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 چکیده
 یفردوسه ۀسهرود قها  یجوانب، بهه ننههه د  ۀمتن، در هم نیشاهنامه و رساندن  ا چندوچون  یب حیتصح

حان شاهنامه در  ن،ی. با وجود ادینمایم رممکنیغ یدشوار و حت یکار یاست، با امکانات  کنون ِّ
مصح 

 یهها/ روش وشکتها  و اسهتداده ار ر نیا یهاسیبر دستنو یانتقاد یۀبا تک انددهیکوش ریاخ یهادهه
 ،رویهیچبه ،، پژوهش در متن  شاهنامهباوجوداینکنند. کیشاعر نزد ۀمتن را به اصل  سرود نیا ،یعلم

حهوره ار  نیان اپژوهشگر یبرا یپرکار یپژوهش ۀنیرم ا ت در همۀ جوانب  این کتبه پایان نرسیده و د ِّ 
تهوان نن را کهه می. اکنون که متنی انتقادی ار شاهنامه فراهم نمهده به وجود نورده است یرانیمطالعات ا

هت و« فعل  »متن   د توانهمی های ننبدلن،ههه و هانوی،هشدرنه  در  نهایی ایهن کتها  دان،هت، د ِّ
در ایهن  ،بر همهین اسها  برساند. اند، به ریهتی نهایی و پذیرفتنیبارنگری که نیارمند   هایی رانوی،ش
مب»در بیت   «ندید و» نوی،ش   ،ج،تار و ندانهد کهه دهقهان چهه بهشهت/ ندیهد ه گلشهر گدت ننک خرِّ
شه غرچگان بود برسان شیر / کجها پشهت »در بیت   «سان شیربر»نوی،ش و ار داستان سیاوش « کشت

ات  یهنظر نقهد   عهلوه بهرسهسس،  .اندجن  بزرگ کیه،رو بررسی شده استانار د« ریر فیل نوریدی به
هت در رسهم، هاوی،شاین ن پیشین دربارۀ سهرایی فردوسهی، منطه  الهط  شهاهنامه، شهیوۀ داستانبا د ِّ

بهه جهای دو نوی،هش  « ب،طام شیر»و « ندیدو»های صورت های شاهنامهبا کمک  دستنویس داستان و
 شده است. پیشنهاد مذکور

 شیر.ندیدو، ب،طام، شاهنامه، تصحیح، نوی،ش ها:هکلیدواژ
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 مقدمه -1

ههایی اسهت کهه جانبه ار پیشینۀ فرهن   ایرانی م،تلزم  نشنایی بها متهون  ربهان فارسهی و جهانفهم  درست و درک  همه
پذیر نی،ت، مگر با دستیابی به متهونی پیراسهته و پهاکیزه نیز امکان اند. این امرترسیم کرده هانن سرایندگان و نوی،ندگان  

ها و برای ردودن  یک مهتن ار دسهتبردها و تصهحی غبار  دستبرد و دگرگونی سترده و ردوده شده باشد.  هاننکه ار چهرۀ 
هها روش سهت.مشهص  خود، الرم و کارنمهد ا علمی با کمک  رویکردهایروشی  عنوانبهها، تصحیح متن دگرگونی

ها در یهک روش  علمهیتوانند در انواع  روشو رویکردهای  تصحیح می  ه انتقهادی های تصحیح متدهاوت باشهندا امِّ
تر کهردن  مهتن یها ردودن  نن ار متن به اصل گدتۀ شاعر یا نوی،نده استا نه بهتر یا فصهیح دنح نزدیک کرهدف  مصحِّ 

 ط  احتمالی  سراینده / نوی،نده.اغل
ترین دستنوی،هی کهه ار گرگون، برخوردار استا ریرا  دیمیی، شاهنامۀ فردوسی ار جایگاهی، تقریبا  دنظرار این م

در بهر  ار کتها  را نیمهی نن نیهز شناسایی شده، دوی،ت سال پس ار مرگ  فردوسی نوشهته شهده کهه البتهه حالتابهنن 
در » نمایهد.نمیبه ننهه اصهل  سهرودۀ فردوسهی اسهت، بها امکانهات کنهونی ممکهن  روی، رسیدنار همین. گیردمی

ت کنونی دستنویس های شاهنامه، پیروی ار ا دم یا اصح ُن،خ کاری بیهوده است و پیرایش  ایهن کتها  جهز بهه وضعیِّ
ل ربهان و اد  فارسهی معیهار بهه شیوۀ انتقادی  پیروی ار نوی،ش  کهن نیهد، شهدنی دسهت میتر و دشوارتر که ار تحوِّ

انهد مصححان  شاهنامه غافل بود کهه سهعی کرده هایار تلشنباید ، حالنیباا (.39: 7931)خالقی مطل ، « نی،ت
   اند.دۀ شاعر نزدیک شدهبه سرو ،گام به گام های گوناگون،متنی پیراسته فراهم کنند و با شیوه

، گرچهه متنهی بهاوجوداینشهده اسهت. د سال اخیر های گوناگون  شاهنامه در صتصحیحها موجب  همین تلش
ها، « فعهل  »توان نن را متن  فراهم نمده است که می ار شاهنامه علمی ه انتقادی تهوان ، نمیرویهیچبههنههایی نامیهد، امِّ

در پیشهگدتار  این مهتن علمهی ه انتقهادی ح محترم یافته دان،ت. مهصوصا  که مصح ِّ پایان ژوهش در متن  شاهنامه راپ
های مها در های انتقادی و بررسهی در دگرنوشهتتردیدی نی،ت که با پژوهش»خود گدته است:  ویرایش  دوم  تصحیح  

توان به برخهی اصهلحات رسهیدا اند، میهایی که اسا  کار ما نبودهوجو در دیگر دستنویسهر دو پیرایش، و ج،ت
نشکار باشد و پژوهنهده ار نظریهات  نهنهی  یخوببهدی به شرط ننکه دالیل، عینی و کهنگی و دشواری  نوی،ش  پیشنها

ی کناره گیرد که کاری ب،یار دشوار است و مقدور ههر ک،هی نی،هت / 7: 7939)فردوسهی، « و نو ی و اجتهادی به کلِّ
ها و بدلن،ههههای شاهنامۀ پیراستۀ خالقی مطل  و درنه  در روی د ِّت در نوی،ش(. ار همینکیو،تیبیکصد و 

هه بهه دیگهر چا دستنویس ههای شهاهنامه و اسهتداده ار منهاب  و هایی که اسا   کار  ایشان نبوده است، همهنین توجِّ
 کند.تر کردن  این متن کمک میهای علمی  پژوهش در متن  شاهنامه است که به پاکیزهمآخذ  جنبی، یکی ار رمینه

ههای های شاهنامه و در چا را که در نوی،ش هاییدگرگشتمورد ار  دو در این ج،تار سعی شدهروی، ار همین
راه  در بیتی ار داسهتان جنه  بهزرگ کیه،هرو« برسان شیر»در بیتی ار داستان سیاوش و « ندید و» به شکلاین کتا  
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بها  مطهر  شهده اسهت، اتی که دربهارۀ ایهن دو نوی،هشینظر بررسی و نقد   . سسس علوه برشود ، شناساییاست یافته
ه به عواملی مانند رسمهای شاهنامه و نتقادی بر دستنویسای اتکیه سهرایی نامه، شهیوۀ داستانالهط  کاتبان  شهاهبا توجِّ

ه به منفردوسی و   .نوی،ش  نامبرده پیشنهاد شده است ی دوبه جا «شیرب،طام»و « ندیدو»ط  داستان توجِّ

 بحث و بررسی -2

 «ندیدو»یا « و ندید» -2-1

رد مینن را سیاوخش سارد وشهری می سیاوش در توران بیننهدگان  کوه و ریباسهت کههبا ش گرد چناند. سیاوخشنامگ 
 گوید:گرد میرود و در مورد سیاوخشمی ،به نزد هم،رش، گلشهر گردکند. پیران پس ار دیدن سیاوخشمی را خیره

مبههههه ُگلشهههههر گدههههت: ننههههک   بهشههههت،خرِّ
 سههههروش،چههههو خورشههههید بههههر کهههها  فرِّ 

 بسیمهههههای لهتهههههی رمهههههین،بهههههه رامهههههش 
 

 ندیهههد و ندانهههد کهههه دهقهههان چهههه کشهههت، 
 نشههههیند بههههه نیههههین و بهههها فههههرِّ و هههههوش،
 بههههههرو شارسههههههتان سههههههیاوش ببههههههین

/  2 : 7933)فردوسهههههههههی،                             
971). 

م »: گویدالقی مطل  در تد،یر و شر  سه بیت باال میخ پیران به رنش، گلشهر گدت که هر کس کهه بهشهت خهرِّ
ن کهه خورشهید بها نیهین و فهرِّ و ههوش ار انداند که فرشتۀ نگهبان بهشت چه کاشته و پرورانده است، بامهدادرا ندیده و 

چکاد کوه سر رند و بر نسمان نشیند، او به شادی لهتی راه بسیماید و شهری را که سیاوش ساخته است بهه چشهم خهود 
 (.953: بهش یکم، 7933القی مطل ، )خ« ببیند
ریهرا در بیهت ، متدهاوت اسهتا اسهت در یادداشهت  بهاال گدتههخهالقی مطله   ننههد، با گویفردوسی می ننهه 

هعام  شهص خاصی نی،ت و فاعل جمله روی سهن به طرف ،نه،ت ا در بیهت سهوم است )ننک: نن ک،ی که(ا امِّ
 ، فاعهل«تهو: ُگلشههر» عهام نی،هت و ضهمیر  المعانی بودن ابیات باید یک ندر باشهد، فاعل جمله که بر اسا  مو وف

خهالقی مطله  ضهمیر که فاعل نخرین جملهۀ حال ننحذف شده است.  ،است که به دلیل حضور شناسۀ فاعلی  فعل
شهنیدن نن منتظهر ریرا شهنونده پهس ار  ،ش  باال نیار به بیتی دیگر داردا، بیت نه،ت با نویسهن گریدبه است. « او»

م ،یبه گلشهر گدت: نن ک»: ماندادامۀ کلم می در اینجها « شهت.کهه دهقهان چهه ک   بهشت را ندید و ندان،هتکه خرِّ
ا بهارهم مهاطهب منتظهر . در اینج7«هنگامی که خورشید برنمد»گوید: در بیت دوم می .نیارمند جملۀ دیگری ه،تیم

 تو »گویهد: شهود و میکه تکلی  دو بیت  پیشین مشهص شود، فاعل عهو  میا سرانجام بدون اینامِّ  مانداخبر می
یعنی نخرین بیت ار سه بیت باال، بیت م،تقلی است که هیچ نیهاری بهه دو بیهت  «خرامان برو و شهر سیاوش را ببین.

 کند.ندارد و مشکل نن دو را نیز حل نمی نپیشی
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ای هباعه  شهده اسهت در ن،هههکنهد، مشکل بیت دوم را نیز حهل میکردن  نن،  ل که رف بیت اوِّ مشکل پنهان 
 دوبیت  ریر افزوده شوند:لیدن و نک،دورد پس ار بیت اول، 

م کنهههههون بنگهههههرد  بهههههدان جهههههای خهههههرِّ
م بهشت،ههههههت نن جههههههای او  کههههههه خههههههرِّ

 

 سراسههههههههر ببینههههههههد گمههههههههانی بههههههههرد 
 پ،ندسههههههت هههههههم جههههههای هههههههم رای او

 (.971 /2 : 7933)فردوسی،                                       
مشکلی که ما بهه نن اشهاره حل  اند. ابیات باال د یقا  برای به حاشیه رفته یدرستبهخالقی مطل  این ابیات در چا  

نیهز ماننهد  ههاننفاعل  ههردو کنند. اندا یعنی معنای نا ص بیت مورد نظر ما را کامل میکردیم، به شاهنامه افزوده شده
 است.« او»بیت مورد نظر ما ضمیر 

ار دسهتنویس فلهورانس  برگرفتهه الهط کههدگرگهونی رسهمی مطل  با پیشهنهاد  خالقیاد جوینی در نقد دیدگاه  رنده
سعی کرده است، بیت  مهورد نظهر را  بدین شیوه به متن برده و« نه داند»و « نه دید»را به شکل « نداند»و « ندید»است، 
 در این باره گدته است:و گره نن را بگشاید. ایشان  کند توجیه
ه دید و نه داند"، "نه" را ار فعل جهدا نوشهته اسهت و در مهتن  دکتهر خهالقی مطله  ار در اصل ن،هۀ فلورانس: "ن»

م کنهون بنگهرد / سراسهر ببینهد  دستنوشتۀ لیدن و نک،دورد، پس ار این بیت، دو بیت افزوده است، مانند: بدان جای خرِّ
م بهشت ست نن جای او / پ،ندست هم جای هم رای او معنی  بیهت مهتن بهتهر اسهت  بنابراین درا گمانی بردا که خرِّ

شت" ایهن کهار که ما نن را به بیت  بعد مربوط ندانیما چنان که دکتر خالقی مطل  با گذاشتن  ویرگول جلو "رضوان چه ک 
دانهد کهه نگهبهان و خهارن را کرده است. بگوییم که پیران به گلشهر گدت: اگر ک،ی که نه بهشت را دیده و نهه ههم می

دانهد کهه سهیاوش چهه کهار ها و درختان ریبایی در نن کاشته است، ]او چهه می،ته و چه گلبهشت چه هنری به کار ب
افزایهد کهه سهیاوش در ریبهایی چهون انگیزی کرده و چه شهر ریبایی ساخته و پرداخته است[. سسس پیران میشگدت

)فردوسهی، « درخشهدای همایون است که در کا  بر تهت باشکوه و فهرِّ ایهزدی نش،هته و ماننهد خورشهید میفرشته
 (.497 /4: ال  7937

 ریهرا کنهداخوری به گشودن  گره بیهت نمیالهط نیز کمک  درشود، این تغییر و دگرگونی در رسمکه دیده میچنان
در درون   ل  بیدزاید کهه در کهلم  فردوسهی دیهده  ایتکمیل  سهن  خود جملهیاد جوینی مجبور شده است در رنده
تدهاوت و دگرگهونی « نهه دانهد»و « نهه دیهد»بهه « نداند»و « ندید»الهط و تغییر دگرگون کردن رسمشود. در وا   نمی

یاد رنهدهویهرایش خالقی مطله  و  به شکلی که در تصحیحکند. علوه بر این، اگر ابیات  مورد نظر را معنایی ایجاد نمی
ل معنجوینی نمده است،  یاد جهوینی یم ماننهد رنهدهخواههد بهود و مجبهورایش نا ص مو وف المعنی ندانیم، بیت اوِّ

 ای بر کلم فردوسی بیدزاییم.جمله
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که خوانش ایشهان ار دسهتنویس فلهورانس « ندیده»به « ندید»فعل جمله را ار  کزاری نیز در برخورد با این مشکل
 :دگرگون و معنای بیت را کامل کرده استاست، 

م بهشهههت  بهههه گلشههههر گدهههت ننهههک خهههرِّ
 

 کهههه دهقهههان چهههه کشهههت ندیهههده، ندانهههد 
 (.9/38: 7935)فردوسی،                                             

و بهه جهای نمهده اسهت « ندیهد و»، «ندیهده»ها بهه جهای در همۀ برنوشهته: »اندایشان در توجیه ضبط  خود گدته
ندیهد »نمایدا ریرا بها میا لیک ریهت  نورده در متن که ار ف )فلورانس( است، درست و سنجیده «نش،ته»، «نشیند»
 (.429)همان: « ، جمله نافرجام است و گزاره ندارد«و

نمایهد و همهین ویس  فلهورانس انهدکی ناخوانها میاین فعل و حرف  پهس ار نن در دسهتن حقیقت  امر نن است که
اد جهوینی نن را یرنهدهخهالقی مطله  و به شکلی که  ناخوانا بودن موجب شده دو خوانش گوناگون ار نن به وجود نیدا

 (.273: 7993)ر.ک: فردوسی،  خوانده است« ندیده»کزاری نن را اند و خوانده« ندید و»
 

 
 (892: 9631تصویر بیتِ مورد نظر در دستنویس فلورانس )ر.ک: فردوسی، 

 
یهت حهل بهدانیم، مشهکل ب« ندیهده»بسذیریم و نوی،ش  فلهورانس را نماید، کزاری را که بیراه نیز نمیخوانش   اگر

شهده و یهک نوی،هش  سهاده« ندیهده»شودا ریرا نوی،هش  های تصحیح بیت افزوده میگره  دیگری به گرها امِّ  اشودمی
 هایی نوی،هشددر تصهحیح علمهی ه انتقها ندارد. در تصحیح علمی ه انتقادی اعتباریار همین روی  ااست یگانه
گونه که نوی،ش دشوار همیشه برتهری دارد، حتهی انتقادی همان در پیرایش»ا ریرا توانند معتبر باشندیگانه نمی و ساده

، 77، ج7933)خهالقی مطله ، « کهه تنهاسهت، برافهزوده اسهتاگر تنها باشد، در مقابل ار میان دو نوی،ش سهاده نن
ه تصحیح  علمهی کزاری ار نوی،ش  دستنویس  فلورانس پذیرفتنی باشد، در بنابراین، حتی اگر خوانش ا (23پیوست: 

مشهکل بیهت و سهت بهرای رفه   ا در وا   کوششهی و یرا هم نوی،شی ساده است، هم یگانهرا نتقادی اعتباری نداردا
 ساده کردن نن.

حدر   شهاهنامۀ معهروف بههویهرایش  نه،هت  (، 713: 2، ج7959ژول مهول )ر.ک: فردوسهی،  شاهنامۀ مصهحح
: 7937ویرایش  نهایی همین چا  ار شاهنامه )ر.ک: فردوسهی،  ( و774 /9: 7395 )ر.ک: فردوسی، «م،کوچا  »
خهالقی مطله  و ویرایش  دوم  تصحیح   (494 /2: 7938)فردوسی،  جیحونیمصطدی ح شاهنامۀ مصحح  (، در31 /9
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 ویهرایش  نه،هت   ماننهد بیت مورد نظهردر به همین شکل، « ندید و»نوی،ش نیز ( 918 /2: 7939)ر.ک: فردوسی، 
 .استنمده  لقی مطل شاهنامۀ خا
در  ،«ندیهد و»بدل کنند. تنها ن،هههبه ما نمی ریکمک درخودر این باره،  نیز، های چا  خالقی مطل بدلن،هه

نکهر شهده اسهت )ر.ک: فردوسهی، « ندیهدم»دستنویس نک،دورد است که بهه صهورت  ضبط   ،این چا  ار شاهنامه
7933  :2/ 971.) 

ضهبط  اسهت. ار همهین روی، های خط فارسی روی دادهی ار ویژگیبه دلیل یک شکل بیت مورد نظرمبه گمان  ما 
و « ندیهد»نوشهتن  البته با اندکی دگرگهونی در نوشهتار و که در چا  خالقی مطل  نمده استا  باید همان باشدصحیح 

موجهب  افتهد،کهه در تقطیه  نیهز می «او»حذف همزۀ ضهمیر  به دیگرسهن، «.ندیدو»به صورت در تن  هم و « و»
 چنهین مشهکلتیاشتباه گرفته شهود و « و» با حرف اشتباهبهنمده است، « ندید»شده است، این ضمیر که پس ار فعل 

در نن بیهت « و»ریهرا ا نوشت تها ایهن مشهکل حهل شهود تن  هم« ندید» را با« و»جود بیاید. به دیگرسهن باید به و
ه به خهوانش  کهزاری کهه نن را ل را میاین نوی،ش  متص، یعنی فاعل جمله است. «او»شدۀ کوتاه « ندیهده»توان با توجِّ
 ←« نه دیهد»در نن که  دان،ت «ندیدو» ←« نه دیدو»نیز  را نوی،ش  فلورانستوان مینده بود، پذیرفت. در وا   خوا

ه به خوانش کزاری کهه را می اند. این شیوۀ نگارشتن  هم نوشته شده« و»و « ندید» « ندیهده»ا ر« ندیهدو»توان با توجِّ
شهاهنامه، یعنهی کامهل  تهرین دسهتنویس  همهنهین کهن دریافهت. خوانده است و ما پهیش ار ایهن بهه نن پهرداختیم،

نیهز ( 733: 7913فردوسهی، ر.ک: ( و مهصوصا  دسهتنویس سهعدلو )98 :7934)ر.ک: فردوسی،  دستنویس لندن
 ند.نکهمین برداشت را تأیید می
ژول مهول بهه خهود چها  ویرایش اتهابکی ار ، حمَصحح  هایرا در بین شاهنامهضبط ین بهتر بر پایۀ ننهه گذشت،

 اختصاص داده است:
م  بهشههههتبههههه گلشهههههر گدههههت ننههههک خرِّ

 
 ندیههههدو ندانههههد کههههه رضههههوان چههههه کشههههت 

 (.494 /7 :7939)فردوسی،                                             
با این توجیهه ایهن  .«داند که فرشتۀ نگهبان بهشت چه کاشتبهشت را ندید، نمی 2ننکه او پیران به گلشهر گدت:»

تی م،تقل خواهدیافت و نی  المعانی بدانیم.مو وف اری نی،ت نن را با بیت  پس ار خودبیت هویِّ
شهیوۀ تکرار  ایهن نه،ت،  وانند به یاری برداشت  ما بیاینداتیگر نیز ه،ت که میدعلوه بر ننهه گذشت، دو نکتۀ 

م. در دفتر هدهتم شهاهنامه )تصهحیح خهالقی مطله  و یدید« ندیدو»نگارش و ساخت  ربانی است که ما در نوی،ش  
و نن بیهت چنهین  گرد اسهتو حرف  پس ار نن در توصی   سهیاوخش« ندید»خطیبی( بیتی نمده است که یادنور  فعل  

 :است
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 های نغههههزچههههو بههههوررجمهر ایههههن سهههههن
 

 بیاراسهههههت مغهههههزد و بهههههه دانهههههش شهههههنی 
 (.289 /1:  7933)فردوسی،                                   

پنداشت. ننههه ایهن خهوانش را « شنید او»شدۀ را تن   هم نوشت و نن را کوتاه« و»و « شنید»توان در اینجا نیز می
 درسهتی بههخطیبی بههکه در تصحیح خالقی مطل  و « و»کند، ضبط  دو ن،هۀ  اهره و لیدن است که به جای تأیید می

کاتبهان  دههد کهه برخهی ارنشهان می راحتیبهه (. ایهن نوی،هشجهاهماندارند )ر.ک: « او»متن رفته است، نوی،ش  
هد خهوانش کند و میاند. همین م،أله این نوع نگارش را در شاهنامه تأیید میخوانده« شنید او»را « شنیدو» توانهد مییِّ

تهوان توجیهه دیگهری بهرای نمیروان در بیت  باال ار پادشاهی نوشهینصورت ر اینباشد. در غی« ندیدو»ما ار نوی،ش  
 های  اهره و لیدن مطر  کرد.ضبط  دستنویس

 روانتوصی   انطاکیهه در پادشهاهی نوشهینتواند برداشت ما را تأیید کند، به شیوۀ کار فردوسی در نکتۀ دوم که می
گوییم، باید به این نکتۀ بدیهی دربارۀ شیوۀ کار فردوسی اشهاره کنهیم کهه در پیش ار ننکه در این باره سهن ب گردد.برمی

در شهاهنامه  ههاتکرار گونهنیاشوند. دربارۀ های دستوری و گاه حتی بعضی جملت تکرار میشاهنامه بعضی ساخت
یهک پدیهده اهنامه شامل  تکرار  شیوه و سهاختار  کهلم در توصهی  البته گاه تکرار در ش (.7933)ر.ک: خالقی مطل ، 

است کهه پهیش ار  یدیگر پدیدۀ هم،ان   است. به دیگرسهن، شیوۀ توصی  یک پدیده در شاهنامه گاه یادنور توصی   
گهاه اسهتداده کهرده و نن را ار و شیوۀ خاصی در شاهنامه نمده است. در وا   فردوسی ار یک چهارچو  و ساختنیز نن 

توصی   انطاکیهه در دفتهر  هدهتم شهاهنامه )تصهحیح جهلل خهالقی مطله  و  به کار برده است. در موضعی دیگر نیز
ند که ممکهن اسهت است. البته ناگدته نما در دفتر دوم همین شاهنامه گردابوالدضل خطیبی( یادنور  توصی   سیاوخش

ههای کههن و بارنمهایی  دورهامه باشهد و چهه ب،ها در پهی  منب  فردوسهی در سهرودن شهاهناین پدیده نیز حاصل  تأثیر  
روان که به جن    یصر  روم رفتهه اسهت، بها نوشینباری،  های جدیدتر ر  داده باشد.ای تاریخ  ایرانیان در دورهاسطوره

 گشاید:انگیز این شهر میتهای شگدبه وص   ریبایی های نن رباندن انطاکیه و ریباییدی
 نن شههههههر شهههههاه بگردیهههههد بهههههر گهههههرد  

 ر بههههههس بهههههههاب و میهههههههدان و ن   روان
 چنههههین گدههههت بهههها موبههههدان شهههههریار

ّن    کسوووو نکوووو ن       بهشووووّسوووو
 درخههههتش ر یهههها وت و نبههههش گههههل 

 بومنگهههههه کهههههرد بایهههههد بهههههدین تهههههاره
 

 تر ار چهههههر   مهههههاهرمهههههین دیهههههد روشهههههن 
 همههههی تههههاره شههههد پیههههر و گشههههته جههههوان
 کههههه انطاکیههههه سههههت ایههههن، اگههههر نوبهههههار 

 رش خشههههت،ر مشههههک انههههدرو خههههاک و ار ر
 رمیههههههنش سههههههسهر، نسههههههمان نفتهههههها ،

 اد بههههههادا همههههههه مههههههرر رومکههههههه نبهههههه
 (.793 /1:  7933)فردوسی،                                   
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ل    رد است: بیت  چهارم ار ابیات  باال د یقا  یادنور توصی   پیران ار سیاوخش مصراع اوِّ بهه گلشههر گدهت ننهک »گ 
م ل، فعل  «. بهشت / ندیدو نداند که دهقان چه کشتخرِّ در توصهی   « سهتندیده»البته ناگدته نماند که، در برخورد  اوِّ

گرد در دسهتنویس فلهورانس در توصهی   سهیاوخش« وندیهد»انش  کزاری ار نوی،ش  انطاکیه ممکن است یادنور  خو
ل  خوانده« ندیده»، ایشان نوی،ش  مورد نظر را ی کردیمطور که پیش ار این نیز یادنورباشد. همان اند و فعهل  مصهراع  اوِّ

   تواند این خوانش را نیرو ببهشهد. البتهه درنه  در توصهیبیت  چهارم ار ابیات  باال که در توصی   انطاکیه است، می
ریهرا در  درسهت اسهتا« ندیهدو»گهرد همهان نوی،هش رساند که در توصی   سیاوخشانطاکیه ما را به این نتیجه می

مک،ی کاو ندیده»است: « او»توصی   انطاکیه فاعل  جمله نشکارا ضمیر   ایهن ضهمیر در توصهی   «. بهشهتست خرِّ
ننک خرم بهشت ندیهدو )ندیهد او(، »نورده است:  را به وجود« ندیدو»ش  به فعل  جمله چ،بیده و نوی،گرد سیاوخش

 «.نداند که دهقان چه کشت
انهد. کردهنن را در نوشتار نیهز حهذف می ،فارسی گاهی با حذف ال  در تقطی  هایکه در دستنویس ناگدته نماند

 بهه صهورت «یهنار ا» های ب،یارترین دستنویس  کامل شاهنامه است، در نمونهکه کهن 915مثل  در دستنویس لندن 
حتهی  (.7934نوشته شهده اسهت )ر.ک: فردوسهی،  «وار»به صورت « اوار »و « ست»به صورت « است»، «ارین»

 (.455 /9:  7933نوشته شده است )ر.ک: فردوسی، « بین»به صورت « به این»گاه در شاهنامه 
دان،هته معلهول  تندنوی،هی کاتبهان  را ایهن پدیهده 915 مورح  دستنویس  لندن امیدساالر در مقدمۀ چا  عک،ی 
اگهر حهرف  دیگرعبارتبهها کهرده اسهتاندا ریرا به تندنوی،هی کمهک میکاتبان به وصل بیشتر تمایل داشته» :است

شهود تها نن را جهدا بنوی،هیم. بیشهتر می تنید، به،بانیم، سرعت کتابای که به دنبال نن میپیشوند را به کلمه اضافه یا
بنهابراین ا ایمجویی و در کتابهت ت،هری  کهردهیران" را اگر به صورت "بایران" بنوی،یم در و هت صهرفهمثل  عبارت "به ا

شناسهانه و اصهل  خهطِّ بهه های رباننوی،د، فکر و خیالاش بر اسا  تعداد ابیاتی است که میالزحمهکاتبی که ح 
ار اسهتاد یهاد گرفتهه و یها اگهر اههل نهونوری و نوی،د یا به همان شکلی است که شود و ننهه که مینهنش متبادر نمی

 (.23)همان: « تجدد باشد، نونوری و تجددش به نحوی است که بتواند به امرار معاشش کمک کند
علوه بر این نباید تأثیر ورن را نیز در این موارد نادیده انگاشت. به دیگرسهن، گاه ممکن است کاتب سهعی کنهد  

بهه  ،افتهدهمزۀ نن میکه در بیت  مورد نظر ما  را« ندید او»ر همین روی مثل  زدیک کند و اشنود، ننوشتار را به ننهه می
 بنوی،د.« ندیدو»صورت 

 «شیربسطام»یا  «سان شیربر » -2-2

دی کوتهاه یوصهتنهام و بها نینهد و همگهی به یاری کیه،هرو می در نغار جن  بزرگ کیه،رو، شاهان ممالک ب،یاری
معرفهی شهده گونه این شاه نن ،خالقی مطل چا   که بر پایۀ ،،تان استغرجها . یکی ار این سررمینشوندمعرفی می

 :است
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 شههههه غرچگههههان بههههود برسههههان  شههههیر
 

 کجهههها پشههههت پیههههل نوریههههدی بههههه ریههههر 
 (.737 /4:  7933)فردوسی،                             

 (،339: 2ج ، 7938یحهونی )فردوسهی، ج، (737: 5ج  ، 7937)فردوسی،  م،کوهای چا ضبط مهتار در 
 ماننهد نیهز( 131 /7: 7939( و ویرایش دوم تصحیح خالقی مطله  )فردوسهی، 2/395: 7939)فردوسی، ژول مول 

 در ویرایش نه،ت است. در نامۀ باستان ضبط  دستنویس  فلورانس به متن رفته است: خالقی مطل مهتار ضبط 
 شههههه غرچگههههان بههههود ب ،ههههطام نههههام

 
 پیل نوریههههههدی بههههههه دامژنههههههدهکجهههههها  

 (.791 /5: 7935)فردوسی،                                       
 ،هتان، شهاهان  غرجشهاه ار و پهس پیش فردوسی  این است که ،توان مطر  کرددر اینجا میکه  اینه،تین م،أله

ها بهر (4/738:   7933فردوسهی، )ر.ک: کنهد نکهر مینیهز را  هاننکند، نام  عرفی میرا که مدیگر ی هاسررمین ا امِّ
 گویهد. ایهن م،هألهرا نمی نهام شهاه غرج،هتان ربمعتهای معتبر و نیمههاسا   تصحیح خالقی مطل  و دیگر تصحیح

 را در متن بنهد. نوی،ش ساده و یگانۀ فلورانس موجب شده است که کزاری
: ب،هام شهیرا 2ف: ب،هطام نهاما ) »است: ها بدین شکل بدلدر ن،هه« برسان  شیر»خالقی مطل   بر پایۀ چا  

ه2: غرجکانان و دسهتان شهیرا )لهن2 : دستان شیرا و: سام دلیر(ا  : نام انشان شهیر )!(ا ل شهیرا : غرجهه نهام نن نرِّ
ایهن  (.737: 4، ج 7933)فردوسهی، « ، ن(9، )نیهز لهن، لهی، ل2 : غرجه بدنام ب،هطام شهیر(ا مهتن ، ل،  ،  

«. شهه غرجکهان بهود دسهتان بیهر»( چنهین اسهت: 932: اله 7933ژورف )فردوسهی، مصراع در دستنویس سهن 
ایهن  «.شهه غرجکانهان دسهتان شهیر»گونه ضبط کرده است: را این ( نیز نن472: 7913ردوسی، دستنویس سعدلو )ف

 .«شه خرجکان بود بر نام سیر»( چنین نمده است: 934 /7: 7911مصراع در حاشیۀ ظدرنامه )حمدالله م،توفی، 
ههای گونهاگونی ،تان باشیما ریرا کاتبان نیز ریهتباید در پی نام  شاه  غرجدهد که ها نشان مید ِّت در دستنویس
نهام شهاه  ههانندر و دیگران نیز نن است که  مطل  های خالقیاشکال چا ار همین روی،  اند.ار این نام به دست داده

پهس و هم با نگهاهی بهه ابیهات   ،شودها مشهص میبه دستنویساین م،أله هم با نگاهی  نشده است. ج،تان نکرغر
یهن ار همین روی باید در پی نن باشیم کهه مهتن را در ا نمده است. ممالک نام  شاهان  دیگر هانناین بیت که در  پیش ار

 .اصل  کنیم ،نام شاه غرج،تان جهت، یعنی یافتن
)نوی،هش  « ب،هطام»هها باشهد: ممکن است یکی ار این ریهتان در این بیت ،تنام  شاه  غرجبا امکانات  کنونی، 

، 2های  ، ل)نوی،ههش دسههتنویس« دسههتان»(، 2)نوی،ههش دسههتنویس   « ب،ههام»های ف،  (، دسههتنویس
 (.)نوی،ش  دستنویس   « انشان»)نوی،ش  دستنویس  و(، « سام»ژورف، سعدلو(، سن

 هجهری( 334تابهانهۀ دولتهی بهرلین مهور    )ک ،هجهری( 974)فلورانس مورِّ   فهای نوی،ش  دستنویس 
)دارالکتهب  2تهوان نوی،هش  دسهتنویس   ،ت به این دلیهل کهه میباشد. نه تواند برترها میگر نوی،شن،بت به دی
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تهوان نن دان،هت. حتهی بها انهدکی م،هامحه می شدۀرا نیز تصحی  و کوتاه «ب،ام»(، یعنی هجری 139 اهره مورِّ  
ایهن  را نیز گشتۀ نن بهه شهمار نوردا« سام»هجری(، یعنی  343  مورِّ  انۀ پا  در واتیکاننوی،ش  و )دستنویس  کتابه

 ( بهه نوی،شهی حاصل  تبدیل کردن یک نوی،ش  دشوار )، ناشنا یا کاتب اشتباه  شنیداری تواند برنمده ارمی گشتگی
تهوان دربهارۀ نوی،هش  سهاده( را میدشهوار بهه نوی،شهی نشهنا و احتمال  دوم )تبهدیل نوی،شهی  .باشد ساده )، نشنا(

نیهز کهه فقهط در   )دسهتنویس کتابهانهۀ طوپقاپوسهرای در « انشهان»مطر  کرد. نوی،ش   ،با احتیاط ،نیز« دستان»
ت و  اعدتا  اهمیِّت چندانی نداردا مگهر اینکهه دسهتنویس  دیگهری هجری( نمده است، یگانه اس 197استانبول مورِّ  

ت نن در مأخذی جنبی یافت.نن را همراهی کند یا بتوان   نشانی ار اهمیِّ
البتهه ناگدتهه  ار اعتبار  ن،هبی برخهوردار اسهتا 9«مب،طا»های گوناگونی که در باال نمد، بنابراین، در بین  نوی،ش

تهوان بهه نن دسهت نمی ش  دیگر باشند که با امکانات کنونیها گشتۀ یک نوی،نماند که ممکن است همۀ این نوی،ش
تی نوی،ش  اینباوجودیافت.  ها کهار  بررسهی در توان با اطمینان  ن،بی در متن نههادرا می« ب،طام»، در چنین وضعیِّ . امِّ

 یابد.این مرحله پایان نمی
در متن بنهیم، تکلی   کلمۀ پس ار نن چی،ت  پیش ار ایهن « برسان»را به جای  « ب،طام»اگر  رار است نوی،ش  

را در « شهیر»تهوانیم به متن رفته بار ههم می« ب،طام»اکنون که «. نند شیر بودشه غرچگان ما»معنی  مصراع چنین بود: 
 متن نگه داریم 

داردا همین نوی،ش اسهت « نام»، «شیر»طور که پیش ار این نمد، فلورانس در این موض  به جای نوی،ش  همان
ا این ضبط هم یگانه است، ههم سها  امۀنباستانکه در  توانهد بنهابراین نمیا ده شهده اسهتکزاری به متن رفته است. امِّ

را در متن نههاد و بهرای نن دو توجیهه معنهایی « شیر»ها دستنویس روی، باید با تکیه بر همصدایی  معتبر باشد. ار همین
 ریر را نکر کرد:

ه که لیِّ نید ایهن اسهت کهه شهیر را در ایهن مصهراع بهه مینمشکلی هم در معنا و توجیه نن پیش  برداشت ساده و اوِّ
بهه کهار رفتهه اسهتا  در شاهنامه و متون حماسی برای پهلوانان رورمنهد ب،هیارمعنای حیوان  درندۀ معروفی بدانیم که 

 بود. )ب،طام شیرَوش( شیرب،طام یعنی شاه  غرج،تان
یان کرد که البتهه خهالی ار چنهدوچون نی،هت. توان برای این واژه در این بیت بتوجیه دیگری هم می ،علوه بر این

(، بر پایۀ متهون جغرافیهایی، دربهارۀ 442: 7991ل،ترنج ) برای این توجیه نه،ت باید اندکی با غرج،تان نشنا شویم.
 این ناحیه گدته است:

م نوی،ان  هدیای کوه،تانی است که جغرافیگیرد، ناحیهدر خاور بادغیس، جایی که رود مرغا  سرچشمه می»
ههای اههالی نن اند. پادشاه نن ناحیه موسوم بود به شار و به  ول مقدسی کلمۀ غرج در ربانالشار نامیدهعر  نن را غرج

ا در اواخهر  هرون وسهطی نن ناحیهه را ناحیه به معنی کوه،تان و بنابراین غرج الشار به معنی کوه،تان پادشاه است. امِّ
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ل به همین اسم نکر گردیهده اسهت. یها وت گویهد غرج،هتان غالبها  بهه های مغوگدتند و در شر  جن غرج،تان می
ای در خهاور غرج،هتان اسهت، اشهتباه شهود و اغلهب بها غورسهتان کهه ناحیههصورت غرش،تان و غرستان نوشته می

 «.گرددمی
ند )ر.ک: ادان،هته« شهیر»غرج،هتان و پادشهاه بامیهان را  مهتر و شاه   را لقب  « شار»در متون تاریهی و جغرافیایی 

ا 422: 7933التواریخ، ا مجمهل939: 7992ا م،هتوفی، 939: 7999ا گردیزی، 787و  39: 7992حدودالعالم، 
 (. همین م،أله مرحوم اخوان رنجهانی را بهر نن داشهته793: 7934ا خطیبی، 599: 7912نیز ر.ک: اخوان رنجانی، 

نشهین  غرج،هتان بهوده، ضهبط اصهلی شاهگمان ایشهان که در دو بیت ار داستان  رستم و سهرا  بلیکان را که به  است
(. نن بیهت و 599: 7912تصحی  شده و شیر را نیز به معنای شاه بداند )ر.ک: اخوان رنجهانی، « پلنگان»بداند که به 
 ، چنین است:اختصاربهماجرایش، 

سهد، بهر پایهۀ ربهه نزدیهک  سهمنگان می ،وجوی رخهشدر ج،ت ،سهرا  هنگامی که رستمو در داستان  رستم 
 ویرایش  نه،ت  تصحیح خالقی مطل ، فردوسی چنین گدته است:

 چههو نزدیهههک شههههر سهههمنگان رسهههید
 

 خبهههههر رو بهههههه شهههههیر و پلنگهههههان رسهههههید 
 (.2/728: 7933)فردوسی،                                                

 دربارۀ این بیت گدتند: هایشانطل ، بعدها در یادداشتخالقی م
ای بهود ار ناحیهۀ دانهد و نن نهام  صهبهگشهتۀ بلیکهان می 92ن ای اخوان رنجانی پلنگان را در اینجها و در بیهت »

نامیدند و مورخانی چون اصهطهری و مقدسهی و ابهن حو هل ار نن نهام غرج،تان که پادشاهان ننجا را شیر و شار می
بلیکهان را نیهز  جههیدرنتانهد، هم به معنی "جهانور درنهده" گرفتهاند و واژۀ شیر را اند. چون کاتبان بلیکان را نشناختهبرده

و  23بنهابراین شهیر و پلنگهان را در بیهت ا اند و شباهت شکل خط نیز به این سهو کمک کرده استپلنگان گمان کرده
 ، )خهالقی مطله« باید به ترتیب به شیر بلیکهان و هزبهر بلیکهان تصهحیح  یاسهی کهرد 92هزبر و پلنگان را در بیت 

 (.439، بهش یکم: 7933
 (.292 /7: 7939را به متن بردند )ر.ک: فردوسی، « شیر بلیکان»ار همین روی در ویرایش دوم 

، شیر را به همان معنایی بگیهریم کهه «شیرشه غرچگان بود ب،طام» توانیم در مصراع  مباح ، ما نیز می بر پایۀ این
ای که خطیبهی در مقالههه نی،ت و چنانحمالبته این معنا خالی ار م،ااند. مرحوم اخوان رنجانی و خالقی مطل  گرفته

به معنای شاه  غرج،هتان خهالی ار چنهدوچون « شیر»(، ضبط  7934اند )ر.ک: خطیبی، م،تقل به این م،أله پرداخته
 .نتواند بود

ن نکتهه کهه در متهون  و با انگشت نههادن بهر ایه ی مطل  را نسذیرفتهخالقمرحوم اخوان رنجانی و خطیبی استدالل 
ان خبهر رو بهه شهیر بلیکه»اند، دربارۀ مصهراع جغرافیایی شیر را لقب پادشاه بامیان دان،ته و شاه  غرج،تان را شار گدته
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ن كايبه بلن را پلنگا، ديسن ركايبل ريبه شرو خبر اع مصردر باشد ار گر  را: »اسههت چنههین اظهههار نظههر کههرده« رسههید
ا ریههرا بههه شههاهان غرج،ههتان کههه در بلیکههان بههر تهههت کنههیم اسيي  حيتصحر به شا زينرا  ريبايد ش، ميكن حيتصح

طور کهه مها و همهان نمایداین استدالل منطقی و پذیرفتنی می(. 793: 7934)خطیبی، « گدتندنش،تند، شیر نمیمی
لی بهرای شها ،به ترتیب و تدکیک ،«شار»و « شیر»نیز پیش ار این گدتیم در متون جغرافیایی  ه بامیهان و دومهی بهرای اوِّ

عمهومی شهاهان غرج،هتان خهالی ار در معنای  لقب  « شیر»شاه غرج،تان به کار رفته است. ار همین روی، پذیرفتن  
 .نمایده و چندوچون نمیحمم،ا

: 7948بهه ههم )ر.ک: اصهطهری،  ههانن، بر اسا   مو عیِّت جغرافیایی غرج،تان و بامیان و نزدیکی باوجوداین
اینکه بر پایۀ حدودالعالم، شاهان این نواحی فرمانبردار شهاه   درتمنهدتری، یعنهی شهاه  گورگانهان،  ر اسا ، نیز ب(273
 ینوعبههان  نن نهواحی  الهل توان در کهاربرد  ایهن لقهب بهرای شهاه(، نیا نمی35: 7992اند )ر.ک: حدودالعالم، بوده

 بود  ت،امح
بهر ( 9/7329 :7939دوسهت، ، ریشۀ یک،هانی دارنهد )ر.ک: ح،ن«شار»و « شیر» ، علوه بر اینکهسو گریدار 

بها یهای « شهیر»نگاشهت  دیگهری ار واژۀ فقهط صورت« شهار»الهط  فارسی ممکهن اسهت، ای در رسماسا    اعده
، )نولدکهه« گذارنهدمی "ا"ارسهی اغلهب یهاء معلهوم و گهاهی نیهز ها به جای یاء مجهول فعر »ا ریرا باشدمجهول 

( در بحه  ار نن گدتهه 289: 7933است که مرحوم تدضلی )« همامیل»برای این  اعده واژۀ  شاهدی (.728: 7935
را نیهز بایهد « شهار»بنهابراین، ا «انددر کتابت  دیم عربی و فارسی گاهی یای مجهول را به صورت ال  نوشته»است: 

مهتله  بهرای  شهت  نگاو واژه فقهط دو صهورتدان،ت و ار همین روی ممکن است ایهن د« شیر»نوی،شی دیگر ار 
 «شهیرویه»نیز که ریهتی دیگهر ار « شارویه»این نکته را صورت   باشند. با یای مجهول بوده« شیر»تلدظی واحد یعنی 

ِ  صورت: نیل شارویه(. 9، ج7992تواند تأیید کند )ر.ک: تبریزی، است، می نگاشهت  البته ممکن است بعدها تلده
توان دربارۀ کهاربرد ایهن دو ، مییهرروبهبا یای مجهول دور شده باشد و صورت م،تقلی یافته باشد.  «شیر»ار  «شار»

انهد )ر.ک: در کنار  ههم نکهر کردهبا هم و را  «شیر و شار» ،عمدتا   اعران،شا مهصوصا  که ت،امح بود ینوعبهواژه  الل 
 (.793: 7934خطیبی، 

بدانیم، چهه بها « شیر»خالقی مطل  همراه شویم و لقب  شاهان  غرج،تان را باری، چه با استادان اخوان رنجانی و 
را لقهب  شهاهان « شهیر»در متهون  جغرافیهای تهاریهی « شار»و « شیر»خطیبی همداستان باشیم و با تأکید بر تدکیک  

ل نهدارد. در  دوجهو« شهیرشه غرچگان بود ب،طام»در مصراع   « شیر»غرج،تان ندانیم، شکی در نوی،ش   صهورت  اوِّ
ا می را به معنهای جهانور درنهده « شیر» ارننجاکهتوان چنین گمان کرد که کاتب در پی  معنای روشن  بیت بوده است. امِّ

تا معنهای بیهت را بهه گمهان  خهود روشهن کنهد و ایهن  تصحی  کرده« سانبر»گرفته است، نام  پادشاه غرج،تان را به 
ا، بر پایهۀ «. شه غرچگان بود برسان شیر»ت: کرده اسبه این شکل دچار گشتگی را مصراع  نههه گذشهت، صهورت  نامِّ
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هه بهه نظهر  «شیرشه غرچگان بود ب،طام: »درست این مصراع چنین است نجهانی و خهالقی اخهوان رمرحهوم و با توجِّ
 «.شاه( بودشیر )ب،طامتان ب،طامشاه  غرج،» چنین معنایی دارد:نظر ، مصراع مورد «شیر» مطل  دربارۀ

ای گونهه م،هامحهرا لقب  شاهان غرج،تان ندانیم و  الهل بهه هیچ« شیر»، یعنی اگر مانند خطیبی ورت  دومدر ص 
ها معنهای نن چنهین نمایهدمها درسهت می یشهنهادیپار هم به همان صورت  در این باره نباشیم، ضبط مصراع بنیز  ، امِّ

 «.شیر )ب،طام  شیرَوش( بودشاه غرج،تان ب،طام: »است

 نتیجه -3

نظهر  ک،هانی کهه  این کار ضمن بررسی و نقد یم. درنوی،ش ار شاهنامه را بررسی و تصحیح کرد ما در این ج،تار دو
و اکثرا  هم مصهححان شهاهنامه بودنهد، سهعی کهردیم، صهورت   ها سهنی گدته بودندبارۀ این نوی،شپیش ار این در

دید  مصهححان شهاهنامه در تها در صهورت  صهل   کنهیم رو در  الب  پیشنهاد مطه ها را معرفیدرست  این نوی،ش
 های بعدی به متن راه یابند.چا 

بهه  ،ههای شهاهنامه، غیهر ار چها   ژول مهولکهه در همهۀ چا  ،شی ار داستان  سیاوش بررسی شدنه،ت نوی
م»این نوی،ش در این بیت نمده است: نمده بود. « ندید و»صورت   نهد کهه و ندا بهشت / ندیدبه گلشهر گدت ننک خرِّ

نن را بهه صهورت اند و پنداشهته« و» ار  حهرفدر کنهبا یک فاصهله را « ندید»در این نوی،ش فعل  «. دهقان چه کشت
هه بهه پس ار نن اختلل ایجهاد شهده اسهت در معنای  بیت و ابیات  ار همین روی اند. به متن برده« ندید و» . مها بها توجِّ

هه بهه شهیوۀهای شهاهنامهک  دسهتنویسالهط فارسهی و حهذف  همهزه در نگهارش و بها کمهرسم  ، همهنهین بها توجِّ
شهدۀ کوتاه را بایهد نن اسهت کهه در وا ه « ندیدو»نشان دادیم که صورت درست این نوی،ش  ،سرایی فردوسیداستان

بیهت   رار گرفتهه اسهت،« وا»عنی ضمیر در کنار  فاعل  خود، ی« ندید»فعل   به شمار نورد. در این خوانش که« ندید او»
 .خواهند ماندچندوچون نن نیز درست و بیار  و ابیات  پس یابدنیز معنایی م،تقل می

شهه : »در ایهن بیهت نمهده اسهتبهود کهه « شهیربرسهان  »، نوی،ش  دیگری که در این ج،تار نن را بررسی کردیم
س ار ایهن بیهت ار های پیش و پهفردوسی در بیت ارننجاکه«. سان شیر / کجا پشت پیل نوریدی به ریرغرچگان بود بر

ه کنهد،برد، شاه ننجا را نیز بها نکهر نهام معرفهی میهر سررمینی که نام می ت در بهتهر اسهت، در ایهن بیهت نیهز بها د ِّ
 بهترین ضبط را که دربردارندۀ نام  شاه  غرج،تان است، به متن ببریم. هاننها و نشدتگی دستنویس

نیهز دو توجیهه بیهان کهردیم. « شهیر»بردیم و بهرای نوی،هش  به متن « برسان»را به جای « ب،طام»ار همین روی، 
لقهب  عمهومی شهاهان  رنجهانی و خهالقی مطله به پیروی ار استدالل  مرحهوم اخهوان  در این بیترا « شیر» نه،ت

بهرای کاتبهان ناشهناخته بهوده و ار « شهیر»توان حد  رد که این معنای  دان،تیم. با پذیرش این استدالل می ،تانغرج
انهد و نهام  شهاه غرچگهان را نیهز ار روی نن را به همان معنای معروف و مألوف خود، یعنی حیهوان  درنهده، گرفتههمین 

 اند.تصحی  کرده« برسان»به « ب،طام»
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ه به استدالل  خطیبهی بهود کهه بها تکیهه بهر متهون در نظر گرفتیم، « شیر»وجه دیگری که در این بیت برای   با توجِّ
را بهه معنهای  حیهوان « شهیر»اند. ار همین روی، در توجیهه دوم، ر معنای شاه غرج،تان نسذیرفتهرا د« شیر»جغرافیایی 

ل وهرحالبهپذیر باشد. تواند در بافت  کلم  فردوسی در این بیت توجیهکه نن نیز میدرنده گرفتیم   ، چهه در صهورت  اوِّ
 رد و بهتر است ار حاشیه به متن برود.برتری دا« برسان شیر»بر « شیرب،طام»چه در حالت  دوم، نوی،ش  

  



  19       ...            یفردوس ۀاز شاهنام سشیدو نو حيو تصح یبررس                       دومسال پنجاه و 

 

 هایادداشت

 . ناگدته نماند که این معنا نیز خالی ار چندوچون نی،ت.1
ر م،هتکبران دالور بتهر  / اران ». این اسلو  در ربان فارسی شواهد فراوانی داردا برای نمونه سعدی در بوستان گدتهه اسهت: 2

غمهین بهاد ننکهه او شهادت »نظامی نیز در خ،رو و شهیرین گدتهه اسهت: (. 42: 7999)سعدی، « کو نترسد ر داور بتر 
 (.99: 7938)نظامی، « نهواهد / خرا  نن کس که نبادت نهواهد

ههای  هدیم ها نن را ار همهان رمان( در فارسی ب،تهم شده است. عر wistahmها وستهم )بر سکه wistahmaوستهمه ». 9
ا 731: 7953)نولدکههه، « تب،ههتام(. صههورت دیگههر ایههن نههام گ،ههتهم اسهه انههد )در یونههانیتحریهه  کههرده ب،ههطام گدته

 (.2، بهش چهارم: 7933خالقی مطل ، ا 39: 7933ریخ و القصص، التوامجمل
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 کتابنامه
 .262ه  262 .پاییز .11شمارۀ  .شناس ا  ان .«خبر رو به شیر بلیکان رسید(. »1732) .اخوان رنجانی، جلیل

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتا . .به کوشش ایرج افشار .مسالکنونممالک(. 1731) .اصطهری، ابواسح  ابراهیم
 تهران: امیرکبیر. .چا  پنجم .به اهتمام محمد معین .ب هاننقاطع(. 1762) .بن خل  محمدح،ینتبریزی، 

چا   .نمورگارگردنورنده ژاله ن.مقاالتناحم نتفضل  .«تصحیح دو بیت ار شاهنامه(. »1711) .تدضلی، احمد
ل  .217ه  211 .تهران: تو  .اوِّ

 .تهران: طهوری .(. به کوشش منوچهر ستوده1762) .حدودالعالم من المشر  الی المغر 
ل .7ج .شنا ت نزباننفارس ف هنگنر شه(. 1717) .دوست، محمدح،ن تهران: فرهنگ،تان ربان و اد   .چا  اوِّ

 فارسی.
 381چا  عک،ی ار روی ن،هۀ خطی مور   .ا ضما نشاهنامۀنف دوس نظف  امهنبه(. 7911) .حمدالله م،توفی

چا   .الله رستگاررتریر نظر نصرالله پورجوادی و نص .به خط محمود الح،ینی or. 2833هجری به شمارۀ 
ل  نشر دانشگاهی. تهران: مرکز .اوِّ

 .)مجموعه مقاله دربارۀ فردوسی و شاهنامه( هایند   نهسخن .«تکرار در شاهنامه(. »7933) .خالقی مطل ، جلل
 .افکار تهران: نشر .چا  سوم .کوشش علی دهباشیبه 

 دالرۀالمعارف بزرگ اسلمی. تهران: مرکز .چا  سوم .هاینشاهنامه ادداشّ(. 1711) ________________.
نبخارا .«هجری  مری 371شاهنامۀ طوپقاپوسرای مورِّ  (. »1713)________________.  شمارۀ  .ماهنامۀ

 .111ه  61صص  .13فروردین و اردیبهشت  .127
نمقاله .«بزشک هزبر و پلنگان یا به رشک هزبر بلیکان (. »1713) .خطیبی، ابوالدضل نهما شنمجم عه های

اتنونعل  نا سا  ندا شگا نف دوس نمشه (مخاطب به  .شناس نشاهنامهنونشع نحماس نفارس ن)دا شک ۀنادبی 
 .136ه  172صص  .گ،ترسهن :مشهد .راد  المیکوشش فر

 تهران: خواررمی. .چا  دوم .تصحیح و توضیح غلمح،ین یوسدی .ب ستان(. 1767) .مصلح بن عبداللهسعدی، 
 های جیبی.تهران: شرکت سهامی کتا  .چا  دوم .تصحیح ژول مول .شاهنامه(. 1727) .فردوسی، ابوالقاسم
ل .با مقدمۀ علی روا ی .)چا  عک،ی ار روی ن،هۀ فلورانس( شاهنامه(. 1761) .------------  .چا  اوِّ
 تهران. تهران: دانشگاه
ی کتابهانۀ بریتانیا به شماره  شاهنامه(. 1713) .------------ و  117)چا  عک،ی ار روی ن،هۀ خطِّ

Add21 )ل .حمود امیدساالرن،هه برگردانان: ایرج افشار و م .مشهور به شاهنامۀ لندن  .تهران: طلیه .چا  اوِّ
 پژوهی.شاهنامه :اصدهان .چا  سوم .ح مصطدی جیحونیتصحی .شاهنامه(. 1711) .-------------

 .تهران: سمت .چا  سوم .الدین کزاریللویراستۀ میرج .شاهنامهن) امۀنباستان((. 1712) .-------------
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 تهران: علمی .چا  چهارم .پرویز اتابکی به کوشش .تصحیح ژول مول .شاهنامه(. 1716) .--------------
 و فرهنگی.

)ن،هه برگردان ار روی ن،هۀ کتابت اواخر سدۀ هدتم و اوایل سدۀ  شاهنامه ال (.1711) .--------------
به کوشش ایرج  .(NC. 43شمارۀ  .ژورف بیروتکتابهانۀ شر ی، واب،ته به دانشگاه سن .هشتم هجری  مری

بی کاشانی، با مقدمۀ جلل خالقی مطل ، چ لافشار، محمود امیدساالر، نادر مطلِّ  .تهران: طلیه .ا  اوِّ
المعارف ةدالر تهران: مرکز .چا  سوم .جلل خالقی مطل به کوشش  .شاهنامه(.  1711) .-------------

 بزرگ اسلمی.
ار دستنویس مورۀ فلورانس، گزارش واژگان دشوار و برگردان همۀ  شاهنامهال (.  1711) .-------------

 تهران. تهران: دانشگاه .چا  دوم .ابیات به فارسی روان به  لم عزیزالله جوینی
ریر نظر مهدی  .به تصحیح و اهتمام عبدالح،ین نوشین و دیگران .شاهنامه (.  1711) .-------------

 با همکاری فرهنگ،تان علوم روسیه )ان،تیتوی خاورشناسی(. تهران: سروش . ریب
ل .طل پیرایش جلل خالقی م .شاهنامه(. 1717) .------------  .تهران: سهن .چا  اوِّ

ل .عبدالحی حبیبی تصحیح .اال بارز ن(. 1767گردیزی، عبدالحی بن ضحاک )  کتا . تهران: دنیای .چا  اوِّ
ترجمه و نشر  تهران: بنگاه .ترجمۀ محمود عرفان .هاین الفّنش ق تار خ نس زمینجغ افیاین(. 1773) .ل،ترنج

 کتا .
 و فرهنگی. تهران: علمی .چا  دوم .عبدالح،ین نواییبه اهتمام  .تار خنگز   (. 1762) .م،توفی، حمدالله

ل .الشعرای بهارک(. تصحیح و تحشیۀ مل1711) .الت ار خنونالقصصمجمل  .اساطیرتهران:  .چا  اوِّ
 تهران: دانشگاه تهران. .چا  دوم .تصحیح برات رنجانی . س ونونشی  ن(. 1711) .نظامی، الیا  بن یوس 

نع ب(. 1721) .نولدکه، تئودور نو نا  ا یان نساسا یاننهاتار خ نزمان ل .ترجمۀ عبا  رریا  خویی .در  .چا  اوِّ
ی.  تهران: انجمن نثار ملِّ


