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  مقدمه. 1
                                                                                    رواج بي مانند  شاهنامه در جغرافياي فرهنگي ايران،از تاريخ سرايش تا كنون موجـب پديـد   
ر آمدن دست نويس هاي فراوان، انتخاب ها، نقل قول ها و نظيره سازي هاي بسيار از اين اث

البتـه بـا افسـوس بايـد گفـت كـه بـه ميـزان همـين رواج و          .سترگ حماسـي شـده اسـت   
روايي،سروده ي فردوسي عرضه ي دخل و تصرف هاي نا به جاي كاتبان كـم سـواد و نـا    
امين بوده و از اين راه آسيب ها و آزردگي هاي فراوان ديده است تا جـايي كـه بـا وجـود     

و تصحيح هاي نو به نو، هنوز رسيدن به متني كوشش هاي پژوهشگران و مصححان پرمايه 
چشم انداز اين دشواري زماني روشن تر مي .كه سزاوار اعتماد قاطع باشد، دشوار مي نمايد

شود كه بدانيم از ميان دست نويس هاي شاهنامه، كهن ترين آن ها در حال حاضر بـيش از  
ـ                دو سده پس از س  ويس كهـن از شـاهنامه   رايش، كتابت شده و براي مقابله ي پنج دسـت ن

گـردن  ) حدود چهار سده پـس از فردوسـي  (ناگزير بايد به كتابت هاي آن سوي قرن هشتم
  . نهاد

از اين جاست كه نقش و اهميت منابع كناري، گزيده هاي قديم شـاهنامه و بيـت هـاي    
  .در ويرايش شاهنامه آشكار مي شود                                              نقل شده در ج نگ ها و آثار نزديك به زمان فردوسي 

  
  گزيده اي كهن از شاهنامه در سفينه ي تبريز. 2

                          بيت در خود جاي داده،ج نـگ   1245يكي از مجموعه هايي كه انتخابي از شاهنامه را با 
بـراي  . 2اسـت » سفينه ي تبريز«گردآورده ي ابوالمجد محمد بن مسعود تبريزي معروف به 

گران سـنگ را در   اين سفينه ي 578تا                 568    ِ                  نشان دادن اهميت  بخش  شاهنامه كه صفحات 
                                                          ِ                          بر گرفته،همين بس كه گفته شود، در ميان رونويس هاي تاريخ دار  شاهنامه، تـاريخ كتابـت   

                      در مقام سوم و مقد م بر ) ق؟675(و لندن) ق614(پس از دست نويس فلورانس) ق721(آن
  .ديگر نسخه هاي شناخته شده قرار مي گيرد

ست كه به دليل تعهد بـه نقـل كامـل    از ديگر نكته هاي مهم در گزيده ي ياد شده اين ا
از آفات موجود در ديگر گزيده هـا ماننـد تغييـرات    ) رستم و سهراب و اكوان ديو(داستان 

                         ِ                                                  عمدي براي عام كردن مفاهيم  خاص و استقالل دادن به بيت هاي موقوف المعاني، تصرف 
قيم و هاي ناشي از تكيه بـر حافظـه و اسـتفاده از شـنيده هـا و يادداشـت هـاي غيـر مسـت         

در حقيقت اين بخش را مي توان بـه عنـوان يـك منبـع كنـاري      .3پراكنده،بركنار مانده است
. ارزشمند و به مثابه ي نسخه اي رونويس شده و كهن در تصحيح شاهنامه به كـار گرفـت  
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گزيده ي موجود در سفينه ي تبريز افزون بر نقل تمام داستان رستم و سهراب و اكوان ديو، 
بيـت پنـدآميز از جاهـاي     13بيـت از داسـتان رسـتم و اسـفنديار و      10ه، بيت از ديباچ 16

پيش از اين، نوشتارهايي در معرفي و ارزيـابي  .گوناگون شاهنامه را در خود جاي داده است
اين بخش از سفينه نگاشته شده كه جوينده ي ويژگي هاي عمومي و اساسي اين بخش،بايد 

نه را در سنجشي گسترده تر با ديگر دست نويس ها نگارنده، رونويس سفي .4به آن ها بنگرد
به مثابه ي وسيله اي براي نيرو رساني به كار ويرايش نهايي شاهنامه و بيـرون آوردن پـيش   

  .نهادهايي در تصحيح چند بيت، نگريسته است
ناگفته نبايد گذاشت كه با وجود قدمت و اهميت گزيده ي موجـود در سـفينه و نقـش    

د در تأييد پاره اي از ضبط هاي نادر اما سزاوار بر عهده گيـرد، فراوانـي   پررنگي كه مي توان
ضبط هاي فاسد و بدخواني ها و نوشدگي هاي زباني در آن،پژوهنده را از اعتماد محض و 

تا جايي كه مي توان گفت،گزيده .سرسپردن به اصالت و اعتبار اين دست نويس باز مي دارد
و ترتيب ابيات بـا همـه ي افتـادگي هـا، افزودگـي هـا و       ي ابوالمجد تبريزي از نظر طولي 

؛اما در زمينه 5نابساماني هاي موجود،بيش و كم داراي اعتباري در حدود سال كتابت آن است
 )تصرف و تحريف در واژگان ،خوانش ضـعيف و سـاده سـازي   (ردهاي عرضي ب  ي دست

نسـخه اي بـه شـدت     بسي نوتر از تاريخ كتابت آن مي نمايد و چنين پيداست كـه از روي 
  .تحريف يافته،نوشته شده است

به دو دليل مي توان دانست كه در اين دخل و تصرف ها ابوالمجد تبريزي نقش انـدكي  
شـتابي كـه پيداسـت در    :داشته و بيش تر،خطاهاي منبع خود را بازتـاب داده است؛نخسـت  

ي سه بيت متوالي رونويسي اين بخش ها داشته تا جايي كه گاهي منجر به تكرار بي واسطه 
پرهيز از جـاي گـزين كـردن     :،دوم)16- 10ب570ص :1381ابوالمجد تبريزي،(6شده است

                              ِ                                            عناصر مبهم و ناخواناي دست نويس  منبع با دل آوردهاي شخصي، برخالف عادت بسياري 
  ).38ب577ص:1381ابوالمجد تبريزي،(از كاتبان و در يك مورد خالي گذاشتن جاي آن

مد،ممكن است، اعتبار همه ي ضبط هاي سفينه مردود و لرزان به هرچند با اين پيش درآ
نظر رسد؛ اما چنان كـه در ادامـه خـواهيم ديـد،اين ضـعف هـا نسـبي اسـت و گزيـده ي          
  .موجود،گاهي پاره اي از ضبط هاي بسيار اصيل شاهنامه را بازتاب داده يا تأييد كرده است
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  جه به ضبط هاي سفينهاهنامه با توچند پيش نهاد تازه در ويرايش ش. 3
موارد زير در حد فرصت اين نوشتار و تنها بخشي از نكته هاي تأمل برانگيزي است كه 
از سنجش بيت به بيت اين گزيده با نسخه هاي در دست رس، به نظـر نگارنـده رسـيده و    
اكنون براي نماياندن گوشه اي از ارزش هاي اين دست نـويس نويافتـه در معـرض داوري    

در هر مورد نخست ضبط سفينه و سپس صورت و جاي گاه آن . قرار مي گيرد پژوهندگان
  .در شاهنامه ي ويرايش دكترخالقي مطلق نشان داده شده است

  
  نخستين دل از مرگ بستايدي               دلير و جوان خاك نبساودي) 1

  )21،ب568ص:1381يزي،ابوالمجد تبر( 

اين بيت از خطبه ي داستان رستم و سهراب، در شاهنامه ي ويـرايش خـالقي و چـاپ    
شده است؛ اما با پيدايش دست نـويس سـفينه و نسـخه هـاي سـن       به حاشيه راندهمسكو 

بـا  .                                                                          ژوزف و سعدلو به نظر مي رسد كه بايد يك بار ديگر داليل رد  اصالت آن بررسي شود
توجه به دست نويس هاي مورد استفاده ي خالقي،بيت ياد شـده در ده دسـت نـويس، كـه     

، ثبت شده و تنها در دو دست هم در ميان آن هاست، با اختالف در ضبط) ق614(فلورانس
عالوه بر سـفينه ي تبريـز، دسـت    .از قلم افتاده است) ق741(و قاهره) ق؟675(نويس لندن

هـم  ) 221ص(9و حاشيه ي ظفرنامـه ) 122ص(8، سن ژوزف)139ص(7نويس هاي سعدلو
                                                                  بر اين قرينه ها بايد تأييد  گزيده ي معروف به اختيـارات شـاهنامه،    .10بيت را ثبت كرده اند

  . 11را هم افزود) ق474( راهم آورده ي علي بن احمدف
گروهي كه بيت را با صـورتي   - 1 :دست نويس ها در ضبط اين بيت دو گروه شده اند 

و بـا واژه اي   آغاز كرده انـد ) ،نجستي؟،نخستيبچستي،بخستي(»نخستين«واژه ي  نزديك به
، فلـورانس ، سـن ژوزف و   ؛ گزيـده ي سـفينه   به پايان برده اند) نپساودي(»نپسايدي«مانند 

  :براي نمونه ضبط فلورانس چنين است.حاشيه ي ظفرنامه در اين گروه قرار دارند
  

  )نپسايدي(دلير و جوان خاك نبسايدي)  12پي سايدي(مرگ نبسايدي) از(نخستين تن ار
  )29،ب149فلورانس،ص(                                                                     
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دست نويس هاي گروه دوم صورتي از بيت را ضبط كرده اند كه مصراع نخست را  - 2 
يك سره دگرگون كرده؛ اما مشكل معنا را حل نموده است و پشتيباني اكثر نسخ را هم دارد، 

  :            ِ                               ضبط دست نويس  سعدلو در همين گروه جاي مي گيرد
  

  جوان خاك بسپاردي اگر مرگ كس را نيوباردي                         ز پير و
  )2پانويس ،118،ص2شاهنامه ي خالقي،ج( 

چنان كه ديده مي شود معناي بيت در ضبط دوم، بسيار روشن است و از صالبت زبـان  
اصـلي بـودن    گمان، 13فردوسي نيز دور نيفتاده و به ويژه، وجود قرينه اي در گرشاسپ نامه

اختيارات  ،            ِ          ِ                  ، همچنان نقل  ضبط دشوار  سفينه در اقدم نسخاين اما با وجودد؛ باال مي برآن را 
و  كفه ي گروه نخست را سنگين تـر مـي كنـد    و چندين دست نويس معتبر ديگر،شاهنامه 

اين كه بسياري از كاتبان با وجود راه نبردن به معناي بيت و تن دادن به عيب قافيـه از نقـل   
 .                                                         تواند دليلي بر وجود اصلي كهن براي اين ضـبط  مـبهم باشـد    آن سر باز نزده اند، خود مي

                ِ                                                                      پس از كنار نهادن  ضبط آسان شده و معنادار نسخه هاي گروه دوم، نگارنـده بـا توجـه بـه     
                                  ِ                                            نشانه هاي موجود و بر اساس دست نويس  سن ژوزف و سفينه و تأييد اختيارات شـاهنامه  

  :پيشنهاد مي كند ير را براي بيتبا داليلي كه خواهد آمد ويرايش ز
  

  دلير و جوان خاك نپساودي                       14  َ                     نخ ستي دل ار مرگ نشتاودي

به نظر مي رسد بخش بزرگي از تصرف هـاي كاتبـان ايـن بيـت، برخاسـته از درسـت       
.                    ِ                                         به دليل مشكل فراگير  عدم نقطه گذاري دقيق در الفباي  قديم باشد» شتاو«       ِ        نخواندن  واژه ي 

نمونـه ي  . در روزگار فردوسي بسيار رايج بوده است» شتاب«اين واژه به عنوان گويشي از 
چـى  «: در تفسيرها و ترجمه هاي كهن قرآن به فراواني مي توان ديـد اين كاربرد را به ويژه 

: لتعجل: و نيز). 994، ص4ج: 1356طبري،( »بشتاوانيد ترا بيامدى پيش از قومت اى موسى؟
گفتني است كه با اين خوانش بـراي  ). 500،ص2ج: 1372ياحقي،(بشتاود:                شتاو كني؛ تعج ل

آرزو و توقـع، بـا   » ي«            ِ             ه بيت را ضمن  تكيـه بـر   روان تر كردن زمان فعل ها الزم مي آيد ك
بـدين  .                                                 ِ          ِ              توجه به پرسش پيشين شاعر درباره ي داد يا ستم بودن  كسب و كار  مرگ معنا كنيم

تقدير، اين گام هاي نامهربان و شتابالود مرگ در به خاك افگندن جوانان است كه دل را به 
  : وددرد مي آورد، نه اصل وجود او؛ و معناي بيت چنين مي ش
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]                                 اين م هر و مرام را مي داشـت كـه  [         ِ                                   دل از كار  مرگ، خسته و آزرده نمي شد، اگر مرگ 
و انسان دلير و جـوان را بـه   ] و صبر كند تا در زمان پيري جان مردم را بگيرد[ شتاب نكند 
:                                  ِ                       ِ                اين معنا با پيام استاد توس در متن  پيش درآمد  داسـتان، سـازش  كامـل دارد   . خاك نياندازد

دبادي است كه ناگهان از كنجي برمي خيزد و انسان دلير و جـوان را ماننـد ترنجـي    مرگ تن
كار مرگ داد است يا بيداد؟ كسي تا كنون ايـن راز را نگشـوده   . نارسيده به خاك مي افگند

اما مگر با رفتن از اين جهان انتظار وجود جاي بهتري نمي رود؟ اگر چنين است پس . است
            ِ              دليل رنجش دل  ما اين اسـت  . و فرياد مي كنيم و از او دل آزرده ايمچرا در برابر مرگ ناله 

كه مرگ صبر ندارد، سراغ جوانان دلير مي آيد و آنان را بر خاك مي كوبد و آن قدر منتظـر  
  .15نمي ماند كه به پيري برسند و آن گاه با خاك آشنايشان كند

  
  بسازيد و داريد راز از جهان چنين گفت كين چاره اندر نهان                       ) 2

  پسر را نبايد كه داند پدر                              نبيند دل و جان به مهر و گهر

  )34و33،ب569سفينه،ص(

نيـز مـي توانـد    » مهـان «                                                    خط  دست نويس سفينه به گونه ايست كه قافيه ي مصراع دوم،
سـفينه در چنـد   . خوانده شود؛ اما اين ضبط مورد تأييد هيچ يك از دست نويس ها نيسـت 

و اين خود ترديـدي در  16، نوشته است»مهان«را با شكلي نزديك به » جهان«جاي ديگر نيز 
، گشـته ي  »نبينـد «اما در بيت دوم پيداست كه . ، برجاي نمي گذارد»جهان«     ِ      ِ ترجيح  خوانش  

، بوده كه بر اثر سهو كاتب سفينه يا اساس كتابـت آن بـدين   »كه بندد)/نبندد؟(ببندد«ه ي واژ
كه بندد بـدل  ...«: ضبط مصراع دوم اين بيت در دست نويس فلورانس.صورت درآمده است

مي باشد كه در ويرايش خالقي درست خوانـده نشـده و همـان خـوانش     » مهر جان و گهر
فلــورانس، (ر دســت نــويس ها،بــه مــتن رفتــه اســت نادرســت،بدون هــيچ پشــتوانه اي د

بـا پشـتيباني    ،بيت ها در ويـرايش خـالقي  . 17)335، ص3ج:1380جويني،:، نيز7،ب153ص
  :، اين گونه ثبت شده اند)در بيت نخست(نسخه ي فلورانس و دو دست نويس ديگر
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     ِ          مهر  جان و گهر )؟(بدانپسر را نبايد كه داند پدر                            كه بندد 

  )137و136،رستم و سهراب،ب2شاهنامه ي خالقي،ج(                                        

 Lectio defficilior(دشـوار تـر        ِ   خـوانشِ                                     ِ       در بيت يكم بر اساس قاعـده ي برتـر بـودن     

potior( ،     احتمال اين كه كاتبان، معناي ضبط دشوارتر  سفينه را در نيافتـه و آن را بـه ضـبط                                         ِ                                       
فردوسـي، در  .                                             ِ                  آسان شده ي فلورانس دگرگون كرده باشند، از عكس  آن بسي بيش تر است

مطـابق  .18را در معناي پنهان داشـتن بـه كـار بـرده اسـت     » راز داشتن«چند جاي ديگر هم، 
و ) ق741(ر خالقي، ضبط سفينه را دست نويس هاي قاهرهپانويس اين بيت در ويرايش دكت

با اختالفي اندك،پشتيباني مي كنند؛ اما اكنون با بـه دسـت آمـدن دسـت     ) ق852(آكسفورد
                                             ِ                                         نويس مهم سن ژوزف،بايد تأييد ديگري بر اين ضبط   سـفينه افـزود كـه يـك سـره بـا آن       

ي معتبـر بـه چهـار مـي                       ِ                                              مطابقت دارد و شمار  دارندگان ايـن ضـبط را در ميـان نسـخه هـا     
                                       ِ             پيش نهاد  نگارنده در بيت يكم،به متن بردن  بـي كـم و   ). 36،ب124سن ژوزف، ص(رساند

، بر »دكه بند«در دست نويس سفينه به » نبيند«                                    ِ كاست  ضبط  سفينه، و در بيت دوم دگرگوني  
  :     ِ                                      اساس  نسخه ي فلورانس و دو دست نويس ديگر است

  
  :بسازيد و داريد راز از جهان                    چنين گفت كين چاره اندر نهان    

  19                                                                            ِ    پسر را نبايد كه داند پدر                             كه بندد دل و جان به مهر  گهر 

  
  خرد بود                   به خردي گراينده و گرد بود] گستهم[هنوز آن زمان ) 3

  يكي خواهرش بود گرد و سوار                   بد انديش و گردنكش و نامدار   

  )55و54،ب569ص:1381ابوالمجد تبريزي،(                                                  

    بيت  .هر دو بيت در ويرايش دكتر خالقي مطلق، الحاقي شمرده شده و به حاشيه رفته اند
ه از دست نويس هاي مورد اسـتفاده ي خـالقي ثبـت شـده و تنهـا      نخست در دوازده نسخ
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دست نويس  هاي سن ژوزف و سعدلو و حاشـيه  .، آن را ندارد)ق741(دست نويس قاهره
بنـداري، ترجمـه ي بيـت نخسـت را در كتـاب خـود       .ي ظفرنامه نيز هر دو بيت را دارنـد 

ست نويس مـورد اسـتفاده ي   نياورده؛اما از روايت او مي توان دانست كه بيت دوم  را در د
كه / نگهبان دز رزم ديده هجير«: خود داشته و با چنين ترتيبي از بيت ها روبه رو بوده است

بـد انـديش و گـردنكش و     /يكي خواهرش بود گرد و سوار - با زور دل بود و با دار و گير
پـس از   كـه » ...هنوز آن زمان گسـتهم خـرد بـود   «                            چنان كه مي بينيم با حذف بيت   ،»نامدار

قرار داشته، در منطق داسـتان پريشـاني افتـاده و گـرد آفريـد      » ...نگهبان دز رزم ديده هجير«
و «: بنداري همين انحراف معنا را در ترجمه ي خـود بازتـاب داده  . خواهر هجير شده است

و كانت له أخت موصوفة بالفروسـية و الشـجاعة،   . المستحفظ بها رجل شجاع يسمى هجير
البته بنداري سپس تـر در ترجمـه ي   ).134،ص1ج:1970بنداري،(»ة و البسالةمذكورة بالجرأ

آن «                 ِ                               ، متوجه اين اختالل  نسبت، مي شود و بـا اشـاره ي   »...               ِ      چو آگاه شد دختر  گژدهم«    بيت  
با اين وصف، حذف بيت نخست، در ترجمه ي بنداري، نه تنها .بيت را برگزار مي كند» زن

د نمي كند، بلكه اعتبار آن را دست كم، تا يك پشت از خدشه اي بر اصالت اين دو بيت وار
دست نويس اساس او فراتر مي برد؛ زيرا ناچار بايد دست نويسي را پيش از نسخه ي مورد 
استفاده ي بنداري در نظر گرفت كه نه تنها بيت دوم كه بيت نخستين را هم كه به آن وابسته 

  .مي باشد، در خود داشته است
نوشـته بـود كـه    » گـژدهم «، كه اين جا در چنگك نهاده شـده،  »تهمگس«سفينه به جاي 

هشـت   ، در»گسـتهم «جـداي از ثبـت واژه ي   .نادرستي آن، نياز بـه توضـيح بسـيار نـدارد    
در همــين داســتان پيــر خوانــده » گــژدهم«دســتنويس كهــن، از جملــه فلــورانس و لنــدن، 

ه اين گسـتهم كـه فرزنـد    بايد توجه داشت ك.                     ُ       و اين جا نمي تواند، خ رد باشد) 254ب(شده
، نبايد با گسـتهم،  20                          ِ                      گردآفريد است و در جاي ديگر  شاهنامه نيز معرفي شده برادرگژدهم و 

پيش نهاد نگارنده به متن بردن هـر دو  در نهايت .برادر توس و فرزند نوذر يكي گرفته شود
  .مال ويرايش درمصراع چهارم استبيت با اع

  
  كه شد الله برگش بسان زرير             چنان ننگش آمد ز كار هجير     ) 4

  )79،ب569ص:1381ابوالمجد تبريزي،(                                               
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       ِ                                               كه ضبط  دست نويس سفينه است، در ويرايش خالقي و مسـكو و  » بسان زرير«      ِ به جاي  
پشتيباني قاطع دست نـويس  ، به متن رفته است كه »به كردار قير«ديگر شاهنامه هاي چاپي، 

                                                                        در پانويس دكتر خالقي تنها دست نويس واتيكان، ضبط  سـفينه را تأييـد مـي    .ها را نيز دارد
و حاشــيه ي ) 143ص(و ســعدلو) 125ص(دســت نــويس هــاي ســن ژوزف   . كنــد

آورده اند؛ اما با وجود اين هماهنگي مرعوب كننـده ي  » به كردار قير«نيز ) 238ص(ظفرنامه
بط سفينه به دليل دشوارتر بودن و داشتن قرينه هاي فراوان، جاي درنـگ و  نسخ، باز هم ض

با بررسي نمونه هاي ديگر در شاهنامه، روشن مي شود كه گرايش فردوسي براي .تأمل دارد
تشبيه رنگ چهره هنگام خشم، بيش تر به استفاده از رنگ زرير است تا قير و اين جا نيز بـا  

بـا ايـن كـه    .ر كه آن هم نام گلي است، متناسب تر مي نمايـد توجه به گل الله، واژه ي زري
همانند كردن رنگ چهره به زرير در ويرايش هاي كنوني شاهنامه نمونه هاي بسيار دارد؛ اما 
                                                                               در صورت اثبات  اصالت  ضبط سفينه، مي توان به اين نتيجه رسيد كه مضمون ياد شـده در  

قلم كاتبان به ضبط هاي آسـان تـر دگرگـون     سخن فردوسي، از اين نيز پرشمارتر بوده و با
شگفت آن كه دست نويس واتيكان در بيت ديگـري نيـز بـه صـورت يگانـه و      . شده است

،داستان 2شاهنامه ي خالقي،ج(برخالف تمام نسخه ها ضبط زرير را به جاي قير آورده است
  ).926بيت سياوخش،پانويس

اهيست كه گل زرد دارد، چنـان  گي: زرير در لغت فرس اسدي اين گونه معنا شده است
اسدي توسي، (سرو و الله كناغ كرد و زرير/ دل و دامن تنور كرد و غدير : كه عنصري گفت

چنان كه ديده مي شود در شعر عنصري الله بـه زريـر دگرگـون شـده و      ).103ص :1365
صر دربيتي از نا. پيداست كه تقابل الله و زرير مضموني رايج در سبك خراساني بوده است

اكنون /                            سروي ب دي به قد  و به رخ الله : خسرو نيز نمونه اي از همين تعبير را مي توان ديد
نگارنده با آن كه ضـبط سـفينه را    ).503ص :1380 ناصر خسرو،(به رخ زرير و به قد نوني

به آساني نمي تواند، ناديده انگارد؛ اما تأييد قطعي آن را نيز به پيدا شدن قرينه هاي ديگـر و  
  .دقيق تر، وا مي گذارد

  
  بدو گفت اگر بيم دارد دلم                     نخواهد كه باشد ز تن بگسلم) 5

  )76،ب571ص:1381ابوالمجد تبريزي،(
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كه در سفينه و تمام نسخه هـاي  » ز تن«دست نويس فلورانس در مصراع دوم، به جاي 
را آورده و در » دلم«گانه ي آمده، ضبط ي) سن ژوزف، سعدلو و حاشيه ي ظفرنامه:نيز(ديگر

را ثبـت  » يابـد «، برخالف همه ي دست نويس ها ، واژه ي »دارد«مصراع يكم هم به جاي 
                                                                         هر دو صورت  منحصر به فرد، در ويرايش خالقي به متن رفته انـد و بيـت ايـن    . كرده است

  :گونه از كار درآمده است
  

  كه باشد دلم بگسلم بدو گفت اگر بيم يابد دلم                    نخواهم

  )405،رستم و سهراب،ب2شاهنامه ي خالقي،ج(

نيز، تا انـدازه اي، از  » دلم«                                                       افزون بر اتحاد تمام نسخه ها بر ضبط  مخالف، تكرار واژه ي 
                                       ّ                 شايد بتوان، نمونه هايي از تكرار غيـر مخـل  را در سـخن    .فصاحت فردوسي دور مي نمايد

دوسي به دست داد؛ اما اين جا سخن، بيش از آن به سستي گراييده كـه قـرار دادنـش در    فر
از سويي، فردوسي در جاي ديگر، بيتي نزديك به . مقوله ي تكرارهاي شاهنامه، ميسر گردد

همين مضمون آورده كه گمان مي رود، به صورت قطعي در اين زمينه داوري را كوتاه كنـد  
  ِ                 دل  تيـره گشـته ز   / از اين راه اگر تاب گيرد دلم : س، انگشت نهدو بر انحراف ضبط فلوران

  ).3043، جنگ بزرگ كي خسرو،ب4شاهنامه ي خالقي،ج(تن بگسلم 
» نخواهـد «                                                           ِ    ِ      ِ بنا براين، پيش نهاد نگارنده، به متن بردن ضبط سفينه، با اصالح  سهو  آشكار  

  :، بر اساس ديگر دست نويس هاست»نخواهم«در مصراع دوم، به 
  

  نخواهم كه باشد ز تن بگسلم          و گفت اگر بيم دارد دلم            بد

  پيش باالي                                          ِ             به گرد اندرش خيمه زاندازه بيش           پس  پشت، پيالن و ) 6

  )66،ب572ص:1381ابوالمجد تبريزي،(                                                      

  ِ                 پس  پشت پيالن و باالش «: ، مصراع دوم اين گونه گزارش شده استدر ويرايش خالقي
مصححان چاپ مسكو نيـز همـين   ). 516،رستم و سهراب،ب2شاهنامه ي خالقي،ج( »پيش

، ثبـت شـده،   )ق؟675(ضبط را كه مطابق پانويس دكتر خالقي در سه نسخه، از جمله لنـدن 
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ه اي آورده و پيداست كه سـاده                                     دست نويس فلورانس در اين جا ضبط  يگان.ترجيح داده اند
شش نسخه از دست نويس هاي دكتر . »پس پشت پيالن و اسپان ز پيش«:سازي كرده است

)  7،ب240ص(و حاشيه ي ظفرنامه ) 15،ب132ص(                    ِ         خالقي و نيز دست نويس  سن ژوزف 
با اين حساب، شمار نسخه هاي پشـتيبان  . ، تأييد مي كنند»باالي«ضبط سفينه را در واژه ي 

        ُ                                                                        ضبط به ن ه دست نويس مي رسد؛اما براي تأييد قطعي ضبط سـفينه، دليـل اسـتوارتر را     اين
  .بايد در زبان شاهنامه، جست و جو كرد

                                                                كه اين جا به معناي اسپ يدك،بارگي و ج نيب ت مي باشد، تا آن جا كـه  » باالي«واژه ي 
ر فرهنـگ  و ديگ) 85ص:1353علوي توسي،(نگارنده بررسي كرده است، در معجم شاهنامه
و لغت فـرس  21)225ص:1365اسدي توسي،(                                     هاي كهن، مانند  نسخه هاي معتبر لغت فرس

، فرهنـگ  )298ص:2535نخجـواني، (، صـحاح الفـرس  )622ص(موجود در سفينه ي تبريز
و واژه نامـه  ) 262ص:2536جـاروتي، (، فرهنگ مجموعة الفرس) 69ص:1380؟،(سپهساالر
افاده ي معـاني مربـوط بـه اسـپ، بـي       ، هنگام)469ص: 1337فخري اصفهاني،(ي فارسي

                      ِ       البتـه ايـن واژه در بيـان     .    ِ                                     ساكن  پاياني ثبت شده  و بدون آن نيامده است» ياي«              استثناء همراه  
هـم در  ) بـاال (               ِ                                                     معناهايي از نوع  بلندي و قامت، عالوه بر صورت ياد شده، بدون ياي پاياني 

  .شاهنامه و متون ديگر، به كار رفته است
لفظي ، فريدريش روكرت برآن است كـه ايـن واژه بـا پـاالن و پالهنـگ                   ِ از نظر ساختار  

). 300بخـش يكـم،ص  :1389خالقي مطلـق، (درست است» پاالي«مرتبط است و از اين رو 
وجود اين دو واژه و ديگر واژگان نزديك به همين ساخت در فرهنگ ها نظر او را تا اندازه 

قـوام فـاروقي نيـز در شـرف نامـه ي      پيش از روكرت، ابـراهيم  . ي زيادي محتمل مي كند
قـوام  (دانسـته اسـت  ) با بـاي پارسـي  (»پاالي«،صورت درست تر اين واژه را )ق   )878  م ني ري

+ پـاالي  = پاالهنـگ (افزون بر آن كه در پالهنـگ » پاالي«). 265و217،ص1ج:1385فاروقي،
هنـگ هـا و   در فر             22                                                   ، پاالن، پالد م خود را نشان داده، به صورت پـاالد، بـاالد، پـاالده   )هنگ

                                                    اما اين واژه، اندك اندك به دليل عدم تمايزميان حـرف   .شواهد شعري كهن ثبت شده است
براي معاني وابسته به بلندي، در معرض يك » باالي«در الفباي كهن، با واژه ي » پ«و » ب«

در .هم نوشته شده  اسـت » باال«حكم قرار گرفته و در دست نويس ها با حذف ياي ساكن، 
چـو خورشـيد بنمـود بـاالي     :                   ِ                           ك بار باالي در مكان  قافيه ي هر دو مصراع آمـده شاهنامه، ي
  .23)10،فرود،ب3شاهنامه ي خالقي،ج(          ِ              نشست از بر  تند باالي خويش /خويش
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، روشن مي »يادداشت هاي شاهنامه«        ِ                                      ِ با بررسي  دقيق ويرايش خالقي و واژه نامه ي پايان  
كته توجه داشته است كه فردوسي، هـيچ  شود كه مصحح گرامي، با دقتي درخورد، به اين ن

را در معناي اسپ به كـار نمـي بـرده و همـه جـا بـراي ايـن منظـور از         » باال«گاه، واژه ي 
                                                           اگر چـه كاتبـان، ايـن واژه را نيـز ماننـد  بسـياري از       .، استفاده مي كرده است]پاالي[»باالي«

امـا در تمـام مـوارد،          ِ                                                     واژگان  درست و دشوار شاهنامه از صورت اصلي خود دور كرده اند؛ 
ردپاي اين دگرگوني را از طريق يك يا چند دست نـويس، مـي تـوان گرفـت و وزن نيـز،      

را پـس از  » ي« هميشه هنگام ارائه ي اين معني، به گونه ايست كه تحمل قرار گـرفتن ايـن  
خالقي و همكاران ايشان، در بيش تر موارد، حتـا بـا تكيـه بـر ضـبط يـك       دكتر . دارد» باال«

      ِ       ، بدون  يـاي  »باال«         ِ                                                    صورت اصلي  واژه را به متن برده اند و به خوبي نشان داده اند كه  نسخه،
براي نمونه در ايـن  .    ِ                                                             ساكن  پاياني، براي معاني مربوط به اسپ، در شاهنامه،به كار نرفته است

را بـه  » بـاالي «، ضـبط  )ق؟                    )675                          بيت، خالقي برخالف ضبط   ده دست نويس از جمله لندن
  :، به متن برده است)ق844(             ِ      اساس دست نويس  پاريسدرستي، تنها بر 

  
  ز باالي و از جامه ي نابريد                 پرستار و از كودك نارسيد

  )1655،رستم و اسفنديار،ب5شاهنامه ي خالقي،ج(                              

هـايي هـم                                                                         اما در ا عمال اين رويه ي درست، تا آن جا كه نگارنده ديده است، نابساماني
در معنـاي  » بـاالي «براي نمونه در چند بيت، ضـبط  .در ويرايش خالقي، به چشم مي خورد

يا واژه ي ساده تري، » باال«اسپ، با وجود پشتيباني چند نسخه به حاشيه رفته و به جاي آن، 
، 8و ج155، دارا،ب5و ج 807،لهراســـپ،ب5همـــان، ج.نكــــ(وارد مـــتن شـــده اســـت

پيش نهاد نگارنده در نمونه هاي پيش گفته و بيت مورد گفت و در نهايت ). 417شيرويه،ب
  .، بر ضبط هاي ديگر است»پاالي/باالي«              ِ گو، برتر نهادن  

  
  كه امروز سهراب جنگ آزماي                 چه گونه به اسپ اندرآورد پاي) 7

  )   28،ب574ص:1381ابوالمجد تبريزي،(                                                      
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عربي را بايد همـواره بـه عنـوان يكـي از عوامـل دخـل و       - نارسايي هاي الفباي پارسي
خط كنوني از آغـاز رواج آن  .در نظر گرفت در متن هاي كهن                        تصرف هاي نامحدود  كاتبان

        ِ                                                                        در ايران  سده هاي نخستين پس از اسالم، تا رسيدن به ريخت نهايي، دگرگوني هاي بسـيار  
در مسير اين دگرگوني ها پاره اي از ضعف هاي آن برطـرف شـده؛ امـا    .به خود ديده است

ل در فصـل و                                                                مشكالتي مانند شباهت  حروف در نگارش، عدم نقطه گذاري دقيق و اخـتال 
هر و نشان خود را در  تمام دست نويس ها و بـه تبـع آن در                            وصل كلمات و ثبت آواها ، م 

                                                 تأثير خط، در ساختار زبان تا حد ي است كه حتا متروك .زبان پارسي بر جاي گذاشته است
  . شدن شماري از واژگان پارسي را مي توان به آن نسبت داد

         ِ          در بيش تر  دست نويس . نارسايي ها را مي توان ديد پيش گفته،نمونه اي از اين       در بيت 
» جنـگ «، بدون نقطه نوشته مي شده و از آن جا كه )اسپ(جنگ و خنگ ي هاي كهن واژه

واژه ي آشناتري است و با سرعت بيش تري به ذهن راه مي يابـد، تقريبـا هـر جـا امكـان      
ن، ناديـده گرفتـه مـي    صورت ديگر در قلم كاتبـا  وجود داشته،» جنگ«خوانش اين واژه به 

                                      ِ             كه كاتبي كه صورت درسـت را در نسـخه ي اصـل  خـود      مدهاما گاه پيش مي آ.شده است
داشته و معناي آن را هم مي دانسته، به منظور ساده سازي، ريختي هـم معنـا امـا آشـناتر را     

با بررسي دست نويس ها، مي توان نمونه هاي فراواني براي اين ويژگي، بـه  .داخل متن كند
در معناي اسپ به كار رفته، دست نـويس  » باالي«در بيش تر مواردي كه واژه ي .داد دست

هايي مي توان يافت كه با تصرفي اندك در اجزاي ديگر، واژه ي اسـپ را جـاي گـزين آن    
در .نيز به ويژه در اين بيت سفينه، راست مي آيـد ) اسپ(اين نكته در باره ي خنگ.كرده اند

  ِ                                                يس  دكتر خالقي و هم چنين نسخه هاي سن ژوزف، سـعدلو  همه ي دست نويس هاي پانو
آورده اند،كـه البتـه در مـواردي    » جنگ«و حاشيه ي ظفرنامه، به جاي اسپ در ضبط سفينه،

ضبط بيت در ويرايش دكتر خـالقي چنـين   .حرف نخست بدون نقطه نوشته شده است ،هم
  :است
  

  اندرآورد پاي جنگچه گونه به كه امروز سهراب جنگ آزماي                            

  )726،رستم و سهراب،ب2شاهنامه ي خالقي،ج(                         

بـه جنـگ پـاي    «را براي اسپ به كـار بـرده؛ امـا    » اندرآوردن...پاي به «فردوسي، بارها 
خوش بختانه،ضبط سفينه در اين جا ذهن را . در شاهنامه نمونه ي ديگري ندارد» اندرآوردن
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، طبيعي تـر و بـا تعبيـر    »جنگ«مي كند كه گشتگي آن به » خنگ«               ِواژه ي محتمل تر متوجه 
بنـا  .                                 24                          سازگارتر است و از واژگان پر بسامد  شاهنامه هم به شمار مي رود» پاي اندر آوردن«

، بر اساس قرينـه هـاي   »خنگ«به » جنگ«بر اين، پيش نهاد نگارنده تصحيح قياسي واژه ي 
  :ياد شده است

  
    25هراب جنگ آزماي                    چه گونه به خنگ اندرآورد پايكه امروز س

در داستان اكوان ديو نيز سفينه، ضبط هاي قابل توجهي دارد كـه در پايـان، بـه يـك     ) 8
                                                   ِ    زماني كه رستم، به چنگ اكوان گرفتار مي شود و اين ديو  كژ . نمونه از آن ها اشاره مي شود

انتخاب كند كه در دريا بميرد يا در كوه؛ رستم با آن كه تنها رفتار، از او مي خواهد كه خود 
راه نجات خود را دريا مي بيند اما از آن جا كه مي داند ديو، بر خالف درخواست او ، كـار  

  :خواهد كرد، كوه را بر مي گزيند
  

  گر اندازدم گفت بر كوه سار                               تن و استخوانم نيايد به كار

  به دريا به آيد كه اندازدم                                    كفن سينه ي ماهيان سازدم 

  )66و65،رستم و اكوان ديو،ب3شاهنامه ي خالقي،ج(                                    

در ويرايش دكتر خالقي، گفت و گوي دروني رستم، همين جا تمام مي شود و پهلـوان،  
پاسخ مي دهد كه مرا در كوه بينداز؛ اما تا آن جا كـه بـه سـاختار و منطـق      بي مقدمه به ديو

                                                ِ            ِ                 داستان مربوط است، مي توان حدس زد كه شكلي از بيان  وارونه خويي  ديو دراين گفت و 
سفينه ي تبريز اين گفـت و  .گوي دروني، وجود داشته و پاسخ رستم مبتني بر آن بوده است

هم آن را ) ق؟675(چهار دست نويس ديگر از جمله  لندن گو را در دو بيت بازتاب داده كه
را نيز بايد بر اين ) در مقام كهن ترين نسخه(تأييد قطعي ترجمه ي بنداري.پشتيباني مي كنند
بنا براين، پيش نهـاد  .كه احتمال اصلي بودن بيت ها را بسيار باال برده است26مجموعه افزود

سفينه، با تصحيح قافيه ي بيت دوم بر اساس                          ِ             مي شود اين دو بيت، مطابق  ضبط موجود در
  :نسخه ي لندن، به متن برود
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  وليكن چو گويم به دريا فكن                                     به كوه افكند بد گهر اهرمن

  27                   ِ                                                              همه باژگونه بود كار  ديو                                 كه فريادرس باد كيهان خديو

  )18و17،ب577ص:1381ابوالمجد تبريزي،. ـكن(                                    

  
  نتيجه. 4

                                                ِ                                     چنان كه ديديم، گزيده ي سفينه ي تبريز، گاه اعتبار  پاره اي از ضبط هاي كهن را لرزانده و 
گاه شماري از روايت هاي موجود در دست نويس هاي جديد تر را تأييد كرده و آن هـا را  

با اين نمونه ها به روشني آشـكار  .                ُ             نزديك به اقدم ن س خ رسانده استاز نظر زماني به قدمتي 
                                                  ِ                         ِ       مي شود كه كار ويرايش شاهنامه را نمي توان با پي روي  كوركورانه از يـك دسـت نـويس     

                 ِ                  بي ترديـد در تصـحيح  هـر متنـي،     .    ً                    ِ                     فعال  اقدم و صدور چند حكم  كلي و قطعي يكسره كرد
                   ِ                       ويژه، فاصله ي زماني  كهن ترين دست نويس هاي                 اما در اين مورد  .قدمت منشأ اعتبار است

به دست آمده از شاهنامه تا روزگار فردوسي، و ميزان دستبرد هاي كاتبان در تمام آن دست 
نويس ها چنان زياد است كه به گمان نگارنده در تصحيح شاهنامه همواره به جاي تكيـه و  

 .تأكيد شود» ها كهن ترين نسخه«ر ، بهتر است ب»كهن ترين نسخه«تأكيد بر 
 

  
         پي نوشت

  ،    724                                                                              در برگ پاياني سفينه، سه نوشته ي بسيار كوتاه وجود دارد كه به ترتيب، در سال هاي    .1
                                                                          ق با خطي بسيار نزديك به متن اصلي كتابت شده و به نظـر مـي رسـد، بعـدها        736  و      725

   ).   734-   733 ص ص :    1381                ابوالمجد تبريزي، (                                       توسط خود ابوالمجد به كتاب الحاق شده است
             مركـز نشـر    :        ،تهـران  )        چاپ عكسي (             سفينه ي تبريز  ،     1381           د بن مسعود؛   محم                  ابوالمجد تبريزي،  . 2

   .        دانشگاهي
          و خـالقي        1379 :                                                                    براي نمونه نگاه كنيد به كتاب اختيارات شاهنامه به گزينش علي بن احمـد   . 3

  .   736 ص :    1374     مطلق،
                                                                                  براي نمونه سجاد آيدنلو در نوشتاري جداگانه، بخش شاهنامه را درسفينه ي تبريز معرفي و   . 4

                                                                                       ي كــرده و جــاي گــاه بيــت هــاي پراكنــده را در شــاهنامه هــاي چــاپي نشــان داده          ارزيــاب
  -    1384         آيـدنلو،  .    نـك  (                                                      محاسبات عددي اين نوشته،همگي متكي بر همان مقاله مي باشد .   است
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                                                                    نيز نگاه كنيد به معرفي كوتاهي كـه عبدالحسـين حـائري در مقدمـه ي       ).   242-   233  صص :  85
   ).      ص هجده :    1381           جد تبريزي،       ابوالم (                                  سفينه ي تبريز از اين بخش آورده است

                                                                                           سفينه بسياري از بيت ها و روايت هاي الحاقي يا الحـاقي شـمرده شـده را ندارد؛ماننـد فـرا        . 5
ــدنِ  ــر  «      ِ   خوان ــد پرهن ــدن        »                موب ــپ گزي ــه،روايت اس ــا تهميم ــتم ب ــدار رس ــام دي                                                                  در هنگ

                                                                                  سهراب،درخواست رستم از خداونـد بـراي بازگردانـدن زور نخسـتين پـس از شكسـت از       
     ...       سهراب و

                                                                                  شگفت آن كه يكي از اين سه بيت داراي قافيه اي فاسد است و در هر دو مورد همان قافيـه    . 6
   :                ي فاسد تكرار شده

   ).  16  و     12 ب     570 ص (                      برادر دگر خرد بد گژدهم  /                          پدر بود اين دخت را گژدهم 
  .               احتماال قرن هشتم  . 7
  .               احتماال قرن هفتم  . 8
     714                  درفاصله ي سال هاي   (             حمداهللا مستوفي                     ق از روي نسخه ي مصحح      807            تاريخ كتابت   . 9

   .                      ِ                                      گفتني است كه مصراع دومِ بيت در اين دست نويس از قلم افتاده است  ). ق     720   تا 
                                                                                       كاتب دست نويس ظفرنامه، جاي مصـراع دوم را كـه گويـا بـرايش نـا خوانـا بوده،خـالي          . 10

   .           گذاشته است
                            ست نويس موجـود از آن، بـه                         ق فراهم آمده و يگانه د     474                           اين گزيده كه در اصل به سال   . 11

                                                                               احتمال در سده ي نهم ق كتابت شده است، از جهات گوناگون در ويرايش شـاهنامه داراي  
                                      ضبط بيت در گزيده ي يادشده، با انـدكي     ).   12  ص  :    1379             علي بن احمد،   .   نك (         اهميت است

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

                                                                                  اين خوانش، پيش نهاد دكتر عزيزاهللا جويني است كه كوشيده است با ايـن توجيـه معنـايي      . 12
                                                                اگر نخستين تن از آدميان، مرگ را در زير پا لگدمال مي كـرد، و آن   « :                  مشكل بيت را بگشايد

                  و همـواره زنـده                                                                     را نابود مي ساخت،پس از آن،مردان دلير و جوان، گور را لمس نمي كردند 
                                             تعبير پي سايدي در اين تركيب و براي افـاده ي     ).    303- 4  ،ص 3 ج :    1380      جويني، ( »         مي ماندند

   .                                         اين معنا، دور از قلم فردوسي به نظر مي رسد
                                                                                        دكتر خالقي مطلق در يادداشت هاي شـاهنامه  بـه تكـرار مضـمون ايـن بيـت در بيتـي از          . 13

   :                                      گرشاسپ نامه ي اسدي توسي اشاره كرده است
  ،  1 ج :    1389               خـالقي مطلـق،   (                                  ز بـس جـانور تنـگ بـودي زمـين       /                         رگ بر ما نكـردي كمـين        اگر م
    ).   492 ص
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                                                                                       با در نظر نگرفتن پشتيباني دست نويس هـا و زمينـه ي معنـايي بيـت مـي تـوان چنـدين          . 14
                يعني اگر مرگ با  (                        بسختي دل ار مرگ نشتاودي   :                                        واريانت ديگر براي اين مصراع پيشنهاد كرد

     ... و     ...)        سخت دلي
                      اگر نيستي جـز شكسـت     :                                                     ديگري نزديك به اين ساختار بياني در شاهنامه وجود دارد    بيت   . 15

   ).    1135  ،ب   184         ،گشتاسپ ص 5                 شاهنامه ي خالقي،ج (                        خردمند را دل نرفتي ز جاي  /     هماي
      ...).                         چنين گفت سهراب كاندر جهان (  14  ،ب   569       سفينه،ص .             براي نمونه نك  . 16
                                    به صـورت درسـت خوانـده؛ امـا در                                                     دكتر جويني با اين كه بيت را در متن چاپي فلورانس،  . 17

                                                                                پانويس، تفاوت متن دكتر خالقي را از مقوله ي تصحيحات ايشان تصور نموده و به خطـاي  
    ). 3                ،پانويس شماره ي    335   ، ص 3 ج :    1380      جويني، (                     خوانش، توجه نداده است

            شـاهنامه ي   (                                 كـزين هرچـه گفتيـد داريـد راز      /                            چنين گفت پس شاه گردن فـراز  :          براي نمونه  . 18
    ).     1216     چهر،ب    ،منو 1       خالقي،ج

  و   )  ق   844 (                         ِ                                               در ميان نسخه هاي اساس كارِ دكتر خالقي مطلـق، تنهـا دسـت نـويس پـاريس       . 19
                 بـه جـاي آن در     .             ثبت كرده اند  )  » و «             بدون حرف عطف  (   را   »    ِ    مهرِ گهر «     ،ضبط  ) ق   848 (       واتيكان

                  دل و جان به مهـر   .     ِ             ، مهرِ پسر،آمده است ) ق   840 (     ِ           ، مهرِ پدر و ليدن )  ق؟   675 (             دست نويس لندن
               ِ    دل و جان به مهرِ وي   /                               كنون سر به سر شاه را بنده ييم   :                        ن در شاهنامه نمونه دارد         چيزي نهاد
         دل و جان   /                             چو بشنيد پيران سوي خانه رفت   :      ، نيز )      1005          ،فريدون، ب 1      همان،ج (          آگنده ييم 

    ).    1519                 ،داستان سياوخش، ب 2      همان،ج (                    ببست اندر آن كار تفت
         دهم بود                 كه فرزند بيدار گژ  /   ِ                     پسِ پشت گودرز گستهم بود   . 20

                             كمان يار او بود و تير خدنگ   /                              همه نيزه بودي به جنگش به چنگ           
                                  )                                   301  و                                 300 ،داستان عرض كردن كي خسرو، بيت  3                 شاهنامه ي خالقي،ج (

      ، نيز  ) » ي «     بدون  (  »    باال «         ، واژه ي  »    باالي «                                           در لغت فرس چاپ شادروان عباس اقبال، عالوه بر   . 21
                                                         ِ                       در معناي جنيبت و بارگي آمده كه پيداست از افزوده هاي سپسينِ كاتبان، مي باشد؛ شگفت 

                            ، ضبط شـده اسـت و معنـاي     »    باالي «                                                  آن كه در همان بيتي كه به عنوان شاهد آورده، واژه ي 
    ).   16 ص  :     1319     اسدي، (       م ندارد             اسپ و جنيبت ه

                                        ، نيز با شاهد بيتي از شمس فخري نقل شده؛  »    پاالو «                                 در لغت نامه ي دهخدا،واژه ي مجعول   . 22
                                                                                          اما در حاشيه، اين واژه را نادرست دانسته و به شمس فخري ايـراد گرفتـه انـد كـه آن را در     

         رسـد،آن                   بـه نظـر مـي     .                                                         فرهنگ هاي پيش از خود، غلط خوانده و نادرست نقل كرده اسـت 
                               ِ                                                 شادروان، هنگام ثبت اين واژه اصلِ كتاب شمس فخري را پيش روي نداشته، چرا كـه ايـن   
                                                                   ِ           واژه در كتاب شمس فخري با ريخت درست پاالد، در بخش واژگان منتهي بـه دالِ پارسـي   

  :     1337                 فخـري اصـفهاني،   (                                                                    آمده و در محل قافيه با آبـاد و نـژاد و چكـاد، قافيـه شـده اسـت      
      آورده   »       پـاالد  «                                                  انگيري نيز بيـت شـمس فخـري را در شـاهد مثـال              فرهنگ جه  ).   100 و  98 ص
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                              ، هـيچ سـابقه و اصـالتي در     »    پاالو «                بنابراين واژه ي   ).   237   ، ص 1 ج :    1351             انجو شيرازي،  (   است
    .                                               ِ                                  زبان پارسي ندارد و نخستين بار، از راه يك خوانشِ نادرست، به لغت نامه راه يافته است

ــه ي دوم را    .23 ــانگيري، قافي ــاال «                                     فرهنــگ جه ــده اســت   »  ي     پ ــاي اســپ، خوان        انجــو  (                                 در معن
   ).   236  ،ص 1 ج  :     1351       شيرازي،

                            ِ                             را كـه در سـفينه آمـده بـا تعبيـرِ پـاي انـدرآوردن          »      اسـپ  «                           پيش تر سجاد آيدنلو نيز ضبط    .24
  :   85  -    1384         آيـدنلو،  (                  اشاره اي نكرده است  »     خنگ  «                                    ِ سازگارتر ديده اما به واژه ي جاي گزينِ 

    ).   237 ص
                                                                                  با اين مقدمه، بيت ديگري از داستان رستم و سهراب نيز شايسته ي تأمل است كـه در آن ،    . 25

           ، گشـته ي   »   جنگ «                                         به كار رفته و احتمال مي رود كه آن جا نيز   »         اندرآمدن «   با   »    جنگ «       واژه ي 
    :     باشد  »    خنگ «

            شـاهنامه ي   (                اندرآمـد بخفـت         جنـگ              غمـي شـد ز     /                                          تو گفتي كه سـام اسـت بـا يـال و سـفت     
          را بـدون    »    جنگ «                              در اين بيت نيز سفينه حرف نخست    ).     1005           م و سهراب،ب    ،رست 2       خالقي،ج

     بـه    )  ق   741 (                    و دست نـويس قـاهره    )   59  ،ب   576 ص :    1381                ابوالمجد تبريزي، (             نقطه ضبط كرده
                         ،رسـتم و سـهراب،پانويس    2                   شاهنامه ي خـالقي،ج  (           ، آورده است »   اسپ «        ، واژه ي »   جنگ «    جاي 

    ).    1005 ب
   و          أوصـالى           ة تطايرت ر  ع            المواضع الو   و        ِ الجبالِ    فى    َ   طرَحنى    إن   « :     َ                   فأفكرَ رستم و قال في نفسه  . 26

    إال          يرمينـى    ال   و           يخـالفنى          البحـر       فـى         اقذفنى    له      قلت    إن     لكن  .     أسلم       الماء   و  .       أعضائى       تقطعت
          بنـداري،   (     ذلـك       فـى           يختـاره       مـا      بضد      يعمل     أنه     علم   و . »      الشعاب   و         المخارم    فى   و        الجبال     على

    ).   236  ،ص 1 ج :    1970
                   كه فريادرس نيست از   /                    ِ    همه باژگونه بود كارِ اوي  :             نادرست آورده                         سفينه در اين جا قافيه را   . 27

    ).  18   ، ب   577 ص  :     1381                ابوالمجد تبريزي، (       كار اوي
  
   :     منابع
   . 2-  1 ش . 6 س .               نامه ي بهارستان . »                        شاهنامه در سفينه ي تبريز « . )  85  13  -     1384 (    سجاد ،      آيدنلو

             مركـز نشـر    :       تهـران  .     يكـم       چـاپ   .      عكسـي        ،چـاپ                 سـفينه ي تبريز     ).    1381 (                               ابوالمجد تبريزي،محمد بن مسـعود 
   .        دانشگاهي

         چاپ خانه   :      تهران  .        چاپ يكم  .                 تصحيح عباس اقبال  .        لغت فرس  ).    1319 (                               اسدي توسي،ابو منصور احمد بن علي
   .      ي مجلس

                                  به تصحيح فتح اهللا مجتبـايي و علـي      . )       لغت دري (       لغت فرس  ).    1365 (                                 اسدي توسي،ابو منصور احمد بن علي
   .  مي              انتشارات خوارز :     تهران .       چاپ يكم  .           اشرف صادقي
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                   ويراسـته ي رحـيم    .                  فرهنـگ جهـانگيري    ).    1351 (                                                   انجو شيرازي،ميرجالل الدين حسين بـن فخرالـدين حسـن   
   .                     انتشارات دانشگاه مشهد :    مشهد .       چاپ يكم .     عفيفي

      1350        قـاهره   .           چـاپ يكـم   . ج 2 .                         به تصحيح عبدالوهاب عـزام  .         الشاهنامه  ). م    1970 (                          بنداري اصفهاني، فتح بن علي
   .                         اعيد طبعه باالفست في طهران . ق

   :       تهـران   .            چـاپ يكـم   .                      تصحيح عزيـزاهللا جـويني   .                  فرهنگ مجموعة الفرس  ).    2536 (                  ابوالعالء عبدالمؤمن       جاروتي،
   .                          انتشارات بنياد فرهنگ ايران

                     انتشـارات دانشـگاه    :       تهـران  .       چاپ يكم . 3 ج   .                          از دست نويس موزه ي فلورانس  ه،      شاهنام  ).    1380 (            جويني،عزيزاهللا  
   .     تهران

  :       مشـهد   .        چاپ يكم  .                             نامه، متني گزيده از قرن پنجم            اختيارات شاه   ).     1379 (                           جيحوني، مصطفي؛ فشاركي، محمد
   .                                         انتشارات آستان قدس رضوي،مركز خراسان شناسي

   . 4  ش   .  7 س .           ايران شناسي . »                                      اهميت و خطر مĤخذ جنبي در تصحيح شاهنامه «  ).    1374 (              خالقي مطلق،جالل
   .     اسالمي                        مركز دائرة المعارف بزرگ  :     تهران .       چاپ يكم . ج 3 . ه                  يادداشت هاي شاهنام  ).    1389 (    ،جالل          خالقي مطلق

  .            انتشارات توس  :      تهران .       چاپ دوم . ج 7 .                  ترجمه ي تفسير طبري  ).    1356 (                 طبري، محمدبن جرير
  :        تهـران  .         چاپ يكـم  .                    به تصحيح حسين خديوجم .            معجم شاهنامه  ).    1353 (                             علوي توسي،محمد بن رضا بن محمد

   .                          انتشارات بنياد فرهنگ ايران
ـ    .                  واژه نامه ي فارسي  ).    1337 (                 فخري اصفهاني، شمس            انتشـارات    :        تهـران  .           چـاپ يكـم    .  ا                     ويراسته ي صـادق كي

   .             دانشگاه تهران
ــه كوشــش جــالل خــالقي مطلــق   ،          شــاهنامه    ).    1386 (                  فردوسي،ابوالقاســم ــدهاي  (                                 ب ــه    7  و    6                   همكــاران جل      ب

           انتشـارات   :       تهـران  .      ُ     چـاپ يكُـم     8 و 7 ج ،   دوم    چاپ    6   تا    1  ج    ).                                محمود اميدساالر و ابوالفضل خطيبي :     ترتيب
   .                             مركز دائرة المعارف بزرگ اسالمي

                    انتشارات مركز دائرة  :     تهران .       چاپ يكم .              دست نويس سعدلو   از           چاپ عكسي .       شاهنامه  ).    1379 (                فردوسي،ابوالقاسم
    .                   المعارف بزرگ اسالمي

           انتشـارات    :        تهـران  .           چـاپ يكـم   .                  دست نويس سـن ژوزف    از           چاپ عكسي ،       شاهنامه  ).    1389 (                فردوسي،ابوالقاسم
    .     طاليه

          مؤسسـه ي   :       تهـران  .           چـاپ يكـم   .                نـويس فلـورانس      دست    از           چاپ عكسي ،       شاهنامه  ).    1369 (                 فردوسي،ابوالقاسم 
    .                             انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

   .             انتشارات طاليه  :      تهران .       چاپ يكم  .              دست نويس لندن   از           چاپ عكسي ،       شاهنامه  ).    1384 (                فردوسي،ابوالقاسم
   .            انتشارات سخن :     تهران .       چاپ يكم   .                    تصحيح علي اشرف صادقي  ).    1380 (              منسوب به قطران ،             فرهنگ سپهساالر

   :       تهـران  . ج 2 .                        تصـحيح حكيمـه دبيـران    .                                        شرف نامه ي منيري يـا فرهنـگ ابراهيمـي     ).    1385 (    اهيم          فاروقي،ابر      قوام
   .                                              انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  .            چـاپ يكـم    .  ج 2 .          چاپ عكسـي  ،      فردوسي                            ظفرنامه به انضمام شاهنامه ي   ).    1377 (                       مستوفي،حمداهللا بن ابي بكر
   .           علوم اتريش                                      انتشارات مركز نشر دانشگاهي و آكادمي  :      تهران
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           انتشـارات    :        تهـران  .         چاپ يكـم  .                    به تصحيح مجتبي مينوي .           ديوان اشعار  ).    1380 (                           ناصرخسرو،ابومعين حميد الدين
   .    معين

              بنگاه ترجمـه   :     تهران  .        چاپ دوم .                        به اهتمام عبدالعلي طاعتي .          صحاح الفرس  ).    2535 (                       نخجواني،محمد بن هندوشاه
   .          و نشر كتاب

نسخه ي خطى  142فرهنگ برابرهاى فارسى قرآن بر اساس  فرهنگنامه ي قرآنى،   ).    1372 (              ياحقي،محمدجعفر
                         انتشـارات آسـتان قـدس     :      مشـهد   .          چاپ يكـم   .  ج 5 .كهن محفوظ در كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى

  .                          رضوي،بنياد پژوهش هاي اسالمي


