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تتوتدارسیتیتیبت

نپیشگیدینتشعاتفیرسین

هفـت منظومـۀ حماسـی.ت هوکـ توت وهکقترضـیتغفحرا.تت

 هارن:تدکارثتدکتحب،ت1394.

دهمدق

نبردبرستمب کباکباوهبزادبازبجملۀب خشبیکیبالحکقهبشاهنامۀ 

شاهنامه  تکبمدتبیکبدربانکربمتنباصلهب فردوسهباستباهب

دورانب مر وطب هب داستکنب اینب شدهباست.ب چکپب وب تصحیحب

اوداهبرستمباستبوبنخستینب کرب هبیمتبترنربمکاکنبدربسکلب

1829مببرباسکسبنسخهبیکیبخطهبیندبتصحیحبشدهبوبدرب

روایتب رسیدهباست.ب چکپب شاهنامهب هب ملحقکتب  خشب

تصحیحبشدۀبمکاکنب710ب یتبداردبوب عدیکبدرب خشبملحقکتب

شدهباست.ب چکپب 1315شب سکلب درب یمب بروخیمب چکپب

یّمتب عضهب یمب هب اخیرب دیۀب یکب درب اوهبزادب جنگبنکمۀب

محققکن،بجداگکنهبوبمستقلبازبشاهنامه  هبچکپبرسیده،باهب

اسکسباکربیمۀبآنکنبچکپبمکاکنب ودهباست.بتکبمدتبیکبیمینب

یکبروایتبازباینبجنگبنکمهبشنکسکیهبشدهبوبموردباستفکدهب

 ود،بتکباینکهبرضکبغفوریبدربسکلب1394شبروایتباوتکهبتریب

ازباینبجنگبنکمهبراببرباسکسبنسخۀبموجودبدرباتکببخکنۀب

 کدلیکنبآاسفورد،بیمراهب کبششبداستکنبدیگر،بتحتبعنوانب

هفت منظومۀ حماسی توسطبانتشکراتبمرازبپژویشهبمیراثب

مکتوببتصحیحبوبچکپبارد.بروایتبغفوریب226ب یتبداردب

وبمتنبآنب کبروایتبمکاکنبمتفکوتباست.ب

نسخقتشنیسیتد» حدق

شنکختنبامیّتبوبایفیّتبفهرستبیکبوبُجستنبوبدستبیکفتنب

قبدادنب
ّ
 هبنسخهبیکیبخطه،بازبنککتهباستباهب هبغرضبتحق

 هبتصحیحبانتقکدیبسزاواربتأملبوبپیگیریباست...بچهببسکب

مصّححکنهباهب هبعلتبعدمبآشنکیهب کبفهرستبیکیبنسخهبیکیب

خطه...ب هبنسخهبیکیبمعتبرباتکببموردبنظرشکنبنرسیده...بیکب

 هبتصحیحبغیربعلمهبتنبدادهباند.ب)مکیلبیروی،ب1379: 365(

پُرواضحباستباهبتصحیحبشاهنامۀ فردوسهبوبمنظومهبیکیب

مرتبطب کبآن،باکریبدشواربوبطکقتبفرسکستبوبمصّححب کیدب

چندانبفهرستبیکبوبنسخهبیکیبخطهبراب بیندبوبمطکلببآنهکبراب کب

یکدیگرببسنجد،باهباشرافهباکملبدربزمینۀبنسخهبشنکسهباثرب

بدر کرۀبمنظومهبیکیهبمکنندب
ً
موردبنظرشب هبدستبآورد؛بخصوصک

بدربمتنبشاهنامه وبملحقب هبآنباستنسکخب
ً
کک کوه زادنامهباهبغکلبک

تمکمب آنهک،ب کیدب نسخهبیکیب یکفتنب برایب مصّحح،ب وب شدهباندب

نسخهبیکیبشاهنامه رابیمب بیندبوبتوّرقباند.

حتهب وب نداریمب نسخۀب هبارزشهب ییچب اهب اگرب پذیریمب ب

نسخهبیکیببسیکربمتأخربیمبدربجکیبخودبقک لباعتنکبیستند،بب

تمکمب میّسرباستب برایشب اهب تکبجکیهب مصّححبموظفباستب

نسخهبیکیبموجودبازباتکببموردبنظرشبراب یک دبوب هبدستبآورد،ب

تکبپسبازبسنجشبتمکمهبنسخهبیک،ب تواندبنسخۀباسکسهببرگزیندب

وبمتنباتکببرابطبقبآنبتصحیحبوبتنقیحبنمکید.ببربمصّححباستب

اهبنسخهبیکبرابازبدورترینبوبدستبنیکفتنهبترینبنقکطبجهکنبتهیهب

تهیباتبکمیی

دانشجویبدورۀبداتریبرشتۀبز کنبوباد یکتبفکرسه،بدانشگکهبفردوسهبمشهد
h.bidaki@mail.um.ac.ir

ت هماتدات هوک تد» حدمت
نی تیحصت رب یدقن
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اندبوبدرباینبزمینهبازبییچبتالشهبدریغبنکند،بوبیربگکهبنسخهبیکب

بوب هبیربقیمتهبآنهکبرابتهیهبوببررسهباند.بب
ً
دربایرانب کشندبقطعک

رضکبغفوریبکک کوه زادنامه رابتنهکببرباسکسبمیکروفیلمب

شمکرۀب2/ 1213باتک خکنۀبمرازیبدانشگکهبتهرانبتصحیحباردهب

وبمدعهباستباهبنسخۀباینبمنظومهبمنحصر هبفردباست:

پیرایشگرببرایباطمینکنبخکطرب یشتربدرببسیکریبازبفهرستبیکیب

حکل،ب اینب پرداخت...ب کب جستبوجوب خطهب هب نسخهبیکیب

اوششباوبدرباینبزمینهب هبفکیدهب ود.ب)صبچهکرده(

بمعلومبنیستباهباوبچندبفهرستبوبچندبنسخهب
ً
دربحکلهباهباصال

ازبشاهنامه راببرایبیکفتنبمنظومۀبموردبنظرشباکویدهباست.

اگربنسخهبیکیبشاهنامۀبموجودبدربخکرجبازباشوربرابانکرب

 گذاریمبوبتنهکب هبنسخهبیکیبداخلباشورب پردازیم،ب کیدبگفتب

اهبدرباتک خکنۀبسکزمکنبلغتبنکمۀبدیخدا،بیکبنسخهبازبشاهنامۀ 

عنوانب آنب کب متنب اهب است،ب موجودب فردوسهب هبشمکرۀب238ب

»داستکنبرستمبزالب کباک«بآغکزبشدهباست.باکتبهبنکشنکسباینب

نسخهبراب کبخطبنستعلیقبدربسدۀبسیزدیمبقمریباتک تباردهبوب

دربیکهبازبصفحکتبآن،بتکریخب1267قبرابثبتباردهباستب

)دانشبپژوه،ب1342: 3/ 397(.بمحتوایباینبنسخهباستنسکخهبدیگرب

ازبکک کوه زادنامه استباهبازبدیدبمصّححبآنب هبدوربمکندهبوب

نویسندهبدرباینجکبقصدبداردبتنهکب هببررسهبوبمقکیسۀب30ب یتب

ازبصفحۀباولبنسخۀبدیخداب کبنسخۀبمصّححب پردازد،بوبمشتهب

را،ب هبنمونۀبخرواربتفکوتبیک،بدرباینبگزارشبمختصرب نمکیکند.

نسخۀبدیخدابسهبویژگهببرجستهبداردباهبآنبرابازبنسخۀب

مصّححبمتمکیزبمهبسکزد:ب

ت1 ا یکتبافزودهبایباهبدربنسخۀبمصّححبنشکنهبازبآنهکبنیستب.

وبآنهکبراب کیدبغنیمتهبگرانبهکببرشمردباهبدربنسخۀبدیخداب

ثبتبشدهباست.ب

ت2 ضبطبیکیبمتفکوتهباهبدربنسخۀبدیخدابوجودبداردبوب کیدب.

آنهکبرابنسخهب دل،بیکبدرب عضهبموارد،بصورتبصحیحبمتنب

 هبحسکببآورد.

ت3 ضبطبیکیبارجحبوبدرستهباهبدربنسخۀبمصّححبصورتب.

نکدرستبآنهکبثبتباستبوبمصّححبآنهکبراب هبقیکسبتصحیحب

اردهباست؛بدربحکلهباهباگربنسخۀبدیخدابدربدسترسباوب

مهب ود،بنیکزیب هبتصحیحبقیکسهبنبود.ب

ربکیتترفزوبۀتنسخمتبهخمر

پُرواضحباستباهبیربچهبا یکتب یشتریبازبیکبمنظومهبدربدستب

 کشد،بآگکیهبمکبازبفضکیبالهبوبجزئهبداستکنبآنب یشتربخوایدب

ا یکتبافزودۀب  ود؛ب هبویژهبزمکنهباهباطمینکنبداشتهب کشیمباهب

 عضهبنسخهبیک،بافزودۀباکتببنیستبوبسرودۀبخودبسرایندهب

است.بدرباینبمیکن،بنسخۀبدیخدابیمبنسبتب هبنسخۀبمصّححب

ا یکتهبافزودهبدارد،باهب کیدبآنهکبرابدربدوبدستهبجکیبداد.بدستۀباولب

کباستبوبدستۀبدومبمر وطب
ُ
ا یکتبافزودهبمر وطب هبتوصیفبا

 هبتوصیفبجشنب هکر.باینبا یکتباطالعکتب یشتریبرابدر کرۀب

شخصیتبوبرفتکریکیباکبوبایفیتبجشنبیکیبرایجبدربزمکنۀب

نسخۀب درب اهب مهبگذارد،ب مخکطبب اختیکرب درب داستکنب رخدادب

مصّححبنشکنهبازبآنهکبنیست.

ربکیتتدابحطتبقت حصکفتی 

تکفتــه راســتهب ازب و(ب راهب ازب )ظ:ب راهب ســرب

ــه... ــت ــکف ــکنبی ــن ــکنبچ ــکا ــی ــودبازبن ــهب ـ ا

رایــزن یــمب وب وب داندیــشب دلیــرب

ــن... ــ ــرم ــ ــکلبمـــکنـــنـــدۀبای ــوپـ ــهباـ  ـ

سـکو دادنـدب شـهریشب وب اشـکورزب

ــکو ت ــچب ــی ی ــدب ــبُ ن راب ــســهب ا اوب اـــهب ـــکب

نیــز زالب جهکنبپهلــوانب یمیــدونب

چیز ــهب ــون گ یـــرب ــکدب ــت ــرس ف راب اوب مـــرب

شــکد اوب ــودب چــوب نکخــوبباکریب 5ب ــهب

ــوهبزاد ــ ــکباـ یـــمـــهبخـــوانـــدنـــدشباـ

یمــه ندانــهب اکب معنــهب گــرب تــوب

)!( ب   ب ب ب ــهب ــ ــن ــ ا دزدانب ــکهب شـ ــکنب ــدیبز  ــن ی ــهب  

چنــکنبجــکیبدرباــوهبخــوشباــردهب ــود

ــردهب ــــــــودببببب      )!( ــکنباـ ــکرهبزبخــلــقبجــه ــن ا

ربکیتتدابحطتبقت حصکفتجشنتبهیر

اــوه زب اکب آمــدیب جشــنگهب  ــدانب

ــهبخــویــشــتــنب ــکبگــــروه... ــت ــخ ــی درآم

ســمور ازب وب خیمــهب ازب وب خــرگکهب زب

ستور ازب ــمب ی وب ــوببروب ـــودب ــ خ ازب ــمب ی
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 فیوتتضبطتهیاتدتنت هوک تشمصتوتنسخمتبهخمر

نسخۀبدیخدابعالوهببربا یکتبافزوده،بدربضبطبمتنبمنظومهبیمب

 کبنسخۀبمصّححبتفکوتبدارد.باینبتفکوتبیکبسهبدستهباست:ب

درب تفکوتب دومبببـب ا یکت؛ب اکملب دربصورتب تفکوتب نخستبببـب

صورتباکملبمصراعبیک؛بسومبببـبتفکوتببچندبالمهبدربمصراعبیک.ب

نویسندهبدرباینجکبقصدبنداردب هبتجزیهبوبتحلیلبضبطبیکیب

نسخۀبدیخدابوبمصّححب پردازد،بچرااهباینبموضوعبمجکلب

 یشتریبمهبطلبد؛ب نکبراین،بتنهکب هبذارباختالفکتبضبطبیکیباینب

دوبنسخهبمهبپردازدبتکبمحققکنبوبمصّححکنبریز ینب کبدرباختیکرب

اکب جنگبنکمۀب نسخهبیکیب ازب دیگرب یکهب ضبطبیکیب داشتنب

اوهبزاد،ب هبارزیک هبضبطبیکیبدوبدستنویسب پردازند.

 فیوتتبرتصحرتتییدلتربکیت

ـب یتباولبدربمتنبتصحیحبشده:

پیــر فرخندهبدیقــکنب گفــتب چنیــنب

ــر ــی ــکدگ ی ــدمب ــ ش اوب ــۀب ــت ــف گ ازب ــنب مـ

دربنسخۀبدیخدا:

راســتکن ازب مو ــدب داســتکنب بــزدب

داســتــکن درب ــردب ــ ا ــنب ــی چــن گـــــزارشب

ـب یتب23بدربمتنبتصحیحبشده:

زریــنبااله آینبقبکیــکنب  ــهب

بزمــگکه ســرانب یمهبداشــتهب ــکب

دربنسخۀبدیخدا:

االه آیــنب زب وب قبــکب رومــهب  ــهب

جشنگکه آنب ِگــــردب ــهب ــم ی  ــگــشــتــهب

 فیوتتبرتصحرتتییدلتدهارعتهی

ـبمصراعبدومبازبا یکتبدومبوبچهکرمبدربمتنبتصحیحبشده:

سیســتکن اشــورب درب اســتب اویــهب اــهب

روان... ــکیب ــ آببیـ وب ــزهب ــب س ازب پـــرب

بــزرگ پیکــرب وب ــهب  ــهب ــکالب لنــدب

ــدباـــمب ـــهبمــــردیبزبســـکمبســتــرگ ــب ن

دربنسخۀبدیخدا:

سیســتکن اشــورب درب اســتب اویــهب اــهب

ــکن... ــت ــهبس ــت ــی ــکهبدســـتـــکنبگ ــگ ــن اـــهب 

بــزرگ پیکــرب وب ــهب  ــهب ــکالب لنــدب

ــرگ ــت ــلبس ــی ــهب ــــودبپ ــگـ ــوانـ  ـــهبدیـ

ـبمصراعباولب یتب30بدربمتنبتصحیحبشده:

راه تنهــکب ــهب بروزب یــکب یمهبرفــتب

ــردبیـــربســـوبنــگــکه ــهبا ــم  ـــهبرهببـــربی

دربنسخۀبدیخدا:

راه روزب یکــهب تنهــکب خرامیــدب

ــردبیـــربســـوبنــگــکه ــهبا ــم  ـــهبرهببـــربی

چنینباختالفهبمیکنبنسخۀبدیخدابوبمصراعبیکیبدومبا یکتب

31-33بمتنبتصحیحبشدهبنیزبوجودبدارد.

 فیوتتچ»متیلمقتبرتدهارعتهی

ـبا یکتب12بوب13بدربمتنبتصحیحبشده:

یکفتــه اوب اــهب جــکب یــرب خــوبب زنب

بشتکفتهب ــز(ب ــی ن ــل:ب ــ )اص تیزب اوب پیوندب ــهب  

گــروه میــکنب درب تیرهبشــبب شــدیب

ــهباــوه ــهب  ــت ــربپــشــتبوبرف گــرفــتــیــشبب

دربنسخۀبدیخدا:

یکفتــه نشــکنب اــوب خوبــروب یــرب زب

ــکفــتــه بــشــت تـــیـــزب وب  ـــکـــوشـــیـــدیب

گــروه میــکنب درب تیرهبشــبب شــدیب

اــوه ــهب بـــردیب  وب دوشب ــرب ب فکندیشب

چنینباختالفهبمیکنبنسخۀبدیخدابوبمصراعبیکیبدومبا یکتب21 

وب22بمتنبتصحیحبشدهبنیزبوجودبدارد.

ضبطتهیاتررج توتبرستتنسخمتبهخمر

نسخۀبدیخدابدربردارندۀب عضهبضبطبیکیبدرستباست،باهب

دربنسخۀبمصّححبنکدرستبثبتبشدهباندببوبمصّححبگکهبآنهکبراب

اصالحبوبتصحیحبقیکسهباردهباست؛بولهب کبمطکلعهبوبمقکیسۀب

نسخۀبدیخدابوبمتنبتصحیحبشده،بدریکفتهبمهبشودباهبچهببسکب

ضبطبیکیبنکدرستبنسخۀبمصّحح،بیمچنکنباصالحبوبتصحیحب

نشدهب کشند.ب

ـب یتبسومبدربمتنبتصحیحبشده:

داشــت جــکیب یکــهب دانــشب ــهب
ُ
ا درانب

داشت پکیب اژدیکب جند(ب کب )اصــل:ب جنگب درب اهب
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دورۀ دوم، سال نهم

 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

دربنسخۀبدیخدا:

ــهبیکــهب دانــشبجــکیبداشــت
ُ
 ــدانبا

ــت ــکیبداش ــکبپـ ــ ــکباژدی ــهبدربجــنــگب  ا

ـب یتبیفتمبدربمتنبتصحیحبشده:

ــد ــرزبین ــلبوبم ــل(بوبزا  ــل:ب ک  ــلب)اص ــهباک  یم

سند دریـــــکیب ب
ّ
ــد ــ ح ــکب تـ اــشــمــیــرب زب

دربنسخۀبدیخدا:ب

ییرمنــد وب زا ــلب وب اک ــلب یمــهب

سند دریـــــکیب ــرزب ــ م ــکب تـ اــشــمــیــرب زب

چنینباختالفهبمیکنبنسخۀبدیخدابوبمصراعبیکیبدومبا یکتب8،ب

12بوب13بمتنبتصحیحبشدهبنیزبوجودبدارد.

د»یبع

دانشبپـژوه،بمحمدتقـهب)1342(.ب»فهرسـتبنسـخهبیکیبخطهب ـب

اتک خکنـۀبسـکزمکنبلغتبنکمـۀبدیخـداب)2(«.بنشـریۀ کتابخانـۀ 

مرکـزی دانشـگاه تهران دربـارۀ نسـخه های خطی،بجلدبسـوم،ب

ص426-387.

فردوسـه،با والقکسـم.بشاهنامه.بدستنویسبشـمکرۀب238بسکزمکنب ـب

لغتبنکمۀبدیخدا،باتک تب1267ق.

مکیـلبیروی،بنجیـبب)1379(.بتاریخ نسـخه پردازی و تصحیح  ـب

انتقـادی نسـخه های خطـی.بتهـران:باتک خکنـه،بمـوزهبوبمراـزب

اسنکدبمجلسبشورایباسالمه.

هفـت منظومـۀ حماسـیب)1394(.بتصحیـحبوبتحقیـقبرضـکب ـب

غفوری.بتهران:بمیراثبمکتوب.

 

آاثر رد دست چاپ

رسالۀ حاتمّیه

رسالۀ حاتمّیه نخستین کتابی است که مستقاًل دربارۀ زندگانی و حکایت های حاتم طایی 
به فارسی نگاشته شده است. حسین بن علی بیهقی مشهور به کاشفی این کتاب را در 
سال 891 هجری به درخواست سلطان حسین بایقرا و با نثری شیوا به رشتۀ تحریر 
درآورده است. این اثر به تصحیح باقر قربانی زّرین و توسط انتشارات میراث مکتوب 

به زودی منتشر خواهد شد.




