
  نظامیالمآثر تاجدر فردوسی ۀشاهنامابیات 

  ضا سیفدکتر عبدالرّ

  فارسی دانشگاه تهران ادبیاتاستاد گروه زبان و 

  1علی غالمی

  فارسی دانشگاه تهران ادبیاتدانشجوي دکتري زبان و 

  )57تا41صفحۀاز (

  25/6/92: تاریخ پذیرش، 31/1/92: تاریخ دریافت

  

  چکیده

گردآوري و بررسـی  ، گیردپژوهی باید انجام شاهنامهیکی از کارهاي الزم و ضروري که در زمینۀ 

یاري ، هدف چنین پژوهشی در وهلۀ نخست. در متون کهن فارسی است شاهنامهابیات پراکندة 

نسخۀ ترین  تا قدیم ).ق400(شاهنامهکه میان تاریخ انجام ازآنجا. است شاهنامهدر تصحیح متن 

و از سـدة هفـتم و هشـتم     زمانی وجود دارد بیش از دویست سال فاصلۀ ).ق614(،فلورانس، آن

ي هـا  نـویس  دسـت غیر از ، ناچار است در کار خود شاهنامهمصحح، کمتر از ده نسخه وجود دارد

از جملۀ ایـن مآخـذ   . بهره بگیرد، از هر مأخذ دیگري که به تصحیح این متن یاري رساند، کتاب

ي هـا  نـویس  دسـت اسـت کـه    هاي ششم تا هشـتم  در متون سده شاهنامهابیات پراکندة ، جانبی

  .کهنی از آنها بر جاي مانده است

را به عنوان یک نمونۀ برجسته از این منابع برگزیده و بر آن است تـا   المآثر تاجکتاب ، این نوشتار

  .دمقابله کن شاهنامهو با متن  را از این کتاب استخراجشاهنامهابیات 

  .هشاهنامفرعی تصحیح /منابع جانبی، تصحیح متن، المآثر تاج، شاهنامه:گان کلیديواژ

  

  gh.aligholami@yahoo.com: رایانامۀ نویسندة مسئول. 1
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  مقدمه

توجـه مـورد   شـاهنامه کـه همـواره در رویـارویی بـا      هاي پژوهشیو گرایشها  یکی از جنبه

. اسـت شـاهنامه شده و انتقـادي از  متنی تصحیحوشش براي به دست دادن ک ،بودهان محقّق

 فردوسـی کمـی بـا    زمـانی نسـبتاً   اند که بـا فاصـلۀ   کردهکسانی را ها کوششاین ترین  کهن

 ،دسـت زد  شـاهنامه و تصـحیح مـتن    آوري جمعنخستین کسی که از قدما به . اند زیستهمی

262: 1382، ریاحی(خ و شاعر قرن هشتم بوده استحمداهللا مستوفی مور(.  

ي قـرن نـوزدهم   هـا  سـال از نخستین  شاهنامهتحقیقات معاصران دربارة تصحیح و چاپ 

زبان فارسـی در آن  و رواج ت محبوبی آشنایی با با ورود اروپاییان به هند و. میالدي آغاز شد

روي شاهکارهاي نظم و نثر فارسی و چاپ آنهـا آغـاز   ها براي تحقیق کم تالشکم، سرزمین

خاورشناسـان   توجهمورد  شاهنامهاز جمله موضوعاتی که در همان آغاز پژوهش دربارة . شد

  .بود شاهنامهمتن  »تصحیح«، قرار گرفت

چاپ » شاهنامه«صفحه با نام  32را در  شاهنامهیی از ها بخشهاگمن . م1801در سال 

در سـال   ،فورویلیـام کلکتـه   مان مدرسـۀ از معلّ ،ماتیو لمسدنسپس . )42:1369، قریب(کرد

مشروح انگلیسی به چاپ رسـانید  مۀصفحه با مقد 722را در  شاهنامهنخستین جلد  1811

امـا   ،را نیز به چاپ برساند شاهنامهدات دیگر او قصد داشت مجلّ. )28: 1385رستگار فسایی، (

موجـود در  هـاي   نسـخه  براسـاس را ترنر ماکـان   شاهنامهنخستین متن کامل . توفیق نیافت

، دانشـمند  پـس از آن ژول مـل  . در چهار جلد بـه چـاپ رسـانید    1829سال  بههند کلکتۀ 

ي هـا  سـال فرانسـوي آن در میـان    به همـراه ترجمـۀ   شاهنامهمتنی از  ،تبار فرانسويآلمانی

بـا   شـناس آلمـانی،   اندکی بعد ولّرس، زبـان . دد به چاپ رساندر هفت مجلّ. م1838-1878

1884-1877ي ها سالرا در میان  شاهنامهنیمی از  ،ملي ترنر ماکان و ژول ها چاپمقابلۀ 

ـ  ، به ادامۀالندوئر ،در سه جلد در لیدن چاپ کرد و پس از مرگ وي دستیارش. م ت کار هم

مشــهورترین و . )97-96: 1382، ریــاحی(ولــی نتوانســت آن را بــه پایــان برســاند ،گماشــت

انسـتیتو خاورشناسـی آکـادمی    در چاپی اسـت انتقـادي کـه     ،چاپ خاورشناسانترین  دقیق

  ).47: 1369، قریب(جلد به چاپ رسید نُهدر . م1971-1960ي ها سالشوروي در میان 

ـ هـاي   متون کهنی است که تعداد نسخهجزو شاهنامه امـا   ،ی آن بسـیار زیـاد اسـت   خطّ

در . فاصـله دارد  شاهنامهبیش از دویست سال با سرایش  ،). ق614(فلورانس ،آنهاترین  کهن
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یـک از نظـر ترتیـب ابیـات و سـیاق کـالم ماننـد هـم         موجود نیز که هیچهاي  همین نسخه

و گاه گاه ابیاتی به متن اضافه شده . زیادي صورت گرفته استخیلی ف دخل و تصرّ، نیستند

واژگـانی از مـتن   ، نـویس  دستودن سواد یا مخدوش و ناخوانا بفهمی کاتبان کم به دلیل کج

فردوسـی خـود هنگـام سـرودن     . به تعبیراتی جدیدتر تغییر یافته اسـت  و خذف شده کتاب

این همه دست به دست هـم داده تـا   . استداده  شاهنامهتغییراتی در  ،و پس از آن شاهنامه

  .وجود نداشته باشد شاهنامهف از و خالی از هر گونه دخل و تصرّ مستقلّ امروز نسخۀ

 خطّـی هـاي   ناچار است در کنار نسخه مصحح،با وجود مشکالت و موانعی که برشمردیم

کـه از آن بـا   ـ ایـن منـابع    . جهت انجام کار تصحیح بهره بگیـرد  از منابع دیگري نیز ،کتاب

هاي  ي سدهها کتاببرخی  ،یکی از آنها. داردانواع گوناگونی ـ  شودمی عنوان منابع فرعی یاد

ابیــاتی را از  ،ششــم تــا هشــتمی اســت کــه جهــت آرایــش کــالم و یــا بــه مقتضــاي حــال

 توجهبا . اند نقل کرده شاهنامهششم و هفتم هجري قمري و پنجمهاي  ي سدهها نویس دست

بیشـتر   شـاهنامه هـاي   نسخهترین  از قدیم ،ي این متونها نویس دستبه اینکه قدمت برخی 

.استسودمند بسیار شاهنامهدر تصحیح و مقابلۀ برخی از ابیات ، است

محکـی بـراي ارزیـابی    را همچـون  هـا  بیـت تـوان ایـن   مـی هرچند داشت که  توجهباید 

، بـه دالیلـی  بنا فانه متأسبه کار بست، و تصحیح این کتاب شاهنامهي موجود ها نویس دست

ان مؤلّفـ ،نخست آنکه در برخـی مـوارد  . اعتماد کرد ها بیتبه ضبط این توانچندان هم نمی

گاهی صورت اصـلی بیـت یـا     ،و در این نقل از حافظه کردندمی را از حافظه نقل ها بیتاین 

حتّـی   از دسـتبرد کاتبـان و   هـا  بیتدوم اینکه گاهی این . شدمی برخی واژگان آن دگرگون

ـ    در امان نبـوده  ها کتابان اصلی مؤلّف ي موجـود  هـا  نـویس  دسـت ت اینکـه  انـد و گـاه بـه علّ

ـ متـأخّ هـاي   بـه دوره  ،شـد مـی  نقل ااز آنه ها بیتیی که این ها کتاب ضـبط  ، ق اسـت ر متعلّ

رجحـان دارد  ها کتابموجود از این هاي  بر ضبط نسخه شاهنامهي ها نویس دستجدیدترین 

بایـد در اسـتفاده از ایـن ابیـات در تصـحیح       مصـحح از ایـن رو  . )270: 1390، خالقی مطلق(

  .نیاز نیستبی هر چند در کار خود از این منابع ؛جوانب احتیاط را رعایت کند شاهنامه

کتـاب  کنـد ـ    مـی بررسـی  در یکـی از ایـن متـون   را شاهنامهکه ابیات ـ در این نوشتار
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 حسن نظامیدست در اوایل قرن هفتم به ـ که المآثر تاج. استبوده برگزیده  نمونۀ المآثر تاج

اسـت و منبع تاریخ پادشاهان و فرمانروایان غـوري خراسـان و هنـد   ترین  کهنـلیف شدهتأ

  .گیردمی این سلسله را در بر .ق614تا  587وقایع سال 

و آن داشـتن  دارد دیگـري   ۀگـی برجسـت  ژوی، اشدر کنار ویژگی تاریخی المآثر تاجکتاب 

شاهد  المآثر تاجبه قدر  یهیچ کتاب ،بهارو به گفتۀ  شواهد شعري عربی و فارسی فراوان است

شعري خاص70: 1370، بهار(مان ندارده از اشعار متقد(.  

اهللا اي اسـت کـه در کتابخانـۀ فـیض     نسـخه  ،آمده از این کتـاب ستدنسخۀ بهترین  کهن

میکروفیلمـی از آن بـا   . کتابت شده اسـت  .ق694شود و در سال می ه نگهداريافندي ترکی

مـا در ایـن    کـار  دانشگاه تهران موجـود اسـت کـه اسـاس    در کتابخانۀ مرکزي  169شمارة 

  .پژوهش قرار گرفته است

 .ش1378در تیـر سـال   ،استاد ممتاز دانشگاه دهلی نـو ، امیرحسن عابديرا این کتاب 

. را نیـاورده اسـت  ن متن کتاب از ابیات دروخود، خیلی در چاپ وي البتّه؛استکرده چاپ 

از . فردوسی اسـت  ۀشاهنامبیت آن از 92بیت در بحر متقارب آمده که  279،در این کتاب

مـا بـه دلیـل     کـه ،همخـوانی کامـل دارد  مطلـق  خالقی حمصحبیت با متن 33،این تعداد

و تنها به ذکر مصراع نخسـت ایـن ابیـات و     قادر به ذکر آنها نیستیم ،ت حجم مقالهمحدودی

  :بسنده خواهیم کرد شاهنامهو  المآثر تاججایگاه آنها در 

آمـد کـه   ؛ به زین انـدر )45/699چهارم،خالقی،:a41المآثر تاج(درفشیدن ماه چندان بود

المآثر تاج(؛ ز شب روشنایی نجوید کسی)243/1154یکم،خالقی،:a76المآثر تاج(زین را ندید

b93:،المآثر تاج(بست گویی به جویش روان؛ گال)345/2117دوم،خالقیb117: ،دوم،خـالقی

؛ ز )325/2925هفـتم، خـالقی، :b143المآثر تاج(آن کس که بر تخت شاهی نشستهر ؛)5/30

منشـور او را   ،؛ کنـد چـرخ  )483/227هفتم،خالقی،:a144المآثر تاج(خوي بد آید همه بتري

:a145المـآثر  تـاج (نامۀ عزل شـاهان بـود  ؛ ستم)137/48ششم،خالقی،:a145المآثر تاج(سیاه

ششـم، قی،خـال :a145المـآثر  تـاج (آن کس که پوزش کند بر گناه؛ هر)137/49ششم،خالقی،

بد و نیـک   ؛)226/1994سوم،خالقی،:b145المآثر تاج(؛ تو را نام باید که ماند دراز)234/607

یـزدان بـود  ؛ چـو بخشـایش پـاك   )356/18ششـم، خـالقی، :a146المآثر تاج(ماند ز ما یادگار
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:b180المـآثر  تـاج (؛ هوا گشت چون روي زنگی سیاه)236/505دوم،خالقی،:a175المآثر تاج(

سـوم، خـالقی، :a188المـآثر  تـاج (؛ بسی سر جـدا کـرده دارم ز تـن   )234/2112سوم،خالقی،

؛ بـه هنگـام   )85/488یکم،خالقی،:a197المآثر تاج(؛ سخن ماند از تو همی یادگار)201/159

نهاد آن بن نیزه را بـر زمـین  ؛ )351/2191دوم،خالقی،:b201المآثر تاج(شادي درختی مکار

:a207المـآثر  تـاج (؛ بسان پلنگی که بر پشت گور)377/1020پنجم،خالقی،:a207المآثر تاج(

سـوم، خـالقی، :a208المـآثر  تـاج (؛ پدیـد آمـد آن خنجـر تابنـاك    )377/1021پـنجم، خالقی،

؛ چـپ و  )71/64دوم،خـالقی، :a209المـآثر  تـاج (؛ ز چشم سنان آتش آمد بـرون )242/2246

؛ سـپیده هـم آنگـه ز    )337/127یکم،خالقی،:b201المآثر تاج(راست گفتی که جادو شدست

المـآثر  تـاج (شب به روز سپید ؛ نمایندة)405/1318پنجم،خالقی،:a217المآثر تاج(که بردمید

b242:،المـآثر  تـاج (؛ چمانندة دیـزه هنگـام گـرد   )117/439یکم،خالقیb242: ،یکـم، خـالقی

؛ ز تنـدي  )205/619یکـم، خـالقی، :b242المـآثر  تـاج (کمـر یـن تـاج و زر  ؛ گرایندة)205/617

؛ پشـیمانی آنگـه نـداردت سـود    )59/510سـوم، خـالقی، :b244المآثر تاج(پشیمانی آیدت بار

:b259المـآثر  تـاج (؛ تذروان به چنگـال بـاز انـدرون   )16/208چهارم،خالقی،:b244المآثر تاج(

؛ )541/157پـنجم، خالقی،:b264المآثر تاج(؛ به پیش سپاه آوریدند پیل)310/96سوم،خالقی،

؛ سـتاره پدیـد   )541/158پـنجم، خـالقی، :b264المآثر تاج(پیش ،سواران جنگ از پس و پیل

؛ اگـر پنـد مـا را شـوي کاربنـد     )269/1537چهـارم، خالقی،:b265المآثر تاج(گردآمد از تیره

:a290المـآثر  تـاج (شیران زمین شد تهینده؛ ز در)460/4490هفتم،خالقی،:b283المآثر تاج(

  .)105/32دوم،خالقی،

اسـتخراج کنـد و بـا     المـآثر  تـاج ب کتـا را ازشـاهنامه ابیـات   کوشیده استاین نوشتار 

در مـواردي کـه   . مطابقـت دهـد   شـاهنامه ي موجـود  هـا  نویس دستو معتبرترین ترین  کهن

بـراي  . آن اختالف با ذکر منبع در پایـان بیـت آورده شـده اسـت    ، دارداختالف ضبط وجود 

زیـرا ایـن چـاپ    ؛فردوسی چاپ دکتر خالقی مطلق استفاده شده ۀشاهناماز  ،انجام این مهم

ي پیشـین  ها چاپبر  ،هابدلو اشتمال بر نسخهها  نسخهترین  از حیث مقابله با کهن شاهنامه

  .دارد برتريشاهنامه

تـرین   ن صـورتی کـه در کهـن   به همـا  شاهنامهروش کار بدین شکل است که ابتدا بیت 

در پایـان  ، و شمارة برگی که این بیت در آن منـدرج اسـت   ،شده ذکر، آمده المآثر تاجنسخۀ 
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خالقی و دفتري که بیـت در   ۀشاهنامآن بیت مطابق با  سپس شمارة. بیت آورده شده است

آمده ، دادهشدة بیت که دکتر خالقی انجام صورت تصحیحآنگاه . است آن قرار دارد ذکر شده

از هـر دو   را پـس شـاهنامه ي هـا  بـدل  نسخه، در مواردي که اختالف ضبط وجود دارد. است

  شـــان از عالمـــات اختصـــاري هـــا بـــدل نســـخهذکـــر  بـــراي. ایـــم کـــردهذکـــر منبـــع

:استکه به شرح زیر ،استفاده شده خالقی مطلق آمده ـگونه که در چاپ ـ آن

کتابخانۀ بریتانیـا در   نویس دست=ل؛614خ کتابخانۀ ملی فلورانس مور نویس دست=ف

نویس دست=س؛675خ لندن مور    لـن ؛731خ کتابخانۀ طوپقاپوسـراي در اسـتانبول مـور =

بخانـۀ شـرقی   کتا نـویس  دسـت =ژ؛733مورخکتابخانۀ عمومی دولتی لنینگراد  نویس دست

ــن   ــگاه س ــه دانش ــته ب ــتم   وابس ــدة هش ــل س ــتم و اوای ــدة هف ــر س ــروت از اواخ   ؛ژوزف بی

؛752مـورخ موزة ملی کراچی  نویس دست= ك؛741مورخدارالکتب قاهره  نویس دست=ق

مـورخ کتابخانۀ دانشگاه لیدن  نویس دست= لی؛796مورخدارالکتب قاهره  نویس دست= 2ق

کتابخانـۀ پـاپ در    نـویس  دسـت = و؛844مورخی پاریس ملّ کتابخانۀ نویس دست= پ؛840

2ل؛852مورخکتابخانۀ دانشگاه آکسفورد  نویس دست= آ؛848مورخواتیکان 
 نویس دست=

؛894مـورخ کتابخانۀ دولتـی بـرلین    نویس دست= ب؛891مورخکتابخانۀ بریتانیا در لندن 

3ل
2لـن ؛841مـورخ کتابخانـۀ بریتانیـا در لنـدن     نویس دست=

انسـتیتوي   نـویس  دسـت =

2س؛849مورخخاورشناسی فرهنگستان علوم شوروي در لنینگراد 
کتابخانـۀ   نـویس  دست= 

  .903مورخطوپقاپوسراي در استانبول 

  )a15(بود رهنماينیکشبختمگر        جايبهنیایدبزرگیکوششبه

  .)295/2543خالقی، هفتم، (جايبه 1به کوشش نیاید بزرگی :)اولمصراع (شاهنامه

 نیابـد؛ در س : 2س، ق(؛بزرگـی نیایـد  ): ب ـ  پ، لی، نیز لن(2س، ق، س .1: بدل نسخه

  .)2نیز ق(2ل، ژ، ل =؛ متن)بزرگی بماند: 3ل(نیازد بزرگی؛: ؛ ك)اژه نقطه ندارداین و

  )a63(که چون چشمه بودیش دریا به چشم      مخشروزبديخندانشاهدل

  .)432/196خالقی، دوم، (شدي روز خشم 1دل گیو چندان :)اولمصراع (شاهنامه  

  .)2س، 2نیز لن(ب، 2ق، ژ، لن، ف= خندان؛ متن: و، چونان؛ پ: 2ل، آ، لی، ق.1: بدل نسخه

  )b117(کاربهشکاريبازگاههربه      جویبارلبخندانسالههمه

  ).5/32خالقی، دوم، (باز شکاري به کار 1همه ساله: )مصراع دوم(شاهنامه
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): 2س، 2لـن ، 3نیـز ل (آ، پ، لی، 2ق، بهر سوي؛ لن: ب، همه جاي؛ س: ل .1: بدل نسخه

  .2ل، ق، ف= بهر وقت؛ متن: و گاه؛به هر: ژ جاي؛بهر 

  )a140(یادگاربودنیکیکهبههمان      رپایداکسیگیتیبهنماند

  .)85/486خالقی، یکم، (پایدارنیک و بدهمینباشد :)اولمصراع (شاهنامه

پست،بیدادزگرددآبادکه      دستبیدادبهنیازيتاگرن)b143(  

  .)11/126خالقی، چهارم، (پست 2آباد 1نگردانی ایوان: )دوممصراع (شاهنامه

، 2لـن ، پ، لی، نیز لن(ق، ل= ایران؛ متن): و، 3نیز ل(2س، 2ل، ژ، س، ف .1: بدل نسخه

  .ببیداد: ق .2؛)ب، آ

  )b143(خرد باید و گنج و راي و سپاه      کسی کو بجوید همی تاج و گاه

1و گنج و سپاهخرد باید و راي : )مصراع دوم(شاهنامه
  .)324/2917خالقی، هفتم، (

بـدون  : س(و  )تـاج : ق(گنج و راي): ب، 2لن، 3ل، لی، نیز لن(ك، ق، س .1:بدل نسخه

  .)پ، 2نیز ق(ژ، ل= گنج و بیدار بخت؛ متن): نیز و(2سپاه؛ س :)و

  )b143(دژمبمانددوزخبهروانش      ستمبیندشاهازهپشّاگر

  ستم 1ه از شاه یابداگر پشّ :)اولمصراع (شاهنامه

 ـ  نیز لن(2س، ژ، ل= ؛ متن)یابد از شاه پشّه: ب(پیل یابد؛): نیز و(ك، ق .1: بدل نسخه

  .)2لن، پ

  )b143(رمهگرددگرگازپراکنده      همهجویدبیدادشاهاگر

  .)335/3059خالقی، هفتم، (بیداد جویی همه 1وگر جنگ و :)اولمصراع (شاهنامه

  .دیگر نویس دستیازده =متن ؛)اگرچند: 2ق(چند؛وگر : ل .1: بدل نسخه

  1پراگندن گرد کرده رمه: )مصراع دوم(شاهنامه

کـردن   پراگنـدن گـرد   ):ب، 3ل، 2نیـز ق (2سپراکندن گرگ گرد رمه؛ : ژ.1:بدل نسخه

2ل، ق، س، ل= ؛ مـتن )پراکندن داد جـویی همـی  : لن(پراکندن و گرد کردن رمه؛: رمه؛ ك

  ).و، پ، نیز لی(

  )b143(شبان را بدان سر پژوهش بود      بدین گیتی اندر نکوهش بود

  .)335/3060خالقی، هفتم، (پژوهش بودرا بدان سر1همین: )مصراع دوم(شاهنامه

  .)همان: 2ق(.1: بدل نسخه
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  )a144(ت رهنماينباشد به جز نیکی           میانه گزینی بمانی به جاي         

  .)226/469خالقی، ششم، (راي 2پاکیزه 1دتخردمند خوانَ: )مصراع دوم(شاهنامه

.2) ب ـ  لـی ، نیـز لـن  (2س، ك، ق، ژ =خواندت و؛ متن: خوانند و؛ س: ل .1: بدل نسخه

  .)خواند ترا پاك: 2ق(

  )a145(شمار نپیچی سر از شرم روزِ      چنان زي که گر پرسدت کردگار

  .)262/1435خالقی، چهارم، (کردگار  2توپرسد ز 1همان کن چو :)اولمصراع (شاهنامه

ـ .1: بدل نسخه گـر  : 3ل(.2. ف= کـه؛ مـتن  ): ب، آ، 2لـن ، پ، 3ل، لـی ، نیز لـن (2س ل 

  ).گیتی چنان زي که ازب: 2پرسدت؛ ق

  .روز شمار 1ن بهپیچی تو سر زان: )مصراع دوم(شاهنامه

ـ (2سل ـ   .1: بدل نسخه تـو از؛  : 2ل از آن؛: پ، ل(نپیچی سر از): ب، آ، 2لن، پ نیز لن 

  .ف= شرم؛ متن) بدان: 2س، ژ

  )a145(دادبپیچد ز *]دل[که چون شاه را       روان را قبادچنین گفت نوشین

2روانِ قباد1چنین گفت نوشین :)اولمصراع (شاهنامه
  .)137/47خالقی، ششم، (

  .)قبادکی: پ(.2) روشن: آ(.1: بدل نسخه

بـه   المآثر تاجهاي  افتاده است و ما آن را از روي سایر نسخه» دل«از نسخۀ اساس ما واژة  *

  .متن افزودیم

  )b145(نشنوي ،گر بد سراید کسیو      نباید که گویی بجز نیکوي

  .)256/20خالقی، ششم، (نیکوي 1نباید که گویی جز از :)اولمصراع (شاهنامه

  .)ب، 2لن، و، لی، نیز لن(2س س ـ= ؛ متن)جزین: آ(بجز؛): پ، 3ل، 2قنیز(ژ، ل .1: بدل نسخه

  )a146(ترا بر دهد روزگار ،چو کاري      تو تخم بدي تا توانی مکار

  .)568/1235خالقی، هفتم، (که تخم بدي تا توانی مکار  :)اولمصراع (شاهنامه

  .بر دهد روزگار 1چو کاري برت: )مصراع دوم(شاهنامه

چو کـاري تـرا؛   ): ب، آ، و، 3ل، لی، 2نیز ق(2س، ق، س؛ چو کاري بر بد: ژ.1: بدل نسخه

  ).2لن، پ، نیز لن(ك، ل= متن

  )a146(که تاج و گهر بهر دیگر کسست      گیتی ستایش بماند بسستز

1دت بسبه گیتی ستایش بمانَ :)اولمصراع (شاهنامه
  .)510/1265خالقی، ششم، (
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) بـه : ب لـی ـ  ، لـن ، 2س، س(ز): بـ  لـی  ، نیز لـن (2س، 2ل، ك، س، ل .1: بدل نسخه

  .)2ق(=بس است؛ متن) بماند: ب لی ـ، 2س، س(گیتی ستایش بما بر

  .2کمر خود نماند به کس و که تاج: )مصراع دوم(شاهنامه

این تاج تـو  : لی(بهر دیگر کس است): ب ـ  3ل، نیز لن(2س، 2ل، ك، س، ل: بدل نسخه

  .؛ ق این بیت را ندارد)2ق(=؛ متن)بهر دیگر کس است

  نخستش بباید به خون دست شست      عنان بزرگی هر آنکس که جست

  .)99/1194خالقی، سوم، (دست شست  1خودبباید ز یننخست: )مصراع دوم(شاهنامه

  .ف= متن؛بخون: )ب نیز لن ـ(2س ل ـ.1: بدل نسخه

  )a172(بگشتن ز رسم دالور نهنگ      نه مردي بود چاره جستن به جنگ

1نه مردي بود چاره جستن به رنگ :)اولمصراع (شاهنامه
  .)82/208خالقی، دوم، (

  .)2نیز س(ژ، ف= به جنگ؛ متن :)2لن، 3نیز ل(ب ـ ق، لن، س، ل .1: بدل نسخه

  .3دالور پلنگ 2به رسم 1فتنرن: )مصراع دوم(شاهنامه

بروي و؛: ؛ لی)نقطه ندارد اولحرف (برفتی :نرفتی؛ لن: ب، 2ل، آ، پ، 2ق، س .1: بدل نسخه

: پلنگ .3براه : بسان؛ آ): 2س، 2نیز لن(و، پ: به رسم .2. و، ق، ژ، ل، ف= ؛ متن)برفتی: 2لن(

  .ب، ق، لی ، ژ، ف= متن نهنگ؛): 2س، 2لن، 3نیز ل(2ل ،2ق، لن، س

  )a172(کینزوگر چند باشد دلش پر        که در جنگ هرگز نسازد کمین

  .)82/209خالقی، دوم، (هرگز نسازد کمین  1که در بزم :)اولمصراع (شاهنامه

  .)3نیز ل(ق، ف= جنگ؛ متن): 2س، 2نیز لن(ب ،2ق، لن، س، ل .1:بدل نسخه

  .کین چند باشد دلش پر ز 1اگر: )مصراع دوم(شاهنامه

  .وگر: 2ق .1:بدل نسخه

  )a173(نیارامد از تاختن یک زمان      جنگش سرشت آسمانتو گفتی ز

  .)174/711خالقی، دوم، (از تاختن یک زمان  1نیاساید: )دوممصراع(شاهنامه

  .)2س، 2لن ، 3نیز ل(ب، 2ل، آ، پ ن ـل، ف= متننیاسود؛: ژ نیارامد؛: ل. 1: بدل نسخه

  )b178(سپر گشت رخسار آبینچو زر      کوه آفتاب چو سر برزد از تیغِ

  .)159/373خالقی، ششم، (آفتاب کوه چو برزد سر از تیغِ :)اولمصراع (شاهنامه

  .آب 2آمد از پیش 1سطخر يبه سو: )مصراع دوم(شاهنامه
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، 2نیز ق(2س، 2ل، ژ، س= صطخر؛ متن): ب، 2لن ـ  لی، نیز لن(ك، ق، ل .1: بدل نسخه

  .)روي: 3ل(سوي: ك.2.)آ

  )b180(میغآهن زمین بود وز گرد ز      ستاره سنان بود و خرشید تیغ

  .)20/278خالقی، چهارم، (تیغ خورشید ستاره سنان بود و : )مصراع اول(شاهنامه

  .گرز میغ 2از و آهن زمین بود 1از: )مصراع دوم(شاهنامه

  .س، ژ= وز؛ متن: 2س، 2ل، ق، ل ، ف .2.ق، س، ل= ز؛ متن: 2س، 2ل، ژ، ف: از .1:بدل نسخه

  )b180(زیر نعل اندر آورده شد زمین      تو گفتی که خرشید در پرده شد

  .)234/2111خالقی، سوم، (در پرده شدخورشید تو گفتی که :)اولمصراع (شاهنامه

  .شد 1هزمین زیر نعل اندر آزرد: مصراع دوم: شاهنامه

  ).ب، آ، 2لن، و، لی، 2ق، نیز لن(2س، 2ل، ق، ژ، س= ؛ متنآورده: ف .1: بدل نسخه

  )b185(به دل رود نیل ،به کف ابر بهمن      جبرئیلپیل و به جان به تن ژنده

  .)155/2373خالقی، چهارم، (به جان جبرئیل ،1پیلیهبه تن زند :)اولمصراع (شاهنامه

  ).ب، و، نیز لن(2ل، ژ، س، ف= پیل و؛ متن: )آ، 2لن، پ، لی، 2نیز ق(2س، ق .1: بدل نسخه

  .لیبه دل رود ن ،ابر بهمن 1به دست: )مصراع دوم(شاهنامه

؛ )آنیـز (ژ، ف= ؛ متن)بتن: لی(بکف؛): ب، 2لن، پ، 2ق، نیز لن(2س، س .1: بدل نسخه

  .این بیت را ندارند) 3نیز ل(ل

  )a188(رنگ ابرست و بارانش خونکه هم      یکی تیغ دارم به چنگ اندرون

  )333/80خالقی، اول، (یکی ابر دارم به چنگ اندرون:)مصراع اول(شاهنامه

  .که همرنگ آب است و بارانش خون: )دوممصراع (شاهنامه

  )a188(شهمان مغز پیالن بساید سر      همی آتش افروزد از گوهرش

  .)333/81ل، خالقی، او(سرش  2مغز پیالن بساود 1همی: )مصراع دوم(شاهنامه

؛ )بسـوزد : 2س(بکوبـد؛ : لی ؛بساید) 2نیز لن(ب، آ، و، 2ق، ل .2.همه: ب، 2ل: بدل نسخه

  .دنپ این بیت را ندار، ؛ لن)3نیز ل(ق، ژ، ف= متن

  )a188(پناه دلیران ایران منم      جنگ شیران منم کردةکه خود 

  .)201/1589خالقی، سوم، (منم  1تورانکردة جنگ که خو  :)اولمصراع (شاهنامه

  .2س، ق، ژ، س، ف= شیران؛ متن: 2ترکان؛ ل: ل .1: بدل نسخه
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  .یکی نامداري از ایران منم: )مصراع دوم(شاهنامه

  )a188(زمانه برآرد سر از ترکشم      کمان برکشمز قربان چو چاچی

  .)333/82خالقی، یکم، (کشم در 1هر آنگه که جوشن به بر :)اولمصراع (شاهنامه

هـر آنگـه   ): 2نیز لن(ب، آ، پ، 2ق، لن؛کمان برکشمز قربان چو چاچی: ژ.1: بدل نسخه

  .)2س، 3نیز ل(2ل، و، لی، ق، ل، ف= چاچی بزه؛ متنکه 

  )a203(به از نام جستن به نام و به راي      گریز بهنگام با سر بجاي

  .)232/2087خالقی، سوم، (بهنگام با سر به جاي 1گریزي: )مصراع اول(شاهنامه

  .2س، ژ، ل، ف= گریزش؛ متن: 2گریز؛ ل: س .1:بدل نسخه

  .1به از رزم جستن به نام و به راي: )مصراع دوم(شاهنامه

بـه جـاي   مبه از رزم کز وي نمان :قبه از نام جستن به هوش و به راي؛ : ژ .1:بدل نسخه

  .2س، س، ل، ف= به از نام جستن برزم و براي؛ متن: 2؛ ل)پساوند ندارد(

  )a203(تو دیوانه خوانش مخوانش دلیر      دلیري که نندیشد از پیل و شیر

  .)105/252خالقی، یکم، (پیل و شیر  زدالور که نندیشد ا :)اولمصراع (شاهنامه

  )a209(لشکر جهان دست بر سر گرفتز      زمین هفت فرسنگ لشکر گرفت

  .لشکر زمین دست بر سر گرفتز :)مصراع دوم(شاهنامه

  )a209(ز نیره هوا ماند اندر کمین      نبد جاي جوینده را بر زمین

  .)384/85خالقی، دوم، (را بر زمین 1د جاي پویندهنب:)اولمصراع (شاهنامه

  .پرنده: پیوند؛ و: آ، لی .1: بدل نسخه

  .اندر کمین 1ه هوا ماندهزنیز: )مصراع دوم(شاهنامه

، پ، 2ق، ف= ماند؛ متن): 2س، 2لن، 3نیز ل(2ل، آ، و، لی، ق، ژ، لن، س، ل .1: بدل نسخه

  .ب ، 2ل

  )b210(بر و بال فربه میانش نزار      دارشش چو دو خنجر آبدو گو

  .)335/98خالقی، یکم، (میانش نزار  1ال فربییبر و : )مصراع دوم(شاهنامه

  ).2نیز س(2ق، ژ، ف= متن ؛فربه): 2لن، 3نیز ل(ب لی ـ، ق، لن، ل .1: بدل نسخه

  )b211(1دي آسیاخون گر ببگشتی ز      گیابه خون غرقه شد خاك و سنگ و

  .)214/1485خالقی، پنجم، (خون گر بدي آسیابه بگشتی : )دوم مصراع(شاهنامه
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  )b211(زمین الله رست *تو گفتی که روزي      بیابان چو دریاي خون شد درست

  .)141/847خالقی، اول، (تو گفتی که روي زمین الله رست: )مصراع دوم(شاهنامه

آمده اسـت کـه   » رويِ«واژة  ،»روزي«جاي واژة ، بهالمآثر تاجي دیگر ها نویس دستدر * 

  .همخوانی کامل دارد شاهنامهبا ضبط 

  )a212(پر از خاك چنگ و پر از خون دهن      تنسران را همه سر جدا شد ز

1تنسران را جدا شد همی سر ز :)اولمصراع (شاهنامه
  .)384/1093خالقی، سوم، (

؛ ز تن بسی سرسران را جدا شد ): نیز ب(سسران را کنم دور سرها ز تن؛ : ژ.1: بدل نسخه

سـران را  ): 2لـن ، و، پ، 3ل، لی، لننیز (2س، ؛ لز تن همه سر سران را جدا شد):نیز آ(2ل

  .ف= ؛ متنز تن سر جدا شد) همی: 2بسی؛ س: لی، ل(همه

  .دهن پر از خونْ 1دسر ب پر از خاك: )مصراع دوم(شاهنامه

پـر از خـاك روي و؛   ): ب، آ، لی، 2نیز ل(س پر از خاك ریش و؛: 2ل، ژ، ل .1: بدل نسخه

  .ف= متن  ؛)چشم و: پ(پر از خاك چنگ و؛): و، لی، 2ق، نیز لن(2س

  )a212(تن نازدیده به شمشیر چاك      کفش جوشن و بستر از خار و خاك

  .)115/167خالقی، سوم، (کفن جوشن و بستر از خون و خاك  :)اولمصراع (شاهنامه

در نسـخۀ  . آمـده اسـت  » کفن«واژة » کفش«جاي هب المآثر تاجي ها نویس دستدر دیگر 

  .آمده که با ضبط خالقی همخوانی دارد» خون«واژة » خار«جاي به 726مورخ

  )a217(سه پاس از شب تیره اندر گذشت      چو ماه از بر تخت زرین نشست

  .)275/680خالقی، پنجم،(نشست  1چو ماه از بر تخت سیمین :)اولمصراع (شاهنامه

، 3ل، نیـز لـن  (2ل، ق، ژ، ل= ین؛ متنزر): ب، آ ، لی، 2نیز ق(2س، ك، س .1: بدل نسخه

  .)2لن، و، پ

  )b236(برهنه سر و دست بر سرگرفت      شاره هندوي برگرفت ،ز سر

  .)449/131خالقی، پنجم، (برهنه شد و دست بر سر گرفت : )مصراع دوم(شاهنامه

  )b236(مژگان همی خون کشیدبه زاري ز      کشیدهمان موزه از پاي بیرون 

  .)449/132خالقی، پنجم، (دل خون کشید به زاري به مژگان ز: )مصراع دوم(شاهنامه

نیـز  (2لز مژگان بسـی؛  : ژش در؛ مژگانْز: مژگان همی؛ سز): نیز پ(ل .1: بدل نسخه
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مژگـان بـه   ز: و(مژگان دل؛ز): لی، 2نیز ق(2دل؛ س) به: 3ز؛ ل: ب(مژگان وز): ب، آ، 3ل

  .ك، ق= ؛ متن)ز مژگان همش: 2رخ؛ لن

  )b241(همی کرد بدخواهش از مرگ یاد      نهادمایه مغفر به سر بر گران

  .)191/1410خالقی، سوم، (یاد  1همی کرد بدخواه از مرگ: )مصراع دوم(شاهنامه

بـدخواه او  : مـرگ؛ ق  خواهش ازبـد  ):ب، 2لـن ، و، پ، 3ل، 2ق ، نیز لن(ژ، س، ل: بدل نسخه

  .ف= متن ؛)بدخواه را مرگ: آ، لی(از مرگ بدخواه؛: 2س، 2لرزم؛

  )b242(خون بر ابر سیاه فشانندة      باد آوردگاه فزایندة

  .)205/618خالقی، یکم، (ابر سیاه  2از 1تیغ فشانندة: )مصراع دوم(شاهنامه

  .ز: لی، ق .2.خون): 2س، 3نیز ل(؛ لمیغ: ف.1:بدل نسخه

  )a264(که تیزي پشیمانی آرد به جنگ      برفتند با هوش و راي و درنگ

  .)192/345خالقی، چهارم، (و درنگ  1راي و هوشهمی رفت با :)اولمصراع (شاهنامه

  .هوش و راي: 2س، 2ل، ق، س .1: بدل نسخه

  )a264(شده پاي پیل از دل کشته لعل      سپردند اسبان همه خون به نعل

  .)404/323خالقی، دوم، (سپردند اسپان همی خون به نعل :)اولمصراع (شاهنامه

  )b264(ز خنجر همی تافت خرشید تف      یه سپه برکشیدند صف]و[دو ر

  .)541/156خالقی، پنجم، (خورشید تف 1خنجر همی یافتز: )مصراع دوم(شاهنامه

  .تافت؛ و این بیت را ندارد): ب، نیز لی(2س .1: بدل نسخه

  )b264(زمین از خروشش بجوشد همی      گفتی هوا چون خروشد همیتو 

  .)541/159خالقی، پنجم، (تو گفتی هوا خون خروشد همی  :)اولمصراع (شاهنامه

  )b264(جرنگیدن گرزهاي گران      وز آواز اسبان و بانگ سران

  .)541/161خالقی، پنجم، (آواز اسپان و بانگ سران  1از :)اولمصراع (شاهنامه

  ).ب ، آ، 2لن، و، نیز لی(2س س ـ= ؛ متن)وز: 2ق، لن(ز؛): پ، 3نیز ل(ژ، ل .1: بدل نسخه

  )b264(شدست *ز گرد آسمان روي رنگین      تو گفتی زمین کوه جنگی شدست

  .)541/162خالقی، پنجم، (ست هگرد آسمان روي زنگی شدز: )مصراع دوم(شاهنامه

آمده اسـت کـه بـا    » زنگی«واژة  ،»رنگین«جاي هب المآثر تاجي ها نویس دستدر دیگر * 

  .همخوانی کامل دارد شاهنامهضبط 
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  )b265(خور از چرخ گردنده بیرون شدست      در و دشت گفتی که پرخون شدست

  .)275/1637خالقی، چهارم، (ست  خون شده 1در و دشت گفتی همه :)اولمصراع (شاهنامه

  .که پر؛ ق این بیت را ندارد):ب، 2لن، 2ق، نیز لن(2ل، س. 1: بدل نسخه

  )b269(چو باد خزان برجهد بر درخت      باران بکردند سختیکی تیر

  .)83/917خالقی، سوم، (درخت  1چو باد خزان بگذرد بر: )مصراع دوم(شاهنامه

  .2س، ق، ژ، س، ف= بربزد بر؛ متن خزان:2خزانی که ریزد؛ ل: ل .1:بدل نسخه

  )b269(جنگی به خواب ،نبیند چنان رزم      عقاب هوا را بپوشید پرّ

  .)235/2128خالقی، سوم، (جنگی به خواب  1نگجنبیند چنان : )مصراع دوم(شاهنامه

  .رزم: ل.1: بدل نسخه

بران کشته و خسته باید گریست      د آنک زیستهمه خسته و بسته ب)a270(  

  .)75/788سوم،  خالقی،(آنک زیست  1همه خسته و بسته بود :)اولمصراع (شاهنامه

  .ف =بد؛ متن: 2س، ژ، ل .1: بدل نسخه

  .، بر خسته باید گریستشد آن کشته: )مصراع دوم(شاهنامه

  )a270(نه اسب و نه مردان جنگی به جاي      اي سرنه تخت و نه تاج و نه پرده

  .)75/789خالقی، سوم، (سراي  نه تاج و نه تخت و نه پرده :)اولمصراع (شاهنامه

  )b274(سزد گر جفا بیند از روزگار      شود راه آموزگارکرا گم 

  .)3/8خالقی، دوم، (راه آموزگار  1گر او گم کند :)اولمصراع (شاهنامه

اگـر گـم کنـد؛    : ب، آ، پ، لی، لن، سکرا گم شود؛ ):2س، 3نیز ل(و، ق، ل .1: بدل نسخه

  .2ق، ف= ؛ متن)اگر گم شود: 2لن(گرو بفکند؛: 2ل

  )b277(که آتش برآید ز دریاي آب      رد سپاه آفتابگَچنان شد ز

  .)115/160خالقی، سوم، (آب دریايز  1که آتش برآمد: )مصراع دوم(شاهنامه

  .برآید: ژ.1:بدل نسخه

  )b277(ببازو خم خام و چین در برو      نبودش جز از رزم چین آرزو

  .)236/2150خالقی، سوم، (آرزوي و بروي : )هاي قافیه واژه(شاهنامه

، »چین در بـروي «جاي ي دارد و بهتر متفاوت ، مصراع دوم ضبط3و س 2هاي ل در نسخه

  .ف= متن؛آمده است» رويبچین پر«
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  )a282(1زید بر درشگذر تامکن ره      آنکس که دانش نیابی برشهر 

  .)256/11خالقی، ششم، (بر درش 1ییمکن ره گذر تا زی:)مصراع دوم(شاهنامه

تـا زییـی رهگـذر؛   ): نیز لی(2س ؛زیدتا): 2لن، پ، نیز لن(2ل، ك، ژ، س، ل: بدل نسخه

  ).ب، 3ل(=بده ره گذر تا زنی؛ متن: ق ؛)تا توانی گذر: آ، زید ره گذر؛ وتا: 2ق(

  )a283(هزبر ژیان را به دام آورد      خردشکیبایی و هوش و راي و

1هزبر از بیابان به دام آورد: )مصراع دوم(شاهنامه
  .)137/767خالقی، یکم، (

  .هزبر ژیان را به دام آورد: ژ: بدل نسخه

  )b287(سمندش جهان و جهان را کنان      زنانگرازان بر گور نعره

  .)184/843خالقی، دوم، (زنان  گرازان و بر گور نعره :)اولمصراع(شاهنامه

  .زناننعرهگرازان ابر کوه : ن چنین استواو عطف نیامده و ضبط آ ،لیدر نسخۀ

  )a290(اگر کشته ور خسته تیر بود      گله هر سوي مرغ و نخچیر بود

  .)105/33خالقی، دوم، (هر سوي مرغ و نخچیر بود 1یله :)اولمصراع (شاهنامه

  .گله: ژ.1:بدل نسخه

  .دتیر بو خستۀ 1اگر کشته گر: )مصراع دوم(شاهنامه

  .از: ور؛ لی: ق.1:بدل نسخه

گیري نتیجه

چـاپ دکتـر خـالقی    ۀ شـاهنام بـا  و مقابله  المآثر تاجدر کتاب  شاهنامهپس از بررسی ابیات 

  :این نتایج به دست آمد، ي آنها بدل نسخهمطلق و 

بیـت آن بـا مـتن    33، فردوسی شناسـایی شـد   ۀشاهناماز بیتی که در این کتاب 92از 

مصـراع آن بـا ضـبط     21سه بیت و همچنین . خالقی همخوانی کامل داردۀ شاهنامحمصح

در یـک  فقـط  اخـتالف   ،مصـراع  17در  ،از این تعداد. دارداختالف  شاهنامهي ها نویس دست

در  شاهنامهي ها نویس دستبه دست آمد که با ضبط هم سه بیت و چهار مصراع . واژه است

یـک  آن اسـت کـه گـاه نویسـنده بـراي       ،ت برخی موارد اختالفعلّ. چند مورد اختالف دارد

در چنـد   المآثر تاجدر متن . را تغییر داده استاي  دست برده و کلمه شاهنامههدفی در بیت 

سـخن از خشـم شـاه از شـورش شخصـی بـه نـام         ،)در ایـن مقالـه  (سطر پیش از بیت سوم

و نویسـنده بـراي آنکـه حالـت شـاه را در       )65فریم ، المآثر تاج(به میان آمده است »جتوان«
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خواسته می کهفردوسی بهره جسته است و ازآنجاۀ شاهناماز بیتی از  ،هنگام خشم بیان کند

هـاي   نسـخه  همۀ دررا ـ که  » گیو«ة واژ ،چه بیشتر به کالم خود نزدیک سازداین بیت را هر

 25در بیـت  . قرار داده اسـت جاي آن را به» شاه«ة حذف کرده و واژـ  موجود است شاهنامه

حـرف ربـط   ، به کار گیرد صورت مستقلّه این بیت را ببراي اینکه بتواند المآثر تاجف لّنیز مؤ

  . را جایگزین کرده است» تو«ة جاي آن واژهانداخته و بنخست را از آغاز مصراع » که«

در ،متفـاوت اسـت  آن در چاپ دکتر خالقی ة شداگرچه با صورت تصحیحابیات ۀ ضبط بقی

 ییـد را تأ المـآثر  تـاج ضـبط  ، شاهنامهنویس دستکم یک و گاهی چندین گونه موارد، دست این

خـود   کمتر بـه حافظـۀ  ، شاهنامهدر نقل ابیات المآثر تاجمؤلّفو این گواه آن است که ،کندمی

کـی بـوده   متّ ،در اختیـار داشـته   شاهنامههایی که از بیشتر به نسخه و یا نسخه اعتماد کرده و

بسامد برابـري و  ، اختالف ضبط وجود دارد شاهنامهي ها نویس دستدر جاهایی که میان . است

:ل، مـورد  2:57س:گونه اسـت بدین المآثر تاجبه ضبط کتاب  ها نویس دستنزدیکی ضبط این 

49: ق، مـورد  2:51لـن ، مـورد  51: س، مـورد  2:53ل، مـورد  53:پ، دمور 3:56ل، مورد 56

:ك، مـورد  26:ژ، مـورد  40: ف، مورد 47:لن، مورد 247ق، مورد 48:ب، مورد 48:لی، مورد

به ضبط ، شاهنامههاي  نسخه بیش از همۀ المآثر تاجضبط ، آمدهدست آمار به براساس. مورد 22

ي هـا  ضـبط ،در بیشتر مواردهم ل ة شدکهن و شناختهۀ نزدیک است و نسخ 2س نویس دست

  .دکنمی ییدرا تأ المآثر تاجکتاب 

  )60، 58، 55، 27، 3هـاي مصـراع اول بیـت  (مـورد  آنکـه در چهـار   توجـه خور در ۀنکت

 ژۀ ضبط نسـخ ـ  کندتأیید نمیرا  المآثر تاجضبط  ،شاهنامهي ها نویس دستیک از ـ که هیچ

کـل بـه  هاي نسخه ژ دراین درحالی است که ضبط؛با ضبط این کتاب همخوانی کامل دارد

  .نزدیک نیست چندان المآثر تاجي ها ضبط

  منابع

  . امیرکبیر، تهران، چاپ ششم، شناسیسبک، )1370(تقیدمحم، بهار

  .میراث مکتوب،تهران، چاپ اول، نویس تا متناز دست شاهنامه، )1390(جالل، خالقی مطلق

میراث مکتوب،تهران، چاپ اول، فردوسی شاهنامۀشناسی متن، )1385(منصوررستگار فسایی، 

)شیرازحافظ غیردولتیانتفاعی و غیرآموزش عالی  سۀبا همکاري مؤس(.  

پژوهشـگاه علـوم   ،تهـران ، چـاپ دوم ، شناسیفردوسیهاي  سرچشمه، )1382(امیندمحم، ریاحی
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57/نظامی المآثرتاجفردوسی در  شاهنامۀابیات 

  .انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکـز  ،تهـران ، چـاپ دوم ، به کوشش جالل خالقی مطلق، شاهنامه، )1389(ابوالقاسم، فردوسی

  .المعارف بزرگ فارسی!دائر

برگردان از روي نسخۀ کتابـت اواخـر سـدة هفـتم و     نسخهشاهنامه،،)1389(ـــــــــــــــــ

به ، )nc43شمارة ، ت. وابسته به دانشگاه سن ژوزف بیر، کتابخانۀ شرقی(اوایل سدة هشتم هجري قمري

،تهـران ، جـالل خـالقی مطلـق    مۀبا مقد، بی کاشانینادر مطلّ، محمود امیدساالر، کوشش ایرج افشار

  .طالیه

  .توس، تهران، لچاپ او، شاهنامهبازخوانی ، )1369(مهدي، قریب

کتابخانـۀ   169فـیلم شـمارة   ، اهللا افنـدي کتابخانـۀ فـیض   نـویس  دست، المآثر تاج، حسن، نظامی

  .دانشگاه تهران مرکزي
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