
  
  
  
  
  
  
  

  »نوشدارو بعد از مرگ سهراب«المثل  منشأ ضرب
  ابوالفضل خطیبی

  
 اثیرالدین اخسیکتی وانيدالمثل اشاره شده،  ترین منبعی که در آن به این ضرب گویا کهن

  :ن به نام سهراب اشاره نشده استشاعر قرن ششم هجري است که البته در آ) 422 ص(
  

  بکوش آنکه پس از گفت وي جگر نکنـی 
  

  کــه نوشــدارو بعــد از اجــل نــدارد ســود 
  

  :)245 ص( نیشابوري عطّار ۀمنا الهیپس از آن در 
  

  اگرچــه روســتم را دل بپژمــرد   
  

  

  چه سود از نوشدارو چون پسـر مـرد  
  

  :هم بیت زیر آمده است )432 ثغري، ص ، جواهراالسماریا ( نامه طوطیدر کتاب 
  

  وقــت هــر چیــز نگــه دار کــه نــافع نبــود 
  

  نوشدارو که پس از مرگ به سهراب دهـی  
  

  :) 321 ص( ابن یمین فریومدي ديوانطور در  همین
 

  

  نوشدارو چه سود خواهد داشـت 
  

  

  چون شد از ملک زندگی سهراب
  

م هجـري درج شـده   دهخدا ذیل نوشدارو بیتی از انوري شاعر قرن ششـ  مةنا لغت در
  :چاپی شاعر این بیت نیست وانيددر است، ولی 
  

  بعد ازین لطف تو با ما به چه ماند دانـی؟ 
  

  نوشدارو که پس از مرگ به سهراب دهنـد 
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المثل معروف ریشه در داستان رسـتم و سـهراب دارد و    دانند که این ضرب همه می
هـاي   المثـل  ریشۀ تاریخی ضـرب دهخدا و هم در کتابهاي مربوط به  امثال و حکمهم در 

نیک به  شـاهنامه اما آنانی که پایان این داستان را در . فارسی به این نکته اشاره شده است
رسـتم پـس از   . دانند که اصالً نوشدارویی به سهراب نرسید که دیر برسـد  می دارندیاد 

تـا بـراي   فرسـتد   درد، گودرز را نزد کـاووس مـی   آنکه پهلوي پور جوان را با خنجر می
زنـد و گـودرز    میتد، ولی کاووس از این کار سر بازدرمان زخم سهراب نوشدارو بفرس

گوید بهتر اسـت خـودت بـه کـاخ      شود و به رستم می دست خالی رهسپار میدانگاه می
  : کاووس بروي و با درفشان کردن جانِ تاریک پادشاه، نوشدارو را از او بگیري

  

ــا پیشــکار  ــه ت ــتم ک ــود رس   بفرم
ــوان ــ  ج ــرآن جام ــار ۀرا ب   زرنگ

ــتن ســر ســوي راه کــرد    گــو پیل
  که سهراب شد زین جهانِ فـراخ 

  

  

ــار  ــر جویب ــه افگنــد ب   یکــی جام
  بخوابیـــد و آمـــد بـــرِ شـــهریار
  کس آمـد پسـش زود آگـاه کـرد    
  همی از تو تابوت خواهد، نه کاخ

  

  )192 ، ص1فردوسی، ج(

شـاید  . یابنـد  مـی بنابراین رستم و گودرز در گرفتن نوشـدارو از کـاووس تـوفیقی ن   
المثل مذکور ریشه در دو بیت آخر دارد که پس از مـرگ   گونه تصور شود که ضرب این

دهد که سهراب مرده و از این رو رفـتن تـو بـه کـاخ      سهراب فرستاده به رستم پیام می



المثل برگرفتـه از   اما به نظر نگارنده این ضرب ،اي ندارد پادشاه و آوردن نوشدارو فایده
ي مردمی از داستان رستم و سهراب است که در آنها بخش پایانی داسـتان بـا   ها روایت

در این روایات که نقـاالن سـالیان دراز آن را   . آمده کامالً متفاوت است شـاهنامه آنچه در 
گردد،  میرود و با نوشدارو باز اند، رستم خود به کاخ کاووس می سینه به سینه نقل کرده

در زیر چند روایـت را از کتـاب   . استرسد که او مرده  یولی زمانی به بالین سهراب م
  :آوریم یاد انجوي شیرازي گرد آورده است، می که زنده مردم و شاهنامه
شاه که از خشـم  . رستم خشمگین شد و به سراغ کیکاووس آمد که او را بکشد... 

، 2انجوي شـیرازي، ج ( .رستم خبردار شد، نوشدارو فرستاد، ولی نوشدارو دیر رسید
  )128 ص

خبر به کیکاووس . کند شود و به طرف بارگاه حرکت می رستم خشمگین می... 
کیکـاووس از درِ حرمسـرا   . آید دهند که رستم خشمگین شده و به طرف تو می می

بیند از کاووس خبري نیست،  موقعی که می. شود کند و رستم وارد کاخ می فرار می
آید  منجم می. رسد د اما متأسفانه دیر میرو دارد و به طرف سهراب می دارو را برمی

  )129 ص همان،(. گوید که کار از کار گذشته است و می
دیـد پـس از از دسـت دادن    . از آن طرف مرهم زخم را براي رستم آوردنـد ... 

سهراب مرهم زخم رسید، خشمناك شد، سینه چاك زد، موي سر کند و بر سـر و  
خنجـر کشـید و آورنـدة    ! ارو آوردي؟سینه زد و گفت بعد از مرگ سهراب نوشـد 

  )131 همان، ص( .مرهم را کشت
دارو  فهمید پسر خودش هست، هی بر سر زد و زاري کرد و سـراغ بیهـوش  ... 

  )132همان، ص ( .فرستاد، ولی تا رسید سهراب از بین رفته بود
نقّال نامدار اصفهانی نخسـت ایـن بخـش را مطـابق      ،)353ص ( مرشد عباس زریري

گوید رستم چـون بـراي آوردن نوشـدارو پـا در      کند، ولی پس از آن می نقل می شاهنامه



 

رستم بازگشت و دوباره گودرز را . رکاب شد، سهراب به هوش آمد و رستم را خواست
  :براي گرفتن نوشدارو به درگاه کاووس فرستاد

  .»دگویند گودرز در این مرتبه نوشدارو را آورد که سهراب داعی حق را لبیک گفته بو«
  
  منابع

 .فرّخ، رودکی، تهران الدین همایون ، به کوشش رکنديوان ،)1337(اثیرالدین  ،اخسیکتی
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