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از سرچشمه های فردوسی شناسی
 حکای  منظوم زاهد و فردوسی در دیوان

آذر بیگدلی
به ياد روانشاد دکتر محمدامين رياحی

سجاد آیدنلو

نظامی عروضی نوشته است که پس از درگذشت فردوسی

ـری بـود در طبران تعصب کـرد و گفت من رها نکنم 
ّ
مذک

تا جنازۀ او در گورسـتان مسـلمانان برند که او رافضی بود 

و هرچنـد مردمـان بگفتند با آن دانشـمند درنگرفت. درون 

دروازه باغی بود ملک فردوسـی او را در آن باغ دفن کردند 

)نظامی، چهارمقاله، ص 83(. 

 ايـن گـزارِش کوتـاه در سـال ها و سـده های بعـد 
ً
ظاهـرا

دسـت مايۀ دوسـتداران فردوسـی قـرار گرفتـه اسـت تـا 

افسـانه ای بسازند که طبق آن شـیخی به بهانۀ اينکه حکيم 

 گبران بوده اسـت، بر پيکـر وی نماز نمی گزارد 
ِ
تـوس مادح

و شـب هنـگام او را به خواب می بیند کـه جامه ای فاخر و 

زيبا بر تن دارد و چون از حالش می پرسـد پاسـخ می شـنود 

کـه خداونـد شـاعر را بـه سـبِب يک بیـِت توحيـدِی وی 

آمرزيده است.

 شـناخته شـده از اين داسـتان اسرار 
ً
 فعال

ِ
کهن ترين منبع

نامـۀ عطـار )553- 627 يـا 618 ق( اسـت که نام شـیخ را 

»ابوالقاسـم« ذکـر و او را »شـیخ اکابـر« و »پيـری پـر نياز« 

وصف کرده است:

ـــی ـــی طوس ـــه فردوس ـــن ک ـــنودم م ش

کـــه کـــرد او در حکايـــت بی فسوســـی

بــه بیســت و پنــج ســال از نــوِک خامــه

بـــه ســـر می بُـــرد نقـــِش شـــاهنامه

بــه آخــر چــون شــد آن عمــرش بــه آخر

ــر  اکابـ
ِ
ــیخ ــد شـ ــه بُـ ــم کـ ابوالقاسـ

دانشیار زبان و ادبيات فارسِی دانشگاه پيام نور اورميه

aydenloo@gmail.com

اگــر چــه بــود پيــری پرنيــاز او

نکـــرد از راه ديـــن بـــر وی نمـــاز او

چنين گفت او که فردوســی بســی گفت

ـــت ـــری ناکســـی گف  گب
ِ
ـــدح ـــه در م هم

بــه مــدح گبــرکان عمــری بــه ســر بــرد

ـــرد ـــر ُم ـــن آمـــد بی خب ـــِت رفت چـــو وق

مــرا در کار او بــرِگ ريــا نیســت

ـــت ـــاعر روا نیس ـــن ش ـــر چني ـــازم ب نم

چــو فردوســِی مســکين را ببردنــد

ـــپردند ـــش س ـــاک تاريک ـــر خ ـــه زی ب

در آن شــب شــیخ او را ديــد در خــواب

ـــر آب ـــده پ ـــد دي ـــیخ آم ـــِش ش ـــه پی ک

ــر ــر س ــبز ب ــی س ــگ تاج ــّرد رن زم

ــر ــبزه در بـ ــبزتر از سـ ــی سـ لباسـ

بــه پیش شــیخ بنشســت و چنيــن گفت

کـــه ای جـــان تـــو بـــا نـــور يقيـــن جفـــت

بی نيــازی از  نمــاز  آن  نکــردی 

کـــه مـــی ننـــگ آمـــدت زيـــن نانمـــازی

پرفرشــته جهانــی  تــو  خــدای 

همـــه از فيـــض روحانـــی سرشـــته

کارســازی لطــف  اينــت  فرســتاد 

ـــازی ـــم نم ـــر خاک ـــد ب ـــا کردن ـــه ت ک

خطــم دادنــد بــر فــردوِس اعلــی

کـــه فردوســـی بـــه فـــردوس اســـت اولـــی

ــر ــی پي ــه ای فردوس ــد ک ــاب آم خط

ـــر ـــِی پي ـــش آن طوس ـــدت ز پی ـــر ران اگ

ــی ــوش بخفت ــا خ ــت ت
َ
ــم َمن پذیرفت

ـــی ـــدم کـــه گفت ـــدان يـــک بیـــت توحي ب

)عطار، اسرارنامه، ص 229 و 230(

پس از عطار، حمدهللا مسـتوفی در تاریـخ گزیده )تأليف 

 »ابوالقاسـم گرگانـی« ضمن اينکه شـیح 
ِ
730ق( ذيـِل نـام

 ياد شده در اسرارنامه را »ابوالقاسم گرگانی« معرفی 
ِ
ابوالقاسم
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کرده، بیِت موجِب آمرزِش شـاعر را هم آورده اسـت »جهان را 

بلنـدی و پسـتی تويـی/ ندانم چه ای هر چه هسـتی تويی، و 

بـه قـول اصّح اين بیت اسـت: به نـام خداوند جـان و خرد/ 

کزين برتر اندیشـه برنگذرد« )مسـتوفی، تاریـخ، ص 661(.  او در 

مقدمـۀ ظفرنامۀ خویش )تاريخ نظم: 720- 735ق( هم اين 

روايت را با ذکِر نام »ابوالقاسـم گّرگانی« در سـی و يک بیت 

بـه نظم کشـیده و در اينجا بیت توحيـدی را »جهان را بلندی 

و پسـتی تويی...« دانسـته است )ر.ک: همو، ظفرنامه، ص هجده و 

 قروِن 
ِ
نـوزده، بیت هـای 361-391(. اين افسـانه در برخـی منابع

نهم و دهم و پس از آن هم باز گفته شـده اسـت؛ از جمله در 

مقدمۀ شاهنامۀ بایسنغری )نگاشتۀ 829 ق(، مجمل فصیحی 

)تأليِف 845 ق(، تذکرۀ دولتشـاه سمرقندی )تأليِف 892 ق(، 

 
ِ
ترجمـۀ فارسـِی مجالس النفایـِس امير علیشـیر نوايی به قلم

حکيم شـاه محمـد قزوينی )تاريـخ ترجمـه: 927ـ929ق(، 

آتشـکدۀ آذر )تأليِف 1174ـ1193ق( و... که همه نام شیخ را 

»ابوالقاسـم گرگانـی/ کّرگانـی« و غير از مقدمۀ بایسـنغری، 

بیت را نيز همان »جهان را بلندی و پسـتی تويی...« آورده اند 

)بـرای روايِت ايـن منابـع ر.ک: دبيرسـیاقی 1383: 250 و 314؛ رياحی 

440؛ سـمرقندی، تذکـره، ص 54(. در يکـی از  1372: 416، 439ـ 

روايات مردمی/ شـفاهِی مربوط به فردوسـی در تاجيکسـتان 

نيز کسـی کـه بر فردوسـی نمـاز نمی خوانـد »شـیخ االکابر 

طوس« و بیت »جهان را بلندی و پسـتی تويی...« آورده شده 

اسـت )ر.ک: شـیرمحمديان و عابـدزاده 1996: 21 ـ22(. در ايـن 

داسـتاِن عاميانـه، لقـب/ صفـت »شـیخ االکابـر« برگرفته از 

حکايـت اسـرارنامۀ عطار و انتسـاب او به »تـوس« متأثر از 

 پس از عطار اسـت که او را ابوالقاسـم گرگانی 
ِ
ديگـر منابـع

ـ  که اهِل روسـتای کـّرکاِن  رگانـی(ـ 
ّ
)صحيـح: کّرکانـی/ ک

توس بوده  ــ معرفی کرده اند.

آذر بيگدلـی )1134ـ1195ق( شـاعر اصفهانـِی سـدۀ 

دوازدهـم، غيـر از تذکرۀ آتشـکده در بخش حکايـاِت دیواِن 

خـود نيز روايت منظومی از اين داسـتان در 26 بیت آورده که 

در حـدودِ بررسـی ها و آگاهی هـای نگارنـده، در مآخـِذ 

فردوسی شناسـی و مباحـِث مربوط به افسـانۀ شـیخی که بر 

پيکـر فردوسـی نماز نکـرد و او را به خواب ديـد، مورد توجه 

نبوده اسـت. ايـن حکايت را که بعـد از روايت های عطار و 

 يکی از افسانه های معروف 
ِ
مسـتوفی سـومين گزارِش منظوم

و کهـِن سرگذشـت فردوسـی و شـايد يکـی از متأخرترين 

آن هاست، از دیوان آذر بيگدلی نقل می کنيم:

شـــنيدم کـــه فردوســـِی نيک بخـــت

کشـــید از جهـــان چـــون بـــه فـــردوس رخت

کاميــاب ایــزدی  رحمــت  از  شــد 

يکـــی ديـــد از زاهدانـــش بـــه خـــواب

بــه باغــی نــه ماننــِد ايــن باغ هــا

داغ هـــا باغ هـــا،  دل  بـــر  آن  از 

نشســته اســت در قصــِر ياقوت فــام

مـــی لعلیـــش کـــرده ســـاقی بـــه جـــام

نــه از ســايه روزش چــو شــب تيــره بــود

نـــه از آفتابـــش نظـــر خيـــره بـــود

بــاغ رياحيــن  از  تــازه اش  نفــس 

ز بـــوی گلـــش عطرپـــرور دمـــاغ

هــر آن ميــوه کــو را فتــادی پســند

فتادیـــش بـــر پـــا ز شـــاخ بلنـــد

هــر آن نغمــه کــو در نظــر داشــتی

برداشـــتی نغمـــه  آن  همـــه مـــرغ 

نازآفريــن کنيــزاِن  حــورش  ز 

ـــّرۀ عنبريـــن
ُ
رهـــش ُرفتـــه بـــا ط

ز غلمــان غالمــان مســتش بــه نــاز

ايـــاز از  بندگـــی  خـــِط  گرفتـــه 

نــه جــز عشرت اندیشــیش پیشــه ای

ــه ای ــودش اندیشـ ــاه محمـ ــه از شـ نـ

گــرم کــرده  انجمــن  روحانيــان  ز 

شـــرم بـــازاِر  گل فروشـــاِن  همـــه 

چــو دور اســت ظلمــت ز تشــريف نــور

ـــرت ز دور ـــه حس ـــد ب ـــد زاه ـــی دي هم

شــگفتيد و گفتــا بــه دانــای طــوس

ـــوس ـــراغ مج ـــن چ ـــو روش ـــه ای از ت ک
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مــرا راســتی حيــرت از کار توســت

کـــه کار تـــو بـــا عقـــل نايـــد درســـت

زنــدگان جملــۀ  از  بــودی  تــا  تــو 

نديـــد از تـــو کـــس طاعـــت بنـــدگان

نــه جــز شــاهِ غزنيــن ياريــت بــود؟

ـــود؟ ـــت ب ـــهنامه کاري ـــم ش ـــز نظ ـــه ج ن

ــو شــد؟ ــام ت ــت مق
ّ
ــه جن ــردی ک چــه ک

چـــه کـــردی کـــه رضـــوان غـــالم تـــو شـــد؟

بی گنـــاه ای  گفتـــش  تبســـم کنان 

چـــه می پرســـی از بنـــده ای رو ســـیاه؟

مــرا ز آنچــه گويــی گنــه بــود بیــش

کـــه خـــود بهتـــر آگاهـــم از حـــال خویـــش

ذوالمنــن ایــزد  ليــک  ببخشــود 

بـــه ايـــن شـــعر مـــن ســـر بـــه ســـر جـــرم مـــن

تويــی پســتی  و  بلنــدی  خــدای 

ـــی ـــر چـــه هســـتی توي ـــم چـــه ای ه ندان

ــاد ــواب ش ــد از خ ــد زاه ــدار ش ــو بي چ

همـــان بیـــت گوينـــد بـــودش بـــه يـــاد

همــی خوانــد و خــون ريخــت از ديــدگان

پســـند ايـــن بُـــَود از پســـنديدگان

همــان نيم شــب رفــت بــر خــاک او

ــاک او ــت پـ ــر تربـ ــود بـ ــن سـ جبيـ

از او عــذر گســتاخی خویــش خواســت

ـــش خواســـت ـــراد خـــود آن شـــه ز دروی م

)آذر بيگدلی، آتشکده، ص 573 ـ574(

 آذر بيگدلی از اين داسـتان با گزارش خود 
ِ
روايـِت منظوم

وی در تذکرۀ آتشکدۀ آذر يکی دو تفاوت جزئی دارد. نخست 

اينکه کسـی که فردوسی را به خواب می بیند »يکی از زاهدان 

اسـت« و معرفی نشده، ولی در آتشکده، به پيروی از اشاراِت 

 متقدم، او شـیخ ابوالقاسـم گرگانی اسـت. در اين باره 
ِ
منابع

بايـد يـادآور شـد کـه محققـان معتقدنـد بـه دليـِل جوانِی 

ابوالقاسـم کّرکانی/ کّرگانِی توسی )380ـ465 يا 469ق( در 

زمان وفات فردوسـی، ابوالقاسـم مذکور در اسـرارنامۀ عطار 

نمی توانـد اين شـخص باشـد )ر.ک: شـمس 1373: 175؛ عطار، 

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

677 )تعليقـات(( و معرفِی مسـتوفی و مآخِذ بعد از آن درسـت 

نیست.

 در حکايت منظوم از عذرخواهی زاهد از گسـتاخی 
ً
ثانيا

خویش دربارۀ فردوسـی سـخن رفته، اما گفته نشده است که 

اين گسـتاخی چه بوده اسـت. در آتشکده تصريح شده است 

که شـیخ ابوالقاسـم گرگانی »بعـد از وفات فردوسـی بر وی 

نمـاز نکـرد که او عمر عزیـز خود را در مـدح مجوس صرف 

نموده و همان شب او را در خواب ديد که ...« )ر.ک: دبيرسیاقی 

1383: 314(. از اينجا معلوم می شـود که منظور از گسـتاخی 

 مجوس به فردوسـی و نماز 
ِ
شـیخ/ زاهد، نسـبت دادن مـدح

نخواندن بر شـاعر بوده است. نکتۀ ديگر اينکه ضبط مصراع 

نخسـت بیت توحيدِی فردوسـی در حکايت منظوم، »خدای 

بلندی و پسـتی تويی« و با صورِت منقول در آتشکده )جهان 

را بلندی و پستی تويی( متفاوت است.

 
ِ
 همـۀ منابع

ً
بیـِت موجِب بخشـودگی فردوسـی در تقريبا

ـ   جـز از تاریـخ گزیده ــ  داسـتاِن شـیخ/ زاهد و فردوسـی ـ 

»جهان را بلندی و پسـتی تويی/ ندانم چه ای هر چه هسـتی 

تويی« دانسـته شده اسـت1 ولی از دست نویس های شاهنامه 

ايـن بیت تنها در سـه نسـخۀ قاهـره )796ق(، کامای بمبئی 

)قـرن هشـتم؟( و انسـتيتوی خاورشناسـِی )2( آمـده )ر.ک: 

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

4، ص 386( و در دسـت نویِس توپقاپوسـرای )731ق( بـاالی 

سـرنویِس »گفتـار اندر سـتایش خرد« به خطـی غير از خط 

متن نسـخه افزوده شده اسـت )برای تصویر آن ر.ک: خالقی 

مطلق 1369: 66( در شـاهنامۀ تصحيـح دکتر خالقی مطلق 

در نسـخه بدل های بخشی )داسـتان گرفتار شدِن خاقان چين 

بـه دسـت رسـتم( که بیـت مورد بحـث در چاپ هـای ديگر 

)مانند بروخيم، دبيرسـیاقی و ژول مول( در آنجا آمده اسـت، 

به اين بیت و بود و نبودِ آن در دسـت نویس ها اشـاره ای نشده 

 
ً
)ر.ک: فردوسـی، شاهنامه، 1386، ج 3، ص 238، زیرنویس 19(. تقريبا

1. در بعضی منابع نيز بدوِن ذکِر متِن داستان فقط گفته شده است که بیتی سبِب عفو 

فردوسی شد و سپس همين بیت آمده است؛ برای نمونه، ر.ک: خوسفی، تازیان نامه، 

339؛ محمدبن عبدالخالق، »انیس الشعرا«، ص 244. ص 65، بیت های 338ـ 
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مشـابهِ اين بیت در آغاِز شـرفنامۀ نظامی آمده است؛1 اما يکی 

از پژوهشـگران در گفت وگويی خاطر نشـان کرده که آن را در 

شـعِر پیـش از نظامی هم ديده اسـت )ر.ک: جهانبخـش 1374: 

 معتبِر شـاهنامه اين بیت با 
ِ
12(. در هر حال، به اسـتناد نسـخ

وجـودِ شـهرت آن بـه نـام فردوسـی در داسـتاِن چگونگـِی 

آمرزيدگـِی او و برخـالِف نظـر يکی از محققـان )ر.ک: تاکی 

51( از فردوسـی نیسـت و حتی مستوفی که خود آن  1379: 50ـ 

را در تاریخ گزیده و ظفرنامه )ص 522( نقل کرده، در شـاهنامۀ 

ویراسـته اش در محل مربوط )گرفتن رسـتم، خاقان چين را( 

نياورده است. 

جالـب اينکه راجی کرمانـی برخالِف همـۀ منابع، علِت 

بخشـودگی و بهشت نشـینِی فردوسی را سـه بیت ديگِر او در 

ديباچۀ شـاهنامه در مدح امام علی)ع( دانسـته اسـت، نه بیِت 

توحيدِی شاعر:

ـــرد کـــرد ايـــن ســـه فـــرد چـــو زان داســـتان ِگ

ــرد ــدر آن درج کـ ــی انـ ــأن علـ ــه شـ بـ

ــی ــل وح ــد تنزي ــت آن خداون ــه گف »چ

نهـــی خداونـــد  و  امـــر  خداونـــد 

ــت ــم در اس ــم، عليّ ــهر علم ــن ش ــه م ک

ـــر اســـت ـــول پيغمب ـــن ســـخن ق درســـت اي

ــت ــخن را ز اوس ــن س ــم کاي ــی ده گواه

ــت« ــر آواز اوسـ ــم بـ ــی دو گوشـ توگويـ

بــه گيتــی بــر او گوهــر افشــانده اند

ــد ــیش خوانده انـ ــردوس، فردوسـ ــه فـ بـ

)راجی، حملۀ حیدری، ج 2، ص 184، بیت های 4161ـ 4165(     

منابع

ـ آذر بيگدلـی، لطفعلـی بيـک، دیـوان، بـه کوشـش حسـن 
سـادات ناصـری و غالمحسـین بيگدلی، تهـران: جاويدان، 

1366ش.

ـ تاکـی، مسـعود، 1379، »هـر چـه هسـتی )ذيلی بـر بیتی از 

شـاهنامۀ فردوسـی(«، آموزش زبـان و ادب فارسـی، س 15، 

1.پناه بلندی و پستی تويی/ همه نیستند آنچه هستی تويی )نظامی، خمسه، ص 

.)743

.51 ش 54، بهار، ص 50ـ 

ـ جهانبخـش، جويـا، 1374، »گفت وگـوی علـی رواقـی، 

بهاءالديـن خرمشـاهی، کامـران فانـی، سـعيد حميديـان، 

جويـا جهانبخش و موسـوی گرمـارودی با خالقـی مطلق«، 

گلچرخ، ش 12، آذرـ  دی، ص 8- 12.

ـ خالقـی مطلـق، جـالل، 1369، گفتـاری در شـیوۀ تصحیـح 

شـاهنامه و معرفـی دسـت نویس ها )ضميمـۀ دفتـر يکـم 

شاهنامه(، تهران: روزبهان.

ـ خوسـفی، ابن حسـام، تازیان نامۀ پارسـی )خالصـۀ خاوران 

نامـه(، تصحيـح حميـدهللا مـرادی، تهـران: مرکـز نشـر 

دانشگاهی، 1382ش.

ـ دبيرسـیاقی، سـید محمـد، 1383، زندگینامـۀ فردوسـی و 

سرگذشت شاهنامه، تهران: قطره.

ـ راجـی کرمانـی، مـال بمانعلـی، حملـۀ حیـدری، تصحيـح 

يحيـی طالبيـان و محمـود مدّبـری، کرمان و تهران: دانشـگاه 

شهيد باهنر و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383ش.

فردوسـی  سرچشـمه های   ،1372 محمداميـن،  رياحـی،  ـ 

شناسی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقيقات فرهنگی.

ـ سـمرقندی، دولتشـاه، تذکـرة الشـعرا، تصحيـح ادوارد براون،  

تهران: اساطير، 1382ش.

ـ شـمس، محمدجـواد، 1373، »ابوالقاسـم کّرگانـی«، دایـرة 

المعـارف بـزرگ اسـالمی، ج 6، تهران: مرکز دایـرة المعارف 

بزرگ اسالمی، ص 175ـ176.

ـ شـیرمحمديان، بهـرام؛ عابـدزاده، دادجـان، 1996، قصه هـا 

پیرامـون فردوسـی و قهرمانـان شـاهنامه، دوشـنبه: سـفارت 

جمهوری اسالمی ایران.

ـ عطار نیشـابوری، فريدالدين، اسـرارنامه، تصحيح محمدرضا 

شفيعی کدکنی، تهران: سخن، 1386ش.

ـ فردوسـی، ابوالقاسـم، شـاهنامه )بر اسـاس چاپ مسکو(، به 

کوشش سعيد حميديان، تهران: قطره، 1374ش.

ـ فردوسـی، ابوالقاسم، شـاهنامه، تصحيح جالل خالقی مطلق 

)دفتـر ششـم با همکاری محمود اميدسـاالر و دفتـر هفتم با 

همـکاری ابوالفضـل خطيبی(، تهـران: مرکز دایـرة المعارف 

بزرگ اسالمی، 1386ش.

 محمد 
ِ
ـ فردوسـی، ابوالقاسـم، شـاهنامه، به تصحيـح و اهتمام

نـوری عثمانوف و رسـتم موسـی علـی اف، زیر نظـِر مهدی 

قريـب، تهران، سـروش با همکاری دانشـگاه خاورشناسـی 
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مسکو، 1391ش.

ـ محمدبـن عبدالخالق بـن معـروف، »انیـس الشـعرا«، بـه 

کوشـش محمـد باهـر، نامـۀ معانـی )يادنامـۀ اسـتاد احمد 

گلچيـن معانـی(، بـه کوشـش بهـروز ايمانـی، تهـران: 

کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد مجلس شـورای اسـالمی، 

1383ش، ص 227ـ322.

ـ محمدبـن منور، اسـرارالتوحید، تصحيح محمدرضا شـفيعی 

کدکنی، تهران: آگاه، 1386ش.

ـ مسـتوفی، حمـدهللا، تاریـخ گزیـده، بـه اهتمـام عبدالحسـن 

نوايی، تهران: اميرکبير، 1364ش.

ـ مسـتوفی، حمـدهللا، ظفرنامـه بـه انضمـام شـاهنامه )چـاپ 

عکسـی از روی نسـخۀ خطـِی مـورخ 807 هجـری در 

کتابخانـۀ بريتانيـا، Or. 2833(، تهـران و ويـن، مرکـز نشـر 

دانشگاهی و آکادمی علوم اتریش، 1377ش.

ـ مسـتوفی، حمـدهللا، ظفرنامـه، ج 1 )قسـم االسـالميه: احوال 

رسـول  هللا(، مقدمـه و تصحيـح مهـدی مداينـی، تهـران: 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380ش.

ـ نظامـی عروضـی، چهار مقالـه، تصحيح محمـد قزوينی، به 

اهتمام محمد معين، تهران: جامی، 1383ش.

ـ نظامـی، نظـام الديـن، خمسـه )بـر اسـاس چـاپ مسـکوـ 

باکو(، تهران: هرمس، 1387ش.

نگاهی به ذخیرۀ خوارزمشاهی

ضميمۀ شـمارۀ 31 آینۀ میراث )دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسـی – دورۀ جديد، 

سـال 1392( با عنوان »نگاهی به ذخیرۀ خوارزمشاهی )چاپ فرهنگستان علوم پزشکی(« 

به کوشش گلپر نصری منتشر شد.

ذخیرۀ خوارزمشـاهی نوشتۀ اسـماعيل جرجانی )ف: 531 ق(، از مهم ترين کتاب های کهن پزشکی 

به زبان فارسـی اسـت که هنوز چاپ انتقادی پاکيزه و کاملی از آن در دسـت نیسـت. تصحيح اين 

کتاب در دوران معاصر، نخسـت بار به پیشـنهاد ذبيح هللا صفا و به کوشـش محمدتقی دانش پژوه و 

ایـرج افشـار آغـاز شـد. کتاب اّول در 1344ش، پس از گذشـت ده سـال از زمـان تصويب طرح، 

منتشـر شـد و چاپ کتاب دوم در 1350ش خاتمه پذیرفت. در شـهريور 1344، ویراسـت ديگری 

از جلـد اّول ذخیـرۀ خوارزمشـاهی بـه اهتمـام محمدحسـین اعتمـادی، محمـد شـهراد و جالل 

مصطفـوی، با سـرمايۀ انجمن آثار ملی به چاپ رسـید. کتـاب دوم در 1349ش و بخش های اّول و 

دوم کتاب سـوم، به ترتیب در شـهريور 1352 و اسـفند 1356 انتشـار يافت که سـه مجلد آخر تنها نام جالل مصطفوی را بر خود دارد. سـپس 

 با مقابلۀ دو نسـخۀ ديگر، 
ً
محمدرضـا محـرری بر پايۀ نسـخۀ کهن )مورخ 603 هجری که نسـخه برگردان آن پیشـتر چاپ شـده بـود( و ظاهرا

آهنگ انتشـار متن کامل اين کتاب را کرد که تاکنون سـه مجلد از آن )در سـال های 1380، 1382 و 1384( به چاپ رسـیده اسـت. پس از او، 

حسـن تاج بخش بر پايۀ دستنویسـی غير از آنچه اسـاس چاپ سـعيدی سیرجانی بود، به چاپ عکسـی ذخيره اقدام کرد. اين کتاب، در 1390 

توسط انتشارات اميرکبير به طبع رسید. 

انتظار می رفت که با گذشـت حدود سـی سـال از انتشار نسـخه برگردان ذخیره، تصحيح محرری يک چاپ انتقادی علمی و تا حد ممکن 

خالی از کاسـتی ها و نادرسـتی های نمونه های پیشـین باشـد؛ يا دسـت کم مصحح نقيصۀ چاپ های قبلی را دريافته و اختالف نسـخه ها را در 

موارد الزم به دسـت داده باشـد. اما اين چاپ هم فاقد نسـخه بدل اسـت و لغزش هايی در خوانش و شـرح واژه ها به آن راه يافته اسـت. جدا از 

ايـن، در برخـی از مـوارد، مصحـح محترم ضبط دشـوارتر و اصيل تر را به صورت امروزی تغييـر داده يا واژه های حـوزه ای و کاربردهای زبانی 

خاص را برای ساده تر شدن، به واژه های فارسی معيار بدل کرده است که چنين کاری به هيچ روی در حوزۀ اختيارات مصحح نیست.

شـماری از اين برداشـت ها و تفسـیرهای نارسـا را پیشـتر سـید حسـین رضوی برقعی در مقاله ای با عنوان »نقدی گذرا بر ویرایش اخير 

ذخيرۀ خوارزمشاهی« باز گفته بود. در اين ضميمه نيز به نمونه های ديگری از اين نادرستی ها اشاره شده است.
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