مجلهی علمی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيراز
سال یازدهم ،شمارهي دوم ،تابستان  ،1398پیاپی  ،40صص 30-1

جهان را بلندی و پستی توی...
(بحث دربارهی یک بيتِ منسوب به فردوسی)

سجّاد آیدنلو



دانشگاه پیام نور ارومیه
چکيده
یکی از افسانههای آشنا دربارهی فردوسی داستان شيخی است که بر پيکر او نماز
نخواند و شبهنگام حکيم را در خواب دید که به سببِ یک بيت توحيدی آمرزیده و
بهشتی شده است .در غالبِ منابعِ نقلِ این داستان ،بيتِ موجبِ بخشودگی این است:
جهان را بلندی و پستی توی /ندانم چهای هرچه هستی توی فعالً کهنترین مآخذِ
مکتوبِ این افسانه که بيت را هم آورده دو کتاب تاریخ گزیده و ظفرنامهی حمداهلل
مستوفی است امّا این بيت خارج از قالبِ آن داستان در متونی مقدّم بر آثار مستوفی
هم ذکر شده است که در برخی به نام فردوسی است و در بعضی دیگر به گویندهی
آن اشاره نشده .مرصادالعباد (تأليفِ  618ه.ق) نخستين منبعی است که بيت را بیذکرِ
نام ناظم آورده و عراضهالعروضيينِ قَرشی (تأليفِ نيمهی دومِ سدهی هفتم) نيز
قدیمترین سندی است که بيت را از شاهنامه دانسته .بيت مذکور فقط در سه نسخهی
شاهنامه از سدههای هشتم و نهم در داستان نبرد رستم و خاقان چين دیده میشود و
در اغلب دستنویسهای معتبر نيست .به همين دليل و به رغمِ آنچه از سدهی هفتم تا

دورهی معاصر گفته شده بيتِ (جهان را بلندی و پستی توی )...از فردوسی و شاهنامه
نيست و آن را باید از مشهورترین و پرتکرارترین بيتهای الحاقیِ منسوب به حکيم
طوس بدانيم که افسانهی فردوسی و شيخ ابوالقاسم سببِ اصلیِ اشتهارش به نام
فردوسی بوده و در متونِ منثورِ متعدّد بدان استشهاد شده است .یادآور میشود که هم
ضبطهای متفاوتی از این بيت در منابع دیده میشود و هم به لحاظ معنایی چند دریافت
و گزارش مختلف از آن به دست داده شده است.

واژههای کليدی :فردوسی ،شاهنامه ،شیخ ابوالقاسم ،بیت توحیدي ،ابیات الحاقی.
 دانشیار زبان و ادبیّات فارسیِaydenloo@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله97/4/19 :

تاریخ پذیرش مقاله97/5/16 :
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 .1مقدّمه
عطّار نیشااابوري ( 553ه.ق؟ 618 -یا  627ه.ق) در منظومهي اساارارنامه (ظاهراً ساارودهي

حدودِ  613ه.ق) حکایتی آورده اساات ه ق آ آن نون فردوساای در ششاات شاای ی با
نیهي ابوالقاساام به اید دلیک ه شاااعر عمر در مدر ران به ساار برده بود بر پیکر او
نماز نکرد امّا همان شااف فردوساای را با ل اساای سا و در بر و تایی زمرّدید بر ساار در
خواب دید ه به شاایخ ت خداوند او را به ساا فِ ی بیتِ توحیدي ب شااوده و در
فردوس اعلی یاي داده است .ویدهاي از اید حکایت را میخوانیم:
«شنودم مااد ااه فردوساای قوساای

ه اارد او در حکایت بی فسوسای

به بیست و پنااج سال از ناوک خاماااه
به آخر نون شد آن عماارش به آخاار
 ...ننید ت او ه فردوسی بسی ت
 ...ماارا در اار او بااارگ ریا نیساات
نو فااردوسی مسکیاااد را ب ردنااااد
در آن شااف شیخ او را دید در خاواب
زمرّدرنگ تایاای س اااو باااار سااار
به پیش شیخ بنشساات و ننید اات
...خطااام دادناااد باار فردوس اعلاای
خطاب آمد ااه اي فردوسااای پیاااار

به ساار میبارد نقاااش شاهنامااااه
ابوالقاااسم اه بُد شیااااخ ا اباااار
همااه در مدر ري نا اسی اات
نمازم باار ننید شاعر روا نیساااات
به زیاار خاک تاریکاااش سپردناااد
ه پیااش شیخ آمد دیااده پااار آب
ل اساای س وتاار از س اااوه در بااار
ااه اي یان تو با نور یقیاد ی اات
ااه فردوسی به فردوس است اولای
ا اار راندت ز پیش آن قوسی پیاار

پشیرفتم منت تااااا خااااوش ب تاای

باادان یـک بيت توحيدم ه تای»
(عطّار 229 :1386،و /230ب)3221-3205

موضوع خُرده یري دینی و مشه ی بر فردوسی پس از مرگ او به ونهاي دیگر پیش
از اسرارنامه هم دیده می شود و آن ممانعت مش ّر ق رانی از تدفید حکیم در ورستان
مسلمانان به بهانهي رافضی بودن وي است ه در نهارمقاله آمده (رک .نظامی
عروضی )83 :1383،امّا اید داستان ه خداوند فردوسی را به یهت ی بیت او -ه در
توحیدِ باري تعالی بوده -آمرزیده و به بهشت برده است در منابعِ مویود و شناختهشده
اوّلید بار در اسرارنامه آمده است و از اید روي سابقهي آن حدّاقک به اواخر قرن ششم
میرسد .عطّار به صورت لّی از «ی بیت توحید» یاد رده و ق عاً به س فِ ت اوت وزن
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منظومهاش با بحر شاهنامه نتوانسته آن را عیناً بیاورد ولی متونِ بعد از اسرارنامه ه اید
روایت را آوردهاند بیتِ توحیديِ مویفِ ب شود ی را نیو ذ ر ردهاند.
 .2بحث و بررسی
در حدود بررسیهاي نگارنده 1بعد از اسرارنامهي عطّار ن ستید مأخ ِش اشاره به داستان
فردوسی و شیخ ابوالقاسم ،تاریخ ویده (تألیفِ  730ه.ق) حمداهلل مستوفی است .مستوفی
ذیک نام «شیخ ابوالقاسم ر انی» -ه ال تّه ویه درست آن ُرّ انی یا ُرّ انی است -شیخ
ابوالقاسمِ مش ور در روایت عطّار را ابوالقاسم ر انی معرّفی رده است ه به نظر بیشت ِر
محقّقان درست نیست (در اید باره ،رک .شمس175 :1373،؛ عطّار 486 :1386،تعلیقات؛
محمّد بد منوّر ،1386،ج 677 :2تعلیقات) 2او برخالف عطّار بیت توحیديِ فردوسی را
هم آورده است:
ندانم نهاي هرنه هستی تویی
یهان را بلندي و پستی تویی
3
(مستوفی)661 :1364،
در یکی از نس ههاي تاریخ ویده (دستنویس تاب انهي ملّی) ه متد حکایت
منظوم اسرارنامه را هم دارد دربارهي بیت توحیديِ فردوسی پس از بیت مش ور اید یمله
افووده شده است «و به قول اصحّ اید بیت است :به نام خداوند یان و خرد /وید برتر
اندیشه برنگشرد( ».همان) نون خودِ مستوفی در اثر دیگرش ظ رنامه بیتِ باعثِ آمرزش
فردوسی را «یهان را بلندي و پستی توي »...نوشته است (رک .ادامهي مقاله) افوودهي
نس هي تاریخ ویده در تاب انهي ملّی درخورِ اعتنا نیست .نگارنده احتمال میدهد
اتفِ اید دستنویس به دو دلیک بیت سرآغاز شاهنامه (به نام خداوند یان و خرد )...را
ي موردنظر در روایت اسرارنامه انگاشته است .یکی از اید روي ه «یهان را
بیتِ توحید ِ
بلندي و پستی توي »...ننان ه ادامه نشان خواهیم داد در بیشترِ نس ههاي شاهنامه نیامده
و از فردوسی نیست .ثانی ًا شهرتِ بیتِ ن ست شاهنامه و م هوم یودانشناختیش بیشتر و
نشم یرتر از دیگر ابیات آن است و اتفِ آن نس هي تاریخ ویده ظاهراً ننید پنداشته
ه ا ر ی بیتِ توحیدي مویفِ بهشتنشید شدن فردوسی شده باشد همید بیت زی ا
و نامدارِ دی انهي شاهنامه است.
مستوفی در منظومهي ظ رنامهي خود (تاریخ نظم 735 -720 :ه.ق) نیو مایراي منقول
در اسرارنامه را با تغییراتی یویی دوباره به نظم شیده و شیخِ م الفِ فردوسی و بیت
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توحیدي را به ترتیف «ابوالقاسم ُرّ انی» و «یهان را بلندي و پستی توي »...دانسته است.
در اینجا فردوسی در خواب به شیخ می وید بعد از مرگ فرشتهاي بر او نماز خوانده و
خداوند وي را ننید م اقف سان ته است:
به توحیدم اید خوش س د تهاي
اااه تاااو درّ اوصاف مد ُس تاهاي
نداناام نااهاي هرنه هستی تویی»
«یهاااان را بلنااادي و پستی تویی
4
(مستوفی ،1380،ج :1نوزده/ب 390و)391
پس از مستوفی ،شمسالدید محمّد آملی در ن ائسال نون (تألیفِ  742-736ه.ق)
داستان فردوسی و شیخ ابوالقاسم را به نقک از عطّار آورده و یالف آن است ه شیخ
ابوالقاسمِ اید داستان را «ابوالقاسم قشیري» دانسته است .در اینجا نیو خود فردوسی همان
بیت را بر شیخ میخواند( .رک .آملی ،1389 ،ج )172 :1در منابعِ قرنِ نهم اید حکایت
در مجمک فصیحی (تألیفِ  845ه.ق) ،تش رۃ الشعرا (تألیفِ  829ه.ق) 5و مجالسالن ائس
ي فردوسی «یهان را بلندي
(تألیفِ  896ه.ق) دیده میشود و در همهي آنها بیت توحید ِ
و پستی توي »...با ض ط مش ور در آثار مستوفی و ن ائسال نون یکی است( .به ترتیف،
ت
رک .دبیرسیاقی250 :1383،؛ سمرقندي54 :1382،؛ علیشیر نوایی )344 :1363،ت او ِ
وارش مجالسالن ائس با دیگر مآخش اید است ه هنگامی ه شیخ ابوالقاسم در خواب
از فردوسی می پرسد خداوند نرا و نگونه او را آمرزید و بهشتی رد فردوسی دو نیو
را دلیکِ اید ع و میداند «یکی آنکه تو بر مد نماز نکردي و یکی آنکه اید بیت در توحید
ف
تهام ه :یهان را بلندي و پستی تویی( ». ...علیشیر نوایی )344 :1363،در اینجا س ِ
ن ستید -ه در حدود بررسیهاي نگارنده در دیگر روایتهاي اید مایرا دیده نشده-
ین هي قعد و قنو دارد.
در سدهي دوازدهم آذربیگدلی دو بار به داستان آمرزید ی فردوسی با ی بیت اشاره
رده است .ی بار در تش رهي آتشکدهي آذر (تألیفِ  1193-1174ه.ق) ه همان روایتِ
منابعِ پیشید را آورده و بیت را با ض ط متداول ذ ر رده است (رک .دبیرسیاقی:1382،
 )314و بار دوم در دیوان خویش ه آن را در قالف حکایتی به نظم شیده و قُرفه اینکه
روایت منظوم او اند ی با وارش سایرِ مآخش و حتّی نوشتهي خود وي در تش رهاش
مت اوت است .در اید حکایت منظوم یکی از زاهدان فردوسی را پس از وفات در بهشت
به خواب میبیند و نون از او میپرسد ه نگونه به اید یایگاه رسیده است ،حکیم
پاسخ میدهد:
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ایاود ذوالمنااد

بر اید شعر مد سر به سر یرم مد

ب شود لیااا

«خـــدای بلندي و پستی تویی

ندانام نااهاي هرنه هستی تویی»

(آذربیگدلی 573 :1366،و)574
ننان ه مالحظه می شود ض ط مصراع ن ستِ بیتِ منسوب به فردوسی با ویهِ رایج
آن در متون دیگر از یمله تش رهي آتشکدهي خودِ آذربیگدلی می ت اوت دارد .از
متأخّرترید مآخ ِش نقک افسانهي فردوسی و شیخ ابوالقاسم و آن بیت ،تاب ریاضالسیاحه
(تألیفِ  1337ه.ق) است( .رک .شیروانی ،1361،ج )272 :1اید مایرا در یکی از
ی مربوط به فردوسی در تاییکستان به صورت نماز ن واندن
روایتهاي ش اهی -مردم ِ
شیخ اال ابر بر پیکر فردوسی و یلو یري از خاکسپاري او در ق رستان شهر آمده است.
پایان روایت تاییکی با وارشهاي ایرانی آن فرق م تصري دارد و در اید داستان شیخ
فردوسی را شف هنگام به خواب میبیند ه در بهشت است و فرشتگان اید بیت او را
میخوانند :یهان را بلندي و پستی تویی(...رک .شیرمحمّدیان و عابدزاده 21 :1996،و)22
در بعضی منابع بدون اینکه داستان نماز ن واندن شیخ ابوالقاسم بر پیکر فردوسی یا
ممانعت او از تدفید حکیم در آرامگاه مسلمانان نقک شود ،اشاره شده ه فقط ی بیت
او -ه همان بیتِ مشهورِ مش ور در آن روایت است -س ف ب شود یش شد .براي نمونه
ابد حسام خوس ی در خاوراننامه (سرودهي  830ه.ق) ته است:
نو بگششت [ شا .ظاهراً :بگشاشت] یان قلف خاک را
ب شیااد فردوساای پااک را
به ی بیت او را سرافراز رد
به فردوس مأواي او ساز ارد
«یهان را بلندي و پستی تویی

همه نيستد آنچه هستی تویای»

(خوس ی ،65 :1382،ب)339 -337
در اینجا ب ش ن ستِ مصراع دومِ بیتِ منسوب به فردوسی با ض ط معروف آن
اختالف دارد .در رسالهي انیسالشعرا (قرن  9ه.ق) هم میخوانیم «مشهور است ه
فردوسی – علیه الرحمه -به تد اید ی بیت ه :یهان را بلندي و پستی تویی /ندانم
نهاي هرنه هستی تویی؛ آمرزیدهشد(».محمّدبدع دال الآبدمعروف 244 :1383،و)245
ننان ه میبینیم اغلفِ منابع بیتِ «یهان را بلندي و پستی توي »...را س ف آمرزش
فردوسی میدانند امّا در اید میان اهی روایتهاي دیگري هم دیده میشود .غیر از
نوشتهي یکی از نسخِ تاریخ ویده ه اشاره شد ،در مقدّمهي منثورِ برخی ناپهاي
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سنگیِ شاهنامه پس از نقک داستان فردوسی و شیخ ابوالقاسم اید دو بیت از زبان خودِ
حکیم آمده و ی دو بیت توحیدي او دانسته شده است:
ه ویا و بینا ند خاک را
ستایش نم ایااود پااااک را
ند پشّه بر پیک ینگی دلیر
به موري دهد مالش نرّه شیر
(براي نمونه ،رک .فردوسی)14 :1272،
ال تّه در ادامهي اید دو بیت ،یادآوري شده ه «ا ثر مورّخید در اینجا اید بیت نویسند:
یهان را بلندي و پستی تویی( ». ...همان 14 :و )15احتما ًال به تأثیر از مقدّهي اید
ناپهاي سنگی است ه در رسالهاي از دورهي قایار (تألیفِ حدودِ  1319ه.ق) ه
موضوع آن نق ِد نقّالی است هنگام وارشِ روایت فردوسی و شیخ ابوالقاسم آن هر سه
ي
ت توحید ِ
بیت (ستایش نم /...به موري دهد /...یهان را بلندي و پستی )...به عنوان ابیا ِ
باعثِ آمرزش فردوسی نوشته شده است( .رک .آیدنلو )286 :1396،اید دو بیت هیچ
دام دردستنویسهاي معت ر شاهنامه دیده نمیشود و سرودهي فردوسی نیست .بیت
ن ست (ستایش نم )...به صورت «ستایش همه ایود پاک را /ه ویا و بینا ند خاک
را» در بیژننامهي عطایی آمده (رک .ه ت منظومهي حماسی ،47 :1394،ب )4و بیت دوم
(به موري دهد )...از سامنامه است( .رک .سامنامه )219 :1392،در حملهي حیدريِ رایی
رمانی (سرودهي1240-1220ه.ق) عامک رفتد فردوسی به بهشت نه بیت /ابیاتِ توحیدي
او ه سه بیتِ دی انهي شاهنامه دربارهي امام علی(ع) است:
باااه شأن علااای اندر آن درج رد
نو زان داستان ِرد رد اید سه فرد
خداوند اماار و خداوناااد نهااای»
«نه ت آن خداوند تنویک[و]وحی
درست اید س د قول پیغم ر است»
« ه مد شهر علمم علیّاام در اسات
تو ویی دو وشم بر آواز اوسااات»
« واهی دهم اید س د راز اوست
به فردوس فردوسیااش خواندهانااد
به یتاای باار او وهار افشاندهاند
(رایی رمانی ،1383 ،ج ،184 :2ب)4166-4161
داستان فردوسی و شیخ ابوالقاسم به احتمال فراوان از افسانههاي زند ی فردوسی
است و صحّت و سندیّت تاری ی ندارد امّا باید دید ه بیتی ه افسانهپردازان در اید
داستان به حکیم قوس نس ت داده و بر زبان او شاشتهاند بهراستی از شاهنامه است یا
نه؟ تا یایی ه نگارنده بررسی رده از حدود شصت و اند سال پیش محقّقان م تلف
دربارهي اید بیت به وتاهی بحث و اظهارنظر ردهاند .ظاهر ًا ن ستید بار مرحوم ن یسی
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در سال ( 1335ه.ش) در تعلیقات ل اباالل اب توضیح داده است ه بیتِ (یهان را بلندي
و پستی توي )...از فردوسی نیست و اصلش با ت اوتهایی از شرفنامهي نظامی است
ه حمداهلل مستوفی یا سی دیگر در آن دست برده (رک .عوفی )832 :1395،بیت نظامی
ننید است:
همه نیستند آنچه هستی توي
پناه بلندي و پستاای تاااوي
نند سال بعد مهدوي دامغانی در تعلیقات شفالحقایآِ نَسَ ی (ناپِ  )1344با اید
یمله ه «مشهور ننید است ه اید بیت از فردوسی است» به افسانهي فردوسی و شیخ
ابوالقاسم و نظر ن یسی دربارهي بیت اشاره رده است( .رک .نس ی )299 :1386،شادروان
پ سال  )1352به مناس تِ نقکِ اید بیت در دو
ریاحی در یادداشتهاي مرصادالع اد (نا ِ
یاي متد آن را به استناد شاهنامهي ناپ بروخیم از فردوسی دانسته و پس از تویّه به
افسانهي یادشده و نظریّات وحید دستگردي -ه در ادامه خواهد آمد -و ن یسی یادآور
شده است ه بیت (یهان را بلندي و پستی توي )...در شاهنامهي ناپ مسکو از ملحقات
است و براي صدور نظر قطعی دربارهي اصالت یا افوود یِ آن باید در انتظار پایان یافتد
شاهنامهي تصحیح بنیاد شاهنامه (زیر نظر استاد مینوي) بود (رک .رازي 551 :1374،و579
ت
تعلیقات) ش یعی د نی دو بار به اید بیت تویّه رده است .ن ست در توضیحا ِ
مرموزات اسدي (ناپِ  ) 1353ه نظر ن یسی را آورده و افووده است با اینکه بیت در
امثال و حکم ده دا به نام فردوسی است در شاهنامهي ناپ مسکو از ابیات الحاقی
شمره شده (رک .رازي 186 :1386،تعلیقات) او در اسرارنامه نیو در توضیح «بدان ی
بیت توحید» در حکایت فردوسی و شیح ابوالقاسم با اریا ِع مجدّد به توضیح ن یسی نظر
آن فقید را بازنوشته است ه «ظاهراً اید بیت از فردوسی نیست و با تغییراتی از حکیم
نظامی است( ».عطّار 487 :1386،تعلیقات) به نظر باقر پرهام بیت مش ور رنه در
شاهنامهي تصحیحِ خالقیمطلآ نیست و در ناپ مسکو هم در حاشیه آمده به دلیک نقک
در تاریخ یهانگشاي یوینی و لطایفالحقایآِ خوایه رشیدالدید فضکاهلل همدانی از
فردوسی است( .رک .پرهام 548 :1376،و549؛ همان 192 :1377،و )193مسعود تا ی
هم در مقالهي وتاهی اید بیت را از مقدّمهي شاهنامه دانسته است( .رک .تا ی:1379 ،
 50و )51نگارندهي اید سطور نیو پیشتر در سه یا به اید بیت پرداخته و آن را از بیتهاي
الحاقیِ مشهور به نام فردوسی معرّفی رده است (رک .آیدنلو52-50 :1387 ،؛ همان،
 201 :1390و202؛ همان )39-35 :1392،آخرید و تازهترید بحث هم از محقّآ داماد
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است ه پس از اشاره به ذ ر بیت در مرصادالع اد و مرموزات اسديِ نجم دایه و نقک
نظریّات ن یسی ،ریاحی و ش یعی د نی نهایتاً آشکارا نوشته است ه «مسئلهي
نس هشناسی در ت صّص نگارنده نیست تا به نحو قطعی اظهارنظر ند( ».محقّآ داماد،
)946 :1393
ننان ه می بینیم بعضی پژوهشگران بیتِ (یهان را بلندي و پستی توي )...را از
فردوسی میدانند و برخی دیگر با قطعیّت یا احتیاط و احتمال آن را از او نمیدانند .براي
رهایی از اید تعدّد آرا -ه مایهي سردر میِ یویند ان و عالقهمندان است -و رسیدن
ط
به نتیجهاي روشد و مستند دربارهي اصالت یا الحاقی بودنِ اید بیت یاید مطابآ با ضواب ِ
علمیِ فدّ متدشناسی و تصحیح ،ن ست وضعیّت آن را در نس ههاي مهم و معت ر شاهنامه
بررسی نیم .در داستان اموس شانی -یا بر اساس بعضی ناپهاي شاهنامه ،داستان
خاقان نید -پس از اینکه رستم خاقان را به مند می یرد و از پشت پیک به زیر می شد،
فردوسی اید دو بیت تعلیمی را سروده است:
هی بااار فااراز و هااای بر نشیف
ننیااد است رساام سراي فریف
هی ینگ و ید و هی شهد و مهر
ننیااد بود تا بااود اردان سپهر
(فردوسی 1386،الف ،ج ،238 :3ب  2184و)2185
بنابر وارش نس هبدلهاي ق ِع ن ست و ویرایشِ نهاییِ شاهنامهي ناپ مسکو ،در
سه دستنویس قاهره ( 796ه.ق) ،اماي بم ئی (ظاهراً قرن  8ه.ق) و انستیتوي
خاورشناسی (قرن نهم) پس از آن دو بیتِ اصلی ده بیت دیگر با همان مضمونِ نکوهش
روز ار و یتی افووده شده ه یکی از آنها بیت مشهورِ مورد بحث است 6.براي اینکه
یایگاه و نگونگیِ اید بیت در میان آن ابیات الحاقی معلوم شود همهي آن ده بیت را
بدون ذ رِ اختالف ض طها میآوریم:
یکی را نی خوار و زار و نژنااد
یکی را برآري به ناارخ بلنااد
یکی را ز ت ت هی [ شا .شاید :مهی] در شی
یکیرا زخاکسیه در[ شا.بر] شی
یکی را به نانی یگرخون نااای
یکی را بارآري و قارون نااای
یکی را به دریا به ماهای دهااای
یکی را برآري و شاهی دهااای
میاااااان دو آزاده یناااه مناااه
یکی را بدادي د ااار را باااده
اااه بهدان تویی اي یهانآفرید
نه با آنت مهر و نه با اینت یاد
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ز تو شادمانی و از تو غمی است

یکی را فوونی د ر را می است

جهان را بلندی و پستی تویـی

ندانـم چهای هرچه هستی تویی

ب ستااه دو بااازو و دل پر ز ید
وز آنجااا بیاورد خاقان نیاااد
سپه د به ردون برافراخت وس
سپردش بدان روزبانان قاااوس
(رک .فردوسی ،1374،ج/254 :4زیرنویس11؛همان ،1391 ،ج385 :4و /386یادداشت)9
نکتهي قابک تأمّک اید است ه خالقیمطلآ ه غالفِ نس ههاي مورد است اده در ناپ
مسکو و بسیاري دستنویس هاي دیگر را در اختیار داشته و دیدهاند ،در اید ب ش فقط
نهار بیت از آن ده بیت را از هشت نس ه در زیرنویس تصحیح خویش آوردهاند (رک.
فردوسی 1386،الف ،ج  /238 :3زیرنویس )19ه بیت (یهان را بلندي و پستی توي)...
در میان آنها نیست .به استناد تاب بیتنماي شاهنامه (رک .رضایی یواهري )1396،اید
بیت در یاي دیگري از زیرنویسها /نس هبدلهاي تصحیح هشت یلديِ خالقیمطلآ و
ت
دو همکارشان نیو نیامده است .در نس هي توپقاپوسراي ( 731ه.ق) بعد از پایان ابیا ِ
توحیديِ دی انهي شاهنامه و روي سرنویس « تار اندر ستایش خرد» اید بیت با همان
ض ط معروفِ (یهان را بلندي و پستی تویی /ندانم نهاي هرنه هستی تویی) به خطّی
غیر از خطّ متد اصلی نوشته شده (براي دیدن تصویرِ اید برگ ،رک .خالقیمطلآ:1369،
 )66ه افوودهي یکی از خوانند ان و مالکانِ اید نس ه است و از اتف خودِ آن نیست
ه بتوان بر اساس آن سابقهي اید بیت را در نسخ شاهنامه به اید دستنویس رساند .از
اید روي فعالً نس هي قاهره ( 796ه.ق) قدیمیترید دستنوشتهي تاریخدار شاهنامه
است ه بیت مورد تگو را در متد و به نام فردوسی دارد.
در نس هي سدژوزف (احتما ًال اواخر قرن  7و اوایک قرن )8در داستان رفتار شدن
خاقان نید به دست رستم بیتهایی با خطّ دیگر در حاشیهي دستنویس افووده شده
است ولی بیتِ (یهان را بلندي و پستی توي )...در بید آنها نیست( .رک .فردوسی:1389،
 )291مستوفی با اینکه در تاریخ ویده و ظ رنامه بیت مش ور را به نام فردوسی نقک رده
در نس هاي از شاهنامه ه ظاهراً در فاصلهي سالهاي ( 714-720ه.ق) و پیش از دو اثر
نامبرده فراهم رده است آن را در ن رد رستم و خاقان نید نیاورده (رک .مستوفی،1377،
ج )522 :1ه نشان میدهد بیت در نس ه یا نسخِ مورد است ادهي او ن وده است .نگارنده
حدس می زند ه مستوفی در انتسابِ اید بیت به فردوسی در دو اثر خویش از افسانهي
معروفِ فردوسی و شیخ ابوالقاسم و آمرزش حکیم با ی بیت متأثّر بوده و در آنجا به
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بود و ن ودِ بیتِ توحیديِ داستان در دستنویس /دستنویسهاي شاهنامه تویّه نکرده
است .غیر از دو نس هي سدژوزف و حاشیهي ظ رنامه نگارنده نند دستنویسِ دیگ ِر
شاهنامه را نیو بررسی رده و بیت مورد بحث را در ب ش رفتار شدن خاقان نید نیافته
است .اید نسخ ع ارت است از :سعدلو (احتما ًال قرن  8ه.ق) ،تاب انهي مل (ظاهراً بید
 900 -800ه.ق) ،بایسنقري ( 829ه.ق) ،دهلی ( 831ه.ق) ،تاب انهي مجلس (احتما ًال
قرن  8و 9ه.ق) ،دو نس هي پاریس (احتما ًال از قرن  ،)9تاب انهي مجلس (احتما ًال
قرن ،)10پاریس( 1012ه.ق) و تاب انهي مجلس( 1016ه.ق).
در بعضی ناپهاي سنگیِ شاهنامه تعدادي از آن ده بیتِ افووده در سه نس هي قاهره
( ،) 796اما و انستیتوي خاورشناسی در همان ب شِ رفتار شدن خاقان نید آمده ه
بیتِ (یهان را بلندي و پستی توي )...نیو از یملهي آنهاست (براي نمونه ،رک .فردوسی،
 ) 224 :1272و احتما ًال از قریآ آن نسخ یا عمدتاً همان ناپهاي سنگی به برخی
تصحیحات و ناپهاي شاهنامه نیو وارد شده است .در حدود بررسیهاي نگارنده بیت
مش ور در داستان رستم و خاقان نید در ناپهاي ما ان (رک .فردوسی ،1829 ،ج:2
 ،)714ژول مول (رک .فردوسی ،1363،ج ،101 :3ب ،)731بروخیم (رک .فردوسی،
1386ب ،ج ،972 :4ب  ،)735دبیرسیاقی (رک .فردوسی ،1386،ج ،1010 :2ب  )799و
اللهي خاور (رک .فردوسی ،1375 ،ج ،273 :2ب  )6508آمده است و سایر تصحیحات
معت ر یا نیمهمعت ر آن را ندارند.
با تویّه به اینکه بیت (یهان را بلندي و پستی توي )...در ا ثر و اقد ِم نسخ شاهنامه
نیست و فقط در سه دستنویس آمده است آن را باید از بیتهاي الحاقی به شمار آورد
ه بهنادرست به نام فردوسی شهرت یافته است .غیر از استدالل و استنادِ نس هاي قرینهي
دیگري ه تأیید می ند بیت مورد نظر سرودهي فردوسی نیست اید است ه از واژهها
و تر ی ات آن فقط «بلندي و پستی» در شاهنامه به ار رفته آن هم در معناي حقیقیِ «فراز
و نشیف» 7نه معناي مجازيِ خواستهشده در اید بیت .یمالتِ «ندانم نهاي» و «هرنه
هستی» هم اصالً در شاهنامه استعمال نشده است.
همان ونه ه ششت هدترید نس هي شاهنامه ه بیت (یهان را بلندي و پستی
توي )...را در متد آورده قاهره ( 796ه.ق) است امّا بیرون از دستنویسهاي حماسهي
ملّی ایران و نیو خارج از افسانهي فردوسی و شیخ ابوالقاسم ه ق الً بررسی شد ،پیشینهي
ک اید بیت به فردوسی قدیمتر از تاریخ تابتِ نس هي قاهره ( 796ه.ق)
انتسابِ مستق ِّ
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است و به احتمال بسیار اشتها ِر داستان و آمدنِ بیت در ضمد آن ،در تداول و نقکِ آن به
نام فردوسی در متون دیگر -به رغم ن ودنش در بیشترِ نسخ شاهنامه -تأثیر داشته است.
یمالالدید ابوال ضک محمّد قَرشی (حدود  628ه.ق -بید 702تا  739ه.ق) در رسالهي
عُراضهالعروضیید ه محتمالً در نیمهي دوم قرن ه تم تألیف رده در م حث «بحر
متقارب» اید بیت را با همان ض ط مشهور به نام فردوسی و از شاهنامه نقک رده است
ه با تویّه به تاریخ نگارش رسالهي او (ظاهراً بید  700-650ه.ق) فعالً و در محدودهي
یستجوهاي نگارنده اید من ع را باید هدترید مأخ ِش انتسابِ بیت به فردوسی بدانیم
«مثال محشوف الضرب هم از شهنامه :یهان را بلندي و پستی تویی /ندانم نهاي هرنه
هستی تویی( ».قرشی )28 :1382،اید را هم باید یادآوري رد ه قرشی پیش اید بیت،
بیت دیگري را هم از شاهنامه آورده ه در نس ههاي معت ر نیست و الحاقی است «مثال
مقصورالضرب از شاهنامه بر اید ونه بود :نو خورشید برزد سر از برج حوت /به فرمان
حیّ الشّي الیموت» (همان) نون او زاده و سا د ماوراءالنهر بوده و مدّت زیادي را در
اشمر اقامت داشته است (رک .همان :سیوده -شانوده مقدّمه) احتما ًال بیت (یهان را
بلندي و پستی توي )...و آن بیت دیگر را به صورت ش اهی به نام فردوسی شنیده و به
نقک از شاهنامه آورده است .تصوّر اینکه در میانههاي سدهي ه تم دستنویسی از شاهنامه
در ماوراءالنهر ویود داشته ه اید ابیاتِ افووده را در متد داشته است و قَرشی از آن
نس ه -ه ق عاً تابتش پیش از ( 650ه.ق) خواهد بود -است اده رده به عقیدهي نگارنده
ضعیفتر از حدس ق لی و حتّی بعید است.
خوایه رشیدالدید فضکاهلل همدانی در دو اثر خویش بیت را به نام فردوسی ذ ر
رده است .ابتدا در مقدّمه و تحمیدیّهي یلد ن ستِ یامعالتواریخ (تألیفِ  704ه.ق) ه
نوشته « ...و اید معنی را فردوسی قوسی ته است :یهان را بلندي و پیست تویی/
ندانم نهاي هرنه هستی تویی» (همدانی ،1373،ج )11 :1و دوم بار در رسالهي اسئله و
ف  711ه.ق) و باز با همان ویه متداول( .رک .همدانی)196 :1371،
ایوبهي رشیدي (تألی ِ
بعد از اید ،متونی ه بیت را به نام فردوسی و از شاهنامه آوردهاند از آثار سدهي
یازدهم و بعد از آن است .براي نمونه ملّاصدرا ( 979یا  1050-980ه.ق) در تاب معروفِ
ی
حکمت متعالیه بیت را مربوط به دی انهي شاهنامه انگاشته است «و قال ال ردوس ّ
القُدّوسی فی دی ایه ِتابِه :یهان را بلندي و پستی تویی /ندانم نهاي هرنه هستی تویی».
(صدرالمتألّهید ،1981،ج )334 :2در بررسی نس ههاي شاهنامه دیده شد ه سه
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دستنویس از قرون  8و 9ه.ق اید بیت را به همراه نند بیتِ دیگر در داستان رویارویی
رستم و خاقان نید افوودهاند ولی م هومِ توحیدي آن مویف شده بعضی از ششتگان
ه بیت را از فردوسی می دانستند ننید مان نند ه یاي آن در مقدّمهي شاهنامه و
سرآغاز اید اثر است ه حکیم قوس به ستایش یودان پرداخته .دیدیم ه غیر از مالّ
صدرا یکی از خوانند ان و مالکانِ شاهنامهي نس هي توپقاپوسراي ( 731ه.ق) هم با
همید تصوّر آن را در ادامهي پانوده بیت شروعِ شاهنامه افووده است .در رستمالتواریخ
(تألیفِ  1125ه.ق) اید بیت با دو بیت دیگر به نام فردوسی تضمید شده است:
ه بادا به فاردوس او را قااارار
نه خوش ت فردوسی نامدار
ورق بر ورق را همه بارد باااد»
«نسفنامهي بهمااد و یق ااااد
ندانم نهاي هرنه هستی تویی»
«یهان را بلندي و پستی تویاای
بهانه است اووس و افراسیاب»
«یهان را یهاندار دارد خااراب
(رستمالحکما)193 :1381،
از اید سه بیت ،بیت اوّل از اسکندرنامهي نظامی است (رک .نظامی )843 :1387،و
بیت سوم در نس ههاي معت ر و ناپهاي شاهنامه ویود ندارد .محقّآ س وواري در
اسرارالحکم (تألیفِ  1284ه.ق) بیت را با همان نگاشتهي متداول به اسم فردوسی نوشته
(رک .محقّآ س وواري )77 :1383،امّا حاج ملّاهادي س وواري (وفات 1289 :ه.ق) در
شرر مثنوي خویش فقط مصراع دوم را با ذ ر نام فردوسی آورده است « ...اه هستی
ویند و ذات حآ را خوانند ...فردوسی راست :ندانم نهاي هرنه هستی تویی».
(س وواري ،1374،ج )237 :2نوّاب محمّد مصط ی خان دهلوي ( 1221ه.ق 1284 -ه.ق)
ف رستم التواریخ بیت را به
هم در مقدّمهي س رنامهي منظومِ خود به مکّه مانندِ صاح ِ
صورت تضمید از فردوسی به ار برده است:
ننانم ه آتش به هنگاام بااااد
از اید بیت فردوسی پاااکزاد
ندانم نهاي هرنه هستی تویی»
«یهان را بلندي و پستی تویی
(رک .خورشید و حسینی)69 :1394،
شهرتِ بیتِ (یهان را بلندي و پستی تویی )...و م هومِ توحیديِ آن س ف شده ه
اید بیت بدون اشاره به نام ویندهي آن نیو از قرن ه تم تا نهاردهم در متونِ منثو ِر
عرفانی و المی و حکمی و بعضاً تاری ی به استشهاد آورده شود .نکتهي درخورِ تویّه
اید است ه قدیمیترید متنی ه اید بیت در آن آمده ظاهراً مرصادالع اد (تألیفِ 618
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ه.ق) است و بر اید پایه مأخ ِش نقک بیتِ (یهان را بلندي و پستی تویی )...بیذ ِر نام
سَراینده ،هم از شاهنامهي دستنویسِ قاهره ( 796ه.ق) و هم رسالهي عراضهالعروضیید
(ظاهراً بید  700 -650ه.ق) ه آن را به نام فردوسی و از شاهنامه آوردهاند ،هدتر است.
به نظر نگارنده نجم دایه مولّف مرصادالع اد و دیگر نویسند انی ه پس از او اید بیت را
در ضمد یمالتِ منثور خویش آوردهاند محتمالً آن را از همان افسانهي معروفِ فردوسی
و شیخ ابوالقاسم رفتهاند و اشاره نکردن آنها به نام فردوسی پیش از نقک بیت لووم ًا
بدید معنا نیست ه بیت را از حکیم قوس نمیدانستهاند بلکه اهی در نحوهي استشهاد
آنها اشارات و قراینی هست ه نشان میدهد شاید بعضی از اید عرفا و نویسند ان بیت
را -به استناد آن داستان -از فردوسی میانگاشتهاند.
در مرصادالع اد ه ن ستید مأخش نقکِ بیت مورد بحث است ،ی بار در مقدّمه و
باري دیگر در فصک «بدایت خلقت انسان» اید بیت آمده ه در متدِ مصحَّحِ آن ض ط
لمهي « هاي» در مصراع دوم با ض ط مشهور آن (نهاي) ت اوت دارد:
یهان را بلندي و پستی توي

ندانم کيی هرنه هستی توي

(رک .رازي 2 :1374،و)66
نجم رازي در اثر دیگر خود مرموزات اسدي در مومورات داودي (تألیفِ  621ه.ق)
نیو بیت را با همان ض ط مش ور در مرصادالع اد نوشته و ویندهي آن را «آن عویو» خوانده
است «ننانکه آن عویو ت ،بیت :یهان را بلندي و پستی تویی /ندانم یی هرنه هستی
تویی» (رازي )42 :1386،آیا احتمال دارد مراد نجمالدید دایه از تع یرِ محترمانهي «آن
عویو» فردوسی باشد؟
ف
از مآخ ِش سدهي ه تم اید بیت با همان ویه رایج در تاریخ یهانگشاي یوینی (تألی ِ
 658ه.ق) (رک .یوینی ،1389 ،ج ،)1 :3لمعات عراقی (تألیفِ میانهي  670 -668ه.ق)
(رک .عراقی ،)478 :1386،تریمهي فارسی عوارفالمعارف سهروردي (رک .سهروردي،
ف
س ی(رک .نس ی )251 :1353،و شفالحقایآ او (تألی ِ
 ،)29 :1375مقصداالقصاي نَ َ
671-680ه.ق) نقک شده است .در اید بید نس ی در شفالحقایآ مانند نجم دایه و شاید
به تأثیر از او از سَرایندهي بیت با تع یر «آن عویو» یاد رده است(.رک .نس ی)163 :1386،
ف 701
در قرن هشتم عالءالدولهي سمنانی در رسالهي سربالال ال لشويالحال (تألی ِ
ه.ق) بیت را با ی اختالف یویی در مصراع دوم به ار برده است:
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یهان را بلندي و پستی تویی

ندانم نهاي هر که هستی تویی

(رک .سمنانی)149 :1383،
میرسیّدعلی همدانی ( 786 -714ه.ق) نیو دو بار در رسالهي همدانیه و االنسانالکامک
به اید بیت استشهاد رده (رک .همدانی 141 :1370،و )195ه نگاشتهي او در رسالهي
ن ست ت اوتی با ویهِ رایجِ بیت در مصراع دوم دارد:
یهان را بلندي و پستی تویی

همه نيستند هرچه هستی تویی

(همان)141 :
تاجالدید حسید خوارزمی (در ششتهي  838ه.ق) در شرر فصوص الحکم سه بار و
یامی نیو در نقدالنصوص فی شرر ال صوص (تألیفِ  863ه.ق) ی بار بیت را با ض ط
متداول به ار بردهاند( .رک .خوارزمی 855 ،114 :1379،و1002؛ یامی )90 :1370،از
منابعِ متأخّرتر بیت در مقدّمهي احیاءالملوک (تألیفِ  1028ه.ق) و رسائک فارسیِ ادهم
خل الی (قرن  11ه.ق) دیده میشود (رک .سیستانی1 :1389،؛ خل الی106 :1381،
و )444و در شرر س وواري بر لشد راز (تألیفِ  1318ه.ق) باز ض ط واژهاي در آن
نس ت به صورت معروف مت اوت است:
زمين را بلندي و پستی تویی

ندانم نهاي هرنه هستی تویی

(رک .س وواري)53 :1386،
نمونهي بسیار مشابهِ بیت ه قدمتِ متدِ مربوط به آن مقدّم بر همهي منابعی است ه
آن را  -به نام فردوسی یا بدون تصریح به نامِ شاعرِ آن -آوردهاند ،بیتی از نظامی در
مقدّمهي شرفنامه (تاریخ نظم 593 :ه.ق به بعد) است:
همااه نیستند آنچه هستی تویی
پناه بلناادي و پستاای تویی
(نظامی)743 :1387،
در مرور سوابآِ بحث دربارهي بیتِ (یهان را بلندي و پستی تویی )...دیدیم ه ن یسی
به اید بیت نظامی تویّه رده و بیت منسوب به فردوسی را محصو ِل دخک و تصرّف
مستوفی یا دیگران در آن دانسته است .پیش از ایشان وحید دستگري در اسکندرنامهي
ححِ خویش (ناپِ سا ِل  1316ه.ش) به هماننديِ بیتِ نظامی با بیتِ مشهورِ منسوب
مص َّ
به فردوسی -ه ال تّه او هم در آن زمان مانندِ بسیاري دیگر آن را از شاهنامه میدانست-
اشاره رده و نوشته است «اید بیت [منظور :بیت نظامی] در شاهنامهي فردوسی بدید
قرز دیده میشود:
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ندانم نهاي هرنه هستی تویی
خدایا 8بلندي و پستی تویی
با آنکه نظامی پیرامون مضامید و تر ی ات دیگران هر و نمیگردد بسی بعید بنظر میاید
ه با اندک تغییر اید بیت را از فردوسی رفته باشد و ظدّ قوي بلکه قطع و یقید در ار
است ه اید بیت الحاقیست ولی نون در نسخ هنهي ما اید بیت هست و دلیلی براي
الحاق در دست نیست در ردیف ابیات الحاقی ث ت نشد( ».نظامی)2 :1316،
بیتِ (پناه بلندي و پستی توي )...از نظامی است و ن اید در اصالت آن تردید رد .از
سوي دیگر دیدیم ه بیتِ (یهان را بلندي و پستی توي )...از فردوسی نیست و
ک آن نه به نام فردوسی و نه بیذ ر نام او (مرصادالع اد و
قدیمیترید منابعِ نق ِ
عراضهالعروضیید) پس از شرفنامهي نظامی تألیف شده است .از اید روي دربارهي
رابطهي اید دوبیت دو احتمال به نظر میرسد .ن ست اینکه بیتِ منسوب به فردوسی بر
الگوي بیت نظامی ساخته و ابتدا بدون نام وینده در آثاري نظیرِ مرصادالع اد و مرموزات
اسدي نقک شده و سپس در افسانهي فردوسی و شیخ ابوالقاسم و بعضی مآخش به نام
فردوسی نوشته و مشهور شده است .دوم اینکه نون بید زمان سرایشِ شرفنامه (593
ت
ه.ق به بعد) و تألیف مرصادالع اد ( 618ه.ق) فاصلهي نندان زیادي نیست شاید بی ِ
(یهان را بلندي و پستی توي )...در قرن ششم و پیش از نظم شرفنامه نیو متداول بوده-
آن هم محتمالً به نام فردوسی -و نه بسا نظامی بیت خویش را با تویّه به آن سروده و
د
در واقع به زعمِ خویش از بیتی از شاهنامه تأثیر رفته است .نگارنده با در نظر داشت ِ
احتما ِل رواجِ افسانهي فردوسی و شیخ ابوالقاسم و بیت مش ور در آن در اواخر سدهي
ششم (به قرینهي روایتِ آن در اسرارنامهي عطّار) و نیو تویّه به تأثّرات نظامی از شاهنامه
در خمسه بهویژه اسکندرنامه 9برخالفِ نظر استادانِ فقید وحید دستگردي و ن یسی حدس
دوم را محتمکتر میداند و احتمال میدهد ه شاید بیت نظامی از روي بیتِ منسوب به
فردوسی ساخته شده باشد نه برعکس.
در هر صورت نه اید مان درست باشد و نه نادرست ،بیتِ (یهان را بلندي و
پستی توي ).. .به دلیکِ شهرتِ انتسابِ آن به فردوسی و استشهاداتِ مکرّر به آن در متون
متعدّد ،مورد تویّه و تقلیدِ شماري از سَرایند ان قرار رفته و بیتهایی در قالفِ لغوي،
نحوي و معناییِ مشابهِ آن ساخته شده است .از قدیمیترید نمونههاي اید تقلید و تأثّر
بیتی است ه به نام شیخ عالءالدوله سمنانی ( 736 -659ه.ق) آورده شده:
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تویی هست و آن یمله هستی ز توست
یهااان را بلناادي و پستی ز توست
(رک .تا ی)50 :1379،
پس از آن نوري اژدري در دی انهي غازاننامه (سرودهي  763ه.ق) در ستایش یودان
ننید ته:
ولیکد بلندي و پستی از اوسات
یهان را بلندي و پستی به اوست
(نوري اژدري ،14 :1381،ب)14
اید بیت یامی در خردنامهي اسکندري نیو شاید با تویّه به (یهان را بلندي و پستی
توي )...سروده شده است:
ه هستیدهِ هست و هستی تویی
نااه تنهااا بلندي و پستی تویای
(یامی ،417 :1378،ب)4
اید بیت هم در دومید س رنامهي مظ ّرالدید شاه به فرنگ آمده است:
به نام خدایی ه هستی از اوست یهان را بلندي و پستی از اوست
(به نقک از پیکرهي زبانیِ فرهنگستان)
با اینکه بیتِ (یهان را بلندي و پستی توي )...بیتردید از شاهنامهي فردوسی نیست
به دلیک شهرتِ آن از قریآ افسانه ي معروف فردوسی و شیخ ابوالقاسم و تکرارش در
متونِ منثورِ ونا ون -ه بعضی از آنها به درس نیو خوانده میشود -الزم است دربارهي
معناي آن هم بحث شود .همان ونه ه قدیمیترید من ع ذ ر اید بیت فعالً مرصادالع اد
است اوّلید و هدترید استن اط معنایی از آن نیو در همید متد دیده می شود.
نجم رازي در مرصادالع اد و تاب دیگرش مرموزات اسدي -ه آن هم دومید مأخ ِش
نقک اید بیت است -مجموعاً سه بار بیت را آورده و هر سه بار آن را به یاي خداوند
خطاب به انسان انگاشته است .عید یمالت او را براي دیدن نگونگیِ توضیح و ت سیر
او از هر دو تاب باز می نویسیم « ...و هر نیوي را ه ویودي هست از دو عالم به
ت عیّت ویود انسان است و ا ر نظر تمام افتد بازبیند ه خود همه ویود انسان است.
یهان را بلندي و پستی( »...رازي ...« ) 2 :1374،اعلی علیّید آفرینش رور انسان است و
اس ک سافلید قالف انسان و از اینجا روشد شود معنیِ اید بیت :یهان را بلندي و پستی
توي( ». ...همان ...« ) 66 :و از اعلی علیّید تا اس ک سافلید هرنه هست در تو داخک
ننانکه آن عویو ت ،بیت :یهان را بلندي( ». ...رازي)42 :1386،
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ت
نون دایه به بیت مورد بررسی در موضوع «آفرینش انسان» استشهاد رده به مناس ِ
مقام با تأویک «بلندي» و «پستی» به «رور» و «یسم» آدمی ،در ن ستید ت سیرِ اید بیت
در هدترید من ع نقک آن دریافت عجی ی به دست داده است ه با استن اطهاي سپسید
و ال تّه متداول از بیت ت اوت دارد و در میان محقّقان معاصر شگ تی شادروان مل الشعرا
بهار را برانگی ته است ننان ه در حواشی بحث از مرصادالع اد در س شناسی خویش
نوشته است «از عجایف آنکه نجم دایه ...دو نوبت ص ت مقام انسانی رده و اید شعر
شاهنامه را شاهد آورده است ه در ص ت باري تعالی است :یهان را بلندي و پستی
تویی /ندانم نهاي هرنه هستی تویی و بنظر میرسد ه شاید مرادش بیت دیگر فردوسی
بوده است ه در وصف انسان وید :ن ستید فطرت پیسد شمار /تویی خویشتد را به
بازي مدار» (بهار ،1375،ج ،21 :3زیرنویس)2
استن اط انسان رایانه از اید بیت منحصر به نجم دایه نیست و محتمالً به تأثیر از دو
تاب او بهویژه مرصادالع اد در آثار بعد از وي تا سدهي یازدهم هم ادامه یافته است ه
ی فارسی است .در
روند یال ی در نحوهي استشهاد و رویکرد به اید بیت در متون عرفان ِ
شفالحقایآ (تألیف میانِ  680-671ه.ق) میخوانیم « ...اید انسان را قالف از خود است
و رور از خود او عقک از خود او و علم از خود و ی رئیک از خود و الم از خود ...و
دوزخ از خود و بهشت از خود است و آن عویو از سر همید ته ،شعر :یهان را بلندي
و پستی تویی /ندانم نهاي هرنه هستی تویی» (نس ی )163 :1386،تاجالدید حسید
خوارزمی هم در شرر فصوصالحکم نوشته است «حآ تعالی اید انسان امک را رور
عالم ساخت و بلندي و پستی را مس ّر او ردانید از براي مال صورتی ه انسان بر آن
م لوق است تا بعضی در م اق هي او تند :یهان را بلندي و پستی تویی /ندانم نهاي
هرنه هستی تویی» (خوارزمی )1002 :1379 ،یامی در نقدالنصوص و فیض اشانی
( 1091 -1007ه.ق) در لماتٌ مکنون ٌه مِد علو ِم اهکِ الحکمه و المعرفه اید بیت را به
ترتیف در م حث «تجلیّات حآ در قالف انسان» و « لمهٌ فیها اشارۃ الی اَنَّ ااالنسانَ
هوالمدبّرُ للعالَمِ باالسماء االلهیّه و اَنّهُ الواسطهُ فی وصو ِل الحآِّ الی ال لآِ» آورده و
دربارهي انسان دانستهاند (رک .یامی90 :1370،؛ فیض اشانی)121 :1360،
در داستان فردوسی و شیخ ابوالقاسم بیتِ (یهان را بلندي و پستی توي )...در معناي
توحیدي به ار رفته است ولی اید دریافت از بیت فقط ویژهي پردازند ان و ناقالنِ آن
روایت نیست و حتّی در منابعِ پیش از متونی ه اید افسانه را آوردهاند ،دیده میشود .در
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بید مآخ ِش مویود قدیمیترید استن اطِ یودانشناختی از اید بیت یکی در مقدّمهي یلد
سومِ تاریخ یهانگشا (تألیفِ  685ه.ق) است ه عطا مل یوینی در ب ش تحمیدیّهي
آن نوشته است « ...هستی هرنه نام هستی دارد بدوست ،نی و بد و سود و زیان از
اوست ،یهان را بلندي و پستی تویی /ندانم نهاي هرنه هستی تویی» (یوینی،1389،
ج )1 :3متد دوم ،تریمهي فارسیِ عوارفالمعارف سهروردي است و در اینجا هم
ابومنصور بد ع دالمومد اص هانی ،متریم تاب ،بیت را از زبان ش ص مالمتی خطاب
به خداوند آورده است «مالمتی  ...در یمله مکوّنات و م لوقات یمال مکوّن و م ترع
میبیند و می وید ،شعر :یهان را بلندي و پستی تویی /ندانم نهاي هرنه هستی تویی»
(سهروردي )29 :1375،ملّاصدرا هم در تاب الم دأ و المعاد از بیت برداشت توحیدي
داشته و پس از نقک داستان فردوسی و شیخ ابوالقاسم در زیر بیت نوشته است «یعنی انَّ
ُلَّهُ الویود و هموَ کُّ الویودِ» (ملّاصدرا)325 :1354،
استادان و پژوهشگرانِ روز ار ما نیو به معناي اید بیت مشهور تویّه رده و نظریّاتی
دادهاند .از آن یمله مرحوم محمود شهابی خراسانی ( 1282-1361ه.ش) در تاب النظرۃ
الدقیقه فی قاعدۃ بسیطه الحقیقه بیت مورد تگو را با ت اوتی در ض طِ لمهي آغاز
مصراع ن ست تضمید رده و دریافت توحیدي خویش را از آن به صورتِ منظوم بیان
رده است:
خاااردمنااد فرزانااه آنجا ه ت
نهخوش درّ معنی ز حکمت بسُ ت
ندانااام نهاي هرنه هستی تویاای»
«خداوناااد باال و پستااای تویااای
هماااه هستها یلوه و شان توست
تو هستی و هستاای همه زانِ توست
(شهابی)67 :1355،
ویا او «نهاي» و «هستی» را در اید بیت با «يِ» حاصک مصدري خوانده و به ترتیف
«نه نیو بودن» (معادل ما هُوَ در منطآ) و «ویود مطلآ» رفته است .به نظر ایشان مصراع
دوم یعنی «نمیدانم و نمی وانم بگویم نیستی تو را (زیرا آفرید ان از شناسایی دات
آفرید ار ناتوانند) حقیقت ویود (هستی) تو هستی زیرا سایر مویودات از ویود
(هستی) تو هستی رفتهاند( ».به نقک از شهابی)6 :1366،
ی ادبیّات فارسیِ دانشآموزان «بلندي و پستی» در بیت مورد بحث
در تابهاي درس ِ
استعاره از «آسمان و زمید» رفته شده (رک .تا ی ) 51 :1379،و یکی از محقّقان نیو آن
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را ننید معنا رده است «مس ّف عوّت و ذلّت اهک یهان تویی ،تو را به حقیقت نمیدانم
و نمیشناسم (ا رنه میدانم) هستی هرنه هست به توست( ».همان)
برخالفِ تأویکِ انسانمدارِ نجمالدید رازي و به ت ع او برخی دیگر ننان ه از داستان
ت آغازیدِ شرفنامهي نظامی-
فردوسی و شیخ ابوالقاسم و نیو نظیرههاي آن -خصوصاً بی ِ
معلوم میشود اید بیت دربارهي خداوند است امّا براي عرضهي وارشی دقیآ و روشد
از بیت باید معناي «بلندي و پستی» و «هستی» را در ساختار آن بررسی رد.
به نظر نگارنده «بلندي و پستی» در اینجا ننان ه عطامل یوینی نیو دریافته و در
توضیح خویش پیش از نقک بیت نوشته به معناي «خوب و بد ،سود و زیان ،زشت و زی ا
و آسانی و دشواريِ یهان» و مجازاً «همه نیو» دنیاست« .بلندي و پستی» در نار هم در
اید معنا و در پیوند با خداوند و خطاب به او واهیهاي دیگري نیو در شعر فارسی دارد
ه مو ّید معناي تهشده است و نند نمونه از آنها را میآوریم:
تو باودي در بلنــدی و پستــی

تو بودي و تو باشی و تو هستی

(از مثنويهاي منسوب به عطّار به نقک از دُرجِ )4
همه شی را باه ذات اوست هستی
رد اااار بلنـــدی و پستـــی

نه از ون بلنــدی و پستی (همان)
نیستاااای یافتاه بادو هستی
(نظامی)581 :1387،

بنگار انااادر حقیقاااات هستاای

وست اصک بلندی و پستی
(یامی ،179 :1378،ب)2350

ستایش سی را ه هستی ازاوست

نهاد بلندی و پستی از اوست

(یغماي یندقی ،1384،ج)56 :1
ت بیت ه تپیکر نظامی ( رد ارِ بلندي و پستی) تا
در اید شواهد مصراعِ ن س ِ
حدودي مشابهِ معناییِ مصراع اوّ ِل بیت مورد بررسی است.
غیر از استاد شهابی خراسانی و پیش از ایشان ،حاج ملّاهادي س وواري هم در شرر
مثنوي خویش «هستی» را در مصراع «ندانم نه ي هرنه هستی توي» حاصک مصدر
(هست+ي) و به معناي « کّ خلقت» رفته و ذیکِ اید بیتِ مولوي:
ت عیسی را یکی هشیارسر

نیست در هستی ز یمله صعفتر
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براي توضیح «هستی» -ه در بیت مثنوي ،حاصک مصدر و به معناي «یهان و
مجموعهي مویودات» است -نوشته « اه هستی ویند و ذات حآ را خواهند ...فردوسی
راست :ندانم نهاي هرنه هستی توي( ».س وواري ،1374،ج)237 :2
نگارنده به قرینهي «نهاي» به معناي «نه نیوي هستی» در مصراع دوم« ،هستی» را
هم فعکِ دوم ش ص م رد در معنی «باشی» می یرد و با تویّه به آنچه ته شد اید معنا
را براي بیت پیشنهاد می ند :خداوندا همه نیوِ اید یهان (خوبی و بدي و سود و زیان
و آسانی و دشواري) از توست .مد شناخت و درک املی از تو ندارم (نمیدانم واقع ًا
نه هستی) ولی هرنه باشی ( ه از حدودِ معرفت و فهمِ مد بیرون است) تو ویود داري
و همه نیو انسان و یهان از تو و وابسته به توست.
 .3نتيجهگيری
بیتِ (یهان را بلندي و پستی توي )...رنه از میانههاي سدهي ه تم هجري به نام
فردوسی متداول شده و حتّی در بعضی تابهاي امثال فارسی و راهنماي اشعار در
دورهي معاصر نیو به اسم او ث ت شده است (براي نمونه ،رک .ده دا ،1386،ج599 :2؛
ذوال قاري ،1389،ج760 :2؛ متویّه ،1384 ،ج377 :1؛ مراق ی و یهانی نوق ،1391،ج:1
 )782بر اساس اصو ِل تصحیح متد از فردوسی و شاهنامه نیست.
ا ر اید احتمال را بپشیریم ه عطّار در وارشِ حکایتِ فردوسی و شیخ ابوالقاسم در
ت
اسرارنامه (تاریخ سرایش :حدود  613ه.ق) در تع یرِ «بدان ی بیت توحید» به همید بی ِ
مورد بحث نظر داشته و در مأخش مکتوب یا احیاناً ش اهی او «یهان را بلندي و پستی
توي »...بوده ه او به س فِ ت اوت وزن منظومهاش با وزنِ آن نتوانسته است مانند مآخ ِش
دیگر عیدِ بیتِ توحیدي را نقک ند ،میتوانیم حدس بونیم ه شاید بیت مش ور حدّاقک
در اواخرِ قرن ششم ساخته و سروده شده و ق عاً ناظمِ آن ناشناس است.
افسانه ي فردوسی و شیخ ابوالقاسم عامکِ اصلیِ شهرت و تداو ِل اید بیت به نام
فردوسی بوده است و حتّی احتمال دارد سه نس هي شاهنامه هم به تأثیر از اید اشتهار
ت
آن را در داستان رستم و خاقان نید افووده باشند و محتمالً مادرنس هي اساسِ تاب ِ
اید دست نویسها بیت را نداشته است زیرا اغلف نسخِ مهم ،معت ر و هدِ شاهنامه با
خانواده و مادرنس ههاي م تلف آن را در متد ندارند .ض ط اصلیِ اید بیت به استنا ِد
ا ث ِر مآخ ِش نقک آن همان ویهِ مشهورِ «یهان را بلندي و پستی توي /ندانم نهاي هرنه
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هستی توي» است ولی دستِ م نه صورتِ دیگر هم براي آن -ال تّه با اختالف ض طهاي
بسیار یوئی -در متون و منابعِ قدیمی و متأخّر دیده میشود ه همهي آنها در ص حات
پیشید مقاله آمده است و در اید ب ش با ذ ر مأخش و نشان دادنِ ت اوتِ نگاشته نس ت
به ویه اصلی به ترتیف تاری ی ،ی یا در یدولی آورده میشود:
 1یهان را بلندي و پستی تویی

ندانم کهای هرنه هستی تویی
(مرصادالع اد و مرموزات اسدي)

 2یهان را بلندي و پستی تویی

ندانم نهاي هرکه هستی تویی
(مصن ّات فارسی عالءالدوله سمنانی)

 3یهان را بلندي و پستی تویی

همه نيستند هرچه هستی تویی
(رسالهي همدانیهي میر سیّد علی همدانی)

 4یهان را بلندي و پستی تویی

همه نيستند آنچه هستی تویی
(خاوراننامهي ابد حسام)

 5خدای بلندي و پستی تویاای

ندانم نهاي هرنه هستی تویی
(دیوان آذربیگدلی)

 6یهان را بلندي و پستی تویی

ندانم نهاي آنچه هستی تویی
(مقدّمهي منثورِ ناپهاي سنگی شاهنامه)

 7زمين را بلندي و پستی تویی

ندانم نهاي هرنه هستی تویی
(شرر لشد رازِ س وواري)

 8خدایا بلندي و پستی تویاای

ندانم نهاي هرنه هستی تویی
(توضیح استاد وحید دستگردي در شرفنامه)

 9خداوند باال و پستاای تویاای

ندانم نهاي هرنه هستی تویی
(تضمید استاد شهابی خراسانی)

در پایان ،پرسشِ تأمّکبرانگیو اید است ه نرا سازند ان و راویانِ افسانهي فردوسی
و شیخ ابوالقاسم -ه احتما ًال در اواخر قرن ششم رایج بوده است -بیتی را به نام فردوسی
در اید داستان آوردهاند ه از او نیست و در دستنویسهاي قدیمیِ شاهنامه نیامده است؟
و نرا به یاي اید بیت الحاقی یکی از ابیات اصلیِ شاهنامه را با همان معنايِ مورد نظ ِر
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ش حکیم قوس در آن افسانه نقک نکردهاند؟ ار
ف آمرز ِ
توحیدي به عنوان بیتِ س ِ
عجی ی ه مویف شده است بیتی از ی سَرایندهي منام و ناشناخته ،بهنادرست هشت
قرن به نام فردوسی مشهور و از شاهنامه نقک شود.
یادداشتها
ی روه
 .1در یستجوهاي انجام رفته براي اید مقاله ،غیر از منابع مکتوب از پیکرهي زبان ِ
فرهنگنویسیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی (به لطف یناب ابوال ضک خطی ی) و بعضی
نرمافوارها هم است اده شده ه نام و مش صّات آنها در فهرست منابع آمده است.
 .2براي قرر و بررسیِ اید احتمال ه شاید اید شیخ همان ابوالقاسم رّ انیِ معروف بوده است.
ر.ک :نحوي ،ا ر؛ «نقد روایتی از نهار مقاله دربارهي زند انی فردوسی» ،یستارهاي ادبی ،سال
 ،44شمارهي ( 3پیاپی  ،)174پاییو ،1390صص.215 -208
 . 3ردیف اید بیت (توي) از دو ب ش «تو» و «ي» ساخته شده است و شواهدي ویود دارد ه
در سدي ه تم نیو مانند ادوار پیشید به قیاس واژههایی مانند «مینو» و «یادو» -ه در فارسی
هد پس از پیوستد به «ي»« ،گِ» پایانیِ آنها در صورت فارسیِ میانهي واژه افتاده و به شکک
 oviتل ّظ شده ( -)minoviضمیر «تو» هم هنگام الصاق به «ي» به همان شکک خوانده میشده
است از اید روي تل ّظ و امالي درست ردیف بیت ننان ه در نام مقاله دیده میشود «توي»
( )toviاست امّا در بیشتر منابع هد و معاصر آن را به ونهي یدیدتر و متداولِ «تویی» نوشتهاند
ت نقک به همان صورت نوشته
ه در اید مقاله هر یا از آن مآخش آورده شده براي رعایت امان ِ
شده است.
 .4مستوفی آرزو می ند ه شاید در ظ رنامهي او هم بیتی باشد ه همچون بیت فردوسی س ف
ب شود ی ناهانش شود:
ه ب شااد ناهام بدان رد ار
مگر بیتای آیاااد در آن آباادار
به ی بیت شد سوي خلد برید
ه فردسی خوشن س همچنید
(مستوفی /1 :1380،هجده 360 /و)361
 .5داستان فردوسی و شیخ ابوالقاسم به نقک از تش رۃ الشعرا در مجالسالمومنید (تألیفِ -982
احتماالً  1010ه.ق) هم آمده است( .رک .شوشتري ،1393 ،ج 282 :6و)283
ت
 .6نگارنده ه به عکس نس هي قاهره ( 796ه.ق) دسترس داشت اید ابیاتِ افووده از یمله بی ِ
(یهان را بلندي و پستی توي )...را در همان محک در اید دستنویس یافته و دیده است .ر.ک:
فردوسی؛ شاهنامه (نس هي قاهره  796ه.ق) ،برگ  107ب.
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 .7مثالً :نون تا لف رود ییحون تو راست /بلندي و پستی و هامون تو راست (فردوسی،1393 ،
ج ،594 :2ب )74
 .8ویهی ه مرحوم وحید دستگردي آورده است در آغاز مصراع (خدایا) با ض ط مشهور بیت
و صورتهاي منقول در متون دیگر اختالف دارد.
 .9در اید باره براي نمونه ،رک .خالقیمطلآ ،یالل؛ «نظامی نجوي» ،دانشنامهي زبان و ادب
فارسی ،به سرپرستی اسماعیک سعادت ،تهران ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1395 ،ج ،6صص
.515 -513
 .10مانند اید بیتها:
ویاااد برتار اندیشه برنگشرد
به نام خداوند یاااان و خااارد
(فردوسی ،1393،ج)1 :1
همه بند انیم و ایود یکی است
خداوند هست و خداوند نیست
(همان :ج)119 :1
دم آتااش و آب یکساااان بود
نو ب شایش پااک یودان باااود
(همان)322 :
پی ماااور بر هستااای او نشان
از او شت پیدا مکان و زماااان
(همان)517 :
هاوي است بر نی وبد رهنماي
به یودان پناه و به یودان ااراي
(همان)898 :
مکااان و زمان و زمیاااد آفرید
بر آن آفرید افریاااد آفریاااد
(همان ،ج)399 :2
سراسر به هستی یودان واسات
ز خاشاک نانیو تا عرش راست
(همان)399 :
از اندیشهي هر سی برتر است
یهاندار بر داوران داور اسااات
(همان)623 :
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اااااااااااااااااا .)1389( .شاهنامه( .نس هبر ردان از روي نس هي تابت اواخر
سدهي ه تم و اوایک سدهي هشتم هجري قمري ،تاب انهي شرقی وابسته به دانشگاه
سدژوزف بیروت ،شمارهي  ،)NC.43به وشش ایرج افشار ،محمود امیدساالر ،نادر
مطلّ ی اشانی ،تهران :قالیه.
اااااااااااااااااا .)1391( .شاهنامه( .ویرایش نهایی ناپ مسکو) ،زیر نظر مهدي
قریف ،تهران :سروش با همکاري دانشگاه خاورشناسی مسکو.
اااااااااااااااااا .)1393( .شاهنامه .پیرایش یالل خالقیمطلآ ،تهران :س د.
فیض اشانی ،محمّدمحسد 1360( .ه.ق) .لماتٌ مکنون ٌه مِد علومِ اهکِ الحکمه و المعرفه.
صحّحه و علّآ علیه :عویواهلل عطاردي قونانی ،تهران :فراهانی.
قَرشی ،یمالالدید ابوال ضک محمّد .)1382( .عراضهالعروضیید .به وشش محسد
ذا رالحسینی ،ضمیمهي شمارهي  13نامهي فرهنگستان ،تیر ماه.
متویّه ،عوّتاهلل .)1384( .راهنماي ویدهاي از اشعار فارسی .تهران :بهنام.
محقّآ داماد ،سیّدمصط ی« .)1393( .صدرالمتألّهید شیرازي و فردوسی» .اید ونه ماند ار
(یادنامهي استاد اسماعیک رفیعیان) ،زیر نظر مهدي محقّآ ،به اهتمام محمّد قاهري
یک و دانشگاه م
خسروشاهی ،تهران :موسّسهي مطالعات اسالمی دانشگاه م
یک ،صص.951-937
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محقّآ سیوواري .)1383( .اسرارالحکم .تصحیح و تحقیآ ریم فیضی ،قم :مط وعات
دینی.
محمّد بد ع دال الآ بد معروف .)1383( .انیسالشعرا .به وشش محمّد باهر ،نامهي
معانی (یادنامهي استاد احمد لچید معانی) ،به وشش بهروز ایمانی ،تهران:
تاب انهي مجلس ،صص.322 -227
محمّد بد منوّر .)1386( .اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید .تصحیح محمّدرضا
ش یعی د نی ،تهران :آ ه.
مراق ی ،غالمحسید و مجید یهانی نوق .)1391( .فرهنگ یامع امثال و حکم .تهران:
دانشگاه تهران.
مستوفی ،حمداهلل .)1364( .تاریخ ویده .به اهتمام ع دالحسید نوایی ،تهران :امیر یر.
اااااااااااااااا .)1377( .ظ رنامه به انضمام شاهنامه( .ناپ عکسی از روي نس هي
خطّی مورّخ  807هجري در تاب انهي بریتانیا ،)Or.2833تهران و وید :مر و نشر
دانشگاهی و آ ادمی علوم اتریش.
اااااااااااااااا .)1380( .ظ رنامه .ج ،1تصحیح مهدي مداینی ،تهران :پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.
ملّاصدرا .)1354( .الم دأ و المعاد .تهران :انجمد حکمت و فلس هي ایران.
نس ی ،عویوالدید .)1353( .مقصد اقصی .به اهتمام حامد ربّانی ،تهران :نجینه.
اااااااااااااااا .)1386( .شفالحقائآ .به اهتمام و تعلیآ احمد مهدوي دامغانی،
تهران :علمی و فرهنگی.
نظامی ،یمالالدید .)1316( .شرفنامه .به وشش وحید دستگردي ،تهران :مط عهي
ارمغان.
اااااااااااااااااا .)1387( .خمسهي نظامی( .بر اساس ناپ مسکو -با و) ،تهران:
هرمس.
نظامی عروضی ( .)1386نهار مقاله .تصحیح علّامه قووینی ،با تصحیح مجدّد محمّد
معید ،تهران :یامی.
نوري اژدري .)1381( .غازاننامهي منظوم .به وشش محمود مدبّري ،تهران :بنیاد
موقوفات محمود افشار.
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ه ت منظوهي حماسی .) 1394( .تصحیح رضا غ وري ،تهران :مر و پژوهشی میراث
مکتوب.
همدانی ،خوایه رشیدالدید فضکاهلل .)1371( .اسئله و ایوبهي رشیدي .به وشش رضا
شع انی ،پا ستان :اسالم آباد ،مر و تحقیقات فارسی ایران و پا ستان.
____________________ .)1373( .یامعالتواریخ .به تصحیح و تحشیهي محمّد
روشد -مصط ی موسوي ،تهران :ال رز.
همدانی ،میرسیّدعلی .)1370( .احوال و آثار و اشعار میرسیّدعلی همدانی .به وشش
محمّد ریاض ،پا ستان :مر و تحقیقات فارسی ایران و پا ستان.
یغماي یندقی ،ابوالحسد .)1384( .مجموعه آثار .تصحیح و اهتمام سیّد علی آل داوود،
تهران :توس.
نرمافزارها
نرمافوار تاریخ ایران اسالمی (متد  276تاب) ،قم :مر و تحقیقات امپیوتري علوم
اسالمی.
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نرمافوار دُرج ( 4بور ترید تاب انهي الکترونی
ادبی) ،تهران :موسّسهي فرهنگی مهر ارقام ایرانیان.
نرمافوار عرفان ( 3متد  805تاب) ،قم :مر و تحقیقات امپیوتري علوم اسالمی.
نرمافوار تاب انهي حکمت اسالمی (متد  210عنوان تاب) ،قم :مر و تحقیقات
امپیوتري علوم اسالمی.
نرمافوار تاب انهي الم اسالمی (متد  660عنوان تاب) ،قم :مر و تحقیقات امپیوتري
علوم اسالمی.

