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Abstract  
From a long time ago until now, with referencing to the common narrations and the three verses attributed to 

Ferdowsi, Shahnameh has been famous for having sixty thousand or nearly sixty thousand verses; while the 

number of verses in the oldest manuscripts, as well as valid printed texts, does not exceed fifty thousand verses. 

The present research seeks to answer the questions such as where, when, and by whom these numbers became 

popular and how many verses the manuscripts and the famous printed texts have, by separating the fictional 

sections. This research consists of four parts: 1. Reviewing and criticizing verses related to Ferdowsi about 

Shahnameh’s verse number. 2. Reviewing various reports on the Shahname’s verse number (Including the quintet 

introductions of Shahnameh, biographies, historical, literary, geographic, and Rijali (narrator evaluation) 

resources, and various views of contemporary researchers). 3. Recounting and presenting the exact number of 

Shahnameh’s verses by fictional parts, based on printed copies of Turner Macan, Julius von Mohl, Berookhim, 

Dabirsiaghi, Moscow, Kazzazi, Jeyhooni, and Khaleghi. 4. A discussion about semantic significations of the 

number "Sixty" and "Sixty thousand". The authors assert that the number "Sixty thousand" was not versified by 

Ferdowsi. But this number was used by the Shahnameh enthusiasts in the late of his life, or a brief time after his 

passing, with the meaning of "plurality", "perfection", and "approximation" in describing the number of 

Shahnameh’s verses. Based on the famous narrations, at least starting from the sixth century, verses have been 

versified about the sixty thousand verses of Shahnameh and are annexed to Shahnameh. 

Keywords: Number of Shahnameh Verses, the Quantitative Difference 

of Valid Printed Texts of Shahnameh, Annexed Verses of Shahnameh, 

the Semantic Signification of the Number of "Sixty". 
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 های شاهنامه )پاسخي دیگر به چرایيپژوهشي نو دربارۀ شمار بیت
 اختالف میان رقم مشهور و کمیت واقعي شاهنامه(

 

  فوکالئی  رمضانی  محمدحسین
 هعالم دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی
 ایران تهران، طباطبائی،

  

  جاللی محمدامیر
 ائی،طباطب عالمه دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان هگرو استادیار،

 ایران تهران،

 چکیده

هزار ا قریب به شصتهزار یاز دیرباز تا به امروز با استناد به روایاتي رایج و سه بيت منتسب به فردوسي، شاهنامه به داشتن شصت
گررد. يت درنميهزار بمتون چاپي معتبر از پنجاه ها و نيزترین دستنویاها در کهنآنکه شمار بيتبيت مشهور بوده است؛ حال

هاست که این رقم از کجا، کي و توسط چه کساني رواج یافته و نسخ خطي و پژوهش حاضر در پي پاسخي تازه به این پرسش
ها هستند. این پژوهش شامل چهار بخش هاي داستاني، هریک داراي چه تعدادي از بيتهاي مشهور به تفکيکِ بخشچا 
هاي مختلف دربارۀ شمار بررسي گزار  -2هاي شاهنامه، بررسي و ناد ابيات منتسب به فردوسي دربارۀ تعداد بيت -6است: 
اي هها، منابع تاریخي، ادبي، جغرافيایي، رجالي و... و دیدگاهگانة شاهنامه، ترکرههاي پنجهاي شاهنامه )اعم از مادمهبيت

هاي هاي داستاني در چا هاي شاهنامه به تفکيک بخشدادنِ تعداد دقيق بيتدستو بهبازشماري  -8پژوهشگران معاصر(، 
هاي معنایي عدد بحث دربارۀ داللت -5ترنر ماکان، ژول مول، بروخيم، دبيرسياقي، مسکو، کزّازي، جيحوني، خالاي مطلق و 

دست کم  دوستان وسي، بلکه توسط شاهنامهنه توسط فردو« هزارشصت»نگارندگان برآنند که عدد «. هزارشصت»و « شصت»
در « تاریب»و « کمال»، «کثرت»از قرن ششم )و حتي شاید از اواخر حيات یا پا از وفات فردوسي در قرن پنجم( با افادۀ معني 

ازتاب بکار رفته و حکایاتي براساس آن برساخته شده است که در متوني همانند چهارمااله شاهنامه به هايبيت توصيف تعداد
کم هور، دستگونه روایات مشیافته است. متأ ر از این متن و نظایر آن، این عدد در منابع بعدي نيز تکرار شده است. بر پایة این

 هايزنيهاي شاهنامه سروده و به شاهنامه الحاق شده و مبناي گمانههزاريِ بيتاز سدۀ ششم ابياتي دربارۀ شمار شصت
 .گران معاصر قرار گرفته استنویسندگان قدیم و پژوهش

 الحاقی هایبیت شاااهنامه، مهم هایچاپ کمّی هایتفاوت شاااهنامه، هایبیت تعداد: هاکلیدواژه

  .شصت عدد معنایی داللت شاهنامه،
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 مقدمه
نوز بيت معروف بوده و ه« هزارنزدیک به شصت»یا « هزارشصت»شاهنامه از دیرباز به داشتن 
؛ دانشنامة Encyclopedia Britannica: Shāh-nāmehنيز هست )براي نمونه 

گير کمّي ميان هاي چشمخيز، تفاوت(. نکتة پرسش6868و شهبازي،  6836گستر، دانش
هاي هاي مختلف شاهنامه با این رقم مشهور است. دربارۀ تعداد بيتنویاها و نيز دستچا 

هایي متني به بيتستناد درونا -6اظهارنظر شده است:  شاهنامه تاکنون به سه شيوۀ کلي
دربارۀ  زنيگمانه -8هاي متون چاپي و نسخ خطي و شمار  بيت -2انگيز از شاهنامه، مناقشه
هاي هاي مختلف دربارۀ تعداد بيتبر این اساس، روایت هاي شاهنامه.بيت« تعداد اصلي»

 هزار بيت متغير است.  78هزار تا  53شاهنامه از 
ها و... و نيز طرو از بررسي منابع کهن ادبي، تاریخي، ترکره در پژوهش حاضر پا 

هاي نویسندگان و پژوهشگران گرشته و معاصر، در ادامه ابيات شاهنامة مندرج در دیدگاه
، دبيرسياقي، مسکو، جيحوني، خالاي 2، ژول مول6هاي ترنر ماکانحاشية ظفرنامه، و نيز چا 

ن کزازي بازشماري شده و نتایج بررسي تطبياي شمار الدیمطلق و نيز نامة باستان ميرجالل
هاي پادشاهي و ها )براساس دورهگانة شاهنامه در این چا هاي شصت و سهابيات بخش
وي ر هاي اصلي و الحاقي( به شکل تطبياي پيشطي دو جدول )بخش هاي اصلي(داستان

و « شصت»هاي معنایي عدد تخوانندگان قرار گرفته است. در بخش پایاني مااله نيز به دالل
و بحث از این پرداخته شده است که این عدد چرا، از کي و توسط چه کساني « هزارشصت»

 کاررفته است؟هاي شاهنامه بهدربارۀ تعداد بيت

  با توجه به آنچه گفته شده در این پژوهش در پي یافتن پاسخ به سؤاالت زیر هستيم: 
 هاي شاهنامه چيست؟بيت واقعيعداد علت تفاوت ميان رقم مشهور و ت -
 هزاري شاهنامه از فردوسي است؟هاي ناظر به شمار شصتآیا بيت -
 هايهاي کهن شاهنامه هریک چه کميتي دارند؟ و تفاوتنویاهاي معتبر و دستچا  -

 هاست؟ها نسبت به یکدیگر مربوط به کدام بخشکمّي این چا 
ار کهاي شاهنامه بهسط چه کساني دربارۀ تعداد بيتچرا، از کي و تو« هزارشصت»عدد  -

 رفته است؟

                                                            
1. Macan, T. 

2. Mohl, J. V. 
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 . پیشینة پژوهش9
و  اهنامهشهاي از گرشته تا به امروز نویسندگان و پژوهشگران متعددي دربارۀ تعداد بيت

اند: هاي مختلف آن به تاریب یا به تحايق سخن گفتهها و چا هاي کمّي دستنویاتفاوت
ا ير، عوفي، زکریاي قزویني، حمداهلل ضي، علوي توسي، ابنکساني همچون نظامي عرو

زاده، فروغي، نفيسي، همایي، ریاحي، خالاي مطلق، مستوفي، جامي، نولدکه، مينوي، تاي
-که در این مااله به اجمال به یادکرد، طباه ؛حميدیان، کزازي، شميسا، امتياز احمد و آیدنلو

 هد شد. ها پرداخته خوابندي و گاه ناد آراء آن

 مههای شاهنا. بررسي و نقد ابیات منتسب به فردوسي دربارۀ تعداد بیت6
است.  آن مستند به سه مطلب« هزار بيتيِشصت»متني به شاهنامه دربارۀ شمار استنادهاي درون
هایي آمده است که هم از نظر ضبطْ هاي شاهنامه بيتها و چا نویادر بعضي از دست
ید توان تردها به فردوسي ميندارد و هم از نظر اعتبارْ در انتساب آن ها وجوداتفاقي در آن

 کرد:
بيتي وجود دارد که محل استناد اغلب پژوهشگران « داستان خسرو با شيرین»در شروع  -الف

 هاي شاهنامه واقع شده است:معاصر دربارۀ شمار بيت

 هاازار باايااوَر بااارشااااش بااياات بااود
 

 غمگساااار و شاااایساااته  هااي ساااخن 
 

 (3الف، ج 6868ردوسي، )ف
 

احتمال  (6839) به رغم وجود این بيت در چا  خالاي مطلق، برخي مانند سجاد آیدنلو
دانسته « اصلي»ب( آن را 6837) اند. آیدنلو در جاي دیگريبودن آن را مطرو کرده الحاقي

يت ها در متن شاهنامه، امکان اینکه بدر عين آوردن این بيت (6833است. خالاي مطلق )
که به رغم تأکيد بر این ويبوده باشد را نيز مطرو کرده است. « از قلم دیگران»محل بحث 

سراینده در اینجا بيورهزار را در »است، بر آن است که « هزارده»در پهلوي به معني « بيور»
)خالاي مطلق، « گرددهزار بيت ميبار آن شصتکار برده است که ششهزار بهمعني ده
الشعراي بهار نيز دربارۀ این )با قيد تردید( و ملک 6(. پيش از این، فریتا ولف8، ج6868
 نویسد شاهد دیگري را براي این معنياند، اما آیدنلو ميدانسته« ده»را به معني « بيور»بيت 

                                                            
1. Wolff, F. 
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 بودن این بيت و بيت الف(. کزازي نيز احتمال برافزوده و الحاقي6837نيافته است. )آیدنلو، 
چنانکه در ترجمة بُنداري نيز این بيت نيامده است )کزازي،  آن را مطرو کرده است؛ پيش از
 (.6، ج6837

 «گفتار اندر تاریخِ گفتنِ شاهنامه»ها )مانند چا  ژول مول( در قسمت چا از در برخي  -ب
 )بخش پایاني شاهنامه( آمده است:

 یااادگااار را نااامااه این ماااناادم باادو
 

 مارشااا آمااد ابياااتش بيور شاااش بااه 
 

 (7، ج6898)فردوسي، 

و »نویسد: ق( در ترجمة مصرع دوم مي 126 -128بُنداري در ترجمة خود از شاهنامه )
(. این بيت از آنجا که در 2، ج6568 ،)البناداري« هو یشتملُ علی ستّین ألف بیتاً

هاي در چا  ،ژوزف وجود نداردنویا لندن و سنهاي کهني همچون دستنویادست
و  3الف، ج 6868بدل در حاشيه آمده است )فردوسي، لق و مسکو به عنوان نسخهخالاي مط
هاي جيحوني و کزازي نيز وجود ندارد. برخي )نوري ( و در چا 6ج، ج 6868فردوسي، 
وگو را )البته با قيد احتمال( ( به درستي بيت محل گفت6839و آیدنلو، 6897اف، عثمان

 خوانده است.« الحاقي»ب( صراحتاً آن را 6837اي دیگري )اند. آیدنلو در جالحاقي دانسته
در هجونامة منسوب به فردوسي نيز بيتي وجود دارد که برخي دربارۀ کميت شاهنامه  -ج

 (: 6893و فروزانفر،  6868زاده، اند )براي مثال، تايبدان استناد کرده

 هاازارسااااي ره دو غاارّا اباايااات ز
 

 کااارزار شاااايااوۀ  در جااملااه آن ماار 
 

 ، دیباچه(6898ردوسي، )ف

هاي کهن خطي )همانند نسخة فلورانا بخش هجونامه و از جمله این بيت در اغلب نسخه
هاي جالل خالاي مطلق و جيحوني و نيز هاي معتبري مانند چا ژوزف( و نيز چا و سن
هاي مسکو و کزازي وجود ندارد )هجونامة مفصل مادمة بایسنغري و هجونامة مادمة چا 
نيز فاقد این بيت است( و تنها در برخي از نسخ )همانند نسخة  -ق 756مورخ -قاهره نسخة 

، 6898اعتبار )مانند ژول مول؛ فردوسي، هاي اندک( و برخي از چا 6835لندن؛ فردوسي، 
( 6831آیدنلو )«(. به ابيات غرّا..»، نسخة لندن: «از ابيات غرّا...»دیباچه( آمده است )ژول مول: 
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ق   179یعني پا از « متأخرتر از متن نسخه»هجونامة مندرج در نسخة لندن را  به درستي
 دانسته است.
اند اقشهمحل من بيت، همين سه بيت« هزارشصت»ترین دليل شهرت شاهنامه به داشتن مهم

الصدور از فردوسي پنداشته و با استناد به ها را مُسلّمکه بسياري از پژوهشگران معاصر، آن
وجود با هاي منوشتمتني، باتوجه به تفاوت کمّيِ دستها به عنوان قرایني درونتهمين بي

 اند. هاي متعددي را مطرو کردهاین رقم، گمانه
ن به قرای« ج»و « ب»اند. موارد بودن هر سه بيت یادشدهنگارندگان معتاد به الحاقي 

شاهنامه  هزاريبه شمار شصت« ب» اند. اینکه بُنداري نيز در ترجمة موردشناختي الحاقينسخه
ي بيش ااشاره کرده است، به معني اصالت بيت نيست؛ بلکه بنداري نيز در قرن هفتم با فاصله

سال از نگار  نهایي شاهنامه، به ترجمة متني پرداخته است که بيت الحاقي مرکور  288از 
هاي قدیم وجود دارد و نسخه که در اغلب« الف»یافته بوده است. اما دربارۀ مورد در آن راه 

به ناگزیر در متن خالاي مطلق آمده است، باید گفت که صِرف وجودِ این بيت در اکثریت 
ها دليلي بر قطعيت انتساب آن به فردوسي نيست؛ چراکه فاصلة بيش نویاترین دستکهن
یر نهایي ق( با زمان تحر179هاي داراي این بيت )لندن نویاترین دستسالة کهن 279از 

هاي الحاقي به متن شاهنامه به قدر کافي طوالني هست! ق( براي ورود بيت588شاهنامه )
ردوسي است. از آنجا که ف« شناختيسبک»نيز قرینة « الف»بودنِ مورد ترین نشانة الحاقي مهم

کار به« ارهزده»دانسته و به درستي آن را در معني را مي« بيور»بنابر بيت زیر معناي واژۀ پهلوي 
 برده است:

 شااامااار پااهاالواني از باايااور کااجااا»
 

 «هااازارده دري زباااان بااار باااُوَد 
 

 (6الف، ج6868)فردوسي، 

باشد؛  کار بردهآن را در معنایي دیگر ): ده( به«( الف»مستبعد است که در بيتي ): مورد  
 نمونة دیگري نيز یافت نشده است.« ده»در معني « بيور»براي آنکه خاصه

ه احتمال داده است ک« بار بيورهزاربود بيت شش»( براي حل مشکل مصرع 6831)مينوي 
الف( دو نسخة خطي قرن هشتمي و پنج 6837آیدنلو ) بوده باشد.« شمار»شاید « هزار»لفظ 

ین ضبط کنند، اما انسخة قرن نهمي را معرفي کرده است که این تصحيح قياسي را تأیيد مي
 و براي حل مشکل معنایي این بيت بوده باشد؛ چنانکه نبود اینتواند تصحيحي متأخر نيز مي
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ضبط در نسخ قرن هفتمي )به قرینة نبود چنين نسخه بدلي در چا  خالاي مطلق( نيز مؤید 
 این معني است.

 های شاهنامههای مختلف دربارۀ تعداد بیت. گزارش3
 گانة شاهنامههای پنج. مقدمه3-9

هایي آمده است. عالمة قزویني ها، پيش از متن شاهنامه مادمهنویادر آغاز برخي از دست
که در آغاز « قدیم»مادمة  -6ها را به سه دسته تاسيم کرده است: ( این مادمه2، ج6882)

« مادمة اوسط» -2ق( آمده است.  179نویا لندن )مورخ ها مانند دستنویابرخي از دست
مادمة « )»مادمة جدید» -8ة بایسنغري است. که از نظر تاریخي بين مادمة لندن و مادم

اي آمده است ق( نيز مادمه 165ق(. در آغاز نسخة فلورانا )کتابت  326نوشتة « بایسنغري
( مادمة نسخة لندن 6832که قریب دو دهه پا از وفات عالمه قزویني شناسایي شد. ریاحي )

، «مادمة دوم»دمة فلورانا را ، ما«مادمة اول»)قسمت پا از مادمة شاهنامة ابومنصوري( را 
ناميده است. پنجمين مادمه « مادمة چهارم»و مادمة بایسنغري را « مادمة سوم»مادمة اوسط را 

 وار با جزئياتيهایي داستانها داراي روایتنيز در ساليان اخير شناسایي شد. این مادمه
 متفاوتند.

 . مقدمة اول3-9-9
( آمده است که فردوسي به خواست و 6831لو، نویا لندن )ر.ک: آیدندر مادمة دست

زار هشصت»، «هر یک بيت»ازاي به« یک مثاال طال»سفار  سلطان محمود! با وعدۀ دهش 
 «بيت غرّا در سيرالملوک نظم کرد.
نامة این مادمه و هجو»طباطبایي، آیدنلو به قراین متعدد متفاوت از نظر ریاحي و محيط

ق دانسته و حتي این احتمال را  179یعني پا از « متن نسخهمتأخرتر از »را « بيتي آن 38
ق  362مطرو کرده است که این قسمت از مادمه متأ ّر از بهارستان جامي و پا از سال 

 (.6831)تاریخ نگار  بهارستان( به آخر مادمه الحاق شده است )آیدنلو، 

 . مقدمة دوم3-9-6
هزار بيت گفته بود و بياض ي شصتفردوس»نویا فلورانا آمده است: در مادمة دست

 (.6832)ریاحي، ]...[« فرمود به خطي شریف و در شش مجلد نهاد 
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 . مقدمة سوم3-9-3
 سخني نرفته است.« هزارشصت»در این مادمه از رقم 

 . مقدمة چهارم3-9-0
که مجموعة بسياري از روایات ساختگي دربارۀ –ق(  326در مادمة شاهنامة بایسنغري )نوشتة 

بلي تر در قياس با منابع قها و تفصيلي هرچه تمامهنامه و احوال فردوسي، با شاخ و برگشا
 )همان(.« تمام کرد هزار بيتشصتفردوسي این کتاب را در »آمده:  -است

 . مقدمة پنجم3-9-5
ها. ق به رشتة 6886تر است در حدود سال هاي پيشين مفصلاین مادمه که از همة دیباچه

 هزارتشصفي الجمله »هاي پيشين مدنظر بوده است. و در نگار  آن دیباچه تحریر درآمده
(. جریان پشيماني محمود و 6869اصفهاني، )هرندي « درهم در وجه انعام حکيم مارّر شد

در این متن تصریحاً از چهارمااله نال شده است. در هجونامة « هزار دینارشصت»ارسال 
 است: آمده«( الف)»اوت از بيت منتسب به فردوسي مفصلِ این دیباچه نيز ریختي متف

 هزارده زان بااارشاااش بااه بااگاافتم
 

 آباادار شااااایسااااتااة   هااايسااااخاان  
 

 )همان(
 

 ها. تذکره3-6

يز هاي شاهنامه نهزاريِ بيتاند، به شمار شصتهایي که از فردوسي یاد کردهغالب ترکره
، از هاي شاهنامه تصریح نشده استه به تعداد بيتها نيز کاند. در برخي از ترکرهاشاره کرده

هزاري محمود )به حساب یک دینار یا یک درهم در ازاي هر بيت( ميزان ميزان صلة شصت
 هاي شاهنامه قابل تشخيص است.   شمار بيت

ها. ق که در ماالت دوم آن به زندگي برخي شاعران نيز  998چهارمااله )نوشتة حدود 
اي هسرمنشأ برخي از روایات بعدي دربارۀ فردوسي است؛ با شاخ و برگپرداخته شده است( 

( 6827اند. بنا به روایت نظامي عروضي )متنوعي که نویسندگان بعدي به روایت نظامي داده
 هزارپنجاهکه فردوسي را چه دهيم؟ گفتند »کند زني ميفردوسي راي« منازعان»محمود با 

-نظامي عروضي در ادامه از شنيده]...[«. رم به فردوسي رسيد د هزاربيستدر جمله »، اما «درم

کند. امير معزي در نيشابور یادمي« اربع عشرة و خمس مائة سنة»هاي خود از امير مُعزّي در 
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گوید که محمود پا از پشيماني از کردۀ خود هاي خود از امير عبدالرزاق ميبا نال شنيده
نکتة  «و به اشتر سلطاني به طوس برند. ...[ به نيل دهنددینار ] هزارشصت»دهد که دستور مي

-بيست»از دهشِ ابتدایيِ   -ترین سندعنوان قدیميعجالتاً به -مهم این است که در چهارمااله

هاي شاهنامه، متناسب با درمي محمود یاد شده است، اما در متون بعدي از جمله مادمه« هزار
ام رهجاي طال نابه»... جونامة منتسب به فردوسي آمده: روایت داستانيِ مشهور )چنانکه در ه

هاي درهم شده است تا مطابق با تعداد بيت« هزارشصت»ميزان صله تبدیل به «( داده بود
هزار پنجاه»باشد. ميزان  -ها افتاده بوده استشده و بر سر زبانگونه که تصور ميآن -شاهنامه
« منازعان»مبتني بر کميت شاهنامه بوده باشد، )با سعي  نيز که در چهارمااله آمده، اگر« درم

تنها در تبدیل ميزان صله از طال به ناره و نه کسر ميزان توأمان با تبدیل آن به ناره( با واقعيت 
هزار بيت( همخواني دارد و مؤید نظر 98هاي شاهنامه )قریب موجود و تعداد واقعيِ بيت

 هزاري دربارۀ شاهنامه بعداً رواج یافته است.صتتواند باشد که شمار شنگارندگان مي
رمعزي را عين سخن امي« هزارشصت»نکتة دیگر اینکه اگر صحت متن را بپریریم و عدد 

هاي بيت« هزاريِشصت»دیناري و شمار « هزارشصت»بدانيم، باید گفت ماجراي صلة 
احتمال نيز وجود دارد که ها. ق مشهور شده بوده است؛ البته این  965شاهنامه، پيش از سال 

این عدد ناشي از تصرف خوانندگان یا کاتبان ادوار بعد در متن چهارمااله بوده باشد. دقت 
ق بوده است  389شود که اقدم نسخ موجود که اساس تصحيح چهارمااله قرار گرفته مورخ 

 سال فاصلة زماني دارد. 828و با زمان تأليف 
ترین ترکرۀ مستال فارسي است ق( که کهن 163ود االلباب )تأليف حدعوفي در لباب

زار هاي ساخته شستنامهفردوسي به اميد انعام او شاه»نویسد: ریل احوال سلطان محمود مي
 (.6889)عوفي، « بيت

اهنامه هاي شهاي مهم از قرن هفتم تا سيزدهم )مغول تا قاجار( یا از شمار بيتدیگر ترکره
اقليم، سُلَّمُ السّماوات، ترکرۀ ميخانه، االحرار بدر جاجرمي، هفتاند )مانند مونایاد نکرده

اق چه النفائا( یا باالتف، مجمعاألشعارخالصةترکرۀ نصرآبادي، شمع انجمن، تحفة سامي، 
 (هزار درمي، یک درم در ازاي هر بيتة شصتبه تصریح و چه به تلویح )با رکر ميزان صل

 ايالشعرتذکرةاند؛ براي نمونه: بهارستان جامي، انستههزاربيت دشاهنامه را داراي شصت
 الفصحا.و مجمع الخیالمرآةدولتشاه، آتشکدۀ آرر، 
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 . منابع تاریخي، جغرافیایي، ادبي و...3-3

ترین فرهنگ موجود شاهنامه، محتمالً تأليف مابين علوي توسي مؤلف معجم شاهنامه )کهن
وگوي خود با صاحب ( در مادمة کتاب از گفت6839ق. ر.ک: آیدنلو،  936 -956هاي سال

گفتم: در این خزانه شهنامة فردوسي هست؟ »نویسد: الدین اصفهان ميخزانة مدرسة تاج
صاحب خزانه گفت: هست. برخاست و مجلد اول از شهنامه به من داد. گفتم: چند مجلد 

یدنلو با قيد تردید (. آ6831« )است؟ گفت: چهار جلد است و در هر مجلدي پانزده هزار بيت
اي که علوي توسي براساس آن معجم این فرض را مطرو کرده است که نسخة کهن شاهنامه

 کردن هزار بيتهاي قدیميِ کوشش براي شصتشاهنامه را تدوین کرده است، از نمونه
رسد بنا به قول مشهور که در آن عصر نيز نظر مي(؛ اما به6839شاهنامه بوده است )آیدنلو، 

چهار »هزار بر هزار را از تاسيم عدد مشهور شصت69دار، عدد تاریبي رایج بوده، خزانه
دست آورده باشد؛ نه اینکه واقعاً تعداد ابيات مجلدات را شمار  کرده بوده باشد. به« مجلد

« دهشنه دقيق و بررسي»و « کلي و تاریبي»چنانکه خود آیدنلو نيز در ادامه رقم مناول را 
 است )همان(. گمان زده
المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر ق( در کتاب  187 – 993الدین ابن ا ير )ضياء
کَما فَعَلَ »]...[ هزار دانسته است: هاي شاهنامه را شصتق( تعداد بيت 122شده در )نوشته

ن ا ير، )اب]...[«  رنامه، و هو سِتّونَ ألف بیت مِنَ الشّعالفردوسیُّ فی نَظمِ الکتابِ المَعروف بشاه
 (.2، ج6862

هاي ق( تعداد بيت 175یافته حدود زکریاي قزویني در آ ار البالد و اخبارالعباد )پایان
...[.« ] فی سبعین ألف بیت]...[  فَنَظَمَ الکتاب»رکر کرده است: « هفتاد هزار بيت»شاهنامه را 
ندانيم، پدیدآمدن این رقم « ثرتک»را در اینجا بيانگر « هفتاد»(. اگر عدد 6836)قزویني، 

ه هایي بوده باشد که بنا بیعني تعداد بيت« هزارده»هزار با شاید از جمع رقم مشهور شصت
سوزاند! چنانکه در مادمة ها را پا از نوميدي از سلطان محمود ميروایتي خود فردوسي آن

ه بود، از این ودهزاربيتي که فردوسي سرنویا فلورانا گرشته از تصریح به شصتدست
بيت و در مادمة بایسنغري 69888هزار بيت نيز سخن رفته است. البته در مادمة اوسط از ده
(. اگر کل روایت اخير را 6832گفته شده است )ریاحي،  سخن« چندهزار بيت دیگر»از 

اي ههزار احتماالً برساخته و براي رساندن تعداد واقعي بيت69 -هزار68ساختگي ندانيم، عدد 
 هزار( بوده است.18شاهنامه به رقم مشهور )
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هاي شمار بيتهاي دیگري از نيمة دوم قرن ششم نيز از فردوسي یاد شده، اما بهدر متن
المخلوقات طوسي و نيز کتاب النّاض شاهنامه اشارتي نرفته است. براي نمونه عجایب

 عبدالجليل قزویني.

که به تصحيح شاهنامه پرداخت و در طول حمداهلل مستوفي از نخستين ایرانياني است 
نویا اي گردآورد که امروزه در حاشية دستق( شاهنامه 728تا  765شش سال )از سال 

 روده است:سهاي شاهنامه چنين ظفرنامة وي در دسترس است. مستوفي در اشاره به تعداد بيت

 ي او را شااانااياادم نااخساااات هاااساااخاان
 باااره هاازارشاااصااااتکااه بااود  عاادد 

 ها اندرین روزگارنسخه 6[ آنوز ]صااح: در
 بسااااي دفااتاار شاااااهاانااامااه بااه کااف    
 باارون آوریاادم یااکااي زآن ماايااان     

 ساااخن شااااد پاادیااد بااار بايور شاااشبااه 
 

 لفظي درسااااتو بااه  قاولي صاااحيح بااه  
 هااا چااون دُر شاااااهااوار  هاامااه بااياات 
 دیاادم شااامااار ]...[  پاانااجاااهکاامااا باايااش 

 گاارفااتاام ز دانااش چااو دُر از صاااادف 
 هااا لااطاايااف و عيااانوزو شااااد ساااخاان

 باار ساااخاان گساااتااریااد آن  در اوّلکااه 
 

 (6877)مستوفي، 

ي فردوسي و مبناي «هاسخن»دهد که ماصود مستوفي از احتماالً نشان مي« بيور»واژۀ 
هاي منتسب به فردوسي است که پيش هزاري شاهنامه همان بيتعايدۀ او دربارۀ شمار شصت

به »هزار تعدد شص دانستيم. نکتة مهم، تأکيد مستوفي بر این است کهها را الحاقي از این آن
-: افزوده« )تخليط»و یا « سهو»است؛ یعني این عدد ناشي از « قولي صحيح و به لفظي درست

اید خود فردوسي است. تأکيد مستوفي ش« سخن»)کاتبان( نيست بلکه « نویسندگان»هاي( 
ه کدهندۀ این باشد که در عصر او نيز این نظر وجود داشته پاسخ به پرسشي مُادَّر و نشان

هاي ناظر به این عدد در شاهنامه الحاقي و برساختة دیگران است؛ ورنه ضرورتي نداشت بيت
ویي در پاسخ هاي بعد نيز )گکه مستوفي بر صحت آن اینگونه تأکيد کند. مستوفي در بيت

نه خوانده است، چگو« باره هزارشصت»به این پرسش که اگر خود فردوسي شمار شاهنامه را 

                                                            
شک تصحيفي است بي« وز»است، اما « هاتعدادِ نسخه»، مادمه( ناظر به 6877)مستوفي، « ها...وز آن نساخه »خوانشِ . 6

هایي اساات که به رؤیت مسااتوفي رساايده بوده اساات.   هاي شاااهنامه در نسااخه و معناي بيت ناظر به تعداد بيت« در»از 

 ب(6837: ج صفر و آیدنلو، 6876؛ فردوسي، 6832؛ ریاحي، 6876؛ شهبازي، 6875)سودآور، 
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 )یعني در« در اوّل»گوید شاهنامه هزار بيت است؟(، مي«کمابيش پنجاه»د هاي موجوبيت
هاي بوده است. به بيان دیگر، مستوفي به کاستي، حرف و افتادگي بيت« بار بيوَرشش»اصل( 

زار هاي با شصتشاهنامه معتاد بوده است. وي بر همين اساس سعي کرده است تا شاهنامه
اي که در حاشيه و صفحات اصلي هاي شاهنامهتعداد بيتبيت گردآوَرَد. جالب است که 
هزار بيت است؛ نه شصت 53661بيتي که افتادگي دارد،  96ظفرنامه آمده است با احتساب 
، نگار کتاب نيز تصور کرده است )ر.ک: همانکند و مادمهبيت آنگونه که مستوفي یاد مي

 مادمة رستگار: یک(. 
کنند. هاي شاهنامه کمک چنداني نميبحث دربارۀ تعداد بيتاما منابع تاریخي به پيشينة 

ي اند یا بدون رکر نام یا با یادکردِ فردوسمورّخان یا به اجمال از فردوسي و شاهنامه سخن گفته
اي جروال با شاهنامه از متتبعان فردوسي را در جايهایي همهایي از شاهنامه را و یا بيتبيت

دي نيز به بازگفتِ برخي از حکایات مشهور دربارۀ فردوسي بسنده اند. معدوآ ار خود آورده
التواریخ و الاصص، ترجمة تاریخ یميني، تاریخ طبرستان، جهانگشاي اند. در مجملکرده

التواریخ رشيدي، تاریخ گزیده، تاریخ بناکتي، تاریخ وصّاف، جویني، طباات ناصري، جامع
هاي يتهاي متعددي از بالتواریخ نمونهیخ فرشته و احسن، تاراألخبارمُسامِرَةتاریخ الجایتو، 

شاهنامه آمده است، اما در ميان منابع یادشده و نيز در دیگر منابع مشهور تاریخي همچون 
ي، تجارب ، طباات ناصرالصدورراحةالوزرا، تاریخ سيستان، االخبار، تاریخ بيهاي، تاریخزین

الدین علي یزدي، مطلع سعدین، ریخ، ظفرنامة شرفالتواالسّلف، تاریخ رویان، ریل جامع
 آراي عبّاسي، قصص الخاقاني، خلد برین، درّۀ، دیار بکریه، تاریخ آل مظفّر، عالمروضةالصفا

 اي نشده است.هاي شاهنامه اشارهالتواریخ گلستانه به تعداد بيتنادره و نيز مجمل
ق( در  656تنها خواندمير )متوفاي  ترین منابع تاریخيِ قرن پنجم تا دهم،در ميان مهم
 بودن شاهنامه اشاره کرده است. وي پا از بازگفتِهزار بيتي السّيَر به شصتتاریخ حبيب

اه به بعد از چندگ»نویسد: داستانِ معروفِ مجاوبة فردوسي با عنصري، فرّخي و عسجدي مي
او  سلطان زبان به تحسيننظم شاهنامه مأمور شده هزار بيت گفت و نزد سلطان محمود برد و 

زار هگشاده هزار دینار صله داد و چون فردوسي از نظم فارغ گشت، آن کتاب را که شصت
بيت است، به نظر سلطان رسانيد و به دستور اول در برابر هر بيتي یک دینار طمع داشت؛ 

« دادند هزار درم قرارهمت آغاز خبا ت کرده ]...[ صلة او را بر شصتبعضي از حاسدان دون
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(. وي در ادامه از دو منبع خود یعني ]بهارستانِ[ جامي و تاریخ گزیدۀ 2، ج6888)خواندمير، 
 حمداهلل مستوفي یادکرده است.

ند. براي نمونه ادیگر منابع متأخر نيز مطالب منابع اوليه را با تغييرات اندکي تکرار کرده
المؤمنين از پشيماني محمود و ق( که در مجالا 6866قاضي نوراهلل شوشتري )ماتول به 

ت، براي فردوسي سخن گفته اس« دست خلعت پادشاهانههزار مثاال طال با یکشصت»ارسال 
دولتشاه  ةاز برخي منابع خود دربارۀ زندگي فردوسي مانند چهارماالة نظامي عروضي و ترکر

رده است جاي از روایات مادمة بایسنغري نيز )بدون یادکرد( بهره بیادکرده و جاي
 (.6877)شوشتري، 

؛ 6867هزار )قمي، منابع رجالي قدیم و معاصر نيز تابع متون پيشين، شاهنامه را شصت
 اند. )مدرس( نوشته« هزار بيتحدود شصت»( یا 6873طهراني، 

 های مختلف پژوهشگران معاصر. دیدگاه3-0

کساني که مستند  -6اند: اند، دو دستههاي شاهنامه اشاره داشتهمعاصریني که به شمار بيت
هاي منتسب به فردوسي بوده است: مانند رکاءالملک اول )فروغي، ها قول مشهور یا بيتآن
هاي متون خطي و چاپي پرداخته یا به کساني که به شمار  بيت -2( و طهراني. 6837
قف ها از رقم مشهور واباره و کمتر بودن تعداد واقعي بيتاینهاي دیگران در پژوهش
 اند.بوده

اند؛ اما در ميان دستة دوم هزار دانستههاي شاهنامه را همان شصتدستة نخست، بيت
کساني که در صحت انتساب هر سه بيت یا برخي از سه  -نظرهایي وجود دارد: الفاختالف

اف و اند )مانند کزازي، نوري عثمانهزار به فردوسي تردید کردهبيتِ ناظر به رقم شصت
ها به کساني که صحت انتساب همه یا برخي از این بيت -در برخي از آ ار ( و بآیدنلو 

و به تلویح یا تصریح، رقم مشهور را برآمده از سخن خود فردوسي  فردوسي را پریرفته
اند )قریب به اتفاق دیگر پژوهشگران(. این پژوهشگران در پاسخ بدین پرسش که چرا دانسته

 هاي شاهنامه تفاوت وجود دارد،کرده است و تعداد واقعي بيتميان رقمي که فردوسي رکر 
 اند:چند نظر مختلف بيان کرده

-صتهزار )یا قریب به شهاي شاهنامه بنا به نص صریح فردوسي در اصل شصتتعداد بيت -

هایي که امروز در دست است، ناقص هستند )نظر عالمه همایي، هزار( بيت بوده و شاهنامه
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؛ 6893؛ فروزانفر، 6836ترتيب ر.ک: خالاي مطلق، غي دوم و حميدیان( )بهفروزانفر، فرو
(. گفتيم که از گرشتگان، حمداهلل مستوفي 6: پيوست 5ج، ج6868؛ فردوسي، 6876فروغي، 

 نيز بر همين عايده بوده است.

« ملِواحدِ کا»یاد کرده )نظر نولدکه، نفيسي و آیدنلو( و یا « تاریب»فردوسي این رقم را به  -
؛ 2987، )نولدکهآورده است )نظر ریاحي(. « حساب شستگاني»بنا به « تاریب»شصت را به 
 (.6832ب و ریاحي، 6837؛ آیدنلو، 6868نفيسي، 

دقت »او و نداشتن « انگاريِسهل»و  (2987: فردوسي دربارۀ اعداد )نظر نولدکه« دقتيکم» -
 الف(.6837نلو، نگار )نظر یارشاطر( )آیددر ماام یک تاریخ« نسبي

 (.6868زاده: فردوسي است )نظر تاي« مبالغة»و « مسامحه»این رقم ناشي از  -

هایي که کرده که با افزودگيبيان کرده است و شاید فکر مي« تخميناً»فردوسي این رقم را  -
 (.6861هزار بيت برسد )نظر شميسا: کند شاهنامه به حدود شصتتا پایان عمر اعمال مي

 برد که برخي ازالدین همایي هنگام تصحيح شهریارنامة عثمان مختاري پي جالل 
هاي نویاهایي که در کتاب مرکور از شاهنامة فردوسي نال شده است در دستبيت

هایي از شاهنامه از قلم کاتبان متداول شاهنامه وجود ندارد. وي نتيجه گرفت که بيت
خود فردوسي مکرر تصریح ار بيتي که هزشمارۀ ابيات موجود  از شصت»افتاده تا 
« هزار بيت تاليل یافته ]...[ است 98و حد متوسطش  91-53است، به حدود  فرموده

(. خالاي مطلق به تفصيل با ناد و رد نظر همایي )همانجا( بر آن 6836)خالاي مطلق، 
ا دو راز ابيات غ)»هزار بيت بودن شاهنامه که یک جا در هجونامه افسانة شصت»است که 

وي از س«( بار بيور هزاربود بيت شش)»و یک جا در داستان خسرو پرویز «( ره سي هزار
( از جمله دالئل 6833)خالاي مطلق، « خود شاعر یا از قلم دیگران بدان اشاره شده است،

 56تا  53اصل شاهنامه چيزي ميان »هاي شاهنامه بوده است. به عايدۀ وي افزودن بر بيت
هزار بيت رسيده، چه رسد به شصتهزار بيت هم نمي 98ه است؛ یعني به هزار بيت بود

 (.6836)خالاي مطلق، « یا بيشتر
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 های مشهور شاهنامهها و چاپنویسها در برخي از دست. تعداد بیت0

 ها. دستنویس0-9

 نویس فلورانس. دست0-9-9
حدود نيمي از شاهنامه )از آغاز ها.ق( تنها دربردارندۀ  165از آنجا که این دستنویا )مورخ 

 تا پادشاهي کيخسرو( است، محل بررسي قرار نگرفت.

 نویس لندن. دست0-9-6
بيت  56163نویا کامل شاهنامه است، ترین دستها. ق( که کهن 179این نسخه )با تاریخ 
 ، مادمة افشار(.6835دارد )فردوسي، 

 ژوزِفنویس سَن. دست0-9-3
ل سدۀ اواخر قرن هفتم و به احتياط اوای»تاریخ و کتابت آن مربوط به این دستنویا که بدون 

 53828، مادمة افشار(، بنا به شمار  جالل خالاي مطلق داراي 6836است )فردوسي، « هشتم
)همان، مادمة « بيت بوده است 53686در اصل داراي »ها بيت است که با احتساب افتادگي

 خالاي مطلق(.

 حیح حمداهلل مستوفي. شاهنامه به تص0-9-0
بيت برشمرده، اما تعداد  53662هاي شاهنامه در ظفرنامه را ( شمار بيت6833) پناهاسالم
نویا ظفرنامه آمده است به احصاي نگارندگان هاي شاهنامه که در حاشيه و متن دستبيت

 بيت است.  53661

 )خاورشناس اسکاتلندي( 6های مثیو المسدننویس. دست0-9-5
م در کلکته به ویرایش و چا  مجلد نخست شاهنامه پرداخت. شمار ابياتِ 6366سال  وي در
 آید، بررسي کرده است. هاي وي را نولدِکه چنانکه در پي مينسخه
 
 

                                                            
1. Lumsden, M. 
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 های محل بررسي نولدِکهنویس. دست0-9-2
 6هاي شاهنامه از تئودور نولدکهنویاهاي جدي در بررسي کميت دستنخستين پژوهش

رو آراء او در کتاب حماسة ملي ایران پژوهشگران بعدي در این زمينه به نحوي دنبالهاست و 
نسخه را  58اکنون ما اعداد ابيات بيش از »نویسد: م( هستند. وي مي6628)تأليف سال 

 16211ها فاط یک نسخه که همان مأخر عمدۀ المسدن است ]...[ دقيااً دانيم. از این نسخهمي
بيت و  96218دیگري که در ]شاهنامة[ المسدن مرکور است، یکي  ةبيت است؛ دو نسخ

هزار بيت  99ها گرشته چند نسخة دیگر شامل بيش از بيت دارند. از این 93988دیگري 
تا  51632. ]...[ تعداد ابيات ده نسخة خطي از هزار بيت دارند 92تا  53اغلب نسخ از هستند. 
سخ دیگر از این هم کمتر است. حتي یک نسخه فاط است. تعداد ابيات بسياري از ن 91139
بيتي است. اکنون اگر کسي تصور کند که هر چه تعداد ابيات بيشتر است، داللت  86396

 16211دارد بر اینکه منظومه کمتر تحریف شده است، کامالً اشتباه کرده است. در نسخه 
مه الحاق شده که از بيت است به شاهنا 8788بيتي یک فصل بزرگ بُرزونامه که شامل 

 .(2987)نولدکه، ]...[« فردوسي نيست 

 افسر انگليسي مشغول به خدمت در هندوستان() 2های ترنر ماکاننویس. دست0-9-7
 م در کلکته به چا  کامل شاهنامه اقدام کرد. 6326وي در سال 

ک: دو ( است )ر.6هاي مورد استفادۀ وي به شرو جدول )هاي برخي از نسخهتعداد بيت 
 (.6868ساسي، 

 ترنر ماکانهای مورد استفادۀ های شاهنامه در نسخه. تعداد بیت9جدول 

هاشمار بیت تاریخ نسخه ردیف هاشمار بیت تاریخ نسخه ردیف   

ها.ق 123 3 ها.ق 3111 2 52511   47521 

ها.ق 112 2 ها.ق 3121 7 51511   53243 

ها.ق 199 3 تاریخبی 1 52335   52215 

ا.قه 949 4 تاریخبی 9 51331   55392 

ها.ق 3112 5 تاریخبی 31 42912   53331 
 

                                                            
1. Nöldeke, T. 

2. Macan, T.  
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 ها.ق( 652)مورّخ  کتابخانة خدابخش هند 357. نسخة شمارۀ 0-9-7
 (.6862هزار بيت )ر. ک: احمد،  98حدود  

 هاق( 666)مورّخ  کتابخانة خدابخش هند 324. نسخة شمارۀ 0-9-1
 (.6866هزار بيت )رادفر،  98داراي 

 ميالدي؟( 67تاریخ،  ق )بي کتابخانة خدابخش هند 9790. نسخة شمارۀ 0-9-94
 (.6862نامه به متن )ر. ک: احمد، شدن گرشاسپخاطر افزودههزار بيت؛ به 97بيش از  

 )بدون تاریخ ترقيمه( کتابخانة خدابخش هندA 351. نسخة شمارۀ 0-9-99
 هزار بيت )همان(. 96داراي 

 ینگرادهای لن. نسخه0-9-96
هاي هشتادهزاربيتي شاهنامه یادکرده است که احتماالً اي از نسخهاف در ماالهنوري عثمان

اي تاکنون با این تعداد گزار  نشده است. چنانکه خود وي در خطاست؛ زیرا هيچ نسخه
هزار بيت دارد و در  18نسخة لنينگراد فاط سه نسخه نزدیک به  62از »نویسد: پایان مااله مي

یک از نسخِ قدیم هيچ»افزاید: وي مي« هزار است. 78تا  98ها از نسخة دیگر تعداد بيت 6
 (.6897اف، )نوري عثمان« اندهزار بيت ضبط نکرده 99بيش از 

 

 ها. چاپ0-6

 . چاپ المسدن0-6-9
ترین قسمتي که م(، قدیمي6386، 2)گوتينگن 6پا از چا  منتخبات شاهنامه توسط هاگمن

طور مستال در اروپا به چا  رسيد، چا  مجلد نخست شاهنامه توسط مثيو به از شاهنامه
(. از آنجا که این چا  از شاهنامه کامل 6899م( است )ر. ک: افشار، 6366المسدن )کلکته: 

 گيرد.نيست، خارج از پژوهش حاضر قرار مي

                                                            
1. Hagemann, E. G.  

2. Göttingen 
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 . چاپ ترنر ماکان0-6-6
اي از هاي الحاقي فراوان است و پارهيتها و بميالدي( داستان 6326در این چا  )کلکته: 

نامه و بُرزونامه به آن الحاق شده است. جيحوني بدون شمار  ابيات این هاي گرشاسپبيت
بيت  91678هاي چا  دبيرسياقي را که از روي این طبع انجام شده است، چا ، تعداد بيت

ترنر ماکان و دبيرسياقي به هاي ، ج صفر(، اما تعداد ابيات چا 6876دانسته است )فردوسي، 
 بيت است. 99818و  99866احصاي نگارندگان به ترتيب 

 6. چاپ ژول مول0-6-3
هاي این شاهنامه را که توسط ژول مول، خاورشناس آلماني، پا از جيحوني تعداد بيت

 89( با استفاده از 6371تا پایان عمر وي  6321هاي سال پژوهش )بين سال 98قریب 
نوشته است )همان(،   92165جود در اروپا تصحيح و به فرانسه ترجمه شده، نویا مودست

 بيت است. 92965هاي این شاهنامه به احصاي نگارندگان اما تعداد بيت

 . چاپ دبیرسیاقي0-6-0
این چا  که برمبناي شاهنامة چا  ترنر ماکان و با اصالحات مختصري از مندرجات چا  

، 6869طبع کُاللة خاور تصحيح شده است )فردوسي، نویا فلورانا و شوروي و دست
  بيت است. 99818گفتار( به شمار  نگارندگان داراي پيش

 . چاپ مسکو0-6-5
دویچ ني ادواروگِیِهاي این چا  را که به سرپرستي خاورشناس روس، جيحوني تعداد بيت

هاي سال ينو بعد از درگرشت وي با سرپرستي عبدالحسين نوشين، تصحيح و ب 2لارتِبِ
نوشته است  56121(، 6836جلدي منتشر شد )ریاحي،  6در یک دورۀ  6676تا  6618

هاي این چا  به احصاي نگارندگان، بدون ، ج صفر(، اما تعداد بيت6876)فردوسي، 
بيت  56129بيت الحاقي که در قالب ملحاات به صورت جداگانه اعالم شده،  6536احتساب 
 است. 

                                                            
1 . Mohl, J. Von. 

2 . Berthels, E. E. 



 011 |رمضانی فوکالئی و جاللی 

 

، ژول «56926»هاي مسکو را ه نال از محمود مدبري تعداد ابيات چا ( ب6839آیدنلو )
دانسته است  که این تعداد بنا به « 98332»و دبيرسياقي را « 96662»، بروخيم «92928»مول 

 ها اندکي فاصله دارند.شمار  نگارندگان با ميزان دقيق بيت

 . تصحیح خالقي مطلق و همکاران0-6-2
ترین و بهترین تصحيح شاهنامه تا به امروز دانست، داراي دو دقيق این چا  که باید آن را
تا  6811هاي هاي ویرایش نخست )چا  طي سال( تعداد بيت6861ویرایش است. آیدنلو )

 56987بيت نوشته است، اما به شمار  نگارندگان داراي  56988در هشت مجلد( را  6831
بيت  56( 6868)انتشاریافته در دو مجلد، سال دوم خالاي تعداد ابيات در ویرایش  بيت است.

جا شده، کاسته و هاي جابه. )محل و تعداد بيتبيت رسيده است 56533کمتر شده و به 
 دوم به دست داده شده است.جلد م ةضميم شده در ویرایش دوم، طي جدولي درافزوده 

تعداد ابيات ویرایش . شده است گفتهبيت  57 شده در این ضميمه به خطاکاسته  تعداد ابيات
 هاي ویرایشآنکه تعداد واقعي بيتاست؛ حال رکر شدهبيت  56989کتاب  ةاول در ضميم

مرث، کيو هاي مربوط بهبخشکه در نخست بنا به شمار  ما دو بيت بيشتر است؛ چرا
بيت به درستي محاسبه نشده و در قسمت  چهار در ضميمة کتاب جمشيد، ضحاک و منوچهر

 است(.بيت اضافه شده  دوبه تعداد ابيات به خطا  رواننوشين

 . تصحیح قریب و بهبودی0-6-7
 ، ج صفر(6876بيت )فردوسي،  98875داراي  

 . تصحیح روشن و قریب0-6-7
منتشر شده به شمار   6875نویا موزۀ بریتانيا در سال که بر اساس دست این شاهنامه

 بيت است. )همان(. 98895جيحوني داراي 

 . تصحیح جیحوني0-6-1
 بيت است. 56932به شمار  نگارندگان داراي 
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 الدین کزازیباستان میرجالل نامة. 0-6-94
این شاهنامه که ویرایش و گزار  شاهنامه است به شمار  نگارندگان در متن اصلي داراي 

 هاي برافزوده در ادامةبيت نيز به صورت جداگانه با عنوان بخش 6658بيت است که  56696
 متن اصلي آمده است.

 . ویرایش جنیدی0-6-99
جاي توجه به به»و  دانسته است« فاقد اعتبار علمي»( آن را 6868در این ویرایش که آیدنلو )

ها غالباً از معيارهاي فرعي و جانبي براي ویرایش استفاده هاي شاهنامه و ماابلة آننویادست
يتْ اصلي و سرودۀ خودِ فردوسي تشخيص ب 61869بيت شاهنامه الحاقي و فاط  88776شده، 

 «داده شده است.

 ها. جدول5
 های مشهور شاهنامهها در چاپای تعداد بیتمقایسه -. جدول تطبیقي5-9

 های مشهور شاهنامهها در چاپای تعداد بیتمقایسه -. جدول تطبیقي6جدول 
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 219 232 232 243 225 237 237 239 دیباچه 3
 73 73 73 72 72 74 74 75 گیومرت 2
 24 39 24 47 31 42 42 42 هوشنگ 3
 47 42 47 53 42 51 51 53 طمورت 4
 395 393 394 227 392 232 232 221 جمشید 5
 513 491 533 553 471 542 542 549 ضحّاک 2
5333 3249 فریدون 7  3353 191 3223 3123 3191 3175 
 3234 3792 3234 2314 3254 2131 2131 2313 منوچهر 1
 523 545 532 291 543 231 233 715 نوذر 9
 33 42 42 54 45 41 41 37 زَوطهماسب 31

33 
]پادشاهی 
 گرشاسپ[

291 273 273 212 292 321 233 323 

 315 392 313 327 212 243 241 335 کیقباد 32
 354 353 353 392 354 321 359 394 کیکاوس 33
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 . 6ادامه جدول 
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34 
 جنگ داستان

 مازندران
3135 132 133 724 3121 739 737 733 

35 
 جنگ داستان

 هاماوران
217 532 532 452 713 434 451 431 

32 
 

 و رستم تانداس
گردانهفت  

در شکارگاه 
 افراسیاب

331 245 245 329 335 355 217 371 

37 
 و رستم داستان

 سهراب
3271 3421 3421 3159 3275 3133 3121 3123 

سیاوَخْش داستان 31  2157 2771 2724 2571 2912 2532 2413 2522 

39 
 کین داستان

 سیاوَخْش
222 551 554 511 221 411 419 419 

21 
 گیو رفتن داستان

ترکستان به  
924 195 194 715 991 211 211 712 

23 
 عرض داستان

کیخسرو کردن  
521 312 393 379 411 323 322 325 

22 
 فَرود داستان

 سیاوَخْش
3543 3334 3322 3272 3443 3243 3233 3245 

23 
 کاموس داستان

 کُشانی
3224 3595 3512 3472 3717 3451 3441 3474 

24 
ستان خاقان ]دا

 چین[
3211 3525 3517 3422 3223 3321 3373 3419 

25 
رستم زال  داستان

دیو اکوان با  
232 237 233 393 241 317 319 311 

22 
 با بیژن داستان

 منیژه
3392 3317 3335 3332 3351 3213 3212 3279 

27 
 دوازده رزم داستان

 رُخ
2224 2455 2529 2531 2557 2533 2471 2534 

21 
 جنگ داستان

کیخسرو بزرگ  
3534 3211 3391 3317 3219 3332 3335 3341 

29 
 گُشتاسپ داستان
کتایون با  

912 932 914 913 931 912 933 919 
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 . 6ادامه جدول 
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31 
 جنگ داستان

 با گُشتاسپ
 اَرجاسپ

3325 5333  3532 3523 3235 3537 3533 3537 

33 
 هفتخان داستان

 اسپندیار
121 173 173 149 115 153 149 149 

32 
 و رستم داستان

 اسپندیار
3132 3222 3214 3272 3147 3252 3222 3229 

33 
 با رستم داستان

 شَغاد
353 343 331 357 352 339 339 331 

132 359 359 329 312 352 327 359 بهمن 34  
چهرآزاد همای 35  322 321 331 322 339 322 322 322 
 332 335 335 337 334 335 335 321 داراب 32
 459 457 455 415 453 457 459 493 دارا 37
 3912 3911 3935 2121 3933 3949 3955 2131 اسکندر 31
 779 771 722 737 777 747 723 733 اشکانیان 39
 253 254 257 213 219 249 221 213 اردشیر 41
 323 321 335 93 93 11 11 11 شاپورِ اردشیر 43
شاپور اورمزد 42  333 93 91 95 92 93 95 93 
اورمزد بهرام 43  42 41 43 39 44 39 31 45 
بهرام بهرام 44  24 35 29 29 29 21 22 24 
بهرامیان بهرام 45  32 37 33 35 34 34 34 34 
52 25 25 24 25 22 27 نرسی 42  25 
بزرگ اورمزد 47  33 25 25 39 25 39 39 41 
ذواالکتاف شاپور 41  275 279 224 221 279 252 252 259 
نیکوکار اردشیر 49  32 37 32 37 32 37 37 37 
شاپور شاپور 51  35 33 33 34 35 33 33 33 
شاپور بهرام 53  32 35 33 33 32 32 32 32 
گربزه یزدگرد 52  714 292 215 293 371  215 219 211 
گور بهرام 53  2224 2234 2213 2593 2223 2573 2593 2517 
گور بهرام یزدگردِ 54  22 22 22 22 22 22 22 22 
یزگرد هرمَزد 55  21 21 21 31 21 31 31 31 
یزگرد پیروز 52  339 343 331 341 339 339 331 341 
پیروز بالش 57  394 393 393 319 392 392 391 391 
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 . 6جدول  ادامه
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 311 375 377 413 319 413 412 313 قباد 51
روان نوشین 59  4259 4233 4532 4421 4249 4424 4415 4517 

21 
 نوشین هرمَزد

 روان
3912 3934 3933 3117 3911 3112 3932 3932 

زپروی خسرو 23  4255 4213 4325 4113 4229 4323 4191 4191 
 235 215 214 243 211 595 214 242 شیرویه 22
شیروی اردشیر 23  17 24 52 51 92 51 51 51 
 41 47 47 19 52 24 21 92 فرایین 24
دخت بوران 25  33 23 23 23 33 23 23 23 
 33 33 33 34 33 31 34 33 آزرمی دخت 22
زادفرّخ 27  33 27 27 35 33 35 35 32 
شهریار یزدگرد 21  945 932 151 125 922 157 123 191 

هاجمع کل بیت  55339 52534 52199 49225 55321 49359 49512 49411 

 های الحاقي )ملحقات( شاهنامه. مقایسه کلي بیت5-6

ده مهایي تحت عنوان ملحاات آدر چا  مسکو و نامة باستان کزازي در پایان هر دفتر بيت
هاي ژول مول، خالاي شده است. چا ها به تفکيک ارائه ( شمار آن8است که در جدول )
ها شده هستند. در برخي از این چا  صورت تفکيکهاي الحاقي بهو جيحوني فاقد بخش

ها لبدهایي در ریل صفحات و بخش نسخههمانند چا  خالاي مطلق و مسکو گاهي بيت
 این جدول شمار  و لحاظ نگردیده است. رکر شده است که طبعاً در

 شاهنامه( ملحقات) الحاقي هایبیت . مقایسة3جدول 

 کزازی مسکو شرح ردیف
 21 - پادشاهی هوشنگ 3
 - 31 پادشاهی ضحّاک تازی 2
 31 372 پادشاهی فریدون 3
 371 377 پادشاهی منوچهر 4
 15 - داستان جنگ مازندران 5
هاماوران جنگ داستان 2  51 45 
سهراب و رستم داستان 7  341 331 
سیاووش داستان 1  391 321 
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 . 3ادامه جدول 

 کزازی مسکو شرح ردیف
کشانی کاموس داستان 9  331 323 
دیو اکوان و رستم داستان 31  23 23 
منیژه و بیژن داستان 33  25 333 
رخ دوازده داستان 32  9 31 
کیخسرو با افراسیاب بزرگ جنگ 33  2 2 
 21 - پادشاهی بهمن 34
 - 52 پادشاهی اسکندر 35
ذواالکتاف پادشاهی شاپور 32  - 27 
گور پادشاهی بهرام 37  29 29 
روان پادشاهی نوشین 31  12 13 
روان نوشین پادشاهی هرمزد 39  - 7 
پرویز پادشاهی خسرو 21  32 - 
شیروی پادشاهی اردشیر 23  42 9 
 - 39 پاداشاهی فرآیین 22
دختشاهی پورانپاد 23  39 - 
زادپادشاهی فرخ 24  31 32 
شهریار پادشاهی یزدگرد 25  354 31 

های الحاقیجمع کل بیت  3419 3341 
 

 «هزارشصت»و « شصت». دیدگاه نگارندگان و توضیحي دربارۀ عدد 2
نویا کامل شاهنامه ترین دستباتوجه به کهن هاي شاهنامهاگر بپریریم که شمار واقعي بيت

ژوزف و شاهنامة مصحَّحِ حمداهلل مستوفي و هاي کهني چون سننویا)نسخة لندن( و دست
هزار بيت بوده، بسيار مستبعد  98ها )خالاي، جيحوني، مسکو( کمتر از ترین چا نيز مهم

از کميت ا ر خود یاد کرده « هزار بيتده»با افزودن حدود « به تاریب»است که فردوسي 
درصد بيشتر از مادار  28ها، یعني اعالم حجم شاهنامه افزودن بر تعداد بيت هزار بيتباشد. ده

و یا ناشي  «به تخمين»، «به تاریب»واقعي آن و این بيش از آن است که بتوان آن را یادکردي 
هاي بسياري از شاعران بزرگ گرشته، کمتر خواند! وقتي حجم سروده« مبالغه»و « مسامحه»از 
گر ميزان توانسته است بيانت و نيز وقتي کميت ا ر در ميان شاعران قدیم ميهزاربيت اساز ده

د خواسته منظومة خود را به شاه تادیم کنتوان شاعري باشد، مستبعد است فردوسي که مي
ت توانسته محل سعایباشد؛ چه ميدرصد بيش از مادار واقعي توصيف کرده  28ا ر خود را 
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ته است توانسخاصه آنکه ميزان شعر در ميزان صلة شاهانه نيز مي معارضان هنري او قرار گيرد؛
 مؤ ر  بوده باشد.

ر به این هاي ناظاما اگر بپریریم که خود فردوسي به این تعداد اشاره نکرده است و بيت
مسأله در شاهنامه همگي الحاقي هستند، این عدد چرا، از کي و توسط چه کساني دربارۀ 

کاررفته است؟ براي پاسخ بدین پرسش ابتدا الزم است توضيحي ه بههاي شاهنامتعداد بيت
 هاي آن داده شود.و داللت« شصت»دربارۀ عدد 

، شواهد متعددي از متون قرن پنجم و ششم وجود دارد که عدد «تاریب»در کنار مفهوم 
ز ا کاررفته است و به تعبيري دیگر، یکيبه« کمال»یا عدد « عدد کثرت»به مثابه « شصت»

تيب تراست. بدین« کمال»و « کثرت»در متون ادبي، افادۀ معني « شصت»کاربردهاي عدد 
هاي شاهنامه، هر سه در توصيف تعداد بيت« هزار»در کنار عدد « شصت»قرارگرفتن عدد 
 تواند افاده کند.معني را مي

 «کثرت»و افادۀ معني « شصت». شواهدی برای عدد 2-9
 «خمکمند شصت» -

 ساااتم چو پياال دژمهمي گشاااات ر
 

     خمشاااصاااات کاامااناادي بااه بااازودرون   
 

 (6838نيز ر.ک: فرّخي،  و 6ج :ب6868)فردوسي، 

 ج:6868)فردوسي، « بازي کمندشصت» ( و6ب، ج6868)فردوسي، « خمرشتة شصت»نيز 
 (6ج

 «بازچاه شصت» -

 بشاااآفرین بر مرکبي کو بشااانود در نيمه
 

 بازبانگ پاي مورچه از زیر چاه شاااصااات  
 

 (6857)منوچهري، 

 «مَندَبوس شصت» -

 نمچون زند بر مهرۀ شايران دَبوس شصت 
 

 چون زند بر گَردن گُردان عمود گاوساااار 
 

 )همان(
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 «پایهکاخ شصت» -

 پااایااه کاااخ بلناادليکن این شاااصاااات
 

 کااآسااامااان بار سااار  رود بااه کاامنااد    
 

 ب(6839)نظامي، 

 )همان(.« پایهحصار شصت»و « پایهرواق شصت»نيز 

 «صت روزن عشقش» -

 گاار خااانااة عااالاام اساااات تاااریااک   
 

 «بااگشااااایااد عشااااق، شاااصاااات روزن    
 

 (6ج :6831)مولوي، 
 «کمال»و افادۀ معني « شصت». شواهدی برای عدد 2-6
ت. شده اسسن، گویي عمر کاملي شمرده مي« کثرتِ»، گرشته از مفهوم «سال عمرشصت»

 سالگي سروده است: 88چنانکه عطار در سن  

 خواب داري اي عطّار باه زیر خاک بساااي 
 

 مخسااب؛ خيز چو عمر آمدت به نيمة شااصت 
 

 (6862)عطار، 

 سااااال بزیسااااتقلتباااني کااه شاااصاااات
 

 ساااانااگ نااان خااویااش نااخااورد! یااک درم 
 

 (2ج :6872)انوري، 

 زناادگااانااي اوفااتاااد  شاااساااات در چااو
 

 جااوانااي شاااساااات از افااتاااد  خاادنااگ 
 

 الف( 6839)نظامي، 

 نخواهي پخت چون هفتاد چه و شااصاات چه را تو
 

 خاري؟مي خار چه نداري، دسااات باه  گلي 
 

 (6ج :6831)مولوي، 

در بخش نخست مادمة قدیمِ شاهنامه نيز که براي بيان مدت پادشاهي شاهان ایران از  
سرو برده شده است، مدت پادشاهي کيخاي بهرهبسياري اعدادِ کلي، تاریبي، و بعضاً اسطوره

(. همچنين مدت پادشاهي بهمن 6831، سال دانسته شده است )ر.ک: آیدنلونيز شصت
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رسد انتخاب این عدد دربارۀ این اسفندیار و پادشاهي بهرام گور )همان( که به نظر مي
کند؛ خاصه دربارۀ بهرام گور و کيخسرو )که شاه آرماني پادشاهان به نوعي افادۀ کمال نيز مي

 ایران است(.

 «تقریب»و افادۀ معني « شصت». عدد 2-3
اي در یک بيت از سالگي خود سخن گفته است. در قصيدهارها از شصتناصرخسرو ب

خود اشاره دارد که پيداست عدد شصت « شصت و دو سالگي»و در بيت دیگر به « شصت»
 عدد تاریب و عدد شصت و دو عددي دقيق است: 

 ساااالایاان فاالااکااي جااان ماارا شااصااات  
 شاصات و دو سااالست که بکوبد ]کرا[ همي  

 

 هي تنم ]...[داشاااات در ایان زناادان چااا   
 روز و شااااابااان در فاالااکااي هاااوناام     

 

 (6813)ناصرخسرو، 
 گیرینتیجهو  بحث

ه فردوسي شناختي هرسه بيت منتسب بشناختي و سبکنگارندگان برآنند که به قراین نسخه
ریخ ها و توایک از منابع اعم از ترکرههاي شاهنامه الحاقي هستند. در هيچدربارۀ شمار بيت
 نویاستترین دها پيش از کهنششم، یعني منابعي که تاریخ نگار  آنو دیگر منابع قرن 

هزار بيتي شاهنامه نيز ق( است، حتي اگر به شمار شصت 165شاهنامه )نسخة فلورانا مورَّخ 
اشاره شده باشد به اینکه این عدد مطابق گفتة خود فردوسي است، اشاره نشده است و این 

ب وقتي این ترتيکند. بدینها الحاقي هستند، تاویت مين بيتکه ایمسأله گمان ما را در این
ي نسبت بيني فردوسها را از فردوسي ندانيم، این احتمال نيز که این شمارْ ناشي از پيشبيت

 به صورت نهایي شاهنامه بوده است، منتفي خواهد بود.
ا مردم، کاتبان، یرا نه فردوسي، بلکه خوانندگان شاهنامه )اعم از عامة « هزارشصت»عدد 
کار اهنامه بههاي شدر توصيف شمار بيت« کمال و کثرت»و با افادۀ معني « به تاریب»ادیبان( 
هزاربيتي صتهایي مبتني بر شاند و با رواج روایاتي آميخته با تخيل دربارۀ فردوسي، بيتبرده

حتي شاید از اواخر اند. دست کم از قرن ششم )و بودن شاهنامه سروده و وارد شاهنامه کرده
صلة »حيات یا پا از وفات فردوسي در قرن پنجم( روایاتي رایج شده بوده است مبني بر 

ها ؛ چنانکه این روایت«هزار بيت بودن شاهنامهشصت»و « هزار درمي/ دیناري محمودشصت
دوم ها. ق( و معجم شاهنامه )محتمالً تأليف نيمة  998به ترتيب در چهارمااله )تأليف حدود 



 0010بهار |  90شماره  | 62سال | متن پژوهی ادبی  | 002

 

ار بيتي هزقرن ششم( بازتاب یافته است. برمبناي همين روایات مشهور دربارۀ شمار شصت
هایي )نهایتاً در قرن ششم( سروده و به شاهنامه الحاق شده و مبناي شاهنامه است که بيت

 ها قرار گرفته است. فاصلة زماني بيشهاي شاهنامه و ترکرهروایات منابع بعدي مانند مادمه
ت وجود تواند علها با تاریخ تحریر نهایي شاهنامه به آساني ميترین نسخهسالة کهن 288از 

رفتن ها و نيز قرار گهزاري شاهنامه در این نسخههاي الحاقي ناظر به شمار شصتبرخي از بيت
 هاي شاهنامه را توضيح دهد.روایات مشهور در مادمه

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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 تهران: سخن.
ع اضقارنهاا باالصال الفارساي و اکمال ترجمتها في مو .الشااهنامه(. 6898. )فتح بن علايال ،البنداري
 .ۀ: مطبعة دارالکتب بالمصریةالااهر .م لهاا: عبادالوهاب عازامق عليها و قدّ حها و علّو صحّ

 . تهران: توس.جلد ششم: فردوسي و شاهنامة او .زادهمااالت تاي(. 6868زاده، سيدحسن. )تاي
 کار.هران: افت هاي دیرینه. )سي گفتار دربارۀ شاهنامه و فردوسي(.سخن(. 6836خالاي مطلق، جالل. )
تهران:  هاي کهن. )برگزیدۀ مااالت دربارۀ شاهنامه فردوسي(.گل رنج(. 6833ااااااااااااااااااا. )

  الث.
 المعارف بزرگ اسالمي.. تهران: مرکز دایرۀ8چ  شاهنامه. هايیادداشت(. 6868ااااااااااااااااااا. )
. تهران: السّيَر في اخبار افراد بشرحبيب. (6888الدین الحسيني. )الدین بن همامخواندمير، غياث
 کتابخانة خيّام.
 گسترتهران: مؤسسة دانش فاني و محمدعلي سادات.زیر نظر کامران (.6836. )گستردانشنامة دانش
 روز.

باشد  به فرهنگ(. شاهنامة تصنيف ابوالااسم طوسي متخلّص به فردوسي. 6868دو ساسي، سيلوستر. )
به کوشش احمد سميعي و  ها و نادهاي نامة فرهنگستان دربارۀ شاهنامه.روان تندرست: مااله

فردوسي و (. 6866ابوالفضل خطيبي. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي. رادفر، ابوالااسم. )
 تهران: اميرکبير. شاهنامه در آن سوي مرزها.

وهشگاه علوم انساني و . تهران: پژ2چ  شناسي.هاي فردوسيسرچشمه(. 6832ریاحي، محمدامين. )
 مطالعات فرهنگي.
 نو. . تهران: طرو9چ  .فردوسي(. 6836اااااااااااااااااا. )

-792، 23)سال هفتم(،  شناسي،مجلة ایرانمستوفي.  ة(. ظفرنامه و شاهنام6875سودآور، ابوالعالء. )
716. 

 .75-78، 2سال هفدهم(، ) ،نشر دانش(. ظفرنامة حمداهلل مستوفي. 6876شاپور شهبازي، عليرضا. )
 . ترجمة هایده مشایخي. تهران: هرما.زندگينامة تحليلي فردوسي(. 6868ااااااااااااااااااااااا. )
 . تهران: هرما.هاشاه نامه(. 6861شميسا، سيروس. )
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 . چ چهارم. تهران: کتابفروشي اسالميّه.المؤمنينمجالا(. 6877شوشتري، قاضي سيد نوراهلل. )
. الجزء الثالث عشر. الطبعة الرَّریعه الي تصانيف الشّيعهق(. 6873لعلّامه الشّيخ آقابزرگ. )طهراني، ا

 الثانية. بيروت: دار االضواء.  
. هاي خطّي کهندیوان عطّار نيشابوري، متن انتاادي براساس نسخه(. 6862عطّار، محمد بن ابراهيم. )

همکاري و نظارت دکتر عليرضا امامي. به سعي و تصحيح مهدي مدایني، مهران افشاري، با 
 تهران: نشر چرخ.
 . با تصحيح و حواشي سعيد نفيسي. تهران: چا  اتحاد.االلبابلباب(. 6889عوفي، محمد. )

. . به کوشش محمد دبيرسياقيدیوان حکيم فرخي سيستاني(. 6838فرّخي سيستاني، علي بن جولوغ. )
 . تهران: زوّار.1. چ 5و 

 . به سعي و اهتمام کپتان ترنر مکان، کلکته.کتاب شاهنامهم(. 6326سم. )فردوسي، ابوالاا
ژول مول. مترجم دیباچه: جهانگير افکاري. چ دوم.  به تصحيح شاهنامه.(. 6898اااااااااااااااااا. )

 هاي جيبي.تهران: شرکت سهامي کتاب
 پژوهي.ان: شاهنامهاصفهمصطفي جيحوني.  به تصحيح شاهنامه.(. 6876اااااااااااااااااا. )
شاهنامة فردوسي، چا  عکسي از روي نسخة کتابخانة بریتانيا به شمارۀ (. 6835اااااااااااااااااا. )

برگردانان ایرج افشار و محمود اميدساالر. تهران: . نسخهمشهور به شاهنامة لندن  Add21و 103
 طالیه.

ز روي نسخة کتابت اواخر سدۀ هفتم و اوایل سدۀ برگردان انسخه، شاهنامه(. 6836اااااااااااااااااا. )
ایرج  . به کوششژوزف بيروت(هشتم هجري قمري. )کتابخانة شرقي وابسته به دانشگاه سن

 افشار، محمود اميدساالر، نادر مطلبي کاشاني، با مادمة جالل خالاي مطلق. تهران: طالیه.
]ویرایش نخست[. چ پنجم.  خالاي مطلق. به کوشش جالل شاهنامه.الف(. 6868ااااااااااااااااا. )

 المعارف بزرگ اسالمي.تهران: مرکز دایرۀ
 . تهران: سخن.2پيرایش جالل خالاي مطلق. و  .شاهنامهب(. 6868اااااااااااااااااا. )
. تهران: 68بر اساس چا  مسکو. به کوشش سعيد حميدیان. چ . شاهنامهج(. 6868اااااااااااااااااا. )

 قطره.
 . تهران: قطره.5. به کوشش سيد محمد دبيرسياقي. چ شاهنامه(. 6869اااااااااااااا. )اااا

 . تهران: خوارزمي.2. چ سخن و سخنوران(. 6893الزمان. )فروزانفر، بدیع
 تهران: اشکان. گزیدۀ شاهنامه فردوسي.(. 6876فروغي، محمدعلي. )
 . تهران: توس.2. چ 2قرزاده. ج به کوشش محسن با مااالت.(. 6837ااااااااااااااااا. )

 . بيروت: دار صادر.آ ار البالد و اخبار العبادها(. 6836قزویني، زکریاءبن محمدبن محمود الازویني. )
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. تهران: 2. با مادمة عباس اقبال. چ ماالة قزوینيبيست(. مادمة قدیم شاهنامه. 6882قزویني، محمد. )
 سينا.کتابفروشي ابن
 . تهران: صدر.الکُنَي و األلاابق(. 6867قمي، شيخ عباس. )

  . تهران: سمت.نامة باستان(. 6837 -6876الدین. )جاللکزازي، مير
. تبریز: 2. چ 5. ج االدب فی تراجم المعروفین بالکنیة و اللّقبریحانةتا(. مدرس، ميرزا محمدعلي. )بي

 شفق.
با  ق[.387نویا مورَّخ روي دست برگردان ازچا  نسخه] ظفرنامه(. 6877مستوفي، حمداهلل. )
 اهلل رستگار، تهران: مرکز نشر دانشگاهي و وین: آکادمي علوم اتریش.پيشگفتار نصرت
. به کوشش محمد دبيرسياقي. چ سوم. تهران: دیوان منوچهري دامغاني(. 6857منوچهري دامغاني. )

 زوّار.
. )بر اساس نسخة يات شما تبریزيدیوان کبير، کل(. 6831الدین محمد بن محمد. )مولوي، جالل

 قونيه(. به کوشش توفي ق سبحاني. تهران: انجمن آ ار و مفاخر فرهنگي. 
 . تهران: توس.5چ  فردوسي و شعر او.(. 6831مينوي، مجتبي. )
به تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محاّق. تهران: انتشارات  دیوان ناصرخسرو.(. 6813ناصرخسرو، )

 دانشگاه تهران. 
. به تصحيح محمدبن عبدالوهّاب چهارمااله(. 6827مي عروضي سمرقندي، احمدبن عمربن علي. )نظا

 قزویني. ليدن: مطبعة بریل.
. تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي. خسرو و شيرینالف(. 6839نظامي، الياس بن یوسف. )

 . تهران: قطره.  7به کوشش سعيد حميدیان. چ 
. تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي. به کوشش پيکرهفتب(. 6839) .اااااااااااااااااااااااااا
 . تهران: قطره.  9سعيد حميدیان. چ 

به کوشش کریم اصفهانيان با همکاري محمدرسول دریاگشت. ج  مااالت.(. 6868نفيسي، سعيد. )
 . تهران: بنياد موقوفات افشار.2

هاي اد ابيات شاهنامه. مجموعه سخنراني(. سخني چند راجع به تعد6897اف، محمد. )نوري عثمان
 . تبریز: انتشارات دانشگاه آررآبادگان.8ششمين کنگرۀ تحاياات ایراني. ج 

 . تهران: مرکز نشر سپهر.8ترجمة بزرگ علوي. چ  حماسة ملي ایران.(. 2987. )تئودورنولدکه، 
و توضيحات  . تصحيحدیباچة پنجم شاهنامه(. 6869هرندي اصفهاني، حمزۀبن محمدخان. )

 محمدجعفر یاحاّي و محسن حسيني وردنجاني. تهران: سخن و قطب علمي فردوسي و شاهنامه.
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