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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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از دیرباز تا به امروز با استناد به روایاتي رایج و سه بيت منتسب به فردوسي ،شاهنامه به داشتن شصتهزار یا قریب به شصتهزار
بيت مشهور بوده است؛ حالآنکه شمار بيتها در کهنترین دستنویاها و نيز متون چاپي معتبر از پنجاههزار بيت درنميگررد.
پژوهش حاضر در پي پاسخي تازه به این پرسشهاست که این رقم از کجا ،کي و توسط چه کساني رواج یافته و نسخ خطي و
چا هاي مشهور به تفکيکِ بخشهاي داستاني ،هریک داراي چه تعدادي از بيتها هستند .این پژوهش شامل چهار بخش
است -6 :بررسي و ناد ابيات منتسب به فردوسي دربارۀ تعداد بيتهاي شاهنامه -2 ،بررسي گزار هاي مختلف دربارۀ شمار
بيتهاي شاهنامه (اعم از مادمههاي پنجگانة شاهنامه ،ترکرهها ،منابع تاریخي ،ادبي ،جغرافيایي ،رجالي و ...و دیدگاههاي
پژوهشگران معاصر) -8 ،بازشماري و بهدستدادنِ تعداد دقيق بيتهاي شاهنامه به تفکيک بخشهاي داستاني در چا هاي
ترنر ماکان ،ژول مول ،بروخيم ،دبيرسياقي ،مسکو ،کزّازي ،جيحوني ،خالاي مطلق و  -5بحث دربارۀ داللتهاي معنایي عدد
«شصت» و «شصتهزار» .نگارندگان برآنند که عدد «شصتهزار» نه توسط فردوسي ،بلکه توسط شاهنامهدوستان و دست کم
از قرن ششم (و حتي شاید از اواخر حيات یا پا از وفات فردوسي در قرن پنجم) با افادۀ معني «کثرت»« ،کمال» و «تاریب» در
توصيف تعداد بيتهاي شاهنامه بهکار رفته و حکایاتي براساس آن برساخته شده است که در متوني همانند چهارمااله بازتاب
یافته است .متأ ر از این متن و نظایر آن ،این عدد در منابع بعدي نيز تکرار شده است .بر پایة اینگونه روایات مشهور ،دستکم
از سدۀ ششم ابياتي دربارۀ شمار شصتهزاريِ بيتهاي شاهنامه سروده و به شاهنامه الحاق شده و مبناي گمانهزنيهاي
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مقدمه
شاهنامه از دیرباز به داشتن «شصتهزار» یا «نزدیک به شصتهزار» بيت معروف بوده و هنوز
نيز هست (براي نمونه Encyclopedia Britannica: Shāh-nāmeh؛ دانشنامة
دانشگستر 6836 ،و شهبازي .)6868 ،نکتة پرسشخيز ،تفاوتهاي چشمگير کمّي ميان
چا ها و نيز دستنویاهاي مختلف شاهنامه با این رقم مشهور است .دربارۀ تعداد بيتهاي
شاهنامه تاکنون به سه شيوۀ کلي اظهارنظر شده است -6 :استناد درونمتني به بيتهایي
مناقشهانگيز از شاهنامه -2 ،شمار بيتهاي متون چاپي و نسخ خطي و  -8گمانهزني دربارۀ
«تعداد اصلي» بيتهاي شاهنامه .بر این اساس ،روایتهاي مختلف دربارۀ تعداد بيتهاي
شاهنامه از  53هزار تا  78هزار بيت متغير است.
در پژوهش حاضر پا از بررسي منابع کهن ادبي ،تاریخي ،ترکرهها و ...و نيز طرو
دیدگاههاي نویسندگان و پژوهشگران گرشته و معاصر ،در ادامه ابيات شاهنامة مندرج در
حاشية ظفرنامه ،و نيز چا هاي ترنر ماکان ،6ژول مول ،2دبيرسياقي ،مسکو ،جيحوني ،خالاي
مطلق و نيز نامة باستان ميرجاللالدین کزازي بازشماري شده و نتایج بررسي تطبياي شمار
ابيات بخشهاي شصت و سهگانة شاهنامه در این چا ها (براساس دورههاي پادشاهي و
داستانهاي اصلي) طي دو جدول (بخشهاي اصلي و الحاقي) به شکل تطبياي پيش روي
خوانندگان قرار گرفته است .در بخش پایاني مااله نيز به داللتهاي معنایي عدد «شصت» و
«شصتهزار» و بحث از این پرداخته شده است که این عدد چرا ،از کي و توسط چه کساني
دربارۀ تعداد بيتهاي شاهنامه بهکاررفته است؟
با توجه به آنچه گفته شده در این پژوهش در پي یافتن پاسخ به سؤاالت زیر هستيم:
 علت تفاوت ميان رقم مشهور و تعداد واقعي بيتهاي شاهنامه چيست؟ آیا بيتهاي ناظر به شمار شصتهزاري شاهنامه از فردوسي است؟ چا هاي معتبر و دستنویاهاي کهن شاهنامه هریک چه کميتي دارند؟ و تفاوتهايکمّي این چا ها نسبت به یکدیگر مربوط به کدام بخشهاست؟
 عدد «شصتهزار» چرا ،از کي و توسط چه کساني دربارۀ تعداد بيتهاي شاهنامه بهکاررفته است؟
1. Macan, T.
2. Mohl, J. V.
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 .9پیشینة پژوهش
از گرشته تا به امروز نویسندگان و پژوهشگران متعددي دربارۀ تعداد بيتهاي شاهنامه و
تفاوتهاي کمّي دستنویاها و چا هاي مختلف آن به تاریب یا به تحايق سخن گفتهاند:
کساني همچون نظامي عروضي ،علوي توسي ،ابنا ير ،عوفي ،زکریاي قزویني ،حمداهلل
مستوفي ،جامي ،نولدکه ،مينوي ،تايزاده ،فروغي ،نفيسي ،همایي ،ریاحي ،خالاي مطلق،
حميدیان ،کزازي ،شميسا ،امتياز احمد و آیدنلو؛ که در این مااله به اجمال به یادکرد ،طباه-
بندي و گاه ناد آراء آنها پرداخته خواهد شد.

 .6بررسي و نقد ابیات منتسب به فردوسي دربارۀ تعداد بیتهای شاهنامه
استنادهاي درونمتني به شاهنامه دربارۀ شمار «شصتهزار بيتيِ» آن مستند به سه مطلب است.
در بعضي از دستنویاها و چا هاي شاهنامه بيتهایي آمده است که هم از نظر ضبطْ
اتفاقي در آنها وجود ندارد و هم از نظر اعتبارْ در انتساب آنها به فردوسي ميتوان تردید
کرد:
الف -در شروع «داستان خسرو با شيرین» بيتي وجود دارد که محل استناد اغلب پژوهشگران
معاصر دربارۀ شمار بيتهاي شاهنامه واقع شده است:
بااود بااياات شااااشبااار بااي اوَر هاازار

ساااخن هااي شاااایساااته و غمگساااار
(فردوسي6868 ،الف ،ج )3

به رغم وجود این بيت در چا خالاي مطلق ،برخي مانند سجاد آیدنلو ( )6839احتمال
الحاقي بودن آن را مطرو کردهاند .آیدنلو در جاي دیگري (6837ب) آن را «اصلي» دانسته
است .خالاي مطلق ( )6833در عين آوردن این بيتها در متن شاهنامه ،امکان اینکه بيت
محل بحث «از قلم دیگران» بوده باشد را نيز مطرو کرده است .وي به رغم تأکيد بر اینکه
«بيور» در پهلوي به معني «دههزار» است ،بر آن است که «سراینده در اینجا بيورهزار را در
معني دههزار بهکار برده است که ششبار آن شصتهزار بيت ميگردد» (خالاي مطلق،
 ،6868ج .)8پيش از این ،فریتا ولف( 6با قيد تردید) و ملکالشعراي بهار نيز دربارۀ این
بيت «بيور» را به معني «ده» دانستهاند ،اما آیدنلو مينویسد شاهد دیگري را براي این معني
1. Wolff, F.
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نيافته است( .آیدنلو6837 ،الف) .کزازي نيز احتمال برافزوده و الحاقي بودن این بيت و بيت
پيش از آن را مطرو کرده است؛ چنانکه در ترجمة بُنداري نيز این بيت نيامده است (کزازي،
 ،6837ج.)6
ب -در برخي از چا ها (مانند چا ژول مول) در قسمت «گفتار اندر تاریخِ گفتنِ شاهنامه»
(بخش پایاني شاهنامه) آمده است:
باادو ماااناادم این نااامااه را یااادگااار

بااه شاااش بيور ابياااتش آمااد شااامار
(فردوسي ،6898 ،ج)7

بُنداري در ترجمة خود از شاهنامه ( 126 -128ق) در ترجمة مصرع دوم مينویسد« :و
هو یشتملُ علی ستّین ألف بیتاً» (البناداري ،6568 ،ج .)2این بيت از آنجا که در
دستنویاهاي کهني همچون دستنویا لندن و سنژوزف وجود ندارد ،در چا هاي
خالاي مطلق و مسکو به عنوان نسخهبدل در حاشيه آمده است (فردوسي6868 ،الف ،ج  3و
فردوسي6868 ،ج ،ج  )6و در چا هاي جيحوني و کزازي نيز وجود ندارد .برخي (نوري
عثماناف6897 ،و آیدنلو )6839 ،به درستي بيت محل گفتوگو را (البته با قيد احتمال)
الحاقي دانستهاند .آیدنلو در جاي دیگري (6837ب) صراحتاً آن را «الحاقي» خوانده است.
ج -در هجونامة منسوب به فردوسي نيز بيتي وجود دارد که برخي دربارۀ کميت شاهنامه
بدان استناد کردهاند (براي مثال ،تايزاده 6868 ،و فروزانفر:)6893 ،
ز اباايااات غاارّا دو ره ساااايهاازار

ماار آن جااملااه در شاااايااوۀ کااارزار
(فردوسي ،6898 ،دیباچه)

بخش هجونامه و از جمله این بيت در اغلب نسخههاي کهن خطي (همانند نسخة فلورانا
و سنژوزف) و نيز چا هاي معتبري مانند چا هاي جالل خالاي مطلق و جيحوني و نيز
چا هاي مسکو و کزازي وجود ندارد (هجونامة مفصل مادمة بایسنغري و هجونامة مادمة
نسخة قاهره -مورخ  756ق -نيز فاقد این بيت است) و تنها در برخي از نسخ (همانند نسخة
لندن؛ فردوسي )6835 ،و برخي از چا هاي اندکاعتبار (مانند ژول مول؛ فردوسي،6898 ،
دیباچه) آمده است (ژول مول« :از ابيات غرّا ،»...نسخة لندن« :به ابيات غرّا .)»..آیدنلو ()6831
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به درستي هجونامة مندرج در نسخة لندن را «متأخرتر از متن نسخه» یعني پا از  179ق
دانسته است.
مهمترین دليل شهرت شاهنامه به داشتن «شصتهزار» بيت ،همين سه بيت محل مناقشهاند
که بسياري از پژوهشگران معاصر ،آنها را مُسلّمالصدور از فردوسي پنداشته و با استناد به
همين بيتها به عنوان قرایني درونمتني ،باتوجه به تفاوت کمّيِ دستنوشتهاي موجود با
این رقم ،گمانههاي متعددي را مطرو کردهاند.
نگارندگان معتاد به الحاقي بودن هر سه بيت یادشدهاند .موارد «ب» و «ج» به قراین
نسخهشناختي الحاقياند .اینکه بُنداري نيز در ترجمة مورد «ب» به شمار شصتهزاري شاهنامه
اشاره کرده است ،به معني اصالت بيت نيست؛ بلکه بنداري نيز در قرن هفتم با فاصلهاي بيش
از  288سال از نگار نهایي شاهنامه ،به ترجمة متني پرداخته است که بيت الحاقي مرکور
در آن راه یافته بوده است .اما دربارۀ مورد «الف» که در اغلب نسخههاي قدیم وجود دارد و
به ناگزیر در متن خالاي مطلق آمده است ،باید گفت که صِرف وجودِ این بيت در اکثریت
کهنترین دستنویاها دليلي بر قطعيت انتساب آن به فردوسي نيست؛ چراکه فاصلة بيش
از  279سالة کهنترین دستنویاهاي داراي این بيت (لندن 179ق) با زمان تحریر نهایي
شاهنامه (588ق) براي ورود بيتهاي الحاقي به متن شاهنامه به قدر کافي طوالني هست!
مهمترین نشانة الحاقي بودنِ مورد «الف» نيز قرینة «سبکشناختي» است .از آنجا که فردوسي
بنابر بيت زیر معناي واژۀ پهلوي «بيور» را ميدانسته و به درستي آن را در معني «دههزار» بهکار
برده است:
«کااجااا باايااور از پااهاالواني شااامااار

باااُوَد بااار زباااان دري دههااازار»
(فردوسي6868 ،الف ،ج)6

مستبعد است که در بيتي ( :مورد «الف») آن را در معنایي دیگر ( :ده) بهکار برده باشد؛
خاصهآنکه براي «بيور» در معني «ده» نمونة دیگري نيز یافت نشده است.
مينوي ( )6831براي حل مشکل مصرع «بود بيت ششبار بيورهزار» احتمال داده است که
لفظ «هزار» شاید «شمار» بوده باشد .آیدنلو (6837الف) دو نسخة خطي قرن هشتمي و پنج
نسخة قرن نهمي را معرفي کرده است که این تصحيح قياسي را تأیيد ميکنند ،اما این ضبط
نيز ميتواند تصحيحي متأخر و براي حل مشکل معنایي این بيت بوده باشد؛ چنانکه نبود این
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ضبط در نسخ قرن هفتمي (به قرینة نبود چنين نسخه بدلي در چا
این معني است.

خالاي مطلق) نيز مؤید

 .3گزارشهای مختلف دربارۀ تعداد بیتهای شاهنامه
 .9-3مقدمههای پنجگانة شاهنامه
در آغاز برخي از دستنویاها ،پيش از متن شاهنامه مادمههایي آمده است .عالمة قزویني
( ،6882ج )2این مادمهها را به سه دسته تاسيم کرده است -6 :مادمة «قدیم» که در آغاز
برخي از دستنویاها مانند دستنویا لندن (مورخ  179ق) آمده است« -2 .مادمة اوسط»
که از نظر تاریخي بين مادمة لندن و مادمة بایسنغري است« -8 .مادمة جدید» («مادمة
بایسنغري» نوشتة  326ق) .در آغاز نسخة فلورانا (کتابت  165ق) نيز مادمهاي آمده است
که قریب دو دهه پا از وفات عالمه قزویني شناسایي شد .ریاحي ( )6832مادمة نسخة لندن
(قسمت پا از مادمة شاهنامة ابومنصوري) را «مادمة اول» ،مادمة فلورانا را «مادمة دوم»،
مادمة اوسط را «مادمة سوم» و مادمة بایسنغري را «مادمة چهارم» ناميده است .پنجمين مادمه
نيز در ساليان اخير شناسایي شد .این مادمهها داراي روایتهایي داستانوار با جزئياتي
متفاوتند.

 .9-9-3مقدمة اول
در مادمة دستنویا لندن (ر.ک :آیدنلو )6831 ،آمده است که فردوسي به خواست و
سفار سلطان محمود! با وعدۀ دهش «یک مثاال طال» بهازاي «هر یک بيت»« ،شصتهزار
بيت غرّا در سيرالملوک نظم کرد».
متفاوت از نظر ریاحي و محيططباطبایي ،آیدنلو به قراین متعدد «این مادمه و هجونامة
 38بيتي آن» را «متأخرتر از متن نسخه» یعني پا از  179ق دانسته و حتي این احتمال را
مطرو کرده است که این قسمت از مادمه متأ ّر از بهارستان جامي و پا از سال  362ق
(تاریخ نگار بهارستان) به آخر مادمه الحاق شده است (آیدنلو.)6831 ،

 .6-9-3مقدمة دوم
در مادمة دستنویا فلورانا آمده است« :فردوسي شصتهزار بيت گفته بود و بياض
فرمود به خطي شریف و در شش مجلد نهاد [( »]...ریاحي.)6832 ،
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 .3-9-3مقدمة سوم
در این مادمه از رقم «شصتهزار» سخني نرفته است.

 .0-9-3مقدمة چهارم

در مادمة شاهنامة بایسنغري (نوشتة  326ق) –که مجموعة بسياري از روایات ساختگي دربارۀ
شاهنامه و احوال فردوسي ،با شاخ و برگها و تفصيلي هرچه تمامتر در قياس با منابع قبلي
است -آمده« :فردوسي این کتاب را در شصتهزار بيت تمام کرد» (همان).

 .5-9-3مقدمة پنجم
این مادمه که از همة دیباچههاي پيشين مفصلتر است در حدود سال 6886ها .ق به رشتة
تحریر درآمده و در نگار آن دیباچههاي پيشين مدنظر بوده است« .في الجمله شصتهزار
درهم در وجه انعام حکيم مارّر شد» (هرندي اصفهاني .)6869 ،جریان پشيماني محمود و
ارسال «شصتهزار دینار» در این متن تصریحاً از چهارمااله نال شده است .در هجونامة
مفصلِ این دیباچه نيز ریختي متفاوت از بيت منتسب به فردوسي («الف») آمده است:
بااگاافتم بااه شاااش بااار زان ده هزار

سااااخاان هاااي شااااایسااااتااة آباادار
(همان)

 .6-3تذکرهها
غالب ترکرههایي که از فردوسي یاد کردهاند ،به شمار شصتهزاريِ بيتهاي شاهنامه نيز
اشاره کردهاند .در برخي از ترکرهها نيز که به تعداد بيتهاي شاهنامه تصریح نشده است ،از
ميزان صلة شصتهزاري محمود (به حساب یک دینار یا یک درهم در ازاي هر بيت) ميزان
شمار بيتهاي شاهنامه قابل تشخيص است.
چهارمااله (نوشتة حدود  998ها .ق که در ماالت دوم آن به زندگي برخي شاعران نيز
پرداخته شده است) سرمنشأ برخي از روایات بعدي دربارۀ فردوسي است؛ با شاخ و برگهاي
متنوعي که نویسندگان بعدي به روایت نظامي دادهاند .بنا به روایت نظامي عروضي ()6827
محمود با «منازعان» فردوسي رايزني ميکند «که فردوسي را چه دهيم؟ گفتند پنجاههزار
درم» ،اما «در جمله بيستهزار درم به فردوسي رسيد [ .»]...نظامي عروضي در ادامه از شنيده-
هاي خود از امير مُعزّي در «سنة اربع عشرة و خمس مائة» در نيشابور یادميکند .امير معزي
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با نال شنيدههاي خود از امير عبدالرزاق ميگوید که محمود پا از پشيماني از کردۀ خود
دستور ميدهد که «شصتهزار دینار [ ]...به نيل دهند و به اشتر سلطاني به طوس برند ».نکتة
مهم این است که در چهارمااله -عجالتاً بهعنوان قدیميترین سند -از دهشِ ابتدایيِ «بيست-
هزار» درمي محمود یاد شده است ،اما در متون بعدي از جمله مادمههاي شاهنامه ،متناسب با
روایت داستانيِ مشهور (چنانکه در هجونامة منتسب به فردوسي آمده ...« :بهجاي طال نارهام
داده بود») ميزان صله تبدیل به «شصتهزار» درهم شده است تا مطابق با تعداد بيتهاي
شاهنامه -آنگونه که تصور ميشده و بر سر زبانها افتاده بوده است -باشد .ميزان «پنجاههزار
درم» نيز که در چهارمااله آمده ،اگر مبتني بر کميت شاهنامه بوده باشد( ،با سعي «منازعان»
تنها در تبدیل ميزان صله از طال به ناره و نه کسر ميزان توأمان با تبدیل آن به ناره) با واقعيت
موجود و تعداد واقعيِ بيتهاي شاهنامه (قریب 98هزار بيت) همخواني دارد و مؤید نظر
نگارندگان ميتواند باشد که شمار شصتهزاري دربارۀ شاهنامه بعداً رواج یافته است.
نکتة دیگر اینکه اگر صحت متن را بپریریم و عدد «شصتهزار» را عين سخن اميرمعزي
بدانيم ،باید گفت ماجراي صلة «شصتهزار» دیناري و شمار «شصتهزاريِ» بيتهاي
شاهنامه ،پيش از سال  965ها .ق مشهور شده بوده است؛ البته این احتمال نيز وجود دارد که
این عدد ناشي از تصرف خوانندگان یا کاتبان ادوار بعد در متن چهارمااله بوده باشد .دقت
شود که اقدم نسخ موجود که اساس تصحيح چهارمااله قرار گرفته مورخ  389ق بوده است
و با زمان تأليف  828سال فاصلة زماني دارد.
عوفي در لبابااللباب (تأليف حدود  163ق) که کهنترین ترکرۀ مستال فارسي است
ریل احوال سلطان محمود مينویسد« :فردوسي به اميد انعام او شاهنامهاي ساخته شستهزار
بيت» (عوفي.)6889 ،
دیگر ترکرههاي مهم از قرن هفتم تا سيزدهم (مغول تا قاجار) یا از شمار بيتهاي شاهنامه
یاد نکردهاند (مانند مونااالحرار بدر جاجرمي ،هفتاقليم ،سُلَّمُ السّماوات ،ترکرۀ ميخانه،
ترکرۀ نصرآبادي ،شمع انجمن ،تحفة سامي ،خالصةاألشعار ،مجمعالنفائا) یا باالتفاق چه
به تصریح و چه به تلویح (با رکر ميزان صلة شصتهزار درمي ،یک درم در ازاي هر بيت)
شاهنامه را داراي شصتهزاربيت دانستهاند؛ براي نمونه :بهارستان جامي ،تذکرةالشعراي
دولتشاه ،آتشکدۀ آرر ،مرآةالخیال و مجمعالفصحا.
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 .3-3منابع تاریخي ،جغرافیایي ،ادبي و...
علوي توسي مؤلف معجم شاهنامه (کهنترین فرهنگ موجود شاهنامه ،محتمالً تأليف مابين
سالهاي  936 -956ق .ر.ک :آیدنلو )6839 ،در مادمة کتاب از گفتوگوي خود با صاحب
خزانة مدرسة تاجالدین اصفهان مينویسد« :گفتم :در این خزانه شهنامة فردوسي هست؟
صاحب خزانه گفت :هست .برخاست و مجلد اول از شهنامه به من داد .گفتم :چند مجلد
است؟ گفت :چهار جلد است و در هر مجلدي پانزده هزار بيت» ( .)6831آیدنلو با قيد تردید
این فرض را مطرو کرده است که نسخة کهن شاهنامهاي که علوي توسي براساس آن معجم
شاهنامه را تدوین کرده است ،از نمونههاي قدیميِ کوشش براي شصتهزار بيت کردن
شاهنامه بوده است (آیدنلو)6839 ،؛ اما بهنظر ميرسد بنا به قول مشهور که در آن عصر نيز
رایج بوده ،خزانهدار ،عدد تاریبي 69هزار را از تاسيم عدد مشهور شصتهزار بر «چهار
مجلد» بهدست آورده باشد؛ نه اینکه واقعاً تعداد ابيات مجلدات را شمار کرده بوده باشد.
چنانکه خود آیدنلو نيز در ادامه رقم مناول را «کلي و تاریبي» و «نه دقيق و بررسيشده»
گمان زده است (همان).
ضياءالدین ابن ا ير ( 187 – 993ق) در کتاب المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر
(نوشتهشده در  122ق) تعداد بيتهاي شاهنامه را شصتهزار دانسته است ]...[« :کَما فَعَلَ
الفردوسیُّ فی نَظمِ الکتابِ المَعروف بشاهنامه ،و هو سِتّونَ ألف بیت مِنَ الشّعر [( »]...ابن ا ير،
 ،6862ج.)2
زکریاي قزویني در آ ار البالد و اخبارالعباد (پایانیافته حدود  175ق) تعداد بيتهاي
شاهنامه را «هفتاد هزار بيت» رکر کرده است« :فَنَظَمَ الکتاب [ ]...فی سبعین ألف بیت [».]...
(قزویني .)6836 ،اگر عدد «هفتاد» را در اینجا بيانگر «کثرت» ندانيم ،پدیدآمدن این رقم
شاید از جمع رقم مشهور شصتهزار با «دههزار» یعني تعداد بيتهایي بوده باشد که بنا به
روایتي خود فردوسي آنها را پا از نوميدي از سلطان محمود ميسوزاند! چنانکه در مادمة
دستنویا فلورانا گرشته از تصریح به شصتهزاربيتي که فردوسي سروده بود ،از این
دههزار بيت نيز سخن رفته است .البته در مادمة اوسط از 69888بيت و در مادمة بایسنغري
از «چندهزار بيت دیگر» سخن گفته شده است (ریاحي .)6832 ،اگر کل روایت اخير را
ساختگي ندانيم ،عدد 68هزار69 -هزار احتماالً برساخته و براي رساندن تعداد واقعي بيتهاي
شاهنامه به رقم مشهور (18هزار) بوده است.
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در متنهاي دیگري از نيمة دوم قرن ششم نيز از فردوسي یاد شده ،اما بهشمار بيتهاي
شاهنامه اشارتي نرفته است .براي نمونه عجایبالمخلوقات طوسي و نيز کتاب النّاض
عبدالجليل قزویني.
حمداهلل مستوفي از نخستين ایرانياني است که به تصحيح شاهنامه پرداخت و در طول
شش سال (از سال  765تا  728ق) شاهنامهاي گردآورد که امروزه در حاشية دستنویا
ظفرنامة وي در دسترس است .مستوفي در اشاره به تعداد بيتهاي شاهنامه چنين سروده است:
ساااخاان هاااي او را شااانااياادم نااخساااات
کااه بااود عاادد شاااصااااتباااره هاازار
وز [صااح :در] آن 6نسخهها اندرین روزگار
بسااااي دفااتاار شاااااهاانااامااه بااه کااف
باارون آوریاادم یااکااي زآن ماايااان
بااه شاااشبااار بايور ساااخن شااااد پاادیااد

بااه قاولي صاااحيح و بااه لفظي درساااات
هاامااه بااياات هااا چااون دُر شاااااهااوار
کاامااا باايااش پاانااجاااه دیاادم شااامااار []...
گاارفااتاام ز دانااش چااو دُر از صاااادف
وزو شااااد ساااخاان هااا لااطاايااف و عيااان
کااه در اوّل آن باار ساااخاان گساااتااریااد
(مستوفي)6877 ،

واژۀ «بيور» احتماالً نشان ميدهد که ماصود مستوفي از «سخنها»ي فردوسي و مبناي
عايدۀ او دربارۀ شمار شصتهزاري شاهنامه همان بيتهاي منتسب به فردوسي است که پيش
از این آنها را الحاقي دانستيم .نکتة مهم ،تأکيد مستوفي بر این است که عدد شصتهزار «به
قولي صحيح و به لفظي درست» است؛ یعني این عدد ناشي از «سهو» و یا «تخليط» ( :افزوده-
هاي) «نویسندگان» (کاتبان) نيست بلکه «سخن» خود فردوسي است .تأکيد مستوفي شاید
پاسخ به پرسشي مُادَّر و نشاندهندۀ این باشد که در عصر او نيز این نظر وجود داشته که
بيتهاي ناظر به این عدد در شاهنامه الحاقي و برساختة دیگران است؛ ورنه ضرورتي نداشت
که مستوفي بر صحت آن اینگونه تأکيد کند .مستوفي در بيتهاي بعد نيز (گویي در پاسخ
به این پرسش که اگر خود فردوسي شمار شاهنامه را «شصتباره هزار» خوانده است ،چگونه
 .6خوانشِ «وز آن نساخهها( »...مستوفي ،6877 ،مادمه) ناظر به «تعدادِ نسخهها» است ،اما «وز» بيشک تصحيفي است
از «در» و معناي بيت ناظر به تعداد بيتهاي شاااهنامه در نسااخههایي اساات که به رؤیت مسااتوفي رساايده بوده اساات.
(سودآور6875 ،؛ شهبازي6876 ،؛ ریاحي6832 ،؛ فردوسي :6876 ،ج صفر و آیدنلو6837 ،ب)
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بيتهاي موجود «کمابيش پنجاه»هزار بيت است؟) ،ميگوید شاهنامه «در اوّل» (یعني در
اصل) «ششبار بيوَر» بوده است .به بيان دیگر ،مستوفي به کاستي ،حرف و افتادگي بيتهاي
شاهنامه معتاد بوده است .وي بر همين اساس سعي کرده است تا شاهنامهاي با شصتهزار
بيت گردآوَرَد .جالب است که تعداد بيتهاي شاهنامهاي که در حاشيه و صفحات اصلي
ظفرنامه آمده است با احتساب  96بيتي که افتادگي دارد 53661 ،بيت است؛ نه شصتهزار
بيت آنگونه که مستوفي یاد ميکند و مادمهنگار کتاب نيز تصور کرده است (ر.ک :همان،
مادمة رستگار :یک).
اما منابع تاریخي به پيشينة بحث دربارۀ تعداد بيتهاي شاهنامه کمک چنداني نميکنند.
مورّخان یا به اجمال از فردوسي و شاهنامه سخن گفتهاند یا بدون رکر نام یا با یادکردِ فردوسي
بيتهایي از شاهنامه را و یا بيتهایي همروال با شاهنامه از متتبعان فردوسي را در جايجاي
آ ار خود آوردهاند .معدودي نيز به بازگفتِ برخي از حکایات مشهور دربارۀ فردوسي بسنده
کردهاند .در مجملالتواریخ و الاصص ،ترجمة تاریخ یميني ،تاریخ طبرستان ،جهانگشاي
جویني ،طباات ناصري ،جامعالتواریخ رشيدي ،تاریخ گزیده ،تاریخ بناکتي ،تاریخ وصّاف،
تاریخ الجایتو ،مُسامِرَةاألخبار ،تاریخ فرشته و احسنالتواریخ نمونههاي متعددي از بيتهاي
شاهنامه آمده است ،اما در ميان منابع یادشده و نيز در دیگر منابع مشهور تاریخي همچون
زیناالخبار ،تاریخ بيهاي ،تاریخالوزرا ،تاریخ سيستان ،راحةالصدور ،طباات ناصري ،تجارب
السّلف ،تاریخ رویان ،ریل جامعالتواریخ ،ظفرنامة شرفالدین علي یزدي ،مطلع سعدین،
روضةالصفا ،دیار بکریه ،تاریخ آل مظفّر ،عالمآراي عبّاسي ،قصص الخاقاني ،خلد برین ،درّۀ
نادره و نيز مجملالتواریخ گلستانه به تعداد بيتهاي شاهنامه اشارهاي نشده است.
در ميان مهمترین منابع تاریخيِ قرن پنجم تا دهم ،تنها خواندمير (متوفاي  656ق) در
تاریخ حبيبالسّيَر به شصتهزار بيتي بودن شاهنامه اشاره کرده است .وي پا از بازگفتِ
داستانِ معروفِ مجاوبة فردوسي با عنصري ،فرّخي و عسجدي مينویسد« :بعد از چندگاه به
نظم شاهنامه مأمور شده هزار بيت گفت و نزد سلطان محمود برد و سلطان زبان به تحسين او
گشاده هزار دینار صله داد و چون فردوسي از نظم فارغ گشت ،آن کتاب را که شصتهزار
بيت است ،به نظر سلطان رسانيد و به دستور اول در برابر هر بيتي یک دینار طمع داشت؛
بعضي از حاسدان دونهمت آغاز خبا ت کرده [ ]...صلة او را بر شصتهزار درم قرار دادند»
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(خواندمير ،6888 ،ج .)2وي در ادامه از دو منبع خود یعني [بهارستانِ] جامي و تاریخ گزیدۀ
حمداهلل مستوفي یادکرده است.
دیگر منابع متأخر نيز مطالب منابع اوليه را با تغييرات اندکي تکرار کردهاند .براي نمونه
قاضي نوراهلل شوشتري (ماتول به  6866ق) که در مجالاالمؤمنين از پشيماني محمود و
ارسال «شصتهزار مثاال طال با یکدست خلعت پادشاهانه» براي فردوسي سخن گفته است،
از برخي منابع خود دربارۀ زندگي فردوسي مانند چهارماالة نظامي عروضي و ترکرة دولتشاه
یادکرده و جايجاي از روایات مادمة بایسنغري نيز (بدون یادکرد) بهره برده است
(شوشتري.)6877 ،
منابع رجالي قدیم و معاصر نيز تابع متون پيشين ،شاهنامه را شصتهزار (قمي6867 ،؛
طهراني )6873 ،یا «حدود شصتهزار بيت» (مدرس) نوشتهاند.

 .0-3دیدگاههای مختلف پژوهشگران معاصر
معاصریني که به شمار بيتهاي شاهنامه اشاره داشتهاند ،دو دستهاند -6 :کساني که مستند
آنها قول مشهور یا بيتهاي منتسب به فردوسي بوده است :مانند رکاءالملک اول (فروغي،
 )6837و طهراني -2 .کساني که به شمار بيتهاي متون خطي و چاپي پرداخته یا به
پژوهشهاي دیگران در اینباره و کمتر بودن تعداد واقعي بيتها از رقم مشهور واقف
بودهاند.
دستة نخست ،بيتهاي شاهنامه را همان شصتهزار دانستهاند؛ اما در ميان دستة دوم
اختالفنظرهایي وجود دارد :الف -کساني که در صحت انتساب هر سه بيت یا برخي از سه
بيتِ ناظر به رقم شصتهزار به فردوسي تردید کردهاند (مانند کزازي ،نوري عثماناف و
آیدنلو در برخي از آ ار ) و ب -کساني که صحت انتساب همه یا برخي از این بيتها به
فردوسي را پریرفته و به تلویح یا تصریح ،رقم مشهور را برآمده از سخن خود فردوسي
دانستهاند (قریب به اتفاق دیگر پژوهشگران) .این پژوهشگران در پاسخ بدین پرسش که چرا
ميان رقمي که فردوسي رکر کرده است و تعداد واقعي بيتهاي شاهنامه تفاوت وجود دارد،
چند نظر مختلف بيان کردهاند:
 تعداد بيتهاي شاهنامه بنا به نص صریح فردوسي در اصل شصتهزار (یا قریب به شصت-هزار) بيت بوده و شاهنامههایي که امروز در دست است ،ناقص هستند (نظر عالمه همایي،
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فروزانفر ،فروغي دوم و حميدیان) (بهترتيب ر.ک :خالاي مطلق6836 ،؛ فروزانفر6893 ،؛
فروغي6876 ،؛ فردوسي6868 ،ج ،ج :5پيوست  .)6گفتيم که از گرشتگان ،حمداهلل مستوفي
نيز بر همين عايده بوده است.
 فردوسي این رقم را به «تاریب» یاد کرده (نظر نولدکه ،نفيسي و آیدنلو) و یا «واحدِ کاملِ»شصت را به «تاریب» بنا به «حساب شستگاني» آورده است (نظر ریاحي)( .نولدکه2987 ،؛
نفيسي6868 ،؛ آیدنلو6837 ،ب و ریاحي.)6832 ،
 «کمدقتي» فردوسي دربارۀ اعداد (نظر نولدکه )2987 :و «سهلانگاريِ» او و نداشتن «دقتنسبي» در ماام یک تاریخنگار (نظر یارشاطر) (آیدنلو6837 ،الف).
 این رقم ناشي از «مسامحه» و «مبالغة» فردوسي است (نظر تايزاده.)6868 : فردوسي این رقم را «تخميناً» بيان کرده است و شاید فکر ميکرده که با افزودگيهایي کهتا پایان عمر اعمال ميکند شاهنامه به حدود شصتهزار بيت برسد (نظر شميسا.)6861 :
جالل الدین همایي هنگام تصحيح شهریارنامة عثمان مختاري پي برد که برخي از
بيت هایي که در کتاب مرکور از شاهنامة فردوسي نال شده است در دستنویاهاي
متداول شاهنامه وجود ندارد .وي نتيجه گرفت که بيت هایي از شاهنامه از قلم کاتبان
افتاده تا « شمارۀ ابيات موجود از شصت هزار بيتي که خود فردوسي مکرر تصریح
فرموده است ،به حدود  91-53و حد متوسطش  98هزار بيت تاليل یافته [ ]...است»
(خالاي مطلق .) 6836 ،خالاي مطلق به تفصيل با ناد و رد نظر همایي (همانجا) بر آن
است که «افسانة شصت هزار بيت بودن شاهنامه که یک جا در هجونامه («از ابيات غرا دو
ره سي هزار») و یک جا در داستان خسرو پرویز («بود بيت ششبار بيور هزار») از سوي
خود شاعر یا از قلم دیگران بدان اشاره شده است( »،خالاي مطلق )6833 ،از جمله دالئل
افزودن بر بيت هاي شاهنامه بوده است .به عايدۀ وي « اصل شاهنامه چيزي ميان  53تا 56
هزار بيت بوده است؛ یعني به  98هزار بيت هم نمي رسيده ،چه رسد به شصتهزار بيت
یا بيشتر» (خالاي مطلق.)6836 ،
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 .0تعداد بیتها در برخي از دستنویسها و چاپهای مشهور شاهنامه
 .9-0دستنویسها
 .9-9-0دستنویس فلورانس
از آنجا که این دستنویا (مورخ  165ها.ق) تنها دربردارندۀ حدود نيمي از شاهنامه (از آغاز
تا پادشاهي کيخسرو) است ،محل بررسي قرار نگرفت.

 .6-9-0دستنویس لندن
این نسخه (با تاریخ  179ها .ق) که کهنترین دستنویا کامل شاهنامه است 56163 ،بيت
دارد (فردوسي ،6835 ،مادمة افشار).

 .3-9-0دستنویس سَنژوزِف
این دستنویا که بدون تاریخ و کتابت آن مربوط به «اواخر قرن هفتم و به احتياط اوایل سدۀ
هشتم» است (فردوسي ،6836 ،مادمة افشار) ،بنا به شمار جالل خالاي مطلق داراي 53828
بيت است که با احتساب افتادگيها «در اصل داراي  53686بيت بوده است» (همان ،مادمة
خالاي مطلق).

 .0-9-0شاهنامه به تصحیح حمداهلل مستوفي
اسالمپناه ( )6833شمار بيتهاي شاهنامه در ظفرنامه را  53662بيت برشمرده ،اما تعداد
بيتهاي شاهنامه که در حاشيه و متن دستنویا ظفرنامه آمده است به احصاي نگارندگان
 53661بيت است.

 .5-9-0دستنویسهای مثیو المسدن( 6خاورشناس اسکاتلندي)
وي در سال 6366م در کلکته به ویرایش و چا مجلد نخست شاهنامه پرداخت .شمار ابياتِ
نسخههاي وي را نولدِکه چنانکه در پي ميآید ،بررسي کرده است.

1. Lumsden, M.
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 .2-9-0دستنویسهای محل بررسي نولدِکه
6

نخستين پژوهشهاي جدي در بررسي کميت دستنویاهاي شاهنامه از تئودور نولدکه
است و پژوهشگران بعدي در این زمينه به نحوي دنبالهرو آراء او در کتاب حماسة ملي ایران
(تأليف سال 6628م) هستند .وي مينویسد« :اکنون ما اعداد ابيات بيش از  58نسخه را
ميدانيم .از این نسخهها فاط یک نسخه که همان مأخر عمدۀ المسدن است [ ]...دقيااً 16211
بيت است؛ دو نسخة دیگري که در [شاهنامة] المسدن مرکور است ،یکي  96218بيت و
دیگري  93988بيت دارند .از اینها گرشته چند نسخة دیگر شامل بيش از  99هزار بيت
هستند .اغلب نسخ از  53تا  92هزار بيت دارند ]...[ .تعداد ابيات ده نسخة خطي از  51632تا
 91139است .تعداد ابيات بسياري از نسخ دیگر از این هم کمتر است .حتي یک نسخه فاط
 86396بيتي است .اکنون اگر کسي تصور کند که هر چه تعداد ابيات بيشتر است ،داللت
دارد بر اینکه منظومه کمتر تحریف شده است ،کامالً اشتباه کرده است .در نسخه 16211
بيتي یک فصل بزرگ بُرزونامه که شامل  8788بيت است به شاهنامه الحاق شده که از
فردوسي نيست [( »]...نولدکه.)2987 ،
 .7-9-0دستنویسهای ترنر ماکان( 2افسر انگليسي مشغول به خدمت در هندوستان)
وي در سال 6326م در کلکته به چا کامل شاهنامه اقدام کرد.
تعداد بيتهاي برخي از نسخههاي مورد استفادۀ وي به شرو جدول ( )6است (ر.ک :دو
ساسي.)6868 ،
جدول  .9تعداد بیتهای شاهنامه در نسخههای مورد استفادۀ ترنر ماکان
ردیف

تاریخ نسخه

شمار بیتها

ردیف

تاریخ نسخه

شمار بیتها

3

 123ها.ق

52511

2

 3111ها.ق

47521

2

 112ها.ق

51511

7

 3121ها.ق

53243

3

 199ها.ق

52335

1

بیتاریخ

52215

4

 949ها.ق

51331

9

بیتاریخ

55392

5

 3112ها.ق

42912

31

بیتاریخ

53331

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

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

 .94-9-0نسخة شمارۀ  9790کتابخانة خدابخش هند (بيتاریخ ،ق  67ميالدي؟)
بيش از  97هزار بيت؛ بهخاطر افزودهشدن گرشاسپنامه به متن (ر .ک :احمد.)6862 ،

 .99-9-0نسخة شمارۀ  A351کتابخانة خدابخش هند (بدون تاریخ ترقيمه)
داراي  96هزار بيت (همان).

 .96-9-0نسخههای لنینگراد
نوري عثماناف در ماالهاي از نسخههاي هشتادهزاربيتي شاهنامه یادکرده است که احتماالً
خطاست؛ زیرا هيچ نسخهاي تاکنون با این تعداد گزار نشده است .چنانکه خود وي در
پایان مااله مينویسد« :از  62نسخة لنينگراد فاط سه نسخه نزدیک به  18هزار بيت دارد و در
 6نسخة دیگر تعداد بيتها از  98تا  78هزار است ».وي ميافزاید« :هيچیک از نسخِ قدیم
بيش از  99هزار بيت ضبط نکردهاند» (نوري عثماناف.)6897 ،

 .6-0چاپها
 .9-6-0چاپ المسدن
پا از چا منتخبات شاهنامه توسط هاگمن( 6گوتينگن6386 ،2م) ،قدیميترین قسمتي که
از شاهنامه بهطور مستال در اروپا به چا رسيد ،چا مجلد نخست شاهنامه توسط مثيو
المسدن (کلکته6366 :م) است (ر .ک :افشار .)6899 ،از آنجا که این چا از شاهنامه کامل
نيست ،خارج از پژوهش حاضر قرار ميگيرد.

1. Hagemann, E. G.
2. Göttingen
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 .6-6-0چاپ ترنر ماکان
در این چا (کلکته 6326 :ميالدي) داستانها و بيتهاي الحاقي فراوان است و پارهاي از
بيتهاي گرشاسپنامه و بُرزونامه به آن الحاق شده است .جيحوني بدون شمار ابيات این
چا  ،تعداد بيتهاي چا دبيرسياقي را که از روي این طبع انجام شده است 91678 ،بيت
دانسته است (فردوسي ،6876 ،ج صفر) ،اما تعداد ابيات چا هاي ترنر ماکان و دبيرسياقي به
احصاي نگارندگان به ترتيب  99866و  99818بيت است.

 .3-6-0چاپ ژول مول

6

جيحوني تعداد بيتهاي این شاهنامه را که توسط ژول مول ،خاورشناس آلماني ،پا از
قریب  98سال پژوهش (بين سالهاي  6321تا پایان عمر وي  )6371با استفاده از 89
دستنویا موجود در اروپا تصحيح و به فرانسه ترجمه شده 92165 ،نوشته است (همان)،
اما تعداد بيتهاي این شاهنامه به احصاي نگارندگان  92965بيت است.

 .0-6-0چاپ دبیرسیاقي
این چا که برمبناي شاهنامة چا ترنر ماکان و با اصالحات مختصري از مندرجات چا
شوروي و دستنویا فلورانا و طبع کُاللة خاور تصحيح شده است (فردوسي،6869 ،
پيشگفتار) به شمار نگارندگان داراي  99818بيت است.

 .5-6-0چاپ مسکو
جيحوني تعداد بيتهاي این چا را که به سرپرستي خاورشناس روس ،یِوگِني ادواردویچ
بِرتِلا 2و بعد از درگرشت وي با سرپرستي عبدالحسين نوشين ،تصحيح و بين سالهاي
 6618تا  6676در یک دورۀ  6جلدي منتشر شد (ریاحي 56121 ،)6836 ،نوشته است
(فردوسي ،6876 ،ج صفر) ،اما تعداد بيتهاي این چا به احصاي نگارندگان ،بدون
احتساب  6536بيت الحاقي که در قالب ملحاات به صورت جداگانه اعالم شده 56129 ،بيت
است.

1 . Mohl, J. Von.
2 . Berthels, E. E.
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آیدنلو ( )6839به نال از محمود مدبري تعداد ابيات چا هاي مسکو را « ،»56926ژول
مول « ،»92928بروخيم « »96662و دبيرسياقي را « »98332دانسته است که این تعداد بنا به
شمار نگارندگان با ميزان دقيق بيتها اندکي فاصله دارند.

 .2-6-0تصحیح خالقي مطلق و همکاران
این چا که باید آن را دقيقترین و بهترین تصحيح شاهنامه تا به امروز دانست ،داراي دو
ویرایش است .آیدنلو ( )6861تعداد بيتهاي ویرایش نخست (چا طي سالهاي  6811تا
 6831در هشت مجلد) را  56988بيت نوشته است ،اما به شمار نگارندگان داراي 56987
بيت است .تعداد ابيات در ویرایش دوم خالاي (انتشاریافته در دو مجلد ،سال  56 )6868بيت
کمتر شده و به  56533بيت رسيده است( .محل و تعداد بيتهاي جابهجا شده ،کاسته و
افزوده شده در ویرایش دوم ،طي جدولي در ضميمة مجلد دوم به دست داده شده است.
تعداد ابيات کاسته شده در این ضميمه به خطا  57بيت گفته شده است .تعداد ابيات ویرایش
اول در ضميمة کتاب  56989بيت رکر شده است؛ حالآنکه تعداد واقعي بيتهاي ویرایش
نخست بنا به شمار ما دو بيت بيشتر است؛ چراکه در بخشهاي مربوط به کيومرث،
جمشيد ،ضحاک و منوچهر در ضميمة کتاب چهار بيت به درستي محاسبه نشده و در قسمت
نوشينروان به خطا به تعداد ابيات دو بيت اضافه شده است).

 .7-6-0تصحیح قریب و بهبودی
داراي  98875بيت (فردوسي ،6876 ،ج صفر)

 .7-6-0تصحیح روشن و قریب
این شاهنامه که بر اساس دستنویا موزۀ بریتانيا در سال  6875منتشر شده به شمار
جيحوني داراي  98895بيت است( .همان).

 .1-6-0تصحیح جیحوني
به شمار

نگارندگان داراي  56932بيت است.
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 .94-6-0نامة باستان میرجاللالدین کزازی
این شاهنامه که ویرایش و گزار شاهنامه است به شمار نگارندگان در متن اصلي داراي
 56696بيت است که  6658بيت نيز به صورت جداگانه با عنوان بخشهاي برافزوده در ادامة
متن اصلي آمده است.

 .99-6-0ویرایش جنیدی
در این ویرایش که آیدنلو ( )6868آن را «فاقد اعتبار علمي» دانسته است و «بهجاي توجه به
دستنویاهاي شاهنامه و ماابلة آنها غالباً از معيارهاي فرعي و جانبي براي ویرایش استفاده
شده 88776 ،بيت شاهنامه الحاقي و فاط  61869بيتْ اصلي و سرودۀ خودِ فردوسي تشخيص
داده شده است».

 .5جدولها
 .9-5جدول تطبیقي -مقایسهای تعداد بیتها در چاپهای مشهور شاهنامه
جدول  .6جدول تطبیقي -مقایسهای تعداد بیتها در چاپهای مشهور شاهنامه
ردیف

ترنر ماکان

ژول مول

بروخیم

مسکو

دبیرسیاقی

[پادشاهی
گرشاسپ]
کیقباد
کیکاوس

کزازی

32
33

زَوطهماسب

جیحونی

33

دیباچه
گیومرت
هوشنگ
طمورت
جمشید
ضحّاک
فریدون
منوچهر
نوذر

خالقی مطلق

3
2
3
4
5
2
7
1
9
31

شرح

239
75
42
53
221
549
3249
2313
715
37

237
74
42
51
232
542
3353
2131
233
41

237
74
42
51
232
542
3353
2131
231
41

225
72
31
42
392
471
191
3254
543
45

243
72
47
53
227
553
3223
2314
291
54

232
73
24
47
394
533
3123
3234
532
42

232
73
39
42
393
491
3191
3792
545
42

219
73
24
47
395
513
3175
3234
523
33

291

273

273

212

292

321

233

323

335
394

241
359

243
321

212
354

327
392

313
353

392
353

315
354
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ادامه جدول .6
ردیف
22
23
24
25
22
27
21
29

ترنر ماکان

23

ژول مول

21

بروخیم

39

مسکو

31

دبیرسیاقی

37

کزازی

32

جیحونی

35

داستان جنگ
مازندران
داستان جنگ
هاماوران
داستان رستم و
هفتگردان
در شکارگاه
افراسیاب
داستان رستم و
سهراب
داستان سیاوَخْش
داستان کین
سیاوَخْش
داستان رفتن گیو
به ترکستان
داستان عرض
کردن کیخسرو
داستان فَرود
سیاوَخْش
داستان کاموس
کُشانی
[داستان خاقان
چین]
داستان رستم زال
با اکوان دیو
داستان بیژن با
منیژه
داستان رزم دوازده
رُخ
داستان جنگ
بزرگ کیخسرو
داستان گُشتاسپ
با کتایون

خالقی مطلق

34

شرح

3135

132

133

724

3121

739

737

733

217

532

532

452

713

434

451

431

331

245

245

329

335

355

217

371

3271

3421

3421

3159

3275

3133

3121

3123

2157

2771

2724

2571

2912

2532

2413

2522

222

551

554

511

221

411

419

419

924

195

194

715

991

211

211

712

521

312

393

379

411

323

322

325

3543

3334

3322

3272

3443

3243

3233

3245

3224

3595

3512

3472

3717

3451

3441

3474

3211

3525

3517

3422

3223

3321

3373

3419

232

237

233

393

241

317

319

311

3392

3317

3335

3332

3351

3213

3212

3279

2224

2455

2529

2531

2557

2533

2471

2534

3534

3211

3391

3317

3219

3332

3335

3341

912

932

914

913

931

912

933

919
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ادامه جدول .6
ردیف

ترنر ماکان

ژول مول

بروخیم

مسکو

34
35
32
37
31
39
41
43
42
43
44
45
42
47
41
49
51
53
52
53
54
55
52
57

دبیرسیاقی

33

کزازی

32

جیحونی

33

داستان جنگ
گُشتاسپ با
اَرجاسپ
داستان هفتخان
اسپندیار
داستان رستم و
اسپندیار
داستان رستم با
شَغاد
بهمن
همای چهرآزاد
داراب
دارا
اسکندر
اشکانیان
اردشیر
شاپورِ اردشیر
اورمزد شاپور
بهرام اورمزد
بهرام بهرام
بهرام بهرامیان
نرسی
اورمزد بزرگ
شاپور ذواالکتاف
اردشیر نیکوکار
شاپور شاپور
بهرام شاپور
یزدگرد بزهگر
بهرام گور
یزدگردِ بهرام گور
هرمَزد یزگرد
پیروز یزگرد
بالش پیروز

خالقی مطلق

31

شرح

3325

3533

3532

3523

3235

3537

3533

3537

121

173

173

149

115

153

149

149

3132

3222

3214

3272

3147

3252

3222

3229

353

343

331

357

352

339

339

331

359
322
321
493
2131
733
213
11
333
42
24
32
27
33
275
32
35
32
714
2224
22
21
339
394

327
321
335
459
3955
723
221
11
93
41
35
37
22
25
279
37
33
35
292
2234
22
21
343
393

352
331
335
457
3949
747
249
11
91
43
29
33
25
25
224
32
33
33
215
2213
22
21
331
393

312
322
334
453
3933
777
219
93
95
39
29
35
24
39
221
37
34
33
293
2593
22
31
341
319

329
339
337
415
2121
737
213
93
92
44
29
34
25
25
279
32
35
32
713
2223
22
21
339
392

359
322
335
455
3935
722
257
335
93
39
21
34
25
39
252
37
33
32
215
2573
22
31
339
392

359
322
335
457
3911
771
254
321
95
31
22
34
25
39
252
37
33
32
219
2593
22
31
331
391

321
322
332
459
3912
779
253
323
93
45
24
34
25
41
259
37
33
32
211
2517
22
31
341
391
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ادامه جدول .6
ردیف

ترنر ماکان

ژول مول

بروخیم

مسکو

دبیرسیاقی

23
22
23
24
25
22
27
21

کزازی

21

جیحونی

51
59

قباد
نوشین روان
هرمَزد نوشین
روان
خسرو پرویز
شیرویه
اردشیر شیروی
فرایین
بوران دخت
آزرمی دخت
فرّخزاد
یزدگرد شهریار
جمع کل بیتها

خالقی مطلق

شرح

313
4259

412
4233

413
4532

319
4421

413
4249

377
4424

375
4415

311
4517

3912

3934

3933

3117

3911

3112

3932

3932

4255
242
17
92
33
33
33
945

4213
214
24
21
23
34
27
932

4325
595
52
24
23
31
27
151

4113
211
51
52
23
33
35
125

4229
243
92
19
33
34
33
922

4323
214
51
47
23
33
35
157

4191
215
51
47
23
33
35
123

4191
235
51
41
23
33
32
191

55339

52534

52199

49225

55321

49359

49512

49411

 .6-5مقایسه کلي بیتهای الحاقي (ملحقات) شاهنامه
در چا مسکو و نامة باستان کزازي در پایان هر دفتر بيتهایي تحت عنوان ملحاات آمده
است که در جدول ( )8شمار آنها به تفکيک ارائه شده است .چا هاي ژول مول ،خالاي
و جيحوني فاقد بخشهاي الحاقي بهصورت تفکيک شده هستند .در برخي از این چا ها
همانند چا خالاي مطلق و مسکو گاهي بيتهایي در ریل صفحات و بخش نسخهبدلها
رکر شده است که طبعاً در این جدول شمار و لحاظ نگردیده است.
جدول  .3مقایسة بیتهای الحاقي (ملحقات) شاهنامه
ردیف
3
2
3
4
5
2
7
1

شرح
پادشاهی هوشنگ
پادشاهی ضحّاک تازی
پادشاهی فریدون
پادشاهی منوچهر
داستان جنگ مازندران
داستان جنگ هاماوران
داستان رستم و سهراب
داستان سیاووش

مسکو
31
372
377
51
341
391

کزازی
21
31
371
15
45
331
321
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ادامه جدول .3
ردیف
9
31
33
32
33
34
35
32
37
31
39
21
23
22
23
24

شرح
داستان کاموس کشانی
داستان رستم و اکوان دیو
داستان بیژن و منیژه
داستان دوازده رخ
جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب
پادشاهی بهمن
پادشاهی اسکندر
پادشاهی شاپور ذواالکتاف
پادشاهی بهرام گور
پادشاهی نوشین روان
پادشاهی هرمزد نوشین روان
پادشاهی خسرو پرویز
پادشاهی اردشیر شیروی
پاداشاهی فرآیین
پادشاهی پوراندخت
پادشاهی فرخزاد

مسکو
331
23
25
9
2
52
29
12
32
42
39
39
31

کزازی
323
23
333
31
2
21
27
29
13
7
9
32

25

پادشاهی یزدگرد شهریار

354

31

3419

3341

جمع کل بیتهای الحاقی

 .2دیدگاه نگارندگان و توضیحي دربارۀ عدد «شصت» و «شصتهزار»
اگر بپریریم که شمار واقعي بيتهاي شاهنامه باتوجه به کهنترین دستنویا کامل شاهنامه
(نسخة لندن) و دستنویاهاي کهني چون سنژوزف و شاهنامة مصحَّحِ حمداهلل مستوفي و
نيز مهمترین چا ها (خالاي ،جيحوني ،مسکو) کمتر از  98هزار بيت بوده ،بسيار مستبعد
است که فردوسي «به تاریب» با افزودن حدود «دههزار بيت» از کميت ا ر خود یاد کرده
باشد .دههزار بيت افزودن بر تعداد بيتها ،یعني اعالم حجم شاهنامه  28درصد بيشتر از مادار
واقعي آن و این بيش از آن است که بتوان آن را یادکردي «به تاریب»« ،به تخمين» و یا ناشي
از «مسامحه» و «مبالغه» خواند! وقتي حجم سرودههاي بسياري از شاعران بزرگ گرشته ،کمتر
از دههزاربيت است و نيز وقتي کميت ا ر در ميان شاعران قدیم ميتوانسته است بيانگر ميزان
توان شاعري باشد ،مستبعد است فردوسي که ميخواسته منظومة خود را به شاه تادیم کند
ا ر خود را  28درصد بيش از مادار واقعي توصيف کرده باشد؛ چه ميتوانسته محل سعایت
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معارضان هنري او قرار گيرد؛ خاصه آنکه ميزان شعر در ميزان صلة شاهانه نيز ميتوانسته است
مؤ ر بوده باشد.
اما اگر بپریریم که خود فردوسي به این تعداد اشاره نکرده است و بيتهاي ناظر به این
مسأله در شاهنامه همگي الحاقي هستند ،این عدد چرا ،از کي و توسط چه کساني دربارۀ
تعداد بيتهاي شاهنامه بهکاررفته است؟ براي پاسخ بدین پرسش ابتدا الزم است توضيحي
دربارۀ عدد «شصت» و داللتهاي آن داده شود.
در کنار مفهوم «تاریب» ،شواهد متعددي از متون قرن پنجم و ششم وجود دارد که عدد
«شصت» به مثابه «عدد کثرت» یا عدد «کمال» بهکاررفته است و به تعبيري دیگر ،یکي از
کاربردهاي عدد «شصت» در متون ادبي ،افادۀ معني «کثرت» و «کمال» است .بدینترتيب
قرارگرفتن عدد «شصت» در کنار عدد «هزار» در توصيف تعداد بيتهاي شاهنامه ،هر سه
معني را ميتواند افاده کند.

 .9-2شواهدی برای عدد «شصت» و افادۀ معني «کثرت»
 «کمند شصتخم»همي گشاااات رساااتم چو پياال دژم

کاامااناادي بااه بااازودرون شاااصااااتخم

(فردوسي6868 ،ب :ج 6و نيز ر.ک :فرّخي)6838 ،
نيز «رشتة شصتخم» (فردوسي6868 ،ب ،ج )6و «شصتبازي کمند» (فردوسي6868 ،ج:
ج)6
 «چاه شصتباز»آفرین بر مرکبي کو بشااانود در نيمهشااب

بانگ پاي مورچه از زیر چاه شاااصاااتباز
(منوچهري)6857 ،

 «دَبوس شصتمَن»چون زند بر مهرۀ شايران دَبوس شصتمن

چون زند بر گَردن گُردان عمود گاوساااار
(همان)
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 «کاخ شصتپایه»ليکن این شاااصااااتپااایااه کاااخ بلنااد

کااآسااامااان بار سااار

رود بااه کاامنااد
(نظامي6839 ،ب)

نيز «رواق شصتپایه» و «حصار شصتپایه» (همان).
 «شصت روزن عشق»گاار خااانااة عااالاام اساااات تاااریااک

بااگشااااایااد عشااااق ،شاااصاااات روزن»
(مولوي :6831 ،ج)6

 .6-2شواهدی برای عدد «شصت» و افادۀ معني «کمال»
«شصتسال عمر» ،گرشته از مفهوم «کثرتِ» سن ،گویي عمر کاملي شمرده ميشده است.
چنانکه عطار در سن  88سالگي سروده است:
باه زیر خاک بساااي خواب داري اي عطّار

مخسااب؛ خيز چو عمر آمدت به نيمة شااصت
(عطار)6862 ،

قلتباااني کااه شاااصااااتسااااال بزیساااات

یااک درمساااانااگ نااان خااویااش نااخااورد!
(انوري :6872 ،ج)2

چااو در شاااساااات اوفااتاااد

زناادگااانااي

خاادنااگ افااتاااد

از شاااساااات جااوانااي
(نظامي 6839 ،الف)

تو را چه شااصاات و چه هفتاد چون نخواهي پخت

گلي باه دسااات نداري ،چه خار ميخاري؟
(مولوي :6831 ،ج)6

در بخش نخست مادمة قدیمِ شاهنامه نيز که براي بيان مدت پادشاهي شاهان ایران از
بسياري اعدادِ کلي ،تاریبي ،و بعضاً اسطورهاي بهرهبرده شده است ،مدت پادشاهي کيخسرو
نيز شصتسال دانسته شده است (ر.ک :آیدنلو .)6831 ،همچنين مدت پادشاهي بهمن
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اسفندیار و پادشاهي بهرام گور (همان) که به نظر ميرسد انتخاب این عدد دربارۀ این
پادشاهان به نوعي افادۀ کمال نيز ميکند؛ خاصه دربارۀ بهرام گور و کيخسرو (که شاه آرماني
ایران است).

 .3-2عدد «شصت» و افادۀ معني «تقریب»
ناصرخسرو بارها از شصتسالگي خود سخن گفته است .در قصيدهاي در یک بيت از
«شصت» و در بيت دیگر به «شصت و دو سالگي» خود اشاره دارد که پيداست عدد شصت
عدد تاریب و عدد شصت و دو عددي دقيق است:
داشاااات در ایان زناادان چاااهي تنم []...
ایاان فاالااکااي جااان ماارا شااصاااتساااال
روز و شااااابااان در فاالااکااي هاااوناام
شاصات و دو سااالست که بکوبد [کرا] همي
(ناصرخسرو)6813 ،

بحث و نتیجهگیری
نگارندگان برآنند که به قراین نسخهشناختي و سبکشناختي هرسه بيت منتسب به فردوسي
دربارۀ شمار بيتهاي شاهنامه الحاقي هستند .در هيچیک از منابع اعم از ترکرهها و تواریخ
و دیگر منابع قرن ششم ،یعني منابعي که تاریخ نگار آنها پيش از کهنترین دستنویا
شاهنامه (نسخة فلورانا مورَّخ  165ق) است ،حتي اگر به شمار شصتهزار بيتي شاهنامه نيز
اشاره شده باشد به اینکه این عدد مطابق گفتة خود فردوسي است ،اشاره نشده است و این
مسأله گمان ما را در اینکه این بيتها الحاقي هستند ،تاویت ميکند .بدینترتيب وقتي این
بيتها را از فردوسي ندانيم ،این احتمال نيز که این شمارْ ناشي از پيشبيني فردوسي نسبت
به صورت نهایي شاهنامه بوده است ،منتفي خواهد بود.
عدد «شصتهزار» را نه فردوسي ،بلکه خوانندگان شاهنامه (اعم از عامة مردم ،کاتبان ،یا
ادیبان) «به تاریب» و با افادۀ معني «کمال و کثرت» در توصيف شمار بيتهاي شاهنامه بهکار
بردهاند و با رواج روایاتي آميخته با تخيل دربارۀ فردوسي ،بيتهایي مبتني بر شصتهزاربيتي
بودن شاهنامه سروده و وارد شاهنامه کردهاند .دست کم از قرن ششم (و حتي شاید از اواخر
حيات یا پا از وفات فردوسي در قرن پنجم) روایاتي رایج شده بوده است مبني بر «صلة
شصتهزار درمي /دیناري محمود» و «شصتهزار بيت بودن شاهنامه»؛ چنانکه این روایتها
به ترتيب در چهارمااله (تأليف حدود  998ها .ق) و معجم شاهنامه (محتمالً تأليف نيمة دوم
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قرن ششم) بازتاب یافته است .برمبناي همين روایات مشهور دربارۀ شمار شصتهزار بيتي
شاهنامه است که بيتهایي (نهایتاً در قرن ششم) سروده و به شاهنامه الحاق شده و مبناي
روایات منابع بعدي مانند مادمههاي شاهنامه و ترکرهها قرار گرفته است .فاصلة زماني بيش
از  288سالة کهنترین نسخهها با تاریخ تحریر نهایي شاهنامه به آساني ميتواند علت وجود
برخي از بيتهاي الحاقي ناظر به شمار شصتهزاري شاهنامه در این نسخهها و نيز قرار گرفتن
روایات مشهور در مادمههاي شاهنامه را توضيح دهد.
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