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كتاب شناسـی فردوسـی و شـاهنامه (از آغـاز نوشـته های 
پژوهشـی تـا سـال 1385)، گـردآوری ايرج افشـار، چاپ 
چهـارم (چاپ اول ناشـر)، تهـران: مركز پژوهشـی ميراث 

مكتوب، 1390. 564 ص: 14000 تومان.

ــار ملّی  ــای انجمن آث ــی كه اولي ــۀ چهل شمس ــل ده در اواي
ــدند به  ــی بودند، بر آن ش درصدد تجديد بنای آرامگاه فردوس
ــۀ ملّی  ــی و حماس ــبت كتاب هايی نيز دربارۀ فردوس اين مناس
ايران منتشر كنند و از همين روی از شادروان استاد ايرج افشار 
ــتند كه فهرستی از مجموعۀ آثاِر چاپ شدۀ مربوط را  هم خواس
ــراف و روابط  ــوابق، تجربّيات، اِش گردآوری كند.1 با توّجه به س
ــواری و بزرگی اين كار  ــو و دش ــار از يك س ــتاد افش علمِی اس
ــاب انجمن آثار بهترين  ــوی ديگر، بی هيچ ترديدی انتخ از س
ــكاری در مرداد ماه  ــنهاد و هم ــش بود و نتيجۀ اين پيش گزين
1347 با نام كتاب شناسی فردوسی چاپ شد و توّجه و تحسيِن 

صاحب نظران را برانگيخت. 
ــا افزوده هايی  ــاه 1355 ب ــمند در تيرم ــاب ارزش اين كت
ــد و تا  ــر (انجمن آثار ملّی) چاپ ش ــط همان ناش بار ديگر توّس
ــتاقی و مهجورِی  ــاِل بعد كه پس از سال ها مش ــی و پنج س س
شاهنامه پژوهان، چاپ جديد و گسترش يافتۀ آن منتشر گشت، 
ــال  ــت زمانِی آگاهی های موجود در آن تا س ــه رغم محدودّي 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 كتاب شناسی فردوسی را در سال 1382 مجّدداً به صورت 
ــت چاپ كرد كه چون با مرحوم استاد افشار برای افزودِن  افس
ــبب  ــای الزم صورت نگرفته بود، س ــد هماهنگی ه ــار جدي آث

رنجش خاطر ايشان شد.2 
در هر حال سرانجام انتظار پژوهشگران و عالقه مندان به 
سر آمد و چاپ/ ويراست تازۀ اثر ماندگار استاد در ارديبهشت ماه 
ــی و برگزاری همايش  ــگام با روز فردوس ــال 1390، هم هن س
ــرايش شاهنامه - اّما متأّسفانه در غياب مولّف و پس  هزارۀ َس
ــت ايشان - از سوی مركز پژوهشی ميراث مكتوب  از درگذش
منتشر شد. چاپ سوم كتاب شناسی فردوسی و شاهنامه با چهار 
ــی زاده، محمدعلی فروغی،  ــن تق ديدگاه از مرحومان سيدحس
ــاهنامه  ــی و ش عّالمه قزوينی و مجتبی مينوی دربارۀ فردوس
ــيری)  ــی» (از زنده ياد فريدون مش ــعِر «خروش فردوس و دو ش
ــار صفی آوا) آغاز  ــت...» (سرودۀ گلرخس ــاهنامه وطن اس و «ش
می شود. سپس يادداشتی نو از استاد افشار به تاريخ سوم اسفند 
ــد به ترتيب مقّدمه های چاپ های دوم و اّوِل كتاب  1387 و بع

آمده است. 
ــت ها، نمايه ها و  ــامل چهار بخش به عالوۀ پيوس كتاب  ش
ــت با نام «تحقيقات  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 قديمی چاپی، فرهنگ ها  كتاب های فارس
و كشف االبيات شاهنامه و دايرةالمعارف هايی است كه در آنها 

مدخل هايی دربارۀ فردوسی و شاهنامه وجود دارد. 
ــاهنامه (متن كامل يا داستان ها و  در بخش دوم، ترجمه های ش
ــت و هشت زبان معّرفی شده است.  بخش هايی از آن) به بيس
ــت نويس های تاريخ دار و بی تاريِخ  ــت دس ــوم، فهرس بخش س
ــاهنامه و بازنويسِی  ــۀ ملّی ايران و نسِخ خالصه های ش حماس

منثور آن است. 
در بخش چهارم نيز نام و مشخّصات چاپ های متن كامل، 

مالحظاتی دربارۀ كتاب شناسِی فردوسی و شاهنامه
  سّجـاد آيـِدنلـو*

aydenloo@gmail.com :استاديار دانشگاه پيام نور اروميه/ نشانی پست الكترونيك *
1. ر.ک: افشار، ايرج، 1390: ص27 (مقّدمۀ چاپ اّول).

ــبحانی، توفيق، 1390، صص       ــی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و جزئّيات و علِل ناهماهنگی ها، ر.ک: س ــِی فردوس ــِت كتاب شناس 2. دربارۀ موضوع چاپ افس
177 و 178.

3. در بخش كتاب ها و مجموعه های مستقل به زبان های اروپايی و غربی، شماری از پايان نامه های چاپ نشده نيز معّرفی شده است.
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گزيده ها، يك يا چند داستان شاهنامه و آثار و نمايش نامه هايی 
ــده، آمده است. در دو صفحه  ــاس اين متن نوشته ش كه بر اس
ــن بخش كتاب (صــص317 و 318) ضمن تصريح و تأكيد بر  از اي
ــاِب منظومۀ «يوسف و زليخا» به فردوسی،  نادرست بودِن انتس
چاپ های آن معّرفی شده است. مجموع آثار (كتاب ها، مقاالت، 
ــده در اين  ــِخ) معّرفی ش فصل هايی از يك كتاب، مداخل و نس
ــاهنامه با احتساب موارد  ــی فردوسی و ش چاپ از كتاب شناس
5867 مورد است و بيشترين رقم (3018 مورد) از آِن  تكراری4

«مقاالت، گفتارها و فصول در زبان های شرقی» است.
چاپ جديد اين كتاب دوازده پيوست دارد. ضميمۀ نخست، 
سال شمار مراسم فردوسی تا سال1357 است و در پيوست های 
ــاد استاد  ــت های خود روان ش ــتم مقاالت و يادداش دوم تا هش
ــاهنامه بازچاپ شده است. پيوست  ــار دربارۀ فردوسی و ش افش
ــش نقد و معّرفی فارسی و دو نوشتۀ انگليسی و آلمانی  نهم، ش
دربارۀ چاپ های اّول و دوم اين كتاب است. در پيوست دهم باز 
يادداشت هايی از استاد افشار آمده كه پيش تر در بخش «تازه ها 
و پاره های ايران شناسِی» مجلّۀ بخارا منتشر شده است. ضميمۀ 
ــی در سال  يازدهم تصويِر نامه ها و عكس های كنگرۀ فردوس
(1313 هـ .ش) و اسناد و تصاويـر مربوط به بازسـازی آرامگاه 
حكيم توس است. در پيوست پايانی هم عكس ولف و نولدكه، 
ــز تصوير برگ هايی از  ــناس بزرگ آلمانی، و ني دو شاهنامه ش
ــاهنامه و يوسف و زليخا ــت نويس ها و چاپ های ش بعضی دس
ــت موضوعی به فارسی و  ــامل فهرس ــت. نمايه ها ش آمده اس
التين، فهرست اعالم (فارسی و التين) و نمايۀ كاتبان، بانيان، 

كتاب ها و مقاالت است.
ــه با چاپ دوم كتاب شناسی فردوسی، حّد زمانِی  در مقايس
ــده كه در آنجا تا اواسط پاييز 1354 بود5  تا سال  آثار معّرفی ش
1385 (2005 م) گسترش يافته و در نتيجه 1852 مورِد مذكور 
ــده و به 5867  ــه برابر ش در آن چاپ در طبع كنونی تقريبًا س

ــاختار و اساس بخش بندِی متن  ــت.6 س مورد افزايش يافته اس
كتاب نسبت به چاپ دوم تغييری نكرده و غير از مقّدمۀ تازه و 
ــتاد و دو شعر در آغاز، فقط در ضمايم پايانی،  نقل نظر چهار اس
ــت های شاهنامه شناختِی استاد افشار افزوده  مقاالت و يادداش
ــی و نام كتاب ها و مقاالت  ــت موضوع و در نمايه ها هم فهرس

اضافه شده است. 
تفاوت ديگِر اين چاپ، تغيير جزيی نام كتاب و افزوده شدن 
«و شاهنامه» بر آن است (كتاب شناسی فردوسی←كتاب شناسی 
ــاهنامه) كه عنوان اثر را دقيق تر و جامع تر كرده  فردوسی و ش
ــر متن و  ــت. به لحاظ فّنی نيز با حروف چينی مجّدِد سراس اس
انتخاب قلم كوچكتر برای نوشتن نام آثار از حجم كتاب كاسته 
ــكلی درخور، خوش چاپ،  ــت و اين مرجع مهم به ش ــده اس ش
ــنجش با قيمت چهل  ــان خوان و قيمتی مناسب7 - در س آس
هزار تومان و حتی بيشتِر چاپ دوِم آن در بازار كهنه فروشان -
در اختيار دانشجويان، محّققان و عالقه مندان قرار گرفته است.
ــی ها در هر پژوهِش  ــياِر كتاب شناس ــه دليل اهمّيت بس ب
ــمند، همۀ چاپ های كتاب شناسی فردوسی و  ــت و روش درس
شاهنامه مورد توّجه و استقباِل مكتوب اهل فن قرار گرفته و تا 
جايی كه نگارنده ُجسته و ديده، دربارۀ چاپ های اّول و دوم اين 
كتاب ده معّرفی و نقد به قلم استادان و محّققانی مانند مرحوم 
جمال زاده، مرحوم حبيب يغمايی، مرحوم كرامت رعناحسينی، 
دكتر شفيعی كدكنی، دكتر خالقی مطلق، دكتر پرويز اذكايی و 
دكتر حشمت موّيد به فارسی و ف. ماخالسكی (به انگليسی) و 
ــته شده است.8 دربارۀ چاپ  هـ . كانوس ِكرده (به آلمانی) نوش
جديد هم - تا هنگام نگارش اين مقاله - آقای فّرخ اميرفريار 
معّرفی بسيار كوتاهی (يك ستون و نيم) در مجلّۀ جهان كتاب

نوشته اند.9 
ــتناد اشارات خوِد زنده ياد استاد افشار در مقّدمۀ چاپ  به اس
سوم كتاب كه «طبيعت كتاب شناسی اقتضای نقص دارد... و چه 

4. منظور مقاالتی است كه در دو يا چند جا چاپ شده يا آثاری كه با توّجه به فصل بندِی موضوعِی كتاب در دو جا معّرفی شده و در چند مورِد معدود، مقاالت يا 
كتاب هايی كه سهواً دو بار معّرفی و شماره گذاری شده و يا غير از نويسندۀ اصلی، با نام شخص ديگری هم تكرار شده است.

5. ر.ک: افشار، ايرج؛ 1355: ص هفت مقّدمه.
6. مواردی كه در چاپ جديد افزوده شده با عالمت ستاره * مشّخص شده است.

7. به كيفّيت چاپ و ويژگی های فّنِی چاپ سوم كتاب شناسی، آقای فّرخ اميرفريار هم در معّرفی كوتاه خويش اشاره كرده اند. ر.ک: امير فريار، فرخ، 1390: ص73.
8. مشخّصات همۀ اين مقاالت در كتاب شناسی فردوسی و شاهنامه آمده و چنان كه اشاره شد متن هشت نوشته هم در پيوست های پايانِی آن چاپ شده است. 
در همين جا بايد يادآور شد كه مقالۀ شمارۀ 2 (در ص365) كه بدون نام نويسنده است از شادروان استاد حبيب يغمايی و مقالۀ شمارۀ 5 (ص376) كه باز بی نام 

نويسنده آمده، از دكتر پرويز اذكايی است.
9. ر.ک: اميرفريار، فرخ، همان.
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بسا گفتارهای پژوهشی و حّتی كتاب های ارزشمند ماندگاری 
ــی به  ــد كه چون من نديده ام نامی از آنها از اين كتابشناس باش
دست آوردنی نيست» (ص19) نگارنده نيز با گرامی داشت خاطرۀ 
ــتاد و با تقديم درود و احترام فراوان به روِح مينوی  جاويدان اس
ــنهادهايی را در چند بخش مطرح می كند  ايشان، نكات و پيش
ــر ارجمند و نيز آقای احمدرضا رحيمی ريسه،  تا اگر در نظر ناش
ــار در تدوين و تنطيم آن،  ــتار كتاب و همكار استاد افش ويراس
ــود در چاپ ها/ ويراست های بعدی كتاب مورد  مقبول واقع ش
ــود كه  ــتاد برآورده ش توّجه قرار گيرد و اين آرزوی مرحوم اس
ــه كه در اين چاپ ياورم  «اميدوارم آقای احمدرضا رحيمی ريس
ــخّصات آنچه را بايد برافزود  ــت برای چاپ بعدی مش بوده اس

فراهم سازد» (ص19).

1. مواردی كه می توان افزود
ــد، نام و  ــتقصای كاملی انجام داده باش نگارنده بدون اينكه اس
مشّخصات بعضی از آثار منتشرشده تا سال 1385 را كه در اين 
ــت، به تفكيِك بخش های مربوط و به ترتيب  كتاب نيامده اس
الفبايی می آورد تا در چاپ های ديگر در جای خود افزوده شود.

1-1. مقاالت، گفتارها و فصول در زبان های شرقی: 
ــۀ غنايی  ــتم در حماس ــرو؛ «رس ــامی هونه گانی، خس 1. احتش
ــرداد1380، صــص40- 46.          ــگ اصفهان، م ــوی»، فرهن مول
ــناخت اسطورۀ اكوان ديو»، فصلنامۀ  2. احمدی، جالل؛ «در ش
كاوش (دانشگاه يزد)، بهار و تابستان1384، صص107- 127. 
ــراش خوانند بهرام گور»، كلك،  3. اخوان زنجانی، جليل؛ «ازي
ــهريور1373، صص34- 39. 4. اذكايی، پرويز؛  شمارۀ 54، ش
ــال دوم،  ــتی، دورۀ دوم، س ــا»، هس ــاهنامه و خداينامگ ه «ش
ــلم خان، محّمد؛  ــمارۀ 3، پاييز1380، صص29- 45. 5. اس ش
ــار، به كوشش  ــاهنامه»، ناموارۀ دكتر محمود افش «فرهنگ ش
ايرج افشار با همكاری كريم اصفهانيان، تهران: بنياد موقوفات 
ــار، 1372، ج7، صــص3796- 3827. 6.  ــر محمود افش دكت
ــاهنامۀ دلپذير  ــاهنامه و ش ــتۀ ش ــار، ايرج؛ «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. اليش
ــيمرغ (دورۀ جديد)، سال اّول، شمارۀ  ــن آبادی، س محمود حس

ــتان1373، صــص135- 160. 8. اميری، منوچهر؛  اّول، تابس
ــی و انگليسی»، آينده، سال  ــۀ دو حماسه در ادب فارس «مقايس
هفتم، شمارۀ 11 و12، بهمن و اسفند1360، صص804- 808. 
ــاد مهندس پور؛ «همانندی های  9. پورجعفر، محّمدرضا و فره
ــران و ادبّيات  ــی اي ــطوره ای در ادبّيات حماس ــان اس دو قهرم
ــی ايرلند (رستم - كوهولين)»، پژوهش های ادبی، سال  نمايش
ــمارۀ 7، بهار1384، صص109- 120. 10. پورداوود،  سوم، ش
ــتم»، آناهيتا، به كوشش مرتضی گرجی، تهران:  ابراهيم؛ «رس
ــاب،1380، صــص162- 164. 11. تفّضلی، احمد؛  دنيای كت
ــش  ــر و داد و بهار، به كوش ــب»، مه ــن و آذرگشنس «دژ بهم
ــار و مفاخر فرهنگی،  ــاالزاده، تهران: انجمن آث اميركاووس ب
1377، صص79- 81. 12. جعفری، محمود؛ «پرواز كيكاوس، 
ــۀ گزارش دينكرد با شاهنامه»، نامۀ پارسی، سال دهم،  مقايس
ــمارۀ 1، بهار1384، صص13- 28. 13. جهان بخش، جويا؛  ش
ــی»، گلچرخ،  ــوب فردوس ــاک و روزگار پرآش ــطورۀ ضّح «اس
ــمارۀ 13، فروردين و ارديبهشت 1375، صص47- 54. 14.  ش
ــاهی؛ «ناموس چندسالۀ  جهان بخش، جويا و بهاءالدين خّرمش
ــعدلو)»،  ــاهنامۀ س ــی ش اجداد نيك نام (نگاهی به چاپ عكس
ــمارۀ 23، فروردين و ارديبهشت1381، صص337-  بخارا، ش
ــان يا مهربان»، كتاب پاژ،  356. 15. جيحونی، مصطفی؛ «گوس
شمارۀ 11- 12، زمستان1372، صص19- 40. 16. حصوری، 
ــعرا، تدوين  ــران»، نخلبند ش ــۀ ملّی اي ــی؛ «خواجو و حماس عل
ــی،  ــانی، كرمان: مركز كرمان شناس ــر احمد اميری خراس دكت
ــق، جالل؛  ــی مطل 1379، ج1، صــص355- 359. 17. خالق
ــيدورد»، مجلّۀ دانشكدۀ ادبّيات و علوم انسانی  «پشوتن يا فرش
ــوم (پياپی54)،  ــی، سال چهاردهم، شمارۀ س دانشگاه فردوس
ــّيد محّمد؛  ــياقی، س پاييز1357، صص543- 558. 18. دبيرس
«دربارۀ تصحيح شاهنامه»، سخن، دورۀ بيست و چهارم، شمارۀ 
ــم، فروردين1355، صــص1206- 1216. 19. همو؛  دوازده
ــال 30، شمارۀ 12، اسفند1356، صص741-  «كنج»، يغما، س
ــال  ــتان، س ــو؛ «وين، دير، دين»، نامۀ فرهنگس 745. 20. هم
ــوم (پياپی15)، پاييز1377، صص88- 95.  ــمارۀ س چهارم، ش
21. ده بزرگی، غالمحسين؛ «سيمرغ اساطيری»، معارف، دورۀ 
ــمارۀ 3 (پياپی54)، آذر- اسفند1380، صص97-  هجدهم، ش

10. با اينكه اين گفتار طبق توضيح حاشيۀ صفحۀ نخست آن «صحبت دوستانه در مجمع اصحاب فرزان» است، پيشنهاد می شود كه هم در فهرست نوشته های 
شاهنامه شناختِی مرحوم استاد افشار آورده شود و هم متن آن در پيوست های پايانی كتاب كه اين گونه مقاالت و يادداشت های ايشان چاپ شده است.
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114. 22. رواقی، علی؛ «باز هم شاهنامه را چگونه بايد خواند؟»، 
ــمارۀ اّول (پياپی13)، بهار1383،  نامۀ انجمن، سال چهارم، ش
ــاهنامه  صص4- 53. 23. روان فرهادی، عبدالغفور؛ «ياری ش
ــرگ بی برگی (يادنامۀ  ــی»، ب در پژوهش تلّفظ واژه های فارس
ــتاد رضا مايل)، تهران، طرح نو، 1378، صص141- 172.  اس
24. روشن، محّمد؛ «شاهنامۀ فردوسی و عرفان كيخسروی»، 
ــران: هيرمند،  ــّيدعلی آل داوود، ته ــش س نامۀ اقبال، به كوش
ــعيدی سيرجانی، علی اكبر؛  1377، صص359- 369. 25. س
ــمارۀ 185 و186، بهمن و  ــای كتاب، ش ــك»، راهنم «واژه نام
ــال؛  ــودآور، ابوالع ــفند1356، صــص826- 837. 26. س اس
ــی، سال هفتم،  ــتوفی»، ايران شناس ــاهنامۀ مس «ظفرنامه و ش
ــهيلی  ــتان1374، صص752- 761. 27. س ــمارۀ 4، زمس ش
ــتان  ــتم با داس ــانۀ رس راد، فهيمه و فريناز فربود؛ «تطابق افس
ــمارۀ 52، تابستان1381،  هركول در يونان»، فصلنامۀ هنر، ش
ــريعت، محّمدجعفر؛ «اسطورۀ آفرينش  صص62- 77. 28. ش
ــمارۀ 18، تابستان1383، صص82-  در شاهنامه»، هستی، ش
ــكوری، اميرعلی؛ «توضيح بيتی از شاهنامه»، نامۀ  92. 29. ش
ــمارۀ 1، بهار1380، صص39- 41. 11 ــی، سال ششم، ش پارس

ــوه: دو روايت از يك  ــگاوند ك 30. صفا، ذبيح هللا؛ «رزمنامۀ س
ــردآوری يحيی مهدوی-  ــی»، هفتاد مقاله، گ ــتان حماس داس
ــاطير، 1369، ج1، صــص71- 80.  ــران: اس ــار، ته ايرج افش
ــران و توران به روايت  ــبات مرزی اي 31. صفر، عبدهللا؛ «مناس
شاهنامه»، فصلنامۀ تاريخ روابط خارجی، شمارۀ 7 و8، تابستان 
ــف، محّمد نوری؛  32. عثمان ــز1380، صــص7- 15. 12 و پايي
ــم)»، يادنامۀ  ــاهنامه (جلد شش «مالحظه ای چند دربارۀ متن ش
ايرانی مينورسكی، تدوين مجتبی مينوی و ايرج افشار، تهران: 
ــران، 1348، صــص114- 118. 13 33. قريب،  ــگاه ته دانش
بدرالزمان؛ «رستم در روايات سغدی»، شاهنامه شناسی، تهران: 
ــاهنامه، 1357، صــص44- 53. 34. قمری، حيدر؛ «از  بنياد ش
ــان (گفتاری در باب اسطوره های ملّی  ــينۀ بی نش بزرگان پيش
ــتی، دورۀ دوم، پاييز و زمستان1383،  ــعر فارسی)»، هس در ش
ــی؛  ــاری، علی قل ــودی بختي صــص123- 137. 35. محم

ــفند 1348،  ــمارۀ 89، اس «مازندران يا يمن؟»، هنر و مردم، ش
ــتی،  ــور، كتايون؛ «بيژن گيو»، هس صــص20- 27. 36. مزداپ
ــتان80 و بهار81، صص42- 54. 14 37. همو؛  دورۀ دوم، زمس
ــاهنامه»، زن و فرهنگ (مقاالتی در  «زن و مفهوم قدرت در ش
بزرگداشت يكصدمين سال تولّد بانو مارگارت ميد)، به كوشش 
ــكرايیـ  علی رضا حسن زاده، تهران: نی، 1382،  محّمد ميرش
ــتر راهدان»،  ــبرنگ بهزاد و اش صــص70- 88. 38. همو؛ «ش
ــتاری پرويز رجبی، تهران: توس،  ارج نامۀ شهرياری، به خواس
ــور، فرهاد و محمود  1380، صــص408- 420. 39. مهندس پ
طاووسی؛ «بندهش در شاهنامه»، مجلّۀ مطالعات ايرانی، شمارۀ 
ــيد؛  8، پاييز 1384، صص199- 213. 40. ميرفخرايی، مهش
ــطورۀ كاووس در گذر زمان»، فرهنگ، كتاب هفتم، پاييز  «اس
ــناختی  ــی ريشه ش 1369، صص197- 216. 41. همو؛ «بررس
ــاهنامه پژوهی، با نظارت  ــتان» و كاربردهای آن»، ش واژۀ «دس
ــدمحّصل، مشهد: فرهنگسرای فردوسی،  دكتر محّمدرضا راش
1385، دفتر نخست، صص247- 254. 42. ندا، طه؛ «شاهنامه 
ــی، ترجمۀ محّمدحسين  ــاهنامه و فردوس و اعراب»، دربارۀ ش
ــتان، 1357، صص86- 96.  ــهد: كتابفروشی باس ساكت، مش
ــيوۀ تصحيح  ــا؛ «مكاتباتی دربارۀ ش ــری، محّمدرض 43. نصي
ــاهنامه و متون ديگر» (1)، پيك نور (فصلنامۀ دانشگاه پيام  ش
ــال اّول، شمارۀ دوم، بهار1382، صص39- 53؛ بخش  نور)، س
دوم، همان جا، شمارۀ دوم، تابستان1382، صص71- 79. 44. 
ــكی، آنانيناس؛ «قديم ترين ترجمۀ شاهنامه به زبان  ياساكوفس
ــی، مجلّۀ دانشكدۀ ادبّيات و  تركی»، ترجمۀ دكتر ماه منير نفيس
ــگاه تهران، سال يازدهم، شمارۀ 4، 1347،  علوم انسانی دانش

صص357- 365.
1-2. كتاب ها در زبان های شرقی: 

1. اديب برومند، عبدالعلی؛ داستان هفت خان اسفنديار و رستم 
ــفنديار، با همكاری پروين بخردی، تهران: محّمدابراهيم  و اس
ــريعتی افغانستانی، 1381. 2. پاتر، آنتونی؛ نبرد پدر و پسر در  ش
ــی، تهران: ايدون، 1384.  ــات جهان، ترجمۀ محمود كمال ادبّي
ــتان آفرينش و تاريخ پيشدادی  ــريعتی، پرويز؛ داس 3. پژوم ش

11. اين مقاله در فهرست مقاالت فارسی (ج7، ص882، شمارۀ 19952) معّرفی شده است.
12. اين مقاله نيز در فهرست مقاالت فارسی (ج7، ص882، شمارۀ 19965) معّرفی شده است. 

13. اين مقاله در چاپ دوم كتاب شناسی فردوسی (ص64، شمارۀ 259) معّرفی شده و معلوم نيست كه چرا در چاپ جديد حذف شده است.
14. اين مقاله هم در فهرست مقاالت فارسی (ج7، ص885، شمارۀ 20052) معّرفی شده است.
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ــران: هونام، 1378. 4.  ــای كهن ايرانی، ته ــی در باوره و كيان
ــكين نامه (طومار  ــی هللا و داوود فتحعلی بيگی؛ مش ــی، ول تراب
ــدی، فريدون؛ زندگی  ــی)، تهران: نمايش، 1379. 5. جني نّقال
ــی، تهران: بنياد  ــر پايۀ گفتارهای ايران ــرت آرياييان ب و مهاج
ــادی، ابراهيم؛ نگاهی نو  ــابور، چاپ دوم، 1374. 6.خّرم آب نيش
ــفنديار، اصفهان: نقش كلك، 1381.  ــتم و اس ــتان رس به داس
ــان، تهران: چشمه، 1378. 8. همو؛  7. حصوری، علی؛ سياوش
ــمه، 1378. 9.سروشيار، جمشيد سروش؛  ضّحاک، تهران: چش
ــيان، كرمان: فانوس كرمان، 1379. 10.  ــاهنامه و هخامنش ش
ــاهنامه، مشهد: دانشگاه آزاد،  طبسی، حميد؛ كيهان شناسی ش
ــّنت و نوآوری در  ــی و س 1382. 11. عباديان، محمود؛ فردوس
حماسه سرايی، اليگودرز: گهر، 1369. 12. كريستن سن، آرتور؛ 
كيانيان، ترجمۀ دكتر ذبيح هللا صفا، چاپ پنجم، تهران: مؤسسۀ 
ــو؛ نمونه های  ــی، 1368. 13. هم ــارات علمی و فرهنگ انتش
نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانه ای ايرانيان، 
ــی، چاپ دوم،  ــوزگار و دكتر احمد تفّضل ــۀ دكتر ژاله آم ترجم
ــوّذن جامی، محّمدمهدی؛ ادب  ــمه، 1377. 14. م تهران: چش
ــطوره  ــّياره؛ اس پهلوانی، تهران: قطره، 1379. 15.مهين فر، س
ــه ضّحاک و فريدون، تهران: قّصه، 1383. 16. وامقی،  حماس
ــگاه هنر و  ــاهنامه)، تهران: پژوهش ــرج؛ بيژن نامه (دربارۀ ش اي

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 اين بخش،  ــنهاد می ش 1-4. مآخذ قديمی چاپی: پيش
ــاراِت مربوط به «فردوسی» در اين منابع نيز افزوده  فصل يا اش

شود: 
ــاب. 2. قزوينی،  ــبانكاره ای، محّمد بن علی؛ مجمع االنس 1. ش
ــۀ مجالس النفائس. 3.  ــارک؛ ترجم ــاه محّمد بن مب ــم ش حكي
مولوی آغا، احمدعلی؛ هفت آسمان. 4. ميرخواند؛ حبيب السير. 

5. واله داغستانی، عليقلی؛ تذكرۀ رياض الشعرا.
ــون در اين بخش فرهنگ  1-5. لغت نامه های شـاهنامه: چ
ــيرازی معّرفی شده است  ــميع ش ــاهنامۀ اوليا س لغاِت پايان ش

پيشنهاد می شود اين دو مورد نيز اضافه شود:
ــتۀ آقايان مهدی قريب و  ــاهنامۀ ويراس 1. واژه نامۀ ضميمۀ ش
ــوس، 1375، ج5، صص255-  محّمدعلی بهبودی (تهران: ت
ــای بخش های يكم، دوم و  ــۀ موجود در انته 295). 2. واژه نام
ــی مطلق كه البّته  ــاهنامۀ دكتر خالق ــت های ش چهارم يادداش
ــی  فقط بخش اّول آن در محدودۀ زمانِی اين چاِپ كتاب شناس
ــاير بخش ها پس از سال  ــاهنامه می گنجد و س ــی و ش فردوس
ــت. نكتۀ ديگر اينكه دفتر  ــده اس ــر ش 1385 (2005 م) منتش
نخست رسالۀ واژه های ناشناخته در شاهنامه، نوشتۀ دكتر علی 
ــش كتاب های منفرد در  ــی (تهران: 1352) - كه در بخ رواق
ــده و فقط دفتر  ــرقی آمده - در اينجا معّرفی نش زبان های ش

دوم اين اثر ذكر شده است.
1. دانشنامۀ ادب فارسی (ادب فـارسی  1-6. دايرةالمعارف ها:
در آناتولی)، به سرپرستی حسن انوشه، تهران: وزارت فرهنگ 
ــاد اسالمی، 1383، سپيدۀ كوتی، «شاهنامه در آناتولی و  و ارش

بالكان»، ج6، صص 504-499. 
ــی، به سرپرستی غالمحسين مصاحب،  2. دايرةالمعارف فارس
ج2،  ــی»،  «فردوس صــص1445و1446؛  ج2،  ــاهنامه»،  «ش

صص1872و 1873.
1-7. ترجمه ها: در زبان هايی كه شاهنامه به آنها ترجمه شده 

اين موارد هم بايد ذكر شود:
ــال 1921م.15     ــوف در س 1. بلغاری: ترجمۀ تقريبًا كامل آتاناس

15. ر.ک: رادفر، ابوالقاسم، 1369: ص162.
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ــتم و اسفنديار به قلم بای جون خه (همان،  2. چينی: ترجمۀ رس
ــی از شاهنامه به  ــميری: برگردان منظوِم بخش ص165). 3. كش
ــان، ص175). 4. هلندی: ترجمۀ  ــش عبدالوّهاب پری (هم كوش
ــت (همان،  ــده اس ــال 1879 م. چاپ ش ــر كه در س ــل فول كام
ــتم و سهراب به اهتمام  ــالويايی: ترجمۀ رس ص180). 5. يوگس
ــنهاد  ــچ در 1928 م. (همان، ص181). همچنين پيش بايراكتاروي
می شود در بخش ترجمۀ عربی (ص242) به ترجمۀ فارسی استاد 
ــران: انجمن آثار و  ــی از گزارش عربی بنداری (ته عبدالمحّمد آيت

مفاخر فرهنگی، 1380) نيز اشاره شود.
1-8. چاپ های متن كامل شاهنامه: اين كوشش ارجمنـد نيز 
قابل ذكر است: شاهنامه، توضيح واژه ها و معنای ابيات: كاظم 

برگ نيسی، چاپ اول، تهران: فكر روز، 1385، ج1.
1-9. چاپ يك داسـتان شاهنامه: 1. ابومحبوب، احمد؛ كك 
2. رادمنش، عطامحّمد؛  كوهزاد، تهران: نغمۀ زندگی، 1384. 16
ــگاه آزاد، 1379. 3. نظری، جليل  سوگنامۀ فرود، تهران: دانش
ــم (رستم و سهراب و  ــتانهای پر آب چش و افضل مقيمی؛ داس

رستم و اسفنديار)، تهران: آسيم، 1382.
1-10. فهرسـت نمايشـنامه های بر اساس شـاهنامه: اين 
ــون محدودۀ  ــال 1351 را در برمی گيرد اّما چ ــا س ــت ت فهرس
ــی تا سال 1385 است، پيشنهاد  زمانی چاپ جديِد كتابشناس
ــاب قابلّيت های  ــت از جدولی كه در كت ــود دنبالۀ فهرس می ش
ــروش،  ــاهنامه، تأليف آقای محّمد حنيف (تهران: س ــی ش نمايش
ــال 1382 را  ــود كه تا س 1384، صــص196- 203) آمده كامل ش
ــود و مجموعًا 121 نمايشنامۀ مقتبس از شاهنامه شامل می ش

را معّرفی كرده است.
1-11. سالشـمار مراسم بزرگداشـت و شناخت فردوسی 
تا سـال 1357: با اينكه حّد زمانِی معّرفِی اين مراسم تا سال 
ــرو تاريخ و  ــی در قلم ــع علمی «فردوس ــت، از مجم 1357 اس
ــت. بر  ــده، نام رفته اس ــال 1379 برگزار ش فرهنگ» كه در س
ــاس پيشنهاد می شود از ميان همايشها و آيينهای  همين اس
بزرگداشت فردوسی تا سال 1385 حّداقل اين دو مراسم افزوده 
شود: 1. كنگرۀ بزرگداشت فردوسی (تهران، دی 1369). 2. همايش 

بين المللی متن شناسی شاهنامه (شيراز و مشهد، ارديبهشت 1385).

2. سهو در معّرفی صاحبان/ نويسندگان مقاالت و كتاب ها
گاهی نام نويسندگاِن بعضی مقاالت و كتاب ها نادرست نوشته 
شده است. مواردی كه نگارنده ديده است برای اصالح و حذف 

در چاپ بعدی آورده می شود:
ــخه برگردان شاهنامۀ لندن  1. در ص38، ش93، 17 مقالۀ «نس
ــت كه جزو  ــتۀ آقای ابوالفضل خطيبی اس (675 هـ .ق)»، نوش
ــّجاد) آمده است. 2. در  ــطور (آيدنلو، س مقاالت نگارندۀ اين س
ــتان فرود» به نام  ــۀ «محّل حوادث داس ص45، ش290، مقال
ــندۀ آن آقای احمد اقليدی  آقای احمد اقتداری آمده ولی نويس
ــندۀ مقالۀ «فرهنگ جامع  ــت. 3. در ص64، ش818، نويس اس
ــاهنامه» آقای ابوالفضل «حبيبی» است كه به علّت همسانِی  ش
ــته شده. 4. در ص83، ش1390،  نام، ابوالفضل «خطيبی» نوش
ــتۀ هرمان اته و ترجمۀ  ــی»، نوش ــعار متفّرقۀ فردوس مقالۀ «اش
ــه در اينجا اصل  ــت ك ــفق اس مرحوم دكتر صادق رضازادۀ ش
ــده. 5. در ص120،  ــم) معّرفی ش ــان (مترج ــه از آثار ايش مقال
ش2416، مقالۀ «نفوذ فردوسی در هندوستان» زير نام زندهياد 
ــندۀ آن محّمد  ــده ولی نويس ــر محجوب آم ــر محّمدجعف دكت
6. در ص123، ش2514، مقالۀ «موضوع و  ــت.18 ــحاق اس اس
ــادروان دكتر منوچهر مرتضوی - كه در  ــاهنامه» از ش روح ش
ــان آمده - از دكتر  ــمارۀ 2525 زير نام ايش همان صفحه با ش
ــده است. 7. در ص151، ش3222،  فاطمه مدّرسی دانسته ش
ــی، تأليف مرحوم رحيم رضازادۀ ملك  كتاب بلور كالم فردوس
- كه در شمارۀ 3221 معّرفی شده - مجّدداً و اين بار به نام 
ــته شده است. 8. در ص305،  ــلطانی نوش آقای روحهللا رضا س
ــيراوژن در شاهنامه كه  ــيمای پهلوانان ش ش5284، كتاب س
مجموعه ای از نگاره های شاهنامه اِی استاد محمود فرشچيان 

است، ذيل نام آقای رضا فرزانۀ دهكردی آمده است.

3. جابه جايِی محّل معّرفی آثار
ــت كه برخی آثار با توّجه به موضوع و قالب آنها  منظور اين اس
ــيماِت كتاب شناسی  در بخش مربوط به خود - مطابق با تقس

- معّرفی نشده. از آن جمله:
ــيد؛ داستان رستم و سهراب از  1. ص45، ش283: اقبال، فرش

16. پيشنهاد معّرفِی اين كتاب از آن روی است كه چاپ ديگری از اين منظومه در ص300، شمارۀ 5696 ذكر شده است.
17. در اين مقاله «ش» نشانۀ اختصارِی «شماره» و منظور شماره هايی است كه در كتاب شناسی فردوسی و شاهنامه برای هر يك از آثار آمده است.

18. اين مقاله در ص41، ش164، به درستی در برابِر نام «اسحاق، محّمد» آمده است. 
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شاهنامۀ فردوسی به نثر، كتاب و بازنويسِی منثوِر شاهنامه است 
ــتان شاهنامه» بيايد نه فصل  كه بايد در بخش «چاپ يك داس
ــاالت، گفتارها، فصول». 2. ص120، ش2414: محجوب،  «مق
ــی، كتاب است  ــعر فارس ــانی در ش ــبك خراس محّمدجعفر؛ س
ــفی؛  ــه در بخش مقاالت آمده. 3. ص139، ش2963: يوس ك
ــت و در فصل  ــتانی، باز كتاب اس ــی سيس ــين؛ فّرخ غالمحس
 Champion, :4116ــده. 4. ص198، ش مقاالت معّرفی ش
ــاهنامه Joseph, The Poems of Ferdosi چون ترجمۀ ش

ــت كه در بخش ترجمه ها آورده شود نه  ــت دقيق تر اين اس اس
ــی و غربی. 5. ص199،  ــای منفرد در زبانهای اروپاي كتابه
شDavis, Dick. The Legend of Seyavash :4218 باز 
ــت و بايد در فصل  ــتانی از شاهنامه اس ــی داس ترجمۀ انگليس
ــك، علی؛  ــود. 6. ص209، ش4313: باب ــی ش ــوط معّرف مرب
ــی، برخالف نام آن فرهنگ به معنای واژهنامه  فرهنگ فردوس
نيست و تحقيقی دربارۀ اسطوره و حماسه در شاهنامه است كه 
ــرقی» آورده  ــد در بخش «كتابهای منفرد در زبانهای ش باي
ــاهنامـه (موّرخ 880  ــود. 7. ص257، ش4766: انتخاب ش ش
ــخه های تاريخ داِر شاهنامه معّرفی شده ولی  هـ .ق) جـزو نس
اگر آن گونه كه از عنوانش بر می آيد برگزيدۀ شاهنامه باشد نه 
متن كامل آن، بايد در قسمت «نسخه های منتخبات شاهنامه» 
ــه صورت «يك برگ  ــد. 8. ص268، ش5037 و 5038 ب بياي
ــاهنامه به تركی  ــر مراد ترجمۀ ش ــده كه اگ تركی» معّرفی ش
ــد بايد در بخش مربوط (ترجمه های شاهنامه) ذكر شود نه  باش
ــاهنامه. ديگر اينكه اگر اين دو  ــخه های بیتاريِخ ش ضمن نس
مورد كه در آثار سدۀ هشتم آورده شده، ترجمۀ تركی شاهنامه 
ــمند و به لحاظ  ــيار ارزش ــد بس ــد يك برگ - باش - هرچن
ــۀ  ــده از حماس ــناخته ش تاريخی مقّدم بر ترجمه های تركِی ش
ــخه های بدون  ــت. 9. در (ص258) در بخش «نس ملّی ايران اس
ــّخص و قطعات عربی شاهنامه» زيِر دو عنواِن  تاريخ و غيرمش
«نسخه های عربی» و «نسخه های تركی»، هشت دست نويس 
ــداری - يا  ــزارش عربِی بن ــِخ گ ــده كه همه نس ــی ش معّرف
ــاهنامه ــای عربِی ديگر -19 و ترجمه های تركی ش برگردانه

ــود اين بخش به طور كامل  ــت. از اين روی پيشنهاد می ش اس
حذف و موارد مذكور، در فصل ترجمه های شاهنامه ذيل زبان 
ــود. 10. ص285، ش5427: روايت  ــی و تركی معّرفی ش عرب
شاهنامه به نثر، بازنويسی شاهنامه به نثر است كه سهواً ضمن 
ــاهنامه ذكر شده است. 11. ص286،  چاپ های متن كامل ش
ــاهنامۀ منثور، مجّدداً بازنويسِی منثور است كه در  ش5452: ش
ــده. 12. ص288، ش5488:  ــای متن كامل آم بخش چاپ ه
شاهنامه فردوسی، مصّحح محّمدعلی فروغی؛ همان خالصۀ 
ــاهنامۀ مرحوم استاد فروغی است كه در بخش خالصه ها و  ش
ــادروان استاد فروغی شاهنامه منتخبات معّرفی شده است. ش
ــد و اين مورد بايد از فصل «چاپ های متن  را تصحيح نكرده ان
كامل شاهنامه» حذف شود. 13. ص 289، ش5505 (شاهنامۀ 
ــاهنامۀ  ــيدعلی)، ش 5508 (ش ــاهری، س ــی (نثر) : ش فردوس
ــی به نثر: زمانی، محبوبه) و ش 5509 (شاهنامۀ حكيم  فردوس
ــی از نظم به نثر... : كباری، مهين) سهواً در  ــم فردوس ابوالقاس
بخش «چاپ های متن كامل شاهنامه» آمده اند. 14. ص298، 
ــتان رستم و سهراب،  ــد)؛ داس ش5645: زريری، عّباس (مرش
ــت بايد  ــتان اس روايت نّقاالن، به دليل اينكه روايت نّقالِی داس
ــود  ــرقی» برده ش به بخش «كتاب های منفرد در زبان های ش
ــكر در آنجا معّرفی  ــار نّقالِی هفت لش ــان كه مثًال طوم همچن
شده است. 15. ص300، ش5695: محّمدزادۀ صديق، حسين؛ 
منسوب به حكيم فردوسی، ربطی به اين فصل  يوسف و زليخا
ــتان از شاهنامه) ندارد و بايد حذف شود زيرا به  (چاپ يك داس
ــتی در قسمت ششم: «چاپ های يوسف و زليخا» (ص318،  درس
ــت. 16. صــص300، 303 و305، ش5741،  ش5867) آمده اس
5746، 5752، 5786، 5799، 5810، 5811، 5812 و5813؛ 
همه گزيده های شاهنامه است كه در بخش «چاپ چند داستان 
ــت كه در قسمت  ــده اّما دقيق تر اين 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 كه بر  5842، 5843، 5844 و 5845 مذكور در قس
ــاس شاهنامه تأليف و تهّيه شده است» بايد به بخش «چاپ  اس

ّاب عّزام، مصّحح  ــتفادۀ عبدالوهـ ــار معّرفی كرده اند فقط دست نويس برلين (675 هـ .ق) در ميان نسِخ مورد اس ــتاد افش ــخۀ عربی كه مرحوم اس 19. از چهار نس
ــت معلوم نيست كه كدام  ــادروان عّالمه قزوينی به او معّرفی كرده بودند يادی نكرده اس ــخۀ پاريس كه ش ــود و چون وی از نس ترجمۀ عربی بنداری، ديده می ش
ــی فردوسی و شاهنامه همان دست نويِس مورد اشارۀ عّالمه قزوينی است. ابهام ديگر  ــت نويس پاريس (754) و پاريس (بدون تاريخ) در كتاب شناس يك از دو دس
ــخۀ ليدن (854) و يكی از آن دو نسخۀ پاريس هم از دست نويس های ترجمـۀ بنداری است يا اينكـه احتماًال از آِن ترجمـه/  ــته نيست آيا نس ــت كه دانس اين اس

ترجمه های ديگر است. اگر پرسش دوم محتمل باشد، بررسی و چاِپ اين ترجمه/ ترجمه ها يكی از كارهای بسيار مهم و واجب در شاهنامه شناسی خواهد بود.
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يك» و «چند داستان از شاهنامه» برده شود زيرا بازنويسی يك 
يا چند داستان به نثر است.

4. آثار نامرتبط با فردوسی و شاهنامه
شماری از مقاالت و كتاب های فهرست شده در كتاب شناسی، 
ــاهنامه ندارد و بايد  ــی و ش از نظر موضوعی ارتباطی با فردوس

حذف شود. اين موارد عبارت است از:
ــته های آرامش  ــه، م؛ نگاهی به نوش 1. ص49، ش405: انوش
دوستدار. 2. ص112، ش2186: قزوينی، محّمد؛ نامه به آقای 
ــاره ای به  ــخ خّطی. در اين نامه هيچ اش ــو در مورد نس قراگوزل
فردوسی و نسخه/ نسخ شاهنامه نيست. 3. ص147، ش3132: 
ــم اسفنديار. همان گونه كه از عنوان  پرهام، باقر؛ تراژدی چش
فرعِی اين كتاب يعنی (نگاهی انتقادی به كارنامۀ روشنفكران 
ــاهنامه اِی  ــران) بر می آيد، برخالف نام ش ــخ معاصر اي در تاري
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 كه ترجمۀ فارس Romance. اي
ــارۀ منظومۀ ويس و  ــده، درب ــی مقّربی چاپ ش ــتاد مصطف اس
ــعد گرگانی است. 5. ص199، ش4134:  راميِن فخرالدين اس
Dumézil, Georges, Mythe et épopée. اين كتاِب ژرژ 
ــی و شاهنامه نيست. 6.  دومزيل دقيقًا و كامًال مرتبط با فردوس
 .Kabud, Haqnazarow, Gurugli ش4164:  ص201، 
ــان می دهد اين اثر دربارۀ كوراوغلو،  همچنان كه نام كتاب نش
ــِی  ــت و نبايد در كتاب شناس ــوان روايات آذربايجانی، 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 تاري ــت اينك Indo-European Poetics. نخس
كتاب كه سال (1995 م) است در كتاب شناسی نيامده. ثانيًا در 
فهرست مطالب، اعالم و منابِع اين كتاب هيچ نامی از فردوسی 
ــاس نمی توان آن را جزو آثار  ــاهنامه نيست و بر همين اس و ش

شاهنامه شناسی به شمار آورد.

5. سـهو در صـورت درسـت يـا ترتيـب الفبايـِی نـام 
نويسندگان

ــت يا ترتيب الفبايِی نام و نام خانوادگِی  در چند مورد وجه درس
نويسندگان دچار سهو شده است مانند:

1. (ص35، ش13)، «آذر، محّمدحكيم» بايد به صورت «حكيم آذر، 
ــد» و در ترتيب الفبايِی خود بيايد. 2. (ص36، ش25)، «آزاد،  محّم
ــمارۀ 22 (آريان پور، ليال) آورده  الف» از نظر الفبايی بايد پس از ش
ــخ نقد ابوالفضل  ــود. 3. (ص62، ش757)، در عنوان مقاله (پاس ش
ــت. 4. (ص66، ش895)، به جای  ــت اس خطيبی)، «حبيبی» درس
«خالصی اياليی» بر اساس متن مقالۀ ايشان «خالصی ايالمی» 
صحيح است. 5. (ص71، ش1022) و (ص297، ش5610)، «خانلری، 
ــل خانلری، پرويز» و در محّل  ــز ناتل» بايد به صورت «نات پروي
ــينی»،  ــام آقای «ذاكرالحس ــد. 6. (ص78، ش1234)، ن ــود بياي خ
ــت. 7. (ص87،  ــته شده اس ــت كه «محّمد» نوش ــن» اس «محس
ش1482)، «رياحی رنين» بايد به «رياحی زمين» اصالح شود. 8. 
در (ص103، ش1929)، «عثمانف، نوری محّمد» همان «عثمانف، 
ــه در اينجا اجزای نام  ــت ك ــمارۀ بعدی اس محّمد نوری» در ش
ــخص  كوچك او پس و پيش (محّمد نوری نوری محّمد) و ش
ــت. 9. (ص116، ش2316)، نام كوچك  ــته شده اس ديگری انگاش
آقای «لرستانی»، «زروان» است كه بر اثر خطای چاپی «رزوان» 
ــت. 10. (ص120، ش2422)، «محّمدرضا پهلوی» بايد به  شده اس
ــته  ــورت «پهلوی، محّمدرضا» و در ترتيب الفبايی خود نوش ص
شود. 11. (ص126، ش2604)، «مقّربی، مصطفی» به لحاظ الفبايی 
ــد. 12. (149،  ــمارۀ 2606 (مقّدم صفياری) بياي ــد پس از ش باي
ش3181)، وجه درسِت «خجسته، كيا»، «كيا، خجسته» است كه 
ــن صورت در (ص157، ش3358 و3359) آمده و اتّفاقًا  البّته به همي
ــده در آنجا  ــاِل 1384 آن در اينجا معّرفی ش كتابی كه چاپ س
ــده است. 13. (ص152،  ــال 1369 آن) ذكر ش هم بار ديگر (چاپ س
ــود»،  ــی، محم ــای «سپاس ــه ج ش3243) و (ص293، ش5541) ب
Soroudi,» ــت است. 14. (ص192، ش4040) در «سياسی» درس

Sarah»، «Sarvar» صحيح است.

6. چنـد نكتـۀ ديگـر
ــتاد «به ترتيب سنوات» آمده، نوشتۀ  1. در (ص11) كه چهار اس
ــد پيش از مطلب  ــی (به تاريخ 6 دی 1306) باي ــه قزوين عّالم

استاد فروغی باشد كه تاريخ آن سال 1321 است.
ــتاد افشار، تعداد آثاِر  ــت نو» مرحوم اس 2. در (ص20)، «يادداش
ــته شده كه  ــده در چاپ جديد كتاب 5868 مورد نوش معّرفی ش

طبق شماره گذارِی متن 5867 درست است.
3. پيشنهاد می شود در ذيلی بر «يادداشت نو» استاد افشار، جزو 
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ــاهنامه تا سال 1385 - كه  ــخه برگردان های چاپ شدۀ ش نس
ــده - چاپ عكسِی دست نويِس حاشيۀ  در (ص21) معّرفی ش
ــگاهی و آكادمی علوم  ــتوفی (تهران و وين، مركز نشر دانش ظفرنامۀ مس
اتريش1377) هم افزوده شود. ضمنًا در همين بخش تاريخ چاِپ 

نسخۀ سعدلو كه سال 1379 است از قلم افتاده.
ــده و فقط  ــِی مقاالِت نقد و معّرفی داده نش ــی نام اصل 4. گاه
عنوان كتاب های بررسی شده در اين مقاالت آورده شده است. 
ــاهنامه نام  ــتان گنجی و ش داس برای نمونه در ص37، ش59
ــی تا موراساكی»  ــت كه در مقاله ای با نام «از فردوس كتابی اس
ــده است يا در ص72، ش1072 نام مقالۀ آقای  معّرفی و نقد ش
ــاهنامۀ مرحوم دكتر پرويز اتابكی،  ابوالفضل خطيبی در نقد ش
ــود در  ــنهاد می ش ــت. پيش ــن انتقادی يا دلبخواهی؟» اس «مت
چاپ های بعدی عنوان دقيِق اين گونه مقاالت آورده شود زيرا 
ــت و هم برای كسی كه در  ــت اس هم به لحاظ روش كار درس
پی آشنايی با چگونگِی عنوان گذاری ها در مقاالت نقد و احيانًا 

تحقيق در اين موضوع است20 مفيد خواهد بود.
ــده، در مجلّۀ كتاب  5. در ص38، ش80 و84 مقاالت معّرفی ش
ــاه تاريخ و  ــت نه كتاب م ــده اس ــفه چاپ ش ماه ادبّيات و فلس

جغرافيا.
ــش عالمت سؤال  6. در ص43، ش223 به جای نام مجلّه ش
ــت كه بايد اصالح شود. ظاهراً نام  ــته شده اس (؟؟؟؟؟؟) گذاش

نشرّيه فصلنامۀ گلستان هنر است.
ــی در اصفهان)  ــه (فردوس ــام مجموع 7. در ص53، ش508 ن
ــت و بايد به يادنامۀ آيين بزرگداشت آغاز دومين  ــت نيس درس

هزارۀ سرايش شاهنامۀ فردوسی، اصالح شود.
8. در ص57، ش624 نام نويسندۀ مقالۀ «تحقيق دربارۀ رستم 
ــده در مجلّۀ هوخت، نوشته نشده است.  ــفنديار»، چاپ ش و اس
اگر مقاله در اصل بدون نام نويسنده منتشر شده بايد در بخش 
ــت (صص140و 141) بيايد و در  ــنده» اس آثاری كه «بی نام نويس
ــه، نام صاحب مقاله  ــورت با مراجعۀ دقيق به مجلّ غير اين ص

افزوده شود.
9. ص59، ش666- 680 نام فصوِل كتاب از پانزده دريچه اثر 
ماگالی تودوآست كه در بخش «كتاب های منفرد در زبان های 
ــتقل معّرفی شده است و نيازی نيست كه  ــرقی» به طور مس ش
نام همۀ فصل های آن نيز جداگانه در بخش «مقاالت، گفتارها 

ــاير  ــن صورت بايد فصل های س ــد چون در اي ــول» بياي و فص
كتاب های مربوط به فردوسی و شاهنامه نيز معّرفی می شد كه 

به درستی اين گونه نشده است.
ــام مجلّه يا مجموعه ای كه 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 «مشكل تحقيق دربارۀ فردوسی 
ــاب نامه های قزوينی به  ــاهنامه» از عّالمه قزوينی در كت و ش
ــاِس چاپ جديِد اين كتاب  ــته نشده است. بر اس تقی زاده نوش
(صص183-  (تهران: قطره، 1384) موضوع نخست در نامۀ شمارۀ 30
ــمارۀ 31 (صــص191- 197) آمده  ــب ديگر در نامۀ ش 189) و مطل

است.
12. در ص138، ش2931 شمارۀ مجلّه و تاريخ چاپ مقاله در 
ــكدۀ ادبّيات تبريز نادرست و صورت درست، سال  نشرّيۀ دانش

اّول، شمارۀ 2، 1327 است.
ــخّصات  ــس از معّرفی كتاب، مش 13. در ص144، ش3051 پ
ــده بر آن نيز آمده كه چون دربارۀ ديگر كتاب ها به  نقِد چاپ ش

اين شيوه عمل نشده است، پيشنهاد می شود حذف گردد.
ــرِی  ــالۀ دكت ــده رس ــر معّرفی ش 14. در ص146، ش3108 اث
ــود زيرا شيوۀ كتاب شناسی  ــده است كه بايد حذف ش چاپ نش
ــده است و فقط در  ــاهنامه، معّرفِی آثار چاپ ش ــی و ش فردوس
ــای اروپايی و غربی» چند  ــش «كتاب های منفرد در زبان ه بخ
ــده است. معّرفِی پايان نامه های  رسالۀ منتشرنشده فهرست ش
ــاهنامه خود محتاج  ــی دربارۀ فردوسی و ش ــدۀ فارس چاپ نش

تدوين كتاب شناسِی جداگانه ای است.
ــتر در  ــده كه پيش 15. در ص150، ش3203 كتابی معّرفی ش

ص145، ش3083 ذكر شده و در اينجا تكراری است.
ــام خانوادگی و نام مولّف  ــس از ن 16. در ص157، ش3353 پ
ــت كه  ــؤال آمده اس (كوياجی، جهانگير كوروجی) عالمت س

معلوم نيست برای چيست و بايد حذف شود.
ــام مجلّه پس از كلمۀ  ــتن ن 17. در ص170، ش3629 در نوش
Iran جای كلمه/ كلماتی خالی مانده كه احتماًال and است و 
.Iran And The Caucasus :نام كامل مجلّه بايد چنين باشد
ــی و  ــده، معّرف ــخنرانِی چاپ نش 18. در ص186، ش3946 س
ــت در ايتاليا (رم) در 2008 م به چاپ  ــاره شده كه «قرار اس اش

20. برای نمونه ای از اين بررسی ها، ر.ک: حميد رفيعی، محّمدعلی، 1375. 
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ــد». چون ذكر سخنرانی های منتشرنشدۀ همايش ها خارج  برس
ــی فردوسی و شاهنامه است و  ــيوۀ كار تدوين كتاب شناس از ش
ــنهاد می شود اين مورِد  ــابه ديگر معّرفی نشده، پيش موارد مش

واحد هم حذف شود.
ــمارۀ  ــارۀ همان كتاب ش ــِی دوب 19. ص204، ش4331 معّرف

4330 و تكراری است كه بايد حذف شود.
ــاپ  ــب «چ ــده در (ص266)، تركي ــتدراِک چاپ ش 20. در اس
ــت. آيا منظور چاِپ پيش از انقالِب  پهلوی» در جمله مبهم اس

كتاب شناسی فردوسی است؟
ــاهنامۀ تصحيح ووللرس/  21. در ص281، ش5370 برای ش
فوللرس دو صفت «معتبر و دقيق» به كار رفته است كه پيشنهاد 
می شود در چاپ های بعد حذف شود زيرا با پيشرفت هايی كه در 
متن شناسِی شاهنامه از زمان چاپ دوِم كتاب شناسی فردوسی 
ــت و تنها  تا امروز روی داده، چاپ مذكور ديگر فاقد اعتبار اس

از نظر فضل تقّدم در تصحيح شاهنامه دارای اهمّيت است.
ــِت شاهنامه  22. در 287، ش5479 تاريخ چاِپ اّوِل جلِد نخس
از دست نويس موزۀ فلورانس به كوشش دكتر عزيز هللا جوينی 

1375 است كه سهواً 1377 آمده. 
ــِت شرح  23. در ص289، ش5500 و5502 تاريخ چاپ نخس
ح آقای مصطفی  ــاهنامۀ خانم مهری بهفر و شاهنامۀ مصحَّ ش
جيحونی به ترتيب 1380 و 1379 است كه هردو 1381 نوشته 

شده است.
ــتاِن  ــخ اّولين چاپ بهين نامۀ باس 24. ص294، ش5550 تاري

دكتر محّمدجعفر ياحّقی 1369 است.
25. در ص294، ش5559 نام ناشر كتاب گزيده ای از شاهنامه 
همچنان كه در (ص305، ش5800) آمده، «انتشارات تهران» است 

نه دانشگاه تهران.
ــط عنوان التين اين دو  26. در ص299، ش5655 و 5659 فق
ــيوۀ واحدی در سراسر متن  ــده است كه چون ش كتاب داده ش

نيست بايد حذف شود.
ــت كه قبًال در  27. ص299، ش5669 معّرفِی مجّدِد كتابی اس

ص298، ش5640 ذكر شده است.
28. با توّجه به موارد يادشده در بخش های گوناگون اين مقاله، 
ــس از حذف موارد  ــود در چاپ ديگِر كتاب پ ــنهاد می ش پيش
تكراری و نادرست و افزودِن ازقلم افتاده ها، مجموع آثار مجّدداً 

شماره گذاری شود.

7. اغـالط چـاپـی
ــا كه به نظر  ــی كتاب نيز تا آنج ــتی های چاپ در پايان، نادرس
ــت برای اصالح در چاپ های بعدی آورده  ــيده 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: يا ← و)، 
(ص133، ش2812: سر ← لب)، (ص158، ش3386: سهراب 
ــفنديار)، (ص160، ش3437: سرپرش ← سه پسرش)،  ← اس
ــاهنامه و تاريخ)،  ــخ ← ش ــاهنامه تاري (ص160، ش3442: ش
(ص177، شOn ← In :3766)، (ص266، بخش استدراک: 
ــوف)، (ص372، سطر 13:  ــتم، مكوف ← مكش ششم ← هش

تحصيح ← تصحيح).
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