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   سپاسگزاري

  
شايسته است نخست از استاد ارجمند سركار خانم دكتر زهرا پارساپور، دانشيار و رئيس پژوهشكدة ادبيات فارسي 

نهادي رساله، از آن نيك استقبال فرمودند و در پژوهشگاه علوم انساني سپاسگزاري كنم كه پس از طرح موضوع پيش
بر نگارنده فرض همچنين . نصيب نگذاشتند هاي خود بي مراحل مختلف تصويبِ آن تا به امروز نگارنده را از راهنمايي

جناب  نيز ازمانند هميشه بر من منت نهادند و مشاورة رساله را پذيرفتند و دانشمند، دكتر ژاله آموزگار كه  بانوياز است 
با خوشرويي تمام از طرح رساله استقبال  كهدر مقطع دكتري،  شاهنامهاستاد عزيزم در درس آقاي دكتر حسين نجفدري 

  .سپاسگزار باشم ردند و مشاورة رساله را پذيرفتند،ك

 چهار
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  ...هايش به همسرم، براي همة شكيبايي تقديم
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  چكيده

هايي را خود سرودند و به جاي جاي  ، قطعات و بيتشاهنامههاي  ان و مالكان نسخهاز همان قرن پنجم هجري، خوانندگان، كاتب
شاهنامه افزودند و از حدود دو قرن پيش به اين سو مصححان و پژوهندگان بسيار كوشيدند تا با شواهد و داليل گوناگون 

كي برخي از آنها به شعر اصيلِ فردوسي و هاي الحاقي را از اصلي بازشناسند، ولي به سبب گستردگي اين الحاقات و نزدي بيت
 ،در اين رساله. ، هميشه بين آنان بحث و اختالف نظر بوده استشاهنامههاي كهن  مهمتر از همه، وجود برخي از آنها در نسخه

رن اخير هاي دو ق اي از پژوهش پس از عرضة تاريخچه. اند ، از نو بررسي شدهي الحاقيها ترين و مشهورترين قطعات و بيتمهم
هاي بعدي، هريك از قطعات و  هاي الحاقي از اصلي مدون شده و در فصل در اين زمينه، نخست معيارها و ضوابط تشخيص بيت

فصل مفصلي از رساله به . انگيز با اين معيارها محك خورده و دربارة اصلي و الحاقي بودن آنها داوري شده است هاي بحث بيت
از آنجا كه از اين قطعه، تصحيح . اختصاص دارد) هجونامه(فردوسي در هجو محمود غزنوي قطعة بسيار معروف منسوب به 

، متن انتقادي آن فراهم و در پرتو اين متن، اصالت شاهنامهانتقادي در دست نبود، نخست بر اساس بيش از بيست نسخة 
- انگيز، مهم هاي بحث طور كلي، در بررسي بيت به. تواند سرودة فردوسي باشد هجونامه بررسي شد و نشان داد كه اين قطعه نمي

از اين رو، اگر بيتي به لحاظ . به لحاظ سبك شناسي است شاهنامههاي اصيل  ها با بيت ترين ضابطة ما مقايسة اين بيت
اقي هاي مورد بررسي ما آمده باشد، الح همخواني نداشته باشد، حتي اگر در همة نسخه شاهنامههاي اصيل  شناسي با بخش سبك

 هيچ ارتباطي با دو تحرير از شاهنامههاي الحاقي  در پايان رساله نشان داده شده است كه قطعات و بيت. انگاشته شده است
) حدود پنجاه هزار( شاهنامههاي موجود  ها در نسخه ق و نيز با اختالف ميان شمار بيت400ق و ديگري در 384، يكي در شاهنامه

اي را فقط به اين گمان كه در  توان قطعه بدين معني كه نمي. ندارد) شصت هزار( شاهنامهدر  خن فردوسيها در س و شمار بيت
 60تحرير اول نبوده و در تحرير دوم افزوده شده است، اصلي انگاشت و يا اينكه نبايد گمان برد كه اين قطعات در زمرة همان 

  . اند هها افتاد هزار بيت اصيل شاهنامه بوده كه بعدها از برخي نسخه
  فردوسي، شاهنامه، قطعات الحاقي، بررسي انتقادي: ها كليدواژه

 شش



7 

 

  

  شماره صفحه                                                                  فهرست مطالب                                  
  

    1                                                                                                                           پيشگفتار
                         6                                                                                                              كليات: فصل اول
 6                                                                                                   مسأله پژوهش -

 7                                                                                                 موضوع پژوهش -

 7                                                                                                   قلمرو پژوهش -

 7                                                                                     اهميت و ضرورت پژوهش -

 7                                                                                                  اهداف پژوهش -

 8                                                                                             كاربردهاي پژوهش -

 8                                                                                                      نوع پژوهش -

 8                                                                                                 سؤاالت پژوهش -

 8                                                                                             پژوهش هايفرضيه -

   9                                                                                 هاي مهم و كليديتعريف واژه -
    11                                                                                        هاي پيشين پژوهش: دومفصل 
   19                                                                           الحاقي هاي بيت هاي ويژگي: ومس فصل

            19                               هایی به شاهنامه های سرایندگان از الحاق قطعات و بیت انگیزه: بخش يكم     
  19                                     هزار بیت ٦٠هزار به  ٥٠از حدود  شاهنامههای  رساندن بیت .1
  ٢٢                                         خوانان و کاتبان شاهنامه های شاعرانۀ برخی ورزی ذوق .2
                       ٢٢                                                              ها های مذهبی افزایندگان بیت گرایش .3
  ٢٣                                                                                    های فکری گرایش .4

    25                                               هاي تشخيص آنهاهاي الحاقي و مالك هاي بيت ويژگي: بخش دوم     
 25                                                   هاي الحاقي را دارند هايي كه بيت تبار و قدمت نسخهاع    .1

 25                                                                                                    نااستواري شعر .2

  28                                                                                                    هاي عربي واژه .3

            30                                            ها و قطعات الحاقي در سيرِ رويدادهاي متن ثير بودن بيتتأ بي .4

 هفت



8 

 

  31                                          ها و قطعات اصلي در جاهاي مختلف شاهنامه تكرار برخي بيت  .5

 32                                                                           انگاري در رعايت دستور زبان سهل .6

 34                                                                                                     تكرار و حشو .7

 35                                                               هاي الحاقي با اصلي ناسازواري محتواي بيت .8

 35                                           هاي الحاقي هاي كهن در بيت به كار رفتن برخي حرف اضافه .9

 36                                                                                 پردازي انگاري در قافيه سهل  .10

         37                                      اند ان در معنايي كه در زمان فردوسي بدان معنا نبودهكاربرد واژگ  .11

 38                                                      هاي الحاقي هاي كهن زبان در بيت نو شدن ساخت  .12

  39                                                                                          الحاقي قطعات: مچهار فصل

          43                                                                                                  قطعة ستايش خلفا .1

 49                                                                         روايت جشن سده در پادشاهي هوشنگ .2

 69                                                             بازگفتن سام ماجراي زال و سيمرغ را نزد منوچهر .3

 70                              كشتن رستمِ زال پيل سپيد را و رفتن به كوه سپند به خون خواستن نريمان .4

 71                                                                          ه البرزكوه به طلب كيقبادرفتن رستم ب .5

 72                                                                              درآمد داستان رستم و سهراب پيش .6

 82                                                                           ازدواج رستم با تهمينه به دست موبد  .7

   84                                                                                    روييدن گياه از خون سياوخش .8

 86                                                                           ازدواج سياوخش با جريره، دختر پيران .9

 88                                                                                                   زادن فرود از مادر .10

                90        اند                    قطعاتي كه احتماالً بر اساس روايات شفاهي يا طومار نقاالن به نظم درآمده .11

             90                                                              خواستن رستم از خداوند زور قبلي خود را  -     

  91                                              خواندن فريدون گرشاسب را از سيستان به مدد منوچهر  -     

 92                                                                                   شيروي و گرشاسپ دنبر  -     

      92                                                                                        سهراب گُزينيِ اسب  -     

     93                                                                       فردوسي به منسوب هجونامة: پنجم فصل

  93                                                                                            تحليلي بررسي: يكم بخش       

      93                                                                                              هجونامه چيست؟) الف      

 

 تشه



9 

 

  95                                                                                           هاي پيشين پژوهش) ب     

  97                                                                                              هاي منابع گزارش) ج     

  105                                                                                                ها ارزيابي گزارش) د         
  107                                                                                         هجونامهاصالت بررسي ) ه    
 107                                                                              هاي عربي بسامد باالي واژه. 1          

            109                                                        ها ميان بيت) ارگانيك(وار  نبود پيوندهاي اندام.  2          

 109                                                                                                        اطناب. 3              

           110                                                   هاي ديگر در هجونامه هاي شاهنامه و منظومه بيت. 4          

 111                                                          نبود بيتي از هجونامه در منابع متقدم فارسي. 5           

        111                                                                هاي هجونامه نااستواري بسياري از بيت. 6           

  130                                                                          در باب اصالت هجونامه گيري نتيجه) و     
  133                                                                 و روش تصحيح متن هجونامه ها نسخه :بخش دوم    
  133                                                                                  هاي هجونامه معرفي نسخه) الف         

  137                                                                                              روش تصحيح متن) ب         
         143                                                                                         هجونامه تحريرهاي: سوم بخش   

 143                                    )ريجقرن ششم ه( نظامي عروضي چهارمقالةهاي هجونامه در  بيت) الف       

      144                                                                 م هجريقرن هشت): الف( 1تحرير : هجونامه) ب       
  148                                                                      قرن نهم هجري): ب( 1هجونامه، تحرير) ج        
  155                                                                                                 2هجونامه، تحرير ) د        

  158                                 هاي افزودة ديگر و بيت 2و  1اي از تحريرهاي  آميزه: 3هجونامه، تحرير ) ه        
  168                                                                                  ي هجونامهها يادداشت: چهارم بخش     

   204                                                                                              ياب هجونامه بيت: پيوست      

  229                                                                                         الحاقي هاي بيت: ششم فصل

           230                                                     است مشخص شاهنامه در آنها جاي كه هايي بيت: يكم بخش     

 نه



10 

 

  248                                                  نيست مشخص شاهنامه در آنها جاي كه هايي بيت: دوم بخش     

                          251هاي الحاقي                                                                                   يابِ فصلِ بيت بيت: پيوست

  253                                                                                                                    گيري نتيجه

  258                                                                                                                       نامه كتاب

  Abstract                                                                                                      275 

 

  142                                                                           ها آن هاي هجونامه و شمار بيت نسخه: جدول
  فهرست تصويرها

  192                                                  حساب عقود يا شمارش با كمك انگشتان و بندهاي دست: 1تصوير
  215                                                                       )س(ق731هجونامه در نسخة استانبول : 2تصوير

  216     )                                                                  2ق(ق 796نسخة قاهرة هجونامه در : 3تصوير  
  217                                                                           )لي(ق 840جونامه در نسخة ليدن ه: 4تصوير
   218                                                                          )3ل(ق 841هجونامه در نسخة لندن : 5تصوير

         219                                                                           )ل(ق 675هجونامه در نسخة لندن : 6تصوير 

  220                                                        )ب(ق832هجونامه در نسخة شاهنامة بايسنقري : 8-7تصوير
             222                                                                           )م(ق 902هجونامه در نسخة مونيخ : 9تصوير

  223                                                             )2ج(ق 1016هجونامه در نسخة مجلس : 11-10تصوير 
   225                                                                     )ما(هجونامه در چاپ سنگي ماكان : 15-12تصوير

 هد



11 

 

  

  
  ها نشانه

  .؟ نشانة پرسش

  .متن روشن نيست) ؟(

  .نشانة پرسشِ پاسخ در خود! ؟

  .نشانة تعجب، فرمان و اخطار! 

  .متن دگرگون شده است(!) 

ر پانوشت متن، بخشي از يك واژه اند و د هايي كه در اصالت آنها جاي ترديد هست، درون اين قلّاب جاي گرفته در متن، بيت[ ] 
  .اند ها افتاده كه در نسخه

  .اند ، درون اين نشانه جاي گرفته ها افتاده رود در نسخه يا عبارتي كه گمان مي  واژه >  <

  .نگاه كنيد به ← 

  

  
  

  1ها نوشت كوته
  جلد: ج

  صفحه: ص

  بيت: ب

  )در نشاني نشريات(سال : س

  )در نشاني نشريات( شماره: ش
                                                            

  .پايان منابع: كه در اين رساله از آنها استفاده شده است، نك شاهنامههاي  اي نسخهه نوشت براي كوته. 1

 دهياز
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  )در مورد برگ نسخه( رو: ر

  )در مورد برگ نسخه(پشت : پ

  نگاه كنيد به: نك

  قياس كنيد با: قس

  حكومت: حك

 زدهدوا
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 پيشگفتار

  
يافت و در زماني كه  ها سينه به سينه انتقال مي حماسي ايران، قرن -هاي دور، روايات اساطيري در گذشته

زمان، روايات شفاهي نيز پا به پاي روايات  بر ما پوشيده است، صورت مكتوب نيز يافت، ولي از همان
ساساني كه مهمترين  نامة خدايپس از اسالم، . يافت مكتوب همچنان از نسلي به نسلي ديگر انتقال مي

از ميان . روايات اساطيري و حماسي و تاريخي ايران باستان را در خود داشت، به عربي و فارسي ترجمه شد
اي  ميانجي بر اساس تحرير يا تحريرهاي ويژه كه روايات آن بي ابومنصوريشاهنامة هاي منثور فارسي،  متن
پس از كوشش نافرجامِ دقيقي در . سزايي يافت ، آوازة به)ق346(پهلوي به فارسي برگردانده شد  خداينامةاز 

پي  ق400اي را در  ، سرانجام فردوسي پا به ميدان نهاد و بر اساس آن، منظومهشاهنامهمنظوم ساختن اين 
هاي منظوم و منثور ديگر را در سايه  ريخت كه در آن، روايات باستاني ايران جاودانگي يافت و شاهنامه

فردوسي در گوشه و كنار ايران به كتابت درآمد و از نسلي به نسلي ديگر انتقال  شاهنامةاز آن پس، . گرفت
زمان،  خواندند و هم در محافل ميخوانان از روي همين متنِ مكتوب، اشعار فردوسي را  شاهنامه. يافت

راويان . به حيات خود ادامه داد شاهنامهپاي انتقال مكتوب  هاي ملي ايران نيز پابه روايات شفاهيِ حماسه
خوانان آزادي عمل داشتند و هنگام نقل روايات گذشته، در آنها دخل و  روايات شفاهي بر خالف شاهنامه

افزودند و حتي  كردند يا بر آن مي خود مطالبي را حذف مي كردند و مطابق ذوق شنوندگان تصرف مي
اين راويان كه به نقّال معروف شدند، . كردند ها را بازسرايي مي توان گفت كه در هر نقل چه بسا داستان مي
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دهد  طومارهاي بازمانده از نقاالن نشان مي. طومارهايي داشتند كه در آنها، روايات كم و بيش نوشته شده بود
تفاوت داشته  شاهنامهفردوسي فقط يكي از منابع آنها بوده و در بيشتر موارد روايات آنها با  شاهنامةكه 
يكي همان بازسرايي نقاالن در هر نقل بود كه به : توان توجيه كرد ها را به دو گونه مي اين تفاوت. است

 شاهنامهت كه با روايات تر است، رواياتي اس افزودند، و ديگري كه بسي مهم روايات شاخ و برگ مي
بنا بر اين، امروزه روايات نقاالن براي . هاي دور سينه به سينه به آنان رسيده بود اند و از گذشته متفاوت

هاي تاريك حماسة ملي ايران  سخت ارزشمند است و همين روايات چه بسا بر زمينه شاهنامهپژوهندة 
  .به درك و دريافت بهتري از حماسة ملي ايران  برسد شاهنامهروشني افكنند و در پرتو آنها، پژوهندة 

هواخواهان بسياري يافت و در شهرهاي مختلف ايران  شاهنامههاي پنجم و ششم هجري،  از همان قرن
خوانان و مالكان  داري همراه نبود، بلكه كاتبان، شاهنامه ها هميشه با امانت اين كتابت. كتابت و تكثير شد

اي در بيتي و گاهي نيز كل  گاهي واژه. بردند گوناگون، در اين متنِ ارجمند دست مي هاي ها به انگيزه نسخه
برخي از همين اشخاص طبع شعر هم داشتند و با خواندن اشعار شكوهمند . دادند مصراع يا بيتي را تغيير مي

قطعاتي را ها يا  آمدند و خود بيت گرفتند و سر ذوق مي فردوسي، زير تأثير شكوه سخن شاعر قرار مي
هايي را كه جايي خوانده يا از  در مواردي نيز اين افراد داستان. نوشتند سرودند و در حاشية نسخة خود مي مي

بدين ترتيب همين . افزودند مي شاهنامهآوردند و در جايي مناسب در  نقالي شنيده بودند، همان را به نظم مي
گرفت و  ه بود، اساس كتابت نسخة جديدي قرار ميها يا قطعاتي افزوده شد نسخه كه در حاشية آن بيت
پر شد از  شاهنامههاي  برد و بدين سان نسخه ها و قطعات را از حاشيه به متن مي كاتب جديد هم همين بيت

براي . ها تهي باشد نيست كه از اين افزوده شاهنامهاي از  هاي ديگران؛ تا آنجا كه امروزه نسخه برخي افزوده
رسد كه  ذوق هنگام خواندن داستان پرآوازة رستم و سهراب به آنجا مي خواني خوش شاهنامهمثال تصور كنيد 

گري  رسد و پس از آن با چاره خورد و در كُشتي پشتش به خاك مي رستم بار نخست از سهراب شكست مي
اين زمان  خوانِ ما، از نقالي شنيده است كه در در اينجا شاهنامه. رهاند خود را از چنگ سهراب جوان مي

خواهد كه زور پيشينش را بدو بازگرداند، همان زوري كه به سبب آن، پاهايش در  رستم از درگاه خداوند مي
سرايد و به اين بخش از داستان  خوان مذكور، همين داستان را در ده بيت مي شاهنامه. رفت سنگ فرو مي

اين . برد ، همين قطعة منظوم را به متن مينويسد افزايد و كاتبي كه نسخة خود را از روي اين نسخه مي مي
: براي بررسي اين قطعه، نك(قطعه در شش نسخه از پانزده نسخة مبناي تصحيح جالل خالقي مطلق هست 
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در مواردي، بر اساس معيارهايي كه در فصل سوم به تفصيل دربارة آنها به بحث ). 11فصل چهارم، ش
ا از اشعار اصيل فردوسي بازشناخت، ولي در مواردي ديگر كه توان اين قطعات افزوده ر ايم، مي پرداخته

 شاهنامهشناختند، برخي قطعات را سروده و به  ذوق كه شعر فردوسي را نيز نيك مي شاعراني بسيار خوش
ترين ترين هدف ما در اين رساله بررسي انتقادي مهم مهم. اند، شناسايي اين قطعات آسان نيست الحاق كرده

گذشته از . اند الحاق كرده شاهنامههايي است كه از همان قرن پنجم هجري تا دوران معاصر به  قطعات و بيت
اند، ولي امروزه، در هيچ  هايي هم هستند كه در منابع مختلف به نام فردوسي سخت شهرت يافته اينها، بيت

در حوزة بررسي حاضر  هاي مشهور نيز اين گونه بيت. اند باقي نمانده شاهنامههاي  ها و چاپ يك از نسخه
بسيار فراوان است، و از اين رو، بررسيِ حتي  شاهنامههاي الحاقي  از آنجا كه كل قطعات و بيت. قرار دارد

. ايم ها زده زدة آنها از حوصلة اين رساله بيرون است، به ناچار دست به گزينش اين قطعات و بيت شتاب
ترين  مهم. انگيز بودن آنهاست اهميت، شهرت و بحث ها، مالك عمدة نويسنده براي گزينش قطعات و بيت

گيرد اين است كه آيا شواهد و داليل مصححان و  ها رو به روي ما قرار مي پرسشي كه در بررسي اين افزوده
كننده است؟ براي پاسخ بدين پرسش پس از  ها و قطعات قانع در الحاقي دانستن اين بيت شاهنامهپژوهندگان 

ها و قطعات  هاي بيت ي پيشين در باب اين موضوع، در فصل سوم، نخست ويژگيها اشاره به پژوهش
شرح خواهيم داد تا بر اساس  شاهنامههاي اصيل  ها را از بيت الحاقي و نيز معيارهاي تشخيص اين گونه بيت

  .ها و قطعات بپردازيم هاي بعدي به بررسي انتقادي اين بيت اين معيارها بتوانيم در فصل
هاي  عات معروف و منسوب به فردوسي هجونامة محمود غزنوي است كه تا كنون بحثيكي از قط

اند و برخي ديگر نه،  برخي آن را سرودة فردوسي دانسته. شناسان برانگيخته است بسياري را در بين شاهنامه
يگر را هاي د اند و بخش هايي از آن را سرودة فردوسي دانسته اند و بخش و برخي ديگر راهي ميانه رفته

هاي هجونامه را به نام خود فردوسي به عنوان شاهد لغات درج  ، بيتنامه لغتمثالً دهخدا در . سرودة ديگران
نخستين . هاي هجونامه امروزه چنان شهرت دارند كه سرِ هر كوچه و بازاري هست كرده است و برخي بيت

كنون هيچ متن انتقادي و منقّحي از هجونامه اي كه دربارة هجونامه نظر ما را جلب كرد، اين بود كه تا نكته
آنچه از قطعة هجونامه . فراهم نشده است تا بتوان بر اساس آن به بررسي اصالت يا الحاقي بودن آن پرداخت

اند و از اين رو استناد به آنها در يك پژوهش علمي چه بسا به نتايج درستي  منتشر شده، همه غير انتقادي
. به بررسي هجونامه اختصاص يافته است) پنجم(در اين رساله، فصل مفصلي  به همين سبب،. نينجامد
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از يكديگر  شاهنامههاي  ترين نسخه گذشته از بررسي انتقادي و تحليلي، تحريرهاي آن را بر اساس كهن
دهيم، و سرانجام، به  ها به دست مي بازخواهيم شناخت و سپس، متن انتقادي آن را با ثبت همة نسخه بدل

  .كنيم پردازيم و تاريخچة هر يك را مشخص مي هاي آن مي ترين بيترح مهمش
شصت هزار بيت را در بر   شاهنامه در بيتي كه در اصالت آن ترديدي نيست، فردوسي گفته است كه

و بيشتر پژوهندگان  2هاي قديمي و در تصحيحات جديد، حدود پنجاه هزار بيت است ، ولي در نسخه1دارد
با بررسي  3از جمله تئودور نولدكه. در همين حدود است شاهنامههاي  ستند كه شمار بيتبر اين نظر ه

چندان هم از پنجاه هزار بيت تجاوز « شاهنامههاي واقعي  هاي مختلف، به اين نتيجه رسيد كه بيت نسخه
ار بيت است شاهنامه قريب پنجاه هز«زاده نيز بر آن بود كه  تقي). 144-143ص: ش1357نولدكه، (» كرد نمي

از ). 127ص: ش1362زاده،  تقي(» هزار بيت مذكور در آن، از باب مسامحه در عدد و مبالغه است و شصت
سوي ديگر، در ترجمة كهن بنداري به عربي قطعاتي به تصريح از فردوسي ترجمه شده كه امروزه در 

لغت اي كهن فارسي مانند ه همچنين در برخي فرهنگ 4.باقي نمانده است شاهنامههاي  يك از نسخه هيچ
عبدالقادر  لغت شهنامةو نيز ) قرن ششم(علوي طوسي  معجم شاهنامة، )قرن پنجم(اسدي طوسي  فرس

هاي بررسي شدة  يك از نسخه هايي منقول از فردوسي هست كه باز هم در هيچ بيت) قرن يازدهم(بغدادي 
: ش1382رواقي، : هاي مذكور، نك در فرهنگها  براي فهرست مفصلي از اين بيت(اند  باقي نمانده شاهنامه

توان به ، آيا ميشاهنامهبر اين اساس و نيز بر پاية روايت شصت هزار بيت بودن ). پنجاه -ص سي و يك 
به واقع شصت هزار بوده و بعدها به مرور ايام در نتيجة  شاهنامههاي  اين نتيجه رسيد كه شمار بيت

توان تصور كرد، قطعات و  آيا مي: فتاده است؟ پرسش ديگر اين استهايي از آن ا هاي متوالي بخش كتابت
اند، در واقع سرودة فردوسي است و همان قطعاتي  شناخته شده شاهنامههايي كه به عنوان الحاقيات  بيت

                                                            

، شاهنامهاز اين پس ارجاع ما به ). 259، ص8ج (هاي شايسته و غمگسار  سخن/ بود بيت شش بار بيور هزار .  1
  .ت دهيمش است، مگر آنكه مشخصات چاپ ديگري را به دس1386هميشه به تصحيح جالل خالقي مطلق در 

 49626: بيت؛ چاپ مسكو 53882: بيت؛ چاپ دبيرسياقي 51193: بيت؛ چاپ بروخيم 52614: چاپ ژول موهل.  2
  ).157ص: ش1390آيدنلو، : براي اين آمار، نك( بيت  49539: بيت؛ چاپ خالقي مطلق

3 . Thodor Nöldeke 

دهد كه مانند برخي شاهان ايراني چون  اندرز ميبراي نمونه، برخي قطعاتي كه در آنها فردوسي به سلطان محمود .  4
براي (باقي نمانده است  شاهنامهاي از  بهرام گور دادگري پيشه كند، در ترجمة بنداري هست، ولي در هيچ نسخه

  ).90-75ص): ب( 1386آيدنلو، : بررسي اين قطعات، نك
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دهد؟ در اين  هاي آن را تا نزديك شصت هزار بيت افزايش مي ، شمار بيتشاهنامهاست كه وجود آنها در 
  .اي بدهيم كننده هاي قانع ها نيز پاسخ شيم با بررسي انتقادي قطعات الحاقي به اين پرسشكو رساله مي

هايي كه جاي  يكي بيت: هاي معروف الحاقي در دو بخش بررسي قرار شده است در فصل ششم، بيت
ه چ. توان مشخص كرد نمي شاهنامهمشخص است و ديگري آنهايي كه جاي آنها را در متن  شاهنامهآنها در 

ايم و در  در اين فصل و چه در فصل چهارم دربارة قطعات الحاقي، در برخي موارد به تفصيل بحث كرده
در اين گونه موارد، تفصيل يا اختصار مطالب، هميشه بستگي به اين دارد كه . مواردي ديگر به اختصار

توضيح بيشتر . بودند، بگشايد هايي را كه تا كنون مبهم مانده نويسنده تا چه اندازه توانسته است، راز بيت
اي دربارة آنها داشته است، صفحات بيشتري به بحث  هايي كه نويسنده نظر ويژه اينكه، دربارة قطعات و بيت

اختصاص يافته است و در موارد ديگري كه نويسنده با پژوهندگان پيشين همسو بوده، به اختصار برگزار 
به تفصيل » جشن سده«براي نمونه دربارة قطعة . رجاع شده استشده و باقي بحث به آثار همان پژوهندگان ا

كه نويسنده با ) 4فصل چهارم، ش: نك(» كشتن رستم زال پيل سپيد را«بحث شده است، ولي دربارة قطعة 
نويسنده در اين گونه موارد ترجيح داده . ، به كوتاهي سخن رفته است نظر بوده استاد جالل خالقي مطلق هم

نكتة ديگر اينكه، به سبب حجم . هاي طوالنيِ پژوهندگان ديگر، بر حجم رساله نيفزايد ل قولاست تا با نق
افزود، از اين رو تنها قطعات و  جهت بر حجم رساله مي زياد قطعات الحاقيِ مورد بحث، درج همة اشعار بي

م داشته باشد و بدون هايي نقل شده است كه خواننده براي درك بهتر مطلب، نياز دارد آنها را پيش چش بيت
در » هاي الحاقي قطعات و بيت«نكتة پاياني اينكه، منظور نويسنده از . نمود رخ مي  درج آنها ابهاماتي در بحث

اند، بلكه مراد ما اين است كه آنها الحاقي  ها حتماً الحاقي عنوان رساله اين نيست كه همة اين قطعات يا بيت
  .هايي درگرفته است بحث انگاشته شده يا بر سرِ اصالت آنها
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  كليات: فصل يكم

  

فردوسي هنوز به پايان نرسيده بود كه كاتبان حتي در حضور شاعر به كتابت آن  شاهنامة :مسألة پژوهش
هايي به  هاي گوناگون قطعات و بيت خوانان به انگيزه همت گماشتند، ولي همين كاتبان يا شاهنامه

هاي زباني  شناختي و ويژگي برخي از اين قطعات به لحاظ سبك. ها انداختند افزودند يا از نسخه شاهنامه
اند كه سرودة فردوسي نتوانند بود، ولي برخي قطعات ديگر كه سرايندگان آنها ذوق  تا حدي مشخص

انگيز  سال گذشته، هميشه بحث 200خوبي داشتند و كوشيدند سبك فردوسي را تقليد كنند، طي حدود 
. بر سر اصلي بودن يا نبودن آنها اختالف نظر داشته و دارند شاهنامه شناسان و مصححان بوده و شاهنامه

و داليل ديگر، كاتبان از همان آغاز كتابت اين كتاب ارجمند،  شاهنامهاز سوي ديگر به سبب حجم زياد 
در برخي از  آنچه اين فرض را نيرو مي بخشد اين است كه. هايي از آن را از قلم انداختند قطعات و بيت

هاي  راوندي و حتي برخي فرهنگ وردالص راحةاسدي طوسي،  لغت فرسمنابع فارسي متقدم هچون 
نقل شده است كه  شاهنامههايي از  عبدالقادر بغدادي، قطعات و بيت لغت شهنامةچون  شاهنامهمتأخر 

هايي كه در اصلي  يتبر اساس ب. باقي نمانده است شاهنامهشدة  هاي كهن و بررسي در هيچ يك از نسخه
هزار بيت، ولي  60او مشتمل بوده است بر  شاهنامةگويد  بودن آنها ترديدي نيست، فردوسي خود مي

وجود يا عدم وجود اين ده هزار بيت . هزار بيت بيشتر ندارند 50حدود  شاهنامهمانده از  هاي باقي نسخه
هزار بيتي  60از آنجا كه كاتبان نيز روايت . هاي بسياري را برانگيخته است نيز تا كنون بحث شاهنامهدر 
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هاي پهلواني بعد از  دانستند، برخي از آنان كوشيدند تا با افزودن قطعاتي از منظومه را مي شاهنامه
 60هاي آن را به  ، شمار بيتشاهنامهو جز آنها به  نامه بهمن، فرامرزنامه نامه گرشاسپفردوسي، چون 

 .هزار يا حتي بيشتر برسانند

 هاي الحاقي از متن اصلي شاهنامه تشخيص قطعات و بيت :موضوع پژوهش -

 : قلمرو پژوهش - 

 شاهنامهخراسان بزرگ و در مرتبة بعدي قلمرو جغرافيايي ايران كه كاتبان، : قلمرو جغرافيايي. 1
  .اند هايي را بدان افزوده و قطعات و بيت  را كتابت كرده

هايي را  و پس از آن، كه كساني بيت شاهنامهسرايش قرن چهارم هجري، زمان : قلمرو زماني. 2
  .اند خود سروده و به شاهنامه افزوده

  ادبيات حماسي: قلمرو موضوعي. 3
تا كنون پژوهش جامعي دربارة اين موضوع جز چند مقاله كه برخي : اهميت و ضرورت پژوهش  -       

اي انتقادي و غير انتقادي منتشر شده تا كنون، ه در متن. از آنها به قلم نگارنده است، انتشار نيافته است
هاي  اند و يا بر عكس، برخي ديگر از قطعات و بيت جاي گرفته شاهنامهبسياري از قطعات الحاقي در متن 
بنابر اين، پژوهش حاضر هم تاريخچة كاست و فزود اين قطعات را . اند اصلي، الحاقي تشخيص داده شده

 شاهنامههاي مهمي در شناخت متن اصلي  ها، گام نتقادي اين قطعات و بيتكند و هم با بررسي ا روشن مي
 .برداشته مي شود

  :اهداف پژوهش - 

  شاهنامههاي الحاقي  انگيزترين قطعات و بيت گردآوري مهمترين و بحث .1

 ها شناختي اين قطعات و بيت ارزيابي نسخه .2

شناختي و  رت لزوم اسطورهو در صو) هاي زباني و سبكيويژگي(شناختي  بررسي انتقادي متن .3
 ها شناختي قطعات و بيت مردم

 جدا كردن قطعات اصلي از الحاقي  .4

 بررسي ارزش شعري و محتوايي قطعات الحاقي   .5
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كمك كند كه در نتيجة آن،   شاهنامهتواند به تصحيح جديد  اين پژوهش مي :كاربردهاي پژوهش - 
تواند براي  همچنين اين پژوهش مي. شود تر مي شده به سرودة اصلي فردوسي نزديك متن تصحيح

هاي درسي از درج قطعات يا  هاي درسي نيز مفيد باشد كه در تهية كتاب سازمان تدوين كتاب
 .خودداري كنند شاهنامههاي الحاقي و مشكوك  بيت

 بنيادي  :نوع پژوهش - 

  :سؤاالت پژوهش -

 هاي الحاقي از اصلي چيست؟ معيارهاي تشخيص قطعات و بيت .1

هاي معتبر  هزار گفته است، چرا نسخه 60را  شاهنامههاي  اينكه فردوسي شمار بيت با توجه به .2
 هزار بيت ندارند؟ 50بيش از شاهنامه 

هاي  به قلم خود فردوسي با وجود يا عدم وجود برخي قطعات در نسخه شاهنامهتحريرهاي دوگانة  .3
 چه ارتباطي دارند؟  شاهنامه

افزودند، چه  مي شاهنامهسرودند و به  را به نام فردوسي ميهايي  انگيزة كساني كه قطعات يا بيت .4
 بوده است؟

 شده است شاهنامههاي  هايي قطعات الحاقي بيشتري وارد نسخه در چه زمان .5

 قطعات الحاقي به لحاظ شعري و محتوايي در تاريخ زبان و ادب فارسي چه اهميتي دارند؟ .6

  :هاي پژوهشفرضيه -

شناختي،  شناختي، نسخه معيارهاي متن: از اصلي عبارتند ازمعيارهاي تشخيص قطعات الحاقي  .1
توان با استناد به يكي از اين معيارها  در مورد قطعات نمي. شناختي شناختي تاريخي و اسطوره زبان

براي شناسايي اصلي يا . در مورد بيت خاصي از اين قطعه، به الحاقي بودن كل قطعه حكم كرد
شناختي، آن  ان معيارهاي فوق، نمي توان تنها با استناد به معيار نسخهالحاقي بودن برخي ديگر، از مي

هاي قديمي آن قطعه را از  را الحاقي انگاشت، زيرا به هر دليلي ممكن است كاتبانِ برخي از نسخه
 .  نسخة خود انداخته باشند

بيت، و  هزار 50هزار بيت بوده است، نه حدود  60شايد در اصل حدود  شاهنامههاي  شمار بيت .2
اند؛ ولي بعداً براي  هاي متوالي، به سبب حجم زياد كتاب، قطعاتي از آن را انداخته كاتبان در كتابت
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هاي حماسي ديگر  هزار بيت، قطعاتي را خود سروده يا از منظومه 60به حدود  شاهنامهرساندن 
 . اند الحاق كرده شاهنامهگرفته و جا به جا به 

اي كه در شماري از  گانة ياد شده در باال تشخيص داده شد كه قطعهاگر بر اساس معيارهاي چهار .3
: توان براي آن در نظر گرفت ها هست و در شماري ديگر نيست، اصلي است، دو حالت را مي نسخه

رسيده كه آن  مي شاهنامهاند و يا مادرنسخة آنان به تحريري از  يا برخي كاتبان آن قطعه را انداخته
وجود دو تحرير مختلف از . ردوسي در تحرير ديگر آن قطعه را افزوده استقطعه را نداشته و ف

تواند وجود يا عدم  به تنهايي نمي –كه در وجود آنها ترديدي نيست  –از دو زمان مختلف  شاهنامه
 .ها توجيه كند وجود قطعاتي را در نسخه

گاه از –اين بوده است كه  مهشاهناخوانان در الحاق قطعاتي به  مهمترين انگيزة كاتبان يا شاهنامه .4
هاي  انگيزه. به جا سخن شاعر را تكميل كنند  كوشيدند جا ورزي خود مي با ذوق -روي منابع ديگر 

 .اعتقادي و ديني در مراحل بعدي اهميت دارند

هاي پهلواني ديگر  كوشيدند تا با افزودن منظومه شاهنامهاز حدود قرن دهم و يازدهم هجري، كاتبان  .5
 .جامعي را در اختيار خوانندگان خود قرار دهند شاهنامة، امهشاهنبه 

به لحاظ شعري . قطعات الحاقي هم به لحاظ شعري و زباني اهميت دارند و هم به لحاظ محتوايي .6
بازتابِ زبان فارسي روزگار سرايندگان آنهاست و از اين رو، براي بررسي تاريخ زبان فارسي 

عات ممكن است از روي متني سروده شده باشند كه امروزه در اهميت دارند و از آنجا كه اين قط
در » روايت كشتن رستم پيل سپيد را«مانند . دست ما نباشد، از نظر محتوايي نيز اهميت مي يابند

 . در داستان رستم و سهراب» اسب گزيني سهراب«پادشاهي منوچهر و 

 

  :هاي مهم و كليديتعريف واژه -
اند و در  ها و قطعاتي است كه سرايندگاني جز فردوسي سروده بيتمنظور آن گروه از : الحاقي .1

اند، ولي در عنوان اين رساله  هاي اصلي فردوسي گنجانده ، در بين سرودهشاهنامهجاهاي مختلف 
 شاهنامهانگيزي نيز هست كه از سوي مصححان  هاي بحث منظور از اين اصطالح گاه قطعات و بيت

 .اند به ناروا الحاقي انگاشته شده
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به متني منظوم و بيش از يكي دو بيت اطالق شده است كه موضوع واحدي داشته : قطعات الحاقي .2
 .»جشن سده«باشند؛ مانند قطعة الحاقي انگاشته شدة 

هاي  الي بيت هاي منفردي اطالق شده است كه ديگران سروده و  در البه به بيت: هاي الحاقي بيت .3
 .اند اصلي فردوسي گنجانده

پيداست،  شاهنامههاي  هاي مندرج در انجامة برخي نسخه چنانكه از تاريخ: ي شاهنامهتحريرها .4
معروف  شاهنامهق كه به تحرير اول 384يكي در سال : در دو تاريخ به انجام رسيده است شاهنامه

، نگارش متني است كه »تحرير«مراد از . شود ق كه تحرير دوم ناميده مي400است و ديگري در سال 
فرض بر اين است كه . هايي با نگارش پيشين متفاوت باشد ها و بيت كاست و فزود داستان به سبب

 .هايي را به تحرير اول افزوده است ها و بيت فردوسي در تحرير دوم، داستان
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  هاي پيشين پژوهش: فصل دوم
  

هاي سنگيِ انتشار  از نخستين چاپ امهشاهنهاي الحاقي  در دوران معاصر، بحث دربارة قطعات و بيت
م 1829را در چهار جلد در  شاهنامهكه براي نخستين بار چاپ كامل  1ترنر ماكان. شود يافته در هند آغاز مي

اختصاص داد و قطعاتي را كه از » ملحقات شاهنامه«در كلكته منتشر كرد، در پايان جلد چهارم، بخشي را به 
اين سخن . افزوده بودند، در اين بخش قرار داد شاهنامهند و ديگران به متن نظر او سرودة فردوسي نبود

ها و قطعاتي را از درون متن، الحاقي تشخيص  ، بيتشاهنامهبدين معني نيست كه ماكان هنگام تصحيح متن 
هاي  هاي مفصلي هستند كه به برخي نسخه داده و در پايان جلد گنجانده است، بلكه اين قطعات، داستان

، »داستان ضحاك و جمشيد«يكم، : اند از عناوين اين قطعات عبارت. الحاق شده بودند شاهنامهمتأخرتر 
است كه به  نامه گرشاسبو در حقيقت بخش آغازين  شاهنامهروايتي است جدا از داستان ضحاك در 

داستان كُك «م، ماجراي ازدواج جمشيد با دختر گورنگ، پادشاه زابل و ماجراهاي ديگر اختصاص دارد؛ دو
، تحرير بلندتر، از عطايي رازي در قرن دهم هجري كه بزرگترين »برزونامه«؛ سوم، »كوهزاد و رزم رستم با او

درست است كه . دهد و داستان سوسن رامشگر نيز در پايان آن آمده است بخش ملحقات را تشكيل مي
ه هيچ روي سرودة فردوسي نيست، ولي ها ب آشكار است كه اين بخش شاهنامهامروزه نزد پژوهندگان 

كامل، در الحاقي دانستن آنها، آن هم در حدود دو قرن  شاهنامةتشخيص ماكان به عنوان نخستين مصحح 

                                                            

1  .Turner Macan 


