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چکیده

کاوی آن، آگاهی از دیدگاه صاحب اثر از آنجا که نقد هر اثر، مجالی دوباره است برای بررسی و ژرف
تر در باب موضوعات موردنقد تواند خواننده را در داوری درستشده میدربارۀ انتقادهای طرح
شاهنامهآینۀ میراث، دکتر سجاد آیدنلو نقدهایی بر دو تصحیح جدید از ۴۰یاری رساند. در ضمیمۀ

، به کوشش جالل خالقی مطلق) شاهنامه(نقد ویرایش دوم نگاشته بود، که بررسی دومین نقد 
موضوع گفتار پیش رو است. 

کرده است،وارد شاهنامهایراد بر دومین ویرایش جالل خالقی مطلق از ۱۳۵منتقد در مقالۀ یادشده 
پذیرفتنی، (دکتر جالل خالقی مطلق) مورد از این ایرادات از نظر نگارندۀ گفتار حاضر ۳۶که 

مورد مربوط به خطاهای قلمی ۱۳مورد پذیرفتنی، ۳۶و دیگر موارد ناپذیرفتنی است. از میان 
در برابر پیشنهاد توان پیشنهادیای است؛ همچنین از میان موارد ناپذیرفتنی، برخی را میو چاپخانه

دیگر، بدون برتری یکی بر دیگری، دانست. نگارنده در این گفتار، به بررسی انتقادها 
کند.پردازد و دالیل خود را برای پذیرش یا رد این انتقادات طرح میهای منتقد میو استدالل

ط تهیۀ پیرایششرای؛شاهنامهویرایش دوم ؛متنانتقادی)تصحیح(یرایش؛ پشاهنامه:کلیدواژه
.شاهنامهتلفظ واژگان؛ مآخذ واژگان گویشی؛ مستقل؛ )تصحیح(





نقدی در ترازوی نقد
جالل خالقی مطلق

آقای دکتر سّجاد آیدنلو با عنوان ۀنقدی به خام،میراثۀآینۀنشری۴۰ۀدر ضمیم
دو از اینخواستانتشار یافته است.»شاهنامهۀمعرفی و بررسی دو تصحیح تاز«

دوم شاهنامه به ویرایش «است و دیگری »ویرایش نهایی چاپ مسکو«تصحیح، یکی 
مجله افزوده است، نخست ۀبر طبق یادداشتی که تحریری. »اهتمام جالل خالقی مطلق

ای به سبب پاره«قرار بر این بوده که این دو پژوهش جدا از یکدیگر منتشر شوند، ولی 
الن ئو. تا اینجا بر کار مساندمنتشر کردهرا یکجا هر دو پیرایش نقد »هامحدودیت

ولی جای ایراد است بر آن که این کار را به فال نیک ؛گرامی ایرادی نیستۀارجمند نشری
دهد که شرح و نقد این میبه خوانندگان کنجکاو و مشتاق این فرصت را «اند، زیرا گرفته

های آنها را مقایسه آسانی تفاوتبهدو ویرایش مهم را در کنار هم مطالعه کنند و خود 
.»ای مراجعه کنندکنند، بدون آنکه مجبور باشند برای نقد هر یک به مآخذ جداگانه

ی با جزئیات کار، یکسی است که از بیرون و بدون آشناۀاظهار نظر باال عقید
های اثری را از ویژگیکه کسی کهحالیدر ؛های یک اثر بیندازدنگاهی به پیرایش

چند پیرایش از یک اثر ارزش در نهایتو،داند که گاه روششناسد، میدرون می
رو توان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد. از ایننمیکه اصًالاستچنان متفاوت ،واحد

یک اثِر واحد در کنار یکدیگر، ممکن است سبب شود که چاپ دو نقد از دو پیرایِش
کلی گمراه گردد هدریابد، ب»های آنها راانی تفاوتآسخود به«جای آنکه هخواننده ب
گیری نادرست برسد. برای مثال، چاپ دو نقد مورد بحث در کنار یکدیگر و به نتیجه

رساند که الن گرامی نشریه، برخی خوانندگان را به این نتیجه میئومسۀهمراه با توصی
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۱۳۱جمعًا»پ مسکوویرایش نهایی چا«بر،نقد خودبو الفقد در دو بخش تمن
. ایراد وارد کرده است۱۳۵جمعًا»خالقی مطلقۀویرایش دوم شاهنام«ایراد و بر 

و یا کمابیش ،چربدبدین حساب اعتبار پیرایش نخستین کمی بر پیرایش دوم میپس
ایرادات تمامی به فرض درستی ـمنتقدکههر دو از یک اعتبار برخوردارند. در حالی

پرداخته است. شاهنامهاز متن یبررسی بخش کوچکباز تنها به ـ یرایشبر هر دو پاو
قد تکه در همین بخش کوچک نیز نظریات منشدخواهد داده در این مقاله نشان 

از آن نیز که بخشی ـچهارم آنجز حدود یک،نگارندهیش دومپیراۀارجمند دربار
،درست و یا در بهترین وجهنا،نظر نگارندهازهمه ،  ـ سهوهای قلمی و چاپی است

نهاییویرایش «که ایرادات او بر در حالی؛پیشنهادی در برابر پیشنهاد دیگر است
است.مستدل کامًالهمگیمورد،پنجدرجز،»مسکو

»پیشنهاد«که همیشه با فروتنی آنها را  ـقد تایرادات منه پیش از آنکه بهنگارند
که چند دبحث باال به این نکته اشاره کنۀدر ادامه کاست، مایلدبپردازـ اندنامیده

ی برخوردار باشند تا بتوان آنها را یباید از چه شرایط و معیارهاپیرایش از یک اثر واحد،
و آن وقتی حاصل ،شرط اصلی استقالل یک پیرایش استبا یکدیگر مقایسه کرد.

ها باشد. نوشتچند دستنویس و ثبت دگرۀمقابلۀکه آن پیرایش نتیجشودمی
های پیشین فراهم چاپۀی که بر اساس یک دستنویس واحد و یا مقابلیهاپیرایش
، ولی اندچند دستنویس تهیه شدهۀو یا به ادعای پیرایشگر بر اساس مقابل،اندآمده

های مستقل جداست ثبت نشده است، همه حسابشان از پیرایشدر آنها اختالف نسخ 
چند ۀهای مستقل مقایسه کرد. اما هنگام مقایسا پیرایشو آنها را هرگز نباید ب

:پیرایش مستقل از یک اثر واحد، باید معیارهای چندی را در نظر گرفت
و یا باید شده که پیرایشگر آنها را معرفی کرده استهای ارزیابی. شمار دستنویس۱

اند؛ له قرار گرفتهشده که اساس مقابهای برگزیدهشمار دستنویس. ۲؛ معرفی کرده باشد
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انتقادی، (. روش پیرایش۵. بررسی و گزینش منابع جنبی؛ ۴ها؛ ثبت دگرنوشتۀ. شیو۳
گذاری، ترتیب ، حرکتهااعتبار متن از نگاه اصالت واژهۀ. درج۶؛ ماشینی، ذوقی)
گذاری؛نشانهوالخط و امالءها و روایات، رسمها، اصالت بیتها و بیتدرست مصراع

یحات ضمیمه.. توض۷
های مکن، فولرس واز چاپ، گذشته شاهنامههای کامل نگارنده از میان چاپ

بروخیم که امروزه دیگر کمتر مورد توجهند، تنها پیرایش اّول چاپ مسکو را که میان 
شناسد و دو چاپ ، میه استمجّلد منتشر شد۹میالدی در ۱۹۷۱تا ۱۹۵۰های سال

اند تا کنون حتی به چشم هم ندیده است. نگارنده ار یافتهرا که در ایران انتشبعدی آن
یا هیچ ،اندهای اخیر در ایران انتشار یافتههای دیگری که در سالاز چاپهمچنین

بار دیده و حداکثر ساعتی در آنها سیر و سیاحت اطالعی ندارد و یا برخی را یک
شناسد، تنها همان میشاهنامهی که نگارنده از یهااز میان پیرایشاست.کرده

، ه شدکه در باال برشمرد، اما شرایط دیگریچاپ اّول مسکو پیرایشی مستقل است
ست. برای مثال، پیرایشگران در آن رعایت نشده است و یا دارای نقص بسیار اصًالیا ا

های موجود را این چاپ پیش از آغازیدن به کار پیرایش متن، بخشی از دستنویس
که اساس پیرایش آنها ،ق۶۷۵ودند، بلکه گذشته از دستنویس لندن بررسی نکرده ب

ند اههای روسیه داشتسه دستنویس دیگر را که در کتابخانه ـدوتنها ، استبوده
ویژه با در نظر گرفتن هب،که تعداد آنها نیز برای پیرایش چنین اثری،اندبرگزیده

ۀهمچنین شیواندک است.آن، بسیار ازهای موجودوضعّیت نامطلوب دستنویس
نیست. مطلوب، در پیرایش یادشدهدقت در این کارۀها و درجت دگرنوشتثب

از منابع جنبی نیز استفاده نشده است و روش پیرایش کمابیش پیروی در این پیرایش 
شود. غلط روش انتقادی نامیده میکه در روسیه به،مطلق از اقدم نسخ است
یک چاپ حروفی یا عکسی از همان ۀنین روشی، تنها تهیروشن است که با گزینش چ
نسخ و صرف وقت ۀرنج مقابلتحمل و دیگر نیازی به ،دستنویس اساس بسنده است
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یک از پیرایشگران از پیش ممارستی کار نیست. گذشته از اینها، هیچۀو تحمل هزین
ین ممارست را ، در گذر کار نیز او به سبب کار گروهینداهنداشتشاهنامهدر متن 

توان در میان آنها شاد عبدالحسین نوشین را می. تنها رواناندبه دست نیاورده بوده
ۀمنزله صی بنیادین است که برطرف کردن آنها بیچاپ مسکو دارای نقااستثناء کرد.

نویسش کهن از نو ندادن تشخیص پیرایش مجدد آن است. جز آنچه برشمرده شد، 
شناختنداشتننه در متن و نه در حاشیه،،های کهنواژهو نداشتن بسیاری از 

ها و روایات الحاقی، به هم پیوستن چند داستان و نشناختن آغاز و انجام آنها بیتاز
، پیرایش شده، شامل سه داستان مستقل است)»سیاوش«داستانی که با عنوان برای مثال،(

همه، با این.ایص این چاپ است... از نقوو تبدیل آنها به شمارههاعنوانزدن 
سوی پیرایش گام بهو نخستینشاهنامهاز چاپ مستقل چاپ مسکو نخستین

دانست.شاهنامهعطفی در پیرایش ۀرا نقطتوان آنبود، تا آنجا که میآنانتقادی ـ  علمی
طور هاند بای توانستههای دوم و سوم این پیرایش تا چه درجهاینکه در چاپدربارۀ

داشت شرایط بدون نگهو یا تنها از نتایج کار دیگران ،ص یادشده بکاهندیستقل از نقام
؛کندظهار نظری نمیا، نگارنده که این دو چاپ را ندیده است،اندعلمی بهره برده

ی چاپ مسکو جمعًایکه در پیرایش نها) ۱۲-۱۱ص(آقای دکتر آیدنلو گزارش ولی
اند، ها را در پایان هر مجلد آوردهو تفصیل دگرنوشتاند دستنویس بهره گرفته۱۸از 

ی چاپ مسکو نیز همچنان یک چاپ مستقل است، یست که پیرایش نهاآن اازحاکی 
،دستنویس باشد۱۸ها شامل ثبت اختالف البته به شرطی که تفصیل دگرنوشت

ی که دکتر دارماند عدم امانتآنچه در همان چاپ اول آمده بود. باقی میبازنویسینه
ۀدامنست که اگرانظر نگارنده ایناند. بدان اشاره کرده۵۸-۵۷آیدنلو در صفحات 

در این پیرایش توانسته باشند که و از سوی دیگر،،از این حد بیرون نباشد»دستبردها«
و خود نیز بخشی از نکات نندف کص چاپ اّول را برطریای از نقابخش قابل مالحظه

را »دستبرد«توان این مایه ، میتصحیح کنندمتن را هاییستیا نادردرا بگشاینمجهول
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بر اهل فن پوشیده نخواهد ماند، نادیده گرفت. ولی از نقد دکتر آیدنلو به هر حال که 
چیزی در این راستا دستگیر نگارنده نشد.

های پیرایشدر ایران اگر میان چاپ اّول مسکو و پیرایش نگارنده و پس از آن، 
توان با چاپ مسکو ، هر یک از آنها را میفراهم آمده باشدشاهنامهاز ستقل دیگریم

ای مستقل و هپیرایش، صورتدر غیر این؛یا پیرایش نگارنده مقایسه کرد
های غیرمستقل مقایسه کرد. با چاپانتقادی را نباید ـ علمی

دست است، ثری درهای مستقل کنونی که از ااگر کسی معتقد است که پیرایش
ص کار را در نقدی ینقایکی اینکه:دو راه در پیش دارد، پاسخگوی انتظارات ما نیست

از دو پیرایش به محضر اهل فن عرضه کند، چنانکه آقای دکتر آیدنلو در دو نقد خود
اند، از جمله کسانی که نگارنده همین کار را کردهاند و کسان دیگری نیز کردهشاهنامه
سپس بر پیرایشگران ؛از آنها نام برده استهای شاهنامهیادداشتش سوم بخۀدر آویز

د. ن، در پیرایش خود تجدید نظر کنمنتقدانآن اثر است که با حفظ امانت و قدردانی از 
های بیشتر یا معتبرتری از آن اثر فراهم او کمر هّمت بربندد، دستنویس،اینکهراه دیگر

ها را با امانت ثبت کندد هموار نماید، دگرنوشتنسخ را بر خوۀآورد، رنج مقابل
متن آن درحتی اگر ،عرضه نماید. چنین پیرایشینوینی از آن اثرراه پیرایشاز اینو 

کسی اگرولی ؛ست مستقل و علمی و سودمندباشد، همچنان کاریایایرادات عمده
کاری که در ایران ـ دیگری را سر هم کندیک اثر پیرایش ازهای موجودبر اساس چاپ

خواری نباشد، طلبی از راه پختهاگر شهرت،چنین پیرایشی، ـ  های فراوان داردنمونه
را ییهاکاریلوحی است. البته ما جلوی چنین سبککاری از سر سادهکم بیهودهدست
های اعتنائی از کنار آنها بگذریم و با ستودن کارتوانیم با بیتوانیم بگیریم، ولی مینمی

زنیم.ندامن آنهابه رواج ،ناستوده

موضوع سخن نگارنده ،مسکونهایینخستین نقد دکتر آیدنلو بر چاپ ۀگو درباروگفت
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اند، ین پیرایش گرفتهاایرادی که ایشان بر ۱۳۱نیست، جز همین اندازه که از میان 
،)۲۰ۀو بخش ب، شمار۶۹، ۴۱، ۹،۳۶های ش الف، شمارهبخ(موردگذشته از پنج

قد بیشتر این تمناز آنجا که. ندهمه درست و بر دالیل مستند استوار
خواهم گفت. تر نظر خود را ینیاند، پارا بر متن نگارنده نیز گرفتهپنج مورد ایراد

۸۸ۀیک مورد دیگر هم هست که نگارنده در توضیح بیت نظری دیگر دارد. در زیر شمار
خوانیم:پرویز خطاب به بهرام چوبین میزبان خسروازیدر بیت،)۴۲: ۱۳۹۴(آیدنلو، 

که گر بنگری برتر از بیستونیکی کوه داری به زیر اندرون

:استنوشته منتقد
های راهی است که بهرام یدشوار»رویپیِشکوِه«برتر و مراد از [...]پیشضبط 

است که در »هراماسب ب«استعاره از »کوه«،زیر]=[رگزیده. با ضبط متنچوبینه ب
اینجا وجهی ندارد. 

ور از ذهن و خارج از موضوعدداند، ولی توضیح ایشاندرست میراپیشنگارنده نیز 
دیو و ۀبا چهر«، »خوهل بینی«، »دودگون دراز«با توجه به اینکه پرویز بهرام را است.

کوژپشت«جا ویژه یکهو ب»با رنگ خاک بحث نیز نامد، در بیت موردمی»َپهَلِو
گویۀگشتکوهو چه بسا که ،او اشاره داردۀقوز سینبه نقص جسمی بهرام و محتمًال

توجه شود ضمنًااند.تغییر دادهپیشرا به آنًابوده و بعدپشتباشد و یا در اصل 
رسیدن بختباشد،کسی که دارای نقص جسمی ،های کهنکه بر طبق باورداشت
را نه تنها از نظر نژاد، بهرام، اورو پرویز در مشاجره بااینازرد؛به تاج و تخت را ندا

داند.پادشاهی میبرایتبلکه به سبب نقص جسمی نیز فاقد مشروعّی
مستدلمسکونهاییبر ویرایش قدتایرادات مندیگر از چند مورد باال که بگذریم، 

تر روشنای شاید اشاره؛ردآنها با متن نگارنده همخوانی داۀهمتقریبًااست و و مستند
قد تبسیاری از ایرادات مستدل منقد، پر بیراه نبود. ضمنًاتاز سوی منبدین همخوانی 

،دهند که پیرایشگرخوبی نشان میکه به،آنچنان سنگینند،مسکونهاییبر چاپ 
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پیرایش چنین ۀکه الزم ـی آنچنان انسشاهنامهقد، با متن تهای منبرخالف ستایش
های اخیر در این زمینه انجام گرفته، ی که در سالیهاو از پژوهش،نداشتهـ استاثری 
ده است.بوخبر بی

پیرایش دوم نگارنده. ایشان، ، یعنی نقدنقد دوم دکتر آیدنلوپردازم بهاکنون می
ایراد بر متن ۱۳۵جمعًابو الفگونه که پیش از این نوشتم، در دو بخش همان

ه استبررسی کردیرادات ایشان را دقیقًااۀاند. نگارنده همرفتهپیرایش نگارنده گ
از لطف . قبًالکندمیشاهنامهدار خوانندگان دوستتقدیمپس از اینرا آنۀنتیجو

)۷۷-۶۸(ص اند های پیرایش دوم مرا برای خوانندگان شرح دادهایشان که ویژگی
بسیار بیشتر از »ید ویرایش کنونیهای جدضبط«افزایم که کنم و میسپاسگزاری می

گذشته از این، اهمّیت دو پیرایش نگارنده تنها اند.موردی است که ایشان برشمرده۲۹
گردد: ترکیبات ای که پیش از آن ناشناخته بود نیست، بلکه بر آن افزوده میها واژهدر ده

گذاری، ط و نشانهالخ، خوانش دیگر و رسمهاهای تازۀ مصراعصورتو عبارات تازه تا 
بررسی و معرفی حدود پنجاه ها، ثبت دگرنوشتۀروش انتقادی پیرایش و شیو

های توضیحی نامه و بیش از دوهزار صفحه یادداشتاین کتاب، واژهاز دستنویس 
دو ۀشناسی. اینها همه در مجموع مقایسهای شاهنامهزمینهۀها مقاله در همو ده

سازد.بسیار دشوار مینیز،های مستقلپیرایشدیگر حتی با،پیرایش نگارنده را
پس از این به بررسی ایرادات منتقد بر ویرایش دوم نگارنده خواهیم پرداخت.



۵گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ |۱۴

هاالف. ضبط
١)۷۷ص (.۱

فروزندۀ ماه و ناهید و مهرسپهر  خداوند گیهان و گردان

بیاید. به گمان نگارنده این در متن کیواننویسش گیهانجای هبکهاندپیشنهاد کرده
توان میاستداللی ندارد. حتی با سختگیری بیشترۀپیشنهاد بیشتر ذوقی است و پای

با پذیرفتن که ، در حالیتناسب بیشتری داردبا همسپهرگردانوگیهانگفت که آمدن
ای ناجور است. از چهار در میان ستارگان همچون وصلهسپهرگرداندر متن، کیوان
یک با بیت باال از بابتی که گفته هیچاند، ید سخن خود آوردهین در تأکه ایشاهدیشا

درولی درست باشد،تواند میکیوانآنها ۀهمدررواز این؛شد قابل مقایسه نیستند
بهتر است.گیهانباز آخرشاهددو 

)۷۸ص (. ۲
ز هستی مر اندیشه آگاه نیستاز این پرده برتر سخن، راه نیست

ترکیب نوساخته و «که ،بیایدگاهسخنترکیبسخن، راهجای هبکهاندپیشنهاد کرده
در پیرایش پیشین من نیز چنین بود، ،اندگونه که اشاره کرده. هماناست»دشوارتری

و زیبا را ترکیب نگرفته بود و چنین ترکیبی به نظر نگارنده محتمل ولی نگارنده آن
در اینجا معنی مناسبی به دست گاهنگیریم، را ترکیبر آننیست. از سوی دیگر، اگ

باالتر از این پردهرا برگزید: راهرو نگارنده در پیرایش دوم نویسش دهد. از ایننمی
های او و شناختن مرز مانیعنی اقرار به هستی خداوند، پذیرفتن بندگی او، پیروی از فر(

.راه استنادرست و بیسخن گفتن دانش خود)

های پیاپی، همگی به های پس از شمارهایم؛ ارجاعگذاری خود او بهره بردهبندی و شماره. برای بررسی ایرادات منتقد، از تقسیم١
گردند.بازمی)» ج(۱۳۹۳فردوسی، «، به شاهنامهها به هستند. ارجاع» ۱۳۹۴آیدنلو، «
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)۷۸ص (. ۳
ببخشید چون کار پیوسته شدفلکها یک اندر دگر بسته شد

گونه همانکه تنها در یک دستنویس آمده است، ببخشیدجای هبکهاندپیشنهاد کرده
ها آمدهکه در بیشتر دستنویسبجنبیدنویسش که در پیرایش نخستین آمده بود، 

در دو بیت باالتر ببخشیدون نظر ایشان که چو مناسب موضوع سخن است بیاید. 
نامحتملخطای دید کاتب باشد، ۀنتیجممکن است تکرار آن در این بیتآمده، 

دارد.بیشتری نیست و نگارنده اکنون به نظر ایشان گرایش 

)۷۸ص (.۴
تو مر خویشتن را به بازی مدارنخستینت: فکرت، پسینت: شمار

شمارنخستیِنضبط اصلی محتمًال«اند نوشته اشاره به پس از ، و»استفکرت، پسیِن
(جز دستنویس های کتاب دستنویسبیشتر و منابع جنبیاین نویسش در برخی از آمدن

نویسند: می،اثبات درستی آندر و اشاره به نظر چند تن از پژوهندگانفلورانس) 
[َاّوۀفردوسی نیز با عنایت به جمل الِففلسفی معروف الُل آِخُر ل]، انسان را َعَمکِر

عّلت نهایی آفرینش دانسته است که خداوند در بدایت خلقت نخست بدان 
اما در ترتیب و روند آفرینش، آخر از همه به وجود آورد.،اندیشید

. گردمپردازم و سپس به پیشنهاد ایشان برمیمن نخست به توضیح و توجیه متن خود می
با حذف را شمار)۱۵- ۱۴ص (بخش یکم،یادداشتهای شاهنامه در نگارنده

خود مبحثی مهم شاهنامهمعنی کرده بود. موضوع حذف در »روز شمار«مضاف 
، )و دیگرجا۲۴۳/ ۱۱،دوم(»یکی دسته دادی کتایون بدوی«در بیتدسته(برای مثالاست 

حذف شده )گل= (الیه مضاٌفنیست، بلکه در اینجا»گلۀدست«ی به معنی یبه تنهادر اینجا
بازخواست، «ی به معنی یبه تنهاشمارۀ. واژپردازیمبدان نمیفعًالولی ،)ستا

کار رفته است:ه ب»مؤاخذه، داوری



۵گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ |۱۶

بدان تا جهان ماند اندر شگفتشماریت با من بباید گرفت
۲۰۵/ ۶۸،یکم

من به داوری بپردازی، به حساب من برسی...ۀگوید: باید دربارمی
سرای درنگست و جای شمارساردگر شارستان بر سر کوه

۱۲۵۹/ ۲۵۱،یکم

و جای بازخواست.استجهان جاویدکه،ست بر فراز کوهایعنی: دگر شهری
زامروز با دی گرفتن شمارجوانی ُبد و تنگی روزگار ُو

۹۲/ ۳۵۱،یکم

یهوده) (و بزمانه و سوم امروز را رها کردن گوید: یکی جوانی بود و دیگر ناسازگاری می
به حساب و داوری گذشته پرداختن.

:در این بیت نظامیشمارهمچنین
با تو رود روز شمار این شمارگر ندهی داد من ای شهریار

۱۲/ ۱۱۲: ۱۹۶۰نظامی، 

گو، بدان گونه که در متن نگارنده آمده است. واکنون برگردیم به بیت مورد گفت
است که جانور چون خرد ندارد،شده گفته ۵۷-۵۵های در بیت،پیش از این بیت

خواهد و جانور کردگار از او بندگی نمی،روشناسد و از اینو نیک را نمیبد
به آدمی آمده است که۶۴-۶۰های ارهای خود نیست. سپس در بیتکگوی پاسخ

د گویمی۶۵بیت در شاعر ل است.ئومسر کارهای خود ببرارو در اند و از اینخرد داده
،»اندای آدمی، هدف از آفرینش دو گیتی تو هستی که تو را به چند میانجی پرورده«

اند، چون در آغاز به تو خرد داده«می گوید ۶۶و سپس در بیت 
رو خود را به بازی مگیر از این؛کننددر پایان کار تو در آن جهان از تو بازخواست می

هم میان ،با نویسش ما».رسندجهان میکه در آن جهان به حساب اعمال تو در این
های پس از آن پیوندی منطقی است. دو مصراع و هم میان این بیت با بیت
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تر است.این نویسش دارای لفظی کهنهمچنین
نخست . تر استدرستقد گرامی تبه نویسش دیگر که به نظر منحال بپردازیم

الَعَمل«بارِتاگر هم در اصل با ع،اینکه مضمون مصراع نخستین آِخُر الِفکِر »اّوُل
کلی از آن دور شده است. در عبارت ه، ببوده باشدمنسوب به ارسطو ارتباطی داشته

اشاره شاهنامهکه در مصراع سخن از اندیشه در انسان است، در حالی،مذکور
که آمده است: نخست آفرینش خرد را شناس ،خداوند استۀوسیلهبه آفرینش خرد ب

را نیز شمار. دیگر اینکه ه است، هرچند این خرد برای انسان آفریده شد)۲۶/ ۲،م(یک
عملارسطو منظور از چون در عبارت منسوب به ؛گرفت»عمل«توان به معنی نمی
نخست ،به تعبیر خود منقد و پیروان نظر اوشمارکهرد انسان است، در حالیکارک

است.»های دیگرآفرینش انسان در پایان آفرینش«و منظور از آن »ردیف، مرتبه«به معنی 
ها خداوند و آفرینش انسان در پایان آفرینشۀوسیلهآفرینش خرد ب«اکنون که مضمون 

کلی هدر عبارت منسوب به ارسطو ب»اندیشه و عمل در انسان«از مضمون »توسط او
،ده است نگیریمی که نگارنده پیشنهاد کریرا به همان معناشماردور شده است، چرا 

های پیشین آن ارتباطی منطقی نیز برقرار باشد؟که میان دو مصراع و میان این بیت و بیت
آدمی در مراتب آفرینش در پایان کهاینصرِف،یادشدهدیگر اینکه برقرار کردن ارتباط 
، کندمیتی دارد و چه چیزی را بیان چه اهمیاز آن،گیریقرار گرفته است، بدون نتیجه

های این بیت و بیتو میان،سواین بیت از یکمیان دو مصراعتعبیراین جز اینکه با
چیست؟نخستینوجه دستوری سوم اینکهوجود ندارد.ایمنطقیۀپیشین هیچ رابط

همین در ولی جز کار رفته است،ه بشاهنامهبار در ۱۲۰این واژه ق فرهنگ ولفبر طب
را آنکار رفته بود،ه بیست بار بـ  حال اگر ده.ا قیدهمه جا یا صفت است ی،یک مورد

ار که در حالت اسم بهمبار دیگربار یک۱۲۰ولی در ؛گذاشتیمبه حساب اتفاق می
که در حالت اسم نیز اّولبا نادرسترا بهنخستینوجه دستوریدر اینجانرفته است.

به فارسیتوان گفت، ولییمالِفکرُلاّوبه عربیاند. یکی گرفتهرودمیکار ه ب
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فکرت که بر طبق فرهنگ ولف چهار بار پسینهمچنین توان گفت. نمینخستیِن
روو از این،همه جا صفت یا قید است،کار رفته است، جز این یک مورده بشاهنامهدر 

توان میآِخُرالَعَملیعنی در اینجا نیز ؛وارد استنیزهمان ایراد بر وجه دستوری آن
نخستینهای دهخدا نیز به گواهۀناملغتنگارنده در توان.نمیشمارپسیِنفت، ولی گ
ها این دو ، در دیگر مثالشاهنامهدر آنجا نیز جز در همان یک بیت ؛نگاه کردپسینو 

نظامی مخزن االسرار بار در اند، مگر یککار رفتهه در حالت صفت و قید بواژه تنها 
که آمده است:
شماراّول اند این سخن است، این سخن اینجا بداریشه، پسیِن

۹/ ۴۰: ۱۹۶۰نظامی، 

هر حال ولی در ؛شناسدی در متون کهن آمده باشد که نگارنده نمییهاشاید باز گواه
گذاریم که در اینجا صفت باز نظر دستوری نادرست است، مگر اینکه فرض را بر این 

است.ر موصوف یا مضاف تقّدم یافته ب،اضافهۀبا حفظ کسر،یا مضاف الیه
انتقادی ۀاشاره کنم. یکی اینکه پیروی از شیودر پیرایش متندر پایان به دو نکته

ای نویسش ترین بهانهبدین معنی نیست که پیرایشگر به کوچک،در پیرایش متن
شد،تر و دشوارتر باکهنیویژه اگر نویسشبه،بلکه؛دستنویس اساس خود را رها کند

بسیار حتی اگر منفرد باشد، باید نخست برای توجیه آن کوشید. دیگر اینکه 
تواند آید که پیرایشگر میان دو نویسش سرگردان است، ولی چون هر دو را نمیپیش می

نکات مثبت و منفی، ۀسنگین کردن هم ـ پس از سبکدر متن بیاورد، ناچار است که
گو، ودر مورد بیت مورد گفتی بسته است.یمویکی را برگزیند و گاه این تفاوت به

نگارنده بارها اندیشیده است، ولی نویسش فلورانس را در مجموع بهتر دانسته است.
اند. ایراد گرفتهبه سبب این بیت بر من قد گرامی، چند تن دیگر نیزتپیش از من

است.و معتبررامیگاوبه چشمچه نگارنده را قانع نکرده است، ، اگربرخی از آن نظریات
که بیشتر ،پیرایش من از این بیت ابراز شده استاز سوی دیگر، نظریاتی نیز در رد 
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استشهاد ای با ی. از جمله اینکه پژوهندهخی زشت با شاهنامه است تا بحث جدشو
را باید به پیروی شاهنامهمعتقد است که ،های دیگر دیباچهاین بیت و برخی بیتبه

یعنی در کار پیرایش ؛تصحیح کرد،میشل فوکو،سوف فرانسوییلفاز نظریات
برای کسی »منطق درونی اثر«را رهنمای خود قرار داد. پیروی از »منطق درونی اثر«

های کهن و باورداشتفارسیهای آن و دیگر متون کهنکه با متن اثر و دستنویس
گردش خورشید به دور زمین است همانا مثالو مسائل بسیار دیگر آشنائی نداشته باشد، 

را داریم حافظ به تصحیح احمد شاملو دیوانی ندارد.یبرای کسی که با دانش نجوم آشنا
کافی است!برای همیشه »منطق درونی اثر«یک بار پیروی از و همین 

و بر من ایراد گرفته،همین بیتنیز به سبب مریکا آمقیم همچنین یکی از ایرانیان
فردوسی به خدا و روز قیامت پسکه به پیروی از متن و تفسیر نگارنده،استنوشته

ا و چیزها هست و به این حرفادارای عقاید الحادیکه او در حالی؛اعتقاد داشته
اعتقادی نداشته است. 

و گوسان ساختن از حضرت فردوسیشاهنامهشفاهی بودن مأخذ ۀاز نظریپس
ایرانی، ۀاز سوی این دو پژوهندن دو نظریه، ایییشناسان آمریکاتوسط ایران

رسد. میشناسی در غرب به ارمغانامهترین بری است که از باغ شاهنتازهفعًال
بخش تری نیز برسد و کامزهتاتر اززودی از این باغ تازههباز بانتظار بود کهباید چشم
!این کتاب گردددوستاران

)۷۹ص (.۵
تو گویی دو گوشم بر آوای اوستی اوستگوایی دهم کین سخن را

اند: نوشته
است که معنای »آواز«و »راز«های بیت به ترتیب نسخ برای قافیهۀضبط هم

محصلی هم دارد و به پیشنهاد نگارنده نیازی به تصحیح قیاسی نیست.
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اند: را در حاشیه ذکر کرده»معنای محصل«ایشان این 
داری است سخن پوشیده و نکتهدر بیت پیش) (عامام علیۀباردرصپیامبر اسالمۀفرمود

را دریافت و به مقام واالی امام پی برد. این فرموده که باید تفصیل معنا و اشارات آن
را ویش آنی با دو گوش خیکه گو،مستند و مقبول است(فردوسی) برای من چنان 

شنوم.میصاز زبان رسول اکرم
سازی نزدیک که بیشتر به حدیث،تعبیری از سخن فردوسی استاند آنچه ایشان نوشته

همچنان راز. با وجود کوشش ایشان، در بیت باال معنی »معنای محصل«است تا به 
)۲۰(بخش یکم، صهای شاهنامه یادداشتدر رو نگارنده از این؛روشن نیست
پیشنهاد کرد:

رو شاید پساوندهای این بیت نیز از ایناند. رای به راز و آوای به آواز فراوان گشتگی یافته
است.»نظر و خواست و قصد و اراده«در اصل رای و آوای بوده است، و رای به معنی 

است. »معنای محصل«خوبی دارای اگر این حدس من درست باشد، بیت اکنون به
ولی در این صورت باید گفت نظر شاعر در ؛سخن اصلی باشدرازالبته شاید همان 

ع نخستین بر ما روشن نیست.مصرا

)۸۰ص (.۶
همان تازی اسپان همه گوهریهمان گاو دوشا به فرمانبری

دشوارتر (همان تازی اسب گزیده/ اسب و هیون مری)مریدر مصراع دومکه اندنوشته
است اند: مری به معنی فرمانبردارو افزوده،است،صورت منتخب در متن،گوهریاز

های خراسان و کرمان کاربرد دارد.یشو در بعضی گو
آمده باشد، »های خراسان و کرمانبعضی گویش«ای که تنها درالبته هر واژه

ای،گویشیۀولی باید پرسید که امکان درستی یک چنین واژ؛نویسشی دشوار است
را ثبت ها نیز آننیست و حتی در فرهنگکه برای آن گواهی در متون ادب فارسی
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گوهریدر مقابل ؟چه اندازه استتا ،د و لفظی سست نیز ساخته استاننکرده
و مناسب است. در فرهنگ معیندر اینجا لفظی بسیار استوار»اصیل و نژاده«به معنی 

.ه استدثبت شگوهریاسبحتی 

)۸۰ص (.۷
برآنسان که نشناختندی که کیستچو گرد آمدی مرد ازیشان دویست

به متن دویستجای هب»بیستتقریبًا«به معنی بیستچونویسش اند پیشنهاد کرده
.»تر استثعالبی نزدیکغرردشوارتر است و هم به رقم ده در «که هم نویسشی،برود

پیش از عدد در بیان تقریب بارها اشاره چوبه های شاهنامه یادداشتنگارنده در 
؛دشواری چندانی نداردیادشدهنی این واژه به علت کاررفت فراوان آن در معکرده است. 

گرایش بیشتری دارم.بیستچو، به نویسش لبیه به رقم ده در سخن ثعاولی اکنون با توج
متأسفانه اثبات هستیم.ورزی و دهم که ما در اینجا در مرز میان ذوقه میولی توج

نکه نه ای؛توان همیشه حکم قطعی دادو مجهول در قوافی نیز نمیمعروفبر اساس 
زمان تحول مجهول به کهبلکه بدین دلیل،و مجهول را قافیه کرده باشدمعروفشاعر 
روی در این زمینه هرروشن نیست و به دقیقًا،و چه در مورد هر واژهچه کًال،معروف

طرفانه بدین معنی که پژوهنده هدف را طرفانه است. بینیاز به پژوهشی گسترده و بی
اشد و مضمون و موضوع و نکات دیگر را قربانی هدف خود نکند.پیشاپیش تعیین نکرده ب

)۸۱ص (.۸
(؟)بکشتی که با دیو برخاستیز مردان جنگی یکی خواستی

و پس از ذکر نظر » استشاهنامهانگیز از موارد بحث«اند مصراع دوم این بیت نوشته
اند:پیشنهاد کرده،چند تن از پژوهندگان

حوی و تا حدودی معنایی مشابه مصراع دوم در بیتی دیگر از ساخت نبا توجه به
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را توانایی کشتی گرفتن آن مرد جنگی با بخوانیم و آن»شتیبه ُک«را»بکشتی«،شاهنامه
دیو و کنایه از نیرومندی و پیلتنی او بدانیم. 

و معنی مصراع همچنان تاریک است. بکشتیبه گمان نگارنده، خوانش 

)۸۱ص (.۹
نیامد گه پرسش و سردبادنزادآن سپهبد ز مادرهنوز 

نیز پیشنهاد )۹، ش۱۵(صی مسکو یهنگام نقد چاپ نها،پیش از اینمنتقد محترم 
که دشوارتر است به متن ترسشنویسش پرسشجای هب،کرده بودند که در بیت باال

»ه، داوریبازخواست، مؤاخذ«در اینجا در معنی پرسشبه نظر نگارنده، برده شود.
لفظ بهتر و استوارتری نیز هست. است، بلکهترسشنه تنها نویسش دشوارتری از 

گویند: فریدون هنوز از مادر نزاده است و هنگام بازخواست او میموبدان به ضّحاک 
ضّحاک ترسیدناز تو و پشیمانی تو از کار گذشته نرسیده است. در اینجا اشاره به 

لفظی سبک است. 

)۸۲ص (.۱۰
ز تاسیدن بادپایان بر آبسر سرکشان اندرآمد به خواب

به معنی تاسیدنبه ،ها آمده استرا که در یکی از دستنویسناسیدننگارنده 
که در واقع کمتر پیرایش قیاسی، بلکه بیشتر ،استپیرایش کرده»زدن نفس نفس«

آنکهدر عین ،قد گرامیتاکنون منگذاری است. در نقطهاصالح سهو کوچک کاتب
اند که اگر اند، پیشنهاد کردهدانسته»صورت دشوار و درخور توجهی«این پیرایش را 

مانند کشتی/ «به معنی ،ناویدنبه ،را که در چهار دستنویس دیگر آمده استنادیدن
،پیرایش قیاسی کنیم»ناو به این سو و آن سو حرکت کردن و متمایل شدن

درنگ خواهد بود.ۀشایست
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در متون تاسیدن. برای دور از ذهن استکمیبه نظر نگارنده، این پیرایش قیاسی
و ستوران از لشکر «آمده است: )۶۳۱(صتاریخ بیهقیاز جمله در ؛ستهکهن گواه 

آمده است: دهخدا گواهی از مولوی ۀناملغتنیز در ناویدنبرای .»تشنگی بتاسیدند
که شب گذشت کنون نوبت دعاست مخسبناویفتی و میچو مست هر طرفی می

)۸۴ص (.۱۱
ش نهان خواستهفرازآورندهاز آن پس همه گنج آراسته

».نمایدتر میه به معنای بیت، صورت آوریدش در تصحیح قبلی دقیقبا توج«که اندنوشته
یدهرا آوریدشاگر  محتمل صورتبگیریم، هم این(اسم مفعول+ ضمیر) شآور
سوم کس ماضی+ (آوریدشاگرولی. (اسم فاعل+ ضمیر)شآورندهصورت و هم است

بخوانیم، نادرست است.ضمیر)

)۸۲ص (.۱۲
اگر داستان را بود گاه و گاهسه فرزند شایستۀ تاج و گاه
اگر برای مثال تخت شاهی آماده و زمان «: استنگارنده مصراع دوم را چنین معنی کرده 

، در مورد اّول و دوم به معنی در این بیتگاهی از سه مورد کاربرد یعن؛»آن رسیده باشد
ساخت «را گاهو گاهاست. ایشان »زمان«و در مورد سوم به معنی »تخت پادشاهی«

حتی «بهتر است، به معنی »گاه، ماه«یا »گاه و ماه«دانند و معتقدند نمی»چندان استواری
.»ماه بر تخت بنشیند،باشد یا اگر در مقام مثالاگر برای مثال تخت شاهی بر باالی ماه 

داند.نگارنده همان پیشنهاد خود را بهتر می

)۸۳ص (.۱۳
فرستاد نزدیک شاه جهانگوی از میانآوری چربزوان

.»پردازی فردوسی مطابقت بیشتری داردبا اصول قافیهظاهرًا«میانجای هبمهانکه اندنوشته
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، ولی است(که روشی آشکارپردازی شاعر قافیهۀگر باید میان شیوپیرایشدر اینجا 
رو حکم از این؛ندو اصل پیروی از نویسش دشوارتر، یکی را برگزیاستثناء نیست) بی

توان کرد.قطعی نمی

)۸۳ص (.۱۴
که تفسیده آهن نتابیدمیبه پادافره آنگه شتابیدمی

خوانند و بیت را میبتابیدمیده آمده بود، ایشان، چنانکه در پیرایش نخستین نگارن
کنند: چنین معنی می
،گوید من اگر جوان بودم و تاب به دست گرفتن آهن گداخته را داشتمفریدون می

توانستم آهن داغ را یا اگر می،بروم) (سلم و تورانستم به مجازات کردن فرزندانم تومی
پیکار با فرزندان (پرداختم از پسرانم هم میگیریبه انتقام،به دست بگیرم و تاب بیاورم

.به سختی و دردناکی در دست گرفتن آهن گداخته است)
را نتابیدمیاز همین رو نگارنده نویسش ،قد گرامی بسیار امروزی استتتفسیر من

هنگام نکوبد، ست که هر کس آهن گداخته را بها. در اینجا سخن از اینه استبرگزید
ست. اایکار بیهودهچه کوبیدن آهن سرد؛دست داده استفرصت مناسب را از

دهد و از جمله به او پند میفریدون منوچهر را پیش از رفتن به جنگ سلم و تور
، هنگام نکوبد)(آهن گداخته را بههنگام انجام ندهداگر کسی کار را بهگوید:می

پشیمانی خواهد برد و به سزای اهمال خود خواهد رسید.

)۸۳ص (.۱۵
درفش فروزنده بر پای خویشُچن آمد سپه دید بر جای خویش

اند.را پیشنهاد کردهپیشْیبر پانویسش بر پای خویشجای هایشان ب
هر دو نویسش محتمل است، ولی من اکنون به پیشنهاد ایشان بیشتر گرایش دارم.
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)۸۴ص (.۱۶
دل آب کینبشوید همان خون که فرزند اگر سر بپیچد ز دین

اند: را پیشنهاد نموده و بیت را چنین معنی کردهنشویدایشان 
مهر)(تواند خون دل خواهی از او نمیاگر از رسم و آیین هم عدول کند کینفرزند

ه او بشوید و از بین ببرد.پدر را نسبت ب
پدر از نسبت بههمکند: فرزند اگرخواند و بیت را چنین معنی میمیبشویدنگارنده 

آیین و راه و رسم سرپیچی کند، ولی باز مهر پدری مانع از کین خواهی از فرزند 
گردد، ولی این بار:می

گنه بس گران بود، پوزش نبرد...

)۸۴ص (.۱۷
که بودش بدآنجا کنام گروهببردش دمان تا بدالبرزکوه

که به نظر ،اندمعنی کرده»مرغۀآشیان«را کروهو را پیشنهاد نمودهکنام و کروهایشان 
لفظ زائدی است. به نظر کروهنویسش کنامبودن است. با »صورت دشوارتری«ایشان 

گروهنگارنده  از سوی .»رود و آشیانه و زاد«بهتر است، به معنی کنام و گروهیاکناِم
گواه ز بیت باالج...) آنندراج، برهان قاطع(ها فرهنگاین معنی،درکروهدیگر برای 

ای در این معنی نداریم،چنین واژهاصًال،به احتمال بسیار،رو. از اینانددیگری نیاورده
گرفته شده است.»آشیانه، کنام«خوانده شده و به معنی کروهنادرست بهگروهبلکه 

)۸۵ص (.۱۸
درفشی برافراختندی بلندچنان دید در خواب کز کوه سند

بیاید.پرندنویسش بلندجای هباند که پیشنهاد کرده
پرند. شاید راها این نویسش را دارند و نیمی دیگر نویسش دیگرنیمی از دستنویس
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ی ندارد. یابهتری باشد، ولی برتری معنۀقافی) piring(به زیر یکم و دوم؛ پارسی میانه 
بهتر است.پرندجمعًا

)۸۵ص (.۱۹
رخ چهارم خود آیدت شویز چتو را با چنین روی و باالی و موی

دانند.میخودتر از را محتملخورایشان 
در مصراع دوم مستتر است نیزخورنویسش دشوارتر است و معنی خوددر اینجا 

،در اینجا نیز هر دو وجهتوان گفت کهمیحداکثرروقید آن نیست. از اینبه حتمیو نیاز
ۀآمده، محتمل است و گزینش بیشتر جنبها دستنویسکه هر یک کمابیش در نیمی از

آمده بود، باالیدر پیرایش پیشین ،در مصراع نخستینضمنًاذوقی دارد تا استداللی.
»بلندی،قد و قامت«در معنی باالیآمده است. به نظر نگارنده باالولی در پیرایش دوم 

آمده است، درست شاهنامههای ها و چاپکه در فارسی میانه و در بسیاری از دستنویس
،است»پاالد، اسب یدک، مطلق اسب«به معنی باالیکار برده و ه بباالشاعر نیست و 

نوشته شود. در پیرایش دوم این نکته همه جا رعایت شده است.پاالیۀو باید به گون

)۸۵ص (.۲۰
و دو ابرو به خم ستون دو ابرو چو تیغ دژمدو نرگس دژّم

دست کم برای «تیغ دژماند که اند و نوشتهبرتر دانستهتیغ دژمبر راتیغ درمایشان 
[آقای آیدنلو] تصویری غریب و نازیباست .»نگارنده

تیغ دژم و تیغ قلم،قلم، میخ درم،بینی به سیمینشاهنامههای در دستنویس
ی ما قابل امروزه دو تای نخستین برا،به مشبٌهمانند شده است. از میان این پنجتیغ درم

ای آنها کار برده یا نه، بستگی به بررسی جه درک است. اینکه آیا فردوسی نیز آنها را ب
به  مشبٌهقابل، سههای دیگر در متون دیگر دارد. در مهای کتاب و گواهدر دستنویس
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ویری نازیباست، ولی تردیدی نیست که فردوسی دست کم ابرای ما تصدیگر امروز
تشبیه شده استو مطلق تیغاز آنجا که بینی به شمشیر تیز. کار برده استه را بیکی از آنها 

نیز شاهنامههای و در دستنویس) ۲۲۸بخش یکم، ص های شاهنامه،یادداشت(نک: 
توان ، در درستی آن نمی)کندید میینیز تیغ/ کارد را تأتیغ قلم(و آمده تیغ دژمنویسش 

گذاری تواند حاصل اهمال کاتب در نقطهمیدرمتیغ های تردید کرد. در مقابل، گواه
دقیقًای داشته باشیم کهیهاگفته شد، مثالتیغ دژمۀهمانگونه که دربارمگر اینکه باشد،

نگارنده در پاسخ این همان مسکوک نقره است.واقعًا،درمروشن کند که منظور از 
ولی اخیرًا؛ده بودپرسش خود تا کنون چیزی جز پافشاری بر درستی تیغ درم نخوان

تأویلی از یک عبارت کتاب )۱۳۹۰نک. موالیی، (ای در مقالهی یآقای چنگیز موال
محتمل »نقرهۀسکۀلب«که درستی تیغ درم را در معنی ،اندکردهالغرائبةتحف
؟تیغ دژمگفته و نه تیغ درمحال، چه دلیلی هست که فردوسی حتمًابا اینسازد. می

، ولی تیغ درم »تصویری غریب و نازیباست«تیغ دژمقد گرامی تچرا به ذوق من
،تشبیه شده استبه شمشیر/ کاردنه توجه شود که بینی کًالتصویری آشنا و زیبا؟

رو (و از اینتشبیه شده است باریک این اشیاء ۀمبالغه به لببلکه از باب ؛نه به سکه
ید یی برای تأیهان که در متون دیگر مثالاکنو.)نقره نیز در اینجا نقشی نداردۀسفیدی سک

ۀبستگی به نتیج، تیغ درمگفته یا تیغ دژمهر دو وجه هست، دیگر اینکه فردوسی 
کار نیز همیشه آسان نیست. و این ،ها و نیاز قافیه داردبررسی دستنویس

ا که در اختیار داردی ریهاصورتاز هنگام پیرایش متن ناچار است که یکی پیرایشگر
توانند تنها به امکان درستی وجه دیگر به متن ببرد، ولی منقدان در چنین مواردی می

صورتی بر صورت دیگر اصرار ورزند، چیزی جز برتریولی اگر بر ؛نیز اشاره کنند
سیمین قلمنگارنده در پیرایش نخستین در دو مورد نویسش ورزی نیست.هوس ذوق

؛ ۴۱۲/ ۱۹۲،(یکمبرگزید سوم: تیغ قلم)بر یک صورت (ودو صورت دیگر را بر 
،)۴۱۹/ ۱۱۱،یکم(را به متن برد تیغ دژم. در پیرایش دوم، در مورد نخستین )۱۲۱/ ۷۵،دوم
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ها همان دستنویسۀ، هم)داردتیغ درمکه (ر مورد دوم، چون جز یک دستنویس ولی د
،. اکنون)۲۳۹/۱۲۱،یکم(داشت متن نگهرا دارند، همین نویسش را در قلمسیمین

تواند با اطمینان بگوید که میخود فردوسیبا وضعیتی که شرح آن رفت، چه کسی جز 
؟استیک از این سه وجه درستکدام

)۸۶ص (.۲۱
بدید، آمد آن دختر نامدارُچن از دور دستان سام سوار

خوانند: پدید آمد، آن دختر نامدار.ایشان مصراع دوم را چنین می
داند.بهتر میپس و پیش، پیشنهاد ایشان را هایدر بیتپس از دقت بیشتردهنگارن

)۸۶ص (.۲۲
فروخوابنید و نزد هیچ دمسیه میژه بر نرگسان دژم

عبدالقادر ۀلغت شهنامکه تنها در دستنویس فلورانس و ، میژهنویسش کهاندنوشته
درخور شاهنامهر متن/ زبان اصالت قطعی آن د«بغدادی آمده، صورتی گویشی است و 

ارسی میانه، باید نخست در پmiğ(ag)با آمدن صورت نخست آنکه .»تردید و تأمل است
ثابت کرد. یانه است)صورت پارسی مشدۀ(که اشباعرا میژهدلیل گویشی بودن صورت 

مهلغت شهناو )مّژهجای ههشت بار و همه جا ب(جمعًادیگر اینکه میان دستنویس فلورانس 
رو ثبت این از اینرا نشان داد.و اگر هست باید نخست آن،نیستخویشاوندی گونه هیچ

های دیگری نیز این در دستنویسدهد کهدر این کتاب، نشان می،بارپنجآن هم،صورت
)۱۰۱(ص بخارا ۀناممهماندر کتاب بار صورت همچنین یکصورت بوده است. این 

راه دین /هرکه دعوت به جان پذیرفته«: از آقای پژمان فیروزبخش)با سپاس(کار رفته است هب
ها نیز در بسیاری از دستنویساّمیدبه اومیددیگر اینکه تغییر صورت .»را به میژگان رفته

مّژهیعنی احتمال اینکه شاعر ؛استمیژهنیز صورت متأخر مّژهست بر اینکه اایقرینه
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یا فرهنگ اساس کار در دستنویسو ،انس همه جادستنویس فلورگفته باشد، ولی در
تغییر داده باشند، کمتر است تا اینکه میژهرا به آن،عبدالغادر بغدادی دست کم پنج بار

تردید این بنا برتغییر داده باشند.مّژهبه اّمید/ اومیدبه قیاس را میژهتر کاتبان صورت کهن
به حدس و گمان، الیل باال و تنها با اتکاه به دبدون توّجکردن در اصالت این صورت،
هایصورتتوان گفت که شاعرسو میچگونه از یکست. جز صدور یک حکم کلی نی

و نه در متون شاهنامهکه نه در جای دیگری در ،را) ۲۹ش (ُهمو )۶(ش مریگویشی 
، ژهمیصورت از سوی دیگر در اصالتکار برده، ولی ه باست،آمدهدیگر ادب فارسی 

؟، تردید کردگویشی بودن، تنها به حدِسکاربرد آنۀو قریند های متعّدبا وجود گواه

)۸۷ص (.۲۳
بترسم که آید از آن تخم ُرستفریدون ز ضّحاک گیتی بشست

درشتی و «به معنی ُزستۀشدصورت مصحف و سادهُرستاند که ایشان احتمال داده
تنویس سعدلو آمده است.که در دس،دباش»نقار و خشمناکی

ی مبهم یمعنی روشن بیت را بیهوده به معنا،با این پیرایش،به نظر نگارنده
کنیم. منوچهر نگران است که پس از آنکه فریدون جهان را از وجود ضّحاک تبدیل می
روشن این معنی کامًال؛آن تخم به بار آیدهاکنون با وصلت زال و رودابه دوبارپاک کرد،

کار رفته بوده،ه بُزستکه در آنها آنگمان ،دو مثال دیگر نیزدراسب است.و من
درست است: ُرستپایه است و همان حدسی بی

کین نخست پرخاش و ُرستچنین گفت کاینت سِر پراگنده شد تخِم
۱۲۳/ ۴۰۷،یکم

ُرست بودزنش گفت کین سست خودبه کار اندرش نایزه سست بود
۴۹۶/۳۴۴،دوم

؛نداریماست، شاهدیبوشکور نقل کردهاز که اسدی جز یک گواه فعًالُزستبرای ضمنًا
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های و در دستنویساست آمده لغت فرس نیز گویا تنها در چاپ اقبال از شاهداین یک 
نیز مخدوش است. آن و گذشته از این، وزن مصراع نخست،دیگر این کتاب نیست

)۸۷ص (.۲۴
بر او بر چنین کار پوشیده نیستجوشیده نیستسری را کجا مغز 

که در دو ،»شدهخشک«به معنی خوشیدهنویسش ، جوشیدهجای هباندپیشنهاد کرده
دستنویس آمده است، برگزیده شود.

باز هم مثال داریم:مغز جوشیدنبرای 
چو بشنید مغزش برآمد به جوشفریدون بدو پهن بگشاد گوش

۳۶۶/ ۶۵،یکم

تر شد بدآیین و هوشدگرگونهدل و مغز کرسیوز آمد به جوش
۱۷۶۱/ ۳۷۲،یکم

؟مگر آن که جوشد ورا مغز و خونکه جوید گذر سوی ایران کنون
۱۱۲۰/ ۵۱۱،یکم

؟که را بیش بیرون شود کار نغزچو فرزند و زن باشد و جوش مغز
۴۶۷/ ۳۲۱یکم 

خشک، مغز«گواهی که مفهوم و یا اصوًالیدهمغز خوشاگر برای ،حالبا این
؛توان پیشنهاد ایشان را نیز محتمل دانست، مییافته شودرا برساند، »شدهمغز خشک

نماید.مفهومی امروزین میوگرنه به نظر نگارنده 

)۸۷ص (.۲۵
تر از آب نیلز پیروزه رخشاننهادند مهد از بر پنج میل

؟در اینجا سهو چاپی استمیلاند که آیا پرسیده
آری، چنین است.
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)۸۸ص (.۲۶
به چنگ استخوانش سپردن گرفتبپرداخت آنگه به خوردن گرفت

که در پنج دستنویس آمده است، به ، سُتردننویسش سپردنجای هباندپیشنهاد کرده
های تری دارد: با دست/ انگشتان استخوانکه در اینجا معنای مناسب«متن برده شود 
.»و خوردهای استخوان را جدا کرد)گوشت(آن را پاک کرد 

،استمعنی تفاوت »کندن«معنی به جدا کردنو »پاک کردن«به معنی ستردنمیان 
نه با چنگ. ،کنندپاک میگوشت مانده به استخوان را با دندان ایمو تا آنجا که دیده

ست اندارد و نهایت پیشنهادیدر اینجا لطفیستردنبه هر روی، به نظر نگارنده 
در برابر پیشنهاد دیگر.

)۸۸ص (.۲۷
پدید آورید اندر او زشت و خوبدبیر خردمند بنبشت و خوب

ها آمده است، به متن برود.که در بیشتر دستنویسبنبشت خوبهمان کهاندپیشنهاد کرده
بیت را اند، ن آوردهبه همان دلیلی که ایشا،خودده نیز در پیرایش نخستگارنن

،هابرخی از دستنویسولی سپس دریافت که به گواه ضبط کرد؛او عطف بدون و
،آوردی که وزن راه دهد، پیش از قید واو عطف مییدر جا،جاهایشاعر در بسیار

گردد. به هر روی، در اینجا نیز محدود نمی»و تفت«و »و بس«و این شیوه تنها به 
نظری قاطع داد.یکی و رد دیگری توان در درستینمی

)۸۹ص (.۲۸
سرببّرم همه سنگ را سربهوگرنی به پوالد تیر و تبر

.»تر از تیر استسنگ مناسبتیغ برای بریدن خاره«اند: نوشته
آمده است:)۱۳۰۸(چاپ مول، بیت در داستان رفتن گیو به ترکستان، در یک بیت الحاقی 
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سنانم ببّرد دل کوه قافشکافاگر تیغ تو هست سندان

و یا باز آمده است:
همه در دل سنگ و سندان ُبدیز بازوش پیکان پرندان ُبدی

۳۰۲/ ۴۶۳یکم 

، باز هم هستاز این،ترو دقیقدستی از این یهانگارنده مطمئن است که مثال
تنها در تیغنویسش،گو نیزوجو ندارد. در بیت مورد گفتوفرصت جستولی فعًال

حال نگارنده نیزدارند. با اینتیردیگرچهار دستنویس آمده است و ُنه دستنویس
که بد نبود بدان ،تر در بیت باالموضوع مهمپسندد.را بیشتر میتیغدر اینجا اکنون
در محل هجای بلند همه ،که در پیرایش دوم نگارنده،بودنیکاربرد شد،ای میاشاره
آمده است.نهجای هجا ب

)۸۹ص (.۲۹
زمین آمد از سمب اسپان به ُجمگاوُدمبدّرید کوه از دم

در دستنویس فلورانس به متن برده شود. بهمنویسش ،دومۀدر قافیکهاندپیشنهاد کرده
به ،به نظر ایشان این واژه را باید به پیروی از پیشنهاد یکی از پژوهندگان اهل خراسان

در گویش برخی نواحی خراسان... اسم صوت و به معنی بانگ «که ،خواندُهم
که هنوز در میان ،لرزش زمین و افتادن چیزی سنگین استهولناک یا صدای ناشی از 

.»رودکهنساالن این مناطق به کار می
اند که در اینجا چه لفظ ناهموار و ناهنجاری را به قد گرامی توجه نکردهتآیا من

کار رفته است، ه بشاهنامهاند؟ مضمون مصراع دوم بارها و بارها در شاعر نسبت داده
در دستنویسی دیده نشده است. آیا این واژه در آثار دیگر سرایندگان خراسان به ُهمولی 

ۀخوانده است، قافیگاوَدمنخستین را ۀدر اینجا چون کاتب فلورانس قافیگواهی دارد؟
ین و بس!هم،تغییر داده استبَهمدوم را به 
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)۸۹ص (.۳۰
خبر زو به شیر بلیکان رسیدچو نزدیک شهر سمنگان رسید
به رشک هزبر بلیکان منمیکی دخت شاه سمنگان منم

بلیکان/ شیِربه هزبر و پلنگان/ شیرپیرایش قیاسی ایشان بر ،اندایراد گرفتهسههزبِر
؛... شار بوده نه شیرغرجستانلقب فرمانروایان.۱: آورمرا میآنۀکه نخست خالص

ۀشیر بلیکان از آن، از گویندۀو ارادشیرو نه شاربرای هزبریی کاربرد معادل معنا.۲
رستم به در بیت نخست سخن از رسیدن .۳؛ی چون فردوسی پذیرفته نیستیتوانا

نه ،... چرا باید خبر آمدن او به بلیکان در غرچه/ غرجستان برسدشهر سمنگان است
یک از تری مانند تخوار و بامیان؟ افزون بر این، بلیکان در هیچواحی نزدیکن

:اندیان پیشنهاد کردهادر پسپسقدتنیست. منشاهنامههای متعدد نسخه
،که معنای روشنی هم دارد»هزبر و پلنگان«و »شیر و پلنگان«صورت مستند فعًال

با تصحیح قیاسی تغییر داده نشود.
معنی روشنی هاهیچ کدام از مصراعکنم. نخست اینکه سوم آغاز میرادپاسخ را از ای

در پیرایش خود از این داستان ،شاد مجتبی مینویندارد. نخستین بار روان
،پیرایش نمود»رسیدخبر زو به شاه و بزرگان «ۀه گونمصراع نخست را ب)۱۳۵۲،(تهران

معنی بر من روشن «:یه نوشتدر حاشگذاشت و(؟)ۀو در جلوی مصراع دوم نشان
. »نیست. شاید بتوان چنین تأویل کرد که مراد از هزبر و پلنگان دالوران و پهلوانان است

»برشک هزبر و پلنگان منم«ای با عنوان ها مقالهدر همان زماننگارنده نیز 
پیش از این نیزعزیزقدتخود منی زد. یهانوشت و حدس)۱۳۵۹خالقی مطلق، (
من با زیبایی خویش، خوی «بیت دوم را چنین معنی کرده بودند: )۱۳۸۲لو، آیدن(

اند اکنون از آن نظر برگشتهولی گویا .»کنم...درندگی شیران و پلنگها را درمان می
ی که یهادر یکی از دستنویسبلیکاناگر اند. دیگر اینکهای به آن نکردهاشارهدیگرو

در پاسخ و ،بود، دیگر سخن از پیرایش قیاسی در میان نبوداند آمده تا کنون بررسی شده



۵گزارش میراث: ضمیمۀ شمارۀ |۳۴

شاهنامهبسیاری از اعالم دیگر نیامده است، شاهنامهدر جای دیگری از بلیکاناین که 
. آنچه باید نظر سمنگانشوند، از جمله خود هست که تنها در یک داستان دیده می

شاهنامهبیش از هزار بار در عًاجمشیر و پلنگاین نکته است که ،کردقد را جلب میتمن
ولی جز در دو بیت باال، ؛اندو صدها بار پهلوانان به شیر و پلنگ تشبیه شده،کار رفتهه ب

ی یو یا شیر و پلنگ از زیبا،بار نیامده است که خبر پهلوانی به شیر و پلنگ برسدیک
گشتگی هر دو رو دران گردد. از اینو پلنگانزنی رشک ببرند و یا زنی پزشک شیر

ۀنه ناحی،رسداند چرا خبر رستم به بلیکان میاینکه نوشتهمصراع جای تردید نیست.
بهتر بود که دالیل رد پیرایش گرامیقدت، بیشتر از باب بهانه است نه دلیل. منترینزدیک

و چرا ، شارگفته و نه شیرکرد که چرا شاعر نکته محدود مییک قیاسی باال را به همین 
دوم بیتمصراعدرنخست توجه شود که؟گفته استهزبربار را یکشار/ رشی

آمده »نشاه پلنگا«شش دستنویس و در »شاه و بزرگان«در سه دستنویس ،نخست
سپس یکو این نویسش،گفته باشدبلیکانشارتوان حدس زد که شاعر آیا نمی؛است

گشتگی »شیر و پلنگان«و بار دیگر به »بزرگانشاه و«و از آنجا به »شاه پلنگان«بار به 
ند، ولی خیلی زود »شهر«هر دو در اصل به معنی شیرو شاراز سوی دیگر یافته باشد؟
بار شیر را اند و این در حد اختیارات شاعر است که یکگرفته»جانورشیِر«از آن معنی 

توانی شاعر ارتباطی ندارد. ناو این با ،کار برده هزبر بۀبه گون
یدباری، آنچه نگارنده در این باره می / شیرنویسش .۱دو نکته بیش نیست: ،گو

اگر شاعر چنین مضمونی را که ، ودستبرد کاتبان استۀربط و نتیجبیو پلنگانهزبر
کار برده بود، در یک اثر حماسی به حجم ه ، باستگو آمده ودر دو مصراع مورد گفت

؛بازهم مانند آن آمده بود،شاهنامهبه چنِد،و یا در متون حماسی دیگرشاهنامه
بهترین پیشنهادی که برای اصالح این دو مصراع شده است، همان پیرایش فعًال.۲

که به ذوق نگارنده یکی از بهترین ،شاد جلیل اخوان زنجانی استقیاسی روان
های پیرایش قیاسی است.نمونه
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)۹۰ص (.۳۱
آهو شویمبدآوردگاهی پیبدو گفت از ایدر به یک سو شویم

مصراع ۀنیز دربار،)۳۶، ش۲۴(صی چاپ مسکو یهنگام نقد پیرایش نها،پیش از این
به آوردگاه (= ژوزف ضبط مصراع دوم در دستنویس سنکهدوم پیشنهاد کرده بودند

دشتی که در آن آهوان بر«اند:را چنین توجیه کردهو آن،به متن برده شود)نرآهو شویم
نرآهو نام میدانی احتماًال«و یا »ستیزنداندازند و میگزینی شاخ در شاخ میسر جفت

.»استدر نزدیکی محل نبرد رستم و سهراب در حدود زابلستان و کابلستان بوده
نگارنده تعجب تر بود!نوشتند منطقیکابل می؟ اگر دوکیلومتری »در حدود«چرا 

ها »شوخی«اینگونه ولی پذیرد،را نمیبلیکانشیراسی پیرایش قی،قد گرامیتکند که منمی
آمده، گویشی شاهنامهکه بارها در رامیژهنویسش ؛گیردجدی میشاهنامهرا با متن 

را که در هیچ متنی دیده نشده است، به ُهمداند، ولی نویسش گویشی و مردود می
آمده است: )۱۰۱- ۱۰۰(ص بیرونی الّتفهیم در کتاب داند. باری، میشاهنامهلفظ 

ستن َجدوگان، ایشانرا  اند دوگان ردخرس بزرگ ستارگان ُخءالنعش بر پایهااتنو زیر ب
بپی آهوی تشبیه کردند. خوانند، زیرا که هردوی را از آنآهوان

،در اینجارا برگزید و گفت شاعر»آهو شویمبدآوردگاهی پی«باید ،با وجود این گواه
با وجود ،در اینجاکار برده است.ه یک اصطالح نجومی را ب،دیگرمانند برخی جاهای

را تعبیر کنیم، هر حدس دیگری و هر بحث ای که آناز زمان شاعر، به هر گونهاین گواه
مگر اینکه بتوان در اصالت این گواه تردید کرد.کلی زائد است.هدیگری ب

)۹۱ص (.۳۲
تنستون است و رویینسرشگفتیزآهنستوگر باره زیر اندرش

در برونکه پیرایش قیاسی نگارنده از نویسش ، سرونجای هاند که بپیشنهاد کرده
بیاید، استکه در هفت دستنویس دیگر آمدهرواندستنویس فلورانس است، همان 
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را شگفتی روانلیو، »سرون برای اسب وصف نامأنوسی استترکیب شگفتی«چون 
. »تازدانست: به سرعت عجیبی میباید صفت اسب سهراب د«

و برعکس،ی اسب توصیف نامناسبی نیستبراسرونشگفتی،به ذوق نگارنده
لفظی بسیار بسیار ناهنجار است.»به سرعت عجیب تازان«به معنی نرواشگفتی

، در جانور نیز به عنوان »کفل انسان و جانور«در معنی سرینو سرونبه هر روی،
شده است. این چند مثال در مورد اسب بسنده است:عضوی زیبا ستایش

سرین و برش هم به پهنای اوییکی کّره از پس به باالی اوی
۹۹/ ۱۸۷،یکم

َخوشِگرد و بینادل و گامزنخَکشافگن و دستِگرد و کفکسرین
۱۲۸/ ۱۸۸،یکم

خنگ سرین ِگرد چون گور و کوتاه لنگز دریا درآمد یکی اسِپ
۳۴۴/ ۴۶۸،دوم

به ها ثبت شده، تنها برخالف آنچه در فرهنگ، سرونست که اشاید منظور ایشان این
در این صورت بهتر بود که ایشان ؛»سرین«نه به معنی ،است»سرو، شاخ«معنی 

.انرو نه به ،کردندپیشنهاد میسرینبه راسرونپیرایش 

)۹۲ص (.۳۳
بخش اویجزبدین رخش ماند همی رخش اوی آن کین ندارد پِی

:اندنوشته
بخش«هرچند [ ها و هم مفید معناست، ولیکن باید توّجه داشت که در فرهنگ]»پِی

بدین معناست.پبا پخشبه معنای پهن نیامده و بخشمتون... 
راترورت کهنصشاهنامهیک صورت متأخر است. نگارنده برای پخشصورت 

برگزیده است.
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)۹۲ص (.۳۴
که زد بر کمان تو از چنگ توزهمی از لبت شیر بوید هنوز

:اندنوشته
لب در تقابل با جنگمصراع دوم معنای چندان زیبایی ندارد. آیا چنگبا ضبط 
در مصراع اّول بهتر نیست؟شیربوی

نه تنها ، جنگقد ارجمند را دارد و معتقد است که تنگارنده درست عکس نظر من
ی یاغراق حماسی زیباچنگبرعکس ؛معنی استندارد، بلکه حتی بیمعنای زیبایی

، است: با آنکه هنوز سالی از تو نگذشته، کمان دمی از چنگ تو جدا نیستساخته 
چنانکه گویی چنگ تو توز کمان توست.

)۹۲ص (.۳۵
بیامیزی از دود، تریاک و زهرمگر کز تو آشوب خیزد به شهر

اند: نوشته
را از دورضبط شود فعًالمعنای بیت چندان روشن نیست... پیشنهاد میز دودابا ضبط 

شاید به سبب حضور تو، گوید)(پیران به سیاوش میبپذیریم... و بیت را چنین معنی کنیم: 
آشوب میان ایران و توران از میان برود و تو بتوانی غیرمستقیم و بی دخالت رسمی 

و زهر هستند، با هم آشتی بدهی.(پازهر)که مانند تریاک ،امتضاد ر(از دور) این دو عنصر
تا در اینجا،ایشانبا وجود تالش، از دوراند که خود توّجه کردهقد گرامی حتمًاتمن

به معنی از گردو از بادۀرا به قریناز دودنگارنده مین دلیلربط است. به هچه اندازه بی
است.از دودۀگشتکه محتمًال،آمدهاز دردها نیز یسدر یکی از دستنو. گیردمی»زودیهب«

همچنین در بیت
کمندش بیاویخت سبک از برش خاک برریختییبه خّم

۲۷/ ۴۲۴،یکم
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معنی است و باز که در اینجا بی،دارندز دورنویسشسبکجای ههشت دستنویس ب
شاهنامهدر است.»زودیهزود، ب«به معنی ز دودۀبسیار محتمل است که گشت

نیز آمده است، فراوانگردبرسان/چو/کردارهبو بادبرسان/چو/ کردارهبهمچنانکه 
؛)های شاهنامهیادداشتهای نامه(نک: واژهکار رفته است ه ببرسان دود/چو/کردارهب

،معنیبه همان ، از دوددر درستی کههیچ دلیلی نداریم، از گردو از بادبه قیاِس،رواز این
از که به ،حتمی دانستشاهنامهرفت این ترکیب را در کار، بایدتردید کنیم، بلکه برعکس

گشتگی یافته است.از دردو دور

)۹۴ص (.۳۶
یکی با فریگیس خیز ایدر آینجمبی ز جایبه هستی همانا

)؟!(»نجنبد ز جایبهشتی همانا«به صورتمصراع نخست کهاندپیشنهاد کرده
اند: را چنین معنی کردهو آن،خوانده شود

)جشنگاه((تو در شهر زیبای ست که کرسیوز به سیاوش بگوید امنظور افراسیاب این

(مراد نشین است آیا کسی که بهشتی/ بهشته نداری)ای و به کسی توّجخود نشسته
گر آید و به جای دیاز آنجا بیرون نمیآسای اوست)اقامت سیاوش در شهر بهشت

کند؟ دمی برخیز و با فریگیس نزد من بیا.نمیرود/ سفر نمی
آنچنان ناهنجار ،کنم که این پیرایش و تفسیرقد گرامی، عرض میتاز باب مزاح با من

برد.جنبد، بلکه به دوزخ پناه مینشینی برسد، نه تنها از جای میاست که به گوش هر بهشت

)۹۴ص (.۳۷
نهادن به گردن یکی پالهنگوگر همچنانم برد بسته چنگ

در مصراع بستهساخت صفت مفعولی ۀبه قرین«نهادهدر مصراع دومکه اندنوشته
.»نخست، برتر است

،بیشتر استنهادننادرست نیست، ولی اگر در لفظ بیشتر دقت شود، لطف نهادهالبته 
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حداکثرروی، هر به یکی نیست. ولیاند کامًالهای دیگری که زدهو این مثال با مثال
.وجهی در برابر وجه دیگر است

)۹۵ص (.۳۸
بانش بدیدچن از ترکمان دیدههمی رفت تا مرز توران رسید

اند:نوشته
های فردوسی بود، به دلیل یادکردهای متعدد از تورانیان/ ترکان در از واژه»ترکمان«اگر 

.که اینگونه نیست،رفتانیان به کار میتورۀدر چند جای دیگر هم دربارحتمًا،شاهنامه
چنان تافته روز و شب (= ژوزف اند که نویسش دستنویس سنرو پیشنهاد کردهاز این
مورد توجه و بررسی قرار گیرد.)نغنوید

شاهنامهو در بیت دیگری در در چهار دستنویس،در این بیتترکماننویسش 
جای آن هب،های دیگر. دستنویسدر شش دستنویس آمده است)۳۲۶/ ۸۰۳،یکم(

در حالی؛یعنی اختالف تنها بر سر همین واژه است،دارندباندیدهوترجمان،بدگمان
اعتبارو بدین دلیل ،کلی متفاوت استهزف تمام مصراع بژوکه در دستنویس سن

ه دارد و نگارندترکمانژوزف نیز در آن بیت دیگر، دستنویس سنضمنًاندارد. چندانی
را نیز به متن بیاورد.فراموش کرده است که آن

دلیران سزاوار «اکنون که سخن از فراموشی نگارنده شد، یادآور شوم که در مصراع 
نویسش سزاوارجای هنگارنده فراموش کرده است که ب،)۷/ ۱۵۹،(یکم»شاهی شدند

.)۱۳۷۷، خالقی مطلق(نک: د را بیاوربر آواز

)۹۵ص (.۳۹
خواهبزد بر سر رستم کینهسپاه، ساالر تورانیکی نیزه

». در اینجا سهو چاپی است؟سرآیا «اند پرسیده
است.برآری، صورت درست 
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)۹۵ص (.۴۰
ُکناغبرآمد بکردار زّرینچو خورشید پیدا شد از پشت راغ

انده شود.برگردجناغ/چراغبه ُکناغپیرایش قیاسی ،اند در مصراع دومپیشنهاد کرده
های این کتاب آمده است:و در یکی از دستنویسشاهنامهدر بیتی از ُکناغۀواژ

ُکناغزمین شد بکردار زّرینچراغچو برزد سر از کوه رخشان
۱۹۰۵/ ۶۹۶،دوم

ویس و ، منجیکدیوانهمچون ،آمده و در متون آن زمانلغت فرس این واژه در 
رو، به دلیل آمدن آن در یکی از اه دارد. از اینو غیره گوکرشاسپنامه رامین،

که در دانست،شاهنامههای کهن یکی از واژهراباید آن، شاهنامههای دستنویس
گشتگی یافته است. بر این اساس نگارنده چراغ/جناغهای این کتاب به دستنویس

.پیرایش قیاسی کردُکناغبه شاهنامهدیگر را در دو مورد همسان
باشد، دیگر بعید »پیش زین اسببرآمدگی و طاق«جناغگر معنی اصلیااما 
رو، از این؛باشدهم به کار رفته »زین اسبزینِتدامنه و اسباِب«به معنی است که
،باشدُکناغۀدر معنی دوم، گشتجناغها در فرهنگداند کهمحتمل مینگارنده

.شدباها راه یافته یعنی دستبرد کاتبان به فرهنگ

)۹۶ص (.۴۱
چو کشتی کز آب اندرآید به خوابچن آن دید گیو اندرآمد بدآب

اند: نوشته
آرامش و ۀدهندنشان[در دو دستنویس]»کشتیی که از آب به خواب درآمده«تصویر 

که مناسب حالت خشم و خروش و چاالکی گیو در این بیت نیست و ،آهستگی است
شود.در بیشتر نسخ پیشنهاد می»ی کز آب اندرآید به تابچو کشت«به همین دلیل ضبط 

؛تر استمناسب»به تاب«شاعر باشد، نویسش گیو منظور»خشم و خروش«اگر 
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البته اشکالی ؛نیامده استشاهنامهدیگر در »کشتی از آب به تاب آمدن«ولی تصویر 
نظر است و شتاب گیو مورد بار آمده باشد. به گمان نگارنده، در بیت باالندارد که تنها یک

؛کار رفته استه بارها و بارها برای بیان شتاب ب»کشتی در آب«تصویر شاهنامهدر 
از جمله:

چو کشتی که مّالح راند بر آببرو با سپاهت هم اندر شتاب
۶۹۳/ ۹۰۶،دوم

ا در دو دستنویس آمده است، مناسب که تنه،نیزبه خواباز سوی دیگر، نویسش 
بهتر باشد.)چو کشتی که از باد گیرد شتاب(= گر سه دستنویس دیشاید نویسِشنماید.مین

)۹۶ص (.۴۲
مکن روز پیش دل خویش رخشبه خوردن بیارای و بیشی ببخش

اند که صورت دوم درست است. نتیجه گرفتهدخشو رخشۀایشان پس از بحثی دربار
در بر درستی یکی از این دو صورتایشناسیشناسی و ریشههیچ دلیل زبان

،ژوزفدستنویس سناز جمله، هادستنویسکه بیشتراز آنجاولیدست نیست.
نیز سه عبدالقادر بغدادی ۀلغت شهنامو در ،ندارنددخشیک و هیچدارندرخش

قافیه شده )اسب رستم(= رخشبا بارآمده و حتی یکرخشگواه فقط برای صورت 
رخشنویسش با )۱۳۸۶:۳۷۶راوندی، (راحة الصدور همین بیت در و نیز ،است

تر است.، این صورت محتملآمده است

)۹۷ص (.۴۳
سر گاو تا برج ماهی تو راستکه ما بندگانیم و شاهی تو راست

هاو اشاره به اینکه در بیت باال نیز بیشتر دستنویسنامهشاهدو گواه دیگر از با ذکرایشان
گ .داننددارند، این نویسش را بهتر میاودِر

حق با ایشان است.
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)۹۸ص (.۴۴
ستاره ندیدند روشن نه ماهجهان شد چن از باد بهمن سیاه

نام روز دهم بهمن، «آبانه در آن کراآبان بهمننویسش باد بهمنجای هبنیشاا
،اندپیشنهاد کرده»افروختندیعنی روز برگزاری جشن سده بوده است و در آن آتش می

جشِن، شاهنامهدر بیت «کهاندو افزوده انبوِه شبه، تیرگی برخاسته از دود آتِش وجِه
.»دهم بهمن ماه است

تنویس سه دس ـ تباهی اندک آن در دودر در پنج دستنویس و آبان بهمنآمدن نویسش 
ی افتاد که در ستایش ولی سپس به یاد این بیت دقیقتوجه نگارنده را نیز جلب کرد؛دیگر، 

گوید:مهرگان می
فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگربرافروز آذری ایدون که تیغش بگذرد از بون

،روشنی پدید آوردافروختن آتش در جشن سده نیز باید قاعدتًاکهو با خود گفت
بان بهمن جهان شد چو آ«ولی اکنون که به گزارش ایشان مصراع ؛نه تاریکی و تیرگی

باید پیشنهاد ایشان را پذیرفت.آمده است، قبانامهینّرزۀچهار بار در منظوم»سیاه

)۹۸ص (.۴۵
ماه و هنگام جنگ ز پیمان بگشتند و از نام و ننگُچن آمد سِر

:درست است، چوننگشتنداند که در مصراع دوم نوشته
معهود به بندند که یک ماه جنگ نکفریبرز و پیران پیمان می نند... پس وقتی که آن یک ماِه

کنند.اند نبرد را آغاز میو همچنان که وعده کردهشکنندپیمانشان را نمی،رسدپایان می
پیران به .اند، دقیق نیستهای پیش از بیت باال کردهبرداشتی که ایشان از بیت

و محاصره شده سپاه توران شکست خوردهازلشکر ایران است و ۀکه سرکرد،فریبرز
ماه پس از یکولی فریبز،دهد که به ایران برگردد و یا بجنگدماه وقت میاست، یک

کند، بلکه اصوًالید مییرا تأبگشتنده تنهانتر، زند. این تفسیر دقیقدست به جنگ می
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دست زدن به جنگ از پیمان و نام و ننگ «، عبارت در اینجا در رابطه با موضوِع
استواری نیست.سخن »نگشتن

)۹۹ص (.۴۶
دم مادیان یافت اسپ آذرگشسپبجوشید برسانخروِش

دم مادیان«بخوانیم، چون خروش و دمبهتر است کهاندپیشنهاد کرده معنای خروِش
.»چندان دقیق و روشنی ندارد

اسب صدای نفس مادیان را «گمان نگارنده، بدون واو عطف بهتر است، یعنی به
که اگر با او را. در حالیۀو نه شیه،شنودعنی در واقع اسب بوی مادیان را میی؛»شنید

ده ضمنًادیگر زائد است. دممادیان، لفظ ۀواو عطف بخوانیم، با شنیدن شیه
و چهار دستنویس نویسش دیگر را.،دستنویس نویسش متن ما را دارند

)۹۹ص (.۴۷
پرخاشخرشود تیره دیدار به دست پیاده بپیچند سر

همچنان که خود دکتر «چو پیچد سپریابپیچد سپر اند یکی از دو نویسش نوشته
.»تر استاند... مناسبنوشتههای شاهنامه یادداشتخالقی مطلق در 

ها آمده که در بیشتر دستنویس، بپیچد سپربهتر است نویسش حق با ایشان است.
است، برگزیده شود.

)۹۹ص (.۴۸
شب تیره و گرزهای گرانو مازندرانبزرگان توران

کشتزار، «را به معنی ُکرزه/ُکرزبخوانیم و های گرانُکرزهبهتر است کهاندپیشنهاد کرده
شب تیره و «بگیریم و بیت را چنین معنی کنیم: »شکاف بزرگ در کوه«یا »کرد، کرت

. »های دارای مغاک ژرفاز زمین(گذشتن)
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که در حاشیه نقل بیت مشابهیۀاین بیت و هم دربارۀباراین پیشنهاد، هم در
در اینجا گرانکلی دور از ذهن و نامناسب است. همچنین نظر ایشان که هاند، بکرده

نیز که است، درست نیست. در بیتی»ناکگذر و صعبعمیق و سخت«به معنی 
سنگین؛ «به معنی گران، های گران)(رهی زشت و فرسنگاند شاهد آوردهبه در حاشیه 
. »ناکگذر و صعبعمیق و سخت«نه به معنی ،است»زیاد، بسیار

)۱۰۰ص (.۴۹
ها و زنگبه زّرین درای و جرسبه زّرین ستام و ُجنای پلنگ

که تنها در یک دستنویس آمده است، همان ، ُجناجای نویسش هبکهاندپیشنهاد کرده
به متن برده شود.ِجناغ

ها آمده است دستنویسۀبسیار زیاد و کمابیش در همُجناصورت هشاهنامدر 
ترکی ۀروشن نیست که همان واژو اصًال)های شاهنامهیادداشتهای نامه(نک: واژه

با معنی اصلی در بیت باال و بسیار جاهای دیگر،جنای پلنگویژه هب؛باشدجناغ
رو بردن دارد. از اینهمخوانی ن)۴۰(نک: ش»برآمدگی جلوی زین اسپ«جناغ

احتیاطی است. این واژه به حاشیه بی

)۱۰۱ص (.۵۰
بپوشید گوش و بیفگند مهرز بانگ تبیره زمین و سپهر

جنگ «به معنی بیوسید جنگبه ببوسید جنگ/بپوشیدهای نویسشکهاندپیشنهاد کرده
پیرایش گردد. »آرزو کرد
ل مثابیوسیدنۀبرای واژشاهنامهدر نیز کهپیشنهادی منطقی است. این راظاهرًا

آمده، عبدالقادر بغدادی ۀلغت شهنامدر بیوسصورت هم کهباریک(دیگری نداریم 
طمع/ «به معنی بیوسیدنولی ؛توان نادیده گرفت، میمعلوم نیست)شاهنامهجای آن در 
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بدالقادر آورده در گواهی هم که عگویا.»آرزو کردن«نه ،است»امید/ انتظار داشتن
این دو معنی به ظاهرًامعنی است.در همینشاه...)نُبد این به کاوس(بیوسم است 

و لغت شهنامه و لغت فرسی که در یهابه گواهبا توجه یکند، ولی دیکدیگر نز
رو از اینمناسب نیست. اصًال»آرزو کردن«که معنی بینیممی، آمده استنامه لغت

تر است.ملمحتبپوشید گوشهمان 

)۱۰۱ص (.۵۱
گریزد چو گردن ز سنگ گرانکه از راستی جان بدگوهران

که در سه دستنویس نیز ،»ارابه«به معنی گردوننویسش گردنجای هآیا بکهاندپرسیده
».بهتر و بیشتری با سنگ ندارد؟ۀرابط«آمده است،
را تداعی گرانباروگردنۀمتن که رابطدانم. به گمان من همین صورت نمی

توان داد.حکم قطعی نمی؛ امامناسب است،کندمی

)۱۰۲ص (.۵۲
تو را جز که سگزی نخوانیدمیز ما پند چیزی نمانیدمی

ـ نمانندمی،به همان گونه که در پیرایش پیشین آمده بودکهاندپیشنهاد کرده
بیاید بهتر است.نخوانندمی

که در برخی از ،کار رفته استه فراوان بچیزمانیدهترکیب شاهنامهدر 
؛زیر مانیده)های شاهنامه، یادداشتهای نامه(نک: واژهها گشتگی یافته است دستنویس
،کار برده استه بمانیدننیز به احتمال بسیاررو شاعر فعل را در اینجااز این

درست است. خوانیدنناچار در مصراع دوم نیز . ماندننه 

)۱۰۲ص (.۵۳
که داننده خواندش بیکارستاندریغ است رنج اندر این شارستان
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چون دقیق نیست که ساکنان ،خوانده شودپیکارستانبهتر است کهاندپیشنهاد کرده
سرزمین پرخاش و نبرد، پیکارستاناقامتگاه خود را جادوخانه بنامند و «دژ بیداد 
.»تر استمنطقی

. )۲۴۷۸و۶۱۴/۲۴۷۳نک. یکم، (اند کار بردهه بافسوندژ بیداد در ساختن
به دژ. پیکارستانتر است تا اطالق تر و منطقیمحتملبیکارستانرو همان از این

؛از زبان ساکنان دژنه الزامًا،است»دانندگان«مضمون مصراع دوم نیز از زبان 
هاد.معترضه گرفت و میان دو خط تیره نۀرا یک جملتوان آنمیهمچنین

)۱۰۲ص (.۵۴
رمشیر است گویی دژمیکی نّره همی بگسلد یال اسپاِن

؟پیرایش قیاسی شده استرمبه ز همچرا کهاندپرسیده
داند. در زائد می»یال اسپان را از هم گسلیدن/ افگندن«در عبارت رااز همنگارنده

را چه دمدر اینجا. »همی برکند یال اسپان بدم«ژوزف آمده است: دستنویس سن
لفظ به همان اندازه سست است ،»لحظه«بگیریم و چه به معنی »نفس«به معنی 

:. گواه دیگرداندمی»رمه«به معنی رمۀرا گشتدمرو نگارنده که نویسش دیگر. از این
که آن کّره را بازگیرد ز رمکمند کیانی همی داد خم

۱۰۴/ ۱۸۷،یکم

گشتگی یافته است.دمدستنویس به سهدررمدر اینجا نیز

)۱۰۳ص (.۵۵
درایابا بربط و چنگ و رومیپرستندگان ایستاده به پای

اند رو گمان بردهو از این،از آالت موسیقی بزمی نیست»زنگ«به معنی درایاند نوشته
؛شدی به وجه اصلی بایراهنمااست،که در یک دستنویس آمده، رامی درایکه شاید 
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چنگ است.ۀدننام سازرامین/رامی/رامزیرا 
که آلت موسیقی بزمی نیست، ،اندگرفتهدرایرا که بر پیشنهاد ایشان ایرادی 

رونه درای. از این،چنگ بودۀافزاید که رامین سازندبلکه این ایراد را هم می؛کندرفع نمی
مناسب بزم درایاینکه ضمنًاتر است. محتملرومی درایهمان هندی درایبا توجه به 

ند البد با زنگی که در رزم اهزدالبته زنگی که در بزم میبیش نیست.نیست، حدسی 
. تفاوت داشته استند اهزدمی

)۱۰۴ص (.۵۶
همه شهر مانده از آن در ُکرازهمه جای گشته کنام گراز

،ها آمده استی از دستنویسکه در یک،»درد و تبش«در معنای ُکزازآیا کهاندپرسیده
تواند نویسش اصلی باشد؟و شاهدی هم از بوشکور بلخی دارد، نمی

ۀتوان حکم قطعی داد. معنی واژنمیُکرازدرست است یا ُکزازاینکه دربارۀ 
ولی عربی بودن آن و اینکه ؛تر استاند، مناسبنخستین، همانگونه که اشاره کرده

کند. را مشکوک میدر یک دستنویس آمده است، آنبا وجود شناخته بودنش تنها
و به پیش یکم ،اندمعنی کرده»تب و حرارت زایمان«دیگر را به زبر یکم ۀواژ

نگارنده در که این نیز عربی است. ،»ای سرتنگ که مسافران با خود برندشیشه«
ازگدیا ُکزازاست که شاید زده حدس )۲/ پ۳۳۹،(سومپیرایش نخستین ۀحاشی

را برگزینیم.گدازنویسش که بهتر باشد درست باشد. شاید فعًال

)۱۰۴ص (.۵۷
ز سوراخ بیجان شود بیش خوبسیه مار کو را سر آید بکوب

:اندنوشته
شود در مصراع اول معنای محصلی ندارد و پیشنهاد میبیت با این ضبط و قرائت 
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خوانده »پیچان«مصراع دوم... و در (= با کوفتن)»به کوب«به صورت »بکوب«
که ضبط واحد دستنویس فلورانس است، ،هم»خوببیش«جای شود. به

... برتر تصحیف شده»خوبسوی«بهکه در برخی نسخ»چوبسوی«وجه 
: ماری که مطابقت دارداب به ایران)(تاختن افراسیبا موضوع سخن است... که دقیقًا

اش کوفته شود، خود از سوراخ النه)وبچ(ۀتقدیر بر این است سرش به ضرب
آید.دستی میسوی چوببه
،اندنیز گرفته)۲۰، ش۲۷(صمسکو همین ایراد را پیش از این بر چاپ ،قد گرامیتمن

گارنده با نویسش دیگری است. به هر روی، به ذوق نۀالبته در آنجا مصراع دوم به گون
ت بهتر و بسیار بهتر همین است لفظ بسیار سست است. صورو خوانش پیشنهادشده،

تا سر از سوراخ نشان داد بکوب، گوید: مار راکه در متن نگارنده آمده است. می
چه اگر در همان سوراخ کشته شود بهتر است.

)۱۰۴ص (.۵۸
ز خواب خوش آمدش بیدار کرددوان سوی لّهاک و، فرشیدورد

اند: نوشته
توجه و اشاره شاهنامههاییادداشتطلق نیز در گونه که خود دکتر خالقی مهمان
نیست.»لّهاک«پس از »و«اند، نیازی به کرده
ها واو عطف تا از دستنویسششام که ام، بلکه نوشتهای نکردهچنین اشارهمن 
گردد که پس از آنکه اسب لّهاک به سوی با توجه به بیت بعد، روشن میندارند.

،کنداین فرشیدورد است که برادر را از خواب بیدار میدود،سوارش که خفته است می
دهد که اسب به رو اگر حرف عطف را نگذاریم، بیت چنین معنی میاز ایننه اسب. 

که فاعل مصراع در حالی؛کندو آنها را از خواب بیدار می،دودسوی هر دو برادر می
فرشیدورد است.،های بعددوم و بیت
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)۱۰۵ص (.۵۹
به بیشی لشکر بترساندمتا دل بپخشاندمبکوشد که

در دستنویس فلورانس بُتخشاندمهمان نویسش ،نخستۀدر قافیکهاندپیشنهاد کرده
»کوشیدن«یکی ،اندایشان برای این فعل دو معنی ذکر کردهو پیرایش پیشین بیاید.

؛ ۲۹۸/ ۳۸۴،(دومکار رفته است ه بشاهنامهبار در دوُتخششکه اسم مصدر آن 
شاهنامهکه به گمان ایشان گواه آن در »ش کردنمضطرب و مشّو«و دیگر )۶۰۲/ ۴۴۵

همین بیت باالست.
ز معنی کلی اهکه ب،نسبت به معنی دوم)۴۰(شجناغۀنگارنده در اینجا نیز مانند واژ

ثبت نشده است، تردیدها نیزی در فرهنگحّتُتخشاندنو در مورد ،نخستین دور است
آمده ببخشایدم،ژوزف. در دستنویس سنبردگمان میدیگریۀواژۀرا گشتو آنددار

به ها که در فرهنگ،کردَپخشانیدن/خسانیدنَپآقای پژمان فیروزبخش مرا متوجهاست.
توان نظر قاطع داد.به هر روی، در اینجا نیز نمیثبت شده است.»پژمراندن از غم«معنی 

)۱۰۵ص (.۶۰
سوارم اگر پهلواننه جنگینده بودم من او را روانیکی ب

دستنویس فلورانس است، ۀکه نویسش یگان،روانجای هبکهاندپیشنهاد کرده
بیاید که در دوازده دستنویس دیگر آمده است.نوان

در معنی ، رواندور انداختن زند و نمیدر اینجا چنگی به دلنوان،به گمان نگارنده
دهد.دور از احتیاط است. ولی نگارنده در اینجا نیز نظر قطعی نمی»رهیرونده، «

)۱۰۶ص (.۶۱
که بودند شیران پرخاشجویوسمگان کرد رویۀسوی آو

از دو نفر نام رفته باشد.در مصراع نخستباید،بودندبه سبب فعل جمع کهاندنوشته
.(؟)سمکنان و آری، بر مصراع نخست ایراد وارد است. شاید: آوه 
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)۱۰۶ص (.۶۲
ز چرخ آفرین بر چنان رزم بادهمه رزم بر دشت خوارزم باد

نویسش بادجای هست که رخ داده، پس باید بااند: چون بیت باال شرح نبردینوشته
نیامده است.»بود«نیز در معنی بادهمچنین فعل دعایی ؛ بیایدبود

در هشت باددر هفت دستنویس و بودایراد ایشان منطقی است. از سوی دیگر
رو بعید از این؛را داردبادژوزف نیز همین و دستنویس سناست،آمدهدستنویس 

این کاتبان به این عیب پی نبرده باشند. به گمان نگارنده این بیت را باید ۀهمکه است
ر این ب«تر، عبارت ینیمعترضه گرفت و میان دو خط تیره نهاد. سه بیت پاۀیک جمل

ید یدر پایان نامه به کیکاوس، این حدس را تأ،از زبان کیخسرو»رزمگاه آفرین باد
،اشاره کردهشاهنامهنگارنده بارها به اهمیت و کثرت جمالت معترضه در کند. می

آنها را مشخص نموده است. ،و در پیرایش دوم بیش از هر چاپ دیگری از این کتاب
دهد، برخی از اینگونه جمالت از چشم او اال نشان میحال، چنانکه مثال ببا این

پنهان مانده است.

)۱۰۶ص (.۶۳
ابا لشکری چون هزبر یلهدلهکه آمد به نزدیک او یک

اند: نوشته
و نام یکی از یالن »کاکله«دهد که ضبط اصلی های بعد نشان میروند طولی بیت

از جمله فلورانس، سن ژوزف و که در چند دستنویس،،تورنژاد افراسیاب است
خود دکتر خالقی مطلق در تغییر یافته و ساده شده است... »دلهیک«سعدلو به 

به احتمال گشتگی نام یکی از سرداران افراسیاب در این بیت یادداشتهای شاهنامه
اند...توجه و اشاره کرده

،دکنمیتأییدرا کاکلهنویسش الزامًاها روند طولی بیتاشکال این است که نه
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نیز نیامده است، شاهنامهکه در جای دیگری از ،توان گفت که این نامنه می
رو که در شش دستنویس آمده است. از این،استدلهیکنویسش دشوارتری از 

آنچه در حاشیه گشتگی هر یک به دیگری محتمل است. در اینگونه موارد، غالبًا
را در متن کاکلهیعنی اگر نگارنده ؛کندب میقدان را بیشتر جلت، نظر منآیدمی
ه همخوانی دو دستنویس فلورانس و سن ژوزف متوّجآورد، نظر ایشان محتمًالمی

در کاکلهچهار دستنویس دیگر و نیامدن نام ۀوسیلهید آن بیو تأدلهیکدر نویسش 
ان که همچن،راکاُکلههمه، نگارنده نویسش با اینشد. جای دیگری از کتاب می

ت، دانم و اکنون که نظر ایشان نیز بدین سوسمحتمل می،حدس زده بودم
گرایش بیشتری بدان دارم.

)۱۰۷ص (.۶۴
به غار اندرون جای پاالی ساختخورش برد و از بیم جان جای ساخت

اند: نوشته
گریختن به غاری بر پاالی به معنای اسب یدک است، ولی چون افراسیاب هنگام

ۀو این از سیاق چند بیت این بخش و ادام ـز کوهی... اسب به همراه ندارد فرا
مورد نظر را به معنی قد و اندام ۀشود کلمپیشنهاد میـ گرددید مییداستان تأ
را چنین گزارش کنیم: مکانی برای تن خود »جای باالی ساخت«و ،بخوانیم

برگزید. (اقامتگاهی برای خویشتن)
مورد تردید »قد و قامت«در معنی باالیگفته شد که کاررفت )۱۹(ش پیش از این 

،است»اسب«به معنی باالیرو آمده است. از اینباالاست، بلکه در این معنی 
کار رفته است. ه نیز ب»مطلق اسب«خوانده شود و به معنی (= پاالد)پاالیبایدکه 

ان به باالی کوه رفت یا نه، منتفی تومیکه آیا با اسببا این توضیح، دیگر این بحث
قد گواهی هست؟تمننظِرمورِددر معنِی»جای باالی ساختن«آیا برای است. ضمنًا
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)۱۰۷ص (.۶۵
شاهی تو راست ز خورشید تا بخش ماهی تو راستتوانایی و فّر

ۀدر بالغت اغراق حماسه، محدود«چون از خورشید تا بخش ماهی کهاندنوشته
و یا »شودپیشنهاد میماهیپشتدر آسمان خواهد بود، از این روی کوچکی 

گاو تا بخش ماهی«ها به پیروی از یکی از دستنویس برگزیده شود.»دِر
در اینجا در که نویسش دشوارتر است و اتفاقًا،»برج«در معنی بخشۀحذف واژ

اگر ایراد ایشان را رو نماید. از این، درست نمیها نیز آمده استبیشتر دستنویس
ها در یک دستنویس آمده است، تنمنتها؛تر استیم، پیشنهاد دوم محتملبپذیر
را دارد.گاویک دستنویس دیگر نیز نویسش ولی

)۱۰۸ص (.۶۶
از آن فّرخان تا بیامد قبادنژادفریدونمنم زین بزرگان

دیگر که در بیتی ،پیرایش گرددز مافّرخانبه از آن فّرخاننویسش کهاندپیشنهاد کرده
؛ چرا کهنیز آمده است)۱۴۷/ ۱۸۹،(یکمهماسپ در پادشاهی زو طشاهنامهاز 

که ای از کوه البرز در فارس منطقهاست، فّرخانماهۀشدصورت کوتاهمافّرخان
.اقامتگاه کیقباد بود، پیش از آنکه به پایتخت ایران بیاید و بر تخت پادشاهی نشیند

جالبی است که نگارنده از آن اطالعی نداشت.ۀقد نکتتننظر م

)۱۰۹ص (.۶۷
نشسته چو شیر ژیان در ُکریزتیزدل و مرگ چنگالتو شادان

یزجای هبکهاندپیشنهاد کرده آمده ۸۴۰که در دستنویس لیدن نجیزنویسش ُکر
ده شود.پیرایش و به متن بر»کمین، کمین کردن شیر«به معنی نخیزاست، به 

ی است که نگارنده یهادیگر از مثالۀایراد ایشان منطقی است. این مثال یک نمون



۵۳|نقدی در ترازوی نقد

آورده است. )۲۹۵- ۱۳۹۰:۲۹۱خالقی مطلق، (نک: »مراحل فساد ضبط«در بحث 
شد. در حواشی ثبت نمیغالبًا،های فاسدپیش از نگارنده، اینگونه نویسش

و خود بارها صورت هیرایش متن گوشزد کردآنها را در پنگارنده نخستین بار اهمیت 
موفق نبوده، قاعدتًادرست را شناخته و معرفی کرده است. اینکه او گهگاه در این کار 

گیری و بهرهبا وجود آموختن از روش او،نباید بر او خرده گرفت. حال اگر کسانی
ای بخشایش است:بر آنان جاند، متهم کرده»نفهمیدن«از حواشی پیرایش او، او را به 

که مرا عاقبت نشانه نکردکس نیاموخت علم تیر از من

)۱۰۹ص (.۶۸
تی، بود شاه همداستان؟!بپرْسکنون افسر شاه هندوستان

اند:پیشنهاد کرده
در پنج دستنویس ببوسیویژهدر اغلب نسخ، بهبپوشیبا در نظر داشتن صورت 

نماید و محتمًال... درست و دقیق می»کنیآرزو«بیوسیدیگر، تصحیح قیاسی 
ها به ببوسی و بپوشی تصحیف شده است.همین ضبط در نسخه

،باشدبپرستیۀتواند گشتبه همان اندازه میبپوشینخست اینکه از نگاه شکل خط 
باشد، بلکه بیوسیۀلزومی ندارد که گشتببوسی. دوم اینکه نویسش بیوسیۀکه گشت

مورد نظر کاتب بوده باشد. سوم اینکه، یکی از علل »(پادشاه)ر بوسیدن افس«تواند می
ساکن افتادن حرفی در واژه است که مثال بسیار دارد. در اینجا نیز رفع ،دستبرد کاتبان
های دیگر باشد. چهارم اینکه تواند علت اصلی پدید آمدن نویسشمیسسکون حرف 

پرستیدن افسر «در اینجا سخن از ـ تبسنده اسبیوسیو همین یک دلیل برای نادرستی  ـ
از خدمت شاه ایران بیرون آمدن و به «توسط گشتاسپ است، یعنی »شاه هندوستان

، »آرزو کردن پادشاهی هندوستان«نه ،منظور است»خدمت شاه هندوستان پیوستن
»کشف«هوس ظاهرًاآید.نیز گشتاسپ به خدمت پادشاه روم درمیکه بعدًاهمچنان
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متأسفانه در این کمتر توجه شود.متنسبب شده است که به مسائل دیگر،تازهۀیک واژ
کم نیست.»اتکشفّی«تعداد این گونه ، شاهنامهشناسی متنۀدر زمین،های اخیرسال

)۱۰۹ص (.۶۹
ییافروزهدلگرنکورفتنییینیاید پدیدار پیروزه

آمده است، افروزیدل ـ پیروزیقوافی ،هااند از آنجا که در برخی از دستنویسپرسیده
؟باال پیرایش قیاسی شده استۀچرا به گون

ها آمده است به متن ببریم، وزن بیت درست نیست. اگر آنچه را که در دستنویس
،اندازندمیان دو واکه را می، یو یا هپایانی ۀاز سوی دیگر، کاتبان گاه در کتابت واک

ییرو در اینجا یا بایداز این ییدل ـ پیروز . ییافروزهدل ـ ییپیروزهو یا ،خواندافروز
شاید خوانش نخست بهتر باشد.

)۱۱۰ص (.۷۰
کزو بیشه بگذاشتی نّره شیرکه من سام یل را نخوانم دلیر

اند که چون را درست دانسته و نوشتهبخوانم،ایشان به پیروی از دو دستنویس
نازد و چون در بیت بعد ژادگی خویش در برابر اسفندیار میدر اینجا رستم به نیرو و ن«

باید در بیت منطقًا، (به گیتی منم زو کنون یادگار)گوید که یادگاری از سام است می
.»، نه اینکه او را خوار نمایدبخواندمورد بحث نیز نیای خود را یل 

کند، ر نمیروی درست نیست. در اینجا رستم نیای خود را خوااین نظر به هیچ
با خود دلیر هگوید که حتی کسی به نیروی سام را هم در مقایسبلکه در ستایش خود می

موضوع اصلی بلکه ،موضوع اصلی سخن نیستشمارد. در این بیت سام اصًالنمی
که شیر از ترس ،به دلیری سامسخن رستم است. رستم آنچنان دلیر است که حتی کسی

لفظ سست است.بخوانمآید. با نویسش چشمش دلیر نمیگریخت، بهاو از بیشه می
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)۱۱۰ص (.۷۱
از آن زور و آن بخشش کارزاربتابم همی سر از اسپندیار

پیرایش »کوشیسخت«به معنی ُتخششبه بخششنویسش کهاندپیشنهاد کرده
قیاسی گردد.

. درست باشد»نصیب«در معنی بخشششاید همین این احتمال هست، ولی 

)۱۱۰ص (.۷۲
چو خونی نباشد، همایون بودآفریدون بود  بکردار شاه

اند:نوشته
و چند جویی از خاندان رستم)(قصد بهمن برای انتقامبا توجه به موضوع این بخش 

خواهی فریدون و منوچهر... از ضّحاک و سلم و تور و... بیت بعد که سخن از خون
بخوانیم و مصراع را چنین »بباشد«،برخی نسخشود مطابق بااست، پیشنهاد می

باشد، خجسته است.ریخته)ناحق(خون بهخواِهاگر خون(انسان نژاده)معنا کنیم: 
تواند صفت نیک شمرده نمی»خونریز، قاتل«به معنی خونیزیرا ،چنین نیست

منوچهر فریدون و ولی،گرایش به قتل داردیعنی کسی که ذاتًاخونیدر اینجاشود.
خونی کشته شده بودند، ذاتًاناحق که به،کشندخود را میانچون انتقام خون پدر

کنند.نیستند، بلکه ادای وظیفه می

)۱۱۱ص (.۷۳
بزرگ آنکه او تندرستی نجستخورش تندرستنباشد فراوان

اند:نوشته
های یادداشتهایکه خود دکتر خالقی مطلق هم در افزوده با توجه به معنای بیت ـ
شود. پیشنهاد می»بُجست«ـ ضبط  بخش اسکندر نوشته اند
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؛نیز وجهی داردنُجستنماید و تأکیدی زائد میبُجستتوجه شود که
و نیازی به جستن درمان ،خواره و تندرست استگوید: بزرگ آن کسی که کمیعنی می

و دارد.نگارنده در اینکه کدام صورت درست است تردید داشت ندارد.

)۱۱۱ص (.۷۴
و تاجکزین مژده دادیم رسم خراج که فرمان ُبد از شاه با فّر

پیرایش قیاسی داد و نیم خراجبه دادیم رسم خراجبهتر است کهاندپیشنهاد کرده
:اند کهو توضیح داده،شود

به دلیل سرمای ،ق۴۰۱در سال ،ست که محمود غزنویااین»خراجنیم«منظور از 
.را ستانده بود...جای خراج کامل نیم آنسخت آن سال به

توان را میو توضیح آنخراجنیمنویسش نگارنده به این مطلب توجه نداشت.
خراجۀاز این مژد«شاید مصراع نیاز به دستکاری دارد.ۀپذیرفت، ولی گویا بقی »داد: نیِم

.بوده است

)۱۱۲ص (.۷۵
به ُزّنار شّماش و هفتادکردکنیزک به دادار سوگند خورد

نیازی به واو عطف نیست.شّماشاند: پس از نوشته
دکنرو گمان میاز این؛نگارنده توضیح آقای دکتر محمود امیدساالر را خوانده بود

.ددچار سهو قلم شده باشدر پیرایش دّوم

)۱۱۲ص (.۷۶
همه رسم شاییش بیکار گشتخردمند نزدیک او خوار گشت

سهو چاپی نیست؟شاهیشجای هبشاییشآیا کهاندپرسیده
نداریم.شاییآری، صورت 
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)۱۱۳ص (.۷۷
سه برزد گره  و  به تندی به شستبرآورد زاغ کمان را به زه

خواند؟َپررا بردر مصراع دوم آیا نمی توان کهاندپرسیده
همان تفسیر خود را کند، ولی وری قطعی نمیاین مصراع داۀنگارنده دربار

پسندد.بیشتر می

)۱۱۳ص (.۷۸
چنین شورش و دست و کوپال توچو پای و رکیب و بر و یال تو

دستنویسش شورش و دستجایهبکهاندپیشنهاد کرده حرکت «به معنی شورِش
بیاید.»دادن دست و به کار بردن کوپال

شورشهای شاهنامهیادداشتدر اند،اشاره کردهخودقدتکه مننگارنده، همچنان
شورِشبه گمان او را چندان استوار ندانسته است.ها)(در یکی از دستنویسسوزشو 

قدرت، «را هم که بارها در معنی دستمعنی چون ،از آن نیز بدتر استدست
منتها تنها ،لفظ بهتری استگردشنویسش کند.آمده است، ضایع می»توانایی

نیز احتمال چندانی ندارد. شورشمده است و گشتگی آن به در یک دستنویس آ
به هر روی، با واو عطف بهتر است.

)۱۱۴ص (.۷۹
هم از کردۀ کارهای بدیبپیچی ز پادافره ایزدی

از نظر ساخت دستوری ترکیب »کارهای بدیۀکرد«ایشان تردید دارند که عبارت
که در سه ،را»کرده کردارهای بدی«رو نویسشاز این؛ای باشدهدقاعدرست و به

کنند.دستنویس آمده است، پیشنهاد می
نگارنده نیز اکنون به گزینش ایشان بیشتر گرایش دارد.
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)۱۱۴ص (.۸۰
نخستین گیومرت را زنده کردُچن از خاک تا جانور بنده کرد

به متن برده شود.مرنویسش تاجای هبکهاندکردهپیشنهاد 
هار عنصر گرفته تا چاشاره دارد به مراتب آفرینش از ، تابا نویسش راع، این مص

سپس خداوند انسان را ؛که همه بندگان و فرمانبران پروردگارند،آفرینش گیاه و جانور
گردد، های شاهی برمیکه به خداینامهشاهنامه(در آفرید و نخستین انسان گیومرت بود 

ولی در بیت باال به گزارش اوستا و ؛ستین انساننه نخ،گیومرت نخستین پادشاه است
را بپذیریم، بندگی تنها شامل انسان مر. ولی اگر )توجه شده استهای زردشتیخداینامه

انوران آمده است: نخواهد از او بندگی جۀکتاب دربارۀاگر چه در دیباچ.شودمی
از ،برخالف انسان،ست که حیوانا، ولی در اینجا منظور این)۵۷/ ۳،(یکمکردگار 

نه مصراع پیشنهادی،نویسش. گذشته از این، با»فرمان«نه از ،آزاد است»وظیفه«
برقرار است.نخستین معنی دقیقی دارد و نه میان دو مصراع پیوند درستی

)۱۱۴ص (.۸۱
یکی کهنه غربال پیش آوریدزن پیر گفتار ایشان شنید

نرمیده ۀهای عربی به گونم نگارنده برخی واژهیش دّوچون در پیراکهاندپیشنهاد کرده
صورت ،آمده است، در اینجا نیز بهتر است به پیروی از چند دستنویسممال)/ (

آمد.میغربیل
حق با ایشان است.

)۱۱۵ص (.۸۲
دو بیجاده خندان، دو نرگس بهمدو لب سرخ و بینی چو تیغ دژم

بیاید.دژمـدرمۀه گونها بقافیهکهاندشنهاد کردهپی
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، نگارنده نظر خود را پیش از این گفتتیغ درمتر است یا درستتیغ دژماینکه ۀدربار
توصیف زیبایی ،»همهای تنِگچشم«به معنی ، نرگس بهمدر مصراع دوم .)۲۰(ش

لطف نیست که در عین حال دژم بودن نیز در آن مستتر است و بی،ترکی است ـ چینی
کند.با این حال، نگارنده در اینجا داوری قطعی نمیشوارتر هم هست.و نویسش د

)۱۱۵ص (.۸۳
فروهشته از باره زّرین ُکناغهمی تاخت چون کودکی گرد راغ

اند.را پیشنهاد کردهجناغایشان در مصراع دوم 
ت افزایم که بعید اسگو شد. در اینجا میودر این باره گفت۴۹ۀپیش این زیر شمار

و استخوان جلوی ،است»ببرآمدگی جلوی زین اس«که معنی اصلی آن ، ناغَجکه 
زینِت«به معنی حال،نام را دارد، در عین جانور نیز که بدان شکل است همینۀسین

،استُکناغۀبلکه در این معنی گویا گشت؛باشدنیز»کننداز اسب آویزانزین که
آمده است.اهنامهشهای بار در یکی از دستنویسکه یک

)۱۱۶ص (.۸۴
ژنگ چون آفتابشد آن تشت بیبه می بر پراگند مشک و گالب

تبدیل گردد.زنگبیبه پیرایش قیاسی ژنگبیپیرایش قیاسی کهاندپیشنهاد کرده
کند. نگارنده داوری قطعی نمی

)۱۱۶ص (.۸۵
یآهو کنروان و خرد را پیبر چو نیرو کنیبه گفتار بی

تصحیح گردد.ُپرآهو/بریاآهوبیبه آهوپیپیرایش قیاسی کهاندپیشنهاد کرده
اند، به معنی چنانکه ایشان دریافته»کردن به چیزینیرو«اگر در مصراع نخست 
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ولی اگر به دریافت ؛درست استآهوبیباشد، در مصراع دوم »تسلط یافتن بر آن«
ُپرآهویا برآهو، در مصراع دوم بگیریم»ن از آن چیزقدرت یافت«به معنی ،دیگر ایشان

و در کندمعنی می»نیرو گرفتن از آن«این عبارت رات. نگارنده لفظ استواری نیس
زند که گیرد و حدس میمی»راندن و بیرون کردن«را به معنی آهو کردنپیمصراع دوم 

ولی در اینجا ؛گو شدوآن گفتۀدربار۳۱ۀتکرار همان اصطالحی باشد که در شمار
از سوی دیگر، برای آنکه معروف با مجهول قافیه نشده .دکننیز داوری قطعی نمی

را برگزید.آهوبیباشد، باید در اینجا 

)۱۱۷ص (.۸۶
درخت بهشت و می و انگبینز کافور منثور و ماء َمعین

ست که به داشتن اام شهری، و آن نفنصورنداریم، بلکه کافور منثورکافور کهاندنوشته
کافور مرغوب معروف بود.

نگارنده هیچ اطالعی در این باره نداشت و اکنون آموخت.اگر چنین است، چنین است. 

)۱۱۷ص (.۸۷
کهن گویم امرا گر محّمد بود پیشرو نوربه دیِن دیِن

،»ن دین نوز دین کهن گیرم ای«مصراع دوم بدین صورت بیاید: کهاندپیشنهاد کرده
اند: را چنین معنی کردهو آن

جای دین کهن زرتشتی، اقتدا کنم و بهصبه حضرت محّمدخزاد)(رستم فّراگر من 
گردش فلک با ما ناسازگار خواهد بود.(باز)دین نوظهور اسالم را برگزینم 

باشد و خواه بهصگیرم که پیامبر من محّمد«را چنین معنی کرده است: نگارنده آن
همانا این چرخ کژرفتار با ما سر بدرفتاری ؛پیروی از دین بهی بگویم یا از دین اسالم

پسندد.نگارنده پیرایش و تفسیر خود را بیشتر می.»دارد
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)۱۱۸ص (.۸۸
به دزها کشند این زمان یکسرهده و دو هزار انگبین ُخمبره

اید.بیَکنُدرهنویسش ُخمبرهجای هبکهاندپیشنهاد کرده
توان داوری قطعی کرد. رساند و نمیبه گمان نگارنده هر دو واژه معنی را می
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هاها و تلفظب. قرائت
،پرداخته»هاها و تلفظقرائت«با عنوان ببه بخش ،۸۸ۀپس از شمار،قد گرامیتمن
و در ،آمده است۲۶ۀشمار،۱۵ۀولی پس از شمار؛اندنکته را یاد کرده۴۷جمعًاو 
معلوم نیست که این سهو تنها در .یافته استپایان ۵۷ۀیجه این بخش به شمارنت

گذاری رخ داده یا ده نکته از نقد ایشان در چاپ افتاده است. نگارنده در زیر، شماره
.اندازدها، نگاهی کوتاه به این بخش نیز میبا حفظ همان شماره

)۱۱۹ص (.۱
سان گشادند بر من نهانبدینجهانگوشهدو فرزند من کز دو

: اندپیشنهاد کرده
میان مضاف و مضاف الیه یا صفت و موصوف بنا بر تلفظ آن (ی)صامت میانجی 

نوشته/ نشان داده شود.(ی)خوانده و با حرف eyدر گویش خراسان به صورت 
است با آنچه در گویش iyآیا خوانش این صامت میانجی که برای فارسی کهن 

که در میان برخی از پیرایشگران ده متفاوت است؟ به هر روی نوشتن آن خراسان بو
یران کردن وزن رسم است، کار نادرستی است. نوشتن آنچه خوانده نمی شود، جز و

یای که نمی داند در اینجا صامت میانجی دیگری ندارد. برای خوانندهۀنتیج
ای که با این موضوع آشناست هخوانندامابه نیاز وزن افتاده است، باید توضیح داد.

خواند.و سپس پی ببرد که نبایست می،را بخواندنیز ممکن است نخست آن
را به متن آیا در موارد دیگری نیز که شاعر حرفی را به نیاز وزن انداخته است، آن

یم؟یافزامی

)۱۱۹ص (.۲
م نیز پرسشی خوانده شود.های دوم و سواند بیتاند، پیشنهاد کردهکه نقل کردهیاز سه بیت
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ولی اگر پرسشی ،خوانمبسته به ذوق خواننده است. من اینگونه می،دانمنمی
گذاری شود.نشانه»؟!«ۀبه گوناستخوانده شود، بهتر

)۱۱۹ص (.۳
گفتار دید منوچهر ساالر دیدفرستاده آن هوِل نشسِت

اضافه خوانده شود، ۀدون کسرصفت مقدم بر موصوف است، بهولچون کهاندنوشته
آمده است.هول کارو هول جایکه همچنان

حق با ایشان است.

)۱۲۰ص (.۴
زمانه مرا باژگونه ببستکمندی بینداخت از دست، شست

بگیریم.زمانهاضافه بخوانیم و فاعل را ۀرا به کسردستدر مصراع نخست کهاندپیشنهاد کرده
را فاعل بگیریم و مضمون شستبهتر است بلکه ،داردبه نظر نگارنده لطفی ن

هر یک از دو مصراع را مستقل بدانیم.

)۱۲۰ص (.۵
همه خون شدی دشت چون رود کجا خاستی ُگردافراسیاب

غبار ناشی از تاخت و تاز «یعنی َگرددر مصراع نخست کهاندپیشنهاد کرده
خوانده شود.»افراسیاب

تر.پذیرفتنی است و لفظی حماسیپیشنهادی جالب و

)۱۲۰ص (.۶
و بخت جوانیکی شاه با فّرنشان داد موبد به ما فّرخان

باید تنگ هم نوشته شود.مافّرخاندر مصراع نخستین کهاندنوشته
.۷۰ۀ، شمارالفبخش .نک؛نظر ایشان درست است
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)۱۲۰ص (.۷
د؟ ار َگزاینده بودفزاینده بوبگرید تو را آنکه زاینده بود

خوانده شود.ُگزایندهدر مصراع دوم کهاندپیشنهاد کرده
برابر با خوانش امروزی گزند،در جاهای دیگرو کًال، شاهنامههای پیشن در چاپ

به زبر یکم خوانده شده است. تا آنجا که نگارنده دیده است، برای نخستین بار در 
همچنین و کهن آن به پیش یکم آمده است. خوانش درستنگارنده، م پیرایش دّو
نه ،درست است)۳۰۰/ ۲۷۳،(یکم» رسانندهآسیب«معنی پیش یکم و بهبهُگزاینده
ولی متأسفانه مورد باال از چشم نگارنده .»زنندهنیش«به زبر یکم و به معنی َگزاینده

افتاده است و در واقع سهو قلم یا نادرستی چاپی است. 

)۱۲۱ص (.۸
که گفتی خم اندر میانش فسردنانش به حلقه اندر آورد َگردچ

اند:نوشته
دکتر اند. قرائت پیشینمعنا کرده»شتابان«گرد را در این بیت با فتحه خوانده و 

ی در یبه تنها»َگرد«است... با توجه به اینکه »ُگرد«خالقی مطلق و چند چاپ دیگر
ه با ادات تشبیه... به کار میرود، پیشنهاد نیامده است و هموار»شتابان«معنای 

: چنان او را در حلقه های مدوِر/ گرِد»گ«به کسر »ِگرد«شود می خوانده شود... 
.کمند انداخت و بست که...

،شدنخست الزم بود که وجه دستوری مصراع نخست بیشتر توضیح داده می
م اینکه برای دّوست؟شده احلقهدر اینجا چگونه صفت گردتا روشن گردد که 

شد. یا متون دیگر داده میشاهنامهگواه دیگری از »های گرد درآوردنبه حلقه«
در افسردنم این بیت است. فعل دّوۀاما مشکل نگارنده در اینجا و چند مورد دیگر قافی

و در فارسی امروز به پیش. خوانش امروزی بسیار کهن ،استسپارسی میانه به زبر 
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با وجود این در آمده است.و مولوی در اشعار سنائی و نظامی ز جمله ااست و 
)۴۳-۴۲(صشناسی فارسی فرهنگ ریشهنیامده است. نگارنده در کتاب شاهنامه

پس از نقل چند گواه از سه شاعر نامبرده نوشته است:
نی سین، به این معدهند که تلفظ افسردن با ضّمخوبی نشان میبهگرچه سه مثال آخر

تلفظ این واژه را شاهنامهاست که تلفظ امروزی خیلی قدیمی است، با وجود این در 
شود.م یافت نمیشاهد مطمئنی برای تلفظ دّوشاهنامهفتح سین دانست و در باید به 

به زبر ،را باید برابر با خوانش پارسی میانهفسردن/افسردنبه سخن دیگر، در شاهنامه 
زیر یکم نخست را به ۀاگر قافی،گوورو در بیت مورد گفتخواند. از اینسحرف 
،را به پیش یکم خواندقافیه نادرست است. نگارنده در پیرایش نخست آنبخوانیم

؛)۲۶۵/ ۸۷،(دومنوشت سخود به پیش ۀم را نیز خالف توصیدّوۀو در نتیجه قافی
را به زبر یکم خواندنخستینۀم، قافیدّوۀم برای اصالح قافیولی در پیرایش دّو

یم که یحال اگر بگو. گرفت»چو گرد، شتابان«را به معنی گردو )۲۶۶/ ۲۴۵،(یکم
کار برده است، در این صورت یا در قافیه تسامح کردهه بمنخستین را به زیر یکۀشاعر قافی
ل تحّوبانهخواند وبا پارسی میانه میکه نه،به کار بردهسم را به زیر حرف دّوۀو یا قافی

:آورم)را از پیرایش پیشین میهاگواه(ه کنیم دیگر توّجگواهبه چند بعدی آن در فارسی. نخست
ز سرما همی لب بهم برفسردیکی ابر تند اندرآمد چو گرد

۵۸۳/ ۶۳،سوم

است. سم به زبر حرف دّوۀچون این بیت در محل قافیه دگرنوشتی ندارد، پس قافی
: این بیت بدین گونه آمده است)۱۰۱۶/ ۱۳(ل در چاپ مو

ز سردی همی آب بر هم فسردیکی ابر تند اندرآمد نه خرد

به پیش دوم ،مطابق با تحول این فعل،دوم راۀقافیگردد که بعدًادر اینجا روشن می
ولی در دستنویس،اند. گفته شد که این بیت در پیرایش ما دگرنوشتی نداردتبدیل کرده

دوم ۀبخوانیم، قافی)گ(به زیر ِگردبهرا است که اگر آنبکردنخستین ۀژوزف قافیسن
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دیگر:گواه. خواهد بودسزیرنیز به 
ز هر سو سپاه اندآرند گردهاشان فسردها دستچو بر نیزه

۳۶۰/ ۱۲۷،سوم

نخستین به ۀقافیبخوانیم،»شتابان«و به معنی ،دوم را به زبر یکمۀدر اینجا اگر قافی
دوم را به زیر یکم ۀولی اگر قافی؛گرددو برابر صورت پارسی میانه میسزبر حرف 

سبه زیر حرف نخستین راۀو یا قافی،تسامح کردههیا باز در قافیبخوانیم، شاعر
کنند ید مییزبر یکم تأبه دوم را هم ۀهای این بیت قافیدگرنوشتخوانده است. ضمنًا

اند تا باز زیر یکم. همچنین در سه دستنویس کل مصراع دوم را عوض کردهو هم به 
تبدیل کرده باشند: ، سبه پیش حرف ،متأخر آنرا به خوانشفسردن/ افسردنفعل 

به کار برده گرا که همیشه با زیر یزدگردزیر بیتنیارست بنمود کس دستبرد. در دو 
قافیه کرده است:فسرداست، با 

که خون در دل نامداران فسردیم از بد یزدگردکه چونان شد
۶۵/ ۴۲۰،ششم

چو دیدش، کف اندر دهانش فسردبیامد بنزد پدر یزدگرد
۲۵۸۵/ ۶۱۴،ششم

را به زبر یزدگردشاعر در قافیه اهمال کرده و کهیمیدر این دو بیت نیز یا باید بگو
را برخالف خوانش پارسی میانه نفسرد/افسردنبه کار برده است، و یا فعل گحرف 

خوانده است.سبه زیر ،پس از خودو فارسی 
در چارچوب ، شاهنامهشناسی گردد که گاه مسائل متنروشن می،از آنچه گذشت

رو رود و از اینیک واژه، یک مصراع و یا یک بیت محدود نیست، بلکه از آن فراتر می
روی، در مورد مصراع مورد هر ه ولی ب؛تری بررسی گرددباید در قالب بزرگ

گو، نخست باید وجه دستوری و معنی دقیق صورت پیشنهادشده توضیح داده و گفت
ید آن ارائه گردد.یشاید گواه موثقی نیز در تأو ،شود
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ای به پور هنگام آماده کردن مقالۀ نگارنده برای چاپ، در نامهراستیمسعود آقای 
آورم:اند، که در زیر میدهآورِگردنگارنده، توضیحی دربارۀ 

معنا اند دقیق نیست، و بهتر است که بیت اینگونه یی که منتقد به دست دادهظاهرًا
(= آنگونه حلقه را به گرد او درآورد)محصور کردمعنی شود: آنگونه او را در میان حلقه 

، که قید است.»حلقه«نه صفِت» ِگرد«که... . در واقع 
هاء بدرستی که درآویخت به شما دام«ارت از همین دست است: کاربرد گرد در این عب

البالغهنهج؛رجمۀ: و تکّنفتکم غوائله(تها و مکرهاء سخت اوِگرد درآمد به شما کینهاو، و 
، ۲جوینی. جبا ترجمۀ فارسی قرن پنجم و ششم، از مترجمی نامعلوم. به تصحیح عزیزاهللا

«)۱۵۵- ۱۵۴ص است، که در ترجمۀ » گرد درآمدن«تعدی صورت م» گرد درآوردن. 
آمده است.)المصادرکتابو المصادرتاج(از جمله های قدیم در بسیاری از فرهنگ» احاطه«

)۱۲۱ص(.۹
شد از رخش، رخشان و از شاه شادبیامد بمالید و زین برنهاد

اند: نوشته
در اینجا نیز به شودرخشان صفت رخش است، پیشنهاد میشاهنامهچون در ابیات 
رخشان(همان صورت  خوانده شود.)رخِش

.اندرا در حاشیه آوردهآنگواههار چیشانا
؛آمده استرخشانرخِشبارو چهار رخشندهرخِشسه بار،نگ ولففرهدر

رخشدر کنار ،مورد دیگریک ازهفتی جز در همان یک مورد متن ما، در هیچول
در بیت باال اگر به ذوق نگارنده، ،رویامده است. از ایننشاه)(مثًالمفعول دیگری 

را صفت رخش بگیریم لطفی ندارد، بلکه بهتر است برای حفظ تناسب در رخشان
به رستم به عنوان مسندشادو رخشانصفت باشد، و بدونشاهمانند رخشلفظ، 

خواننده است. نیز این مصراع را مانند نگارنده )70 :1920(نولدکه ضمنًابرگردند.
نه استدالل.،همه، در اینجا سخن از تفاوت ذوق استبا این
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)۱۲۱ص (.۱۰
پیلتن گِو همه نامداران شدند انجمنچو دیدند ُگرِد

برخی به زیر، برخی به زبر و گردرا درگحرف ، هنامهاشهای در چاپکهاندنوشته
:ولی؛اندبرخی به پیش خوانده
شاهنامهکاربرد دیگری در ۀنمونکه ظاهرًا،ای حشو استُگرد گونهبا توجه به اینکه

کند.ندارد، نگارنده یکی از دو خوانش ِگرد و َگرد را پیشهاد می
؛آوردچیزی سردرنمی»اطراف، پیرامون«به معنی ِگردنگارنده در اینجا از مناسبت 

همان درستِیاحتمالروبخوانیم. از اینَگردهمچنین رستم در حال تاختن نیست که 
اند که متن ه شدهاز سوی دیگر، برخی کاتبان نیز متوّجبیشتر است.(به پیش یکم)ُگرد

اند تغییر دادهگردانو برخی به بر رهرا برخی به گردرو و از این،چندان دلخواه نیست
درگرداست. صورتداشته گردقبًالشود که دیده میها (در یکی از این دستنویس

.، و واتیکان آمده است)۷۴۱ۀف، قاهر، سن ژوز۶۷۵های فلورانس، لندن دستنویس

)۱۲۲ص (.۱۱
گرفتش بر و یال جنگی پلنگغمی گشت، رستم بیازید چنگ

بگذاریم و بیت را چنین معنی کنیم: رستمویرگول را پس از ۀنشانکهاندپیشنهاد کرده
غمین ـ راب و یک بار شکست خوردن از اوکه از طوالنی شدن نبردش با سه ـرستم 

.و آزرده بود، دست دراز کرد و...
سبب پیروزی آزردگی رستم از شکست خود و برتری زور حریف،با این تأویل

نماید. در بیت پیش از این بیت آمده است: منطقی میغیرو این کمی ،گرددمیرستم 
ببستتو گفتی سپهر بلندشسرافرازسهراب با زور دست

و در نتیجه رستم ،گرددگیرد و غمی میاین سهراب است که زورش کاهش میپس 
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موارد شاید با بررسیکند.نگارنده داوری قطعی نمیحالبا اینشود.بر او پیروز می
برسیم.تریدقیقۀبه نتیجدر فرهنگ ولف»غمی شدن«و »غمی گشتن«

)۱۲۲ص (.۱۲
زدوده دل و دور گشته ز بددیکی مرد ُبد نام او ِهرزَب

خوانده شود.َهرزَبد،شاد دکتر احمد تفّضلیروانخوانش به پیروی از کهاندپیشنهاد کرده
ایپ راه سهو قلم یا تم، ولی در آناهگرفتمن نیز خوانش این واژه را از همان مأخذ 

است.یافته 

)۱۲۲ص (.۱۳
تیره شد بدگماننیامد به زهبکوشید تا بر زه آرد کمان

است.تیرهتر از آمده که مناسبطیرهها در برخی از دستنویسکهاندنوشته
عربی ۀگاه واژنیز طرسوسی، ۀنامدارابهای متون دیگر، برای مثال در دستنویس
ویژه زیاد نیست، بهطیرهاحتمال درستیشاهنامهولی در مورد فارسی. ۀآمده و گاه واژ
یا آمده است. ،هاو آن نیز در نیمی از دستنویس،بارواژه تنها همین یکایناینکه گو

داند.تر میرا محتملتیرهاماکند، نگارنده در اینجا نیز داوری قطعی نمی

)۱۲۳ص (.۱۴
ُدم مار خیره نباید ُگزیدچرا بر گمان زهر باید چشید

:دوم را به زبر یکم بخوانیمۀقافیکهاندپیشنهاد کرده
شود. مشابه این آن میۀُدم مار موجب خشم و حمل(به دندان گرفتن)زیرا گزیدن 

مار)تعبیر در جای دیگر شاهنامه  است.(سپردن ُدِم
مثالی که ایشان اند که کسی ُدم مار را گاز بگیرد؟ قد گرامی تا کنون دیدهتآیا من

مار(اند زده ُدِم مار»ِنُگزید«همان نیز ، )سَپردِن .راآن»َگزیدن«نه ،کندید مییرا تأُدِم
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)۱۲۳ص (.۱۵
سیاوش بدان هر دو بنهاد رویبرفتند پیچان ِدمور و ُگروی

اند:نوشته
،باشد»َور«و پسوند »َدم«شده از ای فارسی و ساختهاگر کلمه»دمور«اسم خاص 

.. اما اگر آن را خواند، چنان که ولف نیز اینگونه خوانده است.»د«را به فتح باید آن
تلفظ »َدمور«باز به شکل ،... بدانیم»آهن«به معنی »َدمیر«ترکی ۀصورتی از واژ

در این نام چندان محتمل نیست.»د«... در هر حال تلفظ مکسور شودمی
از جمله همین نام ؛معلوم نیستشاهنامههای خاص معنی و اشتقاق برخی از نام

تواند به زبر یکم باشد، هم به زیر و هم به پیش. میهم ،قدتبا وجود کوشش مندمور
بهتر است از یک ـ تا زمانی که خوانش درست آن روشن نگردد ـدر این گونه موارد

نه آشفتگی. نگارنده از ،فرما باشدهمسانی حکمای تا گونه،مرجع معتبر پیروی کرد
ۀزند که این نام با واژحدس مییوستی نیز پیروی کرد. اتفاقًا)۸۲(ص یوستی ۀنامنام
های ترکی واژه، اینولی او؛یکی باشد»آهن«به معنی temürو مغولی demirترکی 

خواند. و مغولی را به زیر یکم می

)۱۲۳ص (.۲۶
نباید که بر خاک تنها ُکشندکنون خیره گفتند ما را ُکشند

اند: نوشته
که به نظر ،گذاری شدهانده و حرکتخو»َکشند«مصراع دوم در چاپ پیشین ۀقافی

و نیازی به تغییر ندارد. ،نگارنده درست و مفید معناست
داد. ایرانیان در تغییر ُکشندرا به آن،نگارنده پس از تأمل بیشتر در مصراع دوم

گیرند و به یکدیگر تصمیم به جنگ می،برابر سپاه افراسیاب و در دفاع از سیاوش
را بیهوده خواهند کشت، پس چه بهتر که تنها ما را نُکشند گویند: اکنون ما می
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. البته با کمی (تنها ما کشته نشویم، بلکه گروهی از آنان را نیز به هالکت رسانیم)
ولی به ذوق نگارنده ،جهت تفسیر کردرا نیز در همینَکشندتوان دور زدن می

لطف آن کمتر است.

)۱۲۴ص (.۲۷
شیر بیامد ابر دست او بوسه دادزاد؟برافگند پیران بِر

اند: پرسیده
ری خوانده نشده است؟خبۀنخست چیست و چرا جملمعنای مصراِع،با قرائت پرسشی

که نشان تردید نگارنده در درستی ،آمده بود»؟!«ۀنشانه به گون،در پیرایش نخست
کمی از آن در سهوًاولی ؛دیدم متن اشکالی ندارد و این نشانه را زدممتن بود. سپس 

تایپ مانده است.

)۱۲۴ص (.۲۸
کارزاربفرمود تا ترک سیسد سوار برفتند َگرد ازدِر

.خوانده شود(به پیش یکم)ُگرد،مدر مصراع دّوکهاندپیشنهاد کرده
و به معنی (به زبر یکم)َگردۀ، دربار۸ۀ، شماربدر همین بخش ،پیش از این

و به ،را بهتر است به زبر یکمگردگویا در چند جا شاهنامهدر سخن رفت. »شتابان«
برای مثال آمده است:خواند.»شتابان«معنی 

یکی زین و پیچان کمندی درازبشد گرد چوبان و ده کّره تاز
۳۴۸/ ۴۶۹،دوم

پنج در اینجابه چوپان کمی جای تأمل است.(به پیش یکم)ردُگدر اینجا نسبت 
نگارنده در اینجا نیز داوری اند.برگرداندهزودو یک دستنویس آنرا به تیزرا به ندستنویس آ
داند.را منتفی نمی»شتابان«به زبر یکم) و در معنی (ردَگکند، ولی کاررفت قطعی نمی
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)۱۲۴ص (.۲۹
ستدندان شدهبر او ساعدش پیلستسرش ویژه گفتی که سندان شده

خوانده شود.بر و ساعدش،در مصراع دومکهاندپیشنهاد کرده
. »هسین«به معنی برنه ،دندان پیل تشبیه شده استبه ساعدتنها ،به ذوق نگارنده
ن یچنانکه ولف ثبت کرده، نام شخص بگیریم، باز هم،دندان راهمچنین اگر پیل

این تشبیه یک بار دیگر نیز آمده است:خوانش بهتر است. 
دندان نیمبه رزم اندرون پیلان نیمبدو گفت هومان که سند

۱۵۴۴/ ۵۷۷،یکم

به نام ای را اشارهآن)۵۹م، ص(بخش دّوهای شاهنامه یادداشتدر نگارنده در اینجا
پیل دندان به کوش نسبت پیلضمنًاای به نام اوست.که حماسه،امدندان دانستهکوِش

یل است.تشبیه او به سختی عاج فبه خاطر محتمًال،نیز

)۱۲۴ص (.۳۰
کشیده ِزهار و بلند و سترگیکی رخش بودش بکردار گرگ

به زبر یکم ،برابر با خوانش پارسی میانههارِز،در مصراع دومکهاندپیشنهاد کرده
خوانده شود.
ی که نگارنده یولی از آنجا؛اندهای فارسی این واژه را به زیر یکم ثبت کردهفرهنگ

تا نادرستی آن ثابت نشود، بر اساس ،راها واژهخوانش ، شاهنامهم در پیرایش دّو
خوانش پارسی میانه تعیین کرده است، این پیشنهاد برای متن پیرایش نگارنده درست 

.)۶۳۰/ ۸۱۵،یکم(نک. این اصالح باید در یک جای دیگر نیز اعمال گردد است.

)۱۲۵ص (.۳۱
پوالدوند آن تابداده کمندبینداخت برآویخت با دیِو
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م صفت خوانده شود، یعنی با تقّددیوپوالدوند،در مصراع نخستکهاندپیشنهاد کرده
اضافه.ۀبر موصوف و افتادن کسر

را تردید دارد، بلکه آننگارنده در اینکه اینجا صفت بر موصوف مقّدم شده باشد
برد. بیانی گمان میۀای از اضافگونه

)۱۲۵ص (.۳۲
آهنگرانبه پوال خایسِک فروبرد مسمارهای گرانِد

اضافه.ۀنه به کسر،به سکون خوانده شودپوالدکهاندپیشنهاد کرده
ۀرا اضافم صفت بر موصوف تردید دارد، بلکه آناینجا نیز در تقّدرنگارنده د

برد.تخصیصی گمان می

)۱۲۵ص (.۳۳
رستم بسان پری شتریبدو در نهان کرد انگسبک دسِت

اند: پرسیده
»رستم«تا فاعل بیت ،خواند» جلد و چاالک«به معنای »دستسبک«توان آیا نمی
او.»دست«نه ،باشد

رستمرا قید و سبکنگارنده  گیرد.را فاعل میدسِت
)۱۲۵ص (.۳۴

فّرخبه رویین چنین گفت پس پهلوان ساالِر جوانکه ای پوِر

صفت ساالر، یعنی پیران، شده است و این جوانفّرخوم در مصراع دکهاندنوشته
دو خوانش دیگر پیشنهاد چون پیران جوان نیست. ایشان سپس؛نادرست است

فّرخ، جوان.کرده ساالِر ساالر، فّرخ جوان؛ و: که ای پوِر اند: که ای پوِر
الیه آمده باشدضاف پس از مضاٌفکه صفت م،اگر چند گواه موثق در دست باشد
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فّرخ ساالر(یعنی: ای پوِر در غیر این ؛، در این صورت همان متن ما بهتر است)جواِن
اند: پور در همان نامه نوشتهآقای راستییشان وارد است.صورت ایراد ا

)۷۴-۷۲(صاستاد دستور پنجآمدن صفت مضاف پس از مضاف الیه، در برای 
نقد خود به آن ۷۵الف، شمارۀ و آقای آیدنلو هم در بخش ...شواهدی آمده است

اند.اشاره کرده

)۱۲۶ص (.۳۵
که را برنهد بر سر از تاج، مهرببینیم تا بر که گردد سپهر

چون مراد این است که از مهر ،معنی دقیقی ندارد«از تاج، مهرخوانش کهاندنوشته
مهرد که انرو پیشنهاد کردهاز این؛»نه از تاج، مهری،تاجی بر سر بگذارد تاِج

خوانده شود.
را سپهربلکه بهتر است ،ی استیبه گمان نگارنده با پیشنهاد ایشان بیان فاقد شیوا

فاعل مصراع دوم.»خورشید«معنی را بهمهرو ،فقط فاعل مصراع نخست بگیریم

)۱۲۶ص (.۳۶
تو را ُجست و شادی تو را در گشادگر ایدون که امروز یک راه باد

به گیتی نگیرد کسی /چو بنشیند آن َجستن باد اوی(شاهنامهازبه استناد بیتی دیگر ایشان
تر نیست؟دقیقَجستگو نیز واند که آیا در بیت مورد گفتپرسیده)یاد اوی

؛نمایدبهتر میستنَجو در بیت دوم ُجستبه گمان نگارنده، در بیت نخستین 
ولی مطمئن هم نیست.

)۱۲۷ص (.۳۷
گیتیبر این رزمگه پنج روزبباشم  فروز،ششم روز، هرمزِد
...برآید
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اند: نوشته
شود به کار نرفته است، پیشنهاد می»خورشید«در معنای »هرمزد«شاهنامهچون در 

هرمزد«در مصراع دوم  با این ؛خوانده شود»نخستین روز هر ماه...«در معنی »روِز
(ششم، روِز ...فروز برآید...)هرمزد، گیتی قرائت

اند:و در پایان افزوده
بیت را با قرائت های شاهنامهیادداشتجالب است که دکتر خالقی مطلق در 

اند.پیشنهادی معنا کرده
به همان معنی آن را، بلکهاستنگرفته »خورشید«را به معنی هرمزدنگارنده 

،و در این بیتاستانستهدرفت ترین روز به شمار میکه خجسته»نخستین روز هر ماه«
که برای مثال نه به معنی خورشید. چنان،استرا صفت هرمزد دانستهفروزگیتی
گیتینیز آمده استفروزگیتیفاِل ۲۷۱/ ۴۰،(یکمفروز : به نیک اختر و فاِل

.و دیگرجا)

)۱۲۷ص (.۳۸
طالیه برآمد ز هر َپهَلویبرافروختند آتش از هر ُسوی

اند:نوشته
(با توجه به اینکه  شود بر ) است... پیشنهاد میpahlūgصورت پهلوی کلمه پهلو

های شاهنامه... توضیح در یادداشتای که خود دکتر خالقی مطلقاساس قاعده
مصراع دوم َپهُلوی خوانده شود...ۀقافیۀاند، واژداده

َپهَلونده در بیت باال اند درست است، ولی نگارباال نوشتهۀقاعدۀآنچه ایشان دربار
ام. خوانش پهلو به معنی خوانده»شهر«و به معنی ،م و سکون چهارمرا به زبر سّو

در اینجا لفظ استواری نیست. گواه دیگر:»، سو، طرفکنار«
جویی به هر َپهَلویَیکی نامپدید آمد از هر ُسوی خسَروی

۱۷۱/ ۲۸،یکم
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)۱۲۷ص (.۳۹
َبدآوازها برکشیده ِکرانرانبه زیر آوریدند رامشگ

اند: نوشته
رباب، چنگ، «را »ِکران«را حرف اضافه و »َبد«م در مصراع دّومصحح گرامی

توان خواند. معنای نیز می»گران«اند که البته احتمال داده؛اندمعنا کرده»بربط
های تاربسته پیشنهادی ایشان هم برای بیت چنین است: رامشگران چنگ

نواختند.زها)ا(بدآوهای گوناگون را به نوای زیر... و نغمهبرکشیده ِکران)(
، مصراع ای نادر و شاذ دانستهواژه»آلت موسیقی«را در معنی ِکرانقد گرامی تسپس من

آوازهای «کنند: ، و چنین معنی می»آوازها برکشیده گرانُبد«خوانند: م را چنین میدّو
.»برکشیده بودمطنطن)های سنگین و (آهنگگران 

؛دهدرا میم خرسند نیست و احتمال گشتگی آناز متن مصراع دّونگارنده کًال
داند. نی پیشنهادی ایشان بهتر میرا از متن و معولی این متن و معنی آن

.ه استه شود که نواهای بم و سنگین پسندیده نبودهمچنین توّج

)۱۲۸ص (.۴۰
های نغز و جوان آورمسخنکنون زین سپس هفتخان آورم

ۀی نادرست، ولی با شیویکه امال،بودههفتخوانمحتمًال،فردوسییامالکهاندنوشته
پردازی شاعر همخوان است.قافیه

.(نیز نکافزایم اند، دیگر چیزی بر آن نمیقد نظر نگارنده را نقل کردهتچون من
ین باره کنم که در او فقط تأکید میدو) و پیشگفتار نگارنده بر پیرایش دّوم، یکصد

ند!توان داوری قطعی کرد: گروهی خوان، گروهی خان پسندنمی

)۱۲۹ص (.۴۱
زیبرز سنبل َعتیب و ز گلناز الله فریب و ز نرگس نهیب
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خوانده نشده است؟ِعتیبچرا کهاندپرسیده
نادرستی چاپی است.

)۱۲۹ص (.۴۲
تاب، خشمخروش ُمغانی و ُپرپر آتش دل ابر و پر آب چشم

خشمُپراند پیشنهاد کرده خوانده شود.خشم)(= پر از افروختگِیتاِب
اند که به عیب غلو در قافیه اشاره کرده،قد گرامی در اینجا و چند مورد دیگرتمن

ساکن را با وِیَرشاهنامهآری، شاعر چند جا در . »استشاهنامههای قوافی از ویژگی«
)۴۴۲(بخش دوم، صهای شاهنامهیادداشتمکسور قافیه کرده است. نگارنده نیز در وِیَر

،یکم(از جمله: داشته است بدان اشاره کرده و چند جا این عیب را در متن نگهبا ذکر مثال
کلی گرفت ۀیک قاعدرا توان آنولی نمی،)۳۵۰۲/ ۷۵۹؛ ۶۹۰/ ۱۲۸،دوم؛ ۷۹۸/ ۸۲
از جمله بیت باال بدون این عیب بهتر است.داد.تعمیمر مشابه ظاهبههر مورِدبهو

)۱۳۰ص (.۴۳
یکی گوزُبن دید سر در هواهمی راند چون باد، فرمانروا

اند:نوشته
در »باد«اما چون ؛اسفندیار است»فرمانروا«مراد از (باد، فرمانروا)با این قرائت 

شود ی و تقّدس دارد... پیشنهاد میبرترۀت زرتشتی جزو ایزدان است و جنبسّن
فرمانروا«... در اینجا نیز »خورشید فرمانروا«ۀبه قرین خوانده شود.»باِد

که برتری گواهیکه حدود هزار بار به کار رفته است، ،بادبرای شاهنامهنگارنده در 
را برساند سراغ ندارد. و تقّدس ایزدی آن

)۱۳۰ص (.۴۴
دینارگاننبدو گفت کز مرد بازارگا بیابی کنون تیِغ
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جای از مرد بازرگان به«خوانده شود: تیغ، دینارگاندر مصراع دوم کهاندپیشنهاد کرده
.»یابیدینارگان، تیغ می

خواند واضافه میۀبا کسررا گیرد. نگارنده آندهد و دینار میبازرگان کاال می
کند.معنی می»شمشیر پربها«

)۱۳۰ص (.۴۵
غّران هزبر مراان که دیدند ببر مرابزرگ همان رخِش

خوانده شود.»همان رخش، غّران هزبر مرا«مصراع دوم کهاندپیشنهاد کرده
را پیش از آنۀاضافۀتوان عطف بیان گرفت و کسرهم میراهزبرغّراندانم. نمی

وم را دانست. من خوانش د(صفت فاعلی+ اسم)و هم آنرا صفت مرکب ،حذف کرد
پسندم.بیشتر می

)۱۳۰ص (.۴۶
گنده شداگر کندهبه نخچیر لشکر پراگنده شد گر سوی آ

گیرند و بیت را معنی کرده است، دو واژه می»کنچاه«را که نگارنده گرندهکایشان
کنند:چنین معنی می

پس از اینکه آن سواران در نخچیرگاه پراکنده شدند، گروهی سوی خندقها/ 
بی ـ رفتند و گروهی دیگر کابل و شغاد کنده بودندرکه مهت هایی ـهچا به راِه

کنده/ ُپر)چاه و خندق  .(آ
در جای خود سوییعنی ،دستوری لنگی دارداند از نگاه پیشنهادی که ایشان کرده

، ]ها را کندندگران چاهپس از آنکه کنده[کند: نیست. نگارنده بیت را چنین معنی می
هاکنهچا(و دیگر اینکه)و یا نددر نخچیرگاه متفّرق شد(همراهان رستم)کر لشسواران 

توان را میاگردر مصراع دوم .(از آن محل دور شدند)رفتند(هامون)نکندهویسبه
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ها را پس و پیش نیز گرفت و مضمون مصراع»وقتی که«حرف شرط، ولی در معنی 
(از آن محل رفتند (زمین هموار)نکنده یا سوهکنچاه(در آن هنگام که)کرد: وقتی که 

، سواران در شکارگاه پخش شدند.دور گشتند)

)۱۳۱ص (.۴۷
تلی کشته دیدند بر هر ُسویویخروشی برآمد ز هر َپهَل

سمت و «و به معنی معروفبه واو را پهلو۳۸ۀدر این بیت نیز مانند شمارایشان
گیرند.می»گوشه

گیرد.می»پهلوان«را به معنی خواند، ولی در اینجا آنمیَپهَلْونیز نگارنده در اینجا
گواه دیگر:

رخ و دلفروزهمی رفت شاداناز نیمروزبرون آمد آن َپهَلْو
۲۷۴/ ۲۱۰،یکم

های یادداشتهای نامهواژه.نک،»پهلوان«و »شهر«در معانی این واژه هایبرای گواه
شاهنامه.

)۱۳۱ص (.۴۸
اروند و بویا برش سکندر همی خواندی مادرشبه باالِی

...«خوانند: ایشان بیت را چنین می »بلند و بشکوه«را اروندو »به باالی، اروند و 
.»باالیش بلند و پرشکوه بود«کنند: معنی می

پاو باید ب،است»پاالی، پاالد«به معنی باالیشاهنامهدر ،به گمان نگارنده
آید که است و این حرف وقتی مییبدون »قد و قامت«و در معنی ،شودنوشته 

در اینجا نام پدر لهراسپ اروندرو . از این)۶۴، شالفبخش .(نکمکسور باشد 
.است: به قامت اروند و ...
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)۱۳۱ص (.۴۹
یی ساختنداز آهن یکی مهرهبفرمود تا َگرد بگداختند

اند:نوشته
های بخش هایی بر یادداشتر خالقی مطلق در افزودههمچنان که خود دکت

ها یعنی: سوزن؛به زیر یکم است»گرد«اند، در اینجا محتمًالاسکندر نوشته
گداختند و ساختند.(گرد)ای مدّور را به شکل مهره

فراموش این اصالح رایا نظر ایشان درست است. نگارنده در پیرایش دوم خود 
یا تایپ است.کرده است و یا سهو قلم

)۱۳۱ص (.۵۰
شاه،اختر روز و از داْدز نیکنکردی به دینار او کس نگاه؛

شاه«آیا قرائِتکهاندپرسیده دقیق تر نیست؟»از داِد
ز مردی نکردی بدان جنگ (اند بخوانیم، بیت بعدی اگر بدین گونه که پیشنهاد کرده

،پردازی شاعرسخنۀنیست. این شیواستوارسخنیبدون ذکر صریح فاعل، )فخر...
برد و با مصراع دوم مطلب دیگری را آغاز مصراع نخست به پایان میدرکه مطلبی را 

آن است.گواهبسیار دارد و بیت باال نیز به نظر نگارنده یک گواه،کندمی

)۱۳۲ص (.۵۱
َپهَلْواالن زّرینسپاهشاه و چون پارِس هکالچو بیورد و ِشگناِن

پهلو سپاه«با خوانش کهاندنوشته را پارسرو و از این،خوردوزن به هم می»پارِس
اضافه خواند.ۀباید بی کسر

را عطف بیان سپاهپهلوخواند و هبدون کسر۴۵ۀدر اینجا نیز می توان مانند شمار
نگارنده را در وزن داد.هابلکه باید احتمال برخی ناهمواری،ولی لطفی ندارد،گرفت

کند.در اینجا داوری قطعی نمی
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)۱۳۲ص (.۵۲
روان را به دین آشنایی دهیمبه هستی یزدان َگوایی دهیم

خواند.(به پیش یکم)ُگواییباید ،ه به صورت فارسی میانهبا توّجکهاندنوشته
ت.جا چنین خوانده است. این یک مورد سهو در تایپ اسهدرست است و نگارنده نیز هم

)۱۳۲ص (.۵۳
ستدست کس با ُتوانگر َیکیُتهیستزن و خانه و چیز بخشیدنی

:اندنوشته
، »نیست: جدا نیستبخشیده«های دیگر آمده است... همچنان که در چاپ

شود.پیشنهاد می
کند و این پیشنهاد همان موضوع اشتراک در مال و زن را در کیش مزدکی بیان می

دهد:بهتری را هم ارائه میۀو قافی»زن و خانه و مال از هم جدا نیستندمردم در «گوید می
ۀاین عقیدپیرایش نگارندهاز آنجا که نویسش . (هر دو با یای مجهول)یکیست  ـ نیست

؛استرا از نویسش دیگر دور کرده ه نگارنده کند، توّجمزدکی را آشکارتر بیان می
درست دریافته باشند جای تردید است.موضوع را های دیگر ولی اینکه در چاپ

)۱۳۲ص (.۵۴
ز گیتی تو را نیکوی خواستم؟!به گفتار تو دل بیاراستم

مصراع دوم به صورت خبری خوانده شود.کهاندپیشنهاد کرده
تصحیح شود.»،«باید به »؟!«ۀدرست است. نشان

)۱۳۲ص (.۵۵
رامید و تفتسوی قلب، خسرو خجفاپیشه بر پیل تنها برفت

که »قلب خسرو«خواند، یعنی بهرام چوبین به سوی خسروقلِبباید کهاندنوشته
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چون پرویز در قلبگاه لشکر خود ؛تاخت،باشد»لشکر پرویزۀمیان«از آنخواست
ایستاده است.

خسرو«در معنی خسروقلِبگرفتِن لشکِر لفظ استواری نیست. در »قلِب
کند، بلکه خود پرویز نیست که به قلب لشکر پرویز حمله میحقیقت نیز این بهرام

به قلب لشکر خود تازد، است که پس از آنکه بهرام سوار بر پیل به لشکر پرویز می
جلوداران لشکر پرویز از پس از گریختن ،رود تا از خطر بهرام مصون باشد. سپسمی

کند:بهرام، بهرام به قلب سپاه که پرویز در آنجاست حمله می
به جایی کجا شاه ُبد با سپاهخروشان همی تاخت تا قلبگاه

)۱۳۳ص (.۵۶
ی و ارز خویشبداند سر مایهمگر هر کسی بس کند مرز خویش

.»نیستمایهپس از ینیازی به آوردن «کهاندنوشته
سهو قلم یا تایپ است.یروشن است که حرف 

)۱۳۳ص (.۵۷
چو تلخی مزیدیم، شیرین مزیمبرَخزیموزان پس به کاری دگر 

تر است، آیا قرائت آن به زیر سوم دقیقبرخیزیمۀشدکوتاهبرِخزیمچونکهاندپرسیده
نیست؟

آری چنین است و این مورد نیز سهو قلم یا تایپ است.
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ل ماشناسان طراز اّوبه تشخیص این بنده، در شمار شاهنامه،آقای دکتر سّجاد آیدنلو
اند. های معتبری بر جای نهادههای این رشته بررسیزمینهکه در بسیاری از ،هستند
از دانش ایو خالف کسانی که با اندک مایه،ای بسیار کوشا و دقیقهندهپژوایشان

سراسر پیرایش ند. ایشانغایت منصفگردند، سخت فروتن و بهگرفتار باد نخوت می
مورد آن ۱۳۵بررسیده و بر وقت بسیار و دقت تمامبا حوصله و صرفرام نگارندهدو

ایشان و هم اند. نگارنده، هم از راه قدردانی از کوشش و هّمت انگشت ایراد نهاده
دربارۀکه البد خواستار نظر نگارنده ،خاطر برآوردن انتظار خوانندگان پیرایش خودهب

نکات انتقادی ملی ایران، ۀسوظیفه نسبت به حمایایفارایویژه بایرادات ایشانند، به
ایشان را با وجود وضع جسمی بسیار نامطلوب خود، با دقت خواند و در حد بضاعت 

علمی خود پاسخ داد. 
آن از مورد ۱۳که ،مورد را پذیرفت۳۶،مورد ایرادات ایشان۱۳۵نده از نگار

، ب؛ بخش ۷۶، ۷۵، ۳۹، ۲۵، ش الفبخش (مربوط به سهوهای قلمی یا تایپی است 
ایرادات مستدل دیگر مورد، ۲۳و )۵۷، ۵۶، ۵۴، ۵۲، ۴۹، ۴۱، ۲۷، ۱۲، ۷ش 

، ۷۹، ۷۴، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۳، ۶۱، ۴۷، ۴۴، ۴۳، ۲۸، ۲۱، ۳،۷،۱۵، شالف(بخش 
. نگارنده، بی آنکه خود را از خطا )۳۴،۵۳، ۳۰، ۶، ۵، ۳ش،ب؛ بخش ۸۶، ۸۱

داند،ی که شرح آن رفت درست نمیمصون بداند، دیگر نکات انتقادی ایشان را به دالیل
و وجهیدر برابر پیشنهادو وجهی توان پیشنهادی ولی برخی از این نکات را می

، ۷۱، ۳۷، ۲۷، ۲۶، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۳، شالفاند: بخش (از این نمونهدانست دیگر 
بر اینگونه ایرادات . )۵۱، ۴۵، ۳۷، ۳۶، ۲۸، ۲۶، ۱۳، ۹، ش ب؛ بخش ۸۸، ۸۴، ۷۳
یاتواند تعدادی دیگر بیافزاید وقدی میتورزی دارند، هر منذوقۀبیشتر پایکه،اخیر

بکاهد.از آنتعدادی 
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و آقای دکتر های قلمی و تایپی، این نکته را بیافزایم که ایشان در مورد نادرستی
نگارنده معرفی بهرا هااز این نادرستیپیش از این نیز شماری،ایوحید عیدگاه طرقبه

یکی دو هر یک ،ودند. همچنین آقای فرهاد اصالنی و بانو دکتر مهدیس کامکارکرده ب
که برخی از آنها در چاپ رقعی کوچک کتاب اصالح شدند. ،نمونه را یادآور شدند

موضوع سهوهای این عزیزان نهایت امتنان را دارد.ۀنگارنده در این فرصت از هم
مثال، در این بیت:مشکل بزرگی است. برای قلمی و تایپی واقعًا

به بخشش کند جانش آراسته،چنین گفت کان کس که با خواسته

و سعدلو و ژوزف نیز در دستنویس سنو که در یازده دستویس مابا خواستهعبارت 
که در چهار ،استناخواستهنادرست و درست آن آمده است، ظفرنامهۀحاشی

غیر سؤالفقال ما کان من «شته است: داشود و بنداری نیز همین رادستنویس دیده می
است، در متن همان صورت نادرست آمدهدر چاپ پیشین نگارنده.»و بال امتنان

و در صورت درست را نوشته بود،خودۀنسخۀ. نگارنده در حاشی)۱۱۷۶/ ۱۸۶،(هفتم
تایپ شده است باخواستهمتأسفانه باز را درون متن کرد، ولیم آنپیرایش دّو

.)۱۱۷۷/ ۶۶۷،م(دو

اند. در آخرین بخش نقد خود، چند ایراد نیز بر پیشگفتار نگارنده گرفته،قد گرامیتمن
دهم:کنم و به سخن خود پایان میای کوتاه میسه نکته اشاره ـ در زیر به دو

تاریخ «و »ملی ایرانۀحماس«توان به دو بخش را میشاهنامهپیشنهاد نگارنده که ـ
،تقسیم کرد، از نگاه امروزین به این کتاب است و نه از دیدگاه گذشتگان»ملی ایران
دانستند.می»تاریخ«را شاهنامهۀکه هم

هفتم ۀکه از سدنامههمایو شهریارنامهنگارنده از دالیل اثبات تاریخ سرایش ـ
. استو آن مقاالت را نخوانده،داطالعی نداشت و ندارخرترندأهجری یا مت
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برخی از رفتناهماهنگی کاربه موضوعدر آن مقاله البد نامه همایورد در م
ای شده است.اشارههاآنکاربرد و علت با تاریخ سرایش آنهای کهن این اثرواژه

»بیژن و منیژه«این نظر ایشان و برخی پژوهندگان دیگر که داستان ،نگارندهبه گمان ـ
،ابومنصوریۀشاهنامغیر از ،خذی دیگراز مأ)»رستم و سهراب«(و نیز داستان 

ابومنصوریۀشاهنامخذ را باید مربوط بهآد ماحتمال چندانی ندارد. تعّدبوده، 
دالیل و قرائن موجود، تنها همین یک ۀبر اساس هم،دانست، ولی مأخذ فردوسی

ابومنصوری ۀشاهنامبوده است. شاعر بارها و بارها مستقیم و غیرمستقیم به مأخذ 
داستان ۀای به مأخذ دیگری ندارد. در پایان خطبره کرده است، ولی هیچ اشارهاشا

»دفتر پهلوی«تر ینیو سه بیت پا»دفتر«بار یکمأخذ خود را ،نیز»بیژن و منیژه«
همان عنوانی است که در همان ،. عنوان نخست)۲۲، ۱۹/ ۶۳۹،(یکمنامد می

ر و سپس د)۱۲۶/ ۶،(یکماست دهاطالق شابومنصوری ۀشاهنامکتاب به ۀدیباچ
. )۱۶۶۹/ ۲۰۱،؛ دوم۱۸/ ۵۱۷،(یکماست کار رفتهه دو جای دیگر کتاب نیز ب
کار رفته ه بابومنصوری ۀشاهنامکتاب برای ۀدیباچعنوان دوم نیز باز در همان

در نیز آمده است.»دفتر راستان«و »دفتر پهلوان«ۀو به گون)۱۴۲/ ۷،(یکماست 
گفتار «ر عبارت ددهقاننیز به باور نگارنده »رستم و سهراب«ان آغاز داست
و کل عبارت اشاره به ،ابومنصور معمری یا ابومنصور عبدالّرّزاقاشاره به »دهقان
اشاره به مؤلف داستان و موبد، و پس از آن استابومنصوری ۀشاهنامکتاب

.)۱۰-۹/ ۲۶۱،(یکمآزادسرو است محتمًال
ی که آقای دکتر آیدنلو در احتمال مأخذی دیگر برای داستان از میان دالیل

و آن ،ه و تأمل بیشتری استاند، یک دلیل ایشان قابل توّجآورده»بیژن و منیژه«
.»دانندشناسان از کارهای دوران جوانی شاعر میبیشتر شاهنامه«این داستان را اینکه
شاهنامهچون فردوسی کار سرایش ست که ااین،اندای که از این نظر گرفتهنتیجه
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ای دوست مهربان و همشهری او نسخهرا پس از مرگ دقیقی و آن هم پس از آنکه 
برده کند، پس داستان نامگذارد، آغاز میرا در اختیار او میابومنصوری ۀشاهناماز 

افزون بر این، شاعر هنگام سرایش باید از مأخذ دیگری برگرفته شده باشد. 
سخن «رو شاعری که پیش از آن به و از این،چهل سال داشتهبهدیکزنشاهنامه

باید پیش از به نظم کشیدن ،)۱۴۳/ ۷،(یکمشهرت داشته است »گفتن پهلوانی
،های حماسی دیگری راکه هنوز در اختیارش نبوده، داستان،ابومنصوریۀشاهنام

سروده باشد.،»بیژن و منیژه«از جمله 
،از کارهای جوانی شاعر است»منیژهبیژن و «که داستان هم در این،نگارنده

اشعار حماسی شاهنامهپیش از آغاز به سرایش در اینکه شاعر بایدهم و
به این قبًالست و خود اسخن سروده باشد، با ایشان هم(و نیز اشعار تغزلی)

،جلو)ه ب۳۹۹جلو، ه ب۱۳۸۱:۳۹۳،خالقی مطلق(استموضوع پرداخته
ری از مأخذ دیگرا حتمًا»بیژن و منیژه«بیند که شاعر داستان لزومی نمیولی 

که آن دوست در دسترس شاعر ابومنصوری ۀشاهنامۀچون آن نسخ؛گرفته باشد
اندی  و امانتی تا پایان کار شاعر، یعنی برای سی)۱۴۵-۱۴۰/ ۷،(یکمگذارد می

خود را به شاعر ۀنسختوان گفت که آن دوستو در واقع میه است،سال بود
خود در طلب ۀو یا به گفت،. غیر از این شاعر امکان کار نداشتهبخشیده بود

-به بخارا می)۱۳۵/ ۶،(یکم»سوی تخت شاه جهان«بایست ای از مأخذ مینسخه
- بسنده بود که شاعر نسخه»بیژن و منیژه«سرودن داستان برای که در حالی؛رفت

در اختیار داشته باشد. گذشته از ،سالو حداکثر یک،ماهای از مأخذ را برای چند 
چنانکه شاعر از شهرت بسیار داشت، ابومنصوریۀشاهنامها که این، در آن سال

آن کتاباو برۀبه گفتو یا، )۱۲۴/ ۶،(یکمرده است یاد ک»نامور«آن بارها با صفت 
خواندند در محافل میهای آن را و داستان)۱۲۷/ ۶،(یکمبود »جهان دل نهاده«

داشتند.میهای آن نیز نمونه برها و داستانتردید از برخی بخشبیو)۱۲۶/ ۶،(یکم
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ۀشاهنامبه کّل»بیژن و منیژه«به سخن دیگر، شاعر برای سرودن داستان 
نداشت، ولی چون این داستان در هر حال بخشی از آن کتاب ینیازابومنصوری 
مناسبت نیست.بی»فتر پهلوید«و »دفتر«بود، اطالق 

سخن با نگارنده همدر آنندیگری نیز هست که شاید دیگراۀدر اینجا نکت
خذ شاعر، آد مو آن اینکه اعتقاد به تعّد،نباشند، ولی او بدان اعتقاد کامل دارد

یا و ، ابومنصوریۀشاهنامسیاسی  ـ به معنی کاستن از اهمیت و تأثیر ادبی
ین یو پاآن، از تأثیر و بر کنار ماندن اوآن ودن فردوسی از اهمیت خبر ببیۀمنزلهب

ذهنی دیگری لۀمشغ»شاعری«که جز ستاایآوردن شاعر تا سطح سراینده
آن ۀسرایندو سنگرگیریشاهنامهظری با محتوای که چنین ندر حالی؛نداشت

ی شاعر همیشه حضورسازگار نیست. ،کشورشیو اجتماعیدر مسائل تاریخ
یرا با دقت بخواند، در بسیارشاهنامههر کس که محسوس و اندیشمندانه دارد. 

در ادب فارسی، هر شاعری دارای پیام شنود. پش قلب شاعر را میتجاها صدای 
ولی دارد،یزبان است که پیامنیست. فردوسی در شمار اندک شاعران فارسی

پیام او پیام یک ؛ته نیستباخعاشق دلیک سوخته یا پیام او پیام یک عارف دل
. د تنگاتنگ داردو این پیام با گزینش مأخذ پیون،استملیاندیشمندشاعر

آداب و رسوم، اخالق و ،یاجتماعمناسبات بینش او از تاریخ، ۀشاعری که هم
هشدارزندگی با بینش مأخذ او گره خورده است؛ شاعری که به خواننده ۀفلسف
آن او و خود )۱۱۳/ ۵،(یکمنداند »دروغ و فسانه«ا تا مطالب آن مأخذ ردهدمی

/ ۸۰،(دومنهد بر سر آن می»بسیار سال«گیرد و می»فال نیک«کتاب را به 
از این بیم دارد که نتواند سرایش مأخذ خود را به پایان رساند که ؛ شاعری)۱۰۴۷
ندان زمان چ«ست که اتنها خواست او از خداوند اینرو و از این)۱۳۸/ ۷،(یکم

؛ ۵۴-۵۲/ ۷۹۳؛ ۱۱- ۱۰/ ۴۰۳،(یکم»یابد که سرایش آن کتاب را به پایان رساند
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رود که با چنین کسی گمان نمی.)۴۳۲۳- ۴۳۱۹/ ۷۹۱؛ ۹۰۹- ۹۰۷/ ۳۷،دوم
مأخذ خود قائل است، داستان دیگری را به مأخذ چنین اهمیت و حرمتی که برای 

خود وصله کند.
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نامهکتاب
(آیدنلو، س-  ، نامۀ ایران باستان». های شاهنامهمالحظاتی در باب یادداشت). «۱۳۸۲جاد

.۷۱- ۲:۳۹ش
. اکبر فیاضبه کوشش علیبیهقی.تاریخ). ۲۵۳۶(بیهقی، ابوالفضل محّمدبن حسین- 

.دانشگاه فردوسیمشهد:
 -) .۵۰۰-۸:۴۹۸-۷، شآینده». برشک هزبر و پلنگان منم«). ۱۳۵۹خالقی مطلق، جالل
افکار.. تهران:به کوشش علی دهباشی.های دیرینهسخن).۱۳۸۱(ـــــــــــــــ- 
 -) .ئرةالمعارف بزرگ اسالمیمرکز داتهران: .های شاهنامهیادداشت).۱۳۹۳ـــــــــــــــ
 -) .میراث مکتوبتهران:.از دستنویس تا متن،شاهنامه).۱۳۹۰ـــــــــــــــ
هاو گشتگی آن در برخی از دستنویسیک معنی انتزاعی دیگر از آواز). «۱۳۷۷(ـــــ ــــــــــ- 

.۳۰۱- ۲:۲۹۷ش، شناسیایران».های شاهنامهو چاپ
پیشگفتار، پیرایش و گزارش . رستم و سهرابداستان ).الف- ۱۳۹۳(فردوسی، ابوالقاسم - 

. تهران: سخن.وزبخشوفایی، پژمان فیرجالل خالقی مطلق؛ به کوشش محمد افشین
(دفترهای ششم و هفتم به .شاهنامهب). -۱۳۹۳(ـــــــــــــــ- به کوشش جالل خالقی مطلق

مرکز دائرةالمعارف بزرگ تهران: .ترتیب با همکاری محمود امیدساالر و ابوالفضل خطیبی)
اسالمی.

 -) سخن.هران:. پیرایش جالل خالقی مطلق. تشاهنامهج).- ۱۳۹۳ـــــــــــــــ
 -) ، جستارهای ادبی». قلم و تیغ درم در شاهنامۀ فردوسیسیمین). «۱۳۹۰موالیی، چنگیز

.۱۸۳- ۱۶۷، ص۱۷۴ش
به کوشش ع.ع. علیزاده..مخزن االسرارم).۱۹۶۰(بن یوسفیی، الیاسنظامی گنجه- 

فرهنگستان علوم جمهوری شوروی آذربایجان.:باکو
(ـ هاینریش  ُهرن، پاول- ترجمۀ جالل خالقی شناسی فارسی.فرهنگ ریشه). ۱۳۹۳هوبشمان

اصفهان: مهرافروز.مطلق.
(راوندی، محمدبن علی-  . راحة الصدور و آیة السرور در تاریخ آل سلجوق). ۱۳۸۶بن سلیمان
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