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.زاد استآنقل مطالب این نشریه با ذکر مأخذ  •
 .نیست آینة میراثها الزاماً مورد تأیید  راء مندرج در نوشتهآ •
.در ویرایش مطالب آزاد است نشریه •
وجتود نتداردب بنتابراین    ارایی و ویرایش مقاله، امکان بازبینی و تغییر در نوشتته  پس از صفحه •

نوشتة خود را به نشریه بفرستند که حاصل آخرین تتأمت   رود نویسندگان شکلی از انتظار می
 .و وارسیهای ایشان است

 .معذور استتشخیص داده نشود، چاپ مطالبی که مناسب نشریه از باز پس فرستادن  •
 

شود به نکات زیر توجه فرمایند از نویسندگان درخواست می: 
 .مقاله حاصل پژوهشهای نویسندة آن باشد •
 .شده باشدنمطلب ارسالی در نشریة دیگری چاپ  •
کلمه، به همراه پتن    021تا  011مقاله باید دارای چکیدة فارسی، عربی، انگلیسی، هر یک در  •

.دتا ده کلیدواژه باش
 .باشد( ة نشریهصفح 05تا  01)واژه  5111تا  0111از حدود اصل مقاله  •
 .خط خوش و خوانا بر یک روی کاغذ نوشته شود شود، یا با تایپ A4 کاغذبهتر است هر مقاله روی  •
 .االمکان نمودارها، جدولها و تصاویر به صور  آماده برای چاپ ارائه شوند حتی •
 .دبیای پانوشتتوضیحا  به صور   •
 : ذکر این اطتعا  ضروری است برای ارجاع. آورده شوند زارجاعا  در درونِ متن در میان پرانت •
دی به اثر دیگتری از  عاگر ارجاع ب.  (0/01: 0035ابوالقاسمی : مثتً) صفحه /جلد :نام خانوادگی تاریخ •

اگر ارجاع بعدی به همان کتتا   .  (01: 0030همو : مثتً) صفحه /لدج :همو تاریخ: همان نویسنده باشد
 .همانجا: اگر ارجاع بعدی دقیقاً همانند ارجاع قبلی باشد. فحهص: همان: باشد

 ،لتد ج ،نتام کتتا   ، اسم اشهر: شود یم، به جای تاریخ، نام کتا  ذکر میبرای ارجاع به منابع قد •
 .(21، ص 0، ج شاهنامهفردوسی، : مثتً)فحه ص

 :منابع مقاله پس از ارجاعا  و توضیحا  به صور  زیر مرتب شود •
 .، ناشرشهر ،[مترجم]، نام کتا نام خانوادگی، نام، تاریخ،  :کتابهای جدید
 .تاریخ ناشر، شهر، مترجم،/ مصحح، نام کتا ، نام، اسم اشهر :کتابهای قدیم

 ... .ت ... ، ص شماره، الس، مجله/ نام کتا ، «عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام، تاریخ،  :مقاله
بته فارستی و   )یتا نویستندگان    همراه هر مطلب ارسالی ضروری است نتام و نتام ختانوادگی نویستنده     •

.کامل پستی و الکترونیکی و شمارة تلفن ارسال شود، مرتبة علمی، وابستگی سازمانی، نشانی (انگلیسی
 .باشد نیز مشخصو نویسندة مسئول  ،داشتهنبیش از دو نویسنده مقاله  •
آینتة  و یا به نشانی پست الکترونیتک   آینة میراثلطفاً مقاال  و مطالب را به نشانی دفتر مجلة  •

 .ارسال فرمایید ayenemiras@mirasmaktoob.ir وayenemiras@gmail.com  میراث
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 از نظۀر خواننۀاناا ارجمنۀا   نۀۀ میۀرا    آیای که در این ضمیمۀ ررسیِ محققانهدو ب
کنۀوا از دو  کۀه تۀا    ترین، نقۀا و بررسۀیهایی اسۀ    و مبسوط نذرد، جایاترین می

چۀاپ  شاهنامۀ » ویرایش نهایی: صورت نرفته اس شاهنامه  ویرایش سالهایِ اخیرِ
  .«ویرایش دکتر خالقی مطلق»؛ و ویرایش موسوم به «مسکو

و دیگۀری در ضۀمیمۀ   آینۀ میرا  باواً قرار بود یکی از این دو بررسی در مجلۀ 
بیروا از اختیارِ ما، از طرح نخستین ای محاودیتهایِ اما، به سبب پاره. آا نشر شود
نیریم، زیرا یکجۀا  البته، این محاودیتهای نانزیر را به فال نیک می. منصرف شایم

نگاه و رویکردی یکسۀاا   شااِ دو نقا ارزشمنا، آا هم به قلم یک محقق واحا با
دهۀا کۀه   های دونانه، به خوانناناا کنجکاو و مشتاق این فرص  را میبه ویرایش
و نقا این دو ویرایش مهم را در کنار هم مطالعۀه کننۀا و خۀود بۀه آسۀانی      شرح 

به مأخۀذ   تفاوتهای آنها را مقایسه کننا، باوا آنکه مجبور باشنا برای نقا هر یک
 .ای مراجعه کنناجاانانه

 
 تحریریۀ مجله

 





 

 چاپ مسکوشاهنامۀ ویرایش نهاییِ 
 ∗اد آیدِنلوسج

 ها   ، به  صحهح و و اهامهام هروههی اق مح     (ویرایش دوم و سومِ چاپ مسکو) فردوسی شاهنامۀ
 9، همکاری دانشگاه خاورشناسی مسکواناشارات سروش با ، صهرا ، قیر نظر مهدی قریب، روسی

 . ش1991، ج

 چکیده
ی ایرا  است ک  ملمعروف ب  چاپ مسکو یکی اق مشهورصرین صحح حات حماسۀ  شاهنامۀ

ویهرایش دومِ  .   جلهد مناشهر شهد   در نه ( م1991ه1999) نخسا ن بار در فاصلۀ سالهای
  دفارهها در  همها و ویرایش سهومِ  ( ش1931ه1931) ل و دومِ آ  در سالهایمجلدات او

که   ( 9هه 9) ا ویراستِ دومِ جلدهای دیگرچاپ شده است ام( ش1991و  1991)سالهای 
مسکو فراهم آمده بود مناشر نشده بود صا اینک  ب  همراه دفارهای یک و دو در اخا هار   در

حاصهل کهار   . های کامل ایشا  چاپ شودقریب قرار هرفت صا پس اق باقنگریاسااد مهدی 
چهاپ مسهکو    شهاهنامۀ اسااد قریب با نام ویرایش نهاییِ ( 1999ه1993)چهار سالۀ 

قرائاهها،  . ضبطها ب. الف: مناشر شده است ک  در این م ال  هر نُ  مجلد آ  در چهار بخشِ
چند نکاۀ دیگر، بررسی و پ شنهادهایی طهر   . صوض حات قیرنویسها د. صلفظها و امالها ج

  .شده است
  . ویرایش نهایی، چاپ مسکو، صحح و، شاهنام  :هاکلیدواژه

 

 .aydenloo@gmail.Com/ دانش ار دانشگاه پ ام نور اورم    ∗
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زيـر نظـر   ) سـابق ( قانِ فرهنگستان علوم شـوروي شماري از محق) م1950(در سال 
ِي  بـه سرپر  1957و پس از درگذشت ايشان در سـال   ــ برتلس. ا. شادروان ي سـت

را آغـاز كردنـد كـه در     شاهنامهتصحيح  كار گروهِي ــ مرحوم عبدالحسين نوشين
. شـد  چاپ مسكو معروف شاهنامةدر نُه جلد منتشر و به ) م1971ـ1963( سالهاي

 شـاهنامه ترين نسخة كاملِ از جمله قديمي ــ نويساين تصحيح بر اساس چهار دست
 . ربي بنداري فراهم آمده بودو ترجمة ع ــ) ق 675(بريتانيا / يعني لندن

اف و محمـد  حان اين چاپ آقايان رستم علـي دو تن از مصح) م1971(در سال 
د طباطبـايي بـه بررسـيِ مجـدد     ق ايراني آقاي احمنوري عثمانوف با همكاري محق

ـ 1350( ل و دومِ آن پرداختند كـه در سـالهاي  جلدهاي او منتشـر و بـه   ) ش1352ـ
. نشـد  فانه بيش از دو جلد چاپگرديد ولي متأس چاپ مسكو معروف ويرايش دوِم

ديگر بر مجموعِ دستنويسهاي مورد استفادة پيشـين   در اين ويرايش دو نسخة خطيِ
 . افزوده شده است

از ) ســوم( ويــرايش ديگــري) ش1371و  1370(م 1992و  1991هاي در ســال
آماده شـد  نيز ) 9ـ3( داتو منتشر و ويراست دومِ ساير مجلدر مسك 2و 1دفترهاي 

در ، د نوري عثمانوف به نمايندگي از سوي محققـان روسـي  كه به پيشنهاد دكتر محم
 شـاهنامة حان بنياد پژوهشگران و مصحكه از  ــ تهران در اختيار استاد مهدي قريب

ــ قرار گرفت تـا   اندخامهنظر و خوششناسان صاحبشاهنامهسابق بوده و يكي از 
اين كار پـس  . منتشر شود، ايشان در مقام سرويراستارهاي بازنگري ها وپس از بررسي
با نـام ويـرايش نهـاييِ    ، كوششِ سرويراستار ارجمند) 1379ـ1375( از چهار سال

چاپ مسكو از سوي انتشارات سروش و با همكاري دانشگاه خاورشناسي  شاهنامة
 . چاپ شد) 1391( در تهران، مسكو

در ويرايش خـويش از سـه نسـخة    قان روسي به نوشتة سرويراستار گرامي، محق
بـه عنـوان منبعـي     ــ و چاپ بروخيم 1F1)ق614(نويس فلورانس ديگر از جمله دست

ـ  2F2.اند هاستفاده كرد ــ فرعي تقريبـاً مطـابق بـا     2و 1دات در اين ويرايش، متِن مجل
 

  .اند در اصالت تاريخ اين نسخه ترديد دارند كه پيشتر در مقاالت خويش بحث كردهسرويراستار محترم چنان. 1
. انـد  اطّالعي كردهچاپ بروخيم اظهار بي شاهنامةيب از علّت استفادة مصححان روسي از استاد مهدي قر. 2



 11/ چاپ مسكوشاهنامة  نهاييويرايش 

است و در جلدهاي سـوم تـا   ) تهران 1352ـ1350 چاِپ( ويراست دومِ اين دفترها
ـ 7به كار بسته شده و در دفترهـاي  اول  پششم روش تصحيح چا ت از بـه شـد   9ـ

پيروي و بسياري از انتخابهـاي طبـع   ) ق675بريتانيا / لندن(نسخة اساس ضبطهاي 
سرويراسـتار دانشـمند   . دستنويس اساس تعويض شده اسـت هاي  هنخست با نگاشت

ـ ند كه در ويرايش نهايِي كار ايادآور شده، ضمن اشاره به نادرستي اين شيوه ان محقق
، شـاهنامه ، فردوسي: نك(ازنگري و اصالح قرار گرفته است روسي اين تغييرات مورد ب

اند كه بـه  داده ي قريب به درستي و هوشيارانه تذكراستاد مهد). پيشگفتار، 16ص ، 1ج 
مصـححان   كه از سوي ــ رغم اختيار كاملشان در ويرايش متن به صورت نامحدود

ر حال با كاري صورت گرفته و پايان يافته رويـارو  به ه ــ روسي تفويض شده بود
 بـا  شـاهنامه بودند و روشن است كه روش و نتيجة ويرايش متني آمـاده آن هـم از   

 استاد قريب در ويـرايشِ نهـاييِ كـارِ   ). همان: نك( آن تفاوتهايي دارد تصحيح مستقل
 :روسيمصححان 

 . اندبوط ثبت كردههر گونه تغيير و تبديل متن را در زيرنويسِ بيت مر. 1
ـ 1در مجلـدات  ، حاننويسهاي مورد استفادة مصـح افزون بر دست. 2 از هفـت   6ـ

 سـعدلو ، )841( بريتانيا، )741( قاهره، )ق807( ظفرنامهحاشية : شامل( نسخة ديگر
از  9ـ7 و در دفترهاي) 8ظاهراً از نيمة قرن ( مجلس و ملك، سنا، )8 احتماالً قرن(

: نـك (اند  هبهره گرفت) 8و اوايل قرن  7 احتماالً اواخر قرن( نسخة نويافتة سن ژوزف
در  شـاهنامه در اين ويرايش رويِ هم از هجده نسخة ). چهارده و پانزده پيشگفتار: همان

كتابـت و نشـانِ    تـاريخِ ، بـراي ديـدن نـام   ( كنار ترجمة عربيِ بنداري استفاده شده اسـت 
 ). ار پيشگفتاربيست و چه: همان: نك، نويسهااختصاريِ اين دست

در «فاق ضبط همه يا بيشتر نسخ و نيز بـر پايـة داليـل سـبكي     با توجه به ات. 3
آن را ) هفده: همان( »ي سالم و به ظاهر درست هم بودهحتمواردي كه مضبوط اساس 

 . اند هتعويض و تصحيح كرد
دك همة ويرايشهاي ايشان مستند بر نگاشتة نسخ بوده است و در مواردي بسيار ان. 4

                                                                                                                   
 .پانزده پيشگفتار/ 1: 1391فردوسي : نك
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 .اند تصحيح قياسي كرده) به تعبير خودشان كمتر از تعداد انگشتان دو دست(شمار 
ص كـرده و  ن چاپ مسكو را با نشان ستاره مشخابيات الحاقيِ راه يافته به مت. 5

 . اند هدر زيرنويس آورد، بيتهاي افتاده از اين چاپ را كه بودنشان الزم است
 . اند هدربارة برخي بيتها نوشت در حاشية بعضي صفحات يادداشتهايي. 6
 . اند هبدلها را از حواشي صفحات به پايان هر جلد منتقل كردتفصيل نسخه. 7

ـ      ويرايش نهايِي چاپ مسكو بـه  ات دو مكتـبِ  نوشـتة اسـتاد قريـب، تلفيـقِ تجربي
اه خاورشناسـيِ مسكوسـت و هرگـز    سابق و دانشـگ  شاهنامةشناسيِ بنياد شاهنامه

ايشان هدف اصـلي خـويش را   . ي ايران دانستتن نهايي حماسة ملتوان آن را م نمي
بـراي  (انـد   هدانسـت  شاهنامهدر اين ويرايش روشن كردِن موارد مبهم و مشكوك متن 

 ). بيست و سه پيشگفتار ـ يازده: همان: ك، نآگاهي بيشتر
نگارنده يك به يك ابيات و زيرنويسهاي هر نُه جلد اين ويـرايش را بررسـي و   

تريِن آنها را در چهار بخـش تقـديم   دي را يادداشت كرده است كه بعضي از مهمموار
امـا   ؛خواهـد كـرد   شاهنامهمندان عالقه حضور سرويراستار گرامي و همة محققان و

ويرايش نهايِي چـاپ مسـكو   كلي  در ارزيابِي، پيش از طرح اين نكات و مالحظات
محققان  و ويراستهاي پيشينِ تصحيحِبايد گفت كه دو مورد از ايرادهاي اصليِ چاپها 

ـ  روسي يعني كم بودنِ دستنويسهاي مورد استفاده و پيروي فراوان از  ي ضـبطهايِ حت
3Fنادرست نسخة اساس

كه خود ايشان نيز اشـاره  همچنان ــ در ويرايش استاد قريب 3
قاني كه بخواهند از است از اين روي خوانندگان و محق رفع و اصالح شده ــ اندكرده

چاپ مسكو استفاده كنند حتمًا بايد به ويرايِش نهايِي آن مراجعه نمايند كـه   شاهنامة
در اين . ستشناسي چون استاد مهدي قريب گذشته اشاهنامهاز صافيِ نظر و تجربة 

دي نيز در پايان هر جلد آمده است كه كار مطالعه و پژوهش ويرايش فهرستهاي متعد
 . كند مي را بسيار آسان

 

ويـژه از منظـر دو اشـكال    چاپ مسكو به شاهنامةبراي يكي از نقدهاي عالمانه و مفصلِ طبعهاي پيشينِ . 3
 . 225ـ150: الف1385خطيبي : مذكور، نك
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 طهاضب. الف
1. 

ــي و زو  ــم از او دان فزون ــمارUه  ش

 

ــكار     ــك او آش ــك نزدي ــد و ني  ب

 

 )1 /7 /80(4F4  
، )848( واتيكـان ، )844( پاريس، )840( ليدن، )ق733(ضبط دستنويسهاي لنينگراد 

 مستوفي: نك( ظفرنامهو حاشية ) 11زيرنويس/ 8/ 1: 1386 فردوسي: نك() 891( بريتانيا
تصـحيف  » بهار«است كه در نسخة سعدلو به » كاستي«به معناي » نهار«) 1/4: 1377
» فزونـيِ «صورت دشوارتري است كـه بـا   ، اين وجه). 7: الف1379فردوسي : نك( شده

 . شود به متن برده شودمذكور در مصراع تناسب دارد و پيشنهاد مي
2 . 

 كشـد  Uمغـرب Uچو از مشرق او سوي 

 

 مشــرق شــب تيــره ســر بركشــد ز 

 

 )1 /8 /86 ( 
چنين است در اكثـر نسـخ معتبـر؛ قافيـة بيـت معيـوب اسـت و        «: اند ات نوشتهدر توضيح

ضـبط قافيـة   . »هاي ديگر ظاهراً دال بر نامعلوم بـودن ضـبط اصـلي اسـت     مضبوط نسخه
: نـك (اسـت  » خـاور «) 848(و واتيكـان  ) ق844(مصراع نخست در دو نسـخة پـاريس   

واژة . يـه ايـرادي نخواهـد داشـت    و با اين وجه قاف) 23و زيرنويس  79/ 8/ 1: 1386فردوسي 
است » مغرب«اند كه به معناي  پهلوي دانسته» خوربراِن/ خوروران«را صورتي از » خاور«

براي آن، در شـواهد متعـددي از نظـم و    » مشرق«و به همين دليل و به رغمِ معناي مشهورِ 
ـ   (هم به كار رفته » مغرب«نثر فارسي به معناي اصلي خود يعني  پـورداوود  : كدر ايـن بـاره، ن

: 1390ذيل ماده؛ رضازادة شـفارودي  : 1377ذيل ماده؛ دهخدا : 1361؛ تبريزي 402ـ398و 395: 1331
 .نيز به همين معناست شاهنامهو در اين بيت ) 201ـ199: 1357؛ هرن و هوبشمان 121

3 . 
ــژاد    ــان ن ــود دهق ــوان ب ــي پهل  يك

 

ــد و    ــزرگ و خردمن ــر و ب  Uزاد Uدلي

 

 )1 /11 /138 ( 
اگر اين . بدلي هم براي آن داده نشدهنويسها نيست و نسخهدر هيچ يك از دست» زاد«

 

 . به ترتيب از راست شمارة جلد، صفحه و بيت در ويرايش نهاييِ چاپ مسكوست اعداد. 4
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كه به نظر نگارنده نيازي بـه   ــ ستها نسخهمضبوط در » راد«تصحيح قياسيِ ، وجه
 . ت آن آورده شودايد در زيرنويس توضيحي دربارة علحتماً ب ــ اين تصحيح نيست

4 . 
 گيـرد از تـاج و گـنج    Uكبـرآوري U نه

 

ــه د  ــجن ــره دارد ز رزم و ز رن  ل تي

 

 )1 /15 /219 ( 
» گنـدآوري / كند«بقية دستنويسها ) 675(در نسخة لندن » آوريكين«غير از ضبط 

؛ مستوفي 9: الف 1379؛ همو 4: 1389؛ همو 29، زيرنويس 17/ 1: 1386فردوسي : نك(دارند 
ـ  شاهنامهدر سراسر » كبرآوري«. و همين صورت درست است) 7/ 1: 1377 ه كـار  ب

ضـمناً در  . از تركيبـات خـاص فردوسـي اسـت    » گنـدآوري / كنـد «نرفته ولي 
-شود كه ايـن هم خوانده مي» كبرآوري«اند كه در نسخة لندن  توضيحات نوشته

اسـت  » آوريكين«گونه نيست و در عكس اين دستنويس، ضبط تركيب آشكارا 
 ). ب 6: 1384فردوسي : نك(
5 . 

 ســپه كــرد و نزديــك او راه جســت

 

 شاه جسـت  UگيU همي تخت و ديهيم 

 

 )1 /20 /26 ( 
جو كرده ايـن  ودر اينجا براي نگارنده مبهم است و تا جايي كه جست» گي«صورت 

احتمـاالً منظـور    آيـا . كـاربرد نـدارد  » گيومرث«يا كوتاه شدة » كي«وجه به جاي 
5Fكه القاب گيومرث است ــ »گل شاه»يا » گر شاه«سرويراستار ارجمند 

ـ  5 ده نبـو  ــ
در شـود   مـي  نوشـته شـده اسـت؟ پيشـنهاد    » گي شـاه «كه شايد بر اثر سهو چاپي 

 . زيرنويس دربارة اين ضبط توضيح داده شود

 

است كه در برخـي منـابع پـس از    » كوه شاه«به معناي » گرشاه«در متن پهلوِي اوگمديچا لقب گيومرث . 5
. و به دليلِ اقامت گيومرث در كوه بر او اطالق شـده اسـت  ) 2/ 1: 1375صديقيان : نك(اسالم هم آمده 

شاه «به معناي ) َگل شاه) (گ(نيز آمده و آن را هم به فتح » گل شاه«لقب در متون پهلوي به صورت اين 
. انـد  خوانـده » گل آفريده، پادشاه بر گل يا فرمانرواي خانه«در معني ) گل شاه(و هم به كسرِ آن » بزرگ

و  316: 1380ازي ؛ شـاپور شـهب  172ـ165: 1387؛ دريايي 32: 1380خالقي مطلق : در اين باره، نك
 . 105، 14، زيرنويس 60؛ 6و  5شانزده، زيرنويس : 1377؛ كريستن سن 317
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6 . 
 ز پويندگان هرچه مـويش نكوسـت  

 

 UبكفتU  و ز سرشان برآهخت پوسـت 

 

 )1 /27 /35 ( 
، 31/ 1: 1386فردوسي : نك( ضبط واحد نسخة لندن است» بكشت«به جاي » بكفت«
در متـون و فرهنگهـاي   » كَفـتن «منتها تا جايي كه نگارنده بررسي كرده ) 9 رنويسزي

: نك( به كار نرفته و در ريشة واژه نيز چنين معنايي نيست» كُشتن«فارسي به معناي 
از اين روي الزم است دربارة معناي آن در اين بيت ). 219: 1387منصوري و حسن زاده 

 . توضيح داده شود
7 . 

 ز خورد و نوشUو ن آزاده ز فرمان ت
 

ــوش    ــوده گـ ــاره آسـ  ز آواز پيغـ

 

 )1 /38 /25 ( 
با اين ضبط معناي مصراع چنين خواهد بود كه برزيگران از خورد و نوش هـم تـن   

كه درست نيست و برعكس آن مورد نظر است كه از ) خورد و نوش ندارند(اند  هآزاد
و  27/ 42/ 1: 1386فردوسـي  ( ز فرمان تن آزاده و خـورده نـوش  : آيداين وجه برمي

 همچنين نگاشتة ويرايش نهايي چاپ مسكو موجب ايراد وزنيِ مصـراع ). 30زيرنويس
 . شود اول مي

8 . 
 يكي را به جـان داد زنهـار و گفـت   

 

ــا  ــاريU نگــر ت ــدر نهفــت Uني  ســر ان

 

 )1 /50 /31 ( 
ه به موضوع داستان اين بخش و محتـواي بيـت كـه جوانـاني كـه ارمايـل و       با توج

» بياري يا بداري سـر انـدر نهفـت   «صورت ، كنند بايد مخفي شوندرمايل آزاد ميگ
 . دقيقاً برعكس معناي خواسته شده است» نياري سر اندر نهفت«درست است و 

9 . 
 هنـــوز آن ســـپهبد ز مـــادر نـــزاد

 

ــه    ــد گ ــشUنيام ــاد  Uپرس ــرد ب  و س

 

 )1 /54 /95 ( 
فردوسـي  : نـك () 892( يتانيـا بر، )852( آكسفورد، )ق796(ضبط دستنويسهاي قاهره 
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ــويس، 61/ 1: 1386 ــن ژوزف، )12زيرزن ــي ( س ــية ) 13: 1389فردوس ــهو حاش  ظفرنام
است كه ضبط دشوارتري است و پيشنهاد » ترسيدن: ترسش«) 26/ 1: 1377مستوفي (

 شاهنامهبار دكتر رواقي به اين واژه در بيت نخستين. شود در متن آورده شودمي
؛ همو 35: 1368رواقي : نك(اند  يگري براي آن از متون آوردهتوجه كرده و شواهد د

  ).432و 109: 1381
10 . 

ــد  ــون نونـ ــد را چـ ــاورد فرزنـ  بيـ

 

 كـوه بلنـد   Uمرغـان بـر آن تيـغ   Uچو  

 

 )1 /56 /144 ( 
است و در مقابل ) 741( و قاهره) 675( ضبط دو نسخة لندن» چو مرغان بر آن تيغ«

) 4زيرنويس، 64/ 1: 1386فردوسي : نك( القي مطلقنويسِ مبناي كار دكتر خدوازده دست
و حاشية ) 21: الف 1379فردوسي ( سعدلو، )14: 1389فردوسي ( سن ژوزفهاي  نسخهو 

فـاق  دارند كه عـالوه بـر ات  » ...ان سوي چو غُرم ژي«) 27/ 1: 1377مستوفي ( ظفرنامه
 . صورت دشوارتري هم هست، پانزده نسخه

11 . 
 برنـا بدنـد  به شهر انـدرون هـر كـه    

 

 بدنـد  Uكانـا Uچه پيران كه در جنـگ   

 

 )1 /70 /448 ( 
نويس از نسـخ چـاپ دكتـر خـالقي     است و ده دست) 675(بط نسخة لندن ض» كانا«

) 26: الف 1379فردوسي ( و نسخة سعدلو) 24زيرنويس، 81/ 1: 1386فردوسي : نك( مطلق
اينجا تجربة آنها مورد  براي پيران صفتي منفي است و در» كانايي«. اند هآورد» دانا«

 . بيان شده است» دانا«نظر است كه با واژة 
12 . 
د  Uسه  بـ  از پـيش سـه تـاجور    Uافسـر 

 

 رخانشان پر از خـون ز شـرم پـدر    

 

 )1 /86 /206 ( 
است كه معناي چندان استواري نيـز در  ) 675( نگاشتة منفرد نسخة لندن» افسر بد«

...)  سوي خانه رفتند با ناز و شرم( ت بعده به بيبا توج. ساخت نحوي اين بيت ندارد
/ 1: 1386فردوسـي  : نك( نويسدر هشت دست» ر از پيِش سه تاجورسه افسرو«ضبط 
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سـه  «در ايـن صـورت   . شـود پيشـنهاد مـي  ) 46/ 1: 1377؛ مسـتوفي  8 زيرنويس، 101
 . است» سه دختر سروِ يمن«فاعل بيت بعدي و مراد از آن » افسرور

13 . 
 روز و شـب Uهرگـان  به نـام پـري چ  

 
 

 كنون برگشايم بـه شـادي دو لـب    

 

 )1 /90 /283 ( 
ئماً نام دختران سرو راــ زيرا فريدون دا ؛در اينجا معناي درستي ندارد» روز و شب«

خواهد پـس از تعيـين نـام    آورد بلكه ميبر لب نمي ــ ه هنوز نامي هم ندارندكه البت
در هشـت نسـخة   » پري چهرگاِن عرب«پسرانش بر آنها نيز اسمي بگذارد لذا ضبط 

نويسهاي سن و دست) 13زيرنويس، 106/ 1: 1386فردوسي : نك( چاپ دكتر خالقي مطلق
 :درسـت و دقيـق اسـت   ) 34: الف 1379فردوسي ( و سعدلو) 26: 1389فردوسي ( ژوزف

 . خواهم با شادماني نام زيبارويانِ عرب را انتخاب كنم مي اكنون) گويدفريدون مي(
14 . 

ــري   ــي خنج ــيد Uيك ــون بركش  آبگ

 

ــيد    ــون كش ــادر خ ــراپاي او چ  س

 

 )1 /101 /534 ( 
قـا   مـتن وفـق اسـاس،   قافية اين بيت بدين صورت كه در «در زيرنويس آمده است 

موجود نيز كمكي به هاي  نسخهفاق مده فاسد است؛ اكثريت قريب به اتآ ]741 قاهره[
انسـتيتوي  [، س ]841بريتانيـا [كنند در اين ميان دو نسخة مب تصحيح اين بيت نمي

يكـي  : انـد وماً اصيل از ايـن بيـت ارائـه داده   شكلي سالم و نه لز ]849خاورشناسي 
شـود كـه ضـبط    يادآور مـي . »سراپاي او چادر خون كشيد/ خنجر از موزه بيرون كشيد

مذكور منحصر به دو نسخه نيست و در دوازده دستنويس تصـحيحِ دكتـر خـالقي مطلـق     
ص (سعدلو ، )31ص (و نسخ سن ژوزف ) 7، زيرنويس 121/ 1: 1386فردوسي : نك(

هم آمده و به استناد اين پانزده نسخه صورت درسـت و  ) 57/ 1( و حاشية ظفرنامه) 39
 .اصلي است

15 . 
ــان  ــه گم ــر زمان ــه مه ــر خــود ب  مب

 

ــي    ــد كس ــتيUنجوي ــان Uآش  در كم

 

 )1 /103 /567 ( 
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فردوسي : نك( دارند» راستي«سها نويفقط ضبط نسخة لندن است و همة دست» آشتي«
كه ) 58/ 1: 1377؛ مستوفي 40: الف 1379؛ همو 32: 1389؛ همو 8 زيرنويس، 123/ 1: 1386

در اينجا بـرخالف نوشـتة پيشـگفتارِ    . با توجه به خميدگي كمان صورت درستي است
 سرويراستار گرامي مبني بر پيروي نكردن از ضبط يگانة نسخة اساس در برابر وحدت

  .نگاشتة دستنويسهاي ديگر، وجه واحد دستنويس اساس به متن برده شده است
16 . 

ــنگاه    ــان جش ــد از آزادگ ــي دي  ته

 

ــرآورده   ــوان بـ ــه كيـ ــياهUبـ  Uآه سـ

 

 )1 /103 /575 ( 
بـه   شـاهنامه آميزانه است كه در جاي ديگر  در نسخة لندن تركيبي حس» آه سياه«

در سـاير  » گـرد سـياه  «لذا صورت  كار نرفته و از ويژگيهاي سبك فردوسي نيست
، »اه«به صورت » آه«، اين را هم بايد افزود كه در نسخة لندن. نويسها برتر استدست
 ). الف 15: 1384فردوسي : نك( روي مصراع نوشته شده است، بعد
17 . 

 و چشمي پـر آب  Uبه زاريUخروشي 

 

 ز هر دام و دد برده آرام و خـواب  

 

 )1 /104 /592 ( 
/ 1( لندن است و در ده نسخة چاپ دكتر خـالقي مطلـق  دستنويس  ضبط» به زاري«

) 59/ 1( ظفرنامـه و حاشـية  ) 40ص( سـعدلو ، )32ص( سـن ژوزف  و) 26زيرنويس، 24
بـه معنـاي گريسـتن و زاري بـه     » خروش مغاني«. آمده كه دشوارتر است» مغاني«

رواقـي  : نـك ( امهشاهنچند بار در ، موبدان هنگام دعا و عبادتهاي  همانند نال/ شيوه
  6F6.نامة زجاجي به كار رفته استو به تقليد از آن منظومة همايون) 893: 1390

18 . 
 در ارديبهشـت U بهاري اسـت خـرّم  

 

 همه خاك عنبـر همـه زر خشـت    

 

 )1 /111 /752 ( 
 تصحيح دكتر خالقي مطلقدستنويس  در ده. ضبط متن فقط نگاشتة نسخة لندن است

و حاشـية  ) 43ص ( سـعدلو ، )36ص ( و سه نسـخة سـن ژوزف   )25 زيرنويس، 134/ 1(
 

 ). 15/ 258: 1390زجاجي (به زاري خروش مغان بركشيد / دوم بار ضم ضم فغان بركشيد: براي نمونه. 6
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آمده كه افزون بر پشتوانة سيزده نسـخه بـه دليـلِ    » در اندر بهشت«) 65/ 1( ظفرنامه
7Fرف اضافة پشت سر هم براي يك متممويژگِي سبكِي نادِر دو ح

صورت دشـوارتر   7
يـرايش  اين تركيب در جاي ديگري از و. لندن ساده شدهدستنويس  هم هست كه در

در آنجا هم بـه  شود  مي نيز آمده است كه پيشنهاد) 547/ 302/ 9( نهايِي چاپ مسكو
 . تغيير يابد» در اندر بهشت«

19 . 
UســـپاهيU بـــدين رزمگـــاه آمـــديم 

 

ــديم   ــواه آم ــه خ ــر آرزو كين ــه ب  ن

 

 )1 /124 /1037 ( 
. و همـين درسـت اسـت   ) 41: 1389 فردوسي: نك( »سپاسي«ضبط نسخة سن ژوزف 

»ت نهادن بر كسي يا از سـرِ دوسـتي بـه    به معناي افرادي كه براي من» اسيسپ سپاه
خـالقي  : نـك ( و در واقع رزمجويِ رسـمي نيسـتند  كنند  مي حمايت از آن شخص نبرد

 :به كار رفته است شاهنامهباز در ) 247/ كتاب صفر: ب 1379 ؛ فردوسي64: 2009مطلق 
ــ  ــي ســواران ك ــه روم ــنم ك ــد هببي  ان

 

 انـد؟  هد گـر بـر چـ   سپاسي سـپاهن  

 

 ) 1693/ 129/ 8: 1386 فردوسي( 
/ 9( نيز در ويرايش نهـايي چـاپ مسـكو   » سياهي سپاه«كه تركيب شود  مي پيشنهاد

 . تصحيح شود» سپاسي سپاه«به ) 1678/ 88
20 . 

ــه  ــردان چــو شــير يل ــل م  همــه گي

 

ــن و مشــكين   ــا طــوق زري  UكلــهUاب

 

 )1 /126 /1076 ( 
ناملفوظ است قافية مصراع دوم ) ه( كه حرف پايانِي آناول  ه به قافية مصراعبا توج

است كـه در تصـحيح آقـاي    » موي مجعد«به معناي » gole/ ُگله«به احتمال فراون 
). 201/ و كتـاب صـفر   1077/ 114/ 1: ب1379فردوسي : نك( جيحوني هم انتخاب شده

همـراه   شـاهنامه  مانند بيـت » ُگله«دهخدا نيز  لغتنامةشعر نظامي در در شواهدي از 

 

/ 457 /8؛ 223/ 135/ 2: 1386فردوسـي  : هـاي ديگـر، نـك    براي نمونه( شاهنامهاين ويژگي غير از . 7
الخير بن ابي؛ ايرانشاه68/ 220: 1317اسدي : از جمله، نك. در متون ديگر هم شاهد كاربرد دارد) 544

 ). 1663/ 165: 1390؛ كاتب 680/ 56: 1370
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بر درستي وجه مـذكور  اي  هكه قرين) »گله«ذيل : 1377 دهخدا: نك( به كار رفته» گيل«
 ). 60ص، اي بر يادداشتها آويزه بخش: 1391خالقي مطلق : نك، و نيز( است
21 . 

ــنود  ــري رخ ش ــت و پ ــپهدار گف  س

 

 UســرU   شــعر گلنــار بگشــاد زود 

 

 )1 /156 /558 ( 
 مو خواهد بود كه درست » شَعر گلنار«، نسخة لندن استبا اين ضبط كه وجه واحد

ز سر شعر «بر همين اساس صورت . مانعِ اين معناست» سرخ: گلنار«نيست و صفت 
دسـتنويس   و) 19زيرنويس، 199/ 1( در دوازده نسخة چاپ دكتر خالقي مطلق» گلنار

سربند / شال كه مراد از آنشود  مي پيشنهاد) 98/ 1( ظفرنامهو حاشية ) 62 ص( سعدلو
و ( گشايد تا در بيت بعد گيسوانش را بيفشاند مي سرخ رنگ رودابه است كه او از سر

 ). 48ـ27: 1370باستاني پاريزي : نك، نيز
22 . 

ــد    ــپان تگاورترن ــازي اس ــه از ت  ك

 

ــران    ــردان ايـ ــدUز گـ  دالورترنـ

 

 )1 /173 /919 ( 
سـن  ، )37 زيرنـويس  ،223/ 1: 1386 فردوسـي : نـك () 852( آكسفوردهاي  نسخهضبط 
 است كه در» رگاورترند«) 111/ 1( ظفرنامهو حاشية ) 70 ص( سعدلو، )60ص( ژوزف

). 75: 1369فردوســي : نــك( تصــحيف شــده» زكاورترنــد«فلــورانس بــه دســتنويس 
: نـك ( صورت دشوارتري است كه در چاپ آقاي جيحوني به متن رفته» رگاورترند«

در بيشتر نسخ و چاپها به اما ) 202 و 201/ فرو كتاب ص 886/ 154/ 1: ب1379فردوسي 
 . ساده شده است» دالورترند«

23 . 
 عنـــــان تگـــــاور بـــــرانگيختم

 

 Uتبـر ريخـتم  Uچو آتـش بـر او بـر     

 
 

 )1 /173 /935 ( 
نسـخة  » تبرِ«ه به بيت پيش كه سخن از كمان گرفتن سام و تير خدنگ است با توج

، فردوسـي : نـك ( در برخـي نسـخ   »همي ريختم«لندن در اينجا وجهي ندارد و ضبط 
» ريختم مي تير«يا ) 111/ 1: 1377 ؛ مستوفي61: 1389؛ همو 7زيرنويس / 225/ 1: 1386
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 . تر استديگر برتر و دقيقدستنويس  در چند
24 . 

 Uسـپر گيـل وار  Uبزد خشـت بـر سـه    

 

 گشاده به ديگر سـو افگنـد خـوار    

 

 )1 /192 /1352 ( 
سابقة كاربرد ندارد ولي در صورت  شاهنامهدر  قيد است كه» گيل وار«با اين ضبط 

؛ 2 زيرنويس/ 254/ 1: 1386 فردوسي: نك( در بعضي نسخ» بزد بر سه تا اسپرِ گيل وار«
بـه  » سپرِ گيلي«. است» سپر«و صفت » گيلي«به معناي » گيل وار«) 69: 1389همو 

ن نوع مرغـوب  به عنوا) نمد( معناي سپر ساخته شده در گيالن يا فراهم آمده از گيل
و متون ديگر به كار رفته  نامهگرشاسپ، شاهنامهو معروف اين رزم افزار چند بار در 

ذيـل مـاده؛   : 1377؛ دهخـدا  »گيلـي «ذيل : 1382؛ انوري 582: 1357آبادي باويل : نك( است
 ). 1949: 1390رواقي 

25 . 
ــار  ــرين روزگـ ــد بـ ــي برنيامـ  بسـ

 

 U     كه آزاد سـرو انـدر آمـد بـه بـار 

 

 )1 /199 /1494 ( 
كه با زاد سـرو انـدر آمـد    «فلورانس و سن ژوزف هاي  نسخهضبط مصراع دوم در 

به معناي » نهار«). 71: 1389؛ همـو  4زيرنويس/ 265/ 1: 1386فردوسي : نك( است» نهار
، جـا؛ همـو  همان: 1386 فردوسي( تصحيف شده» بهار«در چند نسخة ديگر به » كاستي«

صـورت انتخـاب   . اسـت » نهار«يد وجه ؤكه م) 130/ 1: 1377؛ مستوفي 81: الف1379
ضبط ساده  ــ ه در چند نسخه نيز آمدهــ كه البت شده در ويرايش نهاييِ چاپ مسكو

 . شده است
26 . 

 چــو از شــير آمــد ســوي خــوردني

 

 و از گوشـت افزودنـي   Uنـان Uشد از  

 

 )1 /203 /1581 ( 
» نان«كه در نسخ ديگر به  )الف27: 1384 فردوسي: نك( است» ماز«ضبط نسخة لندن 

چـاپ   لغت فرسِاست و در » بلوط«به معناي » مازو«كوتاه شده » ماز«. ساده شده
عجيب اينكه در اينجا نگاشتة ). 186: 1390اسدي : نك( استاد اقبال آشتياني آمده است
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 . دشوارترِ نسخة اساس ترك شده است
27 . 

UسرايندهU    از سال چـون بـرف گشـت 

 

 شنگرف گشـت اك ز خون كيان خ 

 

 )2 /59 /134 ( 
: 1389؛ همو 23زيرنويس/ 355/ 1: 1386 فردوسي: نك( در برخي نسخ» سرِ زنده«ضبط 

. 1: نمايـد بـه دو دليـل برتـر مـي    ) 165/ 1: 1377؛ مسـتوفي  105: الـف  1379 ؛ همو91
به قرينة كشته شدگانِ مصراع » سرِ زنده«در اينجا معناي محصلي ندارد و » سراينده«

 است نـه شـخص  » موي سر: سر«مناسبِ ، »برف«مشبه به . 2. تر استمناسبدوم 
 ). سراينده(

28 . 
ــان  ــغ او در جه ــه از تي ــد ك ــه مان  ك

 

 Uــد ــان   Uبلرزن ــان و مه ــر كه  يكس

 

 )2 /69 /78 ( 
ضـبط  شـود   مـي  خوانـده ) اسـتفهام تقريـري  ( از آنجايي كه بيت به صورت پرسشي

از جملـه سـن   ) 36 زيرنويس، 7/ 2: 1386سي فردو: نك( از بعضي دستنويسها» نلرزند«
 . شودپيشنهاد مي) 94 ص( ژوزف

29 . 
ــتان  ــعUدر آن نيس ــود  Uموض ــير ب  ش

 

 كه پيلـي نيارسـت از او نـي درود    

 

 )2 /79 /291 ( 
. نيز به كـار نرفتـه   شاهنامهضبط واحد نسخة لندن است و در جاي ديگرِ » موضع«

و سـه نسـخة سـن    ) 14 زيرنـويس ، 22 /2( چاپِ دكتر خالقي مطلقدستنويس  سيزده
دارنـد و نبايـد   » بيشه«) 177/ 1( ظفرنامهو حاشية ) 112ص ( سعدلو، )98ص ( ژوزف

 . را ناديده گرفتدستنويس  شانزده فاق نگاشتةات
30 . 

 پياده شد از اسپ و ژوپين به دسـت 

 

 به كردار مسـت  Uحيـران Uهمي رفت  

 

 )2 /79 /308 ( 
در دستنويسـهاي ديگـر   » شـيدا «و » تـازان «، »يـان پو«در نسخة لندن و » حيران«
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در » شـيوان «وجـه دشـوارتِر   ، ضبط اصلي. صورتهاي ساده شده و تغيير يافته است
بـه  » شـيوانيدن «و » شـيفتن «از مصـدر  » شيوان«. است) 98ص ( نسخة سن ژوزف

زاده ؛ منصوري و حسـن 65: 1373ابوالقاسمي : نك( است» مضطرب و آشفته حال«معناي 
 :به كار رفته شاهنامهو يك بار ديگر در ) Cheung, 2007: 452؛ 199: 1387

 چـو از خنجــر روز بگريخــت شــب 

 

 همي رفت شيوان دل و خشك لـب  

 

  8F8)107/ 11/ 8: 1386فردوسي ( 

31 . 
ــان    ــوارش چن ــن پيل ــهUت ــد Uتفت  ش

 

 كه از تشنگي سسـت و آشـفته شـد    

 

 )2 /80 /315 ( 
: نـك ) (903توپقاپوسـراي  ( و) 840( ليـدن و ) 98ص ( در سـن ژوزف » كَفتـه «صورت 
چو اين گُفتـه  «دشوارتر است كه در نسخ ديگر به ) 2 زيرنـويس ، 24/ 2: 1386فردوسي 

 . تحريف شده» شد
32 . 

 به ره بـر يكـي چشـمه آمـد پديـد     

 

 بـدان جـا رسـيد    Uسـرآور Uچو ميش  

 

 )2 /80 /330 ( 
9Fمعناي روشني ندارد» سرآور«

» سـروور «يا » دارشاخ: سروآور«و صورت درست  9
، به ترتيـب (اند  هپيشنهاد و انتخاب كردمحققان  در همان معناست كه پيشتر چند تن از

 ). 391 و 390: 1381 ؛ كزازي205/ كتاب صفر: ب 1379 ؛ فردوسي408: 1380دوستخواه : كن
33 . 

ــوشUوزان روي  ــاي  Uبزگ ــرم پ ــا ن  ت

 

 چو فرسنگ سيصد كشـيده سـراي   

 

 )2 /88 /501 ( 
 ؛ همـو 31زيرنـويس  ، 36/ 2: 1386فردوسـي  : نك( است» برگوش« ها نسخهتر شضبط بي

موجـودات  » برگوشان«. و همين درست است) 184/ 1: 1377؛ مستوفي 117: الف1379
شگفتي هستند كه گوششان بر روي سينه آنهاست و در متوني مانند درخت آسوريگ 

 

 . 243/ كتاب صفر: ب1379فردوسي : و نيز، نك. 8
يـاحقي  : نـك (ي نيسـت  توجيهي شده است كه پـذيرفتن » سر/ سر«با دو قرائت » سرآور«دربارة معناي . 9

 ). زيرنويس/ 96: 1387
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ـ 497: 1374عريان : نك( و يادگار جاماسپ به آنها اشاره شده در جاي ديگر از ). 501ـ
 . آمده است» برگوش«صورت درست ) 1738/ 167/ 4( اين ويرايش

34 . 
 بــدو گفــت پنهــان از ايــن جــادوان

 

ــد    نهــانUهمــي رخــش را كــرد باي

 

 )2 /91 /546 ( 
كـه از معيارهـاي تصـحيح     ــ سازي فردوسيبه اينكه يكي از ضوابط قافيهتوجه  با

ايت همسانيِ يك يا دو حرف پيش از روي و افزودن رع ــ هم هست شاهنامهمتن 
ـ 376: 1381شـفيعي كـدكني   : نك، در اين باره( بر غناي موسيقي قوافي است ؛ نقـوي  388ـ

 زيرنويس، 39/ 2: 1386فردوسي : نك(ها  نسخهدر برخي » دوان«ضبط ، )148ـ68: 1384
معنـاي  . تر استقيقد) 185/ 1: 1377؛ مستوفي 118: الف1379؛ همو 103: 1389؛ همو 32

زيـرا خواسـت كـاووس ايـن      ؛كندبيت و موضوع داستان نيز همين وجه را تأييد مي
چون پهلـوان بـي اسـب ناكارآمـد     ( نيست كه رستم رخش را نهان كند و پياده برود

 ). بدوان( گويد رخش را به دور از چشم جادوان و پنهاني بتازبلكه مي) است
35 . 

 بدريــــد گــــاو از دم گــــاودم  

 

 خَـم Uزمين آمـد از سـم اسـپان بـه      

 

 )2 /111 /54 ( 
خواند و » به هم«كه بايد ) 137: 1369فردوسي : نك( است» بهم«ضبط نسخة فلورانس 

اسـم  ...  در گويش برخي نواحي خراسان مانند گنابـاد و قـاين و  » هم«. به متن برد
ـ    ادن چيـزي  صوت و به معناي بانگ هولناك يا صداي ناشي از لـرزش زمـين و افت

: نـك ( رود مـي  سنگين است كه هنوز در ميان بعضي كهن ساالن اين مناطق بـه كـار  
ـ 135: 1389چرمگي عمراني  از اين روي به احتمال بسيار فردوسي در اين بيـت  ). 146ـ

از گويش خراسان را استفاده كرده است كه چون كاتبان و خواننـدگان آن را  اي  هواژ
 . دان هتغيير داداند  هشناختنمي
36 . 

 بدو گفت از ايدر به يك سـو شـويم  

 

 Uبــه آوردگــه هــر دو همــرو شــويم 

 

 )2 /174 /668 ( 
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است و ) 134ص ( »به آوردگاه نر آهو شويم«ضبط مصراع دوم در نسخة سن ژوزف 
10Fبه نظر نگارنده

همين صورت درست است كه در نسخ ديگـر بـه وجـوه مختلـف      10
در اين ضبط يعني دشـتي كـه در آن   » آهو آوردگاه نر«. تصحيف شده يا تغيير يافته

بـر ايـن   . سـتيزند اندازند و مـي آهوان بر سر جفت گزيني شاخ در شاخ يكديگر مي
گويد بهتر است از برابر سپاه دور شويم و در دشـتي كـه   اساس رستم به سهراب مي

. بـا يكـديگر مقابـل شـويم    ) ي دور از لشكريانمنظور محل(ردگاه آهوانِ نر است آو
مصـححِ   شـاهنامة كه نخستين بار آقاي مصطفي جيحوني در مقايسة شود  مي وريادآ

ه كرده و آن را نـام  توج» آوردگاه نر آهو«وزف به ضبط سن ژدستنويس  خويش با
ي نيز با برتر دانستن سپس دكتر ياحق). 82: 1390جيحوني : نك(اند  هدشتي خاص دانست

نام ميداني در نزديكي محلّ نبرد رسـتم و   احتماًال» نر آهو«اند كه  همين وجه حدس زده
  ).14ـ10: 1391ياحقي : نك(سهراب در حدود زابلستان و كابلستان بوده است 

37 . 
 كه با گوي و چوگان به ميدان شـويم 

 

ــاني   ــازيمUزم ــويمU بت ــدان ش  و خن

 

 )3 /65 /1306 ( 
ـ  ، )891( بريتانيا، )733( نويسهاي لنينگرادضبط دست ) 849( يانسـتيتوي خاورشناس

اسـت كـه هـم    » ببازيم«) 167ص (و سن ژوزف ) 3، زيرنويس 289/ 2: 1386فردوسي : نك(
اين واژه در بيشتر نسـخ و چاپهـاي   . دشوارتر است و هم با گوي و چوگان تناسب دارد

  ).311ـ306: 1354خالقي مطلق : نك(تصحيف شده است » تاختن/ بتازيم«به  شاهنامه
38 . 

 د آببــه كــين ســياوش ســيه پوشــ

 

ــد   ــياب   UزارUكن ــر افراس ــرين ب  نف

 

 )3 /112 /2313 ( 
 از نسِخ چاِپ دكتر خالقي مطلقدستنويس  فقط نگاشتة نسخة لندن است و نه» زار«
 ظفرنامـه و حاشية ) 209ص ( سعدلو، )186ص ( و نيز سن ژوزف) 7زيرنويس ، 355/ 2(

 

پيشنهادي براي تصحيح ضـبط دو واژه در  «آيدنلو، سجاد، : براي تفصيلِ بحث نگارنده در اين باره، نك. 10
، )186پيـاپي  (وهفـتم، ش سـوم   ، س چهلجستارهاي ادبي، »)آوردگاه نرآهوـ تُخشش كارزار(شاهنامه 

 . 7ـ2، ص 1393پاييز 
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داستاني اي  همايبر بن دارند كه عالوه بر پشتوانة دوازده نسخه مبتني» روز«) 340/ 1(
طبيعت يـا  ، توضيح اينكه سوگواري جانوران. و كامالً مناسب با مصراع نخست است

كشته شده يكي از مضـامين داسـتاني اسـت كـه در     / آن بر شخص درگذشته مظاهر
و نشـان  شـود   مـي  امامان و پيامبران ديـده ، شاهزادگان، سرگذشت چند تن از يالن

بـراي آگـاهي   ( كشته شده اسـت / يت شخص وفات يافتهس و مظلوم، تقددهندة پاكي
دربارة سـياوش غيـر از دو مصـراعِ    ). 173ـ170: 1387آيدنلو : ك، نبيشتر و ديدن شواهد

هـم ايـن    شـاهنامه در دو جاي ديگـرِ  ) عزاداري آب و شيون روز( بيت مورد بحث
 ). 21ـ19/ 380/ 2و  2286/ 358/ 2: 1386فردوسي : نك( موضوع آمده است

39 . 
ــت   ــد و زره را نيافـ ــپر بردريـ  سـ

 

 نتافـت  Uپسـتي Uاز او روي بيژن بـه   

 

 )4 /44 /815 ( 
 زيرنويس، 53/ 3: 1386فردوسي : نك( »رنجوري و اندوه: مستي«دستنويس  ضبط پنج

و در » تيپس«و وجه دشوارتري است كه در نسخة لندن و دو سه نسخة ديگر به ) 2
 . استساده شده » سستي«نويسها به ساير دست

40 . 
 پـــاي آمـــدش ننـــگ UبافيـــدنUز     برآشفت بـا خويشـتن چـون پلنـگ    

 

 )4 /61 /1166 ( 
را بـا  » شافيدن«ضبط ، در نسخة اساس» سافيدن«در زيرنويس با اشاره به صورت 
اند كه نيازي به اين تشكيك نيست و صورت درسـت   عالمت سؤال و ترديد مطرح كرده

به معناي » شافيدن«. گردد» بافيدن«د جايگزين شو است كه پيشنهاد مي» شافيدن«همان 
 شـاهنامه از لغـات نـادر   ) 343: 1382بغـدادي  : نك(كه در لغت شهنامه هم آمده » لغزيدن«

: نـك (هاي قرآن مجيد نيز شـاهد كـاربرد دارد    است و در برخي متون، فرهنگها و ترجمه
احتمـاًال در بيـت   » دبشـافي «ايـن واژه بـه صـورت    ). ونه و شصت مقدمهپنجاه: 1390رواقي 

11Fوگوــ بيت قبل از بيت مورد گفت شاهنامهديگري از 

ها و  ــ به كار رفته اما در نسخه 11
 ). 450ـ444: 1387 نحوي :در اين باره، نك(چاپها تحريف و تصحيف شده است 

 

 جنگي سوار بشافيدبه ره بر       سوي كارزارز خيمه بيامد . 11
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41 . 
 و ز نـام و ننـگ   UبگشتندUز پيمان     چــو آمــد ســرِ مــاه هنگــام جنــگ

 

 )4 /68 /1315 ( 
يك ماه نبرد را ترك كنند كنند  مي به ابيات پيش كه ايرانيان و تورانيان عهدتوجه  با

/ 3: 1386فردوسـي  : نـك ( در پنج نسخه» نگشتند«و سپس با هم رويارو شوند ضبط 
درست و منظور اين است كه سـرِ مـاه دو سـپاه از پيمـان پيشـين      ) 27زيرنويس ، 82

در چـاپ  . م و ننگ پرهيز نداشـتند و نيز از نا) نبرد آغاز شد( خويش دوري نكردند
/ 2: ب 1379فردوسي : نك( انتخاب شده است» نگشتند«آقاي جيحوني هم به درستي 

582 /377 .( 
42 . 

ــژاو  ــاه تــ ــاوردش از جايگــ *دلش پر ز تاو) ؟(U ايرانUبه نزديك     بيــ
 

 )4 /82 /1598 ( 
ايد اشاره كـرد  ب» ايران«صرفنظر از اينكه بيت نشان الحاقي بودن دارد دربارة ضبط 

خالقي مطلق : نك( است» ايراني، آزاده«به معناي » اير«كه در چنين كاربردهايي جمع 
 . و نبايد در درستي ضبط و معناي آن ترديد كرد) 55ـ45: 1384؛ نيولي 51ـ48: 1383

43 . 
ــش  ــافش درف ــد آن اژده ــد آم  گيتـي بـنفش   Uكـرد Uشب تيره گـون      پدي

 

 )4 /138 /1112 ( 
زيرا  ؛معناي دقيقي ندارد ــ كه نگاشتة نسخة لندن است ــا اين ضبط مصراع دوم ب

كنـد لـذا صـورت    ) بنفش( تواند گيتي را تارشب هنگام درفش تيره رنگ رستم نمي
/ 173/ 3( از يازده نسخة تصحيح دكتر خالقي مطلق» شب تيره و روي گيتي بنفش«

 . شودپيشنهاد مي) 270ص( و سن ژوزف) 12 زيرنويس
44 . 

ــوه U    ز بانـــگ تبيـــره زمـــين و ســـپهر ــيد كـ ــر  Uببوسـ ــد مهـ  و بيفگنـ

 

 )4 /142 /1207 ( 
 ها ه در زيرنويس اشاره شده ضبط نسخهكمعناي روشني ندارد و چنان» ببوسيد كوه«
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) نقطهاول بي دو حرف( ببوسيد«به صورت توجه  نگارنده با. در اين باره آشفته است
بـه  » جنـگ «در ساير نسخ و نيز » بوسيدب«و » بپوشيد«در نسخة لندن و ضبطهاي 

ي را احتمـاالً ضـبط اصـل   » بيوسيد جنـگ «وجه ، در برخي دستنويسها» كوه«جاي 
). 380: 1389جويني : نك(اند  هداند كه مرحوم دكتر جويني به صورت قياسي برگزيد مي
از جمله در ويرايش ( باز به كار رفته شاهنامهدر » چشم داشتن، آرزو كردن: بيوسيدن«

...  و» بپوشـيد «، »ببوسـيد «و محتمًال در دستنويسها بـه  ) 88/ 7/ 6: نهايي چاپ مسكو
از : معناي بيت چنين اسـت ) جنگ بيوسيد( با صورت پيشنهادي. تصحيف شده است

منتظر جنگ بودند و مهـر  / ت صداي كوس نبرد گويي زمين و آسمان در آرزويشد
 . را دور كردند

45 . 
 نيست UيارهUره خواهش و پرسش و     ه نيسـت ابا آنكه از مرگ خود چـار 

 

 )4 /155 /1486 ( 
: نـك () 731( توپقاپوسـراي دستنويس  در» هديه و رشوه«به معني » پاره«آيا ضبط 

توان از راه خـواهش و  برتر نيست؟ با مرگ نمي) 12 زيرنويس، 196/ 3: 1386فردوسي 
 . تقاضا و رشوه مقابله و آن را از خود دور كرد

46 . 
ــين  U    ن پيش منشـور و خاقـان چـين   هما ــوران زم ــردان ت ــان و گ  Uبزرگ

 

 )4 /160 /1587 ( 
ــرلين) 279ص ( ضــبط نســخة ســن ژوزف ، 202/ 3: 1386 فردوســي: نــك) (894( و ب

همـان  » بـروان «، در اين نگاشـته . است» بزرگان بروان و توران زمين«) 28 زيرنويس
كـه در لغـت   ) 320: 1387ليـان  دزفو: نك( و نام شهري در نزديك غزنه است» پروان«

12Fو متون ديگر نيز آمده) 79: 1382بغدادي : نك( شهنامه

و ضبط دشوارتري است كـه   12
خالقي مطلق : نك، نيز() بزرگان پروان و توران زمين( به متن برده شودشود  مي پيشنهاد

 ). 76ص، بخش آويزه: 1391
 

 : هم به كار رفته است) آقاي سيد محمدضيا قاسمي(اين نام در شعر يكي از غزلسرايان معاصر . 12
 را پروانبسازم وقف چشمت تاكهاي مست     خواهم  دارم كه با شوق تو مي چنانت دوست مي

 ). 173: 1390بديع : نك(
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47 . 
ــر     بدين سان فرستش به نزديـك شـاه   ــهUمگ ــدا  Uپخت ــردد ب ــاهگ  ن بارگ

 

 )4 /191 /2247 ( 
/ 3: 1386فردوسـي  : نـك ( اسـت » بخته«كه در برخي نسخ آمده صورت درست چنان

اين واژه صفت مفعولي از مصدر ). 316: 1379؛ همو 293: 1389؛ همو 29 زيرنويس، 243
بخشيده «است و در بيت مذكور در معناي » نجات يافتن«به معناي » بختن/ بوختن«

 ). 49ـ43: 1388مواليي : نك، براي آگاهي بيشتر( رفته به كار» شده
48 . 

ــرانUنگونســار و     بسي لشكر از مرز سـقالب و چـين   ــدرين Uحي  شــدند ان

 

 )4 /209 /2617 ( 
: نــك() 852( و آكســفورد) 840( ليــدن، )300ص( نويســهاي ســن ژوزفضــبط دست

از مصـدر  » انريـز «. و دشـوارتر اسـت  » ريزان«) 3 زيرنويس، 268/ 3: 1386فردوسي 
و متون ديگر شـواهد كـاربرد    شاهنامهاست كه در » نابود شدن«به معناي » ريختن«

 ). 1347و 1346: 1390؛ رواقي »ريختن«ذيل : 1377دهخدا : نك( د داردمتعد
49 . 

ــخُن   ــژن س ــه بي ــتم ك ــت رس ــر       بدانس ــت ب ــاده س ــةUگش ــروبن Uالل  س

 

 )5 /52 /1037 ( 
، »اللـه رخ «، »سـيم تـن  «ندارد و صورتهايي مانند  در اينجا معناي محصلي» الله«
تر است زيـرا منظـور از آن   در نسخ ديگر دقيق» سيم رخ«يا » گل رخ«، »ماه رخ«

 . نمي تواند استعاره از او باشد» الله«منيژه است و 
50 . 

ــدوي      راه جـــوي UديـــزةUفـــرود آمـــد از  ــياوش ب ــپر داد و درع س  س

 

 )5 /99 /700 ( 
ص ( و سـن ژوزف ) 5 زيرنـويس ، 46/ 4( چاپ دكتر خالقي مطلق ضبط پنج نسخه در

 است و ايـن صـورت دشـوارتري اسـت كـه پيشـنهاد      » شيده«) 371( و سعدلو) 351
/ 168/ 5و » پشـت «بـه جـاي    741/ 101/ 5( در اين بيت و در دو جاي ديگرشود  مي
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» ل به سياهاسبِ سرخِ ماي«به معناي » شيده«. به متن برده شود) »ديزه«به جاي  2197
بـراي  ( نسبت ساخته شـده » ه«و » سرِخ تيره گون: شيد«است و ظاهراَ از دو بخش 

 ). 99ـ89: الف 1388آيدنلو : نك، آگاهي بيشتر
51 . 

ــان      بـــه كـــردار گرگـــان روز شـــكار ــر آن بادپايـ ــهUبـ ــار Uاختـ  زهـ

 

 )5 /137 /1523 ( 
است و » هخته زهار«نويسها زيرنويس اشاره شده ضبط بعضي دست گونه كه درهمان
و » بركشـيده «يعنـي  » هخته«. نمايدبه معناي تركيب درست و دقيق ميتوجه  اين با

توسعاً به معني ( به معناي بخش بيرونيِ زهدان و موضع آلت تناسلي تا شكم» زهار«
 گفتـه ) گرگ و شير، اسب( به جانوري» هخته زهار«بر اين اساس . است) كلّ شكم

 كشيده و برآمده باشد و اين نشـان تيزتـازي و چـاالكيِ آن    كه شكمش باالشود  مي
 ). 152ـ135: 1388 خطيبي: نك، براي تفصيل( حيوان است

52 . 
 خـون  Uبجوشـيد Uكه برگشـت روز و      بر ايشـان همـه راسـتي شـد نگـون     

 

 )5 /151 /1831 ( 
دوازده رخ اسـت و از ايـن روي   / بختـيِ تورانيـان در رزم يـازده   بيت وصف نگون

مناسبِ معنا نيست و اصوالً بايد  ــ ستها نسخهكه ضبط اغلب  ــ »وشيد خونبج«
تصـحيح قياسـي   » نجوشـيد «دكتر خالقي مطلـق آن را بـه   . عكسِ اين مفهوم باشد

گونه كـه در چـاپ آقـاي    وليكن محتمالً وجه درست همان) 1844/ 117/ 4(اند  هكرد
» بخوشـيد «) 223/ تاب صـفر و ك 1810/ 848/ 2: ب 1379فردوسي : نك( جيحوني آمده

نمونـة   شـاهنامه بـاز در  » خوشـيدن «. نويسها تصحيف و ساده شدهكه در دستاست 
 ).418/ 22/ 2: 1391؛ همو 1074/ 272/ 2: 1386فردوسي : نك، از جمله( كاربرد دارد

53 . 
ــا دل   ــه تـ ــد كـ ــدمUبكوشـ ــاندم      Uبپيچانـ ــكر بترسـ ــي لشـ ــه بيشـ  بـ

 

 )5 /205 /492 ( 
: نـك ( اسـت » Uبتخشـاندم Uبكوشد همي تـا  «ط نسخة فلورانس در مصراع نخست ضب
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. ساده شده» بپيچاندم«نويسهاي ديگر به كه لغت پاياني در دست 13F13)478: 1369 فردوسي
، رنج كشـيدن «به معناي » تُخشيدن«از صورت سببِي مصدر ) بتُخشاندم( فعل مذكور

هم اسم  مهشاهنااست و در سه يا چهار جاي ديگرِ » دچار تشويس و اضطراب شدن
مضـطرب  « و» كوشيدن«البته با دو معناي  ــمصدر و صفت فاعليِ ساخته شده از آن 

 تصحيف شـده اسـت  » پيچان«و » پيچش«به صورتهاي مختلف از جمله  ــ »شدن
، گـو وبيت مـورد گفـت  اول  در مصراع). 152ـ14: 1392آيدنلو : نك، براي آگاهي بيشتر(

 . كه مرا گرفتار تشويش و ترس و اضطراب كندكوشد گويد افراسياب ميكيخسرو مي
54 . 

 چنان هم كه ديوانه خوانـد پزشـك      خرد چون شود از دو ديده سرشـك 

 

 )5 /266 /1798 ( 
با اين ضبط بيت معناي روشني ندارد لذا صورت مـذكور در تصـحيح دكتـر خـالقي     

هـم   كـه در چنـد نسـخه   ) 1794/ 949/ 2( و آقاي جيحوني) 1804/ 286/ 4(مطلق 
چنان دان كه ديوانه / خرد چون شود كهترِ كام و رشك: هست، استوار و دقيق است

  .خواند بزشك
55 . 

ــگفت       Uبگفـت Uچو كي خسرو اين پنـدها را   ــران ش ــردان اي ــد گ  بماندن

 

 )5 ،314 /2789 ( 
قافيـه شـده   » كفـت «و » برگرفت«، »گرفت«همواره با » شگفت«كلمة  شاهنامهدر 

. بـوده » šegeft/ شـگفت «ظ آن در زمان و زبان فردوسي د تلفدهاست كه نشان مي
» بگُفت«با  شاهنامهپردازِي قافيه تواند برخالف اصولِلذا در بيت مورد بحث هم نمي

پنـدها  «بـر همـين اسـاس صـورت     . خوانـده شـود  » egoftš/ شگُفت«هم قافيه و 
؛ همـو  27زيرنـويس و  2812/ 350/ 4: 1386فردوسـي  : نـك (ها  نسخهاز بيشتر » برگرفت

 .شودپيشنهاد مي) 466: الف 1379؛ همو 447: 1389

 

شود ًال موجود از اين دستنويس، واژة پايانِي مصراع نخست به روشني خوانده نمير نسخة برگردانِ فعد. 13
 . است» بتخشاندم«اما در تصوير رنگيِ آن كه در شبكة اينترنت منتشر شده ضبط كلمه آشكارا 
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56 . 
ــژاد  ــدون ن ــان فري ــن بزرگ ــنم زي ــام آورانUز     م ــاد  Uنـ ــد قبـ ــا بيامـ  تـ

 

 )5 /318 /2877 ( 
و ) 3زيرنـويس  ، 357/ 4: 1386فردوسـي  : نـك ( از جملـه فلـورانس  دستنويس  در پنج
هـم از  «، »قرخـان «ديگر به  آمده كه در نسخ» مافرُّخان«صورت ) 468ص ( سعدلو
ضبط دشـوارتري  » مافرُّخان«. تصحيف يا ساده شده است» ز ناماوران«و » فرّخان

و نام يكي از روسـتاهاي پيرامـونِ بلـوك    » ماه فرّخان«است كه احتماالً كوتاه شدة 
ويرايش : نك( شاهنامهاين تركيب در اينجا و بيت ديگري از . اصطهبانات فارس است

نام مكاني است كه كيقباد در آن ساكن است و از آنجا ) 127/ 45/ 2، سكونهايي چاپ م
آيـدنلو  : نـك ، براي آگاهي بيشتر( نشيندآيد و بر تخت شهرياري ميبه پايتخت ايران مي

 ). 86ـ82: 1389
57 . 

ــاه    ــزم گ ــي ب ــرّم يك ــت خ  Uگـاه Uبه سر بر نظاره بـر آن جشـن       بياراس

 

 )6 /127 /71 ( 
: نـك ( در چنـد نسـخه  » مـاه «و مصراع دوم كه نيازمند فاعل است به نحتوجه  آيا با

به سر بر نظاره بر ( تر نيست؟دقيق) 523( و سعدلو) 19زيرنويس، 225/ 5: 1386فردوسي 
 ). ماه، آن جشن

58 . 
ــ  ــردان ك ــرافراز گ ــكر س ــد هز لش ــد     ان ــه نزديــك شــاه جهــان ارجمن  ب

 

 )6 /150 /574 ( 
 همـو : نـك ( از جمله لنـدن ) 5زيرنـويس  ، 267/ 5: 1386فردوسي : نك( ضبط چند نسخه

 »هنـد «. اسـت » هنـد «) 899/ 2( ظفرنامهو حاشية ) 523ص( سعدلو، )الف157: 1384
)hend ( ِصورت سوم شخص جمعah )ابوالقاسـمي  : نـك ( در فارسي ميانه است) بودن

ي د آن و نيـز صـورتها  كه شواهد متعد) 196و 195/ 2؛ ناتل خـانلري  172و  171: 1375
هنر : نك(شود  مي صرفيِ ديگرش در فارسي دري تا متون و فرهنگهاي قرن نهم ديده

بـه  » اند«) 426/ 296/ 9( در اينجا و بيت ديگرشود  مي پيشنهاد). 300ـ293: 1370



 33/ چاپ مسكوشاهنامة  نهاييويرايش 

 . تصحيح شود» هند«وجه دشوارتِر 
59 . 
 خــوش كــنم مــي دل نامــداران بــه    مــاه آمــد آتــش كــنم    Uمهــر Uدر

 

 )6 /150 /581 ( 
، 267/ 5: 1386فردوسـي  : نـك ( اسـت » پـاييز «بـه معنـاي   » تير«بط هشت نسخه ض

در » تيـر «). 899/ 2: 1377 ؛ مستوفي533: الف 1379؛ همو 512: 1389؛ همو 25 زيرنويس
ــ ) 775ـ773: 1383عبداللهي : نك( كه بنابر مسائل گاهشماري به كار رفته ــ اين معنا
و هم در ) 815/ 163/ 6، نهايي چاپ مسكو از جمله خود ويرايش( شاهنامههم در 

و صـورت دشـوارتري   ) »تير«ذيل : 1377دهخدا : نك( متون ديگر شواهد استعمال دارد
 . است كه بايد به متن برده شود

60 . 
U    به عشـق زمـين بـر، هـواU   ــان روا    شـد گـوا ــه نزديــك خورشــيد فرم  ب

 

 )6 /163 /12 ( 
است معناي ) 849( يتوي خاورشناسيمصراع نخست كه ضبط دو نسخة لندن و انست

و ايـن مبتنـي بـر    ) نـه بـرعكس  ( عاشق زمين است) آسمان( درستي ندارد زيرا هوا
پنداشـتند و قايـل بـه     مي ثكه آسمان را مذكر و زمين را مؤنباوري اساطيري است 

؛ 251و  250، 242، 239ـ237: 1376الياده : نك، در اين باره( ازدواج آسمان با زمين بودند
به عشق هـوا بـر   «بر همين اساس صورت ). 106: 1386؛ دالشو 167 1590: 1382مو ه

 . در غالب نسخ درست است» زمين شد گوا
61 . 

Uــد ــپ  Uبش ــيش گشتاس ــفنديار، پ  گسـار  مـي  همي بـود بـا رامـش و       اس

 

 )6 /165 /42 ( 
، 295/ 5: 1386ر، فردوسي: نك( در چند نسخه» نشد«با در نظر داشتنِ موضوع داستان 

زيرا اسـفنديار از   ؛تر استدقيق) 539ص ( و سعدلو) 518ص ( سن ژوزف، )9زيرنويس 
نشيند و آيد و دو روز و شب در آنجا به بزم ميايوان گشتاسپ به سراي خويش مي

 . »رودنمي«به درگاه 
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62 . 
ــران و  ــه دار ايـ ــنم UتـــورانUنگـ  بــه هــر جــاي پشــت دليــران مــنم    مـ

 

 )6 /191 /613 ( 
به رغم بودنِ آن در چند نسخه معنـاي  » توران«، ت كه از زبان رستم استدر اين بي

به جـاي  » نيران«درستي ندارد چون رستم پشتيبان توران نيست لذا تصحيح قياسيِ 
) 600/ 1179/ 3( و آقاي جيحـوني ) 601/ 341/ 5( آن در چاپهاي دكتر خالقي مطلق

ايران و ديگر شـهرهاي كشـور   شهر «به معناي » ايران و نيران«تركيب . مرجح است
از جمله همـين ويـرايش   ( شاهنامهباز در » ايران و روي هم يعني سراسِر سرزمين ايران

 . هست) 200/ 43/ 8؛ 2330/ 415/ 7: نهاييِ چاپ مسكو
63 . 

U ــي ــر يك ــدگمان   Uوديگ ــد ب ــو ب  تنش بـر زمـين و سـرش بآسـمان        دي

 

 )6 /194 /669 ( 
شادروان دكتر سركاراتي و مرحـوم  ، )م1894(كلبرگ همچنان كه محققاني مانند اشتا

زيرنـويس  ، 11: الـف 1378؛ سركاراتي 198: 1390مختاريان : نك، به ترتيب( زادهدكتر منشي
در اين بيت اند  هنشان داد) توضيح مترجم 22ـ20: 1368؛ ماركوارات 274: ب1378 ؛ همو28

هيـواليي هولنـاك و از    كه در اوستا و متون پهلـوي ) Gandarw: پهلوي( نام گندرو
» و ديگـر يكـي  «و » دگـر انـدرو  »دشمنان اساطيريِ گرشاسپ است به صـورتهاي  

زيرنويس ، 347/ 5: 1386فردوسي : نك() 891( تحريف شده و فقط در دو نسخة بريتانيا
باقي مانده است كه بايد بـه  » كندرو«به شكل درست ) 931/ 2( ظفرنامهو حاشية ) 5

/ 3( آقـاي جيحـوني  ، )657/ 347/ 5( پهاي دكتر خالقي مطلـق در چا. متن برده شود
، »كنـدرو «به ترتيب ضبطهاي ) 3925/ 172: 1384كزازي ( و دكتر كزّازي) 657/ 1181

 ). گندرو ديو بد بدگمان/ دگر كندرو( انتخاب شده است» كُندرو»و » گَندرو«
64 . 

ــا  U    همــان روز كــز بهــر كــاووس شــاه ــاية بارگـ ــرده در سـ ــدي بـ هبـU 
 

 )6 /204 /903 ( 
بدي پرده و «ضبط . مصراع دوم به اين صورت ساخت نحوي و معناي محصلي ندارد



 35/ چاپ مسكوشاهنامة  نهاييويرايش 

 . تر استدقيق) 892/ 367/ 5: 1386فردوسي : نك( در برخي نسخ» سايه دارِ سپاه
65 . 

 مســوزان از ايــن راي بيهــوده هــشU    بــه خــون گرانمايگــان شــان بكــش

 

 )6 /214 /1122 ( 
فردوسي : نك() 752( در دستنويسهاي كراچي» ن بدين كار بيهوده گُشمشورا«ضبط 
» گُش«. دشوارتر و برتر است) 947/ 2( ظفرنامهو حاشية ) 10زيرنويس، 386/ 5: 1386

از » خشـمگين شـدن  «در معنـاي  » گُـش شـوراندن  «و » زردآب/ صفرا«به معناي 
ـ ( سـاده شـده  » هـش «بـه   شـاهنامه تركيبات كهني است كه در نسخ   اميدسـاالر : كن

 ). 680و 679: 1372؛ خالقي مطلق 189ـ186: ب1381 ؛ همو185و 184: الف1381
66 . 

 )؟(يكي را ز كوري نديدي به خشـم U    همه مردمش كـور بـودي بـه چشـم    
 

 )7 /9 /138 ( 
نيسـت و ضـبط و معنـاي آن كـامالً     ) ؟( در پايان مصراع دوم نيازي به عالمت ابهام

كنانِ نابينايِ آن شهر به سبب كوري آزرده و خشـمگين  هيچ يك از سا: روشن است
 . نبودند

67 . 
ــروش   ــر خ ــد سراس ــكر برآم  Uبـه جـوش  Uپـيالن  به زخم آوريدنـد      ز لش

 

 )7 /29 /565 ( 
نويسهاي ديگر و دشوارتر است كه در دست» زوش«) 590ص( ضبط نسخة سن ژوزف

زشـت  ، تند، نخشمگي«در معناي » زوش«. تغيير يافته است» جوش«و « كوش«به 
بن ايرانشان: نك، براي نمونه( در متون پهلواني صفت شير و ديو و پيل است» و سهمناك

 ). 4804/ 291: 1370 الخيربن ابي؛ ايرانشاه1197/ 214؛ 1174/ 213: 1377الخير ابي
68 . 

 گر ايدون كـه بـا او بـه دل دوسـتي        Uز يـك پوسـتي  Uكه تـو بـا سـكندر    

 

 )7 /44 /882 ( 
فردوسـي  : نـك ( اسـت  )درون يك پوست هسـتي ( »ز هم پوستي«يزده نسخه ضبط س
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كه در كنار استناد بر ) 630: الف 1379؛ همو 597: 1389؛ همو 16زيرنويس/ 64/ 6: 1386
 . به متن برده شودشود  مي اغلب دستنويسها صورت دشوارتر هم هست و پيشنهاد

69 . 
ــوه   ــدين روي ك ــد ب ــا نياي ــدان ت  گروهـــا گـــروه از مـــا UنينجامـــدU    ب

 

 )7 /59 /1199 ( 
در اين موضع اصـيل باشـد   ) انجاميدن( چنان چه نينجامد«خوانيم در زيرزنويس مي

و يـا بـه آخـر    ) بلع كردن، فرو بردن= ( اوباردن، ظاهراً به معني و به جاي اوباريدن
كنايه از كشتن استعمال شده است لكن من شاهد ديگـري بـراي آن   ) عمر( رسانيدن

 فردوسـي : نـك ( مة تصـحيح خـويش  نخستين بار آقاي جيحوني در مقد. »ردمپيدا نك
پيشـنهاد  ) 443 و 442: 1392قاسمي : نك( و بعد دكتر قاسمي) 228/ كتاب صفر: ب1379

بـه صـورتهاي محـرّف و    توجه  با» نپيچاند«يا » نينجامد«كردند كه كه در اين بيت 
پـاره پـاره   «به معنـاي  » يدنانجاي«. تصحيح قياسي شود» نينجايد«مصحف نسخ به 

شود  مي يادآور. و كامالً مناسبِ بيت است) 45: 1387زاده منصوري و حسن: نك( »كردن
را » نينجامـد «كه دكتر خالقي مطلق در نقدي بر مقالة دكتر قاسـمي همـان صـورت    

 ). 96و  95: 1392خالقي مطلق : نك( اند هدانست ترمحتمل
70 . 

ــيم    ــا گل ــيش او ب ــبان پ ــد ش  پشـمينه دل بـه دو نـيم    UترفUپر از     بيام

 

 )7 /102 /54 ( 
تصحيح قياسي سرويراستار ارجمنـد  » كشك: تَرف«و » برف« ها نسخهضبط بيشترِ 

در بيت پيش از آمدن شـبان  . 1: به دو قرينه برتر است» برف«به نظر نگارنده . است
. 2. آلود باشد» رفب«دهد كه پشمينة او بايد ياد شده و اين نشان مي» روز دمه«در 

 . ندارد» پشمينه«مناسبت چنداني با » ترف«
71 . 

ــامش    ــود ن ــامور ب ــي ن ــباكUيك ــاك      Uس ــكر و راي پ ــت و لش ــا آل  اب

 

 )7 /114 /312 ( 
 كارنامـة : نـك ( اسـت » بنـاك «به ضبط اين نام در كارنامة اردشير بابكان كه توجه  با



 37/ چاپ مسكوشاهنامة  نهاييويرايش 

و ) 733( از دو نسـخة لنينگـراد   همين وجهشود  مي پيشنهاد) 47: 1382 اردشير بابكان
 . انتخاب شود) 9زيرنويس، 159/ 6: 1386فردوسي : نك() 894( برلين

72 . 
 در بي آهو شدي )؟(U بخششيUبه هر     چو كودك ز كوشش به نيـرو شـدي  

 

 )7 /151 /304 ( 
در اينجـا تصـحيح قياسـي    . »مضبوط اصيل دانسـته نيسـت  «اند  هدر زيرنويس نوشت

/ 6() با همكاري دكتر اميدسـاالر ( ششم چاپ دكتر خالقي مطلق در دفتر» تُخشش«
اشـاره شـد    52گونه كه در مورد شمارة همان. درست و هوشمندانه است) 300/ 214

 شاهنامهاست كه در نسخ » كوشيدن«به معناي » تُخشيدن«اسم مصدر از » تُخشش«
يس دسـتنو  در شـاهنامه در بيـت ديگـري از   » تُخشـش «. تحريف و تصحيف شـده 

/ 337/ 6: 1386فردوسـي  : نـك ( به صورت درست آن باز مانده اسـت ) 733( لنينگراد
 ). 14و زيرنويس 603
73 . 

ــود  ــادان ب    )؟(هميشه بر او بخـت خنـدان بـود    U    همــان رشــك شمشــير ن
 )7 /181 /10 ( 

داند كه چرا در پايان مصراع دوم نشانة ابهام آمده زيرا ضبط و معناي آن نگارنده نمي
به كار رفته » بر«با حرف اضافة » خندان«در اين مصراع صفت فاعليِ . ست استدر

» چيزي خنديدن/ بر كسي«يا » چيزي/ خنديدن بر كسي«كرد كه توجه  است و بايد
ـ  به دليل همين حرف اضافه ــ سـت نـه   »تمسـخر كـردن و اسـتهزا   «در معنـاي   ــ
ـ ، براي نمونه( دمعمولي و در متون فارسي شواهد گوناگوني دار» خنديدنِ«  غزالـي : كن

بر اين اساس مراد مصراع اين است كه بخت هميشه بر انسان نـادان  ). 688/ 2: 1387
 ). خندد مي بر او( زندطعن و تسخر مي

74 . 
ــتي       يكــي جــام برداشــتي UگشــتيUچــو  ــز بگذاش ــي تي ــش هم ــر آت  ب

 

 )7 /223 /217 ( 
، )هاني ز هر كس به آواز نرمن/ كنيزك همي خواستي شير گرم( به بيت پيشتوجه  با
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بـه  «بـه معنـاي   » چو كشـتي «در اينجا معناي روشني ندارد و قرائت » چو گشتي«
و ) 217/ 231/ 7: 1374فردوسـي  : نـك ( در چاپ نخست مسكو» شكلِ كشتي/ بزرگي

 يادداشـتهاي شـاهنامة  در  14F14.تر اسـت دقيق) 218/ 1488/ 3( تصحيح آقاي جيحوني
اصالح شـده  » كشتي«به ) 219/ 306/ 6( متن ايشان» گشتيِ«دكتر خالقي مطلق هم 

 ). 93/ بخش سوم: 2009خالقي مطلق : نك( است
75 . 

ــن ســفله را دوســتدار  ــر ت    )؟(چـون نگـار   Uنيابي به باغ اندرون     همــان م
 )7 /251 /5 ( 

 در پـنج » مكـار ) علف هـرز ( خوبه باغ اندرون ، نيابي«صورت درست مصراع دوم 
و آقـاي  ) 13و زيرنويس 5/ 349/ 6( در چاپهاي دكتر خالقي مطلقاست كه دستنويس 

 . برگزيده شده) 5/ 1513/ 3( جيحوني
76 . 

 كه دستورش ازكهل اهـريمن اسـت      اســت UكشــهيمنUبــه تــدبير نخچيــر 

 

 )7 /375 /1517 ( 
سرويراستار اما  است» كشميهن«ضبط بيشترِ نسخ اند  هكه در زيرنويس نوشتهمچنان

دليل اين تغيير توضيح داده نشده . اند هتصحيح قياسي كرد» كشهيمن«به  محترم آن را
به » نزديك مرواي  هنام ناحي: كشميهن«و پيشنهاد نگارنده اين است كه همان صورت 

در مـتن  ) 11191: 1387دزفوليـان  : نك(استناد نگاشتة غالب دستنويسها و منابع جغرافيايي 
شامل مـتن  (نرم افزار جغرافياي جهان اسالم  وجوي نگارنده درطبق جست. آورده شود

 . در مآخذ جغرافيايي نيست) كشهيمن(، صورت مختارِ استاد قريب )كتاب 414
77 . 

 Uمكـــن ناپســـند Uرا فرســـتادگان     بــدو گفــت بهــرام كــاي شــاه هنــد 

 

 )7 /401 /2035 ( 
چاپ دكتـر  دستنويس  فقط در نسخة لندن آمده است و دوازده» مكن ناپسند«ضبط 

 

هـم  ) 217/ 1124/ 2: 1386تهـران، دوسـتان   (جالب اينكه در ويرايش دو جلدِي خود استاد قريب . 14
 . ده استآم» چو كشتي«
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و حاشـية  ) 724 ص( و نيز دو نسـخة سـن ژوزف  ) 5زيرنويس ، 569/ 6( خالقي مطلق
: 1377دهخدا : نك( »زادهحرام«يعني » سند«. اند هآورد» سند، نام«) 1261/ 2( ظفرنامه
بهـرام  . اسـت » سند، فرستادگان را مكن نام«و صورت درست مصراع دوم ) ذيل ماده

برادر  ــ در بيتهاي پيشين ــ م و وقتي تو مرااگويد من فرستادهگور به راي هند مي
 . شود مي بر منِ فرستاده وارد) آلوده بستريِ مادرم( زادگيخواني تهمت حرامشاه مي

78 . 
U      شده اللـه بـر چنـگ گـل بـر قـدحU     ــزح ــوس ق ــر ق ــت از اب ــي تاف  هم

 

 )8 /12 /33 ( 
صـورت  . »متن مسكو و اكثر نسخ مخدوش اسـت ، در اساساول  مصراع«اند  هنوشت

در دفتـر هفـتم تصـحيح دكتـر     » شده الله در چنگ گلبن قدح«درست اين مصراع 
توجـه   است كه بـا ) 1 و زيرنويس 33/ 18/ 7() با همكاري دكتر خطيبي( خالقي مطلق

براي توضيح ( و ترجمة عربي بنداري انتخاب شده است) 752( به ضبط نسخة كراچي
 ). 21ـ16: ب1385خطيبي : كن، بيشتر
79 . 

ــت   ــود نادرس ــدون ش ــو راه فري اُسـت    Uعزيز مسيحيU    چ  و هـم زنـد و 

 

 )8 /48 /310 ( 
با نام عزرا ياد شده و از كاهنان يهودي اسـت   عزير/ در عهد عتيق و تلمود از عزيز

گـردد و  آيد و با رواديد اردشير هخامنشي به اورشليم باز مـي كه در بابل به دنيا مي
بـراي  ( از پيامبران است عزيرت اسالمي با نام و در سنا. دهدشوراي ديني تشكيل مي

و هيچ پيونـد يـا تطبيقـي بـا حضـرت      ) 800ـ784: 1387پرست يزدان: نك، آگاهي بيشتر
كه ضبط نسخة » عزيز مسيحي«بر اين اساس صورت . ت نداردو مسيحي) ع( عيسي

، 77/ 7 :1386فردوسي : نك( لندن است درست نيست و بايد مطابق دستنويسهاي ديگر
در بيـت ديگـري از   . تصحيح شود» عزيز و مسيحا«به ) 750: 1389؛ همو 13زيرنويس
بـه  » مسـيح «و » عزيـز «بـه درسـتي   ) 737/ 90/ 8: ويرايش نهايي مسكو( هم شاهنامه

 ). عزيز و مسيح و ره زردهشت( نام جدا از هم آمده است/ صورت دو شخص
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80 . 
ــر از  ــي ت ــانUگرام ــن  Uج ــدخواه م  همـي كشـور و گـاه مـن     كه جويد    ب

 

 )8 /62 /146 ( 
كـه  ) نگه داشتن ارج مرد نژاد/ شما را جهان باز جستن به داد( به بيت پيشتوجه  با

را از » جنگ«درست نيست و بايد وجه » جان«ضبط ، اين بيت موقوف به آن است
 شما كارداران و نگه در نزد من دادگري( گويد مي انوشيروان. چند نسخه انتخاب كرد

 كردنتان با دشـمني اسـت كـه در پـي    » جنگ«ارزشمندتر از ) داشت احترام بزرگان
 . گرفتن كشور و پادشاهي من است

81 . 
ــرين  ــي آفـ ــوان يكـ ــد ز ايـ ــين  U    برآمـ ــده روي زم ــيد تابن    U)؟(بجوش

 )8 /68 /262 ( 
صورت . معناستص شده نادرست و بيكه مشخدوم ضبط نسخة لندن و چنانمصراع 
) 275/ 108/ 7( در چاپ دكتر خالقي مطلق» ورشيد از تيره روي زمينبه خ«درست 

 . انتخاب شدهدستنويس  است كه از دو
82 . 

 مـاهي مراسـت   Uپشـت Uدرِ گاو تـا      و ديگــر كــه آن پادشــاهي مراســت

 

 )8 /76 /438 ( 
» پشـت مـاهي  «) بيان گستردگي قلمرو قدرت و ملك( با در نظر داشتن مفهوم بيت

را بنابر معتقدات كهن ايراني كه در ادب فارسي هـم بازتـاب يافتـه    درست نيست زي
قـرار   شاخ گاوي ايستاده بوده كه خود آن گاو بر پشـت مـاهي بزرگـي    زمين روي

از ). 748و 692، 691: 1386؛ يـاحقي  319و 318/ 1: 1357ماسـه  : نـك ، در اين باره( داشته
قلمـرو بسـيار   ) پشـت مـاهي  ( تا ماهي زمين) درِ گاو( گاو زمين اين روي از سرحد

فردوسي : نك( نويسهاستدر بيشتر دست» برج ماهي«رت درست محدودي است و صو
برج «در اين ضبط ). 788: الف 1379 ؛ همو760: 1389 ؛ همو32زيرنويس/ 121/ 7: 1386
يعني برج حوت در آسمان و از گاو زمين تا برج ماهي يا به تعبيري ديگر از » ماهي

همچنـين  . رسـاند ة وسيعي است كه مفهوم مورد نظر را دقيقاً ميفرش تا عرش گستر
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برج «نيز به همين دليل ) 292/ 18/ 9( »ماهي مراست UبرجUز خورشيد تا «در مصراع 
 . تصحيح شود» پشت ماهي«بايد به » ماهي

83 . 
   )؟( همانا كه صدريش كسري بـدي     اگر چـرخ را گـوش صـدري بـدي    

 )8 /91 /757 ( 
در ) تخت= ( كوش يا گوش و مدري( گوش صدري معني«خوانيم ميدر زيرنويس 

، دو نسخة ط...  و يا كوش صدري بر من دانسته نيست، از جمله ژ ها نسخهبرخي از 
/ اگر چرخ را تـاج و مـدري بـدي   : چاپ كتابخانة بروخيم تهران شاهنامةس و نيز 

اين ضبط كه در . »كه اين نيز مشكوك استاند  هآورد، همانا كه مدريش كسري بدي
مـدري بـه   ، تاج( و با تفاوتي بسيار اندك) 773/ 148/ 7( مطلق تصحيح دكتر خالقي
آمـده معنـاي روشـني    ) 765/ 1746/ 4( در چاپ آقاي جيحوني) جاي تاج و مدري

در آن يعني سرخاره كه سنجاق زريني بود كه براي نگاه داشتن مـو  » مدري«دارد و 
 تاج و سرخاره، اگر فلك: ن اساس گزارش بيت چنين استبر اي. اند هكرداستفاده مي

انوشـيروان تـاج سـر و    ( بـود  مي داشت آن سرخاره بايد كسري) سنجاقِ زرينِ سر(
 ). 249ـ244: 1390صادقي : نك() شد مي زينت بخش چرخ

84 . 
 كه كسري بپيمـود و برداشـت بهـر       Uپادشـهر Uچنان بـد بـه روم انـدرون    

 

 )8 /139 /1709 ( 
به روم اندر انـديو  «صورت درست . ضبط منفرد نسخة لندن و مبهم است» شهرپاد«

رو  1732/ 233/ 7: 1386فردوسـي  : نـك ( اسـت ) 752( كراچـي دسـتنويس   در» شهر
، براي آگاهي بيشتر( به كار رفته شاهنامهيك بار ديگر نيز در » انديو شهر«). 5زيرنويس 

 ). 176ـ169: 1389خطيبي : نك
85 . 

ـ  د  Uي ا هيكي جام كهنـه بـU   كالهي ز مشك ايزدي بـر سـرش      بـر بـرش 

 

 )8 /160 /2153 ( 
يكي جامه بـد  «ديگر دستنويس  و در هشت» يكي داشته جامه بد«در چهار نسخه 
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كـه ضـبط   ) 269: 1389؛ همـو  18زيرنـويس  ، 267/ 7: 1386فردوسي : نك( آمده» داشته
در نسخة لندن ) ذيل مـاده : 1377دهخدا : نك( »كهنه«به معناي » داشته«. دشوارتر است

 . ساده شده است» كهنه«مضبوط متن به ، و به تبع
86 . 

ــين  ــز Uچن ــت ك ــوان  Uگف ــر پهل  موبـــد ز نوشـــين روان UبپرســـيدU    دفت

 

 )8 /245 /3877 ( 
به توجه  كند در حالي كه بابا اين ضبط موبد از دفتر پهلوان از نوشين روان سوال مي

منظور اين است ) به گفتار و كردار گشته كهن/ ي سخنيكي پير بد پهلوان( بيت پيش
چنين نقل كرده اسـت  ) ابومنصوري شاهنامة/ دفتر پهلوان( كه آن پير از مأخذ منثور

: 1386فردوسي : نك( لذا بر اساس ضبط غالبِ نسخ» بپرسيد موبد ز نوشين روان«كه 
  :شود مي اين صورت براي بيت پيشنهاد) و زيرنويسها 3930/ 409/ 7

ــوان   چنـــين گويـــد از دفتـــر پهلـ

 

 نكــه پرســيد موبــد ز نوشــين روا 
 

87 . 
ــت پرمــوده   ــرازUدزي داش ــادكام     نــام Uاف ــن و ش ــدي ايم ــزان دز ب  ك

 

 )8 /330 /1021 ( 
اسـت كـه   ) 903( و توپقاپوسراي) 752( در دو نسخة كراچي» آوازه«ضبط درست 

بـه  دسـتنويس   و در چنـد  )33ـ30: 1380زرشناس : ك، ندر اين باره( لغتي سغدي است
نـام ايـن دژ بـه    ). 18زيرنـويس  ، 551/ 7: 1386فردوسـي  : نـك ( تصحيف شده» آواره«

بـه  ) 1267/ 343/ 8( در بيت ديگري از ويرايش نهايي چاپ مسكو» آوازه«صورت 
 . كار رفته است و در اينجا هم بايد به همان صورت تصحيح شود

88 . 
ــوه داري ــه  يكــي ك ــرUب ــدرون Uزي  گــر بنگــري برتــر از بيســتونكــه     ان

 

 )9 /16 /243 ( 
بهـرام چوبينـه را از   ، كه خسرو پرويزــ با در نظر داشتنِ موضوع بيتهاي اين بخش 

: نـك ( در بيشتر نسـخ » پيش«ضبط  ــ دهدسركشي و جستنِ تخت شاهي پرهيز مي
» روي پيشِ كوه«برتر و مراد از ) 883: 1389 ؛ همـو 16، زيرنويس 19/ 8: 1386 فردوسي
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اسـتعاره از  » كـوه «، با ضبط مـتن . دشواريهاي راهي است كه بهرام چوبينه برگزيده
 . است كه در اينجا وجهي ندارد» اسب بهرام«

89 . 
ــافور  ــورUز كـ ــين Uمنثـ ــاء معـ ــي بهشــت و درخــت    و مـ ــين م  و انگب

 

 )9 /284 /199 ( 
درسـت   هـا نيسـت و محـتمالً ضـبط    در متون و فرهنگ» منشور«يا » كافور منثور«

 شاهنامهاست كه در دستنويسهاي » كافور فنصور«اند  كه يكي از محققان نشان داده چنان
نام شهري است كه به داشتن كافورهاي مرغوب، معروف بوده و در » فنصور«. تغيير يافته

  ).89ـ65: 1391حقيقي : براي تفصيل، نك(متون گذشته شواهد آن موجود است 

 هاظها و امالقرائتها، تلف. ب
1 . 

ــدي      بــر از مهــر گريــان بــدي UجــانشUبــه  ــان ب ــدائيش بري ــه روز ج  ب

 

 )1 /20 /20 ( 
كنـد و آن را بايـد   وزن بيت را نادرست مـي ) ن( با سكونِ» jānš/ جانش«خواندن 

 . خواند) ن( به فتح» جانَش«
2 . 

ــوش     نـوش خورد و  Uو زUز فرمان تن آزاده  ــوده گـ ــاره آسـ  ز آواز بيغـ

 

 )1 /38 /25 ( 
دربـارة ضـبط   . خوانـد » وز«ا اين قرائت وزن مصراع درست نيست و آن را بايـد  ب

 . بخش پيشين بحث شد 7مصراع نيز در مورد شمارة 
3 . 

ــه داد و دهــش يافــت آن   تـويي Uتو داد و دهش كن فريـدون      UنيكــوييUب

 

 )1 /74 /520 ( 
. سـت ا» tovi/ تـوي «و » nikovi/ نيكُـوي «ظ درست كلمات قافيه بـه ترتيـب   تلف

شوند در فارسي كهـن  ختم مي ūgيا  ōgتوضيح اينكه كلماتي كه در فارسي ميانه به 
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: نك( شوندظ ميتلف oviپاياني به صورت  gپس از افتادنِ ) ي( هنگام اضافه شدن به
بـر  ). nikovi( نيكـوي : ي + نيكو ←) نيكوگ( nekōg: مثًال) 13: 1380خالقي مطلق 

 gشـده ماننـد كلمـاتي كـه     ظ ميتلف tōارسي ميانه هم كه در ف» تو«اين قياس واژة 
شده است و اين از هم قافيگيِ آن با  ظتلف tovi) ي( آنها افتاده پس از گرفتن پاياني

/ 8( در بيـت ديگـر  . شودتأييد مي شاهنامهنشنوي و شوي در ، كلماتي چون پهلوي
 . شوداصالح » بدخوي«و » توي«به » بدخويي«و » تويي«هم بايد ) 3022/ 203

4 . 
ــا   ــاج و ب ــا ت ــج Uاب ــده رن ــنجِ نادي  مگــر زلفشــان ديــده رنــج شــكنج    Uگ

 

 )1 /87 /230 ( 
با تاج و گـنج  ) دختران سرو يمن( است يعني» ناديده رنج، با گنج«پيشنهاد نگارنده 

زلفشـان،  و تنها ) ناز پرورد بودند( رهسپار شدند دختراني كه هيچ رنجي نديده بودند
در آغاز مصراع دوم ايـن قرائـت و   » مگر«كلمة . ديده بود) بپيچ و تا(رنِج شكنج 

 . كندمعنا را تأييد مي
5 . 

ــنيد  ــان ش ــار ايش ــه گفت ــو روداب  ، دلــش بردميــدUبــاد آتــشUچــو از     چ

 

 )1 /149 /402 ( 
يعني مانند آتشي . است» باد«با درنگي پس از » آتش، چو از باد«: پيشنهاد نگارنده

 . ورتر شودلهشع كه با وزيدن باد بر آن
6 . 

 نرفتي ز مـن نيـك يـا بـد سـخن         نـــزادي ز بـــن Uمـــام، فـــرّخUمـــرا 

 

 )1 /167 /782 ( 
 . مامِ فرّخ: پيشنهاد نگارنده

7 . 
 Uبـه نـو  Uپيش پدر شـو بـه زاري   به     كنـــون زود پيرايـــه بگشـــاي و رو

 

 )1 /170 /862 ( 
زاري كـردن و  « بـه معنـاي  » نويـدن «كه فعل امر از مصدر » بنو«: پيشنهاد نگارنده

 . است» گريستن



 45/ چاپ مسكوشاهنامة  نهاييويرايش 

8 . 
ــه    ــد ب ــان داد موب ــان Uنش ــا فرّخ  يكـي شـاه بــا فـرّ و بخـت جــوان        Uم

 

 )2 /45 /127 ( 
 شـاهنامه بخش قبل اشاره شـد احتمـاالً در دو بيـت     55كه در مورد شمارة همچنان

شـود   مي است از اين روي پيشنهاد» ماه فرّخان«نام مكان و كوتاه شدة » مافرّخان«
 . و تنگ هم نوشته شود» مافرّخان«رت به صو

9 . 
 است اندر گـذر  UميانچيUكه جيحون     ز جيحـــون و تـــا مـــاورالنهر بـــر

 

 )2 /59 /127 ( 
تركي ربطـي  » چِي«درست نيست و اين پسوند به » چي«با پسوند » ميانچي«ظاهراً 

د لغت پسون. يا دخيل افزوده شده است فارسيهاي  هواژ ندارد كه به پايان شماري از
مكنـزي  : نـك ( هـم هسـت  ) myānjig( است كه در صورت پهلوي آن» جي«مذكور 

كه در شود  مي هم ديده) جي+ گران( »گرانجي«اين پسوند نادر در واژة ). 309: 1383
: نـك ( به كار رفتـه اسـت   شاهنامهترجمة قرآنِ موزة پارس و برخي نسخ و چاپهاي 

 ). 301: 1381؛ همو 40ـ35: 1355رواقي 
10 . 

 Uبـر گواسـت  Uكه بر مهر او چهـر او      گر او را ببخشد ز مهـرش سزاسـت  

 

 )3 /46 /915 ( 
ـ توان آن نمي» مهر او«آمده نه » چهر او«پس از » بر«چون  و » مهـر «ق بـه  را متعل

لي در اينجـا بايـد   ه پيروي از نظر شادروان دكتر تفضـ حرف اضافة دوم دانست لذا ب
اسـت و  » گواه«كه به همان معناي ) برگواست، ر اوكه بر مهر او چه( خواند» برگوا«

 ). 27ـ25: 1371تفضلي : نك( در پهلوي و فارسي باز نمونة استعمال دارد
11 . 

ــد   UدمUِ    چــرا بــر گمــان زهــر بايــد چشــيد ــد گزيـ ــره نبايـ ــار خيـ  مـ

 

 )3 /74 /1499 ( 
 . گزيدني نيست» دم«است زيرا » دمِ مار«پيشنهاد نگارنده 
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12 . 
U كـــردشســـياووشU همه شـهر زان شارسـتان شـادكام       نهادنـــد نـــام 

 

 )3 /85 /1738 ( 
ب اما صورت معر است» ساختن« به معناي» كردن« با اينكه جزء دوم اين تركيب از

دهـد كـه   نشـان مـي  ...  بروجرد و، دستجرد، در نامهايي چون داراب جرد) جِرد( آن
ـ  ). ياووش گردس. (kerd بوده است نه gerdو ) گ( ظ فارسي آن باتلف ت دربـارة عل

اول ايـن   زبانهاي باستاني ايران جزء در«: اند هنوشت دكتر صادقي) گ( به) ك( تبديل
شد و كاف در ميان دو مصوت به گاف بدل شده  مي ختم) ه( تگونه تركيبات به مصو

 ). 620و 619: 1384صادقي ( »است
13 . 

 تـه شـتاب  يـك ز ديگـر گرف   UبدلU    آتـش و ديگـر آب   دو كشور يكـي 

 

 )3 /94 /1922 ( 
صـورت درسـت   . قاموس لغات فردوسي جايي نداردكلي  در اينجا و به طور» بدل«
 . است» به دل«

14 . 
ــگ  UُفســيلهU    نـــژاد پشـــنگ نخـــواهيم شـــاه از ــا پلن ــود ب ــه نيكــو ب  ن

 

 )3 /177 /518 ( 
 مبا ض» فسيله«هاي نگارنده در هيچ يك از فرهنگهاي فارسي كلمة در حدود بررسي

 . است) فَسيله( نيامده و همه جا با فتح آن) ب(
15 . 

 UپهلُــويUز هــر نامــداري و هــر       فرســتادگان آمــد از هــر ســوي   

 

 )4 /4 /23 ( 
 ). 825/ 88/ 6و نيز در ( است) pahlavi( پهلَوي: پيشنهاد نگارنده

16 . 
ــتهم    Uگُـژدهم Uچو شصت و سـه از تخمـة     بزرگـــان و ساالرشـــان گسـ

 

 )4 /10 /155 ( 



 47/ چاپ مسكوشاهنامة  نهاييويرايش 

 ). 880: 1379رستگار فسايي : نك(است و با ضمه نيامده » گ«تلفظ اين نام به فتح يا كسر 
17 . 

ــد      كســـي كـــز نـــژاد بزرگـــان بـــود ــي بمان ــه بيش ــترگانUب ــود Uس  ب

 

 )4 /23 /386 ( 
. خوانده شـود » سترگ آن«كند حداقل براي نگارنده مبهم است و پيشنهاد مي» سترگان«

و » اورمزدان«، »گردان«هم ) 610/ 330/ 7؛ 438/ 157/ 7؛ 1286/ 67/ 4( در بيتهاي ديگر
 . خوانده شود/ نوشته» تر آنگرامي«و » اورمزد آن«، »گُرد آن«بايد » ترانگرامي«

18 . 
 بجوشـــيد برســـان آذرگشســـپ    ماديــان يافــت اســپ UدمUخــروش و 

 

 )4 /76 /1474 ( 
 . است» بوي اسب مادهنفس و «به معناي » دِم ماديان«پيشنهاد نگارنده 

19 . 
ــي   ــي ب ــن آگه ــد از اي ــانUنداري  كه ايدر شـما را سـر آمـد زمـان        Uگَم

 

 )4 /167 /1746 ( 
مgomān (  ( »گُمـان «تلفظ درسـت   اسـت زيـرا صـورت اوسـتاييِ آن     ) گ( بـا ضـ

vimanah- ت آواييِ است كه طبق تحوالvi  بهgu   از اوستايي و فارسي باسـتان در
شده و به صـورت   gumānدر فارسِي ميانه ، )138و  137: 1386هوبشمان : نك( پهلوي

gomān زيرنويس، 1834/ 3: 1361تبريزي : نك، نيز( به فارسي دري رسيده است .( 
20 . 

ــرآيد    ــو را س ــار ك ــيه م ــوبUس  ز سوراخ پيچان شود سوي چـوب     Uبك

 

 )5 /71 /78 ( 
كـه پيشـتر   چنـان  لي ندارد وبه صورت فعل امر بيت معناي محص» بكوب«با قرائت 
 ؛ فردوسـي 53و 52: 1387اميدسـاالر  : نك(اند  هشناسان هم يادآور شد شاهنامهبعضي از 

خواند » كوب«را جدا از » به«در قافية مصراع نخست بايد ) 221/ كتاب صفر: ب1379
: شن و درست استگزارش بيت رو، با اين خوانش. معنا كرد» كوفتن«را » كوب«و 

اش ت سرش را به ضربتي بكوبنـد خـود از سـوراخ آشـيانه    ر اسمار سياهي كه مقد
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اين قرائت و معنا ). تا بكوبندش(شود  مي آيد و در برابر چوب دستي ظاهربيرون مي
 . طوليِ بيتهاي اين بخش كامالً منطبق است/ با روند موضوعي

21 . 
ــنفش    بــرآرد درفــش Uخورشــيد فــرداUچــو   درفشــان كنــد روي چــرخ ب

 

 )5 /209 /579 ( 
 . فردا، خورشيد: پيشنهاد نگارنده

22 . 
خَن Uچو كي خسرو آگاه شد زيـن   سـU        كــه كــار نــو آورد مــردUـن كُهـU 

 

   )5 /261 /1702 ( 
 . سخُن و كَهن: پيشنهاد نگارنده

23 . 
 همــي آفــرين خواندنــد UِزمــزِمUبــه     بســي زر بــر آتــش برافشــاندند   

 

 )5 /294 /2371 ( 
» دعاي آهسته و زير لبيِ زرتشتيان«به معناي » مزمز«در حدود بررسيهاي نگارنده 

 ثبت شده است از اين روي پيشـنهاد ) zamzam) (ز( در همة فرهنگها با فتحِ هر دو
 . دربارة اين تلّفظ توضيحي آورده شودشود  مي
24 . 

رزين Uيكي آذري سـاخت   بـU   كه با فرّخي بـود و بـا بـرز و كـام        بـه نـام 

 

 )6 /4 /23 ( 
شود  مي ظتلف) borzin) (ب( به ضم» برزين«، آتشكدة معروف زرتشيتان در ناِم اين

زاده قلـي : نـك ( »مهر بلنـد پايـه  «يعني » برزين مهر«. است» بلند: برز«و منسوب به 
صورت فارسِي ميانـة  . در اينجا هيچ وجهي ندارد) ب( با فتح» برزين«و ) 39: 1388

 . كند مي را تأييد) برزين( تلفّظ مضموم )ādurī burzēn mihr(نامِ اين آتشكده هم 
25 . 

 جويِ جويUز خون شد همه رزم گه     چكاچاك برخاست از هـر دو روي 

 )6 /37 /717 ( 



 49/ چاپ مسكوشاهنامة  نهاييويرايش 

 . كسره و با سكون است بدون» جوي جوي«: پيشنهاد نگارنده
26 . 

 معدن پـاك راسـت   Uسخن گوِي جانU    از آن پس تن جانور خـاك راسـت  

 

 )6 /45 /903 ( 
تركيـب وصـفيِ مقلـوب اسـت كسـرة اضـافة آن سـاقط و        » سخنگوي جان«چون 

 . شود مي خوانده)) ي( با سكون( »سخنگوي جان«
27 . 

ــه  ــه ب  هم انـد خـور آن كجـا او نوشـت        Uارجاســپِ زشــتUنوشــتند نام

 

 )6 /59 /214 ( 
. »ارجاسـپ «قيد چگونگيِ نامه نوشتن است نه صفت » زشت«به قرينة مصراع بعد 

 درنگ و سكون باشد نه كسرة اضافه» زشت«و » ارجاسپ«اس بايد ميان بر اين اس
 ). زشت، نوشتند نامه به ارجاسپ(

28 . 
ــوان آورمســـخن    آورم Uهفـت خـان  Uكنون زيـن سـپس    ــز و جـ  هاي نغـ

 

 )6 /123 /1 ( 
به همين صورتي است كـه سرويراسـتار ارجمنـد    » هفت خان«امالي درست تركيب 

هفـت  «كه  ــ شاهنامهكهن و معتبر هاي  نسخهه ضبط بيشترِ بتوجه  منتها بااند  هنوشت
/ نمايـد كاتبـان   مـي  و در نظر داشتنِ اين نكتـه كـه بسـيار بعيـد     ــاندنوشته» خوان

خـويش بـه   هـاي   نسـخه را در مـادر  » خان«خوانندگانِ همة اين دستنويسها ضبط 
خود فردوسي يا  گيرد كه شايد نگاشتة مي تتغيير داده باشند اين احتمال قو »خوان«

 شده مي ظدر اين واژه تلف) و(در زمان او  بوده و چون» هفت خوان/ خوان«كاتب او 
بـا لغـاتي   » هفت خوان«هم قافيگِي ) 111: 1384؛ نقوي 386: 1381شفيعي كدكني : نك(

افـزوده   مـي  نيز شاهنامهمخوان و بخوان بر غناي موسيقي قوافي ، خوان، مانند جوان
 ــ شاهنامهدر متن مصحِح شود  مي محتمل را بپذيريم پيشنهاد اگر اين حدس. است

ـ  كه هدف رسيدن به ضبط و امالي خود فردوسي است بـه ايـن   » هفـت خـوان  « ــ
ويـژه در  بـه  شـاهنامه بيـرون از  امـا   معدوله نوشته شود) و( صورت و به اصطالح با
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ـ ، بيشـتر  حبـراي توضـي  ( درست است» هفت خان«تحقيقي قطعًا امالي هاي  هنوشت : كن
 ). 17ـ14: ب1388آيدنلو 

29 . 
ــدي    ــرا برش ــاال چ ــه ب ــزان ب  UبشــنَديUچــو آواز شــير ژيــان       گري

 

 )6 /215 /1147 ( 
ـ  است» بشنيدي«كه كوتاه شدة  ــ »بشنَدي«گرچه   پيشـنهاد ، نادرسـت نيسـت   ــ

همسانيِ موسيقاييِ بيشـتر بـا    در مصراع نخست و براي» بر شُدي«به قرينة شود  مي
 ). dionšbe-diošbar( بخوانيم» بشنُدي«بدانيم و » بشنودي«آن را مخفّف ، )o( ظتلف
30 . 

ــد و   ــرز باري ــي گ ــغ Uهم د تي ــوال  ز گـرد سـپاه آسـمان گشـت ميـغ         Uپ

 

 )6 /266 /110 ( 
 . چون اضافة مقلوب است بايد بدون كسره خوانده شود

31 . 
ــر  ــير Uســرانجام ب ــاز، اردش  گرفتـــــار شـــــد نامـــــدار دليـــــر    Uدســت ي

 

 )6 /267 /120 ( 
نام يكي از » يازاردشير«است و » يازاردشير بر دست«خوانش درست ، با اين ضبط

اردشـيرِ دراز  / گيرد و در بيت بعد نـزد بهمـن   مي يالن سپاه بهمن است كه فرامرز را
 . آورد مي دست

32 . 
 بسـته شسـت   Uبر اوUبه آيين گشاده     به جايي ش ديدي كماني بـه دسـت  

 

 )6 /277 /89 ( 
 . است» بسته شست و به آيين گشاده بر«قرائت درست مصراع دوم 

33 . 
ــاك     همي شاه خواهد كه داند كه چيسـت  ــدني پ ــابود نيســتUكــه نادي  Uن

 

 )7 /15 /265 ( 
خواهـد   مـي ) اسكندر( گويد شاه مي فرستادة اسكندر. نابودني است: پيشنهاد نگارنده



 51/ چاپ مسكوشاهنامة  نهاييويرايش 

ا هر چيز را كه نبيني بـه مثابـة نبـود آن چيـز     اين چهار چيِز شگفت تو را ببيند زير
 . به عبارت ديگر اگر اين چيزها را نبينيم گويي كه وجود ندارند. است
34 . 

ِر  ــ ــابوتUس ــگ ت ــخت Uتن ــد س  كردن

 

 گسـتر دالور درخـت  شد آن سـايه  

 

 )7 /89 /1822 ( 
 هادپيشـن » سرِ تنگ تابوت«) 1874/ 92/ 7( در چند بيت بعد» تنگ تابوت«به قرينة 

 م بـر آن اسـت كـه بـي كسـره خوانـده      و مقد» تابوت«صفت » تنگ«شود يعني  مي
 . شود مي
35 . 

Uچو گويد بباش؟U دهسـت هكسي كو جزين داند آن بيهـد    ستآنچه خواهد ب 

 

 )7 /94 /1925 ( 
به صورت خبـري  شود  مي دربارة خداوند است و پيشنهاد ــ مانند بيت قبل ــ بيت

 . در اينجا وجهي ندارداول  رسشيِ بخش نخست مصراعقرائت پ. خوانده شود
36 . 

ــد      چو شـب بركشـيد آن درفـش سـياه     ــد آم ــتاره پدي ــاه Uاز س ــرد م  Uَگ

 

 )7 /228 /323 ( 
پيرامـون  : گرد ماه«بينيم صورت درست  مي) 937/ 346/ 7( كه در بيت ديگرهمچنان

 . است» ماه
37 . 

ــند    ــن نباشـ ــو روشـ ــدUچـ  را بــه خــاك افگنــد تــن بــي روان    Uبپّراگنـ

 

 )7 /243 /635 ( 
وزن ) beprāganad( »بپراگَنَد«نيست و با قرائت » بپراگند«نيازي به مشدد خواندن 

 . درست است
38 . 
ــار     كنــون ده هــزار  Uدينــار گنجــي Uز  ــر نثـ ــتادم اينـــك ز بهـ  فرسـ

 

 )7 /276 /278 ( 
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ـ  نة شـاهي اسـت  به معناي ديناري كه در خزا ــ» دينارِ گنجي«شود  مي پيشنهاد  ــ
 . خوانده شود

39 . 
 دگر گفـت كـاي شـاه نوشـين روان    

  
 شـاد و روشـن روان   UبوِيUهميشه  

 

 )8 /238 /3737 ( 
/ بـويم / بود/ بوي/ بوم( مضموم) ب( در متون فارسي با» بودن«صورتهاي مضارِع 

الزم لـذا  ) 1350ـ1348: 1380احمدي گيوي : نك( ظ شده استفصرف و تل) بوند/ بويد
 وي«است دربارة سبب قرائتتوضيحي در زيرنويس آورده شود) ب( با فتح» ب . 

40 . 
Uجهانــدارِ بــي ديــنU ــد  جهــان را ندي

  
 مگر هر كسـي ديـن ديگـر گزيـد     

 

 )8 /242 /3798 ( 
 پيشـنهاد ) بـدون كسـرة اضـافه   ( »بي دين، جهاندار«به معناي بيت صورت توجه  با

گذارد منتهـا اديـان و   نمي/ يابديهان را بي دين نميعني پادشاه يا خداوند جشود  مي
 . باورهاي مردمان مختلف و متفاوت است

41 . 
U  ــتان؟ ــرد از راس ــن نبرگي ــي اي  Uكس

  
 ام مــن بــدين كــار همداســتاننــي 

 

 )9 /126 /2413 ( 
 . نيازي به پرسشي خواندنِ مصراع نخست نيست

42 . 
ــكيت   ــر در پزش ــرهUاگ ــدي Uيبه  ب

  
 بـدي  Uيهرهشـ Uوگر نامـت از دور   

 

 )9 /132 /2548 ( 
) ي( نبايد آنها را با صامت ميانجيِاند  هبه كلماتي اضافه نشد» شهره«و » بهره«چون 

 . درست است» شُهره بدي/ بهره بدي«خواند و همان قرائت 
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 توضيحات زيرنويسها. ج
1 . 

ــاه    ــد جايگـ ــدي نبـ ــين را بلنـ  زمـ

 

ــود     ــزي ب ــي مرك ــرهUيك ــياهتي   Uي س
 

)1 /6 /51 ( 
. »تيره و سـياه : عاطفه است) و(ي سياه بدل از تيره) ي(«اند  نوشته» ي سياهتيره«بارة در
صـفت و  (مربوط به صامت ميانجيِ تركيـب اضـافي   ) ي(گونه تلفظ ويژة اين شاهنامهدر 

/ 1ي جهان در ويـرايش كنـوني   دو گوشه: مانند(است ) موصوف يا مضاف و مضاف اليه
 ). مركزِ تيرة سياهي بود(م به همين صورت است و در اين مصراع ه) 428/ 96
2 . 

 بدانســــت آمــــد زمــــان ســــخن

 

ــو    ــون ن ــدUكن ــن   Uشَ ــار كه  آن روزگ

 

)1 /14 /191.( 
خوانده و در توضيح آن را » شَد«را » شُد«) 2116/ 185/ 4( در اين بيت و بيتي ديگر

معنـاي   در ايـن ابيـات بـه   ) šod( »ُشـد «داشت كه توجه  بايد. اند همعنا كرد» شود«
دي در متـون  اين كاربرد شواهد متعـد . رفته استبه كار » خواهد شد«يا » شود مي«

منشأ اين خوانش مباحثي اسـت  . خواند) ش( به فتح» شَد«دارد و الزم نيست آن را 
فكر بلبل همه آن است كه گل ( در مصراع معروف حافظ» شد«كه دربارة قرائت فعل 

» شُد«ت و پذيرفته شده است كه در آنجا نيز بايد طرح و امروز تقريباً ثاب) شد يارش
: 1368؛ زريـاب خـويي   872و 871/ 2: 1375خرمشـاهي  : نك، براي تفصيل( با ضمه خواند

 ). 236: 1369 ؛ نوشين458ـ455: 1381مينوي ؛ 240ـ235
3 . 

ــيرزن     ســـپهدار چـــون قـــارن رزم زن   ــتوه شمش ــاپور نس ــو ش  چ

 

 )1 /109 /710 ( 
هـا   نسخهاين بيت به اين صورت در متن مخدوش است و « :است در زيرنويس آمده

بر نگارنده معلوم نشد كه چرا اين بيت مخـدوش  . »كنندنمي نيز كمكي به تصحيح آن
پهلواني چون قـارن  ، سپهدار: است؟ زيرا معنا و نحو آن كامالً روشن و درست است

. هسـت ) منوچهر( دالور است و جنگجويي چون شاپورِ خستگي ناپذير در لشكر او
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 و آقـاي جيحـوني  ) 684/ 132/ 1( ه ضبط اين بيت در چاپهاي دكتر خالقي مطلقالبت
سـپهدار چـون قـارن رزم     :ت نسخ به اين صورت استمطابق با اكثري) 710/ 99/ 1(

 .چو شاپور نستوه پشت سپاه/  خواه
4 . 

ــه خــم ــرو ب  Uتيــغ درمUســتون دو ابــرو چــو       دو نــرگس دژم و دو اب

 

 )1 /151 /446 ( 
  :خوانيم مي در توضيح زيرنويس

ميخ درم و ، تيغ دژم، چرايي تشبيه ستون دو ابرو به يكي از چهار شكل محتمل تيغ درم... 
، لنهاي  نسخهموجود بر من دانسته نيست و سيمين قلم در هاي  نسخهتيغ قلم مضبوط اكثر 

 . ف نيز ظاهراً صورت توجيه شده و نه اصيل اين تعبير است

سـه  » تيغ درم«به » بيني« تشبيه. 1: ربارة ضبطهاي مورد ترديد بايد يادآور شد كهد
شاهد ديگر در سمك عيار دارد و ظاهراً در اين تصوير نازكي كنارة درم و يا سفيدي 

ـ 17: 1355رواقي : نك( مورد نظر بوده است ؛ و بـراي توضـيحي   179: 1390؛ مـواليي  20ـ
ـ 122: ج1381اميدساالر : نك، ديگر هرچند تشـبيهي غريـب و تـا    » تيغ دژم«. 2). 130ـ

خواجـوي  ، در شـعر نظـامي  » بينـي «بـراي  » تيغ«مشبه به  حدودي نازيباست ولي
) 228: 1380؛ خالقي مطلـق  142: 1376تي حج: نك( كرماني و متن داراب نامة طرسوسي

دو تركيـب  . 3. گواهي بر بودنِ اين تصوير در شبكة صور خيالِ ادب فارسـي اسـت  
تيـغ  «چهار نگاشتة مـذكور،  ظاهراً پذيرفته نيست و در ميان » تيغ قلم«و » ميخ درم«

مرجح است » سيمين قلم«كه در ويرايش نهاييِ چاپ مسكو آمده ــ يا ــ همچنان» درم
  ).181و  180: 1390مواليي : دربارة اصالت اين تصوير، نك(

5 . 
ــرآمد ن U    مگــر زالــش آرد از ايــن گفتــه بــاز ــه س ــراز وگرن ــيب و ف  Uش

 

 )2 /68 /62 ( 
ال ايـن  به هر ح«: اند هدر زيرنويس پس از اشاره به ضبطهاي مبهمِ مصراع دوم نوشت

ـــ   از ديد راقم ايـن سـطور   البته ــ شاهنامهد مبهمات مصراع نيز جزو موارد متعد
ص كنند يراستار ارجمند دقيقاً مورد و علت ابهام را مشخسروشود  مي پيشنها. »است
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مفهـومِ  / طبق ويژگيِ ذكرِ دو چيز» نشيب و فراز«مصراع معناي روشني دارد و زيرا 
گويند اگـر زال   مي يالن. (است» همه چيز«به معناي ، متضاد در كنار هم و ارادة كل

هـر  ( پسـت و بلنـد زنـدگي مـا    ) نتواند كاووس را از رفتن به مازندران منصرف كند
 ). شويم مي ا رفتن به مازندران تباهب( به سر خواهد آمد) چيزي كه تا كنون بود

6 . 
ــوداند هكســي را كــ ــود UگــشUبــدان ناخوشــي راي او     يشــه نــاخوش ب  ب

 

 )3 /4 /3 ( 
، خوب و خـوش . 1: ظاهراً به دو معني آمده است شاهنامهكش در ، گش«: اند هنوشت
 بـه بيـت بعـد   توجه  با. »مراد استاول  جا معنيبا تكبر و خودبين كه در اين. 2 نيكو

ـ  / همي خويشتن را چليپا كند( مغـرور و  (معنـاي دوم  ) وا كنـد به پيش خردمنـد رس
بدان ناخوشـي  «گونه خواند مورد نظر است و احتماالً بايد مصراع دوم را اين) رمتكب
؛ كـزازي  210و 209/ كتاب صفر: ب1379فردوسي : نك، براي اين قرائت( »او گش بود، راي

 . مغرور نيز باشد، ن تدبيري نادرست و بديعني آن كس در عين داشت) 11: 1382
7 . 

 پر از خون دو تن ديده از مهـر اوي U    همــي ريخــت آب از بــرِ چهــر اوي

 

 )4 /80 /1553 ( 
هـا نيـز كمكـي بـه حـل آن       نسـخه مبهم اسـت و  ... «: اند هدربارة مصراع دوم آورد

دو «. علـوم اسـت  باز مورد ابهام دانسته نيست زيرا منظوِر مصراع كـامًال م . »كند نمي
و چشمانشـان از  اند  هآمد اشاره دارد به گيو و بيژن كه بر سر بالين بهرامِ گودرز» تن

 ). گريند مي به جاي اشك خون( مهر او پر خون شده است
8 . 

ــان  ــز ايرانيـ ــي را كـ ــر كسـ    وديگـ
 

 ) ؟(نبد كين و بست اندر اين كين ميان 

 )4 /159 /1563 ( 
به موضوعِ داسـتانِ  توجه  با. »ناي اين بيت روشن نيستمع«خوانيم  مي در زيرنويس

آن دسته را بايد نـزد  ( همچنين) گويد مي رستم( :گزارش بيت چنين است، اين بخش
 . اند هدليل كمر به نبرد ما بستكه هيچ كيني از ايرانيان نداشتند و بي) من بفرستيد
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9 . 
Uبيامــد دوانU ــه نزديــك تخــت ــا ب  د ســختبــر افراســياب آفــرين كــر    ت

 

 )5 /21 /365 ( 
گمان واژة پياده مخـدوش اسـت   كه بياند  هپياده دوان ضبط كردها  نسخه«: اند هنوشت

در ضـبط  . »چرا كه غريب است كه در بارگاه و در پيش افراسـياب بـا اسـپ بـرود    
سخني از رفتن با اسب در بارگاه نيست كه غريب و » پياده دوان تا به نزديك تخت«

ظور اين است كه پيران پياده و شتابان بارگاه را تا نزد نشستنگاه مخدوش باشد و من
 . دهد كه پيران بر اسب سوار نيست مي نشان» پياده«لغت . افراسياب پيمود

10 . 
 ) ؟(جهان ويژه گشت از بد و پاك دينU    چو يك چنـد گـاهي برآمـد بـرين    

 )6 /89 /847 ( 
اساس از نظر مـن فاقـد توجيـه     معناي مصراع دوم اين بيت در مسكو و در نسخة«

جهان ويژه گشت : توان مصراع را بدين صورت خواند مي ربط است؛ آيامنطقي و بي
قرائت مصـراع دوم بـه همـان    . »از بد و پاك اين؟ به هر حال اين مصراع مبهم است

به » گشت«فعل . كامالً درست و معنا نيز روشن است) و( پس از صورت و با درنگي
جهـان از  : پايان مصراع حذف شده و شكل دستورمند آن چنين است قرينة لفظي در

 . گشت و پاك دين گشت) پاك= ( بد ويژه
11 . 

ــوي      نهم گفت زردشـت پيشـين بـه روي    ــت گ ــر راس ــراهيم پيغمب    )؟( ب
 )7 /301 /46 ( 

و نيز بيت اول  مصراع دوم اين بيت مبهم است و با مصراع« :در زيرنويس آمده است
بيت با اين ضبط ابهامي نـدارد و اينكـه زردشـت همـان     . »تباط معنايي نداردبعد ار

رانـي بـا پيـامبران    تهاي ايشده مبتني بر ويژگيِ اختالط شخصيبراهيم پيغمبر دانسته 
در برخي منابع به دليـل مشـابهاتي   . نويسيِ پس از اسالم استت تاريخسامي در سن

يكـي دانسـته و يـا زردشـت را از     ايـن دو را  ) ع( ميان زردشت و حضرت ابـراهيم 
؛ معين 506: 1383سجادي : نك، براي آگاهي بيشتر(اند  هانگاشت نوادگانِ آن پيامبر اولوالعزم
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هم از  شاهنامهبا ضبط مذكور بيت ). 252ـ251: 1387 پرست؛ يزدان128ـ116/ 1: 1384
بط در تصحيح دكتر خالقي مطلق ضـ  15F15.شواهد اين آميختگي و يكسان انگاري است

 ). 53/ 419/ 6( »گوينُهم پورِ پيغامبر راست«مصراع دوم چنين است 
12 . 

ــاب  ــا زرد گشــت آفت ــود ت ــر     همــي ب ــت از ب ــارهنشس ــابUاي  ب  Uزودي

 

 )7 /305 /126 ( 
به . »... ظاهراً زودياب در اينجا به معناي اسپي معمولي و دست كش آمده است... «

) زود به شكار رسنده( اي هوشيار يا سريعبراي اسب در معن» زودياب«نظر نگارنده 
 . تر استدقيق

13 . 
ــابUشهنشــاه رخســاره  ــي ت ــرد Uب ــر از در خوشــاب كــرد    ك  دهــانش پ

 

 )8 /233 /2633 ( 
بي «به معناي » تاببي«. »تاب در اينجا معناي مناسب و روشني نداردبي«: اند هنوشت

كل از رخسار شاه برطـرف  است يعني آژنگ ناشي از اندوه اين مش» چين و چروك
 . شد

 چند نكتة ديگر. د
تصحيح قياسي است و در زيرنويس به ايـن نكتـه اشـاره    ، در مواردي ضبط متن. 1

شده ولي بعضي از اين تصحيحات پيش از ويرايش كنونيِ چاپ مسكو در كار دكتـر  
يا چاپها و تحقيقات ديگـر نيـز آمـده     خالقي مطلق و همكارانشان و آقاي جيحوني

به متن مربـوط ارجـاع   محققان  ِم اينشود براي رعايت فضل تقد مي ت و پيشنهاداس
ًال  ) 1764/ 86/ 7( »زمان چون بكاهد نشايد فـزود «براي نمونه مصراعِ . داده شود قـب

 تصحيح دكتر خالقي مطلق با همكاري دكتر اميد سـاالر ) 1767/ 120( در دفتر ششم

 

 : هم آمده استنامه گرشاسپدر . 15
 بدش نام زردشت از آسمان          پيمبر براهيم بود آن زمان

 ) 50/ 441: 1317اسدي (  
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/ 105/ 7( »بديد آن گشاد برِ آن جـوان «در » گشاد بر«بدين صورت آمده و تركيب 
) 183/ 145/ 6( و دكتر خالقي مطلق) 183/ 1388/ 3( در چاپهاي آقاي جيحوني) 119

بياور كه سـرگين  / بدو گفت بهرام شو پايكار( را در بيت» بي كيار«ضبط . نيز هست
قـي  روا: نـك (اند  هنخستين بار دكتر رواقي تشخيص داد) 217/ 309/ 7() بي كيار كشد

و ويرايش ) 221/ 433/ 6( و پس از آن در تصحيح دكتر خالقي مطلق) 16ـ10: 1352
چـو  «مصراع . در متن انتخاب شده است) 5328/ 241: 1385كزازي : نك( ازيدكتر كز

بدو گفت پرگست «در » پرگست«صورت ، )1798/ 389/ 7( »موبد برابر نشيند همي
از ارمينيه نيز بـي  / ند از بردع و اردبيلسپه ما( و بيت) 847/ 321/ 8( »باد اين سخن

؛ 1802/ 551/ 6( پيشتر به عينه در چاپ دكتر خالقي مطلق) 548/ 31/ 9() بر دو خيل
 . آمده است) 526/ 42/ 8؛ 854/ 536/ 7
پيـل سـپيد   ، كشتن رستم زال«استاد قريب در زيرنويسِ مربوط به داستانِ افزودة . 2
كه در موّخرة سرويراستار در پايان جلد نهم دربارة  اند هداد وعده) 206ص ، 1ج ( »را

اي در آن جلـد و   هرامـا چنـين مـؤخ    بحث خواهند كـرد  شاهنامهداستانهاي الحاقيِ 
بـه  توجه  اميد است اين گفتار كه با. ات ديگر نيامده و گويا فراموش شده استمجلد

ر طبعهاي ويرايشِ گمان آموزنده و پر بار خواهد بود در سايمقاالت پيشين ايشان بي
 . نهاييِ چاپ مسكو افزوده شود

/ 3( جايگه ←جايگاه: شود مي مواردي از سهوهاي چاپي هم براي اصالح آورده. 3
 بر آن ←ان ؛ بر) 1003/ 53/ 4( برها ←ها ؛ بر) 931/ 49/ 4( آن ←؛ ان) 1561/ 77

) 1727/ 262/ 5( وراست ←است ؛ ور) 1467/ 250/ 5( شد ←؛ شده) 1237/ 64/ 4(
/ 27/ 6( دل آراي كـن  دريـا  ←آراي كن ؛ دريادل) 1967/ 273/ 5( به دل ←؛ بدل
دست  ؛ ناشادگر) 179/ 249/ 6( ؛ عالمت سوال از پايان مصراع دوم حذف شود) 519
 ←؛ هر آن) 66/ 266/ 7( چو ←؛ چون) 68/ 276/ 6( دست رس گر ناشاد ←رس

ــان ــر ان ؛) 315/ 315/ 7( هم ــر آن ←ب / 7( 846ب  ←864؛ ب ) 653 /332/ 7( ب
/ 8( پيروزِ ←؛ پيروز) زيرنـويس / 359/ 7( 1205ب  ←12305؛ ب ) زيرنويس/ 342
 ). 350/ 235/ 9( بر او ←؛ برو) 1868/ 146



 59/ چاپ مسكوشاهنامة  نهاييويرايش 

 منابع
يـا مضـاف و منسـوبهاي شـهرهاي اسـالمي و      ( ظرايف و طرايـف ، 1357، دآبادي باويل، محم ـ

 . ات فارسيادبيهران، انجمن استادان زبان و ت، )پيرامون
) اي داستاني در آيينهـاي عـزاداري   مايهبن( سوگواري جانوران و طبيعت«، 1387، دآيدنلو، سجا ـ
 . 173ـ170صن استخري، تهران، پروين استخري، فر و پرويخواهان جمشيد كيان، مزدك نامه، »
ص ، مهـر ، 2 ، شنويسـي فرهنـگ ، »اي نادر در شـاهنامه  شيده واژه«، الف1388اد، سج، آيدنلو ـ

 . 99ـ89
ة دانشكدة ادبيات و علـوم انسـاني دانشـگاه    نشري، »هفت خان پهلوان«، ب1388ـ آيدنلو، سجاد، 
 . 27ـ1ص، زمستان، )23پياپي ( 26 ، شدورة جديد، )زبان و ادب( شهيد باهنر كرمان

 ، شزدهمدورة يـا ، نامة فرهنگسـتان ، »مافرّخان نام مكاني در شاهنامه«، 1389، ادـ آيدنلو، سج
 . 86ـ82 ص، تابستان، )42پياپي ( دوم

، فرهنگ نويسي، ») تصحيح يك واژة تصحيف شده در شاهنامه( ُتخشان«، 1392، سجاد، آيدنلو ـ
 . 161ـ138 ص، دي، 7شمارة 

 . ققنوس، تهران، فعلهاي فارسيهاي  هماد، 1373، محسن، ابوالقاسمي ـ
 . سمت، تهران، ان فارسيدستور تاريخي زب، 1375، محسن، ابوالقاسمي ـ
 . قطره، تهران، دستور تاريخي فعل، 1380، حسن، احمدي گيوي ـ
 . بروخيم، تهران، تصحيح حبيب يغمايي، گرشاسب نامه، 1317، ابونصر، اسدي ـ
 . اساطير، تهران، س اقبال آشتياني، تصحيح عبالغت فرس، 1390، ابونصر، اسدي ـ
 . سروش، تهران، اريتترجمة دكتر جالل س، اريخ اديانرساله در ت، 1376، ميرچا، الياده ـ
 . علم، تهران، ترجمة رويا منجم، راز، رويا، اسطوره، 1382، ميرچا، الياده ـ

جستارهاي شاهنامه شناسي و مباحث ، »گش شوراندن و ستيخ«، الف1381ـ اميدساالر، محمود، 
 . 185 و 184 ص، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، تهران، ادبي

جسـتارهاي شـاهنامه شناسـي و    ، »گش شـوراندن در شـاهنامه  «، ب1381ـ اميدساالر، محمود، 
 . 189ـ186 ص، مباحث ادبي

جستارهاي شاهنامه شناسـي و مباحـث   ، »تيغ درم يا سيمين قلم«، ج1381ـ اميدساالر، محمود، 
 . 130ـ123 ص، ادبي

، س پاژ، »صحيح دو بيت از شاهنامة خالقيدو احتمال در تفسير و ت«، 1387، محمود، اميدساالر ـ
 . 53و 52 ص، زمستان، چهارم ، سلاو
 . سخن، تهران، فرهنگ بزرگ سخن، 1382، )سرپرست( حسن، انوري ـ
 . علمي، تهران، تصحيح دكتر جالل متيني، كوش نامه، 1377، الخيربن ابيايرانشان ـ
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 . علمي و فرهنگي، تهران، دكتر رحيم عفيفي ويراستة، بهمن نامه، 1370، الخيربن ابيايرانشاه ـ
بـه كوشـش علـي    ، فردوسـي و شـاهنامه  ، »شَعر گلنـار «، 1370، دابراهيمي پاريزي، محمباستان ـ

 . 47ـ27 ص، مدبر، تهران، دهباشي
 . سپيده باران، مشهد، )شعر عاشقانه 100( همواره عشق، 1390، )به كوشش( رضاعلي، بديع ـ
. ه. ترجمه و توضـيح توفيـق  ، زالمان. گ. تصحيح كارل، لغت شهنامه، 1382، عبدالقادر، بغدادي ـ

 . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، سبحاني و علي رواقي
 . انجمن ايران شناسي، تهران، هرمزدنامه، 1331، ابراهيم، پورداوود ـ

 . اميركبير، تهران، د معين، به اهتمام دكتر محمبرهان قاطع، 1361، دحسين بن خلفـ تبريزي، محم
 . 27ـ25 ص، شهريور، 30 ، شكلك، »برگوا«، 1371، احمد، تفضّلي ـ
 . 6 ج، دانشگاه تهران، تهران، شاهنامه از دستنويس موزة فلورانس، 1389، عزيزاهللا، جويني ـ
 ، سجسـتارهاي ادبـي  ، ») نسخة نويافتـة سـن ژوزف  ( مبارك فال«، 1390، مصطفي، جيحوني ـ

 . 100ـ65 ص، پاييز، )174پياپي ( سوم ش، چهل و چهارم
جسـتارهاي  ، ») هم يـا هـم  ( بازخواني مصراعي از شاهنامه«، 1389، مرتضي، چرمگي عمراني ـ

 . 146ـ135 ص، بهار، )168پياپي ( اول ، شچهل و سوم س، ادبي
 فرهنگنامـة ادبـي فارسـي   ، »اندام عاشـق و معشـوق در ادب فارسـي   «، 1376، حميده، حجتي ـ
، 2 ج، وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي ، تهران، به سرپرستي حسن انوشه، )نشنامة ادب فارسيدا(

 . 162ـ134 ص
اي در  پيشـنهادي در تصـحيح واژه  ( كـافور فنصـور يـا كـافور منثـور     «، 1391، فـرزام ، حقيقي ـ

 . 89ـ65 ص، زمستان، )179پياپي ( چهارم ، شچهل و پنجم ، سجستارهاي ادبي، »)شاهنامه
ـ   نسـخه در اغلب » باختن«تصحيف واژة «، 1354، جالل، لقي مطلقخا ـ ، »ي شـاهنامه هـاي خط

 . 311ـ306 ص، تابستان، 114 ، ش27 ، سة دانشكدة ادبيات و علوم انساني تبريزنشري
 679ص ، پاييز، سوم ، شپنجم ، سايران شناسي، »گش جنبيدن«، 1372، جالل، خالقي مطلق ـ
 . 680و
 . بخش يكم، بنياد ميراث ايران، نيويورك، يادداشتهاي شاهنامه، 1380، جالل، خالقي مطلق ـ
 ، سايـران شناسـي  ، »معني ديگري از ايران و ايرانيان در شاهنامه«، 1383، جالل، خالقي مطلق ـ

 . 51ـ48 ص، بهار، شانزدهم
والفضل با همكاري دكتر محمود اميدساالر و اب، يادداشتهاي شاهنامه، 1391، جالل، خالقي مطلق ـ

 . چاپ دوم، المعارف بزرگ اسالمي ةدايرمركز ، تهران، خطيبي
 . 55ـ47 ص، مهر و آبان، 96و 95 ، شبخارا، »نقدي بر نقدي«، 1392، جالل، خالقي مطلق ـ
با همكاري دكتر محمود اميدساالر و ابوالفضل ، يادداشتهاي شاهنامه، 2009، جالل، خالقي مطلق ـ
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 . بخش سوم و چهارم، راث ايرانبنياد مي، نيويورك، خطيبي
 . علمي و فرهنگي، تهران، حافظ نامه، 1375، بهاالدين، مشاهيـ خر

، دربـارة شـاهنامه  ، ») 2( و) 1( انتخاب اقدم يا تـرجيح اصـح ؟  «، الف1385ـ خطيبي، ابوالفضل، 
 . 225 ـ150 ص، مركز نشر دانشگاهي، تهران

 . 21ـ16 ص، دربارة شاهنامه، »گ گلبن قدحشده الله در چن«، ب1385ـ خطيبي، ابوالفضل، 
ـ  ، »بادپايان هخته زهار«، 1388، ابوالفضل، خطيبي ـ ، تهـران ، د آيتـي جشن نامة اسـتاد عبدالمحم

 . 162ـ135 ص، فرهنگستان زبان و ادب فارسي
تصـحيح چنـد نـام    ) (سـوراب ، گنـد شـاپور  ، سورستان( انديو شهر«، 1389، ابوالفضل، خطيبي ـ

بـه  ، )نـژاد جشن نامة استاد دكتر رضـا انزابـي  ( ... در اين ديار چون من، »)شاهنامهجغرافيايي در 
 ص، سـخن ، تهران، ل و سلمان ساكتدرضا راشد محصدكتر محم، كوشش دكتر محمدجعفر ياحقي

 . 180ـ169
، »)ت زرتشـتي نخستين انسان در سن لقب( شاه گل يا شاه كوه: كيومرث«، 1387، تورج، دريايي ـ

 . 172ـ165 ص، ققنوس، تهران، ترجمة مهرداد قدرت ديزجي، رهنگ ساسانيتاريخ و ف
، تهـران ، اعالم جغرافيايي در متون ادب فارسي تـا پايـان قـرن هشـتم    ، 1387، كاظم، دزفوليان ـ

 . دانشگاه شهيد بهشتي
 . ، ترجمة دكتر جالل ستاري، تهران، توس، چاپ دومهازبان رمزي افسانه، 1386ـ دالشو، م لوفلر، 

حماسـة ايـران يادمـاني از    ، »گـام دوم : به سوي شاهنامة فردوسـي «، 1380، جليل، دوستخواه ـ
 . 415 ـ405 ص، آگه، تهران، هافراسوي هزاره

 . چاپ دوم از دورة جديد، دانشگاه تهران، تهران، لغتنامه، 1377، علي اكبر، دهخدا ـ
 ةدايـر بنيـاد  ، تهـران ، جهـان اسـالم   دانشـنامة ، »خاوران«، 1390، معصومه، رضازادة شفارودي ـ

 . 123ـ121 ص، 15 ج، المعارف اسالمي
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    ، تهـران ، فرهنگ نامهاي شاهنامه، 1379، معصومه، رستگار فسايي ـ

 . مطالعات فرهنگي
 . 1دفتر ، شاهنامهبنياد ، تهران، ناشناخته در شاهنامههاي  هواژ، 1352، علي، رواقي ـ
 . 2دفتر ، بي نا، تهران، ناشناخته در شاهنامههاي  هواژ، 1355، ليع، رواقي ـ
، )72پيـاپي  ( 12 ، شششـم  ، سكيهان فرهنگـي ، )2( »اي ديگر شاهنامه«، 1368، علي، رواقي ـ

 . 35 ـ31 ص، اسفند
 . هرمس، تهران، با همكاري مريم مير شمسي، ذيل فرهنگهاي فارسي، 1381، علي، رواقي ـ
 . فرهنگستان هنر، تهران، فرهنگ شاهنامه، 1390، علي، رواقي ـ

 . ، تصحيح علي پيرنيا، تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب، نيمة نخستهمايون نامه، 1390ـ زجاجي، 
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پيـاپي  ( اول ، شدورة پـنج ، نامة فرهنگسـتان ، »نام دژي در شاهنامه«، 1380، زهره، زرشناس ـ
 . 33 ـ30ص، ارديبهشت، )17

 . علمي، تهران، آينة جام، 1368، سباـ زرياب خويي، ع
 ةدايـر مركـز  ، تهـران ، المعارف بـزرگ اسـالمي   ةداير، »ابراهيم خليل«، 1383، صادق، اديـ سج

 . 507ـ497 ص، 2ج، چاپ پنجم، المعارف بزرگ اسالمي
هـاي   هسـاي ، »)تحقيقي در حاشية اسطوره شناسـي تطبيقـي  ( پري«، الف1378ـ سركاراتي، بهمن، 

 . 25 ـ1 ص، قطره، هرانت، شكار شده
، »حماسي ايرانهاي  هبازشناسي بقاياي افسانة گرشاسب در منظوم«، ب1378ـ سركاراتي، بهمن، 

 . 286 ـ251 ص، شكار شدههاي  هساي
ايـران  ، »مالحظاتي دربارة برخي نامهاي ياد شده در شاهنامه«، 1380، رضاعلي، شاپورشهبازي ـ

 . 324ـ316 ص ،تابستان، دوم ، شسيزدهم ، سشناسي
 . آگه، تهران، موسيقي شعر، 1368، درضاـ شفيعي كدكني، محم

پژوهشهاي ، »وجه تسمية چند نام جغرافيايي مربوط به خاك يزد«، 1384، علي اشرف، صادقي ـ
، به كوشش ايرج افشار بـا همكـاري كـريم اصـفهانيان    ، )ناموارة دكتر محمود افشار( ايران شناسي

 . 623ـ613 ص، )2نامه ستوده( 15 ج، دكتر محمود افشاربنياد موقوفات ، تهران
 . 249ـ244 ص، بهمن، 4 ، شنويسيفرهنگ، »مدرا= مدري«، 1390، اشرفعلي، صادقي ـ
پژوهشگاه علوم انسـاني  ، تهران، حماسي ايران ـفرهنگ اساطيري، 1375، مهين دخت، صديقيان ـ

 . و مطالعات فرهنگي
، 8 ج، المعارف اسـالمي  ةدايربنياد ، تهران، دانشنامة جهان اسالم، »رتي«، 1383، رضا، عبداللهي ـ

 . 777ـ773 ص
به كوشـش دكتـر   ، امنميرم از اين پس كه من زنده، »بزگوش در شاهنامه«، 1374، سعيد، عريان ـ

 . 501ـ497 ص، دانشگاه تهران، تهران، غالمرضا ستوده
علمـي و  ، تهـران ، وشـش حسـين خـديو جـم    بـه ك ، كيمياي سعادت، 1387، مدـ غزّالي، امام مح

 . فرهنگي
، )ق614خ اپ عكسي از روي نسخة كتابخانة ملي فلورانس مورچ( شاهنامه، ابوالقاسم، فردوسي ـ

 . المعارف اسالمي و دانشگاه تهران ةدايربنياد ، تهران
، نبه كوشش دكتر سـعيد حميـديا  ، )بر اساس چاپ مسكو( شاهنامه، 1374، ابوالقاسم، فردوسي ـ

 . قطره، تهران
، دكتر فتح اهللا مجتبـايي  مقدمةبا ، شاهنامه همراه با خمسة نظامي، الف1379ـ فردوسي، ابوالقاسم، 

 . المعارف بزرگ اسالمي ةدايرمركز ، تهران
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 . پژوهيشاهنامه، اصفهان، تصحيح مصطفي جيحوني، شاهنامه، ب1379ـ فردوسي، ابوالقاسم، 
ـ ( شاهنامه، 1384، ابوالقاسم، فردوسي ـ ي كتابخانـة بريتانيـا بـه    چاپ عكسي از روي نسخة خط

ايـرج افشـار و محمـود    : نسـخه برگردانـان  ، )مشـهور بـه شـاهنامة لنـدن     Add 21, 103شمارة 
 . طاليه، تهران، اميدساالر

تصحيح دكتر جالل خالقي مطلق با همكاري دكتر محمـود  ، شاهنامه، 1386، ابوالقاسم، فردوسي ـ
المعـارف بـزرگ    ةدايـر مركـز  ، تهـران ، فتر ششم و ابوالفضل خطيبي در دفتر هفتماميدساالر در د

 . اسالمي
نسخه برگردان از روي نسخة كتابت اواخـر سـدة هفـتم و    ( شاهنامه، 1389، ابوالقاسم، فردوسي ـ

 .NCشمارة ، كتابخانة شرقي وابسته به دانشگاه سن ژوزف بيروت، اوايل سدة هشتم هجري قمري
 . طاليه، تهران، ي كاشاني، نادر مطلبمحمود اميدساالر، شش ايرج افشاربه كو، )43

بـه تصـحيح و اهتمـام    ، )ويرايش دوم و سومِ چاپ مسكو( شاهنامه، 1391، ابوالقاسم، فردوسي ـ
انتشارات سـروش بـا همكـاري دانشـگاه     ، تهران، زير نظر مهدي قريب، گروهي از محققان روسي

 . خاورشناسي مسكو
مجموعـه مقـاالت همـايش    ، »تصحيح و توضيح چند بيت در شاهنامه«، 1392، سعودم، قاسمي ـ

 ص، فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي   ، تهران، ي، به كوشش دكتر محمدجعفر ياحقهزارة شاهنامه
 . 451ـ441

 . پارسه، تهران، فرهنگ اساطير ايران بر پاية متون پهلوي، 1388، خسرو، زادهقلي ـ
مركز ، تهران، د جالل حسيني بدخشاني، تصحيح سيديوان قائميات، 1390، حسن محمود، كاتب ـ

 . پژوهشي ميراث مكتوب
 . دانشگاه تهران، تهران، وشيبه كوشش بهرام فره، 1382، كارنامة اردشير بابكان ـ
اي  نخستين انسان و نخسـتين شـهريار در تـاريخ افسـانه    هاي  هنمون، 1377، آرتور، كريستن سن ـ

 . چشمه، تهران، ليتر ژاله آموزگار و دكتر احمد تفضرجمة دكت، ايرانيان
 . 2ج ، سمت، تهران، نامة باستان، 1381، الدينمير جالل، ازيـ كز
 . 3ج ، سمت، تهران، نامة باستان، 1382، الدينمير جالل، ازيـ كز
 . 6ج ، سمت، تهران، نامة باستان، 1384، الديناللجمير ، ازيـ كز
 . 7ج ، سمت، تهران، نامة باستان، 1385، الديناللمير ج، ازيـ كز

سـة  دكتر مهدي روشن ضمير، تبريز، موسترجمة ، معتقدات و آداب ايراني، 1357، هانري، ماسه ـ
 . تاريخ و فرهنگ ايران

بنياد موقوفات دكتـر  ، تهران، زادهترجمة داوود منشي، وِهرود و اَرنگ، 1368، ژوزف، ماركوارت ـ
  .محمود افشار
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، تابسـتان ، )46پيـاپي ( دوم ، شدورة دوازدهم، نامة فرهنگستان، »نامه«، 1390، بهار، مختاريان ـ
 . 198ـ196 ص

خ چاپ عكسي از روي نسخة خطي مـور ( ظفرنامه به انضمام شاهنامه، 1377، حمداهللا، مستوفي ـ
و آكادمي علـوم  مركز نشر دانشگاهي ، تهران و وين، )Or. 2833هجري در كتابخانة بريتانيا  807

 . اتريش
 . چاپ چهارم، دانشگاه تهران، تهران، مزديسنا و ادب پارسي، 1384، دـ معين، محم

، تهـران ، ترجمة دكتر مهشيد ميرفخرايي، فرهنگ كوچك زبان پهلوي، 1383، ديويد نيل، مكنزي ـ
 . چاپ سوم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

، تهـران ، بررسي ريشه شناختي افعال زبان فارسـي ، 1387، سن زادهيداهللا و جميله ح، منصوري ـ
 . فرهنگستان زبان و ادب فارسي

پيشـنهادي دربـارة قرائـت و معنـي واژة     ( مگر بخته گردد بدان بارگاه«، 1388، چنگيز، مواليي ـ
  .49ـ 43، زمستان، ص )8ـ 7پياپي (، س دوم، ش سوم و چهارم پاژ، »)در بيتي از شاهنامه» بخته«
 ، سجسـتارهاي ادبـي  ، »سيمين قلم و تيغ درم در شاهنامة فردوسـي «، 1390، چنگيز، مواليي ـ

 . 183 ـ167 ص، پاييز، )174پياپي ( سوم ، شچهل و چهارم
، مينوي بر گسـترة ادبيـات   »)شُد يا شَد(اي از دستور زبان فارسي  نكته«، 1381ـ مينوي، مجتبي، 

 . 458ـ455تهران، توس، ص  منير مينوي،فارسي، به كوشش ماه
 . چاپ ششم، فردوس، تهران، تاريخ زبان فارسي، 1377، پرويز، ناتل خانلري ـ
جشن نامة استاد ( اي آفتابي در ميان سايه، »اصالح قياسي بيتي از شاهنامه«، 1387، اكبر، نحوي ـ

 ص، قطـره ، نتهـرا ، اد آيـدنلو رضا مظفري و دكتر سـج شش دكتر عليبه كو، )دكتر بهمن سركاراتي
 . 450ـ444

 . مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، قم، 1388، )2( نرم افزار جغرافياي جهان اسالم ـ
 . دانشگاه فردوسي، مشهد، )شاهنامهبررسي موسيقي شعر در ( شكوه سرودن، 1384، نقيب، نقوي ـ
 . دنياي كتاب، تهران، واژه نامك، 1369، عبدالحسين، نوشين ـ
 ، سنامة پارسـي ، ترجمة فرح زاهدي، ») ايراني( ērواژة فارسي ميانة «، 1384، گراردو، نيولي ـ

 . 55 ـ45 ص، پاييز، سوم ، شدهم
، ترجمة دكتر جالل خالقي مطلق، اساس اشتقاق فارسي، 1357، پاول و هاينريش هوبشمان، هرن ـ

 . بنياد فرهنگ ايران، تهران
گـردآوري ايـرج افشـار بـا     ، يغمـاي سـي و دوم  ، »لشناسة فع: هند«، 1370، دمحمعلي ، هنر ـ

 . 300ـ293 ص، ايران، تهران، همكاري قدرت روشني زعفرانلو
ترجمـة  ، )از هندواروپايي تا فارسي نـو ( ل آوايي زبان فارسيتحو، 1386، هاينريش، هوبشمان ـ
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 . اميركبير، تهران، بهزاد معيني سام
فرهنـگ  ، تهـران ، در ادبيات فارسي هاوارهاستانفرهنگ اساطير و د، 1386، دجعفرـ ياحقي، محم

 .معاصر
 .به نشر، مشهد، )خالصة شاهنامة فردوسي( بهين نامة باستان، 1387، دجعفرـ ياحقي، محم
 ، شچهل و پنجم ، سجستارهاي ادبي، »دو جاي نام در شاهنامه«، 1391، دجعفرـ ياحقي، محم

 . 17ـ1 ص، زمستان، )179پياپي ( چهارم
، انجيل و قـرآن و بازتـاب آن در   تلمود، داستان پيامبران در تورات، 1387، حميد، پرستيزدان ـ

 . العات، تهران، اطت فارسيادبيا
 ,Cheung, Johnny, 2007, Etymological Dictionary of Iranian Verb, Brill ــ 
Lieden, Boston.  
 





 

 ويرايش دوم شاهنامه به اهتمام جالل خالقي مطلق

 .ج 2، 1393مطلق، تهران، انتشارات سخن،  يجالل خالق شيرايپ ،يوالقاسم فردوساب ةشاهنام

 دهيچك

ـ  ةمتِن حماسـ  نيتريانتقاد ـ يمطلق، علم يدكتر جالل خالق حِيتصح ةشاهنام ـ ا يمل  راني
 يهاآن، مصححِ محترم با استفاده از نسخه يِهشت جلد ةانتشارِ دور اِنياست كه پس از پا

ـ و گـران، يد يشـنهادها يو پ شيخو ديجد يِهاافتهي و اتيتجرب افته،ينو دوِم آن را  شِيراي
ـ     شيرايروش كار در و. اندو چاپ كرده دهچند سال آما يط  يِتـازه، همـان اصـولِ اساس

ـ  اي يژگياست و چند و نيشيپ حِيتصح  شِيافـزا : عبـارت اسـت از   يتفاوت آن با متنِ قبل
ـ وبه سيستنود كيو  ستيبه ب حيتصح يِهاي مبنا شماِر نسخه فـراوان از   يِمنـد بهـره  ژهي

حركـت   بـات، ي، دقت در رسـم الخـط ترك  ها هواژ يبه امال شتريسن ژوزف، توجه ب ةنسخ
 بات،يتِر كلمات و تركتر، آوردن شكِل كاملكهن يترِ كلمات، انتخاب صورتهاكامل يِگذار
ـ  بـه مـتن   گـر يد تيتر و بردنِ چهل و هفت ب مفصل يِنگارش يِگذارنشانه تعـداد   دِنيو رس

ـ و نيا تيبه ب تيو ب ملكا يِمقاله با بررس نيدر ا. تيب 49935به  شاهنامه يتهايب  ش،يراي
مالحظـات و   شـگفتار؛ يچنـد نكتـه از پ  . 3قرائتهـا و تلفظهـا   . 2ضبطها . 1: در سه بخِش

 .مطرح شده است ييشنهادهايپ
 .دوم شِيرايمطلق، و يجالل خالق ح،يتصح ،ي، فردوسشاهنامه: هاواژهديكل
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دكتـر   ةپنجاه سال باًيتقر يِكوششها و مطالعات شبان روز ميانصاف بنگر ةديبه د اگر
/ خچـه يبر صـدِر تار  يفردوس ةشاهناممتن  حِيو تصح قيمطلق در تحق يجالل خالق

16Fخواهد نشست يشناسشاهنامه ةكارنام

 جِيو هر كس هر اندازه هم كه با روشها و نتا 1
مصـحح   ةكنند رهيتواند رنج و زحمت و همت خيگمان نميباشد بموافق ن شانيكار ا

بـه گـل   «در  هـوده يب يباشد سع نيكه اگر جز ا رديبگ دهيباره ناد نيو محقق را در ا
 .خواهد بود »دياندودنِ خورش

و دو همكارشـان   شيخـو  نيشيپ حِيانتشارِ تصح اِنيمطلق پس از پا يخالق دكتر
كه  ــ )در دفتر هفتم يبيتر ششم و دكتر ابوالفضل خطدر دف دساالريدكتر محمود ام(

ـ وين( كـا يدفتر به دفتـر در آمر  1386تا  1366 يسالها ةابتدا در فاصل ـ بن ورك،ي  ادي
ـ در ا) لـد هشـت ج (جـا   كيو سپس به صورت ) رانيا راثيم تهـران، مركـز   ( راني

ِن   يِسبه برر ،يقبل ةبنابر برنامه و وعد ــ چاپ شد) يبزرگ اسالم دايرةالمعارف مـت
هـا و   تجربه اب،يهاي تازه مصححِ خود و همكارانشان پرداخته و با استفاده از نسخه

 حيدومِ تصـح / گريد شِيرايو گران،يد ينقدها/ شنهادهايو پ شيخو ديجدهاي  افتهي
 ياوهيهمان ش يبه طور كل شيرايو نيروش كار در ا. اند هرا آماده و منتشر كرد ودخ

هـاي خـود    نوشـته  ست به كار رفته و اصول و ضوابط آن درنخ حِياست كه در تصح
ـ  ليبه تفص گرانيمطلق و د يدكتر خالق 17Fشـده اسـت   يمعرف

ـ ن نجـا يو در ا 2 بـه   يازي
ـ و يتفاوتها اي ــ هايژگيو نيتراز مهم ياما برخ ستيآنها ن يِيبازگو تـازه بـا    شيراي

 

نامه و تأليفات زندگي«: كن، )1378ـ1336از سال (فهرست كارهاي دكتر خالقي مطلق  براي آگاهي از. 1
 .26ـ13، ص1378چهارم، زمستان  ش ل،س او، فصلنامة پاژ، »خالقي مطلقدكتر جالل 

 ، ص1390 ، تهـران، سـخن  )برگزيدة شاهنامة فردوسـي ( دفتر خسرواناد؛ آيدنلو، سج: براي نمونه، نك. 2
، نويس تا متنشاهنامه از دست، »قواعد و ضوابط تصحيح متن شاهنامه«خالقي مطلق، جالل؛  ؛296و 295

يادداشتهايي در تصحيح انتقادي بـر  «؛ همو؛ 262ـ221 ، ص1390 تهران، مركز پژوهشي ميراث مكتوب
ويژگيهاي شـاهنامة تصـحيح دكتـر جـالل     «؛ خطيبي، ابوالفضل؛ 371ـ263 ، صهمانجا، »مثال شاهنامه
ـ 33 ، ص1387 چهـارم، زمسـتان   شاول،  س، فصلنامة پاژ، »خالقي مطلق ؛ فردوسـي، ابوالقاسـم؛   48ـ

بـاز  (ويـك  سـي ـ   ، دفتر يكم، ص نوزده1368ن ، به كوشش جالل خالقي مطلق، تهران، روزبهاشاهنامه
 المعارف بزرگ اسالمي، چاپ دومةداير، تهران، مركز يادداشتهاي شاهنامهخالقي مطلق، جالل؛ : چاپ در

 ).18ـ7 ، بخش چهارم، پيوستها، ص1391
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 :كرد ميرا ذكر خواه ــ نيشيپ حِيتصح
 شينسخه افـزا  كيوستيبه ب سيكار از پانزده دستنو يهاي مبنا شماِر نسخه. 1

احتماالً كتابت اواخـر  (سن ژوزف  يسهايقبل، دستنو حِيو افزون بر نسخِ تصح افتهي
ـ )هشتم ةسد ليظاهراً از اوا(كوچك دوم  ةشاهنام، )ق 8قرن ليو اوا 7قرن   ية، حاش

) خيتـار يب(كاما  سيو دستنو) از قرن هشت مًالمحت(سعدلو  ةنسخ ،يمستوف ةظفرنام
كه پس از  روتيكهن و معتبرِ سن ژوزف ب ةنسخ انيم نيدر ا 18F3.شده است يبررس زين

 اريشد، نقشِ بس ييمطلق و همكارانشان شناسا ينخست دكتر خالق حِيكارِ تصح اِنيپا
بـر اسـاسِ آن    حاتيصحو ت راتييتغ شترِيدارد و ب شانيا ديجد شِيرايدر و يانينما

 يخاطر نشان كـرد كـه دكتـر خـالق     ديمهم را حتماً با ةنكت نيا. صورت گرفته است
، ابتدا در حدود ده سال به شاهنامه حيتصح نِياز آغازِ كارِ دشوار و سنگ شيمطلق پ
اثر پرداخته و پس از شروِع كـار هـم    نيمهم ا يِخط ةنسخ 46 يو بررس يگردآور

ـ كه در مجموع پنجاه و  اند هديگر را ديد سيپنج دستنو ـ   كي ـ (شـود  ينسـخه م : كن
نسـخه را   كيوستيآنها پانزده و سپس ب نِيو از ب )شـگفتار ينود وهشت پ: 1393يفردوس

ـ  چيزحمت و همت نه تنها در كاِر ه نيا. اند هديبرگز حيتصح يبرا از مصـححاِن   كي
 يمتونِ فارس حِيتصح خِيدر تار شود بلكه ظاهراًينم دهيد شاهنامه) يِو گروه يفرد(

 .د استماننيهم ب
نوشته يم يآن گونه كه احتماالً فردوس شاهنامههاي  واژه يبه امال شتريتوجه ب. 2
ـ كوشش بر ا«مصحِح ارجمند  ةبه نوشت. است بـوده اسـت كـه تـا آنجـا كـه در        ني

ـ  ناز  يشود امالء واژگان فارس افتي يگواه سهايدستنو بـر كنـار    يفوذ حـروف عرب
 

سـتفاده در  هـاي مـورد ا  مندان نشانة اختصاري، نام و تاريخ كتابت نسخهبراي اطّالِع خوانندگان و عالقه. 3
 )ق675لندن، / بريتانيا(ل . 2 )ق614فلورانس، (ف . 1: شودويرايِش جديد دكتر خالقي مطلق آورده مي

قـاهره،  (ق . 6 )ق733لنينگـراد،  (لـن  . 5 )ق731توپقاپوسـراي،  (س . 4) تـاريخ سن ژوزف، بـي (ژ . 3
لنـدن،  / بريتانيـا ( 3ل .10 )ق840ليدن، (لي . 9 )ق796ه، قاهر( 2ق. 8 )ق752كراچي، (ك . 7 )ق741
آكسفورد، (آ . 14 )ق849لنينگراد، ( 2لن. 13 )ق844واتيكان، (و . 12 )ق844پاريس، (پ . 11 )ق841
. 18 )ق903اي، توپقاپوسـر ( 2س. 17) ق894برلين، (ب . 16 )ق894لندن، / بريتانيا( 2ل. 15 )ق852

د . 20 )ظفرنامـه حاشـية  (ظ . 19 )ق8االً از يك سومِ نخسـتينِ سـدة   كوچك دوم، احتم شاهنامة( 2ش
بنياد خاورشناسـيِ كامـا در   (كاما . 21 )المعارف بزرگ اسالميدايرةتاريِخ سعدلو در مركز نويِس بيدست(

 ).تاريخبمبئي، بي
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 ).شگفتاريصد و دو پ( »بمانند
 .است گريكديو تنگ  يسيكه غالباً بر اساسِ جدانو باتير رسم الخط تركدقت د. 3
طبق تلفـظ زمـان و زبـاِن     شاهنامهتر كلمات  تر و كامل مفصل يِحركت گذار. 4

ـ تلفظ كلمات در محل قاف: مانند(و امكانات  نيو قرا ليكه دال ييتا جا يفردوس  ه،ي
ـ سـخِ مشـكولِ نزد  ن/ ها و، متـون  واژه ةانيم يجناسها، صورت فارس بـه عصـر    كي

ـ نظ ييتلفظها ديجد شيرايدر و يرو نياز ا. ممكن ساخته است) يفردوس پسـر،  : رِي
ـ نَـو، فر  د،يگُزند، رخشان، جوان، برَهنه، كَردگار، سپ ـ د...  تُـوان، نَخُسـت و   ب،ي  دهي

ـ   اريكارِ بسـ  نيمطلق در ا يو دقت دكتر خالق يريدل. شود يم حـال   نيمهـم و در ع
ـ  شـان، يبحـث ا  لِيتفصـ  يبـرا (است  يدشوار، ستودنسخت   زدهيوسـ دص ـ   چهارصـدو : كن

باره اظهار نظـر   نيدر ا يفارس يِخيتار يِشناسمتخصصاِن زبان ديو حتماً با )شگفتاريپ
 ).465 ـ463: 1394يي وفانيافش: كنباب،  نيدر ا يبحث يبرا(كنند 
 يبه جا» بغپور«: ات، مانندكلم يتر از ضبطها و تلفظها كهن يِانتخابِ صورتها. 5

بـه   »ارياسپند«، »نوشتن« يبه جا» نبشتن«، »پزشك« يبه جا» بزشك«، »فغپور«
، »گرشاسـپ « يبـه جـا  » كرشاسـپ «، »آژدن« يبه جا» آزدن« ،»ارياسفند« يجا
 يبـه جـا   »دياوم» ،»دهيارم«و » ارمنده« يبه جا» آرمده«، »سوم« يبه جا »ميس«
 يبه جا» دشخوار«، »چو« يبه جا» چن«، »به« يه جاب» بد« ةحرف اضاف ،»ديام«
بـه  » كـاج « ،»يكُشـت « يبه جـا  »يكُست« ،»نيفرود« يبه جا »نيفورد«، »دشوار«

ـ جه ،يفـد  ،يرِد ت،يدو( يهاي عرب واژه ي، ممال آورن بعض»كاش« يجا ... .  و) زي
كه  ي ــجماع) فا( ديترديب شاهنامهكه در زبان  اند تهنوش طلقم يدكتر خالق نيهمچن

نشده اسـت   تيرعا شيرايو نيدر ا يبه كار رفته ول ــ نوشتنديآن را با سه نقطه م
 ).شگفتاريوپانزده پص صد: كن(

مـتن   يـة كه مخـل وزن و قاف  ييتا جا باتيتر كلمات و ترك آوردنِ شكلِ كامل. 6
 يابـه جـ  » از«، »به نامـه درون « يبه جا» روناند مهبه نا«: نمونه يبرا. نبوده است

» زنهـار « يبـه جـا   »نهاريز«، »دهن« يبه جا» دهان«، »او« يبه جا »ياو«، »ز«
 ... و» فشرد« يبه جا» فشارد«

ت اصـل   يِحدس و بازساز يِدر معنا ياسيق حيتصح. 7 / شـاعر  ةسـرود  يِصـور
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 يشنهاديها و كاربرد وجه پ محرف نسخه ايبا توجه به ضبط مصحف  سندهينو ةنوشت
ـ  حيتصـح  يهـا يژگياز و يپهلو اي يمتونِ فارس رِيسا اين مت گرِيد يِدر جا ـ  يعلم  ـ
ـ يمطلق و همكارانشـان   يمصححِ دكتر خالق ةشاهناماست و  يانتقاد  ياز متـون  يك

در . صورت ممكن در آن استفاده شده نيترو عالمانه نيروش به بهتر نياست كه از ا
اعمال  زين يگريهاي د ونهنم ن،يشيطبعِ پ يِاسيق حاتياز تصح ريهم غ ديجد شِيرايو

هـم از   گـر يد يودقت نظرِ مصحح محترم و شـمار  ياريحاصلِ هوش يشده كه برخ
 :شودياشاره م يبه موارد نجايمحققان و منتقدان است و در ا يشنهادهايپ
  19F4)630/ 224/ 1(بود ) بزرگاِن آن شهر نِيگز: نيشيچاپ پ(Uَابر شهر Uو بزرگ  نيگز .1
 )1/463/302( يبد) برندان: نيشيچاپ پ( UنپرَنداU كانيز بازوش پ .2
 شنهاديپ يبرا) (1/471/107() سنگ يدرازا: نيشيچاپ پ( UآرچنگUز دربند دز تا درِ  .3
 .)10ـ7: 1391 ياحقي: كن ح،يتصح نيا

 ح،يتصح نيا يبرا) (1/497/757(سوار  يجنگ) دنديند: نيشيچاپ پ( UديبشافUبه ره بر  .4
 .)450ـ444: 1387 ينحو: كن

 .)1/624/2730(و بند ) ديو تهد ميب نيا: نيشيچاپ پ( UفَنتيزلUو  ميست بكه چند ا .5
ـ ا يبـرا ) (1/695/117(بـزرگ  ) كـوس : نيشيچاپ پ( UكوشUخوارزم و  يبرد سو .6  ني

 .)321: 1380يشاپور شهباز: نك ح،يتصح
7. UخسديبپU )يپ() 1/714/592( يرگيگودرز از آن ت) ديچيبپ: نيشيچاپ پ يآقـا  شـنهاد 

 ).83 ص ادداشتها،يبر  يازهي، بخش آو1391 مطلق يخالق: نك. استبخش  روزيپژمان ف
ـ ا يبـرا ) (1/762/1818( اورانيبا كُهرم از ) برنه: نيشيچاپ پ( UپرتهUدگر  .8  ح،يتصـح  ني

 .)321: 1380 يشاپور شهباز: نك
 ح،يتصح نيا يبرا) (1/782/2298(اندرون  نيبه ز) دهيخم: نيشيچاپ پ( UشَخَندهU امديب .9

 20F5.)5/150/3581: 1384 يكزاز: نك
 .)1/803/318(بدند ) توران سواران: نيشيچاپ پ( Uتورا و سوراUكه  يدو جنگ .10

 

اعداد به ترتيب از راست شمارة جلد، صفحه و بيت در ويرايش جديد دكتر خالقي مطلق است و هر جـا  . 4
 .شده با ارجاعِ الزم مشخّص گرديده استكه از چاپ ديگري استفاده 

 .2/868/2268: الف 1379فردوسي : كن. آمده است» شخيده«آقاي جيحوني در تصحيح . 5
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غالبـاً  ـــ   بدلهااز نسخه يادهيبرگز ديجد شيرايدر و ،يقبل حِيبرخالف تصح. 8
هـر جلـد    انيدر پا ــ سن ژوزف است ةافتينو سِيكه متن مستند بر دستنو يموارد

 سـت يصـد و ب : نـك ( انـد  ههم اشـاره كـرد   يمصحح گرام كه خودالبته چنان. داده شده
 .بدل باشدنسخه بدوِن شانيدوم ا شِيرايبود كه و نيبر ا مينخست تصم )شگفتاريپ

 .است نيشيپ حيتر از تصح متن مفصل يسجاوند/ ينگارش يِگذارنشانه. 9
ـ كه در پا يبه استناد جدول. 10  يتهـا يآمـده، شـمار ب   )1212 ص( جلـد دوم  اني
ـ ياسـت   افتهي شيافزا تيب 49935به  يقبل حيدر تصح تيب 49488از  مهشاهنا  يعن

 .دارد شتريب تيب 47 يكنون شِيرايو
مطلق در دو جلد چاپ شده كـه دفتـر    يدكتر خالق ةشاهنام ديجد شيرايو. 11

ًا يدق نياست و ا خسرويك يِپادشاه اِنينخست از آغاز متن تا پا  يِبنـد  ميبـا تقسـ   قـ
 سيمجلد اولِ دستنو رايز ؛مطابقت دارد) ق614(فلورانس  ةنسخ يِداستان/ ييمحتوا

از (بخش  نيهم ــ آن است ةشناخته شد عًالكه متأسفانه تنها جلد ف ــ فلورانس هم
داند كه مصحح ارجمند ينگارنده نم يرو نياز ا. را دارد) خسرويكاِر ك انيآغاز تا پا
ـ فلورانس پدستنويس از  شيخو ةتاز شِيرايدو جلد و يمحتوا يِبنددر بخش  يروي

ـ ا) هر جلـد  يِفاز جمله حجم و صحا( يناشر بنابر مالحظات فن نكهيا اي اند هكرد  ني
 كار را انجام داده است؟

 حيبا تصح يكنون شِيرايتفاوت و) فيكم و ك( زانيكه م يپرسش مهم و اساس نيا
مصحح محترم  ةتازه است؟ به نوشاند ا چه مطلق و همكارانشان ت يدكتر خالق نِيشيپ
به ده درصد  راتييتغ نيا« شانيطبق حدسِ خود ا ياست ول قيدق يريآمارگ ازمندين

 شيرايمطلق اعتبار و يبه نظر دكتر خالق نيهمچن ).شگفتاريپ كيوستيصدوب(» رسدينم
ـ از آغاز قرن ششم اسـت و آن را با  يابرابر با نسخه شانيا ديجد فعـالً   حِيتصـح  دي
ـ   شيضـبطها  يدانست كه برخـ  رانيا يمل ةحماس يِينها  يشـنهادها يها و پيبـا بررس

از  يسيستنود شيدايبدون پ« ياصالح شود ول/ كند رييتواند تغيمحققان و منتقدان م
 يراتييتوان به تغيفروتر نباشد نم يششم هجر ةكتابت آن از سد خيكه تار] شاهنامه[
 ).شگفتاريپ كيوستيوبصد( »ديكند رس جابيرا ا يگريد شيرايكه پ نياديبن



 73/  ويرايش دوم شاهنامه به اهتمام جالل خالقي مطلق

كـه برتـر از    ــ را يكنون شِيرايو ديجد ياز ضبطها ييها نمونه نجايدر ا نگارنده
آورد و دوبـاره  يمندان معالقه يِتوجه و آگاه يبرا ــ است يقبل حِيتصح يصورتها

ـ  ريژوزف نقـش و تـأث  سـن  ةشود كه نسـخ يم ادآوري ـ تغ يدر بعضـ  يمهم و  راتيي
ـ  تـازه  ياز ضبطها يشمار ومطلق داشته  يخالق دوم دكتر شِيرايو حاتيتصح و  ــ

نسـخ   شترِيب ةو گاه متفاوت با نگاشتدستنويس  نيبر ا يمبتن ي ــالبته درست و اصل
 :است) ق614فلورانس، (اساس كار  ةنسخ يو حت
داننده چونان  ديببخش/  ديبرج آمد پد) ده و دو: نيشيچاپ پ( Uداه و دوUدر او . 1

 .)1/2/43( ديسز
: نيشـ يچاپ پ( Uكُه شاهU ميهيتخت و د يهم/  او راه جست كيپه كرد و نزدس. 2

 .)1/12/26(جست ) شاه يك
گرگ : نيشيچاپ پ( UكاسUز درندگان ببر و /  ريو پلنگ انجمن كرد و ش يپر. 3
 )1/13/61( ريدل) و ببر
ـ داد چ يهم / )رود و جام: نيشيچاپ پ( Uو كام ژيرUسام با  ينشست آن گه. 4  زي
 )1/104/222(ت جام جس يو هم
ـ از او دور شـد فـره ا  / ي بخـرد ) ره: نيشـ يچاپ پ( UچمUبر  ينگردد هم. 5  يزدي

)1/160/30( 
ـ مرا د/  شد رهيچشمها ت) غم: نيشيچاپ پ( UتَمUسپه را ز . 6 ـ ياز ت دهي ـ خ يرگ  رهي
 )1/220/539(شد 

 از آواز او كـوه و ) ديبتوف: نيشيچاپ پ( UديبنوفU/  سپه برگذشت رانيبر ا امديب. 7
 )1/229/747(دشت 
8 .U بد آوازU)برآورد: نيشيچاپ پ (رانيگرز دل UزوشU )بـه دوش : نيشـ يچاپ پ( /

 )1/243/226(رخش و برآمد خروش  ختيبرانگ 
ـ د ريبر چـِم شـ   ياچرا ماندهU/  ريرسته از چنگ ش يگفت كا نيچن. 9 چـاپ  ( Uري

 )1/294/853() ريدل رياز زخم ش يجدا ماند: نيشيپ
 سـت يدراز است و مـاه اورمـزد تـو ن   /  ستيفرزد تو ن ييچو جا يچه ساز. 10

)1/397/2410( 
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دراز است و ماه اورمزدت / ستيچو چاره به دست تو ن يچه ساز: نيشيچاپ پ(
 )است يكي

: نيشــيچــاپ پ( UداهUكــه آب روان را چــه /  پس باژخواه ويگفت با گ نيچن. 11
 )1/438/380(و چه شاه ) چاكر

: نيشـ يچاپ پ( Uيم ةجامUشب و روز با /  مست گسارند و يهمه م شانيكه ا. 12
 )1/496/742(به دست ) يجام پر م

ـ Uسواران ما با سپاه /  چيه رندينمانم كه آرام گ. 13 سـپاه و  : نيشـ يچاپ پ( Uجيكَم
 )1/554/949() چيبس

بزرگان و : نيشيچاپ پ(و  UپروانUبزرگان /   نيمنثور و خاقان چ شيهمان پ. 14
 21F6)1/580/1605( نيتوران زم) گردان
بــــدان را  / )پست مييبشو: نيشيچاپ پ( UگَستUز  ميجهان را به خنجر بشو. 15

 )1/607/2297(نمانم كه باشد نشست 
كنون رزم و بزم تو آرم به /   بد هنر) بد: نيشيچاپ پ( UغَرUِ يبه كافور گفت ا. 16

 )1/614/2460(سر 
ـ و: نيشيچاپ پ( UزانيرUنگوسار و  / نيلشكر از مرز سقالب و چ يبس. 17 ) راني

 )1/620/2637( نيشدند اندر
همانا بـه   يبود) ناهار: نيشيچاپ پ( UنهمارUكه /  شاه  دينهادند خوان و بخند. 18

 22F7)1/629/2857(راه 
 ليــشــدن پ ارديــن / همچون گراز) شترين: نيشيچاپ پ( UشكيUسرو دارد و . 19

 )2/13/315(فراز  ششيپ
 ةبرِ كوه: نيشيچاپ پ( Uچون رنگ َابر كوههU /  باش يبدو گفت رو لشكرآرا. 20

 )2/174/996(باش  يبر پا) گير
چاپ ( UخَباكUدرد بر ما  نيجهان گشت از ا/  اندر آمد به خاك ليتن زنده پ. 21

 

 .1923/ 592/ 1: كنهمچنين، » پروان«براي ضبط . 6
 :در بيتي ديگر نيز از دست نويس سن ژوزف انتخاب و به متن آورده شده است» شماربسيار، بي: نهمار«واژة . 7

 )1/739/1323(تنگ  نهماردلم گشت از اين كار     نخواهم كه آيد مرا پيش جنگ   
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 )2/190/1394( )مغاك: نيشيپ
ـ ي/   دو ُخم يديبه هفتم كه پر آب د. 22 چــاپ ( Uبافـدم Uمانـده بــد   يزو تهــ يك

 )2/273/208() تا به دم: نيشيپ
: نيشيچاپ پ( UزوشU الِنيپ دنديبه زخم آور /  ز لشكر برآمد سراسر خروش. 23

 )2/287/567() به كوش النيپ
اندرز  ديكجا گوش دار / مرز من نياندر) ديا: نيشيچاپ پ( UديهUهمه هر كه . 24

 )2/391/454( من
كـه خُمـبش    يشـ يز ب/  )يهاشم: نيشيچاپ پ( UيدرغَمUآورم  شيلعل پ يم. 25

 )2/447/657( يكم ردينگ
: نيشـ يچاپ پ( Uكام و گـر Uپهلوانان با  يكه ا/  برآمد همان گه ز در يخروش. 26

 )2/497/352() كمر نيزر
كاگر پاسخت را بود / ي را بگو) بخت بد: نيشيچاپ پ( UبختگانUكه رو بدتِن . 27

 )2/762/3581( يرنگ و بو
ه تو و رخت سپاه و كال / تو و بخت تو) چهر: نيشيچاپ پ( UجهِشنU نميچو ب. 28

 )2/891/310(تو 
 باريجو) ةتر: نيشيچاپ پ( UپودنUاست با  ريفط/  نامدار يسكوبا بدو گفت كا. 29

)2/905/666( 
مطلق در دو جلـد چـاپ    يدكتر خالق ةشاهنام ديجد شيرايو ميكه گفت همچنان
مفصلِ مصححِ دانشـمند   شگفتاِريناشر، پ ادداشتيدر دفتر نخست پس از . شده است

 ييسراحماسه ةنيشيپ: مباحث است نيكه شامل ا )وسهستيصدوب ـ  وسهستيص ب( آمده
و  گيبه پارس يهاي نوشتار حماسه گريد ،ييسراشاهنامهو  يسينوشاهنامه ران،يدر ا
 شاهنامهبخشِ  اِنيكه در پا شاهنامهو  يفردوس ،يقيدق ،يابومنصور ةشاهنام ،يفارس
 يدكتر خـالق  نِيشيپ حِي، تصحشاهنامه يچاپها، شاهنامه يسهايدستنو ةدربار يمطالب

مقدمه  يتارهاگف شترِيب. دوم آمده است/ تازه شِيرايو يِمطلق و همكارانشان و معرف
 ،»يابومنصـور  ةشاهنام« ،»رانيدر ا ييسراشاهنامه«، »حماسه« يدر مدخلها شتريپ
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زبان و  ةمدر مجلدات دوم، سوم و چهارمِ دانشنا» شاهنامه«و  »يفردوس« ،»يقيدق«
ـ     لياسماع يبه سرپرست( يادب فارس ، 1386 يسعادت، تهـران، فرهنگسـتان زبـان و ادب فارس

منـدانِ  عمومِ خوانندگان و عالقـه  يچاپ شده و البته باز نشرِ آنها برا )1391و  1388
ـــ   ندارنـد  يكه از آن مدخلها متأسفانه آگـاه  ــ از محققان يبعض يو حت شاهنامه

 .سودمند است اريبس
داسـتان جنـگ بـزرگ     انياز آغاز تا پا شاهنامهمتن  ،يطوالن ةمقدم نياز ا پس

ـ    شيرايو نيهاي اساسِ ا است و بعد از متن، نامِ نسخه خسرويك  يِو چنـد منبـعِ فرع
و ) 961ـ923 ص(بدلها نسخه/ از اختالف نسخ يادهيبرگز بيسپس به ترت. آمده گريد

 يمتنِ جلد دوم از پادشـاه . داده شده است دجل نيا يِهايفهرست نام جانداران و جا
هـاي   و دوباره پس از مـتن، نـام نسـخه    رديگيرا در بر م شاهنامه انيلهراسپ تا پا

ـ بدلها و فهرسـت جانـداران و مكانهاسـت و در پا   كار، منتخبِ نسخه يِمبنا هـم   اني
ـ ا) يِتهـا يها و شـمار ب ييجاافزودنها، كاستنها، جابه( يجدول تفاوتها ـ ن وي بـا   شيراي

  23F8.شده است ميتنظ يقبل حِيتصح
ـ يكـه   رفتيگفـت و پـذ   اريو افسوسِ بس غيبا در ديتلخ را با تيواقع نيا از  يك

ـ  شيبر سـتا  يو مبتن يكل ياظهار نظرها ران،يا يِو محافلِ علم طهايمح يهايژگيو  اي
 يدكتر جالل خـالق  ةشاهناماز جمله  يحيو تصح يقيآثار تحق ةنكوهشِ مطلق دربار

ـ  يِهـا يمطلق نگر گونه نياست كه ا يهيكامالً بد يول ؛ستمطلق ا ـ  يكل  يسـود  چيه
است كه هر  نيا يندارد و روشِ درست علم يشناسشاهنامهو  يادب يپژوهشها يبرا

حـب  ( ي، به دقت و به دور از هر گونه پسند و ناپسند شخص)قيتحق اي حيتصح(متن 
ـ  يشفاه يهايداور و نه ــ كار به صورت مكتوب ةجيو نت يبررس) و بغض ي و محفل

دكتـر   يفرساسوز و رواناحترام به زحمات تن ياساس و برا نيبر ا. عرضه شود ــ
و  ريگوناگوِن آن ز يسهايدستنو يةرا دهها بار بر پا شاهنامهكه متن  ــ مطلق يخالق

 و كلمه به كلمه تيبه ب تيرا ب شانيا ديجد يِدو جلد شِيراينگارنده و ــ اند هرو كرد
ـ  شانيمقاله به حضوِر ا نيكار را در ا لخوانده است و حاص انياز آغاز تا پا  ةو هم

 

ـ  مصح شاهنامةدربارة ويرايشِ دومِ . 8  س، بخـارا ، »شـب شـاهنامه  «: كحِ دكتر خالقي مطلق، همچنـين، ن
 .470ـ445 ، ص1394تيرـ  ، خرداد106 ششانزدهم، 
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 يهاييكند كه با اظهار نظرها و راهنمايو آرزو م ميتقد شاهنامهمحققان و خوانندگانِ 
به  گريد يگام ،يشنهاديهاي پ نكته ةپژوهان دربارشاهنامه گريمطلق و د يدكتر خالق

بـه   جـه، يو نت تين نيا. ميتر شو كينزد رانيا يمل ةحماس يِينها/ به اصل بيمتِن قر
 .مطلق است يقرن كوششِ دكتر خالق ميسپاس از حدود ن نينظر نگارنده بهتر

 ضبطها .الف
1 . 

ــد  ــانيگUخداون ــپهر  Uه ــردان س  و گ

 

 و مهـــر ديـــمـــاه و ناه ةفروزنـــد 

 

 )1/1/3( 
: 1377 ي؛ مسـتوف 5سيرنـو يز/ 1/3: 1386 يفردوس: نك(ضبط پنج نسخه است  »هانيگ«
ـ  حِيمورد استفاده در تصحدستنويس و در هشت  )1/2 مطلـق و   يدكتـر خـالق   يِقبل

: 1379 بـن احمـد  يعل: نك( شاهنامه اراتيو اخت )4: ب1379 يفردوس: نك(سعدلو  ةنسخ
ـ در متن نگه داشته شود ز دشويم شنهاديآمده است كه پ »وانيك« )31/3 ـ ترك راي  بي
مورد بحـث در كنـار نـام     تيمانند ب زين گريچند بار د نامهشاهدر  »وانيخداوند ك«
24Fبه كار رفته اراتيس

) سـوم و چهـارم   اتياب(شواهد  نيدو نمونه از ا نكهيتر ا و مهم 9
ـ ك«هم با ضبط  ديجد شِيرايمذكور است كه در و تيتكرارِ مصراع نخست ب و  »واني

 :آمده »هانيگ«نه 
Uــد ك ــخداون ــ Uواني ــاه ديو خورش  و م

 

ــر  ــاه   نيوزو آفـ ــوچهر شـ ــر منـ  بـ

 

)1/134/991( 
Uــد ك ــخداون ــور  Uواني ــرام و ه  و به

 

ــت آفر  ــه هس ــديك ــپ ةنن ــور  لي  و م

 

)1/159/12( 
Uــد ك ــخداون ــردان ســپهر  واني  و گ

 

 و مهــر ونــديپرخــاش و پ ســتيكزو 

 

 )1/610/2368( 
Uــد ك ــخداون ــردان ســپهر  واني  و گ

 

ــر    ــد جــز از داد و مه ــده نخواه  ز بن

 

)2/413/4( 
 

 .227: 1393ايماني : براي ديدن همة موارد، نك. 9
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2 . 
 سر  ین راهن، پرده برترر َخر     نیاز ا

 

  سرر ین آگاااه شرر یمررر ان  یز هسرر  
 

(1/1/11) 
اَ  و در ( ق498) نیو برل( ق488) سی، پار(ق697) قاهره ۀضبط َ  نس  «راه»
؛ 1: ب1869 ؛ همرو 1 سیرنویز/ 1/8: 1847 یفردوَ: نک)آم ه « گاه» گریددَ نویس ن   

َخر  ن  ». مطلق هر  هسر    یدک ر خالق نِیشیک  ان  ابِ چاپ پ (1/2: 1866 یمس وف
ک  اح ماالً جزء دومِ آن در َر  نسر   بر       اَ ینوَاخ   و دشوارتر بیترک« گاه
قراهره  دَر نویس  واحر ِ   ۀضبطِ مر ن، نگاشر    زیدر مصراع دوم ن. َاده ش ه« راه»
: نرک ) اندهآورد «س یرا راه ن ش یمر ان  یز هس »دَ نویس اَ  و هف  ( ق697)

کر  بر  لظرا     ( 1/2: 1866 ی؛ مسر وف 1: ب1869 ؛ همرو 6 سیرنویز/ 1/8: 1847 یفردوَ
 .صورتِ دشوارتر اَ  ینظو اخ َِ
8 . 

 انرر ر دگررر بسرر   شرر  کیررهررا فلک

 

 شرر   وَرر  یچررون کررار پ دیببخشاا 

 

(1/8/81) 
: 1847 یفردوَر : نرک )اَ  ( ق681 ،یتوپقاپوَرا)نس    کیفقط ضبط  « یبب ش»

دارن  ک  مناَبِ موضوعِ َ ن اَ  و در  « یبجنب»و غالب نسخ  (24 سیرنویز/ 1/7
منفردِ در نوش نِ وج ِ ( س)دَ نویس اح ماالً کاتبِ . ه  آم ه یدک ر خالق یِچاپ قبل

داننر ه چونران     یبب شر »باالتر نوش     یب وش ه و چون د  ید یدچار خطا « یبب ش»
 .ک اب  کرده اَ  « یبب ش»را  شیخو ۀمادر نس  « ِیبجنب» زین نجایدر ا « یَز
8 . 

 شاامار: نتیفکاار پ  ساا: نتینخساا 

 

 مر ار   یرا بر  براز   شر ن یتو مر خو 

 

(1/8/77) 
 :نک)را از مصراع ن س   شیخو نیشیضبط پ زین شیرایو نیمطلق در ا یخالق دک ر

 قرار گرف ر   یآن مورد بظث و بررَ ک  نگاش   و معنای رر (1/1/77: 1847ی فردوَ
ب  نظر نگارن ه با توج  ب  عبرارتِ  . ان    نگ  داش رر(15ر29: 1866 پرهام: از جمل ، نک) بود
 یریر بر  تعب  ایر کار / زیهر چ ییِعل ِ غا یک  ب  معنا رر «العخمخل خِر اَول  الفِکرِ آ» یِفلسف
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  یل فعلل پلا از همله پ    / در عمل یاز همه وجود دارد ول شیاست که پ یزیچ گر،ید
محلتمً    للل  گوناگون ب ان توجه شل    یبه صورتها یو در متونِ نظم و نثرِ فارس  یآ یم

ی فردوسل : نل  )سن ژوزف  ۀنسخ زاست که ا« شمار سنِیفکرت، پ نِینخست» یضبط اصل

 یخلال  : نل  )  یل عب اخًق االشرافِ، فرائ  السلوکمانن   یدو منبعِ فرع یکیو  (9: 9831

. شلود یمل   ییل تأ( 15/561: 9831 بن احمل  یعل: ن ) شاهنامه اراتیو اخت (91: 9831 مطلق
مفصللِ   ۀ الل م ژ یوو به (556و 551: تایمحجوب، ب: ن )کوتا  مرحوم دکتر محجوب  ۀاشار

موضوع را کامً  روشن کرد  است و به استناد  نیا (86ل51: 9833 انینور: ن ) انیدکتر نور
 ییمعروف، انسان را عللت نهلا   یِفلسف ۀبه جمل تیبا عنا زین یتوان گفت فردوسیآنها م

و  بیل املا در ترت   یشیخل ت نخست ب ان ان  تِیدانسته است که خ اون  در ب ا نشیآفر
 (.913ل918: 9819یی مجتبا: ن  ز،یو ن)آخر از همه به وجود آورد  نش،یرون  آفر

1 . 
 اوسلت  یراسلخن   نیدهم ک یگواه

 

 اوسلت   یآوادو گوشم بلر   ییتو گو 

 

(9/1/13) 
 یاسلت کله معنلا   « آواز»و « راز» بیل بله ترت  تیبهای  هیقاف ینسخ برا ۀهم ضبطِ
افلزون بلر   . ستین یاسیق حیبه تصح یازینگارن   ن شنهادیو به پ 91هم دارد یمحصل
 هیل قاف گریکل  یبا « آواز»و « راز»چن  بار کلمات  شاهنامهدر  سها،یدستنو ۀپشتوان

 یبلرا  یظلاهرا  شلاه    فتله صلورت گر  یجوهاودر ح ودِ جست یول 99ش   است
 

داری است که بای  سخن پوشی   و نکته( در بیتِ پیش( )ع)دربارۀ امام علی ( ص)فرمودۀ پیامبر اسًم  .91
( فردوسلی )این فرمود  چنان برای من . تفصیلِ معنا و اشاراتِ آن را دریافت و به م ام واالی امام پی برد

 .شنوممی( ص)مستن  و م بول است که گویی با دو گوش خویش آن را از زبان رسول اکرم 

 :برای نمونه. 99
 اوی وازآچو بشنی  دل خسته  اوی رازله شل  از گآپرستن   

(9/991/838) 
 اوی وازآهمان نشنود نلام و  اوی رازب ان تلا نل انل  کسلی 

 (9/555/53) 
 خویش وازآرم نهان کرد  آبر خویش رازچو یابم بگویم همه 

 (9/315/5131) 
 خویش وازآنهان دارد از هر کا  خویش رازنگوی  همی پیش من 

 (5/53/613) 
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 . وجود ندارد »يآوا«و  »يرا« يِگيقاف هم
6 . 

 يبــرهمــان گــاو دوشــا بــه فرمــان
 

 Uــاز ــان ت ــوهر يهم ــه گ ــپان هم   ياس
 

)1/24/80( 
/ و در لنـدن  »يمر ونياسب و ه يهمان تاز«فلورانس  ةمصراع دوم در نسخ ضبط

 سيرنويز/ 1/46: 1386 يفردوس: نك( »يمر دهياسب گز يهمان تاز«) ق675( ايتانيبر

ـ ( يحـون يج يآقـا  حيدر تصـح . ت منتخب در متن اسـت و دشوارتر از صور) 3 : كن

ـ  : 1391ي فردوســ: نــك( مســكوچـاپ   يِينهــا شِيرايــو و) 1/38/79: الــف1379ي فردوس

بـه   ضبطها نيا يدشوار. شده است دهيبرگز ايتانيبر/ دستنويس لندن ةنگاشت) 1/41/77
به سـبب  هم حفظ شده و  گريد ةاست كه در ضبط چند نسخ »يمر« ةوجود واژ ليدل

به  »يمر«. است افتهي رييساده شده و تغ گريد يسهايدستنو يآن؛ در برخ يِناشناختگ
ـ در ا(خراسان و كرمان كاربرد دارد  يشهايگو ياست و در بعض »رمانبردارف« يمعنا  ني

ـ يشـود كـه   يم شنهاديپ يرو نياز ا) 129ـ124: 1393ي صادق: باره، نك از دو وجـه   يك
مصـراع دوم   يِن به عنـوان ضـبط احتمـاالً درسـت و اصـل     لند ايهاي فلورانس  نسخه

ـ  »ياسبان زهنده مر يازهمان ت« يِو دشوار يكهنگ نيهمچن. انتخاب شود  يةدر حاش
ـ ل ةهم سزاوار توجه و تأمل است كـه در نسـخ   )1/18: 1377ي مستوف: نك( طفرنامه  دني

ـ ) ق894(و لنـدن  ) ق844( كانيو در وات »يرمنده مر«به صورت ) ق840( ه شـكل  ب
 .درآمده است )3 سيرنويز/ 1/46: 1386ي فردوس: نك( »يو مر ياسب زه يهمان تاز«
7 . 

 Uسـت يدوU شانيمرد از يچو گرد آمد

 

  سـت يكـه ك  يبر آنسان كه نشناختند 
 

)1/30/35( 
ـ : نـك () ق852(، آكسـفورد  )ق675(هـاي لنـدن    نسـخه  ضبط / 1/57: 1386ي فردوس

 )18: ب 1379 يفردوس: نك(و سعدلو  )12: 1389 يفردوس: نك(سن ژوزف  ،)11سيرنويز
است كه هم دشوارتر است و هم به رقمِ ده نفرِ مذكور در  »ستيب باًيتقر: ستيچو ب«
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ـ  شنهاديپ يرو نيو از ا كترينزد) 25: 1380 مطلق يخالق: نك( يغرر ثعالب شـود بـه   يم
چـو  «ورت صـ  يِبه احتمـاِل درسـت   زين ياطرقبه دگاهيدكتر ع شتريپ. متن برده شود

 ).46و 45: 1393 ياطرقبه دگاهيع: نك( اند هتوجه كرد تيب نيدر ا »ستيب
8  . 

ــردان جنگــ  ــي يز م ــت يك  يخواس
 

 Uيبرخاســت ويــكــه بــا د يبكشــتU )؟ ( 

 

)1/30/39( 
است كه با عالمـت روشن نبودنِ ) 1/57/39( نيشيچاپ پ ةدوم، همان نگاشت مصراع

ضـبط و   ةاست و دربـار  شاهنامه زِيبحث انگ مصراع از موارد نيا. ضبط آمده يِقطع
ه گز   يدكتـر خـالق  . مطرح شده است شنهاديآن چند نظر و پ يمعنا ـ مطلـق، وجـ  ةدي
كشت يخواست و ميرا م يمردان جنگ از يكي... « اند هگونه معنا كرد نيرا ا شيخو

به « يچند تن از محققان به جا ).73: 1380 مطلق يخالق(» داشت ينيهمنش ويبا د رايز
ـ را بـا ا  تيكرده و ب شنهاديرا پ »يبه گُشن« يِاسيق حيتصح »يكشت ـ   ني  يضـبط معن
ـ 380: 1379 پاكزاد: نك( اند هكرد ـ ي؛ خط382ـ ـ 45: 1390ي ب ـ 63 ـ ـ 31: 1368ي ؛ رواق  ).35ـ

مشـابه   يِيمعنـا  يو تا حـدو  ياست كه با توجه به ساخت نحو نينگارنده ا شنهاديپ
و آن را  ميبخـوان  »يبه كشـت «را  »يبكشت« 27F12،امهشاهناز  گريد يتيمصراع دوم در ب

ـ يو پ يرومندياز ن هيو كنا ويبا د يگرفتِن آن مرد جنگ يكشت يِيتوانا  مياو بـدان  يلتن
: 1375ي ني؛ جو206و 205: 1380 ؛ بهفر104: 1386ي سيبرگ ن: نك ن،يهمچن يمعن نيا يبرا(

 ).703و 702: 1390 دنلويآ: نك شتر،يب يآگاه يبرا( يبرخاست ويكه با د يبه كشت: )79
9 . 

 هنـــوز آن ســـپهبد ز مـــادر نـــزاد

 

ــدين  ه  ام ــ ــشUگ ــاد   Uپرس ــرد ب  و س

 

)1/33/93( 
، لنـدن  )ق852(، آكسفورد )ق796(، قاهره )13 ص(سن ژوزف  يسهايدست نو ضبط

» تَرسش«) 1/26( ظفرنامه يةو حاش) 12 سيرنويز/ 1/61: 1386ي فردوس: نك() ق894(
 بهفـر : نـك (خانم بهفر هم انتخاب شـده   شيراياست كه در و) دنياسم مصدر از ترس(

ـ : نك(شواهد كاربرد دارد  هنگهاصورت دشوارتر در فر نيا. )253: 1391 : 1368 يرواق
 

 )2/562/2009( به كُشتي كه دارند با ديو پاي/  دو تن را بفرمود تا زورآزماي. 12
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 ).432 و 109: 1381 ؛ همو35
10 . 

 سرِ سركشان انـدر آمـد بـه خـواب    

 

ــUز   ــبادپا Uدنِيتاســ ــر آب  انيــ  بــ

 

)1/41/308( 
مطلـق بـر اسـاس آن،     ياست و دكتر خالق »دنياسن«) ق849( نگراديلن ةنسخ ضبط

كه صورت  اند هكرد ياسيق حيتصح »ينفس نفس زدن و رنجور: دنيتاس«واژه را به 
ـ ل ،)17 ص(سـن ژوزف   يسـها ينوتدر دس كنياست ول يدشوار و درخوِر توجه  دني

ـ ) 14 سيرنويز/ 1/74: 1386ي فردوس: نك() ق894(، لندن )ق840(  ظفرنامـه  يةو حاش
ـ ناو«محـرف   ديآمده است كه شا »دنيناد« )1/33( ـ در ا. باشـد  »دني صـورت،   ني

 شتريهاي ب نسخه ةافتي رييهم كه مستند بر ضبط محتمالً تغ »دنيناو« يِاسيق حِيتصح
نـاو  / يمانند كشت« يبه معنا »دنيناو«. درنگ خواهد بود ةستياست شا يو معتبرتر

 يكهن و نادر فارسـ  يمصدرها از« شدن ليسو و آن سو حركت كردن و متما نيابه 
مشـتق  » حركت كردن« يبه معن nau* ةشيكه از ر) ماده ليذ: 1377 دهخدا،: نك( است
آمـده   يدكتر كزاز شيرايدر و شاهنامه يو از چاپها )Cheung 2007: 284: نك(شده 
 ). 50/863: 1379 يكزاز: نك( است
11. 

 از آن پــس همــه گــنج آراســته    

 

 U  ــده ش ــراز آورن ــان خواUف ــتهنه  س

 

 )1/52/24( 
 شاهنامههاي  نسخه يدر برخ »دشيآور«و » آورنده«از ضبط  يقيتلف» ش آورنده«

ـ آور«صورت  ت،يب ياست اما با توجه به معنا ـ  حيدر تصـح  »دشي ) 1/90/24( يقبل
 .دينمايتر م قيدق

12 . 
ــد شا ــه فرزن ــتيس ــاه ةس ــاج و گ  ت

 

ــود    ــتان را ب ــر داس ــاه Uاگ ــاه و گ  Uگ

 

 )1/54/86( 
آماده شود و  يمثال تخت شاه ياگر برا« اند هصورت معنا كرد نيم را به ادو مصراع

ـ ) 115: 1380 مطلق يخالق(» باشد دهيزمان آن رس سـاخت  » گـاه و گـاه  «ضـبط   يول
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 ةكه در نسخ )1/94/86( نيشيپ حيتصح» گاه و ماه«ندارد و احتماالً  يچندان استوار
: نـك ( گـر ينسـخِ د  يدر برخـ » مـاه  ه،گـا « ايشود يم دييهم تأ )23 ص(سن ژوزف 

در مصـراع   دونيوجه مراد فر نيبا ا. است ياصل )33 سيرنويز/ 1/94: 1386 يفردوس
اگر در مقام  ايماه باشد  يبر باال يمثال تخت شاه ياگر برا يحت: است كه نيدوم ا

 .نديمثال، ماه بر تخت بنش
13 . 

ــو  يزوان آور ــرب گ ــمUاز  يچ  Uناي
 

ــتاد نزد  ــفرسـ ــان  كيـ ــاه جهـ  شـ

 

)1/63/315( 
ظاهراً با  نيو ا) 24 سيرنويز/ 1/18: 1386ي فردوس: نك(است » مهان«پنج نسخه  ضبط

 يجوهـا ودر حدود جسـت  رايز ؛دارد يشتريمطابقت ب يفردوس يپردازهياصول قاف
هم  يبرا يموارد متعدد ينشده ول هيقاف» جهان«با  »انيم« شاهنامهدر  اينگارنده گو

 ).136و  135، 127ـ124: 1384 ينقو: نك ز،ين(هست » انجه«و » مهان« يِگيقاف
14 . 

ــتاب   ــه شـ ــادافره آنگـ ــه پـ  يدميبـ
 

ــه تفســـ   ــن  دهيكـ ــنتابUآهـ   Uيدميـ
 

)1/81/773( 
ـ : نك(است ) ق844 س،يپار(نسخه  كيظاهراً فقط ضبط  »يدمينتاب« ي فردوس

در چـاپ   »يدميبتاب«و به نظر نگارنده صورت  )10 سيرنويز/ 1/137: 1386
در بافت متن و  يدرست و روشن يمعنا گر،يد يو چاپها )1/137/769( نيشيپ

و تابِ بـه   دممن اگر جوان بو ديگويم دونيفر. داستان دارد/ اتياب يمحور طول
سلم (توانستم به مجازات كردنِ فرزندانم  يگداخته را داشتم م دست گرفتنِ آهن

به انتقام  اورميو تاب ب رميتوانستم آهنِ داغ را به دست بگياگر م ايبروم ) و تور
در دست  يِو دردناك يبا فرزندان به سخت كاريپ(پرداختم ياز پسرانم هم م يريگ

 ).ستگرفتنِ آهنِ گداخته ا
15 . 

 شيخـو  يبر جـا  ديچن آمد سپه د
 

ــده     Uشيخــو يِبــر پــاUدرفــش فروزن
 

)1/85/871( 
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است ) ق841(و لندن ) ق894(فلورانس، لندن  ةكه ضبط سه نسخ »شيخو يِپا بر«
چنـدان روشـن و    يمعنـا » درفـش « يبرا )26 سيرنويز/ 1/142: 1386 يفردوس: نك(

، سعدلو )38 ص(از هفت نسخه از جمله سن ژوزف  »شيپ ،يبر پا«ندارد لذا  يقيدق
ـ با ا. شوديم شنهاديپ) 1/70( ظفرنامه يةو حاش )46 ص( ـ اولِ ب يضـبط قـواف   ني  تي

است كه ) يپا/ يِجا: هيو متحرك در كلمات قاف ساكن يِآمدِن رو(غلو  راديا يدارا
ًال . دارد ييهـا  نمونـه  شـاهنامه باز در  ِل  : مـث ـ و  )2/128/690(كوپـال  / فـا داد /  ادي

 ... و) 2/350/233(
16 . 

 نيــز د چـد يكـه فرزنـد اگــر سـر بپ   
 

 Uــو ــ  Uديبش ــونِ دل آب ك ــان خ   نيهم
 

)1/86/902( 
28Fو پس شيپ يتهايتوجه به ب با

: نك( گريهاي د را از نسخه »ديونش«نگارنده ضبط  13
ـ  شـنهاد يپ )39 ص(از جمله سـن ژوزف   )3 سيرنويز/ 1/145: 1386ي فردوس . كنـد يم

در . را نزد پدر ببرد دون،يتور، فرزند فر ةديفرستاده شرمسار است كه چگونه سرِ بر
هم عدول كند  نييفرزند اگر از رسم و آ ديگويم يفردوس) گوومورد گفت تيب(ادامه 

ـ  ديپدر را نسبت به او بشو) مهر(تواند خون دل ياز او نم يخواهنيك ببـرد   نيو از ب
بـود و پـوزش در آن    نيسـنگ  اريهمه، گناه تور بس نيبا ا ديافزايبعد م تيدر ب يول
 .نبود رفتهيپذ

17. 
ــو  ــرز ك ــد الب ــا ب ــان ت ــردش دم  هبب

 

ــد آنجــا   ــودش ب ــه ب   Uكنــام گــروهUك
 

)1/98/81( 
ـ : نـك () ق852(، آكسفورد )ق844( كاني، وات)ق675(هاي لندن  نسخه ضبط ي فردوس
است كه در چـاپ  » كنام و كروه«) 44 ص(و سن ژوزف  )19 سيرنويز/ 1/167: 1386

هـم بـه مـتن     )1/135/87(چاپ مسكو  يِينها شيرايو و )1/122/86( يحونيج يآقا
ـ ذ: 1377 دهخـدا : نـك ( »مرغ ةانيآش« يبه معن نجايدر ا» كروه«. رفته ـ مـاد  لي  نيه؛ نوش

 

 بريده برِ شاه ايران زمين/  كه چون برد خواهد سرِ شاه چين. 13
 و ديگر كه كين خواه نو بود و گرد/  گنه بس گران بود و پوزش نبرد...  
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ـ ) واوِ(با انـداختنِ   گرياست كه در نسخ د يو صورت دشوارتر )270: 1369 از  شيپ
 .است يآشناتر ةخوانده شده كه واژ» گروه«آن، 
18 . 

 در خـواب كـز كـوه هنـد     ديچنان د

 

ــ  ــد يدرفشــ ــدU يبرافراختنــ  Uبلنــ

 

)1/99/105( 
 يانمونـه  چيو ه شده هيقاف» پرند« ةبا كلم» هند«موارد  شترِيدر ب شاهنامهدر  چون

از » پرند« زين نجايشود كه در ايم شنهاديپ ست،ين» بلند«و » هند« يِگيهم قاف يبرا
ـ  نيدر ا(انتخاب شود  )7 سيرنويز/ 1/169: 1386ي فردوس: نك(چند نسخه   ن،يباره همچن

 ).46: 1393ي اطرقبه دگاهيع: نك
19 . 

 يمـو  و يو باال يرو نيتو را با چن
 

ـ آ Uخـود Uز چرخ چهـارم     يشـو  دتي
 

)1/109/375( 
ـ اسـت و  ) از جملـه فلـورانس و لنـدن   (معتبـر   ةشـش نسـخ   ةنگاشت »خود«  ازدهي

؛ 50: ب1379 ؛ همـو 50: 1389 ؛ همـو 4 سيرنويز/ 1/189: 1386ي فردوس: كن(دستنويس 
 يتـا حـدود   ييانتخـاب ضـبط نهـا    يرو نياز ا. دارد» خور« )1/92: 1377ي مستوف

آسمانِ چهارم در سنت / در چرخ ديخورش گاهيجه به جابا تو كنيول دينمايدشوار م
» خور«صورت  ديشا زانش،يرودابه از زبان كن يِيبايز اِنيمبالغه در ب يو اقتضا يادب

 يتيدر ب گريد ياز سو. كنديم دييآن را تأ زيسن ژوزف ن ةكه نسخ ژهيوبرتر باشد به
 يِچهـارم بـه شـوهر   آمدن خور از چـرخ  (مضمون  نيهم مشابه ا شاهنامهاز  گريد
 :است) خور( يشنهاديوجه پ ديشود كه مويم دهيد) يبارويز

 يرو و يگفت مهتر كه آن مـو  نيچن
 

  يآورد شــو UخــورUز چــرخ چهــارم  
 

)2/503/518( 
20 . 

ــه خــم ــرو ب ــرگس دژم و دو اب  دو ن

 

ــو   ــرو چـ ــتون دو ابـ ــتUسـ  Uدژم غيـ

 

)1/111/419( 
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ب مشبه 29گريد يتيو ب تيب نيستون دو ابرو در ا/ ينيبهF

 يهـا بـه صـورتها    در نسخه 14
چند بار محل بحـث  » درم خيم«و » قلم غيت«، »دژم غيت«، »درم غيت«، »قلم نيميس«

ـ ت«بـه   »ينيب« هيبا توجه به شواهد تشب نيب نياز ا. محققان بوده است  ريدر سـا  »غي
بـه   )20ـ17: 1355 ي؛ رواق228: 1380 مطلق ي؛ خالق142: 1376 يحجت: نك( يمتون فارس

ـ به خود راه داد اما از م ريتصو نيدر ا يديترد دياحتمالِ فراوان نبا دو صـورت   اِني
و نازك و  كيبار ةلب« يدر معن) درم غيت(وجه نخست  ديشا» دژم غيت«و » درم غيت«

ـ 122: 1381 دساالريام: نك شتر،يبحث ب يبرا(تر باشد  محتمل» مسكوك نقره ديسف ؛ 129ـ
ـ غر يريتصو ــ نگارنده يدست كم برا ــ» دژم غيت«و  )183ـ167: 1390يي موال  بي

 .باستيو ناز
21 . 

ــوار    ــام س ــتان س ــن از دور دس چ 

 

 Uــبد ــدار  ،Uديـ ــر نامـ ــد آن دختـ  آمـ

 

)1/115/510( 
ـ  شنهاديبر بام كاخ آمده است پ شيپ تيرودابه در ب نكهيدر نظر داشتنِ ا با شـود  يم
چن از : ميدر مصراع اول بدان» دستان«ا و فاعلش ر ميبخوان »ديپد«نسخ را  »ديبد«

 ... بگشاد و جادهيدو ب/ آمد، آن دختر نامدار ديپد/ دور دستان سام سوار
22 . 

ــ ــمU هيسـ ــان دژم  Uژهيـ ــر نرگسـ  بـ

 

ــرو خوابن  ــفـ ــ ديـ ــزد هـ  دم  چيو نـ

 

)1/128/843( 
 ةاز نسخ» مژه« يبه جا »ژهيم«صورت  يقبل حِيبه سان تصح زين ديجد شيرايو در

آن دانسته  يِدرست لِيدل miğagو  miğ يِگه داشته و در مقدمه شكِل پهلوفلورانس ن
ـ م«توجه داشت كه وجه  ديباره با نيدر ا ).شگفتاريص صدوهفده پ: نك(شده است   »ژهي

متن و فرهنگ  چيظاهراً در ه يعبدالقادر بغداد ةامفلورانس و لغت شهن ةاز نسخ ريغ
ـ است و از ا امدهين يگريد يِفارس و  يشـ يگو ياآن را واژه يكتـر صـادق  د يرو ني

از زبانهـا و  . )29: 1392ي صـادق : نك( اند تهفلورانس دانسدستنويس حاصل قلمِ كاتبِ 
 ةدسـت  يِرانيا يشهاياز گو( يليميد/ زازا شيدر گو mižaصورت  ،يرانيا يشهايگو

 

 )2/969/2296(دو بيجاده خندان دو نرگس بهم /  دو لب سرخ و بيني چو تيغ دژم. 14
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هم به شـكلِ   يو در زبان كرد )1/377: 1389 دوستحسن: نك(رود  يبه كار م) غرب
miži  آن در متن يِاساس، اصالت قطع نيبر ا. )4/2613: 1393 همو: نك(تداول دارد /
 .و تأمل است ديدرخوِر ترد شاهنامهزبان 

23 . 
ــفر ــيز ضــحاك گ دوني  بشســت يت

 

ـ بترسم كـه آ     Uرسـت Uاز آن تخـم،   دي
 

)1/128/852( 
انه احتمال را قاطع نيو ا )68: ب1379ي فردوس: نك(است » زست«سعدلو  ةنسخ ضبط

ـ : نك( گريدر نسخِ د» رست« ديگرفت كه شا دهيتوان نادينم / 1/221: 1386ي فردوس
و نقار  يدرشت« يبه معن» زست«. آن باشد ةصورت مصحف و ساده شد )10 سيرنويز

ــمناك ــا( »يو خش ــاربرد و معن ــ يِدر ك ــدر لحاص ــا) يمص ــونيج يدر چاپه  يح
  30F15.به متن رفته است )1/171/880(چاپ مسكو  يِينها شِيرايو و) 1/153/849(

24 . 
 سـت ين Uدهيجوشـ Uرا كجـا مغـز    يسر

 

ـ   نيبر او بر چن    سـت ين دهيكـار پوش
 

)1/162/72( 
دشوارتِر  ياست ول »دهيجوش«ها  اغلبِ نسخه ضبط ـ «با توجه به وجه در  »دهيخوش
ـ : نك() ق844( كانيواتدستنويس دو  ـ  )23 سيرنـو يز/ 1/290: 1386 يفردوس  يو دهل

حرف  ةبدوِن نقط( »دهيحوش«و صورت  )سيرنويز/ 2/7: 1391 يفردوس: نك() ق831(
: نـك () ق796(و قـاهره  ) ق731( ي، توپقاپوسـرا )ق675(لنـدن   ةدر سه نسخ) اول

 حيشود كه در تصحيم شنهاديپ» خشك شده: دهيخوش«، ضبط )جاهمان: 1386يفردوس
 .انتخاب شده است زين )1/198/73( يحونيج يآقا
25 . 

 UليـــمUهـــد از بـــرِ پـــنج نهادنـــد م
 

ــز پ  ــان روزهي ــر از آب ن رخش ــت   لي
 

)1/197/151( 
مطلـق   يدكتر خالق نِيشيدر چاپ پ ياست كه به درست »ليپ« سهايدستنو ةهم ضبط

 

 .27و 26: 1352 رواقي: ، نكشاهنامهو احتمالِ تصحيف آن در بيتي ديگر از » زست«دربارة . 15
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ـ بدلها ننسخه ةديدر بخش برگز. هم آمده )1/355/151( ـ  زي ـ اخـتالف ضـبط    چيه  اي
 است؟ ياپسهو چ نجايدر ا »ليم« ايآ. باره داده نشده نيدر ا يحيتوض
26 . 

 بپرداخت آنگـه بـه خـوردن گرفـت    

 

 گرفـت   Uسـپردن Uبه چنگ استخوانش  

 

)1/212/332( 
 ني، بـرل )ق852(، آكسـفورد  )ق844( سي، پـار )ق849( نگـراد يهـاي لن  نسخه ضبط

ــك( )ق894( ــ: ن ــويز/ 2/25: 1386 يفردوس ــ )29 سيرن ــه يةو حاش ) 1/178( ظفرنام
 يانگشتان، استخوانها/ با دست: دارد يرمناسب تي معنا نجاياست كه در ا» سُتردن«

 .و خورد) جدا كرد رااستخوان  يگوشتها(آن را پاك كرد 
27 . 
 Uبنبشــت و خــوب Uخردمنــد  ريــدب

 

 اندر او زشـت و خـوب    ديآور ديپد 

 

)1/224/616 ( 
اسـت و هفـت   ) ق844( سيو پـار ) ق844( كـان يوات ةبر دو نسخ يمتن مبتن ضبط

/ 2/45: 1386 يفردوس: نك(دارد » بنبشت خوب« و» بنوشت خوب« گريددستنويس 

 شـنهاد يكـه پ  )1/188: 1377 ي؛ مستوف119: ب 1379 ؛ همو104: 1389 ؛ همو21 سيرنويز
ـ ز ؛به متن برده شود )2/45/616(مطلق  يدكتر خالق نِيشيشود همچون چاپِ پيم  راي
ن در ندارد و افـزودن آ  ياز آن وجه شيپ» و«است و آمدنِ » نوشتن« ديق» خوب«

ساكن  يِرو اند تهبوده است كه كاتبان خواس هيقاف بياصالح ع يمذكور برا ةدو نسخ
ـ در مصـراع دوم قاف ) زشت(متحرك  يِدر مصراع اول با رو) بنبشت( ـ   هي  ينشـود ول

است كه  يشعر فارس يِعروض يهايژگياز و يكيگونه كاربرد  نيكه ا اند تهنداشتوجه 
شده به لحاظ نحو جمله و نقش آن در يتلفظ م) و( هيكه در محل قاف ي)واو(در آن 

: بـاره، نـك   نيدر ا(نداشت  ييقايشد و كاركرد موسيخوانده نم يشد وليكالم نوشته م

زشـت،  «، »زشـت و خـوب  «قاعده  نيمطابِق ا يعني )261و  260: 1373 يكدكن يعيشف
ـ ب به فرضِ قرائت متداول، ينكته و حت نياز ا ريغ. شديخوانده م» خوب  يدارا تي
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31Fشواهد كاربرد دارد شاهنامهاشاره شد باز در  زين شتريكه پغلو است كه چنان بيع

16 
 .داد ريينسخ را تغ شترِيبه صرف آن، ضبط درست ب ديو نبا
28 . 

ــ ــر ن ــوالد  يو گ ــه پ ــتUب ــر Uري  و تب

 

ــه ســر    ــرم همــه ســنگ را ســر ب  بب

 

)1/232/825( 
ـ )109 ص(، سـن ژوزف  )134 :1369 يفردوس: نك( هاي فلورانس نسخه ضبط  ية، حاش

ـ : نـك ( گـر يددسـتنويس  و چند  )1/196( ظفرنامه  )10 ةشـمار / 2/277: 1391 يفردوس
ـ ت«تـر از   خاره سنگ مناسب دِنيبر يبرا نياست و ا »غيت«  شـنهاد ياسـت كـه پ   »ري
 .شود به متن برده شود يم

29. 
 كـــــوه از دم گـــــاودم ديـــــبدر

 

م Uآمد از سـمب اسـپان بـه     نيزم  جـU  
 

)1/237/54( 
ـ : نـك ( اسـت » بهم«فلورانس  ةنسخ ةنگاشت دسـتنويس  كـه در   )137: 1369ي فردوس

و » به جـم «به  گرينوشته شده و در نسخِ د» بحم«به صورت ) ق731( يتوپقاپوسرا
ـ : نك(شده است  فيتصح» به خم«  ؛ سـن ژوزف، ص 7 سيرنـو يز/ 2/81: 1386 يفردوس

 اند هاز محققان نشان داد يكي كههمچنان. )1/200، ظفرنامه ية؛ حاش126 ؛ سعدلو، ص111
 يبرخ شيدر گو» هم«است و ) به هم(فلورانس  ةصورت درست، همان ضبط نسخ

ـ بانـگ هولنـاك    ياسم صوت و به معنا...  و نيخراسان مانند گناباد و قا ينواح  اي
ـ است كـه هنـوز در م   نيسنگ يزيو افتادن چ نياز لرزش زم يناش يصدا كهـن   اني

 ).146ـ135: 1389ي عمران يچرمگ: نك( روديمناطق به كار م نيا ساالنِ
30 . 

 ديشــهر ســمنگان رســ كيــچـو نزد 
 

ــ   ــه ش ــر زو ب ــانيبلU ريخب ــ Uك   ديرس
 

)1/262/31( 
 

 )2/128/690(، بد كوپالبكوبيم مغزش به  /  بد فاِلبد آوازِ بد گفتن و . 16
 )2/350/233(، پارس دادسپهبد به مهتر پسر /  پارس يادگرفتند هر مهتري   
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ــي ــنم  يك ــمنگان م ــاه س ــت ش  دخ

 

 مــنم  UكــانيبلUبــه رشــك هزبــر    

 

)1/263/64( 
دو  نيدر ا» پلنگان«كه  اند هكرد شنهاديپ ياخوان زنجان ليدكتر جل اديبار زنده نياول

شـود   ياسيق حيغرچستان تصح يةاز ناح يشهر ايقصبه  يدر معنا »كانيبل«به  تيب
ـ    رييتغ نيا رشيپذ يمنتها برا )565ـ562: 1372 ياخوان زنجان: نك(  ةچنـد مـانع و نكت

مركـزِ   كـان يكـه بل  ــ غرچستان اِنيلقب فرمانروا نكهينخست ا. درخورِ بحث هست
ـ ذ: 1377 دهخدا: نك( »ريش«بوده نه » شار« ــ آن بوده يِيفرمانروا و  )»شـار « ةمـاد  لِي

» شـار «را هم بـه صـورت    »ريش« ديگفت بايم »كانيبل«اول  تيدر ب ياگر فردوس
32F).ديرس كانيخبر زو به شار بل(آورد يم

 يبـرا » هزبـر « يِيكاربرد معادلِ معنا اًيثان 17
 ييتوانـا  ةندياز آن، از گو »كانيبل ريش« ةدوم و اراد تيدر ب ــ ريو نه ش ــ» شار«

 يبود بـه آسـان   كانيو اگر مراد شاعر اشاره به مهترِ بل ستين رفتهيپذ يچون فردوس
ثالثـاً در  . در مصراع بگنجانـد  »كانيهزبر بل« يرا به جا »كانيشار بل«توانست يم
ـ رستم به شهر سمنگان است و ا دِنينخست سخن از رس تيب ـ   ني پاسـخ  يپرسـش ب
 يِغرچستان برسـد نـه نـواح   / در غرچه كانيخبرِ آمدنِ او به بل ديچرا با ماند كه يم

هاي  از نسخه كي چيدر ه »كانيبل« ن،يافزون بر ا ان؟يمانند تخوار و بام يتركينزد
 شود فعالً صـورت مسـتن  يم شنهاديو پ ستين شاهنامهمتعددـ « د و » و پلنگـان  ريش

 .داده نشود رييتغ ياسيق حيتصح هم دارد با يروشن يكه معنا» هزبر و پلنگان«
31 . 

 ميشـو  سـو  كيبه  دريبدو گفت از ا
 

 U ــاه ــد آوردگ ــ يب ــو يپ ــو Uآه   ميش
 

)1/286/649( 
ـ آ: نك(دو جا اشاره كرده است  يكيدر  شتريكه نگارنده پچنان ـ 2: الـف 1393 دنلوي ؛ 7ـ

از داستان رستم و سـهراب   تيب نيدر ا» آهو يآوردگاه پ«صورت  )20: ب1393 همو
سن ژوزف  ةدر نسخ» آوردگاه نر آهو«ندارد و احتماالً ضبط درست  يمحصل ينامع
شاخ در شاخِ  ينيگزاست كه در آن آهوانِ نر بر سرِ جفت يدشت يبه معنا )134 ص(

 

نوشتة دكتر ابوالفضـل  » بزشك هزبر و پلنگان يا به رشك هزبر بليكان؟«اين نكته از مقالة چاپ نشدة . 17
 .استخطيبي استفاده شده كه پيش از انتشار به لطف نويسندة گرامي در اختيار بنده قرار گرفته 
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آوردگاه نر «ضبط  يِنسب يِعالوه بر قدمت و دشوار. زنديستياندازند و ميم گريكدي
است كه سهراب پس  نيكند ايآن را استوار م يِكه احتماِل درست يگريد ةنيقر» آهو

 :مدخرايكه در آن آهو م ديآيم يرستم به دشت ةنيس ياز برخاستن از رو
 به دشـت  رها كرد از او دست و آمد

 

 آهـو گذشـت   ششيكه بر پ يبه دشت 

 

ــكــرد نخچ يهمــ ــو  ري  نبــود ادشي

 

ــا او نبــرد آزمــود    از آن كــس كــه ب

 

 )833و 1/294/832(
ـ   تيسن ژوزف، ضبط مصراع دومِ بدستنويس در  كهنيا جالب اسـت   نينخسـت چن

دهد كه محل ينشان مي خوببه نيو ا )138 ص(» گذشت Uنر آهوU ششيكه پ يبه دشت«
ـ اقامتگاه آهوانِ نر بوده اسـت و در ب / ستگاهيز يِكينبرد رستم و سهراب در نزد  تي

 يو در دشـت  ميسپاه دور شواز برابرِ  استبهتر : ديگويمورد بحث رستم به سهراب م
 ادآوري. مينبرد كن گريكديبا ) انيدور از لشكر ييمراد جا(كه آوردگاه آهوانِ نر است 

ـــ   گـر يد يِالبته بـا معنـا   ــ »آوردگاه نر آهو«ضبط  شنهاديشود كه در طرحِ پيم
 يحونيج: نك(بر نگارنده تقدم فضل و فضل تقدم دارند  ياحقيو دكتر  يحونيج انيآقا

 ).14ـ10: 1391 ياحقي؛ 82: 1390
32 . 

 انـدرش ز آهـن اسـت    ريوگر باره ز

 

 است  تن نيياست و رو UسرونU يشگفت 

 

)1/289/721( 
: 1386 يفردوس: نك(است » روان«معتبر دستنويس فلورانس ضبط هفت  ةاز نسخ ريغ

 ةنســخ ةنگاشــت. )1/247 ظفرنامــه ية؛ حاشــ136 ؛ ســن ژوزف، ص32 سيرنــويز/ 2/174
ـ نقطه و حـرف پا يدندانه و ب كيحرف اول با ( نسرو�لورانس هم ف ـ ن ياني بـدون   زي

 حيتصح» سرون است«مطلق به  يخالق كه دكتر )167: 1369ي فردوس: نك( است) نقطه
ًا يضـبط فلـورانس دق   نكـه ياما ضمن ا اند هكرد ياسيق  خوانـده » سـرون «و حتمـاً   قـ

لـذا   ؛اسـت  يف نامأنوسـ وصـ » اسـب « يبـرا  زين» سرون يشگفت« بيشود ترك ينم
صـفت اسـب    ديو آن را با) روان يشگفت(هاست  نگارنده ضبط اغلبِ نسخه شنهاديپ

 ). روان است(تازد يم يبيسرعت عج به: سهراب دانست
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33 . 
ـ  نيبد  ياو رخـش  يرخش ماند هم

 

ـ   ـ Uنـدارد   نيجز آن ك  ياو Uبخـش  يِپ
 

)1/292/796(  
ـ : نـك (عطـف اسـت   ) و(بـا  » و بخش يپ/ يب«ها  نسخه شترِيب ضبط : 1386ي فردوس

امـا   .)1/249 ظفرنامـه  ية؛ حاش156 ؛ سعدلو، ص137 سن ژوزف، ص ؛20 سيرنويز/ 2/180
خوانده و  يبه صورت اضاف» بخش يِپ« شيخو ةتاز شيرايمطلق در و يدكتر خالق

: 1393 داستان رسـتم و سـهراب  : نك( اند تهگرف »يپ«صفت » پهن« يرا به معنا» بخش«
 ــ توجه داشت كه در فرهنگها و متون ديبا كنيمعناست ول ديضبط هم مف نيا. )223

» پ«با » پخش«و  امدهين» پهن« يبه معنا» بخش« ــ نگارنده يهايدر حدود بررس
شود در وجه يم شنهاديپ يرو نياز ا .)2/636: 1393 حسن دوست: نك(معناست  نيبه ا
 يخـود دكتـر خـالق   ). پخـش  يِپ(نوشته شود » پ«با حرف » پخش« شان،يا ةديگز

) بخش يِپ(« اند تهضبط نوش نيضمنِ اشاره به ا يامقاله يةدر حاش شيمطلق سالها پ
 ).142: 1356 مطلق يخالق(» است يدرست يفاقد معن) يتاز يبا با(

34. 
ــ ــت شــ  يهم ــبو رياز لب ــوز دي  هن

 

 تـوز   Uچنـگ Uكه زد بـر كمـان تـو از     

 

)1/329/672(  
در تقابـل بـا   » جنگ« ايآ. ندارد ييبايچندان ز يِم معنامصراع دو» چنگ«ضبط  با
، »مشك و نـاز «رودابه هم  يِيدر وصف غنا ست؟يمصراع اول بهتر ن »يِربويلبِ ش«

33Fاو دانسته شده است يتوزِ كمانِ ابرو

ـ  فيدر توصـ  نـه يقر نيو به ا 18 مـورد   يِحماس
ـ  ةدرخت خدنگ كه بر دست ستپو(= » توزِ«تواند يم» جنگ« زيبحث ن -يكمان م

نبرد و  ةآماد«از  هيكنا» از جنگ بر كمان زدن يتوز«. باشد اوشيكماِن س) دنديچيپ
 .است» شدن يپرخاشخر

35 . 
ـ مگر كز تو آشـوب خ   بـه شـهر   زدي

 

 و زهــر   اكيــ، ترUدود ازU يزياميــب 

 

)1/353/1275( 
 

 )1/106/296(بر او توز پوشيده از مشك و ناز /  دو ابرو بسان كمان طراز. 18
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 گـر يمعتبرِ د يسهاياست و دستنو) ق675( ايتانيبر/ لندن ةفقط ضبط نسخ» دود از«
؛ سـعدلو،  166 ؛ سن ژوزف، ص31 سيرنويز/ 2/285: 1386 يفردوس: نك(دارند » از دور«

ـ   حيهم در تصـح  ينويمرحوم استاد م ).1/305 ظفرنامه؛ 190 ص از « اوشيداسـتان س
: 1369 اووشيداستان س: نك( اندتهرا به متن برده و در برابرِ آن عالمت ابهام گذاش» دود

1/73/1260(  از دور«داسـتان،   نيبر ا شاهنامه اديپژوهشگرانِ بناما در مستدركات «
ـ ب يمعنـا » از دود«با ضـبط   ).375و 2/374همان، : نك(درست دانسته شده است   تي

نوشته و به  »يزودب« يمطلق آن را به معنا يدكتر خالق نكهيو ا ستيچندان روشن ن
درخـوِر   )636: 1380 مطلق يخالق: نك( اند هاز داستان جنگ هاماوران ارجاع داد يتيب

34Fمورد استشهاد تيدر ب رايز ؛تأمل است

آمده » چست و چاالك« يبه معنا» از باد« 19
و  ميريرا بپـذ » از دور«شود فعالً ضبط يم شنهادياساس پ نيبر ا. »از دود«است نه 

ـ ب نيمطلق از ا ينخست دكتر خالق گزارِشبا توجه به  و  حيو توضـ  )همـان : نـك ( تي
داستان : نك( ينويمصححِ استاد م اوِشيبر داستان س ينيو مدا بياستدراك استادان قر

ـ   رانيپ: (ميمعنا كن نيرا چن تي، ب)375و 2/374: 1369 اوشيس ـ  اوشيبـه س ـ گويم ) دي
ـ ا انيبه سببِ حضور تو، آشوب م ديشا ـ از م انو تـور  راني  يبـرود و تـو بتـوان    اني
ـ ا كـه ماننـد تر  دو عنصر متضـاد ر  نيا) از دور( يدخالت رسميو ب ميمستقريغ  اكي
 . يبده يو زهر هستند، با هم آشت) پازهر(

محتمًال  ميرا درست بدان» از دود«ضبط  يليافزود كه اگر به هر دل ديرا هم با نيا
ـ ب( ميبخـوان  »اكيتر« ةآن را به صورت مضاف بر كلم ديبا ـ از دود تر يزيامي و  اكي

 شـاهنامه كـه در   يخيستور تارنادر در د يِژگيو كيبنابر » از«قرائت،  نيبا ا). زهر
ـ ا ةدربار(خواهد بود ) دود(از مفعول  شيپ ةدارد حرف اضاف ييها باز نمونه ـ يو ني  يِژگ

 يمطابقِ گزارشِ دومِ دكتـر خـالق   ديرا با تيو ب )55ـ48: ج 1393 دنلويآ: نك ،يدستور
ران تو نيتو در سرزم نكهيمگر ا: معنا كرد )637 و 636: 1380 مطلـق  يخالق: نك(مطلق 

وارونـه و ناسـاز    يكارهـا ( يزياميو دود پادزهر و زهر را در هم ب يآشوب به پا كن
از «و » از دور«توجه خواهند داشت كه با دو ضـبط   يخوانندگان گرام). يانجام ده

 

 )1/245/265(بينداخت از باد خميده خام /   همي تاخت اندر پي شاه شام. 19
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 يدو معنـا » آشوب به شـهر خاسـتن   ياز كس« بِيترك ژهيو، مصراع نخست به»دود
درسـت و   يظر نگارنده ابهـامِ ضـبط و معنـا   در هر حال به ن. متفاوت و متضاد دارد

 .است يهنوز باق اوشيگو از داستان سومورد گفت تيمصراعِ دومِ ب قِيدق
36 . 

ــه  ــا  UيهســتUب ــUهمان  يز جــا Uينجمب
 

ــا فــر يكــي  ــا زيــخ سيگيب   يآ دري
 

)1/378/1929( 
ـ : نـك (مطلـق اسـت    يدكتر خالق يِاسيق حِيدر متن، تصح »يهست به« : 1386 يفردوس
هـاي   را از نسـخه » همانـا نجنبـد   يبهشـت «نگارنده صـورت  . )30 سيرنويز/ 2/332

) 179 ص(و سـن ژوزف  ) همـان : نك( )ق894(لندن ) ق731( يفلورانس، توپقاپوسرا
ضبط  نيبا ا. رديگيم قوت 35F20شيپ تيبدر » جشنگاه«كند كه با توجه به يم شنهاديپ
ـ ا ابيافراس آن، منظور يِو قرائت پرسش) يهمانا نجنبد ز جا يبهشت( اسـت كـه    ني

 يو بـه كسـ   ياخود نشسته) جشنگاه( يبايتو در شهر ز( ديبگو اوشيبه س وزيگرس
ـ (است  نيبهشت نش/ يكه بهشت يكس ايآ) يتوجه ندار در شـهرِ   اوشيمراد اقامت س

ـ / رودينم گريد يو به جا ديآينم رونياز آنجا ب) اوست يآساتبهش كنـد؟  يسفر نم
 .اينزد من ب سيگيو با فر زيبرخ يدم

37 . 
ــگ  ــته چن ــرد بس ــانم ب ــر همچن  وگ

 

 Uــادن ــردن   Uنه ــه گ ــيب ــگ  يك  پالهن

 

)1/406/74( 
 كـان يو وات) ق796(، قـاهره  )ق733( نگـراد يهـاي فلـورانس، لن   از نسـخه  »نهادن«
ـ : نـك (است » نهاده« گريد يسهايبه متن رفته و ضبط دستنو) ق844( : 1386 يفردوس
كه بـه   )1/352 ظفرنامه ية؛ حاش216 ؛ سعدلو، ص193 ؛ سن ژوزف، ص14 سيرنويز/ 2/384

مشابه  باًيتقر ةنمون. در مصراع نخست، برتر است» بسته« يِساخت صفت مفعول ةنيقر
 :است يشنهاديوجه پ ديمو شاهنامهدر  گريد
 سنگ چو UبستهUمگر دست ارزنگ  

 

 Uــاده ــگ    Uنه ــرش پالهن ــردن ب ــه گ  ب

 

)1/209/266 ( 
 

 )1/378/1928(نخواهي همي كرد كس را نگاه /  جشنگاهبپرسي و گويي كزان . 20
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38 . 
ـ   ديان رســرفــت تــا مــرز تــور يهم

 

 Uديــبــانش بد دهيــچــن از تركمــان د  
 

)1/406/90( 
، )ق731( يهاي فلورانس، توپقاپوسـرا  كه ضبط نسخه ــ» تركمان«مصراع دوم  در

 )217ص(و سـعدلو   )14 سيرنـو يز/ 2/385: 1386 يفردوس: نك() ق903( يتوپقاپوسرا
مطلـق كـه در    يخود دكتر خالق يبه كار نرفته و حت شاهنامه گرِيد يدر جا ــ است
ـ ا گرِيكاربرد د كي رِيياحتماِل تغ زا شاهنامه يادداشتهايدر  تيب نيا حيتوض واژه  ني
 انـد  سـخن گفتـه  ) تركمان←  بدگمان(آن  حِيو لزومِ تصح» بدگمان«به  شاهنامهدر 

را در » بدگمان«تازه، همان  شيرايمربوط در و تيدر ب )718: 1380 مطلق خالقي: نك(
ـ  ةمصراع دوم ضبط نسخ ياساس برا نيبر ا 36F21.دان تهمتن نگه داش  زاوارسن ژوزف س

ـ مصـحح ارجمنـد قـرار بگ    شترِيب يِتواند مورد توجه و بررسيدرنگ است و م : ردي
بـود   يهاي فردوس از واژه» تركمان«اگر . )193 ص( »ديچنان تافته روز و شب نغنو«

 گـر يد يتمًا در چند جاح شاهنامهتركان در / انيمتعدد از توران يادكردهاي لِيبه دل
 .ستيگونه ن نيرفت كه ايبه كار م انيتوران ةهم دربار

39. 
ــي ــن يك ــپاه  زه،ي ــوران س ــاالرِ ت  س

 

ــر    ــزد ب ــرUب ــتم ك Uس ــهيرس ــواه  ن  خ

 

)1/415/307( 
ـ » بر« )2/402/307(مطلق  يدكتر خالق نِيشيو چاپ پ سهايدستنو ةهم ضبط  نيو هم

 ت؟اس يسهو چاپ نجايدر ا» سر« ايآ. درست است
40. 

ــردار زر   راغ شد از پشت دايپ ديچو خورش ــد بكـ ــبرآمـ ــاغU نيـ   Uكُنـ
 

)1/420/454( 
ـ : نـك (اسـت  » حنـاغ «و » جنـاغ «، »چـراغ «ها  نسخه ضبط / 2/414: 1386 يفردوس

 حِيكه در تصـح  )1/366 ظفرنامه ية؛ حاش225 ؛ سعدلو، ص200 ؛ سن ژوزف، ص4 سيرنويز
 

 :است منظور اين بيت در داستان جنگ بزرگ كيخسرو. 21
 )1/803/326(برفتند با گرز و تير و كمان /  همان سي هزار از يالن بدگمان   
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در » كُنـاغ «انتخـاب شـده و   » جنـاغ  نيزر« )2/414/455(مطلق  يدكتر خالق يِقبل
كـرم  « يدر معنـا » كناغ« ايآ يول )1/944: نك(است  ياسيق حِيتصح د،يجد شِيرايو

ـ زر« گر،يد يتيباشد؟ در ب »ديخورش«تواند مشبه به يم »شميتار ابر«و  »شميابر  ني
 رياز تصـو  »ديخورشـ « يدر هنگام طلوع آفتاب اسـت و بـرا   نيمشبه به زم »كناغ

 :استفاده شده» چراغرخشان «
 Uچـراغ  رخشانUچو بر زد سر از كوه 

 

ــ  ــردار   نيزم ــد بك ــزرUش ــاغ ني  Uكن

 

)2/696/1095( 
41 . 

ـ گ ديچن آن د  انـدر آمـد بـد آب    وي

 

 Uخـواب Uبه  ديكز آب اندر آ يچو كشت 

 

)1/434/293( 
فلـورانس و   ةبر دو نسـخ  يكه مبتن ــ »كه از آب به خواب درآمده ييكشت« رِيتصو

 ةنشان دهند ــ)19 سيرنويز/ 2/439: 1386 يفردوس: نك(است ) ق903( يتوپقاپوسرا
ـ گ يِاست كه مناسبِ حالت خشم و خروش و چـاالك  يآرامش و آهستگ ـ در ا وي  ني

37Fستين تيب

ِر يدر ب» UتابUبه  دياندر آ بكز آ يچو كشت«ضبط  ل،يدل نيو به هم 22  شـت
 ).232 ؛ سعدلو، ص207 همان؛ سن ژوزف، ص: نك(شود يم شنهادينسخ پ

42 . 
ـ به خوردن ب  بـبخش  يشـ يو ب ياراي

 

ـ     Uرخـش U شيدل خـو  شيمكن روز پ
 

)1/450/698( 
ـ 11: الـف 1392 دنلويآ: نك(بحث كرده  يگريد ةكه نگارنده در مقالچنان ـ در ا )29ـ  ني

بـا همكـرد    هيچهار بار در محل قاف» رخش« ة، واژشاهنامهاز  گريد تيو سه ب تيب
 يـة در قاف سـها يضبط غالبِ دستنو. به كار رفته است» و تار رهيت« يدر معنا» مكن«
ـ غ شـاهنامه  يچاپها شترِيو انتخابِ ب» رخش« ات،ياب نيا و  نيشـ يپ حِياز تصـح  ري

 اي» رخش«از دو صورت  كيكدام  نكهيا. است» دخش«مطلق،  يدكتر خالق يِكنون

 

 :سودگِي كاموس و سپاهيانش مناسب استأرامش و أاين تصوير در بيتي ديگر به جهت . 22
 )1/559/1086(كه كشتي بدوي اندر آيد به خواب /  سپه را بكردار درياي آب  
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ـ  ربازيدرست است؟ از د نجايدر ا» دخش« ـ مورد توجه و بحث و بررس  البتـه  يِ ــ
يپژوهان بوده است و دكتر خـالق و لغت شاهنامه ساِنينومحققان و فرهنگ ــ كوتاه 
ـ درسـت ا  خـت ير... « انـد تهدر متن، نوش» رخش«به رغِم آوردِن  مطلق واژه در  ني

 ييتا جا. )775: 1380 مطلق يخالق( »ستيدخش، روشن ن ايكه رخش است  شاهنامه
 يمنبع نيتركهن) ق1017: فيتأل( يريگجهان فرهنگكرده ظاهراً  يكه نگارنده بررس

ـ ت« يبه معنا ياز فردوس يرا با شاهد» دخش« ةاست كه واژ ـ و تار رهي آورده  »كي
در  رايز ؛است» رخش«وجه برتر از  نيو محتمًال هم )1/458: 1351ي رازيانجو ش: نك(
 ينه تنها به معنـا » رخش كردن«و » رخش« يفارس ياز متون و فرهنگها كي چيه
و » روشـن « يبـه معنـا   يبلكه در شـواهد متعـدد   امدهين» كردن كيتار«و  »رهيت«
ـ واژه و ترك نيا نيهمچن. مورد نظر است يِبرعكسِ معنا قاًيو دق» روشن كردن«  بِي
 يبـه معنـا   شـاهنامه هاي پـس از   در متون مختلف از جمله منظومه» رخش كردن«
تـوان  يهم نم نهيقر نيبه كار رفته و به ا »يبرافروختگ«و » سرخ كردن«و » سرخ«

ـ آ: نـك  شـتر، يشواهد و بحث ب دنيد يبرا(گرفت  گريد ييدر معنا شاهنامهآن را در   دنلوي
ـ ت« يدر معنا» دخش« يِاشتقاق و تحولِ واژگان. )20ـ18: 1392 ـ و تار رهي بـه   »كي

 :است نياحتمال چن
ـ daxš ةشـ ياز ر ـdaxša: باستان يرانيا < *daxš: انهيم يفارس < سـوختن و  : ـ

 ).22و 21: الف1392 دنلويآ: زيو ن 2/1271: 1393 حسن دوست :نك(ش گرفتن آت
43 . 

 تـو راسـت   يو شـاه  ميكه ما بندگان

 

 U سِر گاوU   تـو راسـت    يتـا بـرج مـاه 

 

)1/457/163( 
ـ ، ل)ق741(هاي فلورانس، قـاهره   ضبط نسخه» گاو سرِ« و آكسـفورد  ) ق840( دني
 سيرنـو يز/ 3/12: 1386 يفردوس: نك(د دار» درِ گاو« سهايدستنو يةاست و بق) ق852(

كـه چـون در مـوارد     )1/398، ظفرنامـه  ية، حاش244 ؛ سعدلو، ص218 ؛ سن ژوزف، ص26
  :از جمله. دينماياست برتر م فتهبه كار ر شاهنامهدر  گريمشابه د

 سراسـر مراسـت   يبـه شـاه   يجهان

 

 Uــاو ــاه  Uدر گ ــرج م ــا ب ــت يت  مراس

 

 )1/447/627( 
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 تمراســ ياهكــه آن پادشــ گــريو د
 

 Uــاو ــاه  Uدر گ ــرج م ــا ب ــت  يت  مراس

 

)2/638/445( 
44. 

ـ  Uبـاد بهمـن  Uجهان شد چـن از    اهيس

 

ــتاره ند  ــديس ــاه    دن ــه م ــن ن  روش

 

)1/494/676( 
چو آبان و «فلورانس است و نگارنده با توجه به صورت  ةمتن بر اساس نسخ ضبط
، )ق903( يرا، توپقاپوس)ق894(، لندن )236 ص(سن ژوزف  يسهايدر دستنو» بهمن

ـ ل / 3/68: 1386 يفردوســ: نــك() ق852(، آكسـفورد  )ق844( كــاني، وات)ق840( دني
ـ  شنهاديرا پ» چو آبان بهمن«، ضبط )1/428( ظفرنامه يةو حاش )25 سيرنويز كنـد  يم

ـ ا. انتخاب شده اسـت  )2/573/152( يحونيج يدر چاپ آقا شتريكه پ وجـه هـم    ني
نامِ روزِ دهمِ هر » آبان«. مناسبِ مقام دارد ييااست و هم معن گريدشوارتر از وجوه د

دهم بهمن كه روز  يعني »نآبان بهم«از اسالم است و  شيپ راِنيا يِماه در گاهشمار
وجه  شاهنامه تيدر ب. اند تهافروخ يجشنِ سده بوده است و در آن آتش م يِبرگزار
 يفردوس: نك(ماه است  برخاسته از دود آتشِ انبوه جشنِ شبِ دهمِ بهمن يِرگيشبه، ت
جهان شد چو آبـانِ  ( يشنهاديبا ضبط پ شاهنامهمصراع . )215 /كتاب صفر: الف 1379
 )يدهم هجـر  ةاحتماالً از سد( قبا نامهنيزر يِپهلوان ةچهار بار در منظوم) اهيسبهمن 

 ).1333ـ1331و  125: 1393 ،قبا نامهنيزر: نك(تكرار شده است  نهيبه ع
45 . 

 مـاه و هنگـام جنـگ    چن آمد سـِر 

 

ــام و ننــگ UبگشــتندU مــانيز پ   و از ن

 

 )1/503/905( 
و  1/502: نك(ماه جنگ نكنند  كيبندند كه يم مانيپ رانيو پ برزيفر ش،يپ اتياب در

ـ ماه معهـود بـه پا   كيكه آن  يپس وقت )904ـ895/ 503 ـ  اني را  مانشـان يرسـد پ يم
ـ   نبـرد را  انـد  هكه وعده كردشكنند و همچنان ينم از » نگشـتند «كننـد لـذا   يآغـاز م

ــاهره  نســخه ــاي ق ــاهره )ق741(ه ــ، ل)ق796(، ق ــرل)ق840( دني و ) ق894( ني، ب
ــك() ق852(آكســفورد  ــويز/ 3/82: 1386 يفردوســ: ن و  )265 ص( ســعدلو ،)27 سيرن

ها از جمله سـن ژوزف   نسخه يضبط برخ. شوديم شنهاديپ )1/236( ظفرنامه يةحاش
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» و ننگ امنگشتند و از ن مانيز پ«صورت . حرف اول است ةبدوِن نقط زين )241 ص(
دو لشـكر  : معناسـت كـه   نيهم آمده و به ا )2/582/377( يحونيج يآقا حيدر تصح

ـ آغازِ نبرد پـس از   ماِنيو توران از پ رانيا ـ و پره ييمـاه و نـامجو   كي از ننـگ   زي
 .شدند كاريپ ةو آماد» نگشتند«

46 . 
Uمِ مادــروشِ د ــخ ــتي Uاني ــپ اف  اس

 

 بــر ســان آذرگشســپ    ديبجوشــ 

 

)1/509/1071( 
ـ نَفَس، صدا و بـو؛ ترك : از جمله» دم« يِتوجه به معنا با ـ خـروشِ دمِ ماد « بِي  »اني

بهرام  »دنيخروش«با در نظر داشتنِ  يرو نيندارد از ا يو روشن قيچندان دق يمعنا
و  خروش«سپاه توران، صورت  ياز سو يانيماد» خروش«و احتمالِ  شيپ تيدر ب

؛ 268 ؛ سـعدلو، ص 4 سيرنويز/ 3/92: 1386ي دوسفر: نك(نسخه  نيدر چند »انيدمِ ماد
اسـب بهـرام،   : شـود يم شنهاديپ )245 ص(سن ژوزف  ژهيبه و )1/242، فرنامهظ يةحاش
 ...و ديرا شن انيآواز ماد/ يبو زيو ن دنيخروش يصدا
47. 

 Uســـر چنـــديبپU ادهيـــبـــه دســـت پ

 

ــود ت  ــشـ ــد رهيـ ــخر داريـ  پرخاشـ

 

 )1/539/556( 
/ 3/140: 1386 يفردوس: نك(است » سپر چديچو پ«و » سپر چديبپ«نسخه  ازدهي ضبط

كـه خـود   و همچنـان  )1/467، ظفرنامه؛ 283 ؛ سعدلو، ص259 سن ژوزف، ص؛ 2 سيرنويز
آن  يدو ضبط و معنا نياز ا يكي اند تهنوش شاهنامه يادداشتهايمطلق در  يدكتر خالق

ـ با توجـه بـه ب   ــ رانيو پ )41: 2006 قمطل يخالق: نك(تر است  مناسب ـ  تي ـ  شيپ  ــ
 يبـه سـو  ) انـد تـه در آن حصار گرف انيرانيكه ا يكوه ياز باال(وزش باد : ديگو يم

ـ سـپر در دسـت جنگجو  ) از شدت و قدرت بـاد (شود كه يباعث م نيماست و ا  اِني
 ...خم شود ــ كه بخواهند از كوه باال بروند ــما ةاديپ

48 . 
ــو ــان تــ ــدرانبزرگــ  ران و مازنــ

 

ــب ت  ــشـ ــاUو  رهيـ ــران Uيگرزهـ  گـ

 

)1/543/666( 
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38Fگريمشابه د باًيتقر تيو ب تيب نيا در

مشهورِ رزم افزار، چنـدان   يدر معنا» ُگرز« 23
بـه   يحـون يج يآقـا  ةهوشـمندان  يِاسيق حِيو تصح ستين اتياب يِيمناسبِ بافت معنا

ـ فرد: نـك (درخـوِر توجـه اسـت     اريبسـ » هاي گـران  ُكرزه«صورت  : الـف 1379 يوس
در لغـت بـه   » كُـرزه «و » ُكرز« « اند تهوجه نوش نيا حيدر توض شانيا. )2/625/653

اشاره بـه  ...  تيدو ب] نيا[آمده است و در » كرت«و » كرد« زيو ن» كشتزار« يمعنا
ـ خو«خان پنجم از هفتخان رستم دارد كه در هفتخان با  » از آن نـام بـرده شـده    »دي

صورت و قرائـت   ،يحونيج ينگارنده با استفاده از دقت آقا ).217 /كتاب صفر: همان(
از جملـه  (خراسـان   شيدر گـو » karz/ َكـرز «. كنديم شنهاديرا پ» گران يكَرزها«
ـ ؛ زمرد276: 1387 يآذرل: نك(است » شكاف بزرگ در كوه« يبه معنا) نيقا : 1385 اني

) گذشـتن (و  رهيشب ت :كامالً مناسبت دارد نجايو در ا )235: 1370 يشالچ ي؛ اكبر144
خراسان، احتمالِ استعمال  ةبه حوز» كََرز« ةواژ قِتعل. مغاك ژرف يِدارا يِنهاياز زم

ـ   شـاهنامه  يشـ ياز معـدود لغـات گو   يكيآن را به عنوان  قـوت   يدر زبـان فردوس
» و سخت گذر و صـعبناك  قيعم« يبه معنا تيدو ب نيدر ا» گران«ضمناً . بخشد يم

  39F24.كاربرد دارد ةنمون شاهنامهباز در  ييمعنا حدود نياست و در ا
49 . 

ــه زر ــب ــتام و  ني ــاUس ــگ Uيجن  پلن

 

 و جرســها و زنــگ  يدرا نيــبــه زر 

 

)1/553/922( 
ـ : نك(است » جناغ«چند نسخه از جمله فلورانس و سن ژوزف  ضبط : 1386 يفردوس

 گـر يددستنويس و در چند  )290 ؛ سعدلو، ص266 ؛ سن ژوزف، ص17 سيرنويز/ 3/162
ـ « يدر معنـا » جنـاغ «. آمده» جناع«و » حناغ«به صورت مصحف  زين ـ ز ةدامن  ني

ـ    ــ »اسب : 1393 دوسـت حسـن : نـك (ارتبـاط دارد   yonâq يِكه ظاهراً بـا لغـت ترك
و پـس   يهم روزگارِ فردوس سندگاِنيضبط در آثار شاعران و نو نيبا هم ــ)2/963

ـ ذ: 1382 يهمـان؛ انـور  : د، نـك شـواه  يبـرا (بار به كار رفته است  نياز او چند  ةمـاد  لي
   :از جمله )»جناغ«

 

 )1/604/2221(تيره و گرزهاي گران  شب/  رسيدم به ديوان مازندران. 23
 )1/218/485( گرانرهي زشت و فرسنگهاي / ز برگوش تا شاه مازندران  :مثالً. 24
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 دبـو  همه تفاخر آنها به جود و دانش
 

 UغجناU است و هيبه غاش نهايهمه تفاخر ا 
 

 )48: 1391ي ترمذ كيمنج(                           
ــي ــگ زر يك ــرِ خن ــاز ب ــاغU ني  Uجن

 

ــي  ــد  يك ــر نون ــ يب ــر ز زاغ  هيس  ت

 

 )7/4: 1317ي اسد(
 شـنهاد يپ شـاهنامه ضبط نسخِ  زيمحتمل واژه، شواهد كاربرد آن و ن ةشيه به رتوج با
دسـتنويس   كيكه فقط مستند بر  ــ »جنا« يبه جا» جناغ«صورت  نيشود هميم
 .به متن برده شود ــ است) ق841لندن(

50 . 
 و ســـپهر نيزمـــ رهيـــز بانـــگ تب

 

 Uگـــوش ديبپوشـــU مهـــر  فگنـــديو ب 

 

)1/565/1218( 
، )ق894(هاي فلـورانس، لنـدن    در نسخه» UجنگU ديبپوش«ا توجه به ضبط ب نگارنده

ـ : نـك () ق894( ني، بـرل )ق903( يتوپقاپوسرا و  )4 سيرنـو يز/ 3/179: 1386ي فردوس
ـ ( »ديوسس«و صورت  )1/490( ظفرنامه يةحاش در لنـدن  ) دو حـرف اول  ةبدون نقط

ـ يب«وجـه  ، )ق852(و آكسفورد ) ق840( دنيدر ل» جنگ ديببوس«و ) ق675(  ديوس
ـ برگزي اسيبه صورت ق زين ينيكند كه مرحوم دكتر جويم شنهاديرا پ» جنگ  انـد  هدي

كــه در » در انتظــار بــود/ آرزو كــرد: ديوســيب«احتمــاالً  ).380: 1389 ينيجــو: نــك(
بـه   گـر ينسـخ د  ردو حرف نخست نوشته شده، د ةنقط يب) ق675(لندن دستنويس 

 Uجنگ ديوسيبU( يشنهاديبا ضبط پ. ه شده استو ساد فيتصح »ديبپوش«و  »ديببوس«
ـ  ييكـوسِ نبـرد گـو    ياز شدت صدا: است نيچن تيب يمعنا) مهر فگنديو ب و  نيزم

 .منتظرِ جنگ بودند و مهر را دور كردند/ يآسمان در آرزو
51. 

 جــان بــدگوهران  يكــه از راســت 

 

 ز ســنگ گــران UگــردنUچــو  زديــگر 

 

 )1/590/1861 ( 
ـ : نـك ( است »گردون«نسخه  زدهيس ضبط ؛ سـن  30 سيرنـو يز/ 3/218: 1386ي فردوس

رساند كه يپرسش را به ذهن م نيو ا) 1/511، ظفرنامه؛ 308 ؛ سعدلو، ص284 ژوزف، ص
ـ ينـدارد؟ در ب » سـنگ «بـا   يشـتر يبهتـر و ب  ةرابط» ارابه: گردون« ايآ از  گـر يد يت
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40Fو گردون است واژدها موجب ستم بر گا كرِيپ يِني، سنگشاهنامه

ـ و بـه ا  25  نـه يقر ني
ـ مورد بحث ن تيتوان گفت كه احتماالً در ب يم از حمـلِ سـنگ گـران    » گـردون « زي

 .است زانيگر
52. 

ــد چ  ــا پنـ ــز مـ ــنمانU يزيـ  Uيدميـ
 

ـ نخوانU يتو را جـز كـه سـگز      Uيدمي
 

 )1/594/1962( 
ـ مطلق بـه ترت  يدكتر خالق نِيشيچاِپ پ ضبط : نـك ( »ينخواننـدم «و  »ينماننـدم « بي

ـ . است ياسيق حيتصح ،ينونو صورت ك )3/225/1962  يبه نظر نگارنده همان وجه قبل
ـ  خواندنـد  يكه آنها مرا اندرز دادند و تو را سـگز  يمعن نيبا ا  يادداشـتها يكـه در   ــ

 د،يمختاِر جد در ضبط رايبرتر است ز ــ )66: 2006 مطلق يخالق: نك(هم آمده  شاهنامه
 يآنهـا سـگز  تو را نـزد  ) رانيپ(ن م دياو به رستم بگو نكهياست و ا رانيپ تيفاعلِ ب

ـ  ( شاهنامهاست كه در  ياكلمه »يسگز«چون  ستين يرفتنيپذ دمينام  نياز جملـه هم
ـ من يِيغالبًا دشمنان رستم آن را با بـاِر معنـا  ) يداستان كاموِس كشان ـ رآميو تحق يف  زي

 )1/600/2127و  1/598/2082؛ 2017و 1/596/2011: مثالً، نـك (برند ياو به كار م ةدربار
دشـمنان   نيبنامد بلكه ا يتهمتن را سگز نجايتواند در اينم رانيسخن، پ يو به مقتضا

 .كنديم آنها را نقل ةگفت رانيو پ اند هخواند يرستم هستند كه او را سگز
53 . 
ـ است رنج اندر ا غيدر  شارسـتان  ني

 

ــدش    ــده خوان ــه دانن ــتانيبUك  Uكارس

 

 )1/614/2470( 
ـ با توجـه بـه موقع   ديو شا »ييتُنبل و جادو نيسرزم« يعني »كارستانيب« كـالم   تي
نباشد كه آنها اقامتگـاه خـود را جادوخانـه     قيدق) به رستم داديخطاِب ساكناِن دِژ ب(

 .تر است يمنطق» پرخاش و نبرد نيسرزم: كارستانيپ«بنامند و 
54 . 

ــي ــره شــ يك ــو رين  دژم يياســت گ

 

ــ  ــلد  يهمـ ــبگسـ ــپانِ  اليـ   UرمUاسـ
 

)1/632/26( 
 

 )2/25/596(كزو بود بر گاو و گردون ستم /  از آن زخم و آن اژدهاي دژم. 25
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» اسپان ز هـم  اليبفگند  يهم«مطلق  يدكتر خالق نِيشيمصراع دوم در چاپ پ ضبط
 ةدربار يحاتيتوض زيآن نهاي  زهيو آو شاهنامه يادداشتهاياست و در ) 3/289/26(

ـ ، بخـش آو 1391 ؛ همـو 84: 2006 مطلـق  يخـالق : نك(آن نوشته شده   ،ادداشـتها يبـر   يازهي
ـ  نكهيبا توجه به ا ).80ص ـ و گز يدر چاپ قبل ـ و يبـدلها نسـخه  ةدي ـ جد شيراي  د،ي

 ةتوان گفت كه نگاشتيداده نشده است م) رم(مصراع دوم  يةقاف يبرا ياختالف ضبط
ـ ينو ةو البته ضبط نسخ» ز هم« نسخ  شترِيب » بـدم «هـم   )306 ص(سـن ژوزف   ةافت

بـه  » ز هـم «است كه چرا صـورت   نيا ديآيم شيكه پ ياساس پرسش نيبر ا. است
 شده است؟ ياسيق حيتصح» رم«

55 . 
ــتندگان ا ــتادهيپرسـ ــا سـ ــه پـ  يبـ

 

ــربط و چنــگ و   ــا ب   Uيدرا يرومــUاب
 

)1/646/203( 
ـ و يِضرب يِيقايابزار موس» زنگ، جرس: يدرا« شاهنامه در ـ جنـگ   ةژي  ينهـا ييآ اي
كه آن را در مجلس  دينمايم ديظاهراً بع يرو نياست و از ا يپرشكوه و عموم ةريپذ

 »يرامش سـرا «ضبط  گريد ياز سو. و چنگ بنوازند و در كنار بربط يبزمِ خصوص
ـ : نك(ها آمده  نسخه شتريكه در ب ؛ 337 ؛ سـعدلو، ص 1 سيرنـو يز/ 3/320: 1386ي فردوس

 سـها، يدستنو ةنگاشت اِنيدر م. محتمالً صورت ساده شده است )1/561، ظفرنامه يةحاش
ـ وجـه تغ  يِراهنمـا  ديدرخورِ توجه است و شـا ) ق894(در لندن  »يسرا يرام«  ريي
 اسـت چنگ  ةنام سازند »نيرامت«و  »نيرام« ،»يرام«، »رام« رايباشد ز ياصل ةافتي
ـ « ةماد لِيذ: 1377 دهخدا: باره، نك نيدر ا( : 1389 سـا ي؛ شم1/341: 1381 شـگر يستا ؛»يرام

ـ در ضبط برگز. مناسبت دارد تيو با موضوع و مفردات ب )330 ـ و ةدي ـ جد شيراي  دي
 »يدرا يرام«دانست،  »يرام« ةرا گشت »يروم«بتوان احتماالً  اگر زين) يدرا يروم(

خواهد  يرفتنيمنسوب به او پذ ايرام  ةسازِ ساخت ةافتيو گسترش  يمجاز يِدر معنا
چند بار به كار رفته  »يدرا يهند« بيترك شاهنامهافزود كه در  ديرا هم با نيا. بود
ورت بـه نظـر نگارنـده ضـبط     در هر ص. است امدهياصالً ن ايگو »يدرا يروم« يول

ـ و با سـت ين روشـن مذكور فعالً  تيمصراعِ دومِ ب يِانيپا ةدو كلم يِدرست و اصل  دي
 .گو كردوو گفت يآن بررس ةتر دربار قيو دق شتريب
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56 . 
 گشــته كنــام گــراز   يهمــه جــا 

 

ــده از آن در    ــهر مان ــه ش ــرازUهم   Uكُ
 

)1/656/459( 
و در قـاهره  » كـزاز «) ق903( ياپوسراتوپق ةدر نسخ. است ياسيق حيتصح »كراز«
 ايآ. )2 سيرنويز/ 3/339: 1386 يفردوس: نك(آمده » گذاز«) ق894( نيو برل) ق741(

» درد و تبش« يدر معنا» كزاز«باشد؟  يتواند ضبط اصل ينم» ُكزاز«اساس  نيبر ا
 ).ماده ليذ: 1377 دهخدا: نك(دهخدا آمده است  ةلغتنامدر  ياز بوشكور بلخ يبا شاهد

57 . 
ــ ــرآ  هيس ــو را س ــار ك ــوبU ديم  Uبك

 

ـ   Uجـان يبUز سوراخ     Uخـوب U شيشـود ب
 

)1/694/76( 
: 1387 دساالريام: نك( اند هبحث كرد دساالريو دكتر ام يحونيج يآقا شتريكه پهمچنان

نـدارد و   يمحصل يضبط و قرائت، معنا نيبا ا تيب )221: الـف 1379 ي؛ فردوس53 -51
و در ) بـا كـوفتن  (= » به كوب«به صورت » بكوب«شود در مصراع اول يم شنهاديپ

هـم كـه   » خـوب  شيب« يبه جا. شود خوانده »چانيپ«نسخ،  »جاِنيب«مصراع دوم 
 دستنويس ضبط واحد نسخ به  يكه در برخ ــ »چوب يسو«فلورانس است، وجه

 ؛ سن ژوزف، ص9 سيرنويز/ 4/8: 1386ي فردوس: نك( ــ شده فيتصح» خوب يسو«
 هيس( يشنهاديضبط پ يمعنا. برتر است )1/603، ظفرنامه ية؛ حاش358 ؛ سعدلو، ص338

با موضوع  قاًيكه دق) چوب يشود سو چانيز سوراخ پ/ د به كوبيمار كو را سر آ
ـ بـر ا  ريكه تقد يمار: است نيمطابقت دارد ا) رانيبه ا ابيتاختن افراس(سخن   ني

چـوب   ياش به سـو  كوفته شود خود از سوراخِ النه) چوب( ةاست سرش به ضرب
 .ديآيم يدست
58 . 

ــو ــاك  يدوان س ــوله  ورد دي، فرش

 

ـ ز خواب خوش آمـدش ب    كـرد  داري

 

 )1/780/2267( 
لهـاك   يورد بـه سـو   ديفرش ــ و پس شيپ اتيبا در نظر داشتنِ اب ــ تيب نيا در
ِر يمطابق با ضبط ب يرو نياز ا. كنديم داريو او را ب ديآ يم ـ : نـك (نسـخ   شـت ي فردوس
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در  زيــمطلـق ن  يگونـه كـه خــود دكتـر خـالق    و همـان  )26 سيرنـو يز/ 4/147: 1386
ـ ن) 156: 2006 مطلـق  يخالق: نك( اند هتوجه و اشاره كرد شاهنامه يشتهاااددي بـه   يازي
 .شوديم شنهاديپ» ورد ديلهاك، فرش يدوان سو«و ضبط  ستين» لهاك«پس از » و«

59. 
ــا دل   UبپخشـــاندمUبكوشـــد كـــه تـ

 

ــه ب  ــيبـ ــكر يشـ ــاندم  لشـ  بترسـ

 

)1/810/500( 
فلـورانس اسـت كـه در     ةو از نسـخ ) 4/202/499(» بتُخشاندم« يچاپ قبل ضبط
 حيتصـح  ،يصورت كنـون . شوديبه وضوح خوانده م زيندستنويس  نيا يِرنگ ريتصو

نگارنده  شنهاديسن ژوزف است اما به پ ةدر نسخ »دميببخشا«بر اساسِ وجه  ياسيق
» بنخشـاندم «ضبط از صورت مصحف  نياو  ستيفلورانس ن ةنگاشت رييبه تغ يازين

. شوديم دييهم تأ )29 سيرنويز/ 4/204: 1386ي فردوس: نك( )ق796(قاهره  ةدر نسخ
و  شيدچـار تشـو  «و  »دنيكوشـ « يبـه دو معنـا  » تُخشاندن«و  »دنيتُخش«مصدر 

؛ 148 و 147: ب1392 دنلويــآ: اشـتقاقِ آن، نـك   يبـرا (اســت » كـردن / اضـطراب شـدن  
مضطرب و مشوش (دومش  يِمورد بحث، معنا تيكه در ب )2/841: 1393 وستد حسن
 يو نگران ميكوشد كه مرا به بيم ابيافراس ديگويم خسروياراده شده است و ك) كردن

ـ مصدر دو بار ن نياز ا). بتُخشاند(گرفتار كند  ـ » تُخشـش «اسـم مصـدر    زي  يدر معن
41Fبه كار رفته شاهنامهدر  »دنيكوش«

واژه و  نيبا ا يفردوس يِيآشنا ةندنشان دهكه  26
 .است» تُخشاندن« يِصورت سبب دييتأ يبرا گريد يانهيقر

60 . 
ــي ــن او را   يك ــودم م ــده ب  UروانUبن

 

ــه جنگــ   ــوان    ين ــر پهل ــوارم اگ س 

 

)1/818/689( 
كه  )2 سيرنويز/ 4/215: 1386 يفردوس: نك(فلورانس است  ةنسخ ةگانيضبط  »روان«

ـ  )168: 2006 مطلـق  يخالق: نك( اند همعنا كرد »يره«لق آن را مط يدكتر خالق در  يول
ـ   يدر فرهنگها و متون فارسـ » روان«نگارنده،  يهايحدود بررس ـ « يبـه معن و  يره

 

 )2/384/298(در بي آهو شدي  تخششيبه هر  /  چو كودك ز كوشش به نيرو شدي. 26
 )2/445/602(و جنگ اوي  تخششز بس كوشش و /  ز راي و ز فرهنگ اويز داد و   



 40شمارة  ةضميم: آينة ميراث/ 106

ـ  (= » نـوان « تصـور  ليدل نياست و به هم امدهين» بنده از ) مقـدار يزار و خـوار، ب
؛ 423 ؛ سـعدلو، ص 402 ، صهمان جا؛ سن ژوزف: 1386 يفردوس: نك( گريد ةدوازده نسخ

ـ » روان ةبند«در ضبط واحد  ن،ياز ا ريغ. شوديم شنهاديپ )1/712، فرنامهظ يةحاش  ــ
 .حشو وجود دارد ينوع ــ ميريبگ »يره« يرا به معن» روان«اگر 
61 . 

ــو ــمگان يآوه U يس ــرد رو Uوس  يك
 

ــد شــ    ــه بودن ــجو رانيك  يپرخاش
 

 )1/820/763( 
در مصراع نخست از دو پهلوان نـام   ديمصراع دوم، اصوًال با در» بودند«توجه به فعل  با

ـ نـام   ايكه گو» وسمگان ةآو« ينفر لذا به جا كيرفته باشد نه   ديشـا  دالور اسـت  كي
) ق894(لنـدن   ةدر نسخ» سمگنان/ آوه و سمكنان«: درست باشد مثًال گريد يصورتها

 ص(در سـعدلو  » شـمنگان  /آوه و شمنكان« اي )28 سيرنويز/ 4/219: 1386ي فردوس: نك(
 »يسـمنكان سـپه كـرد رو    يبه سـو «هم  )404 ص(ضبط دستنويس سن ژوزف  ).424
 .است يشتريتأمل ب ازمنديمصراع نخست ن يِضبط اصل صِيبه نظر نگارنده تشخ. است
62 . 

ــر دشــت خــوارزم   ــه رزم ب ــاUهم  Uدب
 

  UبــادUبــر چنــان رزم  نيز چــرخ آفــر 
 

)1/825/872( 
كه اتفاق افتـاده،   ينبرد ةبه كاووس است و چون دربار خسرويك ةناماز فتح تيب نيا

هـم  » بـاد « نكهيبا ا. باشد» بود«آن مطابق با چند نسخه  فيرد ديدهد بايگزارش م
نگارنده در ) 15 سيرنـو يز/ 4/226: 1386ي فردوس: نك(معتبر هست دستنويس در چند 
» بـود « يدر معنـا » دبا« يِيكه فعلِ دعا تاس دهيند شيخو يجوهاوجست ةمحدود

ـ گ ياحمـد : ، نـك »بـاد «از جملـه   ييشواهد فعل دعا دنيد يبرا(كاربرد داشته باشد  زين  يوي
ـ استعمالِ منفرد در ب نيا يرو نيو از ا )711ـ1/687: 1380 گـو از  ومـورد گفـت   تي

  .است ديمحل ترد شاهنامه
63. 

ــه نزد ــكــه آمــد ب ــUاو  كي  Uدلــه كي

 

  لــهيچــون هزبــر   يابــا لشــكر  
 

)1/826/911( 
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ـ : نـك ( گـر يددسـتنويس  در ده » كاكلـه «لندن و  ةدر نسخ» كلكله« صورت  يفردوس
بعـد نشـان    يتهـا يب يِو روند طول) 1/719، ظفرنامه ية؛ حاش32 سيرنويز/ 4/228: 1386

ـ  الِنياز  يكيو نامِ » كاكله« يدهد كه احتماالً ضبط اصليم اسـت   ابيتورنژاد افراس
) 407 ص( ، سـن ژوزف )488: 1369ي فردوس: نك( رانسكه در چند نسخه از جمله فلو

 يانتخابِ چاپِ آقـا . و ساده شده است افتهي رييتغ» دله كي«به  )427 ص(و سعدلو 
 يادداشـتها يمطلق هم در  ياست و خود دكتر خالق» كاكله« )2/915/913( يحونيج

وجه و اشاره ت تيب نيدر ا ابياز سرداران افراس يكينام  يِبه احتمالِ گشتگ شاهنامه
ـ متنِ و زياما در همانجا و ن )171: 2006 مطلق يخالق: نك( اند هكرد  دشـان، يجد شيراي

 يِضـبط دشـوارتر و ناآشـنا    ديبه اعتقاد نگارنده نبا. اندتهرا درست دانس» دله كي«
 . گرفت دهيرا ناد» كاكله« يعنياغلب نسخ 

64 . 
 سـاخت  Uيپـاال U يابه غار اندرون ج  ساخت يجان جا ميخورش برد و از ب

 

 )1/878/2225( 
 يبه غـار  ختنيهنگام گر ابيچون افراس ياست ول »دكياسب « يبه معنا »يپاال«

ـ چند ب اقِياز س نيو ا ــ به همراه ندارد« اسب«بردع،  كيدر نزد يبر فرازِ كوه  تي
ـ  شنهاديپ ــ گردديم دييداستان تأ ةبخش و ادام نيا ـ  يم مـورد نظـر را    ةشـود كلم

ـ » ساخت يباال يِجا«و  ميبخوان» قد و اندام« يبه معنا »يباال« گـزارش   نيرا چن
 .ديبرگز) شتنيخو يبرا ياقامتگاه(تن خود  يبرا يمكان: ميبكن
65 . 

ــا ــاه ييتوان ــر ش ــت يو ف ــو راس  ت

 

 تو راسـت  U يبخش ماهUتا  ديز خورش 

 

)1/892/2564( 
 ةكه ضبط نسـخ  )381: 2006 مطلق يخالق: نك( »يبرج ماه« يبه معنا «يماه بخش«
 يقيدرست و دق يمعنا )26 سيرنويز/ 4/334: 1386ي فردوس: نك(است ) ق840( دنيل

از «است و  خسرويك يِاريقلمروِ شهر ةگستر اِنيمنظور، ب رايدر بافت مصراع ندارد ز
در  يكـوچك  ةدر بالغـت اغـراقِ حماسـه، محـدود     »يبرج ماه/ تا بخش ديخورش

، قـاهره  )ق675(لنـدن   ةاز چهار نسخ »يپشت ماه« يرو نيآسمان خواهد بود از ا
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ـ  )همانجـا : 1386 يفردوس: نك() ق844( سي، پار)ق741( ) 1/778( ظفرنامـه  يةو حاش
اسـت   نيمنظور ا) تو راست Uيپشت ماهUتا  ديز خورش(ضبط  نيبا ا. شوديم شنهاديپ

ـ   ييپشـت مـاه  ( نيزم ضِيتا حض) ديخورش(كه از اوج آسمان  بـه پنـدار    نيكـه زم
ـ ياست كه به قر نيا گريد شنهاديپ. توست اريدر اخت) ستادهيآن ا يبر رو انينيشيپ  ةن

42Fشاهنامهمشابه در  يمصراعها

لنـدن   ةاز نسـخ » درِ گـاو « ،»ديز خورش« يبه جا 27
ـ يصـورت   نيدر ا. »راستتو  يدرِ گاو تا بخش ماه«انتخاب شود ) ق894( از  يعن

  . از آنِ توست) اوجِ آسمان( يبر شاخ آن قرار گرفته تا برج ماه نيكه زم يگاو
66 . 

ــنم ز ــم ــان فر ني ــبزرگ ــژاد دوني  ن

 

 Uــان ــا ب Uاز آن فرخـ ــديتـ ــاد  امـ  قبـ

 

)1/905/2901(  
 نينگارنده ا شنهاديپ. به متن برده شده )448 ص(سن ژوزف  ةاز نسخ» آن فرخان از«

43Fزو تهماسـپ،  يدر پادشاه شاهنامهاز  گريد يتياست كه به استناد ب

ضـبط چـاپِ    28
بـر چنـد نسـخه از جملـه      يكه متكـ » فرخان ز ما« يعنيمطلق  يدكتر خالق نِيشيپ

ز «با قرائـت  ) 468 ؛ سعدلو، ص3 سيرنويز/ 4/357: 1386ي فردوس: نك(فلورانس است 
 يگريد يكه نگارنده در جاچنان). قباد امديز مافرخان تا ب(انتخاب شود » مافرخان

مـذكور   تيو ب تيب نيدر ا» مافرخان« احتماالً )86ـ82: 1389 دنلويآ: نك(بحث كرده 
با فـارس   قاست كه مطاب» ماه فرخان« ةاسم خاص مكان و كوتاه شد س،يرنويدر ز

ـ خ يـة بلوك اصطهبانات فارس و متعلق به ناح راموِنيپ ياز روستاها يناصر ةنام  ري
ـ   نيا ديمو ةنيقر ).1669 و 2/1261: 1382يي فسا ينيحس: نك(بوده است   ةضـبط، رابط

منطقه از كوه البـرز در   نياست و ظاهراً ا» مافرخان« يةبا ناح تيدر هر دو ب» قباد«
ـ 116: 1375 مـان يكر: ، نـك شاهنامه يايالبرز در فارس در جغراف تيموقع يبرا(فارس   ،)118ـ
 ياريو نشستن بر تخت شهر رانيا تختياز آمدن به پا شيپ قبادياقامتگاه ك قِيناِم دق

ـ  خسـرو يساس در مصراع مورد بحـث، تـوس بـه ك   ا نيبر ا. بوده است ـ گويم از  دي
آمده و بر تخـت نشسـته،    رانيبه ا نماه فرخا/ مافرخان ةاز منطق قباديكه ك يهنگام

 

 )2/638/445(» دِر گاو تا برج ماهي مراست«، )1/447/627(» دِر گاو تا برج ماهي مراست«. 27
 )1/189/147(يكي شاه با فرّ و بخت جوان /  مافّرخاننشان داد موبد به . 28
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 .»انيرانيا شيام پكمر بسته«
67 . 

ـ تو شادان دل و مـرگ چنگـال ت    زي
 

ــژ رينشســته چــو شــ  ــُكرUدر  اني   Uزي
 

)2/2/19( 
 »زينَخ« يِاسيق حي، تصح)ق840( دنيل ةر نسخد »زينج«توجه به صورت مصحف  با

ـ دو تـن از پژوهشـگران ن   شـتر يكه پ »ريكردن ش نيكم ن،يكم« يبه معنا  شـنهاد يپ زي
 .برتر است )48: 1393ي اطرقبه دگاهي؛ ع26ـ24: 1393ي رواق: نك( اند هكرد
68 . 

ــتان  ــاه هندوسـ ــر شـ ــون افسـ  كنـ

 

 UيبپرســـتU  بـــود شـــاه همداســـتان؟ 

 

)2/5/97( 
ـ ودر اغلـب نسـخ بـه    »يبپوشـ «ر داشتن صورت در نظ با ـ « ژهي در قـاهره   »يببوس
ـ : نـك () ق844( سي، پار)ق733( نگرادي، لن)ق741(  سيرنـو يز/ 5/10: 1386 يفردوس

ـ يق حِي، تصـح )2/801( ظفرنامـه  يةو حاش )475 ص(، سعدلو )12 ـ يب« يِاس آرزو : يوس
 اند هكرد شنهاديپ چاپ مسكو ةشاهنام يِينها شيرايدر و بيقر يكه استاد مهد »يكن
ـ  قيدرست و دق )6/7/88: 1391ي فردوس: نك( ـ نمايم ـ   دي ًال هم ضـبط در   نيو محـتم

 .شده است فيتصح »يبپوش«و  »يببوس«ها به  نسخه
69 . 

ــاين ــپد ديــ ــپU داريــ  Uيــــيروزهيــ

 

ــو رفتنــ   ــر  ينك ــروزهUگ ــيدل اف   Uي
 

)2/96/1438( 
ـ و و )5/210/1438(مطلق  يدكتر خالق يِچاپ قبل د،يجد شيرايو در  يِينهـا  شِيراي

 ياز سـو . اسـت  امـده ين تيب نيا يقواف يبرا يبدلنسخه )6/117/410(چاپ مسكو 
: نـك (لنـدن   ةآنها منتشر شـده در دو نسـخ   يكه چاپ عكس ييسهاياز دستنو گريد

ـ پ« بيبه ترت هيكلمات قاف )520 ص(و سعدلو  )ب153: 1384 يفردوس دل «و  »يروزي
ـ لذا ا. ستين ظفرنامه يةسن ژوزف و حاشس دستنويدر دو  تياست و ب »يافروز  ني

دل «و  »ييروزيپ«آمده كه چرا صورت درست و متداولِ  شينگارنده پ يپرسش برا
 شده است؟ ياسيق حيتصح »يادل افروزه«و  »ياروزهيپ«به  »ييافروز
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70 . 
 ريــدل UنخــوانمUرا  ليــكــه مــن ســام 

 

ــزو ب  ــهيك ــت ش ــره شــ  يبگذاش   رين
 

)2/158/602( 
ـ ، ل)خيتـار  يب(هاي كاما  ضبط نسخه »نخوانم« : نـك () ق894( ني، بـرل )ق840( دني

ـ  )550ص(، سعدلو )529 ص(، سن ژوزف )4 سيرنويز/ 5/342: 1386 يفردوس  يةو حاش
ـ  نيحرف اول ادستنويس در پنج . است )2/929( ظفرنامه نقطـه اسـت و دو   يكلمه ب

گارنده بـا توجـه بـه    ن. دارد» بخوانم«) ق894(و لندن ) ق731( يتوپقاپوسرا ةنسخ
 نجـا يدر ا رايكند زيم شنهاديرا پ» بخوانم«بخش،  نيا اتيو موضوعِ اب يمحورِ طول
ـ  اريدر برابرِ اسـفند  شيخو يِو نژادگ رويرستم به ن ـ نـازد و چـون در ب  يم بعـد   تي

ـ در ب ديامنطقاً ب) ادگاريمنم زو كنون  يتيبه گ(از سام است  يادگاريكه  ديگو يم  تي
 .دياو را خوار نما نكهينه ا» بخواند« ليخود را  ياين زيمورد بحث ن

71 . 
ــ ــابم همـ ــپند يبتـ ــر از اسـ  اريسـ

 

ــشUاز آن زور و آن   ــارزاز Uبخشـ  كـ

 

 )2/183/1219( 
ـ  )الـف 166: 1384 يفردوس: نك() ق675(لندن  ةدر دو نسخ» بخشش« ةكلم  يةو حاش

ـ بر ا. حرف اول نوشته شده است ةبدوِن نقط )2/951( ظفرنامه ـ پا ني و بـه اسـتناد    هي
 صورت كـه در   ــ )26 ةشمار سِيرنويز: نك( شاهنامهاز  تيدر دو ب» تُخشش«كاربرد

ـ ( »خشـش س«و » بخشش« يبدلهانسخه زيآنجا ن ـ يب ـ  هسـت ) حـرف اول  ةنقط  ــ
 حيتصـح » تُخشش«به دستنويس دو  ةنقط يضبط ب زين نجايشود كه در ايم شنهاديپ
 شـتر، يب يآگـاه  يبرا(معنا شود » در نبرد يسخت كوش«به » تُخششِ كارزار«و  ياسيق

 ).12ـ8: الف1393 دنلويآ: نك
72 . 

ــاه آفر  ــردار شـ ــبكـ ــود دونيـ  بـ

 

ــون  ــو خ ــدU يچ ــا Uنباش ــود  ونيهم  ب

 

)2/217/15( 
و چنـد  ) از خاندان رستم ييجوانتقام يقصد بهمن برا(بخش  نيتوجه به موضوعِ ا با
و فرامرز  اريو اسفند خسروينوچهر و كو م دونيفر يِبعد كه سخن از خون خواه تيب
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شـود  يم شنهاديو ارجاسپ و شاه كابل است، پ ابياز ضحاك و سلم و تور و افراس
و  ميبخـوان » بباشـد « )13 سيرنـو يز/ 5/472: 1386ي فردوس: نك(نسخ  يمطابق با برخ
ـ ) ختـه يخوِن به نـاحق ر (اگر خون خواه ) انسان نژاده: (ميمعنا كن نيمصراع را چن د، باش
 .هم انتخاب شده است )3/1243/15( يحونيج يآقا حِيدر تصح» بباشد«. خجسته است

73 . 
ــت  ــورش تندرس ــراوان خ ــد ف  نباش

 

ــزرگ آنكــه او تندرســت    UنجســتU يب
 

)2/281/400( 
 يادداشـتها يهاي  مطلق هم در افزوده يكه خود دكتر خالق ــ تيب يتوجه به معنا با

» بجسـت «ضبط  ــ )153/ بخش سوم: 2009 طلقم يخالق: نك( اندتهبخش اسكندر نوش
و » بجسـت « يبـدلها نسـخه ) 5 سيرنـو يز/ 6/32( نيشـ يدر چاپ پ. شوديم شنهاديپ
) 620 ص(، سعدلو )586 ص(ژوزف  نس يسهايدستنو ةداده نشده اما نگاشت» نجست«

 .است» نجست«، )2/1107( ظفرنامه يةو حاش
74 . 

ــز ــژده  نيك ــدادUم ــراج  مي ــم خ  Uرس

 

 بد از شـاه بـا فـر و تـاج      كه فرمان 

 

)2/342/37( 
ـ از ا«مصراع نخست را بـه صـورت    دساالريدكتر ام ،يقبل حِيدفترِ ششمِ تصح در  ني

از آن در چـاپ   شيكه پ اند هكرد ياسيق حيتصح) 6/136/37( »خراج ميداد و ن ةمژد
ـ مطلق در و يدكتر خالق. هم آمده است )3/1382/38( يحونيج يآقا ـ جد شِيراي  د،ي

انـد  تهنوش شاهنامه يادداشتهاي ةزيرا به متن برده و در آو) ق675(لندن  ةنسخ ضبط 
ـ مانند اكثر ديترديل ب يتنها سشِينو يول« ـ  تي ـ در ا يمـوارد  نيچن  سيدسـتنو  ني

، بخـش  1391 مطلـق  يخـالق (» باشـد  يگريد زيچ ديخود كاتب است و اصل با ةساخت
ـ آو همان  اريبه احتمال بس ت،يب نيا ةباردر يدكتر نحو ةبا توجه به مقال. )120 ص زه،ي

درسـت  ) خـراج  مِيداد و ن ةمژد نياز ا( دساالريو ام يحونيج انيآقا يِاسيق حِيتصح
است كه  نيا» خراج مين«منظور از . شود در متن نگه داشته شوديم شنهادياست و پ

خـراجِ   يسخت آن سـال بـه جـا    يِسرما لِيبه دل) ق401(در سال  يمحمود غزنو
 يمذهِب حنف يِفقه ةقاعد/ حكم كيكار بر اساس  نيآن را ستانده بود و ا مِين كامل،
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 يخراج يكه سال(بعد هم  تيدر مصراع نخست ب ح،يضبط و توض نيضمناً با ا. است
: نك() خيتاريب(كاما دستنويس از  »يسالِ خراج«بهتر است صورت ) شينخواهند ب

ـ  »يسالِ خراج«. ودانتخاب ش )14 سيرنويز /6/136: 1386 يفردوس  واصـطالح   كي
 اتياب نياز ا ياست و خواست فردوس يهاي عرب در نوشته »هيالسنه الخراج«معادلِ 

دادند كه  يادادگرانه ةاست كه در چهاردهم شوال مژد نيا 44F29)يشنهاديپ يبا ضبطها(
ـ  افتهيكاهش  ميبه فرمان سلطان محمود، خراج به ن يدر ساِل خراج از  شياست و ب

 ).32ـ23: 1391ي نحو: نك شتر،يب يآگاه يبرا(اهند گرفت آن نخو
75 . 
ــكن ــورد   زكي ــوگند خ ــه دادار س  ب

 

ــار    ــه زن ــماش وUب ــرد  Uش ــاد ك  هفت

 

)2/429/208( 
 يگـر يد تيكه در ب ي ــانيپا) سِ(با ) ترسا يِروحان(= » شماس« ايآ نكهيا نخست

45Fهم به كار رفته شاهنامهاز 

ـ و چـرا در ا  سـت؟ يدرست ن ــ 30 ـ و ني و چـاِپ   شيراي
هفتـاد  « يبه معنا» هفتاد كرد« اًينوشته شده است؟ ثان) ش(مذكور با  تيدر ب نيشيپ

 و 577: 1383 ؛ عطار30ـ27: 1393 يرواق: نك ،كرد و هفتاد كرد ةدربار(» پاره/ رشته/ هيال
است » زنار«صفت  )645: 1385ي ؛ كزاز231 /كتاب صفر: الف1379ي فردوس قات؛يتعل 578

كه در  ــ )موصوف و صفت اِنيم هيالاختن مضافاند له فاص(= اقحام  ةاعدكه طبق ق
-مـان از موصوف جدا افتاده لذا ضبط درست ه ــ هم دارد يگريشواهد د شاهنامه

 يبـه معنـا  » زنارِ شماسِ هفتاد كرد«آمده ) 6/305/209( يقبل حِيگونه كه در تصح
 .ستين» شماس«س از پ) و(به  يازياست و ن» زنارِ هفتاد كرد شماس«

76 . 
ــد نزد ــخردمن  او خــوار گشــت كي

 

 گشــت  كــاريب UشييشــاUهمــه رســم  

 

)2/455/17( 
ـ و آو شـاهنامه  يادداشتهاياست و در  »شيشاه«ها  نسخه ةهم ضبط ـ آن و ن ةزي  زي

 

 د بر شهرياريكي آفرين بو/  گذشته ز شوال ده با چهار. 29
 كه فرمان بِد از شاه با فرّ و تاج  / كزين مژدة داد و نيم خراج   
 ز ديندارِ بيدار و از مرد كيش /  كه سالِ خراجي نخواهند بيش  

 )2/303/966(كه زين پس مرا خاك در اندلس  / و روح القدس شماسبه زنّار . 30
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با توجـه بـه   . نشده »شييشا«به صورت  يادوم اشاره شِيرايو يِبدلهانسخه ةديگز
ـ در ا »شييشـا «انتخابِ وجـه   ايآ شاهنامهدر  »شيهشا«موارد متعدد از كاربرد   ني

 است؟ يچاپاحتماالً سهوِ  ايدارد  يخاص لِيدل تيب
77 . 

ــه زه ــان را بــ ــرآورد زاغ كمــ  بــ

 

 گـره  Uسـه بـرزد  Uبه شست و  يبه تند 

 

 )2/463/201( 
 گـر يانگشت شست را به سـه انگشـت د  «به دو صورت » وسه را گره برزدنشست«
 يخـالق : نـك (معنا شده اسـت  » ا انگشت شست، سه بار گره زدنزه را ب«و  »وستنيپ

ِر «توان يم ايآ. )211 و 111 بخش سوم، ص: 2009 مطلق را در مصـراع   سـها يدستنو» بـ
» وسه پـر زد گـره  به شست يتند به«قرائت / خواند و مصراع را با ضبط» پر«دوم 

انگشت (ر را محكم گرفت سه پ رِيت) سوفارِ( يبا انگشت شست، انتها: معنا كرد نيچن
 يحـون يج ،)7/276/201: 1374ي فردوسـ (مسـكو   ي؟ ضبط چاپهـا )را به آن گره كرد

 .است» شست سه پر«) 7/212/4629( يو كزاز )3/1529/202(
78 . 

ـ و رك يچو پـا  ـ و بـر و   بي  تـو  الي

 

 و كوپـال تـو    Uشورش و دستU نيچن 

 

)2/657/916( 
 :آمده است شاهنامه يادداشتهاي در

ـ     يكـ يشورش دارند و  سهايدستنو شترياست كه ب شگفت بـه دل   يهـم سـوزش كـه چنگ
 ). 287 بخش سوم، ص: 2009 مطلق يخالق(زند  ينم

و  )22 سيرنـو يز/ 7/160: 1386 يفردوس: نك(است » شورشِ دست«ضبط چند نسخه 
 دهخـدا : نك(است » بردن كارحركت دادن و به «، »شورش«كهِن  يِاز معان يكيچون 
) سالح ةبه كار برند(= » سلحشور« بيكه در تركچنان ــ )»دنيشور« ةماد لِيذ: 1377
حركت دادنِ دست و به كـار بـردنِ   « يعني» شورشِ دست و كوپال« ــ مينيبيهم م

دارد و  يترمحصل ياست و معنا» شورش و دست«ضبط، دشوارتر از  نيا. »كوپال
 .شود به متن برده شوديم شنهاديپ
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79. 
 يزديـــــفره از بـــــادا يچـــــيبپ

 

ــم از   ــردUهـ ــا ةكـ ــد يكارهـ   Uيبـ
 

)2/831/760( 
ـ ترك ،ياز نظر ساخت دسـتور  »يبد يكارها ةكرد« ايآ  يادرسـت و بـه قاعـده    بِي

داده  يحيبـاره توضـ   نيآنها در ا ةزيها و آو و افزوده شاهنامه يادداشتهاياست؟ در 
 ص(وزف سن ژ ةرا از نسخ »يبد يهم از كرده كردارها«نگارنده ضبط . نشده است

ـ : نـك () ق796( قاهرهو ) ق903( يتوپقاپوسرادستنويس و دو ) 857 : 1386 يفردوس
است و هم مشابه آن  يكند كه هم مطابقِ قواعد نحويم شنهاديپ )38 سيرنويز/ 7/527
) بـاز در  ) در نقش صفت كه به ضرورت وزن، مقدم بر موصوف آمده» كرده«كاربرد

  :استعمال دارد ةنمون شاهنامه
ـ  به  گفـت كـاوس شـاه    نيلشكر چن

 

   ــات ــون مكاف ــه اكن ــردهUك ــاه  Uك  گن

 

)1/223/609( 
80 . 

 جـانور بنـده كـرد    Uتـا Uچن از خـاك  

 

ــت  ــگ نينخس ــرد   ومرتي ــده ك  را زن

 

)2/924/1163( 
) ق796(اسـت و در قـاهره   ) ق894( نيو بـرل ) ق894(لنـدن   ةضبط دو نسخ »تا«
است و  يكه هم صورت دشوارتر )37 سيرنويز/ 8/89: 1386ي فردوس: نك(آمده » مر«

ـ دستور يهايژگياز مفعول از و شيپ) مر(هم كاربرد آن  است  شاهنامهكهِن  يِسبك ي 
 ).53: 1377ي عيفش: نك گر،يهاي د نمونه دنيد يبرا(

81 . 
ــزن پ ــار ا ريـ ــانيگفتـ ــن شـ  ديشـ

 

ــي  ــه  يك ــالUكهن ــ Uغرب ــآور شيپ   دي
 

)2/956/1971( 
 ،يرِد: مانند يهاي عرب واژه يممالِ برخ يرتهاصو گريمطلق در موارد د يخالق دكتر

ـ جد شيرايدر و يفردوس ياصل ةرا به عنوان گفت...  و فيغل ز،يجه ت،يدو ،يفد  دي
وجه  زين نجايدر ا دينبا ايآ اساس نيبر ا ).شگفتاريهفده پوص صد: نك( اند هآورد شيخو

ـ : نـك (را كه در چند نسـخه   »ليغرب«ممالِ  از  )32 سيرنـو يز /8/151: 1386 يفردوس
ـ  متن يسازدستكي يآمده است برا )918 ص(جمله سن ژوزف  ـ   ــ كـار   ةويكـه ش
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 به متن برد؟ ــ است شانيا
82 . 

ـ يدو لب سـرخ و ب  ـ چـو ت  ين  UدژمU غي
 

  UبهــمUخنــدان دو نــرگس  جــادهيدو ب 
 

)2/969/2296( 
انتخاب شـده  » نرگس دژم«و » درم غيت« بيبه ترت) 8/177/2310( يقبل حيتصح در
بحـث شـد و    20 ةدر مورد شمار» درم غيت« ةدربار. ه به نظر نگارنده درست استك

ـ : نـك (گفـت كـه چهـارده نسـخه      ديبا» نرگس دژم« ةدربار / 8/177: 1386 يفردوس
فقـط وجـه   » بهـم «و  اردضبط را د نيهم )925 ص(از جمله سن ژوزف  )8 سيرنويز

 ژم « رِينسخ، تصواز استناد بر  ريغ. است) ق741(قاهره دستنويس واحدنـرگسِ د «
بـه كـار    زين گريد تياست كه در چند ب يفردوس ةژيهاي و از استعاره» چشم« يبرا

46Fرفته است

ـ ن يمورد بررس تيدر مصراعِ دومِ ب »جادهيب« يبرا» خندان«و صفت  31  زي
» دژم«و » خنـدان « نيب ياد ادبض، تقابل و ت»دژم«با آمدِن  رايز ؛كنديم دييآن را تأ

 47F32.هست شاهنامهشود كه مشابه آن باز در يم جاديا
83 . 
 غرا گـرد  يتاخت چون كـودك  يهم

 

ــاره زر   ــته از ب ــرو هش ــف ــاغU ني   Uكُن
 

)2/1001/3107( 

 :اند تهنوش شاهنامه يادداشتهاي ةزيمطلق در آو يخالق دكتر
ـ ز يجلـو  يبرآمدگ« يكه واقعاً به معن...  يگريد يو هر جا نجايجناغ در ا سشِينو  ني

، بخـش  1391 مطلـق  يخـالق (گـردد   شيرايه كار نرفته باشد بهتر است به كُناغ پب» اسب
 ). 205 ص زه،يآو

 

  :براي نمونه. 31
 )1/239/121(ستون دو ابرو چو سيمين قلم /  نرگس دژمخندان دو دو ياقوت   

 )2/278/345(سرِ زلفكان تاب داده به خم /   نرگس دژمدو ابرو كمان و دو   
 )2/1102/530(دهان پر ز باد ابروان پر ز خم /  نرگس دژمدو ابرو كمان و دو   

ـ ، اين بيت را هم مي31رنويس شمارة يعالوه بر بيت نخست از شواهد ز .32 » بيمـاري «رد كـه  توان ذكر ك
د نـرگس و گـل     بيمـار كـه  /  به نرگس گل ارغوان را بشست: گل در تضاد است» درستيِ«رگس با ن بـ

 )2/1014/3424( درست
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دامنـه و  « يتواند به معنايآمده است م نگهاكه در فرهچنان» جناغ«مذكور  تيدر ب
مصـراع دوم از   رِيكه به تعب )بخشِ مقالـه  نيدر هم 53 ةمورد شمار: نك(باشد  »نيز ةزيآو

در ) جناغ(نسخ  ةشود ضبط هميم شنهادياساس پ نيبر ا. هشته شدهپشت باره فرو 
 .داده نشود رييتغ تيدومِ ب يةقاف
84. 
مشـك و گـالب     يبه م  بـر پراگنـد 

 

 چون آفتـاب  Uژنگ يبUشد آن تشت  

 

)2/1016/3484( 
؛ سن ژوزف، ص27 سيرنويز/ 8/268: 1386ي فردوس: نك(» رنگ يب« سهايدستنو ضبط 
ـ « يمصححِ ارجمند است كـه آن را بـه معنـا    يِاسيق حِيتصح» گژني ب« و )948  يب

 مطلـق  يخـالق : نـك ( انـد  تهدانس» آفتاب«صفت » زنگ يو شكن و ب نيچ يآژنگ، ب
 يجـون يج يآقـا  يكـه در چاپهـا  نشـود چنـا  يم شنهاديپ. )185 /بخش چهارم: 2009

ـ «آمـده اسـت آن را بـه    ) 9/159/3513( يو دكتر كزاز )4/2114/3495( ـ  يب » گزن
» تشـت «با همان قرائت مسـكونِ  » زنگ يب«صورت  نيدر ا. ميبكن ياسيق حيتصح

خواهد بـود و هـم وصـف    » تشت«هم صفت ) زنگ چون آفتاب يشد آن تشت، ب(
ـ كند ايم» ژنگ يب«تر از  محتمل ار» زنگ يب«كه  يانهيقر. »آفتاب« اسـت كـه    ني

ـ   شاهنامهچند بار در  »يرگيت« يبه معنا» زنگ« ةواژ ار رفتـه و جـزوِ لغـات    بـه ك
  48F33.است يفردوس

85 . 
 يكنــ رويــبــر چــو ن يبــه گفتــار بــ

 

 يكنـــ Uآهـــو يپـــUروان و خـــرد را  
 

)2/1045/119( 
رانـدن و  «را » آهـو كـردن   يپ«و » گرفتن روين«را » كردن روين«مطلق  يخالق دكتر

 كـه  ييتـا جـا  . )234 /بخش چهارم: 2009 مطلق يخالق: نك( اند همعنا كرد» كردن رونيب
 يمـذكور در متـون و فرهنگهـا    يدر معنـا » آهو كـردن  يپ«كرده،  ينگارنده بررس

 

 )1/452/17(بزدود غم  زنگز روي زمين  /  از ابر بهاري بباريد نم: از جمله. 33
 )1/666/694(بزدوديا  زنگچنان كز دلم /  ز هر نيكيي بهره ور باديا   
 )1/834/1115(بدريد پيراهن مشك رنگ  /  زنگچو خورشيد برداشت از چرخ،   
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سزاوار درنگ  ــ است ياسيق حيصحكه ت ــ ضبط نيا ليدل نيو به هم امدهين يفارس
آمـده  » پر آهـو / بر«و » آهو يب«از دو صورت  يكي سهايدستنو شترِيدر ب. دينمايم
كه هر دو وجه با توجـه   )962 ژوزف، ص ؛ سن5 سيرنويز/ 8/333: 1386ي فردوس: نك(

 يروان و خرد را ب« .الف: است يرفتنيپذ ت،يدر ب» كردن روين«محتمِل  يِبه دو معنا
تسـلط   هـوده ياگر بر سـخنان ب ): بر آن افتنيتسلط : يزيكردن به چ روين( »يكن هوآ
 .)، همانمطلق يخالق: نك ،يمعن نيا يبرا(شود يم) آهو يب( بيعيروان و خردت ب ،يابي

ـ كردن بـه چ  روين( »يپر آهو كن/ روان و خرد را بر« .ب ـ قـدرت  : يزي از آن  افتني
) بـر آهـو  / پر آهـو ( بيروان و خردت پر ع ،يريبگ روياگر از سخنان باطل ن): زيچ

ـ ي ،ياسيق حيتصح يشود به جايم شنهاديپ يرو نياز ا. خواهد شد از دو ضـبط   يك
 .ست» پر آهو«سن ژوزف ة نسخ ةنگاشت. ه شودبه متن برد» بر آهو« اي» پر آهو«

86. 
ــافور  ــورUز كـ ــ Uمنثـ ــاء معـ  نيو مـ

 

ــت و مــ    ــت بهش ــ يدرخ   نيو انگب
 

)2/1088/181( 
و احتماالً ضـبط درسـت آن    ستيدر متون و فرهنگها ن» منشور« اي» منثور كافور«

 شـاهنامه است كـه در نسـخ   » كافورِ فَنصور« اند هاز محققان نشان داد يكيگونه كه 
مرغوب، معروف بـوده   ياست كه به داشتنِ كافورها ينام شهر» فنصور«. افتهي رييتغ

 ).89ـ65: 1391 يقيحق: نك(و در متونِ گذشته شواهد آن موجود است 
87 . 

 شـــرويمـــرا گـــر محمـــد بـــود پ

 

 Uــه د ــب ــو ني ــن گ ــار د ميكه ــو  ني  ن

 

)2/1089/217( 
49Fمتفاوت است يكه ضبط آن با چاپِ قبل ــ را تيب نيا

ـ با توجه به ب ــ 34 50Fبعـد  تي

35 
 :اند همعنا كرد نيچن

همانـا  . اسالم نياز د اي ميبگو يبه نياز د يرويمن محمد باشد و خواه به پ امبريكه پ رميگ
 ). 286/بخش چهارم: 2009مطلق يخالق(دارد  يچرخِ كژ رفتار با ما سرِ بد رفتار نيكه ا

 

 )8/428/217(به دين كهن گويم از دين نو /   تو را گر محمد بود پيشرو: ضبط پيشين اين است. 34
 )2/1090/218(بخواهد همي بود با ما درشت  / همان كژّ پرگارِ اين كوژ پشت. 35
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ـ كهـن گ  نيز د« :گونه استنيچند نسخه ضبط مصراع دوم ا رد ـ ا رمي ـ د ني » نـو  نِي
 يحــونيج يآقــا يكــه در چاپهــا  )26 و 24 سيرنــويز/ 8/428: 1386 يفردوســ(
ـ بـا ا . شده است دهيهم برگز )9/229/5088( يو دكتر كزاز )4/2203/215( وجـه،   ني

ـ با ب ونديسخِن رستِم فرخزاد در پ يمعنا ـ   بعـد روشـن   تي و همـان بخـت    تتـر اس
به ) رستمِ فرخزاد(اگر من : كنديم انير بطلق را بهتم يمورد نظرِ دكتر خالق يِبرگشتگ

نوظهـورِ اسـالم را    نِيد ،يكهِن زرتشت نِيد ياقتدا كنم و به جا) ص( حضرت محمد
 .گردش فلك با ما ناسازگار خواهد بود) باز( نميبرگز
88 . 

 UخُمبـــرهU نيده و دو هـــزار انگبـــ 

 

ـ به دزهـا كشـند ا      كسـره يزمـان   ني
 

)2/1097/412( 
لنـدن   يسـها ياسـت و در دستنو ) ق731( يتوپقاپوسرا ةنسخ ةگانيضبط  »هخمبر«
: 1386 يفردوس: نك() ق852(، آكسفورد )ق849( نگرادي، لن)ق844( سي، پار)ق841(

ــويز/ 8/446 ــاً ســن ژوزف  )19 سيرن ــدره« )982 ص(و مخصوص ــه از » كَن ــده ك آم
) ق796(ر قـاهره  د» كاندره«و ) ق675( نلند ةدر نسخ» كنكره«محرف  يصورتها

ـ ا. شود به متن برده شوديم شنهاديو پ دييهم تأ  شـاهنامه  يادداشـتها يوجـه در   ني
 ديجد شيرايدر و يمطلق بوده است ول يمورد دقت دكتر خالق) 300 /بخش چهارم(

ـ  » خمبره/ خنبره«باز همان صورت  / يصـورت » كَنـدره «. انـد  تهرا در متن نگـه داش
» ... گذاشتنِ گندم، نان، شهد و يبرا نيظرف گل« يمعنابه » كَندر« ةاز واژ يتلفظ

ــت  ــك(اس ــن: ن ــتحس ــا  )4/2261: 1393 دوس ــه در چاپه ــا يك ــونيج يآق  يح
ــزاز ،)4/2211/402( ــر ك ــو و )9/236/5273( يدكت ــا شِيراي چــاپ مســكو  ييِنه
 .انتخاب شده است) 9/296/421(
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 قرائتها و تلفظها .ب
1 . 

 Uدو گوشـه جهـان  Uدو فرزند مـن كـز   

 

ــانيبد  ــان    نس ــن نه ــر م ــادند ب  گش

 

)1/67/407( 
، شاهنامهدر ) جهاندار رهينب: مثًال( گريمورد و موارد مشابه د نيشود در ايم شنهاديپ

صفت و موصوف بنابر تلفـظ آن در   اي هيالمضاف و مضاف انيم) ي( يِانجيصامت م
دو : شـود نشـان داده  / نوشـته ) ي(خوانده و با حرف  eyخراسان به صورت  شيگو

...  و) nabeir-ey jahândâr( جهاندار ي رهينب، )do guš-ey jahân(جهان  يگوشه 
 و يمولو ،ييمانند ناصر خسرو، سنا گريد يِنوع تلفظ در سخنِ شاعرانِ خراسان نيا

ـ    ( 2/1494: 1375 يخرمشـاه : نـك (هم شواهد گوناگون دارد ...  اهللا ينقـل قـول اسـتاد ول
 ).13 و 12: 1392 ؛ فكرت189: 1375 ساي؛ شم)يدكنك يعياز دكتر شف انيدرود

2 . 
 يبــدو گفــت تــور ار تــو از مــا كهــ

 

 ؟يكـــاله مهـــ  يچـــرا برنهـــاد  
 

ــو را با ــت ــا دي ــت ك راني ــو تخ  اني

 

 !انيــمــرا بــر در تــرك بســته م    
 

 كــه مهتــر ز خــاور بــه رنــج بــرادر

 

ـ به سر بر تـو را افسـر و ز     ! گـنج  ري

 

 )484ـ1/70/482(
خوانده و با عالمت  ينخست پرسش تيمانند ب زيدوم و سوم ن يتهايشود بيم شنهايپ

 .؟ نشان داده شود
3 . 

ــد Uهـــولِ گفتـــارUفرســـتاده آن   ديـ
 

ــاالر د  ــوچهر سـ ــنشســـت منـ   ديـ
 

)1/79/714( 
اضـافه و بـا    ةشود بدون كسريم شنهاديصفت مقدم بر موصوف است پ» هول« چون

ـ «و  »يهـول جـا  «كـه در  سكون خوانده شود چنـان  ـ در ا» ول كـار ه ـ دو ب ني  تي
 :ميخوان يم
ــم ــد هدو كــو اني  Uيهــول جــاUرون ان

 

ــرد بــر آن كــوه پــران همــا        ينپ
 

)1/218/475( 
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  ميرا بــر دو نــ سيگيكــه اكنــون فــر  ميب است با درد و Uيهول كارU نيكه ا
 

)1/394/2335 ( 
4. 

 Uاز دسـت، شسـت  U نـداخت يب يكمند

 

ــت      ــه ببسـ ــرا باژگونـ ــه مـ  زمانـ

 

)1/136/1046( 
در آغـازِ  » زمانـه «و فاعل را  ميبخوان» از دست شست«است كه  نيا گريد هادشنيپ

 ... انداخت و يكمند يزمانه با دست شست سالگ: ميريمصراعِ دوم بگ
ـ بـا ا » نابسود«و » ناپسود«و » بسود«و » پسود«كلمات . 5 مختلـف   يدو امـال  ني
. دسـت شـود  كيود شيم شنهادينوشته شده است كه پ) ب(و ) پ(با دو حرف  يعني(

 ديمرا تاج با يبه شاه«؛ )U «)1/132/935پسودUچو كاولستان را بخواهد «: نمونه يبرا
و از  نـار يز د«؛ )2/19/443( »Uپسـود ناU نيچن يكه هزمان بترس«؛ )1/160/36( »بسود
 ) U «)2/24/586نابسودU ةجام

5 . 
ــردU يكجـــا خاســـت  ابيافراســـ Uگُـ

 

 دشت چون رود آب  يهمه خون شد 

 

)1/168/230( 
 ).ابياز تاخت و تازِ افراس يغبارِ ناش(=  ابيگَرد افراس: نگارنده شنهاديپ

6 . 
ــه   ــد ب ــان داد موب ــا Uنش ــان م  Uفرخ

 

ــا فــر و بخــت جــوان   يكــي   شــاه ب

 

)1/189/147( 
ـ  شنهاديمقاله بحث شد، پ نيشياز بخش پ 70 ةگونه كه در مورد شمارهمان شـود  يم

 ةاحتماالً كوتاه شـد (رت اسم خاص مكان نوشته و به صو گريكديتنگ » مافرخان«
 يمافرخان شاه يةموبد در ناح: نشان داد موبد به مافرخان(خوانده شود ) ماه فرخان

 ).ادمند و جوان بخت به ما نشان دفره
7 . 

ــبگر ــه زا  دي ــو را آنك ــدهيت ــود ن  ب

 

 بـــود  UنـــدهيگَزاUبـــود؟ ار  نـــدهيفزا 

 

)1/229/760( 
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ـ گُزا«كلمات ساخته شده از مصـدرِ   گريد و» گُزند«شود همچون يم شنهاديپ  ،»دنيي
ـ يكـه در ب خوانده شـود چنـان  ) gozâyande(» گ«با ضم  زين »ندهيگزا«  گـر يد يت
 .شده است يگونه حركت گذارنيا )1/273/300(
8 . 

ــه حل ــد قــهچنــانش ب  UَگــردUر آورد ان

 

ـ   ـ خـم انـدر م   يكه گفت  فسـرد   انشي

 

)1/245/266( 
 نِيشيپ حِيقرائت تصح. اند همعنا كرد» شتابان«ه خوانده و با فتح تيب نيرا در ا »گرد«

: 1380 ينيجـو : نـك (است » گُرد« گر،يو چند چاِپ د )2/87/265(مطلق  يدكتر خالق
 نكـه يبا توجه به ا. )99/2010: 1381 ي؛ كزاز2/300/272: الف 1379 ي؛ فردوس239/252

چـو،   هيره بـا ادات تشـب  اسـت و همـوا   امدهين »شتابان« يدر معنا ييبه تنها» گَرد«
ـ  نيدر ا) چو گرد، برسانِ گرد و به كردار گرد(برسانِ و به كردار  رود، يمعنا به كار م

ـ ع: نك ز،يو ن(خوانده شود » گ«با كسرِ » گرد«شود يم شنهاديپ : 1393 ياطرقبـه  دگاهي
 ... انداخت و بست كه مندگرد ك/ هاي مدور چنان او را در حلقه: )47
9 . 
ــيب ــبمال دامـ ــو ز ديـ ــاد نيـ  برنهـ

 

 و از شاه شـاد   Uرخش، رخشانUشد از  

 

)1/264/96( 
51Fاست» رخش«صفت » رخشان«، شاهنامه گرِيد اتيدر اب چون

ـ  شنهاديپ 36 شـود  يم
 .خوانده شود) رخِش رخشان(به همان صورت  زين نجايدر ا
10 . 

ــو د ــديچـ ــوِ پU دنـ ــرد گـ ــتنيگُـ  Uلـ

 

ــن    ــدند انجمـ ــداران شـ ــه نامـ  همـ

 

)1/276/390( 
ـ و داستان رستم و سهراب، ا شاهنامهمختلف  يچاپها در ـ ترك ني بـه سـه صـورت     بي

كه در داستان رستم و سهرابِ ) رستم رامونيپ(=  لتنيگرد گوِ پ .الف: خوانده شده است

 

هنــر  رخــِش رخشــان؛ پديــد آورد )1/210/290(بيامــد دمــان  خشــانرخــِش رســوي  :براي نمونه. 36
سوي خانه شد  رخشِ رخشان؛ همان )1/634/87(در آن مرغزار  رخشِ رخشاننبد  ؛)1/597/2057(
)2/180/1134( 
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ـ و و )54/408: 1387 داستان رسـتم و سـهراب  : نك( ينويشادروان استاد م حِيتصح  شِيراي
) غباِر تاختِن رستم(=  لتنيگَرد گوِ پ .ب. است نينچ )2/162/411(چاپ مسكو  يِينها

مِ  (=  لتنيگُرد گوِ پ .ج). 1/339/395: الف1379ي ؛ فردوس43/408: 1368ي احقي: نك( رسـت
ي نيجو: نك( اند هگونه خواندنيا زين گريمطلق سه محقِق د ياز دكتر خالق ريكه غ) پهلوان
 ).129/2717: 1381ي كزاز ؛139/384: 1373يي ؛ رستگار فسا392/396: 1380
ـ    ياگونه »لتنيگُرد گوِ پ« نكهيتوجه به ا با كـاربرد   ةحشو است كـه ظـاهراً نمون

گَـرد گـوِ   «و  »لتنيگرد گوِ پ«از دو خوانشِ  يكيندارد نگارنده  شاهنامهدر  يگريد
 .كنديم شنهاديرا پ »لتنيپ

11 . 
ـ ازيگشـت، رسـتم ب   يغم  چنـگ  دي

 

 پلنــگ  يجنگــ اليــگــرفتش بــر و  

 

)1/295/857( 
ـ ، نهاد ب»گشت«پس از  رگوليو ةنشان با ـ سـهراب در ب  تي ـ  تي . خواهـد بـود   شيپ

و  ميمانند فـاعلش رسـتم بـدان    زيرا ن تيب نيا هيكند كه مسند اليم شنهادينگارنده پ
ـ ( ميبگذار» رستم«درنگ را پس از / رگوليعالمت و ـ ازيگشـت رسـتم، ب   يغم ): دي

ـ  بار شكست خوردن از او كينِ نبردش با سهراب و شد يكه از طوالنــ رستم   ــ
 ... و آزرده بود، دست دراز كرد و نيغم
12. 

ــدUمـــرد بـــد نـــام او  يكـــي رزبـهU 

 

 زدوده دل و دور گشــــته ز بــــد    

 

)1/309/166(  
شـود آن را بـا   يم شنهاديكلمه، پ نيا ةدربار يدكتر تفضل اديزنده  قِيتوجه به تحق با

: نـك () harči-patiمحـتمالً از  ( ميبخـوان ) harzbad(» رزبـد ه«فتحِ حرف نخست و 
 ).46ـ38: 1374 يتفضل
13 . 

ــ ــان ديبكوشـ ــر زه آرد كمـ ــا بـ  تـ

 

ــدين  ــه زه  ام ــتUب ــدگمان   Uرهي ــد ب  ش

 

)1/357/1384 ( 
ـ : نك(است  »رهيط«كلمه  يمعتبر امال يسهايدستنو يبرخ در / 2/292: 1386 يفردوس
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ــويز ــرا )192 ، ص؛ ســعدلو168 ؛ ســن ژوزف، ص21 سيرن ــب يو ب ــا خــوار اِني و  يمعن
ـ ت«تر از  مناسب ــ است يعرب ياكه كلمه ــ وجه نيهمراه با خشم، ا يِشرمسار  رهي

ـ   ةاست و سـابق » شدن ـ   يكـاربرد كهن ـ ت«. دارد يدر متـون فارس ـ ي» شـدن  رهي  يعن
از  قاًيمورد نظر است، دق تيب نيكه در ا »ريخفت و تشو« يو معنا» شدن نيخشمگ«

 .ديآيمآن بر ن
14 . 

ـ چرا بـر گمـان زهـر با     د؟يچشـ  دي

 

 UديـــگُزU ديـــنبا رهيـــدمِ مـــار خ 
 

 )1/261/1496( 
دمِ مار موجب خشـم و  ) به دندان گرفتِن( دنيگَز راياست ز »ديگَز«نگارنده  شنهاديپ

  52F37.است» سپردنِ دمِ مار«ه شاهنام گرِيد يدر جا ريتعب نيمشابه ا. شوديآن م ةحمل
15 . 

 يو گُــرو  UدمــورU چــانيبرفتنــد پ
 

ــ  ــاد رو  اوشيس ــر دو بنه ــدان ه   يب
 

)1/374/1825( 
باشـد  » ور«و پسوند » دم«و ساخته شده از  يفارس يااگر كلمه» دمور«خاص  اسمِ

: 1377 ولـف : نك(گونه خوانده است نيا زيكه ولف نخواند چنان) د(آن را به فتحِ  ديبا
ـ  ةاز واژ ياما اگر آن را صورت .)399 ـ دم« يِترك زارع : نـك (» آهـن « يبـه معنـا   »ري

افزود  ديرا هم با نيا. شوديتلفظ م damurبه شكل  ازب ميبدان )566: 1387 يشاهمرَس
بـه   »يكانيدمور ت« بِيدر ترك زين» دمور«به صورت  يدر زبان ترك »ريدم« ةكه كلم

 ديو شـا  )156: 1384ي اسـترآباد : نـك ( به كار رفته است» خَسك ن،يخارِ آهن« يمعنا
ـ در ا) د(مكسورِ  ظدر هر حال تلف. كلمه مرتبط باشد نيبا ا شاهنامه» دمورِ« نـام   ني

 .ستيچندان محتمل ن
26 . 

ــون خ ــكن ــند  رهي ــا را كُش ــد م  گفتن

 

ــنبا  ــا   دي ــاك تنه ــر خ ــه ب   UُكشــندUك
 

)1/388/2162( 

 

 )1/390/2218(بپوشيد خواهي به ديبا سرش؟ /  سپردي دمِ مار و خستي سرش. 37
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 يخوانده و حركت گـذار » كَشَند« )2/348/2162( نيشيمصراع دوم در چاپ پ يةقاف
ـ در چند ب. ندارد رييبه تغ يازيمعناست و ن ديه كه به نظر نگارنده درست و مفشد  تي

 53F38.شده است هيبا هم قاف» كُشان«و » كَشان« ةدو واژ زيبعد ن
27 . 

U  ــ  رانيـــبــر افگنــد پ  رزاد؟يبــرِ شـ

 

 اَبـــر دســـت او بوســـه داد  امـــديب 

 

)1/398/2433( 
ـ   ستيمصراع نخست چ يمعنا ،يقرائت پرسش با ـ  و چـرا ب  يخبـر  ةه صـورت جمل

 خوانده نشده است؟
28 . 

ــرك س   ــا ت ــود ت ــديبفرم ــوار س  س

 

ــد   ــردUبرفتنــ ــارزار  Uگَــ  از درِ كــ

 

)1/430/180( 
در  گـر يو متـون د  شـاهنامه بخش اشـاره شـد در    نيا 8 ةكه در مورد شمارهمچنان

چـو،  ( هيو بـدون ادات تشـب   ييبه تنهـا » گَرد« ةنگارنده كلم يجوهاوحدود جست
شود يم شنهاديپ يرو نيبه كار نرفته است از ا» شتابان« يدر معنا) رداربرسان، به ك

54Fگريد يتيو ب نجايدر ا

ترُك گرد  صديفرمود كه س(شود  واندهخ) گ(با ضم » گُرد« 39
 .)و جنگاور بروند

29 . 
 دندان شده اسـت  ليپ Uبر او ساعدشU  است كه سندان شده يگفت ژهيو سرش

 

 )1/431/219( 
 .بر و ساعدش: هنگارند شنهاديپ

30 . 
 رخـش بـودش بكـردار گـرگ     يكي

 

 و بلنــد و ســترگ   UِزهــارU دهيكشــ 

 

)1/482/387( 
در ) ز(آن بـا فـتح    يِو حركت گذار) zahâr(كلمه  يِتلفظ پهلو/ توجه به صورت با

 

 )1/389/2184(روزباناِن مردم كُشان چنان /  همي تاختندش پياده كَشان. 38
 )1/506/977(از ميان  گرديكي نيمه برداشت /  به دو نيم كرد اختر كاويان. 39
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: 1388ي بي؛ خط1605 و 3/1604: 1393 دوستحسن: نك(كهن  يمتون و فرهنگها يبرخ
 .خوانده شود» زهار«به صورت  شاهنامهشود در يم شنهادي، پ)146 و 145
31 . 

ــتيبرآو ــا  خـ ــدUبـ ــ وِيـ  Uدپوالدونـ
 

ــداختيب  ــد نــ ــداده كمنــ  آن تابــ

 

 )1/624/2723( 
خوانده شود چون صفت مقـدم بـر    »ويد«با سكونِ » پوالدوند ويد«شود يم شنهاديپ

 .موصوف است
32 . 

ــه  ــوالد خاUبـ ــكيپـ ــران Uسـ  آهنگـ

 

ــمارها   ــرد مسـ ــرو بـ ــران  يفـ  گـ

 

)1/654/397( 
 .است» پوالد«با سكونِ  »سكيپوالد، خا«نگارنده  شنهاديپ

33. 
Uــت ــبك دس ــر  Uس ــان پ ــتم بس  يرس

 

ــتر   ــرد انگشـ ــان كـ ــدو در نهـ   يبـ
 

)1/676/957( 
» رستم« تيخواند تا فاعلِ ب» جلد و چاالك« يبه معنا» سبك دست«توان ينم ايآ

 يشواهد مختلف يفارس مذكور در شعر يدر معنا» سبك دست«او؟ » دست«باشد نه 
ـ يماده؛ عف ليذ: 1377 ماده؛ دهخدا ليذ: 1382ي انور: نك(دارد  ) 1335 و 2/1334: 1376ي ف

آن را به صورت مركب و  شاهنامهمورد بحث از  تيو مرحوم عالمه دهخدا هم در ب
 ...)ي سبك دست، رستم به سان پر( اند هخواند يديبا نقشِ ق

34 . 
 لـوان گفـت پـس په   نيچن نييبه رو

 

ــه ا  ــور  يك ــوان  Uپ ــرخ ج ــاالرِ ف   Uس
 

)1/738/1200 ( 
» فـرخ جـوان  «نوشته شده اسـت  » جوان«تنگ » فرخ«قرائت و نگارش كه  نيا با

ـ ز ؛ستيدرست ن نيخواهد بود و ا» ساالر«هم صفت  يرو » سـاالر «منظـور از   راي
ـ  انينبرد دوازده رخ كه در پا(هنگام  نياست و او در ا رانيپ ) شـود  يآن هم كشته م
پـورِ   يكـه ا  .الف :شوديشنهاد ميضبط، دو قرائت پ نيا يلذا برا .ستيجوان ن گريد
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پـور  « گـر يهاي د ضبط نسخه. پورِ ساالرِ فرخ، جوان يكه ا .ب. ساالر، فرخ جوان
 ).24 سيرنويز/ 4/76: 1386ي فردوس: نك(است » ساالر و فرخ جوان

35 . 
ــيبب ــپهر    مين ــردد س ــه گ ــر ك ــا ب  ت

 

 Uتــاج، مهــرUبــر ســر از كــه را برنهــد  

 

)1/809/459( 
بر سر بگذارد  ياست كه از مهر تاج نيندارد چون مراد ا يقيدق يمعنا» تاج، مهر از«

نـادرِ آمـدن    يِدستور ةشود طبق قاعديم شنهادياساس پ نيبر هم. ينه از تاج، مهر
و  ــ رسديم انهيم يرانيا يآن به زبانها ةاز مفعول كه محتمالً سابق شيحرف اضافه پ
هـاي   و به استناد نمونه ــ مقاله بدان اشاره شد نيا) الف(بخشِ  39 ةدر مورد شمار

55Fشاهنامهدر  يژگيو نيا گرِيد

ـ آ: مالحظه شواهد، نـك  يبرا( يمتون فارس گريو د 40  دنلوي
و آن را مفعـولِ فعـل    مياضافه بخوان ةبا كسر» تاجِ مهر«، )55ـ52و  50، 49: ج 1393

كـه  : ش از آن آمده استيپ» از« ةمذكور حرف اضاف ةمطابق قاعدكه  ميبدان» برنهد«
 .را برنهد بر سر از تاجِ مهر

36 . 
ـ گر ا ـ كـه امـروز    دوني  راه بـاد  كي

 

 تو را در گشـاد   يو شاد UجستUتو را  

 

)1/823/828(  
برخاستن و « يبه معنا» باد جستن«). يجستنِ باد كس( ست؟يتر ن قيدق» جست« ايآ

ـ و در ا) »جسـتن « ليذ: 1377 دهخدا: نك(دارد  ير متون شواهدد» باد دنيوز ـ ب ني  تي
از بر وفـقِ مـراد بـودنِ     هيكنا( ديامروز باد موافِق تو وز كياست كه اگر  نيمنظور ا
ـ به كار رفتـه كـه م   شاهنامهدر  زين گريد ربا كي بيترك نيا) ... اوضاع قرائـت   دؤي

 : است يشنهاديپ
ــ  ــو بنش ــاد Uآن  نديچ ــتنِ ب  يوا Uجس

 

ــه گ  ــيب ــنگ يت ــ ردي ــ يكس   ياو ادي
 

)2/717/2444 ( 

 

؛ )1/649/263(بخت بدساز كـرد   بدين؛ كه با من )1/262/41(نيكي شناس  پاداش بهبيابد : از جمله. 40
 )2/480/637(تو  هنرهاي درندانست كس 
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37 . 
ــر ا ــم ب ــبباش ــنج روز ني ــه پ  رزمگ

 

 U گ ــزد ــم روز، هرم ــيشش ــروز يت  ف

 

ـ برآ  ....................................ديـــــ

 

  ................................................... 

 )859 و 858/ 1/824(
شود يم شنهاديبه كار نرفته است، پ »ديخورش« يادر معن» هرمزد« شاهنامهدر  چون

ـ ا يِشـمار روزِ هر ماه در گـاه  نينخست« يدر معن» روِز هرمزد«در مصراع دوم   راِني
...)  ديبرآ/ فروز يتيششم، روزِ هرمزد، گ(قرائت  نيبا ا. خوانده شود» از اسالم شيپ
ـ  ششـم  و در روِز ميمـان ين آوردگاه ميپنج روز در ا: ديگويم خسرويك كـه روِز   ــ

جالب است كه دكتـر  ...  ديفروز برآ يتيگ) ديخورش(كه  يهنگام ــ نخست ماه است
: نـك ( انـد  همعنا كرد يشنهاديرا با قرائت پ تيب شاهنامه يادداشتهايمطلق در  يخالق
 ).170: 2006 مطلق يخالق
38 . 

ــو   ــر س ــش از ه ــد آت  يبرافروختن
 

ــطال  ــر   هيـ ــد ز هـ ــوUبرآمـ   Uيپهلَـ
 

)1/830/996( 
 دوسـت حسـن : نـك (اسـت  » pahlūg«، »پهلو« ةكلم يِصورت پهلو نكهيتوجه به ا با

مطلـق در   يكه خـود دكتـر خـالق    ياشود بر اساس قاعدهيم شنهاديپ) 2/754: 1393
مصـراع دوم   يـة قاف ة، واژانـد  هداد حيتوضـ  )13 ص كـم، يبخش ( شاهنامه يادداشتهاي
مختوم بـه   يِمذكور، كلمات پهلو يِژگيطبق و رايخوانده شود ز» pahlovi/ يپهلُو«

ūg اي kō ختم شـوند  ...  و ينسبت، نكره، حاصل مصدر) ي(به  يدر ياگر در فارس
. )يپهلُـوِ = ي+ پهلـوگ (شوند يتلفظ م oviبه صورت  ،يانيپا k اي gپس از افتادنِ 

  .شود يخوانده م» sovi/ يسوِ«در مصراع نخست ) ي+ سوك( »يسو«كه چنان
39. 

ــه ز ــبـ ــديآور ريـ ــگران دنـ  رامشـ

 

 Uــــدآوازها بركشـــــ ــــران  دهيبـ كـ 

 

)2/78/990( 
/ ربـاب «را » كـران «را حرف اضـافه گرفتـه و   » بد«در مصراع دوم  يگرام مصحح
 يِمعنا. توان خوانديم زين» گران«كه  اند هالبته احتمال داد. اند همعنا كرد» بربط/ چنگ
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 :ستا نيچن تيب يهم برا شانيا يِشنهاديپ
بـد  (هاي گونـاگون   و نغمه...  ريز يرا به نوا) كران دهيبركش(تار بسته  يِرامشگران چنگها

 ). 239: 2006 مطلق يخالق(نواختند ) آوازها

 يدر متون فارس ينادر و شاذ ةواژ »يقيآلت موس« يدر معنا» كران«به نظر نگارنده 
ـ  يقيموس در» ضرِب گران«و با توجه به اصطالِح  يرو نياست، از ا آوازِ « يِبه معن
گونه خوانده نيشود مصراع دوم ايم شنهاديپ )2/146: 1381 شگريستا: نك( »پر طنطنه

) و مطـنطن  نيآهنـگ سـنگ  (گـران   يآوازها: يعني» گران دهيآوازها بركش بد«شود 
 ).شديخوانده م(بود  دهيبركش
40 . 

ــون ز ــكن ــپس  ني ــانUس  آورم Uهفتخ

 

ــا   ــخن ه ــوان آورم   يس ــز و ج  نغ

 

)2/100/1534 ( 
» خوان/ خان« يامال ةدربار شيخو ديجد شِيرايو شگفتاريمطلق در پ يخالق دكتر

 :اند تهنوش» خوان/ هفت خان« بِيدر ترك
ـ   زيمورد ن كي منـزل   يهست كه شناخت امالء شاعر دشوار است و آن امالء خان بـه معن

هفت  بيتركآن را چند بار در  زين يگونه است و ثعالبنيواژه به هم نيامالء درست ا. است
لنـدن   ةنسـخ [=  3امـال تنهـا دو سـه بـار در ل     نيا گريد ياز سو. خان به كار برده است

از آن سـخن   نياز ا شيشاعر كه پ يپرداز هيقاف ةويكه شنيتر ا آمده است و مهم)] ق841(
ـ  استخوان، جوان، خوان: چون ييها با واژه يعني ؛كنديم دييرفت امالء خوان را تأ  يبه معن

ـ . ــ انانجامند و نه تنها به  ــ وان مي شده كه همه به هيبخوان، مخوان قاف ،»سفره«  نبا اي
ـ  ميديامالء خان را برگز شيرايپ نيهمه ما در ا ص ( مينـدار  نـان يدر اصـالت آن اطم  يول

 ).شگفتاريصدودو پ

مطلـق و   يقنخست دكتر خال حِيكاِر تصح يةكه پا شاهنامهمعتبرِ دستنويس پانزده  از
خان چهارمِ رسـتم و   سِيدر سرنو) ق891(لندن  ةهمكارانشان بوده است فقط نسخ

هفـت  «صورت  ار،ياز داستان هفت خانِ اسفند تيدر سه ب) ق841(لندن دستنويس 
ـ : نـك ( انـد  هرا آورد» خان ؛ 16 سيرنـو يز/ 5/218؛ 19 سيرنـو يز/ 2/31: 1386ي فردوس

از جمله سن ژوزف  گريد يسهايو دستنو )23 سيرنـو يز/ 5/224و  3 سيرنويز/ 5/221
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در عنـوانِ  ) 881و 879/ 2( ظفرنامـه  يةو حاش )523 و 522ص (سعدلو  ،)502ـ500ص(
ـ  »نخوا« يآن را با امال اريهفت خانِ اسفند تيهر دو داستان و متنِ روا . انـد  تهنوش

ـ ترك نيچند بار ا اريداستان هفت خانِ اسفند ةدر ترجم زين يبندار شـكل   را بـه  بي
تـوان  يم نجايو از ا )351 و 343، 1/341: 1413ي البندار: نك(نوشته است » هفتخوان«

تـر از نسـخِ فعـالً     يميكه قد ــ او هم ةاساِس ترجمدستنويس  يِامال ديگفت كه شا
 .بوده است) هفت خوان(وجه  نيمه ــ شناخته شده، بوده

و توجـه بـه   ) هفت خوان( هشاهنامهاي كهن و معتبرِ  استناد ضبط غالبِ نسخه به
آنها به اتفـاق، ضـبط مـادر     ةخوانندگانِ هم/ كاتبان دينمايم ديبع ارينكته كه بس نيا

توان با احتمـال حـدس   يم ،داده باشند رييتغ» خوان«به » خان«را از  شيخو ةنسخ
ـ او ن ملِكاتبِ محت اي يفردوس ديزد كه شا ـ ترك زي » Uخـوان Uهفـت  «ي را بـا امـال   بي

ـ  يسـها ينسخ به دستنو ةصورت به واسط نيهم و اند تهنوش كـه مـا امـروز در     يمهم
هم كه دكتر  يفردوس يِپرداز هيضوابط قاف ن،يافزون بر ا. است افتهيراه  ميدار ارياخت

ـ  شـنهاد ياست كه پ يگريد ةني، قراند همطلق توجه و اشاره كرد يخالق ِم    ميكن بـه رغـ
بهتـر باشـد در مـتنِ     ديشـا » هفت مرحله و منـزل : هفت خان« يدرست بودنِ امال

بـوده   يخود فردوس يِكه احتماًال امال ميسيبنو» UخوانUهفت «آن را ه شاهنام حِيتصح
 ).17ـ14: الف1388 دنلويآ: نك شتر،يبحث ب يبرا(است 

41 . 
ــه فر ــز الل ــرگس نه بي ــو ز ن  بي

 

ــنبل   ــعتUز س ــار ز Uبي ــو ز گلن  بي
 

)2/101/4( 
 خوانده نشده است؟) ع(با كسرِ » tibē/ بيعت«، »ētâb/ عتاب«با توجه به تلفظ  چرا
42. 

 پــر آتــش دل ابــر و پــر آب چشــم

 

  Uپــر تــاب، خشــمUو  يخــروش مغــان 
 

)2/101/5( 
ـ با ا. است) خشم يِپر از افروختگ(= » پر تابِ خشم«نگارنده  شنهاديپ خـوانش   ني

 و 15 ةد شمارموار: نك(است  شاهنامه يِقواف يهايژگيغلو دارد كه از و بِيع تيب يةقاف
 ).مقاله نِيشيبخش پ 31
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43 . 
ــ ــون   يهم ــد چ ــانروا Uران ــاد، فرم  Uب

 

ــن د يكــي  ــگــوز ب  ســر در هــوا  دي

 

)2/111/257( 
در » باد«است اما چون  »ارياسفند«، »فرمانروا«مراد از ) باد، فرمانروا(قرائت  نيا با

نمونـه،   يبـرا باره  نيدر ا(و تقدس دارد  يبرتر ةاست و جنب زدانيجزوِ ا يسنت زرتشت
ـ ي؛ عف2199 -4/2197: 1381 يرض: نك ـ  شـنهاد ي، پ)454: 1374 يف ـ يشـود بـه قر  يم  ةن

ـ در مقد» فرمانروا ديخورش« ـ ن نجـا يدر ا 56F41،اريداسـتان رسـتم و اسـفند    ةم بـاد  « زي
 .خوانده شود» فرمانروا

44 . 
 بــدو گفــت كــز مــرد بازارگــان    

 

ــب  ــون  يابيـ ــتUكنـ ــانيد غِيـ   Uنارگـ
 

)2/126/653( 
ـ ) متيق ناريد(پر بها  رِيشمش« ،يرا با قرائت اضاف »ارگاننيد غِيت« » رنـگ  نـار يد اي

ـ ت«شود آن را يم شنهاديپ ).266: 2006 مطلق يخالق: نك( اند همعنا كرد  »نارگـان يد غ،ي
از مرد بازرگان : ميكن يمعن نيرا چن تيو ب ميبخوان) دو كلمه انيبا سكون و درنگ م(

 .يابييم غيت نارگان،يد يبه جا
45 . 

 ببـــر مـــرا دنـــديبزرگـــان كـــه د

 

ــان   ــر  Uهم ــران هزب ــشِ غ ــرا  Uرخ  م

 

)2/158/595( 
 .همان رخش، غران هزبرِ مرا: نگارنده شنهاديپ

46 . 
ــه نخچ ــب ــد  ري ــده ش ــكر پراگن  لش

 

 آگنــده شــد  يســو Uكنــده گــرUاگــر  

 

)2/209/155( 
ـ ( انـد  تـه گرف» چاه كن« يمركب و به معنا يارا كلمه» كنده گر«مصراع دوم  در : كن

خنـدق،  « يرا به معنا» كنده«است كه  نينگارنده ا شنهاديپ. )336: 2006 مطلق يخالق
آگنـده   يگـر سـو  ، كنده يسو« ميبخوان »اي« يِدر معن» گر«جدا و مستقل از » چاه

 

 )2/135/12( خورشيد فرمانروابه نزديك /  گوابه عشق هوا بر زمين شد . 41
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 رگـاه يآن سـواران در نخچ  نكهيپس از ا: ن استيچن تيب يخوانش معنا نيبا ا» شد
 ــ كه مهتر كابل و شغاد كنده بودند يي ــاچاهه/ خندقها يسو يپراكنده شدند گروه

 ). پر/ آكنده(چاه و خندق  يبه راه ب گريد يرفتند و گروه
47 . 

 UيپهلَـــوUبرآمـــد ز هـــر  يخروشـــ
 

ــ  ــديكشــته د يتل ــو دن ــر هــر س   يب
 

)2/240/34( 
/ پهلَـو «است نـه  » سمت و گوشه« يبه معنا» pahlu/پهلو«منظور  نكهيتوجه به ا با

pahlav «ذكـر شـده در مـورد     حِيشود به استناد توضـ يم شنهادي، پ»شهر« يِدر معن
 .خوانده شود» pahlovi/ يپهلُوِ«بخش،  نيا 38 ةشمار

48. 
U ــاال ــه ب ــد يِب ــو بو Uارون ــرش اي  ب

 

ــكندر همــ   ــد يس ــادرش  يخوان  م

 

)2/243/108( 
 مطلـق  يخـالق : نـك ( اند تهدانس» نام پدر لهراسپ«را » اروند« شاهنامه يادداشتهاي در

ـ ي» ارونـد «اسـت و  » ارونـد  ،يبه باال«نگارنده  شنهاديپ. )356: 2006 بلنـد و  « يعن
 ).بلند و پر شكوه بود شيباال. (»بشكوه

49 . 
ــا   ــود تـ ــردUبفرمـ ــد Uگَـ  بگداختنـ

 

ــن   ــياز آه ــره يك ــيمه ــاختند  ي  س

 

)2/279/361( 
بخـشِ اسـكندر    يادداشـتها يبـر   ييها مطلق در افزوده يكه خود دكتر خالقهمچنان

 ياسوزنها را به شكل مهـره : يعنياست  كمي ريمحتمالً گرد به ز نجايدر ا« :اند تهشنو
 ).153: 2009 مطلق يخالق(» گداختند و ساختند) گرد(مدور 

50 . 
ــرد ــه د ينك ــاريب ــاه ن ــس نگ  او ك

 

  Uاز داد، شــاهUاختــرِ روز و  كيــز ن 
 

)2/361/510( 
 ست؟يتر ن قيدق» از داد شاه«قرائت  ايآ
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51 . 
 Uپـارِس پهلَـو سـپاه   Uن شاه و چون اال

 

ــو شــگنان زر ورديــچــو ب   كــاله ني

 

 )2/470/388( 
ـ » پارسِ پهلَو سپاه«خوانشِ  با را » پـارس «خـورد و  يوزن مصراِع نخست به هم م
 .االن شاه و چون پارس، پهلَو سپاه: اضافه خواند ةكسريب/ با سكون ديبا

52. 
ــت  ــه هس ــ يب ــ UييَگــواU زداني  ميده

 

ــ  ــه دروان را ب ــنا ني ــ ييآش   ميده
 

)2/484/28( 
-حسـن : نـك ( gukâh/ gugây يعني» گواه« ةكلم ةانيم يِبا توجه به صورت فارس ايآ

 يدر پهلو »يگواه« يبه معنا gugâyīhو  )296: 1383 ي؛ مكنز4/2459: 1393 دوست
 خوانده شود؟) گ(به ضم  »ييگُوا« ستيبهتر ن )همان ،يمكنز: نك(

53 . 
ـ زن و خانه و چ  اسـت  Uيدنيبخشـ U زي

 

 اسـت   يكيدست كس با توانگر  يته 

 

)2/615/262( 
ـ : نـك (آمـده   گريد يكه در چاپهاهمچنان  ي؛ فردوسـ 4/1705/263: الـف 1379 يفردوس

ـ ع: نك ز،يو ن(شود يم شنهاديپ »ستيجدا ن: ستين دهيبخش«، )8/46/263: 1391  دگاهي
 ).52: 1393 ياطرقبه

54 . 
ــو دل ب   ــار تـ ــه گفتـ ــتميبـ  اراسـ

 

 U ــيگز ــو را ن يت ــويت ــتم؟ يك  ! خواس

 

)2/850/1235( 
 يشود مصراع دوم را بـه صـورت خبـر   يم شنهاديو پس، پ شيپ يتهايتوجه به ب با

چرا «دارد  يهمخوان نيشيبا ضبط مصراع نخست در چاپ پ يقرائت پرسش. ميبخوان
 ).7/568/1237( »اراستميمن به تو دل ب

55 . 
ــهيجفاپ ــر پ ش ــب ــا برفــت  لي  تنه

 

ـ خرامUب، خسـرو  قلU يسو   و تفـت  دي

 

 )2/949/1792 ( 
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 شيسپاه، در قلبگاه لشكر خو شِيو آرا يبه هنگامِ آمادگ زيكه خسرو پرو ييآنجا از
 يقلبِ سپاه و يبه سو ليو سوار بر پ يياست كه به تنها نهيبهرام چوب نيو ا ستادهيا
 »زيپرو لشكر خسرو ةانيم: قلبِ خسرو«شود در مصراع دوم يم شنهاديتازد، پيم

 .ميبخوان
56 . 

 شيخـو  بس كند مرز يمگر هر كس
 

ــد   ــر ماUبدان ــس ــو Uيهي  شيو ارز خ
 

 )2/1002/3125( 
ـ سِر ما« يو با امال ستين »هيما«پس از  »ي«به آوردن  يازين ـ ترك» و ارز هي را  بي

 .خواند sar-e- mây-e- vo- arz ديبا
57 . 

 UميبرَخــزUدگــر  يوزان پـس بــه كـار  
 

 ميمــز نيريشــ ميديــمز يچــو تلخــ 
 

 )2/1034/3950( 
ـ برخ« ةكوتاه شـد  »ميبرخز« ـ اسـت بـر ا   »ميزي ـ اسـاس آ  ني  /ميبرخـز «قرائـت   اي

barxezim «ست؟يتر ن قيدق 

 شگفتاريچند نكته از پ .ج
ـ  شگفتاريدر پ. 1 ـ  يهـاي پهلـوان   منظومـه  يِدر معرف ـ پهلـوان  اي ـ  يِعشـق  ي   ،يفارس

تا  492 انيم« ةو سرود »يغزنو يبن محمد مختارعثمان نيالداز سراج« ارنامهيشهر
دانسـته   »يششم هجر ايپنجم  ةناشناس از سد ياندهينامه از سرايهما«و » ق508

بـار   نيرا نخسـت  ارنامهيشهر ةاز منظوم يبخش. )شگفتاريونه پستيص ب: نك(شده است 
چـاپ  ) 1341تهـران،  ( يغزنو يعثمان مختار وانيددر ضمنِ  يياستاد هما اديزنده

انتساب  نيسالها بعد ا شانيمنظومه را هم از آن شاعر دانستند اما خود ا نياكردند و 
ـ 367: 1361يي هما: نك(را نادرست اعالم كردند  ـ . )399ـ هـم   ييهمـا  اداز اسـت  شيپ
 دسـاالر ي؛ ام378: همـان : نك(داشتند  ديانتساب ترد نيدر ا يانيمرحوم استاد اقبال آشت

به ( ارنامهيشهرتر  و چاِپ متِن كامل يياد همامفصلِ است ةتو پس از نوش )336: 1391
ـ ترد گريامروز د) 1377 فرهنگ كيتهران، پ ،يگدليب نيكوشش دكتر غالمحس  يدي
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ـ پـنجم   ةتواند از آثـار سـد  يمنظومه نم نيكه ا ستين ششـم باشـد و محـتمالً از     اي
ـ آ: نك(است ) پس از آن يحت اي يعصر صفو ديشا(هاي متأخرتر  سروده  1388 دنلوي

ـ يكـه دكتـر مت  چنان زين نامهيهما ةمنظوم ).De Blios1996: 476؛ 33ـ31 :ب در  ين
آن ذكر كرده، به  دييتأدر  نهيدو قر يكي زيو نگارنده ن اند هبحث كرد يمفصل ةمقال

ـ يمت: نـك (دومِ قرن هفـتم اسـت    ةمياحتمال فراوان از آثارِ ن ؛ 351و 350: 1354 ين
 ).437: 1386 دنلويآ
كـه   يسـند و خبـر  . است يابومنصور ةشاهنام ،يفردوس ةشاهنام مأخذ نظم... «. 2

ونه يص س( »ستيبهره برده باشد در دست ن زين يگريمأخذ از مأخذ د نيشاعر جز ا
ـ حال دشوار كـه آ  نيپرسشِ مهم و در ع نيا ةدربار. )شگفتاريپ ـ  اي در نظـمِ   يفردوس

منـابعِ منثـورِ   / منبـع  اياستفاده كرده  يورابومنص ةشاهنامفقط از  رانيا يمل ةحماس
 ةشـاهنام  ،يشمار. شناسان هست شاهنامه انيهم داشته است؟ دو نظر در م يگريد

معتقـد   شتريو ب گريد يادانند و عدهيم يمأخذ مكتوبِ فردوس گانهيرا  يابومنصور
 يگـر يد يكه در جانگارنده چنان. هستند گريمآخذ د/ از مأخذ يفردوس ةبه استفاد

ـ  ينيرده بنابر قرابحث ك ليبه تفص ـ   ياحتمال م ـ غ يدهـد كـه فردوس  ةشـاهنام از  ري
 :عبارت است از نيقرا نيا. هم بهره برده است يگرياز آثار د يابومنصور

از به دسـت آوردنِ   شي، پشاهنامه ةباچيدر د شيخو حيطبق تصر يفردوس .الف
ـ و م يدر شهرِ محل زنـدگ  ،يابومنصور ةشاهنام سـخن گفـتن   «دوسـتانش بـه    اني

 :معروف بوده است »يلوانپه
 هســـت تيـــگشـــاده زوان و جوان

 

 هســـت  تيـــســـخُن گفـــتن پهلوان 

 

)1/7/143( 
ـ ، داسـتان  شـاهنامه  يِاساس احتماالً او قبل از آغازِ نظمِ رسـم  نيا بر  يداسـتانها  اي

كه در آن هنگام هنـوز   يابومنصور ةشاهنامجز از  يگريطبعاً از منابعِ د ي ــپهلوان
ـ  نبوده ارشيدر اخت  يسـخن گفـتنِ پهلـوان    يِسـروده بـوده اسـت كـه او را دارا     ــ

 يشناسان آن را از كارهـا شاهنامه شترِياست كه ب يتيروا ژهيو من ژنيب. اند هشمرد يم
 .داننديم) شاهنامهاز شروعِ نظم  شيپ( يفردوس يِدوران جوان

ـ  نيتر ا محتمل ياز نظِر منطق .ب ـ  ياست كه فردوس ِز رسـم   شيپ ِر  يِاز آغـا  كـا
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 يداسـتانها  ةدر حـوز  ييهـا ييهـا و ذوق آزما  تجربـه  ران،يا يمل ةنظم حماس نِيسنگ
را از منابِع مختلف بـه نظـم    ياتيروا شيخو يِداشته و تا حدود چهل سالگ يحماس

 .باشد دهيكش
تـوان  ياست م دهيرس انيبه پا) ق384(در سال  شاهنامهنخست  نِيچون تدو .ج

فارغ شده و  يابومنصور ةسال از نظمِ شاهنام نيا در يكه فردوس رفتيبه احتمال پذ
ـ از منبـع   ييداستانها ــ دوم است نِيتدو يِسازكه زمان آماده ــ 400تا  384از   اي

 يبـرا (اول افـزوده اسـت    نِيتـدو  ةبر شاكل لشانزده سا نيسروده و در ا گريمنابعِ د
 ).94ـ86: 1383 دنلويآ: نك شتر،يب يآگاه

 :اند تهنوش شگفتارير پمطلق د يدكتر خالق. 3
ـ  ةحماس«را تا مرگ رستم،  شاهنامهبه گمان نگارنده اگر  ـ ا يمل ـ  »راني آن را تـا   ةو دنبال

 ). ص چهل(تر است  كيكتاب نزد تيبه ماه ميبنام »رانيا يمل خيتار«كتاب  انيپا

بـا   ياست ول يرفتنيپذ ميبدان رانيا يمل ةكار رستم حماس انيرا تا پا شاهنامه نكهيا
 يِمل خِياز آغاز تا مرگ رستم هم جزوِ تار 57F42،»ييروا/ يمل خيتار« فيه به تعرتوج

ـ  خيتـار  يِاصطالح، بخشِ اصل نيا قِيدق فيبه تعر تياست و اتفاقاً با عنا رانيا  يِمل
 نيا دشويم شنهادياساس پ نيبر ا. تا كشته شدنِ تهمتن است شاهنامه ياز ابتدا رانيا

اسـت   رانيا يِمل خياز تار يتيروا يبه طور كل شاهنامهكه  ابدي رييگونه تغنيا ليتحل
بخـش   نيتوان ايدارد و م يترانينما يِحماس ةكه از آغاز تا مرگ رستم در آن جنب

 . دانست رانيا يمل ةحماس يرا به نوع
) سوم كس مفرد ةوستيپ ةشناس(اش «، تلفظ شاهنامههاي  در بحث از زبان و واژه. 4

وسه و صـدوهجده  ص چهل(» دانسته شده است يشيگو يخوانشهاجزو » اَش« يبه جا
 ةمختلـف از سـد   ينوع تلفظ در اشـعارِ شـعرا   نيشواهد متعدد ا يول ؛)شگفتاريپ

 شِيگو ةژيقرائت و نيدهد كه ايمختلف نشان م يدر نواح يصفو ةچهارم تا دور
دارد  رانيوِن ادر اشعار سخنورانِ مناطقِ گوناگ ييها و نمونه ستيخراسان ن ايتوس 

 

، »تاريخ ملّـي ايـران  «يارشاطر، احسان؛ : كنبراي آشنايي كامل با مفهوم و موضوِع تاريِخ مّلي ايران، . 42
احسـان  : ، پژوهش دانشگاه كمبـريج، گردآورنـده  )از سلوكيان تا فرو پاشي دولت ساسانيان( تاريخ ايران

 .587ـ471 ، ص1 ، بخش3 ، ج1383، كبير، چاپ چهارم، تهران، اميرر، ترجمة حسن انوشهيارشاط
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ـ 1207: 1387 انيديحم: شواهد متعدد، نك دِنيد يباره و برا نيادر (  و دادفـر  ي؛ سـلمان 1224ـ
 ).88ـ71: 1390

 :اند ته، نوششاهنامهحروف در  ةنغم يبرا ييها پس از ذكرِ نمونه. 5
ـ  عيساخته شـده اسـت كـه در صـنا     زيهاي كوتاه ن صنعت با واكه نيا ـ آن را تعر يلفظ  بي
ـ   كيبه ذكر . بدان نشده است يتوجه چندان يند ولنام يم ـ يمثال بسـنده م ز تَـركَش  : ميكن

 ). شگفتاريوهفت پص چهل( ديبركَش انيكَمان َك

است كه شـاعر   يهنگام يعيبد عيدر صنا »بيتعر«كرده  يكه نگارنده بررس ييتا جا
كـار   بـه ) يبا تلفظ و صرف عرب( يرا به صورت عرب يفارس ةجمل/ تيب سندهينو اي

هت بعـد مـا     رَياَن االناگ«مثًال . گونه كند يرا عرب يببرد و در واقع كلمات فارس سـا
ـ تعر: نـك (» شد اهيس يسبز ازانگورها پس ... : سبزَت ـ از ا ).374: 1376 بي  يرو ني

ـ صنعت ندارد و آن را با نيبه ا يربط شاهنامهو، مثالِ مذكور از  حيتوض  يشـاهد  دي
 .صامتها و مصوتها به شمار آورد يهمخوان/ حروف يقيهمان موس يبرا
ز «نمونه هم آورده شده  نيا شاهنامه يِمجرد و انتزاع هاتيدر بحث از اندك تشب. 6

ـ ا ).شـگفتار يپ نـه وص چهـل : نك) (194/66 كم،ي(» گرزش هوا شد پر از چاك چاك  ني
و رستم جوان نزد پدرش پشنگ  يِهاياز دالور ابيگزارشِ افراس/ فيمصراع از توص

چـاك چـاك    يگرز رستم، صـدا ) ضربات ردشدت برخو(معناست كه از  نيبه ا
بر . را پر كرده بود) آوردگاه يِفضا(هوا ) اسم صوت به هم خوردنِ رزم افزارها(
 يوجود داشته باشد حال چه انتزاع يهيرسد كه در آن تشبياساس به نظر نم نيا

 .آن رِيو چه غ
با صـورت درسـت    ــ دهيكه نگارنده د ييتا جا ــ متن يِچاپ يسهوها انيدر پا. 7

اصالح  شيهاي خو آنها را در نسخه ديجد شِيرايشود تا دارندگانِ و يآنها آورده م
 :در چاپ دوم اعمال كند زيكنند و ناشر محترم ن

 توانايي ← )1/2/35( ديآمد پد UيتوانUبدان تا . 1
 خواب ←) 1/99/104( آمدش UخوبU يشد را رهيچو شب ت. 2
 چنگ ← )U )1/263/68چنكU زيت نيچن يو هست ينترس. 3
4 .UاموزشينU  اموزدشني ← )1/397/2408(كس خرد با نژاد 
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 كَفك ← )1/440/447( يافگن بادپا UكَفَكU ونانيه. 5
6 .UومبU م  ← )2/3/52(وار تو بنده شيپ نيهمچنوب 
 زنند مي ← )U )2/54/393زننديمUوزان زخم مردان كجا . 7
 تو را ← )U )2/92/1337توراUكنون چه سازم گفت كا يهم. 8
 به  ←) 2/152/436(ره بر بماند  UبرU يتهمتن زمان. 9

 بر و بومت ←) 2/155/513(آراسته  UبروبومتUكه گردد . 10
 نزمي ←) U )2/271/149نيزمU يبرابر نهاده به رو. 11
 من وندز تخمِ من و پاك پي ← )2/378/128(من، ز تخم من و پاك  ونديپ. 12
13 .Uنگهداشتنِ مردِمU را شنگهداشتن، مردمِ خوي ← )2/669/1222(را  شيخو 
 بخششش ←) 2/681/1528(بكوش  يابيبهره UبخششUچن از . 14
 خُراد ← )2/979/2551(بگفت  نيبرز UَخرادUبه  امديب. 15
  يهم نميها ببهمه بودني ← )2/1083/44( نميبب يهمه بودن يهم. 16
 دببري ←) 2/1115/862(ت پس UديببرUسرش را به فرجام . 17

 منابع
 .تهران، هزاره ،رانيا يشهايفرهنگ واژگان گو، 1387غالمرضا،  ،يآذرلـ 
ـ ادب ةدانشـكد  يةنشر ،»يكار فردوس ةويمنابع و ش ةدربار يتأمالت«، 1383سجاد،  دنلو،يآـ  و  اتي

 .147ـ85 ص ز،يي، پا192 ش، 47 س ،زيدانشگاه تبر يعلوم انسان
ـ   ستيب( ترنج دهينارس، »نامهيرمانس هما«، 1386سجاد،  دنلو،يآـ   يمقاله و نقـد در ادب حماس
 .458ـ435 مطلق، اصفهان، نقش مانا، ص يدكتر جالل خالق ة، با مقدم)رانيا

دانشـگاه   يو علوم انسـان  اتيادب ةدانشكد يةنشر، »هفت خان پهلوان«الف، 1388سجاد،  دنلو،يآـ 
 .27ـ1 ، زمستان، ص)23 ياپيپ( 26 ش د،يجد ةور، د)زبان و ادب( باهنر كرمان ديشه
، )شـاهنامه پـس از   يِهاي پهلـوان  منظومه ةديبرگز( يمتون منظوم پهلوانب، 1388سجاد،  دنلو،يآـ 

 .تهران، سمت
ـ  ة، دورفرهنگسـتان  ةنام، »شاهنامهدر  يمافرخان نام مكان«، 1389سجاد،  دنلو،يآـ   ش ازدهم،ي

 .86ـ82 ، تابستان، ص)42ياپيپ(دوم 
 .، تهران، سخن)يفردوس ةشاهنام ةديبرگز( دفتر خسروان، 1390سجاد،  دنلو،يآـ 
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 ةپژوهشنام، »)شاهنامهلغت در  كيضبط  يبررس(دخش؟  ايرخش «الف، 1392سجاد،  دنلو،يآـ 
 .29ـ11 ، بهار و تابستان، ص15 شنهم،  س ،يادب حماس

 ،يسـ ينوفرهنگ، »)شاهنامهشده در  فيتصح ياواژه حيتصح(تُخشان «ب، 1392سجاد،  دنلو،يآـ 
 .161ـ138 ، اسفند، ص7 ش
 ـ  آوردگاه نرآهو( شاهنامهضبط دو واژه در  حيتصح يبرا يشنهاديپ«الف، 1393سجاد،  دنلو،يآـ 

 .16ـ1 ص ز،يي، پا)186 ياپيپ(سوم  شهفتم، وچهل س ،يادب يجستارها، »)تُخششِ كارزار
جهـان  ، »مطلق يتا دكتر خالق ينويو سهراب از استاد م داستان رستم«ب، 1393سجاد،  دنلو،يآـ 

 .22ـ17 اسفند، ص ـ ، بهمن)310و 309 ياپيپ( 12و 11 شنوزدهم،  س، كتاب
 ش، دسـتور  ،»يو متون پهلوان شاهنامهدر  يخيسه نكته از دستور تار«ج، 1393سجاد،  دنلو،يآـ 

 .64 و 47 ، اسفند، ص10
دار سـعاد الصـبح،    ت،يدكتر عبدالوهاب عزام، كو حي، تصحاهنامهشال، 1413 ن،يالدقوام ،يالبندارـ 

 .هيالطبعه الثان
 .، تهران، قطرهفعل يخيدستور تار، 1380حسن،  ،يويگ ياحمدـ 
ـ  رانيا ،»ديرس كانيبل ريخبر زو به ش«، 1372 ل،يجل ،يزنجان اخوانـ  ، 3 شپـنجم،   س ،يشناس
 .565ـ562 ص ز،ييپا
ـ 1384ن، خا يمهد رزايم ،ياسترآبادـ  ـ   ي، فرهنگ ترك ـ ، و)سـنگالخ ( يبـه فارس روشـن   شيراي
 .تهران، مركز ،ياويخ
 .ميتهران، بروخ ،ييغماي بيحب حي، تصحنامهگرشاسپ، 1317ابو نصر،  ،ياسدـ 
 يتلفظهـا  ةمطلـق و بحـث دربـار    يخـالق  ةدوم شـاهنام  شيرايپ«، 1394محمد،  ،ييوفا نيافشـ 

 .465ـ459 ص ر،يتـ  د، خردا106 ششانزدهم،  س، بخارا، »شاعر
 .، تهران، مركزخراسان بزرگ يشيفرهنگ گو، 1370 ن،يرحسيام ،يشالچ ياكبرـ 
 س، پاژ ،»يخالق ةاز شاهنام تيدو ب حيو تصح ريدو احتمال در تفس«، 1387محمود،  دساالر،يامـ 

 .58ـ49 چهارم، زمستان، ص شاول، 
و مباحـث   يشناسـ شـاهنامه  يجسـتارها ، »قلم؟ نيميس ايدرم  غيت«، 1381محمود،  دساالر،يامـ 
 .129ـ122 موقوفات دكتر محمود افشار، ص اديتهران، بن ،يادب
ـ   ةدانشنام ،»ارنامهيشهر«، 1391محمود،  دساالر،يامـ  ـ ز ،يزبـان و ادب فارس  لينظـر اسـماع   ري

 .337ـ333 ، ص4 ج ،يسعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارس
ـ يعف ميدكتر رحـ  ةراستيو ،يريفرهنگ جهانگ، 1351 ن،يحس نيدالجمال ريم ،يرازيش انجوـ   ،يف

 .يمشهد، انتشارات دانشگاه فردوس
 .، تهران، سخن، چاپ دومفرهنگ بزرگ سخن، 1382، )سرپرست(حسن  ،يانورـ 
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ـ بر اساس پ) یفردوس ۀشاهنام ابیتیب، 3131 ،یعل ،یمانیاـ  ، بـا  (مطلـ   یجـل  اـا     شیرای
 . یا معارف بزرگ اسلم ةریداتهران، مرکز  ،یاسرو جهیاد یهمکار

 .3 ، ج(نخست راستیو)چاپ دوم ، تهران، فکر روز، شاهنامه، 3131، (حیتوض)کاظم  ،یسین برگـ 
 .3 ج رمند،ی، تهران، هشاهنامه، 3131، (شرح) یمهر بهفر،ـ 
 .3 ، تهران، نشر نو، جشاهنامه، 3133، (حیو توض حیتصح) یمهر بهفر،ـ 
 ، تابسـاان،   2 شدوازدهم،  س ،یشناسرانیا، «شاهنامهدر  یاواژه»، 3133فضل اهلل،  پاکزاد،ـ 

 .132ـ131
 .، تهران، مرکز، چاپ دوم(رانیدر ا یاسین د ارد س یمبان) یبا نگاه فردوس، 3133باقر،  پرهام،ـ 
حسن انوشه، تهـران، وزار  فرهنـو و    یبه سرپرسا ،یفارس یادب ۀ، فرهنگنام3131 ،«بیتعر»ـ 

 .133 ،  2 ج ،یارشاد اسلم
دوران  ۀااز مناصــب ناشــناا یکــی) یفردوســ ۀهرزبــد در شــاهنام»، 3133احمــد،  ،یتفضــلـــ 

 .31ـ13 ، بهار،  (3 یاپیپ)او   شاو ،  س، فرهنگساان ۀنام، «(یساسان
، تهـران، دانشـگاه   فلورانس ۀموز سیاز دسانو شاهنامه، 3131، (حیتوض) زاهللیعز ،ینیجوـ 

 .3 تهران، ج
، تهـران، دانشـگاه   فلورانس ۀموز سیشاهنامه از دسانو، 3131 ،(حیتوض) زاهللیعز ،ینیجوـ 

 .1 تهران، ج
، تهـران، دانشـگاه   فلورانس ۀموز سیاز دسانو شاهنامه، 3133، (حیتوض) زاهللیعز ،ینیجوـ 

 .1 تهران، ج
چهل  س ،یادب یجساارها، «(سن ژوزف ۀافاینو ۀنسخ)مبارک فا  »، 3131 ،یمصطف ،یحونیجـ 
 .311ـ11   ز،یی، پا(333یاپیپ)سوم  ش کم،یو 
ـ هَـم  ) شاهنامهاز  یمصراع یبازاوان»، 3133 ،یمرتض ،یعمران یچرمگـ   یجسـاارها ، «(هُـم  ای
 .331ـ311 ، بهار،  (313 یاپیپ)او   شوسوم، چهل س ،یادب
ـ  ۀفرهنگنام ،«یاندام عاش  و معشوق در ادب فارس»، 3131 ده،یحم ،یحجاـ  ـ  یادب بـه   ،یفارس

 .312ـ313 ،  2 ج ،یحسن انوشه، تهران، وزار  فرهنو و ارشاد اسلم یسرپرسا
ـ  یفرهنو تطب، 3133دوست، محمد، حسنـ  ـ یا یشهایزبانها و گو یموضوع ی  ، تهـران،  نـو  یران

 .یفرهنگساان زبان و ادب فارس
تهران، فرهنگساان زبان و ادب  ،یزبان فارس یشناااشهیفرهنو ر، 3131دوست، محمد، حسنـ 

 .یفارس
ـ  حیتصـح  ،یناصر ۀفارسنام، 3132حسن،  رزایحاج م ،ییفسا ینیحسـ  دکاـر منصـور    یۀو تحش

 .چاپ سوم ر،یکبریتهران، ام ،ییرساگار فسا
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ـ کـافور فنصـور   »، 3133فرزام،  ،ی یح ـ  در  یاواژه حیدر تصـح  یشـنهاد یپ)کـافور منوـور     ای
 .33ـ11 ، زمساان،  (333یاپیپ)چهارم  شچهل و پنجم،  س ،یادب یجساارها، «(شاهنامه

ـ اـوانش قاف  یدر چگونگ یسخن»، 3133 د،یسع ان،یدیحمـ  ـ  ریدر ا حـاق بـه ضـم   ) هی  ۀو شناس
ـ (یارمشاه نیبهاء ا د ۀادگارنامی) های شوق شااه، «(وساهیپ ـ  ی، به کوشش عل تهـران،   ،یدهباش

 .3223ـ3213 ،  2 قطره و شهاب، ج
ـ  ۀهای پراکنـد  بازمانده»، 3111مطل ، جل ،  یاا  ـ  ـ ع  کی ـ یکهـن ا  ۀدی اسـب و   ۀدربـار  یران

 ۀکنگـر  نیششـم  یهای، مجموعه سخنران«شاهنامهراجع به راش در  یکهن مل ا یاز روا یا گوشه
 .333ـ331 ،  2 دانشگاه آذرآبادگان، ج ز،یتبر ،یرانیا  ا یتح 

 .کمیبخش  ران،یا راثیم ادیبن ورک،یوی، نشاهنامه یادداشاهای، 3131مطل ، جل ،  یاا  ـ 
 . بخش دوم ران،یا راثیم ادیبن ورک،یوی، نشاهنامه یادداشاهای، 2111مطل ، جل ،  یاا  ـ 
و ابوا فضل  دساالریدکار محمود ام ی، با همکارشاهنامه یادداشاهای، 2113مطل ، جل ،  یاا  ـ 

 . بخش سوم و چهارم ران،یا راثیم ادیبن ورک،یوین ،یبیاط
 ،یا معـارف بـزرگ اسـلم    ةریدا، تهران، مرکز شاهنامه یادداشاهای، 3133مطل ، جل ،  یاا  ـ 

 .چاپ دوم
 .چاپ هفام ،یو فرهنگ ی، تهران، علمحافظ نامه، 3131 ن،یبهاءا د ،یارمشاهـ 
ـ یاسـااد عبدا محمـد آ   ۀجشن نام، «هخاه زَهار انیبادپا»، 3133ابوا فضل،  ،یبیاطـ  تهـران،   ،یا

 .312ـ311   ،یفرهنگساان زبان و ادب فارس
وارونه  ۀدربار زیانگبحث یاهایتازه از ب یریتفس: یبه گشن ای یبکشا»، 3131ابوا فضل،  ،یبیاطـ 

 .11ـ31 ، بهار،  (31 یاپیپ)او   شدوازدهم،  ۀ، دورفرهنگساان ۀنام، «ضحاک ییاو
 .«کانیبه رشک هزبر و بل ایبزشک هزبر و پلنگان »چاپ،  ریابوا فضل، ز ،یبیاطـ 

ـ به کوشـش ا  ،ینویم یاسااد مجاب حی، م دمه و تصح3133رسام و سهراب،  داساان ـ  رجی  ،یبهرام
 .تهران، زوار

بـه  . مطلـ   یدکاـر جـل  اـا     : و گزارش شیرایپ شگفاار،ی، پ3131رسام و سهراب،  داساانـ 
 .تهران، سخن. روزبخشیو پژمان ف ییوفانیدکار محمدِ افش: کوشش

نامـه،  م دمـه، واژه )بـه کوشـش    ،ینویم یاسااد مجاب حیو توض حی، تصح3113 اوش،یس داساانـ 
ـ   ا یمطا عا  و تح  ۀسسؤتهران، م ،ینیمدا یو مهد بیقر یمهد(: م ابله و اسادراکا   ،یفرهنگ

 .چاپ دوم
 .دیجد ۀ، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم از دور غانامه، 3133اکبر،  یعل دهخدا،ـ 
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 .یرسام و سهراب، تهران، جام ۀ، حماس3131منصور،  ،ییفسا رساگارـ 
 .باساان، تهران، سخن رانیا ۀ، دانشنام3133هاشم،  ،یرضـ 
 .3، دفار شاهنامه ادی، تهران، بنشاهنامه های ناشناااه در واژه، 3112 ،یعل ،یرواقـ 
 .2، دفار [نا یب]، تهران، شاهنامه های ناشناااه در واژه، 3111 ،یعل ،یرواقـ 
ـ  هانیک، (2) «گرید یاشاهنامه»، 3113 ،یعل ،یرواقـ  ـ پ) 32 شششـم،   س ،یفرهنگ ، (32 یاپی

 .11ـ13 اسفند،  
 .تهران، هرمس ،یشمس ریم میمر یبا همکار ،یفارس یفرهنگها لیذ، 3133 ،یعل ،یرواقـ 
ـ  ازین کی شاهنامهچاپ مجدد »، 3131 ،یعل ،یرواقـ  ـ   یزنـدگ  ،«یمل و  ینامـه و اـدما  علم

 .13ـ3   ،یتهران، انجمن آثار و مفاار فرهنگ ،یبیدکار حسن حب یفرهنگ
 .ااار ز،یتبر ،یفارس ی ـفرهنو ترک، 3133 ز،یپرو ،یشاهمَرَس زارعـ 
و  حی، م دمـه، تصـح  3131، (هیاز عصـر صـفو   شـاهنامه  رویو پ یپهلوان یامنظومه) قبانامهنیزرـ 

 .تهران، سخن دنلو،یدکار سجاد آ:  ا یتعل
 .یتهران، فرهنگساان زبان و ادب فارس ،نیقا شیگو ۀنامواژه، 3131رضا،  ان،یزمردـ 
 .تهران، اطلعا ، چاپ دوم ،نیزم رانیا ی یموس ۀنامواژه، 3133 ،یمهد شگر،یسااـ 
ـ  ۀویش یبررس»، 3131دادفر،  دیو مج درضایحم ،یسلمانـ  ـ  شیتلفظ مصو  پ در ( ش) ۀاز شناس

 .33ـ33 سوم، بهار و تابساان،   شدوم،  س ،یبلغ ـ یزبان ، مطا عا «ماون کهن
 ،یشناسرانیا، «شاهنامهشده در  ادی ینامها یبرا ۀدربار یملحظات»، 3131ع،  ،یشهباز شاپورـ 

 .123ـ131 ، تابساان،  2 ش زدهم،یس س
 .، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دومو دساور شاهنامه، 3133محمود،  ،یعیشفـ 
 .تهران، آگاه ،ییروشنا میدر اقل، 3131محمدرضا،  ،یکدکن یعیشفـ 
 .تهران، فردوس، چاپ چهارم ،یسبک شناس ا یکل، 3131 روس،یس سا،یشمـ 
 .چاپ دوم ارا،یتهران، م ،حا یفرهنو تلم، 3133 روس،یس سا،یشمـ 
ـ ینوفرهنو ،«یدر زبان فارس دیتشد»، 3132اشرف، یعل ،یصادقـ   بهشـت، ی، ارد1 و 1 ش ،یس

 .31ـ1  
ــ  ــادقـ ــن،  ،یص ــر»، 3131محس ــادر در  یاواژه ،یم ــاهنامهن ــو، «ش ــینوفرهن  ،  3 ش ،یس

 .323ـ323
 ،یکـدکن  یعیدکار محمدرضا شف:  ا یو تعل حیم دمه، تصح ،ریا طمنط ، 3131 ن،یدا دیفر عطار،ـ 

 .تهران، سخن
 .تهران، توس ،یهای پهلو در نوشاه رانیا ریفرهنو و اساط، 3133 م،یرح ،یفیعفـ 
 .تهران، سروش، چاپ دوم ،یشعر ۀفرهنگنام، 3131 م،یرح ،یفیعفـ 
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مشـهد،   ،یمحمـد فشـارک   ـ  یحونیج یمصطف حی، تصحشاهنامه ارا یااا، 3133بن احمد، یعلـ 
 .یمرکز اراسان شناس

، «شاهنامهاز  ییاهایب حیها در تصح از واژه یتلفظ برا تیاهم»، 3131 د،یوح ،یاطرقبه دگاهیعـ 
ـ پ)و دوم  کـم ی شهشام،  سدوم،  ۀدور ،راثیگزارش مـ  ـ  نی، فـرورد (11 و 12یاپی ـ ت ـ    ر،ی

 .13ـ31
فلورانس،  یمل ۀکاابخان یاط ۀنسخ یاز رو یچاپ عکس) شاهنامه، 3113ابوا  اسم،  ،یفردوسـ 

 .و دانشگاه تهران یا معارف اسلم ةریدا ادی، تهران، بن(ق133
ـ حم دی، به کوشش دکار سـع (بر اساس چاپ مسکو) شاهنامه، 3133ابوا  اسم،  ،یفردوسـ   ان،یدی

 .تهران، قطره
 .یپژوهشاهنامهاصفهان،  ،یحونیج یمصطف حی، تصحشاهنامها ف،  3133ابوا  اسم،  ،یفردوسـ 
 ،ییاهلل مجابـا دکار فـاح  ۀبا م دم ،ینظام ۀهمراه با امس شاهنامهب،  3133ابوا  اسم،  ،یفردوسـ 

 .یا معارف بزرگ اسلم ةریداتهران، مرکز 
 ۀشمار ا،یاانیبر ۀکاابخان یاط ۀنسخ یاز رو یچاپ عکس) شاهنامه، 3133ابوا  اسم،  ،یفردوسـ 

Add 21, 103 دسـاالر، یافشار و محمود ام رجیا: ، نسخه برگردانان( ندن ۀمشهور به شاهنام 
 .هیتهران، طل

 یمطل ، دفار ششم بـا همکـار   یدکار جل  اا   حی، تصحشاهنامه، 3131ابوا  اسم،  ،یفردوسـ 
ا معارف  ۀریتهران، مرکز دا ،یبیابوا فضل اط یو دفار هفام با همکار دساالریدکار محمود ام

 .یبزرگ اسلم
هفـام و   ۀکاابت اوااـر سـد   ۀنسخ ینسخه برگردان از رو) شاهنامه، 3133ابوا  اسم،  ،یفردوسـ 
 .NC ۀشمار رو ،یوابساه به دانشگاه سن ژوزف ب یشرق ۀکاابخان ،یقمر یهشام هجر ۀسد لیاوا

 .هیتهران، طل ،یکاشان ینادر مطلب دساالر،یافشار، محمود ام رجی، به کوشش ا(43
ـ  حی، به تصح(چاپ مسکو یینها شیرایو) شاهنامه، 3133ابوا  اسم،  ،یفردوسـ   یو اهامام گروه

 .مسکو یدانشگاه ااورشناس یان، سروش با همکارتهر ب،یقر ینظرِ مهد ریز ،یاز مح  ان روس
 .مطل ، تهران، سخن یجل  اا   شیرای، پشاهنامه، 3131ابوا  اسم،  ،یفردوسـ 
 .بهار سخن موالنا، تهران، عرفان افتیبلخ و در ۀ،  هج3132محمد آصف،  فکر ،ـ 
تهران، سازمان اسناد  ،یانصار ریم ی، به کوشش علشاهنامه در یپژوهش، 3131 ن،یحس مان،یکرـ 
 .رانیا یمل
 .3 ، تهران، سمت، جباساان ۀنام، 3133 ن،یا دجل  ریم ،یکزازـ 
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 .1 ، تهران، سمت، جباساان ۀنام، 3133 ن،یا دجل  ریم ،یکزازـ 
 .1 ، تهران، سمت، جباساان ۀنام، 3133 ن،یا دجل  ریم ،یکزازـ 
 .3 ، تهران، سمت، جباساان ۀنام، 3131 ن،یا دجل  ریم ،یکزازـ 
 .3 ، تهران، سمت، جباساان ۀنام، 3133 ن،یا دجل  ریم ،یکزازـ 
ـ  یو علوم انسان ا یادب ۀدانشکد ۀمجل، «نامهیهما»، 3113جل ،  ،ینیماـ   ش ،یدانشگاه فردوس

 .113ـ131   ز،یی، پا31
ـ ... ) جـان اـرد بـر سـر    ، «شمار نیفکر  پس نینخسا»، 3133اهلل،فاح ،ییمجاباـ  دکاـر   ۀنامگان

دکار محمدرضا راشـد   ،یاح یدکار محمدجعفر : ، به اواست و کوشش(ییبخارا ییرجا یاحمدعل
 .313ـ311   ،یشناس یفردوس یقطب علم یمحصل و سلمان ساکت، تهران، سخن با همکار

 .و فردوس یتهران، جام ،یدر شعر فارس یسبک اراسانتا،  یمحمدجعفر، ب محجوب،ـ 
مـور    یاط ۀنسخ یاز رو یچاپ عکس) شاهنامه ظفرنامه به انضمام، 3133حمداهلل،  ،یمساوفـ 

 یو آکـادم  یمرکز نشر دانشگاه ن،ی، تهران و و(Or. 2311 ا،یاانیبر ۀدر کاابخان یهجر 313
 .شیعلوم اتر

تهران،  ،ییفخرا ریم دیدکار مهش ۀترجم ،یفرهنو کوچک زبان پهلو، 3131 ل،ین دیوید ،یمکنزـ 
 .چاپ سوم ،یو مطا عا  فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

ـ     یبه کوشش احسان شوارب ،وانید، 3133 ،یترمذ کیمُنجـ   یم ـدم، تهـران، مرکـز پژوهش
 .مکاوب راثیم

ـ  ۀدرم در شاهنام غیقلم و ت نیمیس»، 3131 ز،یچنگ ،ییموالـ  ـ  یجسـاارها  ،«یفردوس  س ،یادب
 .331ـ313   ز،یی، پا(333 یاپیپ)سوم  شچهارم، وچهل

اسااد  ۀنامجشن) یاهیسا انیدر م یآفااب، «شاهنامهاز  یایب یاسیاصلح ق»، 3133اکبر،  ،ینحوـ 
ـ و دکار سـجاد آ  یرضا مظفری، به کوشش دکار عل(یدکار بهمن سرکارات  تهـران، قطـره،     دنلو،ی

 .311ـ333
ـ در  یتأمل)گذشاه ز شوا  ده با چهار »، 3133اکبر،  ،ینحوـ  ـ ب کی ، «(شـاهنامه دارِ  خیتـار  تی

 .12ـ21 و زمساان،   زییچهاردهم، پا شهشام،  س ،یادب حماس ۀپژوهشنام
 .ی، مشهد، دانشگاه فردوس(شاهنامهشعر در  ی یموس یبررس) شکوه سرودن، 3133 ب،ین  ،ین وـ 
ـ  نینخسا»، 3133 ،یمهد ان،ینورـ  سـوم   ششـانزدهم،   س، نشـر دانـش  ، «شـمار  نیفکر  پس

 .11ـ23   ز،یی، پا(31یاپیپ)
 .کااب، چاپ سوم یای، تهران، دنواژه نامک، 3113 ن،یعبدا حس ن،ینوشـ 
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 .ریتهران، اساط ،یفردوس ۀفرهنو شاهنام، 3133 اس،یفر و ف،ـ 
 .یو فرهنگ ی، تهران، علم(یعومان مخاار وانید ۀم دم) نامهیمخاار، 3113 ن،یا دجل  ،ییهماـ 
 .، تهران، توسسهراب ۀسوکنام، 3113محمدجعفر،  ،یاح یـ 
 شوپـنجم،  چهـل  س ،یادب یجساارها، «شاهنامهنام در  یدو جا»، 3133محمدجعفر،  ،یاح یـ 

 .33ـ3 ، زمساان،  (333 یاپیپ)چهارم 
ـ  Cheung, Johnny ,2007, Etymological Dictionary of the Iranian Verb, Brill, 

Leiden, Boston . 
 De Blois, Frančois, 1996, ((Epics)), Enyclopaedia Iranica, edited by Ehsan ـ

Yarshater, New York. Vol. 8, pp.474- 477 .                            
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