
 

 کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم
 حجت توسلی

 چکیده
و عام برای احیا و بازسازی تمـام نسـخ خطیـی     روش کلى یک حاضر معرفى ۀهدف مقال

است که به دلیل پراکندگی صفحات، بازسازی آنها با دشواری یا اشتباه در تشخیص دقیـق  

ین روش بازسازی و احیـای نسـخ در برنامـۀ    ا. شودصفحات و یا برگهای اصیل انجام می

پذیرد که بـه عنـوان نمونـه در    اکسل انجام شده و به شکل خودکار در نه مرحله انجام می

موسوم به کوچک دوم، اعمال شده و به احیای درست  شاهنامۀبازسازی دستنویس مصوّر 

 .و دقیق آن انجامیده است

و  نـاقص  هایدستنویسـ  تمـام  ال درکلی و قابل اعمپیشنهادی، روشی  روش بازسازى

دستنویس کامل کـه بـراى    ۀتوان با بازسازی چند نمون دقت این روش را می. پراکنده است

 .مورد سنجش قرار داد اند،شدهبه عور تصنعی ناقص  و امتحان

ات، ردن اعالعات صفح، عددی کبازسازی دستنویس، کوچک دوم ۀشاهنام :هاهواژکلید

 .شمارشبیت

 
 

  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نایین /tavasoli@hotmail.com 
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 مقدمه
ازسازی و احیای نسخ خطی در جایگاه میراثی ارزشمند از تاریخ، فرهنگ و تمدن ب

آشنایان با بازسـازی و  . پژوهان بوده استاقوام، همواره مورد توجه استادان و نسخه
اند که بازسازی متون خطی، غیر از صرف زمان بسیار، تصحیح نسخ، به این امر واقف

دقیـق صـفحات و برگهـای اصـیل از      تشـخیص  برایمصحح،  زیادزحمت  مستلزم
کـه در برخـی مـوارد     اسـت غیراصیل و شناسایی درست جایگاه صفحات پراکنـده  

امروزه با پیشرفت فناوری . اندهفتگر یا در صفحات مصوّر دیگر جایشده مخدوش 
و استفاده از رایانه در انجام سریع و دقیق بسیاری از امور، به کارگیری این فنـاوری  

تر تر و دقیقسریع تواند منجر به بازسازیا و بازسازی متون خطی میدر عرصۀ احی
این گفتار بر پایۀ معرفی روشی جدیـد در بازسـازی نسـخ    . متون و نسخ کهن گردد

خطی ناقص و پراکنده استوار است و به عنوان نمونه در بازسازی دستنویسی مصـوّر  
 .ای دقیق آن انجامیده استموسوم به کوچک دوم، اعمال شده که به احی شاهنامۀاز 

سـی  فردو ۀشاهنامای پراکنده و ناقص از نسخه ،کوچک دوم ۀشاهنامدستنویس 

 ماریانـا دیگـر   هنسخه مشاب سهر موجود آن و همراه با بر اساس برگهای مصوّ ،است

مریکا، به اوایل قرن هشتم هجری ا، استاد هنر اسالمی دانشگاه مریلند شریو سیمسون

دسـتنویس  بازسازی این . (14: 9939سیمسون ) د منسوب شده استو کتابت در بغدا

 گرفتـه صورت  ،اختیار بوده که در غیرمصوّر ۀصفح 174مصوّر و  ۀصفح 59 ۀبر پای

کـه ایـن دسـتنویس در     دهـد نشـان مـی  از این روش بازسازی  حاصل نتیجۀ .است

 709 معادل غیر سفید، ۀصفح 601بیت در  49300شامل حدود ۀ خود ساختار اولی

جلـد اول آن  تعداد صـفحات  . بوده است جلد تنظیم شدهدو در  بوده و برگ 701یا 

 میـزان لحـا    از ایـن دسـتنویس را  . شود تخمین زده می 711و جلد دوم آن  180
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ـ  شـاهنامۀ تـوان همردیـف دسـتنویس    ابیات، میافزودگى  افتادگى و ملـى   ۀکتابخان

ـ  شاهنامۀدستنویس  هجرى و 694مورخ سال ،فلورانس در لنـدن  ۀ بریتانیـا  کتابخان

 .محسوب کردهجرى  635 مورخ سال

 ای دستنویسبازسازی رایانه 
بازسازی یک دستنویس پراکنده، در اصل به معنای دوباره سر هم کردن صـفحات و  

امـا در صـورتی کـه صـفحات     . تصاویر احتمالی در شکل و ساختار اولیۀ آن اسـت 
ای آن در قالـب شناسـایی   بازسازی رایانهموجود دستنویس، ناتمام و ناقص باشند، 

فواصل و تخمین محتویات صفحات مفقود مطرح شده کـه در نتیجـه فرآینـد نهـایی     
بازسازی، فهرستی از صفحات منظم دستنویس با حداکثر اعالعات محتوای صفحات 

 .آشکار می شود

 بازسازیهای گذشته
با استفاده از اعالعات  کوچک شاهنامۀتاکنون دو مورد از چهار مورد دستنویسهای 

یکـی از آنهـا    (.68: 9994سویتوچوفسـکی  )انـد  و روشهای قـدیمی بازسـازی شـده   
یر است که توسط خانم شریو سیمسـون بـه عنـوان بخشـی از     کوچک فری شاهنامۀ

مصـوّر اولیـه، بازسـازی شـده اسـت       شاهنامۀتحقیق ایشان در مورد دستنویسهای 
این بازسازی ایجاد فهرستی مـنظم، بـا ضـبط و    نتیجۀ  (.ضمیمۀ دوم: 9939سیمسون )

صفحه دستنویس قابل دسـترس و نیـز    999نمایانگر  ،عدد 179ای در حدود سابقه
هر سابقه در . گیردکه تمامی صفحات مفقود دستنویس را در برمی ،فاصله 48حدود 

 شود تبیینکه به آن مربوط می شاهنامههایی را از اصل مرجع صفحه یا فاصلۀ چرخه
های بیت باال و انتهای قسمت پشـت و روی صـفحه را ـــ در صـورت در     و شماره

سـابقه  . کنـد معین می( 9939فردوسی، )برتلس  شاهنامۀدست بودن صفحه ــ مطابق 
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. کنـد همچنین در صورت وجود فاصلۀ بین ابیات، تعداد ابیات مفقود را نیز معلوم می
یر موجود در صفحات قابل دسترس و عالوه بر موارد مذکور، هر سابقه عنوان تصاو

 .کندوجود تصاویر احتمالی دیگر در آن فواصل را نیز مشخص می
یـر، احتمـاالً   دهد که دستنویس شاهنامۀ فریدر مجموع، این بازسازی نشان می

تصـویر موجـود آن یـک     63تصویر بوده است که از این تعـداد،   908دارای حدود 
 .اندمالی دیگر، در صفحات مفقود قرار گرفتهکتیبۀ احت 49کتیبه داشته است و 

-919: 9994ماسـویا  )اسـت  « شاهنامۀ کوچک مـت »بازسازی دیگر مربوط به 

 79صفحه متن موجود از این دسـتنویس و نیـز    159این بازسازی بر اساس . (945
تصویر بوده و از دستنویس اصلی جدا شده، انجـام یافتـه    49صفحۀ دیگر که دارای 

ی این دستنویس، به دلیل وجود تعداد زیادی صـفحات آسـیب دیـده،    بازساز. است
به عنوان مثال، نقاشیها و تصاویر آن از محل اصلی بریده شده . پیچیدگی خاصی دارد

 .هایی از متن روی جاهای خالی و پشت نقاشیها چسبانده شده استاست و وصله

که این دستنویس حاکی از این است  شاهنامهبرآوردهای حاصل از بازسازی این 
صفحه موجود  160صفحه بوده که از آن صفحات در حال حاضر  519در کل دارای 

همچنـین  . انددار مورد استفاده قرارگرفتهاست که با وصله شدن به نوزده صفحۀ کتیبه
تصـویر بـوده اسـت کـه از      57شود که این دستنویس دارای حداقل تخمین زده می
ایـن مطلـب از   . اندو دوازده مورد دیگر مفقود شده مورد باقی است 49مجموع آنها 

 .ای رنگی بر روی صفحاتی خاص، قابل شناسایی استآثار ماده
در سدۀ هشتم هجری ــ که سعی و تـالش   شاهنامهاز دیگر دستنویسهای مصوّر 

: 9980گرابـر  )بـزرگ مغـولی    شـاهنامۀ فراوان جهت بازسازی آنها شده اسـت ـــ   

: 1000سیمسـون  )است  9749اینجوی  شاهنامۀو  (979ـ915: 9986؛ بلیر 979ـ915

بزرگ مغولی، شامل حـدود   شاهنامۀمطابق این بازسازیها ساختار اولیۀ  (.193-143
مـورد   53تصویر بوده است، که از آن تعداد، تنها  990صفحه با حدود  191تا  184
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 .است و بقیۀ آن مفقود شده مانده،باقی 
با تمرکز بر تصاویر و اعالعات متن توسط مورخان هنری انجام این بازسازیها که 

شناسایی فواصل و تعیین هر  ،صورت گرفته است، اغلب جهت مرتب کردن صفحات
ای است که امکان دارد با تصاویری غیر از تصاویر اصـلی  گونه فضای محاسبه نشده

حـذف  همچنین از اعالعات متن برای شناسایی ابیات اضـافه و  . تکمیل شده باشند
شده، به ویژه حذفیات یا اضافات عوالنی که امکان تأثیرگذاری بر فرآیند بازسازی 

الزم به توضیح است که روشهای به کار رفته در اغلب . را داشته، استفاده نشده است
موارد، وجود عناوین و عناصر غیر متنی و غیر ضروری را که با اسـتفاده از فضـای   

گیـرد و در نهایـت،   گذارد نادیده مـی د، تأثیر میدستنویس بر شمارش تصاویر مفقو
گردد که شمول روشهای بـه کـار رفتـه در بازسـازی دستنویسـهای      چنین تبیین می

کوچک دوم، الزاماً بـرای   شاهنامۀیادشدۀ باال، برخالف روش پیشنهادی دستنویس 
ین بازسازی سایر دستنویسهای پراکنده، عمومیت نداشته و بر مدلهای رسمی رابطۀ ب

عول متن و تعداد صفحات یا فضاهای خالی و نیز قرار گرفتن صفحات و تصاویر در 
تأثیر غیرقابـل اغمـاض بـودن ایـن     . جایگاه اصلی در متن دستنویس، متکی نیستند

اسـاس،  بـر ایـن   . (38-69: 1009مهـران  )مالحظات را فرهاد مهران نشان داده است 
گرابر )زرگ مغولی، مطابق محاسبۀ گرابر و بلر ب شاهنامۀتعداد تصاویر مفقود در نیمۀ دوم 

 .تصویر و یا بیشتر برآورد شده است 11تصویر در مقابل 95 (9986؛ بلر 9980

 ای نسخ خطیروش پیشنهادی بازسازی رایانه
ای در ای، در یک فرآیند نـه مرحلـه  گونه روش بازسازی رایانهعناصر اصلی در این

ه مورد اول از این نه مرحله بـرای اسـتخراج   س. محیط اِکسل سازماندهی شده است
اعالعاتی است که در صفحات قابل دسترس دستنویس قرار دارنـد و بـرای مرحلـۀ    

. گیرنـد باره انجام مـی اند و یکخاص یاین مراحل دارای ترتیب. اندبعد، عراحی شده
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شش مرحلۀ بعدی تکراری هستند و ممکن است پس از هر مرحله مجدداً، بر حسب 
فرآینـد تکـراری هنگـامی    . نگی نتایج مراحل بعدی، مورد استفاده قرار گیرنـد چگو

 .شود که نتایج مراحل مختلف با هم همخوانی داشته باشدمتوقف می

شود؛ به ایـن معنـی کـه وقتـی     خودکار انجام میفرآیند بازسازی به صورت نیمه
ا پایان مرحلـه  اعالعات دسترس مورد استفاده قرار گرفت، تحلیل به عور خودکار ت

بـه عنـوان مثـال، چنانچـه در رونـد      . یابـد و یا تا پیدا شدن عدم همخوانی ادامه می
صفحۀ رویی یـا صـفحۀ سـمت    »بازسازی، دو صفحۀ متوالی از دستنویس به عنوان 

مشخص شد و یک عدم همخوانی بـه وجـود آمـد، بـرای رفـع ایـن عـدم        « راست
. ب ادامه یافتن فرآیند بازسازی شـود موج همخوانی نیاز به تصرفات انسانی است تا

ای گیرد یا مثالً صـفحه بر این اساس، هنگامی که اعالعاتی تازه در دسترس قرار می
شود، سرانجام به ها وارد سیستم و فرآیندی که مجدداً آغاز میشود، دادهتازه پیدا می

ایـن روش  کیفیت . گرددتر بازسازی شده، یا اصالح شده، منتهی میدستنویسی دقیق
توان به وسیلۀ ارائه قسـمتی از اعالعـات، از دستنویسـی کامـل بـه      بازسازی را می

ای، ارزیابی کرد و نتیجۀ فرآیند آن دستنویس را با دستنویس سیستم بازسازی رایانه
تـوان در یـک نمونـۀ اتفـاقی، از صـفحات      به عنوان مثـال مـی  )اصلی مقایسه نمود 

و ( بندی شده باشد استفاده کـرد غیر مصوّر عبقهدستنویسی که بین صفحات مصوّر و 
در نهایت برای ارزیابی تأثیر حجم اعالعات بر کیفیت دسـتنویس بازسـازی شـده،    

 .توان مورد استفاده قرار دادبرداری را میدرجات مختلفی از نمونه
، توضیحی از صفحات دسـترس از  و استفاده از آن قبل از توصیف این نه مرحله

انـد  ک دوم ــ که در بازسازی این دستنویس مورد استفاده قرار گرفتهکوچ شاهنامۀ
 .شودــ ارائه می
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 صفحات دسترس از شاهنامۀ کوچک دوم
سازی مقالۀ حاضر کوچک دوم تا زمان آماده شاهنامۀاز دستنویس  موجودصفحات 
 ، شاملسبودصفحه  139مجموعاً 

 ردید صفحه متن از میکروفیلمی که پیشتر بیان گ 987ــ 
 شوند های عمومی و خصوصی گوناگون نگهداری میصفحه مصوّر که در مجموعه 59ــ 
 .صفحۀ اضافی مربوط به صفحات مصوّر 45ــ 

 ایمراحل فرآیند بازسازی رایانه

 عددی کردن صفحات در دسترس .0

ای است که مـنعکس کننـدۀ تعـداد    فرآیند عراحی شبکه (1099مهران )عددی کردن 
ای یک صفحۀ دستنویس است و تعویِ هـر بیـت روی صـفحه بـا     ستونها و ردیفه

ـ مرجـع   شـاهنامۀ شمارۀ بیت مربوط به خود را مطابق چاپ  کـه در ایـن مـورد     ــ
ـ ( 9786خالقی مطلق )تصحیح خالقی مطلق است  شاهنامۀ ابیاتی که . کندنمایان می ــ

اصر دیگـر  اند و عنگذاری شدهنشانه« +»شوند با عالمت در نسخۀ مرجع یافت نمی
هـای مقتضـی دیگـری    ها و تصـاویر، بـا نشـانه   صفحه از قبیل جاهای خالی، کتیبه

برگیرنده محاسبۀ خالصۀ آثار در مورد کاربرد ترسیم همچنین در. شوندجایگزین می
تصحیح خـالقی مطلـق،    شاهنامۀفضای روی صفحۀ متن است که شامل تعداد ابیات 

. ها یا تصاویر اشغال شده استکه توسط کتیبهتعداد ابیات دستنویس، و تعداد ابیاتی 
 :شودمیبرای تبیین بیشتر این مطلب مثالی از ترسیم در ادامه ارائه 
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 ، خالقی مطلقIR.M.1/Aشاهنامۀ کوچک دوم، مجموعۀ صدرالدین آقاخان . شودملکه عاشق شاپور می
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ملکه هنگـام  )دهد کوچک دوم را نشان می شاهنامۀپنجرۀ باال، یک صفحۀ مصوّر از 
و ( IR.M.1/Aخـان  ۀ صدرالدین آقامجموع. شودمحاصرۀ دژ تایر عاشق شاپور می

این ترسیم در اصـل از سـه قسـمت    . جرۀ پایین، نشانگر ترسیم مربوط به آن استپن
 : تشکیل شده است

مستطیل سمت راست باال که شامل عنوان داسـتان، نـام دسـتنویس، تـاریخ و      .یک
ماهیت دستنویس، نام محل نگهداری فعلی دستنویس و شمارۀ مسلسل مربوط به آن 

قی مطلق را در بـاال و نیـز ابیـات مصـوّر و     مرجع خال شاهنامۀهای است که شماره
یـک بـرگ    توضیح اینکـه در . کندخطوط شکستۀ روی صفحه را به ترتیب ثبت می

شـود  به آن بیتی یا ابیاتی گفته می« بیت مصوّر» شاهنامهمصوّر از یک نسخۀ خطی 
: 1006همـو  )که مضمون آن بیشترین ارتباط را با نقش یا صحنۀ تصویر داشته باشد 

معموالً بیت مصوّر را بالفاصله پـیش از  . (998-90: 9783-9786؛ مهران 959-969
 61نقش یا تصویر در جای متمایز دیگری در همان صحنه که در اینجا بیت شـمارۀ  

 .توان یافتاست، می

مستطیل اصلی که با شکل صفحۀ دستنویس هماهنـگ اسـت، در اصـل صـفحۀ      .دو
صفحۀ دستنویس، با همان شـمارۀ بیـت از    ای است که در آن هر بیت ازترسیم شده
در ترسیم فوق یک بیت که به رنگ . شودتصحیح خالقی مطلق جایگزین می شاهنامۀ

مرجـع   شـاهنامۀ گذاری شـده اسـت در   عالمت« +»تیره نشان داده شده و با نشانۀ 
همچنین مستطیل کتیبـه و تصـویر موجـود در صـفحۀ     . شودخالقی مطلق یافت نمی

و « -»هـای  خاکستری کمرنگ نشان داده شده و به ترتیب با نشـانه  ترسیم به رنگ
 .شوندمتمایز می« .»
سومین قسمت از نمونۀ ترسیم، قسمت خالصه شدۀ جدول است که در قسـمت   .س ه 

این جدول، شمارۀ ابیات دستنویس . وسط تصویر در ترسیم باال نشان داده شده است
، شـمارۀ  (51در اینجا نیـز  )خالقی  امۀشاهن، گسترۀ مربوط به ابیات 51روی صفحۀ 
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تصـحیح خـالقی مطلـق     شـاهنامۀ کوچک دوم با  شاهنامۀابیات مشترك دستنویس 
و بـاالخره فضـای   ( 9)، شمارۀ ابیات حذف شده (9)، شمارۀ ابیات اضافه شده (59)

، تصویر (1)متن را بر حسب شماره و معادل ابیات اشغال شده توسط مستطیل کتیبه 
گیری تصویر بـر حسـب شـمارۀ    اندازه(. 90)کند کل صفحه را ثبت می و تمام( 76)

معادل ابیات در مقابل شمارۀ اینچها و سانتیمترها، جنبۀ مفید ترسـیم بـرای اهـداف    
ای تصـویر،  در این مورد خاص بـه علـت ماهیـت مرحلـه    . شوندبازسازی تلقی می

 .رسدمیگیری بر حسب اینچ و سانتیمتر چندان عملی به نظر ناندازه

صـفحۀ   139کوچـک دوم، مجمـوع کـل     شـاهنامۀ به عور کلی جهت بازسازی 
 :اندگونه ترتیب یافتهدسترس آن، بدین

 صفحه متن 987ــ 
 صفحه مصوّر 59ــ 
 .های مصوّرهای مربوط با صفحهصفحه ضمیمه یا صفحه 45ــ 

 خـالقی  شـاهنامۀ بیـت   11833معـادل  )بیت دستنویس  11991تعداد کل ابیات ترسیمی 
 .بیت حذف شده نیز وجود دارند 693بیت اضافه شده و  891است که در این میان ( مطلق

 هاجداسازی صفحه

 شـاهنامه های ترسیمی است که مطابق جریـان مـتن   جداسازی، فرآیند تنظیم صفحه
گونه جداسازی بر عبق شـمارۀ مسلسـل بیـت    تر، اینبه عبارت دقیق. شودانجام می

شـمارۀ  . گیـرد بر روی صفحه قـرار مـی   شاهنامهبیت شناخته شدۀ آغازین یا اولین 
برای اولین بیـت   9مسلسل یک بیت در اصل شمارۀ جمعی یک بیت بوده که با عدد 

تصـحیح   شاهنامۀبرای آخرین بیت، عبق  49579شود و با عدد شروع می شاهنامه
ۀ بیت باالیی شمارۀ جمعی بیت به عور خودکار از شمار. یابدخالقی مطلق خاتمه می

 .شودخالقی مطلق گرفته می شاهنامۀدر شبکه و بخش مربوعه در 
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کوچـک دوم،   شـاهنامۀ صفحه موجود  139نتیجه و کاربرد این مرحله در مورد 
صفحه به انضمام شـش صـفحه    185منتهی به ارائۀ تعداد بیشتری از صفحات، یعنی 

ها، با واسطه( رش و چسبب)این استنتاج احتماالً در پی دستکاری . شودکوچک می
 .از هم گسیختن صفحات دستنویس اصلی و پراکندن آنها، ایجاد شده است

 هابندی صفحهدسته
هـای متـوالی موجـود در    بندی کردن همـۀ صـفحه  ها، فرآیند گروهبندی صفحهدسته

هـای  صـفحه . شـوند ها یا تابلوهایی مشخص میدستنویس است که به صورت گروه
شوند که با شمارۀ سریال پایین صفحه بـه  ی، در صورتی شناخته میدرپمتوالی و پی

اضافه یک، برابر و مساوی باشند، یا در آستانۀ شمارۀ سریال بیت باالی صفحه بعـد  
 .قرار گرفته باشند
بندی صفحات به عور خودکـار انجـام و نتیجـۀ آن بـه شـکل یـک       فرآیند دسته
هـای فهرسـت شـامل شـمارۀ     هـر خـط و مشخصـات ویژگی   . شودفهرست ارائه می

صفحات، شمارۀ تصاویر، شمارۀ ابیات و غیره است که در مجمـوع در یـک بلـوك    
 .شوندمتمرکز می

بندی کردن صـفحات،  کوچک دوم، فرآیند دسته شاهنامۀدر بازسازی دستنویس 
 169یـا  )صـفحه   18/7هر بلوك به عور متوسط . بلوك انجامیده است 86به ایجاد 

 شـاهنامۀ یـا بیـت از   )صـفحه   78/0بـا کمینـۀ   ( ح خالقی مطلقتصحی شاهنامۀبیت 
 .گیردرا دربر می( خالقی شاهنامۀبیت از  9983یا )و بیشینه چهارده صفحه ( خالقی

 شناسایی فواصل
به عور کلـی بـه همـان    . های مفقود دستنویس هستندفواصل در اصل نمایندۀ صفحه

تعداد فواصل ممکـن  . ز وجود داردتعداد که فاصلۀ خالی وجود داشته باشد، بلوك نی
چنانچه صفحات دسترس از دستنویس، شامل . است یکی کمتر از تعداد بلوکها باشد
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اولین و آخرین صفحۀ دستنویس باشند، تعداد فواصل ممکن است یکی کمتر از تعداد 
بلوکها شود و اگر صفحات در دسترس، صفحۀ اول و آخر دستنویس را دربر نگیرد، 

گیـرد کـه بـا    فواصل به صورت خطوعی، بین خطوط بلوکها قرار می در آن صورت،
در واقـع بلوکهـا نماینـدۀ    . دهدتشکیل لیستی جدید، تمامی دستنویس را پوشش می

تعـداد ابیـات   . هـای مفقـودی هسـتند   های دسترس و فواصل نمایندۀ صـفحه صفحه
بیـت  تصحیح خالقی مطلق در فاصله، توسط تفـاوت بـین شـمارۀ سـریال      شاهنامۀ

 .انتهایی بلوك قبلی و شمارۀ سریال بیت اول در بلوك بعدی منهای یک است
موارد دیگر اعالعات شامل تعداد ابیات دستنویس در فاصله، تعداد ابیات اشغالی 

هـای مربـوط بـه    ها و غیره به وسیلۀ برآورد درونی و با استفاده از دادهتوسط کتیبه
 .گردندستونهای قبلی و بعدی تعیین می

فاصـله   86کوچک دوم، منتهی به ایجاد  شاهنامۀاجرای این فرآیند در بازسازی 
ترین فاصله معادل سی همچنین کوچک. شد، که این تعداد برابر با تعداد بلوکها است

بیت آن شـمارش شـد و    5006تصحیح خالقی مطلق و حداکثر معادل  شاهنامۀبیت 
 .ح را در برگرفتبیت از این تصحی 797اندازۀ متوسط فاصله نیز 

 های مفقودشمارش صفحه
تخمـین اولیـۀ   . شوندهای مفقود در یک فاصله به تناوب و تکرار محاسبه میصفحه

ها به بازنگری بر اساس نتایج مراحل بعـدی فرآینـد بازسـازی، منـوط     تعداد صفحه
های مفقودی در یک فاصله بـا متناسـب کـردن فرآینـد     در آغاز تعداد صفحه. است

تصـحیح   شـاهنامۀ خطی و ساده، بین صفحات در یک بلوك و تعداد ابیات بازگشت 
شود، سـپس تعـداد تخمینـی صـفحات در یـک      خالقی در آن بلوك تخمین زده می
مذکور در آن فاصله و همچنین بـا داخـل    شاهنامۀفاصله، با وارد کردن تعداد ابیات 

ترین ارزش نزدیکشود تا کردن فرآیند بازگشت خطی و گرد کردن نتیجه، باع  می
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 .عدد صحیح به دست آید
هـای یـک دسـتنویس و    کند که رابطۀ خطی بین تعداد صفحهاین روند فرض می

ها وجود دارد و در نهایت اعتبار این رابطـه بـا اسـتفاده از    تعداد ابیات در آن صفحه
 .شوداعالعات روی بلوکها تأیید می

دوم، منجـر بـه ارائـه تعـداد     کوچک  شاهنامۀاین محاسبه در بازسازی و احیای 
صفحه در قسـمت   931صفحه مفقود از این دستنویس شد، که از آن تعداد  798تخمینی 

 .قرار دارند( جلد دوم)صفحه در قسمت دوم آن  946و ( جلد اول)اول دستنویس 

 شمارش تصاویر مفقود
ر شامل هر تکرا. آیددر فاصله نیز به تکرار به دست می شمارش تعداد تصاویر مفقود

در قسمت اول، فضای شمارش نشده در فاصله به عنوان تفاوت بین : دو قسمت است
تعداد صفحات در فاصله ضربدر تعداد ردیفهای یک صفحه )فضای موجود در فاصله 

و مجموع تعـداد تخمینـی ابیـات    ( ضرب در تعداد ستونهای یک صفحه تقسیم بر دو
ها که در مرحلۀ چهارم غال شدۀ کتیبهدستنویس در فاصلۀ ابیات و همچنین معادل اش

 .شودبه دست آمد، حاصل می
گیرد اندازۀ تخمینی فضای به حساب نیامده در قسمت دوم مورد استفاده قرار می

این کـار بـا متناسـب    . تا بدین ترتیب تخمین تعداد تصاویر در فاصله استخراج شود
مهران )شود لوکها انجام میهای مربوعه از ببر داده« بازگشت پویسون»کردن فرآیند 

تکنیکی آماری است که برای نزدیک شدن بـه  « بازگشت پویسون». (69-38: 1009
توان به عنوان یک وقوع یک تصویر در متن را می. رودوقوع حوادث نادر به کار می

 .واقعۀ نادر به حساب آورد و بدین ترتیب به وسیلۀ این مدل با آن برخورد کرد
 49کوچک دوم منتهـی بـه آشـکار شـدن      شاهنامۀروش برای  به کارگیری این 

 15مورد آن متعلـق بـه قسـمت اول و     14تصویر مفقودی از این دستنویس شد، که 
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این گفتار بدان معنا است کـه  . مورد دیگر متعلق به قسمت دوم این دستنویس هستند
. سـت این دستنویس در شکل و ساختار اولیۀ خود در حدود یکصد تصویر داشـته ا 
 ۀشـاهنام این برآورد از تصاویر به تعداد همان تصاویری است کـه در دستنویسـهای   

 .ستونی رایج در آن دوران قرار داشته استمصوّر شش

 هاتعیین پشت و روی صفحه
های مفقود بر اسـاس اسـتخراج اعالعـات موجـود آنهـا      تعیین پشت و روی صفحه

شـود، اولـین صـفحۀ مجـاور      اگر بلوکی به یک صفحۀ پشت ختم. گیردصورت می
باشد و عکس آن، اگر بلوکی به یک صفحۀ ( روی صفحه)بایستی یک صفحۀ رویی 

ختم شود، اولین صفحۀ فاصله باید صـفحۀ سـمت چـ     ( روی صفحه)سمت راست 
تعیین پشت و روی صفحات دیگر فاصله نیز به همین ترتیب به . باشد( صفحۀ پشت)

صفحۀ سمت چ  و صفحۀ سمت چ  بعد  صفحۀ سمت راست بعد از. آیددست می
ولی این فرآیند ممکن است منجـر بـه ناهمخوانیهـایی بـین     . از صفحۀ سمت راست

به عنوان مثال وجود دو صفحه متوالی که هر دو آنها صـفحۀ سـمت   . ها گرددصفحه
این ناهمخوانی در صورتی ممکن است اتفاق . تعیین شده باشند( روی صفحه)راست 

به عنوان مثال  ؛صفحات در یک فاصله درست نباشد ۀتخمینی برآورد اولیبیفتد که تعداد 
 .زوج محاسبه شود ۀهنگامی که یک شمارۀ فرد صفحه به اشتباه به عنوان یک شمار

هـا  ن پشـت و روی صـفحه  یالزم به توضیح است که چنانچه در جریان روند تعی
تجدید شود و فرآینـد   ها پیدا شد، باید تعداد تخمینی صفحاتناهمخوانی بین صفحه

 .عور که قبال گفته شد، مجدداً تکرار شودها، همانتعیین پشت و روی صفحه
کوچـک دوم چنـین    شـاهنامۀ ای در مـورد  در اجرای رونـد بازسـازی رایانـه    

به عنوان مثال، قسمت باالی صفحۀ مصوّر در موزۀ . موقعیتهایی نیز اتفاق افتاده است
نوشـتۀ  دهد، اردشیر سنگکه نشان می( 1579مسلسل به شمارۀ )رضا عباسی تهران 
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شود تعیین می( روی صفحه)خواند، صفحۀ سمت راست روی تیر را در مورد کرم می
تصحیح خالقی مطلق را قبل از صفحۀ  شاهنامهبیت  96و بنابراین صفحۀ بعد، فاصلۀ 

پُـر   V99437493سیناتی بـا شـمارۀ مسلسـل    سمت چ  مصوّر در موزۀ هنر سین
در . ریـزد دهد که اردشیر سرب مذاب در داخل گلـوی کـرم مـی   کند و نشان می یم

صفحۀ مصـوّر مجـاور اولیـه در مؤسسـۀ هنـری مینیـاپولیس بـه شـمارۀ مسلسـل          
بر همین اساس حل و . کنددهد که دختر هفتواد کرم را پیدا مینشان می 59073990

 .ن موارد استفصل این ناهمخوانی آشکار، مستلزم تحلیل دقیق سوابق ای

 هاگذاری صفحهشماره
گـذاری  هـا، شـماره  پس از حل و فصل تمـام ناهمخوانیهـای پشـت و روی صـفحه    

به اولـین صـفحۀ    9شود و از باال با شمارۀ صفحۀ عور خودکار انجام میها به صفحه
شود و سپس شمارۀ صفحۀ سـمت راسـت   سمت راست که قبالً تعیین شده شروع می

تیب این فرآیند برای هر یک صفحۀ راست در میان، تا آخـرین  بعدی، و به همین تر
الزم به ذکر است که در . یابدصفحۀ سمت راست دستنویس بازسازی شده، ادامه می

های سـفید،  ای دیگر نظیر صفحهها، هیچ صفحۀ غیرشاهنامهگذاری صفحهاین شماره
را کـه امکـان    های مقدمه، فهرست شاهان و غیـره ، صفحه(گلدار)های شمسه صفحه

به حسـاب   ،وجود آنها در شکل اولیه و ساختار اصلی دستنویس وجود داشته باشد
 .کندهای اصلی متن را حساب میآورد و تنها صفحهنمی

ها در بازسازی دستنویسها در جایی که شمارۀ صفحه گذاری صفحهفرآیند شماره
شود کـه  تی شروع مییا صفحات خاصی شناخته شده است، نه از باال بلکه از صفحا

گذاری صـفحه،  در هنگام انجام موارد شماره. شمارۀ صفحۀ شناخته شده داشته باشد
در میان صفحات باشد، این فرآیند وجود  شاهنامهچنانچه صفحۀ دستنویسی غیر از 

 .کندآن را نیز حساب می
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کوچک دوم باید گفت که هیچ شمارۀ صـفحۀ   شاهنامۀدر مورد فرآیند بازسازی  
اگر چـه در ضـمیمۀ صـفحه     ،توان از صفحات در دسترس ردیابی کردقعی را نمیوا

صفحه بوده، توسط شریو سیمسون مالحظه شده است  ۀآثاری از آنچه احتماالً شمار
برای اولـین صـفحۀ    9گذاری صفحه با تعیین بنابراین شماره. (همان: 9939سیمسون )

بـرای آخـرین    701و شـمارۀ   ــ که صفحۀ دسترس بود ــ آغاز شـد  شاهنامهمتن 
 . دستنویس به همراه یک صفحۀ مفقود تعیین شد شاهنامهصفحۀ 

های موجود شمارۀ صفحه به صفحه 948به عور کلی اجرای این فرآیند به تعیین 
 .های مفقود دستنویس انجامیدشمارۀ صفحه به صفحه 954و همچنین تعیین 

 زنی تصاویرکدگذاری یا برچسب
ای تصویر مفقود در یک فاصله بر حسب دورۀ سلطنت پادشاهی کد یا برچسب یک

برچسبهایی نظیر داستان، روایـت یـا گفتـار و    . شودکه به آن مربوط است، تعیین می
زنی تصـویر  با این توضیح که هر چقدر میزان این فاصله کمتر باشد برچسب. مجلس
تواند به بیشتری دارد می ای که عمقبه عنوان مثال، فاصله. شودتر انجام مینیز دقیق

 . مراتب پادشاهی مربوط شودوجود سلسله
زنـی از  الزم به توضیح است که کدگذاری مجالس در بین سایر مـوارد برچسـب  

شود که در صورت لزوم این کار را ترین موارد این قسمت محسوب میجملۀ مشکل
به )کمبریج  شاهنامۀۀ ای پروژهای اعالعاتی از پایگاههای دادهتوان به کمک دادهمی

ــانی ــام داد (/http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/page نش ــد . انج فرآین
کوچـک دوم کـه    شاهنامۀمورد تصویر متعلق به  49مورد از  19زنی برای برچسب

نمایـد، چراکـه تصـاویر فرضـی در     تر مـی ت سادهاند، به نسبمفقود تخمین زده شده
تصـحیح   شـاهنامه اند که کمتـر از دویسـت بیـت    فواصلی تقریباً کوچک قرار گرفته

تصویر مفقود دیگـر دشـوارتر    18اما این کار برای . دهدخالقی مطلق را پوشش می

http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/page/
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ای بـیش از دویسـت بیـت    بوده و البته چنانچه در فواصلی به نسبت بزرگ با اندازه
 . خالقی قرار گیرد، به بهترین نحو در سطح داستان انجام خواهد پذیرفت شاهنامۀ

کوچـک دوم در فـرم دوم    شـاهنامه خالصه نتیجۀ فرآیند بازسـازی دسـتنویس   
صفحات دستنویس به تنهایی یا در  9فهرستهای فرم ضمیمۀ . ضمیمه ارائه شده است

رۀ ابیـات، انـدازۀ هـر کتیبـه و     بندیهایی، حاوی اعالعاتی از جمله برآورد شمادسته
نیـز شـامل    1ماهیت تصاویر یا نقشها هستند و تصاویر فهرستهای ضـمیمۀ شـمارۀ   

کوچک دوم، همـراه بـا اعالعـاتی در     شاهنامۀنسخۀ موجود باقیمانده از دستنویس 
 .مورد تصاویر آن و تصرفات و دستکاریهای انجام شده است

 شاهنامۀ کوچک دوم ۀشد تحلیل و بررسی محتوای دستنویس بازسازی
در این بخش دستنویس بازسازی شده در چند متن و تصاویر آن به همراه تصـرفات  

 .گیردو تغییرات انجام شده بر روی برخی صفحات ،مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 متن

ید که دستنویس آمیبراز فرآیند بازسازی چنین  برگرفتهاز بررسی و تحلیل دادهای 
یـک جلـد شـامل قسـمت اول     : شده استدوم در دو جلد تدوین کوچک  شاهنامۀ
دار یـا برابـر   صفحۀ غیرفاصله 139در حدود )تا پایان پادشاهی کیکاووس  شاهنامه

از پادشاهی لهراسب تا  شاهنامهو جلد دوم شامل قسمت دوم ( صفحۀ دورو 940با 
( فحۀ دوروصـ  961دار یا برابـر بـا   صفحۀ غیرفاصله 714در حدود ) شاهنامهپایان 
گزارش کرده اسـت،  ( 9939سیمسون )این موارد را قبالً ماریانا شریو سیمسون . است

اما دلیل اصلی فرضیۀ دوجلدی بودن ساختار اولیۀ این دستنویس بر اساس تغییرات 
صفحات متن دسـترس  . صورت گرفته در چگونگی چیدمان صفحات آن نهفته است

که تمـامی  در هر صفحه است؛ در حالی ردیف 19قسمت اول این دستنویس، دارای 
ایـن  . م، دارای سـی ردیـف در هـر صـفحه هسـت     صفحات متن دسترس قسمت دو
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 شاهنامۀکه بازسازی در آن دوران سابقه دارد؛ چنان شاهنامهساختار دوجلدی بودن 
 .(36: 9986بلر ) کندبزرگ مغولی نیز حکایت از وجود ساختار دو جلدی آن می

 46818کوچـک دوم در حـدود    شاهنامۀعداد کلی ابیات در تخمین و برآورد ت 
بیـت در جلـد دوم    13163بیت در جلـد اول و   11569بیت است که از این تعداد 

های دستنویس آید، با دادهنتایج این مقایسه در جدولی که در ادامه می. اندنوشته شده
برابر و یکسان به  لندن شاهنامۀهای دستنویس و نیز داده( ق694)شاهنامۀ فلورانس 

 شـاهنامۀ تواند نشانگر این مطلب باشـد کـه دسـتنویس    این نتیجه می. رسندنظر می
پیـروی   شـاهنامه تـرین دستنویسـهای موجـود    کوچک دوم در تعداد ابیات، از قدیم

 .کندمینزدیکی 

 
 شـاهنامۀ های کمّی مربوط به مـتن دسـتنویس   تحلیل و بررسی بیشتر در سایر جنبه
کوچک دوم از دو دستنویس فلورانس و  شاهنامۀ کوچک دوم نیز این پیروی نزدیک

 . استلندن در تعداد ابیات 
این مبح  نرخ افتادگی و افزودگی ابیات در دورۀ پادشاهی کیکـاووس   ۀدر ادام

 شـاهنامۀ کوچک دوم و نیز شش دستنویس مورد اسـتناد در   شاهنامۀدر دستنویس 

 کوچک دوم شاهنامۀبر آورد کلی تعداد ابیات 

 مهشاهناقدیمی موجود از  ۀدر مقایسه با دو نسخ

 دستنویس شاهنامهقسمت اول  شاهنامهقسمت دوم  مجموع

 دوم کوچکشاهنامۀ  11569 13163 49818

 (ق694)دستنویس فلورانس  11593 - -

 (ق635)دستنویس لندن  - - 49545
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در این . (45-9: 9993مطلـق  خالقی )گیرد خالقی مطلق مورد استنتاج آماری قرار می
شود و نرخهای برابر و مشـابه یکـدیگر بـرای    بررسی یک خط به جدول اضافه می

نتـایج نشـانگر ایـن    . دگـرد ارائه مـی  انجام شده ۀمحاسب، بنابر کوچک دوم شاهنامۀ
در بررسی میـزان نـرخ افزودگـی و     کوچک دوم شاهنامۀمطلب است که دستنویس 
تـرین میـزان افتـادگی و    شش دسـتنویس دیگـر، پـایین    افتادگی ابیات در قیاس با

 .افزودگی ابیات را، بعد از دستنویس فلورانس، دارد
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 :نرخ افزودگی و افتادگی ابیات در داستان کیکاووس

 شاهنامهکوچک دوم در برابر شش دستنویس دیگر  شاهنامۀ

مجموع 
 (درصد)

 نرخ افتادگی
 (درصد)ابیات 

 نرخ افزودگی
 (درصد)ابیات 

 دستنویس

 کوچک دومشاهنامۀ  5/1 8/9 7/4

 (ق694)دستنویس فلورانس  5/1 3/9 1/4

 (ق635)دستنویس لندن  8/1 8/1 6/5

 (ق379) 9439عوپقاپی خزینه  5/5 0/7 5/8

 (ق349) 6006اس .قاهره ام 6/1 4/3 0/90

 (ق899) Add.18188لندن  1/1 3/1 9/4

 (ق907) 9590عوپقاپی خزینه  6/1 9/1 5/5

شود که مجموع دو نرخ افزودگی و افتادگی ابیـات،  مطابق نتایج جدول، استنباط می
مطابق شاخص ناخالصی دستنویس یا شاخص غیرتشابهی نسخۀ اساس در تصـحیح  

 شـاهنامۀ ای اسـت کـه   به گونه( دستنویس کتابخانۀ فلورانس)خالقی مطلق  شاهنامۀ
کـم در دورۀ پادشـاهی   ری دسـت کوچک دوم از این لحا  از رتبه و جایگـاه بـاالت  

کیکاووس برخوردار است و از این لحا  تنهـا بعـد از دسـتنویس فلـورانس قـرار      
از این رو شایسته است که این نتیجه مورد توجه قرار گیرد، چـرا کـه دورۀ   . گیرد می

بیت را کـه حـدود    99698است و در حدود  شاهنامهترین دورۀ کیکاووس عوالنی
البتـه پیشـتر نیـز ذکـر گردیـد کـه       . گیرددربرمیاست  شاهنامهچهارم تمام متن یک

بیت بـرآورد شـدۀ    306کوچک دوم، شامل تمام  شاهنامۀصفحات نسخۀ موجود از 
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 .دورۀ مفقود یازده رخ، در دستنویس فلورانس است
کوچـک   شـاهنامۀ همچنین الزم به ذکر است که صفحات موجود از دسـتنویس  

را ـــ کـه در    شـاهنامه از قسـمت دوم مـتن   ( صددر 54حدود )دوم، بیش از نیمی 
بنابراین با توجه به کامل نبـودن  . دهددستنویس فلورانس مفقود است ــ پوشش می

تواند تا حدودی مکمل جلد کوچک دوم می شاهنامۀدستنویس فلورانس، دستنویس 
 .دوم دستنویس فلورانس محسوب شود

 تصاویر
چک دوم نشانگر آن است که این دستنویس کو شاهنامۀای دستنویس بازسازی رایانه

شمار برخوردار بوده اسـت؛ از  در شکل و ساختار اولیۀ خود از تصاویری غنی و پر
تصـویر دیگـر در    49تصـویر، موجـود اسـت و     59مجموع کل تصاویر آن، تعـداد  

همچنین توزیـع و پراکنـدگی تصـاویر در    . انددستنویسهای مصوّر دیگر پراکنده شده
صفحات دستنویس به شکل یک دست و یکنواخت نیست، چراکه در جلـد  الی البه

به عنـوان مثـال،   . اول این دستنویس تصاویر بیشتری نسبت به جلد دوم وجود دارد
صـفحه   ششمیانگین نرخ تعداد تصاویر در جلد اول در حدود یک تصویر برای هر 

زیر تصاویر  در جدول. صفحه در جلد دوم است هفتدر مقابل یک تصویر برای هر 
 :اندمورد مقایسه و استنتاج قرار گرفته شاهنامهدستنویسهای 
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 های سدۀ هشتم هجری شاهنامهتعداد تصاویر در دستنویسهای ( 9700-9750)

 مجموع
قسمت دوم 
 شاهنامه

قسمت اول 
 شاهنامه

ردیفهای هر 
 صفحه

 دستنویس

 شاهنامۀ کوچک دوم 6 49 59 900

     

995 39 44 6 
: 9939سیمسون ) اول کوچکاهنامۀ ش

 (7ضمیمه 

908 59 49 6 
: 9939سیمسون )یرکوچک فریشاهنامۀ 

 (1ضمیمه 

 (945: 9994ماسویا )کوچک مت شاهنامۀ  4 13 16 57

97 51 49 6 
آینال ) خزینه ییعوپقا 9439شاهنامۀ 

9931) 

50 96 74 4 
آدامو )ق سن پیترزبورگ 377شاهنامۀ 

9985) 

905 44 69 6 
: 1000سیمسون ) الدینقوام ق349شاهنامۀ 

 (145-9/176ضمیمۀ 

98 71 66 4 

ق اینجو دستنویسها و 351/ م9751 شاهنامۀ
: 9998سوت ایبای )یاتورهای اصلی مین

54-53) 

993+ 31+ 45 6 
 9980گرابر و بلر )بزرگ مغولی شاهنامۀ 

 (989-1/984ضمیمه 

43 14 17 4 
م دستنویس میکروفیل)کاما بمبئی  شاهنامۀ

 (9995کیندلی 
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های ارائه شده در جدول بر اساس محتوای آنها برای دستنویسهای اصلی یعنـی  داده
 شـاهنامۀ یـر و  کوچـک فـری   شاهنامۀکوچک مت،  شاهنامۀکوچک دوم،  شاهنامۀ

همچنین ارقام و اعداد جدول نیز اشاره به برآورد کلـی  . اندبزرگ مغولی، قرار گرفته
دستنویسهای مذکور داشته که شامل باقیماندۀ تصـاویر موجـود و    شمارۀ تصاویر در

 .تصاویر مفقود احتمالی است
شود، حدود هفـت تـا ده دسـتنویس ـــ کـه      همانگونه که در جدول مشاهده می

کوچک دوم نیز جزو آنهاست ــ بیش از نود تصـویر دارنـد کـه     شاهنامۀدستنویس 
از صـفحاتی بـا چیـدمان    ( اینجـو  م9751 شـاهنامۀ )همراه با یک نسخۀ اسـتثنایی  

ستونی برخوردارند و در یک قیاس کلی، دستنویسهایی بـا صـفحات چیـدمان     شش
سـتونی قـرار   چهارستونی در تعداد کمتری نسبت به دستنویسهایی با چیدمان شـش 

 (.در حدود پنجاه تصویر)گیرند  می
نویس این مطلب همچنین یادآور این نکته است که به عور کلـی در مـورد دسـت   

تقریباً ( باالی داستان لهراسب)کوچک دوم، تعداد تصاویر در قسمت اول آن  شاهنامۀ
 .برابر است( 443در مقابل  479)با تعداد تصاویر در قسمت دوم این دستنویس 

 های دستکاری شدۀ دستنویس گذاری صفحهشماره
شـکار  کوچک دوم ایـن نکتـه آ   شاهنامۀبا امعان نظر و دقت در صفحات دستنویس 

تایی این دستنویس تصرفات و دستکاریهایی شود که در تعدادی از صفحات ششمی
هـای متفـاوت   توان به دو تصویر در مجموعهصورت گرفته است، که از آن جمله می

 :اشاره کرد
، 90انجمن هنر متـروپلیس  )کشد هنگامی که رخش شیر را می: ــ خوان اول رستم

73 ،59.) 
سـابقاً در  )شـوید  گامی که رستم رخـش را در چشـمه مـی   هن: ــ خوان دوم رستم
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 (.مجموعۀ بنکین
این ناهماهنگی در ناهمخوانی تصاویر از شمارۀ اصلی وابسته به آنهـا و پـیش از   

ناهماهنگی در تصاویر، به احتمـال از  . شودپایان یافتن صفحات نامربوط آشکار می
صفحۀ دستنویس بودند که روست که این تصاویر در اصل، دو تصویر مجزای یک آن

 .انددر اثر بریده شدن از صفحۀ اصلی جدا شده و جداگانه فروخته شده
ای دستنویسها ایـن ناهمـاهنگی تصـاویر    در ادامۀ اجرای فرآیند بازسازی رایانه

 .دهدقابل مشاهده است و امکان بازسازی دوگانۀ آن را نشان می
 :دو تصویری ارائه شده است ای از یک مورد بازسازی صفحۀدر اینجا نمونه

 
 

 

 کوچک دوم شاهنامۀتصویری از دستنویس  1بازسازی یک برگ 



 11/کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم 

 

 

کوچک دوم،  شاهنامهناسازگاری و ناهماهنگی آشکار دیگر در بازسازی دستنویس 
گونه که قسمت باالی این صفحه از متن میکروفیلم است؛ بدین 979مربوط به صفحۀ 

کـه  بیت آخر داستان یازده رخ در داستان کیکاووس است، در حالی 49در بردارندۀ 
 شـامل بیت آغـاز داسـتان جنـگ بـزرگ کیکـاووس را       74این صفحه قسمت دوم 

علـت  . کنـد بیت ایجاد می 31د و به این صورت یک اختالف وسیع در حدود شو می
توان چنین دانست که این ابیات احتماالً توسط کاتـب و  وقوع این اختالف را نیز می

ال بـر وجـود   در هنگام نگارش دستنویس اضافه شده باشند، چرا که هیچ مـدرکی د 
بیت مفقـودی ـــ کـه دقیقـاً      31برش یا پارگی بر روی صفحات وجود ندارد و 

برابر با ابیاتی در ستایش سلطان محمود غزنوی در آغاز داستان جنـگ بـزرگ   
خالقی مطلق است ــ در قسمتی متفاوت در دستنویسـهای   شاهنامۀکیکاوس در 

دن، دستنویس کتابخانـۀ ملـی   اصلی دیگر نظیر دستنویس کتابخانۀ بریتانیا در لن
فلورانس، دستنویس کتابخانۀ عوپقاپوسرای در استانبول و سـایر دستنویسـهای   

 .اند معتبر، اضافه یا حذف شده
دستکاری صفحات مصـوّر   شاهنامهنمونۀ دیگر تصرف در صفحات دستنویسهای 

ی است که در آن تقلیـد ( 1479به شمارۀ ثبت )در موزۀ رضا عباسی تهران  شاهنامه
قسمت باالیی شـامل  . صورت گرفته است شاهنامهاز برگهایی از دو قسمت متفاوت 

 ۀاردشـیر نوشـت  )اسـت   شـاهنامه تصویری از داستان اردشیر متعلق به دورۀ تاریخی 
که در پایین همین قسمت ابیاتی از در حالی ،(خواندروی تیر را دربارۀ کرم هفتواد می

همچنین در زیر تصاویر . آمده است شاهنامهدی داستان منوچهر متعلق به دوره پیشدا
این صفحه دو ردیف خط ناشی از برش و جدا شدگی وجود دارد که به وضـوح  

در این صفحات یک آشفتگی تصویری وجود دارد و قسمت باالی . شوددیده می
صفحه متناقِ بودن با دو نسخۀ دستکاری شده مجـاور را کـه هـر دو مصـوّر     

 :دکناند، آشکار می شده
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  (کنددختر هفتواد کرم را پیدا می) r 59،73،9ــ نسخه انجمن هنر مینیاپولیس، 

اردشیر سرب مـذاب در شـکم کـرم    )  496، 1947سیناتی، ــ نسخه موزۀ هنر سین
 (.ریزد می

. تنها تصویر سمت راست صفحه دستکاری شدۀ مینیاپولیس قابل دسترس اسـت 
 :یابدکه با این ابیات پایان می

ــ   گری شــد بــر او انجمــنیکـی لش

 

ــه نامــــداران شمشــــیرزن     همــ

 

 (568: ، اشکانیان9786فردوسی ) 

اولین بیت صفحه سـمت  . سیناتی در دسترس هستندهر دو عرف برگهای نسخه سین
 :راست چنین است

 

 یکی شارستان دیـد جـایی بـزرگ   

 

 
 

ــرگ  ــو گ ــپان چ ــه اس ــد بابوی  ببردن

 

 

 (655: ، اشکانیان9786فردوسی ) 

 عرف راست صفحۀ دستنویس مینیاپولیس تا باالی عرف راست صفحۀ سیناز پایان 
ای تنها کافی اسـت قسـمت   بیت مفقود وجود دارد که در بازسازی رایانه 83سیناتی 

پشت صفحۀ مینیاپولیس پر شود تا امکان شمارش یک کتیبه و تعداد ابیـات اضـافه   
تصویر مـوزۀ رضـا عباسـی    این برگها فضایی برای . شده یا کاسته شده را ارائه دهد

برگـردان عـرفین   حال با توجه بـه فقـدان لبـه   . ندارند و با متن اصلی نیز سازگارند
صفحات موزۀ رضا عباسی و مینیاپولیس، برای رفع این آشفتگی سه امکـان وجـود   

 :داشته است
در حقیقـت متنهـای اصـیل    بایـد  تصاویر موزۀ رضا عباسی و متنهای اعراف آن  .9

مینیاپولیس باشند، چرا کـه شـکل یـک بـرگ بـا      ( ت صفحهپش)صفحه عرف چ  
کـه در   رسـاند مـی این فرضیات . نمایدتصاویر روی هر دو عرف صفحه مطابقت می

ایـن مطلـب قابـل    . بیت اضافه شده برای تصویر و متن وجود داشته اسـت  53آنجا 
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آن رسد، اما فرضیۀ بعید و قابل انکـاری ارائـه داده اسـت کـه در     پذیرش به نظر می
 14ترین ترتیب و توالی ابیات اضافه شده در صفحات در دسترس دستنویس عوالنی

 .مورد است

تصاویر موزۀ رضا عباسی و متنی با آن سازگار که یک بخش از برگ دستنویس  .1
رسـاند  این فرض می. سیناتی باشدمینیاپولیس و برگهای سین شاهنامۀبین صفحات 
سخه دستنویس برای پر کردن قسمت باقیمانده بیت اضافه شده در ن 910که در آنجا 

این نیز فرضی . های برگردان آن وجود داردصفحۀ دستنویس موزۀ رضا عباسی و لبه
ترین تـوالی و ترتیـب ابیـات اضـافه شـده در      بعید و قابل رد است، چرا که عوالنی

 .مورد است چهل و یک ،صفحات در دسترس دستنویس

کوچک دوم  شاهنامۀهمراه آن در واقع متعلق به تصاویر موزۀ رضا عباسی و متن  .7
از یک دستنویس متفاوت باشند که به عنوان یـک بـرگ از یـک    نباشند، اما قسمتی 

آید بـا ایـن   این فرض به نظر قابل پذیرش می. دستنویس قدیمی فروخته شده است
استدالل که خط نگارش متن، در قسمت باالیی صفحۀ موزۀ رضـا عباسـی، انـدکی    

 .سیناتی است با قسمت پایین صفحات مینیاپولیس و سین متفاوت
شود که قسمت باالی صفحۀ دسـتنویس  می دادهدر تبیین موارد فوق این احتمال 

و  ،کوچک دوم بوده شاهنامۀموزۀ رضا عباسی در واقع متعلق به دستنویس  شاهنامه
فحه و متن ای که نصف صگونه، بهاستاکنون این قسمتها با هم ترکیب و ناقص شده 

همراه آن در قسمت راست صفحه موزۀ رضا عباسی باشد و تصاویر کتابخانۀ چستر 
چیدمان . بیتی و متن همراه آن در قسمت چ  صفحه این دستنویس قرار گرفته باشد

 .برگ و قسمت مفقود دستنویس دقیقاً با اختالف نشان داده شدۀ زیر متناسب است
با این توضیح که ابیاتی کـه نمایـان   . شودمی در نمودار زیر این مطلب نشان داده

ای در قسمتهای پشت و روی صفحه هستند که اند، بخشهای بازسازی شده رایانهشده
 .اندهای آن ابیات در انتهای راست نمودار زیر مشخص شدهبه وسیلۀ شماره
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شود، این مطلب دقیقاً با آنچه گفته شد، متناسـب بـه نظـر    گونه که مشاهده میهمان
تنها مورد عدم تناسب نیز در این نمودار که با رنگ آبی در پـایین صـفحۀ   . رسدمی

توانـد نتـایج شـبکۀ    سمت راست مشخص شده است، فضای یک بیت است که مـی 
ای نیز سایر مدارك این بازسازی رایانه. ذف شده باشدبرخی ابیات افزوده شده یا ح

 ریزدتواد سرب میاردشیر در شکم کرم هف خوانداردشیر نوشتۀ روی تیر را دربارۀ کرم هفتواد می
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هـا و پاهـا در هـر دو صـفحۀ     کنند که چگونگی عرح و نقش لباسها، چهرهتأیید می
و سایر شخصـیتهای اصـلی   « ربه»و « ه»دستنویس و همچنین سبک نگارش حرف 

 :رنددر متن همراه، همانگونه که در پایین نشان داده شده است، کامالً شبیه یکدیگ
کتابخانــۀ چســتر  
 بیتی دوبلین ایرلند

ms 104.52 
 

اردشیر شکم کـرم  
هفتــواد را پــر از  

 .کندسرب می

 
 

کوچــک شــاهنامۀ 
 اول

  

موزۀ رضـا عباسـی   
 :تهران، کد دسترسی

1579 
 

ای را اردشیر نوشـته 
روی تیر دربارۀ کرم 

 .خواندهفتواد می

 
 

ــه   ــدد ب ــاع مج ارج
 کوچک اول شاهنامۀ

  

 
ای آخرین جزئیات ناهماهنـگ آشـکاری کـه در انجـام مراحـل بازسـازی رایانـه       

ای مصوّر در مـوزۀ  شود مربوط به صفحهکوچک دوم پدیدار می شاهنامۀدستنویس 
است که در آن تصویر بهرام گور در خانه ( 76178به شماره ثبت )بروکلین نیویورك 

کند که قسـمت بـاالی   پیشنهاد میای بازسازی رایانه. یک روستایی نقش شده است
 (617-604خالقی مطلق، بهرام گور، ابیات  شاهنامۀ)تصویر و قسمت پایین صفحه متن 

خالقی مطلق، بهرام  شاهنامۀ)نسبت به قسمت پایین تصویر و قسمت باالی صفحۀ متن 
دیگر هستند  شاهنامۀای متفاوت از یک دستنویس از قطعه (9475-9737گور، ابیات 

اند و هـردو قسـمتی از یـک صـفحه اصـیل      اشتباه با یکدیگر ترکیب شده که به
کـه بازسـازی   دهنـد؛ در حـالی  کوچک دوم را تشـکیل مـی   شاهنامۀدستنویس 

دهد و آن دو را ای این تلفیق اشتباه تصویر و متن را به خوبی تشخیص می رایانه
 .سازد از یکدیگر متمایز می
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 نتیجه
دستنویسهای پراکنده و کهن به روشهای سنتی، مستلزم از آنجا که بازسازی و احیای 

های فراوانی است و همچنین این کار تنها به کمـک متخصصـان   صرف وقت و هزینه
شدنی است، با توجه به دقت و کارآمدی رایانـه در  باتجربه و مسلط به این فن انجام

زسازی و احیـای  افزاری باانجام بسیاری از امور، به کارگیری و استفاده از روش نرم
دستنویسهای کهن به شیوۀ دقیق و علمی کـه در ایـن گفتـار بـه آن پرداختـه شـد،       

پژوهان قرار گیرد و تحولی جدیـد در ایـن   تواند مورد استفادۀ مصححان و نسخه می
 .راه ایجاد نماید
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 (نویسپیش)کوچک دوم  ۀشاهنامبازسازى  .0میمۀ ض

 ۀشمار

 ردی 

 ۀشمار

 برگ
 بازسازی

خالقی  ۀشاهنام

 مطلق
 جلد

بیت اول 

 صفحه

بیت آخر 

 صفحه

تعداد 

 مجالس

 1 11 1 1 دیباچه  1 1

 1 47 12 1 دیباچه * 1ـ2 2

 1 121 41 1 ضحاک  1 3

 1 67 131 1 ضحاک * 17ـ6 7

 1 123 61 1 منوچهر  11 1

 1 287 127 1 منوچهر * 16ـ11 6

 1 721 281 1 منوچهر  14ـ16 4

 1 141 726 1 منوچهر * 21ـ14 8

 1 1111 141 1 منوچهر  21 1

 1 1111 1116 1 منوچهر * 21 11

 1 1176 1112 1 منوچهر  22 11

 1 736 1174 1 منوچهر * 24ـ22 12

 1 121 734 1 نوذر  28 13

 1 71 121 1 نوذر * 28 17

 2 11 71 1 طهماسب زو  31ـ21 11

  143 11 1 کیقباد * 31 16

 1 71 147 1 کیقباد  31 14

18 31 * 
کیکاوس 

 مازندران
2 72 121  

  33ـ32 11
کیکاوس 

 مازندران
2 126 213 1 

21 33 * 
کیکاوس 

 مازندران
2 217 321 2 

21 37  
کیکاوس 

 مازندران
2 331 712 2 



 10/کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم 

 

 

 ۀشمار

 ردی 

 ۀشمار

 برگ
 بازسازی

خالقی  ۀشاهنام

 مطلق
 جلد

بیت اول 

 صفحه

بیت آخر 

 صفحه

تعداد 

 مجالس

22 31 * 
کیکاوس 

 مازندران
2 713 111 2 

23 36  
کیکاوس 

 مازندران
2 116 668 1 

27 28-34 * 
کیکاوس 

 مازندران
2 661 88 1 

21 31  
کیکاوس 

 مازندران
2 81 263  

 * 71ـ71 26
کیکاوس 

 مازندران
2 267 112  

24 72  
رستم و هفت 

 گردان
2 113 134 1 

  311 138 2 رستم و سهراب * 73 28

 1 611 311 2 رستم و سهراب  77-71 21

 1 488 616 2 رستم و سهراب * 76 31

 1 816 481 2 رستم و سهراب  74 31

  1 816 2 رستم و سهراب * 74-78 32

  87 1 2 سیاوخش  78 33

 1 138 81 2 وخشسیا * 11ـ71 37

 1 881 131 2 سیاوخش  12-13 31

 1 1341 886 2 سیاوخش * 17-16 36

 1 1111 1342 2 سیاوخش  14 34

 1 2112 1111 2 سیاوخش * 18-61 38

  2332 2113 2 سیاوخش  61-62 31

  2721 2333 2 سیاوخش * 63 71

 1 2711 2726 2 سیاوخش  63 71



 45آینۀ میراث، شمارۀ / 91

 ۀشمار

 ردی 

 ۀشمار

 برگ
 بازسازی

خالقی  ۀشاهنام

 مطلق
 جلد

بیت اول 

 صفحه

بیت آخر 

 صفحه

تعداد 

 مجالس

 1 118 2716 2 سیاوخش * 67 72

  268 111 2 کین سیاوخش  61 73

 2 2742 261 2 کین سیاوخش * 11ـ66 77

  2621 2743 2 کاموس کشانی  16-14 71

  11 2631 2 کاموس کشانی * 16-14 76

 2 2 21 3 اکوان دیو  18-11 74

  41 3 3 بیژن و منیژه * 11 78

71 
111-

112 
 2 111 46 3 بیژن و منیژه 

11 
113-

117 
  444 116 3 منیژهبیژن و  *

11 
117-

111 
  136 448 3 بیژن و منیژه 

12 
111-

116 
 1 1143 134 3 بیژن و منیژه *

13 
116-

112 
  821 1147 3 بیژن و منیژه 

17 
112-

113 
 1 162 821 7 رزم یازده رخ *

11 
113-

118 
  1823 163 7 رزم یازده رخ 

16 
118-

111 
  2116 1827 7 رزم یازده رخ *

 1 2141 2114 7 رزم یازده رخ  111 14

18 
121-

121 
 1 2214 2142 7 رزم یازده رخ *



 11/کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم 

 

 

 ۀشمار

 ردی 

 ۀشمار

 برگ
 بازسازی

خالقی  ۀشاهنام

 مطلق
 جلد

بیت اول 

 صفحه

بیت آخر 

 صفحه

تعداد 

 مجالس

11 
121-

122 
  2121 2218 7 رزم یازده رخ 

61 123 * 
جنگ بزرگ 

 کیخسرو
7 2122 42  

61 
123-

126 
 

جنگ بزرگ 

 کیخسرو
7 43 171 1 

62 
126-

128 
* 

جنگ بزرگ 

 کیخسرو
7 111 861 1 

63 
128-

121 
 

جنگ بزرگ 

 کیخسرو
7 862 1121  

67 
131-

131 
* 

جنگ بزرگ 

 کیخسرو
7 1131 1377 1 

61 
131-

133 
 

جنگ بزرگ 

 کیخسرو
7 1371 1611  

66 133 * 
جنگ بزرگ 

 کیخسرو
7 1611 1446  

64 
137-

136 
 

جنگ بزرگ 

 کیخسرو
7 1444 2212 2 

68 134 * 
جنگ بزرگ 

 کیخسرو
7 2213 2213  

61 134  
جنگ بزرگ 

 کیخسرو
7 2217 2377 1 

41 138 * 
جنگ بزرگ 

 کیخسرو
7 2371 2721  

41 
138-

172 
 

جنگ بزرگ 

 کیخسرو
7 2731 3142 1 



 45آینۀ میراث، شمارۀ / 94

 ۀشمار

 ردی 

 ۀشمار

 برگ
 بازسازی

خالقی  ۀشاهنام

 مطلق
 جلد

بیت اول 

 صفحه

بیت آخر 

 صفحه

تعداد 

 مجالس

42 
172-

173 
* 

جنگ بزرگ 

 کیخسرو
7 3143 11 2 

  126 16 1 لهراسب  173 43

  213 124 1 لهراسب * 177 47

41 
177-

176 
 2 744 217 1 لهراسب 

  111 748 1 لهراسب * 176 46

44 
174-

178 
 1 418 112 1 راسبله 

 2 1 411 1 گشتاسپ * 171 48

  84 1 1 گشتاسپ  111 41

  181 88 1 گشتاسپ * 111 81

81 
111-

112 
  717 182 1 گشتاسپ 

82 
112-

113 
  617 716 1 گشتاسپ *

83 
113-

111 
  1111 611 1 گشتاسپ 

 1 1111 1112 1 گشتاسپ * 111 87

81 
116-

118 
 2 1127 1111 1 گشتاسپ 

  188 1121 1 گشتاسپ * 111 86

84 161  
هفتخوان 

 اسفندیار
1 181 311 2 

88 
161-

162 
* 

هفتخوان 

 اسفندیار
1 312 763 1 



 14/کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم 

 

 

 ۀشمار

 ردی 

 ۀشمار

 برگ
 بازسازی

خالقی  ۀشاهنام

 مطلق
 جلد

بیت اول 

 صفحه

بیت آخر 

 صفحه

تعداد 

 مجالس

81 
162-

163 
 

هفتخوان 

 اسفندیار
1 767 764  

11 
163-

167 
* 

هفتخوان 

 اسفندیار
1 768 816  

11 167  
هفتخوان 

 اسفندیار
1 814 71  

  221 76 1 رستم و اسفندیار * 161 12

  311 231 1 رستم و اسفندیار  166 13

17 
166-

164 
 1 741 321 1 رستم و اسفندیار *

11 
164-

141 
  1114 742 1 رستم و اسفندیار 

  1111 1118 1 رستم و اسفندیار * 141 16

14 
141-

142 
 2 1733 1111 1 رستم و اسفندیار 

18 
143-

147 
  21 1737 1 رستم و اسفندیار *

11 
147-

181 
 1 272 22 1 رستم و شغاد 

111 
181-

182 
 1 381 273 1 دارا *

 1 11 311 1 دارا  182 111

112 
183-

187 
 1 333 16 1 اسکندر *

  722 337 1 اسکندر  181 113

 1 1138 723 1 اسکندر *-181 117



 45آینۀ میراث، شمارۀ / 96

 ۀشمار

 ردی 

 ۀشمار

 برگ
 بازسازی

خالقی  ۀشاهنام

 مطلق
 جلد

بیت اول 

 صفحه

بیت آخر 

 صفحه

تعداد 

 مجالس

111 

111 
112-

114 
 1 168 1131 6 اسکندر 

 1 624 161 6 اشکانیان * 114 116

 1 674 628 6 اشکانیان  118 114

  473 678 6 اشکانیان * 118 118

111 
111-

211 
 1 218 477 6 اشکانیان 

111 
211-

211 
 1 316 211 6 بابکان شیردار *

111 
211-

212 
  613 314 6 بابکان شیردار 

 2 21 617 6 بابکان شیردار * 213 112

113 
213-

217 
  1 31 6 شاپور اردشیر 

  13 6 6 ام بهرامیانبهر * 211 117

 1 61 17 6 شاپور ذواالکتاف  211 111

116 
216-

214 
  371 66 6 شاپور ذواالکتاف *

114 
214-

211 
  61 376 6 شاپور ذواالکتاف 

118 
211-

211 
 2 366 62 6 گریزدگرد بزه *

  171 364 6 گریزدگرد بزه  212 111

121 
213-

217 
 1 113 176 6 گریزدگرد بزه *



 17/کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم 

 

 

 ۀشمار

 ردی 

 ۀشمار

 برگ
 بازسازی

خالقی  ۀشاهنام

 مطلق
 جلد

بیت اول 

 صفحه

بیت آخر 

 صفحه

تعداد 

 مجالس

121 
211-

211 
 2 864 117 6 بهرام گور 

  116 868 6 بهرام گور * 211 122

123 
221-

223 
 1 1731 114 6 بهرام گور 

  1123 1736 6 بهرام گور * 223 127

  1413 1127 6 بهرام گور  227 121

126 
221-

224 
 1 2217 1417 6 بهرام گور *

124 
228-

231 
  13 2211 6 بهرام گور 

128 
231-

231 
 1 12 17 4 پیروز یزدگرد *

  178 13 4 بالش پیروز  231 121

  138 171 4 بالش پیروز * 232 131

131 
233-

237 
 1 341 131 4 قباد 

  81 346 4 قباد * 237 132

133 
231-

231 
 1 172 81 4 رواننوشین 

137 
271-

272 
 1 1311 173 4 رواننوشین *

  1711 1361 4 رواننوشین  272 131

136 
273-

277 
 1 1443 1711 4 رواننوشین *

  1111 1447 4 رواننوشین  271 134



 45آینۀ میراث، شمارۀ / 98

 ۀشمار

 ردی 

 ۀشمار

 برگ
 بازسازی

خالقی  ۀشاهنام

 مطلق
 جلد

بیت اول 

 صفحه

بیت آخر 

 صفحه

تعداد 

 مجالس

138 
276-

216 
 1 3481 1112 4 رواننوشین *

131 
216-

211 
  7311 3482 4 رواننوشین 

171 
211-

261 
  63 7316 4 رواننوشین *

171 
261-

262 
 

هرمزد 

 روان نوشین
4 67 316 1 

172 
262-

263 
* 

هرمزد 

 روان نوشین
4 314 761 1 

173 
263-

261 
 

هرمزد 

 روان نوشین
4 761 824  

177 
261-

264 
* 

هرمزد 

 روان نوشین
4 828 1182  

171 
268-

241 
 

هرمزد 

 روان نوشین
4 1183 1687 1 

176 
241-

242 
* 

هرمزد 

 روان نوشین
4 1681 112  

174 
242-

243 
  212 113 4 خسرو پرویز 

178 
243-

241 
 1 622 213 4 خسرو پرویز *

171 
241-

281 
 1 1317 623 8 خسرو پرویز 

111 
181-

241 
  1473 1311 8 خسرو پرویز *



 11/کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم 

 

 

 ۀشمار

 ردی 

 ۀشمار

 برگ
 بازسازی

خالقی  ۀشاهنام

 مطلق
 جلد

بیت اول 

 صفحه

بیت آخر 

 صفحه

تعداد 

 مجالس

111 
282-

287 
 1 2162 1477 8 خسرو پرویز 

112 
282-

281 
  2371 2163 8 خسرو پرویز *

113 
281-

286 
 1 2711 2371 8 خسرو پرویز 

117 
286-

284 
 1 2677 2716 8 خسرو پرویز *

111 
284-

288 
  2823 2671 8 خسرو پرویز 

116 
288-

281 
  3111 2827 8 خسرو پرویز *

114 
281-

211 
  3227 3112 8 خسرو پرویز 

  3711 3221 8 خسرو پرویز * 211 118

  3711 3716 8 خسرو پرویز  212 111

161 
212-

217 
 2 3811 3716 8 خسرو پرویز *

  3812 3812 8 خسرو پرویز  217 161

  7167 3813 8 خسرو پرویز * 211 162

  71 7161 8 خسرو پرویز  216 163

167 
216-

211 
 1 111 72 8 شیرویه *

 1 612 111 8 شیرویه  211 161

  23 613 8 شیرویه * 311 166

  714 27 8 فرابین -311 164



 45آینۀ میراث، شمارۀ / 900

 ۀشمار

 ردی 

 ۀشمار

 برگ
 بازسازی

خالقی  ۀشاهنام

 مطلق
 جلد

بیت اول 

 صفحه

بیت آخر 

 صفحه

تعداد 

 مجالس

313 

168 
311-

317 
  626 718 8 یزدگرد *

  411 624 8 یزدگرد  317 161

141 
311-

316 
  817 416 8 زدگردی *

 



 010/کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم 

 

 

 کوچک دوم ۀشاهناممجالس  .1ضمیمۀ 
 .اندنشان داده شده X عالمت مجالس احتمالى با

 بازسازی شمارۀ برگ ردی 
موضوع 

 مجلس
 کد کتابداری محل نگهداری

 بریتانیا ۀموز دیباچه * 1ـ2 1
1178412-11-

121 

   ضحاک  1 2

 4142442 هنر پرتلند ۀموز ضحاک * 17ـ6 3

 منوچهر  11 7
موزه رضا 

 عباسی
611 

   منوچهر  14 1

   منوچهر * 21ـ14 6

 منوچهر * 21ـ14 4

ۀ مجموع

صدرالدین آقا 

 خان

 ای.17.ام.ار

   منوچهر  22 8

   منوچهر * 24ـ22 1

 طهماسب زو  21 11

مرکزی  ۀکتابخان

دانشگاه مک 

 گیل

114443 

 طهماسب زو  31 11

مجموعه 

صدرالدین 

 آقاخان

 ای.1417ب1.

 کیقباد  31 12
 سوت ای بای

 لندن
21 



 45آینۀ میراث، شمارۀ / 901

 بازسازی شمارۀ برگ ردی 
موضوع 

 مجلس
 کد کتابداری محل نگهداری

13 33  
کیکاوس 

 مازندران

موسسه هنر 

 مینیاپولیس
11434411 

17 33 * 
کیکاوس 

 مازندران
  

11 33 * 
کیکاوس 

 مازندران
  

16 37  
کیکاوس 

 مازندران

 سوت ای بای

 لندن
 

14 37  
کیکاوس 

 مازندران
  

18 31 * 
کیکاوس 

 مازندران
  

11 36 * 
 کیکاوس

 مازندران
  

21 36  
کیکاوس 

 مازندران

-هنر سین ۀموز

 سیناتی
11744714 

21 34  
کیکاوس 

 مازندران
  

22 72  
رستم و هفت 

 گردان
 11142 یرمجموعه کی

23 71  
رستم و 

 سهراب

گالری هنر 

 یرفری
71427 

27 74  
رستم و 

 سهراب

آکادمی هنر 

 هونولولو
711141 

   سیاوخش * 11ـ71 21



 011/کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم 

 

 

 بازسازی شمارۀ برگ ردی 
موضوع 

 مجلس
 کد کتابداری محل نگهداری

   سیاوخش * 11ـ71 26

   سیاوخش * 16ـ17 24

 سیاوخش  14 28
گالری هنر 

 یرفری
71421 

   سیاوخش * 61ـ18 21

 سیاوخش  63 31
گالری هنر 

 یرفری
71417 

   سیاوخش * 67 31

   کین سیاوخش * 11ـ66 32

   کین سیاوخش * 11ـ66 33

 اکوان دیو  18 37
گالری هنر 

 یرفری
71423 

 واکوان دی  11 31
هنر  ۀسسؤم

 مینیاپولیس
11424411 

 14773ل.ت هنر فوگ ۀموز بیژن و منیژه  111 36

 بیژن و منیژه  111 34
گالری هنر 

 یرفری
71426 

   بیژن و منیژه * 116ـ111 38

   رزم یازده رخ * 113ـ112 31

 1178412114121 بریتانیا ۀموز رزم یازده رخ  111 71



 45آینۀ میراث، شمارۀ / 904

 بازسازی شمارۀ برگ ردی 
موضوع 

 مجلس
 کد کتابداری محل نگهداری

   رزم یازده رخ * 121 71

 * 128ـ126 72
جنگ بزرگ 

 کیخسرو
  

 * 131ـ131 73
جنگ بزرگ 

 کیخسرو
  

77 137  
جنگ بزرگ 

 کیخسرو

گالری هنر 

 یرفری
71411 

71 136  
جنگ بزرگ 

 کیخسرو

، سوت ای بای

 1148، لندن
 26لوت 

76 134  
جنگ بزرگ 

 کیخسرو
 6لوت  1146کوالنکی

74 171  
جنگ بزرگ 

 کیخسرو
  

 * 173ـ172 78
گ جنگ بزر

 کیخسرو
  

 * 173ـ172 71
جنگ بزرگ 

 کیخسرو
  

 لهراسپ  177 11
هنر  ۀموز

 سیناتی سین
11744711 

 لهراسپ  171 11
هنر  ۀسسؤم

 اسالمی اورلیم
 27اس .ام

 لهراسپ  174 12
هنر  ۀسسؤم

 البرایت
3141147 

   لهراسپ * 171 13

   لهراسپ * 171 17



 014/کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم 

 

 

 بازسازی شمارۀ برگ ردی 
موضوع 

 مجلس
 کد کتابداری محل نگهداری

   لهراسپ * 171 11

 6341444.ل بروکلین ۀموز لهراسپ  116 16

 11784124114122 بریتانیا ۀموز لهراسپ  118 14

18 161  
هفتخوان 

 اسفندیار
  

11 161  
هفتخوان 

 اسفندیار
  

61 161-162 * 
هفتخوان 

 اسفندیار

گالری هنر 

 یرفری
71422 

61 166-164 * 
هفتخوان 

 اسفندیار
  

62 141  
هفتخوان 

 اسفندیار

هنر  ۀموز

 سیناتی سین
11744711 

63 142  
هفتخوان 

 اسفندیار

، سوت ای بای

 1148، لندن
 86لوت 

 377 او.ای.ام لوور رستم و شغاد  141 67

   دارا * 183-187 61

   اسکندر * 181-111 66

 اسکندر * 181-111 64
هنر  ۀسسؤم

 مینیاپولیس
11424411 

   اسکندر  114 68

 11343441هنر  ۀسسؤم اشکانیان * 114 68



 45آینۀ میراث، شمارۀ / 906

 بازسازی شمارۀ برگ ردی 
موضوع 

 مجلس
 کد کتابداری محل نگهداری

 مینیاپولیس

   اشکانیان  114 61

 اشکانیان  118 41
رضا  ۀموز

 عباسی
2131 

 اشکانیان  111 41
هنر  ۀموز

 سیناتی سین
11744716 

   اردشیر بابکان * 211-211 42

   اردشیر بابکان * 213 43

   اردشیر بابکان * 213 47

41 211  
شاپور 

 ذواالکتاف

 ۀمجموع

صدرالدین 

 آقاخان

 ای.1.ام.ار

   گر یزدگرد بزه * 211-211 46

   گر یزدگرد بزه * 211-211 44

   گر یزدگرد بزه * 213-217 48

 6341446.ل بروکلین ۀموز بهرام گور  211 41

 364238 بروکلین ۀموز بهرام گور  218 81

 بهرام گور  221 81

مجموعه 

صدرالدین 

 خانآقا

 ای.1.ام.ار



 017/کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم 

 

 

 بازسازی شمارۀ برگ ردی 
موضوع 

 مجلس
 کد کتابداری محل نگهداری

   بهرام گور * 221-224 82

 قباد  237 83
هنر  ۀسسؤم

 مینیاپولیس
11343441 

 14773ل.ت هنر فوگ ۀموز رواننوشین  238 87

   رواننوشین * 271-272 81

   رواننوشین * 271-272 86

   رواننوشین * 276-216 84

88 261  
هرمزد 

 رواننوشین

، سوت ای بای

 1148، لندن
 22لوت

81 262-263 * 
هرمزد 

 رواننوشین
  

11 268  
رمزد ه

 رواننوشین

مرکزی  ۀکتابخان

دانشگاه مک 

 گیل

114442 

   خسرو پرویز * 241ـ143 11

 خسرو پرویز  248 12
گالری هنر 

 یرفری
71421 

 خسرو پرویز  281 17
هنر  ۀموز

 مونترئال
 ای ار.71431

   خسرو پرویز * 286-284 11

 خسرو پرویز  211 16
هنر و  ۀموز

 تاریخ ژنو
 3.ای ای.38



 45آینۀ میراث، شمارۀ / 908

 بازسازی شمارۀ برگ ردی 
موضوع 

 مجلس
 کد کتابداری محل نگهداری

   خسرو پرویز * 212-217 14

   خسرو پرویز * 212-217 18

   شیرویه * 216-211 11

 شیرویه  211 111
هنر  ۀموز

 مونترئال
 3.ای ای.38
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