
20/12/1390:       تاريخ پذيرش20/10/1390: تاريخ دريافت

مبارك فال

)نسخة نويافتة سن ژوزف(

مانند بودتقديم به روان پاك استاد ايرج افشار كه يگانه و بي

1مصطفي جيحوني

چكيده

احتماالً كتابت اواخر قـرن هفـتم و اوايـل          (شناسايي و چاپ شاهنامة نسخة سن ژوزف بيروت         

ايـن دسـت نـويس مهـم در كنـار سـاير             . ت اس شاهنامهرويداد مباركي در متن شناسي      ) قرن هشتم 

، قـاهره  )733(، لنينگـراد  )731(، طوپقاپوسـراي   )675(، لندن   )614(ي معتبر مانند فلورانس     هانسخه

نگارنـده در  . و ترجمة عربي بنداري مي تواند در كار تصحيح حماسة ملي ايران مفيـد باشـد              ) 741(

را بـا  ) ، پـنج جلـد  1379، پژوهـي  امهشـاهن اصـفهان،  (شـاهنامه مدت هفت ماه، تصحيح خويش از       

در ايـن مقالـه،     . هاي اين نسخة نويافته مقايسه كرده و حدود هفتصد مورد اختالف يافته است            ضبط

 پژوهان ذكر و بررسي مي شود تـا شـايد در   شاهنامهها براي آگاهي   اين تفاوت  صد و شش مورد از    

. به كار آيدشاهنامهرسيدن به متنِ نزديك به اصلِ 

.، تصحيح، نسخة سن ژوزف، چاپ جيحونيشاهنامه:هاواژهكليد

مقدمه

ـاهنامة فردوسي محفوظ در             ي آقاي دكتر مصطفي موسوي به نسـخة ش ـتياـب ـ "دس ـيـ ه  مكتب "هالـشـرق

شـود خبـري    ژ خوانده مي  .وابسته به دانشگاه سن ژوزف بيروت كه در اين نوشته با عالمت اختصاري س             

ـاي دكتـر          كه برخي از ويژگي    و فردوسي بود   هشاهنامخوش براي دوستداران     هاي اين نسخة نويافتـه را آق

 بيان كرده است    14-13 دفتر   1386-87 سال هشتم و نهم      ،نامة بهارستان 282 تا   279موسوي در صفحات    

 بيـت   634 همين مجله به بررسي دقيق       276 تا   209و همچنين آقاي دكتر جالل خالقي مطلق در صفحات          

، اصفهانشاهنامهمصحح و محققِ -1
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ـاهي ضح   ـاهي فريدون و از پادش ـاي منـدرج در    بيت از پادشاهي اسـكندر كـه بيـت   426اك و پادش 22ه

.  پرداخته است،اي است كه در آن زمان عكس آن در اختيار ايشان بودهصفحه

و در بخـشي  (ژ و لندن و فلورانس و متن تصحيح خـود        .هاي س  ضبط نسخه  مطلقآقاي دكتر خالقي    

 نسخة  ،هايي كه مورد قبول ايشان است     را با هم سنجيده و با مالك      )  ساالر  با آقاي دكتر محمود اميد     اًمشترك

دانسته است  ) 675(ژ ولي همين نسخه را برتر از نسخة لندن          .را برتر از س   ) شاهنامهيك نيمه از    (فلورانس  

ـته      634و در پايان     ده، پيرايش او      ": است بيت گفته شـده نوش ـالقي      (به گمان نگارـن مراد تـصحيح دكتـر خ

ـتين ســدة شـشم هجـري را دارد                ) اسـتمطلق   ـنويس از نيمة نخـس ـان    . اعتباري برابر با يك دست بـه گم

ده   ر خالقي  (نگارـن ـاليان دراز تـصحيح بـدان            ) مطلق آقاي دكـت ، پس از اعمال برخي نكات كه او در گذر س

ة ششم را خواهد است در متن، پيرايشي كه عرضه خواهد شد كمابيش اعتبار دستنويسي از آغاز سدرسيده

توانيم متن اصلي را بازسازي كنيم،      اگرچه با نبودن دستنويس اصلي ما هيچگاه و با هيچ روشي نمي           . داشت

ـتن مفقـود             تفاوت ميان پيرايشي كه براساس پيرايش كنوني انجام          ـا م گيرد و حتي همين پيرايش موجـود ب

اين حقيقت و روش    ": عد افزوده است  و در صفحة ب   ) 247ص (".اصلي چندان زياد و اساسي نخواهد بود      

ـاسي موضوع و متنسازد كه ما از متن اصلي مفقود چندان دور نيستيم و   پيرايش انتقادي ما را اميدوار مي      شن

ـاليان دراز در ايـن راه              ، عمالً شاهنامه ـار كـساني اسـت كـه س ـا ك  انجام گرفته است و آنچه مانده است تنه

ده داستخوان شكاـن ".اـن

ميله(رگـرداننسـخه ـب  به همت شادروان استاد ايرج 1389نسـخة نويافتة سن ژوزف در سال )فاكسـي

افشار، آقاي محمود اميد ساالر و آقاي نادر مطلبي كاشاني و با ياري مالي ايراندوستان مقيم خارج از كـشور       

رسد  چاپ مي   است كه به همت بزرگواران به      شاهنامههاي  از نسخه دومين نسخة خطي    به چاپ رسيد كه     

ور طبع عكسي به1384 كه به سال استو نخستين آنها شاهنامة موجود در موزة بريتانيا در لندن      آراسته  زـي

ميد اسـت جناب آقاي اميد ساالر و جناب آقاي مطلبي كاشاني اين شيوة مرضيه را ادامه دهند و نيـت      ا .شد

ـاري دريـغ نكننـد و               دوستان ايرا  و فرهنگ  "مبارك فالي است  "خير نگردانند كه     ـا نيـز از ي ني آن سوي آبه

ة    و ديگر نسخه   733 و لنينگراد    741هايي مانند قاهره    نسخه ـاپ      شاهنامههاي شايسـت ن صورت چ ه همـي  ـب

ن نسـخه       ودن چنـي ـترس ـب زرگ در     شـود كـه در دس ـاوران ـب پژوهي هستند و خصوصاً شاهنامهامر  هايي ي
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ـته      ميآنها را در مقاالت يا تصحيحات به كار         شوند تا كساني كه ضبطي از       سبب مي  گيرند دقت بيـشتر داش

ـند، چرا كه مدعي بالقوة آنان دسـت ـارگان نسخهباش . هاسـتكم به تعداد شم

ها قـرار  كند، باشد كه مورد توجه كوشندگان براي چاپ نسخهاي را نگارندة اين سطور پيشنهاد مي   نكته

كاري انتفاعي نيست كه تصور شود ناشـري ديگـر مايـل باشـد روزي       ها  چاپ چنين نسخه برگردان   . گيرد

هر CDروزگاري دوباره فيلم و زينك تهيه كند و چاپ ديگري از آنها ارائه دهد، بنابراين شايسته است كه                   

 به آنها با    يشود كه دسترس   زيرا با كمك رايانه نكاتي دريافت مي       ،نسخه همراه كتاب به خريدار عرضه شود      

ـاني  بهDVDيا   CD و سفيد و در مواردي حتي چاپ رنگي مقدور نيست و از اين روي كه                 چاپ سياه  آس

رسـد و در  شـمار مـي   تن به تعدادي بـي 700 يا 500برداران از نسخة خطي از  تكثير است، عمالً بهره   قابل  

ـتن نـسخه   نهند و خواستار د   تواند در اختيار كساني هم باشد كه بعداً پاي به اين جهان مي            آينده مي  اي از  اش

.خواهند بودكتاب 

شناس آقاي دكتر سجاد آيدنلو به بنده اطـالع داد كـه            شاهنامه دوست دانشمند    1389در اواخر تابستان    

ـتاد             شاهنامة نسخة سن ژوزف به چاپ رسيده است، نسخه         اي از آن را خريدم و با شور نوشتة مرحـوم اس

ـا عنـوان           ) ناسيششناسي نسخه يا گزارش نسخه    بدنه(ايرج افشار    و مقدمة آقاي دكترجالل خالقي مطلـق ب

تر اواخـر قـرن   استاد افشار تاريخ كتابت اين نسخه را به احتمال قوي.  را خواندم "بررسي و ارزيابي نسخه   "

شناسـي حجـت   سخن ايشان در مورد نـسخه تر اوائل قرن هشتم دانسته است وهفتم و به احتمال ضعيف

 اغلب موارد قابل بحث مطـرح شـده اسـت و            ، صفحه بيان شده   35ار كه در    در گزارش شادروان افش   . بود

. صفحة مقدمه مسائلي درخور توجه را مطرح كرده است22نيز در مطلق خالقي 

ـا          "سخن است كه     هم  مطلق نگارندة اين سطور با دكتر خالقي      ـاه و ب با نبودن دستنويس اصلي ما هيچگ

هاي نزديك به دويست سال اخير       ولي تمامي كوشش   ،"ي كنيم توانيم متن اصلي را بازساز    هيچ روشي نمي  

ـا پيـدا شـدن             مصححان غيرايراني و ايراني براي نزديك شدن به اصل سرودة فردوسي بـوده و هـست و ت

ـاوش كه از خدا مي(اي كتابت شده در روزگار فردوسي       احتمالي نسخه  ـتان  خواهيم در ك ـاي باس شناسـي  ه

هايي براي تصحيح روش) اي از دل خاك بيرون كشيده شود چنين نسخه  شادياخ، طوس و ساير نقاط ايران     

ـا از منطـق        عرضه خواهد شد و چنين تالش      شاهنامههايي از   متن اعمال خواهد شد و طبع      هايي اگر در آنه

ـاريخ        . علمي متن پيروي شود درخور ستودن است ـتصحيح انتقادي  ـا توجـه بـه ت از نـسخة نويافتـه هـم ب
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، لنينگـراد  )731(، طوپقاپوسـراي  )675(، لندن )614(هاي فلورانس   توان در كنار نسخه   ن مي احتمالي كتابت آ  

.بهره برد) 675ترين نسخة آن در  و كهن622(در كنار ترجمة عربي بنداري ) 741(و قاهره ) 733(

ـايي نيـست، بلكـه بايـد     من هم بر اين نظرم كه اتكاء صرف به يك نسخة كهن شناخته   شده راه حل نه

ق و مــدلل بـه دانـسته   هاي معتبر با هم سنجيده شوند و با ضابطه خهنس ـاي علمـي و ادبـي بـه     هاي دقـي ه

ة درخور توجـه     . ها همين نسخة سن ژوزف اسـت     تصحيح متن دسـت زد و يكي از اين نسـخه         ولي نكـت

وان ادعا كرد كه هر نسخه مي       مي ،هايي كه تا امروز ارائه شـده     اين اسـت كه با تصحيح     توانـد تعـدادي از     ـت

.گشايي كند را گرهشاهنامههاي مشكالت بيت

ه اسـت           ـار بهتر از حال فعلي داشـت در جاهايي . ناگفته نماند كه نسـخة اخير در زمان كتابت وضعي بسي

ـايي                        ـان فارسـي آشنـ نسـخه آب ديده و برخي از كلمات پاك شده اسـت و يكي از مالكان كتاب كه با زب

ـته به خيال خ    ـانيده             است، ود كلمات را دوباره نويسي كرده     نداش  ولي با اين كار زياني بزرگ به نـسخه رس

"مژه" را "مزه"است و در بسياري موارد در زير يا باالي حروفي كه يك نقطه دارند سه نقطه گذاشته، مثالً            

مركـب   زيرا ،اين دستبرد حتي در چاپ عكسي هم قابل مالحظه است.  كرده است  "خنچر" را   "خنجر"و  

ـياه نقطـه      -زبان   تركي يا عربي    احياناً -اي كمرنگ بوده و مالك      هكتابت قهو  ـاره    با مركـب س گـذاري و دوب

 در لـوح فـشردة نـسخه بهتـر قابـل       شود كه يقيناً   قبلي ديده مي   ة نقط اي از نويسي كرده است و گاهي سايه     

ـاري   محو باقي مانده و مالك در آن دست نب        در جاهايي كه نيمه   . تشخيص است  رده است با دقت بسيار و ي

ـامپيوتر و          ل ضبط اصلي را تشخيص داد و يقيناً       توان با احتما  بين مي ذره ـتفاده از ك ـا اس  نـسخه ايـن     CD ب

شود، افسوس كه بنده به لوح فشردة اين نسخه دست نيافتم، اميـد اسـت كـساني كـه         تر مي تشخيص دقيق 

.مندان برسانند آگاهي عالقهاي بهكم در مقالهدسترس دارند اين موارد را دست

هاي آن  ضبط نسخه برگردان اخير را به خواندن گرفتم و تفاوت1389روي از اول آبان ماه سال به هر

 در كنار شاهنامة مصحح خـويش يادداشـت كـردم و            ، عرضه كرده بودم   1379را با چاپي كه خود در سال        

اين نسخه بود و آن را بهتر از انتخاب خود ديـدم  كه هر ضبطي را كه در آن اينروشي ديگر پيش گرفتم و

ـتم بـه   ،با گذاشتن عالمت مشخص كردم و اين كار براي تنبه خودم بود        زيرا حضرت فردوسي از زبان رس

): 1411،داستان كاموس كشاني(گويد مي) دار و دارندة رستمنيزه ("الواي"

ش ـاي خـوـي ره شـو غـرق زآب هـن گــم ـاـي ر ج گـه دار ـب شـن ـاي خـوـي ه پ
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ـاهنامه ام و كار خود را فقط كوششي در راه خدمت بـه             شادمانم كه هيچگاه گرفتار خودبيني نشده       و  ش

ـيده     ،ام و اگر اندك هنري در كارم باشد       فردوسي دانسته  كـه بـه   ام، ولـي بـراي ايـن       سخن فردوسي را نيوش

در برخـي   : آيـد ز آن نكاتي گفته مي    اي بشود در مورد اين بيت و بيت پس ا         ظرافت كار تصحيح متن اشاره    

ـاه اول     .  آمده اسـت   "غره" و در برخي ديگر      "غرقه"،  "غرق"ها به جاي    نسخه  در تركيـب    "غـره   "در نگ

 آشناتر است و ممكن است مصحح به اين تركيب بيشتر توجه و آن را انتخاب كند ولي مـراد                    "غره شدن "

غـرق  "شود، بنا بـراين  خوانده مي) قطره( آب اندك ، اگرچه در بيت بعدي   استها   درياي توانايي  "آب"از  

ـان يكـي از ايـن دو وجـه               "درياي توانايي خويش  " در   "غرقه شدن "يا  "شدن    مراد شاعر است و بايـد مي

يست و  تصميم گرفته شود كه چندان تفاوتي هم ميان اين دو مصدر مركب ن         "غرقه شدن " و   "غرق شدن "

:  اما در بيت بعد گفته شده است،نشاندا در بيت مي ر"غرق"ست و در اينجا اقدم نسخ كارگشا

ـري ـا ـب ـر ژرف درـي طــره ـب ن داوريچــو ـق د اـي ـاـن گـي م واـن ه دـي ـب

ـا  مسأله نيست؛ برخي نـسخه     در بيت قبل است خود نيز بي       "غرقه" يا   "غرق"كه مؤيد   كه ضمن اين   ه

دگان        "...چو چشمه   " د كه ظاهراً يكي از دارـن ـار نسـخة خود      نامهشاه دارـن ـتن بـرده        ( در كن كه بعداً بـه م

كـه   دانسته و نوشته است، يكي اين     "قطره" را به دو دليل بهتر از        "چشمه"يا كاتبي كلمة زيباي     ) شده است 

ـاي  "كه اي فارسي است و ديگر اين      كلمه "چشمه" ـاي ژرف " الـواي را در برابـر  "قطرة درياي هنره "دري

ـته     ،ر او ناخوشايند بوده و خواسته است آن را افزايش دهد          هنرهاي كاموس گذاشتن در نظ      ولي توجه نداش

 پي در پـي و      "چ" زيرا دو    ،جا از نظر آوايي و موسيقايي بسيار ناپسند است         در اين  "چ"كه تنافر دو حرف     

ـ  "چچ" يا "چچِ"اند، يعني بايد  در ميان آنها آمده    Oفقط با مصوت كوتاه      ـاربردي چن ين  خوانده شود كه ك

.كنند را تأييد مي"قطره"هاي كهن لندن و قاهره ضبط تواند از فردوسي باشد و نسخهناخوشايند نمي

ـاي                    ـاالر و آق شايسته است از آقاي مصطفي موسوي، روان پاك استاد ايرج افشار، آقاي محمـود اميدس

ـاهنامه مندان بـه     يكي مانند ديگر عالقه    :نادر مطلبي كاشاني به دو دليل سپاسگزار باشم         و فردوسـي از در   ش

ن        ن چنين نسـخه برگرداني و ديگر اـي دوه از دست دادن خويـشان  اختيار داشـت كه پرداختن به اين كتاب اـن

ن پيش از آن تاريخ و دو تن پس از آن درگذشتند و افزون بـر آن درگذشـت مرحـوم ايـرج                           را كه سـه ـت

ـاوت      زا كشيد و هيچ احصا    فت ماه به درا   كار مقايسه ه  . افشار را اندكي كاهش داد     ـا   نكرده بودم كه اين تف ه

دنلو كه آگاهي داشت بنده چنين مقايـسه        چه تعداد اسـت، تا اين     ر سجاد آـي اي كه فاضل بزرگوار آقاي دكـت
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 خواستار دست به قلم بردن و يادداشت كردن آنها شـد و اين كار هم               1390ام در اواسط آبان ماه سال       كرده

ـادم       يك ماه و نيم طول ك      ـيدم و بازهم به ياد گفتة فردوسـي افت ه هفتصد مورد رس ه عدد قريب ـب د و ـب شـي

 ):1564 و 1563هاي روان بيتپادشاهي نوشين(كه 

م وخـت ـام خـرد ـت مچو گـويي كـه ف م آموخـت ــت س ـاـي همه هـرچـه ب

ـار د روزگ ــن ـازي ك غـز  ب كـي ـن ـارـي ش آمـوزگ ــي دت پ ـاـن ش كـه بـن

برخي از اين .  ولي اين درس عجيب بود،ام كه به خرد بدهكار نيستم   در هيچ زماني تصور نكرده    گرچه  

موارد به بهتر بودن بيت از نظر آوايي و موسيقايي و برخي ديگر به بهتر بودن كلمات قافيه در نـسخة سـن                       

.دهد ولي مواردي هم هست كه برتري سن ژوزف را نشان مي،گرددژوزف بازمي

عيـب مـي جملـه    " از حد گذشت و ممكن است سبب سوء تعبير شود و به قول حافظ   خفض جناح 

ـانزده    "بگفتي هنرش نيز بگوي    ـيش از پ ، لذا ناگفته نماند كه موارد اختالف اين نسخه با ضبط منتخب من ب

،رود كه هر تصحيح متني برتر و بهتر از يك نسخة خطـي باشـد           مورد در هر صفحه است و البته انتظار مي        

ـاپ  ي موارد متعدد مشاهده شد كه نسخة سن ژوزف صرفاً ضبط منتخب مرا تأييد مي        ول ـاي  كند و نـه چ ه

ـاري را اگـر     ،گذشتشد شايد تعدادشان از هزار مي را كه اگر يادداشت مي     شاهنامهديگر از    ـين ك  ولـي چن

.الزم باشد بايد شخصي ديگر انجام دهد نه خود مصحح

ـايي ارائـه                ميها ارائه   در زير تعدادي از ضبط     شود و شايد همة موارد نيز اگر ضرور باشد بعـدها در ج

 عالمت نسخة   "ژ.س" و   "شاهنامة فردوسي تصحيح مصطفي جيحوني    " عالمت براي    "ج"در اينجا   . شود

:ژوزف استنويافتة سن

) الف6ورق  (432فريدون -1

ـان:ژ.س ن كـز دو گـوشـه جـه د ـم رزـن ندو ـف دـي ـان ـب دس ـادـن ن  ـبگـش ـانر ـم ه ـن

د من كـز دو گـوشـه. :ج ـاندو فرزـن ني جـه دـي ـان ـب دس ن گـشــودـن ر ـم ـان ـب زب

.ژ از نظر افزون بودن حروف مشترك در قافيه بهتر است.ضبط س

) الف11ورق  (938فريدون -2

ـون شــاه:ژ.س ـد درفــش هـمــاـي ـاـي ـب وزهـم ـب ري ـت گـشــت ه راهاـن ا مـن ـب  ـب

ـون شــاه :.ج ـد درفــش هـمــاـي ـاـي ـب ـورهـم ـب ـر ـت گـشــت ه راهاـن ا مـن ـب  ـب
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"انگـشتري " ولـي    ، نوشته است كه درسـت نيـست       "توز" را به صورت     "تور"ژ اغلب   .س

.ام را در متن آورده"انگشتر"واژة درست است و من به اشتباه وجه 

) الف12ورق  (1034 فريدون -3

اسـي:ژ.س ـدســـپ ـم ـب ـن رزمـگـاه آمـدـي ـهـي ــن ـر آرزو كــي ه ـب ـمـن خــواه آمـدـي

اهـي. :ج ـمســـپ ـن رزمـگـاه آمـدـي ـدـي ـه ـب ــن ـر آرزو كــي ه ـب ـمـن خــواه آمـدـي

.  درســت اســت    "بدون دريافت پايمزد و روزي    " و   "افتخاري" به معني    "سـپاسي"ضبط  

ام و در ايـن      بوده باشد همين وجـه را انتخـاب كـرده          "سپاسي"اي  در موارد ديگر كه در نسخه     

ژ . بوده، قياسي تصحيح نـشده اسـت و اكنـون كـه نـسخة س               "سپاهي"ها  مورد چون در نسخه   

. شود"سپاهي" جايگزين "سپاسي"چنين وجهي دارد بايد 

) الف15ورق  (241منوچهر -4

ج:ژ.س ـد در گــن وســتكـلــي ش ـت ـي وسـته كم شـاد و غمگين ـبدلهـا ـپ ش ـت بـي

ج. :ج ـد در گــن وســتكـلــي ش ـت ـي ه كمدلمهـا ـپ وسـت شـاد و غمگين ـب ش ـت بـي

: با توجه به بيت قبل يعني

ـرا خــان ـروـت ادـت ـد آـب اـي ـرمــان ـب ـو شــادـت ـه ـت ـداران ـب دل دوســـت

 شده و مراد اين باشد كه        حذف "دوستداران" بيت قبل باشد كه      "دل دوستداران "شايد مراد   

مان تو آنگاه آبادتر است كه دوستدارانت از تـو شـاد باشـند و دل                وخان: سام به زال گفته است    

هايي كه در اختيـار داري  آنان شاد يا غمگين از زياد يا كم بودن بخشش تو به آنهاست و با گنج        

.شادشان كن

) ب16ورق  (368منوچهر -5

و :ژ.س االي ـت ه ـب سـت چمـدرـب ـي سـتن سـرو ـن ـي رو ـن ش ـپ اـب و ـت چـو رخـسـار ـت

و . :ج االي ـت ه ـب رـب سـتـب ـي سـت چمـن سـرو ـن ـي رو ـن ش ـپ اـب و ـت چـو رخـسـار ـت

 اسـت حـرف اضـافة    " باغ چهارخيابانه و داراي ميدانگاه    " به معني    "چمن"از اين روي كه     

.نمايدتر مي مناسب"در"

) ب17ورق  (465منوچهر -6
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ن قـلـم:ژ.س مـي ر سـان ســي گـشـت ـب ه صـد ده اـن ـي ر او كـرده از غـاـل مـب رـت

ن قـلـم. :ج مـي ر سـان ســي گـشـت ـب ه صـد ده اـن ـي ر او كـرده از غـاـل رقـمـب

ذيـل  / 1: 13زرگـري،   ("گل طاوسـي  " به فارسي    "رتَم"ژ منحصر به فرد است و       .ضبط س 

 و ممكن است گـل آن ماننـد حنـا بـه كـار بـرده       استاي زرد   هاي با گل  ، درختچه )گل طاوس 

توان بـه آسـاني گذشـت و بايـد توجـه            ژ نمي .به هر روي از وجه مندرج در س       . استشده  مي

. كاربرد نداردشاهنامه نيز در "رقم"داشت كه 

) ب17ورق  (470منوچهر -7

ا چـو فـرمـان دهـي:ژ.س ده گـفــت ـن رســت مـپ ـا كـاخ سگــرازـي ــرو سـهـي ـت

ا چـو فـرمـان دهـي. :ج ده گـفــت ـن رســت مـپ ـا كـاخ ســرو سـهـيگــذارـي  ـت

تواند وجهي قابل   مي) با شتاب رفتن   ("گرازيدن" از مصدر    "گرازيم"ژ يعني فعل    .ضبط س 

.توجه و بهتر باشد

)  الف21ورق (795منوچهر -8

ـرده:ژ.س ــب كســت روشــن دل او ز راهـب ـد ـي چـارهـي اـي گـاهمــان كــرد ـب ـب

ـرده. :ج ــب كـي چـارهســت روشــن دل او ز راهـب ـد ـي اـي گـاهمــان كــرد ـب ـن

 و "موقـع بهنگـام، بـه  " بـه معنـي   "چاره كردن"تواند قيد براي ژ است مي  . كه در س   "بگاه"

.ترباشدشايد مناسب

) ب22ورق  (994منوچهر -9

ـي:ژ.س م م ــت سـ ــب كـي ب ردوارـان را ـي ـم ـم ــت ـاخ ـادوان س ـا ج ـارزار[...] اب ك

) شده است"كه زار"كارزار با بازنويسي نادرست (

كـي . :ج ـان را ـي ـي م م ــت سـ ــب دهب ـارزارواربـن ـم كـ ــت ـاخـ ـادوان سـ ـا جـ اـب

.تواند درست باشدژ درخور توجه است و مي.ضبط س

) ب23ورق  (1070منوچهر -10
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نشـود روز چـون چـشـمه رخـشـان شـود:ژ.س دخـشـان شـودزمــي ن ـب گــي  چـون ـن

دخـشـان شـودجـهـانشـود روز چـون چـشـمه رخـشـان شـود. :ج ن ـب گــي  چـون ـن

.نمايدتر مي مناسب"نگين" و "زمين"ژ از نظر موسيقي داخلي بيت و رعايت سجع ميان .ضبط س

) ب23ورق  (1091منوچهر -11

ه :ژ.س عـتـب ن وقـي دزرـي غ هــن ـي ه زهــر آبچـو وشــي دو صـد ـت ـد ـب ـرـن داده ـپ

ه . :ج ضـهـب ه قـب ـن دزرـي غ هــن ـي ه زهـر آبجـز آن سـي دو صـد ـت ـد ـب ـرـن داده ـپ

نظـر   و اشتباه كاتب به     است معنيجا بي  در مصراع اول نامناسب و در اين       "به زرين وقيعت  "

نمايد و ممكن اسـت بــه دســت         هم دشوارتر و هم زيباتر مي      "چو وشي " ضبط   رسد ولي مي

از سـويي در مصراع اول قبضة شمشيـرها و در مصراع          .  بدل شده باشد   "جز آن سي  "كاتبان به   

. شمشير ديگر برودتـر اسـت تا سخن از سيدوم تيغة آنها وصف شـده كه منطقي

) الف25ورق  (1226منوچهر -12

ـاهكــه :ژ.س سـتكـه  ســرو سـهـيآن داه و دو ـت ســت ـا فـرهـيـب  شــاداب ـب

ــايكــه . :ج هكـه  ســرو سـهـياز ده و دوـت ـا فـرهـيسـترســت  شــاداب ـب

) سـت بـسته  ("بستـست " ولـي سـخن در مـورد         ،ژ در مصراع اول مناسب اسـت      .ضبط س 

 كاشـتن   -آراستن درخـت نخـل     ("نديبنخل" و   "نخل بستن "باشد كه با توجه به اصطالح       مي

 بـه معنـي عـام درخـت هـم           "نخـل "نخل و در معناي عمومي آراستن درخت از آن روي كـه             

 بـا عنايـت بـه تقـدس درخـت سـرو نـزد ايرانيـان         "سرو بستن"ممكن است اصطالح    ) هست

ژ .از ايـن روي ضـبط س  . ها نيامده باشدمصطلح بوده باشد و اكنون فراموش شده و در فرهنگ         

ناگفتـه نمانـد كـه      . ور توجه است و شايد شواهدي ديگر از متون كهن براي آن پيدا شـود              درخ

.  نيز بسيار كهن است و شواهدي در ادب فارسي دارد"ده" به جاي "داه"كاربرد 

) ب25ورق  (1295منوچهر -13

ـن ز در:ژ.س ازگـشـــت ـوري ـب ـه دســت اشــدن ـب ـدرـب زِ ســاالر فــرخ ـپ

ـه د. :ج ـن ز درـب ازگـشـــت ـوري ـب زدشــدن ســت ـدرـن  ســاالر فــرخ ـپ



 سوم     شمارة )ادبيات و علوم انساني سابق(          جستارهاي ادبي 74

باز "، مخفف   )شودكه قطعاً به كسر زاء خوانده مي       ("بازِ". تواند درست باشد  ژ مي .ضبط س 

 و "بـازي " كه با تخفيـف در حـروف مـشترك بـه صـورت       است) به معني دوباره سويِ    ("زي

در متـون هـر دو      .  درآمـده اسـت    "بـازِ "رت  سپس با جانشين شدن كسره به جاي ياء بـه صـو           

بـه هـر روي     . شود و نبايد پنداشت كه ياء اشباع كسره اسـت          ديده مي  "بازِ" و   "بازي"صورت  

. و بر آن ترجيح دارداست"نزد" دشوارتر از "بازِ"

) ب27ورق  (1495منوچهر -14

ر:ژ.س د از حـرـي ـن كـي كـودكـي دوخــت االي آن ـي ه ـب اخــب ـرـن ـرشـــي ورده ســـي

ر. :ج د از حـرـي ـن كـي كـودكـي دوخــت االي آن ـي ه ـب ــب اخـوردهرِشـــي ـر ـن شـــي

رســـد نگارنــده ژ درخــور توجــه اســت،  از ســويي بــه نظــر مــي. در س"سـيـــر"ضــبط 

)؟(بود  بهتر مي"شيرناخورده شير"خواند و  نخست را به اضافت مي"شـير"بايسـت نمي

) الف28رق و (1563منوچهر -15

ـد:ژ.س رون آورـن هـلـو ـب كـريكــه كـودك ز ـپ ن مــن دـي ـدـب  چـاره چـون آورـن

ـد. :ج رون آورـن هـلـو ـب كــويكــه كـودك ز ـپ ـي ن ـن دـي ـدـب  چـاره چـون آورـن

شاهنامهكاربرد اسـت ولي چون يك بار ديگر هم در          كه لغت عربي و كم    ژ با ايـن  .ضبط س 

): 1290جنگ بزرگ كيخسرو (بيت زير مؤيد كاربرد آن است . نمايدتر ميآمده مناسب

اي ه ـپ ده ـب اره مـاـن كـري ـب دان مــن ـه ز جـايـب ـرگـرفــت ـرهـا ـب ــي دان ـت ـب

) الف29ورق  (32نوذر -16

گــردد:ژ.س خــرديبر چم هـمـي ـن ـزديفـــرهازو دور شـــد  ـب  اـي

گــردد. :ج خــردياز ره هـمــي ـب ـزديفـرهازو دور شـــد  ـب  اـي

 ولـي بـا تعقيــد       ، اســت  "ره"اي دشــوارتر از      كلمـه  "روش و رفـتـار  " بـه معني    "چـم"

 را   "بخـردي " را معنا كـرد، يعنـي بايـد          ")نگشتن(بـر چـم بخـردي گشتن     "تـوان عبـارت   مي

ز داستان رستم و سـهراب بـاز       نمايد؛ ولي در بيتي ا     گرفت كه بعيد مي    "بخردانه"قيد و به جاي     

. در اين نسخه به معني ديگري آمده است كه در جاي خود به آن اشاره خواهد شد"چم"هم 

) ب30ورق  (178نوذر -17
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ـن جـهـان فــراخ:ژ.س ا اگـر مـن روم زـي ه جاي اسـت ـب رادر ـب ردـب  و شـاخـن

ـن جـهـان فــراخ. :ج ه جاي ااگـر مـن روم زـي رادر ـب ا ـب رزسـت ـب  و شـاخـب

"بـرز "دشـوارتر و بهتـر از       ) به معناي تنة درخت و مراد اصل شجرة خانـدان          ("نرد"ضبط  

.است نيز به معني فرزندان خاندان "شاخ"است و 

) ب34ورق  (59زوِ طهماسب -18

امـد :ژ.س ـي امـي ـب ـي گـپ شــن زد ـپ اب ز ـن ه افـراســي گ دالور آنـب هــن ـن

امـي ـب. :ج ـي امـد ـپ گـي ـاب به كـردار سـن ه افـراســي گ دالور ازـب شــن ـپ

گونه دالوري از پشنگ ديده نشده و به جاي آن افراسياب            هيچ شاهنامهكه در   با توجه به اين   

:هاي بسيار داشته است و با عنايت به بيت بعديدالوري

اه حون و بركش ســپ ه كـه بگـذار جـي د ـب رنشـيـن ا كـسي ـب گاهممـان ـت

ژ را  .تـر دارد و هـر دو عامـل ضـبط س            تناسب بيش  "نهنگ"كه گذشتن از رود جيحون با       

.كندتر ميمناسب

) الف35ورق  (74زوِ طهماسب -19

ون گشـت رسـ:ژ.س يتكـن هـيبرو بر) برارد: اصل (برازدـم چـو سـرو ســه  كاله ـم

ـتم چـو سـرو سـهـي. :ج ون گشـت رس ـكـن ــر ـب ــر او ـب هـيـرازدـب  كــاله ـم

شود و انـدك تنـافر      تر مي  بيش "بر"ژ از نظر موسيقي شعر بهتر است و فاصله دو           .ضبط س 

.رودموجود از ميان مي

) الف37ورق  (150كيقباد -20

ه مـهـراب ده:ژ.س ل ـب ن روي كـاـب ه زهـر آب دهســرآورو زـي ت ـب اـن  ســـن

ه مـهـراب ده. :ج ل ـب ن روي كـاـب ه زهـر آب دهسـراسـو زـي ت ـب اـن ر ســن

 ولـي مناسـب موقـع و صـفتي          ، نيامـده  شـاهنامه كه در جايي ديگر از       با اين  "سرآور"كلمة  

)؟( است و شايد ضبط يگانه و بهتر باشد "سنان"شايسته براي 

) ب37ورق  (180كيقباد -21

ن چـو :ژ.س ـي خـســت نكـاوسـن اآفـرـي مآرش كـي ـب ن ـپ كـيدگـر بد سيـ شــي

ن چـو . :ج ـي خـســت نكاووسـن اآفـرـي د دگـرآرش كـي ـب ن كـيدوم ـب شــي  ـپ
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 و "كــاووس"هــاي كهــن كلمــاتي چــون  زيــرا در نــسخه؛در مــصراع اول تفــاوتي نيــست

شـوند بـه صـورت      مصوت خوانـده مـي     "واو" صامت و يك     "واو"كه با يك    ...  و   "طاووس"

 يك ياء كوچك    "واو"اند و گاهي روي     شدهنوشته مي "واو"با يك   ...  و   "طاوس" و   "كاوس"

"دگـر " زيـرا بـه ترتيـب نخـستين،     ؛ژ در مصراع دوم بهتـر اسـت  . ولي ضبط س،اندگذاشتهمي

. رودآورده شده است و در بيت بعد هم از چهارم سخن مي) سيوم(، سيم )ديگر، دوم(

) الف38ورق  (27جنگ مازندران -22

گـار و زمـســازگــارهـوا :ژ.س رـن ن ـپ هـارـي شـه ـب ه سـرد و همـي ه گـرم و ـن ـن

گـارخوشـگـوارهـوا . :ج رـن ن ـپ هـار و زمــي شـه ـب ه سـرد و همـي ه گـرم و ـن ـن

 اسـت كـه صـفتي بـراي نوشـيدني و           "خوشـگوار "تر از    براي هوا مناسب   "سازگار"صفت  

.باشدخوردني مي

) الف39ورق  (127جنگ مازندران -23

ه راه آورمشـو:ژ.س ك ـب كاـي ر و م شـان ـي ن شـمـشــي ـي  آورمچـاهگـر آـي

ه راه آورم. :ج ك ـب كاـي ر و شـوم شـان ـي ن شـمـشــي ـي  آورمگـاهگـر آـي

روم، يـا همـة     مي"گويد   بهتر از انتخاب نگارنده است؛ كاووس مي       "زندان" به معني    "چاه"

آيـين  ". "كنمكشم يا زنداني مييا آنان را مي) آورمبه راه مي(آورم آنها را به اطاعت خود در مي    

آيـين  " در حالي كه     ، موهم اين معني است كه روش پادشاهي كشتن مردم است          "شمشير و گاه  

باشد و مخالف معنـاي مـصراع اول         مي "سنت كشتن يا به زندان افكندن     " يعني   "شمشير و چاه  

. باشد مي"مازندران) ديوان(فرمانبرداري مردم "يعني 

) ب39ورق  (214جنگ مازندران -24

دكخـورش دادشـان :ژ.س وزي جـاناـن ـدانســپ ـد ـب ا گـذارـن ه ـت زورروزي ـب

كخـورش دادشـان . :ج وسلخـت ـداني از ســب ـد ـب ا گـذارـن وسروزيـت ـي ـب

كسي كـه آرزومنـد      ("بيوسروزي"كردم تركيب كهن و زيباي      زماني كه متن را انتخاب مي     

مرا به گزينش وجه يگانة نسخة فلـورانس واداشـت، در           )  تامارزو، تامارزه  -ك خوراك است  اند

آنچـه جـان را در هـوا و معلـق نگـه      " و  "جـان نگـه دارنـده     نيمه" يعني   "سپوزجان"حالي كه   
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اي اسـت و بهتـر   شاهنامه نيز عبارتي "روزي به روز گذاردن  " نيز تركيبي كهن است و       "داردمي

.كردم پيروي مي،كندژ نيز آنها را تأييد مي.ها كه اكنون سيت نسخهبود از ضبط اكثر

) ب40ورق  (302جنگ مازندران -25

ه دسـتپ:ژ.س ين ـب واني رفـت هـمياده شـد از اسپ و ژوـپ هشــي كـردار مـسـت ـب

ه دسـتپياده ش. :ج ين ـب راني رفـت هـمد از اسـپ و ژوـپ هحــي كـردار مـسـت ـب

"شـيــويدن " صـفت بـيــان حـال از مـصدر       "آشـفتـه و مـضطرب   " بـه معني    "شـيـوان"

كـردي كرمانـشاهي بـا دو مـصدر الزم و متعـدي         / همچنين فارسي كرمانشاهي  (اي فارسي   واژه

بـه هـم زدن و      / شيوانن، به معنـي بـه هـم خـوردن و آشـفتــن            / شيوييان و شيواندن  / شيويدن

ـ      ) آشـفتـه كردن   و بـا  "شـاهنامه اختيـارات  "ا اسـتفاده از نـسخة   است كـه نگارنـده يـك بـار ب

آشــوب،  آشـفتــه، دل  دل ("دلشـيــوان "هاي چـاپ مـسكو      تـغيـيـري در يكي از نسخه بدل     

):107پادشاهي خسروپرويز (را در چـاپ خود انتخاب كرده بود ) مضطرب

ـ گـرـي جـر روز ـب ــن وانهـت شـبخچـو از خ اخـت شـي بدل و خـشـكـي ـت ـل

) الف43ورق  (539 مازندران جنگ-26

ه را ز :ژ.س مســپ رههـا  چـشـمـت رگـي  شـدخــي ـي رهمـرا چـشـم در ـت ـي  شـدـت

ه را ز . :ج رههـا  چـشـمغـمســپ ـي رگـي  شـدـت ـي رهمـرا چـشـم در ـت  شـدخــي

 ولـي  ،در محل قافيـة دو مـصراع درسـت نيـست          " تيره "و"خيره"جاييبهبه احتمال زياد جا   

شـود ماننـد     آفتي است كه در چشم پيدا مي       "اي كهن و به معني    در اين نسخه كلمه   " تم "ضبط  

مرواريـد نيـز   و يا كدورت جليديـه كـه آب  "...و ) برهان (".پرده و آن را به عربي غشاوه گويند  

نقـل  ) (آننـدراج واللغاتغياث. ("مجازاً به معني تاريكي و سياهي آيد      "،  )االطباءناظم ("گويند

 آمـده   نامـه لغـت  اسدي طوسـي، خاقـاني و موالنـا در           ةاالبنيبا شواهدي از    ) نامة دهخدا از لغت 

اي كه جلوي چـشم  پرده" و ديگري  " مه " به دو معني است يكي     " تم " كردي هم  در زبان . است

نـسخه   كه در تـك " تم"كه ضبط نتيجه اين). مرواريد يا آب سفيد مانند آب  ("و بينايي را بگيرد   

. ترجيح دارد"غم" به دليل غريب و كهن بودن بر ،آمده

) ب44ورق  (671جنگ مازندران -27
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ر:ژ.س ـي شـش دـب ـي ا رفـت ـپ فـرمـود ـت رخـامـهسـر ـب ـي كـان ـت ـي  را كـرد ـپ

ر. :ج ـي شـش دـب ـي ا رفـت ـپ فـرمـود ـت ـامـهسـر ـب رـن ـي كـان ـت ـي  را كـرد ـپ

. تواند به پيكان تير تشبيه شود است و نوك قلم مي"نامهسر " بهتر از "سر خامه"قطعاً ضبط 

) الف45ورق  (753جنگ مازندران -28

رگـذشـت:ژ.س ه ـب ران ســپ ه اـي امـد ـب ـي د از آوايـب ـوفــي ـن  او كــوه و دشــتـب

رگـذشـت. :ج ه ـب ران ســپ ه اـي امـد ـب ـي ـد از آوازـب ـوفــي ـت  او كــوه و دشــتـب

) الف46ورق  (21ن جنگ هاماورا

د:ژ.س ــي وف ــن دب راـن ي چـو لشـكـر ـب ــت ـي ـد گ مـاـن ي ـن اـي درون روشــن ه روز اـن ـب

وفـي. :ج ـت ددـب راـن ي چـو لشـكـر ـب ـت ـد گــي مـاـن ي ـن اـي درون روشــن ه روز اـن ـب

) ب48ورق  (261جنگ هاماوران 

ـداز آواي گــردان :ژ.س وفــي ـن ن آ كـوهـب وهزمــي ان ســت مـد از نعل اســپ

ـداز آواي گــردان . :ج وفــي ـت وه كـوهـب ان ســت ن آمـد از نعل اســپ زمــي

) الف159ورق  (1185بيژن و منيژه 

د دشـت و :ژ.س دبجوشــي وفــي ـن گ سـواران هـر دو گـروه كـوهـب اـن ز ـب

د دشـت و . :ج دبجوشــي وفــي ـت گ سـواران كـوهـب اـن  هـر دو گـروهز ـب

) ب163ورق  (275دوازده رخ 

ن) بنوفيد: ظ (نيوفيد:ژ.س سنان آسمان آهنين) بازنويسي متن(ز نوك از آواز گردان زمـي

ـد. :ج ـوفــي ـت ـنـب نز ـت از آواز گــردان زمـــي ـي ان آســمــان آهــن ـرگ و ســـن

. است"يدبنوف"گذاري درست نيست و صورت صحيح ژ در نقطه.ضبط س

) الف305ورق  (427اشكانيان 

ـد:ژ.س وفــي ـن ـد دشــتـب درـي رگـذشـت كـوه و ـب خـروشـش هـمـي از هـوا ـب

ـد. :ج وفــي ـت ـد دشــتـب درـي رگـذشـت كـوه و ـب خـروشـش هـمـي از هـوا ـب

 بـه معنـي    " نــوف  " و   " تــوف  "هايي كه از آن نقـل شــده          دهخدا و فرهنگ   نامةلغتدر  

"تـوفيــدن " آمده است و همچنين مصدرهاي       "اكپـژو" و   "نـدا"،  "انعكاس صوت "،  "صدا"

، "آواز و شــور و غوغـا كـردن        " به چند معني مشابه ذكر شده اسـت، از جملـه             "نـوفيـدن"و  
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لغت فـرس  ولي از اين روي كه در       . "غريدن و غرنبيدن و هنگامه و شـور و غوغا بر پا كردن           "

 بـه معنـي     "نـوف "فقط  ) دقي و چاپ دكتر دبيرسياقي    ي و دكتر صا   يجتباتصحيح دكتر م  (اسدي  

 آمــده   "بانگ را گويند، ليكن آن بانگ بـود كه در كـوه افتـد و گروهـي آن را صـدا خواننـد                     "

. و فعل مشتق از آن ترجيح دارد" توفيدن" و فعل مشتق از آن بر " نوفيـدن" مصدر ،اسـت

) الف46ورق  (33جنگ هاماوران -29

ه شـاه جـهـان آگـهـي:ژ.س شـهـيكـه چـو آمـد ـب ادشـاهــن دارد جهـان ـپ

ه شـاه جـهـان آگـهـي. :ج شـهـيكـه چـو آمـد ـب ه شـاهــن از دارد ـب ـب اـن

كنـد و  اي آن را تأييـد نمـي   ژ ضبط تك نسخه است و ظاهراً هيچ نسخه        .وجه مندرج در س   

 پيشوندي است كه معناي عكس و ضـد دارد،          "دپا" ولي چون    ،توان آن را در متن پذيرفت     نمي

 ضـد   " ذكر كـرد، يعنـي       شاهنامهفرهنگتوان به عنوان ضبطي غريب در        را مي  "پادشاهنشهي"

."پادشاهي، مخالف پادشاهي

) الف48ورق  (168جنگ هاماوران -30

ان دو :ژ.س ده روـي وشـي د ـپ ـن لبرفــت كـي در مــي ـانعـمـاري ـي لمــي  جـلــي

ان دو برف. :ج ده روـي وشـي د ـپ ـن لــت كـي در خــي شعـمـاري ـي اـن لمــي  جلـي

هـاي   مـراد دو گـروه از نديمـه        "دو خيل "ژ در مصراع اول قطعاً درست نيست و         .ضبط س 

نمايـد و منظـور   تـر مـي   ولي در مصراع دوم مناسـب ،سوداوه و زنان دربار شاه هاماوران هستند    

.كشيده باشند نه اين كه جليل در ميان عماري باشد) لج(اي است كه روي آن را پرده عماري

) ب48ورق  (219جنگ هاماوران -31

ن:ژ.س لــت ـي اسـخ گو ـپ د ـپ ـي شــن شـكـر چـو ـب ران ـل ـي كـرددـل جـمـنـب  اـن

ن. :ج لــت ـي اسـخ گو ـپ د ـپ ـي شــن شـكـر چـو ـب ران ـل ـي شـددـل جـمـنـب  اـن

فاعـل  ) ژوزف نيـست كـه در نـسخة سـن   (بيت بعد هم  زيرا در ،نمايدژ بهتر مي.ضبط س

:جمله رستم است

گ ه جــن امد ـب ـي ا ـب گسـوي راه درـي ا درـن ود ره ـب ر ـب ر خشك ـب چو ـب

) الف51ورق  (54رستم و هفت گردان -32
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ت آنتبگف:ژ.س اهكـه شـد روي گــي اهز گــرد ســواراني ســي ـوران ســپ  ـت

دي. :ج اهكـه شـد روي آندـب ي ســي ـت هـدار گــي اهدرفـش ســپ وران ســپ  ـت

ژ تـرجيح   . ولي در مصراع دوم ضـبط س       ،نمايد درست نمي  "بديد" به جاي    "بگفت"ضبط  

.دارد كه از گرد سواران توران جهان تيره شده باشد

) الف52ورق  (185رستم و هفت گردان -33

ر:ژ.س ـاي ـب ه هـر ج الن ـب ــي ده چـو پ ــن گ ا ـف ن جـدا كرده سـررسـچـه ـب  چـه از ـت

ر. :ج ـاي ـب ه هـر ج الن ـب ــي ده چـو پ ــن گ ا ـف نچـه ـب ن جـدا كرده سـرـت  چـه از ـت

هـا يـا    ژ بهتر است زيرا تن دشمنان افكنده چون پيكر پيالن است، حـال ايـن تـن                .ضبط س 

.دانبدون سر هستند يا سر بر جاي است و مردان افكنده به زخمي ديگر كشته شده

) ب53ورق  (138رستم و سهراب -34

ادم اينك :ژ.س وسوي خانفرسـت د  ـت ويكـچند مهمانكه باشــن  ـت

ادم اينك . :ج وبه مهمانفرســت د  ـت وفرمانهر دو بهكه باشــن  ـت

.ژ بهتر از متن است و با ترجمة عربي بنداري هم موافقت دارد.ضبط س

) الف54ورق  (149رستم و سهراب -35

نكي خواهرش بود گرد و سـواري:ژ.س ـي رآـي امدارـب كش و ـن  و گـردـن

شيكي خواهرش بود گرد و سـوار. :ج دـي داـن  و گـردنكش و نامدارـب

 ولـي بـا   ،شد مي"بدانديش"ف بايد توجيهي مثبت براي تركيب   ژوز تا پيدا شدن نسخة سن    

. دانست"بĤيين"ن آن را معادل تواكند و مي اين دشواري را حل مي"برآيين"ضبط نسخة اخير 

) الف55ورق  (297رستم و سهراب -36

ن :ژ.س دـي د ـب خـواـن ارگـاهمـر او را ـب كـه اوي اسـت ايرانيان را پناهـب

ن . :ج دـي د ـب خـواـن كـه اوي اسـت ايرانيان را پناهرزمگـاهمـر او را ـب

خـوانيم كـه رسـتم بـه      داستان مي ترجيح دارد، چرا كه در ادامة    "رزمگاه" بر   "بارگاه"ضبط  

.رودبارگاه كاووس مي

) ب55ورق  (333رستم و سهراب -37

به گردان ايران نماييم راه نزديك شاهگرازيموزان پس :ژ.س

به گردان ايران نماييم راه نزديك شاهگراييموزان پس . :ج
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 آمدن رسـتم    350تواند درست باشد، زيرا در بيت        درخور توجه است و مي     "گرازيم"ضبط  

. آمده است"گرازان"و گيو به درگاه كاووس با صفت بيان حال 

) الف57ورق  (507 و 506رستم و سهراب -38

ا رفت پيشـش هجير:ژ.س دو گفت كـژي بفرمود ـت ايدـب ـب  ز تيرـن

ه  شـاـن د چـوـن اـب ـي سر افشان شـود زخم كم آورد خم آوردـن

ا رفت پيشـش هجير. :ج دو گفت كژي بفرمود ـت دـب اـي ـي  ز تيرـن

ه  شـاـن د كـهـن اـي ـب سر افشان شـود زخم كم آورد خم آوردـن

هـا   است و اين تفاوت" نبايد" / " نيابد " و   " نيايد " / " نبايد "گذاري  چون تفاوت در نقطه   

نمايـد و   تر مـي  ژ مناسب .در كتابت و حتي در خواندن نسخة خطي امري عادي است، ضبط س            

. بگيريم"تير نشانه" را به معني "نشانه"ر نيستيم ناچا

) ب57ورق  (560رستم و سهراب -39

مـه :ژ.س ر خــي انـب مــي ردهـب هيكي ماهسـراي ـپ كر درفشـي ـب ـي ايـپ ـپ

مـه . :ج ر خــي كـب زدـي ردهـن هيكي ماهسـراي ـپ كر درفشـي ـب ـي ايـپ ـپ

اي بلند در زمين و پرده كشيدن دور آنهـا ايجـاد            هبا كوبيدن ميخ  ) سراپرده(سراي  چون پرده 

بهتـر  )  در ميـانِ -بـه ميـانِ   ("بميـانِ "ها داخل آن جـاي داشـته ضـبط         شده و خيمه يا خيمه    مي

. وجه دشوارتر است"بميان"نمايد؛ عالوه بر اين مي

) ب57ورق  (590رستم و سهراب -40

در جـهـان:ژ.س د اـن رد كسـي جوـي ـب لـن ـي ر ـپ هـانآرد اندركـه از اـب  ـن

در جـهـان. :ج د اـن رد كسـي جوـي ـب ل ـن ـي ر ـپ هـانآورد دركـه از اـب  ـن

. در پي هم نيايند"دال"شود دو كند و سبب مي موسيقي شعر را بهتر مي"آرد اندر"ضبط 

) الف58ورق  (595رستم و سهراب -41

د چو:ژ.س اـب ـت ودـن ه صحـرا ـب ودآورد اگـر كـوههـم با او ـب  خـارا ـب

ودنخواهم كه. :ج ه صحـرا ـب ودهـم با او ـب آورد اگـر كـوه خـارا ـب

،تر كردن معني بيت اين ضبط را آورده باشـد         ژ براي درست  .كه ممكن است كاتب س    با اين 

.نمايدولي ممكن است آن را از نسخة اساس خود نقل كرده باشد و بهتر مي
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) ب58ورق  (653رستم و سهراب -42

دو گفت از ايدر به:ژ.س ه سو شويميكـب ـرآهــوـب مآوردگـاه ـن  شـوـي

دو گفت از ايدر به. :ج ه سو شويميكـب مآهــوآوردگاهي بيـب  شـوـي

 نام دشتي خاص است كه رسـتم        "آوردگاه نرآهو "شود كه   ژ مشخص مي  .با ضبط نسخة س   

: نيز اين نسخه دارد835به نام از آن ياد كرده است نه با ياء نكره و در بيت 

 گذشتپيشش نرآهوبه دشتي كه رها كرد ازو دسـت و آمد به دشت:ژ.س

 گذشتبر پيشش آهوبه دشتي كه رها كرد ازو دسـت و آمد به دشت. :ج

هاي داستان رستم و سهراب با چگونگي ضـبط ايـن دو بيـت در نـسخة                 و يكي از دشواري   

نـر بـه   (اند زيستهاندام ميگفت در آن دشت آهوان درشتتوان شود و مي  ژوزف گشاده مي  سن  

و دليل شـكار كـردن سـهراب در آن دشـت نيـز روشـن                ) رفته است معني بزرگ هم به كار مي     

: نيز مؤيد اين امر است852شود كه بيت مي

سمندش جهان و جهان را كنانزنانگرازان و بر گور نعره

، " معناي دقيق دو واژه فارسي ترنج و گـور    "اي با عنوان    خانم دكتر مهري باقري در نوشته     (

به نقل از آقـاي  . گور را به معني عام نخچير و جانوراني مانند آهو و گوزن و غزال دانسته است           

)776 ص ،دفتر خسرواندكتر سجاد آيدنلو در كتاب 

) ب58ورق  (655رستم و سهراب -43

دو گـف:ژ.س درگـذشـترابـت سـهـب مارز من جنگ و  كـاـن  سوي تو گشـتتـي

م چنين گفت . :ج درگـذشـتبه رســت كارز من جنگ و كـاـن  سوي تو گشـتپـي

 در بيت قبل آمده است و نام رستم در سه چهار بيت پيش از ايـن بيـت      "سهراب"چون نام   

ژ بهتـر  . مندرج در نسخة س" تيمار" ولي ،نمايدتر مي مناسب"ج"نيامده، در مصراع اول ضبط    

گويد كه ديگر عاقبت جنگ در عهدة من نيست و غم ايـن كـار         نمايد و سهراب به رستم مي     مي

). انديشيدن به جنگ از آنِ تو است-غم آن نصيب تو است(را تو بايد بكشي 

) ب59ورق  (757رستم و سهراب -44
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ان شـود :ژ.س ـب اد جــن بكـوهسـارگـر از ـب جــن امدارـيدـن ر آن ـن ن ـب ر زـي  ـب

ان شـود . :ج ـب اد جــن دكـوه خـارگـر از ـب ـي ـب جـن امدارـب ر آن ـن ن ـب ر زـي  ـب

) الف94ورق  (3161سياوش 

اد گـفـت:ژ.س هـن گـرد كـلــب ـي ســت ه ـن هكه اين ـب  يال و سفتكوه خاراسـت ـن

اد گـفـت. :ج هـن گـرد كـلــب ـي ســت ه ـن  يال و سفتكوه خار اسـت گركه اين ـب

 مـصراع اول    "كوهـسار " در مصراع دوم يقينـاً درسـت نيـست و            "نجنبيد"در بيت نخست    

 فقـط در    "خـارا " به معني    "خار"نامة دهخدا لغت است، زيرا بر اساس      "كوه خار "تر از   مناسب

ه  نيز وصفي عجيب نقـل كـرده كـ         آراي ناصري انجمن آمده است و صاحب      "آنندراج"فرهنگ  

خار پارسي مطلق فلـز را گوينـد و سـنگ را نيـز چـون                ": شودسبب انبساط خاطر خواننده مي    

".انـد خاكي است متكون در آب تشبيه به فلز نموده و هاي مشابه در او الحاق نموده خاره گفته         

: بيت زير از اميرخسرو نقل شده استفرهنگ شعوريسپس از 

ا سـوفـار ه ـت شـســت ر در سنگ ـن ه خـارخـاتـي شــت مـوده ـپ ي ـن شــت رـپ

) ب60ورق  (856رستم و سهراب -45

دهچنين گفت كاي رسته از چنگ شير:ژ.س رچـرا مـاـن ر دـي اي بر چم شــي

رچنين گفت كاي رسته از چنگ شير. :ج ر دلـي دي از زخم شــي جـدا مـاـن

بزبان مرو،  ] بود [چشم: چم: آمده است ) تصحيح عباس اقبال آشتياني   ( اسدي   لغت فرس در  

:عسجدي گويد

شاعران هرگز نبودي آشنا]  ـ دهخدايبه رسته[گر برستي چماز كه آمختي نهادن شعرها اي شوخ

گويند كه  و مردم دارالمرز و مردم مرو شاهجان چشم را چم مي          : چم": و در برهان قاطع نيز    

و به معني مردمك چشم هـم  "ز  را ني"جم" عالوه بر اين صاحب برهان ".به عربي عين خوانند   

. آورده است"به نظر آمده است به زبان اهل مرو شاهجان

مردم دارالمـرز  : گويد"چم"مؤلف ذيل(":شادروان دكتر معين در حاشية برهان نوشته است

 بنـابرين در    ، گوينـد  cumچـشم را چـم      ) مردم دارالمـرز  (اكنون گيالنيان   و چون هم  ) الخ... 

".رسد چم با جيم فارسي مستعمل باشدمروزي نيز به نظر مي
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ها نقل شده و بيت زير سرودة سـنائي بـه نقـل از       همين معني از فرهنگ    ادهخدنامة  لغتدر  

:مثال آورده شده استو  شاهد آراانجمن

ور تا چمشـانمشـانــــعالم ديگر اسـت عال ست فرقي ز ـن نـي

به ) با ياء مجهول ("چيم" و  "چم"يز  هاي كردي ن  عالوه بر اين در لهجة لكي و برخي لهجه        

مؤسـسة فرهنگـي جهـانگيري      (معني چشم است، در فرهنگ لكي نوشتة آقاي حميـد ايزدپنـاه             

)  با ياء مجهـول    -čem(و چيم   ) čeyam(در لكي دلفان و چيم      ) čam(چم  : آمده است ) 1367

. است"چشم"در لكي بيرانوند به معني 

در كرمانشاه نيز   ) parowدامنه كوه پرو    ( منطقة پايرَوند    شود كه ساكنان روستاهاي   اضافه مي 

برنـد و در كـردي   را به معني چشم به كار مـي    )  با مصوتي اندكي بلندتر از فتحه      -čam ("چم"

.شودو به همين معني گفته مي) با ياء مجهول ("چيم"ايالمي نيز اين واژه 

كه ضبط تك نـسخه اسـت بـر          اين ژ با .با توجه به آنچه گفته آمد وجه مندرج در نسخة س          

 دو مصراع معنايي نزديك بـه هـم دارنـد و            "ج"متن منتخب نگارنده ترجيح دارد، زيرا با وجه         

) كـه آن(اي ": گويـد  سهراب به رستم مي "ژ.س"شود؛ در حالي كه با ضبط       اي حشو محسوب مي   گونه

درنـگ  (اي مانـده ) شـير (م من  چرا نگريختي و باز پيش چش     ! اياز دست پهلواني چون من رهايي يافته      

.اي دشوار است و بايد در متن انتخاب شود واژه"چم"گذشته از اين ). ايكرده

) الف65ورق  (301سياوش -46

ران ز بس خوب:ژ.س ود اـي ان ـب ارد از چهرچـن  مهرچرخكه گفتي هـمي ـب

ران ز بس خوب. :ج ود اـي ان ـب ارد از چهرچـن  مهرمـاهكه گفتي هـمي ـب

.نمايدتر ميژ آمده مناسب.باريدن مهر از چرخ كه در س

) ب67ورق  (553سياوش -47

،يك بر ديگـري برتـري نـدارد    چندان تفاوت نيست و هيچ   "سياووش" و   "سياوخش"ميان  

عـالوه بـر   .  دارد"سزد"تر است و موسيقي بهتري هم با ژ مناسب .ولي در مصراع دوم ضبط س     

.گردد كي بازمي موهم است كه به"او"اين ضمير 

) ب68ورق  (639سياوش -48
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اهي و :ژ.س ن پهلـوانز جوانشـاهكه آمد سـپ ران گـو پيلــت  اـي

ن پهلـوانزا جوانشاهيكه آمد سپاهي و . :ج ران گـو پيلــت  اـي

 ولي در مصراع اول ياء نكره براي سـياوش مناسـب            ، نيست "ز" و   "از"تفاوتي چندان ميان    

شود كـه   است ياء اشباع كسرة اضافه بوده باشد و در دو بيت بعد روشن مي             نمايد و ممكن    نمي

.كند و براي او معرفه استگرسيوز در پيام براي افراسياب از سياووش ياد مي

) ب68ورق  (672سياوش -49

ردنسپه :ژ.س داشتي باستيكـه بخـت و هنر  خواستيخود و جنگ ـب

ه . :ج رديســپ داري و راستي بخـت و هنر كـه خواستيرا و جنگ ـب

توانـد ضـبط كهـن باشـد كـه بـه             وجه دشوارتر است و مي     "به آستين = به آستي = بĤستي= باستي"

زيـرا كـه بخـت و هنـر همـراه خـود            "دست كاتبان تغيير داده شده و مضمون مصراع ايـن اسـت كـه               

" آستين داشـتن   در" و   "دست نقد " اصطالحي است كه امروزه به صورت        "به آستين داشتن  "؛  "داشتي

.مصراع اول نيز به هر دو وجه درست است و يكي بر ديگري ترجيح ندارد. رودنيز به كار مي

) الف69ورق  (700سياوش -50

ينسراسر همه دشت :ژ.س به سغد اندر آرايش چين نهيد نهيدجـب

نسراسر همه دشت . :ج ـي به سغد اندر آرايش چين نهيد نهيدآـي

هاي نازك بيد يا درختي ديگـر     به معني طبق و خوان بافته شده از تركه         ("چپين" و   "چبين"

، "آذين"،  "پرچين"ضبط دشوارتر از    ) شده است كه به عنوان سيني غذا يا ميوه به كار گرفته مي          

اند تا بـه ايـران   افراسياب و لشكرش به دشت سغد آمده   .  و بهتر از متن است     "زرين" و   "آيين"

چبـين يـا    (هـاي چـوبين     دهد كـه طبـق    خواند و دستور مي   به سور فرامي  بتازند، شاه بزرگان را     

. را به سبك مردم چين در آن دشت پيش بزرگان بگذارند) چپين

) ب71ورق  (948سياوش -51

و از مـن :ژ.س شــن س نخستگـشـادهسخن ـب ر فرمان توستازان ـپ  جهان زـي

و از من . :ج شــن س آن نخستتو اي شهسخن ـب ان زير فرمان توست جهگهـپ
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 مصراع دوم تفاوت چنـدان ندارنـد و يكـي بـر ديگـري مـرجح       "گهپس آن" و "ازان پس "

. است"تو اي شه"بهتر از ) پرده بي-آشكار ("گشاده"نيست ولي ضبط 

) ب74ورق  (1260سياوش -52

دراي و هوشخرد دارد و :ژ.س ه بلـن ابدخيره ـب ـت دـن  به راه گزـن

دوش و رايهخرد دارد و . :ج ه بلـن ازدخيره ـب ـي دـن  به راه گزـن

"راي" معموالً براي    "بلند" زيرا صفت    ،نمايدژ چندان مناسب نمي   .در مصراع اول ضبط س    

 ولـي ضـبط     ،كه صفت را عطف به دو موصوف بدانيم       ، مگر اين  "هوش"رود نه براي    به كار مي  

 ."ج" از ضبط ترتواند درست باشد و مناسبدر مصراع دوم مياين نسخه 

) ب78ورق  (1634سياوش -53

م شـادمان:ژ.س يـ رفتي ـن و ـب ا ـت ديشـه خاليكـه ـت م يك زمانو زاـن يـ  ـن

َـم شـادمان. :ج رفتي نـي و ـب ا ـت ديشـه بياكـه ـت م يك زمانغمز اـن يـ  ـن

درخـور توجـه اسـت و      ) دور و فـارغ بـودن از نگرانـي         ("خالي بودن از انديشه   "اصطالح  

.آساني از كنار آن گذشتتوان بهنمي

) الف80ورق  (1771سياوش-54

و دالورترم:ژ.س ان دان كـه از ـت ه اسـپ و به مردي چـن گـاورترمـب ـت

و دالورترم. :ج ان دان كـه از ـت ه اسـپ و به مردي چـن و برترمـب ز ـت

.ايدنمتر ميژ به سبب اشتراك حروف بيشتر در كلمات قافيه مناسب.ضبط س

) ب80ورق  (1848سياوش -55

د جهان:ژ.س ســن ننباشـد ـپ ه آنآفرـي نـن زرگـان روي زمــي  ـب

د جهان. :ج ســن ننباشـد ـپ ننه نيز ازآفرـي زرگان روي زمــي  ـب

 مصراع اول است و تنـافر دو حـرف   "پسند" جايگزين "آنِ" زيرا ،نمايدژ بهتر مي.ضبط س 

. رود پياپي نيز از ميان مي"نون"

) ب82ورق  (2014سياوش -56

ر :ژ.س دهدبـي ژوهـي دـپ دسخن را پيش خواـن ده را برفشـاـن هاي آگـن

ر . :ج دهدبـي ژوهـن دـپ دسخن را پيش خواـن ده را برفشـاـن هاي آگـن
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 وجهـي پـسنديده     "آزمون شده و آزموده شـده و مـورد اعتمـاد          " به معني    "پژوهيده"شايد  

 بايد مورد بررسـي     "پژوهنده"اً درست باشد در موارد ديگري هم كلمة         اگر اين ضبط يقين   . باشد

. مناسب مقام باشد"پژوهيده"اي از آنها قرار گيرد و ممكن است در پاره

) الف88ورق  (2567سياوش -57

ارونز گيالن:ژ.س شـة ـن د از يالن ده و ز بـي  انجمنهـزارشـدـن

ران. :ج ارونز اـي شـة ـن النده و دو و ز بـي جمن هـزار از ـي  اـن

كـــه ] "ز گـــردان شمـــشيرزن كـــابلي گزين كرد پس رستم زابلي": [با توجه به بيت قبل

،معطوف به بيت مورد بحث است چون سخن از گردان كابلي و يالن بيشة نارون در ميان است               

سـت و   به كار رفته ا    "سپاه" در اين بيت به معني       "انجمن"نمايد و   تر مي  مناسب "گيالن"ضبط  

 بيت قبل همخواني "گزين كرد" درست باشد، زيرا با      "انجمن شدن "نياز به فعل ندارد كه قطعاً       

 يعني كه رستم دوازده هـزار سـپاهي از يـالن كـابلي و گيالنـي و پهلوانـان بيـشة نـارون                        ؛دارد

 در  "ج" دارد و درسـتي ضـبط        "دوازده هـزار  "ترجمة بنداري هم    . برگزيد) مازندران امروزي (

.كندع دوم را تأييد ميمصرا

) ب89ورق  (2694سياوش -58

سـتاره به چنگ نهنگ اندر است اندر استزنگخور و ماه گفتي به :ژ.س

سـتاره به چنگ نهنگ اندر است اندر استرنگخور و ماه گفتي به . :ج

پنـداري كـه زنگـار خورشـيد و مـاه را            ": شـود نمايد كه چنين تعبير مي    ژ بهتر مي  .ضبط س 

."شانده استپو

) ب91ورق  (2921سياوش -59

ن :ژ.س ادگـوهـر از تخمةازـي قـب ژاد كـي ور دارد ـن ز مـادر سـوي ـت

ن . :ج ادتخمه از گـوهـرازـي قـب ژاد كـي ور دارد ـن ز مـادر سـوي ـت

ژ درست به   . ضبط س  "هنرمند و از گوهر نامدار    ": چون در مصراع دوم بيت قبل آمده است       

گويد كه اين گوهر     گفته شده داشته باشد و مي      "گوهر نامدار " در آغاز اشاره به      رسد كه نظر مي 

.نامدار از تخمة كيقباد است
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) الف95ورق  (3280سياوش -60

د :ژ.س ه سوگـن ازخريـب اره ـب ه بند دراز مگـر ـب دم ـب ـن ـب دو دسـتت ـب

د . :ج ه سوگـن يـب ازياـب اره ـب ه ب مگـر ـب دم ـب ـن ـب ند درازدو دسـتت ـب

نمايـد، فعـل    ضبطي كهن و پرسابقه در ادب فارسي اسـت و بـه نظـر مناسـب مـي      "خري"

:كند نيز اين ضبط را تأييد مي3283بيت .  است"بازخري"مركب در بيت هم 

هـلـوان ان ـپ دان گشـت همداســت د اسـپ و روانـب د بخرـي ه سـوگــن ـب

) ب95ورق  (3306سياوش -61

ود در كه اوسـانبر آن:ژ.س فـشز  روز جنگـب سـوزد نهنگـت ه دريا ـب  ـب

دان. :ج ردمـد كه او سـانـب سـوزد نهنگبيمشز  روز جنگـب ا ـب ه درـي  ـب

"بردمـد " در مـصراع دوم بـا        "تفـش " ولـي    ،نمايـد ژ در مصراع اول درست نمي     .ضبط س 

. تناسب بيشتر دارد و بهتر است"ج"مصراع نخست ضبط 

) الف96ورق  (3336 و 3334هاي سياوش بيت-62

اژخواه:ژ.س ا ـب كار ـب د پـي ـن  چه شاهداه وكه آب روان را چه گـرفــت

اژخواه. :ج ا ـب كار ـب د پـي ـن كه كشـتي كدام است بر باژگاه؟گـرفــت

دي كجا بادبانش نو است وـن نشستي كه زيباي كيخسرو استـن

 چه شاهچاكره كه آب روان را چچنين گفت با گيو پس باژخواه

ژ چهار مـصراع را از قلـم انداختـه و از مـصراع اول بيـت            .روشن است كه كاتب نسخة س     

 يك بيت ساخته است و روال بيان مطلب به هم خـورده، ولـي               3336 و مصراع دوم بيت      3334

ضـبطي دشـوار اسـت و شـايان         ) به معني دايه و كنيزي كه كودكي را پرورده باشد          ("داه"واژة  

رود و جنـاس    شود از ميان مـي     خوانده مي  "چِچا" كه "چه چاكر "سويي تنافر حروف    از  . توجه

.گرددلفظي داه و شاه نيز افزوده مي

) الف104ورق  (112فرود -63

انسـواران رسـيدند :ژ.س مـي درآمـد گـروهـا گـروه كـوهـب سـپاه اـن

زديكسـواران رسـيدند . :ج درآمـد گـروهـا گـر كـوهـن وهسـپاه اـن
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در ايـن   ] "دل كرگس اندر هوا شـد سـتوه       ز بانگ تبيره ميان دو كوه": [116با توجه به بيت 

توان تصور كرد كه سواران ايراني به درة ميان دو كوه رسيده باشـند، عـالوه بـر ايـن ضـبط            بيت هم مي  

. دشوارتر است"بميانِ"

) ب108ورق  (32بهرام گودرز -64

ال در دم كـارزار:ژ.س ه روز ـب  مردارخوارمـرغتو بر كوه چون ـب

ال در دم كـارزار. :ج ه روز ـب  مردارخوارگرگتو بر كوه چون ـب

كه مـراد از   مردارخوار نيست، ديگر اين    "گرگ" زيرا   ،نمايدژ بهتر مي  .از نظر منطق ضبط س    

)؟(اي بر روي كوه نصيب او شده باشد تواند كرگس باشد كه الشه مي"مرغ مردارخوار"

) ب110ورق  (230ام گودرز بهر-65

امد سوي كـارزار:ژ.س ه ز خيمه بـي  جنگي سـوارره بر شتابيدـب

امد سوي كـارزار. :ج ه ز خيمه بـي ادـب  جنگي سـواررو بر بيفـت

] "ز شافيدن پـاي آمـدش ننـگ        برآشفت با خويشتن چون پلنگ": [با توجه به بيت بعد

باشــد و بتـوان در ايـن مـورد بـا            ) لغزيـدن  ("شـافيدن "ر   از مـصد   "بشافيد" مصحف   "شتابيد"شايد  

.نمايد كه مناسب مي"به ره بر بشافيد جنگي سوار": گونه ضبط كردتصحيح قياسي مصراع را بدين

) الف122ورق  (645كاموس -66

دگمانتن و يالسـرت سـبز باد و دلت شادمان:ژ.س  دور از بد ـب

دگمانن زالـتسـرت سـبز باد و دلت شادمان. :ج د ـب  دور از ـب

 را گشاده باشد، زيرا در گفتاري       شاهنامهژ دشواري ديگري از متن      .رسد ضبط س  به نظر مي  

كه همه تحسين رستم از زبان كيخسرو است ناگاه سخن از زال پيش آوردن عـادي نيـست، در                   

جـسماني  حالي كه با ضبط اخير در مصراع اول از مـوارد معنـوي و در مـصراع دوم از مـوارد                       

.آيد و همين وجه درست استسخن به ميان مي

) الف123ورق  (710كاموس -67

دبامگر خاك :ژ.س دچو روزي سرآيد  سـنگ خارا خورـن چـرند و مرـن

دگرمگر خاك . :ج دچو روزي سرآيد  سنگ خارا خورـن خورند و مرـن
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درست باشد، بيت نيز از نزديكي تواند  به جاي واو عطف به كار رفته است و مي"با"در مصراع اول 

 چند بار به كار رفته اسـت  "خوردن" نيز به معني "چريدن". شودمخرج دو حرف كاف و گاف رها مي       

 را بـه صـورت   "مرنـد "نكتة ديگر اين اسـت كـه نگارنـده    . كند هم جلوگيري مي"خورند"و از تكرار  

در جاهاي ديگر كـه     . درست است ) ميرندكوتاه شدة    ("مرَند" مشكول كرده است، در حالي كه        "مرَند"

دقت در اين نكته را مـديون نظـر   .  هم به صورت ديگر مشكول شده بايد اصالح شود  "مريم" يا   "مرَد"

.آقاي دكتر سجاد آيدنلو هستم كه ده سال پيش به من تذكر داد

) الف129ورق  (1339كاموس -68

عـلهمي آتش افروزد از :ژ.س ارامـد از ب و سنگـن گنـي گام جـن گ هـن ـاـن

ش افروزد از . :ج گ و سنگخاكهمي آـت گام جـن گ هـن اـن ارامـد از ـب نـي

.خيزد زيرا از برخورد نعل اسب با سنگ شرر برمي،نمايدتر ميژ مناسب.ضبط س

) ب134ورق  (1875كاموس -69

د:ژ.س ردار هـن دو گفـت كاي نامـب روانز ـب دـپ   به فرمان تو تا به سـن

روان: اصل( )ـب

د. :ج ردار هـن دو گفـت كاي نامـب رزـب رـب د ـب  به فرمان تو تا به ســن

 آمده است، يكي بخشي از آفريقا كه امروزه با كشورهاي ليبي،            شاهنامه در   "بربر"گرچه دو   

 نـان   "كه پديـدة    ( ديگر ميان ايران و افغانستان امروزي        "بربر"تونس و الجزاير مطابقت دارد و       

"بربـر "و  )  اكنون در سراسر ايران نفوذ كرده نشأت گرفته از مردم اين ناحيـه اسـت                كه "بربري

 كـه شـهري نزديـك غزنـه اسـت           "پـروان "تواند اشاره به منطقة اخير باشد، ولي ضبط         بيت مي 

"پـروان " مثـال   و دهخدا همين بيت از فردوسي شاهدنامةلغتدر . تواند درخور توجه باشدمي

گـذاري   آمده است كه آن را نشانه     "پروان"ژ يك بار ديگر كلمة      .خة س در نس . آورده شده است  

خواستم بيت را بيابم مستلزم دوباره خواندن نسخه يا ديدن تمامي حواشي          نكرده بودم و اگر مي    

. بردچاپ خودم بود و زماني دراز مي

) الف138ورق  (2229كاموس -70

ه واو زايدر شـوم تازنان تا به كنگ:ژ.س جنگال بود مرد درنگي ـن

ه واال بود مرد و زايدر شـوم تازنان تا به كنگ. :ج سنگدرنگي ـن
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.نمايدتر ميژ با توجه به محتواي بيت مناسب.ضبط س

) الف138ورق  (2231كاموس -71

دان را نمـانم گسـتزمين را به خنجر بشويم ز :ژ.س كه باشد نشستـب

نزمين را به خنجر بشويم ز . :ج نـدان را نمـانم بكــي ر زمـي همي ـب

.نمايد وجه دشوار و كهن است و بهتر مي"زشت و نازيبا" به معني "گست"ضبط 

) ب141ورق  (2537كاموس -72

ي كه آمـد سپاهي گران كشتي مرانآب اين خيلتو بر :ژ.س چو داـن

ي كه آمـد سپاهي گران كشتي مرانباد اين جنگتو بر . :ج چو داـن

شكستگي خاندان پيـران اسـت ضـبط        و بيت قبل سخن از شكست خوردن و دل        چون در د  

 بـه كـار رفتـه و مـراد     " ايل-طايفه و خاندان" به معني "خيل"رسد كه ژ مناسب به نظر مي    .س

.اين است كه افراسياب فريفتة خاندان پيران نشود و به آنان پشتگرمي نداشته باشد

) ب153ورق  (704بيژن و منيژه -73

د بخو:ژ.س ـانردـن دـن ـن رداخــت ـپ نگه  و ـب شـســت دخرميـن ـن  سـاخــت

د . :ج دخوانبخوردـن ـن رداخــت ـپ نگه  و ـب درود و مينشـســت  سـاختـن

. به كار رفته است"خورش، غذا" به معني "نان"نمايد كه ژ در مصراع اول بهتر مي.ضبط س

) ب173ورق  (1207دوازده رخ -74

د مر:ژ.س ن ا پيش جنگنخواهم كه آـي  تنگكار نهماردلم گشـت ازـي

د مرا پيش جنگ. :ج ن نخواهم كه آـي  تنگكارِ بيداددلم گشـت ازـي

ژ دو بـار ديگـر آمـده        . ولي در نسخة س    ،ام برنخورده شاهنامه به معني بسيار در      "نهمار"به  

 داســتان2788 بيــت - الــف153 داســتان ســياوش و ورق 1770 بيــت - الــف79ورق (اســت 

 در اين بيـت مناسـب       "نهمار". شودكه در مورد اول معناي درست از آن استنباط نمي         ) كاموس

گرايـي كاتـب   توان با قاطعيت گفت كه آوردن ايـن كلمـه از نـوع باسـتان          ولي نمي  ،افتاده است 

 به عنـوان قيـد بـراي    ، اصيل باشد" نهمار" اگر ضبط ؛)؟( يا در نسخة مادر بوده است     ،باشدمي

. به كار رفته است"تن دلتنگ گش"

) الف177ورق  (1570 و 1568هاي دوازده رخ بيت-75
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شـت گـرازه درآمـد دـلـــبرـــو شيـــ در چنگ بيژن چگرزيكي :ژ.س رـــــه ـپ ـي

)گفتي ز درد: ژ.س(زمين را بدريد ترگ از نبرد ترگ فرشيدورد) سر و: ژ.س(بزد بر سر 

واستـــه خـــبه اسپ اندرآمد نبود آنچتـــرد راســ بر تاركش كهمان گرز

 ولـي ايـن نـسخه دشـواري مطلـب و            ،نمايددرست نمي ) 1569(ژ در بيت مياني     .ضبط س 

: چنين است"ج"ضبط سه بيت در . گشايدخوبي ميناهمخواني آن را به

رتيغيكي . :ج ژن چو شـي ر در چنگ بـي ـي شـت گــرازه درآمـد دـل ه ـپ ـب

ر س زد ـب دوردـب رگ فـرشــي ـردــر ـت ـب رگ از ـن د ـت درـي ن را ـب زمـي

به اسپ اندرآمد نبود آنچه خواست بر تاركش دست راسـتهمي كرد

 زيرا شمشير اگر با شـدت       ،نمايد رسيدن به معني براي اين سه بيت دشوار مي         "ج"با ضبط   

رسد، ولي بـا  ن مقابل هم ميشكافد و محتمالً به سر پهلوابه كالهخود كسي وارد شود آن را مي 

بيژن با گرزي در دست به يـاري گـرازه آمـد و             ": شود تفاوتي در مطلب ايجاد مي     "گرز"ضبط  

وان كه از شدت اين هجوم و نبرد ترگ از سر پهلـ     چنان ،اي بـه ترگ فرشيـدورد وارد كرد     ضربه

گونـه   ولي آن  ،نشانه رفت  بار ديگر بيژن گرز را به فرق فرشيدورد          توراني افتاد و زمين را دريد؛     

.ژ نباشد.رود هيچ ابهامي در ضبط س گمان مي".كه خواست نشد و گرز به اسب برخورد كرد

) ب186ورق  (2459دوازده رخ -76

هم را بخواست:ژ.س ش گســت  از دست راستگزين مهرهگشـاد آن چو مهر دـل

هم را بخواست. :ج ش گســت هگشـاد آن چو مهر دـل ماـي ز دست راست اگـراـن

نمايـد، عـالوه بـر ايـن تناسـب آن بـا              دارد بهتر مي   "مهره"ژ كه اشارة مستقيم به      .ضبط س 

. مصراع اول هم درخور توجه است"مهر"

) ب188ورق  (151جنگ بزرگ -77

يل:ژ.س ردع و اردـب زرگان كه از ـب ش جهاندار ـب ـي ه ـپ دـب ردـن  خيلـب

يل. :ج ردع و اردـب زرگان كه از ـب ش جهاندار ـبـب ـي ده ـپ ودـن  خيلـب

رسـاند كـه اقـوامي از بـردع و اردبيـل بـه درگـاه كيخـسرو                  نمايد و مي  ژ بهتر مي  .ضبط س 

.كه از قبل حضور داشته باشنداند نه آنرسيده

) ب193ورق  (671جنگ بزرگ -78

ا همـهبه هامون چو پيالن برآويختند:ژ.س  آميختندخـوي خاك ـب
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ا همـين برآويختندبه هامون چو پيال. :ج  آميختندخـون خاك ـب

) عـرق تـن   ("خـوي " را بپذيريم و "خون"يك از مبارزان زخمي نشده است تا بتوانيم    هيچ

"خـون " را بـه     "خـوي " كاتبـان    شـاهنامه محتمل است در مورد چند بيت از        . نمايددرست مي 

.اي توجه شودگردانده باشند و بايد به چنين نكته

) الف200ورق  (1297جنگ بزرگ -79

ر خـاك :ژ.س چـاناـب ـي مار ـپ ـي ن ز كينـت ر كـردگار آفرـي د ـب همـي خواـن

ر خاك . :ج چـاناـب ـي ن ز كينچون مار ـپ ر كـردگار آفرـي د ـب همـي خواـن

در بيت قبل آمده است كه كيخسرو به جـاي نمـاز رفـت، از ايـن روي محتمـل اسـت كـه                  

در كاخ جايي گود و دائمـي و  (اند كرده آن را با خاك پر ميجايگاهي ويژة نيايش بوده باشد كه  

تر كه بتوان در سطح آن بـه         در مقياسي بزرگ   "خاك تيمم "، همانند   )در سفر و جنگ با توبره ؟      

اي را روشـن     نكتـه  "خـاك تيمـار   "سجده رفت؛ و اگر اين ضبط درست باشد تركيـب اضـافة             

 نيز تأييـد نـسبي بـر       شاهنامهبيتي ديگر از    . شوديكند و دليلي براي گود بودن محراب پيدا م        مي

):431هاماوران (اين نكته دارد 

ه زدان ـب ش ـي ر پـي ايچهل روز ـب پرداخت جـايـپ مود خاك و ـب ـي ـپ ـب

) ب251ورق  (11رستم و اسفنديار -80

درد همي :ژ.س بـب شجــي ش پيراهـن ش اندر تـن درفشـان شود آـت

درد همي . :ج شـب ـي ش پيـب شراهـن ش اندر تـن درفشـان شود آـت

"پـيشِ پيـراهنش   "هـم بايـد   "ج"شود كـه در   ژ درخور توجه است و رهنمون مي      .ضبط س 

.شدخوانده مي) جلو پيراهن، دامن(

) ب251ورق  (39رستم واسفنديار -81

ان راز هرگز مگوي:ژ.س ش زـن ـي ي كـه ـپ ه كويسبكچـو گـوـي  بازيابي ـب

ا. :ج ش زـن ـي ي ن راز هرگز مگويكـه ـپ ه كويسخنچـو گـوـي  بازيابي ـب

. است"سخن"تر از مناسب) زود ("سبك"ضبط 

) ب251ورق  (51رستم و اسفنديار -82
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ران سخن:ژ.س اي اـي د داـن شـنـي گه كــرد چـو ـب جدرـن هـاي كـهـن زـي

ران سخن. :ج اي اـي د داـن شـنـي گه كـرد اچـو ـب هـاي كـهـن زيجزانـن

.ژ نيز درخور توجه است.بط سض

) الف252ورق  (110رستم و اسفنديار -83

ن :ژ.س م سـر ارجاسـپ رادور كـردمز ـت رانگيخـت اسـپ راـب ام گشــت  ـن

ن . :ج از كـردمز ـت م سـر ارجاسـپ راـب رافراخـت ـاسـپ راـب ام گشـت  ـن

ي درمـصراع دوم ضـبط    ول،بهتر است"جدا كردم"به معني"باز كردم"در مصراع اول ضبط   

در پـاس   "نام او را به بانـگ بلنـد گفـتن         " به معني    "برانگيختن نام كسي  " و ژ درست است  .س

كـه هنگـام چيـره شـدن اسـفنديار بـر       شب به عنوان شاه به كار رفته است و اشاره دارد به ايـن       

):681هفتخان اسفنديار (ارجاسپ نام گشتاسپ به بانگ بلند در رويين دز ندا داده شد 

د سـخت رخروشــي ان ـب يروزبختهمـي پاســب كه گشتاسپ شاه است و ـپ

منـد آقايـان مـصطفي      در بازخواني بخشي از داستان رستم و اسفنديار با دوسـتان انديـشه             (

.)فر به اين نكته رسيديمكاوياني، جويا جهانبخش و محمدعلي كرم

) الف252ورق  (113رستم و اسفنديار -84

د و س:ژ.س س بـن وز ـب د و پيمان ـت گذرد دلهـمـي وگـن وـن  ز فـرمان ـت

و. :ج د و پيمان ـت د و سوگـن س بـن گذرم منهـمـي ز ـب وـن  ز فـرمان ـت

.كندنمايد و از تكرار ضمير متصل و منفصل فاعلي جلوگيري ميتر ميژ مناسب.ضبط س

) ب252ورق  (126رستم و اسفنديار -85

كـه او تاج نو دارد و ما كهن سخنراندبه شاهي ز گشتاسپ :ژ.س

كـه او تاج نو دارد و ما كهن سخنناردبه شاهي ز گشتاسپ . :ج

.تواند درست باشدژ درخور توجه است و مي.ضبط س

) ب252ورق  (161رستم و اسفنديار -86

دي و درم پيش توست) ؟ (سپرسليح و :ژ.س  جان بدانديش توستبهنژـن

اهسليح و . :ج ش توست و درســپ دي م پـي دانديش توستزنژـن  جان ـب

. در مصراع دوم بهتر است"به جانِ" ولي ،نمايد در مصراع اول اشتباه كاتب مي"سپر"ضبط 
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) الف255ورق  (398رستم و اسفنديار -87

 منبازارنگه كن به كردار و  كار منبا چو بهمن بودكنون :ژ.س

 منآزاركن به كردار و نگه  كار منشـهـريارا تو دركنون . :ج

. ولي در مصراع دوم قابل توجه است،نمايدژ در مصراع اول درست نمي.ضبط س

) الف255ورق  (420رستم و اسفنديار -88

ر ماني همه دشت نخچير و مرغ اندر آب:ژ.س رداگر دـي گـي  شـتابـن

ر ماني همه دشت نخچير و مرغ اندر آب. :ج رداگر دـي گـي  شـتابـب

اگر به مهماني من بيايي و      : گويدرسد كه رستم به اسفنديار مي     ژ درست به نظر مي    .سضبط  

پـردازي و از دراز مانـدن برايـت مـالل حاصـل             دو ماه بماني به شكار دشت و مرغان آبي مـي          

.شودنمي

) ب257ورق  (705رستم و اسفنديار -89

ـدكس كه رفت از پي دين به چينهرآن:ژ.س كـردـن ـس  ازانـب نـپ ر او آفرـي ـب

ـدكس كه رفت از پي دين به چينهرآن. :ج كـردـن ن ازانـن ر او آفرـي ـس ـب ـپ

هـاي او   آوريها و جنـگ   پس از مردي  : گويدنمايد كه اسفنديار مي   تر مي ژ مناسب .ضبط س 

)؟(در چين مروجان دين زرتشت مورد تحسين مردم آن سرزمين بودند 

) الف259ورق  (827رستم و اسفنديار -90

س از مرگ نفرين بود:ژ.س ه من بر ـپ ام من همانـب ر ـن ـي يـپ ن بود ـب دـي

س از مرگ نفرين بود. :ج ه من بر ـپ ام من همـهـب ز ـن ـي يـن ن بود ـب دـي

.شود هم دوري مي"نون"پي آمدن دو دروجه است و از پيژ درخور ت.ضبط س

) الف260ورق  (1005رستم و اسفنديار -91

س با زواره بهچـن:ژ.س ن گفـت ـپ  ديرساززيركست اين كه مرديرازـي

س با زواره به. :ج ن گفـت ـپ ـي  ديرسازبدرگست اين كه مرديرازچـن

.ژ نيز شايان دقت است.ضبط س

) ب260ورق  (1054رستم و اسفنديار -92

د از كار دسـت سـران دسته بشكست گرز گرانهم از:ژ.س فـروماـن

د از كار دسـت سـرانسته بشكست گرز گران دهمان. :ج فـروماـن
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.نمايدتر ميژ درخور توجه است و مناسب.ضبط س

) ب261ورق  (1172رستم و اسفنديار -93

ي :ژ.س ن را درودز رودچو بگذشت رستم چو كشـت زدان هـمـي داد ـت ز ـي

ن را دربه رودچو بگذشت رستم چو كشتي . :ج زدان هـمـي داد ـت ودز ـي

.نمايدتر ميمناسب) از ("ز"ژ حرف اضافة .در ضبط س

) الف262ورق  (1227رستم و اسفنديار -94

يار خواهم درينكه سـيمرغ را يكي چاره دانم مر اين را گزين:ژ.س

ر اينكه سـيمرغ را يكي چاره دانم مر اين را گزين. :ج بازخوانم ـب

.ژ درخور توجه است.ضبط س

) ب 265ورق  (1578ر رستم و اسفنديا-95

شبه گفتار :ژ.س دگوي كردـي د بندـب ه غل گران و عمود و كمـن ـب

د بندبدگوش كردي بهبه گفتار . :ج ه غل گران و عمود و كمـن ـب

. ژ شايان توجه است و از نظر موسيقي شعر بهتر.ضبط س

) ب273ورق  (157هماي -96

لند و كهن بود و :ژ.س اد بودخوردهبنـب ـازردهز ـب ـي اران ـب ود و ز ـب  ـب

ود و . :ج د و كهن ـب لــن ودآزردهـب وديكي خسروي جاي پر پرده ـب  ـب

اگـر  . توان ناديده گرفت   را نمي  "خوردهبن"ژ درخور توجه است و تركيب زيباي        .ضبط س 

. است"ج"تر از اين ضبط پذيرفته شود مصراع دوم نيز مناسب و روان

) ب278ورق  (210داراي داراب -97

نكسي :ژ.س درـي ش مستي جنگ سستي كندكاـن ن و جاـن  كندهمي بر ـت

درسـتي جنگ سستي كندگر در اينكسي . :ج ـن ا ـت كـوشـد كه ـت  كندـب

ژ در مصراع دوم دشوارتر و پذيرفتني است؛ در اين صورت بيت بـه بيـت بعـدي                  .ضبط س 

. نيامده"كه"زيرا در مصراع دوم  بهتر است "كاندرين"وابسته نيست و در مصراع اول هم 

) ب287ورق  (564اسكندر -98

رآمدز لشكر :ژ.س الن  خروشسـراسـر ـب د پـي دـن ه زخم آورـي زوشـب

رآمد سـراسـرز لشكر . :ج الن  خروشـب به جوشبه زخم آوريدند پـي
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اي كهـن اسـت و در ادب فارسـي       ولـي واژه   ، به كار نرفتـه    شاهنامهدر  ) خشمگين("زوش"

اگر باستانگرايي كاتب نباشد و آن را به عنوان ضبط دشوار بپذيريم مصراع اول هم               . ربرد دارد كا

 برگزيدة شاهنامة فردوسـي بـا مقدمـة مبـسوط و            دفتر خسروان در   (تر است ژ روان .با ضبط س  

.)تعليقات مفيد خواندم كه آقاي دكتر سجاد آيدنلو نيز اين نكته را تذكر داده است

) ب289ق ور (765اسكندر -99

يفراوان داريي ميوهبراو بر ز هـرگونه:ژ.س د بر كوهساركـپ  دـي

افراوان داريي ميوهبراو بر ز هـرگونه. :ج د بر كوهسارگــي  دـي

كنـد و مـن در انتخـاب        ژ درست است و ترجمة بنداري هم آن را تأييد مـي           .قطعاً ضبط س  

.امخود اشتباه كرده

) ب293ورق  (1180اسكندر -100

زدچو باد خزان  سختگرفتندباران يكي سنگ:ژ.س رـب  بر درختـب

دچو باد خزان  سختبكردندباران يكي سنگ. :ج رزـن  بر درختـب

 اسـت، از    "برزنـد " ضبط دشوارتر و برتـر از        "بروزيدن"از مصدر مركب    ) بروزد ("بربزد"

ژ در هـر  . از اين روي ضبط س.باشد مي"كردند"نيز دشوارتر از   ) آغاز كردند  ("گرفتند"سويي  

. است"ج"دو مصراع بهتر از 

) ب358ورق  (2433 بهرام گور -101

لورجامةهمه :ژ.س ن طبق مي سـراسـر ـب ورهاي زرـي ن خـن و زرـي

تهمه . :ج لورآـل ز مشك و بخورهاي زرين طبق مي سـراسـر ـب

 بـه معنـي ظـرف و        "نورخُ" يا   "خَنور". ژ در هر دو مصراع دشوارتر و برتر است        .ضبط س 

. منحصر به همين مورد استشاهنامه ولي در ،آوند در ادب فارسي به كار رفته است

) الف376 ب و 375هاي ورق (756 و 754 و 732روان  نوشين-102

ـرآمـد ز درگـاه شـاه ره ـب ــي ـب ... آمد درفـش و سـپاهارزنسـوي ـت

درچنان شد ز سستي كه از تن بماند ـن اـت ه ز ـن دارزنسـتي ـب ماـن ... ـب

ه  دار كسـري ـب گـري را سپرد بمردارزنجـهـاـن ن دـي زمـان و زمـي
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ارزن "، "ارزن"ژ درست اسـت و مـراد   .ضبط س.  است "اَردن" در هر سه مورد      "ج"ضبط  

.  بـوده اسـت  "ارمينيـه "باشد كه در روزگار ساساني و بعد از آن جزو           مي "ارزنة الروم "،  "الروم

.اي است كه وجه درست را دارد شدهژ يگانه نسخة شناخته.نسخة سظاهراً 

) الف442ورق  (928خسروپرويز -103

ر از :ژ.س ـت دو گفت اي ـب ار گزـب به ميدان كه پوشـد زره زير خزـب

ر از . :ج ـت دو گفت اي ـب به ميدان كه پوشـد زره زير خزخار گزـب

. است"خار"همان ) گزميوة  ("بارِ گز"ژ بهتر است زيرا .ضبط س

) الف469ورق  (3670 خسروپرويز -104

رگرفـتديده جهان:ژ.س گـارده ـب كه از بخت شاه اين نباشد شگفتاـن

كه از بخت شاه اين نباشد شگفتدانا سخن درگرفـتديده جهان. :ج

 و  3670هاي  بيتبنداري  . باشد مي "ج" وجهي كهن و دشوار است و برتر از          "افسانه" به معني    "انگارده"

ن ترجمه كـرده اسـت     3671 ــي ـن ال بعد في سعادة الملك و ال غرو أن تغنيـه فـي مجلـس أنـسه                 : فقالوا:  را چ

.، ولي آقاي دكتر آيتي آن را در برگردان فارسي ناديده گرفته است)242 ص ،2ج (أغصان السرو 

) الف470ورق  (3768 خسروپرويز -105

كـي :ژ.س كار اندرآويخته] خوج : اصل [ خوچازان ـه بدي ريختحـلـقـة زرـي

كـي . :ج هحلقه زرينـي هچـرخازان  بدي ريخـت خــت درآوـي  كـار اـن

ـاق ايـوان   " بـه معنـي    "خوچ" ولي   ، ترجيح ندارد  "ج"ژ بر ضبط    .در مصراع اول ضبط س      و " تيـزي ط

ـ " چـرخ " ضبطي درخور و وجهي كهن و دشوار است و بر    "باالترين نقطة طاق  " ـايد   م "چـرخ "رجح و ش

. باشد"خوچ"مصحف 

) الف478ورق  (497 شيرويه -106

)؟ (نيست باددل و جان آن بدكنش )؟ (برگشـت بادها كه گفتي تو سخن:ژ.س

پسـت باددل و جان آن بدكنش برگ است و بادها كه گفتي تو سخن. :ج

):582پادشاهي هرمزد (در جايي ديگر . ژ درست نيست.ضبط س

اد اين سـخنبدو گف رگسـت ـب نــگر ايدون كه اين رزم گردد كهت ـب
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ـاد "ام كه يادداشتي بر بيت نوشته  ) 242ص  (وجه درست را انتخاب كرده و در كتاب صفر           "پرگست ب

ـار رفتـه اسـت    "حاش هللا " و   "معاذ اهللا "،  "خدا نكند "،  "دور باد " به معني    "برگست باد "و    ولـي در  ، به ك

ـاد       سخن": ام و صورت درست مصراع اول چنين است       كردهمورد اين بيت اشتباه      ها كه گفتي تو برگست ب

.")پرگست باد(

طي . "اين زمان بگذار تا وقت دگر     "شود و باقي را     ها بسنده مي  جا به ذكر همين تعداد از تفاوت      در اين 

ام؛ در ايـن     نبوده  باز هم از اين متن دور      ،جانب گذشته است   به كوشش اين   شاهنامهيازده سالي كه از چاپ      

ـاپ عكـسي شـده و     و اخيراً همين نسخة سـن ظفرنامههاي سعدلو و حاشية مدت نسخه نامـة ژوزف چ

ـاني تـصحيح     ها به قلم آقاي دكتر ميرجالل     با انتخاب متن و شرح بيت      باستان الدين كزازي و سـه جلـد پاي

بـه  ) ميدساالر و ابوالفضل خطيبـي    دو جلد با همكاري آقايان دكتر محمود ا       (آقاي دكتر جالل خالقي مطلق      

ـاب خـود     . ام عرضه شده است كه آنها را خوانده    شاهنامهدوستداران   من هم مانند هر انـسان ديگـر در انتخ

كـه  تر از همه ايناند و مهمخوان اشتباهاتي كردهچين و نمونهام، در برخي موارد هم حروف سهوهايي داشته 

ـيش  ام و اين امر براي هركه جزمهاي متن ديدهانتخابخود در مواردي نياز به تجديدنظر در   انديش نباشد پ

ـا را    كه هر يك با دليلي خاص بوده تغييراتي در برخـي بيـت             شاهنامهآيد و در چند باره خواندن متن        مي ه

.بينم كه شايد روزي اعمال شودالزم مي
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. انتخاب و توضـيحات سـجاد آيـدنلو   .مقدمه.)امه فردوسي شاهنةبرگزيد(دفتر خسروان ). 1390 (.ادجو، س لدنآي

.سخن: تهران

ـف ص محيحص ته ب).1379(.دم احنبيل عابخت انه ب.ريج همجن پ رن از ق  دهزي گ ينتم: هامناه ش اراتيتاخ د مح م.يونحي جيط

.ياسنشانراسز خركم: دهشم. ياركشف

اپذ چاخ مانكي واتةانخابتوط در كضب مريج ه733ورخ مةخـــس ناز روي: رس فتغل).1356 (.دم احنبيل، عدياســـ

ـ .ي طوسـ دي اسـ ه بوبس من . با حواشي و تعليقات و فهارس      الديي م 1897رن ه اولپ .ياقيرسـ يد دبمح مشوشـ كه  ب

.كتابخانه طهوري: رانهت

ن بحتفرا الثا تهمرجت/ يردوســف الماســقوال ابهيارســفالا بهظــم نهامناهشال).1372.م=1993 (.يل عن بحت، فدارينب

.زام عابوهدالبا عهيل عقلا و عهح و صعواض ميا فهمرج تلم اك.داريبن اليلع

د محمدالب عهمرج ت.يانهف اصـ دارين بيل ع نبحت از ف  يربر ع ريحت. يردوسـ  ف شاهنامه).1380 (..ـــــــــــــــــ

.يگنرهر فاخفار و م آثنمجان: رانه ت.يتآي

مركـز  : تهـران ).  شـاهنامه   از تصحيح  11-9جلدهاي  . ( ج 3. شاهنامههاييادداشت). 1389 (.جالل،  خالقي مطلق 

.المعارف بزرگ اسالميدايرة

.المعارف بزرگ اسالميةداير: تهران.جالل خالقي مطلق:  مصحح. ج8.شاهنامه). 1386 (.فردوسي، ابوالقاسم

 هفتم و اوايـل سـده هـشتم         وي نسخه كتابت اواخر سده    نسخه برگردان از ر   شاهنامه؛  ). 1389(. ـــــــــــــــ

 بـه كوشـش ايـرج    .)NC. 43ژوزف بيروت، شـماره  كتابخانه شرقي، وابسته به دانشگاه سن(هجري قمري 

.طاليه: تهران. مطلقاي از جالل خالقي مقدمهبا. كاشانيافشار، محمود اميدساالر، نادر مطلبي

ـــ ــ). 1379(ــــــــــــــ ــ فهامناهش : ححص م.ج5.هتافوي نايههتك، نيليلح تهدمق، ماديقت انحيحصت: يردوس

.يژوهپهامناهش: رانهت. يونحي جيطفصم

ـــ  ــ). 1369. = ق1411 (.ــــــــــــــ ــدر فهامناهش سورانل فيل مهانخابت كهخس ن از روييسك عاپچ: يوس

اهگشدان: طــــي خخسار نشتز انرك م.يالم اســــارفعمالرهاد دايينب: رانهت.ي رواقيل عهدمق م.ق. ه614ورخم

.اپ و چاراتشت انهسوس، مرانهت

. سمت:تهران. ج9.ننامة باستا.)87-1379(. كزازيكزازي، ميرجالل الدين

.14-13دفتر ، سال هشتم و نهم.)1386-87(. نامه بهارستان


