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The spread of national narrations is common in the history of their narration 
and writings. Sometimes this expansion is done with the aim of explaining 
and interpreting a sentence or a part of the main narrative, in the form of a 
sub-story. Therefore, these stories can also help to unveil the textual knots; 
because they gain a historical understanding of a sentence or a word in the 
form of a sub-narrative. One of the cases of spreading the narrative is the 
story that has been mentioned in some sources in the discussion of 
Anoushiran's financial reforms. In talking about the financial reforms of this 
king, the line of narration in Shahnameh and most of the chronicles is such 
that with a brief reference to the status of tribute in the period of previous 
kings, there is talk of the beginning of reforms in Ghobad's time when 
remains unfinished with his death and Anoushiran continued the reforms . 
Some chroniclers have cut along this line, and before beginning to talk about 
Anoushirvan's reforms, they have narrated a story that is also Ghobad's main 
motivation for financial reform. In this article, we try, first, to talk about the 
recording and the correct meaning of the phrase "No one praises the escaped 
one" of the kingdom of Anoushirvan, which is in a chaotic state in the 
manuscripts and the editions of this book, with the help of this narration. 
After that, we will discuss the authenticity of the narration and the origin of 
this narration in the second part of the article, and thus show one of the 
examples of the spread of narration in the national narrations.After that, we 
will discuss the authenticity of the narration and the origin of this narration 
in the second part of the article, and thus show one of the examples of the 
spread of narration in the national narrations. 
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 از شاهنامه
 1خلیل کهریزي

 رازي کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. فارسی اتیادبآموختۀ دکتري زبان و  دانش
 30/06/1400: مقاله پذیرش تاریخ ؛04/12/99: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
 هاي روایت روي همین از و اند شده بازنویسی و کتابت و نقل گوناگون، هاي دوره در ملّی، هاي داستان
 دست به را ملّی هاي روایت دگرگونیِ سیرِ تواند می آنها بررسی که گرفته است شکل آنها از مختلفی

 یک تفسیر و توضیح هدف با گاه که آنهاست گسترش ها روایت این در رایج هاي دگرگونی از یکی. دهد
 فرعی هاي داستان این. است  شده انجام فرعی، داستانی قالبِ در اصلی، روایت از بخشی یا جمله

 قالبِ در را واژه یا جمله یک از تاریخی درك زیرا کنند؛ کمک نیز متنی هاي گره گشودن به توانند می
 منابع از اي پاره در که است داستانی روایت، گسترش موارد از یکی. دهند می دست به فرعی روایتی
 در تواریخ بیشتر و شاهنامه روایت خط. آمده است انوشیروان مالی اصالحات از بحث در تاریخی

ت به کوتاهی اشارة با که است چنین انوشیروان مالی اصالحاتاز پیشین، پادشاهان دورة در خراج وضعی 
 اصالحات این انوشیروان و ماند می ناتمام وا مرگ با که رود می سخن قباد روزگارِ در اصالحات شدنِ آغاز

 انوشیروان اصالحات از سخن آنکه از پیش و اند زده برشی خط این در تواریخ از بعضی. دهد می ادامه را
 و حساب از پیش روستایی، زنِ یک قباد، روزگارِ در آن پایۀ بر که اند کرده نقل داستانی کنند، آغاز را

 این در. بزند دست میوه به دهد نمی اجازه کودکش به مالیاتی، مأمورانِ طتوس درختان محصولِ شمارشِ
 نمایانده مالی اصالحات براي او اصلی انگیزة و رعیت حالِ به قباد دلسوزي سببِ داستان همین تواریخ،

 شاهنامه از مصراعی در که است »میوه به زدن دست ممنوعیت« روایت، این کانونیِ جملۀ. شده است
 این هاي نویس دست و ها چاپ در و یافته بازتاب »پسود رسته سوي را دست کس نه« صورت هب نیز

 معناي و ضبط دربارة جنبی، روایت این کمک با نخست، مقاله، این در. دارد آشفته یتیوضع کتاب
 این خاستگاه و نقلی اصالت دربارة نیز آن از پس. شده است گفته سخن شاهنامه از مصراع این درست
 ملّی هاي روایت در روایت گسترش هاي نمونه از یکی شکل بدین و شده بحث مقاله دوم بخش در روایت
 .شده است داده نشان

 

 ملّی، قباد، انوشیروان، اصالحات مالی، شاهنامه، تصحیح. هاي روایت هاي کلیدي: واژه
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ها را بازسازي کرد و به  توان این داستان ها می نشانه جو در متون و کنارِ هم نهادنِو جست
کتۀ مهم در تاریخ دهندة دو ن بخشی از روایات ایرانیِ کهن دست یافت. این پدیده نشان

روایات ایرانی است. نخست اینکه با دگرگونی در پسند و فرهنگ یا سیاست کلّی جامعه 
اند و دیگر اینکه ممکن است  شده هاي نو نقل و ضبط می هاي ملّی نیز با روایت داستان

 که به گفتۀ ها نقل کرده باشند؛ چنان هاي گوناگون روایات متفاوتی از این داستان گروه
هاي  هاي بزرگ ساسانی نیز در تنظیم داستان احتماالً خاندان« )273: 1376(تفضّلی 

و پیش از این نیز از دو دسته روایت کالن، یعنی » اند پهلوانی نقش مهمی ایفا کرده
: 1376؛ تفضّلی، 1077: 2537(ر.ك: خالقی مطلق، شاهان و موبدان سخن رفته است  نامۀ خداي

اصالح روایات ملّی که امري رایج بوده است، یک پدیدة مهمِ دیگر  در کنار حذف و). 273
 نیز در تاریخِ این روایات گسترش و شاخ و برگ یافتنِ آنهاست.

اند و با افزدونِ یک  گاهی ناقالن یا کاتبان و خوانندگان یک روایت، برشی در آن زده
هاي  تواند علل و انگیزه می اند. این پدیده که داستانِ فرعی روایت اصلی را گسترش داده

هاي ملّی دارد و بررسی آنها، عالوه  هاي گوناگونی در داستان متعددي داشته باشد، نمونه
تواند ما را به شناخت روایات اصیل رهنمون شود، ممکن است به گشودنِ  بر اینکه می

یک جمله یا  ها در تفسیر و توضیح هاي متنی نیز بینجامد؛ زیرا بعضی از این داستان گره
توانند درك تاریخیِ  اند و از همین روي می حتی یک کلمه به روایت اصلی افزوده شده

 اي از یک جمله، کلمه یا داستان به دست دهند. ویژه
هاي آغازینِ پادشاهیِ خسرو اول،  مربوط به بخش مسئلههاي این  یکی از نمونه

اه به تفصیل بیان شده است. انوشیروان، است که در آن اصالحات مالی این پادش
که پیش از قباد و انوشیروان، شاهان  گفته استدر آغازِ این بخش به کوتاهی فردوسی 

»بجسته پسودستند بهره ز کو » رسته«مفهوم ». شت و درود / نه کس دست را سوي ر
 که با توجه به تکرار آنها در تواریخ دورة» کس«در کنارِ مرجعِ ضمیرِ » دست پسودن«

  د، گرهی در متن ایجاد کردهنبع / منابع فردوسی نیز بوده باشاسالمی، ممکن است در م
در این بخش از تواریخ موجب شده که بعضی  مسئلههمین  که نیازمند درنگ است.

مادرِ  ،یکی از روستاها در بر پایۀ آن،بیفزایند که  نند و داستانِ مستقلیروایت برشی بز
از ، کودکش را موران مالیاتیمحصول توسط مأ شمارشِ پیش از حساب و یک کودك،

حال رعیت  بهقباد  سبب دلسوزيِ مسئلهد. همین دار به انگور / انار بازمی »دست زدن«
 .اندازد الی میفکر اصالحات م شود و او را به می
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به این  شاهنامهاي باشد که در  یافتۀ جمله رسد، این داستان گسترش به نظر می
آشفته است.  ها نویس دستو در » نه کس دست را سوي رسته پسود: «ستآمده اشکل 

و نقد  ها نویس دستکوشیم، نخست، با بررسی  ما در این مقاله می، همین روياز 
، سپس با درنگ بر شده نوشته شاهنامههایی که پیش از این دربارة این مصراع از  گزارش

اند، ضبط و معنايِ  از روایت افزوده داستانِ مستقلی که بعضی از تواریخ به این بخش
کوشیم دربارة خاستگاه  تر مصراع مورد نظر را به دست دهیم. پس از آن نیز می محتمل

 داستانِ برافزوده و اصالت نقلی آن بحث کنیم.
 پیشینۀ پژوهش. 1

د ایم، پیش از این مور اصالت و خاستگاه روایتی که در این مقاله به بررسی آن پرداخته
تاریخ اجتماعی در  )628: 1378(فقط مرتضی راوندي  ر و بحث پژوهشگران نبوده است؛نظ

نه کس دست را سوي رسته «، مصراعِ سو گرید، کلّیت آن را نقل کرده است. از ایران
ایم، ضبط محتمل و معناي درستی از آن به  نیز که با کمک این روایت کوشیده» پسود

دربارة ) 275/ 3: 1389(خالقی مطلق،  هاي شاهنامه یادداشتدست دهیم، پیش از این فقط در 
آن  دگرگونضبط  )44/ 8: 1390(فردوسی،  نامۀ باستانمعناي آن بحث شده و کزازي نیز در 

ده است که ما در جاي آمده، برگزیده و گزارش کر شاهنامههاي قدیمی  را که در چاپ
 نشده انجامپژوهشی  تاکنون، ن رويهمیاز  پرداخت.  خود به نقد و بررسی آنها خواهیم

گسترش این روایت و که با درنگ بر گسترشِ روایت اصالحات مالی انوشیروان دربارة 
 معنا و ضبط مصراعِ مورد نظر به بحث پرداخته باشد.

 . اصالحات مالی انوشیروان و رستۀ رعیت2
ا در کنارِ بهرام گور توان او ر که می یکی از اقدامات مهمِ خسرِو اول، انوشیروان

اي است که  به شمار آورد، اصالحات گسترده شاهنامهترین پادشاه ساسانی در  محبوب
هایی است که  . یکی از این اصالحات دگرگونیبرگرفتهمۀ جوانبِ جامعه را در 

آن  چندوچونانوشیروان در نظامِ مالیاتی کشور ایجاد کرد. اصالحات مالیِ انوشیروان و 
عات پژوهشی مورد نظر پژوهشگرانِ تاریخ ساسانی بوده که گزارشی از آنها را از موضو

نیز منابع  به جلو) 63: 1397(به دست داده و فرزین غفوري  )561ـ  560: 1398( يشاپور شهباز
 سنجیده است. شاهنامهتاریخی را در این باره با 

، گزارش شده وشتهنهاي کوتاه و بلندي که دربارة این اصالحات  در بینِ گزارش
هاي بلند آورد که جزئیات این اصالحات در آن بیان  فردوسی را باید در شمارِ گزارش
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اند، به این نکته  شده است. در بیشترِ متونی که اصالحات مالی انوشیروان را مکتوب کرده
تمام که قباد، پدرِ انوشیروان، اصالحات را آغاز کرد؛ اما با مرگ او این کار نا شده اشاره

گونه روایت  ماند و انوشیروان کارِ ناتمامِ پدر را به سامان رساند. فردوسی این بخش را این
 کرده است:

 ز شاهان هر آنکس که بد پیش از اوي
 بجستند بهره ز کشت و درود

 یک بود یا چاریک بهرِ شاه سه
 یک بر آن بد که کمتر کند ز ده

 زمانه ندادش بر آن بر درنگ
 آن سزاوار تاجبه کسري رسید 

 

 اگر کم بدش گاه اگر بیش از اوي 
 نه کس دست را سوي رسته پسود

 یک آورد راه قباد آمد و ده
 بکوشد که کهتر چو مهتر کند
 ـ به دریا بس ایمن مشو بر نهنگ ـ

 یک خراج... ببخشید بر جاي ده
 ).624: 1393/2(فردوسی،                 

است، مصراع دوم بیت دوم است که مصداقِ دقیقِ  آنچه در این روایت نیازمند درنگ
نیز در آن دچار  ها نویس دستموجب شده برخی » کس«و مرجعِ ضمیرِ مبهمِ » رسته«

که بر اساسِ گزارش خالقی مطلق و خطیبی در دفتر هفتم  اختالف نسبی شوند. چنان
ود؛ س، : رشته بس2ل «هاي خطی چنین وضعیتی دارد:  این مصراع در نسخهشاهنامه 
، لی: برستست (!)) کس (لی: کو) پیش ازین 2ق (نیز لن ـ ب) نرستست ( 2س ق، ك، 

ژوزف نیز  سن نویس دست ).93/ 7الف:  1389(فردوسی، )» 2ل (ق: آن) نابسود؛ متن = ل (نیز 
(فردوسی، » نرستست کس بیش ازین نابسود«این مصراع را به این شکل ضبط کرده است: 

) 1309: 1377/2(و حاشیۀ ظفرنامه  )781: 1379(همو، سعدلو  هاي نویس دست ).754ب:  1389

نرستست کس : «اند همراهژوزف  سن نویس دستگذاري با  نیز با اختالف جزئی در نقطه
، )1752: 1386/3(ر.ك: همو، همین ضبط است که به چاپ ژول مول ». پیش ازین نابسود

نامۀ و  )58: 1391/8(ر.ك: همو، ین چاپ ، ویرایش نهایی هم)57: 1970/8(همو، چاپ مسکو 
را کنایۀ ایما از » ناپسود«و ایشان ضمن اینکه  افتهی راه )44: 1390/8 (همو، کزازي  باستان

گونه گزارش کرده  ، کل بیت را این)384(ر.ك: همان: رنج و آزاد دانسته  آسوده و رها و بی
اند و تا  ستانده خراج) می شاهان پیشین همه از کشت و درود بهره و خراگ (=«است: 

هاي  شاهنامه(همانجا). در بینِ » ماند پیش از انوشیروان کسی از آن به دور و آسوده نمی
مصححِ معتبر نیز چاپ جیحونی در ضبط این مصراع با چاپِ خالقی مطلق همراه است 

 ).1718: 1380/4(ر.ك: همو، 



 گسترش یک روایت در منابع تاریخی و نقش آن در تصحیح و گزارشِ مصراعی از شاهنامه / 84

تر این مصراع را  صیل یا محتملتوانند به تنهایی ضبط ا نمی شاهنامه هاي نویس دست
در آن به دو گروه  ها نویس دستنشان دهند؛ زیرا آشفتگی در این موضع بسیار است و 

هاي ژول مول،  شوند. در یک گروه که ضبط مصراع مورد نظر به چاپ کّلی تقسیم می
از  یچندوچونتوان معناي روشن و بی  ، عالوه بر اینکه نمییافته راه نامۀ باستانمسکو و 

شود. ضبط گروه دوم  دیده می ها نویس دستمصراع به دست داد، آشفتگی درونی نیز در 
نیز که در تصحیح خالقی مطلق و جیحونی آمده است، نیازمند تأییدي جنبی است؛ زیرا 

نیز آن را  2لندن  نویس دستلندن آمده که البته  نویس دستصورت درست آن فقط در 
[لندن] ل هاي بسیار مهمِ نسخۀ  یکی از ویژگی«دانیم که  یکند. البته م همراهی می

ها  هاي یگانۀ آن است که دو ویژگی متباین دارند: یا ضبطی است که در بقیۀ نسخه ضبط
تصحیف شده، یا ضبطی است برساخته یا مصحف که صورت درست گاه به صورت 

: 1385(خطیبی، » استها و حتی ترجمۀ عربی بنداري باقی مانده  یکپارچه در بقیۀ نسخه

هاي  . به گمان ما، مصراع مورد نظر را باید از نوع نخست به شمار آورد؛ زیرا واژه)51
هاي گوناگون، در دیگر  لندن آمده، آشفته و به شکل نویس دستمصراعی که در 

نیز در این باره کمکی به تشخیص  )123: 1970(شود و بنداري  دیده می ها نویس دست
 کند. اع نمیصورت درست مصر

تر این مصراع،  اي نسبی دربارة صورت محتمل ، براي رسیدن به نتیجههمین روياز 
اي که اصالحات انوشیروان را گزارش  باید به متون دیگر رجوع کرد و از متون تاریخی

توان منابع تاریخی را نیز به دو دستۀ کلّی  اند، کمک گرفت. در این موضع، می کرده
تواند به تشخیص ضبط  ک دسته از این متون، داستانی نقل شده که میتقسیم کرد. در ی

 درست این مصراع کمک کند.
 . داستان قباد و زنِ رعیت3
در سخن از اصالحات مالی انوشیروان که پیش از این بخشِ آغازین آن را به گزارشِ  

را فردوسی نقل کردیم، خط روایت چنین است که در زمان شاهان پیشین مالیات 
توانست دست به رسته بزند. تا اینکه قباد آمد  گرفتند و کسی نمی یک و چهاریک می سه

یک نهاد؛ اما روزگارش به پایان آمد و نتوانست این نظام را کامالً اصالح کند.  و رسم ده
پس از او انوشیروان اصالحات پدرش را ادامه داد و ساز و سامان نوینی در نظامِ مالیاتی 

د... در بیشتر تواریخ مهمِ دورة اسالمی نیز تقریباً همین خط روایت رعایت شده ایجاد کر
؛ 328: 1375االرب،  یة؛ نها295: 1373؛ تجارب األمم، 168: 1398(طبري)،  شاپور شهبازي(ر.ك: است 

، خیرالتوا مجمل؛ 93: 1385؛ ابن بلخی، 184: 1379/1؛ ابن مسکویه، 95: 1365؛ مسعودي، 100: 1390دینوري، 
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اي دیگر از تواریخ در بخشی از این روایت  . با این حال دسته)527: 1384/2؛ ابن اثیر، 74: 1389
توان آن را وصله شده به خط روایت اصلی  اند که در واقع می و داستانی افزوده  برشی زده

و دیگر منابعی است  شاهنامهبه شمار آورد. در این تواریخ بخش آغازین روایت مطابق 
ه نام بردیم، اما در آنجا که از قباد و قصد او براي اصالحات سخن رفته، داستانی ک

. بلعمی شده استبراي اصالحات مالی نمایانده  اند که در واقع انگیزة اولیۀ قباد افزوده
 گونه روایت کرده است: این داستان را این

گرفتندي، به  کی ستیبو جایی بود که و چهاریک  میپنجیک و  پیش از قباد در جهان خراج نبود مگر ده«
مقدار آبادانی و نزدیکی و دوري آب. پس قباد بفرمود تا همه مملکت را مساحت کردند تا خراج نهند و خمس 

را که این مساحت را  انوشیروانو ربع و عشر بردارند. چون مساحت آغاز کردند، قباد بمرد و وصیت کرد مر 
یک برهان و این را سببی بود که قباد چنین کرد و  یک و پنج از سختی دهتمام کن و خراج نه و مردمان را 

شد و موبد موبدان  محمد جریر تمام نگفته است و من بگویم: روزي قباد برنشسته و به روستاي سواد اندر همی
زیر  با وي بود. پس قباد تنها از پس صیدي شد و وقت انگور رسیدن بود، قباد به سر کوهی رسید نظر کرد به

پخت و پسرکی خرد سه ساله  آن کوه دیهی دید، چشم او بر زنی افتاد که بر سر تنور ایستاده بود و نان همی
پیش وي ایستاده، ناگاه به باغ اندر آمد و خوشۀ انگور بگرفت که بخورد، آن زن پسرك را بزد و نگذاشت که 

. قباد را عجب آمد از بخیلی آن زن. از کوه فرود آن انگور را بخورد و آن انگور از وي بازستد و بر شاخ رز بست
آمد و به در آن باغ رفت و آن زن را گفت: این رز از آن کیست؟ گفت: از آنِ من. گفت: این کودك از آن 
کیست؟ گفت از آنِ من. گفت: آن انگور را از وي چرا گرفتی و او را بزدي و این مقدار انگور به فرزند خود روا 

ما را بر خواستۀ خویش امر نیست؛ زیرا که ملک را اندر این نصیب است تا کسِ ملک نیاید  نداشتی؟ زن گفت
گویی در همه  . قباد گفت: این که تو همیدست بدین نیاریم کردنو بهرة ملک جدا نکند و حرز نکند، ما 

شد تا سپاه پادشاهی چنین است؟ گفت: همه جاي چنین است. قباد را دل بسوخت بر رعیت و بر سر کوه بر
فرازآمدند و موبد موبدان بیامد. قباد این قصه به او بگفت و گفت من این قصه نپسندم که کس خواستۀ خود 

. این را ز بهر من دست بدان نیارند کردنو درخت بنشانند و بار آورد ا را تصرف نیارد کردن از جهت من
 »یشان بر ایشان مباح بود تا هرچه خواهند کنندهاي ا اي بود و خواسته تدبیري کنید که مرا بر ایشان وظیفه

 ).674: 1392(بلعمی، 

یافتۀ این جمله دانست که احتماالً از منبع شاهنامه  توان گسترش داستان باال را می
نه کس دست را «ت: چنین به نظمش درآورده اس به دست فردوسی رسیده و او این

که یک روایت پیرامونِ  روایت دانستباید جملۀ کانونی  این جمله را». سوي رسته پسود
، در سخن گریدبه  آن شکل گرفته و در واقع روایت مورد نظر توضیح و تفسیرِ آن است.

پیش از شمارشِ شاه در روزگارِ پیش از » ممنوعیت دست زدن به میوه«روایت اصلی، 
شاهنامۀ ه انوشیروان، در کانونِ سخن بوده است و همین جمله هم از راه منابع مکتوب ب

ممنوعیت دست «داستانی براي  ،در یک روایت مستقل ،است. سپس یافته راهفردوسی 
نقل کردیم. از همین روي  تاریخ بلعمیساخته شده است که ما آن را از » زدن به میوه
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ریخت منثور این جمله دو بار در روایت بلعمی نیز آمده است؛ یک بار از زبانِ است که 
ز بهر ا«و یک بار نیز از زبان قباد:  »دست بدین نیاریم کردنما «شکل:  زنِ رعیت به این

ر از منبع اصلی دهد، فردوسی نیز متأثّ این نکته نشان می ».من دست بدان نیارند کردن
جیحونی  ضبط مختارِ خالقی و همین رويخود عین عبارت را به نظم درآورده است و از 

تر از ضبط  پایۀ همین روایت بلعمی پذیرفتنی، بر آمده استلندن  نویس دستکه در 
طور که پیشتر نیز  ، هماندیگر سخنهاي مصحح است. به  شاهنامهو  ها نویس دستدیگر 

در این مصراع موجب » کس«و مرجع ضمیرِ » رسته«اشاره کردیم، ابهام در مصداق 
که  نیز هایی نویس دست، همین رويدچار آشفتگی شوند. از  ها نویس دستشده 

را که درخت میوه » رسته«اند، در واقع همین  ضبط کرده» نرستست«و » برستست«
 اند. است، تصحیف و دگرگون کرده

توان دربارة این مصراع مطرح کرد،  نکتۀ مهمِ دیگري که با کمک روایت بلعمی می
سته گویا از ر«دربارة این مصراع گفته است: ) 275: 1389/3(معناي آن است. خالقی مطلق 

تنها از آنچه کشت  انوشیروانگوید: پیش از  است و می »دار) درخت (میوه«منظور 
افزاید که  هاي سپسین می گرفتند و نه از درختان میوه. سپس در بیت شد، مالیات می می

خواست از  یک پایین آورد و می یک یا چهاریک بود و قباد آن را به ده آن مالیات سه
». ضع طبقۀ پایین اجتماع بهتر گردد، ولی مرگ بدو زمان ندادیک هم کمتر کند تا و ده
رغم گزارش خالقی مطلق، سندي در دست نیست که نشان دهد، پیش از قباد و  به

، گرچه مصداقِ درخت همین روي. از است شده ینمدار مالیات گرفته  ز میوهانوشیروان ا
به شاهان موجبِ » کس«بهمِ هوشمندانه است، اما بازگشت ضمیرِ م» رسته«میوه براي 

 .شده استايِ اصالحات مالی انوشیروان انحرافی در گزارش این بیت و کلِ ماجر
کند که دربارة مرجع ضمیرِ مبهمِ  در این باره نیز روایت بلعمی به ما کمک می

تري مطرح کنیم. بر پایۀ داستانی که از بلعمی نقل شد، این  پیشنهاد محتمل» کس«
هستند که اجازه ندارند پیش از شمارش و حسابِ شاه به درختان میوه  مردم و رعیت

دهد.  ، همین نکته را نشان میآمده استدست بزنند و کل داستانی نیز که در این کتاب 
نیز » کس«یابیم که مرجعِ ضمیرِ  بر همین اساس، بر خالف گزارش خالقی مطلق، درمی

اصیل، معناي مصراع مورد نظر چنین باید با این تف». شاهان«مردم و رعیت است، نه 
، فهمِ دیگر سخنبه ». زد کسی از مردم و رعیت به درختان میوه دست نمی«باشد: 
نهد، هم به یافتنِ  اي که بلعمی با کمک داستانِ قباد و زن رعیت در اختیار ما می تاریخی
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ه یاري ما کند، هم در یافتنِ معناي درست آن نیز ب صورت درست مصراع کمک می
منبع تاریخی  آید. اکنون که تکلیف ضبط و معناي مصراع مورد نظر با روایتی از یک می

 ، دربارة اصالت نقلی این روایت و خاستگاه آن نیز بحث کنیم.روشن شد، بهتر است
 . اصالت نقلیِ داستان قباد و زنِ رعیت4

: 1385(قمی،  تاریخ قمزجمله در اي از تواریخ دیگر نیز آمده است؛ ا این داستان در پاره

 غرر السیردار اشاره شده است.  که در آن نامی از انگور برده نشده و فقط به میوه )449
اي که کودك رعیت  نیز همین داستان را دارد و در آنجا میوه )285: 1385(ثعالبی 

زین در  خواهد از آن بخورد، انار است و همین داستان، با اندکی تفاوت در پیرنگ، می
تاریخ اجتماعی در ) 640 :1378/1(نیز آمده است. مرتضی راوندي  )95: 1384(گردیزي،  االخبار

ارجاع  تاریخ طبرياز جلد دوم  152کلّیت این داستان را نقل کرده و به صفحۀ  ایران
که قباد  کرده اشارهطبري در این بخش مانند دیگر تواریخ فقط  کهداده است. در حالی 

م خراج دگرگونی ایجاد کرد و از دنیا رفت و پس از او فرزندش، انوشیروان، در نظا
که بلعمی  پیش از این نیز دیدیم ). 152ـ  151: 2/(ر.ك: الطبري، بی تااصالحات او را پی گرفت 

 هم گفته بود طبري این داستان را در کتاب خود نیاورده است.
پرسشی که اکنون در پی پاسخ آن هستیم، این است که آیا داستاِن قباد  حالبه هر 

منظور ما از اصالت نقلی آن است  ناگفته نماند کهبا زنِ رعیت اصالت نقلی دارد یا نه؟ 
که آیا این داستان از قدیم و زمانِ نگارشِ تاریخِ پادشاهی قباد در متونِ تاریخیِ ساسانی 

، االخبار زین، تاریخ بلعمی؟ وگرنه نقل آن در بوده است نامه خدايو در کانونِ آنها در 
ها پیش بخشی از داستانِ  دهد، اساساً این داستان از قرن و... نشان می تاریخ ثعالبی

خواهیم  ما با امکانات کنونی می ،. به هر رويشده استحات مالی قباد و انوشیروان اصال
یا بعدها به بوده است،  نامه خدايان در آیا این داست به این پرسش پاسخ دهیم که

 ؟شده استات قباد و انوشیروان افزوده روایات مربوط به اصالح
؛ زیرا نبوده استشاهنامۀ ابومنصوري دانیم که این داستان در  ما در نخستین گام می
آورد. این نکته بحثی  شد، فردوسی نیز آن را به نظم درمی اگر در این کتاب نقل می

و پرداختن به آن در  شده لیتبد شاهنامههاي  د که به اصلی کهن در پژوهشطلب می
به این اشاره بسنده  همین روي. از خواهد شداینجا موجب به درازا کشیدن سخن 

شود که فردوسی آنچه را در منبع اصلی خود دیده، به نظم درآورده و بخشی از آن را  می
 کنار ننهاده است.
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در «پذیرند و معتقدند فردوسی  این نظریه را کامالً نمی گرچه برخی از پژوهشگران
هاي منابع و شاید تغییر جزئیات آنها هم آزادي عمل خویش را  حفظ و حذف داستان

؛ اما باید در این باره به نکتۀ مهمی توجه کرد. )152: 1394(آیدنلو، » ننهاده است فرو
شاهنامۀ ، فردوسی در سرودنِ دهد نشان میشاهنامه گونه که قراینِ متعددي در  آن

، با حفظ استقاللِ هنري خود، کوشیده است جزئیات آن منبع را بی کم و ابومنصوري
آید، به  برمی شاهنامهکه از دیباچۀ  کاست به نظم درآورد و هدف آغازین او نیز، چنان

 است که پس از مرگ دقیقی در پی همین روينظم درآوردن همین کتاب بوده است. از 
(ر.ك: فردوسی، کند به دربار سامانیان برود  اي از آن حتی قصد می دست یافتن به نسخه

شاهنامۀ هاي  توان فرضیۀ تصرف فردوسی در داستان بنابراین، به آسانی نمی؛ )6: 1393/1
را پذیرفت؛ اما اگر معتقد باشیم فردوسی، مخصوصاً در تحریرِ دومِ شاهنامه،  ابومنصوري

توان تصرف فردوسی را در گزینش و انتخاب و  نیز استفاده کرده است، می از منابع دیگر
آید، فردوسی  برمی شاهنامهکه از  ، چناندیگر سخنها پذیرفت. به  اصالحِ این داستان

هایی مانند  همۀ شاهنامۀ ابومنصوري را بی کم و کاست سروده و در این کار حتی بخش
آور بوده، حذف  را نیز که براي او مالل» کسريگفتار اندر سخن گفتن بوزرجمهر پیش «

(ر.ك: آیدنلو،  از پژوهشگران دیگر . اما اگر مانند گروهی)726: 1393/2 ،یفردوس(نکرده است 

از منابع دیگر نیز استفاده کرده،  شاهنامهبپذیریم که فردوسی در سرودن  )148: 1394
بر همین  1.شاهنامۀ ابومنصوريرودنِ توان تصرف او را در این منابع پذیرفت، نه در س می

همان  تواند دلیلی بر نبودنِ عمدتاً، می فردوسی، شاهنامۀاساس، نبودنِ داستانی در 
 » ِدوست مهربان«باشد که در اختیارِ  شاهنامۀ ابومنصوري اي از نسخه داستان در

در . از همین روي، که به نظم درآورد داده استفردوسی بوده و آن را به فردوسی 
 شاهنامۀ ابومنصوريکه به دست گروهی که نامِ چهار تن از آنان در مقدمۀ  اي نامه خداي
، به احتمال زیاد داستان قباد با قرارگرفتهو اساسِ این کتاب  )164: 1362(ر.ك: قزوینی، آمده 

 زن رعیت نیز نبوده است.
هاي  ه نسخهتحریري یگانه نداشته، بلک نامه خدايدانیم که  نیز می سو گریداز 

اند؛  گوناگون و تحریرهاي مختلفی از آن در دست بوده که اختالفات فراوانی با هم داشته
دو نسخۀ یکنواخت «به نقل از موسی کسروي گفته است  )13: 1346(زیرا حمزة اصفهانی 

هاي گوناگونی از  هم ترجمه همین روي. از )37: 1386(نیز ر.ك: خالقی مطلق، » و مطابق نیافتم
ها و مخصوصاً ترجمۀ معروف  ن کتاب در دورة اسالمی صورت گرفته که همین ترجمهای
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بنابراین، اگر ؛ )36: 1386مطلق،  یخالق(ابن مقفع اساسِ تواریخ دورة اسالمی قرار گرفته است 
بود، باید حداقل طبري که  مینامه  خدايداستان قباد با زن رعیت در یکی از تحریرهاي 

کرد؛ در حالی که طبري این  دهد، آن را نقل می گون نیز به دست میگاه روایات گونا
طور که پیشتر گفتیم، به این نکته اشاره کرده  داستان را نیاورده و بلعمی نیز، همان

 است.
ابن مقفع نیز این داستان را  سیرالملوكتواند مؤید این نکته باشد که  آنچه می

نهایۀ نویسندة ناشناختۀ «دانیم که  ت میاست. نخس نهایۀ االربنداشته است، کتاب 
آن را به نیت تلفیق یکی از آثار ابن مقفع با آثار دو نویسندة دیگر (شعبی و ابن  االرب
، دیگر سواز  ).145: 1375(خطیبی، » اند، تألیف کرده زیسته  که در عهد عبدالملک می قرّیه)

و نقلِ بخش مورد نظر ما، مؤلّف این کتاب در سخن از اصالحات مالیِ انوشیروان 
؛ نیز ر.ك: 328: 1375االرب،  یة(نها» قال عبداهللا المقفع«کند:  گونه از ابن مقفع نقل می این

این بخش را  یةنها، آشکارا پیداست که مؤلّف دیگر سخن. به )295: 1373تجارب األمم، 
ۀ فارسی آن، و ترجم یةنهامستقیم از کتابِ ابن مقفع نقل کرده است. با این حال، در 

و بسیاري از تواریخ  شاهنامهخط روایت داستانِ اصالحات انوشیروان، مانند آنچه در 
شود. از همین روي، با  یابد و داستان قباد با زن رعیت نیز نقل نمی دیدیم، ادامه می

همین توان گفت که این داستان در ترجمۀ ابن مقفع نیز نبوده است و از  قطعیت می
شاهنامۀ اي که اساسِ  ، یعنی ترجمهنامه يخداشده از  ریرِ مهم و شناخته، دو تحروي

اند. در بین تواریخِ مهم  و ترجمۀ ابن مقفع این داستان را نداشته قرارگرفته ابومنصوري
 اخبار الطوالاصفهانی و  هحمز سنی ملوكنیز عالوه بر منابعی که پیش از این گفتیم، 

 ن را ندارند.دینوري نیز این داستا هابوحنیف
نبوده است و  نامه خدايزیاد، در  د که این روایت، به احتمالِنده این نکات نشان می

 چیهگیري بر پایۀ امکانات کنونی ماست و به  البته این نتیجه اصالت نقلی کهن ندارد.
توان با قطعیت در این باره نظر داد. با این حال، فرضیۀ نبودنِ داستان قباد با  نمی يرو

هاي  کند. نخست اینکه پیرنگ آن یادآور داستان را نوع روایت نیز تأیید می زنِ رعیت
اي  شود و در یک روستا یا گوشه مردمی است که در آن شاه از همراهان خود دور می

رو  شود. اندکی پس از ورود شاه، با گره داستان روبه دورافتاده به ماجرایی وارد می
گیري مهمی در امر پادشاهی  از روایت، اتفاق و نتیجهگشایی  شویم و پس از گره می
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شود. مشابه این پیرنگ در متونِ داستانی و ادبی بیش از همه براي بهرام گور  مطرح می
 ذکر شده است.

تواند مؤید این حدس  نیز می تاریخ بلعمیعالوه بر این، طرزِ بیانِ این داستان در 
این «کتاب در آغاز این روایت گفته شده است:  طور که پیشتر دیدیم، در این باشد. همان

دیگر به ». و من بگویم نگفته استد جریر تمام را سببی بود که قباد چنین کرد و محم
گونه آن را به  ، ممکن است بلعمی این روایت را در منبعی جنبی دیده باشد و اینسخن

ی از روایت اصالحات قباد و اي از منابع به بخش در پاره اندك اندكروایات ملّی افزوده و 
 .شده استگیزة اصلی این اصالحات تبدیل انوشیروان و ان

 نتیجه. 5
دگرگونی روایات ملّی امري رایج در طول تاریخ نقل و کتابت آنها بوده و یکی از 
نمودهاي این دگرگونی گسترش روایات و شاخ و برگ یافتن آنهاست. این گسترش 

ي گوناگونی داشته باشد. یکی از این علل توضیح و تفسیرِ یک ها تواند علل و انگیزه می
جمله یا واژه از روایات ایرانی و ذکر مصداقی براي آنهاست که موجبِ برشِ روایت اصلی 

، داستانِ افتهی گسترشو افزودنِ روایتی فرعی به آن شده است. یکی از روایات ملّی که 
مالیِ انوشیروان است که در خط رشی زده اصالحاتآن ب و روایتی فرعی   روایت

 تواند به شناخت ضبط و معناي درست مصراعی از اند. این روایت فرعی می افزوده
نیز کمک کند. ما در این مقاله، این روایت و ضبط و معناي مصراع مورد نظر را  شاهنامه

 بررسی کردیم و به نتایج نیز رسیدیم:
و در بحث از اصالحات مالیِ این پادشاه،  شاهنامهدر . در آغازِ پادشاهیِ انوشیروان 1

شت و درود / نه کس دست را سوي رسته ستند بهره ز کبج«مصراعِ دوِم این بیت 
به این شکل ضبط شده است:  شاهنامههاي  و چاپ ها نویس دستدر برخی از » پسود

لعمی مسطور با توجه به روایتی که در تاریخ ب». نرستست کس پیش از این ناپسود«
آمده، باید » ما دست بدین نیاریم کردن«است و در آن ریخت منثورِ این مصراع به شکلِ 

 هاي خالقی و جیحونی به  را که در چاپ» نه کس دست را سوي رسته پسود«صورت
 متن رفته، برتر دانست.

ق در مصراع مورد نظر، پیش از این در گزارش خالقی مطل» کس«. مرجع ضمیرِ مبهمِ 2
اصالحات مالی  دانسته شده و همین برداشت موجب انحرافی در گزارشِ» شاهان«

کمک روایتی که بلعمی آورده است، نشان دادیم که مرجع این  . ما بهشده بودانوشیروان 
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گونه معنا کرد: کسی از  است و از همین روي مصراع را باید این» مردم و رعیت«ضمیر 
 میوه دست بزند.توانست به درختان  مردم نمی

؛ یعنی امکانات کنونیِ . روایتی که در تاریخ بلعمی آمده است، اصالت نقلی کهنی ندارد3
و احتماالً از منبعی جنبی به تاریخ بلعمی و   نامه نبوده دهد که در خداي ما نشان می

 است. آنچه مؤید این حدس است، این است که این روایت در یافته راهتعدادي از تواریخ 
در این  نهایهنیامده است و از آنجا که مؤلّف االرب  یةنهاتر در  و از آن مهم تاریخ طبري

او نیز که  سیرالملوكشویم که در  بخش مستقیم از ابن مقفع نقل کرده است، متوجه می
بوده، این داستان نبوده است. از طرفی دیگر، چون  نامه خدايهاي معروف  یکی از ترجمه

و به پیروي از آن  شاهنامۀ ابومنصورياین داستان را ندارد، بنابراین در که فردوسی نیز 
، برخی دیگر سو. از است امدهینز که اساس این کتاب بوده، اي نی نامه خدايدر 

دهد که این  هاي نقلی در این روایت و اشارة ویژة بلعمی در این باره نشان می ویژگی
بلکه در راستاي تفسیر و  ،نبوده است نامه يخدا ، احتماالً، در تحریرهاي اصلیِروایت

ساخته شده که جملۀ کانونی » دست به رسته بردن«توضیح و ذکرِ مصداقی براي جملۀ 
 این روایت است و فردوسی و بلعمی هر دو آن را دارند.

 نوشت پی
استانِ آرش کمانگیر فردوسی در ذکر د شاهنامۀبا شاهنامۀ ابومنصوري . ممکن است در این باره اختالف مقدمۀ 1

، از آنجا که در مقدمۀ دیگر سخنبه شمار آید. به  شاهنامۀ ابومنصوريهاي  دلیلی براي تصرف فردوسی در داستان
)، از 165: 1362ها به داستان آرش کمانگیر اشاره شده (ر.ك: قزوینی،  پایۀ برخی نسخهشاهنامۀ ابومنصوري بر 

بوده و فردوسی خود آن را حذف  شاهنامۀ ابومنصورياند، این داستان در  دیرباز گروهی از پژوهشگران گمان کرده
طور که پیش  همان ). با این حال،152: 1394؛ آیدنلو، 79: 1386نیاورده است (ر.ك: مینوي، شاهنامه کرده و در 

شاهنامۀ مقدمۀ باید به این نکته توجه کرد که اختالف در این باره نیز گفته است،  )157: 1396از این خطیبی (
فردوسی فقط محدود به ذکر داستان آرش در این مقدمه نیست؛ بلکه در همین بخش که از  شاهنامۀبا  ابومنصوري

آرش و داستان او نام برده شده، به سنگی نیز اشاره شده که برادران فریدون به سوي او غلتاندند و بر پایۀ مقدمۀ 
شاهنامۀ ). در حالی که در 165: 1362(قزوینی، » پاي بازداشتبه «فریدون آن سنگ را  شاهنامۀ ابومنصوري

ها،  تناقض  گونه دربارة این). 40: 1393/1کند (ر.ك: فردوسی،  فردوسی، فریدون آن سنگ را با افسون مهار می
 ونداشته  شاهنامۀ ابومنصورينویسندة مقدمه آگاهی دقیقی از متن «) بر آن است که 158: 1396خطیبی (
هاي برخی منابع دیگر که گاهی  را با گزارش شاهنامۀ ابومنصورياین، در نگارشِ مقدمه، مطالبِ  گذشته از

توان این  در کنارِ این دیدگاه، به گمانِ ما، می». فردوسی دارند، درآمیخته است شاهنامۀهاي آشکاري با متن  تفاوت
، از آنجا که پس از گردآوري و دیگر سخن. به دانست شاهنامۀ ابومنصوري هاي برآمده از تفاوت نسخه اختالفات را

خوانند  و خوانندگان و دفترخوانان آن را می گسترد یدر م، آوازة این کتاب در آفاق شاهنامۀ ابومنصوريتدوینِ 
هاي متعددي نیز از آن فراهم آید و متناسب با ماهیت این  )، طبیعی است که نسخه6: 1393/1(ر.ك: فردوسی، 

هاي این  هاي دیگري نیز به آن بپیوندد، اختالفات مهمی در نسخه ت داشته گسترش یابد و داستانکتاب که قابلی



 گسترش یک روایت در منابع تاریخی و نقش آن در تصحیح و گزارشِ مصراعی از شاهنامه / 92

 نامه خدايهاي  )، این اختالفات دربارة نسخه13: 1346کتاب به وجود آید. بر اساسِ گزارشی از حمزة اصفهانی (
، همین روياند. از  اي ملّی را در بر داشتهه گردد که داستان هایی برمی نیز وجود داشته و اساساً به ماهیت مجموعه

اي استفاده کرده که اکنون مقدمۀ آن به  از همان نسخه شاهنامهتوان با قطعیت گفت که فردوسی در سرودنِ  نمی
اي از این  توان محتوايِ نسخه نمی شاهنامۀ ابومنصوريبنابراین، با تکیۀ صرف بر مقدمۀ بازمانده از ؛ جاي مانده است

 قرار داده است. شاهنامه گرفته و اساسِ نظمِ» مهربان دوست«ا مشخص کرد که فردوسی از کتاب ر

 منابع
 سخن. ،، چاپ دوم، تهراندفتر خسروان (برگزیدة شاهنامۀ فردوسی)، 1394،آیدنلو، سجاد

، ، ترجمۀ سیدمحمدحسین روحانی، چاپ سوم، تهرانتاریخ کامل ،1384،ابن اثیر، علی بن محمد
 اساطیر.

، ، تصحیح و تحشیه گاي لسترنج و رینولد الن نیکلسون، چاپ اول، تهرانفارسنامه ،1385،ن بلخیاب
 اساطیر.

(المجلد االول)، حققه و قدم له الدکتور ابوالقاسم  تجارب االمم ،1379،ابن مسکویه، احمد بن محمد
 دار سروش للطباعه و النشر. ،الثانیه، طهران امامی، الطبعۀ

بنیاد  ،، ترجمۀ جعفر شعار، چاپ اول، تهرانتاریخ پیامبران و شاهان ،1346،بن حسن اصفهانی، حمزه
 فرهنگ ایران.

الشعراي بهار، به کوشش محمد پروین گنابادي،  ، تصحیح ملکتاریخ بلعمی ،1392،بلعمی، ابوعلی محمد
 زوار. ،تهران چاپ پنجم،

رسیه أبوالقاسم الفردوسی، قارنها باالصل الفارسی ، نظمها بالفاالشاهنامه ، 1970،البنداري، الفتح بن علی
 ،فی مواضع و صححها و علّق علیها و قدم لها الدکتور عبدالوهاب عزام، طهران و أکمل ترجمتها

 طبعه باالفست.
نژاد و یحیی کالنتري، چاپ اول،  تصحیح رضا انزابی ،1373،تجارب األمم فی اخبار ملوك العرب و العجم

 فردوسی. دانشگاه ،مشهد
 سخن. ،، چاپ اول، تهرانتاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ،1376،تفضّلی، احمد

 اساطیر. ،، ترجمۀ محمود هدایت، چاپ اول، تهرانشاهنامۀ ثعالبی ،1385،ثعالبی، عبدالملک بن محمود
یارشاطر،  ، زیر نظر احسان8ج ، دانشنامۀ ایران و اسالم، »ابوعلی بلخی« ،2537،خالقی مطلق، جالل
 .1078ـ  1073بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص  ،چاپ اول، تهران
از شاهنامه تا خداینامه جستاري دربارة مآخذ مستقیم و غیر مستقیم « ،1386ــــــــــــــــــ،

، ش نامۀ ایران باستان، »فهرست برخی متون از دست رفته به زبان پهلوي) شاهنامه (با یک پیوست:
 .120 ـ 3، ص 14و  13

 المعارف بزرگ اسالمی. ةمرکز دایر،، چاپ اول، تهرانهاي شاهنامه یادداشت ،1389ــــــــــــــــ،
، نامۀ فرهنگستان، »نگاهی به کتاب نهایۀ االرب و ترجمۀ فارسی قدیم آن« ،1375،خطیبی، ابوالفضل

 .149ـ  140، ص 4ش دورة پانزدهم، 
هاي نشر  دربارة شاهنامه (برگزیدة مقاله، »دردسر مصححذوق و  کاتب خوش« ،1385ــــــــــــــ،

 .68ـ  49مرکز نشر دانشگاهی، ص  ،اول، تهران ، چاپ)11دانش 
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، ش 16، س نامۀ فرهنگستان، »در شاهنامه نیست؟کمانگیر چرا داستان آرش « ،1396ـــــــــــــــ،
 .161ـ  143)، پاییز، ص 61(شمارة پیاپی  1

 نی. ،، ترجمۀ محمود مهدوي دامغانی، چاپ هشتم، تهراناخبار الطوال ،1390،وددینوري، احمد بن دا
 نگاه. ،، تهرانتاریخ اجتماعی ایران ،1378، راوندي، مرتضی

تاریخ ساسانیان: ترجمۀ بخش ساسانیان از کتاب تاریخ طبري و مقایسۀ  ،1389، شاپور شهبازي، علیرضا
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