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 *شدۀ فردوسیقانعی طوسی مقلّدِ کمترشناخته

 
  1دکتر سجّاد آیدنلو                                                                   

                    

 چکیده

)انشۀای  یبهۀرا  اۀاه  ودمنۀهلیکله.ق(  646 -644) هایسۀا قانعی طوسی احتمالاً میانۀ  

  وبیت در قونیّ  آسیای صغیر و به نا  عزّالۀدی  کیاۀاوود د 14541نصرالله منشی( را در 

تمثیلی با حماسۀ   -تعلیمی یده است. گرچه موضوعِ ای  منظوم و  به نظم کشاز سلاجق  ر

، ودمنۀهکلیلهنظم ملّی ایران متفاوت است قانعی به دلایلی مانندِ: انتخاب وزن ااهنامه برای 

گراییِ سلجوقیان رو ، هم احترا  خۀود دوستی و ااهنامهو ایران یهمشهری بودن با فردوس

و تۀثییر  منۀد اۀدهمختلف از اۀاهنامه بهۀره هایصورته اده و هم بدرا به فردوسی نشان 

. 1بندی و بررسۀی اۀده اسۀت: سیمگرفته است. ای  توجّهات و تثییرات در هفت بخش تق

  ؛. تضمی ِ ابیۀات اۀاهنامه2 ؛آمیز برای فردوسی و ااهنامهو تعابیرِ ستاینده و احترا صفات 

. تۀثیّر 4؛ ااهنامه یا با تغییرات اندک بدون اااره به نا  فردوسی هایمصراع. آوردن عی ِ 3

یر، کنایۀات و تصۀاویر . تعۀاب5 ؛هۀاآناۀاهنامه و سۀرودن مشۀابه  هۀایبیتو  هامصراعاز 

 . ذکر نا  اهریاران و پهلوانان ااهنامه.7 ؛. استفاده از مضامی  ااهنامه6 ؛ایااهنامه

 .منظو ، فردوسی، ااهنامه ودمن کلیلهقانعی طوسی،  ها:کلیدواژه 

                                                 

شۀااه )مجلّۀ  دانشۀادۀ ادبیّۀات و علۀو  انسۀانیِ دان جسۀتارهای نۀوی  ادبۀیای  مقاله به مناسبتِ چاپِ دویستمی  امارۀ مجلّ  معتبرِ  *

سۀومی  مجلّۀ  دانشۀااهی در  ،ای که به لحۀا  قۀدمتمی  سا ِ انتشار آن نواته و تقدیم اده است. نشریّهفردوسی مشهد( و پنجاه و یا

اناسۀی ویۀهه اۀاهنامهبۀه ،سهمِ بسیار نمایانی در پیشۀبردِ ماالعۀات ایرانۀی ،قرنِ گذاتهحوزۀ زبان، ادبیّات و فرهنگ ایران است و در نیم

برگ و بۀار آن و بۀا یۀاد مانۀدگارِ نخسۀتی  بانیۀانش مرحومۀان دکتۀر احمۀدعلی رجۀایی  ره امید استمرارِ همیشایِ انتشارِ پُدااته است. ب

 بخارایی و دکتر غلامحسی  یوسفی.

 

     Email:aydenloo@gmail.com                            دانشیار زبان و ادبیّات فارسیِ دانشااه پیا  نور اورمّیه   . 1 
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 . مقّدمه1

خراسۀان در پۀانزده قۀرنِ پۀ  از هرگز حمل بر گزافه و اغراق نخواهد بود که باوییم  ،در نظر اهل ف 

ترش زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی دااته است. در کنۀار نامۀدارانِ سگ اسلا  بیشتری  نقش را در

صدها و بلاۀه هۀزاران اخصۀیّت ادبۀی و  نیز گوا  اهرها و روستاهای آنگواه  ر پهناور، درای  دیا

نااۀناخته  هۀاآناند که امروز اۀماری از صفحاتِ فرهنگ و ادب ایران افزودهفرهنای سر برآورده و بر 

کۀه از دیربۀاز بۀه مهترخیۀزی و که فقط خۀاک طۀود، زادگۀاه فردوسۀی، اند چنانادهاناختهمتر یا ک

دینۀی، ادبۀی، تۀاریخی، سیاسۀی و...  خاستااه یا خوابااهِ حدود پانصد رجلِ 1پروری مشهور بودهبزرگ

   2است.

و بسۀیاری از اۀاعران و ش سۀرایان سۀخ اغلبِ همشۀهرییای از ای  طوسیانِ ادیب که همچون 

بوده قانعی طوسۀی اسۀت  ااهنامهدامن  فردوسی و رخراسانی زیر تثییر و نفوذِ فراخغییسندگانِ ایرانیِ نو

ه نشده و از ایۀ  نظۀر تۀا حۀدودی به او پرداخت ااهنامهمربوط به مقلّدان و متثیّرانِ  هایپهوهشکه در 

 نا  مانده است.گم

 رفی ِاعۀالمناقۀبو  منظۀو  ودمنۀ کلیلهعی یعنۀی دِ خود قانوجودر منابع متقدّ  غیر از یای از آیارِ م

و در میان معاصۀران هۀم  رسدری دربارۀ ای  گوینده به نظر نمیافلاکی اااره و اطّلاعِ درخورِ توجّه دیا

)ر.ک:  تۀاری  ادبیّۀات در ایۀرانها در بۀاب او یاۀی معرّفۀی مرحۀو  دکتۀر صۀفا در تری  نواتهمفصّل

دانشۀنام  زبۀان نوات  گروهِ مولّفان در « قانعی طوسی»یاری مدخل و د (543 -417: 3/1ج ،1371صفا

 ودمنۀ کلیله. تحقیق دکتر صفا بۀر اسۀاد عاۀ  نسۀخ  است (111و 117، صص5)ج و ادب فارسی
در کتابخانۀ  مرکۀزی دانشۀااه تهۀران انجۀا  گرفتۀه و در  ه.ق موزۀ بریتانیۀا( 163)کتابتِ قانعی  منظو ِ

هایی دربارۀ ای  اۀاعر طوسۀی دارنۀد، داده اۀده اسۀت. منابعی که آگاهیتری  ابتدای آن فهرست مهم

ای از نسۀخهاسۀتاد صۀفا نواۀته اۀده اسۀت.  تۀاری  ادبیّۀاتِنیز عمدتاً بر پایۀ  « قانعی طوسی»مدخل 

ز یاددااۀتی سۀه یاد حاج حسی  ملک موجود است و ایشان نیقانعی در کتابخان  زنده منظو ِ ودمن کلیله

ایۀ   دوازده(. -: ده1351، )ر.ک: قۀانعی طوسۀیاند و منظومه بر آن افزودهعرّفی سراینده ای در مصفحه

 -وجود دربۀارۀ قۀانعی طوسۀی و آیۀار اوسۀتمهای آگاهی تری  مثخذتری  و اصلی که که –مت  را 

 ،و ه.ق( تصۀحی  163نوی ِ کتابخان  ملک و موزۀ بریتانیۀا )مۀورّخ گالی تودوا با استفاده از دو دستما

مقدّمۀ  قانعی ااید به دلیل ایناۀه  منظو ِ ودمن کلیلهچاپ کرده است.  1351ا  بنیاد فرهنگ ایران در س
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یز فقط یک بار آن هم در بحبوح  نخستی  سۀا ِ پۀ  از انقلۀاب منتشۀر اۀده نجامع و دقیقی ندارد و 

 چندان مورد توجّه پهوهندگان قرار نارفته است.

رۀ احوا  و آیار قۀانعی بۀه دسۀت دربا العارفی مناقبو  منظو  ودمن لیلهکآنچه از مت ِ چاپیِ ودِ ئر

)ر.ک: الشعرا امیر بهاءالدی  احمد ب  محمود قانعی بۀوده اسۀت آید ای  است که نا  و عنوانش ملکمی

مۀوزۀ  ودمنۀ کلیلهدر نسۀخ  . (111: 5، ج1333، ؛ دانشنام  زبان و ادب فارسی221: 1، ج1353، افلاکی

 نامیده:« طوسی»قانعی خود را بیتی هست که در آن  ه.ق( 163یا )بریتان

 دگۀۀۀر شیۀۀۀو را یتۀۀۀینبااۀۀۀد بۀۀۀه گ
 

 ناۀۀۀو درناۀۀۀر یبۀۀۀه گفتۀۀۀار طوسۀۀۀ 
 

روی در چاپِ تۀودوا بۀه زیرنۀوی  بۀرده   نوی  کتابخان  ملک نیست و از همیای  بیت در دست

« طوسۀی»ریتانیا او باز بۀا صۀفت نسخ  بامّا در ترقیم   (1، زیرنوی 12: 1351، )ر.ک: قانعیاده است 

دانشۀنام  زبۀان و ادب )ر.ک: معرّفۀی اۀده « المعروف بقۀانعی یاحمد ب  محمد الاوس»و به صورت 

او را بۀا  و ای  باعث اده در عمو ِ منۀابعی کۀه از قۀانعی سۀخ  رفتۀه اسۀت (111: 5، ج1333فارسی

: 2ج ، ،1372پۀور؛ خیّۀا 334: 4، ج1314، ایرآفرینۀان )برای نمونۀه، ر.ک:معرّفی بانند « طوسی»نسبتِ 

؛ 117: 5، ج1333، ؛ دانشۀۀنام  زبۀۀان و ادب فارسۀۀی1331: 2، ج1317، المعۀۀارف فارسۀۀی ۀ؛ دایۀۀر737

    (.661: 1313، رسولی

 رقانعی خود گفته است که در هناا  تاخت  مغو  و گۀریخت  سۀلاان محمّۀد خوارزمشۀاه از برابۀ

سرایی اُهره و مۀورد اقبۀا  بۀوده الاً زادگاهش طود( به سخ )احتمه.ق( در خراسان  617)سا   هاآن

 است:
 

 جهان از مُغُل اد پۀر از جنۀگ و جۀوش

 سۀۀۀۀ اه گسۀۀۀۀتر نۀۀۀۀا آن  یرویۀۀۀۀز ن

 مۀۀۀ  آن روزهۀۀۀا در خراسۀۀۀان بُۀۀۀد 

 مۀۀۀۀ  نبۀۀۀۀود ۀماننۀۀۀۀد یسۀۀۀۀخناو

  سۀۀۀۀخ  را فۀۀۀۀراوان خریۀۀۀۀدار بۀۀۀۀود
 

  کجۀۀۀۀا زیردسۀۀۀۀتان اۀۀۀۀاهان بدنۀۀۀۀد
 

 بۀۀۀه گۀۀۀردونِ گۀۀۀردان برآمۀۀۀد خۀۀۀروش 

 درآمۀۀۀۀد بۀۀۀۀه خوارزمشۀۀۀۀاهااسۀۀۀۀت ان

 آسۀۀۀۀان بُۀۀۀۀد اۀۀۀۀاد و تۀۀۀۀ  ا یّۀۀۀۀز ا

  مۀۀۀ  نبۀۀۀود ۀنۀۀۀدینبُۀۀۀد کۀۀۀ  کۀۀۀه جو

 سۀۀۀۀۀخ  خلۀۀۀۀۀق را درّ اۀۀۀۀۀهوار بۀۀۀۀۀود

  خواهۀۀان بدنۀۀدیۀۀک نیۀۀکبۀۀهمۀۀرا یۀۀک
 

 (14و 7، 4، 1، ب41: ص1351، )قانعی 
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)اۀاید در اواخۀرِ آن نیم  دو ِ سدۀ اشم  هایسا توان حدد زد که او در یای از به ای  قرینه می

کۀه بعۀد از حملۀ   افزایدت. قانعی در دنبال  ای  موضوع میدر طود زاده اده اس ه.ق( 514  عد ازو ب

اۀود و بۀه هنۀد، عۀدن، مدینۀه، ماّۀه و خود آواره می مغو  و آافتای اوضاع خراسان از اهر و دیار

 گزیند:رود و در آنجا اقامت میمیسرانجا  آسیای صغیر/ رو  )قونیّه( 

 مۀۀۀرز رو  یبان سۀۀۀو... وز آنجۀۀۀا اۀۀۀتا

 دلۀۀۀم گشۀۀۀت اۀۀۀاد نۀۀۀوایییدر آن بۀۀۀ

 بۀۀۀه کۀۀۀا  د یاو رسۀۀۀ ی... بۀۀۀه مۀۀۀدّاح
 

 بۀۀۀه آبۀۀۀادبو  د یرسۀۀۀ یبۀۀۀه اۀۀۀاد 

 قبۀۀۀۀادیاۀۀۀۀاه جهۀۀۀۀان ک داریۀۀۀۀبۀۀۀۀه د

 برآمۀۀۀۀد مۀۀۀۀرا در همۀۀۀۀه رو  نۀۀۀۀا 
 

 (23و 21، 24، ب43)ص 

خۀود سیای صغیر/ رو  را دلخواه قونیّ  آ از سرگردانی در اهرهای مختلف بالاخرهایناه قانعی پ  

پیوندد و آیۀار ادبۀی خۀویش را اود و به دربار سلاجق  رو  میطور دائم در آنجا ساک  مییابد و بهمی

 رواجِ فرهنگ ایرانۀی در آن سۀرزمی  و علاقۀ  سۀلجوقیانِ آورد به دلیلِجا پدید میبه زبان فارسی در آن

دوسۀتیِ سۀلاجق  ایۀرانهۀای نشانهتری  دلایل و مرو  به زبان و ادبیّات فارسی بوده است. بعضی از مه

سۀلجوقیان پۀیش از تسۀلّط بۀر  قه به زبان و ادب فارسی در آناتولی عبارت اسۀت از: الۀف(الرو  و ع

از سۀلاجق  رو  دوسۀتدار و ب( بسۀیاری با فرهنگ ایران خو گرفتۀه بودنۀد. آناتولی در ایران زیسته و 

ممدوحان قانعی( خود اعر فارسۀی کیقباد اوّ  از حامیِ زبان و ادب فارسی بودند و حتّی برخی )مانندِ 

د( برخۀی از    دیوان فارسی بۀود.      ، ایرانی بودند و زبان انیسلجوقکارگزاران دربار  سرودند.  ج(می

ا جۀمهۀاجرت کۀرده بودنۀد و در آن ایرانی پیش و پ  از تازش مغولان، به آسیای صغیر ادبا و هنرمندان

 هۀاآنایرانی یا مرتبط با ایران در آن دیار ساک  بودند که بر سرِ همۀ   و پیرانِعرفا، حاما ه( زیستند. می

دااۀتند و ایۀ  از  فردوسۀی علاقۀه اۀاهنام و( سۀلجوقیان رو  بۀه از مولوی و خاندان او نا  برد.  باید

  ایِ برخۀی فرمانروایۀان ایۀ  سلسۀله و آراسۀت ِ دیوارهۀای کۀاخ تابسۀتانیِ کیقبۀاد اوّااهنامه هاینا 

و دیوارهۀای بۀاروی قونیّۀه بۀا ابیۀاتِ  اۀاهنامه هایداستانهای با نااره ه.ق( 635اده در سا  )ساخته

 145: 1336نیۀار دربارۀ ای  موضوعات، ر.ک: رئۀی )برای آگاهی بیشتاود یحامیِ فردوسی آااار م

   (.73 -3: 1363؛ ریاحی147 -23: 1331؛ ربّانی146و

 انۀد ومل سا  در خدمت سۀلجوقیان رو  مۀیبه گفت  خویش چه در چنی  محیای است که قانعی

 سراید:مدای  مفصّلی )سی مجلّد( می برای سه ت  از ااهان ای  سلسله
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 بۀۀرّان گشۀۀاد  زبۀۀان غیۀۀکۀۀه چۀۀون ت

 چنۀۀان مۀۀدهِ سۀۀه اۀۀاه گفۀۀتم بۀۀه مهۀۀر

 مجلّۀۀۀد سۀۀۀخ  ی... همانۀۀۀا بۀۀۀود سۀۀۀ

 اریملۀۀۀک دو اۀۀۀهر  یۀۀۀاز ا گذاۀۀۀتند
 

 انیچهۀۀۀل سۀۀۀا  در مۀۀۀده سۀۀۀلجوق 

 کنۀۀد بۀۀر فلۀۀک مۀۀاه و مهۀۀر  یه تحسۀۀکۀۀ

 ز گفتۀۀۀار مۀۀۀ   یبۀۀۀه مۀۀۀده سۀۀۀلاط

 ادگۀۀۀاریمۀۀۀ  مانداۀۀۀان  هایسۀۀۀخ 
 

 (33و  27، 13، 11، ب443و 442صص)                                             

 646تۀا  644)فرمۀانروایی از در زمۀان عزّالۀدی  کیاۀاوود دو   ودمنهکلیله که خواهیم گفتچنان

سروده اده اسۀت.  (233: 1335با مشارکت برادرانش( )ر.ک: سجّادی 655مستقل و تا ه.ق به صورت 

یای علاءالدی  کیقبۀاد اوّ   -نیز بوده هاآنکه قانعی در خدمت  -منظور از دو اهریارِ درگذاته  یبنابرا

افۀت. راه ی است که قانعی پ  از آمۀدن از بغۀداد بۀه قونیّۀه بۀه درگۀاه او ه.ق(635 -616 :)فرمانروایی

خوانۀد و دورۀ را مۀی نامهسیاستو  کیمیای سعادتمانند  ییهاکتابدوست بود و کیقباد اخصی ادب

: 1333، )ر.ک: احمۀدی دسۀتاردیانۀد بره  حاومتیِ سلاجق  رو  دانسۀته تری ااهیِ وی را درخشان

که زمۀان وی  است ه.ق( 644 -636 )فرمانروایی:الدی  کیخسرو . ممدوهِ فقیدِ دیار غیاث(414و 443

هۀای او آاۀوب گۀذرانیهۀا و خۀوشتۀدبیریلجوقیان آناتولی بود و بۀه سۀبب بۀیافو ِ اقتدار س آغازِ

 672ن قانعی پۀ  از سۀا  )و. چ(144: 1336، نیای ؛ رئ411و 443)ر.ک: همان:  فراگرفتقلمروش را 

و  ه.ق( 663 -655)قلۀی  ارسۀلان چهۀار   هۀایحاومتپۀ   )ر.ک: دنبال  مقالۀه(ه.ق( هم زنده بوده 

 ودمنۀهکلیلهممۀدوه اصۀلیِ قۀانعی در  را نیز دیۀده اسۀت. ه.ق( 611 -663)الدی  کیخسرو سو  غیاث

که بۀدگوهرانی از او نۀزد اۀاه  اودمی معلو  عزّالدی  کیااوود دو  است و از ابیاتی در ای  منظومه 

 ر( را به وی ندهد:عر )صل  درخواچینی کرده و باعث اده بودند که کیااوود حقِّ اسخ 

 کۀۀۀۀۀاوود والۀۀۀۀۀاگهر یجهۀۀۀۀۀانجو

 مبۀۀۀۀۀادا رهِ سۀۀۀۀۀود او بۀۀۀۀۀاد سۀۀۀۀۀرد

 درآمۀۀۀۀد بۀۀۀۀه گفتۀۀۀۀار بۀۀۀۀدگوهران

 سۀۀۀۀر  شۀۀۀۀانیگۀۀۀۀران اۀۀۀۀد ز آزار ا

 و فلۀۀۀک  یمۀۀۀرا خصۀۀۀم گۀۀۀردد زمۀۀۀ
 

 و زر میاو سۀۀ کیۀۀکۀۀه خۀۀاک اسۀۀت نزد 

 ناۀۀۀرد گۀۀۀزاری¬اگرچۀۀۀه مۀۀۀرا حۀۀۀق

 گۀۀۀۀران¬مۀۀۀۀرا مانۀۀۀۀد پهمۀۀۀۀرده و د 

 هرگۀۀۀۀز از مهۀۀۀۀر او ناۀۀۀۀذر  یولۀۀۀۀ

 ونمۀۀۀکحۀۀۀقّ نانچۀۀۀو باطۀۀۀل کۀۀۀنم 
 

 (17 -12، ب224و 223)صص
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رنجۀوری و  (.6 -3، ب441ر.ک: صنالیۀده اسۀت ) هاتیسۀعااو در اواخرِ منظومه هم باز از ایۀ  

ااایتِ قانعی در ابیات مذکور مشابه و یادآورِ گِلِ  فردوسی در مقدّم  داستان خسۀرو و اۀیری  اسۀت 

از پۀاداش زحمۀاتش  اۀاعربهرگۀی و بی ااهنامه توجّهیِ محمود بهبیکه حسادت و بدگویی را سببِ 

   3دانسته است.

به تصری ِ قانعی او دو فرزند دااته که یای پسر بوده و ااعر او را به خردمنۀدی و رادی سۀتوده و 

 همانند خود معرّفی کرده است:

 سۀۀۀتیکۀۀۀه در رو  قۀۀۀدر هنرمنۀۀۀد ن

 روان یپۀۀۀور دار  چۀۀۀو سۀۀۀرو یاۀۀۀی

 پرفۀۀۀۀرو  یتۀۀۀۀازه دارد دلۀۀۀۀ یرخۀۀۀۀ

 و خۀۀاک میبرابۀۀر بۀۀود سۀۀ بۀۀه نۀۀزدش
 

 سۀۀۀتیمۀۀۀرا جۀۀۀز دو فرزنۀۀۀد ن یتۀۀیز گ 

 و راد و جۀۀۀۀوان داریۀۀۀۀخردمنۀۀۀۀد و ب

 نبااۀۀۀۀد درو  میاز او هرچۀۀۀۀه گۀۀۀۀو

 بۀۀه مۀۀ  بازگشۀۀته اسۀۀت آن پۀۀور پۀۀاک
 

 (14 -7، ب422)ص

در ایۀ  چنۀد بیۀت  )ع(آمیۀز او از امۀا  علۀیمذهبیِ قانعی هم یۀادکردِ احتۀرا  برای آگاهی از علایقِ

 ست:سزاوار توجّه ا

 اسۀۀۀت یعلۀۀۀ ادگۀۀۀاریفتۀۀۀوّت تۀۀۀو را 

 بۀۀۀۀود تیکۀۀۀۀه را در فتۀۀۀۀوّت هۀۀۀۀدا

 بۀۀود هیدر سۀۀا دِیرا کۀۀه خوراۀۀ یعلۀۀ
 

 اسۀۀت ولۀۀی فتۀۀوّتخردمنۀۀد و صۀۀاحب 

 بۀۀۀۀود تیۀۀۀۀمۀۀۀۀر او را ولا قۀۀۀۀتیحق

 بۀۀۀود هیۀۀۀپا  یفتۀۀۀوّت مِهۀۀۀ یتۀۀۀیبۀۀۀه گ
 

 (17 -15، ب23)ص

بۀرای او « خاقۀانی زمۀان»عبیرِ اااره به نا  و عنوان قانعی و کاربردِ تجز از  العارفی مناقبافلاکی در 

دهندۀ اهرت و جایااه ااعریِ وی در قونیّه است، دو بار نیۀز بۀه ایۀ  موضۀوع پرداختۀه کۀه نشانکه 

از دار  بنده سنایی را هرگز دوسۀت نمۀی»ته اعتقادی کرده و گفدربارۀ سنایی اظهار بی قانعی نزد مولوی

را در ااۀعار خۀود تضۀمی  کۀرده اسۀت و قۀوافی  آنک مسلمان نبود... از برای آنک آیات قرآن مجیۀد

 221: 1،ج1353)ر.ک: افلۀاکی« ی را در هۀم ااسۀتهعبه حجّت تمۀا  قۀان»و مولوی هر دو بار  «ساخته

عُردِ مولوی اعر )رباعی( خوانده و ارادت خود را به پیۀر بلۀ   ب. همو نواته که قانعی در ا(322و

ه.ق( وفۀات کۀرده  672جّه بۀه ایناۀه مولۀوی در سۀا  ). با تو(535: 2)ر.ک: همان، جنشان داده است 

 ه.ق( بدانیم. 672است باید سا  درگذاتِ قانعی را پ  از )
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ه ایۀ  اۀاعر کۀاۀود مده از اوست، دانسته مۀیآدستایرِ به هاقانعی طوسی که فعلاً تن ودمن کلیلهاز 

پایۀان یافتۀه بۀوده  کلیلۀهپۀیش از  نا  دااته و نامهسلجوقاری نیز سروده بوده که یای ااعار فراوانِ دی

 گوید:و خااب به او می است. او در مده عزّالدی  کیااوود دو 

  اکۀۀه مۀۀ  بۀۀرده یاسۀۀت رنجۀۀ دهیاۀۀن

 اۀۀۀۀتروار بۀۀۀۀار کیۀۀۀۀهمانۀۀۀۀا بۀۀۀۀود 

 ز هرک  که اصۀلش ز آب اسۀت و گِۀل

  فشۀۀۀۀان دُر ا کۀۀۀۀه ر نظۀۀۀۀم آن کۀۀۀۀرده

 ا کۀۀه نۀۀا  از سۀۀخ  بۀۀر فلۀۀک بۀۀرده

 گفتۀۀۀار مۀۀۀ  سۀۀۀتیاگۀۀۀر در جهۀۀۀان ن

 کۀۀۀه بااۀۀۀد سۀۀۀ هر بۀۀۀدیز یمۀۀۀرا جۀۀۀا
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 ا در آن نۀۀۀۀۀا  اۀۀۀۀۀاهان بۀۀۀۀۀرآورده 

 روزگۀۀارکۀۀه مۀۀ  نظۀۀم کۀۀرد  بۀۀه کۀۀم

 خجۀۀۀل نبااۀۀۀم نامۀۀۀهسۀۀۀلجوقبۀۀۀه 

 نهشۀۀۀاینافۀۀۀتم سۀۀۀخ  مثۀۀۀل آن بۀۀۀ

 ا بۀۀۀه گفتۀۀۀار خۀۀۀود را ع ل ۀۀۀم کۀۀۀرده

 مجلّۀۀد سۀۀخ  کیۀۀ  یۀۀبۀۀرِ کۀۀ  جۀۀز ا

 کۀۀۀه آرنۀۀۀد فخۀۀۀر از در  مۀۀۀاه و مهۀۀۀر
 

 (14 -1، ب54)ص

 خوانیم:نیز می ودمنهکلیلهدر موخّرۀ 

 همانۀۀۀا چهۀۀۀل سۀۀۀا  بااۀۀۀد تمۀۀۀا 

 بۀۀه مۀۀ  زنۀۀده اۀۀد نۀۀا  اۀۀاهان داد

 شۀۀۀتریب مجلّۀۀۀد سۀۀۀخ  یسۀۀۀبۀۀۀود 

 ادگۀۀۀاریکۀۀۀه مانۀۀۀد ز گفتۀۀۀار مۀۀۀ  
 

 مۀۀۀۀدا  انمیکۀۀۀۀه مۀۀۀۀدّاه سۀۀۀۀلجوق 

 قبۀۀۀۀۀادیو ک خسۀۀۀۀۀرویجهانۀۀۀۀۀدار ک

 نبشۀۀۀۀت  بۀۀۀۀه زر دیکۀۀۀۀه آن را بشۀۀۀۀا

 هۀۀۀزار صۀۀۀدیقُۀۀۀرب سآن  تیۀۀۀبۀۀۀود ب
 

 (252 -243، ب532)ص 

رفته یا مفقودِ قۀانعی منظومۀ  ازبی  نام قسلجوای از محقّقان معتقدند که به استناد ای  دو قاعه عدّه

: 1333)برای نمونه، ر.ک: احمۀدی دسۀتاردی بسیار بلندی در سی جلد و سیصد هزار بیت بوده است

بۀه نظۀر  امّا (161: 1، ج1363یمقدّمه؛ نفیس 25: 1354؛ مشاور64: 1363؛ ریاحی536: 1314؛ اقبا 414

بوده و سی مجلّۀد و سیصۀد هۀزار بیۀت « لّدیک مج»به گفت  خودِ قانعی  نامهسلجوقمرحو  دکتر صفا 

   (.433: 3/1، 1371)ر.ک: صفاربای به ای  منظومه ندارد و دربارۀ سایرِ ااعار اوست 

ی دوگۀانای دربۀارۀ حجۀم م نوعدقّت کنی است رنجی که...(انیدهاگر در چند بیتِ قاع  نخست )

کنۀد. و هۀر دو نظۀرِ مۀذکور را تثییۀد مۀی آوردر آن هست که دو احتمۀا  را پۀیش مۀید نامهسلجوق

-سۀلجوقنظم کرده مربۀوط بۀه « روزگارکم»که قانعی در  سخ « بار واریک اتر»که اگر  صورت یبد
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لی  نامه دانسۀت کۀه تعۀداد صۀفحات و در بیتِ بعد از آن بااد باید ای  کتاب را منظومۀ  بسۀیار مفصۀّ

« هۀزار بیۀتقُربِ سیصد »و « سی مجلّد سخ » یرو یازامجلّداتش به اندازۀ بارِ یک اتر بوده است و 

تواند با آن مرتبط بااد ولی از سوی دیار او در بیتِ اشۀمِ همۀان قاعۀه تعبیۀرِ می ودمنهکلیلهدر پایان 

و در ایۀ  صۀورت بایۀد آن را گردد برمی نامهسلجوق کار برده که باز ظاهراً بهرا به « یک مجلّد سخ »

-منظومۀه بۀا توجّۀه بۀه سۀنّتِ ( انااات. به نظر ناارندهکلیلهحجم )مثلاً در حدودِ همی  ای کممنظومه

-سۀلجوقتر اسۀت و احتمالۀاً قی نظر اادروان دکتر صفا پذیرفتهسرایی در ادب فارسی و به لحا  منا

آن سی مجلّد سخ  که حۀدودِ سیصۀد هۀزار بیۀت و بۀه   یبنابرااست. جلدی بوده ای یکمنظومه نامه

میۀز اۀاعرانه نبااۀد، مجمۀوعِ آه اۀرطی کۀه ادّعۀا و مفۀاخرۀ مبالغۀهاندازۀ یک اتروار بار بوده است ب

مثنۀوی  ق  رو  بۀوده کۀه غیۀر ازجهای مدحیِ قانعی در تقریباً چهل سا  ااعری در دربارِ سۀلاسروده

 باقی نمانده است. هاآنویهه قصیده هم بوده است که گویا چیزی از یار بهد یهاقالبحتماً در 

قانعی طوسی اناسایی نشده است و ای  ایر فعلۀاً جۀزوِ  نام سلجوقمنظوم  نویسی از دست تاکنون

دربۀارۀ  الۀاوامر العلائیۀهاند ابیۀاتی کۀه در کتۀاب امّا دکتر صفا حدد زده ،فارسی استآیارِ مفقودِ ادب 

بۀدون ذکۀرِ نۀا ِ قۀانعی اسۀت کۀه  نام سلجوقایان سلجوقیان رو  آمده از اد و کیخسرو از فرمانروکیقب

 الاوامر العلائیۀه فۀی الۀامور العلائیۀه(. 541 -434: 3/1، 1371)ر.ک: صفااش نقل اده منظومه و سراینده

غیر در فاصۀل  کتابی است دربارۀ تاری  سلاجق  رو  و حۀوادث آسۀیای صۀ بیتاری  اب  بیمعروف به 

ه.ق( تۀثلیف آن را بۀه پایۀان  673جمّۀه احتمالۀاً در سۀا  )نبی المه.ق( که اب  بی 614 -511) هایسا 

مۀت  حۀدودِ هۀزار  در ای  مقدّمه(. ه: هفت، هشت و دوازد1334بی المنجّمه)ر.ک: اب  بیرسانده است 

 اۀاهنامهرب و چنۀد بیتۀی نیۀز از و پانصد بیت اعر در میان ماالبِ منثور آمده که بعضی به بحر متقۀا

-از ای  ابیات را هم خودِ اب  بۀی اند احتمالاً امارینشان داده بیتاری  اب  بیکه مصحّ ِ است و چنان

بۀرای رد یۀا تثییۀدِ بۀر همۀی  اسۀاد  : دوازده و سیزدهِ مقدّمۀه(1334بی)ر.ک: اب  بیبی سروده است 

ی لۀاز  اسۀت مفقودِ قانع نام سلجوقبا  بیتاری  اب  بی ربحر متقارب د هایبیتاحتما ِ ارتباطِ بعضی 

مقایسه و تعیی  کنند کۀه  دقّتبه او منظو ِ ودمن کلیلههای سبایِ ای  ابیات را با یای از محقّقان ویهگی

اگر ماابق بۀا حۀددِ اسۀتاد صۀفا  درهرحا چاونه است.  هابیتکمّ و کیفِ مشابهات و اختلافاتِ ای  

مۀه ظواۀود کۀه ایۀ  منمۀی قانعی بااد معلو  نام سلجوقاز  بیتاری  اب  بیمنقو  در  هایبیتبرخی 
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هۀم  هۀاآنری از فردوسۀی در های تثییرپۀذیبوده است و نشانه ااهنامهاو در وزن  ودمن کلیلههم مانند 

 اود.دیده می

و بۀه زبۀان  نتۀرهتپنجۀهبۀه  معروف اده متنی هندی موسو  ودمنهکلیلهاصل کتابی که امروز به نا  

بینۀیم روایۀات در گزارش فارسی آن نیز مۀی کهموضوع و محتوای ای  ایر که  چنانسنساریت است. 

اجتماعی است که به ایوۀ داستان در داستان و از زبان حیوانۀات نقۀل اۀده.  -و تمثیلیِ سیاسی یتعلیم

زبان پراکریتی و نه سنسۀاریت بۀه ای  کتاب را برزوی  طبیب در دورۀ انوایروان ظاهراً از روی متنی به 

عربۀی برگردانۀد. ترجمۀ  عربۀیِ  ه.ق( آن را بۀه 144مقفّع نیز در حدود سا  )پهلوی ترجمه کرد و اب 

-ا به اعر عربی درآوردند کۀه معۀروفاد و ناظمانی آن ر ودمنهکلیلهمقفّع سببِ جلبِ توجّهات به اب 

لاحقی است. مت  پهلویِ ای  کتۀاب در زمۀان سۀامانیان بۀه  ابان یتیِترجم  تقریباً پنج هزار ب هاآنتری  

ه فقۀط ابیۀاتی از آن بۀاقی مانۀده اسۀت. ک فارسی ترجمه اد و رودکی آن را در بحر رمل به نظم کشید

رسی ترجمه و تحریر اد. یک بار در نیم  اوّ ِ ای  قۀرن بۀه اعربی در سدۀ اشم دو بار به ف ودمن کلیله

ه.ق( بۀه قلۀم ابوالمعۀالی نصۀرالله  544 -531بخاری و بار دیاۀر در فاصۀل  )دستِ محمّد ب  عبدالله 

و از آیۀار  کلیلۀهتۀری  گۀزارش و ناۀارشِ ااهی( مهمبهرا  ه و دمن لکلیمت  )معروف به منشی که ای  

انۀوار نصۀرالله منشۀی را بۀا نۀا   کلیل حسی  واعظ کاافی در قرن نهم برجست  نثر فارسی است. مولانا 

ها، تحریرهۀا و و سرگذات تدوی ، ترجمه ودمنهکلیله)برای آگاهی کامل دربارۀ ازنویسی کرد ب سهیلی

   (.164 -11: 1335؛ محجوب443 -444: 1333تقلیدهای آن، ر.ک: امیدسالار

ای ناۀرده اسۀت بۀه به مت ِ اسادِ نظمِ خۀویش ااۀاره ودمنهکلیلهبا ایناه قانعی طوسی در منظوم  

انشای نصرالله منشۀی بۀوده زیۀرا در فاصۀل  تحریۀرِ  ه و دمن لکلی  مثخذ او همان احتما ِ قریب به یقی

اۀتباهاتِ منشۀی در ای اانجا  نارفتۀه و نیۀز پۀاره کلیلهترجم  دیاری از  ،قانعی نصرالله منشی و نظمِ

: بۀو 1373؛ منشۀی33و 13: 1335)ر.ک: محجۀوب،های قۀانعی هۀم راه یافتۀه اسۀت ترجمه به سروده

منظو ِ رودکی، منظوم  قانعی یاانه گزارشِ اعریِ ای  مۀت   ه و دمن لکلیدر نبودِ  (.13یرنوی مقدّمه، ز

درنۀگ از عزّالۀدی  بی بیت آغازی ِ مقدّمه پ  از توحید مهم به زبان فارسی است. قانعی در همان چند

اعلۀا  « تخلّص فۀی مۀده سۀلاان عۀالم»و در بخشی به نا   (11، ب4)ر.ک: صبرد کیااوود نا  می

 را در عصر او )کیااوود( به نظم درآورده است: ودمنهکلیلهکند که می
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 اۀۀۀۀو  اۀۀۀۀادمان لۀۀۀۀهیکنۀۀۀۀون از کل

 گذاۀۀۀۀت یآن روزگۀۀۀۀار فِیز تۀۀۀۀثل

  یمۀۀ  آن را بۀۀه خۀۀود نظۀۀم کۀۀرد  چنۀۀ

 بۀۀه مۀۀ  زنۀۀده اۀۀد نۀۀا  اۀۀاهان داد

 اۀۀۀاه کۀۀۀاوود بۀۀۀاد ۀجهۀۀۀان بنۀۀۀد
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 انروبۀۀۀۀه اقبۀۀۀۀا  سۀۀۀۀلاان رواۀۀۀۀ  

 4ناشۀۀۀت لۀۀۀهیگِۀۀۀردِ نظۀۀۀم کل یکسۀۀۀ

  یکۀۀۀه هۀۀۀر لفۀۀۀظ او گشۀۀۀت درّ یمۀۀۀ

 قبۀۀۀۀۀادیو ک خسۀۀۀۀۀرویجهانۀۀۀۀۀدار ک

 اونهۀۀۀادیکۀۀۀه کهتۀۀۀر نۀۀۀواز اسۀۀۀت و ن
 

 (13 -15، ب51و 54)صص 

ه.ق بوده است و به همۀی  دلیۀل محقّقۀان  655تا  643زمان فرمانرواییِ عزّالدی  کیااوود از سا  

)ر.ک: انۀد ه.ق( دانسۀته 655تملۀاً نزدیۀک بۀه )و مح هۀاهۀر و مو مُرا بی ِ ای   ه و دمنهلکلیتاری ِ نظمِ 

 -646طۀور مسۀتقل و از )ه.ق( به 646 -644مّا چون او از )ا (542: 3/1، 1371؛ صفا662: 1313رسولی

رایشِ اومت کرده است ناارنده احتما  میه.ق( به همراه برادرانش ح 655 در  ودمنۀهکلیلهدهد کار سۀ 

 هۀایبیتتعداد ه.ق( انجۀا  گرفتۀه بااۀد. 646 -644رانیِ مسۀتقلِّ او یعنۀی میۀان )دورۀ اقتدار و حام

بیۀت و بۀیش از دو برابۀرِ رقمۀی )حۀدود  14541در مت ِ چاپیِ آن طبق امارشِ ناارنۀده  ودمنهکلیله

انۀد ه.ق( نواۀته 163  مۀوزۀ بریتانیۀا )بیت( است که مرحو  دکتر صفا بر اسۀاد عاۀ ِ نسۀخ 4544

ایۀان بۀرای اۀاهی، در پبهۀرا  و دمنۀ  کلیلۀهظم قانعی پ  از اتما ِ ن(. 542و 541: 1،/1371)ر.ک: صفا

هۀای اسۀاندر کند ذیلی دربارۀ کاماۀاریسرای س نج است و به کسی وفا نمی ای  معنی که گیتی  ییتب

تِ بیتۀی بعضۀی روایۀا وهفۀتچهلو نهایتاً مرگ او و دیار اهریاران افزوده است. در ای  ذیل کوتۀاهِ 

و و کید و گرفت  حاۀیم، جۀا  و دختۀر ارویارویی با  5مربوط به اساندر مانند رفت  او به دخم  رستم،

. در ادامۀ  ایۀ  ذیۀل (523 -517)ر.ک: صصاجما  گزارش اده است داستان اساندر و فور هندی به

 (.231 -41، ب531 -523)ر.ک: صصآمده است « پیل و چااو»و پ  از اخبار اساندر داستان 

 . بحث و بررسی2

-ای تعلیمۀیِ فارسۀی اسۀت و از مثنۀویهز نظر موضوعی )ژانر( جزوِ منظومهقانعی ا منظو ِ ودمن کلیله

انۀد نشۀان داده اۀاهنامهمذهبی یا تاریخی نیست که معمولاً بیشتری  توجّۀه را بۀه  -هلوانی، دینیپهای 

رایش آن، همشۀهری بۀودن سۀراینده ( برای ااهنامهولی به دلایلی چون: انتخاب بحر متقارب )وزن  سۀ 

ییر تۀث اۀاهنامهگرایِ دربارِ سلاجق  رو  در قونیّه، بسیار از ی طوسی و، محیطِ ایرانی و ااهنامهبا فردوس
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-سعدی هم آااارا و بۀه بوستانتری  مثنویِ تعلیمیِ ادب فارسی یعنی پذیرفته است و ای  در برجسته

بۀوده و  یاگونۀهبه  ادبیّات و فرهنۀگ ایۀران در تاری ااهنامهویهۀ اود. اعتبار و ااتهارِ کرّات دیده می

-ر از موضوع و نوعِ ادبۀیِ آن خۀواهروده اده است صرفِ نظسهست که هر ایری که در بحر متقارب 

بوده است. در ای  بخش انواعِ توجّهاتِ قۀانعی طوسۀی بۀه فردوسۀی را ذیۀل  ااهنامهناخواه زیر سای  

 .مکنیو بررسی می بندیتقسیم هفت موضوع

 آمیز برای فردوسی و شاهنامهصفات و تعابیرِ ستاینده و احترام. 1

بیِ ایرانیان مۀورد توجّۀهِ امار همواره در تاری  فرهنای و ادغیر از استثناهایی اندک ااهنامهفردوسی و 

اش را بۀه هنظومۀبه همی  دلیل و نیز ایناه قانعی همشهری فردوسۀی اسۀت و م 6آمیز بوده است.احترا 

بۀا  سروده هۀر جۀا کۀه نۀا  فردوسۀی را آورده و بیتۀی از او را تضۀمی  کۀردهااهنامه تقلید و تثییر از 

ستاینده از او و حماس  ملّی ایران یاد کرده است. ایۀ  یادکردهۀای نیۀک گۀواهی دیاۀر بۀر  یهاصفت

رهناۀی دربۀار سۀلجوقیان نزد ممدوه قانعی، کیااوود دو ، و جوِّ ف ااهنامهجایااه والای فردوسی و 

نا  فردوسی را با یۀازده صۀفت یۀا عنۀوان مختلۀف  و دمنه کلیلهقانعی در  رو  و قونیّ  قرنِ هفتم است.

 کنیم:را با مصراع مربوط نقل می هاآن  آورده است که در اینجا هم

گفتۀه اسۀت  کۀه». هواۀمند: 2 ؛(4، ب12)ص« مغۀزچه خوش گفت فردوسۀی پۀاک»مغز: . پاک1

چۀۀه خۀۀوش گفۀۀت ». هواۀۀیار: 3 ؛(1231، ب174نیۀۀز، ر.ک: ص 5، ب26)ص« ی هواۀۀمندفردوسۀۀ

سۀان کۀه در نظۀم  بۀدان». دانۀا 4 ؛(1154، ب323و نیۀز، ر.ک: ص 36، ب17)ص« فردوسی هواۀیار

ناۀه کۀ  در آن نامۀ  »سۀرِ راسۀتان: . 5 ؛(74، ب13)ص« اهنامه گفت/ چو دانا نهان برکشید از نهفت

سۀرافراز ». سۀرافراز و نۀامور: 7و 6 ؛(77، ب114)ص« آن سۀرِ راسۀتانباستان/ کۀه کۀرده اسۀت نظۀم 

. بزرگ: )به اهنامه ایۀ  معنۀی آورد 1 ؛(133، ب454صو نیز، ر.ک:  17، ب114)ص« فردوسی نامور

« مۀردناه کۀ  کۀه فردوسۀی نیۀک»رد: منیک. 3 ؛(114، ب113)ص« یاد/ بزرگی که اندر سخ  داد داد

. پرهنۀر: 11 ؛(133، ب234)ص« بۀی که گفته است فردوسی پۀیش» بی :. پیش14 ؛(1375، ب177)ص

 (441، ب343)ص« چه خوش گفت فردوسی پرهنر»

یۀاد « نامۀ  نۀامور»و « نامۀ  پندمنۀد»، «نام  باآفری »، «نام  دل سند»، «نام  نامدار»با تعابیر هم  ااهنامه

 نخست و پنجم برگرفته از کاربردهای خود فردوسی است: اده که مواردِ
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 نامۀۀۀۀۀدار  کانۀۀۀۀۀدر آن نامۀۀۀۀۀ  یببۀۀۀۀۀ
 

 اریهواۀۀۀ یچۀۀۀه خۀۀۀوش گفۀۀۀت فردوسۀۀۀ 
 

 (36، ب17)ص 

 دل سۀۀۀۀند  ناۀۀۀۀه کۀۀۀۀ  کۀۀۀۀه در نامۀۀۀۀ
 

 هواۀۀۀمند یچۀۀۀه خۀۀۀوش گفۀۀۀت فردوسۀۀۀ 
 

 (1231، ب174)ص 

  یناۀۀۀۀه کۀۀۀۀۀ  در آن نامۀۀۀۀۀه بۀۀۀۀۀاآفر
 

  بۀۀۀی شیپۀۀۀ یکۀۀۀه گفتۀۀۀه اسۀۀۀت فردوسۀۀۀ 
 

 (133، ب234)ص 

 پندمنۀۀۀۀۀد  ناۀۀۀۀۀه کۀۀۀۀۀ  در آن نامۀۀۀۀۀ
 

 دانۀۀش بلنۀۀد کۀۀه گشۀۀته اسۀۀت از آن نۀۀا  
 

 (1153، ب323)ص 

 ببۀۀۀۀۀی  کانۀۀۀۀۀدر آن نامۀۀۀۀۀ  نامۀۀۀۀۀدار
 

 پرهنۀۀۀر یچۀۀۀه خۀۀۀوش گفۀۀۀت فردوسۀۀۀ 
 

 (441، ب343)ص 

 . تضمینِ ابیات شاهنامه2

ذکۀر نۀا  او ر با ذکر نا  فردوسی و دو بۀار بۀیچند با ااهنامهاش با نعی به دلیلِ یاسانیِ وزن منظومهقا

اۀدۀ هدار و فعلۀاً اۀناخت. چون در میۀانِ نسۀ ِ تۀاری ده استابیاتی از همشهری خویش را تضمی  کر

ه.ق( متۀثخّرتر اسۀت  614نۀوی  فلۀوران  )احتمالاً فقۀط از دسۀت ودمنهکلیله تاری ِ س رایش ااهنامه

از  هۀاآن یهاضۀبطو چاۀونایِ  اۀاهنامه یهاچاپها و در نسخه هابیتبررسیِ بود و نبودِ ای  گونه 

و هۀر  ودمنۀهکلیلهدر  هۀابیتالبتّه در تحقیق دربۀارۀ ایۀ  یران مهم است. اناسی حماس  ملّی انظر مت 

چنۀد  ای  متۀون یها ینودستنوی  یا دستمت ِ منظو  و منثورِ دیاری باید توجّه داات که عموماً 

هۀم کۀه  هۀاکتابده یا حتّی چند صد سا  بعد از زمانِ پایان گرفت  ای  آیار کتابت اده و مت ِ مصحّ ِ 

نبایۀد احتمۀا ِ  یرو یۀازاها تصحی  و چاپ اۀده اسۀت. ر اختیار ماست بر اسادِ ای  نسخهز دامرو

و هۀر اۀاعر دیاۀری کۀه بیۀت/ ابیۀات او در ایۀ   -اۀاهنامهدستبردِ کاتبانِ نس ِ ای  آیار را در ابیات 

و تصۀری  از نظر دور داات. قانعی ده بار پیش از آوردن بیت/ ابیات فردوسی به نۀا  ا -هست هاکتاب

 آااار است: شیها یتضمکرده و در واقع 

 روان و بۀۀۀه گفتۀۀۀار نغۀۀۀز. بۀۀۀه رواۀۀۀ 1

 کۀۀۀۀ  شۀۀۀۀهیپ یو راسۀۀۀۀت آزاریکۀۀۀۀم
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 زمغۀۀ¬پۀۀاک یچۀۀه خۀۀوش گفۀۀت فردوسۀۀ 

 کۀۀۀۀۀ  شۀۀۀۀۀهیز روز گۀۀۀۀۀذر کۀۀۀۀۀردن اند
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 (5و 4، ب12)ص 

-حلِّ دو مصۀراع آن جابۀها هم مده امّدر مقدّم  داستان رفت  گیو به ترکستان آم ااهنامهای  بیت در 

متفۀاوت  ودمنۀهکلیلهه.ق( و هم ضبطِ پارۀ نخستِ مصۀراع اوّ  در  733جاست )غیر از نسخ  لنیناراد 

 است:

 کۀۀۀۀ  شۀۀۀۀهیز روز گۀۀۀۀذر کۀۀۀۀردن اند
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 کۀۀۀۀۀ  شۀۀۀۀۀهیدادگۀۀۀۀۀر پ دنیپرسۀۀۀۀۀت 
 

 (14و زیرنوی  1/ 413/ 2: 1316)فردوسی 

از  کیۀۀ یهۀۀو هماارانشۀۀان در مالۀۀق جلۀۀدیِ دکتۀۀر خۀۀالقیچۀۀاپِ هشۀۀت یها بدنسۀۀخهطبۀۀق 

-هۀای سۀ نیامده اسۀت. ناااۀت  نسۀخه« راستی آزاری وکم« »پرستیدن دادگر»به جای  ها ینودست

؛ 241: 1313)ر.ک: فردوسۀۀینیۀۀز ماننۀۀد دیاۀۀر نسۀۀ  اسۀۀت  ظفرنامۀۀهژوزف، سۀۀعدلو و حااۀۀی  

 صورت منفردی است. کلیلهو مضبوطِ  (367: 1، ج1377؛ مستوفی226: 1373فردوسی

 پسۀۀند یااسۀۀت  چۀۀه دار مۀۀانی. تۀۀو پ2

 اۀۀۀا مۀۀۀانیکۀۀۀه اۀۀۀاهان پ ینۀۀۀدان

 یااسۀۀۀت  نۀۀۀه انۀۀۀدرخور مۀۀۀانیبۀۀۀه پ
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 هواۀۀمند یکۀۀه گفتۀۀه اسۀۀت فردوسۀۀ 

 سۀۀۀۀۀۀتوده نبااۀۀۀۀۀۀند در انجمۀۀۀۀۀۀ 

 یمنظۀۀۀریو کۀۀۀ یانیۀۀۀکۀۀۀه تخۀۀۀم ک
 

 (7 -5، ب26)ص

اسۀت. بیۀت نخسۀت از  اۀاهنامهپیِ هم تضمی  کرده از دو جۀای مختلۀف که قانعی در  یدو بیت

 ت  به تهمت  است:    ن رستم و اسفندیار و خاابِ رویی داستا

          اۀۀۀۀا مۀۀۀۀانیپ مۀۀۀۀردانکۀۀۀۀه  ینۀۀۀۀدان
 

 انجمۀۀۀۀ  نبااۀۀۀۀد بۀۀۀۀه هۀۀۀۀرسۀۀۀۀتوده  
 

 (1114/ 315/ 5: 1316)فردوسی 

 نیسۀت و احتمالۀاً تغییۀرِ اۀاهنامه یهابد نسخهکه در کلیله آمده در « هاناا»در مصراع اوّ  ضبط 

بۀه جۀای « رنبااۀند د»پادااهان است امّۀا وجۀه  ۀخودِ قانعی به مناسبتِ موضوع سخ  است که دربار

. بیت دو  از خان هفۀتم (16/ زیرنوی 315/ 5: 1316)ر.ک: فردوسیها هست در نسخه« نبااد به هر»

 مالق چنی  آمده:ی  دکتر خالقیپیلت  است و در تصحرستم و از زبان اولاد به 

 یااسۀۀۀت  نۀۀۀه انۀۀۀدرخور مۀۀۀانیبۀۀۀه پ
 

 یو بلنۀۀۀۀۀداختر انیۀۀۀۀۀژ ریکۀۀۀۀۀه اۀۀۀۀۀ 
 

 (2 /43 /511) 
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و « نظۀریمکۀی»نیست ولی  ااهنامههای در مصراع دو  در نسخه« تخم»ورده قانعی آ کهیدرصورت

 (.143: 1313؛ فردوسی26/ زیرنوی 43/ 2)ر.ک: همان: هست  هانوی دستدر بعضی « ایر ژیانی»

 نامۀۀۀۀدار  کانۀۀۀۀدر آن نامۀۀۀۀ  ی. ببۀۀۀۀ3

 یبۀۀه جۀۀا یو ننهۀۀ یریۀۀچۀۀو از کۀۀوه گ
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 اریهواۀۀ یچۀۀه خۀۀوش گفۀۀت فردوسۀۀ 

 یز پۀۀۀۀا دیۀۀۀۀسۀۀۀۀرانجا  کۀۀۀۀوه اندرآ
 

 (37و 36، ب17)ص 

-تصحی ِ دکتۀر خۀالقی هایبد نسخهذِ مربوط، ای  بیت در مت  و در مآخ طبق جستجوی ناارنده

؛ 1371)ر.ک: دبیرسۀیاقیمۀو  و دکتۀر دبیرسۀیاقی نیسۀت ژو  و چاپ مساو و مۀت ِ دو چۀاپِمالق 

که دااۀته و خوانۀده،  ااهنامهنویسی از دانیم که آیا قانعی آن را در دستو نمی (1336رضایی جواهری

   دیده یا به صورت افاهی به نا  فردوسی انیده؟

 باسۀۀۀۀتان  . ناۀۀۀۀه کۀۀۀۀ  در آن نامۀۀۀۀ4

 نۀۀۀۀۀۀامور یسۀۀۀۀۀۀرافراز فردوسۀۀۀۀۀۀ

 یهمۀۀان بۀۀدرو یناۀۀر تۀۀا چۀۀه کۀۀار
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 کۀۀه کۀۀرده اسۀۀت نظۀۀم آن سۀۀرِ راسۀۀتان 

 ز گفتۀۀۀۀۀار دانۀۀۀۀۀا نبااۀۀۀۀۀد گۀۀۀۀۀذر

 یهمۀۀان بشۀۀنو ییسۀۀخ  هرچۀۀه گۀۀو
 

 (73 -77، ب114)ص 

( هۀم عۀی ِ 17/ 242/ 2مالۀق )وش و ضبط آن در تصحی  دکتۀر خۀالقیبیت از مقدّم  داستان سیا

 .است ودمنهکلیله

 دل سۀۀۀند  . ناۀۀۀه کۀۀۀ  کۀۀۀه در نامۀۀۀ5

 زمانۀۀۀۀه سۀۀۀۀرت را درود غیۀۀۀۀچۀۀۀۀو ت
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 هواۀۀمند یچۀۀه خۀۀوش گفۀۀت فردوسۀۀ 

 آن گۀۀۀۀاه سۀۀۀۀود یمانینۀۀۀۀدارد پشۀۀۀۀ
 

 (1233و 1231، ب174)ص 

جۀا دو مصۀراع آن جابۀه ااهنامه هاینوی دستازده/ دوازده رخ است امّا در بیت از داستان رز ِ ی

پشیمانی آناۀه نۀداردت سۀود : مصراع اوّ ( چنی  است: ااهنامهنویسشِ مصراع دو  )در  اده است و

 (.241/ 16/ 4: 1316)فردوسی

 دمۀۀرکیۀۀن ی. ناۀۀه کۀۀ  کۀۀه فردوسۀۀ6

 از کۀۀار بۀۀد یابیۀۀکۀۀه گۀۀر خۀۀود گۀۀذر 
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 کۀۀرد ادیۀۀاۀۀاهان چۀۀه خۀۀوش   یبۀۀه تۀۀار 

 سۀۀزد یاۀۀاد بااۀۀ یبۀۀه مۀۀرگ کسۀۀ
 

 (1376و 1375، ب177)ص 
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زاد در پادااهی انوایروان است و در آغاز مصراع نخسۀت بۀه جۀای بیت فردوسی از داستان نوش

 (.116/ 152/ 7: 1316)ر.ک: فردوسینیست  هابد نسخهدر  کلیلهآمده است و ضبط « اگر»، «که گر»

  ی. ناۀۀۀه کۀۀۀ  در آن نامۀۀۀه بۀۀۀاآفر7

 کۀۀه تلۀۀ  اسۀۀت او را سراۀۀت یدرختۀۀ

 ناۀۀۀۀۀا  آبو او را بۀۀۀۀۀه ه یباواۀۀۀۀۀ

 سۀۀۀۀرانجا  گۀۀۀۀوهر بۀۀۀۀه کۀۀۀۀار آورد
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

  بۀۀیشیپۀۀ یکۀۀه گفتۀۀه اسۀۀت فردوسۀۀ 

 بۀۀۀه بۀۀۀا  بهشۀۀۀت یگۀۀۀرش درنشۀۀۀان

 و نۀۀوش و نۀۀاب یزیۀۀر  یانابۀۀ  یبۀۀه بۀۀ

 تلۀۀۀۀۀ  بۀۀۀۀۀار آورد ۀویۀۀۀۀۀتۀۀۀۀۀو را م
 

 (136 -133، ب234)ص 

بخۀش یزدگۀرد سۀو  ه.ق( در  736ای  سه بیت فقط در نسخ  قاهره ) ااهنامه هاینوی دستدر 

هۀای معتبۀرِ دیاۀر و چون هی  یک از نسۀخه (13/ زیرنوی 437/ 1: 1316)ر.ک: فردوسی آمده است

کتابخانۀ   14147جُنۀگ ااۀعارِ اۀمارۀ  هۀای ناارنۀدهدر حۀدود بررسۀیرا ندارد، الحاقی است.  هاآن

سۀدۀ هشۀتم )حۀدودِ  ل تدوی ِ نیمۀ  نخسۀتِصه.ق( امّا ظاهراً در ا 635که تاری ِ ترقیم  آن ) -مجل 

ابیات را بۀه نۀا  فردوسۀی آورده تری  منبعی است که که  قانعی و دمن  کلیلهپ  از  -ه.ق( است 734

یۀت ه.ق( هۀر سۀه ب 724)سۀرودۀ  دفتۀر دلاشۀابعد از آن در منظوم   ب(. 3)ر.ک: جنگ ااعار، برگ 

در مۀت ِ  هۀابیت. ایۀ  (333: 1313ایارها)ر.ک: صۀاحب اۀباناۀود بدون ذکرِ نا  فردوسی دیده مۀی

ه.ق( و قۀاهره  731نسۀخ  توپقاپوسۀرای ) اۀاهنام  نام  منسوب به فردوسۀی در مقدّمۀ ترِ هجومفصّل

اۀهرت و رواجِ  اصۀلیِ و ای  هجونامه مثخذ و سۀببِ (31: 1335خایبی)ر.ک: ه.ق( هم هست  741)

 به نا  فردوسی بوده است. هابیت

کور تری  منبعِ انتسابِ سۀه بیۀتِ مۀذیقانعی فعلاً ای  منظومه قدیم ودمن کلیلهبا توجّه با تاری  نظم 

بۀه  هۀابیتهای سدۀ هفتم هدهد که در اواخر قرن اشم یا اوایل و میانبه فردوسی است و ای  نشان می

را  هۀاآنکه ساک  خراسان بۀوده ه.ق(  617نا  فردوسی تداو  دااته است و ااید قانعی پیش از سا  )

در هر صورت طوسۀی و یا به نا  فردوسی انیده بااد. دیده  ااهنامهای از ردوسی و نسخهدر زادگاه ف

 امه است.نهبه اا هاآنمّی در سابق  انتسابِ به نا  فردوسی نات  بسیار مه هابیتبودن قانعی و آوردن 

بیۀتِ دو  و مصۀراع اوّ ِ نااات  قانعی هم باید یادآور اد که  و دمن  کلیلهسه بیت در ضبطِ دربارۀ 

را  هۀابیتدر مآخذی که ای   دو ِ بیت دو  و سو  هایمصراعدر « تو را»و « نوش و ناب» هایصورت
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اند و ناارنده دیده است نیامده و منحصر به تضمی  قانعی است. صورتِ مصحّ ِ ایۀ  سۀه بیۀت آورده

 آن در تحریرهای هجونامه و منابع دیار چنی  است: یهاضبطبر اسادِ 

 کۀۀه تلۀۀ  آمۀۀد او را سراۀۀت یدرختۀۀ

 خلۀۀۀدش بۀۀۀه هناۀۀۀا  آب یوراز جۀۀۀو

 سۀۀۀۀرانجا  گۀۀۀۀوهر بۀۀۀۀه کۀۀۀۀار آورد
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 بۀۀۀه بۀۀۀا  بهشۀۀۀت یگۀۀۀرش درنشۀۀۀان 

 و نۀۀوش و نۀۀاب یزیۀۀر  یانابۀۀ  یبۀۀه بۀۀ

 تلۀۀۀۀۀ  بۀۀۀۀۀار آورد ۀویۀۀۀۀۀهمۀۀۀۀۀان م
 

ه و بسۀیار مۀورد اناسی از فردوسی نیست، به نا  او مشۀهور اۀدبا ایناه ای  سه بیت به لحا  مت 

ری  قاعۀاتِ تطوری که باید آن را یای از پرتقلیۀدپ  از فردوسی قرار گرفته است به توجّهِ گویندگانِ

فرامرزنامۀ  در  اۀاهنامهنظیرۀ ای  ابیات در آیارِ بعۀد از تری  تاری  ادب فارسی دانست. که اعری در 

 -1553، ب113: ص1334  بۀۀزرگ)ر.ک: فرامرزنامۀۀه.ق( اسۀۀت  434 -417)احتمالۀۀاً سۀۀرودۀ  بۀۀزرگ

توان احتما  داد که ااید ای  سه بیت حتّی در قرن پۀنجم نیۀز بۀه نۀوعی متۀداو  و از اینجا می (1562

: 1335و تقلیۀدهای ایۀ  سۀه بیۀت، ر.ک: آیۀدنلو هاضۀبط)برای آگاهی کامل دربارۀ مآخذ، بوده است 

147- 123.)   

 پندمنۀۀۀۀد  . ناۀۀۀۀه کۀۀۀۀ  در آن نامۀۀۀۀ1

 اریهواۀۀۀۀ یبۀۀۀۀه گفتۀۀۀۀار فردوسۀۀۀۀ

 ز حۀۀۀۀد باۀۀۀۀذرد یگۀۀۀۀر بردبۀۀۀۀارا
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 کۀۀه گشۀۀته اسۀۀت از نۀۀا  دانۀۀش بلنۀۀد 

 کۀۀه نۀۀارد چۀۀون او گۀۀردش روزگۀۀار

 بۀۀۀرد یبۀۀۀه سسۀۀۀت یگمۀۀۀان  ییبۀۀۀدآ
 

 (1155 -1153، ب323)ص

، «بۀدآیی »بۀه جۀای  نسۀ  بیت در پادااهی اورمزد ااپور است امّا در مصۀراع دو  ضۀبط اغلۀب

و  54/ 251/ 6: 1316)ر.ک: فردوسۀۀیآمۀۀده « د  او»نۀۀوی  و فقۀۀط در چنۀۀد دسۀۀت اسۀۀت« دلۀۀاور»

 (.21زیرنوی 

 نۀۀۀۀامور  کانۀۀۀۀدر آن نامۀۀۀۀ  ی. ببۀۀۀۀ3

 اۀۀۀود مۀۀۀرد را روزگۀۀۀار رهیۀۀۀو تچۀۀۀ
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 پرهنۀۀر یچۀۀه خۀۀوش گفۀۀت فردوسۀۀ 

 بۀۀۀه کۀۀۀار دیۀۀۀایهمۀۀۀه آن کنۀۀۀد کۀۀۀش ن
 

 (442و 441، ب354و 343)صص 

مۀو  و مالۀق و مسۀاو و مۀت  تصۀحی  ژو یچاپ دکتر خۀالق هایبد نسخهای  بیت در مت  و 

نۀه از فردوسۀی  (631: 2، ج1316)ر.ک: دهخۀداچاپ دکتر دبیرسیاقی نیامده و با ایناه جنب  م ث لی یافته 

برزونامۀ  در از سۀعدی. ناارنۀده آن را  (732: 1، ج1313)ر.ک: ذوالفقاریاند که نواتهاست و نه چنان
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 ه.ق(، 651)تۀثلیفِ  تۀاری  جهاناشۀای جۀوینی یز بدون ذکر نۀا  گوینۀده در)از سدۀ هشتم( و ن که 

)بۀه دیده اسۀت  ه.ق( 731 -734احمد تبریزی )سرودۀ  نام اهنشاهو  عبید )قرن هشتم( الاارافاخلاق

؛ 243: 133عبیۀۀد زاکۀۀانی ؛74: 2، ج1311جۀۀوینی ؛2161، ب143: ص1317ترتیۀۀب، ر.ک: کوسۀۀج

 (.14735، ب141: ص1337تبریزی

 نۀۀامور ی. چۀۀه خۀۀوش گفۀۀت فردوسۀۀ14
 

 دارسۀۀۀۀربی و بۀۀۀۀود روان کۀۀۀۀه رواۀۀۀۀ  
 

  یۀۀآن کۀۀار ا دیۀۀکۀۀار آن جو  یۀۀچۀۀو ا
 

  یپرآاۀۀۀۀوب گۀۀۀۀردد زمۀۀۀۀ زودی بۀۀۀۀه 
 

 (1134و 1133، ب451و 454)صص

سراسۀر »بیت از پایان پادااهی ضحّاک و پ  از به بند کشیده اۀدن اوسۀت. ضۀبط مصۀراع دو  

 نیست. هابد نسخهدر  کلیلهاست و مضبوط « آاوب گردد زمی پر

 تضمی  کرده است: یرا بدون ذکر نا  فردوس ااهنامهقانعی یک بار هم بیتی از 

 نهۀۀۀۀان از نهفۀۀۀۀت یتۀۀۀۀیبۀۀۀۀرآورد گ

 ایکۀۀه گۀۀر بۀۀار خۀۀار اسۀۀت خۀۀود کِشۀۀته
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 گفۀۀت تیۀۀب  یۀۀا یبۀۀا و یدر آن بسۀۀتا 

 ایخۀۀۀود رِاۀۀۀته اسۀۀۀت انیۀۀۀوگۀۀۀر پرن
 

 (266و 265، ب15)ص

مصۀراع نخسۀت  پ  از کشته ادن سلم به دست منوچهر آمده و ضبط آغۀاز ااهنامهای  بیت در 

و  333/ 151/ 1: 1316)ر.ک: فردوسۀۀیاۀۀود دیۀۀده مۀۀی« اگۀۀر»هۀۀا فقۀۀط اسۀۀت و در نسۀۀخه« گۀۀرش»

   (.11زیرنوی 

بیتی را تضۀمی  کۀرده کۀه « مردداننده» ردوسی و تنها با ذکر صفتقانعی بار دیار بدون آوردن نا  ف

)مثلاً دکتر دبیرسۀیاقی( و  هاچاپدر دو جا آمده و به همی  دلیل در اماری از  ااهنامهدر بعضی نس  

بۀه فردوسۀی نسۀبت داده اۀده امّۀا از  (1314: 2، ج1313)بۀرای نمونۀه، ر.ک: ذوالفقۀاریمنابعِ دیاۀر 

 است: ااهنامهملحقات 

 مۀۀردننۀۀدهناۀۀر تۀۀا چۀۀه خۀۀوش گفۀۀت دا

 قضۀۀا چۀۀون ز گۀۀردون فروکۀۀرد سۀۀر
 ا ¬که نا  از سخ  بر فلک برده

 کۀرد ادیۀسۀخ    یۀا شیکه از نظم خۀو 

 کۀۀۀور گشۀۀۀتند و کۀۀۀر رکۀۀۀانیهمۀۀۀه ز
 

 (65و 64، ب21)ص 
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ه.ق( در داسۀتان رسۀتم و سۀهراب )هناۀا  گفتاۀوی  144بیت مذکور یک بۀار در نسۀخ  لیۀدن )

 سهراب با هجیر( به ای  صورت آمده:

 ن ز گۀۀردون فروهشۀۀت پۀۀر قضۀۀا چۀۀو
 

 کۀۀۀۀور گشۀۀۀۀتند و کۀۀۀۀر رکۀۀۀۀانیهمۀۀۀۀه ز 
 

 (13/ زیرنوی 161/ 2: 1316)فردوسی 

ه.ق( هۀم در آغۀاز داسۀتان رسۀتم و اسۀفندیار کۀه گشتاسۀت سرنواۀت  736وی  قاهره )ندست

 پرسد، آن را با ای  ضبط آورده است:و اختربینان میفرزندش را از جاماست 

 قضۀۀۀا چۀۀۀون ز گۀۀۀردن فۀۀۀرو کۀۀۀرد سۀۀۀر
 

 همۀۀۀه عاقلۀۀۀان کۀۀۀۀور گشۀۀۀتند و کۀۀۀۀر 
 

 (1/ زیرنوی 231/ 5)همان: 

( و 736ماۀابقِ ناااۀت  نسۀخ  قۀاهره ) کلیلۀهاود ضبط مصراع اوّ ِ بیۀت در که ملاحظه میچنان

( است و گویی صورتی که قانعی دیده یۀا اۀنیده از تلفیۀقِ 144مصراع دو  مانندِ نویسشِ نسخ  لیدن )

ایۀ  بیۀت را بۀه نۀا  هۀای اشۀم و هفۀتم ست. احتمالاً قانعی در سۀدهاده ا دو ضبطِ ای  بیت ساخته

اسۀتفاده کۀرده و « مۀردداننۀده»ه بۀرای گوینۀدۀ آن از وصۀف فردوسی نخوانده یا نشنیده بوده است کۀ

 همچون موارد دیار نا  فردوسی را نیاورده است.

 وسیشاهنامه یا با تغییرات اندک بدون ذکر نام فرد هایمصراع. آوردن عین 3

را با تغییری بسیار جزئی و بۀدون آوردن  هاآنیا تقریباً عی   ااهنامه هایمصراعقانعی در مواردی عی  

اۀود و نااۀی از دیۀده مۀی ااهنامههای پیروِ ست. ای  نوع تثیّر در هم  منظومهنا  فردوسی نقل کرده ا

   انتحا  اناااته اود.با سخ  فردوسی است و نباید از مقول هاآنان  ذه  و زبان گویندگان 
 

  . قۀۀانعی: سۀۀرش سۀۀبز بۀۀاد و دلۀۀش اۀۀادمان1
   

  سۀۀۀۀ اهش جهۀۀۀۀانایر و بخۀۀۀۀتش جۀۀۀۀوان   
 

 (25، ب13)ص  
  فردوسی: سۀرش سۀبز بۀاد و دلۀش پۀر ز داد   

 

 سۀۀۀۀۀر و افسۀۀۀۀۀر او مبۀۀۀۀۀاد جهۀۀۀۀۀان بۀۀۀۀۀی 
 

 (23/ 444/ 2: 1333)فردوسی  
  . قۀۀۀانعی: د  بنۀۀۀدگانش بۀۀۀدو اۀۀۀاد بۀۀۀاد2

 

  مش آبۀۀۀۀاد بۀۀۀۀۀادهمیشۀۀۀۀه بۀۀۀۀر و بۀۀۀۀۀو   
 

 (34، ب34)ص  
 فردوسۀۀی: کۀۀه مازنۀۀدران اۀۀاه را یۀۀاد بۀۀاد    

 

 همیشۀۀۀۀه بۀۀۀۀر و بۀۀۀۀۀومش آبۀۀۀۀاد بۀۀۀۀۀاد   
 

  (1 /244 /25) 



  73ی                              فردوس ادۀاناختهمقلّدِ کمتر یطوس یقانعسا  پنجاه و یام                               

 

  روه بااۀۀد کسۀۀی. قۀۀانعی: ز مۀۀرد  سۀۀبک3
 

  کۀۀۀۀه بهۀۀۀۀۀره نۀۀۀۀۀدارد ز دانۀۀۀۀۀش بسۀۀۀۀۀی  
 

 (13، ب31)ص  
 فردوسی: وگۀر مۀ  بۀرفتم بۀه گفۀت کسۀی    

 

  بسۀۀۀۀیکۀۀۀۀه بهۀۀۀۀره نبۀۀۀۀودش ز دانۀۀۀۀش    
 

  (2 /17 /1246) 
  گۀۀۀا . قۀۀۀانعی: بۀۀۀود لشۀۀۀارافروز گسۀۀۀترده4
   

 سۀۀۀۀۀر ژنۀۀۀۀۀده پیۀۀۀۀۀل انۀۀۀۀۀدرآرد بۀۀۀۀۀه دا    
 

 (4، ب46)ص  
  داده کمنۀۀدفردوسۀۀی: تۀۀو دانۀۀی کۀۀه آن تۀۀاب   

 

 سۀۀۀۀر زنۀۀۀۀده پیۀۀۀۀل انۀۀۀۀدرآرد بۀۀۀۀه بنۀۀۀۀد    
 

  (2 /152 /441) 
  . قۀۀۀانعی: بۀۀۀه دوران آن اۀۀۀهریار بۀۀۀزرگ5

 

 ش و گۀۀۀرگ بۀۀۀه آبشۀۀۀخور آمۀۀۀدهمی مۀۀۀی   
 

 (1، ب51)ص  
  فردوسۀۀی: جهانۀۀدار محمۀۀود اۀۀاه بۀۀزرگ   

 

  بۀۀۀه آبشۀۀۀخور آردهمۀۀۀی مۀۀۀیش و گۀۀۀرگ  
 

  (1 /1 /112) 
 . قۀۀانعی: معۀۀانی ناۀۀردد زبۀۀان دیاۀۀر اسۀۀت 6

 

 درسۀۀت ایۀۀ  سۀۀخ  گفۀۀت پیغمبۀۀر اسۀۀت   
 

 (25، ب52)ص  
 فردوسی: که مۀ  اارسۀتانم علّۀیم در اسۀت    

 

 مبر اسۀۀت درسۀۀت ایۀۀ  سۀۀخ  گفۀۀت پیغۀۀا  
 

  (1 /5 /36) 
  . قۀۀانعی: بۀۀر ایۀۀ  بۀۀا تۀۀو امۀۀروز پیمۀۀان کۀۀنم7

 

 روان را بۀۀۀۀۀه مهۀۀۀۀۀرش گروگۀۀۀۀۀان کۀۀۀۀۀنم   
 

 (14، ب55)ص  
 فردوسۀۀی: اگۀۀر کۀۀم کنۀۀی جۀۀاه فرمۀۀان کۀۀنم    

 

 بۀۀۀۀۀه پیمۀۀۀۀۀان روان را گروگۀۀۀۀۀان کۀۀۀۀۀنم   
 

  (2 /5 /116) 
  . قۀۀۀانعی: مۀۀۀرا خاکسۀۀۀار دو گیتۀۀۀی ماۀۀۀ 1

 

  یتۀۀۀی کهۀۀۀ کۀۀۀه دولۀۀۀت جۀۀۀوان اسۀۀۀت و گ   
 

 (13، ب55)ص  
 فردوسۀۀی: مۀۀرا خاکسۀۀار دو گیتۀۀی ماۀۀ     
   

  از ایۀۀۀۀ  مهربۀۀۀۀان مۀۀۀۀا  بشۀۀۀۀنو سۀۀۀۀخ   
 

  (2 /142 /171) 
 . قۀۀۀانعی: مینۀۀۀدیش و غۀۀۀم را ز د  دور دار 3
   

  بۀۀۀۀۀه اۀۀۀۀۀادی د  دیۀۀۀۀۀو رنجۀۀۀۀۀور دار  
 

 (256، ب64)ص  
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 های نۀاخوش ز مۀ  دور دار فردوسی: سخ    
 

  نجۀۀۀۀۀۀور داربۀۀۀۀۀۀه بۀۀۀۀۀۀدها د  دیۀۀۀۀۀۀو ر   
   

  (2 /151 /414) 
 . قۀۀانعی: بۀۀدو گفۀۀت برگۀۀرد و بۀۀا او باۀۀوی 14

 

 کۀۀه گۀۀر سۀۀر بۀۀه گِۀۀل داری آنجۀۀا مشۀۀوی    
 

 (261، ب64)ص  
  فردوسی: که گر سر به گل داری اکنون مشوی  

 

 یاۀۀۀۀی تیۀۀۀۀز کۀۀۀۀ  مغۀۀۀۀز و بنمۀۀۀۀای روی   
 

  (1 /241 /51) 
  . قانعی: تو رنجی و دیاۀر کسۀی بۀر خۀورد11

 

  بۀۀۀۀه خۀۀۀۀاکی کۀۀۀۀه در وی روی نناۀۀۀۀرد   
 

 (56، ب74)ص  
 فردوسی: تو رنجی و آسان دگر ک  خۀورد     
   

 سۀۀۀۀوی خۀۀۀۀاک و تۀۀۀۀابوت تۀۀۀۀو نناۀۀۀۀرد   
 

  (1 /423 /6) 
  . قۀۀانعی: اۀۀود عمۀۀر در جسۀۀتجو اسۀۀ ری12

 

  بۀۀۀۀۀۀه دیۀۀۀۀۀۀوانای مانۀۀۀۀۀۀد ایۀۀۀۀۀۀ  داوری  
 

 (36، ب75)ص  
 فردوسی: چو چشۀمه بۀرِ ژرف دریۀا بۀری      

   
 ه دیۀۀۀۀۀۀوانای مانۀۀۀۀۀۀد ایۀۀۀۀۀۀ  داوری بۀۀۀۀۀۀ  

 

  (1 /573 /1436) 
 . قۀۀانعی: بخۀۀور هرچۀۀه داری فزونۀۀی بۀۀده 13

 

 بۀۀۀۀبخش و بۀۀۀۀر ابۀۀۀۀرو مۀۀۀۀیفا  گۀۀۀۀره   
 

 (53، ب11)ص  
 فردوسۀۀی: بخۀۀور هرچۀۀه داری فزونۀۀی بۀۀده      

   
  ای بهۀۀۀۀر داۀۀۀۀم  منۀۀۀۀهتۀۀۀۀو رنجیۀۀۀۀده  

 

  (2 /1473 /14) 
 . قۀۀانعی: هۀۀوی آناۀۀه بااۀۀند مولۀۀع بۀۀه زن 14
   

  زنکۀۀۀۀۀه هرگۀۀۀۀۀز نبااۀۀۀۀۀد زنۀۀۀۀۀی رای  
 

 (225، ب121)ص  
  فردوسۀۀی: بۀۀه کۀۀاری ماۀۀ  نیۀۀز فرمۀۀان زن    

 

  زنکۀۀۀۀۀۀه هرگۀۀۀۀۀۀز نبینۀۀۀۀۀۀی زنۀۀۀۀۀۀی رای  
 

  (2 /136 /44) 
 . قۀۀانعی: بۀۀدان قۀۀدّ و بالۀۀا و آن یۀۀا  و اۀۀاخ 15
   

 تۀۀۀۀۀنش گنجۀۀۀۀۀد انۀۀۀۀۀدر جهۀۀۀۀۀان فۀۀۀۀۀراخ  
 

 7(741، ب146)ص  
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بیتی از داستان رسۀتم و سۀهراب دربۀارۀ سۀهراب نظۀر دااۀته ت به یقانعی در هر دو مصراعِ ای  ب

 است:
 

 کجۀۀۀۀا گنجۀۀۀۀد انۀۀۀۀدر جهۀۀۀۀان فۀۀۀۀراخ 
 

 بۀۀۀدان فۀۀۀرّ و آن بُۀۀۀرز و آن یۀۀۀا  و اۀۀۀاخ   
 

  (1 /231 /346) 

  سۀۀر. قۀۀانعی: کنۀۀد مۀۀر خردمنۀۀد را خیۀۀره16
 

 کۀۀۀۀ  از چۀۀۀۀرخ گۀۀۀۀردان نیابۀۀۀۀد گۀۀۀۀذر   
 

 (333، ب157)ص  

  د ب ۀۀرفردوسۀۀی: جهانۀۀدار اگۀۀر مۀۀر  گۀۀرد     
 

  بۀۀۀر ایۀۀۀ  چۀۀۀرخ گۀۀۀردان نیابۀۀۀد گۀۀۀذر  
 

  (1 /332 /757) 

  . قانعی: حیات تۀو اکنۀون بقۀای مۀ  اسۀت17
 

 خۀۀۀرد زیۀۀۀ  سۀۀۀخ  رهنمۀۀۀای مۀۀۀ  اسۀۀۀت   
 

 (617، ب215)ص  

 فردوسی: چنان دان که یزدان گوای م  اسۀت   
 

  خۀۀۀرد زیۀۀۀ  سۀۀۀخ  رهنمۀۀۀای مۀۀۀ  اسۀۀۀت  
 

  (2 /153 /473) 

 کۀ  وفۀایی ندااۀت . قانعی: زمانه چو بۀا 11
 

 چنۀۀۀۀان کۀۀۀۀو گۀۀۀۀزارد ببایۀۀۀۀد گذااۀۀۀۀت   
 

  1(4، ب353)ص  

 فردوسۀۀی: زمانۀۀه نبشۀۀته دگرگونۀۀه دااۀۀت     
 

 چنۀۀۀۀان کۀۀۀۀو گۀۀۀۀذارد ببایۀۀۀۀد گذااۀۀۀۀت   
 

  (1 /213 /566) 

 . قۀۀانعی: کۀۀه ماننۀۀد او کۀۀم بۀۀود بۀۀر زمۀۀی 13
 

 جهۀۀۀۀان را بۀۀۀۀه چشۀۀۀۀم بزرگۀۀۀۀی مبۀۀۀۀی    
 

 (431، ب417)ص  

 تۀۀو را زادفۀۀرّخ همۀۀی  فردوسۀۀی: باویۀۀد      
   

 جهۀۀۀۀان را بۀۀۀۀه چشۀۀۀۀم جۀۀۀۀوانی مبۀۀۀۀی   
 

  (2 /1453 /341) 

 . قانعی: چۀو سۀوگند اۀد بۀر زبۀانم پدیۀد 24
   

 سۀۀۀۀۀۀر گوسۀۀۀۀۀۀفندی نیۀۀۀۀۀۀار  بریۀۀۀۀۀۀد   
 

 (434، ب424)ص  

 فردوسۀۀی: در  دارد و نقۀۀل و نۀۀار و نبیۀۀد     
 

 سۀۀۀۀۀۀر گوسۀۀۀۀۀۀفندی توانۀۀۀۀۀۀد بریۀۀۀۀۀۀد  
 

  (2 /135 /3) 
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 خود را چنۀان کشۀته دیۀد . قانعی: دو فرزند 21
   

 یاۀۀۀۀی بۀۀۀۀاد سۀۀۀۀرد از جاۀۀۀۀر برکشۀۀۀۀید   
 

 (152، ب441)ص  

 فردوسی: چو پیغا  گرگی  به رستم رسۀید      
   

 یاۀۀۀۀی بۀۀۀۀاد سۀۀۀۀرد از جاۀۀۀۀر برکشۀۀۀۀید   
 

  (1 /674 /142) 

 . قۀۀانعی: چۀۀو زا  آن خرامیۀۀدن او بدیۀۀد 22
 

 کۀۀۀۀردار آتۀۀۀۀش دلۀۀۀۀش بردمیۀۀۀۀدبۀۀۀۀه   
 

 (112، ب454)ص  

 سی: فرسۀتاده نزدیۀک دسۀتان رسۀیدفردو     
 

 کۀۀۀۀردار آتۀۀۀۀش دلۀۀۀۀش بردمیۀۀۀۀد بۀۀۀۀه  
 

  (1 /174 /314) 

 . قانعی: همۀان ناقۀه کۀز تۀک نمانۀد ز بۀاد 23
 

 توگۀۀۀۀۀویی خۀۀۀۀۀود از بۀۀۀۀۀاد دارد نۀۀۀۀۀهاد 
 

 (267، ب466)ص  

 کۀردار بۀاد فردوسی: یای کۀوه زیۀرش بۀه     
 

 توگۀۀۀۀۀویی کۀۀۀۀۀه از ابۀۀۀۀۀر دارد نۀۀۀۀۀهاد   
 

  (1 /613 /2534) 

 . قانعی: که هست ای  زنی چون مهِ آسۀمان 24
   

 دو گیسۀۀۀۀو کمنۀۀۀۀۀد و دو ابۀۀۀۀرو کمۀۀۀۀۀان 
 

 (467، ب476)ص  

 فردوسی: دو ابرو کمان و دو گیسۀو کمنۀد      
   

 کۀۀۀۀردار سۀۀۀۀرو بلنۀۀۀۀد بۀۀۀۀه بالۀۀۀۀا بۀۀۀۀه  
 

  (1 /263 /53) 

 . قۀۀانعی: ملۀۀک را نبایۀۀد بۀۀدی  غۀۀم فۀۀزود 25
 

 کنۀۀۀۀون رفۀۀۀۀت و آن بۀۀۀۀودنی کۀۀۀۀار بۀۀۀۀود  
 

 (433، ب477)ص  

 فردوسی: از ای  زاری و سوگواری چه سۀود   
 

 چنۀۀۀی  رفۀۀۀت و ایۀۀۀ  بۀۀۀودنی کۀۀۀار بۀۀۀود 
 

  (2 /754 /3273) 

 . قانعی: سرت خیره گۀردد دلۀت پۀر ز دود 26
   

 پشۀۀۀۀۀیمانی آناۀۀۀۀۀه نۀۀۀۀۀداردت سۀۀۀۀۀود   
 

 (11، ب431)ص  

 فردوسۀۀی: پیشۀۀمانی آناۀۀه نۀۀداردت سۀۀود     
 

 کۀۀۀۀۀه تیۀۀۀۀۀغ زمانۀۀۀۀۀه سۀۀۀۀۀرت را درود  
 

  (1 /633 /241) 
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 . قۀۀانعی: از ایشۀۀان همۀۀه کۀۀا  د  یافتنۀۀد27
 

 چۀۀۀۀۀو در بنۀۀۀۀۀدگی تیۀۀۀۀۀز بشۀۀۀۀۀتافتند   
 

 (156، ب527)ص  

 فردوسۀۀی: ز پۀۀیش نیاگۀۀان مۀۀ  یۀۀافتی     
 

 چۀۀۀۀۀو در بنۀۀۀۀۀدگی تیۀۀۀۀۀز بشۀۀۀۀۀتافتی  
 

  (2 /527 /247) 

 هاآنشاهنامه و سرودن مشابه  هایبیتو  هامصراع. تأثّر از 4

سۀروده کۀه محتملۀاً بۀاز از  اۀاهنامهمشابهِ سۀخ  فردوسۀی در  هاییمصراعابیات یا  قانعی چندی  بار

تقلیدهای ناخودآگاه او از حماس  ملّی ایران اسۀت. جالۀب ایناۀه ایۀ  گونۀه تۀثیّر از همۀان بیۀت دو ِ 

 اود.یدیده م ودمنهکلیلهمنظوم  
 

 . قۀۀانعی: خداونۀۀد کیۀۀوان و گۀۀردان سۀۀ هر1
 

 هۀۀۀۀۀۀرفروزنۀۀۀۀۀۀدۀ پیاۀۀۀۀۀۀر مۀۀۀۀۀۀاه و م  
 

 (2، ب3)ص  

 فردوسی: خداونۀد گیهۀان و گۀردان سۀ هر   
 

 فروزنۀۀۀۀۀۀدۀ مۀۀۀۀۀۀاه و ناهیۀۀۀۀۀۀد و مهۀۀۀۀۀۀر  
 

  (1 /1 /3) 

 . قۀۀانعی: سۀۀ هر و زمۀۀی  و زمۀۀان آفریۀۀد2
 

 جهۀۀۀۀۀان و ماۀۀۀۀۀی  و ماۀۀۀۀۀان آفریۀۀۀۀۀد  
 

 (7، ب7)ص  

 فردوسۀۀی: جهۀۀان و ماۀۀان و زمۀۀان آفریۀۀد    
   

 پۀۀۀۀۀی مۀۀۀۀۀور و کۀۀۀۀۀوه گۀۀۀۀۀران آفریۀۀۀۀۀد  
 

  (1 /433 /117) 

 . قۀۀانعی: چۀۀه نیاۀۀو بۀۀود در میۀۀان مهۀۀان3
 

 وفۀۀۀۀۀۀۀۀاداری از اۀۀۀۀۀۀۀۀهریار جۀۀۀۀۀۀۀۀوان   
 

 (1، ب14)ص  

 فردوسۀۀی: چۀۀه نیاۀۀوتر از نۀۀرّه اۀۀیر ژیۀۀان    
 

 بۀۀۀه پۀۀۀیش پۀۀۀدر بۀۀۀر کمۀۀۀر بۀۀۀر میۀۀۀان   
 

  (2 /136 /37) 

 . قۀۀۀانعی: هنۀۀۀر گۀۀۀوهر اۀۀۀهریاران بۀۀۀود 4
   

 هنۀۀۀۀۀۀر افسۀۀۀۀۀۀر تاجۀۀۀۀۀۀداران بۀۀۀۀۀۀود   
 

 (6، ب21)ص  

 افسۀۀر اۀۀهریاران بۀۀود فردوسۀۀی: خۀۀرد   
 

 همۀۀۀۀۀۀان زیۀۀۀۀۀۀور نامۀۀۀۀۀۀداران بۀۀۀۀۀۀود  
   

  (2 /551 /1342) 
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 . قانعی: تواند کۀه دارد روان خشۀم و تۀاب 5
   

 بۀۀه یۀۀک دسۀۀت بۀۀاد و بۀۀه یۀۀک دسۀۀت آب  
 

 (3، ب47)ص  

 فردوسۀۀی: پۀۀ ِ پشتشۀۀان زا  بۀۀا کیقبۀۀاد    
   

 بۀۀه یۀۀک دسۀۀت آتۀۀش بۀۀه یۀۀک دسۀۀت بۀۀاد  
 

  (1 /131 /11) 

 دی کۀه بااۀد بۀه پیاۀار تیۀز . قانعی: چه با6
 

 

 چۀۀۀۀه آبۀۀۀۀی کۀۀۀۀه پیۀۀۀۀدا کنۀۀۀۀد رسۀۀۀۀتخیز   
 

 (4، ب47)د  

 فردوسی: به زخم اندرون تیغ اد ریز ریۀز    
 

 چۀۀۀه زخمۀۀۀی کۀۀۀه پیۀۀۀدا کنۀۀۀد رسۀۀۀتخیز   
 

  (1 /217 /672) 

 . قانعی: چو طغۀرا بۀه گیتۀی سۀواری نبۀود 7
   

 چۀۀۀۀو الۀۀۀۀب ارسۀۀۀۀلان نامۀۀۀۀداری نبۀۀۀۀود  
 

 (13، ب47)ص  

 : چو رستم سواری به گیتۀی نبۀود فردوسی   
   

 نۀۀۀۀه گۀۀۀۀوش خردمنۀۀۀۀد هرگۀۀۀۀز اۀۀۀۀنود  
 

  (2 /1433 /447) 

 . قۀۀانعی: بۀۀه جۀۀایی کۀۀه راز آاۀۀاارا اۀۀود 1
 

 تۀۀۀ  مۀۀۀو  چۀۀۀون سۀۀۀنگ خۀۀۀارا اۀۀۀود   
 

 (744، ب141)ص  

 فردوسۀۀی: نهۀۀان بتّۀۀر از آاۀۀاارا اۀۀود   
 

 د  ااهشۀۀۀۀۀان سۀۀۀۀۀنگ خۀۀۀۀۀارا اۀۀۀۀۀود   
 

  (2 /1415 /142) 

 سۀۀی برآمۀۀد بلنۀۀد از سۀۀخ  . قۀۀانعی: اسا3
   

 کۀۀۀۀه از بۀۀۀۀاد و بۀۀۀۀاران ناۀۀۀۀردد کهۀۀۀۀ   
 

 نۀۀۀه معمۀۀۀار بایسۀۀۀت و نۀۀۀه کۀۀۀارگر   
 

 نۀۀه خشۀۀت و نۀۀه سۀۀنگ و نۀۀه سۀۀیم و نۀۀه زر    
 

 بناهۀۀۀۀۀای محاۀۀۀۀۀم در آیۀۀۀۀۀد ز پۀۀۀۀۀای 
 

 بۀۀۀدی  نۀۀۀا  سۀۀۀلاان بمانۀۀۀد بۀۀۀه جۀۀۀای   
 

 (245 -243، ب532و 531)صص  

 فردوسۀۀی: بناهۀۀای آبۀۀاد گۀۀردد خۀۀراب  
 

 از تۀۀۀۀۀۀۀۀابش آفتۀۀۀۀۀۀۀۀاب ز بۀۀۀۀۀۀۀۀاران و  
 

 پۀۀۀۀی افانۀۀۀۀد  از نظۀۀۀۀم کۀۀۀۀاخی بلنۀۀۀۀد 
 

 کۀۀۀۀه از بۀۀۀۀاد و بۀۀۀۀاران نیابۀۀۀۀد گزنۀۀۀۀد    
 

 (67و 66/ 733/ 2)  



  73ی                              فردوس ادۀاناختهمقلّدِ کمتر یطوس یقانعسا  پنجاه و یام                               

 

 ای ابیر، کنایات و تصاویر شاهنامه. تع5

 اۀاهنامهدر  هۀاآنمنظوم  قانعی تعابیر، کنایات و تصویرهایی به کار رفته که یا نخستی  محلِّ کاربرد در 

عبیر و تصویر در زبان فارسی احتمالاً به دلیلِ استعما  در بیان فردوسی بوده اسۀت است و یا رواج آن ت

ایِ زبۀان فارسۀی نامیۀد و کاربرداۀان را در کنایات و تصاویرِ ااهنامهرا  هاآنتوان میو به همی  سبب 

از  اۀده بۀه بحۀر متقۀاربهۀای سۀرودهویهه در منظومهپ  از فردوسی پدید آمده بااد به هر متنی که

 آوریم:به ترتیبِ الفبایی می کلیلههایی از ای  نوع تعابیر را در دانست. نمونه ااهنامههای تثییر نشانه

 از یک پوست بودن با کسی: .1

 یاز دوسۀۀۀت یدلۀۀۀش کۀۀۀرد گسۀۀۀتاخ
 

 یپوسۀۀۀۀت کیۀۀۀۀکۀۀۀۀه بۀۀۀۀا او ز  یتۀۀۀۀوگفت 
 

 (336، ب343)ص 

از هۀم »تۀرِ به صۀورتِ کهۀ  هنامهاادر « د  و نزدیک بودنبا کسی یار و یک»کنایه به معنای ای   

 به کار رفته. برای نمونه:« پوست بودن با کسی

 مهربۀۀان دوسۀۀت بۀۀود   یاۀۀیبۀۀه اۀۀهر  
 

 دبۀۀو پوسۀۀت¬ز هۀۀم یکۀۀه بۀۀا مۀۀ  تۀۀوگفت 
 

 (1 /7 /144) 

از یۀک »قۀانعی آمۀده یعنۀی  ودمن کلیلهای  ترکیب به صورتی که در  هاچاپها و در بعضی نسخه

 124: 1، ج1334)ر.ک: برای اواهدِ چاپ مسۀاو، ر.ک: رواقۀیه اده است ساد« پوست بودن با کسی

 (.121و

 چاات خوردن بر کسی پیش از اا  خوردن آن ک  بر او .2

 کۀۀو اۀۀا  بۀۀر تۀۀو خۀۀورد شیپۀۀ  یۀۀاز ا
 

 خۀۀرد یبۀۀر او چااۀۀت خۀۀور گۀۀر تۀۀو دار 
 

 (674، ب144)ص 

و  کلیلۀهچون در مت   ،و« اریپیشی گرفت  در انجا  دادن کار و مهلت ندادن به دی»ای  کنایه یعنی 

پۀیش از آناۀه »نصرالله منشی هم آمده به احتما  فراوان از آنجا به منظوم  قۀانعی راه یافتۀه اسۀت  دمن 

بۀا توجّۀه بۀه ایناۀه  ولۀی( 35: 1373)منشۀی« خصم فرصت چاات بیابد برای او اامی گواران سازد

اسۀت آن را از کنایۀات  اۀاهنامهارسۀی بیتۀی از تری  ااهدِ کاربردِ آن در متونِ موجۀودِ فظاهراً قدیمی

 آوریم:ای به امار میااهنامه
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 بۀه جۀا  یازیۀتو گر چااۀت را دسۀت 
 

 پسۀۀۀر بۀۀۀر تۀۀۀو اۀۀۀا  یوگرنۀۀۀه خورنۀۀۀد ا 
 

 (1 /67 /443) 

در عربی نیۀز مسۀتعمل اسۀت و »اند دربارۀ ای  کنایه نواته کلیلهمرحو  استاد مینوی در توضیحات 

 غۀررامّۀا چۀون در  (12، زیرنۀوی 35)همۀان: « تقل اده باادمن یبه فارسبان محتمل است که از آن ز

آمده )گفتاوی فریدون و ایرج دربۀارۀ نامۀ  سۀلم و  ااهنامهدقیقاً در جایی که بیت مذکور از  یعالبی نیز

: 1344)یعۀالبی« یتعیّشا بۀکتتغذّی بهما قبل ان»تور( ای  تعبیر از زبان فریدون به ایرج به کار رفته است 

بۀوده  ااهنام  ابومنصۀورییعنی غرر و  ااهنامهخذ مشترک ثدر م توان احتما  داد که ای  کنایهمی (45

و از آنجا در هر دو مت  وارد اده است. بر ای  اساد نامحتمل نیست که پیشین  کاربرد آن بۀه واسۀا  

د و در ایۀ  صۀورت نبایۀد به زبان پهلوی و عصر ساسانی برسۀ ااهنام  ابومنصوریمنبع/ منابعِ پهلویِ 

و نیۀز دیاۀر آیۀار منظۀو  و  3اۀاهنامههای مقلّۀدِ اد. ای  کنایه در منظومه قائلبی برای آن خاستااه عر

ها، ر.ک: عنصۀرالمعالی کیاۀاوود بۀ  )برای دیدن بعضی نمونهمنثورِ فارسی باز اواهد استعما  دارد 

   (.36و 35: 1373؛ منشی331: 1375اساندر

 است.« نهایت آزردگی و عذاب»ن بر ت  کسی: کنایه از خار ادن پرنیا .3

 اۀۀۀد داریۀۀۀسۀۀۀر زاهۀۀۀد از خۀۀۀواب ب
 

 خۀۀۀۀار اۀۀۀۀد انیۀۀۀۀاز آن بۀۀۀۀر تۀۀۀۀنش پرن 
 

 (727، ب342)ص

 ای  بیت از داستان رستم و اسفندیار است: ،احتمالاً منشث آن

 اۀۀۀۀد ز گفتۀۀۀۀار او مۀۀۀۀادرش یغمۀۀۀۀ
 

 خۀۀۀۀار اۀۀۀۀد بۀۀۀۀر بۀۀۀۀرش انیۀۀۀۀهمۀۀۀۀه پرن 
 

 (2 /136 /31) 

   وگانِ ک  دیار بودن:. روان کسی گر4

 فرمۀۀان توسۀۀت     ریۀۀتۀۀ  و جۀۀان مۀۀ  ز
 

 روانۀۀۀۀۀم گروگۀۀۀۀۀان توسۀۀۀۀۀت شۀۀۀۀۀهیهم 
 

 (336، ب214)ص

است و غیۀر از کنایۀه حتّۀی خۀودِ بیۀت « دلبستای و فرمانبرداری کامل و آمادۀ فدا ادن»به معنای 

 قانعی نیز متثیّر از ای  بیت فردوسی است:

 فرمۀۀان توسۀۀت ریۀۀمۀۀرا جۀۀان و د  ز
 

 روانۀۀۀۀۀم گروگۀۀۀۀۀان توسۀۀۀۀۀت شۀۀۀۀۀهیهم 
 

 (2 /534 /1373) 
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 گرد برآوردن از چیزی/ کسی:. 5

 زگۀۀۀۀردیگنبۀۀۀۀدِ ت  یۀۀۀۀچۀۀۀۀو دوران ا
 

 ز اطۀۀۀۀۀۀراف عۀۀۀۀۀۀالم بۀۀۀۀۀۀرآورد گۀۀۀۀۀۀرد 
 

 (1، ب41)ص 

در  اۀاهنامهنیز به احتمۀا  زیۀاد از  « (نابود کردن و از بی  بردن چیزی/ کسی»ای  کنایه )به معنای 

 متون فارسی تداو  یافته است.

 است:« تسلیم ادن در برابر قدرتِ جنااوری کسی»ور امشیرِ کسی را خواندن: به معنای . منش6

 نمانۀۀۀۀد یمرزهۀۀۀۀا نامۀۀۀۀدار  یۀۀۀۀدر ا
 

 نخوانۀۀۀۀد شۀۀۀۀانیا ریکۀۀۀۀه منشۀۀۀۀور امشۀۀۀۀ 
 

 (12، ب47)ص 

 فردوسی:

 نمانۀۀۀد یو وهۀۀۀر ینۀۀۀیو چ یکشۀۀۀان
 

 رسۀۀۀۀتم نخوانۀۀۀۀد ریکۀۀۀۀه منشۀۀۀۀور امشۀۀۀۀ 
 

 (1 /611 /2443) 

 ت :. نا  کسی را بر نای  نااا7

  یزمۀۀۀۀۀ یبزرگۀۀۀۀۀان و اۀۀۀۀۀاهان رو
 

  یناارنۀۀۀۀۀۀد نۀۀۀۀۀۀا  ورا بۀۀۀۀۀۀر ناۀۀۀۀۀۀ 
 

 (4، ب45)ص 

 است: ااهنامهو از کنایاتِ « فرمانبرداری از آن ک  و زیر نفوذ و اطاعتِ او بودن»به معنای 

  یو چۀۀه خاقۀۀان چۀۀ ابیچۀۀه افراسۀۀ
 

  ینبشۀۀۀۀتند همۀۀۀۀه نۀۀۀۀا  تۀۀۀۀو بۀۀۀۀر ناۀۀۀۀ 
 

 (1 /662 /537) 

 . استفاده از مضامین شاهنامه  6

سراینده احتمالۀاً از مضۀامی ِ  هاآناود که در گاهی ااارات و موضوعاتی دیده می قانعی ودمن کلیلهر د

استفاده کرده است. از جمله در مقدّم  کتاب که بخشی را به دادگسۀتریِ اۀاه  ااهنامهو ابیات  هاداستان

 اختصاص داده گفته است:
 

 وگۀۀۀۀر ظلۀۀۀۀم در د  کنۀۀۀۀد اۀۀۀۀهریار 
 

 ش روزگۀۀۀۀۀاردگرگۀۀۀۀۀون اۀۀۀۀۀود گۀۀۀۀۀرد  
 

 بۀۀۀۀر بۀۀۀۀود درخۀۀۀۀت برومنۀۀۀۀد بۀۀۀۀی
 

 بۀۀۀۀۀۀر او داۀۀۀۀۀۀم ِ او مظفّۀۀۀۀۀۀر بۀۀۀۀۀۀود 
 

 رعیّۀۀۀۀۀت بۀۀۀۀۀود خسۀۀۀۀۀته و سۀۀۀۀۀوگوار
 

 ز ابۀۀۀۀۀر سۀۀۀۀۀیه نۀۀۀۀۀم نیابۀۀۀۀۀد بهۀۀۀۀۀار  
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 زمۀۀی  خشۀۀک بااۀۀد هۀۀوا چۀۀون سۀۀمو  
 

 ز بیۀۀۀۀۀۀداد گۀۀۀۀۀۀردد پرآاۀۀۀۀۀۀوب بۀۀۀۀۀۀو   
 

 (14 -7، ب42)ص  

فرمانروای مُلۀک پیۀدا د  که حتّی اگر اندیشه به ستم و تصمیم برای انجا  دادن آن در ای  مضمون 

 اۀاهنامهبرکتیِ طبیعت خواهد بود ظاهراً برگرفته از داستانِ بهۀرا  گۀور بۀا زن پالیزبۀان در اود مای  بی

ر در پسۀتان گۀاوِ پالیزبۀان خشۀک اود مدّتی دراتی و ستم پیشه کند ایاست که چون بهرا  بر آن می

 ییر نیّتِ پادااه سببِ ای  کار است:گوید تغن با دیدن تهی بودن پستان گاو میاود. زمی

 چنۀۀی  گفۀۀت بۀۀا اۀۀوی کۀۀای کدخۀۀدای 
 

 د  اۀۀۀۀاه گیتۀۀۀۀی دگۀۀۀۀر اۀۀۀۀد بۀۀۀۀه رای   
 

 سۀۀۀۀۀتمااره اۀۀۀۀۀد اۀۀۀۀۀهریار جهۀۀۀۀۀان 
   

 دلۀۀۀۀش دوش پیچۀۀۀۀان اۀۀۀۀد انۀۀۀۀد نهۀۀۀۀان  
 

 ... چۀۀۀو بیۀۀۀدادگر اۀۀۀد جهانۀۀۀدار اۀۀۀاه
 

 ز گۀۀۀۀردون نتابۀۀۀۀد بۀۀۀۀه بایسۀۀۀۀت مۀۀۀۀاه  
 

 هۀۀۀا در، اۀۀۀود اۀۀۀیر خشۀۀۀکبۀۀۀه پسۀۀۀتان
 

 ه انۀۀۀدرون نیۀۀۀز مشۀۀۀکنبویۀۀۀد بۀۀۀه نافۀۀۀ  
 

 ... اۀۀۀود خایۀۀۀه در زیۀۀۀر مرغۀۀۀان تبۀۀۀاه
 

 گۀۀۀه کۀۀۀه بیۀۀۀدادگر گشۀۀۀت اۀۀۀاههۀۀۀر آن  
 

 (735و  732، 731، 721، 727/ 512و 511/ 2)  

 گوید:می« ربهموش و گ»قانعی در پایان داستان 

 داسۀۀۀتان اۀۀۀارف  یۀۀۀاۀۀۀد ا انیۀۀۀبۀۀۀه پا
 

 فحۀۀۀۀۀۀر میاز نثۀۀۀۀۀۀر او نۀۀۀۀۀۀ فانۀۀۀۀۀۀد ین 
 

 (275، ب373)ص 

دانۀد دقیقۀاً نصرالله منشی( مۀی ودمن کلیلهبندِ کاملِ منبع منثور )ا در نظم داستان پایناه او خود رای

 برگرفته از ای  سخ  فردوسی است که:

   زیۀۀۀۀۀرز  کۀۀۀۀۀامود ن  یۀۀۀۀۀسۀۀۀۀۀرآورد  ا
 

 زیپشۀۀۀۀ کیۀۀۀۀدراز اسۀۀۀۀت و ناشۀۀۀۀاد از او  
 

 (1 /634 /2111) 

 ته است:گرف ااهنامهقانعی در توصیف چراگاه تصری  کرده که تصویر را از 

 چراگۀۀۀاه خۀۀۀود دیۀۀۀد همچۀۀۀون بهشۀۀۀت 
 

  کۀۀۀه رضۀۀۀوان بۀۀۀدو در گۀۀۀل و لالۀۀۀه کشۀۀۀت   
 

  بۀۀدان سۀۀان کۀۀه در نظۀۀم اۀۀهنامه گفۀۀت
 

  چۀۀۀۀو دانۀۀۀۀا نهۀۀۀۀان برکشۀۀۀۀید از نهفۀۀۀۀت  
 

  بۀۀه هۀۀر سۀۀو یاۀۀی آمۀۀد آن چۀۀون گلۀۀاب
 

  اۀۀۀۀۀناور اۀۀۀۀۀده مۀۀۀۀۀا  بۀۀۀۀۀر روی آب   
 

 (75 -73، ب13)ص  
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 نظر دااته است: اهنامهادر  ییهاتیبمحتملاً در ای  وصف به چنی  

 بۀۀۀه سۀۀۀان بهشۀۀۀت یاۀۀۀهر اراسۀۀۀتیب
 

 بۀۀه هۀۀامون گۀۀل و سۀۀنبل و لالۀۀه کشۀۀت 
 

  (1 /361 /1676) 

  ای دیۀۀد همچۀۀون بهشۀۀتیاۀۀی بیشۀۀه
 

  تۀۀۀوگفتی سۀۀۀ هر انۀۀۀدر او لالۀۀۀه کشۀۀۀت 
 

  (2 /143 /137) 

 مضمون بیتی از آن را در سخ  خویش آورده است: ااهنامهیک بار هم باز با یادکرد از 

 ادیۀۀۀآورد  یمعنۀۀۀ  یۀۀۀبۀۀۀه اۀۀۀهنامه ا
 

 کۀۀۀۀۀه انۀۀۀۀۀدر سۀۀۀۀۀخ  داد داد یبزرگۀۀۀۀۀ 
 

 ماۀۀۀ  گرانۀۀۀی¬کۀۀۀه از کۀۀۀار خۀۀۀود د 

 

 کۀۀۀه خۀۀۀودکرده را چۀۀۀاره نبۀۀۀود ز بُۀۀۀ  

 

 (111و 114ی، 113)ص  

 قانعی ظاهراً مضمون بیتِ دو ِ خویش را از مصراع دو ِ ای  بیت فردوسی اقتباد کرده:

 بۀۀرآورده را؟  یۀۀچۀۀه پادااۀۀ  اسۀۀت ا
 

 درمۀۀۀۀان خۀۀۀۀودکرده را؟ میسۀۀۀۀازچۀۀۀۀه    
 

  (2 /375 /45) 

 . ذکر نام شهریاران و پهلوانان شاهنامه7

ینۀدگانِ پۀ  از ودر اۀعرِ گ اۀاهنامهتری  سببِ آمدنِ نا  بعضی ااهان و یلۀان پرکاربردتری  و اصلی

اسۀتانی اسۀت. یا ترجی ِ ای  بزرگان بر آن نامۀدارانِ د هاآنفردوسی، تشبیهِ مهترانِ زمان )ممدوحان( به 

ود دو  از قانعی نیز بنابر همی  سنّتِ غالبِ ادبی پنج بار برای ستایش ممدوه خۀود عزّالۀدی  کیاۀاو

سۀازی بۀوده و دو بۀار نیۀز رده که سۀه بۀار بۀه صۀورت همانندای استفاده کااهنامه یهاتیاخصنا  

 برتری داده است: هاآنکیااوود سلجوقی را بر 
 

  بۀۀۀۀه کۀۀۀۀاوود کۀۀۀۀی بۀۀۀۀاد گیتۀۀۀۀی ار 
 

 کۀۀۀۀۀه دارد نهۀۀۀۀۀادِ فریۀۀۀۀۀدون و جۀۀۀۀۀم   
 

 (15، ب43)ص  

  جهۀۀۀۀۀان را فریۀۀۀۀۀدون فۀۀۀۀۀرّخ بۀۀۀۀۀود
 

  جهۀۀۀان نۀۀۀۀو چۀۀۀو بۀۀۀۀازار خلّۀۀۀ  بۀۀۀۀود  
 

 (12، ب45)ص  
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 پۀۀۀۀی جهانۀۀۀۀدار کۀۀۀۀاوود فرخنۀۀۀۀده
 

  جهۀۀۀۀۀان را نمۀۀۀۀۀودارِ کۀۀۀۀۀاوود کۀۀۀۀۀی  
 

 (1، ب264)ص  

 اهنشۀۀۀۀۀۀاه کۀۀۀۀۀۀاوود لشۀۀۀۀۀۀارپناه 
   

  اۀۀۀاهکۀۀۀه صۀۀۀد بنۀۀۀده دارد چۀۀۀو کۀۀۀاوود 
 

 (7ب، 352)ص  

 بۀۀه فرمۀۀان تۀۀو مثۀۀلِ هواۀۀنگ و جۀۀم 
 

 ز سۀۀۀۀر پۀۀۀۀای سۀۀۀۀازند همچۀۀۀۀون قلۀۀۀۀم   
 

 (343، ب474)ص  
 

اسۀت. در اعر فارسۀی بۀه منظۀور مقاصۀد تعلیمۀی  ااهنامهنوعی دیار از اااره به ااهان و گوان 

بۀرای  هۀاآننقل اده و یا مرگ بزرگانی ماننۀد  هاآنآمیزی از زبان بدی  صورت که یا سخنان حامت

کّر ناپایداری جهان آورده اده است. در منظوم  قانعی بنابر ماهیّتِ تعلیمیِ مت  هر دو گونۀه اسۀتفاده تذ

 اساطیری هست: -از نا  ای  کسانِ حماسی
 

 ناۀۀر تۀۀا بۀۀه بهمۀۀ  چۀۀه خۀۀوش گفۀۀت زا  
 

 کۀۀۀۀه بۀۀۀۀد بۀۀۀۀازگردد سۀۀۀۀوی بدسۀۀۀۀاا     
 

 (1434، ب113)ص  

 ناۀۀۀر تۀۀۀا چۀۀۀه خۀۀۀوش گفۀۀۀت زا  دلیۀۀۀر 
 

  همۀۀۀۀاورد اۀۀۀۀیر کۀۀۀۀه بۀۀۀۀودی همیشۀۀۀۀه 
 

 کۀۀۀه بۀۀۀۀدخواه را را  کۀۀۀۀردن بۀۀۀۀه مۀۀۀۀا  
 

  وگۀۀۀۀر دسۀۀۀۀت یۀۀۀۀابی مۀۀۀۀر او را بمۀۀۀۀا    
 

 (134و 133، ب271)ص  

 سۀۀۀۀخ  گفۀۀۀۀت پۀۀۀۀیش فرامۀۀۀۀرز زا  
 

  کۀۀۀۀه ایمۀۀۀۀ  مبۀۀۀۀاش از بۀۀۀۀدِ بدسۀۀۀۀاا    
 

 (144، ب346)ص  

 چۀۀۀه خۀۀۀوش گفۀۀۀت داننۀۀۀده اسۀۀۀفندیار 
 

  کۀۀۀۀۀۀه بیۀۀۀۀۀۀدادهایی کنۀۀۀۀۀۀد روزگۀۀۀۀۀۀار 
 

 ت کۀۀۀۀه بیننۀۀۀۀده از وی بمانۀۀۀۀد اۀۀۀۀاف
 

  از ایۀۀۀۀۀ  اوّ  انۀۀۀۀۀدازه بایۀۀۀۀۀد گرفۀۀۀۀۀت   
 

 (1234 1233، ب327)ص  

 چۀۀۀه خۀۀۀوش داسۀۀۀتان زد جهانۀۀۀدار جۀۀۀم 
 

  کۀۀۀه کۀۀۀ  آب و آتۀۀۀش نۀۀۀدارد بۀۀۀه هۀۀۀم  
 

 (231، ب371)ص  

  پۀۀۀ  از ایۀۀۀرج و تۀۀۀور و سۀۀۀلم سۀۀۀترگ
 

  در ایۀۀۀۀ  عۀۀۀۀالم از خسۀۀۀۀروان بۀۀۀۀزرگ  
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 چۀۀۀۀۀه پایۀۀۀۀۀه بزرگۀۀۀۀۀان پیروزبخۀۀۀۀۀت 
 

  نشسۀۀۀۀتند یۀۀۀۀک روز و بسۀۀۀۀتند رخۀۀۀۀت  
 

 جهۀۀۀۀان بۀۀۀۀر فریۀۀۀۀدون فۀۀۀۀرّخ نمانۀۀۀۀد 
 

  کۀۀۀۀه بۀۀۀۀر زیردسۀۀۀۀتان همۀۀۀۀه زر فشۀۀۀۀاند  
 

 (12 -14، ب433و 432)ص  

 بۀۀۀه رسۀۀۀتم چنۀۀۀی  گفۀۀۀت دسۀۀۀتان سۀۀۀا  
 

 کۀۀۀۀه از حلۀۀۀۀم اۀۀۀۀاهان برآرنۀۀۀۀد نۀۀۀۀا    
 

 (22، ب453)ص  
 

 منقۀو  بر اهمیّتِ مضۀمونِ دپهلوانی ایران غالباً برای تثکی -انتسابِ سخنانِ اندرزی به ااخاص ملّی

جملۀاتِ  ،برخۀی منۀابعتواند به ای  موضوع بازگردد کۀه در ولی بخشی از ای  کار نیز می هاستآناز 

توان به حاۀم و امثۀا ِ نقل اده است که برای نمونه می قصار و حامی از اماری از ااهان و پهلوانان

    (.41و 44: 1344)ر.ک: یعالبییعالبی اااره کرد  غررمنسوب به فریدون در 

 گیرییجهنت. 3

قانعی همشهری فردوسی بوده و هم ارادت و احترامش را به استادِ متقۀدّ ِ خۀویش بارهۀا نشۀان داده و 

هۀای گونۀاگون از آن ، بۀه اۀیوهااهنامهش با نوعِ ادبیِ زار بیتیههم به رغم تفاوتِ موضوعِ منظوم  ده 

آن نیۀز مربۀوط  هاینوی دسۀتز میان  قرن هفتم و یای ا ودمنهکلیلهمتثیّر اده است. چون زمان نظم 

منسۀوب بۀه  هۀایبیتدر ایۀ  کتۀاب و  اۀاهنامهاز اۀده تضۀمی  ی ابیۀاتِهاضبطاست  نهمبه قرن 

اۀناختیِ حماسۀ  ملّۀی ایۀران  از نظر ماالعات مت -نیست ااهنامهکه در نس ِ که  و معتبرِ  -فردوسی

هۀا و ابیۀاتِ موجۀود در ت کۀه نویسۀشدر خورِ توجّه خواهد بود. البتّه ای  اهمیّۀت بۀدی  معنۀا نیسۀ

و قواعدِ علم تصحی  لزوماً گفت  خودِ فردوسۀی بۀدانیم  ااهنامههای را بدون توجّه به نسخه ودمنهکلیله

ا بۀه نۀا  ر هابیتو  هاضبطای اهل طود در قرن اشم و هفتم ای  ناته در اینجاست که سرایندهبلاه 

لذا ما به واسا  منظوم  قۀانعی بۀا پیشۀین  بخۀشِ  ؛وده استنویسی خوانده بفردوسی انیده یا در دست

بعضۀاً بۀه  -بۀه فردوسۀی ییهاتیبیا انتسابِ  ااهنامهبسیار کوچای از چاونایِ تصرّفات در ابیاتی از 

ماتوبۀاتِ( آن هم محتملاً بۀه تۀثییر از فضۀای ادبۀی )مسۀموعات، منقولۀات و  -تری  مثخذعنوان که 

 یم.اوزادگاه او طود آانا می
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 هاادداشتی

ر ظآمۀده نۀا المعجم فی معاییر ااعار العجمو  نقض، تاری  بیهق. ای  بیت معروف که در متونی مانند 1

 بر همی  موضوع است:

 بۀود ی( و اۀاعر کۀه او طوسۀیو عالم )مفتۀ ریهر وز
 

 بۀود یو فردوسۀ یچون نظۀا  الملۀک و غزّالۀ   
 

 (1412ب ،511ص: 1قلعه،ج¬آق یر.ک: صفر ت،یب  یمنابع ا ی)برا

، مشۀهد، آهنۀگ قلۀم، آوران طودنا د، مهدی و محمّدجعفر یاحقّی؛ در ای  باره، ر.ک: سیّدی فرخ. 2

1333. 

 ای. چنۀۀۀۀۀی  اۀۀۀۀۀهریاری و بخشۀۀۀۀۀنده3
 

 ایبۀۀۀۀۀه گیتۀۀۀۀۀی ز اۀۀۀۀۀاهان درخشۀۀۀۀۀنده 
 

 ها ناۀۀۀاهناۀۀۀرد انۀۀۀدر ایۀۀۀ  داسۀۀۀتان   
 

 ز بۀۀۀۀدگوی و بخۀۀۀۀت بۀۀۀۀد آمۀۀۀۀد گنۀۀۀۀاه 
 

 حسۀۀۀد کۀۀۀرد بۀۀۀدگوی در کۀۀۀار مۀۀۀ    
 

 تبۀۀۀۀه اۀۀۀۀۀد بۀۀۀۀۀرِ اۀۀۀۀاه بۀۀۀۀۀازار مۀۀۀۀۀ   
 

 (3373 -3377/ 1412/ 2: 1333)فردوسی  

ای  بیت اگر تغافلِ ااعران  قانعی برای پراهمیّت نشان دادنِ کار خویش نبااد به معنای ایۀ  اسۀت  .4

 خبر بوده است.بی ودمنهکلیلهرودکی برای نظم  که او از پیشاامیِ

تا طومارهای نقّالیِ متثخّر( مضمونِ داستانیِ  نامهگرااست)از  نامهااهپهلوانیِ پ  از  یهاتیروادر . 5

خم  اهریاران و یلانِ درگذاۀته مارّری هست که طبق آن ااه یا پهلوان به آرامااهِ یای از پیامبران یا د

مثلۀاً یابۀد. افزارهایی مۀیها و رز پندآمیز خااب به خویش یا گنجینه رسد و در آنجا لوحیرود/ میمی

آمۀده اسۀت )ر.ک:  نامۀهبهمۀ ود که گزارش آن به تفصۀیل در ررستم و نیاکان او می بهم  به گورگاه

قۀانعی هۀم  ودمنۀ کلیله(. در ذیلِ کوتۀاهِ 7441 -7213، ب432 -425، صص1374الخیرایرانشاه ب  ابی

 مایه به اساندر نسبت داده اده:ای  ب 

  فۀۀۀۀۀروزجهانۀۀۀۀۀدار گیتۀۀۀۀۀی  بیامۀۀۀۀۀد
 

 شۀۀۀۀۀور نیمۀۀۀۀۀروزز ماۀۀۀۀۀران سۀۀۀۀۀوی ک  
 

  نشسۀۀۀۀۀۀتناهِ سۀۀۀۀۀۀا  نیۀۀۀۀۀۀر  بدیۀۀۀۀۀۀد
 

 بشۀۀۀۀۀد دخمۀۀۀۀۀ  زا  و رسۀۀۀۀۀتم بدیۀۀۀۀۀد  
 

  همیۀۀۀۀۀدون سۀۀۀۀۀتود آ ِ سۀۀۀۀۀا  سۀۀۀۀۀوار
 

 کجۀۀۀۀۀا زو بُدنۀۀۀۀۀد آن گۀۀۀۀۀوان یادگۀۀۀۀۀار  
 

 بۀۀۀۀر آن خاکشۀۀۀۀان کۀۀۀۀرد گوهرفشۀۀۀۀان
 

 بماندنۀۀۀۀۀۀد خیۀۀۀۀۀۀره در آن سرکشۀۀۀۀۀۀان  
 

  یاۀۀۀی گۀۀۀنج اۀۀۀاهی بۀۀۀه درویۀۀۀش داد
 

 پرسۀۀۀۀۀۀۀتندۀ دخمۀۀۀۀۀۀۀه را بۀۀۀۀۀۀۀیش داد  
  

 (24 -16، ب511)ص   
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ویهه یلان سیستان )ماننۀد: نریمۀان، سۀا ، رسۀتم، سۀهراب و بۀرزو( در ۀ ااهان بهرفت  اساندر به مقبر

( 346 -231: 2، ج1332ه.ق( هم آمده )ر.ک: اساندرنامه 1435روایتِ آسیای میانه )تحریرِ  اساندرنام 

دهۀد کۀه ایۀ  مضۀمون در یاز اواسطِ قرن هفتم نشان مۀ و دمن  منظو  کلیلهولی ااارۀ کوتاه بدان در 

 های متثخّر نیست.کهنی در منابع دارد و از افزوده سرگذاتِ داستانیِ اساندر سابق 

آیدنلو، سجّاد؛  :، ر.کهاآنو نقد و ناوهشِ  ااهنامههایی از مخالفت با فردوسی و برای دیدنِ نمونه. 6

 .332 -325، صص1334، تهران، سخ ، چاپ دو ، دفتر خسروان

از فردوسی ببرد به مناسۀبتِ موضۀوعِ داسۀتان، مضۀمونِ ایۀ  ای دیار قانعی بدونِ ایناه نامی . در ج7

 مصراع را باطل دانسته است:

 از آن رفتۀۀۀه بُۀۀۀد مُلۀۀۀک بۀۀۀر بۀۀۀاد و بۀۀۀ 
 

 ادردیۀۀۀۀۀمۀۀۀۀۀرا گفۀۀۀۀۀتِ زن گشۀۀۀۀۀت فر   
 

  بۀۀدان گفۀۀت باطۀۀل اۀۀده اسۀۀت ایۀۀ  سۀۀخ 
 

  نز یرا یکۀۀۀۀۀۀه هرگۀۀۀۀۀۀز نبااۀۀۀۀۀۀد زنۀۀۀۀۀۀ 
   

 (421و 424، ب474)ص  
 

 در ای  مصراع معنی دارد رسم الخطّ نسخه ناه دااته اد.« گزارد»چون املای . 1

 زجّاجی:  نام ونیهما. برای نمونه در 3

 بخۀۀۀور بۀۀۀر عۀۀۀدو چااۀۀۀت، اۀۀۀو اۀۀۀادکا 
 

 از آن پیشۀۀۀتر کۀۀۀو خۀۀۀورد بۀۀۀر تۀۀۀو اۀۀۀا  
 

 (71/ 532/ 2: 1313)زجّاجی  
 

 کتابنامه

. تصۀحی  ژالۀه بیالامور العلائیه معروف به تاری  اب  بی الاوامر العلائیه فی(. 1334بی المنجّمه. )اب  بی

 متّحدی . تهران: پهوهشااه علو  انسانی و ماالعات فرهنای.

 .2(. زبر نظر دکتر محمّدرضا نصیری، تهران: انجم  آیار و مفاخر فرهنای. چ1314. )ایرآفرینان

 ۀ. تهران: مرکۀز دایۀرجامع ایرانتاری  ، «ایران و آسیای صغیر(. »1333وش. )دستاردی، حوریاحمدی

 .454 -313. صص3المعارف بزرگ اسلامی. ج

 (. از باقی محمّد ب  مولانا یوسف. تهران: معی .1332) اساندرنامه )روایت آسیای میانه(.

 نا.. آناارا: بیالعارفی مناقب(. 1353افلاکی، احمد ب  اخی. )

 .7بیر، چ. تهران: امیرکتاری  مغو (. 1314اقبا ، عبّاد. )
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. زیۀر نظۀر اسۀماعیل سۀعادت. دانشنام  زبان و ادب فارسۀی، «ودمنهکلیله(. »1333امیدسالار، محمود. )

 .443 -444، صص5تهران: فرهناستان زبان و ادب فارسی، ج

 . ویراست  دکتر رحیم عفیفی. تهران: علمی و فرهنای.نامهبهم (. 1374الخیر. )ایرانشاه ب  ابی

 . 2تهران: سخ . چ دفتر خسروان )برگزیدۀ ااهنامه(.(. 1334آیدنلو، سجّاد. )

درختی که تل  آمۀد او را سراۀت... )دربۀارۀ سۀه بیۀت مشۀهورِ منسۀوب بۀه (. »1335آیدنلو، سجّاد. )

. سۀا  چهۀل و نهۀم. جسۀتارهای ادبۀی«. ها در اعر فارسۀی( فردوسی و سابقه و سیر تقلید از آن

 .123 -147ص(. تابستان. ص133امارۀ دو  )پیاپی

آبۀاد. زیۀر . به کواش مهشید گوهری کاخای و جواد رااای علینامهاهنشاه(. 1337تبریزی، احمد. )

 نظرِ دکتر جواد عبّاسی. تهران: بنیاد موقوفات افشار و سخ .

 . به کواش ه. زتنبرگ. پاری .غرر اخبار ملوک الفرد و سیرهم(. 1344یعالبی، ابومنصور. )

 کتابخان  مجل . 14147ی  امارۀ نو. دستجُنگ ااعار

الله عبّاسی و دکتر ایرج مهرکی. تهران: . تصحی  دکتر حبیبتاری  جهاناشا(. 1311جوینی، عااملک. )

 زوّار.

آیۀا فردوسۀی محمۀود غزنۀوی را هجۀو گفۀت؟ )هجونامۀ  منسۀوب بۀه (. 1335خایبی، ابوالفضۀل. )
 تهران: پردی  دانش. فردوسی(.

 .2. تهران: طلایه. جفرهنگ سخنوران(. 1372) پور، عبدالرسو .خیّا 

نواۀت  گۀروه مولّفۀان.  بۀه سرپرسۀتی «. قۀانعی طوسۀی»(. مدخلِ 1333. )دانشنام  زبان و ادب فارسی

 .111و 117. صص5اسماعیل سعادت. تهران: فرهناستان زبان و ادب فارسی. ج

-تهران: ارکت سۀهامی کتۀاب(. به سرپرستی دکتر غلامحسی  مصاحب. 1317. )المعارف فارسی ۀدایر

 .5های جیبی وابسته به انتشارات امیرکبیر. چ

 . تهران: مدبّر.الابیات ااهنام  فردوسیکشف(. 1371دبیرسیاقی، سیّد محمّد. )

 .14. تهران: امیرکبیر. چامثا  و حام(. 1316اکبر. )دهخدا، علی

 .2ران: معی . چ. تههای فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب(. 1313ذوالفقاری، حس . )

 . تهران: علمی و فرهنای.فرهنگ ایرانی در قلمرو سلجوقیان رو (. 1331ربّانی، زهرا. )

بۀه  دانشنام  ادب فارسی )ادب فارسۀی در آنۀاتولی و بالاۀان(.«. قانعی طوسی(. »1313رسولی، اختر. )

 .662و 661. صص6سرپرستی حس  انواه. تهران: وزارت فرهنگ و ارااد اسلامی. ج

 . تهران: اطّلاعات.نمای ااهنام  فردوسیبیت(. 1336ضایی جواهری، سیّد محمّدعلی. )ر



  13ی                              فردوس ادۀاناختهمقلّدِ کمتر یطوس یقانعسا  پنجاه و یام                               

 

 . تهران: فرهناستان هنر.فرهنگ ااهنامه(. 1334رواقی، علی. )

 . تهران: پاژنگ.زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی(. 1363ریاحی، محمّدامی . )

المعۀارف اسۀلامی.  ۀ. تهران: بنیاد دایۀر  جهان اسلا دانشنام«. سلجوقیان رو (. »1336نیا، رحیم. )رئی 

 .146 -144. صص3ج

 . تصحی  علی پیرنیا. تهران: فرهناستان زبان و ادب فارسی. نیم  دو .نامههمایون(. 1313زجّاجی. )

 . تهران: کتاب رایزن.های حاکم بر قلمرو اسلا و سلسله هادولت(. 1335سجّادی، سیّد صادق. )

. تصحی  غلامحسی  مهرابۀی و پروانۀه کیۀانی. اۀیراز: آونۀد دفتر دلاشا(. 1313ای. )هصاحب اباناار

 اناسی.اندیشه و بنیاد فارد

 .12. تهران: فردوسی. چتاری  ادبیّات در ایران(. 1371الله. )صفا، ذبی 

موقوفۀات  تهران: بنیاد ه.ق(. 744ااعار فارسی پراکنده در متون )تا سا  (. 1335قلعه، علی. )صفری آق

 افشار و سخ .

 . به کواش دکتر محمّدجعفر محجوب. نیویورک: بیبلیوتاا پرسیاا.کلیّات(. 1333عبید زاکانی. )

. تصۀحی  دکتۀر غلامحسۀی  یوسۀفی. تهۀران: نامهقابود(. 1375عنصرالمعالی کیااوود ب  اساندر. )

 .6علمی و فرهنای. چ

د در اواخر قرن پنجم. به کواۀش مۀاریولی  زوتفۀ  و ای ناانا(. از سراینده1334. )فرامرزنام  بزرگ

 ابوالفضل خایبی. تهران: سخ .

اللۀه مجتبۀایی. تهۀران: . با مقدّم  دکتر فۀت ااهنامه همراه با خمس  نظامی(. 1373فردوسی، ابوالقاسم. )

 المعارف بزرگ اسلامی. ۃمرکز دایر

مالق. دفتر اشۀم بۀا هماۀاری دکتۀر لقی. تصحی  دکتر جلا  خاااهنامه(. 1316فردوسی، ابوالقاسم. )

المعۀارف بۀزرگ  ۃمحمود امیدسالار و دفتر هفتم با همااری ابوالفضل خایبی. تهۀران: مرکۀز دایۀر

 اسلامی.

برگردان از روی نسخ  کتابت اواخر سۀدۀ هفۀتم و اوایۀل )نسخهااهنامه (. 1313فردوسی، ابوالقاسم. )

(. NC.43ژوزف بیۀروت. اۀمارۀ ه به دانشااه س سدۀ هشتم هجری قمری. کتابخان  ارقی وابست

 به کواش ایرج افشار، محمود امیدسالار، نادر مالّبی کااانی، تهران: طلایه.

 مالق. تهران: سخ .. پیرایش دکتر جلا  خالقیااهنامه(. 1333فردوسی، ابوالقاسم. )

تودوا. تهران: بنیاد فرهنگ  . تصحی  ماگالیودمن  منظو کلیله(. 1351قانعی طوسی، احمد ب  محمود. )

 ایران.
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تصحی  دکتر اکبۀر نحۀوی. تهۀران: مرکۀز  برزونامه )بخش که (.(. 1317الدی  محمّد. )کوسج، ام 

 پهوهشی میراث ماتوب.

 .3. تهران: خوارزمی. چودمنهدربارۀ کلیله(. 1335محجوب، محمّدجعفر. )

 147)چاپ عاسی از روی نسخ  خاّی مورّخ  ظفرنامه به انضما  ااهنامه(. 1377مستوفی، حمدالله. )

 (. تهران و وی : مرکز نشر دانشااهی و آکادمی علو  اتریش.Or.2833هجری در کتابخان  بریتانیا

. تهۀران: کتابفرواۀی بینام  اب  بیاخبار سلاجق  رو  به انضما  سلجوق(. 1354مشاور، محمّدجواد. )

 تهران.

 .11. تصحی  و توضی  استاد مجتبی مینوی. تهران: امیرکبیر. چهودمنکلیله(. 1373منشی، نصرالله. )

 . تهران: فروغی.تاری  نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی(. 1363نفیسی، سعید. )


