
  
  
  
  
  
  

  :جلسات گفتگو با مولفان 6-2
معرفي، نقد و بررسي كتاب شاهنامه از دستنويس فلورانس اثر دكتر   6-2-1

  عزيزاهللا جويني
  07/10/1391: تاريخ برگزاري

نشست نقد و بررسي كتاب شاهنامه از دستنويس فلورانس با حضور مولف كتاب جناب آقاي 
انساني و  در محل سالن انديشه پژوهشگاه علوم 7/10/1391دكتر عزيزاهللا جويني در تاريخ 

  .مطالعات فرهنگي برگزار شد
هاي زبان و ادبيات فارسي برگزار  اين نشست تخصصي با حضور استادان و دانشجويان رشته

  .شد
در آغاز پس از تالوت قرآن كريم دكتر حسينعلي قبادي، رييس گروه زبان و ادبيات فارسي 

ويي در مقدمه اي به شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني دانشگاهها ضمن خوشامد گ
 براي نقد :در ادامه ايشان توضيح دادند.معرفي شوراي بررسي متون و گروه ادبيات پرداختند

، هر جلد  از سوي دو داور بررسي و پس از جلدي شاهنامه از دستنويس فلورانس 5كتاب 
. است بازبيني داوريها در جلسه گروه جمعبندي نظر داوران استخراج و براي مولف ارسال شده

اند كه در جلسه گروه به ي هاي به عمل آمده درخواست داشتهمؤلف ضمن تشكر از بررس
به همين منظور در حال حاضر در خدمت استاد محترم جناب . بررسي و نقد كتاب پاسخ بدهند

اقاي دكتر عزيزاهللا جويني هستيم كه پس از قرائت جمعبندي نظر داوران از سوي جناب آقاي 
 .مكراني نظر استاد را خواهيم شنيددكتر رضايي ج

  :كتاب را به شرح زير ارائه دادند هاي در ادامه دكتر جمكراني امتيازات و كاستي
  : ايشان در بيان امتيازات كتاب به لحاظ شكلي گفتند
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كتاب مفيد و آموزشي است و در شرايط فعلي شايد بهترين كتاب در خصوص شرح و توضيح 
تواند به عنوان يكي از منابع اصلي براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري  شاهنامه باشد و مي
  . مورد توجه قرار گيرد

شي نوشته گزارش واژگان دشوار و برگردان واژگان ابيات به فارسي بسيار روان و رسا و آموز
  .شده است

بخش مربوط به متن شاهنامه كه به نثر نوشته شده به فارسي سليس است و بدون واژگان 
 . تازي گزارش شده و از اين نظر داراي جايگاه ويژه است

  . ها مثل كسره استفاده شده است براي درست و آسان تلفظ شدن كلمات از نشانه
 .اده نشده استاز منابع بدون ذكر مĤخذ در اين اثر استف

ها در متن نيز از نقاط قوت اين اثر  تهيه فهرست ابيات بحث انگيز براي سهولت يافتن آن
 .است

 :  در بيان امتيازات كتاب به لحاظ محتوايي گفتند
هاي  هاي آن و از متن دكتر خالقي مطلق و پانوشت مصحح محترم از چاپ مسكو و نسخه بدل

د و چاپ دكتر دبير سياقي استفاده كرده است و موارد اختالف و نيز از ترجمة پنداري و چاپ هن
  . ضبط نسخ با نسخه فلورانس به خوبي نشان داده است

اين اثر در قياس با كارهاي تصحيحي ديگر از نظم منطقي و انسجام بسيار خوبي برخوردار 
... و » تصحيح انتقادي«، »نسخه بدل«، »اقدم نسخ«است و از اصطالحات  فن تصحيح مانند 

  . به خوبي استفاده كرده است
اثبات اقدميت نسخة فلورانس نسبت به ساير نسخ موجود است كه مصحح شالودة كار خود را 

  .محكم ساخته است
 : در ادامه در مورد نقاط ضعف كتاب به لحاظ شكلي گفتند

اي نگارش شده است و از اين جهت  بر مبناي زباني گونه) فلورانس(نسخه مورد بحث 
 . تفاوتهاي مختلف آوايي و صرفي و نحوي با نسخ ديگر دارد

مواردي هست كه نسخه بدلها خاصه چاپ مسكو بر متن ترجيح دارد مثل ابيات مربوط به 
بخش / 19، 8، 6: بخش گيومرث/ 197، 180، 80، 66، 53، 20، 11، 5: بخش ديباجه

/ 187، 170، 159، 157، 156، 108: بخش جمشيد/ ، 35، 24: بخش طهمورث/ 5: هوشنگ



 227    ...نقد و بررسي كتاب شاهنامه از معرفي، 

  

، 295، 294، 286، 245، 234، 235، 211، 163، 159، 145، 82، 79، 48، 47: بخش ضحاك
 .391و  356، 324، 322، 321

ابياتي را كه دكتر خالقي مطلق الحاقي دانسته، استاد دكتر جويني بدون اشارت بدانها از آنها 
دكتر زرياب خويي نيز اين ابيات را كه در اين خصوص آقاي  ــ 78، 75: ديباجه. گذشته است

ص (اي كه در آخر كتاب آقاي دكتر جويني از ايشان آورده، آنها را الحاقي دانسته است  در مقاله
 .89تا  85همچنين در ديباجه ابيات ). 663

تصحيح قياسي در متن اثر موجود است كه هم با روش ايشان مغايرت دارد و هم نادرست 
ص  4دست است و نيز جلد » وگر«و » دكر«ــ در خصوص واژ ه  105بيت : ديباجه. است
 .است كه اشاره به آيين مزدك دارد»  دين خرم«كه در اصل » ويرخرم«ــ  11بيت  145

و  39ص . است» استاد مينوي«درست  ــ » استاد مينو«: 36پيش گفتار ص : اغالط مطبعي
 » عدم رؤيت حق«درست » عدم رأيت حق«: 283

/ 75و  73بشرايم درست است ص  بشرايم ــ/ درست ـ ديباجه  ديباچه ـ: مطبعياغالط غير 
گزارش خواب ــ در حالي كه = پاسخ / 74سراينده ص : سراينده ــ درست  ابيات ديباجه ــ

در حالي كه به معناي ديدني و  راست ــ= سهي / 192تأويل و تعبير خواب درست است ص 
در حالي كه اين واژه در  فرّه ايزدي ــ –بخت /  6بيت  252تماشايي و خوش منظر است ص 

 .65ارتباط با ضحاك است كه او فاقد فرّه است ــ بخش ضحاك بيت 
 : كاستي هاي كتاب به لحاظ محتوايي نيز به موارد زير اشاره داشتند بارهدر  

التفات داشته، در تبيين و شرح ابيات به اندازه كافي به آيات و رواياتي كه فردوسي به آنها 
، و 73، 72، 71، 67، 65، 34، 32، 31، 30، 29، 26،  24و  10تا  1ابيات : توجه نشده است

97. 
: مواردي هست كه شرح شارح محترم ناتمام است يا اصالً در آن باره توضيحي نداده است

)/ هيبنژند و ن( 153و  152) / باستان( 115)/ دروغ و فسانه( 104) / مردم( 60بيت : ديباجه
 7)/ پرورش( 4: بخش كيومرث)/ كمر( 202) / گندآوري( 200)/ پاسخ( 192)/ نهنگان( 158

 55)/ هوش و فرهنگ( 48)/ كي( 38)/ خديو( 31)/ نماز و كيش( 9) / فرّه( 8) / دد و ددم(
)/ مرگ( 51: بخش طهمورث) / جاويد( 148)/ پادشاه( 133) / دين( 85: بخش جمشيد)/ پري(
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 276) / رستخيز( 123) / آفريدن( 95) / دماوند( 52) / كرد( 39: ش ضحاكبخ)/ سوك( 54
 )كاوياني درفش(

توضيح داده ... و » كاوه«، »سيامك«، »جمشيد«، »هوشنگ«، »كيومرث«اسامي خاص مثل 
  . نشده است

مورد بحث قرار » سخنگوي « از ديباجه الزم است كه واژه  212ص  17در خصوص بيت 
است يعني مرحوم شيخ كليني كه شبيه همين تعبير را در كتاب » محدث«ود گيرد كه آيا مقص

» سخنگويي«به صورت حديث نقل كرده است و يا شايد  10ص  1كافي ج » العقل و الجهل«
 .اشاره داشته باشد به سخنگوي كتاب مينوي خرد به تصحيح احمد تفضلي

ناقشه است و در شرح ابيات پذيرش اسماعيلي بودن فردوسي از سوي مصحح قطعاً قابل م
 .ايشان اثر منفي گذاشته است

از حواشي بسيار مفيد دكتر معين بر برهان قاطع در خصوص معاني اصيل واژگان و تبار آنها 
 . استفاده نشده است

از كارهاي كريستين سن خاصه دربارة كيانان و از بعضي تحقيقات احمد تفضلي در ارتباط با 
رهاي خوب عطاءاهللا مهاجراني دربارة ديباجه شاهنامه و نيز از كار واژه سهي و نيز از كا

آقاي ابوالحسني منذر » بوسه بر خاك پاي حيدر«ارزشمند دكتر احمد مهدوي دامغاني و كتاب 
 . در خصوص مذهب فردوسي استفاده نشده است

است مثل در مواردي در گزارش لغات و ابيات به منابع مهم و مرتبط با متن مراجعه نشده 
و علي » دين«يا » وين«، »وير«دكتر بهمن سركاراتي دربارة » هاي شكار شده سايه«كتاب 
، صص 1382، بهمن 13ــ نامه انجمن، شماره » باز هم شاهنامه را چگونه بايد خواند؟«رواقي 

 .31ـ  19
مراجعه در مقدمة جلد دوم دربارة نام شاهنامه بحثي ناقص و كوتاه مطرح شده در حالي كه با 

مي توانشتند اين بحث را كاملتر » در معني شاهنامه«به مقاله آقاي دكتر جالل متيني به نام 
 745ـ  742، صص 1369ــ سال دوم، . بنويسند

دكتر جمكراني در ادامه پيشنهادهايي را نيز كه جمعبندي گروه بوده است را به شرح زير 
 : خطاب به مولف كتاب بيان داشتند
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اند، توصيه مي شود   ه همين سبكي كه شاهنامه را شرح و تصحيح كردهمؤلف محترم ب
  .اي از كل شاهنامه براي تدريس كارشناسي ارشد و دكتري تدوين كنند خالصه

 .شارح الزم است كه به برخي از مسائل سبكي و دستوري شاهنامه نيز اشاره كنند
  .ه شود و  از آن استفاده گرددبه تصحيح شاهنامه دكتر دبير سياقي، بروخيم و ژول مول توج

  .به اشارات قرآني و احاديث نبوي متن بيشتر توجه شود
شناسي همچون دكتر مهرداد بهار، دكتر هاي شاهنامه ها و ديدگاه براي تكميل مباحث از نوشته

و در برخي موارد از نسخه مصحح دكتر مهدي ) بويژه حماسه سرايي در ايران(ذبيح اهللا صفا 
  . يات وي استفاده شودقريب و نظر

  
كتاب شاهنامه از دستنويس فلورانس در پاسخ به موارد دكتر عزيزاهللا جويني مولف  در ادامه  

  :مطرح شده نظرات خود را به شرح زير بيان داشتند
در اين گروه مورد ارزيابي قرار گرفته  از اين كه كتاب شاهنامه موزه فلورانس با گزارش بنده،

  .ديد و از استادان شما كمال سپاسگزاري را دارممايه بسي شادي گر
رسانم، بقيه را اگر توفيقي حاصل شد  اكنون چند مورد از آن را به اجمال به عرض مي  

مقايسه  91هاي خطي، چاپي سنگي، و غير سنگي تا سال  دستنوشته فلورانس را با ديگر نسخه
  .ها را توضيح خواهم داد كنم و خوب و بد اين شاهنامه مي
در روز پژوهش، بهترين  1390قبل از توضيح بايد عرض كنم چاپ متن فلورانس؛ در سال    

و در همايشي . ترين كتاب سال شد پرفروش 1391در سال . پژوهش دانشگاهي معرفي گرديد
  . به شركت بنياد شاهنامه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگي لوح زرين گرفت

و جلد هشتم در حال آماده . انس در حال انتشار يافتن استاكنون جلد هفتم شاهنامه موزه فلور
. خواهد بود) نمايه(االبيات  شدن براي تحويل به بخش حروف نگاري است و جلد نهم كشف

و ) در دو جلد(سپس اگر عمري باشد تا مرگ رستم از دستنوشته لنينگراد كار خواهم كرد 
ورانس تا ناپديد شدن كيخسرو در ميان البته دستنوشته فل(ضميمه نسخه فلورانس خواهد شد 

  )برف و  باران است و نيمه دوم گم شده
. الحاقي بودن ابيات خود داستان شنيدني دارد كه بايد در يك جلسه گفتگو مطرح گردد    

نوشته است فردوسي اسماعيلي   قضيه دكتر زرياب خوئي كه مقدمه شاهنامه را بررسي كرده،
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) در تجديد چاپ آن(ي ـ اگر كسي آنچه كه بنده در جلد اول است ـ مذهب فردوس) فاطمي(
بر  ام همراه با مقاله دكتر زرياب در آخر كتاب خوب بخواند حتّي اگر بتواند دوبار بخواند،  آورده

اي  درمورد اغالط مطبعه. آن باورم كه مشكلي در اسماعيلي بودن فردوسي باقي نخواهد ماند
) چاپ چهارم(ت كه بايد جلد هفتم منتشر شود و هم جلد اول بايد بگويم هم در همين روزهاس

) 1جلد (هاي به جا مانده از آغاز تا چاپ چهارم  بنده غلط  چاپ گردد،) چاپ دوم(و جلد چهارم 
نگاري خود ديدم كه اصالح  را اصالح كردم و هم چند مورد ديگر را با تذكر شما در حروف

البالغه و اشعار عرب و قرآن كريم داشته اين  ضمون نهجاگر در ابيات اشاره صريح به م. گرديد
گري ناشي  اي قرار دادن از ناشي خود معني شعر فردوسي را مضمون آيه ام وگرنه بي كار را كرده

اي بر حجم كتاب بيفزاييم و خواننده را از  شود و چندان هنر نيست كه به صورت كليشه مي
  .خواندن بيزار كنيم

بگوئيم اشاره به كليني . ؛ چه گفت آن سخن گوي مرد از خرد)17بيت(كتاب  مثالً در ديباچه   
هيچ   يا مينوي خرد و مانند آن است كه تير به تاريكي انداختن و شك و ترديد را افزون كردن،

 .افزايد بر فضل كسي نمي
تبي از اين دستنوشته فلورانس داستانهاي شاهنامه بنا به مصلحتي در انتشارات تهران ك     

 . چاپ شده و منتشر گرديده است  جداگانه به همان سبك و سياق كتاب،
ها را با هم مقايسه نكنيم خوب و بد آن معلوم  بنده در ضمن كار متوجه شدم كه تا نسخه    
و ) 733و لنينگراد ) 741(است با قاهره  614شود، من ديدم كه نسخه فلورانس كه در  نمي

هماهنگي دارد و دستنوشته ديگر % 95تقريبا   IV )4ش (نسخه فرهنگستان مسكو 
همخواني دارد و پس از اينها بقيه دوازده نسخه خالقي % 80تقريبا  IV) 6ش (فرهنگستان 

بعد از همه اينها ديگر چاپهايي كه از . اند مطلق براي تأييد نسخه فلورانس يا تأييد نكردن خوب
بخصوص چاپ بروخيم به وسيله . ي دارندنسخه ماكان و فولرس تهيه شده ارزش علمي ضعيف

  .سعيد نفيسي و چاپ دكتر دبير سياقي از ماكان و فولرس كه شامل اغالط فراوانند
گفتند كه تاريخش جعلي است يعني چند صفحه  پژوه مي ضمناً نسخه بريتانيا را استاد دانش   

ه النسخه محرم سنه اول و آخر را كاتبي از دستنوشته ديگري ترميم كرده و نوشته كتبت هذ
خمس و سبعين و ستمائه كذا في منقول عنه كه اين تاريخ از آن نسخه منقول عنه است نه از 

را؛ نيز، بتر، تبر، تتر، » تبر«دقت بوده مثالَ شما  گذاري بسيار بي بريتانيا و از اين گذشته در نقطه
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و اين حدس .گيرد ا قرار ميه توانيد بخوانيد و نسخه مسكو در رديف هشتم و نهم نسخه ببر، مي
 .پژوه است كه بعدها تبديل به يقين شد از استاد محمدتقي دانش

  . در پايان نشست زماني نيز براي پرسش و پاسخ اختصاص داده شد
  


