از سرچشمههای فردوسی شناسی
حکایت منظوم زاهد و فردوسی در دیوان
آذر بیگدلی

گ ریــا نیســت
مــرا در کار او بــر ِ
نم ــازم ب ــر چنی ــن ش ــاعر روا نیس ــت

به یاد روانشاد دکتر محمدامین ریاحی

سجاد آیدنلو

فردوســی مســکین را ببردنــد
چــو
ِ
بـــه زیـــر خـــاک تاریکـــش ســـپردند

فارسی دانشگاه پیام نور اورمیه
دانشیار زبان و ادبیات
ِ
aydenloo@gmail.com

در آن شــب شــیخ او را دیــد در خــواب
ـش ش ــیخ آم ــد دی ــده پ ــر آب
ک ــه پی ـ ِ
ّ
زمــرد رنــگ تاجــی ســبز بــر ســر

نظامی عروضی نوشته است که پس از درگذشت فردوسی

ّ
مذکـری بـود در طبران تعصب کـرد و گفت من رها نکنم
تا جنازۀ او در گورسـتان مسـلمانان برند که او رافضی بود
و هرچنـد مردمـان بگفتند با آن دانشـمند درنگرفت .درون
دروازه باغی بود ملک فردوسـی او را در آن باغ دفن کردند
(نظامی ،چهارمقاله ،ص .)83

لباســـی ســـبزتر از ســـبزه در بـــر
بــه پیش شــیخ بنشســت و چنیــن گفت
کــه ای جــان تــو بــا نــور یقیــن جفــت

ً
گـزارش کوتـاه در سـا لها و سـدههای بعـد
ایـن
ظاهـرا
ِ
دسـتمایۀ دوسـتداران فردوسـی قـرار گرفتـه اسـت تـا
افسـان های بسازند که طبق آن شـیخی به بهانۀ اینکه حکیم
تـوس مادح گبران بوده اسـت ،بر پیکـر وی نماز نم 
یگزارد
ِ
یبیند کـه جام های فاخر و
و شـب هنـگام او را به خواب م 
یپرسـد پاسـخ م 
زیبا بر تن دارد و چون از حالش م 
یشـنود
توحیـدی وی
بیـت
کـه خداونـد شـاعر را بـه
سـبب یک ِ
ِ
ِ
آمرزیده است.
ً
کهنترین منبع فعال شـناخته شـده از این داسـتان اسرار
ِ
نامـۀ عطـار ( 627 -553یـا  618ق) اسـت که نام شـیخ را
«ابوالقاسـم» ذکـر و او را «شـیخ اکابـر» و «پیـری پـر نیاز»
وصف کرده است:
شـــنودم مـــن کـــه فردوســـی طوســـی
یفسوس ــی
ک ــه ک ــرد او در حکای ــت ب 

ینیــازی
نکــردی آن نمــاز از ب 
ک ــه م ــی نن ــگ آم ــدت زی ــن نانم ــازی
خــدای تــو جهانــی پرفرشــته
همـــه از فیـــض روحانـــی سرشـــته
فرســتاد اینــت لطــف کارســازی
کـــه تـــا کردنـــد بـــر خاکـــم نمـــازی
فــردوس اعلــی
خطــم دادنــد بــر
ِ
کــه فردوســی بــه فــردوس اســت اولــی
خطــاب آمــد کــه ای فردوســی پیــر
ـی پی ــر
اگ ــر ران ــدت ز پی ــش آن طوس ـ ِ
َ
پذیرفتــم َمنــت تــا خــوش بخفتــی
ب ــدان ی ــک بی ــت توحی ــدم ک ــه گفت ــی
(عطار ،اسرارنامه ،ص  229و )230

ک خامــه
بــه بیســت و پنــج ســال از نــو ِ
نقـــش شـــاهنامه
بـــه ســـر میبُـــرد
ِ

پس از عطار ،حمدهللا مسـتوفی در تاریـخ گزیده (تألیف
ذیـل نـام ِ «ابوالقاسـم گرگانـی» ضمن اینکه شـیح
730ق)
ِ
ابوالقاسم ِ یاد شده در اسرارنامه را «ابوالقاسم گرگانی» معرفی

بــه آخــر چــون شــد آن عمــرش بــه آخر
ابوالقاســـم کـــه بُـــد شـــیخ اکابـــر
ِ
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ولندیآ داجس

چنین گفت او که فردوســی بســی گفت
هم ــه در م ــدح گب ــری ناکس ــی گف ــت
ِ
بــه مــدح گبــرکان عمــری بــه ســر بــرد
یخب ــر ُم ــرد
ـت رفت ــن آم ــد ب 
چ ــو وق ـ ِ

از سرچشمههای فردوسی شناسی

اگــر چــه بــود پیــری پرنیــاز او
نکـــرد از راه دیـــن بـــر وی نمـــاز او

جستار

از سرچشمههای فردوسی شناسی

ولندیآ داجس

جستار

گزارش منظوم ِ یکی از افسانههای معروف
مسـتوفی سـومین
ِ
کهـن سرگذشـت فردوسـی و شـاید یکـی از متأخرترین
و
ِ
آنهاست ،از دیوان آذر بیگدلی نقل میکنیم:

آمرزش شـاعر را هم آورده اسـت «جهان را
موجب
بیت
کردهِ ،
ِ
ِ
بلنـدی و پسـتی تویـی /ندانم چهای هر چه هسـتی تویی ،و
بـه قـول ّ
اصح این بیت اسـت :به نـام خداوند جـان و خرد/
کزین برتر اندیشـه برنگذرد» (مسـتوفی ،تاریـخ ،ص  .)661او در
مقدمـۀ ظفرنامۀ خویش (تاریخ نظم735 -720 :ق) هم این
روایت را با ذکر نام «ابوالقاسـم ّ
گرگانی» در سـی و یک بیت
ِ
بـه نظم کشـیده و در اینجا بیت توحیـدی را «جهان را بلندی
و پسـتی تویی »...دانسـته است (ر.ک :همو ،ظفرنامه ،ص هجده و
قرون
نـوزده ،بیتهـای  .)391-361این افسـانه در برخـی
منابع ِ
ِ
نهم و دهم و پس از آن هم باز گفته شـده اسـت؛ از جمله در
مقدمۀ شاهنامۀ بایسنغری (نگاشتۀ  829ق) ،مجمل فصیحی
(تألیف  892ق)،
(تألیف  845ق) ،تذکرۀ دولتشـاه سمرقندی
ِ
ِ
فارسـی مجالس
ترجمـۀ
ِ
ِ
النفایـس امیر علیشـیر نوایی به قلم ِ
حکیم شـاه محمـد قزوینی (تاریـخ ترجمـه927 :ـ929ق)،
(تألیف 1174ـ1193ق) و ...که همه نام شیخ را
آتشـکدۀ آذر
ِ
ّ
«ابوالقاسـم گرگانـی /کرگانـی» و غیر از مقدمۀ بایسـنغری،
بیت را نیز همان «جهان را بلندی و پسـتی تویی »...آوردهاند

کبخـــت
فردوســـی نی 
شـــنیدم کـــه
ِ
کشــید از جهــان چــون بــه فــردوس رخت
شــد از رحمــت ایــزدی کامیــاب
یکـــی دیـــد از زاهدانـــش بـــه خـــواب

غهــا
بــه باغــی نــه ماننــ ِد ایــن با 
غهـــا
غهـــا ،دا 
از آن بـــر دل با 
تفــام
قصــر یاقو 
نشســته اســت در
ِ
مـــی لعلیـــش کـــرده ســـاقی بـــه جـــام
نــه از ســایه روزش چــو شــب تیــره بــود
نـــه از آفتابـــش نظـــر خیـــره بـــود

نفــس تــازهاش از ریاحیــن بــاغ
ز بـــوی گلـــش عطرپـــرور دمـــاغ

روایت ایـن منابـع ر.ک :دبیرسـیاقی  250 :1383و 314؛ ریاحی
(بـرای
ِ

هــر آن میــوه کــو را فتــادی پســند
فتادیـــش بـــر پـــا ز شـــاخ بلنـــد

 439 ،416 :1372ـ440؛ سـمرقندی ،تذکـره ،ص  .)54در یکـی از
شـفاهی مربوط به فردوسـی در تاجیکسـتان
روایات مردمی/
ِ
نیز کسـی کـه بر فردوسـی نمـاز نمیخوانـد «شـیخ االکابر
طوس» و بیت «جهان را بلندی و پسـتی تویی »...آورده شده
اسـت (ر.ک :شـیرمحمدیان و عابـدزاده  21 :1996ـ .)22در ایـن
داسـتان عامیانـه ،لقـب /صفـت «شـیخ االکابـر» برگرفته از
ِ
حکایـت اسـرارنامۀ عطار و انتسـاب او به «تـوس» متأثر از
دیگـر منابـع پس از عطار اسـت که او را ابوالقاسـم گرگانی
کرکانـیّ /کرگانـی) ـ ـ که اهل روسـتای ّ
(صحیـحّ ِ :
کان
کـر
ِ
ِ
توس بودهــ معرفی کردهاند.
اصفهانـی سـدۀ
آذر بیگدلـی (1134ـ1195ق) شـاعر
ِ
دیوان
حکایـات
دوازدهـم ،غیـر از تذکرۀ آتشـکده در بخش
ِ
ِ
خـود نیز روایت منظومی از این داسـتان در  26بیت آورده که
در حـدود ِ بررسـیها و آگاهیهـای نگارنـده ،در مآخـ ِذ
مباحـث مربوط به افسـانۀ شـیخی که بر
فردوسیشناسـی و
ِ
پیکـر فردوسـی نماز نکـرد و او را به خواب دیـد ،مورد توجه
نبوده اسـت .ایـن حکایت را که بعـد از روایتهای عطار و

هــر آن نغمــه کــو در نظــر داشــتی
همـــه مـــرغ آن نغمـــه برداشـــتی
کنیــزان نازآفریــن
ز حــورش
ُ ِ
ّ
رهـــش ُرفتـــه بـــا طـــرۀ عنبریـــن
ز غلمــان غالمــان مســتش بــه نــاز
خـــط بندگـــی از ایـــاز
گرفتـــه
ِ
تاندیشــیش پیشــهای
نــه جــز عشر 
نـــه از شـــاه محمـــودش اندیشـــ های
ز روحانیــان انجمــن کــرده گــرم
ار شـــرم
همـــه گ ل
ِ
فروشـــان بـــاز ِ
چــو دور اســت ظلمــت ز تشــریف نــور
همـــی دیـــد زاهـــد بـــه حســـرت ز دور
شــگفتید و گفتــا بــه دانــای طــوس
کـــه ای از تـــو روشـــن چـــراغ مجـــوس
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معرفی مسـتوفی و مآخ ِذ بعد از آن درسـت
( 677تعلیقـات)) و
ِ
نیست.
ً
ثانیا در حکایت منظوم از عذرخواهی زاهد از گسـتاخی
خویش دربارۀ فردوسـی سـخن رفته ،اما گفته نشده است که
این گسـتاخی چه بوده اسـت .در آتشکده تصریح شده است
که شـیخ ابوالقاسـم گرگانی «بعـد از وفات فردوسـی بر وی
نمـاز نکـرد که او عمر عزیـز خود را در مـدح مجوس صرف
نموده و همان شب او را در خواب دید که ( »...ر.ک :دبیرسیاقی
 .)314 :1383از اینجا معلوم میشـود که منظور از گسـتاخی
شـیخ /زاهد ،نسـبت دادن مـدح مجوس به فردوسـی و نماز
ِ
نخواندن بر شـاعر بوده است .نکتۀ دیگر اینکه ضبط مصراع
توحیدی فردوسـی در حکایت منظوم« ،خدای
نخسـت بیت
ِ
صورت منقول در آتشکده (جهان
بلندی و پسـتی تویی» و با
ِ
را بلندی و پستی تویی) متفاوت است.
ً
موجب بخشـودگی فردوسـی در تقریبا همـۀ منابع
بیـت
ِ
ِ
ِ
ی ـ ـ جـز از تاریـخ گزیدهــ
داسـتان شـیخ /زاهد و فردوسـ 
ِ
«جهان را بلندی و پسـتی تویی /ندانم چهای هر چه هسـتی
تویی» دانسـته شده اسـت 1ولی از دستنویسهای شاهنامه
ایـن بیت تنها در سـه نسـخۀ قاهـره (796ق) ،کامای بمبئی
خاورشناسـی ( )2آمـده (ر.ک:
(قـرن هشـتم؟) و انسـتیتوی
ِ

نــه جــز شــاهِ غزنیــن یاریــت بــود؟
نـــه جـــز نظـــم شـــهنامه کاریـــت بـــود؟
ّ
چــه کــردی کــه جنــت مقــام تــو شــد؟
چــه کــردی کــه رضــوان غــام تــو شــد؟
یگنـــاه
تبســـمکنان گفتـــش ای ب 
یپرســـی از بنـــدهای رو ســـیاه؟
چـــه م 
مــرا ز آنچــه گویــی گنــه بــود بیــش
کــه خــود بهتــر آگاهــم از حــال خویــش
ببخشــود لیــک ایــزد ذوالمنــن
بــه ایــن شــعر مــن ســر بــه ســر جــرم مــن

خــدای بلنــدی و پســتی تویــی
ندان ــم چــ های ه ــر چ ــه هس ــتی توی ــی
چــو بیــدار شــد زاهــد از خــواب شــاد
همـــان بیـــت گوینـــد بـــودش بـــه یـــاد
همــی خوانــد و خــون ریخــت از دیــدگان
پســـند ایـــن بُ َ
ـــود از پســـندیدگان
همــان نیمشــب رفــت بــر خــاک او
جبیـــن ســـود بـــر تربـــت پـــاک او

فردوسـی ،شـاهنامه ،1374 ،ج  ،4ص  ،254زیرنویس 1؛ همان :1391 ،ج

نویس توپقاپوسـرای (731ق) بـاالی
 ،4ص  )386و در دسـت
ِ
نویس «گفتـار اندر سـتایش خرد» به خطـی غیر از خط
سـر
ِ
متن نسـخه افزوده شده اسـت (برای تصویر آن ر.ک :خالقی
مطلق  )66 :1369در شـاهنامۀ تصحیـح دکتر خالقی مطلق
شدن خاقان چین
در نسـخهبدلهای بخشی (داسـتان گرفتار ِ
بـه دسـت رسـتم) که بیـت مورد بحـث در چاپهـای دیگر
(مانند بروخیم ،دبیرسـیاقی و ژول مول) در آنجا آمده اسـت،
به این بیت و بود و نبود ِ آن در دسـتنویسها اشـارهای نشده
ً
(ر.ک :فردوسـی ،شاهنامه ،1386 ،ج  ،3ص  ،238زیرنویس  .)19تقریبا

از او عــذر گســتاخی خویــش خواســت
م ــراد خ ــود آن ش ــه ز دروی ــش خواس ــت
(آذر بیگدلی ،آتشکده ،ص  573ـ)574

روایـت منظوم ِ آذر بیگدلی از این داسـتان با گزارش خود
ِ
وی در تذکرۀ آتشکدۀ آذر یکی دو تفاوت جزئی دارد .نخست
اینکه کسـی که فردوسی را به خواب میبیند «یکی از زاهدان
ات
اسـت» و معرفی نشده ،ولی در آتشکده ،به پیروی از اشار ِ
منابع متقدم ،او شـیخ ابوالقاسـم گرگانی اسـت .در این باره
ِ
جوانی
دلیـل
بـه
معتقدنـد
محققـان
کـه
شـد
یـادآور
بایـد
ِ
ِ
ّ
ّ
گانی توسی (380ـ 465یا 469ق) در
ابوالقاسـم کرکانی /کر ِ

سبب عفو
 .1در بعضی منابع نیز
ِ
بدون ِ
متن داستان فقط گفته شده است که بیتی ِ
ذکر ِ
فردوسی شد و سپس همین بیت آمده است؛ برای نمونه ،ر.ک :خوسفی ،تازیان نامه،
ص  ،65بیتهای  338ـ339؛ محمدبن عبدالخالق« ،انیس الشعرا» ،ص .244
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تــو تــا بــودی از جملــۀ زنــدگان
ندیـــد از تـــو کـــس طاعـــت بنـــدگان

اسـرارنامه ،ص ( 486تعلیقات)؛ محمدبن منور ،اسـرارالتوحید ،ج  ،2ص

از سرچشمههای فردوسی شناسی

مــرا راســتی حیــرت از کار توســت
کـــه کار تـــو بـــا عقـــل نایـــد درســـت

زمان وفات فردوسـی ،ابوالقاسـم مذکور در اسـرارنامۀ عطار
نمیتوانـد این شـخص باشـد (ر.ک :شـمس 175 :1373؛ عطار،

جستار
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جستار

ش  ،54بهار ،ص  50ـ.51
ـ جهانبخـش ،جویـا« ،1374 ،گفتوگـوی علـی رواقـی،
بهاءالدیـن خرمشـاهی ،کامـران فانـی ،سـعید حمیدیـان،
جویـا جهانبخش و موسـوی گرمـارودی با خالقـی مطلق»،
گلچرخ ،ش  ،12آذر ـ دی ،ص .12 -8
ـ خالقـی مطلـق ،جلال ،1369 ،گفتـاری در شـیوۀ تصحیـح
شـاهنامه و معرفـی دسـتنویسها (ضمیمـۀ دفتـر یکـم
شاهنامه) ،تهران :روزبهان.
ـ خوسـفی ،ابن حسـام ،تازیاننامۀ پارسـی (خالصـۀ خاوران
نامـه) ،تصحیـح حمیـدهللا مـرادی ،تهـران :مرکـز نشـر
دانشگاهی1382 ،ش.
ـ دبیرسـیاقی ،سـید محمـد ،1383 ،زندگینامـۀ فردوسـی و
سرگذشت شاهنامه ،تهران :قطره.
ـ راجـی کرمانـی ،ملا بمانعلـی ،حملـۀ حیـدری ،تصحیـح
یحیـی طالبیـان و محمـود ّ
مدبـری ،کرمان و تهران :دانشـگاه
شهید باهنر و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی1383 ،ش.
ـ ریاحـی ،محمدامیـن ،1372 ،سرچشـمههای فردوسـی
شناسی ،تهران :مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ـ سـمرقندی ،دولتشـاه ،تذکـرة الشـعرا ،تصحیـح ادوارد براون،
تهران :اساطیر1382 ،ش.
ّ
ـ شـمس ،محمدجـواد« ،1373 ،ابوالقاسـم کرگانـی» ،دایـرة
المعـارف بـزرگ اسلامی ،ج  ،6تهران :مرکز دایـرة المعارف
بزرگ اسالمی ،ص 175ـ.176
ـ شـیرمحمدیان ،بهـرام؛ عابـدزاده ،دادجـان ،1996 ،قصههـا
پیرامـون فردوسـی و قهرمانـان شـاهنامه ،دوشـنبه :سـفارت
جمهوری اسالمی ایران.
ـ عطار نیشـابوری ،فریدالدین ،اسـرارنامه ،تصحیح محمدرضا
شفیعی کدکنی ،تهران :سخن1386 ،ش.
ـ فردوسـی ،ابوالقاسـم ،شـاهنامه (بر اسـاس چاپ مسکو) ،به
کوشش سعید حمیدیان ،تهران :قطره1374 ،ش.
ـ فردوسـی ،ابوالقاسم ،شـاهنامه ،تصحیح جالل خالقی مطلق
(دفتـر ششـم با همکاری محمود امیدسـاالر و دفتـر هفتم با
همـکاری ابوالفضـل خطیبی) ،تهـران :مرکز دایـرة المعارف
بزرگ اسالمی1386 ،ش.
ـ فردوسـی ،ابوالقاسـم ،شـاهنامه ،به تصحیـح و اهتمام ِ محمد
نظـر مهدی
نـوری عثمانوف و رسـتم موسـی علـیاف ،زیر ِ
قریـب ،تهران ،سـروش با همکاری دانشـگاه خاورشناسـی

آغاز شـرفنامۀ نظامی آمده است؛ 1اما یکی
مشـابهِ این بیت در ِ
از پژوهشـگران در گفتوگویی خاطر نشـان کرده که آن را در
شـعر پیـش از نظامی هم دیده اسـت (ر.ک :جهانبخـش :1374
ِ
معتبر شـاهنامه این بیت با
نسـخ
اسـتناد
به
حال،
هر
در
.)12
ِ
ِ
چگونگـی
داسـتان
وجـود ِ شـهرت آن بـه نـام فردوسـی در
ِ
ِ
برخلاف نظـر یکی از محققـان (ر.ک :تاکی
آمرزیدگـی او و
ِ
ِ
 50 :1379ـ )51از فردوسـی نیسـت و حتی مستوفی که خود آن
را در تاریخ گزیده و ظفرنامه (ص  )522نقل کرده ،در شـاهنامۀ
ویراسـتهاش در محل مربوط (گرفتن رسـتم ،خاقان چین را)
نیاورده است.
علت
جالـب اینکه راجی کرمانـی
برخالف همـۀ منابعِ ،
ِ
دیگر او در
بخشـودگی و بهشت
نشـینی فردوسی را سـه بیت ِ
ِ
بیت
دیباچۀ شـاهنامه در مدح امام علی(ع) دانسـته اسـت ،نه ِ
توحیدی شاعر:
ِ
چ ــو زان داس ــتان ِگ ــرد ک ــرد ای ــن س ــه ف ــرد
بـــه شـــأن علـــی انـــدر آن درج کـــرد
«چــه گفــت آن خداونــد تنزیــل وحــی
خداونـــد امـــر و خداونـــد نهـــی
کــه مــن شــهر علمــم ،علیّــم در اســت

درس ــت ای ــن س ــخن ق ــول پیغمب ــر اس ــت
گواهــی دهــم کایــن ســخن را ز اوســت
توگویـــی دو گوشـــم بـــر آواز اوســـت»

بــه گیتــی بــر او گوهــر افشــاندهاند
بـــه فـــردوس ،فردوســـیش خواندهانـــد
(راجی ،حملۀ حیدری ،ج  ،2ص  ،184بی تهای 4161ـ )4165

منابع
ـ آذر بیگدلـی ،لطفعلـی بیـک ،دیـوان ،بـه کوشـش حسـن
سـادات ناصـری و غالمحسـین بیگدلی ،تهـران :جاویدان،
1366ش.
ـ تاکـی ،مسـعود« ،1379 ،هـر چـه هسـتی (ذیلی بـر بیتی از
شـاهنامۀ فردوسـی)» ،آموزش زبـان و ادب فارسـی ،س ،15
.1پناه بلندی و پستی تویی /همه نیستند آنچه هستی تویی (نظامی ،خمسه ،ص
.)743
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نگاهی به ذخیرۀ خوارزمشاهی
ضمیمۀ شـمارۀ  31آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای متن شناسـی – دورۀ جدید،
سـال  )1392با عنوان «نگاهی به ذخیرۀ خوارزمشاهی (چاپ فرهنگستان علوم پزشکی)»
به کوشش گلپر نصری منتشر شد.
ذخیرۀ خوارزمشـاهی نوشتۀ اسـماعیل جرجانی (ف 531 :ق) ،از مهمترین کتابهای کهن پزشکی
به زبان فارسـی اسـت که هنوز چاپ انتقادی پاکیزه و کاملی از آن در دسـت نیسـت .تصحیح این
کتاب در دوران معاصر ،نخسـت بار به پیشـنهاد ذبیحهللا صفا و به کوشـش محمدتقی دانشپژوه و
ایـرج افشـار آغـاز شـد .کتاب ّ
اول در 1344ش ،پس از گذشـت ده سـال از زمـان تصویب طرح،
منتشـر شـد و چاپ کتاب دوم در 1350ش خاتمه پذیرفت .در شـهریور  ،1344ویراسـت دیگری
از جلـد ّ
اول ذخیـرۀ خوارزمشـاهی بـه اهتمـام محمدحسـین اعتمـادی ،محمـد شـهراد و جالل
ّ
مصطفـوی ،با سـرمایۀ انجمن آثار ملی به چاپ رسـید .کتـاب دوم در 1349ش و بخشهای اول و
دوم کتاب سـوم ،به ترتیب در شـهریور  1352و اسـفند  1356انتشـار یافت که سـه مجلد آخر تنها نام جالل مصطفوی را بر خود دارد .سـپس
ً
محمدرضـا محـرری بر پایۀ نسـخۀ کهن (مورخ  603هجری که نسـخه برگردان آن پیشـتر چاپ شـده بـود) و ظاهرا با مقابلۀ دو نسـخۀ دیگر،
آهنگ انتشـار متن کامل این کتاب را کرد که تاکنون سـه مجلد از آن (در سـالهای  1382 ،1380و  )1384به چاپ رسـیده اسـت .پس از او،
حسـن تاج بخش بر پایۀ دستنویسـی غیر از آنچه اسـاس چاپ سـعیدی سیرجانی بود ،به چاپ عکسـی ذخیره اقدام کرد .این کتاب ،در 1390
توسط انتشارات امیرکبیر به طبع رسید.
انتظار میرفت که با گذشـت حدود سـی سـال از انتشار نسـخه برگردان ذخیره ،تصحیح محرری یک چاپ انتقادی علمی و تا حد ممکن
خالی از کاسـتیها و نادرسـتیهای نمونههای پیشـین باشـد؛ یا دسـت کم مصحح نقیصۀ چاپهای قبلی را دریافته و اختالف نسـخهها را در
موارد الزم به دسـت داده باشـد .اما این چاپ هم فاقد نسـخهبدل اسـت و لغزشهایی در خوانش و شـرح واژهها به آن راه یافته اسـت .جدا از
ایـن ،در برخـی از مـوارد ،مصحـح محترم ضبط دشـوارتر و اصیلتر را به صورت امروزی تغییـر داده یا واژههای حـوزهای و کاربردهای زبانی
خاص را برای سادهتر شدن ،به واژههای فارسی معیار بدل کرده است که چنین کاری به هیچ روی در حوزۀ اختیارات مصحح نیست.
شـماری از این برداشـتها و تفسـیرهای نارسـا را پیشـتر سـید حسـین رضوی برقعی در مقالهای با عنوان «نقدی گذرا بر ویرایش اخیر
ذخیرۀ خوارزمشاهی» باز گفته بود .در این ضمیمه نیز به نمونههای دیگری از این نادرستیها اشاره شده است.
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مسکو1391 ،ش.
ـ محمدبـن عبدالخالقبـن معـروف« ،انیـس الشـعرا» ،بـه
کوشـش محمـد باهـر ،نامـۀ معانـی (یادنامـۀ اسـتاد احمد
گلچیـن معانـی) ،بـه کوشـش بهـروز ایمانـی ،تهـران:
کتابخانـه ،مـوزه و مرکـز اسـناد مجلس شـورای اسلامی،
1383ش ،ص 227ـ.322
ـ محمدبـن منور ،اسـرارالتوحید ،تصحیح محمدرضا شـفیعی
کدکنی ،تهران :آگاه1386 ،ش.
ـ مسـتوفی ،حمـدهللا ،تاریـخ گزیـده ،بـه اهتمـام عبدالحسـن
نوایی ،تهران :امیرکبیر1364 ،ش.
ـ مسـتوفی ،حمـدهللا ،ظفرنامـه بـه انضمـام شـاهنامه (چـاپ

از سرچشمههای فردوسیشناسی

خطـی مـورخ  807هجـری در
عکسـی از روی نسـخۀ
ِ
کتابخانـۀ بریتانیـا ،)Or. 2833 ،تهـران و ویـن ،مرکـز نشـر
دانشگاهی و آکادمی علوم اتریش1377 ،ش.
ـ مسـتوفی ،حمـدهللا ،ظفرنامـه ،ج ( 1قسـم االسلامیه :احوال
رسـو ل هللا) ،مقدمـه و تصحیـح مهـدی مداینـی ،تهـران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1380 ،ش.
ـ نظامـی عروضـی ،چهار مقالـه ،تصحیح محمـد قزوینی ،به
اهتمام محمد معین ،تهران :جامی1383 ،ش.
ـ نظامـی ،نظـام الدیـن ،خمسـه (بـر اسـاس چـاپ مسـکوـ
باکو) ،تهران :هرمس1387 ،ش.

جستار

