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 تصحيح نوآيينِ شاهنامه
 بررسي ويرايشِ فريدون جنيدي 

  
   *اد آيدنلوسج

 
  

 چكيده
ي ايران، ويرايش شناسي حماسة مل در تاريخچة متن شاهنامهانگيزترين تصحيح  شگفت
تهران، بنياد (فريدون جنيدي ) يك جلد پيشگفتار و پنج جلد متن(جلدي  شش

انتقاديِ ـ در تصحيح علمي شيوة متداولدر اين كار كه برخالف  .است) 1387، نيشابور
معيارهاي فرعي و و مقابلة آنها غالباً از  شاهنامهنويسهاي ، به جاي توجه به دستمتون

بيت،  16095الحاقي و فقط  شاهنامهبيت  33779جانبي براي ويرايش استفاده شده 
ابيات با لزوم تطبيق . ة خود فردوسي تشخيص داده شده استداصلي و سرو

، معني نداشتن ابيات، ها واژه اي ه به معاني ريشهي ايران باستان، توجها انديشه
استناد به ضبط نادرست بيتها، ناديده گرفتنِ ، شاهنامهانگاريِ همة داستانهاي  تاريخي

                                                 
  E-mail: aydenloo@gmail.com                                  استاديار دانشگاه پيام نور اورميه *
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 ،به جنبة ادبي سخن فردوسي هيتوج ن لغات و دستور تاريخي و بيكاربردهاي كه

سوم حدود دو ويراستار اين متن براي برافزوده دانستنِبرخي از اصول و مستندات 
پس از مطالعة كامل و دقيق همة شش دفترِ اين ويرايش، با نقل و . است شاهنامهابيات 

ضبط بيتهاي  ،بيتهاي الحاقي ،پيشگفتار ويرايش: در نه بخشِ ــيي ها بررسيِ نمونه
اصلي پنداشتن  ،قرائتها و امالهاي ابيات اصلي ،توضيح بيتهاي اصلي ،اصلي ويرايش
شناختي و  مالحظات روش ،چند نكتة ديگر ،ابيات فوت شده ،بيتهاي الحاقي

زحمت سي سال به رغم  شاهنامهكه ويرايش جديد نشان داده شده است  ــ گيري نتيجه
  .فانه فاقد اعتبار علمي است، متأسمندانة ويراستار آن عالقه

  
  الحاقي، معيارهاي فرعي، روش ذوقيشاهنامه، تصحيح، ابيات : هاي كليدي واژه

  
قلمرو اختصاصي  ،در هر دو معناي تحقيق و تصحيحِ اين اثر ،پژوهي شاهنامه

ورود در آن بازداشت ي را از يا پژوهشگر مند توان هيچ عالقه ميو نسي نيست ك
 .منحصر كرد ناره را فقط به شماري محدود و معيدر اين ب نظر اظهار و حق

گمانهاي متداول در اين دانشِ تخصصي اصول ات و ري، نظها يافته ديگر اينكه
پيشينيان به صرف / ر آراي پيشيننيست و نبايد با پافشاري بناپذير ثابت و تغيير

طرح حدسهاي تازه شد و يا پس از انتشار چنين تكرار يا اشتهار آنها مانع 
ين ا آنچه در اام. )شيوة خاموشي و فراموشي(ي كرد توجه ديدگاههايي بدانها بي

سي علميِ روشها و بيني است، برر گيري و باريكباره بسيار مهم و نيازمند سخت
نها دسها و پيشنهادهاي آنظركنندگان و رد يا تأييد حظهارزنان و انتايج كارِ قلم

. است ــ بانه و غيرمنصفانهمتعصو نه احياناً  ــ با داليل و قراين مستند
و  شناسي ورود برخي كسان به حوزة گستردة فردوسي تـاينجاست كه صالحي
شور و دانمندان  عالقه ات آنها در معرض داوري خوانندگان ودرجة اعتبار نظري

  .شود ميگيرد و شير از شير باز شناخته  ميار ب و احساسات قردور از تعص
شناسي جوالنگاه  شاهنامهكه در چند سال اخير است اين اشاره از آن روي 
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در اين زمينه » آمد عادت خالف«كتابها و مقاالتي شده است كه نگارنده آنها را 
مندان  عالقهدي در ميان متعد ــ فانه، شفاهيِغالباً و متأس ــنامد و بازتابهاي  مي

مجموعة  شاهنامهشناسي  در موضوع متن. صان فن برانگيخته استعام و متخص
فريدون جنيدي كه پس از ) د متنيك دفتر پيشگفتار و پنج مجل(لدي ج شش

 ،تشر شدهمن) تهران، بنياد نيشابور( 1387سي سال كار ايشان در سال 
حماسة  ويرايش ــدر   آمد عادت خالف بارزترين نمونةو  ــ انگيزترين شگفت

  .ي ايران استمل
برشمرده و در كار  شاهنامهويراستار گرامي چند معيار براي تصحيح متن 

آشنايي با زبانهاي اوستايي، : اند چنين اين معيارها .است  خويش استفاده كرده
شناخت ظرايف شعر فارسي، آگاهي از فرهنگ، آيينها و پهلوي، فارسي و عربي، 

شناسي،  مردمناسي، تاريخ، باستانشناسي، جغرافيا، ش اديان ايران باستان، ستاره
آرايي  سپاه افزارها و آداب پزشكي، شناخت اسب و گوسفند و دام، آشنايي با رزم

هاي عمومي، معيار خرد و تشخيص ابيات افزوده و اغراقهاي و نبرد، داشتن آگاهي
كساني ). پيشگفتار :62ـ 59: 1387 فردوسي: كن(راه يافته در سخن فردوسي 

در  ،دانند كه اين ضوابط ميخوبي  به ،تصحيح آشنايي اندكي دارند كه با اصول فن
ي متن، روشها و ها به نسخه توجهو در عين حال بديهيِ برابر اصل اساسي 

كه فقط بر پاية  شاهنامهلذا ويرايشي از  ؛شود ميمعيارهاي فرعي و ثانوي شمرده 
كه متأسفانه مورد  ــ اين موارد و بدون بررسي و مقابلة دستنويسهاي فراوان آن

روشمند خواهد ، كاري ذوقي و كامالً غيرفراهم آمده باشد ــ عنايت ايشان نبوده
  .سرودة فردوسي فرسنگها فاصله دارد بود كه يقيناً از متن اصليِ

تا  ــو مباحث اينترنتي  ها ير از نوشتهغ شاهنامهبارة ويرايش جنيدي از  در
ت معتبر ادبي و ديده چهار معرفي و بررسي كوتاه در مجال ــجايي كه نگارنده 

سالة ويراستار ارجمند اين  به زحمات سي توجهبا  1.نقد كتاب چاپ شده است
به لحاظ روش كار و عرضة متني  ،برانگيزي آن پس از انتشار توجهمتن و نيز 
هر شش جلد آن را به  سطرِ جمالت و ابيات به، نگارنده سطرشاهنامهنوآيين از 
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يي از انبوه موارد درخور بحث ها طور كامل و دقيق بررسي كرده است كه نمونه

جم متن بررسي شده ناگفته پيداست كه ح. آنها را در چند بخش ذكر خواهد كرد
ز انحراف مسير براي جلوگيري ا شاهنامهبارة  هاي دقيق درو لزوم روشنگري
ه تفصيليِ نسبي اين مندان و پژوهشگران، عذرِ موج هي عالقها مطالعات و دانسته
  .مقاله خواهد بود

  
  پيشگفتار ويرايش

 شاهنامهات، معيارها و مثالهاي پيشگفتار ويرايش جديد بررسي و نقد همة نظري
از  .است )حدوداً پانصد صفحه(مه به حجم خود اين مقد اي رسالهمستلزم تأليف 

؛ زيرا افزون بر شود ميسنده باين روي در اين بخش فقط به طرح چند نمونه 
برانگيز، شمار بسياري از آنها نيز در ضمن بخشهاي ديگرِ اين  د موارد پرسشتعد

  .گفتار ذكر و بررسي شده است
، ابومنصوري شاهنامةاق، باني تدوين بن عبدالرزدبومنصور محما 11صدر . 1

مأخذي براي اين اشاره داده نشده  ، وليفي شدهمعر» خراسانيبابك «پسر 
نياكان نام  ،منثور شاهنامةمة بازمانده از نامة ابومنصور در مقد مطابق نسب. است

و در ميان ) 172: 1362 قزويني: كن(خ بوده است وي به ترتيب عبداهللا و فر
  .شود ميديده ن» بابك«اجداد او 

 :اند ابومنصور پس از مسموم كردن او نوشتهبارة چگونگي كشته شدن  در. 2
شت و در بيهوشي سرش را بيهوش گوي زير درختي نزار و ناتوان ايستاده و «

يك از منابع  پايان كار ابومنصور در هيچات جزئي). 13 ص(» از تن جدا كردند
وجود شاهنامه ي سرگذشت تدوين و نظم ها ي افسانهو حت 2مربوط به احوال او

 .كه سند و مأخذ نوشتة جنيدي چيست دانسته نيستندارد و 
اق و پسرش منصور عبدالرزبن ، دليلِ نيامدنِ نام ابومنصور محمدبه نظر ايشان. 3

 و 13، 12ص :نك(است  شاهنامهنگنجيدن اسامي آنها در وزن شاهنامه در 
در بحر متقارب » منصور«و هم » دمحم«؛ چون هم نام كه پذيرفتني نيست) 15
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د كنارنگ با محم«ت با سرودن مصراعهايي مانند توانس ميگنجد و فردوسي  مي
پدر و اين  هايبه نام ،و مشابهات آن» كه منصورِ مه آن بزرگ دلير«، »فرّ و برز

براي عدم تصريح به نام اين دو بزرگ در  ،بر همين اساس. پسر اشاره كند
بايد فردوسي ياسي س به مالحظات، احتماالً ورت وزنيبه جاي ضر ،شاهنامه

اقيان با خانوادة محمود غزنوي را در كه شايد نقار بين خاندان عبدالرزل شد ئقا
 محيط طباطبايي ؛40ـ 39: 1383 دبيرسياقي: كندر اين باره، (نظر داشته است 

1369 :223.( 
بيش از « شاهنامهساماني از ة نسخة بر اينكه حمداهللا مستوفي براي تهيتصو. 4

استنباط نادرستي است كه از ) 37ص :نك(نويس در اختيار داشته دست» پنجاه
  :شده است ظفرنامهاين بيت خود او در 

 كما بيش پنجاه ديدم شمار          ها اندر اين روزگاردر آن نسخه
  ، ص شانزده1، ج ظفرنامهمستوفي، 

اسـت،  كـه او ديـده    شاهنامهيي از ها كه نسخهدر اينجا منظور مستوفي اين است 
: 1379 شـاپور شـهبازي  : كندر اين باره، ( اند همه حدود پنجاه هزار بيت داشته

عالوه بر اين معنا كه . وردهزار بيتي فراهم آ متني شصت استكوشيده و وي ) 73
آيد، از نظر منطقي نيز  ميبه دست  ظفرنامهاين بخش از ت در فحواي ابيات از دق

موجـود و   شـاهنامه  بريز پنجاه نسخه ازتوان پذيرفت كه در سدة هشتم در ت مين
  .در دسترس مستوفي بوده باشد

انه بر آن تأكيد و بارها در پيشگفتار ويراستار گرامي مصراي كه  هنظري. 5
شاهنامه ستايشهاي محمود غزنوي در اين است كه همة  ،اند خويش تكرار كرده

فاق بارة اين پندار حتي اگر ات در. الحاقي و سرودة وابستگان دربار غزنوي است
را به لحاظ داشتن مدايح محمود ناديده بگيريم و  شاهنامههمة دستنويسهاي 

، اند افزوده شاهنامهطبق نظر ايشان بپذيريم كه آن ابيات را مزدوران محمودي بر 
گونه بيتها در  چرا شمار اين نخست اينكه: ماند ميپاسخ  بيچند پرسش مهم 
عم بسيار اندك است و افزايندگان كه به ز شاهنامه ابيات مقايسه با تعداد
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) 35 و 32ص: نك( اند گرفته ميق هر بيت پاداش ويراستار محترم براي الحا

چرا  دوم اينكه ؟اند ماضي داد سخن نداده بيت در ستايش اميرِ 281بيش از 
 درجة مبالغة اين مدايح در سنجش با قصايد شعراي دربار محمود بسيار كمتر

مستقيم به سلطان اندرز هم داده در بعضي ابيات آن آشكارا يا غير يو حت است
كوشيدند با  مي ،بنابر گمان ايشان ،اگر مزدوران و سرانجام اينكه 3شده است؟

ار بخشيدن محمود به هزار دين بر افسانة شصت شاهنامهن هزار بيت كرد شصت
يك از ابيات اين مدايح به  چرا در هيچ) 32ص :نك(ه بگذارند فردوسي صح

اي نشده و برعكس از حسد بردن  سپاس از او اشارهدريافت صلة سلطان و 
  شكايت شده است؟ شاهنامهي محمود به توجه بدگويان در كار شاعر و بي

 اي به گيتي ز شاهان درخشنده  ايچنين شهرياري و بخشنده
 آمد گناهز بدگوي و بخت بد   نكرد اندر اين داستانها نگاه
 تبه شد برِ شاه بازار من  حسد كرد بدگوي در كار من

  3394ـ  3392/ 259/ 8: 1386 فردوسي
به نظر  ــ» ...توانا بود هر كه دانا بود«بارة الحاقي بودن بيت مشهورِ  در. 6

مجتبي مينوي نيز گفته است كه اين گفتار از  ،پيش از من« :اند نوشتهــ  ايشان
مأخذ نظر شادروان استاد مينوي ذكر نشده و ). 73 ص(» فردوسي نيست

اي  چنين نكته 4ياد را بررسي كرده شناختيِ آن زنده شاهنامهنگارنده نيز كه آراي 
  .ات ايشان نديده استدر ميان نظري

را از روي يك نمونه كه در دست داشته است  شاهنامهبنداري «اين جمله كه . 7
 ،در ترجمة عربي خويش او .درست نيست) 184 ص(» رج به رج ترجمه كرده

 متن را گزارش كرده است سوم كلبعضي ابيات را حذف و ظاهراً حدود دو
  ).578: 1383 آذرنوش: كن(
چون استفاده از ديهيم در تاريخ و فرهنگ ايران با روي كار آمدن ساسانيان . 8

رد كآن ياد پيش از ساسانيان از ديهيم ياد شود شاهنامههر گاه در «فزوني يافت 
اما به ). 202ـ197ص: نك(» در شمار آوردن شاهنامهي ها را بايستي از افزوده
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پهلوي  نامة خدايواسطة فردوسي يعني منبع با. 1: داشت توجهبايد اين نكات 
طالحات و عصر ساسانيان تدوين شده و از همين روي برخي از آيينها، اصدر 

پيش از ساسانيان هم نسبت داده شده تها و داستانهاي مسائل اين دوره به شخصي
 سن كريستن: نك، شاهنامههاي دورة ساساني در بارة بازتاب ويژگي در( 5است

سرايندة بخش پيشداديان و  .2 ).519ـ513: 1383 ؛ يارشاطر140: 1372
ي زبان فارسيِ زمان خويش براي ها كيانيان هم فردوسي است و او از واژه

گيرد پس كامالً طبيعي و  ميبهره  ها دورهگزارش و توصيف موضوعات اين 
هم براي  ،بودهرا كه در زبان عصر او متداول » ديهيم«بديهي است لغت 

  .يشهرياران پيشدادي و كياني به كار ببرد و هم براي پادشاهان ساسان
  

  بيتهاي الحاقي
الحاقي دانستن بسياري از ابيات  ،ويراستة جنيدي شاهنامةويژگي  ترين نمايان

از مجموع  ،كنندگانِ اين چاپ طبق شمارش يكي از معرفي. ردوسي استف
بيت  33779حروفچيني شده  بيت كه در اين ويرايش با دو قلم متفاوت 49865

اري غف: كن( بيت سرودة خود فردوسي است 16095افزودة ديگران و فقط 
 ندر ايگونه كه  آن شاهنامهات ، ملحقبه نظر ويراستار محترم). 58: 1388 جاهد

ط پنج شاعر نروايي مودود غزنوي به بعد و توسيص داده شده از فرماچاپ تشخ
به نام فردوسي افزوده شده و  ــ به دليل تفاوت سبك سخن آنها ــ مختلف

هزار بوده است تا نشان  به شصت شاهنامههدف از اين كار رساندن شمار بيتهاي 
هزار دينار به  است شصتخواسته  ميدهند محمود شهرياري بخشنده بوده و 

  ).پيشگفتار :32و 31ص: نك(حكيم توس بدهد 
، نويس لندندست( شاهنامهترين نسخة كامل  ر اين است كه كهنايراد اين تصو

و  )مة اميدساالرمقد: 6/10: مطلق چاپ خالقي: كن(بيت دارد  49618) ق 675
با  )شتماز اواخر سدة هفتم و اوايل قرن ه(نسخة نويافتة سن ژوزف بيروت 

 مطلق خالقي: كن(بيت بوده است  48101در اصل  ،هاي آناحتساب افتادگي
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در اواخر قرن هفتم و اوايل سدة هشتم  ،بر اين اساس). 195: 1387ـ1386

پذيرفت كه در توان  ميهزار بيت نبوده است و ن شصت شاهنامههنوز تعداد ابيات 
و داستانهاي ي سلجوقيان كوشش عمدي براي افزايش بيتها نويان و حتدورة غز
ات ملحق. هزار بيت صورت گرفته است شصتي ايران و رساندن آن به حماسة مل
بلكه برعكس، غالب  ؛نيستورزان  غرض حاصل كار مخالفان فردوسي و شاهنامه
كميل و تالش ايشان براي ت شاهنامهدهندة عالقة خوانندگان و كاتبان به  آنها نشان

كردنش با نظر، اعتقاد، زبان و خواست و همسو  ــ به زعم خويش ــداستانهاي آن 
   6.بوده است ،در زمانهاي گوناگون ،و پسندهاي خود

د داليـل و معيارهـايي دار   ،شاهنامهسوم ، براي الحاقي شمردن حدود دوجنيدي
برخـي  . درست نيستانتقادي اين متن  ـ  يك از آنها در تصحيح علمي كه تقريباً هيچ

جـاي   كـه از جـاي   افزودگيِ ابيات در ويـرايش ايشـان ـــ    ترين مستندات از مهم
  :عبارت است ازــ  بندي است پيشگفتار كتاب قابل استنباط و تقسيم

كه اگر  ، چنانو منابع پهلوي اوستار دي ايراني ها تطبيق ابيات با انديشهلزوم . 1
مان ايشان افزوده بر سخن گبه  ،همخوان باشدرات و مسائل اسالمي بيتي با تفك

خداوند / اوند جايخداوند نام و خد«مونه بيت نامدار براي ن. فردوسي است
زيرا در آن  ؛الحاقي است شاهنامهدر ديباچة  »ده و رهنماي روزي

ي ها در انديشة ايراني هزاران فرسنگ دورتر از داده.. .دهندگي خداوند روزي«
در اينجا ناظر بر » ده روزي«حال آنكه  )پيشگفتار :34ص(» مينوي او است

  .خداوند در اشارات قرآني است» اقيرز«صفت 
  
ي توجه نهاي ايراني باستان و ميانه و بيدر زبا ها واژه ايِ ريشه انيِاستناد به مع. 2

اين . اربرد آنها در زبان فارسي و ادبيات ايرانِ پس از اسالمبه شواهد و موارد ك
و گسترش  يكي از اصول بديهي زبانشناسيِ تاريخي، دگرگونيكه  استدر حالي 

رات زباني است و بر همين اساس بايد كاربرد و معناي معناي لغات در روند تطو
به زبان و سبك  توجهرا با  شاهنامهواژگانِ متونِ نظم و نثر فارسي از جمله 
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كاربرد اوستايي يا  نه صرفاً اشتقاق و ،ثار بررسي كردزمان پديد آمدن اين آ
به معناي كودك در متون پهلوي » برنا«چون  ،مثالً به عقيدة ايشان. پهلويِ لغات

 ــ به كار رفته» جوان«ابياتي كه در آنها اين واژه به معناي  ،استپنج تا ده ساله 
 ــ »ز دانش دل پير برنا بود/ كه دانا بود توانا بود هر«از جمله بيت معروف

  ). پيشگفتار :78ـ73ص: نك(الحاقي است 
ويژة » برنا«براي » جوان«كه معناي مطلقِ  است  نكرده توجهويراستار گرامي 

كه در شواهد مختلف  ع معناييِ اين واژه است و چنانزبان فارسي و نتيجة توس
روزگار  هم  در ديگر متون و اشعارِ ،شاهنامهغير از  ،شود ميدهخدا ديده  نامةلغت

: كن(از آن نيز دقيقاً به اين معني استعمال شده است يا پس با فردوسي 
، 1، ج برهان، ؛ تبريزي2/934: 1382 انوري :نك نيز ؛»برنا«ذيل : 1377دهخدا

همة آن ابيات و جمالت را هم بايد  ويكه با معيار ) 2، زيرنويس1264ص 
است كه جنيدي آن » گفتي تو«تركيب  ،نمونة ديگر. دانستبرساخته و نادرست 

رسيده و  شاهنامهزيرا كه در ميان داستاني كه از پيشينيان به «د دان ميرا غلط 
و فردوسي بدان پيوند داده است  اند به فارسي گرداندهترجمانان آن را از پهلوي 

 ،)پيشگفتار :80ص(» (!)گردد  باره روي داستان بدو برمي كيست كه يك “تو”
 »گويي تو« تعبيري است مشابه» مثل اينكه«به معناي » گفتي تو« در حالي كه

يك از اين دو تركيب نيازي  و در هيچ ــ است  درست و اصلي دانسته ويكه  ــ
نادرست و همة بيتهايي كه اين » اندوهناك: غمي«واژة . نيست» تو«به شناسايي 

 ،ساخت» هياندو«توان  مين» اندوه«چون از  ؛لغت در آنها آمده برافزوده است
با ). پيشگفتار :89ـ88 ص :نك(درست نخواهد بود » غمي«نيز » غم«پس از 

را » غمي«ديگر هم كه بارها  آيا شاعران و نويسندگان بزرگاين استدالل 
در فان از برساختة غلط متصر) ذيل ماده: 1377 دهخدا: كن( اند استعمال كرده

  و اين گونه ابيات و عبارات آنها مجعول است؟ اند كردهپيروي شاهنامه 
يت در نظر ويراستار ب) پذير نبودن گزارش: وييا به تعبير (معني نداشتن . 3

اظهار  شاهنامهبارة معناي بعضي ابيات يا تركيبات و تصاوير  در ويگاه  .گرامي
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و چون بيت، تركيب و تصوير به  است ترديد كرده و يا بر آنها خرده گرفته

  :براي نمونه. است  آن را الحاقي شمرده ،وي مبهم يا نادرست بودهدريافت 
 بباريد شنگرف بر الجورد  جهان گشت تاري سراسر ز گرد. 1.3

 به سنگ اندرون الله كارد همي  گفتي هوا ژاله بارد همي تو      
از هواي گردآلود تاريك ژالة روشن چگونه شايد باريدن؟ و از آن « :است نوشته

چگونه ) خيزد مياز آنجا كه گرد از خاك بر(گرد برخاسته بر روي زمين خاكي 
استعاره از تيرهاي » ژاله«). پيشگفتار :81ص(» شود؟ ميكاشته الله بر سنگ 

بسياري است كه از ميان گرد باالي ميدان نبرد بر سر و روي جنگاوران فرو 
شود  مياثر برخورد آن تيرها از پيكر آنها جاري  درخوني كه » الله«ريزد و  مي

  .گذارد ميو روي سنگ و خاك آوردگاه نشان 
  كه گويي روان شد كُه بيستون                يكي رخش دارد به زير اندرون. 2.3

تورانيان از آنجا كه بسيار : دو... روان است: نادرست است “روان شد” :است نوشته
 :84 ص(» را در گفتار خويش بياورند توانستند آن دور بودند نمي هاز كوه بيستون ب

در متون ادب فارسي معاني و زمانهاي مختلف افعال به جاي . 1: اام. )پيشگفتار
تشبيه . 2. غلط نيست» شود مي«يا » است«در معناي » شد«يكديگر كاربرد دارد و 

تصويرسازي فردوسي در گزارش گفتار افراسياب است » كوه بيستون«به » رخش«
  .گرفتت داستاني كه بتوان بر آن ايراد جغرافيايي ه عين عبارت شخصين

 بپوشيد شسته دل از كاستي  شما همچنين چادر راستي. 3.3
كنندة راستي را  چون كسي پنهان ،كننده است پنهان “چادر”اگر « :است نوشته

بايد دروغزن در شمار آوردن و چنين است ناآگاهي افزايندگان  ميبپوشد او را 
پوشش / لباسدر معناي مطلقِ » چادر«). 90 ص(» فرهنگ ايراناز زبان و 

اضافة تشبيهي و منظور اين است كه راستي را به سان » چادر راستي«است و 
  ).همه، راستي باشيد(بپوشيد اي بر سراسر پيكر خويش  جامه
 دلفروز را لشگرآراي كرد  بدست چپ خويش بر پاي كرد .4.3

 ص( »آن كدام سپاه است كه آرايش آن با خوبرويان بوده باشد؟« :است نوشته
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بلكه كسي است كه وجود  ،نيست» زيبارو«به معناي  در اينجا »دلفروز«). 116
؛ 256: 1375 شامبياتي: كن(و حضور او ماية شادي دل و اميدواري است 

  ).432: 1387 طاووسي و ديگران
 پر از خشم بويا ترنجي به دست  بيامد بر آن كرسي زر نشست .5.3

ـ انـد  پساواي نشست آوردهپيداست كه دست را براي « :است نوشته ا از بـراي  ، ام
سـراي   آنكه دست را بياورند ترنجي نيز به دست رستم خشمگين كه از زابل تا پرده

پهلوان آن را به دست  جهانچه ماية آن باشد كه ترنج را ! اند اسفنديار آمده است داده
بـه   توجـه  شاهنامهيكي از معيارهاي جنيدي در ويرايش  ).117ـ116 ص(» گيرد؟

به » دن رستمترنج به دست بو«در اين بيت نيز . فرهنگ و آيينهاي ايران باستان است
هاي اقامت و اجتماع و ديـدار  بو كردن محلايراني در خوش نيك تمنظور اجراي سن
پهلوان ترنجي ساخته شده از زر و آكنده از مشك و عنبـر بـه دسـت     است و جهان
دانـي خـويش را در    ص و آداببا رعايت اين آيين پسنديده، تشـخ  تا  7گرفته است

زرين يا سيمينِ پـر از  » نارنجِ«يا » ترنج«استفاده از . مالقات با اسفنديار نشان دهد
ـ  بـزم ( شـاهنامه در بـاز  مشك و كافور براي بويا كردن مجلس  ي كيخسـرو در  آراي

شواهدي  نامه غازانو  ،نامه كوش، نامه همنب، نامه اسپشگر و نيز) داستان بيژن و منيژه
، اسكندر و نوشابه هم در ديدارهاي رسمي خويش بـا بزرگـان   دارد و غير از رستم

ـ بارة اين رسم،  براي آگاهي بيشتر در( 8گيرند ميبه دست » ترنج بويا«  آيـدنلو : كن
  .)221ـ209: الف 1388

 بفرمود تا بركشيدند زه  زره را گره تا گرهگروي .6.3
 سرش را بريدند چون گوسپند  بندش جدا شد سراسر ز بندچو 
پيـدا اسـت كـه چـون بنـدهاي كسـي را از يكـديگر جـدا كننـد          « :است  نوشته
ــي ــد از او  نم ــد “زه”توانن ــات   .)203ص( »برآورن ــابق ابي ــه مط نخســت اينك
كننــد نــه  مــيآورنــد و بعــد بنــد از بنــدش جــدا  مــيزره زه بر از گــرويابتــدا 

لخـت جـدا    لَخـت  ييعنـي پوسـت را بـا ريسـمان    » زه كشـيدن «ثانيـاً  . برعكس
ـــ  گونـه كـه در بيـت دوم هـم تصـريح شـده اسـت        همان كردن و اين كار ــ 
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  .كند ميرا با شكنجه و درد بسيار جدا  تن انسان بنداندك اندك، بند

ــر    چشـمه گهـرسديگر كجا هفـت .7.3 ــام او دادگ ــدي ن ــي خوان  هم
كه از داستان ساخته شدن تخت طاقديس و به نظر  ــ در ايراد بر اين بيت

گوهر  ةچشم« :است نوشته ــ ويراستار ارجمند همة آن روايت الحاقي است
 )253 ص( »نام چشمه را دادگر توان خواندن؟اي باشد؟ و چسان  چگونه چشمه

دانة «يعني » چشمه«نيست بلكه  ،»رود =چشمه«در اين بيت اصالً سخن از 
ي است كه با بندبه معناي كمر» كمرچشمه  هفت« ،ت تركيبو ضبط درس» گوهر

  .)499ـ494: 1374ليتفض: نك( ه شده باشدتهفت دانه گوهر آراس
 آب ننهاد چنگ بدان شخّ بي  رسيدند جايي كه شير و پلنگ .8.3

 از آن بهرة شخ و بهر سراب  نه پرّيد بر آسمانش عقاب
بوده است كه هيچ با  دور  هافزاينده چندان از اسپ و سواري ب: يك« :است نوشته

آب كه پلنگ و شير را با  بي) پيكر صخره، سنگ كوه(خويش نينديشيد كه شخ 
آهنين لغزان بر آن تواند رفتن تا  !!)كذا( اسپ چگونه با نئل ،ر نيستذپنجة تيز گ

را هيچ  “بهرة شخ” :جنگ انباز باشد؟ دودر نبرد دو پهلوان و پيچش و تپش 
نخست اينكه در ). 347ـ346ص(» را “بهر سراب”همچنين : سه. نيستگزارش 
ابان بلكه خواست اين است كه در آن بي ،اي به لغزندگي نيست ل اشارهبيت او

به دور از مكاني كامالً خشك و (ي شير و پلنگ نيز راه نداشتند خشك حت
اي  از آن بهره«مصراع دوم بيت ديگر اينكه ضبط و قرائت درست ). حيات بود

) شخ(و بدين معناست كه نيمي از آن بيابان خشك و سخت » شخّ و بهري سراب
    .شد ميبود و در نيمي ديگر سراب ديده 

  
 .از آغاز تا پايان شاهنامهواقعي انگاشتن همة داستانها و اشارات / تاريخي. 4

رويدادهاي تاريخي در خاص و با اش شاهنامهتطبيق برخي كسان و داستانهاي 
ترينِ اين آرا و نقد آنها،  براي مهم(شود  ميات شماري از ايرانشناسان ديده نظري

و در ايران نيز ظاهراً شادروان استاد پيرنيا ) 94ـ74: 1378 سركاراتي: كن
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ا ام. )150ـ75: 1377 پيرنيا: كن(است  شاهنامهي از پيشگام اين گونه تلق
انگاريِ  تاريخي جريان/ جِ مكتبرا بايد بنيانگذار و مرو ويدي و پيروان جني

بر اين ديدگاه  تشد كه به  9تها و روايات آن دانستو همة شخصي شاهنامهسراسر 
و تمام داستانها و ابيات فردوسي را بر همين مبنا ارزيابي  فشرند مي خويش پاي

تي واقعي و تاريخي است ، چون اسفنديار شخصيويبه نظر  ،براي نمونه. كنند مي
در ، بيتي كه است زيسته ميو نگارش زند آن اوستا و پيش از زمان تدوين 

و زند به كار رفته الحاقي  اوستاي ها داستان نبرد او با رستم آمده و در آن واژه
  ).234ص :نك(است 

فاوت دو ي به تعريف و تتوجه برخاسته از بي شاهنامه تلقي تاريخي از كل
و تاريخ واقعي است كه نگارنده ) روايي/ داستاني(ي اصطالح تاريخ مل/ مفهوم

و در اينجا بدون تكرار آن مطالب تنها  10در جاي ديگر به آن پرداخته است
سلسلة پيشداديان و  متني است حماسي كه در آن دو شاهنامه شود كه مييادآور 

بوط به تاريخ ي و بخش اشكانيان و ساسانيان مركيانيان متعلق به تاريخ مل
اي ديگر  حماسي زمينة اساطيري دارد و در پاره بخشي از اين اثرِ. واقعي است

آمده ) حماسه و اسطوره(به طور ناب يا ضمن داستان  اخبار و اشارات تاريخي
ا ي) اي حماسي، اساطيري يا افسانه(ناديده گرفتن اين ساختار و داستاني . است

  .علمي استغير ايران، هر دو افراطي تاريخي پنداشتن سراسر حماسة مل
  

كه ويراستار گرامي به  از آنجا. ه ضبط نادرست و غيرانتقادي بيتهااستناد ب. 5
مصححِ خالقي مطلق  شاهنامةبدلهاي  صورت درست بعضي بيتها در متن و نسخه

گيري بر ضبطهاي نادرست، آنها را  با خرده ،نكرده توجهو همكاران ايشان 
  :ت نماييدبه چند مثال دق. است  دانستهبرافزوده 

 بدندكانا چه پيران كه در جنگ   بشهر اندرون هركه برنا بدند. 1.5
1 /96/997 11  

ضبط يك نسخه » كانا«. »كند؟ ميچگونه نبرد ) احمق(پير كانا « :10زيرنويس
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: مطلق خالقي: كن(در ده دستنويس معتبر است » دانا«است و صورت درست 

  ).24و زيرنويس 1/81/436
 يكايك نهادند سر بر زمين  چيناز آنپس همه جنگجويان. 2.5

1/157/2109  
ضـبط درسـت    ».سـپاهيان سـلم بودنـد   جنگجويان چـين نبودنـد   « :2زيرنويس

و  1/153/1019: مطلـق  خـالقي  :نـك (در شش نسخه است » جنگجويان كين«
  ).5 زيرنويس

 نبودخاك خاور جز از سوخته   بران بوم تا ساليان بر نبود .3.5
1/219/3159  

ايران جاي نداشت كه در خراسان بود و  “خاور”رود در  كشف« :10زيرنويس
نويس نگاشتة هفت دست فقط در يك نسخه آمده و» خاك خاور«صورت  ».هست

  .)1و زيرنويس 1/234/1032: مطلق خالقي :نك(است » خار و خاور«
 سزد گر بمانيد هر دو درست  تستاندرون همچومهداروس ار به .4.5

1/226/3293  
ضبط درست به جاي  ».رودابه در مهد نيست و در كابل است« :10زيرنويس

عروس ار به مهر اندرون همچو : و صورت اصلي بيت چنين است» مهر«، »مهد«
  .)1/243/1157: مطلق خالقي(سزد گر برآيند هر دو ز پوست / اوست

 ز خون يالن خاك شنگرف گشت  از سال چون برف گشتسراينده .5.5
   1/322/4904 

 ».ه خود او رانموي سر سراينده را شايد گفتن كه چون برف شد « :9زيرنويس
و  1/353/119: مطلق خالقي :نك(است » سرِ زنده«ضبط درست 

  ).23زيرنويس
 شدجفاپيشه خور از گَرد اسپان   هوا گفتي از نيزه چون بيشه شد. 6.5

   1/384/5894 
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خورشيد سـخن نگفتـه    ايراني از جفاپيشگي ةتاكنون هيچ سرايند« :4زيرنويس 
 675( جفاپيشه ضبط واحد نسخة لنـدن  ».اند است كه خورشيد را همواره ستوده

دارنـد كـه وجـه    » پرانديشه«است و در مقابل، هشت دستنويس معتبر ديگر ) ق
  ).3و زيرنويس 2/68/8: مطلق خالقي :نك(درست است 

 بودي او را برهمن شديشمن  دگرباره مهمان دشمن شدي. 7.5
   1/410/6353 

صنم «ضبط درست در سيزده نسخه  ».لت دويم را گزارش نيست« :6زيرنويس
و با اين وجه، ) 12زيرنويس/ 2/98: مطلق خالقي :نك(است » ...او رابودي 

  .روشنمعناي مصراع كامالً 
 به مشك آب بر دفتر خسروي  يكي خد نوشت بر پهلوي. 8.5

   2/221/11467 
ضـبط درســت بيـت هــيچ ايــراد    ».آهنــگ سـخن پريشــان اســت «: 1زيرنـويس  

بـه مشـك از بـرِ دفتـر خسـروي      / يكـي خـط نبشـتند بـر پهلـوي     : وزني نـدارد 
  .)3/9/94: مطلق خالقي(

 چادر از خفتـه انـدر كشـيد   يكي  بخفت اندر آن سايه بوزرجمهر. 9.5
    4/492/38841 

. با اين ضـبط مصـراع دوم قافيـه نـدارد     ».لت دويم را گزارش نيست« :7زيرنويس
: مطلـق  خـالقي (» يكي چـادر انـدر كشـيده بـه چهـر     «: چنين استصورت درست 

7/171/1022(.  
 چنين نامه بـر ديگـر انـدازه كـرد      چو مأمون روشن روان تازه كـرد. 10.5

    5/94/41281 
افزاينده ... ادرخورلت نخست بي گزارش است و لت دويم سخت ن« :4زيرنويس

صورت درست بيت چنـين   ».ويد كه آنرا بزبان تازي ترجمه كردخواسته است بگ
خـور و روز بـر ديگـر انـدازه كـرد      / چو مأمون روِشنِ جهان تـازه كـرد  : است
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شيوة جهانداري جديـدي پـي   هنگامي كه مأمون ): 7/371/3501: مطلق خالقي(

  ...كردكه گويي گردش خورشيد و روزگار را دگرگون  افكند چنان
  
ـ     ارزيابي مضمو. 6 نـه داسـتاني كـه     ي ون بيتهـا و روايـات بـا معيارهـاي منطق

ـ   ايـن بيـت از    بـارة  مـثالً در . اسـت  شـاهنامه ي تـاريخي از  ناشي از همـان تلق
   گور پادشاهي بهرام

 همي در نهان شوي را برشمرد  سوي خانة آب شد آب برد
اگر زن در نهان خويش بشوي خود دشنام داده بود چه كسي از « :است نوشته

آيا ). پيشگفتار :412 و 411ص(» بيايد؟ شاهنامهآن آگاه شد تا داستان آن در 
 د كسي ديده و شنيده باشد و بنويسدرا حتماً باي شاهنامههمة اشارات و حوادث 

تر از آفتاب است  تا گزارش آنها از زبان فردوسي درست و اصيل باشد؟ روشن
گوييِ نهانيِ  داستان به زبان شعر است و صحنة دشنام هنرمند كه فردوسي راويِ

  .كند ميزن به شوي را او گزارش 
  
ناديده گرفتن ضرورت وزن و قافيه در شعر و تفاوت بعضي لغات و تركيبات . 7

  :مثالً. صورتهاي اصلي و دستورمند آنها به همين دليل و كاربردها با
 جهان را نيامد چنو خواستار  همان رازها نيز كرد آشكار. 1.7

  1/92/418 
در شعر فارسي هزاران بار دانيم كه  مي ».بايد “را”رازها را « :10زيرنويس

اين نوع حذف حتي در . ي نشانة مفعول به ضرورت وزن حذف شده است»را«
 شود مينثر كهن فارسي هم كه الزامات تنگناي وزن وجود ندارد به كرّات ديده 

  ).135ـ132: 1383 صديقيان: كنيي، ها براي ديدن نمونه(
 بودن اي شهريارچگونه توان   همي جفت مان خواند و جفت مار. 2.7

   1/92/921 
پيداست كه به ضرورت  ».بايستي در آغاز بيايد مي... اي شهريار« :9زيرنويس
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  .پايان بيت برده شده استوزن به 
 مرغي گريزي همي ز پرورده  تو خون برادر بريزي همي. 3.7

    1/302/4560 
تركيـب  » .لت دويم را چگونه گزارش توان كـردن؟ مـرغِ پـرورده   « :1زيرنويس

 هپرورد«بنابر وزن بيت  .يافتة سيمرغ است زال كه پرورشيعني  »پروردة مرغي«
  .شود ميخوانده ) بدون صامت ميانجي و با سكون(» مرغي

 پرستار و زرين كمر سد غالم  سد اسب گزيده بزرين ستام. 4.7
    2/76/8787 

جايي صفت  بهجا» .پرستار و زرين كمر سد غالم نادرست است« :2زيرنويس
هاي متون ويژگيو حذف آن به قرينة لفظي از  )»صد«در اينجا (پيشين شمارشي 

  .منظوم فارسي است
 ره بازگشتن ببايدش جست  كه هر كاو بجنگ اندر آيد نخست. 5.7

   3/34/17871 
/ رقص(ايي ج جابه» .در لت دويم نابجا است» ش«جايگاه « :2زيرنويس

ات پرتكرار شعر فارسي و از نتايج رعايت ضمير هم از خصوصي) جهش
  .ضرورتهاي عروضي است

 كه جويي همي روز در آفتاب  نيابي شب تيره آن را به خواب. 6.7
    5 /256/44560 

اندر ) ش(كه جويي همي روز: كم دارد “ش”در لت دويم « :11زيرنويس
 .به ضرورت وزن حذف شده است» ش«روشن است كه  ».آفتاب

  
هاي دستور تاريخي كه اربردهاي كهن زبان فارسي و ويژگيي به كتوجه بي. 8

  :لهماز ج. است شاهنامهالزمة زبان و سبك زمانِ سرايش 
 ز هامون بگردون برافراشتي  كه چون خواستي ديو برداشتي. 1.8

   1/60/423 
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را كه زي گردد و نادرست است ميچون خواستي به جمشيد بر« :3زيرنويس

رود نه  ميآيد و براي يكبار بكار  ميخواستي براي سيوم كس در گذشتة ساده 
  درست، اما ديو برداشتي از آن “خواست ميچون ”و ) استمرار(پيوسته 
خواست  مينمايد كه چون جمشيد  ميتر است و سخن بدين گونه چنين  نادرست
در پايان » ي«ي و ماضي استمرار» خواستي« نخست اينكه ».داشت ميديو را بر

در اين باره (آن طبق قواعد دستور تاريخي زبان فارسي نشانة استمرار است 
ل ثانياً در بخش دوم مصراع او). 78ـ77: 1383 صديقيان: كنبراي نمونه، 

  .داشت ميبر) آن را(يعني اينكه ديو » ديو برداشتي«است و » ديو«فاعل 
 سپردش به ضحاك تخت و كاله  نهان گشت و گيتي بر او شد سياه. 2.8

   1/67/552 
خـود ضـحاك را    “ش”سپردش بضحاك نادرست اسـت زيـرا كـه    « :7زيرنويس

ضمير فاعلي است كه در متون قديمي » ش« ».آيد ميگويد و دوباره نام ضحاك  مي
ايِ معاصر هم ديـده   براي تأكيد بر فاعل به كار رفته و بازماندة آن در گفتار محاوره

اسـاس   بـر ايـن  ). 255ــ 254، 48: ؛ محجوب1/405: 1375 بهار: كن( 12شود مي
/ او(در آن تأكيـد فاعـل   » ش«و » سـپرد ) جمشـيد (= او «بـه معنـاي   » سپردش«

  .گردد ميبرن» اكضح«به  ،است است و چنان كه ويراستار محترم پنداشته) جمشيد
 زدنــدي همــي راي بــر بــيش و كــم  شب و روز بودنـد بـا او بهـم. 3.8

    1/178/2400 
يست كه چرا فعل ماضي دانسته ن ».زدندي نادرست است« :10زيرنويس

استمرار در  “ي”كه طبق قواعد دستور كهن فارسي با  ــ »زدندي«راريِ استم
  نادرست است؟ ــ )همي زدندي(به كار رفته » همي«پايان آن و نيز 

 نيكنامبرآشفت زان كار او   فرستاده رفت و بدادش پيام .4.8
   2/21/7731 

 “جوان نيكنام”، “شاهزاده نيكنام”بايد  مينيكنام نادرست است «: 5زيرنويس
شده است و ) جوان/ شاهزاده(جانشين موصوف ) نيكنام(در اينجا صفت  ».بيايد
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  .اين استعمالي است كه هزاران شاهد در نظم و نثر فارسي دارد
  
كـه جـزء ذاتـي و     شـاهنامه در نظر نداشتن يا نپـذيرفتن ويژگـي مبالغـه در    . 9

ـ در ادباين اثر و هر متن حماسـي ديگـر    بديهيِ بـر  . ات سراسـرِ جهـان اسـت   ي
بـه آورد خشـت افكنـد بـر دو     «بـر مصـراع    ويپاية اين معيار است كـه مـثالً   

 تـوان خشـت را تـا دو ميـل پرتـاب      مـي كـه چگونـه    اسـت  ايراد گرفتـه » ميل
تـوان پـذيرفت كـه يكـي از منـازلِ       مـي يـا ن ) پيشـگفتار  :351ص :نـك (كرد؟ 

ي زهفت خان اسـفنديار سـي فرسـنگ باشـد كـه برابـر سيصـد كيلـومتر امـرو         
بــرآورد آن گــرز «و در بيتــي ماننــد ) جــا همــان :398ـــ397ص :نــك(اســت 

چگونـه از بـرآوردن گـرز    «، »نه با ديو جـان و نـه بـا پيـل هـش     / ساالركش
ــد  ــوان مردن ــد؟دي ــيالن از هــوش برفتن ــار احتمــاالً ايــن ). 465 ص(» و پ معي

ـ   ؛ زيـرا حماسـه بـدون    اسـت  شـاهنامه ي تـاريخيِ محـض از   هم از تبعـات تلق
  .تاريخي يا معمولي نخواهد بودچيزي جز گزارش ) مبالغه(نمايي بزرگ

  
) تشبيهي، استعاري، مجازي و كناييِ(ناديده گرفتن جنبة ادبي و تصويري . 10

براي . ر استكالمِ منظوم و منثو/ فردوسي كه ماية اصليِ ادبيت هر متنسخن 
/ بفرمود تا پيش او شد پشنگ«فتار دربارة اين بيت پيشگ) 417 ص(نمونه در 

در حالي » نهنگ را چنگ نيست« است نوشته» كه او داشتي چنگ و زور نهنگ
د نمونة ديگر چن. است» دستبرد و توان«در اينجا به معناي مجازي » چنگ«كه 

  :شود ميهم از متن آورده 
 سپهرش مگر زير پي نسپرد  همي تاخت كز روز بد بگذرد. 1.10

   1/290/4256 
ـ   پيل« :2زيرنويس ا سـپهر را پـاي نيسـت كـه     را شايد كسي را زير پي سـپردن ام

ر شــده اســت كــه تصــو» پيلــي« ســپهر در قالــب اســتعارة مكنيــه ».چنــين كنــد
  .دارد» پاي«

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 24 / آينة ميراث، شمارة 49

 
 كه افكند سهراب كشتي بر آب  خبر شد بنزديك افراسياب. 2.10

    1/429/6685 
جيحون هنوز سهراب براه نرفته چگونه كشتي بر آب : دو... « :4زيرنويس

كنايه از آغاز كردن كاري است و معناي » افكندن كشتي بر آب» «افكند؟ مي
  .اصلي آن مورد نظر نيست

 روِشنِ جهان زير تيغ اندر است  استبر اين دشت هم دار و هم منبر. 3.10
    1/462/7277 

چند هزار سال پس از ... منبر؟ كجاي آن دشت منبر تازي بود؟« :16زيرنويس
كنايه از همراهيِ ) دشت: اينجا(در جايي » دار و منبر بودن« ».آن منبر پديد آمد

است نه اينكه به واقع در آنجا  فراز و فرود، زندگي و مرگ و پيروزي و شكست
  .باشد» دار«و » منبر«

 به يك دست خنجر بديگر كفن  سپه كش چو رستم گو پيلتن. 4.10
    2/47/8242 

خنجر و كفن به «. »كش را با خنجر و كفن چكار است؟ سپه« :12زيرنويس
است و معناي حقيقي آن » آفرين بودن كشنده و مرگ«كنايه از » دست داشتن

  .مورد نظر نيست
 ز دانندگان استواري بجست  به آب خرد چشم دل را بشست. 5.10

    5/100/41419 
ويراسـتار گرامـي بـه تشـبيه      ».لخت نخسـت را گـزارش نيسـت   « :9زيرنويس

نكـــرده و مصـــراع زيبـــا و  توجـــه» چشـــم دل«و اســـتعارة » آبِ خـــرد«
بـا عقـل و دانـش، دل خـود      ]بـوزرجمهر [: اسـت   معنـي دانسـته   تصويري را بي

  .را روشن و بينا كرد
 نيابند خورد از كران تا كران  ورانبه سالي همه دشت نيزه .6.10

    5/484/49148 
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مجاز است و منظور از آن با » دشت«. »دشت را نشايد خوردن« :8 زيرنويس
  .است) اعراب(وران  نيزه دشت عالقة ذكر محل و ارادة حال، مردمِ

  
زيرا  ؛استناد به نبودن ترجمة بيت در برگردان عربيِ بنداري كه درست نيست. 11

با حذف و  ،اين ترجمه كامل نيست و بنداري ،پيشتر نيز گفته شد كه گونه همان
به همين دليل . را به عربي ترجمه كرده است شاهنامهاختصار، حدود دوسوم 

نشده است ولي در نداري ترجمه ابياتي كه در كار بتوان گفت  ميهرگز ن
: كندر اين باره (حتماً الحاقي است  ،وجود دارد شاهنامهنويسهاي دست

  .ن ديگري افزودگي آنها را تأييد كندئمگر اينكه قرا) 301: 1381 مطلق خالقي
  

تـر بـه    حروف خوابيدة كم رنگ و قلم كوچك گاهي نيز براي بعضي بيتها كه با. 12
در واقع بي هيچ توضيح و استداللي در زيرنويس نيامده و  عنوان الحاقي چاپ شده
؛ 1204ــ 1/110/1201 :نـك  بـراي نمونـه  (في شـده اسـت   هيچ دليلي افزوده معر

  ...).1/211/2990؛ 1/158/2120؛ 1/139/1758
  

آنچه از مجموع ايـن مـوازين و نيـز توضـيحات ويراسـتار گرامـي در سراسـر        
ــد مــيبر ويپيشــگفتار و زيرنويســهاي مــتن  ــه نظــر ا  ،آي ــه ب  ،وايــن اســت ك

ــراينده ــي س ــهو و    فردوس ــيچ س ــخن او ه ــد در س ــه نباي ــت ك ــاني اس اي آرم
ـ تي و ضرورت زباني، بيـاني و موضـوعي   سس ـ  ــ ي تـا جـايي كـه ممكـن     و حت

هـا  ابيـاتي كـه بـا ايـن ويژگي    / د و بيـت وجود داشته باشــ  اي عربي است واژه
 وشــاعري اســت كــه ا ا ايــن فردوســي؛ امــســرودة او نيســت ،مطــابق نباشــد

گمـان   چنـان كـه بـوده و سـروده و بـي      د نـه فردوسـي آن  پسند ميد و خواه مي
ــرايش اثــرش   ــانِ عصــر س ماننــد ديگــر بزرگــان ادب فارســي از ســبك و زب

ي عربـي در سـخنش بـه كـار بـرده، گرفتـار ضـرورتهاي        هـا  پيروي كرده، واژه
بيــتش ابيــات ســهوآميز و احيانــاً سســت هــم  رهــزا شــاعري بــوده، در پنجــاه
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ـ  و هدف غاييِ تصـحيح علمـي  ... واست گفته  نيـز رسـيدن    شـاهنامه انتقـادي     ـ

اصـرارِ  . به شـعرِ ايـن فردوسـيِ واقعـي اسـت نـه فردوسـي آرمـاني و خيـالي         
مــورد  شــاهنامةويراســتار ارجمنــد ايــن ويــرايش بــراي آفريــدن فردوســي و 

تـا جـايي اسـت كـه گـاه ضـبط برخـي مصـراعها و ابيـات را           ،خـويش پسند 
كــه  اســت  اي ديگــر بازســازي كــرده و نوشــته بــرخالف همــة نســخ بــه گونــه

) خـود را بـه جـاي شـاعر نهـادن     (گفتار اصـلي فردوسـي چنـين بـوده اسـت      
فردوسـي آرمـاني ايشـان    » به سنگ و بـه گـچ ديـو ديـوار كـرد     « مثالً به جاي

يـا  » بـه سـنگ و بـه گـل چـون كـه ديـوار كـرد        « )يا گفته است(گفت  ميبايد 
بـه  «و بـه جـاي   ) زيرنـويس /1/59(» سـازِ ديـوار كـرد   چو با سـنگ و گـل   «

گشـت گـردان    مـي بـه سـر بـرش    «گفتـه  » سر بر همـي گشـت گـردان سـپهر    
  ....و) زيرنويس/1/77(» سپهر

بر  شاهنامهدر اين بخش از مقاله از ميان هزاران بيتي كه در ويرايشِ نوآيينِ 
 آرماني و شخصي از فردوسي و معيارهاي ياد شده، سخنان اساس آن پنداشت
چند ده بيت براي نمونه از پنج دفتر متن انتخاب و بررسي  ،افزوده دانسته شده

و استداللهاي شگفت اين چاپ براي  ها شده است تا خوانندگان، بيشتر با شيوه
  .الحاقي انگاشتن ابيات فردوسي آشنا شوند

 خداوند امر و خداوند نهي  ه گفت آن خداوند تنزيل و وحيچ. 1
   1/21/91 

» .است نه پيامبر “خدا”از هر در كه بنگريم خداوند تنزيل و وحي ... « :4زيرنويس
خداوند تنزيل و وحي و «و » دارنده/صاحب«به معناي » خداوند«ت كرد كه بايد دق

در ميـان مـردم و   ) تنزيـل (آورندة قرآن /به معناي كسي است كه دارنده» امر و نهي
 قدرت دريافت وحي است و امر و نهي مردمان را به فرمان خدا و از جانب اوداراي 
بيـت  . صادق اسـت ) ص(امبر اسالم بارة پي ها دردار است و مجموع اين ويژگي عهده

سـت تأييـد   »بابهـا  العلمِ و علـي  ةينانا مد«بعد هم كه برگردان منظوم حديث نبويِ 
  .است) ص( ددر بيت مورد بحث حضرت محم» گفت« كند كه فاعلِ مي
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 توگويي دو گوشم پر آواز اوست  گواهي دهم اين سخن راز اوست .2
  1/23/97 

دهد كه آنرا بچشم  ميرويداد كسي گواهي براي يك كار يا : يك« :1زيرنويس
يده يا بگوش شنيده باشد پس فردوسي سيسد و هفتاد سال پس از هجرت د

: تواند در اين باره گواهي دهد؟ دو ميرا آغاز كرده است چگونه  شاهنامهسرودن 
ده گفته شده است كه اين سخن راز پيامبر است و در لت دويم آمدر لت نخست 

 ».است كه اين راز در سراسر جهان پخش شده و بگوش وي نيز رسيده است
گويد ايمان او دربارة درستيِ اين سخن چنان است كه  مينخست اينكه فردوسي 

يش آن را شنيده است و اين تعبيري براي بيان درجة اعتبار و گويي با گوش خو
را به گوش از زبان است نه اينكه حتماً فردوسي آن ) ص( تصديق كالم پيامبر
» ...العلمِ ةينانا مد«ناميدن حديث نبويِ » راز«ثانياً منظور از . پيامبر شنيده باشد

دارِ آن است كه بايد تفصيل  بلكه مراد معناي رمزي و نكته ،پنهاني بودن آن نيست
همچنين در  .پي برد )ع( معنا و اشاراتش را دريافت و به مقام واالي امام علي

اي به آشكار شدن راز در جهان نيست و فردوسي فقط به  اشارهمصراع دوم 
چنان كه گويي به گوش خود ــ  )ص( آكنده بودن گوش خويش از آواز پيامبر

  .اشاره كرده است ــ شنود ميسخن را از زبان ايشان 
 بادبانها برافراخته مهه چو هفتاد كشتي بر او ساخته .3

  1/23/100  
دريا به » چو«در آغاز سخن چه كاربرد دارد؟ در اين سخن  “چو” :4زيرنويس

 شاهنامهدر  ».كه آن دريا مانندة هفتاد كشتي استنمايد  ميگردد و چنان  ميباز 
پيش از اعداد به معناي » چون«و » چو«ي پهلوانيِ پس از آن ها و بعضي منظومه

چند شاهد از متون . »تقريباً هفتاد«يعني » چو هفتاد«است و » تقريب و حدود«
  :شود ميديگر آورده 

 بدي مرد در بزم هم زين شمار  هزارششچونبه خوان برش هر روز
  403/11 ، صنامه پگرشاس، اسدي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 28 / آينة ميراث، شمارة 49

 
 برون شد ز بهر دل شهريار  سيصد هزارچوسپاهي و شهري

  135/2062، ص نامه بهمنايرانشاه،       
 نه جاي شكيب و نه جاي نشست  فرسنگ شصتچوجهان تيره بيني

  128/1073، ص فرامرزنامه            
پديد آمد از فرّ او كان زر   ز خاور بياراست تا باختر. 4

1/29/175  
محمود است كه از خاور تا باختر را بياراست و زر در كان از فرّ او « :3زيرنويس
اي چنين  است و اگر نويسنده) شمال(است و باختر ) مغرب(خاور ... پديدار شد

پس وي دست كم پيرامون ) مغرب(است و باختر ) مشرق(داوري كند كه خاور 
دروغ، كژي بيش يافه، گزافه، : دو. زيسته است نه پيش از آن مييورش مغوالن 

در » باختر«و » مشرق«به معناي » خاور«: يك ».از گفتار لت دويم نيست
. پيش از حملة مغول هم در ادب فارسي شواهد كاربرد دارد» مغرب«معناي 

   نندما
   گهي چون خور ز خاور قصد سوي باختر دارد          گهي چون ماه قصد از باختر دارد سوي خاور

  179 ، صديوان ،اميرمعزّي
 آهنگ به سوي باختر كرده  تا مهر ز خاور فلك باشد

  677 ، صديوان، مسعود سعد       
زيســته چــه  مــيزمــانيِ حملــة مغــول اگــر افزاينــدة ايــن بيــت در حــدود : دو

بـرده اسـت كـه چنـد صـد سـال        مـي ابياتي در محمـود  / سودي از الحاق بيت
مصــراع : گذشــته اسـت؟ ســه  مـي از مـرگ او و پايــان فرمـانروايي فرزنــدانش   

غزنـوي اشـاره دارد   دوم بيت بـه يكـي از رويـدادهاي تـاريخي دورة محمـود      
اي بـه نـام خشـباجي در حـدود سيسـتان در       و آن كشف معدن طـال در منطقـه  

در ايـن  (خـي هـم از آن يـاد شـده اسـت      در اشـعار فر  ق است كـه  390سال 
ــاره،  ــب ــياقي: كن ــ671: 1370دبيرس ــيراني674ـ ــي؛ 316: 1374 ؛ ش ، مقدس

   ).118ـ117 ، صآفرينش و تاريخ
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همه تاج را خويشتن پروريد   بديشان بورزيد و زيشان خوريد. 5
1/47/320  

ت كه ا روشن نيسيداست كه اين گفتار فرمان است امچنين پ: دو... « :1زيرنويس
را  اگر روي سخن بمردمان است در لت دويـم همـة آنـان    روي فرمان بكيست؟

 آن در بيت هيچ فرمـاني وجـود نـدارد و افعـال    » شمار آورده است؟تاجدار در 
با  ــ معناي بيت. و فاعل آنها هم هوشنگ استامري نيست بلكه اخباري است 

پس از جدا كردن نخچيران از گاو (اين است كه هوشنگ  ــ به ابيات پيش توجه
وشت آنها ده كرد و از گاز گاو و گوسفند در كارهاي كشاورزي استفا) و گوسفند
  .شاهي پروردو بدين سان خود را براي پاد كرده خوراك تهي

 همي گرد گيتيش برتاختي  زمان تا زمان زينش برساختي. 6
1/52/356  

سازند نه  مييكبار  )اگر در آن هنگام در جهان بوده باشد(زين را « :9زيرنويس
بلكه اشاره دارد به  ؛از ساختن زين نيستدر اين بيت سخني  ».زمان تا زمان

زين ) زمان تا زمان(تهمورث كه پس از چيرگي بر اهريمن در زمانهاي گوناگون 
موضوع سوار شدن تهمورث بر اهريمن يا . شد مينهاد و سوارش  ميبر پشت او 

داستان اصيلي است كه در متون اوستايي، پهلوي و منابع  ،تبديل كردن او به اسب
؛ 71ـ70: 1375 صديقيان: كن(شده است  دورة اسالمي نيز از آن ياد

  ).228ـ227: 1386سن كريستن
 ز يزدان بپيچيد و شد ناسپاس  شناسمني كرد آن شاه يزدان. 7

1/61/436  
سخن « :آمده اين است 3تنها مستند الحاقي بودنِ اين بيت كه در زيرنويس 

تصحيح متون  و در فنكه دليلي است كامالً ذوقي و شخصي » سبك است
سخن كامالً استوار،  ،برخالف نظر ويراستار گرامي ،ضمن اينكه. اعتباري ندارد

ضبط مصراع اول آن هم در چاپ . مانند فردوسي است اي زيبا و سزاوار گوينده
  .است» شناس ز گيتي سرِ شاه يزدان«) 1/44/62(مطلق  خالقي
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 جاي گرانمايهيكي بوستان بد   مر آن پادشا را در اندر سراي. 8

1/64/478  
 ــ هست ها كه در همة نسخه ــ مصراع نخست با اين ضبط يبه نظر جنيد

را بوده =  ين سخن بگونة پهلوي خود، راددر ا “را”گزارشي ندارد و واژة «
مر آن پادشا راد، اندر : توان گفتار را چنين خواندن مياست و بر اين بنياد 

مم ر و پشت سر هم براي يك مترّدو حرف اضافة مك» در اندر« ».سراي
اين  ...اين است كه در سراي آن پادشاهل است و معناي مصراع او) سراي(

در بيتهاي ديگر ) ردو حرف اضافة مكر(سبكي و دستوري ويژگي تقريباً نادرِ 
  :از جمله. هم شواهدي دارد نامه بهمنو  نامه گرشاسپ، شاهنامه

 به باالي او سرو دهقان نكشت  بهشتدر اندريكي بوستان بد
  2/135/224: مطلق خالقي 

 به باالي او سرو دهقان نكشت  بهشتدر اندربهاري است گويي
  8/457/544: مطلق خالقي        

 برِ قصر شه چون بهشتي به جاي  سرايدر اندريكي باغ بودش
  220/68، ص نامه پگرشاس، اسدي                

 مر آن ماه را اندر او كرد جاي  سرايدر اندريكي كوشك بودش
  56/680، ص نامه بهمن، ايرانشاه 

 پژوهنده را راز با مادر است  مگر در نهاني سخن ديگر است. 9
1/64/491  

نادرست است » در نهاني«.. .]آنكه[لت نخست را كمبود است مگر « :8زيرنويس
خوانندة . “باشد”نادرست است  “راست”: استسخن نادرخور ... “در نهان”

ت بهمراه چنين بايد نگريستن كه با چهار نادرستي در لت نخس ميبيداردل را 
ترين ايراني  پايگاهترين و بلند ميد در لت دويم را از آزرسخن زشت دشنام مانن

در «مطلق  خالقي ضبط متننخست اينكه  ».اند و روان وي را آزرده اند بشمار آورده
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هاي بيت واردي كه ايشان به عنوان نادرستيم دوديگر،). 1/48/118(است » نهانش
. جاستزمان فردوسي همه درست و ب به ضرورت وزن و سبك توجهبا  اند ذكر كرده

ادبي فاقاً چنين دشنامي با اين بيان بسيار پوشيده، زيبا و تر اينكه ات ديگر و مهم سه
چون زبان و آزرمگيني  سزاوار شاعر پاك اك دقيقاًمانند ضحبراي آزمند پدركشي 

است كه  شاهنامهترين ابيات  فردوسي است و اين بيت از زيباترين و شرمگنانه
انه در ويرايش جنيدي الحاقي پنداشته شده استفمتأس.  
 نيامد بگفت فريدون فرود  نياورد كشتي نگهبان رود. 10

1/89/867  
 ــ بارة اين توضيح در ».نادرخور است) گفتار (=آمدن گفت فرود «: 2زيرنويس

بايد گفت تركيب  ــ كه تنها دليلِ الحاقي بودن بيت در نظر ويراستار گرامي است
نوشته و  اواست نه آنچه » پذيرفتن سخن: فرود آمدن به گفت كسي«درست 

  .است نادرخور انگاشته
 ر سرشته نبودز مشك و ز انب  فريدون فرّخ فرشته نبود. 11

تو داد و دهـش كـن فريـدون تـويي       بداد و دهش يافت آن نيكويي        
  1069ـ 1/103/1068

بـه نظـر ويراسـتار     ،اسـت  شـاهنامه ي هـا  اين دو بيت كـه از زيبـاترين سـروده   
همـان فرسـتاده   ... ن فارسـي فرشـته در زبـا  «زيـرا   ،فردوسـي نيسـت   محترم از
ر گرفتنـد و در  تـازي بكـا   “ملـك ”ز اسالم آنـرا بجـاي   پس ا ايرانيانباشد و 
چنـين كـاربردي نـدارد، بـاري فرشـته نيـز از مشـگ و انبـر سرشـته           شاهنامه
در » ملـك «بـه معنـاي   » فرشـته «پرسش ايـن اسـت كـه چـرا نبايـد       ».نيست

: كنــ، شــاهنامهبــراي مــوارد كــاربرد آن در (بــه كــار رفتــه باشــد؟  شــاهنامه
ــف ــاً ). 609: 1377 ول ــتثاني ــاره در بي ــته از   اش ــودن فرش ــته ب ــه سرش اي ب

ــت   ــر نيس ــك و عنب ــراع دوم  ؛مش ــه مص ــه  ،بلك ــخن جداگان ــت و  س اي اس
. فريـدون نـه فرشـته بـود و نـه آفريـده از مشـك و عنبـر         :گويـد  مي فردوسي

ــده و    ــها توضــيحي نيام ــت دوم در زيرنويس ــودنِ بي ــزوده ب ــراي اف ــين ب همچن
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  !حاقي شمرده شدهاحتماالً چون پيوسته به بيت قبلي است ال

 زاده سه، جفت ببايد كنون شاه  مر اين سه گرانمايه را در نهفت. 12
1/108/1170  

» .نادرست است و سه جفت، شش كس است “شاهزاده سه”« :1.5 زيرنويس
جايي صفت و موصوف به ضرورت وزن و مطابق قواعد  بهجا» شاهزاده سه«

نيست » شش كس«هم به معناي » سه جفت«. دستور تاريخي زبان فارسي است
(= منظور مصراع اين است كه سه جفت  .»همتا و همسر«يعني » جفت«بلكه 
  .شاهزاده بايد براي سه پسر من انتخاب شود) همسرِ

گرامي به دل بر چه ماده چه نر   چو فرزند را باشد آيين و فر. 13
1/115/1303  

ترين  سان يكي از درخشان دانسته و بدين» سخن را نابسامان« 5در زيرنويس
بارة موضوع  دهندة ديدگاه حكيمانة خود فردوسي در را كه نشان شاهنامهبيتهاي 
  .اند كنار گذاشته ،ت فرزند استجنسي

روان يابد از كالبدتان رها   بترسم كه در چنگ اين اژدها. 14
1/123/1472  

 13اگر در بيت پيش» گردد؟ ميت؟ به تخت كيي بازاين اژدها چيس« :19زيرنويس

  .آزِ اهريمنيِ ياد شده در آن بيت است» اژدها«خواهيم ديد كه مراد از  ،ت كنيمدق
ابا تيغ زرين و زرين سپر   ابا ياره و گرزة گاوسر. 15

1/178/2397  
بايد پوالدين  ميهيچكس در جهان تيغ زرين نديده است كه تيغ را «: 8زيرنويس

تهاي ايراني نشان در سن... و سپر و جوشن و كفش و غزراندود بودنِ تي ».بودن
تركيباتي اوستا شكوه و مهتريِ دارندة اين ابزارهاست و از همين روي است كه در 

.. .جوشن و سالح، زرين خود، زرين كمربند زر، زرين كفش، زرينمانند زين زرين، 
، برادر نام زرير صورت اوستاييِ). 2/1134: 1381 رضي: كن(به كار رفته است 

است » جوشن زريندارندة «به معناي  -Zairi.variگشتاسپ و يل ايراني، نيز 
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  ).287، ص 1، ج اهيشت؛ 523: 1388 طلقم القيخ: كن(
ز سيمين برش رسته دو نار دان   رخانش چو گلنار و لب، ناردان. 16

1/180/2429  
پستاني كه  :؟ دودلبي كه چون دانة انار باشد چگونه باش: يك«: 6زيرنويس

با دو ناردان پساوا  لب ناردان: باندازة دانه انار باشد چه ارزش گفتن دارد؟ سه
در : دو. وجه شبه سرخي است» دانة انار«به » لب«در تشبيه : يك ».ندارد

است نه دانة آن و اين تشبيه مناسب و ) انار(مصراع دوم مشبه به ميوة نار 
؛ 142: 1376تيحج: نكي ديگر، ها ونهنم براي(متداولي در شعر فارسي است 

است » آن را ناري بدان: نار، دان«قافية مصراع دوم : سه). 374: 1389 دانشور
ي بيت ها لذا در قافيه ؛سازد ميب مصراع اول جناس مرك» دانة انارِ: ناردان«و با 

  ).79: 1373 نوشين: كنهمچنين (عيبي نيست 
بدو گفت خيره مزن هيچ دم   فرستاده را داد چندي درم. 17

1/203/2837  
معناي مصراع دوم كامالً روشن  ».لت دويم را هيچ گزارش نباشد« :6زيرنويس

  .سام به فرستاده گفت بيهوده درنگ مكن و زمان را به هدر مده: است
 همان نئل اسپش زمين را نديد  به زين اندر آمد كه زين را نديد. 18

1/226/3290  
گـر شـايد   ت اسـت كـه زمـين را نديـد چـه باشـد؟ م      سخن سسـ « :8زيرنويس

گرامــي بــه مبالغــه و تصــوير ويراســتار » ؟!كــه نئــل اســب بــر زمــين نخــورد
نكـرده و سـخن را    توجـه كنـد   مـي زيباي بيت كه تيزتـازي اسـب را توصـيف    

تاخـت كـه گـويي     مـي زال آن چنـان بـه شـتاب اسـب     . اسـت  سست انگاشـته 
  .خورد ميبر زمين ن كرد و نعل او مياش پرواز  رهبا

 كشيدند بر پيش گاه بلند  بزرگان كشورش با دست بند. 19
1/241/3565  

چه : سه. بستند ميبزرگان دستبند ن: بزرگان كشورِ كه؟ دو: يك« :10زيرنويس
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نخست اينكه چون سام و زال در بيتهاي پيشين به كابلستان » چيز را كشيدند؟

ثانياً . و جشن در آنجاست پس مراد بزرگان كشور مهراب است اند رفته
به نام آن و نيز شواهد كاربردش  توجهبلكه با  ،نيست» ياره«به معناي » دستبند«
را  توان حدس زد كه نوعي رقص گروهي بوده است و چند نفر دست يكديگر مي
وب احتمال ك مرحوم دكتر زرين. كردند ميكوبي گرفتند و با تشكيل حلقه پاي مي

: كن(دورة ساساني بوده است  اي از رقصهاي هداده كه اين رقص بازماند
به اين معنا در متون ديگر هم به كار رفته » دستبند«). 262: 1370كوب زرين
  .يعني رده كشيدند و ايستادند» كشيدند«ثالثاً  14.است
 يكي مهد تا ماه را درنشاخت  عماري و پاالن و هودج بساخت. 20

1/242/3576  
منظــور از » دوز بــود؟ ســاز و پــاالن  مگــر ســام عمــاري  « :3زيرنــويس

كلمـه نيسـت بلكـه دسـتور سـام بـراي آمـاده كـردن         اصـلي   معناي» ساختن«
يــن بيــت اويراســتار محتــرم در  اســتنباط و اســتدالل. ي و پــاالن اســتعمــار

  .به راستي ماية شگفتي است
 سايد زمين دامنش سرش ابر  اگر نيم از اين پيكر آيد تنش. 21

1/246/3653  
مصراع نخست » ...شود؟بايد در آينده نيمه  مياين پيكر چرا : يك« :3زيرنويس

اگر  :گويد ميبلكه سام  ،شدن پيكرِ ساخته شده از رستم نيست پارهبه معناي دو
  ....رستمِ نوزاده به اندازة نيمِ اين پيكرِ ساخته شده هم باشدتنومنديِ 

 گُرد افراسياب كجا خاستي. 22
  

 سان آب  همي خون شدي دشت بر  
1/275/4174 

استدالل » مگر افراسياب در ميدان نبرد نشسته بود كه گاهگاه برخيزد؟« :8زيرنويس
نوشته و  »گُرد«را » غبار: گَرد«خوانيِ مصراع نخست است كه  ناشي از نادرست وي

و معنا اين است » افراسيابرد كجا خاستي گَ«خوانش درست مصراع . است خوانده
  ....شد ميت و گرد تاختن او از آنجا بلند تاخ ميجا ر كجا كه افراسياب بدانه كه
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  سنان؛ دار و نيزه؛ درخت من است     چمان چرمه در زير تخت من است. 23
1/292/4430 

نخست اينكـه   ».سرِ نيزه است “سنان”. رخت نيستدسنان دار و « :2زيرنويس
ثانياً معناي  ».سناندار نيزه درخت من است« :اين است دوم ضبط درست مصراع

مصراع دوم اين است كه براي پهلواني چون من نيزة داراي سنان به مثابة درخت 
  .نشينند مياست كه در بزمگاه در ساية آن ) واقعي يا مصنوعي(

چه درنده شير و چه پيل ژيان   چه روباه پيشش چه ببر بيان. 24
1/320/4860  

ببر ”توان  ميرا ن “ببر”و ... هان ديده نشده استببر بيان در ج« :2زيرنويس
فيِ ترين منبعِ معر كهن نامه گرشاسپتوضيح اسدي توسي در  ».خواندن “بيان

  :در ادب داستانيِ ايران است» ببر بيان«ددي به نام 
 كه ببر بيان دارد آنجا كنام  در اين بيشه زين بيش مگذار گام

 به زور و دل از هر ددان برتر است  ددي سهمگين منكر استدژآگه 
 به يك زخم پيل ژيان بشكرد  رمد شير از او هر كجا بگذرد

  113ـ75/111 ـ74 ، صنامه پگرشاس، اسدي 
در شعر برخي شاعران و متون منثور نشان » ببر بيان«، ذكر نام افزون بر اين

 اي ولو داستاني و افسانه ــ اين حيوانتيِ ايران اسي سنشندهد كه در جانور مي
  :براي نمونه. شناخته شده بوده استــ 

 كبك جنگد با عقاب و سهره با ببر بيان  ميش بندد شست شير و پشّه بندد دست پيل
  304 ، صديوان، قطران 

 دو آهو و كرگي چو ببر بيان  بيفگند جنگي دو شير ژيان
  29 ، صهماي و همايون، خواجو 

 كه در كين خرگوش بندد ميان  اليق نباشد ز ببر بيانكه 
  295/3131 ، صنامه شاه اسماعيل، قاسمي 
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 دبير خردمند بنوشت خوب. 25
  

  پديد آوريد اندرو زشت و خوب  
 1/368/5603 

پديدار  “خوب و زشت”نخست در رج  “خوب”چگونه از : يك« :1زيرنويس
در مصراع نخست قيد چگونگيِ نامه » خوب« ».پساوا نيز ندارد: دو. شود مي

» زشت و خوبِ«نوشتن و به معناي فصيح و روشن و منسجم است و تناقضي با 
) شده نوشته خوب(مصراع دوم ندارد زيرا منظور اين است كه در آن نامة اديبانه 

بارة قافية بيت هم بايد  در. را بيان كرد...) اميد و تهديد، راه و چاه و(خوب و بد 
يگيِ رويِ ساكن قاف د كه همره كدر عروض شعر فارسي توج به اين نكته

: كنبراي ديدن آنها، ( 15شواهد ديگري نيز دارد) زشت و(ك با متحر) بنوشت(
دكتر . شود ميو در عيوب قافيه اصطالحاً غلو ناميده  )173: 1387 فضيلت

براي نشان دادن نقش  “و”كه در چنين مواردي  است شفيعي كدكني احتمال داده
ا به لحاظ موسيقايي ناديده گرفته و ، امشده مينحوي كلمات در بيت نوشته 

زشت و «الً و مث) 261ـ260: 1387 شفيعي كدكني :كن(شده است  ميخوانده ن
بر اساس اين قاعده عيب يا ويژگي  .شده است ميظ تلف» زشت، خوب«، »خوب

  .آن باشدتواند دليل الحاقي بودن  ميقافية بيت ن
زمين آمد از سم اسپان به خم   بدريد كوه از دم گاودم. 26

1/387/5940  
خَم را با دم پساوا : زمين را چگونه خميدن شايد؟ دو: يك« :12زيرنويس

) ق 614(نويس فلورانس بط درست قافية مصراع دوم طبق دستض ».نيست
گويشي خراسان به معناي صداي هولناك ي ها يكي از واژه» هم«است و » هم«

). 146ـ135: 1389چرمگي : كندر اين باره، (به كار رفته  شاهنامهاست كه در 
درست است و هم معناي مصراع دوم، ) هم ـ  دم(با اين توضيح هم قافية بيت 

  .ت ضربات سم اسبان به خروش درآمدزمين از شد: روشن
 بپوشيد بر زين توزي كفن  برآويخت الكوس با پيلتن. 27

1/420/6514  
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روشن نيست كه چگونه بر زين توزي كفن پوشاند و از چه « :4زيرنويس
بلكه فاعل  ؛در اين بيت سخني از كفن پوشاندن بر زين نيست ».پوشاند

با برآويختن با رستم ) الكوس(الكوس و خواست اين است كه او » بپوشيد«
  .گويي كه روي زين كفن پوشيد يا به بياني ديگر آمادة مرگ شد

 هاي پلنگ بدو اندرون خيمه  بگو كان سراپردة هفت رنگ. 28
1/451/7074  

معناي اصلي  ».زدن كاريست نادرخور(!)  در ميان سراپرده، خيمه« :9زيرنويس
ر محدودة معين بر تيركهاي اي است كه د پارچه/ پرده» سراپرده«و دقيق 

ي سپاهيان درون اين ها كشيدند و خيمه ميدي كه بر زمين كوبيده شده بود، متعد
 نوريان: كن در اين باره(گرفت  ميقرار  اي پرده/ اي حصار پارچه/ همحوط
 شاهنامهاز اين روي خيمه زدن در ميان سراپرده در بيت ). 287ـ281: 1385

  .كامالً درست و مطابق با آيينهاي لشكرآراييِ گذشته است
دمان بادپايان و گردان دژم   ز نيرو عمود اندر آورد خم. 29

1/460/7233  
گرز  ةافزاينده را چندان آگاهي از ابزارهاي رزم نبوده است كه دست« :4زيرنويس

دارد كه  ميچوبين خم برنپرداختند و دستة  مي تر بودن از چوب را براي سبك
دهد كه دستة گرزهاي  مينشان  ها ي موجود در موزهها نمونه اام» .شكند مي

 تا ادوار متأخر از فلز) پيش از ميالد(هن كاز روزگار بسيار گاوسر و معمولي را 
: 1369 ؛ هارپر140: 1387 رابي: كن(ساختند  مينيز ) آهن و مفرغ(

  .شود مي است كه خمو در بيت مورد بحث دستة آهنين گرز  )388ـ382
 كه بر چهر تو فرّ چهر پريست  نگويي مرا تا نژاد تو چيست؟. 30

2/28/7856  
پيدا است نژاد سياوخش از كاووس است و آنگاه فرّ ويژة چهـر  ... « :2زيرنويس

نخست اينكه مراد سودابه نژاد  ».شناختند مين “فرّ”... نيست و ايرانيان براي پري
مادري سياوش است كه پوشيده و مبهم است و اين بنابر حدس نگارنده احتمـاالً  
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كـه شـايد در اصـل پـري در مفهـوم      طيري مـادر وي  اناظر است بر سرشت اس

بـوده اسـت كـه     ،باروري و زايندگيايزدان  زرتشتي اين موجودات يعني زن پيش
ن حماسي به صورت دختري هاي اسطوره در ساخت داستادگرگوني ر اثرسپس د
ـ براي تفصـيل،  (نام و رازآلود درآمده است  ا بيزيبارو ام : ب1388 آيـدنلو : كن

» پري«است و » زيبايي و رخشانيِ صورت«به معناي » فرّ چهر«ثانياً ). 87ـ63
در ادب ايرانيـان،  آن در باورهـاي پـيش از زرتشـت     نيز به دليل ماهيت ايـزدي 

 سـركاراتي : كن(به صورت مشبه به يا استعارة زيباروي به كار رفته ات كر فارسي به
  .دانسته شده است) زيبايي و شكوه(= و داراي فرّ ) 2: ب1378

 نبينـــد همـــي لشـــكر شـــهريار  همان ديدبان بـر سـر كوهسـار. 31
2/146/1017  

كه بر سر كوهسار برف سپيد ... چشم بر سر كوهسار نيست: يك« :5زيرنويس
در : يك» چه را خواهد گرفتن؟ “شهريارلشكر ”با نام بردن از : دو. شايد گفتن

گويد چشمش  ميبلكه فردوسي  ؛نيست» چشم بر سر كوهسار«از بيت سخني 
كه اصوالً  ــ تواند انبوه سپاه را بر باالي كوه ميي نسو شده است و ديگر حت كم

ضعف بينايي (ه به معناي بيت با توج: دو. ببيند ــ باشدقابل ديد و تشخيص بايد 
  .وجود ندارد» لشكر شهريار«به گرفتن جايي با اي  در آن اشاره ،)فردوسي

 ندانم كه با من كند كارزار  گذشته ز رستم به ايران سوار. 32
2/184/10876  

مراد اين  »كه چنين سخن آيد؟ اند كرده ميمگر ايرانيان با يكديگر نبرد « :8زيرنويس
گويد در ايران غير از رستم كسي به  ميبلكه گيو  ،بيت نبرد ايرانيان با يكديگر نيست
  .تواند در برابرش ايستادگي كند ميزور و جنگاوري او وجود ندارد و ن

 بردارشان به رزم اندرون دست  كجا برته بودي نگهدارشان. 33
2/224/11523  

صفت فاعلي از مصدر » بردار دست« ».بردار را گزارش نيست دست« :7زيرنويس
» پيروز، دالور و زورمند«و به معناي » نمايي و چيرگي قدرت: دست بردن«
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در قرآن قدس هم به كار رفته » پيروز و رستگار«اين تركيب به معناي . است
  ).54: 1381 رواقي: كن(است 

 ن از پي پيل پامس شده استزمي  گفتي هوا پرّ كرگس شده است تو. 34
2/294/12687  

گفتار  اگرچه در هيچ) بزرگ پا(= پامس يك آميزة درست است « :8زيرنويس
را خواهد چه  “زمين از پي پيل بزرگ پاي شده”ا فارسي ديگر نيامده است ام

آمده  فرهنگ مدرسة سپهساالرو  لغت فرسكه در چنان» پامس«: يك» گفتن؟
فرهنگ فارسي مدرسة ؛ 123 ، صلغت فرس، اسدي: كن(يعني گرفتار و ملول 

از : اين روي معناي مصراع دوم كامالً معلوم استو از ) 49 ، صسپهساالر
شاهدي كه : دو. زمين به ستوه آمده بود ،آنهاو طبعاً سنگيني  ،فراواني فيالن

اين نمونة استعمالِ ديگرِ اين و  16داده از دقيقي است» پامس«اسدي براي كاربرد 
  .است ــ شاهنامهجز از بيت ــ  واژه در زبان فارسي

 تن كوه را سنگ ماند به مشت  كه گر دو برادر نهد پشت پشت. 35
2/296/12724  

دويم بي گزارش مانده است و  لت. درست است “نهند”دو برادر « :4زيرنويس
ل اينكه او» .پيوند درست نيستدو رج را نيز . از آن كم نشده استچيزي 

ضبط ثانياً . به ضرورت وزن شعر است ،براي فاعل جمع) نهد(كاربرد فعل مفرد 
» خاك«در مصراع دوم » سنگ«به جاي ) ق 614از جمله فلورانس(دو نسخه 

و با اين وجه هم معناي ) 19و زيرنويس 3/85/957: مطلق خالقي :نك(است 
و هم رابطة ) كنند ميكنند و به خاك تبديل  ميكوه را از بن (مصراع روشن است 

است و با اين داليل  شاهنامهاين بيت از سخنان پرماية . ميان دو مصراع استوار
  .توان آن را الحاقي شمرد مين

 بسر بر نهاده ز كاغذ كاله  نبيند مگر دار يا بند و چاه. 36
2/432/15105  

كسيرا كه : دو. بدانزمان هنوز كاغذ در جهان پديدار نشده بود: يك« :7زيرنويس
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: يك» افكنند كاله كاغذين بچه كار آيد؟ مي كشند يا در چاه بزندان ميبر دار 

پديد آمدن كاغذ ربطي به زمان داستان ندارد و كاغذ در كناية مصراع دوم از 
كاغذي بر سر كاله : دوم. فردوسي است كه طبعاً در زمان او شناخته شده بود

اي تحقير و و طبق آن برر رسمي است كه در گذشته متداول بوده نهادن مبتني ب
و بر ساختند  مي ران و دشمنانِ گرفتار شده كالهي از كاغذتنبيه گناهكاران، مقص

كه از برابر گويد هر كس  ميبر اين اساس رستم به ايرانيان . گذاشتند ميسر آنها 
شود يا زنداني خواهد شد و يا اينكه به  ميسپاه خاقان بگريزد، يا به دار كشيده 

. مجازات اين ترس و گريز كاله كاغذي بر سرش خواهند گذاشت تا رسوا شود
 شواهد داستاني و  شاهنامه غير از» كاله كاغذي بر سر كسي نهادن«پادافره

سپاه ) ق 482سرودة ( نامه عليدر منظومة براي نمونه . تاريخيِ ديگر نيز دارد
 17.گذارند ميرنگ  كاله كاغذي سياه) ع(معاويه بر سر سراقه از سرداران امام علي

ه براي استهزاي اپروپيا، نوة هرود، بر سر ستيزان شهر اسكندري گروهي از يهودي
: 1383 فريزر: كن(كنند  مينهند و در برابر او تعظيم  مياي تاج كاغذي  ديوانه
كه باعث شكست  ــ الدوله بنابر گزارشي در دورة قاجار بر سر قوام). 694

گذارند و او را بر االغ  ميكاله كاغذي  ــ ايرانيان از تركمنها در مرو بود
ي ها يكي از افسانهدر . )816ـ1/815: 1385 پرتوي آملي: كن(نشانند  مي

نهند  ميكاله كاغذي  ــ اريگس به جرم باده ــ زندگي حافظ نيز بر سر اين شاعر
ها هم از سر كسي كاله برگرفتن و به جاي در ميان بختياري). 817: همان: كن(

 شاهمرادي: كن(ناي خوارداشت او بوده است به مع آن كاله كاغذي گذاشتن
خواندند يا  ميكه درس ننيز بر سر كودكاني  ها خانهبو در مكت) 518: 1365

  .گذاشتند ميكردند براي تنبيه كاله كاغذي  مي مي نظ بي
 كجات آيد افكندن اكنون هوا  يكي آرزو كن كه تا از هوا. 37

2/478/15952  
 (=هوا )/ آسمان(=هوا (ي بيت ها قافيه ».سخن را پساوا نباشد« :2زيرنويس

ويژگي اين . فاقاً به دليلِ داشتنِ جناس تام، هنرمندانه استدرست و ات) آرزو
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: كن(شود  ميهم ديده  شاهنامهدر ديگر بيتهاي ) جناس تام در قافيه(
نمونة آن اين بيت است كه در چاپ ترين  و معروف) 6000: 1377 ذاكرالحسيني

شاد  ميه/ گالب است گويي به جويش روان: جنيدي نيز اصلي دانسته شده
  .)1/330/5004 :جنيدي(گردد ز بويش روان 

 به خنجر كنم الله بر كوه زرد  روز نبردتو آني كه گويي به. 38
3/37/17934  

بنياد كه اگر با خنجر الله را ببرند برگ سرخش بر روي  سخن بي« :1زيرنويس
اي به بريدن الله و  در اينجا اشاره ».كند ريزد و آنرا سرخ رنگ مي زمين مي
 ــ به گفتة خويش ــ بلكه مراد اين است كه پهلوان ؛برگهاي آن نيستريختن گل

ي رنگ سرخ الله را حت) شا خنجرگزاري(و دالوري خود در نبرد  از سهمناكي
كه تصوير ) كنايه از ترسيدن و رنگ باختن و زردروي شدنِ الله(كند  مينيز زرد 

  .زيبايي براي وصف قدرت و صولت است
 ز پيگارشان دل شده ناشكيب  همه شب به خواب اندر آسيبِ شيب. 39

3/45/18119  
بايستي خواب  ميديدند  ميشيب، تازيانه است و اگر آنان خواب « :9زيرنويس

قرائت درست تركيب،  ».شمشير و گرز و ژوبين ببينند نه خواب آسيب تازيانه
م به معناي نگراني و و روي ه) بدون كسره ميان دو كلمه(» شيب آسيب«

بلكه به  ،ندارد» زيانهتا: شيب«ربطي به ) شيب(بخش دوم آن . اضطراب است
يز به صورت فعلي هم در است كه به تنهايي و ن» آشفتگي و پريشاني«معناي 

: كندر اين باره، (زبان پهلوي به اين معني به كار رفته و هم در شعر فارسي 
  ).55ـ52: الف1388 خطيبي

 فرستاده آمد بسان پري  چو آن پاسخ نامه گشت اسپري. 40
3/77/18707  

است كه همين يكبار در زبان فارسي  ها از آن واژه “اسپري”: يك« :8زيرنويس
: يك ».پري خواندن درست نيستپري زن باشد و پهلوان را : دو. آمده است
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در زبان فارسي فقط در اين بيت آمده است درست نيست و اگر » اسپري«اينكه 

 شاهنامهدهخدا مراجعه شود غير از چند بيت ديگر  نامةلغتبه ذيل اين واژه در 
براي كاربرد آن  البالغه ترجمانخسرو، نظامي، انوري و شواهدي از اسدي، ناصر

در مصراع دوم مشبه به چستي و چابكي است و  پري: دو. مالحظه خواهد شد
مشبه به » پري«در ادب فارسي . ربطي به جنس اين موجود اساطيري ندارد

و  نامه گرشاسپنيز بر همين اساس در » پوي پري«و تندي است و تركيبِ  شتاب
   19.براي توصيف بادپايي اسب و گور به كار رفته است هماي و همايون

 كه باشند پر خشم روز شكار  زهارسواران چو شيران هخته. 41
3/176/20523  

» زهار هخته«در تركيب » .زهار را كسي نديده است شير هخته« :12زيرنويس
در معني بخش بيروني زهدان و موضع » زهار«به معناي بركشيده و بلند و » هخته«

اسب، گرگ، (حيواني » زهار هخته«است و ) مجازاً كلّ شكم(آلت تناسلي تا شكم 
تر  ظاهراً اين گونه جانوران چاالك. اي باشد شكم باالكشيدهاست كه داراي ...) شير و

  ).152ـ135: ب1388 خطيبي: كناهي بيشتر، براي آگ(و تيزتازند 
 به زيرش پي شير و آنِ گراز  نديد از برش جاي پرواز باز. 42

3/267/22108  
نهد كه جـاي آن   ميمگر باز پس از پرواز از خود نشان در آسمان « :4زيرنويس

بـراي  (است » نشيمن و آشيانة مرغ«در اينجا به معناي » پرواز« »را توان ديدن؟
منظـور   و» پريدن در آسـمان «نه ) 164ـ152: 1357 دبيرسياقي: كناين معني، 

  .مصراع اين است كه در باالي كوه نشاني از آشيانة باز نديد
 پر از درد گريان برآمد ز آب  چو بشنيد آوازش افراسياب. 43

3/274/22206  
ه كسي را يكشباروز زير چگونه در انديشة افزاينده گنجيده است ك« :2زيرنويس

چند سد سال  شاهنامهچگونه خوانندگان ! آنكه خفه شود؟ ارد بيآب نگاه بد
/ شت كه ويژگيه دابايد توج »كنند؟ ميخوانند و باور  مياست كه اين داستان را 
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است كه غير از  هندواروپاييي داستاني ظاهراً ها مايهتوان دوزيستي از بن
. تتهاي اهريمني و نيز اهورايي ديگر هم نسبت داده شده اسافراسياب به شخصي

 ور هندي مردي جادوست كه به سحر و فسونجمه نامه داراببراي نمونه در 
» و اگر يك شباروز در زير آب بودي او را دم نگرفتي... در آب درآمدي«
دوريودانا پس از شكست  مهابهاراتادر ). 206 ، ص2، ج نامه داراب، طرسوسي(

سپاهيانش به ياري طلسمي كه از اهريمنان گرفته بود همچون افراسياب در 
بيوولف به بن ). 241: 1373 ايونس: كن(شود  مياي پنهان  ژرفاي درياچه

: 1379 روزنبرگ: كن(كشد  مي رود و مادر گرندل ديو را در آنجا ميباتالق 
برد و  ميو در داستانهاي ولزي نيز گوين باك هم در خشكي به سر ) 536ـ535

  ).206: 1385 لبِكَم: كن(ماند  ميهم در زير دريا زنده 
 بياراي گفتا به دانش زمين  گروگر فرستادم از بهر دين. 44

3/381/24011  
را گويد گرو را ) وديعه (=گروگر را درنيافتم كه چيست؟ اگر گرو « :7زيرنويس

كهن ي ها و از واژه» يزدان«به معناي » گروگر« ».دهند نه گروگر را ميبكسي 
، شعر عنصري، ناصر خسرو و مسعود سعد نامه گرشاسپفارسي است كه در 

   20).هذيل ماد: 1377 دهخدا: كن(ي كاربرد دارد ها نمونه
همة «چون  ؛شده استنديار الحاقي دانسته سراسر داستان هفت خان اسف. 45

داستان برداشتي از هفتخوان رستم است با رويدادهاي شگفت روي در روي كه 
نخست اينكه  .)433، ص3ج(» نمايد ميهر يك از آنها ديگري را دروغ 

قان هيچ يك از دو داستان هفت خان رستم و اسفنديار برخالف نظر بعضي محق
بلكه هر دو روايت اصيل و نمود داستانيِ يك  ؛تقليدي از آن ديگري نيست

ق آن پهلوان براي رسيدن به مضمون حماسيِ هندواروپايي است كه مطاب
مايه  اين بن. نهد ميچندين دشواري يا خطر را پسِ پشت  ،مقصودي معين

كه در آنها گزارشهاي داستانيِ ديگري نيز در روايات ايراني و غيرايراني دارد 
براي (د و متفاوت است و خطرخيزِ پيشِ روي پهلوان متعد وارشمار مراحل دش
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خان  داستان هفتنكتة ديگر اينكه ). 10ـ1: ج1388 آيدنلو: كنتوضيح بيشتر، 

شاهنامة ، ثعالبي: كن(هم آمده است  ثعالبي غرراسفنديار با تفصيل نسبي در 
 شاهنامةروايت در دهد كه صورت منثورِ  ميو اين نشان ) 202ـ184 ، صكهن

از اين مأخذ مشترك و فردوسي و ثعالبي هر دو آن را  ابومنصوري بوده است
روزگار فردوسي و (دربارة اصالت و شهرت اين داستان در گذشته  .اند گرفته

نخواستم «كه  21، توضيح ثعالبي در آغاز گزارش خويش كافي است)پيش از آن
اي بلند دارد و بر سر زبانهاست و مردم آن را  كتابم از داستاني تهي باشد كه آوازه

پسندند و بسا كه صورتهاي آن  ميدارند و پادشاهان شگفتيهاي آن را  ميخوش 
  ).184 ، صهمان(» كنند ميرا در كتابها و كاخها نگارنگري 

بران ماه كرسي ز مشك سياه   چو سروي بدي بر سرش گرد ماه. 46
4/183/33286  

مانند  “كرسي”تاكنون ديده نشده است كه گيسوي كسي را به « :3زيرنويس
به معناي » كُرس«نيامده بلكه » صندلي: كرسي«در مصراع دوم واژة  ».كنند

شرفنامة ، ؛ قوام فاروقي78 ، صفرهنگ، قواس: كن(است » موي پيچيده«
و معناي مصراع  )ي+كُرس(نكره به آن افزوده شده » ي«كه ) 844 ، صمنيري
  .مانندي وجود داشت ست كه بر پيشانيِ چهرة چون ماه او، مويِ سياه مشكاين ا
 چو هستي بود خويش و پيوند را  دبيري بياموز فرزند را. 47

4/518/39306  
اگر : عناي مصراع دوم اين استم» .لت دويم را گزارش نيست« :13زيرنويس

  .هم دبيري بياموزن و توانايي مالي داشته باشي به خويشان و نزديكان امكا
 كه هزمان ببوسد فلك دامنش  منششده است از نوازش چنان بر. 48

4/524/39424  
به اينكه در عصر ه با توج» .منش را با دامنَش پساوا نيست« :5 زيرنويس

در محلّ قافيه به احتمال فراوان كسره ) ش(فردوسي حركت حرف پيش از ضمير 
قافية ) 1219ـ1209: 1387 حميديان: كندر اين باره، (شد  ميخوانده ) ِ ش- (
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  .خواند و با اين قرائت قافيه درست است» دامنش«را بايد  مصراع دوم
 چنو رايزن كس ندارد به وير  سيوم كش كليله است و دمنه وزير. 49

5/241/44265  
و آن نام دفتري است كه  اند كليله و دمنه وزير بهرام نبوده: يك« :12زيرنويس

(= وير در لت دويم، ياد : دو. برزوي از زبان هندي بپهلوي باز گردانده بود
و افزاينده با افزودن لت دويم بر گمان ناراست خويش پاي ... است) حافظه

بيت اين نيست كه كليله و منظور  ».بوده باشد كليله و دمنهفشارد كه آن وزير  مي
كه در  ــ 22ه به چهار بيت پيشچوبين هستند بلكه با توج دمنه وزيران بهرام

گويد بهرام از متن و  ميخسرو پرويز  ــ جنيدي هم اصلي استويرايش 
گيرد و هيچ كس چنان  ميهمچون وزيري بهره  كليله و دمنهي كتاب ها آموزه

ين در سياست قديم و مخصوصاً اخواني  انگيز بودنِ كليله بيم. رايزني به ياد ندارد
شود كه  ميتر  روشن اخبارالطوالاز تصريح  شاهنامهاشارة خسرو پرويز در 

ترسيدم  ميي خود بندويه و بسطام گفت هرگز از بهرام آن قدر نهاخسرو به دايي«
واند و آن كتاب خ ميرا  كليله و دمنهكه اكنون زيرا خبردار شدم كه همواره كتاب 

سازد كه در  ميي فراتر از انديشه او و دورانديشي بسيار فراهم ا براي مرد انديشه
  ).115 ، صاخبارالطوال، دينوري(» آن آداب و زيركي بسيار نهفته است

 نژادش ز ترخان و بيژن به نام  يكي پهلوان بود گسترده كام. 50
5/499/49441  

خواستند  آن كسان بوده است كه هرگاه مي  ترخان پاژنام« :1زيرنويس
جلو آنان را دار و ساالر بار نميتوانستند  توانستند به پيشگاه شاه برسند و پرده مي

 ».پس نژاد از ترخان داشتن را با پهلواني و مرزباني پيوند نبود... بگيرند
، در دورة ساسانيان است عالوه بر معنايي كه ويراستار گرامي نوشته» طرخان«

و در اين بيت  )359: 1384 سن كريستن: كن( لقب فرمانرواي سمرقند بوده است
  .پهلواني به نام بيژن كه از نژاد طرخان، مهتر سمرقند، بود: به همين معناست
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  ويرايش ضبط بيتهاي اصلي

ضبط برخي بيتها كه ويراستار ارجمند آنها را اصلي و  شاهنامهدر اين چاپ 
با توجه به يازمند بحث و بررسي است و ، ناست دانستهسرودة فردوسي 

تواند صورت درست و نزديك به اصل  مينشاهنامه نويسها و اصول تصحيح دست
  :شود ميدر اين بخش چند نمونه از اين ضبطها آورده . باشد

 سه پاس آن را نگهبان جان است و     نخست آفرينش خرد را شناس. 1
1/15/27 

كه هم ) 5زيرنويس/ 1/5مطلق  خالقي :نك(فقط ضبط يك نسخه است » آن را«
تر است  نسبتاً ساده) 1/5/26مطلق  خالقي :نك(» آنِ سه پاس«در برابر صورت 

  .لي نداردمعناي محص 23ه به بيت بعدو هم با توج
 پراكندن تخم و كشت و درود  مردم بر اين بر، فزودچو آگاه. 2

1/45/300  
و  1/30/12 :نك(مطلق نيست  بدلهاي چاپ خالقي كه در نسخه» چو آگاه«با ضبط 
  .است» چراگاه مردم«وجه درست . مفهوم بيت روشن نيست) زيرنويس

 شده رام با او فريدون به مهر  بسر بر همي گشت گردان سپهر. 3
1/77/680  

انسان در برابر سپهر آن چنان اختيار و توانايي ندارد كه با آن رام يا ناآرام باشد 
بر اين اساس . شود و گاه سركش ميو اين چرخ گردان است كه گاه با آدمي رام 

  .تر است دقيق» شده رام با آفريدون به مهر«ضبط مصراع دوم به صورت 
 نداني هميجز اين نيز نامش  خواني»كوس«كز جهانكجا . 4

 1/106/1125  
، وجود شاهنامهه به اينكه يكي از معيارهاي ويراستار گرامي در ويرايش با توج

شود  ميپيشنهاد  ،رابطه ميان سخن فردوسي با متون و مسائل ايران باستان است
جيحوني  مصطفيبه تصحيح قياسي  دربارة ضبط نام مذكور در مصراع نخست

و آمدن  اوستابا فريدون در » گوشهورِنة چهار«ارتباط ه به استناد ه كنند كتوج
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ور چهار «به  شاهنامهآن را در  بندهشدر » ورِ چهار گوش«اين نام به صورت 
  ضبط كرده» خواني همي كجا ور چهار گوش«تصحيح و مصراع را » گوش
هي است نويسها صورت مقبول و درخور توجكه در بين وجوه آشفتة دست است،

  ).122ـ121/ كتاب صفر ،فردوسي: كنبراي آگاهي بيشتر، (
 كه جان دارد و جان شيرين خوش است  كش استميازار موري كه دانه. 5

 1/129/1586  
نويس وف مطابق نسخة فلورانس و چند دستضبط دشوارتر و اصليِ اين بيت معر

نيز جان دارد و كه او / كش است مكش موركي را كه روزي«: ديگر چنين است
: كنو نيز،  44 و 43و زيرنويس 1/120/501: مطلق خالقي(» جان خوش است

شمس  فرايدالسلوكبيت در مصراع دوم ). 174ـ171: 1372 مطلق خالقي
نيز به همين صورت است و آنچه در ويرايش جنيدي ) ق 609 تأليف(سجاسي 

اي  تر شده وجه سادهالمثل متداول است،  آمده و در ميان عموم هم به شكل ضرب
: 1381 مطلق خالقي: كندر اين باره، (تضمين كرده  بوستاناست كه سعدي در 

  .و ظاهراً در زمان يا مكان زندگي او به اين صورت رايج بوده است) 299ـ298
 كه رنگ اندر آمد به خرّم بهار  بسي برنيامد بر اين روزگار. 6

1/321/4889  
كه با زاد سرو اندر «نسخة معتبر از جمله فلورانس ضبط مصراع دوم در چند 

كه دشوارتر ) 4و3و زيرنويس 1/265/1432: مطلق خالقي :نك(است » آمد نهار
  .و طبعاً برتر است

 بر آن كرده سد گونه رنگ و نگار  از ننگ و آربنوشتيكي نامه. 7
1/321/4889  

» ارتنگ ماني/ ب ارژنگبه آراستگيِ كتا: وار ارتنگ«محرّف » از ننگ و عار«
و غير از  )18 زيرنويس/ 1/352: مطلق يخالق :نك(نويس است در چند دست
رنگ و سد گونه «ي ديگر از ها تحريف يا تصحيف شده در نسخهصورتهاي 

  .شود ميدر مصراع دوم هم تأييد » نگار
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 اللة سروبنگشاده ست بر   بدانست رستم كه بيژن سخن. 8

2/537/17112  
است كه در اينجا معناي روشني ندارد ) ق 675(ضبط واحد نسخة لندن » الله«

زيرا  ،نمايد ميپذيرفتني ن اند معني كرده» اللة گوش«و اينكه در زيرنويس آن را 
در » سيم رخ سروبن« وجه برتر. و شعر كهن فارسي كاربرد ندارد شاهنامهدر 

) 25زيرنويس/3/377: مطلق خالقي :نك(دستنويس فلورانس و دو نسخة ديگر 
  .است

 كه برخواند از گفتة باستان  نيدم يكي داستانشموبدز . 9
3/485/26283  

 /5/293 :مطلـق  خـالقي  :نـك (را كه در يازده نسخه آمـده اسـت   » بلبل«ضبط 
اسـتدالل ايـن انتخـاب هـم در     . انـد  را برگزيده» موبد«فرو نهاده و ) 2زيرنويس

پيدا است كـه افزاينـدگان سـخن بلبـل پيشـين را      چنين «زيرنويس چنين است 
بي آنكه هيچ نشان  اند و گروهي نيز بلبل را همان گوسان دانسته اند آورده دوباره

نويسـها بـر   فاق غالـب دست ات افزون بر ».اشندباستاني براي اين همانندي آورده ب
بيـت   در ايـن » بلبل«ل اينكه اگر او: ه كردبه دو نكته هم بايد توج» بلبل«ط ضب

به ويژه به دليل حضور او در  ــ نقل داستان از زبان او ،همان پرندة معروف باشد
بـاز  ) ردن سخن از زبان بلبلبازآو(غريب نيست و اين موضوع  ــ مة داستانمقد

        :ترين شواهد آن دو بيت زير است شده شود كه شناخته ميتهاي ادبي ديده در سن
 بايد خورد كند كه مي  فرياد همي  بلبل به زبان پهلوي با گل زرد

  منسوب به خيام   
خواند دوش درس مقامات معنوي مي  بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي

  حافظ   
 راوي داستان باشد كـه از راه منبـع   »بلبل«مطلق كه شايد  ثانياً اين حدسِ خالقي

 و 28: ب1372 مطلق خالقي: كن(راه يافته منثورِ اين روايت در سخن فردوسي 
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بـا لقـب   گزاران و شـاعراني  گواه و قرينه نيست و وجـود داسـتان   چندان بي) 45
توان اين  مي ها »بلبل«از جملة اين . كند مياين گمان را تا حدودي تأييد » بلبل«

خواني ازبكي به نام ارگاش جومن بلبـل كـه شـغل     حماسه .1: موارد را برشمرد
 .2. لقـب گرفتـه بـوده اسـت    » بلبـل «ده و پـدرش  خواني بو نياكاني آنها حماسه

نقاالن و شاعراني . 3،  اشرف بلبل در هندوستانالدين و مال شاعراني مانند شمس
گويان تـرك و ازبـك و   داسـتان . 4، بلبل در پاكسـتان ب به آقا بلبل و خليفه ملق

خـواني بـه نـام     شـاهنامه . 5 .)146ـ145: 1389 قايمي: كن(صرب با اين لقب 
لقب احتماالً . 6 ،)56: 1384 نحوي: كن(الدين اصفهاني با لقب بلبل  فغان موالنا

   24.شاهنامهيا صفت بلبل براي رامشگر بزم كيخسرو در بيتي از 

 اندوه را بشكريمجام به مي،   خوريمها ميو بسيار شد گفتهچ. 10
3/517/26963  

 :مطلق خالقي :نك( اند آورده» جان«نويس ضبط دو نسخه است و نه دست» جام«
كه با مفهوم سخن تناسب بيشتري دارد و تصـوير زيبـايي   ) 8 زيرنويس/5/349

  .را» جام«شكرند نه  مياندوه را » جانِ«است چون با مي 
  چنين برخروشند چون زخم كوس     پر فسوسبترسد چنين هر كس از . 11

4/171/33103 
و  “بيم كوس” ها همة نمونه« :خوانيم ميدر زيرنويس » پر فسوس«بارة  در
» بيم لوس« )ق 741(نويس قاهره دست ضبط ».ندارد كه پساوا “زخم كوس”

كه واژة كهن و » لوس«و ) 7 و زيرنويس 6/129/12: مطلق خالقي :نك(است 
با اين وجه هم قافية . است» ضربه خوردن«صورت دشوارتري است به معناي 

مردمان هنگام گذشتن از رود به دليلِ : بيت درست خواهد بود و هم معناي آن
: كن(آورند  مين و آسيب ديدن مانند طبل خروش برترس از ضربه خورد

  ).3/86: 2009 مطلق خالقي
بركشيد يكي آبكش را به بر   در كشيدغمين گشت و پيراهنش. 12

4/263/33646  
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چنـين آمـده اسـت كـه نادرسـت       هـا  در همة نمونـه « :است در زيرنويس نوشته

ي بيت در ها ضبط درست قافيه ».تواند كشيدن مينمايد زيرا كه آبكش را ببر ن مي
  مـي غ: چنين است ــ كه مستند بر چند نسخه نيز هست ــ مطلق تصحيح خالقي

: مطلـق  خـالقي ( دركشـيد يكـي آبكـش را بـه بـر     /  بركشيدگشت و پيراهنش 
و ) بركشيد(درآورد و منظور اين است كه لنبك پيراهن خويش را ) 6/427/153

  ).دركشيد(بر تن آبكش ديگري پوشاند 
 كه از مرز بيرون شود فرّهي  رهينبايد ز بن كشت گاو. 13

4/351/36350  
 /6/556: مطلق خالقي :نك(» بارور و زاينده: زهي«ر نسخه اضبط چه
  .و برتر است) 2زيرنويس

 مروبهانه كزين پرسش اندر  به مادر چنين گفت پرمايه گو. 14
5/67/40709  

 :مطلق خالقي :نك(دارند » ميانه«نويس فقط ضبط يك نسخه است و يازده دست» بهانه«
گو به مادر گفت در پاسخ اين پرسش : كه بايد به متن برده شود) 3زيرنويس /7/325

  .را رعايت نمايي) گو و طلخند(روي كني و جانب هر دوي ما  سعي مكن كه ميانه
  

  بيتهاي اصليتوضيح 
بارة لغات، تركيبات و معانيِ  گاه در زيرنويس صفحات در ويراستار محترم

كه در باب مواردي  است بعضي بيتهاي اصلي ويرايش خويش توضيحاتي نوشته
  :شود مياز آنها پيشنهادهايي طرح 

 از آن درد گردد پر از كينه سرش  برآيد به دست تو هوش پدرش. 1
1/76/667  

   25.معناي دقيق و درست هوش، جان استدر اين بيت . »مرگ: هوش«
 ترا ريش و سر گشت چون خنگ بيد  گر آهوست بر مرد موي سپيد. 2

1/172/2278  
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و  به معناي اسب سپيد است خنگ. »اي اسپ سپيدرنگ گونه: خنگ بيد«
 رنگ كه شواهدي ديگري نيز در ادب فارسييعني نوعي خار سفيد» خنگ بيد«

  ).مادهذيل : 1377 دهخدا: كن(دارد 
 چكان خون و وشّي شده آب رود  ز پروازش آورد گردان فرود. 3

1/187/2540  
بگمـان  ... نمايد ميآمده است كه درست ن “وشّي” ها در همة نمونه« :است  نوشته

كـامالً درسـت و   » سرخ و رنگـين «به معناي  وشي ».درست است» رنگين«من 
. اسـت  »شـده ين شـدن آب رود از خـون پرنـدة شكار   رنگ/ سرخ«مراد مصراع 

سـت در مقايسـه بـا    ها كه ضبط نسـخه » وشي«همچنين به لحاظ قواعد تصحيح 
وجه  ــ نويسها نيز نيامدهه در دستــ كه البت يراستار گراميپيشنهادي و» رنگينِ«

 هـيچ كاتـب يـا    ،بـود » رنگـين «دشوارتر است و اگر سـرودة اصـلي فردوسـي    
  .كرد ميتبديل ن» وشي«آن را به  اي هخوانند

 كه از يك فزوني نيامد پديد  جهان را فزايش ز جفت آفريد. 4
1/197/2718  

سپندمينو يا نيروي افزاينده كه در برابر انگرمينو « :خوانيم ميدر توضيح بيت 
كند و جنبش جهان از كوشش اين دو نيرو  مينيروي كاهنده كار ) اهريمن(

شمار جانداران در جهان و افزوده شدن بر » فزايش جهان«منظور از  ».است
ازدواج و جفت شدن گونة مذكر و » جفت«استمرار حيات بر آن و خواست از 

با ازدواج و جفت : اشاره دارد» ازدواج«ث موجودات است و مفهوم بيت به نؤم
ي بر آن شود و زندگان ميشدن موجودات است كه بر تعداد ساكنان جهان افزوده 

تواند بر شمار  ميد و تنها ماندن نهرگز يك جاندار با تجر. يابد ميادامه 
  .موجودات بيفزايد

بگويي مرا تا زهي گر كمان؟   دل روشنم بر تو شد بدگمان. 5
1/205/2862  

آيي؟ يا ديگري ترا  مينيرويت از خود تست يا از آن ديگري؟ خود بنزد رودابه «
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است و  »كژي«نشان » كمان«و » راستي«نماد » زه« »!فرستد ميبنزد وي 

رفتار تو آشكار كن كه آمد و شد و ) اي زن(گويد  ميسيندخت در مصراع دوم 
  كاري است يا فريب و نيرنگ؟ت و درستاز روي حسن ني

سناندار، نيزه بدندان گرفت   تهمتن فرو ماند اندر شگفت. 6
1/379/5800  

چون رستم با نيزه بر  ».نيزه را بدندان گرفتگفتي سرنيز از شسناندار رستم «
از اين  ؛نيزه در دست خود اوست نه سناندارش ،كمربند شاه مازندران زده است

خواند و فاعل را / دانست» نيزه«را بايد صفت » سناندار«روي در مصراع دوم 
  .دندان گرفتخويش را به ) تيز نوك(= رستم از شگفتي نيزة سناندار . گرفت» تهمتن«
 مر آن را جز از چاره درمان نديد  بدانست كĤويخت گردآفريد. 7

1/434/6775  
در بيت سخني از  ».سهراب دل به گيسوي او آويخته استگردآفريد دانست كه «
» شد) گرفتار(آويخته «در اينجا فعل الزم به معناي » آويخت«نيست و » گيسو«

) در دست سهراب(گردآفريد دانست كه ): 69: 1369 ناتل خانلري: كن(است 
   .گرفتار شده است

دو الله ز خوشاب شد بر دو نيم   همي اشگ باريد بر كوه سيم. 8
2/125/9737  

ــراع دوم  ــيح مص ــون    « :توض ــدانهاي چ ــا دن ــه را ب ــرگ الل ــون ب ــبِ چ دو ل
ـ فارسـي  و شـعر   شـاهنامه در  ».مرواريد پر خوشـاب پـاره كـرد    در حـدود   ــ

در . بـه كـار نرفتـه اسـت    » لـب «بـه اسـتعاره از   » اللـه « ــ نگارندههاي آگاهي
» خوشــاب«ســرخ فـريگيس و   يهـا  گونـه  اســتعاره از» اللـه «ايـن بيـت نيــز   

جــاري شــدن و : قطــرات اشــك اوســت و معنــاي مصــراع دوم چنــين اســت 
ماننـد او را بـه دو نـيم     دو گونـة سـرخ و اللـه   امتداد قطـرات اشـك فـريگيس    

صـورت را بـه دو نصـف    اشك زيـرِ چشـمان انگـار كـه هـر بخـش        خط(كرد 
  ).تقسيم كرده است
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 كه نخچير بيند به بالين خويش  پلنگ آن زمان پيچد از كين خويش. 9
2/470/15810  

چنين » .برد ميپلنگ بجانور زيردست خويش يورش ن« :توضيح زيرنويس
نخچير را بگيرد پلنگ نتواند  آيد و منظور اين است كه اگر مياي از بيت بر ن نكته

مراد . پيچيد مياو باشد از خشم بر خود در كنار كنام پروا  و صيد آسوده و بي
ر كششتن لبراي گرفتن و ك) پلنگان(ان ايران رستم از اين تمثيل برانگيختن سپاهي

  .است) نخچيران(توران 
پي مرد بيراه بر دژ نبود   بدان خرّمي روز هرگز نبود. 10

3/517/26958  
در اين بيت  ».پاي اسفنديار هنوز بدژ گنبدان نرسيده بود« :معناي مصراع دوم

دژ نيست و منظور رستم آباداني و  به زنداني شدن اسفنديار در گنبذاناي  اشاره
ي خود اوست كه دشمنان گمراه بر دژهاي ايران پهلوان اقتدار ايران در عصر جهان

شايد در پسِ مصراع دوم . راه نداشتند) سرزمين ايرانايد دژ استعاره از مرز ش(
باشد كه در زمان  ميي گشتاسپ و پهلواني اسفنديار هتعريضي به دورة فرمانروا

  .آنها به نظر تهمتن پي مردمان بي راه بر دژ باز شده است
  

  قرائتها و امالهاي ابيات اصلي
برانگيز  ويرايش بحثالهاي كلمات و ابيات در اين ها و امگذاري بعضي حركت

  :از جمله. است
مگر زلفشان ديده رنج شكنج   با گنجِ ناديده رنجابا تاج و. 1

1/114/1296  
دخترانش را بـا  ) سروِ يمن(: يعني. رنج ابا تاج و با گنج، ناديده: قرائت پيشنهادي

تاج و گنج روانه كرد، دختراني كه در زندگاني خويش هيچ رنجي نديده بودند و 
اشـاره بـه   (را متحمـل شـده بـود    ) و تـاب جعـد  (فقظ زلف آنهـا رنـج شـكنج    

  ).پروردگي دخترانناز
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 خداي بيامد به نزديك توران  پايبگزاردهيون فرستاده. 2

1/120/1387  
  .است» پاي گذاشتن«پاي؛ زيرا مصدر فعل  دبگذار: پيشنهاديامالي 

 رويبركاشت زمين را ببوسيد و   فرستاده بشنيد گفتار اوي. 3
1/124/1480  

چه  ــ است» برگشت«دي كه صورت متع ــ» برگاشت«به جاي » بركاشت«
  معنايي دارد؟

 گلنارگون كرد روي وبرافرُخت   وگويچو بشنيد رودابه آن گفت. 4
1/183/2485  

را اگر باين آوا كه در تهران بر زبان  “برافروخت”« :در زيرنويس آمده است
بايد آنرا بĤواي خراسانيش  ميهم ميريزد آهنگ سخن درميرود بخوانندش 

و شعر كهن فارسي  شاهنامههاي وزنيِ يكي از ويژگي ».دن چنان كه نوشتمخوان
يع بيت، خواندن و تقط اين است كه اگر هجاي بلند به دو صامت بينجامد هنگام

از اين روي ) 58ـ57: 1369 مطلق خالقي: كندر اين باره، (افتد  ميصامت دوم 
را بايد با همين امال نوشت ولي هنگام قرائت و تقطيع عروضي » برافروخت«

  .گلنارگون كرد رويبرافروخ و : خواند» برافروخ«بيت 
 به ياد سپهبد گشادند لب        كردند شبكوتاهبگماز به. 5

1/214/3046  
آمده است و معلوم نيست كه » ب«با فتحه و كسرة » بگماز«ظ در فرهنگها تلف

  اي است؟ مضموم خواندن آن مستند بر چه مأخذ يا قرينه
 فرّ و بخت جوانيكي شاه با   به ما، فرّخاننشان داد موبد. 6

1/308/4673  
چنان كه نگارنده در جاي ديگر پيشنهاد كرده . به مافرّخان: قرائت پيشنهادي

است » فرّخان ماه«شدة  در اين بيت نام مكان و كوتاه» مافرّخان«احتماالً  است
ق به ناحية خير بوده س و متعلرروستاهاي پيرامون بلوك اصطهبانات فا كه از
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را در ناحية مافرّخان به  گويد موبد، شاه با فرّ و بختي مياست و زال به بزرگان 
اين نام يك بار ). 86ـ82: 1389 آيدنلو: كنبراي آگاهي بيشتر، (في كرد ما معر

   26.به كار رفته است شاهنامه ديگر نيز در
ميان يالن سرفرازي كند؟   به مي در همي تيغ بازي كند؟. 7

2/387/14282  
شود هر دو مصراع به صورت  ميبيت نيست و پيشنهاد  نيازي به پرسشي خواندن
گساري و مستي الف دليري و  ميرهام در هنگام : جملة خبري خوانده شود

  .زند ميپرخاشخري 
  

  اصلي پنداشتن بيتهاي الحاقي
 شاهنامهنكتة جالب اين است كه در ويرايش مورد بررسي كه غالب بيتهاي اصلي 

ن الحاقي مطلق و همكارانشا برافزوده دانسته شده، گاهي ابياتي كه در تصحيح خالقي
في و در ي فردوسي معرها سرودهبه عنوان  ،نويسها آمدهاست و در معدودي از دست

  :براي نمونه. تر و بزرگ چاپ شده است متن با حروف سياه
 دل شود تنگكه خواهد كه موري   دلسياه اندرون باشد و سنگ. 1

1/129/1587  
است كه چون پس از  بوستاناين بيت از فردوسي نيست و سرودة سعدي در 

بعضي  ،آمده» ...كش است مكش موركي را كه روزي«شدة معروف  بيت تضمين
 اند نويسها افزودها هم از فردوسي پنداشته و در دستآن ر شاهنامهكاتبان نسخ 

    ).172: 1372 مطلق خالقي: كن(
 پراكنده گشتند ايران به دشت  ز گردون بسي سنگ باريد و خشت. 2

1/340/5171  
 :نك(مربوط نيامده است  مطلق در محل خالقيبدلهاي چاپ  اين بيت در نسخه

يي ها و دانسته نيست كه چرا و بر پاية چه نسخه) زيرنويسها/2/15: مطلق خالقي
  .بيتي اصلي انگاشته شده است
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نشاني برخي ديگر از اين گونه ابيات الحاقيِ اصلي دانسته شده در ويرايش 

؛ 1/163/2171؛ 1/159/2149؛ 1/113/1274؛ 1/106/1115: شود ميجنيدي آورده 
؛ 3391ـ1/231/3387؛ 1/228/3331؛ 1/196/2701؛ 1/188/2557؛ /1/165/2206
؛ 1/373/5716؛ 1/349/5276؛ 1/320/4867؛ 3573ـ242/3566 و 1/241
  ....و 1/427/6649؛ 6639ـ 1/427/6638؛ 1/403/6217

  
  ابيات فوت شده
جنيدي حذف  مطلق و همكارانشان بيتهايي هست كه در چاپ در تصحيح خالقي

    :مثالً. نيز نيامده استي به عنوان سخنان برافزوده شده و حت
 سرانجام هم گشت همداستان  بسي گفت و جوشيد و زد داستان

  1/211/796: مطلق خالقي 
  .است) 3580پس از بيت/ 1/204(كه جاي آن در ويرايش جنيدي 
 بدان گه كه در جنگ شد تيزچنگ  يكي داستان زد بر اين بر پلنگ
 پدرم از نيا خود همين داشت خوي  مرا كارزار است گفت آرزوي

  797ـ218/797ـ1/217: مطلق خالقي 
چند نمونة ديگر . باشد 2940از بيتپس / 209/ 1كه در چاپ جنيدي بايد در 

 ،1/219/813: مطلق خالقي: شود ميات ابيات آورده مشخصهم فقط با ذكر 
: مطلق خالقي؛ )2956پس از / 1/209: در ويرايش جنيدي( 816ـ 814

: مطلق خالقي؛ )2959پس از / 1/209: جنيدي( 821ـ1/219/820
 1/227/937: مطلق ؛ خالقي)2973 از پس/ 1/210: نيديج( 1/220/836
: جنيدي( 1358/ 1/258: مطلق ؛ خالقي)3065پس از / 1/215: جنيدي(
  ...؛)3502پس از /1/237

  
  چند نكتة ديگر

شود كه مستلزم  ديده ميدر پيشگفتار و متن اين ويرايش چند نكتة ديگر هم 
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   :ل استيادآوري و تأم
به  ــ را به استناد ريشة ايراني آنها ها امالي برخي واژهويراستار ارجمند . 1

لئل به جاي لعل، جيهون به جاي جيحون،  مانند( است تغيير داده ــ اعتقاد خود
جاي طبل، اروس به جاي  زئفران به جاي زعفران، هجله به جاي حجله، تبل به

 ها آن كسان كه چنين واژه« به نظر وي ).پيشگفتار :71ـ64ص: ؛ نك...عروس و
و از روي ناآگاهي  اند بوده] كاتب[ بردار همگان پچين ،اند تازي نوشتهرا به گونة 
پرسش اين است كه آيا در هزار سال تاريخ ). پيشگفتار :63ص(» اند چنين كرده

كه  ــ شناس كاتبان از اسدي توسيِ شاعر و لغتنويسيِ ايران همة  كتابت و نسخه
سواد  و كم تا ديگران، همه ناآگاه ــ اوست به خط حقايق االدويه االبنيه عن

  فارسي را دگرگون كرد؟ الخط سالة رسمو امروزه به يكباره بايد سنت هزار اند بوده
سرايي در  حماسهنام كتاب تئودور نولدكه به سهو  1، زيرنويس260در ص. 2
   .است ي ايرانحماسة ملآمده است كه درست آن  ايران
و  1/250عينه در  بار ديگر به 3573ـ242/3566ـ1/241بيتهاي . 3
  .تكرار شده است 3726ـ251/3720
و اسـتادان فرهنــگ ايــران  در چنـد مــورد نـام شــماري از پژوهشــگران   . 4

ــده اســت   ــريض آورده ش ــن و تع ــا طع ــك(ب ــويس:  64، 17ص: ن و  ؛)1زيرن
نبايــد نقــد روي درســت و پــذيرفتني نيســت و  كــه بــه هــيچ) پيشــگفتار :263
زنـي و زشـتگويي عليـه     آويـز گـواژه   قـي را دسـت  ــ محق ولو نادرست ــ نظر

مـه  انصـافاً آيـا رواسـت شـادروان اسـتاد مينـوي را پـس از آن ه       . او قرار داد
گوينــدة بلنــد بانــگ   «ايــران  اتخــدمات بــه تــاريخ، فرهنــگ و ادبيــ    

    !؟» انيرانيِ دشمنِ فرهنگ ايران«ناميد و نولدكه را » پرستخود
  

  گيري اختي و نتيجهنش مالحظات روش
به  شاهنامهويراستار گراميِ چاپ جديد  ،مة مقاله گفته شدگونه كه در مقد همان
ه كامل و دقيق به همة رين الزمة فن تصحيح كه توجت و اصليترين  مهم
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ي ايران و مقابلة آنها با يكديگر براي عرضة متني ي معتبرِ حماسة ملها نسخه

  ه كردهفرعي توج/ ه و به معيارهاي جانبيعنايت الزم را نداشتمستند است، 
ه جنيدي در البت. اوستشناختيِ ويرايش  ترين ايراد روش و اين، بزرگ است

تر يداهللا دك( است كه يكي از دوستانش  اشاره كردهپيشگفتار متن به كوتاهي 
ن نبرد بيژن و كه از داستا ــ را شاهنامهنويس ناقصي از دست) بابايي در اصفهان

با نام كه در ويرايش  است  نهاده وي در اختيار ــ هومان به بعد را شامل است
از اين نسخه ). پيشگفتار :39 ص: كن( است  سپاهان از آن بهره گرفته شاهنامة

باز برخالف اصول چاپ شده و ) 55 ص(فقط تصوير برگ نخست در پيشگفتار 
ي حت وا 27.آن به دست داده نشده استفي جامع و روشني از علميِ تصحيح معر

ترقيمه دارد يا نه؟ و اگر در آخرين برگ / كه نسخة سپاهان انجامه است ننوشته
از  آن تاريخ استنساخ و نام كاتب نوشته شده، زمان كتابتش چه هنگامي است؟

نويسِ بارة چند و چونِ دست العي درجنيدي هيچ اطاين روي خوانندة ويرايش 
ضمن  ؛ندارد شاهنامهشناسيِ  اعتبار آن در نسخهايشان و ميزان  مورد استفادة

و  ــ با هر درجه از قدمت و اصالت ــ نويسه يك دستاينكه استناد صرف ب
، شاهنامهو منابع فرعي تصحيح  ديگر ناديده گرفتن ضبطهاي فراوانِ نسخ معتبر
  .شيوة درستي در ويرايش اين متن نيست

ه به سبك عموميِ آثارِ هم ديگر در تصحيح هر متن ادبي، توج اصل بديهيِ
روزگار و نيز پيش و پس از آن اثر و تدقيق در سبك شخصي شاعر يا نويسندة 

رم فانه ويراستار محتهاست؛ ولي متأساي ضوابط و ويژگي متن براي رسيدن به پاره
تقريباً راساني را سبك خات شناسيِ شعر فارسي و خصوصي در اين كار سبك

 در ويدر صورتي كه بسياري از ايرادها و ابهامهاي  ؛است گرفته ي ناديدهكل به
ت در قواعد و از راه دق شاهنامهغي بارة كاربردهاي لغوي، نحوي و بال
  .شود مياستعمالهاي ادب فارسي، رفع و روشن 

يا عدم مراجعه  ،در همين زمينه و به لحاظ روش كار، نقصان ديگرِ اين ويرايش
بارة مسائل متني و  د پيشين دريراستار ارجمند به پژوهشهاي متعدارجاعِ و
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ي هاي اين متن را گشوده و نكات مهماست كه برخي از دشواري شاهنامه واژگانيِ
از شمار مبهمات،  ،كرد ميه به اين تحقيقات توج وياگر . ترا معلوم كرده اس

 شاهنامهدر هر حال ويرايش تازة  .شد ميبسيار كاسته  هايشگيري خرده پرسشها و
كامالً  كاري استمند آن،  احساسِ ويراستارِ عالقهساله و پر به رغم كوششهاي سي

فانه اعتباري ندارد و نبايد مبناي نظر اصول علميِ تصحيح متون متأس ذوقي و از
  .قرار گيردشاهنامه بارة فردوسي و  هيچ گونه پژوهش و داوري در

 
  
  نوشتها پي

فصلنامة ، »اهنامة فردوسي ويرايش فريدون جنيديفي كتاب شمعر«، حيدري، عليرضا: كن. 1
 ،خطيبي، ابوالفضـل ؛ 261ـ259ص، 1389 ، پاييز و زمستان36و 35، ش 9، س فرهنگ مردم

، 1388 ، مهـر و آبـان  )116: پيـاپي ( 1ش ، 29، س نشـر دانـش  ، »ويرايش خالق شاهنامه«
ـ  ، »شاهنامة فردوسي ويرايشي جديد از« ،؛ صالحي، مينا61ـ58ص ، 3، س اتكتاب مـاه ادبي
ـ 69ـ64، ص1388 ، مهر)144: پياپي( 30ش ، »اي ديگـر  شـاهنامه « ،اري جاهـد، مـريم  ؛ غف

  .63ـ54ص، همان
ابومنصـور  « ،مطلـق، جـالل   خالقي: كنبارة وي،  هاي موجود دروع آگاهيبراي ديدن مجم. 2
بـه سرپرسـتي اسـماعيل سـعادت،     ، 1ج ، ادب فارسي دانشنامة زبان و، »اقبن عبدالرزدحمم

 ،»اقابومنصـور محمـدبن عبـدالرز   « ،خطيبـي، ابوالفضـل  ؛ 184ـ 182ص، 1، ج1384 ،تهران
 .293ـ290ص، 1373تهران،  ،6ج  ،المعارف بزرگ اسالميةرئدا
   مثالً .3

 گناهان بود چو درد دل بي  ستم، نامة عزل شاهان بود
                            6/137/49 

بـارة   هايي دربـا يادداشـت  (شناسـي شـاهنامه    اسـتاد مينـوي و مـتن   « ،ادآيدنلو، سـج : نك. 4
ــياوش  ــتان س ــحيح داس ــراث، »)تص ــة مي ــاپي( 4ش ، 5س ، آين ــتان)39: پي ، 1386 ، زمس

 .114ـ103ص
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در اگر « :است  صادق است كه نوشته شاهنامهو زند نيز در  اوستاي ها بارة واژه اين نكته در. 5

 ).234ص(» بهمين گونه بيايد در سخن افزوده است “اوستا”گفتارهاي پيش از اشكانيان نام 
و حذف و افزودگي  شاهنامهي ها ترين علل دستبرد در نسخهبراي مالحظة شماري از مهم. 6

بازخواني ، »اي بر شاهنامة فردوسيمهمقد«قريب، مهدي؛ : نكو تغيير در كلمات و ابيات، 
 .83ـ81ص، 1369، تهران، شاهنامه

ينيِ از مشك و عنبر از توصيف درخت تزيو پر بودن آن زرين يا سيمين بودنِ اين ترنج . 7
  شود كه ميبزمگاه كيخسرو در داستان بيژن و منيژه استنباط 

 ميان ترنج و بهي را تهي  ين ترنج و بهيهمه بار زر
 سان ني همه سفته پيكرش بر بدوي اندرون مشك سوده به مي 
 بر او باد از آن مشك بفشاندي  كه را شاه بر گاه بنشاندي

  760 ـ361/758ـ 3/360: مطلق خالقي 
 مست ز ايوان ساالر چين نيم  سكندر بيامد ترنجي به دست. 8

  6/108/1599: مطلق خالقي    
 ز كافور و عنبر ترنجي به دست  نشستبه شادي بر آن تخت زرين

  1109/35، كليات، نظامي
 گرفته معنبر ترنجي به دست  بر اورنگ شاهنشهي برنشست

  1044/100، همان
ـ ، ات مربوطشنايي با اين ديدگاه و ديدن نظريبراي آ. 9 داسـتان   ،شـريعتي، پرويـز   پـژوم : كن

، ؛ جنيدي، فريـدون 1378، تهران، ايرانيآفرينش و تاريخ پيشدادي و كياني در باورهاي كهن 
 .ش1374، ، تهرانزندگي و مهاجرت آرياييان بر پاية گفتارهاي ايراني

، بخش 1390، تهران، )برگزيدة شاهنامة فردوسي(دفتر خسروان  ،ادآيدنلو، سج: نك. 10
 .مهدر مقد» شاهنامه و تاريخ«

 .ويرايش جنيدي است اعداد به ترتيب از راست، شمارة جلد، صفحه و بيت در. 11
  .شعلي او را به من سپرد :مثالً. 12
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 چرا شد چنين ديو انبازتان؟  به تخت كيي برنشست آزتان. 13
 1/123/1471: جنيدي

  :مثالً. 14
 اي دستبند سران به هر گوشه  به هر برزن آواز خنياگران

  235/71، نامه پگرشاس، اسدي     
 گرفتند همه حلقة دستبند  زنان بسيال چو سرو بلند

  351/3804 ،نامه بهمن، نايرانشا
 گرفتند بر گرد دد دستبند  سخن چون بگفتند با شاه چند

  74/1808، نامه هماي             
  : ترين نمونة آن اين بيت حافظ است معروف. 15

 ببين تفاوت ره كز كجاست تا به كجا  صالح كار كجا و من خراب كجا
 نتوانم نشست دستوري ]از اين[فزون  خدايگانا پامس به شهر بيگانه. 16
 سيه همچو قطران و آن دل سياه  بكردند هميدون ز كاغذ كاله. 17

 فرو داشت در پيش آن لشكرش  نهاد آن كله لعتني بر سرش... 
  4262ـ192/4260 ،نامه علي، ربيع

كاغذ در زندگي و فرهنگ  ،افشار، ايرج: كن، هاتفاقيوقايع راي ديدن شاهدي ديگر از ب. 18
  .77، ص1390، تهران، ايراني

 و آهو تك و گور سم پويپري  دمچشم و گيسوفش و مشك سيه. 19
  61/3، نامه پگرشاس، اسدي

        
 و دريابر و كُه سرين پويپري جبين چشم و گيسوبش و مه سيه
  29 ص ،هماي و همايون، خواجو    
 ؛ صادقي3، زيرنويس1083 ، ص3، جبرهانتبريزي، : كن بارة اين لغت، همچنين در. 20

1389 :11.  
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  .895: 1390 مطلق خالقي: كنهمچنين،  ،بارة منبع، سابقه و رواجِ هفت خان اسفنديار در. 21
 منه خواند هميدهمه دفتر  جز از رسم شاهان نراند همي . 22

  8/9/69: مطلق خالقي
 گمان كزين سه رسد نيك و بد بي  پاس تو گوش است و چشم و زبان سه. 23

  1/15/28: جنيدي
   از آواز بلبل همي خيره ماند                                 آورد و رامشگران را بخواند  مي. 24

  3/18/260: مطلق خالقي
   :ها مانند اين نمونه. 25

 برآيد به فرمان يزدان بكوش  كه اين اهرمن را به دست تو هوش
  4/43/659: مطلق خالقي

 به زاري به سگزي سپردند هوش  آذر و مهرنوشدو پور تو نوش
  5/384/1103: مطلق خالقي                      

 ز مافرّخان تا بيامد قباد  منم زين بزرگان فريدون نژاد. 26
  4/357/2901: مطلق خالقي    

 مطلق خالقي: كندر تصحيح متن،  ها في نسخهاي از شيوة درست معر نمونهبراي ديدن . 27
  .الف 1369

 
  

  منابع
 ،تهران، 12ج ، المعارف بزرگ اسالميةردائ، »بنداري« ،1383 ،آذرنوش، آذرتاش

  .581ـ577ص
از ، »)شاهنامهي بر يك آيين ايراني در لتأم(ترنج بويا و به زرين «، الف1388اد، آيدنلو، سج

دامين رياحي، تهران، با مقدمة محم، )پژوهي هفت گفتار در شاهنامه( اسطوره تا حماسه
 .221ـ209ص
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ـــ ــي«ب، 1388 ،ـــــــــ ــياوش  اي در هفرض ــادر س ــارة م ــا، »ب ــطوره ت ــه از اس ، حماس
 .87ـ63صهمان، 
 ت و علوم انساني دانشگاه شهيدانشرية دانشكدة ادبي، »ن پهلوانخا هفت«ج، 1388 ،ــــــــــ

 .27 ـ1ص، زمستان، )23: پياپي( 26، دورة جديد، ش )زبان و ادب( باهنر كرمان
نامة  ضميمة( نويسي فرهنگ، »شاهنامهاي نادر در  واژه :شيده« ،د1388 ،ــــــــــ

 .99ـ89، ص2، ش )فرهنگستان
 2ش ، 11س ، نامة فرهنگستان، »نام مكاني در شاهنامه ،مافرّخان« ،1389 ،ــــــــــ

 .86ـ82ص، تابستان، )42: پياپي(
 .1317حبيب يغمايي، تهران،  به كوشش، نامه گرشاسپ اسدي، ابونصر،

 .1365اشرف صادقي، تهران،  اهللا مجتبايي و علي تصحيح و تحشية فتحبه ، لغت فرس ،ــــــــــ
 .1385درضا قنبري، تهران، ، تصحيح محمات ديوانكلي ،امير معزّي

 .، تهرانفرهنگ بزرگ سخن ،1382انوري، حسن، 
 .1377جالل متيني، تهران،  به كوشش، نامه كوش ،الخير يبن اب  هايرانشا

 .1370، انرحيم عفيفي، تهر به كوشش ،نامه بهمن ،ـــــــــــــــــ
 .خي، تهرانترجمة باجالن فر، اساطير هند ،1373، ايونس، ورونيكا

 .شناسي، تهران سبك ،1375، دتقيبهار، محم
 .، تهراني تاريخي امثال و حكمها ريشه ،1385، مهديپرتوي آملي، 
 .سيروس ايزدي، تهران به كوشش، عصر اساطيري تاريخ ايران ،1377، پيرنيا، حسن
 .1363 د معين، تهران،محم كوشش، به برهان قاطع ،بن خلف نيدحستبريزي، محم

 .499ـ494ص، پاييز، 3ش ، 7س ، ايرانشناسي، »چشمه كمر هفت« ،1374، لي، احمدتفض
د روحاني، ترجمة سيد محم، )پارسي تاريخ غررالسير( شاهنامة كهن ،دبن محم ثعالبي، حسين
 .1372مشهد، 

جستارهاي ، »)هم يا هم(مصراعي از شاهنامه  بازخواني« ،1389، چرمگي عمراني، مرتضي
 .146ـ135ص، بهار، )168: پياپي( 1ش ، 43س ، ادبي

فرهنگنامة ادبي فارسي ، »اندام عاشق و معشوق در ادب فارسي« ،1376، تي، حميدهحج
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 .162ـ134ص، به سرپرستي حسن انوشه، تهران، )2 ، جدانشنامة ادب فارسي(

ر الحاق به ضمير و شناسة د(سخني در چگونگي خوانش قافيه « ،1387، حميديان، سعيد
، به كوشش علي دهباشي، )مشاهيالدين خرءيادگارنامة بها( شوق يها شاخه، »)پيوسته

  .1224ـ1207تهران، ص
الف، گفتاري در شيوة تصحيح شاهنامه و معرفي دستنويسها، 1369مطلق، جالل،  خالقي
 .، تهران)ضميمة دفتر يكم شاهنامه(

، بهار، 1 ، ش2س ، ايرانشناسي، »پيرامون وزن شاهنامه« ب،1369، ــــــــــــــــ
 .63 ـ48ص

گل رنجهاي ، »نفوذ بوستان در برخي دستنويسهاي شاهنامه« الف،1372، ــــــــــــــــ
 .174ـ171ص، ، به كوشش علي دهباشي، تهرانكهن

 .51ـ19ص ،، همانكهن گل رنجهاي، »سراي باستان حماسه« ب،1372، ـــــــــــــــــ
سخنهاي ، »و خطر مĤخذ جنبي در تصحيح شاهنامهت اهمي«، 1381، ــــــــــــــــ

 .312ـ285، به كوشش علي دهباشي، تهران، صديرينه
و  8، س نامة بهارستان، »دستنويس نويافته از شاهنامه« ،1387ـ1386، ــــــــــــــــ

 .278 ـ209ص، 14ـ13 ، دفتر9
به سرپرستي ، 3ج ، دانشنامة زبان و ادب فارسي، »زرير« ،1388، ــــــــــــــــ

 .525 ـ523، صاسماعيل سعادت، تهران
االر و ابوالفضل ، با همكاري محمود اميدسيادداشتهاي شاهنامه ،2009، ــــــــــــــــ

  .، بخش سوم و چهارمخطيبي، نيويورك
برگزيدة (سرايي  ، فردوسي و شاهنامه»خان اسفنديار هفت«، 1390، ــــــــــــــــ

 .897ـ891، تهران، ص )مقاالت دانشنامة زبان و ادب فارسي
، مهر، 2 ، شنويسي فرهنگ ،»نويسي شاهنامه و فرهنگ« الف، 1388 ،ابوالفضلخطيبي، 
 .63ـ40ص

، زير نظر د آيتينامة استاد عبدالمحم جشن، »بادپايان هخته زهار« ب، 1388 ،ـــــــــــــــ
 .152ـ135صغالمعلي حداد عادل، تهران، 
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 .1370كمال عيني، تهران،  به كوشش، هماي و همايون ،الدين خواجوي كرماني، كمال
، بازنگري و تدوين مسعود الجمال و جمال در ادب فارسي علم ،1389، دانشور، سيمين
 .تهران جعفري،

 .164ـ152، تهران، صشناسي شاهنامه، »پتوازپرواز ـ «، 1357دبيرسياقي، سيدمحمد، 
ـ ، آذر670ش ، 17س ، آينده ،»پديد آمد از فرّ او كان زر« ،1370، ـــــــــــــــــ

 .674ـ671صاسفند، 
 .، تهرانگينامة فردوسي و سرگذشت شاهنامهدزن ،1383، ـــــــــــــــــ

 .، تهران، چاپ دوم از دورة جديدنامهلغت ،1377اكبر،  دهخدا، علي
 .1384محمود مهدوي دامغاني، تهران، ، ترجمة اخبارالطوال ،ابوحنيفهدينوري، 

، به 10ج ، ناموارة دكتر محمود افشار ،»پساوندان شاهنامه« ،1377ذاكرالحسيني، محسن، 
 .6018 ـ5987درسول درياگشت، تهران، صكوشش ايرج افشار با همكاري محم

 .غالمحسين علي مازندراني، تهران ترجمة، ابزار آالت جنگ ،1387رابي، جوليان، 
 .1389رضا بيات و ابوالفضل غالمي، تهران،  به كوشش ،نامه علي ،ربيع

 .، تهراندانشنامة ايران باستان ،1381، رضي، هاشم
 .، با همكاري مريم ميرشمسي، تهرانذيل فرهنگهاي فارسي ،1381، رواقي، علي

، ترجمة عبدالحسين شريفيان، )ها داستانها و حماسه( اساطير جهان ،1379، روزنبرگ، دونا
 .تهران

 :ساالر سخن قافله، »عارف و عامي در رقص و سماع« ،1370كوب، عبدالحسين،  زرين
، به كوشش سايه سعيدي، )مجموعه مقاالت به ياد دكتر پرويز ناتل خانلري( خانلري

 .181ـ161تهران، ص
، تهران، شدهي شكارها سايه، »ي ايرانحماسة ملبنيان اساطيري « الف،1378، سركاراتي، بهمن

 .112ـ71ص
ي ها سايه، »)شناسي تطبيقي ي در حاشية اسطورهتحقيق(پري « ب،1378، ـــــــــــــ

 .25 ـ1ص، همان، شدهشكار
: پياپي( 2ش ، 17س ، نشر دانش، »ظفرنامة حمداهللا مستوفي« ،1379 شاپور،. شهبازي، ع
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 .74ـ72ص ، تابستان،)93

 .، تهرانفرهنگ لغات و تركيبات شاهنامه ،1375، شامبياتي، داريوش
 .521ـ516ص، فروردين، 26 ، ش3س ، چيستا، »در فرهنگ بختياريكاله « ،1365شاهمرادي، بيژن، 

 .، تهراندر اقليم روشنايي، 1387يعي كدكني، محمدرضا، شف
، در شناخت فردوسي، »مة قديم شاهنامهنقد ادبي بر مقد« ،1374، خانشيراني، حافظ محمود

  .318ـ315ترجمة شاهد چوهدري، تهران، ص
، س نويسي فرهنگ، »در زبان فارسي“ پهلوي”يك معني ناشناختة «، 1385اشرف،  صادقي، علي

 .32ـ2، ص 3، ش 3
 .، تهرانحماسي ايران ـ  فرهنگ اساطيري ،1375دخت،  صديقيان، مهين

، هاي نحوي زبان فارسي در نثر قرن پنجم و ششم هجريويژگي ،1383، ــــــــــــــــ
 .خانلري، تهرانزير نظر پرويز ناتل 

 .، شيرازتركيب در شاهنامة فردوسي ،1387، و ديگران ،طاووسي، محمود
 .1374اهللا صفا، تهران،  ، به كوشش ذبيحنامه داراب ،طرسوسي، ابوطاهر

: پياپي( 30 ، ش3س ، اتكتاب ماه ادبي، »اي ديگر شاهنامه« ،1388، اري جاهد، مريمغف
 .63ـ54ص، مهر، )144
 .1382، به كوشش مجيد سرمدي، تهران، اشناساي ن اثر سراينده ،فرامرزنامه
 .1379مصطفي جيحوني، اصفهان،  ، به كوشششاهنامه ،ابوالقاسمفردوسي، 

ي كتابخانة بريتانيا به شمارة خطچاپ عكسي از روي نسخة ( شاهنامه ،ـــــــــــــــ
Add 21, 103 ر، محمود اميدساال ايرج افشار و: به كوشش، )مشهور به شاهنامة لندن

 .1383تهران، 
ري محمود الل خالقي مطلق، دفتر ششم با همكا، به كوشش جشاهنامه ،ـــــــــــــــ

 .1386، اميدساالر و دفتر هفتم با همكاري ابوالفضل خطيبي، تهران
 .1387فريدون جنيدي، تهران،  به كوشش، شاهنامه ،ـــــــــــــــ

 .1380اشرف صادقي، تهران،  علي به كوشش ،منسوب به قطران ،فارسي مدرسة سپهساالر فرهنگ
 .، ترجمة كاظم فيروزمند، تهران)پژوهشي در جادو و دين( شاخة زرين ،1383، فريزر، جيمز جرج
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ة دانشكدة مجل، »در وزن و قافية شعر فارسي الت تاريخيتأم«، 1387، فضيلت، محمود
 .178ـ161ص، تابستان، 186: ، پياپي59 ، سات و علوم انساني دانشگاه تهرانادبي

 .1387جعفرشجاع كيهاني، تهران،  به كوشش، نامه اسماعيل شاه ،قاسمي حسيني گنابادي
 . ، مشهدادبي و فرهنگي در ايران باستانتهاي سرايي و سن شاهنامه ،1389، قايمي، فرزاد
 .176ـ151ص ، تهران،هزارة فردوسي، »مة قديم شاهنامهمقد«، 1362، دقزويني، محم

 .1362، تهران، )د نخجوانياز روي نسخة محم( ديوان ،قطران
 .1353نذير احمد، تهران،  به كوشش، اسفرهنگ قو ،اس غزنوي، فخرالدين مباركشاهقو

 .1386حكيمه دبيران، تهران،  به كوشش، ة منيريشرفنام ،قوام فاروقي، ابراهيم
، هستي، ترجمة سيروس ذكا، »ي ايرانفردوسي و حماسة مل« ،1372، سن، آرتور كريستن

 .141ـ128صبهار، 
به كوشش حسن ، ترجمة رشيد ياسمي، زمان ساسانيانايران در  ،1384 ،ـــــــــــــــ
 .بيدي، تهران رضايي باغ
اي  نخستين شهريار در تاريخ افسانهي نخستين انسان و ها نمونه ،1386، ـــــــــــــــ

 .آموزگار و احمد تفضلي، تهرانترجمة ژاله ، ايرانيان
 .شادي خسروپناه، مشهد ترجمة ،چهرهقهرمان هزار ،1385، بل، جوزفكم

 .، تهرانسبك خراساني در شعر فارسي ،]بي تا[دجعفر محجوب، محم
، فردوسي و شاهنامه، »د باني نظم شاهنامهابومنصور محم«، 1369، دمحيط طباطبايي، محم

 .223ـ213تهران، ص
مهدي مدايني،  به كوشش، )قسم االسالميه، احوال رسول اهللا( 1ج، ظفرنامه ،حمداهللامستوفي، 

 .1380تهران، 
 .1364مهدي نوريان، اصفهان،  به كوشش، ديوان ،مسعود سعد
 .1374درضا شفيعي كدكني، تهران، محم، ترجمه و تعليقات آفرينش و تاريخ ،بن طاهرمقدسي، مطهر

، 2ج ، )ات فارسياز گوشه و كنار ادبي( هفتاد سخن، »يختآو« ،1369، ناتل خانلري، پرويز
 .69صتهران، 

 .، تهراندارالخالفة تهران در يكصد سال پيش ،1368، ناصرنجمي، 
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س ، نامة فرهنگستان، »نگاهي به روشهاي ارجاع به منابع در شاهنامه« ،1384، نحوي، اكبر

 .64ـ32ص، اسفند، )28: پياپي( 4ش ، 7
 .1378، ، تهران)شدة وحيد دستگردي مطابق نسخة تصحيح(ات كلي ،الدين نظامي، جمال
 ، به كوشش1ج ، پژوهي شاهنامه ،»سراپرده زد بر لب جويبار« ،1385، نوريان، مهدي

 .287ـ281صمدرضا راشدمحصل، مشهد، مح
  .گودرز، تهران. ، به كوشش مسخني چند دربارة شاهنامه ،1373، ، عبدالحسيننوشين
 .، تهرانفرهنگ شاهنامه ،1377، فريتسولف، 

ك بهبهاني، ، ترجمة اميد مال»ان پيش از اسالمگرز گاوسر در اير« ،1369هارپر، پرودنس او، 
 .402ـ381ص، پاييز، 7ج ، فرهنگ

 .1383د روشن، تهران، محم به كوشش ،نامه هماي
اه پژوهش دانشگ( ،3/1، ج تاريخ ايران، »ي ايرانتاريخ مل«، 1383، يارشاطر، احسان

  .587 ـ471ص، ن يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، تهرانااحس به كوشش، )كمبريج
        .1377ابراهيم پورداوود، تهران،  ترجمة، يشتها
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  ة تنقيح فريدون جنيدي للشاهنامهدراس
  

  سجاد آيدنلو

والـذي اشـتمل علـي    ( لشـاهنامة ل يعد التنقيح الـذي قـام بـه فريـدون جنيـدي     
اآلن   حـد مـت ل حدها خصص للتمهيـد مـن أكثـر التحقيقـات التـي ت     أجزاء ستة أ

طهـران، بنيـاد   (راسة الحماسـة الوطنيـة فـي ايـران إثـارة للدهشـة       دفي تاريخ 
ــابور،  ــاً لال). 2001نيش ــي  و خالف ــق العلم ــي التحقي ــارف ف ــلوب المتع ــ  س ـ
ــذي يقتضــي االهتمــام  نصــوصالنقــدي ال و مقابلــة  الشــاهنامةبمخطوطــات ال

ـ        بعضها مـع ب  ة لتنقـيح  عـض اآلخـر، فقـد اعتمـد المـنقح معـايير فرعيـة و ثانوي
ــاً  33779 ــاً ملحق ــاً أ 16095و  بالشــاهنامهبيت لياً مــن نظــم الفردوســي صــبيت
بيــات أثلثــي  يلالحــووقــد اعتمــد المــنقح، مــن أجــل معرفــة أفضــل  . نفســه

بيـات  رة المقارنـة بـين األ  ضـرو : ، علي بعض األسـس واألصـول منهـا   الشاهنامة
ــران القدي واأل ــاني جــذومــفكــار الســائدة فــي اي ــردات، ة، االهتمــام بمع ر المف

ــص       ــع قص ــة لجمي ــة التاريخي ــي، الدراس ــات للمعن ــاد األبي ــاهنامافتق ، ةالش
االســتعمال  إلــيبيــات، عــدم االلتفــات تمــاد علــي التشــكيل المغلــوط لألاالع

هتمـام باألبعـاد األدبيـة    غويـة التاريخيـة، عـدم اال   لالقديم للكلمات و قواعدها ال
لهــذا التنقــيح، و مــع نقــل و راســة جميــع األجــزاء الســتة دللفردوســي، و بعــد 
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بيـات الملحقـة،   تمهيـد التنقـيح، األ  : دراسة بعض النماذج في أقسـام تسـعة هـي   
بيـات األصـلية،   تشكيل األبيات األصلية فـي هـذا التنقـيح، توضـيح و شـرح األ     

ــرا ــة األءق ــار األت و كتاب صــلية، أبيــات أقــة لحبيــات المبيــات األصــلية، اعتب
ئج، نتـا أُخـر، مالحظـات حـول المـنهج، و ال     تاألبيات المفقودة، عـدة مالحظـا  

ــي ــذا تب ــد ه ــيح الجدي ــا أن التنق ــود  للشــاهنامة ن لن ــن الجه ــرغم م ــي ال ، و عل
  .ة ثالثين عاماً من قبل المنقح، ال يمكن اعتباره عمالً علمياًدمالمبذولة 

  
  محمد تقي الخوئي

  شاعر و صوفي مجهول
  پور محمدابراهيم ايرج    

ــإن  ــان و ث ــةراء العرف ــاء و  أد اآلداب االيراني ــد مــن العرف ــي وجــود العدي ي إل
مجهـولين و غيـر معـروفين،    يزالـون  الشعراء في كـل مرحلـة تاريخيـة الـذين ال    

بشــكل لــم يبــق مــن الــبعض أيــة معلومــات موثقــة و مفيــدة ســوي اإلســم و 
بظــروف أفضــل حيــث يمكــن الوصــول مــن  اللقــب، و الــبعض اآلخــر يحظــي

مختصـرة و مـوجزة و ناقصـة أحيانـاً عـن       النصـوص الـي معرفـة   الل بعـض  خ
حـد  أو يمكـن اإلشـارة فـي هـذا المجـال إلـي محمـد تقـي الخـوئي          . أحوالهم
 أحـد مريـدي  حيـث كـان فـي العرفـان      ء و الشعراء في العصـر القاجـاري  العرفا

و قــد ). الملقــب بالمجــذوب علــي شــاه الهمــداني (محمــدجعفر كبــودرآهنگي 
ـ   عض المؤلفـات و أهمهـا   الخوئي ب فخل يم جـداً تحـت عنـوان    كتـاب منثـور ق

و قــد قــام المؤلــف فــي هــذا الكتــاب باإلضــافة إلــي بيــان  .آداب المســافرين
االتهمـا، بدراسـة تـاريخ التصـوف و العرفـان منـذ       حو شروط السفر و المسـافر  

ص القسـم األخيـر منـه بالعرفـان     ، و خصـ البداية  حتي عصره الذي عـاش فيـه  
مـن أحسـن الكتـب و أقـدمها     هـذا الكتـاب   و يعـد  . و العرفاء الـذين عاصـروه  

ــع  افــي مجــال  ــم يطب ــذي ل ــي العصــر القاجــاري وال و . لحــد اآلنلتصــوف ف
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