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  97-114، صص 1391زمستان  و پاییز، چهاردهمشمارة سال هشتم، ،  حماسیادبنامۀ پژوهش
  

  نويس شاهنامة كوچك دوم  دستبازشناسي
  )نویسندة مسؤول( ∗حجت توسلی

  .، ایرانآباد  واحد نجف-دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی 
  

  ∗∗محمد فشارکی
  .، ایرانآباد واحد نجف -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

  

  ∗∗∗محمد نوید بازرگان
  .، ایران واحد رودهن-  دانشگاه آزاد اسالمیعضو هیات علمی

  6/10/1391: تاریخ دریافت
  10/12/1391: تاریخ پذیرش

  دهچکی
پراکنـده و   اي،    نسخه،  موسوم به شاهنامۀکوچک دوم   ،  مصور شاهنامه س  نوی   دست

 3 هـاي مـصور موجـود ازآن و نیـز     ناقص از شاهنامۀ فردوسی است که بـر اسـاس بـرگ   
 هجري قمري و کتابت در بغداد منسوب شده است؛ و           8مشابه دیگر به سدة     نویس    دست

. شـود   می تا به امروز محسوب  مصور شاهنامه نویس     دست بر همین اساس به عنوان اولین     
 برگ مـصور و    51 برگ در قالب میکروفیلم موجود بوده که متشکل از         285نویس    از این دست  

نـویس انجـام    ي ایـن دسـت  اي کـه بـر رو   مطابق بازسـازي رایانـه  .  برگ غیر مصور است 234
،  صـفحه 602جلـدي در  2نویس در اصل از یک سـاختار   رسد که این دست نظر میپذیرفته، ب 

 بیت تشکیل شده باشد، که از این تعداد صـفحات           49700 برگ و حدود     302 یا   301معادل  
بـر همـین    . شود   صفحه نیز در جلد دوم آن برآورد می        302 صفحه در جلد اول و       280حدود  

نـویس شـاهنامۀ      اساس با توجه به برابري تقریبی میـزان افتـادگى و افزودگـى ابیـات دسـت                
ایــن ) ق.  ه614(ص شــاهنامۀ کتابخانــۀ ملــى فلــورانس، نــویس نــاق کوچــک دوم بــا دســت

اساس این مقالـه بـا توجـه     .نویس فلورانس محسوب گردد تواند مکمل دست  نویس می   دست
بـر پایـۀ شـناخت و       ،  و ناشناخته بودن در محافل علمی داخل ایران       ها    به پراکندگی برگ  

  .  استاستوارنویس   دستمعرفی این
  ها کلید واژه

اي،  بازسـازي رایانـه  ، مـصور هـاي   نـویس  ، دسـت نامۀ کوچک دوم نویس شاه  دست
  .، میکرو فیلمتصاویر و نقوش

                                                      
∗  Tavasoli@hotmail.com 
∗∗  mohamad Fesharaki@yahoo.com 
∗∗∗   navid-bazargan@yahoo.com 
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  مقدمه
خطـی بـسیاري از شـاهنامۀ       هاي    نسخه،  پایان هزارمین سال سرایش شاهنامه     در
خطی متعددي  هاي    نسخه،  دهد در ازاي این هزار سال       می نشانشناخته شده و    فردوسی  

اي که مطـابق برآوردهـا حـدود یـک هـزار              به گونه ،  ه است داهم آم از این اثر ارزشمند فر    
هـاي    ها و موزه    ویژه کتابخانه ، ب دست نویس از این اثر نفیس ادب پارسی در سراسر جهان          

تـرین    از جملـه کهـن  ،به زعم بسیاري از نسخه پژوهـان . کشورهاي اروپایی پراکنده است   
کتابخانۀ ملـی فلـورانس      نویس  ، دست شاهنامه که تا کنون شناخته شده     هاي    نویس دست

تنهـا    هجـري قمـري اسـت کـه    614به تاریخ کتابت  » نسخه فلورانس «ایتالیا معروف به    
دومـین  . شـود   مـی  خـسرو را شـامل     یعنی از آغاز آن تا پادشاهی کـی       ،  نیمه اول شاهنامه  

 هجري قمـري نگـارش یافتـه و      675نویسی است که در سال       دست،  نسخه کهن و معتبر   
هـاي   نـویس  از معتبرترین دستنویس   دستاین دو.  لندن مشهور استبه نسخه کتابخانه  

  . دگیر  میهاي انتقادي مورد استناد قرار شاهنامه محسوب گردیده که در تصحیح
نـویس کتابخانـه     دسـت : هـاي خطـی دیگـر نظیـر         نـسخه ،  از شاهنامه فردوسـی    

بخانـه عمـومی    نـویس کتا   دسـت ،  )ق. ه (731طوپقاپوسراي در استانبول به تاریخ کتابت       
بـه تـاریخ    دسـت نـویس دارالکتـب قـاهره    ، )ق. ه(  733به تاریخ کتابت     دولتی لنینگراد 

دیگر نیز وجود دارد که اغلـب بـه دلیـل نداشـتن      نویس     دست و چند  )ق. ه (741کتابت  
انتقادي چندان مورد توجـه  هاي  قدمت مناسب و نواقص یا دستبردهاي بسیار در تصحیح    

 . دگیر قرار نمی
تـرین و بهتـرین     زعم بسیاري از ادیبان و نـسخه پژوهـان، در حـال حاضـر، موثـق       به

نـویس    تصحیح شاهنامۀ فردوسی متعلق به استاد جالل خالقی مطلق بوده کـه برپایـۀ دسـت               
. نویس شاهنامۀ دیگر انجام یافته اسـت  شاهنامۀ فلورانس، به عنوان نسخۀ اساس و یازده دست      

ترین تـصحیح شـاهنامه    ل حاضر در نوع خود بهترین و منقح  اما هرچند که این تصحیح در حا      
اي دیگر بـا اصـالتی بـاال نظیـر            شود، ولی این اعتبار تا هنگامی است که شاهنامه          محسوب می 

نسخه فلورانس یافته آید که در ایـن صـورت تـصحیحی جدیـدتر از شـاهنامه انجـام خواهـد               
اي کهـن شـاهنامه، گـامی اسـت         ه  نویس  پذیرفت و بر همین اساس شناسایی و معرفی دست        

نویس شاهنامۀ کوچک دوم بـه   از این روي معرفی و شناسایی بیشتر دست     . موثر در این جهت   
شناسی شاهنامه و مطالعات شـاهنامه        تواند در نسخه    نویسی مصور و با قدمت، می       عنوان دست 

  . پژوهی، حایز اهمیت قرار گیرد
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  99 نویس شاهنامه کوچک دوم  دستناسیبازش

  

 
  شاهنامۀ کوچک دومنویس   دستمعرفی -1

  نویس شاهنامه کوچک دوم هاي دست نسخه -الف
پراکنـده و  اي   نسخه،  موسوم به شاهنامۀ کوچک دوم    ،  مصور شاهنامه نویس     دست

 سـه همـراه بـا     ،  مصور موجود آن  هاي    ناقص از شاهنامه فردوسی است که بر اساس برگ        
 هجـري قمـري و کتابـت در بغـداد          قـرن هـشتم   به اوایـل    ،  دیگر از شاهنامه  نویس    دست

مـصور شـاهنامه تـا بـه     نویس   دستشده است و بر همین اساس به عنوان اولین   منسوب  
  : از استعبارت ها نویس دست این. )65:1979سیمسون( شود  میامروز محسوب
پراکنده و موجود در کتابخانه چستر بی تـی دوبلـین           ( شاهنامۀ کوچک اول     -یک

  . )ms. 104. 1-8: به شماره شناسایی
  . )ساختار متمرکز و مشخص پراکنده و بدون(شاهنامۀ کوچک دوم  -دو
» فـري یـر  « موجـود در گـالري هنـري     ،  پراکنـده (شاهنامۀ کوچک فري یر      -سه
 . )D. Cواشنگتن 

 نیویورك به شماره    موزه هنر متروپولیتن  موجود در   (. شاهنامۀ کوچک مت   -چهار
 . )127-67: 1994، سویتوچوفسکی(. )2901. 1974 42: شناسایی

اي شاهنامۀ کوچک اول و دوم داراي صفحاتی بـا ابعـاد تقریبـاً مـشابه                ه   دست نویس 
گـذاري ایـن     دلیل نـام  .  است هاي نقاشی و خطاطی همانند      هاي یکسان و سبک     یکدیگر، طرح 

متـر و    سـانتی 16ارتفـاع حـدود   (نیز به علت اندازة صفحات آنها     » کوچک«نویس به     دو دست 
بـوده و  ) متـر  سـانتی 12متر در   سانتی5 متوسط به طور(و تصاویر ) متر  سانتی 12عرض حدود   

شایان ذکر است که این صـفحات       . به هیچ وجه به دلیل تقدم و تأخر زمان نگارش آنها نیست           
، امـا ایـن عقیـده تـا      شـد   نویس واحـد محـسوب مـی        از یک دست  در گذشته به عنوان جزئی      

ویس، مـورد بررسـی     ن هنگامی ادامه داشت که صفحات یک سان متون و تصاویر این دو دست            
و توجه قرار گرفت و پس از این جستار مشخص شد که این تصاویر و متون هـر چنـد کـه از                       

نـویس کـامالً متمـایز و         اصل متعلق بـه دو دسـت       د، اما در  دارلحاظ ظاهر به یکدیگر شباهت      
نویس، شاهنامۀ کوچـک   بر همین اساس اولین نسخه از این دو دست     .  است متفاوت از یکدیگر  

نـویس بـا      هاي این دو دست     از جمله تفاوت  . گذاري شد   و دیگري شاهنامۀ کوچک دوم نام     اول  
  :توان موارد ذیل را برشمرد یکدیگر می
اغلب با یک خط آبی و یک جفـت  ، در شاهنامۀ کوچک اولها   ساختار کتیبه  -اول

کـه در    در حـالی  ) همـان :1979سیمـسون (شـود     می خط قرمز نازك از فضاي متون جدا      
 خط بـه نـسبت   شش یا پنجها با خطوط رنگی برجسته به تعداد      کوچک دوم، کتیبه  ۀ  شاهنام

تبیـین بیـشتر    ). همـان : 1994سویتوچوفسکی( است    ظریف تر، از فضاي متون مشخص شده      
  .نویس در داستان هفت خان اسفندیار در ادامه نشان داده شده است هاي این دو دست تفاوت
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اولشاهنامۀ کوچک  شاهنامۀ کوچک دوم  

More pronounced and elaborate 
rulings 

Rulings of heading box: pair of thin 
red lines 

 
 
 

 

  1تصویر شمارة 
نیز با یکـدیگر متفـاوت   نویس   دستپردازي در این دو   شیوه و اسلوب صفحه    -دوم

، ک اول شاهنامۀ کوچ نویس     دست بر این اساس که هر صفحه متن نگاشته شده در         . است
که هر صفحه متن در شـاهنامۀ        درحالی.  ستونی است  شش ردیف از ابیات     سی متشکل از 
  . است  ستون تنظیم یافتهشش ردیف از ابیات است که در 29شامل ، کوچک دوم
ار رفتـه در ایـن      بک» ه«و تحریر کلماتی که در آنها حرف        نگارش   از سویی،    -سوم

در شـاهنامۀ کوچـک     » ھ«ن گونه که حـرف      بدی. با یکدیگر متفاوت است   نویس     دست دو
حـال  ،  شهریار و نهاد نگارش یافته اسـت      ،  بهرام،  جهان: بدون هیچ تغییري به شکل    ،  ومد

ان ہج،  رامہب, ریـار ہش :آن که این حرف در بعضی از ابیات شاهنامۀ کوچک اول به شکل            
در ،  ت نویس در این دو دس   » ه« این تفاوت در نوشتار حرف    ،  یابد  می  تغییر نوشتار  ادہو ن 

  . وضوح نمایان استردیف انتهایی تصویر پیشین نیز ب
شـاهنامۀ کوچـک دوم توسـط       نـویس     ، دسـت  تر نیز بیان شد    گونه که پیش   همان

 هشتمماریانا شریو سیمسون استاد و پژوهشگر هنر اسالمی دانشگاه مریلند به اوایل قرن              
تشابهاتی است که   ،  تسابدلیل این ان  . هجري قمري و کتابت در بغداد منسوب شده است        

بـا دسـت نویـسی تـاریخ دار از       نـویس      دست هاي تصاویر و نقوش این     برخی ویژگی میان  
مرزبـان نامـه مذکورکـه در حـال حاضـر در            نـویس     دسـت . کتاب مرزبان نامه وجود دارد    

اي  انجامـه  داراي صـفحۀ ، شـود   مـی داري شناسـی اسـتانبول نگـه    کتابخانه مـوزه باسـتان    

خط کشی هاي کتیبه ها شامل خطوط قرمز باریک  خط کشی هاي چند تایی استادانه و کامل
 دوتایی است

 ندنهاد: شیوه نگارش ھ: شیوه نگارش 
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  101 نویس شاهنامه کوچک دوم  دستناسیبازش

  

 
(colophon)   هجـري و کتابـت در بغـداد         698که تاریخ نگارش آن را دهم رمضان         است 

 مـورد از آنهـا   دو تـصویر بـوده کـه       سهداراي  ،  نامه مرزباننویس     دست این. دهد  می نشان
و مورد دیگر تصویر یک صحنه       است   هایی از بر تخت نشستن در فضاي باز        نشانگر صحنه 

امه یک تصویر از بر تخت نشـستن در        براي تبیین بیشتر در اد    . دهد  می از مسجد را نشان   
 و دو تـصویر مـشابه از  ) پنجـره سـمت راسـت     (مرزبـان نامـه     نـویس      دسـت  از،  فضاي باز 
  :نشان داده شده است) پنجره سمت چپ(شاهنامۀ کوچک دوم نویس  دست

  تصاویر شاهنامۀ کوچک دوم و تصویر تاریخ دار مرزبان نامه -ب
هـایی    شـباهت نـویس      دست یر این دو  تصاو، میان   »شریو سیمسون «مطابق گفتار   

وجـود  هـا     مناظر و سرسبزي پس زمینه    هاي    ویژگی،  ها  در لباس   در ترکیب و بویژه    بسیار
 شـاهنامۀ کوچـک دوم و     نـویس      دسـت  تواند توجیه گـر ایـن تفکـر باشـدکه           می دارد که 
داراي )  مـذکور دیگـر  شـاهنامۀ کوچـک  نـویس      دسـت  هماننـد سـه   (مرزبان  نویس    دست

 هجـري قمـري   هشتمو تقریباً در زمانی مشابه هم یعنی اوایل قرن      ،   بوده ماهیتی یکسان 
  . )همان:1979 سیمسون(اند  در بغداد نگارش یافته

  
  
  

  2تصویر شمارة 
  

برتخت نشستن پادشاه، مرزبان نامه، کتابخانه موزه 
، 10، کلفن )ms 216 f . 5(باستان شناسی، استانبول

  ، بغداد)1299 می19 (698 رمضان

، )جزئیات( در کمند انداختن اسفندیار گرگ سار را 
 1948-12-11-022شاهنامۀ کوچک دوم، 

، شاهنامۀ کوچک )جزئیات. (گوش دادن کیکاووس به دیو مازندران
 Lot21، 1975دوم، سوت ایباي هفتم، جوالي 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 1391پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال هشتم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان  102

 
از جمله دالیل دیگر انتساب قرن هشتم به عنوان تاریخ کتابت شاهنامۀ کوچـک دوم،               

نویس انجـام   ویر و نقوش این دست    هاي گوناگون دیگر است که بر روي تصا         ها و تحلیل    بررسی
نویس شاهنامۀ کوچک دوم در داشـتن تـصاویر           بر پایه این تحقیقات اهمیت دست     . شده است 

و نقوشی است که نشانگر سـبک نقاشـی و تـصویرگري دوره سـلجوقی بـوده کـه بـر اسـاس            
 740هـاي   سالمیان  نویس    تصاویر، نقوش، مناظر و عناصر گل دار آن، تاریخ نگارش این دست           

  ). 32-16:1978گروب (شود  تخمین زده می) ق. ه (750تا 
یک پژوهش و تحقیق دیگر نیز شـهر هـرات در زمـان حکمرانـی سلـسله آل                  در 

رت و سلطنت ملک فخرالدین به عنوان محل کتابت این  معرفی شده اسـت  نویس   دستکُ
 بعدي کتابـت  هاي شیراز و اصفهان به عنوان مکان، تبریز، مراغه، بغداد: و سپس شهرهاي  

 تـا  694هـاي   سـال میـان  ه شهر هرات در     چ. )87-54:1998کنبی  ( است    معین گردیده 
تحت حاکمیت ملک فخرالدین قـرار داشـته        ،   هجري قمري به عنوان شهري شکوفا      708

و همچنـین اظهـار ایرانـی االصـل         ها    است و وي براي نشان دادن استقالل خود از مغول         
آنهـا را تـشویق بـه نگـارش کتـاب و      ، رمندان فارسی زبانبا دعوت از شاعران و هن   ،  بودن

: و یعقـوب الهـروي    ) 26-24:1339اسـفرازي (کرده است     هاي ایرانی در دربار خود می       گاهنامه
 ).222 تـا  219:  صـص ،1384 تاریخ ادبیات افغانستان در ادوار قدیمـه،  : و نیز ) 54:1385-62

قابـل  ،  هنامۀ کوچک دوم باشـد    بر همین اساس این تصور که شهر هرات محل کتابت شا          
زیرا کـه   ،  گیرد  می رسد و البته در جایگاه تحقیق و تفحص بیشتري قرار           می پذیرش بنظر 

 تنها بر پایۀ تحلیل و بررسـی      ،  شاهنامۀ کوچک دوم  نویس     دست براي تعیین تاریخ کتابت  
استوار است و پژوهشی دیگر جهـت تعیـین         نویس     دست تصاویر و نقوش این   هاي    ویژگی
، استوار باشـد نویس   دست کتابت که بر اساس تحلیل و بررسی متون و محتواي این   محل
  . کنون ارائه نشده استتا

از سویی نیز استاد خالقی مطلق که در هنگام انتشار شاهنامه تـصحیح خـود بـه                  
و انـد   شـاهنامه را مـرور نمـوده   نـویس      دست 45عنوان قسمتی از کار مقدماتی در حدود        

بـه هـیچ کـدام از       انـد،      شماره ایران نامـه ارائـه داده       سهر این باره را در      خود د هاي    یافته
 توانـد بـه دلیـل     مـی ایـن امـر احتمـاالً     . اند نکردهاي     اشاره ،کوچک یاد شده  هاي    شاهنامه

و یا ناشناخته بـودن آنهـا در زمـان تـصحیح            ها    نویس   دست ماهیت پراکنده و نا تمام این     
 47-16:1364 و خالقی مطلق     406-378:1364 مطلق خالقی( شاهنامه ایشان بوده باشد   

  . )255-225:1365 و نیز خالقی مطلق
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  نویس شاهنامۀ کوچک دوم صفحات موجود از دست -پ

  : برگ موجود است که شامل279حدود ، شاهنامۀ کوچک دومنویس   دستاز 
  .  برگ متن موجود در یک میکرو فیلم183 -یک
 داري عمومی و خـصوصی گونـاگون نگـه        هاي   برگ مصور که در مجموعه     51 -دو

  . دشو می
  . مصورهاي   برگ اضافی مربوط به برگ45 -سه

شـاهنامۀ کوچـک    نـویس      دسـت   صفحه متن از   183میکرو فیلم یاد شده حاوي       
 تقریبـاً نیمـی      بنا به درخواست شریو سیمسون تهیه شده و        1998که در سال    دوم است   

 مـتن از صـفحات      185متن این صفحات کـه بـا         .گیرد  می از کل کتاب شاهنامه را در بر      
و هـم اکنـون در یـک کلکـسیون           است   متفاوت ترکیب یافته  اي    دیگر متعلق به شاهنامه   

فلـورانس کـه بـه عنـوان     نـویس    دسـت در قیاس با، دشو  میشخصی در پاریس نگهداري  
 از میـزان  ،  مورد استفاده قرار گرفته است     نسخۀ اساس در شاهنامۀ تصحیح خالقی مطلق      

 به همـین جهـت ایـن امـر        .  برخوردار است  ی بسیار کم  افزودگی و افتادگی ابیات و کلمات     
شاهنامه فلورانس  نویس     دست در شباهت با  نویس     دست تواند نشانگر ماهیت اولیۀ این     می

مـصور دیـدار بهـرام    هاي   متن برگ ،  شاهد مثال در این گفتار    . محسوب شود  )ق.  ه 614(
  : استاست که دو بیت زیر از آن جمله گور از منزل براهام یهودي

ــد  ــد و دهیـ ــه دارد، خوریـ ــر آنکـــس کـ   هـ
  ولکــــن بــــر آن جــــام بایــــد بمــــرد    

  

 سپاســـی  ز خـــوردن بـــه مـــن بـــر نهیـــد 
 بــــــود نــــــا مبــــــارك بفرجــــــام درد
 

 امـا در شـاهنامۀ کوچـک        ،دیت در شاهنامۀ کوچک اول وجود دار      این دو ب  
  :اهنامۀ کوچک اولاین بیت از ش،  باز در همان صفحه.دشو دوم یافت نمی

ــر نـــه اي پایـــدار      ــه گفتـــار خـــود بـ   بـ
  

ــوار     ــت اي ســـ ــام گفـــ ــد براهـــ  بیامـــ
 

  :کار رفته استاهنامۀ کوچک دوم تا حدي معکوس بکه ظاهراً در ش
ــوار    ــت اي ســـ ــام گفـــ ــد براهـــ   بیامـــ

  

ــدار      ــه اي پایـ ــر نـ ــود بـ ــان خـ ــه پیمـ  بـ
 

  ). ال. 6309. 76نامۀ کوچک دوم، موزه بروکلین نیویورك، و شاه. ms. 104-55شاهنامۀ کوچک اول، کتابخانه چستر بی تی، دوبلین، (
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نشانگر این مطلب اسـت کـه       ،  مقایسه این ابیات با شاهنامۀ تصحیح خالقی مطلق       

 تـصحیح  در شـاهنامۀ ، شاهنامۀ کوچک دوم حـذف شـده  نویس   دستدو بیت اول که در    
صحیح همچنین آخـرین بیـت ذکـر شـده در شـاهنامه تـ             . دخالقی مطلق نیز وجود ندار    

شاهنامۀ کوچک دوم ضبط شـده  نویس   دستدقیقاً شبیه به سبک و سیاق  ،  خالقی مطلق 
شـاهنامۀ کوچـک اول و      نـویس      دست وجود صفحات مشترك در دو    ،  بر این اساس  . است
. محـسوب شـود    از یکـدیگر  نـویس      دسـت  تواند دلیلی بر تمایز و استقالل این دو         می دوم

 شـاهنامۀ کوچـک اول و ابیـات محـذوف در    نـویس    دسـت همچنین ابیات اضافه شده در   
احتماالً نویس   دستنشانگر این مطلب است که این دو     ،  شاهنامۀ کوچک دوم  نویس    دست

که با توجه بـه تـشابه        است،   و کتابت شده  برداري    اوت نسخه هاي اصلی متف   از روي کتاب  
تـوان   ، مـی  دوم به شاهنامۀ تـصحیح خـالقی مطلـق         شاهنامه کوچک نویس     دست نگارش

و بـرداري      نـسخه  از،  فت کـه شـاهنامۀ کوچـک دوم نـسبت بـه شـاهنامۀ کوچـک اول                گ
  .  بهتر برخوردار استیرونوشت

 صفحه مـتن اسـت   495شایان ذکر است که میکرو فیلم یاد شده در واقع حاوي       
. شـود   مـی  عدد نیز رونوشت سوم محـسوب 5  عدد از آنها رونوشت بوده و122که حدود   

مشابه نیز در این میکروفیلم وجـود  اي    شاهنامهنویس     دست  برگ از  185همچنین حدود   
هـاي    شاهنامه کوچک دوم به جهت تکمیـل بـرگ        نویس     دست دارد که در میان صفحات    

 بـا نـویس    دسـت  ازجملـه مـوارد تفـاوت ایـن       . افتاده و نـاقص آن قـرار داده شـده اسـت           
تمایز قواعـد   ،  گدر هر بر  ها    اختالف در تعداد مصراع   : توان به   می کوچک دوم نویس    دست
بـه عنـوان مثـال یکـی از     . با یکدیگر و اختالف در نوع نگارش کلمات اشاره کرد        ها    کتبیه

شـاهنامۀ کوچـک    نـویس      دست معیارهاي مورد اعتماد در تمایز سبک نگارش کلمات در        
اسـت  » همـی « و » یکی«، در نوع نگارش کلمات  شاهنامۀ مشابه نویس     دست دوم با متن  

  :اده شده استکه در تصویر نشان د
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  سایر صفحات میکروفیلم  شاهنامۀ کوچک دوم

 
  مگر در همى یا کىٻ: همیشه به صورت

  ها برخی موارد در وسط یا پایان مصراع

 
  ےهم یا ےكٻ: همیشه به صورت

  

  
  3تصویر شمارة 

  نویس شاهنامه کوچک دوم هاي نگارشی دست  برخی ویژگی-ت
زیبـا و  اي،  وم به خط نسخ عربـی و بـه شـیوه         شاهنامۀ کوچک د  نویس     دست متن

 شـش کنـار هـم و در       هـاي     خطوط این کلمات در قالب مصراع     . نگارش یافته است  ،  خوانا
این خطوط بـه  میان که در  است،   یافته متري تنظیم   سانتی 16 در   12ستون در هر برگ     

ان گفـت  تو  میبه طور کلی.  تصاویر و نقوشی نیز ترسیم شده است  یگاه،  تناسب داستان 
از یک شیوه واحد و مشخص در نگارش پیروي کـرده کـه ایـن    نویس   دستکه متون این  

  . به صورت یکسان رعایت شده استنویس   دستشیوه در سراسر
   : ازنویس عبارت است  دستنگارشی اینهاي  برخی از ویژگی

. همیشه حـذف شـده اسـت      ،  به هنگام اتصال به کلمۀ پیش     » است« همزة   - یک
  »اندرست، ردمیستم« :مانند

، آنکـه ،  آنچـه ،  هیچ «به جاي » هرج و ب  ،  هرك،  انک  آنچ، ،ایج« :هاي صورت -دو  
  .  استنگارش یافته» هرچه و به، هرکه

نوشـته  ) با یک نقطـه   (» ب«و  ) با سه نقطه  (» پ«به دو صورت     »پ« حرف   -سه  
  . شده است

)  یک نقطـه   با(» ج«و غالباً با صورت     » چ«و  » ج«به دو صورت  » چ« حرف   -چهار  
  . نوشته شده است

  . کار رفته استفارسی در بیشتر جاها ب» ذ«اعدة  ق-پنج 
  . با یک سرکش نوشته شده است» ك«همیشه به صورت » گ «-شش 
 اغلب جدا نوشته شده است جز در مـواردي معـدود و بعـضاً بـراي                 »که« -هفت  
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، کـه انـدر  =کانـدر ، کـه از ایـن    =کزین: مانند. رعایت وزن متصل به کلمۀ بعدي شده است       

  . نوشته شده است» کی« نیز به صورت یو گاه، که این=کین
» ي« بـه صـورت   یدر آخر کلمات غالباً دو نقطه در زیر دارد و گاه      » ي «-هشت  

  . نصفه و کوچک نوشته شده است
همیبـود جوشـان پـر      (. به افعال بعد از خود متصل نوشته شده است        » همی«-نه  
  )گفتگوي

  . نوشته شده است) س( موارد بدون نقطهدر اغلب» ش«-ده 
شـاهنامۀ کوچـک دوم از روي دو نـسخه          نویس     دست رسد که   می نظر همچنین ب 

ه در اغلب صفحات و باالي برخی کلمـات آن       ، چ اصلی تا حدي متفاوت کتابت شده باشد      
  : نظیر،دیگر نیز نگارش یافته استاي،  کلمه

  
  4تصویر شمارة 

  
، 2لندن،  برلین،  قاهره،  طوپقاپوسراي :هاي نویس  دست که مصراع دوم این بیت در     

 کـه ایـن مـصراع در    نگارش یافته است درحالی  » شعر « با کلمۀ  2  و طوپقاپوسراي  2قاهره
  .)200:4ج1388فردوسی( ضبط شده است» لعل«نویس پاریس با کلمۀ  دست

  نویس شاهنامه کوچک دوم هاي تصویري دست  برخی از ویژگی-ث
 تصویر موجود است که به تناسـب        51مۀ کوچک دوم حدود     نویس شاهنا  دست زا

. سـت مـنقش شـده ا    نـویس      دسـت  در سراسر صفحات ایـن     داستان و به سیاق یک سان     
به صورت سیاه و سفید تـصویربرداري  نویس    دست شایان ذکر است که بیشتر تصاویر این      

یـن تـصاویر   موضوع ا.  است شده و تنها چند مورد از آنها به صورت تمام رنگی ضبط شده      
منـاظر  ،  مجـالس شـاهان   ،  هـا  اغلب در نمایش مناظري از جنـگ شخـصیت        ،  و نقوش آن  

در هـا     و لبـاس  ها    همچنین طرز نقاشی چهره   . و مناظر طبیعی است   ها    و رزم ها    بزم،  شکار
نـشین قـدیم      بسیار به چهره و طرز پوشـش قبایـل تـرك           یاغلب شباهت نویس     دست این

این موارد  . شی و تصویرگري دورة تیموري شباهت دارد      داشته و از این حیث به سبک نقا       
  :نمایان است، در تصویري که در ادامه به عنوان نمونه آورده شده
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  5تصویر شمارة 

  بازسازي شدهنویس  تحلیل و بررسی محتواي دست-2
تر که پیـش (نویس شاهنامۀ کوچک دوم       دست در این بخش چند متن و تصویر از        

 کــاربرد رایانــه در احیــاي :بــا عنــواناي،  ازي شــده و در مقالــهبازســاي  بــه روش رایانــه
شاهنامۀ کوچک دوم در مجلۀ آینه میراث در نوبت چاپ و انتشار قرار گرفته              نویس    دست
مورد تجزیـه و    ،  به همراه تصرفات و تغییرات انجام شده بر روي برخی صفحات آن           ) است

  . گیرد  میتحلیل قرار
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   متن-الف
نویس    دست رسد که   می نظر، چنین ب  این دست نویس  اي     رایانه بر اساس بازسازي   

یک جلـد شـامل قـسمت اول     :شاهنامۀ کوچک دوم در اصل در دو جلد مدون شده باشد  
و جلـد  )  برگ دو رو140 صفحه یا   279در حدود   ( تا پایان پادشاهی کیکاووس   ،  شاهنامه

در حـدود   (شـاهنامه   دوم آن شامل قسمت دوم شاهنامه از پادشاهی لهراسـب تـا پایـان               
تر نیز توسط شـریو   شایان ذکر است که این موارد پیش  . ) برگ دو رو   162 صفحه یا    324

اما دلیـل اصـلی فرضـیه دو جلـدي          ،  )همان :1979سیمسون(سیمسون بیان شده است     
اساس تغییرات صورت گرفته در چیدمان صـفحات        نویس بر    دست بودن ساختار اولیه این   

داراي ،  نویس رس از قسمت اول این دست      فحات متن در دست   بدین گونه که ص   . آن است 
رس از قـسمت   که تمامی صفحات مـتن در دسـت   در حالی،  ردیف در هر صفحه است    29

ایـن دو جلـدي بـودن    .  اسـت  ردیـف در هـر صـفحه   30داراي ، دوم همان دست نـویس   
د یـک    بازسازي شاهنامه بزرگ ایلخان نیـز نـشانگر وجـو          ه چ ،داراي سابقه است  ،  ساختار

همچنین برآورد تعـداد کلـی      ) 80-57:1986بلیر(. است ساختار دو جلدي در تدوین آن     
 بیت  22561 بیت است که از این تعداد        46828 ابیات در شاهنامۀ کوچک دوم در حدود      

  . شود  می بیت در جلد دوم تخمین زده27267در جلد اول و 
هـاي    ه بـا داده   نتـایج ایـن مقایـس     ،  در جدولی که در پـایین ترسـیم شـده اسـت           

برابـر و   ) ق. ه675( لنـدن نـویس     هاي دسـت    و نیز داده  ) ق.  ه 614( فلورانسنویس    دست
نـویس     دسـت  گونـه اسـتنتاج شـود کـه        تواند این   می این موضوع . درس   می نظریک سان ب  

هـاي    تـرین دسـت نـویس      پیروي نزدیکی از قدیمی   ،  شاهنامۀ کوچک دوم در تعداد ابیات     
  . کند  میموجود شاهنامه

 بر آورد کلی شماره ابیات شاهنامۀ کوچک دوم
 در مقایسه با دو نسخه قدیمی موجود از شاهنامه

 مجموع قسمت دوم شاهنامه قسمت اول شاهنامه دست نویس

  49,828 27,267  22,561 شاهنامۀ کوچک دوم

 - - 22,597 )ق. ه614(دست نویس فلورانس 

 49.545 - - )ق. ه675(دست نویس لندن
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نـویس    دسـت کمی مربوط بـه مـتن  هاي  ته تحلیل و بررسی بیشتر سایر جنبه الب 

، در جـدولی کـه در ادامـه آمـده اسـت           . د این مطلب اسـت    یؤشاهنامۀ کوچک دوم نیز م    
نـویس     دسـت  موجـود در   کـاووس  میزان افتادگی و افزودگی ابیات در دورةپادشاهی کـی        

، یح شـاهنامۀ خـالقی مطلـق   مورد استناد در تـصح نویس   دست 6شاهنامۀ کوچک دوم و     
  . مورد استنتاج آماري قرار گرفته است

 :نرخ افزودگی و افتادگی ابیات در داستان کی کاووس
 نویس دیگر شاهنامه  دست6شاهنامۀ کوچک دوم در برابر 

  نرخ افزودگی دست نویس
 ابیات

  نرخ افتادگی
  ابیات

 مجموع

 4,3%  1,8% 2,5% شاهنامۀ کوچک دوم

 4,2% 1,7% 2,5%  )ق. ه614(رانس دست نویس فلو

 5,6% 2,8% 2,8% )ق. ه675(دست نویس لندن 

 8,5% 3,0% 5,5% )ق. ه731(1479طوپقاپی خزینه 

 10,0% 7,4% 2,6% )ق. ه741 (6006. اس. قاهره ام

 4,9% 2,7% 2,2% )ق.  هAdd .18188) 891لندن

 5,5% 2,9% 2,6% )ق.  ه903 (1510طوپقاپی خزینه 

شود که با توجه به مجمـوع دو میـزان     می نتایج جدول این گونه استنباط    مطابق   
هـاي    نویس شاهنامۀ کوچک دوم در قیاس با دست      نویس    ، دست افزودگی و افتادگی ابیات   

کـاووس قـرار    دست کم در دوره پادشاهی کـی ،  باالتریدر رتبه و جایگاه، معتبر شاهنامه 
از . گیـرد   مـی  فلورانس قرار نویس     دست بعد از تنها  نویس     دست  این ،داشته و از این لحاظ    

ه پادشاهی کـی  ، چاین روي شایسته است که این نتیجه مورد مالحظه و توجه قرار گیرد     
 بیـت یعنـی     11618ترین داستان شاهنامه است کـه در حـدود           کاووس در اصل طوالنی   

بـه اینکـه    از همین روي با توجـه       . گیرد  می حدود یک چهارم تمام متن شاهنامه را در بر        
 بیـت بـرآورد شـدة دورة        706شـامل تمـام     ،  شاهنامۀ کوچـک دوم   نویس     دست صفحات

فلورانس است و این صفحات بـیش از نیمـی از قـسمت             نویس     دست در،  مفقود یازده رخ  
 تواند مکمل تقریبی جلـد دوم       می ) درصد 54حدود  (گیرد    می دوم متن شاهنامه را در بر     

  . حسوب گرددشاهنامۀ ناقص فلورانس منویس  دست
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  تصاویر-ب

نشانگر این مطلب است که شـاهنامۀ کوچـک       نویس     دست ایناي،    بازسازي رایانه  
امـا  ،  شمار برخوردار بـوده اسـت      دوم در شکل و ساختار اولیۀ خود از تصاویري غنی و بی           

.  اسـت  تـصویر موجـود  51آن تنها حـدود   متاسفانه در حال حاضر از مجموع کل تصاویر    
رسد ایـن    مینظراي، است که ب نیز به گونهنویس   دست در صفحات این پراکندگی تصاویر 

 يه تعـداد تـصاویر    ، چ خوردار نباشد اي یک دست و هماهنگ در توزیع بر         تصاویر از شیوه  
بـه عنـوان مثـال      . نسبت به جلد دوم آن وجـود دارد       نویس     دست بیشتر در جلد اول این    

 6در حدود یک تصویر براي هـر        نویس    دست میانگین نرخ تعداد تصاویر در جلد اول این       
  .  صفحه در جلد دوم آن است7صفحه در مقابل یک تصویر براي هر 

شاهنامه با یکدیگر مورد مقایسه قرار      هاي    نویس در جدول زیر تعداد تصاویر دست     
  . اند گرفته
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  هجري قمري8هاي سدة  هاي شاهنامه تعداد تصاویر در دست نویس

هاي هر  ردیف دست نویس
 صفحه

قسمت اول 
  شاهنامه

قسمت دوم 
 شاهنامه

  مجموع

 100 51 49 6  شاهنامۀ کوچک دوم

شاهنامۀ کوچک 
 )3ضمیمه1979سیمسون(اول

6 44 71 115 

شاهنامۀ کوچک 
 )2ضمیمه1979سیمسون(فرییر

6 49 59 108 

  شاهنامۀ کوچک مت 
 . )145: 1994ماسویا، (

4 27 26 53 

 طوپقاپو خزینه 1479شاهنامه 
  )88:1972الآین(

6 41 52 93 

سن پیترز بورگ . ق.  ه733شاهنامه 
  )52:1985آدامو(

4 34 16 50 

 قوام الدین ق.  ه741شاهنامه 
 )245- 236:2000سیمسون(

6 61 44 105 

سوت (اینجو . ق.  ه752شاهنامه 
 )57- 54:1980ایباي

4 66 32 98 

شاهنامه بزرگ مغولی 
 )189-184:1986گرابر(

6 45 +72 +117 

میکروفیلم . شاهنامه کاما بمبئی
 )1995(دستنویس کیندلی

4 23 24 47 
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مـصور  هاي  نویس دستمیان رسد که از   مینظر با توجه به جدول فوق این گونه ب 

  آنهـا محـسوب  وشـاهنامۀ کوچـک دوم نیـز جـز    نویس   دستکهنویس   دست 6،  شاهنامه
.  اسـت   تـصویر  90ي بـیش از      ستونی بـوده و حـاو      6داراي صفحاتی با چیدمان     ،  شود می

در اسـت،    سـتونی برخـوردار      4چیـدمان    هایی کـه از صـفحاتی بـا        نویس   دست همچنین
  . در قرار دارمصوهاي  نسبت به سایر دست نویس)  تصویر50حدود  (ي کمترتعداد

  گیري نتیجه
ارزشمند و قـدیمی از شـاهنامۀ   اي   نسخه،مصورشاهنامۀ کوچک دوم  نویس     دست

نـاقص  نویس     دست تواند مکمل  ، می  در صورت شناخت و بررسی بیشتر      فردوسی است که  
کار گرفتـه   هنامۀ تصحیح استاد خالقی مطلق ب     که به عنوان نسخه اساس در شا      ،  فلورانس

هـایی کـه توسـط اسـتادان          بررسـی  همچنین با توجه به تحلیل و     . آید، بشمار   شده است 
شـاهنامۀ  نـویس     ، دسـت  ذیرفتهانجام پ نویس     دست نگارگري بر روي تصاویر و نقوش این      

مصور شـاهنامه تـا بـه امـروز         هاي    تواند در جایگاه نخستین دست نویس       می کوچک دوم 
  . محسوب شود
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  فهرست منابع
، بـا    گـودا  1333اشعار مینیـاتوري شـاهنامه      . )1985(تـی،   . تی و گیوزالین، ال   . آدامو، آ  -

  .اسکوستوف: خالصه انگلیسی، لنینگراد
  . استانبول. شاهنامه طوپقاپو سراي. )1972(آینال، گونر،  -
، بـه  روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات. )1339(الدین محمد زمچی،   اسفرازي، معین  -

  . انتشارات دانشگاه تهران: تصحیح و حواشی و  تعلیقات سید محمد کاظم امام، تهران
هاي شـرقی کـالج    یسنو  دست،نویس شاهنامه دي موت  تصاویر دست . )1986(بلیر، شیال،    -

  . انتشارات کالج مطالعات شرقی. استانبول و  لندن
، تهیـه کننـده سـازمان فرهنـگ و          )1384(،  تاریخ ادبیـات افغانـستان در ادوار قدیمـه         -

  . انتشارات بین المللی الهدي: ارتباطات اسالمی تهران
 ایـران   ،نامهمتنوع شاه نویس هاي     معرفی و ارزیابی دست   ،  )1364 (خالقی مطلق، جالل،   -

  . 3ش . 1364، بهارنامه
 ایـران  ،هاي متنوع شـاهنامه  نویس معرفی و ارزیابی دست) 1364(خالقی مطلق، جـالل     -

  . 4ش. 1364نامه، پاییز 
 ایـران  ،هاي متنوع شـاهنامه  نویس معرفی و ارزیابی دست) 1365(خالقی مطلق، جـالل     -

  . 2ش. 1365نامه، زمستان 
: لنـدن . هـا   فـروش کاتـالوگ   ) 1998(،رهاي اصلی سـوت ایبـاي     ها و مینیاتو    نویس  دست -

  .  آوریل29چهارشنبه
، تـصاویر   شاهنامۀ کوچک موزه هنـر متـروپلیتن      . )1994(سویتوچوفسکی، ماریا لـوکنز،      -

انتـشارات مـوزه هنـر      : نیویـورك . 1340و  1330هـاي ایرانـی       نقاشی. حماسی و اشعار  تصویري    
  . متروپلیتن

  . ، نیویورك و لندنهاي متاخر هاي شاهنامه دست نویس، )1979(یو، سیمسون، ماریانا شر -
، بازسـازي و تخمـین      هاي ایرانی از مغول تا قاجار       نقاشی،  )2000(سیمسون، ماریانا شریو،     -

  . انتشارات تاوریس: با  همکاري رابرت هیلن براند، لندن و نیویورك1341اولیه شاهنامه
هـاي اسـالمی و    نقاشـی  اي شعرا و پهلوانان افسانه شاهزادگان،   )1998(کنبی، شـیال،     -

انتـشارات مـوزه بریتانیـا،      . هندي از مجموعۀ شاهزاده و شاهزادگان صدر الدین آقا خـان          
  . لندن

. ، تـصاویر شـاهنامه بـزرگ مغـولی        تصاویر حماسی و تاریخ معاصـر     ،  )1980(گرابر، اولگ،    -
  . انتشارات دانشگاه  شیکاگو و لندن: لندن
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 گزارش تحقیقی انجمـن   هاي ایرانی در قرن چهاردهم      نقاشی) 1978(.  ارنست جی  گروب، -

  . 38جلد. 4شناسی  ناپل، دوره  شرق
دائـره المعـارف   : تهـران .  به کوشش جالل خالقی مطلق     شاهنامه. )1388(فردوسی، ابولقاسم    -

  . بزرگ اسالمی
  . ل خالقی مطلقتهیه شده توسط دکتر جال. )1995(، نویس کیندلی میکروفیلم دست -
، تـصحیح غالمرضـا طباطبـایی       تاریخ نامه هرات  . )1385(یعقوب الهروي، سیف بن محمـد،        -

 . ات  اساطیرانتشار: مجد، تهران
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