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نقدی بر جلد اول شاهنامة مصحَح خالقی مطلق


مصطفی موسوی -میالد چشمی
چکیده

انتشار شاهنامة خالقی مطلق تحول بزرگی در عرصة شاهنامهشناسی و تصحیح متن در ایران بود .دعوت صریح خالقی از
منقدان در مقدمة متن شاهنامهاش برای بررسی بیتبیت تصحیح او و بحثهای گوناگون تصحیح متن در یادداشتهاای
شاهنامه توسط او ،باب جدیدی را در مقابل پژوهشگران این عرصه گشود .ما بار منناای شایو هاای تصاحیحی جنااب
خالقی ،سنک فردوسی و با کمک از دستنویس سنژوزف و منابع حاشیهای دیگر چند نکتة انتقادی را دربارة ماتن جلاد
اول شاهنامة تصحیحشدة ا و مطار کارد  ،باه فراخاور هن گ گاا باه نقاد باشای برداشاتهاای محتاوایی خاالقی در
یادداشتهای شاهنامه نیز پرداختهایم.
واژههای کلیدی
شاهنامه ،فردوسی ،تصحیح متن شاهنامه ،یادداشتهای شاهنامه ،جالل خالقی مطلق.
مقدمه
انتشار شاهنامة تصحیح شدة دکتر جالل خالقی مطلق در سال  6831با هن حجم عظیم نسخهبادلهاای

رخادادی باس

خجسته در عرصة دانشگاهی ادبیات فارسی در ایران بود .چنان که برخی صاحبنظران ،شاهنامة او را نه تن اا در عرصاة
شاهنامهشناسی ،بلکه در عرصة تصحیح متن ا به طور کلی ا تحولی بزرگ در ایران دانستند« .از این به باد هر مصححی
که در ایران یا در خارج ،متن فارسیای را تصحیح کند ،میداند که حاصل کارش از نظر دقت ،روش و نتیجه با شااهنامة
خالقی سنجید خواهد شد» (امیدساالر .)534 :6831 ،انتشاار یادداشاتهاای شااهنامة خاالقی در ساال  6811و توجاه
گسترد ای که در این یادداشتها به نکات مربوط به تصحیح متن منذول شد بود ،این حرکت ارزند را تکامل بیشاتری
بخشید .مصحح در این یادداشت ها برای نخستین بار در عرصة تصحیح متن در ایاران ،تصاحیح خاود را در بسایاری از
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جاها به قشاوت نشسته و حتی پیشن ادهای دیگری نیز داد بود .خالقی با این کار عمالً بسیاری از نقاط کور شااهنامه را
در مارض بررسی و پژوه

شاهنامهپژوهان قرار داد .این نگرش او در یادداشتها ،در واقع تکرار و تحقق عملی پیامی

بود که او سالها پیشتر هنگام انتشار نخستین جلدهای شاهنامهاش به دوستداران شاهنامه داد بود« :به گمان نگارند او
با این پیرای

که دفتر ن خستین هن در برابر خوانند است ،توانسته است زمینة استواری برای پژوه

سازد .امید او این است که منقدان بیتبیت ایان پیارای

متن شاهنامه همااد

را باا ساختگیاری و باریاکبینای و موشاکافی و کارشناسای

بیغرضانه بررسی کنند و نظرات خود را منتشر سازند» (خالقی ،8 :6831 ،پیوست .)63 :مقالة پی

رو در لنیک باه ایان

دعوت ا در حد بشاعت نگارند ا و کمک به پیشنرد جریان شاهنامهشناسی در ایران با مطالاة دقیق بیت باه بیات جلاد
اول شاهنامة خالقی شکل گرفته است.
در این پژوه  ،در بررسی ضنطها عالو بر نسخهبدلهای گزارش شد توسط خالقی ،یک مننع دیگار نیاز باه طاور
دقیق و گسترد مد نظر بود است :دستنویس گرانب ای سنژوزف که گرچه بیتاریخ اسات اماا تااریخ کتابات هن را از
روی قراین به اواخر قرن  7یا حداکثر اوایل قرن  3نسنت میدهند .ایان دساتنویس در ساال  6831در کتابخاناة شارقی
دانشگا سنژوزف بیروت کشف شد .خالقی دربارة ارزش این دستنویس در مقدمهای که بر نساخهبرگاردان هن نوشاته،
هورد است« :به طور کلی دستنویس ژ [= سنژوزف] از نگا ِداشتن نویس

[ضانط]های ک ان برابار ل [= دساتنویس

لندن 174ق] یا ب تر از هن و پستتر از ف [= دستنویس فلورانس 165ق] است .ولی از نگا ِکمترداشاتن افزودگایهاا و
افتادگیها از هر دو دستنویس نامبرد ب تر است .بر اساس این اعتنار به گمان نگارند تاریخ کتابت این دساتنویس ننایاد
از سال هفتصد هجری جلوتر باشد» (سنژوزف ،6831 ،مقدمه .)73 :ما بار هماین اسااس در مقالاة پای

رو ،در میاان

دستنویسهای چاپ خالقی به دستنویس سنژوزف از لحاظ ارزشمندی و تأثیرگذاری رتنهای گردان بین  0و 8داد ایم.
از هنجا که موارد بررسیشد در این مقاله نسنت به هم استقالل کامل دارند ،نتیجة بررسی هار ماورد در پایاان هن باه
طور مستقل ذکر شد و این مقاله دارای نتیجهگیری کلی در انت ا نیست.
در ارجاعهای دورنمتنی ِابیات هر شمار ای که پس از عالمت اسل

« * » همد است ،شمارة بیت اسات .در ارجااع

نویسی ِچند مورد نیز برای هسانسازی ِکار استثناهایی به کار رفته است .در مورد متن شاهنامه و یادداشتهاای شااهنامة
خالقی به ذکر شمارة جلد و صفحه و در صورت نیاز شمارة بیت بسند شد است .در ارجاع به ناماة باساتان (شااهنامة
تصحیحشدة میرجاللالدین کزازی) ،دستنویس سن ژوزف و بنده

نیز عنوان کتاب ذکر شاد  .و نیاز در ماورد ترجماة

بنداری از نام مترجم به جای نام شاعر استفاد شد است.
نشانههایی که در این نوشتار برای دستنویسهای شاهنامه به کار برد شد اند ،همان نشانههاایی اسات کاه خاالقی در
شاهنامة چاپشد اش به کار برد تا کار مخاطنان پیگیر در رجوع به متن شاهنامه تس یل شود .در ثنت نسخهبدلهاا هار
جا که از عالمت « ا » بین نشانههای دو تا از دستنویسها استفاد شد  ،به این مانا است کاه تماام دساتنویسهاایی کاه
شمار شان بین شمارة این دو دستنویس است ،در ضنط هنها توافق دارند .ترتیب دستنویسها طنق شر زیر است:
 .1ف :دستنویس کتابخانة ملی فلورانس ،مورخ 6067/165
 .2ل :دستنویس کتابخانة بریتانیا در لندن ،مورخ 6071/174
 .3س :دستنویس کتابخانة طوپقاپوسرای در استاننول ،مورخ 6881/786

نقدی بر جلد اول شاهنامه مصحَح خالقی مطلق

606 /

 .4لن :دستنویس کتابخانة عمومی دولتی لنینگراد ،مورخ 6888/788
 .5ق :دستنویس دارالکتب قاهر  ،مورخ 6856/756
 .6ق :2دستویس دارالکتب قاهر  ،مورخ 6815/711
 .7لی :دستنویس کتابخانة دانشگا لیدن ،مورخ 6587/351
 . 8پ :دستنویس کتابخانة ملی پاریس ،مورخ 6556/355
 .9و :دستنویس کتابخانة پاپ در واتیکان ،مورخ 6555/353
 .11آ :دستنویس کتابخانة دانشگا هکسفورد ،مورخ 6553/340
 .11ل :2دستنویس کتابخانة بریتانیا در لندن ،مورخ 6531/316
 .12ب :دستنویس کتابخانة دولتی برلین ،مورخ 6531/315
 .13ل :3دستنویس کتابخانة بریتانیا در لندن ،مورخ 6583/356
 .14لن :2دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد ،مورخ 6554/351
 .15س :2دستنویس کتابخانة طوپقاپوسرای در استاننول ،مورخ 6513/118
 .16ژ :دستنویس کتابخانة شرقی دانشگا سنژوزف در بیروت[،احتماالً متالق به اواخر سدة 7یا اوایل سدة]3
اینک مشرو نکات بررسی شد از جلد اول شاهنامة خالقی:
1ـ دیباچه91/9 :
فردوسی در اواخر بخ

گفتار اندر هفرین

مردم از دیناچة شاهنامه سرود است:

شــــنید ز دانــــا دگرگــــو ازیــــن

چـــــه دانـــــی راز جهـــــا آفـــــرین
()67

[نگـــه کـــن ســـران ا خـــود را ببـــین

کـــه کـــاری نیـــابی بروبـــر گـــزین]
()68

[بــه رنــ انــدر آری تنــ

را ،رواســ

کــه خــود رنـ بــرد بــه دان ـ

سزاس ـ ]
()69

نگــ ـه کــــن بــــدین گنبــــد تیزگــــرد

کــه درمــا ازویســ

و زویســ

درد ...
()71

سپس به بخ
بخ

گفتار اندر هفرین

هفتاب و ما رسید و پس از وصف وضاایتهاای مختلاف خورشاید و ماا ایان

را این گونه به پایان میبرد:
بــــدین ســــا نهــــاد

خداونــــد داد

بــود تــا بــود هــ بــرین یــ

نهــاد
()89

و سپس وارد بخ

گفتار اندر ستای

پیغمنر میشود:
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تـــرا دانـــ

در رســـــ گاری ببایـــــد

ِدیـــن رهانـــد درســـ

جســـــ
()91

ِدین از این قرار است« :ل ـ ق ،2پ ـ ب :دان

گزارش نسخهبدلهای عنارت دان

متن = ف( ».یکم )1 :ژ نیز در اینجا به خطای غیار از خاط کاتاب اصالیاش دانـ

و دین؛ لی این بیات را نادارد
و دیـن دارد (سانژوزف:6831 ،

 .)488a=6و نیز بنداری هورد است« :ال ریب أن فی الالم و الدین نجاتک» (بنداری ،6118 ،یکم )3 :خاالقی در اینجاا
از ضنط اکثریت قاطع دستنویس های
اساس

بیرون رفته است و متن ن ایی خود را بر اساس ضنط منحصر باه فارد دساتنویس

برگزید است .او برای اثنات درستی نظر خود به نقل گوا هایی از متون پرداختاه کاه دانا

نخستین دان

میدانند :ز دان

(قابوسنامه ) 643 :ز دان

ِدیان را ب تارین و

نخستین باه یازدان گارای (هفاتم )6516/061 :بزرگاوارترین علمای علام دیان اسات

نخست هن چه هید به کار  /ب ین هست دانستن کردگار (گرشاسپنامه( )65/651 :به نقال از

یادداشتها ،یکم.)63 :
النته این نکته که بیت مورد بحث در پیشانی بخ

گفتار اندر ستای

پیغمنر همد است ،نیز میتواند برهانی دیگر بار

اثنات این مدعا باشد ،هرچند بیشتر این سرنویسها اصالت چندانی ندارند اماا ماا باه دالیلای دیگار هن را رد مایکنایم:
نخست هن که خاالقی خاود جاای اصالی بیات  11را بااد از بیاتهاای  13و  11مایداناد و بارای هن دالیال محکام
نسخهشناسانه و سنکشناسانهای میهورد و ماتقد است که بیتهای  71تا  31ا که شاامل هرای دهریاان و بخا
اندر هفرین

گفتاار

هفتاب و ما است ا در نگارش دوم شاهنامه توسط خود فردوسی حذف شد بود اند .اما بادتر کاتنانی کاه

به دستنویسهای نگارش اول نیز دسترسی داشتهاند ،این ابیات را از هن نگارش برگرفتهاند ،منت ا به جای هن که هنهاا را
به باد از بیت  17منتقل کنند ،به باد از بیت  11برد اند و در نتیجه دو بیت  13و  11از جای اصلی خود ا کاه پای

از

بیت  11بود  ،دور افتاد اند( .یادداشتها ،یکم )61 :در گزارش خالقی ف تن ا دستنویسی است که این ابیات ( 71تا )31
را ندارد .اما امروز که دستنویس ژ نیز فاقد این ابیات است ،برهان دیگری بر ادعای او پیدا شد اسات (← سانژوزف،
.)488a=6 :6831
در ن ی ه با توجه به اینکه در بیت  11حرف از دان
میدانیم .چرا که بیت  11باید نق

است و نه دان

حلقة اتصال بین دو بخ

به نظر میرسد که بخواهد بحث دان

ِدین یا دین ،ما ضنط دانـ

و دیـن را ب تار

قنل و باد خود را نیز بازی کند ،به همین سنب منطقیتار

را از بیت ماقنل خود به بحث دین در ابیات بادی پیوند زناد و بارای ایان کاار

عطف هنها به یکدیگر ضرورت پیدا میکند ،نه حذف یکی از هنها .در متن خالقی نه تن ا نق

خرد و دان

(به ماناای

عام هن) در رستگاری هدمی بسیار کمرنگ شد است بلکه گویی حملهای به هر نوع دان ِ غیار دیان صاورت گرفتاه و
همه چیز را منحصر به دان

ِدین کرد است.

گذشته از این بحثها ،عنارت دان

ِدین میتواند حامل نوعی مانای اصطالحی باشد و بار یکای از علاوم رایا در

عصر فردوسی داللت کند ،مانند فقه یا کالم و بسیار باید است که فردوسی این مانا را از نظر دور داشته باشد ،چارا کاه
او پی

از این ابیات ،در مقدمة شاهنامه هشکار و پن ان دربارة هرای باشی از فرق کالمی مااصرش ساخن گفتاه اسات.

اهمیت عمدة این بحث ِجزئی برای ما به سنب شناخت فشای فکری فردوسی است .میدانیم که دساتگا فکاری او بار
نق

خرد و هم رکابی هن با دیانت تأکید دارد و اگر این چنین بود که او دانـ

ِدیـن را ا در هن مقیاسای کاه در ماتن
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انسان میدانست ،باید باوری این چنین تأثرگذار از دیگر فصالهاای شااهنامه نیاز

دریافت میشد .در حالی که در شاهنامه هیچ نمونة دیگری از ضنط دان

ِدین یا محتوایی که مشتمل بار بااور یادشاد

باشد ،یافت نمیشود .لیکن چند مورد از همراهی این دو به همان شکل عطفی وجود دارد:
همـــا دانـــ

همـــا رهنمـــونی بـــه دیگـــر ســـرای

و دیـــن و پرهیـــز و رای

(پن
خــــرد بایــــد و دانـــ

بــه جـــایی کـــه کــاری چنـــین اوف ـــاد

)24/441:

و دیــــن و داد
(دو )552/239:

هنرجـــوی بـــا دیـــن و دانـــ

چوخــواهی کــه یــابی ز بیــ

گـــزین

آفــرین

(هف )3895/216:

بیت هخر برابر با ضنط دستنویس ل است که از پاورقی چاپ خالقی نقل شد است.
2ـ فریدو 86/94 :
فریدون در پیامی که برای شا یمن به منظور خواستگاری دختران
مـــــرا پادشـــــاهیّ آبـــــاد هســـــ

فرستاد  ،میگوید:
همـــا گـــن و مـــردا و بنیـــاد هسـ ـ
()85

ســـه فرزنـــد شایســـ ة تـــا و گـــاه

اگــر ـــ داســ ا را ـــ بــود گــاه و مــاه
()86
ایشــــا دراز

ز هـــر کـــا و هـــر خواسـ ـ ه بـــینیـــاز

بــــه هــــر آرزو دســــ

مــــرین ســــه گرانمایــــه را در نهفــ ـ

ببایـــد همـــی شـــاهزاده ســـه جفـــ
()88

گزارش نسخهبدلهای عنارت گاه و ماه ِبیت  31از این قرار است« :ل ،س ،ق ،2لی ،پ ،آ :کا ما لن :کا شاا ق:
شا ما ل :2کا و ما و :سزاوار دی یم و تخت و کال ب :اگر هن نشان را بود کا و ما (ل :3اگر داستان ا بود شا یار؛
لن :2کا و شا ) متن = ف در ل ـ پ ،آ ،ل ،2ب (و نیز ل )3این بیت با بیت پیشین پس و پی
در میان هنها سه بیت افزود اند( .یکم )15 :بنداری این بخ

شد است و در ل ،ق

را شدیداً خالصه کرد و قابل استناد نیسات .اماا ضانط ژ

چه از لحاظ افقی و چه از لحاظ عمودی با ف ،ل 2برابر است( .سنژوزف )3a=08 :6831 ،از لحاظ عمودی النته ضانط
دیگر دستنویسها منتفی است .چرا که اگر جای دو بیت  34و  31را عوض کنیم ،توصیف واقع در بیت  37شاامل هماة
مردان پادشاهی فریدون شد و منطقی نیست که شاعر در بیت  33دوبار به موضوع فرزندان فریدون بازگشته باشاد هن
هم با لفظ مرین.
خالقی در چاپ نیویورک مصراع دوم را به شکل اگر داس ا را بود گاه و گاه ضنط کرد بود و بر همین اسااس نیاز
در یادداشتها (یکم )664 :نوشته بود« :گاه و گاه را باید به گاه و ماه درسات کارد  ...مانای مصاراع دوم بار نگارناد
روشن نیست .اگر واژة پایانی را بدینگونه که در ماتن ماا هماد اسات ،یانای باه گـاه تصاحیح قیاسای کنایم و ساپس
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گاه ِنخستین در پایان مصراع یکم و گاه ِدوم در مصراع دوم را به مانی تخت و گاه ِسوم در پایان مصراع دوم را به مانی
زمان بگیریم ،مانی بیت چنین میگردد :سه فرزند ما شایستة تاج و تخت اند ،اگر برای مثال تخات شااهی همااد باود و
زمان هن رسید باشد».
داس ا در بسیاری از موارد در شاهنامه به مانی مثال و مثال زد هماد اسات و برخای ماوارد هن باه هماین شاکل
داس ا را ضنط شد است ،از جمله این مورد:
 ...کــه در پــی میــان

ببــر بــه تیــ

وُگــر ـــ داســ ا را ـــ برآیــد بــه میــ
(هف )559/131 :

در تصحیح قیاسی پیشن ادی خالقی ا که خودش هم هن را قنول ندارد ا مف وم عنارت داس ا را گم شد و باه طارز
ناخوشایندی به مانای ن ایی چسنید است .در حالی که اگر متن را با ضنط ِگاه ،مـاه بخاوانیم کاه ل و پان دساتنویس
دیگر هن را تأیید میکنند و تقریناً برابر با ضنط کزازی نیز هست (نامة باستان ،6831 ،یکم )6648/16 :به دریافت ب تاری
از متن میرسیم:
ســـه فرزنـــد شایســـ ة تـــا و گـــاه

اگــر ـــ داســ ا را ـــ بــود گــاه ،مــاه

فریدون در پیغامی که به وسیلة جندل برای شا یمن فرستاد است ،در وصف پسران خود میگوید که هنهاا شایساتة
تاج و تخت اند .و باد برای اینکه شایستگی هنها را ب تر نشان دهد ،جملة قنلیاش را به این شکل مشروط میکناد :باه
شرط هن که تختشان بر جایگا رفیع و زینند ای ا مثالً ما ا باشد .گاه در مصراع دوم مسندالیه و ماه مسند است.
در نتیجه ما ضنط برتر را همان گاه ،ماه می دانیم که ضنط اکثریت نیز هست .پیچیدگی نحوی و مشمونی توأمان ایان
بیت سنب دستنرد کاتنان در اکثر دستنویسها شد است.
3ـ فریدو 641/129 :
سلم و تور در پیامی که برای پوزشخواهی به سنب کشتن ایرج نزد فریدون میفرساتند ،ب ااناههاایی بارای گناا خاود
میتراشند:
اندرآمــــد رو

نبشــــ ه چنــــین بودمــــا از بُــــوِ

بــــه رســــ بُــــو

هزبـــــر جهـــــا ســـــوز و نراژدهـــــا

ز دا قضـــــا هـــــ نیابـــــد رهـــــا

( )6
()34
و ناپـــا دیـــو

ببــــرد دل از تــــرس گیهــــا خــــدیو

وُ دیــــگر کــه بــیبـــا

بــه مــا بــر چنــا چیــره شــــد رای اوی

کــه مغــز دو فرزانــه شــد جـــــای اوی

همــــی چشــ ـ داریــ ـ از آ تــــاجور

آرد بـــه مـــا بـــر مگـــر

اگـــر چـــه بــزر

اســ

کـــه بیشـــای

مــا را گنـــاه

بـــه بـــیدانشـــی برنهـــــد پیشـــــگاه

وُ دیگــربهــــــانه سپهــــــر بلنــــــد

کــه گــاهی پنــاه اســ

و گــاهی گزنــد

ســی  :دیــو کانــدر میــا چــو نونـــد

میــــا بســــ ه دارد ز بهــــر گزنــــد
()641
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شــود پـــا  ،روشــن شـــود دیـــن مــا
()642

طنق گزارش خالقی در پاورقی ِبیت  156همة دستنویسها به جز ق ،ل 2با اختالفی جزئی در لفاظ سی ایان بیات را
دارند .ق نیز هن را در کنار افزود است (یکم .)601 :بنداری پیام سلم و تور را شدیداً خالصه کرد  ،اما ژ نیز بیت 156
را ندارد (سنژوزف.)8b=85 :6831 ،
نوعی پریشانی هشکار در روایت پیام شفاهی سلم و تور به چشم میهید که اگر نظر ما درست باشد ،با توجه به اتحااد
کامل دستنویسها در کلیات ِاین بخ

و به خصوص توالی ابیات (← شاهنامه ،یکم ،601 :پاورقیها) ریشة هن به اولین

نسخهبرداریها از شاهنامه یا حتی نگارشهای خود فردوسی برمی گاردد .بارای بررسای اباااد گونااگون ایان پریشاانی
نخست جزئیات پیام سلم و تور را مرحله به مرحله مرور میکنیم6 :ا از ابتدا در سرنوشت ما این گونه نوشته شد بود و
ما نیز بر اساس هن عمل کردیم .هزبر و اژدها نیز از قشای ال ی برکنار نیستند0 .ا دلیل دیگر (دوم) اینکه دیو ما را فریب
داد و دل ما را از ترس خداوند ت ی کرد8 .ا اینک ما چشم انتظاار بخشا

فریادون هساتیم تاا بزرگای گناا ماا را بار

بیخردی ما حمل کند5 .ا دلیل دیگر (سوم) اینکه هسمان (کنایه از تقدیر) گاهی پنا گاهی ایمن است و گاهی ناامن4 .اا
دلیل سوم (چ ارم؟) نیز دیو است که در میانة کارها همیشه همادة گزندرسانی است1 .ا اگر پادشا ما را بنخشد ،روزگاار
ما روشن خواهد شد.
پریشانی و ضاف روایت را در این پیام در چند مورد میتوان توضیح داد .نخست هن که هنچه در بخ
 183و  )181بیان میشود ا یانی طلب بخش
بیان ادلة قتل ایرج در بخ

ا  ،به طور طنیای باید در بخ

ساوم (ابیاات

پایانی پیام بیاید و بازگشات دوباار باه

چ ارم و پنجم (ابیات  151و  )156پس از بخش خواهی مانایی ندارد .ضمن اینکه پاس از

بیان دالیل جدید دوبار در بخ

ششم (بیت  )150به مسئلة طلب بخش

برمیگاردد .دیگار هن کاه دلیلای کاه تحات

عنوان دلیل سوم بیان شد  ،در واقع همان دلیل چ ارم است و اتفاقاً با دلیل دوم یکساان اسات و ایان ضااف کاوچکی
نیست .نق

دیو در دو بیت  181و  187کامالً پرورد شد اما جدا از هن که در بیت  156تکارار شاد  ،در هن جاا بیاان

ابتر و ناقصی دارد .النته به نظر میرسد دلیل اول و سوم نیز همپوشانی دارند .هرچند شااید منظاورش از ساپ ر در بیات
 151بیشتر عوامل بیرونی و بیوفایی دنیا بود و هن را در مقابل بیت  185ا کاه در هن ساخن از تقادیر شخصای انساان
است ا قرار داد .
از مجموعااة ایاان بحااثهااا برماایهیااد کااه تااوالی منطقاای و ایااد هل ابیااات  185تااا  150بااه ایاان شااکل باشااد:
 .150،181،183،151،187،181،184،185در این توالی هم ابیات مرتب شد و بخ های درخواسات بخشا

باه طاور

کامل به انت ای پیام منتقل شد اند و هم بیت  156که دارای محتوای تکاراری و متنااقب باا دیگاربخ هاای پیاام باود،
حذف شد است .رساندن متن به این اید هل ِبیانی بدون پشتوانة قابل توج ی در نسخهبدلها غیرمنطقی اسات .اماا بایاد
دید که مایارهای موجود از قنیل لزوم توجه به منطق روایت در عین امانتداری ِیک تصحیح انتقادی ،سنک شاعر و نیاز
نسخهبدلها تا چه حد به ما اجازة نزدیکشدن به این اید هل را میدهد.
همان طور که در گزارش نسخهبدلها دیدیم ،اغلب دستنویسهای ماتنر بیت  156را دارند .در مورد دستنویس ق کاه
هن را در کنار افزود خالقی گفته است « :این دستنویس را باد ًا یک نفار باا دستنویسای از گارو دیگار مقابلاه کارد و
اختالفات را در باالی بیتها و کنار صفحات به خطی نزدیک به خط اصلی نوشاته اسات( ».خاالقی )688 :6811 ،النتاه
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بادتر نیز گفته است که ویژگی دیگر این دستنویس انداختن بسیاری از بیت هاای اصایل اسات تاا هن جاا کاه در میاان
دستنویس های نسنتاً ک ن شاهنامه هیچ دستنویسی به اندازة این دستنویس افتادگی ندارد .در مورد ل 2نیز بار کامداشاتن
بیتهای الحاقی و امانتداری کاتب هن در این زمینه تأکید کرد است (خاالقی .)646 :6811 ،النتاه ل 2در اینجاا ابیاات
 158و  155را نیز ندارد و این افتادگی استناد به هن را ضایف میکند .اما همان طاور کاه پای

از ایان دیادیم ،خاالقی

دستنویس ژ را از نظر کمتر داشتن افزودگیها و افتادگیها حتی از ف نیز ب تر دانسته بود .به طور کلی میتوان گفت که
احتمال هن که این بیت در دستنویس مادر این سه دستنویس ماتنر ا به خصوص ژ ا ننود باشد ،زیاد است.
در نتیجه ما برهنیم که جای بیت  156زیر خط است .اخاللهایی که این بیت در روند روایات ایجااد کارد  ،هن قادر
اساسی است که کمپشتوانگی ِحذف هن در نسخهبدلها را جنران میکند .به خصاوص وقتای شاجاعت مصاحح بزرگای
چون خالقی را در برگزیدن ضنطهای منحصربهفرد در نظر بگیریم.
اما پیشن اد تغییر در توالی ابیات با توجه به اینکه هیچ پشتوانهای در نساخهبادلهاا نادارد ،گرچاه منطقای اسات اماا
جسورانه و خارج از اصول تصحیح انتقادی است .ضمن اینکه چند درصدی احتمال ضاف در کار شاعر را نیز بایاد داد.
به هر حال پریشانی روایت در متن شاهنامه نایاب نیست و در باشی جاها شاید بتوان این پریشانیها را به کار شااعر ا
و نه مننع او ا نسنت داد.
اما اتفاقاً در سوی دیگر ماجرا یکی از اصول بنیادین تصحیح خالقی که از توضیحات او در یادداشاتهاا نیاز ف میاد
می شود ،حفظ منطق روایت است مثالً در چند بیت باالتر از ابیات مورد بحث یانی در بیت :103
از جهانــــدار بردنــــد نــــا

چــــو دادنــــد نــــزد فریــــدو پیــــا

نیســــ

کـــه جاویـــد بـــاد آفریـــدو گـــرد

کـــه فـــر کیـــی ایـــزد او را ســـپرد...

( )6
()25
بگــــو کــــا دو بــــدخواه بیــــدادگر

پــــر از آب دیــــده ز شــــر پــــدر
()627

پشـــــیما شـــــده ،داغدل ،پرگنـــــاه

همــــی ســــوی پــــوز

نیابنــــد راه
()628

او در هغاز بیت ضنط ِبدا کا را که بین د دستنویس ماتنرش از جمله ل مشترک بود  ،رها کرد و ضنط دستنویس
اساس را که منطق روایت را بسیار ب تر حفظ میکرد  ،به متن برد است ←( .یکم ،601 :پاورقیهاا) چارا کاه گوینادة
ابیات قنل از این بیت سلم و تور هستند و اگر ضنط بدا کا را بپاذیریم ،نقا

گوینادگی پیاام را بادون هایچ قریناة

لفظیای ناگ ان از سلم و تور گرفته و به فرستاد داد ایم.
اتفاقاً بار دیگر چند بیت پایینتر از همین جا در بیت 185باز هم به خاطر حفظ منطق روایت این بار دست باه عملای
عکس عمل باال زد و از ضنط منحصربهفرد دستنویس اساس خود بیرون رفته است:
نبشــــ ه چنــــین بودمــــا از بُــــو

بـــه رســـ بُـــو

انـــدر آمـــد رو

در این جا ضنط ف بودشا بود و ضنط نه دستنویس دیگر از جمله ل :بودما ( .نگا کنید به همان جاا) خاالقی در
یاددشتها (یکم )610 :نوشته است « :و اما به همین دلیل کاه گوینادة ایان ساخنان سالم و تاور هساتند ،در بیات 185
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گویند را ناگ ان از سلم و تور گرفته و به فرستاد میدهد ،نادرست اسات و ماا باه

پیروی از دستنویسهای دیگر بودما را درون متن کردیم .النته اشکالی ندارد که سلم و تاور از خاود باه ساومشاخص
جمع سخن بگویند ،ولی چون همه جا در پس و پی

این بیت به اولشخص جمع سخن گفتهاند و بودشا نیز تن اا در

ف همد است ،پس در اینجا نیز بودما درست است ».دستنویس ژ در هر دو مورد یادشد و حتی توالی ابیاات  107تاا
 185که طنق گزارش خالقی (یکم ،603 :پاورقی  )80در بیشتر دستنویسها در هم ریختهاند ،تصمیمات خاالقی را کاامالً
تأیید میکند (سنژوزف.)8b=85 :6831 ،
حال پرس

اصلی این جا است که هیا صرفاً اصل حفظ منطق روایت کافی است برای اینکه مصاحح در دو موقایات

مشابه دو رفتار کامالً ماکوس را نسنت به دستنویس اساس خود انجام دهد هن هم به فاصلة ش
فاالً ب ترین پاسخی که به این پرس

بیت؟!

م م میتوان داد ،این است که هن سطح از منطق روایت که ما در جریان بررسی

توالی ابیات 185ا 150به ننودش خرد گرفتیم ،بسیار پیشرفتهتر و سختگیرانهتر از هن سطحی اسات کاه خاالقی در دو
مورد باال بر حفظ هن پای فشرد  .رعایت نکردن هن دو مورد منطق روایت فردوسی را دچار خدشة اساسی مایکارد ،اماا
پریشانی مورد اشار در بررسی ما را میتوان به س لانگاری شاعر و امر بدی هسرایی نسنت داد .هرچند تحلیل ن اایی ماا
جز این است:
در نتیجة تکراری بودن مشمون بیت  156و لفظ سی در هغاز هن و اتفاق نظر اکثر دستنویسها در جزئیات هن ،ما باه
ال این بیت در چارچوب اصالی روایات باود و احتماا ًال باادها و در نگاارش دوم شااهنامه،
این حدس می رسیم که قن ً
فردوسی ابیات  187 ،181و حتی  183و  181را در جانشینی هن سرود و احتماالً بیات  156را حاذف کارد یاا قصاد
داشته حذف کند .بادها کاتنانی که دستنویسهای مختلف را باهم مقابله میداد اند ،ایان ابیاات تااز سارود شاد را از
دستنویس های متالق به نگارش دوم شاهنامه گرفته و به جای غلطای در ماتن بارد و بیات  156را نیاز در ماتن حفاظ
کرد اند .چنان که دیدیم دستنویس ق هن را در کنار افزود بود و دستنویسهای ژ ،ل 2نیز به کلی فاقد هن بودند .ضانط
این سه دستنویس به خصوص ژ تا حدود زیادی به یاری نظریة ما همد .همصدایی بقیة دستنویسها در جزئیات و جاای
بیت  156نشان میدهد که فساد احتمالی در دورة خود فردوسی یا دور ای نزدیک به او انجاام پذیرفتاه و از هن جاا باه
تمام دستنویسهای ادوار باد را یافته است .با تمام این حرفها ما به خود اجاز نمیدهیم که توالی ابیات را باه شاکل
اید هل منطقی هن درهوریم ،زیرا دست زدن به چنین عمل شجاعانهای بدون هیچ پشتوانهای در دساتنویسهاا کاار ماا را
وارد حوزة تصحیح ذوقی میکند .تا پیداشدن دستنویسی از شاهنامه متالق به قرن پن یا شا

نمایتاوان در ایان باار

حکم قطای داد.
*
پس از این بحث طوالنی جا دارد به نکتة ارزشمندی در پاسخ به ایان پرسا

اساسای کاه مارز تصاحیح انتقاادی و

تصحیح ذوقی کجاست ،اشار کنیم .به عنارتی مصحح تا کجا میتواند از اجت اد علمی خاود اساتفاد کناد ولای باه دام
تصحیح ذوقی نیفتد .به نظر میرسد موارد بررسی شد در باال توانسته باشد دستکم یکی از گزینههای مورد توجه برای
پاسخ این پرس

را به دست داد باشد به خصوص هن جا که پاای منطق روای

در میاان اسات .شاجاعت خاالقی در

تصحیح متن شاهنامه و برگزیدن ضنطهای درست اما منحصربهفرد یا کمپشتوانه درسهای بزرگی به ما داد است .ما باا
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درس گرفتن از همین شجاعت و بر پایة تن ا سه دستنویس ماتنر حکم به حذف بیت  156از متن دادیم و این در نزد ماا
ن ایت نزدیکشدن به تصحیح ذوقی است .اما در مورد توالی ابیات اگر متن را طنق اید هل خود تنظیم میکردیم ،گرچاه
شکل بسیار ب تری به خود میگرفت ،لیکن با توجه به اینکه این تصمیم هیچ پشتوانهای در دستنویسها نداشت ،ما اسایر
اید هل ذهنی خود شد  ،وارد حوزة تصحیح ذوقی شد بودیم ،با وجود همة ادلة منطقیای که برای هن میشاد برشامرد.
این که مصحح گرای

داشته باشد که ولو از میان گزینههای موجود ،زیباترین ضنط ممکان را برگزیناد ،در بسایاری از

موارد میتواند هسینی جدی برای کار او باشد.
 4و5ـ منوچهر 1525/271 :و 1528
خنر بالیدن و به مردی و پ لوانی رسیدن زودهنگام رستم را به سام میدهند:
چـــو آگـــاهی آمـــد بـــه ســـا دلیـــر

کـــه شـــد پـــور دسـ ـ ا هماننـــد شـــیر
()1521

نارســـید

بــــدا شــــیرمردی و گــــردی ندیــــد،

کـــ

انـــدر جهـــا کـــود

ب نبیــــد مــــر ســــا را دل ز جــــای

رای

ســـپه را بـــه ســـا ر لشـــکر ســـپرد
چــو مهــر

ســویپــور دســ ا کشــید

بـــه دیـــدار آ کـــود
برفــــ

آمـــد

و جهــــا دیــــدگا را ببــــرد

ســــپه را ســــوی زاولســــ ا کشــــید
()1525

ما در اینجا فاالً بخ

مربوط به بیت  6404را نقل کردیم و باد از بحثهایی دربار این ابیات بخ

مربوط به بیات

 6403را نیز خواهیم هورد.
نسخهبدلهای م م بیت  6404از این قرار است« :لی ایان بیات را نادارد در و ایان بیات پاس از بیات 6400پ [=
پاورقی] همد است» (یکم .)076 :ژ نیز این بیت را به همین شکل دارد (سنژوزف .)28a=78 :6831 ،اما عجیب اسات
که بنداری با وجود اینکه این بخ

را خیلی دقیق و جزئی ترجمه کرد اما در مورد بیت مزبور کمکی به ماا نمایکناد:

«فاشتاق الی لقائه و أقنل نحو زابلساتان» (بناداری ،6118 ،یکام )77 :بیتای کاه و پاس از بیات  6400برافازود و تن اا
تأییدکنندة هن بنداری است ،عنارت است از:
بـــــه جـــــز پیـــ ـ او را نبرتـــــاف ی

کـــه اســـش از نشســـ ن شـــکن یـــاف ی

خالقی دربار بیت  6404در یادداشتها (یکم )861 :نوشته است« :در بیت پیشین گفته است که سام سپا را به سااالر
لشکر سپرد و خود با ج اندیدگان برای دیدن رستم رفت و ساپس در ایان بیات مایگویاد ساپا را ساوی زاول بارد.
فریدری

روکرت  ...ماتقد است که برای رفع این تناقب یا بایاد سـپاه را در بیات  6404ناه کال ساپا  ،بلکاه گارو

همراهان سام گرفت و یا ب تر اینکه بیت  6404را افزودة دیگران دانست و زد .به گمان نگارناد نظار نخساتین درسات
است و در شاهنامه چندین مثال دارد .یک مثال هن در داستان سیاوخ

همد است که همرا او فقط حدود هزار تن باود

(← دوم ،)0673/851 :ولی از همین رقم دو بار به سپا یاد شد است (← بیتهای 0644و ».)0001خالقی باد از ایان
نیز مثالهای دیگری از داستانهای رس و اسفندیار و رس و شغاد میزند .در جاهایی از این داستانها نیز ابتدا گارو
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اندکی توصیف شد و سپس از همین گرو با عنوان لشکر و سپاه یاد شد است.
اما خالقی تن ا به گشای

بخشی از مشکل فائق همد است .مسئله بسیار حادتر از این حرفهاست .ماا جریاان کامال
باه

روایت را در پن بیت منت ی به بیت  6404هورد ایم تا همپوشانیها و تناقبهاای ایان بیات را باا ابیاات پیشاین

روشنی بررسی کنیم .نخستین و کوچکترین مشکلی که به چشم میهیاد ،هماان تکارار واژة سـپه در دو بیات  6405و
 6404است .توضیح روکرت و شواهد خالقی تا حد زیادی توانسته مشکل را حال کناد ،اماا در برابار ایان پرسا

کاه

"تکرار یک لفظ در دو مانای متفاوت در دو بیت متوالی که جناس هم نیست ،زینا هم نیسات و ارتنااط مخاطاب را باا
متن کمی مختل میکند ،از سوی استاد حماسهسرای ما چه لزومی دارد؟" پاسخی نن اد است! النته ما فاالً با اغمااض از
هن عنور میکنیم و هن را به حساب ضاف تألیف میگذاریم .اما مشکل اصلی عقبگرد ِروایی بیات  6404اسات کاه در
داستانسرایی ِحماسی هفت بزرگی به حساب میهید .حرکت کاروان سام در بیت  6405رخ داد است ،اما در بیت 6404
دوبار به عقب میرویم و داستان را از بخ

میل سام به دیدار رستم که در بیت  6408بیان شد بود ،پی میگیریم .جدا

از هن در مصراع اول بیت  6404و مصراع دوم بیت  6408اندکی همپوشانی وجود دارد .اما به خاطر حرف چو در هغااز
بیت  6404میشد این مشکل را تا انداز ای حل شد دانست ،به شرطی که بین این دو بیت ،بیتی که روایت را باه پای
می بُرد ،وجود نداشت .غیر از این ،بین دو مصراع دوم ابیات  6405و  6404نیز همپوشانی و تکراری وجود دارد که تن اا
با حذف مصراع اول بیت  6404حل میشود .همة مشکل بر سر همین نقطه و همین مصراع اسات .چاون حشاور ایان
مصراع باعث شد روایت به عقب برود و اگر ننود ما میتوانستیم سوی زابل رفتن ساپا (بیات  )6404را مکملای بارای
خروج سام به همرا ج اندیدگان (بیت  )6405بدانیم ،هرچند این مانا در دل مصراع دوم بیت  6405مستتر است.
هن جابجاییای که در و رخ داد نیز تن ا در صورتی کارگشا مایباود کاه ایان دساتنویس دو بیات  6408و  6405را
نمیداشت .هیچ مطلنی دربارة این دو بیت در پاورقیهای خالقی گزارش نشد  ،و این مسئله به این مانا است کاه هماة
دستنویسها از جمله و در مورد این ابیات همصدا هستند .اگر متن و را با داشتن همة این ابیات و جابجاایی یادشاد در
نظر بیاوریم ،بسیار مغشوشتر از همین متن فالی ماست.
اکنون دو گزینة جدی برای حل این مسئله روبروی ما قرار میگیرد:
1ـ حذف بی

1524؛ که در این صورت دیگر نمیتوان هن استنناط روکرت را برای واژة سپه در بیت  6404در نظار

گرفت و سامان روایت این گونه می شود که سام با کال لشاکریان و همراهاان

باه ساوی زاول حرکات کارد اسات.

شواهدی که خالقی از داستانهای دیگر ارائه داد نیز دیگر کارایی ندارد .چون در این شکل تاز فردوسی مستقیم سارا
واژة سپه رفته و پیشتر هیچ توضیحی دربارة تاداد این گرو نداد است که بتوان سپه را به جمایتی محدود تأویل کارد.
حذف بیت  6405هیچ پشتوانهای در دستنویسها ندارد.
2ـ حذف بی

1525؛ که در این صورت سام قطااً در قالب کاروانی کوچک به دیدار رستم شتافته است .دساتنویس

لی تن ا دستنویسی است که این بیت را ندارد .ولی باید توجه کرد که این دستنویس دو بیات باادی را نیاز کاه درباارة
استقنال زال از سام است ،ندارد و ممکن است که افتادگی این ساه بیات ناشای از سا و کاتاب لـی یاا کاتاب یکای از
دستنویسهای مادر هن بود باشد.
برای انتخاب گزینة برتر باید تمام ابااد متن را در بخ های بادی هن بررسی کرد ،ادامة متن باد از بیات  6404ایان
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چنین است:
چــو زال آگهــییافــ  ،بربســ

کــوس

ز لشـــکر زمـــین گشـ ـ

چـــو آبنـــوس
()15

خــــود و گردمهــــراب ِکــــاولخــــدای

پــــــذیره شــــــد را نهادنــــــد رای
()26

عَـــو

برآمـــــد ز هـــــر دو ســـــپه دار و رَو

بـــزد مهـــره در جـــا و برخاسـ ـ

یکـــی لشـــکری کـــوه تـــا کـــوه مـــرد

زمـــــین قیرگـــــو و هـــــوا ژورد
()1528

خروشــــید تــــازیاســــپا و پیــــ

همـــی رفـــ

آواز تــــا پـــن میـــ
()1531

در بیت  6403هشکارا از دو سپا صحنت شد است و سپس در بیت 6401به توصیف یک سپا (یکـی لشاکری ،)...
پرداخته است! هن هم چنان که از ابیات  6486تا  6488مشخص است ،سپا زال است .و بر این ساپا  ،دیگار مثال ساپا
سام احتمال کوچک بودن نمی رود ،چرا که کو تا کو مرد ایستاد و خروش اسپان و پیالن

تا پن میل برد دارد .خیلی

باید است که منظور فردوسی از سپا سام یک چیز باشد و از سپا زال یک چیز دیگر و تاز هن وقت این دو را در تانیر
واحدی چون هر دو سپه به کار برد .در نتیجه این خیلی م م است که ما بف میم سام با چگونه کاروانی به دیادار رساتم
شتافته است.
اگر بیت  6403به همین شکل درست باشد ،پس سپا سام نیز چنان سپا زال عظمت داشته و باید از میان را حالهاا
گزینة  6یانی حذف بیت  6405را بپذیریم .اما باید ابتدا صحت متن تصحیحشدة خالقی را بررسی کنیم:
در گزارش خالقی از نسخهبدلهای بیت ( 6403یکم )076 :در مورد عنارت هر دو سپه هماد اسات« :س ،لـن ،ق،2
پ ،و ،ل ،2ب (و نیز لن :)2ز هر سو (لن ،پ :جا) دم و لی ،آ (و نیز ل ،3س :)2ز هار ساو د و ماتن= ف ،ل ،ق ».ژ
نیز «برآمد ز هر سو د و داد و رو» دارد که تا حدود زیادی مطابق ضنط اکثریت است( .سانژوزف)28a=78 :6831 ،
بنداری باز هم کمک چندانی نمیکند« :و شدّت الکوسات علی کواهل األفیاال» (بناداری ،6118 ،یکام )77 :بار اسااس
تقسیمبندی دوگانهای که خالقی از دستنویسهای خود ارائه داد است (خالقی ،)641 :6811 ،ساه دساتنویس اول گارو
یک ِاو ضنط برگزیدة او را تأیید می کنند .اما سه دستنویس اول گرو دوی او به همرا بخ

بزرگای از دساتنویسهاای

دیگر ضنط دیگری دارند که نشان میدهد این اختالف از چند پشت قنل دستنویسهای این دو گرو نشأت مایگیارد و
شایستة بررسی است .از هن جا که این ضنطها برتری لفظی خاصی بر هم ندارند ،برای سنج

هنها به بخ های بادی

متن می رویم ،تا بنینیم که چند سپا در کار بود است؟ اولین ابیات باد از ابیات باال که ورود سام را به منطقة زابل بازگو
میکند ،از این قرار است:
چُـــن از دور ســـا یـــ آمـــد پدیـــد

ســــپه بــــر دو رویــــه رده برکشــــید
()153

فرودآمــــد از اســــش مهــــراب و زال

جوانــــــا و گــــــردا بسیارســــــال
( )4
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ابــــر ســــا یـــ خواندنــــد آفــــرین

همان ط ور که واضح است ،در توصیف کاروان سام تن ا به نام خود او بسند شد و هیچ خناری از گروهای عظایم و
اسپان و پیالن خروشان نیست .در هنگام خداحافظی نیز این گونه است:
برآمــــــد ز درگــــــاه زخــــــ درای

ز پیـــــال خروشیــــد کـــرهنـــــای
()15

ســــپهبد ســــوی بــــاخ ر کــــرد روی

پـــر از آب رخ ،دل پـــر از پـــــند اوی
()75

برف نــــــد بــــــا او دو فرزنــــــد اوی

زبـــا گـــر گــــوی و دل آزر جــــوی

ســـه منـــزل برف نـــد و گشـــ ند بـــاز

کشیـــــد آ سپهبــــــد بــــه راه دراز
()1578

در اینجا وصف زخ درای و خروشید کرهنای از پیال مربوط به سپا و بارگاا زال اسات ،چارا کاه ایان کارهاا
رسمی بود برای بدرقة م مانان بزرگ .در غررالسیر نیز هنگام بازگشت سام همد است« :با هنان در میان هت

فراق وداع

گفت و به لشکرگا خود در هندوستان بازگشت» (ثاالنی.)70 :6813 ،
منطقیتر نیز این است که وقتی منوچ ر با هن همه اعتمادی که به سام دارد و در «ع دی درست»« ،ز دریای چاین تاا
به دریای سند» را به او سپرد است (← یکم016/677 :ا ،)018سام به یکنار و برای دیدن نوة نازنین

همة سپاهیان را

برای همراهی خود و ترک موضع مسئولیت بسی نکند! هزینة گران جابجایی سپا و زمان فراوانی را که همراهی سپا از
سام در این سفر تلف می کند ،بیفزایید بر یکنار خالی کردن جای مسئولیتی به هن م می .همه چیز بار سانک و محادود
سفرکردن او صحه میگذارد.
در ن ی ه ما پی

از هر چیز رأی به غلط بودن ضنط دو سپاه در بیت  6403میدهیم .اما به جای هن بایاد از میاان دو

ضنط برآمد ز هر سو د و دار و رو (متالق به س ،ق ،2پ و چند دستنویس دیگر) و برآمد ز هر سـو ده و دار و رو
(متالق به لی ،آ) یکی را برگزینیم .اما ضنط دستنویسهای لی ،آ به خاطر لفظ ِدِه ضایف اسات .دِه صایغة امار حاضار
است از مصدر فال ِداد به مانای جنگید  ،حمله برد و ضربه زد کاه باه عناوان اسام صاوت در توصایف سار و
صداهای میدان جنگ به همرا واژة دار در شاهنامه فراوان به کار میرود .پس به هیچ وجه مناساب فشاای ایان ابیاات
نیست .به جای هن ضنط خوب دستنویس س و هفت دستنویس دیگر را پیشن اد میکنیم که در هن واژة د به کاار رفتاه
است .د در اینجا به مانی صدای سازهای بادیای چون کر نای ،نای رویین و گاودم به کار رفته کاه در فشااهای ایان
چنین یانی استقنال و بدرقة بزرگان ،فراوان شنید میشود .دستنویس ژ نیز انتخاب این واژ را تأیید میکند.
اینک بر اساس هن چه در باال گذشت ،برای حل مشکل ابیات  6405و  6404نیز باید را حال دوم و هماان پیشان اد
قدیمی روکرت را یانی حذف بیت  6404بر مننای دستنویس لی برگزینیم تا متن هماهنگ و منسجمی داشته باشایم .باه
این ترتیب عقب گرد و تکرار در رو ایت متن را زدود و سام را به همارا گارو کاوچکی از بزرگاان باه دیادار رساتم
فرستاد ایم!
ناهماهنگی پی همد در مورد ابیات  6408ا  6404را احتمااالً بایاد بار گاردن نگاارش دوم فردوسای از شااهنامه و
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ناشیگری نخستین کاتنان هن انداخت .از بیت  6404برمیهید که احتماالً فردوسی در نگاارش نخسات ساام را باا تماام
خدم و حشم

به دیدار رستم فرستاد است .اما بادها متوجه اشتنا خود شاد و باا بیات  6405هن را تصاحیح کارد

است .لیکن احتماالً بار دیگر کاتنان نخستین دستنویسهای شاهنامه که به مقابلة نسخ متفاوت عالقهمناد باود اناد ،بیات
 6404یا  6405را از دستنویس های متفاوتی متالق به نگارش اول و دوم گرفته و به متن ن ایی خود افازود اناد .و از هن
جاست که این ناهماهنگی تندیل به امری تقریناً مشترک در بین تمام دستنویسهای موجود شاهنامه شد است.
6ـ زَوطهماسش9/327 :
مدت زیادی از استقرار سپاهیان افراسیاب در ایران میگذرد و ایرانیان به تازگی با رهنری زال زوط ماساپ را باه تخات
شاهی نشاند اند .او یک مجموعه کارهای اصالحی را هغاز میکند اما قحطی دامن هر دو سپا را گرفته است:
خـــا

و گیـــا را دهـــا

همــا بُــد کــه تنگــی بُــد انــدر جهــا

شـــده خشـ ـ

نیامـــد همـــی ز آســـما بـــاد و نمـــش

همــــی برکشــــیدند نــــا بــــا در

( )6
دو لشــکر بــر آ گونــه بُــد هشــ
نکردنــــد یــــ

مــاه

روز جنگــــی گــــرا

ز تنگــی چنــا شــد کــه چــاره نمانــد

بـــــه روی انـــــدر آورده روی ســـــپاه
نــــه روز یــــال بــــود و رز ســــرا
ز لشـــکر همـــی پـــود و تـــاره نمانـــد
( )9

ســین رف شــا یــ

بــه یــ

هـــ زبــا

کـــه از ماســـ

بـــر مـــا بـــد آســـما
()11

گزارش نسخهبدلهای عنارت نکردند در بیت  1باه ایان ترتیاب اسات« :ف ،س ـ آ ،ب( :و نیاز ل ،3لـن ،2س:)2
بکردند ل :2اکردند (حرف یکم نقطه ندارد) متن= ل»گزارش نسخهبدلهای عنارت ی

روز جنگی ِبیت  1نیز از ایان

قرار است :س :روزی دو جنگ لن ،ق ،2پ ،آ :هر روز جنگی لی :تادبیر جناگ ماتن= ف ،ل ،ق ،و ،ل ،2ب (و نیاز
لن ،0س :0جنگ) .و نیز گزارش نسخهبدلهای واژة نه در بیت « :1ف ،س ـ آ ،ب( :و نیز ل ،3لن ،2س :)2که متن= ل،
ل( »2خالقی در اینجا متن را مساوی با ف ،ل 2گزارش کرد که با مراجاة نگارند به چاپ عکسی دستنویس ل اشتنا او
مالوم شد) (یکم )807 :بنداری نیز در این موضع هورد است« :و بقیت عساکر الفریقین ثمانیة اش ر متقاتلین و متقاابلین
علی حالة واحدة( ».بنداری ،6118 ،یکم )16 :ژ نیز این بیت را باه ایان شاکل ضانط کارد اسات (سانژوزف:6831 ،
:)34b=31
نکردنــــد یــــ

روز جنــــ

گــــرا

کــــه روز یــــال بــــود و رز ســــرا

خالقی دربارة این بیت در یادداشتها (یکم )818 :نوشته است« :مایگویاد( :باه سانب خشکساالی ،ساپاهیان چناان
بی توش و توان بودند که با هن که دو سپا هشت ما رو در روی یکدیگر ایستاد بودند ،حتی) یاک روز جناگ بزرگای
نکردند ،چرا که روز ،روز رزم یالن ننود .اگر در مصراع یکم به پیروی از بیشتر دستنویسها بکردنـد بخاوانیم ،از تاأثیر
سخن کاسته میشود و مانی بیت چنین میشود که (به سنب خشکسالی در هشت ما تن ا) یک جنگ بازرگ کردناد .از
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سوی دیگر میتوان به پیروی از چند دستنویس دیگر :بکردند روزی دو (هر روز) جنگی گـرا خواناد و هن را چناین
تانیر کرد که دو سپا هشت ما هر روز جنگ میکردند ولی هیچ لشکری بر دیگری پیروز نمیشد (که گویا بنداری نیاز
چنین داشته یا چنین دریافته است) ،چون خداوند بر هنها خشم گرفته و خشکسالی فرستاد بود و ناچار تصامیم گرفتناد
که هشتی کنند تا خداوند بر هنها بنخشاید و خشکسالی را بنرد .در این صورت میبایسات خشاکساالی در میاناة جناگ
روی دهد ،در حالی که در بیتهای 1ا 7میبینیم که پی

از هغاز جنگ خشکسالی حکمفرماست و به سانب هن ساپاهیان

تاب جنگیدن ندارند .به سخن دیگر ،خشم خداوند بر دو سپا به سنب جنگی که خود را برای هن هماد کارد اناد ،نیسات.
بلکه به علت خونریزیهای پیشین و همیشگی هنها است .این مالحظات درستی متن ما را محتملتر میکند».
پی

از هر چیز الزم است که بررسیای اجمالی دربارة نسخهبدلها داشته باشیم .بر اساس گزارش نساخهبادلهاا ماا

برای متن ن ایی با صرف نظر از برخی تفاوتهای جزئی دستنویسها ،با دو گزینة جدی دیگر همرا با انتخااب خاالقی
روبروییم:
روز جنگــی گــرا

کــه روز یــال بــود و رز ســرا

 .1بکردنــد ی ـ
.2

بکردنــد هــر روز جنگــی گــرا

که روز یـال بـود و رز ســرا

.3

روز جنگــی گــرا

نــه روز یــال بــود و رز ســرا

نکردنــد ی ـ

ما از ضنط بکردند روزی دو جن

گرا ِدستنویس س در سنج

با مورد  0به این دلیل صرف نظر کردیم که ضنط

چ ار دستنویس لن ،ق ،2پ ،آ ضمن اینکه از لحاظ مانایی با ضنط س مشاب ت دارد ،از لحااظ لفظای باه ضانط دیگار
دستنویسها نزدیکتر است.
همانطور که مشخص است ،تفاوت در جای یک نقطه منجر به بروز دو روایت گوناگون از یک داساتان واحاد شاد
است .ما برای تایین جای اصلی این نقطه و رسیدن به انتخابی درست بین سه گزینة باال چ اار مایاار اساسای ِپشاتینانی
دستنویسها ،روایتهای دیگر متون از این داستان ،بافت عمودی کالم و نیز بافت افقی هن را در نظر میگیریم:
الف ـ پش یبانی دس نوی ها :در میان سه گزینة مورد نظر بیشترین پشتوانه از هن گزینة  6است که هشات دساتنویس
پشت هن هستند .باد از هن گزینة  0است که از پشتینانی پن دستنویس و نیز ترجمة فشردة بناداری برخاوردار اسات .و
در هخر متن خود خالقی است که بر اساس ضنط ل و پشتینانی نصافهنیماة ل 2تنظایم شاد اسات .ضامن ًا باا توجاه باه
شناهتهای لفظی فراوان گزینة  6و  8گزینة  0در موضع ضاف قرار میگیرد .در این میان ضنط ژ هشفته شد و همیز ای
از گزینههای  6و  8را به خود را داد است که باعث نارسایی مانایی هن شد  .به هر حال این دستنویس قطاااً گزیناة 0
را پشتینانی نمیکند.
ب ـ روای های دیگر م و از این داس ا  :هن چه در شاهنامه ،در دوران پادشاهی زوط ماسپ باین او و افراسایاب
اتفاق میافتد و مرزهای جدیدی بین ایران و توران برقرار میشود ،در واقع همان داستان مش ور هرش کمانگیر است که
به گوا بسیاری از متون ک ن در دوران منوچ ر رخ داد است .رد پای این قصه در متنهای ک ن از طریق یک مجموعاه
نشانههای نسنتاً ثابت مانند قحطی زمان حشور تورانیان در ایران و به طنرستان یا پتشخوارگر رانادن ساپا ایاران توساط
افراسیاب و همین مصالحة پایانی و تقسیم سرزمینهای بین ایران و توران قابل پیگیری است.
در غررالسیر همد است« :چون زمام کار در دست زو قرار گرفت ،زال و قارن و طاوس و گسات م و کشاواد و دیگار

 / 685متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجا و یکم ،دورة جدید ،سال هفتم ،شمارة ( ،5پیاپی)03زمستان 6815

فرماندهان و بزرگان با او بیات کردند ،در حالی که در دروازة ری در برابر افراسیاب مستقر بودند [= بیت ».]3بادتر نیاز
هیچ اشار ای به جنگی احتمالی نمیکند و سخن را به اینجا میرساند که« :مشکالت به هخرین درجة خود رسید بود [=
بیت .]61همگان یکزبان گفتند که این تیر بختی و قحاط و غاال و بالهاا از کارهاای باد ماا و بسایاری ریخاتن خاون
بیگناهان بر ما رسید است [= بیت( ».]66ثاالنی )31 :6813 ،متن ثاالنی هشکارا نزدیکترین روایت را به شااهنامه دارد.
هرچند او مانند فردوسی داستان هرش را از قلم نینداخته است .در فارسنامه نیز همد است« :باد از چند ساال از ملاک او
[= منوچ ر] افراسیاب خروج کرد به کینهخواستن تور و سلم از منوچ ر و با لشکری عظیم بیامد ،چنان که منوچ ر باا او
مصاف نتوانست کرد و به طنرستان رفت از ب ر محکمی .و چون افراسیاب را دس

در وی نمیرسید ،مردم را در میان

داشتند تا صلح کردند» (ابن بلخی .)87 :6818 ،روایت این داستان در مجملالتواریخ باه کلای دگرگاون اسات .در هنجاا
زاب پسر بودکان [= زوط ماسپ] پس از نه سال فرمان روایی افراسیاب بر ایران در جنگی او را شکسات داد و قحطای
را برطرف میکند .بادتر نیز افراسیاب با تیر ارسناس [= هرش] کشته میشاود (دیناوری .)84 :6811 ،در هثارالناقیاه نیاز
همد است« :افراسیاب چون به کشور ایران غلنه کرد و منوچ ر را در طنرستان در محاصر گرفت ،مناوچ ر از افراسایاب
خواه

کرد که از کشور ایران به اندازة پرتاب یک تیر در خود باه او بدهاد» (بیرونای )031 :6811 ،و اماا در بناده

روایت ننرد افراسیاب با منوچ ر جدا از ننردش با زاب ت ماسپان (= زوط ماساپ) گازارش شاد و ایان طاور باه نظار
میرسد که محاصر در عصر منوچ ر و قحطی در عصر زاب واقع شد « :تا زاب ت ماسپان همد ،افراسیاب را بسپوخت و
باران هورد» (بنده  .)681 :6811 ،در باشی از هثار دیگر مانند اوستا و مینوی خارد نیاز تن اا اشاار ای باه ایان واقااه
موجود است.
از مجموع روایات باال چند نکته را می توان دریافت .نخسات هن کاه اصال روایات غیار قابال تشاخیص و در متاون
گوناگون متفاوت است .بنابراین نمیتوان برای فردوسی نیز حکم به سرودن روایتی خاص از این داساتان داد .اماا نکتاة
دیگر این است که در اغلب روایات که منوچ ر به پنا طنرستان یا پتشخوارگر میرود ،بنا به اشارة مساتقیم ابان بلخای،
غیر از قحطی این نرسیدن دست افرسیاب به منوچ ر است که زمینة مصالحه را فراهم میکند .و این امر به خودی خاود
احتمال وقوع جنگی گران قنل از صلح پایانی را بسیار کم میکند .گذشته از هماة این اا ماتن غررالسایر از هن رو کاه باا
شاهنامة فردوسی مأخذ مشترکی (شاهنامة ابومنصوری) داشته (ثاالنی ،6813 ،مقدمة مترجم :شصت و چ ار) ،از اهمیتای
ویژ برخوردار است .به خصوص که در این بخ

شناهتهایی اساسی با متن فردوسی دارد .هرچند ثاالنی هیچ مطلنای

شنیه به کلیت بیت  1ندارد (یانی از لحاظ لفظی نه هن را رد میکند و نه تأیید) ،اماا در مجماوع نناود جنـ

گـرا در

روایت او خود برهانی جدی است بر اینکه این جنگ احتماالً در متن شااهنامة ابومنصاوری نناود اسات .بناابراین اگار
فردوسی در متن خود بکردند داشته ،یا هن را از مأخذ دیگری گرفته یا از طنع خود سرود است .نیامدن داستان هرش در
شاهنامه و همدن

در غررالسیر بر خروج احتمالی فردوسی از روایت شاهنامة ابومنصوری در بخ

زوط ماساپ تأییاد

دیگری است و هر کدام از دو احتمال باال را تا انداز ای اندک تقویت میکند .اما در مجماوع روایاتهاای دیگرمتاون و
شناهت های روایت فردوسی به ثاالنی تا قنل از بخ

ورود هرش این احتماال را کاه فردوسای در ماتن خاود نکردنـد

داشته ،به شدت باال میبرد.
ـ باف

عمودی کال  :نخست ذکر این نکته ضروری است که بافت عمودی کالم عالو بار الفااظ و لحان ماورد

استفادة شاعر ،منطق روایت را نیز در بر می گیرد .در چنین موقایتی طنیای و منطقی این است که روایت شااعر از اصال
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روایت پیروی کند و به هن نزدیک باشد به خصوص در مورد فردوسی که اصل امانتداری او بیشتر مربوط به کلیاات و
سیر طولی روایت است .در اینجا با توجه به بیت  3که دو لشکر را به مدت هشت ما رو در روی هم ایساتاد توصایف
میکند ،منطقیتر این است که جنگی باهم نکرد باشند و اینکه خالقی میگویاد اگار بکردنـد بخاوانیم ،از تاأثیر ساخن
کاسته میشود ،تا اینجا ا بیت  1ا درست است .اما این دربارة پیرنگ قصه است .اگر در میان الفاظ فردوسی دقیق شاویم
و تکنیکهای زبانی قصهگویی او را مد نظر داشته باشیم ،بافت عمودی مانا با بکردند نیز مستاد مانایی درخور و شااید
درخورتر است :لفظ ی

روز در بیت  1در این مورد نقشی بهسزا بازی میکند .این لفظ در جریان روایت ،ماموالً خنار

از حادثهای غیرمنتظر یا شگفتانگیز میدهد که ممکن است پس از یک دور ثنات موقایتهای داساتانی رخ دهاد کاه
در اینجا میتواند همان جنگ گران پس از هشت ما رویارویی و مؤید ضنط بکردند باشد .اما جننة دیگر ماتن از اینجاا
به باد است که پیرنگ قصه نیز چیز دیگری به ما میگوید و اگر با ضنط بکردند بخوانیم ،اتفاقاً تاأثیر ساخن نیاز در هن
افزون میشود:
بکردنـــد یــ  /هـــر روز جنگـــی گـــرا

کــــه روز یــــال بــــود و رز ســــرا
( )9

ز تنگــی چنــا شــد کــه چــاره نمانــــد
ســین رف شــا یــ

بــه یــ

ز هـــر دو ســـپه خاسـ ـ

هــ زبــا

فریـــاد و عَـــو

ک ـــا بهـــرهمـــا زیـــن ســـرای ســـپن

ز لشـــکر همـــی پـــود و تـــاره نمانـــد
کـــه از ماســـ

بـــر مـــا بـــد ِآســـما
زَو

فرســــ اده آمــــد بــــه نزدیــــ

نیایـــد بـــه جـــز درد و انـــدوه و رنـــ
بــــا دگــــر آفــــرین

بیـــــا تـــــا ببیشـــــی روی زمـــــین

ســــرایی یــــ

ســـر نـــا دارا تهـــی شـــد ز جنـــ

ز تنگــــی نبُــــد روزگــــار درنــــ
()15

پیرو بیت  66که همگان علت قحطی را کارهای بد خودشان ا از جمله جنگ و کشتار ا میدانند ،بیت  61در ارتنااط
با بیت  1در صورت داشتن ضنط بکردند ،بسیار ب تر مانا میشود :در اثر هن جنگ گاران شادت قحطای و باال افازای
یافت (یانی خداوند خشم

را بیشتر بر سر مردمان بارید) ،چنانکه لشکرها به تمامی تاار و ماار شادند و (در اثار ایان

وقایع) به این فکر افتادند که حتماً این بالها در اثر کردار خودشان است .پس فریاد اعتراض از هر دو ساپا بلناد شاد و
فرستاد ای نزد زوط ماسپ همد تا برای صلح مذاکر کند ...در واقع این جن

گرا است که صنر همه را لنریز میکند و

روند مصالحه را شتاب میبخشد .النته باید توجه داشت که ما نناید اید هل ذهنی خود را ا هرچند سلیقهای نناشاد ا بار
کالم فردوسی تحمیل کنیم .این نکته نیز در اینجا افزودنی است که اگر نکردند بخوانیم ،مشکلی از لحااظ منطقای بارای
ف م ابیات باد ایجاد نمیشود و قحطی به طور طنیای تشدید شد است اما تالیل موجود در بیت  1با ضانط بکردنـد را
از دست داد ایم.
ضمناً این که خالقی ابیات  1و  7را برهانی بر این پندار میشمارد که خشکسالی پی

از هغاز جنگ حکمفرما باود ،

از دو ج ت درست نیست .یکی هن که روایت شاعر در ابیات  1تا  3لزوماً طولی نیست و اتفاقاً بیشتر به نظر میرسد که
دارد گزارشی موازی از وضایت مایشتی و جنگی ایرانیان و تورانیان میدهد .دیگر هن که این جنگی نیست کاه در دورة
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زوط ماسپ هغاز شد باشد ،بلکه مدتها قنل و در اوایل دورة نوذر هغاز شد است.
د ـ باف

افقی کال  :گزینة  8یا همان متن خالقی از این منظر دارای ضافهای جدی است .نخست هن که ی

لفظی مثنت است و با ساختار منفی جمله نمیخواند .اگر فردوسی نکردند گفته بود ،درست

روز

این بود که در ادامه از لفظ

هیچ روز استفاد کند .این ناهماهنگی ،قواعد همنشینی دستوری را در مصراع اول زیر پا گذاشاته اسات ناهمااهنگیای
که خالقی برای رفع هن مجنور شد در مانای بیت لفظ ح ی را در تقادیر بگیارد کاه بیات را از فصااحت دور کارد و
پذیرفتنی نیست .همین مشکل دربارة واژة گرا نیز برقرار است ،النته نه به شدت مورد قنل .اگر میخواست بگویاد کاه
در این هشت ما حتی یک بار هم باهم نجنگیدند ،ب تر بود از صفت سب

یا کوچ

بارای جناگ اساتفاد کناد .مگار

اینکه پیشتر گفته بود که در این هشت ما جنگهایی جستهگریخته در جریان بود است .گزینة  0نیز از ضاف دستوری
برکنار نماند است اگر دو سپا هر روز در حال جنگ بود اند ،ب تر بود که از فال استمراری استفاد شود.
اینک در برهیند بررسیهای باال باید گفت که دستنویسها و بافت افقی کالم ،ضانط بکردنـد و روایاات دیگار متاون
ضنط نکردند را قویاً تأیید میکنند .اما بافت عمودی کالم تقریناً در میانه ایستاد است.
در ن ی ه ما به اصالت ضنط بکردند رأی می دهیم .اما باید گفت که اگر بافت عمودی کالم نیاز قویااً ضانط دیگار را
تأیید میکرد ،ما باز هم بر سر رأی خود میماندیم .چرا که فردوسی در جزئیات داستانها فراوان دسات باه تصارف زد
است و ما بر این اساس استحکام زبانی فردوسی را که در بافت افقی کاالم او نماود پیادا مایکناد ،م امتار از امانات-
داری ِعمودی او به مننع روایات ،هن هم در جزئیات میدانیم.
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