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 جهان را بلندی و پستی توی...

 ی یک بيتِ منسوب به فردوسی()بحث درباره
 

 سجّاد آیدنلو
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 چکيده
ی فردوسی داستان شيخی است که بر پيکر او نماز آشنا دربارههای یکی از افسانه
هنگام حکيم را در خواب دید که به سببِ یک بيت توحيدی آمرزیده و  نخواند و شب

بهشتی شده است. در غالبِ منابعِ نقلِ این داستان، بيتِ موجبِ بخشودگی این است:  
ترین مآخذِ فعالً کهن ای هرچه هستی تویجهان را بلندی و پستی توی/ ندانم چه

حمداهلل   یظفرنامهو  تاریخ گزیدهمکتوبِ این افسانه که بيت را هم آورده دو کتاب 
مستوفی است امّا این بيت خارج از قالبِ آن داستان در متونی مقدّم بر آثار مستوفی  

ی  هم ذکر شده است که در برخی به نام فردوسی است و در بعضی دیگر به گوینده 
ذکرِ  ه.ق( نخستين منبعی است که بيت را  بی   618)تأليفِ    مرصادالعباد آن اشاره نشده.  

ی هفتم( نيز ی دومِ سدهقَرشی )تأليفِ نيمه  العروضيينِراضهعنام ناظم آورده و 
ی ه دانسته. بيت مذکور فقط در سه نسخ شاهنامهترین سندی است که بيت را از قدیم

شود و  دیده می های هشتم و نهم در داستان نبرد رستم و خاقان چين از سده شاهنامه
ی هفتم تا  و به رغمِ آنچه از سدههای معتبر نيست. به همين دليل  نویسدر اغلب دست

  شاهنامهمعاصر گفته شده بيتِ )جهان را بلندی و پستی توی...( از فردوسی و  ی  هدور
الحاقیِ منسوب به حکيم   هاینيست و آن را باید از مشهورترین و پرتکرارترین بيت

  ی فردوسی و شيخ ابوالقاسم سببِ اصلیِ اشتهارش به نام طوس بدانيم که افسانه 
شود که هم  فردوسی بوده و در متونِ منثورِ متعدّد بدان استشهاد شده است. یادآور می

شود و هم به لحاظ معنایی چند دریافت  های متفاوتی از این بيت در منابع دیده میضبط
 و گزارش مختلف از آن به دست داده شده است. 

 فردوسی، شاهنامه، شیخ ابوالقاسم، بیت توحیدي، ابیات الحاقی.  : های کليدیواژه
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 . مقدّمه1
ي  ظاهراً سااروده) اساارارنامهي در منظومه ه.ق( 627یا  618 -ه.ق؟ 553)عطّار نیشااابوري 

حکایتی آورده اساات  ه ق آ آن نون فردوساای در ششاات شاای ی با  ه.ق( 613حدودِ 
ي ابوالقاساام به اید دلیک  ه شاااعر عمر در مدر   ران به ساار برده بود بر پیکر او  نیه

نماز نکرد امّا همان شااف فردوساای را با ل اساای ساا و در بر و تایی زمرّدید بر ساار در 
بیتِ توحیدي ب شااوده و در  خواب دید  ه به شاایخ   ت خداوند او را به ساا فِ ی 

 خوانیم:اي از اید حکایت را میفردوس اعلی یاي داده است.  ویده
 یا رد او در حکایت بی فسوساا  ه      یاا ی قوساا ه فردوساا د   اا شنودم م»

 هاااا ش شاهنامااا رد نقا بر میاا به س    ه     ااا وک خاما ج سال از ناا به بیست و پن
 راااا خ ا اباااا ه بُد شیا اسم   اا ابوالق   راا به آخرش اا به آخر نون شد آن عم

 ت اا سی   ا ه در مدر   ري نا  اا هم  ت          ... ننید   ت او  ه فردوسی بسی
 ت اااا ر ننید شاعر روا نیساا مازم بن   ت اا رگ ریا نیسااا ار او با را در   اا م ...

 دااا ش سپردنااا تاریکر خاک اا به زی   داااا د را ب ردنااا ردوسی مسکیاا نو ف
 ر آبااا ده پاا ش شیخ آمد دیاا  ه پی   وابا ف شیخ او را دید در خاا در آن ش

 رااا وه در بااا ر از س اا ی س وتاا ل اس   رااا ر ساااا و بااا ی س اا زمرّدرنگ تای
 ت اا د ی ا ه اي یان تو با نور یقیاا      ت اا ت و ننید   اا به پیش شیخ بنشس

 یا ه فردوسی به فردوس است اولاا      یاا فردوس اعلر اا د بااا م دادنااا خط...
 راا ر راندت ز پیش آن قوسی پیاا ا     راااا ی پیااا ه اي فردوساا طاب آمد   خ

 ی«ا  ه   ت ک بيت توحيدمـی دان اا ب   یاا وش ب  تاااا ا خاااا پشیرفتم منت ت
 (3221-3205/ ب230و 229: 1386)عطّار،                                                          

اي دیگر پیش  یري دینی و مشه ی بر فردوسی پس از مرگ او به  ونهموضوع خُرده
شود و آن ممانعت مشّ ر ق رانی از تدفید حکیم در  ورستان هم دیده میاسرارنامه از 

نظامی  .آمده )رک نهارمقالهي رافضی بودن وي است  ه در مسلمانان به بهانه
 ه در  -اّما اید داستان  ه خداوند فردوسی را به یهت ی  بیت او (83: 1383عروضی،

شده آمرزیده و به بهشت برده است در منابعِ مویود و شناخته -توحیدِ باري تعالی بوده
ي آن حدّاقک به اواخر قرن ششم ست و از اید روي سابقهآمده ا اسرارنامهاوّلید بار در 

رسد. عّطار به صورت  لّی از »ی  بیت توحید« یاد  رده و ق عاً به س فِ ت اوت وزن می
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 ه اید  اسرارنامهنتوانسته آن را عیناً بیاورد ولی متونِ بعد از  شاهنامهاش با بحر منظومه
 اند.ب شود ی را نیو ذ ر  ردهاند بیتِ توحیديِ مویفِ روایت را آورده

 
 . بحث و بررسی2

عطّار ن ستید مأخِش اشاره به داستان  ياسرارنامهبعد از  1هاي نگارندهدر حدود بررسی
ه.ق( حمداهلل مستوفی است. مستوفی   730)تألیفِ    تاریخ  ویدهفردوسی و شیخ ابوالقاسم،  

شیخ   - ه ال تّه ویه درست آن ُ رّ انی یا  ُرّ انی است  -ذیک نام »شیخ ابوالقاسم  ر انی«
ابوالقاسمِ مش ور در روایت عّطار را ابوالقاسم  ر انی معّرفی  رده است  ه به نظر بیشتِر 

تعلیقات؛   486:  1386؛ عطّار،175:  1373شمس،  .محّققان درست نیست )در اید باره، رک
او برخالف عّطار بیت توحیديِ فردوسی را  2تعلیقات( 677: 2، ج1386محمّد بد منوّر،
 هم آورده است:

 اي هرنه هستی تویی ندانم نه      یهان را بلندي و پستی تویی
  3(661: 1364)مستوفی،

ي ملّی(  ه متد حکایت  تاب انهنویس )دست تاریخ  ویدههاي در یکی از نس ه
ي بیت توحیديِ فردوسی پس از بیت مش ور اید یمله را هم دارد دربارهاسرارنامه  منظوم  

افووده شده است »و به قول اصحّ اید بیت است: به نام خداوند یان و خرد/  وید برتر 
عثِ آمرزش بیتِ با  ظ رنامه« )همان( نون خودِ مستوفی در اثر دیگرش  .اندیشه برنگشرد

ي ي مقاله( افوودهادامه .فردوسی را »یهان را بلندي و پستی توي...« نوشته است )رک
دهد ملّی درخورِ اعتنا نیست. نگارنده احتمال میي هدر  تاب ان تاریخ  ویدهي نس ه

)به نام خداوند یان و خرد...( را   شاهنامهنویس به دو دلیک بیت سرآغاز   اتفِ اید دست
انگاشته است. یکی از اید روي  ه »یهان را   اسرارنامهبیتِ توحیدِي موردنظر در روایت  

نیامده   شاهنامههاي   ه ادامه نشان خواهیم داد در بیشترِ نس هبلندي و پستی توي...« ننان
شناختیش بیشتر و ودانو م هوم ی شاهنامهو از فردوسی نیست. ثانیًا شهرتِ بیتِ ن ست 

ظاهراً ننید پنداشته   تاریخ  ویدهي   یرتر از دیگر ابیات آن است و  اتفِ آن نس هنشم
نشید شدن فردوسی شده باشد همید بیت زی ا  ه ا ر ی  بیتِ توحیدي مویفِ بهشت

 است. شاهنامهي هو نامدارِ دی ان
ه.ق( نیو مایراي منقول   735  -720خود )تاریخ نظم:    يظ رنامهي  مستوفی در منظومه

ی دوباره به نظم  شیده و شیخِ م الفِ فردوسی و بیت یرا با تغییراتی یو اسرارنامهدر 
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توحیدي را به ترتیف »ابوالقاسم  ُرّ انی« و »یهان را بلندي و پستی توي...« دانسته است. 
نماز خوانده و اي بر او  وید بعد از مرگ فرشتهدر اینجا فردوسی در خواب به شیخ می

 خداوند وي را ننید م اقف سان ته است:
 ايبه توحیدم اید خوش س د   ته   ايهاو درّ اوصاف مد ُس تاااه ت ااا  
 اي هرنه هستی تویی« هاام نااندان    دي و پستی توییاااان را بلنااا»یه 

  4(391و  390بنوزده/  :1ج  ،1380)مستوفی،                                          

ه.ق(  742-736)تألیفِ  ال نونن ائسالدید محمّد آملی در پس از مستوفی، شمس
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 

( در منابعِ قرنِ نهم اید حکایت 172: 1، ج1389 آملی، .)رک .خواندرا بر شیخ میبیت 
 الن ائسمجالسو  5ه.ق( 829)تألیفِ  الشعرا ۃ تش ره.ق(،  845)تألیفِ  مجمک فصیحیدر 

ي آنها بیت توحیدِي فردوسی »یهان را بلندي شود و در همهه.ق( دیده می 896)تألیفِ 
)به ترتیف،  .است ال نون یکین ائسو پستی توي...« با ض ط مش ور در آثار مستوفی و 

( ت اوِت 344: 1363؛ علیشیر نوایی،54: 1382؛ سمرقندي،250: 1383دبیرسیاقی، .رک
قاسم در خواب با دیگر مآخش اید است  ه هنگامی  ه شیخ ابوال الن ائسمجالس وارش 

پرسد خداوند نرا و نگونه او را آمرزید و بهشتی  رد فردوسی دو نیو از فردوسی می
داند »یکی آنکه تو بر مد نماز نکردي و یکی آنکه اید بیت در توحید را دلیکِ اید ع و می

( در اینجا س ِف 344: 1363« )علیشیر نوایی،. ام  ه: یهان را بلندي و پستی تویی...  ته
 -هاي اید مایرا دیده نشدههاي نگارنده در دیگر روایت ه در حدود بررسی - ستیدن

 ي قعد و قنو دارد.ین ه
ي دوازدهم آذربیگدلی دو بار به داستان آمرزید ی فردوسی با ی  بیت اشاره در سده

ه.ق(  ه همان روایتِ   1193-1174)تألیفِ    ي آذرآتشکدهي   رده است. ی  بار در تش ره
: 1382دبیرسیاقی، .کرمنابعِ پیشید را آورده و بیت را با ض ط متداول ذ ر  رده است )

( و بار دوم در دیوان خویش  ه آن را در قالف حکایتی به نظم  شیده و ُقرفه اینکه 314
اش د وي در تش رهي خوروایت منظوم او اند ی با  وارش سایرِ مآخش و حتّی نوشته

مت اوت است. در اید حکایت منظوم یکی از زاهدان فردوسی را پس از وفات در بهشت 
پرسد  ه نگونه به اید یایگاه رسیده است، حکیم بیند و نون از او میبه خواب می

 دهد:پاسخ می
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 بر اید شعر مد سر به سر یرم مد دااود ذوالمنا  ایاااب  شود لی        
 اي هرنه هستی تویی«هاام ناندان بلندي و پستی تویی دایـــخ»        

 (574و 573: 1366)آذربیگدلی،                                                    
شود ض ط مصراع ن ستِ بیتِ منسوب به فردوسی با ویهِ رایج  ه مالحظه میننان

از  خودِ آذربیگدلی  می ت اوت دارد. يآتشکدهي آن در متون دیگر از یمله تش ره
السیاحه ریاضي فردوسی و شیخ ابوالقاسم و آن بیت،  تاب  متأخّرترید مآخِش نقک افسانه

( اید مایرا در یکی از 272: 1، ج1361شیروانی، .)رک .ه.ق( است 1337)تألیفِ 
اندن مردمِی مربوط به فردوسی در تاییکستان به صورت نماز ن و -هاي ش اهیروایت

سپاري او در ق رستان شهر آمده است. شیخ اال ابر بر پیکر فردوسی و یلو یري از خاک
هاي ایرانی آن فرق م تصري دارد و در اید داستان شیخ پایان روایت تاییکی با  وارش

بیند  ه در بهشت است و فرشتگان اید بیت او را فردوسی را شف هنگام به خواب می
 (22و  21:  1996مّدیان و عابدزاده،شیرمح  .)رکندي و پستی تویی...د: یهان را بلخواننمی

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 

س ف ب شود یش شد. براي نمونه   -است ه همان بیتِ مشهورِ مش ور در آن روایت    -او
 ه.ق(   ته است: 830ي )سروده نامهخاورانابد حسام خوس ی در 

   یان قلف خاک را  [ شا. ظاهراً: بگشاشت]نو بگششت           
 اک راای پااد فردوسااب  شی     

 به ی  بیت او را سرافراز  رد      ردابه فردوس مأواي او ساز  
 ی« اهستی توی همه نيستد آنچه     »یهان را بلندي و پستی تویی

 (339 -337، ب65: 1382)خوس ی،                                                 
در اینجا ب ش ن ستِ مصراع دومِ بیتِ منسوب به فردوسی با ض ط معروف آن 

خوانیم »مشهور است  ه ه.ق( هم می 9)قرن  الشعراانیسي رسالهاختالف دارد. در 
به   تد اید ی  بیت  ه: یهان را بلندي و پستی تویی/ ندانم  -علیه الرحمه –فردوسی 

 (245و  244:  1383معروف،بدال الآع د«)محمّدبد.شداي هرنه هستی تویی؛ آمرزیدهنه
»یهان را بلندي و پستی توي...« را س ف آمرزش بینیم اغلفِ منابع بیتِ  ه میننان

شود. غیر از هاي دیگري هم دیده میدانند امّا در اید میان  اهی روایتفردوسی می
هاي ي منثورِ برخی ناپ ه اشاره شد، در مقدّمه تاریخ  ویدهي یکی از نسخِ نوشته
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و بیت از زبان خودِ پس از نقک داستان فردوسی و شیخ ابوالقاسم اید د شاهنامهسنگیِ 
 حکیم آمده و ی  دو بیت توحیدي او دانسته شده است:

  ه  ویا و بینا  ند خاک را اک رااااود پااستایش  نم ای
  ند پشّه بر پیک ینگی دلیر  به موري دهد مالش نرّه شیر

 (14: 1272فردوسی، .)براي نمونه، رک                                            
ي اید دو بیت، یادآوري شده  ه »ا ثر مورّخید در اینجا اید بیت نویسند: ه در ادامهال تّ

ي اید احتمااًل به تأثیر از مقدّه (15و 14.« )همان:  یهان را بلندي و پستی تویی...
ه.ق(  ه  1319ي قایار )تألیفِ حدودِ اي از دورههاي سنگی است  ه در رسالهناپ

نّقالی است هنگام  وارشِ روایت فردوسی و شیخ ابوالقاسم آن هر سه موضوع آن نقِد 
بیت )ستایش  نم.../ به موري دهد.../ یهان را بلندي و پستی...( به عنوان ابیاِت توحیدِي 

( اید دو بیت هیچ 286: 1396آیدنلو، ک.)ر .باعثِ آمرزش فردوسی نوشته شده است
ي فردوسی نیست. بیت شود و سرودهنمیدیده  شاهنامهنویسهاي معت ر  دام دردست

ن ست )ستایش  نم...( به صورت »ستایش همه ایود پاک را/  ه  ویا و بینا  ند خاک 
( و بیت دوم 4، ب47:  1394،حماسیي  هه ت منظوم  .عطایی آمده )رک  ينامهبیژنرا« در  

رایی   ي حیدريِحملهدر  (  219:  1392،نامهسام  .)رک  .است  نامهسام)به موري دهد...( از  
ه.ق( عامک رفتد فردوسی به بهشت نه بیت/ ابیاتِ توحیدي 1240-1220ي رمانی )سروده

 است: )ع(ي امام علیدرباره شاهنامهي او  ه سه بیتِ دی انه
 ی اندر آن درج  رداااه شأن علااانو زان داستان  ِرد  رد اید سه فرد        ب

 ی«اااد نهااار و خداونااوحی        خداوند ام[و]خداوند تنویک»نه   ت آن 
 درست اید س د قول پیغم ر است« تام در اساا» ه مد شهر علمم علیّ

 ت«اااتو ویی دو  وشم بر آواز اوس » واهی دهم  اید س د راز اوست
 دااانش خواندهاابه فردوس فردوسی اندر افشاندهار او  وهاای باابه  یت

 ( 4166-4161، ب184 :2ج، 1383، )رایی  رمانی                                 
هاي زند ی فردوسی داستان فردوسی و شیخ ابوالقاسم به احتمال فراوان از افسانه

پردازان در اید است و صحّت و سندّیت تاری ی ندارد امّا باید دید  ه بیتی  ه افسانه
است یا  شاهنامهراستی از اند بهبر زبان او  شاشتهداستان به حکیم قوس نس ت داده و 

نه؟ تا یایی  ه نگارنده بررسی  رده از حدود شصت و اند سال پیش محقّقان م تلف 
اند. ظاهرًا ن ستید بار مرحوم ن یسی نظر  ردهاظهار وتاهی بحث و ي اید بیت بهدرباره
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است  ه بیتِ )یهان را بلندي   توضیح داده  االل ابل ابه.ش( در تعلیقات    1335در سال )
نظامی است ي نامهشرفهایی از و پستی توي...( از فردوسی نیست و اصلش با ت اوت
( بیت نظامی 832:  1395عوفی،  . ه حمداهلل مستوفی یا  سی دیگر در آن دست برده )رک

 ننید است:
 همه نیستند آنچه هستی توي ويااای ت ااپناه بلندي و پست

( با اید 1344نَسَ ی )ناپِ  الحقایآِ شفسال بعد مهدوي دامغانی در تعلیقات  نند
ي فردوسی و شیخ یمله  ه »مشهور ننید است  ه اید بیت از فردوسی است« به افسانه

( شادروان 299:  1386نس ی،  .)رک  .ي بیت اشاره  رده استابوالقاسم و نظر ن یسی درباره
( به مناس تِ نقکِ اید بیت در دو 1352)ناِپ سال  مرصادالع ادهاي ریاحی در یادداشت

ناپ بروخیم از فردوسی دانسته و پس از تویّه به ي هشاهنامیاي متد آن را به استناد 
دآور و ن یسی یا - ه در ادامه خواهد آمد -ي یادشده و نظریّات وحید دستگرديافسانه
ناپ مسکو از ملحقات   يشاهنامهاست  ه بیت )یهان را بلندي و پستی توي...( در    شده

ي اصالت یا افوود یِ آن باید در انتظار پایان یافتد است و براي صدور نظر قطعی درباره
 579و  551:  1374رازي،  )رک.تصحیح بنیاد شاهنامه )زیر نظر استاد مینوي( بود    يشاهنامه

است. ن ست در توضیحاِت   د نی دو بار به اید بیت تویّه  ردهش یعی تعلیقات(
(  ه نظر ن یسی را آورده و افووده است با اینکه بیت در  1353)ناپِ  مرموزات اسدي

ناپ مسکو از ابیات الحاقی  يشاهنامهده دا به نام فردوسی است در  امثال و حکم
نیو در توضیح »بدان ی   اسرارنامهاو در  تعلیقات( 186: 1386رازي، )رک.شمره شده 

بیت توحید« در حکایت فردوسی و شیح ابوالقاسم با اریاِع مجدّد به توضیح ن یسی نظر 
است  ه »ظاهراً اید بیت از فردوسی نیست و با تغییراتی از حکیم  آن فقید را  بازنوشته

یقات( به نظر باقر پرهام بیت مش ور  رنه در تعل 487: 1386« )عطّار،.نظامی است
مطلآ نیست و در ناپ مسکو هم در حاشیه آمده به دلیک نقک تصحیحِ خالقی يشاهنامه

اهلل همدانی از خوایه رشیدالدید فضک الحقایآِلطایفیوینی و  تاریخ یهانگشايدر 
عود تا ی ( مس193و 192: 1377،ان؛ هم549و 548: 1376پرهام، .)رک .فردوسی است

: 1379 تا ی، .)رک .است دانسته شاهنامهي هي  وتاهی اید بیت را از مقدّمهم در مقاله
هاي ي اید سطور نیو پیشتر در سه یا به اید بیت پرداخته و آن را از بیت( نگارنده51و  50

 ،ان؛ هم52-50: 1387 آیدنلو، .الحاقیِ مشهور به نام فردوسی معرّفی  رده است )رک
ترید بحث هم از محّقآ داماد آخرید و تازه (39-35: 1392،ان؛ هم202و 201: 1390
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نجم دایه و نقک  مرموزات اسديِو  مرصادالع اداست  ه پس از اشاره به ذ ر بیت در 
ي است  ه »مسئله  د نی نهایتاً آشکارا نوشتهنظرّیات ن یسی، ریاحی و ش یعی

« )محقّآ داماد، .ر  ندتا به نحو قطعی اظهارنظشناسی در ت صّص نگارنده نیست نس ه
1393 :946) 

بینیم بعضی پژوهشگران بیتِ )یهان را بلندي و پستی توي...( را از  ه میننان
دانند. براي دانند و برخی دیگر با قطعیّت یا احتیاط و احتمال آن را از او نمیفردوسی می

و رسیدن  -مندان استسردر میِ یویند ان و عالقهي  ه مایه -رهایی از اید تعدّد آرا
ي اصالت یا الحاقی بودنِ اید بیت یاید مطابآ با ضوابِط اي روشد و مستند دربارهبه نتیجه

 شاهنامههاي مهم و معت ر  شناسی و تصحیح، ن ست وضعیّت آن را در نس هعلمیِ فدّ متد
، داستان شاهنامههاي عضی ناپیا بر اساس ب -بررسی  نیم. در داستان  اموس  شانی

 شد،  یرد و از پشت پیک به زیر میپس از اینکه رستم خاقان را به  مند می  -خاقان نید
 فردوسی اید دو بیت تعلیمی را سروده است:

 ی بر نشیفاااراز و  هاار فااا هی ب م سراي فریفااد است رسااننی
  ید و  هی شهد و مهر هی ینگ و  ردان سپهراود  ااد بود تا بااننی

 (2185و  2184  ، ب238  :3، جالف  1386)فردوسی،                                 
ناپ مسکو، در   يشاهنامههاي ق ِع ن ست و ویرایشِ نهاییِ بدل بنابر  وارش نس ه

ه.ق( و انستیتوي  8ه.ق(،  اماي بم ئی )ظاهراً قرن  796نویس قاهره )دست سه
خاورشناسی )قرن نهم( پس از آن دو بیتِ اصلی ده بیت دیگر با همان مضمونِ نکوهش 

براي اینکه  6روز ار و  یتی افووده شده  ه یکی از آنها بیت مشهورِ مورد بحث است.
ي آن ده بیت را یایگاه و نگونگیِ اید بیت در میان آن ابیات الحاقی معلوم شود همه

    آوریم: ها میبدون ذ رِ اختالف ض ط
 داایکی را  نی خوار و زار و نژن داارخ بلناایکی را برآري به ن

  در شی [ شا. شاید: مهی]یکی را ز ت ت  هی 
  شی[ شا.بر]سیه دررا زخاکییک

 یااایکی را به نانی یگرخون  ن یااارآري و قارون  نایکی را ب
 یااای دهایکی را به دریا به ماه یااایکی را برآري و شاهی ده

 هاااه مناااان دو آزاده  ینااااامی دهااار را بااایکی را بدادي د 
 آفریددان تویی اي یهانه بهااا  دانه با آنت مهر و نه با اینت  ی
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 یکی را فوونی د ر را  می است ز تو شادمانی و از تو غمی است
 ای هرچه هستی توییم چهـندان یـجهان را بلندی و پستی توی

 ازو و دل پر ز  یدااه دو بااب ست دااابیاورد خاقان نیا ااآنج وز
 سپه د به  ردون برافراخت  وس وساااسپردش بدان روزبانان ق

 (9/ یادداشت386و385 :4، ج1391 ،ان؛هم11/زیرنویس254 :4، ج1374فردوسی، .)رک
ناپ هاي مورد است اده در  مطلآ  ه غالفِ نس هي قابک تأمّک اید است  ه خالقینکته

اند، در اید ب ش فقط هاي دیگر را در اختیار داشته و دیدهنویسمسکو و بسیاري دست
 .اند )رکنهار بیت از آن ده بیت را از هشت نس ه در زیرنویس تصحیح خویش آورده

(  ه بیت )یهان را بلندي و پستی توي...( 19/ زیرنویس238 :3 ، جالف 1386فردوسی،
( اید 1396رضایی یواهري،  .)رک  نماي شاهنامهبیتتناد  تاب  ها نیست. به اسدر میان آن

مطلآ و هاي تصحیح هشت یلديِ خالقیبدل ها/ نس هبیت در یاي دیگري از زیرنویس
ه.ق( بعد از پایان ابیاِت  731ي توپقاپوسراي )دو همکارشان نیو نیامده است. در نس ه

و روي سرنویس »  تار اندر ستایش خرد« اید بیت با همان  شاهنامهي توحیديِ دی انه
اي هرنه هستی تویی( به خطّی ض ط معروفِ )یهان را بلندي و پستی تویی/ ندانم نه

: 1369مطلآ،خالقی  .غیر از خطّ متد اصلی نوشته شده )براي دیدن تصویرِ اید برگ، رک
ه است و از  اتف خودِ آن نیست ي یکی از خوانند ان و مالکانِ اید نس (  ه افووده66

نویس رساند. از به اید دست شاهنامهي اید بیت را در نسخ  ه بتوان بر اساس آن سابقه
 شاهنامهدار ي تاریخنوشتهترید دسته.ق( قدیمی 796قاهره )ي هاید روي فعالً نس 

 است  ه بیت مورد   تگو را در متد و به نام فردوسی دارد.
( در داستان  رفتار شدن 8و اوایک قرن 7ژوزف )احتمااًل اواخر قرن ي سددر نس ه

نویس افووده شده ي دستهایی با خطّ دیگر در حاشیهخاقان نید به دست رستم بیت
: 1389فردوسی،  .)رک  .است ولی بیتِ )یهان را بلندي و پستی توي...( در بید آنها نیست

بیت مش ور را به نام فردوسی نقک  رده نامه  ظ رو    تاریخ  ویدهمستوفی با اینکه در  (  291
ه.ق( و پیش از دو اثر   720-714هاي )ي سال  ه ظاهراً در فاصله  شاهنامهاي از در نس ه

، 1377مستوفی،  .برده فراهم  رده است آن را در ن رد رستم و خاقان نید نیاورده )رکنام
او ن وده است. نگارنده ي  هاددهد بیت در نس ه یا نسخِ مورد است (  ه نشان می522:  1ج

ي زند  ه مستوفی در انتسابِ اید بیت به فردوسی در دو اثر خویش از افسانهحدس می
معروفِ فردوسی و شیخ ابوالقاسم و آمرزش حکیم با ی  بیت متأثّر بوده و در آنجا به 
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تویّه نکرده  شاهنامههاي نویسنویس/ دستبود و ن ودِ بیتِ توحیديِ داستان در دست
نویسِ دیگِر نگارنده نند دست ظ رنامهي ژوزف و حاشیهي سداست. غیر از دو نس ه

را نیو بررسی  رده و بیت مورد بحث را در ب ش  رفتار شدن خاقان نید نیافته   شاهنامه
ي مل  )ظاهراً بید ه.ق(،  تاب انه  8است. اید نسخ ع ارت است از: سعدلو )احتمااًل قرن  

ي مجلس )احتمااًل ه.ق(،  تاب انه 831ه.ق(، دهلی ) 829ه.ق(، بایسنقري ) 900 -800
مجلس )احتمااًل ي ه(،  تاب ان9ي پاریس )احتمااًل از قرن ه.ق(، دو نس ه 9و 8قرن 
 ه.ق(.  1016ي مجلس)ه.ق( و  تاب انه 1012(، پاریس)10قرن

ي قاهره وده در سه نس هتعدادي از آن ده بیتِ افو  شاهنامههاي سنگیِ  در بعضی ناپ
(،  اما و انستیتوي خاورشناسی در همان ب شِ  رفتار شدن خاقان نید آمده  ه 796)

 فردوسی،  .هاست )براي نمونه، رکآني  هبیتِ )یهان را بلندي و پستی توي...( نیو از یمل
هاي سنگی به برخی ( و احتمااًل از قریآ آن نسخ یا عمدتاً همان ناپ224: 1272

هاي نگارنده بیت نیو وارد شده است. در حدود بررسی شاهنامههاي تصحیحات و ناپ
: 2، ج1829 فردوسی، .هاي ما ان )رکمش ور در داستان رستم و خاقان نید در ناپ

 فردوسی، . (، بروخیم )رک731، ب101: 3، ج1363فردوسی، .(، ژول مول )رک714
( و 799 ، ب1010 :2ج، 1386دوسی،فر .(، دبیرسیاقی )رک735 ، ب972 :4، جب1386
( آمده است و سایر تصحیحات 6508  ، ب273  :2، ج1375  فردوسی،  .ي خاور )رک الله

 معت ر آن را ندارند. معت ر یا نیمه
 شاهنامهبا تویّه به اینکه بیت )یهان را بلندي و پستی توي...( در ا ثر و اقدِم نسخ 

هاي الحاقی به شمار آورد نویس آمده است آن را باید از بیتنیست و فقط در سه دست
ي اي قرینهنادرست به نام فردوسی شهرت یافته است. غیر از استدالل و استنادِ نس ه ه  به

ها ي فردوسی نیست اید است  ه از واژه ند بیت مورد نظر سرودهمی دیگري  ه تأیید
به  ار رفته آن هم در معناي حقیقیِ »فراز   شاهنامهو تر ی ات آن فقط »بلندي و پستی« در  

اي« و »هرنه شده در اید بیت. یمالتِ »ندانم نهنه معناي مجازيِ خواسته 7و نشیف«
 نشده است. استعمال  شاهنامههستی« هم اصالً در 

 ه بیت )یهان را بلندي و پستی  شاهنامهي ترید نس ه ونه  ه  ششت  هدهمان
ي هاي حماسهنویسه.ق( است اّما بیرون از دست 796توي...( را در متد آورده قاهره )
ي هي فردوسی و شیخ ابوالقاسم  ه ق الً بررسی شد، پیشینملّی ایران و نیو خارج از افسانه

ه.ق(  796ي قاهره )تر از تاریخ  تابتِ نس هانتسابِ مستقِکّ اید بیت به فردوسی قدیم
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است و به احتمال بسیار اشتهاِر داستان و آمدنِ بیت در ضمد آن، در تداول و نقکِ آن به  
 تأثیر داشته است. -شاهنامهبه رغم ن ودنش در بیشترِ نسخ  -نام فردوسی در متون دیگر

ي ه.ق( در رساله  739تا    702بید  -ه.ق  628ال ضک محمّد قَرشی )حدود  الدید ابویمال 
ي دوم قرن ه تم تألیف  رده در م حث »بحر  ه محتمالً در نیمه العروضییدعُراضه

نقک  رده است  شاهنامهمتقارب« اید بیت را با همان ض ط مشهور به نام فردوسی و از 
ي ه.ق( فعالً و در محدوده  700-650)ظاهراً بید  ي او   ه با تویّه به تاریخ نگارش رساله

ترید مأخِش انتسابِ بیت به فردوسی بدانیم یستجوهاي نگارنده اید من ع را باید  هد
اي هرنه الضرب هم از شهنامه: یهان را بلندي و پستی تویی/ ندانم نه»مثال محشوف

قرشی پیش اید بیت،  ( اید را هم باید یادآوري  رد  ه28: 1382« )قرشی،.هستی تویی
هاي معت ر نیست و الحاقی است »مثال آورده  ه در نس ه شاهنامهبیت دیگري را هم از 

مقصورالضرب از شاهنامه بر اید  ونه بود: نو خورشید برزد سر از برج حوت/ به فرمان 
حیّ الّشي الیموت« )همان( نون او زاده و سا د ماوراءالنهر بوده و مدّت زیادي را در 

شانوده مقّدمه( احتمااًل بیت )یهان را  -همان: سیوده .اشمر اقامت داشته است )رک 
بلندي و پستی توي...( و آن بیت دیگر را به صورت ش اهی به نام فردوسی شنیده و به 

 شاهنامهنویسی از  ستده تم  ي  ههاي سدآورده است. تصوّر اینکه در میانه  شاهنامهنقک از  
داشته  ه اید ابیاتِ افووده را در متد داشته است و قَرشی از آن در ماوراءالنهر ویود 

نگارنده ي  هاست اده  رده به عقید  -ه.ق( خواهد بود  650 ه ق عاً  تابتش پیش از )  -نس ه
 تر از حدس ق لی و حتّی بعید است.ضعیف

اهلل همدانی در دو اثر خویش بیت را به نام فردوسی ذ ر خوایه رشیدالدید فضک
ه.ق(  ه   704)تألیفِ   التواریخیامعي یلد ن ستِ  است. ابتدا در مقّدمه و تحمیدیّه   رده

نوشته »... و اید معنی را فردوسی قوسی   ته است: یهان را بلندي و پیست تویی/ 
اسئله و ي ه( و دوم بار در رسال11:  1، ج1373اي هرنه هستی تویی« )همدانی،ندانم نه

 ( 196:  1371همدانی،  .)رک  .ه.ق( و باز با همان ویه متداول   711)تألیِف    ي رشیديایوبه
ي هاند از آثار سدآورده شاهنامهعد از اید، متونی  ه بیت را به نام فردوسی و از ب

ه.ق( در  تاب معروفِ   1050-980یا    979یازدهم و بعد از آن است. براي نمونه مّلاصدرا )
انگاشته است »و قال ال ردوسّی  شاهنامهي هبیت را مربوط به دی ان حکمت متعالیه

« .اي هرنه هستی توییتابِه: یهان را بلندي و پستی تویی/ ندانم نهالقُدّوسی فی دی ایه  ِ
دیده شد  ه سه  شاهنامههاي ( در بررسی نس ه334: 2، ج1981)صدرالمتألّهید،
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ه.ق اید بیت را به همراه نند بیتِ دیگر در داستان رویارویی  9و 8نویس از قرون دست
توحیدي آن مویف شده بعضی از  ششتگان اند ولی م هومِ رستم و خاقان نید افووده
و  شاهنامهي هدانستند ننید  مان  نند  ه یاي آن در مقدّم ه بیت را از فردوسی می

سرآغاز اید اثر است  ه حکیم قوس به ستایش یودان پرداخته. دیدیم  ه غیر از مالّ 
.ق( هم با ه 731توپقاپوسراي )ي هنس ي هشاهنامصدرا یکی از خوانند ان و مالکانِ 

 التواریخرستمدر  افووده است. شاهنامهپانوده بیت شروعِ ي ههمید تصوّر آن را در ادام
 ه.ق( اید بیت با دو بیت دیگر به نام فردوسی تضمید شده است: 1125)تألیفِ 

 راراااردوس او را قا ه بادا به ف نه خوش   ت فردوسی نامدار
 اد«اارد باورق بر ورق را همه ب  اداااد و  یق ااي بهمنامه»نسف

 اي هرنه هستی تویی«ندانم نه  یاا»یهان را بلندي و پستی توی
 بهانه است  اووس و افراسیاب«  راباا»یهان را یهاندار دارد خ

 (193: 1381الحکما،)رستم                                                     
( و 843: 1387نظامی، .نظامی است )رکي هناماسکندراز اید سه بیت، بیت اّول از 

ویود ندارد. محّقآ س وواري در  شاهنامههاي هاي معت ر و ناپبیت سوم در نس ه
ي متداول به اسم فردوسی نوشته ه.ق( بیت را با همان نگاشته 1284)تألیفِ  اسرارالحکم

ه.ق( در  1289( اّما حاج مّلاهادي س وواري )وفات: 77: 1383محقّآ س وواري، .)رک
خویش فقط مصراع دوم را با ذ ر نام فردوسی آورده است »...  اه هستی  شرر مثنوي

« .اي هرنه هستی تویی ویند و ذات حآ را خوانند... فردوسی راست: ندانم نه
ه.ق(   1284  -ه.ق  1221خان دهلوي )  ( نوّاب محمّد مصط ی237:  2، ج1374)س وواري،

بیت را به  رستم التواریخي منظومِ خود به مّکه مانندِ صاحِف ي س رنامههم در مقّدمه
 صورت تضمید از فردوسی به  ار برده است:

 اداااام باننانم  ه آتش به هنگ زاداکاااز اید بیت فردوسی پ 
 ستی تویی« اي هرنه هدانم نهن »یهان را بلندي و پستی تویی 

 (69: 1394خورشید و حسینی، .)رک                                                  
شهرتِ بیتِ )یهان را بلندي و پستی تویی...( و م هومِ توحیديِ آن س ف شده  ه 

ي آن نیو از قرن ه تم تا نهاردهم در متونِ منثوِر اید بیت بدون اشاره به نام  وینده
ي درخورِ تویّه عرفانی و  المی و حکمی و بعضاً تاری ی به استشهاد آورده شود. نکته

 618)تألیفِ  مرصادالع ادترید متنی  ه اید بیت در آن آمده ظاهراً اید است  ه قدیمی
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ذ ِر نام ه.ق( است و بر اید پایه مأخِش نقک بیتِ )یهان را بلندي و پستی تویی...( بی
 العروضییدعراضهي  هه.ق( و هم رسال  796نویسِ قاهره )دست    يهشاهنامسَراینده، هم از  

تر است. اند،  هدآورده  شاهنامهه.ق(  ه آن را به نام فردوسی و از    700  -650)ظاهراً بید  
و دیگر نویسند انی  ه پس از او اید بیت را   مرصادالع ادبه نظر نگارنده نجم دایه مولّف  

ي معروفِ فردوسی اند محتمالً آن را از همان افسانهیش آوردهدر ضمد یمالتِ منثور خو
ها به نام فردوسی پیش از نقک بیت لوومًا ناند و اشاره نکردن آو شیخ ابوالقاسم  رفته

ي استشهاد اند بلکه  اهی در نحوهدانستهبدید معنا نیست  ه بیت را از حکیم قوس نمی
دهد شاید بعضی از اید عرفا و نویسند ان بیت نشان میها اشارات و قراینی هست  ه  آن
 اند.انگاشتهاز فردوسی می -به استناد آن داستان -را

 ه ن ستید مأخش نقکِ بیت مورد بحث است، ی  بار در مقدّمه و  مرصادالع اددر 
باري دیگر در فصک »بدایت خلقت انسان« اید بیت آمده  ه در متدِ مصحَّحِ آن ض ط 

 اي( ت اوت دارد:اي« در مصراع دوم با ض ط مشهور آن )نه هي » لمه
 هرنه هستی توي  کيیندانم   یهان را بلندي و پستی توي

 (66و 2: 1374رازي، .)رک                                               
ه.ق(  621)تألیفِ  مرموزات اسدي در مومورات داودينجم رازي در اثر دیگر خود 

ي آن را »آن عویو« خوانده نوشته و  وینده  مرصادالع ادرا با همان ض ط مش ور در    نیو بیت
است »ننانکه آن عویو   ت، بیت: یهان را بلندي و پستی تویی/ ندانم  یی هرنه هستی 

ي »آن الدید دایه از تع یرِ محترمانه( آیا احتمال دارد مراد نجم42: 1386تویی« )رازي،
 عویو« فردوسی باشد؟

)تألیِف   تاریخ یهانگشاي یوینیي ه تم اید بیت با همان ویه رایج در  از مآخِش سده
ه.ق(   670 -668ي هعراقی )تألیفِ میان لمعات (،1: 3، ج1389 یوینی، .ه.ق( )رک 658
 سهروردي،  .سهروردي )رک  المعارفعوارفي فارسی  (، تریمه478:  1386عراقی،.  )رک
او )تألیِف  الحقایآ شف( و 251: 1353نس ی، .)رکنََس ی مقصداالقصاي (،29: 1375

مانند نجم دایه و شاید   الحقایآ شفه.ق( نقک شده است. در اید بید نس ی در  671-680
 (163:  1386نس ی،  .)رک.« یاد  رده استوي بیت با تع یر »آن عویبه تأثیر از او از َسراینده

 701)تألیِف  الحالال ال لشويسربالي سمنانی در رسالهي هدر قرن هشتم عالءالدول
 ی در مصراع دوم به  ار برده است:یه.ق( بیت را با ی  اختالف یو
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 هستی تویی  هر کهاي ندانم نه یهان را بلندي و پستی تویی
 (149: 1383سمنانی، .)رک                                                        

 الکامکاالنسانو    ي همدانیهرسالهه.ق( نیو دو بار در    786  -714میرسّیدعلی همدانی )
ي ي او در رساله(  ه نگاشته195و 141: 1370همدانی، .به اید بیت استشهاد  رده )رک

    ویهِ رایجِ بیت در مصراع دوم دارد:ن ست ت اوتی با 
 هستی تویی  همه نيستند هرچه یهان را بلندي و پستی تویی

 (141)همان: 
سه بار و   شرر فصوص الحکمه.ق( در    838ي هالدید حسید خوارزمی )در ششتتاج

ه.ق( ی  بار بیت را با ض ط  863)تألیفِ  نقدالنصوص فی شرر ال صوصیامی نیو در 
( از 90: 1370؛ یامی،1002و 855، 114: 1379خوارزمی، .)رک .اندمتداول به  ار برده

ه.ق( و رسائک فارسیِ ادهم  1028)تألیفِ  احیاءالملوکي منابعِ متأّخرتر بیت در مقدّمه
 106: 1381لی،؛ خل ا1: 1389سیستانی، .شود )رکه.ق( دیده می 11خل الی )قرن 

اي در آن  ه.ق( باز ض ط واژه 1318)تألیفِ   لشد راز( و در شرر س وواري بر 444و
   نس ت به صورت معروف مت اوت است:

 اي هرنه هستی تویی ندانم نه را بلندي و پستی تویی زمين
 (53: 1386س وواري، .)رک                                                         

ي منابعی است  ه ي بسیار مشابهِ بیت  ه قدمتِ متدِ مربوط به آن مقدّم بر همهنمونه
اند، بیتی از نظامی در آورده -به نام فردوسی یا بدون تصریح به نامِ شاعرِ آن -آن را 
 ه.ق به بعد( است: 593)تاریخ نظم:  نامهشرفي مقّدمه

 ه نیستند آنچه هستی تویی ااهم ی توییاادي و پستااپناه بلن 
 (743: 1387)نظامی،

بیتِ )یهان را بلندي و پستی تویی...( دیدیم  ه ن یسی ي  هدر مرور سوابآِ بحث دربار
به اید بیت نظامی تویّه  رده و بیت منسوب به فردوسی را محصوِل دخک و تصرّف 

 ياسکندرنامهاست. پیش از ایشان وحید دستگري در  مستوفی یا دیگران در آن دانسته
ه.ش( به هماننديِ بیتِ نظامی با بیتِ مشهورِ منسوب  1316مصحَّحِ خویش )ناپِ ساِل 

 -دانستمی شاهنامه ه ال ّته او هم در آن زمان مانندِ بسیاري دیگر آن را از  -به فردوسی
ي فردوسی بدید در شاهنامه [امیمنظور: بیت نظ]است »اید بیت  اشاره  رده و نوشته

 شود:قرز دیده می
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 اي هرنه هستی توییندانم نه  بلندي و پستی تویی 8خدایا
با آنکه نظامی پیرامون مضامید و تر ی ات دیگران هر و نمیگردد بسی بعید بنظر میاید 

یقید در  ار  ه با اندک تغییر اید بیت را از فردوسی  رفته باشد و ظدّ قوي بلکه قطع و  
ي ما اید بیت هست و دلیلی براي است  ه اید بیت الحاقیست ولی نون در نسخ  هنه

 (2: 1316« )نظامی،.الحاق در دست نیست در ردیف ابیات الحاقی ث ت نشد
بیتِ )پناه بلندي و پستی توي...( از نظامی است و ن اید در اصالت آن تردید  رد. از 

ان را بلندي و پستی توي...( از فردوسی نیست و سوي دیگر دیدیم  ه بیتِ )یه
و  الع ادمرصادذ ر نام او )نه به نام فردوسی و نه بی ترید منابعِ نقِک آنقدیمی
ي نظامی تألیف شده است. از اید روي درباره ينامهشرف( پس از العروضییدعراضه
رسد. ن ست اینکه بیتِ منسوب به فردوسی بر ي اید دوبیت دو احتمال به نظر میرابطه

مرموزات و    مرصادالع ادالگوي بیت نظامی ساخته و ابتدا بدون نام  وینده در آثاري نظیرِ  
فردوسی و شیخ ابوالقاسم و بعضی مآخش به نام ي هنقک شده و سپس در افسان اسدي

 593) نامهشرففردوسی نوشته و مشهور شده است. دوم اینکه نون بید زمان سرایشِ 
ي نندان زیادي نیست شاید بیِت ه.ق( فاصله 618) مرصادالع اده.ق به بعد( و تألیف 

 -نیو متداول بوده  نامهشرف)یهان را بلندي و پستی توي...( در قرن ششم و پیش از نظم  
و نه بسا نظامی بیت خویش را با تویّه به آن سروده و  -آن هم محتمالً به نام فردوسی

تأثیر  رفته است. نگارنده با در نظر داشتِد  شاهنامهع به زعمِ خویش از بیتی از در واق
ي فردوسی و شیخ ابوالقاسم و بیت مش ور در آن در اواخر سدهي هاحتماِل رواجِ افسان

 شاهنامهعّطار( و نیو تویّه به تأثّرات نظامی از    ياسرارنامهروایتِ آن در  ي  هششم )به قرین
برخالفِ نظر استادانِ فقید وحید دستگردي و ن یسی حدس   9اسکندرنامهویژه  به  خمسهدر  

دهد  ه شاید بیت نظامی از روي بیتِ منسوب به داند و احتمال میتر میدوم را محتمک
 فردوسی ساخته شده باشد نه برعکس.

در هر صورت نه اید  مان درست باشد و نه نادرست، بیتِ )یهان را بلندي و 
..( به دلیکِ شهرتِ انتسابِ آن به فردوسی و استشهاداتِ مکرّر به آن در متون پستی توي.

متعدّد، مورد تویّه و تقلیدِ شماري از َسرایند ان قرار  رفته و بیتهایی در قالفِ لغوي، 
هاي اید تقلید و تأثّر ترید نمونهنحوي و معناییِ مشابهِ آن ساخته شده است. از قدیمی

 ه.ق( آورده شده:  736 -659م شیخ عالءالدوله سمنانی )بیتی است  ه به نا
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 تویی هست و آن یمله هستی ز توست  دي و پستی ز توستااان را بلناایه 
 (50: 1379تا ی، .)رک                                                                       

ه.ق( در ستایش یودان  763ي ه)سرود نامهغازاني پس از آن نوري اژدري در دی انه
 ننید   ته: 

 ت ایهان را بلندي و پستی به اوست      ولیکد بلندي و پستی از اوس 
 (14، ب14: 1381)نوري اژدري،                                                         

اسکندري نیو شاید با توّیه به )یهان را بلندي و پستی   يخردنامهاید بیت یامی در  
 توي...( سروده شده است:

 دهِ هست و هستی تویی  ه هستی  یاا بلندي و پستی تویااه تنهاان
 (4، ب417: 1378)یامی،

 ي مظ ّرالدید شاه به فرنگ آمده است:اید بیت هم در دومید س رنامه
 یهان را بلندي و پستی از اوست  به نام خدایی  ه هستی از اوست 

 فرهنگستان(ي زبانیِ )به نقک از پیکره                                                       
فردوسی نیست  يشاهنامهتردید از با اینکه بیتِ )یهان را بلندي و پستی توي...( بی

ي معروف فردوسی و شیخ ابوالقاسم و تکرارش در به دلیک شهرتِ آن از قریآ افسانه
ي هالزم است دربار  -شود ه بعضی از آنها به درس نیو خوانده می  -متونِ منثورِ  ونا ون

 مرصادالع ادترید من ع ذ ر اید بیت فعالً م بحث شود. همان  ونه  ه قدیمیمعناي آن ه
 ترید استن اط معنایی از آن نیو در همید متد دیده می شود.است اوّلید و  هد
 ه آن هم دومید مأخِش   -مرموزات اسديو  تاب دیگرش    مرصادالع ادنجم رازي در  
ده و هر سه بار آن را به یاي خداوند مجموعاً سه بار بیت را آور -نقک اید بیت است

خطاب به انسان انگاشته است. عید یمالت او را براي دیدن نگونگیِ توضیح و ت سیر 
نویسیم »... و هر نیوي را  ه ویودي هست از دو عالم به او از هر دو  تاب باز می

ن است. ت عیّت ویود انسان است و ا ر نظر تمام افتد بازبیند  ه خود همه ویود انسا
( »... اعلی علیّید آفرینش رور انسان است و 2: 1374یهان را بلندي و پستی...« )رازي،

اس ک سافلید قالف انسان و از اینجا روشد شود معنیِ اید بیت: یهان را بلندي و پستی 
( »... و از اعلی علیّید تا اس ک سافلید هرنه هست در تو داخک 66« )همان: . توي...

 (42: 1386« )رازي،. یو   ت، بیت: یهان را بلندي...ننانکه آن عو
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نون دایه به بیت مورد بررسی در موضوع »آفرینش انسان« استشهاد  رده به مناس ِت 
مقام با تأویک »بلندي« و »پستی« به »رور« و »یسم« آدمی، در ن ستید ت سیرِ اید بیت 

هاي سپسید  ه با استن اطترید من ع نقک آن دریافت عجی ی به دست داده است در  هد
الشعرا و ال تّه متداول از بیت ت اوت دارد و در میان محّققان معاصر شگ تی شادروان مل 

خویش  شناسیس  در  مرصادالع اد ه در حواشی بحث از بهار را برانگی ته است ننان
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 

رسد  ه شاید مرادش بیت دیگر فردوسی اي هرنه هستی تویی و بنظر میتویی/ ندانم نه
 وید: ن ستید فطرت پیسد شمار/ تویی خویشتد را به  بوده است  ه در وصف انسان

 (2، زیرنویس21: 3، ج1375بازي مدار« )بهار،
 رایانه از اید بیت منحصر به نجم دایه نیست و محتمالً به تأثیر از دو استن اط انسان

ي یازدهم هم ادامه یافته است  ه در آثار بعد از وي تا سده مرصادالع ادویژه  تاب او به
ي استشهاد و رویکرد به اید بیت در متون عرفانِی فارسی است. در ند یال ی در نحوهرو

خوانیم »... اید انسان را قالف از خود است ه.ق( می  680-671)تألیف میانِ    الحقایآ شف
و رور از خود او عقک از خود او و علم از خود و ی رئیک از خود و  الم از خود... و 

از خود است و آن عویو از سر همید   ته، شعر: یهان را بلندي دوزخ از خود و بهشت 
الدید حسید ( تاج163: 1386اي هرنه هستی تویی« )نس ی،و پستی تویی/ ندانم نه

نوشته است »حآ تعالی اید انسان  امک را رور الحکم شرر فصوصخوارزمی هم در 
ال صورتی  ه انسان بر آن  عالم ساخت و بلندي و پستی را مسّ ر او  ردانید از براي  م

اي ي او   تند: یهان را بلندي و پستی تویی/ ندانم نهم لوق است تا بعضی در م اق ه
و فیض  اشانی  نقدالنصوص( یامی در 1002: 1379 هرنه هستی تویی« )خوارزمی،

اید بیت را به   لماتٌ مکنونٌه مِد علوِم اهکِ الحکمه و المعرفهه.ق( در  1091 -1007)
الی اَنَّ ااالنسانَ  ۃ ترتیف در م حث »تجلیّات حآ در قالف انسان« و » لمهٌ فیها اشار

هوالمدبّرُ للعالَمِ باالسماء االلهّیه و اَنّهُ الواسطهُ فی وصوِل الحآِّ الی ال لآِ« آورده و  
 (121: 1360؛ فیض  اشانی،90: 1370یامی، ک.اند )ري انسان دانستهدرباره

در داستان فردوسی و شیخ ابوالقاسم بیتِ )یهان را بلندي و پستی توي...( در معناي 
ي پردازند ان و ناقالنِ آن توحیدي به  ار رفته است ولی اید دریافت از بیت فقط ویژه

شود. در اند، دیده میروایت نیست و حتّی در منابعِ پیش از متونی  ه اید افسانه را آورده
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ي یلد شناختی از اید بیت یکی در مقّدمهترید استن اطِ یوداند قدیمیبید مآخِش مویو
ي ه.ق( است  ه عطا مل  یوینی در ب ش تحمیدیّه 685)تألیفِ  تاریخ یهانگشاسومِ 

آن نوشته است »... هستی هرنه نام هستی دارد بدوست، نی  و بد و سود و زیان از 
، 1389اي هرنه هستی تویی« )یوینی،ندانم نهاوست، یهان را بلندي و پستی تویی/ 

سهروردي است و در اینجا هم  المعارفعوارفي فارسیِ ( متد دوم، تریمه1: 3ج
ابومنصور بد ع دالمومد اص هانی، متریم  تاب، بیت را از زبان ش ص مالمتی خطاب 

م ترع  به خداوند آورده است »مالمتی ... در یمله مکوّنات و م لوقات یمال مکوّن و
اي هرنه هستی تویی«  وید، شعر: یهان را بلندي و پستی تویی/ ندانم نهبیند و میمی

از بیت برداشت توحیدي  الم دأ و المعادملّاصدرا هم در  تاب  (29: 1375)سهروردي،
داشته و پس از نقک داستان فردوسی و شیخ ابوالقاسم در زیر بیت نوشته است »یعنی انَّ 

 (325: 1354د و هموَ  کُّ الویودِ« )ملّاصدرا، ُلَّهُ الویو
استادان و پژوهشگرانِ روز ار ما نیو به معناي اید بیت مشهور تویّه  رده و نظریّاتی 

 ۃالنظره.ش( در  تاب    1361-1282اند. از آن یمله مرحوم محمود شهابی خراسانی )داده
ي آغاز اوتی در ض طِ  لمهبیت مورد   تگو را با ت بسیطه الحقیقه  ۃ الدقیقه فی قاعد

مصراع ن ست تضمید  رده و دریافت توحیدي خویش را از آن به صورتِ منظوم بیان 
  است:  رده
 ه آنجا  ه   تااد فرزانااردمناااخ   خوش درّ معنی ز حکمت بسُ تنه      
 ی«اااي هرنه هستی تویم نهاااندان   یااای تویاااد باال و پستااا»خداون      
 ها یلوه و شان توست    ه هستاااهم   ی همه زانِ توستااتو هستی و هست      

 (67: 1355)شهابی،
اي« و »هستی« را در اید بیت با »يِ« حاصک مصدري خوانده و به ترتیف  ویا او »نه

است. به نظر ایشان مصراع »نه نیو بودن« )معادل ما هُوَ در منطآ( و »ویود مطلآ«  رفته  
وانم بگویم نیستی تو را )زیرا آفرید ان از شناسایی دات دانم و نمی دوم یعنی »نمی

)هستی( تو هستی زیرا سایر مویودات از ویود آفرید ار ناتوانند( حقیقت ویود 
 (6: 1366« )به نقک از شهابی،.اند)هستی( تو هستی  رفته

آموزان »بلندي و پستی« در بیت مورد بحث هاي درسِی ادبیّات فارسیِ دانشدر  تاب
( و یکی از محقّقان نیو آن 51: 1379تا ی، .استعاره از »آسمان و زمید«  رفته شده )رک
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دانم است »مسّ ف عّوت و ذلّت اهک یهان تویی، تو را به حقیقت نمی  د معنا  ردهرا ننی
 « )همان(.دانم( هستی هرنه هست به توستشناسم )ا رنه میو نمی

 ه از داستان الدید رازي و به ت ع او برخی دیگر ننانمدارِ نجمبرخالفِ تأویکِ انسان
 -نظامیي  هنامشرفخصوصاً بیِت آغازیدِ    -نهاي آفردوسی و شیخ ابوالقاسم و نیو نظیره

ي  وارشی دقیآ و روشد ي خداوند است امّا براي عرضهشود اید بیت دربارهمعلوم می
 از بیت باید معناي »بلندي و پستی« و »هستی« را در ساختار آن بررسی  رد.

دریافته و در  ه عطامل  یوینی نیو به نظر نگارنده »بلندي و پستی« در اینجا ننان
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  

هاي دیگري نیو در شعر فارسی دارد اید معنا و در پیوند با خداوند و خطاب به او  واهی
 آوریم: شده است و نند نمونه از آنها را مید معناي   ته ه مویّ 

 تو بودي و تو باشی و تو هستی       یــدی و پستــبلنودي در اتو ب
 ( 4هاي منسوب به عّطار به نقک از دُرجِ  )از مثنوي                                    

 )همان(   پستیدی و ــبلننه از  ون        ه ذات اوست هستیاهمه شی را ب
 دو هستی اه بای یافتاااانیست      یـــدی و پستـــبلنار ااا رد 

 (581: 1387)نظامی،
  بلندی و پستی وست اصک       یاات هستاااادر حقیقااار انابنگ

 (2350، ب179: 1378)یامی،
 از اوست بلندی و پستینهاد        ستایش  سی را  ه هستی ازاوست

 ( 56: 1، ج1384)یغماي یندقی،                                                       
نظامی ) رد ارِ بلندي و پستی( تا  پیکره تدر اید شواهد مصراعِ ن سِت بیت 

 حدودي مشابهِ معناییِ مصراع اوِّل بیت مورد بررسی است.
شرر اهادي س وواري هم در غیر از استاد شهابی خراسانی و پیش از ایشان، حاج ملّ

ي هرنه هستی توي« حاصک مصدر خویش »هستی« را در مصراع »ندانم نه  مثنوي
  )هست+ي( و به معناي » کّ خلقت«  رفته و ذیکِ اید بیتِ مولوي: 

 تر ز یمله صعف هستینیست در    ت عیسی را یکی هشیارسر          
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مثنوي، حاصک مصدر و به معناي »یهان و  ه در بیت  -براي توضیح »هستی«
نوشته » اه هستی  ویند و ذات حآ را خواهند... فردوسی   -ي مویودات« استمجموعه

 (237: 2ج ،1374« )س وواري،.اي هرنه هستی تويراست: ندانم نه
اي« به معناي »نه نیوي هستی« در مصراع دوم، »هستی« را ي »نهنگارنده به قرینه

 یرد و با تویّه به آنچه   ته شد اید معنا  ص م رد در معنی »باشی« میهم فعکِ دوم ش
 ند: خداوندا همه نیوِ اید یهان )خوبی و بدي و سود و زیان  را براي بیت پیشنهاد می

دانم واقعًا و آسانی و دشواري( از توست. مد شناخت و درک  املی از تو ندارم )نمی
دِ معرفت و فهمِ مد بیرون است( تو ویود داري نه هستی( ولی هرنه باشی ) ه از حدو

 و همه نیو انسان و یهان از تو و وابسته به توست.
 

 گيری. نتيجه3
ي ه تم هجري به نام هاي سدهبیتِ )یهان را بلندي و پستی توي...(  رنه از میانه

هاي امثال فارسی و راهنماي اشعار در فردوسی متداول شده و حتّی در بعضی  تاب
؛ 599: 2، ج1386ده دا، .ي معاصر نیو به اسم او ث ت شده است )براي نمونه، رکدوره

: 1، ج1391؛ مراق ی و یهانی نوق،377: 1، ج1384؛ متویّه، 760: 2، ج1389ذوال قاري،
 نیست. شاهنامه( بر اساس اصوِل تصحیح متد از فردوسی و 782

ایتِ فردوسی و شیخ ابوالقاسم در ا ر اید احتمال را بپشیریم  ه عطّار در  وارشِ حک
ه.ق( در تع یرِ »بدان ی  بیت توحید« به همید بیِت   613)تاریخ سرایش: حدود    اسرارنامه

مورد بحث نظر داشته و در مأخش مکتوب یا احیاناً ش اهی او »یهان را بلندي و پستی 
است مانند مآخِش  اش با وزنِ آن نتوانستهتوي...« بوده  ه او به س فِ ت اوت وزن  منظومه

توانیم حدس بونیم  ه شاید بیت مش ور حدّاقک دیگر عیدِ بیتِ توحیدي را نقک  ند، می
 در اواخرِ قرن ششم ساخته و سروده شده و ق عاً ناظمِ آن ناشناس است.

ي فردوسی و شیخ ابوالقاسم عامکِ اصلیِ شهرت و تداوِل اید بیت به نام افسانه 
هم به تأثیر از اید اشتهار  شاهنامهي ی احتمال دارد سه نس هفردوسی بوده است و حتّ

ي اساسِ  تابِت آن را در داستان رستم و خاقان نید افووده باشند و محتمالً مادرنس ه
با  شاهنامهنویسها بیت را نداشته است زیرا اغلف نسخِ مهم، معت ر و  هدِ اید دست

ض ط اصلیِ اید بیت به استناِد  متد ندارند.هاي م تلف آن را در خانواده و مادرنس ه
اي هرنه ا ثِر مآخِش نقک آن همان ویهِ مشهورِ »یهان را بلندي و پستی توي/ ندانم نه
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هاي ال تّه با اختالف ض ط  -هستی توي« است ولی دستِ  م نه صورتِ دیگر هم براي آن
ي آنها در ص حات همه شود  هدر متون و منابعِ قدیمی و متأخّر دیده می -بسیار یوئی

پیشید مقاله آمده است و در اید ب ش با ذ ر مأخش و نشان دادنِ ت اوتِ نگاشته نس ت 
 شود:یا در یدولی آورده میبه ویه اصلی به ترتیف تاری ی، ی 

 
 هرنه هستی تویی ایکهندانم  یهان را بلندي و پستی تویی 1

 )مرصادالع اد و مرموزات اسدي(               
 هستی تویی  هرکهاي ندانم نه یهان را بلندي و پستی تویی 2

 )مصنّ ات فارسی عالءالدوله سمنانی(          
 هستی تویی  همه نيستند هرچه یهان را بلندي و پستی تویی 3

 ي میر سیّد علی همدانی(همدانیهي ه)رسال   
 هستی تویی  همه نيستند آنچه پستی تویییهان را بلندي و  4

 ي ابد حسام(نامه)خاوران                       
 اي هرنه هستی تویی ندانم نه یاابلندي و پستی توی خدای 5

 )دیوان آذربیگدلی(                               
 هستی تویی  آنچهاي ندانم نه یهان را بلندي و پستی تویی 6

 هاي سنگی شاهنامه(ي منثورِ ناپ)مقّدمه     
 اي هرنه هستی تویی ندانم نه را بلندي و پستی تویی زمين 7

 )شرر  لشد رازِ س وواري(                     
 اي هرنه هستی تویی ندانم نه یاابلندي و پستی توی خدایا 8

 نامه(توضیح استاد وحید دستگردي در شرف)
 اي هرنه هستی تویی ندانم نه یاای تویااباال و پست خداوند 9

 )تضمید استاد شهابی خراسانی(                
ي فردوسی برانگیو اید است  ه نرا سازند ان و راویانِ افسانهدر پایان، پرسشِ تأمّک

بیتی را به نام فردوسی   - ه احتمااًل در اواخر قرن ششم رایج بوده است  -و شیخ ابوالقاسم
نیامده است؟   شاهنامههاي قدیمیِ  نویساند  ه از او نیست و در دستدر اید داستان آورده

را با همان معنايِ مورد نظِر  شاهنامهو نرا به یاي اید بیت الحاقی یکی از ابیات اصلیِ 
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اند؟  ار به عنوان بیتِ س ِف آمرزِش حکیم قوس در آن افسانه نقک نکرده 10توحیدي
نادرست هشت ي  منام و ناشناخته، بهعجی ی  ه مویف شده است بیتی از ی  سَراینده

 نقک شود.  شاهنامهقرن به نام فردوسی مشهور و از 
 

 هایادداشت
ي زبانِی  روه  رفته براي اید مقاله، غیر از منابع مکتوب از پیکره. در یستجوهاي انجام1

فرهنگستان زبان و ادب فارسی )به لطف یناب ابوال ضک خطی ی( و بعضی نویسیِ فرهنگ
 افوارها هم است اده شده  ه نام و مش صّات آنها در فهرست منابع آمده است.نرم 
. براي قرر و بررسیِ اید احتمال  ه شاید اید شیخ همان ابوالقاسم  رّ انیِ معروف بوده است. 2

، سال یستارهاي ادبیي زند انی فردوسی«،  نهار مقاله درباره  ر.ک: نحوي، ا  ر؛ »نقد روایتی از
 .215 -208، صص1390(، پاییو174)پیاپی  3ي ه، شمار44
. ردیف اید بیت )توي( از دو ب ش »تو« و »ي« ساخته شده است و شواهدي ویود دارد  ه 3

 ه در فارسی  -ادو«هایی مانند »مینو« و »یي ه تم نیو مانند ادوار پیشید به قیاس واژهدر سد
ي واژه افتاده و به شکک  هد پس از پیوستد به »ي«، »گِ« پایانیِ آنها در صورت فارسیِ میانه

ovi  ( تل ّظ شدهminovi)-  شده ضمیر »تو« هم هنگام الصاق به »ي« به همان شکک خوانده می
شود »توي« دیده می ه در نام مقاله است از اید روي تل ّظ و امالي درست ردیف بیت ننان

(toviاست امّا در بیشتر منابع  هد و معاصر آن را به  ون )اند یدیدتر و متداولِ »تویی« نوشتهي  ه
 ه در اید مقاله هر یا از آن مآخش آورده شده براي رعایت امانِت نقک به همان صورت نوشته 

 شده است.
ی باشد  ه همچون بیت فردوسی س ف او هم بیت  يظ رنامه ند  ه شاید در  . مستوفی آرزو می4

 ب شود ی  ناهانش شود:
 م بدان  رد ارا د  ناهاا  ه ب ش  داراا د در آن آبااا ی آیا مگر بیت 
 به ی  بیت شد سوي خلد برید  ن س همچنید ه فردسی خوش 

 (  361و 360/ هجده/ 1: 1380)مستوفی،                                                              
 - 982)تألیفِ  المومنیدمجالسدر  الشعرا ۃتش ر. داستان فردوسی و شیخ ابوالقاسم به نقک از 5

 (283و 282: 6، ج1393شوشتري،  .رک )ه.ق( هم آمده است.  1010احتماالً 
ه.ق( دسترس داشت اید ابیاتِ افووده از یمله بیِت   796ي قاهره )ده  ه به عکس نس ه. نگارن6

نویس یافته و دیده است. ر.ک: )یهان را بلندي و پستی توي...( را در همان محک در اید دست 
 ب. 107ه.ق(، برگ  796ي قاهره فردوسی؛ شاهنامه )نس ه
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، 1393،  بلندي و پستی و هامون تو راست )فردوسی  /  نون تا لف رود ییحون تو راست  . مثالً:7
 (74 ، ب594 :2ج
است در آغاز مصراع )خدایا( با ض ط مشهور بیت  . ویهی  ه مرحوم وحید دستگردي آورده8

 هاي منقول در متون دیگر اختالف دارد.و صورت
ي زبان و ادب دانشنامهمطلآ، یالل؛ »نظامی  نجوي«، خالقی .. در اید باره براي نمونه، رک 9

 صص  ،6، ج1395، به سرپرستی اسماعیک سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  فارسی
513- 515. 
   ها:. مانند اید بیت 10

 ر اندیشه برنگشرد  ا د برتااا  وی ردااا ان و خااابه نام خداوند ی
 (1: 1، ج1393)فردوسی،

 همه بند انیم و ایود یکی است  خداوند هست و خداوند نیست  
 (119 : 1ج)همان:                                                                                

 ان بود ااا ش و آب یکساا دم آت ودااا اک یودان با نو ب شایش پ  
 (322 همان:)                                                                                     

 ی او نشان ااا ور بر هستاااپی م        ان  ااااز او  شت پیدا مکان و زم  
 (517همان: )

 وبد رهنماي اوي است بر نی  ه  راياابه یودان پناه و به یودان                
 (898همان: )                                                                                    

 د ید آفرااا ان و زمان و زمیاا مک دااا د آفریااا بر آن آفرید  افری  
 (399 :2همان، ج)                                                                              

 ت ا سراسر به هستی یودان  واس ز خاشاک نانیو تا عرش راست  
 (399همان: )                                                                                   

 ي هر  سی برتر است  از اندیشه تااار داوران داور اسیهاندار ب  
 (623همان: )
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 منابع
غالمحسید به  وشش حسد سادات ناصري و    .دیوان(.  1366آذربیگدلی، لط علی بیگ. )

 بیگدلی، تهران: یاویدان.
با مقدّمه و تصحیح ابوالحسد   .ال نون فی عرایس العیونن ائس(.  1389الدید. )آملی، شمس

 شعرانی، تهران: اسالمیّه.
دینی و تاری ی پس   .هاي پهلوانی(. »فردوسی و شاهنامه در منظومه1387آیدنلو، سجّاد. )

 4ي ، شماره2، سال  وهر  ویا .شناسی(«هاي فردوسیاز او )ذیلی بر سرنشمه
 .74-43(، زمستان، صص8)پیاپی

 تهران: س د. .ي شاهنامه(دفتر خسروان )بر ویده(. 1390. )اااااااااااا
شناسی )حکایت منظوم زاهد و هاي فردوسی(. »از سرنشمه1392)اااااااااااا. 

 4و  3ي  ، شماره7ي دوم، سال  ، دوره وارش میراث  .فردوسی در دیوان آذربیگدلی( «
 .39-35(، صص59و 58)پیاپی

در حضرت سیمرغ  .ي قایاري«اي در نقد نقّالی از دوره»رساله(. 1396)اااااااااااا. 
تهران: بنیاد شاهنامه و ادب حماسی ایران(، ي ه)بیست و پنج مقاله یادداشت دربار

 .308 -281موقوفات دمتر محمود افشار با همکاري س د، صص
 تهران: امیر  یر.. شناسیس  (. 1375بهار، محّمدتقی. )

ي د تر مهرداد یاد بهار )یادنامه  .. »خدا، مرگ و رستاخیو در شاهنامه«(1376پرهام، باقر. )
 .559 -523تهران: آ ه، صص بهار(،

تهران: مر و،  .با نگاه فردوسی )م انی نقد خرد سیاسی در ایران((. 1377)ااااااااا. 
 )ویرایش دوم(.

)شامک واحدهاي  نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسیي زبانیِ  روه فرهنگپیکره
 متد(. 1437واژ انی 

آموزش زبان و ادب  .(. »هرنه هستی )ذیلی بر بیتی از شاهنامه(«1379تا ی، مسعود. )
 .51و 50، صص54ي ه، شمارفارسی

الدید به اهتمام سّید یالل   .نقدالنصوص فی شرر ال صوص(.  1370یامی، ع دالرحمان. )
 انتشارات وزارت ارشاد اسالمی.آشتیانی، تهران: سازمان ناپ و 

زاد، تحقیآ و مقّدمه از اعالخان افصح .مثنوي ه ت اورنگ. 1378)ااااااااااااااااا. 
 تصحیحِ یابلقا داد علیشاه و دیگران، تهران: میراث مکتوب.
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مقّدمه، تصحیح و تعلیقات:   .تاریخ یهانگشا(. 1389یوینی، عالءالدید عطامل . )
 ایرج مهر ی، تهران: زوّار.اهلل ع ّاسی و ح یف

 .هاي تصحیح شاهنامه و معّرفی دستنویس  تاري در شیوه(. 1369مطلآ، یالل. )خالقی
 ي دفتر یکم(، تهران: روزبهان.)ضمیمه

 تهران: انجمد آثار و م اخر فرهنگی..رسائک فارسی ادهم خل الی(.  1381خل الی، ادهم. )
ي زادهتصحیح علّامه حسد .شرر فصوص الحکم(. 1379الدید حسید. )خوارزمی، تاج

 آملی، قم: بوستان  تاب.
ي ، شمارهفرهنگ اسالمی  .ي شی ته«(. »س رنامه1394خورشید، سیّده و حسینی، فاقمه. )

 .78 -66، بهمد، صص31
تصحیح  .نامه(ي خاوراني پارسی )خالصهنامهتازیان(. 1382حسام. )خوس ی، ابد

 حمیداهلل مرادي، تهران: مر و نشر دانشگاهی.
 تهران: قطره. .ي فردوسی و سر ششت شاهنامهزند ینامه(. 383دبیرسیاقی، سیّدمحّمد. )

 ، تهران: امیر  یر.امثال و حکم(. 1386ده دا، علی ا  ر. )
 تهران: معید. .هاي فارسیالمثکفرهنگ بورگ ضرب(. 1389ذوال قاي، حسد. )

محمود  ن وتصحیح یحیی قال یا. ي حیدريحمله(. 1383 رمانی، ملّابمانعلی. )رایی 
مدبّري،  رمان: دانشگاه شهید باهنر  رمان و انجمد آثار و م اخر فرهنگی استان 

  رمان.
 به اهتمام محّمدامید ریاحی، تهران: علمی و فرهنگی. .مرصادالع اد(. 1374رازي، نجم. )
مقدّمه، تصحیح و تعلیقات:  .زات اسدي در مومورات داوديمرمو(. 1386)اااااااااا. 

  د نی، تهران: س د.محمّدرضا  ش یعی
 ویراستار میترا مهرآبادي، تهران: دنیاي  تاب. .التواریخرستم(. 1381الحکما. )رستم

تهران:  .فردوسیي هنماي شاهنامبیت(. 1396) رضایی یواهري، سّیدمحمّدعلی.
 اقّالعات.

 (. تصحیح وحید رویانی، تهران: مر و پژوهشی میراث مکتوب.1392. )نامهسام
به  وشش مصط ی برویردي، تهران: وزارت  .شرر مثنوي(. 1374سیوواري، مّلاهادي. )

 اد اسالمی.شار
تصحیح پرویو ع ّاس دا انی، تهران:  .شرر  لشد راز(. 1386س وواري، محمّدابراهیم. )

 علم.
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 به اهتمام ادوارد براون، تهران: اساقیر. .الشعرا ۃ تش ر(. 1382سمرقندي، دولتشاه. )
به اهتمام نجیف مایک هروي، تهران: علمی   .مصنّ ات فارسی(.  1383سمنانی، عالءالدوله. )

 و فرهنگی.
ي ابومنصور بد ع دالمومد تریمه .المعارفعوارف(. 1375الدید. )سهروردي، شهاب

 اص هانی، به اهتمام قاسم انصاري، تهران: علمی و فرهنگی.
به اهتمام منونهر ستوده، تهران: علمی   .احیاءالملوک(.  1389سیستانی، مل  شاه حسید. )

 و فرهنگی.
، تهران: المعارف بورگ اسالمی ۃ دایر .(. »ابوالقاسم  رّ انی«1373شمس، محمّدیواد. )

 .176و 175، صص6المعارف بورگ اسالمی، ج ۃ  و دایرمر
مقدّمه، تصحیح و تعلیقات: ابراهیم  .المومنیدمجالس(. 1393شوشتري، قاضی نوراهلل. )

 پور و دیگران، مشهد: آستان قدس رضوي.عرب
ي ، شماره یهان فرهنگی.  (. »یادي از دانشمند فقید محمود شهابی«166شهابی، علی ا  ر. )

 .15 -3تیرماه، صص، 40
ي هتهران: انجمد فلس  .بسیط الحقیقه ۃ الدقیقه فی قاعد ۃالنظر(. 1355شهابی، محمود. )
 ایران روزنه.

ها پیرامون فردوسی و قهرمانان قصّه(. 1996شیرمحمّدیان، بهرام و دادیان عابدزاده. )
 دوشن ه: س ارت یمهوري اسالمی ایران. .شاهنامه

به  وشش اصغر حامد ربّانی، تهران:  .السیاحهریاض(. 1361العابدید. )شیروانی، زید
 سعدي.

بیروت: داراحیاء  .الحکمه المتعالیه فی االس ار العقلیه االربعه(. 1981صدرالمتأّلهید. )
 التراث، الط عه الثانیه.

تهران:  ه.ق(، 700شعار فارسیِ پرا نده در متون )تا سال ا(. 1395قلعه، علی. )ص ري آق
 بنیاد موقوفات محمود افشار با همکاري س د.

تصحیح و توضیح نسرید محتشم )خواعی(، تهران:  . لّیات(. 1386عراقی، ف رالدید. )
 زوّار.

  د نی، تهران: س د.تصحیح محمّدرضا ش یعی .اسرارنامه(. 1386عطّار، فریدالدید. )
به سعی و اهتمام علی  .الن ائسي مجالستش ره(. 1363الدید. )علیشیر نوایی، میرنظام

 اصغر حکمت، تهران:  تاب روشی منونهري.
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محّمد ي هبه تصحیح ادوارد. یی. براون، با مقّدم .االل ابل اب(. 1395عوفی، محمّد. )
 تهران: هرمس.قووینی و تصحیح یدید و حواشی و تعلیقات سعید ن یسی، 

 73ه.ق دارالکتف قاهره، به نشان  796ي مورّخ نس ه .شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم. 
 .1961فارسی، رقم التصویر

 900 -800ي مل ، احتمااًل  تابتِ بید ي  تاب انهنس ه .شاهنامهاااااااااااااااااا. 
 ه.ق. 

ي لّی دهلی، به شمارهه.ق آرشیو م 831ي مورّخ نس ه .شاهنامهاااااااااااااااااا. 
1972. 

ه.ق،    9و  8ي مجلس، احتمااًل  تابت قرون  ي  تاب انهنس ه  .شاهنامهاااااااااااااااااا.  
 .61682ي به شماره

ي ي ملّی پاریس،  تابتِ قرن نهم، به شمارهي  تاب انهنس ه  .شاهنامهاااااااااااااااااا.  
Suppl. Pers 489. 1513. 

ي ملّی پاریس، احتمااًل  تابتِ قرن نهم، ي  تاب انهنس ه .شاهنامه اااااااااااااااااا. 
 .Suppl. Pers. 1280ي به شماره

ي ي مجلس احتمااًل از قرن نهم، به شمارهي  تاب انهنس ه  .شاهنامه  اااااااااااااااااا.  
15235. 

ي ملّی پاریس، به ه.ق  تاب انه 1012ي مورّخ نس ه .شاهنامهاااااااااااااااااا. 
 .Suppl. Pers. 490. 15413ي شماره

ي ي مجلس، به شمارهه.ق  تاب انه 1016ي مورّخ نس ه .شاهنامهاااااااااااااااااا. 
14588. 

به خطّ اولیا سمیع شیرازي،  تاب روشی  .شاهنامهه.ق(.  1272) اااااااااااااااااا. 
 وصال.

 به  وشش ترنر ما ان،  لکته. .شاهنامه(. 1829) اااااااااااااااااا. 
 .ي خّطی بایسنغري()ناپ عکسی از روي نس ه  شاهنامه(.  1350)  اااااااااااااااااا.  

 هاي شاهنشاهی.تهران: شوراي یشد

تصحیح ژول مول، تهران: شر ت سهامی  .شاهنامه(. 1363)اااااااااااااااااا. 
 هاي یی یی. تاب
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به  وشش حمیدیان،  .)بر اساس ناپ مسکو( شاهنامه (.1374)اااااااااااااااااا. 
 تهران: قطره. 

ي هبه  وشش محمّد رمضانی، تهران: پدیده ) الل  .شاهنامه(.  1375)  اااااااااااااااااا.  
 خاور(. 

اهلل ي فتحبا مقدّمه .ي نظامیشاهنامه همراه با خمسه(. 1379) اااااااااااااااااا. 
 المعارف بورگ اسالمی. ۃ مجت ایی، تهران: مر و دایر

مطلآ، دفتر ششم با تصحیح یالل خالقی .شاهنامهالف(. 1386)اااااااااااااااااا. 
ک خطی ی، تهران: مر و همکاري محمود امیدساالر و دفتر ه تم با همکاري ابوال ض

 المعارف بورگ اسالمی. ۃ دایر
تصحیح ع ّاس اق ال آشتیانی،  ،)ناپ بروخیم( .شاهنامهب(. 1386)اااااااااااااااااا. 

 مجت ی مینوي و سعید ن یسی، به اهتمام بهمد خلی ه، تهران: قالیه.
 به  وشش سّید محمّد دبیرسیاقی، تهران: قطره. .شاهنامهج(. 1386)اااااااااااااااااا. 
ي  تابت اواخر بر ردان از روي نس ه)نس ه .شاهنامه(. 1389)اااااااااااااااااا. 

ي شرقی وابسته به دانشگاه ي هشتم هجري قمري،  تاب انهي ه تم و اوایک سدهسده
محمود امیدساالر، نادر (، به  وشش ایرج افشار،  NC.43ي  هژوزف بیروت، شمارسد

 مطلّ ی  اشانی، تهران: قالیه.
زیر نظر مهدي  ،)ویرایش نهایی ناپ مسکو( .شاهنامه(. 1391) اااااااااااااااااا. 

 قریف، تهران: سروش با همکاري دانشگاه خاورشناسی مسکو.
 مطلآ، تهران: س د.پیرایش یالل خالقی .شاهنامه(. 1393)اااااااااااااااااا. 

 . لماتٌ مکنونٌه مِد علومِ اهکِ الحکمه و المعرفهه.ق(.    1360فیض  اشانی، محمّدمحسد. )
 صّححه و علّآ علیه: عویواهلل عطاردي قونانی، تهران: فراهانی.

به  وشش محسد . العروضییدعراضه(. 1382الدید ابوال ضک محمّد. )قَرشی، یمال
 فرهنگستان، تیر ماه. ي هنام 13ي ي شمارهذا رالحسینی، ضمیمه

 تهران: بهنام.. اي از اشعار فارسیراهنماي  ویده(. 1384اهلل. )متویّه، عوّت
اید  ونه ماند ار   .(. »صدرالمتألّهید شیرازي و فردوسی«1393محّقآ داماد، سیّدمصط ی. )

زیر نظر مهدي محقّآ، به اهتمام محمّد قاهري  استاد اسماعیک رفیعیان(،ي ه)یادنام
مطالعات اسالمی دانشگاه م   یک و دانشگاه م  ي هخسروشاهی، تهران: موسّس

 .951-937 یک، صص
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تصحیح و تحقیآ  ریم فیضی، قم: مط وعات  .اسرارالحکم(. 1383محّقآ سیوواري. )
 دینی.

ي به  وشش محمّد باهر، نامه .الشعراانیس(. 1383محمّد بد ع دال الآ بد معروف. )
ي استاد احمد  لچید معانی(، به  وشش بهروز ایمانی، تهران: معانی )یادنامه

 .322 -227مجلس، صصي ه تاب ان
تصحیح محّمدرضا  .اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید(. 1386محمّد بد منوّر. )

  د نی، تهران: آ ه. ش یعی
تهران: . فرهنگ یامع امثال و حکم(. 1391مراق ی، غالمحسید و مجید یهانی نوق. )

 دانشگاه تهران.
  .به اهتمام ع دالحسید نوایی، تهران: امیر  یر .تاریخ  ویده(. 1364مستوفی، حمداهلل. )
ي )ناپ عکسی از روي نس ه .ظ رنامه به انضمام شاهنامه (.1377)اااااااااااااااا. 

تهران و وید: مر و نشر  (،Or.2833ي بریتانیاهجري در  تاب انه 807رّخ خطّی مو
 دانشگاهی و آ ادمی علوم اتریش. 

تصحیح مهدي مداینی، تهران: پژوهشگاه علوم ، 1ج .ظ رنامه(. 1380)اااااااااااااااا. 
 انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ي ایران.تهران: انجمد حکمت و فلس ه .الم دأ و المعاد(. 1354ملّاصدرا. )
 به اهتمام حامد رّبانی، تهران:  نجینه. .مقصد اقصی(. 1353نس ی، عویوالدید. )
به اهتمام و تعلیآ احمد مهدوي دامغانی، . الحقائآ شف(. 1386) اااااااااااااااا. 

 تهران: علمی و فرهنگی.
ي حید دستگردي، تهران: مط عهبه  وشش و .نامهشرف(. 1316الدید. )نظامی، یمال

 ارمغان.
با و(، تهران:  -)بر اساس ناپ مسکو .ي نظامیخمسه(. 1387)اااااااااااااااااا. 

 هرمس.
تصحیح علّامه قووینی، با تصحیح مجدّد محمّد  .نهار مقاله(. 1386نظامی عروضی )

 معید، تهران: یامی.
به  وشش محمود مدبّري، تهران: بنیاد  .ي منظومنامهغازان(. 1381نوري اژدري. )

 موقوفات محمود افشار.
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(. تصحیح رضا غ وري، تهران: مر و پژوهشی میراث 1394. )ي حماسیه ت منظوه
 مکتوب.

به  وشش رضا  .رشیديي هاسئله و ایوب(. 1371اهلل. )همدانی، خوایه رشیدالدید فضک
 ی ایران و پا ستان.شع انی، پا ستان: اسالم آباد، مر و تحقیقات فارس

ي محمّد به تصحیح و تحشیه .التواریخیامع(. 1373. )____________________
 مصط ی موسوي، تهران: ال رز. -روشد

به  وشش  .احوال و آثار و اشعار میرسّیدعلی همدانی(. 1370همدانی، میرسیّدعلی. )
 محمّد ریاض، پا ستان: مر و تحقیقات فارسی ایران و پا ستان. 

تصحیح و اهتمام سّید علی آل داوود،  .مجموعه آثار(. 1384یغماي یندقی، ابوالحسد. )
 تهران: توس.

 
 افزارهانرم
قم: مر و تحقیقات  امپیوتري علوم   تاب(، 276افوار تاریخ ایران اسالمی )متد نرم

 اسالمی.
اثر نظم و نثر  236فارسی، ي الکترونی  شعر و ادب )بور ترید  تاب انه 4افوار دُرج نرم

 ي فرهنگی مهر ارقام ایرانیان.تهران: موسّسه ادبی(،
 قم: مر و تحقیقات  امپیوتري علوم اسالمی. تاب(،  805)متد  3افوار عرفان نرم
قم: مر و تحقیقات عنوان  تاب(،  210ي حکمت اسالمی )متد افوار  تاب انهنرم

  امپیوتري علوم اسالمی.
قم: مر و تحقیقات  امپیوتري  عنوان  تاب(، 660ي  الم اسالمی )متد اب انهافوار  تنرم

 علوم اسالمی.
 
 

     
 

  


