
 

  
  
  
  
  
  

ويرايشي ديگر از شاهنامه****  

● سجاد آيدنلو  
  

ـ 1386) را بايد پراقبـالتـرين در بررسي تاريخچة شاهنامهشناسي در ايران، دو دهة اخير (1368
دوره رويکردهاي متن شناختي به شاهنامة به شاهنامة فردوسي دانست که سـرآغاز آن چـاپ افسـتِ
دفتر يکم شاهنامة دکتر خالقي مطلق در تهران (انتشارات روزبهان 1368) و اوجش برگزاري همايش 
بينالمللي متنشناسي شاهنامه (از شيراز تا توس، ارديبهشت 1385) و سـپس رونمـايي مـتن کامـل
تصحيح دکتر خالقي مطلق (تهران، تابستان 1386) بوده است. در اين فاصلة زمانيِ تقريباً بيستسـاله
آنچه بيش از ديگر فروع و زمينههاي متنپژوهيِ حماسة ملي ايران مورد توجه قـرار گرفتـه ـ و بنـابر
«ويــرايش / ويراســتاري» قــراين و آگــاهيهــاي موجــود ظــاهراً ادامــه خواهــد يافــت ـ موضــوع

 شاهنامه است.   
» مـتن «تصـحيح» و «ويـرايش / ويراسـتاريِ به لحاظ اصـطالحشناسـيِ فـنّ تصـحيح، ميـان
تفاوتهايي است، هرچند که گاهي برخي با ناديده گرفتن اين اختالفها دو اصطالح را به جاي هم به 
کار ميبرند. «تصحيح» به مفهوم علمي و انتقادي آن، به دست دادن متنـي پيراسـته از يـک اثـر بـا
مقابلة اجتهادي نسخههاي آن با دستنويس اساس و ارائة اختالف ضبطهاست که مصححّ شيوه کار 
و در صورت نياز استداللهاي خويش براي گزينش ضبطها را در مقدمه و نيز تعليقات / يادداشتهـاي
بـه متن به تفصيل توضيح ميدهد. اما در «ويرايش / ويراستاري»، انتخاب صورتهاي متن محـدود
مقابلة نسخ نيست و ويراستار از چاپها و تصحيحات پيشين آن متن نيز براي سنجش بهره ميگيـرد

                                                 
فردوسـي شـاهنامه: آينه ميراث، دوره جديد، سال ششم، شماره 2، تابستان 1387. نوشتار حاضـر نقـدي اسـت بـر کتـاب .*
(ويرايش متن براساس ده نسخه از قديميترين دستنوشتههاي شناخته شده شاهنامه در جهان و مقابله با متن شاهنامههـاي
ويراست اول و دوم مسکو و نسخة شاهنامة جالل خالقي مطلق)، به کوشش مهدي قريب؛ تهران: انتشارات دوستان، 1386.  
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و برخالف تصحيح، نسخه بدلها را نميآورد؛ يعني در متن ويراسـته، خواننـده فقـط بـا ضـبطهـاي
دربـاره اصـالحات و گـزينشهـاي او امکـان درست انگاشته و اصالح شدة ويراستار رو به روسـت و

داوري ندارد.  
از ميان شاهنامههاي چاپ شده در ايران، شاهنامة مرحوم محمّد رمضاني، چاپ دکتر دبير سياقي، 
شاهنامة نسخة موزة بريتانيا به کوشش اسـتادان محمّـد روشـن و مهـدي قريـب ـ کـه عـين مـتن
دستنويس بريتانيا (675 هـ . ق) نيست و با نسخههاي ديگر نيز سنجيده شده است، ويرايش اسـتاد
دکتـر ميـر باسـتانِ قريب و آقاي محمدعلي بهبودي، شاهنامة شادروان دکتـر پرويـز اتـابکي و نامـة
جاللالدين کزّازي از ويراستهاي شاهنامه شمرده ميشوند که در بعضـي از آنهـا گـاهي اصـالحات و
و  ضبطهايي به نظر ميرسد که حتيّ در تصحيحهاي معتبر نيز نيست و ميتواند به عنوان وجـه برتـر
درستتر در متن نزديک به نهايي / اصلي شاهنامه آورده شود (بـراي ديـدن نمونـهاي، ر.ک: آيـدنلو

1386، ص 4).  
شاهنامة فردوسي به کوشش استاد مهدي قريب، تازهترين متن ويراستة حماسة مليّ ايران اسـت

که در آن به رغم بيشترِ ويرايشهاي پيشين، دستنويسها و چاپهاي مورد مقابلـه پرشـمار اسـت و از 
عکس يازده نسخه،1 متن دو چاپِ مسکو و دکتر خالقي مطلق (ظاهراً فقط دفتر يکم)2 و ترجمه عربي 
بنداري بهره گرفته شده است. فهرست نسخ مورد استفاده در اين ويرايش جديد به ترتيبِ ذکر آنها در 
پيشگفتار ويراستار محترم چنين است: بريتانيا/ لنـدن ( 675 هــ . ق.) توپقـاپو سـراي (731 هــ .ق)،
لنينگراد (733)، قاهره (741)، پاکستان (752)، مؤسسة شرقشناسـي کامـا (احتمـاالً نيمـة دوم سـدة
هشتم)، قاهره (741)، حاشية ظفرنامه (807)، بريتانيا (841)، فلورانس (614)3 و سعدلو (ظاهراً از قرن 

8). نسخة اساسِ اين ويرايش، بريتانيا / لندن (675 هـ . ق.) است.   
ويراستار محترم اين متن که از فردوسيشناسان پرتجربهاند و حدود سـي و انـد سـال اسـت بـه
تحقيق و تصحيح شاهنامه ميپردازند. با انصافي علمي در پيشگفتار خويش بـه فـرق فنّـي و باريـک
تفصـيل اصطالحات (تصحيح و ويرايش) توجّه کرده و يادآور شدهاند که متن ايشان به دليل نداشـتن
انتقادي در معناي اصطالحيِ اين تعبيـر نيسـت نسخه بدلها و توضيحات مورد نياز، تصحيح علمي ـ
(ر.ک: ص چهارده). ايشان ويژگي مهم ويرايش خـود را در مقايسـه بـا چـاپهـاي معتبـر شـاهنامه،
استفاده از نتايج کار سه جريان متنشناسي شاهنامه در ايران و خارج از کشور (چاپ مسـکو، کارهـاي
بنياد شاهنامة سابق و تصحيح دکتر جالل خالقي مطلق) دانستهاند (ر.ک: صص چهارده و پانزدهم).  
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با توجه به اين توضيح و نيز فهرست نسخ و چاپهاي مورد مقابلـه در ويـرايش جديـد شـاهنامه، 
اين پرسش پيش ميآيد که چرا ويراستار گرامي از متن و نسخه بدلهـاي مجلّـدات ديگـر شـاهنامة
دکتر خالقي مطلق (دفترهاي دوم تا ششم) که تا تاريخ پيشگفتار اين ويرايش (آذر 1385) منتشر شده 
است، استفاده نکردهاند؟ اهميتّ و ضرورت اين نکته در بررسي ضبطهاي متن ويرايش حاضـر ـ کـه
برخي از صورتهاي موجود در متن و حواشي چاپ دکتر خالقي مطلق آشکارا بـر آنهـا برتـري دارد ـ
نمايان خواهد شد. ضمن اينکه بيتوجهيّ به شاهنامة تصحيح آقاي مصطفي جيحـوني نيـز در خـور
تر و دقيقتر از چاپ مسکوست  تأمل و پرسش است، در صورتي که اين متن در بسياري از موارد منقحّ
و آن را هم بايد به عنوان يکي از جريانها / نحلههاي متنشناسي شاهنامه در ايران پذيرفت و مـورد

توجه قرار داد.  
در اين مقاله، نگارنده جلد نخست ويرايش استاد قريب را ـ که تقريباً نيمي از کلّ متن شاهنامه و
بررسي و با متن دکتر خالقي مطلق و در مـوارد حدود 25 هزار بيت است ـ بيت به بيت و واژه به واژه
بدلهـاي آن و نيـز تصـحيح آقـاي جيحـوني و ويـرايش پيشـينِ خـود اسـتاد قريـب و لزوم، نسخه
همکارشان آقاي بهبودي مقابله کرده است و حاصل آن را به صـورت پيشـنهادهايي در چنـد بخـش
تقديم حضور ايشان و محققّان و عالقهمندان شاهنامه ميکند و اميدوار است که بتواند نتايج بررسـي
دقيق و کامل جلد دوم اين متن را نيز در مقالهاي ديگر (دنباله و قسمت دوم اين گفتار) عرضه کند.  

  
الف) بررسي ضبطها  

هم اين رنج را کس خريدار نيست   1. و ديگر که انجم وفادار نيست
4(146/6) 

 ،1384 «انجم» فقط ضبط دو نسخة لندن (675 هـ . ق.) و قاهره (796) اسـت (ر.ک: فردوسـي
برگ 6b؛ فردوسي 1368، 14 / زيرنويس 2) و در صورت «گنجم» در دستنويسهاي ديگـر بـر آن
موضوع نگراني از گذشتن عمر و فـرا برتري دارد، زيرا «انجم» از واژگان عربي شاهنامه نيست. ثانيا: ً
حشـو خواهـد رسيدن مرگ در بيت پيشين مطرح شده است و تکرار آن در مصراع نخست اين بيـت،
بود. در اينجا فردوسي با لفظ «وd ديگر» بيمناکي ديگر خود را که دشواريهاي ماليِ شاهنامهسَـرايي

است، بيان ميکند.  
تو گفتي که با من يک پوست بود   بود 2. به شهرم يکي مهربان دوست

149/6)(  
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ضبط «زهم پوست» در نسخة فلورانس (ر.ک: فردوسي 1369، ص 5) صورت دشـوارتري اسـت
1384 الـف، 1375، 301/24؛ همـو ر.ک: فردوسـي نمونـه، که چند بار ديگر در خود شاهنامه (بـراي
1317، 45/99)و  885/64؛ همو 1386 الف، 389/444) و متوني ماننـد گرشاسـپنامـه (ر.ک: اسـدي

هماينامه (771/33) نيز به کار رفته است.   
نه دل تيره دارد ز زرم و ز رنج   3. نه کبر آوري گيرد از تاج و گنج

205/8)(  
 ،1373 هـم آمـده (ر.ک: فردوسـي «کبرآوري» که پيشتر در ويرايش آقايان قريـب و بهبـودي
205/11/1) در نسخههاي معتبر نيست. ضبط دستنويسِ اساسِ ويرايش حاضر «کـينآوري» اسـت
(فردوسي 1384، 17 / زيرنويس 29؛ فردوسي 1379، ص 9؛ مستوفي 1377، ص 7) که از ترکيبـات

فردوسي و مناسب توصيف اين بيت است.  
همي تخت و ديهيم گي شاه جست   4. سپه کرد و نزديک او راه جست

(26/10) 
«گي» که يک بار ديگر در بيت (45) همين صفحه از متن آمده، در همه دستنويسهـا «کـي» 
«گـي» خوانـده و چـه معنـايي از آن است و بر نگارنده معلوم نيست که چرا ويراسـتار گرامـي آن را
استنباط کردهاند؟ اگر «گي» به نظر ايشان کوتاه شدة «گيومرث» باشد، چنين کاربردي در هيچ يـک

از منابع مربوط به اخبار مليّ و پهلواني ايران ديده نميشود.  
همي نام تيشاريان خواندند   5. صفي بر دگر دست بنشاندند

20/17)(  
«تيشاريان» ضبط هيچ کدام از نسخهها نيست و اگر درباره نام اين طبقه ـ که در دستنويسهـا

آشفته است ـ بنا، بر تصحيح قياسي باشد، پيشنهاد ميشود با توجه به توضيحات زندهياد دکتر تفضلي 
حدس احتمالي ايشان يعني «تيشتاريان» در متن آورده شود (ر.ک: تفضليّ 1374، ص 10).  

دگر نام گرمانک پيشبين   6. يکي نام ارمانک پاکدين
16/25)(  

«آرمانک» و «گرمانک» که مرحوم نوشين هم توضيحي درباره درستي آنها آورده (ر.ک: نوشـين
) اسـت و غالـب دسـتنـويسهـاي ديگـر    )675 1373، صص 24 و 25) ضبط منفـرد نسـخة لنـدن
1375، ص  «ارمايل» و «گرمايل» دارند که در منابع متقدّم تاريخي نيز آمده اسـت (ر.ک: صـديقيان
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156) بــه ويــژه غــرر اخبــار ثعــالبي (ر.ک: ثعــالبي 1372، ص 51) کــه يکــي از مآخــذ آن شــاهنامة 
ابومنصوري بوده و مجمل التواريخ (ص 40) که از شاهنامة فردوسي بسيار بهرهمند شده است.  

  
دگر نام بر ماية شادکام   7. يکي بود از ايشان کيانوش نام

254/33)(  
«کتـايون» ضـبط نام يکي از دو برادر فريدون را نسخههاي فلورانس و آکسفورد (852 هــ .ق.)
کردهاند (ر.ک: فردوسي 1368، 70/ زيرنويس 34) و چون اين وجه از بنـدهش هـم تاييـد مـيشـود
(ر.ک: فرنبغ دادگي 1369، ص 50) آن را ميتوان صورت اصيل و دشوارتر دانست که بعـدها کاتبـان
شايد از آن روي که «کتايون» در جاي ديگر شاهنامه نام زن (دختر قيصر و همسر گشتاسـپ) اسـت
به «کيانوش» برگردانده و در واقع ساده کردهاند. اين نکته را بايد خاطر نشان کرد که يکي از اصـول 
تصحيح يا ويرايش علمي شاهنامه استفاده درست و منطقي از منابع جنبـي / فرعـي از جملـه متـون

پهلوي است (در اين باره، ر.ک: خالقي مطلق 1381، صص 306 ـ 309).  
ز بازيدن بادپايان بر آب   8. سر سرکشان اندر آمد به خواب

به استناد مصراع نخست بيت و توجه به اين موضوع که اسبان از آب ژرف و خروشـان ارونـد رود
(ناسـيدن) در نسـخة ميگذرند، (بازيدن) معناي محصليّ ندارد، بلکه براسـاس ضـبط تصـحيف شـدة
لنينگراد (849) تصحيح قياسي (تاسيدن: خستگي و نفس نفس زدن) (بـراي ايـن واژه، ر.ک: دهخـدا
1377، ذيل مادّه؛ رواقي 1381، ص 105) در چاپ دکتر خالقي مطلـق ( 306/74/1) دقيـقتـر اسـت:
اسبان که به زحمت سواران خود را از اروند رود ميگذرانند، خسته شـدهانـد و ايـن کنـدي و مانـدگي

سواران آنها را نيز خموده و خواب آلود کرده است.  
به جايي که مغزش نبود اندر آن   گران 9ـ بياورد مسمارهاي

بدان تا بماند به سختي دراز   باز فرو بست دستش بران کوه
491 و 490/40)(  

براي تکميل معنا و نحو بيتِ نخست، ضبط «فـرو بـرد و بسـتش» از نسـخههـاي ديگـر (ر.ک:
فردوسي 1368، 85/ زيرنويس 1؛ فردوسي 1379، ص 28)، پيشنهاد ميشود: مسمارها را به جاهـايي

از بدن او که مغز استخوان نداشت فرو برد و بدينسان دستش را به آن کوه بست.  
جز اين نيز نامش نداني همي   همي 10. کجا کز جهان کوش خواني

64/43)(  
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بازسازي صورت درست اين نامِ خاص به استناد ضبط در هم ريختة دستنويسها ممکن نيسـت
و در اينجا نيز بايد از منابع جانبي بهره جست. آقاي جيحوني با استفاده از اين شيوه و دقتّ در اوسـتا
 1379 و بندهش «ور چهار گوش» را به عنوان وجه درست اين نام به متن بـردهانـد (ر.ک: فردوسـي
الف، کتاب صفر، صص 121 و 122؛ کتاب اوّل / 64/73) که پذيرفتني است و پيشـنهاد مـيشـود در

تصحيحات و ويرايشهاي ديگر هم برگزيده شود.5  
پراگنده رنج و بَرآگنده گنج   11. هميشه تن آزاد بادت ز رنج

95/44)(  
ـ و ضـبط صورت درست اين ترکيب چنانکه از کاربردهاي آن در شاهنامه ـ و برخي متون ديگر
حرف نخستش با سه نقطه (پ) در شماري از دستنويسهاي شاهنامه برميآيد، «پdرآگنده» بـا ضـمّ

(پ) است (در اين باره، ر.ک: رواقي 1355، صص 27 ـ 30).  
رخانشان پر از خون ز شرم پدر   12. سه افسر بدd از پيش سه تاجور

سوي خانه رفتند...  
(221/48) 

با اين ضبط، معنا و تأليف بيت استوار نيست و به جاي آن «افسـروَر» کـه در بيشـتر نسـخ آمـده
است، پيشنهاد ميشود.  

به اندازه بر نامها ساختشان   13. بپرسيدشان شاه و بنواختشان
(280/50) 

«نـام سـاخت»  مراد از اين تعبير که فريدون به اندازه و مناسب هر يک از پسـران بـراي ايشـان
3؛  1368، 105/ زيرنـويس «پايـههـا» از چنـد نسـخة ديگـر (ر.ک: فردوسـي روشن نيست و ضـبط
مستوفي 1377، ص 48) پيشنهاد ميشود.6 فريدون در بيتهـاي بعـدي نـام فرزنـدانش را بـر مبنـاي 

واکنش آنها در برابر اژدهاي آزمون تعيين و اعالم ميکند.  
کنون برگشايم به شادي دو لب   شب 14. به نام پري چهرگان روز و

298/50)(  
فريدون روز و شب نام پري چهرگان (دختـران سـرو يمـن) را بـر زبـان نمـيآورده اسـت، بلکـه
ميخواهد در همان هنگام بر آنها نام بگذارد. از سوي ديگـر قيـدِ (روز و شـب) بـا (کنـون برگشـايم)

هماهنگي ندارد، لذا وجه «عرب» در چند نسخة معتبر، دقيق است.  
سوي مرز خوارزم بنهاد روي   15. بفرمود با لشکري جنگجوي
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(310/51) 
چون در بيت پيشين گفته شده که فريدون «روم و خاور» (= مغرب) را به سلم بخشيد، در اينجـا
رفتنِ او به «خورازم» که در مشرق و عکسِ جهتِ جغرافيايي روم قرار دارد (ر.ک: شهيدي مازنـدراني
1371، ص 22 و نقشة پيوست) نميتواند درست باشد و به جاي ضبط لندن، صورتِ «گـرازان سـوي
1379، ص 35)  11؛ فردوسـي 1368، 107 / زيرنـويس خاور اندر کشيد» در دوازده نسخه (فردوسـي

برتر است.  
به کيوان برآورد آه سياه   16. تهي ديد از آزادگان جشنگاه

586/59)(  
«آه سياه» فقط ضبط دستنويس لندن است که البته در آن نيز «آه» بعدها از سوي خـود کاتـب
«بـرآورد»و «سـياه» افـزوده شـد اسـت (ر.ک: فردوسـي يا خوانندگان روي مصراع و ميان دو کلمـة
a 5). ولي در هر حال اين حسآميزيّ از تصويرهاي شاهنامه نيست و اساساً ترکيباتي از  1384، برگ
اين نوع در سبک دوره فردوسي بسيار کم کاربرد است و بسامد آن در سبک هندي باال مـيرود ر.ک: 

شفيعي کدکني 1379، صص 41 و 42).  
به سر گرز و تيغ آتش و آب زير   17. به يک دست قارن و به يک دست شير

977/72)(  
بخش دوم مصراع دوم (… آتش و آب زير) معناي محصليّ ندارد، اما در صورتِ موجود در غالب 
نسخ «به سر بر زتيغْ آتش و آبْ زير» ( فردوسي 1368، 147/ زيرنويس 23) منظور از «آبـي کـه
در زير است» دريايي است که االنان دژ در ميان آن سـاخته شـده و سـپاه قـارن بـر سـر دژنشـينان

محصور در آب، از گرز و تيغ «آتش» ميبارند.  
نه بر آرزو کينهخواه آمديم   18. سپاهي بدين رزمگاه آمديم

1047/74)(  
لشکر شکست خوردة سلم و تور نزد منوچهر پيام ميفرستند که مـا کشـاورز و سـتور داريـم (نـه
جنگجو) از اين روي در دنبالة گفتارشان (يعني بيت مورد بررسي) «سپاهي» نميتواند درست باشـد و
گذار» است که صورت درست آن در دو جاي ديگـر شـاهنامه در اين کلمه تغيير يافتة «سپاسي: منتّ
برخي نسخ حفظ شده است7 (در اين باره، ر.ک: خالقي 1380، ص 191) شکست خوردگان ميگوينـد
گذاري (سپاس نهادن) بر سلم و تور ـ و به تعبيـر امـروزين: رودربايسـتي ـ بـه آوردگـا ما از سر منتّ

آمدهايم، نه به خواست خويش.  
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به نزد خردمند رسوا شود   19. عروسم نبايد که رعنا شود
(350/88) 

بيت از زبان «سپهدار تازي، سرِ راستان» ( بيت 348) و به اصطالح مقول قـول اوسـت و بـه
2؛ همـو 1368، 182 / زيرنـويس همين دليل رديفِ آن مطابق ضبط دوازده نسـخه (ر.ک فردوسـي
1379، ص 68؛ مستوفي 1377، ص 91) «شَوَم» خواهد بود، چون او ميگويـد: اگـر زن بگيـرم نـزد

خردمندان به عنوان نادان و گول شناخته ميشوم، نه اينکه عروس رعنا و کانا دانسته ميشود.  
چو رخسار تو بر سمن غرو نيست   20. به باالي تو بر چمن سرو نيست

(391/89) 
در اين ضبط «رخسار» به «ني» تشبيه شده و جايگاه «ني» بر «سمن / ياسـمن» دانسـته شـده
است که تصوير زيبا (چهره  ني؟) و تعبير دقيقي نيست و در مجموعِ صور خيـال فردوسـي نمونـه
ديگر يا مشابهي براي آن يافته نميشود (براي ديدن تصويرهاي شاهنامه درباره چهره، ر.ک: رسـتگار
ـ 415) بر همين اساس وجه «چو رخسار تو تابش پـرو نيسـت» در غالـب فسايي 1369، صص 397

دستنويسهاي معتبر پيشنهاد ميشود.  
به پيش پدر شو به زاري بپوي   روي 21. کنون زود پيرايه بگشاي و

855/104)(  
ضبط نسخه اساسِ ويرايش «رو» و «ببو» است (ر.ک: فردوسي a ،1384 23) کـه بـا توجـه بـه
1379، ص 69؛  1369، ص 74؛ همـو صورت «بنو» و «بنوي» در دستنويسهاي ديگـر (فردوسـي
مستوفي 1377، ص 109) ميتوان قافية مصراع دوم آن را تصحيف «بنو» و وجـه درسـت را همـين
«رو:  ضبط دشوارتر دانست (بنو: فعل امر از نويدن: گريستن) در اين صـورت قافيـه مصـراع اول هـم

فعل امر از رفتن» خواهد بود نه «رو: چهره»  
که آزاد سرو اندر آمد به بار   روزگار 22. بسي برنيامد برين

475/126)(  
ضبطِ «که با زاد سرو اندر آمد نهار» در نسخة فلورانس (ر.ک: فردوسي 1369: ص 89) دشـوارتر
و طبعاً برتر است. «بهار» در هشت دستنويس ديگر «ر.ک: فردوسي 1368، 265/ زيرنويس 4؛ همو 
1379، ص 81؛ 1377، ص 130) نيز تصحيفي از «نهار: کاستي و ضـعف» و تأييـدي بـراي درسـتي

اين وجه است.  
چه مرجان که برگش همي جان فشاند   فشاند 23. تو گفتي که الماس مرجان
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(201/145) 
در اين بيت که توصيف آوردگاه ايران و توران است، «برگ» هيچ رابطهاي با «المـاس» نـدارد و
تعبير «جان فشاندنِ برگِ الماس» مبهم است. به جاي آن صورت «در کين» از دوازده نسـخه (ر.ک:

فردوسي 1368، 298/ زيرنويس 1؛ همو 1379، ص 92؛ مستوفي 1377، ص 142) پيشنهاد ميشود.  
بر ايوانها نقش اورنگ ماست   ماست 24. همه سربهسر پاک در چنگ
345/150)(  

«نيرنـگ» در چهـار نسـخه از جملـه لنـدن/ بريتانيـا (ر.ک: «اورنگ» ساده شده و تغييـر يافتـة
فردوسي 1384، برگ a 31) است. «نيرنگ» در اين معنا (طرح و نگاره) باز در شاهنامه کاربرد دارد و 

استعمالِ ديگرِ آن در متن ويرايش استاد قريب نگه داشته شده است (ر.ک: 60/171/1).  
نکردي چنين نرم گردن به خير   شير 25. شماساس گفت ار خزوران

(396/151) 
«شير» و «خير» در هيچ يک از دستنويسهاي کهن و معتبـر (پـانزده نسـخة مبنـاي تصـحيح
دکتر خالق مطلق و دو نسخة سعدلو و حاشيه ظفرنامه) نيست و ضـبط مسـتند قافيـههـا بـه ترتيـب
«بنيز» و «چيز: نقدينه» است که در دستنويس اساس ويرايش مورد بررسـي آمـده (ر.ک: فردوسـي

1384، برگ 31a) و با اختالفهايي جزئي در نسخ ديگر هم تأييد ميشود.  
مر او را جهان بنده شد سر به سر   پدر 26. چو کاوس بگرفت راه

(11/177) 
«راه» نيز در دستنويسها نيامده و ضبط همه آنها در اينجا «گاه» است کـه صـورت درسـت و

مقبولي است و احياناً نيازي به تصحيح قياسي ندارد.  
چه مايه بزرگان که داريم ياد   27. همان زو و با نوذر و کيقباد

(113/180) 
ضبط نسخة لندن (و با) از نظر نحوي استوار نيست و صورت «ابا» که برگزيدة متن دکتر خـالقي

مطلق (فردوسي 1369 الف، 113/10) هم هست، دقيقتر است (همان زو ابا نوذر…)  
که پيلي نيارست از او ني درود   28. در آن نيستان موضع شير بود

(289/186) 
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«موضع که از واژههاي عربي شاهنامه نيست، ضبط واحد دستنويس لندن است و اتفـاق ضـبط
14؛ همـو 22/ زيرنـويس 1369 الـف، چهارده نسخه ديگر را که «بيشـه» آوردهانـد (ر.ک: فردوسـي

1379، ص 133؛ مستوفي 1377، ص 177) نميتوان و نبايد ناديده گرفت.  
چو ميش سرآور بدآنجا رسيد   29. به ره بر يکي چشمه آمد پديد

(320/187) 
«سرآور» درباره ميش معناي روشن و درستي ندارد و آن را محتمالً بايد گشتة «سdرووَر: شاخدار» 
دانست. نخستين بار دکتر دوستخواه در نقد دفتر دومِ شاهنامة دکتر خالقي مطلق اين نکتـه را متـذکّر
شدهاند (ر.ک: دوستخواه 1380، ص 408) و سپس اين قرائت در چـاپ آقـاي جيحـوني بـه صـورت
(سرو آور) (ر.ک: فردوسي 1379 الف، کتاب اول/ 316/262) و در ويرايش دکتـر کـزّازي بـه شـکل

(سdرووَر) آمده است (ر.ک: کزّازي 1381، 1200/66)  
به خاک استخوانش سپردن گرفت   گرفت 30. بپردخت ز آتش به خوردن

(336/188) 
اينکه رستم پس از خوردن گور، استخوان آن را در خاک پنهان کند، مناسبت چنداني بـا رونـد و
موضوع هفتخان ندارد، لذا به جاي آن ضبط «چنگ» از چند نسخه (ر.ک: فردوسي 1369 الف، 25/ 
زيرنويس 28) پيشنهاد ميشود. با اين وجه، «سپردن» را هـم مطـابق برخـي دسـتنـويسهـا بايـد

«ستردن» خواند. رستم چنان گرسنه است که با دست، گوشتِ استخوانهاي گور را نيز جدا ميکند و 
ميخورد.  

نمکدان و ريحان به گرد اندرش   31. يک مرغ بريان و نان از برش
395/190)(  

ضبط نسخههاي معتبر صورتهايي چون: ريچال، ريجار، ريچار و ريحـار اسـت (ر.ک: فردوسـي
1369 الف، 29/ زيرنويس24، همو 1379، ص 115؛ مستوفي 1377، ص 180) و «ريحان» فقـط در
لندن آمده. البته در عکس اين دستنويس نيز امالي واژه به گونهاي است کـه چنـين مـينمايـد در
اصل (ريحال) (بدون نقطة حرف دوم) نوشته شده و بعد روي (ل) نقطـه گذاشـته شـده اسـت (ر.ک:

فردوسي 1384، برگ b 37) بر اين اساس و با توجه به وجود دستنويسهاي ديگر به احتمال ضبط 
درست، «ريچار/ ريچال“ و، «ريحان» در لندن ساده شدة آن است.  

رهي زشت و فرسنگهاي گران   32. ز بdزگوش تا شاه مازندران
(491/193) 
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«بَرگـوش» اسـت (ر.ک: فردوسـي صورت صحيح اين نام چنان که در سيزده نسخه نيـز آمـده،
1369 الــف، 36/ زيرنــويس 31؛ همــو 1379، ص 117؛ مســتوفي 1377، ص 184) و کــاربردش در 
بنــدهش (ر.ک: فرنبــغ دادگــي 1369، ص 83) و يادگــار جاماســپ (ر.ک: عريــان 1374، ص 500) 
درستي آن را تأييد ميکند (نيز Khaleghi Motlagh 1989, p.425) (بر / ورگوشان) نام گروهـي

از موجودات شگفت است که گوششان بر سينه آنها بوده.8  
خور از گرد اسپان جفا پيشه شد   شد 33. هوا گفتي از نيره چون بيشه

  (8/207)
«جفا پيشه» باز ضبط منفرد نسخة لندن است و در اِسناد بـه خورشـيد ـ در ايـن بيـت ـ معنـاي

محصليّ ندارد. «پرانديشه» در دستنويسهاي ديگر از آن برتر است: از انبوِه غبارِ برخاسته از حرکت 
و تاختن اسبان خورشيد نيز مضطرب و نگران شده است.  

گرفتار شد نام بdردار شست   34. بيفگند و فرهاد دستش ببست
272/216)(  

«فرهاد» ضبط دو نسخة لندن و قاهره (741 هـ .ق.) است (فردوسي 1369 الف، 88/ زيرنـويس
1379، ص 130؛ مسـتوفي 6) و در مقابل، يازده نسخه «بهرام» آوردهاند (ر.ک: همـانجـا؛ فردوسـي
1413، ج 1، ص 125). در  1377، ص 207) که ترجمه بنداري نيز آن را تأييد ميکند (ر.ک: بنـداري
چنين مواردي که قرينة خاصيّ براي برتري دو يا چند ضبط مختلف نيست، وجهي را کـه از پشـتوانة
دستنويس هاي بيشتر و احياناً تأييد منابع فرعي (نظير ترجمه بنداري) برخوردار است، بايد بـه مـتن

برد.  
که خون و دل مهر نتوان نهفت   گفت 35. سپهبد سياوش را خواند و
148/270)(  

«دل مهر» ترکيب روشني نيست و ضبط درست بايد «خونِ دل و مهر» باشد. کاتب نسخة لندن 
a 51) ولـي در سـه 1384، بـرگ (   فردوسـي (واو) را انداخته و «خـون دل مهـر» نوشـته اسـت

دستنويس ديگر «خون دل و مهر» آمده است (ر.ک: فردوسي 1369 الف، 212/ زيرنويس 26)  
که بر چهر تو فرّ چهر پريست   36. نگويي مرا تا مراد تو چيست؟
265/273)(  

ـ 300) ـ که از پاسخ سياوش بـه سـودابه اسـت ـ بـه با توجه به مصراع دوم بيت و ابيات (298
 ،1379 3؛ همـو جاي «مراد» ضبط «نژاد» از يازده نسخه ( فردوسي 1369 الف، 220/ زيرنـويس
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ص 169؛ مستوفي 1377، ص 270) پيشنهاد ميشود. سـودابه کـه آشـفتة روي سـياوش اسـت و از
سوي ديگر تبار مادري شاهزاده بر او رازناک و پوشيده است، از او ميخواهد که واقعيتّ نـژاد خـويش
«نـژاد» کليـد واژهاي  را آشکار کند و سياوش ضمن اشارهاي گذرا اين موضوع را رازي مگو ميدانـد.
است که غير از استناد بر نسخ، از منظر تحليل اساطيريِ هويتّ مادر سياوش نيز ضبط برتر اسـت (در

اين باره، ر.ک: آيدنلو 1384، ص 42؛ دستخواه 1380 الف، ص 209).  
رسيده به کام دل روشنت   تنت 37. هميشه هنرمند بادا

1/287)(  
با ضبط «کام» نحو مصراع دوم آشفته و نااستوار است. صورت درست «کامـه» در دسـتنـويس
برلين (894 هـ . ق.) است9 ( فردوسي 1369 الف، 246/ زيرنويس 29) کـه در نسـخ ديگـر (ــهِ)
پايانيِ آن بنابر ويژگي رسمالخطيّ آنها نوشته نشده (مانند: نامه / نام، جامه/ جام و …) با اين وجه و 

قرائت، نهاد مصراع دوم «دل» خواهد بود: دل روشنت به کامه رسيده باد.  
درفشنده مهدي به سان درخت   38. يکي بر نهاده ز پيروزه تخت
(1209/304) 

به قرينة مشبّه به «درخت» و نيز آغاز بيت بعد (سرش ماه زرين …) ـ که توصيف درفش اسـت 
«درفشـان درفشـي» از  ـ ضـبط و ضمير (ش) در آن به مصراع دوم بيـتِ مـورد بحـث برمـيگـردد

دستنويسهاي ديگر پيشنهاد ميشود.  
زماني بتازيم و خندان شويم   شويم 39. که با گوي و چوگان به ميدان

1304/307)(  
ضبط سه نسخه «ببازيم» است ( فردوسي 1369 الف، 289 / زيرنويس 3) و اين در مقايسه با 
«بتازيم» هم وجه دشوارتري است و هم با گوي و چوگان شادي تناسب بيشتري دارد (بـراي آگـاهي

بيشتر، رک: خالقي مطلق 1354، صص 306 ـ 311).  
دو چوبين و دو ز آهن آبدار   چهار 40. سياوش سپر خواست کيلي

1853/324)(  
«کيلـي» را بـه چـه معنـايي گرفتـه و در مـتن براي نگارنده روشن نيست که ويراستار گرامـي،
آوردهاند.10 اگر احتماالً منظور ايشان از سپرِ «کيلي» سپر کج و خميده باشد، بايـد توجـهّ داشـت کـه
شواهد کاربرد «کيلي» در متون فارسي، در معناي مصـدري (کجـي و انحـراف) اسـت (ر.ک: رواقـي
1381، صص 298 و 520) و اين واژه در معناي وصفي به صورت «کيل» (بدونِ ي) و آن هـم فقـط
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يک بار در بيتي از قطران استعمال شده است (ر.ک: انوري 1382، ذيل مادّه؛ 1377، ذيـل مـادّه) بـر
اين اساس و به استناد نمونههايي از شاهنامه (از جمله در متن ويـرايش مـورد بررسـي، بـراي نمونـه
158/676/1) و گرشاسبنامه (ر.ک: اسدي 1317، 69/54) که در آنها صفت «گيلي» براي سپر آمده 

است،11 پيشنهاد ميشود که در اينجا نيز همين وجه و قرائت انتخاب شود.  
ز فرمان تو کس نيايد برون   زريّون 41. ز بلغار تا آب گل

371 /361)(  
«بلغار» ضبط واحد دستنويس لندن است و در جاي ديگري از شاهنامه به کار نرفتـه. 12 نگاشـته

2؛  407/ زيرنـويس 1369 الـف، ساير نسخ در اينجا (سبنجاب، سببجاب، سـپحاب) (ر.ک: فردوسـي
همو 1379، ص 223، مستوفي 1377، ص 362) همه تصحيف يک ضبط اسـت و انتخـاب نهـايي و

درست را بايد بر مبناي آن انجام داد. دکتر خالقي مطلق آن را به «سپيجاب» تصحيح قياسي کردهاند 
(356/407/2 و زيرنويس 2)  

همه تحت مويه، همه حصن دود   42. همي کند جان آن گرامي فرود
(489/419) 

«مويه» ضبط دو نسخه لندن و قاهره (796 هـ . ق.) است و پانزده دستنويس ديگر «مـوي و» 
1377، ص 421) کـه بـا 1379، ص 257؛ مسـتوفي 4؛ همـو دارند (فردوسي 1371، 56/ زيرنـويس
توجه به موي کندن مادر و پرستندگان فرود در بيـت پـيش، وجـه برتـر اسـت:      سراسـر تخـت پـر از

گيسواني است که آنها کنده و بر پيکر فرود افشاندهاند.  
همي گشت بر کوه ابر سياه   ماه 43. هوا تيرهگون بود از تيره

384/456)(  
«تيره» فقط ضبط حاشية ظفرنامه است (ر.ک: مستوفي 1377، ص 460) اما از مصراع دوم بيـت
(375) و اشاره به غروب در بيت (412)13 برميآيد که نبرد سپاه ايـران و تـوران در روز روي داده، نـه
شب و به همين دليل «ماه تيره» نميتواند درست باشد، بلکه ضبط «تيرمـاه: پـاييز» در نسـخ ديگـر

دقيقتر و منظور از مصراع نخست، ابرآلود و تيره و تار بودن روز در فصل پاييز است.  
همه نيزه بر کوس بگذاشتند   44. سپه سر به سر نعره برداشتند

1340/353)(  
 ،(98 a ضبط همه دستنويسها از جمله نسخة اساسِ ويرايش حاضر ( فردوسي 1384، بـرگ
«کوه» است و همين ضبط درست و مناسب است، زيرا افزون بر پشتوانة نسخهها، هنر سپاهيان دليـر
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اين است که نيزة آنها «کوه» گذار باشد وگرنه «دريدن کوس» نه توانايي درخورِ ذکـري اسـت و نـه
تصوير متداول و زيبايي در توصـيف آوردگـاههـاي ادب حماسـي ايـران (چـه در شـاهنامه و چـه در

منظومههاي پهلوانيِ پس از آن).  
نگنجد همي در دلت با خرد   45. ترا هرچه بر چشم سربگذرد

6/539)(  
با اين ضبط معناي بيت با توجه به محتواي کليّ و طوليِِ اين بخش (مقدمه داستان اکـوان ديـو)
گرا انتقاد ميکند کـه برعکس مراد فردوسي خواهد بود، چون او در اينجا از فلسفيِ ظاهربين و حسيّ
هرچه را که نميبيند، باور نميکند و چون و چرايش در هستي يزدان نيز به سبب همين عـدم رؤيـت
محسوس است. بنابراين ضبط درست، با وجه منفي فعل «بگذرد» است: ترا هرچه بر چشم سر نگذرد 

/ نگنجد …  
به هندوستان اندر آور سپاه   گاه ره سيستان گير و برکش به

110/592)(  
«پگـاه»  «بگـاه» يـا «به گاه» در اين بيت معناي روشن و استواري ندارد. پيشنهاد ميشـود کـه

خوانده شود.  
سپر داد و درع سياوش بدوي   جوي 47. فرود آمد از ديزة راه

700/611)(  
5؛ همـو هفت نسخه به جاي «ديزه»، «شيده» دارند (ر.ک: فردوسي 1373 الف، 46، زيرنـويس

 ،1382 1379، ص 70؛ مستوفي 1377، ص 624) که به همـان معنـاي اسـب اسـت (رک: بغـدادي
ص260) و ضبط دشوارتري است که بايد در متن نگه داشته شود.  

گزان پيشتر کس نديدهست چرم   48. شويد آن شگفتي ببينيد گرم
414/784)(  

/ بدرّيد چرم»   مصراع دوم معناي محصلي ندارد. صورت «از آن پيشتر کش بدرندّ
در هفت نسخه (ر.ک: فردوسي 1375، 32/ زيرنويس 13؛ همو 1379، ص 482؛ مستوفي 1377، 

ص 812) دقيقتر و برتر است.  
ببيني سر ماية ارز خويش   49. اگر باژ بفرستي از مرز خويش

(740/794) 
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«نفرسـتي» و  چون بيت بعد (جواب شرط) تهديدِ حمله به ايران است. ضـبط درسـت بـه ترتيـب
«نبيني» است. قيصر روم ميخواهد به لهراسپ پيام بفرستد که اگر به روم باژ نفرسـتد بـر او خواهـد

تاخت.  
ز ايران به شمشير بيران کنم   50. همه بوم تان پاک ويران کنم

749/795)(  
)، توپقاپوسـراي   )891 «بيران» وجه مصحّف و ساده شدة «نيران: انيران» در سه نسـخة بريتانيـا
1379، 489) اسـت کـه در (903) ( فردوسي 1375، 59/ زيرنويس 18) و سعدلو (ر.ک: فردوسـي

دستنويس برلين (894) به «تيران» تبديل شده و در نسخههاي لندن (675) و لنينگراد (733) بدون 
 a 1384، بـرگ 1375، همـان؛ فردوسـي نقطة دو حرف آغازين (سيران) آمده است (ر.ک: فردوسـي

  .(144
کجا نام خواست و هزارانش نام   کام 51. بدادش بدآنجادوي خويش
460/815)(  

 ،1375 (   فردوسـي ضبط درست اين نام، «نامخواستِ هزاران» در هشت دسـتنـويس اسـت
120/ زيرنويس 1؛ مستوفي 1377، ص 843) که از متن يادگار زريـران هـم تأييـد مـيشـود14 (رک: 
«خواسـت يادگار زريران 1374، ص 45). در جاي ديگر هم که ويراستار گرامي اين نام را به صـورت

نام و هزارانش» آوردهاند (508/817) باز همان ضبط «نامخواستِ هزارانش» درست است.  
  

غير از اين پنجاه و يک مورد، نگارنده درباره ضبطهاي ديگري از جلـد نخسـت شـاهنامة اسـتاد
قريب نيز پيشنهادهايي دارد که در اينجا براي پرهيز از طوالني شـدن مقالـه بـه اختصـار و تنهـا بـا
آوردنِ ضبط متن، شماره صفحه و بيت و وجه پيشنهادي به ذکر آنها ميپردازد: بپويـد ( 54/3) نپويـد؛
شهر علمم (96/4) شارستانم؛ به پيشش بديd (160/6) همي داشتم؛ خوريد (304/14) چريد؛ خـورد و

نوش (25/18) خورده نوش؛ نهان (63/19) جهان؛ بران هول (17/22) پر از هول؛ دو ديگـر ( 11/41) 
وd ديگر؛15 کئي (424/54) خرد؛ کان دو سر (473/55) کان دو پسر؛ مر (301/86) بر؛ شـيد ( 587/96) 
شاه؛ بداد آرميده (188/145) نداد آرميدن؛ کوه (271/147) تيغ؛ بشـنويد  (4/169 ) بررسـيد؛ تمـام
(369/189) به کام؛ يکسر خويد  (425/191) يکسر ز خويد؛ اگر (603/196) مگر؛ ببر (844/204) 
گبر؛ برابر (565/227) برادر؛ گنج بال  (237/238) کُنج بال؛ پر آب همه…  (698/253) پر آب 
/ (1762 جنـا؛ نشسـته   )321 / (640 شـکارِ نيسـتان؛ حنـا   )285 و همه …؛ شـکار و شبسـتان
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  (849/   )376 /330) بـاد؛ کُفـت   )359  (1767/322) نشيند؛ دخت  (1787/322) شـاخ؛ يـاد
/ (271 تـرکش؛ قبضـه   )411 کوفت؛ زاد (353/40) راد؛ سترگان  (3/403) سـترگ آن؛ قربـان

  (630/513  )  (371/415) خانه؛ پستي  (432/417) مdستي؛ عطر  (545/420) دبـق؛ بـر
/ (111 راي؛ رزم    )592 / (422 سـر و تـاج؛ راه   )560 پر؛ اي  (175/544) گر/ اگر؛ سـر تـاج
ْ، پـوالد بسـت؛ جنـگ پيشين  (1090/623) جمّ برين؛ تَرگِ پوالد بسـت  (1584/639 ) تـرکُ

 (305/680) جنگي؛ چرخ  (1654/723) تخت؛ از دو ديده سرشک  (1795/728) کهتر کام 
و رشک؛ گلستان نو  (2252/742) در گلستان خو؛ موي  (7/771) مور؛ خويُ بدd (44/772) خَو 

َد؛ کوشش  (712/793) پوشش؛ پرستش بهي کنم  (1366/844) پرستشگهي بس کنم.   dبو
از نظر روش کار، نمايانترين ويژگي ويرايش جديد شاهنامه پايبندي بسيار به ضبطهاي نسـخة
اساسِ ويرايش (دستنويس لندن/ بريتانيا 675 هـ .ق.) است و اين تبعيتّ حتيّ در مواردي که ضـبط
ترجمـه  اين نسخه آشکارا و به قراين گوناگون نادرست يا در برابر وجوه دستنويسهاي ديگر ـ و نيز
بنداري ـ واحد است، ديده ميشود. حال آنکه يکي از اصول علميِ تصحيح يا ويـرايش انتقـادي هـر
متن (و از جمله شاهنامه) اين است که مصححّ يـا ويراسـتار، ضـبط دسـتنـويس اسـاسِ خـويش را
هنگامي که غلط يا فاسد باشد و يا دليل و قرينهاي براي برتري آن بر صورتِ موردِ اتّفاقِ نسخ ديگـر

وجود نداشته باشد، رها کند.  
نکتة ديگر اينکه، در ويرايش مورد بررسي، گاهي قاعده مهمّ «ضبط دشوارتر برتر است» رعايت 
نشده و ضبطهاي مصحف،ّ تغيير يافته و ساده شدة دستنويس اساس يا نسخههـاي ديگـر بـه مـتن
برده و ضبط / ضبطهاي دشوارترِ نسخه/ نسخ مورد استفاده ـ يا دستنويسهايي که ويراستار محترم 
به سبب عدم مراجعه به دفترهاي دوم تا ششمِ تصحيح دکتر خالقي مطلـق و نسـخه بـدلهـاي آن،

نديدهاند ـ ترک شده است.  
  

ب) بررسيِ قرائتها  
در تازهترين ويرايش شاهنامه، ويراستار گرامي با گذاشـتن حرکـات و عاليـم و دقّـت در رعايـت
فاصلة حروف، خواننده متن را به تلفّظ / قرائت درست ـ يا درست انگاشتة خويش ـ رهنمـون شـده و
کار را بر عالقهمندان (براي درستخواني شاهنامه) و محقّقان شاهنامه (براي آشنايي بـا قرائـتهـاي
دربـاره چنـد نمونـه از قرائـتهـاي ايـن ايشان و بررسي آنها) آسان کردهاند. در اين بخش از مقالـه

ويرايش پيشنهادهايي مطرح ميشود.  
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برانگيختة موج از او تند باد   نهاد 1. حکيم اين جهان را چو دريا
99/4)(  

در مصراع دوم نيازي به مضاف خواندنِ «برانگيخته» و افزودن صامت ميانجيِ (ي) (با تلفّظ ويژة 
خراساني) به آن نيست، زيرا «برانگيخته» فعل جمله و «موج» مفعول آن اسـت: تنـد بـاد از او مـوج

برانگيخته است.  
دريده بر و چرم و برگشته کار   2. به پاي اندر افگند بسپرد خوار

(99/11) 
پيشنهاد نگارنده: دريده بر او چرم  

همان دست ورزان ابا سرکشي   3. چهارم که خوانند اهتوَ خوشي
(28/18) 

با توجّه به اشتقاق اين کلمه، تلفّظ درست آن همانگونه که زنده ياد دکتر تفضليّ نيز خاطر نشان 
شدهاند، «اهتوُ خوشي» (ohtuxosi) است (ر.ک: تفضليّ 1374، ص 11).  

زمان بايد اندر چنين گفتگوي   4. سdراينده را گفت کاي نامجوي
(124/45) 

چون ماده مضارع «سراي» در فارسي دري از ريشة Srâv است که مـادة مضـارع آن در فارسـي
باستان Sravaya و در فراسي ميانه Srây بوده (ر.ک: باقري 1384، ص 205) بهتر اسـت مشـتقاتّ

آن در متوني مانند شاهنامه به فتح «س» خوانده شود.  
مگر زلفشان ديده رنج شکنج   رنج 5. ابا تاج و با گنجِ ناديده

245/48)(  
پيشنهاد نگارنده: ابا تاج و با گنجْ، ناديده رنج … دختران را با تاج و گنج روانه کرد. دختراني کـه
(در زندگاني خود) هيچ رنجي نديده بودند و تنها رنج آنها شکنج (جعد) زلفشان بود و بس. بـه عبـارت

ديگر «ناديده رنج» صفت دختران نازپرورده سرو يمن است، نه وصف گنج.  
چنين بر تن خويش نارپارسا   6. منم بندة شاه را ناسزا

397/53)(  
قرائت درست: بندهاي  

نجويد کسي آشتي در کمان   7. مبر خود به مهر زمانه گَمان
578/59)(  
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از نظر تحوالت واجي در تاريخ زبان فارسي، «گُمان» با ضمّ «گ» درسـت اسـت (ر.ک: بـاقري
  * vimanah (اوستايي) ،gumân (فارسي ميانه) ،gomân (فارسي نو) (1380، ص 68

چو از بادِ آتش، دلش بردميد   شنيد 8. چو رودابه گفتار ايشان
400/90)(  

قرائت پيشنهادي: چو از باد، آتشْ، دلش بردميد. همانگونه که آتش از باد شعلهورتر ميشـود، دل 
رودابه نيز برآشفت.  

رخان چو گلستان و گل برکنار   رودبار همي گل چَدند از لب
421/90)(  

«چدند» کوتاه شدة (چيدند) است و حرکت متناسب با حرف محذوف آن (ي)، کسره است: چِدند  
يکي شاه و فرّ و بخت جوان   10. نشان داد موبد به ما فرّخان

168/164)(  
» مخفّف (ماه فرّخان) و نام مکاني در استان فـارس اسـت پيشنهاد نگارنده: ما فرّخان. «مافرخانّ

که کيقباد از آنجا ميآيد و بر تخت شهرياري ايران مينشيند.16  
جهان جوي ازين سه نيابد جواز   نياز از 11. به پرهيز هم کس نجdست
(140/181) 

تلفّظ درست: نجَست  
که به مهر او چهر او بر گواست   12. گر او را ببخشد ز مهرش سزاست
913/294)(  

» دوم نميتواند حرف اضافة مکرّر و تأکيد «بر» اوّل باشد و آن را بايد مربـوط در مصراع دوم «برِ
به «گواه» دانست و ترکيب را «برگوا» در همان معناي «گواه» خواند که شواهدي در متون فارسي و 

نيز متن پهلوي دادستان دينيگ دارد (ر.ک: تفضليّ 1371، صص 25 ـ 27).  
دَمِ مار خيره نبايد گزيد   13. چرا بر گمان زهر بايد چشيد؟

1496/313)(  
ِ مار» کنايه از بيدارکردن فتنه و بـه اصـطالح دردسرسـازي dمار. «گزيدن دم dپيشنهاد نگارنده: دم

براي خود است.  
فُسيله نه نيکو بود با پلنگ   پلنگ 14. نخواهيم شاه از نژاد

(1025/382) 
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مضموم در فرهنگها نديده است.   نگارنده در حدود جستجوهاي خويش، «فَسيله» را با (ف) ِ
چو تو لشکري خاستي روزِ کار   15. بکشتي کسي را که در کارزار
889/431)(  

پيشنهاد نگارنده: خواستي (= ميطلبيد)، کسي را کُشتي که در آوردگاه به تنهـايي يـک لشـکر را
که هر يک از جنگجويانش پهلواني چون تو بودند، به نبرد ميخواست.  

بجوشيد بر سان آذرگشسپ   بود 16. کسي کو باال جdست گردان
(1059/438) 

پيشنهاد نگارنده: دَمِ ماديان  
چو روزي سرآيد خورند و مdرند   18. مگر خاک گر سنگ خارا خورند
719/468)(  

«مرند» کوتاه شدة «ميرند» و به سان «چدند» با کسر حرف اول است: مِرند  
زسوراخ پيچان شود سوي چوب   19. سيه مار کو را سرآيد بکوب
78/591)(  
پيشنهاد نگارنده: بهکوب، مار سياهي که مقدّر است به ضربه و کوبة (چوب) کشته شود…  
اَبَر خستگيهاش بربست پاک   20. همه دامن قَرطه را کرد چاک

(2352/663) 
تلفظ درست: قُرطه  

ششم روز هرمزدِ گيتي فروز   روز 21. بباشم بدين رزمگه پنج
848/698)(  

«هرمزد» به معناي خورشيد کاربرد ندارد، لذا قرائت پيشنهاد براي مصراع دوم چنـين شاهنامه در
است: ششمْ، روزِ هرمزدْ، گيتيفروز. پنج روز در ايـن رزمگـاه مـيمـانيم و روز ششـم کـه آغـاز (روز

) ماه است چون گيتي فروز (خورشيد) برآيد…   نخست/ هرمزدِ
زخون ريختن گِردِ کشور گل است   است 22. که از ما چنين دردشان در دل

1438/716)(  
پيشنهاد نگارنده: گَردِ کشور  

چو دستور بدd بر در شاه بد   بد راه 23. که هرگز نياموزدت
101/774)(  

قرائت پيشنهادي: دستورِ بَد  
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ج) ابيات و داستانهاي اصيل و الحاقي  
بازشناسي ابيات و داستانهاي الحاقي شاهنامه و داوري قطعي و دقيق در اين باره، از دشوارترين 
مراحل تصحيح يا ويرايش علميِ متن حماسة مليّ ايران است که ميتواند هر مصححّ و ويراستاري را 
دچار سهو و لغزش کند؛ زيرا شاهنامه در طول اين هزار و چنـد سـال، عرصـه ذوقآزمـايي و دخـل و
تصرّف طبعهاي بسيار ـ و گاه روان و توانـا ـ بـوده و از سـرودههـاي سسـت تـا بيـتهـاي اسـتوارِ
فردوسيوار بر آن افزوده شده که در مواردي حتيّ از پشتوانة نسخ معتبر نيز بهرهمند است و اين، کـارِ
مصححّ و ويراستار شاهنامه را که به هر حال حفظ و حذفهاي او در محدودة دستنـويسهـاي ايـن

اثر ـ و البتّه پارهاي اصول و قراين متن شناختي ديگر ـ است، سخت دشوار و حسّاس ميکند.  
در ويرايش جديد شاهنامه ضمن اشاره به «معضل الحـاقي يـا اصـيل» شـمردن برخـي ابيـات و
داستانها در چاپهاي علمي شاهنامه ( صص شانزده و هفـده پيشـگفتار) نظـر ويراسـتار محتـرم
درباره ملحقاتّ با نشانه * و درباره بخشهاي مورد ترديد با عالمت  مشخص شده و طبعاً بخشها 
يا ابياتي نيز ـ که در چاپهاي ديگر ديده ميشود ـ از متن کنار گذاشته شـده و يـا بـه رغـم قـراين
ترديدبرانگيز، بيهيچ نشانهاي در متن آمـده اسـت کـه در ايـنجـا بـه بررسـي نمونـههـايي از آنهـا

ميپردازيم.  
به وهم اندر آن کس که وهم آفريد   1. يقين دان که هرگز نيايد پديد

7/1)(  
اين بيت فقط در نسخة لندن/ بريتانيا آمده است و در هيچ يـک از چهـارده نسـخه ديگـري کـه
مبناي تصحيح دکتر خالقي مطلق بوده و نيز دو دستنويس سعدلو و حاشيه ظفرنامه نيست. عالوه بر 
اين نکته، واژههاي «يقين» و «وهم» هم در آن از لغات عربيِ غيرشاهنامهاي است و بر ايـن اسـاس

آن را بايد برافزوده يا حداقل مشکوک دانست.  
2. چهار بيت معروفِ ستايش خلفاي راشدين در ديباچه بدون هيچ نشـانهاي و بـه عنـوان ابيـات
ـ 95) در صــورتي کــه بــا توجــه نظريّــات بعضــي  اصــيل در مــتن نگــه داشــته شــده اســت (92/4
ـ 348؛  346 شاهنامهشناسان و داليل و قرايني که مطرح کردهاند (ر.ک: خالقي مطلق 1371، صـص
ـ 119؛  همو 1372، صص 130ـ 134؛ همو 1380، صص 18 و 19؛ دوستخواه 1380 ب، صص 113
زرياب خويي 1374، صص 27 و 28) احتياط علمي در اين است که چهار بيت مذکور دستِ کم داخل 

قالب ترديد آورده شود.  
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3. داستان «کشف آتش» در روزگار هوشنگ روايتي مشکوک و مورد ترديد معرفـي شـده اسـت
«احتمـال»  ـ 31) ليکن خـود ويراسـتار گرامـي سـالهـا پـيش در مقالـهاي مسـتقل (13 و 14/ 19
ـ 186) و چند سـال بعـد از آن برافزودگيِ اين روايت را مطرح کرده (ر.ک: قريب 1357، صص 170
«تقريبـاً امـري متـيقّن» تلقّـي در گفتار ممتعّ ديگري الحاقي بودنِ آن ـ و نيز دو داستان ديگـر ـ را

کردهاند (ر.ک: قريب 1369، ص 114). از اين روي و به استناد توضيحات و قراين دکتر خالقي مطلق 
 ،1380 ـ 137؛ همـو 135 1372، صـص درباره الحاقي بودنِ اين روايت مشهور (ر.ک: خالقي مطلـق
صص 38ـ 40) پيشنهاد ميشود که کلّ داستانِ پيدايش آتش با عالمت الحاقي (*) نشان داده شود.  

چو اندر شب تيره، بازي خيال   4. به آب اندرون تن برآورد و يال
309/35)(  

اين بيت کـه اتّفاقـاً در بسـياري از دسـتنـويسهـاي کهـن و معتبـر هـم آمـده اسـت، از نظـر
سبکشناسي به سخن فردوسي نميماند و حداقل بايد با عالمت تشکيک در اصالت مشخص شود.  

ـ  ـ 167/ 177 5. پيشنهاد ميشود داستان «رفتن رستم به البرز کوه به طلـب کـي قبـاد» (164
 ،1372 261) با در نظر داشتنِ داليل دکتر خالقي مطلق در اثبات برافزودگي آن (ر.ک: خالقي مطلـق

صص 158 ـ 165؛ همو 1380، صص 375 و 376) درون چنگک ترديد گذاشته شود.  
ـ 1304)  1298 / 486 ) 176. هفت بيت معروفي که در داستان نبرد رستم و اشـکبوس آمـده
در اصل متعلق به روايت کشته شدن ساوه به دست بهرام چوبين در بخش پادشاهي هرمزد است کـه
بعدها کاتبان و خوانندگان شاهنامه با تغييراتي در رزم رستم و اشکبوس نيز گنجاندهاند (در ايـن بـاره،
ر.ک: خالقي مطلق 1381 الف، صص 459 و 460؛ همو 2006، ص 54) لذا اين ابيات در اين بخـش
الحاقي است و صورت اصلي آنها فقط بايد در روايت پيکار بهرام و ساوه آورده شود که البتـه در جلـد
ـ  888 /1457/2 ،1386 دوم ويرايش مورد بررسي در همآنجا نيز آورده شـده اسـت (ر.ک: فردوسـي

  .(892
: برين زادم و هم برين بگذرم / چنان دان که خاک پي حيدرم (111/5) بـا عالمـت 7. بيت نامدارِ
1379، ص 6) در همـه  (     فردوسـي الحاقي معيّن شده است، در حالي کـه غيـر از نسـخة سـعدلو
دستنويسهاي معتبر و چاپهاي معروف شاهنامه و نيز منبع جانبيِ مهميّ چون اختيـارات شـاهنامه
(ر.ک: علي بن احمد 1379، ص 54) آمده و قرينة ويژهاي هم براي برافزودگي يا ترديد در اصالت آن 

وجود ندارد.  
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مکش مورکي را که روزي کش است / که او نيز جان دارد و جان خوش اسـت، 8. بيت پرکاربرد: ِ
محتمالً به دليلِ نبودن در نسخة اساسِ ويرايش در داستان کشته شدن ايرج به دست بـرادران حتّـي
به عنوان بيتي الحاقي يا مشکوک نيز نيامده و به کليّ حذف شده است، اما اين بيـت غيـر از سـيزده
1379، ص 39؛ مسـتوفي 43؛ همـو 1368، 120/ زيرنـويس دستنـويس شـاهنامه (ر.ک: فردوسـي
1377، ص 57) در فر ائدالسلوک هم ذکر شده (رک: خالقي مطلق 1381، ص 299) و سـعدي آن را

با تغييراتي به نام فردوسي تضمين کرده است (ر.ک: خالقي 1372 الف، صص 171 ـ 174).  
  

د) ترتيب ابيات  
دستنويسهاي شاهنامه شايد به سبب داستاني بودنِ اين متن غالباً در ترتيب عمودي ابيـات بـا
يکديگر همخواني دارند و مصححّ يا ويراستار را در اين بخش از تصحيح و ويرايش بـا دشـواريهـا و
مبهماتي که در تشخيص ضبطهاي درست و بيتهاي اصيل و الحاقي با آنها مواجه اسـت، رويـاروي 
نميکنند. برپايه همين ويژگي، قدر مشترکِ تقريباً همه چاپهاي علمي شاهنامه، همساني در ترتيـب
طوليِ ابيات و داستانهاست و معموالً اختالفهاي بسيار اندکي از اين نظر در ميان آنها ديده ميشود 

که به نمونههايي از آن در ويرايش مورد بررسي اشاره ميکنيم:  
«انـدر 1. در ديباچة شاهنامه برخالف ترتيب موجود در دستنويسها و چـاپهـا، پـس از گفتـارِ
آفرينش افالک»، آفرينش آفتاب و سپس ماه آمد و «گفتار اندر آفرينش مردم و حيـوان» بـه پـس از
اين دو بخش برده شده است ( صص 3 و 4) درباره اين ترتيب تازه که در هيچ يـک از نسـخهاي 
وزd آن پس چو جنبـده آمـد معتبر شاهنامه مالحظه نميشود،18 چند نکته درخورِ ذکر است: الف) بيت: ِ
«گفتـار انـدر پديد / همه رdستني سوي خويش آوريد (67/3) به لحاظ ارتباط عمودي با آخـرين بيـتِ
آفرينش افالک» (54/3) متناسب است و اين نشان ميدهد که بخش مربوط (آفرينش مردم) بايد بعد 

از آن باشد.  
ب) در ترتيب جديد برخي بيتهاي ديباچه که در بيشتر نسخ معتبر آمده، حذف شده است. مـثالً:
ز ياقوت سرخ است چرخ کبود/ نه از آب و باد و نـه از گـرد و دود ج) در ايـن بيـت از اواخـر بخـش
«آفرينش مردم»: به گر درِ دانشش بازگرد/ که درمان ازويست و زويست درد (84/4) ضمير «ش» بـا

توجه به بيتهاي پيشين ظاهراً به (جهان آفرين) باز ميگردد، اما در دو بيت سپسين:  
نه آن رنج و تيمار بگزايدش   نه گشت زمانه بفرسايدش

نه چون ما تباهي پذيرد همي   نه از جنبش آرام گيرد همي
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مرجع «ش» و نهاد ابيات سرگردان و مبهم است، ولي در ترتيب سنّتي و رايج، اين دو بيـت و بيـت
بعد از آن درباره «گنبد تيزگرد» است و (نه از جنبش آرام گيرد همي) نيز اين پيوند را تأييد ميکند.  

زنـدگانيِ يـک 2. با عنايت به سبک و شيوه فردوسي که ابيات اندرزآميز را در پايان شهرياري يـا
پادشاه ميآورد و بخش ديگر (آغاز پادشاهي بعدي) را با دنبالة داسـتان و بيـتهـاي غيرتعليمـي پـي
ميگيرد،19 پيشنهاد ميشود هفده بيت آغازينِ پادشاهي فريدون نيز به پايان قسـمت ضـحاکّ تـازي

فريدون چـو شـد بـر جهـان کامگـار / ندانسـت جـز خويشـتن شـهريار،   منتقل و اين بخش با بيت: ِ
شروع شود.  

3. پادشاهي منوچهر از آغاز تا بيت 1006 (ص 109) بيت شمارِ مسلسلي دارد، اما پس از آن و بـا
سرعنوانِ «نامة سام نزد منوچهر شاه» شماره بيتها از يک آغاز ميشود و تا پايان عصر اين شـهريار
ادامه مييابد، در صورتي که «نامه نوشتن سام به منوچهر» نيز مربوط به داستان زال و رودابه است و 

داستان تازه و مستقليّ نيست که ار ابيات قبل جدا شود.  
  

هـ) چند نکتة ديگر  
ويراستار گرامي در پيشگفتار خويش به استناد اين فرض که داستان رويين دزِ اسفنديار بر الگـوي
ـ دو نسخة  کلي ورايت دز سپندِ رستم ساخته شده است، الحاقي شمردنِ داستان رستم را بر پايه يکي
خطيّ پرسشبرانگيز دانستهاند (رک: ص هفده). درباره اين ترديد ـ و بيآنکه وارد بحث تقليد يا عدم 
تقليدِ داستان هفتخان و رويين دز اسفنديار از روايات پهلوانيِ رستم شويم ـ يادآوري دو نکتـه مهـم
الزم است. نخست اينکه اگر پرسش ويراستار گرامي درباره الحاقي دانسـته شـدنِ داسـتان دز سـپند
ـ دو نسـخة متوجه تصحيح دکتر خالقي مطلق باشد، بايد گفت که اين تشخيص تنها براساس «يکي

» نبوده است و ايشان قراين و ادلّة ديگري نيز براي برافزودگيِ روايت مذکور برشمردهاند (براي  خطيّ
ـ 153؛ همو 1380، ص 323). ثانياً اصـالت داسـتانيِ تفصيل، ر.ک: خالقي مطلق 1372، صص 146
يک روايت و احتمال تأثيرپذيري و تقليد داستانهاي ديگر از آن هرگز دليلِ اصيل بـودنِ آن در مـتن
شاهنامه نيست. به سخني ديگر، در تصحيح يا ويرايش شاهنامه همواره بايد به تفاوت اصالت روايـت
و اصالت سروده توجّه کرد و در نظر داشت که ممکن است داستاني به لحـاظ بنيـانهـاي حماسـي و
اساطيري و مآخذ روايي، معتبر و کهن باشد، ولي فردوسي اين روايت را نسروده باشد و ديگران آن را 
1383، ص 8). از  به نظم درآورده و بر نسخ شاهنامه افزوده باشند (در اين بـاره، ر.ک: خـالقي مطلـق
اين روي، معيارها و ضوابط شناختنِ سخن/ سرودة اصيل در متنپژوهي شاهنامه بـا روايـت معتبـر و
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قديمي در مطالعات حماسي متفاوت است و مثالً داستان تيراندازي آرش که هيچ ترديـدي در اعتبـارِ
روايي آن نيست، اگر روزي در يکي از دستنويسهاي پرشمار شاهنامه و به نام فردوسي يافته شـود،
شکيّ در برافزودگي و عدم اصالت آن نخواهد بود و طبعاً هيچ مصححّ يا ويراستاري آن را بـه صـرفِ

سابقه ديرين و نامبdرداريِ داستان، سرودة فردوسي نخواهد دانست.  
2. فهرست کتاب ناقص است و نماية مندرجات جلد دوم شاهنامه در (ص دوازدهِ جلد نخست) بـا

بخش «صفت تخت طاق ديس» پايان يافته و در واقع ناقص مانده است.   
3. گاهي در بعضي از بيتها به ناگزير غلطهاي چاپي راه يافته است که معنا و ضبط مصـراع يـا
بيت را دگرگون ميکند و اگر خواننده و محققّ شاهنامه متن را با چاپهاي ديگر و نسخه بـدلهـاي
تصحيح دکتر خالقي مطلق مقابله نکند ـ که غالباً نميکند ـ اين تصوّر براي او پيش مـيآيـد کـه آن

صورت نادرست، نظر و انتخاب ويراستار گرامي است.  
  

پينوشتها  
1. در روي جلد و صفحه شناسنامة کتاب، ويرايش متن براساسِ «ده» نسخه ذکر شده است.  

2. به اين قرينه که مشخّصات کتابشناختياي که براي اين چاپ دادهاند (ص شانزده پيشگفتار) مربوط به دفتر يکم آن 
است.  

3. ويراستار گرامي چنانکه در چند مقاله ديگر خود هم تصريح کردهاند در اصالت متن و تاريخ اين دستنويس ـ که بـه
ـ ترديـد دارنـد و از همـين روي در پيشـگفتار  نظر چند تن از شاهنامهشناسان و متنپژوهان، کهنترين نسخة شاهنامه اسـت

ويرايش جديد خويش نيز در برابر تاريخ کتابت آن نشان تشکيک (؟) گذاشتهاند.  
4. اعداد به ترتيب، شماره صفحه و بيت در جلد اوّل شاهنامة استاد قريب است.  

پهلـوي يـا 5. اين نکتة مهم در تصحيح يا ويرايش علمي شاهنامه را نبايد ناديده گرفت که صورتهاي موجود در مـتن
کلمـات از سـوي خـود ديگر مآخذ فرعيِ تصحيح هميشه ضبطهاي اصلي نيست و احتمال دارد تغيير، تصحيف و شکسـتگي

دوره  شاهنامه. ولي با اين حال در نمونههايي از نوع بيت مورد بحـث ـ يـا نـام طبقـات فردوسي باشد، نه کاتبان و خوانندگان
در منـابع جمشيد ـ که ضبطهاي نسخ آشفته است، اين گمان که صورتهاي مختلف و مبهمِ موجود تصـحيف وجـه مـذکور

پهلوي ـ يا ضبطي مشابه آن ـ باشد، محتملتر و تصحيح قياسي دقيقتر از انتخاب در محدودة ضبط دستنويسهاست.  
6. مشابه اين تعبير و ساختار بيت مورد بحث باز در شاهنامه ديده ميشود:  

براندازه بر پايگه ساختشان   سپهبد منوچهر بنواختشان
(فردوسي 1386، 1064/75/1)  

سپاسي بدين رزمگاه آمدم   آمدم 7. من از وهر با اين سپاه
(فردوسي 1371، 1601/202)  

سپاسي کشيده بدين رزمگاه   زخون سياوش همه بيگناه
(همان، 1705/209)  
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معناي مصراع دوم هر دو بيت با معناي مصراع نخستِ بيتِ مورد بحث يکي است.  
8. همانند اين عجايب المخلوقات، »بر / ورچشمان» است که به تصريح درخت آسوريگ «چشمشان به بر است» (عريان 

1382، ص 124).  
9. واژه «کامه» باز در شاهنامه به کار رفته است. براي نمونه:   

برآيد همه کامة بدگمان   زمان گر از آمدن دم زني يک
(فردوسي 1386، 382/151/1)  

 (1852/435/1 ،1373 10. چون اين ضبط دو ويرايش ديگرِ استاد قريب و همکارشـان نيـز آمـده اسـت (رک: فردوسـي
نميتوان آن را اشتباه چاپي دانست.  

11. عبدالقادر بغدادي پس از توضيحي درباره «گيل»، نوشته است: «در آنجا سپرهاي نيکـو مـيسـاختند و سـپر گيلـي
ميگفتند» (بغدادي 1382، ص 250).  

12. نام «بلغار» فقط در دو دستنويس معتبر شاهنامه در اواخر پادشاهي خسروپرويز آمده که در تصـحيح دکتـر خـالقي
مطلق به حاشيه برده شده است (رک: فردوسي 1386 الف، 296 / زيرنويس 28).  

فروزنده خورشيد رخ را نمود   بود 13. هوا گشت زان سان که از پيش
  (357/457)

همه روي کشور چو درياي خون   کنون چون روز شد تيرهگون
  (412/458)

Nâmxvâste ê Hazârân آمـده اسـت. رک: يادگـار زريـران 14. اين نام در متن پهلويِ يادگار زريران بـه شـکل ِ
1374، ص 107.  

15. درباره درستيِ صورت «وd ديگر» و ترجيح آن بر «دو ديگر»، رک: دبير سياقي، سيّد محمّد. «دگر، ديگـر، دديگـر، دو
ـ 219؛  205 1355، صـص ديگر و ديگر»، همايينامه، زير نظر دکتر مهدي محقّق، انجمن اسـتادان زبـان و ادبيّـات فارسـي
ـ 222؛ متينـي، صادقي، علي اشرف. «ديگر، دديگر، و ديگر» مسائل تاريخي زبان فارسي، انتشارات سخن 1380، صص 217
ِ محمّد تقـي دانـشپـژوه و عبّـاس زريـاب خـويي، جالل. «ديگر نه دdديگر يا دو ديگر»، ارجنامة ايرج، به خواستاري و اشرافِ

انتشارات توس 1377، ج 1، صص 311 ـ 320. 
شـماره 35، زمسـتان 16. درباره «مافرّخان» رک: آيدنلو، سجاد. «مافرّخان نام مکاني در شـاهنامه»، نامـة فرهنگسـتان،

1386 (زيرچاپ).  
نهاده بر او چار پرّ عقاب   آب چو 17. يکي تير الماس پيکان

به شست اندر آورد تير خدنگ   چنگ کمان را بماليد رستم به
ز شاخ گوزنان برآمد خروش   گوش چو سوفارش آمد به پهناي
گذر کرد بر مهرة پشت اوي   اوي چو بوسيد پيکان سراگشت

سپهر آن زمان دست او داد بوس   بزد بر بر و سينة اشکبوس
فلک گفت احسن ملک گفت زه   ده قضا گفت گير و قدر گفت

18. به عقيدة شادروان دکتر زرياب خويي هم محّل منطقيِ «گفتار اندر آفرينش آفتاب و ماه» پس از «آفرينش عـالم» و 
1374، ص  باشـد» (زريـاب خـويي قبل از «آفرينش مردم» است و چون در نسخهها اينگونه نيست «اين فصل بايد الحـاقي

  .(18
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ـ 73؛ 1/12)، پايـان 71/11/1 ،1386 19. براي نمونه، رک: پايان دوره کيومرث و آغـاز پادشـاهي هوشـنگ (فردوسـي

ـ 49؛  47/16   ) روزگار هوشنگ و آغاز فرمانروايي تهمورث (همان، 41/14؛ 1/15)، پايان کار تهمورث و آغـاز شـاهي جمشـيد
1/17)، پايان زندگاني جمشيد و آغاز عصر ضحاکّ (187/23 ـ 191؛ 1/25) و ... .  

  
منابع و مآخذ  

27)، آذر،  1. آيدنلو، سجّاد (1384)، «فرضيّهاي درباره مادر سياوش»، نامة فرهنگستان، دوره هفتم، شـماره سـوم (پيـاپي
صص 27 ـ 46.  

2. ــــــــــ (1386)، «از اين نامور نامة باستان»، جهان کتاب، سال دوازدهم، شماره 7 و 8 (پياپي 222 و 223)، آبان ـ 
آذر، صص 4ـ6.  

گرشاسپنامه، تصحيح حبيب يغمايي، کتابفروشي بروخيم.   3. اسدي توسي، ابونصر علي بن احمد (1317)،
سخن، انتشارات سخن، چاپ دوم.   بزرگ فرهنگ 4. انوري، حسن (1382)،

فارسي، نشر قطره.   زبان تاريخي واجشناسي 5. باقري، مهري (1380)،
فارسي، نشر قطره، چاپ دهم.   زبان تاريخ 6. ــــــــــ (1384)،

شاهنامه، تصحيح کارل. گ. ز المان، ترجمه و توضـيح توفيـق هــ سـبحاني ـ علـي لغت 7. بغدادي، عبدالقادر (1382)،
رواقي، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.  

8. بنداري، فتح بن علي (1413 هـ . ق.) الشاهنامه، تصحيح دکتر عبدالوهابّ عزام،ّ کويت، دارسعاد الصباح، الطبعه الثانيه.  
9. تفضلي،ّ احمد (1317)، «برگوا»، کلک، شماره 30، شهريور، صص 25 ـ 27.  

 ،(2 شـماره دوم (پيـاپي 10. ــــــــــ (1374)، «چند واژه عالمانه از پهلوي در شاهنامه»، نامة فرهنگستان، سـال اول،
تابستان، صص 4 ـ 11.  

پارسـي گـردان سـيِّد محمـدّ روحـاني، السـير)، غـرر تاريخ کهن (پارسي شاهنامة 11. ثعالبي، حسين بن محمّد (1372)،
انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.  

12. خالقي مطلق، جالل (1354)، «تصحيف واژه باختن در اغلب نسخههاي خطيّ شاهنامه». نشريّة دانشـکدة ادبيّـات و
علوم انساني تبريز، سال 27، شماره 114. تابستان، صص 306 ـ 311.  

13. ــــــــــ (1371)، «روش نويني در نقد»، ايرانشناسي، سال چهارم، شماره دوم، تابستان، صص 346 ـ 348.  
14. ــــــــــ (1372)، «معرفي قطعات الحاقي شاهنامه»، گلِ رنجهاي کهن، به کوشش علـي دهباشـي، نشـر مرکـز،

صص 127 ـ 170.  
15. ــــــــــ (1372 الف)، «نفوذ باستان در برخي از دستنويسهاي شاهنامه»، گلرنجهاي کهن، همان، صص 171 ـ 

  .174
16. ــــــــــ (1380)، يادداشتهاي شاهنامه، نيويورک، بنياد ميراث ايران، بخش يکم.  

17. ــــــــــ (2006 م)، يادداشتهاي شاهنامه، نيويورک، بنياد ميراث ايران، بخش دوم.  
18. ــــــــــ (1381)، «اهميتّ و خطر مآخذ جنبي در تصحيح شاهنامه»، سخنهاي ديرينه، به کوشش علي دهباشي، 

نشر افکار.  
19. ــــــــــ (1381 الف)، «تکرار در شاهنامه»، سخنهاي ديرينه، همان، صص 423 ـ 483.  
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شـماره 20. ــــــــــ (1383)، «نبرد رستم فرّخزاد با سعد وقاص (حماسه و تاريخ)»، نامه ايران باستان، سـال چهـارم،

اول (پياپي 7)، بهار و تابستان، صص 3 ـ 8.  
21. دوستخواه، جليل (1380)، «به سوي شاهنامة فردوسي، گام دوم»، حماسة ايراني يادماني از فراسوي هزارههـا، نشـر

آگه، صص 405 ـ 415.  
22. ــــــــــ (1380 الف)، «مادر سياوش (؟): جستاري در ريشهيابي يک اسطوره»، حماسة ايران يادماني از فراسـوي

هزارهها، همان، صص 181 ـ 118.  
در ديباچـة شـاهنامه»، حماسـة ايـران يادمـاني از 23. ــــــــــ (1380 ب)، «رهنمودي ديگر به افزودگي چهار بيـت

فراسوي هزارهها، صص 113 ـ 118.  
لغتنامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جديد.   24. دهخدا، علي اکبر (1377)،

فردوسي، انتشارات دانشگاه شيراز.   شاهنامة در آفريني تصوير 25. رستگار فسايي، منصور (1369)،
شاهنامه، تهران، بينا، دفتر 2.   در ناشناخته واژههاي 26. رواقي، علي (1355)،

فارسي، با همکاري مريم شمسي، نشر هرمس.   فرهنگهاي ذيل 27. ــــــــــ (1381)،
بـه کوشـش شـاهرخ 28. زرياب خويي، عبّاس (1374)، «نگاهي تازه به مقدمه شاهنامه»، تن پهلـوان و روان خردمنـد،

مسکوب، انتشارات طرح نو، صص 17 ـ 29.  
(بررسي سبک هندي و شعر بيدل)، انتشارات آگه، چاپ پنجم.   آينهها شاعر 29. شفيعي کدکني، محمدرضا (1379)،

شاهنامه، موسّسة جغرافيايي و کارتوگرافي سحاب.   جغرافيايي نقشة راهنماي 30. شهيدي مازندراني، حسين (1371)،
ايران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.   حماسي ـ اساطيري فرهنگ 31. صديقيان، مهين دخت (1375)،

سـتوده، غالمرضـا زندهام، به کوشش دکتـر من که پس اين از نميرم شاهنامه»، در «بزگوش 32. عريان، سعيد (1374)،
انتشارات دانشگاه تهران، صص 497 ـ 501.  

پهلوي، گردآوريدة جاماسب جي دستور منوچهر جي جاماسب آسـانا، سـازمان ميـراث متنهاي 33. ــــــــــ (1382)،
فرهنگي کشور.  

شاهنامه، تصحيح مصطفي جيحوني ـ محمد فشارکي، مشهد، مرکز خراسانشناسي.   اختيارات 34. علي بن احمد (1379)،
شاهنامه، به کوشش دکتر جالل خالقي مطلق، انتشارات روزبهان، دفتر يکم.   35. فردوسي، ابوالقاسم (1368)،

614 هــ . ق.)، انتشـارات (چاپ عکسي از روي نسخة کتابخانة مليّ فلـورانس مـورّخ شاهنامه 36. ــــــــــ (1369)،
دانشگاه تهران، و بنياد دايرةالمعارف اسالمي.  

شاهنامه، به کوشش دکتر جالل خالقي مطلق، کاليفرنيا و نيويورک، بنياد ميراث با همکاري  37. ــــــــــ (1369 الف)،
بيبليوتکا پرسيکا، دفتر دوم.  

ميـراث ايـران، دفتـر 38. ــــــــــ (1371) شاهنامه، به کوشش دکتر جالل خالقي مطلق، کاليفرنيا و نيويورک، بنيـاد
سوم.  

شاهنامه، ويرايش مهدي قريب ـ محمدعلي بهبودي، انتشارات توس.    39. ــــــــــ (1373)،
شاهنامه، به کوشش دکتر جالل خالقي مطلق، کاليفرنيا و نيويورک، بنياد ميراث ايران، دفتر  40. ــــــــــ (1373 الف)،

چهارم.  
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دفتـر شاهنامه، به کوشش دکتر جالل خالقي مطلق، کاليفرنيا و نيويورک، بنيـاد ميـراث ايـران، 41. ــــــــــ (1375)،

پنجم.  
نظامي، با مقدمه دکتر فتحاهللا مجتبايي، انتشارات دايرةالمعارف بـزرگ خمسه با همراه شاهنامه 42. ــــــــــ (1379)،

اسالمي.  
شاهنامه، تصحيح مصطفي جيحوني، اصفهان، انتشارات شاهنامهپژوهي.   43. ــــــــــ (1379 الف)،

(چاپ عکسي از روي نسخة خطيّ کتابخانة بريتانيا به شماره Add21,103 مشهور  شاهنامه 44. ــــــــــ (1384)،
به شاهنامة لندن)، نسخه برگردانان ايرج افشار و محمود اميدساالر، انتشارات طاليه.  

شاهنامه، به کوشش دکتر جالل خالقي مطلق با همکاري دکتر محمد اميد ساالر، نيويورک،  45. ــــــــــ (1384 الف)،
بنياد ميراث ايران، دفتر ششم.  

شاهنامه، به کوشش مهدي قريب، انتشارات طاليه.   46. ــــــــــ (1368)،
شاهنامه، به کوشش دکتر جالل خالقيمطلق، نيويورک، بنياد ميراث ايران، دفتر هشتم.   47. ــــــــــ (1368 الف)،

بندهش، گزارنده دکتر مهرداد بهار، انتشارات توس.   48. فرنبغ دادگي (1369)،
شاهنامهشناسي، بنياد شاهنامه، صص 170 ـ 186.   آتش»، «اسطورة 49. قريب مهدي (1357)،

فردوسـي)    ،  انديشـه و زمـان در شـاهنامه (تـأملي بـازخواني فردوسي»، شاهنامه بر «مقدمهاي 50. ــــــــــ (1369)،
انتشارات توس، صص 39 ـ 138.  

باستان، انتشارات سمت، ج 2.   نامة 51. کزازي،ّ ميرجاللالدين (1381)،
القصص، به تصحيح ملکالشعرا بهار، انتشارات دنياي کتاب 1383.   و 52. مجملالتواريخ

807 هجـري در مـورّخ (چاپ عکسي از روي نسخة خطّـي) شاهنامه انضمام به ظفرنامه 53. مستوفي، حمداهللا (1377)،
کتابخانة بريتانيا (Or .2833)، تهران و وين، مرکز نشر دانشگاهي و آکادمي علوم اتريش.  

شاهنامه، انتشارات اساطير، چاپ دوم.   درباره چند سخني 54. نوشين، عبدالحسين (1373)،
55. هماينامه، سراينده: ناشناس، تصحيح دکتر مجيد سرمدي، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1383.  

(1374)، به کوشش دکتر يحيي ماهيار نوابي،ّ انتشارات اساطير.   زريران 56. يادگار
57. Khalegi Motlagh, Jalal (1989). "Bozguš", Encyclopaedia Iranica, ed by 

Ehsan Yarshater, NewYork, vol 2, p.425. 

  


