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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

داا تدب یدشاد رجید یا یر هماشجرِد
ِرداصا ۀجرد اشهاژپ

در نخستین پیرایِش انتاقدِی اثری به اهمیّت شقهنقله، نبقید 

به  را  بیتخ  نقچیزی  دستقویِز  هر  به  و  لستند  دالیل  ون  بد

حقشیه برد، بلکه بیتخ را که ظنخ در اصقلت آن هست، بقید 

 در لتن و در لیقن چنگِک تردید قرار داد؛ زیرا بیتخ که 
ً
تق

ّ
لوق

به حقشیه رفت در یار فرالوشخ است، ولخ بیتخ که در لیقن 

تکلیف  کسِب  د 
ّ
لنا و  پیرایشگر  از  لدام  است،  چنگک 

انتاقدِی  پیرایِش   « را  آن  لن  که  روشخ  چنین  بق  لخ کند. 

لحتقطقنه« لخ نقلم و گمقن لخ کنم این اصاطح را در همقن 

آغقِز کقِر پیرایِش نخستین یود از شقهنقله در لقیخ به کقر 

حقشیه  به  کمتر  اصیل  بیت هقی  سو  یک  از  برده بقشم، 

بیت هقی  از  شمقری  نقچقر  دیگر،  سوی  از  ولخ  لخ روند، 

برافزوده در لتن لخ نشینند، اگر چه در لیقن چنگک. 

اکنون زلقن آن رسیده است که نگقرنده، بق فقصلۀ زلقنخ 

که برای چنین پژوهشخ الزم است، بقر دیگر به سراغ بریخ 

از این بیت هقی چنگک نشین رود. به نظر نگقرنده، بخش 

بزرگخ از بیت هقیخ که لق در درون چنگک نهقده ایم، افزودۀ 

قلم هقی بیگقنه بر سخن فردوسخ است، ولخ از آن لقیخ که 

این برافزودگخ هق به زبقن و سبک شقعر نزدیکند، و از لمله 

از نفوذ بزرگ واژه هقی عربخ بر کنقر لقنده اند، بقید آن هق را 

خ از سدۀ پنجم هجری، دانست. 
ّ
از برافزودگخ هقی کهن، حت

لق در این لستقر به لعرفخ بریخ از این بیت هقی برافزوده 

 در 43 لورد( لخ پردازیم، ولخ نگقرنده بق ولود اعتاقد 
ً
)لمعق

به برافزودگخ آن هق، بر آنست که این بیت هق بهتر است در 

پیرایش نخستین، که دگرنوشت هق در زیر صفحقت آن ثبت 

 همچنقن در لتن در لیقن چنگک بمقنند. شقید 
ً
شده اند، فعط

در آینده بقز دستنویسخ لعتبر کشف شود و نظر لق را تأیید 

کند. ولخ در پیرایش دوم، نگقرنده بیش تر آن هق را از لتن 

بیرون کرد ) شمقره هقی 11، 12، 15، 17، 18، 20 29، 31 36، 39، 

40، 41، 43 (. از بایۀ آن هق )شمقره هقی 10-1، 13، 14، 16، 19، 

30، 37، 38، 42( که همچنقن در لتن لقنده اند، چند تقیخ را 

لق از چنگک بیرون کرده ایم که بهتر است همه از لتن بیرون 

شوند و یق همه در لیقن چنگک گذاشته شوند. 

لتن اسقس این پژوهش، پیرایش نخستین لقست که در 

هشت دفتر بق همکقری آققیقن دکتر لحمود الیدسقالر )در 

انجقم  هفتم(  دفتر  )در  یایبخ  ابوالفضل  دکتر  و  ششم(  دفتر 

شاهنامه را، بق  گرفت. نخست  کوتقه نوشت دستنویس هقی 

تقریخ کتقبت آن هق، لخ آوریم و از ذکر لزئیقت دیگر آن هق 

چشم پوشخ لخ کنیم: 

دستنویس فلورانس، 614ق )شقلل نیمۀ نخستین شاهنامه(؛ ف 

دستنویس کتقبخقنۀ بریتقنیق، 675ق؛ ل 

بیروت،  در  سن ژوزف  دانشگقه  کتقبخقنۀ  دستنویس  ژ 

بخ تقریخ؛

دستنویس کتقبخقنۀ طوپاقپوسرای، 731ق؛ س 

دستنویِس کتقبخقنۀ سن پترزبورگ، 733ق؛  ن 

دستنویس دارالکتب ققهره، 741ق؛ ق 

خ کراچخ، 752ق )شقلل نیمۀ دوم شاهنامه(؛
ّ
دستنویس لوزۀ لل ک 

دستنویس دارالکتب ققهره، 796ق؛ ق2 

دستنویس کتقبخقنۀ دانشگقه لیدن، 840ق؛  ت 

دستنویس کتقبخقنۀ بریتقنیق، 841ق؛ ل3 

خ پقریس، 844ق؛
ّ
دستنویس کتقبخقنۀ لل پ 

دستنویس کتقبخقنۀ واتیکقن، 848ق؛ ا 

دستنویس کتقبخقنۀ یقورشنقسخ سن پترزبورگ، 849ق؛  ن2 

دستنویس کتقبخقنۀ دانشگقه آکسفورد، 852ق؛ آ 

دستنویس کتقبخقنۀ بریتقنیق، 891ق؛ ل2 

دستنویس کتقبخقنۀ دولتخ برلین، 894ق؛ ب 

دستنویس کتقبخقنۀ طوپاقپوسرای، 903ق )؟(؛ س2 

شاهنامه در حقشیۀ ظفرنامه، 807ق؛ ظ 

دستنویس کتقبخقنۀ دایرةالمعقرف بزرگ اسطلخ )لشهور به   ِ

دستنویس سعدلو(، بخ تقریخ؛

ترلمۀ شاهنامه به عربخ از فتح بن علخ بُنداری اصفهقنخ،  بهد ری 

دجاللد ا قتدژطلق
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همیشه  یعنخ  است،  حفره  دارای  گقه  بنداری  )ترلمۀ  620-621ق 

نمخ توان داوری کرد که بیتخ را در دستنویس اسقس یود داشته بوده یق نه. 

در چنین لواردی، در للو بنداری نشقنۀ پرسش گذاشته ایم(. 

یک.د

 نوزاد آلده است:
ِ
در پقدشقهخ لنوچهر، دربقرۀ رستم

همــخ گشــت از ایــن گونــه بــر ســر لهقن

نهقن روزگـــــقِر  آن  ــد  ش ــه  ــن ــَره َب

]بــه رســتم همــخ داد ده دایــه شــیر

شیر[ سرلقیه  و  لردست  نیروی  که 

]ُچــن از شــیر آلــد ســوِی یوردنــخ

برتنخ[ بق  گوشت  از  و  ــقز  ل از  شد 

یــورش را  او  لــر  پنج لــرده  ]بُــدی 

ــرورش[ پـ آن  از  ــردم  لـ بــمــقنــدنــد 

چــو رســتم بپیمــود بــقالِی هشــت

گشت آزاد  ــروِ  ــ س ــکــخ  ی ــقن  ــس ب

)یکم، 270/ ب1518-1514(

سه بیتخ که در لیقن چنگک نهقده شده، در چهقر دستنویس 

)ف، ژ، س، ق( نیقلده است، ولخ چهقرده دستنویس دیگر )ل، 

 ن، ق2،  ت، ل3، پ، اد) بیت سوم را ندارد(،  ن2د)بیت سوم را ندارد(، آ، 

د)ص83(( آن هق را دارند. بنداری  ل2، ب، س2، ظد)ج1، ص133(،ِ 

نیز دست کم بیت نخستین را داشته است )ج1، ص77( : »و 

کقنت له عشر لرضعقت یمتص نخب ألبقنهن حتخ ترعرع«.

از یک سو این بیت هق از لمله در ف و ژ، که در نداشتن 

برتری  دیگر  دستنویس هقی  بر  برافزوده  روایقت  و  بیت هق 

آشکقر دارند، نیقلده است. ولخ از سوی دیگر، در چهقرده 

دستنویس دیگر، از لمله در ل آلده و نیز بنداری )دست کم 

بیت هق  این  لفط  بر  همچنین  داشته است.  را(  نخستین  بیت 

ایرادی نیست، ولخ این نکتۀ لثبت کمقبیش در همۀ لواردی 

دیگر  وگرنه  است،  وارد  لخ گردد  بررسخ  لاقله  این  در  که 

تردیدی در برافزودگخ آن هق نبود. به سخن دیگر، چنقن که 

پیش از این اشقره شد، این بیت هق لخ توانند از برافزودگخ هقی 

کهن، حتخ از سدۀ پنجم هجری، بقشند و از این رو به زبقن 

ـ چهقر  و سبک شقعر نزدیکند. در این لق توّله شود که سه 

بیت به سبک فردوسخ سرودن لوضوعخ است و سرودن یک 

روایت بزرگ به سبک او لوضوعخ دیگر، چه رسد به سرودن 

بق دیگر  تمقلخ یک داستقن. در واقع تفقوت هنر فردوسخ 

در  وگرنه  همین لقست،  در  فقرسخ زبقن  حمقسه سرایقن 

سخن بریخ از این شقعران، فراوان به بیت هقیخ برلخ یوریم 

که بسیقر استقدانه به تالید از فردوسخ سقیته شده اند.

به نظر نگقرنده سه بیت بقال افزودۀ دیگران است. زیرا بق 

ت در آن هق درلخ یقبیم که بیت پنجم دنبقلۀ بیت نخستین 
ّ
دق

است و آن سه بیت را )که هرچند دارای روایتخ اصیل است، ولخ 

فردوسخ نسروده بوده( به لیقن آن هق دویته اند. این نکته نیز ققبل 

ذکر است که دو دستنویس ل و ق یویشقوندند. از این رو 

نبودن این سه بیت در ق رهنمون بر این است که این روایت 

در دستنویسخ که این دو دستنویس از آن شقیه گرفته اند 

نبوده، بلکه در ل یق در دستنویس اسقس آن افزوده شده است. 

سپس تر کسخ آنرا در ق نیز در کنقرۀ صفحه افزوده است.

در پیرایش نخستین و دولین )یکم، 185، 1523-1521( 

این سه بیت اصیل پنداشته شده بود، ولخ اکنون بقید آن هق 

را لیقن چنگک گذاشت. چرا به حقشیه برده نشود؟ نگقرنده 

در این لق و در همۀ لوارد همسقن دیگر در این پژوهش، 

 در 
ً
بیتهقیخ فعط بر این عایده است که بهتر است  چنین 

در  نگقرنده  هرچند  بمقنند،  چنگک  لیقن  ولخ  لتن، 

برافزودگخ آن هق تردیدی ندارد.

ِا.

در وصیِّت لنوچهر به لقنشینش، نوذر، آلده است:

پیــش آلــدش  نــوذر  تــق  بفرلــود 

بیش ــدازه  ــ ان از  داد  پندهق  ُورا 

کــه »این تخــت شــقهخ فسوسســت و بقد

نهقد نــبــقیــد  دم  لــــقودان  او  ــر  ب

ــقلیقن ــد س ــت ش ــد و بیس ــر ص ــرا ب ل

لیقن ببستم  سختخ  ــه  ب و  ــج  رن ــه  ب

رانــدم دم  کقم  و  شــقدی  ]بســخ 

لــقنــدم[ دشمنقن  انـــدرون  رزم  ــه  ب

لیــقن ببســتم  فریــدون  فــّر  ]بــه 

ــقن[ ــود شــد هــر زی ــرا س بــه پندش ل
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

ِز تــوِر ســترگ ِز ســلم و  ]بُجســتم 

ــزرگ[ ــقِی ب ــی هــمــقن کــیــِن ایـــرج، ن

پتیقره هــق ِز  کــردم  ویــژه  ]لهــقن 

ــق[ ــقره ه ب بسخ  کـــردم،  شهر  بسخ 

لهــقن ندیــدم  گویــخ  کــه  ُچنقنــم 

نهقن انـــدر  ــد  ــقِر گــذشــتــه ش ــم ش

لــرگ بــه  زندگقنــخ  همــخ  نیــرزد 

برگ و  ــقر  ب آورد  ــر  زه کــه  دریــتــخ 

)یکم، 278-280/ ب1595-1587(

چهقر  در  گذاشته ایم،  چنگک  درون  که  بیتخ  چهقر 

دستنویس )ف، ژ، س،  ن2( نیست، ولخ چهقرده دستنویس 

)ج1،  ظ  س2،  ب،  ل2،  آ،  ا،  پ،  ل3،  ق2،  ت،  ق،  ن،  )ل،  دیگر 

را  آن هق  نیز  بنداری  و  دارند  را  آ ن هق  )ص88((   ِ ص135(، 

داشته است )ج1، ص79-78(: 

العققل ال  إن  له:  وققم  فوعظه ونصحه،  نوذر  بولده  ودعق 

یغتر بقأللر والنهخ، وال یثج بهذا التقج والتخت. فإنخ قد 

وألقرس  الخاوب،  أعقلج  والعشرین  المقئة  علخ  نیفت 

ون، وتوصلت إلخ  الحروب. ونقلتنخ سعقدة الملک أفرید

أن أدرکت ثقر إیرج وانتامت له لن سلم وتور، وطهرت 

والاصور،  ور  الد وشیدت  والفسقد،  العبث  لن  العقلم 

وعمرت المدن والبطد. وهأنق اآلن کأننخ لم أکن لن أهل 

وققطنیهق.  الدنیق 

شمقر  در  بیت  چهقر  این  آلدن  ولود  بق  نگقرنده،  نظر  به 

لتن  به  گویق  بنداری،  ترلمۀ  در  و  دستنویس هق  از  بزرگخ 

ولخ  است،  سوم  بیت  دنبقلۀ  هشتم  بیت  و  شده اند  دویته 

در  لیقن«  »ببستم  تکرار  نیست.  آشکقر  چندان  وصلگخ 

»دشمنقن  عبقرت  است.  چشمگیر  پنجم  و  سوم  بیت هقی 

لقندن« در بیت 1590 به لعنخ »دشمنقن را درلقنده کردن« 

نیقز به تأیید دارد. به هر روی، احتمقم وصلگخ این چهقر 

نیقلده اند،  ژ  و  ف  دستنویس  دو  در  به ویژه  این که  و  بیت 

حکم لخ کند که آن هق را در لتن چنگک نشین کنیم.

سپ.

در آغقز پقدشقهخ نوذر که بزرگقن از نوذر نقیرسندند، از سقم 

لخ یواهند او را عزم کند و به لقی او نشیند. پس از آن که 

سقم پیشنهقد آنقن را رد و آنقن را سرزنش لخ کند، آلده است:

شــدند پشــیمقن  گفتــه  ِز  بــزرگقن 

شدند َپیمقن  بـــقِز  ســر  ِز  ــّوی  ـ
َ
ن ــه  ب

نقلورپهلــوان َپــِخ  فــّرخ  بــه 

ــوان ُل ـــّوی 
َ
ن بــه  شــد  سربسر  لهقن 

ُســوار  
ِ
درگقْه ســقم بــه  آلــد  ]ُچــن 

ــقر[... ــوذِر شــهــری ــدش نـ ــره ش ــذی پ

ِلهــخ تخــِت  ِز  نــوذر  برافرویــت 

ــخ ــّره ف بــق  آرام  ــدر  ــ ان نــشــســت 

بپــقی نــوذر  پیــِش  ]لهقن پهلــوان 

رهنمقی[ هــم  و  ــود  ب او  پرستنده 

برگشــقد پندهــق  دِر  نــوذر  ]بــه 

ــقد[ ی ــرد  ک همخ  نیکو  ــقی  ه سخن 

]ِز گــرد آفریــدون و هوشــنگ شــقه

ــقه[ گ ــقِی  ــب زی لنوچهر،  از  هــمــقن 

ــتند ــش داش ــه داد و دِه ــقن ب ــه گیه ]ک

نگمقشتند[ چــشــم  ــر  ب ــداد  ــی ب ــه  ب

آوریــد راه  بــه  ی 
ّ
کــژ ِز  او  ]دِم 

دیــد[ رای  او  کــه  نــوذر  ــرد  ک ُچــنــقن 

کــرد نــرم  او  بــر  را  لهتــران  ]دِم 

کــرد[ آزرم  ــقد  ــی ــن ب و  داد  هــمــه 

]چــو شــد گفتــه آن بودنخ هــق همــه

ــه[ ــقهِ رل ــه شـ ــقن و ب ــش
َ
ــردن ک ــه گ ب

بپــقی نــوذر  پیــِش  پهلــوان  لهــقن 

لقی ــه  ب بقزگشتن  دســتــورِی  ــه  ب

نــوذری یلعــت  بــق  رفــت  بــرون 

انگشتری چه  و  تقج  چه  و  تخت  چه 

)یکم، 287-288/ ب48-46، 59-50 (

بیت سوم که در لیقن چنگک نهقده ایم، تنهق در پنج دستنویس 

)ف، ل، ق، ا،  ن2( آلده و سیزده دستنویس دیگر )ژ، س،  ن، ق2، 

 ت، ل3، پ، آ، ل2، ب، س2، ظ )ج1، ص138(،ِ  ) ص89-90(( این بیت 

را ندارند. بیت هقی ششم تق دوازدهم تنهق در سه دستنویس 

)ف، ل، ق( آلده و در پقنزده دستنویس دیگر نیست. این ابیقت 

در ترلمۀ بنداری چنین آلده است )ج1، ص81(:

لن  لنهم  بدر  لق  علخ  ندلوا  لنه  ذلک  سمعوا  فلمق 

فقستتبت  الاواعیة.  لسلک  الخ  رلعوا  و  المخقلفة، 
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

علیه  کقنت  لق  أحسن  الخ  عقدت  و  نایبته،  بیمن  األلور 

لققبل. و بقدرت األلراء و الاّواد الخ یدلة الملک نوذر، 

إن سقلق  ثم  والصفح.  العفو  األرض وسألوه  الخ  وأهووا 

أصلح الفقسد، ولم الشعث استأذن الملک فخ عوده الخ 

رائاة  یلعة  علیه  أفقض  و  بقإلذن،  له  فسمح  لستاّره. 

لشفوعة  والاوق  والخقتم  والتخت  التقج  علخ  تشتمل 

الرشقق. والغلمقن  العتقق  بقلخیل 

ون و هوشنگ و لنوچهر  در ترلمۀ بنداری سخنخ از فرید

بیت  ـ سه  دو او  که  لخ نمقید  چنین  نخست  ولخ  نیست، 

پقیقنخ در چنگک را داشته است. ولخ به نظر لن هیچ یک 

از آن هق را نداشته، بلکه عبقرتخ برای پیوند لاقلب از یود 

افزوده است.

به نظر نگقرنده همۀ بیت هقیخ که در آن هق آلده که سقم 

نوذر را نصیحت کرد، افزودۀ دیگران بر سخن شقعر است، 

پیش  بیت ششم، »لهقن پهلوان  نخستین  تکرار لصراع  و 

است.  این وصلگخ  نشقن  سیزدهم،  بیت  در  بپقی«،  نوذر 

آنچه این وصلگخ را تأیید لخ کند، این که پس از بیت سوم، 

یکخ از پنج دستنویسخ که این بیت هقی برافزوده را دارند، 

نیز  دیگر  بیت  و  ن2 چهقر  ا  و  دیگر،  بیت  دو  ف،  یعنخ 

افزوده اند. دو دستنویس اییر پس از بیت پنجم بقز دو بیت 

شفی،  تق  اهج  شمقره هقی  زیر  پقیین تر،  دارند.  اضقفه  دیگر 

نشقن لخ دهیم که سه دستنویس ف، ا،  ن2 بقز هم در داشتن 

فقق دارند. 
ّ
بیت هقی برافزوده ات

چهار.

توران  پقدشقه  چون  که  آلده است  نوذر  پقدشقهخ  آغقز  در 

نقکقردانخ نوذر  افراسیقب، از لرگ لنوچهر و  َپشنگ، پدر 

آگقه شد، قصد کرد که به یون یواهخ تور به ایران حمله کند. 

از این رو بزرگقن لشکر و کشور را به پیش یود فرا یواند:

را لشــکرش  نقلــداراِن  همــه 

ــورش را ــش ــقن ک ــزرگ ب ــد و  بــخــوان

چــن ایواســت و کرســیوز و بقرلــقن

ــقن دل ــِر  ــزب هِ لنگخ،  گــلــبــقدِ  ــو  چ

تیزچنــگ ویســۀ  چــون  ســپهبدش 

ــقهِ پشنگ ــپ ــر س ــد ب ــه ســـقالر بُـ ک

افراســیقب پــورش  ]لهقن پهلــوان 

شتقب[ ــد  آل و  درنــگــخ  بــخــوانــدش 

ــت ــور گف ــلم و از ت ــد از س ــخن ران س

نهفت نشقید  ــن  دال ــِر  زی »کین  کــه 

ــت ــیده نیس ــز لوش ــق لغ ــری را کج س

نیست پوشیده  ــقر  ک چنین  بــر  ــرو  ب

ایرانیــقن کردنــد  لــق چــه  بــق  کــه 

لیقن ــک  ی ــک  ی ببستند  را  بـــدی 

کنــون روِز تیــزی و کیــن لستنســت

شستنست« گــه  ــده  دی ــوِن  ی از  رخ 

افراســیقب لغــِز  پــدر  گفــِت  ِز 

یواب و  ــورد  ی از  و  آرام  از  برآلد 

گشــقده زبقن شــد  پــدر  پیــِش  بــه 

لیقن ــر  ب کمر  کــیــن،  از  ــده  آگــن دم 

کــه »شقیســتۀ لنــگ شــیران لنــم

لنم ایـــــران  ــقورد ســـــقالِر  ــمـ هـ

برداشــتخ تیــغ  زادشــم  اگــر 

نگذاشتخ کــرشــقســپ  ــه  ب لهقنخ 

کیــن آوری بــه  ببســتخ  گــر  لیــقن 

داوری کــســخ  ــردی  ــک ن ــران  ــ ای ــه  ب

کنــون هــر چــه لقنیــده لقنــد از نیــق

کیمیق از  و  لنگ  و  ُلستن  کین  ِز 

لنســت تیــِز   
ِ
تیــغ بــر  گشــقدنش 

لنست« رستخیِز  و  ــورش  شـ ــه  گ

بــه لغــز پشــنگ اندرآلــد شــتقب

افــراســیــقب  
ّ
ــد ق سهخ  آن  ــد  دی ــو  چ

بــر و بــقزوِی شــیر و هــم زوِر پیــل

لیل چند  بــر  گسترده  سقیه  زو  ُو 

بُّرنده تیــغ بکــرداِر  زبقنــش 

لیغ... بقرنده  چو  کف  و  دم  دریق  چو 

پســر بینــد  شقیســته  چــو  ســپهبد 

ــه یــورشــیــد سر ــرآرد ب ــ ــر ب ســـزد گ

)یکم، 290-291/ ب84-67، 86(
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

بیتخ که در لیقن چنگک گذاشته ایم )دربقرۀ لعنخ لصراع دوم 

یادداشت های شاهنامه، یکم، ص332، ب70(، در پنج  آن نک. 

دستنویس )ف، ژ، س، ا،  ن2( نیقلده، ولخ سیزده دستنویس 

دیگر )ل، ق،  ن،  ت، ق2، ل3، پ، آ، ل2، ب، س2، ظ )ج1، ص138(، 

ِ )ص90(( آن را دارند و بنداری نیز آن را داشته است )ج1، 

دولته«.  بهلوان  وکقن  أفراسیقب،  ابنه  »وأحضر  ص82(: 

، و بق توّله به بیت هقی پس از آن، در للسه ای که 
ً
ظقهرا

شرکت  کشور  و  لشکر  بزرگقن  پشنگ،  دعوت  به  آن  در 

دارند تق دربقرۀ حمله به ایران لشورت کنند، بقید افراسیقب 

که لهقن پهلوان کشور نیز هست، حضور داشته بقشد. ولخ 

بیت هقی هشتم و نهم رهنمون بر اینند که افراسیقب در آن 

للسه حضور نداشته، بلکه چون تصمیم پدر به گوش او 

لخ رسد، به پیش پدر لخ رود و در عین ستودن یود، یود 

را  او  ادعقی  نیز  پدر  و  لخ داند  سپهسقالری  الیج  را 

لخ پذیرد. در حقلخ که اگر او در آن للسه حضور داشت 

لاقم  در  ویسه  از  بردن  نقم  داشت،  لهقن پهلوان  لاقم  و 

سپهبد و ستقیش افراسیقب از یود و ادعقی لیققت رهبری 

سپقه زائد بود. نکتۀ دیگر این که پیش از بیت سوم، یعنخ 

بیتخ که در چنگک نهقده ایم، هنوز در کتقب از افراسیقب 

نقلخ هم نرفته است، چه رسد به لاقم لهقن پهلوانخ او. به 

سخن دیگر، تقزه پس از این للسه و رسیدن تصمیمقت 

آن به گوش افراسیقب است که او وارد داستقن لخ شود و 

لخ گیرد،  عهده  به  ایران  بق  لنگ  در  را  پدر  سپقه  رهبری 

نگقرنده،  نظر  به  لخ گردد.  ویسه  لقنشین  واقع  در  یعنخ 

از  که  دیده است  که  آن  از  نسخه ای پس  دارندۀ  یق  کقتبخ 

بزرگقِن توران نقم رفته، ولخ نقلخ از افراسیقب نیقلده، بخ 

ت کند، آن بیت لورد گفت وگو را 
ّ
آن که به دنبقلۀ گزارش دق

از  به بسیقری  بیت  این  افزوده و سپس  به لتن  سروده و 

یقفته است.  دستنویس هق راه 

اهج.

نوذر پس از شکست از افراسیقب، به پسران یود طوس و 

گستهم چنین سفقرش لخ کند:

رویــد ســپقهقن  راهِ  بــه  ایــدر  از 

روید پنهقن  یویش  لشکِر  ــن  زی ُو 

گزنــد را  شــمق  آیــد  کــه  ]نبقیــد 

بدپسند[ لـــقدوِی  ــنِــش 
ُ
بــدک ازیــن 

ایرانیــقن آگقه  گردنــد  ]چــو 

لیقن[ را  کین  نبندند  ــس  پ آن  از 

شــوند دم شکســته  شــمق  کقِر  ِز 

شوند یسته  نیز  یستگخ  بــدیــن 

)یکم، 301/ ب251-248(

دو بیتخ که در لیقن چنگکند، تنهق در سه دستنویس )ف، ا، 

 ن2( آلده اند و چهقرده دستنویس دیگر )ل، ژ، س،  ن، ق، ق2، 

ل3،  ت، پ، آ، ل2، س2، ظ )ج1، ص144( ،ِ  )ص93(( آن هق را ندارند 

»وألرهمق  نیست:  نیز  ص86(  )ج1،  بنداری  ترلمۀ  در  و 

بقلرحیل علخ وله الیحس به العسکر لئط تضعف قلوبهم.«. 

دستنویس ب در این لق )و در شمقرۀ شش هم( افتقدگخ دارد.

نشقن  آن  پیش  و  پس  و  بیت  دو  این  لیقن  اگرچه 

نقهمواری و وصلگخ در سخن نیست، بق این حقم نیقلدن 

آن هق در بسیقری از دستنویس هق اصقلت آن هق را زیر سؤام 

لخ دانست  اصیل  را  آن هق  نگقرنده  این  از  پیش  لخ برد. 

)یقدداشت هق، یکم، ص342، ب249(، ولخ اکنون لعتاد است 

که آن هق افزودۀ دست بیگقنه اند. گویق کسخ لیقن بیت 248 

و 251 پیوند درستخ ندیده و این دو بیت را )که بر لفظ آن هق 

نیز  زیر  لثقم  سه  افزوده است.  لقهرانه  نیست(  ایرادی  هیچ 

تأییدی بر برافزودگخ این دو بیت است. 

 ج.

در لنگ نوذر بق افراسیقب آلده است:

همــخ بــود شــقپور تــق کشــته شــد

شد گشته  سپه  ــران  ایـ بــخــِت  ــِر  س

]ُو زان ســو کجــق بُــد تلیمــقِن گــرد

ــرد[  ی و  ــقن  ــزرگ ب ــده  زنـ نمقندند 

َپریقشــجوی تــرکقِن  انبــوهِ  ِز 

ــوِی دهــســتــقن نــهــقدنــد روی ــه سـ ب

حصــقر ازیشــقن  گرفتنــد  دهســتقن 

ــذار ــر ســپــه را گ ــه بــســیــقر بُـــد ل ن

)یکم، 303/ ب277، 277+، 279-278(
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

بیِت لیقن چنگک در این لق نیز لقنند لثقم اهج تنهق در همقن 

سه دستنویس )ف، ا،  ن2( آلده و چهقرده دستنویس دیگر )ل، 

ژ، س،  ن، ق،  ت، ق2، ل3، پ، آ، ل2، س2، ظ )ج1، ص145(،ِ  )ص94(( 

نیست )ج1، ص86(:  بنداری هم  ندارند و در ترلمۀ  را  آن 

»وباخ سقبور فخ یف لن أصحقبه واقفق ال یبرح، ویرد تلک 

الحمطت الخ أن قتل فخ لوقفه ذلک. فقنکشفوا وأحجم نوذر 

 عنقنه الخ دهستقن، وتحصن بقلبلد.«.
ّ
فرد

حقشیه  به  نخستین  پیرایش  در  را  دوم  بیت  نگقرنده 

برده بود و سپس در پیرایش دوم به لتن آورد. ولخ اکنون بر 

تخ ندارد که این همه دستنویس، از 
ّ
این عایده است که عل

اندایته بقشند،  قلم  از  را  تلیمقن  نقم  گونقگون،  شقیه هقی 

از  ایران  لبقرزان  لزو  در  للوتر،  بیت  شش  چون  بلکه 

تلیمقن هم نقم رفته بود، کسخ یواسته است سرنوشت او را 

نیز لقنند شقپور تعیین کند و از این رو بیت لورد گفت وگو 

را افزوده که سپس به سه دستنویس یقدشده راه یقفته است. 

این که این سه دستنویس همقن هقیخ هستند که در لثقم هقی 

بق  دیگر  دستنویس هقی  همخوانخ  برابر  در  نیز   7 و   5

لورد  بیت هقی  افزودگخ  بر  تأییدی  همخوانند،  یکدیگر 

گفت وگو در همۀ این لثقم هقست.

شفی.

زام دربقرۀ یود به ایرانیقن لخ گوید: 

ر
َ
ز زاِم  لهتــران  بــق  گفــت  ُچنیــن 

کمر، ببستم  لــردی  بــه  لــن  ــق  »ت کــه 

نگقشت زین  در  پقی  لن  چو  ُسواری 

برنداشت ــرا  ل گـــرِز  و  تیغ  کسخ 

پلنـگ در  ـه 
ُ
ک بـه  و  نهنـگ  دریـق  ]بـه 

سنگ[ و  آب  در  گشت  نهقن  بیمم  ِز 

م
ُ
بفشـقرد پـقی  لـن  کـه  لقیـخ  بـه 

م
ُ
پـــقرد شـــدی  ُســـواران  ِعنـــقِن 

بُـدم یکسـقن  لنـگ  در  روز  و  شـب 

ــدم  بُ ــقن  ــرس ت ــه  ســقل همه  پــیــری  ِز 

کنــون چنبــری گشــت پشــِت یلــخ

ــخ ــقول ــِر ک ــج ــن ــخ ی ــم ــم ه ــقب ــت ن

تــوان و  تــقب  ِز  بقزلقنــدم  ار  ]لــن 

پهلـوان[ لهـقن  بـخ  لهـقن  نمقنـدم 

ــهخ ــروِ س ــو س ــتم چ ــت رس ــون گش کن

ِلهـــخ کطهِ  بـــرازد  بروبـــر 

)یکم، 331-332/ ب63-56(

ابیقِت سوم و هفتم که در چنگک نشسته اند، تنهق در سه 

دستنویس )ف، ا،  ن2( آلده و پقنزده دستنویس دیگر )ل، ژ، 

س، ق،  ن، ق2،  ت، ل3، پ، آ، ل2، ب، س2، ظ )ج1، ص157(، ِ 

بنداری هم  ترلمۀ  در  و  ندارند  را  بیت  دو  این  )ص101(( 

نیست )ج1، ص94(: »فاقم لهم زام: إنخ لنذ شددت وساخ 

 علخ صهوات 
ّ

بمنااه البأس لم یر النقس لثلخ فقرسق لاط

الخیل. و لق وضعت رللخ فخ لستناع حرب، و لعّرس 

ور  أثفقرا، وصد الفرسقن  أعنة  إال وصقرت  طعن وضرب 

 
ّ
الشجعقن أدبقرا. واآلن قد انحنخ شاقطخ الاویم، واستشن

لن ظقهر إهقبخ األدیم. ونفض الشیب علّخ غبقره، وألبسنخ 

تاقعدت  و  السطح،  حمل  عن  کقهلخ  وضعف  شعقره. 

وأصبح  رستم  ولدی  أدرک  وقد  الرلقح.  هز  عن  همتخ 

البقسج.«. کقلنخل 

در این لق نشقنخ از وصلگخ در سخن نیست و بیت 

که  است  لمکن  چگونه  ولخ  شیواست.  بسیقر  نیز  سوم 

چنین بیت شیوایخ را در این همه دستنویس از شقیه هقی 

گونقگون از قلم بیقندازند؟ به ویژه این که، چنقن که پیش از 

دستنویسخ  سه  در  تنهق  بیت  دو  این  شد،  اشقره  این 

که  دارند  بیت هقیخ  نیز  دیگر  در چند لقی  که  آلده است 

دارند. و  آن هق همخوانخ  دستنویس هقی دیگر در نداشتن 

الق اینکه بیت سوم شیوا و فصیح است، لز آن چه پیش از 

این گفته شد که تالید از سبک فردوسخ در چند بیت از 

دست شقعران دیگر، به ویژه حمقسه سرایقن، نیز برلخ آلد، 

 
ْ
نسخه داران و  کقتبقن  از  بریخ  که  افزود  بقید  نیز  را  این 

بسیقری از بیت هقی شقهنقله را از بر داشتند و گقه به لقی 

بیت  همین  به  نزدیک  لثقم  برای  لخ کردند.  لنتال  دیگر 

سوم در شاهنامه آلده است:

ــگ ــکخ پلن ــه یش ــگ و ب ــق نهن ــه دری ب

سنگ و  آب  ســوی  نرفتخ  سهمش  ِز 

)پنجم، 346/ ب654(
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دورۀ سوم، سال پنجم
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

ششی

در داستقن »لنگ لقزندران« آلده است:

زلــقن انــدر  هــم  بیقلــد  تهمتــن 

ژیــقن شــیِر  برســقِن  شــقه  بــِر 

بدیــد را  او  شــقه  لقزنــدران  ]چــو 

َسزید[ ــون  چ بنوایتش  و  بپرسید 

اندریــورش بنشــقند  و  کــرد  نگــه 

لشکرش از  و  پرسید  ــقوس  کـ ِز 

دراز راهِ  و  رنــج  از  بپرســیدش 

فراز؟« و  نِشیب  در  رانده یخ  »چون  که 

ــْوی؟
ُ
ــتم ت ــت: »رس ــدو گف ــس ب ُو زان پ

پهلوی« ــقزوِی  ــ ب و  ــر  َب داری  ــه  ک

)دوم، 51-52/ ب708-704(

بیت دوم تنهق در پنج دستنویس )ف، ل، س، ق، ب( آلده است 

و سیزده دستنویس دیگر )ژ،  ن، ق2-س2، ظ )ج1، ص191(، ِ 

)ص121(( آن را ندارند و در ترلمۀ بنداری هم نیست )ج1، 

ص116(: »ووصل رستم فخ تلک الحقلة ودیل علخ الملک 

کقللیث الثقئر. فأللسه الملک فخ لوضع یلیج به، وسقیله 

أ  ققم:  ثم  عن کیکقوس وعسکره، وذاکره فخ عنقء سفره. 

أنت رستم ذو البرائن الشدیدة واألعضقد الاویة؟«.

بق شیوۀ ایجقز فردوسخ، پس از آن که در بیت نخستین از 

شقه، که لنظور شقه لقزندران است، نقم رفته، دیگر لزولخ به 

 نخستین بیت دوم نیست. ولخ کسخ برای 
ِ
لضمون لصراع

در  و  افزوده  را  لصراع  این  شقعر  سخن  بیشتر  توضیح 

و  بیت سوم  در  که  کرده  تکرار  را  لالبخ  آن،  دوم  لصراع 

بیت  بق لضمون  آن  این، لضمون  از  و گذشته  آلده  چهقرم 

ی لغقیرت دارد. این ایراد و نیقلدن این بیت 
ّ
پنجم هم تق حد

در سیزده دستنویس دیگر و در ترلمۀ بنداری، که در این لق 

و در پس و پیش آن بق بایۀ ابیقت همخوانخ دقیج دارد، این 

بیت را بق ولود آلدن در دو دستنویِس کهِن ف و ل لشکوک، 

لصراع   
ً
ضمنق لخ کنند.  اعطم  برافزوده  نگقرنده  نظر  به  و 

ون واوِ عاف بهتر است. نخستین بیت چهقرم، بد

نپ.

در پقیقن لنگ لقزندران، در شرح لنشوری که کیکقوس به 

رستم لخ دهد، آلده است:

حریــر بــر  او  عهــد  یکــخ  نبشــته 

دبیر ــِت  دس ــود،  ع و  َلــخ  و  ُلشک  به 

ــروز
ُ
گیتخ ف ســقالِر  بــه  ســپرده 

نیمروز ــوِر  ــش ک هــمــه  ــّوی  ــ
َ
ن ــه  ب

ُچنــقن کــز پــِس عهــِد کقوس شــقه 

دستگقه ــس  ک لـــرز  بـــدان  نــیــقبــد 

را زاِم   
ِ
نقلوررســتم ]لگــر 

را[ ــقم  ــوپ ک و  شمشیر  یـــداونـــِد 

)دوم، 63-64/ ب872-869(

بیت چهقرم تنهق در سه دستنویس )ل، ق، ا( آلده است. پقنزده 

دستنویس دیگر )ف، ژ، س،  ن، ق2،  ت، ل3، پ،  ن2، آ، ل2، ب، 

س2، ظ )ج1، ص197(، ِ )ص124-125(( آن را ندارند و در ترلمۀ 

بنداری هم نیست )ج1، ص119(: »... و لنشور لن الحریر 

لکتوب بقلمسک السحیج بتالیده لمقلک نیم روز.«.

نیست. ولخ کسخ  بیت چهقرم  به  نیقزی  نیز  این لق  در 

سخن فردوسخ را بسنده ندانسته و بیتخ در توضیح بیشتر 

افزوده است. به گمقن لن در این لق نکتۀ دیگری نیز هست و 

آن این که لنظور از لالب بیت سوم این است که لنشور 

نیم روز در یقندان رستم لوروثخ است. اگر تعبیر لن درست 

 نقبه لقست )یطف نظر پیشین نگقرنده؛ 
ً
بقشد، بیت چهقرم اصط

نک. یادداشت های شاهنامه، بخش یکم، ص457، ب872(. 

ِه.

شقنخ« آلده است:
ُ
در داستقن »کقلوس ک

بیقلــد )هولــقن( بــه ره پیــش گلبــقد گفــت

لفت نیست  یــرد  بق  لگر  نگل 
َ
ش که 

ــده ام ــن دی ــه ل ــت او ک ــرآن رستمس گ

بــشــنــیــده ام ــز  ــی ن ــقن  ــش ــک ــردن گ ِز 

ــن ــِت کی ــن دش ــد بری ــنگل بمقن ــه ش ]ن

چین[ یقققِن  و  لنثور  نه  ــدر، 
ُ
ــن

ُ
ک نه 

آراســته نده پیــطِن 
َ
ز ایــن  ]نــه 

این یواسته[ و  تقج  این  و  تخت  این  نه 

ــقن ــن لی ــقن زی ــک زل ــدن ی ــد ش نبقی

ــقن ــه ســـود و زی ــد ب ــقی نــگــه کـــرد ب

)سوم، 216/ ب1823-1819(
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

بیت چهقرم را چون تنهق در دو دستنویس )ف، س2( آلده و در 

شقنزده دستنویس دیگر )ل، ژ، س،  ن، ق، ق2،  ت، ل3، پ، ا،  ن2، 

آ، ل2، ب، ظ )ج1، ص510(،ِ  )ص307(( نیست )بنداری؟؛ نک. ج1، 

ص228(، بقید برافزوده گرفت. ولخ بیت سوم تنهق در شش 

( نیقلده و دوازده دستنویس دیگر  دستنویس )ل، ژ، ق، ل3، ظ،ِ 

آن را دارند. لنتهق چون در ژ نیقلده، اصقلت آن لورد تردید 

است و بهتر است لیقن چنگک بمقند.

ه. یاِز

« آلده است: در داستقن »دوازده رخ

آگهــخ رســید  هولــقن  کقِر  از  ]چــو 

ِلهخ[  
ِ
تـــقج بیندایت  ــران،  ــی پ ــه  ب

ــت ــِت دس ــه و پش ــه لقل ــدش هم ]دری

پست[ تقریک  ــقِک  ی ــِر  ب از  نشست 

یشــم بــرآورد  پیــران  زانــدوه  ُو 

چشم آْب  از  ــر  پُ یسته،  درد  از  دم 

)چهقرم، 56/ ب874-872(

دو بیت نخستین تنهق در ف آلده اند و در هفده دستنویس 

در  نیقلده اند.  )ص374((   ِ ص630(،  )ج1،  ظ  )ل-س2،  دیگر 

أییه  باتل  بیران  علم  »ولمق  ص257(  )ج1،  نیز  بنداری 

ضققت علیه األرض بمق رحبت وطفج یبکخ علیه.« ترلمۀ 

بیت سوم است.

دو بیت نخستین توضیح بیشتری بر سخن شقعر است 

که در ف یق در اسقس کتقبت آن پدید آلده است.

ه ِا ِز

نقپدید  از  پس  کیخسرو«،  بزرگ  »لنگ  داستقِن  پقیقِن  در 

شدن کیخسرو و بیعت کردن ایرانیقن بق لهراسپ، آلده است:

ِز گفتـقر ایشـقن )ایرانیقن( دلش تقزه گشـت

گشت اندازه  دیگر  بر  و  )لهراسپ(  ببقلید 

آفریــن گرفــت  نقلــداران  آن  ]بــر 

ــردان زلــیــن[ ــ ــه گ ــقدا ب ــقد بـ ــه آبـ ک

فرینده تــر روِز  یکــخ  گزیــدش 

ــه سر ــخ ب ــقه  ش
ِ
ــقج کــجــق بــرنــهــد تـ

)چهقرم، 373/ ب3127-3125 (

ب( آلده و  آ،  بیت دوم تنهق در پنج دستنویس )س،  ن،  ت، 

سیزده دستنویس دیگر )ف، ل، ژ، ق، ق2، ل3، پ، ا،  ن2، ل2، س2، 

ظ )ج1، ص797(،ِ  )ص473(( آن را ندارند، ولخ گویق بنداری هم 

آن را داشته است )ج1، ص307(: »فأثنخ علخ لهراسب سقئر 

لن حضر لن األلراء والاواد، ویدلوا ثم انصرفوا. وانشرح 

صدره بمق استتب له لن ذلک األلر لکنه أیر التتّوج بتقج 

السلانة...«. بق این حقم نبودن این بیت در سیزده دستنویس، 

از لمله در هر سه کهن ترین آن هق )ف، ل، ژ( اصقلت آن را 

لشکوک لخ سقزد. همچنین عبقرت »بر دیگر اندازه گشت« 

لدید  اقدالخ  به  تصمیم  از  یبر  نخستین،  بیت  پقیقن  در 

لخ دهد که در بیت سوم به شرح آن پردایته است. از این رو 

بیت دوم، بیتخ وصله شده است.

ه س ِز

در داستقن »گشتقسپ و کتقیون« آلده است:

ــراز ــپ[ آن دو گردنف ــو آواز او ]گشتقس چ

نمقز، پیشش  ــد  ــردن ب و  شنیدند 

ــیر ــّره ش ــقی ن ــد ک »  ــپ گفتن ــه گشتقس ب

دلیر، لـــقدر  ِز  ــد  ــزای ن ــو  ت ــون  چ کــه 

توییــم کهتــران  لــق  لــرز  ]بدیــن 

]» توییم  ــران  ــقک چ و  بــنــده  هــمــقن 

)پنجم، 44-45/ ب583-581(

پقنزده  و  آلده  ب(  ل2،  )آ،  دستنویس  در سه  تنهق  بیت سوم 

دستنویس دیگر )ل- ن2، س2، ظ )ج2، ص817(،ِ  )ص 485(( آن را 

ندارند )بنداری ؟؛ نک. ج1، ص317(. در واقع بق پقیقن بیت دوم 

لمله تمقم است. ولخ کسخ )لقنند نگقرنده( بر اثر تکرار دوبقرۀ 

سه  به  که  افزوده  بیتخ  و  پنداشته  نقتمقم  را  لمله  »که«، 

دستنویس راه یقفته است. از این رو نشقنۀ لکث )،( در پقیقن 

بیت دوم زائد است.

ه چهاِر

در پقیقن داستقن »گشتقسپ و کتقیون« آلده است که قیصر به 

بزرگقن لشکر گشتقسپ هدیه لخ دهد:

را لشــکرش  داد  درم  و  ســلیح 

ــداراِن کــشــورش را ــ ــقل ــ ــقن ن ــم ه

ــزرگ  ب
ِ
ــم ــود او ِز تخ ــه ب ــس ک ــر آنک ه

سترگ، نــقلــداری  زن  تیغ  ــر  گ ُو 
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َسزاوارشــقن ِیلعــت  ]بیقراســت 

ــرده بـــقزارشـــقن[ ــژل ــت پ ــروی ــراف ب

وان
ُ
َبرگســت و  تــقزی  اســپقِن  ]از 

ــدوان[ هــن ینجِر  از  و  فتقن 
َ
ی ِز 

نگیــن و  تــقج  و  دینــقر  و  دیبــق  ]ِز 

ــقِی چین[  ــب دی ِزهــرگــونــه  ِزتــخــت و 

بــرد گشتقســپ  نزدیــِک  فرســتقده 

برشمرد او  گــنــجــور  ــه  ب یــکــقیــک 

)پنجم، 69/ ب890-885(

سه  در  تنهق  شده اند  نشقنده  چنگک  لیقن  در  که  بیتخ  سه 

دستنویس )ل، ق2، ا( آلده اند. چهقرده دستنویس دیگر )ژ، س، 

 ن، ق، ک،  ت، ل3، پ،  ن2، آ، ل2، ب، س2، ظ )ج2، ص827(( این 

دارد.  را  بیت نخستین  تنهق  ِ )ص491(  و  ندارند  را  بیت هق 

بنداری )ج1، ص322( نیز گویق همچنین: »و نفذ لع ذلک الخ 

کشتقسب أسلحة و یلعق فقیرة برسم عنده لن األلراء.«.

لالب  بیت هق  این  ون  بد که  لخ رسد  نظر  به  چنین 

نققص است. ولخ نخست این که در پقیقن بیت دوم لمله 

است،  زائد   )،( کوتقه  درنگ  نشقنۀ  و  لخ رسد  پقیقن  به 

در  و  دیدیم  نیز  پیشین  شمقرۀ  در  را  آن  لقنند  چنقن که 

شاهنامه بقز هم لثقم دارد. بق ولود این هنوز ناص رفع 

ت آن این است که لق در این لق بق شیوه ای 
ّ
نشده است. عل

بردن  کقر  به  آن  و  داریم  فردوسخ است سروکقر  ویژۀ  که 

ون  بد که  است  لعترضه(   =( زود 
ُ
لیقن ف و لمطت  عبقرات 

شنقیت آن هق گقه دریقفت سخن شقعر دشوار است. در 

تیره  یط  دو  لیقن  بقید  را  نخستین  بیت  دو  نیز  این لق 

گذاشت. اکنون آن چه را قیصر به کتقیون هدیه داده، و از 

آن هق پیش از بیت هقی بقال، در بیت هقی 882 تق 884 نقم 

به  و  لخ برد  گشتقسپ  پیش  قیصر  ۀ  فرستقد رفته است، 

لالب  دیگر،  سخن  به  ب890(.   =( لخ سپقرد  او  گنجور 

بیت 890 دنبقلۀ لالب بیت 884 است. بیت هقی 885 و 

886 لمطت لیقن فزودند و بیت هقی 887-889 افزودۀ 

دیگران که لتن را درنیقفته اند. 

ه اانِز

در داستقن »رستم و شغقد«، پس از لرگ رستم، آلده است:

ــرگقه ــِت نخچی ــدان دش ــرز( ب ــد )فرال بیقل

چقه  ــد  ــودن ب ــده  ــن
َ
ک کجق  لــقیــخ  ــه  ب

دلیــر پــوِر  دیــد  پــدر  روِی  ]چــو 

شیر[ بــرســقِن  بــــرآورد  ــخ  ــروش ی

ــر ِز یــون ــر یــقک تــن پُ ــه ب ــدان گون ]ب

نگون[ فگنده  ــر  ب زلــیــن  روی  ــه  ب

بلنــد پهلــواِن  کقی  گفــت  ]همــخ 

گزند[ زینسقن  آورد  کــه  ــت  روی بــه 

]کـه نفریـن بـر آن لـردِ بـخ بـقک بـقد!

بــقد![ یــقک  ســرش  بر  کله،  ــقِی  ل به 

نقلـدار، ای  تـو  لـقِن  و  یـزدان  ]بـه 

ــوار،[ ُسـ  
ِ
ســـقم و  نریمقن  یـــقِک  ــه  ب

زره لــز  تنــم  نبینــد  هرگــز  ]کــه 

گـــره،[ ــده  ــن ــگ ــرف ب و  ــده  ــی ــوش ــپ ب

پیلتــن گــِو  کیــِن  کــه  تــق  ]بــدان 

انجمن،[ ــق  ــخ وف ب آن  از  بــخــواهــم 

لیقن کین  بدین  او  بق  که  کس  آن  ]هم 

زیـــقن[ ــر  ب ــق  ل ــه  ب آلـــد  و  ببستند 

]نمقنــم از ایشــقن یکــخ را به لــقی!

رهنمقی![ اندرین  بود  که  کس  آن  هم 

گــران تخت هــقِی  تــق  ]بفرلــود 

رگــــران[
ُ
د ــر ُســـوی  از ه ــد  ــقرن ــی ب

تخــت بقهــوِی  بســیقر  ببردنــد 

ــت ــق دری ــب ــر تــخــت زی ــد ب ــقدن ــه ن

پهلــوی بســتِن  لیــقن  آن  گشــقد 

یــســروی ــۀ  ــقل ل زو  بــرآهــیــخــت 

)پنجم، 458/ ب237-225(

یک  در  تنهق  شده اند  نهقده  چنگک  لیقن  در  که  بیتخ  ده 

دستنویس )ل( آلده و در هفده دستنویس دیگر )ژ-س2، ظ 

)ج2، ص973(، ِ )ص586(( و نیز در ترلمۀ بنداری نیست )ج1، 

ص368(: »فنفذ فرالرز بن رستم فخ عسکر کثیف لنال رستم 

لن لصرعه الخ زابل. فلمق وصلوا الخ ذاک الشجر الخسروانخ 

حلوا عنه المنااة الکیقنیة...«.
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الزم  کسخ  پدر،  نعش  سر  بر  فرالرز  رسیدن  از  پس 

دانسته که فرالرز نخست گریه و زاری کند و سوگند یقد کند 

از  بیت هق  این  اگر  گرفت.  یواهد  را  پدر  یون  انتاقم  که 

فردوسخ بود، دست کم در چند دستنویس دیگر لخ آلد. الق 

یألی که کقتب ل در لتن احسقس کرده، کس دیگری نیز 

احسقس کرده و شش بیت سروده که به دستنویس هقی س، 

 ت، آ، ِ رسیده )نک. پنجم، 458/ پ6( و در چقپ کلکته هم 

هست، ولخ لیقن آن شش بیت و این ده بیت هیچ اشتراکخ 

نیست که بقز یود تأییدی بر دستبرد قلمخ بیگقنه است.

ه  انِز

شقپور به برانوش رولخ دربقرۀ سقیتن پُِل شوشتر لخ گوید:

ُچــن    ایــن  پُل    برآلد،    ســوی یقن یویش

یویش لهمقن  ــقش  ب ــخ  زی تــق  بــرو، 

ایمنــخ بــق  و  شــقدلقنخ  ابــق 

آَهرلنخ دســت  از  و  دور  ــد  ب ِز 

لــرد بقســتقد  پُــل  آن  تدبیــِر  ]بــه 

ــرد[ ــقرک ــر آن ک ــراز آوریــــدش ب ــ
َ
ف

آن بــر  گنجــخ  شــقپور  ]بپردیــت 

ــقن[ ــردل ل ــخ  ــقن آس ــد  ــقش ب زان  ــه  ک

شــتر برفــت
ُ
ــقم، او ِز ش ــل تم چــو شــد پُ

فت
َ
ت و  بنهقد  روی  یــود  ــقِن  ی ــوِی  س

)ششم، 249/ 103-99(

بیت هقی سوم و چهقرم در لیقن چنگک تنهق در پنج دستنویس 

)ل، ک، ل2، س2، ظ )ج2، ص1012(( آلده و سیزده دستنویس دیگر 

)ژ- ن2، آ، ب،ِ  ) ص677(( آن هق را ندارند. بریخ از دستنویس هق 

)ل، ق2، ل3، پ، ا، س2( به لقی این دو بیت و یق افزون بر این 

دو بیت، در چهقر دسته بیت هقی دیگری هم افزوده اند )نک. 

این  همۀ  برافزودگخ  تأییِد  یود  که  پ13-9(   /249 ششم، 

بیت هق است. بنداری ترلمۀ بیت چهقرم و ترلمۀ بیت هقی 

دیگری را که در یکخ از چهقر دستۀ نقم برده آلده اند دارد )ج2، 

برانوس  فقشتغل  بطدک.  الخ  فقرلع  فرغت  »واذا  ص58(: 

بذلک طلبق للخطص، بعد أن حکمه الملک فخ یزائنه لینفج 

 برانوس والتهد و لمع الصنقع 
ّ
علخ العمقرة لق یرید. فجد

لن لمیع البطد وأحضر لهق لهندسین ففرغ لن بنقئهق. و عقد 

الملک لن ولهه و عبر علخ تلک الانارة لع لنوده وأطلج 

برانوس فعقد الخ بطده.«.

لقی تردیدی نیست که دستبرد در طوم و عرض لتن 

ۀ پنجم هجری آغقز شده است. اگر  شاهنامه از همقن سد

هدف دستبردهقی عرضخ بیش از همه به روز کردن سخن 

درلۀ  در  طولخ،  دستبردهقی  هدف  بوده است،  شقعر 

نخست، شرح و توضیح بیش تر لتن بوده است. ولخ این 

احتمقم را نیز بقید داد که لضمون بریخ از این بیت هقی 

یود  خ 
ّ
حت یق  و  دیگر  لآیذ  گزارش هقی  از  برافزوده، 

بیت هق از شقهنقله هقی دیگری که به دست لق نرسیده اند، 

شده بقشد.  برگرفته 

شفده

 بهرالیقن آلده است:
ِ
در پقیقن پقدشقهخ بهرام

همــخ بگویــم  نرســخ  کقِر  ]کنــون 

همخ[ شویم  زنــگــقر  و  ــگ  زن دم  ِز 

)ششم، 277/ 15(

این بیت تنهق در سه دستنویس )ل، ق2، ا( آلده و در پقنزده 

دستنویس دیگر )ژ-ک،  ت، ل3، پ،  ن2-س2، ظ )ج2، ص1019(، 

ِ )ص681(( نیست و در ترلمۀ بنداری )ص61( نیز نیقلده است.

یک دلیل کلخ در اثبقت برافزودگخ بیت هقیخ که لوضوع 

این پژوهشند، هم یوانخ چند دستنویس در چند لحل است 

که در پقیقن این لاقله بدان اشقره یواهد شد.

شجده

در پقدشقهخ شقپور ذواالکتقف آلده است:

گیــر و  دار  یروشــیدِن  برآلــد 

اسیر چــنــدی  گرفتند  ــقن  ــش زی ُو 

کــس ندانســت  آن  انــدازۀ  ]کــه 

سپس[ زآن  ــدگــقن  لــقن آن  برفتند 

آن ســپه در یمــن حصــقری شــدند 

ــرد و زن ــودک و ل ــد از ک ــروش آل ی

)ششم، 294/ 45-43 (

)ج2،  ظ  س2،  ل2،  ک،  )ل،  دستنویس  پنج  در  تنهق  دوم  بیت 
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ص1023(( آلده و در سیزده دستنویس دیگر )ژ، س، ق،  ن-

 ن2، آ، ب،ِ  )ص683(( نیست. بنداری شقید این بیت را داشته 

وقتله،  الغسقنخ  »وأسر  )ج2، ص64(:  نداشته است  شقید  و 

وألر بوضع السیف فخ العرب فاتلوا لنهم یلاق کثیرا.«.

را  بریقست و چندی  گیر  و  دار  فردوسخ گفته است: 

اسیر گرفتند و بایه در یمن حصقری شدند... ولخ او دیگر 

سبب  ایجقز  همین  و  نبرده  نقلخ  لقندگقن«  »بایه/  از 

شده است که کسخ آن را به اصاطح ایجقز ُلخل بداند و 

بیتخ بر سخن شقعر بیقفزاید. ولخ در این کقر او چند یاق 

رخ داده است:

فردوسخ گفته است که »چندی اسیر« گرفتند. سپس در ـ 

 نخستیِن بیِت برافزوده، در ضمن تکرار همقن 
ِ
لصراع

لالب، شمقر اسیران »از اندازه بیش« شده است. 

 بیت ـ 
ِ
دیگر این که عبقرت »آن لقندگقن« در لصراع دوم

برافزوده، بق بودِن عبقرِت »آن سپه« در لصراع نخستیِن 

بیت سوم، حشو است. 

آشکقر  وصلگخ   
ْ
نخستین نگقه  در  اگرچه  دیگر،  سخن  به 

نیست و حتخ نیقز به توضیح بیش تر لحسوس است، ولخ 

بق دقت بیش تر اثر وصلگخ بر سخن نمقیقن لخ گردد.

ه نوِز

در پقدشقهخ شقپور ذواالکتقف آلده است که شقپور پس از 

پنقه  دهاقنخ  به یقنۀ  ایران،  به  و رسیدن  روم  از  گریختن 

لخ برد و از آن لق دهاقن را نزد لوبد لخ فرستد و لوبد به 

نوبۀ یود کسخ را نزد پهلوان لخ فرستد و پیدا شدن شقپور 

را یبر لخ دهد:

ــد( روشــن ُروان فرســتقده یخ ُلســت )لوب

ــوان ــل ــه ــقد لــوبــد َبــــِر پ ــت ــرس ف

فــّر شقپورشــقه آن  »پیــدا شــد  کــه 

سپقه« کــن  انجمن  ــوی  س هــر  از  تــو 

دوان آلــد  لوبــد  فرســتقدۀ 

پهلوان دِر  ــق  ت بُـــد  ــه  ک ــخ  لــقی ِز 

ــت ــقدی و بخ  ش
ِ
ــقغ ــک در ب ــت آن ]بگف

ــت[ دری یسروانخ  آن  شد  شکفته 

شــقد گشــت  او  گفتــقر  ِز  ســپهبد 

بقد ِز  پُــر  لب  و  کــرد  کین  ِز  پُــر  دلــش 

)ششم، 317/ 321-319(

)ج2،  ظ  س2،  ک،  )ل،  دستنویس  چهقر  در  تنهق  چهقرم  بیت 

ص1032(( آلده و چهقرده دستنویس دیگر )ژ، س،  ن، ق، ق2-

ب،ِ  )ص688(( آن را ندارند )بنداری؟؛ نک. ج2، ص68(.

لثقم بقال یکخ از نمونه هقی دیگری است که شقعر  در 

آن لالب را کوتقه بیقن کرده است، یعنخ پس از آن که در بیت 

ۀ لوبد یبر پیدا شدن شقپور را  دوم یک بقر آلده که فرستقد

به پهلوان رسقنیده، دیگر آن را تکرار نکرده است. ولخ کسخ 

آن را کقفخ ندانسته و بیتخ در این لوضوع، ولخ بق لضمونخ 

شقعرانه، افزوده که از آن لق به چهقر تق از دستنویس هقی لق 

رسیده است.

ب سی

در پقدشقهخ بهرام گور آلده است:

نهــقد آذر  ســوِی  رخ  بهــرام  چــو 

ــقد ــد چـــو ب ــقدۀ قــیــصــر آلـ ــت ــرس ف

بــه کقییــش نرســخ فــرود آوریــد

َسزید چــون  ُچنقن  لقیخ  گرانمقیه 

بخــردان رای زن  بــق  ]نشســتند 

ــدان[ ــوب ل نــرســخ همه  ــِک  ــزدی ن ــه  ب

]همــخ گفــت هــر کــس کــه بهــرام تخت

بخت[ بشورید  لــق  ــر  ب و  ــرد  ک ــق  ره

ســپقه آلــد  لوبــد  لوبــدان  ســوِی 

ــهــرالــشــقه  ب ِز  بــــودن  آگــــقه  بـــه 

کــه »بــر لــق همــخ گنــج بپراگنــد

آگند؟ گنج  ــه  ن لشکر  ز  ــم  ه ــرا  چ

ــخ ــقند هم ــقن برفش ــقی ل ــر ل ــه ه ب

نــدانــدهــمــخ« ُلــوانــخ   
ِ
ارج ــم  ه

)ششم، 526/ 1467-1461(

بیت سوم تنهق در سه دستنویس )ل، ل2، ِ )ص741(( آلده و 

پقنزده دستنویس دیگر )ژ- ن2، آ، ب، س2، ظ )ج2، ص1241(( 

آن را ندارند. بیت چهقرم در هشت دستنویس )ک،  ت، ل3، 
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( آلده و ده دستنویس دیگر آن را ندارند، ولخ  ا، آ، ب، س2،ِ 

ه دستنویس، پنج تقی آن هق )ل،  ت، ا، آ، ل2( به لقی 
ُ
از این ن

چنین  بنداری  ترلمۀ  در  افزوده اند.  دیگری  بیت  آن 

آلده است )ج2، ص93(: »ولمق سقر بهرام وصل رسوم قیصر 

للک الروم فأنزله نرسخ فخ لوضع یلیج به. ثم إن االیرانیین 

وا یسفهون رأی بهرام  التمعوا علخ لوبذ الموبذان، وأیذ

اللهو  علخ  واالنکبقب  التغقفل  لن  قبل  لن  علیه  کقن  فیمق 

عرضة  صقروا  حتخ  ّو  العد ألر  فخ  والتسقهل  واللعب، 

للتلف.«. از آن لق که در ترلمۀ بنداری سخن از »ایرانیقن« 

است و نه از »سپقه«، گویق او نیز بیت هقی سوم و چهقرم 

را داشته بوده است.

به  وابسته  چهقرم  و  سوم  بیت هقی  این که  نخست 

یکدیگرند، یعنخ یق هر دو اصیلند یق هر دو برافزوده. ولخ 

نیقلده،  دستنویس هق  بزرگ  اکثریت  در  سوم  بیت  چون 

اصقلت آن، و در نتیجه اصقلت بیت چهقرم نیز، لورد تردید 

است. همچنین بیت چهقرم که در نیمۀ کوچک تر دستنویس هق 

دستبرد  به  رهنمون  نیز  این  که  است  ایتطف  دارای  آلده، 

کسخ  نگقرنده،  گمقن  به  است.  لحل  این  در  بیگقنه  قلمخ 

یواسته است که لز بزرگقن سپقه، بزرگقن غیرسپقهخ نیز از 

رفتقر بهرام اظهقر نقیرسندی کنند و این دو بیت را افزوده 

و سپس به چند دستنویس دیگر راه یقفته است. ولخ از سوی 

دیگر، اگر این دو بیت را برداریم، در این لق سخنخ از نرسخ 

نرفته است، در حقلخ که هفت بیت پس از بیت هقی بقال، این 

نرسخ است که ایرانیقن را از اقدام بر ضد بهرام بقزلخ دارد، 

یعنخ او بقید در آن للسه حضور داشته بوده بقشد. آیق این 

یق  و  است  و چهقرم  بیت هقی سوم  اصقلت  بر  دلیلخ  نکته 

ت این دو بیت را افزوده اند؟ 
ّ
درست به همین عل

این   پیش لخ آید 
ً
 و کط

ً
اینجق و اصوال پرسشخ که در 

شاهنامه  سرایش  پقیقن  از  پس  شقعر  یود  آیق  که  است 

بیت هقیخ بر کتقب یود نیفزوده است؟ به گمقن نگقرنده، از 

به لنزلۀ  کقری  چنین  بگذریم،  که  اندک  اصطحقت  بریخ 

تجدید نظری در ساحخ وسیع یواهد بود که بسیقر بسیقر 

بق  بسیقری  لثقم هقی  در  لق  این،  از  گذشته  است.  بعید 

وصلگخ و نقهمواری سخن روبه رو هستیم که گمقن نمخ رود 

شقعر چنین آسیبخ به اثر یود زده بقشد.

ب سیدایک

در پقدشقهخ بهرام گور آلده است:

آتشــکده لــرز  انــدران  ]نهــقد 

سده[ لشِن  و  نـــوروز  ــقِی  ل همقن 

)ششم، 536/ 1602(

این بیت تنهق در یک دستنویس )ل3( آلده و در هفده دستنویس 

)ص744((   ِ ص1246-1245(،  )ج2،  ظ  پ-س2،  )ل- ت،  دیگر 

نیست و بنداری )ج2، ص94( نیز آن را ندارد.

به چنین  نیقز  این لق  در  ل3 گمقن کرده است که  کقتب 

بیتخ هست، لق نیز چنین گمقنخ کرده بودیم. ولخ این بیت 

زائد است، زیرا چهقر بیت پقیین تر آلده است:

آتشــکده کقِر  ســقیته  شــد  چــو 

سده لشِن  و  ــوروز  نـ لــقِی  همقن 

ب سیداِا

در پقدشقهخ بهرام گور آلده است:

برنشــقند را  ســپینود  )بهــرام(  بیقلــد 

بخواند ــزدان  یـ  
ِ
نـــقم پهلوی  همخ 

بپوشــید یفتــقن و یــود برنشســت

دست به  ــرزی  گ و  فتراک  به  کمندی 

]هــر آنکــس کــه بودنــد از ایرانیــقن

لــیــقن[ او  ــق  ب ببستند  ــن  ــت رف ــه  ب

همــخ رانــد تــق پیــِش دریــق رســید

دیــد، یفته  همه  را  ــقن  ــی ایــران چــن 

)ششم، 591/ 2307-2304(

بیت سوم تنهق در چهقر دستنویس )ل، ل3، ل2، س2( آلده و 

)ج2،  ظ  ب،  آ،  ا،  ن2،  پ،  )ژ- ت،  دیگر  دستنویس  چهقرده 

ص1270(،ِ  )ص758(( آن را ندارند، ولخ بنداری آن را داشته است 

)ج2، ص102(: »فرکب فخ أصحقبه ورکبت هخ لعه. وتولهوا 

نحو السقحل...«.

ب سیداسپ

در پقدشقهخ قبقد آلده است:

قبــقد پــقِی  ببســتند  آهــن  بــه 

یــقد ــد  ــردن ــک ن نــــژادش  و  ــّر  ــ
َ
ف ِز 
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کُهــن ســراِی   
ِ
رســم ]ُچنین ســت 

ــن[ بُ ِز  نبینخ  ــدا  ــی پ هیچ  ســـرش 

)هفتم، 62-61/ 124-123(

شقنزده  و  آلده  س2(  )ل،  دستنویس  دو  در  تنهق  دوم  بیت 

دستنویس دیگر )ژ-ب، ظ )ج2، ص1297(، ِ )ص767-768(( آن 

را ندارند. لضمون این بیت در ترلمۀ بنداری هم نیست )ج2، 

وه و سلسلوه.«،  قبقذ و قید ص116-117(: »ثم قبضوا علخ 

اگرچه نبودن ترلمۀ بیتخ بق چنین لضمونخ دلیلخ حتمخ بر 

نبودن آن در دستنویس اسقس بنداری نیست. به هر روی، 

آلدن این بیت تنهق در دو دستنویس و نبودن آن در شقنزده 

اگرچه  لخ کند،  لشکوک  سخت  را  آن  اصقلت  دستنویس، 

یکخ از آن دو دستنویس )ل( در بخش دوم شاهنامه دستنویِس 

اسقس بقشد. در این لق به این نکته اشقره کنم که در پیرایش 

یک لتن، یواه نقیواه اعتبقر دستنویس اسقس بیش از اندازۀ 

واقعخ آن گرفته لخ شود و در لورد شاهنامه اغلب فرالوش 

لخ شود که لیقن دستنویس اسقس و دستنویس شقعر چند 

در  عقلل  است. سه  فقصله  دو سده  از  بیش  و  دستنویس 

تعیین درلۀ اعتبقر یک دستنویس تأثیر لثبت و لنفخ دارند: 

فقصلۀ زلقنخ لیقن آن دستنویس و دستنویس اصلخ، که هرچه 

بهتر است؛ تعداد فرضخ دستنویس هقی   
ً
کوتقه تر بقشد کط

درلۀ  است؛  بهتر   
ً
کط بقشد  کمتر  هرچه  که  دو  آن  لیقن 

القنت داری و سواد کقتبقن.

ب سیداچهار

در پقدشقهخ نوشین روان آلده است:

بسـخ بیـش از ایـن کوشـش و رزم بـود

ــود، ب ــوارزم  ــ ی راهِ  را  تــرک  گــذر 

آزادگقن و  دهاــقن  ِز  چــون  کنــون 

ــقن، ــگ رای ــود  بـ ــر  س آوری  بـــرون 

نکقهــد همــخ رنــج، کقفزایش ســت؟

بخشقیش ست ــقِی  ل کنون  بر  لق  به 

ــهر ــقی ش ــن ل ــخ چنی ــه گیت ــد ب ]نبقش

بهر[ بیقبیم  ــق  ل ــو  ت دادِ  از  ــر  گ

یزدان پرســت آفریــدوِن  ]همــقن 

نشست[ لــقِی  برسقیت  بیشه  برین 

بلنــد راِی  بــه  بینــد  شــقه  اگــر 

بند ــه  ب دشــمــن  راهِ  کند  ــر  ب ــق  ل ــه  ب

)هفتم، 112/ 325-320 (

بیت هقی چهقرم و پنجم تنهق در سه دستنویس )ل، ل2، س2( 

آلده و در پقنزده دستنویس دیگر )ژ-آ، ب، ظ )ج2، ص1317(،ِ  

)ص786(( نیست و بنداری هم آن هق را ندارد )ج2، ص125(: 

»وکقنوا لن قبل یخرلون لن طریج یوارزم. فاد أصبحنق فخ 

لحل الرحمة لمق ینقلنق لن لعرتهم وعقدیتهم.«.

از  پیش  بیت  پنج  که  است  بیتخ  بقزگفت  پنجم  بیت 

بیت هقی بقال آلده است:

یزدان پرســت فریــدون  ازیــرا 

نشست ــقِی  ل برسقیت  بیشه  بدین 

یعنخ کسخ یواسته که آن چه را انوشروان گفته است لردم نیز 

به انوشروان بگویند. همچنین لالب بیت ششم دنبقلۀ لالب 

بیت سوم است و این دو بیت را به لیقن آن هق دویته اند.

ب سیدااهج

در پقدشقهخ نوشین روان آلده است:

پیــقده شــد از اســپ و بگشــقد لــب

عرب از  ُلنِذرست  ک » ین  گفت  چنین 

را شــقه  لگــر  بینــد  کــه  ]بیقلــد 

را«[  درگـــقه  ــقِک  یـ همخ  ببوسد 

]شهنشــقه گفتــق: »گــر آیــد رواســت

ــت«[ ُوراس لق  یقنۀ  این  که  دان  چنقن 

داد بــوس  زلیــن  آلــد  ]فرســتقده 

ــقد[ ــت و شــنــیــده هــمــه کـــرد ی ــرف ب

]چــو بشــنید ُلنــِذر که یســرو چــه گفت

برفت[ را  زلین  ــقِک  ی ریــســقره  بــه 

شــقه نزدیــِک  بــه  بیقلــد  همقنگــه 

راه ــد  ــقدن ــش ــرگ ب ــران  ــت ــه ل ــه  ــم ه

نمــود شــقدی  و  شــقه  ازو  بپرســید 

ـــزود 
ُ
ف ــخ  ــقی ــن روش او  دیــــداِر  ِز 

)هفتم، 120/ 434-428(

س2(  ل2،  )ل،  دستنویس  سه  در  تنهق  پنجم  تق  دوم  بیت هقی 
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آلده اند. پقنزده دستنویس دیگر )ژ-آ، ب، ظ )ج2، ص1321(، د 

نیز  بنداری  ترلمۀ  در  و  ندارند  را  بیت هق  این  )ص788(( 

نیقلده اند )ج2، ص126(: »فتلاقه المنذر بن النعمقن فخ فیلج 

لرار لن العرب. فقکرله و تهلل الیه واستبشر بلاقئه.«.

یک نشقن برافزودگخ این بیت هق آن است که بیت ششم 

در دو تق از دستنویس هقیخ که چهقر بیت برافزوده را دارند، 

یعنخ در ل و ل2 بق »همقنگه بیقلد« آغقز لخ شود، ولخ در 

سولین دستنویس، یعنخ در س2 برابر بق همۀ دستنویس هقی 

دیگر بق »چو لنذر بیقلد«. 

ب سیدا ج

در پقدشقهخ نوشین روان آلده است:

ــقج ــت ت ــور بفرای ــون ه ــه چ ــر هفت دگ

عقج تــخــِت  ــِر  ب از  نشست  بیقلد 

ردان و  نقلورلوبــدان  ابــق 

ــخــردان ب بـــیـــداردم  و  لهقنجوی 

ــقه ــقن لهقندارش ــت زیش ــخ یواس هم

ــِر ســپــقه ــیـ ــر زادفــــــــّرخ، دبـ ــ دگ

لهتــران از  و  فیلســوفقن  از  ]هــم 

ــوری کــقردیــده ســران[ ــش ــر ک ِز ه

دبیــر یزدگــردِ  و  ســقوه  همــقن 

تیزویر بهمِن  ــدرون  ــ ان پیش  ــه  ب

بــه بوزرلمهــر آن زلــقن گفــت شــقه

راه« بنمقی  و  ــقرای  ــی ب را  »دم  کــه 

)هفتم، 214/ 1512-1507(

هفده  در  و  آلده  )ل(  دستنویس  یک  در  تنهق  چهقرم  بیت 

دستنویس دیگر )ژ-س2، ظ )ج2، ص1358(،ِ  )ص809(( نیست. 

در بیت هقی سوم و پنجم از دبیران نوشین روان نقم رفته 

و بیت چهقرم را به لیقن آن هق افزوده اند. دیگر این که لضمون 

لصراع هقی بیت سوم بق هم نمخ یواند و لحتمل است که 

در  بقشد.  دیگری  لفظ  گشتۀ  زیشقن«  یواست  »همخ 

»یکخ یواست  آلده  آن  به لقی  پ  ک،  ژ،  دستنویس هقی 

یزدان نهقن دار )لهقندار، نگهدار( شقه«. یعنخ در این لق نیز 

از یکخ از دبیران به نقم یزدان یواست/ ایزدیواست نقم رفته 

و بهتر است این لصراع را به پیروی از ژ به »یکخ یواست 

یزد آن نهقنداِر شقه« پیرایش کرد. بنداری نیز بیت چهقرم را 

ندارد، ولخ او نقم دبیران را هم نیقورده است )ج2، ص135(: 

»فقستثال کلمقت الجمیع فأقبل لن بینهم علخ بزرلمهر و 

سأله أن یتکلم.«.

ب سیداشفی

در پقدشقهخ نوشین روان آلده است که بزرگمهر به کسخ که 

آب بر دست پقدشقه لخ ریزد لخ گوید:

ــوی ــر دستش ــقر ب ــن ب ــت ک » ی ــدو گف ب

لجوی تنگخ  ــچ  ای ــوی  آب لـ ــق  ب ــو  ت

ــوش
َ
چــو لــب را بیقالیــد از بــوِی ی

ــش!«
َ
لــک آبــدســتــقن  ریختن  از  ــو  ت

نوشــین روان شــقه  دگــر  روِز  ]چــو 

ــوان[ ی ــقورد  ــی ب ــوردن  یـ  
ِ
هنگقم بــه 

گشــت پُراندیشــه  دم  را  پرســتنده 

ــهــقد تشت  ــن ــق دگـــربـــقر ب ــدان ت ــ ب

ــود ــوده ب ــقش فرل ــو دان ــم چ ــقن ه ]ِچن

برفزود[ نه  و  نیز  آن  از  ــرد  ک کم  نه 

آب روریخــت 
ُ
ف دانــق  گفتــقِر  بــه 

پُرشتقب یویشتن  از  ــه  ون ــرم  ن نــه 

)هفتم، 377/ 3562-3557(

بیت سوم تنهق در سه دستنویس )ل، س2،ِ  )ص850(( آلده و در 

پقنزده دستنویس دیگر )ژ-ب، ظ )ج2، ص1426(( نیست. بیت 

در  و  آلده   )ِ س2،  ل2،  )ل،  دستنویس  چهقر  در  تنهق  پنجم 

چهقرده دستنویس دیگر نیست. 

لحتوای بیت پنجم همقن است که در بیت ششم آلده و 

در نتیجه زاید است و گویق در اثر درنیقفتن لعنخ لصراع 

 بیت ششم پدید آلده است. بیت سوم نیز در سه تق از 
ِ
دوم

لیقن  کرده  گمقن  کسخ  یعنخ  آلده،  دستنویس  چهقر  همقن 

لالب بیت چهقرم و دوم چیزی کم است. در حقلخ که پس 

از بیت دوم لخ گوید: پرستنده نگران بود تق دوبقره زلقن آب 

ریختن بر دست پقدشقه فرا رسید. بنق بر این هیچ نیقزی به 

بیت سوم نیست. در ترلمۀ بنداری آلده است )ج2، ص158(: 
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»ففعل فاقم له: اذا صببت المقء علخ یدی الملک بعد هذا 

فط تضیج المقء علیه. وحین یمسح شفتیه بقلایب فط تااع 

المقء بل استمر علخ إفراغه رهوا رهوا کمق کنت تفرغه. فأیذ 

ذلک بمجقلع قلب الشقب. ولمق قدم الاست فخ الیوم الثقنخ 

الخ الملک فعل لق ألره به بزرلمهر.«. در ترلمۀ بنداری 

دستوری که بزرگمهر به پرستنده داده دیگر تکرار نشده و از 

این رو نمخ توان گفت که او بیت هقی سوم و پنجم را داشته 

یق نه. ولخ آیق »فخ الیوم الثقنخ« ترلمۀ »چو روز دگر« است 

یق ترلمۀ آزادِ » دگر بقر«؟ به گمقن نگقرنده بنداری بیت سوم 

ترلمه  هم  را  چهقرم  بیت  نخستیِن  لصراع  و  نداشته  را 

هم  را  پنجم  بیت  نداشته،  را  سوم  بیت  اگر  نکرده است. 

نداشته است. به هر روی، این دو بیت برافزودۀ دیگری بر 

 در بیت ششم بقید »یویشتن پُر« به 
ً
لتن شاهنامهاند. ضمنق

»ریختن َبر« تصحیح گردد.

ب سیداششی

در پقدشقهخ نوشین روان آلده است:

ــهریقر ــه » ای ش ــد ک ــت لوب ــن گف چنی

ــقالر ســیــصــدهــزار، ــ ــقِن س ــرایـ قـ

 بقلــخ بــه رنــج
ِ
درم بســتد از بلــخ

گنج« ــه  ب یکسر  نــهــقدیــم  و  ســپــرد 

درم را  »لــق  کــه  پقســخ  داد  چنیــن 

ژم 
ُ
د زو  کــســخ  گـــردد  ــه  ک نــبــقیــد 

 لــق
ِ
 آیــد از بیشــِخ گنــج

ِ
]کــه رنــج

ــود دادگـــرپـــقدشـــق[ ــیــن بـ ــه چــون ن

ــد ــم او را دهی ــتد، ه ــه بس ــس ک ازآنک

نهید«  سر  آن  بر  یواهد  آنــچ  گنج  ِز 

)هفتم، 401/ 3836-3832(

بیت چهقرم تنهق در سه دستنویس )ل، ل2، ِ )ص358(( آلده 

و در پقنزده دستنویس دیگر )ژ-آ، ب، س2، ظ )ج2، ص1434-

کرده است  اشقره  یود  چنقن که  بنداری،  نیست.   ))1435

)»ذکر نبذ«(، همۀ توقیعقت را ترلمه نکرده است. اگر ساور 

ندارد  را  بیت چهقرم  هم  او  بقشد،  بقال  توقیع  ترلمۀ  زیر 

)ج2، ص161(: »و رفع الیه آیر وققم: إن فطنق العقلل قد 

درهم.  ألف  ثطثمقئة  الدیوان  لقم  لن  نفسه  علخ  أنفج 

والنّواب یاقلبونه فمق یبص حجره والتندی صفقته. فوقع 

لثل  الخزانة  لن  ولیعط  یاقلب،  وال  عنه  لیفرج  وققم: 

نقتمقم  را  بیت سوم لمله  در  روی، کسخ  هر  به  ذلک.«. 

پنداشته و بیتخ افزوده است. ولخ در بیت سوم لمله تمقم 

است و نشقنۀ درنگ کوتقه )،( زائد. »که« در لصراع دوم 

بیت سوم »که«ی تعلیلخ است: چنین پقسخ داد که لق را 

آن درم نبقید که به سبب ]ستقندن[ آن کسخ دژم گردد.

ب سیدانپ

به  شسپ از زندان 
ُ
ایزدگ آلده است که  در پقدشقهخ هرلزد 

لوبِد لوبدان پیغقم لخ فرستد و از او طلب یوراک لخ کند:

پُرِشــکن دلــش  شــد  او  َپیغــقم  ِز 

یویشتن از  لغزش  شد  پُراندیشه 

]بــه زنــدان فرســتقد لختــخ یــورش

ــرش[ ب در  دم  ــقر  ک آن  از  بلرزید 

همــخ گفــت ک » قکنــون شــود آگهــخ

ــخ، ــره
َ
ــخ ف ــن تـــقلـــورلـــردِ ب ــدی ب

کــه لوبــد بــه زنــدان فرســتقد چیــز

ــک پشیز  ــرش ی ــق بـ ــِن ل ــرزد تـ ــی ن

لهقندارلــرد زیــن  آیــدم  گزنــد 

زرد« ریــســقره  یشم  از  برلن  کند 

دبیــر ایزدگشســِپ  لهــِر  از  هــم 

زریــر ــون  چ رخ  و  پیچقن  ــود  ب ــش  دل

یوالیگــرش پــقک  تــق  بفرلــود 

ــشــد یــوردنــخ هــق برش 
َ
ــدان ک ــه زنـ ب

)هفتم، 472/ 89-83(

بیت سوم تنهق در چهقر دستنویس )ل، ق، ل2،ِ  )ص872(( آلده 

و چهقرده دستنویس دیگر )ژ، س،  ن، ک-س2، ظ )ج2، ص1461(( 

آن را ندارند و در ترلمۀ بنداری هم نیست )ج2، ص171(: 

علخ  الماعد  المایم  وأیذه  رسقلته  لن  الموبذ  قلب  »فتألم 

حقلته. ولم یتجقسر علخ أنفقذ الاعقم الیه یوفق لن الملک. 

ألر  أن  علخ  والرقة  الشفاة  فحملته  ذلک  فخ  الفکر  فأیذه 

المستخدلین بحمل الاعقم الیه.«.
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هفتم  بیت  در  آن  لحتوای  زیرا  است،  زائد  دوم  بیت 

آلده است، ولخ کسخ که یق شتقب داشته و یق گمقن کرده که 

برای گزارش فرستقدن یوراک، فقصله لیقن بیت نخستین و 

هفتمین زیقد است، پس از بیت نخستین بیتخ افزوده است 

و بق این کقر نه تنهق لالبخ را بیهوده تکرار کرده، بلکه به قصد 

و لناج گزارش آسیب زده است. زیرا، همقن گونه که بنداری 

هم بق القنت ترلمه کرده، لوبد بطفقصله پس از دریقفت پیقم 

به  نخست  بلکه  نمخ فرستد،  او یوراک  برای  ایزدگشسپ 

دردسری که این کقر برای او دارد لخ اندیشد، ولخ سپس 

احسقِس دوستخ بق ایزدگشسپ بر او غلبه لخ کند و به آشپز 

یود دستور لخ دهد که به زندان یوراک بفرستد. در دنبقلۀ 

گزارش آلده که سپس یود لوبد نیز به دیدار دوست لخ رود. 

پس از آن کقرآگهقن لقلرا را به هرلزد گزارش لخ دهند و او 

لوبد را بق یوراندن زهر لخ کشد.

ست

در پقدشقهخ هرلزد آلده است:

یوانــد پیــش  را  بهــرام  لهقنــدار 

نشقند نــقلــداران  َبـــِر  از  تخت  ــه  ب

]ســخن هقی ایــران بــرو کــرد یــقد

ــقِر لــهــران شــتــقد[ ــقن نــیــز گــفــت ــم ه

ــقه ــق سقوه ش ــه »ب ــس ک ــید از آن پ بپرس

ســپــقه؟« فرستم  ــر  گ ــخ،  ــت آش کنیم 

)هفتم، 500/ 419-417(

بیت دوم تنهق در چهقر دستنویس )س، ک، ق2، س2( آلده و 

)ج2،  ظ  ق،  ت-ب،  ژ،  ن،  )ل،  دیگر  دستنویس  چهقرده 

ص1472(، ِ )ص879(( آن را ندارند. در ترلمۀ بنداری چنین 

آلده است )ج2، ص179(: »ثم لمق ألسخ استحضره و یط 

به و سرد علیه حکقیة لجخء سقوه و قصده لبطد إیران فخ 

لموعه الکثیفة و لیوشه الکثیرة. ثم ققم له فمق تری اآلن؟ 

أنجنح لعه الخ السلم و نکف عقدیته بقلصلح أم ال نسلک 

لعه سوی سبیل المنقبذة والحرب؟«. بنداری یق بیت دوم 

 آن 
ِ
 دوم

ِ
را داشته و آن را آزاد ترلمه کرده و گزارِش لصراع

»وسرد...  عبقرت  و  نداشته  را  آن  یق  و  زده است،  هم  را 

دوم  نگقرنده وله  گمقن  به  افزوده است.  را یود  الکثیرة« 

لحتمل تر است. به هر روی، نیقلدن این بیت در اکثریّت 

بزرگ دستنویس هق اصقلت آن را لشکوک لخ کند و بقید آن 

را تراوش یقله ای بیگقنه در تفصیل گزارش شقعر دانست. 

از سوی دیگر، اگر »ایران« در این بیت به لعنخ »ایرانیقن« 

به کقر رفته بقشد، که در شاهنامه بسیقر به این لعنخ به کقر 

که  است  یایبخ  ابوالفضل  دکتر  آققی  بق  حج  رفته است، 

»شقید بسیقری از کقتبقن به سبب نشنقیتن لعنخ ایران در 

این لصراع، کل بیت را زده بقشند.« )یادداشت های شاهنامه، 

بخش سوم، ص394، ب418(. 

ستدایک

در پقدشقهخ هرلزد آلده است که پس از کشته شدن سقوه، 

را  پدر  بزرگ  سپقه  شکست  سبب  پرلوده  پسرش  چون 

لخ پرسد، رایزن او به او لخ گوید:

رهنمــون ُورا  پقســخ  داد  چنیــن 

ــون زب را  سپه  آن  داشــتــیــم  ــق  »ل ــه  ک

 کقر
ِ
 لنگــخ بــه هنــگقم

ِ
چــو بهــرام

ــوار  ُس یــک  لهقن  ــدر  ان کــس  نبیند 

 لنــگ
ِ
زونســت هنــگقم

ُ
]ِز رســتم ف

درنـــگ[ پیشش  بگیرند  ــران  ــی دل

نبُــد لشــکرش زان لــق صــد یَکــخ

ــخ...« ــودک ک او  دلــیــران  از  ست 
َ
خ

َ
ن

)هفتم، 547/ 982-979(

بیت دوم تنهق در سه دستنویس )ل، س2، ِ )ص890(( آلده و 

پقنزده دستنویس دیگر )ژ-ب، ظ )ج2، ص1490(( آن را ندارند و 

در ترلمۀ بنداری هم نیست )ج2، ص187(: » فاقم له بعض 

ّو، فإنهم  أصحقب أبیه: قد أعجبتنق کثرتنق، واستصغرنق العد

کقنوا بقلنسبة الینق أقل لن نسبة الواحد إلخ األلف.«.

نبودن بیت دوم در اکثریت بزرگ دستنویس هق لخ رسقند 

که رایزن پرلوده بهرام را بق رستم لاقیسه نکرده، بلکه قلمخ 

بیگقنه این ابیقت را افزوده است.

ستداِا

در پقدشقهخ هرلزد، گردیه در شرح نکشتن زرلهر قبقد را به 

کین پدرش سوفرای، لخ گوید:
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ندیــد را  کــس  زرلهــر  کــرد  نگــه 

َسزید شقهخ  تخِت  بــر  ــقج  ت بــق  کــه 

]چــو بــر شــقه افگنــد زرلهــر لهــر

ــردان سپهر[  ــد گـ آفــریــن یــوان ــرو  ب

از او بنــد برداشــت تــق کقِر یویــش

یویش ــقزاِر  ــ ب تیز  کند  بــجــویــد، 

)هفتم، 603/ 1653-1651(

بیت دوم تنهق در دو دستنویس )ل، س2( آلده و در شقنزده 

دستنویس دیگر )ژ-ب، ظ )ج2، ص1512(، ِ )ص903(( نیست. 

را  گردیه  سخنقن  این لق  در  ص194(  )ج2،  بنداری  ترلمۀ 

بسیقر یطصه کرده است. به هر روی، در این لق نبودن بیت 

دوم در اکثریّت بزرگ دستنویس هق، تردیدی در برافزودگخ آن 

بققخ نمخ گذارد. 

ستداسپ

در پقدشقهخ هرلزد آلده است که پس از شکست پرویز از 

بهرام، بزرگقن ایران به پرویز لخ گویند:

همــخ گفــت هرکــس کــه »ای پــوِر شــقه

کطه و  تخت  و  ــقج  ت ــن  ای زیبد  ــرا 
ُ
ت

نیــزه َوران دشــِت  از  و  ایــران  از 

ــران س لنگخ  و  یــنــجــرگــزاران  ِز 

بــرت یواهــخ  چندانــک  ]بیقینــد 

ــورت[ ــش ــِر ک ــب ــو ره ــّر ت ــ
َ
بُــــَود ف

از گزنــد نگــر تــق نــداری هــراس 

ارلمند...«  و  دم  ــقدان  ش و  رام  َبــدی 

)هفتم، 614/ 1760-1757(

بیت سوم تنهق در دو دستنویس )ک، ق2( آلده و در شقنزده 

دستنویس دیگر )ل-ق،  ت-س2، ظ )ج2، ص1516(، ِ )ص 905(( 

نیقلده و در ترلمۀ بنداری هم نیست )ج2، ص195(: »وققلوا: 

أنت وارث التقج والتخت، وأنت لقلک األلر والنهخ، ونحن 

بین یدیک.«.

ون بیت سوم لملۀ بیت دوم نقتمقم  در نگقه نخستین بد

است. ولخ در واقع در این لق نیز این بیت افزودۀ دیگران 

است. گویق دو بیت نخستین را بقید چنین دریقفت: ای پور 

شقه، تقج و تخت و کطه و ینجرگزاران و لنگخ سران از 

ایران و از دشت نیزه وران، تو را زیبد )نیز نک. سخ وشش(. 

ستداچهار

در پقدشقهخ یسرو پرویز آلده است:

ســِر لنگیــقن )چوبینه( کین ســخنهق شــنید

برکشید لیقن  از  تیغ  و  ــت  دس ــزد  ب

ــخ ــقهقن زن ــم ش ــز تخ ــت ک »  ــن گف چنی

بـــرزنـــخ،  در  ــم  ــی ــقب ــقزی ب ــر  ــ اگ

تیــز بــه شمشــیِر  را  ]ببــّرم ســرش 

رستخیز[  
ِ
دم ــرآرم  ــ ب ــش  ــقن ل ِز 

کنــد تقلــداری  کــس  کــه  نمقنــم 

کند ــواری  ــ ــواران سـ ــ ــ س لـــیـــقِن 

)هشتم، 65/ 842-839(

بیت سوم تنهق در سه دستنویس )ل، ق، ق2( آلده و در پقنزده 

ظ )ج2، ص1549(، د  ک،  ت-س2،  س،  ن،  دستنویس دیگر )ژ، 

)ص926(( نیست. 

کسخ گمقن کرده است که بهرام لخ گوید که هر که از نژاد 

او زنخ  اگر  کند، حتخ  پقدشقهخ  ادعقی  که  پیدا شود  کیقن 

بقشد، سرش را یواهد برید. از این رو برای توضیح بیش تِر 

بهرام  افزوده است. در حقلخ که  را  بیت سوم  سخن شقعر 

 لخ پذیرد 
ً
لخ یواهد چنین وانمود کند که او پقدشقهخ را لوقتق

و سپقرد،  تق کسخ از نژاد کیقن پیدا شود و تقج و تخت را بد

حتخ اگر آن کس زنخ بقشد. بنداری لتن را درست دریقفته 

و بیت سوم را هم ندارد، ولخ در ترلمۀ او آن لالب به لقی 

بهرام به سنبقد نسبت داده شده است )ص203(: »ثم ققم رلل 

الکبیر  البهلوان  هذا  إن  فاقم:  السیف  بیده  و  ُسنبقذ  یسمخ 

الادر، الموصوف بسیرة العدم یاعد علخ سریر الملک الخ 

أن یظهر واحد لن شجرة الکیقن. فأنه أولخ بقلجلوس علیه 

لن فطنة وفطنة وفطنة.«.

ستدااهج

وی در بند بهرام چوبینه  در پقدشقهخ پرویز آلده است که بند

است و بهرام سیقوشقن نگهبقن او:
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بــه بنــدوی گفــت: »ار دلــم نشــکند

ــد، زن ــقن  ــوگ چ ــروز  الـ چوبینه  ــو  چ

یــقر پنــج  بــق  دوش  ســگقلیده ام 

دلـــقر« ــرآرم  ــ ب او  ــقَرک  ــ ت از  ــه  ک

]چــو شــد روز بهــرام چوبینــه روی

بـه لیـدان نهـقد او بـه چـوگقن و گـوی[ 

زود بهــرام  ِز  آلــد  ]فرســتقده 

ــوِر ســیــقوش چــو دود[ ــِک پ ــزدی بــه ن

زره یواســت و پوشــید زیــِر قبــقی

انــــدرآورد پقی ــپ  ــر اس ب ِز درگـــه 

)هشتم، 71-70/ 916-912(

بیت هقی سوم و چهقرم تنهق در پنج دستنویس )ل، ق، ق2، ا، 

ِ )ص927(( آلده و دوازده دستنویس دیگر )ژ، س،  ن، ک،  ت، 

ل3، پ،  ن2، آ، ب، س2، ظ )ج2، ص1552ح(( آن هق را ندارند )ل2 

در این لق افتقدگخ دارد(. بنداری نیز این بیت هق را نداشته است 

)ج2، ص204(: »فجقءه ذات لیلة وققم: إنخ واطأت یمسة لن 

غلمقنخ علخ أن یعقونونخ غدا علخ قتل لوبین فخ المیدان. 

ولمق أصبح لبس الزرد تحت الابقء لع رفاقئه الخمسة، ورکب 

أصبح«  »ولمق  عبقرت  بنداری  ترلمۀ  در  المیدان.«.  الخ 

بلکه  آغقز بیت چهقرم نیست،  ترلمۀ » چو شد روز« در 

چون پیش از آن »فجقء ذات لیلة« گفته، نقچقر بقید سخن از 

صبح لخ گفت. ولخ در ترلمۀ او از بایۀ بیت چهقرم و از 

بیت پنجم اثری نیست.

به نظر نگقرنده، در بیت نخستین از رفتن شب و دلیدن 

سپیده سخن رفته است و دیگر نیقزی به »چو شد روز« در 

بیت چهقرم نیست. البته لخ توان در این لق لیقن »سپیده« و 

به احتمقم بسیقر بیت ششم  »روز« تفقوت گذاشت، ولخ 

دنبقلۀ بیت سوم است. 

ستدا ج

در پقدشقهخ یسرو پرویز از زبقن یرداد بُرزین به قیصر روم 

آلده است:

ــت ــه گف ــم چ ــخ لری ــه عیس ــخ ک نبین

نِهفت، از  راز  بگشقد  که  گه  ــدان  ب

کــه » پیراهنــت گــر ســتقند کســخ

بسخ، ــدی  ــن ت ــه  ب او  ــق  ب ــز  ــقوی ــی ل

ُو گــر برزنــد کــف بــه ریســقِر تــو

تو، ــداِر  ــ دی زیــم  زان  تــیــره  شــود 

نــقم بمقنــدت  تــق  همچنــقن  ]لــزن 

ــقم[ ک ِز  بهتر  ــقم  نـ را  ــد  ــن ــردل ی

یوردنـخ از  کـن  بـس  را  سـوتقم  بـه 

گسـتردنخ...« نبقشـدت  ار  لجـوی 

)هشتم، 112/ 1476-1472(

بیت چهقرم تنهق در پنج دستنویس )ل، ق، ق2، ا، ِ )ص939(( 

آلده و سیزده دستنویس دیگر )ژ، س،  ن، ک،  ت، ل3، پ،  ن2، 

آ، ل2، ب، س2، ظ )ج2، ص1480(( آن را ندارند. بنداری در این لق 

بخشخ از سخنقن یرداد برزین را زده و بخشخ را یطصه 

عیسخ صلوات هللا  قوم  »ونسیتم  )ج2، ص211(:  کرده است 

علیه حیث یاوم: التز بسوتقم لن المأکوم ، و التتکلف فخ 

الملبوس و المفروش.«. از آن لق که در نوشتۀ بنداری ترلمۀ 

بیت هقی دوم و سوم )و بیت هقی دیگری در این لحل( نیست، 

نمخ دانیم که او بیت چهقرم را داشته است یق نه.

نیقز  )به  گقه  که  است  این  فردوسخ  شیوه هقی  از  یکخ 

چنین  در  و  لخ گردد  قلب  عبقرتخ  لمله  یک  در  وزن( 

لواردی کسقنخ لمله را نقتمقم پنداشته و بیتخ افزوده اند. 

این زیر شمقرۀ سخ وسه دیدیم.  از  آن را پیش  نمونۀ  یک 

نمونۀ دیگر آن در همین لقست. لخ گوید: عیسخ گفت اگر 

کسخ پیراهنت را ستقند و یق بر ریسقر تو کف زد و از آن 

زیم دیداِر )ریسقِر( تو تیره شد، بق او لیقلیز. بنقبراین بیت 

چهقرم زائد است و در پقیقن بیت سوم نشقنۀ درنگ کوتقه 

)،( بقید برداشته شود. 

ستداشفی

در پقدشقهخ یسرو پرویز آلده است:

نـقم بـه  لریـم  بـود  دیتـرش  یکـخ 

کقم و  رای  بق  و  سنگ  بق  و  یردلند 

دیــن بآییــِن  فرســتقد  ]بــه یســرو 

آفرین[ کــردگــقر  از  یــواســت  همخ 
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گــرد گســتهم  دیتــرش  ]بپذرفــت 

سپرد[ یــســرو  ــه  ب نیکو  ــِن  ــی آی ــه  ب

لهیــز چنــدان  بیــقورد  پــس  زان  ُو 

تیز هـــقی  ــخ  ــقرگ ب ــد  ش کند  ــزان  کـ

)هشتم، 115/ 1517-1514(

بیت چهقرم تنهق در پنج دستنویس )ل، ق، ق2، ا، ِ )ص939(( 

آلده و در سیزده دستنویس دیگر )ژ، س،  ن، ک،  ت، ل3، پ، 

 ن2، آ، ل2، ب، س2، ظ )ج2، ص1480-1481(( نیست. بیت پنجم 

آلده و در چهقرده   )ِ ا،  ق2،  )ل،  تنهق در چهقر دستنویس 

این لق  در  که  است  لحتمل  ولخ  نیست،  دیگر  دستنویس 

قلم  از  را  آن  کقتب  و  بوده  نیز  ق  اسقس  در  بیت  این 

اندایته است. این دو بیت در ترلمۀ بنداری هم نیقلده اند 

الحمیدة  بقلخطم  لتحلیة  بنت  له  »وکقنت  ص211(:  )ج2، 

والخصقم المرضیة تسمخ لریم. فرتب لهق لهقزا لشتمط، 

لن الذهب والفضة والجوهر، علخ لق حسرت عنه الحوالل، 

وعجزت عن ضباه األنقلل.«.

ون این دو بیت لالب  در این لق به نظر لخ رسد که بد

غیقب  در  که  بود  چنین  رسم  این که  به ویژه  دارد،  افتقدگخ 

دالقد کسخ لیقنجخ لخ شد و دیتری را به نقم دالقد از پدر 

دیتر لخ گرفت، چنقن که در پقدشقهخ نوشین روان آلده که 

از پدر دیتر  نوشین روان  به نقم  را  لهران شتقد دیتر یقققن 

لخ گیرد:

پــدر از  لهران شــتقد  بپذرفــت 

ــر ــروزگ ــی ــقهِ پ ــش ــن ــه  ش
ِ
ــه نــــقم بـ

بــداد یققــقن  و  بپذرفــت  لیقنجــخ 

ــژاد  ن ــقن  ــقق ی ِز  دارد  ــه  ک را  یکخ 

)هفتم، 270/ 2222-2221(

ولخ در لثقم لق، در لصراع دوم بیت سوم، عبقرت »به یسرو 

سپرد« در این زلقن لنقسبت ندارد، اگرچه لخ توان آن را حمل 

به آینده نیز کرد. به نظر لن کسخ که از رسم یواستگقری 

توسِط لیقنجخ آگقه بوده و در این لق لالب را نقتمقم دیده، 

همقن  در  بیت هق  این  آلدن  افزوده است.  را  بیت  دو  این 

دستنویس هقیخ که در داشتن بیت هقی برافزودۀ دیگر نیز بق 

سیزده  در  آن هق  نبودن  و  سو  یک  از  دارند  همخوانخ  هم 

دستنویس و در ترلمۀ بنداری از سوی دیگر، تردیدی در 

اصیل نبودن آن هق نمخ گذارد. پیش از این نگقرنده این دو 

)یادداشت های  برافزوده  تق  دانسته بود  اصیل  بیش تر  را  بیت 

شاهنامه، بخش چهقرم، ص55، ب1516-1515(. 

ستداششی

در پقدشقهخ پرویز در شرح هدایقیخ که پرویز برای قیصر 

لخ فرستد، از لمله آلده است:

نخســتین صــد و شســت پنداوســخ

پقرسخ ــدش  ــوان ی ــخ  ــداوس ــن پ ــه  ک

بــه گوهــر بیقگنــده هــر یــک چــو ســنگ

ــْر تنگ ــه ــر یــکــخ ُل ــره ــد ب ــقدن ــه ن

بهــق صدهــزار لــران هــر یکــخ را 

شــهــریــقر دفـــتـــِر  بـــر  بـــود  درم 

ســرخ لوی ر 
ُ
ــت

ُ
ش ســیصد  بیــقورد 

لــوی راه  ــه  ــت آراس و  چــشــم  ســیــه 

دوهــزار درم  را  یکــخ  هــر  ]لــران 

شــهــریــقر[ ــور  ــقل ن ــد  بُـ داده  بــهــق 

)هشتم، 258-257/ 3373-3369(

بیت پنجم تنهق در پنج دستنویس )ل، س،  ت، ا، ِ )ص977(( 

آلده ودر دوازده دستنویس دیگر )ژ،  ن-ق2، ل3، پ،  ن2-س2( 

نیست. در ظ )ج2، ص1514( کقتب از لصراع نخستین بیت 

سوم و لصراع دوم بیت پنجم یک بیت سقیته و آن چه را در 

در   
ً
لحتمط رو  این  از  اندایته است.  است  دو  آن  لیقنۀ 

از  یک  هیچ  بنداری  بوده است.  پنجم  بیت  لقدرنسخه اش 

بیت هقی سوم و پنجم را که در آن هق سخن از بهقی هدیه هقست 

ندارد و گویق ترلمه نکرده است )ج2، ص235(: »وألر فملئوا 

لقئة و ستین درلق أو کیسق بقلجواهر الثمینة، وأوقروا ثطثمقئة 

لمل لن طرائف الصین والهند و لصر و غیرهق.«.

آیق بیت پنجم را افزوده اند و یق بیش تر دستنویس هق به علت 

یکخ بودن هر دو ققفیۀ آن بق بیت سوم، آن را از قلم اندایته اند؟ 

بق توّله به نقهمخوانخ لیقن پنج دستنویسخ که بیت پنجم را 

دارند، احتمقم صّحت حدس نخستین بیش تر است:

لـران هـر یکـخ را بهـق )م: درم( دوهـزار

)م:( بهق داده بُد نقلورشهریقر )س، لخ: ز دینقر 

گنج از در نقلدار؛ و، د: حسقبخ برآورده از روزگقر(
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دورۀ سوم، سال پنجم
شامرۀ یکم و دوم )91-90(

بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

 پس از شتران از هدایقی دیگری همچون دّر، یققوت و 
ً
ضمنق

لقله نیز نقم رفته که برای آن هق هم بهقیخ تعیین نشده است. 

ستدانپ

در پقدشقهخ پرویز در شرح زندانخ کردن شیرویه آلده است:

از درد شــد لــقن ینــدان اوی پُــر 

اوی  ــدان  ــ زن کـــرد  او  زایــــوان  ُو 

ُورا بــودی  همشــیره  آنــک  ابــق 

ُورا بـــودی  ــره  ــی ت ازو  آب  کــجــق 

بدنــد او  پیوســتۀ  کــه  را  آن  هــم 

شدند او  ــِر  بـ ُلــســتــن  رای  ــه  گ

کهتــران و  لهتــر  از  دیگــر  ]بســخ 

ــِد گـــران[ ــن ــه ب ــق او ب ــد ب ــودن ــه ب ک

شــمقر ازیشــقن  برگرفتنــد  همــخ 

ــد از ســه هــزار ــزون آل ـ
ُ
ــه ف ــه و ِل ِک

)هشتم، 272/ 3539-3535(

بیت چهقرم تنهق در سه دستنویس )ل، ق2، پ( آلده و در پقنزده 

دستنویس دیگر )ژ-ک،  ت-س2، ظ )ج2، ص1517(، ِ )ص981(( 

نیست و بنداری نیز آن را ندارد )ج2، ص239(: »ثطثة آالف 

نفس لن صغیر و کبیر.«. 

بیت سوم نیز در هشت دستنویس )ژ،  ن، ک، ق2، ل3، پ، 

 ن2، س2( نیقلده و بهتر است لیقن چنگک نهقده شود. ولخ 

بیت چهقرم که تنهق در سه دستنویس آلده، اصقلتخ ندارد.

چهل

در پقدشقهخ پرویز آلده است: 

ـو
َ
ن کـرد  قیرگـون  چـقدِر  شـب  چـو 

َعــو، بریقست  ــقزار  بـ ِز  و  شهر  ِز 

قبــقد  
ِ
نــقم بــه  پقســبقنقن  ]همــه 

ــقد[ ی ــد  ــردن ک و  ــد  ــ دادن آواز  ــو  چ

قبــقد بــزرگقن  از  زیــقد  ک » قنوشــه 

ــقد!« ــقد ب  او ی
ِ
ــه هــر کــشــوری نـــقم ب

)هشتم، 311/ 4011-4009(

بیت دوم تنهق در دو دستنویس )ل، پ( آلده و شقنزده دستنویس 

دیگر )ژ-ل3، ا-س2، ظ )ج2، ص1526(،ِ  )ص991(( آن را ندارند. 

)ب4006- این  از  پیش  بیت هقی  ترلمۀ  از  پس  بنداری 

4007( دیگر بیت هقی 4009-4010 را ترلمه نکرده است 

 اللیل رفع الحّراس أصواتهم وذکروا 
ّ
)ج2، ص250(: »فلمق لن

قبقذ، ولم یذکروا برویز.«.

در بیت نخستین لخ گوید که بق رسیدن شب، »عو« از 

از پقسبقنقِن شب  البته این »عو«  بلند شد و  بقزار  شهر و 

است و دیگر نیقزی به بیت دوم نیست. بیت دوم از این لق 

را  نخستین  بیت  دوم  لصراع  کسخ  که  آلده است  پدید 

چنین دریقفته که بق رسیدن شب شهر و بقزار یقلوش شد 

و سر و صدای لردم فرونشست و در نتیجه لتن را نققص 

دیده، زیرا به گمقن او اشقره ای به پقسدار شب نشده است. 

توضیح  نیقزلند  را  آن  دریقفته،  درست  را  لتن  اگر  یق  و 

بیش تر دانسته است. پیش از این نگقرنده بیش تر اعتاقد به 

اصقلت این بیت داشت )یادداشت های شاهنامه، بخش چهقرم، 

ص222، ب4010(.

چهلدایک

در پقدشقهخ یزدگردِ شهریقر آلده است که چون پیروز نقلۀ 

قص رسقنید، سعد نخست از احوام رستم 
ّ
رستم را به سعد وق

و شقه و وزیر و دیگر بزرگقن ایران  پرسید و سپس ردایخ برای 

نشستن پیروز بر زلین اندایت و به بخ توّلهخ تقزیقن به دیبق 

و زر و زیور بقلید و سپس:

بــداد نقلــه  پیــروز  ]گرانمقیــه 

ــقد[ ی ــرد  ــن هــقی رســتــم همخ ک
ُ
ســخ

ســخن هقش بشــنید و نقلــه بخوانــد

براند ــن هــق 
ُ
ــراوان ســخ ــ ف پــقســخ  ــه  ب

)هشتم، 425/ 176-175(

بیت نخستین تنهق در سه دستنویس )ل، ق2، ل2( آلده و در 

پقنزده دستنویس دیگر )ژ-ک،  ت-س2، ظ )ج2، ص1545(، ِ 

)ص1015(( نیست. در ترلمۀ بنداری، پس از آن که لاقلبخ 

که لق در آغقز شرح دادیم کمقبیش گزارش شده، آلده است 

کتقبه.« که ترلمۀ  قرا  )ج2، ص266(: »ثم سمع رسقلته و 

بیت دوم است.

کسخ الزم دانسته که پس از لاقلبخ که پس از رسیدن 
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دورۀ سوم، سال پنجم
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

پیروز و ایرانیقن به نزد سعد در شش بیت گفته شده، اکنون 

در  داد، وگرنه یألی  به سعد  را  نقلۀ  پیروز  که  گفته شود 

افزوده است؛  را  نخستین  بیت  رو  این  از  و  است،  سخن 

 آن همقن لالبخ را تکرار کرده که در 
ِ
ولخ در لصراع دوم

پیقم زبقنخ که  آلده است، یعنخ  لصراع نخستین بیت دوم 

به  پیش تر  دلیل  همین  به  )نگقرنده  لخ فرستقدند  پیک  توسط 

اصقلت این بیت اعتاقد داشت؛ نک. یادداشت های شاهنامه، بخش 

چهقرم، ص285، ب175(. در این لثقم و نمونه هقی بسیقر 

شقعر  سخن  در  یأل  و  ناص  کسقنخ  آن چه  دیگر، 

پنداشته اند، در واقع شیوۀ ایجقز اوست. 

چهلداِا

در پقدشقهخ یزدگرد شهریقر آلده است که فریزاد در کرخ به 

تقزیقن حمله لخ کند و سپس سپقه او از بغداد بیرون لخ آید:

هــم آنگــه ِز بغــداد بیــرون شــدند

شدند هقلون  به  ُلستن  رزم  ســوی 

]چــو بریقســت گــردِ نبــرد از لیــقن

ــقن[ ــی ــران ای ــه  ب انــدرآلــد  شکست 

فریــزاد برگشــت و شــد نــزدِ شــقه

ــقه ــگ ــِت رزل ــ آل ــرد بــق  ــر از گـ پُـ

)هشتم، 433/ 255-253(

بیت دوم تنهق در سه دستنویس )ل، ق2، ل2( آلده و در پقنزده 

دستنویس دیگر )ژ-ک،  ت-س2، ظ )ج2، ص1547(،ِ  )ص1017(( 

نیست. در ترلمۀ بنداری آلده است )ج2، ص268(: »فلایهم 

فیهق  قتل  وقعة عظیمة  بینهم  الکرخ، ولرت  فخ  المسلمون 

یلج کثیر لن الفرس، ولرح لنهم یلج آیرون. فقنصرف 

 بنداری بیت دوم را 
ً
فرخ زاذ و دیل علخ یزدلرد.«. ظقهرا

داشته بوده است. ولخ ترلمۀ بنداری چیزی بیش از لحتوای 

بیت دوم دارد. از این رو شقید لوضوع شکست ایرانیقن را، 

اگر فردوسخ آشکقر نگفته بوده بقشد، او یود برای انسجقم 

داوری دشوار  این لق  در  به هر روی،  افزوده است.  سخن 

سه  در  تنهق  بودنش  به دلیل  را  دوم  بیت  نگقرنده  است. 

دستنویس، که همقن هقیخ هستند که در لثقم پیشین نیز در 

داشتن بیتخ در برابر پقنزده دستنویس دیگر همخوانخ داشتند، 

برافزوده لخ داند.

چهلداسپ

در پقدشقهخ یزدگرد شهریقر آلده است که لوبدان یک به یک 

لقهوی سوری را از کشتن یزدگرد لنع لخ کنند. در پقیقن، 

یکخ از آن هق به نقم لهرنوش از بهر عبرت لقهوی چند رویداد 

هفده  در  و  را  رویداد  هفت  ل  در  برلخ شمقرد.  را  گذشته 

دستنویس دیگر پنج رویداد را:

]بــه پنجــم ســخن کیــِن اســفندیقر

ــقرزار[ ــ ــه ک ــم لـــرو را گ ــت ــه رس ک

روز نیــز  بــرو  ســرآلد  و  ]بکشــت 

ــروز[ ـ
ُ
ف گیتخ  ــردِ  ــورگ ــقل ن آن  ــد  ش

]ســرانجقم بنگرکــه بهمــن چــه کــرد

گــرد[ بـــــرآورد  تهمتن  ــوِر  ــ پ ِز 

بلنــد پیروزشــقهِ  کیــِن  ]ششــم 

گزند[ را  او  ــد  آل یوشنواز  از  کــه 

]کمــر بســت بــر کیــِن او ســوفزای

ــقی[ ــه پ ــد ب ــدرآل ــِر یــوشــنــواز ان س

بــه هفتــم ســخن کیــِن هرلزدشــقه

دستگقه ــد  ش گشن  را  ــز  ــروی پ ــو  چ

)هشتم، 460/ 594-589(

پنج بیت نخستین تنهق در یک دستنویس )ل( آلده است و 

هفده دستنویس دیگر )ژ-س2، ظ )ج2، ص1553(، ِ )ص1023-

1024(( آن هق را ندارند. بنداری )ج2، ص271-272( تنهق به 

شرح سرزنش یزدگرد از سوی لوبدان پردایته و لاقلب 

بقال را ترلمه نکرده است. 

همۀ هفده دستنویسخ که پنج بیت نخستین را ندارند، در 

آغقز بیت ششم »به پنجم سخن« دارند که نشقن لخ دهد در 

هیچ یک از آن هق کقتبقن پنج بیت نخستین را از قلم نیقندایته، 

بلکه این پنج بیت را در دستنویس اسقس یود نداشته اند. 

به هر روی، این پنج بیت را بقید از برافزوده هقی ل دانست 

و آغقز بیت ششم را بقید به »به پنجم سخن« پیرایش کرد.

***
در بقال چند بقر به این نکته اشقره شد که اگر همخوانخ چند 

برافزودگخ لخ رود، در  بیتخ که در آن گمقن  دستنویس در 

لقیخ دیگر و در بیتخ دیگر تکرار گردد، تأیید دیگری بر 
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برافزودگخ آن بیت هقست. این پدیده در 43 لثقم بقال بقرهق 

تکرار شده است: همخوانخ دستنویس هقی ف، ا،  ن2 در 

شفده؛  ه،  چهاِر پ، 
ُ
ن ا در  ق،  ل،  شفی؛ همخوانخ  داهج،  ج، 

ه که  ه، شجده )و نیز در نوِز همخوانخ ل، ک، ل2، س2 در  انِز

در ل2 بیت از قلم افتقده است(؛ همخوانخ ل، ل3، ل2، س2 در 

ب سیداچهار، ب سیدااهج )و نیز در ب سیداِا که در ل3 بیت از قلم 

افتقده است(؛ همخوانخ ل، س2،ِ  در ب سیداشفی، ستدایک )و 

افتقده است(؛  قلم  از  بیت   ِ در  که  ستداِا  ب سیداسپ،  در  نیز 

همخوانخ ل، ق، ق2، ا،ِ  در ستدااهج، ستدا ج، ستداشفی؛ 

همخوانخ ل، ق2، ل2 در چهلدایک، چهلداِا.

چهل وسه لثقلخ که در این بررسخ آلدند همه بیت هقیخ 

هستند که در پیرایش لق در لتن قرار گرفته اند، ولخ در لیقن 

بیت هقی  به  را  پژوهش  این  دالنۀ  اگر  اکنون  چنگک. 

برافزوده ای که به حقشیه برده شده اند بکشقنیم، بقز لثقم هقی 

بیش تر و حتخ بهتری برای اثبقت برافزودگخ بریخ بیت هق 

به دست یواهد آلد.

نکتۀ دیگری که از این بررسخ به دست لخ آید، این است 

یق  بیت  اگر  شاهنامه،  دستنویس هقی  فعلخ  شرایط  در  که 

روایتخ تنهق در دستنویس اسقس آلده بقشد، به احتمقم نزدیک 

ه و لثقم لددر  به یاین بقید آن را برافزوده دانست )لثقم ف در یاِز

ه، ب سیدا ج، چهلداسپ(. آن چه در این لق دربقرۀ دستنویس  اانِز

دربقرۀ  گفتیم،  یاین«  به  نزدیک  احتمقم  »به  اسقس 

دستنویس هقی لوان تر یاینخ است )لثقم ل3 در ب سیدایک(.

لهم ترین لعیقر در شنقیت یویشقوندی دستنویس هق، 

نقدرستخ هقی  نیز  و  قلمخ  نقدرستخ هقی  در  آن هق  اشتراک 

دیگر، از لمله بیت هق و روایت هقی برافزوده است. ولخ در 

یویشقوند  بخ آن که  دستنویس هق،  از  بریخ  بقال  لثقم هقی 

بقشند، در بیتخ برافزوده همخوانخ دارند. به گمقن نگقرنده 

ت آن این است که کسقنخ دستنویس یود را بق دستنویس 
ّ
عل

دیگری، که لمکن است از شقیۀ دیگری بوده بقشد، لاقیسه 

یود  دستنویس  کنقرۀ  بر  را  بیت هقیخ  و  لخ کرده اند 

لخ افزوده اند که سپس در کتقبت بعدی به لتن راه لخ یقفته 

بیتخ  در  نقیویشقوند  دستنویس  چند  یق  دو  راه  این  از  و 

برافزوده همخوان لخ شده اند. این پدیده در عین حقم نشقن 

درسخ  لتن  یک  لقنند  قرون  طخ  در  شاهنامه  که  لخ دهد 

نقالقنتداری  کنقر  در  که  لخ شده است  یوانده  آلوزشخ 

کقتبقن، به نوبۀ یود عقلل بزرگ دیگری در به روز کردن لتن 

آن و راه یقفتن بیت هق و روایقت برافزوده بود. 

دستنویسخ  تنهق  ژ  دستنویس  بقال،  لثقم  چهل وسه  در 

است که هیچ یک از بیت هقیخ را که لق برافزوده دانستیم، 

ندارد. پس از آن دستنویس ف قرار لخ گیرد که هشت لورد 

را دارد. در لاقبل دستنویس ل سخ ودو لورد را دارد. از این 

آلقر نبقید چنین نتیجه گرفت که در پیرایش شاهنامه لخ توان 

 از لتن ژ پیروی کرد، بلکه، چنقن که نگقرنده در لعرفخ 
ً
کقلط

آن نشقن داده است، این دستنویس نیز از تبقهخ هقی عرضخ 

و  افتقدگخ هق  )در  طولخ  و  لصراع هق(  پیشخ  و  پس  و  واژه هق  )در 

برافزودگخ هق و لقبه لقیخ بیت هق( بر کنقر نمقنده است. به سخن 

دیگر، در پیرایش لتن شاهنامه لز توسل به شیوۀ انتاقدی 

چقره ای نیست. البته بق این شیوه نیز هرگز نمخ توانیم لتن 

که  برسیم  لتنخ  به  لخ توانیم  ولخ  کنیم،  بقزسقزی  را  اصلخ 

اعتبقر آن لیقن دستنویس اسقس و دستنویس اصلخ بقشد. 

***
در پقیقن لهم ترین نکقتخ که نگقرنده طخ سقم هق در شیوۀ 

فهرست وار  بسته است،  کقر  به  شاهنامه  پیرایش  انتاقدی 

یقد لخ گردد:

بررسخ و لعرفخ نزدیک به پنجقه دستنویس شاهنامه.  .1

گزینش شمقر بزرگخ از دستنویس هقی لعرفخ شده )حدود   .2

یک سوم آن هق( و ترلمۀ عربخ کتقب برای پیرایش لتن.

یعنخ  ثبت دگرنوشت هق،  در  لثبت  بستن شیوۀ  کقر  به   .3

ثبت نقهمخوانخ هق و همخوانخ هق.

به لقی  دگرنوشت هق  ثبت  در  نشقنه  بردن  کقر  به   .4

توضیحقت طوالنخ و لعموم.

ایجقد  را  الکقن چند یوانش  که  بخ نااگخ هقیخ  ثبت   .5

لخ کنند.

اصلخ  لتن  به  گقه  که  تبقه شده  نویسش هقی  ثبت   .6

نزدیک ترند تق نویسش هقی به ظقهر درست.

اصلخ  ستون  که  کهن تر،  دشوارتر/  نویسِش  گزینِش   .7

شیوۀ پیرایش انتاقدی است.

و  قوم هق  نال  لورد  در  به ویژه  لتن،  نشقنه گذاری   .8

چنین  ون  بد لعترضه(.   /( لیقن فزود  عبقرت هقی 
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در  شاهنامه  لتن  درست  دریقفت  نشقنه گذاری هقیخ 

بسیقری لقهق دشوار است.

ذکر قواعد پیرایش سنجشخ )/ تصحیح قیقسخ(.  .9

شرح دالیل گزینش نویسشخ و یق رهق کردن آن.  .10

آوردن گواه از یود شاهنامه و یق از آثقر هم عصر آن.  .11

اثبقت برافزودگخ بریخ بیت هق و روایقت در لاقالتخ   .12

ژ نظر نگقرنده را در هر  لداگقنه. سپس تر دستنویس 

لورد تأیید کرد.

آن زلقن در  تق  از یکدیگر که  لداسقزی چند داستقن   .13

یک  یابۀ  یق  و  شده بودند  هم  در  کتقب  پیرایش هقی 

داستقن به پقیقن داستقن پیشین رفته بود. همچنین تعییِن 

لقِی درسِت سرنویس هقی کتقب. 

پژوهش در یوانش فردوسخ در کتقبخ لداگقنه بق عنوان   .14

واج شناسی شاهنامه. 

لاقیسۀ لتن شاهنامه بق گزارش لآیذ دیگر به پقرسخ   .15

لیقنه و عربخ و فقرسخ.

سقیت بریخ دانش واژه هق به فقرسخ در زلینۀ پیرایِش   .16

لتن و دستوِر زبقن.

تنظیم واژه نقله.   .17

آن چه نگقرنده دربقرۀ لآیذ شاهنامه و چگونگخ تنظیم آن، 

پیشینۀ شقهنقله سرایخ، ناد داستقن هقی شاهنامه، شرح حقم 

نوشته است،  فقرسخ  دیگر  حمقسه هقی  دربقرۀ  یق  و  شقعر 

لاوله ای لداست.
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