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 منتخبات شاهنامه از فردوسي تا فروغي

1 يدجعفر ياحّقدكتر محم  

2 االميني زهرا روح 
 

  چكيده

 گونـاگون هاي  گروه  نظيرر مختلف مورد استقبال و توجه بي       ادوا ز طي      از همان آغا    فردوسي                                شاهنامة

 سي و نوي گزيده ، شاهنامه ايران از هيچ اثري به اندازة        اي كه در طول تاريخ ادبيات     گونه، به هقرار گرفت 

 ، »برگزيده«هاي مستقل و با عنوان   در نسخهتوان ها را مياين گزيده. گويي نشده است براي آن نظيره

هـا، ابيـات منقـول در آثـار      ها و سـفينه   فردوسي و يا در قالب جنگ     شاهنامة »منتخبات«و  » خالصه«

بنـدي  در ايـن مقالـه، ضـمن احـصا و دسـته       . به نظم مورد بررسـي قـرار داد       منظوم و منثور آميخته     

ه  مـورد تو شـاهنامه نويسي و منتخبات ابيات    سير تطّور تاريخي گزيده    ،شاهنامههاي   گزيده قـرار  جـ 

، در خارج از مرزهاي شاهنامهمنتخبات  اي ازگرفته و معلوم شده است كه تا عصر اخير بخش عمده      

ها و آثار منظوم و منثـور در         در ايران، در برخي جنگ     شاهنامه غالباً گلچين ابيات     ايران فراهم آمده و   

حاضر، حاصل خدمات ارزنـدة      نويسي در عصر    رواج گزيده . هاي مختلف تاريخي آمده است     دوره

ايـن امـر   .  به عنوان سال هزارة فردوسـي اسـت   1313 و تعيين سال     پژوهيشاهنامهفروغي در زمينة    

 و  در سطح جهان به دنبال داشتشاهنامه معرّفي اي را در بزرگداشت فردوسي وتردههاي گسفعاليت

  .تهية منتخباتي را در ايران سبب گرديد  كامل وشاهنامةانتشار چندين 

  .نويسي، منتخبات، فروغي، گزيدهشاهنامة فردوسي: هاكليدواژه

  مقدمه

گرفـت و    ل و پذيرش عـام و خـاص قـرار          مورد اقبا  ،بالفاصله پس از آن كه به نظم درآمد        شاهنامه

ين شـد، چنـان كـه       طي قرون و اعصار، با دقّت و مواظبت بسيار نوشته و نگـارگري و تـذهيب و تـزئ                  

 هـاي عمـومي عـالم پراكنـده       قص از اين كتاب عظـيم در كتابخانـه        نا  خطّي كامل و   امروز صدها نسخة  

                                                 
  )ولنويـسندة مـسئ   (قطـب علمـي فردوسـي و شـاهنامه     مـدير و  دانـشگاه فردوسـي مـشهد   زبان و ادبيات فارسي    استاد   -1

ferdowsi@um.ac.ir 

 ro101050@yahoo.com    فردوسي مشهد دانشگاهات فارسي ارشد زبان و ادبيكارشناس -2
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 از روي نسخ خطّي و چـاپي آن در          عالوه بر آن، صدها خالصه و گزيده      ). 67: 1387محجوب،  (است  

ترين گزارش، نخـستين بـار مـسعود سـعد      بنا به كهن. است گذشته فراهم شده و تا امروز نيز ادامه يافته     

 متأسـفانه از ايـن      كـه ) 269: 1335 عـوفي، ( را فراهم آورد     شاهنامهاي از ابيات    گزيده) . هـ   515ـ  438(

اند دليـل ايـن   حدس زده. 1است اد كرده جز نامي به ما نرسيده   ي» اختيارات« گزيده كه عوفي از آن به نام      

ـ          مسعود سعد در   اختيارات شاهنامة هاي ايراني نامي از     كه در تذكره   سخة  ميان نيست بايد اين باشد كـه ن

در  آن كتاب به ايران نرسيده بوده و عوفي كه كتاب خود را در هند تأليف كرده، آن برگزيده را احتمـاالً                    

  ). 173: 1382رياحي، (ديده بوده است همان ديار 

 اسـت كـه     علـي بـن احمـد     اختيـارات   ترين گزيدة موجود از ابيات شاهنامه       در حال حاضر قديمي   

ايـن كتـاب بنـا    . است  معرّفي كردهكاوه هجري شمسي آن را در مجلّة        1300زاده در سال    اولين بار تقي  

اي از آن در اسـت و نـسخه   وري شـده  هجري بـراي ملكـشاه سـلجوقي گـردآ    474بر مشهور در سال   

شـود كـه ميكـروفيلم آن نيـز در كتابخانـة مركـزي دانـشگاه تهـران                 گوتاي آلمان نگهداري مي    ةكتابخان

برخـي   هـايي كـه در   مصححان اين كتاب به دليل وجود بيـت     . )9: 1379علي بن احمد،    (جود است   مو

هـاي نـادر آن       دانـسته و برآننـد كـه ضـبط         اين گزيده را اصيل و سزوار توجـه           ،هاي كهن نيست    نسخه

 بـه   ).12: 1379علـي بـن احمـد،       ( كار آيد  به   شاهنامههاي    هاي برخي بيت    تواند براي حلّ دشواري     مي

اي اسـت كـه مينـوي در كتـاب           نسخة مورد اسـتفادة مـصححان همـان نـسخه          ،احتمال قريب به يقين   

ره كـرده و آن را منتخـب ابيـات حكمتـي      بـه آن اشـا  شـاهنامه اي از    در بخش نخبه   فردوسي و شعر او   

آن اسـت   ريـاحي بـر   ).151 :1354مينـوي،   (است  دانسته كه احتماالً در قرن ششم فراهم آمده  شاهنامه

كه اين اختيارات نه به نام ملكشاه سلجوقي كه براي ابوالفتح ملكـشاه بـن محمـد از سـلجوقيان ارزروم                     

  ).199: 1382رياحي، ( تصحيح كرد 574بايد به  را 474از اين رو تاريخ . است فراهم آمده

گردآورندة اين اختيارات در مقدمة نسخه، پس از ستايش يزدان و درود بر پيامبر و يـاران و                  

  : نويسد ميشاهنامهاهل بيت ـ عليهم السالم ـ در بيان انگيزة فراهم آوردن منتخب 

  همي خوانـدم ايـن نامـه از بهـر پنـد           

ـــ ـــياري بكــ ــاناز آن اختــ   ردم چن
  

  هــاي شايــسته ديــدم بلنــدســخن  

ــاد دارد روان  ــده را ش ــه خوانن   ك
  جج
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: از  بيت است به سيزده بـاب تقـسيم كـرده كـه عبارتنـد            2417سپس ابيات فراهم آمده را كه جمعاً        

 ،)بيـت  30( )ع( بيـت  اهل و پيامبر ستايش ،) بيت 109(، ستايش خرد و آفرينش عالم       ) بيت 162(توحيد  

 و شـب  تـشبيه  ،)بيـت  47( بهـار  و بـزم  وصف ،)بيت 41( خوبان وصف و غزل ،)بيت 139( ملوك مدح

 ،)بيـت  271( جهـان  نكـوهش  ،)بيـت  221( جنگ وصف ،)بيت 808( حكمت و امثال ،)بيت 166( روز

 بـن  علـي  ايـن،  بـر  عـالوه  ).بيت 101( مرگ وصف و )بيت 69( پيري وصف ،)بيت 253( موعظه و پند

 انجـام  در ملكـشاه  سـتايش  در بيـت  61 و منتخب اين هايباب معرّفي و زسرآغا در بيت 139 خود احمد

   .است سروده فردوسي سبك به اختيارات اين

 و هنگيهمـا  بـراي  گـاهي  و نبـوده  امانتـدار  هـا مـصراع  و ابيات برخي نقل در گزينشگر اين متأسفانه

 در تـصرّفات  گونـه  اين .است دهآور وجود به هاآن در تغييراتي عمد به شده،گزينش ابيات بيشتر مطابقت

   .است شده داده نشان صفحات پاي در فشاركي و جيحوني مصحح متن

 ايشـاهنامه  مـتن  از بيـت  صـد  تنها اختيارات، اين بيت 2147 جاي به اگر كه است آن بر مطلق خالقي

ـ  نقـل  معتبـر  دسـتنويس  يـك  از يا اصلي متن از امانت با بوده، دست در هجري 474 سال در كه  ، شـد يم

 ،مطلـق  خـالقي ( دادمـي  نشان است، دست در اكنون كه اتاختيار اين از بيشتر را شاهنامه متن هايويژگي

   .نگذاشت فرو را احتياط جانب بايد اختيارات اين ابيات ضبط اصالت در بنابراين ).116 :1372

 بـه  هـم  شـاهنامه  ةترجمـ  نخـستين  عنـوان  به بايد درحقيقت را آن كه شاهنامه منتخبات از ديگر يكي

 624 سـال  بـه  متـوفّي ( اصـفهاني  بنـداري  محمـد  بن علي بن فتح الدينقوام ترجمة ت،شناخ ديگر زباني

 آمـده  فـراهم  ايـوب  ابـوبكر  كامل لكم بن عيسي معظّم ملك براي كه است عربي زبان به )قمري هجري

 را اثـر  ايـن  ،اسـت  كـرده  الصـه خ و حذف را شاهنامه از هاييبخش ترجمه، در بنداري كه جاآن از .است

 مـاه  در كتـاب  ايـن  ترجمـة  .ردآو شـمار  بـه  نيـز  شـاهنامه  كامـل  خالصـة  نخـستين  ايگونـه به توان مي

 نـسخة  .اسـت  رسـيده  پايـان  بـه  دمـشق  در 621 شـوال  در و آغاز قمري هجري 620 سال االول جمادي

 و كامـل  نـسخة  تـرين قـديمي  بـا  همزمـان  يعني قمري هجري 675 سال به متعلّق بنداري ترجمة موجود

 منـابع  از يكـي  عنـوان  بـه  همواره ترجمه اين رو اين از .بريتانياست موزة در محفوظ شاهنامة شدة شناخته

 در مـصري،  اديـب  ام،عـزّ  ابعبـدالوه  را نـسخه  اين .است بوده توجه مورد ،شاهنامه تصحيح براي عمده

 و ترجمـه  روان فارسـي  بـه  1379 لسـا  در آيتـي  عبدالمحمـد  و تـصحيح  شمـسي  هجـري  1311 سـال 
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 آيـا  و داشته، دست در را شاهنامه تحرير كدام بنداري دانيمنمي كه است اين مشكل .است كرده بازگرداني

 ذوق بـه  او كـه  ايـن  يـا  نبـوده،  هم وي ترجمة مورد متن در نيامده، ترجمه اين در موجود شاهنامة از آنچه

 كـه  همان است، بوده وي اختيار در شاهنامه نخست حريرت شايد .است كرده حذف را مطالب برخي خود

 :1382 احمـد،  بـن  علـي ( اسـت  افـزوده  آن بر حوادثي و هاداستان ديگر، تحريرهاي در و بعدها فردوسي

   ).ده

 از بـسياري  امـر  همـين  و شـده  ذكـر  384 سـال  شاهنامه اتمام تاريخ ،بنداري شاهنامة ترجمة پايان در

 نبايـد  تـاريخ  ايـن  از .بدانند بنداري استفادة ردمو نسخة را شاهنامه نخست تحرير تا داشته برآن را محقّقان

 اسـت،  گـشته برمي 384 سال به غيرمستقيم يا يممستق ترجمه، اين اساس دستنويس كه گرفت نتيجه چنين

 حجـم  بـود، مـي  ايـن  جـز  اگـر  و انـد كرده تكميل يكديگر روي از بعدها را شاهنامه هايدستنويس چون

 .هـست  كـه  بـود مي اين از نيمي بايد اندكرده ذكر را 384 تاريخ كه هاييدستنويس ديگر و بنداري ترجمة

 باشـد،  مـرتبط  384 تـاريخ  بـا  ترجمه اين در روايات و هابيت برخي ذكر عدم كه است محتمل همه اين با

 و ديگـر  ابيـات  خـي بر افتادگي قلم از روايات، و هابيت برخي اصالت عدم چون ديگري علل به بايد ولي

 بـراي  ).300و 299 :1386 ،مطلـق  خـالقي ( داشت توجه نيز مطالب برخي حذف و تلخيص شيوة ويژهبه

 رسـتم  رفـتن  به مربوط وقايع و سپند كوه به رفتن و را سپيد پيل رستم كشتن روايت از كتاب اين در نمونه

 و سـياوش  پيوند سياوش، مادر مرگ سهراب، مرگ در تهمينه سوگواري كيقباد، جستجوي در البرزكوه به

 كـه  اسـت  حـالي  در اين و نيست خبري ... و را اسالم پيغمبر انوشيروان ديدن خواب فرود، تولّد و جريره

   .است آمده الحاقي هايبخش جزو خالقي چاپ و مسكو شاهنامة در هابخش اين همة

 اسـت،  ق.هـ 387 غزنوي مودمح جلوس تاريخ و ق.هـ 384 شاهنامه نخست تحرير تاريخ كه آنجا از

 غزنـوي  دربار اميران و وزيران و محمود ستايش و مدح از اثري شاهنامه اول تحرير در كه است اين انتظار

 در و كـرده  محمـود  نـام  بـه  را شـاهنامه  نـسخة  ايـن  فردوسي بنداري، ترجمة استناد به كه آن حال نباشد،

 ترجمـة  كـه  ايـن  فرض ،اين ربناب .است آورده را محمود وصف در فردوسي ستايشي ابيات نيز جا چندين

 بنـداري  كـه  كرد تصور توانمي تنها .نيست صحيح گرفته، صورت شاهنامه نخست تحرير روي از بنداري

ـ  و داشته اختيار در را شاهنامه از نسخه يك از بيش خود ترجمة در  شـاهنامه  نخـست  تحريـر  ،احتمـال هب

 آگـاهي  روي از ترجمه اين در كه شاهنامه ابيات برخي جاييجابه و حذف .باشد بوده هانسخه آن از يكي
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 دانـسته  الزم كـه  هرجـا  ترجمه هنگام به بنداري كه بخشدمي قوت را احتمال اين پذيرفته صورت دقّت و

   .است زده شاهنامه ابيات تصحيح به دست

ـ  ترجمـه  ايـن  .دانـست  تلخيص و ترجمه از وسطي حد توان  مي را بنداري شيوة  ديباچـة  ابيـات  دفاق

 اغلـب  و ــ  شده دانسته الحاقي بعدها هاآن بيشتر اتّفاقاً كه ـ فرعي هايروايت و هاداستان برخي و شاهنامه

 و گلـه  و او حـال  وصـف  و دوسـي فر مـدايح  بـه  .سـت هاداسـتان  انجام حكمي ابيات و آغاز هايمقدمه

 پادشـاهان،  هـاي خطابه از بسياري اين، جز .است شده اشاره فقط فقر و پيري و روزگار از او هايشكايت

 و شـدن  پـذيره  و بزم و رزم توصيفي ابيات و هاپاسخ و پرسش ها،نامهوصيت ها،پندنامه گفتگوها، ها،نامه

 .اسـت  شده تلخيص يا حذف ... و سوگواري مراسم و بازيچوگان و شكار و شاهي دربار جالل و شكوه

 در ابياتي است جمله ازآن است؛ شده ترجمه عربي نظم به شاهنامه ياتاب از بيت 40 از بيش ترجمه اين در

 ايـن،  بر عالوه .حكمت و پند در هم بيت چند و گور بهرام اسفنديار، رستم، وصف فردوسي، فرزند ي رثا

 عصر شاه مدح به ،شاعر شيوة و سبك از پيروي به بنداري سروده، شعري محمود مدح در فردوسي هرجا

 كتـاب  ،طبـري  تـاريخ  ماننـد  نيز ديگري هايكتاب ترجمه اين هايداستان خالصة در .ستا پرداخته خود

 دقيقـي،  مانند هاشخصيت برخي دربارة نيز توضيحاتي و بوده نظر مورد مسعودي تاريخ و اصفهاني حمزة

 كه طورهمان .است شده آورده هاداستان پايان يا آغاز در چوبينه بهرام و اردشير شاپور انوشيروان، زردشت،

 تحليل و خالصه و تصحيح در كه است پژوهيشاهنامه منابع معتبرترين و ترينمهم از ترجمه اين ،شد ذكر

   .است بوده پژوهشگران و مصححان استفادة و استناد توجه، مورد همواره شاهنامه

   در هند شاهنامهمنتخبات 

 يكـي  شـاهنامه  و اسـت  داشته ناگسستني و نزديك پيوندي فردوسي شاهنامة با ديرباز از هند سرزمين

 بـه  كـه  طـوري  بـه  بـوده  هنـد  قـارة شبه هايكتابخانه و هاموزه ها،نگارستان هايگنجينه رزشمندترينا از

 اسـت  بـوده  سـنجش  خـور  در هنـد،  در آريـايي  بـزرگ  حماسي آفريدة دو ،رامايانا و مهابهاراتا با سادگي

 از هـايي بخـش  يـا  و تمـام  از بـسياري  هـاي نـسخه  سرزمين، اين پادشاهان امر به ).337 :1370 ، عابدي(

 كـه  بـوده  هـايي هديه گرانبهاترين ،هشاهنام هاينسخه و هشدمي استنساخ نويسانخوش وسيلة به شاهنامه

 و گوشـه  در كـه  اسـت  فراوانـي  چـاپي  و خطّي هاينسخه مدعا، اين گواه .است شدهمي تقديم شاهان به
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 سـرزمين  در مـيالدي  1811 سـال  در نيز بار اولين براي شاهنامه اين، بر عالوه .شودمي دارينگه هند كنار

   .است رسيده چاپ به هند

 ايـن  .اسـت  بـوده  هنـد  سـرزمين  بـه  متعّلـق  نيز شد تدوين شاهنامه خالصة نام به كه اينسخه اولين

 بـراي  اسـت  مـشهور  نـد ه در شمـشيرخاني  تاريخ و دلگشا تاريخ ،شاهنامه منتخب هاينام به كه خالصه

 يافتـه،  نگـارش  متكّلـف  و مـصنوع  نثر به كه كتاب مقدمة در .است آمده فراهم غزني، حاكم شمشيرخان،

 ايـن « :اسـت  آمـده  مجموعـه  ايـن  آوردن فراهم انگيزة و سبب بيان در )ص( رسول حضرت نعت از پس

 جهـان،  شـاه  ثـاني،  نقـرا صـاحب  همـايون  جلوس 26 سنة مطابق يهجر 1063 هنگام در مختصر رسالة

 روزي غزنـي،  حـاكم  شمشيرخان، ،شأنعالي خان كه بود آن ... تحرير عثبا ... يافته ترتيب غازي، پادشاه

 پادشـاهان  احـوال  از رسـد  هـم  به تاريخي كتاب اگر كه نمود اشاره ... دانسخن ياران به اتفّاق سبيل بر ...

 كتـابي  هـيچ  شـاهنامه  از بـه  ... دادنـد  جـواب  لسمج حضّار .است خوب بسيار ... اجمال طريق به ماضي

 را شـاهنامه  نظـم  ترجمـة  كـسي  اگـر  ... ]اسـت [ طوالني بسيار فردوسي شاهنامة كه گفت ... خان .نيست

 بـر  اراده و شـوق  را كـه هر تا ؛نمود قبول را معني اين ... خاكسار اين ... باشد نيكو بس ... پوشانيد نثر لباس

 و سـازد  خـود  معلـوم  خـوبي  و يآسان به مختصر اين از شود، سلفما نامداران و پادشاهان اطلّاع و احوال

 ايـن  و آورد مقـصد  دليـل  و استشهاد براي داشت، ربط و بود مناسب كه جاهر را شاهنامه هايبيت بعضي

 در دوبـار  كتـاب  ايـن  ).15 و 14 :1378 بيـك،  توّكـل ( »نهـاد  نـام  شمـشيرخاني  دلگشاي تاريخ را رساله

 طـاهره  و )فرهنگي مفاخر و آثار انجمن( آقازاده محمد احيا كوشش به ترتيب به 1384 و 1378 هاي سال

 بـه  پاكـستان  و ايـران  در و شـده  تصحيح )فارسي تحقيقات مركز و هنر و فرهنگ پژوهشگاه( اكرم پروين

   .است رسيده چاپ

 پيـامبر  مدح عالي،ت باري حمد موضوع در منتخب بيت پنجاه ،شمشيرخاني دلگشاي تاريخ سرآغاز در

 نيـز  كتـاب  مـتن  .اسـت  آمده شاهنامه نظم سبب و غزنوي محمود مدح در ابياتي و )ع( بيت اهل و )ص(

 و ساسـاني  شـاهان  نـام  و اردشير پادشاهي آغاز تا كياني و پيشدادي اساطيري، پادشاهان احوال ذكر شامل

 فـراهم  شـاهنامه  ابيـات  از منتخبـي  با اههمر روان و ساده نثر به كه است دختپوران تا هاآن سلطنت مدت

 حـدود  اكـرم  طـاهره  تـصحيح  در و 2070 حـدود  زادهآقـا  محمد تصحيح در ابيات اين تعداد .است آمده

 ابيـات  ترينمهم و ترينبرجسته از ـ الحاقي هايبيت از نظر صرف ـ شده گزينش بياتا .است بيت 1740
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 ماجراهـاي  و موضـوعات  از بـسياري  و شـاهنامه  اصلي هايداستان همة مجموعه، اين در .هاستداستان

 قـرار  توجـه  مـورد  ديگـر  هايداستان از بيش سهراب و رستم داستان و شده خالصه ها،داستان غيراصلي

 داسـتان  اسـت؛  شـده  حذف نيز كيخسرو بزرگ جنگ از زيادي بخش و رودابه و زال داستان است؛ گرفته

 در كـه  اسـت  الحـاقي  هـاي داستان جمله از سوسن نام به ايندهنواز و برزو شاه، كورنگ دختر و جمشيد

 تهمينـه  رفـتن  دربـارة  بيت 38 نيز سهراب مرگ از پس است؛ شده خالصه نظم به آميخته نثر به كتاب اين

 ايـن  .نـدارد  وجود شاهنامه هايچاپ از يك هيچ ملحقات و متن در كه شده نقل فرامرز تولّد و رستم نزد

 تـصحيح  در و شـده  ذكـر  پـاورقي  در داستان با ناهماهنگي دليل به دلگشا تاريخ ستنخ تصحيح در ابيات

 دلگـشاي  تـاريخ  كاتبـان  سـوي  از ابيـات  اين دارد احتمال رو اين از .است نشده اياشاره آن به اصالً دوم

 در بـسياري  مـوارد  ايـن،  جـز  .باشـد  يافتـه  راه نسخه اين به فرامرزنامه مانند ديگري منابع از شمشيرخاني

ـ  دارد؛ بـسيار  تفاوت آن با يا و نيست شاهنامه موجود هايچاپ در يا كه هست هاداستان  بـه  نمونـه  رايب

 ص( رسـيد  خواهـد  آفتي را تو و است بديمن زال پسرت كه سام به مردم سخن :شودمي اشاره موارد اين

 بـه  سـام  رفـتن  ،)48 ص( سـام  نـزد  بردنش و را او سيمرغ يافتن و كاروان يك همراه زال شدن برده ،)48

 از پـس  كـه  آن ديگر ).52 ص( ماه يك و سال سي مدت به آنجا محاصرة و رستم به كمك براي سپند كوه

 پادشـاهي  برسـاني،  سيـستان  بـه  را خـودت  اگر كه فرستاد پيام افراسياب برادر اغريرث به زال ،نوذر مرگ

 شـد  كـشته  افراسـياب  دست به سبب اين به و كرد چنين اغريرث ).59 ص( شد خواهد مسلّم تو بر ايران

-مـي  بـود  بـاردار  حـرام  به كه زني به سياوش، كردن بدنام براي سودابه نيز سياوش داستان در ).جا همان(

 و گـشتاسب  پادشـاهي  در ).110 ص( اسـت  كرده درازي دست تو به سياوش كن ادعا و بينداز بار :گويد

 مـراه ه :گفـت  رسـتم  به گشتاسب ارجاسب، حملة از شدن آگاه از پس رستم، خاندان نزد او شدن ميهمان

 گـشتاسب  رفـتن  از بعـد  .آمـد  نـاخوش  را شـاه  كه آمد خواهد روز چند از پس كه داد پاسخ او و بيايد او

 هـاي شخـصيت  برخـي  ).201 ص( بيايـد  توانـد نمـي  و شـده  عارض بيماري را وي كه كرد اعالم رستم

 ،)50 ص( زال همـشيرة  سـيندخت،  جملـه  از ندارنـد،  مطابقـت  شـاهنامه  مـتن  با كتاب اين در نيز داستان

 )137 ص( ويـسه  فرزنـدان  تخواره، و جريره و )111 و 106 ص( افراسياب داماد و بلغار پادشاه گرسيوز،

 ص( داد سـياوش  بـه  را جريـره  بـا  ازدواج پيـشنهاد  )پيـران  جاي به( گلشهر :ديگر موارد .اند شده معرّفي

 كيخـسرو،  توّلـد  شـب  ،)117 ص( نهـاد  فـرود  را جريـره  فرزنـد  نام )سياوش يجا به( افراسياب ).115
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 كـه  هـا آن از اندكي كه ديگر موارد بسيار و ،)120 ص( ديد خواب به را سياوش )پيران جاي به( افراسياب

 مـتن  بـا  هـا آن تفـاوت  يا و شده اصالح متن در كتاب، مصحح آقازاده، سوي از شده داده تشخيص اشتباه

 توضـيح  هـيچ  بدون ديگر اريبسي و گرديده ذكر پاورقي در اميركبير انتشارات و مسكو مول، ژول ةشاهنام

   .است مانده باقي متن در اياشاره و

 وجـود  بـر  عـالوه  موجـود،  هـاي شاهنامه با دلگشا تاريخ متن بسيار هايتفاوت علّت رسدمي نظر به

 در هـا بيـت  برخـي  افتـادگي  يا و جاييجابه نقص، ك،بي توكّل استفادة مورد نسخة در بسيار الحاقي ابيات

 بيـك توكّل كه نيست شكّي هيچ جاي اين، جز .است بوده ابيات از صحيح دريافت عدم نتيجه در و نسخه

   .است داشته نظر نيز شاهنامه جز ديگري منابع به هاداستان برخي در

 تعـداد  ايـن  وجـود  بـا  است، يافته ارشنگ ساده زبان به شاهنامه از تبعيت به شده خالصه متن چهاگر

 غنـيم،  مهـام،  يلغـار،  قـابو،  خـودكيز،  كنجكه، :مانند هاييواژه است؛ بسيار متن غيرعربي و يعرب هايواژه

 ايـن  پايـان  در . ... و عـم  بنـي  العـين،  طرفه مامضي، مضي استفسار، مشهد، تصديع، بعده، محظوظ، افواه،

 فردوسـي  بـه  منـسوب  هجونامـة  زا بيت 45 غزنوي محمود و سيفردو دربارة روايتي ذكر از پس خالصه

   .است دهش نقل

 جهـاني  شـاه  منتخب هاآن از يكي كه كرده اشاره شاهنامه منتخبات از خطّي نسخة دو به مينوي مجتبي

 كـه  ايـن  جـز  نيامد دست به نشاني و نام نسخه اين از شفاهي و كتبي منابع در ).151 :1354 ي،مينو( است

 آن ميكـروفيلم  كـه  فردوسـي  شـاهنامة  هايواژه توضيح در شاهجهاني اللّغه منتخب نام به هست اينسخه

 دلگـشاي  تـاريخ  همين مينوي اشارة مورد نسخة كه نيست دور .است موجود نيز قدس آستان كتابخانة در

 صـورت  ايـن  غيـر  در رسـيد،  اتمام به شاهجهان جلوس سال ششمين و بيست در كه باشد شمشيرخاني

 چـاپي  و خّطـي  نـسخ  فهرسـت  در كـرده،  معرّفي معروف بالنّسبه مينوي كه اينسخه رسدمي    نظر به دبعي

 نـام  بـه  دلگـشا  تـاريخ  همـين  از نيـز  صـفا  اهللاذبيح .باشد نيامده پژوهانشاهنامه اشارات و هند در شاهنامه

   ).216 :1333 صفا،( است برده نام التواريخ منتخب

 هنـد  در خالصه اين كه است آن از حاكي شمشيرخاني دلگشاي تاريخ يخّط هاينسخه فراوان شمار

 در خالصـه  ايـن  از نـسخه  61 تعـداد  .اسـت  شـده  واقـع  شـاهنامه  بـه  مندانعالقه پسند مورد پاكستان و

 اثـر  ايـن  هـاي نوشتهدست شمار ). 57-46 :1995 قاسمي،( است شده شناسايي هند مختلف هايكتابخانه
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 دلگـشاي  تـاريخ  ايـن،  بـر  عـالوه  ).پـانزده  :1384 اكـرم، ( رسـد مـي  50 بـه  نيـز  ستانپاك هايكتابخانه در

 نيـز  اردو و هنـدي  هـاي زبـان  به و خالصه قمري هجري 1237 و 1178 هاي  سال در دوبار شمشيرخاني،

 1832 سـال  در را فردوسي شاهنامة خالصة 1اتكينسن .جي .است شده چاپ تجديد بار چندين و ترجمه

 از ،هنـد  در شـاهنامه  خّطـي  نـسخ  فهرسـت  در .اسـت  رسـانيده  چاپ به و برگردانده ليسيانگ به ميالدي

 سـال  در نامي شيوالل ديوان ابن سينگ يانهرده كه شده برده نام نيز البيان فصاحت نام به ديگري خالصة

 ةخالصـ  از نيـز  عابدي .است نوشته اوده والي بهادر خانعليمحمد نواب تقاضاي به قمري هجري 1249

 و آمـده  فـراهم  شـاهي  عـالمگير  بهادرخـان  دست به كه كرده ياد آورخان بخت شاهنامة نام به اي شاهنامه

   ).340 :1370 عابدي،( است موجود بمبئي دانشگاه كتابخانة در آن دستنويس

 نـسخه  دهفتـا  بـه  كه آن هايترجمه و خالصه و شمشيرخاني دلگشاي تاريخ به مربوط نسخ بر عالوه

 منتخـب  هـاي داستان هاآن اغلب كه شده معرّفي ديگر گزيدة سي حدود مذكور، فهرست در ،دشومي بالغ

 .اسـت  شـاهنامه  مجالس به مربوط هاينسخه و اسفنديار و رستم سهراب، و رستم داستان ويژه به شاهنامه

 ايـن  .اسـت  آمـده  فـراهم  ارتـش  افسران امتحان و مدارس در نظامي آموزش براي نيز هاگزيده از تعدادي

 اسـت  شـده  دانسته هند هايكتابخانه در شاهنامه منتخبات از موجود هاينسخه از بخشي تنها نسخه تعداد

  ).69 :1995 قاسمي،(

 در موجـود  خّطـي  نسخة يك جمله از است؛ موجود نيز ايران ايهكتابخانه در هانسخه اين از تعدادي

 هجـري  يـازدهم  قـرن  بـه  متعّلـق  صـفحه،  920 در شتريشو ارجاني از منثور شاهنامة نام به ملّي كتابخانة

 هجـري  1004 سـال  در و بـوده  جهـانگير  پسرش و اكبر الدينجالل دربار مالزمان از اثر اين مؤلّف .است

 و عـام  از مـردم  همـة  بـراي  آن فهـم  تـا  درآورده نثر به را فردوسي شاهنامة اكبر، الدين جالل امر به قمري

 در كـه  اسـت  فردوسـي  شـاهنامة  از كيخـسرو  پادشاهي منثور خالصة فقط نسخه اين .باشد ميسر خاص

 ايـن  از به پادشاهان، كردن عمل براي از كه گفت توان و« :است آمده آن آوردن فراهم داليل بيان در مقدمه

 مـشكل  چـون  لـيكن  اسـت،  خوبي دليل يك خوانندمي هامعركه در كه اين و نيست يديگر كتاب كتاب،

 بنـدگان  االذعـان  واجـب  فرمـان  بـه  كـه  حـاال  و شدمي مندبهره و محظوظ آن از كسي كم بود منظ و بود

                                                 
1. J. Atkinson  
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 پهلـوي  و دري فـرس  نظـم  قيـد  از را عزيزالخطـاب  كتاب اين اخالص، به مريدان كمترين اين حضرت،

 و نمايـد مـي  ميـل  آن خواندن به عالم خوبان اكثر طبايع گردانيد سربلند پسندخاص فهمعام ثرن به برآورده

   ).6 و 5 :ق.هـ 1004 شوشتري،( »گردندمي فايز متين ملكات زيور و هادانش حلية به مردم اكثر

 انتخـاب  مهشـاهنا  از ابياتي و درآمده نثر به داستان ماجراهاي و موضوعات همة تقريباً خالصه، اين در

-بيـت  برخـي  و شده نقل نام ذكر با سعدي و حافظ سنايي، نظامي، مانند بزرگ شعراي شعر از شواهدي و

 وقـايع  برخـي  و گرفتـه  صـورت  دّقـت  بـا  ابيـات  بـازگرداني  و خالصه است؛ آمده شاعر نام بدون نيز ها

 كـه  اسـت  هـايي تانداسـ  از نيـز  رامـشگر  سوسـن  و بـرزو  هايداستان است؛ شده تفسير و شرح داستان،

   .است آمده متن اين در آن خالصة

 طّلـاب  جهـت « كه فردوسي شاهنامة از است منتخبي ملّي كتابخانة در موجود هاينسخه از ديگر يكي

 جمنــاداس اهتمــام بــه »عيــسوي 1914 و 1912 ســنة در كاريســر هــاياســكول و اگــزانيش پرپــويس

 تـا  شـاهنامه  اساطيري بخش و ديباچه به مربوط ابيات تمام شامل منتخب اين .است آمده فراهم بگوانداس

        .است نسخه انتهاي در مختصر نامةواژه يك و عنوان چهل حدود و چهرمنو پادشاهي آغاز

 دسـت  در شـيرازي  وصـال  فرزند وقار احمد ميرزا از عجم سالطين تاريخ نام به ديگري خطّي نسخة

 سرگذشـت  دربـارة  نـسخه  ايـن  .اسـت  آمـده  فـراهم  برگ 305 در قمري هجري 1281 سال در كه است

 فردوسـي  شـاهنامة  و طبـري  تاريخ همچون قديمي مدارك روي از ساساني و كياني و پيشدادي پادشاهان

  .است تاريخ بزرگان برگزيدة كلمات حاوي و

 آسـتان  كتابخانـة  در منوچهري اشعار و شاهنامه منتخب نام به نيز تاريخ بدون سنگي چاپ نسخة يك

 بـه  اشـكبوس  شدن كشته سهراب، و رستم نبرد ابيات تمام شامل منتخب اين .است موجود رضوي قدس

 داسـتان  سـه  هر كه است شاپور پسرش وجود از وي يافتن آگاهي تا تولّد از اردشير داستان و رستم دست

   .است شاهنامه هايداستان ترينمخاطب پر از

 فردوسـي  شـاهنامة  هـاي گزيـده  عنوان با نثر و نظم هب نيز ديگري چاپي و خطّي هاينسخه ها،اين جز

 در نمونـه  بـراي  .نيـست  فردوسي از كدامهيچ كه است موجود ملّي كتابخانة چاپي و خطّي نسخ بخش در

 و اوراق گيگسـست  و ديـدگي رطوبت داراي كه فردوسي شاهنامة برگزيدة نام به خطّي نسخة يك معرّفي

 حـدود  و صـفحه  318 در نـسخه  اين .»هـجري 13 قرن هند، تمالًمح« :است آمده بوده، صفحات افتادگي



  175                              منتخبات شاهنامه از فردوسي تا فروغي                      چهل و هشتمسال 

 ايـن  آغـاز  در .است ناميده »دماوند كوه قصة« را خود نسخة پايان، در كاتب .است آمده فراهم بيت 13000

 در نيـز  را شـاهنامه  از ايبرگزيـده  ابيـات  بتوان شايد پس .است شده نقل فردوسي شاهنامة از ابياتي نسخه

   .كرد جستجو فردوسي از پس سرايانحماسه ماسيح هايداستان

 جـاي  كـه  اندكرده نقل منظور بدين غالباً خود اثر در را شاهنامه متن از بخشي سرايان،حماسه از بعضي

 چـه  از شـاخه  آن كـه  دهنـد  نشان و كنند تعيين شاهنامه اصلي پيكرة در را آن پهلوان نسبت و خود داستان

 و برزونامـه  چون هاييحماسه در ما ترتيب بدين .است روييده برومند درخت ناي تنومند تنة از هايينقطه

 مختـاري  عمـر  بـن  عثمـان  بهاءالـدين  از نامهشـهريار  و رازي نـاكوك  بـن  عطاء عميد خواجه از نامه بيژن

-دسـتنويس  تـاريخ  از هاحماسه اين سرايش تاريخ چون كه خوريمبرمي شاهنامه از هاييبخش به غزنوي

 پـنجم  سـدة  بـه  متعّلـق  هـاي دسـتنويس  به شاهنامه از هاآن منقوالت و است تركهن شاهنامه دموجو هاي

 خـالقي ( كنـد  كمـك  آن مـتن  هـاي دشواري از برخي حلّ و شاهنامه تصحيح به است ممكن گردد،برمي

 كـه  شـده  نقـل  اسـفنديار  داستان ابيات از بيت 137 شهريارنامه در نمونه براي ).286 ـ 285 :1386 ،مطلق

 گمـشدة  اشـعار « تعبيـر  بـا  نبـوده  موجـود  هـاي شاهنامه در كه ابيات اين از تعدادي از همايي الدينجالل

   .است كرده ياد »شاهنامه

 1245 تبريـز  سـفينة  در .آينـد مـي  شمار به شاهنامه ابيات از ارزشمندي گنجينة نيز هاجنگ و هاسفينه

 داسـتان  ،)بيـت  1020( سهراب و رستم داستان شامل هك شده گزينش شاهنامه ابيات ترينبرجسته از بيت

 )بيـت  13( شـاهنامه  هايبخش ديگر و )بيت 10( اسفنديار و رستم داستان ،)بيت 186( ديو اكوان و رستم

 گيـرد  قـرار  استفاده مورد شاهنامه دشوار هايضبط برخي تأييد و تصحيح در تواندمي نيز ابيات اين .است

 كـدام  هـر  كه آمده شاهنامه از هاييبخش از منتخباتي هم متعدد هايتذكره در ).248 ـ233 :1386 آيدنلو،(

    .دهدمي نشان را هاتذكره اين پديدآورندگان فكري سوي و سليقه

 بوده نيز نظم به آميخته منثور آثار بخشزينت ،شاهنامه هايبيتشاه از زيادي نسبتاً حجم اين، بر عالوه

 :اسـت  قـرار  ايـن  به شده، ذكر شاهنامه از ابياتي هاآن در كه هفتم و ششم هايسده تأليفات از برخي .است

 ابوالفـضل  از خردنامـه  ، هجونامـه  از بيـت  6 + بيت22 )هجري 552 – 551( عروضي نظامي مقالة چهار

 بـن  علي بن محمد از السرور ةآي و الصدور ةراح بيت، 252 )هجري ششم سدة( مستوفي علي بن يوسف

 فضائل في السلوك فرائد بيت، 676 اقبال، محمد كتاب، مصحح شمارش به )هجري 599( اوندير سليمان
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 622 ــ  607 ( وراويني سعدالدين از نامه مرزبان بيت، 70 حدود )هجري 609( سجاسي شمس از الملوك

 عنـوان  بـا  كـه  اينامهپايان در نيز كالنتري حسن سيد ).297 :1386 ،مطلق خالقي( بيت 33 تا 30) هجري

 برخـي  در رفتهكاربه ابيات تعداد آورده، فراهم »هشتم قرن تا منثور آثار در فردوسي ةشاهنام اشعار بررسي«

 وصـاف  تـاريخ  بيـت،  85 )هجـري  658( جويني جهانگشاي تاريخ :است كرده احصا شرح اين به را آثار

 همـداني  اهللا فـضل  رشيدالدين هخواج التواريخ جامع مصراع، 2 و بيت 104 )هشتم و هفتم قرن( الحضره

 العاشـقين  عرفات تذكرة در بيت؛ 28 )هجري 730( مستوفي حمداهللا گزيدة تاريخ و بيت 27 )هشتم قرن(

   .است مدهآ بيت 37 هم )5/2812( بلياني اوحدي محمد الدينتقي از

-530( رازي الفتوحابو تفسير مانند فارسي نثر متون برخي در شاهنامه پراكندة ابيات ،ديگر پژوهشي در

 552( الـسمرقندي  الكاتـب  الظهيـري  علي بن محمد از الرياسه اعراض في السياسه اغراض ،)هجري 540

 در هـا آن اهميـت  و شـده  بررسـي  ،)هفـتم  قرن( دمنه و كليله عربي امثال و ابيات و اخبار شرح و )هجري

 هاينمونه تواندمي آثار اين ).69- 59 :1387 ياحقّي،( است گرفته قرار توجه مورد شاهنامه ابيات تصحيح

 شاهنامه هاي  دشواري از بسياري تصحيح در و آيد شمار به فردوسي شاهنامة منتخبات از ارزشمندي بسيار

 و شـاهنامه  منتخبـات  چاپي و خطّي نسخ و منابع اين دربارة گسترده پژوهش رو اين از .شود واقع مؤثّر نيز

 هـاي گزيـده  از نـسخي  قطع طور به زيرا رسد؛مي نظر به پژوهيشاهنامه نةزمي در ضروري اقدامي اه سفينه

   .است مانده ناشناخته و نشده فهرست هاآن از تعدادي كه يافت توان مي عالم هايكتابخانه در را شاهنامه

  شاهنامههاي چاپي اولين گزيده

 بـه  مـيالدي  1801 سـال  در نامهشـاه  چـاپي  گزيدة اولين ،افشار ايرج فردوسي شناسيب  كتا استناد به

 1926 تـا  1814 هايسال فاصلة در آن از پس .رسيد طبع به اروپا در (E.G.Hagemann) هاگمن وسيلة

 ، Jarret)( چئريـت  كمـال،  ، Vullers)( رسللفـو  ،)(Mohl موهـل  ، (Atkinson) اتكينـسن  ،ميالدي

 ديگـران  و زينبـي  جعفـري  ،)Antia( انتيـا  ،)Kanga( كنگـا  ،2ضـيا  يوسـف  و پاشـازاده  ،)Pizzi( پيزي

 اولـين  نيـز  ايـران  در .رساندند چاپ به تاشكند و آباداهللا استامبول، بمبئي، كلكته، در را شاهنامه از منتخباتي

 .3شـد  فـراهم  زردشـتيان  دبيرستان براي فروزانفر الزّمانبديع وسيلة به 1306 سال در شاهنامه چاپي گزيدة

 1307 سـال  در كـه  اسـت  شـاهنامه  ارزشـمند  هـاي گزيده از ديگر يكي ياسمي رشيد از فردوسي نصايح
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 از بيـت  1600 حـدود  گزيـده  ايـن  در ).283-281 :2535/1355 افـشار، ( رسيد چاپ به شمسي هجري

 سـال  در فروغـي  عليمحمـد  آن از پس .است آمده فراهم عنوان هفتاد ذيل شاهنامه اندرزي ابيات بهترين

 گرانقـدرترين  و تـرين برجـسته  از كـه  آورد فراهم را فردوسي شاهنامة كامل و منظوم خالصة اولين 1313

 گيـري زمـان  و دشـوار  بـسيار  كار شاهنامه منظوم خالصة .آيدمي شماربه شاهنامه هايگزيده و هاخالصه

 و سرمـشق  او كـار  و داد انجـام  حوصـله  و دقّت با را آن دولتي كارهاي به اشتغال وجود با فروغي كه بود

  .شد بعدي نويسانگزيده براي ييالگو

 در هجده جزوه يا بخـش       شاهنامهاين خالصه پس از دو مقدمة ارزشمند دربارة فردوسي و اهميت            

ابيـات  . دهـد ايع مربوط به يكديگر را تـشكيل مـي        فراهم آمده است كه هر يك داستاني مستقل و يا وق          

اصي گزينش شده و بيـشترين حجـم ابيـات          دقّت خ   با شاهنامهترين ابيات     اين خالصه از ميان برجسته    

خان اسـفنديار و    خان رستم، هفت  هاي هفت ويژه داستان  به شاهنامهمنتخب به بخش حماسي يا پهلواني       

 اختـصاص يافتـه   بايـسنقري  شـاهنامة  درصـد ابيـات   57 و 60، 68رستم و اسفنديار با گزينش حـدود        

- و بـه   شـاهنامه تر    هاي كهن ابلة برخي ابيات نسخه    و مق  بايسنقري شاهنامةاست؛ انتخاب ابيات بر مبناي      

رس صورت گرفته و آنجا كه اشكالي در فهـم بيتـي      لچاپ فول   و  قاهره 796ويژه با عكس نسخة مورخ      

شـده  شد به آن منـابع مراجعـه مـي         آمده يا مشكلي در اصالت ابيات و ضبط الفاظي حاصل مي                    پيش مي 

  ). 682: 1350مينوي، (است 

وي .  پـي بـرد  شـاهنامه  اولين كساني بود كه به وجود ابيات الحاقي و تصرفات بـسيار در             فروغي از 

جانـب بـه    بـراي اين  «: نويـسد    ضمن اشاره به اين موضوع مي      خالصة شاهنامه  در پايان    ،پس از اتمام كار   

 دليل كثرت مشغله و ضيق مجال و فراهم نبودن اسباب، ممكن نبود در حين طبع اين خالصـه، در ايـن             

 كـساني بـود كـه شـيوة     نخـستين او همچنـين از  ). 52 ـ  51: 1362فروغـي،  (» باب اهتمام وافي نمـايم 

 به فردوسي، ترديـد در هجونامـه و تأكيـد      يوسف و زليخا  ، تاكيد بر رد انتساب منظومة       شاهنامه تصحيح

   ).216 :1388 ياحقّي،(  در زبان فارسي را مطرح كردشاهنامهبر اهميت و جايگاه ممتاز 

 بـه عنـوان هـزارة     1313 تعيين سـال     پژوهيشاهنامهيكي ديگر از خدمات ارزندة فروغي در عرصة         

هاي هزاره كه در تهران، مشهد، طوس و همزمان در كـشورهاي فرانـسه، انگلـيس،                جشن. فردوسي بود 

شـمار  مصر، عراق و تعدادي از كشورهاي ديگر برپا شد رويداد مهمي بود كه يكي از نتـايج آن انتـشار               



 اول      شمارة                                  )ادبيات و علوم انساني سابق(          جستارهاي ادبي                                        178 

ـ    از آثار پژوهشگران در داخل و خارج از كشور در زمينة فردوسي  زيادي : 1387شـهبازي،  (ود شناسـي ب

 ر،افــشا( كامـل و منتخــب در ايـران انتـشار يافـت     شـاهنامة اي كـه در آن ســال چنـد   بـه گونـه  ). 263

2535/1355 :42 .(  

 يادگـار  بـه  شـاهنامه  از بيـت  هـزار  هـاي نـام  به ديگر گزيدة چند ،فروغي شاهنامة خالصة با همزمان

 از فردوسـي  شـاهنامة  منتخبـات  و مقـدم  محمد از سهراب و رستم فردوسي، آمدن جهان به سال هزارمين

 در شـاهنامه  از ديگـر  گزيـدة  چنـد  آن از پـس  و شد منتشر فردوسي هزارة جشن براي تربتي جوادمحمد

 بـه  4قـديمي  اهللاذبيح و گنابادي محمد و الكتبي نالديشرف و زادهمناف وسيلة به ايران و بمبئي و آبادعشق

   .رسيد طبع

 نثـر  و نظـم  بـه  هـا دبيرستان براي شاهنامه منتخب نام به فروغي ارزشمند گزيدة دومين 1321 سال در

هايي معتبـر از كتابخانـة مّلـي         نسخه ، فروغي براي تهية اين منتخب     .شد منتشر يغمايي حبيب همكاري با

هاي ديگر پيش روگذاشت و بـا همكـاري يغمـايي           ترجمة مهل فرانسوي را با نسخه     به امانت گرفت و     

وي با وجود اشتغال به كارهاي مهـم دولتـي و       . بيش از دو سال به انتخاب و تصحيح ابيات مشغول بود          

اي از كـار را در بـستر مـرگ مالحظـه و                هرگز از اين خدمت غافل نماند، حتّي نمونـه         ،گرفتاري بسيار 

  ). 549: 1354فروغي، (د تصحيح كر

هـاي  االمكـان بـه تمـام وقـايع و داسـتان      حّتـي شاهنامهفروغي در اين منتخب نيز همچون خالصة    

كنـد و   آگاهي حاصل مـي شاهنامهكه هم خواننده بر كلّ روايات   پرداخته است به طوري    شاهنامهاصلي  

هاي ايـن منتخـب نيـز تقريبـاً     نشيوه و اساس گزينش ابيات و داستا     . شودهم رشتة مطالب گسسته نمي    

 است، جز اين كه در اين منتخب به دليل بـه كـارگيري زبـان نثـر بـراي                    شاهنامههمانند خالصة منظوم    

ها، مجال پرداختن به برخي رخـدادهاي فرعـي بيـشتر بـوده و حـذف                  هاي مختلف داستان  پيوند بخش 

 را نيـز بـسيار      منتخب شـاهنامه  م  ابيات توصيفي غير ضروري و پرداختن به موضوع اصلي داستان، حج          

هايي از داستان به نثر فرصت مناسـبي را بـراي فروغـي             از طرف ديگر، روايت بخش    . كاهش داده است  

 بپـردازد و در انتخـاب       شـاهنامه فراهم آورده كه با دقّت و وسواس بيشتري به گزينش ابيـات برجـستة               

 خالصـة هـاي الحـاقي    برخي داستان،ين منتخباي كه در ا   به گونه .  هنرنمايي كند  شاهنامهبهترين ابيات   

 مانند داستان كودكي رستم، كشتن پيل سپيد و رفتن به كوه سپند، به صورت نثر خالصـه شـده                    شاهنامه
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ها مانند داستان رستم و اسفنديار از تعداد ابيـات          و از طرف ديگر، حجم ابيات منتخب در برخي داستان         

به عبارتي فراهم آوردن اين منتخب، فرصتي بـراي         .  شده است  همين داستان در خالصة منظوم او بيشتر      

  .  و تصحيح دوبارة آن نيز بوده استخالصة شاهنامهبازبيني مجدد ابيات 

 بـه  داده، اختـصاص  خـود  به را نخست جايگاه ،شاهنامه منتخبات و هاخالصه ميان در نيز كتاب اين 

 آن از و جـسته  تأسـي  آن به فروغي شاهنامة منتخب از پس هايگزيده و هاخالصه همة تقريباً كه ايگونه

 نظـر  صـرف  كه است عيبكم و دقيق ايخالصه ،هادبيرستان براي شاهنامه منتخب .اندگرفته الهام و تأثير

 وارد آن بـر  ايـرادي  منتخـب،  ايـن  تهية زمان در موجود هاياساس نسخه از منقول الحاقي ابيات برخي از

 نـشر بـه  مـشهد، ( دهقـان  گفـت  چنـين  در و مسكو امةنشاه ابيات با باستان نامة هينب در ابيات اين .نيست

 وجـود  با .است دهگردي برطرف نقص اين زيادي حد تا و هشد داده مطابقت مطلق خالقي چاپ با )1394

 شـاهنامة  منتخـب  هنوز ،نثر و نظم به خالصه و گزيده صدها انتشار و هاسال گذشت از پس نيز اكنون اين

   .است كرده حفظ فردوسي شاهنامة گزيدة بهترين عنوان به را خود جايگاه وغيفر

  گيري  نتيجه

 از  شـاهنامه دهـد كـه       هاي مختلف نشان مـي       در دوره  شاهنامة فردوسي  منتخبات و   هاگزيدهبررسي  

هـاي    و مخاطـب   بـوده ديرباز به عنوان يك اثر بزرگ حماسي، در مقياسي وسيع و جهاني مورد توجـه                

هـا و منتخبـات از      بيـشترين گزيـده   نخـستين و    اي كـه      ها داشته است؛ به گونـه     گوني از همة طيف   گونا

 ايـرج افـشار، تـا سـال     شناسـي  كتـاب  در آن سوي مرزهاي ايران كنوني فراهم آمده و به استناد    شاهنامه

، شـاهنامه تـرين ترجمـة   تـرين و كهـن  معـروف .  زبان زندة دنيا ترجمه شده اسـت 27 ميالدي به  1974

 بنـداري در ترجمـه، تحريـر       سبك خاص . ي بنداري، متعلّق به قرن ششم است      بن عل اتحرير عربي فتح    

 و بيـشترين  خالصـة شـاهنامه  ن نخـستي .  قـرار داده اسـت  شـاهنامه هـاي   او را در زمرة بهترين تلخيص     

  .  نيز در هند فراهم آمده استهنامهشاهاي ه هاي خطّي گزيد نسخه

ـ    تا عصرحاضر   رواج داشـته باشـد اغلـب    شـاهنامه نويـسي ابيـات   يش از آن كـه گزيـده   در ايران، ب

 بـه   شـاهنامه خواني ابيات   هاي مصنوع مورد توجه خواص و گزيده       و خلق حماسه   شاهنامهنويسي   نظيره

ـ     شـاهنامه نويـسي ابيـات     سـنّت گزيـده   . االن مورد استقبال عوام بوده است     وسيلة نّق  ه معنـي    در ايـران ب

 از  خالصـة كامـل شـاهنامه       اولـين  پايي جشن هزارة فردوسي و انتـشار       و بر  1313اخص، پس از سال     
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 فـراهم  شـاهنامه گزيده و منتخب در موضوعات مختلـف       محمدعلي فروغي رايج شد و تا كنون صدها         

  . آمده است

  يادداشت ها

 انتـساب  ،» فردوسـي شـاهنامة مـسعود سـعد سـلمان و    «وان اي با عن  ساالر در مقاله  محمود اميد  -1

را به مـسعود سـعد رد كـرده و احتمـال داده اسـت كـه عـوفي در ايـن                      شاهنامه    اختيارات  به نام  كتابي

  .)224 :1381 ،اميدساالر( انتساب دچار اشتباه شده است

 يوسـف ضـيا را كـه صـد و           ة شـاهنام  گزيـدة »  فردوسي منتخبات شهنامة  «اقي در مقالة  سيدبير -2

بول به چاپ رسيده معرّفي كرده و تجديـد         ستان در ا  1306فراهم شده و در سال      بيست و سه سال پيش      

 . چاپ آن را سودمند دانسته است

 بيتـي باشـد كـه در پايـان          1032 فروزانفر همـان     ةمنتخب شاهنام آيدنلو احتمال داده است كه       -3

 . نقل شده است سخن و سخنورانفصل فردوسي در كتاب 

اهللا قـديمي پـيش از      ذبـيح  از   نامههاي شاه   داستان برگزيدة ايرج افشار به اشتباه      شناسي  كتابدر   -4

 هجري قمري ذكر شده است؛ در صورتي كـه بخـشي            1349 فروغي و مربوط به سال       ة شاهنام خالصة

 .  فروغي اقتباس شده استةشاهنام ةخالصاز ابيات منتخب در اين گزيده از 

  كتابنامه

: شـيراز . )ادنامـة اسـتاد فروزانفـر     ي( سخن آشـنا  . »فزون ز جاه ملوك است جاه فردوسي      «). 1383(. آيدنلو، سجاد 

   .243-225. سراداستان

 .نقش مانا: اصفهان. چاپ اول. ترنجنارسيده ). 1386(. . ــــــــــــ

 . كتابخانة ملّي ايران: تهران. شاهنامة منثور). 1004. (ارجاني شوشتري

 .  مفاخر فرهنگيانجمن آثار و: تهران. چاپ سوم. شناسي فردوسيكتاب). 1383. (افشار، ايرج

 . نقش جهان: تهران. شاهنامه از خطّي تا چاپي). 2535. (ـــــــــــــ

بنيـاد موقوفـات محمـود      : تهـران . شناسي و مباحث ديگـر ادبـي      جستارهاي شاهنامه ). 1381. (ساالر، محمود اميد

 . افشار



  181                              منتخبات شاهنامه از فردوسي تا فروغي                      چهل و هشتمسال 

مقدمـه،  .  جلـد 7 . العـارفين تذكرة عرفات العاشـقين و عرصـات   ).1388. (الدين محمد اوحدي دقاقي بلياني    تقي

 .  اساطير:ق سيد محسن ناجي نصرآبادي، تهرانتصحيح و تحقي

 . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران. چاپ اول. تصحيح احيا محمد آقازاده. تاريخ دلگشا). 1378. (توكّل بيك

مركـز تحقيقـات    : م آبـاد  اسـال . تصحيح طاهره پـروين اكـرم     . تاريخ دلگشاي شمشيرخاني  ). 1384(. . ــــــــــ

 . فارسي ايران و پاكستان

 .  ملّي ايرانكتابخانة: تهران. منتخب شاهنامه). 1912 ـ 1914. (جمناداس بگوانداس

  مجموعـه ( هـاي ديرينـه   سخن. »شاهنامهاهميت و خطر مĤخذ جنبي در تصحيح        «). 1386. (خالقي مطلق، جالل  

 .312-285. افكارنشر : تهران. چاپ دوم. علي دهباشي به كوشش .) فردوسي و شاهنامهمقاالت دربارة

 .118-102. پاييز. شمارة سوم. سال اول. هستي. »اختيارات شاهنامه«). 1372(. ـــــــــــــــ 

    .218-213. 4شماره . سال اول. پاژ. » فردوسيمنتخبات شهنامة«). 1387( .د محمدسياقي، سيدبير

مؤسـسة مطالعـات و تحقيقـات       : تهران. چاپ سوم . شناسيهاي فردوسي  رچشمهس). 1382. (رياحي، محمدامين 

 . فرهنگي

 .زمستان .4 شماره. سال اول .پاژ.  سلمان ساكتترجمة .»جشن هزارة فردوسي«). 1387. (شهبازي، عليرضا

 . پيروز: تهران. حماسه سرايي در ايران). 1333. (اهللاصفا، ذبيح

بـه كوشـش علـي    . شـش گفتـار  ومجموعـة سـي   . فردوسي و شاهنامه  . »ه و هند  شاهنام«). 1370. (عابدي، حسن 

 .346-337. مدبر: تهران. دهباشي

د فـشار        . اختيارات شاهنامه ). 1379. (علي بن احمد   ل  . كيتصحيح مصطفي جيحـوني و محمـمـشهد . چـاپ او :

 .شناسيمركز خراسان

 . سيناابن:  تهران.به كوشش سعيد نفيسي. لباب االلباب). 1335. (عوفي، محمد

د عبـدالوهاب     تـص . بنـداري  محمـد ترجمة عربي فتح بن علي      . شاهنامه). 1382. (فردوسي، ابوالقاسم  حيح محمـ

   .مفاخر فرهنگي انجمن آثار و: تهران.  عبدالمحمد آيتيترجمة. عزام

 . سعدي: تهران. چاپ دوم. خالصة شاهنامه). 1362. (فروغي، محمدعلي

 . شركت آبو: تهران. هامنتخب شاهنامة فردوسي براي دبيرستان). 1354. ( يغمايي، حبيب؛______________ 

خانـة فرهنـگ    : بمبئي. هند شاهنامة فردوسي در   .فهرست نسخ خطّي و چاپي    ). .م1995. (قاسمي، شريف حسين  

  .جمهوري اسالمي ايران
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نامـة كارشناسـي    ايـان پ .ور تـا قـرن هـشتم      ردوسي در آثار منث    ف ةبررسي اشعار شاهنام  ) . 1380. (كالنتري، حسن 

 .علوم انساني تربيت معلّم تهراندانشكدة . ارشد

 .مرواريد: تهران. چاپ سوم. آفرين فردوسي). 1387( .محجوب، محمد جعفر

 . 496شماره .  آستان قدس رضويكتابخانة: مشهد.  ناشناس نويسندة.منتخب شاهنامه و اشعار منوچهري

 . كتابفروشي دهخدا: تهران. چاپ دوم. فردوسي و شعر او). 1354. (مينوي، مجتبي

 .685-674. 14جلد . راهنماي كتابمجلّة . »محمدعلي فروغي«). 1350..(ــــــــــ

 . كتابخانة ملّي ايران: تهران. تاريخ سالطين عجم). 1281. (وقار، ميرزا احمد

 .218-199 .سخن: تهران. چاپ اول . رزان دروازة تااژ پاز. »فردوسي فروغي و«). 1388. (ياحقّي، محمدجعفر

 شـمارة . سـال اول  . پـاژ  ةفصلنام. »شاهنامه تصحيح چند بيت از      ؛مويي به ريسمان  «). 1387( ._______________ 
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