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دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

درمداستانمفحیدونمشاهنامه،مپیشمازمبخشمکحدنمجهانموحم

پسحان،م طلبیمبامعنبانم»گفتارماندرمآز بنمکحدنمشاهمآفحیدونم

پسحانمرامبهمناشناس«مآ دهمکهمکهمخبدمشا لمچندم طلبماست:م

تام اژدهایی،م کالبدم درم رام پسحانم فحیدونم آز بنم نخستم

عکسمالعّلمآنهامرامبسنجد؛مدوممنا گذارممپسحانمبهمسلمموم

تبرمومایحجموحمهّینماساس،مچبنمتامآنمز انمبیمناممببدند،مومنیزم

نا گذارممسهمدختحمشاهمیّنمبهمناممهاممآرزوم،م اهمآزادهمخبمم

ومَسهی؛مسبممدیدنمطالعمپسحانمومنگحانیمازمآنچهمدرمطالعمهام

دیدهم یمشبد،مدرمپایانماینمبخش.

اختالفمنسخمدرماینمسهمبیتمپایانی،مبسیارمزیادماست،ما مام

قابلمتقسیممبندممبهمدومروایتماستمکهمدرماینجامبهموحرسیموم

ترلیلمآنهامپحداختهم یمشبدم.مدرمابتدامسهمبیتم زببرمازمشاهنامۀ 

دکتحمخالقیم طلقمنقلم یمگحددمومسپسماختالفمنسخهمهامم

کهنموم عتبِحم بردماستفادۀمهّینمچاپ،مبهمعالوۀماختالفاتم

نسخهمهاممسعدلب،مسنمژوزفمومحاشیۀمظفرنامه آوردهم یمشبد:م

بـــهمســـلممانـــدرونمُجســـت1ماز2ماختـــحمنشـــان
ــان3پ ــّ ــدمومطــالــعمک ــ ــلمدی ــ ــارهمزح ــتـ سـ

شــیح فحخنــده،م تــبر4م طالــعم دگــحم
ــح5 ــی ــبنمدل ــ ــحمخ موـ

ِ
ــد،مبـــهـــحام ــ ــداون ــ خ

نــگاه ایــحجم خم فــحم اختــحم کــحدم چــبم

ــاهم ــد،م  ــ ــداون ــ ــدمطـــالـــع6،مخ ــ ــلمدی ــّ ح

)فحدوسی،م1368:م106/1(

1.ماستانببل،ملنینگحاد،مقاهحه2،مپاریس،ملندن2،موحلین،مظفحنا ه:مببد؛م

لیدن:موحد.

2.پلندن،ملنینگحاد،مپاریس،مسنمژوزف،مظفحنا ه:ز؛مقاهحه،م

قاهحه2،مسعدلب:م-از.

3.پلندن،مواتیکان،ملندن3،ملنینگحاد2،مسعدلب،ممسنمژوزف:م

سببم)لندن:مشب(م شتحممببدم)سنمژوزف:مدید(مومطالعمکّان؛م

وحلین،م لندن2،م پاریس،م لیدن،م قاهحه2،م لنینگحاد،م استانببل،م

ظفحنا ه:منببدشم گحم شتحمموم)قاهحه2،ملیدن:مدر(مکّان؛مقاهحه:م

تنم شتحممدیدمومطالعمکّان؛م تن:مفلبرانس،مآکسفبرد.

4.پسعدلب،مسنمژوزف:متبز.

5.پلندن،ماستانببل،ملنینگحاد،مقاهحه،مقاهحه2،ملیدن،مپاریس،م

ظفحنا هم:م سنمژوزف،م وحلین،م لندن2،م آکسفبرد،م واتیکان،م

خداوندمخبرشیدم)آکسفبرد،مسعدلب:مخبرشیدمو(مسعدم)لیدن:م

شیح(مدلیح؛ملندن3:مچبمآیدمبهمخبرشیدمسعدمدلیح؛ملنینگحاد2:م

خداوندمشّشیحمومسعدمدلیح؛م تن:مفلبرانس.

استانببل،م آ د؛م طالعم کشفم پاریس:م قاهحه،م لندن،م 6.پ

لنینگحاد،مقاهحه2،ملیدن،مواتیکان،مآکسفبرد،ملندن2،موحلین،م

لندن3،ملنینگحاد2،مسعدلب،مسنمژوزف،مظفحنا ه:مکشفمدیدم

طالع؛م تن:مفلبرانس.

شنحپلختال اتپنسخ

اختالفمنسخهمهامومچاپمهاموحمدومنبعماست:م

م نبعماولمدرمافعالمومححوفمیامجابهمجاییمکلّاتماستمکهمـ

درمغحضماصلیمابیاتمنقشیمندارد؛مبهمشححمزیح:م

م1/مب1:مُجست/مببد؛ماز/مز/م-از

م2/مب1:مدید/مببد؛منببدشم گح/مسبب...مببد

م1/مب2:متبر/متبز

م2/مب2:مومسعد/مسعِد

م2/مب3:مدیدمطالع/مطالعمآ دم

م آنهامـ ازم ابیاتم نجب یم اطالعاتم کهم اصلیم کلّاتم ا مام

استخحاجم یمشبد،معبارتندماز:

ب1:ماختح،مستاره/مسبب،مزحل/م شتحم،مطالع،مکّان

ب2:مطالع،مشیح،مخداوند،مبهحام/مخبرشید،موحخبن/م

سعِد

ب3:ماختح،محّل/مکشف،مطالع،مخداوند،م اه

هّانگبنهمکهم شاهدهم یمشبد،ماختالفمدرمکلّاتم»اختح،مطالع،م

تااوپ سنلرپ نادعرپ نپرعپرعلاط

پمحمورپمدّبنی

استادمدانشگاهمشهیدمباهنحمکح ان
modaberi2001@yahoo.com
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رعلاطپنخسطپ

روایتمنخست،موحم بناممنجبمماحکا یمومهیئتمقدیم،ماینگبنهم

ترلیلم یمشبد:

م ل،مستارۀمسلمم)وحادرموزرگمتح(،مزحلم)کیبان(میامـ درمبیتماوم

نرسماکبحماستم)رک.مبیحونی،م1362:م356(موموحجمطالعماوم

کّانم)قبس(مومزحلمدرمنقطۀم»اوج«مخبدمیعنیمکّانمقحارم

داردم)رک.مشهّحدانمبنمابیمالخیح،م1382:م191(موماینمیکیمازم

نقاطیماستمکهمزحلمدرمآنمقبمتم یمگیحد.

م درمبیتمدوم،موحجمطالعمتبرم)فحزندم یانی(،مشیحم)اسد(ماستمـ

یخ(میامنرسماصغحم ومستارۀم دومحمآنموحجمفلکی،مبهحامم) حم

استم)هّان:م61(.مبهحاممدرموحجمشیحم)اسد(مدرمنقطۀم»اوج«م

وحادرم بناوحاینمستارۀمهحمدوم خبدمقحارمداردم)هّان:م191(.م

مخبدمومدرمکّالموحوزمنربستمقحارمدارند.
ِ
وزرگمتح،مدرماوج

م درمبیتمسبم،مستارۀمایحج،م اهم)قّح(مومخداوندموم دومحموحجمـ

طالعماو،محّلم)وحه(ماست.مازمنظحمقبمتمستاره،محّلموحامم اهم

لمخبدم هیچم ناسبتیمندارد،مچبنم اهمدرمحّلمدرمدوم نزلماوم

ینمخباندهم یمشبندم
َ
َحطین(مومبُط

َ
َحطانم)ش

َ
است،مکهمبهمناممهاممش

)بیحونی،م1362:م108؛مهّب:م1386:م48،م549،م565(مومقسّتیمازم

 نزلمسبممکهم بسبمماستمبهمثحیما،مباموحجمثبرم شتحکماست.م

 اهمدرماینمسهم نزلمدرمحالتمهاللیمومضعیفمدیدهم یمشبدم

وموضعیتمستارۀمایحجمدرستموحعکسمستارگاِنمدوموحادرم

دیگحماستمکهمدرمنقطۀماوجمومقبمِتمخبدمواقعمشدهماند.م

درماینمروایتمسهمصبرتمفلکیمکّان/مقبس،ماسد/مشیحموم

حّل/موحهممدرمحالتمتثلیث،میعنیمدوستیمکا ل،مقحارمدارندمکهم

بامعبارتم»آشببشمومجنگ«مدرمبیتمآخحمهّخبانیمنداردمولذام

اینمروایتمبدینمشکلمنادرستم یمنّاید.

رعلاطپرعم

روایتمدوم،موحم بناممنجبمماحکا یمومهیئتمقدیم،ماینگبنهم

ترلیلم یمشبد:

م ل،مستارۀمسلم،مکهمسببمومخداونِدمطالعماوماست،مـ درمبیتماوم

 شتحمم)وحجیس،مهح ز(میامسعدماکبحماستم)رک.مشهّحدانمبنم

ازم یکیم درم کهم 70(م 1350:م یسحم،م
َ
ن
ُ
د 61؛م 1382:م ابیمالخیح،م

ّانم »خانه«هاممخبد،مکّانم)قبس(مجاممگحفتهماست.م نجم

وحامم شتحم،مدوم»خانه«م)قبسمومحبت(میادمکحدهماندم)رک.م

بیحونی،م1362:م396(.

کّان،مشیح،مخداوند،م اه«منیست؛مبلکهمتنهامدرم»ستاره/مسبب،م

زحل/م شتحم،مبهحام/مخبرشید،موحخبن/مسعِد،محّل/مکشف«م

بهحام/م م »زحل/م شتحم،م گبنۀم سهم درم دقیقمتحم بهمصبرتم وم

خبرشید،محّل/مکشف«ماست.

کهم نسخهمهام شخصم یمشبدم اختالفاتم بهم نگاهیم بام

قدیمم نسخۀم بهم تنهام حببطم ومحّل«م بهحامم کلّاتم»زحل،م

فلبرانسماستمومدرم بردم»زحل«منسخۀمآکسفبردمهممضبطم

فلبرانسمرامتأییدم یمکندمومباقیمنسخمکهن،مکلّاتم» شتحم،م

خبرشیدمومکشف«مرامتأییدم یمکنند.

تحلیلپرعلااتپرستنویسپها

اینمبخشمازمداستانمفحیدونمکهمدرمآنمطالعمفحزندانمخبدمرام

مدرمتدوینماولم
ً
 یمبیند،مدرمتحجّۀمبندارممدیدهمنّیمشبدمومظاهحا

شاهنامه وجبدمنداشتهماستمومدرمهّۀمچاپمهامدرم تنمآ ده،مبهمجزم

لموحدهماند.م چاپم سکبمکهم صرمرانمآنمرامبهم لرقاتمجلدماوم

فحیدونمجنیدمماینمابیاتمرامازمفحدوسیمنّیمداندمومنبشتهماست:م

افزایندهماممکهماینمسهمرجمرامبهمداستانمافزودهماست،ماندکیم

بایستیم ا ام داشتهماست؛م آگاهیم دیگحم افزایندگانم ازم بیشم

دانستنمکهماختحمفحزندمرامپسمازمزادنم یمنگحند،منهمپسمازم

وزرگمشدنمومزنمخباستن.م)فحدوسی،م1387:م117/1(

حالمآنکهم شابهمهّینمنظحموحمطالعمفحزندمرامدرمجاممدیگحم

شاهنامه،میعنیمدرمآغازمداستانمرستمموماسفندیارمهمم یمتبانم

دیدم)رک.مفحدوسی،م1368:م298-295/5(.

وحاساسمکلّاتماصلی،م یمتبانمدومروایتمازماینمطالعمبینیم

رامتشخیصمداد:

م یکیمروایتیمکهمبیشتحم نرصحمبهمنسخۀمکهنمفلبرانسمومـ

مچاپمدکتحمخالقیم طلقماست،مبدینمشحح:
ً
طبعا

م سلم.مستاره:مزحل؛مطالع:مکّانمـ

م تور.مطالع:مشیح؛مخداوند:مبهحاممـ

م لینج.مطالع:محّل؛مخداوند:م اهـ

م دیگحمروایتیم شهبرتحمکهماکثحمنسخهمهامومبیشتحمچاپمهامـ

شا لمآنم یمشبند:

م سلم.مسبب:م شتحم؛مطالع:مکّانمـ

م تور.مطالع:مشیح؛مخداوند:مخبرشیدمـ

م ف؛مخداوند:م اهـ
َ
ش
َ
لینج.مطالع:مک
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بهار - تابستان  13۹5

م درمبیتمدوم،مستارۀمتبر،مخبرشیدم)شّس(ماستمکهمگاهمازمـ

ستارگانمسعدمبهمحسابم یمآیدمومدرم»خانۀ«مخبد،مشیحم

)اسد(مجاممگحفتهماستم)هّانجا(.متعبیحمومتحکیبم»مشیحموم

خبرشید«مکهمتامکنبنمباقیم انده،منشانمدهندۀمقدرتماینم

ایحانیانم عّب یم فحهنگم درم کهم استم نجب یم اصطالحم

اثحگذارمومبادواممببدهماست.

م درمبیتمسبم،مستارۀمایحج،م اهم)قّح(ماستمکهمدرموحجمطالعمـ

فم)سحطان(،مقحارمدارد.مسحطانمخانۀم اهم)قّح(ماستم
َ
ش
َ
او،مک

)رک.مبیحونی،م1362:م96؛مآ لی،م1381:م3/م300(.

اصطالحم است،م تأ ملم قابلم روایتم اینم درم کهم نکتهمامم

ف«ماست.مکشفمبهم عنیمسنگمپشتمومصبرتیمازمصبرم
َ
ش
َ
»ک

فلکیمشّالیمدانستهمشده،مکهمازم12موحجمفلکیم نطقةمالبحوجم

متنهامبهمخاطحماینم
ً
خارجماستم)رک.م صفی،م627:م1357(.مظاهحا

بیتماستمکهمبعضیمازمفحهنگمهامملغتمقدیممومجدید،مآنمرام

 عادلموحجمسحطانمیامخحچنگمگحفتهماندم)رک.موحهان،مرشیدم،م

آنندراج،مدهخدا،م صفیمو...مزیحم»کشف«(.

دیگحمنکتۀمقابلمذکحماینماستمکهمدرماینمروایت،مهحمسهم

ستارۀم شتحم،مخبرشیدموم اهمدرمخانۀمخبدمواقعمشدهماندمومدرم

اوجمقدرتمهستند.ما امطالعمدومستارۀموحادرانموزرگمتح،مکّانموم

شیح،مازموحوجمآتشیمهستندم)بیحونی،م1362:م349،م352(مومبامیکدیگحم

ایحج،م ا مامطالعم قحاردارند.م یعنیمکّالمدوستیم »تثلیث«1م مدرم

یعنیمکشفم)سحطان(،مازموحوجمآبیماستمم)هّان:م352(مکهمازملراظم

مباموحوجمآتشیمدرم خالفتماست.
ً
 زاجمصبرمفلکیمکا ال

بامتبجهمبهم طالبمگفتهمشده،مهحمدومروایتمداراممترلیلم

ازمحیثم دومم روایتم تناسبم هستند.م احکا یم تفسیحمم وم

نسخهمهامم غالبم ضبطم وم استم نجبمم سترکممتحم احکامم

خطیمومچاپیمرامتأییدم یمکند.

منا و

م ّمدم)1381(.منفائس الفنون فی عرایس ـ ینم ر
م
آ لی،مشّسمالد

العیون.مبهمتصریحماببالرسنمشعحانی.متهحان:ماسال یمهم

م ّمدحسینمبنمخلفم)1391(.مبرهان قاطع.متصریحمـ وحهان،م ر

ّمدم عین.متهحان:ما یحکبیح. دکتحم ر

م نجیم.مبهمـ
ّ
فهیم ألوائل صناعة الت

ّ
بیحونی،ماببریرانم)1362(.مالت

ینمهّایی.متهحان:مبابک.
م
تصریحمجاللمالد

م داناسحشت.مـ اکبحم آثارالباقیه.متحجّۀم ـــــــــــــم)1386(.م

تهحان:ما یحکبیح.

م ّمدعلیم)1362(.مفرهنگ نظام.محیدرآباد.مـ داعیماالسالم،مسیمدم ر

م بادر.مبهمکبششمـ
ّ
ّمدم)1350(.منوادر الت ینم ر

م
نیسحمم،مشّسمالد

ُ
د

ّمدتقیمدانشمپژوهمومایحجمافشار.متهحان:مبنیادمفحهنگمایحان.م  ر

م دهخدا،معلیماکبحم)1377(.ملغت نامه.متهحان:مدانشگاهمتهحان.ـ

م شیدبنمعبدالغفبرم)1337(.مفرهنگ رشیدی.مبهمـ رشیدم،معبدالحم

ّمدلبممعبماسی.متهحان:مکتابفحوشیمبارانی. ّمدم ر تصریحم ر

م شهّحدانمبنمابیمالخیحم)1382(.مروضة المنّجمین.متصریحمجلیلمـ

اخبانمزنجانی.متهحان:م یحاثم کتبب.

م فحدوسی،ماببالقاسمم)1828م(.مشاهنامه.مبهمتصریحمتحنحم اکان.مـ

کلکته.

م حس.ملیدن:مـ
م
ـــــــــــــم)1877م(.مشاهنامه .مبهمتصریحمفبل

وحیل.م

م انستیتبمـ شاهنامه.م سکب:م )1960-1971(.م ـــــــــــــم

خاورشناسیمآکاد یمعلبممشبروم.

م ـــــــــــــم)1353(.مشاهنامه.مبهمتصریحمژولم بل.متهحان:مـ

شحکتمسها یمکتابهاممجیبی.

م ّمدمـ سیمدم ر تصریحم بهم شاهنامه.م )1361(.م ـــــــــــــم

دبیحسیاقی.متهحان:مانتشاراتمعلیماکبحمعلّی.

م ّمدمر ضانی.مـ ـــــــــــــم)1369(.مشاهنامه. بهمتصریحم ر

تهحان:مانتشاراتمپدیدهم)کاللۀمخاور(.

م ـــــــــــــم)1373(.مشاهنامه. بهمتصریحم هدممقحیبمومـ

ّمدعلیمبهببدم.متهحان:مانتشاراتمتبس.  ر

م حّدهللامـ ظفرنامۀ  حاشیۀم شاهنامه.م )1377(.م ـــــــــــــم

خم807مهجحم.متهحان:م  ستبفی.مچاپمعکسیمازمروممنسخۀم برم

 حکزمنشحمدانشگاهیمومانتشاراتمآکاد یمعلبمماتحیش.مم

م ـــــــــــــم)1379(.مشاهنامه همراه با خمسۀ نظامی.مبامـ

 ۀمفتحمهللام جتبایی.متهحان:م حکزمدائحةمالّعارفموزرگماسال ی.م
م
 قد

م ـــــــــــــم)1386(.مشاهنامه .مبهمتصریحمجاللمخالقیمـ

 طلق.متهحان:م حکزمدائحةالّعارفموزرگماسال ی.

م ـــــــــــــم)1387(.مشاهنامه.مبهمتصریحمفحیدونمجنیدم.مـ

تهحان:منشحمبلخ.

م دستنبیسمـ نسخهموحگحدانم شاهنامه.م )1389(.م ـــــــــــــم

کتابخانۀمشحقیموابستهمبهمدانشگاهمسنمژوزفمبیحوت.مبهمکبششم

 همامم
م
لبیمکاشانی.مبام قد

م
ایحجمافشار،م رّبدما یدساالر،منادرم ط

ازمجاللمخالقیم طلق.م

م ینم)1385(.منامۀ باستان. تهحان:مسّت.ـ
م
ازم،م یحجاللمالد

م
کز

م ّمدمـ  رّدمپادشاهم)شاد(م)1363(.مفرهنگ آنندراج.مبهمکبششم ر

دبیحسیاقی.متهحان:مانتشاراتمخیمام.م

م ی،ماببالفضلم)1357(.مفرهنگ اصطالحات نجومی.متبحیز:مـ
م
 صف

دانشکدۀمادبیماتمدانشگاهمتبحیز.م
باشندم ازمیکدیگحم بهمفاصلۀ120درجهم)چهاروحج(م آنماستمکهمدوموحجم تثلیثم 1.م

یسحم،م1350:م63(.
َ
ن
ُ
)بیحونی،م1362:م346؛مد


