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شاهنامه  خوانی یا شاهنامه  دانی

مرور و معرفی کتاب »شاهنامه در دو بازخوانی«

نغمه دادور
دانشجویدکتریزبانوادبیاتفارسیدانشگاهفردوسیمشهد
Naghme.dadvar80@gmail.com

شاهنامه در دو بازخوانی ]یادداشتهایشاهرخمسکوببر

و تنظیم مسکو[،  و بروخیم چاپهای فردوسی شاهنامۀ

ویرایشمهریبهفر،چاپاول1393،تهران:فرهنگنشرنو،

1054ص.

1. معرفی کتاب 

از است مجموعهای بازخوانی دو  در  شاهنامه  کتاب

چاپ شاهنامۀ دو بر مسکوب شاهرخ حاشیهنگاشتهای

بهکوشش
ً
مسکووبروخیمدردودورۀزمانیمختلف1کهاخیرا

مهریبهفربهچاپرسیدهاست.بهفردرسرآغازکتابدرباب

دلیلنشرآنمینویسد:

ایننیستکهبر
ً
انگیزۀانتشاریادداشتهایاشخاصطبعا

اعتبارواهمیتآنهابیفزاید.مسألهفراهمآمدِنتصویری

کاملترازآنهاوامکاندرکوشناخِتبهترشاناست.مسأله

حفظنوشتههاویادداشتهایبهمیراثماندهاستواینکه

بهخصوصما،حفظنوشتههاویادداشتهایشخصیو

غیرشخصیرامشقکنیمودورانداختنوازبینبردِننوشتهها

بامعیارارزشداورانۀسلیقهوپسندخودمانرابهکنارنهیم.

مشقیبراینگهداشتننوشتهها،خاطرهها،عکسها،نامههاو

...)بهفر،صدو(.

فراهمآورندۀاینکتابیادداشتهایمسکوبراخالیازعیب

نمیدانداماآنرا»پشِتصحنه«یاژرفساختآثاریمیداند

کهویدرطیسالیاندربابشاهنامهمنتشرکردهاست.بهفر

مینویسد:

1.نخستدرفاصلۀسالهای1327تا1333درایرانوبعدازآندرسالهایپس

از1385درفرانسه.

اینیادداشتهاکهدربردارندۀنظرهاوبرداشتهایشاهرخ

بسیارجای
ً
مسکوبدرهنگامخواندنشاهنامهاست،طبعا

بحثدارد،همانطورکهخوداونیزدربازخوانیهایش،گاه

یادداشتقبلیخودراردیاتصحیحکردهبود)همان(.

امابهفربهانگیزۀثبتسندیکهمیتوانددرشناختاندیشهو

شیوۀپژوهشگریمسکوبراهگشاباشد،دستبهفراهمآوردن

ایناثرمیزندونتیجۀآنکتابیاستدرهزاروپنجاهوچهار

صفحهشامل:سرآغاز،پیشگفتار،یادداشتهایجلدیکمتا

نهمچاپبروخیم،یادداشتهایجلدیکمتانهمچاپمسکو،

بیتیاب،نمایهواصلیترینبخشکتاب؛یعنیفهرستیشش

صفحهایباعنوان»نقدونظر«حاوینشانیدقیقابیاتیکه

مسکوبنقدونظریدربارۀآنداشتهیاتحلیلویژهایازآن

ارائهکردهاست.

آنکهذکری نیزمقدمۀ و اینکتاب دقیق فهرستهای

مفهومی و ساختاری ویژگیهای دربارۀ است اجمالی

تفاوتهای و شباهتها بیان به و مسکوب یادداشتهای

موجوددریادداشتهایدوچاپمسکووبروخیممیپردازد،

بهخوبی اینکتاباستواهلفن ازبخشهایبرجستۀ

میدانندکهتنظیموویرایشکتابیبااینحجمکاریاست

محتاجصرفوقتودقتبسیاروالبتهشایستۀتقدیر.ازاین

روآنچهدرادامهطرحخواهدشدتنهاپیشنهاداتیاستکهاگر

منطقیوقابلبررسیباشند،درچاپهایبعدیکتاببهکار

خواهندآمدواگرنه،»قیمتسنگنیفزایدوزرکمنشود«.

2. تفاوت یا برمرید

دعوی چشمگیرترین کتاب، این سطور نخستین در بهفر

خویشراطرحمیکندومحققانزمانۀماراازداوری»بامعیار

ارزشداورانۀسلیقهوپسندشخصی«پرهیزمیدهد.دقیقهای

کهتوجهبهآنبرایپژوهشگرانادبیدرروزگارماکهزمانۀ

فراوانیپژوهش،چاپونشرمقاالتوکتابهاستبسیار

اجمالی معرفی از پس همچنین بهفر بود. سودمندخواهد

شاهرخمسکوب،بهبیاندیدگاهکلیوینسبتبهشاهنامهاز

خاللآثاریچونارمغان مور،سوگ سیاوش ومقدمه ای بر 

رستم و اسفندیارمیپردازد.اونوشتههایمسکوبرادرمیان

آثارپدیدآمدهدربارۀشاهنامه»آشکارامتفاوت«میداندامااین

تفاوتدرچیست؟ویمینویسد:
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اگرعالقۀفردییااجتماعیمبنایکسبتخصصوسپس

تحقیقدراینعرصه]شاهنامهپژوهی[بودهباشددرمورد

بهخاطرعالقهبه
ً
مسکوبچنیننبودهاست.مسکوبصرفا

شاهنامه،برایادایدینبهفرهنگ)ولواینکهچنینهمکرده

شنیدهایم،بهکوشش
ً
باشد(وازایندستانگیزههاییکهغالبا

دراینعرصهنپرداخت.همانطورکهخوداومیگوید،و

درستبههمانگونهکهدرآثارشمیتواندید،برایاونقطۀ

پیشازآغازنوشتن،نیازبهفهموکشفچیزیاستچنان

حیاتیوگرهخوردهباوجوداوکهکوششوکشفوتقالی

نوشتنرابرایشبهدرمانبدلمیکند.

بایدپرسیدچرانگارنده»نیازبهکشف«راکهدرروششناسی

تحقیقبهداشتنپرسشموسوموسرآغازبدیهِیپژوهشهای

اصیلوشاخصۀمحققانتوانمنداست،وجهتمایزمسکوببا

همتایانخویشمیداند؟1اگرشاهنامهپژوهانمعاصروهمردهبا

مسکوبفاقدایننیازبودند،البتهتأکیدخانمبهفربرایننکته

درخورتوجهبود،اماواقعیتایناستکهبسیاریازمقاالتو

کتابهایاصیلموجوددرحوزۀشاهنامهازپرسشگریونیاز

مؤلفآنبهفهموکشفنکتهایتازهکهبهنوعیباشخصیت

علمییااجتماعیپرسشگرپیوندخورده،حکایتدارند؛حتیدر

مواردیکهنویسندۀآنبرمبنای»عالقۀفردییاکسبتخصو

موقعیتاجتماعی«بهسراغآنپژوهشرفتهاست.

بهفردرگامبعدیبامقایسۀبخشیازکتاِبمقدمه ای بر رستم 

و اسفندیارباآثاردیگریازهمیندست2مینویسد:

پرسشهایمسکوبازجنسونوعیدیگراست.اواز

فردوسیمعاصرماحرفمیزندومیکوشدبرپایۀتجربههای

فردیواجتماعیاش،تصویریمعاصرازفردوسیوتصویری

کهنالگوییازدردهایاکنونیبهدستدهدوبهاینترتیب

شناختگذشتهراباامروزوشناختامروزراباگذشتهقوام

بخشد)بهفر:صپانزده(.

1.واگراینویژگیراموجببرتریمسکوببرکسانیمیداندکهپژوهشهای

قیاس ایشان با را نیست،چراوی برخوردار پژوهشگری اولیۀ اصول از ایشان

میکند؟!

2.آثارموردمقایسهعبارتاستاز:داستان داستان ها،محمدعلیاسالمیندوشن،

تهران،1374.ص3؛»طرحاصلیداستانرستمواسفندیار«،در پیرامون رستم و 

»سایه /15 1369ص دانشگاهی، جهاد تهران، شمیسا، سیروس اسفندیار،

اسفندیار،محمود و  پیرامون رستم  در  روشنهایدرگیریرستمواسفندیار«،

عبادیان،تهران،جهاددانشگاهی،1369،ص47؛همان،میرجاللالدینکزازی،ص

65.برگزیدناینآثاربرایمقایسهنیزاینپرسشرابهوجودمیآوردکهمالک

انتخاباینپژوهشگرانبرایمقایسۀآثارآنهاباآثارمسکوبچهبودهاست؟آیاهمه

ازیکآبشخورفکریسیرابشدهاند؟آیابادانشیکسانودرموقعیتتاریخیو

اجتماعیمشابهیدستبهپژوهشدرخصوصشاهنامهزدهاند؟

که است کسی نخستین و تنها مسکوب شاهرخ آیا اما

»تجربههایفردیواجتماعیاش«رادرفهموتحلیلشاهنامه

بهکاربردهاست؟آیاسهروردیدررسالۀ عقلسرخوبرخی

دیگرازرسائلخودبراساسدانشوبینشخویشوضرورت

روزگارشبهتفسیربخشهاییازشاهنامهنپرداختهاست؟آیا

نایباولاحمدبهارمستکهدرفرماندهی خداوند جنگ، 

سپهبد فردوسیحکیمطوسرانهازطایفۀدهاقینکهفرماندۀ

طرازاولسپاهشاهیمیداند]فارغازارزشگذاریتزمؤلف

آن[کوششنکردهاستتابرپایۀتجربههایفردیواجتماعی

خویشازفردوسِیمطابقبازندگیخودشسخنبگوید؟آیا

علیرضاقلیدرجامعه شناسی خودکامگیباتوجهبهتخصص

از تازهای بازخوانی بهمسائلروزگارخود، نگاه با و ویژه

شاهنامهراارائهنکردهاست؟آیاسعیدیسیرجانی،حسینعلی

مصطفی غروی، مهدی جوانشیر، م. فروغ، مهدی مالح،

رحیمی،باقرپرهام،محمدمختاری،وبسیاریدیگرازمتقدمان

ومتأخراننکوشیدهاندتاازفردوسِیتازهایمطابقبادرکو

فهمخویشوبرمبنایتجربۀزیستهوگاهزمانۀخویشسخن

بگویند؟

نویسندگان این دیدگاههای و آثار، زمانه، حدیث البته

هریکازلونیاستوباهمقابلقیاسنیست،اماوجهاشتراک

همۀایشانوبسیاریدیگرازشاهنامهپژوهان،نگاهبهشاهنامه

برمبنایدانستهها،تجربیاتفردیوگفتمانغالبیاستکهدر

آنزیستهیاتحتسیطرۀآنقرارداشتهاند.

بهآن بهزعمنگارندهآنچهامروزهحوزۀشاهنامهپژوهی

نیازمنداست،بیشوپیشازمقایسهوبهگزینیازمیاناین

آثاربررسیهمۀپژوهشهایموجوددربابشاهنامهوتدوین

تاریخمعنایآناست.شایستهترایناستکهبهدنبالمرز

کشیدنوجداکردنشاهنامهپژوهانازیکدیگرنباشیم،اینکار

داوریهای از و واگذاریم روزگار بهگذر راچونهمیشه

ارزشگذارانهایشبیهبهاینبپرهیزیمکه:

از را مسکوب نوشتههای که عواملی مهمترین از یکی

میکند جدا شاهنامهشناسی گستردۀ و فراوان نوشتههای

تفاوتچشماندازونظرگاهیاستکهاودرقیاسبادیگر

نویسندگانومحققاناینحیطهدارد؛محققانیکهجزشعر

نمیخوانندواغلبانواعمختلفروایتازجملهرمانرا

خواروکمارزشمیشمارندوفقطوفقطدردانشهایادبی
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سنتیتبحردارندوازادبیاتجدید،ازمبانیونظریههای

انواعادبیبهدورندوبانقدادبیناآشناوکمآشناوبافلسفهو

هنرهاییچوننقاشیوموسیقیبیگانه)بهفر:صنوزده(.

اینجمالتومشابهاتآندرپیشگفتارکتابشاهنامه  در دو 

بازخوانیپرسشهایبسیاریرابهذهنمتبادرمیکند،ازآن

جمله:

-آیاشاهنامهازوجودآنهاکه»فقطوفقطدردانشهای

ادبیسنتیتبحردارند«بینیازاست؟

-آیامسکوبکهباتوجهبهدایرۀداناییوبیناییاجتماعی،

هنریوفلسفیاشبهسراغنقدوتحلیلشاهنامهمیرود،با

آنهاکه»جستارهایشانمعطوفبهنسخهشناسیولغتشناسی

استیابهکاربیانمعناهاوبرداشتهایسنتیوتکراریبه

لحنوزبانیکهنهوگردگرفتهمشغولاند«،دریکردهقرار

میگیردووجودیکیدستمایۀنفیدیگریاست؟

وقبناِء
َ
ااِلَعلی/َمنَبنیف

ٌ
-آیابهگواهِ»الُعلیَمحظورة

الَسلِف«)مرزبان نامه،رستم،ص311؛بغدادی،التوسل،ص123؛گرگانی،

ابداع،ص2(آنچهتحلیلگرانوتأویلکنندگانشاهنامهدرطی

سالیانطرحکردهاند،خشتیبربنایشاهنامهپژوهانپیشینو

استفادهازحاصلکوششهمانهاکه»فقطوفقطدردانشهای

ادبیسنتیتبحردارندوازادبیاتجدید،ازمبانیونظریههای

انواعادبیبهدورند«وآنانکه»بهکاربیانمعناهاوبرداشتهای

سنتیوتکراریبهلحنوزبانیکهنهوگردگرفتهمشغول«اند

نیست؟

3. شاهنامه خوانی یا شاهنامه دانید

بهنظرمیرسدآنچهبهفرمیکوشدبانثرولحنجانبدارانۀ

خویشباخوانندهدرمیانبگذارد،ارزشمندیآثاریکیاز

خوانندگانشاهنامهبهسببدریافتتازهومتفاوتویازیک

متنادبیاست،چیزیکههانسرابرتیاسدر1974م.ازآن

تحتعنوان»زیباییشناسیدریافت«1سخنگفت.یاساز

زاویۀدیدگستردهتریبهاینموضوعمینگریستو–فارغاز

ارائه را آن نظری ارزشگذاری-میکوشیدچهارچوبهای

نماید.اوبراینباوربودکهاثرادبیبقعهیابناییادبودنیست

کهتغییرناپذیرباشد؛بلکهبیشترشبیهبهتنظیمکنندۀارکستری

استکههرباراصواتجدیدیرابهمخاطبانشعرضهمیکند

)یاس21:2005(.

1.Reception Aesthetics 

برمبنایایننظریهخوانندۀمتنادبی،»کتابیرامیگشاید

کهمعرفتینسبتبهآنندارد،خواندنمتنراادامهمیدهد،

مجذوبآنمیشود،دنیایخویشراخلقمیکندومیکوشد

تادریابدکهاینمتنچهارتباطیبادانستههایپیشینویدارد.

ویژگیهایتاریخی،اجتماعیوفرهنگیزمانهایکهدرآن

زندگیمیکندوهمچنیندانشوتوانشهایویژهایکهدارد،

مسیراورادرمحدودۀجغرافیاییمتنآشکارخواهدکردودر

نهایتگفتوگومیانافقمعناییمتنوافقانتظاراتخواننده

شکلخواهدگرفت)احمدی685:1388(.

بهنظریاسآثارادبیموضوعاتیخودبسندهنیستندکه

دیدگاههاییهمساندرخوانندگانهمۀدورانهاایجادکنندو

معنایآنهامتأثرازدریافِتخوانندگاناست.برایناساس

شرایط از برآمده پیشداوریهای ادبی، متون خوانندگان

تاریخی،اجتماعیوزیستیخودرادردرکوتفسیرمتنیکه

میخوانند،دخیلمیکنند.درواقعآنهامتنراازقالبواژهها

رهامیسازندوآنرابهعرصۀوجودیخویشوهستیتاریخی

واجتماعیشانمیپیوندندومیکوشندتاشکافبینمتنو

تاریخعصرخویشراپرکنندوبهآنمعناییتازهببخشند.

برایناساسبدیهیاستخوانندهایکهبادایرۀدانشو

بینشگستردهتریبهسراغشاهنامهمیرودبهدریافتیوسیعتر

سایر با دریافت این مقایسۀ اما یافت، خواهد دست نیز

دریافتهایموجودوبرتریبخشییکیبردیگریتنهادر

شرایطیممکنوپذیرفتیاستکهارائهدهندگانآنازیک

آبشخورفکریسیرابشدهوازشرایطزیستییکسانیا

حتیاالمکانمشابهیبرخورداربودهباشند.نمیتوانمؤلفیرا

بهسببدانشمتفاوتیامحدودترشمتهمکردودیگریرابه

سببدانشموسیقایی،فلسفی،زبانیوسایردانستههایشبرتر

ازدیگرانیدانستکهافقهایفکریوشرایطزمانیوزیستی

متفاوتیداشتهاند.

بهزعمنگارندهدرمواجههباشاهنامهودیگرمتنهایادبی

بهتراستمرزیمیان»متندانی«و»متنخوانی«قائلباشیمو

آثارحاصلازایندورویکردرادریکانباننریزیموغثو

سمیننکنیم.

بدیهیاستکهدرطیسالهایحیاتشاهنامههمانطور

کهشاهنامهخوانانوظیفۀپرارجآشکارکردنپیوندمتنیکهنبا
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روزگارینورابرعهدهداشتهاند،شاهنامهداناننیزازاصالت

اینمتنپاسداریکردهاند.آنهابادقتووسواسبهتبارشناسی

واژههاپرداختهاند،ابیاترابراساسزبانوزمانۀفردوسیمعنا

کردهاند،شجرهنامۀاسطورهایوتاریخیاشخاصشاهنامهرا

ازدلکتابهایفرسودۀکهنبیرونکشیدهوکوشیدهاندتااز

شاهنامۀروزگارفردوسیپاسداریکنند.بنابراینازیکسو

قرارنیستکهپژوهشهایتخصصیدرباباسطوره،واژههای

شاهنامه،نسخهشناسی،شرحابیاتدیریابوبسیاریدیگر

ازایندستبهمذاقهمۀ»مخاطبانتحصیلکردۀامروزی«

شیرینبیایدوازدیگرسوبدیهیاستکهدرهردوجریان

بهفر خانم تعبیر به نیز بسیاری و پرمایه آثار از معدودی

»تنکمایه«خواهندبود.

ازهمینروستکهمعتقدمدرمواجههبااینحجمانبوه،

برای آنها تحلیلچگونگیشکلگیری و تفسیر توصیف،

خوانندگاناهلفنمفیدترازارزشگذاریاینپژوهشهاست؛

امثال کار تفاوت بهخوبی خوانندگانی چنین 
ً
اوال چراکه

مسکوبرابااقرانبهارمستمیفهمندونیازیبهتوضیح

نیازمند آثار، این میان از بهگزینی 
ً
ثانیا و نیست واضحات

و است جزئیات ارائۀ با دقیق و روشمند پژوهشهای

کلیگوییهاییازایندستابهاماتفراوانیرادرذهنخواننده

ایجادخواهدکرد:

مسکوبنویسندۀپرخوانندهترینآثاردربارۀشاهنامهاست

)بهفر،صبیستوهفت(.

یا:
مقدمه ای بر رستم و اسفندیاروسوگ سیاوشبیتردیدبا

قشریازافرادتحصیلکردهارتباطبرقرارکردهاستکهبههر

دلیلشایدخودشانبیواسطهایازاینگونهبهسراغشاهنامه

نمیرفتندواگرهممیرفتندچنیندستاوردیبرایشانحاصل

نمیشد)همانجا(.

و:
آمدن پدید به ... مسکوب[ ]آثار متفاوت نوشتههای این

مخاطبانجدیدشاهنامهانجامیدهاست)همانجا(.

این نداشتنشان یا داشتن ازصحت فارغ جمالتی، چنین

پرسشهارادرذهنخوانندهایجادمیکنندکهآیانگارندهبه

بررسیآماریودقیقتیراژهمۀکتابهایمربوطبهشاهنامه

افراد از »قشری از وی مراد است؟ پرداخته دوره این در

از »بیتردید« چگونه و است گروه کدام تحصیلکرده«

سرنوشتشاهنامهخوانیایشانمطلعاست؟شواهداوبرای

آثار انتشار از بعد شاهنامه« جدید مخاطبان آمدن »پدید

مسکوبچیست؟

4. شیوۀ تنظیم کتاب

درپیشگفتارکتابدربابشیوۀتنظیمآننوشتهشدهاست:

برایارائۀیادداشتهاسهشیوهبهنظررسید:اول،چاِپفقط

یادداشتهابدونابیات،همراهباارجاعبهابیاتشاهنامه؛

دوم،چاپمتنهردوشاهنامهوقراردادنیادداشتهادر

حاشیهبههمانشکلیکهمسکوبدرنسخههایخودش

نسخۀ روی از بمبئی بازچاپ به شبیه )چیزی بود نوشته

محمدتقیبهاربههمراهیادداشتهایوی(؛وسوم،چاپ

مسکوب که ابیاتی از دسته آن فقط همراه به یادداشتها

یادداشتیبرآننوشتهبود)همان:صسه(.

بهفرشیوۀسومرابرمیگزیند؛امامینویسد:

گاهابیاتمورداشارۀمسکوببهاندازهایطوالنیبودکهبرای

جلوگیریازافزایشنامعقولحجمکتابباگذاشتنسهنقطه

خوانندهبهخودآننسخهارجاعدادهشدهاست)همانجا(.

ازسویدیگرگفتهاست:

خوانندهبرایخواندنمواردیکهمسکوبتنهایکبیتیا

شمارکمیبیترامشخصکردهاستازمراجعهبهمتن

شاهنامهبینیازنیست)همانجا(.

پساگرخوانندهبههرحالناگریزازمراجعهبهمتنشاهنامه

استواگرمیشودبخشیازابیاترانیاورد،چراازذکرهمۀ

آنهاصرفنظرنشدهاستتاکتاباینقدرحجیموسنگین

نباشد؟واگرذکرابیاتضروریاستعلتاینضرورت

چیستوچراهمۀبیتهاآوردهنشدهودرذکربرخیوحذف

بعضیدیگرچهمالکومعیاریموردنظربودهاست؟

دیگراینکهآیاثبتهمۀیادداشتهایمسکوبهمراهبا

ابیاتمربوطبهآنضرورتداشتهاست؟برایمثالدرصفحۀ

479بعدازذکرهجدهبیتازشاهنامهنوشتهشدهاست:

»گفتوگویپیرانوبهرام«.اینتوضیحنمایانگرچیست؟آیا

جوابگویپرسشیدربابمسکوباستویامشکلیرادر

یادداشتهای بهسراغ بیتیمیگشاید.خوانندهایکه فهم

مسکوبآمدهآیادرپیدانستنایناستکهاینقطعهاز
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شاهنامهگفتوگویچهکسیباچهکسیاست؟

یادرصفحۀ498میخوانیم:

زگــودرزچــونآگهیشــدبــهطوس

مـــژهکـــردپـــرخـــونورخســـندروس

آنگــهبــهزار بــرآورد خروشــی

ــار ــوندرکنـ ــدخـ ــراوانبباریـ فـ

ــن ــوذرپاکت ــرن ــتاگ ــیگف هم

ـــرچمـــن ـــخمـــنب ـــنوبی نکشـــتیب

نبــودیمــرارنــجوتیمــارودرد

غـــمکشـــتهوگـــرمدشـــتنبـــرد

ــانبســتهام ــرمی ــامــنکمــرب کــهت

بــهدلخســتهامگــربهجــانرســتهام

هماکنــونتــنکشــتگانرابــهخــاک

ـــاک ـــدمغ ـــهباش ـــیک ـــیدجای بپوش

ســرانبریــدهســویتــنبریــد

بنـــهســـویکـــوههمـــاونبریـــد

-»طوس«.

وازایندستاستنمونههایبسیاریچون:

صفحۀ239:

ـــاندند ـــرافش ـــرگوه ـــیدب ـــهجمش ب

مـــرآنروزراروِزنـــوخواندنـــد

»سرسالنوهرمزفرودین«

ــن... ــجرویزمیـ ــودهازرنـ برآسـ

صفحۀ254:

ــرهشــیر ــدگــرشــودن ــدب کــهفرزن

ـــر ـــددلی ـــمنباش ـــدره ـــونپ ـــهخ ب

مگــردرنهانــشســخندیگراســت

ــادراســـت ــامـ ــدهرارازبـ پژوهنـ

فرزندبد.

صفحۀ256:

بــدوگفــتپردختــهکــنســرزبــاد

کـــهجـــزمـــرگراکـــسزمـــادرنـــزاد

همچون: کلماتی نگاشتن با داشته قصد مسکوب گویا

طوس،جادو،شاه،سیمرغ،زال،صبح،خرد،داد،شب،سهراب،

رستم،نوروز،فرهوبسیاریدیگرازایندست،شواهدخودرا

برایتحلیلهایبعدیاشنشانهگذاریکندتادرمراجعات

بعدی،یافتنآنهابرایویآسانترباشد.حالپرسشاینجاست

کهفراهمآورندۀکتابشاهنامه در دو بازخوانیبهمنظورباز

کردنکدامگرهازمتنیافراهمآوردنچهامکاناتیبرای»درک

وشناخِتبهتر«شاهرخمسکوباینابیاتطوالنیازشاهنامه

راآوردهوآنیادداشتیککلمهایرادرپایینآنثبتکرده

است؟

بهنظرمیرسدکهاومیتوانستباحذفآنبخشاز

یادداشتهاکهآگاهیویژهایدربارۀشاهنامهیامسکوببه

خوانندهارائهنمیکند،مقدارقابلتوجهیازحجموهزینههای

ناچار نیز خوانندگان ترتیب بدین بکاهد. را کتاب چاپ

نمیشدند،براییافتنچیدهوبرگزیدۀیادداشتهایمسکوب

پیوستهبهفهرست»نقدونظر«درپایانکتابرجوعکنندواز

اساس و اصل آنچه به کتاب شمار پر صفحات میان

حاشیهنگاشتهایشاهرخمسکوباستدستیابند.دراین

صورتازحجمفعلیکتابکاستهمیشدوفراهمآورندۀ

کتابنیزاینامکانرامییافتکهابیاتمربوطبهیادداشتهای

اساسیرابهطورکاملذکرکندوخوانندهراازرجوعبه

شاهنامۀچاپمسکووبروخیمبینیازگرداند.
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