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ـ (چاپ شد آينة ميراث مجلة  41اين مقاله كه در شمارة بخش نخست  در  آيـدنلو : كن
اسـتاد مهـدي قريـب نقـد و بررسـي گرديـد و        شاهنامةل جلد او )173ــ 144: 1387

يادداشتهاي مربوط به جلـد دوم   ،وعده داده شده بود) 147 ص(همچنان كه در آنجا 
هفت خـان اسـفنديار تـا پايـان      اين جلد، از داستان. شوددر گفتار حاضر تقديم مي

تقريبـاً   ــ گيرد و نگارنده به شيوة دفتر نخست همة ابيات آن رارا در بر مي شاهنامه
بدلهاي تصحيح دكتر جـالل خـالقي   بررسي و با متن و نسخه ــ هزار بيت 25حدود 

مطلق و همكارانشان مقابلـه كـرده و در صـورت نيـاز بـه چاپهـاي مسـكو، آقـاي         
، دعلي بهبـودي د استاد قريب با همكـاري آقـاي محمـ   يشِ پيشينِ خوجيحوني، ويرا

مراجعـه كـرده   ) ق 675( نويس لندن بريتانياو نيز عكس دست ازيويرايش دكتر كز
  .است

، شـاهنامه به اعتقاد نگارنده براي رسيدن به متن تقريبـاً نهـايي و نزديـك بـه اصـلِ      
چنان كه در غالب ــ  اپبررسي گزينشي و اجمالي تصحيحات و ويرايشهاي تازه چ

برد و براي ارزيابي ميزان اعتبـار هـر چـاپ    راه به جايي نمي ــ نقدها متداول است
 ـ    و جلب ن شاهنامهجديد   ل بـر روي ضـبطهاي   ظر منتقـدان و پژوهنـدگان بـراي تأم
كه اين چاپها به طـور كامـل، دقيـق و    ي ايران ضروري است برانگيز حماسة ملبحث

بخش اين مقاله همة بيتهـاي ويـرايش   از اين روي در هر دو . اي بررسي شودمقايسه
  .هادهايي عرضه شده استنپيش پرسشها و استاد قريب مطالعه و

ل اين گفتار، چاپ استاد مهدي قريـب  كه هنگام نگارش قسمت اوشود يادآوري مي
مقالـة  ( ا در فاصلة چاپ ايـن بخـش و دنبالـة آن   ام ،بود شاهنامهترين ويرايش تازه
، ويرايش ديگري به كوشش فريدون جنيدي منتشر شد كـه بررسـي تفصـيليِ    )نيكنو

  .مقاالت ديگري خواهد بود/ نوآيين هم موضوع مقاله اين چاپِ
  

  ضبطها .يك
 گـاهبيـاراسـت خـرّم يكـي بــزم. 1

  

 گـاهبه سـر بـر نظـاره بـران جشـن  
 

             )853 /19(1  

بـه معنـي    ـــ  و نه پسـوند  ــ را اسم» گاه«ست و اگر بدون قافيه ا بيت با اين ضبط
از ايـن روي صـورت   . بدانيم، معناي مصراع دوم روشن و زيبا نخواهد بـود » تخت«



  7/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

كـه منتخـب مـتن دكتـر     ) ق 852( و آكسفورد) ق 848(واتيكاندر دو نسخة » ماه«
ـ (خالقي مطلـق نيـز هسـت       ) 19 و زيرنـويس  5/225/69 :ب1386فردوسـي : كن

اسـت كـه از   » ماه«يد ضبط ؤم» به سر بر«در خود مصراع هم تركيب . تتر اسدقيق
  .كندباال نظاره مي

 به كامش چو تيـغ انـدر آمد بماند. 2
  

 از دهان برفشاندخـون چـو دريـاي  
 

            )856 /36(  
كنـد  ترجمة بنداري آن را تأييـد مـي   نآمده و چو» درياي سبز«در پنج نسخة معتبر 

) 17 زيرنـويس  5/233 :ب1386فردوسي: ـك؛ نغ من فمه السم بحراً اخضراًوافر(... 
نويسِ اساسِ اين ترجمه ضبط برتر و تا حدودي نيز دشـوارتر  به اعتبار قدمت دست

  .است
 تنبـور خواستنيـزيكـي ساختـه. 3

  

 همي رزم پيش آمدش سور خواست 
 

 )857 /44(  
و دشـوارتر از  ) 7زيرنـويس  5/236: ب1386فردوسي: كن(» نغز«ضبط دو نسخه 

درسـتي  ... غررالسيرعبارت طنبوراً لطيفاً در «: خالقي مطلق نوشته است. است» نيز«
  ).257 بخش دوم، ص :2006 خالقي مطلق(» كندنغز طنبور را تأييد مي

 تـوانـايـي خويـش پيـدا كنـم. 4
  

 دريـا كنـم ديدهچـو فرمـان دهـد  
 

 )866 /102(  
اسـفنديار در هيـأت   (ه به محور عمودي ابيات ايـن بخـش   با توج» نمديده دريا ك«

صورتهاي لي ندارد و معناي محص) ه و بيت از زبان اوستبازرگانان به رويين دژ رفت
در » كلبـه برپـا كـنم   «و ) 5/259/485(در چـاپ خـالقي مطلـق    » كلبه دريا كنم«

  .برتر است) 484/ 1136/ سوم :1379 فردوسي: كن(تصحيح جيحوني 
 اندز لشكـر سـرافـراز گردان كي. 5

  

 بـه نـزديك شـاه جهـان ارجمنـد 
 

)869 /118(  
و نيـز دو نسـخة    ،نـويس لنـدن  يعني دست ،ضبط نسخة اساسِ ويرايش استاد قريب

 ،5/267: ب1386الف؛ فردوسي157برگ :1384فردوسي: ـكن(» هستند: هند«ديگر 
لغـت  و منـابعي چـون    شاهنامهخود و وجه دشوارتري است كه باز در ) 5 زيرنويس

 :1365 اسـدي ؛ 8/447/417 :ب1386فردوسي: ـكن(هم آمده  لغت شهنامهو  فرس
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و دانسته نيست كه چرا ويراستار گرامي در اينجا ) 425: 1382 ؛ بغدادي78ـ77 ص
  ؟استاز صورت اصيل و برتر نسخة اساس خويش چشم پوشيده 

 بـدو گفـت كـز مـرد بـازارگـان. 6
  

 دينـارگان وابـي كنـون تيـغبيـ 
 

)872 /134(  
ـ (در هشت نسخه » تيغ، دينارگان«) و(ضبط بدونِ   ،5/273 :ب1386فردوسـي : كن
تيـغ دريافـت خـواهي    به جاي دينار از مرد بازرگان : شود پيشنهاد مي) 12زيرنويس

  .كرد
 شد گـوازميـن بـر هـوابه عشـق. 7

  

 روا بـه نـزديـك خورشيـد فـرمـان 
 

 )879 /12(  
خطبـة داسـتان رسـتم و    / مـه مقد(نظر داشتن موضوع بيتهاي پيش مصراع اول با در 

در غالـب  » به عشق هـوا بـر زمـين   «معناي درستي ندارد و ضبط درست ) اسفنديار
در ) رعـد (دلباختة زمين اسـت و آتـش دل او   ) آسمان/ هوا(زيرا ابر  2،هاست نسخه

ر در باورهـاي  مـذك (ن شـيفتگي آسـمان   مضمو. هر استپيشگاه خورشيد گواه اين م
در اين باره، (هاي ديگري نيز دارد  ي نمونهدر ادب فارس) مادينه(بر زمين ) اساطيري

  ).225ـ224: 1376 شميسا: كن
 پيـش گشتـاسپ اسفنـديـار بشـد. 7

  

 گسار همـي بـود بـا رامـش و مـي 
 

 )880 /42(  
) الف 159برگ :1384فردوسي: كن(ل بي نقطه است ضبط نسخة اساس در حرف او

. نمايـد  تـر مـي   برتـر و دقيـق  » نشـد «و با توجه به روند طولي سخن، صورت منفيِ 
يند و به كـاخ گشتاسـپ و   شن اسفنديار دو روز و شب در ايوان خويش به رامش مي

  ).نشد(رود  مجلس بزم و بار او نمي
 همـي تيـغ ارجـاسپ رابديـدي. 9

  

 اسپ رافـگنـدي بـه خـون پيـر لهـر 
 

 )882 /93(  
ه به بيت پيش از آن ار در برابر گشتاسپ است و با توجه و اعتراض اسفنديكوِبيت ش

پيشـنهاد  » نديـدي «وجـه  ) همه رزم را بزم پنداشـتي / به زاول شدي بلخ بگذاشتي(
  .شود مي
  



  9/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

 او كشتـه شـدآزارسيـاوش به. 10
  

 همـه دوده زيـر و زبـر گشتـه شـد 
 

 )883 /146(  
ـ (نـويس كهـن اسـت     در دو دسـت » رنج و سـتم : آوار«بط دشوارتر و برتر ض : كن

ــي ــورتهاي ) 5/304/144 :ب1386فردوس ــدة آن  » آزار«و » آواز«و ص ــاده ش س
وم، دبخـش  : 2006خـالقي مطلـق  : كنبراي توضيح اين وجه و شواهد آن، (هستند 

  ).278 ص
 كه نفرين برين تخت و اين تاج باد. 11

  

 و تـاراج بـاد شـور بـه بـرگشتـن 
 

 )884 /176(  
كه منحصر به ايـن  ) الف نسخه برگردان 160برگ: كن(نسخة لندن » ببركشتن«ضبط 
بر / بدين«و صورت درست ) شور برگشتن؟(معناي روشني ندارد  ،نويس است دست

  .نويسهاي ديگر است در دست» شور اين كشتن و
 سـت مـرد جـوان زال راـنـدان. 12

  

 خسـروي يــال را آنبـيـفـروخـت  
 

 )889 /310(  
نـويس   و چند دسـت ) ب چاپ عكسي 160برگ: كن(اساسِ ويرايش ضبط نسخة  

ــر  ــت«ديگ ــز   » بيفراخ ــخ ني ــاير نس ــت و در س ــت«اس ــده » برافراخ ــ(آم : كن
باز جاي اين پرسش باقي است كـه چـرا   ). 23زيرنويس ،5/317 :ب1386فردوسي

؟ و نيـز صـورت   اسـت وي نكـرده  نويس اساس پيـر  ويراستار ارجمند از ضبط دست
نسـخ يـا   / به چه معنايي و مستند بـر چـه نسـخه   ) يال برافروختن؟( برگزيدة ايشان

نيز در ايـن  ) با همكاري آقاي بهبودي(چون در ويرايش قبلي ايشان  اي است؟ قرينه
ـ (ه دآم» بيفروخت«بيت  گمـان اشـتباه چـاپي    ) 3/158/310 :1373فردوسـي : كن

  .تقريباً منتفي است
 آواز دادنـزديـك بـرگشتچـو  .13

  

 نژاد بدو گفت كاي مرد دهقان 
 

 )889 /311(  
و خالقي مطلق ) ب 160برگ: كن(است » تر نزديك«ضبط عكس نسخة لندن دقيقاً 

چـرا بـرخالف وجـه    ال اين است كـه  ؤس. استنداده » تر«براي » بر«بدل  هم نسخه
 :1373فردوسي: كن(محترم  نويسها و نيز انتخاب پيشين خود ويراستار درست دست

در مـتن  » نزديك برگشت«صورت مبهمِ » تر گشت نزديك«، به جاي )3/158/311
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تـوان احتمـال خطـاي     بـاز نمـي   ،تنگ هم نوشته شده اسـت » برگشت«آمده؟ چون 
  .ي را مطرح كردنچي حروف

 مـمنورانـتران وـدار ايـهـنگ. 14
  

 مـران منـاي پشت دليـر جـبه ه 
 

 )898 /611(  
به لحاظ معنايي درست نيسـت زيـرا   و هم  دارد هم قافية بيت ايراد» توران«با ضبط 

در » نيـران «بر همين اساس تصحيح قياسي . نبوده است» نگهدار توران«رستم هرگز 
 شــاهنامهدر  3.دقيــق اســت) 19 و زيرنــويس 5/341/601(چــاپ خــالقي مطلــق 

در ايـن  (اين سرزمين نيز هست غير از نام كشور به معناي يكي از شهرهاي » ايران«
در بيت مورد بحث يعني شهر » ايران و نيران«و ) 729-719 :1374انوري: ـكنباره، 

در بيتي . كشور ايران و در مجموع سراسرِ اين سرزمين) نيران(ايران و ديگر شهرهاي 
نيز، شادروان استاد مينـوي در   شاهنامهمشابه در داستان رستم و سهرابِ چاپ بنياد 

» ايـران و تـورانِ  «را در يك نسخه بهتر از » دل و پشت ايران و نيران«وجه  ةشيحا
  ).  ، زيرنويس49: 1387فردوسي: ـكن( استمتن دانسته 

 ديو بد بدگمانو ديگر يكي. 15
  

 تنش بر زمين و سرش بĤسمان 
 

 )900 /669(  
اع دشـوارتر و درسـت اسـت و مصـر    » كنـدرو «يعني ) ق 891( ضبط نسخة بريتانيا

د بـي   نـد دگـر گَ «نخست بايـد بـه ايـن صـورت تصـحيح شـود        گمـان  رو ديـو بـ «
زيـرا نـاظر اسـت بـر اسـطورة نبـرد       ) 5و زيرنويس 347/657 :ب1386فردوسي(

نخستين بار دكتر سركاراتي به وجه درست . ورِنداي به نام گَ سام با پتياره/ گرشاسپ
ــول     ــاپ ژول م ــف آن در چ ــراع و تحري ــن مص ــارهاي ــرده  اش ــك ـــ(ت اس  :نك

و سپس چند ) 275ـ  274: ب1378 ، زيرنويس؛ همو12ـ 11: الف1378سركاراتي
 22ــ   21: 1368 مـاركوارت  :نكــ از جملـه،  (انـد   تن ديگر نيز اين نكته را بازگفته

) 3/1181/657(در تصحيح جيحـوني  ). 34ـ  33: 1385 زيرنويس مترجم؛ مواليي
هم ضبط درسـت اختيـار شـده     )172/3925 :1384ازيكز: نكـ(ازي كزو ويرايش 

  .است
 ها مي  خوريمچو بسيار شد گفته. 16

  

 انديشه را بشكريمجاي به مي  
 

)901 /697(  



  11/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

» جـان «نويس لندن اسـت و در مقابـل نـه نسـخة معتبـر       بط واحد دستض» جاي«
تـر اسـت چـون     كه برتر و دقيـق ) 8زيرنويس/ 5/349مطلق  خالقي :نكـ(اند  آورده

  .»جاي شكردن«است نه » كردنجان ش«تركيب رايج 
 به روي زمين يكسر انديشه كرد. 17

  

 كردبيشه خرد چون تبر هوش چون  
 

 )906 /852(  
انديشـه اسـت و از    احتماالً به معناي پراكندگي و آشفتگيِ» چون بيشه شدن هوش«

در هشـت  » تيشه«لذا ضبط  ؛معناي مورد نظر در مصراع خواهد بود اين روي متضاد
ل همـين  كه با    مشـبه بـه او  ) 26يرنويسز ،5/362مطلق  خالقي :نكـ(نويس  دست

  .انديشي باريك: نيز مناسبت دارد، درست و هماهنگ با معناست) تبر(مصراع 
 همي سر ز اسفنديارنتابم. 18

  

 ازان زور و آن بخشش كارزار 
 

 )918 /1228(  
الـف   166گبـر  :نكــ (در عكس نسخة لندن بـدون نقطـه اسـت    » نتابم«ل حرف او
مطلـق   خـالقي  :نكــ (نويس  شود كه مطابق با سه دست مي و پيشنهاد) برگردان نسخه

» سر تابيدن از كسي«با وجه مثبت خوانده شود زيرا » بتابم«) 18زيرنويس ،5/395
گرداني از آن كس و تاب مقابله با او را نداشتن و در اينجا نيـز رسـتم بـه     يعني روي

بـه تعبيـر ديگـر از او سـر      و اسفنديار تاب برابري نـدارم من در برابر  :گويد مي زال
  .تابم مي
 ايبردهكه در پرده بد زال را. 19

  

 اي دهـنـويـدة رود و گــوازنــن 
 

 )934 /32(  
يعني رعايت همسـاني حـرف    ،سازي فردوسي ترين ويژگيهاي قافيه طبق يكي از مهم

؛ شـفيعي  5999: 1377لحسـيني ؛ ذاكرا1384قـوي ن :نكــ در اين باره، (پيش از روي 
مطلـق   خـالقي  :نكــ (در پنج نسخة معتبر » اي بنده«ضبط ) 388ـ375: 1381كدكني

و » بنـده «بـار ديگـر دو كلمـة     شـاهنامه در . تـر اسـت   دقيق) 25زيرنويس ،5/441
  ).7/178/1088ي مطلق خالق :نكـ( اند هم قافيه شده» گوينده«

برو با فرامرز و يكتاه باش . 20
  

 ن و دل او را نكوخواه باشبه جا 
 

 )938 /174(  
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نيست و فقط در دو نسـخه  ترجمة عربي بنداري  در نويس و اين بيت در سيزده دست
و چـون مفهـوم آن بـا بيـت      .)28 زيرنـويس  ،5/452مطلق  خالقي :نكـ(آمده است 

به احتمال بسيار  4،تناقض دارد ــ كه چند بيت بعد آمده ــ ديگري در همان داستان
  .بيايد* حاقي است و بايد طبق شيوة ويراستار گرامي با نشان ال

 به هنگام خواببستانبيامد به. 21
  

 ماري بديد اندر آب يكي مرده 
 

 )943 /323(  
از جملـه نسـخة    ،نـويس ديگـر   بط يك نسخه است و هشت دسـت ضفقط » بستان«

كـه  ) 22زيرنـويس  ،5/464مطلـق   خالقي :نكـ(دارند » مطبخ«اساس اين ويرايش، 
ثعـالبي   غرر اخبـار به دليل اينكه در  ،ندارد شاهنامههرچند نمونة كاربرد ديگري در 

هاي تـازي   به احتمال فراوان صورت اصلي و از واژه ،است نيز در همين بخش آمده
 :نكــ در ايـن بـاره،   (است كه در سخن فردوسي راه يافته است  شاهنامة ابومنصوري

  ).303ـ  302: 1381خالقي مطلق
 پيالن فرستادمشهمي زنده. 22

  

 دادمشزمان هميدون به بازي  
 

 )1002 /489(  
) پاسخ فور به اسكندر و اشـاره بـه يـاري رسـاندن او بـه دارا     (در اين بيت » زمان«

نويس لنـدن   است كه در عكس دست» زبان«معناي محصلي ندارد و صورت درست 
در تصحيح خالقي مطلق هم   ).الف 180برگ :نكـ(دوم نوشته شده  بدون نقطة حرف

 ،6/39مطلق  خالقي :نكـ( براي آن آمده ــ »زمان«و نه  ــ» سخن«بدل  فقط نسخه
  .است» زبان دادن«كه تأييد معنايي  )493زيرنويس

 فوررنجورببينيد ازان پس كه. 23
  

 نپردازد از بن به رزم و به سور 
 

 )1003 /516(  
 :نكــ (شـود   خوانده مـي » ديجور«دقيقاً نويس  ضبط نسخة لندن در عكس اين دست

در برخي نسخ وجه دشوارتري است و بـه  » رنجور«و اين نسبت به ) الف 180برگ
  ).12بخش سوم، ص :2009 خالقي مطلق :نكـ(اشاره دارد چردگي فور  سيه
 يك پوستيكه تو با سكندر ز. 24

  

 گر ايدون كه با او به دل دوستي 
 

)1015 /878(  



  13/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

و ) 16زيرنـويس  ،6/64مطلـق   خـالقي  :نكــ (» ز هـم پوسـتي  « ضبط يازده نسخه
نوشـت   اين وجه، افـزون بـر چنـد دسـت    . دشوارتر است كه بايد در متن آورده شود

 هماي نامـه و ) 99/45 ،نامه گرشاسبتوسي،  اسدي :نكـ( نامه گرشاسپدر  شاهنامه
  .نيز به كار رفته است) 33/771ه، نام هماي :نكـ(

 ن نه گفتار اوستبه طينوش گفت اي. 25
  

 دوستبرين درگه او را فرستاد  
 

 )1015 /905(  
بـر آن در  «صورت درستي نيست و در اينجا ضبط نسخة اساس برتر است كه » دوست«

قيدافـه، مـادر طينـوش، بـر او     ). برگردان الف نسخه 182برگ(» كه او را فرستاد، پوست
) قاصد(ن سخنان كه از خود او اي »شوي؟ مي چرا بر فرستاده خشمگين«زند كه  بانگ مي

نـويس   ده دست گاشتةن .كن كه او را فرستاده است ) پاره(در ه تو پوست كسي را ب. نيست
  ).7زيرنويس ،6/66مطلق  خالقي :نكـ(كند  ضبط نسخة لندن را تأييد ميديگر نيز 

 ور باره و شهر ديد يكي مايه   رسيدحلوانچو منزل به منزل به. 26
 

 )1039 /1643(  
اي  ضبط ساده شـده  ،همان صفحه 1649و  1645در اين بيت و نيز ابيات » حلوان«

است كه فقط در نسخة لندن آمده است و صورتهايي مانند حموان، خفـوان، حفـوان،   
» جغـوان «دهد كه وجه درست  مي نشان ،نويسهاي ديگر در دست... جعوان، حعوان و

 7 ،1زيرنويس ،6/112مطلق  خالقي :نكـ(در هفت نسخه و نيز ترجمة بنداري است 
و ) 1645 و 3/1367/1639،1641(همــين ضــبط در تصــحيح جيحــوني ). 14ـــ 

  .نيز آمده است) 1640و 81/1634،1636 :1385 ازيكز :نكـ(ازي كزويرايش 
نامبندامسر سنديان بود. 27  سواري سرافراز با راي و كام    

 

 )1039 /1653(  
اند كه  آورده» بنداه«نويس ديگر  ن است و دوازده دستضبط منفرد نسخة لند» بندام«

در چـاپ  ). 6/112/1659مطلق  خالقي :نكـ(كند  ترجمة بنداري هم آن را تأييد مي
 :نكــ (در متن آمده اسـت  » بنداه«مسكو نيز برخالف ضبط نسخة اساس، به درستي 

  ).7/97/1658 :1374فردوسي
 روشن روانش به خوابچنان ديد      زوديابشبي خفته بد بابك. 28

 

 )1051 /81(  
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مطلـق   خـالقي  :نكــ (آمـده  » روديـاب «نويس لنـدن   در هشت نسخه از جمله دست
توانـد بـه    در آن مـي » رود«كه صورت دشـوارتري اسـت و   ) 18زيرنويس ،6/140

كاربرد اين صفت براي بابـك شـايد از آن روي اسـت كـه در     . باشد» فرزند«معناي 
كه منسوب به نام نياست و چنـان  اردشير از دختر او آمده چند بيت بعد روايت زادن 

ويـرايش قريـب،    :نكــ (كه فردوسي نيز اشاره كرده، اردشير بابكان ناميده شده است 
1053/122.(  

 نكردي به تو دشمني ار بدي. 29
  

 اي تو به نابخردي كرده خوكه 
 

 )1055 /187(  
برتـر و  ) 18زيرنويس ،6/147مطلق  خالقي :نكـ(در چند نسخة ديگر » خود«ضبط 

دشمن به دشـمن آن  «است كه  كارنامة اردشير بابكانمطابق با مضمون اين جمله در 
 ، صكارنامـة اردشـير بابكـان   (» بهش رسد خويشمرد كنش  نتوان كردن كه از نادان

21.(  
 سباكيكي نامور بود نامش. 30

  

 ابا آلت و لشكر و راي پاك 
 

 )1060 /357(  
در ... گانة نسخة لنـدن اسـت و صـورتهاي نيـاك، تبـاك، يبـاك و      ضبط ي» سباك«

در دو » بنـاك «كند كه وجـه درسـت    نويسهاي ديگر و ترجمة بنداري تأييد مي دست
 ،6/159مطلــق  خــالقي :نكـــ(اســت ) ق 894( و بــرلين) ق 733( نســخة لنينگــراد

) 45 ص( نكارنامة اردشـير بابكـا  اين صورت دقيقاً با ضبط اين نام در ). 9زيرنويس
  .دارد تمطابق

 از انجمنيكي باد برخاست. 31
  

 دل جنگيان گشت زان پر شكن 
 

 )1062 /407(  
دشـوارتر اسـت و   ) ق 733(نـويس لنينگـراد    در دست» با زلزله: نبا بومه«صورت 

در نسـخة  » بـانو مهـن  «ضمن اينكـه وجـه محـرّف    . اصوالً بايد در متن آورده شود
مطلـق   خـالقي  :نكــ (نيز گواهي بر درستي آن است ) ق 849(انستيتوي خاورشناسي

  ).1زيرنويس  ،6/163
 آن خاك كاخش به پيبپيمود. 32

  

 ز لشكر هر آن كس كه شد سوي ري 
 

 )1063 /431(  



  15/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

ه به بزرگداشت اردوان پس از كشته شدن او و به خـاك سـپردنش بـر آيـين     با توج
) 21زيرنـويس  ،6/164مطلـق   خـالقي  :نكـ(در شش نسخه » نپيمود«شاهان، ضبط 

اردوان ) و حـرم (تر و منظور اين است كه كسي از سپاهيان در ري متعرّض كاخ  دقيق
شود كه  اين معني از بيتهاي بعد هم دريافته مي. نشد و حرمت سراي او را نگه داشتند

  .ماند گيرد و دو ماه در كاخ او مي اردشير دختر اردوان را به زني مي
 سرايخرّميكي باغ بد كش و. 33

  

 جوان اندر آمد بدان سبز جاي 
 

 )1081 /208(  
ــبط  ــدر«ض ــا » در ان ــخة بريتاني ـــ) (ق 891( در نس ــالقي :نك ــق  خ  ،6/207مطل
) براي يك مـتمم  دو حرف اضافه پشت سر هم(دشوارتر و كاربرد آن ) 22زيرنويس

 :نكـه، در اين بار(هاي پهلواني است  منظومه از و برخي شاهنامهاز ويژگيهاي سبكي 
امـا صـورتهايي نظيـر     ،نويسها سـاده شـده   كه در دست) 480ـ   479: 1388 آيدنلو

در  ـــ  كه باز دو حرف اضـافه در پـي هـم آمـده     ــ » در در«و » بودش در اندر«
  .كند اصالت و درستي آن را تأييد مي ،شماري از نسخ

 بدو گفت من دختر مهترم. 34
  

 و گندآورمخوبازيرا چنين  
 

 )1082/ 235(  
نـويس ديگـر نيـز     در پنج دست» گشن«و صورت » گش/ كش«ضبط چهار نسخه 

پيداسـت كـه   ). 14يرنويسز ،6/209مطلق  خالقي :نكـ(محتمالً تغيير يافتة آن است 
در ضـبط دشـوارترِ    شـاهنامه گرداني كاتبان يا خواننـدگان   ف و ساده، تصر»خوب«
  .است» گش/ كش«

 چو كردي نگاه اندر آن بي هنر. 35
  

 تر ميان جنگ را بيش نبستي 
 

 )1085 /315(  
، ضـبط فعـل بـا    )خلعت بخشيدن پادشاه به جنگاوران هنرمند(ه به بيت پيش با توج

هنـر بـا    آموزان سست و بـي  تر و منظور اين است كه جنگ دقيق) ببستي(وجه مثبت 
نـويس   در عكـس دسـت  . كوشيدند آموزي مي ديدن آن ارج و بخشش، بيشتر در رزم

  .دو حرف آغازين كلمه بدون نقطه است) الف 195 برگ(لندن 
 اي ساختهزماني يكي باره. 36

  

 سر برافراختهفرهختگي ز 
 

 )1092 /556(  
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نـويس   اسـت و سـه دسـت   ) ق 796 قـاهره (فقط ضـبط يـك نسـخه    » فرهختگي«
كه وجـه دشـوارتري   ) 18و زيرنويس 6/231مطلق  خالقي :نكـ(دارند » فرهنجگي«

بخش سـوم،   :2009 مطلق خالقي :نكـح اين صورت و شواهد آن، براي توضي(است 
   ).71 ص
 ز بخشش منه دل بر اندوه نيز. 37

  

 تا توان اي پسر ارج چيزبدان 
 

 )1093 /584(  
مـدار اي پسـر تـا تـوان ارج     / مـدان «با در نظر داشتن مفهوم مصراع نخست، ضبط 

 :نكــ (نـگ بـا آن اسـت    درست و هماه شاهنامهها و چاپهاي ديگر  در نسخه» چيز
 :1385 ازي؛ كز3/1438/578؛ جيحوني3ـ2يرنويسو ز 6/233/577مطلق خالقي
149/3262.(  
 پرست نباشي خردمند و يزدان   نشستحشمتهوا چون كه بر تخت. 38

 

 )1094 /609(  
بنـه خشـم و كـين    (اسـت  » خشم«سخن از  ،از آنجايي كه در مصراع دوم بيت پيش

  .نمايد ها برتر مي در بيشتر نسخه» خشمت«بيت هم ضبط  در اين) چون شوي پادشا
 گنجبازويِنگر تا نسازي ز. 39

  

 كه بر تو سرآيد سراي سپنج 
 

 )1105 /65(  
: نـاروي «ايـن واژه مصـحف   . ل معنـاي روشـني نـدارد   مصراع او» بازويِ«با ضبط 
» يتـارو «نويسي ديگـر بـه    است كه در دست) ق 841(در نسخة بريتانيا » نادرست

  ).10زيرنويس ،6/259مطلق خالقي :نكـ(تصحيف شده است 
 كيي گشت خورشيدوش مهي وش   چو شاپور را سال شد بيست و شش. 40

 

   )1118 /37(  
تكراري زايد و حشـوگونه  » مهي وش«قافيه  در محل» خورشيدوش«با بودنِ صفت 

ـ  خـالقي  :نكــ (نـويس   در چند دست» مني فش«بر همين اساس ضبط . است ق مطل
/ 1103(ويراستة قريب  شاهنامةدر » مني فش«. تر است دقيق) 5زيرنويس ،6/294
  .نيز نمونة كاربرد دارد) 8

 و فرّخ كالهزنّار و زردشتبه   بگويش كه گفت او به خورشيد و ماه. 41
 

)1119 /74(  



  17/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

 ،6/296مطلـق   خالقي :نكـ، زنّارِ زردشت(دليلي براي فرو نهادن ضبط سيزده نسخه 
  .نويس اساس نيست و انتخاب وجه واحد دست) 16يسزيرنو

 ز مشك سياهتاجي بران ماه    چو سروي بدي بر سرش گرد ماه. 42
 

)1123 /199(  
رهنگها بـه معنـي مـوي    فدر » كرس«. و دشوارتر است» كرسي«ضبط نسخة اساس 

ذيل  :1377؛ دهخدا 1618 ، ص3 ، جبرهان :نكـ(كامالً مناسب بيت است  ،وپيچيده 
  ).»كرس«

 جز ترا ناسزاستكني پرستش    به دادار گفت اي جهاندار راست. 43
 

 )1127 /320(  
در » كني»يا » كنم«ضبط  ــ كه مخاطب يزدان است ــ به لحاظ ساخت نحوي بيت

  ).10و زيرنويس 6/315/322مطلق  خالقي :نكـ(تر است  نسخ ديگر دقيق
 ازان مرز بشنيد آواز كوس. 44

  

 و بانگ خروسعوي پاسبانان چ 
 

 )1128 /365(  
نـد و  ا خاطر سرگرم شادخواري و تاراج پروا و آسوده ه به اينكه سپاه قيصر بيبا توج

برند، ضبط بيش از دوازده نسخه براي اين بيـت   در آرايش و آمادگي نبرد به سر نمي
 خـالقي (عو پاسبانان و بانـگ جـرس   / از آن مرز نشنيد آواز كس: شود پيشنهاد مي

  ).به آن و زيرنويسهاي مربوط 6/319/367مطلق 
 چو زنّار قسيس شد سوخته. 45

  

 برافروخته  چليپا و مطران 
 

)1132 /471(  
در مصـراع دوم،  » برافروختـه «در مصـراع نخسـت و فعـل    » زنّارِ قسيس«به قرينة 
 ،6/327مطلــق  خــالقي :نكـــ(نــويس  در چنــد دســت» چليپــاي مطــران«صــورت 
   .شود پيشنهاد مي) 20زيرنويس

 كه دين مسيحا ندارد درست. 46
  

 و زند است و اُستكيش زردشت همش 
 

 )1134/534(  
) 35 زيرنـويس  ،6/331مطلـق   خالقي :نكـ(در نه نسخه » همي گبركي ورزد«ضبط 

 )گاناز سوي گويند(آميز بودن سخن  همچنين به دليل نكوهش. دشوارتر و برتر است
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اي اسـت كـه بـراي طعـن و      واژه» گبـر «زيرا مناسبِ مقام است » گبركي ورزد« نيز
  ).240ـ239: 2001شكي  :نكـ(شد  تعريض بر زرتشتيان به كار برده مي

 بدان تن سراسيمه گردد روان. 47
  

 بي پهلوانشاه سپه چون زيد  
 

 )1137 /633(  
از پنج نسخه » شاد«ي ندارد و از اين روي اي مشخصمصراع دوم معن» شاه«با ضبط 

  .شود پيشنهاد مي) 20زيرنويس ،6/339مطلق  خالقي :نكـ(
 هنگام جويي هميبازِتو گر. 48

  

 دل از نيكويها بشويي همي 
 

 )1148 /105(  
آمدن آن بدون نقطة حـرف  . ر استو دشوارت» باي«، )ق 733(ضبط نسخة لنينگراد 

در سه نسخة ديگـر  » پاي«و به صورت ) ق 731(نويس توپقاپوسراي  ل در دستاو
در » باي«. كند آن را استوار مياصالت هم  )38زيرنويس ،6/368مطلق  لقيخا :نكـ(

بخـش   :2009 لـق طخـالقي م  :نكـبراي توضيح، (است » حاجت«اين بيت به معناي 
  ).108 سوم، ص

 از اين چاشني هست نزديك من. 49
  

 منتاريك كزان تيره شد راي 
 

 )1163 /563(  
بسيار نامحتمـل اسـت كـه خويشـتن را      ،گويد خود سخن ميچون بهرام گور دربارة 

مطلـق   خـالقي  :نكــ (هاي ديگر  در نسخه» باريك«لذا ضبط  ،راي بخواند» تاريك«
  . برتر است) 31زيرنويس ،6/402

 همه كارها را سر اندر نشيب. 50
  

 قتيبحسين مگر دست گيرد 
 

 )1167 /692(  
ـ «نـويس   در سه دسـت  اين نام  ـ  خـالقي  :نكــ (آمـده اسـت   » يحي  ،6/415ق مطل
 نظامي عروضـي،  :نكـ(كند  نيز آن را تأييد مي چهار مقالهو ضبط متن ) 18زيرنويس
احتمـاالً   شـاهنامه هـم در سـاير نسـخ    » حبيب«و » به چيزي«). 77ص ،چهارمقاله

نـويس، وجـه    ند دستچدر » حسين«توان گفت كه شايد  بعاً ميطمحرّف آن است و 
را بـه  » حسـين «اي  خواننـده / كاتـب  به سخن ديگر هـيچ . است» ييح«ساده شدة 

نـام ايـن حـامي    . پـذير اسـت   آن كـامالً امكـان   ا برعكسِ، امكند تبديل نمي» يحي«
؛ 8/486/884مطلـق   خالقي :نكـ( است آمده شاهنامهفردوسي يك بار نيز در پايان 



  19/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

تصـحيح  » يحي«بايد به همين قياس به كه در آنجا نيز ) 848/ 1680ويرايش قريب،
  .شود
 دركشيدغمي گشت و پيراهنش. 51

  

 بركشيديكي آبكش را به بر  
 

 )1173 /149(  
 ،6/427مطلـق   خـالقي  :نكــ (نويسـها   غلـب دسـت  اشود بر پاية ضـبط   پيشنهاد مي
زيرا لنبك پيراهن خويش را  ،هاي دو مصراع تغيير يابد جاي قافيه) 32ـ31زيرنويس
مناسب اسـت و  ) ز باال درآوردنا(كشيدن » بر«براي اين كار تعبير  وآورد  بيرون مي

    ).كشد در مي(= پوشاند  آن را بر پيكر ديگري مي
 چه گويي كه پيغمبرت چند زيست. 52

  

 گريستزشتي چه بايست چندي به  
 

 )1177 /246(  
و چـون  ) 8زيرنـويس  ،6/436مطلـق   خالقي :نكـ(است » بيشي«ضبط يازده نسخه 
  .نمايد وجه درست مي مرد جهود است، همين» آزِ« سخن از نكوهشِ

 همين مه كه با ميوه و بوي بود. 53
  

 بودكبروي ورا پهلوي نام 
 

 )1178 /289(  
ويرايش مورد  309و  308، 294اين نام در عكس نسخة لندن در اين بيت و بيتهاي 

الف  209 برگ :نكـ(شود  خوانده مي) با دو نقطة حرف دوم(» كيروي«بررسي، دقيقاً 
 ،6/440مطلـق   خـالقي  :نكـ(كند  مي نويس ديگر نيز آن را تأييد ستو چهار د) و ب

در ساير نسخ ترجيحي بر اين وجه نـدارد و قرينـة   » كبروي«صورت ). 13زيرنويس
نويس اسـاس   از اين روي اصوالً بايد ضبط دست ؛دهد ت نمياي نيز آن را قو بيروني

  .در متن آورده شود) كيروي(
 شگفتي خروشي به گوش آمدم. 54

  

 جاي خروش آمدم بيم كزان  
 

 )1185 /524(  
مطلق  خالقي :نكـ(اند  آورده» سهم«نويس  ضبط دو نسخه است و سيزده دست» بيم«
  .كه دشوارتر است) 7زيرنويس ،6/458

 بر او بر ازان گونه شد مبتال. 55
  

 بالگنج كه گفتي دلش گشت  
 

 )1195 /843(  
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است كه بالي عشـق در  ) كنجي(اي  گوشه »دل«زيرا  5است» كُنج«قرائت پيشنهادي 
از نظر ساختار مشابه تركيباتي چـون كـنج غـم، كـنج     » كنجِ دل«. گيرد آن جاي مي

  .در ادب فارسي است... عافيت، كنج فراغ، كنج قناعت و
 پي افگن يكي گنج زين خواسته. 56

  

 سيوم سال را گردد آراسته 
 

 )1202 /1042(  
مربوط به دارايي فراوان فرشيدورد و نامة بهرام هـور   بيتهاي قبل و بعد در اين بخش

ه به اين نكته، مصراع نخست با ضـبط مـذكور   با توج. در اين باره است به بهرام گور
» همـي نسـخت گـنج آراسـته    «رابطة روشن و دقيقي با مصراع دوم ندارد و صورت 

سـتة  گويـد خوا  بهـرامِ هـور مـي   ). 6/507/1222مطلـق   خالقي :نكـ(تر است  دقيق
اي از آن سه سال زمان خواهـد   سياهه/ ة گزارشياي است كه تهي فرشيدورد به اندازه

  .برد
 به تدبير نخچير كشميهن است. 57

  

 اهريمن استاز دستكه دستورش  
 

 )1217 /1514(  
 )ب چـاپ عكسـي   216 بـرگ  :نكــ (در نسـخة اسـاس   » ازگهل/ ازكهل«صورت 

كه نـام ديـو سسـتي و تنبلـي در     است » اژگهن«محتمالً وجهي از  و دشوارتر و برتر
رواقي و جيحوني ضبط درست كلمه ). 855: 1385 ازيكز :نكـ(ات پهلوي است ادبي

 :1379 ؛ فردوسـي 34: 1355 رواقـي  :نكــ (انـد   دانسـته » اژگهـن «را در اين بيـت  
سـخه  به استناد شش ن) 6/530/1521(مطلق  و در تصحيح خالقي) 3/1613/1516
در هر حال ضبط درست هر كدام . انتخاب شده است» صورتي از انگره مينو: انگرم«

در » از دسـت «باشـد،   كـه  )انگـرم / اژگهـن / اژگهل / ازگهل/ ازكهل( از اين وجوه
گمـان گفتـة    بسيار ساده شده و تغيير يافته است و بـي  صورتمورد بررسي  ويرايشِ

  .اصلي فردوسي نيست
 ي شاه هندبدو گفت بهرام كا. 58

  

 ناپسندفرستادگان را مكن  
 

 )1233 /2031(  
ند  «نـويس   ضبط واحد نسخة لندن است و در برابر، دوازده دست» ناپسند« نـام سـ «

زاده اسـت و در   در اينجا به معني حـرام » سند«. دارند كه وجه دشوارتر و برتر است
 نامــه گرشاسـپ و ) 376بخـش چهــارم، ص  :2009 خـالقي مطلــق  :نكـــ( شـاهنامه 



  21/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

ـ  فرستاده ،در مصراع دوم. شواهد كاربرد دارد) 196/2؛ 115/82( ه خـود  ــ كه البت
قاصد را با انتساب به بهـرام گـور و خوانـدنِ    : گويد به شنگل مي ــ بهرام گور است
  .است» سند«د معناي مصراع با ضبط ؤينيز م 6بيت بعد. نامي زاده مي برادر شاه حرام

 ايگاهشود شاه و لشكر بدان ج. 59
  

 كه بي ره نمايد بران بيشه راه 
 

  )1240 /2250(  
لي نـدارد    ضـبط  . با در نظر داشتن بيتهاي پيش، مصراع دوم معناي درسـت و محصـ

  .تر است دقيق) 35 زيرنويس ،6/587مطلق  خالقي(» اي را نماند بران بيشه راه پي«
 شده ژاله بر گل چو مل در قدح. 60

  

 زحهمي تافت از ابر قوس و ق 
 

 )1258 /33(  
ترجمه كـرده و از همـين روي ضـبط    » و رفعت اقداحها الشقايقُ«بنداري مصراع را 

» قـدح  ،شده اللـه در چنـگ گلـبن   «درست است كه ) ق 752( نويس كراچي دست
  ).21ـ16: 1385 خطيبي :نكـبراي تفصيل، ) (1و زيرنويس 7/18/33مطلق  خالقي(

 پرستدينگه كه زين لشكر هر آن. 61
  

 بنالد برِ ما يكي زيردست 
 

 )1263 /10(  
صورت . نيست» لشكر«ضبط دو نسخه است و صفت مناسبي نيز براي » پرست دين«
) 11 زيرنويس ،7/32مطلق  خالقي :نكـ(نويس  در نه دست» فرمانبردار: در پرست«

  .هم دشوارتر است و هم به لحاظ معنايي درست
 چو راه فريدون شود نادرست. 62

  

 و هم زند و استز مسيحي عزي 
 

 )1281 /311(  
 يـاحقّي  :نكــ دربـارة او،  (است  توراتنام يكي از پيامبران مذكور در » عزيز«چون 
بـراي آن  » مسيحي«صفت  .)801ـ   783: 1387 پرست يزدان ؛586ـ   585: 1386

 ،7/77مطلـق   خـالقي  :نكــ (در نسـخ ديگـر   » عزيز و مسيحا«دقيق نيست و ضبط 
به كار رفتـه و در   شاهنامهاين نام يك بار ديگر هم در . درست است )13 زيرنويس

 :نكــ ( سـت را آورده ا» عزيـز و مسـيح  «آنجا ويراستار ارجمند به درستي صـورت  
  ).740/ 1309ويرايش قريب، 

 يك بهر شاهيك بود يا چار سه. 63
  

 آورد راهديگر قباد آمد و  
 

 )1287 /68(  
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، ضـبط  »بر آن بد كـه كمتـر كنـد   يك  ز ده«آمده است ه به اينكه در بيت بعد با توج
ا ملـك قبـاد    «ترجمة بنـداري  . است» ديگر«برتر از  هدر سيزده نسخ» يك ده« فلمـ

  .كند آن را تأييد مي هم )38 زيرنويس ،7/93مطلق  خالقي :نكـ(» العشراقتَصر علي 
 اگر چرخ را كوش صدري بدي. 64

  

 )؟( همانا كه صدريش كسري بدي 
 

 )1309 /760(  
ها و چاپهاي مختلف ضبطهاي گوناگون و غالبـاً   اين بيت از ابياتي است كه در نسخه

 صورت درست و مقبول در تصحيح خالقي مطلـق . معنايي دارد آشفته، نادرست و بي
  :متن جيحوني است ــ و با يك تفاوت ــ

 اگر چرخ را تاج و مدري بدي
  

 همانا كه مدريش كسري بدي 
 

  )7/148/773القيخ( 
/ مدار(كرد، الگوي  بود و شهرياري مي) مدري(اگر روزگار داراي تاج و تخت : يعني
بخـش   :2009 خالقي مطلق :نكـ(او در پادشاهي و تاجداري انوشيروان بود ) مدري

  ). 284 سوم، ص
 خويشانجام بپيمايد آغاز و    زمين گر گشاده كند راز خويش. 65

 

 )1310 /797(  
قافيه است و پذيرفتني نيست كه شـاعري ماننـد فردوسـي بيـت      ضبط بيت بي با اين

بپيمايـد انـدازة كـاز    «ضـبط مصـراع دوم در چنـد نسـخه     . بدون قافيه سروده باشد
كه دشوارتر است و ) 16و زيرنويس 7/151/811مطلق  خالقي :نكـ(است » خويش

بخـش سـوم،    :2009 خالقي مطلـق  :نكـ(نيز آمده  الصدور ةراحبه همين صورت در 
انجـام و آغـاز   «در صورت برگزيدة ويراستار گرامي هـم وجـه درسـت     ).284ص

ديده ) ق 741( و قاهره) ق 731( نويس توپقاپوسراي است كه در دو دست» خويش
  .شود مي
 زنهر آن كس كه باشد ورا راي. 66

  

 اندر دل انجمنباشد سبك  
 

 )1327 /1325(  
از » نايد«درست نيست و بايد » باشد«صورت پس،  با در نظر داشتن بيتهاي پيش و

  .به متن برده شود) 1 زيرنويس ،7/201مطلق  خالقي :نكـ(شش نسخه 
  



  23/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

 آرزويدل مردم بي خرد. 67
  

 برين گونه آويزد اي نيك خوي 
 

 )1330 /1409(  
مطلـق   خـالقي  :نكــ (اسـت  » بĤرزوي«نويس ديگر  ضبط نسخة اساس و چند دست

  .تر است و همين دقيق )2 زيرنويس ،7/208
 همه چهرة اژدها داشتند. 68

  

 بگذاشتندابر همه نيزه بر  
 

 )1342 /1798(  
دارند كه » كوه«نويس  است و در مقابل، ده دست) ق 891( ضبط نسخة بريتانيا» ابر«

 ،7/240مطلـق   خـالقي  :نكــ (كنـد   آن را اسـتوار مـي  ) من الجِبـال (ترجمة بنداري 
تـوان ضـبط ده    نمي است كه شاهنامهمسلّمات اصول تصحيح اين از ). 19 زيرنويس

را ناديده گرفـت و صـورت موجـود در يـك     ) بنداري(نسخه و يك منبع فرعي مهم 
  .به متن برد ــ فاقــ بر آن ضبط مورد ات نسخه را بدون هيچ وجه ترجيحي

 هنر جويد و هيچ پيچد سنان. 69
  

 نمايد سنان؟به كردار پيكر  
 

)1348 /1962(  
براي تـوجيهي از  (در اينجا معناي روشني ندارد ) ضبط نسخة لندن(» به كردار پيكر«

و مشبه بهي است كه در اين سـاخت در جـاي   ) 538: 1386 ازيكز :نكـاين ضبط، 
از سـاير  » بـه گـردان لشـكر   «بـر همـين اسـاس    . به كار نرفته اسـت  شاهنامهديگر 
  .شود نويسها پيشنهاد مي دست

 اي چندين مگويز جمهور وز م. 70
  

 تخت را رزم جويآمني اگر 
 

 )1380 /2984(  
 زيرنـويس  ،7/332مطلـق   خـالقي  :نكـ(ضبط نسخة لندن و چند دست نويس ديگر 

را » با منـي «ظاهراً ويراستار محترم . است كه بايد در متن آورده شود» با مني«) 25
» بـا منـي  « )الف 244برگ( اما در عكس آن ست،خوانده ا» آمني«در نسخة اساس 

  .است ــ ه بدون نقطة حرف نخستــ البت
 چنين نامه بر ديگر اندازه كرد   تازه كردروشن روانچو مأمون. 71

 

)1395 /3452(  
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ضـبط دقيـق، درسـت و در عـين حـال      . مصراع نخست به اين صورت سست است
) 29 زيرنويس ،7/371مطلق  خالقي :نكـ(در هشت نسخه » روِشنِ جهان«تر ردشوا

  .ستا
 به زمانچو بگذشت زان روز بد. 72

  

 *)؟(نديدند زنده يكي بدگمان  
 

 )1457 /905(  
مطلق  خالقي :نكـ(است » نه زمان«در ده نسخه  ،ضبط مورد ابهام در مصراع نخست

و با اين وجه كه در چند چاپ و ويرايش ديگر هـم برگزيـده   ) 9 زيرنويس ،7/541
 .هام دارد و نه نشانة الحاقي بودنبيت نه نيازي به عالمت اب ،شده است

نامافرازدزي داشت پرموده. 73
  

 كزان دز بدي ايمن و شادكام 
 

  )1461 /1025(  
نـويس كـه ظـاهراً     در شـش دسـت  » آوازه«ضبط واحد نسخة لندن است و » افراز«

كند  در پنج نسخه نيز آن را تأييد مي» آواره«اي سغدي است و صورت مصحف  واژه
 :نكــ براي آگاهي بيشـتر،  (تر است  اصيل) 18 زيرنويس ،7/551مطلق  لقيخا :نكـ(

 ).33ـ30: 1380؛ زرشناس403ـ  402بخش سوم، ص :2009 خالقي مطلق
از هر شماركاغذسيه شد بسي. 74

  

 نبشته نشد هم به فرجام كار 
 

 )1469 /1267(  
در » ياركـار «و صـورتهاي  ) الـف  260بـرگ (اسـت  » يازكـار «ضبط نسـخة لنـدن   

 در توپقاپوسـراي » يادگـار «و ) 896: ب1379 فردوسـي  :نكــ (نويس سعدلو  دست

كنـد و   اصالت آن را تأييد مـي ) 25 زيرنويس ،7/571مطلق  خالقي :نكـ) (ق 903(
و يادگـار  / رتي اماليي از ايادگارصو» يازگار«. را در متن آورد »يازگار«بايد وجه 
؛ 285ــ  280: 1386 آيـدنلو  :نكــ ه، در ايـن بـار  ( اسـت » ، سياههنوشته«به معناي 
 ).290: 1386 ؛ صادقي289ـ 286: 1386 خطيبي

 اندرونزيريكي كوه داري به. 75
  

 كه گر بنگري برتر از بيستون 
 

 )1498 /243(  
عـاي  ة آن خسـرو پرويـز اسـت و چـون بـه اد     بهرام چوبين و گوينـد مخاطب بيت 

توانـد   نمـي » كـوه «دارد،  شهرياري بهرام و دشواريهاي اين خواسـت بـزرگ اشـاره   



  25/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

از ده نسـخه  » به پيش«ضبط » به زير«باشد و در نتيجه به جاي » اسب«استعاره از 
  .شود پيشنهاد مي) 16زيرنويس  ،8/19مطلق  خالقي :نكـ(

 از آن پس بيايي كه شاهي مراست. 76
  

 ماهي مراستبرجز خورشيد تا  
 

)1500 /292(  
اي نيست كه ماية نازش باشـد لـذا ضـبط     دهقلمرو گستر» ماهيبرج ز خورشيد تا «
بـا ايـن   . نمايد برتر مي) 8 زيرنويس ،8/23مطلق  خالقي :نكـ(در نه نسخه » پشت«

اي كه به پندار پيشينيان گاوِ زمين بر  ماهي(يعني حضيض زمين » پشت ماهي«وجه، 
يعني از اوج آسمان تـا فـرود   » ز خورشيد تا پشت ماهي«و ) روي آن ايستاده است

  .مين كه گسترة پهناوري استز
 كه خر شد كه خواهد ز گاوان سروي. 77

  

 گم كرد گوش و برويباره  يكبه 
 

 )1505 /465(  
گلـة  «بـه معنـي   » گوبـاره «و » گاباره«صورت ساده شدة ضبط دشوارترِ » باره يك«

) 37 زيرنـويس  ،8/35مطلق  خالقي :نكـ( شاهنامهنويسهاي  دستاز در برخي » گاو
  .است
 بخندد بر اين بر خردمند مرد .78

  

 مگرد اين فنتو گر بخردي گرد  
 

 )1538 /1473(  
 :نكــ (اند  آورده» يزدان«نويس  ضبط يگانة نسخة لندن است و يازده دست» اين فن«

انتقـاد از پسـر يـزدان ناميـدنِ     (كه با بيت پـيش  ) 8 زيرنويس ،8/114مطلق  خالقي
تر است و منظور ايـن اسـت كـه     خوانو سياق سخن فردوسي هم)  )ع(حضرت مسيح

  .كند بحث نمي) و مسائلي مانند انتساب فرزند به او(خردمند دربارة خداوند 
 اندببينم كه رومي سواران كي. 79

  

 اند گر بر چيسپاهي به جايند  
 

 )1544 /1671(  
مطلـق   خـالقي  :نكــ (اسـت   هدر سه نسخ» سپاسي سپاهند«ضبط دشوارتر و اصلي 

. نويسهاي ديگر تغيير يافته و سـاده شـده اسـت    دست كه در) 25 ويسزيرن ،8/129
»به معني لشكرياني كه براي ياري رساندن و منّت نهادن بر كسـي يـا   » سپاسي سپاه

روند، چند بـار   جبران نيكي او و به هر حال بدون هدف شخصي يا ميهني به نبرد مي
  .نسخ دچار تحريف شده استبه كار رفته و در همة موارد در  شاهنامهديگر هم در 
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 پراگنده گشتند و مستان شدند. 80
  

 شدنددستان وزان جاي هركس به 
 

 )1565 /2346(  
و در تصـحيح خـالقي   ) ب چاپ عكسـي  277برگ(است » ايوان«ضبط نسخة لندن 
 ،8/181مطلـق   خـالقي  :نكــ (بـراي آن داده نشـده   » دسـتان «بدل  مطلق هم نسخه

ــويس  ــرايش پي). 9زيرن ــودي   در وي ــاري بهب ــا همك ــب ب ــود قري ــين خ ـــ(ش  :نك
و تصحيح جيحـوني  ) 9/149/2352( ، چاپ مسكو)5/101/2351 :1373فردوسي

بـر پايـة   » دستان«آمده است و معلوم نيست گزينش » ايوان«نيز ) 4/2070/2367(
  .است بوده اي چه نسخه يا قرينه

 گاو و راي جوان سترگسرو    به فالش بد آمد هم آن چنگ گرگ. 81
 

 )1602 /3494(  
 خـالقي  :نكـ(است » شغ«) ق 903( و توپقاپوسراي) ق 844(ضبط دو نسخة پاريس

و » شـغ و گـاو  «كه هم دشوارتر است و هم صورتهاي ) 6 زيرنويس ،8/271مطلق 
  .كند نويسها آن را تأييد مي در ديگر دست» شخ گاو«

 چو از لشكران هر دو تنها شدند. 82
  

 ندباال شدسرو به زير يكي  
 

)1660 /231(  
نويس لندن است در آوردگاه خشـك رسـتم و سـعد     كه فقط ضبط دست» سرو باال«

مطلـق   خالقي :نكـ(در يازده نسخه » تند باال«وقّاص وجهي ندارد و صورت درست 
  .است) 12 زيرنويس ،8/430

 خردادماهتيرانشبانگاه. 83
  

 سوي آسيا رفت نزديك شاه 
 

)1673 /628(  
در (كه تنها مأخذ اشاره به روز كشته شدن يزدگرد سوم ساسـاني اسـت   در اين بيت 

بـه  (» انيـران «يا » نيران«، ضبط درست )43ـ38: 1357 ابيماهيار نو :نكـاين باره، 
تصحيفي » تيران«و ) ايران پيش از اسالمام هر ماه در گاهشماري  روز سي نام معناي

ب  295بـرگ (خسـت اسـت   نويس لندن بدون نقطة حرف ن ضبط دست. از آن است
خـالقي مطلـق بـر اسـاس سـه نسـخه       . خوانـد » نيران«و آن را بايد ) برگردان نسخه

  ).2 و زيرنويس 653/ 8/466مطلق  خالقي :نكـ( سترا به متن برده ا» انيران«
  



  27/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

  ظهاقرائتها و تلف. دو
اي از  د نخســت پــارهويــرايش مــورد بررســي نيــز همچــون مجلــدر ايــن جلــد از 

ل و بحـث اسـت كـه در ايـن     نيازمند تأمقرائتهاي ويراستار محترم  گذاريها و حركت
  .شود ترين آنها اشاره مي بخش به مهم

 آفرينندة داد و پاكبداد. 1
  

 مرا پاك جام و پرستنده داد 
 

  )858 /47(  
  .در پايان بيت آمده است» داد«چون فعل . از سر دادگري ، يعنيبه داد: پيشنهاد

 تراستهمه پادشاهي سراسر. 2
  

 راست  راهچو با ما كني در سخن  
 

 )864 /65(  
  .در سخن راه، راست: ... پيشنهاد

 چو بازارگاني بدين دز شوم. 3
  

 پهلومنگويي كه شير جهان  
 

 )865 /96(  
  .جهان پهلَوم: پيشنهاد

 زنآذر تيغبشد پيشِ نوش. 4
  

 همي جست پرخاش زان انجمن 
 

 )870 /127(  
آذر در نبـرد جسـتن    زيرا بنابر بيتهاي قبل و بعد نـوش . آذر يش، نوشبشد پ: پيشنهاد

  .شود نه اينكه كسي نزد او برود پيشگام مي
 ستي اندر جهانگرفتهي كرانه. 5

  

 كه داري همي خويشتن را نهان 
 

   )887 /272(  
هنگامي است كه  ــ به تعبير دكتر شفيعي كدكني ــ خراساني» يِ«با  eynâkarتلفّظ 

كرانه «لمه به كلمة ديگري اضافه شود و چون در اينجا تركيب اضافي نيست يا بايد ك
ــه ــا » ســتي گرفت ــد ي ــي«خوان ــثالً در تصــحيح خــالقي مطلــق  » كران ــان كــه م چن

  .آمده است) 5/314/267(
 گريزان به باال چرا برشدي. 6

  

 بشنَديچو آواز شير ژيان  
 

)916 /1148(  
شود قافيـة ديگـر هـم     پيشنهاد مي) بر شُدي(خست مصراع ن قافيةبراي هماهنگي با 

  .دانسته شود» بشنودي«خوانده و مخفّف » بشنُدي«
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 رستم همي پاره كردبر  و  جامه. 7
  

 سرش پر ز خاك و دلش پر ز درد 
 

 )927 /1517(  
و نيز ديگر متون منظـوم پهلـواني    شاهنامهدر آيينهاي سوگ ... . بر او جامه: پيشنهاد

: با قرائت پيشنهادي مصراع به اين معني اسـت . شود ديده نمي» اره كردنپ) سينه(بر «
  .هايش را پاره كرد رستم به خاطر او، جامه

 پشوتن همي رفت گريان به راه. 8
  

  تابوت و اسپ سياهپسِ پشت 
 

 )929 /1560(  
 شاهنامهمل تابوت در ح ديگرِهاي  در نمونه. پسِ پشت، تابوت و اسپ سياه: پيشنهاد

:  998ـ2/196/997مطلق  خالقي :نكـ(كند  ي از نامداران پيش تابوت حركت مييك
ندر مقابـل تـابوت   كاسـ : 5/560/396مطلـق   رستم در برابر تابوت سهراب؛ خالقي

به همين قياس در اينجا نيز پشوتن در برابر تابوت اسفنديار اسـت و تـابوت و   ). دارا
  .اسب، پسِ پشت وي

 دشيرار دست يازسرانجام بر. 9
  

 رـيـدار دلـامـد نـار شـرفتـگ 
 

 )949 /119(  
شـود   تركيب روشني در ساخت اين مصراع نيست و پيشنهاد مي» دست ياز اردشير« 

نام كسي است » يازاردشير«با اين خوانش . بخوانيم» بر دست  يازاردشير«كه آن را 
ـ  (آورد  مـي  گيرد و در بيت بعد نزد بهمن كه فرامرز را مي  ازيكـز  :نكــ اره، در ايـن ب

1384 :847.(  
 ببخشيد چيزي كه بد  بر سپاه. 10

  

 و ز تيغ و كالهرمح ز اسپ و ز  
 

)966 /33(  
  .)مضموم »ر«با ( رمح: قرائت درست

 پنج بودبرشدو دندان پيل و.  11
  

 كه آن را به برداشتن رنج بود 
 

 )1036 /1544(  
ارش، واحـد  (بـه رش  «ئـت درسـت   قرا. مصراع معناي روشني ندارد» برش پنج«با 

نيز آمده است  شاهنامهات و ويرايشهاي حيحاست كه در ديگر تص» پنج) گيري اندازه
 :1385 ؛ كــزّازي/3/1363/1538؛ جيحــوني6/105/1547مطلــق  خــالقي :نكـــ(

767/1533.(  



  29/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

 دگر سلّة زعفران بد هزار. 12
  

 شمار بيجامة ز ديبا و هر  
 

 )1040 /1668(  
  .شمار اي، بي جامه هر: پيشنهاد

 به سالي ز دينار من صدهزار. 13
  

 خيشكارببخشيد بر مردم  
 

 )1043 /1769(  
، 2، جبرهـان  :نكــ (اسـت   )به اصـطالح معدولـه   با واوِ(» خويشكار«امالي درست 

  ).2و زيرنويس 799ص
 به اسكندري كودك و مرد و زن. 14

  

 انجمنبرشدند به تابوت او  
 

 )1045 /1838(  
حرف اضافة دوم متمم تابوت است نـه پيشـوند   » بر«. به تابوت او بر، شدند: دپيشنها
  .فعل
 منم پور شاپور كو پور تست. 15

  

  درستمهرك نژاد ز فرزند 
 

 )1083 /271(  
  .درست ز فرزند مهرك، نژاد: پيشنهاد

 بوداورمزدانترا روزگار. 16
  

 يزدان بودكه خشنودي پاك 
 

)1089 /439(  
  .اورمزد، آن بود: پيشنهاد

 توعهد فرزندبپيچد سر از. 17
  

 هم آن كس كه باشد ز پيوند تو 
 

 ) 1095 /629(  
  .سر از عهد،  فرزند تو: پيشنهاد

 ها ساختندسراپرده و خيمه. 18
  

 بپرداختندنخچيرِ دشتي ز 
 

  )1199 /951(  
  .ز نخچير، دشتي: پيشنهاد

 پيرِ بسيار نامخرد دارد اي. 19
  

 اند خرد پادشا را به كامرس 
 

)1224 /1753(  
  .خرد دارد اي پير،  بسيار نام: پيشنهاد

 سپردند بسته بدو شاه را. 20
  

 رايِ بدخواه رابدان گونه بد  
 

)1275 /126(  
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  .راي، بدخواه را: پيشنهاد
 وگر كژّي آرد به داد اندرون. 21

  

 آبِ خونكبستش بود خوردن و  
 

 )1286 /28(  
  .آب، خون: پيشنهاد

 بودارجمندانهمان در جهان. 22
  

 كه با او لب شاه خندان بود 
 

 )1334 /1527(  
  .ارجمند، آن بود: پيشنهاد

 گرازنده بهرام و تازنده گور. 23
  

 دشت تفسيده هورز گرماي آن  
 

 )1474 /1418(  
  .ز گرماي آن دشت، تفسيده هور: پيشنهاد

 اندرونخُمچو شمع جهان شد به. 24
  

 گون بيفشاند زلف شب تيره 
 

 )1495 /130(  
اسـتعاره  (كاربرد تصـويري  » خُم« شاهنامهبه دليل اينكه در . به خَم اندرون: پيشنهاد

مطلـق   خـالقي (» خَمِ چرخ گـردان «در تركيباتي مانند » خَم«ندارد ولي ) يا مشبه به
  .دربارة آسمان به كار رفته است) 1/185/321

 يزدان بد اويتو گويي كه فرزند. 25
  

 خندان بد اويبرگشته بران دار  
 

 )1538 /1472(  
  ... .بر آن دار بر، گشته: پيشنهاد

 ماه بهرام روزنگه دار از آن. 26
  

 ارفروز  برو تا درِ مرد گيتي 
 

 )1572 /2569(  
  .از آن ماه،  بهرام روز: پيشنهاد

 اندرآمد به هوشنزديك تنگبه . 27
  

 ز گويد به گوشچنان چون كسي را 
 

 )1673 /637(  
  .به نزديك، تنگ اندرآمد: پيشنهاد

شـود مضـموم    ديـده مـي   شـاهنامه هاي اين ويرايش گذاري نكتة نماياني كه در حركت
ظ آنها در فرهنگها و متون فارسي بـه  حرف نخست كلماتي است كه تلف خوانده شدنِ
رّا  : براي نمونه. فتحه است رّا،    ) 302/ 888(هـ هـاگير  بـه جـاي هـ1395/3424(ب( ،

ــبك  ــوده )3944/ 1411(س ــتام )1494/1113(، پرم ــوان )1526/1104(، بس ، نُ



  31/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

شـناختيِ  اگر ويراستار گرامي دليـلِ زبان ). 1749/ 1546(و بطريق ) 1596/ 1540(
ظ مضموم حرف آغازين برخـي  تمايل به تلف ،ه وفتحه به ضمي براي اين تبديل خاص

ه يا حواشي صفحات توضـيح  در يادداشتي در مقدم شود د ميپيشنها ها دارند، واژهاز 
  .دهند

  
  چاپي سهوهاي .سه

كتاب در نظر برخي از خواننـدگان،   چيني ات حروفاز آنجايي كه ممكن است سهوي
عي بـه ترتيـب بـا    بظ ويراستار ارجمند تصور شود، در اينجا اغالط مطخاب يا تلفنتا

ـ   ز وجـه درسـت، بـراي اصـالح در     ذكر صورت نادرست، شمارة صفحه و بيـت و ني
 ← )865/92( جايگـه، سـند   ← )864/92(جايگاه : شود چاپهاي بعدي آورده مي

 ← )855/197(مـنش پشـت   كه خواننـدت،   ← )866/98( ستد، كه از خوانندت
ــد ← )893/455(مــنش پســت، يــك  ــد، جــان  ← )897/566( يكــي، نياب نياي

 ← )947/74(ت، رز برآهيخـ  ← )941/248(جاي، برآهبيخت  ← )910/966(
 )1034/1486(برانـدوده، رود   ← )953/24(سرد، براندوه  ← )947/82(زر، سر 

يارانش، تـرف   ← )1048/1925(ياره، يارنش  ← )1043/1775(دود، پاره  ←
 ← )1054/179(بپرسـيد، رنـگ    ← )1052/101(برف، بپرسد  ← )1052/99(

مكـن، كـه راز    ← )1094/613(تراكـي، مگـن    ← )1073/743(رنج، تـرا  كـي   
 )1190/683(پادشا، اختـرت راه   ← )1143/20(، پادشاه كه را  زِ ← )1113/6(

خادمـان، نامـدار، پـيشِ گوپـال      ← )1246/2429(اخترت را، خادمانِ نامدار  ←
ــال،   ← )1340/1732( ــيش، گوپـ ــاي پـ ــايم، زره  ← )1390/3278(نمـ نمـ
 )1402/3667(ي، ار نخـوان  ← )1402/3660(ز   ره، نخوان  ← )1395/3427(

ياسود، ن ← )1437/274(سرشكش، نياسودي  ← )1433/134(ازو، سرشش  ←
ــي راه  ــد  ← )1454/785(راه و ب ــي راه، افگن ــد،  ← )1477/1508(راه، ب افگنن
بِنـدوي، او   ← )1491/1(زرمهـر، دادش، بنـدي    ← )1481/1641(زرمهرِ دادش 

بــي مــر دو خيــل، زاغ  ← )1508/544(از، بــي مــرد و خيــل  ← )1497/201(
ــان  ← )1551/1895( ــند   ← )1615/3892(راغ، تايكشـ ــان، شناسـ تاريكشـ
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ــر دراز  ← )1616/3919( ــد، پ ــدخواه را   ← )1653/5(شناس ــان ب ــر دراز، ج ب
  .جان بدخواه، راه ← )1675/690(

شمارة بيتها بر هم خـورده و در فاصـلة    878 تا 851صفحة نكتة ديگر اينكه از 
) به ترتيب متداول اعداد(يك  ها يك ي تغيير پنج پنج ارقام، شمارههر پنج بيت به جا
 86، 90به جاي شـمارة   85مثالً پنج بيت پس از بيت شمارة يعني  ؛اضافه شده است

در ايـن مقالـه بـراي آسـاني كـار      ... . و 87، 95است و باز پنج بيت ديگر به جاي 
يب نادرست كتاب رعايت شده خوانندگان و مراجعان، در ذكر شمارة ابيات همان ترت

  .اما الزم است كه اين سهو در چاپهاي بعدي اصالح شود ،است
  

كه در بخش نخسـت ايـن    ــ استاد مهدي قريب شاهنامةبررسي ويرايش ي نتيجة كل
 ـ  اين است كه ويراستار ارجمند بـرخالف شـيوة علمـي    ــ اشاره شدبدان گفتار نيز 

 از حد بـه ضـبطهاي نسـخة اسـاس خـويش     انتقادي تصحيح يا ويرايش متون بيش 
ـ بند ماند پاي )ق 675نويس لندن بريتانيا  دست( ي بـه هنگـام نادرسـتي و    ه و گاه حت

ديگر اينكـه در بيشـتر مـوارد بـه      7.استآورده  كار ضبط نيز آن را در متنفساد آش
غيراصـلي را  نكـرده و ضـبطهاي سـاده شـده و      هصورت دشوارتر توج برتريِ اصلِ

  .استبرگزيده 
  
  ها نوشت پي

  .قريب است شاهنامةاعداد به ترتيب از راست، شمارة صفحه و بيت در جلد دوم  .1
ة اساس كنار گذاشته و صورت مذكور، به متن در چاپ مسكو هم در اينجا به درستي ضبط نسخ .2

 .6/216/312 :1374فردوسي :نكـ. برده شده است
 .)3/1179/600 :1379وسيفرد :نكـ( است» ايران و نيران«ضبط تصحيح جيحوني نيز  .3
ويـرايش قريـب،   (بيايد بخواهد ز تو كين مـن  / فرامرز پور جهان بين من: منظور اين بيت است .4

939/192.( 
و يـك سـركش    »ك«هر دو بـا  » گنج«و » كُنج«نويسهاي كهن  دست الخط دانيم كه در رسم مي .5

 .نوشته شده است
 .)2032/ 1233ويرايش قريب، ( برادرش خوانيم باشد گناه نه از تخمة يزدگردم نه شاه .6



  33/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

ضـبطهاي درسـت و   ـــ   شود ميشواهد اين مقاله هم ديده از كه در برخي  چنان ــ اما گاهي نيز .7
برانگيـز   الب ايشان پرسـش غه به روش است كه با توجنويس اساس را رها كرده  دستدشوار 
 .است

  
  منابع

نامة  ضميمة( نويسي فرهنگ، »رهنگهااي فراموش شده از شاهنامه در ف واژه«، 1386، ادآيدنلو، سج
  .285 ـ280 صل، ة اول، شمار، دورة او)فرهنگستان
پيـاپي  (، سال ششـم، شـمارة دوم   آينة ميراث، »ويرايشي ديگر از شاهنامه«، 1387آيدنلو، سجاد، 

 .173 ـ144 ص، )41
 .، تهران)نامهشاههاي پهلواني پس از  برگزيدة منظومه( متون منظوم پهلواني، 1388آيدنلو، سجاد، 

 .حبيب يغمايي، تهران به كوشش، نامه گرشاسپ، 1317، بن احمد اسدي توسي، ابونصر علي
علـي اشـرف    و اهللا مجتبايي فتحبه كوشش ، لغت فرس، 1365بن احمد،  اسدي توسي، ابونصر علي

 .صادقي، تهران
مه ايـران بـه كجـا    در دورة اساطيري و پهلـواني شـاهنا  (ايران در شاهنامه «، 1374، انوري، حسن

 ، به كوشش غالمرضا ستوده، تهـران، ص ام نميرم از اين پس كه من زنده، ») اطالق شده است؟
 .729 ـ719

 و سبحاني ـتوفيق ه ةزالمان، ترجم. گ. كارلبه كوشش ، لغت شاهنامه، 1382، بغدادي، عبدالقادر
 .علي رواقي، تهران

 .د معين، تهرانمحمكوشش به  ،برهان قاطع، 1361، بن خلف د حسينتبريزي، محم
دربـارة  ، »)تصحيح مصراعي از شاهنامه(شده الله در چنگ گلبن قدح « ،1385، خطيبي، ابوالفضل

 .21ـ16، تهران، صشاهنامه
ل، ، دورة او)نامة فرهنگستان ضميمة( نويسي فرهنگ، »يازگار يا يادگار«، 1386خطيبي، ابوالفضل، 

  .289ـ286ل، صشمارة او
، سخنهاي ديرينـه ، »ت و خطر مĤخذ جنبي در تصحيح شاهنامهاهمي«، 1381، جالل خالقي مطلق،

 .312ـ285 به كوشش علي دهباشي، تهران، ص
 .، بخش دوم، نيويوركيادداشتهاي شاهنامهم،  2006خالقي مطلق، جالل، 
، با همكـاري محمـود اميدسـاالر و ابوالفضـل     يادداشتهاي شاهنامهم،  2009خالقي مطلق، جالل، 

 .طيبي، بخش سوم و چهارم، نيويوركخ
 .، تهران، چاپ دوم از دورة جديدنامه لغت، 1377، اكبر دهخدا، علي

به كوشـش ايـرج    ،ناموارة دكتر محمود افشار، »پساوندان شاهنامه«، 1377، ذاكرالحسيني، محسن
 .6018 ـ5987، ص10درسول درياگشت، تهران، جافشار و محم
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 .، تهران، دفتر دومدر شاهنامه ناشناختههاي  واژه، 1355، رواقي، علي
ل ، دورة پـنجم، شـمارة او  نامـة فرهنگسـتان  ، »نـام دژي در شـاهنامه  «، 1380، زرشناس، زهـره 

 .33ـ30، ص)17پياپي(
هـاي   سـايه ، ») شناسـي تطبيقـي   تحقيقي در حاشـية اسـطوره  (پري «، الف1378، سركاراتي، بهمن

 .25 ـ1ص، تهران، شده شكار
، »هاي حماسـي ايـران   بازشناسي بقاياي افسانة گرشاسب در منظومه«، ب1378 سركاراتي، بهمن،

 .286ـ251، صتهران، هاي شكار شده سايه
 .اپ هفتمچ، تهران، موسيقي شعر، 1381 ،درضاكدكني، محم شفيعي

 .، تهرانطرح اصلي داستان رستم و اسفنديار، 1376، شميسا، سيروس
، دورة اول، )نامة فرهنگستانضميمة (، نويسي فرهنگ، »ردربارة يازگا«، 1386، اشرف صادقي، علي

 .290صشمارة اول، 
 .دعلي بهبودي، تهرانو محم مهدي قريب به كوشش، شاهنامه، 1373، فردوسي، ابوالقاسم
 .به كوشش سعيد حميديان، تهران، )بر اساس چاپ مسكو( شاهنامه، 1374، فردوسي، ابوالقاسم
 .مصطفي جيحوني، اصفهان به كوشش، اهنامهش ،الف1379، فردوسي، ابوالقاسم
  .اهللا مجتبايي، تهران ه با خمسة نظامي، با مقدمة فتحاهمر شاهنامه ب،1379، فردوسي، ابوالقاسم
ي كتابخانة بريتانيا به شمارة از روي نسخة خطچاپ عكسي ( شاهنامه ،1384، فردوسي، ابوالقاسم

Add 21, 103 ايرج افشـار و محمـود اميدسـاالر،    : گردانانبر ، نسخه)مشهور به شاهنامة لندن
  .تهران

  .، به كوشش مهدي قريب، تهرانشاهنامه، الف1386، فردوسي، ابوالقاسم
جالل خالقي مطلق، دفتـر ششـم بـا همكـاري      به كوشش، شاهنامه، ب1386، فردوسي، ابوالقاسم

  .محمود اميدساالر و دفتر هفتم با همكاري ابوالفضل خطيبي، تهران
مجتبـي مينـوي، ويراسـتة ايـرج      به كوشـش ، داستان رستم و سهراب ،1387، ابوالقاسم فردوسي،

 .بهرامي، تهران
 .1382سوم،  وشي، تهران، چاپ ترجمة بهرام فره ،كارنامة اردشير بابكان

 .، تهران، جلد ششمنامة باستان، 1384، الدين جالل ازي، ميركز
 .هران، جلد هفتم، تنامة باستان، 1385الدين،  جالل كزازي، مير 

 .، تهران، جلد هشتمنامة باستان، 1386الدين،  جالل كزازي، مير
جسـتاري در جغرافيـاي اسـاطيري و تـاريخي ايـران      ( وِهرود و اَرنگ، 1368، ماركوارت، ژوزف

  .زاده، تهران منشي داود ة، ترجم)شرقي
، شناسـي  شاهنامه، »ي اوروز مرگ يزدگرد شهريار و درازاي پادشاه«، 1357 ،ابي، يحييماهيار نو
 .43ـ38 ، ص تهران



  35/) بخش دوم(ويرايشي ديگر از شاهنامه 

نامـة  ، »)پيرامون يك نام خاص در شـاهنامة فردوسـي  (ندرو ندرو يا كَكُ«، 1385، مواليي، چنگيز
 .35ـ26، ص)29پياپي(، دورة هشتم، شمارة اول فرهنگستان
د معـين،  محمـ د و اهتمـام  محمد قزويني، با تصـحيح مجـد   به كوشش، چهار مقاله، نظامي عروضي

 .1383، هران، چاپ پنجمت
 .، مشهد)بررسي موسيقي شعر در شاهنامة فردوسي( شكوه سرودن، 1384، نقوي، نقيب

 .1382د روشن، تهران، محم به كوشش، نامه هماي
 .، تهرانات فارسيوارها در ادبي فرهنگ اساطير و داستان، 1386، دجعفرياحقي، محم

تورات، تلمـود، انجيـل و قـرآن و بازتـاب آن در     داستان پيامبران در  ،1387، پرست، حميد يزدان
 .چاپ سوم، تهران، ادبيات فارسي

Shaki, M., 2001, “Gabr”, Encyclopaedia Iranica, ed. E. Yarshater, New York, vol. 

10, pp. 239-240.  


