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درختی که تلخ آمد او را سرشت...
(دربارۀ سه بیتِ مشهورِ منسوب به فردوسی و
سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی)
دکتر سجّاد آیدِنلو

1

در هجونامۀ منسوب به فردوسی سه بیتِ معروف وجود دارد که ضبط اصلیِ آن ها مطابق با
کهن ترین منابع چنین است:

درختیی کیه تلیم آمی او را سر یت
ور از جییوخ خدلی

رییر

درننییانی بییه بییا بهنییت

بییه هنبییا ِ آب

به بیم انببین ریییخ و ییرِ نیاب

سیییرانجا ریییوهر بیییه کیییار آورد

همیییان مییییوب تلیییم بیییار آورد

این سه بیت که به احتمالِ بسیار ،بر البوخ دو بیت از آفرین نامیۀ بو یوور بلییی سیاخته
ه ،به دلیلِ هرتِ انتساب به فردوسی و هجونامۀ نام ارِ او بسیار میورد توجّیه و تللیی ِ
عراخ دیبر قرار ررفته است؛ به طورخ که می تیوان آن را یویی از ترتللیی ترین قطعیاتِ
عرخِ منسوب به فردوسی و حتّی تاریم عر فارسی دانست .ق یمیترین اسیتلبال از ایین
سه بیت در فرامرزنامۀ بیرگ (اواخر قرن تنجم) است و تس از آن از س ب هنتم و نهم بیه
بع  ،روین رانِ میتلف به نظیرهروییِ آن برخاسته انی کیه منیهورترینِ آن هیا چهیار بییتِ
هاتفی جامی است .در این ملاله چهارده نمونه از تللی ها و قطعاتِ منابهِ سه بیتِ منسوب
به فردوسی ،به ترتیبِ تارییی معرّفی و بررسی

ه است.

کلیدواژهها :فردوسی ،هجونامه ،ابیات منسوب ،تللی  ،هاتفی.
مقدّمه
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جانب مرو برود و نید ماهوخ سورخ فرمانرواخ آنجا که برکنیی ب وخ اسیت بمانی  .فیرخزاد یویی از
بیررانِ آن انجمن ،به ییدررد می روی :
بییه ب ی روهران بییر بییس ایمیین منییو

که این را یوی داسیتانی اسیت نیو

کییه هرچنی بییر رییوهر افسییون کنییی

بییرون کنیی

چنیییان آفریی ی

چیییو تروردریییار

بوو ی کیی او رنی

تییو بییر بنیی ییییدان نیییابی کلییی
(فردوسی)292 -292 /1091 /2 :1191 ،

در نسیۀ قاهره ( 692ه .ق ،).تس از بیت سو این سه بیت آم ه است:
درختیی کیه تلیم آمی او را سر یت
ور از جییوخ خدلی

رییر

درننییانی بییه بییا بهنییت

بییه هنبییا ِ آب

به بیم انببین ریییخ و ییرِ نیاب

سیییرانجا ریییوهر بیییه کیییار آورد

همیییان مییییوب تلیییم بیییار آورد
(فردوسی /216 /1 :1112 ،زیرنویس )19

این ابیات غیر از دستنویسِ قاهره ( 692ه .ق ).در هیچ یک از نسمِ مبناخِ تصیییِِ دکتیر خیاللی
مطلق و نیی نسیههاخ سن ژوزف ،سع لو و حا یۀ ظفرنامیه نیسیت و الییاقی اسیت .در چیا هیاخ
معتبر ،نیمه معتبر یا معروفِ اهنامه هم سه بیتِ مذکور در متن دی ه نمی ود .تیا جیایی کیه نبارنی ه
جستجو کرده ،جُن ِ ا عارِ مارب  12106کتابیانۀ مجلس کیه تیاریمِ ترقیمیه/انجامیۀ آن ( 291ه .ق).
است ،فعالً کهنترین منبعی است که این سه بیت را – البتّیه بیا تفیاوتهیایی انی د در ضیبطِ برخیی
کلمات -به نا فردوسی آورده:
درختیی کیه تلیم آمی او را سر یت
ور از جییوخ خدلی

رییر

درننییانی بییه بییا بهنییت

بییه هنبییا ِ آب

به بیم انببین ریییخ و ییرِ نیاب

سیییرانجا ریییوهر بیییه کیییار آورد

همیییان مییییوب تلیییم بیییار آورد
(جن

ظاهراً تاریمِ ترقیمۀ این جُن
(ح ود  610ه .ق ).ت وین

ا عار ،برگ  1ب)

درخورِ اعتماد نیست و این مجموعه در نیمیۀ نیسیتِ سی ب هنیتم
1

ه است.

سال چهل و نهم
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دربارب منبع و سابلۀ ذکرِ این سه بیت بای حتماً این نوتۀ مهم را خیاطر ننیان کیرد کیه در منظومیۀ
دفتر دلبنا سرودب اعرخ به نا /تیلّصِ صاحب در سال ( 620ه .ق ،).هیر سیه بییتِ یاد ی ه بی ونِ
انتساب به فردوسی آم ه است (رد :کمالالی ینی .)2212 :1190 ،صیاحب در میواردِ دیبیر (بیی

از

بیست بار) ،هنبا ِ نللِ ابیات اهنامه ،نا ِ فردوسی را آورده و ع ا یاره بیه نیا او در اینجیا مییتمالً
نناندهن ب این است که وخ این سه بییت را از حوییم تیو
استفادها

نمیی دانسیته و در دسیتنیویسِ میوردِ

از اهنامه وجود ن ا ته است .ارر تاریمِ رردآورخ و کتابتِ جن ِ مارب  12106کتابیانیۀ

مجلس بر خالفِ ترقیمۀ آن ح ودِ  610ه .ق .با  ،منظومۀ دفتر دلبنا را -هرچنی نسییۀ آن نو یتۀ
س ب دهم است -بای ق یمیترین منبعِ ذکرِ سه بییتِ میورد بیی  -البتّیه بیی انتسیاب بیه فردوسیی-
دانست.
همان رونه که دکتر خاللی مطلق نیی ا اره کیردهانی (رد :خیاللی مطلیق :1191 ،بیی

چهیار ،

 ،)292مأخذِ اصلیِ هرت و ت اولِ سه بیتِ یاد ه به نا فردوسی ،هجونامۀ منسوب به اوسیت .غییر
از چهار ملالۀ نظامی عروضی که

بیت از هجونامیه را دارد ،صیورتِ مفصّیلتیر ابییات هجونامیۀ

منسوب به فردوسی نیستین بار در مل ّمۀ دستنویسِ یاهنامۀ توتلاتوسیراخ ( 611ه .ق ( ).یاملِ 21
بیت) ،قاهره ( 621ه .ق 20( ).بییت) و قیاهره ( 692ه .ق 21( ).بییت و ییک بییت در حا ییه) دیی ه
می ود .دکتر ابوالفضل خطیبی در تیلیلیی دربیارب هجونامیه ،ایین ابییات را بیا نیا ِ تیرییرِ نیسیتِ
هجونامه از قرن هنتم تصییِ کردهان و سیه بییتِ میورد رفتبیو هیم در مییانِ آنهیا هسیت (رد:
خطیبی 2.)11 :1191 ،بر این اسا
بیت به نا ِ فردوسی

میتوان رفت احتماالً ق یمیترین مأخذخ که سببِ رواجِ ایین سیه

ه ،مل ّمۀ نسییۀ توتلاتوسیراخ ( 611ه .ق ).و سیسس مل ّمیۀ دو دسیتنیویسِ

دیبر (قاهره  621ه .ق .و قاهره  692ه .ق ).است 1.جالب این که در نسییۀ اخییر (قیاهره  692ه .ق،).
این ابیات عالوه بر هجونامۀ منلول در مل ّمۀ دستنویس چنان که رفتیم در متنِ آن (بیی
ییدررد) نیی تورار

تاد یاهی

ه است.

به دلیلِ معروف بودنِ موضوع هجونامهسَراییِ فردوسی و ا تهارِ همراه با افیای

و رستر ِ ابییاتِ

موسو به هجونامه از اوایلِ س ب هنتم به بعی  ،ایین سیه بییت از تیریرهیا و رواییتهیاخ رونیارونِ
هجونامه به منابعِ ادبی و تارییی راه یافته و بهتنهایی یا در کنارِ مارخ از بیتهاخِ تی
نا فردوسی نو ته

و تسنیان بیه

ه (براخ نمونه رد :جامی 92 :1111 ،و 91؛ سیفینۀ صیا ب)109 :1111 ،؛ چنیان
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که ای کمتر کسی از رذ تبان در نسبتِ آنها به حویم تو

مارب دو

تردی دا یته اسیت .در رواییتهیاخ

فاهی -مردمی دربارب سررذ تِ فردوسی و نظم اهنامه ضمن این کیه ایین سیه بییت از فردوسیی
دانسته

ه ،براخ علّتِ سَرای

آنها هم داستانی نلل

ه که بر خالفِ متونِ رسمیِ ادبیی و تیارییی

ربطی به هجونامه ن ارد .مطابق این افسانۀ عامیانه ،فردوسی در آرزوخ دا تنِ تسیرخ بیود و چیون بیه
همسرِ باردار

رفته بود که ارر این بار فرزن ان تسیر نبا ی او را طیالق خواهی داد ،زنِ فردوسیی

تس از وضع حمل و زادنِ دختر ،او را با تسرِ زنِ راوچران که در همسیایبی آن هیا بیود عیوک کیرد.
فردوسی که از این جابهجایی بیخبر بود ،در تربیتِ فرزن مییکو یی امّیا هرچیه او را تعلییم میی داد
سودخ ن ا ت لذا این ابیات را سرود :درختی که تلیم اسیت وخ را سر یت( ...رد :انجیوخ:1129 ،
 6/1و .)1
نظر و داورخِ ادبا و میلّلان دربارب این سه بیت از رذ یته تیا امیروز بیه دو صیورت بیوده اسیت:
برخی بی هیچ توضیِ و تردی خ آنها را سرودب فردوسی دانستهان ؛ براخ نمونه عالوه بر رواییتهیا و
تیریرهاخِ هجونامه و مآخذخ که به زن رینامۀ فردوسی و هجویّهسَیراییِ او ا یاره کیردهانی  ،حوییم
هی جی (وفات  1122ه .ق ).در دانننامۀ خوی

آنها را به همراهِ تنج بیتِ دیبر از هجونامیۀ منسیوب

به فردوسی تضمین کرده و صاحبِ این بیتها (فردوسی) را «جهاندی ه مرد» خوانی ه اسیت (نبیر تیا
چه رفت آن جهاندی ه مرد( )...رد :هی جی ،بیتا .)21 :ادروان علّامه دهیی ا ایین سیه بییت را در
امثال و حوم به نا ِ فردوسی آورده (رد :دهی ا )612/2 :1112 ،و مرحو استاد مینوخ نیی با ا اره بیه
منبعِ مضمونِ آنها در عرِ بو وور بلیی -که در دنبالۀ ملاله ب ان خیواهیم ترداخیت -ایین ابییات را
سرودب خودِ فردوسی در هجونامۀ وخ معرّفی کردهان (رد :مینوخ.)61 :1162 ،
در کنارِ این ،ع ّهاخ دیبر بعضی الفاظ و کاربردهاخِ این سه بیت را نل کیرده و حتّیی در انتسیابِ
قطعیِ آنها به سَراین ب اهنامه تردی کردهان  .مثالً آزاد بلبرامی در تذکرب خیانۀ عیامره (تیألیفِ 1162
ه .ق ).نو ته است« :فردوسی ...هجو سلطان رفت کیه بیین الجمهیور یهرت دارد .از آن اسیت ایین
قطعه :درختی که تلم است او را سر ت ...مولّف روی  :انببین و یه یویی اسیت و احی هما زایی
است»( 2آزاد بلبرامی 166/1 :1191 ،و  .)161مرحو

یرانی در بی

از هجونامۀ منسیوب ،ایین سیه

بیت را تصنّعی و به دور از یوب بیانِ ساده و روانِ فردوسیی دیی ه و بنیا بیر همیین مدیایرتِ سیبوی،
ص ورِ آنها را از خامۀ حویم تو

بعی دانستهان (رد :یرانی 111 :1162 ،و  .)112زنی هییاد اسیتاد

سال چهل و نهم
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نفیسی نیی این ابیات را معروفترین ا عارِ هجونامۀ منسوب به فردوسی معرّفیی کیرده و بیا ذکیرِ سیه
کرده با  .اییراداتِ اسیتاد

ا وال ،میال دانستهان که چنین بیتهایی از ذهن و زبان فردوسی تراو

نفیسی بر این ابیات عبارت است از )1 :آم نِ واژب «سر ت» براخ «درخت»  )2اسیتعمالِ «هنبیا آب»
به جاخ «هنبا ِ آب دادن»  )1حنیو قبییِ در آوردنِ «انببیین» و « یه » در کنیار هیم (رد :نفیسیی،
 12/2 :1190و  )11که دی یم در تذکرب خیانۀ عامره نیی بر آن انبنت رذا ته

ه است.

نظر استاد نفیسی دربارب ردّ انتسابِ این ابیات به فردوسی احتماالً درست است ولیی عییوبی کیه در
آنها یافتهان براخ اثباتِ این منظور تذیرفتنی نیست زییرا« .1 :سر یت» بیه معنیاخ «ماهیّیت» ،در ادب
فارسی عالوه بر موجودات زن ه براخ غیر جان اران هیم بیه کیار رفتیه اسیت؛ از جملیه در ایین بییت
اهنامه براخ « ارستان»:
یوی شارستان است این چیون بهنیت

که این رونه از خاد دارد سرشت
(فردوسی)1600/112/2 :1191 ،

تس استعمالِ آن براخ «درخت» غلط نیست .در ادامۀ ملاله دو بیتِ دیبر از فردوسی خیواهیم آورد
که در آنجا نیی «سر ت» براخ «بیم حنظل» استفاده

ه است« .2 .هنبا آب» به جاخ/معنیاخِ «هنبیا ِ

آب دادن» به ضرورتِ وزنِ عر است و نمونههاخِ منابهِ دیبرخ در یعر فارسیی دارد .میثالً «هنبیا
جا » و «هنبا آت » به جاخ «هنبا جا ررفتن» و «هنبا آت
با لَطَف هنبا ترس

با نظیر هنبیا عی ل

برکردن» در این ابیات:

با کر هنبا بین

با طرب هنگام جام

(امیر معیّخ)219 :1111 ،

کاکنون به جاخ بلبل و آب و ریل و سیمن

هنگام آتش و می و میر ِ مسیمّن اسیت
(ساوجی)12 :1119 ،

 .1در منابعِ کهنِ نللِ این سه بیت ،به جاخ « ه ناب» در بیت دو  ،ضبطِ « ییر نیاب» و «منیک
ناب» آم ه است که با این صورتها دیبر ایراد حنو هم در بیت وجود نیواه دا ت.
همان رونه که ا اره

 ،فعالً ق یمیترین مأخذِ ذکرِ این سه بیت به نیا فردوسیی ،جُنی ِ ا یعار

مارب  12106کتابیانۀ مجلس (با ترقیمۀ  291ه .ق .و احتماالً کتابیتِ حی ودِ  610ه .ق ).اسیت ولیی

ضبطِ مارخ از کلمات آن در منابع دیبر (اعمّ از تیریرها و ریار هاخ هجونامیه در نسیمِ یاهنامه
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از قرن هنتم تا یازدهم ،منابع تارییی و ادبی ،تذکرهها و روایتهاخ مردمی) تفیاوتهیاخ انی کی هیم
دارد .در اینجا صورتِ مصیَِِّ این ابییات را – کیه همیان نبا یتۀ جنی

مجلیس و مل ّمیۀ یاهنامۀ

دستنویسِ قاهره ( 621ه .ق ).است -با اختالفِ ضبطهیا (نسییه بی لهیا) مییآورییم تیا وجیوه و
تدییراتِ میتلفِ این سه بیتِ معروف در سنّتِ ادبی و فاهیِ ایران یکجیا تیی ِ روخِ خواننی ران و
عالقه من ان با .
درختی که تلم آمی او را ( )1سر یت

رر

درننانی( )2بیه بیا بهنیت

 .1نسیۀ توتلاتوسراخ ( 611ه .ق :).او تلم دارد (رد :خطیبیی)11 :1191 ،؛ نسییۀ قیاهره ( 692ه.
ق ).و نسیمِ قییرن  9ه .ق :.تلییم اسییت او را (رد :فردوسییی /216/1 :1112 ،زیرنییویس 19؛ خطیبییی،
)22 :1191؛ مجالس النفا س :آن را (رد :علینیر نوایی)166 :1121 ،؛ مجالس المؤمنین :ایید بیه تلییی
سر ت (رد :و ترخ)222/2 :1192 ،؛ روایت مردمی :وخ را (رد :انجوخ.)1/1 :1129 ،
 .2اهنامۀ نسییۀ تهیران ( 1001ه .ق ،).رواییتهیاخ مردمییِ ایرانیی و تیاجیوی :برننیانی (رد:
خطیبی66 :1191 ،؛ انجوخ1/1 :1129 ،؛ یرمیمّ یان و عاب زاده.)11 :. 1992 ،
ور( )3از جییوخ خلیی

بییه هنبییا ()4آب

()7

به بیم( )5انببین ریییخ و ییر( )6نیاب

 .1دستنویس قاهره ( 692ه .ق :).رر  .2مجالس النفا س :به هنبا تروردن
نوایی)121 :1121 ،؛ روایتِ مردمیِ تاجیوی :به خل برین

جیاخ (رد :علینییر

به هنبیا  .1 .نسییۀ قیاهره ( 692ه .ق ).و

آکسفورد ( 112ه .ق :).تاخ (رد :خطیبی.)22 :1191 ،
 .2دست نویسهاخ قاهره ( 692ه .ق ).و آکسیفورد ( 112ه .ق :).مُنیک؛ تیرییرِ سیو ِ هجونامیه،
مجالس النفا س ،دیباچۀ تنجم اهنامه (رد :هرن خ اصفهانی )91 :1191 ،و روایتِ یفاهیِ تیاجیوی:
ه .
 .6روایتِ فاهیِ ایرانی :به بیم انببین رییخ و ه ناب/دهی آب

از لعیل و درّ خو یاب (جابیه

جاییِ میلِّ دو مصراع و تدییرِ ضبطِ مصراع اوّل)
سییییرانجا رییییوهر( )8بییییه کییییار آورد
 .1مجالس النفا س :اصل .

همیییییان مییییییوب تلیییییم بیییییار آورد
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بحث و بررسی

سه بیتِ مذکور به رغمِ هرتِ انتسابِ آنها به فردوسی ،به دلیلِ نبودن در نسیه هاخ مهیم و معتبیرِ
اهنامه قطعاً مربوط به متنِ حماسۀ ملّی ایران نیست و دربارب تعلّقِ آنهیا بیه هجونامیه هیم بیه جهیتِ
اختالف نظر دربارب اصالت یا ع ِ اصالتِ موضوع هجویّهسَراییِ فردوسی (در ایین بیاره ،رد :آیی نلو،
111-101 :1192؛ خطیبی )22-2 :1191 ،و متأخّر بودنِ منابعِ نللِ ابیاتِ موسو به هجونامه نمی تیوان
رأخ قاطعانه داد و به علی ب نبارن ه ،رطِ احتیاطِ علمی این اسیت کیه فعیالً آنهیا را جییوِ بییتهیاخ
منسوب به نا ِ فردوسی ب انیم.
سَراین ب این بیتها هر کس که با  ،احتماالً در نظمِ آن ها به نمونهاخ کهن تیر نظیر دا یته و آن،
چنان که تینتر نیی میلّلان توجّه کرده انی (بیراخ نمونیه ،رد :دبیرسییاقی 1162 ،الیف61 :؛ ییرانی،
110 :1162؛ رلچین معیانی101 :1129 ،؛ مینیوخ61 :1162 ،؛ نفیسیی ،)11/2 :1190 ،ایین دو بییت از
ابو وور بلیی اعرِ س ب چهار در مثنوخ آفرین نامۀ اوست:
درختییی کییه تلییی

ارییر چییرب و یییرین دهییی مییر ورا

بییود رییوهرا

از او چرب و ییرین نییواهی مییی

همیییان مییییوب تلییییت آرد ت یییی

(رد :م بّرخ)99 :1160 ،
درخت تلمروهر ،تروردن آن با چییخ یرین و به بار آوردنِ میوب تلم ،اجیاخ منیتردِ سیه بییتِ
منهور به نا ِ فردوسی با این دو بییتِ بو یوور اسیت و نیاظ ِم آن سیه بییت فلیط بیا افییود ِن بیتیی،
تصویر /مضمونِ بو وور را کمی رستر

داده و درخت تلم را در بهنت ننان ه و بیا آبِ آن تیرورده

است.
با این که سه بیتِ مورد بی  ،منسوب به فردوسی است و به احتمالِ فراوان ،البوخ آنها دو بییتِ
آفرین نامۀ بو وور بلیی بوده ،مضمونِ منابهِ آنها در ابیاتِ اصلیِ میتنِ یاهنامه دیی ه میی یود .از
جمله:
اریییر بچّیییۀ ییییر نیییاخورده ییییر

بسو یی کسییی در میییان حریییر

به روهر ود بیاز چیون ی بییرگ

تیییل سییترگ

نترسیی از آهنیی

(فردوسی 1912 /161/1 :1112 ،و )1911
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ارییر بیییم حنظییل بییود تییرّ و خنییک

ننییای کییه بییار آورد ییاخ منییک

چییرا رنییت باییی همییی زان سر ییت

بی ی آغیییاز کنیییت

کیییه تالییبیییان

( 622 /211/2و )621
وریییر ناسییییا را بسیییایی بیییه مُنیییک

نسوییی  ،نروییی رییل از خییار خنییک
()1112 /226/2

این مضمون که ب روهر را هر ان ازه هم که بسرورخ سرانجا سر یتِ خیوی

را آ یوار مییکنی  ،در

عر فارسی همواره موردِ توجّه و تذکّر بوده است و احتمال دارد در بعضی از این نمونیههیا بیه طیورِ
مستلیم یا غیر مستلیم از دو بیتِ بو وور تأثیر ررفته

ه با  .بیراخ نمونیه در ایین بییت از منظومیۀ

ویس و رامین (سرودب میانۀ سالهاخ  212و  222ه .ق:).
درخیییت تلیییم هیییم تلیییم آورد بیییر

اررچییییه مییییا دهیییییم

آبِ یی یوّر

(اسع رررانی)61 :1112 ،
ذکرِ «درخت تلم» و «ترور

آن با ور» این رمان را تی

می آورد که ای فیرال ین اسع ررریانی

به دو بیتِ بو وور توجّه کرده و همان مضمون و تصویر را در یک بیت ،فنرده /خالصه کیرده اسیت.
سه بیتِ منهورِ منسوب به فردوسی به دلیلِ موضیوعِ مهیم و اجتمیاعی/انسیانیِ آن ،سیاختارِ بییانی و
تصویرخِ عر و نامبُردارخِ آن به نا ِ فردوسی به ویژه در قالبِ بیی ِ هجونامیه و خطیاب بیه سیلطان
میمود غینوخ ،بسیار موردِ توجّه اعرانِ رونارون قرار ررفتیه و نمونیههیاخ میتلفیی بیر البیوخ آن
سروده

ه است؛ به طورخ که میتوان این ابیات را یویی از ترتللیی ترین قطعیاتِ یعرخ در تیاریم

ادب فارسی به مار آورد .در ح ودِ بررسیهاخ نبارن ه ،ق یمیترین نمونیۀ منیابهِ ایین ابییات -کیه
میتمالً از آنها تللی

ه -این سه بیت در منظومۀ فرامرزنامۀ بیرگ است:

بیییه نیییو

ار کسیییی زهییرِ کیییین تیییرورد

مییه و سیییالهیییا رنیییج و سییییتی بیییرد

سر ییییت

دهیییی از مییییی و انببییییین

یییر و مییا مَعییین

سیییییییرانجا راز آ یییییییوارا کنییییییی

بییه کییا انیی ر

همیییان ریییوهر خیییوی

تیییی ا کنییی

(فرامرزنامۀ بیرگ)1122-1119 /111 :1192 ،
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مارِ ابیات (سه بیت) ،وجودِ واژههاخ «سر یت»« ،میی»« ،انببیین» « ،ییر»« ،سیرانجا » و نییوب
بیان /ساختِ بیتِ سو تلریباً تردی خ بر جاخ نمی رذارد که ناظمِ نا نا ِ فرامرزنامیه بیه آن سیه بییتِ
معروف توجّه دا ته است .امّا نوتۀ بی
خوی

ح

انبیی این است کیه مصییّیانِ فرامرزنامیۀ بییرگ در مل ّمیۀ

زدهان که تاریمِ سَرای ِ این منظومه اواخیرِ قیرن تینجم (بیینِ  292-216ه .ق ).اسیت

(رد :فرامرزنامۀ بیرگ :1192 ،سی و دو-سی و هفیتِ تینیبفتار) ،در حیالی کیه کهینتیرین مآخیذِ
موتوبِ نللِ سه بیتِ مورد بی مربوط به اوایلِ س ب هنیتم اسیت .تیس چبونیه مییتیوان رفیت و
تذیرفت که ابیاتِ فرامرزنامه از آن سه بیت تللی

ه با ؟ براخ تاسم به این ترسی  ،چنی احتمیال

و فرضیّه به ذهن میرس  .نیست این که ای سَراین ب فرامرزنامه به دو بیتِ بو وور توجّیه کیرده نیه
ت
ب منیابهاتی کیه مییا ِن ایین سیه بیی ِ
ت منهو ِر منسوب به فردوسی که به نظر نبارن ه بیه سیب ِ
سه بی ِ
فرامرزنامه با ابیاتِ هجونامه هست و به آن ا اره کردیم ،چن ان میتمیل نیسیت .دو ایین کیه فیرک
کنیم تاریمِ نظمِ فرامرزنامۀ بیرگ متأخّرتر و بع از س ب هنتم اسیت کیه فعیالً هییچ قرینیه ییا قیراینِ
میومی این انباره را تأیی نمیکنی و حی

ِ مصییّیان دربیارب سیرای ِ آن در اواخیرِ قیرن تینجم

صا بتر است .ثالثاً احتمال ب هیم که ای در مل ّمۀ نسیه یا نسیههایی از اهنامه که در س ب تینجم
از نظمِ فرامرزنامۀ بیرگ) وجود دا یته و امیروز بیه دسیت میا نرسیی ه اسیت همچیون مل ّمیۀ

(تی

دستنویسهاخ توتلاتوسراخ ( 611ه .ق ،).قاهره ( 621ه .ق ).و قیاهره ( 692ه .ق ،).ابییاتِ هجونامیۀ
منسوب به فردوسی بوده و این سه بیت نیی در میانِ آنها آم ه بوده است و سَراین ب فرامرزنامیه از ایین
منبع استفاده کرده و تأثیر تذیرفته است 1.از آنجایی که متأسّفانه هیچ نسییهاخ از یاهنامه از قیرونِ  1و
 2باقی نمان ه ،این رمان فلط در ح ِّ ح سی کامالً احتمالی است ولی بیه نظیرِ نبارنی ه ،بیا توجّیه بیه
تاریمِ نظمِ فرامرزنامۀ بیرگ و وجودِ سه بیتِ مذکور در آن ،میتمالً بای تذیرفت که سه بییتِ منیهورِ
منسوب به فردوسی در س ب تنجم نیی به نوعی مت اول و یناخته ی ه بیوده اسیت حیال چیه بیه نیا ِ
فردوسی و چه ب ونِ انتساب به وخ ،هرچن که نیستین منیابعِ نلیلِ آن دویسیت سیال میؤخّر بیر آن
است.
بواسیاق اطعمه (وفات بینِ  120-126ه .ق ).در دییوان ا یعار خیوی

ذییل عنیوانِ «مثنیوخ در

نلیضۀ نظامی» نو ته است« :نظامی رنجوخ فرمای  :ارر بیضۀ زا ِ ظلمتسر ت ،در جیواب او رویی ».
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سسس هج ه بیت آورده است که سه بییتِ نیسیتِ آنهیا تللیی از ابییاتِ میورد بیی ِ منسیوب بیه
فردوسی است:
هر آن نان که تلیم اسیت وخ را سر یت
ور

ارده رییییخ بییه سییر همچییو آب

سییییرانجا رییییوهر بییییه کییییار آورد

رر

خود به چنبال خواهی سر یت

ورییر بییر جبییین

زنییی ص ی رییالب

سیییییه دانییییۀ تلییییم بییییار آورد
(اطعمۀ یرازخ)19 :1112 ،

دربارب این نلیضه چن نوتۀ مهم بای ذکر ود .نیست این کیه بواسییاق ییا کاتیبِ دسیتنیویسِ
دیوانِ وخ ،مصراعِ «ارر بیضۀ زا ِ ظلمتسر ت» را بیه نیا نظیامی آورده اسیت ولیی نیه تنهیا چنیین
مصراعی در آثار نظامی رنجوخ -به ویژه با توجّه به وزن  ،اسون رنامۀ او -نیست ،بلوه چنیان کیه در
ادامۀ ملاله بی

خواه

 ،این مصراع از چهار بیتِ معروفِ عب اهلل هاتفیِ جامی است 2.ثانییاً هیاتفی

– که مصراعِ «ارر بیضۀ زا ِ ظلمتسر ت» از اوست -ظاهراً در سیال ( 122ه .ق( ).رد :صیفا:1161 ،
 )220/2یعنی تنج تا هج ه سال تی

از وفاتِ بواسیاق اطعمه زاده

ه ،تس چبونیه مصیراع وخ آن

هم به نا نظامی رنجوخ در دیوانِ ا عارِ اعرِ نلیضهسَراخ یرازخ وارد ی ه اسیت؟ آییا ایین سیهو
نتیجۀ دخالتِ کاتبانِ نسمِ دیوانِ بواسیاق است که در متنِ مصیَِِّ ا عار او نیی بازمان ه؟ البتّیه دسیت-
نویسِ کهن و اسا ِ تصییِِ دیوانِ او مورّخِ  122ه .ق .اسیت و بسییار بعیی میینمایی کیه مصیراع
هاتفی -که در زمانِ کتابتِ این نسیه بیست سال دا ته -در آن راه یافته با ی و احتمیاالً ایین خطیا از
آنِ کاتبانِ دستنویسهاخ متأخّرترِ دیوانِ بواسیاق اسیت .ثالثیاً سیاختار و کلمیاتِ بییتِ اوّل (تلیم و
سر ت) و مصراعِ نیستِ بیت سو بهخوبی ننان می ده که بواسیاق در اینجا به سه بیتِ هجونامیۀ
منسوب به فردوسی توجّه دا ته نه مصراعِ «ارر بیضۀ زا ِ ظلمتسر ت» و دنبالیۀ آن .بیر ایین اسیا
آیا میتوان تن ا ت که صورتِ اصلیِ نو تۀ بواسیاق در آغاز ا عار

چنین بیوده« :نظیامی رنجیوخ

فرمای  :درختی که تلم است او /وخ را سر ت»؟ یعنی ای او مصراعِ هجونامه را به نیا ِ نظیامی آورده
بوده است .رویا در نسیههاخ مبناخِ تصییِِ دیوان وخ چنین ضبطی وجیود نی ارد و مصییِّ نسییه
ب لی در این باره نیاوردهان  .در هر صورت ،موضوعِ نلیضیۀ بواسییاق و تصیریِ بیه اقتفیاخ مصیراعِ
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هاتفی و انتسابِ آن به نظامی نیازمن ِ تأمّالت و رو نبرخهاخ بینترخ اسیت تیا تیچیی ری و تنیاق
آن حل ود.
منهورترین تللی از سه بیتِ منسوب به فردوسی ،از عب اهلل هیاتفیِ جیامی (مییتمالً  926-122ه.
ق ).خواهرزاده (یا از خوینانِ) جامی اعر معروف است .ظیاهراً تیذکرب تیفیۀ سیامی (تیألیفِ -916
 921ه .ق ).ق یمیترین مأخذخ است که داستانِ چبونبیِ توجّیهِ هیاتفی بیه آن سیه بییت و جیواب
رفتنِ آنها را آورده است« :روین که چون او را دغ غۀ تتبّع خمسه

 ،با موالنا جامی مطارحیه کیرد.

او رفت ارر تو جواب حویم فردوسی رحمه اهلل را که فرموده است:
درختیی کیه تلیم آمی او را سر یت
ور از جییوخ خدلی

رییر

درننییانی بییه بییا بهنییت

بییه هنبییا ِ آب

به بیم انببین ریییخ و ییرِ نیاب

سیییرانجا ریییوهر بیییه کیییار آورد

همیییان مییییوب تلیییم بیییار آورد

توانی رفت ،سایر ابیات را نیی جواب توانی رفت .موالنا عب اهلل هیاتفی ایین چهیار بییت رفیت و نیید
موالنا جامی برد که:
اریییر بیضیییۀ زا ِ ظلمیییتسر یییت

نهییی زیییر طییاوو

بیییه هنبیییا آن بیضیییه تیییروردن

ز انجیییر جنّییت دهییی ارزنیی

دهیییی آبیی

از چنیییمۀ سلسیییبیل

ییییود عاقبییییت بیضییییۀ زا  ،زا

بییا بهنییت

بی ان بیضییه رییر د زنی جبر یییل
بییرد رنییج بیهییوده طییاوو ِ بییا

هرچن که این ابیات در برابر عر حویم فردوسیی وقعیی نی ارد ،امّیا موالنیا جیامی تیسیین کیرد و
رخصت جواب خمسه رفتن داد» (صفوخ 120 :1112 ،و  .)121این رواییت تیس از تیفیۀ سیامی در
برخی تذکرههاخ دیبر نیی نلل

ه و در آنها میاحی هم بر آن افیودهان  .به این صیورت کیه جیامی

تس از نی نِ ابیات هاتفی رفت« :اررچه در هر بیتی یک بیضه رذا تهای  ،لیون اجابیت اسیت کیه آن
مثنوخ را ببویی » (واله داغستانی )2219/2 :1112 ،یا« :رفت کیه نییک رفتیهاخ ولیی چنی جیا بیضیه
رذا تهاخ تا تما

ه است» (ه ایت :1112 ،بی

اوّل از جل اوّل .)161 ،چهار بییت هیاتفی تیی

از تیفۀ سامی در تذکرب مجالس النفا سِ امیر علینیر نیوایی (تیألیفِ  192ه .ق ).نییی نلیل ی ه (رد:
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علینیر نوایی )166 :1121 ،منتها در آنجا داستانِ مربوط به چبونبیِ نظمِ آنها نیامی ه اسیت .همچنیین
ضبط برخی کلماتِ این ابیات در مجالس النفا س با صورتِ موجود در تیفۀ سامی تفیاوتهیایی دارد
از جمله مصراع دو ِ بیتِ سو «در آن بیضه رر د دم جبر یل» است و در بیت تایانی بیه جیاخ «بیرد
رنج»« ،کن رنج» نو ته

ه است.

امیر علینیر نوایی در مجالس النفا س ابت ا سه بیتِ مورد رفتبو را به نا فردوسی آورده و رفته:
وزان تییس بییرانم بییر اطییراف دهییر

ببویم چو فردوسیی از روخ قهیر

درختی که ...
سسس چهار بیت هاتفی را نلل کرده و آنها را «خوبتر» از سه بیت فردوسی دانسته است:
نظیییر کییین کیییه عبییی اهلل هیییاتفی

مسییلّم بییه نظییم جلییی و خفییی

از این خوبتر رفته اسیت

به رو ت رسانم که دُر سُیفته اسیت

در این رن

ارییر بیضییۀ زا ِ ظلمییتسر ییت...
و بع خود تنج بیت در تللی از آنها سروده و اذعان کرده کیه از آن ابییات ضیعیفتیر ولیی سییاوارِ
نی ن است:
در اییین معنییی از لطییف ایییید تعییال

مییرا هییم نبییارخ نمییوده جمییال

ننیای چییو آن یاه ان ررچییه دیی

چنییان نیییی نبییود کییه نتییوان ن ییی

اریییر از رِیییلِ یییورب ب سر یییت

بنییایی بسییازخ چییو بییا بهنییت

به صی رونیه راخ صیواب

به هم رر برآرخ به مُنیک و ریالب

ده ی خنییت و رِییل جبر یییل امییین

کنییی مثییل چییرخ بییرین

نیست

تییییِ زینیییتِ آن ز نلییی

و نبیییار

همان وره آخیر کنی کیار خیوی

بلنیی

بسازخ به هر رو ه صی اصیل کیار
تو رمن ه رردخ ز کیردار خیوی
(علینیر نوایی 166 :1121 ،و )161

به دلیلِ هرتِ چهار بیتِ هاتفی که عم تاً نا ی از رابطیۀ او در سَیرای ِ ایین ابییات بیا جیامی و
توجّهِ طنیآمییِ تذکرهها ب ان است ،در بعضی از قطعات و استلبالهایی کیه از سی ب دهیم و بعی از آن

سال چهل و نهم
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درختی که تلم آم او را سر ت...

ه ،ضمنِ توجّه به البوخِ اصلی و نیستین یعنی سه بیتِ منیهور بیه نیا فردوسیی ،ریاهی

تللی و تأثّرِ مستلیم از ساخت و الفاظِ بیتهاخ هاتفی نمایانتر است و چنیین بیه نظیر مییرسی کیه
برخی سَراین ران بینتر از چهار بیتِ هاتفی اقتبا

کردهان تا ابیاتِ هجونامۀ منسوب به فردوسیی .بیه

بیانی دیبر ،در سیرِ تللی و استلبال از سه بیتِ معروفِ منسیوب بیه فردوسیی در ادب فارسیی ،چهیار
بیتِ هاتفی به جهت این که منهورترین و ترتورارترین تللی از آن ابیات بیوده ،خیود البیوخ تیازهاخ
براخ اقتفاخِ مارخ از عرا

ه و بهاصطالح ،نوعی تللی در/از تللی ایجاد کرده است .این سیه بییتِ

قاسمیِ حسینیِ رنابادخ (دررذ تۀ  912یا  912ه .ق ).در اهنامۀ نوّاب عالی یا یاه تهماسین نامیه از
اوّلین نمونههاخ این جریان در عر فارسی است:
اریییر بچّیییۀ میییارِ افعییییسر یییت

ییود مییاهیِ سلسییبیلِ بهنییت

دهیی روز و ییب بهییر فرخنیی ری

خضییر آبیی

از چنییمۀ زنیی ری

یییود عاقبیییت اژدهیییاخ دمیییان

زنیی آتیی

انیی ر زمییین و زمییان

(قاسمی حسینی رنابادخ)2211-2211 /212 :1191 ،
در منظومۀ تهلوانیِ زرّینقبانامه که ناظمی نا نا

احتماالً در س ب دهم هجیرخ سیروده اسیت ،در

دو جا منابهِ ابیاتِ منسوب به فردوسی و هاتفی دی ه می ود که بیه احتمیال بسییار ،قطعیۀ دو زییرِ
تأثیرِ چهار بیتِ هاتفی بوده است:
کییه رییر بیی ردهر زادهاخ در جهییان

بیییرد دختیییرِ نییییکِ آزادریییان

نطفییییۀ ب سر ییییت

بییه آبِ حیییات و ییراب بهنییت

به ص تنت از او چیون برآیی تسیر

ود چیون نیسیتین تی ر بی رهر

درآمیییییید

(زرّینقبانامه)1911-1929/162 :1191 ،
اریییر بچّیییۀ دییییوِ وارونِ ز یییت

کنی همی ِ حیورخ انی ر بهنیت

ییب و روز بییا او بییود هییمزبییان

و ترنییییان

رییر از حییوک کییوثر ییراب

دهنی

یییود بچّیییۀ اهیییرمن ،اهیییرمن

بسو ییی ورا سُییین ُ

ور از مییر جنّییت کبییاب

دهنیی

کنیی رنییج بیهییوده آن سیییمتیین
(همان)1199 -1192/221 :
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املو مورّخ و ادیبِ س ب ییازدهم (وفیاتِ  1011ه .ق ).ایین سیه بییت را در همیان

مضمون و البو به نظم کنی ه است:
دهیی سیر بیه رنیت

ارییر افعیییاخ را ببیییرخ بییه د ییت

به بیا بهنیت

ور از قامتیییت ر یییتۀ جیییان کنیییی

بییه کییام

نبیییردد بییی ان تربییییت ییییار تیییو

کنییی عاقبیییت زهیییر در کیییار تیییو

همییه آب حیییوان کنییی
(رد :حاکمی)19 :1116 ،

اعرخ به نا /تیلّصِ عارفی که نبارن ه دقیلاً نمی دان ک ا عارفی است رفته:
اریییر بچّیییۀ خیییودِ ناتیییادخیییوخ
کنییی در کنییارِ مسیییی

به مُنک و رالب

دهیی سیت و یوخ

بییه خ یواب

ز تسیییتان میییرد خیییورد ییییر نیییاب

جییی ا

بییییود همچنییییان خییییودِ ناتارسییییا

تلیییی خ نبیییردد ز طیییبع

(رد :همان)
روین ب دیبرخ به نا یا تیلّصِ میبّی که بیاز هویّیتِ او بیراخ نبارنی ه نیامعلو اسیت ،در تللیی ِ
باواسطه از ابیاتِ منسوب به فردوسی و تأثیرتذیرخِ مستلیم از چهار بیتِ هاتفی این سه بیت را سیروده
است:
اریییر کیییودکی زنبییییِ روخز یییت

خیییورد ییییرِ تسیییتان حیییور بهنیییت

بییییود خییییاد ِ او ارییییر جبر یییییل

چنییییمۀ سلسییییبیل

یییود عاقبیییت روسییییه همچیییو زا

بنییییوی تیییین

بیییود کیییار او حیلیییه همچیییون کیییال
(همان)

در روایتِ عامیانۀ «فردوسی و میمیود خیان» از داسیتانهیاخِ یفاهی -مردمییِ تاجیویان دربیارب
سررذ تِ فردوسی ،بع از نللِ ابیاتی از هجونامه از جمله سیه بییتِ منیهورِ منسیوب بیه فردوسیی،
ابیاتِ هاتفی و سسس این سه بیت جیوِ هجونامۀ حویم تو
اریییییر بچّیییییۀ جدییییی را باغبیییییان

(؟!) آم ه است:

ز ویرانیییییییه آرد سیییییییوخ بوسیییییییتان

سال چهل و نهم
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بییه مرغییوبی هییر سییوخ راهیی

دهیی

کییییه روزخ تییییر و بییییال تییی ی ا کنیی ی

میانِ رل آرا و جای
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[کیذا .یای  :جیاه

] دهی

همییییان کیییینجِ ویرانییییه مییییأوا کنیییی
(رد :یرمیمّ یان و عاب زاده)19 :. 1992 ،

م وّنانِ روایاتِ فاهی -عامیانۀ تاجیوی در زیرنیویس نو یتهانی کیه ایین سیه بییت از یاهسور
کنمیرخ است ولی نبارن ه در ح ودِ بررسی هاخ خوی

نتوانست چنین اعرخ را در منیابعِ متعی ّد

بیاب و اطّالعی دربارب او به دست آورد.
ا عارخ که در خانوادب دکتر سیّ میمّ دبیرسیاقی به مییرا مانی ه و اکنیون نییدِ اینیان

در جُن

است ،دو تاره مثنوخِ سه بیتی از اعرانی نا نا

(ال ادرخ) در موضوع و قالیب/البیوخِ میوردِ بیی

آم ه است:
اریییر عمرهیییا میییرد ِ ب سر یییت

ییود همیی ِ حوریییانِ بهنییت

در آن میف یلِ تییر صییفا روز و ییب

ز جبرییییل خوانییی فنیییون ادب

بیییر آن اعتلیییاد کیییه انجیییا ِ کیییار

نبییردد از او جییی بیی خ آ ییوار
(رد :دبیرسیاقی 1162 ،ب)119 :

اریییر سیییالهیییا ریییوهرِ تابنیییاد

فت خوار و بیق ر بیر روخ خیاد

بییر آنییم کییه کمتییر ننییین غبییار

بیییر آیینیییۀ اعتبیییار

چو از خاد خیید همان ریوهر اسیت

ز خیییاک

ییهان را فروزنیی ب اختییر اسییت
(همان جا)

تفاوتِ سه بیتِ اخیر با دو بیتِ بو وور بلیی و سه بیتِ منسوب بیه فردوسیی و همیۀ تللیی هاخ
آن این است که در اینجا برخالفِ آن ا عار در بی ِ رطیِ سین (بیتِ نیست) از چیییخ ارز یمن
(روهر تابناد) یاد

ه که با خوارخِ ظاهرخ و ریذرا ،سر یتِ ارز یمن و اصیلیِ خیود را از دسیت

ی ابییات،
س میذکور در تیارب یرط ِ
خ مناب ِه دیبیر ،چییی ییا کی ِ
نمی ده در حالی که در همۀ نمونهها ِ
ب روهر و تست و اهریمنی است که به هیچ روخ ماهیّتِ نیک کسب نمیکن  .دکتر اسیماعیل حیاکمی
این

بیت را به صورتِ تیوسته به نا فضولی (حی ودِ  921-900ه .ق ).آورده و بیه دییوانِ چیا ِ
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استانبولِ این اعر ارجاع دادهان (رد :حیاکمی )19 :1116 ،ولیی در دییوانِ فارسییِ فضیولی کیه در
تهران (تک درخت )1116 ،منتنر

ه این ابیات وجود ن ارد.

در روایتِ تاجیویِ «فردوسی و میمود خان» این چهار بیت هم از نیاظمی نا ینا

آمی ه کیه بیه

احتمال فراوان تللی ِ مستلیم از ابیاتِ هاتفی است:
ارییییر مُنیی یتِ ارزن بوییییارد مَلَییییک

بیییه آمیییاج زر بیییر بسیییاط فلیییک

بیییه بییییلِ مرصّیییع خ اونییی ِ کنیییت

از جویبییییار بهنییییت

و ریییر جبیییر یل

بیییه وقیییت درو

ز بییی روهران چنیییم نیویییی مییی ار

دهیی ی آبیی ی
کنییی ی دا

آن ارزن از میییییاه نیییییو

کنی ی میییار بچّیییه همیییان کیییارِ میییار
(رد :یرمیمّ یان و عاب زاده)19 :. 1992 ،

نتیجهگیری

سه بیتِ «درختی که تلم آم او را سر ت »...با این کیه مسیلّماً از میتنِ یاهنامه نیسیت و دربیارب
تعلّقِ آنها به هجونامۀ منسوب به فردوسی نیی تردی وجود دارد ،چون از رذ ته (ح ّاقل اواییلِ سی ب
هنتم) تا امروز به نا ِ حویم طو

منهور بوده بسیار موردِ توجّهِ عرا قرار ررفته است به طیورخ کیه

ای بتوان تس از بیتِ:
نجیییویم بیییر ایییین کینیییه آرا و خی یواب

مییین و ریییرز و میییی ان و افراسییییاب
6

(فردوسی)161 /296/1 :1191 ،

آن را ترتللی ترین قطعۀ منسوب/معروف به نا فردوسیی در تیاریم ادبیّیات فارسیی دانسیت .نبارنی ه
بسیار میتمل میدان که غیر از نمونههاخ مذکور در این ملاله باز مییتیوان از جسیتجوهاخ بینیتر در
متون و منابعِ ادبی و تارییی خصوصاً آثارِ قرن دهم و بع از آن ،واه ِ دیبرخ براخ تللیی و اسیتلبال
از این سه بیت و ناخته هترین اقتفاخ آن (چهار بیتِ هاتفی) یافیت .بیراخ ایین کیه اجییا ،الفیاظ و
تصاویرِ همۀ نمونههاخ این مضمون و البو ،از دو بیتِ بو وور بلییی تیا ابییات و تللیی هاخ متیأخّر
دقیقتر دی ه و بررسی ود آنها را در ج ول زیر ننان می دهیم.

سال چهل و نهم
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درختی که تلم آم او را سر ت...

آن را با
1

بو وور

درختِ

چرب و

بلیی

تلمروهر

یرین

منسوب

درختِ

به

تلم-

فردوسی

سر ت

______

______

_______

_______

بار آوردن
میوب تلم

تروردن
2

1

2

1

فرامرزنامۀ
بیرگ
بواسیق
اطعمه

هاتفی

زهرِ کین
نانِ
تلمسر
ت

2

علینیر
نوایی

6

بهنت
تروردن به
نو

سر ت

یر و ما

دادن از می

مَعین به کا

و انببین

آن رییتن

سر تن به

ارده رییتن بر

رالب زدن

چنبال خود

سر آن

بر آن

ظلمتسر

طاوو

ب سر ت

سالها و ماهها
رنج بردن

بیضۀ زا ِ

رِل ورب

جوخ خل در

______

ارزن دادن از
انجیر جنّت

بهنتی
ساختن بنایی
چون با

برآورن آن با
منک و رالب
و به ص رونه

بهنت

راخ

اهنامۀ

بچّۀ مار

ماهی

آب دادن خضر

نوّاب

افعیسر

سلسبیل

از چنمۀ

عالی

ت

بهنت

______

______

بیم آن رییتن

نهادن زیر

ت
امیر

ننان ن به با

انببین و یر از

ن

______

آب دادن از

د زدن

چنمۀ

جبر ل بر

سلسبیل

آن

خنت و

بلن کردن

رل دادن

مثل چرخ

جبر یل

برین

______

______

______

1

زرّین قبا
نامه ()1

ب رهرزاده

نیکِ آزاده

با آب حیات و
راب بهنت

روهر
خوی

______

______
ص اصل کار
در زینت آن
ساختن با
غایتِ اهتما
______

درآمییتن نطفۀ
تیون با دخترِ

میوب تلم
تی ا کردن

زن ری به آن

ب سر ت خود

بار آوردن

بار آوردن
دانۀ تلم
نِ

زا

بیضۀ زا
وره
نِ
وره
اژدها
ن آن

زادن
______

______

______

تسرخ
ب رهر
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زرّینقبانامه
()2
ولیقلی بی
املو

بچّۀ دیو
وارونِ
ز ت
افعی
بچّۀ

11

عارفی

12

میبّی

خود
ناتاد
خوخ
کودد
زنبی
روخ
ز ت

11

اهسور
کنمیرخ
ال ادرخ

12

(جُن

دکتر

دبیرسیاقی)
ال ادرخ
11

(جُن

دکتر

دبیرسیاقی)

بچّۀ جد

مرد
ب سر ت

رنت دادن
در با بهنت
ستو و
دادن با منک
و رالب
خوردن یرِ
تستان حور
بهنت

فاهیِ

ارزن

کوثر

مر جنّت

کردن از قامت

کردن در

خوی
خواب کردن در
کنار مسیِ

خاد بودن
جبر یل

ویرانه به
بوستان

مرغوبی

هم حوریان

فنون ادب را از

ن

جبر یل خوان ن

تابناد

از حوک

دادن از

ر تۀ جان

سویی به

بهنت

راب دادن

کباب

آب حیوان

آوردن از

خاد

(روایتِ

و ترنیان

راه دادن به هر

روهر

منت

تاجیوی)

با حور بهنت سُن ُ

افتادن بر روخ

ال ادرخ
12

هم کردن

تو ان ن

مارب دو

__

______ __

کام

ن

اهریمنی

بچّۀ اهریمن
زهر در کار
ترورن ه کردن

یر ناب
خوردن از

______ __

خود مان ن

تستان مرد
ستن تن
با چنمۀ

______ __

سلسبیل
میان رل آرا
دادن

______

______ __

______ __

سیهرو و حیله-
کار

ن

مأوا کردن در
کنج ویرانه
آ وار

ن

ب خ

کمتر ننستن
غبار بر آیینۀ

______

______ __

روهر بودن

اعتبار آن

کا تن ملک

با بیل مرصّع از

آن را با آماج

جویبار بهنت

زر بر فلک

آب دادن

دروی ن
جبر یل آن
را با دا
ماه نو

______ __

آ وار

ن

روهر اصلی
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ترتورارترین کلمه/عنصرِ مضمونساز/تصویرساز در این ابیات و قطعاتِ منابه ،واژب «سر یت» بیا
هنت بار بسام است و تس از آن به ترتیب «چنیمه /آب بهنیت» ( 2بیار)« ،بهنیت و متعلّلیات آن
(با  ،طاوو  ،انجیر ،کباب و مر ) ( 1بار)« ،جبر یل» ( 1بار)« ،می و انببین و یر و ریالب» ( 2بیار)،
«حور» ( 1بار)« ،آب حیات» ( 1بیار) و «درخیت» ( 2بیار) قیرار دارد .چنیان کیه مالحظیه میی یود،
تربسام ترین الفاظ و اجیاخ این ابیات (سر ت ،آب بهنیت ،بهنیت و دیبیر متعلّلیات آن) همیه در
ت منسیوب بیه فردوسیی نییی هسیت و بیه تیأثیر از آن در بینیت ِر
ی این ا عار یعنی سه بی ِ
البوخ اصل ِ
نمونههاخِ دیبر تورار

ه است .ورود «جبر یل» به دایرب لدات و مضمونسازخ/تصویرسیازخِ بعضیی

از این قطعات نیی به تللی از چهار بیت هاتفی بوده است .نوتۀ دیبیر ایین کیه چیون هیاتفی در تللیی ِ
منهورِ خوی

از ابیاتِ منسوب به فردوسی« ،زا » را در بیت نیست و بی ِ رطیِ کال جیایبیینِ

«درخت» کرده است ،روین رانی که تس از او به چهار بیتِ وخ توجّه دا تهان به تیأثیرِ از ایین تدیییر،
موجودات و جانورانِ دیبر را در آن تاره از سین خوی

آوردهان ؛ نظیر بچّه مار افعی ،بچّه دیو ،بچّیه

خود ،کودد زنبی و بچّه جد  .به بیانی دیبر ،عنصر ریاهی و درختی (درخت و نان) در نمونههیاخ
اصلی و کهنِ این ابیات ،در تللی هاخِ سسسین عموماً به عنصرِ حیوانی و انسانی تب یل

ه است.

نوتۀ درخورِ توجّه دیبر ،مارِ ابیاتِ این قطعاتِ تللی خ است که در اغلبِ نمونهها (نه میورد) بیه
تیروخ از البوخ اصلی (ابیاتِ منسوب به فردوسی) سه بیت است و سه نمونه نییی بیه تللیی از ابییاتِ
هاتفی ،در چهار بیت به استلبالِ این مضمون و قالب رفتهان  .طوالنیترین اقتبیا

نییی تینج بییت و از

امیر علینیر نوایی است .ظاهراً تساوخِ تع ادِ ابیاتِ نظییرههیا بیا نمونیۀ مثیالی (سیه بییتِ منسیوب بیه
فردوسی) حُسنِ کارِ جوابرویان بوده است و این افیون بر سه بیت بیودنِ غالیبِ میوارد ،از ا یارهاخ
در تذکرﺓ التواریم (تألیفِ  1010-990ه .ق ).هم برمی آی که جامی در روایتِ تتبّیعِ هیاتفی از آن سیه
بیت می روی « :این مل ار هست که فردوسی در سه بیت تما کرده و تو در چهار بیت خیتم کیردهاخ»
(کابلی)161 :1192 ،؛ یعنی بیتِ اضافی (چهار ِ) هاتفی از نظرِ سیینسَیرایی چیون جیامی بیه نیوعی
ضعفِ این تللی

مرده می ه است.
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یادداشتها

 .1این نوته را دوستِ دانن من دکتیر مییالد عظیمیی ییادآور ی ن کیه ایین جُنی

را بیا مل ّمیه و

فهرستهاخِ تر برگ و بار براخ چا آماده کردهان  .از اینان سساسبیار .
 .2این تیلیق تی

از چا به لطیف دوسیت یاهنامه ناسیم دکتیر ابوالفضیل خطیبیی در اختییارِ

نبارن ه قرار ررفته است.
 .1این ابیات در مل ّمۀ منثورِ کهنترین نسیۀ کاملِ اهنامه یعنی لن ن /بریتانیا ( 261ه .ق ).نییی آمی ه
(رد :فردوسی :1112 ،برگ  2الف) ،امّا نبارن ه در جاخِ دیبر ننان داده است که بیه احتمیالِ بسییار،
تاریمِ کتابتِ مل ّمۀ این دستنویس ،متأخّرتر از متنِ آن و یای مربیوط بیه سی ههیاخ  9و  10ه .ق.
است (رد :آی نلو 116-111 :1112 ،و نیی ،خطیبی 22 :1191 ،و .)21از این روخ ،مل ّمیۀ ایین نسییه
را نمیتوان ق یمیترین مأخذِ نللِ هجونامۀ منسوب به فردوسی میسوب کرد.
 .2تأکی بر جمالت از نبارن ب این سطور است.
 .1رمان دیبرخ که ممون است طرح ود این است که ای سه بیتِ منلیول در فرامرزنامیۀ بییرگ
را کاتبان و خوانن رانِ این متن در س ههاخِ تس از نظمِ آن به تللی از آن سه بییتِ معیروف سیروده و
بر این منظومه الیاق کردهان  .چون این سه بیت در همۀ نسیههاخِ مبنیاخِ تصیییِِ ایین میتن وجیود
دارد ،اییین حی

بسیییار بعیی و ناتییذیرفتنی میینمایی ولییی از سییوخ دیبییر بایی توجّییه کییرد کییه

دستنویسهاخ موجود از فرامرزنامه ،متأخّر و جملبی متعلّق به قرنِ دهم و تس از آن اسیت و فعیالً
هیچ نسیۀ کهنی از این منظومه که نیدیک به تاریمِ نظمِ آن با  ،ناخته نن ه است.
 .2عجیب این که مصیِِّ ارجمن ِ دیوان بواسیاق اطعمه نیی در مل ّمۀ خوی

(صیفیۀ هنیتاد) ایین

ابیاتِ هاتفی را از نظامی دانسته ان .
 .6دربارب تللی و تأثیر از ایین بییت ،رد :آیی نلو ،سیجّاد (« :)1191ترتللیی ترین بییت فردوسیی در
منظومههاخِ تهلوانیِ تس از اهنامه» ،سایۀ سرو سَهی (یادنامۀ دکتر منوچهر مرتضوخ) ،بیه خواسیتارخ
و ا رافِ دکتر سیّ میمّ تلی علوخ ،به اهتما ِ میمّی طیاهرخ خسرو یاهی ،تبرییی :سیتوده ،صیص
.691-619
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کتابنامه

آزاد بلبرامی ،میر غال علی .)1191( .خیانۀ عامره .تیلیق و تصییِ دکتیر هیومن یوسیف هی .تهیران:
کتابیانۀ مجلس.

آی نلو ،سجّاد« .)1112( .مل ّمۀ اهنامۀ نسیۀ بریتانیا /لن ن ( 261ه .ق .»).نارسی ه ترنج (بیست ملاله و
نل دربارب اهنامه و ادب حماسی ایران) .اصفهان :نل

مانا .صص.192 -161

_______  .)1192( .دفتر خسروان (برریی ب اهنامۀ فردوسی) .تهران :سین .چا

دو .

اسع رررانی ،فیرال ین .)1112( .ویس و رامین .تصییِ میمّ رو ن .تهران :ص اخ معاصیر .چیا
سو .
اطعمه یرازخ ،بسیق .)1112( .کلیّات .تصییِ دکتر منصیور رسیتبار فسیایی .تهیران :مرکیی مییرا
موتوب.
امیر معیّخ ،میمّ بن عب الملک .)1111( .دیوان .تصییِ میمّ رضا قنبرخ .تهران :زوّار.
انجوخ یرازخ ،سیّ ابواللاسم .)1129( .فردوسینامه .تهران :علمی .چا

سو .

جامی ،عب الرحمان .)1111( .بهارستان .تصییِ دکتر اسماعیل حاکمی .تهران :اطّالعات .چا

جُن

تنجم.

ا عار .دست نویسِ مارب  12106کتابیانۀ مجلس.

حاکمی ،اسماعیل« .)1116( .سرقات عرخ» .مجموعه سینرانیهاخ نمین کنبرب تیلیلیات ایرانیی.
تبریی :داننباه آذرآبادران .ج .2صص .90-61
خاللی مطلق ،جالل .)1191( .یاددا تهاخ اهنامه .تهران :مرکی دایرﺓ المعارف بیرگ اسالمی .چیا
دو .

خطیبی ،ابوالفضیل .)1191( .آییا فردوسیی میمیود غینیوخ را هجیو رفیت؟ (هجونامیۀ منسیوب بیه
فردوسی) .تهران .تردیس دان .
دبیرسیاقی ،سیّ میمّ  1162( .الف) .تیناهنبان عر تارسی .تهران :علمی و فرهنبی .چا
____________  1162( .ب)« .جن

چهار .

و فوا آن» .سعی منوور (یادنامۀ اسیتاد دکتیر میمّی جواد

منوور) .رردآورخ سعی میر میمّ صادق .تهران :تایا .صص .191-111
دهی ا ،علیاکبر .)1112( .امثال و حوم .تهران :امیرکبیر .چا

چهار .

زرّینقبانامه (منظومهاخ تهلوانی و تیرو یاهنامه از عصیر صیفویه) .)1191( .تصیییِ سیجّاد آیی نلو.
تهران :سین.
ساوجی ،سلمان .)1119( .دیوان .تصییِ دکتر عبّاسعلی وفایی .تهران :سین.
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نسیۀ خطّی کتابیانۀ داننباه اصفهان به مارب  .)1111( .)10661به کو ی

صادق حسینی ا وورخ .اصفهان :داننباه اصفهان.
و ترخ ،قاضی نوراهلل .)1192( .مجیالس المیومنین .تصیییِ ابیراهیم عیرب تیور ،منصیور سیتای ،
میمّ رضا میمّ یان ،میمّ حسن خیاعی و میمّ علی علیی دوسیت .منیه  :بنییاد تیژوه هیاخ
اسالمی آستان ق

رضوخ.

یرانی ،حافظ میمودخان« .)1162( .هجویّۀ سلطان میمود غینیوخ» .در یناخت فردوسیی .ترجمیۀ
دکتر اه چوه رخ .تهران :علمی و فرهنبی .چا

دو  .صص.120-101

یرمیمّ یان ،بهرا و عاب زاده ،دادجان .)1992( .قصّهها تیرامیون فردوسیی و قهرمیان هیاخ یاهنامه.
دو نبه :سفارت جمهورخ اسالمی ایران در تاجیوستان.
صفا ،ذبیِ اهلل .)1161( .تاریم ادبیّات در ایران .تهران :فردو  .چا

دهم.

صفوخ ،سا میرزا .)1112( .تذکرب تیفۀ سامی .تصییِ دکتر رکن ال ین همایون فرّخ .تهران :اساطیر.
علینیر نوایی ،میر نظا ال ین .)1121( .تذکرب مجالس النفا س .به سعی و اهتما علیی اصیدر حومیت.
تهران :کتابیانۀ منوچهرخ.
فرامرزنامۀ بیرگ .)1192( .از سراین ه اخ نا نا

در اواخر قرن تنجم هجرخ .به کو

ماریولین فیان

زوتفن و ابوالفضل خطیبی .تهران :سین.
فردوسی ،ابواللاسم .)1112( .اهنامه (چا

عوسی از روخ نسیۀ خطّی کتابیانیۀ بریتانییا بیه یمارب

 Add 21, 103منهور به اهنامۀ لن ن) .نسیه بررردانان :ایرج افنار و میمود امی ساالر .تهران:
طالیه.
__________  .)1112( .اهنامه .تصییِ دکتر جالل خاللی مطلق .دفتر نیم بیا همویارخ دکتیر
میمود امی ساالر و دفتر هفتم با هموارخ ابوالفضل خطیبی .تهیران :مرکیی داییرﺓ المعیارف بییرگ
اسالمی.
__________  .)1191( .اهنامه .تیرای

جالل خاللی مطلق .تهران :سین.

فضولی ،ملّا میمّ  .)1116( .دیوان ا عار فارسیی .تصیییِ دکتیر حسیین میمّی زادب صی یق .تهیران:
تک درخت.
قاسمی حسینی رنابادخ .)1191( .اهنامۀ نوّاب عالی .تصییِ دکتر فرهیاد درودررییان .تهیران :کلیک
سیمین.
کابلی ،عب اهلل .)1192( .تذکرﺓ التواریم .تیلیق و تصییِ علی رضا قوجه زاده .تهران :کتابیانۀ مجلس.
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کمال ال ینی ،سیّ میمّ باقر« .)1190( .تللیی خ دیبیر از یاهنامه در تیاریم ملیود یبانواره» .کیاخ
بی رین (مجموعه ملاالت همای

بین المللی بیرر ا ت حویم ابواللاسم فردوسیی در هییارب دو

اهنامه) .ت وین و تنظیم از دکتر مریم خلیلی جهان تیغ .زاهی ان :داننیباه سیسیتان و بلوچسیتان.
مرکی مطالعات به قارّه و آسیاخ جنوبی با هموارخ ننر سنبله .ج  .1صص .2220-2229
رلچین معانی ،احم  .)1129( .مضامین منترد در عر فارسی .تهران :تاژن .
م بّرخ ،میمود .)1160( .رح احوال و ا عار اعران بی دیوان در قرن هاخ  2 ،1و  1هجیرخ .تهیران:
تانو .
مینوخ ،مجتبی .)1162( .فردوسی و عر او .تهران :تو  .چا

سو (اوّل براخ نا ر).

نفیسی ،سعی « .)1190( .فردوسی» .ملاالت سعی نفیسیی .بیه کو ی

کیریم اصیفهانیان بیا همویارخ

میمّ رسول دریارنت .تهران :بنیاد موقوفات دکتر میمود افنار .ج  .2صص .19-22
واله داغستانی ،علیللی .)1112( .تذکرب ریاک النعرا .سیّ میسن ناجی نصرآبادخ .تهران :اساطیر.
ه ایت ،رضاقلی خان .)1112( .مجمع الفصیا .به کو

مظاهر مصفّا .تهران :امیر کبیر .چا

دو .

هرن خ اصفهانی ،حمیﺓ بن میمّ خان .)1191( .دیباچۀ تنجم اهنامه .تصییِ ،مل ّمه و توضییات از
دکتر میمّ جعفر یاحلّی و میسن حسینی وردنجانی .تهران :سین.
هی جی ،ملّا میمّ ( .بی تا) .دانننامه و دیوان .تصییِ غالمیسین رضانژاد .بیه اهتمیا میمّی دیهییم.
تبریی :تاالر آفتاب.

