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دیباچـۀ پنجم شـاهنامه. حمزةبت  حّمد هررـدی زصفهپرم. 

ـم و 
ّ
 ـو و تهضیحـپت  حّمدجعفـر یپحق

ّ
تصحیـح،  قد

 حسـت حسـیتم ونررجپرم. تهرزن و  شـهد: سخت و قطب 

علمم فرروسم شنپسم، 1395.

شیشترپناختۀو دیباچۀو چهایو لزو مرودلنندو فنو لهلو چنانکهو

شاهنامه سهوتاوباوکیفیّتوخ بروتصحیحوووچاپوپدهولست.و

حالودیباچۀوشنجمرونیزوپناختهووومنتشروپدهوکهومصّححانشو

آعویلومفیدوووالزمو معتقدندونکاتولیزندهولیودلیدوکهوچاپو

کردهولست؛وولروسطحوووکیفیّتوتصحیح،وتعایقوووچاپوکتابو

نهودیخ یوناموناپرلعو)سخنوووقطبونامروفردوسروپناسر(ولستو

وونهومطابقولنتظایولهالرولدبولزومصّححاعو)دکترومحّمدجعفرو

لهّمیّتو دیبایۀو لین،و جزو ویدنجانر(.و حسینرو محسنو وو رو
ّ
یاحق

دیباچهوهمومروت لعونظریومخالفومصّححاعودلپت.

نگایندهووقتروخبردلیوپدوکهودیباچۀوجدیدیوبروشاهنامه 

فوآعوباوبریسرومتنو
ّ
پناخته،وتصحیحوووچاپوپدهولستووکهومؤل

خ دوشاهنامه ت لنستهوبرخرولفسانهوهایودیباچهوهایوشیشینویلو

و
ً
یدوکندووونتایجودیسترودیبایۀوزندگروفردوسروبگیردوووضمنا

دیبایۀوساساهوهایوشادپاهرولیرلعونیزوبرولساسوشاهنامه ووکتبو

نقدیو لگرو کهو دلپتو لنتظایو ن پتهولست،و مطالبرو تاییخرو

مرون یسدودیبایۀوکیفیّتووومحت لیومطالبرولزولینودستوباپد:و

رو
ّ
بریسرودقیقولیتباطومتنولینودیباچهوباودیباچهوهایوشیشینووووتأث

فو
ّ
لینوکهومؤل صوکردعو

ّ
آنها؛ومشخ لزو دیباچهو لینو لحتمالرو

دیباچۀوشنجمولزوکدلموکتبوتاییخرودیوکجایومطالبشولستفادهو

کردهولست؛وبریسرونثرودیباچۀ پنجمووونقاطوضعفوووقّ توآعووو

ودیوم لیدیو
ً
فولزونثروکتبوکهنوکهولحیانا

ّ
رلتولحتمالرونثرومؤل

ّ
تأث

م جبولنحرلفونثرشولزومعیایوزمانهوپدهوباپد؛ووبریسروضبطو

نسخهوهایوکهنو باو آعو مقایسۀو وو دیباچهو دیو شاهنامه  لبیاتو

فوووحدسوزدعولینوکهولزو
ّ
شاهنامه وونسخهوهایومعاصرومؤل

کدلموخان لدۀونسخوبیشتروبهرهوبردهولست؛ووومطالبرومانندولینها.و

معولالسفودیولینوتصحیحوجزولپایهولیوک تاهوووبدوعوپاهدوبهو

لزوسایرو لثریو دیباچهوها،وهیچو باوسایرو پنجم  دیباچۀ  لیتباطو

مطالبویادپدهوووتأّمالتومشابهوآنهاونیست،ووولینوخ لهوناخ لهو

برومحت لیونقدوحاضرومؤثروب دهولستوووبانثوپدهوکهوجهتو

ینایتولختصای،وکمتروبهوآنچهو»مروبایستوباپد«وبپردلزیمووو

بیشتروبروآنچهودیوکتابوچاپوپدهوهستومتمرکزوپ یم.

ولیرلدلتو
ً
شیشولزوبریسروکتابووالزمولستولپایهوپ دوکهولّوال

ـوولزوقبیلونیامدعوتشدیدوووهمزهووونیموفاصاهووو حروفوچینرو

»دیآمد«،و بخشو دیو بهوخص صو کتاب،و لینو دیو حرکاتوووـو

فرلولعوترولزوآعولستوکهوبرپمردنشاعودیولینومقالومفیدووومقدویو

باپد؛ولذلونگایندهوجزوم لیدوخاّصروکهولزولپایهوبهوآنهاوناگزیرو

و
ّ
ب د،وباقروخطاهاویلوذکرونکرد،وولرودیونقلونبایلتویسموللخط

وحفظوکردوتاوخ لنندگاعوخ دومعیاییوبرلیوسنجشو
ً
کتابویلونینا

 علم شپاهنزن

shapouran.ali@gmail.com

 یپام رو رن هن  نت 
زا  نتم رو رن هن یپاچ
رقد ریبپیۀ اتجم شپهتپ و
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پنجمو دیباچۀ  ن یسندۀو نثرو دیو و
ً
ثانیا دلپتهوباپند.و مسئاهو لینو

وفصاحتوهیچوکمونیست؛ولزولغالطولمالیروتاو
ّ
خطاهایومخل

کموووزیادوب دعوحروفویبطووولضافه.وترکیبولینودوولیرلدوبانثو

نت لعو نادیست،و نبایترو باو م لجههو دیو جاهاو خیارو مروپ دو

تشخیصودلدوکهوسه ولزون یسندهولستویاوکاتب،ویاوبهوکایو

مصّححاعوووتایپیستووونم نهوخ لعوووویرلستایوبرمروگردد.و

برلیوینایتولختصای،وجزودیووبخشرولزونقد،ولزوآویدعولینوم لیدو

نیزوپرهیزوکردیم.

1.  نت )ص31-115( و تصحیح

1. 1. زرنخپب نسخۀ زسپس

تصحیحوبرومبنایودوونسخهوفرلهموآمدهولست؛ویکونسخهولزو

کتابخانۀومرنشرو)باونالمتوم(ووودیگریولزوکتابخانۀوماکو)باو

روزیرویوشوتصحیحون پتهولند:و
ّ
نالمتول(.ودکترویاحق

متنویلوبیشتروبرلساسو»م«وتصحیحوووهمهوجاوباو»ل«ومقایسهو

کردهولیمولماوآنجاوکهوضبطو»م«ویلونادیستویافتیموآعویلوبهوحاپیهو

بردیم...و)ص28(و

یعنرومصّححاعو»م«ویلویویوهمویفتهوصحیحوترویافتهولند.وولرو

و»متن«و
ّ
طبقوزیرن یسوهاوجزوجدلولوفصلو4،ویعنرودیوکل

کتاب،وضبطو»م«و250وبایودیوحاپیهوآمدهوووضبطو»ل«و237و

بای؛وکهویعنرودیوم لیدولختالف،و»ل«وبیشتروم یدوتأییدوخ دو

تو
ّ
مصّححاعوب دهولست!وبهولینوتعدلدولینویلوهموبیفزلییدوکهوبهونا

لساسوقرلیگرفتنو»م«،ودیوم لیدیوکهوضبطوهرودوونسخهوبهویکو

لندلزهوصحیحووومفیدومعنرو)یاوبهویکولندلزهونادیست(ولست،وبیشترو

ضبطو»م«وبهومتنوووضبطو»ل«وبهوحاپیهویفتهولستوووبهودفعاتو

برخرو بهو لدلمهو دیو گرفتهوپدهولست.و نادیدهو »ل«و برترو ضبطو

مصادیقولینونکتهوخ لهیموپردلخت.ولینجاوفقطویکوم یدویلو

ببینیم:ودیوصفحۀو51وبیتوفردوسرویلوطبقو»م«وباولیرلدووزنرو

آویدهولند،ودیحالروکهو»ل«وپکلوسالمرولزوبیتویلو)فایغولزولینکهو

نینوسرودۀوفردوسروهستویاونه(ودیوبرودلید:

م بــدی هــرو دســتو دیو پرلکنــدهو

بخردی هرو ــرده(و ب )ل:و بــردیو بهرهولیو آعو لزو

1. 2. بر م  طپهپی تصحیح

دیباچۀ  فو
ّ
مؤل مۀ«و

ّ
»مقد نخستو بخشو شایاعو دیو و 1.و

بعدو لبتدلیوصفحۀو بهو بیتوهستوکهومصّححاعو دوو پنجم، 

مهوچنینوتمامومروپ د:
ّ
بردهولند.وبخشونخستومقد

دیودوووآفرینولزوجهاعوآفرین...وبروپسرلعوووپسرزلدگاعولو...و

دیودیوکه...وب یوننبروسایلولزوخ لبگاهومهروووماهویسانید

ــاد ــادوب ــاوپ ــاعوزوم ــ ویولعوپ ــهومین ب

بــهوآییــنوپــاعوگیتــروآبــادوبــاد

لمیــدموبــهویــزدلعوکــهولزومهرپــاع

بــهومینــ وکنــدویوزیــموچهرپــاع

فوباو»چنینوگ یدوبندۀونات لع...«وآغازو
ّ
ووسپسوت ضیحاتومؤل

مروپ د.ودیوچاپوحاضرودووبیتوف قولزوشایاعوبخشونخستوبهو

لبتدلیوبخشوبعدیوآمدهوووپکلوغریبروبدلعودلدهولست؛وبهولینو

معنروکهوبخشونخستوباو»مهروووماهویسانید«وتماموووبخشو

بعدیوباولینوبیتوهاوپروعومروپ دو)ص33-34(.ولینونکسو

بالیرولستوکهوکاتباعوقرعوهایوشیشوبروسروخطبهوهایودلستاعوهایو

شاهنامه آویدهولندوووللبتهولزوآعوهموناخ پایندترولست.

تاوبروصحایفویوزگایویقمویادگاییولزولیشاعوباقروماندووو 2.و

آیندگاعولزوسیرتویفتگاعوآگاهرودهند...و)ص47-48(و

دیوشاویقروآمدهولست:و

هردوونسخهو+یابندوکهوچ عوزلیدومرونم دوحذفوپد.

و»دهند«وباوسیاقو
ً
لگروقرلیوبروحذفویکرولزودووفعلوباپدوظاهرل

نبایتوناسازگایترولستوووبایدو»یابند«ودیومتنوحفظومروپدو

)هرچندومتنوباو»دهندووویابند«وهمومعنرودلید(.

دیوآعویوزگایوکهومأم عولزوخرلساعوبهونرلقوآمد،ون حولبنولسدو 3.و

هرو
ّ
باوویوهمرلهوب دووولینون حولزوقبلولزوطاهریاعوحاکموماویلءللن

ب د.و)ص49(و

دیوشاویقروآمدهولست:و»ل:وندلید«.وهمینودیستولست:ون حو

ضبطو ولنهادعو لزو پاهدیو ب د؛و حاکمو طاهریاعو ِقبَِل«و »لزو

دیستو»ل«.

مسقطویأسوقریۀوبازولزوناحیۀوطابرلع.و)ص56( 4.و

دیوشاویقر:و»ل:ویییسش«.ولزوقیاسوضبطودوونسخهومعا مو

مروپ دوکهومتنوبایدوبهو»یأسش«وتصحیحوقیاسروپ د.

یلهبــر گ ینــدۀو بــ دو همــاعو و 5.و

ــدوبـــروگـــاهوبر ــشــای ــرون ــاه کـــهوپ

)ص59(
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وهرودووضبطو»ل«و
ً
دیوشاویقر:و»ل:وگ یندهویل/ونشاندولز«.وقطعا

دولز«(وووضبطو»م«وبایدوبهوزیروخطوبرود.و
ْ
بهترولستو)»نشان

والدتوساطاعوسنۀولحدیوووتسعینوووثالثومائهولست.وو)ص63(و 6.و

دیوتعایقاتون پتهولند:

بدوعوتردیدوغاطولستوووباومحاسبۀوخ دولووج یودیونمروآید...

ین«وب دهوکهوبهومرویودیونسخهوهاوتحریفو
ّ
و»ست

ً
تسعینوقطعا

پدهولست.و)ص131(و

بهوفرضودیسترولینونظر،وبایدوپرسیدوچرلولینونکتهویلودیوتصحیحو

هولینونظرودیستو
ّ
لحاظووومتنویلولصالحوقیاسرونکردهولند.وللبت

وهماعو»تسعین«ودیستولست.ولیرلدولصارودیو
ً
نیستوووظاهرل

آعو مانندو یاو »جا س«و دیستشو کهو لستو »والدت«و ولژٔهو

ب دهولست.ولگروآنط یوکهودیودیباچهو)ص۲8(وآمدهولستوقرلیو

باپدوهروجاوهرودوونسخهونادیستندومتنوتصحیحوقیاسروپ د،و

»والدت«وبایدوبهو»جا س«ویاومانندوآعوتبدیلوپ د.وپاهدولینو

ناودیوصفحاتو68ووو69وهمینوکتابولست:و
ّ
مد

فردوسر...وتاوهنگامروکهودلیرۀوسخنشوسروبهوهموآویده...ونهو

بهو تاییخوهجریو ب د...ووو لزوساطنتوساطاعوگذپتهو سالو

چهایصدویسیده.و

فو»دیباچۀوشنجم«وسالوجا سوساطاعو
ّ
یوپنولستوکهومؤل

یلو391وهجریوشندلپتهوووطبیعرولستوکهومعتقدونب دهوباپدو

ساطاعودیوهماعوسالروبهوساطنتویسیدهوکهوبهودنیاوآمدهولست.و

حوخ دپاعویلو
َّ
نیزویوپنولستوکهومصّححاعولگرومتنومصح

دقیقوخ لندهوب دندومت ّجهولیتباطولینودوونبایتومروپدند،وولرو

لیشاعودیون ضودیوتعایقۀونبایتولخیروآویدهولند:و

و
ً
وبهوتقریبوگفتهوپدهوووگرونهوچ عومحم دویسما

ً
نهوسال،وظاهرل

و
ً
دیوسالو389...وبهوحک متویسید،وبناوبرلینودیوسالو400ودقیقا

11وسالولزوآغازوفرمانرولیرولوومروگذپتهولست.و)ص131(

فرو»یازدهوسال«ویلوبهوتقریبونهو»ده«و
ّ
یسموغریبیستوکهومؤل

باکهو»نه«وسالوبگ ید.و

للبتهومحتملوترولستوکهوآویدعو»والدت«وبهوجایو»جا س«و

فوب دهوباپد.ولگرومصّححاعومت ّجهوخطاوب دعو
ّ
سه وقاموخ دومؤل

و68و
ٔ
لینوکامهو)وونهو»سال«ووالدت/وجا س(ووولیتباطوآعوباوصفحه

پدهوب دندوووبهولینومطابودیوتعایقاتولپایهوکردهوب دند،ومروپدو

»والدت«ویلودیومتنوحفظوکرد.

حکیم،وماوبینوسروووچهایوسال...ودیونظموپاهنامهوکرده.و 7.و

)ص64(و

و»مابینوسروووسروووچهایوسال«ودیستولست.
ً
لحتماال

هن زولزوصاۀوکسروبهرهونیافتهولمووولینوفکروبکرویلودیوطالعوخ دو 8.و

جزوبهوناموهمای عومحم دونقدونبستهولم.و)ص72(و

دیوشاویقر:و»هرودوونسخه:وبکروفکر،وت.قو]تصحیحوقیاسر[«.و

تصحیحوقیاسرولینونبایتونادیستولست.وهماعو»بکروفکر«و

دیستووولضافۀوتشبیهیستووو»نقدوبستن«وقرینۀودیستروآع.

یقینولستوکهوآخروساطاعویضایوت ویلوج یدوووچنینوکتابو 9.و

هرگزوضایعوننماید.و)ص82(و

»ننماید«و بهوجایو »نماند«و بهووض حو کذل«.و »ل:و شاویقر:و دیو

دیستولستوووبایدوتصحیحوقیاسروپ د.وجزووض حوخ دو

نبایت،ودیستویکوصفحهوجا ترو)ص83،وشاویقرو4؛و»مبادیتو

ننماید«وبهوجایو»مبادیتونماید«(ونشانهولیولزوتحریفو»نماید«وبهو

»ننماید«ودیدهومروپ دوکهولحتمالویادپدهویلوتق یتومروکند.و

فایسوووجزیرهویلوبهولبطحیشویومرودلدوتاووقتروکهولپکوبنو 10.و

دلیلبوبنودلیلبوبزیگولزوما کوط لیفوخروجوکرد.و)ص105(و

صوپدهو»لپکوبنودلیلبوبزیگ«ولستو
ّ
دیو»م«،ونبایتومشخ

ووهمینودیستولست،وچ عودیولدلمۀومتنوآمده:

لینولپکودیوزمانروکهولسکندیوبهولیرلعوآمدوووبرلدیشودلیلبو

بنودلیلبویلوبکشت،وطفلوب د...و

فو»لپک«وبرلدیو»دلیلب«ولستووو
ّ
کهونشاعومرودهدولزونظرومؤل

نهوپسرولو،ووودلیاروهموندلییموکهوفرضوکنیموبیشولزودوو»دلیلب«و

فوب دهووودیوت لییخودلستانرولیرلعوذکروپدهوباپد.
ّ
دیوذهنومؤل

بعضرویلوولزوقاتونمرومدتوشادپاهرولیشاعولکثروم یخاعوذکرو 11.و

نکردهولندوووبندهوهمهویلودیوضمنوجدولومذک یوخ لهموونم د.و

)ص109(و

وودیوشاویقرو»م:وتکرلیودلیدو)وولیشاعونکردهولند(«.ولینونهو

تکرلی،وکهو»تأکید«ولستوووتصریحومروکندوکهو»ذکرونکردهولندو

وولیشاعونکردهولندوووبندهوهمهویل...«؛ویعنرومؤلفولینوکتابو

آنچهویلولکثرومؤلفاعولنجاموندلدهولندولنجاموخ لهددلدوووچیزیو

بروت لییخوقباروخ لهدلفزود.
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دیوبعضروم لضعوکسرهوهاوووویرگ لوهاوووتشدیدهاو و 12.و

ووهمزهوهایوزلئدیوهستوکهووزعویاومعنرویلوبهوهمومروییزد.و

آعوترکوپدهولستو بایهاودیو لینونالماتو لینودیوکتابروکهو

غریبوترومرونماید.وبهولینومثالوهاوت ّجهوکنید:

بیایلیــدش یــزدلعو کــهو یلو کســرو و ـو

بیفزلیدش ــرو خــ ب ــهو ک ــازی،و ــ س ــهو چ

)ص36(و

اطهوچهو
ّ
پانرومعنایروقریبوبهولینودیونظرودلپتهوکهو»کاکومش

باوحسنوخدلدلدوکند«،وولروویرگ لوولضافهوپدهوبانثومروپ دو

بیتوچنینومعنروپ د:و»باوزیبایویومادیزلدوچهومروت لنروبکنر؟و

کهوهرکایوکنروفایدهوندلیدوووزیباترومروپ د!«.

م جبوبروللتفاتروساطاعوبدلعویگانۀوزماعوووبانثوینجشولوو ـو

لزوساطاعونالروپأع.و)ص37(

مشخصولستوکهون پتنو»پأع«وباوهمزهوسجعرویلوکهومؤلفو

بینو»زماع«ووو»پاع«وساختهولستولزوبینومروبرد.

مــن کایو دیو بدگــ یو بــردو حســدو وو ـو

ــازلیومن ــ ــ ــاهوب ــ ــِروپ ــ ــردوب ــ ــهوک ــب ت

)ص98(

ـووکهوبهترولستونکنیمووـوبایدوو لگروو»کرد«ویلوبهو»پد«وبدلونکنیمو

»بر«ویلوبدوعوکسرهوبن یسیموتاووزعوپعروخرلبونش دووولگرو

وهرودوونسخهوکسرهویلودلیندوبایدودیوشاویقروبیاوییموتاو
ً
ولقعا

معا موپ دووزعولزودستوکاتباعودییفتهولست،ونهوما.و

1. 3. وحدت نویّو و نوشمتدی

1. 3. 1. ایرزیش  نت 

فودیباچۀ پنجم 
ّ
لغالطوفرلولعولمالیروووبهوخص صولنشایرومؤل

لزو لندلخت!وـو کاتبانشو بهوگردعو نت لعو کهو آنقدیوهستو ـوکهو

مشکالتوشیشویویومصّححاعوب دهولست.ولنتظایومرویودودیو

لینوم لیدودیوتصحیح،وبدوعولفتادعوبهوویطۀو»تصحیحوپعرووو

ف«وبهوجایو»تصحیحوخطاهایوکاتباع«،ووحدتویویّهو
ّ
نثرومؤل

و
ً
حاکموباپد،وکهودیوتصحیحوحاضروکمتروچنینولست.ومثال

»ولو«ووو»که«یوزلئدودیومتنوفرلولعولست،وولروتکایفومصّححاعو

دیوبرخ یدوباوآنهاویوپنونیستووولینوم لیدویلوگاهوحذفوووگاهو

حفظومروکنند.ودیوزیروچندوم یدوکهوحذفویاوحفظوحروفووو

وفصاحتووودیسترونبایلتولستوذکرومروپ د،وباو
ّ
لفعالومخل

ونم نۀوخرولییونبایتو
ً
لینوت ضیحوکهولینومشتروخطاوحقیقتا

یکیکودیومتنودیباچۀ پنجمولست:

بعدولزوآعوآدموت بهوکردووودیویوزوناپ یهوووآعویوزونیزوجمعهو ـو

]ب د[وووهنگاموآفتابوزیدوت بۀولوونیزوشذیرفتهوپد.و)ص44(و

وضرویتوندلیدو)بهوقرینۀومعن یو
ً
جزولینوکهولفزودعو»ب د«وحقیقتا

حذفوپدهولست(ولگروبناوبروشاکیزهوکردعومتنولست،و»و«وبعدولزو

»ت بهوکرد«وهموزلئدولستوووبایدوحذفوپ د.وپایدوتصّ یوپ دو

بنایومصّححاعوبرو»لفزودعوبهوقصدوتصحیح«وب ده،ونهوکاستن.و

دوومثالوزیرونشاعومرودهدوکهوچنینوهمونیست:

لزوما کونجموکسریون پیرولعودیوجمعولینولخبای...وولعو ـو

تمام...وب ده.و)ص48(و

بعدولزو»ن پیرولع«ویکو»یل«والزمولست.

سابقهوکهولزویهگذیوخدمتودلنرویلوبهومشاٌیللیهوب دوبهوخدمتشو ـو

لستسعادویافت.و)ص37(

»که«ودیونبایتویادپدهودیونسخۀولساسونب دهووولزونسخۀو

دیگرودلخلومتنوپدهولست.وللبتهولینونبایتوباو»که«وووبدوعو

باو وو »که«و بدوعو بهوهرحالو ولرو لست،و یکیکو وو آعوسستو

خ لندعو»سابقه«وبهوپکلو»سابقۀو=وسابقهولی«ومروت لعوآعویلو

فویلولزولینو
ّ
بهونبایتروسستوووکمولپکالوتبدیلوکردووومؤل

یکوخطاومبّرلودلنست.

فویل،وفقطولزوبخشوک چکرو
ّ
نم نهوهایرولزونثروضعیفومؤل

لزومتن،ودیونبایلتوزیروببینید:

لگروچهوبهوص یتوماکولستوووبهوسیرتووولخالقولفضلولزو

ماکولست.و)ص38(

کتابخانۀوهمای عوکهولزوفن عونا م...ومشح عولستووولزولمثالو

لینوتّرهاتومستغنر،ولماوبهوداللتوآیۀ...وجسایتوکردوبهوجمعو

ووتألیفولینودیباچهوپردلخت.و)ص39(

هرویکولزوک لکبوسیّایهوبعضروخاصودیوم ضعرولزوفاکو

للبروجوووغیرهومقامودلپتند.و)ص42(

پ دو نشرو وو »تصحیح«و لیرلدلترو چنینو باو متنرو بناستو لگرو

مهوبهولینوخطاهاو
ّ
کمترینولنتظایوآعولستوکهودیوتعایقاتویاومقد

یاودستوکموبعضرولزوآنهاولپایهوپ د.و
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1. 3. 2. تصحیح زشعپن  تقهل

وبهویکونم نهولپایهومروکنیم:و
ً
لینجاوصرفا

دویپــاع لزو مــنو نظــایهو نشســتهو

ــشومـــزدویپـــاع ــی ــدموب تــ وگــفــتــروبـ

)ص67(

وودیوشاویقر:و

دیوهرودوونسخهوهست:وبروودوستاع،وکهووعو]کذل،وظ:و»چ ع«[و

قافیهوغاطوب دوباوت جهوبهوضبطوشاهنامه )چوخالقرو486/8(و

تصحیحوپد.و

وضبطو»بروودوستاع«وهرچندونادیستولستو»قافیه«ویلو
ً
لّوال

ونکتهولینجاستوکهولگروبناوبرولصالحو
ً
معی بونکردهولست.وثانیا

»بخشندهولی/و غاِطو و
ً
ولقعا قافیۀو چرلو و

ً
مثال ضبطوهاست،و

فرلزندهولی«و)ص63(ولصالحونشدهویاوچرلودیومصرلعودوموهمینو

بیتو»بیش«وبهو»شیش«وبدلونشدهولست؟ووولگرونایسایرومتنووو

معنرومالکولصالحولپعایولستوچرلوبیتومحّرفو»بماندمو

نمکس دۀوبزموج ی/ونهوچیزیوشدیدولستولزوج دولوی«و)ص70(و

بهوپکلودیستو)نماندمونمکس دوووهیزمونهوج /ونهوچیزیوشدیدولستو

تاوج دیو؛وفردوسر،و1379:و1549/3(وتبدیلونشده،ویاوفعلو»نیست«و

بهو )ص73(و نیست«و نذیشو زیهو نایضتو ش پدو »گرو دیو

تمامو دیو ولحدو یوپرو خاذو
ّ
لت نشدهولست؟و لصالحو »هست«و

وحفظوضبطونسخهوهاووولپایهوبهوضبطوصحیحودیوشاویقرویاو
ً
لبیاتو)مثال

وضروییو
ْ
تعایقات(وووتعریفوم لیدوووم لضعوندولولزوآعویوش

وودیولینوتصحیحومفق دولست.

1. 3. 3. نوش اپرهیس و زنجپع

وتاوهمینجا،ودیومطالبومنق لولزوشاویقروها،و
ً
خ لنندگاعوولحتماال

مت ّجهوناهمسانروهاوپدهولند.ولینجاوفقطویکونم نهومروآوییم:

خــرلج فــرعو وو لصــلو لزو آگــهو نیــمو

دولج ــاعو ــی م لنــــدیو غــاــطــمو ــرو ــم ه

)ص69(

دیوشاویقرو»آگه:وهردوونسخه:وآنکه،وت.ق«ووو»همر:ومووول:و

صولستوکهوتصحیحو»همین«وبهو»همر«وهمو
ّ
همین«.ومشخ

قیاسروب دهووو»هرودوونسخه«وهماعو»مووول«ولست.ومروبینیموکهو

دووشاویقرومت للر،وآعوهمودیویکوبیت،وباودوویوشومتفاوتو

ن پتهوپدهولست.وکتابوپرولستولزولینون عوناهمسانروها.

چاپو دوو لزو کتابنامهو دیو لست.و آپفتهوبازلییو همو لیجاناتو

شاهنامه لسموبردهولند،وولرودستوکمویکوبایوفقطوبهو»پاهنامه،و

6/9و–و138«ولیجاعودلدهولندو)ص142(.وکتابوسرچشمه های 

فردوسی شناسیویلوبایهاوهمینوگ نه،وگاهو»سرچشمهوها...«ووو

گاهو»سریشمو هپ...«و)باوحروفودیپت(وووگاهو»سرچشمهوها«و

)بدوعوسهونقطه(ون پتهولند.وجایروبهوکتابو»للم ج دلت«ولیجاعو

عجایب  معروفو کتابو منظ یپاعو وو )ص138(و دلدهولندو

المخلوقات و غرایب الموجوداتوب دهولست.ولزوهمهوغریبوترو

یکرولینوکهودیویکوتعایقهوبهویکومأخذودووبایولیجاعودلدهولندووو

هروبایوباویکونامو)سه رسالۀ موسیقی قدیم ایران دیوصفحۀو134وووسه 

رساله در موسیقی قدیم ایرانودیوصفحۀو135(ووودیگرولینوکهوکتابنامهو

ودیوهماعودووصفحۀونخستوتعایقاتو
ً
بسیایوناقصولست؛ومثال

تاییخو خاقانر،و منشآتو نفثةللمصدوی،و سعدی،و یّاتو
ّ
»کا بهو

بیهقر،ومرم زلتولسدیو]دیومزم یلتودلودی[،ونبهروللعاپقین،و

فرهنگومآث یلتومت عونرفانر«ولیجاعودلدهولندوکهوجزوکلیات 

سعدی ووتاریخ بیهقی لزومابقرودیوکتابنامهولثریونیست.ولینو

لیرلدلتوللبتهوجزومصّححاعوبهوناپروهموبرمروگردد؛ولزوناپریوکهو

یو
ّ
نرونن لعوحرفهولیستولنتظایومرویودویکوویرلستاِیوتاوحد

ّ
مد

کایبادوکتابشویلوشیشولزوچاپویکوبایودیدهوباپد.

2. تعلیقپت )ص144-121(

ولرو نیست،و خالرو یکسرهو مفیدو مطالبو لزو کتابو تعایقاتو

لپتباهاتروبهوآعویلهویافتهوووجایوبسیاییوتدقیقاتوووت ضیحاتو

دیوآعوخالرولست.ولینکوچندوم یدومهموتر:

دیوت ضیحو»خایعوللعذلی«و)ص36(وآویدهولند:و ـو

ک.ولینوتعبیروبهوهمینوص یتودیونفثةالمصدور...و
ّ
بروپرولووومتهت

وودیوتاریخ بیهقی...وبهوص یتو»خاعونذلی«وآمدهولست.و

)ص121-122(و

ترکیبو»خایعوللعذلی«وپسولزوذکروکالموفایسروکهو»بهون کو

مزلجو پده...و نات لعو وو لفگایو غاطولنگیزو ناسخاعو قاموترلشو

اطۀو
ّ
نازکش...وبهولوجولنتدللوبازآویدوووغازهوووگاگ عوکهومش

فض ل...وبروم قعوبهوکایوبردهوب دندوبهوگالبوفایسوپستهوآید«و

آمدهولست،ودیولینونبایت:و

بسیاییولزولح للوناظمو]=وفردوسر[...وبرخالفوآنچهومشه یو
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وودیودیباچهوهایومذک یوب دومعا موپدوووبعضروللفاظولزوکتبو

آمد.و ب دومکش فوللقناعوووخایعوللعذلیو للیهو
ٌ
دیگروکهومعتمد

)ص36(و

للقناع«و »مکش فو ط لو دیو ترکیبو لینو کهو لستو ولضحو

خاعو حجابو لزو یخسایشو کهو »کسرو بهومعنرو آمدهولست،و

ولزو
ً
پ د«وووبالکنایهوبهومعنرو»آپکایوووبروپرده«.وبروپردهوضمنا

معانرولینوکامهودیولغت نامهوهموهستووویافتنشونمروبایستو

خیاروسختوب دهوباپد.

ـوکهودیولدلمهو دیوصفحۀو39ومتنوت صیفاترودیبایۀوکسرو ـو

مناسبو بیشترو کهو آمدهولستو پدهوووـو خ لندهو »پاه«و و
ً
صرلحتا

»پاهزلده/وولرونهد«ولست:و

ن باوۀوحدیقۀوپاهرووون یوحدقۀوشادپاهر،وقّرةللعینودیدۀو

ساطنتوووقّ ةللیمینوپخصومماکت.و

بهتروب دوبهولینونکتهو)کهو»پاه«ودیولینجاوپایدوبهومعنرو»پاهزلده«وبهوکایو

یفتهوباپد(ودیوتعایقاتولپایهومروپد.

دیوتعایقاتومرب طوبهوصفحۀو44ون پتهولند: ـو

ماهوهایویومر...وبهوترتیبونبایتندولز:وآذلیو)فرویدین(،ونیساع،و

لیّای...و)ص124(

ووبهوکتابومرح موتقروزلدهونیزولیجاعودلدهولند.ومنهایوتشدیدو

ونبایتوهموخالرولزوسه ونیست.وآنچهودیولینوتعایقهو
ّ
»لیای«وکل

آمدهو»ترتیبوماهوهایویومروبرومبنایولنطباقوباوماهوهایوپمسر«و

وو ماهوهایویومرو لنطباقو وو تق یمویومر«و »ترتیبو نهو لست،و

خ یپیدیوتقریبرولست،ونهودقیق.وکسروکهولینومسائلویلوندلندو

دستوکمو پسو خ لهدپد،و گمرلهو یادپدهو تعایقۀو خ لندعو باو

لفزودعوت ضیحروبهوآعوضرویتودلید.

دیوتعایقۀونسبونامهولیوکهودیوصفحۀو49وبرلیوسامانیاعوآمدهو ـو

لستون پتهولند:

نسبونامۀوسامانیاعودیوزین االخبار باوتفصیلووودقتوبیشتریو

آمدهولستوبدینوپرح:و»ساماعوخذلهوبنوخامتابنون شوبنو

طغماسبوبنوپادلوبنوبهرلموچ بینوبنوبهرلمو...«وهمینووط یو

تاوگی مرت.و)ص126-125(

وللبتهو»تفصیل«وبیشتروپجرهونامۀوزین االخبار دیستولست،و

ت«وچنینوپجرهونامهولیو
ّ
ولرونگایندهونمرودلندوچگ نهومروت لعو»دق

ـوکهو»همینوط یتاوگی مرت«ولدلمهومرویابدوووـوسنجید.وپکو یلو

نیستوکهوچنینوپجرهونامهوهایروبرساختهوهستندووودییافتنو

وباوت ّجهوبهو
ً
دقیقوب دعویاونب دنشاعوبروماومقدویونیست.وضمنا

ـووکهوبهوآعو حو
َّ
لینکهونامونخستینوشادپاهودیوزین االخبار مصح

و»کی مرث«و
ً
روآعوهموصرلحتا

ّ
لیجاعودلدهولندووـووودیونسخهوهایوخط

آمدهولستو)گردیزی،و1384:و214(،ون پتنوآعوبهوص یتو»گی مرت«و

تولختیایولینوضبطوتأّسروبهویولیتوجاللو
ّ
خطاست.ولگرونا

رولگرومطمئنوب دیموکهوخ دو
ّ
خالقرومطاقولست،وبایدگفتوحت

ولینونامویلو»گی مرت«ون پتهوب دهولستوـووکهوهیچو
ً
»فردوسر«وحتما

کهو نب دو ضبطرو تغییرو برلیو دلیارو لینو بازو نیستیموووـو مطمئنو

وتماموکتبو
ً
»گردیزی«ون پتهولست،وآعوهموضبطرومطابقوباوتقریبا

تاییخروووپبهوتاییخروفایسرووونربروووآعوهموبدوعوت ضیح.

دیوتعایقاتوصفحۀو50ون پتهولند: ـو

بهو نسبشو کهو ط سر...و لقو
ّ
نبدللرز محمدبنو لب منص یو

ساسانیاعومرویسید.و)ص126(

دیولینوجماهودووغاطوهست:ویکرولینکهودقیقوتروآعولستوکهو

گفتهوپ دولب منص یونسبوخ دویلوبهوفالعوکساعو»مرویسانید«ووو

نروب دو
ّ
مۀوشاهنامۀ ابومنصوری مد

ّ
دیگرولینکهولووبهوتصریحومقد

»لزوتخمولسپهبدلعولیرلع«و)قزوینر،و1332:و34(ولست،ونهولزوتبایو

پاهاعوساسانر:و

محّمدوبن...فرخوزلدوبنوبهرلموکهوبگاهوخسروپرویزولسپهبذوب دو

پسروفرخوب زیجمهروکهودست یولن پیرولعوب د...وپسروبرزینوکهو

بگاهولیدپیروبابکاعوساالیوب د...و

زماعو دیو گ دیزو وو گی و بهوولسطۀو نسبونامهو لینو ووخالصهو

»من چهر«وبهوخاندلعوپاهرومروشی ندد.ونتیجهوآنکهومصّححاعو

لقونسبروترلپیدهولندوکهوخ دشو
ّ
برلیولب منص یومحّمدونبدللّرز

نایوآعویلوندلپتهولست.
ّ
همولد

مۀو
ّ
ولزومقد

ً
دیوصفحاتو50ووو51ویکوشایلگرلفوباندوکامال ـو

شاهنامۀ ابومنصوریوگرفتهوپدهو)قزوینر،و1332:و34-35،و71؛و

قس.وییاحر،و1382:و320(وولروبهولینوم ض عودیوتعایقاتولپایهو

فو
ّ
نشدهولستو)فقطودیو»مقدمه«ون پتهولندوکهو»مروت لعوشندلپت«وکهومؤل

دیباچۀ پنجم مقدمۀوشاهنامۀ ابومنصوری یلو»دیدهولست«(.
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3. رنآ د )ص30-5(

دیآمدوکتابویلوفقطویکرولزومصّححاع،ویعنرودکترومحّمدجعفرو

ونقطۀوقّ تروبرلیوکتابو
ً
ر،ون پتهولست.ولینوبخشوقطعا

ّ
یاحق

نیست.ولزوخطاهایونگایپرووونبایلتولنشایرووولیجابرووو

تروهایو
ّ
وبهونم نهوهایرولزوبرودق

ً
قابلومناقشهومروگذییموووصرفا

و
ّ
نامرووون لقصوکایومروپردلزیم،وباویادآوییولینوکهویسموللخط

وهماعوچیزیستوکهودیوکتابوهست:
ً
مطالبومنق لودقیقا

مۀوپاهنامۀولب منص یی[...وبعدولزونسخۀولندعوم یخو
ّ
]مقد ـو

)675وه.ق(ودیونسخهوهایوقاهرهو)741وهـ.ق(وووط شقاش سرلیو

لستانب لو)803وه.ق(وآمدهولست.و)ص13(و

یوپنونیستومنظ یوگ یندهولینولستوکهو»نسخوقاهرهووولستانب لو

مهویلو
ّ
پسولزونسخۀولندعوکهنوترینونسخروهستندوکهولینومقد

مهوجزونسخۀولندعوفقطودیودوونسخهو
ّ
دلیند«ویاولینکهو»لینومقد

هست:وقاهرهووولستانب ل«.وولروخیاروفرقروندلید،وچ عوهرودوو

بیشترو دیو مهو
ّ
مقد لینو لست.و نادیستو بردلپتو قابلو معنرو

نسخهوهایروکهوشیشولزوثاثوشایانروقرعونهموکتابتوپدهولندووو

وبعدولزولینوتاییخوهست.ونگایندهوبدوعولینکهودیولینو
ِ
سخ

ُ
برخرون

مۀوکهنوفقطو
ّ
صولستقصایروکردهوباپدومرودلندوکهومقد

ّ
م یدِومشخ

سخوم یدولستفادۀوخالقرومطاقوبرلیوتصحیحوشاهنامه )یعنرو
ُ
دیون

خو741(،و کمترولزونیمرولزونسخوکهنوم ج د(وجزونسخۀوقاهرۀومزب یو)م یَّ

دیوآغازونسخهوهایولستانب لو731،وقاهرۀو796،ولیدعو840،ولندعو

841،وولتیکاعو848،ولنینگرلدو849،وووبرلینو894ونیزوهست.و

ومطابوسرچشمه های فردوسی شناسی 
ً
روصرفا

ّ
ودکترویاحق

ً
لحتماال

مهودیدهووونقلوکردهولندو
ّ
)ییاحر،و1382:و189-190(ویلودیبایۀولینومقد

روبهومقاالتومعروفرومثلوسهومقالۀو»معّرفرووولیزیابرو
ّ
ووحت

برخرولزودستن یسهایوپاهنامه«و)خالقرومطاق،و1364-للف،وب،وج(و

یج عونکردهولند،وتاوچهویسدوبهومقاالتوووکتبودیگرویاوخ دو

نسخهوها.ودیویوزگاییوکهوشختهوخ لییودلنشج یاعوووپژوهشگرلعو

باویولجونسخهوبازیوشاهنامه همزماعوپده،وبعیدونیستوسابقهووو

پهرتون یسندۀو»دیآمد«وبانثوتکرلیولینومطابودیومقاالتو

ـوپژوهشر«ووومنشأوخطاهایوجدیدوپ د. »نامرو

دیومعّرفرودیباچهوهایوشیشینوگفتهولند: ـو

مۀوفا یلنس[ویکرولزولینونکتهوهایودیستومعرفرولحمدو
ّ
]دیومقد

بنوحسنومیمندیوبهونن لعومعاندولصاروفردوسرولست.و)ص15(

نکتۀودیستروکهودیودیباچۀونسخۀومجاسو]دیباچۀوچهایم[وبهو

آعولپایهومروپ دومعرفروحسنومیمندیوبهونن لعوناملولصارو

ترغیبومحم دوبهویلندعوفردوسرولست.و)ص23-22(

وباوت جهوبهوگفتۀوخ دون یسندۀودیآمد،ودیودووتاولزوچهایودیباچۀو
ً
لّوال

شیشینو)یعنرونیمرولزوآنها(ولحمدوحسنویلومعاندوفردوسروپمردهولندو

ویکرو
ً
ووهیچویکولزودیباچهوهاودیولینولمتیازولنحصایوندلید.وثانیا

دلدهولستوکهو نشاعو )نح ی،و1390:و185-222(و پژوهشگرلعو لزو

ـوکهومیمندیویلودوستایوفردوسرومعّرفرو یولیتونظامرونروضرو

کردهووـومروت لندودیستوووباووقایعونصروفردوسروسازگایوباپد؛و

ومیمندیو
ٔ
 پنجم دیبایهٔوم ضعوخ لجه

ٔ
وپایدودیباچه

ً
فاقا

ّ
یعنرولت

دیقبالوفردوسروووشاهنامه بیرلهونگفتهوباپدو)لزوجماهونک.وص71،و

ودیو»دیآمد«وبهومقالۀویادپدهولپایهولیونشدهولست.
ً
7۵(.وطبیعتا

تونمرونالموووخاقتوآدمووو
ّ
مۀودومودیباچهودیوبیاعومد

ّ
]مقد ـو

ولفسانهو
ً
لختالفولهلوسیر[وآمیختهوباویولیاتومذهبروووبعضا

لیولستووولزومنظرونامرولیزشوچندلنروندلید.و)ص19(

لینوتعبیرویلوکهومروت لعودیبایۀوخ دوشاهنامه هموبهوکایوبرد!ولزو

روقدمایرون یسندهووویج نشوبهو
ّ
توتاق

ّ
قضاولینوبخش،وبهونا

منابعومختافوکهن،ومروت لندوبسیایومهموباپدووونشاعودهدوکهو

و
ً
 لحتماال

ً
 لووبهوکدلمومنابعودسترسودلپتهووویج عوکرده،وثپریپ

ً
زوال

 کدلمومطابویلو
ً
کدلمومنابعشولمروزودیولختیایوماونیست،وووثپلثپ

لزومنبعرونقلوکردهوکهودیونسخوم ج دولزوآعودیدهونمروپ دوووآیاو

لینوم ض عولزوخطایولیجاعوناپرومروپ دویاوصادقونب دعو

فودیبایۀومنابعروکهودیدهولستویاوتفاوتونسخهولیوکهودیو
ّ
مؤل

دستودلپتهوباونسخروکهولمروزهودستیابولست.وجایوچنینو

روخالرولست.ونظیروهمینولیرلدو
ّ
تأّمالترودیوچاپوحاضروبهوکا

بهولظهایونظرون یسندۀودیآمدودیبایۀوفصلوچهایمودیباچۀ پنجم 

»دیوذکروطبقاتولیبعۀوما کونجم«ونیزوولیدولست.و

پاهنامهو مقدمۀو یعنرو قدیمو مقدمۀو لزو یلو لستفادهو کمترینو ـو

لب منص ییوکردهولست.وباولینوحال...ومروت لعوشندلپتوکهوآعو

مقدمهویلودیدهولست.وبگذییمولزولینوکهودیوفصلولولوکهوبهو

نسبتوووپجرۀوخاندلعولب منص یونبدللرزلقولپایهومروکندوبهو

نظرومرویسدوکهوباوناموووکایولووآپنایرودلپتهولست.و)ص21(و

مهویلودیدهولستویاونه؟وولگروکمترینولستفادهو
ّ
فوآعومقد

ّ
باالخرهومؤل
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بهار - تابستان 13۹6

یلوکردهویعنرودیدهولست؛وپسونبایتو»مروت لعوشندلپت«ویعنرو

مهوآپنایرودلپتهو»بگذییم«؟و
ّ
چه؟وووچرلوبایدولزولینکهوباومقد

فودیباچۀ پنجم دستوکمویکوبایو
ّ
شیشترولپایهوکردیموکهومؤل

مهوبردلپتهولست.
ّ
وباندیویلولزولینومقد

ً
نبایتونسبتا

نجیبولستوکهودیودیآمدوووتعایقاتووبهویکوویژگرومهمو ـو

متنولپایهونشدهوووآعولینوکهون یسندهوک پیدهولستوتحمیدیّۀو

مۀودیباچهولشویلوبهوفایسروسرهوبن یسد.وبهوهروحالووقترو
ّ
مقد

مجم عوصفحاتودیآمدوووتعایقاتوبیشولزونیمرولزوصفحاتو

متنولستولنتظایومرویودوبهوچنینونکاتروهمودیوآعولپایهوپ د.و

قیاسروبینوآنچهومرح مومین یودیبایۀوسرهون یسرودیوآفرینوم بدو

م بدلعودیونوروزنامه ن پتهولستو)خیّام،وبروتا:وبیستوونه(وووآنچهودیو

لینوتصحیحونن پتهولندوبسیایوگ یاووومجمایستولزوحدیثرو

مهوباومتنودیباچهوچندلعوچشمگیرولستو
ّ
مفّصل.وتفاوتولینومقد

کهوباویکونظروسطحروهمومروت لعوبدلعوشروبرد.وچندوسطرونخستو

هرودووبخشویلومروآوییموتاوخ لنندگاعوخ دوبسنجند:

 و )تحمیدیّو(: 
ّ
آغپا  قد

سپاسوبروقیاسولفزوعولزوگردشویوزگایوووستایشوبیروعولزو

کرلعوووپمایوخدلوندیویلوسزلستوووپایستوووبایستولستو

کهویگانگروهمیشهومرلوویلوزیباست،وبهوزیبایروجاودلنهویگانهو

ووبروهمتاستوووآفرینندهولیوکهویویوچرخوبرینوبهولخترلعو

یخشندهوووستایگاعودیخشندهوچ عوپشتوزمینودیوفرویدینو

آیلستهوووووپشتوزمینوبهوگلوهایوینگینومانندویویوسپهروبرینو

شیرلسته...و)ص31(

 و: 
ّ
بخش روم  قد

چنینوگ یدوبندۀونات لع،وخاکسایوبروزباع،وحمزةوبنومحمدخاعو

هرندیولصفهانروکهودیولیّاموبهایوزندگانرووولولیلویوزوگایو

ج لنروباوجمعرولزودوستاعوبهومقتضاءوسنووومیلوطبعوبهوجمعو

مینووولکابروقدماولپتغالودلپتمووودیو
ّ
لستکسابولپعایومتقد

مو]کذل[وووتفهیمومشکالتولینوفنودیوصحبتوخ یدووو
ِّ
تفه

بزیگوبهومقتضایومقامومفیدووومستفیدومروگشتمودیوتصحیحو

هرودی لعوخ ضومرویفت...و)ص34(

  

هو
ّ
ناقبتولینکهونگایندهوگماعومروکندودیباچۀ پنجم شاهنامه للبت

مزلیایرودلیدوکهودیودیباچۀوتصحیحوبهوآنهاولپایهوپدهولست،وولرو

بهوغایتو نثریو باو کمولیزشو وو پرخطاو لوستو متنرو دیمجم عو

ضعیفوکهوپایدولپایهوبهونکاتوس دمندشودیویکومقالهومفیدترو

لزوچاپوتمامومتنوآعومروب د؛وبهوخص صوکهودیووتصحیحوووچاپو

توچربیدهووونقصودیونگایشودیآمدووو
ّ
حاضروپتابوبرودق

تعایقاتوبرولیرلدلتوآعولفزودهولستوووویرلستاییوسطحرووو

ب دهولست(و کایو دیو ویرلستاییو کنیموخ دو )لگروفرضو غیرتخّصصرو

بانثوپدهوخطاهایوپرپمایشوشیشولزوچاپولصالحونش دووو

لستفادهولزوکتابودپ لیتروپ دووودیونملوتناسبروباولنتبایو

ونیازوبهو
ً
ناپرلعووومصّححانشوندلپتهوباپد.ولینوکتابوقاندتا

دوبدوعولغالطوآپکاِیوپرپمایوووت أموباو
ّ
بازبینروووچاپومجد

لفزودعوتعایقاتومفیدوباویج عوبهومنابعوتاییخروم یدلستفادۀو

فودلید،وتاوبهتروبت لعودیبایۀولیزشوآعودلوییوکرد.
ّ
مؤل

 تپبع

و خالقرومطاق،وجاللو)1364-للف(.و»معّرفرووولیزیابروبرخرولزوـ

دستن یسهایوپاهنامهو«.وایران نامه،وش11و)بهای(:وص406-378.

و لزوـ برخرو لیزیابرو وو »معّرفرو )1364-ب(.و ـــــــــــو

دستن یسهایوپاهنامهو)2(«.وایران نامه،وش13و)شاییز(:وص47-16.

و ـــــــــــو)1364وج(.و»معّرفرووولیزیابروبرخرولزودستن یسهایوـ

پاهنامهو)3(«.وایران نامه،وش14و)زمستاع(:وص255-225.

و خیّـام،ونمـرو)بروتـا(.ونوروزنامـه.وبهوسـعروووتصحیـحومجتبـروـ

مین ی.وطهرلع:وکتابخانۀوکاوه.

و ییاحـر،ومحّمدلمیـنو)1382(.وسرچشـمه های فردوسی شناسـی.وـ

تهرلع:وپژوهشگاهونا مولنسانرووومطالعاتوفرهنگر.

و پهبازی،ونایرضاوپاش یو)1380(.و»مالحظاترودیبایۀوبرخرونامهایوـ

یادپدهودیوپاهنامه«.وایران شناسی،وش2:وص324-316.

و فردوسـر،ولب للقاسـمو)1379(.وشـاهنامه.وبهوتصحیـحومصطفـروـ

جیح نر.ولصفهاع:وپاهنامهوپژوهر.

و ـــــــــــو)1386(؛وشـاهنامه.وبهوک پـشوجـاللوخالقرومطاقوـ

باوهمـکاییومحم دولمیدسـاالیووولب للفضلوخطیبـر.وتهرلع:ومرکزو

دلئرةللمعایفوبزیگولسالمر.

و مۀونبّـاسولقبال.وـ
ّ
قزوینـر،ومحّمـدو)1332(.وبیسـت مقاله.وبـاومقد

تهرلع:وکتابفروپرولبنوسینا.

و گردیزی،ونبدللحرّوبنوضّحاکو)1384(.وزین االخبار.وبهوک پشوـ

یحیمویضازلدۀوماک.وتهرلع:ولنجمنوآثایووومفاخروفرهنگر.

و نح ی،ولکبرو)1390(.و»نقدویولیترولزوچهایمقالهودیبایۀوزندگانروـ

فردوسر«.وجستارهای ادبی،وش174و)شاییز(:وص222-185.

و هرندیولصفهانر،وحمزةوبنومحّمدو)1395(.ودیباچۀ پنجم شاهنامه.وـ

رووومحسنوحسینرو
ّ
مهوووت ضیحاتومحّمدجعفرویاحق

ّ
تصحیح،ومقد

ویدنجانر.وتهرلعووومشهد:وسخنوووقطبونامروفردوسروپناسر.


