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فردوسی  شاهنامه  در  چوبینه  بهرام  داستان  چکیده: 
ازجمله داستان های حماسی و تاریخی در فرهنگ ایرانی 
ظرافت  انداز  چشم  از  هم  داستان،  این  رود.  می  شمار  به 
های روایی و پرداخت هنری، و هم از چشم انداز داللت های 
تاریخی، داستان بسیار مهمی است. در روایت شاهنامه از 
و صور  الفاظ  در ظاهر  تأمل حتی  قابل  موارد  داستان،  این 
گان، بسیار است. یکی از این موارد، پیامی است که بهرام  واژ
در  نویسنده  فرستد.  می  )پژموده(  پرموده  به  چوبینه 
نوشتار پیش رو، نیم بیت از داستان را »به گیتی نخورد آن که 
بر پای بست«، مورد مداقه قرار داده و اینگونه بیان می دارد 
که خوانش صحیح آن، »به گیتی نخورد آن که زد نای، پست« 

است.

بهرام چوبینه، شاهنامه، فردوسی،  داستان  ها:  کلیدواژه 
داستان های حماسی، داستان های تاریخی، خوانش متن، 

خوانش صحیح.
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 َنه »بر پای بست« 
و َنه »بر نای بست«



Clarifying the Ambiguity in the Reading and 
Reporting Half a Verse Regarding the Story of 
Bahram Choobineh in Shahnameh
Juya Jahanbakhsh

Abstract: The story of Bahram Choobineh in 

Ferdowsi›s Shahnameh is one of the epic and 

historical stories in Iranian culture. This story 

is very important both from the perspective of 

narrative subtleties and artistic consideration, 

and from the perspective of historical implica-

tions. In the Shahnameh narration of this sto-

ry, there are many things to consider, even in 

the usage and forms of the words. One of these 

cases is the message that Bahram Choobineh 

sends to Parmoudeh (Pajhmudeh). In the fol-

lowing article, the author examines half a verse 

of the story, «Be Giti Nakhurad Ān Ke Bar Pāy 

Bast.» and concludes that the correct reading is 

«Be Giti Nakhrad Ān Ke Zad Nāy, Past».

Keywords: The story of Bahram Choobineh, 

Shahnameh, Ferdowsi, epic stories, historical 

stories, text reading, correct reading.

ّية من قّصة هبرام  واية شـطر أحد األبيات الشـعر  مشـكلة قراءة ور
ّ

حل
چوبينه يف الشاهنامة

جويا جهانبخش
اخلالصـة: تعـّد قّصـة هبـرام چوبينـه الـواردة يف شـاهنامة الفـردويس 
خيّيـة يف الثقافـة اإليرانّيـة. وهـذه  إحـدى القصـص احلماسـّية والتار
وصياغهتـا  الـروايئ  جهـة مجاهلـا  مـن  فائقـة  بأمّهّيـة  القّصـة حتظـى 

خيّية. الفّنّية، مثلما حتظى بذلك من جهة دالالهتا التار
وهناك نقاط كثيرة تستحّق التأّمل يف رواية الشاهنامة هلذه القّصة، 

حّت يف ظاهر األلفاظ وشكل املفردات.
وأحـد هـذه املـوارد هي الرسـالة الي يبعهثا هبـرام چوبينه إىل پرموده 

)پژموده(.
واملقـال احلـايل يبحـث الكاتـب فيـه عـن شـطرٍ مـن أحـد األبيـات 
الواردة يف هذه القّصة، وهو الشـطر الذي يقول: )به گيت خنورد آن 
كـه بـر پـاى بسـت( قائـاًل إّنـه يـرى أّن القراءة الصحيحة هلذا الشـطر 
جيـب أن تكـون عـىل الشـكل التـايل: )به گيت خنـورد آن كه زد ناى، 

پست(.
الفـردويس،  الشـاهنامة،  چوبينـه،  هبـرام  قّصـة  األساسـّية:  املفـردات 
القـراءة  النـّص،  قـراءة  خيّيـة،  التار القصـص  احلماسـّية،  القصـص 

الصحيحة.
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یخـی" آن نامـۀ  "داسـتاِن َبْهـراِم چوبینـه" َدر شـاهنامهِی ِفردوسـی، از ِدآلویزَتریـن داسـتان هاِی "َبخـِش تار
یخـی" َدر َفرَهْنِگ ایرانی اسـت  ِی تار خورِد َارج آَور و یکـی از یادگارهـاِی دَرخشـاِن ُهَنـرِ "داسـتاْن َپرداز

ْ
سـال

كـه َدر روزگاِر شاَهْنشـاهِی ساسـانیان و َنُخسـتین َسـده هاِی ِإسـالمی، َمراِحـِل َنَظرگیـری از َتکاُمـِل خـود را 
ُپْشِت َسر می ِنهاده است. 

كـه رِواَیتهائـی َچْنـد از آن بازمانـده اسـت و یکـی َهـم رِواَیـِت شـاهنامه ِی  صـِل داسـتاِن َبْهـراِم چوبینـه ـ 
َ
أ

رِف باستانِی ما به ُشمار می َرَود كه 
َ

ِفردوسی است ـ، نمونه ای ُمْمتاز و َبدیع از داستان هاِی َحماسِی شگ
ری  ّخِ

َ
یخِی ِنْسـَبًة ُمَتأ ـر داسـتان هاِی َحماسـِی ایـراِن پیـش از ِإسـالم، َبر َزمینـۀ تار

َ
ی از دیگ َبرِخـالِف بسـیار

یم  یخی دار ت هاِی ُمهّمِ آن تا ُحدودی شـناخِت تار ِاّتِکا داَرد و ما از حال وَهواِی ُوقوع و بیشـینۀ َشـخصّیَ
و ُجز َاْفسانه َهم چیزهائی َدرباره شان می دانیم! 

یخی  ِت تار یخی است َدر قالبی ِقَصصی، و بی َشک، عْیِن واِقعّیَ َپرداختۀ َوقاِیعی تار این داستان ـ كه باْز
واِخرِ َعصرِ ساسانی را َدربارۀ َفرماْنِدهی ُبُزرگ آینگی 

َ
ی از ایرانیاِن أ راِت بسیار ، َدر ِنهاِد خود، َتَصّوُ نیستـ 

رَدد كهـ  با َهمۀ شایستگی هاـ  َفّرۀ شاهی 
َ
ی می گ می ُكَند كه َبر پادشاِه َزماِن خویش می شوَرد و خود ِزماْمدار

ِی ُچنیـن  ِت ِزماْمـدار ت یـا َعـَدِم َمْشـروعّیَ َنـداَرد1. از َهمیـن داسـتان می َتـوان پـْی ُبـرد كـه َدْغَدغـۀ َمْشـروعّیَ
ی از ُنْخبـگاِن ایرانـِی آن روزگاران بـوده اسـت. ُوجـوِد گرایْش هـاِی  ِت ِذْهنـِی بسـیار َكسـی، بظاِهـْر َمْشـغولّیَ
ناسـاِز ِاْجِتماعـی َدر ایـن بـاب، بـه َنحـوی نمایان َدر آینۀ داسـتاِن َبْهراِم چوبینه بازتافتـه، و َهمین بازتاب، 
ِت ُحکومت  بروشنی نشان می ِدَهد كه َتْصویرِ ِمثالِی پادشاِه نژادۀ َفّره َمنِد ساسانی و ِاْخِتصاِص َمْشروعّیَ
پاشـِی  َكسـی بخواَهـد براسـتی َزمینه هـاِی ُفرو ـر 

َ
گ ی، َدر ایـن دوران، رو بـه َزوال می َرفتـه اسـت. ... َا بـه و

یاَبد كه چگونه آن كاِخ آسماْن َفرساْی  شاَهْنشاهی ـ َبل: َجهاْنشاهِی ـ ُشکوْهَمنِد ساسانیان را بکاَود و َدر
راِت َهَمگانی  الِت َعمیقی كـه َدر َتَصـّوُ یخـت، از ایـن َتَحـّوُ مان ُفرور

ْ
شـایاِن ُمَسـل

ُ
ی بـا تـاِزِش ِكْشَورگ َشـْهریار

ـر َدر لیاَقـت و ِكفاَیـِت ِنـژادگاِن َفّره َمنـد و میراْثَبـراِن 
َ

َپدیـد آَمـده بـوده اسـت و از جاِمعـۀ ناَهمگونـی كـه دیگ
ت ُكَند. داسـتاِن َبْهـراِم چوبینه، آینه داِر 

َ
َطَنِت موروثـِی ساسـانیان َتردیدهـاِی َعمیق داشـته، َنباَید َغْفل

ْ
َسـل

ِسـلۀ 
ْ
ی از آن دیدگاْه هـا و َاندیشـه ها و گرایْش هـاِی حاِضـر َدر َصْحنـۀ واَپسـین َسـدۀ پادشـاهِی ِسل ُشـمار

َطَنِت موروثِی َفرسوده و َكْم جان است. َصداِی َكسانی را كه 
ْ
ساسانی و نموداِر ُسستٖی ِگرِفَتِن پایگاِه آن َسل

ِت پادشـاهِی زاد و روِد ساسـان را به چاِلش می َكشـیَدند و به ُپرِسش می ِگرِفَتند، از البه الِی ُسطوِر  َمْشـروعّیَ
ْیه "آرتور ِامانوِئل 

َ
سوٌف َعل

ْ
یخی می َتوان شنید.2 خاَورشناِس نامی، َمأ بازمانده از این داستاِن سیاسی و تار

 : یز میرخانی ـ و ـ َبْهَمِن َسرکاراتی، چ: 1، َتْبر
َ
یْسِتْن ِسن، َترَجمۀ: باِقرِ أ 1  . َسْنج: کارنامۀ شاهان َدر ِروایاِت ایراِن باستان، آرتور ]ِامانوِئل[ کر

، 1399هـ.ش.، ص 53. ِاْنِتشاراِت آْیدین ـ و ـ ِاْنِتشاراِت یانار
الِن 

ْ
یـِغ ُخداَونـد از دودمـاِن ساسـانی و ِخـذ کیـد َبـر ِحماَیـِت بی ِدر

ْ
ـّبِ داسـتاِن َبْهـراِم چوبینـه را َتأ

ُ
2  . َبرداْشـِت َبْعـِض ُمعاِصـراِن مـا کـه ل

ِی ساسانیان، دکتر  فته هاِی امپراتور
ُ
گ زوِم پْیَروِی بی چون وچرا از پادشاِه ساسانی داِنسته اند )َسْنج: نا

ُ
کید َبر ل

ْ
ُمخاِلفاِن ایشان و نیز َتأ

یایی، َترَجمۀ: آَهْنِگ َحّقانی ـ و ـ َمحموِد فاِضلِی بیرَجندی، چ: 1، ِتْهران: ِکتاِب پارسـه، 1391 هـ.ش.، ص 94(، َنتیجۀ نوعی  توَرِج َدر
ـِت بازتـاب و َپـژواِک  دیدگاْه هـا و َاندیشـه ها و گرایْش هـاِی ُمخاِلـف َدر ُچنیـن داسـتاِن  َهمّیَ

َ
هـی بـه أ َسرَسـرٖی خوانِی داسـتان و بی َتَوّجُ
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یْسِتْن ِسـِن" دانماركی )1875 ـ 1945 م.(، َدربارۀ داسـتاِن َبْهراِم چوبینه می گوَید: »... حماسـه ای اسـت  كر
ـق 

َ
ُوقـوِع روزگاِر ایـراِن باسـتان را ]بـه ُمخاَطبـاِن خـود[ ِإعـالم می داشـت«3؛ پایانـی كـه ُمَحّق

ْ
كـه پایـاِن َقریُب ال

ُشد. ... .

َغَرض، داستاِن َبْهراِم چوبینه، َهم از َچْشم انداِز َظراَفْت هاِی رِوایی و َپرداخِت ُهَنری، و َهم از َچْشم انداِز 
ْ
ال

یخی، داستاِن بسیار ُمِهّمی است، و جاِی بازاندیشی و َبرَسرٖی خوانی َفراوان داَرد.  ْت هاِی تار
َ
َدالل

فت وگوخیز 
ُ
خواه، جاْی هاِی گ

ْ
َدر َهمان رِواَیِت شاهنامه از این داستاِن َنه َچندان كوتاه َولی ُپرَكِشش و ِدل

، َپیامی اسـت كه  فـاظ و ُصـَوِر واژگان، بسـیار اسـت؛ و یکـی از آن ُشـمار
ْ
ل

َ
، َحّتـٰی َدر ظاِهـرِ أ ْل َبرانگیـز ّمُ

َ
و َتأ

: پژموده( می ِفرِسَتد.  ر
َ

َبْهراِم چوبینه به َپرموده )به رِواَیِت دیگ

: پژموده(4، پَسـرِ ساوه شـاه، َپس از آن كه پَدَرش ُكشـته  ر
َ

َبر پایۀ داسـتاِن یادُشـده، "َپرموده" )به رِواَیِت دیگ

نـه ای نیسـت کـه َتْنهـا با َتَمرُکز َبـر پایاِن  ابـی اسـت. ... داسـتاِن َبْهـراِم چوبینـه، ُچنـان "ِإْنشـا"ِی َبسـیط و ِحکاَیـِت َسـر و سـادۀ ِطْفال
ّ

َجذ
س  کارِ َقْهَرماَنـش بتـوان ُچنیـن َنتیجـۀ َدِم َدسـتِی َسـْهلی ِگرِفـت. ... کیسـت که ِرواَیِت شـاهنامه را از داسـتاِن َبْهراِم چوبینه بـه دیدۀ َتَفّرُ
ِق شـاِه ساسـانی َرْخنۀ 

َ
ِت ُمطل یی َنُکَند و َدر ِاْنگارۀ َمْشـروعّیَ بخواَند و َدر اینجا و آنجاِی داسـتان با َبْهرام ِإحسـاِس َهْمِدلی و َهْمسـو

َتردید َنَیْنداَزد؟!
3  .  کارنامۀ شاهان َدر ِروایاِت ایراِن باستان، َهمان ص.

ْشتۀ »پریوک« )Pariovk( باَشد که از شاهاِن َهیاِطله / ِهْپتالیان بوده است.
َ
رگ

َ
یْخِت ِدگ 4  . ِاْحِتمال داده اند »َپرموده« ر

[ َتْحقیق و َتْعلیقات:  َعمی(، َترَجمه ]و
ْ
یِخ َبل یِخ َطَبری و ُمقایسـۀ آن با تار یِخ ساسـانیان )َترَجمۀ َبْخِش ساسـانیان از ِکتاِب تار : تار ر

َ
نگ

َعلیرِضا شاپور َشْهبازی، چ: 1، ِتْهران: َمرَکزِ َنْشرِ داِنْشگاهی، 1389 هـ.ش.، ص 586. 
: ر

َ
بارۀ »پریوک« / »پریووک«، نیز نگ )َدر

. تامسـون. و مقابله با نسـخۀ رابرت پتروسـیان، َترَجمۀ: َمحموِد فاِضلِی بیرَجندی، چ: 1، ِتْهران:  . دبلیو یِخ ِسـِبئوس، َبر پایۀ َترَجمۀ آر  تار
ِاْنِتشاراِت ققنوس، 1396 هـ.ش.، صص 131 ـ 133(.

 : ر
َ
، نگ ر و َشرح و َتْفصیِل بیشَتر

َ
مانه َزنی هائی دیگ

ُ
َاز َبراِی گ

 1377 ،) خ )واَبسـته بـه: ُبْنیاِد نیشـابور
ْ
فَرَهْنـِگ شـاهنامه: نـاِم َکسـان و جاْیهـا، ُحَسـْیِن َشـهیدِی ماَزنَدرانـی )بیـَژن(، چ: 1، ِتْهـران: َنْشـرِ َبل

ـق ، َبْخـِش ُدُوم و ِسـُوم، 
َ
ِل خاِلقـِی ُمطل ، َجـال ـ  : یادداْشـت هاِی شـاهنامۀ ِفردوسـیـ  بـا ِإْصالحـات و اَفْزوده هـا هــ.ش.، ص 201 و 202؛و

َمعارِِف ُبُزرِگ ِإسالمی )َمرَکزِ ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسالمی(، 1396هـ.ش.، َبْخِش ِسُوم، ص 397 و 398.
ْ
چ: 4، ِتْهران: َمرَکزِ داِئَرُةال

یـش از شـاهنامه، بـه جـاِی »َپرمـوده«، »ِپژمـوده« َضْبـط  یراسـِت خو شاهنامه شـناِس َارجَمنـد، ُاسـتاد ُمَهْنـِدس ُمْصَطفـٰی جْیحونـی، َدر و
َکرده اند.  

: ُمْصَطفـٰی جْیحونـی، چ: 2، ِاْصَفهـان: ِاْنِتشـاراِت  یافتـه از : شـاهنامۀ ِفردوسـی، َتْصحیـِح ِاْنِتقـادی، ُمَقّدمـۀ َتْحلیلـی، ُنکته هـاِی نو ـر
َ
نگ

یناِن شاهنامه، ُمْصَطفٰی جْیحونی، چ: 1، ِاْصَفهان: ِاْنِتشاراِت شاهنامه پژوهی،  : َحماسه آفَر شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، 4 / 1941؛و
1380 هـ.ش.، ص 109.

 : ر
َ
یِسِش »بزموده / بژموده /  پژموده« )به جاِی »َپرموده«(، َدر َبْعِض ُنَسِخ َعتیِق شاهنامه نیز به َچْشم می خوَرد. نگ نو

َمعاِرِف ُبزُرِگ ِإْسـالمی َمربوط به َسـدۀ 
ْ
ق به َمرَکِز داِئرةال ِ

ّ
ِی نُْسـخۀ ُمَتَعل شـاهنامۀ ِفردوسـی َهْمراه با َخْمسـۀ ِنظامی )چاِپ َعکسـی از رو

َمعارِِف ُبُزرِگ ِإْسـالمی، 1379 هــ.ش.، ص 891 و َپس 
ْ
8 ِهجـرِی قََمـری(، بـا ُمَقّدمـۀ: دکتـر َفْتـح اهلِل ُمْجَتبائـی، چ: 1، ِتْهـران: َمرَکـزِ داِئرةال

، چ:  ـ  َفْضـِل َخطیبـی و َمحموِد ُامیدسـاالر
ْ
بوال

َ
ـقـ  بـا َهْمـکارِی: أ

َ
ِل خاِلقـِی ُمْطل بوالقاِسـِم ِفردوسـی، به کوِشـِش: َجـال

َ
: شـاهنامه، أ از آن؛و

 : َمعـارِِف ُبـُزرِگ ِإسـالمی )َمرَکـزِ ِپژوِهشـهاِی ایرانـی و ِإسـالمی(، 1396هــ.ش.، 7 / 546، حاشـیه هاِی 8 و 18؛و
ْ
6، ِتْهـران: َمرَکـزِ داِئَرةال

ق ، َبْخِش ُدُوم و ِسُوم، چ: 4، َبْخِش ِسُوم، ص 397.
َ
ِل خاِلقِی ُمطل ، َجال ـ  یادداْشت هاِی شاهنامۀ ِفردوسیـ  با ِإْصالحات و اَفْزوده ها

یِخ ایران و ِإسـالم ـ، َرشـیدالّدین َفْضُل اهلِل َهَمدانی،  یخ ـ تار : جاِمع الّتَوار ر
َ
ت، »پژموده« اسـت. نگ یخ َهم، ناِم این َشـخصّیَ َدر جاِمع الّتَوار

 .1682 / 3 : ِد روَشن، چ:1، ِتْهران: میراِث َمکتوب، 1392 هـ.ش.، 1 / 829 و 830 و 831،و َتْصحیح و َتْحشیه: ُمَحّمَ
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ُشـد و سپاهشـان َدرَهـم شَکسـت5 و بَیْکبـاره خـود را از ایسـتادگی َدر َبراَبـرِ َبْهـراِم چوبینه ناَتـوان دید، به ِدْز 
كوش را یکَسـره  َكش و كوشـا پنـاه ُبـَرد و آنجـا َمْحصـور ماْنـد. َبْهـراِم چوبینـه كـه می خواسـت كاِر ایـن َكشـا
رداَند، َبراِی َپرموده )/ پژموده( پیامی 

َ
ی ُمْنَتفی گ

ّ
ُكَند و ناِیرۀ َجنگ را ُمْنَطفی سـاَزد و َخَطرِ ُدشـَمن را بُکل

ِفرِستاد. ... َدر شاهنامه می خوانیم:

را َپرمــــــــوده  ِفرِْســــــــتاد  راَپیامــــــــی  دوده  و  ِکْشــــــــَور  ِمْهَتــــــــرِ  َمــــــــرآن 

زین؟کــــــــه:  ای ِمْهَتــــــــر و شــــــــاِه ُتــــــــرکاِن چین6! 
ُ
زِ گیتــــــــی چــــــــرا َکــــــــردی ایــــــــن ِدز گ

ساوه شــــــــاه؟! جهاْن ُجســــــــَتِن  آن  َدســــــــتگاه؟!ُکجــــــــا  آن  و  ْنــــــــج 
َ
گ آْن َهمه  ُکجــــــــا 

ْســــــــتوان؟!
ُ
َبرگ و  پیــــــــل  آْن َهمــــــــه  روَشــــــــْن َروان؟!ُکجــــــــا  ُبــــــــُزرگاِن  آن  ُکجــــــــا 

جــــــــاُدٖوی؟! و  ُتنُبــــــــل  آْن َهمــــــــه  یْکســــــــٖوی؟!ُکجــــــــا  َبر  تــــــــو  یشــــــــان  از َاکنون  که 

َنبودَهمــــــــی َشــــــــْهرِ ُترکان تــــــــو را َبــــــــس َنبود؟! َکــــــــس  جهان  َاْنــــــــَدر  تــــــــو  باِب  چو 

َزنان چــــــــون  َبر  بــــــــاره  یــــــــن  َبر ُپــــــــر از خوْن ِدل و َدســــــــت َبر َســــــــر َزنان!ِنَشْســــــــتی 

خــــــــواه زِْنهــــــــار  و  شــــــــای 
ْ
بگ بــــــــاره  خــــــــواهَدرِ  یــــــــار  َمــــــــرا  ِکْشــــــــَور  شــــــــاِه  َبــــــــرِ 

ِفرِســــــــت بیــــــــرون  دینــــــــار  ْنــــــــِج 
َ
گ ِدز  بــــــــه گیتی َنخــــــــورد آن که بر پای بســــــــتزِ 

ْنــــــــج داری تــــــــو ِکْشــــــــَور َمــــــــدار7 
َ
گــــــــر گ !َا یار کــــــــه دینــــــــار خواَرســــــــت َبــــــــر َشــــــــْهر

َمَنــــــــم میانجــــــــی  شــــــــاَهت  َدرگاِه  واْنجــــــــی8 َمَنمبــــــــه 
ُ
کــــــــه َبــــــــر َشــــــــْهرِ ایــــــــران گ

ُکَنــــــــم!تــــــــو را َبــــــــر َهمــــــــه ِمهَتــــــــران ِمــــــــْه ُکَنــــــــم ِبــــــــْه  تــــــــو  راِی  و  اندیشــــــــه  از 

تو َنزدیــــــــِک  یســــــــت  راز کــــــــه  ایــــــــدون  ر  ،َو تو یــــــــِک  تار جــــــــاِن  ُکَنــــــــد  روَشــــــــن  که 

یخـِی َسـردارِ ساسـانی اسـت بـا »َهیاِطلـه /  5  . ایـن داسـتاِن َدرگیری هـاِی َبْهـراِم چوبینـه بـا ساوه شـاه و پَسـَرش، بازتـاِب َدرگیری هـاِی تار
ز به َمرزهاِی َشرقِی ایران َدر سالهاِی 588 و 589 م.  ِهْپتالیاِن« ُمَتجاِو

یِن ُکُتِب ُعلوِم ِإْنسانِی داِنْشگاهها  یِخ تََحّوُالِت سیاسِی ساسانیان، دکتر َشْهراِم َجلیلیان، چ: 2، ِتْهران: سازماِن ُمطالعه و َتدو َسْنج: تار
)َسْمت( / ِپژوِهْشَکدۀ َتحقیق و توِسَعۀ ُعلوِم ِإْنسانی، 1397 هـ.ش.، صص 429 ـ 431.

: ُترکان و چین. یراسِت ِسُوِم چاِپ ُمْسکو 6  . َدر و
 ، یراسِت ِسُوِم چاِپ ُمْسکو . ِبنا َبر َضْبطی که به حاشیه ُبرده بوَدند ِإْصالح َکردیم. َدر و : ز ِکشَور بیار یراسِت َنُخسِت ُمْسکو 7  . َدر َمتِن و

َمتن َهمُچنان است که ما َضْبط َکردیم.
[ َترَجمه و  لیـف ]و

ْ
َسـۀ َتأ : فَرَهْنـِگ شـاهنامه، دکتـر َعلـِی ِرواقـی، چ: 1، ِتْهـران: ُمَؤّسَ ـر

َ
وانجـی« و َبْحثهـاِی پیرامـوِن آن، نگ

ُ
بـارۀ واژۀ »گ 8  . َدر

َنْشرِ آثارِ ُهَنری »متن«، 1390 هـ.ش.، 1 / یکَصد و َهفتاد و چهار ـ یکَصد و َهشتاد.
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ُکــــــــن آن راز و بــــــــا َمــــــــن بگوْی شــــــــاده 
ُ
ری َمجوْی!گ شــــــــت، دو

َ
گ کاَرت ُچنین  چو 

َکســــــــی، داری  یــــــــار  را  َجنــــــــگ  ــــــــر 
َ
نــــــــج و دینــــــــار داری َبســــــــی،وگ

َ
گ َهمــــــــان 

ســــــــپاه!9بــــــــَزن کــــــــوس و ایــــــــن کینه هــــــــا باْزخواه! ناَید  َتْنــــــــگ  خواســــــــته،  ُبــــــــَود 

َدر َهمین پیاِم كوتاه، جاْی هاِی دَرنگ و َبْحث و َفْحِص َمْتْن ِپژوهانه، یکی دو تا نیست؛ لیک ما َدر این 
ُسَخنگاْه، َتنها یک نیْم بْیت از آن را به كاِوش می گیریم و َبس: 

»به گیتی نخورد آن که بر پای بست«. 

ت چیست؟! ... آن َكس، چه چیزی را َبر پای َبست؟! ....
َ
براستی َمْعناِی این ل

یک بیـن و ُخرده َسـْنج هیـچ  ْنـدگاِن بار
َ

یکـِی ایـن ِعبـاَرت و ُفروَبسـتگِی َمْعنائـِی آن، َبـر دَرْنگ ناَرسـائی و تار
پوشیده َنمی ماَند.

ی از خواَنندگان و ِپژوَهندگاِن  ، ُشـمار زاِرِش ُدُرسـِت این نیْم بْیت، از دیرباز
ُ
راسـت آَنسـت كه خواِنش و گ

ْشته ساخته است.
َ
شاهنامه را َسرگ

ریم:
َ

یک بنگ بیایید بیشَتَرک بار

ِفرِســــــــت بیــــــــرون  دینــــــــار  نــــــــِج 
َ
گ ِدز  بــــــــه گیتی نخــــــــورد آن که بر پای بســــــــت«»زِ 

َدر َهردو ویراسِت شاهنامه ِی َمْعروف به چاِپ ُمْسکو كه َبر این بْیت ِاْشِتمال داَرْند، َیْعنی: ویراست هاِی 
َنُخست و ِسوم چاِپ ُمْسکو )چه، ویراسِت ُدُوِم آن َتْصحیح كه ـ از ُبْن ـ تا بدین جاِی شاهنامه َنَرسید(، 

َضْبِط بْیت از َهمین َقرار است و ـ ُچنان كه دیده می َشَود ـ َقریِن ِإْبهام.

ق، ِمْصراِع ُدُوم ُچنین َضْبط ُشده است: »به 
َ
َدر ویراسِت َنُخسِت َتْصحیِح آقاِی دكتر َجالِل خاِلقِی ُمْطل

گیتی نخورد آنک بر پای بست!«10.

بوالَفْضِل َخطیبی 
َ
ق، و َهم آقاِی دكتر أ

َ
َدر یادداشتهاِی ویراسِت یادُشده، َهم خوِد آقاِی دكتر خاِلقِی ُمْطل

ـق بوده انـد، َدربـارۀ ایـن ِمْصـراع ِإْظهـاِر َنَظـر 
َ
كـه َدر َتْصحیـِح ایـن َبْخـِش شـاهنامه َهنبـاِز دكتـر خاِلقـِی ُمْطل

کاِدمِی ُعلـوِم ِاّتِحاِد  : آ ، ج 8، ُمْسـکو ع. آَذر  : یـرِ َنَظرِ 9  . شـاهنامۀ ِفردوسـی )َمتـِن ِانِتقـادی(، َتْصحیـِح َمتـن به ِاهِتمـاِم: ُرسـتَم َعلی یـف، ز
(، 1970 م.، ص 381 و 382، ب 1110 ـ 1125. ر َدبّیاِت خاَو

َ
رشناسی / ِإدارۀ ِاْنِتشاراِت »داِنش«، ُشْعبۀ أ شوَروی )انستیتوِی خاَو

ـ  ُرسـَتم موسـٰی  د نوری ُعْثمانوفـ  و [، به َتْصحیِح و ِاْهِتماِم: ُمَحّمَ یراِیِش ِسـُوِم ]چاِپ ُمْسـکو بوالقاِسـِم ِفردوسـی، و
َ
نیز َسـْنج: شـاهنامه، أ

، 1391 هـ.ش.،  ـ  رِشناسـِی ُمْسـکو یـب، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُسـروشـ  بـا َهْمکارِی: داِنْشـگاِه خاَو : َمْهـدِی َقر یـرِ َنَظـرِ ـ  ...، ز َعلـی ُافـ  و
8 / 335، ب 1109 ـ 1124.

َفْضِل َخطیبی و َمحموِد ُامیدساالر ـ، چ: 6، ِتْهران: 
ْ
بوال

َ
ق ـ با َهْمکارِی: أ

َ
ِل خاِلقِی ُمْطل بوالقاِسِم ِفردوسی، به کوِشِش: َجال

َ
10  . شاهنامه، أ

َمعارِِف ُبُزرِگ ِإسالمی )َمرَکزِ ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسالمی(، 1396هـ.ش.، 7 / 559، ب 1125.
ْ
َمرَکزِ داِئَرةال
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َكرده اند.

آقاِی دكتر َخطیبی نوشته اند: 

»گویا این مصراع ضرب المثلی بوده كه امروزه جزئیات آن بر ما معلوم نیست، ولی چنانکه 
ت نبرد كسـی 

ّ
از بافـت كالم برمی آیـد، بایـد چنیـن مضمونـی داشـته باشـد: در ایـن جهان لذ

كه گنج اندوخت و از آن بهره نبرد. در اینجا خوردن به معنی "لذت بردن و بهره مند شدن" 
آمـده اسـت. ممکـن اسـت بـه جـای بـر، نویسـش بـد كـه در یکـی از دستنویسـهای مـا آَمـده 
اسـت، درسـت باشـد. در ایـن صـورت می توانیـم پای بسـت را بـه همـان معنـی "آن كـه پایـش 
" كـه بارهـا در متـون قدیم و جدید به كار رفته اسـت، بگیریم.  گرفتـار بسـته اسـت"، كنایـه از "
ی بـا ایـن  ولـی انتظـار می رفـت، مضـاٌف الیـه آن كـه همـان گنـج باشـد ذكـر می شـد. بـه هـر رو
نویسش معنی مصراع چنین است: كسی كه گرفتار و پای بند گنج باشد و از آن بهره نبرد، 
ت نخواهد برد. هفت تا از دستنویسهای ما نویسش "همه بدره ها سوی هامون 

ّ
از زندگی لذ

فرست" دارند كه آشکارا نویسش ساده شده ای است.«11.

ق نوشته اند: 
َ
آقاِی دكتر خاِلقِی ُمْطل

»مضمـون مصـراع دوم داسـتانزدی اسـت كـه نگارنده نمی شناسـد. از ایـن رو نمی دانم كه بر 
" است یا به معنی  گلو پای بستن درست است یا بر نای بستن. و آیا در اینجا نای به معنی "
" باشـد، گویا می گوید: "هركس كه راه گلوی خود را بسـت و نخورد و  گلو گر به معنی " "نی". ا

مصرف نکرد، لذتی از جهان برنگرفت." «12.

كی َرفتـه و َضْبـط ِمْصـراِع ُدُوم َتْغییـر داده ُشـده و  ـق، ِاْسـِتدرا
َ
َدر ویراسـِت ُدُوِم َتْصحیـِح دكتـر خاِلقـِی ُمْطل

یْخت َدرآَمده است: »ـ به گیتی نخورد آن که بر نای بست! ـ«14.13 بدین ر

زاِرِش َمْبسـوِط آن سـاْزوارۀ ِاْنِتقادی 
ُ
رسـانی هاِی َدْستِنِوْشـت ها، ِبنا َبر گ

َ
َدر َضْبِط این ِمْصراِع شـاهنامه، ِدگ

چ: 4، ِتْهـران: َمرَکـزِ  ـق ، َبْخـِش ُدُوم و ِسـُوم، 
َ
ِل خاِلقـِی ُمطل ـ، َجـال ِإْصالحـات و اَفْزوده هـا  ـ بـا  11  . یادداْشـت هاِی شـاهنامۀ ِفردوسـی 

َمعارِِف ُبُزرِگ ِإسـالمی )َمرَکزِ ِپژوِهشـهاِی ایرانی و ِإسـالمی(، 1396هـ.ش.، َبْخِش ِسـُوم ـ پارۀ یادداْشـت هاِی دکتر خطیبی ـ، ص 
ْ
داِئَرُةال

404 و 405.
َمعارِِف 

ْ
ق، َبْخِش َچهاُرم، چ: 4، ِتْهران: َمرَکزِ داِئَرُةال

َ
ِل خاِلقِی ُمطل ، َجال ـ  12  . یادداْشت هاِی شاهنامۀ ِفردوسیـ  با ِإْصالحات و اَفْزوده ها

ُبُزرِگ ِإسالمی )َمرَکزِ ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسالمی(، 1396هـ.ش.، پیوست، ص 189.
ـق[، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت 

َ
یراسـِت ُدُوِم َتصحیـِح خاِلقـِی ُمْطل ـق ]و

َ
ِل خاِلقـِی ُمْطل بوالقاِسـِم ِفردوسـی، پیراِیـِش: َجـال

َ
13  . شـاهنامه، أ

ُسَخن، 1393هـ.ش.، 2 / 845، ب 1123.
ق، َفراهم آَمده اسـت، َهمان َضْبِط »به گیتی نخورد 

َ
مثـاِل شـاهنامه، َبـر پایـۀ َتْصحیِح دکتر خاِلقِی ُمطل

َ
14  . َدر َفرَهْنگـی َهـم کـه َاز َبـراِی أ

: ر
َ
آن که بر نای بست« با پاره ای از َهمان یادداشت هاِی آقایاِن دکتر خاِلقی و دکتر َخطیبی َدرج ُشده است. نگ

سۀ ِپژوِهشِی  ـ  َمعصومه پورَتقی، چ: 1، ِتْهران: َنْشرِ ِنگاِه ُمعاِصر )واَبسته به: ُمَؤّسَ نیـ  و صال
َ
مثاِل شاهنامه(، َفرهاِد أ

َ
داستانْ نامه )َفرَهْنِگ أ

(، 1398 هـ.ش.، ص 52. ِنگاِه ُمعاِصر
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ردیده، از این َقرار بوده است:
َ
ق َدرج گ

َ
كه َدر ویراسِت َنُخسِت َتْصحیِح دكتر خالقِی ُمطل

ِخ 903[ )نیــز لــن ]= كتابخانۀ عمومــِی دولتِی لنینگراد  »س2 ]= كتابخانــۀ طوپقاپوســرای در اســتانبول ُمــَوّرَ
یتانیــا در لنــدن  ِخ 844[(: نــای بســت؛ ل ]= كتابخانــۀ بر یــس ُمــَوّرَ ــِی پار

ّ
ِخ 733[، پ ]= كتابخانــۀ مل ُمــَوّرَ

ــای بســت )حــرف یکــم واژه هــای نخســت و چهــارم بی نقطــه(؛ )ق2 ]=  ــر ىـ ــخورد آنــک ب ِخ 675[: ىـ ــَوّرَ ُم
ِخ 796[: بخــورد آنــک بــد ىـــای )بی نقطــه( بســت(؛ س ]= كتابخانــۀ طوپقاپوســرای  دارالکتــِب قاهــره ُمــَوّرَ
ِخ  ِخ 741[ )نیــز لــی ]= كتابخانــۀ دانشــگاِه لیــدن ُمــَوّرَ ِخ 731[، ق ]= دارالکتــِب قاهــره مــَوّرَ در اســتانبول ُمــَوّرَ
ِخ 848[، آ  ــَوّرَ ــکان ُم ــاپ در واتی ــۀ پ ِخ 841[، و ]= كتابخان ــَوّرَ ــدن ُم ــا در لن یتانی ــۀ بر 840[، ل3 ]= كتابخان
ِخ 894[(: همــه بدره هــا  ِخ 852[، ب ]= كتابخانــۀ دولتــِی برلیــن ُمــَوّرَ كســفورد ُمــَوّرَ ]= كتابخانــۀ دانشــگاِه آ
ِخ  ــَوّرَ ــی ُم ــِی كراچ

ّ
ــوزۀ مل ــت![ = ک ]= م ــای بس ــر پ ــک ب ــورد آن ــی نخ ــه گیت ــن ]/ب ــت؛ مت ــون فرس ــوی هام س

ِخ 849[ )پــس  ی در لنینگــراد ُمــَوّرَ 752[  )نیــز لــن2 ]= انســتیتوی خاورشناســی فرهنگســتان علــوم شــورو
از تصحیــح آنکــه بــه آنــک((.«15.

ق به  ِ
ّ
" اسـت ُمَتَعل ری را نیز بَیْفزایم؛ و آن، "َدسْتِنِوْشـِت َسـْعدلو

َ
َرواسـت َهمین جا َضْبِط ُنسـخۀ ُكْهنۀ دیگ

ردیده اسـت: »ز 
َ
، این ِمْصراع، ُچنین َضْبط گ َمعارِف ُبُزرِگ ِإسـالمی". َدر َدسْتِنِوْشـِت َسـْعدلو

ْ
"َمرَكزِ داِئرةال

، »پ«ِی »پای« را نیز بُوضوح با سه ُنْقطه ِكتاَبت َكرده است.16 ر
َ

کیتی نخورد آنکه بد پای بست«. رونویْسگ

ی،  َكـّزاز شـاهنامه ِپژوهاِن َارجَمنـد، ُاسـتاد ُمَهْنـِدس ُمْصَطفـٰی جْیحونـی و ُاسـتاد دكتـر میرَجالل الّدیـِن 
ِمْصـراِع مـورِد َبْحـث را َدر ویراسـت هاِی خویـش از شـاهنامه ُچنیـن َضْبـط َكرده انـد: »همـه َبدره هـا سـوِی 

هامون فرست«17. 

گـوِن ِمْصـراِع  ی حـوِل نویِسـش هاِی گونا كـه آقـاِی دكتـر َخطیبـی َهـم َدر داَور مـان می ُكَنـم ـ َهمـان گونـه 
ُ
گ

كـه َدر غاِلـِب چاپهـاِی  َكـرده بوَدنـد ـ ایـن َضْبـِط »همـه َبدره هـا سـوِی هامـون فرسـت«  ّقـی 
َ
مـورِد َبْحـث َتل

ُكَهْنسـال بـه ِحسـاب می آَیـد، َضْبـِط  ِكتـاِب  ـرِ آن  ّخِ
َ
سـاِبِق شـاهنامه نیـز َهسـت و قـوِل َمْشـهوِر ُنَسـِخ ُمَتأ

ران ـ به چاره جویی و َترَفْند ـ آن را جانشیِن َضْبِط ُمْشِکِل 
َ

ری است كه رونویسگ ّخِ
َ
"ساده شده"ِی ِنْسَبًة ُمَتأ

بیس َدر نویِسِش 
ْ
طیف و َتل

ْ
ِر َتْخفیف و َتل

َ
َمَحّلِ بْحِث ما ساخته اند، تا به َتْزویرِ َتْبدیِل َعویص و از َرْهگذ

َفْضِل َخطیبی و َمحموِد ُامیدسـاالر ـ، چ: 6، 
ْ
بوال

َ
ق ـ با َهْمکارِی: أ

َ
ِل خاِلقِی ُمْطل بوالقاِسـِم ِفردوسـی، به کوِشـِش: َجال

َ
: شـاهنامه، أ ر

َ
15  . نگ

َمعارِِف ُبُزرِگ ِإسالمی )َمرَکزِ ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسالمی(، 1396هـ.ش.، 8 / 559.
ْ
ِتْهران: َمرَکزِ داِئَرةال

َمعاِرِف ُبزُرِگ ِإْسـالمی َمربوط 
ْ
ق به َمرَکِز داِئرةال ِ

ّ
ِی نُْسـخۀ ُمَتَعل : شـاهنامۀ ِفردوسـی َهْمراه با َخْمسـۀ ِنظامی )چاِپ َعکسـی از رو ر

َ
16  . نگ

َمعارِِف ُبُزرِگ ِإْسالمی، 1379 هـ.ش.، ص 893.
ْ
به َسدۀ 8 هجرِی قََمری(، با ُمَقّدمۀ: دکتر َفْتح اهلِل ُمْجَتبائی، چ: 1، ِتْهران: َمرَکزِ داِئرةال

: ُمْصَطفـٰی جْیحونـی، چ: 2، ِاْصَفهـان: ِاْنِتشـاراِت  یافتـه از 17  . شـاهنامۀ ِفردوسـی، َتْصحیـِح ِاْنِتقـادی، ُمَقّدمـۀ َتْحلیلـی، ُنکته هـاِی نو
ل الّدیـِن  : دکتـر میرَجال یراِیشـی داِنْشـَورانه و نوآییـن از شـاهنامۀ ِفردوسـی، و  : شـاهنامه پژوهی، 1380 هــ.ش.، 4 / 1942، ب 1122؛و
ـزارِِش شـاهنامۀ ِفردوسـی(، دکتـر 

ُ
یراِیـش و گ : نامـۀ باسـتان )و َکـّزازی، چ: 1، ِتْهـران: َنْشـرِ ُتَرْنـگ، 1398 هــ.ش.، 3 / 423، ب 6340؛و

یِن ُکُتِب ُعلوِم ِإْنسانِی داِنْشگاهها )َسْمت( / َمرَکزِ  ل الّدیِن َکّزازی، ج  8، چ: 2 )با ِإْصالحات(، ِتْهران: سازماِن ُمطالعه و َتدو میرَجال
َتحقیق و توسعۀ ُعلوِم ِإْنسانی، 1390 هـ.ش.، ص 271، ب 6341.
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ِی ایشان ُرخ  ِت بْیت، ِگریباِن خویش را از آن ِإْشکاِل َعسیر و ِإْعضاِل َعنیف كه َدر نویِسِش پیِش رو
َ
آن ل

رانی ُمَتَصّرِف، آن َضْبِط ُمْشـِکِل 
َ

می نمـوده اسـت بَرهاَننـد. َدر غْیـرِ ایـن صـوَرت، باَیـد َفرض َكرد: رونویسـگ
ک را از پیِش خویش َبرسـاخته و جاِنشـیِن ُچنین َضْبِط سـادۀ َسرراسـتی َكرده اند. ... پیداسـت كه  ِگرْهنا

ِت »همه َبدره ها سوِی هامون فرست«، َسخت ناُمْحَتَمل می نماَید.
َ
صال

َ
َفرضی است بسیار َبعید، و أ

٭

َتردیـد َنـدارم آقایـاِن دكتـر خاِلقـی و دكتر َخطیبی َدر َتْشـخیِص این َمْعنی كه ِمْصراِع مـورِد َبْحث َبر َمَثلی 
َقدیـم و »داسـتاْنَزد«ی َمْهجـور ِاْشـِتمال داشـته اسـت، ُمصٖیـب انـد. آنچـه ایشـان بـدان َدسـت َنیافته انـد، 
خـوِد »داسـتاْنَزِد« َمذكـور اسـت )و الَبّتـه َحدس هائی َهم كه َدربارۀ ُجزئّیـاِت آن َزده اند َچندان به ِإصاَبت 
َمْقـرون نیسـت(. بی توفیقـِی ایشـان َدر ُوقـوف َبـر آن َمَثـل و صـوَرِت َصحیـِح ُسـَخِن ِفردوسـی، شـاَید از آن 
مـه 

ّ
لیـِف ُمنیـِف َعال

ْ
مثـال و ِحَکـِم فارسـی چونـان َتأ

َ
روسـت كـه »داسـتاْنَزِد« َمذكـور َدر ِكتابهـاِی ُمَتـداَوِل أ

ْی كه َدر خواِنِش َضْبِط ُنسخه ها نیز  ْیه ـ َنیاَمده18، و شاَید از آن رو
َ
كَبرِ ِدْهُخدا ـ ِرْضواُن اهلِل َتعالٰی َعل

َ
َعلی أ

یخِت ُمناِسِب آن »داستاْنَزد« َقدَركی دور افتاده اند. ی َكرده و از ر َسْهل ِانگار

ْختی توضیح ِدَهم.
َ
زیَرم ل

ُ
گ از َبراِی روَشْن ُشَدِن موضوع نا

َنُخست باَید بگوَیم: 

آنچه ایشان »بست« خوانده اند و َدر این بْیِت شاهنامه با »ِفرِست« قافیه ُشده است، َنه »َبست« است و 
یخت  ی و باِی پارسی را به یک ر راِن َقدیم، باِی تاز

َ
َنه »ِبست«. این واژه، »ِپست« است. بیشینۀ رونویسگ

َسـف قاِطبـۀ 
َ ْ
كِتفـا بـه یـک ُنْقطـه ِكتاَبـت می َكرَدنـد، و لـذا »ِپسـت« را نیـز »بسـت« می ِنِوشـَتند. َمَع األ و بـا ِا

، تـا آنجـا كـه َمـن دیـده ام و َبرَرسـیده، َدر َضْبِط این ِمْصـراع، آنجا َهم كه بـه َمْضبوِط  طاِبعـاِن شـاهنامه نیـز
ِتفاتی نموده اند و ِگریباِن خویش را از آن نویِسِش ساده ُشدۀ »همه َبدره ها 

ْ
هی و ِال قَدم َتَوّجُ

َ
َصّح و أ

َ
ُنَسِخ أ

یـده، و بـه جـاِی »ِپسـت«،  ْغز
َ
، َدر ُدُرسـْت خوانَدِن »ِپسـت« ُفرول سـوِی هامـون فرسـت« َرهائـی داده انـد، بـاْز

َهمان »بست« را َضْبط َكرده اند.

»ِپْسـت«، واژۀ شناخته ُشـده ای اسـت. َهـم َدر َمتن هـاِی ُكَهـن بارهـا آَمـده اسـت و َهـم َدر َفرَهْنگ هـا َدرج 
ردیده.

َ
گ

ِلفبائِی 
َ
، 1363 هـ.ش.، 1 / 505 )َدر َردیِف أ میرَکبیر

َ
سۀ ِاْنِتشاراِت أ کَبرِ ِدْهُخدا، چ: 6، ِتْهران: ُمَؤّسَ

َ
مثال و ِحَکم، َعاّلمه َعلی أ

َ
18  . َسْنج: أ

ِلفبائِی »نای«(.
َ
»ِپْست«( و 4 / 1793 و 1794 )َدر َردیِف أ

ر ُمتوِن ِشْعرِی فارسی نیز آَمده است، َدر َمَثلها و ِحکَمتهاِی شادَروان دکتر َرحیِم َعفیفی 
َ
فت َدر دیگ

ُ
یا جاِی این َمَثل که خواهیم گ گو

ِلفبائِی »ِپْست« و »نای« این َمَثل را َندیَدم.
َ
َهم خالی است. َدسِت َکم، َدر آن ِکتاب، َدر َردیِف أ

َسـْنج: َمَثلهـا و ِحکَمتهـا )َدر آثـارِ شـاِعراِن َقـرِن سـُوم تـا یازدُهـِم ِهجـری(، دکتـر َرحیـِم َعفیفـی،  چ: 1، ِتْهـران: ُسـروش )ِاْنِتشـاراِت صـدا و 
سیماِی ُجمهورِی ِإسالمِی ایران(، 1371 هـ.ش.، ص 200 و 740.
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ْنُدِم بوداده، و به قوِل َعَربی َزبانان: "َسویق".  َدر واِقع، و آنسان كه از َتْصریحاِت 
َ
»ِپْست«، َیْعنی: آْرِد جو یا گ

یـان َكـرده  نـدم و جـو و ُنخـوِد آن را بر
َ
َغـت َبرمی آَیـد، َهـر آْردی را »ِپْسـت« گوَینـد ُعموًمـا و آْردی كـه گ

ُ
هـِل ل

َ
أ

باَشند ُخصوًصا. »ِپْست« را گاه با َشَکر می آمیخته و از آن نوعی شیرینی ُدُرست می َكرده اند. نمونۀ راِیِج 
یـان، بیشـَتر بـه نـاِم "قـاووت" )كـه واژه ای ُتركـی اسـت؛ و َدر ِاْصَفهـاِن مـا،  ینـۀ »ِپْسـت« را، مـا ایْنروزگار ِامروز

"( می شناسیم.19 تو ، "ُقّوَ ر
َ

فته می َشَود، و َدر َبعِض َنواحِی دیگ
ُ
"ُقٖوٖیت" گ

ْبیاِن َفراهی نیز نیسـت و ای  ی، الُبد َبعِض ِنصاْب خوانان، این بْیت را ـ كه َدر َهمۀ ُنَسـِخ ِنصاب الّصِ بار
حاقی باَشد ـ َدر یاد داَرند كه:

ْ
َبسا ِإل

ْین َبَو
َ
طیــــــــم بی أ

َ
َیه ُدْنبــــــــۀ قوچان20َیتیــــــــم بی پَدر اســــــــت و ل

ْ
ل

َ
یق ِپْســــــــت ُبَود، أ َســــــــو

ر / َدر داسـتاِن َارَدشـیرِ باَبکان 
َ

واژۀ »ِپْسـت« باز َهم َدر خوِد شـاهنامه آَمده اسـت )َدسـِت َكم: سـه باِر دیگ
بـا ُدخَتـرِ َارَدوان(21؛ َفرهنْگ نویسـاِن شـاهنامه ایـن واژه را می شناَسـند22 و َدر ایـن كـه ِفردوسـی ایـن واژه را 

ماْنَمْندی نیست.23
ُ
می شناخته و به كار می ُبرده است، جاِی گ

ّما َضْبِط ُدُرسِت ِمْصراِع مورِد َبْحِث ما: 
َ
و أ

ْنَوری، چ: 1، 
َ
َپَرستِی: دکتر َحَسِن أ : فَرَهْنِگ ُبزُرِگ ُسَخن، به َسر َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »ِپْست« و »قاووت«؛و

ُ
: ل ر

َ
19  . از َبراِی »ِپْست«، نگ

 : یز ف، َحَسـِن قاضِی َطباَطبائی، چ: 1، َتْبر
َ
ـل : تَْعلیقات و َحواشـی َبر تَجاِرب الّسَ ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1381 هـ.ش.، 2 / 1369؛و

: یادداْشت هاِی شاهنامۀ ِفردوسی ـ با ِإْصالحات  ، 1351 هـ.ش.، ص 71؛و یز َدبّیات و ُعلوِم ِإْنسانِی" َتْبر
َ
ّیۀ داِنْشَکدۀ أ ِاْنِتشاراِت "َنشر

َمعـارِِف ُبـُزرِگ ِإسـالمی )َمرَکـزِ ِپژوِهشـهاِی ایرانـی و 
ْ
ـق ، َبْخـِش ُدُوم و ِسـُوم، چ: 4، ِتْهـران: َمرَکـزِ داِئَرُةال

َ
ِل خاِلقـِی ُمطل و اَفْزوده هـا ـ، َجـال

ِإسالمی(، 1396هـ.ش.، َبْخِش ِسُوم، ص 60.
: قََطـرات َدر َشـرِح  یانـی، 1341 هــ.]ق.[ / 1923م.، ص 8؛و ـد َبدرالّدیـن َفراهـی، ِبرلیـن: شـرَکِت کاو بوَنْصـر ُمَحّمَ

َ
ْبیـان، أ 20  . ِنصـاب الّصِ

: ِکتابُفروشِی صاِبری، 1387 هـ.ق.، ص 51. یز دَحَسِن خوراسگانِی ِاْصَفهانی، َتبر ِنصاب، َعبداهلل بن ُمَحّمَ
کاِدمـِی  : آ ع. نوشـین، ج 7، ُمْسـکو  : یـرِ َنَظـرِ : شـاهنامۀ فردوسـی )َمْتـِن ِانِتقـادی(، َتْصحیـِح َمتـن به ِاهِتمـاِم: م. ن. ُعْثمانـوف، ز ـر

َ
21  . نگ

(، 1968 م.، ص 157، ب 36 و 37 و  ر َدبّیـاِت خـاَو
َ
ـِل آسـیا / ِإدارۀ ِاْنِتشـاراِت »داِنـش«، ُشـعبۀ أ

َ
ُعلـوِم ِاّتِحـاِد شـوَروی )انسـتیتوِی ِمل

یرِ  ـ  ...، ز ـ  ُرسـَتم موسـٰی َعلـی ُافـ  و ـد نـوری ُعْثمانوفـ  و [، بـه َتْصحیـِح و ِاْهِتمـاِم: ُمَحّمَ یراِیـِش ِسـُوِم ]چـاِپ ُمْسـکو : شـاهنامه، و 42؛و
رِشناسـِی ُمْسـکو ـ، 1391 هـ.ش.، 7 / 138 و 139، ب  یب، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـروش ـ با َهْمکارِی: داِنْشـگاِه خاَو : َمْهدِی َقر َنَظرِ
ـق[، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 

َ
یراسـِت ُدُوِم َتصحیـِح خاِلقـِی ُمْطل ـق ]و

َ
ِل خاِلقـِی ُمْطل : شـاهنامه، پیراِیـِش: َجـال 36 و 37 و 42؛و

1393هـ.ش.، 2 / 374، ب 34 و 35 و 40.
ص به: ُمجرِم، ُمَقّدمه و َتْصحیح: دکتر ُمرَتضٰی چرمگِی  ِ

ّ
ِد َکْشمیری ُمَتَخل غاِت قَویم )فَرَهْنِگ شاهنامه(، میرزا ُمَحّمَ

ُ
: ِمْعیاِر ل ر

َ
22  . نگ

: فَرَهْنِگ شـاهنامه، دکتر رِضازاده َشـَفق، به کوِشـش و َتْصحیِح: دکتر  عمرانی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1399هـ.ش.، ص 110؛و
غات، ِاْصِطالحات، نامها 

ُ
: واژه نامۀ شاهنامه )شاِمِل َشرِح ل ی، 1350 هـ.ش.، ص 81؛و

ّ
ُمْصَطفٰی ِشهابی، چ: 2، ِتْهران: َانُجَمِن آثارِ ِمل

: فَرَهْنِگ شـاهنامه، دکتر َعلِی  ، 1386 هـ.ش.، ص 64؛و ز یـزِ َاتاَبکـی، چ: 2، ِتْهـران: َنْشـر و ِپژوِهـِش َفـرزاِن رو و جایهـاِی شـاهنامه(، َپرو
ِل خاِلقِی  : واژه نامۀ شـاهنامه، َجال [ َترَجمه و َنْشـرِ آثارِ ُهَنری »متن«، 1390 هـ.ش.، 1 / 557؛و لیف ]و

ْ
َسـۀ َتأ ِرواقی، چ: 1، ِتْهران: ُمَؤّسَ

له ُهَنری، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1396هـ.ش.، ص 107. ق ، به کوِشِش: فاِطمه ِمهری ـ و ـ گال
َ
ُمطل

23  . می َاْفزاَیم:
یق« َترَجمه َکرده است.  َود ـ به »الّسو ُبْندارِی ِاصَفهانی َهم، »ِپست« را َدر داستاِن َارَدشیرِ باَبکان، ـ آْنسان که ِاْنِتظار می َر

صفهانّی[، 
َ ْ
ُبْندارّی ]األ

ْ
د[ ال َفتح بُن َعلّی ]بِن ُمَحّمَ

ْ
ِفردوسـّی، َترَجَمها َنْثًرا : ]قوام الّدین[ ال

ْ
قاِسـم ال

ْ
بوال

َ
ة: أ : الّشـاهناَمه، َنَظَمَها بالَفارِسـّیَ ر

َ
ِنگ

قاِهَرة: 
ْ
َوّهاب َعّزام، ط: 1، ال

ْ
کتور َعبدال

ُ
ها: الّد

َ
َم ل

َ
یها، و َقّد

َ
َق َعل

َّ
َحَها و َعل  َترَجَمَتَها فی َمواِضع، و َصّحَ

َ
ْکَمل

َ
، و أ فارِسّیِ

ْ
صِل ال

َ ْ
َقاَرَنَها باأل

ة، 1350 و 1351 هـ.ق.، 2 / 50. ّیَ ِمْصر
ْ
ُکُتب ال

ْ
َمْطَبَعة دار ال
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َضْبِط ُدُرسـِت ِمْصراِع مورِد َبْحث، َنه »به گیتی نخورد آن که بر پای بسـت ]/ ِپسـت[« اسـت و َنه »به گیتی 
نخورد آن که بر نای بست ] / ِپست[«. 

ت، این است: 
َ
صیِل آن ل

َ
خواِنِش َصحیح و أ

»بــــــــه گیتی نخورد آن که َزد نای، ِپْســــــــت«. 

ی،  ینِی راز َجلیِل َقزو
ْ
َیعنی: َهرَكس نای َزَند / نْی بَزَند، َنمی تواَند ِپْست )قاووت( بخوَرد؛ یا به َتْعبیرِ َعبدال

َجلیل 
ْ
»ِپْست خورَدن و ناْى َزَدن به َهم راست َنیاَید«24؛ و این، َمَثلی بوده است كه َدر ِكتاِب نَْقِض َعبدال

ر یادگارهاِی ُقَدماِی ما َدرج ُشده و پْیداست كه َنزِد ایشان بغاَیت َمْعروف بوده.
َ

و َبعِض دیگ

ِه ُشما را به َتْعلیقۀ فاِضالنۀ ُاستاِد َانوشه یاد میر َجالل الّدیِن ُحَسْینِی ُارَموی َمْعروف  َدربارۀ این َمَثل، َتَوّجُ
َجلیل )كه دو بار َهم َدر 

ْ
ـریفـ  راِجـع بـه َهمان ِعباَرت ِكتاِب نَْقـِض َعبدال

َ
ُه الّش َس اهلُل ِسـّرَ

َ
ثـ  َقـّد بـه ُمَحـّدِ

ب می ُكَنم:
ْ
ِكتاِب َعزیزِ نَْقض آَمده است(، َجل

گرچه در  ، َمَثلـی مشـهور اسـت كـه در كتـب آن زمـان بسـیار بـه آن تمّثـل می شـده اسـت، ا »عبـارت مذكـور
كتب معروف كه در باب َمَثل تألیف شده است ذكرى از آن به میان نیامده است لیکن چنانکه گفتیم 
فه در آن زمان شواهد صدق مّدعا و استعمال آن به صورت َمَثل دیده می شود. اینك به ذكر 

ّ
در كتب مؤل

یم.  چند مورد كه در نظر است می پرداز

:) ى گفته است در ترجیع بندى )ص 10 دیوان مطبوع او قوامی راز

مــــــــزن""ابروئــــــــی ُپــــــــْر ز خشــــــــم؛ عشــــــــق مبــــــــاز نــــــــاى  ِپْســــــــت؛  ز  ُپــــــــْر  دهنــــــــی 

:) ؛ چاپ تبریز ى گفته است )ص 202 دیوان او انور

، َنَتوانی شــــــــد ُحر ى به ُســــــــرین بر َنَتوانی زد ناى«»داغ دار  ، بر ى به دهان  ِپْســــــــت دار

خاقانی گفته )ص 238 چاپ عبد الّرسولی، و ص 103 ج 1 چاپ بمبئی(:

جز که آب گرم ِپســــــــتی نگذرد از ناِى من«»اشك چشمم در دهان افتد گه افطار از آنك 

در معـارف بهاءالّدیـن محّمـد والـد جالل الّدیـن محّمـد مولـوى آمـده اسـت )ص 341 نسـخۀ چاپـی بـه 
:) تصحیح بدیع الّزمان فروزانفر

ى مها و هــــــــم ناى زنی  ِپْســــــــت خور نیکــــــــو نبــــــــود دو دم به یك جــــــــاى زنی""هم 

ینِی رازی،  شید َعبدالَجلیِل َقزو بوالّرَ
َ
24  . نَْقض ـ َمعروف به: َبعض َمثاِلِب الّنَواِصب فی نَقِض "َبعِض فَضاِئِح الّرَواِفض" ـ، َنصیرالّدین أ

ی، 1358 هـ.ش.، ص 184 و 558.
ّ
ِث ُارَموی، ِتْهران: َاْنُجَمِن آثارِ ِمل ل الّدیِن ُمَحّدِ به َتْصحیِح: میرَجال
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و نیـز در آن كتـاب در ص 337 ایـن بیـت بـار دیگـر نقـل شـده اسـت لیکـن در آنجـا بـه جـاى »پسـت«، 
»پسـته« ذكر شـده اسـت، و بدیهی اسـت كه آن غلط اسـت؛ چنانکه بیت مذكور در مورد اّول از معارف 
ى رومـی غلـط چـاپ كرده انـد زیـرا در رباعّیـات مذكـور آن را چنین 

ّ
بهاءالّدیـن محّمـد را در رباعّیـات مـال
آورده اند )ص 367 چاپ استانبول(:

زنی"چون مســــــــت شــــــــوى قرابه بر پــــــــاى زنی راى  یشــــــــتن  خو جــــــــان  دشــــــــمن  با 

نــــــــاى زنی  ى مهــــــــا و هم  بــــــــاده خور این حرص مکن که هــــــــر دو یکجاى زنی«هم 

ى نسخۀ بریتش  میوزیوم موّرخ 11 ـ 807 ...  مرحوم مجتبٰی میُنوى از مجموعۀ فارسی و عربی كشکول وار
َمَثِل مذكور را چنین نقل كرده است:

زنــــــــی  نبــــــــود دو دم بیکجــــــــاى  ى بتا و هم نــــــــاى زنی""نیکــــــــو  هم ِپْســــــــت خــــــــور

خوشبختانه عربِی این َمَثل را نیز قبل از این بیت در مجموعۀ نامبرده به این صورت آورده است:

َقــــــــَرٍن  فــــــــي  اثنتــــــــان  یتأّتــــــــی  ""ال  مزمــــــــار نقــــــــر  و  یق  ســــــــو ســــــــّف 

و ایـن دو بیـت را هنـگام تصحیـح دیـوان قوامـی بسـالهاى 1373- 1374 هجـرى قمـرى از یادداشـتهاى 
مرحوم مینوى كه دیوان مزبور را نیز از اّول تا به آخر با آن مرحوم مقابله می كردم نقل نموده ام. 

پس بخوبی روشن شد كه عبارت مذكور َمَثل است.«25.

ِی این َمْعنی بیراه َنخواَهد بود كه:  یادآور

واه آَورده اند، شـاِهِد ِاسـِتْعماِل آن َمَثِل مورِد َبْحث نیسـت، 
ُ
ث از خاقانـی گ آن بْیـت كـه ُاسـتاِد َفقیـد ُمَحـّدِ

 َسراَیندۀ ُسَخْن َسنِج َشروان را، َدر ِإْنشاِی آن بْیت، از این َمَثل و َزباْنَزدِی آن َنزِد َمرُدمان نیز 
ْ

لیک بِاْحِتمال
شوده است26؛ َبْل 

ُ
یادی َدر خاِطر بوده و با َهْمِنشین ساخَتِن "ِپْست" و "نای"، باِب َتداعِی َمَثِل َمْزبور را گ

ی، 1358 هـ.ش.،1 / 383 و 384.
ّ
ث(، چ: 1، ِتْهران: َاْنُجَمِن آثارِ ِمل ل الّدیِن ُحَسْینِی ُارَموی )ُمَحّدِ 25  . تَْعلیقاِت نَْقض، میر َجال

فَتنی است:
ُ
یق« گ بارۀ آن َتْعبیرِ »سّف سو َدر

یژه داشـته  ٰی أْشـَیاَء ُمْخَتِلَفٍة« و
َ
ـْرِب َعل ْکِل َوالّشُ

َ ْ
بّیَة، َدر َفْصلی که به »َتْقِسـیِم األ َعَر

ْ
َغة و ِسـّر ال

ُ ّ
َثعاِلبِی نیشـابوری َدر کتاِب َارْجدارِ ِفْقه الل

َید: است، گو
َواَء، َحَسا الَمَرَقَة«.

َ
 الّد

َ
َخذ

َ
یَق، أ ِو  الّسَ

ّ
ِعَق الَعَسَل، َجَرَع الَماَء، َسَف

َ
وَذَج، ل

ُ
َعاَم، َسَرَط الَفال َع الّطَ

َ
»َبل

ـد، ُمراَجَعـة:  کتـور فاِئـز ُمَحّمَ
ُ

عاِلبـّی، َتحقیـق: الّد ـد بـن ِإسـماعیل[ الّثَ َمِلـك بـن ُمَحّمَ
ْ
بوَمْنصـور ]َعبدال

َ
ـة، أ بّیَ َعَر

ْ
َغـة و ِسـّرِ ال

ُ ّ
) کتـاب ِفْقـِه الل

بّی، 1416 هـ.ق.، ص 164(. َعَر
ْ
ِکتاب ال

ْ
کتور ِإمیل َیعقوب، ط: 2، َبْیروت: دار ال

ُ
الّد

26  . می َافزاَیم:
، از این َقرار است: د ضیاُءالّدیِن َسّجادی از دیواِن او َضْبِط بْیِت خاقانی، َدر َتْصحیِح َرواْنشاد دکتر َسّیِ

ِه ِإفطار ازآنك 
َ
گ نــــــــاِى َمنَاشــــــــِك چشــــــــمم َدر َدهان افَتد  بر  َرد 

َ
ذ

ْ
َنگ رم چیــــــــزی 

َ
گ آِب  کــــــــه  ُجز 

، 1393 هـ.ش.، ص 322(. ّوار د ضیاُءالّدیِن َسّجادی، چ: 11، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َز )دیواِن خاقانِی َشروانی، به کوِشِش: دکتر َسّیِ
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شـوَدِن باِب َتداعِی َمَثِل یادُشـده، 
ُ
گویا ُسَخْنسـاالِر َشـروان را بدین َهْمِنشـین سـاخَتِن "ِپْسـت" و "نای" و گ

ِعراقَْین27 و هم َدر 
ْ
رِف تُْحَفة ال

َ
فته، َهم َدر َمثَنوِی شگ

ُ
ِاْهِتمامی َبلیغ بوده است؛ چه، َافزون َبر بْیِت پیشگ

َتضاعیِف ُمْنَشآِت خویش28، باز َهمین كار را َكرده است.  

ث ـ آْنسـان كـه خـود َفرمـود ـ َدر دیـواِن قوامـی َهـم بـه َتحقیـق َدر ایـن َمَثـِل ُكَهْنسـال َپرداختـه  ُاسـتاد ُمَحـّدِ
است.29

٭

ردیم به صوَرِت َصحیِح ِمْصراِع ِفردوسی )آْنسان كه ما پیْشِنهاد می ُكنیم(: 
َ
بازگ

»به گیتی َنخوْرد آن که َزْد ناْی، ِپْست«.

 َتر از 
ْ

نگاَرنـدۀ ایـن َسـطرها، َنُخسـت، بـا همـۀ ُمناَسـَبتی كه َدر میـان می دید، َدر بـاِب این پیْشـِنهاد، دوِدل
ماْنَمْندی َرهانید و این پیْشِنهاد 

ُ
آن بود كه بآسانی َسزاِی َدرانداْخَتَنش بیاَبد. آنچه َمرا یکِدله َكرد و از گ

، ُمراجعه به َضْبِط  ت َبرَكشـانید، َدر آغاز ت و َمْقبولّیَ را َدر دیـدۀ راِقـم از پایـگاِه "َحـدِس خـام" بـه ُرْتبۀ قاِبلّیَ
ِكتابخانـۀ َشـرقی واَبسـته بـه داِنْشـگاِه  ـق اسـت بـه  ِ

ّ
كـه ُمَتَعل شـاهنامه بـود  آن َدسْتِنِوْشـِت ِنسـَبًة نویافتـۀ 

ییـد می ُكَنـد. سـَپْس َتر ُمَتَوّجـْه ُشـَدم دو َدسْتِنِوْشـت از 
ْ
َسـْن ژوِزِف بْیـروت و بروَشـنی َهمیـن َحـدِس َمـرا َتأ

رسانی هاِی َدسْتِنِوْشت هاِی 
َ
زاِرِش ِدگ

ُ
َدسْتِنِوْشت هاِی مورِد ِاسِتفاده َدر چاِپ ُمْسکو نیز بنا َبر آنچه َدر گ

این چاپ آَمده است، َهمین َضْبط را ُپشتیبانی می ُكَنند.

رده اند: »جز به آب گرم پستی«. ( آَو ِت ُدُوم، به َنْقل از َچند ُنسخه )َبعًضا ُکْهنه و ُجْملگی ُمْعَتَبر
َ
َدر َهمان َتْصحیح، َدر حاشیۀ ل

صیِل ِشْعرِ خاقانی، َهمین است که َدر این ُنَسخ درج ُشده َولی طاِبِع دیوان آن را به حاشیه ُبرده است.
َ
مان می ُکَنم که َضْبِط أ

ُ
گ

یـش َنظیـرِ َهمین َضْبِط ُمختـارِ ما را ِاْختیار َکرده اند: »َاشـِك َچشـَمم َدر َدهان  یراسـِت خو ل الّدیـِن َکـّزازی نیـز َدر و ُاسـتاد دکتـر میـر َجال
ل الّدیِن َکّزازی، چ:  یراسـتۀ: دکتر میر َجال :  دیواِن خاقانی، و ر

َ
َرد از ناِى َمن«. نگ

َ
ذ

ْ
رم، ِپْسـتی َنگ

َ
، به آِب گ ؛ ازآْنْك / ُجز ِه ِإْفطار

َ
افَتد، گ

زاِرِش ُدشـواریهاِی دیواِن خاقانی )بْیتها و َتعبیرهاِی پیچیده، واژه شناسـی، 
ُ
: گ ، 1375 هـ.ش.، 1 / 478، ب 25؛و 1، ِتْهران: َنْشـرِ َمرَکز

، 1389 هـ.ش.، ص 491.  یراسِت ُدُوم، چ: 6، ِتْهران: َنْشرِ َمرَکز ل الّدیِن َکّزازی، و َدبی و ُهَنری(، دکتر میر َجال
َ
ُنکته هاِی أ

: تُْحَفُة الِعراقَْین )َخْتم الَغراِیب(، خاقانِی َشروانی، به کوِشِش: َعلِی َصَفرِی آْق َقلعه، چ:1، ِتْهران: َمرَکزِ ِپژوِهشِی میراِث َمکتوب،  ر
َ
27  . نگ

رِد َدلَقش / ُجز ِپست َنُجسته ناِی َحلَقش«(
َ
1387 هـ.ش.، ص 197، ب 2372 ): »ُجز َاشک َنُشسته گ

ِد روَشن، چ: 2، ِتْهران: ِکتاِب َفرزان، 1362  ْفَضل الّدین َبدیل بِن َعلّیِ خاقانی، به َتْصحیح و َتْحشَیۀ: ُمَحّمَ
َ
: ُمْنَشآِت خاقانی، أ ر

َ
28  . نگ

ْیک داشَتن«(. ّبَ
َ
َبک را طاَقِت ل

َ
ِت ِپْست خورَدن، َنه ل ق را ُقّوَ

ْ
هـ.ش.، ص 109 ): »َنه ناِی َحل

َیم: ِاسِتْطرًدا می گو
ْبک« َیعنی: 

َ
ْبک« است، و »ل

َ
رِ »ل

َ
َبک«، در جاِی خود، َتداعٖی گ

َ
َبک« را با »ِپْست« نوعی پیَوْنِد ِإیهامی َهست؛ و این، از آنجاست که »ل

َ
»ل

یـِم َصفٖی پوری، ُمَقّدمـه، َتْصحیح،  َکر
ْ
حیـم بِن َعْبدال َعـَرب، َعْبدالّرَ

ْ
غـاِت ال

ُ
رَب فـی ل

َ ْ
بیـن و ُجـز آن« ) ُمْنَتَهـی األ

َ
»آمیختـِن ِپْسـت بـا َانگ

َتْعلیقات و َفهارِس: دکتر َعلیرِضا حاجیاْن نژاد، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1397 هـ.ش.، 4 / 2856(.
ر می داَنم ُسَخنَوری ُسَخْن ِشناس چون خاقانِی َشروانی، این ُمناَسَبت را به َچْشْم َنَکرده بوده باَشد.   دو

ث، چ:1،  ل الّدیـِن ُحَسـْینِی ُارَمـوی َمْعـروف بـه ُمَحـّدِ ی، بـه َتْصحیـح و ِاْهِتمـاِم: میـر َجال ـَعراء َبدرالّدیـِن قوامـِی راز
ُ

29  . دیـواِن َشَرف الّش
ِتْهران، 1334هـ. ش. / 1374هـ.ق.، ص 185 و 186.

ردیده است و آنچه َدر تَعلیقاِت نَقض نوشته ُشده است، ُمْخَتَصْر َتفاُوتی َهست، 
َ
َدر میاِن آنچه َدر یادداشت هاِی دیواِن قوامی َدرج گ

َیْنده از ُمراجعه به دیواِن قوامی بی نیاز نیست. نَدن، جو
َ
 وارِ َمْحفوظ َدر ل

ْ
صاِت آن َمْجموَعۀ َکْشکول

َ
و خاّصه َدر باِب ُمَشّخ
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روَشْن َتر و بَشرْح َتر بگوَیم: 

رسانِی َدسْتِنِوْشت ها َدر ویراسِت َنُخسِت چاِپ ُمْسکو30 و ویراسِت ِسُوِم چاِپ 
َ
زاِرِش ِدگ

ُ
ِبنا َبر آنچه َدر گ

ِخ  ْسَبق و ُكنونی )ُمَوّرَ
َ
بورِگ أ تِی ِلنیْن ِگراِد سـاِبق / سـْن ِپِطرْز

َ
ُمْسـکو31 آَمده اسـت، َدسْتِنِوْشـِت ِكتابخانۀ دول

ِخ  ْسَبق و ُكنونی )ُمَوّرَ
َ
733 هـ.ق.( و َدسْتِنِوْشـِت انسـتیتو خاَورشناسـِی ِلنیْن ِگراِد سـاِبق / سْن ِپِطرزبورِگ أ

849 هـ.ق.( به جاِی »َبر«، »زد« َضْبط َكرده اند. 

 ، ق32 آَمده اسـت نیز
َ
رسـانِی َدسْتِنِوْشـت ها َدر ویراسـِت ُدُوِم چـاِپ خاِلقـِی ُمْطل

َ
ـزاِرِش ِدگ

ُ
ِبنـا َبـر آنچـه َدر گ

َدسْتِنِوْشـِت ِكتابخانۀ داِنْشـگاِه َسـْن ژوِزِف َبْیروت ـ كه َدسْتِنِوْشـتی اسـت بسـیار ُمِهّم و ُكْهنه و باَارج ولی 
یخ ـ به جاِی »َبر«، »زد« َضْبط َكرده  است. بی تار

کـه َزد نـاْی، ِپْسـت«، َنـه َتصحیـِح قیاسـی و  گیتـی َنخـوْرد آن  سـاس، َضْبـِط پیْشـِنهادِی مـا: »بـه 
َ
َبـر ایـن أ

ِاسِتْحسـانی و َحدسـی، كـه ُمسـَتَند بـه )َدسـِت َكـم( سـه َدسْتِنِوْشـت از ُنَسـِخ َقدیـِم شـاهنامه ِی ِفردوسـی 
ِخ 733ِی  ْعٖنـی: َدسْتِنِوْشـِت َسـْن ژوِزف و َدسْتِنِوْشـِت ُمـَوّرَ

َ
، أ اسـت كـه دو ُنسـخه از ایـن سـه ُنسـخه نیـز

َصّحِ ُنَسِخ َخّطِی شاهنامه ِی ِفردوسی به ُشمار می َرَوند.
َ
ِلنیْن ِگراد، از أ

ــِت  ــِت َنُخسـ ــزاِرِش ویراسـ ـ
ُ
ــر گ ــا َبـ ــاهنامه را ِبنـ ــت هاِی شـ ــانی هاِی َدسْتِنِوْشـ رسـ

َ
ــه ِدگ ــت كـ ــرِ َنُخسـ َدر َنَظـ

ــود:  ــان َنبـ َثـــری از نویِســـِش »زد« َدر میـ
َ
ــه أ ــیَدم، الَبّتـ ــَدم و َبرمی َرسـ ـــق می دیـ

َ
ــِی ُمطل ــر خالقـ ــِح دكتـ َتْصحیـ

ــرَدد و  ـ
َ
ــر بازمی گ خیـ

َ
ــالهاِی أ ــْن َكشـــِف آن بـــه سـ ــه از ُبـ ــْن ژوِزف )كـ ... َدسْتِنِوْشـــِت ِكتابخانـــۀ داِنْشـــگاِه َسـ

نـــد َنداشـــته اســـت(، َدر ویراســـِت َنُخســـِت 
َ
هـــِل َفرَهْنـــگ آوازه ای ُبل

َ
پیـــش از ســـاِل 1386 هــــ.ش. َدر میـــاِن أ

ِخ 733ِی ِلنیْن ِگـــراد، َدر ُشـــماِر  خاِلقـــی َدر ســـازوارۀ ِاْنِتقـــادی َدخیـــل َنبـــوده  اســـت. ... َدسْتِنِوْشـــِت ُمـــَوّرَ
ُنَســـِخ َمْبنـــاِی َتحقیـــق و َتْصحیـــِح خاِلقـــی بـــوده اســـت لیـــک پْیداســـت كـــه َحّتـــٰی َدر ایـــن بْیـــِت مـــورِد 
ِخ  ی َكرده انـــد33. ... َدر بـــاِب َضْبـــِط َدسْتِنِوْشـــِت ُمـــَوّرَ ـــزاِرِش َضْبـــِط آن َســـْهل ِاْنگار

ُ
، َدر گ ُمداّقـــۀ ویـــژه نیـــز

َیـــد و ســـازوارۀ چـــاِپ خاِلقـــی چیـــزِ  گـــزاِرِش ُنســـخه َبَدل هاِی چـــاِپ ُمْســـکو چیـــزی می گو 849 نیـــز 
؛ و َمـــن َبعیـــد َنمی داَنـــم َخطـــا از ســـازوارۀ چـــاِپ خاِلقـــی باَشـــد؛ چـــه، َدر بـــاِب َهمیـــن بْیـــت بـــاز َهـــم  ـــر

َ
دیگ

ی و نابســـامانی دیـــده ام. از ســـازوارۀ چـــاِپ خاِلقـــی َســـْهل انگار

کاِدمِی ُعلوِم  : آ ، ج 8، ُمْسـکو ع. آَذر  : یرِ َنَظـرِ : شـاهنامۀ ِفردوسـی )َمتـِن ِانِتقـادی(، َتْصحیـِح َمتـن به ِاهِتمـاِم: ُرسـتَم َعلی یف، ز ـر
َ
30  . نگ

(، 1970 م.، ص 382، هاِمش. ر َدبّیاِت خاَو
َ
رشناسی / ِإدارۀ ِاْنِتشاراِت »داِنش«، ُشْعبۀ أ ِاّتِحاِد شوَروی )انستیتوِی خاَو

یرِ  د نوری ُعْثمانوف ـ و ـ ُرسـَتم موسـٰی َعلی ُاف ـ و ـ ...، ز [، به َتْصحیِح و ِاْهِتماِم: ُمَحّمَ یراِیِش ِسـُوِم ]چاِپ ُمْسـکو : شـاهنامه، و ر
َ
31  . نگ

رِشناسِی ُمْسکو ـ، 1391 هـ.ش.، 8 / 615. یب، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسروش ـ با َهْمکارِی: داِنْشگاِه خاَو : َمْهدِی َقر َنَظرِ
ق[، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1393هـ.ش.، 

َ
یراسِت ُدُوِم َتصحیِح خاِلقِی ُمْطل ق ]و

َ
ِل خاِلقِی ُمْطل : شاهنامه، پیراِیِش: َجال ر

َ
32  . نگ

.1156 / 2
یراسِت  ق ]و

َ
ِل خاِلقِی ُمْطل : شاهنامه، پیراِیِش: َجال ر

َ
یراسِت ُدُوِم َتْصحیِح خاِلقی َهم َتکرار ُشده است. نگ 33  . این َسْهل ِاْنگاری، َدر و

ق[، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1393هـ.ش.، 2 / 1156.
َ
ُدُوِم َتصحیِح خاِلقِی ُمْطل
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از راِه ِاسِتْطراد َعرض می ُكَنم:

از ُبــن، َعلٰی َرغــِم آنچــه اینجــا و آنجــا َدر بــاِب َمحاِســِن ُنســخه َبَدل هاِی َفــراواِن چــاِپ دكتــر خاِلقــِی 
رســانی هاِی َدسْتِنِوْشــت ها می شــنویم )و 

َ
ــق و زحمــاِت َمْصــروف َدر َتْنظیــِم ایــن ســیاهۀ َانبــوه از ِدگ

َ
ُمطل

 هاِی 
ْ

ــخه َبَدل ــم َدر ُنس ــط َه
ْ
ــزِش و َخل ْغ

َ
ــی و ل ــت(، ُافتادگ ــت و َسزاس ــز بجاس ــی از آن نی ــِش ُمْعَتناِبه َبخ

كــه َدر یادداشــت هاِی  كِی َفراوانــِی  ــراِت ِإصالحــی و ِاْســِتدرا
ُ

َكــم نیســت. تذّك َتْصحیــِح دكتــر خاِلقــی 
و  اســت  آَمــده  ایشــان  َتْصحیــِح  ِاْنِتقــادِی  ســازوارۀ  َدربــارۀ  خاِلقــی  دكتــر  آقــاِی  خــوِد  شــاهنامه ِی 
ــر و  ــد ســازوارۀ ِاْنِتقــادِی ُپ ــاره34، نشــان می ِدَه ــر شــاهنامه ِپژوهان َدر ایــن ب

َ
یادداشــت هاِی ِاْنِتقــادِی دیگ

پیمــاِن شــاهنامه ِی ویراســتۀ دكتــر خاِلقــی، بــا همــۀ َارْزَمْندی هــاِی بیُشــماَرش، َهمــواره بایــد بــا ِاحتیــاط 
َكــم َدر َبحْث هــاِی َدقیــِق متْن شــناختی، هیچــگاه مــا را از  مــورِد ِاســِتفاده و ِاســِتناد َقــرار بگیــَرد و َدســِت 
ــی،  ــر خاِلق ــاِی دكت ــد. ... ای كاش آق رداَن

َ
ــاز َنمی گ ــی بی نی

ّ
ــی بُکل ــخه هاِی َخّط ــوِد ُنس ــرِ خ ــِی َتْصوی بین باْز

شــاده ِدلی، َزمینــۀ ِإْصــالح و باْزویرایــِی َسرتاَســرِی ســازوارۀ ِاْنِتقــادِی َمْبســوطی را كــه َاز َبــراِی شــاهنامه 
ُ
بــا گ

َنْقــِد ُعمــر و جوانــی َمصــروف  و  َدر ســاماْنِدهِی آن خوِن ِدل هــا خــورده   َترتیــب داده و بی َشــک خــود 
داشــته اند َفراَهــم می آَورَدنــد تــا َتکیــه گاِه ُاســتوارَتری َاز َبــراِی ِپژوَهنــدگاِن سَپســین حاِصــل آَیــد؛ چــه، 
ــِش ایشــان، َهمیــن ســازوارۀ ِاْنِتقــادِی َمْبســوط اســت  ــد یکــی از ُمِهْم تریــن ِامتیــازاِت ِپژوِه بــی هیــچ َتردی
بینــِی دوبــارۀ ُنَســِخ َخّطــی و َصــرِف َوقــت و َســرمایۀ بیشــَتر  ــران را از باْز

َ
كــه َهرچــه َدقیْق َتــر باشــد، دیگ

ی، بــه َمرِجعــی ُمْعَتَبــر و  َكــرد، و َدر صــوَرِت ِبْهســاز پیمایــِی ایــن راِه دور و دراز بی نیازَتــر خواَهــد  َدر باْز
ــاد!35 ــدون ب ــد. ... ای ــد ُش ــَدل خواَه ــین َب ــاِت سَپس ــۀ َتحقیق ــراِی َهم ــد َاز َب ــالوده اِی ُمْعَتَم ش

بَیْفزاَیم:

ْعٖنی: َدسْتِنِوْشِت 
َ
َصّحِ ُنَسِخ شاهنامه به ُشمار می َرَوْند، أ

َ
كر كه از أ ِ

ّ
خیرالذ

َ
َتْصویرِ آن دو َدسْتِنِوشِت ُمِهّمِ أ

یِخ ِاْسِتْنسـاِخ آن را َدر ُحدوِد سـاِل 700 ِهْجرِی َقَمری َبرآَورد َكرده اند و  داِنْشـگاِه َسـْن ژوِزِف بْیروت )كه تار
ِخ 733ِی ِلنیْن ِگراد، بَحْمِد اهلل َدر ِاْختیاِر َمن َهسـت.  ُنسـخۀ بسـیار ِكراَمندی اسـت(، و َدستِنِوْشـِت ُمَوّرَ

ریسَتم. 
َ

ْی خود به این َهردو َدسْتِنِوْشِت ُفروِنگ زیْن رو

یًحا واِضًحا نوشـته ُشـده اسـت: »بکیتی نخورد انک زد نای پست«  َدر َدستِنِوْشـِت َسـْن ژوِزِف بْیروت، َصر

[ َترَجمه و َنْشرِ آثارِ ُهَنری »متن«، 1390 هـ.ش.،  لیف ]و
ْ
َسۀ َتأ : فَرَهنِگ شاهنامه، دکتر َعلِی ِرواقی، چ: 1، ِتْهران: ُمَؤّسَ ر

َ
34  . نمونه را، نگ

(، به کوِشـِش:  سـاِس َدسـْتنویِس َسـْن ژوِزفـ  َبْیروتـ 
َ
ـزاِرش و ویراِیـِش شـاهنامه َبر أ

ُ
: نامـۀ ُخسـَروان )گ ؛و ـ  َهفتـاد و چهـار 1 / َهفتـاد و دو

ِد طاِهرِی ُمباَرکه، َدْفَترِ یُکم: دیباچۀ شاهنامه، چ: 1، ِتْهران: آرادِکتاب، 1392 هـ.ش.، صص 21 ـ 27. ُغالم ُمَحّمَ
کید می ُکَنم:

ْ
35  . باز َتأ

ـ  َعْنـه  اهلُل  َعَفـا  ـ  ایـن داِنش آمـوز  ِبِپْنـداَرد  و  ُکَنـد  ِاْسِتْشـمام  َقدرناِشناسـی  و  ناِسپاسـی  بـوِی  ُسـَخناِن داعـی  ایـن  از  َکسـی  کـه  آن  َمبـاد 
شوْخ َچْشـمانه َزَحمـاِت طاَقْت َفرسـاِی آقـاِی دکتـر خاِلقـی را َدر َتْحصیـل و ُمقابلـۀ ُنَسـخ و َترتیـِب سـازوارۀ ِاْنِتقادیـ  که براسـتی کاری 
َرِت ِبْهسازِی  ْغزِش ها و َضرو

َ
! ... ُسَخن َدر بایائِی ُزداِیِش ل بای ـ خوار داشته است و َسْهل ِاْنگاشته. ... حاَش هلِلّٰ است ُعْمرکاه و تاْب ُر

، َثَمری َسزاوارَتر داشته باَشد. یرِ کارِ ُبُزرگی است که صوَرت ِگرِفته، تا آن کوِشش هاِی َقْدرِنهاَدنِی سالیاِن بسیار ز
ُ
گ نا
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بـا َهـر سـه ُنقطـۀ َحـرِف َنُخسـِت »پسـت«. ... این َدر حالی اسـت كه َدر ویراسـِت ُدُوِم چـاِپ دكتر خاِلقِی 
ـزاِرش َكرده اند: »زد 

ُ
یـده ای از دگرنوشـت ها"، َضْبـِط ُنسـخۀ َسـْن ژوِزف را ُچنیـن گ ـق36، َدر َبْخـِش "برگز

َ
ُمْطل

واهِی آن "ِنشاِن ُپرِسش" كه َدر میاِن َكمانکان 
ُ
نای بست )؟(«. ... َدر واِقع آقاِی دكتر خاِلقی َنه َتنها ـ به گ

مینی 
َ
ِنهاده انـدـ  بـه ُمفـاد و َمْفهـوِم َضْبِط َدستِنِوْشـِت َسـْن ژوِزف راهی َنُبرده اند، َحّتـٰی "ِحکاَیِت" َدقیق و أ

َكمـاِل ُوضـوح خوانـده  َهـم از آن بـه َدسـت َنداده انـد. ... سـه ُنقطـۀ »پ«، َدر َدستِنِوْشـِت َسـْن ژوِزف، بـه 
رداِن ایـن َدستِنِوْشـِت ُپـرَارج َهـم َدر َدسـْتَرِس َهَمـگان َهسـت؛ و َهركه 

َ
می َشـَود. ... خوْشـَبختانه ُنْسـخه َبرگ

ریست.37 
َ

خواَهد خود بدان َدر َتواَند نگ

ریسـَتم، ِمْصـراِع مـورِد َنَظر 
َ

ِخ 733ِی ِلنیْن ِگـراد َهـم كـه مْن َبنـده بـه َتْصویـرِ آن نیـز ُفروِنگ َدر َدسْتِنِوْشـِت ُمـَوّرَ
حاِن چاِپ ُمْسـکو از  زاِرِش ُمَصّحِ

ُ
ُچنین نوشـته ُشـده اسـت: »بکیتی نخورد انک زد نای بسـت«. ... َپس گ

ق، ناُدُرست و ناَدقیق.
َ
زارِش دكتر خاِلقِی ُمطل

ُ
این ُنسخه، ُدُرست است و ُمْعَتَمد، و گ

ِخ 849 )َمحفوظ َدر ِلنیْن ِگراِد ساِبق( را َدر َدست َنداشَتم تا از َبراِی  َاْفسوس كه َتصویرِ آن َدسْتِنِوْشِت ُمَوّرَ
فته اند ـ »... زد پای بست« داَرد یا َنه.

ُ
َرم و ببیَنم آیا آن ُنسخه َهم ـ ُچنان كه گ

َ
ت خود بدان فرونگ یِد َتَثّبُ َمز

فته، 
ُ

ییـِد َدسْتِنِوْشـت هاِی ُكَهـن و ُمْعَتَبـرِ پیْشـگ
ْ
ّیِ حـال، بـا ایـن َتفاصیـل كـه َمْعـروض افتـاد و بـا َتأ

َ
َعلـٰی أ

ـر َسـرِ سـوَزنی َتردیـد َنـداَرم كـه َضْبـِط َصحیِح ِمْصراِع شـاهنامه، َهمان »بـه گیتی َنخوْرد آن کـه َزد ناْی، 
َ

دیگ
شـت؛ و ایـن، َیعنـی َهمـان »ِپْسـت خـورَدن و نـاْى َزَدن بـه َهـم راسـت َنیاَیـد«38؛ و بـه 

َ
ذ

ُ
ِپْسـت« اسـت كـه گ

كسی كه در دهان آرد دارد، نمی تواند نی بنوازد"39. ی، " ِعباَرتی امروز

َمْقصوِد َبْهراِم چوبینه از َبیاِن این َمَثل َدر َپیامی كه به َپرموده )/ پژموده( می ِفرِسَتد، بظاِهْر آَنست كه: 

خواِه تو ُمْنَجر َنخواَهد ُشـد؛ أوضاَعت 
ْ
بـا ایـن حـال و روز آنچـه تـو می ُكنی بی َنتیجه اسـت و بـه َنتیجۀ ِدل

ق[، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1393هـ.ش.، 
َ
یراسِت ُدُوِم َتصحیِح خاِلقِی ُمْطل ق ]و

َ
ِل خاِلقِی ُمْطل : شاهنامه، پیراِیِش: َجال ر

َ
36  . نگ

.1156 / 2
واِیِل َسـدۀ َهْشـُتِم ]/ 

َ
واِخرِ َسـدۀ َهْفُتم و أ

َ
ردان از روِی ُنسـخۀ ِکتاَبِت أ

َ
قاِسـِم ِفردوسـی، ُنسـخه َبرگ

ْ
بوال

َ
: شـاهنامه، ُسـرودۀ: َحکیم أ ر

َ
37  . نگ

زِِف بْیروت، ُشـمارۀ NC.43(، به کوِشـِش: ایَرِج َاْفشـار ـ  ِکتاْبخانۀ َشـرقی، واَبسـته به داِنْشـگاِه َسـْن ژو ُحدوِد سـاِل 700[ ِهْجرِی َقَمری )
ـق، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت َطالیـه، 1389 هـ.ش.، 

َ
ِل خاِلقـِی ُمْطل : جـال ِلبـِی کاشـانی، بـا ُمَقّدمـه ای از ـ  نـادرِ ُمّطَ ـ  و ـ  َمحمـوِد ُامیدسـاالر و

.)425b( 864 ص
ی، 1358 هـ.ش.، ص 184 و 558.

ّ
ِث ُارَموی، ِتْهران: َاْنُجَمِن آثارِ ِمل 38  . نَْقض، َتْصحیِح ُمَحّدِ

ساِس تَصحیِح اُستاِد فَقید دکتر میرَجالل الّدیِن 
َ
ینی )زنده َدر 560 ِهجرِی قََمری( َبر أ ِی قَزو َجلیِل راز

ْ
39  . بازِنگاشِت »نَقِض« َعبدال

می و ِپژوِهْش هاِی آزاِد 
ْ
رمارودی، َتهّیه ُکَننده: َمرَکزِ َهماِیْش هاِی ِعل

َ
د َعلِی موَسوِی گ ِث اُرَموی )1283ـ  1358 هـ.ش.(، دکتر َسِیّ ُمَحّدِ

َحدیث،  1396 هـ.ش.، ص 197.
ْ
َحدیث، چ: 1، ُقم: سازماِن چاپ و َنْشرِ دارال

ْ
دارال

زین َکرده اند؛ 
ُ
ر جاْیگ

َ
یسی، این َمَثل را با َمَثِل دیگ یر و بازنو رِ َهمین بازِنگاشت )ص 582(، َدر َمقاِم َتحر

َ
رمارودی َدر جاِی دیگ

َ
ُاستاد گ

ُیراَجع.
ْ
َفل

: تُْحَفـُة الِعراقَْیـن )َخْتـم الَغراِیـب(، خاقانـِی َشـروانی، به کوِشـِش: َعلـِی َصَفـرِی آْق َقلعـه، چ:1،  ـر
َ
از َبـراِی توضیـِح َمْعنـاِی ایـن َمَثـل، نیـز نگ

ِتْهران: َمرَکزِ ِپژوِهشِی میراِث َمکتوب، 1387 هـ.ش.، ص 674.
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:( بـا أوضاعی که پیدا ُشـده 
ً

خـواه داشـته باشـی؛ )یـا ِاْحِتمـاال
ْ
ـِع َرسـیَدن بـه َنتیجـۀ ِدل

ُ
ی نیسـت كـه َتَوّق طـور

است، دیگر ِاْحِتماِل ِاْسِتْمتاِع تو از آن َذخاِئر و َگنجها ُمْنَتفی است، َهمان طور که ناْی َزَدن و ِپْست خورَدن با 
.)! َهم َجْمع َنمی َشَود )/ ُخالصه: كوتاه بیا و َتسلیم شو

  و ُخداْی داناَتر است.
رِم 1400 هـ.ش.

َ
ِاْصَفهان / آغاِز َفْصِل گ


