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اشاره: بیست و پنجم اردیبهشت ماه زاد روز زنده یاد استاد 
ابوالفضل خطیبی است. وی یکی از شاهنامه شناسان برجسته و 
نویسندگان ایران دوست و شیفته زبان فارسی است . به همین 
مناسبت قطعه ای از یک نوشته ایشان را درباره شاهنامه در اینجا 

بازنشر کردیم.
می دانیم داستان آرش در شاهنامه نیست و در منبع او هم 
نبوده است، اما در چندین بیت به نام آرش و تیرافکنی او و تعیین 
مرز ایران و توران اشاره شده است. در داستان »رزم دوازده رخ«، 
ایرانیان به فرماندهی گودرز، در برابر تورانیان به فرماندهی پیران 
صف کشیده اند و پیش از آنکه جنگ آغاز شود، پیران در نامه ای 
به گودرز پیشنهاد صلح می دهد و یادآور می شود که حاضر است 
پیکی نزد افراسیاب بفرستد و از او اجازه بگیرد که هر شهری را 
که کیخسرو گمان می برد از آن ایرانیان است و تورانیان تصاحب 
کرده اند، بازپس دهد، درست مانند زمان منوچهرشاه که او با تعیین 
مرز میان ایران و توران )بخشش( در درازای رود جیحون، نظم 

نوینی را در جهان بنیاد نهاد:
 چنان چون به گاه منوچهرشاه

 به بخشش همی داشت گیتی نگاه
در بیت دیگری نیز به تقسیم بندی عادالنۀ سرزمین ایران و 
توران در زمان منوچهر اشاره شده است. افراسیاب پس از دیدن 

خواب دهشتناکی می گوید:
 منوچهر گیتی ببخشید راست

 هم او بهرۀ خویشتن کم نخواست 

 این گزارش با آنچه در زمان منوچهر در شاهنامه روی داده 
است، همخوانی ندارد. در شاهنامه خبری از تعیین مرز میان ایران 
و توران در زمان منوچهر و افراسیاب نیست و اساساً افراسیاب در 
زمان منوچهر ظهور نمی کند، بلکه در زمان جانشین او، نوذر و با 
کشتن همو، پای به عرصۀ نام آوری می نهد. در بیت دیگری بازهم 
به معاصر بودن افراسیاب با منوچهر اشاره شده و گفته شده است 

افراسیاب با منوچهر و نوذر و کیقباد بر سر کین بود: 
ز سر با منوچهر نو کین نهاد

همیدون ابا نوذر و کیقباد 
این اختالف را چگونه می توان توجیه کرد؟ داستان از این 
قرار است که بنابر روایت رسمی خدای نامه که سرچشمۀ آن به 
یشتهای اوستا می رسد و در منابع پهلوی و بیشتر منابع فارسی و 
عربی منبعث از خدای نامه باقی مانده است، افراسیاب در زمان 
منوچهر به ایران می تازد و بخشهای وسیعی از ایران را فراچنگ 
می آورد و منوچهر را در طبرستان در حصار می گیرد و در نهایت 
بین ایران و توران آشتی برقرار می شود، بر این قرار که تورانیان به 
اندازۀ یک تیرپرتاب از ایران عقب بنشینند. آرش کمانگیر تیری از 
کمان رها می کند که تا دوردست ها بر کرانۀ جیحون می نشیند و 
همین جیحون از آن پس مرز میان ایران و توران تعیین می گردد. 
بنابراین، هرسه بیت باال به همین رویداد اشاره دارد که در شاهنامه 
نیست. بنابر شاهنامه در زمان کیقباد افراسیاب از ایران به آن سوی 
جیحون رانده می شود و جیحون به عنوان مرز دو کشور تعیین 
می شود، اما اشارۀ شاهنامه در بیت های باال به تعیین مرز جیحون 
با تیرافکنی آرش در زمان منوچهر و افراسیاب منبعث از همان 
تحریر رسمی است که وارد تحریری از خدای نامه می شود که به 
شاهنامه رسیده است. توضیح بیشتر آنکه هنگام تدوین تحریری 
از خدای نامه که شاهنامه بر مبنای آن به نظم درآمده است، 
تغییرات بسیاری در این بخش رخ می دهد تا فضای الزم برای 
هنرنمایی های برخی خاندان های بزرگ ایرانشهر به ویژه خاندان 
سکایی سیستان و پهلوان پرآوازۀ خاندان، رستم، و خاندان کارن با 
پهلوانانی چون قارن و کشواد و گودرز فراهم شود، ولی اشاراتی 
از روایت رسمی کهن تر برای تعیین مرز ایران و توران در زمان 
منوچهر، به سبب شهرت و رواج آن، در این تحریر که با پهلوانان 

همدلی شده، باقی مانده است.
دکتر ابوالفضل خطیبی
اردیبهشت ۱۴۰۱

اشارات فردوسی به تعیین مرز 
ایران و توران

حکیم عمر بن ابراهیم خیّام نیشابوری، معروف ترین شاعر ایرانی 
در ایران و خارج از ایران است و این معروفیت به سبب حدود ۷۰ یا 
۸۰ رباعی ای است که از وی به جا مانده و صدها رباعی که بدو منسوب 
است. درواقع، نیمی از شهرت شاعری خیّام مدیون رباعیاتی است که 
شاعران دیگر در طول سدۀ ششم تا نهم هجری سروده اند و اشتباهاً به 

نام او شهرت یافته است.
پاره ای از رباعیات منسوب به خیّام چنان با سبک و سیاق زبان و 
تفکر او همخوانی و تناسب دارد که تمایز بین آنها و رباعیات اصیل خیّام 
بسیار دشوار و مستلزم کند و کاو نسخه های خطی معتبر و معتمد دیوان 

شاعران فارسی است. فی المثل رباعی:
می خور که بسی زیر گلت باید خفت

بی مونس و بی حریف و بی باده و جفت
زنهار مگو به کس تو این راز نهفت

کان الله که پژمرد نخواهد بشکفت
که شباهت زیادی با رباعیات خیّام دارد، از نجیب الدین جرفادقانی 
]گلپایگانی[ شاعر کم شهرت قرن هفتم هجری است و بی  جهت در 

مجموعه های رباعیات خیّام راه یافته است.
پاره ای دیگر از رباعیات منسوب به خیّام چنان است که اگرچه 
فضای مشابهی با اندیشه های او دارد، اما با توجه به قراین و معیارهای 
سبک شناختی نمی توان آنها را به دورۀ زندگانی خیّام و شیوۀ سخن سرایی 
او مربوط دانست. زبان نرم و شسته و ُرفتۀ بسیاری از این رباعیات متعلق 
به قرن هفتم و هشتم هجری است و با لحن تلخ و محکم خیّام تضاد و 

تباینی آشکار دارد.
گروه سوم رباعیاتی است که نه از لحاظ فکر و اندیشه به رباعیات 
خیّام ماننده است و نه از استواری و ایجاز و استحکام کالم خیّام در آنها 

اثری دیده می شود. 
به درستی معلوم نیست که این اختالط از چه زمانی صورت گرفته 
است، اما می توان نشانه هایی از آن را در حول و حوش قرن هشتم هجری 

و سپس شیوع آن را در قرن نهم هجری مشاهده کرد. در ضمن هیچ کدام 
از مجموعه های مدون رباعیات خیّام که هم اکنون در دست است، از 
نیمۀ نخست قرن نهم هجری قدیم تر نیست و این نشان می دهد که در 
این دوره خواهندگان و خوانندگان چنین شعرهایی به طرز شگفت آوری 
زیاد شده اند و این تب تقاضا بازار عرضۀ چنین رباعیاتی را داغ کرده 
و در نتیجه مجموعه های متنوعی از رباعیات خیّام یا شبیه به آن تولید 

شده است.
سید علی میرافضلی
]»رباعیات خیّام در شش ُجنگ کهن فارسی«، سید علی میرافضلی
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به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خّیام

به  یاد استاد دکتر محمدامین ریاحی

تأملی در رباعیات خّیام

زبان ما و همسایگان  

صاحب اختیار زبان فارسی ما نیستیم. بلکه 
این زبان میراث مشترک همۀ اقوام فارسی زبان 
است. نیازی به گفتن نیست که تا یکی دو قرن 
پیش، یک زبان فارسی بیشتر وجود نداشت. 
زبان رودکی سمرقندی، عمعق بخارایی، مولوی 
بلخی، کسایی مروزی، سنایی غزنوی، مسعود 
سعد الهوری، خسرو دهلوی، خاقانی شروانی، 
نظامی گنجه ای، فضولی بغدادی، بیدل دهلوی 
با زبان فردوسی و سعدی و حافظ یکی بود 
و جز پاره ای ویژگی های سبکی که در سخن 
شاعران و نویسندگان هم عصر در یک کشور 
هم مشاهده می شود، تفاوت مهمی میان زبان 

شعر آن جاودانگان نبود و نیست.
امروز هم شعر و ادب در سراسر این 
سرزمین ها یکی است. اشکالی که هست در 
اصطالحات علمی و فنی و اداری و تعبیرات 

مربوط به تمدن جدید است. در یکی دو 
قرن اخیر که رشته های پیوند میان هم زبانان ما 
گسسته بوده در هر منطقه ای برای بیان مفاهیم 
جدید تعبیرات خاص دیگری از زبان های 
فرنگی عاریه گرفته اند یا از گنجینۀ لغات کهن 
انتخاب و معمول کرده اند و این چندگونگی 
اصطالحات میان زبان برادران فاصله انداخته 
است و اگر این وضع ادامه یابد در آینده روزی 
خواهد رسید که فارسی و دری و تاجیکی واقعًا 

به صورت زبان های جداگانه درخواهند آمد.
تا دیر نشده است برای بازبینی تعبیرات 
علمی و اداری و یکسان کردن آنها باید اقدام 
اساسی شود. راه کار تشکیل مجامع مشترک 
از دانشمندان و زبان شناسان کشورهای ذی نفع 

است.
امروز ایران و افغانستان و تاجیکستان در 
تهیۀ کتاب های علمی مخصوصاً کتب مورد نیاز 
دانشگاه ها در تنگنا هستند و عمده ترین مشکل 
فقر اصطالحات علمی است. اگر روزی در 

مجامع مشترکی با شرکت دانشمندان افغانی 
و تاجیک وحدت اصطالحات علمی تأمین 
گردد، این مشکل رفع خواهد شد. آن وقت 
کتابی که در هریک از این کشورها تألیف و 
چاپ می شود در تمام منطقه مورد استفاده 
خواهد بود. امروز همۀ اقوام منطقه باید خود 
را مشترکاً وارث و مسئول حفظ و توسعۀ 
این زبان و فرهنگ بدانند و در تقویت بنیان 
آن بکوشند تا با همکاری همه جانبۀ آنها زبان 
فردوسی و رودکی و نظامی و مولوی جایگاه 
دیرین خود را در تمدن امروز جهان بازیابد. 
موفقیت های معنوی به دست آمده در این راه 
مقدمۀ دستاوردهای مادی و تقویت بنیان این 

جوامع و رفاه مردم آنها خواهد بود.
محمدامین ریاحی
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