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 شاهنامهابیات آغازین  تصحیحنگاهی به 

 جلال خالقی مطلق(تصحیح علمی ـ انتقادی )براساس 
 1علی نورصبحی

 2دکتر محمّد جعفر یاحقی

  3دکتر محمدرضا راشد محصل                                         

 سپاس و فروتنی با 

 دکتر جلال خالقی مطلق هبپیشکش 

 چکیده

تصحیح آن را پیچیده و دشوار  ،شاهنامههای نویسفرد دستهای منحصرر بهتنوع و ویژگی

های مختلف به روشا  این اثر  های فراوانیکرده اسرت  ا  ررن هشرتت تا به امرو  تصحیح

 تصحیح کرد و شیوۀ علمی رررر انتقادیبهرا  شاهنامهجلال خالقی مطلق دست آمده است  به

تصررحیح ا  پانهده وی در این   رسرراند چاپ به مجلد 3 در 6331 تا 6311 یهاسررال یط

ن ای  ه استمتن را در پایین صرفحا  نشان داد هایو نسرخه بدل هنویس بهره گرفتدسرت

 است که بر آن ،متن هاینویسو دست علمی رررر انتقادی تصرحیح اصرولبا توجه به  مقاله

انتقادی که خواننده را ا  رجوع ررر  نمونة کاملی ا  یک تصحیح علمی ،کوشش خالقی مطلق

ح که در تصحی شراهنامهابیا  آغا ین  به این منظور، نیسرت  ،کندنیا  ها بینویسبه دسرت

ها و کاسررتی»و « ها و متننسررخه بدل»های ذیل عنوان ،نامیده شررده «دیباچه»خالقی مطلق 

  هت ویراست هرچه بهتر متن ارائه شده استجو پیشنهادهایی  بررسی« هاافهودگی

 یانتقادعلمی ر  تصحیحمصحِّّح،  ،شاهنامهابیا  آغا ین  نویس،دست ،شاهنامه :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ه به خستین کسی کن است  شدهمیا  دیربا  احساس  شاهنامه ا  پیراسرته دسرت دادن متنیهبضررور  

عر ررن ی، مورخ و شاحمدالله مستوف یا ید دست به آن و پی برد شاهنامهلهوم مقابله و تصرحیح نسر  

شررناسرران به دانشررمندان ایرانی و شررر  دسررت هب بارها شرراهنامهتاری  تا رو گار ما، ا  آن   هشررتت بود

  تصحیح و چاپ شده استانتقادی و علمی ر  2ر خودکار علمی ،6سنتیذوری ر های شیوه

انتقادی رررر  شرریوۀ علمیرا به شرراهنامه اسررت  او واپسررین پژوهشررگران این حو همطلق ا  خالقی  

 حاین روش بر این است که مصحاسراس » گوید:و دربارۀ این روش می اسرت تصرحیح و چاپ کرده

کند و اسرررتقلال یا های اثر را بررسررری و ار یابی مینویسنخسرررت تمرام یا بخش بهرگی ا  دسرررت

کی را که ی گهیند وها را برمیسپس معتبرترین آنکند  را تعیین می های آنبندیها و گروهخویشراوندی

یین پادر دهد و اختلاف نس  را با درت و نظمی علمی متن ررار می اساس اردم یا اصرح شرناخته است

 ،در تنظیت متن، خودکارکند  ولی بر خلاف شرریوۀ علمی ررررر صررفحا  یا در مجلدی جداگانه ثبت می

ها درجة اصررالت آن ها را ا  نظرداند  بلکه ضررب اس نمیاسرر خود را همه جا ملهم به پیروی ا  نسررخة

دشرروارتر تر را بر معیار ضررب  ضررب  درسررت یا درسررت ها( و ا  میان آنSelectionکند )ار یابی می

(Lectio difficilior)  که  برد و در مواردیبه متن می ای که باشرردنسررخه را ا  هر گهیند و آنبرمی

در روش علمی ر  ند  این سرره مرحله را ند دسررت به تصررحیح ریاسرری میا را فاسررد بداههمة ضررب 

: 6312خالقی مطلق، ) «نرامندمی Rezension ،Examination ،Konjekturانتقرادی تصرررحیح متن: 

تصررحیح خود  را برای نویس آندسررت 62 ،شرراهنامهنویس ا  دسررت 32وی پس ا  بررسرری   (313

اسرراس کار اصررح،  نویس اردم وعنوان دسررترا به (  163)نسررخة فلورانس  ،میان و ا  آن هبرگهید

 (، راهره  733) (، لنینگراد  736)  (، استانبول 172)لندن های نویسدستو  ه اسرتخویش ررار داد

(،   322) (، آکسررفورد  333) (، واتیکان  333 (، پاریس ) 330) ، لیدن(  731) (، راهره  736)

 لنینگراد  (، 336)های لندن نویسعنوان نسر  اصررلی و دسررت ( را به 333) نیبرل ( و  336) بریتانیا

 ه است اصلی انتخاب کردعنوان نس  غیربه را 3(  303) ( و استانبول  333)

ها در ثبت نسخه بدل»گوید: باره میاست  او در این «مثبت» ها شیوۀروش او برای ثبت نسرخه بدل

نیا  گرداند  یک چنین ها بینویسرا ا  رجوع به اصررل دسررت شررود که ماباید چنان درت به خرج داده 

دسررت  به کندها که تنها اختلاف نسرر  را ثبت میدر ثبت نسررخه بدل «منفی»درتی با گهینش شرریوۀ 
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را که هت اختلاف نس  و هت توافق نس  را  «مثبت»شریوۀ  شراهنامهنخواهد آمد، بلکه باید در تصرحیح 

  (373: 6313القی مطلق، )خ «کار بست کند بهثبت می

برخورد  روش نگارنده در»گوید: ائل تصررحیح میچنین دربارۀ روش خود در برخورد با مسرراو هت

ش رو«  بیرونی»نامد و روش اکثر منتقدان را می« درونی»مسررائل تصررحیح، روشرری اسررت که آن را با 

تصحیح، پاس  را نخست  آید، روشری اسرت که مصحح در حل مسائلکه ا  نام آن برمیچنان« درونی»

وسرریلة جوید  حاصررل این کار ممکن اسررت بههای آن مینویسهای دسرتدر درون خود کتاب و داده

ش ا  ها پیآیند و  مان گهارش آندست میشرواهد بیرونی که اکثر ا  مخخ  پهلوی و عربی و فارسری به

که تأیید نگردد، شاهد و در صورتی تأیید گردد یا نگردد  ،یا کمی پس ا  آن اسرت مان و هت، شراهنامه

: 6330ی مطلق، )خالق «تواند سرربت تیییر متن تصررحیح گرددبیرونی، تنها در موارد بسرریار اسررتثنایی می

322-321)  

ر  علمی تصررحیح اصررول براسرراس خالقی مطلق تصررحیح ةشرراهنامابیا  آغا ین  نوشررته،این در 

ا بگردد  بخش نخسررت ار یابی می بخش دودر  ،های آننویسبا اسررتفاده ا  تصررویر دسررت انتقادی و

خش ب ومطرح خواهد شد  «ها و متننسخه بدل» عنوانِّ ذیلها، بطة مسرتقیت متن و پانوشرتتوجه به را

 خواهد «هاافهودگیو  هایسررتکا» تحت عنوانِّ کند،متن بحث میو الحارا   هادربارۀ کاسررتی دوم که

  شدارائه خواهد  انجامد،می تنقیح هرچه بهتر متن ما بهپیشنهادهایی که به نظر  ،پایان  در آمد

 ها و متننسخه بدل

ح )ا  ابتدا تا آغا  داستان کیومرث( که مصح آغا ین کتاب براسراس تصرحیح خالقی مطلق، تعداد ابیا 

نسخة غیراصلی(  3نسخة اصلی و  62بیت اسرت  ما متن را با پانهده نسخة ) 203نامیده،  «دیباچه»آن را 

ه یت  ا  آن جمله دربارۀ ضب  نسخاهرد اسرتفاده در تصرحیح، مقابله کرده و اختلافاتی به دسرت آوردمو

جلد اول متن ویراسررته را به خود اختصا   63تا  3های( این بخش که ا  صرفحة های )پانوشرتبدل

سامح در ها یا تنویسمورد، بدخوانی دسرت 36پانوشرت،  ددع 373دهد، باید بگوییت که ا  مجموع می

)براسراس  را مورد اختلاف ذکر نشرده 23  نیه به این تعداد باید شرودمیها مشراهده ضرب  نسرخه بدل

 مواردی ا  ایندربارۀ اکنون ما   بیفهاییتحح دور مانده است، های اصرلی( که ا  چشرت مصنویسدسرت
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و  آیدیگیه اثر به شمار مانو ا  جملة ابیا  بحثکند تیییر بنیادین ایجاد می شراهنامهدسرت که در متن 

 کنیت بحث می ،نیه دربارۀ روش مصحح در تصحیح

 بیتِّ: 22در پانوشت شمارۀ 

ــیی» ــتی ش ــتیب باید که خس  به هس

 جج 

ــیی 22ز گفتــاب بیکــاب  ــی ش  «یکس

 (6/3/62: 6331خالقی مطلق، )              

ف، ل، س، ار؛ متن = :   گفتار و کردق:   گفتار و بیکار؛ ، ب2لن، لی، آ، لررررر 22»آمده اسررت: 

 (6/3)همان:  « و، ، پ2ق

گفتة  و برخلافنشان نداده  قاًیدرهای ضرب  مورد بحث را نسرخه بدل مصرحح باید بگوییت که اولاً

به  هانسخه بدل درست  ( نیسرت  صور  736) او، متن برابر نسرخة اسراس )فلورانس( و اسرتانبول

 شرح  یر است:

: ل:   گفتار بیکار، ، پ، و2ق:   گفتار و کردار؛ قر و بیکرار؛ :   گفترا، آ2ب، ل ف، س، لن، لی،

   گفتار بی کار 

سرروم  ⃪)  "بیهوده، عاطل، هر ه"بیکار یعنی » :خالقی مطلق در یادداشررت این بیت آورده اسررت

گفتی، (: کردی تدبیر تو ولیک همه بد + 612/3(  گواه ا  متون دیگر )ناصرررخسرررو، دیوان 732/ 313

    (3: 6333)خالقی مطلق، « یافه و بیکار( لیکن سرود و

 آورده است، بیتِّ: شاهنامها  « بیکار»ای که خالقی مطلق برای تأیید ضب  نمونه

 گررر  رنرری نررایررد   گررفررتررار مررن»

 جی

 «سرررخرن گسرررتررانرت   برریررکررار من 

 (732/ 3/313: 6331)خالقی مطلق،     

 ت جهت خواهشگری آمده اسبه رستت،  و به مورع پییام گرگین« بیژن و منیژه»در داستان  اسرت که

تواند شرراهد خوبی جهت صررورتی که در متن آمده، فارد معنی اسررت و نمیمصررراع دوم بهبینیت که می

 تأیید ضب  مورد نظر باشد  

 نظری بیفکنیت « بیکار»های اینک به نسخه بدل

    ف: گفتار؛ متن برابر 3ل: کردار؛ ، ب2، لی، پ، و، لن2، لن، ق2ل، س، ق، س
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و این  دکنننویس آن را تأیید میباشد که یا ده دست« کردار»جا ضب  اصح، رسرد در اینبه نظر می

  کندی درستی پیدا میمعنا «سخن گسترانت   کردار من»به صور   مصراع

گونه که مصرحح در متن آورده، فارد معنی است  ، آن«گفتار و بیکار»رسرد صرور  ثانیاً، به نظر می

کل شرر های کهن،نویسالخ  دسررتبراسرراس رسررت را که« بیکار»تصررحیف را نادیده گرفته و او راعدۀ 

معنایِّ هر ه و عاطل در نظر گرفته ، در ای سرررتیه، پرخاش و جدل اسرررتمفید معنو  «پیکار»دیگری ا  

 است  

 صور   یر اصلاح گردد مورد بحث به بنابراین، پیشنهاد ما این است که بیت 

 ه خسرررتو شرررویبه هسرررتیش باید ک
 

 .  گرفرتررار و پیکررار یکسرررو شررروی 
 

 بیت:های پانوشتدر 

 : شــماب،32، پسـین 33: فکرت33نخسـتین »

 جج

ــتن با بـه بازی مداب 33تی مر   «خییش

 (6/7/11: همان)                              

 آمده است:

، ل -32  ، ب2ف، ل : فطر ؛ متن =آ، س: جنبش؛ ل -33  ف: نخسرررتین؛ متن= ب، ل -33» 

 )همان( «ف : تویی؛ متن =ب، ل -31  ف : پسین در؛ متن =لن: پسین؛ س، ق، ب

 به شرح  یر است: و صور  دریق آنهای این ضب  داده نشده ه بدلصور  دریق و کامل نسخ

  متن =، آف، و  : نخستین؛، ب2، لی، پ، ل2 ،   س، لن،ل،  -33

 = متن  ، ب2ل ،وف، : فطر ؛ ، آ، لی، پ2لن،  ،  س، ل: جنبش؛  -33

 = متن  ف، و، آ لن: پسین در؛ : پسین؛، ب2، لی، پ، ل2 ل، س،  ،  -32

 = متن  2و، آ، لف، : تویی؛ ، ب، لی، پ2س، لن،  ،  ل،  -31

 ت که پژوهشرررگران دربارۀ آن مقالا  بسررریاریاسررر شررراهنامهانگیه این بیت ا  جملة ابیا  بحث

و آن را چنین معنا رو  رسررتاخیه و ریامت دانسررته  را« ارشررم»ها، در یادداشررت خالقی مطلق  اندنوشررته

آغا  آفرینش در این گیتی اسررت و  رتو فکر  یعنی خرد د ای آدمی، نخسررتین میانجی: »کرده اسررت

معلوم نیسرررت که چرا رو ِّ   (3/62: 6333لقی مطلق، )خا« پسررین میانجی تو رو  شررمار در آن گیتی



 دومجستارهای نوین ادبی )ادبیا  و علوم انسانی سابق(                          شمارۀ                                  1

 

یت ل و درستی ا  بگرفته شده و بدین صور  معنای محصَّّ شرمار، پسرین میانجی ِّخلقت آدمی در نظر

 اند به دست نداده

ی آدمی ا»کند: بیت را چنین تفسرریر می« نخسررتین فکر »با مبنا ررار دادن  (22: 6373) دوسررتخواه

ای و پایگاه ویژه و یگانة تو در همة دو گیتی این اسررت که در برخورداری ا  اندیشرره، نخسررتین آفریده

سین وری و واپشرف اندیشه و برآورد پیدایی و بودن آفریدگان در جهان هسرتی پسینی و در شرمارش

 « است ار انی داشته و تخصیص یافتهو والاترین آفریده به شرمار آمدن در  نجیرۀ آفرینش هستان به تو 

ن نخسررتی»را بر  «نخسررتین فطر »های مفصررل، در نهایت ضررب  پس ا  بحث (33: 6373) پرهام

رین ت آفرینش، آخیابد که انسرران ا  نظر ترتین درمیبیت را چنی  او این ته اسررترجح دانسررا« فکر 

و  (633: 6، ج 6332)   کها یبرترین و نخسرررتین اسرررت ،هامخلو  و ا  نظر اهمیرت در میان آفریده

ه سو با پرهام ارائیی هت، معنا«نخسرتین فطر  پسرین شرمار»نیه با ضرب   (33: 6، ج6333) نیسریرگب

را در معنای سررررشرررت  «فطر »اما نیه همین ضرررب  را برگهیده  (222: 6، ج6330)   جوینیاندردهک

  ای آدمی تو در اصرل فطر  )سررشرت( به همة جنبندگان پیشی داری؛ اما در آفرینش پس ا»داند: می

 «لعملاول الفکر آخر ا» با توجه به عبار  (32-23: 6373) نوریان « ایهمرة آفریردگان به جهان آمده

« مارنخستین فکر  پسین ش»، ضب  که مکرر در متون فلسفی و نظت و نثر آمده (2/73تا: )مقدسری، بی

که انسران نخسرتین موجودی است که خداوند هنگام خلقت به  دکنداند و چنین دریافت میرا برتر می

نیه ( 133: 6330)نلو   آیداسته اما در ترتیت و جریان آفرینش، آخر ا  همه به وجود آمد هآن اندیشرید

 پ یرفته است نظر نوریان را 

ا  سررر ناآگاهی ا  محتوای  شرراهنامهناسررخان ما نیه دیدگاه نوریان بر دیگران ارجح اسررت  به نظر 

ع که این بیت در موضرراسررت و این «اول الفکر، آخر العمل»فکری و فلسررفی بیت که نا ر بر عبار  

   اند گردانیده« طر ف» به  را «فکر »آفرینش انسان آمده،  

معنی  در« نخستین»نوریان آمده، این اسرت که برای  مقالةمسرئلة دیگر که شررح مفصرل آن نیه در 

ضب   توان یافت تا براساسدر هیچ کدام ا  آثار ادب فارسری شاهدی نمی «ترینبلندمرتبه»و « والاترین»

ترین ا  نظر تبهمرنای والاترین و بلندرا در مع« نخستین فطر  پسین شمار»ها بتوان نویستر دسرتبیش

 دو اثر ا  ررن هشرررتت یعنی هراینویسنیه در دسرررت  (33-32 :6373نوریرران، ) آفرینش پر یرفررت

 (  730-137)شرری  محمود شرربسررتری  المحققینمرآ و   ( 772-706) عبید  اکانی الاشرررافاخلا 
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ححان این مص ،است ولی متاسفانه هآمد« نخستین فکر  پسین شمار»صور  به شراهنامههمین بیت ا  

صررور  به ریاسرراًآن را  شرراهنامههای نویسغالت دسررتشرردۀ تحریفآثار با ملاک ررار دادن ضررب  

  (32اند )همان: تصحیح کرده« نخستین فطر  پسین شمار»

وه بر تنافر حروف و دشررواری اسررت که علا «پسررینت»و  «نخسررتینت» دربارۀ ضررب  مورد دیگر

 ولفچه آنو اند به کار نرفته شاهنامهدر )فرهنگ ولف(  شراهنامه فردوسریفرهنگ  اسراسخوانش، بر

 است « پسین»و  «نخستین»، «نخست»گهارش کرده ذیل 

 آمده «تویی» تر نسرر در حالی انتخاب شررده که در بیش« تو مر»در مصررراع دوم بیت نیه، ضررب  

  واند با تصحیح ریاسی بیت را به صورتمیدر این مورد مصحح  رسد کهبه نظر می بنابراین،؛  است

 نرخسرررترریرن فرکررر  پسررریرن شرررمررار
 

 ترویری خویشرررتن را برره بررا ی مرردار 
 

 تصحیح و وارد متن کند 

 بیت: 32مصحح در پانوشت شمارۀ 

 نــگــیــرنــد مــر یکــدگر با گــ ب»

 جج

 

 

ــتر ــد ازین یو بوا زاس  «32نبـاش

 (6/3/30: 6331خالقی مطلق، )              

 هایی بدین شرح آورده است:، نسخه بدل« استر»برای 

 (6/3)همان: « : راستر؛ متن تصحیح ریاسی است ل، ب -32»

 های اصلی بدین شرح است:صور  درست نسخه بدل

 : ندارد فتر؛ : راست، ب2لن، ق، ق: راستر؛ 2ل، س، پ، لی، و، آ، ل

  "فراتر دورتر،"سرروتر اسررت به معنی شرردۀ  ان اسررتر ریخت کوتاه»ها آمده اسررت در یادداشررت

ا  آن  یعنی؛ سرروتر نباشررندگیرند و ا  این یک روش  انگوید: خورشررید و ماه راه را بر یکدیگر نمیمی

/ 670 ⃪بیرون نروند و این روش را همیشره نگه دارند  فردوسری  اسرتر را با  هت به کار برده اسرت )

های واژهرواری،  30⃪(  دربارۀ گشررتگی  اسررتر به راسررتر در بیت 6333/ 330/ 7چاپ مسررکو  6021

 (3/67: 6333)خالقی مطلق،  « 3-1،   2ناشناخته در شاهنامه

ی صلی و حتدر تمامی نس  ا« ترراسرتر/ راسرت»جه نسرخة اسراس که این بیت را ندارد، ضرب  به

های معتبری چون که در نسخه ،جا ذکر نکردیت( آمده است  صور  جدای آناصرلی )که ما در اینغیر
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نیسررت و ضررب  درسررت «  اسررتر»که این ضررب ، گشررتة نیه گواهی اسررت بر اینآمده،  قو  لن

همه نسخه چرا باید اسرت  بیت بدین صرور  معنای محصرلی دارد و با وجود این« ترراسرتر/راسرت»

 صور  ریاسی تصحیح کند؟مصحح متن را به

رواری در ها ارجاع داده است، طور که مصرحح جهت تأیید تصرحیح ریاسی خود در یادداشتهمان

بیت ]بگیرند مر یکدگر را »آورده است « راستر»ذیل  (2های ناشرناخته در شاهنامه )واژهدفتر دوم کتاب 

خواهد  معنیبی کاملاًصررور  مورربو  در متن بخوانیت گ ر/ نباشررد ا ین یک روش راسررتر  که اگر به

 بود:

 یک روش راستر نباشد  د و ا  اینگیرنگیرند یا راه گ ر یکدیگر را میبر یکدیگر گ ر می

ن بنابرای؛ طور که گفته شرد بیت به این صرور  که در چاپ شروروی آمده است معنی نداردهمان

 کنت که بیت را به این صور  بخوانیت:پیشنهاد می

 نررگرریرررنررد مررر یررکرردگررر را گرر ر

 جی

 «نربرراشررررد ا ین یررک روش  اسرررتر 

 

 (2/7: 2232)رواری،                                                                                               

 صور  چاپ مسکو به شاهنامةنکتة جالت توجه این است که این بیت در 

   خرراور بررآیررد سررروی برراخررتر»

 جی

 «ترنبرراشررررد ا ین یررک روش راسررررت 

 

 (6/63: 6337، حمیدیان)

جا به اشتباه ری چرا در اینمعلوم نیسرت که روا  ( تصرحیح شرده و 172نسرخة لندن )براسراس  

با « راستر»معنایی صورتی که ذکر کردیت آورده است  علاوه بر این، حکت ایشان بر بیضرب  مسکو را به

 اند، صادر شده است ، خوانده«بگیرند»که بیت را با توجه به این

م نیه، اع دوضرب  منتخت شراعر بود، در مصر « اسرتر»چه چنانرسرد، که، به نظر مینکتة دیگر این

 مر یکدگر را نگیرند»صررور  بیت بهگاه، آن رفت وچون مصررراع اول، شررکل جمع فعل به کار میهت

با روشن شدن تسامح مصحح در ارجاع به رواری  بنابراین؛ آمدمی« ا ین یک روش  استر نباشـندگ ر/ 

آید، دسررت میبهدر نسرر  مختلف و معنای محصررلی که ا  آن « ترراسررتر/ راسررت»با وجود تکرار و 

 گردد بیت به صور ِّپیشنهاد می
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 نررگرریرررنررد مررر یررکرردگررر را گرر ر

 جی

 نبرراشرررد ا ین یررک روش راسرررتر 

 

 اصلاح گردد 

 بیت  63و  63در پانوشت شمارۀ 

ـــ  11دین ترا دانبِ»  11بهـانـد دبس

 جج

ــ  22دب  ــتگابی ببایدت جس  «بس

 (6/3/30: 6331)خالقی مطلق،  

 آمده است:

: نخسررت؛ متن = ف -63   فندارد؛ متن = این بیت را  لینش و دین؛ : دا، پ، ب2ل، ق -63»

 (همان« )نویس دیگر ده دست

  یر است:جدول ها به شرح صور  دریق نسخه بدل
 هانییسدس 

 بی 
 2س 2لن 3ل ب 2ل آ و پ لی 2ق ق لن س ل ف خالقی

 نید دانشِّ ترا

 درست رهاند

 یرستگار در

 جست د یببا

*                

و را دانش دین ت

 رهاند نخست

در رستگاری 

اید  ربب

 ترررجس

 *         *      

تو را دانش و 

دین رهاند 

 درست

در رستگاری 

 بباید  جست

  * * * *    *  * * * *  
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 هانییسدس 

 بی 
 2س 2لن 3ل ب 2ل آ و پ لی 2ق ق لن س ل ف خالقی

تو را دانش و 

دین رهاند 

 درست

درست کاری هت 

 بباید  جست

      *          

تو را دانش و 

دین رهاند 

 درست

ره رستگاری 

 باید  جستب

        *        

 

و )ت بخشی ا  مصراع اولدر مصرراع نخست دست به التقا   ده و مصرحح  که معلوم اسرت،نچنا

لررت ارا براسررراس غرر )درسرررت( دیگر بخشو  فلیبانسنویس را ا  دسرررت (رهررانرد دین را دانشِّ

ها که تن دین انبِدنویسش » ها چنین آورده:در یادداشرت خالقی مطلقها برگهیده اسرت  نویسدسرت

 دانبِ های دیگر نیه هست که نادرست  گواهدانب و دین آمده اسرت درسرت است و نویسش  فدر 

 نخستین و بهترین دانش است:  دین

سررت )چاپ مول ؛ سررر راسررتی دانش ایهدی(260/6316  دانش نخسررتین به یهدان گرای )هفتت 

(  بهرگوارترین علمی علت دین اسررت 2/13(؛ چهارم دانشِّ دین خدایی )میسررری، دانشررنامه 36/6622

چه آید به کار+ (   دانش نخست آن631/63نامه )(، و نیه این گواه ا  گرشراسر 623)رابوسرنامه،   

  (63-67: 6333)خالقی مطلق،  «بهین هست دانستن کردگار

هیچ  رای که دتا ه ضب  پدید آوردنتوجیه التقا  در متن و های مصحح جهت اسرتدلال ،مابه نظر 

ینی حتوایی یکسره دو ابیا  آغا ین آن هت م شاهنامهکننده نیسرت و کافی و رانع نویسری نیامده،دسرت

ا  طرف دیگر، حدیث در آن ضرروری و درسرت باشد   «دانشِّ دین»دانش به  که حصررِّیا فقهی ندارد 

ه مورد پ یرش و اربال ک (623: 12تا، جبی ،مجلسرری) «العلتُ علمان، علت الادیان و علت الابدان»معروف 
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ر ضررب  ب باشرردتأییدی تواند میکند، علوم دینی محدود و موروف نمیبه  ه و علت را تنهااهالی علت بود

 استشعار داشته است اشاره و فردوسی به این سخن و ارسام علت که و این« دانش و دین»

 ر ِّبه صو ،نس  آمده اغلتکه در  گونهآناین بیت  شایسته استبنابراین، 

 تو را دانش و دین رهررانررد درسررررت

 جی

 در رسرررتگرراری ببررایررد  جسررررت 

 

 تصحیح گردد 

 بیت 1و  3در پانوشت شمارۀ 

ــتان » ــابس ــ  3که من ش  علیّ  دب اس

 جج

 «پیغمبرس  3گف  دبس  این سخن 

 (6/60/31: 6331)خررالرقری مرطرلق، 
 

 :آمده استبه شرح  یر  «گفت»و « شارستانت»ی هانسخه بدل

این بیت دوبار آمده است  یک بار با  2؛ در ل): شارسانت( 2ل، فشرهر علمت؛ متن= : ب، آ، ل -3»

  37یگر با ضب  شارسانت پس ا  بیت جا و بار دضب  شهر علمت در این

 )همان(«  ب، ف: رول؛ متن = 2ل، ل -1

 به شرح  یر است: هادریق نسخه بدلصور  

 : شهر علمتآ، ب و، لی، پ،، 2ل، س، لن، ق، ق: شارسانت؛ 2ل: شارستانت؛ ف -3

  ب، 2لف، متن = : رول؛ ، لی، پ2ل، س، لن، ق، ق -1

ا  که در این ابی  ها موروف به یکدیگراندمعنای آن بیت دوم ا  ابیاتی اسرررت که ،بیرت مورد بحث

 فردوسی خلفای راشدین، بردهبه پانوشت  الحاری شرمرده ورا ها در متن ویراسرته نیامده و مصرحح آن

: 30تا، ج)مجلسررری، بی «انا مدینه العلت و علی بابها»حدیث معروف تراید و در ادامه، ترجمة سررررا می

« تانشارس»خالقی مطلق دربارۀ علت انتخاب ضب   کند ذکر می علی )ع( حورر را در سرتایش  (201

و   العل همدین انا برگردان دریق حدیث ...که من شــ ر علم نویسررش دیگر » گویدمی« شررهر»به جای 

بارها به کار رفته اسررت،  دانبواژۀ شرراهنامه را ندارد  در  عل که متن ما واژۀ اسررت، در حالی باب ا علی

ته اسرررت  البخورد، حتی یک بار هت به کار نرفته که به آسرررانی در و ن متقارب میبا آن عل ولی واژۀ 

  رشدیگر بر سر واژۀ نماید که اشکال ، ولی چنین میه من شـ ر دانب...کتوانسرت بگوید: شراعر می
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ه کار رفتبه  "سررر مین و کشررور"هت به معنی  شرراهنامهدر  شــ ر ،که بر طبق فرهنگ ولفاسررت  با آن

 انشابستاست،  مدینهبه وضوح سخن ا   که ، ولی با این حال در چندجا"همدین"اسرت و هت به معنی 

کار رفته اسررت  در هر حال به  "کشررور، سررر مین، ارلیت"تر در معنی بیش شــ رآمده اسررت و محتملاً 

نویس و این نویسررش را یک دست آمده شـابسـتانجا در این ف، یعنی نویس پایة ماچون در دسرت

 ه ماب انتقادی به هیچ رویکند، روش تصررحیح خویشرراوندی ندارد، تأیید می فکه با  2لدیگر، یعنی 

  (20-63: 6333)خالقی مطلق،  «دهدینمرا  فکردن نویسش دشوارتر  اجا ۀ رها

خواسررت به کار رفته و شرراعر اگر می شرراهنامه در باریک همین ، تنها«لتع»اژۀ درسررت اسررت که و

 مواردی که فردوسیرا انتخاب کند اما باید توجه داشت ا  جملة  «دانش»توانسرت به جای آن کلمة می

 دیگر سخنان آغا و  شاهنامهسررایی کرده است، یکی همین ابیا  آغا ین سرخن شراهنامها  منابع  فارغ

ر د ررن چهارم(او ) بان معیار عصر  های عربی دربسامد کاربرد واژه ،بنابراین؛ اسرت هاداسرتانو انجام 

جا که شررراعر در این ابیا  دربارۀ ا  آن چنینجو کرد  هتوابیا  جسرررت این درتوان میخراسرران را 

     وحی، تنهیل ووصی، مثل علت، نبی، گوید اسرتفاده ا  چند واژۀ عربی باورهای دینی خود سرخن می

تنها توان ، نمیاندپ یرفتهها را این واژههای معتبر، نویسسررتتر دکه بیشو در حالی امری طبیعی اسررت

 ن کردبا ضررب  دیگری جایگهی غیراصرریل دانسررت و را هاآن اندبار به کار رفتهفق  یکاین دلیل که  به

  (633-633: 6336و خطیبی،  107: 6312)بنگرید به: مجتبائی، 

و تأکیدی اسررت که مصررراع دوم بر سررخن پیامبر دارد  بدیهی اسررت که این تصررریح  ،مسررئلة دیگر

انا مدینه العلت و علی »ا  عبار  « که من شررهر علمت علیّت در اسررت»تصررریح در ترجمة بسرریار دریق 

 در متن وارد شده است چه است، نه آن« بابها

 163س )لورانهای فنویسدست که «شرارستان»یید ضرب  تأ در خالقی مطلقدر پاسر  به این دلیل 

ا نویس ردر هر دو دست« شارستان» ضب  و وجود است را غیرخویشراوند دانسته  ( 336لندن )و   (

ن تصحیح های اینویسدست ،طی یک کار دریق آماریباید بگوییت که ما  ،دلیلی بر اصرالت آن انگاشرته

براسراس شباهت و  بیت( 203) شراهنامهو با یکدیگر، با جامعة آماری ابیا  آغا ین  را با متن ویراسرته

درصد  73س فلورانس با نویدست دست آمده این است کهبهایت  نتیجة ها سنجیدهکامل و دریق مصرراع

 ،درصررد شررباهت 23با   ( 172) نویس لندنترین نسررخه به متن ویراسررته و دسررتنهدیک ،شررباهت
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درصررد  76متن ویراسررته  اب  ( 336لندن )نویس ، دسررتدر این میان ه به متن اسررت دورترین نسررخ

  ( 736) های راهرهها با یکدیگر نیه باید بگوییت که نسخهنویس  در مورد شرباهت دستشرباهت دارد

ترین نهدیکی را با ترین و کتبیش ،درصرررد شرررباهت 33و  23با  بره ترتیرت  ( 736) و اسرررترانبول

 درصد است  2/23با نسخة اساس   ( 336نویس لندن )دستشباهت اس دارند  سهت نویس اسدسرت

آمده  دسررتآمار به ،تر به احتمال بسرریاربرگهیدن جامعة آماری بهرگبا  نیا  ا  توضرریح اسررت کهیب

 ندنل ، نسررخة نویسدسررتا  میان پانهده بینیت که جا میخوش تیییر خواهد شررد ولی تا به ایندسررت

ته و متن ویراسنسربت به های فلورانس و برلین( ا احرا  رتبة سروم شرباهت )پس ا  نسرخهب  ( 336)

 تن وم چندان هت ا  ،نسربت به نسخة فلورانسهای راهره و برلین( رتبة سروم شرباهت )پس ا  نسرخه

 نیست  دور  نویس اساسدست

ه داشررتمده اصررالت آ هانویسکه در غالت دسررت به این دلیل نیه «رول»رسررد که ضررب  به نظر می

 صور ِّ به تر نس این بیت برابر ضب  بیش که شایسته است ،اینبنابر؛ باشد

 کرره من شرررهر علمت علیّت در اسررررت

 جی

 رول پییمبر استدرسرت این سرخن  

 

 به متن وارد شود تصحیح و 

 های بیتذیل پانوشتمصحح 

ــیـدشــان از»  11کیـان ج ـان 13بپرس

 جج

 «22م ـانفرخ 11نـامـدابان و 11وزان 

 (6/62/620: 6331)خررالررقرری مطلق، 
 

 آورده است:

ف،  -63  ، ب2ف، ل، ق، و، ل: نژاد کیران؛ متن = ، لی، پ، آ2س، لن، ق -67: که  ق -13»

: نررامبردار؛ متن = نرره ف ˂و ˃: 2ل، ل -63نویس دیگر  : ا ان؛ متن = هفرت دسرررت، ب2ق، و، ل

 (62)همان: « : گوان لی -20نویس دیگر  دست

 های این بیت به شرح جدول  یر است:ق نسخه بدلصور  دری
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 هانییسدس 

 بی 
 2س 2لن 3ل ب 2ل آ و پ لی 2ق ق لن س ل ف خالقی

بپرسیدشان ا  کیان 

 جهان

و ان نامداران و 

 مهانفرخ

*                

بپرسیدشان ا  کیان 

 جهان

ا ان نامبردار 

 مهانننفرخ

 *               

 بپرسیدشان ا  کیان

 جهان

و ان نامداران 

 مهانفرخ

  *              

بپرسیدشان ا  نژاد 

 کیان

و ان نامداران و 

 مهانفرخ

   * *  *  *  *      

 پرسیدشان که کیانب

 جهان

ا ان نامداران و 

 مهانفرخ

     *           

بپرسیدشان ا  نژاد 

 کیان

و ان نامداران و 

 گوانفرخ

       *         

ان ان ا  کیبپرسیدش

 جهان
         *   *    
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 هانییسدس 

 بی 
 2س 2لن 3ل ب 2ل آ و پ لی 2ق ق لن س ل ف خالقی

ا ان نامداران و 

 مهانفرخ

بپرسیدشان ا  کیان 

 جهان

ا ان نامداران 

 مهانفرخ

           *     

بپرسیدشان ا  کیان 

 جهان

ا و نامداران 

 مهانفرخ

             *   

بپرسیدشان ا  نژاد 

 کیان

و ان نامداران 

 مهانفرخ

              *  

 

دست ، هاو یادداشت هادر پانوشتای هیچ اشراره بدون ،مصرحح در این بیت معلوم اسرت کهچنان

ها نویسکه در هیچ یک ا  دست فردیای، ضب  منحصربهبه التقا   ده و با اختیار هر مصرراع ا  نسخه

ایی عنها ضب  خوانا و بامنویسنویس اسراس و دیگر دستکه دسرتارائه کرده اسرت  در حالینیامده، 

یت بنا بر گردد که این بپیشررنهاد می ، جهت پیشررگیری ا  التقا  و ارائة نسررخه بدلی تا ه،اینبنابر؛ ددارن

 تصحیح شود  ،تر نس نویس اساس و یا بیشضب  دست

 در بیت 

ـــ ـریـاب زمـیـنبـر » ـــر ش  انـدیش

 جج

ــبی لــآ پر از آفرین   «بــخــفت  ش

 (6/61/613: 6331)خررالرقری مرطلق، 
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را حرف اضرافه گرفته و برای آن هیچ نسخه بدلی ارائه نکرده  )بر( مصرراع اولمصرحح واژۀ آغا  

 «رپُ»را  آن ،ناس به ضتِّّ اول ضب  شده و  «فلورانس»نسخة  این واژه دراسرت  این در حالی اسرت که 

آمده که ویژگی رسررت « ب»و به شررکل  نقطهها این واژه با یک نویس  در غالت دسررتاسررت خوانده

 رد نیه در مصراع دوم «رپُ» است  جالت توجه است که واژۀ )تصرحیف( های کهننویسالخطی دسرت

  داده شده است برلین( با یک نقطه نشان نسخةجه ها )بهنویسدست همة

 ستا به کار رفتهو متون دیگر  شاهنامهدر  «نکیا ح ر  اندیشره»در معنای « براندیش»ا طرفی، فعل 

این  د بحثضب  مور دربارۀ دیگرمسئلة  نیافتیت « بر اندیشرة چیهی یا کسری بودن»ای برای اما ما نمونه

جا آن رسد ا به نظر می های تصحیح به یک شکل ضب  شده ونویساسرت که این واژه در تمام دست

این واژه را  مهشاهناجایگهین نشرده اسرت، ناسخان  «در»یا « به»، «بد»ای چون که با هیچ حرف اضرافه

پُر »ب  ضرر به باور ما ،بنابراین؛ نداهخوانده و ضررب  کرد« رپُ»و آن را  هعنوان حرف اضررافه تلقی نکردبه

د ها را در پانوشت ذکر کنمحل تأمل است  براین اساس، مصحح باید ضب  همة نسخه بدل   « اندیشرة 

 و خوانش خواننده را به ضب  مختار خویش محدود ننماید 

 بیت در 

 کس کـه دابد ز پروبدگــانهـر آن»

 جج

 «32بردگــان 33دلاز آزاد و از نیــو 

 (6/67/633: 6331)خررالرقری مرطلق، 
 

 دریق و کامل داده نشده است   ،ها در پانوشتنیه شرح نسخه بدل

 را بدین شکل داده است:« بردگاندل نیک»های مربو  به نسخه بدل مصحح

 « : بندگانق، لی -32نویس دیگر  تن = هفت دسرررتور؛ منام : و ق، بدل؛  : و  پراکف -33»

 )همان(

 های مورد نظر به شرح  یر است:صور  دریق ضب 

: بُردگان؛ ف، پ -32: نامور  ق، ب: نیرک دل؛ 2، آ، ل، لی، پ، و2ل، لن، ق: پراک دل؛ ف -33

 دگان : بنق، لی: بردگان؛ ، ب2، و، ل2ل، لن، ق

به ضتّ اول ضب  شده و « بردگان»های فلورانس و پاریس واژۀ نویسدر دست نشران دادیتکه چنان

 )در معنی« ان»با نشانة جمع  «بُردن»ا  مصدر  نویس این واژه را صرفت مفعولیناسرخان این دو دسرت
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و  «دلنیک»جهئی ا  صررفت مرکت  «پاک»و  «نیک» ،در این صررور  اند در نظر گرفتهبُرده شرردگان( 

  حساب آوریترید به« بُردگاندل»ا را برای هباید آننیست و « دلپاک»

ر د« آ اد»ها دربارۀ معنای این مصرراع چیهی نگفته است ولی به نظر ما، واژۀ مصرحح در یادداشرت

ای که به عقد دائمی پادشرراهان غهنوی به معنی  نان نژاده« رّهحُ»ای اسررت ا  واژۀ ترجمه ،این مصررراع

 صررص: 6333یاحقی، ) تاری  بیهقیدر )حُرّه( و جمع )حُرّا ( آمدند  این واژه به صررور  مفرد درمی

« دگانبُرنیک دل»یا  «دل بَّردگاننیک»اسررت  در برابر این واژه، کار رفته بهفراوان ( و   237، 666، 11، 2

 باید بگوییت که این مصراع با هر  اندسرراست که در عقد مورت پادشاه بودهدیگر  نان حرمای به اشراره

ها را کامل و نویسل و کاملی دارد اما مصررحح به این دلیل که ضررب  دسررت  معنای محصررَّّ دو ضررب

 محدود کرده است « دل بَّردگاننیک»خوانش خواننده را به درست ارائه نکرده، 

فراتر  های ابیا  این بخشنقصران، تسامح و اشتباه در پانوشت گفتنی اسرت اشراره به تمامی موارد

در معنا و خوانش متن  جا تنها به مواردی اشرراره کردیت کهو ما در این سررتا نوشررتها  حوصررلة این 

 کند ایجاد میتفاو  

 هاافزودگیو  هایکاست

 هاکاستی

ها را به نشررانة الحاری بودن ها آمده اما مصررحح آننویسکه در غالت دسررت در این بخش دربارۀ ابیاتی

 کنیت است، بحث می بردهبه پانوشت 

 بیتِّ 3شمارۀ  ذیل پانوشت

 وحی 3چـه گف  آن خداوند تنزی  و»

 جج

ــ ــی  ــد ن ــر و خــداون ــد ام  «خــداون

 (1/12/12: 1313خــالــقــی مــطــلق،    
 

، ، آکسرررفورد و برلین پس ا  این بیت2های فلورانس، لنینگراد، راهرهنویسدسرررتده اسرررت که آم

 )همان( اند چهار بیت افهوده

، های اصلی )فنویسدر تمامی دستندک تفاوتی با او  اسرت ابیا  در مدح خلفای راشردیناین 

های غیر نویسدسررتدر و نیه  2و لندن نویس واتیکانجه دسررت، ب( بهلی، پ، آ، 2ل، س، لن،  ،  
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به شرح  یر   ( 736استانبول )نویس براسراس دسرت آمده اسرت  ضرب  این ابیا  (2، لن3ل) اصرلی

 است:

 کره خورشرررید بعد ا  رسرررولان مه
 

 کررس   برروبررکر بررهنررتررابرریررد بررر  
 

 عررمررر کرد اسرررلررام را آشرررکررار
 

 بهررار برراغچو  گیتیبریرراراسررررت  
 

 پرس ا  هردوان بود عثمرران گهین
 

 خررداونررد شررررم و خررداونررد دین 
 

 چرهررارم عرلری برود جفررت بتول
 

 سرررتاید رسرررولخوبی کره او را به  
 

سیاری ب پژوهشررگران دارد و شرراعربا م هت  تنگاتنگیاین چهار بیت ارتبا  م اسرت وکه معلچنان

به  (673: 2233( و محی  طباطبایی )633-666: 6322) شررریرانی ،  ا  جملهانددربارۀ آن سرررخن گفته

 این نظر،  برخلاف اندتهشرراعر را شرریعة  یدی و حتی سررنی م هت دانسرر ،ر بیتدلیل وجود این چها

هودۀ اف ابیا  اینمعتقد است که  ند ودای را شیعة اسماعیلی میفردوسر (22و 63: 6370)  ریاب خویی

اعر را شررریعه )امامیه( و این ابیا  را افهودۀ شرررنیه ( 37-32: 6372) انییداممهدوی   دیگران اسرررت

 داند دیگران می

ودن الحاری ب داند  نظر او دربارۀدوا ده امامی می ،نیه شراعر را شیعه و به احتمال بسیار خالقی مطلق

ه به دلیل م هت فردوسرری، بلکه به دلایل لیوی و این چهار بیت را نخسررت ن» این ابیا  چنین اسررت:

بردم: ه متن میها را با وجود تشرریع فردوسرری بدانت و اگر این دلایل نبود، آنسرربکی افهودۀ دیگران می

 به کار نرفته شررراهنامههای افهوده، هیچ کجا در بار و آن هت در بیت جه یکی دو بعدکره واژۀ یکی این

بار ی نیسررت که بگوییت فردوسرری تنها یکواژۀ کمیاب یا یک اصررطلاح فنیک وام ،اما این واژه اسررت 

ــپس، پسبدان نیا  پیدا کرده بوده اسررت، بلکه شرراعر برابر آن را چون  ، گهآن ،گاهآن، از این پس، س

ر  سه باای دو طور نسربی در هر صررفحهبه کار برده اسرت، یعنی به شراهنامهچندههار بار در  گ ی...آن

ولی  برد،کار ب بهی رایی بوده باشررد و آن را یک بار در  بان فردوسرر بعداسررت که واژۀ  چگونه ممکن

که فردوسررری که تناع ور د؟ دوم اینپس ا  آن برا یرک چنین تعمدی چندههار بار ا  به کار بردن آن ام

 گارنده درد و ماه و ستارگان مانند کرده است، نا به خورشیشاهان و پهلوانان و  نان ر شراهنامهبارها در 

هیچ جای کتاب ندیده اسرت که بدینسران که در این چهار بیت دربارۀ ابوبکر آمده اسررت، دربارۀ کسی 

 کس بهتر ا  او نتابید  به گمان نگارنده این تشربیه، هت سخنیبگوید که خورشرید یا ماه یا سرتاره بر هیچ
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یعی و نظت و منطق سخن را وش طبکه این چهار بیت ربیگانه  سوم این شاهنامهسرست است و هت در 

های در اصررل برای تأیید مطلت بیت 607-33های چه پس ا  آن در تمثیل بیتکلی بریده اسررت و آنبه

  (63-63: 6333خالقی مطلق، « )گرددآمده است با این چهار بیت درست نقیض آن می 32-37

  هبیمدیت، به دلیل محتوای تر نیه آورچه پیشچنان ،در پاسررر  به دلایل مصرررحح باید بگوییت اولاً

واژگان فارسرری و عربی که تنها یک بار در   تر اسررتبیش این بخش واژگان عربیبسررامد  ،این ابیا 

در  این واژه تنها یک بار چهچناننیه ا  این جمله اسررت و « بعد»  واژۀ اندآمده باشررد، بسرریار شرراهنامه

به حساب آید کافی است   شاهنامهجهء واژگان که آمده باشد، برای آن شراهنامههای معتبر نویسدسرت

  پیامبر که در ا ابیا  به احادیثیاین در باید بگوییت که شرراعر  اول تدربارۀ بیگانگی توصرریف بی ،ثانیاً

بیت مورد بحث   کرده اسررت اشرراره مدح خلفای راشرردین اسررت و در منابع مختلف حدیث آمده،

: 2، ج6300مخلد شررریبانی، )« عت علیه الشرررمس و غربتخیرٌ من طلانَّّ ابابکر » ا  حدیث ایترجمه

-661: 6370بنگرید به: امیدسررالار، ) پیامبر اسررت ای ا  سررخنانهریک ترجمه و دیگر ابیا  نیه (271

667)  

 ها آورده اسررتکه مصررحح در یادداشررتدر مورد تسررلسررل و منطق ابیا  باید بگوییت چنان ،ثالثاً

 یت نظرش دایر بر این است که پس ا  ب

 وحی چرره گفررت آن خررداونررد تنهیررل و»

 جی

 «خررداونررد امررر و خررداونررد نررهرری 

 (6/60/32: 6331)خررالررقرری مررطررلررق، 
 

 ، باید بیت آمدهکه در متن چنان

 کره من شرررارسرررتانت علیّت در اسرررت»

 

 «درسررت این سررخن گفت پییمبر اسررت 

 (6/60/31: 6331)خررالررقرری مررطررلررق، 
 

 بیاید تا منطق و تسلسل سخن حفظ شود 

نشررران  ها آمده و در ادامهنویسدر همة دسرررت که به شرررکلی تواندمی ترتیت ابیا وییت گمیمرا 

 و بیت  خواهیت داد، باشد

 کرره مررن شرررهر علمت علیّت در اسررررت
 

 درسررت این سخن رول پییمبر است 
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   مصراع دوم بیت مقول رول

 چررهررارم عررلرری بررود جررفررت بررتررول
 

 سرررتررایررد رسرررولکرره او را برره خروبری  
 

 طالت است، باشد علی بن ابی که موضوعش ستایش

دانند نیه در پاسر  به پژوهشرگرانی که این ابیا  را به علت شریعه بودن شاعر الحاری میچنین، هت

 گوید:ای در دو بیت متوالی میدر رصیده (  336-333ناصرخسرو ) باید بگوییت که برای نمونه

 وینهررا کرره دم  ننررد برره حررت علی همی
 

 خصرررت عمَّّرنررد؟کره دوسرررتنرد چرا گر  ان 
 

 وینها که هسرررتشررران به ابوبکر دوسرررتی
 

 که همه خصرررت حیدرند؟گر دوسرررتند چون 
 

 (233: 6327، مینوی، محقق)                                                                                 

عشق ور یدن به به علت  و بعوی او راسرخن بسریار اسرت  نیه که در م هت او (  222) سرنایی

 حدیقه الحقیقه، در : ل(6323)مدرس رضوی،  انددانستهشیعه و دشرمنی با آل ابوسرفیان فر ندان پیامبر 

به   آن که ابیاطالت علی بن ابیپردا د  او پس ا  مدح میپیامبر به مدح خلفای راشررردین نعت پس ا  

-233: 6323، مدرس رضرروی) ر داردلحاظ کمّی و کیفی در جایگاه والاتری نسرربت به دیگر ابیا  ررا

و  «حسرررنامیرالمؤمنین »با عناوین و ایشررران را (، بره مدح امام حسرررن و امام حسرررین پرداخته 222

  (213-211و  213-212همان: کند )خطاب می« حسینالمؤمنین امیر»

 اسررت هکه ملائت پسررند  مانه و آیین تألیف بودرا رسررد که ابیاتی ا  این دسررت بنابراین، به نظر می

  دانستتوان در تعیین م هت گوینده دخیل نمی

ده ها آمنویسبه ترتیبی که در دسرررت را به همراه ابیا  پیش و پس آن چهرار بیرتاین  ،در ادامره

پس ا  که  ار خالقی مطلق پنی بیت دیگر ،اما پیش ا  آن باید بگوییت که به فاصرررلة اندکی؛ خواهیت آورد

 ت اس بردهالحاری شرمرده و به پانوشت  نیهآمده  هانویسغالت دسرت درگیرد و ررار میمتن  33بیت 

نویس ا  دست ( راهای آنپانوشتویراسرته به انومام متن  603تا  33های تمامی این ابیا  )بیت اکنون

 کنیت: ( ذکر می 736استانبول )

 برره گرفرتررار پرریرریررمرربررر  راه جوی
 

 هررا برردیرن آب شرررویدل ا  تریررگری 
 

 ند تنهیل و وحیچره گفرت آن خرداو
 

 :خررداونررد امررر و خررداونررد نررهرری 
 

ــیلان مه ــیـد بعد از بس  کـه خیبش
 

 نــتــابــیــد بــر کــس ز بــیبــکــر بــه 
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ــکــاب ــلــاا با آش  عــمــر کرد اس
 

ـــ  گــیتی چی بــا  ب ــاب   بــیــاباس
 

 پـس از هـردوان بید عامـان گزین
 

ـــرا و خـداونـد دیـن   خـداونـد ش
 

 چــ ــابا عــلــی بــید جفــ  بتیل
 

ــتاید ب  ــیلکـه او با بـه خیبی س  :س
 

 کرره من شرررهر علمت علیّت در اسرررت
 

 درسرررت این سرررخن رول پییمبر اسرررت 
 

 گواهی دهت کین سرررخن را  اوسرررت
 

 تو گویی دو گوشرررت بر آوا  اوسررررت 
 

 حرکیت این جهرران را چو دریررا نهرراد
 

 برررانررگرریررخررترره مرروج ا و تررنرردبرراد 
 

 چرو هرفترراد کشرررتی برو سرررراخترره
 

 هررا برررافررراخررتررههررمرره بررادبرران 
 

 ن عروسسررررایکی پهن کشرررتی برره
  

 برریرراراسرررترره هررمررچو چشرررت خروس 
 

 مررحررمررد برردو انرردرون بررا عررلرری
 

 هررمرره بررنرردۀ اهررل برریررت نرربرری 
 

 خــردمــنــد کــز دوب دبیــا بــدیــد
 

 کــرانــه نــه پــیــدا و بــن نــاپــدیــد 
 

ـــ  کی میا خیاهــد زدن  بـدانس
 

ـــدن   کس از میا بیرون نخیاهــد ش
 

ــی  بـه دل گفـ  اگر بـا نبی و و 
 

 شـــیا غــررــه دابا دو یــاب وفــی 
 

ــتگیر همـانـا کـه ـــد مرا دس  بـاش
 

 خــداونــد تــاا و لــیا و ســـریــر 
 

 خــداونــد جــیی مــی و انــگــبین
 

ــیر و مــا  معین  ــمــر ش  همــان چش
 

 اگرر چشرررت داری برره دیگر سررررای
 

 برره نررهد نرربرری و وصررری گرریررر جررای 
 

 گر   ین بررد آیررد گنرراه من اسرررت
 

 چنین اسرررت و این دین و راه من اسرررت 
 

هررای فلورانس، لنینگراد، برلین نویسمصرررحح در پررانوشرررت، ابیررا  اخیر را تنهررا در دسرررت

های غیراصلی( نشان داده و این نویس)دسرت 2، اسرتانبول2، لنینگراد3های اصرلی(، لندننویس)دسرت

، 2ل، پ، لی، 2ق، ق، لن، س، ل، فهای اصلی )نویسدر حالی اسرت که این ابیا  در غالت دسرت

 ( آمده است 2س، 2لن، 3ل( و غیراصلی )ب

، پنی بیت 606های ما پس ا  بیت نویسدر همة دسررت»ها چنین آورده اسررت: در یادداشررت وی

های ها نقیض مطلت بیتکه مطلت آنآمده اسرت که به گمان نگارنده افهودۀ دیگران است  نخست این
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گوید: اگر چشرررت به اسرررت  چون در این دو بیت می 602و  606های هرا، یعنی بیرتپس و پیش آن

یعنی به سررخن دیگر، این کشررتی و سرررنشررینان آن ا  طوفان دریا ؛ میانه درآیبهشررت داری به کشررتی 

گوید: همة اند، مینجرا  خواهنرد یرافرت  ولی در آن پنی بیرت که به میان این دو بیت وصرررله کرده

و  606های ها غر  خواهند شرررد و هیچ کس جان نخواهد برد  این مطلت نه تنها نقیض بیتکشرررتی

فتاد گوید یک فرره ا  هن نقیض حدیثی اسررت که پیش ا  این نقل شررد که میچنیاسررت، بلکه هت 602

-33های ( که بیت22که نظامی عروضرری )چهار مقاله،    دیگر این3و سرره فرره نجا  خواهد یافت

  (20: 6333)خالقی مطلق، « را نقل کرده است، درست این پنی بیت را ندارد 603

ا  پیشرررین اسرررت و دلایل محتوایی که مصرررحح جهت الحاری به نظر ما نیه، ابیا  اخیر نارض ابی

 ها این ابیا  رانویسجا که غالت دستاما ا  آن؛ شرمردن آن ذکر کرده، بر منطق درسرتی اسرتوار است

 شرراهنامههای چندگانة توان این عدم تسررلسررل و برهت خوردن منطق سررخن را با نویسررشمی اندآورده

ها توجیه کرد  نویسها در دستسری و یکی شردن این نویسرشدر  مان فردو  ( 300 و 333)مورخ 

و عدم وجود این ابیا  در آن شررده اسررت، باید  چهارمقالهها به که در یادداشررت ایدر مورد اشرراره

که مصررحح اصررل توجه به منابع درونی را این   اولاً،بگوییت که این مسررئله ا  دو جهت اشررکال دارد

ابیا  مورد  ا  پیش چهارمقالهارجاع داده اسررت  ثانیاً، باید بگوییت که در فروگ اشررته و به منبعی بیرونی 

مورع نامة  این ابیا  به  (72 :6327، رهوینی)آمده اسررت  «ودابه ال و ر»ا  داسررتان شررش بیت  ،بحث

های این تصررحیح مقابله کردیت  نکتة نویستمام دسررتما این ابیا  را با  سررام اسررت  ال به پدرش، 

ه ذکر نکرده و ب را ، سه بیتا  میان این ابیا  )ررن شرشت( نظامی عروضریه این اسرت که جالت توج

ا  طرف دیگر، مصرحح ذیل  2گهیده کرده اسرت  شراهنامهچون ابیا  آغا ین هر دلیل، این ابیا  را هت

د ترتیت و تعدا (6/202: 6331)خالقی مطلق، « گفتار اندر نامه نبشررتن  ال بنهدیک پدرش سررام»عنوان 

 توجهی نداشته است  چهارمقالهها تصحیح کرده و به متن نویسابیا  را برابر دست

توان نمی یهیچ روبه ،، به صرررف یک مورد تنارض در محتوا و اسررتناد به یک منبع بیرونیبنابراین 

  ا  پانوشت به متن با گردند این است که این ابیا  ما پیشنهادو  این ابیا  را الحاری شمرد
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 هادگیافزو

  که اها را دارد  چنانترین ضررب ها و متنوعنویسترین دسررتا  جمله آثاری اسررت که بیش شرراهنامه

تا  هاسررتها و ضررب نویسگهینش هرچه بهتر دسررت ،آید هدف ا  تصررحیحمیتعاریف تصررحیح بر

چه چنان ،بر این اسررراسچه پدیدآورنده خلق کرده به دسرررت آید  تر به آنالرامکران، متنی نهدیکحتی

 تصحیح عمل اصولخلاف های جدیدی پدید آورد هایی به متن، نسرخه بدلمصرحح با افهودن ضرب 

 ره خواهیت کرد جا ما به مواردی ا  این دست اشاکند  در اینتر میهای متن را بیشسامانیکرده و نابه

  یک ا هر کرده و اپو چ تهیهرا در هشررت مجلد  شرراهنامهباید بگوییت که خالقی مطلق متن  ،ًاولا

اخ ا  یک جلد، استنس بیشمتن مفصلی است و عموماً در شراهنامه اسرت   نامیده« دفتر»این مجلدا  را 

ه دست ب شاهنامهنویس یا چاپی ا  هیچ دست ،اما تا پیش ا  تصحیح خالقی مطلق؛ و چاپ شرده اسرت

 تعلی دیل ،شرراهنامهپس : »خوانیتیه مین چهارمقالهدر  نشرران دهد « دفتر»را با نام نیامده که مجلدا  آن 

  (77: 6327 ،رهوینی) «در هفت مجلد نبشت

 نامیدن «دفتر»ای برای  ( اراده 172-103رسررد که فردوسرری نظیر مولانا )به نظر می ،بر این اسرراس

به جای هشت دفتر در هشت مجلد این ویراست  ،گردد که  ین پسپیشنهاد میاثرش نداشرته اسرت و 

 سد به چاپ بر

 1«هدیباچ»)ا  ابتدا تا آغا  داسرررتان کیومرث( را  شررراهنامهخالقی مطلق ابیا  آغا ین کره، دیگر این

ب وجود ندارد و های کتانویسنامیده اسررت  این در حالی اسررت که این عنوان در هیچ یک ا  دسررت

   افهودۀ مصحح است 

، تعداد ده سرررنویس آمده   در این بخش ا  متنهای این بخش اسررتمورد دیگر دربارۀ سرررنویس

 (62: 6331)خالقی مطلق،  «ابومنصررور دریقیگفتار اندر داسررتان »های سرررنویس ،اسررت  ا  این تعداد

 ( و63)همان: « گفتار اندر سررتایش امیرک منصررور»(، 63: همان« )گفتار اندر داسررتان دوسررت مهربان»

ها نیسررت و نویسک ا  دسررتهیچ ی ضررب  برابر (62)همان: « گفتار اندر سررتایش سررلطان محمود»

 ها التقا  کرده است  مصحح برای به دست دادن این سرنویس

)همان: « گفتار اندر ستایش پییمبر»( و 2)همان: « گفتار اندر وصف آفرینش عالت»نیه دو سررنویس 

است  مصحح پانوشت را به  ( آمده  163( برابر بخشری ا  سررنویسی است که در نسخة فلورانس )3
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وارد متن کرده که برابر ضررب  ای با این کار، ضررب  تا ه)همان( نشرران داده و  «فمتن= آغا  »صررور  

 ها نیست نویسهیچ یک ا  دست

 نتیجه

یرونی و با شواهد ب مصحح نبایدو ترین اصول تصحیح است های متن، ا  مهتنویسبندی به دسرتپای

  کند الحا  و التقا خوش های ذهنی، متن را دستتحلیل

 را مطلق یخالق حیتصح بر آن است که شرده، ارائه یهالیتحل و یمتن شرواهد به توجه با، مقالهاین 

 بندیپا آن یهاروش و فیتعار یتمام به که یانتقاد رررر یعلم حیتصررح کی ا  یکامل ةنمون توانینم

 و رسرریبربا  ،چنین  هتدانسررت کند،یم ا ینیب نسرر  اصررل به رجوع ا  را شیخو مخاطبان و اسررت

 ضرررور  ،خود برای اصررلاح هرچه بهتر متن ضررمن ارائة پیشررنهادهای ،شرراهنامهابیا  آغا ین تحلیل 

    دهدمینشان  را شاهنامه تنها تصحیح علمی ر انتقادی نگاه انتقادی به

 هایادداش 

در این روش معیار شناخت ضب  درست ا  نادرست ذو  و سلیقة شخصی مصحح است و او خود » -6

: 6313)خالقی،  «داندهای اساس کار خود و ثبت اختلاف نس  نمینویس ف به معرفی دسترا مو

312-313)  

 آورد و ا راهت مینویس فاساس این روش بر این است که مصحح ا  متن مورد تصحیح چند دست» -2

یاد و به دهد و اختلاف نس  را با درت  شناسد متن ررار میرا که اردم یا اصح میها آن میان آن

 شماری که نادرستی نسخةکند، ولی جه در موارد انگشتنظمی علمی در پایین صفحا  ثبت می

رو این روش را نرود و ا  ایاساس آشکار و صد در صد است، ا  متن نسخة اساس بیرون نمی

  (313)همان: « نامیتعلمی ولی خودکار می

: ف  انتخاب شده و به ررار  یر است: ی مطلقخالقبراساس تصحیح  هانویسدستاختصاری علائت  -3

: 2(،  736(،  : راهره )733(، لن: لنینگراد )736، س: استانبول )(172(، ل: لندن )163فلورانس )

: لندن 2(، ل322رد )(، آ: آکسفو333و: واتیکان ) (،333(، پ: پاریس )330لی: لیدن ) (،731راهره )

  (303: استانبول )2س (،333گراد ): لنین2لن (،336: لندن )3ل ،(333(، ب: برلین )336)
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ورد عهد الیّ محمد أنّ أَّمتّه یفتررون علی ثلاث و سبعین فرره ثلاث عشره فرره تدّعی محبّتنا و مودّتنا،  -3

  (77، 30تا: جکلّهت هالکه الّا فرره واحده )مجلسی، بی

 ا  مورد بحث براساس چاپ خالقی مطلق به شرح  یر است:ابی -2

 یکی نرامره فرمود نهدیک سرررام»
 

 سرررراسرررر نوید و درود و خرام 
 

   خ  نخسرررت آفرین گسرررترید
 

 برران دادگرر کررافرریرن آفررریررد 
 

 

 ا و دید شررادی و  و ُجست  ور
 

 خرداونررد نرراهیرد و کیوان و هور 
 

 خداوند هسررت و خداوند نیست
 

 همره بنردگانیت و ایهد یکیسرررت 
 

 ا و برراد بررر سررررام نیرم درود
 

 ل و شررمشیر و خودخداوند گوپا 
 

 چررمررانررنرردۀ دیررهه هنگررام گرد
 

 چررانرنرردۀ کرررگررس انرردر نبرد 
 

 فرررهایرررنررردۀ بررراد آوردگررراه
 

 فشرررراننرردۀ تیب ا  ابر سررریرراه 
 

 گررایرنرردۀ ترراج و  ریررن کررمر
 

 نشرررراننرردۀ شرررراه بر تخررت  ر 
 

 برره مردی هنر در هنر سررراخترره
 

 «خررد ا  هرنررهررا بررافررراخترره 
 

 (201و 6/202: 6331، خالقی مطلق)                                                                   

 نیامده است   چهارمقالههای سوم، چهارم و هشتت در بیت

در  «دیباجه(  »206/ 67: 6326دهخدا، « )تصرفی است در دیباجة معرب به ریاس نادرست» دیباچه -1

این واژه را اصلاح  (6: 6333) معنای روی، رخسار، خد و گونه است  مصحح در چاپ چهار جلدی

 کرده است 

 کتابنامه

 تهران: سخن   فردوسی( شاهنامةدۀ )برگهی دفتر خسروان  (6330)  آیدنلو، سجاد

-660صص   3شمارۀ   شناسیایران  «شراهنامهبعوری احادیث نبوی در »  (6370)  امیدسرالار، محمود

623  

 تهران: سخن   حمدجعفر یاحقی و مهدی سیدیبه کوشش م  تاری  بیهقی  (6333)  بیهقی، ابوالفول

  شرناسیایران  («شراهنامهنخسرتین فکر  پسرین شرمار )نگاهی دیگر به مقدمه »  (6373)  پرهام، بارر

  710-731صص   3شمارۀ 

شمارۀ   نامهایران  «شراهنامههای نویسمعرفی و ار یابی برخی ا  دسرت»  (6313)  خالقی مطلق، جلال

  301-373صص   66
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  نامهایران  («6) شاهنامههایی در تصحیح انتقادی بر مثال یادداشت»  (6312)  رررررررررررررررررررررررر

  330-312صص   62 شمارۀ

    333-322صص   20شمارۀ   شناسیایران  «نکاتی بر ملاحظاتی»  (6330)  رررررررررررررررررر

تهران: مرکهدایهه المعارف بهرگ   تبخش یک  های شاهنامهیادداشت  (6333)  رررررررررررررررررررررررر

 اسلامی 

 به کوشش جلال خالقی مطلق  تهران: سخن   شاهنامه  (6333)  رررررررررررررررررر

کوشررش به  )نامگانة دکتر احمدعلی رجایی بخارایی( خرد بر سررر جان  (6336)  خطیبی، ابوالفوررل

 ن تهران: سخ  محمدجعفر یاحقی، محمدرضا راشد محصل، سلمان ساکت

-63صص   23ش   سال چهارم  آشنا  «پژوهیشاهنامهکوشرشی دیگر در »  (6373)  دوسرتخواه، جلیل

32  

 تهران: انتشارا  دانشگاه تهران   نامهلیت  (6326)  اکبردهخدا، علی

 بی جا   (2)دفترهای ناشناخته در شاهنامه واژه  (2232)  رواری، علی 

  23-63صص  37ش  نامهایران  «شاهنامهتا ه به مقدمه نگاهی »  (6370)   ریاب خویی، عباس

  به کوشررش تقی مدرس رضرروی  حدیقه الحقیقه و شررریعه الطریقه  (6323)  سررنایی، مجدود بن آدم

 چاپخانة سپهر  :تهران

  السنه و معه  لال الجنه فی تخریی السنه   ( 6300)  الشریبانی، عمروبن ابی عاصت الوحاک بن مخلد

 دمشق   جلد2

المعارف بهرگ همطلق  تهران: دایربه کوشررش جلال خالقی  شرراهنامه  (6331)  فردوسرری، ابوالقاسررت

 اسلامی 

به   نس، گهارش ابیا  و واژگان دشوارفلورا نویس مو ۀا  روی دست  شاهنامه  (6330)  رررررررررررر

 تهران: دانشگاه تهران   کوشش عهیهالله جوینی

 تهران: رطره   به کوشش سعید حمیدیان  براساس چاپ مسکو  شاهنامه  (6337)  ررررررررر 

  نیسیبه کوشش کا ت برگ  ها و معنای ابیا ()تصحیح و توضیح واژه شاهنامه  (6333)  رررررررررررر

 تهران: فکر رو  

  Ms. C1.III. 24فلورانس: کتابخانة ملی فلورانس  به نشانِّ  شاهنامه     ( 366ف )  ررررررررررررررر

    163   تاری  کتابت  300تألیف  ]نسخة خطی 
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  ]نسخة خطی  Add. 21103لندن: کتابخانة بریتانیا  به نشانِّ   شاهنامه    ( 366ف )  ررررررررررررررر

    172   تاری  کتابت  300تألیف 

  ]نسخة خطی  H. 1479  به نشانِّ طوپقاپوسرای  استانبول: کتابخانة شاهنامه    ( 366)ف  رررررررررر

    736  تاری  کتابت   300تألیف 

  ]نسخة 367-361  لنینگراد: کتابخانة عمومی دولتی لنینگراد  به نشانِّ شاهنامه    ( 366)ف  رررررررررر

    733   تاری  کتابت 300خطی  تألیف 

 300  ]نسخة خطی  تألیف س 1001  به نشانِّ راهره   راهره: دارالکتتشاهنامه    ( 366)ف  ررررررررر

    736تابت    تاری  ک

  ]نسخة خطی  73  راهره: دارالکتت راهره  به نشانِّ تاری  فارسی شاهنامه    ( 366)ف  رررررررررررررر

    731   تاری  کتابت  300تألیف 

  ]نسخة Or. –Nr.494  لیدن: کتابخانة دانشگاه لیدن هلند  به نشانِّ شاهنامه    ( 366)ف  رررررررررر

    330    تاری  کتابت 300خطی  تألیف 

  ]نسخة خطی  تألیف Or. 1403  به نشانِّ لندن: کتابخانة بریتانیا  شاهنامه    ( 366)ف  ررررررررررررر

    336   تاری  کتابت  300

  ]نسخة Suppl. Pers. 493  پاریس: کتابخانة ملی پاریس  به نشانِّ شاهنامه    ( 366)ف  رررررررررر

    333   تاری  کتابت  300خطی  تألیف 

  ]نسخة خطی  Ms.Pers.118  واتیکان: کتابخانة پاپ  به نشانِّ شاهنامه    ( 366)ف  رررررررررررررر

    333   تاری  کتابت  300تألیف 

  لنینگراد: انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی   به نشانِّ شاهنامه    ( 366)ف  ررررررررررر

S.1654 333   تاری  کتابت  300  ]نسخة خطی  تألیف    

  ]نسخة خطی  .Ms.Pers.C.4  به نشانِّ بادلیان  آکسفورد: کتابخانة شاهنامه    ( 366)ف  رررررررررر

    322   تاری  کتابت  300تألیف 

  ]نسخة خطی  تألیف Add.18188  لندن: کتابخانة بریتانیا  به نشانِّ شاهنامه    ( 366)ف  رررررررررر

    336   تاری  کتابت  300

  ]نسخة Ms.Or.24255  برلین: کتابخانة دولتی برلین  به نشانِّ شاهنامه    ( 366)ف  رررررررررررررر

    333   تاری  کتابت  300خطی  تألیف 
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  ]نسخة خطی  H.1510  به نشانِّ طوپقاپوسرای: کتابخانة استانبول  شاهنامه    ( 366)ف  ررررررررررر

    303    تاری  کتابت 300تألیف 

 تهران: سمت   (شاهنامه)گهارش و ویرایش  نامه باستان  (6332)  دینالکها ی، میرجلال

صررص   3و  3شررمارۀ   آینده  «شرراهنامها  چند نکته دیگر دربارۀ ابیاتی »  (6312)  مجتبائی، فتح الله

102-162  

  دار احیاء التراث العربیبیرو :   12و  30ج  بحارالانوار  تا()بی  مجلسی، محمدبارر

  33-36صص  23شمارۀ   نامة انجمن  «عقیدۀ دینی فردوسی»  (6337)  یی، محمدمحی  طباطبا

 مکتبه الثقافه الدینیه بیرو :   البدء و التاری   تا()بی  مقدسی، مطهربن طاهر

  23-20صص  67ش  شناسیایران  «م هت فردوسی»  (6372)  مهدوی دامعانی، احمد

تهران: موسسة   به کوشش مجتبی مینوی و مهدی محقق  دیوان اشرعار  (6327)  ناصررخسررو ربادیانی

 شعبة تهران   گیلمطالعا  اسلامی دانشگاه مک

هلند: چاپخانة   به کوشررش محمد معین  تصررحیح محمد رهوینی  چهارمقاله  (6327)  نظامی عروضرری

 بریل لیدن 

    32-23صص  3ش  سال شانهدهت  نشر دانش  «نخستین فکر  پسین شمار»  (6373)  نوریان، مهدی
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