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  *سياوش جعفري

  چكيده
تا  720هاي  سال ةبن مسعود تبريزي در فاصل اي كه ابوالمجد محمد مجموعه

نامِ پيش  آشنا يا گم به خط خود از زندگي و آثار شاعران و عالمان نام 1ق 723
مطالب ارزشمند  شامل كه استنهاده  نام تبريز ةسفينآورده  گرد هشتم قرن از

 ،فردوسي را نيز ةشاهناماي از  اين مجموعه گزيده. استو دست اول بسياري 
 ةشايست شاهنامهكه در كار ويرايش است در خود جاي داده  ،بيت 1245شامل 

جا كه ابوالمجد تبريزي به تصريح خود، بخش  از آن .اعتناي فراوان است
اي مقدم بر اين  ، ناگزير نسخهاست ق رونويسي كرده 721را در  سفينه ةشاهنام

 شاهنامهدار  هاي تاريخ نويس در ميان دست .تاريخ اساس كتابت او بوده است
اند و همين  كتابت شده تبريز سفينةو لندن پيش از  فلورانس ةدو نسخ فقط

 شاهنامههاي  نويس موجود را از نظر ترتيب تاريخيِ دست ةگزيدنكته اهميت 
اي شديدتر،  گونهبه  يو حتها  نويس دستمطابقِ روالِ ديگر . دهد مي نشان
 شايانهاي  ، اما ضبطاست رد كاتبان در امان نماندهب نيز از دست سفينهة نسخ

كه حاصل ارزيابي بيت به  ،اين نوشتار .توجهي را هم ثبت و تأييد كرده است
ست، بر ها و سنجش آن با ديگر نسخه تبريز سفينةموجود در هاي  بيت ضبط

 شاهنامهتازه در ويرايش  نهاد پيشديگر، چند هاي  اين پايه و با توجه به قرينه
  .كند مي مطرح
فردوسـي، ويـرايش خـالقي مطلـق،      ةشـاهنام ، تصـحيح  تبريـز  سفينة :ها واژه كليد
  .لندنة نسخفلورانس،  نويس دست، سن ژوزف نويس دست

  
                                                                                                 

  seyavashj@gmail.com ،دانشگاه پيام نور استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، *
  15/4/1394: تاريخ پذيرش ،12/3/1394: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
از تاريخ سرايش تاكنون موجب پديد  در جغرافياي فرهنگي ايران شاهنامهمانند  رواج بي

بسيار از اين اثر هاي  سازي و نظيره ،ها ها، نقل قول فراوان، انتخابهاي  نويس دستآمدن 
 البته با افسوس بايد گفت كه به ميزان همين رواج و روايـي، ؛ سترگ حماسي شده است

 اسـت  سواد و ناامين بوده جاي كاتبان كم نابههاي  دخل و تصرفة فردوسي عرضة سرود
تـا جـايي كـه بـا وجـود       ؛فـراوان ديـده اسـت   هـاي   و آزردگـي هـا   و از اين راه آسيب

نو به نو، هنـوز رسـيدن بـه    هاي  تصحيح پژوهشگران و مصححان پرمايه وهاي  كوشش
انداز اين دشواري زمـاني   چشم .رسد نظر مي به متني كه سزاوار اعتماد قاطع باشد دشوار

در حـال  هـا   تـرين آن  كهـن  شاهنامههاي  نويس دستشود كه بدانيم از ميان  مي تر روشن
 نـويس  دستپنج ة و براي مقابلاست پس از سرايش كتابت شده  قرنحاضر بيش از دو 

پـس از   قـرن حدود چهار ( قرن هشتم پس از هاي بتناگزير بايد به كتا شاهنامهكهن از 
  .رجوع كرد) فردوسي
هـاي   و بيـت  ،شـاهنامه قـديم  هاي  جاست كه نقش و اهميت منابع كناري، گزيده از اين

  .شود مي آشكار شاهنامهدر ويرايش به زمان فردوسي  و آثار نزديكها  شده در جنگ نقل
  

  تبريز سفينةدر  شاهنامهاي كهن از  گزيده. 2
جنگ است  بيت در خود جاي داده 1245را با  شاهنامههايي كه انتخابي از  يكي از مجموعه

براي نشان دادن  2.است تبريز سفينةبن مسعود تبريزي معروف به  ابوالمجد محمدة گردآورد
 بـر گرفتـه   سـنگ را در  گـران  سفينةاين  578تا  568 هاي هصفحكه  ،شاهنامهاهميت بخشِ 

 ، تـاريخ كتابـت آن  شـاهنامه دارِ  تاريخهاي  همين بس كه گفته شود در ميان رونويس ،است
در مقام سوم و مقدم بر ) ق؟ 675( و لندن) ق 614( فلورانس نويس دستپس از ) ق 721(

  .گيرد مي شده قرار شناختههاي   ديگر نسخه
دليل تعهد به نقل كامل داسـتان   يادشده اين است كه بهة مهم در گزيدهاي  از ديگر نكته

ماننـد تغييـرات عمـدي     ،هـا  از آفات موجود در ديگر گزيده) رستم و سهراب و اكوان ديو(
ناشي هاي  المعاني، تصرف موقوفهاي  براي عام كردن مفاهيمِ خاص و استقالل دادن به بيت

بركنـار مانـده    غيرمستقيم و پراكندههاي  يادداشتو ها  و استفاده از شنيده ،از تكيه بر حافظه
اي  نسـخه ة مثاب ارزشمند و به و كناري يمنبع منزلة توان به مي درحقيقت اين بخش را 3.است

افزون  تبريز سفينةموجود در ة گزيد. كار گرفت به شاهنامهشده و كهن در تصحيح  رونويس
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بيـت از   10، »ديباچـه «بيـت از   16 ،»اكـوان ديـو  «و  »رستم و سـهراب «داستان  همةبر نقل 
را در خـود   شـاهنامه  هاي گوناگون قسمتز از وبيت پندآم 13و  »رستم و اسفنديار«داستان 

نگاشـته   سـفينه پيش از اين نوشتارهايي در معرفي و ارزيابي اين بخش از  .جاي داده است
نگارنده  4.بنگردها  بايد به آن عمومي و اساسي اين بخشهاي  ويژگية كه جوينداست شده 

ـ  بـه هـا   نـويس  دستتر با ديگر  را در سنجشي گسترده سفينهرونويس  اي بـراي   وسـيله ة مثاب
هـايي در تصـحيح چنـد    نهاد پيشو بيرون آوردن  شاهنامهنيرورساني به كار ويرايش نهايي 

  .بيت نگريسته است
اي از  پارهدر تأييد  و نقش پررنگي كه سفينهموجود در ة با وجود قدمت و اهميت گزيد

و هـا   فاسـد و بـدخواني  هـاي   گيـرد، فراوانـي ضـبط    مينادر اما سزاوار بر عهده هاي  ضبط
سپردن به اصالت و اعتبار اين  پژوهنده را از اعتماد محض و سر زباني در آن،هاي  نوشدگي
ابوالمجد تبريزي از نظر طولي و ترتيب ابيات بـا  ة گزيد تا جايي كه؛ دارد ميباز نويس دست
كـم اعتبـاري در حـدود سـال      و بيش موجود،هاي  ساماني هو ناب ،ها ها، افزودگي افتادگي ةهم

خـوانش   تصرف و تحريف در واژگان،( ردهاي عرضيب دستة اما در زمين، 5داردكتابت آن 
و چنين پيداست كـه از  رسد  نظر مي به نوتر از تاريخ كتابت آن اربسي )سازي ضعيف و ساده

  .نوشته شده است شده تحريفشدت  اي به روي نسخه
ابوالمجد تبريزي نقش اندكي داشته ها  تصرف و   كه در اين دخل گفتني است به دو دليل

شتابي كه پيداست در رونويسي  .1 خطاهاي منبع خود را بازتاب داده است؛ تر و بيشاست 
شـده   سه بيـت متـوالي  ة واسط بيتا جايي كه گاهي منجر به تكرار  استداشته ها  اين بخش

كردن عناصر مبهم  نشينجاپرهيز از  .2؛ )16- 10 ب، 570 :1381 ابوالمجد تبريزي،( 6است
خالف عادت بسـياري از كاتبـان و    آوردهاي شخصي بر دلمنبع با  نويس دستو ناخواناي 

  ).38 ب ،577 :1381 ابوالمجد تبريزي،( آندر يك مورد خالي گذاشتن جاي 
نظـر   مردود و لرزان به سفينههاي  ضبطة است اعتبار همممكن  درآمد هرچند با اين پيش

گـاهي   موجـود ة نسبي است و گزيـد ها  اين ضعف كه در ادامه خواهيم ديد اما چنان ،رسدب
  .را بازتاب داده يا تأييد كرده است شاهنامهبسيار اصيل هاي  اي از ضبط پاره

 

  سفينههاي  با توجه به ضبط اهنامهشدر ويرايش  نهاد پيشچند . 3
برانگيزي اسـت كـه از    تأملهاي  بخشي از نكته فقطموارد زير در حد فرصت اين نوشتار و 
و  اسـت  نظـر نگارنـده رسـيده     بهدر دسترس هاي  سنجش بيت به بيت اين گزيده با نسخه
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نويافتـه در معـرض داوري    نـويس  دسـت ايـن  هاي  اي از ارزش اكنون براي نماياندن گوشه
و سپس صورت و جايگاه آن در  سفينهنخست ضبط  ،در هر مورد. گيرد مي پژوهندگان قرار

  .ويرايش خالقي مطلق نشان داده شده است ةشاهنام
ــاودي      نخسـتين دل از مـرگ بسـتايدي.1 ــاك نبس ــوان خ ــر و ج  دلي

  )21 ب ،568 :1381 ابوالمجد تبريزي،(

ويرايش خالقي و چاپ مسـكو   ةشاهنامدر  »رستم و سهراب«داستان ة اين بيت از خطب
سـن ژوزف و  هـاي   و نسـخه  سـفينه  نويس دستاما با پيدايش  ،شده است به حاشيه رانده

بـا توجـه بـه    . بار ديگر داليل رد اصالت آن بررسي شـود  رسد كه بايد يك مي نظر سعدلو به
 ، كه فلورانسنويس دستبيت يادشده در ده  ،ه كرده استاستفاد خالقي ي كههاي نويس دست

 نـويس  دسـت در دو  فقطهاست، با اختالف در ضبط ثبت شده و  هم در ميان آن) ق 614(
هاي  نويس دست، تبريز سفينةبر  افزون .از قلم افتاده است) ق 741( و قاهره) ق؟ 675( لندن

ثبت هم بيت را ) 221 ص( 9ظفرنامهة حاشيو ) 122 ص( 8، سن ژوزف)139 ص( 7سعدلو
بن   علية آورد فراهم شاهنامهمعروف به اختيارات ة بايد تأييد گزيدها  بر اين قرينه 10.اند كرده
  11.افزود نيزرا ) ق 474( احمد

  :اند در ضبط اين بيت دو گروه شدهها  نويس دست
 ،نخسـتي  ،بخسـتي  بچستي،( »نخستين«ة واژ نزديك بهگروهي كه بيت را با صورتي  .1

ة گزيـد ؛ انـد  به پايـان بـرده  ) نپساودي( »نپسايدي«اي مانند  واژهو با  اند كردهآغاز ) نجستي؟
براي نمونـه ضـبط    .در اين گروه قرار دارند ظفرنامه ةحاشيو  ،فلورانس، سن ژوزف ،سفينه

  :چنين است فلورانس
 12)پي سايدي(مرگ نبسايدي)از(نخستين تن ار

  

 )نپســـايدي( دليـــر و جـــوان خـــاك نبســـايدي
  )29 ب ،149: 1369، فردوسي(

اند كـه مصـراع نخسـت را     گروه دوم صورتي از بيت را ضبط كردههاي  نويس دست. 2
نسـخ را   تـر  بيشاست و پشتيباني  كردهاما مشكل معنا را حل  است، سره دگرگون كرده يك
  :گيرد مي سعدلو در همين گروه جاي نويس دستضبط  ؛داردبه همراه  نيز

 بسـپارديز پير و جوان خـاك     اگــر مــرگ كــس را نيوبــاردي
  )2 پانويس ،118 ،2 ج: 1386 ،فردوسي(
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معناي بيت در ضبط دوم بسيار روشن است و از صـالبت زبـان    ،شود مي كه ديده چنان
اصلي بودن  گمان 13نامه گرشاسپاي در  ويژه وجود قرينه بهو است فردوسي نيز دور نيفتاده 

 اختيـارات  ،در اقـدم نسـخ   سـفينه چنان نقلِ ضبط دشوارِ  ، هماين با وجود ،برد مي باالآن را 
كـه   و ايـن  كند مي تر سنگينگروه نخست را ة كف معتبر ديگر، نويس دستو چندين  شاهنامه

بسياري از كاتبان با وجود راه نبردن به معناي بيت و تن دادن به عيب قافيه از نقـل آن سـر   
پس از كنـار نهـادنِ    .استدليلي بر وجود اصلي كهن براي اين ضبط مبهم  اند، خود نزدهباز 

موجـود و  هـاي   گروه دوم، نگارنده با توجه بـه نشـانه  هاي  شده و معنادار نسخه ضبط آسان
با داليلـي كـه خواهـد     شاهنامه اختياراتو تأييد  سفينهو  سن ژوزف نويس دستاساس   بر

  :كند مي نهاد ير را براي بيت پيشآمد ويرايش ز
ــتاودي ــرگ نش ــتي دل ار م ــر و   14نخَس ــاودي  دلي ــاك نپس ــوان خ  ج

كاتبان اين بيت برخاسته از درست نخواندنِ هاي  رسد بخش بزرگي از تصرف مي نظر به
ايـن واژه  . گذاري دقيق در الفباي قـديم باشـد   نقطهفقدان دليل مشكل فراگيرِ  به» شتاو«ة واژ
ـ . در روزگار فردوسي بسيار رايج بوده اسـت » شتاب«گويشي از  منزلة به برد ايـن كـار  ة نمون
چـى بشـتاوانيد تـرا    «: شـود  ه مـي فراواني ديد به قرآنكهن هاي  ويژه در تفسيرها و ترجمه به

شـتاو كنـي؛   : و نيـز لتعجـل  ) 994، 4 ج: 1356 طبري،( »بيامدى پيش از قومت اى موسى؟
تـر كـردن    روانگفتني است با اين خوانش براي ). 2،500 ج: 1372 ياحقي،( بشتاود:  تعجل

آرزو و توقع، با توجه به پرسـش پيشـين   » ي«بيت را ضمنِ تكيه بر  است الزمها  زمان فعل
نامهربان هاي  تقدير، اين گام  بدين. كارِ مرگ معنا كنيم  و  داد يا ستم بودنِ كسبة شاعر دربار
آورد، نه اصل وجود  مي لود مرگ در به خاك افگندن جوانان است كه دل را به دردآ و شتاب

  :شود مي معناي بيت چنين .او
] داشـت كـه   مـي  اين مهر و مـرام را [شد، اگر مرگ  نميدل از كارِ مرگ خسته و آزرده 

و انسان دليـر و جـوان را بـه    ] و صبر كند تا در زمان پيري جان مردم را بگيرد[شتاب نكند 
مرگ : ل داردداستان سازشِ كام درآمد اين معنا با پيام استاد توس در متنِ پيش. خاك نيندازد

خيزد و انسان دلير و جوان را مانند ترنجي نارسـيده   تندبادي است كه ناگهان از كنجي برمي
امـا   ،داد؟ كسي تاكنون اين راز را نگشوده اسـت  كار مرگ داد است يا بي. افگند مي به خاك

رود؟ اگر چنين است پـس چـرا در    نميمگر با رفتن از اين جهان انتظار وجود جاي بهتري 
دليل رنجش دلِ ما اين است كـه مـرگ    ؟ايم آزرده كنيم و از او دل مي رابر مرگ ناله و فريادب

ماند كه  قدر منتظر نمي كوبد و آن مي آيد و آنان را بر خاك مي صبر ندارد، سراغ جوانان دلير
  15.گاه با خاك آشنايشان كند به پيري برسند و آن
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ــازيد   چنين گفت كين چاره اندر نهان.2 ــانبسـ ــد راز از جهـ  و داريـ
 نبينــد دل و جــان بــه مهــر و گهــر   پســـر را نبايـــد كـــه دانـــد پـــدر

  )34-33 ب ،569 :1381 ،ابوالمجد تبريزي(

خوانـده   نيـز » مهـان « مصـراع دوم ة سـت كـه قافيـ   ا اي گونه به سفينه نويس دستخط 
در چند جاي ديگر  سفينه. اند نكرده تأييدها  نويس دستيك از  هيچ رااما اين ضبط  ،شود مي
تـرجيحِ   و ايـن خـود ترديـدي در    16نوشته اسـت » مهان«را با شكلي نزديك به » جهان«نيز 

 ببنـدد «ة واژة گشـت » نبيند«اما در بيت دوم پيداست كه  ،گذارد جاي نمي بر» جهان«خوانشِ 
صـورت     اساس كتابـت آن بـدين  ه سفينكه بر اثر سهو كاتب  است بوده» كه بندد )/نبندد؟(

بـدل مهـر    كـه بنـدد   ...«: فلورانس نويس دستضبط مصراع دوم اين بيت در  .درآمده است
 كه در ويرايش خالقي درست خوانده نشده و همان خـوانش نادرسـت،   است »جان و گهر

؛ 7 ب ،153: 1369، فردوسـي ( به متن رفتـه اسـت   ها نويس دستاي در  بدون هيچ پشتوانه
فلـورانس و دو  ة در ويرايش خالقي با پشتيباني نسخها  بيت 17.)335، 3 ج :1380 جويني،
  :اند گونه ثبت شده اين) در بيت نخست( ديگر نويس دست

ــان    چنين گفت كين چاره انـدر جهـان ــدر نهـ ــد انـ ــازيد و داريـ  بسـ
 مهـرِ جـان و گهـر    )؟(كه بندد بدان   پســـر را نبايـــد كـــه دانـــد پـــدر

  )137-136 ب رستم و سهراب، ،2 ج ،1386فردوسي، (

، )lectio defficilior potior( دشـوارتر  خـوانشِ برتر بودنِ ة در بيت يكم براساس قاعد
و آن را بـه ضـبط    باشـند   را درنيافتـه  سـفينه كه كاتبان معناي ضـبط دشـوارترِ    احتمال اين

فردوسـي در  . تـر اسـت   بـيش  ارفلورانس دگرگون كرده باشند، از عكسِ آن بسية شد آسان
مطـابق   18.را در معناي پنهان داشتن بـه كـار بـرده اسـت    » داشتن راز«چند جاي ديگر هم 

و ) ق 741( قـاهره هاي  نويس دسترا  سفينهاين بيت در ويرايش خالقي، ضبط  نوشت پي
امـا اكنـون بـا بـه دسـت آمـدن        ،كننـد  مـي  پشتيباني با اختالفي اندك) ق  852( آكسفورد

سره بـا آن   يكافزود كه  سفينهبايد تأييد ديگري بر اين ضبط  مهم سن ژوزف نويس دست
 رسـاند  مـي  معتبر به چهـار هاي  مطابقت دارد و شمارِ دارندگان اين ضبط را در ميان نسخه

كاست   و  كم بيبه متن بردنِ  نگارنده در بيت يكم نهاد پيش). 36 ب ،124: 1389، فردوسي(
، براسـاسِ  »دكـه بنـد  «به  سفينه نويس دستدر » نبيند«و در بيت دوم دگرگونيِ  سفينهضبط 
  :ديگر است نويس دستفلورانس و دو ة نسخ
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ــان    چنين گفت كين چـاره انـدر نهـان ــد راز از جهـ ــازيد و داريـ  بسـ
 19كه بندد دل و جان بـه مهـر گهـر   پســـر را نبايـــد كـــه دانـــد پـــدر

 
ــود    خرد بود]گستهم[هنوز آن زمان.3 ــرد ب ــده و گ ــه خــردي گراين  ب

ــام بدانــديش و گــردن   گـرد و سـواريكي خواهرش بـود  داركــش و ن
  )55-54 ب ،569 :1381 ابوالمجد تبريزي،(

بيـت   .انـد  هر دو بيت در ويرايش خالقي مطلق الحاقي شمرده شده و بـه حاشـيه رفتـه   
 فقطو  است ثبت شدهه كرده استفاد خالقيكه  يهاي نويس دستنخست در دوازده نسخه از 

 ةحاشـي سـن ژوزف و سـعدلو و   هاي   نويس دست .را ندارد آن) ق 741( قاهره نويس دست
است،  بيت نخست را در كتاب خود نياوردهة بنداري ترجم .نيز هر دو بيت را دارند ظفرنامه

 و با چنين ه كرده استاستفاد سنوي دستكه بيت دوم را در  شود ه ميدانست اما از روايت او
كه با زور دل بود و با دار و / ديده هجير رزمنگهبان دز «: رو بوده است روبهها  ترتيبي از بيت

بينـيم بـا    مي كه چنان ؛»دار كش و نام بدانديش و گردن /يكي خواهرش بود گرد و سوار /گير
 ديـده هجيـر   نگهبـان دز رزم «كه پس از » ... هنوز آن زمان گستهم خرد بود«حذف بيت ... «
. ستان پريشاني افتاده و گردآفريـد خـواهر هجيـر شـده اسـت     ، در منطق دااست قرار داشته

و المسـتحفظ بهـا رجـل    «: اسـت  خود بازتاب دادهة بنداري همين انحراف معنا را در ترجم
 »و كانت له أخت موصوفة بالفروسية و الشجاعة، مذكورة بالجرأة و البسـالة  .شجاع يسمى هجير

» ... چو آگاه شـد دختـرِ گـژدهم   «بيت ة ترجمالبته بنداري در ؛ )134 ،1 ج :1970 بنداري،(
با ايـن وصـف،    .دهد مي شرحبيت را » آن زن«ة شود و با اشار مي نسبت متوجه اين اختاللِِ

كند،  اي بر اصالت اين دو بيت وارد نمي خدشه فقط بنداري نهة حذف بيت نخست در ترجم
بـرد؛ زيـرا ناچـار     مي اتراساس او فر نويس دستكم تا يك پشت از  بلكه اعتبار آن را دست

 ،بيـت دوم  فقـط   بنداري در نظر گرفت كه نه شدة هاستفادة ي را پيش از نسخنويس دستبايد 
  .باشد، در خود داشته است كه به آن وابسته ،كه بيت نخستين را هم

نوشته بـود كـه   » گژدهم«، است جا در چنگك نهاده شده ، كه اين»گستهم«جاي  به سفينه
هشــت  در» گســتهم«ة جــداي از ثبــت واژ .نــدارد چنــدانينادرســتي آن نيــاز بــه توضــيح 

 در همين داسـتان پيـر خوانـده شـده    » گژدهم«نويس كهن، از جمله فلورانس و لندن  دست
كـه فرزنـد    ،بايد توجه داشـت ايـن گسـتهم    .تواند خُرد باشد نميجا  اينو ) 254 ب(است 

، نبايـد بـا   20اسـت  نيز معرفي شده شاهنامهگردآفريد است و در جاي ديگرِ  ادربرگژدهم و 
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 منتقل كـردن نگارنده  نهاد پيشدرنهايت  .گستهم، برادر توس و فرزند نوذر يكي گرفته شود
  .مصراع چهارم است مال ويرايش دراع و به متن هر دو بيت

 زريـر كه شـد اللـه بـرگش بسـان        چنان ننگش آمـد ز كـار هجيـر.4
  )79 ب ،569 :1381 ابوالمجد تبريزي،(

است، در ويرايش خـالقي و مسـكو و    سفينه نويس دستكه ضبط ِ ،»بسان زرير«جايِ  به
اسـت كـه پشـتيباني قـاطع      قـرار گرفتـه  مـتن   در» به كـردار قيـر  «چاپي هاي  شاهنامهديگر 
واتيكـان ضـبط    نـويس  دسـت  فقطخالقي  نوشت پيدر  .دارد به همراه را نيزها  نويس دست
و ) 143 ص( و سـعدلو ) 125 ص( سـن ژوزف هـاي   نـويس  دسـت . كند مي را تأييد سفينه
امـا بـا وجـود ايـن همـاهنگي       ،انـد  آورده» بـه كـردار قيـر   «نيز ) 238 ص( ظفرنامه ةحاشي

فـراوان  هـاي   دليل دشوارتر بودن و داشـتن قرينـه   به سفينهنسخ، باز هم ضبط ة كنند مرعوب
شود كـه گـرايش    مي روشن شاهنامهديگر در هاي  با بررسي نمونه .داردجاي درنگ و تأمل 

تر به استفاده از رنگ زرير است تا قيـر و   بيشفردوسي براي تشبيه رنگ چهره هنگام خشم 
نظـر   بـه  تـر  متناسـب كه آن هم نـام گلـي اسـت،     ،زريرة جا نيز با توجه به گل الله، واژ اين
 شـاهنامه كنـوني  هـاي   چهـره بـه زريـر در ويـرايش     كه همانند كردن رنـگ  با اين .رسد مي

توان به اين نتيجه رسـيد   مي ،سفينهاما در صورت اثبات اصالت ضبط  ،بسيار داردهاي  نمونه
و بـا قلـم كاتبـان بـه     است كه مضمون يادشده در سخن فردوسي از اين نيز پرشمارتر بوده 

واتيكان در بيـت ديگـري    نويس دستكه  آنشگفت . تر دگرگون شده است آسانهاي  ضبط
 جـاي قيـر آورده اسـت    ضـبط زريـر را بـه   هـا   نسـخه  همةخالف  صورت يگانه و بر بهنيز 

  ).926 ب پانويس داستان سياوخش، ،2 ج: 1386فردوسي، (
 ؛سـت كـه گـل زرد دارد   ا گيـاهي : گونه معنا شده اسـت  ايناسدي  لغت فرسزرير در 

 سـرو و اللـه كنـاغ كـرد و زريـر     / و غـدير  دل و دامن تنور كرد: گويد ميكه عنصري  چنان
شود در شعر عنصري الله به زريـر دگرگـون    مي كه ديده چنان ).103 :1365اسدي توسي، (

 در. و پيداست كه تقابل الله و زرير مضموني رايج در سبك خراساني بوده است است شده
ي بـه قـد و بـه رخ    سروي بد: شود ه مياي از همين تعبير ديد نمونهبيتي از ناصرخسرو نيز 

كـه ضـبط    آننگارنـده بـا    ).503 :1380 ناصرخسرو،( اكنون به رخ زرير و به قد نوني/ الله
هـاي   اما تأييد قطعي آن را نيز به پيدا شـدن قرينـه   بگيرد،آساني ناديده  به تواند نمي را سفينه

  .كند مي گذار تر وا ديگر و دقيق
 باشـد ز تـن بگسـلمنخواهد كه  بدو گفت اگـر بـيم دارد دلـم.5

  )76 ب ،571 :1381 ابوالمجد تبريزي،(
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هـاي   نسـخه  همـة و  سـفينه كه در  ،»ز تن«جاي  بهفلورانس در مصراع دوم  نويس دست
را آورده و در » دلـم «ة ، ضبط يگاناست آمده) ظفرنامه ةحاشيو  ،سن ژوزف، سعدلو( ديگر

. را ثبت كرده است» يابد«ة ، واژها نويس دستة خالف هم ، بر»دارد«جاي  به نيزمصراع يكم 
گونـه از كـار    ايـن و بيـت   انـد  آمدهمتن  درفرد در ويرايش خالقي  هر دو صورت منحصربه

  :درآمده است
 نخواهم كه باشـد دلـم بگسـلم   بدو گفت اگـر بـيم يابـد دلـم

  )405 ب رستم و سهراب، ،2 ج :1386 ،فردوسي(

اي از  نيـز تـا انـدازه   » دلـم «ة ضبط مخـالف، تكـرار واژ   برها  نسخه همةافزون بر اتحاد 
هايي از تكرار غيرمخل را در سخن  شايد بتوان نمونه .رسد نظر مي به فصاحت فردوسي دور

ة جا سخن بيش از آن به سستي گراييده كه قرار دادنش در مقول ايناما  ،دست داد فردوسي به
در جـاي ديگـر بيتـي نزديـك بـه همـين       از سويي فردوسي . شودميسر  شاهنامهتكرارهاي 

صورت قطعي در اين زمينه داوري را كوتاه كنـد و   رود به مي كه گمان است مضمون آورده
دلِ تيره گشـته ز تـن   / از اين راه اگر تاب گيرد دلم: بر انحراف ضبط فلورانس انگشت نهد

  ).3043 ب خسرو، ، جنگ بزرگ كي4 ج :همان(بگسلم 
در » نخواهـد «با اصالحِ سهوِ آشـكارِ   سفينهرنده به متن بردن ضبط نگا نهاد پيشبنابراين 

  :هاست نويس دستبراساس ديگر » نخواهم«مصراع دوم به 
ــلم      بـــدو گفـــت اگـــر بـــيم دارد دلـــم ــن بگس ــد ز ت ــه باش ــواهم ك  نخ

ــيش     به گرد اندرش خيمه زاندازه بـيش .6 ــاالي پ ــيالن و ب ــسِ پشــت، پ  پ
  )66 ب ،572 :1381 ابوالمجد تبريزي،(

پسِ پشت پيالن و بـاالش  «: گونه گزارش شده است در ويرايش خالقي مصراع دوم اين
مصححان چاپ مسكو نيز همين ). 516 ب رستم و سهراب، ،2 ج: 1386 ،فردوسي( »پيش

، اسـت  ثبت شده) ق؟ 675( كه مطابق پانويس خالقي در سه نسخه از جمله لندن ،ضبط را
و پيداسـت كـه    اسـت  اي آورده جا ضبط يگانه اينفلورانس در  نويس دست .اند ترجيح داده

هـاي   نويس دستشش نسخه از . »پس پشت پيالن و اسپان ز پيش« :سازي كرده است ساده
ــق خــالقي ــز  مطل ــويس دســتو ني ــه ةحاشــيو ) 15 ب ،132 ص(ســن ژوزف  ن  ظفرنام

، شـمار  ايـن وجـود  بـا  . كننـد  مـي  تأييـد » بـاالي «ة را در واژ سـفينه ضبط ) 7 ،ب240  ص(
، سـفينه اما براي تأييد قطعي ضـبط  ، رسد نويس مي دسته پشتيبان اين ضبط به نُهاي  نسخه

  .جو كرد و جست شاهنامهدليل استوارتر را بايد در زبان 
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ت  و  جا به معناي اسپ يدك اينكه  ،»باالي«ة واژ نيبـجـا كـه    آن، تـا  اسـت  بـارگي و ج
و ديگــر ) 85 :1353 علــوي توســي،( معجــم شــاهنامه نگارنــده بررســي كــرده اســت، در

 لغـت و  21)225 :1365 اسدي توسي،( لغت فرس معتبرهاي  كهن، مانند نسخههاي   فرهنگ
 فرهنـگ ، )298 :2535 نخجواني،( صحاح الفرس، )622 ص( تبريز سفينةموجود در  فرس

 ةنامـ  واژهو ) 262 :2536 جـاروتي، ( الفرس مجموعةفرهنگ ، )69 :1380 ،قطران( سپهساالر
اسـتثنا همـراه    معاني مربوط به اسپ، بـي ة هنگام افاد) 469: 1337 فخري اصفهاني،( فارسي

البته اين واژه در بيانِ معناهايي از نوعِ ؛ ساكنِ پاياني ثبت شده و بدون آن نيامده است» ياي«
و متـون   امهشـاهن هـم در  ) باال(بلندي و قامت، عالوه بر صورت يادشده، بدون ياي پاياني 

  .ديگر به كار رفته است
آن است كـه ايـن واژه بـا پـاالن و پالهنـگ       از نظر ساختارِ لفظي، فريدريش روكرت بر

وجـود ايـن دو   ). 300 :1389 خالقي مطلق،( درست است» پاالي«رو   اينمرتبط است و از 
 زيادي محتملة نظر او را تا اندازها  واژه و ديگر واژگان نزديك به همين ساخت در فرهنگ

ري  ةنامـ  شـرف پيش از روكرت، ابراهيم قوام فاروقي نيز در . كند مي نيـصـورت   )ق 878( م
، 217 ،1 ج :1385 قوام فاروقي،( دانسته است) با باي پارسي( »پاالي«تر اين واژه را  درست

پالدم خـود را   و ، پاالن،)هنگ+ پاالي =  پاالهنگ( كه در پالهنگ افزون بر آن» پاالي«). 265
ثبت شده  22صورت پاالد، باالد، پاالده بهو شواهد شعري كهن ها  در فرهنگ است نشان داده

ة در الفبـاي كهـن، بـا واژ   » پ«و » ب«ميـان حـرف    تمـايز  فقداندليل  بهاندك اندك  ،است
با ها  نويس دستبراي معاني وابسته به بلندي، در معرض يك حكم قرار گرفته و در » باالي«

هر دو ة بار باالي در مكانِ قافي كي شاهنامهدر  .هم نوشته شده است» باال«حذف ياي ساكن 
 نشسـت از بـرِ تنـد بـاالي خـويش      /چو خورشيد بنمود باالي خـويش : است مصراع آمده

  23.)10 ب فرود، ،3 ج: 1386فردوسي، (
شود كه  مي روشن شاهنامه هاي يادداشتپايانِ ة نام با بررسيِ دقيق ويرايش خالقي و واژه

را در » بـاال «ة گاه واژ مصحح با دقتي درخور به اين نكته توجه داشته است كه فردوسي هيچ
 اسـتفاده ] پـاالي [ »بـاالي «جا براي ايـن منظـور از    و همهاست برده  معناي اسپ به كار نمي

ر اگرچه كاتبان اين واژه را نيـز ماننـد بسـياري از واژگـانِ درسـت و دشـوا       .كرده است مي
پاي ايـن دگرگـوني را از    موارد رد همةاما در  ،اند از صورت اصلي خود دور كرده شاهنامه

ـ    نويس مي دستطريق يك يا چند  ايـن معنـي   ة توان گرفت و وزن نيز هميشـه هنگـام ارائ
و  مطلـق  خـالقي . دارد» بـاال «را پـس از  » ي« ست كه تحمل قـرار گـرفتن ايـن   ا اي گونه به

با تكيه بر ضبط يك نسخه، صورت اصليِ واژه را به  يتر موارد، حت همكاران ايشان در بيش
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بدونِ ياي ساكنِ پاياني براي معاني مربوط بـه  » باال«اند كه  دادهخوبي نشان  بهاند و  بردهمتن 
خـالف ضـبط ده    براي نمونه در اين بيـت خـالقي بـر    .به كار نرفته است شاهنامهاسپ در 

 نـويس  دستبراساس  فقطدرستي  را به» باالي«، ضبط )ق؟ 675( از جمله لندن نويس دست
  :به متن برده است) ق 844( پاريس

ــيد   ز بـــاالي و از جامـــة نابريـــد ــودك نارس ــتار و از ك  پرس
  )1655 ب رستم و اسفنديار، ،5 ج: 1386 ،فردوسي(

 هـايي هـم در   سـاماني  هنابجا كه نگارنده ديده است،  درست تا آنة اما در اعمال اين روي
در معناي اسـپ،  » باالي«براي نمونه در چند بيت ضبط  .خورد مي ويرايش خالقي به چشم

تري وارد  سادهة يا واژ» باال«آن جاي  بهو  است به حاشيه رفته ،با وجود پشتيباني چند نسخه
 ).417 ب ، شـيرويه، 8 ج ؛155 ب ، دارا،5 ج ؛807 ب لهراسپ، ،5 ج :همان( متن شده است

 /بـاالي «نهـادنِ   يبرتر مد نظرگفته و بيت  پيشهاي  نگارنده در نمونه نهاد پيشدرنهايت 
  .ديگر استهاي  بر ضبط» پاالي

 آورد پــاي چگونــه بــه اســپ انــدر   آزمـايكه امروز سهراب جنـگ.7
  )28 ب ،574 :1381 ابوالمجد تبريزي،(

هـاي   دخـل و تصـرف  عربي را بايد همواره يكي از عوامل ـ  الفباي پارسيهاي  نارسايي
از آغـاز رواج آن در ايـرانِ    ،خـط كنـوني   .گرفـت در نظر  كهنهاي  در متن كاتبان نامحدود

بـه خـود    يبسـيار هـاي   دگرگوني ،نهايي گونةنخستين پس از اسالم تا رسيدن به هاي  سده
 امـا  اسـت،  آن برطـرف شـده  هـاي   اي از ضـعف  پارهها  در مسير اين دگرگوني .ديده است

گذاري دقيق و اخـتالل در فصـل و    نقطه فقدانحروف در نگارش،  مشكالتي مانند شباهت
و به تبع آن در زبـان  ها  نويس دست همةوصل كلمات و ثبت آواها، مهر و نشان خود را در 

متـروك   يحدي اسـت كـه حتـ    تأثير خط در ساختار زبان تا .جاي گذاشته است پارسي بر
  .توان به آن نسبت داد مي اشدن شماري از واژگان پارسي ر

هـاي   نـويس  دستترِ  در بيش. شود ه ميديدها  اي از اين نارسايي نمونه گفته در بيت پيش
ة واژ» جنگ«جا كه  و از آن است شده مي بدون نقطه نوشته) اسپ( جنگ و خنگة كهن واژ

هرجا امكـان خـوانش ايـن     يابد، تقريباً مي تري به ذهن راه آشناتري است و با سرعت بيش
اما گاه ، شده است مي صورت ديگر در قلم كاتبان ناديده گرفته وجود داشته،» جنگ«واژه به 
 اصلِ خود داشته و معناي آن را هـم ة كه كاتبي كه صورت درست را در نسخ مدهآ مي پيش
با بررسـي   .معنا اما آشناتر را داخل متن كند همسازي ريختي  ، به منظور سادهاست دانسته مي
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تر مـواردي   در بيش .دست داد فراواني براي اين ويژگي بههاي  توان نمونه مي ها نويس دست
تـوان يافـت كـه بـا      مي هايي نويس دست، است در معناي اسپ به كار رفته» باالي«ة كه واژ

 خنـگ ة ايـن نكتـه دربـار    .اند آن كرده نشينجااسپ را ة تصرفي اندك در اجزاي ديگر، واژ
هـاي   نـويس  ة دسـت در همـ  .رسـد  نظر مـي  به درست سفينهويژه در اين بيت  بهنيز ) اسپ(

جـاي   بـه  ظفرنامه ةحاشيو  ،سن ژوزف، سعدلوهاي  چنين نسخه و هم مطلق پانويسِ خالقي
كه البته در مواردي هم حرف نخسـت بـدون نقطـه     اند، آورده» جنگ« سفينهاسپ در ضبط 

  :ايش خالقي چنين استضبط بيت در وير .نوشته شده است
 چگونه به جنگ انـدرآورد پـاي   آزمـايكه امروز سهراب جنـگ

  )726 ب رستم و سهراب، ،2 ج :1386 ،فردوسي(

به جنگ پـاي  «اما  است، را براي اسپ به كار برده» اندرآوردن ... پاي به«فردوسي بارها 
جـا ذهـن را    در ايـن  سـفينه ضبط  بختانه خوش. ديگري نداردة نمون شاهنامهدر » اندرآوردن
پـاي  «تر و بـا تعبيـر    طبيعي» جنگ«كند كه گشتگي آن به  مي »خنگِ« تر محتملة متوجه واژ
بنـابراين   24؛رود مـي  شـمار  هم بـه  شاهنامهسازگارتر است و از واژگان پربسامد » اندرآوردن

  :ه استيادشدهاي  براساس قرينه» خنگ«به » جنگ«ة نگارنده تصحيح قياسي واژ نهاد پيش
 25چگونه به خنـگ انـدرآورد پـاي   آزمــايكــه امــروز ســهراب جنــگ

توجهي دارد كه در پايان بـه يـك    درخورهاي  ضبط سفينهنيز  »اكوان ديو«در داستان  .8
شـود و ايـن ديـوِ     مـي  زماني كه رستم به چنگ اكوان گرفتـار . شود مي اشارهها  نمونه از آن
كه تنها  رستم با آن ،انتخاب كند كه در دريا بميرد يا در كوهخواهد كه خود  مي كژرفتار از او

كار خواهد  شداند ديو برخالف درخواست مي جا كه اما از آن ،بيند مي راه نجات خود را دريا
  :گزيند ميكرد، كوه را بر

 تن و اسـتخوانم نيايـد بـه كـار   گر اندازدم گفـت بـر كوهسـار
ــن   بــه دريــا بــه آيــد كــه انــدازدم ــازدمكف ــان س ــينة ماهي  س
  )66-65 ب رستم و اكوان ديو، ،3 ج ،1386فردوسي، (

مقدمه بـه   شود و پهلوان بي مي جا تمام وگوي دروني رستم همين گفت در ويرايش خالقي
 جا كه به ساختار و منطق داستان مربوط است اما تا آن ،دهد كه مرا در كوه بينداز مي ديو پاسخ

وگوي دروني وجود داشته  اين گفت خوييِ ديو در وارونهتوان حدس زد كه شكلي از بيانِ  مي
 گو را در دو بيـت بازتـاب داده   و اين گفت تبريز سفينة .بر آن بوده است  مبتنيو پاسخ رستم 
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تأييـد   .كنند مي هم آن را پشتيباني) ق؟ 675( ديگر از جمله لندن نويس دستكه چهار است 
كـه   26را نيز بايـد بـر ايـن مجموعـه افـزود     ) ترين نسخه در مقام كهن( بندارية قطعي ترجم

شـود ايـن دو بيـت     مـي  نهاد پيشبنابراين ؛ را بسيار باال برده استها  احتمال اصلي بودن بيت
  :لندن به متن برودة بيت دوم براساس نسخة با تصحيح قافي سفينهمطابقِ ضبط موجود در 

 به كـوه افكنـد بـدگهر اهـرمن   وليكن چو گويم به دريا فكـن
ــود كــار ــه ب ــوهمــه باژگون  27كه فريادرس باد كيهان خديو   دي

  )18-17 ب ،577 :1381 ابوالمجد تبريزي،(
  

  گيري نتيجه. 4
 كهن را لرزاندههاي  اي از ضبط گاه اعتبارِ پاره تبريز سفينةة گزيد ،طور كه مشاهده شد ن هما
و  است جديدتر را تأييد كردههاي  نويس دستموجود در هاي  و گاه شماري از روايت است
روشـني   بهها  با اين نمونه. را از نظر زماني به قدمتي نزديك به اقدم نسخ رسانده استها  آن

كـه  اي  نسـخه توان با پيـرويِ كوركورانـه از    را نمي شاهنامهشود كه كار ويرايش  مي آشكار
. سـره كـرد   صدور چند حكمِ كلـي و قطعـي يـك    و نويس است دستترين  قديمي تاكنون

زمـانيِ  ة اما در اين مورد ويژه، فاصل، ترديد در تصحيحِ هر متني قدمت منشأ اعتبار است بي
تـا روزگـار فردوسـي و ميـزان      شـاهنامه دسـت آمـده از    بـه هـاي   نـويس  دسـت ترين  كهن
ن نگارنـده در  چنان زياد اسـت كـه بـه گمـا    ها  نويس دستآن  همةكاتبان در هاي  برد دست

ترين  كهن«ر بهتر است ب» ترين نسخه كهن«تكيه و تأكيد بر جاي  بههمواره  شاهنامهتصحيح 
 .تأكيد شود» ها نسخه

 

  
  ها نوشت پي

و  725، 724هـاي   ترتيـب در سـال   بهبسيار كوتاه وجود دارد كه  ةسه نوشت سفينهدر برگ پاياني  .1
دسـت   بـه رسد بعـدها   نظر مي و به است ق با خطي بسيار نزديك به متن اصلي كتابت شده 736

 ).734- 733 :1381 ابوالمجد تبريزي،( خود ابوالمجد به كتاب الحاق شده است
مركـز نشـر    :تهـران  ،)چـاپ عكسـي  ( تبريز ةسفين ).1381( بن مسعود محمد ابوالمجد تبريزي،. 2

  .دانشگاهي
و خـالقي مطلـق   ) 1379(بـن احمـد     به گـزينش علـي   اختيارات شاهنامه ←براي نمونه . 3

)1374 :736.( 
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معرفي و ارزيابي  تبريز ةسفين را در شاهنامهبراي نمونه سجاد آيدنلو در نوشتاري جداگانه بخش . 4
محاسبات عددي  .هاي چاپي نشان داده است شاهنامههاي پراكنده را در  و جايگاه بيتاست كرده 

 ← چنـين  هـم  ).242- 233: 1385- 1384 آيـدنلو، (است همگي متكي بر همان مقاله  اين نوشته
از ايـن بخـش آورده اسـت     تبريـز  سـفينة معرفي كوتاهي كه عبدالحسـين حـائري در مقدمـة    

 ).هجده: 1381ابوالمجد تبريزي، (
فراخواندنِ  ؛ از جملهشده را ندارد هاي الحاقي يا الحاقي شمرده ها و روايت بسياري از بيت سفينه. 5

درخواست رسـتم از   روايت اسپ گزيدن سهراب، ه،ندر هنگام ديدار رستم با تهمي» موبد پرهنر«
  .خداوند براي بازگرداندن زور نخستين پس از شكست از سهراب

فاسـد تكـرار    ةو در هر دو مورد همان قافي دارداي فاسد  قافيهكه يكي از اين سه بيت  شگفت آن. 6
  :است شده

 ).16، 12 ، ب570ص (برادر دگر خرد بد گژدهم / پدر بود اين دخت را گژدهم
 .قرن هشتم احتماالً. 7
 .قرن هفتم احتماالً. 8
 ).ق 720تا  714هاي  در فاصلة سال(ق از روي نسخة مصحح حمداهللا مستوفي  807تاريخ كتابت . 9

  .نويس از قلم افتاده است گفتني است كه مصراع دومِ بيت در اين دست
جـاي مصـراع دوم را، كـه گويـا بـرايش ناخوانـا بـوده، خـالي          ظفرنامهنويس  كاتب دست. 10

  .است گذاشته
نـويس موجـود از    و يگانه دسـت است ق فراهم آمده  474كه در اصل در سال  ،اين گزيده. 11

 شـاهنامه ق كتابت شده اسـت، از جهـات گونـاگون در ويـرايش      9آن، به احتمال در سدة 
ضبط بيت در گزيدة يادشـده بـا انـدكي اخـتالف     ). 12: 1379بن احمد،   علي(اهميت دارد 

دلير و جوان خـاك نپسـاودي   / اگر خود دل از مرگ نستابدي: كند اقدم نسخ را پشتيباني مي
  ).2323ب  ،217: همان(

نهاد عزيزاهللا جويني است كه كوشيده است با اين توجيه معنايي مشكل بيت  اين خوانش پيش. 12
كـرد و آن را نـابود    اگر نخستين تن از آدميـان مـرگ را در زيـر پـا لگـدمال مـي      «: را بگشايد

» ماندنـد  كردند و همواره زنده مـي  ساخت، پس از آن، مردان دلير و جوان گور را لمس نمي مي
تعبير پي سايدي در اين تركيب و براي افادة اين معنـا دور  ). 304- 303، 3ج : 1380جويني، (

  .رسد  نظر مي از قلم فردوسي به
 نامـة  گرشاسـپ به تكرار مضمون اين بيـت در بيتـي از    هاي شاهنامه يادداشتخالقي مطلق در . 13

  :اسدي توسي اشاره كرده است
  ).492، 1ج : 1389خالقي مطلق، (ز بس جانور تنگ بودي زمين / اگر مرگ بر ما نكردي كمين

ظـاهراً  (چندين واريانت توان  ميمعنايي بيت  ةها و زمين نويس با در نظر نگرفتن پشتيباني دست. 14
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نهـاد   ديگر براي اين مصراع پيش) شناسي است كه معادلي برايش پيدا نشد يك اصطالح در زبان
  ...).دلي  يعني اگر مرگ با سخت(مرگ نشتاودي سختي دل ار  به: كرد؛ ازجمله

اگـر  : وجـود دارد  »گشتاسـب «در داسـتان   شـاهنامه بيت ديگري نزديك به اين ساختار بياني در . 15
 ).1135، ب 184، 5ج : 1386فردوسي، (خردمند را دل نرفتي ز جاي / نيستي جز شكست هماي

 ...). سهراب كاندر جهانچنين گفت ( 14 ب ،569: 1381 ،سفينه ←براي نمونه . 16
اما در پـانويس   است، صورت درست خوانده به كه بيت را در متن چاپي فلورانس جويني با اين. 17

و به خطاي خوانش توجـه نـداده    كردهتصحيحات ايشان تصور  ةتفاوت متن خالقي را از مقول
  ).3پانويس  ،335، 3 ج :1380 جويني،( است

كزين هرچه گفتيد / فراز چنين گفت پس شاه گردن :آمده است» منوچهر«در داستان  براي نمونه. 18
 ).1216 ب ،1 ج: 1386 ،فردوسي( داريد راز

 و واتيكـان ) ق 844( نـويس پـاريس   دسـت  فقـط هاي اساس كارِ خالقي مطلـق   در ميان نسخه. 19
نـويس   جاي آن در دست به. اند ثبت كرده) »و«بدون حرف عطف (را » مهرِ گهر«ضبط  )ق  848(

دل و جـان بـه مهـر چيـزي     . مهرِ پسر آمـده اسـت  ) ق 840(مهرِ پدر و ليدن ) ق؟ 675(لندن 
يـيم   دل و جان به مهرِ وي آگنده/ ييم كنون سر به سر شاه را بنده: نمونه دارد شاهنامهنهادن در 

دل و جان ببست انـدر  / چو بشنيد پيران سوي خانه رفت :نيز) 1005 فريدون، ب ،1 ج :همان(
  ).1519 داستان سياوخش، ب ،2 ج: همان( كار تفت آن

  :آمده است »... عرض كردن كيخسرو«داستان در . 20
  كه فرزند بيدار گژدهم بود/ پسِ پشت گودرز گستهم بود

  كمان يار او بود و تير خدنگ/ چنگهمه نيزه بودي به جنگش به 
 )301- 300، بِ 3 ج: 1386 ،فردوسي(

نيـز در  ) »ي«بـدون  (» بـاال « ة، واژ»بـاالي «بر   افزونچاپ شادروان عباس اقبال،  لغت فرسدر . 21
كه  ؛ شگفت آناست هاي سپسينِ كاتبان كه پيداست از افزودهاست، معناي جنيبت و بارگي آمده 

ضـبط شـده اسـت و معنـاي اسـپ و      » باالي« ة، واژاست شاهد آورده منزلة در همان بيتي كه به
 ).16: 1319 اسدي،( جنيبت هم ندارد

امـا   اسـت،  نيز با شاهد بيتي از شمس فخري نقل شده» پاالو«مجعول  ةواژ دهخدا ةنام لغتدر . 22
هاي  كه آن را در فرهنگ است  اين واژه را نادرست دانسته و به شمس فخري ايراد گرفته حاشيه

ان هنگام ثبت اين آن شادرو رسد نظر مي به. پيش از خود غلط خوانده و نادرست نقل كرده است
اين واژه در كتاب شمس فخري است؛ زيرا  واژه اصلِ كتاب شمس فخري را پيش روي نداشته

و در محل قافيه با آباد و است با ريخت درست پاالد در بخش واژگان منتهي به دالِ پارسي آمده 
نيز بيت  جهانگيريفرهنگ  ).98،100: 1337 فخري اصفهاني،( قافيه شده است همنژاد و چكاد 

بنـابراين  ؛ )237، 1 ج :1351انجو شيرازي، ( آورده است» پاالد«شمس فخري را در شاهد مثال 
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بار از راه يك خوانشِ نادرست  هيچ سابقه و اصالتي در زبان پارسي ندارد و نخستين» پاالو« ةواژ
  .نامه راه يافته است به لغت

انجـو شـيرازي،   (در معناي اسـپ خوانـده اسـت    » پاالي«، قافية دوم را فرهنگ جهانگيري .23
 ).236، 1ج : 1351

بـا تعبيـرِ پـاي انـدرآوردن      ،اسـت  آمده سفينهكه در  ،را» اسپ«تر سجاد آيدنلو نيز ضبط  پيش .24
  ).237: 1385 آيدنلو،( اي نكرده است اشاره» خنگ« نشينجا ةاما به واژ است، سازگارتر ديده

نيز شايسـتة تأمـل اسـت كـه در آن واژة     » رستم و سهراب«داستان با اين مقدمه، بيت ديگري از . 25
  :باشد» خنگ« گشتة» جنگ«جا نيز  رود كه آن كار رفته است و احتمال مي به» اندرآمدن«با » جنگ«

فردوسـي،  (غمي شد ز جنـگ اندرآمـد بخفـت    / تو گفتي كه سام است با يال و سفت
را » جنـگ «حرف نخسـت   سفينهنيز  در اين بيت). 1005، رستم و سهراب، ب 2ج : 1386

نـويس قـاهره    و دست) 59، ب 576: 1381ابوالمجد تبريزي، (بدون نقطه ضبط كرده است 
، رسـتم و  2ج : 1386فردوسـي،  (را آورده اسـت  » اسـپ «، واژة »جنـگ «جاي  به) ق 741(

  ).1005سهراب، پانويس ب 
 تقطعـت  و أوصالى ة تطايرترعالمواضع الو و الجبالِ فى طرَحنى إن« :فأفكرَ رستم و قال في نفسه. 26

 فـى  و الجبال على إال يرمينى ال و يخالفنى البحر فى اقذفنى له قلت إن لكن. أسلم الماء و. أعضائى
  ).236 ،1 ج :1970بنداري، ( ذلك فى يختاره ما بضد يعمل أنه علم و. »الشعاب و المخارم

كه فريادرس نيست از / همه باژگونه بود كارِ اوي: است جا قافيه را نادرست آورده در اين سفينه. 27
  ).18 ، ب577: 1381 ابوالمجد تبريزي،( كار اوي
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  .نشر دانشگاهيمركز : تهران، عكسيچاپ  ،تبريز ةسفين ).1381( بن مسعود محمد ابوالمجد تبريزي،
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  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران، 3 ج ،فلورانس ةنويس موز از دست، هشاهنام ).1380( عزيزاهللا جويني،
انتشـارات  : مشهد ،اختيارات شاهنامه، متني گزيده از قرن پنجم). 1379( فشاركي و محمد جيحوني، مصطفي

  .شناسي مركز خراسان آستان قدس رضوي،
  .4ش  ،7 س، شناسي ايران، »اهميت و خطر مĤخذ جنبي در تصحيح شاهنامه« ).1374( جالل خالقي مطلق،
  .المعارف بزرگ اسالمي دائرةمركز  :تهران، ههاي شاهنام يادداشت ).1389( جالل ،خالقي مطلق
 .توس: تهران، ترجمة تفسير طبري ).1356( بن جرير طبري، محمد
: تهـران ، بـه تصـحيح حسـين خـديوجم    ، معجـم شـاهنامه   ).1353( بن محمد بن رضا محمد علوي توسي،

  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران، كيا  صادق ةويراست ،فارسي ةواژه نام ).1337( فخري اصفهاني، شمس

المعـارف   دائـرة انتشارات مركـز   :تهران، به كوشش جالل خالقي مطلق، شاهنامه ).1386( ابوالقاسم فردوسي،
  .بزرگ اسالمي

انتشــارات مركــز  :تهــران، نــويس ســعدلو دســتاز  چــاپ عكســي، شــاهنامه ).1379( ابوالقاســم فردوســي،
  .بزرگ اسالمي المعارف دائرة
  . طاليه: تهران، نويس سن ژوزف دستاز  چاپ عكسي، شاهنامه ).1389( ابوالقاسم فردوسي،
انتشـارات و   ةمؤسسـ  :تهـران ، نـويس فلـورانس   دستاز  چاپ عكسي، شاهنامه ).1369(ابوالقاسم  فردوسي،

  .چاپ دانشگاه تهران
  .طاليه: تهران، نويس لندن دستاز  چاپ عكسي، شاهنامه ).1384( ابوالقاسم فردوسي،

  .سخن :تهران، تصحيح علي اشرف صادقي، فرهنگ سپهساالر). 1380) (منسوب(تبريزي، ابومنصور  قطران
پژوهشگاه  :تهران، تصحيح حكيمه دبيران، منيري يا فرهنگ ابراهيمي ةنام شرف ).1385( ابراهيم فاروقي، قوام

  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مركـز نشـر   : تهران ،چاپ عكسي، فردوسي ةظفرنامه به انضمام شاهنام ).1377( بكر بن ابي  حمداهللا مستوفي،

  .دانشگاهي و آكادمي علوم اتريش
  .معين: تهران، به تصحيح مجتبي مينوي، ديوان اشعار ).1380( ابومعين حميدالدين ناصرخسرو،
بنگاه ترجمه و نشر  :تهران، به اهتمام عبدالعلي طاعتي، صحاح الفرس ).2535( بن هندوشاه محمد نخجواني،
  .كتاب
             نسـخة خطـى        142         براسـاس                                   قرآنى، فرهنگ برابرهاى فارسى قرآن       نامة       فرهنگ  ).1372( محمدجعفر ياحقي،
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 .هاي اسالمي پژوهش


