
-- Literary Text Research --------- 
Vol 25(88), PP.217 
ltr.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/LTR.2019.35757.2420 
 

 

O
ri

g
in

al
 R

es
er

ch
 

  
 

 
 

 
R

ec
ei

v
ed

: 
1

6
/S

ep
/2

0
1

8
 

 A
cc

ep
te

d
: 

2
4

/F
eb

/2
0
1
9

 
 

IS
S

N
:1

7
3
5
-1

1
7
0

 
 

eI
S

S
N

:2
4
7

6
-6

1
8

6
 

 
         

A Critical Review of Khaleghi Motlagh’s Correction 

in the Story of Rostam and Sohrab 

Amir Soltan Mohammadi 
Ph.D. in Persian Language and Literature, 

University of Isfahan, Isfahan, Iran 

Abstract  
Text correction is one of the most difficult and delicate areas of research in 

the Persian language and literature. In the field of Shahnameh, since the first 

correction of Lamzend's incomplete correction, there have been many useful 

efforts. Undoubtedly, one of the best efforts in this field is Khaleghi Motlagh’s 

work. This work is greatly used as a guide for those who are researching and 

working on text correction. In this correction, despite some merits, there are 

also such weaknesses as fully relying on Florence's version, neglecting some 

of the mistakes, misunderstanding the meanings of the verses, and ignoring 

the narrative context of the story by the wrong choice. The sample of the 

weaknesses in the story of Rostam and Sohrab has been examined and 

corrected by mentioning the reasons and examining other works and 

publications. In this research, it became clear that the old versions and the 

majority of editions can not be completely relied on, and sometimes a new 

version can solve text problems. 

Keywords: Shahnameh, Rostam and Sohrab, Khaleghi Motlagh’s 

Correction, Correct Form. 
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 استاند در مطلقخالقي مصحَ  متن در هاگزینش از برخي بررسي
 «سهراب و رستم»

 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه فارسی، ادبيات و زبان دكتراي  محمدیسلطان امیر

  

 چکیده

 بياتاد و زبان گسللترۀ در پژوهشللي هايزمينه ترینظریف و دشللوارترین از متون تصللحيح و پژوهينسللخه
 ورتص  مشکوري  هايتالش کنون تا «مسدن ال» ناقص تصحيح  اولين زمان از شاهنامه  زمينة در. است  فارسي 
 وسيع  اناتامک. است  مطلقخالقي مصَحَح  متن ها،تالش بهترین شک بي و ارجمندترین از یکي است؛  گرفته
صحيح  این ساني  نمودار ت ست  ک صحيح  زمينة در که ا ست  ت صحيح  این در. یازندمي پژوهش به د  وجود اب ت

 هايصحيحت فلورانس، نسخة به حداکثري اعتماد. آیدمي چشم به نيز هایيضعف اندک گاه نظير،بي محاسن
 توجهيبي و بيت معناي دریافت عدم فلورانس، نسخة در هاتصحيف برخي به توجهيبي ،يغيرضرور قياسي

ضاي  به ست،  شده  باعث گاه روایت ف ست  وجهي ا صحح  متن براي سقيم  و نادر  خشب در. شود  برگزیده م
ستم  ضر  شپژوه حدود که سهراب  و ر ست،  حا سي  باال هايضعف  نمونه ا سة  با و شده  برر  ايهضبط  مقای
شت  بررسي  و دیگر ستان  بر دیگر شروش  و مصحح  هايیاددا صح  ضبط  سهراب،  و رستم  دا شنهاد  ا  دهش  پي
ست  ست  شده  رکر مطلقخالقي گزینش بودن سقيم  علل و ا شخص  پژوهش این در. ا ص  در که شد  م  حيحت

 تواندمي متأخر نسللخة یک فرد به منحصللر ضللبط گاه و نيسللت مکفي نسللخ اکثر و اقدم به اعتماد شللاهنامه،
 . باشد گشامشکل

 .اصح وجه مطلق،خالقي تصحيح سهراب، و رستم شاهنامه، ها:کلیدواژه
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 مقدمه
اي شلللاهنامه دوسلللت یاد      وقتي عثمان مختاري به عنوان فردي در دربار غزنویان از عده      

ست که ب  1کندمي صومت بيانگر این ا شاهنامه، حفظ،    ا وجود تمام خ ها براي از بين بردن 
افکندن این کاخ بلند در مدار توجه و اهتمام  صليانت و توجه به شلاهنامه از همان اوان پي  

شاهنامه       ایرانيان بوده صر نيز این  صر معا ست. در ع ستي باز هم با وجود تالش ا راي ها بدو
ا هانيرانيان داشته و دارد. حاصل این تالش تخریب آن، حضوري پررنگ در بين ایرانيان و

اسللت. تا به امروز بوده  2هایي متفاوت از اولين تصللحيح از ترنر ماکانتصللحيح شللاهنامه 
ها، ویرایش دوبارۀ شلللاهنامه توسلللط خود فردوسلللي و شلللک یکي از علل این تفاوتبي

 1377، متيني، 1354هاي بعدي است )ن. ک؛ مينوي،  استفاده از منابع مختلف در ویرایش 
(. البته اقبال عامه و گسللتردگي توجه به آن نيز عامل ایجاد وجوه متفاوت 1386و آیدنلو، 

است. این عوامل، تصحيح  متني     و غلط در این متن است که سهوا  یا عمدا  در آن راه یافته  
 دهد.حرف و بحث از شاهنامه را ممتنع جلوه ميبي

و همکارانش   4در مسللکو توسللط برتلس 3خماناولين تصللحيح علمي به روش کارل ال
شللد. این تالش مشللکور بعدها توسللط کسللاني چون اقبال، نفيسللي، مينوي، قریب، شللروع 

مطلق نيز با همت رفيع و اسلللاس قرار دادن نسلللخة رمضلللاني و دیگران ادامه یافت. خالقي
سيع که نيازي ب     صحيحي با امکاناتي و صة هول نهاد؛ ت تعریف و  هفلورانس پاي در این عر

مه        نا ما برخورد شللللاه ندارد. ا خة اخيرا           تمجيد  که در نسللل يت زیر  ثل ب با بيتي م هان  پژو
سن  کشف  سخه بدل      5ژوزفشدۀ  شکل در متن و ن ست، اما به این  ضبوط ا هاي مصحَح  م
شللود )ن. مطلق در ویراسللت اول نيسللت و در ویراسللت دوم مورد اسللتفاده واقع ميخالقي

                                                           
1-  

مه   خسلللرو ببردي از دل یاد کي  نا  دوسللللتشللله

 

گار          یدۀ روز ندر بشلللسلللتي از جر  نام اسلللک

 

 (1392)مختاري، 

2- Macam, T.  

3- Lachman, K. 

4 - Bertels, E. 

5- Saint Joseph 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Joseph_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Joseph_University
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پژوهي صللرفا  در رسللاند که تا پایان شللاهنامهبه این نتيجه مي(، وي را 1394ک؛ فروسللي، 
ز  اي دیگر ازمينة متن و تصللحيح آن راه درازي باقي اسللت؛ زیرا امکان پيدا شللدن نسللخه 

 هاي دیگر را در پي خواهد داشت.شاهنامه، امکان مکشوف شده ضبط

به شلللخ و کمر       ید  با  همي گشللللت 
 

 بلله جللایللي نشللللانللش بلليللابللم مللگللر     
 

 (1389)فردوسي، 

يز با هاي دیگر ناین بيت مربوط به بيدار شللدن رسللتم و نيافتن رخش اسللت و در چاپ
صحُح خالقي   اندک تفاوت شبيه متن م صرع اول در    هایي  ست اولند. گویا م مطلق در ویرا
گوید: باید به شللخ )کوه( و کمر نماید، چون رسللتم با خود ميژوزف بهتر مينسللخة سللن

ریل شخ و کمر(؛ یعني به تعبير امروز به کوه و کمر بروم   )بخشي از کوه( )ن.ک دهخدا: 
شاید رخش را پيدا کنم. در وجه برگزیدۀ خالقي  س و آنجا را بگردم تا  خ و مطلق و دیگر ن

ها اوال  بستن سالش و کمربند براي یافتن چيزي نادر است، در ثاني تبدیل به شخ )بشخ طبع
به سلللليح  ها( که وجهي غریب   در نسلللخه  به لحاظ       تر اسلللت  که وجهي مانوس اسلللت 

تر است تا عکس آن. نهایتا  وقتي در مصرع دوم سخن از جایي است، شناسي محتملنسخه 
شخ و کمر نيز از امکنه        شد و  شاره به جایي با صرع اول نيز باید ا ر اند. اختيار این وجه دم

وه  ک مطلق بيانگر صحت همين توضيحات است. ضمن اینکه    ویراست دوم شاهنامه خالقي  
هاي عطفي پرکاربرد در ادب فارسللي اسللت؛ براي مثال اوحدي در یک و کمر از ترکيب
 است:رباعي آورده 

 لعل  خارا  دشلللمنان  خون به  کرده اي
کار     گام شللل به هن  بر کوه و کمر برده 

 

 نعللل تو فرمللان کرده سلللپهر گوش در 
مر و جللان ازو عللَل         ن توان از  تو  ير   1ت

 
 

 (1340)اوحدي، 

ب   عادل شلللعري آن در متن و حتي        یا وجود این ع که م نداري  ارت عربي در ترجمة ب

سخه بدل  ست:  مطلق و طبعهاي خالقين و االذل مع غلظ اکباد ا لتاطف علي »هاي دیگر ني

                                                           
تير تو  »مصرع چهارم در تصحيح نفيسي به همين شکل مضبوط است و داراي ایراد و شکل صحيح آن باید چنين باشد            -1

 شکل مشخص است.نمر در معناي پلنگ و وَعل در معناي بز کوهي است و معناي بيت به این « توان از نمر و جان از وعل
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ام تم«. االوالد ا و َ ور في جو السماء و الح تان في قام الماء ال تنكمن اوالد ا و افماخها
 است:ده این عبارت در بيت زیر بازتاب پيدا کر

 سللللتلور  دانللد بللاز را بلچلله  یلکلي  
 

گر               م بم  بيللا نش  یي نشللللا  بلله جللا
 

 (1386، فردوسي)

سخت     شتر با  ضامين چون  شان ر ورزد یا پرندگان، جوجهاش مهر ميدلي به بچهم ا های
شناسند در شاهنامه بازتاب ندارد. بعيد است، بنداري که شيوۀ او تلخيص است از خود        مي

ضامين را برافزوده ب  شده    این م شد. آیا ابياتي از این بخش مفقود  ست؟ ابيات و عب ا اراتي  ا
پژوهي در زمينة تصحيح آن، راه دهد تا پایان شاهنامه از این دست عالوه بر اینکه نشان مي  

 بسيار است، بيانگر این نکته نيز است که هنوز تحقيقات بيشتري در این زمينه الزم است.
ستان رستم و سهراب   سي برخي از گزینش نگارنده نيز در این نوشتار به برر  در  هاي دا

  اسلللت که به سلللببها پرداختهاسلللت و به نقد این گزینشمطلق پرداخته مصلللحَح خالقي
سي و          بي صحيح قيا صحيف، ت ستان و عدم درک معناي بيت، ت ضاي روایي دا دقتي در ف

ر مطلق باسللت. در این بررسللي توضلليحات خالقي گاه اعتماد به نسللخة فلورانس رخ داده
 است تا حقيقت بهتر عيان شود.هاي موردنظر نيز مورد بررسي قرار گرفته بيت

 . پیشینة پژوهش1
ایي ههایي از آن، نقدتصحيح شاهنامه یا بخش   مطلق در زمينةاز اوان نشر تحقيقات خالقي 

 شود. ها اشاره ميشده که در ادامه به برخي از آن بر این اثر باارزش نوشته
نقد شاهنامه فردوسي   »( در ماهنامة کيهان فرهنگي با عنوان 1368مکتوب علي رواقي )
( در مجلة 1370، مقالة محمد منور )«اي دیگرشلللاهنامه»و « مطلقبه کوشلللش جالل خالق

( 1391، مقالة جعفري و رادفر )«مطلقنقد شللاهنامه تصللحيح دکتر خالقي »کلک با عنوان 
،  «مطلقهایي از شللاهنامه در ویرایش جالل خالقيبررسللي بيت»نامه با عنوان در مجلة کهن

( در ضلللميمة چهلم آینة ميراث نقدي بر ویرایش دوم شلللاهنامه به  1394سلللجاد آیدنلو )
مطلق در ضلللميمة گزارش  مطلق مطلق از جمله نقدهاي هسلللتند که خالقي       اهتمام خالقي  

 ست. ا( این نقدها را بررسي کرده، برخي را پذیرفته و برخي را پاسخ گفته 1395ميراث )
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تصلللحيح و توضللليح چند بيت از    »( با عنوان  1396مقالة محمد طاهري و همکاران )      
رخي ر با نگاه انتقادي به شروش و ب محوکه بيشتر رویکردي شرش  « داستان رستم و سهراب   

شمي )       گزینش سوي و چ ست، مقالة مو شاهنامه ا نقدي بر جلد اول »( با عنوان 1394هاي 
 بررسي  و نقد»( با عنوان 1397ارژنه )و مقالة رضایي دشت  « مطلقشاهنامة مصحح خالقي  

رسي نشر   شناسي ادب فا  که هر سه در مجلة متن « شاهنامه  هايیادداشت  ابهامات از برخي
 مطلق است.است، دیگر نقدهاي منتشر شده به شاهنامه تصحيح شده خالقي یافته

 مطلق . بررسي شاهنامه مصحح خالقي2
 . رودسازان يا ساز شاهي؟2-1

مطلق سه بيت در وصف محفل شاه سمنگان به      در بخش رستم و سهراب، مصحَح خالقي   
 شکل زیر مضبوط است:

 اندز شلللهر و ز لشلللکر سلللران را بخو 
 رودسلللللازگسلللللارنلللدۀ بلللاده و  

 نشلللسلللتنللد بللا رودسللللازان )؟( بهم  
 

 سلللزاوار بللا او بلله شللللادي نشللللانللد    
طراز   سلللليلله چشللللم و گللل  بتللان   رخ 

 بللدان تللا سلللللپللهللبللد نللبللاشلللللد دژم  
 

 

 (1386)فردوسي، 

موجود نيست )همان(. متناسب با این ضبط    « واو»در ویراست جدید در مصرع چهارم   
ند و  کد بارز در فضلللاي داسلللتان نمود پيدا مي    در ابيات نه یک حشلللو قبيح که یک ایرا     

ستبعد مي  سمنگان لوازم عيش را براي       م شاه  شد.  سي عامل چنين ایرادي با نماید که فردو
 آورد. سللاقيان ومحفلي اویند، فراهم ميکند و کسللاني را که شللایسللتة هم رسللتم مهيا مي

سازان » سيه « رود شمان و زیبارویان طرازي که از  سازان »با  اند در بيت دومچ )؟!( با « رود
شينند. مگر در بيت دوم  هم مي سازان »ن شده   « رود ساقيان و زیبارویان یاد ن ودند، ب همراه با 

شللوند؟ دوباره با رودسللازان با هم همنشللين مي« رودسللازان»چگونه سللاقيان، زیبارویان و 
ده که  ه کراشاره به این نکت « رودساز »مطلق خود در ضمن ارائة معناي  عجيب اینکه خالقي

مده      عد هم آ يت ب مه در ب با       این کل نه رودسللللازان  که چگو ما متعرض نشللللده  اسللللت، ا
نشلللينند )همان(. متن مصلللحح مينوي نيز طابق النعل بالنعل مانند ضلللبط  مي« رودسلللازان»

مطلق اسللت. مينوي نيز اعتراضللي به چنين وجهي نکرده و به شللرش کلمات رود و   خالقي
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اسللت )همان(. مان(. جيحوني نيز همين وجه را برگزیده اکتفا کرده اسللت )ه« رودسللاز»
را معنا  «رودساز »مطلق است،  رستگار فسایي نيز که شرحش بر اساس متن مصحح خالقي      

رده و را معنا ک« رودسازان »آورده و بعد معنایي که از دو بيت ارائه کرده، فقط یکبار لفظ 
. شروش دیگر نيز که نگارنده در این   است )همان( اصال  توجهي به این تسامح خود نداشته    

اند. بيت دوم و سللوم در نسللخة اسللت، متذکر چنين ایرادي نشللده پژوهش بررسللي کرده
 است:مسکو به شکل زیر ضبط شده

 گسلللللارنلللدۀ بلللاده آورد سلللللاز  
 نشلللسللللتللنللد بللا رودسللللازان بللهللم   

 

طراز   سلللليلله چشللللم و گللل   بتللان   رخ 
 بللدان تللا سلللللپللهللبللد نللبللاشلللللد دژم  

 

 

 (1373)شاهنامه، 

ن خورد و آن اینکه مگر ساقيا بط نسخة مسکو نيز یک ایراد اساسي به چشم مي      در ض 
مسللئول آوردن سللازند. ضللمن اینکه با این شلليوه از قرائت ضللعف تأليفي بر بيت عارض   

یک از دو ایراد قبلي را دهد که هيچ)لي( وجهي را پيشلللنهاد مي 1شلللود. نسلللخة ليدن مي
صحيح قيا    ضمنا  در متني که گاه ت صورت مي   ندارد.  ش سي  تن گيرد، دليلي براي کنار گذا

 اي دارد، نيست.یک وجه به خاطر این که فقط یک پشتوانة نسخه

 گسلللللارنلللدۀ بلللاده آورد سلللللاز  
 نشلللسلللتنللد بللا سللللاز شللللاهي بهم   

 

طراز   سلللليلله چشللللم و گللل   بتللان   رخ 
 بللدان تللا سلللللپللهللبللد نللبللاشلللللد دژم  

 

 

شاهي   »گویا در نظر برخي کاتبان،  سيقایي خاص ب « ساز  معنا يو ب ودهنوعي آلت مو
باال را جعل کرده    جلوه کرده ند.  اسلللت؛ از این رو، وجوه  در معناي  « سلللاز شلللاهي »ا

ابزارآالت شللاهي، تجمل و دسللتگاه شللاهي اسللت؛ این معني با همراهي کلماتي چون    
شاهانه و در بزم در متون به    شایعي دارد؛ فخرالدین      شاهي و  شاهنامه کاربرد  صوص  خ

 گوید:اسعد گرگاني مي

                                                           
1  - Leiden 

  ورخکند و آن را ممطلق در آغاز دفتر دوم از آن یاد مياین نسللخه مربوط به کتابخانة دانشللگاه ليدن اسللت که خالقي  
 .داندمي  840
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به صلللحرا         ه نه  خا ته از   مه کس رف
 

 سللللاز تللمللاشللللا  بللرون بللرده هللمللان   
 

 

 (1314رکاني، )اسعد گ

 است: یا فرخي گفته

 وت به خداوند است داده تو نيک دل به
 

 ساز همه وین جهان سلطان نعمت همه این 
 
 

 (1388)فرخي، 

ست:  در ترجمة تاریخ یميني نيز آمده سيار و تجمل فراوان و زینت »ا ساز  » و با اموال ب
(. از این رو، 2537)جرفادقاني، « او را روانه کرد، در شهور سنة ثمان و اربعمائه« پادشاهانه

ساقيان و زیبارویان با لوازم و تجمالت پادشاهي       مطابق ابيات و ضبط نسخة ليدن مطربان، 
اي شاهانه در دست داشت، ساقي جام و     نشستند؛ یعني هر کس به فراخور کار خود وسيله   

ستة آن    شرا  شاهانه و دیگران نيز آنچه بای شاهانه، مطرب رود  ها بود. بنداري در ترجمه ب 
اسللت، یکبار لفظ مغنيان یا رودسللازان را    با لف و نشللري که در بيت دوم ملحوظ داشللته 

 «حضللرت السللقاه الصللباش و المغاني المالش و اندفع في الشللرب   »اسللت نه دوبار: آورده 
 (.1932)بنداري، 

 يا پرده؟ . برده2-2
ستم مي    ستان هنگامي که تهمينه به بالين ر در متن   آید، دو بيت زیردر بخش دیگري از دا

 است:مورد بررسي آمده 

به دسللللت     یکي برده شلللمعي معنبر 
 رويانللدر یللکللي مللاه   بللردهپللس 

 

 خللرامللان بلليللامللد بلله بللاللليللن مسللللت    
بان پر از رنگ و بوي       تا يد   چو خورشللل

 

 
 

 (1386)فردوسي، 

ست جدی  ست ک  بدل کرده« بنده»را به وجه « برده»مطلق هر دو د نيز خالقيدر ویرا ه ا
(. متناسب با دو بيت   1394آید )همان، توجهي به توضيحاتي است که مي  گویا ناشي از بي 

ود و شاي )متناسب با ویراست جدید( شمع به دست وارد اتاق رستم مي   اي یا بندهباال برده
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يرد. از گنه( است و بعد مناظرۀ رستم و تهمينه شکل مي    رو )تهميیک ماه« برده»پشت این  
ستم و تهمينه نيز در حضور          ستان گویا مابقي و حتي مواقعة ر ضاي دا سب با ف این رو، متنا

تر قولباشد. مع باید اتاق را ترک کرده « برده»شک  گيرد، حال آنکه بيصورت مي « برده»
ق پنهان اتا« پردۀ»باشللند، تهمينه پشللت ده و تهمينه وارد اتاق شلل« برده»نماید که چنين مي
شللمع را بر بالين رسللتم قرار دهد و بيرون رود و بعد تهمينه از پشللت « برده»باشللد تا شللده 

ه مطلق بردبيرون بياید. از این رو، باید گفت: در مصلللرع دوم در مصلللحح خالقي       « پرده»
صحيف   ست. این نکته را ترجمة بنداري نيز تأیيد مي « پرده»ت ص فۀ قد د »ند: کا خلت و و

سه و اذا ذامماۀ     ضاتها عند را شماۀ من الانبم فو ستم ذ د ا  لقۀ کانها ف قدخمجت من وراء ال
شود و پس از آن تهمينه از  با شمع معنبر داخل مي « برده»(؛ ابتدا 1932)بنداري، « من القمم
 شود. خارج مي« پرده»پشت 

گارنده ورانس که اکنون پيش روي ننکتة دیگر اینکه حداقل بر اساس نسخة عکسي فل
ست  سن   و همين 1ا سخة  سه مورد آن    طور ن سي،  پ، چ، »ژوزف، از حروف چهارگانة فار
ه بسا  است و چ  کتابت شده « ب، ج و ک»جز مواردي استثنایي با تصحيف به شکل    « گ

ن بدی»باشللد. براي مثال، در آغاز همين داسللتان  بوده « پرده»قرائت کاتب نيز در این وجه 
مسکو  است. ضمنا  ضبط چاپکتابت شده « بدین برده»به شکل « پرده اندر تو را راه نيست

شته    « پرده»نيز  ست. دیگر اینکه اگر این نکته را نيز مفروض ندا صال  ب   ا شيم، ا ست  با عيد ني
از خطاهاي رهني یا بصلللري کاتب یا کاتبان باشلللد، چون در بيت قبل و در               « برده»که  

وسي  است. همچنين گویا فرد  آمده« برده»ضع بيت مورد بررسي دقيقا    موضعي شبيه به مو  
سي نيز نبوده بي صرع اول     عالقه به نمایش جنا ست. از این رو، وجه جيحوني نيز که در م ا
ست )جيحوني،  « بنده» شغاد نيز از       1379دارد، پذیرفتني ني ستم و  ستان ر سي در دا (. فردو

ست، اما باز ه این جناس بهره برده  ست را )ل، لن و ق   م خالقيا سخ در ( که 2مطلق وجه ن
 است: را آورده« بنده»دارند وانهاده و وجه « برده»

 ايبللد زال را بللنللده  پللردهکلله در 
 

 اينلللوازنلللدۀ رود و گلللویلللنلللده    
 

 
 

 (1386)فردوسي، 
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تفاوتي نيست، اما در مواردي که  « برده»و « بنده»هر چند به ظاهر و از لحاظ لغوي بين 
شاهن  شده  « برده»امه وجه در  ست در بيت     رکر  صوال  منظور مخدوم  از جنس زن ا ست، ا ا

آید، همگي موارد از جنس زن هستند؛ جالب   مورد مناقشه، بيت باال و بيتي که در ریل مي 
که رکرش         نه( را  نداري نيز در ترجمه اولي )کنيز تهمي که در دو مورد از این موارد ب این

اسللت. حال آنکه ( ترجمه کرده 1932) 1«جاريۀ»غاد( را و دومي )مادر شلل« وصّّ فۀ»رفت 
گویا بيشلللتر به جنس مذکر و گاه اعم از مخدوم زن و اعم از مخدوم مرد اشلللاره        « بنده »

اسللت ترجمه شللده « عبيد»( بندۀ دقيقي )قاتلش( 1932دارد. در ترجمة عبدالوهاب عزام )
ود را بنده کاووس اسلللت. رسلللتم نيز وقتي خ که مشلللخص اسلللت، جنس آن مذکر بوده

ست )بنداري،  ترجمه کرده « عبيد»خواند، بنداري آن را مي شخص مي 1932ا شود  ( که م
ّّ فۀاسللت به شللکل موارد ) در متن بوده « برده»بنداري مواردي را که   ( بيانجاريۀو  وص

شغاد نيز به احتمال زیاد وجه   شده، ترجمه مي  ستان  ست. در   « برده»کرده و در دا صحيح ا
اشلللاره به مخدوماني از جنس زن دارد و جناس آن با « برده»رگ کيخسلللرو نيز جنگ بز

 است:نيز ملحوظ شده « پرده»

 ز دیللبللاي چلليللنللي سللللراپللرده بللود  
 

 فللراوان بلله پللرده انللدرون بللرده بللود   
 
 

 

 (1386)فردوسي، 
 
 
 

 

 . شب تیره و ديرياز يا شب تیره، دير و دراز؟2-3
 ست:اکه مصحح، آن را به شکل زیر ضبط کرده  بيت دیگري از همين بخش داستان آمده

نبللاز او گشللللت بللا او بلله راز      چو ا
 

 شلللللب تلليللره و دیللریللاز  بللبللود آن   
 

 
 

 (1386)فردوسي، 
 
 
 

 

                                                           
نامه  دهد برده و کنيزک که در متن شاه است که نشان مي  ظ بهره جسته  بنداري در باب کنيزک ایرج نيز از همين لف -1

ژوزف هم وجه شاري (. در نسخة سن1932کنند )بنداري، آمده، مترادف است و هر دو داللت بر جنس زن مخدوم مي

خ  ا که در نسللاسللت. از آنج اسللت که داللت بر این نکته دارد که وجه برده در معناي مونث عموما  کاربرد داشللتهآمده 

سلللازد و چون برده در معناي خادم زن مانوس  شلللده که کاتب وجه مانوس یک کلمه را جایگزین ميخطي گاه دیده 

 «.کنيزي یکي شمع عنبر به دست»ا ست: نبوده، کاتب آن را به کميز تغيير داده
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 1مطلق بر اسللاس یک نسللخه )فلورانس( و یک دسللتنویس غيراصلللي )لن( متن خالقي

اسلللت. ضلللبط جيحوني نيز بااندک تفاوتي )حذف واو در مصلللرع دوم( مانند ضلللبط          
مطلق در این موضللع بر (. اعتماد تام و اصللرار خالقي1379مطلق اسللت )جيحوني، لقيخا

اسلللت که معناي بيت توجيه شلللود. وي در  نسلللخة فلورانس در این ضلللبط باعث شلللده 
شت  ست )ن. ک؛ خالقي   « ببود»ها یاددا شرش کرده ا (. 1389مطلق، را در معناي گذراندن 

کار رفته، اما نکته اینجا است که هنوز شب   بارها به هر چند این فعل با این معنا در شاهنامه 
اسللت که فردوسللي بگوید: آن شللب طوالني را گذراند. دیگر اینکه این   به پایان نرسلليده 

 است: گزاره را فردوسي هشت بيت بعد گفته 

 رويهللمللي بللود آن شللللب بللر مللاه 
 

گونلله          هر  گفللت  مي  يش اوي   ه پ  اي 
 
 

 

 (1386)فردوسي، 

 
 
 

 

د یللک گللزاره دوبللار مکللرر شللود. آن هللم در کللالم شللاعري کلله چله لزومللي دار 
ملللورد هلللاي بلللياصلللوال  ایجلللاز را در دسلللتور کلللار خلللود دارد و از رکلللر گلللزاره

کنللد. مگللر اینکلله ایللن احتمللال را در نظللر بگيللریم کلله فقللط یکللي از خللودداري مللي
اسلت،  این دو بيلت مربلوط بله ملتن اسلت و احتملاال  هلر دو بيلت از فردوسلي بلوده           

تللر یکللي مربللوط بلله ویللرایش اول و دیگللري از ویللرایش دوم کلله کاتبللان سللپس امللا
انللد. امللا اگللر احتمللال بللاال مفللروض قللرار نگيللرد بایللد    هللر دو را وارد مللتن کللرده 

-در ایللن بيللت یللک فعللل اسللنادي اسللت، نلله آنسللان کلله خللالقي« ببللود»گفللت: فعللل 

نللاقص  انللد. بللدین شللکل نيللز معنللاي ماحصللل از تصللحيح ایشللان مطلللق شللرش کللرده
)بللدون مسللند( خواهللد بللود )آن شللب  تيللره و طللوالني بللود!(. آیللدنلو متناسللب بللا     

مطللق اعتقلاد دارد، بایلد    این وجله و بلا پلي بلردن بله ایلراد ضلبط و توضليح خلالقي         
بلا او آن شلب تيلره    »یلک کاملا قلرار بگيلرد و بيلت بله شلکل        « او»و بلا  « گشت»بين 

(، امللا ایللن  1382د )آیللدنلو، معنللا شللو « خانلله بللود و طللوالني بلله نهفللت و خلللوت  
تلر فضلاي در خللوت    کنلد، زیلرا قبلل   گزاره نيز با این تعبير حشلو و زایلد جللوه ملي    
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.  گویللا ضللبط برخللي نسللخ چللون نسللخة معتبللر   1اسللتبللودن دقيللق توصلليف شللده  
 لندن به نظر بدون اشکال و متناسب با فضاي روایت است:

نبللاز او گشللللت بللا او بلله راز      چو ا
 

 دیللر و دراز، بللبللود آن شللللب تلليللره   
 

 
 

 (1386)فردوسي، 
 
 
 

 

اسللت )خللالقيآمللده « هنبللاز»، «انبللاز»بلله جللاي وجلله  مطلللقدر طبللع جدیللد خللالقي
(. آن شللب  تيللره، طللوالني بللود؛ یعنللي آن شللب تيللره، حامللل حللوادثي      1394،  مطلللق

کنلد. ضلمنا  ایلن    بود که طوالني جلوه کلرد. اداملة ملاجرا نيلز هملين ضلبط را تأیيلد ملي        
مطللق آن را دليلل بلر    چ ربطي بله شلب وصلل عاشلقان نيلز نلدارد کله خلالقي        موضوع هي

(، چلللون 1389مطللللق، صلللحت ضلللبط انتخلللابي خلللود گرفتللله اسلللت )ن. ک؛ خلللالقي
انللد. هللدف اصلللي تهمينلله بللارور شللدن از نللژاد رسللتم  رسللتم و تهمينلله از معاشلليق نبللوده

ل در جللدا رو، در نسللخ اصللياسللت و هللدف رسللتم نيللز یللافتن اسللب خللود اسللت؛ از ایللن 
بينلليم و از همللين جهللت شللدن رسللتم و تهمينلله از یکللدیگر نيللز آه و نالللة عشللاق را نمللي 

انلد کله رسلتم و    در برخي نسخ بلراي توجيله علاطفي ایلن فضلا، ابيلاتي الحلاقي برسلاخته        
 تهمينه با آه و ناله یکدیگر را پدرود گفتند.

 

                                                           
پرده فرض کنيم و به فرض صللحت نسللخه  را در معناي مانوس، مهربان و بي« به راز»قرائت آیدنلو به این شللرط که  -1

 است:را در این معنا به کار برده « به راز»مطلوب و پسندیدني است؛ فردوسي در جاهاي دیگر 

 راز بللله نشللللليلللنلللد گلللردون تلللو بلللا اگلللر

 

 جلللواز نللليلللابلللي  او گلللردش از هلللم 

 

 (1386)فردوسي، 

 است:آمدهیا هنگام سخن گفتن سياوش با کاووس 

 بلللر او آفلللریلللن کلللرد و بلللردش نلللملللاز  

 

 سللللخللن گللفللت بللا او سللللپللهللبللد بلله راز    

 

 )همان(

 ند.کگوید،  بلکه با او به مهرباني صحبت ميدر این بيت کامال  مشخص است که کاووس رازي را به سياوش نمي
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 . پسر را پدر يا پدر را پسر2-4
وطئه نقشة افراسياب براي او بيتي به شکل زیر در تصحيح      در بخش زاده شدن سهراب و ت  

 است:مطلق درج افتاده خالقي

 پللدررا نللبللایللد کلله دانللد     پسلللللر
 

هر            گ هر، جللان و  م بنللدد بللدان   کلله 
 
 

 

 (1386فردوسي، )

 کنند، اما در این ضبط یک مشکل اساسي    هر چند اکثریت نسخ ضبط باال را تأیيد مي  
وایت فردوسللي اسللت. متناسللب با این ضللبط مأموریت    کند که در تعارض با رجلوه مي

سد، اما با این وجه این           شنا سهراب را ب ستم نباید  ست که ر محول به هومان و بارمان این ا
مشکل پيش خواهد آمد که هومان و بارمان با رستم تعاملي ندارند که مانع شناخت رستم     

نع سللهراب براي شللناخت شللوند. مأموریت افراسللياب به هومان و بارمان این اسللت که ما 
ست که به دنبال پدر مي       سهراب ا شوند، چون اوال  این  ستم  خواهد او را بيابد. رود و مير

شلللود و هنگامي که سلللهراب به هاي بعدي این مأموریت عملي ميدوم اینکه در قسلللمت
 گوید:گوید: معارض من شبيه رستم است، هومان به او ميهومان مي

 رزاربللدو گفللت هومللان کلله در کللا 
 بلله این رخش مللانللد همي رخش او

 

بار          ند  به من چ يدسللللت رسلللتم   رسللل
 وللليللکللن نللدارد پللي و بللخللش او     

 

 
 

 

 (1386)فردوسي، 

 
 
 

 

شود؛ از این رو، افراسياب باید مطابق ضبط برخي نسخ و ضبط       و مانع شناختن سهراب مي  
 ( بگوید:1379جيحوني )

 پسلللللررا نللبللایللد کلله دانللد     پللدر
 

 گللهللر کلله بللنللدد بللدان مللهللر جللان و  
 
 

 
 

ا هیعني سللهراب نباید که پدرش را بشللناسللد وگرنه مهر فرزند به پدر، مانع جنگ آن 
ستان رستم قصد شناخت پسر را ندارد که کسي بخواهد مانع           خواهد شد. نهایتا  در این دا

شاهنامه      شود. این بماند که برخي از محققان  سهراب را     شناخت او  ستم،  پژوه معتقدند ر
سهراب را فدا مي   شناخته  مي ست و براي دفاع از وطن خود  (. نکتة  1372کند )رحيمي، ا
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ضبط خالقي   پایاني راجع به این بيت اینکه ترجمة بنداري به گونه ست که  طلق را رد ماي ا
سم ذان يحتاال    »کند: مي صا ما ) ومان و ذارمان( في ال سهماا و يحوال ذ نه و  و او علي 

تر آنکه جویني با تأکيد بر نسلللخة فلورانس طرفه «. لمالقاۀعند ا ذ ن ان يامف اذاه رسّّّتب  
م و نگذارید )رست »است که  ترجمة عربي بنداري را تحریف کرده  و در ترجمة آن نوشته  

 (.1382)جویني، « سهراب( یکدیگر را بشناسند

 . برآشوب يا پرآشوب2-5
 در بخش آمدن رستم به دربار کاووس بيتي به شکل زیر ضبط است:

کن      تو سلللل   بر دار   هراب را زنللده 
 

کن       برآشللللوب    خوار  خواه را   و بللد
 
 

 
 

 (1386)فردوسي، 
 
 
 

 

صحيح غلط در          شده عامل ت شخص  صحيف واژۀ م ضع نيز ت از نظر نگارنده در این مو
و  باشد که صفت سهراب است    « پرآشوب »باید تصحيف  « برآشوب »است.  این بيت شده  

دیگر شللاعران از این ترکيب بسلليار بهره  اسللت؛ فردوسللي وجهان را به آشللوب کشلليده 
 اند:جسته

 ز هللنللدوسللللتللان تللا در مللرز چلليللن 
 

 ز دزدان پللرآشلللللوب دارد زملليللن    
 

 
 
 

 )همان(
 
 
 

 

 یا مولوي در مثنوي گوید:

 خللانللة دامللاد پللرآشلللللوب و شلللللر 
 

 قللوم دخللتللر را نللبللوده زیللن خللبللر     
 

 
 

 

 (1362)مولوي، 
 
 
 

 

صفت بدخواه و   شوب »از این رو، دو  ست و فعل     «پرآ سهراب ا شوب »براي   نيز« برآ
شفتن کاووس رفته     ضا در چند بيت قبل رکر برآ ست و ني وجهي ندارد، چون از ق ازي به ا

توصلليه براي برآشللفتن او نيسللت. در نهایت باید گفت که بنداري نيز در این بخش فعل   
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ت: اسلل اش رکر نشللده و سللهراب را در معناي دشللمن ترجمه کردهدر ترجمه« برآشللوب»
 «.ول كن صلب ذالسهماا و ا انتإ لادوک ان قدرت»

 آهو؟. پي آهو يا بي2-6

 بدو گفت از ایدر به یک سللو شللویم 
 

 شلللللویللم پللي آهللوبلله آوردگللاهللي   
 

 
 

 

 (1386)فردوسي، 
 
 
 

 

مده              گاهي آ به آورد جاي  به  گاهي  بدآورد ید  جد خالقي  در طبع  مطلق در اسللللت. 
ضيحات این بيت آورده   ست:  تو شدن یعني دوتایي بودن پي آه»ا ض « و  يح و در توجيه تو

ق، مطلخود از التفهيم عبارتي را آورده  که حاکي از یک صلللورت فلکي اسلللت )خالقي 
طور که آیدنلو (؛ اوال  چنين تعبير غامضلللي در شلللاهنامه نمونه ندارد. در ثاني همان     1389
معناي ترکيب   ش است و البتهالنعهاي زیر بناتبه ستاره، این ترکيب در التفهيم مشبه نوشته

(. بعدتر جيحوني با مسلللاعدت از 1382داند )آیدنلو،  را در آن زمان بر خود روشلللن نمي 
را مطرش و آن را نام مکان خاصللي فرض کرد « آوردگاه نر آهو»ژوزف وجه نسللخة سللن
درسللت تلقي  « آوردگاه نر آهو»(. آیدنلو نيز در پژوهشللي جدیدتر وجه 1390)جيحوني، 

شاخ مي و آن را در معناي مکاني که آهوان نر براي جفت کرده  اندازند؛ یعني دورگزیني 
شته    شکریان، پندا ست )آیدنلو،  از ل (. هر چند نگارنده خود معتقد به دقت در مورد 1393ا

النظير بودن این اصللطالش در شللاهنامه و دیگر متون و تالش وجوه غریب اسللت، اما عدیم
 کند. ژوه را قانع نميپبراي توجيه آن شاهنامه

که وجه اکثریت نسللخ اسللت، « بي آهو»نگارنده در این مورد معتقد اسللت که با وجه 
شارحان آن آوردگاه را )بي     ست، البته نه در معنایي که  هو( آ بيت داراي معناي محصّلي ا

سته یا نظایر آن آورده     بي شای صاف و هموار و  ؛ کزازي، 1380اند )ن. ک؛ جویني،عيب، 
(، بلکه در معناي آوردگاهي که در آن آهویي نباشللد. این 1384و نظري و مقيمي،  1379

کند. رستم و سهراب در دشتي قرار دارند که پر از آهو فرضيه را ادامة داستان نيز تأیيد مي
وند راست و براي اینکه جنگ در محيطي تهي از هر موجودي صورت بگيرد به جایي مي  

شد )بي  ستم را بر زمين مي   که در آن آهویي نبا سهراب، ر فکند اآهو(. بعدتر هنگاهي که 
ه بآهوسللت( یابد، سللهراب از ميدان نبرد )که بيو رسللتم به خدعه از چنگ او رهایي مي
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شتي مي هم شت پر آهو( و در همان   ان د شتند )د ست  رود که با هم قرار جنگ را گذا جا ا
 کند: مي شکار کردن آهوکه اقدام به 

 رها کرد ازو دسلللت و آمد به دشلللت
بود                ن ير و یللادش  خچ ن کرد  مي   ه

 

 به دشلللتي که بر پيشلللش آهو گذشلللت 
 از آنللکللس کلله بللا او نللبللرد آزمللود   

 
 

 
 

 (1386)فردوسي، 

گذارند در دشللتي  ، باید گفت هنگامي که رسللتم و سللهراب قرار جنگ مي از این رو
رسللند که به نبردگاهي بروند که در آن آهویي  ها به توافق ميهسللتند که پر آهوسللت. آن

شتي که نزدیک          شکار به همان د ستم به خاطر عالقه به  سهراب بعد از افکندن ر شد و  نبا
کند. نهایتا  اینکه بنداري نيز در      شلللکار آهو مي آید و اقدام به    بوده مي« آهوبي»آوردگاه  
که معادل دشلللت خالي اسلللت و این  ترجمه کرده« موضلللع خال»را « آهوبي»اش ترجمه

به وجه       مه وجوه  باشللللد(         « آهوبي»ترکيب از ه که آهو ن جایي  نده )یعني  گار با تعبير ن
راي این بيت  اي که در حاشللليه از بنداري ب    مطلق ترجمه تر اسلللت. ضلللمنا  خالقي   نزدیک 
(. البته  1386اند، مربوط به دو بيت بعد است، نه بيت مورد مناقشه )ن. ک؛ فردوسي،آورده

ر  را دور از جمع تعبي« آهوبي»اند در این مورد حق به جانب وي و کساني است که خواسته
جا ترجمه شده یا او نسخة   هاي رستم و سهراب جابه  کنند؛ زیرا در ترجمة بنداري صحبت 

 (.1932است. )ن. ک؛ بنداري، اوتي داشته متف

 . زَمي )زمین( يا چو مي؟ خون آب يا خوناب؟2-7
 است:در بخش مبارزۀ اول رستم و سهراب بيتي به شکل زیر تصحيح شده 

 ملليللان سلللللپلله دیللد سلللللهللراب را  
 

خون آب را           کرده بلله  لعللل  مي   چو 
 
 
 

 

 (1386)فردوسي، 

سپاه   رستم م »است:  شرش گزینش خود نوشته    مطلق التقاطي بوده و درتصحيح خالقي  يان 
«.  اسللتسللهراب را دید، آن کسللي را که آب جوي را از خون دشللمن چون مي سللرخ کرده 

اسلت؟   شلود، این اسلت که در ميدان جنگ جوي آب کجا بوده   سلؤال بزرگي که مطرش مي 
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  «لعل کرده»دهد؛ بنابراین، قرائت خود معني سلللرخ بودن و سلللرخ کردن مي« چو مي»ضلللمنا  
  مطلق نيز در شرش خود لعل را حذف کرده طور که مشخص است خالقي  نماید. همانحشو مي 

 ساز است:، مشکلطور که خود رکر کردهاست. تصحيح قياسي مينوي نيز همان

 ملليللان سلللللپلله دیللد سلللللهللراب را  
 

خون آب را ا          کرده بلله  لعللل  مي   زَ 
 
 

 
 

 (1387)فردوسي، 

مطلق را خواهد داشللت. ضللمنا  حدس دوم مينوي که اگر  لقيو عينا  مشللکل مشللروش خا 
وجه دیگري از زمين باشللد، هر چند درسللت اسللت، اما مشللکل دیگري در بيت     « زمي»

زمين را به جاي آنکه به آب تر     »اند:  ماند که در عبارت عربي آخر مينوي که نوشلللته       مي
مينوي و آن مشلللکل را  ( تردید1387)مينوي، « اسلللت، واهلل اعلمکند، به خون لعل کرده

کند. اختالف نسخ زیاد در این بيت حاکي از دستبرد زیاد کاتبان در آن است.    آشکار مي 
محقق را به « چو مي»و « ز مي»و « زمين»اختالف نسللخ در ابتداي مصللرع دوم به شللکل   

رساند که   است، مي در معناي زمين همانطور که مينوي نيز حدس زده « زمي»انتخاب وجه 
 هنامه و دیگر متون به خصوص سبک خراساني نمونه دارد: در شا

 از زمي برجسلللتمي تللا چللاشلللتللدان   
 

بودي ز نللان          هرچ انللدران  مي   خورد
 

 
 

 

 (1386)فردوسي، 
 
 
 

 

 فرماید: یا ناصر خسرو مي

 بر آسلللمانت خواند خداوند آسلللمان      
 

 بر آسلللمان چکونه تواني شلللد از زمي     
 
 

 
 

 (1389)ناصرخسرو، 
 
 
 

 

 است:چهري نيز در مطلع مسمطي آوردهمنو

 آمللد بللهللار خللرم و آورد خللرمللي  
 

مي         یهللار شللللد آراسللللتلله ز نو فر   وز 
 
 

 
 

 (1390)منوچهري، 
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د به شکل بای« خوناب»نکتة دیگر در باب این بيت این است که در بخش دیگر مصرع 
شود که معناي آن طبق آنچ       ست، کتابت  سخ نيز ا از متون  هسرهم، آنگونه که در برخي ن

 خوان اسفندیار دارد:آید: در معناي خون جاري است. فردوسي در هفتبرمي

 ها گشللت سللسللتچو سلليمرغ زان تيغ
 

 به خوناب صللندوق و گردون بشللسللت   
 
 

 
 

 (1386)فردوسي، 

 گوید:که کامال  مشخص است خون جاري منظور است؛ خاقاني نيز مي

 خود دجله چنان گرید صد دجلة خون گویي
 

گان      نابش آتش چکد از مژ  کز گرمي خو
 
 

 
 

 (1388)خاقاني، 

 
 
 

 

ها در معناي مطلق خون  دهد نه آنگونه که در فرهنگکه مشللخصللا  معناي خون جاري مي
معناي « خوناب»خود در ریل مدخل  هاياسللت. فقط دهخدا در یکي از یادداشللت آمده 

ست. البته     ست این واژه را آورده ا را تأیيد « خوناب»اي خون نيز وجه در معن« خوناب»در
 ماند. نظاميبه جاي خون مکتوم مي« خوناب »کار بردن  کند، اما دقت فردوسلللي در به    مي

 نيز فرماید:

 رانللد چلون بليلمللار خليلزان     فلرس ملي  
 

 ز دیللده بللر فللرس خللونللاب ریللزان    
 

 
 

 

 (1388)نظامي، 

 
 
 

 

 د:سازحافظ نيز به خوبي معناي دقيق این واژه را عيان مي

 فلک  که  بشلللویم خوناب  به  جامه   کاغذین  
 

کرد                   ن لم داد  ع يم بلله پللاي  ن مو ن ه  ر
 
 

 
 

 (1383)نظامي، 
 
 
 

 

 دقيقا  متناسب با فضایي است که سهراب از کشتن خون جاري کرده     « خوناب»با این معنا، 
 است. با این اوصاف شکل نهایي بيت چنين خواهد شد:
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 ملليللان سلللللپلله دیللد سلللللهللراب را    
 

 ده بلله خللونللاب را زمللي لللعللل کللر   
 

 
 

 

 (1379)فردوسي،                                                                                      

( است؛ یعني زمين را با خون جاري، لعل رنگ و سرخ    1379که دقيقا  مطابق ضبط جيحوني ) 
 وید:گبا اندک نفاوتي ميبود؛ سهراب خود در چند بيت بعد در توصيف کار خود کرده 

 اماز ایللرانلليللان مللن بسلللللي کشلللللتلله  
 

گل     به خون چون  ته   1زمين را   امآغشللل
 
 

 
 

 (1386)فردوسي، 
 
 
 

 

ص  کند. بنداري چنانکه شلليوۀ اوسللت در تلخيکه عينا  ضللبط پيشللتر بيان شللده را تأیيد مي
ري بر پافشللا اسللت. جویني در این بخش نيز باها، این بخش را ترجمه نکرده برخي بخش

سخة فلورانس نوشته      صالت ن از بس کشته که ميدان نبرد مانند آبداني شده که از    »است:  ا
به لحاظ      1382)جویني، « اسلللتخون فراوان چون مي رنگين شلللده ناسلللبي  ( که هيچ ت

 دستوري و معنایي بين بيت در وجه فلورانس و شرش وي وجود ندارد. 

                                                           
را به خون چون   نکه زمينمطلق نسبت به اکثریت نسخ ارجح است، اما توجيه این ضبط با ای    در این بيت ضبط خالقي  -1

(. رستگار فسایي آغشته را در معناي امروزي در نظر     1380ام بارد است.)رستگار فسایي،    گ ل )به ضم اول( سرخ آغشته   

است، حال آنکه آغش؛ته یعني خيس و تر؛ یعني من، سهراب، زمين را با خون مثل گدل که خيس است، خيس و  گرفته 

ه شبيه   الدین شفروه آمده ک نامة دهخدا بيتي از شرف است. در لغت از بيت ارائه نکرده  مطلق نيز شرحي تر کردم. خالقي

 شود:بيت فردوسي است و همين معنا از آن مستفاد مي

 هللملله دشلللللت پللر خسلللللتلله و کشلللللتلله شلللللد   

  

چون گللل آغشللللتلله شللللد          ين سللللر بسللللر  م  ز

                    

 است: قافيه از این واژه )گدل( استفاده شدهکه در موضع   ضمنا  در همين مدخل بيتي از شاهنامه آمده

 ملللرا رحلللملللت آیلللد بللله تلللو بلللر ز دل     

 

خونللت آغشللللتلله گشللللتلله    اسللللت گللل کلله از   

  

 )دهخدا: ریل آغشته(

 شود گ ل توجيهي غلط است. که مشخص مي
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 . که روشن جهان يا رَوِشن جهان؟2-8
 طلق است:مدر چند بيت بعد از بيت بيان شده در همين بخش، بيت زیر ضبط مصحَح خالقي

 بر این دشلللت هم دار و هم منبر اسلللت 
 

 روشلللن جهللان زیر تيغ انللدر اسللللت       
 

 
 

 

 (1386)فردوسي، 

 اند؛ گویا اینتصحيح قياسي کرده  « که روشن روان »را مصحح به جاي  « رَو شن  جهان »
« تيغ»از تصحيح قياسي مينوي است با اندک تغييري که به جاي وجه     تصحيح قياسي متأثر  

مطلق نيز شبيه توجيه مينوي است و هر دو معتقدند   است. توجيه خالقي آورده « ميغ»مينوي 
(. 1389مطلق، و خالقي 1387است )مينوي،  رَو شن در شاهنامه بارها به رَوشَن تبدیل شده     

ست که اگر وجهي که ن  شته    حقيقت این ا شند،  بسخ دارند در ایفاي معناي بيت ایراد دا ا
مطلق نيز همين ایراد را خواهد داشلللت و چندان تفاوتي بين دو ضلللبط   وجه مختار خالقي 

 نيست. چنانکه رکر شد بيت در اکثر نسخ به شکل زیر است:

 بر این دشلللت هم دار و هم منبر اسلللت 
 

ندر اسلللت        که روشلللن جهان زیر تيغ ا
 
 

 
 

تاني و  هاي باسللل  اي از اندیشللله د گفت که این بيت بازتاب حدیثي از پيامبر و گزاره       بای  
ست.    شتي ا ست. در وداها بهشت در معناي جهان      « رُوشَن جهان »زرت ترجمة کنایي بهشت ا

شود  (. در اوستا نيز بهشت ستوده مي1362روشني است که در آن نور ازلي قرار دارد )بهار،   
نامه نيز که ویراف به بهشلللت  (. در ارداویراف1343وسلللتا، بخش اسلللت )اچون روشلللنایي

رود، مراتب چهارگانة آن با نور سلللتاره، ماه، خورشللليد و گروتمان )گرزمان( وصلللف  مي
شني      مي شني رو شت باالترین رو سته  شود و به ست )ارداویراف،   شده ها دان (. از این  1372ا

شللود و این دقيقا  ترجمة  مي شللود که بهشللت زیر شللمشللير حاصللل رو، معناي بيت چنين مي
(. رستم با این سخن    1972)مسلم بن حجاج،   1است « الجنۀ تحت ظالل س وف »حدیث نبوي 

                                                           
 اند؛ از جمله خاقاني:شعرا گاه از این حدیث بهره برده -1

 شلللمشلللير او طوبي مثللال او را جنللان تحللت الظالل           
 

لي داشلللتلله               تعللا لکمللال از حق  فوق ا عز  نوار   ا
 

 (1388)خاقاني، 
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هشللت  شللود. اگر کشللته شللوم به بگوید: بهشللت با شللمشللير تعيين ميدر تأکيد بر جنگ مي
شد. این دقيقا  تفسيرکنندۀ مصرع اول نيز         مي روم و اگر بکشم نيز بهشت نصيب من خواهد 

در ميدان جنگ هم دار )یعني نشلللان مرگ( و هم منبر )یعني نشلللان    گوید:  هسلللت که مي 
ته ني این وجه را پذیرفپيروزي و فتح( وجود دارد. از بين تمام شارحان و مصححان تنها جوی

(. یاحقي در استنباطي بدون  1382و با نگارنده در توجيهات تقریبا  همداستان است )جویني،   
 (.1368است! )یاحقي، پشتوانة منبعي و استداللي روشن جهان را دنيا گرفته

 . بخش يا پخش؟2-9
 است:ه مطلق شددر بيت زیر نيز گویا تصحيف مانع از ضبط درست در تصحيح خالقي

خش او          مي ر ه خش مللانللد  ین ر  بللد
 

 وللليللکللن نللدارد پللي و بللخللش او      
 
 

 
 

 (1386)فردوسي، 
 
 
 

 

سللت؛ امطلق مصللرع دوم را به شللکلي دیگر ضللبط کرده  البته ویراسللت جدید خالقي
و  پهن»را در معناي « بخش»مطلق در توضلليحات جزین کين ندارد پي بخش اوي. خالقي

ست )خالقي  گرفته« پخج سخة فلورانس و طبعا   1389مطلق، ا (. اول اینکه چنانکه آمد در ن
ستثنائاتي           سواي معدود ا سم بوده،  سان که ر سخ آن شده   با یک نقطه کتابت« پ»دیگر ن

سخه بدل     ضمنا  همانطور که در رکر ن ست.  سخه نيز براي حرف    ها نيز آمده ا ست، چند ن ا
شته  صال  بعيد اول نقطه نگذا ست که این واژۀ   اند. از این رو، ا قدرت »به معناي « پخش»ني

هاي مثبت اسللب اسللت. فردوسللي در جاي دیگر از این  باشللد که از ویژگي« پخش کردن
ندان هاي نسلللخ را چتوجه به اینکه نقطهمطلق بياسلللت، اما خالقيویژگي مثبت یاد کرده 

 است:اعتباري نيست، باز هم وجه بخش را آورده 

تم تللک آورد       ين رسلللل ل  رخش بلله بللا
 

 پخش  همي کنللد خللاک و همي کرد         
 
 

 
 

 (1386)فردوسي، 
 
 
 

 

اسللت که نگارنده آن را بيتي از شللاهنامه آمده « پخش»نامة دهخدا در مدخل در لغت
 «: پخش»در شاهنامه نيافت، اما مؤید و شاهدي است بر صحت وجه 
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خت رخش      يد رسلللتم برانگي  چو بشلللن
 

خش             پ کرد  همي خللاک را  لش  ع ن  ز 
 

 
 

 

 )دهخدا: ریل پخش(

اسللت، اما عبدالوهاب وگوي هومان و سللهراب را به کل ترجمه نکرده بنداري گفت

شکل آورده    شيه، ترجمة این بخش را به این  ست:  عزام در حا شه ولكن    …»ا شبه رخ ي
حافمه و اثمه    له  که منظور از  1932)عزام، « ل س  پا        « اثر»(  که  قدرتي  پا و  همان جاي 

گ  ناي معمولي خود در           براي اثر  پا در مع نه اثر  خاک دارد وگر يدن  پاشللل ذاشلللتن و 
ت مطلق خود در توضيحا خالقي. ترین حيوانات نيز مشهود است  ترین و ضعيف کوچک

با تردید معناي تاب و توان و نيروي کندن و پخش کردن را حدس زده، اما در گزینش        
مطلق، . ک؛ خالقي اسلللت که به زعم وي سلللم پهن اسلللت )ن    وجهي را انتخاب کرده 

 مطلق و بدون واو )پي بخش( آمده  (. این معناي اخير در ویراسلللت جدید خالقي     1389
نماید؛ زیرا بزرگي سللم رخش اسللت که متناسللب با توضلليحات بيان شللده، صللحيح نمي

توانسلللته مورد توجه کسلللي باشلللد، بلکه تاختن وي و خاکي که از زمين با قدرت  نمي
 مورد توجه است.کند، بيشتر تاختن جدا مي

 . گم باد يا کم باد؟2-10
 ست:ادر بيت دیگري که رستم، سهراب را به خاک افکنده، ضبط بيت به شکل زیر آمده

چه داري ز رسلللتم نشللللان      که اکنون 
 

مش   کلله   نکشللللان     کم بللاد نللا گرد  ز 
 

 
 

 

 (1386)فردوسي، 

 
 
 

 

طور که آمد در همان(. 1386مطلق است )( نيز مثل ضبط خالقي 1379ضبط جيحوني ) 
اسللت و این احتمال به خاطر نسللخة فلورانس گاف بدون سللرکج )سللرکش( کتابت شللده 

سخ نيز که نگارنده در اختيار ندارد، مي  رسم  سخ قدیمي در دیگر ن رو،  رود. از اینالخط ن
، «کم باد»شود، اما باید گفت: هر چند به لحاظ معنایي به ظاهر تغييري در بيت حاصل نمي

 مطلق در توضيحاتي در مورد بيت زیر:است. خالقي« گم باد»يف تصح
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من            ج ن کم شللللد از ا مور   چو آن نللا
 

من          چ هي از   چن از بللاغ سللللرو سلللل
 

 
 

 

 (1386)فردوسي، 

خوانند و مي« گ م»، «کَم»به جاي  1«فردریش روکرت»اسلللت: برخي از جمله نوشلللته 
به درسلللتي تأی     هایي مي مثال  ما بحث   1389کند )روکرت،  يد مي آورد که وجه کم را  ( ا

شان در مورد بيت مورد بحث و بيت باال باید این  شود که هر گ  ای اه گونه اصالش و تکميل 
را گزید. این نظر را رباعي زیر   « گ م»آید، مثل بيت مورد بحث باید وجه         مي« نام »کلمة  

 کند:که منسوب به خيام است، تأیيد مي

هم گشللللتلل        ل ب فتلله و بللاز آمللده   هاي ر
 ناخن همه جمع گشلللته و سلللم گشلللته      

 

ميللان     گم گشللللتلله   نللامنللامللت ز   هللا 
ته       مده دم گشللل قب درآ  ریشللللت ز ع

 
 

 
 

 (1370کوب، )به نقل از زرین
 
 
 

 

ستان بهرام از این شيدورد آمده  رو، بيت زیر که در دا ستي    گور و فر ست به در « گ م»ا
 ضبط شده و دليل دیگري بر صحت نکتة مطرش شده است:

ک     فرشلللليللدورد   گم شللللده نللام   ي ی
 

 نلله در بللزمللگللاه و نلله انللدر نللبللرد     
 

 
 

 

 (1386)فردوسي، 
 
 
 

 

شدن براي  رو، از این شدن ب « نام»گویا گم  ستفاده مي و کم  س  شده راي خود فرد ا ت. ا
 کند:رباعي زیر از مولوي نيز ظن موردنظر را به یقين بدل مي

 وفللا غللم و مللاتللم بللاد  انللدر دل بللي 
 دیللدي کلله مرا هيچ کسلللي یللاد نکرد 

 

فا نيسللللت ز      که و باد   آن را   عالم کم 
غم بللاد            بر  ین  فر هزار آ غم کلله   جز 

 
 

 
 

 (1387)مولوي، 
 
 
 

 

 گوید:يز در همين داستان سهراب دربارۀ مرگ زندرزم مياز همين رو ن

                                                           
1- Rückert, F. 
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ندرزم  کم شللللدکه گر    از پيش من ز
 

 نلليللامللد هللمللي سلللليللر جللانللم ز بللزم    
 

 
 

 

 (1386)فردوسي، 

 کند.چنيني را مرتفع ميچنيني در موضع قافيه، مشکالت اینهاي اینکارگيري واژهبه

 گیرینتیجهبحث و 
مطلق اسللت و بخش رسللتم و سللهراب شللاهنامة مصللحح خالقيدر این مقاله که مربوط به 

شاهنامه باید از           شد که در تصحيح  شاهنامه تعميم داد، مشخص  شاید بتوان آن را به تمام 
همة امکانات تصلللحيح با توجه به فضلللاي روایي بهره برد. گاه یک نسلللخة منفرد در بين 

هد که  نوجهي را پيش مي اکثریت نسخ )مثل نمونة ساز شاهي که از نسخة ليدن رکر شد(     
 یک صحت آن وجه را ندارند. نه اقدم و نه اکثر نسخ، هيچ

یا                  یا برده و پرده و  نة بخش و پخش  ند نمو مان طه ) حث نق به ب تام  نکتة دیگر توجه 
برآشللوب و پرآشللوب که در متن نوشللتار رکرش رفت( و سللرکش )همچون مورد گ م یا 

شاهنامه مشکلش مرتفع شد( در تصحيح و کندوکاو  ها وهایي از دیگر متنکَم که با نمونه
 است.  انگيز بود،یابي چه در شاهنامه چه متون ادبي دیگر براي مواردي که شبههدر مشابه

توجه به فضلللاي روایي حکایت و فضلللاي قبل و بعد حکایت )مثل مورد شلللب تيره و 
برخي از مشلللکالت  دیریاز یا شلللب تيره، دیر و دراز و مورد پسلللر و پدر( نيز گاه حالل      

شن             سي در مواردي )مثل مورد که رو صحيح قيا ست زدن به ت ست. پرهيز از د صحيح ا ت
ست. کمک      جهان زیر تيغ اندرست( که بيت معناي محصلي دارد و لزومي براي رد آن ني
گرفتن از تمامي نسللخ به شللکل التقاطي براي بدسللت آوردن شللکل درسللت یک بيت و   

 نيز از موارد قابل توجه است.«( عل کرده به خوناب رازمي ل»تصحيح نهایي )مثل مورد 
ن دهد تا پایاهایي که بعدتر به منصللة ظهور برسللد، نشللان مياین موارد و شللاید نسللخه

سي را به عوامل       ست. اگر ویرایش فردو شاهنامه راه درازي در پيش ا طبعي درخور براي 
يُدرک کله ما ال»اما به حکم  مزبور بيفزایيم، شاید حکم تصحيح شاهنامه ممتنع جلوه کند،   

  پژوهي به ویژه در زمينة تصحيح تا هميشه ادامه خواهد یافت.شاهنامه« ال يُتمَک کله
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 الماارف دايمۀتهران: مرکز  هاي شلللاهنامه )بخش یکم(.    یادداشلللت (. 1389مطلق. جالل. )خالقي 
 بزرگ اسالمي

 . تهران: مجلس شورا لغت نامه(.  1336اکبر. )دهخدا، علي
نایي اجتماعي،        (.1372رحيمي، مصلللطفي. ) فاجعه توا نایي و  ، 1372(، 35، )گزارشتراژدي توا

18-1. 
 تهران: علمي. .با کاروان حلّه(. 1370کوب، عبدالحسين. )زرین

. تصللحيح و توضلليح مجتبي داسللتان رسللتم و سللهراب از شللاهنامه(. 1387فردوسللي، ابوالقاسللم. )
 مينوي. تهران: زوار.

. با توضيح و گزارش منصور رستگار فسایي.     سهراب  حماسة رستم و  (. 1380. ) __________
 تهران: جامي.
. تهران: مرکز 1مطلق. د کوشلللش جالل خللالقيبلله .شللللاهنللاملله(. 1386. )  __________

 بزرگ اسالمي.  الماارفدايمۀ

. تهران: مرکز 2مطلق. د کوشلللش جالل خللالقيبلله .شللللاهنللاملله(. 1386. )  __________
 ي.بزرگ اسالم الماارفدايمۀ

. تهران: مرکز 4مطلق. د کوشلللش جالل خللالقيبلله .شللللاهنللاملله(. 1386. )  __________
 بزرگ اسالمي. الماارفدايمۀ

مه    (. 1386. )  ______________ نا خالقي  به  .شللللاه . تهران: مرکز 5مطلق. د کوشلللش جالل 
 بزرگ اسالمي. الماارفدايمۀ

 . تهران: قطره.1عيد حميدیان. ج . نسخة مسکو زیر نظر سشاهنامه(. 1373. ) __________
ژوزف. به کوشش ایرج افشار، محمود اميدساالر    . نسخة سن  شاهنامه (. 1389. ) __________

 و نادر مطلبي. تهران: طالیه.
 پژوهي.. اصفهان: شاهنامه1. تصحيح مصطفي جيحوني. ک شاهنامه(. 1379. ) __________
 .1217ابخانه ملي فلورانس. شماره . دستنویس کتشاهنامه(. 614. ) __________
 . تهران: سمت.2. ج نامة باستان(. 1379الدین. )کزازي، ميرجالل
 . 401-430(، 2)10، شناسيایران«. دربارۀ مسألة منابع فردوسي(. »1377متيني، جالل. )

 . بيروت: داراالحياءالتراث العربي.7. شدش النوودي. ج صحيح مسلم(. 1972مسلم بن حجاج. )
 . تهران: علمي و فرهنگي.3. به اهتمام  همایي. چ دیوان(. 1391ختاري، عثمان. )م
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 . به تصحيح نيکلسون تهران: اميرکبير.مثنوي معنوي(. 1362الدین. )مولوي، جالل
 .  تهران: نگاه. 2و  1تصحيح  فروزانفر. ج  کليات شمس.(. 1387. ) ___________
 . تهران: کتابفروشي دهخدا.او فردوسي و شعر(. 1354مينوي، مجتبي. )

 تصحيح سيدمحمد دبيرسياقي. تهران: زوار. .دیوان(. 1390منوچهري، ابونجم. )
 زاده. تهران: نگاه.. با مقدمه تقيدیوان(. 1386ناصر خسرو، ابومعين. )

سف. )  شيرین   (. 1388نظامي، الياس بن یو سرو و  ستگردي.       خ سن وحيد د شيه ح صحيح  و تح . ت
 حميدیان. تهران: قطره.کوشش سعيد به

  . تهران: آسيم.هاي پر آب چشمداستان(. 1384نظري، جليل و مقيمي، افضل. )
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