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کتاب شناسـی فردوسـی و شـاهنامه )از آغـاز نوشـته های 

پژوهشـی تـا سـال 1385(، گـردآوری ايرج افشـار، چاپ 

چهـارم )چاپ اول ناشـر(، تهـران: مرکز پژوهشـی ميراث 

مكتوب، 1390. 564 ص: 14000 تومان.

ــار ملّی  ــای انجمن آث ــی که اولی ــۀ چهل شمس ــل ده در اوای

ــدند به  ــی بودند، بر آن ش درصدد تجدید بنای آرامگاه فردوس

ــۀ ملّی  ــی و حماس ــبت کتاب هایی نیز دربارۀ فردوس این مناس

ایران منتشر کنند و از همین روی از شادروان استاد ایرج افشار 

ــتند که فهرستی از مجموعۀ آثاِر چاپ شدۀ مربوط را  هم خواس

ــراف و روابط  ــوابق، تجربّیات، اِش گردآوری کند.1 با توّجه به س

ــواری و بزرگی این کار  ــو و دش ــار از یک س ــتاد افش علمِی اس

ــاب انجمن آثار بهترین  ــوی دیگر، بی هیچ تردیدی انتخ از س

ــکاری در مرداد ماه  ــنهاد و هم ــش بود و نتیجۀ این پیش گزین

1347 با نام کتاب شناسی فردوسی چاپ شد و توّجه و تحسیِن 

صاحب نظران را برانگیخت. 

ــا افزوده هایی  ــاه 1355 ب ــمند در تیرم ــاب ارزش این کت

ــد و تا  ــر )انجمن آثار ملّی( چاپ ش ــط همان ناش بار دیگر توّس

ــتاقی و مهجورِی  ــاِل بعد که پس از سال ها مش ــی و پنج س س

شاهنامه پژوهان، چاپ جدید و گسترش یافتۀ آن منتشر گشت، 

ــال  ــت زمانِی آگاهی های موجود در آن تا س ــه رغم محدودّی ب

ــی و  ــتفادۀ محّققاِن فردوس ــواره مورد مراجعه و اس 1354، هم

ــت. البّته انجمن آثار و مفاخر فرهنگی طبع  ــاهنامه بوده اس ش

دوِم کتاب شناسی فردوسی را در سال 1382 مجّدداً به صورت 

ــت چاپ کرد که چون با مرحوم استاد افشار برای افزودِن  افس

ــبب  ــای الزم صورت نگرفته بود، س ــد هماهنگی ه ــار جدی آث

رنجش خاطر ایشان شد.2 

در هر حال سرانجام انتظار پژوهشگران و عالقه مندان به 

سر آمد و چاپ/ ویراست تازۀ اثر ماندگار استاد در اردیبهشت ماه 

ــی و برگزاری همایش  ــگام با روز فردوس ــال 1390، هم هن س

ــرایش شاهنامه - اّما متأّسفانه در غیاب مولّف و پس  هزارۀ َس

ــت ایشان - از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب  از درگذش

منتشر شد. چاپ سوم کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه با چهار 

ــی زاده، محمدعلی فروغی،  ــن تق دیدگاه از مرحومان سیدحس

ــاهنامه  ــی و ش عاّلمه قزوینی و مجتبی مینوی دربارۀ فردوس

ــیری(  ــی« )از زنده یاد فریدون مش ــعِر »خروش فردوس و دو ش

ــار صفی آوا( آغاز  ــت...« )سرودۀ گلرخس ــاهنامه وطن اس و »ش

می شود. سپس یادداشتی نو از استاد افشار به تاریخ سوم اسفند 

ــد به ترتیب مقّدمه های چاپ های دوم و اّوِل کتاب  1387 و بع

آمده است. 

ــت ها، نمایه ها و  ــامل چهار بخش به عالوۀ پیوس کتاب  ش

ــت با نام »تحقیقات  ــت. بخش نخس ــت منابع عمده اس فهرس

ــی مقاالت و  ــاهنامه«، معّرف ــناخت ش ــی و ش ــارۀ فردوس درب

ــی و خارجی،3 مآخذ قدیمی چاپی، فرهنگ ها  کتاب های فارس

و کشف االبیات شاهنامه و دایرةالمعارف هایی است که در آنها 

مدخل هایی دربارۀ فردوسی و شاهنامه وجود دارد. 

ــاهنامه )متن کامل یا داستان ها و  در بخش دوم، ترجمه های ش

ــت و هشت زبان معّرفی شده است.  بخش هایی از آن( به بیس

ــت نویس های تاریخ دار و بی تاریِخ  ــت دس ــوم، فهرس بخش س

ــاهنامه و بازنویسِی  ــۀ ملّی ایران و نسِخ خالصه های ش حماس

منثور آن است. 

در بخش چهارم نیز نام و مشخّصات چاپ های متن کامل، 

مالحظاتی دربارۀ کتاب شناسِی فردوسی و شاهنامه

  سّجـاد آيـِدنلـو*

aydenloo@gmail.com :دانشیار دانشگاه پیام نور ارومیه/ نشانی پست الکترونیک *

1. ر.ک: افشار، ایرج، 1390: ص27 )مقّدمۀ چاپ اّول(.

ــبحانی، توفیق، 1390، صص       ــی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و جزئّیات و علِل ناهماهنگی ها، ر.ک: س ــِی فردوس ــِت کتاب شناس 2. دربارۀ موضوع چاپ افس

177 و 178.

3. در بخش کتاب ها و مجموعه های مستقل به زبان های اروپایی و غربی، شماری از پایان نامه های چاپ نشده نیز معّرفی شده است.
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گزیده ها، یک یا چند داستان شاهنامه و آثار و نمایش نامه هایی 

ــده، آمده است. در دو صفحه  ــاس این متن نوشته ش که بر اس

ــص317 و 318( ضمن تصریح و تأکید بر  ــن بخش کتاب )ص از ای

ــاِب منظومۀ »یوسف و زلیخا« به فردوسی،  نادرست بودِن انتس

چاپ های آن معّرفی شده است. مجموع آثار )کتاب ها، مقاالت، 

ــده در این  ــِخ( معّرفی ش فصل هایی از یک کتاب، مداخل و نس

ــاهنامه با احتساب موارد  ــی فردوسی و ش چاپ از کتاب شناس

تکراری4 5867 مورد است و بیشترین رقم )3018 مورد( از آِن 

»مقاالت، گفتارها و فصول در زبان های شرقی« است.

چاپ جدید این کتاب دوازده پیوست دارد. ضمیمۀ نخست، 

سال شمار مراسم فردوسی تا سال1357 است و در پیوست های 

ــاد استاد  ــت های خود روان ش ــتم مقاالت و یادداش دوم تا هش

ــاهنامه بازچاپ شده است. پیوست  ــار دربارۀ فردوسی و ش افش

ــش نقد و معّرفی فارسی و دو نوشتۀ انگلیسی و آلمانی  نهم، ش

دربارۀ چاپ های اّول و دوم این کتاب است. در پیوست دهم باز 

یادداشت هایی از استاد افشار آمده که پیش تر در بخش »تازه ها 

و پاره های ایران شناسِی« مجلّۀ بخارا منتشر شده است. ضمیمۀ 

ــی در سال  یازدهم تصویِر نامه ها و عکس های کنگرۀ فردوس

)1313 هـ .ش( و اسناد و تصاویـر مربوط به بازسـازی آرامگاه 

حکیم توس است. در پیوست پایانی هم عکس ولف و نولدکه، 

ــز تصویر برگ هایی از  ــناس بزرگ آلمانی، و نی دو شاهنامه ش

ــاهنامه و یوسف و زلیخا  ــت نویس ها و چاپ های ش بعضی دس

ــت موضوعی به فارسی و  ــامل فهرس ــت. نمایه ها ش آمده اس

التین، فهرست اعالم )فارسی و التین( و نمایۀ کاتبان، بانیان، 

کتاب ها و مقاالت است.

ــه با چاپ دوم کتاب شناسی فردوسی، حّد زمانِی  در مقایس

ــده که در آنجا تا اواسط پاییز 1354 بود5  تا سال  آثار معّرفی ش

1385 )2005 م( گسترش یافته و در نتیجه 1852 مورِد مذکور 

ــده و به 5867  ــه برابر ش در آن چاپ در طبع کنونی تقریبًا س

ــاختار و اساس بخش بندِی متن  ــت.6 س مورد افزایش یافته اس

کتاب نسبت به چاپ دوم تغییری نکرده و غیر از مقّدمۀ تازه و 

ــتاد و دو شعر در آغاز، فقط در ضمایم پایانی،  نقل نظر چهار اس

ــت های شاهنامه شناختِی استاد افشار افزوده  مقاالت و یادداش

ــی و نام کتاب ها و مقاالت  ــت موضوع و در نمایه ها هم فهرس

اضافه شده است. 

تفاوت دیگِر این چاپ، تغییر جزیی نام کتاب و افزوده شدن 

»و شاهنامه« بر آن است )کتاب شناسی فردوسی←کتاب شناسی 

ــاهنامه( که عنوان اثر را دقیق تر و جامع تر کرده  فردوسی و ش

ــر متن و  ــت. به لحاظ فّنی نیز با حروف چینی مجّدِد سراس اس

انتخاب قلم کوچکتر برای نوشتن نام آثار از حجم کتاب کاسته 

ــکلی درخور، خوش چاپ،  ــت و این مرجع مهم به ش ــده اس ش

ــنجش با قیمت چهل  ــان خوان و قیمتی مناسب7 - در س آس

هزار تومان و حتی بیشتِر چاپ دوِم آن در بازار کهنه فروشان - 

در اختیار دانشجویان، محّققان و عالقه مندان قرار گرفته است.

ــی ها در هر پژوهِش  ــیاِر کتاب شناس ــه دلیل اهمّیت بس ب

ــمند، همۀ چاپ های کتاب شناسی فردوسی و  ــت و روش درس

شاهنامه مورد توّجه و استقباِل مکتوب اهل فن قرار گرفته و تا 

جایی که نگارنده ُجسته و دیده، دربارۀ چاپ های اّول و دوم این 

کتاب ده معّرفی و نقد به قلم استادان و محّققانی مانند مرحوم 

جمال زاده، مرحوم حبیب یغمایی، مرحوم کرامت رعناحسینی، 

دکتر شفیعی کدکنی، دکتر خالقی مطلق، دکتر پرویز اذکایی و 

دکتر حشمت موّید به فارسی و ف. ماخالسکی )به انگلیسی( و 

ــته شده است.8 دربارۀ چاپ  هـ . کانوس ِکرده )به آلمانی( نوش

جدید هم - تا هنگام نگارش این مقاله - آقای فّرخ امیرفریار 

معّرفی بسیار کوتاهی )یک ستون و نیم( در مجلّۀ جهان کتاب 

نوشته اند.9 

ــتناد اشارات خوِد زنده یاد استاد افشار در مقّدمۀ چاپ  به اس

سوم کتاب که »طبیعت کتاب شناسی اقتضای نقص دارد... و چه 

4. منظور مقاالتی است که در دو یا چند جا چاپ شده یا آثاری که با توّجه به فصل بندِی موضوعِی کتاب در دو جا معّرفی شده و در چند مورِد معدود، مقاالت یا 

کتاب هایی که سهواً دو بار معّرفی و شماره گذاری شده و یا غیر از نویسندۀ اصلی، با نام شخص دیگری هم تکرار شده است.

5. ر.ک: افشار، ایرج؛ 1355: ص هفت مقّدمه.

6. مواردی که در چاپ جدید افزوده شده با عالمت ستاره * مشّخص شده است.

7. به کیفّیت چاپ و ویژگی های فّنِی چاپ سوم کتاب شناسی، آقای فّرخ امیرفریار هم در معّرفی کوتاه خویش اشاره کرده اند. ر.ک: امیر فریار، فرخ، 1390: ص73.

8. مشخّصات همۀ این مقاالت در کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه آمده و چنان که اشاره شد متن هشت نوشته هم در پیوست های پایانِی آن چاپ شده است. 

در همین جا باید یادآور شد که مقالۀ شمارۀ 2 )در ص365( که بدون نام نویسنده است از شادروان استاد حبیب یغمایی و مقالۀ شمارۀ 5 )ص376( که باز بی نام 

نویسنده آمده، از دکتر پرویز اذکایی است.

9. ر.ک: امیرفریار، فرخ، همان.
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بسا گفتارهای پژوهشی و حّتی کتاب های ارزشمند ماندگاری 

ــی به  ــد که چون من ندیده ام نامی از آنها از این کتابشناس باش

دست آوردنی نیست« )ص19( نگارنده نیز با گرامی داشت خاطرۀ 

ــتاد و با تقدیم درود و احترام فراوان به روِح مینوی  جاویدان اس

ــنهادهایی را در چند بخش مطرح می کند  ایشان، نکات و پیش

ــر ارجمند و نیز آقای احمدرضا رحیمی ریسه،  تا اگر در نظر ناش

ــار در تدوین و تنطیم آن،  ــتار کتاب و همکار استاد افش ویراس

ــود در چاپ ها/ ویراست های بعدی کتاب مورد  مقبول واقع ش

ــود که  ــتاد برآورده ش توّجه قرار گیرد و این آرزوی مرحوم اس

ــه که در این چاپ یاورم  »امیدوارم آقای احمدرضا رحیمی ریس

ــخّصات آنچه را باید برافزود  ــت برای چاپ بعدی مش بوده اس

فراهم سازد« )ص19(.

1. مواردی که می توان افزود

ــد، نام و  ــتقصای کاملی انجام داده باش نگارنده بدون اینکه اس

مشّخصات بعضی از آثار منتشرشده تا سال 1385 را که در این 

ــت، به تفکیِک بخش های مربوط و به ترتیب  کتاب نیامده اس

الفبایی می آورد تا در چاپ های دیگر در جای خود افزوده شود.

1-1. مقاالت، گفتارها و فصول در زبان های شرقی: 

ــۀ غنایی  ــتم در حماس ــرو؛ »رس ــامی هونه گانی، خس 1. احتش

ــص40- 46.          ــرداد1380، ص ــگ اصفهان، م ــوی«، فرهن مول

ــناخت اسطورۀ اکوان دیو«، فصلنامۀ  2. احمدی، جالل؛ »در ش

کاوش )دانشگاه یزد(، بهار و تابستان1384، صص107- 127. 

ــراش خوانند بهرام گور«، کلک،  3. اخوان زنجانی، جلیل؛ »ازی

ــهریور1373، صص34- 39. 4. اذکایی، پرویز؛  شمارۀ 54، ش

ــال دوم،  ــتی، دورۀ دوم، س ــا«، هس ــاهنامه و خداینامگ ه »ش

ــلم خان، محّمد؛  ــمارۀ 3، پاییز1380، صص29- 45. 5. اس ش

ــار، به کوشش  ــاهنامه«، ناموارۀ دکتر محمود افش »فرهنگ ش

ایرج افشار با همکاری کریم اصفهانیان، تهران: بنیاد موقوفات 

ــص3796- 3827. 6.  ــار، 1372، ج7، ص ــر محمود افش دکت

ــاهنامۀ دلپذیر  ــاهنامه و ش ــتۀ ش ــار، ایرج؛ »خادمان گذش افش

ــمارۀ 9 و10، آذر- اسفند 1378، صص321-  فرزان«، بخارا، ش

ــب تاج بخش«، ترجمۀ  ــی؛ »دربارۀ لق ــن، ل. پ 330. 10 7. الیش

ــیمرغ )دورۀ جدید(، سال اّول، شمارۀ  ــن آبادی، س محمود حس

ــص135- 160. 8. امیری، منوچهر؛  ــتان1373، ص اّول، تابس

ــی و انگلیسی«، آینده، سال  ــۀ دو حماسه در ادب فارس »مقایس

هفتم، شمارۀ 11 و12، بهمن و اسفند1360، صص804- 808. 

ــاد مهندس پور؛ »همانندی های  9. پورجعفر، محّمدرضا و فره

ــران و ادبّیات  ــی ای ــطوره ای در ادبّیات حماس ــان اس دو قهرم

ــی ایرلند )رستم - کوهولین(«، پژوهش های ادبی، سال  نمایش

ــمارۀ 7، بهار1384، صص109- 120. 10. پورداوود،  سوم، ش

ــتم«، آناهیتا، به کوشش مرتضی گرجی، تهران:  ابراهیم؛ »رس

ــص162- 164. 11. تفّضلی، احمد؛  ــاب،1380، ص دنیای کت

ــش  ــر و داد و بهار، به کوش ــب«، مه ــن و آذرگشنس »دژ بهم

ــار و مفاخر فرهنگی،  ــاالزاده، تهران: انجمن آث امیرکاووس ب

1377، صص79- 81. 12. جعفری، محمود؛ »پرواز کیکاوس، 

ــۀ گزارش دینکرد با شاهنامه«، نامۀ پارسی، سال دهم،  مقایس

ــمارۀ 1، بهار1384، صص13- 28. 13. جهان بخش، جویا؛  ش

ــی«، گلچرخ،  ــوب فردوس ــاک و روزگار پرآش ــطورۀ ضّح »اس

ــمارۀ 13، فروردین و اردیبهشت 1375، صص47- 54. 14.  ش

ــاهی؛ »ناموس چندسالۀ  جهان بخش، جویا و بهاءالدین خّرمش

ــعدلو(«،  ــاهنامۀ س ــی ش اجداد نیک نام )نگاهی به چاپ عکس

ــمارۀ 23، فروردین و اردیبهشت1381، صص337-  بخارا، ش

ــان یا مهربان«، کتاب پاژ،  356. 15. جیحونی، مصطفی؛ »گوس

شمارۀ 11- 12، زمستان1372، صص19- 40. 16. حصوری، 

ــعرا، تدوین  ــران«، نخلبند ش ــۀ ملّی ای ــی؛ »خواجو و حماس عل

ــی،  ــانی، کرمان: مرکز کرمان شناس ــر احمد امیری خراس دکت

ــق، جالل؛  ــی مطل ــص355- 359. 17. خالق 1379، ج1، ص

ــیدورد«، مجلّۀ دانشکدۀ ادبّیات و علوم انسانی  »پشوتن یا فرش

ــوم )پیاپی54(،  ــی، سال چهاردهم، شمارۀ س دانشگاه فردوس

ــّید محّمد؛  ــیاقی، س پاییز1357، صص543- 558. 18. دبیرس

»دربارۀ تصحیح شاهنامه«، سخن، دورۀ بیست و چهارم، شمارۀ 

ــص1206- 1216. 19. همو؛  ــم، فروردین1355، ص دوازده

ــال 30، شمارۀ 12، اسفند1356، صص741-  »کنج«، یغما، س

ــال  ــتان، س ــو؛ »وین، دیر، دین«، نامۀ فرهنگس 745. 20. هم

ــوم )پیاپی15(، پاییز1377، صص88- 95.  ــمارۀ س چهارم، ش

21. ده بزرگی، غالمحسین؛ »سیمرغ اساطیری«، معارف، دورۀ 

ــمارۀ 3 )پیاپی54(، آذر- اسفند1380، صص97-  هجدهم، ش

10. با اینکه این گفتار طبق توضیح حاشیۀ صفحۀ نخست آن »صحبت دوستانه در مجمع اصحاب فرزان« است، پیشنهاد می شود که هم در فهرست نوشته های 

شاهنامه شناختِی مرحوم استاد افشار آورده شود و هم متن آن در پیوست های پایانی کتاب که این گونه مقاالت و یادداشت های ایشان چاپ شده است.
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114. 22. رواقی، علی؛ »باز هم شاهنامه را چگونه باید خواند؟«، 

ــمارۀ اّول )پیاپی13(، بهار1383،  نامۀ انجمن، سال چهارم، ش

ــاهنامه  صص4- 53. 23. روان فرهادی، عبدالغفور؛ »یاری ش

ــرگ بی برگی )یادنامۀ  ــی«، ب در پژوهش تلّفظ واژه های فارس

ــتاد رضا مایل(، تهران، طرح نو، 1378، صص141- 172.  اس

24. روشن، محّمد؛ »شاهنامۀ فردوسی و عرفان کیخسروی«، 

ــران: هیرمند،  ــّیدعلی آل داوود، ته ــش س نامۀ اقبال، به کوش

ــعیدی سیرجانی، علی اکبر؛  1377، صص359- 369. 25. س

ــمارۀ 185 و186، بهمن و  ــای کتاب، ش ــک«، راهنم »واژه نام

ــال؛  ــودآور، ابوالع ــص826- 837. 26. س ــفند1356، ص اس

ــی، سال هفتم،  ــتوفی«، ایران شناس ــاهنامۀ مس »ظفرنامه و ش

ــهیلی  ــتان1374، صص752- 761. 27. س ــمارۀ 4، زمس ش

ــتان  ــتم با داس ــانۀ رس راد، فهیمه و فریناز فربود؛ »تطابق افس

ــمارۀ 52، تابستان1381،  هرکول در یونان«، فصلنامۀ هنر، ش

ــریعت، محّمدجعفر؛ »اسطورۀ آفرینش  صص62- 77. 28. ش

ــمارۀ 18، تابستان1383، صص82-  در شاهنامه«، هستی، ش

ــکوری، امیرعلی؛ »توضیح بیتی از شاهنامه«، نامۀ  92. 29. ش

ــمارۀ 1، بهار1380، صص39- 41. 11  ــی، سال ششم، ش پارس

ــوه: دو روایت از یک  ــگاوند ک 30. صفا، ذبیح هلل؛ »رزمنامۀ س

ــردآوری یحیی مهدوی-  ــی«، هفتاد مقاله، گ ــتان حماس داس

ــص71- 80.  ــاطیر، 1369، ج1، ص ــران: اس ــار، ته ایرج افش

ــران و توران به روایت  ــبات مرزی ای 31. صفر، عبدهلل؛ »مناس

شاهنامه«، فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، شمارۀ 7 و8، تابستان 

ــف، محّمد نوری؛  ــص7- 15. 12 32. عثمان ــز1380، ص و پایی

ــم(«، یادنامۀ  ــاهنامه )جلد شش »مالحظه ای چند دربارۀ متن ش

ایرانی مینورسکی، تدوین مجتبی مینوی و ایرج افشار، تهران: 

ــص114- 118. 13 33. قریب،  ــران، 1348، ص ــگاه ته دانش

بدرالزمان؛ »رستم در روایات سغدی«، شاهنامه شناسی، تهران: 

ــص44- 53. 34. قمری، حیدر؛ »از  ــاهنامه، 1357، ص بنیاد ش

ــان )گفتاری در باب اسطوره های ملّی  ــینۀ بی نش بزرگان پیش

ــتی، دورۀ دوم، پاییز و زمستان1383،  ــعر فارسی(«، هس در ش

ــی؛  ــاری، علی قل ــودی بختی ــص123- 137. 35. محم ص

ــفند 1348،  ــمارۀ 89، اس »مازندران یا یمن؟«، هنر و مردم، ش

ــتی،  ــور، کتایون؛ »بیژن گیو«، هس ــص20- 27. 36. مزداپ ص

ــتان80 و بهار81، صص42- 54. 14 37. همو؛  دورۀ دوم، زمس

ــاهنامه«، زن و فرهنگ )مقاالتی در  »زن و مفهوم قدرت در ش

بزرگداشت یکصدمین سال تولّد بانو مارگارت مید(، به کوشش 

ــکراییـ  علی رضا حسن زاده، تهران: نی، 1382،  محّمد میرش

ــتر راهدان«،  ــبرنگ بهزاد و اش ــص70- 88. 38. همو؛ »ش ص

ــتاری پرویز رجبی، تهران: توس،  ارج نامۀ شهریاری، به خواس

ــور، فرهاد و محمود  ــص408- 420. 39. مهندس پ 1380، ص

طاووسی؛ »بندهش در شاهنامه«، مجلّۀ مطالعات ایرانی، شمارۀ 

ــید؛  8، پاییز 1384، صص199- 213. 40. میرفخرایی، مهش

ــطورۀ کاووس در گذر زمان«، فرهنگ، کتاب هفتم، پاییز  »اس

ــناختی  ــی ریشه ش 1369، صص197- 216. 41. همو؛ »بررس

ــاهنامه پژوهی، با نظارت  ــتان« و کاربردهای آن«، ش واژۀ »دس

ــدمحّصل، مشهد: فرهنگسرای فردوسی،  دکتر محّمدرضا راش

1385، دفتر نخست، صص247- 254. 42. ندا، طه؛ »شاهنامه 

ــی، ترجمۀ محّمدحسین  ــاهنامه و فردوس و اعراب«، دربارۀ ش

ــتان، 1357، صص86- 96.  ــهد: کتابفروشی باس ساکت، مش

ــیوۀ تصحیح  ــا؛ »مکاتباتی دربارۀ ش ــری، محّمدرض 43. نصی

ــاهنامه و متون دیگر« )1(، پیک نور )فصلنامۀ دانشگاه پیام  ش

ــال اّول، شمارۀ دوم، بهار1382، صص39- 53؛ بخش  نور(، س

دوم، همان جا، شمارۀ دوم، تابستان1382، صص71- 79. 44. 

ــکی، آنانیناس؛ »قدیم ترین ترجمۀ شاهنامه به زبان  یاساکوفس

ــی، مجلّۀ دانشکدۀ ادبّیات و  ترکی«، ترجمۀ دکتر ماه منیر نفیس

ــگاه تهران، سال یازدهم، شمارۀ 4، 1347،  علوم انسانی دانش

صص357- 365.

1-2. کتاب ها در زبان های شرقی: 

1. ادیب برومند، عبدالعلی؛ داستان هفت خان اسفندیار و رستم 

ــفندیار، با همکاری پروین بخردی، تهران: محّمدابراهیم  و اس

ــریعتی افغانستانی، 1381. 2. پاتر، آنتونی؛ نبرد پدر و پسر در  ش

ــی، تهران: ایدون، 1384.  ــات جهان، ترجمۀ محمود کمال ادبّی

ــتان آفرینش و تاریخ پیشدادی  ــریعتی، پرویز؛ داس 3. پژوم ش

11. این مقاله در فهرست مقاالت فارسی )ج7، ص882، شمارۀ 19952( معّرفی شده است.

12. این مقاله نیز در فهرست مقاالت فارسی )ج7، ص882، شمارۀ 19965( معّرفی شده است. 

13. این مقاله در چاپ دوم کتاب شناسی فردوسی )ص64، شمارۀ 259( معّرفی شده و معلوم نیست که چرا در چاپ جدید حذف شده است.

14. این مقاله هم در فهرست مقاالت فارسی )ج7، ص885، شمارۀ 20052( معّرفی شده است.
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ــران: هونام، 1378. 4.  ــای کهن ایرانی، ته ــی در باوره و کیان

ــکین نامه )طومار  ــی هلل و داوود فتحعلی بیگی؛ مش ــی، ول تراب

ــدی، فریدون؛ زندگی  ــی(، تهران: نمایش، 1379. 5. جنی نّقال

ــی، تهران: بنیاد  ــر پایۀ گفتارهای ایران ــرت آریاییان ب و مهاج

ــادی، ابراهیم؛ نگاهی نو  ــابور، چاپ دوم، 1374. 6.خّرم آب نیش

ــفندیار، اصفهان: نقش کلک، 1381.  ــتم و اس ــتان رس به داس

ــان، تهران: چشمه، 1378. 8. همو؛  7. حصوری، علی؛ سیاوش

ــمه، 1378. 9.سروشیار، جمشید سروش؛  ضّحاک، تهران: چش

ــیان، کرمان: فانوس کرمان، 1379. 10.  ــاهنامه و هخامنش ش

ــاهنامه، مشهد: دانشگاه آزاد،  طبسی، حمید؛ کیهان شناسی ش

ــّنت و نوآوری در  ــی و س 1382. 11. عبادیان، محمود؛ فردوس

حماسه سرایی، الیگودرز: گهر، 1369. 12. کریستن سن، آرتور؛ 

کیانیان، ترجمۀ دکتر ذبیح هلل صفا، چاپ پنجم، تهران: مؤسسۀ 

ــو؛ نمونه های  ــی، 1368. 13. هم ــارات علمی و فرهنگ انتش

نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایرانیان، 

ــی، چاپ دوم،  ــوزگار و دکتر احمد تفّضل ــۀ دکتر ژاله آم ترجم

ــوّذن جامی، محّمدمهدی؛ ادب  ــمه، 1377. 14. م تهران: چش

ــطوره  ــّیاره؛ اس پهلوانی، تهران: قطره، 1379. 15.مهین فر، س

ــه ضّحاک و فریدون، تهران: قّصه، 1383. 16. وامقی،  حماس

ــگاه هنر و  ــاهنامه(، تهران: پژوهش ــرج؛ بیژن نامه )دربارۀ ش ای

فرهنگ اسالمی، 1380.

1-3. مقاالت، گفتارها و فصول در زبان های اروپايی و غربی:

1. Bivar, A. D, “The Role Of Allegory in the 
Persian Epic”, Bulletin of the Asia Institute, 
vol. 14, 2000, pp. 19-26. 
2. Davis, Dick, “Rustam-i- Dastān”, Iranian 
Studies, vol. 32. No. 2, Spring 1999, pp. 231-
241
3. De Blois, Francois, “A Tomb of Horseś 
Hoovse”, Bulletin of the Asia Institute, New 
Seris, vol. 7, 1993, pp. 31-34.
4.  Jamzade, Parivash, “An Assyrian Motif in 
the Shāhnāma”, Iranian Antiqua, vol XXXVIII, 
2003, pp. 167-172 
5. Shahbazi, A. Shapur, “On the Xwadāy 

Nāmag”, Acta Iranica, 30, 1990. pp. 208-229. 
6.   Idem, “The Parthian Origins of the House 
of Rustam”, Bulletin of the Asia Institute, vol. 
7. 1993, pp. 155-163. 

ــود در این بخش،  ــنهاد می ش 1-4. مآخذ قديمی چاپی: پیش

ــاراِت مربوط به »فردوسی« در این منابع نیز افزوده  فصل یا اش

شود: 

ــاب. 2. قزوینی،  ــبانکاره ای، محّمد بن علی؛ مجمع االنس 1. ش

ــۀ مجالس النفائس. 3.  ــارک؛ ترجم ــاه محّمد بن مب ــم ش حکی

مولوی آغا، احمدعلی؛ هفت آسمان. 4. میرخواند؛ حبیب السیر. 

5. واله داغستانی، علیقلی؛ تذکرۀ ریاض الشعرا.

ــون در این بخش فرهنگ  1-5. لغت نامه های شـاهنامه: چ

ــیرازی معّرفی شده است  ــمیع ش ــاهنامۀ اولیا س لغاِت پایان ش

پیشنهاد می شود این دو مورد نیز اضافه شود:

ــتۀ آقایان مهدی قریب و  ــاهنامۀ ویراس 1. واژه نامۀ ضمیمۀ ش

ــوس، 1375، ج5، صص255-  محّمدعلی بهبودی )تهران: ت

ــای بخش های یکم، دوم و  ــۀ موجود در انته 295(. 2. واژه نام

ــی مطلق که البّته  ــاهنامۀ دکتر خالق ــت های ش چهارم یادداش

ــی  فقط بخش اّول آن در محدودۀ زمانِی این چاِپ کتاب شناس

ــایر بخش ها پس از سال  ــاهنامه می گنجد و س ــی و ش فردوس

ــت. نکتۀ دیگر اینکه دفتر  ــده اس ــر ش 1385 )2005 م( منتش

نخست رسالۀ واژه های ناشناخته در شاهنامه، نوشتۀ دکتر علی 

ــش کتاب های منفرد در  ــی )تهران: 1352( - که در بخ رواق

ــده و فقط دفتر  ــرقی آمده - در اینجا معّرفی نش زبان های ش

دوم این اثر ذکر شده است.

1-6. دايرةالمعارف ها: 1. دانشنامۀ ادب فارسی )ادب فـارسی 

در آناتولی(، به سرپرستی حسن انوشه، تهران: وزارت فرهنگ 

ــاد اسالمی، 1383، سپیدۀ کوتی، »شاهنامه در آناتولی و  و ارش

بالکان«، ج6، صص 504-499. 

ــی، به سرپرستی غالمحسین مصاحب،  2. دایرةالمعارف فارس

ج2،  ــی«،  »فردوس ــص1445و1446؛  ص ج2،  ــاهنامه«،  »ش

صص1872و 1873.

1-7. ترجمه ها: در زبان هایی که شاهنامه به آنها ترجمه شده 

این موارد هم باید ذکر شود:

ــال 1921م.15     ــوف در س 1. بلغاری: ترجمۀ تقریبًا کامل آتاناس

15. ر.ک: رادفر، ابوالقاسم، 1369: ص162.
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ــتم و اسفندیار به قلم بای جون خه )همان،  2. چینی: ترجمۀ رس

ــی از شاهنامه به  ــمیری: برگردان منظوِم بخش ص165(. 3. کش

ــان، ص175(. 4. هلندی: ترجمۀ  ــش عبدالوّهاب پری )هم کوش

ــت )همان،  ــده اس ــال 1879 م. چاپ ش ــر که در س ــل فول کام

ــتم و سهراب به اهتمام  ــالویایی: ترجمۀ رس ص180(. 5. یوگس

ــنهاد  ــچ در 1928 م. )همان، ص181(. همچنین پیش بایراکتاروی

می شود در بخش ترجمۀ عربی )ص242( به ترجمۀ فارسی استاد 

ــران: انجمن آثار و  ــی از گزارش عربی بنداری )ته عبدالمحّمد آیت

مفاخر فرهنگی، 1380( نیز اشاره شود.

1-8. چاپ های متن کامل شاهنامه: این کوشش ارجمنـد نیز 

قابل ذکر است: شاهنامه، توضیح واژه ها و معنای ابیات: کاظم 

برگ نیسی، چاپ اول، تهران: فکر روز، 1385، ج1.

1-9. چاپ يک داسـتان شاهنامه: 1. ابومحبوب، احمد؛ کک 

کوهزاد، تهران: نغمۀ زندگی، 1384. 16 2. رادمنش، عطامحّمد؛ 

ــگاه آزاد، 1379. 3. نظری، جلیل  سوگنامۀ فرود، تهران: دانش

ــم )رستم و سهراب و  ــتانهای پر آب چش و افضل مقیمی؛ داس

رستم و اسفندیار(، تهران: آسیم، 1382.

1-10. فهرسـت نمايشـنامه های بر اساس شـاهنامه: این 

ــون محدودۀ  ــال 1351 را در برمی گیرد اّما چ ــا س ــت ت فهرس

ــی تا سال 1385 است، پیشنهاد  زمانی چاپ جدیِد کتاب شناس

ــاب قابلّیت های  ــت از جدولی که در کت ــود دنبالۀ فهرس می ش

ــروش،  ــاهنامه، تألیف آقای محّمد حنیف )تهران: س ــی ش نمایش

ــال 1382 را  ــود که تا س ــص196- 203( آمده کامل ش 1384، ص

ــود و مجموعًا 121 نمایشنامۀ مقتبس از شاهنامه  شامل می ش

را معّرفی کرده است.

1-11. سالشـمار مراسم بزرگداشـت و شناخت فردوسی 

تا سـال 1357: با اینکه حّد زمانِی معّرفِی این مراسم تا سال 

ــرو تاریخ و  ــی در قلم ــع علمی »فردوس ــت، از مجم 1357 اس

ــت. بر  ــده، نام رفته اس ــال 1379 برگزار ش فرهنگ« که در س

ــاس پیشنهاد می شود از میان همایش ها و آیین های  همین اس

بزرگداشت فردوسی تا سال 1385 حّداقل این دو مراسم افزوده 

شود: 1. کنگرۀ بزرگداشت فردوسی )تهران، دی 1369(. 2. همایش 

بین المللی متن شناسی شاهنامه )شیراز و مشهد، اردیبهشت 1385(.

2. سهو در معّرفی صاحبان/ نويسندگان مقاالت و کتاب ها

گاهی نام نویسندگاِن بعضی مقاالت و کتاب ها نادرست نوشته 

شده است. مواردی که نگارنده دیده است برای اصالح و حذف 

در چاپ بعدی آورده می شود:

ــخه برگردان شاهنامۀ لندن  1. در ص38، ش93، 17 مقالۀ »نس

ــت که جزو  ــتۀ آقای ابوالفضل خطیبی اس )675 هـ .ق(«، نوش

ــّجاد( آمده است. 2. در  ــطور )آیدنلو، س مقاالت نگارندۀ این س

ــتان فرود« به نام  ــۀ »محّل حوادث داس ص45، ش290، مقال

ــندۀ آن آقای احمد اقلیدی  آقای احمد اقتداری آمده ولی نویس

ــندۀ مقالۀ »فرهنگ جامع  ــت. 3. در ص64، ش818، نویس اس

ــاهنامه« آقای ابوالفضل »حبیبی« است که به علّت همسانِی  ش

ــته شده. 4. در ص83، ش1390،  نام، ابوالفضل »خطیبی« نوش

ــتۀ هرمان اته و ترجمۀ  ــی«، نوش ــعار متفّرقۀ فردوس مقالۀ »اش

ــه در اینجا اصل  ــت ک ــفق اس مرحوم دکتر صادق رضازادۀ ش

ــده. 5. در ص120،  ــم( معّرفی ش ــان )مترج ــه از آثار ایش مقال

ش2416، مقالۀ »نفوذ فردوسی در هندوستان« زیر نام زنده یاد 

ــندۀ آن محّمد  ــده ولی نویس ــر محجوب آم ــر محّمدجعف دکت

ــت.18 6. در ص123، ش2514، مقالۀ »موضوع و  ــحاق اس اس

ــادروان دکتر منوچهر مرتضوی - که در  ــاهنامه« از ش روح ش

ــان آمده - از دکتر  ــمارۀ 2525 زیر نام ایش همان صفحه با ش

ــده است. 7. در ص151، ش3222،  فاطمه مدّرسی دانسته ش

ــی، تألیف مرحوم رحیم رضازادۀ ملک  کتاب بلور کالم فردوس

- که در شمارۀ 3221 معّرفی شده - مجّدداً و این بار به نام 

ــته شده است. 8. در ص305،  ــلطانی نوش آقای روح هلل رضا س

ــیراوژن در شاهنامه که  ــیمای پهلوانان ش ش5284، کتاب س

مجموعه ای از نگاره های شاهنامه اِی استاد محمود فرشچیان 

است، ذیل نام آقای رضا فرزانۀ دهکردی آمده است.

3. جابه جايِی محّل معّرفی آثار

ــت که برخی آثار با توّجه به موضوع و قالب آنها  منظور این اس

ــیماِت کتاب شناسی  در بخش مربوط به خود - مطابق با تقس

- معّرفی نشده. از آن جمله:

ــید؛ داستان رستم و سهراب از  1. ص45، ش283: اقبال، فرش

16. پیشنهاد معّرفِی این کتاب از آن روی است که چاپ دیگری از این منظومه در ص300، شمارۀ 5696 ذکر شده است.

17. در این مقاله »ش« نشانۀ اختصارِی »شماره« و منظور شماره هایی است که در کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه برای هر یک از آثار آمده است.

18. این مقاله در ص41، ش164، به درستی در برابِر نام »اسحاق، محّمد« آمده است. 
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شاهنامۀ فردوسی به نثر، کتاب و بازنویسِی منثوِر شاهنامه است 

ــتان شاهنامه« بیاید نه فصل  که باید در بخش »چاپ یک داس

ــاالت، گفتارها، فصول«. 2. ص120، ش2414: محجوب،  »مق

ــی، کتاب است  ــعر فارس ــانی در ش ــبک خراس محّمدجعفر؛ س

ــفی؛  ــه در بخش مقاالت آمده. 3. ص139، ش2963: یوس ک

ــت و در فصل  ــتانی، باز کتاب اس ــی سیس ــین؛ فّرخ غالمحس

 Champion, :4116ــده. 4. ص198، ش مقاالت معّرفی ش

ــاهنامه  Joseph, The Poems of Ferdosi چون ترجمۀ ش
ــت که در بخش ترجمه ها آورده شود نه  ــت دقیق تر این اس اس

ــی و غربی. 5. ص199،  ــای منفرد در زبان های اروپای کتاب ه

شDavis, Dick. The Legend of Seyavash :4218 باز 

ــت و باید در فصل  ــتانی از شاهنامه اس ــی داس ترجمۀ انگلیس

ــک، علی؛  ــود. 6. ص209، ش4313: باب ــی ش ــوط معّرف مرب

ــی، برخالف نام آن فرهنگ به معنای واژه نامه  فرهنگ فردوس

نیست و تحقیقی دربارۀ اسطوره و حماسه در شاهنامه است که 

ــرقی« آورده  ــد در بخش »کتاب های منفرد در زبان های ش بای

ــاهنامـه )موّرخ 880  ــود. 7. ص257، ش4766: انتخاب ش ش

ــخه های تاریخ داِر شاهنامه معّرفی شده ولی  هـ .ق( جـزو نس

اگر آن گونه که از عنوانش بر می آید برگزیدۀ شاهنامه باشد نه 

متن کامل آن، باید در قسمت »نسخه های منتخبات شاهنامه« 

ــه صورت »یک برگ  ــد. 8. ص268، ش5037 و 5038 ب بیای

ــاهنامه به ترکی  ــر مراد ترجمۀ ش ــده که اگ ترکی« معّرفی ش

ــد باید در بخش مربوط )ترجمه های شاهنامه( ذکر شود نه  باش

ــاهنامه. دیگر اینکه اگر این دو  ــخه های بی تاریِخ ش ضمن نس

مورد که در آثار سدۀ هشتم آورده شده، ترجمۀ ترکی شاهنامه 

ــمند و به لحاظ  ــیار ارزش ــد بس ــد یک برگ - باش - هرچن

ــۀ  ــده از حماس ــناخته ش تاریخی مقّدم بر ترجمه های ترکِی ش

ــخه های بدون  ــت. 9. در )ص258( در بخش »نس ملّی ایران اس

ــّخص و قطعات عربی شاهنامه« زیِر دو عنواِن  تاریخ و غیرمش

»نسخه های عربی« و »نسخه های ترکی«، هشت دست نویس 

ــداری - یا  ــزارش عربِی بن ــِخ گ ــده که همه نس ــی ش معّرف

ــاهنامه  19 و ترجمه های ترکی ش
ــای عربِی دیگر - برگردانه

ــود این بخش به طور کامل  ــت. از این روی پیشنهاد می ش اس

حذف و موارد مذکور، در فصل ترجمه های شاهنامه ذیل زبان 

ــود. 10. ص285، ش5427: روایت  ــی و ترکی معّرفی ش عرب

شاهنامه به نثر، بازنویسی شاهنامه به نثر است که سهواً ضمن 

ــاهنامه ذکر شده است. 11. ص286،  چاپ های متن کامل ش

ــاهنامۀ منثور، مجّدداً بازنویسِی منثور است که در  ش5452: ش

ــده. 12. ص288، ش5488:  ــای متن کامل آم بخش چاپ ه

شاهنامه فردوسی، مصّحح محّمدعلی فروغی؛ همان خالصۀ 

ــاهنامۀ مرحوم استاد فروغی است که در بخش خالصه ها و  ش

ــادروان استاد فروغی شاهنامه  منتخبات معّرفی شده است. ش

ــد و این مورد باید از فصل »چاپ های متن  را تصحیح نکرده ان

کامل شاهنامه« حذف شود. 13. ص 289، ش5505 )شاهنامۀ 

ــاهنامۀ  ــیدعلی(، ش 5508 )ش ــاهری، س ــی )نثر( : ش فردوس

ــی به نثر: زمانی، محبوبه( و ش 5509 )شاهنامۀ حکیم  فردوس

ــی از نظم به نثر... : کباری، مهین( سهواً در  ــم فردوس ابوالقاس

بخش »چاپ های متن کامل شاهنامه« آمده اند. 14. ص298، 

ــتان رستم و سهراب،  ــد(؛ داس ش5645: زریری، عّباس )مرش

ــت باید  ــتان اس روایت نّقاالن، به دلیل اینکه روایت نّقالِی داس

ــود  ــرقی« برده ش به بخش »کتاب های منفرد در زبان های ش

ــکر در آنجا معّرفی  ــار نّقالِی هفت لش ــان که مثاًل طوم همچن

شده است. 15. ص300، ش5695: محّمدزادۀ صدیق، حسین؛ 

یوسف و زلیخا منسوب به حکیم فردوسی، ربطی به این فصل 

ــتان از شاهنامه( ندارد و باید حذف شود زیرا به  )چاپ یک داس

ــتی در قسمت ششم: »چاپ های یوسف و زلیخا« )ص318،  درس

ــص300، 303 و305، ش5741،  ــت. 16. ص ش5867( آمده اس

5746، 5752، 5786، 5799، 5810، 5811، 5812 و5813؛ 

همه گزیده های شاهنامه است که در بخش »چاپ چند داستان 

ــت که در قسمت  ــده اّما دقیق تر این اس ــاهنامه« معّرفی ش ش

»خالصه ها و منتخبات شاهنامه« آورده شود. 17. صص308 و 

309، ش5830، 5832، 5833، 5834، 5835، 5836، 5837، 

ــمت »آثاری که بر  5842، 5843، 5844 و 5845 مذکور در قس

ــاس شاهنامه تألیف و تهّیه شده است« باید به بخش »چاپ  اس

ّاب عّزام، مصّحح  ــتفادۀ عبدالوهـ ــار معّرفی کرده اند فقط دست نویس برلین )675 هـ .ق( در میان نسِخ مورد اس ــتاد افش ــخۀ عربی که مرحوم اس 19. از چهار نس

ــت معلوم نیست که کدام  ــادروان عاّلمه قزوینی به او معّرفی کرده بودند یادی نکرده اس ــخۀ پاریس که ش ــود و چون وی از نس ترجمۀ عربی بنداری، دیده می ش

ــی فردوسی و شاهنامه همان دست نویِس مورد اشارۀ عاّلمه قزوینی است. ابهام دیگر  ــت نویس پاریس )754( و پاریس )بدون تاریخ( در کتاب شناس یک از دو دس

ــخۀ لیدن )854( و یکی از آن دو نسخۀ پاریس هم از دست نویس های ترجمـۀ بنداری است یا اینکـه احتمااًل از آِن ترجمـه/  ــته نیست آیا نس ــت که دانس این اس

ترجمه های دیگر است. اگر پرسش دوم محتمل باشد، بررسی و چاِپ این ترجمه/ ترجمه ها یکی از کارهای بسیار مهم و واجب در شاهنامه شناسی خواهد بود.
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یک« و »چند داستان از شاهنامه« برده شود زیرا بازنویسی یک 

یا چند داستان به نثر است.

4. آثار نامرتبط با فردوسی و شاهنامه

شماری از مقاالت و کتاب های فهرست شده در کتاب شناسی، 

ــاهنامه ندارد و باید  ــی و ش از نظر موضوعی ارتباطی با فردوس

حذف شود. این موارد عبارت است از:

ــته های آرامش  ــه، م؛ نگاهی به نوش 1. ص49، ش405: انوش

دوستدار. 2. ص112، ش2186: قزوینی، محّمد؛ نامه به آقای 

ــاره ای به  ــخ خّطی. در این نامه هیچ اش ــو در مورد نس قراگوزل

فردوسی و نسخه/ نسخ شاهنامه نیست. 3. ص147، ش3132: 

ــم اسفندیار. همان گونه که از عنوان  پرهام، باقر؛ تراژدی چش

فرعِی این کتاب یعنی )نگاهی انتقادی به کارنامۀ روشنفکران 

ــاهنامه اِی  ــران( بر می آید، برخالف نام ش ــخ معاصر ای در تاری

ــدارد. 4. ص180، ش3828:  ــی ن آن، ربطی به شاهنامه شناس

 Minorski, Vladimir, Vis u Ramin. A Parthian
ــِی آن به قلم مرحوم  ــن مقاله که ترجمۀ فارس Romance. ای
ــارۀ منظومۀ ویس و  ــده، درب ــی مقّربی چاپ ش ــتاد مصطف اس

ــعد گرگانی است. 5. ص199، ش4134:  رامیِن فخرالدین اس

Dumézil, Georges, Mythe et épopée. این کتاِب ژرژ 
ــی و شاهنامه نیست. 6.  دومزیل دقیقًا و کاماًل مرتبط با فردوس

 .Kabud, Haqnazarow, Gurugli ص201، ش4164: 

ــان می دهد این اثر دربارۀ کوراوغلو،  همچنان که نام کتاب نش

ــِی  ــت و نباید در کتاب شناس ــوان روایات آذربایجانی، اس پهل

ــود. 7. ص205، ش4250:  ــی ش ــاهنامه معّرف ــی و ش فردوس

 Watkins, C., How to Kill a Dragon: Aspects of
ــخ چاپ  ــه تاری ــت اینک Indo-European Poetics. نخس
کتاب که سال )1995 م( است در کتاب شناسی نیامده. ثانیًا در 

فهرست مطالب، اعالم و منابِع این کتاب هیچ نامی از فردوسی 

ــاس نمی توان آن را جزو آثار  ــاهنامه نیست و بر همین اس و ش

شاهنامه شناسی به شمار آورد.

5. سـهو در صـورت درسـت يـا ترتيـب الفبايـِی نـام 

نويسندگان

ــت یا ترتیب الفبایِی نام و نام خانوادگِی  در چند مورد وجه درس

نویسندگان دچار سهو شده است مانند:

1. )ص35، ش13(، »آذر، محّمدحکیم« باید به صورت »حکیم آذر، 

ــد« و در ترتیب الفبایِی خود بیاید. 2. )ص36، ش25(، »آزاد،  محّم

ــمارۀ 22 )آریان پور، لیال( آورده  الف« از نظر الفبایی باید پس از ش

ــخ نقد ابوالفضل  ــود. 3. )ص62، ش757(، در عنوان مقاله )پاس ش

ــت. 4. )ص66، ش895(، به جای  ــت اس خطیبی(، »حبیبی« درس

»خالصی ایالیی« بر اساس متن مقالۀ ایشان »خالصی ایالمی« 

صحیح است. 5. )ص71، ش1022( و )ص297، ش5610(، »خانلری، 

ــل خانلری، پرویز« و در محّل  ــز ناتل« باید به صورت »نات پروی

ــینی«،  ــام آقای »ذاکرالحس ــد. 6. )ص78، ش1234(، ن ــود بیای خ

ــت. 7. )ص87،  ــته شده اس ــت که »محّمد« نوش ــن« اس »محس

ش1482(، »ریاحی رنین« باید به »ریاحی زمین« اصالح شود. 8. 

در )ص103، ش1929(، »عثمانف، نوری محّمد« همان »عثمانف، 

ــه در اینجا اجزای نام  ــت ک ــمارۀ بعدی اس محّمد نوری« در ش

ــخص  کوچک او پس و پیش )محّمد نوری نوری محّمد( و ش

ــت. 9. )ص116، ش2316(، نام کوچک  ــته شده اس دیگری انگاش

آقای »لرستانی«، »زروان« است که بر اثر خطای چاپی »رزوان« 

ــت. 10. )ص120، ش2422(، »محّمدرضا پهلوی« باید به  شده اس

ــته  ــورت »پهلوی، محّمدرضا« و در ترتیب الفبایی خود نوش ص

شود. 11. )ص126، ش2604(، »مقّربی، مصطفی« به لحاظ الفبایی 

ــد. 12. )149،  ــمارۀ 2606 )مقّدم صفیاری( بیای ــد پس از ش بای

ش3181(، وجه درسِت »خجسته، کیا«، »کیا، خجسته« است که 

ــن صورت در )ص157، ش3358 و3359( آمده و اتّفاقًا  البّته به همی

ــده در آنجا  ــاِل 1384 آن در اینجا معّرفی ش کتابی که چاپ س

ــده است. 13. )ص152،  ــال 1369 آن( ذکر ش هم بار دیگر )چاپ س

ــود«،  ــی، محم ــای »سپاس ــه ج ش3243( و )ص293، ش5541( ب

 Soroudi,« ــت است. 14. )ص192، ش4040( در »سیاسی« درس

Sarah«، »Sarvar« صحیح است.

6. چنـد نكتـۀ ديگـر

ــتاد »به ترتیب سنوات« آمده، نوشتۀ  1. در )ص11( که چهار اس

ــد پیش از مطلب  ــی )به تاریخ 6 دی 1306( بای ــه قزوین عاّلم

استاد فروغی باشد که تاریخ آن سال 1321 است.

ــتاد افشار، تعداد آثاِر  ــت نو« مرحوم اس 2. در )ص20(، »یادداش

ــته شده که  ــده در چاپ جدید کتاب 5868 مورد نوش معّرفی ش

طبق شماره گذارِی متن 5867 درست است.

3. پیشنهاد می شود در ذیلی بر »یادداشت نو« استاد افشار، جزو 
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ــاهنامه تا سال 1385 - که  ــخه برگردان های چاپ شدۀ ش نس

ــده - چاپ عکسِی دست نویِس حاشیۀ  در )ص21( معّرفی ش

ــگاهی و آکادمی علوم  ــتوفی )تهران و وین، مرکز نشر دانش ظفرنامۀ مس

اتریش1377( هم افزوده شود. ضمنًا در همین بخش تاریخ چاِپ 

نسخۀ سعدلو که سال 1379 است از قلم افتاده.

ــده و فقط  ــِی مقاالِت نقد و معّرفی داده نش ــی نام اصل 4. گاه

عنوان کتاب های بررسی شده در این مقاالت آورده شده است. 

ــاهنامه نام  ــتان گنجی و ش برای نمونه در ص37، ش59 داس

ــی تا موراساکی«  ــت که در مقاله ای با نام »از فردوس کتابی اس

ــده است یا در ص72، ش1072 نام مقالۀ آقای  معّرفی و نقد ش

ــاهنامۀ مرحوم دکتر پرویز اتابکی،  ابوالفضل خطیبی در نقد ش

ــود در  ــنهاد می ش ــت. پیش ــن انتقادی یا دلبخواهی؟« اس »مت

چاپ های بعدی عنوان دقیِق این گونه مقاالت آورده شود زیرا 

ــت و هم برای کسی که در  ــت اس هم به لحاظ روش کار درس

پی آشنایی با چگونگِی عنوان گذاری ها در مقاالت نقد و احیانًا 

تحقیق در این موضوع است20 مفید خواهد بود.

ــده، در مجلّۀ کتاب  5. در ص38، ش80 و84 مقاالت معّرفی ش

ــاه تاریخ و  ــت نه کتاب م ــده اس ــفه چاپ ش ماه ادبّیات و فلس

جغرافیا.

ــش عالمت سؤال  6. در ص43، ش223 به جای نام مجلّه ش

ــت که باید اصالح شود. ظاهراً نام  ــته شده اس )؟؟؟؟؟؟( گذاش

نشرّیه فصلنامۀ گلستان هنر است.

ــی در اصفهان(  ــه )فردوس ــام مجموع 7. در ص53، ش508 ن

ــت و باید به یادنامۀ آیین بزرگداشت آغاز دومین  ــت نیس درس

هزارۀ سرایش شاهنامۀ فردوسی، اصالح شود.

8. در ص57، ش624 نام نویسندۀ مقالۀ »تحقیق دربارۀ رستم 

ــده در مجلّۀ هوخت، نوشته نشده است.  ــفندیار«، چاپ ش و اس

اگر مقاله در اصل بدون نام نویسنده منتشر شده باید در بخش 

ــت )صص140و 141( بیاید و در  ــنده« اس آثاری که »بی نام نویس

ــه، نام صاحب مقاله  ــورت با مراجعۀ دقیق به مجلّ غیر این ص

افزوده شود.

9. ص59، ش666- 680 نام فصوِل کتاب از پانزده دریچه اثر 

ماگالی تودوآست که در بخش »کتاب های منفرد در زبان های 

ــتقل معّرفی شده است و نیازی نیست که  ــرقی« به طور مس ش

نام همۀ فصل های آن نیز جداگانه در بخش »مقاالت، گفتارها 

ــایر  ــن صورت باید فصل های س ــد چون در ای ــول« بیای و فص

کتاب های مربوط به فردوسی و شاهنامه نیز معّرفی می شد که 

به درستی این گونه نشده است.

ــام مجلّه یا مجموعه ای که مقاله در  10. در ص94، ش1687 ن

آن چاپ شده، نوشته نشده و خالی مانده است.

ــاِت مطلِب  ــمارۀ صفح 11. در ص112، ش2178 و2182 ش

مربوط به »شاهنامۀ دموت« و »مشکل تحقیق دربارۀ فردوسی 

ــاب نامه های قزوینی به  ــاهنامه« از عاّلمه قزوینی در کت و ش

ــاِس چاپ جدیِد این کتاب  ــته نشده است. بر اس تقی زاده نوش

)تهران: قطره، 1384( موضوع نخست در نامۀ شمارۀ 30 )صص183- 

ــص191- 197( آمده  ــمارۀ 31 )ص ــب دیگر در نامۀ ش 189( و مطل

است.

12. در ص138، ش2931 شمارۀ مجلّه و تاریخ چاپ مقاله در 

ــکدۀ ادبّیات تبریز نادرست و صورت درست، سال  نشرّیۀ دانش

اّول، شمارۀ 2، 1327 است.

ــخّصات  ــس از معّرفی کتاب، مش 13. در ص144، ش3051 پ

ــده بر آن نیز آمده که چون دربارۀ دیگر کتاب ها به  نقِد چاپ ش

این شیوه عمل نشده است، پیشنهاد می شود حذف گردد.

ــرِی  ــالۀ دکت ــده رس ــر معّرفی ش 14. در ص146، ش3108 اث

ــود زیرا شیوۀ کتاب شناسی  ــده است که باید حذف ش چاپ نش

ــده است و فقط در  ــاهنامه، معّرفِی آثار چاپ ش ــی و ش فردوس

ــای اروپایی و غربی« چند  ــش »کتاب های منفرد در زبان ه بخ

ــده است. معّرفِی پایان نامه های  رسالۀ منتشرنشده فهرست ش

ــاهنامه خود محتاج  ــی دربارۀ فردوسی و ش ــدۀ فارس چاپ نش

تدوین کتاب شناسِی جداگانه ای است.

ــتر در  ــده که پیش 15. در ص150، ش3203 کتابی معّرفی ش

ص145، ش3083 ذکر شده و در اینجا تکراری است.

ــام خانوادگی و نام مولّف  ــس از ن 16. در ص157، ش3353 پ

ــت که  ــؤال آمده اس )کویاجی، جهانگیر کوروجی( عالمت س

معلوم نیست برای چیست و باید حذف شود.

ــام مجلّه پس از کلمۀ  ــتن ن 17. در ص170، ش3629 در نوش

Iran جای کلمه/ کلماتی خالی مانده که احتمااًل and است و 
.Iran And The Caucasus :نام کامل مجلّه باید چنین باشد

ــی و  ــده، معّرف ــخنرانِی چاپ نش 18. در ص186، ش3946 س

ــت در ایتالیا )رم( در 2008 م به چاپ  ــاره شده که »قرار اس اش

20. برای نمونه ای از این بررسی ها، ر.ک: حمید رفیعی، محّمدعلی، 1375. 
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ــد«. چون ذکر سخنرانی های منتشرنشدۀ همایش ها خارج  برس

ــی فردوسی و شاهنامه است و  ــیوۀ کار تدوین کتاب شناس از ش

ــنهاد می شود این مورِد  ــابه دیگر معّرفی نشده، پیش موارد مش

واحد هم حذف شود.

ــمارۀ  ــارۀ همان کتاب ش ــِی دوب 19. ص204، ش4331 معّرف

4330 و تکراری است که باید حذف شود.

ــاپ  ــب »چ ــده در )ص266(، ترکی ــتدراِک چاپ ش 20. در اس

ــت. آیا منظور چاِپ پیش از انقالِب  پهلوی« در جمله مبهم اس

کتاب شناسی فردوسی است؟

ــاهنامۀ تصحیح ووللرس/  21. در ص281، ش5370 برای ش

فوللرس دو صفت »معتبر و دقیق« به کار رفته است که پیشنهاد 

می شود در چاپ های بعد حذف شود زیرا با پیشرفت هایی که در 

متن شناسِی شاهنامه از زمان چاپ دوِم کتاب شناسی فردوسی 

ــت و تنها  تا امروز روی داده، چاپ مذکور دیگر فاقد اعتبار اس

از نظر فضل تقّدم در تصحیح شاهنامه دارای اهمّیت است.

ــِت شاهنامه  22. در 287، ش5479 تاریخ چاِپ اّوِل جلِد نخس

از دست نویس موزۀ فلورانس به کوشش دکتر عزیز هلل جوینی 

1375 است که سهواً 1377 آمده. 

ــِت شرح  23. در ص289، ش5500 و5502 تاریخ چاپ نخس

ح آقای مصطفی  ــاهنامۀ خانم مهری بهفر و شاهنامۀ مصحَّ ش

جیحونی به ترتیب 1380 و 1379 است که هردو 1381 نوشته 

شده است.

ــتاِن  ــخ اّولین چاپ بهین نامۀ باس 24. ص294، ش5550 تاری

دکتر محّمدجعفر یاحّقی 1369 است.

25. در ص294، ش5559 نام ناشر کتاب گزیده ای از شاهنامه 

همچنان که در )ص305، ش5800( آمده، »انتشارات تهران« است 

نه دانشگاه تهران.

ــط عنوان التین این دو  26. در ص299، ش5655 و 5659 فق

ــیوۀ واحدی در سراسر متن  ــده است که چون ش کتاب داده ش

نیست باید حذف شود.

ــت که قباًل در  27. ص299، ش5669 معّرفِی مجّدِد کتابی اس

ص298، ش5640 ذکر شده است.

28. با توّجه به موارد یادشده در بخش های گوناگون این مقاله، 

ــس از حذف موارد  ــود در چاپ دیگِر کتاب پ ــنهاد می ش پیش

تکراری و نادرست و افزودِن ازقلم افتاده ها، مجموع آثار مجّدداً 

شماره گذاری شود.

7. اغـالط چـاپـی

ــا که به نظر  ــی کتاب نیز تا آنج ــتی های چاپ در پایان، نادرس

ــت برای اصالح در چاپ های بعدی آورده  ــیده اس نگارنده رس

ــو(، )ص58، ش641:  ــود: )ص39، ش120: جو← خ ــی ش م

ــوی(،  ــوی ← بان ــد(، )ص67، ش904: مان ــد ← هرزب هرزن

ــاالن(، )ص77، ش1200  ــاالن ← نّق )ص77، ش1199: بق

ــاالن  ــی(، )ص78، ش1215: بق ــی ← پژوه و1201: پژوهش

ــی ← پارس(، )ص114،  ← نّقاالن(، )ص81، ش1326: پارس
ــی ← پژوهی(، )ص120، ش2416: 1375  ش2244: پژوهش

← 1357(، )ص120، ش2435: رزوان ← زروان(، )ص121، 
ش2443: پژوهشی ← پژوهی(، )ص122، ش2480: یا ← و(، 

)ص133، ش2812: سر ← لب(، )ص158، ش3386: سهراب 

ــفندیار(، )ص160، ش3437: سرپرش ← سه پسرش(،  ← اس
ــاهنامه و تاریخ(،  ــخ ← ش ــاهنامه تاری )ص160، ش3442: ش

)ص177، شOn ← In :3766(، )ص266، بخش استدراک: 

ــوف(، )ص372، سطر 13:  ــتم، مکوف ← مکش ششم ← هش

تحصیح ← تصحیح(.
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