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 چکيده
 ابیاتی ازق(، 521الحق نیشابوری )، اثر خواجه بیانخلق االنساندر کتابی به زبان عربی موسوم به 

کتاب نیشابوری دارای ماهیتی تفسیری و کامالً  در کنار هم نقل و ثبت شده است. فردوسی شاهنامۀ
که او از ل سدۀ ششم هجری، پس از آندر اوايگونه و واعظانه است و احتماالً دينی و با ساختاری مجلس

اين ابیات از  کهازآنجا ، پديد آمده است.هغزنه، قلمرو غزنويان دوم، به زادگاه خويش نیشابور بازگشت
ن از ناحیۀ خراسان و در مراوده تفسیرداواعظی  از سویدر مأخذی به اين قدمت و  مثنوی حکیم طوس،

نزد طبقات عالمان و مذکّران،  شاهنامهشناسی متن ر مخاطبگرفته شده، دکاربا دستگاه غزنويان دوم به
 اهمیّت، حائز و يا شايد خراسان )تحت امر سلجوقیان( سلطۀ حاکمان غزنوی دومو ساکنان مناطق تحت

های توان ارزشاين کتاب، می از در دسترس نويسدستدو است. پس از تصحیح ابیات مزبور از روی 
آماده  شاهنامهشماری از مواضع  برتر و نهايیها را برای تصحیح محک زد و آنر شناسانۀ آن را نیز بهتمتن

در اين منبع که  شاهنامههای ابیات بدلبا عرضۀ جدولی حاوی نسخه پژوهش اين بخشی از کرد. در
کهن ی چاپی و يا خطّ چند منبعو  شده در چاپ خالقی و همکارانهای ثبتديگرسانی حاصل مقايسه با

  ی بیشتر نمايان شده است.اهای چنین يافتهشاست، ارز
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 1مقدّمه .1

ست. آنچه هاآنشناسی متن اهمیّتقدما از شاهکارهای ادبی،  هاینقلهای يکی از ارزش
، عالوه بر شودمینقل  آنگیری به عصر شکلو يا نزديک  عصرهماز يک اثر در مآخذ 

رساند و ممکن است به بهبود متن و عرضۀ تصحیح که به اتقان متن ياری میاين
در يک  مجعولوجود ابیات الحاقی و  تواند به تأيید يا ردّ، میبینجامدتری از آن دقیق

ود که هايی يافت ش، ضبطر مآخذیاگر د همچنین. منتهی شودمتن پرخواننده نیز 
و نه سهوی  )مثالً تصرفاتی از سر اختالف اعتقادی و انديشگی( آشکارا به تصرف عامدانه

، خود ارزشی ديگرگونه خواهد متأخر گواهی دهدی حتّاثر يا خوانندگان معاصر با صاحب
د. چنین شوشناسی شاهکارها محسوب میکه موضوع مطالعاتی در شاخۀ مخاطب داشت

مخاطبان شاهکارها در قبال يک ی است که گیری خاصّضعدهندۀ موتصرفاتی نشان
ها، نگاه ن با بررسی انگیزۀ اين تصرفپژوهشگرااند. ت اتّخاذ کردهپديده، واژه يا شخصیّ

ی ، حتّبه مفهوم عام آن مطالعۀ فرهنگکاوند که در مخاطبان گوناگون را به متن وامی
فردوسی از  شاهنامۀ. ود متن خواهد بودخ ارز باهای همدارای ارزشای موارد در پاره

در اين آيد. میشماربرای پژوهش به یاهمیّتپربسیار  موردحیث، اينآثاری است که از
تواند ون میاز خطری که چنین منابعی در تصحیح و ويرايش متمطالعات، همچنین 

  2.غافل شد نبايد ،دداشته باش
داشتن تنوّع  سببردوسی بهف شاهنامۀپرمخاطب فارسی،  آثار ادبیدر میان 

بان فارسی، جايگاه نفوذ زو از مناطق مختلف تحت گوناگوناز طبقات  یخوانندگان
 به از اين منظر، مشدۀ متقدّناد و منابع کمتربررسیکشف اس. است ای داشتهويژه

يکی از نخستین  ،نوشتاردر اين رساند. ياری میشناسی افق فردوسی شدنترروشن
که يکی از علمای د شوبررسی و تحلیل میمانده از منظومۀ حکیم طوس یهای برجانقل

بخشی از عمر خويش را در  آن را نقل کرده که اصالتاً از نیشابور بوده و دينی مشهور
       خلق االنسان. اين نقل در کتابی موسوم به است قلمرو غزنويان دوم سپری کرده

 است و ر موضوع تفسیر قرآن به زبان عربیصد مجلس دشامل  که اصل آنآمده دستبه
نويس، آن را پرداخته ن برجستۀ ايرانی و عربیاالحق نیشابوری، از مفسراجه بیانخو

و  هگذراند ر خويش را در قلمرو غزنويان دوماحتماالً طوالنی از عمتی است. نیشابوری مدّ
 و هفراهم آورد شهر اينرا در اين اثر ، نیشابور ،هايت پس از بازگشت به زادگاهشندر

به  چندیزاتفسیری، هر مطالبخالل تبیین  . او درته استق درگذش521به سال  خود
نیمۀ دوم کتاب او ترين فقرات فارسی که در مهمّکند. يکی از فارسی استشهاد می یابیات

فردوسی است که در انتهای اثر با توضیحی از  شاهنامۀاز  بیت 54مانده،  برجای
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های اين ابیات در طضب هدف اصلی اين نوشتار، بررسی .آمده استارۀ آن نیشابوری درب
و برخی ديگر  شاهنامههای کهن و معتبر موجود از نويسدست در قیاس با خلق االنسان

  از منابع کهن است.
خراج ابیات مزبور، از يک الحق برای استواعظی چون بیان اين فرض وجود دارد که

هره برده است. شايد هم بتوان پنداشت که خود او اين ابیات ب شاهنامهموضوعی منتخب 
جای از جای بیت 54حال، اين درهرزيرا  ؛ستارا از منظومۀ فردوسی انتخاب کرده 

دهد که نشان می ،انهاتی و زهدمحور بر آوعات الهیّگزينش شده و غلبۀ موض شاهنامه
او استخراج و  مثنویاز  ، آنها راکل منظومۀ حکیم طوس تسلّط داشته شخصی که به

 تفسیردان را از آن ابیات فراهم کرده است.  یمات استفادۀ واعظمقدّ
 

 های آننویسدستو  خلق االنسان الحق نيشابوری،بيان اجمالي معرّفي .2
های آستان نويسدستکتابدار گنجینۀ  (،414 -410: 1344) بار مهدی والئینخستین

از  ایارزنده ، اطّالعاتخلق االنسانکتاب جلد دوم ای از نسخه معرّفیقدس رضوی، در 
و ذکر  بصائر يمینیالحق نیشابوری، نسبتش با صاحب تفسیر بیاننگارندۀ آن، خواجه 

 اشعاراز  یبخش، تفصیلی پانويسدوم کتاب عرضه و در يک  نیمۀ های موجود دربخش
: 1398ر او، ن.ک: حکیم، برای آگاهی از کاستی کا) کردمنتشر را از کتاب  اين قسمتفارسی 

دربارۀ دو بیت  مثالً قرار نگرفت و توجّهاين ابیات پس از آن چندان مورد هرچند .(46
توسّط « ست نرگس و گل...دانش و خواسته»مشهور انشاد شعر  رۀمنطقی رازی و يا دربا

، به اين (دبه معنای سرايش باش در اينجا« انشاد»که البته بعید است ، 55-54: انهم)قاضی صاعد 
ای تنها در يک مورد خاص که آن هم به نتیجه ی نشد.توجّهتوصیف واليی از آن  ومنبع 

در  ای از آننسخه که که در متنی عربی از سدۀ پنجم هاشاره کردنرسید، رياحی 
ه، که البتّ است نقل شده شاهنامهرضوی محفوظ است، ابیاتی از  کتابخانۀ آستان قدس

« اينک شماره و مشخصات آن کتاب را در دسترس ندارم»که  دکنمیتصريح نهايت در
همین  تا و نسخۀ آستان قدس و نیز قاهره از آن، خلق االنسانمتن ارزندۀ  .(46)همان: 

در کتابخانۀ  از آن نسبتاً برتری نويسدستکه بود تا اينغفلت مورد همچنان اواخر
 العیپراطّمقالۀ  1391دی در .(174-168 :1388 نظری،) شد يافت 10136 شمارۀ به مجلس

 پديدآور) او فرزند و نیشابوری الحقبیان دربارۀ فارسی زبان به جامع پژوهش خستینکه ن

آن آثار که در  در اختیار قرار گرفت از حسن انصاری ،شودمی شناخته (يمینی بصائر
 ارزندۀهای نتیجۀ پژوهشاخیراً  .دش معرّفی با دقّتی ويژه الحقخواجه بیان

ف آن و فرزند مفسّر او، و بررسی احوال مؤلّ ،خلق االنسانحسین حکیم دربارۀ محمّددسی
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اين وجه از اين منبع  اهمیّتويژه به ابیات فارسی موجود در اين اثر منتشر شد و  توجّه
تر اجمال هرچه تمام. اينک الزم است به(66-9 :1398)حکیم،  پیش نمايان ساختازرا بیش

 االنسانخلقالحق و زمان نگارش کتاب ات بیانهای مذکور، تاريخ حیاساس پژوهشو بر
  بازگو شود. 

بن حسین نیشابوری غزنوی، مشهور به خواجه  الحسنلقاسم محمود بن أبیابوا
مفسّر، فقیه، لغوی،  ،آيدبرمی ویدربارۀ که از نوشتۀ صفدی ، چنانق(521) الحقبیان

او . (286-284: 1420)ه است دبو غزنه/ان غزنیناز قاضیشاعر و خطیبی برجسته و نیز 
نصراهلل منشی بر ترجمۀ  جۀديبادر است که نام وی  «محمود نیشابوری»همان احتماالً 
استاد ) خواجۀ چندی در محفلکه هراز بوده است از کسانیآمده و  کلیله و دمنهفارسی 

 در. (29: 1398ک: حکیم، ن.نیز  و 16: 1379، )نصراهلل منشی است شدهنصراهلل حاضر می (يا پدر
 است شده ذکر نیشابور در او مدفن ،الدينقطب خواجه خطّ از نقل به نیشابور تاريخ

 .(226: 1375 نیشابوری، حاکم)
 بارۀصد مجلس به عربی، درگونه، در يک، اثری با ساختاری مجلسخلق االنسان

 محمّد الدين ابوالعالءنمعی معرّفیصفدی ذيل  است.« الذاريات»سورۀ  21تفسیر آيۀ 
الحق، و فرزند خواجه بیان و آثار ديگر، [يمینی] بصائر ، صاحب تفسیرنیشابوری غزنوی

بیان شاخص را يکی از آثار خلق االنسانضمن اشاره به نسبت پدر و فرزندی اين دو، 
 و رالتفسی مثل الحسان تبالک صاحب العلماء رمشاهی من والده انو ک»: شماردمیالحق 
کتاب اين اثر در اختیار بسیاری از ادبا و فضالی صاحب. (7: 1411الصفدی، ) «نساناال خلق

جوامع برای نمونه، عوفی در  4؛اندهايی کردهنقلاز آن در آثار خويش  آنها وبوده 
: 1390)عوفی،  العقول هةنزو يک بار هم در ( 16-15: 1398، ک: حکیمن.) الحکايات

سفانه نیمۀ نخست اين متأ 5.و مطالب و حکاياتی نقل کرده استه از آن نام برد (59 -55
 ،است نشده معرّفیشناسی در منابع کتابی از آن نويسدستو  استکتاب ظاهراً مفقود 

ارزنده و  نويسدست سهاينک  دوم، مشتمل بر پنجاه مجلس ،نیمۀ دوم کتاباز ا امّ
کتابخانۀ مجلس را  10136شمارۀ  نويسدستکتابت شناسیم که حدی متأخر میتا

ق به پايان برده و 1074الثانی ربیع6در چهارشنبه  کاظمیالتقی بن جواد محمّد
آستان قدس رضوی را احمد بن مکی الشهیدی الشامی در  3526شمارۀ  نويسدست
، نويسدستاين هر دو به ق برای خويش نويسانده )استکتاب( کرده است. 1052تاريخ 

ديگر در  نويسدسته است. همچنین از وجود شدو استناد  در پژوهش حاضر مراجعه
که دسترسی به آن ( 44: 1398)حکیم، ادب آگاهی داريم -2445دارالکتب قاهره به شمارۀ 

  میسّر نشد. در اين بررسی 
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ممکن يافت شود، )شامل پنجاه مجلس اوّل( شايد اگر روزی مجلّد نخست اين کتاب 
شدن مجالس خواجه آيد که زمان تدوين و مکتوبدستۀ آن اطّالعاتی بهجدر ديبااست 
شدن چنین آرزويی، آشنايی با رسد حتّی با برآوردهمینظرامّا به، را نشان دهدالحق بیان

خلق نهايی دهد تدوين هايی از سنّت کتابت مجالس شفاهی به ما اجازه نمینمونه
الدين معیناو،  فرزند اهیگو از .کنیم محدود یمشخّص سال به تقطعیّ با را االنسان
که صورت گرفته کم در نیشابور و پس از زمانی آيد که تدوين اثر دست، برمیمحمّد

. هرچند روشن (12: ان)هم است الحق غزنه را به قصد زادگاهش ترک کرده بودهبیان
باز که ديگر  مهمّاز يک اطّالع در کدام سال روی داده،  تدويننیست که اصل اين 

الحق مدام مطالبی را آيد که بیانبرمی است، به دست داده بصائر يمینییر تفس صاحب
زديک به محرم ی تا آخرين روزهای حیاتش، يعنی نافزوده و حتّبه کتاب خويش می

: 1359نیشابوری، ) است کرده ثبت االنسان خلقمجلسی از مجالس ق، مطلبی را در 521

نشدۀ بخش چاپ از موضعی از نقل به .(14-13 :1398 حکیم، و 1956 :1391 ،انصاری ؛343-344
زادگاهش نیشابور  که از غزنه به، نیشابوری در سالی نامعلوم، زمانیبصائر يمینیتفسیر 

و به تدوين اثر « شد [نیشابور]از مردم عزلت گرفت و مجاور مسجد عتیق »بازگشته بود، 
را  خلق االنسانمطالب دقیق برپايی مجالسی هم که  محل. (12: 1398)حکیم، پرداخت 

شدن اسنادی ديگر در اين حال، تا يافتهربه .درستی روشن نیستبه ،دهدتشکیل می
د و کرالحق محدود سال درگذشت بیانيعنی ، ق521سال  توان بهتدوين اثر را می باره،

، نیز کنار هم قرارگرفتن اين اعدادآورد. از سويی، شمارق به521آن را متعلق به پیش از 
نشانگر میزان اشتهار منظومۀ فردوسی در غزنه يا نیشابور آن دوران است و ما را احتماالً 

  6د.کنرو میهروب شاهنامهترين مآخذ نقل ابیات با يکی از کهن
      

 شاهنامهدر تصحيح مواضعي از  خلق االنسان اهميّت .3
نقل شده  امهشاهنبیت از  54، خلق االنساناز اين گذشت که در مجلس پايانی  پیش

آن  شاهنامههای مبنای تصحیح دربارۀ نسخهه بديهی و البتّ توجّهنکتۀ شايستۀ است. 
مثنوی حکیم  سرايشاز زمان  تقريبی دو قرنبا فاصلۀ ها اين نسخهترين کهناست که 

با قطعیتی که دربارۀ متون  هاآن ایهضبط دربارۀتوان و نمیاست کتابت شده  طوس
اجماع  هالبتّ ؛گفت سخن شود،می قضاوت پديدآور زمان به زديکن هايیدارای نسخه

م با تبارهايی بعضاً گوناگون در عرضۀ ضبط کلمات و چینش ابیات های متقدّنويسدست
و  دست دارداينای در تصحیح نهايی متونی ازنندهکهای الحاقی، نقش تعیینو بخش
آن در تصحیح نسبی شی که خأل . پژوهاندکافی داشته توجّهبه آن  شناسانشاهنامه
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و  سالشود، نقش سودمندی است که ساير منابع کهنحدودی احساس میتا شاهنامه
   ادر اتقان متن و نیز تشخیص ابیات الحاقی از غیر آن ايف ابیات فردوسیبر  مشتمل

، چون دستبرد و احتمالی اين منابع اتاشتن خطرده در آينده با درنظرکند و البتّمی
همچنین  7م.بدان هستی توجّه نیازمند ،(749-728: 1374 مطلق، )خالقی تغییر و تحريف

 توجّهو  نیست کهن يکهیچ نیز االنسان خلق هاینسخه که باشیم داشتهدرنظر است الزم
 يعنی مسائل، همین ؛طلبدمی را مضاعف احتیاطی ،شاهنامه متن تصحیح در منبع اين به

اند و نیز، درج کرده خويش اثر در را شاهنامه ابیات که آثاری صاحبان تصرّف خطر
شود نتوانیم می باعث که است مسائلی منبع، اين از موجود نويسدست کتابت بودنمتأخر

و  حد داشته باشیمازبیش در کتابی به اين قدمت اعتماد شاهنامهبه ضبط ابیات 
دهیم. از کجا  قرار شاهنامههای کهن نويسدستها را برتر از ضبط همۀ بسته آنچشم

برداری از کتاب مزبور، کاتبی آشنا به شعر فارسی و مأنوس نسخه طی مدّتمعلوم که در 
عالوه بر  ،با شاهکار فردوسی، تغییری در ابیات اين بخش ايجاد نکرده باشد؟ بنابراين

اساس ادبی و يا نقل خطا بردر ابیات شاهکارهای  ات فاضالنهخطرهايی مانند تصرّف
 عنوانبه ياب،های اين منبع تازهنويسدست، يعنی عدم قدمت احتیاط ديگريک  حافظه،

اساس، با همۀ اينبر شود.می داده تذکّر آينده هایبررسی برای متفاوت جنسی از خطری
ای از تواند داشته باشد، همیشه سايهمی شاهنامهارزشی که نقلی چنین کهن از ابیات 

های آنچه از ضبط ،الوصفمعحفظ کرد. طالعاتی بر سر چنین م دترديد علمی را باي
ها و های کهنی که از منابع فرعی مانند کتب حاوی ابیات، سفینهمتفاوت و ديگرسانی

های و نیز برخی نسخه قديمهای نسخهبا آيد، اگر میدستمنتخبات و اختیارات کهن به
ی تی در ارتقاء مواضعزده شود، شايد حاوی نتايج مثبمحک حتّی اندکی متأخّر يک متن 

 هايی از آن اشاره خواهد شد.    اين پژوهش، به نمونهۀ که در بخش نتیجچنان؛ آن باشد از
 

 خلق االنساندر باب صدم از  شاهنامهصورت دقيق ابيات  .4
 خلق االنسانکه در مجلس صدم  شاهنامهدر اين بخش، ابتدا صورت دقیق ابیاتی از 

با کمترين تصرّف آستان قدس رضوی( )مجلس و آستان  نويسدستاساس دو ثبت شده، بر
 و همکاران اساس چاپ خالقیبر ابیاتمأخذيابی دقیق  اين نقل، به همراهشود. عرضه می

 در بیت هر قرارگرفتن محلِ نیز و (1971 ک: همان،ن.)مسکو  چاپ ،(1386ک: فردوسی، ن.)

. در اين بخش، خواهد بود( 1389)رک: همان،  ژوزفشدۀ سنيافتهتازه و کهن نويسدست
ها، بتوان در جدولی نهايت با ارجاع به همین شمارهای داده شده تا دربه هر بیت شماره

و  شاهنامههای قديم موجود از نويسدستساير  باهای اين منبع به عرضۀ ديگرسانی
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جا کنار هم فرعی پرداخت. توالی ابیات و اينکه در اين پژوهش هر چند بیت يک منابع
منظومۀ فردوسی بوده است. گو  قرار گرفته است، بر مبنای محل دقیق استقرار بیت در

هايی صلهشده، فا اخذ شاهنامهکه گاه بین همان دو يا چند بیتی که از يک موضع از اين
نمايان شده است. در ادامۀ اين  )»...«( نقطهکوتاه وجود دارد که اين موارد نیز با سه

ق ، به برخی منابع متعلّشاهنامههای ابیات جوها و برای اتقان مطالعات ديگرسانیوجست
ا ثبت شده نیز اشاره شده است. دۀ نهم هجری که ابیات مزبور در آنهبه پیش از س
 خود به را پژوهش اين برای جوهای الزمواز جست بسیاریخش که زمان ارجاعات اين ب

در آينده باشد که ناظر  شاهنامهشناسی های متنبررسی راهگشای تواندمی داد، اختصاص
های ادبی قديمی فارسی است و از چندی ها و جنگدر برخی سفینه شاهنامهبه ابیات 

 توان به اين موارد اشاره کرد:ع میپیش به اين شیوه آغاز شده است. از آن مناب
شد،  اشاره کهچنان هجری: پنجم سدۀ از احمد بن علی از شاهنامه اختیارات -

اساس مانده و برجایبر شاهنامهشايد از سدۀ نهم هجری از اين منتخب  ینويسدست
به متن چاپی  ،نیز تصحیح و منتشر شده است. مراجعه به اين منبع نويسدستهمان 
 اهمیّتشناسان به شاهنامهبسیاری از  ،. پیش از اين(1379ک: علی بن احمد، ن.)ت بوده اس

 شاهنامهاحتمالی تکیۀ صرف به چنین منبعی سخن گفته و در تصحیح  هایو نیز خطر
 اند.طور ضمنی از آن بهره بردهبه
ده شواحد اثر کتابت نويسدست، (1921)راوندی، ق 599، راوندی، نگاشتۀ الصدور حةرا -

که به اين منبع مراجعه شد، عالوه بر چاپ  مواردی: در (635ن.ک: همان، )ق 635در سال 
 د. شآن نیز بررسی  نويسدستاقبال، برای اطمینان بیشتر تصوير  محمّد

)زمان کتابت ق 741بن بدر جاجَرمی، از  محمّد، از مونس االحرار فی دقائق االشعار -

« اختیارات شهنامه»اين سفینۀ شعری  بیسته شد، باب که اشار: چناناصل اثر( نويسدست
اين منظومه  از خاصی هایبخش از رونويسی اغلب که است اختیاری امّا است، شده نامیده

 سعدالدين آلهی را ندارد.  سفینۀعلی بن احمد و نیز  اختیارات شاهنامۀ جامعیتاست و 
فارسی از حدود نیمۀ سدۀ  تاهمیّهای بسیار پرسفینۀ سعدالدين آلِهی، از سفینه -

های مختلف در بخش شاهنامهکه ابیات زيادی از  ق(8ک: آلهی، قرنن.)هشتم هجری است 
مقابله و  شاهنامههای معتبر نويسدستآن انتخاب شده و شايسته است جداگانه با 

خاص از نظر نقص و کمال و يا جامع يا  هایويژگیبا  نويسدستمنتشر شود. سه 
 سنا534شمارۀ  نويسدست به که است شده شناسايی ریشع سفینۀ اين از ،بودنمنتخب

 توجّه. گويا شدهای اثر است، مراجعه تر و حاوی همۀ بخشحدودی کاملکه تا
است و آنچه  هدر اين منبع، پیش از اين صورت نگرفت شاهنامهشناسانه به ابیات متن
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بخشی از اين سفینه، موجود در در است که  شاهنامهبوده، شماری از ابیات  توجّهمورد
  .(34-31: 1390: آيدنلو، ن.ک)بخش کتابت شده است کهن کتابخانۀ گنج نويسدست

که برخی ابیات مشترک با  نیزمنابع ديگری از آثار پیش از سدۀ نهم هجری 
 ةساغراض السیااند: گرفتهمدّنظر قرار ، بعضاً در اين بررسیدارند خلق االنسانمنقوالت 

بیت 1 (1374)مستوفی هروی، اعثم ابن فتوحالبیت مشترک؛ ترجمۀ 1 (1349ظهیری، لا)
)سجاسی،  فرائد السلوکبیت مشترک؛ 1( ق710الدين امامزاده،رکن) مجالسمشترک؛ 

 الناظر ضةروبیت مشترک؛ 1( ق1334الجوينی، ) تاريخ جهانگشابیت مشترک؛ 1 8(1368
 و بیت مشترک؛2 (1368)مستوفی،  افروزنخردنمای جابیت مشترک؛ 2ق( 8 )کاشی، قرن

   بیت مشترک. 1 (1363امی، )ش هظفرنام
 شاهنامهها در و محل قرارگرفتن آن خلق االنساندر  شاهنامهچنین است عین ابیات 

 و برخی مصادر ديگر:
 دلت برگسل زين سرای کهن/ اال ای خريدار مغز سخن. 1
 د همی با کسی آرمیدنخواه/ چون تو بسیار ديدو که او چون من . 2
 تو ناپايداری و او پايدار/ کاراگر شهرياری و گر پیش. 3
 ببايدت بستن به فرجام رخت/ چه با رنج باشی چه با تاج و تخت. 4
: 1379علی بن احمد،  ؛643: 1389همان، ؛ 7/185: 1971همان، ؛ 230-6/229 :1386فردوسی، )

، 363: 1921حاضر؛ راوندی،  2، بیت531: 1374، . نیز: مستوفی هروی1727-1724، ابیات 169-170
ق: 8 ، هر چهار بیت حاضر؛ آلهی، قرن2/852: 1350حاضر؛ جاجرمی،  4ب، بیت142ق: 635و همان، 

 .(حاضر 4و  2، 1ابیات  ،1/224، 1380 ،خواندمیر حاضر؛ 2ب، بیت11
 دنبايستش از تخت شد نابدي/ . انوشه کسی کو بزرگی نديد5

، بیت 205: 1379 احمد، بن ؛ علی646: 1389همان، ؛ 7/192 :1971همان، ؛ 6/237 :1386)فردوسی، 

2172). 
 وتو گردی کهن، ديگر آرند ن/ پُر آی و رَو تنجسپسرای س. 6
 زمانی به منزل چمد يا چردد/ رديکی اندرآيد يکی بگ. 7

، 187: 1379 احمد، بن ؛ علی954: 1389همان،  ؛9/235: 1971همان،  ؛8/295 :1386)فردوسی، 
دو بیت بههرالف، 60ب و 44ق: 635، و همان، 139و  101: 1921: راوندی، نیز .1951-1950ابیات 

  .(6ب، بیت115ق: 8؛ آلهی، قرن دو موضع هر صورت متوالی در
م: 1971؛ همان، 1/274: 1386فردوسی، ) شاهنامه از ديگر بیتی با را 6بیت توضیح: مشابهت

 هالبتّ که داشت دور نظر از نبايد( ب94ق: 635و همان،  226 :1921نیز: راوندی،  و ؛1/245
 خالقی چاپ از 8جلد در مندرج بیت همان ،االنسان خلق در 7 و 6 ابیات توالی بهباتوجّه
 .است بوده مدّنظر
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 به ماهی دهد ايکی را به دري/ . يکی را همی تاج شاهی دهد8
ژوزف بیت مزبور را در موضعی سننويس دست ؛249و 9/11: 1971همان، ؛ 7/628 :1386)فردوسی، 

پادشاهی »ندارد، امّا در عوض آن را در اواخر  (879 :1389: فردوسی، مطابق)که خالقی آن را ثبت کرده 
 علی ی خالقی است؛«آ»و « لن» هایهحیث شبیه نسخاينو از آورده (958: 1389همان، )« خسرو پرويز

: 1350جاجرمی،  ؛ب61ق: 635و همان،  144: 1921: راوندی، . نیز1938، بیت 186: 1379 احمد، بن

 .(1/427: 1381بیغمی،  ب؛74ق: 8 ؛ آلهی، قرن2/851
 که فردا مگر ديگر آيدش رای]...[/ به فردا مپای یبخور هر چه ياب. 9

 تو رنجیدۀ، بهر دشمن منه/ بخور هر چه داری فزونی بده. 10
، بیت 188: 1379 احمد، بن ؛ علی975: 1389همان،  ؛9/310: 1971همان،  ؛8/405 :1386)فردوسی، 

ق: 635حاضر، و همان،  10، بیت262حاضر،  9، بیت256: 1921حاضر. نیز: راوندی،  9، بیت1960
و  حاضر 10الف، بیت30ق: 8 حاضر؛ آلهی، قرن 9، بیت2/853: 1350الف؛ جاجرمی، 108الف، 106

 .(دو بیت حاضرالف، هر47
 [...]بدين مايه با او مکن داوری ی/ ون بنگرچت زمانه زمانیس .11
 [...]تو ايمن مشو بر سپهر بلند / دلت را به تیمار چندين مبند. 12
 حديثی درازست، چندين مسازز/ جان شوی، او بماند دراتو بی. 13

همان، ؛ «زمانه زِ ما نیست»، با تصريح به قرائتی ديگرگونه به شکل 410-8/409 :1386)فردوسی، 
حاضر،  11بیت 1963، بیت 188: 1379 احمد، بن ؛ علی975: 1389همان،  ؛312 -9/311 :1971
ق: 8 حاضر؛ آلهی، قرن 11، بیت155: 1366اسفنديار کاتب، حاضر. نیز: ابن 13، بیت1987، بیت 190

 .(11الف، بیت47، و 12ب، بیت 22
، 3/226 :1386 ،یفردوس) شاهنامهمشترکات واژگانی با بیت ديگری از دارای  13بتوضیح: 

بیت  و همین «ترا نام بايد که ماند دراز/ نمانی همی کار چندين مساز: »است (1994بیت
ها که در جدول ديگرسانی. چنان(59: 1921)راوندی،  آمده است الصدور حةرادر است که 

، از موارد ديرياب در تصحیح «مساز»و بیت اخیر، يعنی  13خواهد آمد، واژۀ پايانی بیت
بارۀ نهايی در حدساند. برای است که کاتبان در کتابت آن يکدست عمل نکرده نامهشاه

 ،در تصحیح خالقی و اينک دو موضعهر هایبدلگزارش نسخه به توانمی اين دو بیت،
   .  توجّه کرد خلق االنسانژوزف و ضبط دو منبع سن

 ستگزاف زمانه بر اندازه نی/ تازه نیست ان. چنین بود تا بود و14
، بیت 189: 1379؛ علی بن احمد، 985: 1389همان،  ؛9/360 :1971همان، ؛ 8/463 :1386)فردوسی، 

1968). 
 وگر بدروی، پروريدن چه سُود/ . جهانا! مپرور چو خواهی درُود15

. نیز: 1728، بیت 170: 1379علی بن احمد،  ؛پانويس، 1/38: 1971همان،  ؛1/37 :1386)فردوسی، 

 .(14: 1363، شامی؛ 231: 1368الف؛ سجاسی، 110ق: 710زاده، الدين امامرکن
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 سزاوار بود اکه تخت مهی رد/ دار پیش از تو بسیار بوجهان. 16
 برفت و جهان ديگری را سپرد/ فراوان غم و شادمانی شمرد. 17
 سپهرت بسايد نمانی بپای/ آهنینی بجای ۀاگر پار. 18

. 2327 -2325، ابیات 218 -217: 1379؛ علی بن احمد، 1/56: 1971همان، ؛ 1/61 :1386)فردوسی، 

 .(ب11-الف11ق: 8 ب؛ آلهی، قرن95ق: 635، هر سه بیت حاضر و همان، 228: 1921نیز: راوندی، 
 که خود پرورانی و خود بستریی/ جهانا که بدمهر و بدگوهر .19

 .(2/448 :1381می، بیغ الف؛73ق: 8 . نیز: آلهی، قرن21: 1389همان،  ؛1/85 :1386)فردوسی، 
 حاضر،با حداکثر مشابهت لفظی با بیت  شاهنامهاز تکرار چنین مضمونی در توضیح: 

: جهانا ندانم چرا پروری/ چو 2/347: 1386فردوسی،  ک:ن.برای نمونه،  ؛غافل بودنبايد 
ع دوم، در لغت فرس نیز آمده اپرورده باشی چرا بشکری. اين بیت با اختالفی در مصر

 .  (154: 1319: اسدی طوسی، )ن.ک است
 یکسنخواهد شدن رام با هر/ . جهان چون شما ديد و بیند بسی20

، بیت 173 :1379 احمد، بن ؛ علی29: 1389همان،  ؛1/97: 1971همان، ؛ 1/114 :1386)فردوسی، 

 .(الف73ق:  8. نیز: آلهی، قرن1776
: 1386)آورده است  نیز شاهنامهمصراع دوم را فردوسی در موضعی ديگر از توضیح: 

نیز نقل ( 382: 1921راوندی، ) الصدور حةراهمین بیت است که در  و (85: 1389و  1/321
 .(60: 1398)اصالح شود در: حکیم،  شده است

 کسی گرد بالین تو دنگرد/ شد روی رنگین تو ه. چو پژمرد21
 .(ب41ق: 8 ، قرن. نیز: آلهی29: 1389همان،  ؛1/98 :1971همان، ؛ 1/115 :1386)فردوسی، 

 گريست دبر، بباي یبران برتر/ . بزرگی که فرجام زو تیرگیست22
، بیت 91 :1379 احمد، بن ؛ علی31: 1389همان،  ؛1/102 :1971همان،  ؛1/120 :1386)فردوسی، 

 .(ب11ق: 8 الف؛ آلهی، قرن134ق: 635، و همان، 337: 1921. نیز: راوندی، 734
 نیابد رها []هم از دام قض/ ااژده رسوز و ن. هزبر جهان23

، بیت 91 :1379 احمد، بن ؛ علی34: 1389همان،  ؛1/112م: 1971همان،  ؛1/129 :1386)فردوسی، 

 .(ب41ق: 8 الف؛ آلهی، قرن135ق: 635و همان،  340: 1921. نیز: راوندی، 736
 ها بدان سر گرامی بودروان/ بود ینامنیک نمااگر توشه. 24
 آنگه آيد که بیجان شويم دبدي/ شويم نپیچا وگر آز ورزيم. 25
 يکی چادَرَست]...[ اازين بهرۀ م/ گر ايوان ما سر به کیوان بَرَست. 26
 دل اندر هراس وگیا خشک و تر ز/ داس زمرد با تی نبیابان و آ. 27
 نشنود]...[و گر البه سازی همی/ بدرودو خشک يکسان همی رت. 28
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 دکه جز مرگ را کس ز مادر نزا/ ادجهان را چنینست ساز و نه. 29
 بشمردهمی مزمانه برو ددرد/ ازين در بیايد، بدان بگ. 30

 :1379 احمد، بن ؛ علی68: 1389؛ همان، 223-1/222 :1971همان،  ؛253-1/252 :1386)فردوسی، 
 30و  27، ابیات 2332، 2328، ابیات 218 حاضر، صفحۀ 25و 24، ابیات 777-776، ابیات 95 -94
و  61: 1921حاضر؛ راوندی،  25و  24ب، ابیات 108ق: 635و همان،  263 :1921: راوندی، نیز ضر.حا

حاضر با  29ب، بیت95ق: 635و همان،  228: 1921حاضر؛ راوندی،  26بیت الف،27ق: 635همان، 

 .(حاضر 30-29ب، ابیات 11ق: 8 ل؛ آلهی، قرنع اوّاتفاوت در مصر
( ارتباطی با 218: 1379)علی بن احمد،  اهنامهاختیارات شدر  2331توضیح: بیت 

است که در ادامه  خلق االنساناز ابیات  38حاضر ندارد و در واقع صورتی از بیت 29بیت
 خواهد آمد.

 زمین را جز از خاک گهواره نیست/ نیست هوز مرگ ما چار م. بکوشی31
، بیت 219 :1379 احمد، نب ؛ علی78: 1389؛ همان، 2/19: 1971همان،  ؛1/299 :1386)فردوسی، 

2349). 
 جواز یهم از گردش او نیاب/ گردون نشیند به راز واگر با ت. 32
 دهد یهم او تیرگی و نژند/ هم او تاج و تخت بلندی دهد. 33
 گهی مغز يابی ازو گاه پوستت/ به دشمن همی مانَد و هم به دوس. 34

 احمد، بن ؛ علی81-80: 1389ن، ؛ هما27-2/26: 1971همان،  ؛307-1/306 :1386)فردوسی، 

 .(1750-1748، ابیات 171 :1379
 به دستی کاله و به ديگر کمند/ بلند یچنینست کردار چرخ. 35
 هبه خمّ کمندش ربايد ز گا/ چو شادان نشیند کسی با کاله. 36

 :1379 احمد، بن علی ؛141: 1389؛ همان، 2/245: 1971همان،  ؛195-2/194 :1386)فردوسی، 
 35نخست بیت عامصر حاوی ب،62 :ق635 همان، و 146 :1921 راوندی، :نیز .1762-1761 ابیات ،172

 .(حاضر دو بیتب، هر73الف73ق: 8 ت؛ آلهی، قرننیس شاهنامهدر  گويا عی ديگر کهادر ترکیب با مصر
« جرخی»صورت به صريح و واضح بسیار نسخه، دو هر در «چرخ» :1م 35بیت در توضیح:

 .  تفسیر شودکسرۀ اضافه  شدۀاشباعصورت  تواندپايانی می« ی»که ضبط شده 
 زبه تارک چرا برنهی تاج آ/ نمانی درازر چو دانی که اند .37

، بیت 224 :1379 احمد، بن علی ؛201: 1389؛ همان، 3/202: 1971همان،  ؛2/419 :1386)فردوسی، 
آلهی،  الف؛27: ق635 همان، و 61: 1921 راوندی،: نیز ؛290 :1319. نیز: اسدی طوسی، 2412

 .الف(12ق: 8قرن
 به يک دست بستد به ديگر بداد/ جهان را چنینست ساز و نهاد .38
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، 175 :1379 احمد، بن علی ؛215 :1389؛ همان، 3/249: 1971همان،  ؛2/469 :1386)فردوسی، 
 ،101: 1921 : راوندی،نیز .[29ک: توضیح ذيل بیت شمارۀ ن.] 2331، بیت 218، و صفحۀ1794بیت

 .(ب73ق: 8 ؛ آلهی، قرن81: 1352رازی، الف؛ 60ب، 44ق: 635و همان، 140
 بشمردزمانه دم ما همید/ رگدگمان ب. غم و کام دل بی39

، 197: 1379 احمد، بن ؛ علی292 :1389؛ همان، 4/257: م1971همان،  ؛3/241 :1386)فردوسی، 

 .(ب115ق: 8 آلهی، قرنالف؛ 101ق: 635، و همان، 243: 1921نیز: راوندی، . 2070بیت 
 همی بس بزرگ آيدت خويشتن/ زدن رستی از جان و تن. به يک دم40

، بیت 197: 1379 احمد، بن علی؛ 305: 1389؛ همان، 4/301: 1971همان،  ؛3/288 :1386)فردوسی، 

 .(58: 1368؛ مستوفی، الف101ق: 635و همان،  243: 1921راوندی، ز: نی. 2074
 گهی چون کمانست و گاهی چو تیرر/ ن گونه گردد همی چرخِ پی. بري41

، بیت 177: 1379 احمد، بن ؛ علی309: 1389؛ همان، 4/314: 1971همان،  ؛3/300 :1386)فردوسی، 

  .(2/189: ق1334الجوينی، . نیز: 1822
 تاگر در میان دم اژدهاست/ به يک روی جستن بلندی سزاس. 42
 [...]و چه تنگن چه په یسرای سپنج/ درنگ و ديگر که گیتی ندارد. 43
 در گنج رازش ندارد کلیدد/ درياست بُن نابديف يکی ژر. 44

، 198-197: 1379 احمد، بن علی ؛337: 1389؛ همان، 5/86: 1971همان،  ؛4-4/3 :1386)فردوسی، 
 44بیتالف، 116ب، 18ق: 635و همان،  285، 42: 1921نیز: راوندی،  .2082، 2078، 2077ابیات 

 .حاضر(
 سزاوار نیست نبدو دل سپرد/ . جهان را نمايش چو کردار نیست45

، بیت 178: 1379 احمد، بن علی ؛353: 1389؛ همان، 5/131: 1971همان،  ؛4/53 :1386)فردوسی، 

 .(الف74ق: 8 آلهی، قرن؛ ب55ق: 635و همان، 128: 1921: راوندی، نیز .1832
 کسی نامۀ رفتگان برنخواند/ د. برفتند و جز نام ازيشان نمان46

، بیت 199: 1379 احمد، بن علی؛ 446: 1389؛ همان، 5/399: 1971همان،  ؛4/349 :1386)فردوسی، 

 .(128: 1368مستوفی، ب؛ 56ق: 635و همان،  130: 1921راوندی، : نیز. 2102
 آرد انجام و آغاز خويش دبدي/ خويش ززمین گر برهنه کند را. 47
 ز خون سواران بُوَد رپُ شبر/ داران بُوَدتاج از رکنارش پ. 48

، 223: 1379 احمد، بن علی؛ 768: 1389همان،  ؛100-8/99: 1971همان،  ؛7/151 :1386)فردوسی، 
جايی هبا جاب 82: 1352رازی، ب؛ 41: ق635 همان، و 92-91: 1921 راوندی،: نیز .2395-2394ابیات 

 .(ب12-الف12ق: 8 رن؛ آلهی، قحاضر 48ل و دوم بیت ع اوّامصر
 يکی را ز تخت کیان درکشد/ . يکی را ز خاک سیه برکشد49
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، بیت 180: 1379 احمد، بن علی؛ 452: 1389؛ همان، 5/416: 1971همان،  ؛4/371 :1386)فردوسی، 

 .(الف85: ق635 همان، و 204: 1921 راوندی،: نیز. 1861

 نیکی نکشتخنک آنکه جز تخم / . نهالی همی خاک دارند و خشت50
، بیت 202: 1379 احمد، بن علی؛ 642: 1389؛ همان، 7/181: 1971همان،  ؛6/225 :1386)فردوسی، 

 .(2/853: 1350جاجرمی،  الف؛29: ق635 همان، و 66: 1921 راوندی،: نیز. 2141
 [...]و دشت  تتابو دنگیرم مگر يا/ و هشت هچو برداشتم جام پنجا. 51
 خواهد و شاخ سرو یگل پارس/  وذرهمی گرد نسرين ت دنگرد. 52

 :1379 احمد، بن علی؛ 191: 1389؛ همان، 3/169: 1971همان،  ؛380-2/379 :1386)فردوسی، 

 .(2259، بیت 212، 2278، بیت 214
 مرا مُستمند یچه داری به پیر/ بلند خآرای چراال ای دل. 53
 یاشتدبه پیری چرا خوار بگ/ داشتی مچو بودم جوان بر بر. 54

 در نويسدست]اين : بیت را ندارد 1389؛ همان، 7/111: 1971همان،  ؛6/133 :1386)فردوسی، 
مورداستفاده در ) پ تاحدودی و 2ل لن، هاینويسدست به اشکانیان، بخش آغاز از ابیاتی نداشتن

 :1349ظهیری، ال. نیز: 2249-2248، ابیات 211: 1379 احمد، بن دارد[؛ علی شباهت (تصحیح خالقی
دو بیت؛ ، هر2/850: 1350ت حاضر؛ جاجرمی، دو بیب، هر289ق: 8 کاشی، قرن حاضر؛ 54بیت، 210

 .(دو بیت حاضرالف، هر250ق:  8آلهی، قرن
نقل  در اين منبع ابیات فردوسی که بدون نام شاعر و بدون هیچ توضیح آغازينی

تعلّل و إجمام هذا »است:  خلق اإلنسان پديدآورد، در پايان شامل اين توضیح شده بو
لی ما کنّا فیه من إوردناه ثمّ عدنا أما للطبع ببعض ما يعظ من کالم الفرس يتّصلُ ب

زاهیر المواعظ و الحکم من تلک الخطب علی لغات العرب خیطت علی شواکله أاجتناء 
 .پ(351مجلس،  نويسدست)« اقراب هذا الکتاب

 

 های ابيات حاضرجدول دیگرساني .5
داده شد تا محلّ دستبه خلق االنساندر  شاهنامهبیات موجود از عین ا در بخش پیشین

 هایاختالف ضبط عرضۀ به جدولی در اينک شود. مشخّص فردوسی منظومۀ در بیت هر دقیق

پردازيم. در اين است می دست در شاهنامه از که کهنی نسخ ساير با موردبررسی منبع
به شاهنامه در تصحیح متن هابه آن های کهنی که خالقی و همکارانتنها نسخه جدول
گفتنی  .است بوده نظرمدّ ،اندنگريسته مشورتی، نه و تر،مهمّ و تراساسی هاینسخه مثابۀ

متن ابیات  های تصحیح خالقی دربدلت بیشتر دربارۀ نسخهرسیدن به قطعیّاست برای 
های انويسها، و نه پنويسدستضروری است در آينده به اصل موردبحث اين پژوهش، 

زيرا خطر بدخوانی در چنین سطحی همیشه وجود  ؛گفته، مراجعه شودتصحیح پیش
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ماتی و در شرايطی که اين امکان میسّر نبود، به همین ا برای يک پژوهش مقدّامّ ،دارد
 مقدار بسنده شد.  

 

نویس ، دستمطلق فادۀ خالقیهای کهن مورداستنویسبا دست خلق االنساندر  شاهنامههای ابیات ترین دیگرسانیمهمّ
 ژوزف و برخی منابع دیگرسن

ش 
 بیت

 ضبط 
 خلق االنسان

ضبط گزینشی 
خالقی در متن 

 شاهنامهمصحَّح 

خلق ضبط استفادۀ خالقی و سایر منابعی که های کهن موردنسخه
 کندرا تأیید می االنسان

و نیز منابع شاهنامه ضبط سایر نسخ کهن 
 کندرا تأیید نمی خلق االنساندیگری که ضبط 

 (2، س2یا خریدار )ک، ل تاریخ حبیب السیر، مونس االحرارژوزف؛ ل، س، ق؛ سن ای خریدار ای خریدار 1/1

 دلت برگسل دلت برگسل 2/1
تاریخ حبیب ، مونس االحرار؛ 2جز لههای کهن بهمۀ نسخه

 السیر
ژوزف(؛ دلت سیر کن دلم سیر شد )سن

 (2)ل
 (مونس االحرارجهان ) تاریخ حبیب السیرهای کهن؛ همۀ نسخه سرای سرای 2/1

1/2 
که او چون 

 من و...
کجا چون من 

 و...
تاریخ حبیب ، مونس االحرارژوزف، ؛ سن2س، ق، ک، س

 السیر

کجا چون من و... )ل(؛ جهان چون من و... 
اعثم(؛ که تاج و ابن الفتوح)ترجمۀ کتاب 

 سعدالدین آلهی( سفینۀکمر چون تو )
 (اختیارات شاهنامهکار )ک، پیشه مونس االحرارجز ک؛ ههای کهن بهمۀ نسخه پیشکار کارپیش 1/3

 مونس االحرارژوزف، ؛ سن2ل، ق، ک، س تو اندر گذاری تو ناپایداری 2/3
اختیارات ، 2تو اندر گذاری )س، ل

 (شاهنامه

 تاج و تخت تاج و تخت 1/4
اختیارات وزف، ژجز س، ق؛ سنههای کهن بهمۀ نسخه

 تاریخ حبیب السیر، راحة الصدور، شاهنامه
 گنج و تخت )س(؛ تخت و تخت )ق(

2/4 
ببایدت 
 بستن

 ببایدت بستن
راحة ، اختیارات شاهنامهژوزف، های کهن؛ سنهمۀ نسخه

 مونس االحرار، الصدور
تاریخ حبیب بباید ) ]=ببستن[ بستنبه

 (السیر

 سرای سرای 1/6
راحة ، اختیارات شاهنامهژوزف، سن های کهن؛همۀ نسخه

 2و1الصدور
 سعدالدین آلهی( سفینۀکه گیتی )

 پر آی و رو پُر آی و رو 1/6
ژوزف ]نیز همچنین[؛ ؛ سن«[بر آی و رو»]با امالی  2س، س

بر »]همچنین با امالی  2و1راحة الصدوراختیارات شاهنامه، 
 «[آی و روی

رای و رو با راه و رو )ل(؛ با رای و رو )ک(؛ بر 
(؛ سپنجی بیارای و رو )ق(؛ با آی و رو 2)ل

 آلهی( سعدالدین سفینۀ)

2/6 
تو گردی 

 کهن
 تو گردی کهن

اختیارات ژوزف، ؛ سن2جز سههای کهن بهمۀ نسخه
 شاهنامه

(؛ یکی شد کهن 2چو گردی کهن )س
(؛ کهن شد یکی )سفینۀ 2و1راحة الصدور)

 سعدالدین آلهی(

 آرند نودیگر  دیگر آرند نو 2/6
اختیارات ژوزف، جز ک؛ سنههای کهن بهمۀ نسخه

 2و1راحة الصدور، شاهنامه
دیگر آیند نو )ک(؛ دیگر آید ]اصل: آبد[ 

 سعدالدین آلهی( سفینۀبنو )

1/7 
یکی اندر 

 آید
 یکی اندر آید

، اختیارات شاهنامهژوزف، جز ل؛ سنههای کهن بهمۀ نسخه
 2و1راحة الصدور

 یکی دیگر آید )ل(

 --- دگر بگذرد یکی بگذرد 1/7
های کهن(؛ دگر بگذرد )همۀ نسخه

راحة ، اختیارات شاهنامهژوزف، سن
 2و1رالصدو

 گر چرد یا چرد 2/7
راحة ، اختیارات شاهنامهژوزف، ؛ سن2س، ق، ک، س

 2و1الصدور
 (2گر چرد )ل(؛ بمنزل بمنزل جهد)!( )ل

1/8 
یکی را 
 همی تاج

یکی را همی 
 تاج

 مونس االحرارژوزف، جز ک؛ سنهای کهن بههمۀ نسخه

سعدالدین  سفینۀیکی را همی تخت )ک؛ 
اختیارات آلهی(؛ یکی را همو تاج )

 نامۀداراب(؛ یکی را ز ناگاه )شاهنامه
 بیغمی(

 در تصحیح خالقی« 2لن»نسخۀ مشورتی  داری یابی 1/9
ژوزف، های کهن؛ سنداری )همۀ نسخه
مونس ، ورراحة الصد، اختیارات شاهنامه

 سعدالدین آلهی( سفینۀ، االحرار

 آیدش آیدش 2/9
، اختیارات شاهنامهژوزف، جز ل؛ سنههای کهن بهمۀ نسخه

 ، سفینۀ سعدالدین آلهیمونس االحرار، راحة الصدور
 آیدت )ل(

2/11 
بدین مایه 
با او مکن 

ندارد کسی 
 آلت داوری

سعدالدین  فینۀس، راحة الصدور، شاهنامهژوزف، اختیارات سن
 در تصحیح خالقی و« آ»مشورتی  نویسدستآلهی؛ و 

های ندارد کسی آلت داوری )همۀ نسخه
 اصلی خالقی(
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 «ق» مشورتی نویسدستحدودی تا داوری

 چندین چندین 1/12
 سفینۀژوزف، ؛ سن2جز سههای کهن بهمۀ نسخه

 سعدالدین آلهی
 (2چندی )س

2/12 
تو ایمن 

 مشو
بس ایمن 

 مشو
 ژوزفسن

های کهن س ایمن مشو )همۀ نسخهب
 سعدالدین آلهی( سفینۀخالقی؛ 

2/13 
حدیثی 
 درازست

 درازست گفتار
ژوزف، و بسیار شبیه به جز ل؛ سنههای کهن بهمۀ نسخه

 مهنااختیارات شاهضبط 
درازست گفتار )ل(؛ حدیث درازست 

 (اختیارات شاهنامه)

 هاختیارات شاهنامک؛  چندین مساز چندین مساز 2/13
(؛ 2، س2چندین مناز )ل، س، ق، ل

 ژوزف(چندین متاز )سن

1/14 
وان تازه 

 نیست
و این تازه 

 نیست
--- 

های کهن؛ و این تازه نیست )همۀ نسخه
«[ و»ژوزف(؛ این تازه نیست ]بدون سن

 (اختیارات شاهنامه)

 ژوزف؛ سن2جز ل، ق، لههای کهن بهمۀ نسخه گزاف زمانه گزاف زمانه 2/14
اختیارات ؛ 2ر زمانه )ل، ق، لکه کا

 (شاهنامه
 (اختیارات شاهنامهبه اندازه )س؛  ژوزفجز س؛ سنههای کهن بهمۀ نسخه بر اندازه بر اندازه 2/14

 نزدیک به ضبط: ف، و بدرویچو می وگر بدروی 2/15

، پ، آ؛ 2بدروی )ل، لن، ق، قچو می
الدین رکن مجالس، اختیارات شاهنامه

شامی(؛  ظفرنامۀ، ئد السلوکفراامامزاده، 
 اگر بدروی )ف، و(

 شمرد شمرد 1/17
، اختیارات شاهنامه؛ 2جز ق، لن، قههای کهن بهمۀ نسخه

 سعدالدین آلهیسفینۀ ، راحة الصدور
 (؛ ببرد )ق(2سپرد )لن، ق

2/17 

برفت و 
جهان 

دیگری را 
 سپرد

برفت و جهان 
دیگری را 

 سپرد

، راحة الصدور، شاهنامه اختیاراتف، ل، س، ق، و، آ، ب؛ 
 سعدالدین آلهی سفینۀ

 

، لی، 2چو روز درازش سرآمد بمرد )لن، ق
 (2پ(؛ برفت و جهان دیگران را سپرد )ل

 

 2ل بارۀ پارۀ 1/18

؛ 2جز لههای کهن ببارۀ )همۀ نسخه
 سفینۀ، راحة الصدور، اختیارات شاهنامه

سعدالدین آلهی ]با آگاهی از این واقعیت 
های کهن در در نسخه فارسی« پ»که 

شده بسیاری مواقع با یک نقطه کتابت می
از طریق  و تصحیح این واژه تنها
گرفتن مسائل مالحظات معنایی و با درنظر

 شناسی تاریخی مقدور است[.زبان

 ، لی، پ، آ2س، لن، ق بپای بجای 1/18
 اختیارات، ب؛ 2بپای )ف، ل، ق، و، ل

لدین سعدا سفینۀ، الصدور راحة، شاهنامه
 آلهی(

 ، پ2س، لن، ق بجای بپای 2/18
س،  جزبههای کهن بجای )همۀ نسخه

راحة ، شاهنامه اختیارات، پ؛ 2لن، ق
 سعدالدین آلهی( سفینۀ، الصدور

 --- چه بدمهر که بدمهر 1/19
های کهن؛ چه بدمهر )همۀ نسخه

سعدالدین آلهی،  سفینۀژوزف، سن
 بیغمی( نامۀداراب

2/19 
که خود 

انی و پرور
 خود بستری

که خود 
پرورانی و خود 

 بشکری
--- 

که خود پرورانی و خود بشکری )ل، لن، 
 سفینۀژوزف، ، لی، پ، آ؛ سن2ق، ق

بیغمی(؛ که  نامۀدارابسعدالدین آلهی، 
پروردۀ خویش را بشکری )س، و، ب(؛ که 

 خود پرورانی و خود بسپری )ف(

1/20 
دید و بیند 

 بسی
دید و بیند 

 بسی
سعدالدین  سفینۀژوزف، جز ل؛ سنههای کهن بخههمۀ نس

 آلهی
زود بیند بسی )ل(؛ جهان دید چون ماه و 

 (شاهنامه اختیاراتبیند بسی )

 کسی کسی 2/21
 سفینۀژوزف، جز ل، ق؛ سنههای کهن بهمۀ نسخه

 سعدالدین آلهی
 دگر )ل، ق(
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 --- فرجام او فرجام زو 1/22

، 2ز قجههای کهن بفرجام او )همۀ نسخه
 راحة، شاهنامه اختیاراتژوزف، لی؛ سن
، لی(؛ انجام او 2(؛ فرجام آن )قالصدور

 سعدالدین آلهی( سفینۀ)

 بتّریست تیرگیست 1/22
 سفینۀ؛ «(گیستتیره»)با امالی  2ل، لن، ق، لی، پ، ل

 سعدالدین آلهی

ژوزف، بتریست )ف، س، آ، ب؛ سن
(؛ بدتریست )و(؛ شاهنامه اختیارات

 (الصدور راحة)کهتریست 

 بران بران 2/22
ژوزف، ، لی، پ؛ سن2جز س، قههای کهن بهمۀ نسخه

 الصدور راحة، شاهنامه اختیارات
 ، لی، پ(2بدان )س، ق

 ، ب2لن، پ، ل برتری برتری 2/22

(؛ مهتری )ل، شاهنامه اختیاراتبتری )ف؛ 
ژوزف(؛ بدتری )و(؛ ، لی، آ؛ سن2س، ق، ق
لهی(؛ بران سعدالدین آ سفینۀتیرگی )

 (الصدور راحةزندگانی بباید گریست )

 بر بر 2/22
 اختیاراتژوزف، ؛ سن2جز لههای کهن بهمۀ نسخه

 شاهنامه
 (2هم )ل

1/23 
سوز و جهان

 نر اژدها
سوز و نر جهان

 اژدها
ژوزف، ، ب؛ سن2جز س، لن، قههای کهن بهمۀ نسخه

 الصدور راحة، شاهنامه اختیارات
 ، ب(2ا )س، لن، قسوز نر اژدهجهان

 دام قضا دام قضا 2/23
 اختیاراتژوزف؛ ، لی؛ سن2جز قههای کهن بهمۀ نسخه

 سعدالدین آلهی سفینۀ، شاهنامه
 راحة، لی(، راه قضا )2چنگ قضا )ق

 (الصدور

 مانتوشه مانتوشه 1/24
 اختیاراتژوزف، جز س؛ سنههای کهن بهمۀ نسخه

 الصدور راحة، شاهنامه
 س(مان )پیشه

2/24 
ها بدان روان

 سر
ها بدان روان

 سر
 ژوزف؛ سن2ل، لن، لی، پ، آ، ل جزبههای کهن همۀ نسخه

ها بران سر )ل(؛ روان را بران سر روان
مان بران )لن(؛ روان را بدان سر )لی(؛ روان

مان بران سو )آ(؛ بران سر سر )پ(؛ روان
مان ازان بس (؛ روان2مان )لروان

(؛ روانمان بدان سر امهشاهن اختیارات)
 (الصدور راحة)

 وگر وگر 1/25
ژوزف، ، ب، لن؛ سن2، لی، ل2ق جزبههای کهن همۀ نسخه

 شاهنامه اختیارات
( الصدور راحة، ب؛ 2، لی، ل2اگر )ق

 کالً این بیت را ندارد[« لن»]نسخۀ 

 برزیم ورزیم 1/25
، شاهنامه اختیاراتژوزف، ل؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه

 الصدور راحة
 برزیم )ل(

 الصدور راحةس، لی، و، آ؛  و پیچان پیچان 1/25
س،  جزبههای کهن و پیچان )همۀ نسخه

 (شاهنامه اختیاراتژوزف، لی، و، آ؛ سن

 ژوزفق؛ سن آید آنگه آنگه آید 2/25
ق؛  جزبههای کهن آید آنگه )همۀ نسخه

 اختیاراتگه )(؛ آمد آنالصدور راحة
 (شاهنامه

 کز )لن(؛ که ایوان ما گر )و( الصدور راحةژوزف؛ لن، و؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه گر گر 1/26
 ایوانت را )ف( الصدور راحةژوزف؛ ف؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه ایوان ما ایوان ما 1/26
 پ(دَرَست )لی،  الصدور راحةژوزف؛ لی، پ؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه بَرَست بَرَست 1/26

 ژوزف؛ سن2ف، ل، ل ازین ازین 2/26
، لی، آ، 2ازان )س، پ، و(؛ ازو )لن، ق، ق

 (الصدور راحةب؛ 

2/27 
گیا خشک و 
تر زو دل 
 اندر هراس

کجا خشک و 
تر زو دل اندر 

 هراس

، ب(؛ 2، آ، ل2ل دارای مشابهت با: قس، لی )نیز جزء اوّ
 ژوزفسن

کجا خشک و تر زو دل اندر هراس )ف، 
(؛ که با شاهنامه اختیاراتق، و؛ ل، لن، 

(؛ 2خشک و تر زو دل اندر هراس )ل
، آ(؛ 2گیایی تر و خشک ازو در هراس )ق

تر و خشک را زو دل اندر هراس )پ(؛ 
 گیاه تر و خشک ازو بر هراس )ب(

 ، ب(2اگر )آ، ل ژوزف، ب؛ سن2آ، ل جزبههای کهن همۀ نسخه وگر وگر 2/28
 سازد )س( ژوزفس؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه سازی سازی 2/28

 ، ب2ل سخن نشنود نشنودهمی 2/28
 جزبههای کهن سخن نشنود )همۀ نسخه

 ژوزف(، ب؛ سن2ل
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1/29 
جهان را 
چنینست 
 ساز و نهاد

جهان را 
چنینست ساز 

 و نهاد
 سعدالدین آلهی سفینۀژوزف، های کهن؛ سنهمۀ نسخه

تو ای پیر پردَخت ]ضبط دقیق نسخه: 
 (الصدور راحةدخت[ کن سر ز باد )بر

 س درآید بیاید 1/30
س، آ؛  جزبههای کهن درآید )همۀ نسخه

 سفینۀ، شاهنامه اختیاراتژوزف، سن
 سعدالدین آلهی(

 شاهنامه اختیاراتژوزف، ف، ل، ق، و، آ؛ سن بدان بدان 1/30
(؛ وزان )لن، لی، پ(؛ بران 2ازآن )س، ق

سعدالدین  سفینۀ(؛ بدین )ب(؛ وزان )2)ل
 آلهی(

2/30 
زمانه برو دم 

 بشمردهمی
زمانه برو دم 

 بشمردهمی
 ژوزف؛ سن2لن، لی، ق، ق جزبههای کهن همۀ نسخه

بشمرد )لی(؛ زمانه دم ما زمانه بدو دم همی
 اختیاراتبشمرد/ بشکرد )لن، ق، همی
سعدالدین آلهی ]منبع اخیر  سفینۀ، شاهنامه

مرد[(؛ وگر بشبا ضبط: زمانه دمی ما همی
 (2البه سازی سخن نشنود )ق

1/31 
بکوشیم و ز 

 مرگمان
بپرورد و ز 

 مانمرگ
--- 

مان )ف، س، لی، و، آ، بپرورد و ز مرگ
(؛ کزین رزم و ز مرگمان )ل، ق(؛ 2ل

، پ، ب(؛ 2بپروردن از مرگشان )لن، ق
؛ 2بپرورد و از مرگمان )لی، و، لن

 اختیاراتژوزف(؛ ازین روز وز مرگمان)سن
 (شاهنامه

 زمین زمین 2/31
 اختیاراتژوزف، ل، ق؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه

 شاهنامه
 زمی )ل، ق(

 ، پ، آ، ب(2)لن، ق جزبهچنان )ف(؛  شاهنامه اختیاراتژوزف، ؛ سن2ل، س، ق، لی، و، ل جز از جز از 2/31

 --- گور خاک 2/31
ف؛  جزبههای کهن گور )همۀ نسخه

 (؛ کوه )ف(شاهنامه اختیاراتژوزف، سن

2/32 
هم از 

گردش او 
 نیابی جواز

هم از گردش 
 او نیابی جواز

 شاهنامه اختیاراتژوزف، ؛ سن2ل، س، ق، لی، ل
، پ، 2نیابی هم از گردش او جواز )لن، ق

 و، آ(؛ نیابی هم از گردشش تو جواز )ف(

1/33 
هم او تاج و 

 تخت
همو تاج و 

 تخت
 اختیاراتژوزف، پ؛ سن ف، لی، جزبههای کهن همۀ نسخه

 شاهنامه
همو تخت و تاج )ف(؛ چو او تاج و تخت 

 )لی(؛ همه تاج و تخت )پ(

 ، لی، آ2ل، س، لن، ق تخت و بلندی تخت بلندی 1/33
؛ 2تخت و بلندی )ف، ق، پ، و، ل

 (شاهنامه اختیاراتژوزف، سن
 همه )پ( نامهشاه اختیاراتژوزف، پ؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه همو هم او 2/33

1/34 
به دشمن 

ماند و همی
 هم

به دشمن 
ماند و همی

 هم
 ژوزف؛ سن2ف، ق، ل جزبههای کهن همۀ نسخه

ماند او گه )ف(؛ به دشمن به دشمن همی
ماندم هم )ق(؛ ستاند ز دشمن نماند همی
ماند خواهد نه (؛ نه دشمن همی2)ل

 (شاهنامه اختیاراتدوست )

2/34 
گهی مغز 

گاه یابی ازو 
 پوست

گهی مغز یابی 
 ازو گاه پوست

 شاهنامه اختیاراتژوزف، ؛ سن2ف، ل، س، ق، و، ل
، 2ازو مغز یابی گهی گاه پوست )لن، ق

 لی، پ، آ(

 --- چرخ بلند چرخی بلند 1/35
 اختیاراتژوزف، های کهن؛ سنهمۀ نسخه
سعدالدین  سفینۀ ،الصدور راحة ،شاهنامه

 آلهی

 شاهنامه اختیاراتژوزف، ق؛ سن جزبههای کهن نسخه همۀ به دیگر به دیگر 2/35

 سعدالدین آلهی( سفینۀبه دستی )ق، 
 راحة]ضبط مصرع دوم این بیت در 

نیست: تو دل را  شاهنامه، اساساً از الصدور
 بگستاخی او مبند[

 رباید رباید 2/36
ژوزف، اختیارات لی؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه

 آلهی سعدالدین سفینۀ، شاهنامه
 ربایم )لی(

 (شاهنامه اختیاراتچو کاه ) سعدالدین آلهی سفینۀژوزف، های کهن؛ سنهمۀ نسخه ز گاه ز گاه 2/36
 (شاهنامه اختیاراتتو دانی )، الصدور راحةژوزف، لغت فرس، های کهن؛ سنهمۀ نسخه چو دانی چو دانی 1/37
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 سعدالدین آلهی سفینۀ

 --- ایدر اندر 1/37

 اختیاراتژوزف؛ ای کهن؛ سنههمۀ نسخه
]ضبط  الصدور راحة، فرس لغت، شاهنامه

سفینۀ سعدالدین آلهی، دچار تصحیفی 
چو دانی که آید زمانی »متفاوت است: 

، که شاید نتیجۀ خطای کاتب «دراز
 .سنا باشد[ نویسدست

 ساز ساز 1/38
، شاهنامه اختیاراتژوزف، ب؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه

 سعدالدین آلهی سفینۀ، مرموزات اسدی، رالصدو راحة
 رسم )ب(

 سعدالدین آلهی سفینۀ، شاهنامه اختیاراتق، و؛  ز یک به یک 2/38
ق، و؛  جزبههای کهن ز یک )همۀ نسخه

 راحةژوزف، مرموزات اسدی(؛ ازین )سن
 (الصدور

1/39 
غم و کام 

گمان دل بی
 بگذرد

غم و کام دل 
گمان بی

 بگذرد

 راحة، شاهنامه اختیاراتژوزف، هن؛ سنهای کهمۀ نسخه
 الصدور

 سفینۀبگذرد )غم و شادمانی همی
 سعدالدین آلهی(

1/40 

به یک 
زدن دم

رستی از 
 جان و تن

زدن به یک دم
رستی از جان 

 و تن

 راحة، شاهنامه اختیارات؛ 2ل جزبههای کهن همۀ نسخه
 افروز، خردنمای جانالصدور

(؛ 2ن )لبیک دم برستی تو از جان و ت
بیک دم زدن رست جانت ز تن 

 ژوزف()سن

 همی همی 2/40
، خردنمای الصدور راحةژوزف، های کهن؛ سنهمۀ نسخه

 افروزجان
 (شاهنامه اختیاراتچرا )

 بزرگ بزرگ 2/40
، الصدور راحة، شاهنامه اختیاراتهای کهن؛ همۀ نسخه

 افروزخردنمای جان
 ژوزف(بلند )سن

 (شاهنامه اختیارات؛ 2بدین )ل جوینی جهانگشای تاریخژوزف، های کهن؛ سننسخههمۀ  برین برین 1/41

2/41 
کمانست و 

 گاهی
کمانست و 

 گاهی
 (شاهنامه اختیاراتکمانست، گاهی ) جوینی جهانگشای تاریخژوزف، های کهن؛ سنهمۀ نسخه

 (شاهنامه اختیاراتبه یک ) ژوزفهای کهن؛ سنهمۀ نسخه ز یک ز یک 1/42
 (2رواست )س، س شاهنامه اختیاراتژوزف، ؛ سن2ف، ل، ق، ل سزاست سزاست 1/42
 (شاهنامه اختیاراتژوزف، وگر )سن های کهنهمۀ نسخه اگر اگر 2/42
 ژوزف(دگر آنک )س، ق(؛ ولیکن چو )سن شاهنامه اختیارات؛ 2، س2ف، ل، ل و دیگر که و دیگر که 1/43

 یکی یکی 1/44
، شاهنامه اختیاراتژوزف، ل؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه

 دو موضع()هر الصدور راحة
 اگر )ل(

 (الصدور راحة، شاهنامه اختیاراتسبز ) ژوزفهای کهن؛ سنهمۀ نسخه ژرف ژرف 1/44

 ف نیابد ندارد 2/44
ژوزف، ف؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه

 الصدور راحةشاهنامه،  اختیارات

 نمایش نمایش 1/45
، الصدور راحة، شاهنامه اختیاراتی کهن؛ هاهمۀ نسخه

 سعدالدین آلهی سفینۀ
 ژوزف(ستایش )سن

2/45 
بدو دل 
 سپردن

بدو دل 
 سپردن

، شاهنامه اختیاراتژوزف، ل؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه
 سعدالدین آلهی سفینۀ، الصدور راحة

 سپردن بدو دل )ل(

1/46 
برفتند و جز 
نام ازیشان 

 نماند

جز از نام 
یشان به از

 گیتی نماند
--- 

جز از نام ازیشان به گیتی نماند )همۀ 
 اختیارات؛ 2ف، س جزبههای کهن نسخه

نام ازیشان  جزبه(؛ الصدور راحة، شاهنامه
به گیتی نماند )ف(؛ جز از نام ایشان به 

نام  جزبهژوزف(؛ ؛ سن2گیتی نماند )س
افروز، ایشان به گیتی نماند )خردنمای جان

نام ازیشان  جزبهمصحَّح چاپی(؛ ضبط متن 
افروز، ضبط به گیتی نماند )خردنمای جان

 از  این متن(« مجلس»و « ب»دو نسخۀ 

 --- گشاده برهنه 1/47
ژوزف، های کهن؛ سنگشاده )همۀ نسخه

 سفینۀ، الصدور راحة، شاهنامه اختیارات
 سعدالدین آلهی(
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2/47 
بدید آرد 

انجام و آغاز 
 خویش

زۀ بپیماید اندا
 کازِ خویش

ها نیز به تنهایی ضبط خالقی نویسدست)هیچ یک از  ---
کند، و در واقع در این موضع، آشفتگی عجیبی را تأیید نمی

 10(.شودمیدیده 

بپیماید آغاز و انجام خویش )ل(؛ بپیماید 
انجام و آغاز خویش )س، ق(؛ ببینی تو 

)ک(؛ بیندازد این چادر  اندازۀ کاز خویش
(؛ نپیمایذ اندازه بر کار و 2باز خویش )س

ژوزف(؛ بپیماید آن چادر ناز کیش )سن
(؛ بپیماید اندازۀ شاهنامه اختیاراتخویش )

(؛ نماید سرانجام الصدور راحةکاز خویش )
 سعدالدین آلهی( سفینۀو آغاز خویش )

 برش برش 2/48
 اختیاراتژوزف، س؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه

سعدالدین  سفینۀموزات اسدی، ، مرالصدور راحة، شاهنامه
 آلهی

 دلش )س(

 کیان کیان 2/49
 اختیاراتژوزف، س؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه

 الصدور راحة، شاهنامه
 کیی )س(

1/50 
نهالی 
 همی...

 --- نهالی همه...

 جزبههای کهن نهالی همه... )همۀ نسخه
(؛ شاهنامه اختیاراتژوزف، ؛ سن2ک، س

(؛ همه خاک 2سهمه بستر از... )ک، 
 مونس، الصدور راحةدارند بالین و خشت )

 (االحرار

 ژوزف، سن2ف، ل مگر مگر 2/51
(؛ شاهنامه اختیارات)ل، لن، ق، پ؛  جزبه

 ، لی، آ، ب(؛ بگیرم کنون )و(2جز )س، ق

 دشت دشت 2/51
 اختیاراتژوزف، ل، و؛ سن جزبههای کهن همۀ نسخه

 شاهنامه
[ )ل(؛ یشت ]بدون نقطۀ حرف نخست

 طشت )و(

 2ل گل نارون گل پارسی 2/52
گل و نارون )ف(؛ گل نارون )همۀ 

ژوزف، ف؛ سن جزبههای کهن نسخه
 (شاهنامه اختیارات

 (2(؛ دارد )ل2جوید )ق(؛ خواهم )ق شاهنامه اختیارات؛ 2، ل2ق، ق جزبههای کهن همۀ نسخه خواهد خواهد 2/52

1/53 
آرای دل

 چرخ
 برآورده چرخ

های مشورتی خالقی در این موضع، یعنی نویسدستاز یکی 
 سعدالدین آلهی سفینۀ؛ 2ق

های کهن نویسدستبرآورده چرخ )همۀ 
، الناظر روضة، شاهنامه اختیاراتل؛  جزبه

 (؛ برآورده سرو )ل(االحرار مونس

2/53 
چه داری به 

 پیری
چه داری به 

 پیری
، لناظرا روضة، شاهنامه اختیاراتهای کهن؛ همۀ نسخه

 االحرار مونس
 سعدالدین آلهی( سفینۀبه پیری چه داری )

1/54 
چو بودم 

 جوان
 چو بودم جوان

، االحرار مونس، الناظر روضةق؛  جزبههای کهن همۀ نسخه
 سعدالدین آلهی سفینۀ

جوان چون بدم )ق(؛ جوان بودم و 
 اغراض(؛ جوان بودمی )شاهنامه اختیارات)

 (السیاسه

 شاهنامه اختیارات برمدر  بر برم 1/54
های کهن؛ روضة در برم )همۀ نسخه

سعدالدین  سفینۀ، االحرار مونسالناظر، 
 (السیاسه اغراضآلهی(؛ برترم )

 االحرار مونس، الناظر روضة، شاهنامه اختیاراتل؛  چرا چرا 2/54
ل؛  جزبههای کهن مرا )همۀ نسخه

 سعدالدین آلهی( سفینۀ، السیاسه اغراض
 

 نتيجه .6
به ابیات  توجّه، يکی از اسنادی است که خلق االنسانگونه چون ثری واعظانه و مجلسا

تنهايی دهد و همین مطلب، بهوضوح نشان میسدۀ ششم هجری به اوايلرا در  شاهنامه
شناسی و در مطالعات متن است. همچنینارزش ويژه در مطالعات تاريخ ادبی  حائز

های موجود توان قدمت برخی ديگرسانیعی میاساس چنین منب، برشاهنامهتصحیحی 
ه اوايل سدۀ ششم هجری ، بآن تأکید شد رتر به با احتیاطی که پیشدر اين متن را البتّ
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شود که در شماری ه میشده، همچنین ديدهای عرضهاساس جدول ديگرسانیرسانید. بر
بهت دارد و همین با شماری از منابع قديم ديگر مشا خلق االنسانها ضبط متن از ستون

ادۀ خالقی و استفهای موردکند که اين موارد، اگرچه در نسخهاثبات میاشتراک 
هايی در نسخه گويا و شوندمی شناخته کهنی هایديگرسانی ،است نداشته وجود همکاران

وجود  شاهنامههای کنونی نويسدستترين یهد کتابت برخی از قديماز پیش از ع
با تأکید بیشتری برجسته کرد  يد بتوانشا را نیز شاهنامهچند بیت  . ديگرسانیاندداشته

که  ()بدين مايه با او مکن داوری 11؛ بیت)تو ناپايداری و...( 3که از آن جمله است: بیت
 سفینۀاسفنديار و ابن طبرستان تاريخ، شاهنامه اختیارات، ژوزفسنهای نويسدست

يک از حالی است که هیچاست و اين در نساناال خلقدالدين آلهی، عیناً مطابق ضبط سع
کند و تنها در استفادۀ خالقی، اين ضبط را منعکس نمیهای اصلی موردنويسدست
حديثی )» 13؛ بیتآمده استاين ضبط « 2ق»حدودی و تا« آ»مشورتی  نويسدست

دستکه روشن شد همۀ  که خالقی آن را انتخاب کرده(« درازست گفتار»به جای « تدرازس
 اختیاراتو همچنین  «ل» نويسدست جزبههای اصلی مورداستناد خالقی نويس

 و احتماالً کندرا تأيید می« حديثی درازست»ضبط  خلق االنسانو اينک  شاهنامه
های خالقی جز نويسدستکه همۀ  44و يا بیتضبط اخیر را صحیح دانست؛  توانمی

 نويسدستدانیم که کند و اينک میرا تأيید می« ندارد کلید»ضبط )فلورانس( « ف»
. است« ندارد کلید»، مؤيد خلق االنسانو نیز  الصدور حةرا ،شاهنامه اختیارات ژوزف،سن

نیاز است و فقط شود که از ذکر نمونه بینظر خالقی نیز در بسیاری موارد تأيید میدقّت
سرای سپنجست پر »: 1، م6توان به اين موارد اشاره کرد: بیتبرای چند مثال اندک می

و اينک عالوه  ه استدرستی انتخاب کردکه خالقی با کمترين امکانات آن را به« آی و رو
کند؛ نیز آن را تأيید می خلق االنسانژوزف که نسخۀ کهن و معتبری است، بر ضبط سن

موردمراجعۀ خالقی تنها  های کهننويسدستکه از میان « ی...بران برتر: »2، م22بیت
های نسخه کند، امّا در عوض، بیشترتأيید میآن را ( ، ب2لن، پ، ل) نويسستدچهار 

ظاهراً  نويسدستبینیم که ضبط آن چهار می اکنونو  کهن او ضبطی ديگر دارد
« گرامی بود ها بدان سرروان: »2، م24يکسان است؛ بیت خلق االنسانبا ضبط  ،متوسّط

ضبط  همان ح،صحی انتخاب و است نمايان هانويسدست تتشتّ اخیر، اساس جدولکه بر
 قولی به و فردمنحصربه عمالً نیز االنسان خلق ضبط چند است. گزينش خالقیمورد

ماند و شايد بتوان آن را محصول تصرّف ذهن مخاطبان اثر اعتبار باقی میو کم «واحد»
توان به نه، میبرای نمو ؛تلقی کرد اهمیّتو يا در آينده، با مؤيداتی ديگر، حائز  دانست

 )بخور 1، م9؛ بیتبگذرد( [«دگر»جای به])يکی اندر آيد يکی  1، م7اين موارد اشاره کرد: بیت
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و »جای به] تازه نیست انچنین بود تا بود و) 1، م14؛ بیتمپای( فردا به [«داری»جای به]يابی  هرچه

 شاهنامههای نسخهکه در « یجهانا که بدمهر و بدگوهر: »1، م19؛ بیت([«اين تازه نیست
 «که خود پرورانی و خود بستری» :2، م19؛ ب«جهانا چه...»و ساير منابع چنین است: 

که خود پرورانی و خود : »چنین است و منابع فرعی شاهنامههای که ضبط ساير نسخه
، ژوزفسن ، لی، پ، آ، و2های ل، لن، ق، قنويسدستاساس ضبط موردانتخاب خالقی بر)بشکری 

که »؛ )س، و، ب(« که پروردۀ خويش را بشکری» ؛بیغمی( نامۀدارابسعدالدين آلهی،  سفینۀ
به ضبط  خلق االنسان، و پیداست که ضبط «)ف(بسپری  خود پرورانی و خود

ع نخست آن در اکه مصر 53و بیت بسیار نزديک و از يک تبار است؛ « ف» نويسدست
 خلق االنسانا در امّ ،«رده چرخ بلنداال ای برآو»چنین است:  شاهنامههای اغلب نسخه

 سفینۀزيرا در  ؛آمده و اين ضبط، چندان واحد هم نیست «بلند چرخ آرایدل ای اال»
های مشورتی خالقی عیناً ثبت شده و ماجرای اين سعدالدين آلهی و نیز يکی از نسخه

که  «در برم» 1، م54همچنین است بیت .ساخته استبیت را با ابهام بیشتری مواجه 
اغراض که در « برترم»ا امّ ،شد ضبط بالمعارض و قطعاً نهايی استتاکنون تصور می

گیرد و يکی از اين در يک گروه قرار می خلق االنساندر « بر برم»، با است آمده السیاسه
در شرايطی شدن چنین منابع کهنی يافت ،حالهرکند. بهدو ضبط، ديگری را تأيید می

 هاضبط برخی بهبود به تواندمی ،است نمانده جای بر شاهنامه از هنهای بسیار ککه نسخه

 ياری رساند. آينده در
 

   نوشتپي
      فهرست کتابخانۀ مجلس، حاوی معرفی  32نشر جلد چند ماهی پس از و  1388در سال  .1

عار برداری از اشيادداشت ،اثرضمن مطالعۀ گذرای  بر آن شد تا نگارنده ،خلق االنساننويسی از دست
به کتابخانۀ آستان قدس رضوی، توانست  1390ای در اوايل سال د و طی مراجعهفارسی آن را آغاز کن

نويس دو دست اين هایضبط اختالف و مقايسه قدس آستان نويسدست با را مجلس نسخۀ فارسی اشعار
حسین حکیم تغییر دمحمّدگرامی، سیّ فاضلد. عزم او بر اين کار، با نشر کتاب ارزشمند کنرا يادداشت 

در قرون اولیۀ پس از  شاهنامهشناسی ابیات يافت و اينک برخی مطالب غیرمکرّر که شايد به مخاطب
رساند، به اين شکل بازنويسی شناسی چند بیتی از منظومۀ حکیم طوس ياری میسرايش آن، و نیز متن

کنم که با نگارش ری پیشکش مید. اين نوشتار را به دانشمند گرامی، دکتر حسن انصاشوو منتشر می
  اين دانشور نیشابوری دارد.   ازمقالۀ ارزندۀ خود، سهم مهمّی در شناخت ما 

: 1374مطلق،  کننده و خطرآفرين اين منابع در خالقیهای سودمندی را برای وجه گمراهنمونه .2
 ببینید. 728-749

اينترنی  نشانی به :1391 انصاری، ن.ک: آثارش، شناسیکتاب و او دربارۀ هادانسته ساير برای .3
http://ansari.kateban.com/entry1956.html  28-26 و -9: 1398حکیم،  و. 



 ق(521)پيش از  نيشابوری خلق االنساندر ابيات شاهنامه / 122

 .16-15: 1398ها، ن.ک: حکیم، برای آگاهی از اين نقل .4

اند، ن.ک: حکیم، برای آگاهی از ساير کسانی که پس از دوران عوفی به اين اثر دسترسی داشته .5
ر از يادکرد از اين اثر، منبعی است از سدۀ ششم هجری، ن.ک: الفاريابی، . نمونۀ ديگ17-20: 1398
1421 :2/894. 

برای آگاهی از اثری ديگر متعلق به همین دوران و پديدآمده در قلمرو غزنويان دوم که حاوی ابیاتی  .6
 .30-13: 1394بهروز،  از فردوسی است، ن.ک: ايمانی،

 پايان تا فارسی کهن منابع در شاهنامه پراکندۀ ابیات» در اين باره، پژوهش علی غالمی با عنوان .7
در قالب رسالۀ دانشگاهی در دانشگاه تهران در دست است که اوايل دهۀ نود به  «هجری هفتصد سال

 به مراجعه با و شاهنامه از ابیاتی حاوی فارسی کهن منابع بررسی ضمن رساله، اين اتمام رسید. در
 و شناسايی منثور، و منظوم متن سی در بیت1600 به نزديک آثار، آن کهن و معتبر هاینويسدست
ای از او در اين موضوع، ن.ک: است. برای مقاله شده مقايسه شاهنامه کهن هاینويسدست با آنها ضبط
 .57-41: 1392غالمی،  -سیف

: 1394 وفايی،الدين سجاسی، ن.ک: افشینبرای مباحث مربوط به رد يا تأيید انتساب اثر به شمس .8
14-16. 

 کاتبِ دو کار در که مکرّر هاینويسینقطهبی يا و جزئی بسیار کتابتی خطاهای برخی از نظرصرف .9
پوشی نها چشمآ تکتک انعکاس از مقاله، حجم افزايش از پرهیز برای و است فراوان اثر اين ندانفارسی احتماالً

 .ارائه شده بود« خلق االنسانهای نسخهگزارش دقیق »شود؛ اگرچه ابتدا در بخشی با عنوان می

 و کار بر اندازه نپیمايذ: ژوزفسن: موضع اين در کهن هاینويسدست برخی گزارش است چنین .10
 کاز اندازۀ تو ببینی: ک خويش؛ آغاز و انجام بپیمايد: ق س خويش؛ انجام و آغاز بپیمايد: ل کیش؛

 مبنای. ندارد( را ابیات اين اساساً نیز 2ل نويس)دست خويش باز چادر اين بیندازد: 2س خويش؛
 نسبی پشتوانۀ نیز و ترغريب ضبط گزينش قاعدۀ قویاحتمالبه موضع، اين در خالقی متن گزينش

 بوده ايشان غیراصلی مشورتی نويسدست چند و( ک) کراچی دستنويس چون ها،نويسدست برخی
 ديده کهچنان امّا کرد، تأيید را آن قطعی، لشک به نه و تاحدودی، نیز ژوزفسن ضبط بعدها که است
 گیردمی قرار( ق س ل) هانويسدست از ديگری خانوادۀ در االنسان خلق ضبط موضع اين در شود،می
 .   يکديگرند مؤيد و روندشمارمیبه سنخ يک از نسبی، صورتبه بلکه تمامی،به نه که

 

 نابعم
 . 534کنونی(، ش  2کتابخانۀ مجلس سنا )ش ويسندست، سفینهق(، 8آلِهی، سعدالدين )قرن

 ، تهران، سخن. دفتر خسروان، برگزيدۀ شاهنامۀ فردوسی(، 1390)آيدنلو، سجاد 
، آشتیانی تصحیح عباس اقبال، تاريخ طبرستان(، 1366بن حسن ) محمّداسفنديار کاتب، بهاءالدينابن

 . «[انۀ خاور، محمد رمضانیکتابخ»]افست از چاپ اصلی، متعلق به تهران، پديدۀ خاور
طهران،  ،آشتیانی اقبال عباس اهتمام و تصحیح ،فرس لغت (،1319) احمد بن علیابومنصور طوسی، اسدی

 مجلس. 
اساس منشآت منتشرنشدۀ در احوال و آثار شمس سُجاسی )بر پژوهشی»(، 1394) محمّدوفايی، افشین
 . 32-9، 56ابستان، پیاپی، بهار و ت1، ش13، دورۀ جديد، سآينۀ میراث، «او(
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 در ،«تفسیر بصائر يمینی و پدرش بیان الحقّ ۀنويسند ۀهايی دربارتازه»(، 1391) انصاری، حسن
                                                                              http://ansari.kateban.com/entry1956.html 

د کوشش سیّ، بهاوراق عتیق، «تور الملوک، گنجی پارسیانه از روزگار غزنویدس»(، 1394ايمانی، بهروز )
 . 30-13کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، ،4لدجحسین حکیم، تهران، محمّد

چاپ دوم، اهلل صفا، و تصحیح و تعلیقات ذبیح مقدّمه، با نامهداراب (،1381) بن احمد محمّد بیغمی،
 ، علمی و فرهنگی،.تهران ،2جلد

 2جلد قزوينی، محمّد، به اهتمام جوينی تاريخ جهانگشایق(، 1334الجوينی، عالءالدين عطاملک )
 [. 1367ارغوان، چاپ سوم،  -]چاپ افست: تهران، بامدادلیدن، بريل 

، تصحیح و مقدّمهبن حسین خلیفۀ نیشابوری،  محمّد، ترجمۀ تاريخ نیشابور(، 1375نیشابوری ) حاکم
 کدکنی، تهران، آگه. رضا شفیعیمحمّدعلیقات ت

ابیات فارسی در مجالس تفسیر قرآن در اساس تاريخ انتشار اثر[، ( ]بر1398حسین )محمّددحکیم، سیّ
الحق نیشابوری پژوهشی در کتاب خلق االنسان تألیف بیان ؛آغاز قرن ششم هجری در نیشابور

، 1396، بهار و تابستان 11ش ۀپیاپی ضمیم ،79-78، ضمیمۀ ش3، دورۀگزارش میراث، ق(521)د.
 .  1398انتشار: بهار 

، 7س ،شناسیايران، «شاهنامهو خطر مآخذ جنبی در تصحیح  اهمیّت»(، 1374مطلق، جالل ) خالقی
 .751-728 ،28پیاپی ،4ش

 .تهران، خیام ،4جلدچاپ چهارم، دبیرسیاقی، محمّد ، زيرنظر تاريخ حبیب السیر (،1380خواندمیر )
رضا شفیعیمحمّداهتمام ، بهمرموزات اسدی در مزمورات داودی(، 1352الدين ابوبکر عبداهلل )رازی، نجم

 گیل با همکاری دانشگاه تهران. ، دانشگاه مکنترالکدکنی، مو
 اقبال، لیدن، بريل. محمّد، تصحیح السرور آیة الصدور و راحةم(، 1921بن علی ) محمّدراوندی، 

، لیاس بن عبداهلل الحافظ القونویحاج ا به خطّ، السرور آیة الصدور و راحةق(، 635)ـــــــــــــ 
  .فارسی 1314کتابخانۀ ملی پاريس، شمارۀ ضمیمۀ  نويسدست

نسخۀ خطی  ،الدين سمرقندیسیف بن امیرعلی بن شمس به خطّ، مجالسق(، 710) امامزاده الدينرکن
 ی. فارس 69 ضمیمۀ کتابخانۀ ملی پاريس، شمارۀ

غالمرضا افراسیابی، تهران، و نورانی وصال ، تصحیح و تحشیۀ فرائد السلوک(، 1368سجاسی، شمس )
 پاژنگ. 

، 1، ش3، دورۀادب فارسی، «المآثر نظامیابیات شاهنامه در تاج»(، 1392غالمی )علی و  سیف، عبدالرضا
 . 57-41، 11پیاپی

 و کوشش پناهی سمنانی، مقدّمهیلکس تاور، با از روی نسخۀ ف ،ظفرنامه (،1363الدين )شامی، نظام
  .[1937افست از تصحیح فلکس تاور، مطبعۀ آمريکائی در بیروت، ] بامداد تهران،

 

  . 
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، تصحیح و سةفی اعراض الريا سةاغراض السیا(، 1349سمرقندی )الکاتب بن علی ال محمّد ظهیری،ال
 اهتمام جعفر شعار، تهران، دانشگاه تهران. 

 و تصحیح مصطفی جیحونی، اختیارات شاهنامه )متنی برگزيده از قرن پنجم((، 1379علی بن احمد )
 ضوی. شناسی آستان قدس رفشارکی، مشهد، مرکز خراسان محمّد

با ياری کوشش ايرج افشار، ، بهالعقول فی لطائف الفصول هةنز(، 1390) محمّدبن  محمّدعوفی، ابوطاهر 
 محمود افشار.   بنیاد موقوفات دکترجواد بشری، تهران، 

المعارف بزرگ  ةدائرمطلق، تهران، مرکز  کوشش جالل خالقی، بهشاهنامه(، 1386) ، ابوالقاسمفردوسی
 ترتیب: محمود امیدساالر، ابوالفضل خطیبی[.  ، به7و  6]همکاران جلد  اسالمی

 مسکو، دانش )شعبۀ ادبیات خاور(.   ،نوشینو  اهتمام برتلس، بهشاهنامه(، 1971)ـــــــــــــ 
برگردان از روی نسخۀ کتابت اواخر سدۀ هفتم و اوايل سدۀ ، نسخهشاهنامه(، 1389) ـــــــــــــ

(، NC. 43ژوزف بیروت، شمارۀ هشتم هجری قمری )کتابخانۀ شرقی، وابسته به دانشگاه سن
مطلق،  ای از جالل خالقیمقدّمهنادر مطّلبی کاشانی، با  و رمحمود امیدساال ،کوشش ايرج افشاربه

 .  1389برگردان متون فارسی، طاليه، گنجینۀ نسخه
، شمارۀ کتابخانۀ دانشگاه استانبول نويسدست، الخاطر هةالناظر و نز ضةروق(، 8کاشی، عزالدين )قرن

F766شده حوالی نیمۀ سدۀ هشتم هجری. ، کتابت 
، تصحیح و تعلیقات محمود مقدّمه، افروزخردنمای جان(، 1368ل يوسف بن علی )مستوفی، ابوالفض

 .  1368عابدی، تهران، رجاء، 
احمد بن علی اعثم  محمّدابو اصل عربی ازالفتوح، (، 1374بن احمد )مترجم( ) محمّدمستوفی هروی، 

  .کوفی، تصحیح غالمرضا طباطبايی مجد، تهران، علمی و فرهنگی
چاپ طهرانی،  مینوی تصحیح و توضیح مجتبی ،کلیله و دمنه ترجمۀ (،1379ی، ابوالمعالی )نصراهلل منش

 . تهران، امیرکبیر، ،جدهمهی
تهران، ، 32جلد، های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمیفهرست نسخه(، 1388نظری، محمود )

 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،. 
 .بنیاد فرهنگ تهران، ،1جلد رواقی، علی تصحیح ،يمینی بصائر تفسیر (،1359) محمّد نالديمعین نیشابوری،

 .طوس مشهد،، 6جلد، رضوی قدس آستان کتابخانۀ فهرست (،1344والئی، مهدی )
 


