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قانعی طوسی مقلّدِ کمترشناختهشدۀ فردوسی*

چکیده
قانعی طوسی احتمالاً میانۀ سۀا های ( 646 -644ه.ق) کلیلهودمنۀ بهۀرا اۀاهی (انشۀای
نصرالله منشی) را در  14541بیت در قونیّ آسیای صغیر و به نا عزّالۀدی کیاۀاوود دو
از سلاجق رو به نظم کشیده است .گرچه موضوعِ ای منظوم تعلیمی -تمثیلی با حماسۀ
ملّی ایران متفاوت است قانعی به دلایلی مانندِ :انتخاب وزن ااهنامه برای نظم کلیلهودمنۀه،
همشهری بودن با فردوسی و ایراندوستی و ااهنامهگراییِ سلجوقیان رو  ،هم احترا خۀود
را به فردوسی نشان داده و هم به صورتهای مختلف از اۀاهنامه بهۀرهمنۀد اۀده و تۀثییر
گرفته است .ای توجّهات و تثییرات در هفت بخش تقسیمبندی و بررسۀی اۀده اسۀت.1 :
صفات و تعابیرِ ستاینده و احترا آمیز برای فردوسی و ااهنامه؛  .2تضمی ِ ابیۀات اۀاهنامه؛
 .3آوردن عی ِ مصراعهای ااهنامه یا با تغییرات اندک بدون اااره به نا فردوسی؛  .4تۀثیّر
از مصراعها و بیتهۀای اۀاهنامه و سۀرودن مشۀابه آنهۀا؛  .5تعۀابیر ،کنایۀات و تصۀاویر
ااهنامهای؛  .6استفاده از مضامی ااهنامه؛  .7ذکر نا اهریاران و پهلوانان ااهنامه.
کلیدواژهها :قانعی طوسی ،کلیلهودمن منظو  ،فردوسی ،ااهنامه.

* ای مقاله به مناسبتِ چاپِ دویستمی امارۀ مجلّ معتبرِ جسۀتارهای نۀوی ادبۀی (مجلّۀ دانشۀادۀ ادبیّۀات و علۀو انسۀانیِ دانشۀااه
فردوسی مشهد) و پنجاه و یامی سا ِ انتشار آن نواته و تقدیم اده است .نشریّهای که به لحۀا قۀدمت ،سۀومی مجلّۀ دانشۀااهی در
حوزۀ زبان ،ادبیّات و فرهنگ ایران است و در نیمقرنِ گذاته ،سهمِ بسیار نمایانی در پیشۀبردِ ماالعۀات ایرانۀی ،بۀهویۀهه اۀاهنامهاناسۀی
دااته است .به امید استمرارِ همیشایِ انتشارِ پُر برگ و بۀار آن و بۀا یۀاد مانۀدگارِ نخسۀتی بانیۀانش مرحومۀان دکتۀر احمۀدعلی رجۀایی
بخارایی و دکتر غلامحسی یوسفی.
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امارۀ او

 .1مقدّمه

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

از

اسلا بیشتری نقش را در گسترش زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی دااته است .در کنۀار نامۀدارانِ
ای دیار پهناور ،در گواهگوا اهرها و روستاهای آن نیز صدها و بلاۀه هۀزاران اخصۀیّت ادبۀی و
فرهنای سر برآورده و بر صفحاتِ فرهنگ و ادب ایران افزودهاند که امروز اۀماری از آنهۀا نااۀناخته
یا کمتر اناختهادهاند چنانکه فقط خۀاک طۀود ،زادگۀاه فردوسۀی ،کۀه از دیربۀاز بۀه مهترخیۀزی و
بزرگپروری مشهور بوده 1خاستااه یا خوابااهِ حدود پانصد رجلِ دینۀی ،ادبۀی ،تۀاریخی ،سیاسۀی و...
2

است.

یای از ای طوسیانِ ادیب که همچون اغلبِ همشۀهریان سۀخ سۀرایش و بسۀیاری از اۀاعران و
نویسندگانِ ایرانیِ غیرخراسانی زیر تثییر و نفوذِ فراخدامن فردوسی و ااهنامه بوده قانعی طوسۀی اسۀت
که در پهوهشهای مربوط به مقلّدان و متثیّرانِ ااهنامه به او پرداخته نشده و از ایۀ نظۀر تۀا حۀدودی
گمنا مانده است.

در منابع متقدّ غیر از یای از آیارِ موجودِ خود قانعی یعنۀی کلیلهودمنۀ منظۀو و مناقۀبالعۀارفی ِ
افلاکی اااره و اطّلاعِ درخورِ توجّه دیاری دربارۀ ای گوینده به نظر نمیرسد و در میان معاصۀران هۀم
مفصّلتری نواتهها در بۀاب او یاۀی معرّفۀی مرحۀو دکتۀر صۀفا در تۀاری ادبیّۀات در ایۀران (ر.ک:

صفا ،1371ج )543 -417 :1/3و دیاری مدخل «قانعی طوسی» نوات گروهِ مولّفان در دانشۀنام زبۀان
و ادب فارسی (ج ،5صص 117و )111است .تحقیق دکتر صفا بۀر اسۀاد عاۀ

نسۀخ کلیلهودمنۀ

منظو ِ قانعی (کتابتِ  163ه.ق موزۀ بریتانیۀا) در کتابخانۀ مرکۀزی دانشۀااه تهۀران انجۀا گرفتۀه و در
ابتدای آن فهرست مهمتری منابعی که آگاهیهایی دربارۀ ای اۀاعر طوسۀی دارنۀد ،داده اۀده اسۀت.
مدخل «قانعی طوسی» نیز عمدتاً بر پایۀ تۀاری ادبیّۀاتِ اسۀتاد صۀفا نواۀته اۀده اسۀت .نسۀخهای از
کلیلهودمن منظو ِ قانعی در کتابخان زندهیاد حاج حسی ملک موجود است و ایشان نیز یاددااۀتی سۀه
صفحهای در معرّفی سراینده و منظومه بر آن افزودهاند (ر.ک :قۀانعی طوسۀی :1351 ،ده -دوازده) .ایۀ
مت را – که که تری و اصلیتری مثخذ آگاهیهای موجود دربۀارۀ قۀانعی طوسۀی و آیۀار اوسۀت-
ماگالی تودوا با استفاده از دو دستنوی ِ کتابخان ملک و موزۀ بریتانیۀا (مۀورّخ  163ه.ق) تصۀحی و،
بنیاد فرهنگ ایران در سا  1351چاپ کرده است .کلیلهودمن منظو ِ قانعی ااید به دلیل ایناۀه مقدّمۀ
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از انقلۀاب منتشۀر اۀده

چندان مورد توجّه پهوهندگان قرار نارفته است.
رئودِ آنچه از مت ِ چاپیِ کلیلهودمن منظو و مناقبالعارفی دربارۀ احوا و آیار قۀانعی بۀه دسۀت
میآید ای است که نا و عنوانش ملکالشعرا امیر بهاءالدی احمد ب محمود قانعی بۀوده اسۀت (ر.ک:
افلاکی ،1353 ،ج221 :1؛ دانشنام زبان و ادب فارسی ،1333 ،ج .)111 :5در نسۀخ کلیلهودمنۀ مۀوزۀ
بریتانیا ( 163ه.ق) بیتی هست که در آن قانعی خود را «طوسی» نامیده:
نبااۀۀۀد بۀۀۀه گیتۀۀۀی و رایۀۀۀش دگۀۀۀر
ای بیت در دستنوی

بۀۀۀه گفتۀۀۀار طوسۀۀۀی ناۀۀۀو درناۀۀۀر

کتابخان ملک نیست و از همی روی در چاپِ تۀودوا بۀه زیرنۀوی

بۀرده

اده است (ر.ک :قانعی ،12 :1351 ،زیرنوی  )1امّا در ترقیم نسخ بریتانیا او باز بۀا صۀفت «طوسۀی»
و به صورت «احمد ب محمد الاوسی المعروف بقۀانعی» معرّفۀی اۀده (ر.ک :دانشۀنام زبۀان و ادب
فارسی ،1333ج )111 :5و ای باعث اده در عمو ِ منۀابعی کۀه از قۀانعی سۀخ رفتۀه اسۀت او را بۀا
نسبتِ «طوسی» معرّفی بانند (برای نمونۀه ،ر.ک :ایرآفرینۀان ،1314 ،ج334 :4؛ خیّۀا پۀور ،،1372ج:2
737؛ دایۀۀرۀ المعۀۀارف فارسۀۀی ،1317 ،ج1331 :2؛ دانشۀۀنام زبۀۀان و ادب فارسۀۀی ،1333 ،ج117 :5؛
رسولی.)661 :1313 ،
قانعی خود گفته است که در هناا تاخت مغو و گۀریخت سۀلاان محمّۀد خوارزمشۀاه از برابۀر
آنها (سا  617ه.ق) در خراسان (احتمالاً زادگاهش طود) به سخ سرایی اُهره و مۀورد اقبۀا بۀوده
است:
جهان از مُغُل اد پۀر از جنۀگ و جۀوش

بۀۀۀه گۀۀۀردونِ گۀۀۀردان برآمۀۀۀد خۀۀۀروش

ز نیۀۀۀۀروی آن نۀۀۀۀا گسۀۀۀۀتر سۀۀۀۀ اه

ااسۀۀۀۀت اندرآمۀۀۀۀد بۀۀۀۀه خوارزمشۀۀۀۀاه

مۀۀۀ آن روزهۀۀۀا در خراسۀۀۀان بُۀۀۀد

ز ایّۀۀۀۀا اۀۀۀۀاد و تۀۀۀۀ آسۀۀۀۀان بُۀۀۀۀد
کۀۀۀه جوینۀۀۀدۀ مۀۀۀ نبۀۀۀود

سۀۀۀۀخناوی ماننۀۀۀۀدۀ مۀۀۀۀ نبۀۀۀۀود

نبُۀۀۀد کۀۀۀ

سۀۀۀۀخ را فۀۀۀۀراوان خریۀۀۀۀدار بۀۀۀۀود

سۀۀۀۀۀخ خلۀۀۀۀۀق را درّ اۀۀۀۀۀهوار بۀۀۀۀۀود

کجۀۀۀۀا زیردسۀۀۀۀتان اۀۀۀۀاهان بدنۀۀۀۀد

مۀۀرا یۀۀکبۀۀهیۀۀک نیۀۀکخواهۀۀان بدنۀۀد
(قانعی :1351 ،ص ،41ب 7 ،4 ،1و)14
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به ای قرینه میتوان حدد زد که او در یای از سا های نیم دو ِ سدۀ اشم (اۀاید در اواخۀرِ آن
و بعد از  514ه.ق) در طود زاده اده است .قانعی در دنبال ای موضوع میافزاید کۀه بعۀد از حملۀ
مغو و آافتای اوضاع خراسان از اهر و دیار خود آواره میاۀود و بۀه هنۀد ،عۀدن ،مدینۀه ،ماّۀه و
سرانجا آسیای صغیر /رو (قونیّه) میرود و در آنجا اقامت میگزیند:
 ...وز آنجۀۀۀا اۀۀۀتابان سۀۀۀوی مۀۀۀرز رو

بۀۀۀه اۀۀۀادی رسۀۀۀید بۀۀۀه آبۀۀۀادبو

در آن بۀۀۀینۀۀۀوایی دلۀۀۀم گشۀۀۀت اۀۀۀاد

بۀۀۀۀه دیۀۀۀۀدار اۀۀۀۀاه جهۀۀۀۀان کیقبۀۀۀۀاد

 ...بۀۀۀه مۀۀۀدّاحی او رسۀۀۀید بۀۀۀه کۀۀۀا

برآمۀۀۀۀد مۀۀۀۀرا در همۀۀۀۀه رو نۀۀۀۀا
(ص ،43ب 21 ،24و)23

ایناه قانعی پ

از سرگردانی در اهرهای مختلف بالاخره قونیّ آسیای صغیر /رو را دلخواه خۀود

مییابد و بهطور دائم در آنجا ساک میاود و به دربار سلاجق رو میپیوندد و آیۀار ادبۀی خۀویش را
به زبان فارسی در آنجا پدید میآورد به دلیلِ رواجِ فرهنگ ایرانۀی در آن سۀرزمی و علاقۀ سۀلجوقیانِ
رو به زبان و ادبیّات فارسی بوده است .بعضی از مهمتری دلایل و نشانههۀای ایۀراندوسۀتیِ سۀلاجق
رو و علاقه به زبان و ادب فارسی در آناتولی عبارت اسۀت از :الۀف) سۀلجوقیان پۀیش از تسۀلّط بۀر
آناتولی در ایران زیسته و با فرهنگ ایران خو گرفتۀه بودنۀد .ب) بسۀیاری از سۀلاجق رو دوسۀتدار و
حامیِ زبان و ادب فارسی بودند و حتّی برخی (مانندِ کیقباد اوّ از ممدوحان قانعی) خود اعر فارسۀی
میسرودند .ج) کارگزاران دربار سلجوقیان ،ایرانی بودند و زبان دیوان فارسی بۀود.
ادبا و هنرمندان ایرانی پیش و پ

د) برخۀی از

از تازش مغولان ،به آسیای صغیر مهۀاجرت کۀرده بودنۀد و در آنجۀا

میزیستند .ه) عرفا ،حاما و پیرانِ ایرانی یا مرتبط با ایران در آن دیار ساک بودند که بر سرِ همۀ آنهۀا
باید از مولوی و خاندان او نا برد .و) سۀلجوقیان رو بۀه اۀاهنام فردوسۀی علاقۀه دااۀتند و ایۀ از
نا های ااهنامهایِ برخۀی فرمانروایۀان ایۀ سلسۀله و آراسۀت ِ دیوارهۀای کۀاخ تابسۀتانیِ کیقبۀاد اوّ
(ساختهاده در سا  635ه.ق) با ناارههای داستانهای اۀاهنامه و دیوارهۀای بۀاروی قونیّۀه بۀا ابیۀاتِ
حامیِ فردوسی آااار میاود (برای آگاهی بیشتر دربارۀ ای موضوعات ،ر.ک :رئۀی نیۀا145 :1336
و146؛ ربّانی147 -23 :1331؛ ریاحی.)73 -3 :1363
در چنی محیای است که قانعی به گفت خویش چهل سا در خدمت سۀلجوقیان رو مۀیمانۀد و
برای سه ت از ااهان ای سلسله مدای مفصّلی (سی مجلّد) میسراید:

سا پنجاه و یام
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کۀۀه چۀۀون تیۀۀغ بۀۀرّان گشۀۀاد زبۀۀان

چهۀۀۀل سۀۀۀا در مۀۀۀده سۀۀۀلجوقیان

چنۀۀان مۀۀدهِ سۀۀه اۀۀاه گفۀۀتم بۀۀه مهۀۀر

ک ۀه تحس ۀی کنۀۀد بۀۀر فلۀۀک مۀۀاه و مهۀۀر

 ...همانۀۀۀا بۀۀۀود سۀۀۀی مجلّۀۀۀد سۀۀۀخ

بۀۀۀه مۀۀۀده سۀۀۀلاطی ز گفتۀۀۀار مۀۀۀ

گذاۀۀۀتند از ایۀۀۀ ملۀۀۀک دو اۀۀۀهریار

سۀۀۀخ های مۀۀۀ مانداۀۀۀان یادگۀۀۀار
(صص 442و ،443ب 27 ،13 ،11و )33

چنانکه خواهیم گفت کلیلهودمنه در زمۀان عزّالۀدی کیاۀاوود دو (فرمۀانروایی از  644تۀا 646
ه.ق به صورت مستقل و تا  655با مشارکت برادرانش) (ر.ک :سجّادی )233 :1335سروده اده اسۀت.
بنابرای منظور از دو اهریارِ درگذاته -که قانعی در خدمت آنها نیز بوده -یای علاءالدی کیقبۀاد اوّ
از آمۀدن از بغۀداد بۀه قونیّۀه بۀه درگۀاه او راه یافۀت.

(فرمانروایی635 -616 :ه.ق) است که قانعی پ

کیقباد اخصی ادبدوست بود و کتابهایی مانند کیمیای سعادت و سیاستنامه را مۀیخوانۀد و دورۀ
ااهیِ وی را درخشانتری بره حاومتیِ سلاجق رو دانسۀتهانۀد (ر.ک :احمۀدی دسۀتاردی:1333 ،
 443و .)414ممدوهِ فقیدِ دیار غیاثالدی کیخسرو (فرمانروایی 644 -636 :ه.ق) است که زمۀان وی
آغازِ افو ِ اقتدار سلجوقیان آناتولی بود و بۀه سۀبب بۀیتۀدبیریهۀا و خۀوشگۀذرانیهۀای او آاۀوب
قلمروش را فراگرفت (ر.ک :همان 443 :و411؛ رئی نیا .)144 :1336 ،چون قانعی پۀ
ه.ق) هم زنده بوده (ر.ک :دنبال مقالۀه) پۀ

از سۀا (672

حاومتهۀای قلۀی ارسۀلان چهۀار ( 663 -655ه.ق) و

غیاثالدی کیخسرو سو ( 611 -663ه.ق) را نیز دیۀده اسۀت .ممۀدوه اصۀلیِ قۀانعی در کلیلهودمنۀه
عزّالدی کیااوود دو است و از ابیاتی در ای منظومه معلو میاود که بۀدگوهرانی از او نۀزد اۀاه
سخ چینی کرده و باعث اده بودند که کیااوود حقِّ ااعر (صل درخور) را به وی ندهد:
جهۀۀۀۀۀانجوی کۀۀۀۀۀاوود والۀۀۀۀۀاگهر

کۀۀه خۀۀاک اسۀۀت نزدیۀۀک او سۀۀیم و زر

مبۀۀۀۀۀادا رهِ سۀۀۀۀۀود او بۀۀۀۀۀاد سۀۀۀۀۀرد

اگرچۀۀۀه مۀۀۀرا حۀۀۀق¬گۀۀۀزاری ناۀۀۀرد

درآمۀۀۀۀد بۀۀۀۀه گفتۀۀۀۀار بۀۀۀۀدگوهران

مۀۀۀۀرا مانۀۀۀۀد پهمۀۀۀۀرده و د ¬گۀۀۀۀران

گۀۀۀۀران اۀۀۀۀد ز آزار ایشۀۀۀۀان سۀۀۀۀر

ولۀۀۀۀی هرگۀۀۀۀز از مهۀۀۀۀر او ناۀۀۀۀذر

مۀۀۀرا خصۀۀۀم گۀۀۀردد زمۀۀۀی و فلۀۀۀک

چۀۀۀو باطۀۀۀل کۀۀۀنم حۀۀۀقّ نانونمۀۀۀک
(صص 223و ،224ب)17 -12
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او در اواخرِ منظومه هم باز از ایۀ سۀعایتها نالیۀده اسۀت (ر.ک :ص ،441ب .)6 -3رنجۀوری و
ااایتِ قانعی در ابیات مذکور مشابه و یادآورِ گِلِ فردوسی در مقدّم داستان خسۀرو و اۀیری اسۀت
که حسادت و بدگویی را سببِ بیتوجّهیِ محمود به ااهنامه و بیبهرگۀی اۀاعر از پۀاداش زحمۀاتش
3

دانسته است.

به تصری ِ قانعی او دو فرزند دااته که یای پسر بوده و ااعر او را به خردمنۀدی و رادی سۀتوده و
همانند خود معرّفی کرده است:
کۀۀۀه در رو قۀۀۀدر هنرمنۀۀۀد نیسۀۀۀت

ز گیتۀۀی مۀۀۀرا جۀۀۀز دو فرزنۀۀۀد نیسۀۀۀت

یاۀۀۀی پۀۀۀور دار چۀۀۀو سۀۀۀروی روان

خردمنۀۀۀۀد و بیۀۀۀۀدار و راد و جۀۀۀۀوان

رخۀۀۀۀی تۀۀۀۀازه دارد دلۀۀۀۀی پرفۀۀۀۀرو

از او هرچۀۀۀۀه گۀۀۀۀویم نبااۀۀۀۀد درو

بۀۀه نۀۀزدش برابۀۀر بۀۀود سۀۀیم و خۀۀاک

بۀۀه مۀۀ بازگشۀۀته اسۀۀت آن پۀۀور پۀۀاک
(ص ،422ب)14 -7

برای آگاهی از علایقِ مذهبیِ قانعی هم یۀادکردِ احتۀرا آمیۀز او از امۀا علۀی(ع) در ایۀ چنۀد بیۀت
سزاوار توجّه است:
فتۀۀۀوّت تۀۀۀو را یادگۀۀۀار علۀۀۀی اسۀۀۀت

خردمنۀۀد و صۀۀاحبفتۀۀوّت ولۀۀی اسۀۀت

کۀۀۀۀه را در فتۀۀۀۀوّت هۀۀۀۀدایت بۀۀۀۀود

حقیقۀۀۀۀت مۀۀۀۀر او را ولایۀۀۀۀت بۀۀۀۀود

علۀۀی را کۀۀه خوراۀۀیدِ در سۀۀایه بۀۀود

بۀۀۀه گیتۀۀۀی فتۀۀۀوّت مِهۀۀۀی پایۀۀۀه بۀۀۀود
(ص ،23ب)17 -15

افلاکی در مناقبالعارفی جز از اااره به نا و عنوان قانعی و کاربردِ تعبیرِ «خاقۀانی زمۀان» بۀرای او
که نشاندهندۀ اهرت و جایااه ااعریِ وی در قونیّه است ،دو بار نیۀز بۀه ایۀ موضۀوع پرداختۀه کۀه
قانعی نزد مولوی دربارۀ سنایی اظهار بیاعتقادی کرده و گفته «بنده سنایی را هرگز دوسۀت نمۀیدار از
آنک مسلمان نبود ...از برای آنک آیات قرآن مجیۀد را در ااۀعار خۀود تضۀمی کۀرده اسۀت و قۀوافی
ساخته» و مولوی هر دو بار «به حجّت تمۀا قۀانعی را در هۀم ااسۀته» (ر.ک :افلۀاکی،1353ج221 :1
و .)322همو نواته که قانعی در اب عُردِ مولوی اعر (رباعی) خوانده و ارادت خود را به پیۀر بلۀ
نشان داده است (ر.ک :همان ،ج .)535 :2با توجّه بۀه ایناۀه مولۀوی در سۀا ( 672ه.ق) وفۀات کۀرده
است باید سا درگذاتِ قانعی را پ

از ( 672ه.ق) بدانیم.
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از کلیلهودمن قانعی طوسی که فعلاً تنها ایرِ بهدستآمده از اوست ،دانسته مۀیاۀود کۀه ایۀ اۀاعر
ااعار فراوانِ دیاری نیز سروده بوده که یای سلجوقنامه نا دااته و پۀیش از کلیلۀه پایۀان یافتۀه بۀوده
است .او در مده عزّالدی کیااوود دو و خااب به او میگوید:
اۀۀنیده اسۀۀت رنجۀۀی کۀۀه مۀۀ بۀۀردها

در آن نۀۀۀۀۀا اۀۀۀۀۀاهان بۀۀۀۀۀرآوردها

همانۀۀۀۀا بۀۀۀۀود یۀۀۀۀک اۀۀۀۀتروار بۀۀۀۀار

کۀۀه مۀۀ نظۀۀم کۀۀرد بۀۀه کۀۀمروزگۀۀار

که اصۀلش ز آب اسۀت و گِۀل

بۀۀۀه سۀۀۀلجوقنامۀۀۀه نبااۀۀۀم خجۀۀۀل

کۀۀۀۀه ر نظۀۀۀۀم آن کۀۀۀۀردها دُر فشۀۀۀۀان

نافۀۀۀتم سۀۀۀخ مثۀۀۀل آن بۀۀۀیهشۀۀۀان

کۀۀه نۀۀا از سۀۀخ بۀۀر فلۀۀک بۀۀردها

بۀۀۀه گفتۀۀۀار خۀۀۀود را علۀۀۀم کۀۀۀردها

اگۀۀۀر در جهۀۀۀان نیسۀۀۀت گفتۀۀۀار مۀۀۀ

ب ۀرِ ک ۀ

جۀۀز ای ۀ ی ۀک مجلّۀۀد سۀۀخ

مۀۀۀرا جۀۀۀای زیبۀۀۀد کۀۀۀه بااۀۀۀد سۀۀۀ هر

کۀۀۀه آرنۀۀۀد فخۀۀۀر از در مۀۀۀاه و مهۀۀۀر

ز هرک

¬
کهناازسخ برفلکبردها

(ص ،54ب)14 -1
در موخّرۀ کلیلهودمنه نیز میخوانیم:
همانۀۀۀا چهۀۀۀل سۀۀۀا بااۀۀۀد تمۀۀۀا

کۀۀۀۀه مۀۀۀۀدّاه سۀۀۀۀلجوقیانم مۀۀۀۀدا

بۀۀه مۀۀ زنۀۀده اۀۀد نۀۀا اۀۀاهان داد

جهانۀۀۀۀۀدار کیخسۀۀۀۀۀرو و کیقبۀۀۀۀۀاد

بۀۀۀود سۀۀۀی مجلّۀۀۀد سۀۀۀخ بیشۀۀۀتر

کۀۀۀۀه آن را بشۀۀۀۀاید نبشۀۀۀۀت بۀۀۀۀه زر

کۀۀۀه مانۀۀۀد ز گفتۀۀۀار مۀۀۀ یادگۀۀۀار

بۀۀۀود بیۀۀۀت آن قُۀۀۀرب سیصۀۀۀد هۀۀۀزار
(ص ،532ب)252 -243

به استناد ای دو قاعه عدّهای از محقّقان معتقدند که سلجوقنام ازبی رفته یا مفقودِ قۀانعی منظومۀ
بسیار بلندی در سی جلد و سیصد هزار بیت بوده است (برای نمونه ،ر.ک :احمۀدی دسۀتاردی:1333
414؛ اقبا 536 :1314؛ ریاحی64 :1363؛ مشاور 25 :1354مقدّمه؛ نفیسی ،1363ج )161 :1امّا بۀه نظۀر
مرحو دکتر صفا سلجوقنامه به گفت خودِ قانعی «یک مجلّد» بوده و سی مجلّۀد و سیصۀد هۀزار بیۀت
ربای به ای منظومه ندارد و دربارۀ سایرِ ااعار اوست (ر.ک :صفا.)433 :1/3 ،1371
اگر در چند بیتِ قاع نخست (انیدهاست رنجی که )...دقّت کنیم نوعی دوگۀانای دربۀارۀ حجۀم
سلجوقنامه در آن هست که دو احتمۀا را پۀیش مۀیآورد و هۀر دو نظۀرِ مۀذکور را تثییۀد مۀیکنۀد.

بدی صورت که اگر «یک اتروار بار» سخ که قانعی در «کمروزگار» نظم کرده مربۀوط بۀه سۀلجوق-
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مفصۀلی دانسۀت کۀه تعۀداد صۀفحات و
نامه در بیتِ بعد از آن بااد باید ای کتاب را منظومۀ بسۀیار ّ
مجلّداتش به اندازۀ بارِ یک اتر بوده است و ازای روی «سی مجلّد سخ » و «قُربِ سیصد هۀزار بیۀت»
در پایان کلیلهودمنه میتواند با آن مرتبط بااد ولی از سوی دیار او در بیتِ اشۀمِ همۀان قاعۀه تعبیۀرِ
«یک مجلّد سخ » را به کار برده که باز ظاهراً به سلجوقنامه برمیگردد و در ایۀ صۀورت بایۀد آن را
منظومهای کمحجم (مثلاً در حدودِ همی کلیله) انااات .به نظر ناارنده بۀا توجّۀه بۀه سۀنّتِ منظومۀه-

سرایی در ادب فارسی و به لحا مناقی نظر اادروان دکتر صفا پذیرفتهتر اسۀت و احتمالۀاً سۀلجوق-
نامه منظومهای یکجلدی بوده است .بنابرای آن سی مجلّد سخ که حۀدودِ سیصۀد هۀزار بیۀت و بۀه
اندازۀ یک اتروار بار بوده است به اۀرطی کۀه ادّعۀا و مفۀاخرۀ مبالغۀهآمیۀز اۀاعرانه نبااۀد ،مجمۀوعِ
سرودههای مدحیِ قانعی در تقریباً چهل سا ااعری در دربارِ سۀلاجق رو بۀوده کۀه غیۀر از مثنۀوی
حتماً در قالبهای دیار بهویهه قصیده هم بوده است که گویا چیزی از آنها باقی نمانده است.
تاکنون دستنویسی از منظوم سلجوقنام قانعی طوسی اناسایی نشده است و ای ایر فعلۀاً جۀزوِ
آیارِ مفقودِ ادب فارسی است ،امّا دکتر صفا حدد زدهاند ابیۀاتی کۀه در کتۀاب الۀاوامر العلائیۀه دربۀارۀ
کیقباد و کیخسرو از فرمانروایان سلجوقیان رو آمده از سلجوقنام قۀانعی اسۀت کۀه بۀدون ذکۀرِ نۀا ِ

منظومه و سرایندهاش نقل اده (ر.ک :صفا .)541 -434 :1/3 ،1371الاوامر العلائیۀه فۀی الۀامور العلائیۀه
معروف به تاری اب بیبی کتابی است دربارۀ تاری سلاجق رو و حۀوادث آسۀیای صۀغیر در فاصۀل
سا های ( 614 -511ه.ق) که اب بیبی المنجمّۀه احتمالۀاً در سۀا ( 673ه.ق) تۀثلیف آن را بۀه پایۀان
رسانده است (ر.ک :اب بیبی المنجّمه :1334هفت ،هشت و دوازده مقدّمه) .در ای مۀت حۀدودِ هۀزار

و پانصد بیت اعر در میان ماالبِ منثور آمده که بعضی به بحر متقۀارب و چنۀد بیتۀی نیۀز از اۀاهنامه
است و چنانکه مصحّ ِ تاری اب بیبی نشان دادهاند احتمالاً اماری از ای ابیات را هم خودِ اب بۀی-
بی سروده است (ر.ک :اب بیبی :1334دوازده و سیزدهِ مقدّمۀه) بۀر همۀی اسۀاد بۀرای رد یۀا تثییۀدِ
احتما ِ ارتباطِ بعضی بیتهای بحر متقارب در تاری اب بیبی با سلجوقنام مفقودِ قانعی لۀاز اسۀت
یای از محقّقان ویهگیهای سبایِ ای ابیات را با کلیلهودمن منظو ِ او بهدقّت مقایسه و تعیی کنند کۀه
کمّ و کیفِ مشابهات و اختلافاتِ ای بیتها چاونه است .درهرحا اگر ماابق بۀا حۀددِ اسۀتاد صۀفا
برخی بیتهای منقو در تاری اب بیبی از سلجوقنام قانعی بااد معلو مۀیاۀود کۀه ایۀ منظومۀه
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هم مانند کلیلهودمن او در وزن ااهنامه بوده است و نشانههای تثییرپۀذیری از فردوسۀی در آنهۀا هۀم
دیده میاود.
اصل کتابی که امروز به نا کلیلهودمنه معروف اده متنی هندی موسو بۀه پنجۀهتنتۀره و بۀه زبۀان
سنساریت است .موضوع و محتوای ای ایر که چنانکه در گزارش فارسی آن نیز مۀیبینۀیم روایۀات
تعلیمی و تمثیلیِ سیاسی -اجتماعی است که به ایوۀ داستان در داستان و از زبان حیوانۀات نقۀل اۀده.
ای کتاب را برزوی طبیب در دورۀ انوایروان ظاهراً از روی متنی به زبان پراکریتی و نه سنسۀاریت بۀه
پهلوی ترجمه کرد و اب مقفّع نیز در حدود سا ( 144ه.ق) آن را بۀه عربۀی برگردانۀد .ترجمۀ عربۀیِ
اب مقفّع سببِ جلبِ توجّهات به کلیلهودمنه اد و ناظمانی آن را به اعر عربی درآوردند کۀه معۀروف-
تری آنها ترجم تقریباً پنج هزار بیتیِ ابان لاحقی است .مت پهلویِ ای کتۀاب در زمۀان سۀامانیان بۀه
فارسی ترجمه اد و رودکی آن را در بحر رمل به نظم کشید که فقۀط ابیۀاتی از آن بۀاقی مانۀده اسۀت.
کلیلهودمن عربی در سدۀ اشم دو بار به فارسی ترجمه و تحریر اد .یک بار در نیم اوّ ِ ای قۀرن بۀه
دستِ محمّد ب عبدالله بخاری و بار دیاۀر در فاصۀل ( 544 -531ه.ق) بۀه قلۀم ابوالمعۀالی نصۀرالله
منشی که ای مت (معروف به کلیله و دمن بهرا ااهی) مهمتۀری گۀزارش و ناۀارشِ کلیلۀه و از آیۀار

برجست نثر فارسی است .مولانا حسی واعظ کاافی در قرن نهم کلیل نصۀرالله منشۀی را بۀا نۀا انۀوار
سهیلی بازنویسی کرد (برای آگاهی کامل دربارۀ کلیلهودمنه و سرگذات تدوی  ،ترجمهها ،تحریرهۀا و
تقلیدهای آن ،ر.ک :امیدسالار443 -444 :1333؛ محجوب.)164 -11 :1335
با ایناه قانعی طوسی در منظوم کلیلهودمنه به مت ِ اسادِ نظمِ خۀویش ااۀارهای ناۀرده اسۀت بۀه
احتما ِ قریب به یقی مثخذ او همان کلیله و دمن انشای نصرالله منشۀی بۀوده زیۀرا در فاصۀل تحریۀرِ
نصرالله منشی و نظمِ قانعی ،ترجم دیاری از کلیله انجا نارفتۀه و نیۀز پۀارهای ااۀتباهاتِ منشۀی در
ترجمه به سرودههای قۀانعی هۀم راه یافتۀه اسۀت (ر.ک :محجۀوب 13 :1335،و33؛ منشۀی :1373بۀو
مقدّمه ،زیرنوی  .)13در نبودِ کلیله و دمن منظو ِ رودکی ،منظوم قانعی یاانه گزارشِ اعریِ ای مۀت
مهم به زبان فارسی است .قانعی در همان چند بیت آغازی ِ مقدّمه پ

از توحید بیدرنۀگ از عزّالۀدی

کیااوود نا میبرد (ر.ک :ص ،4ب )11و در بخشی به نا «تخلّص فۀی مۀده سۀلاان عۀالم» اعلۀا
میکند که کلیلهودمنه را در عصر او (کیااوود) به نظم درآورده است:
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امارۀ او

کنۀۀۀۀون از کلیلۀۀۀۀه اۀۀۀۀو اۀۀۀۀادمان

بۀۀۀۀه اقبۀۀۀۀا سۀۀۀۀلاان رواۀۀۀۀ روان

ز تۀۀۀۀثلیفِ آن روزگۀۀۀۀاری گذاۀۀۀۀت

4

کسۀۀۀی گِۀۀۀردِ نظۀۀۀم کلیلۀۀۀه ناشۀۀۀت

مۀۀ آن را بۀۀه خۀۀود نظۀۀم کۀۀرد چنۀۀی

کۀۀۀه هۀۀۀر لفۀۀۀظ او گشۀۀۀت درّ یمۀۀۀی

بۀۀه مۀۀ زنۀۀده اۀۀد نۀۀا اۀۀاهان داد

جهانۀۀۀۀۀدار کیخسۀۀۀۀۀرو و کیقبۀۀۀۀۀاد

جهۀۀۀان بنۀۀۀدۀ اۀۀۀاه کۀۀۀاوود بۀۀۀاد

کۀۀۀه کهتۀۀۀر نۀۀۀواز اسۀۀۀت و نیاونهۀۀۀاد

¬
کهناازسخ برفلکبردها

(صص 54و ،51ب)13 -15
زمان فرمانرواییِ عزّالدی کیااوود از سا  643تا  655ه.ق بوده است و به همۀی دلیۀل محقّقۀان
تاری ِ نظمِ کلیله و دمنه را بی ِ ای مُهۀر و مو هۀا و محتملۀاً نزدیۀک بۀه ( 655ه.ق) دانسۀتهانۀد (ر.ک:
رسولی662 :1313؛ صفا )542 :1/3 ،1371امّا چون او از ( 646 -644ه.ق) بهطۀور مسۀتقل و از (-646
 655ه.ق) به همراه برادرانش حاومت کرده است ناارنده احتما میدهد کار سۀرایشِ کلیلهودمنۀه در
دورۀ اقتدار و حامرانیِ مسۀتقلِّ او یعنۀی میۀان ( 646 -644ه.ق) انجۀا گرفتۀه بااۀد.تعداد بیتهۀای
کلیلهودمنه در مت ِ چاپیِ آن طبق امارشِ ناارنۀده  14541بیۀت و بۀیش از دو برابۀرِ رقمۀی (حۀدود
 4544بیت) است که مرحو دکتر صفا بر اسۀاد عاۀ ِ نسۀخ مۀوزۀ بریتانیۀا ( 163ه.ق) نواۀتهانۀد
(ر.ک :صفا 541 :1/،1371و .)542قانعی پ

از اتما ِ نظم کلیلۀه و دمنۀ بهۀرا اۀاهی ،در پایۀان بۀرای

تبیی ای معنی که گیتی سرای س نج است و به کسی وفا نمیکند ذیلی دربارۀ کاماۀاریهۀای اسۀاندر
و نهایتاً مرگ او و دیار اهریاران افزوده است .در ای ذیل کوتۀاهِ چهلوهفۀت بیتۀی بعضۀی روایۀاتِ
مربوط به اساندر مانند رفت او به دخم رستم 5،رویارویی با کید و گرفت حاۀیم ،جۀا و دختۀر او و
داستان اساندر و فور هندی بهاجما گزارش اده است (ر.ک :صص .)523 -517در ادامۀ ایۀ ذیۀل
وپ

از اخبار اساندر داستان «پیل و چااو» آمده است (ر.ک :صص ،531 -523ب.)231 -41

 .2بحث و بررسی

کلیلهودمن منظو ِ قانعی از نظر موضوعی (ژانر) جزوِ منظومههای تعلیمۀیِ فارسۀی اسۀت و از مثنۀوی-
های پهلوانی ،دینی -مذهبی یا تاریخی نیست که معمولاً بیشتری توجّۀه را بۀه اۀاهنامه نشۀان دادهانۀد
ولی به دلایلی چون :انتخاب بحر متقارب (وزن ااهنامه) برای سۀرایش آن ،همشۀهری بۀودن سۀراینده
با فردوسی طوسی و ،محیطِ ایرانی و ااهنامهگرایِ دربارِ سلاجق رو در قونیّه ،بسیار از اۀاهنامه تۀثییر
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پذیرفته است و ای در برجستهتری مثنویِ تعلیمیِ ادب فارسی یعنی بوستان سعدی هم آااارا و بۀه-
کرّات دیده میاود .اعتبار و ااتهارِ ویهۀ ااهنامه در تاری ادبیّات و فرهنۀگ ایۀران بهگونۀهای بۀوده و
هست که هر ایری که در بحر متقارب سروده اده است صرفِ نظر از موضوع و نوعِ ادبۀیِ آن خۀواه-
ناخواه زیر سای ااهنامه بوده است .در ای بخش انواعِ توجّهاتِ قۀانعی طوسۀی بۀه فردوسۀی را ذیۀل
هفت موضوع تقسیمبندی و بررسی میکنیم.
 .1صفات و تعابیرِ ستاینده و احترامآمیز برای فردوسی و شاهنامه

فردوسی و ااهنامه غیر از استثناهایی اندکامار همواره در تاری فرهنای و ادبیِ ایرانیان مۀورد توجّۀهِ
احترا آمیز بوده است 6.به همی دلیل و نیز ایناه قانعی همشهری فردوسۀی اسۀت و منظومۀهاش را بۀه
تقلید و تثییر از ااهنامه سروده هۀر جۀا کۀه نۀا فردوسۀی را آورده و بیتۀی از او را تضۀمی کۀرده بۀا
صفتهای ستاینده از او و حماس ملّی ایران یاد کرده است .ایۀ یادکردهۀای نیۀک گۀواهی دیاۀر بۀر
جایااه والای فردوسی و ااهنامه نزد ممدوه قانعی ،کیااوود دو  ،و جوِّ فرهناۀی دربۀار سۀلجوقیان
رو و قونیّ قرنِ هفتم است .قانعی در کلیله و دمنه نا فردوسی را با یۀازده صۀفت یۀا عنۀوان مختلۀف
آورده است که در اینجا هم آنها را با مصراع مربوط نقل میکنیم:
 .1پاکمغز« :چه خوش گفت فردوسۀی پۀاکمغۀز» (ص ،12ب)4؛  .2هواۀمند« :کۀه گفتۀه اسۀت
فردوس ۀی هواۀۀمند» (ص ،26ب 5نیۀۀز ،ر.ک :ص ،174ب)1231؛  .3هواۀۀیار« :چۀۀه خۀۀوش گفۀۀت
فردوسی هواۀیار» (ص ،17ب 36و نیۀز ،ر.ک :ص ،323ب)1154؛  .4دانۀا «بۀدان سۀان کۀه در نظۀم
اهنامه گفت /چو دانا نهان برکشید از نهفت» (ص ،13ب)74؛  .5سۀرِ راسۀتان« :ناۀه کۀ در آن نامۀ
باستان /کۀه کۀرده اسۀت نظۀم آن سۀرِ راسۀتان» (ص ،114ب)77؛  6و .7سۀرافراز و نۀامور« :سۀرافراز
فردوسی نامور» (ص ،114ب 17و نیز ،ر.ک :ص ،454ب)133؛  .1بزرگ( :به اهنامه ایۀ معنۀی آورد
یاد /بزرگی که اندر سخ داد داد» (ص ،113ب)114؛  .3نیکمرد« :ناه کۀ کۀه فردوسۀی نیۀکمۀرد»
(ص ،177ب)1375؛  .14پیشبی « :که گفته است فردوسی پۀیشبۀی » (ص ،234ب)133؛  .11پرهنۀر:
«چه خوش گفت فردوسی پرهنر» (ص ،343ب)441
ااهنامه هم با تعابیر «نام نامدار»« ،نام دل سند»« ،نام باآفری »« ،نامۀ پندمنۀد» و «نامۀ نۀامور» یۀاد
اده که مواردِ نخست و پنجم برگرفته از کاربردهای خود فردوسی است:
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چۀۀۀه خۀۀۀوش گفۀۀۀت فردوسۀۀۀی هواۀۀۀیار
(ص ،17ب)36

ناۀۀۀۀه کۀۀۀۀ کۀۀۀۀه در نامۀۀۀۀ دل سۀۀۀۀند

چۀۀۀه خۀۀۀوش گفۀۀۀت فردوسۀۀۀی هواۀۀۀمند
(ص ،174ب)1231

ناۀۀۀۀه کۀۀۀۀۀ در آن نامۀۀۀۀۀه بۀۀۀۀۀاآفری

کۀۀۀه گفتۀۀۀه اسۀۀۀت فردوسۀۀۀی پۀۀۀیش بۀۀۀی
(ص ،234ب)133

ناۀۀۀۀۀه کۀۀۀۀۀ در آن نامۀۀۀۀۀ پندمنۀۀۀۀۀد

کۀۀه گشۀۀته اسۀۀت از آن نۀۀا دانۀۀش بلنۀۀد
(ص ،323ب)1153

ببۀۀۀۀۀی کانۀۀۀۀۀدر آن نامۀۀۀۀۀ نامۀۀۀۀۀدار

چۀۀۀه خۀۀۀوش گفۀۀۀت فردوسۀۀۀی پرهنۀۀۀر
(ص ،343ب)441

 .2تضمینِ ابیات شاهنامه

قانعی به دلیلِ یاسانیِ وزن منظومهاش با ااهنامه چند بار با ذکر نا فردوسی و دو بۀار بۀیذکۀر نۀا او
ابیاتی از همشهری خویش را تضمی کرده است .چون در میۀانِ نسۀ ِ تۀاری دار و فعلۀاً اۀناختهاۀدۀ
ااهنامه تاری ِ سرایش کلیلهودمنه احتمالاً فقۀط از دسۀتنۀوی

فلۀوران

( 614ه.ق) متۀثخّرتر اسۀت

بررسیِ بود و نبودِ ای گونه بیتها در نسخهها و چاپهای اۀاهنامه و چاۀونایِ ضۀبطهای آنهۀا از
نظر مت اناسی حماس ملّی ایران مهم است .البتّه در تحقیق دربۀارۀ ایۀ بیتهۀا در کلیلهودمنۀه و هۀر
مت ِ منظو و منثورِ دیاری باید توجّه داات که عموماً دستنوی

یا دستنوی های ای متۀون چنۀد

ده یا حتّی چند صد سا بعد از زمانِ پایان گرفت ای آیار کتابت اده و مت ِ مصحّ ِ کتابهۀا هۀم کۀه
امروز در اختیار ماست بر اسادِ ای نسخهها تصحی و چاپ اۀده اسۀت .ازایۀ روی نبایۀد احتمۀا ِ
دستبردِ کاتبانِ نس ِ ای آیار را در ابیات اۀاهنامه -و هۀر اۀاعر دیاۀری کۀه بیۀت /ابیۀات او در ایۀ
کتابها هست -از نظر دور داات .قانعی ده بار پیش از آوردن بیت /ابیات فردوسی به نۀا او تصۀری
کرده و در واقع تضمی هایش آااار است:
 .1بۀۀۀه رواۀۀۀ روان و بۀۀۀه گفتۀۀۀار نغۀۀۀز

چۀۀه خۀۀوش گفۀۀت فردوسۀۀی پۀۀاک¬مغۀۀز

کۀۀۀۀمآزاری و راسۀۀۀۀتی پیشۀۀۀۀه کۀۀۀۀ

ز روز گۀۀۀۀۀذر کۀۀۀۀۀردن اندیشۀۀۀۀۀه کۀۀۀۀۀ

¬
کهناازسخ برفلکبردها

سا پنجاه و یام
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(ص ،12ب 4و)5
ای بیت در ااهنامه در مقدّم داستان رفت گیو به ترکستان آمده امّا هم محلِّ دو مصۀراع آن جابۀه-
جاست (غیر از نسخ لنیناراد  733ه.ق) و هم ضبطِ پارۀ نخستِ مصۀراع اوّ در کلیلهودمنۀه متفۀاوت
است:
ز روز گۀۀۀۀذر کۀۀۀۀردن اندیشۀۀۀۀه کۀۀۀۀ

پرسۀۀۀۀۀتیدن دادگۀۀۀۀۀر پیشۀۀۀۀۀه کۀۀۀۀۀ

¬
کهناازسخ برفلکبردها

(فردوسی 1 /413 /2 :1316و زیرنوی )14
طبۀۀق نسۀۀخهبد های چۀۀاپِ هشۀۀتجلۀۀدیِ دکتۀۀر خۀۀالقیمالۀۀق و هماارانشۀۀان در هۀی ی ۀک از
دستنوی ها به جای «پرستیدن دادگر» «کمآزاری و راستی» نیامده اسۀت .ناااۀت نسۀخههۀای سۀ -
ژوزف ،سۀۀعدلو و حااۀۀی ظفرنامۀۀه نیۀۀز ماننۀۀد دیاۀۀر نسۀۀ اسۀۀت (ر.ک :فردوسۀۀی241 :1313؛
فردوسی226 :1373؛ مستوفی ،1377ج )367 :1و مضبوطِ کلیله صورت منفردی است.
 .2تۀۀو پیمۀۀان ااسۀۀت چۀۀه داری پسۀۀند

کۀۀه گفتۀۀه اسۀۀت فردوسۀۀی هواۀۀمند

نۀۀۀدانی کۀۀۀه اۀۀۀاهان پیمۀۀۀاناۀۀۀا

سۀۀۀۀۀۀتوده نبااۀۀۀۀۀۀند در انجمۀۀۀۀۀۀ

بۀۀۀه پیمۀۀۀان ااسۀۀۀت نۀۀۀه انۀۀۀدرخوری

کۀۀۀه تخۀۀۀم کیۀۀۀانی و کۀۀۀیمنظۀۀۀری

¬
کهناازسخ برفلکبرده ا

(ص ،26ب)7 -5
دو بیتی که قانعی در پیِ هم تضمی کرده از دو جۀای مختلۀف اۀاهنامه اسۀت .بیۀت نخسۀت از
داستان رستم و اسفندیار و خاابِ رویی ت به تهمت است:
نۀۀۀۀدانی کۀۀۀۀه مۀۀۀۀردان پیمۀۀۀۀان اۀۀۀۀا

سۀۀۀۀتوده نبااۀۀۀۀد بۀۀۀۀه هۀۀۀۀر انجمۀۀۀۀ
(فردوسی)1114 /315 /5 :1316

در مصراع اوّ ضبط «ااهان» که در کلیله آمده در نسخهبد های اۀاهنامه نیسۀت و احتمالۀاً تغییۀرِ
خودِ قانعی به مناسبتِ موضوع سخ است که دربارۀ پادااهان است امّۀا وجۀه «نبااۀند در» بۀه جۀای
«نبااد به هر» در نسخهها هست (ر.ک :فردوسی /315 /5 :1316زیرنوی  .)16بیت دو از خان هفۀتم
رستم و از زبان اولاد به پیلت است و در تصحی دکتر خالقیمالق چنی آمده:
بۀۀۀه پیمۀۀۀان ااسۀۀۀت نۀۀۀه انۀۀۀدرخوری

کۀۀۀۀۀه اۀۀۀۀۀیر ژیۀۀۀۀۀان و بلنۀۀۀۀۀداختری
()511 /43 /2
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درصورتیکه قانعی آورده «تخم» در مصراع دو در نسخههای ااهنامه نیست ولی «کۀیمنظۀری» و
«ایر ژیانی» در بعضی دستنوی ها هست (ر.ک :همان /43 /2 :زیرنوی 26؛ فردوسی.)143 :1313
 .3ببۀۀۀۀی کانۀۀۀۀدر آن نامۀۀۀۀ نامۀۀۀۀدار

چۀۀه خۀۀوش گفۀۀت فردوسۀۀی هواۀۀیار

چۀۀو از کۀۀوه گیۀۀری و ننهۀۀی بۀۀه جۀۀای

سۀۀۀۀرانجا کۀۀۀۀوه اندرآیۀۀۀۀد ز پۀۀۀۀای

¬
کهناازسخ برفلکبرده ا

(ص ،17ب 36و)37
طبق جستجوی ناارنده در مآخذِ مربوط ،ای بیت در مت و نسخهبد های تصحی ِ دکتۀر خۀالقی-
مالق و چاپ مساو و مۀت ِ دو چۀاپِ ژو مۀو و دکتۀر دبیرسۀیاقی نیسۀت (ر.ک :دبیرسۀیاقی1371؛
رضایی جواهری )1336و نمیدانیم که آیا قانعی آن را در دستنویسی از ااهنامه که دااۀته و خوانۀده،
دیده یا به صورت افاهی به نا فردوسی انیده؟
 .4ناۀۀۀۀه کۀۀۀۀ در آن نامۀۀۀۀ باسۀۀۀۀتان

کۀۀه کۀۀرده اسۀۀت نظۀۀم آن سۀۀرِ راسۀۀتان

سۀۀۀۀۀۀرافراز فردوسۀۀۀۀۀۀی نۀۀۀۀۀۀامور

ز گفتۀۀۀۀۀار دانۀۀۀۀۀا نبااۀۀۀۀۀد گۀۀۀۀۀذر

ناۀۀر تۀۀا چۀۀه کۀۀاری همۀۀان بۀۀدروی

سۀۀخ هرچۀۀه گۀۀویی همۀۀان بشۀۀنوی

¬
کهناازسخ برفلکبرده ا

(ص ،114ب)73 -77
بیت از مقدّم داستان سیاوش و ضبط آن در تصحی دکتۀر خۀالقیمالۀق ( )17 /242 /2هۀم عۀی ِ
کلیلهودمنه است.
 .5ناۀۀۀه کۀۀۀ کۀۀۀه در نامۀۀۀ دل سۀۀۀند

چۀۀه خۀۀوش گفۀۀت فردوسۀۀی هواۀۀمند

چۀۀۀۀو تیۀۀۀۀغ زمانۀۀۀۀه سۀۀۀۀرت را درود

نۀۀۀۀدارد پشۀۀۀۀیمانی آن گۀۀۀۀاه سۀۀۀۀود

¬
کهناازسخ برفلکبرده ا

(ص ،174ب 1231و)1233
بیت از داستان رز ِ یازده /دوازده رخ است امّا در دستنوی های ااهنامه دو مصۀراع آن جابۀهجۀا
اده است و نویسشِ مصراع دو (در ااهنامه :مصراع اوّ ) چنی است :پشیمانی آناۀه نۀداردت سۀود
(فردوسی.)241 /16 /4 :1316
 .6ناۀۀه کۀۀ کۀۀه فردوسۀۀی نیۀۀکمۀۀرد

بۀۀه تۀۀاری اۀۀاهان چۀۀه خۀۀوش یۀاد کۀۀرد

کۀۀه گۀۀر خۀۀود گۀۀذر یۀۀابی از کۀۀار بۀۀد

بۀۀه مۀۀرگ کسۀۀی اۀۀاد بااۀۀی سۀۀزد

¬
کهناازسخ برفلکبرده ا

(ص ،177ب 1375و)1376

سا پنجاه و یام
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بیت فردوسی از داستان نوشزاد در پادااهی انوایروان است و در آغاز مصراع نخسۀت بۀه جۀای
«که گر»« ،اگر» آمده است و ضبط کلیله در نسخهبد ها نیست (ر.ک :فردوسی.)116 /152 /7 :1316
 .7ناۀۀۀه کۀۀۀ در آن نامۀۀۀه بۀۀۀاآفری

کۀۀه گفتۀۀه اسۀۀت فردوسۀۀی پۀۀیشبۀۀی

درختۀۀی کۀۀه تلۀۀ اسۀۀت او را سراۀۀت

گۀۀۀرش درنشۀۀۀانی بۀۀۀه بۀۀۀا بهشۀۀۀت

باواۀۀۀۀۀی و او را بۀۀۀۀۀه هناۀۀۀۀۀا آب

بۀۀه ب ۀی اناب ۀی ری ۀزی و نۀۀوش و نۀۀاب

سۀۀۀۀرانجا گۀۀۀۀوهر بۀۀۀۀه کۀۀۀۀار آورد

تۀۀۀۀۀو را میۀۀۀۀۀوۀ تلۀۀۀۀۀ بۀۀۀۀۀار آورد

¬
کهناازسخ برفلکبرده ا

(ص ،234ب)136 -133
در دستنوی های ااهنامه ای سه بیت فقط در نسخ قاهره ( 736ه.ق) در بخۀش یزدگۀرد سۀو
آمده است (ر.ک :فردوسی /437 /1 :1316زیرنوی  )13و چون هی یک از نسۀخههۀای معتبۀرِ دیاۀر
آنها را ندارد ،الحاقی است .در حۀدود بررسۀیهۀای ناارنۀده جُنۀگ ااۀعارِ اۀمارۀ  14147کتابخانۀ
مجل  -که تاری ِ ترقیم آن ( 635ه.ق) امّا ظاهراً در اصل تدوی ِ نیمۀ نخسۀتِ سۀدۀ هشۀتم (حۀدودِ
 734ه.ق) است -پ

از کلیله و دمن قانعی که تری منبعی است که ابیات را بۀه نۀا فردوسۀی آورده

(ر.ک :جنگ ااعار ،برگ  3ب) .بعد از آن در منظوم دفتۀر دلاشۀا (سۀرودۀ  724ه.ق) هۀر سۀه بیۀت
بدون ذکرِ نا فردوسی دیده مۀیاۀود (ر.ک :صۀاحب اۀباناارهای .)333 :1313ایۀ بیتهۀا در مۀت ِ
مفصّلترِ هجونام منسوب به فردوسۀی در مقدّمۀ اۀاهنام نسۀخ توپقاپوسۀرای ( 731ه.ق) و قۀاهره
( 741ه.ق) هم هست (ر.ک :خایبی )31 :1335و ای هجونامه مثخذ و سۀببِ اصۀلیِ اۀهرت و رواجِ
بیتها به نا فردوسی بوده است.
با توجّه با تاری نظم کلیلهودمن قانعی فعلاً ای منظومه قدیمیتری منبعِ انتسابِ سۀه بیۀتِ مۀذکور
به فردوسی است و ای نشان میدهد که در اواخر قرن اشم یا اوایل و میانههای سدۀ هفتم بیتهۀا بۀه
نا فردوسی تداو دااته است و ااید قانعی پیش از سا ( 617ه.ق) که ساک خراسان بۀوده آنهۀا را
در زادگاه فردوسی و نسخهای از ااهنامه دیده و یا به نا فردوسی انیده بااد .در هر صورت طوسۀی
بودن قانعی و آوردن بیتها به نا فردوسی نات بسیار مهمّی در سابق انتسابِ آنها به ااهنامه است.
دربارۀ ضبطِ سه بیت در کلیله و دمن قانعی هم باید یادآور اد که نااات مصۀراع اوّ ِ بیۀتِ دو و
صورتهای «نوش و ناب» و «تو را» در مصراعهای دو ِ بیت دو و سو در مآخذی که ای بیتهۀا را

جستارهای نوی ادبی (ادبیات و علو انسانی سابق)
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آوردهاند و ناارنده دیده است نیامده و منحصر به تضمی قانعی است .صورتِ مصحّ ِ ایۀ سۀه بیۀت
بر اسادِ ضبطهای آن در تحریرهای هجونامه و منابع دیار چنی است:
درختۀۀی کۀۀه تلۀۀ آمۀۀد او را سراۀۀت

گۀۀۀرش درنشۀۀۀانی بۀۀۀه بۀۀۀا بهشۀۀۀت

وراز جۀۀۀوی خلۀۀۀدش بۀۀۀه هناۀۀۀا آب

بۀۀه ب ۀی اناب ۀی ری ۀزی و نۀۀوش و نۀۀاب

سۀۀۀۀرانجا گۀۀۀۀوهر بۀۀۀۀه کۀۀۀۀار آورد

همۀۀۀۀۀان میۀۀۀۀۀوۀ تلۀۀۀۀۀ بۀۀۀۀۀار آورد

¬
کهناازسخ برفلکبرده ا

با ایناه ای سه بیت به لحا مت اناسی از فردوسی نیست ،به نا او مشۀهور اۀده و بسۀیار مۀورد
توجّهِ گویندگانِ پ

از فردوسی قرار گرفته است بهطوری که باید آن را یای از پرتقلیۀدتری قاعۀاتِ

اعری در تاری ادب فارسی دانست .که تری نظیرۀ ای ابیات در آیارِ بعۀد از اۀاهنامه در فرامرزنامۀ
بۀۀزرگ (احتمال ۀاً سۀۀرودۀ  434 -417ه.ق) اسۀۀت (ر.ک :فرامرزنام ۀ بۀۀزرگ :1334ص ،113ب-1553
 )1562و از اینجا میتوان احتما داد که ااید ای سه بیت حتّی در قرن پۀنجم نیۀز بۀه نۀوعی متۀداو
بوده است (برای آگاهی کامل دربارۀ مآخذ ،ضۀبطها و تقلیۀدهای ایۀ سۀه بیۀت ،ر.ک :آیۀدنلو:1335
.)123 -147
 .1ناۀۀۀۀه کۀۀۀۀ در آن نامۀۀۀۀ پندمنۀۀۀۀد

کۀۀه گشۀۀته اسۀۀت از نۀۀا دانۀۀش بلنۀۀد

بۀۀۀۀه گفتۀۀۀۀار فردوسۀۀۀۀی هواۀۀۀۀیار

کۀۀه نۀۀارد چۀۀون او گۀۀردش روزگۀۀار

اگۀۀۀۀر بردبۀۀۀۀاری ز حۀۀۀۀد باۀۀۀۀذرد

بۀۀۀدآیی گمۀۀۀانی بۀۀۀه سسۀۀۀتی بۀۀۀرد

¬
کهناازسخ برفلکبرده ا

(ص ،323ب)1155 -1153
بیت در پادااهی اورمزد ااپور است امّا در مصۀراع دو ضۀبط اغلۀب نسۀ بۀه جۀای «بۀدآیی »،
«دلۀۀاور» اسۀۀت و فقۀۀط در چنۀۀد دسۀۀتنۀۀوی

«د او» آمۀۀده (ر.ک :فردوسۀۀی 54 /251 /6 :1316و

زیرنوی .)21
 .3ببۀۀۀۀی کانۀۀۀۀدر آن نامۀۀۀۀ نۀۀۀۀامور

چۀۀه خۀۀوش گفۀۀت فردوسۀۀی پرهنۀۀر

چۀۀۀو تیۀۀۀره اۀۀۀود مۀۀۀرد را روزگۀۀۀار

همۀۀۀه آن کنۀۀۀد کۀۀۀش نیایۀۀۀد بۀۀۀه کۀۀۀار

¬
کهناازسخ برفلکبرده ا

(صص 343و ،354ب 441و)442
ای بیت در مت و نسخهبد های چاپ دکتر خۀالقیمالۀق و مسۀاو و مۀت تصۀحی ژو مۀو و
چاپ دکتر دبیرسیاقی نیامده و با ایناه جنب مثلی یافته (ر.ک :دهخۀدا ،1316ج )631 :2نۀه از فردوسۀی

است و نه چنانکه نواتهاند (ر.ک :ذوالفقاری ،1313ج )732 :1از سۀعدی .ناارنۀده آن را در برزونامۀ
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که (از سدۀ هشتم) و نیز بدون ذکر نۀا گوینۀده در تۀاری جهاناشۀای جۀوینی (تۀثلیفِ  651ه.ق)،
اخلاقالااراف عبید (قرن هشتم) و اهنشاهنام احمد تبریزی (سرودۀ  731 -734ه.ق) دیده اسۀت (بۀه
ترتیۀۀب ،ر.ک :کوسۀۀج :1317ص ،143ب2161؛ جۀۀوینی ،1311ج74 :2؛ عبیۀۀد زاکۀۀانی243 :133؛
تبریزی :1337ص ،141ب.)14735
 .14چۀۀه خۀۀوش گفۀۀت فردوسۀۀی نۀۀامور

کۀۀۀۀه رواۀۀۀۀ روان بۀۀۀۀود و بیدارسۀۀۀۀر

چۀۀو ایۀۀ کۀۀار آن جویۀۀد آن کۀۀار ایۀۀ

بۀۀۀۀه زودی پرآاۀۀۀۀوب گۀۀۀۀردد زمۀۀۀۀی
(صص 454و ،451ب 1133و)1134

بیت از پایان پادااهی ضحّاک و پ

از به بند کشیده اۀدن اوسۀت .ضۀبط مصۀراع دو «سراسۀر

پرآاوب گردد زمی » است و مضبوط کلیله در نسخهبد ها نیست.
قانعی یک بار هم بیتی از ااهنامه را بدون ذکر نا فردوسی تضمی کرده است:
بۀۀۀۀرآورد گیتۀۀۀۀی نهۀۀۀۀان از نهفۀۀۀۀت

در آن بسۀۀتای بۀۀا وی ایۀۀ بیۀۀت گفۀۀت

کۀۀه گۀۀر بۀۀار خۀۀار اسۀۀت خۀۀود کِشۀۀتهای

وگۀۀۀر پرنیۀۀۀان اسۀۀۀت خۀۀۀود رِاۀۀۀتهای

¬
کهناازسخ برفلکبرده ا

(ص ،15ب 265و)266
ای بیت در ااهنامه پ

از کشته ادن سلم به دست منوچهر آمده و ضبط آغۀاز مصۀراع نخسۀت

«گۀۀرش» اسۀۀت و در نسۀۀخههۀۀا فقۀۀط «اگۀۀر» دیۀۀده مۀۀیاۀۀود (ر.ک :فردوسۀۀی 333 /151 /1 :1316و
زیرنوی .)11
قانعی بار دیار بدون آوردن نا فردوسی و تنها با ذکر صفت «دانندهمرد» بیتی را تضۀمی کۀرده کۀه
در بعضی نس ااهنامه در دو جا آمده و به همی دلیل در اماری از چاپها (مثلاً دکتر دبیرسۀیاقی) و
منابعِ دیاۀر (بۀرای نمونۀه ،ر.ک :ذوالفقۀاری ،1313ج )1314 :2بۀه فردوسۀی نسۀبت داده اۀده امّۀا از
ملحقات ااهنامه است:
ناۀۀر تۀۀا چۀۀه خۀۀوش گفۀۀت داننۀۀدهمۀۀرد

که از نظم خۀویش ایۀ سۀخ یۀاد کۀرد

قضۀۀا چۀۀون ز گۀۀردون فروکۀۀرد سۀۀر

همۀۀۀه زیرکۀۀۀان کۀۀۀور گشۀۀۀتند و کۀۀۀر

¬
کهناازسخ برفلکبرده ا

(ص ،21ب 64و)65
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بیت مذکور یک بۀار در نسۀخ لیۀدن ( 144ه.ق) در داسۀتان رسۀتم و سۀهراب (هناۀا گفتاۀوی
سهراب با هجیر) به ای صورت آمده:
قضۀۀا چۀۀون ز گۀۀردون فروهشۀۀت پۀۀر

همۀۀۀۀه زیرکۀۀۀۀان کۀۀۀۀور گشۀۀۀۀتند و کۀۀۀۀر

(فردوسی /161 /2 :1316زیرنوی )13
دستنوی

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

فرزندش را از جاماست و اختربینان میپرسد ،آن را با ای ضبط آورده است:
قضۀۀۀا چۀۀۀون ز گۀۀۀردن فۀۀۀرو کۀۀۀرد سۀۀۀر

همۀۀۀه عاقلۀۀۀان کۀۀۀۀور گشۀۀۀتند و کۀۀۀۀر

(همان /231 /5 :زیرنوی )1
چنانکه ملاحظه میاود ضبط مصراع اوّ ِ بیۀت در کلیلۀه ماۀابقِ ناااۀت نسۀخ قۀاهره ( )736و
مصراع دو مانندِ نویسشِ نسخ لیدن ( )144است و گویی صورتی که قانعی دیده یۀا اۀنیده از تلفیۀقِ
دو ضبطِ ای بیت ساخته اده است .احتمالاً قانعی در سۀدههۀای اشۀم و هفۀتم ایۀ بیۀت را بۀه نۀا
فردوسی نخوانده یا نشنیده بوده است کۀه بۀرای گوینۀدۀ آن از وصۀف «داننۀدهمۀرد» اسۀتفاده کۀرده و
همچون موارد دیار نا فردوسی را نیاورده است.
 .3آوردن عین مصراعهای شاهنامه یا با تغییرات اندک بدون ذکر نام فردوسی
قانعی در مواردی عی مصراعهای ااهنامه یا تقریباً عی آنها را با تغییری بسیار جزئی و بۀدون آوردن
نا فردوسی نقل کرده است .ای نوع تثیّر در هم منظومههای پیروِ ااهنامه دیۀده مۀیاۀود و نااۀی از
ان

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

 .1قۀۀانعی :سۀۀرش سۀۀبز بۀۀاد و دلۀۀش اۀۀادمان

سۀۀۀۀ اهش جهۀۀۀۀانایر و بخۀۀۀۀتش جۀۀۀۀوان
(ص ،13ب)25

فردوسی :سۀرش سۀبز بۀاد و دلۀش پۀر ز داد

جهۀۀۀۀۀان بۀۀۀۀۀیسۀۀۀۀۀر و افسۀۀۀۀۀر او مبۀۀۀۀۀاد
(فردوسی)23 /444 /2 :1333

 .2قۀۀۀانعی :د بنۀۀۀدگانش بۀۀۀدو اۀۀۀاد بۀۀۀاد

همیشۀۀۀۀه بۀۀۀۀر و بۀۀۀۀۀومش آبۀۀۀۀاد بۀۀۀۀۀاد
(ص ،34ب)34

فردوسۀۀی :کۀۀه مازنۀۀدران اۀۀاه را یۀۀاد بۀۀاد

همیشۀۀۀۀه بۀۀۀۀر و بۀۀۀۀۀومش آبۀۀۀۀاد بۀۀۀۀۀاد
()25 /244 /1

سا پنجاه و یام

قانعی طوسی مقلّدِ کمتراناختهادۀ فردوسی

 .3قۀۀانعی :ز مۀۀرد سۀۀبکروه بااۀۀد کسۀۀی
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کۀۀۀۀه بهۀۀۀۀۀره نۀۀۀۀۀدارد ز دانۀۀۀۀۀش بسۀۀۀۀۀی
(ص ،31ب)13

فردوسی :وگۀر مۀ بۀرفتم بۀه گفۀت کسۀی

کۀۀۀۀه بهۀۀۀۀره نبۀۀۀۀودش ز دانۀۀۀۀش بسۀۀۀۀی
()1246 /17 /2

 .4قۀۀۀانعی :بۀۀۀود لشۀۀۀارافروز گسۀۀۀتردهگۀۀۀا

سۀۀۀۀۀر ژنۀۀۀۀۀده پیۀۀۀۀۀل انۀۀۀۀۀدرآرد بۀۀۀۀۀه دا
(ص ،46ب)4

فردوسۀۀی :تۀۀو دانۀۀی کۀۀه آن تۀۀابداده کمنۀۀد

سۀۀۀۀر زنۀۀۀۀده پیۀۀۀۀل انۀۀۀۀدرآرد بۀۀۀۀه بنۀۀۀۀد
()441 /152 /2

 .5قۀۀۀانعی :بۀۀۀه دوران آن اۀۀۀهریار بۀۀۀزرگ

بۀۀۀه آبشۀۀۀخور آمۀۀۀدهمی مۀۀۀیش و گۀۀۀرگ
(ص ،51ب)1

فردوسۀۀی :جهانۀۀدار محمۀۀود اۀۀاه بۀۀزرگ

بۀۀۀه آبشۀۀۀخور آردهمۀۀۀی مۀۀۀیش و گۀۀۀرگ
()112 /1 /1

 .6قۀۀانعی :معۀۀانی ناۀۀردد زبۀۀان دیاۀۀر اسۀۀت

درسۀۀت ایۀۀ سۀۀخ گفۀۀت پیغمبۀۀر اسۀۀت
(ص ،52ب)25

فردوسی :که مۀ اارسۀتانم علّۀیم در اسۀت

درسۀۀت ایۀۀ سۀۀخ گفۀۀت پیغۀۀامبر اسۀۀت
()36 /5 /1

 .7قۀۀانعی :بۀۀر ای ۀ بۀۀا تۀۀو امۀۀروز پیمۀۀان کۀۀنم

روان را بۀۀۀۀۀه مهۀۀۀۀۀرش گروگۀۀۀۀۀان کۀۀۀۀۀنم
(ص ،55ب)14

فردوسۀۀی :اگۀۀر کۀۀم کنۀۀی جۀۀاه فرمۀۀان کۀۀنم

بۀۀۀۀۀه پیمۀۀۀۀۀان روان را گروگۀۀۀۀۀان کۀۀۀۀۀنم
()116 /5 /2

 .1قۀۀۀانعی :مۀۀۀرا خاکسۀۀۀار دو گیتۀۀۀی ماۀۀۀ

کۀۀۀه دولۀۀۀت جۀۀۀوان اسۀۀۀت و گیتۀۀۀی کهۀۀۀ
(ص ،55ب)13

فردوسۀۀی :مۀۀرا خاکسۀۀار دو گیتۀۀی ماۀۀ

از ایۀۀۀۀ مهربۀۀۀۀان مۀۀۀۀا بشۀۀۀۀنو سۀۀۀۀخ
()171 /142 /2

 .3قۀۀۀانعی :مینۀۀۀدیش و غۀۀۀم را ز د دور دار

بۀۀۀۀۀه اۀۀۀۀۀادی د دیۀۀۀۀۀو رنجۀۀۀۀۀور دار
(ص ،64ب)256
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فردوسی :سخ های نۀاخوش ز مۀ دور دار

امارۀ او

بۀۀۀۀۀۀه بۀۀۀۀۀۀدها د دیۀۀۀۀۀۀو رنجۀۀۀۀۀۀور دار
()414 /151 /2

 .14قۀۀانعی :بۀۀدو گفۀۀت برگۀۀرد و بۀۀا او باۀۀوی

کۀۀه گۀۀر سۀۀر بۀۀه گِۀۀل داری آنجۀۀا مشۀۀوی
(ص ،64ب)261

فردوسی :که گر سر به گل داری اکنون مشوی

یاۀۀۀۀی تیۀۀۀۀز کۀۀۀۀ مغۀۀۀۀز و بنمۀۀۀۀای روی
()51 /241 /1

 .11قانعی :تو رنجی و دیاۀر کسۀی بۀر خۀورد

بۀۀۀۀه خۀۀۀۀاکی کۀۀۀۀه در وی روی نناۀۀۀۀرد
(ص ،74ب)56

فردوسی :تو رنجی و آسان دگر ک

خۀورد

سۀۀۀۀوی خۀۀۀۀاک و تۀۀۀۀابوت تۀۀۀۀو نناۀۀۀۀرد
()6 /423 /1

 .12قۀۀانعی :اۀۀود عمۀۀر در جسۀۀتجو اسۀۀ ری

بۀۀۀۀۀۀه دیۀۀۀۀۀۀوانای مانۀۀۀۀۀۀد ایۀۀۀۀۀۀ داوری
(ص ،75ب)36

فردوسی :چو چشۀمه بۀرِ ژرف دریۀا بۀری

بۀۀۀۀۀۀه دیۀۀۀۀۀۀوانای مانۀۀۀۀۀۀد ایۀۀۀۀۀۀ داوری
()1436 /573 /1

 .13قۀۀانعی :بخۀۀور هرچۀۀه داری فزونۀۀی بۀۀده

بۀۀۀۀبخش و بۀۀۀۀر ابۀۀۀۀرو مۀۀۀۀیفا گۀۀۀۀره
(ص ،11ب)53

فردوسۀۀی :بخۀۀور هرچۀۀه داری فزونۀۀی بۀۀده

تۀۀۀۀو رنجیۀۀۀۀدهای بهۀۀۀۀر داۀۀۀۀم منۀۀۀۀه
()14 /1473 /2

 .14قۀۀانعی :هۀۀوی آناۀۀه بااۀۀند مولۀۀع بۀۀه زن

کۀۀۀۀۀه هرگۀۀۀۀۀز نبااۀۀۀۀۀد زنۀۀۀۀۀی رایزن
(ص ،121ب)225

فردوسۀۀی :بۀۀه کۀۀاری ما ۀ نیۀۀز فرمۀۀان زن

کۀۀۀۀۀۀه هرگۀۀۀۀۀۀز نبینۀۀۀۀۀۀی زنۀۀۀۀۀۀی رایزن
()44 /136 /2

 .15قۀۀانعی :بۀۀدان قۀدّ و بالۀۀا و آن یۀۀا و اۀۀاخ

تۀۀۀۀۀنش گنجۀۀۀۀۀد انۀۀۀۀۀدر جهۀۀۀۀۀان فۀۀۀۀۀراخ
7

(ص ،146ب)741

سا پنجاه و یام

قانعی طوسی مقلّدِ کمتراناختهادۀ فردوسی
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قانعی در هر دو مصراعِ ای بیت به بیتی از داستان رسۀتم و سۀهراب دربۀارۀ سۀهراب نظۀر دااۀته
است:
کجۀۀۀۀا گنجۀۀۀۀد انۀۀۀۀدر جهۀۀۀۀان فۀۀۀۀراخ

بۀۀۀدان فۀۀۀرّ و آن بُۀۀۀرز و آن یۀۀۀا و اۀۀۀاخ
()346 /231 /1

 .16قۀۀانعی :کنۀۀد مۀۀر خردمنۀۀد را خیۀۀرهسۀۀر

کۀۀۀۀ

از چۀۀۀۀرخ گۀۀۀۀردان نیابۀۀۀۀد گۀۀۀۀذر
(ص ،157ب)333

فردوسۀۀی :جهانۀۀدار اگۀۀر مۀۀر گۀۀردد ب ۀۀر

بۀۀۀر ایۀۀۀ چۀۀۀرخ گۀۀۀردان نیابۀۀۀد گۀۀۀذر
()757 /332 /1

 .17قانعی :حیات تۀو اکنۀون بقۀای مۀ اسۀت

خۀۀۀرد زیۀۀۀ سۀۀۀخ رهنمۀۀۀای مۀۀۀ اسۀۀۀت
(ص ،215ب)617

فردوسی :چنان دان که یزدان گوای م اسۀت

خۀۀۀرد زیۀۀۀ سۀۀۀخ رهنمۀۀۀای مۀۀۀ اسۀۀۀت
()473 /153 /2

 .11قانعی :زمانه چو بۀا کۀ

وفۀایی ندااۀت

چنۀۀۀۀان کۀۀۀۀو گۀۀۀۀزارد ببایۀۀۀۀد گذااۀۀۀۀت
1

(ص ،353ب)4
فردوسۀۀی :زمانۀۀه نبشۀۀته دگرگونۀۀه دااۀۀت

چنۀۀۀۀان کۀۀۀۀو گۀۀۀۀذارد ببایۀۀۀۀد گذااۀۀۀۀت
()566 /213 /1

 .13قۀۀانعی :کۀۀه ماننۀۀد او کۀۀم بۀۀود بۀۀر زمۀۀی

جهۀۀۀۀان را بۀۀۀۀه چشۀۀۀۀم بزرگۀۀۀۀی مبۀۀۀۀی
(ص ،417ب)431

فردوسۀۀی :باویۀۀد تۀۀو را زادفۀۀرّخ همۀۀی

جهۀۀۀۀان را بۀۀۀۀه چشۀۀۀۀم جۀۀۀۀوانی مبۀۀۀۀی
()341 /1453 /2

 .24قانعی :چۀو سۀوگند اۀد بۀر زبۀانم پدیۀد

سۀۀۀۀۀۀر گوسۀۀۀۀۀۀفندی نیۀۀۀۀۀۀار بریۀۀۀۀۀۀد
(ص ،424ب)434

فردوسۀۀی :در دارد و نقۀۀل و نۀۀار و نبیۀۀد

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

امارۀ او

یاۀۀۀۀی بۀۀۀۀاد سۀۀۀۀرد از جاۀۀۀۀر برکشۀۀۀۀید
(ص ،441ب)152

فردوسی :چو پیغا گرگی به رستم رسۀید

یاۀۀۀۀی بۀۀۀۀاد سۀۀۀۀرد از جاۀۀۀۀر برکشۀۀۀۀید
()142 /674 /1

 .22قۀۀانعی :چۀۀو زا آن خرامیۀۀدن او بدیۀۀد

بۀۀۀۀهکۀۀۀۀردار آتۀۀۀۀش دلۀۀۀۀش بردمیۀۀۀۀد
(ص ،454ب)112

فردوسی :فرسۀتاده نزدیۀک دسۀتان رسۀید

بۀۀۀۀهکۀۀۀۀردار آتۀۀۀۀش دلۀۀۀۀش بردمیۀۀۀۀد
()314 /174 /1

 .23قانعی :همۀان ناقۀه کۀز تۀک نمانۀد ز بۀاد

توگۀۀۀۀۀویی خۀۀۀۀۀود از بۀۀۀۀۀاد دارد نۀۀۀۀۀهاد
(ص ،466ب)267

فردوسی :یای کۀوه زیۀرش بۀهکۀردار بۀاد

توگۀۀۀۀۀویی کۀۀۀۀۀه از ابۀۀۀۀۀر دارد نۀۀۀۀۀهاد
()2534 /613 /1

 .24قانعی :که هست ای زنی چون مهِ آسۀمان

دو گیسۀۀۀۀو کمنۀۀۀۀۀد و دو ابۀۀۀۀرو کمۀۀۀۀۀان
(ص ،476ب)467

فردوسی :دو ابرو کمان و دو گیسۀو کمنۀد

بۀۀۀۀه بالۀۀۀۀا بۀۀۀۀهکۀۀۀۀردار سۀۀۀۀرو بلنۀۀۀۀد
()53 /263 /1

 .25قۀۀانعی :ملۀۀک را نبایۀۀد بۀۀدی غۀۀم فۀۀزود

کنۀۀۀۀون رفۀۀۀۀت و آن بۀۀۀۀودنی کۀۀۀۀار بۀۀۀۀود
(ص ،477ب)433

فردوسی :از ای زاری و سوگواری چه سۀود

چنۀۀۀی رفۀۀۀت و ایۀۀۀ بۀۀۀودنی کۀۀۀار بۀۀۀود
()3273 /754 /2

 .26قانعی :سرت خیره گۀردد دلۀت پۀر ز دود

پشۀۀۀۀۀیمانی آناۀۀۀۀۀه نۀۀۀۀۀداردت سۀۀۀۀۀود
(ص ،431ب)11

فردوسۀۀی :پیشۀۀمانی آناۀۀه نۀۀداردت سۀۀود

کۀۀۀۀۀه تیۀۀۀۀۀغ زمانۀۀۀۀۀه سۀۀۀۀۀرت را درود
()241 /633 /1

سا پنجاه و یام

قانعی طوسی مقلّدِ کمتراناختهادۀ فردوسی

 .27قۀۀانعی :از ایشۀۀان همۀۀه کۀۀا د یافتنۀۀد
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چۀۀۀۀۀو در بنۀۀۀۀۀدگی تیۀۀۀۀۀز بشۀۀۀۀۀتافتند
(ص ،527ب)156

فردوسۀۀی :ز پۀۀیش نیاگۀۀان مۀۀ یۀۀافتی

چۀۀۀۀۀو در بنۀۀۀۀۀدگی تیۀۀۀۀۀز بشۀۀۀۀۀتافتی
()247 /527 /2

 .4تأثّر از مصراعها و بیتهای شاهنامه و سرودن مشابه آنها

قانعی چندی بار ابیات یا مصراعهایی مشابهِ سۀخ فردوسۀی در اۀاهنامه سۀروده کۀه محتملۀاً بۀاز از
تقلیدهای ناخودآگاه او از حماس ملّی ایران اسۀت .جالۀب ایناۀه ایۀ گونۀه تۀثیّر از همۀان بیۀت دو ِ
منظوم کلیلهودمنه دیده میاود.
 .1قۀۀانعی :خداونۀۀد کیۀۀوان و گۀۀردان سۀۀ هر

فروزنۀۀۀۀۀۀدۀ پیاۀۀۀۀۀۀر مۀۀۀۀۀۀاه و مهۀۀۀۀۀۀر
(ص ،3ب)2

فردوسی :خداونۀد گیهۀان و گۀردان سۀ هر

فروزنۀۀۀۀۀۀدۀ مۀۀۀۀۀۀاه و ناهیۀۀۀۀۀۀد و مهۀۀۀۀۀۀر
()3 /1 /1

 .2قۀۀانعی :سۀۀ هر و زمۀۀی و زمۀۀان آفریۀۀد

جهۀۀۀۀۀان و ماۀۀۀۀۀی و ماۀۀۀۀۀان آفریۀۀۀۀۀد
(ص ،7ب)7

فردوسۀۀی :جهۀۀان و ماۀۀان و زمۀۀان آفریۀۀد

پۀۀۀۀۀی مۀۀۀۀۀور و کۀۀۀۀۀوه گۀۀۀۀۀران آفریۀۀۀۀۀد
()117 /433 /1

 .3قۀۀانعی :چۀۀه نیاۀۀو بۀۀود در میۀۀان مهۀۀان

وفۀۀۀۀۀۀۀۀاداری از اۀۀۀۀۀۀۀۀهریار جۀۀۀۀۀۀۀۀوان
(ص ،14ب)1

فردوسۀۀی :چۀۀه نیاۀۀوتر از نۀرّه اۀۀیر ژیۀۀان

بۀۀۀه پۀۀۀیش پۀۀۀدر بۀۀۀر کمۀۀۀر بۀۀۀر میۀۀۀان
()37 /136 /2

 .4قۀۀۀانعی :هنۀۀۀر گۀۀۀوهر اۀۀۀهریاران بۀۀۀود

هنۀۀۀۀۀۀر افسۀۀۀۀۀۀر تاجۀۀۀۀۀۀداران بۀۀۀۀۀۀود
(ص ،21ب)6

فردوسۀۀی :خۀۀرد افسۀۀر اۀۀهریاران بۀۀود

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

امارۀ او

بۀۀه یۀۀک دسۀۀت بۀۀاد و بۀۀه یۀۀک دسۀۀت آب
(ص ،47ب)3

فردوسۀۀی :پۀۀ ِ پشتشۀۀان زا بۀۀا کیقبۀۀاد

بۀۀه یۀۀک دسۀۀت آتۀۀش بۀۀه یۀۀک دسۀۀت بۀۀاد
()11 /131 /1

 .6قانعی :چه بادی کۀه بااۀد بۀه پیاۀار تیۀز

چۀۀۀۀه آبۀۀۀۀی کۀۀۀۀه پیۀۀۀۀدا کنۀۀۀۀد رسۀۀۀۀتخیز
(د ،47ب)4

فردوسی :به زخم اندرون تیغ اد ریز ریۀز

چۀۀۀه زخمۀۀۀی کۀۀۀه پیۀۀۀدا کنۀۀۀد رسۀۀۀتخیز
()672 /217 /1

 .7قانعی :چو طغۀرا بۀه گیتۀی سۀواری نبۀود

چۀۀۀۀو الۀۀۀۀب ارسۀۀۀۀلان نامۀۀۀۀداری نبۀۀۀۀود
(ص ،47ب)13

فردوسی :چو رستم سواری به گیتۀی نبۀود

نۀۀۀۀه گۀۀۀۀوش خردمنۀۀۀۀد هرگۀۀۀۀز اۀۀۀۀنود
()447 /1433 /2

 .1قۀۀانعی :بۀۀه جۀۀایی کۀۀه راز آاۀۀاارا اۀۀود

تۀۀۀ مۀۀۀو چۀۀۀون سۀۀۀنگ خۀۀۀارا اۀۀۀود
(ص ،141ب)744

فردوسۀۀی :نهۀۀان بتّۀۀر از آاۀۀاارا اۀۀود

د ااهشۀۀۀۀۀان سۀۀۀۀۀنگ خۀۀۀۀۀارا اۀۀۀۀۀود
()142 /1415 /2

 .3قۀۀانعی :اساسۀۀی برآمۀۀد بلنۀۀد از سۀۀخ

کۀۀۀۀه از بۀۀۀۀاد و بۀۀۀۀاران ناۀۀۀۀردد کهۀۀۀۀ

نۀۀۀه معمۀۀۀار بایسۀۀۀت و نۀۀۀه کۀۀۀارگر

نۀۀه خشۀۀت و نۀۀه سۀۀنگ و نۀۀه سۀۀیم و نۀۀه زر

بناهۀۀۀۀۀای محاۀۀۀۀۀم در آیۀۀۀۀۀد ز پۀۀۀۀۀای

بۀۀۀدی نۀۀۀا سۀۀۀلاان بمانۀۀۀد بۀۀۀه جۀۀۀای
(صص 531و ،532ب)245 -243

فردوسۀۀی :بناهۀۀای آبۀۀاد گۀۀردد خۀۀراب

ز بۀۀۀۀۀۀۀۀاران و از تۀۀۀۀۀۀۀۀابش آفتۀۀۀۀۀۀۀۀاب

پۀۀۀۀی افانۀۀۀۀد از نظۀۀۀۀم کۀۀۀۀاخی بلنۀۀۀۀد

کۀۀۀۀه از بۀۀۀۀاد و بۀۀۀۀاران نیابۀۀۀۀد گزنۀۀۀۀد
( 66 /733 /2و)67
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 .5تعابیر ،کنایات و تصاویر شاهنامهای

در منظوم قانعی تعابیر ،کنایات و تصویرهایی به کار رفته که یا نخستی محلِّ کاربرد آنهۀا در اۀاهنامه
است و یا رواج آن تعبیر و تصویر در زبان فارسی احتمالاً به دلیلِ استعما در بیان فردوسی بوده اسۀت
و به همی سبب میتوان آنها را کنایات و تصاویرِ ااهنامهایِ زبۀان فارسۀی نامیۀد و کاربرداۀان را در
هر متنی که پ

از فردوسی پدید آمده بااد بهویهه در منظومههۀای سۀرودهاۀده بۀه بحۀر متقۀارب از

نشانههای تثییر ااهنامه دانست .نمونههایی از ای نوع تعابیر را در کلیله به ترتیبِ الفبایی میآوریم:
 .1از یک پوست بودن با کسی:
دلۀۀۀش کۀۀۀرد گسۀۀۀتاخی از دوسۀۀۀتی

تۀۀۀۀوگفتی کۀۀۀۀه بۀۀۀۀا او ز یۀۀۀۀک پوسۀۀۀۀتی

(ص ،343ب)336
ای کنایه به معنای «با کسی یار و یکد و نزدیک بودن» در ااهنامه به صۀورتِ کهۀ تۀرِ «از هۀم
پوست بودن با کسی» به کار رفته .برای نمونه:
بۀۀه اۀۀهر یاۀۀی مهربۀۀان دوسۀۀت بۀۀود

کۀۀه بۀۀا مۀۀ تۀۀوگفتی ز هۀۀم¬پوسۀۀت بۀۀود

()144 /7 /1
در بعضی نسخهها و چاپها ای ترکیب به صورتی که در کلیلهودمن قۀانعی آمۀده یعنۀی «از یۀک
پوست بودن با کسی» ساده اده است (ر.ک :برای اواهدِ چاپ مسۀاو ،ر.ک :رواقۀی ،1334ج124 :1
و.)121
 .2چاات خوردن بر کسی پیش از اا خوردن آن ک
از ایۀۀ پۀۀیش کۀۀو اۀۀا بۀۀر تۀۀو خۀۀورد

بر او

بۀۀر او چااۀۀت خۀۀور گۀۀر تۀۀو داری خۀۀرد

(ص ،144ب)674

ای کنایه یعنی «پیشی گرفت در انجا دادن کار و مهلت ندادن به دیاری» و ،چون در مت کلیلۀه و
دمن نصرالله منشی هم آمده به احتما فراوان از آنجا به منظوم قۀانعی راه یافتۀه اسۀت «پۀیش از آناۀه
خصم فرصت چاات بیابد برای او اامی گواران سازد» (منشۀی )35 :1373ولۀی بۀا توجّۀه بۀه ایناۀه
ظاهراً قدیمیتری ااهدِ کاربردِ آن در متونِ موجۀودِ فارسۀی بیتۀی از اۀاهنامه اسۀت آن را از کنایۀات
ااهنامهای به امار میآوریم:
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تو گر چااۀت را دسۀت یۀازی بۀه جۀا

امارۀ او

وگرنۀۀۀه خورنۀۀۀد ای پسۀۀۀر بۀۀۀر تۀۀۀو اۀۀۀا

()443 /67 /1
مرحو استاد مینوی در توضیحات کلیله دربارۀ ای کنایه نواتهاند «در عربی نیۀز مسۀتعمل اسۀت و

محتمل است که از آن زبان به فارسی منتقل اده بااد» (همۀان ،35 :زیرنۀوی  )12امّۀا چۀون در غۀرر
یعالبی نیز دقیقاً در جایی که بیت مذکور از ااهنامه آمده (گفتاوی فریدون و ایرج دربۀارۀ نامۀ سۀلم و
تور) ای تعبیر از زبان فریدون به ایرج به کار رفته است «تتغذّی بهما قبل انیتعیّشا بۀک» (یعۀالبی:1344
 )45میتوان احتما داد که ای کنایه در مثخذ مشترک ااهنامه و غرر یعنی ااهنام ابومنصۀوری بۀوده
و از آنجا در هر دو مت وارد اده است .بر ای اساد نامحتمل نیست که پیشین کاربرد آن بۀه واسۀا
منبع /منابعِ پهلویِ ااهنام ابومنصوری به زبان پهلوی و عصر ساسانی برسۀد و در ایۀ صۀورت نبایۀد
برای آن خاستااه عربی قائل اد .ای کنایه در منظومههای مقلّۀدِ اۀاهنامه 3و نیۀز دیاۀر آیۀار منظۀو و
منثورِ فارسی باز اواهد استعما دارد (برای دیدن بعضی نمونهها ،ر.ک :عنصۀرالمعالی کیاۀاوود بۀ
اساندر331 :1375؛ منشی 35 :1373و.)36
 .3خار ادن پرنیان بر ت کسی :کنایه از «نهایت آزردگی و عذاب» است.
سۀۀۀر زاهۀۀۀد از خۀۀۀواب بیۀۀۀدار اۀۀۀد

از آن بۀۀۀۀر تۀۀۀۀنش پرنیۀۀۀۀان خۀۀۀۀار اۀۀۀۀد

(ص ،342ب)727
احتمالاً منشث آن ،ای بیت از داستان رستم و اسفندیار است:
غمۀۀۀۀی اۀۀۀۀد ز گفتۀۀۀۀار او مۀۀۀۀادرش

همۀۀۀۀه پرنیۀۀۀۀان خۀۀۀۀار اۀۀۀۀد بۀۀۀۀر بۀۀۀۀرش

()31 /136 /2
 .4روان کسی گروگانِ ک

دیار بودن:

تۀۀ و جۀۀان مۀۀ زیۀۀر فرمۀۀان توسۀۀت

همیشۀۀۀۀۀه روانۀۀۀۀۀم گروگۀۀۀۀۀان توسۀۀۀۀۀت

(ص ،214ب)336
به معنای «دلبستای و فرمانبرداری کامل و آمادۀ فدا ادن» است و غیۀر از کنایۀه حتّۀی خۀودِ بیۀت
قانعی نیز متثیّر از ای بیت فردوسی است:
مۀۀرا جۀۀان و د زیۀۀر فرمۀۀان توسۀۀت

همیشۀۀۀۀۀه روانۀۀۀۀۀم گروگۀۀۀۀۀان توسۀۀۀۀۀت

()1373 /534 /2
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 .5گرد برآوردن از چیزی /کسی:
چۀۀۀۀو دوران ایۀۀۀۀ گنبۀۀۀۀدِ تیزگۀۀۀۀرد

ز اطۀۀۀۀۀۀراف عۀۀۀۀۀۀالم بۀۀۀۀۀۀرآورد گۀۀۀۀۀۀرد

(ص ،41ب)1
ای کنایه (به معنای «نابود کردن و از بی بردن چیزی /کسی» ) نیز به احتمۀا زیۀاد از اۀاهنامه در
متون فارسی تداو یافته است.
 .6منشور امشیرِ کسی را خواندن :به معنای «تسلیم ادن در برابر قدرتِ جنااوری کسی» است:
در ایۀۀۀۀ مرزهۀۀۀۀا نامۀۀۀۀداری نمانۀۀۀۀد

کۀۀۀۀه منشۀۀۀۀور امشۀۀۀۀیر ایشۀۀۀۀان نخوانۀۀۀۀد

(ص ،47ب)12
فردوسی:
کشۀۀۀانی و چینۀۀۀی و وهۀۀۀری نمانۀۀۀد

کۀۀۀۀه منشۀۀۀۀور امشۀۀۀۀیر رسۀۀۀۀتم نخوانۀۀۀۀد

()2443 /611 /1
 .7نا کسی را بر نای نااات :
بزرگۀۀۀۀۀان و اۀۀۀۀۀاهان روی زمۀۀۀۀۀی

ناارنۀۀۀۀۀۀد نۀۀۀۀۀۀا ورا بۀۀۀۀۀۀر ناۀۀۀۀۀۀی

(ص ،45ب)4
به معنای «فرمانبرداری از آن ک

و زیر نفوذ و اطاعتِ او بودن» و از کنایاتِ ااهنامه است:

چۀۀه افراسۀۀیاب و چۀۀه خاقۀۀان چۀۀی

نبشۀۀۀۀتند همۀۀۀۀه نۀۀۀۀا تۀۀۀۀو بۀۀۀۀر ناۀۀۀۀی

()537 /662 /1
 .6استفاده از مضامین شاهنامه

در کلیلهودمن قانعی گاهی ااارات و موضوعاتی دیده میاود که در آنها سراینده احتمالۀاً از مضۀامی ِ
داستانها و ابیات ااهنامه استفاده کرده است .از جمله در مقدّم کتاب که بخشی را به دادگسۀتریِ اۀاه
اختصاص داده گفته است:
وگۀۀۀۀر ظلۀۀۀۀم در د کنۀۀۀۀد اۀۀۀۀهریار

دگرگۀۀۀۀۀون اۀۀۀۀۀود گۀۀۀۀۀردش روزگۀۀۀۀۀار

درخۀۀۀۀت برومنۀۀۀۀد بۀۀۀۀیبۀۀۀۀر بۀۀۀۀود

بۀۀۀۀۀۀر او داۀۀۀۀۀۀم ِ او مظفّۀۀۀۀۀۀر بۀۀۀۀۀۀود

رعیّۀۀۀۀۀت بۀۀۀۀۀود خسۀۀۀۀۀته و سۀۀۀۀۀوگوار

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

امارۀ او

ز بیۀۀۀۀۀۀداد گۀۀۀۀۀۀردد پرآاۀۀۀۀۀۀوب بۀۀۀۀۀۀو
(ص ،42ب)14 -7

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

اود مای بیبرکتیِ طبیعت خواهد بود ظاهراً برگرفته از داستانِ بهۀرا گۀور بۀا زن پالیزبۀان در اۀاهنامه
است که چون بهرا بر آن میاود مدّتی دراتی و ستم پیشه کند ایر در پسۀتان گۀاوِ پالیزبۀان خشۀک
میاود .زن با دیدن تهی بودن پستان گاو میگوید تغییر نیّتِ پادااه سببِ ای کار است:
چنۀۀی گفۀۀت بۀۀا اۀۀوی کۀۀای کدخۀۀدای

د اۀۀۀۀاه گیتۀۀۀۀی دگۀۀۀۀر اۀۀۀۀد بۀۀۀۀه رای

سۀۀۀۀۀتمااره اۀۀۀۀۀد اۀۀۀۀۀهریار جهۀۀۀۀۀان

دلۀۀۀۀش دوش پیچۀۀۀۀان اۀۀۀۀد انۀۀۀۀد نهۀۀۀۀان

 ...چۀۀۀو بیۀۀۀدادگر اۀۀۀد جهانۀۀۀدار اۀۀۀاه

ز گۀۀۀۀردون نتابۀۀۀۀد بۀۀۀۀه بایسۀۀۀۀت مۀۀۀۀاه

بۀۀۀه پسۀۀۀتانهۀۀۀا در ،اۀۀۀود اۀۀۀیر خشۀۀۀک

نبویۀۀۀد بۀۀۀه نافۀۀۀه انۀۀۀدرون نیۀۀۀز مشۀۀۀک

 ...اۀۀۀود خایۀۀۀه در زیۀۀۀر مرغۀۀۀان تبۀۀۀاه

هۀۀۀر آنگۀۀۀه کۀۀۀه بیۀۀۀدادگر گشۀۀۀت اۀۀۀاه
( 511 /2و 732 ،731 ،721 ،727 /512و )735

قانعی در پایان داستان «موش و گربه» میگوید:
بۀۀۀه پایۀۀۀان اۀۀۀد ایۀۀۀ داسۀۀۀتان اۀۀۀارف

نیفانۀۀۀۀۀۀد از نثۀۀۀۀۀۀر او نۀۀۀۀۀۀیم حۀۀۀۀۀۀرف
(ص ،373ب)275

ایناه او خود را در نظم داستان پایبندِ کاملِ منبع منثور (کلیلهودمن نصرالله منشی) مۀیدانۀد دقیقۀاً
برگرفته از ای سخ فردوسی است که:
سۀۀۀۀۀرآورد ایۀۀۀۀۀ رز کۀۀۀۀۀامود نیۀۀۀۀۀز

دراز اسۀۀۀۀت و ناشۀۀۀۀاد از او یۀۀۀۀک پشۀۀۀۀیز
()2111 /634 /1

قانعی در توصیف چراگاه تصری کرده که تصویر را از ااهنامه گرفته است:
چراگۀۀۀاه خۀۀۀود دیۀۀۀد همچۀۀۀون بهشۀۀۀت

کۀۀۀه رضۀۀۀوان بۀۀۀدو در گۀۀۀل و لالۀۀۀه کشۀۀۀت

بۀۀدان سۀۀان کۀۀه در نظۀۀم اۀۀهنامه گفۀۀت

چۀۀۀۀو دانۀۀۀۀا نهۀۀۀۀان برکشۀۀۀۀید از نهفۀۀۀۀت

بۀۀه هۀۀر سۀۀو یاۀۀی آمۀۀد آن چۀۀون گلۀۀاب

اۀۀۀۀۀناور اۀۀۀۀۀده مۀۀۀۀۀا بۀۀۀۀۀر روی آب
(ص ،13ب)75 -73
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محتملاً در ای وصف به چنی بیتهایی در ااهنامه نظر دااته است:
بیاراسۀۀۀت اۀۀۀهری بۀۀۀه سۀۀۀان بهشۀۀۀت

بۀۀه هۀۀامون گۀۀل و سۀۀنبل و لالۀۀه کشۀۀت
()1676 /361 /1

یاۀۀی بیشۀۀهای دیۀۀد همچۀۀون بهشۀۀت

تۀۀۀوگفتی سۀۀۀ هر انۀۀۀدر او لالۀۀۀه کشۀۀۀت
()137 /143 /2

یک بار هم باز با یادکرد از ااهنامه مضمون بیتی از آن را در سخ خویش آورده است:
بۀۀۀه اۀۀۀهنامه ایۀۀۀ معنۀۀۀی آورد یۀۀۀاد

بزرگۀۀۀۀۀی کۀۀۀۀۀه انۀۀۀۀۀدر سۀۀۀۀۀخ داد داد

کۀۀۀه از کۀۀۀار خۀۀۀود د ¬گرانۀۀۀی ماۀۀۀ

کۀۀۀه خۀۀۀودکرده را چۀۀۀاره نبۀۀۀود ز بُۀۀۀ
(ص ،113ی 114و)111

قانعی ظاهراً مضمون بیتِ دو ِ خویش را از مصراع دو ِ ای بیت فردوسی اقتباد کرده:
چۀۀه پادااۀۀ اسۀۀت ایۀۀ بۀۀرآورده را؟

چۀۀۀۀه سۀۀۀۀازیم درمۀۀۀۀان خۀۀۀۀودکرده را؟
()45 /375 /2

 .7ذکر نام شهریاران و پهلوانان شاهنامه

پرکاربردتری و اصلیتری سببِ آمدنِ نا بعضی ااهان و یلۀان اۀاهنامه در اۀعرِ گوینۀدگانِ پۀ

از

فردوسی ،تشبیهِ مهترانِ زمان (ممدوحان) به آنها یا ترجی ِ ای بزرگان بر آن نامۀدارانِ داسۀتانی اسۀت.
قانعی نیز بنابر همی سنّتِ غالبِ ادبی پنج بار برای ستایش ممدوه خۀود عزّالۀدی کیاۀاوود دو از
نا اخصیتهای ااهنامهای استفاده کرده که سۀه بۀار بۀه صۀورت همانندسۀازی بۀوده و دو بۀار نیۀز
کیااوود سلجوقی را بر آنها برتری داده است:
بۀۀۀۀه کۀۀۀۀاوود کۀۀۀۀی بۀۀۀۀاد گیتۀۀۀۀی ار

کۀۀۀۀۀه دارد نهۀۀۀۀۀادِ فریۀۀۀۀۀدون و جۀۀۀۀۀم
(ص ،43ب)15

جهۀۀۀۀۀان را فریۀۀۀۀۀدون فۀۀۀۀۀرّخ بۀۀۀۀۀود

جهۀۀۀان نۀۀۀۀو چۀۀۀو بۀۀۀۀازار خلّۀۀۀ بۀۀۀۀود
(ص ،45ب)12
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امارۀ او

جهۀۀۀۀۀان را نمۀۀۀۀۀودارِ کۀۀۀۀۀاوود کۀۀۀۀۀی
(ص ،264ب)1

اهنشۀۀۀۀۀۀاه کۀۀۀۀۀۀاوود لشۀۀۀۀۀۀارپناه

کۀۀۀه صۀۀۀد بنۀۀۀده دارد چۀۀۀو کۀۀۀاووداۀۀۀاه
(ص ،352ب)7

بۀۀه فرمۀۀان تۀۀو مثۀۀلِ هواۀۀنگ و جۀۀم

ز سۀۀۀۀر پۀۀۀۀای سۀۀۀۀازند همچۀۀۀۀون قلۀۀۀۀم
(ص ،474ب)343

نوعی دیار از اااره به ااهان و گوان ااهنامه در اعر فارسۀی بۀه منظۀور مقاصۀد تعلیمۀی اسۀت.
بدی صورت که یا سخنان حامتآمیزی از زبان آنها نقل اده و یا مرگ بزرگانی ماننۀد آنهۀا بۀرای
تذکّر ناپایداری جهان آورده اده است .در منظوم قانعی بنابر ماهیّتِ تعلیمیِ مت هر دو گونۀه اسۀتفاده
از نا ای کسانِ حماسی -اساطیری هست:
ناۀۀر تۀۀا بۀۀه بهمۀۀ چۀۀه خۀۀوش گفۀۀت زا

کۀۀۀۀه بۀۀۀۀد بۀۀۀۀازگردد سۀۀۀۀوی بدسۀۀۀۀاا
(ص ،113ب)1434

ناۀۀۀر تۀۀۀا چۀۀۀه خۀۀۀوش گفۀۀۀت زا دلیۀۀۀر

کۀۀۀۀه بۀۀۀۀودی همیشۀۀۀۀه همۀۀۀۀاورد اۀۀۀۀیر

کۀۀۀه بۀۀۀۀدخواه را را کۀۀۀۀردن بۀۀۀۀه مۀۀۀۀا

وگۀۀۀۀر دسۀۀۀۀت یۀۀۀۀابی مۀۀۀۀر او را بمۀۀۀۀا
(ص ،271ب 133و)134

سۀۀۀۀخ گفۀۀۀۀت پۀۀۀۀیش فرامۀۀۀۀرز زا

کۀۀۀۀه ایمۀۀۀۀ مبۀۀۀۀاش از بۀۀۀۀدِ بدسۀۀۀۀاا
(ص ،346ب)144

چۀۀۀه خۀۀۀوش گفۀۀۀت داننۀۀۀده اسۀۀۀفندیار

کۀۀۀۀۀۀه بیۀۀۀۀۀۀدادهایی کنۀۀۀۀۀۀد روزگۀۀۀۀۀۀار

کۀۀۀۀه بیننۀۀۀۀده از وی بمانۀۀۀۀد اۀۀۀۀافت

از ایۀۀۀۀۀ اوّ انۀۀۀۀۀدازه بایۀۀۀۀۀد گرفۀۀۀۀۀت
(ص ،327ب)1234 1233

چۀۀۀه خۀۀۀوش داسۀۀۀتان زد جهانۀۀۀدار جۀۀۀم

کۀۀۀه کۀۀۀ

آب و آتۀۀۀش نۀۀۀدارد بۀۀۀه هۀۀۀم
(ص ،371ب)231

پۀۀۀ

از ایۀۀۀرج و تۀۀۀور و سۀۀۀلم سۀۀۀترگ

در ایۀۀۀۀ عۀۀۀۀالم از خسۀۀۀۀروان بۀۀۀۀزرگ

سا پنجاه و یام
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چۀۀۀۀۀه پایۀۀۀۀۀه بزرگۀۀۀۀۀان پیروزبخۀۀۀۀۀت

نشسۀۀۀۀتند یۀۀۀۀک روز و بسۀۀۀۀتند رخۀۀۀۀت

جهۀۀۀۀان بۀۀۀۀر فریۀۀۀۀدون فۀۀۀۀرّخ نمانۀۀۀۀد

کۀۀۀۀه بۀۀۀۀر زیردسۀۀۀۀتان همۀۀۀۀه زر فشۀۀۀۀاند
(ص 432و ،433ب)12 -14

بۀۀۀه رسۀۀۀتم چنۀۀۀی گفۀۀۀت دسۀۀۀتان سۀۀۀا

کۀۀۀۀه از حلۀۀۀۀم اۀۀۀۀاهان برآرنۀۀۀۀد نۀۀۀۀا
(ص ،453ب)22

انتسابِ سخنانِ اندرزی به ااخاص ملّی -پهلوانی ایران غالباً برای تثکید بر اهمیّتِ مضۀمونِ منقۀو
از آنهاست ولی بخشی از ای کار نیز میتواند به ای موضوع بازگردد کۀه در برخۀی منۀابع ،جملۀاتِ
قصار و حامی از اماری از ااهان و پهلوانان نقل اده است که برای نمونه میتوان به حاۀم و امثۀا ِ
منسوب به فریدون در غرر یعالبی اااره کرد (ر.ک :یعالبی 44 :1344و.)41
 .3نتیجهگیری

قانعی همشهری فردوسی بوده و هم ارادت و احترامش را به استادِ متقۀدّ ِ خۀویش بارهۀا نشۀان داده و
هم به رغم تفاوتِ موضوعِ منظوم ده هزار بیتیش با نوعِ ادبیِ ااهنامه ،بۀه اۀیوههۀای گونۀاگون از آن
متثیّر اده است .چون زمان نظم کلیلهودمنه میان قرن هفتم و یای از دسۀتنوی های آن نیۀز مربۀوط
به قرن نهم است ضبطهای ابیۀاتِ تضۀمی اۀده از اۀاهنامه در ایۀ کتۀاب و بیتهۀای منسۀوب بۀه
فردوسی -که در نس ِ که و معتبرِ ااهنامه نیست -از نظر ماالعات مت اۀناختیِ حماسۀ ملّۀی ایۀران
در خورِ توجّه خواهد بود .البتّه ای اهمیّۀت بۀدی معنۀا نیسۀت کۀه نویسۀشهۀا و ابیۀاتِ موجۀود در
کلیلهودمنه را بدون توجّه به نسخههای ااهنامه و قواعدِ علم تصحی لزوماً گفت خودِ فردوسۀی بۀدانیم
بلاه ناته در اینجاست که سرایندهای اهل طود در قرن اشم و هفتم ای ضبطها و بیتها را بۀه نۀا
فردوسی انیده یا در دستنویسی خوانده بوده است؛ لذا ما به واسا منظوم قۀانعی بۀا پیشۀین بخۀشِ
بسیار کوچای از چاونایِ تصرّفات در ابیاتی از ااهنامه یا انتسابِ بیتهایی بۀه فردوسۀی -بعضۀاً بۀه
عنوان که تری مثخذ -آن هم محتملاً بۀه تۀثییر از فضۀای ادبۀی (مسۀموعات ،منقولۀات و ماتوبۀاتِ)
زادگاه او طود آانا میاویم.
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امارۀ او

یادداشتها
 .1ای بیت معروف که در متونی مانند تاری بیهق ،نقض و المعجم فی معاییر ااعار العجم آمۀده نۀاظر
بر همی موضوع است:
هر وزیر و عالم (مفتۀی) و اۀاعر کۀه او طوسۀی بۀود

چون نظۀا الملۀک و غزّالۀی و فردوسۀی بۀود

(برای منابع ای بیت ،ر.ک :صفری آق¬قلعه،ج :1ص ،511ب)1412
 .2در ای باره ،ر.ک :سیّدی فرخد ،مهدی و محمّدجعفر یاحقّی؛ نا آوران طود ،مشۀهد ،آهنۀگ قلۀم،
.1333
 .3چنۀۀۀۀۀی اۀۀۀۀۀهریاری و بخشۀۀۀۀۀندهای

بۀۀۀۀۀه گیتۀۀۀۀۀی ز اۀۀۀۀۀاهان درخشۀۀۀۀۀندهای

ناۀۀۀرد انۀۀۀدر ایۀۀۀ داسۀۀۀتانها ناۀۀۀاه

ز بۀۀۀۀدگوی و بخۀۀۀۀت بۀۀۀۀد آمۀۀۀۀد گنۀۀۀۀاه

حسۀۀۀد کۀۀۀرد بۀۀۀدگوی در کۀۀۀار مۀۀۀ

تبۀۀۀۀه اۀۀۀۀۀد بۀۀۀۀۀرِ اۀۀۀۀاه بۀۀۀۀۀازار مۀۀۀۀۀ
(فردوسی)3373 -3377 /1412 /2 :1333

 .4ای بیت اگر تغافلِ ااعران قانعی برای پراهمیّت نشان دادنِ کار خویش نبااد به معنای ایۀ اسۀت
که او از پیشاامیِ رودکی برای نظم کلیلهودمنه بیخبر بوده است.
 .5در روایتهای پهلوانیِ پ

از ااهنامه (از گرااستنامه تا طومارهای نقّالیِ متثخّر) مضمونِ داستانیِ

مارّری هست که طبق آن ااه یا پهلوان به آرامااهِ یای از پیامبران یا دخم اهریاران و یلانِ درگذاۀته
میرود /میرسد و در آنجا لوحی پندآمیز خااب به خویش یا گنجینهها و رز افزارهایی مۀییابۀد .مثلۀاً
بهم به گورگاه رستم و نیاکان او میرود که گزارش آن به تفصۀیل در بهمۀ نامۀه آمۀده اسۀت (ر.ک:
ایرانشاه ب ابیالخیر ،1374صص ،432 -425ب .)7441 -7213در ذیلِ کوتۀاهِ کلیلهودمنۀ قۀانعی هۀم
ای ب مایه به اساندر نسبت داده اده:
بیامۀۀۀۀۀد جهانۀۀۀۀۀدار گیتۀۀۀۀۀیفۀۀۀۀۀروز

ز ماۀۀۀۀۀران سۀۀۀۀۀوی کشۀۀۀۀۀور نیمۀۀۀۀۀروز

نشسۀۀۀۀۀۀتناهِ سۀۀۀۀۀۀا نیۀۀۀۀۀۀر بدیۀۀۀۀۀۀد

بشۀۀۀۀۀد دخمۀۀۀۀۀ زا و رسۀۀۀۀۀتم بدیۀۀۀۀۀد

همیۀۀۀۀۀدون سۀۀۀۀۀتود آ ِ سۀۀۀۀۀا سۀۀۀۀۀوار

کجۀۀۀۀۀا زو بُدنۀۀۀۀۀد آن گۀۀۀۀۀوان یادگۀۀۀۀۀار

بۀۀۀۀر آن خاکشۀۀۀۀان کۀۀۀۀرد گوهرفشۀۀۀۀان

بماندنۀۀۀۀۀۀد خیۀۀۀۀۀۀره در آن سرکشۀۀۀۀۀۀان

یاۀۀۀی گۀۀۀنج اۀۀۀاهی بۀۀۀه درویۀۀۀش داد

پرسۀۀۀۀۀۀۀتندۀ دخمۀۀۀۀۀۀۀه را بۀۀۀۀۀۀۀیش داد
(ص ،511ب)24 -16

سا پنجاه و یام
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رفت اساندر به مقبرۀ ااهان بهویهه یلان سیستان (ماننۀد :نریمۀان ،سۀا  ،رسۀتم ،سۀهراب و بۀرزو) در
اساندرنام روایتِ آسیای میانه (تحریرِ  1435ه.ق) هم آمده (ر.ک :اساندرنامه ،1332ج)346 -231 :2
ولی ااارۀ کوتاه بدان در کلیله و دمن منظو از اواسطِ قرن هفتم نشان مۀیدهۀد کۀه ایۀ مضۀمون در
سرگذاتِ داستانیِ اساندر سابق کهنی در منابع دارد و از افزودههای متثخّر نیست.
 .6برای دیدنِ نمونههایی از مخالفت با فردوسی و ااهنامه و نقد و ناوهشِ آنها ،ر.ک :آیدنلو ،سجّاد؛
دفتر خسروان ،تهران ،سخ  ،چاپ دو  ،1334 ،صص.332 -325
 .7در جای دیار قانعی بدونِ ایناه نامی از فردوسی ببرد به مناسۀبتِ موضۀوعِ داسۀتان ،مضۀمونِ ایۀ
مصراع را باطل دانسته است:
از آن رفتۀۀۀه بُۀۀۀد مُلۀۀۀک بۀۀۀر بۀۀۀاد و بۀۀۀ

مۀۀۀۀۀرا گفۀۀۀۀۀتِ زن گشۀۀۀۀۀت فریۀۀۀۀۀادرد

بۀۀدان گفۀۀت باطۀۀل اۀۀده اسۀۀت ایۀۀ سۀۀخ

کۀۀۀۀۀۀه هرگۀۀۀۀۀۀز نبااۀۀۀۀۀۀد زنۀۀۀۀۀۀی رای زن
(ص ،474ب 424و)421

 .1چون املای «گزارد» در ای مصراع معنی دارد رسم الخطّ نسخه ناه دااته اد.
 .3برای نمونه در همایون نام زجّاجی:
از آن پیشۀۀۀتر کۀۀۀو خۀۀۀورد بۀۀۀر تۀۀۀو اۀۀۀا

بخۀۀۀور بۀۀۀر عۀۀۀدو چااۀۀۀت ،اۀۀۀو اۀۀۀادکا

(زجّاجی)71 /532 /2 :1313

کتابنامه
اب بیبی المنجّمه .)1334( .الاوامر العلائیه فی الامور العلائیه معروف به تاری اب بیبی .تصۀحی ژالۀه
متّحدی  .تهران :پهوهشااه علو انسانی و ماالعات فرهنای.
ایرآفرینان .)1314( .زبر نظر دکتر محمّدرضا نصیری ،تهران :انجم آیار و مفاخر فرهنای .چ.2
احمدیدستاردی ،حوریوش« .)1333( .ایران و آسیای صغیر» ،تاری جامع ایران .تهران :مرکۀز دایۀرۀ
المعارف بزرگ اسلامی .ج .3صص.454 -313
اساندرنامه (روایت آسیای میانه) .)1332( .از باقی محمّد ب مولانا یوسف .تهران :معی .
افلاکی ،احمد ب اخی .)1353( .مناقبالعارفی  .آناارا :بینا.
اقبا  ،عبّاد .)1314( .تاری مغو  .تهران :امیرکبیر ،چ.7
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امیدسالار ،محمود« .)1333( .کلیلهودمنه» ،دانشنام زبان و ادب فارسۀی .زیۀر نظۀر اسۀماعیل سۀعادت.
تهران :فرهناستان زبان و ادب فارسی ،ج ،5صص.443 -444
ایرانشاه ب ابیالخیر .)1374( .بهم نامه .ویراست دکتر رحیم عفیفی .تهران :علمی و فرهنای.
آیدنلو ،سجّاد .)1334( .دفتر خسروان (برگزیدۀ ااهنامه) .تهران :سخ  .چ.2
آیدنلو ،سجّاد« .)1335( .درختی که تل آمۀد او را سراۀت( ...دربۀارۀ سۀه بیۀت مشۀهورِ منسۀوب بۀه
فردوسی و سابقه و سیر تقلید از آنها در اعر فارسۀی) » .جسۀتارهای ادبۀی .سۀا چهۀل و نهۀم.
امارۀ دو (پیاپی .)133تابستان .صص.123 -147
تبریزی ،احمد .)1337( .اهنشاهنامه .به کواش مهشید گوهری کاخای و جواد رااای علیآبۀاد .زیۀر
نظرِ دکتر جواد عبّاسی .تهران :بنیاد موقوفات افشار و سخ .
یعالبی ،ابومنصور .)1344( .غرر اخبار ملوک الفرد و سیرهم .به کواش ه .زتنبرگ .پاری .
جُنگ ااعار .دستنوی

امارۀ  14147کتابخان مجل .

جوینی ،عااملک .)1311( .تاری جهاناشا .تصحی دکتر حبیبالله عبّاسی و دکتر ایرج مهرکی .تهران:
زوّار.

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

دانش.

خیّا پور ،عبدالرسو  .)1372( .فرهنگ سخنوران .تهران :طلایه .ج.2
دانشنام زبان و ادب فارسی .)1333( .مدخلِ «قۀانعی طوسۀی» .نواۀت گۀروه مولّفۀان .بۀه سرپرسۀتی
اسماعیل سعادت .تهران :فرهناستان زبان و ادب فارسی .ج .5صص 117و.111
دایرۀ المعارف فارسی .)1317( .به سرپرستی دکتر غلامحسی مصاحب .تهران :ارکت سۀهامی کتۀاب-
های جیبی وابسته به انتشارات امیرکبیر .چ.5
دبیرسیاقی ،سیّد محمّد .)1371( .کشفالابیات ااهنام فردوسی .تهران :مدبّر.
دهخدا ،علیاکبر .)1316( .امثا و حام .تهران :امیرکبیر .چ.14
ذوالفقاری ،حس  .)1313( .فرهنگ بزرگ ضربالمثلهای فارسی .تهران :معی  .چ.2
ربّانی ،زهرا .)1331( .فرهنگ ایرانی در قلمرو سلجوقیان رو  .تهران :علمی و فرهنای.
رسولی ،اختر« .)1313( .قانعی طوسی» .دانشنام ادب فارسی (ادب فارسۀی در آنۀاتولی و بالاۀان) .بۀه
سرپرستی حس انواه .تهران :وزارت فرهنگ و ارااد اسلامی .ج .6صص 661و.662
رضایی جواهری ،سیّد محمّدعلی .)1336( .بیتنمای ااهنام فردوسی .تهران :اطّلاعات.
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رواقی ،علی .)1334( .فرهنگ ااهنامه .تهران :فرهناستان هنر.
ریاحی ،محمّدامی  .)1363( .زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی .تهران :پاژنگ.
رئی نیا ،رحیم« .)1336( .سلجوقیان رو » .دانشنام جهان اسلا  .تهران :بنیاد دایۀرۀ المعۀارف اسۀلامی.
ج .3صص.146 -144
زجّاجی .)1313( .همایوننامه .تصحی علی پیرنیا .تهران :فرهناستان زبان و ادب فارسی .نیم دو .
سجّادی ،سیّد صادق .)1335( .دولتها و سلسلههای حاکم بر قلمرو اسلا  .تهران :کتاب رایزن.
صاحب اباناارهای .)1313( .دفتر دلاشا .تصحی غلامحسی مهرابۀی و پروانۀه کیۀانی .اۀیراز :آونۀد
اندیشه و بنیاد فارداناسی.
صفا ،ذبی الله .)1371( .تاری ادبیّات در ایران .تهران :فردوسی .چ.12
صفری آققلعه ،علی .)1335( .ااعار فارسی پراکنده در متون (تا سا  744ه.ق) .تهران :بنیاد موقوفۀات
افشار و سخ .
عبید زاکانی .)1333( .کلیّات .به کواش دکتر محمّدجعفر محجوب .نیویورک :بیبلیوتاا پرسیاا.
عنصرالمعالی کیااوود ب اساندر .)1375( .قابودنامه .تصۀحی دکتۀر غلامحسۀی یوسۀفی .تهۀران:
علمی و فرهنای .چ.6
فرامرزنام بزرگ .)1334( .از سرایندهای نااناد در اواخر قرن پنجم .به کواۀش مۀاریولی زوتفۀ و
ابوالفضل خایبی .تهران :سخ .
فردوسی ،ابوالقاسم .)1373( .ااهنامه همراه با خمس نظامی .با مقدّم دکتر فۀت اللۀه مجتبۀایی .تهۀران:
مرکز دایرۃ المعارف بزرگ اسلامی.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1316( .ااهنامه .تصحی دکتر جلا خالقیمالق .دفتر اشۀم بۀا هماۀاری دکتۀر
محمود امیدسالار و دفتر هفتم با همااری ابوالفضل خایبی .تهۀران :مرکۀز دایۀرۃ المعۀارف بۀزرگ
اسلامی.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1313( .ااهنامه (نسخهبرگردان از روی نسخ کتابت اواخر سۀدۀ هفۀتم و اوایۀل
سدۀ هشتم هجری قمری .کتابخان ارقی وابسته به دانشااه س ژوزف بیۀروت .اۀمارۀ .)NC.43
به کواش ایرج افشار ،محمود امیدسالار ،نادر مالّبی کااانی ،تهران :طلایه.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1333( .ااهنامه .پیرایش دکتر جلا خالقیمالق .تهران :سخ .
قانعی طوسی ،احمد ب محمود .)1351( .کلیلهودمن منظو  .تصحی ماگالی تودوا .تهران :بنیاد فرهنگ
ایران.
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کوسج ،ام الدی محمّد .)1317( .برزونامه (بخش که ) .تصحی دکتر اکبۀر نحۀوی .تهۀران :مرکۀز
پهوهشی میراث ماتوب.
محجوب ،محمّدجعفر .)1335( .دربارۀ کلیلهودمنه .تهران :خوارزمی .چ.3
مستوفی ،حمدالله .)1377( .ظفرنامه به انضما ااهنامه (چاپ عاسی از روی نسخ خاّی مورّخ 147
هجری در کتابخان بریتانیا .)Or.2833تهران و وی  :مرکز نشر دانشااهی و آکادمی علو اتریش.
مشاور ،محمّدجواد .)1354( .اخبار سلاجق رو به انضما سلجوقنام اب بیبی .تهۀران :کتابفرواۀی
تهران.
منشی ،نصرالله .)1373( .کلیلهودمنه .تصحی و توضی استاد مجتبی مینوی .تهران :امیرکبیر .چ.11
نفیسی ،سعید .)1363( .تاری نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی .تهران :فروغی.

