س، ست، ژ، لف،  8
 جز دادفرمای دادآفرینبه  

 

 نخستین تن از مرگ ببسایدی ، و، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ق، ، لن، سست، ، ژلف،  9
 دلیر و جوان خاک نبسایدی  

 

 اگر آتشی گاه افروختن و، ، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ق، ، لن، سست، ژ، ل، ف 10
 سوختن 1بسوزد عجب نیست از  

 

 3آید درست 2بسوزد چو در سوزش و، ، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ق، ، لن، سست، ژ، ل، ف 11
 4چو شاخ نو از بیخ کهنه برست  

 

 هولناک 5دم مرگ چون آتش و، ، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ژ، ل، ف 12
 و فرتوت باک 7ز برنا 6ندارد  

 

 طرب 8جوان را چه باید به گیتی و، ، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ژ، ل، ف 13
 پیری سبب 10مرگ را هست9که بی  

 

 جای درنگ 12جای رفتن نه 11درین و، ، پ، لی، ند ،، ظلو ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ژ، ل، ف 14
 تنگ 15گمر 14گر کشد 13فنابر اسب   

 

                                                           

 . لی: زو.1
 . ظ: سوز.2
 . لو: شود برگ پژمرده و بیخ سست.3
 را نحست (نوتر )لی: شاخ کهن بیخ  (کهچو )لی: لی: ظ، . 4
 ست؟(.خ)ن
 آتشی.. لو: اگر 5
 . لی: نگردد.6
  . ق: برناء.7

 : به گیتی چه باید؛ لی: نکوتر.2. ق8
 .: نه، ظ؛ ق. لن: بر9

 : نیست.، پ: راهیست؛ ن2. ق10
 .ن: دران : بدین؛2س، ق. 11
 لی: ز. نقطه؛ن: بی : به؛، پظ. 12
 پ: قضا.-. س13
  : کند.، پ. لن14
 .، لو، ظ، ن، لی: مرد2س، ق. 15
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 بیداد نیست 1و چنان دان که دادست و، ، پلی، ، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ژ، ل، ف 15
 فریاد نیست 3جای 2چو داد آمدش  

 

 5به نزدیک مرگ 4جوانی و پیری و، ، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ژ، ، لف 16
 6بدن نیست برگ یکی دان چو ایدر  

 

 چنان دان که گیتی فسوس است و باد و، پ، ، لین، د ،ظ ،لو ،2ق، 2س، ق، لن، س، ست، ژ، ل، ف 17
 نباشد خردمند اینجای شاد  

 

 8ایندهکایمان گر آ 7دل از نور و، ، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ژ، ، لف 18
 11ایبنده 10به که تو 9تو را خامشی  

 

 با نیاز 13کن 12پرستش برو پیشه و، ، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ژ، ل، ف 19
 کار روز پسین را بساز 14همان  

 

 را راز نیست 16کار یزدان تو 15برین و، ، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لنس، ست، ژ، ، لف 20
 18انباز نیست 17اگر جانت با دیو  

 

                                                           

 و. -، لو، پ: 2س، ق، ق. 1
 . پ: چو دادست پس.2
 : بانگ و.ن ظ، ،. لن3
 . ظ: تیزی.4
 )لو: دست( : به نزد، پن، لی ظ، لو، ،2، ق، ق. س، لن5

 اجل.
)لی: دین  : چو در دین، پن، لی ظ، لو، ،2، ق، ق. س، لن6

 : نداری( خلل.، پنخواهی )لن را(
 . پ: گنج.7
 ء.: برآوردهست. 8
 : بندگی.2. ق9

 . ظ: به اگر.10
 .21ب: این بیت پس از ستای؛ . لی: که بوینده11
 .؛ ق: برو و پیشه )وزن ندارد(: بر اندیشه، پ، ن. لن12
 . لی: مشو پیش کس.13
 لی: همه.لو، . 14
 : بدین.لی لو، ،2، ق، ق. س، لن15
 . ن: مرین را به نزدیک.16
 .آز با جانت :2؛ ق: دیو با جانتن، لی ظ، لو، ،. س، لن17
را با اندکی تغییر تکرار  5بجای این بیت به. پ )18

است(: مرین راز را نزد تو راه نیست/ درین پرده اندر تو را کرده
 گاه نیست.



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٠٢

 بگذری 3کوش چون 2راندگیتی  1به و، ، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ق ،، لن، سست، ژ، ل، ف 21
 با خود بری 5اسالم 4کی انجام  

 

 8نخست 7رانم 6کنون رزم سهراب و، ، ن، لی، پد، لو، ظ، 2ق، 2، ق، س، لنس، ست، ژ، ل، ف 22
 بجست 10با پدر چون 9ازان کین که او  

 

 تو کردار نیکو و نیکو سخن و، پ، لی، ن، د ،ظ ،لو ،2ق، 2س، ، قلن، س، ست، ژ، ل، ف 23
 پسندیده کن زین سرای کهن  

 

 بویمت 11ازین پس چو عنبر سخن و، پ، لی، ن، د ،ظ ،لو ،2ق، 2س، ، قلن، س، ست، ژ، ل، ف 24
 ز سهراب و رستم سخن گویمت  

 

 داستانز گفتار دهقان یکی  ، و، پ، لی، ند ظ، ،لو ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ، ژف، ل 25
 از گفتۀ باستان 12بپیوندم  

 

 به گفتار دهقان کنون بازگرد و، پ، لی، ن، د ،ظ لو، ،2ق، 2س، ق، لن، ، سست، ژ، ل، ف 26
 نگر تا چه گوید سراینده مرد  

 

 یاد 13داریمز موبد برین گونه  و، ، پ، لی، ند ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق، لن، سست، ، ژف، ل 27
 ...بامداد 14یک روز رستم هم ازکه   

 

                                                           

 : ز.ست. 1
 ؛ پ: درین.س، ظ: بران. 2
 .اگر: ست. 3
 : سرانجام.، پن، لی ظ، ،2، ق، قلن، ست. 4
 پس از این بیت. 18؛ ست: بیت : کاسالم2ق: کردار؛ ست. 5
 .؛ ظ: مهرابق: سرخاب. 6
 .؛ ق: آید: گویم، لو، لی2، قس: باید؛ ، ظ، ن، پ2، لن، سژ. 7
 : درست.، لو، ن2، ق، ق. لن8
 : رزم کاو.2. ق: >او< )وزن ندارد(؛ ق9

؛ -5باز  سپ: این بیت ژ. لی: ازآن گونه کو با پدر رزم؛ 10
 .-4باز  سپ: این بیت 2س، ق

 .-5ب: این بیت پس از ، و: ازین جوی عنبر سمن؛ د، و. د11
 (.؛ وزن نداردنقطه: بپیو>ند<م )بیست. 12
، : برین )لن، ود، ن، لی ظ، لو، ،2ق، 2س، ، ق. ل، س، لن13

 بر داشت. (؛ وزن ندارد)پ: >گونه< : بدین( گونه، پن، لی
، 2س، ، قس، لن ،ست: رستم یکی روز از؛ ظ ژ، ،. ل14

 ؛)ق، لی: بیاراست : رستم برآراست، و، پد، ن، لی لو، ،2ق
 از. ()برافراشت؟( و: برآفراست



١٠٣/نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

ابیـات (شود آن است که در اصالت این ابیات ای که از بررسی ابیات حاصل میاولین نتیجه

تردیـدی ) ، موضوع سـخن مـا نیسـتند٢٥پیش از خطبه و پس از آغاز داستان، یعنی از بیت 

: نیست

٧-٥-٤- ٣-١

ابیاتی را اصـیل بـدانیم کـه سـه این نتیجه در صورتی به دست می
ً
نویسدسـتآید که صرفا

کننـد و هـر بیتـی را کـه ایـن سـه اتفاق اصالت آنهـا را تأییـد می، بهژو ل، فتر، یعنی قدیم

روشن است کـه . بر سر اصالت آن توافق ندارند کنار بگذاریمنویسدست
ً
با این حال منطقا

سـود ها اصالت بیتی را تأیید کننـد و یکـی نـه، کفـۀ تـرازو بهنویسدستهر گاه دو تای این 

رود که کاتب سومین نسخه، بـه عللـی، بیـت را چربد و احتمال قوی میاصالت آن بیت می

: توان دانست که اصالت این ابیات کمتر محل تردید استاز این راه می١.باشدحذف کرده

)نداردفتنها (٢٢-) نداردلتنها (٩-٧-٥-٤- ٣-١

ا برافزودگی دیگر ابیات اظهـار نظـر کنـیم، بایـد اکنون، پیش از آنکه بتوانیم دربارۀ اصالت ی

را روشن کنیم تا نامشخص بودن ضبط و معنای آن در تعقیـب تـوالی منطقـی ٩معنای بیت 

.ابیات خللی ایجاد نکند

ین بیت خطبه  )؟(آخر

) ١٣٩٧ارغـوان، (است منتشر شدهگزارش میراثای که در شمارۀ اخیر امیر ارغوان در مقاله

اسـت تـا کوشیده) کاشی را نیز شامل است٢که (و منبع مختلف نویسدست٢٨با بررسی 

از داستان رستم و مطلقخالقیبر اساس تصحیح (ضبط اصیل و معنی بیتی را که به گمان او 

هش او همچنـین پیشـینۀ پـژو. آخرین بیت خطبۀ این داستان اسـت، روشـن سـازد) سهراب

مـا . اسـتدربارۀ این بیت را گرد آورده و نظر پژوهشگران دیگر را نیز یادآور شده و نقـد کرده

پذیرفته و از ایـن روسـت کـه بیـت خالقی. ١
ً
اصـیل ) فاقـد آن اسـتلکـه تنهـا (را ٩مطلق نیز این قاعده را ضمنا

اما عملکـرد او در ایـن زمینـه یکدسـت نبـوده و ). ٨، یادداشت بیت ١٤٠: ١٣٩٩فردوسی، . نک(است دانسته

.استمردود دانسته) فاقد آن استفا که تنه(را ٢٢اصالت بیت 



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٠٤

امـا . دهیمکنیم و خوانندگان را به مقالۀ یادشده ارجاع مـیاین مباحث را در اینجا تکرار نمی

های احتمالی بیـت مـورد بررسـی ارغوان، نمایی از همۀ ضبطبرگزیدۀپیش از بررسی ضبط 

ها و منابع مورد اسـتفادۀ ارغـوان، نویسدستازبرای آگاهی (نهیم روی خوانندگان میپیش

؛ در جـدولی کـه در پـی ١٣٩٧ارغـوان، . کنیم، نکنوشت آنها را ارائه میکه در اینجا کوتاه

صـورتی ها را بـهایم تا ضبطیم و کوشیدهاها نظر نداشتهنویسدستآید به ترتیب تاریخی می

):های مختلف با یکدیگر آشکار شودکه ارتباط صورتنظم دهیم 



١٠٥/نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

ها در چگونگی ضبط این بیت نویسدست، )١٠٩: همان(است گونه که ارغوان نشان دادهآن

مجزا تقسیم می
ً
گونه که همان(شوند که برساخته بودن ضبط دستۀ دوم آنها به دو دستۀ کامال

روشن است؛ از این روی ) ٥٤٣: ١٣٩٥، خطیبی. اند، نکپژوهشگران پیشین نیز نمایانده

ونویسدست١٢(نهیم و به بررسی ضبط دستۀ نخست در اینجا دستۀ دوم را فرومی

. پردازیممی) کاشی٢

شود، آن است که در هر یک از آنچه از جدول باال دربارۀ مصراع نخست استنباط می

یک ضبِط) فق دارندها در آن توانویسدستکه » مرگ«جز (چهار کلمۀ محل اختالف 

دارای پشتوانۀ قوی وجود داردکم/ منفرد حاوِینویسدستپیشرِو. پشتوانه و یک ضبِط هاِی

: ژوزف استپشتوانه سنهای کمضبط

پشتوانه است و به احتمـالی نزدیـک بـه یقـین ضبطی کم» )سـىت(/ نخستی «·

بدل کـرده آن »)سـىت(/ نخستی «را به » نخستین«علت آنکه کاتبی . برساخته

توانسـته دریابـد کـه یافتـه و نمیتناسبی نمی» دل«و » نخستین«است که میان 

ــی چــه» ...نخســتین دل« ــن شــخص . یعن ــع ای را صــفت » نخســتین«در واق

انگاشـته و بـه همـین علـت مصـراع را نادرسـت » دل«شمارشی ترتیبی بـراِی

کـرد کـه ممکـن تـوان تصـور شود و نمیزیرا مرگ بر تن وارد می(است دانسته

نخسـتین » نخستین دل«است بر سر  دوسـتداِر چه آورده باشد؛ مگـر آنکـه دِل

باشد که در آن صورت هم همچنـان مصـراع نـامفهوم میرنده در نظر شاعر بوده

» نخسـتی«است و تصحیف » خسته شدن«تناسب دارد » دل«آنچه با ). است

اسـت کـه ال دادهنماید، پس کاتـب احتمـهم چندان دشوار نمی» نخستین«به 

.بوده باشد» ...نخستی دل«صورت اصیل 

پشـتوانه، یعنـی اولـین ضـبط کم» دل«مقتضـای همان شخص، پس از آنکه به·

ناچـار ، را ایجـاد کـرده، بـرای ایجـاد معنـایی کـه در ذهـن داشـته»نخستی«

١.»...نخستی دل ار«: پشتوانه را نیز بسازداست که دومین ضبط کمشده

دهد که در مصراع نخست ضبط وجه شرطی افعال هر دو مصراع نشان می«بر آن است که ) ١١٠: ١٣٩٧(ارغوان . ١

.پس از این نشان خواهیم داد که این افعال شرطی نیستند. »"از"درست است، نه " ار"



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٠٦

پشـتوانه شـده و در ام قافیه موجب برساخته شدن سومین ضبط کمسرانجام، الز·

های پیشین مصراع از پشتیبانش در بخش١ژوزفسننویسدستاینجاست که 

:روندشود و هر یک به راهی میجدا می) واتیکاننویسدستیعنی (

oگیرد و ای برای به سامان آوردن قافیه در پیش میژوزف شیوۀ ویژهسن

کل نخسـتی دل ار مـرگ «: کنـدبدل می» و«مۀ قافیه را به حرف پنجِم

از این راه او افزون بر تصحیح قافیه، معنی ٢.»)نشتاودی(= نستاودی 

ــته گردانده ــر داش ــه در نظ ــه آنچ ــز ب ــترا نی ــر ٣.اس ــان دیگ از می

مشـابه سـنبه شیوه٤پها، تنها نویسدست
ً
ژوزف قافیـه را ای نسبتا

ــرده  ــحیح ک ــالی (تص ــه در ح ــرایک ــیده ب ــدی نیندیش ــی تمهی معن

نکتـۀ واضـحی را فرامـوش نویسدسـتاما کاتـب ایـن ). استبوده

پوشیم و قدری با توسع سخن اطالۀ کالم از برخی جزئیات چشم میدر اینجا برای پرهیز از پیچیده شدن تحلیل و . ١

تـوان دانسـت کـه ایـن افزون بـر ایـن نمی. بریمجای کاتب دستنویس، از خود دستنویس نام میگوییم و بهمی

های آنها، و البته این مسأله تأثیر قابـل است یا در مادرنسخههای در دسترس ما رخ دادهتغییرات در همین نسخه

بـر اسـاس دسـتنویسمالحظه
ً
های حاضـر شـکل ای در نتیجۀ تحلیل ندارد؛ از این روی ما تحلیلمان را صـرفا

.دهیممی

عنوان صورت اصیل مصراع نخست پیشنهاد تر بهپیش) »نشتاودی«و » نستاودی«با هر دو ضبط (صورت یادشده . ٢

). ١٠٥: ١٣٩٧ارغـوان، . نـک(اسـت کردهو ارغـوان بـدان اشـاره ) از سوی سعید لیان و سیاوش جعفری(شده 

های محتمل این مصراع در عنوان یکی از صورتبه) »نشتاودی«با ضبط (همچنین ارغوان خود همین صورت را 

).١١١: همان. نک(است پایان مقالۀ خویش یاد کرده

خسته نمینمیر] پیش از آنکه به پیری برسد/ پیش از موعد[اگر مرگ شتاب نیاورد و دلیر و جوان . ٣
ْ

. نک(شود د، دل

نشابور به تو بازآییاین یک رسولی بکن چون «. شرط مضارع و جواب شرط ماضی را قس). ١١١: همان قضاِی

، ١بهار، جشناسیسبک؛ به نقل از ٢٧٢: ١٣٨٠احمدی گیوی، . نک؛ ١/٥٢٩: ١٣٩٤بیهقی، (» ، آنجا رودادیم

گاه نیستمیاضی تو اگر موافق تو نبوذمی و در بند مر«: ؛ نیز)٣٥٤ص ؛ ٥٦١: فرائد السلوک(» کردمی، پذر را آ

کـاربرد و گویشـِیکه آیا ممکـن اسـت کـاتبی صـورت کمدربارۀ این). مقدمۀ همان کتاب، ص هفتاد و نه. نک

در اینجـا روشـن اسـت کـه . تفصیل سخن گفتتوان بهباشد یا نه میرا در متن وارد کرده» ستاویدن/ شتاویدن«

منفرد استدارد و با این حساب ضبط سن» نپساودی«٤پ(صورتی منفرد » تاودینش/ نستاودی«
ً
) ژوزف تقریبا

.و برساخته است و از این روی پرداختن به پرسش یادشده وجهی ندارد



١٠٧/نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

پساویدن دو معنی ندارد که بشود در قافیـۀ هـر / بساویدن: استکرده

.دو مصراع نهادش

oایـن . تر اسـتنویس واتیکان اتفاق افتاده قدری پیچیدهما آنچه در دستا

، را حفـظ »دیىاىسـ«یعنی نویس از یک سو چارچوب کلمۀ قافیه،دست

گـذاری کـرده کـه کرده، و از سوی دیگر چارچوب یادشده را طوری نقطه

سـن(معنی مصراع نخسـت  ژوزف کـه در ایـن نسـخه هـم بایـد مشـابِه

در . »نخســتی دل ار مــرگ نســتایدی«: اســتاز دســت رفته) آمــددرمی

:شودپیگیری مراحل ایجاد این ضبط، دو احتمال مطرح می

.دار دانستههمین صورت را معنیکاتب §

آنچه سن§ ژوزف در نظـر در یک مرحله کاتبی معنایی مشابِه

و در ١)نخستی دل ار مرگ نشتابدی(داشته برای بیت ساخته 

مرحلۀ بعد کاتب دیگری کوشیده که قافیۀ بیت را تصـحیح 

.است قافیه و معنی را با هم حفظ کندکند، اما نتوانسته

:استلورانس به دست دادهاما ضبط منفرد را ف

در نظـر » دل«را صفت شمارشـی ترتیبـی بـراِی» نخستین«کاتب فلورانس نیز ·

برد او به این نکته پی می. استیافتهگرفته بوده و در نتیجه معنی مصراع را درنمی

سازد که گویـای ایـن در نتیجه ضبط منفردی می. است» تن«میرد که آنچه می

اسـت کـه با این حال فلورانس گویا موفق نشده. »...نخستین تن«: دقیقه باشد

ادامۀ بیت معنایی را به ذهنش (معنی مورد نظر خود را در بیت بگنجاند 
ً
یا اصال

یافتــه کــه مــا اســت، یــا حتــی از همــین صــورت معنــایی درمیمتبــادر نکرده

معنی)یابیمدرنمی
ً
٢.استکردهدار، اگرچه مصراع نخست را تقریبا

ترین صورت برای مصراع نخست این بیت را محتمل) »نخستی دل ار مرگ نشتابدی«یعنی (ارغوان صورت اخیر . ١

).جاانهم. نک(داند می

نخستین تـن : استداری ایجاد کردهگذاری کلمات در ضبط فلورانس صورت معنیعزیزالله جوینی با تغییر نقطه. ٢

کرد، و آن اگر نخستین تن از آدمیان مرگ را در زیر پا لگدمال می(دلیر و جوان خاک نپسایدی / سایدیار مرگ پی
←



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٠٨

پشتوانه دو نکته را پیش های منفرد یا کمروشن است که برسازندگان این ضبطبه هر تقدیر

:اندچشم داشته

؛)»دل«و » نخستین«یعنی (ایجاد تناسب میان دو واژۀ نخست .١

.تصحیح قافیه.٢

ها نویسدستکند که در این مصراع، ضبط دشوارتر با ضبط بیشینۀ نکتۀ اول روشن می

ماند می. »...نخستین دل از مرگ«: شودسادگی روشن میه بهاست و چهار کلمموافق افتاده

.کلمۀ قافیه که محل اصلی اختالف در این مصراع است

+دندانـه+الـف+پنج دندانـه«است از ترکیبی بودهنخست گمان آخرین کلمۀ مصراع بی

از . دهندگذاری، نشان میکاشی آن را، با اختالف در نقطه٢و نویسدست١٠، که »یا+دال

صورت ) صورت ضمنیژوزف هم بهسننویسدستو (کاشی ٢و نویسدست٧این میان، 

صـورت نویسدسـتو سـه ) »یک دندانه+ شیا سسه دندانۀ + یک دندانه«یعنی (» اىس«

در اینجـا . دهنـدرا نشان می) »شیا سسه دندانۀ + یک دندانه + یک دندانه«یعنی (» ساى«

: ها اعتمـاد کـرد و مصـراع را بـدین صـورت بازسـاختنویسدستنیز باید به ضبط بیشینۀ 

دار است، هم دشـوار اسـت و هـم بـا ؛ صورتی که هم معنی»نخستین دل از مرگ بشتابدی«

.سبک و زبان فردوسی سازگاری دارد

را «و » بسـتاندی«، »مـرگ«های تر است و برساخته بودن ضـبطدر مصراع دوم کار ساده

روشن است» )را سایدی(/ شایدی 
ً
ضبط صحیح و اصیل این مصراع باید یکی از دو . تقریبا

تر توجه به دو گیری دقیقبرای نتیجه١.باشد» بپساودی/ دلیر و جوان خاک بپسایدی«صورت 

→
. ماندنـد؛ نـککردنـد و همـواره زنـده می، گور را لمـس نمیساخت، پس از آن، مردان دلیر و جوانرا نابود می

دهـد و مـا را از بحـث برساخته بودن ضبط فلورانس را نشان می» تن«منفرد بودن ضبط ). ١٠٥: ١٣٩٧ارغوان، 

.کندنیاز میدرباب دیگر اشکاالت این ضبط و معنی بی

صورت نخست(این دو صورت اند یکی از تر به تصحیح این بیت پرداختههمۀ کسانی که پیش. ١
ً
) بپسایدی: و غالبا

بـرای اطـالع از (انـد با این حال هیچ یک معنای درست مصراع را درنیافته. اندرا برای مصراع دوم پیشنهاد کرده

).١١١: ؛ نیز همان١٠٦-١٠٥: ١٣٩٧ارغوان، . آرای پژوهشگران دربارۀ این مصراع نک



١٠٩/نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

:نکته ضروری است

در ایـن مـتن ١»پسـاویدن«مشـکوک اسـت و شاهنامهدر » پساییدن«صورت .١

در این موضوع مسـتلزم تفصـیلی اظهار نظر قطعی . بخش داردشواهد اطمینان

تـوان گفـت کـه شـواهد اختصـار میگنجـد، امـا بهاست که در این گفتار نمی

های منفـردی هسـتند کـه اصـالت آنهـا محـل یا ضبطشاهنامهدر » پساییدن«

»ندسایی+ ـ ب«رود های اصیلی هستند که احتمال قوی میگمان است یا ضبط

.اشندب

اند کـه قافیـه را بـه سـامان در مصراع نخست کوشیدهتر گفتیم که کاتبان پیش.٢

بـدل » ودی«را در پایـان مصـراع بـه » دیىـ«بیاورند و در این جریان دو کاتب 

تمامی صـورت. اندکرده
ً
یقین بتـوان گفـت و شـاید بـه(های پیشـنهادی تقریبا

برای این بیت دارای یکـی از دو ایـراد شـایگان یـا ) های ممکنتمامی صورت

تر نشـان ، که پیش»نپساودی-بشتاودی / بستاودی«تند، جز صورت ایطاء هس

واقعیت آن است که قافیۀ این بیت در اصل هـم . و نامعتبر استدادیم برساخته

اند تر کوشـیدهدچار ایراد بوده و غالب کاتبان نیز، همانند پژوهشگرانی که پیش

کاتبـانی کـه . کننـداند این ایـراد را برطـرف این بیت را تصحیح کنند، خواسته

اند کـه انـد کوشـیدهبـدل کرده) »شـایدی«یا به (» بپسایدی«را به » بپساودی«

معنی را مختل کرده
ً
اند و برخی حتـی موفـق قافیه را به سامان بیاورند، اما غالبا

ــه هــم نشــده ــه اصــالح قافی کاتــب فلــورانس(اند ب
ً
ــا » ببســایدی«ظــاهرا را ب

).استقافیه کرده» نبسایدی«

:ا دربارۀ ایراد قافیۀ این بیت دو احتمال وجود داردام

شایگان دچار ایراد ،شاهنامهبرخی ابیات دیگر ممکن است که این بیت، مانند.١

٢.باشدبوده

مسامحه مصدر جعلـی در اینجا به. است» پسودن«، مصدر آن »پساو«باشد چه» پسای«چه بن مضارع این فعل . ١

.را آوردیم تا بتوانیم بن مضارع را در آن نمایش دهیم

توان از شواهد احتمال دوم نیـز سزد؛ این مورد را می-رسد(١٣٣٣ب/ ٢٥٦/ ١: ١٣٨٦فردوسی، . برای مثال نک. ٢
←



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١١٠

تر است، آن است که فردوسی در احتمال دیگر، که از احتمال نخست قوی.٢

یعنی (این عیب . باشدبسنده کرده/ w/وو / b/باینجا به نزدیکی واجگاه 

خوانند را اکفاء می) المخرجتغییر حرف روی و تبدیل آن به حرفی قریب

، در همین شاهنامهنمونۀ دیگر این عیب در قوافی ). ٢٨٤: ١٣٦٠رازی، . نک(

فردوسی، . نک(است قافیه شده» نیمه«با » تهمینه«داستان و در جایی است که 

توانند مؤید این هر دو بیت می). یادداشت آن بیتو ٦٣بیت / ٧٨: ١٣٩٩

نباید شاهنامهیکدیگر باشند و نشان دهند که احتمال وجود این عیب را در 

١.نادیده گرفت و ابیات را برای از بین بردن این ایراد نباید دگرگون ساخت

:استیابیم که صورت اصیل بیت این گونه بودهشد درمیبا توجه به آنچه گفته

ـــتابدین ـــرگ بش دلیـــر و جـــوان خـــاک نپســـاودیخســـتین دل از م

***

بـا شـتاب از چیـزی دور «معنی همـراه شـود، بـه» از«، آنگاه که با حرف اضـافۀ »شتابیدن«

ت خسـته شـدن از چیـزی باشـد یـا توانـد بـهمی» با شتاب دور شدن«این . است» شدن
ّ
عل

ت تنفر از آن، در نتیجه کاربرد این فعل به معانی مجازی به
ّ
ملول شدن از؛ نفـرت گـرفتن «عل

شـتاب گـرفتن «های مرکب این فعل، یعنـی صورتشاهنامه در . استبسیار نزدیک شده» از

، اما صـورت )زیر مداخل: ١٣٩٠رواقی، . نک(اند رفتهکاربهبسیار » شتاب آمدن از«و » از

تنها شاهدی که نگارنده از صورت اخیر یافته از این قرار . کاربرد استبسیار کم» شتافتن از«

خواهـد کـه او را از ایـن اسـت و از خـدا میسیر شدهکیخسرو، آنگاه که از پادشاهی(است 

→
گشایی؛ ردیف -نازی(١٩٣ب/ ٥٢/ ١: ؛ همان)قطعی نیستشمار آورد و انتساب آن به هیچ یک از دو مورد به

بررسی قافیه در ده هزار «نامۀ کارشناسی ارشد آقای عرفان چوبینۀ بهروز با عنوان این اطالع را مدیون پایان). دارد

.هستم» بیت نخست شاهنامه بر اساس هشت دستنویس کهن با رویکرد تصحیح متن
شاهنامه، را در تهمیمهپرداخته و صورت دوم، یعنی تهمیمه/ تهمینهه بررسی ضبط ای بابوالفضل خطیبی در مقاله. ١

یعنـی ضـبط برگزیـدۀ (تهمینـهدالیـل مـا بـرای تـرجیح ضـبط ). ١٣٩٨خطیبـی، . نـک(اسـت اصـیل دانسته

ل در با این حا. توان رجحان این ضبط را نشان دادهای دیگر نیز میمنحصر به قافیه نیست و از راه) مطلقخالقی

.اینجا مجال پرداختن به این موضوع نیست



١١١/نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

):گویدبیند که به او میجهان ببرد، در خواب سروش را می

ــافتیاگــر زیــن جهــان تیــز بشــتافتی ــه ی ــتی هم ــه جس ــون آنچ کن

)٤/٣٣٦: ١٣٨٦فردوسی، (

جـایی و » گـریختن از«معنی را بـه» شـتافتن از«ایـن ) ٤٢٣/ دوم: ١٣٨٩(مطلقخالقی

است؛ با این حال روشن است کـه کیخسـرو از ایـن جهـان ملـول و دانسته» کردن آنجارها «

١).است، نـه تـرسیعنی گریزان بودن او از جهان از سر ماللت یا نفرت بوده(است بیزار شده

ظریفی با » شتافتن از«اما  ایـن تفـاوت را بـا . دارد» آمدن از/ شتاب گرفتن«تفاوت کاربردِی

فالنی از «اگر گفته شود . توان دریافتمی» گریز گرفتن از«و » گریختن از«قیاس دو صورت 

:، با توجه به شرایط، ممکن است که دو معنی از آن برداشت شود»گریزدکار می

، نشان داده»گریزدفالنی از کار می«بگوییم طور مطلق اگر به.١
ً
ایم که فالنـی اصـوال

؛»موجود است«از کار گریزان است و این ویژگی در او 

اگر جمله را در شرایط متفاوتی بسازیم، و برای مثال آن را مشروط به شرطی کنیم و .٢

ایـم کـه در ، نشـان داده»گریـزداگر به فالنـی سـخت بگیـری از کـار می«بگوییم 

.»ایجاد خواهد شد«صورت ایجاد آن شرایط این ویژگی در فالنی 

بگوییم در هر دو صورت معنی یکسان می» گریز گرفتن«اما 
ً
فالنـی از «دهد، چه مطلقا

پـیش از فردوسـی سـابقۀ » شتافتن«کاربرد مجازی . استکار رفتهتناسب معنی حقیقی فعل بهبه» تیز«قید . ١
ً
ظاهرا

و محتمـل اسـت کـه در همـان دوره ایجـاد ) اسـتو گویا پس از او هم مورد اقبال قرار نگرفته(طوالنی نداشته 

نشـان دیـوان فرخـیرا در » شـتاب گـرفتن«ای از کـاربرد نمونـه) ٢٣٧: ١٣٨١(میرشمسی -یرواق(باشد شده

تری دارد و بایـد ها و تفاسـیر قـرآن وضـعیت پیچیـدههای مختلف این فعل در ترجمـهاند؛ کاربرد صورتداده

ی و مجـازی ایـن ؛ از این روی معانی حقیق)ـ بررسی شود با در نظر گرفتن الزامات ترجمه صورتی جداگانه ـبه

تفکیک نشده
ً
ظاهر مجازی این فعل را با و طبیعی است که او صورت بهفعل در زبان فردوسی از یکدیگر کامال

صورت حقیقی آن است به در حقیقت این فعل و مشتقات آن در زبان فردوسی هنـوز . کار َبَردقیدی که متناسِب

بـه» شتاب گرفتن از«ی مثال است و براتمامی طی نکردهمراحل مجازی شدن را به
ً
ملـول «معنی را نبایـد دقیقـا

گریـز / گردان شدنروی«، بلکه باید آن را )»توانمی«اگرچه در بسیاری موارد (دانست » شدن از؛ تنفر گرفتن از

توضیح این مسأله محتاج تفصیلی است کـه در ایـن گفتـار . معنی کرد» )از سر ماللت یا تنفر(گرفتن از چیزی 

.جدگننمی



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١١٢

جمله ناقص خواهد بود و شنونده خود باید حدس بزند که ایـن ویژگـی (» گیردکار گریز می

قید یا شرطی برای جمله در نظر بگیـریم و چه ) »ایجاد خواهد شد«در چه صورت در فالنی 

اگر به فالنی سخت بگیری از کـار «یا » گیردفالنی زود از کار گریز می«و برای مثال بگوییم 

، نـه بـه آن ویژگـی اشـاره دارد» ایجـاد«بـه » گریز گرفتن«؛ در هر دو صورت »گیردگریز می

. نیز از همین دست است» ازآمدن / شتاب گرفتن«و » شتابیدن از«تفاوت میان . آن» وجود«

شـتاب «رود و هم به کاربهتواند به هر دو صورت می» شتابیدن از« از سـر مـالل یـا (وجوِد

تنهـا » آمدن از/ شتاب گرفتن«آن، در حالی که » ایجاد«در کسی اشاره کند و هم به » )نفرت

نخسـِتدر بیـت حاضـر صـورت. کنـداشـاره می» )از سر مالل یا نفرت(ایجاد شتاب «به 

یزان است : استرفتهکاربه» شتابیدن از« .)از سر نفرت(دل از مرگ گر

یزان است «: حاصل آنکه معنی بیت از این قرار است و )از سر نفرت(ابتدا دل از مرگ گر

می. »...کنددلیر و جوان خاک را لمس نمی] شخِص[
ً
را کنایه » پساویدن خاک«توان منطقا

گاهی  از داستانی که فردوسی در صدد به نظم کشیدن آن است این از مرگ دانست، اما آ

نخست پشت سهراب به خاک نمی. سازداحتمال را مردود می خاک را (رسد در نبرِد

همین جاست که فردوسی بار دیگر صفات . زند، بلکه او رستم را به زمین می)پساودنمی

برد دوبارۀ این صفات برای ارکبهارغوان (برد میکاربهرا برای سهراب » دلیر و جوان«

): ١١٠: ١٣٩٧است؛ ارغوان، سهراب اشاره کرده

ــر ــار پی ــه گفت ــر ب ــوان س ــر و ج ــایدلی ــخن ج ــود آن س ــداد و بب گیرب

)٢/١٨٣: ١٣٨٦فردوسی، (

باشد عمد در این دو موضع آوردهدر واقع دور نیست که فردوسی این صفات مشابه را به

بدهد که بداند نباید بدان پیروزی نخستین دل ببندد و باید منتظر تا سرنخی به دست خواننده 

.نبرد سپسین باشد

که بر پایۀ پیگیری علل ایجاد (شده از بیت روشن است که با صورت و معنی ارائه

بخش تواند پایان، بیت مورد نظر نمی)شدتغییرات و گزینش صورت دشوارتر به دست داده

گاهی ما را در داوری درباب دیگر ابیات یاری . اشدخطبۀ داستان رستم و سهراب ب این آ

.خواهد کرد



١١٣/نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

نیمۀ دوم خطبه

پیش از این . ای که از ابیات خطبه به دست دادیمصورت اولیهاندازیم بهبار دیگر نگاهی می

قطعی است
ً
:دانستیم که اصالت ابیات زیر تقریبا

)نداردفتنها (٢٢- ) نداردلتنها (٩-٧-٥-٤- ٣-١

ابیات دیگری اسـت کـه / معنی کاملی ندارد و نیازمند بیت٩که بیت حال با توجه به این

نیسـت، ٩کنندۀ معنی بیـت تکمیل٢٢که بیت اش را تکمیل کنند، و نیز با توجه به اینمعنی

در واقع ١.کند که ابیات پس از آن نیز اصیل باشندایجاب می٩روشن است که اصالت بیت 

های فلورانس نویسدست، ٩گیری درباب اصالت یا برافزودگی ابیات پس از بیت یمدر تصم

نمیو سن
ً
گونـه کـه ها، آننویسدستباشند، چرا که کاتبان این توانند اثری داشتهژوزف نفیا

بخش خطبۀ ایـن داسـتان گونه تغییر دهند که پایانرا آن٩ند تا بیت اروشن ساختیم، کوشیده

اگرچـه (را ٢٢ژوزف نیز اصالت بیت سننویسدستتۀ قابل توجه آن است که اما نک. باشد

پس از بیت  نیز، نویسدستدهد که این کند و این نکته نشان میتأیید می) است٩از ابیاِت

و (مطلقخـالقیاز سـوی دیگـر . است٩صورت ضمنی، مؤّید اصالت ابیات پس از بیت به

اند و ما را پذیرفته) استنیامدهژو فکه در (را ٦بیت اصالت) نیزشاهنامهدیگر مصححان 

توان اصالت ابیات زیر با این حساب می. اندنیاز کردهاز استدالل درباب اصالت این بیت بی

:را قطعی دانست

٢٢- ٢١-٢٠-١٨-١٦- ١٥-١٤-١٢-٩-٧- ٦-٥-٤- ٣-١

٢١و ٢٠تان رستم و سهراب اصالت ابیـات در آخرین تصحیح خود از داسمطلقخالقی

:استتوضیح داده٢٠و دربارۀ بیت ) را در چنگک نهاده٢١بیت (را پذیرفته 

کنـد و بخش خطبه نیست تنها وجود یک بیت را پس از آن الزامـی میپایان٩که بیت این«ممکن است گفته شود . ١

پس از آن اصیلند نشانۀ آن نیست که همۀ ابیاِت
ً
های فلورانس هرگاه اصالت یکی از ابیاتی که دستنویس. »لزوما

دیگر ابیات خطبه از اند اثبات شود، این دو دستنویس در رد اصالتژوزف آنها را از این خطبه حذف کردهو سن

، زیرا تمـامی )روشن است که در تأیید اصالت ابیات همچنان معتبر خواهند بود(حّیز اعتبار ساقط خواهند شد 

آن ابیات 
ً
کنند و هایی هستند که اصالت آن بیت را تأیید میمورد تأیید همان دستنویساوال

ً
همان عللی کـه ثانیا

.استی حذف آنها هم وجود داشتهبرای حذف آن یک بیت وجود داشته برا



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١١٤

٦بیـت : "وفایی و فیروزبخش در اصالت این بیت تردید دارندهمکاران من، آقایان افشین
سـفینۀ ، ٢ش، ١ش، ژ، فهای در دستنویس) که در چنگک تردید آمده(٧هم مانند بیت 

یستبریز ابیـات الحـاقی ایـن خطبـه را نیـز نیامده و همۀ دستنو هایی که آن را دارند بیشتِر
ترتیـب (اند، نه در این موضع دارند و بیت مورد بحث را هم در اواخر ابیات الحاقی آورده

هایی کـه بیـت عالوه، دسـتنویسبـه). در هیچ دستنویسی وجود ندارد٨تا ٦فعلی ابیات 
و بعـد هـم بیـت » ...به رفتن مگر بهتر آیدت«را دارند پس از آن، بیِت» ...در آزهمه تا «
. انـدرا آورده) که در پیوند معنایی با بیـت پـیش از خـود اسـت(» ...نخستین دل از مرگ«

همـه تـا در «بایست دنبالۀ بیت اصیل بود می» ...بدین کار یزدان«مقصود اینکه اگر بیت 
بـه نظـر ." درون چنگک قـرار گیـرد٧هم مانند بیت ٦است بیت پس بهتر . بودمی» ...آز

نگارنــده اهمیــت و درجــۀ اصــالت ایــن بیــت تــا آنجاســت کــه نبــودن آن در پــنج تــا از 
یس . معنی استبیاوریم بی٨و اما اگر آن را پیش از بیت . های ما قابل اعتناء نیستدستنو

٥ست که شاعر از مطلـب بیـت باشد؛ چون این بیت عبرتی ا٥جای آن باید پس از بیت 
)١٤٠-١٣٩: ١٣٩٩فردوسی، (.ندارد٨و ٧های گیرد و هیچ ارتباط معنایی با بیتمی

. انـدو همکاران او هـر یـک سـویی از حقیقـت موضـوع را دریافتهمطلقخالقیواقع در

ادامـۀ است در اصالت این بیت تردیدی نیسـت و ایـن بیـت گفتهمطلقخالقیگونه که همان

با این حال سخن همکاران او، که این بیت را نباید در این موضع ١؛قی بیت دیگری استمنط

درسـت بـا یکـدیگر دچـار تنـاقض . آورد، نیز صحیح است آنچه موجب شده این دو دیدگاِه

پس از  ابیاِت . استبوده» ...نخستین دل از مرگ«شوند الحاقی پنداشتِن

شدۀ آن اصیل خطبه، ابتدا صورت تصحیحبرای روشن ساختن موضوع و نمایش صورت 

٢:پردازیمنهیم و سپس به توضیح بعضی اختالفات میرا پیش چشم می

ترنج     به خاک افکند نارسیده*اگر تندبادی برآید ز کنج)١(١

هنر؟هنرمند گوییمش ار بی*ستمگاره خوانیمش ار دادگر؟)٣(٢

٦مطلق برابر با بیت در تصحیح خالقی٥بیت (» گیردمی٥عبرتی که شاعر از مطلب بیت «مطلق تعبیر خالقیبه. ١

بیت طور که سپسآن...). همه تا در آز: در متن اولیۀ ماست ازین «تر خواهیم گفت بیت مورد نظر ادامۀ منطقِی

.موضوعی متفاوت دارد» ...همه تا در آز«است و » ...راز جان تو

بیت. ٢
ِ

گذاریم و اختالفات با تصحیح اند عالمت ستاره میمطلق آمدههایی که در تصحیح خالقیدر میان دو مصراع

درون کمانک شمارۀ ابیات را در صورت اولیۀ خطبه، که باالتر به دست . دهیماو را با حروف سیاه نشان می اعداِد

.دهدمیدادیم، نشان 



١١٥/نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟*اگر مرگ دادست بیداد چیست؟)٤(٣

گاه نیست      راز جان    ازین)٥(٤ اندر تو را راه نیستپردهبدین*تو آ

بازآز      در        بر نشد این   کس   به*آز رفته فراز        دِرهمه تا )٦(٥

سرای   گیری به دیگر چو آرام*به رفتن مگر بهتر آیدت جای)٧(٦

جوان خاک نپساودی     و       دلیرمرگ بشتابدی  نخستین تن از)٩(٧

فرتوت باک    و   برنا    ندارد زهولناک        مرگ چون آتش     دم)١٢(٨

قضا گر کشد مرگ تنگ  اسب بردرنگ  جای  نهرفتن   جای              درین)١٤(٩

فریاد نیست     چو داد آمدش جایدان که دادست و بیداد نیستچنان )١٥(١٠

ـــوانی)١٦(١١ ـــزدپیـــری     و    ج ـــل بن یکی دان چو در دین نخواهی خللاج

کنده      دل از نور)١٨(١٢ ایرا خامشی به که تو بندهتوایایمان گر آ

نیستجانت با دیو انبازاگر *نیستیزدان تو را راز        کار      بدین)٢٠(١٣

خود بریاسالم باسرانجام *دران کوش چون بگذریبه گیتی)٢١(١٤

کین که او با پدر چون بجست    ازانسهراب باید نخست      کنون رزم)٢٢(١٥

پـس از بیـت رسد سه عامل میبه نظر می نخسـتین تـن از «تواند موجب حـذف ابیـاِت

:باشدها بودهنویسدستدر برخی ١»...مرگ

ای بـوده کـه که مشـابه همـان معـانی(اند ای که کاتبان برای بیت حدس زدهمعنی.١

بخش پایـان) ١١١، ١٠٥: ١٣٩٧ارغوان، . اند؛ نکپژوهشگران برای آن تصور کرده

رویی ندارد؛
ً
خطبه است و پس از آن ادامۀ خطبه ظاهرا

انتظـار خوانـدن آن را، از شاهنامهآن چیزی نیست که غالب مخاطبان ادامۀ خطبه .٢

ای خطبـه: ، دارندشاهنامههایداستانترین قول فردوسی و در آغاز یکی از محبوب

خطبۀ داسـتان رفـتن گیـو بـه . ؛ قسشاهنامههای دیگر مانند برخی خطبه(واعظانه 

ما٧در صورت اولیه و بیت ٩بیت . ١ از این پس تنها به شـمارۀ ابیـات در صـورت نهـایی اشـاره . در صورت نهایِی

.کنیممی



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١١٦

کـه در (کلمـات عربـی حاوی برخـی) ترکستان یا خطبۀ داستان رستم و اکوان دیو

کـه چهـرۀ شـاعر در بخـش ) استناد بدانها برای رد اصالت ابیات باید محتاط بـود

بینیم بـه ای که در بخش اخیـر مـیو چهره(دومش با بخش نخست متفاوت است 

؛ )ایمای از فردوسی دیـدههیچ روی ناآشنا نیست و در جاهای دیگر نیز چنین چهره

ها دهد، حال آنکه آن پرسـشه نصایح ایمانی میهای فلسفی جای خود را بپرسش

.استدر واقع مقدماتی هستند که فردوسی برای اظهار نظرهای خود چیده

اسـت، یعنـی طـرح پرسـش و ای که فردوسی برای بیان دیـدگاه خـود برگزیدهشیوه.٣

سپس پاسخ دادن بدان یا طرح یک واقعّیـت کلـی و سـپس تفصـیل آن بـر اسـاس 

تبع آن تکـرار برخـی تکـرار موضـوعات و بـه: مد طبیعـی داردعقیدۀ خود، یک پیا

بـه نظـر ٣از روی بیـت » برسـاخته«١٠از این روست که بیت . کلمات یا عبارات

. نمایدمشابه می٤با بیت ١٣رسد و بیت می

این خطبه در ابیات  ویژه مرگ جوانان، مرگ، به«: استطرح شده٣تا ١دو پرسش اصلِی

. »و اگر داد است، پس این همه شکوه و زاری از دست او از چه روسـت؟؟دداد است یا بیدا

پس از آن دو پرسش اصلی، در بیـت . استشدهپاسخ گفته١٢تا ٩این دو پرسش در ابیات 

ی طرح شده٤
ّ
، و این واقعّیت در بیـت »تو از راز مرگ آگاهی نداری«: است، یک واقعیت کل

چرا آگاهی نداریم و چگونه بایـد «و این پرسش مقّدر که به اعتقادات شاعر پیوند خورده١٣

گاه شویم اگر جان تـو بـا شـیطان شـریک نباشـد، در ایـن کـار «: استپاسخ گفته شده» ؟آ

آنچـه نگارنـده اکنـون . »١به کنجکاوی نخواهی پرداخـت) چیستی و چرایی مرگ(= خدایی 

بیت ادامۀ ١٤تواند تعیین کند، آن است که بیت دقت نمیبه
ِ

یعنی شاعر پـس (است ٤پاسخ

داند خواننده را به پرهیز از ایـن کـار و از آنکه کنجکاوی در کار مرگ را شراکت با شیطان می

خود فرامی خواهی در حالی که همـه در پـی زیـاده(٥یا پاسخی به بیت ) خواندحفظ اسالِم

؛ بـه نظـر )دیگـر ببـریسالمت بـه جهـانهستند، تو تنها در پی آن باش که اسالم خود را به

.تر باشدرسد صورت نخست منطقیمی
***

.٩٢: ١٣٩٤پور، راستی. نک» کسی را به کاری راز بودن«دربارۀ معنِی. ١



١١٧/نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

: اما دربارۀ ابیات خطبه بعضی نکات را باید روشن ساخت

در «، ضبط مطلقخالقیپیراستۀ داستان رستم و سهرابتر در نقدی بر نگارنده پیش.٥بیت 

ز آن دالیـل آن بـود یکـی ا. بوداست، به دالیلی، مردود دانستهمطلقخالقیرا که گزیدۀ » راز

، که اکنون این )٩١: ١٣٩٤پور، راستی(گرداند بر» در این راز«توان به را نمی» این در راز«که 

های داند، زیرا جابجایی صـفت اشـاره بـه ایـن صـورت نمونـهاستدالل خود را نادرست می

رسـتم و داسـتان در ویراست اخیـر خـود از مطلقخالقیدکتر ١.داردشاهنامهدیگری نیز در 

:انددر رد پیشنهاد نگارنده گفتهسهراب
آزاگر در مصراع دوم نیز ...  آزچون . بخوانیم، نادرست استدِر . بر هر کس باز استدِر

رازاین  مرگ است که بر هر کسی باز نیست و در اینجا سخن از دِر کس است، بر هیچراِز
)١٣٩: ١٣٩٩فردوسی، (.باز نیست

آز برآیند و خواهان رسیدن ها میه همۀ انسانگمان از آن جهت کبی جستِن توانند در پِی

آزهای خود باشند، خواهیبه زیاده مطلقخالقیگونه که آن(بر همه کس گشاده است دِر

خود نخواهد رسید و زیاده)استگفته های هیچ خواهی، لیکن از آن دید که هیچ کس به آِز

آزکس برآورده نخواهد شد،  ).استگونه که مراد نگارنده بودهآن(بر همه کس بسته است دِر

:گیری دربارۀ صورت صحیح این مصراع باید به دو نکته توجه کردبرای تصمیم

کننـد و بـا توجـه بـه تأییـد می٢سو لهای نویسدسترا تنها » در راز«ضبط .١

طلبـد و که شرح آنها مجال دیگـری می(شاهنامههای نویسدستهای ویژگی

های ، خــود، در خــالل مقــاالت و یادداشــتمطلقخــالقیبســیاری از آنهــا را 

قابـل اعتمـاد پشـتوانههای کمچنین ضـبط) استمختلف شرح داده
ً
ای اصـوال

در اینجـا . نیستند، جز در صورتی که قراین متقن دیگر از آنهـا پیشـتیبانی کنـد

هیچ قرینه
ً
را نشـان » در آز«بـه » در راز«توان یافـت کـه تـرجیح نمیایتقریبا

در بیت و تقویت پیونـدی کـه بـه » آز«اما در مقابل از میان بردن تکرار ٢دهد،

.از خانم ستایش دشتی از بابت تذکر این نکته بسیار سپاسگزارم. ١

» تفسیر ابیات«در » در راز«توان دانست که توان ترجیحی میان دو صورت قائل شد؛ تنها میدشواری نمیلحاظ به. ٢

سـازی کند و نگاه کاتبـان در تغییـر و سادهرا دچار پیچیدگی نمی» معنی این بیت«کند، اگرچه ایجاد اشکال می
←
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توانـد از باشـد میرسد میان این بیت و بیت پیشـین بایـد وجـود داشتهنظر می

.باشدبوده» در راز«به » در آز«های تبدیل انگیزه

محـور ١ایجاد شـده،٥و ٤براثر تصور ارتباطی میان ابیات ، که»در راز«ضبط .٢

.استعمودی ابیات را دچار اختالل ساخته

ــن بیــت تنــی چنــد از پژوهشــگران  ــد گفــت کــه در شــرح ای ــۀ دوم بای در توضــیح نکت

ایـن آراء را گـرد ) ١٣٩٠خطیبی، (ای ابوالفضل خطیبی در مقاله. اندپیشنهادهایی طرح کرده

در تمـامی . استبررسی و نقد آنها پرداخته و در نهایت پیشنهاد خود را طرح کردهآورده و به 

تـوان چگونه می«: هایی که خطیبی از پژوهشگران نقل کرده یک نکته مشترک استزنیگمانه

تـوان پیونـد ایـن چگونه می«: تر، و به بیان دقیق»ارتباط این بیت را با بیت پیشین شرح داد؟

چرا باید قطعی دانسـت کـه «؛ حال آنکه باید پرسید »را تبیین کرد؟" ز مرگرا"بیت با موضوع 

ضـبط : ، و پاسـخ روشـن اسـت٢»اسـت؟در این بیـت دربـارۀ راز مـرگ سـخنی گفتـه شده

.»در راز«پشتوانۀ کم

در این بیت » آز«، به ارتباط )١٠٣: همان(است مجتبی مینوی، آن گونه که خطیبی آورده

این د :است و آن ابیات از این قرار استاستان اشاره کردهبا ابیات دیگِر

ـــج آز ـــردم از رن ـــی م ـــد هم ـــازندان ـــد ب ـــمنی را ز فرزن یکـــی دش

)٢/١٧١: ١٣٨٦فردوسی، (

→
معطوف به جزء 

ً
سهل. است، نه کل) عبیت یا مصرا(ابیات غالبا

ً
که نگارنـده (در چینش کلمات را انگاریطبعا

از مقولـۀ ) بدان اشاره کرده بود و اینجـا نادرسـتی آن نکتـه را یـادآور شـدداستان رستم و سهرابدر نقد خود بر 

بـه سـهلتوان بهدشواری بیت نمی
ً
هایی از ایـن دسـت حساسـیتی نشـان انگاریشمار آورد، زیرا کاتبان اصـوال

.موجد آننددهند، بلکه گاه خود نمی

تمامی ابیات این خطبه به. ١
ً
در اینجا . با یکدیگر مرتبطند) چیستی و چرایی مرگ(لحاظ وحدت مضمون نهایی طبعا

از ٥اند، در حـالی کـه در بیـت از یک جنبه به آن مضمون نهایی پرداخته٥و ٤این گونه پنداشته شده که ابیات 

بیان ١٣را در بیت » راز مرگ«شاعر نظر نهایی خود دربارۀ مسألۀ (است زاویۀ دیگری به آن مضمون نگریسته شده

).کندمی

.آن است» لزوم«پرسش دربارۀ امکان این امر نیست، بلکه درباب . ٢
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ــود ــی ب ــر بیش ــی از به ــه تلخ مبـــادا کـــه بـــا آز خویشـــی بـــودهم

)٢/١٧٩: همان(

اشارۀ مختصـر او اگرچه (است با این حال مینوی توضیح دقیقی دربارۀ معنای بیت نداده

» در راز«لندن همان ضـبط نویسدستو به پیروی از ١)دهدمضمون نهایی بیت را نشان می

کنـد و پیونـد درستی برقرار نمیرا در متن نهاده؛ ضبطی که پیوند این بیت را با بیت پیشین به

.گسلدآن با بیت سپسین را می

: اسـتمـرگ را بـه پایـان رساندهسخن خود دربارۀ راز ) ٤بیت (فردوسی در بیت پیشین 

گاهی ندارد و تو راهی به این پرده نـداری تـوانی از رازهـای پشـت نمی(= جان تو از این راز آ

گاه شوی همـه خواسـتند ایـن راز را «کـهاینپس از این، سخن گفتن دوبـاره از ). پردۀ مرگ آ

فردوسی، پس از آنکـه . وجه است، اگرچه یکسره ناممکن نیست، اما بی»بفهمند و نتوانستند

، روی دیگـر مسـأله را )٤بیـت (رسـاند سخن خود دربارۀ پنهان بودن راز مرگ را به پایان می

یـاده] در این جهان[)٥بیت : (سازدآشکار می انـد و هـیچ هخواهی رفتهمه در پی حرص و ز

شـود تنها موجـب میهمین آز است که نه(های خود برسدتواند به منتهای خواستهکس نمی

کوشش برای رسیدن بـه چیـزی زندگان هیچ گاه آرامش نداشته باشند و همیشه در تب و تاِب

هنگام مرگ، آنگاه )٦بیت (؛ )شودبیشتر باشند، بلکه موجب درگیری آنان با یکدیگر نیز می

آرام ] شود رهـا شـدی وهایی که بر اثر آز ایجاد میها و دشمنیاز تشویش[در جهان دیگر که 

خواهـد نشـان روشن است که شـاعر از ایـن راه می. گرفتی، شاید جای بهتری نصیبت شود

دهد کـه مـرگ یکسـره بـدی و سـیاهی نیسـت و شـاید حتـی زنـدگی پـس از آن از زنـدگی 

ای است بـرای ، و این مقدمه)نیستند» آز«ردم دیگر دچار چون م(جهانی زیباتر هم باشداین

.»...نخستین دل از مرگ بشتابدی«: ابیات سپسین

بسیاِرپیش.١٠بیت  شود در نگاه که موجب می(٣این بیت با بیت تر گفتیم که شباهِت

ای اسـت نتیجۀ طبیعـی شـیوه) به نظر برسد٣نخست این بیت برساختۀ کاتبان از روی بیت 

نقل از ، پانویس؛ بـه١: ١٣٦٩مینوی، (» شماردانگیز را نتیجۀ کثرت آز مردمان میگوییا فردوسی این داستان غم«. ١

).١٠٣: ١٣٩٠خطیبی، 
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اما ممکن است بـه نظـر برسـد . استفردوسی برای بیان دیدگاه خود درباب مرگ برگزیدهکه 

اگـر مـرگ داد «گویـد فردوسی در آنجـا می: در تناقض است٣که مضمون این بیت با بیت 

توان بیداد دانست؟ و اگر داد است چـرا خلقـی از دسـت او است پس دیگر چه چیزی را می

اعتقاد چنـدانی بدانکـه مـرگ داد اسـت نـدارد؛ حـال که خوْددهد و نشان می» فریادند؟به

ای بر کسی رفت نباید فریاد و شکایت مرگ داد است و وقتی حکم دادگرانه«گوید چگونه می

آن بیـت نمونـۀ ! کنـدنظـر خـود را بیـان نمی٣پاسخ آن است که فردوسـی در بیـت ؟ »کرد

شـاعر ابتـدا بـه جبهـۀ : ه خود برگزیـدهدیدگانایست که فردوسی برای بیاای از شیوهبرجسته

اگر مرگ داد است دیگر چه چیزی را بایـد بیـداد «شود که آواز میرود و با او هممخاطب می

، تا بتواند مخاطب را با خود همراه کند و چند بیـت جلـوتر دیـدگاه خـود را بـه او »دانست؟

سـخ آزاداندیشـانه پاسـخی پنـدارد کـه در یـک پرسـش و پاابالغ کند؛ از این راه خواننده می

. استمنطقی بدو داده شده

برای آگاهی از نگاه فردوسی به موضوع مـرگ نگـاهی بـه پایـان داسـتان رسـتم و شـغاد 

در جریان زاری رودابه برای رسـتم و ). ٤٦٥-٥/٤٦٤: ١٣٨٦فردوسی، . نک(سودمند است 

: روایت ثعالبی چنین استترجمۀ دیوانه شدن او از گرسنگی، 
آیـا در دنیـا چیـزی : دابد، مادر رستم، در زاری به نهایت جزع رسید، زال را گفتچون رو

پـس . آری، گرسنگی: گفت] زال[تر از بالیی که بر سر ما آمد هست؟ تر و دردناکسخت
و به نگاهداشـت سـوگند خـود ادامـه داد و . سوگند خورد که غذا نخورد تا بمیرد] دروداب[

. خـوردبه او بخورانند که توانش از دست نـرود، امـا نمیکوشیدند تا چیزی کنیزکانش می
گرسـنگی در او ظـاهر شـد و وارد آشـپزخانه شـد و  پس آنگاه که یک هفته گذشت جنوِن

ای در بود دراز کرد و از اتفاق مار سیاه مـردهای که در کناری افتادهسوی قابلمهدستش را به
کنیزکـانش بـدو رسـیدند و مـار را از . سوی دهانش بردآن دیگ بود، پس آن را گرفت و به

پـس . دستش گرفتند و خوراکی بدو دادند که تنش را بهبود بخشـید و عقلـش را بازگردانـد
. تر اسـتگفت به خدا که زال راست گفت که گرسـنگی از هـر چیـزی سـخت] دروداب[
)٢٦٢: ١٣٩٠روی، ؛ نیز پریش٣٨٥-٣٨٤: ١٩٦٣ثعالبی، . نک(

سـرایی ویژگی دارد که به احتمـال بسـیار نتیجـۀ شـیوۀ داستاندوشاهنامهاین روایت در 

:فردوسی و گویای عقیدۀ خود اوست
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گویـد در سـوگ رودابـه بـه زال می«گونـه اسـت کـه اینشاهنامهشروع روایت در .١

تر از ایـن تهمتن بنال، چرا کـه از آن گـاه کـه خورشـید هسـت کسـی روزی سـیاه

؛»استندیده

پس از اشاره بدانکـه نظـر زال درسـت بـوده و گرسـنگی از در پایان روایت، رودابه .٢

رویم و بـه رفت و ما هم در پـی او مـی)رستم(= او «افزاید که مرگ بدتر است، می

.»دهیمداد جهان آفرین تن می

افـزایش ) هـا حاصـل مداخلـۀ خـود فردوسـی باشـدکه این تفاوت(آنچه این احتمال را 

نسبت به آنچه ثعالبی آورده قـدری شاهنامهایت در دهد، یکی آن است که شروع این حکمی

گویـد می» تر از ایـن نیسـتبنال کـه روزی سـیاه«کهاینزال در پاسخ (نماید غیرمنطقی می

ایـن موضـوع نتیجـۀ تـالش فردوسـی بـرای ) »غم گرسنگی از این بیشتر اسـت«
ً
و احتمـاال

کـه در آن بـه (بیـت دیگر آنکه آخرین؛های حکمی خود در حکایت استتضمین برداشت

کـه شـاید چنـدان اهمیتـی (تنها در روایـت ثعـالبی نیسـت نـه) داد بودن مـرگ اشـاره شـده

ارتباطی هم با حکایت ندارد)باشدنداشته
ً
در واقـع فردوسـی مضـمون همـین . ، بلکه اصوال

مـرگ داد اسـت و : بیت از خطبۀ داستان رستم و سهراب را در آن حکایت نیز گنجانده اسـت

. ر آن نباید زیاده جزع کردخاطبه

آیـدنلو، (اند سـه علـت برشـمردهشـاهنامهبرای اندک بودن لغـات عربـی در .١١بیت 

رایج در دوران فردوسی؛ . ١): ١٦٦-١٦٥: ١٣٩٠ . ٢اندک بودن لغات عربی در زبان فارسِی

تـأثیر زبـان . ٣است؛ که شاعر را به گزینش لغات فارسی گرایش دادهشاهنامهدرونمایۀ ملی 

انـد م از عربـی بودهمتـرَجشـاهنامهاند که هر گاه منـابع و در این زمینه گفته(شاهنامهمنابع 

سازد که در توجه به همین نکات روشن می). استبسامد کلمات عربی در ابیات بیشتر شده

اسـت، زبـان او بایـد نزدیـک بـه زبـان طبیعـی روزگـار او جایی که فردوسی منبعی نداشـته

کـم«باشد، که تعداد لغات عربی آن بوده
ً
زبـان فردوسـی هنگـام (اسـت بوده» نسبتا

ً
طبیعتـا

) باشـدهم باید بوده» ترعربیکم«روزگارش قدری نسبت به غالب متون همشاهنامهسرایش 

او بـه لغـات عربـی قـدری بیشـتر و باز اگر سخن او درباب موضوعی دینـی باشـد، گـرایش 



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٢٢

طبیعـی اسـت کـه ) نیز١٤و ١٢و ابیات (در ابیاتی مانند این بیت کهایننهایت . خواهد شد

.بسامد لغات عربی در زبان فردوسی قدری افزایش بیابد

کلمـات عربـی «گونـه ابیـات محـل نظـر توانـد بـود، مسـألۀ اما نکتۀ دیگری که در این

ای که در دایرۀ واژگان فردوسی هسـتند و او دو یـا چنـد عربیاست، یعنی کلمات» شاهنامه

تکرار برای تأیید یا بهمطلقخالقیاین نکته از معیارهایی است که . استبردهکاربهبار آنها را 

: ١٣٩٠، مطلقخـالقی. بـرای مثـال نـک(اسـت ها از آنها بهره بردهرد اصالت ابیات و ضبط

رفـتن کاربـهاستفاده از ایـن معیـار بـرای اثبـات امکـان گمان بی...). و٤٢٦،٤٣٤، ٣٧٨

اگـر بـر آن . منطقی است، اما سوی سلبی آن قدری شرایط متفاوتی داردشاهنامهای در کلمه

اسـت، پـس ممکـن نیسـت کـه نبردهکاربهفردوسی هیچ جای دیگر این کلمه را «باشیم که 

چرا شاعر باید خود را ملزم «باید ابتدا به این پرسش پاسخ بگوییم که » باشدبردهکاربهاینجا 

هـر «این نکته که . »ببرد؟کاربهبیش از یک بار ) چه عربی و چه فارسی(ای را بداند که کلمه

صورت طبیعی، دست به انتخاب بزنـد بسـیار طبیعـی گاه شاعر از میان دایرۀ لغات خود، به

» ببـردکاربـههر کلمه را بیش از یک بار شاهنامهر متنی به گستردگی خواهد بود که د
ً
کـامال

بـرد آن اسـت کـه فردوسـی را زیر سـؤال می» صورت طبیعیبه«منطقی است، اما آنچه قیِد

کوشــیده کــه روشــنی میاســت، بلکـه بهتنها گرایشــی بــه کـاربرد کلمــات عربــی نداشتهنـه

کلمـات عربـِی) ش غیرطبیعی و نامأنوس جلـوه نکنـدیعنی تا جایی که کالم(االمکان حتی

طبیعیسـت کـه اگـر در جـایی . ببردکاربهکمتری را 
ً
تناسـب موضـوع، به(از این روی کامال

باشـد، بردهکاربـهیـک کلمـۀ عربـی ...) پیروی از تعـابیر رایـج ومقتضای وزن و قافیه، بهبه

را بـه شاهنامهتوان کلمات عربی نظر میدر واقع از این! بکوشد که این کاربرد را مکرر نکند

: دو گروه تقسیم کرد

کلماتی که کاربردشان برای فردوسی طبیعی بوده و او در پـی جـایگزین کـردن .١

کاربرد آنها مکرر خواهد شد(آنها با کلمات فارسی نبوده
ً
؛)که طبیعتا

استنبردهکاربهاقتضای بعضی شرایط ضرورت یا بهکلماتی که فردوسی جز به.٢

، کاربردها(
ً
، و نه الزاما

ً
.)منفرد خواهند داشتیکه محتمال
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توان دال بر برافزودگی را نمی) ١٢و نیز بیت (به هر روی وجود کلمات عربی در این بیت 

ها و قراین دیگری که اصالت آنهـا را اثبـات نویسدستهرچند اگر پشتوانۀ قوی (آن دانست 

رد اصـالت ابیـات«عنوان موضوع بهتوانستیم از اینکنند نبود، میمی بهـره » یکی از دالیـِل

یکـی / جوانی و پیری بنزدیـک مـرگ(لندن نویسدست، و از سوی دیگر ضبط منفرد )ببریم

ها اعتبـاری نـدارد نویسدسـتنیـز در برابـر اجمـاع دیگـر ) دان چو ایدر بدن نیسـت بـرگ

اسـت؛ لنـدن سـخن گفتهنویسدسـتامانتی کاتب گرایی و بیخود از فارسیمطلقخالقی(

).٧، یادداشت بیت ١٤٠: ١٣٩٩فردوسی، . نک

پـیش از آغـاز ٢ژوزف، اسـتانبول و قـاهرۀ های سـننویسدستاین بیت در .١٥بیت 

. اسـتداستان رستم و سهراب و در پایان داستان رسـتم و هفـت گـردان آمده
ً
نگارنـده فعـال

ژوزف سـننویسدستامانتی دربارۀ علت جابجایی این بیت نظری ندارد، اما با توجه به بی

رسد که درستی ترتیـب ت، به نظر میدر این خطبه و اجماع بیشینۀ نسخ دربارۀ جایگاه این بی

. در این بیت است» نخست«معنی واژۀ تنها نکتۀ مبهْم. کنونی محتاج تفصیلی نباشد
ً
ظاهرا

:کنندکاربردهای معمول این کلمه در اینجا ایجاد مشکل می

یا این داستان باید نخستین داستانی باشد که فردوسی به نظم کشیده. الف
ً
، که ظاهرا

؛چنین نیست

.ی در کار باشد، که آن هم در کار نیست»دوم«یا پس از این نخست باید . ب

بهشاهنامهدر » نخست«یکی از کاربردهای 
ً
توان جای آن می، در مواردی است که ظاهرا

نماید، اما با تصور شـرایط ایـن کـاربرد این کاربرد ابتدا بسیار غریب می. نهاد» پس از این«

بخشـی از یـک / باشداگر بخشی از کاری انجام شده: ری از آن رسیدتتوان به درک روشنمی

پـس از / پس از این چه باید کـرد؟«باشد و کسی بپرسد، یا از خود بپرسید فرایند اتفاق افتاده

نخست فالن خواهد / نخست باید فالن کرد«، پاسخ آن خواهد بود که »این چه خواهد شد؟

پس از بخشـی از (ین بخش کار است نه نخست» فالن«؛ در این صورت آن »شد زیرا نخستیِن

یعنـی در ظـاهر کـالم وجـود (و نه دوم و سومی پس از آن وجود خواهد داشـت ) کار است

نخواهد داشت، زیرا تنها نکتۀ مورد توجه گوینده نخستین بودن این کار است و آنچه پـس از 
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):کم در این جمله، برای او اهمیتی ندارداین خواهد بود، دست

ــهز زنــدان بیامــد ســر و تــن بشســت ــانب ــتپیش جه ــد نخس داور آم

)٧/٣٨٤: ١٣٨٦فردوسی، (

؛ »وضـو گـرفتم و اّول نمـاز خوانـدم«ای مانند آن است که مسلمانی بگوید چنین جمله

یعنـی شـنونده ایـن (است شنونده منتظر خواهد بود که گوینده بگوید که پس از آن چه کرده

داند که گوینده بـدانها تصـریح کنـد، ماننـد پذیر میدوم و سومی تعریفرا در مقابل » اّول«

چنـدان دور از » اول وضو گرفتم و نماز خوانـدم«اما اگر کسی بگوید ). در باال» ب«حالت 

دانیم که این در این صورت میاباشد، زیری وجود نداشته»دیگر«انتظار نیست که پس از آن 

کـه (» وضو گرفتم«پس از » اّول«ا بوده، چرا که در اینجا صورت کلی آغاز همۀ کارهعمل به

همۀ اعمال است ) خود از مقدمات نماز خواندن است در آغاِز
ً
مانند حالـت (نیامده و عمال

یعنی (» نماز خواندماّولوضو گرفتم و «تواند بگوید اما در واقع گوینده می). در باال» الف«

کید ادا کند» اّول« در تقدیرنـد(دهد که آن اعمال دیگر تا نشان) را با تأ
ً
اهمیتـی ) کـه منطقـا

از همین روست که فردوسی پـس از ایـن بیـت . استاّول بودهندارند، مهم آن است که نماْز

مهم همان اسـت کـه بـوزرجمهر : استچه کرده» سپس«کند که بوزرجمهر بدان اشاره نمی

١.استنخست به نیایش پرداخته

چندان نامتعارف نبوده و در نتیجه مـورد » نخست«دیم کاربرد در شاهدی که به دست دا

اما شواهد دیگر، که مانند بیت محل بحث در اینجـا خـالی . استدخل و تصرف واقع نشده

:از جمله. انداند، به نوعی تغییر داده شدهاز غرابتی نبوده

کار کـرداز برش هندسـیبه خشتبه سنگ و بـه گـچ دیـو دیـوار کـرد

)١/٤٣: همان(

مشابه این را در . ١ است و در موارد دیگر همیشه به آن کـار سپسـین اشـاره چندین بار ساختهشاهنامهفردوسی ابیاِت

دهد این نکته نشان می). ٩٩٦-٩٩١ب/ ٤/٦٢، ١٩-١٦ب/ ١/٩٠: ١٣٨٦فردوسی، . برای مثال نک(است کرده

.تدر باال نیس» الف«که برداشت او از مواردی از این دست مانند مورد 
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مطلقخـالقی. دارنـد» ...نخست از بـرش«های معتبر و قدیم نویسدستدر اینجا تمام 

را » بـه خشـت«جدید و بر اساس برخـی اسـتدالالت، صـورت نویسدستپیروی از دو به

). ٥٣/ یکـم: ١٣٨٩، مطلقخـالقی. نـک(اسـت را تصحیف آن دانسته» نخست«برگزیده و 

تغییری است که کاتبـان » به خشت«رت دشوارتر است و صو» نخست«گذشته از آنکه 
ً
قطعا

سـبک خشـت را / هرآنچ از گل آمد چو بشـناختند: بر اساس بیت پیشین(نویسدستآن دو 

را » نخسـت«اصـالت اند، اجماع نسخ معتبر و قدیْمدر این کلمه ایجاد کرده) کالبد ساختند

.کندتأیید می

انـد تغییـرات قـدری بیشـتر بوده» نخسـت«اربرد اما در ابیات دیگری که حاوی ایـن کـ

یقین دربارۀ دو بیتی که در پی خواهد آمد داوری کنـد، تواند بهنگارنده اکنون نمی. استبوده

دسـت رفتـه بـوده و بهکاربـه» نخسـت«دهد که در آن ابیات نیز همین اما احتمال بسیار می

:ت بسیار کمی با یکدیگر دارنددو بیت مورد نظر تفاو. استکاتبان دچار تغییر شده

ــد ــد بلن ــون ش ــد چ ــت برومن ـــددرخ ـــر گزن ـــد بروب ـــدونک آی گرای

ـــود برگ ـــرده و بیخش ـــتپژم درسـتسرش سـوی پسـتی گرایـد سس

)٢/٣: همان(

ب، و، لی، ٢ق، س، ژ، ف= نخست؛ متن): ٢س، ٢لن، ٣لنیز (٢ل، آ، پ، ق، لن، ل

ــود چو سرو سـهی کـوز گـردد بـه بـاغ ــدوبر ش ــراغ،ب ــن چ ــره روش تی

ــت ــیخ سس ــرده و ب ــرگ پژم ــد ب درسـتسرش سوی پسـتی گرایـد کن

)٤/٣: همان(

)ونیز (٢س، ٢ل، ژ، ف= نخست؛ متن): ب، آ، ٢لن، پ، ٣ل، لی، ٢ق، لننیز (ق، ل

کنند و البته برخـی در را تأیید می» نخست«ها صورت نویسدستدر هر دو مورد بیشینۀ 

آنچـه قـدری موجـب . دهنـدرا نشـان می» درست«و » نخست«هر موضع یکی از دو ضبِط

کـهایناما با توجه به . در هر دو موضع استژو فنویسدستشود هماهنگی دو تردید می

کننـد و هـم تأییـد مییسنودسترا، در شواهد پیشین، همین دو » نخست«این نوع کاربرد 

نزدیک به زبـان فردوسـی اسـت، کمتـر ضبطی ضبط دشوارتر و وضوحبه» نخست«صورت 
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برگش پژمرده ] آنگاه که[: ضبط اصیل است» نخست«ماند که در این ابیات تردیدی باقی می

.شودشده و بیخش سست، اّول سرش نگون می

و سـهراب سـخن فردوسـی آن خطبـۀ داسـتان رسـتم١٥به هر روی پیداست که در بیت 

، دربارۀ رزمـی کـه ]را به نظم کشید[باید رزم سهراب اّول ] پس از این خطبه[اکنون : است که

.او با پدرش کرد

نتیجه

بخـش : شود که شامل دو بخش استبیتی آغاز میای پانزدهداستان رستم و سهراب با خطبه

بخـش دوم حـاوی پاسـخ آن هایی دربـارۀ چیسـتی و چرایـی مـرگ و نخست حاوی پرسـش

ِمفَصل این دو بخش، یعنی بیت هفتم خطبه، بیت دشـواریابی اسـت کـه کاتبـان . هاپرسش

اند نزدیک کنند یا، اند آن را به معنایی که خود حدس زدههای مختلف کوشیدهگوناگون به شیوه

مانند (ی علل از سوی دیگر، برخ. باشند، حذفش کننددر صورتی که از عهدۀ تغییر آن برنیامده

آنکه بیت هفـتم پایـان بخش ناهماهنگ پنداشتن بخش دوم خطبه با سیاق فردوسی یا تصوِر

کـه شـامل اظهـار (بخش دوم این خطبـه را است که بعض کاتباْنموجب شده) خطبه است

در ایـن . حـذف کننـد) نظرهای فردوسی دربارۀ موضوع مرگ، بر اساس عقاید دینی اوسـت

بیت مورد نظر و روشن ساختن معنی آن، خطبۀ این داستان را تصحیح گفتار، پس از تصحیح

.رسید برطرف ساختیمکردیم و مشکالتی را که در ابیات این خطبه به نظر می

منابع

.سخن: تهران. دفتر خسروان). ١٣٩٠(ـ آیدنلو، سجاد 

.قطره: تهران. دستور تاریخی فعل). ١٣٨٠(احمدی گیوی، حسن ـ 

، دورۀ گـزارش میـراث. »دربارۀ دشوارترین بیت شاهنامه«]). ١٣٩٩: انتشار[١٣٩٧(ارغوان، امیرـ 

.١١٢-١٠١): ٨٣-٨٢پیاپی (سوم، سال سوم، ش یکم و دوم 

تصـحیح محمـدجعفر یـاحقی، به. تـاریخ بیهقـی). ١٣٩٤(بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسـین ـ 

.سخن: تهران. مهدی سیدی
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بنیاد موقوفـات : تهران. برابرنهاد شاهنامۀ فردوسی و غررالسیر ثعالبی). ١٣٩٠(روی، عباس پریشـ 

. دکتر محمود افشار

. تصـحیح هرمـان زوتنبـرگبه. غرر اخبار ملـوک الفـرس و سـیرهم). ١٩٦٣(منصور ثعالبی، ابیـ 

).پاریس١٩٠٠افست از روی چاپ (کتابخانۀ اسدی : تهران

هزار بیت نخسـت شـاهنامه بـر اسـاس هشـت یه در دهبررسی قاف). ١٣٩٤(چوبینۀ بهروز، عرفان ـ 

. نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسیپایان. دستنویس کهن با رویکرد تصحیح متن

.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی: تهران. های شاهنامهیادداشت). ١٣٨٩(، جالل مطلقـ خالقی

.میراث مکتوب: تهران. شاهنامه از دستنویس تا متن). ١٣٩٠(ــــــــــــــ ـ ـ

همه تا در آز رفته فراز، یک معنی ناشـناختۀ آز در داسـتان رسـتم و «). ١٣٩٠(خطیبی، ابوالفضل ـ 

.١١٢-١٠١): پاییز(١٧٤، شجستارهای ادبی. »سهراب

یادنامـۀ اسـتاد فقیـد دکتـر (پیر گلرنگ : رد. »دشوارترین بیت شاهنامه«). ١٣٩٥(ـ ـــــــــــــــ 

اهتمام محمـد طـاهری بـه. مهر و احمـد گلـیخواسـتاری رحمـان مشـتاقبه. )رشید عیوضـی

.٥٤٥-٥٣٩ص. ادبیات: تبریز. خسروشاهی

هـا و زبان. »شـناختیشناختی و ریشهتهمینه یا تهمیمه؟ بررسی نسخه«). ١٣٩٨(ـ ـــــــــــــــ 

.٤٢-٣٥: ١٠، ش)نامۀ نامۀ فرهنگستانهویژ(های ایرانی گویش

تصحیح محمـد به.المعجم فی معاییر اشعار العجم). ١٣٦٠(الدین محمد بن قیس رازی، شمسـ 

.زوار: تهران. با تصحیح مجدد مدرس رضوی. بن عدالوهاب قزوینی

، سال تفصلنامۀ نقد کتاب ادبیا. »نقدی بر داستان رستم و سهراب«). ١٣٩٤(پور، مسعود راستیـ 

.١١١-٨٩): تابستان(٢اول، ش

.هرمس: تهران. های فارسیذیل فرهنگ). ١٣٨١(رواقی، علی با همکاری مریم میرشمسی ـ 

مؤسسـۀ تـألیف، ترجمـه و نشـر -فرهنگستان هنر: تهران. فرهنگ شاهنامه). ١٣٩٠(رواقی، علی ـ 

.»متن«آثار هنری 

.پاژنگ: تهران. تصحیح نورانی وصال و غالمرضا افراسیابیبه). ١٣٦٨(فرائد السلوکـ 

مجلد ششم بـا همکـاری (مطلقخالقیتصحیح جالل به. شاهنامه). ١٣٨٦(فردوسی، ابوالقاسم ـ 

بنیـاد دائـرة المعـارف : تهـران). محمود امیدساالر، مجلد هفتم با همکاری ابوالفضل خطیبـی

.بزرگ اسالمی
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بـا (مطلقخـالقیپیـرایش و گـزارش جـالل . داسـتان رسـتم و سـهراب). ١٣٩٩(ـ ـــــــــــــــ 

.سخن: تهران). وفایی و پژمان فیروزبخشهمکاری محمد افشین

هابرگردانمنابع خطی و نسخه

یس دسـتبرگردان از روی نسـخه. شـاهنامه). ١٣٦٩(فردوسـی، ابوالقاسـم ـ C1. 111-24شنو

دانشـگاه تهـران -بنیاد دائرة المعارف اسالمی: تهران. ق٦١٤کتابخانۀ ملی در فلورانس، کتابت 

).فبا نشانۀ (

مـوزۀ Add. 21103شنویسدسـتبرگردان از روی نسـخه. شاهنامه). ١٣٨٤(ـ ـــــــــــــــ 

بـا (طالیـه :تهـران. کوشش ایرج افشار، محمود امیدسـاالربه. ق٦٧٥کتابت . بریتانیا در لندن

).لنشانۀ 

کتابخانــۀ NC. 43شنویسدسـتبرگردان از روی نســخه. شـاهنامه). ١٣٨٩(ــ ـــــــــــــــــ

. کتابـت اواخـر سـدۀ هفـتم و اوایـل سـدۀ هشـتم. ژوزف بیروتشرقی، وابسته به دانشگاه سن

لبــی کاشــانیبه
ّ

ای از جــاللبــا مقدمــه. کوشــش ایــرج افشــار، محمــود امیدســاالر، نــادر مط

).ژبا نشانۀ (طالیه : تهران. مطلقخالقی

گـردآوری و (تبریزی، ابوالمجد محمد بن مسـعود : در]. داستان رستم و سهراب[.ـ ـــــــــــــــ

کتابخانـۀ مجلـس شـورای نویسدسـتبرگردان از روی نسـخه. سفینۀ تبریـز). ١٣٨١) (خطبه

). ستبا نشانۀ (٥٧٦-٥٦٨ص. مرکز نشر دانشگاهی: تهران. ق٧٢٣-٧٢١کتابت . اسالمی

. ق٧٣١کتابـت . طوپقاپوسرای در استانبولH. 1479ش نویسدست. شاهنامه. ـ ـــــــــــــــ

).سبا نشانۀ (به خط حسن بن علی بن الحسین البهمنی 

کاتالوگ ُدرن، محفوظ در کتابخانۀ عمومی ٣١٧-٣١٦ش نویسدست. هشاهنام. ـ ـــــــــــــــ

).لنبا نشانۀ (بن الظهیر ] ... عبدالله... [به خط عبدالرحمن الح. ق٧٣٣کتابت . لنینگراد

بـه خـط . ق٧٤١کتابـت . س دارالکتـب قـاهره٦٠٠٦ش نویسدست. شاهنامه. ـ ـــــــــــــــ

).قنشانۀ با(محمد بن محمد بن محمد الکیشی 

ق ٩٠٣کتابـت . طوپقاپوسرای در اسـتانبولH. 1510ش نویسدست. شاهنامه. ـ ـــــــــــــــ

).٢سبا نشانۀ (به خط منصور بن محمد بن ورقة بن عمر بختیار ]. ق٧٨٣: تاریخ اصلی[

. ق٧٩٦کتابـت . تاریخ فارسی در دارالکتب قاهره٧٣ش نویسدست. شاهنامه.ـ ـــــــــــــــ

).٢قبا نشانۀ (الله بن محیی بن محمد به خط لطف



١٢٩/نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب

نویسدسـتبرگردان از روی نسـخه). همراه با خمسۀ نظامی(شاهنامه ). ١٣٧٩(.ـ ـــــــــــــــ

ا مقدمـۀ بـ. کتابت سـدۀ هشـتم. مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، مشهور به شاهنامۀ سعدلو

.مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی: تهران. الله مجتباییفتح

نویسدسـتبرگردان از روی نسـخه). ظفرنامـهدر حاشـیۀ (شـاهنامه ). ١٣٧٧(.ـ ــــــــــــــــ

).ظبا نشانۀ (مرکز نشر دانشگاهی : تهران. ق٨٠٧کتابت . کتابخانۀ بریتانیاOr. 2833ش 

به خط محمود بن . ق٨٣١کتابت . موزۀ دهلی٥٤/٦٠ش نویسدست. شاهنامه.ـ ـــــــــــــــ

).دبا نشانۀ (محمد 

خـط . ق٨٣٤کتابـت . کتابخانـۀ نورعثمانیـه٣٣٨٤ش نویسدسـت. شـاهنامه.ـ ـــــــــــــــ

).نبا نشانۀ (محمد بن علی المشهور بکاتب 

بـه . ق٨٤٠کتابـت . کتابخانۀ دانشگاه لیدنOr. 494ش نویسدست. شاهنامه.ـ ـــــــــــــــ

).لیبا نشانۀ (خط عمادالدین عبدالرحمن 

کتابـت . کتابخانۀ ملـی در پـاریسSup. Pers. 493ش نویسدست. شاهنامه. ـ ـــــــــــــــ

).پبا نشانۀ (به خط یعقوب بن عبدالکریم . ق٨٤٤

کتابـت . کتابخانۀ پـاپ در واتیکـانMs. Pers. 118ش نویسدست. شاهنامه. ـ ـــــــــــــــ

).وبا نشانۀ (به خط علی بن نظام دامغانی . ق٨٤٨




