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انتقادی اثری به اهمیّت شاهنامه ،نباید
پیرایش
در نخستین
ِ
ِ
دستاویز ناچیزی بیتی را به
بد ون دالیل مستند و به هر
ِ
حاشیه برد ،بلکه بیتی را که ظنی در اصالت آن هست ،باید
ّ ً
ک تردید قرار داد؛ زیرا بیتی که
موقتا در متن و در میان چنگ ِ
به حاشیه رفت در خطر فراموشی است ،ولی بیتی که در میان
ّ
کسب تکلیف
چنگک است ،مدام از پیرایشگر و منقد
ِ
انتقادی
پیرایش
میکند .با چنین روشی که من آن را «
ِ
ِ
محتاطانه» مینامم و گمان میکنم این اصطالح را در همان
پیرایش نخستین خود از شاهنامه در جایی به کار
کار
آغاز ِ
ِ
ِ
بردهباشم ،از یک سو بیتهای اصیل کمتر به حاشیه
میروند ،ولی از سوی دیگر ،ناچار شماری از بیتهای
برافزوده در متن مینشینند ،اگر چه در میان چنگک.
اکنون زمان آن رسید هاست که نگارنده ،با فاصلۀ زمانی
که برای چنین پژوهشی الزم است ،بار دیگر به سراغ برخی
از این بیتهای چنگکنشین رود .به نظر نگارنده ،بخش
بزرگی از بیتهایی که ما در درون چنگک نهاد هایم ،افزودۀ
قلمهای بیگانه بر سخن فردوسی است ،ولی از آنجایی که
این برافزودگیها به زبان و سبک شاعر نزدیکند ،و از جمله
از نفوذ بزرگ واژههای عربی بر کنار ماند هاند ،باید آنها را
ّ
از برافزودگیهای کهن ،حتی از سدۀ پنجم هجری ،دانست.
ما در این جستار به معرفی برخی از این بیتهای برافزوده
ً
(جمعا در  43مورد) میپردازیم ،ولی نگارنده با وجود اعتقاد
به برافزودگی آنها ،بر آنست که این بیتها بهتر است در

دستنویس فلورانس614 ،ق (شامل نیمۀ نخستین شاهنامه)؛
ف
دستنویس کتابخانۀ بریتانیا675 ،ق؛
ل
دستنویس کتابخانۀ دانشگاه سنژوزف در بیروت،
ژ
بیتاریخ؛
س دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای731 ،ق؛
دستنویس کتابخانۀ سن پترزبورگ733 ،ق؛
لن
ِ
دستنویس دارالکتب قاهره741 ،ق؛
ق
ّ
دستنویس موزۀ ملی کراچی752 ،ق (شامل نیمۀ دوم شاهنامه)؛
ک
2
دستنویس دارالکتب قاهره796 ،ق؛
ق
دستنویس کتابخانۀ دانشگاه لیدن840 ،ق؛
لی
3
دستنویس کتابخانۀ بریتانیا841 ،ق؛
ل
ّ
دستنویس کتابخانۀ ملی پاریس844 ،ق؛
پ
دستنویس کتابخانۀ واتیکان848 ،ق؛
و
2
دستنویس کتابخانۀ خاورشناسی سنپترزبورگ849 ،ق؛
لن
دستنویس کتابخانۀ دانشگاه آکسفورد852 ،ق؛
آ
2
دستنویس کتابخانۀ بریتانیا891 ،ق؛
ل
دستنویس کتابخانۀ دولتی برلین894 ،ق؛
ب
2
س دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسرای903 ،ق (؟)؛
شاهنامه در حاشیۀ ظفرنامه807 ،ق؛
ظ
دستنویس کتابخانۀ دایرةالمعارف بزرگ اسالمی (مشهور به
د
دستنویس سعدلو) ،بیتاریخ؛
ُ
بنداری ترجمۀ شاهنامه به عربی از فتح بن علی بنداری اصفهانی،
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لطم یقلاخ لالج

پژوهشِ درجۀ اصالتِ برخی بیت ها
در پیرایشِ شاهنامه

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

پیرایش نخستین ،که دگرنوشتها در زیر صفحات آن ثبت
ً
شد هاند ،فعال همچنان در متن در میان چنگک بمانند .شاید
در آینده باز دستنویسی معتبر کشف شود و نظر ما را تأیید
کند .ولی در پیرایش دوم ،نگارنده بیشتر آنها را از متن
بیرون کرد ( شمارههای ،39 ،36 31 ،29 20 ،18 ،17 ،15 ،12 ،11
 .) 43 ،41 ،40از بقیۀ آنها (شمارههای ،19 ،16 ،14 ،13 ،10-1
 )42 ،38 ،37 ،30که همچنان در متن ماند هاند ،چند تایی را
ما از چنگک بیرون کردهایم که بهتر است همه از متن بیرون
شوند و یا همه در میان چنگک گذاشته شوند.
متن اساس این پژوهش ،پیرایش نخستین ماست که در
هشت دفتر با همکاری آقایان دکتر محمود امیدساالر (در
دفتر ششم) و دکتر ابوالفضل خطیبی (در دفتر هفتم) انجام
گرفت .نخست کوتاهنوشت دستنویسهای شاهنامه را ،با
تاریخ کتابت آنها ،میآوریم و از ذکر جزئیات دیگر آنها
چشمپوشی میکنیم:

جستار

لطم یقلاخ لالج

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

جستار

621-620ق

روایت بزرگ به سبک او موضوعی دیگر ،چه رسد به سرودن
تمامی یک داستان .در واقع تفاوت هنر فردوسی با دیگر
حماسهسرایان فارسیزبان در همینجاست ،وگرنه در
سخن برخی از این شاعران ،فراوان به بیتهایی برمیخوریم
که بسیار استادانه بهتقلید از فردوسی ساخته شد هاند.
به نظر نگارنده سه بیت باال افزودۀ دیگران است .زیرا با
ّ
دقت در آنها درمییابیم که بیت پنجم دنبالۀ بیت نخستین
است و آن سه بیت را (که هرچند دارای روایتی اصیل است ،ولی
فردوسی نسروده بوده) به میان آنها دوختهاند .این نکته نیز قابل
ذکر است که دو دستنویس ل و ق خویشاوندند .از این رو
نبودن این سه بیت در ق رهنمون بر این است که این روایت
در دستنویسی که این دو دستنویس از آن شاخه گرفتهاند
نبوده ،بلکه در ل یا در دستنویس اساس آن افزوده شدهاست.
سپستر کسی آنرا در ق نیز در کنارۀ صفحه افزودهاست.
در پیرایش نخستین و دومین (یکم)1523-1521 ،185 ،
این سه بیت اصیل پنداشته شد هبود ،ولی اکنون باید آنها
را میان چنگک گذاشت .چرا به حاشیه بردهنشود؟ نگارنده
در اینجا و در همۀ موارد همسان دیگر در این پژوهش،
ً
بر این عقیده است که بهتر است چنین بیتهایی فعال در
متن ،ولی میان چنگک بمانند ،هرچند نگارنده در
برافزودگی آنها تردیدی ندارد.

(ترجمۀ بنداری گاه دارای حفره است ،یعنی همیشه

نمیتوان داوری کرد که بیتی را در دستنویس اساس خود داشته بوده یا نه.

در چنین مواردی ،در جلو بنداری نشانۀ پرسش گذاشتهایم).

یک.
در پادشاهی منوچهر ،دربارۀ رستم ِ نوزاد آمدهاست:
همــی گشــت از ایــن گونــه بــر ســر جهان
َب َ
روزگـــــار نهان
ــرهــنــه شــد آن
ِ

[بــه رســتم همــی داد ده دایــه شــیر
که نیروی مردست و سرمایه شیر]
ُ
ســوی خوردنــی
[چــن از شــیر آمــد
ِ
شد از مــاز و از گوشت با برتنی]
[بُــدی پنجمــرده مــر او را خــورش
بــمــانــدنــد مـــردم از آن پـــرورش]
بــاالی هشــت
چــو رســتم بپیمــود
ِ
بــســان یــکــی ســــروِ آزاد گشت

(یکم /270 ،ب)1518-1514

سه بیتی که در میان چنگک نهاده شده ،در چهار دستنویس
(ف ،ژ ،س ،ق) نیامد هاست ،ولی چهارده دستنویس دیگر (ل،
لن ،ق ،2لی ،ل ،3پ ،و ( بیت سوم را ندارد) ،لن( 2بیت سوم را ندارد) ،آ،

ل ،2ب ،س ،2ظ (ج ،1ص ،)133د (ص ))83آنها را دارند .بنداری
نیز دستکم بیت نخستین را داشتهاست (ج ،1ص« : )77و
کانت له عشر مرضعات یمتص نخب ألبانهن حتی ترعرع».
از یک سو این بیتها از جمله در ف و ژ ،که در نداشتن
بیتها و روایات برافزوده بر دستنویسهای دیگر برتری
آشکار دارند ،نیامد هاست .ولی از سوی دیگر ،در چهارده
دستنویس دیگر ،از جمله در ل آمده و نیز بنداری (دستکم
بیت نخستین را) داشتهاست .همچنین بر لفط این بیتها
ایرادی نیست ،ولی این نکتۀ مثبت کمابیش در همۀ مواردی
که در این مقاله بررسی میگردد وارد است ،وگرنه دیگر
تردیدی در برافزودگی آنها نبود .به سخن دیگر ،چنانکه
پیش از این اشاره شد ،این بیتها میتوانند از برافزودگیهای
کهن ،حتی از سدۀ پنجم هجری ،باشند و از این رو به زبان
و سبک شاعر نزدیکند .در اینجا ّ
توجه شود که سه ـ چهار
بیت به سبک فردوسی سرودن موضوعی است و سرودن یک

دو.
ت منوچهر به جانشینش ،نوذر ،آمدهاست:
در وصیّ ِ
بفرمــود تــا نــوذر آمــدش پیــش
ُورا پندها داد از انــــدازه بیش
کــه «این تخــت شــاهی فسوسســت و باد
بــر او جــــاودان دل نــبــایــد نهاد
مــرا بــر صــد و بیســت شــد ســالیان
بــه رنــج و بــه سختی ببستم میان
[بســی شــادی و کام دل رانــدم
بــه رزم انـــدرون دشمنان مــانــدم]
ّ
فــر فریــدون ببســتم میــان
[بــه
بــه پندش مــرا ســود شــد هــر زیــان]
دورۀ سوم ،سال پنجم
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ْ
ُ
درگاه ســام ِ ُســوار
[چــن آمــد بــه
نـــوذر شــهــریــار]...
پــذیــره شــدش
ِ

شــمــار گــذشــتــه شــد انـــدر نهان
ِ

تخــت ِمهــی
برافروخــت نــوذر ِز
ِ
نــشــســت انــــدر آرام بــا فـ ّ
ـرهــی

نیــرزد همــی زندگانــی بــه مــرگ
درخــتــی کــه زهــر آورد بــار و برگ

پیــش نــوذر بپــای
[جهانپهلــوان
ِ
پرستنده او بــود و هــم رهنمای]

(یکم /280-278 ،ب)1595-1587

چهار بیتی که درون چنگک گذاشتهایم ،در چهار
دستنویس (ف ،ژ ،س ،لن )2نیست ،ولی چهارده دستنویس
دیگر (ل ،ق ،لن ،ق  ،2لی ،ل  ،3پ ،و ،آ ،ل  ،2ب ،س  ،2ظ (ج،1
ص ،)135د (ص ))88آنها را دارند و بنداری نیز آنها را
داشتهاست (ج ،1ص:)79-78

در پندهــا برگشــاد
[بــه نــوذر ِ
سخن هــای نیکو همی کــرد یــاد]
[ز گــرد آفریــدون و هوشــنگ شــاه
ِ
زیــبــای گــاه]
منوچهر،
از
ـان
ـ
ـم
ـ
ه
ِ

[کــه گیهــان بــه داد و دِهــش داشــتند
بــه بــیــداد بــر چــشــم نگماشتند]
ّ
[دل او ِز کــژی بــه راه آوریــد
ِ
ُ
چــنــان کــرد نــوذر کــه او رای دیــد]

ودعا بولده نوذر فوعظه ونصحه ،وقال له :إن العاقل ال
یغتر باألمر والنهی ،وال یثق بهذا التاج والتخت .فإنی قد
نیفت علی المائة والعشرین أعالج الخطوب ،وأمارس
الحروب .ونالتنی سعادة الملک أفرید ون ،وتوصلت إلی
أن أدرکت ثار إیرج وانتقمت له من سلم وتور ،وطهرت
العالم من العبث والفساد ،وشیدت الد ور والقصور،
وعمرت المدن والبالد .وهأنا اآلن کأننی لم أکن من أهل
الدنیا وقاطنیها.

[دل مهتــران را بــر او نــرم کــرد
ِ
هــمــه داد و بــنــیــاد آزرم کــرد]
[چــو شــد گفتــه آن بودنیهــا همــه
َ
بــه گــردنکــشــان و بــه شـــاهِ رمــه]

به نظر نگارنده ،با وجود آمدن این چهار بیت در شمار
بزرگی از دستنویسها و در ترجمۀ بنداری ،گویا به متن
دوخته شد هاند و بیت هشتم دنبالۀ بیت سوم است ،ولی
وصلگی چندان آشکار نیست .تکرار «ببستم میان» در
بیتهای سوم و پنجم چشمگیر است .عبارت «دشمنان
ماندن» در بیت  1590بهمعنی «دشمنان را درمانده کردن»
نیاز به تأیید دارد .به هر روی ،احتمال وصلگی این چهار
بیت و اینکه بهویژه در دو دستنویس ف و ژ نیامد هاند،
حکم میکند که آنها را در متن چنگکنشین کنیم.

پیــش نــوذر بپــای
جهــان پهلــوان
ِ
دســتــوری بازگشتن بــه جای
بــه
ِ
بــرون رفــت بــا خلعــت نــوذری
چه تخت و چه تاج و چه انگشتری

(یکم /288-287 ،ب) 59-50 ،48-46

بیت سوم که در میان چنگک نهادهایم ،تنها در پنج دستنویس
(ف ،ل ،ق ،و ،لن )2آمده و سیزده دستنویس دیگر (ژ ،س ،لن ،ق،2
لی ،ل ،3پ ،آ ،ل ،2ب ،س ،2ظ (ج ،1ص ،)138د ( ص ))90-89این بیت
را ندارند .بیتهای ششم تا دوازدهم تنها در سه دستنویس
(ف ،ل ،ق) آمده و در پانزده دستنویس دیگر نیست .این ابیات
در ترجمۀ بنداری چنین آمدهاست (ج ،1ص:)81

سه.
در آغاز پادشاهی نوذر که بزرگان از نوذر ناخرسندند ،از سام
میخواهند او را عزل کند و بهجای او نشیند .پس از آنکه
سام پیشنهاد آنان را رد و آنان را سرزنش میکند ،آمدهاست:

فلما سمعوا ذلک منه ندموا علی ما بدر منهم من
المخالفة ،و رجعوا الی مسلک الطواعیة .فاستتبت
دورۀ سوم ،سال پنجم
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[جهــان ویــژه کــردم ِز پتیارههــا
بسی شهر کـــردم ،بسی بــارههــا]
ُ
چنانــم کــه گویــی ندیــدم جهــان

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

ُ
تــور ســترگ
[بجســتم ِز ســلم و ِز
ِ
ـای بــزرگ]
ـن ایـــرج ،نــیـ ِ
هــمــان کــیـ ِ

بــزرگان ِز گفتــه پشــیمان شــدند
بــه نَ ّ
بـــاز َپیمان شدند
ـــوی ِز ســر
ِ
َ
ّ
ــی نامورپهلــوان
بــه فــرخ پ ِ
َ
ـــوی ُ
جهان سربسر شــد بــه ن ّ
جــوان

جستار

لطم یقلاخ لالج

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

جستار

األمور بیمن نقیبته ،و عادت الی أحسن ما کانت علیه
ماقبل .و بادرت األمراء و ّ
القواد الی خدمة الملک نوذر،
وأهووا الی األرض وسألوه العفو والصفح .ثم إن ساما
أصلح الفاسد ،ولم الشعث استأذن الملک فی عوده الی
ّ
مستقره .فسمح له باإلذن ،و أفاض علیه خلعة رائقة
تشتمل علی التاج والتخت والخاتم والطوق مشفوعة
بالخیل العتاق والغلمان الرشاق.

[جهانپهلــوان پــورش افراســیاب
بــخــوانــدش درنــگــی و آمــد شتاب]
ســخن رانــد از ســلم و از تــور گفــت
زیــر دامــن نشاید نهفت
کــه «کین
ِ
ســری را کجــا مغــز جوشــیده نیســت
بــرو بــر چنین کــار پوشیده نیست

در ترجمۀ بنداری سخنی از فرید ون و هوشنگ و منوچهر
نیست ،ولی نخست چنین مینماید که او دوـ سه بیت
پایانی در چنگک را داشتهاست .ولی به نظر من هیچ یک
از آنها را نداشته ،بلکه عبارتی برای پیوند مطالب از خود
افزودهاست.
به نظر نگارنده همۀ بیتهایی که در آنها آمده که سام
نوذر را نصیحت کرد ،افزودۀ دیگران بر سخن شاعر است،
و تکرار مصراع نخستین بیت ششم« ،جهانپهلوان پیش
نوذر بپای» ،در بیت سیزدهم ،نشان این وصلگی است.
آنچه این وصلگی را تأیید میکند ،اینکه پس از بیت سوم،
یکی از پنج دستنویسی که این بیتهای برافزوده را دارند،
یعنی ف ،دو بیت دیگر ،و و و لن 2چهار بیت دیگر نیز
افزودهاند .دو دستنویس اخیر پس از بیت پنجم باز دو بیت
دیگر اضافه دارند .پایینتر ،زیر شمارههای پنج تا هفت،
نشان میدهیم که سه دستنویس ف ،و ،لن 2باز هم در داشتن
ّ
بیتهای برافزوده اتفاق دارند.

کــه بــا مــا چــه کردنــد ایرانیــان
بـــدی را ببستند یــک یــک میان
روز تیــزی و کیــن جستنســت
کنــون ِ
خــون دیــده گــه شستنست»
رخ از
ِ
مغــز افراســیاب
گفــت پــدر
ِز
ِ
ِ
برآمد از آرام و از خــورد و خواب
پیــش پــدر شــد گشــادهزبان
بــه
ِ
دل آگــنــده از کــیــن ،کمر بــر میان
کــه «شایســتۀ جنــگ شــیران منــم
ســـــاالر ایـــــران منم
هـــمـــاورد
ِ
اگــر زادشــم تیــغ برداشــتی
جهانی بــه کــرشــاســپ نگذاشتی
میــان گــر ببســتی بــه کیــنآوری
بــه ایــــران نــکــردی کــســی داوری
کنــون هــر چــه مانیــده مانــد از نیــا
ز کین ُ
جستن و جنگ و از کیمیا
ِ

چهار.

تیــز
گشــادنش بــر تیــغ
ِ
ِ
رستخیز
گــه شـــورش و
ِ

در آغاز پادشاهی نوذر آمدهاست که چون پادشاه توران
َپشنگ ،پدر افراسیاب ،از مرگ منوچهر و ناکاردانی نوذر
آگاه شد ،قصد کرد که به خونخواهی تور به ایران حمله کند.
از این رو بزرگان لشکر و کشور را به پیش خود فرا خواند:

منســت
منست»

بــه مغــز پشــنگ اندرآمــد شــتاب
ّ
چــو دیــد آن سهی قــد افــراســیــاب
زور پیــل
بــر و
بــازوی شــیر و هــم ِ
ِ
ُو زو سایه گسترده بــر چند میل
بُ ّرندهتیــغ
بکــردار
زبانــش
ِ
چو دریا دل و کف چو بارنده میغ...

ان لشــکرش را
همــه نامــدار ِ
بــخــوانــد و بــزرگــان کــشــورش را
چــن اخواســت و کرســیوز و بارمــان
ــزبــر دمــان
چــو گــلــبــاد ِ جنگی ،هِ
ِ

ســپهبد چــو شایســته بینــد پســر
ســـزد گــر بــــرآرد بــه خــورشــیــد سر

ســپهبدش چــون ویســۀ تیزچنــگ
کــه ســـاالر بُـــد بــر ســپــاهِ پشنگ

(یکم /291-290 ،ب)86 ،84-67
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[چــو گردنــد آگاه ایرانیــان
از آن پــس نبندند کین را میان]
کار شــما دلشکســته شــوند
ِز
ِ
بــدیــن خستگی نیز خسته شوند
(یکم /301 ،ب)251-248

دو بیتی که در میان چنگکند ،تنها در سه دستنویس (ف ،و،
لن )2آمد هاند و چهارده دستنویس دیگر (ل ،ژ ،س ،لن ،ق ،ق،2

ل ،3لی ،پ ،آ ،ل ،2س ،2ظ (ج ،1ص ، )144د (ص ))93آنها را ندارند
و در ترجمۀ بنداری (ج ،1ص )86نیز نیست« :وأمرهما
بالرحیل علی وجه الیحس به العسکر لئال تضعف قلوبهم.».
دستنویس ب در اینجا (و در شمارۀ شش هم) افتادگی دارد.
اگرچه میان این دو بیت و پس و پیش آن نشان
ناهمواری و وصلگی در سخن نیست ،با این حال نیامدن
آنها در بسیاری از دستنویسها اصالت آنها را زیر سؤال
میبرد .پیش از این نگارنده آنها را اصیل میدانست
(یادداشتها ،یکم ،ص ،342ب ،)249ولی اکنون معتقد است
که آنها افزودۀ دست بیگانهاند .گویا کسی میان بیت 248
و  251پیوند درستی ندیده و این دو بیت را (که بر لفظ آنها
هیچ ایرادی نیست) ماهرانه افزودهاست .سه مثال زیر نیز
تأییدی بر برافزودگی این دو بیت است.
شش.
در جنگ نوذر با افراسیاب آمدهاست:
همــی بــود شــاپور تــا کشــته شــد
ـت ایـــران سپه گشته شد
ســر بــخـ ِ
ِ

ُ
تلیمــان گــرد
[و زان ســو کجــا بُــد
ِ
نماندند زنـــده بــزرگــان و خــرد]
تــرکان َپرخاشــجوی
ِز انبــوهِ
ِ
ســـوی دهــســتــان نــهــادنــد روی
بــه
ِ

پنج.
نوذر پس از شکست از افراسیاب ،به پسران خود طوس و
گستهم چنین سفارش میکند:

دهســتان گرفتنــد ازیشــان حصــار
نــه بــســیــار بُـــد مــر ســپــه را گــذار

از ایــدر بــه راهِ ســپاهان رویــد
لشکر خویش پنهان روید
ُو زیــن
ِ

(یکم /303 ،ب)279-278 ،+277 ،277
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آن نک .یادداشتهای شاهنامه ،یکم ،ص ،332ب ،)70در پنج
دستنویس (ف ،ژ ،س ،و ،لن )2نیامده ،ولی سیزده دستنویس
دیگر (ل ،ق ،لن ،لی ،ق  ،2ل  ،3پ ،آ ،ل  ،2ب ،س  ،2ظ (ج ،1ص،)138
د (ص ))90آن را دارند و بنداری نیز آن را داشتهاست (ج،1
ص« :)82وأحضر ابنه أفراسیاب ،وکان بهلوان دولته».
ظاهراً ،و با ّ
توجه به بیتهای پس از آن ،در جلسهای که
در آن به دعوت پشنگ ،بزرگان لشکر و کشور شرکت
دارند تا دربارۀ حمله به ایران مشورت کنند ،باید افراسیاب
که جهانپهلوان کشور نیز هست ،حضور داشتهباشد .ولی
بیتهای هشتم و نهم رهنمون بر اینند که افراسیاب در آن
جلسه حضور نداشته ،بلکه چون تصمیم پدر به گوش او
میرسد ،به پیش پدر میرود و در عین ستودن خود ،خود
را الیق سپهساالری میداند و پدر نیز ادعای او را
میپذیرد .در حالی که اگر او در آن جلسه حضور داشت
و مقام جهانپهلوان داشت ،نام بردن از ویسه در مقام
سپهبد و ستایش افراسیاب از خود و ادعای لیاقت رهبری
سپاه زائد بود .نکتۀ دیگر اینکه پیش از بیت سوم ،یعنی
بیتی که در چنگک نهاد هایم ،هنوز در کتاب از افراسیاب
نامی هم نرفتهاست ،چه رسد به مقام جهانپهلوانی او .به
سخن دیگر ،تازه پس از این جلسه و رسیدن تصمیمات
آن به گوش افراسیاب است که او وارد داستان میشود و
رهبری سپاه پدر را در جنگ با ایران به عهده میگیرد،
یعنی در واقع جانشین ویسه میگردد .به نظر نگارنده،
کاتبی یا دارندۀ نسخهای پس از آن که دید هاست که از
بزرگان توران نام رفته ،ولی نامی از افراسیاب نیامده ،بی
ِ
ّ
آنکه به دنبالۀ گزارش دقت کند ،آن بیت مورد گفتوگو را
سروده و به متن افزوده و سپس این بیت به بسیاری از
دستنویسها راه یافتهاست.

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

بیتی که در میان چنگک گذاشتهایم (دربارۀ معنی مصراع دوم

[نبایــد کــه آیــد شــما را گزنــد
ُ
جـــادوی بدپسند]
ازیــن بــدکـنِــش
ِ

جستار
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ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

جستار

بیت میان چنگک در اینجا نیز مانند مثال پنج تنها در همان
ِ
2
سه دستنویس (ف ،و ،لن ) آمده و چهارده دستنویس دیگر (ل،

[مــن ار بازمانــدم ِز تــاب و تــوان
نمانـدم جهـان بـی جهـان پهلـوان]

ژ ،س ،لن ،ق ،لی ،ق ،2ل ،3پ ،آ ،ل ،2س ،2ظ (ج ،1ص ،)145د (ص))94

کنــون گشــت رســتم چــو ســروِ ســهی
بروبـــر بـــرازد کالهِ ِمهـــی

آن را ندارند و در ترجمۀ بنداری هم نیست (ج ،1ص:)86
«وبقی سابور فی خف من أصحابه واقفا ال یبرح ،ویرد تلک
الحمالت الی أن قتل فی موقفه ذلک .فانکشفوا وأحجم نوذر
ّ
فرد عنانه الی دهستان ،وتحصن بالبلد.».
نگارنده بیت دوم را در پیرایش نخستین به حاشیه
بردهبود و سپس در پیرایش دوم به متن آورد .ولی اکنون بر
ّ
این عقیده است که علتی ندارد که این همه دستنویس ،از
شاخههای گوناگون ،نام تلیمان را از قلم انداختهباشند،
بلکه چون شش بیت جلوتر ،در جزو مبارزان ایران از
تلیمان هم نام رفتهبود ،کسی خواستهاست سرنوشت او را
نیز مانند شاپور تعیین کند و از این رو بیت مورد گفتوگو
را افزوده که سپس به سه دستنویس یادشده راه یافتهاست.
اینکه این سه دستنویس همانهایی هستند که در مثالهای
 5و  7نیز در برابر همخوانی دستنویسهای دیگر با
یکدیگر همخوانند ،تأییدی بر افزودگی بیتهای مورد
گفتوگو در همۀ این مثالهاست.

(یکم /332-331 ،ب)63-56

ابیات سوم و هفتم که در چنگک نشستهاند ،تنها در سه
ِ
دستنویس (ف ،و ،لن  )2آمده و پانزده دستنویس دیگر (ل ،ژ،
س ،ق ،لن ،ق  ،2لی ،ل  ،3پ ،آ ،ل  ،2ب ،س  ،2ظ (ج ،1ص ،)157د

(ص ))101این دو بیت را ندارند و در ترجمۀ بنداری هم
نیست (ج ،1ص« :)94فقال لهم زال :إنی منذ شددت وسطی
ّ
بمنطقه البأس لم یر الناس مثلی فارسا مطل علی صهوات
الخیل .و ما وضعت رجلی فی مستنقع حرب ،و ّ
معرس
طعن وضرب إال وصارت أعنة الفرسان أثفارا ،وصد ور
ّ
الشجعان أدبارا .واآلن قد انحنی شطاطی القویم ،واستشن
من ظاهر إهابی األدیم .ونفض الشیب ّ
علی غباره ،وألبسنی
شعاره .وضعف کاهلی عن حمل السالح ،و تقاعدت
همتی عن هز الرماح .وقد أدرک ولدی رستم وأصبح
کالنخل الباسق.».
در اینجا نشانی از وصلگی در سخن نیست و بیت
سوم نیز بسیار شیواست .ولی چگونه ممکن است که
چنین بیت شیوایی را در این همه دستنویس از شاخههای
گوناگون از قلم بیاندازند؟ بهویژه اینکه ،چنانکه پیش از
این اشاره شد ،این دو بیت تنها در سه دستنویسی
آمد هاست که در چند جای دیگر نیز بیتهایی دارند که
دستنویسهای دیگر در نداشتن آنها همخوانی دارند .و
اما اینکه بیت سوم شیوا و فصیح است ،جز آنچه پیش از
این گفتهشد که تقلید از سبک فردوسی در چند بیت از
دست شاعران دیگر ،بهویژه حماسهسرایان ،نیز برمیآمد،
ْ
این را نیز باید افزود که برخی از کاتبان و نسخهداران
بسیاری از بیتهای شاهنامه را از بر داشتند و گاه به جای
دیگر منتقل میکردند .برای مثال نزدیک به همین بیت
سوم در شاهنامه آمد هاست:

هفت.
زال دربارۀ خود به ایرانیان میگوید:

َ
ُ
ال زر
چنیــن گفــت بــا مهتــران ز ِ
کــه «تــا مــن بــه مــردی ببستم کمر،

ُسواری چو من پای در زین نگاشت
گـــرز مــرا برنداشت
کسی تیغ و
ِ
ُ
[بـه دریـا نهنـگ و بـه کـه در پلنـگ
ِز بیمم نهان گشت در آب و سنگ]
ُ
بـه جایـی کـه مـن پـای بفشـاردم
ُ
نـــان ُســـواران شـــدی پـــاردم
ِع
ِ
شـب و روز در جنـگ یکسـان بُـدم
ِز پــیــری همه ســالــه تــرســان بُــدم

بــه دریــا نهنــگ و بــه خشــکی پلنــگ
ِز سهمش نرفتی ســوی آب و سنگ

پشــت یلــی
کنــون چنبــری گشــت
ِ
خــنــجــر کــاولــی
نــتــابــم هــمــی
ِ

(پنجم /346 ،ب)654
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جستار

نبشــته یکــی عهــد او بــر حریــر
دســت دبیر
به ُمشک و َمــی و عــود،
ِ
ُ
ســاالر گیتیفــروز
ســپرده بــه
ِ
بــه نَ ّ
کــشــور نیمروز
ــــوی هــمــه
ِ
ُ
پــس عهــ ِد کاوس شــاه
چنــان کــز
ِ
نــیــابــد بـــدان مـــرز کــس دستگاه

تهمتــن بیامــد هــم انــدر زمــان
شــیر ژیــان
برســان
بــر شــاه
ِ
ِ
ِ
[چــو مازنــدران شــاه او را بدیــد
بپرسید و بنواختش چــون َسزید]
نگــه کــرد و بنشــاند اندرخــورش
ِز کـــاوس پرسید و از لشکرش

ال را
[مگــر ناموررســتم ِ ز ِ
خـــداونـــ ِد شمشیر و کــوپــال را]

بپرســیدش از رنــج و راهِ دراز
که «چون راندهیی در نِشیب و فراز؟»
ُو زان پــس بــدو گفــت« :رســتم ُتـ ْ
ـوی؟
بــــازوی پهلوی»
کــه داری َبــر و
ِ

(دوم /64-63 ،ب)872-869

بیت چهارم تنها در سه دستنویس (ل ،ق ،و) آمدهاست .پانزده
دستنویس دیگر (ف ،ژ ،س ،لن ،ق ،2لی ،ل ،3پ ،لن ،2آ ،ل ،2ب،
س ،2ظ (ج ،1ص ،)197د (ص ))125-124آن را ندارند و در ترجمۀ
بنداری هم نیست (ج ،1ص ...« :)119و منشور من الحریر
مکتوب بالمسک السحیق بتقلیده ممالک نیمروز.».
در اینجا نیز نیازی به بیت چهارم نیست .ولی کسی
سخن فردوسی را بسنده ندانسته و بیتی در توضیح بیشتر
افزودهاست .به گمان من در اینجا نکتۀ دیگری نیز هست و
آن اینکه منظور از مطلب بیت سوم این است که منشور
نیمروز در خاندان رستم موروثی است .اگر تعبیر من درست
ً
باشد ،بیت چهارم اصال نابهجاست (خالف نظر پیشین نگارنده؛
نک .یادداشتهای شاهنامه ،بخش یکم ،ص ،457ب.)872

(دوم /52-51 ،ب)708-704

بیت دوم تنها در پنج دستنویس (ف ،ل ،س ،ق ،ب) آمد هاست
و سیزده دستنویس دیگر (ژ ،لن ،ق -2س  ،2ظ (ج ،1ص ،)191د
(ص ))121آن را ندارند و در ترجمۀ بنداری هم نیست (ج،1
ص« :)116ووصل رستم فی تلک الحالة ودخل علی الملک
کاللیث الثائر .فأجلسه الملک فی موضع یلیق به ،وسایله
عن کیکاوس وعسکره ،وذاکره فی عناء سفره .ثم قال :أ
أنت رستم ذو البرائن الشدیدة واألعضاد القویة؟».
با شیوۀ ایجاز فردوسی ،پس از آنکه در بیت نخستین از
شاه ،که منظور شاه مازندران است ،نام رفته ،دیگر لزومی به
مضمون مصراع نخستین بیت دوم نیست .ولی کسی برای
ِ
توضیح بیشتر سخن شاعر این مصراع را افزوده و در
مصراع دوم آن ،مطلبی را تکرار کرده که در بیت سوم و
چهارم آمده و گذشته از این ،مضمون آن با مضمون بیت
ّ
پنجم هم تا حدی مغایرت دارد .این ایراد و نیامدن این بیت
در سیزده دستنویس دیگر و در ترجمۀ بنداری ،که در اینجا
و در پس و پیش آن با بقیۀ ابیات همخوانی دقیق دارد ،این
کهن ف و ل مشکوک،
بیت را با وجود آمدن در دو
ِ
دستنویس ِ
ً
و به نظر نگارنده برافزوده اعالم میکنند .ضمنا مصراع
نخستین بیت چهارم ،بد ون واوِ عطف بهتر است.

ده.
ُ
در داستان «کاموس کشانی» آمد هاست:
بیامــد (هومــان) بــه ره پیــش گلبــاد گفــت
َ
که شنگل مگر با خــرد نیست جفت
گــرآن رستمســت او کــه مــن دیــدهام
ِز گــردنــکــشــان نــیــز بــشــنــیــدهام
دشــت کیــن
[نــه شــنگل بمانــد بریــن
ِ
ُ ُ
خاقان چین]
نه کــنــدر ،نه منثور و
ِ
َ
پیــان آراســته
[نــه ایــن زنده
ِ
نه این تخت و این تاج و این خواسته]
نبایــد شــدن یــک زمــان زیــن میــان
نــگــه کـــرد بــایــد بــه ســـود و زیــان

نه.
در پایان جنگ مازندران ،در شرح منشوری که کیکاوس به

(سوم /216 ،ب)1823-1819
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لطم یقلاخ لالج

هشت
در داستان «جنگ مازندران» آمدهاست:

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

رستم میدهد ،آمدهاست:

لطم یقلاخ لالج

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

جستار

بیت چهارم را چون تنها در دو دستنویس (ف ،س )2آمده و در
شانزده دستنویس دیگر (ل ،ژ ،س ،لن ،ق ،ق ،2لی ،ل ،3پ ،و ،لن،2
آ ،ل ،2ب ،ظ (ج ،1ص ،)510د (ص ))307نیست (بنداری؟؛ نک .ج،1
ص ،)228باید برافزوده گرفت .ولی بیت سوم تنها در شش
دستنویس (ل ،ژ ،ق ،ل ،3ظ ،د) نیامده و دوازده دستنویس دیگر
آن را دارند .منتها چون در ژ نیامده ،اصالت آن مورد تردید
است و بهتر است میان چنگک بماند.

سیزده دستنویس دیگر (ف ،ل ،ژ ،ق ،ق ،2ل ،3پ ،و ،لن ،2ل ،2س،2

ظ (ج ،1ص ،)797د (ص ))473آن را ندارند ،ولی گویا بنداری هم
آن را داشتهاست (ج ،1ص« :)307فأثنی علی لهراسب سائر
من حضر من األمراء والقواد ،وخدموا ثم انصرفوا .وانشرح
صدره بما استتب له من ذلک األمر لکنه أخر ّ
التتوج بتاج
السلطنة .»...با این حال نبودن این بیت در سیزده دستنویس،
از جمله در هر سه کهنترین آنها (ف ،ل ،ژ) اصالت آن را
مشکوک میسازد .همچنین عبارت «بر دیگر اندازه گشت»
در پایان بیت نخستین ،خبر از تصمیم به اقدامی جدید
میدهد که در بیت سوم به شرح آن پرداختهاست .از این رو
بیت دوم ،بیتی وصلهشده است.

یازده.
در داستان «دوازده رخ » آمدهاست:
کار هومــان رســید آگهــی
[چــو از ِ
بــه پــیــران ،بینداخت تـــاج ِمهی]
ِ
پشــت دســت
[دریــدش همــه جامــه و
ِ
ک تاریک پست]
ـر خــا ِ
نشست از بـ ِ
ُو زانــدوه پیــران بــرآورد خشــم
دل از درد خسته ،پُــر از ْ
آب چشم

سیزده
در داستان «گشتاسپ و کتایون» آمدهاست:
چــو آواز او [گشتاســپ] آن دو گردنفــراز
شنیدند و بــردنــد پیشش نماز،
بــه گشتاســپ گفتنــد ک«ــای نـ ّ
ـره شــیر
کــه چــون تــو نــزایــد ِز مـــادر دلیر،

(چهارم /56 ،ب)874-872

دو بیت نخستین تنها در ف آمد هاند و در هفده دستنویس
دیگر (ل-س ،2ظ (ج ،1ص ،)630د (ص ))374نیامد هاند .در
بنداری نیز (ج ،1ص« )257ولما علم بیران بقتل أخیه
ضاقت علیه األرض بما رحبت وطفق یبکی علیه ».ترجمۀ
بیت سوم است.
دو بیت نخستین توضیح بیشتری بر سخن شاعر است
که در ف یا در اساس کتابت آن پدید آمد هاست.

[بدیــن مــرز مــا کهتــران توییــم
هــمــان بــنــده و چــاکــران توییم »]
(پنجم /45-44 ،ب)583-581

بیت سوم تنها در سه دستنویس (آ ،ل ،2ب) آمده و پانزده
دستنویس دیگر (ل-لن ،2س ،2ظ (ج ،2ص ،)817د (ص  ))485آن را
ندارند (بنداری ؟؛ نک .ج ،1ص .)317در واقع با پایان بیت دوم
جمله تمام است .ولی کسی (مانند نگارنده) بر اثر تکرار دوبارۀ
«که» ،جمله را ناتمام پنداشته و بیتی افزوده که به سه
دستنویس راه یافتهاست .از این رو نشانۀ مکث ( )،در پایان
بیت دوم زائد است.

دوازده
داستان «جنگ بزرگ کیخسرو» ،پس از ناپدید
پایان
در
ِ
ِ
شدن کیخسرو و بیعت کردن ایرانیان با لهراسپ ،آمدهاست:
ِز گفتـار ایشـان (ایرانیان) دلش تازه گشـت
ببالید (لهراسپ) و بر دیگر اندازه گشت

چهارده
در پایان داستان «گشتاسپ و کتایون» آمدهاست که قیصر به
بزرگان لشکر گشتاسپ هدیه میدهد:

[بــر آن نامــداران گرفــت آفریــن
کــه آبـــاد بـــادا بــه گــــردان زمــیــن]

ســلیح و درم داد لشــکرش را
ان کــشــورش را
هــمــان نــــامــــدار ِ

روز فرخندهتــر
گزیــدش یکــی
ِ
کــجــا بــرنــهــد تـــاج شــاهــی بــه سر
ِ

هــر آنکــس کــه بــود او ِز تخــم ِ بــزرگ
ُو گــر تیغ زن نــامــداری سترگ،

(چهارم /373 ،ب) 3127-3125

بیت دوم تنها در پنج دستنویس (س ،لن ،لی ،آ ،ب) آمده و
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[بــدان گونــه بــر خــاک تــن پُــر ِز خــون
بــه روی زمــیــن بــر فگنده نگون]

[ز دیبــا و دینــار و تــاج و نگیــن
ِ
ـای چین]
ِزتــخــت و ِزهــرگــونــه دیــبـ ِ
ک گشتاســپ بــرد
فرســتاده نزدیــ ِ
یــکــایــک بــه گــنــجــور او برشمرد

پهلــوان بلنــد
[همــی گفــت کای
ِ
بــه رویــت کــه آورد زینسان گزند]

(پنجم /69 ،ب)890-885

[کـه نفریـن بـر آن مـرد ِ بـی بـاک بـاد!
جــای کله ،بر ســرش خــاک بــاد!]
به
ِ

سه بیتی که در میان چنگک نشانده شدهاند تنها در سه
دستنویس (ل ،ق ،2و) آمد هاند .چهارده دستنویس دیگر (ژ ،س،
لن ،ق ،ک ،لی ،ل ،3پ ،لن ،2آ ،ل ،2ب ،س ،2ظ (ج ،2ص ))827این
بیتها را ندارند و د (ص )491تنها بیت نخستین را دارد.
بنداری (ج ،1ص )322نیز گویا همچنین« :و نفذ مع ذلک الی
کشتاسب أسلحة و خلعا فاخرة برسم عنده من األمراء.».
چنین به نظر میرسد که بد ون این بیتها مطلب
ناقص است .ولی نخست اینکه در پایان بیت دوم جمله
به پایان میرسد و نشانۀ درنگ کوتاه ( )،زائد است،
چنانکه مانند آن را در شمارۀ پیشین نیز دیدیم و در
شاهنامه باز هم مثال دارد .با وجود این هنوز نقص رفع
ّ
نشده است .علت آن این است که ما در اینجا با شیوهای
که ویژۀ فردوسی است سروکار داریم و آن به کار بردن
ُ
عبارات و جمالت میانفزود (= معترضه) است که بد ون
شناخت آنها گاه دریافت سخن شاعر دشوار است .در
اینجا نیز دو بیت نخستین را باید میان دو خط تیره
گذاشت .اکنون آنچه را قیصر به کتایون هدیه داده ،و از
آنها پیش از بیتهای باال ،در بیتهای  882تا  884نام
رفتهاست ،فرستادۀ قیصر پیش گشتاسپ میبرد و به
گنجور او میسپارد (= ب .)890به سخن دیگر ،مطلب
بیت  890دنبالۀ مطلب بیت  884است .بیتهای  885و
 886جمالت میانفزودند و بیتهای  889-887افزودۀ
دیگران که متن را درنیافتهاند.

جـان تـو ای نامـدار،
[بـه یـزدان و
ِ
ک نریمان و ســـام ِ ُســـوار]،
بــه خـــا ِ
[کــه هرگــز نبینــد تنــم جــز زره
بــپــوشــیــده و بــرفــگــنــده گـــره]،
گــو پیلتــن
کیــن
[بــدان تــا کــه
ِ
ِ
بــخــواهــم از آن بــیوفــا انجمن]،
[هم آن کس که با او بدین کین میان
ببستند و آمـــد بــه مــا بــر زیـــان]
[نمانــم از ایشــان یکــی را بهجــای!
هم آن کس که بود اندرین رهنمای!]
هــای گــران
[بفرمــود تــا تخت
ِ
ُ
بــیــارنــد از هــر ُســـوی درگــــران]
باهــوی تخــت
ببردنــد بســیار
ِ
نــهــادنــد بــر تــخــت زیــبــا درخــت
بســتن پهلــوی
گشــاد آن میــان
ِ
بــرآهــیــخــت زو جــامــۀ خــســروی
(پنجم /458 ،ب)237-225

ده بیتی که در میان چنگک نهاده شدهاند تنها در یک
دستنویس (ل) آمده و در هفده دستنویس دیگر (ژ-س ،2ظ
(ج ،2ص ،)973د (ص ))586و نیز در ترجمۀ بنداری نیست (ج،1
ص« :)368فنفذ فرامرز بن رستم فی عسکر کثیف لنقل رستم
من مصرعه الی زابل .فلما وصلوا الی ذاک الشجر الخسروانی
حلوا عنه المنطقة الکیانیة.»...

پانزده
در داستان «رستم و شغاد» ،پس از مرگ رستم ،آمدهاست:
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پــور دلیــر
روی پــدر دیــد
[چــو
ِ
ِ
بــرســان شیر]
خــروشــی بــــرآورد
ِ

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

خلعــت َسزاوارشــان
[بیاراســت ِ
بــرافــروخــت پــژمــرده بـــازارشـــان]
ُ
اســپان تــازی و َبرگســتوان
[از
ِ
َ
خنجر هــنــدوان]
ِز خفتان و از
ِ

دشــت نخچیــرگاه
بیامــد (فرامــرز) بــدان
ِ
َ
بــه جــایــی کجا کــنــده بــودنــد چاه

جستار

لطم یقلاخ لالج

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

جستار

من جمیع البالد وأحضر لها مهندسین ففرغ من بنائها .و عاد
الملک من وجهه و عبر علی تلک القنطرة مع جنوده وأطلق
برانوس فعاد الی بالده.».
جای تردیدی نیست که دستبرد در طول و عرض متن
شاهنامه از همان سدۀ پنجم هجری آغاز شد هاست .اگر
هدف دستبردهای عرضی بیش از همه بهروز کردن سخن
شاعر بود هاست ،هدف دستبردهای طولی ،در درجۀ
نخست ،شرح و توضیح بیشتر متن بود هاست .ولی این
احتمال را نیز باید داد که مضمون برخی از این بیتهای
ّ
برافزوده ،از گزارشهای مآخذ دیگر و یا حتی خود
بیتها از شاهنامههای دیگری که به دست ما نرسید هاند،
برگرفته شد هباشد.

پس از رسیدن فرامرز بر سر نعش پدر ،کسی الزم
دانسته که فرامرز نخست گریه و زاری کند و سوگند یاد کند
که انتقام خون پدر را خواهد گرفت .اگر این بیتها از
فردوسی بود ،دستکم در چند دستنویس دیگر میآمد .اما
خألی که کاتب ل در متن احساس کرده ،کس دیگری نیز
احساس کرده و شش بیت سروده که به دستنویسهای س،
لی ،آ ،د رسیده (نک .پنجم /458 ،پ )6و در چاپ کلکته هم
هست ،ولی میان آن شش بیت و این ده بیت هیچ اشتراکی
نیست که باز خود تأییدی بر دستبرد قلمی بیگانه است.
شانزده
ُ
شاپور به برانوش رومی دربارۀ ساختن پ ِل شوشتر میگوید:
ُ
چــن ایــن پُل برآمد ،ســوی خان خویش
بــرو ،تــا زیــی بــاش مهمان خویش

هفده
در پایان پادشاهی بهرام ِ بهرامیان آمدهاست:

ابــا شــادمانی و بــا ایمنــی
ز بــد دور و از دســت َ
آهرمنی
ِ
تدبیــر آن پُــل باســتاد مــرد
[بــه
ِ
َ
فــــراز آوریــــدش بــر آن کــارکــرد]

کار نرســی بگویــم همــی
[کنــون ِ
ِز دل زنــگ و زنــگــار شویم همی]

(ششم)15 /277 ،

این بیت تنها در سه دستنویس (ل ،ق ،2و) آمده و در پانزده
دستنویس دیگر (ژ-ک ،لی ،ل ،3پ ،لن-2س ،2ظ (ج ،2ص،)1019
د (ص ))681نیست و در ترجمۀ بنداری (ص )61نیز نیامدهاست.
یک دلیل کلی در اثبات برافزودگی بیتهایی که موضوع
این پژوهشند ،همخوانی چند دستنویس در چند محل است
که در پایان این مقاله بدان اشاره خواهد شد.

[بپردخــت شــاپور گنجــی بــر آن
کــه زان بــاشــد آســانــی مــردمــان]
ُ
چــو شــد پُــل تمــام ،او ِز ششــتر برفــت
َ
ـان خــود روی بنهاد و تفت
ـوی خـ ِ
سـ ِ

(ششم)103-99 /249 ،

بیتهای سوم و چهارم در میان چنگک تنها در پنج دستنویس
(ل ،ک ،ل ،2س ،2ظ (ج ،2ص ))1012آمده و سیزده دستنویس دیگر
(ژ-لن ،2آ ،ب ،د ( ص ))677آنها را ندارند .برخی از دستنویسها
(ل ،ق ،2ل ،3پ ،و ،س )2بهجای این دو بیت و یا افزون بر این
دو بیت ،در چهار دسته بیتهای دیگری هم افزودهاند (نک.
ششم /249 ،پ )13-9که خود تأیی ِد برافزودگی همۀ این
بیتها است .بنداری ترجمۀ بیت چهارم و ترجمۀ بیتهای
دیگری را که در یکی از چهار دستۀ نامبرده آمد هاند دارد (ج،2
ص« :)58واذا فرغت فارجع الی بالدک .فاشتغل برانوس
بذلک طلبا للخالص ،بعد أن حکمه الملک فی خزائنه لینفق
ّ
علی العمارة ما یرید .فجد برانوس واجتهد و جمع الصناع

هجده
در پادشاهی شاپور ذواالکتاف آمدهاست:
خروشــیدن دار و گیــر
برآمــد
ِ
ُو زیــشــان گرفتند چــنــدی اسیر
[کــه انــدازۀ آن ندانســت کــس
برفتند آن مــانــدگــان زآن سپس]
حصــاری شــدند آن ســپه در یمــن
خــروش آمــد از کــودک و مــرد و زن
(ششم) 45-43 /294 ،

بیت دوم تنها در پنج دستنویس
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(ل ،ک ،ل ،2س ،2ظ (ج،2

(ششم)321-319 /317 ،

بیت چهارم تنها در چهار دستنویس
ص ))1032آمده و چهارده دستنویس دیگر (ژ ،س ،لن ،ق ،ق-2
ب ،د (ص ))688آن را ندارند (بنداری؟؛ نک .ج ،2ص.)68
مثال باال یکی از نمونههای دیگری است که شاعر در
آن مطلب را کوتاه بیان کردهاست ،یعنی پس از آنکه در بیت
دوم یک بار آمده که فرستادۀ موبد خبر پیدا شدن شاپور را
به پهلوان رسانیده ،دیگر آن را تکرار نکردهاست .ولی کسی
آن را کافی ندانسته و بیتی در این موضوع ،ولی با مضمونی
شاعرانه ،افزوده که از آنجا به چهار تا از دستنویسهای ما
رسید هاست.
(ل ،ک ،س ،2ظ (ج،2

ـ ـفردوسی گفتهاست که «چندی اسیر» گرفتند .سپس در
بیت برافزوده ،در ضمن تکرار همان
مصراع
نخستین ِ
ِ
ِ
مطلب ،شمار اسیران «از اندازه بیش» شد هاست.
ـ ـدیگر اینکه عبارت «آن ماندگان» در مصراع دوم ِ بیت
نخستین
عبارت «آن سپه» در مصراع
بودن
ِ
برافزوده ،با ِ
ِ
بیت سوم ،حشو است.
ْ
به سخن دیگر ،اگرچه در نگاه نخستین وصلگی آشکار
نیست و حتی نیاز به توضیح بیشتر محسوس است ،ولی
با دقت بیشتر اثر وصلگی بر سخن نمایان میگردد.

بیست
در پادشاهی بهرام گور آمدهاست:
ســوی آذر نهــاد
چــو بهــرام رخ
ِ
فــرســتــادۀ قــیــصــر آمـــد چـــو بــاد
بــه کاخیــش نرســی فــرود آوریــد
گرانمایه جایی ُ
چنان چــون َسزید
[نشســتند بــا رایزن بخــردان
ک نــرســی همه مــوبــدان]
بــه نــزدیــ ِ

نوزده
در پادشاهی شاپور ذواالکتاف آمد هاست که شاپور پس از
گریختن از روم و رسیدن به ایران ،به خانۀ دهقانی پناه
میبرد و از آنجا دهقان را نزد موبد میفرستد و موبد به
نوبۀ خود کسی را نزد پهلوان میفرستد و پیدا شدن شاپور
را خبر میدهد:

[همــی گفــت هــر کــس کــه بهــرام تخت
رهــا کــرد و بــر مــا بشورید بخت]
ســوی موبــدان موبــد آمــد ســپاه
ِ
بـــه آگــــاه بــــودن ِز بــهــرامــشــاه

فرســتادهیی ُ
جســت (موبــد) روشــن ُروان
ــــر پــهــلــوان
فــرســتــاد مــوبــد َب
ِ

کــه «بــر مــا همــی گنــج بپراگنــد
چــرا هــم ز لشکر نــه گنج آگند؟

کــه «پیــدا شــد آن ّ
فــر شاپورشــاه
تــو از هــر ســوی انجمن کــن سپاه»

بــه هــر جــای جــان برفشــاند همــی
هــم ارج ُ
جــوانــی نــدانــدهــمــی»
ِ

فرســتادۀ موبــد آمــد دوان
ُ
در پهلوان
ِز جــایــی کــه بـــد تــا ِ

(ششم)1467-1461 /526 ،

بیت سوم تنها در سه دستنویس (ل ،ل ،2د (ص ))741آمده و
پانزده دستنویس دیگر (ژ-لن  ،2آ ،ب ،س  ،2ظ (ج ،2ص))1241
آن را ندارند .بیت چهارم در هشت دستنویس (ک ،لی ،ل ،3

[بگفــت آنــک در بــاغ شــادی و بخــت
ِ
شکفته شد آن خسروانی درخــت]
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لن ،2آ ،ب ،د (ص ))683نیست .بنداری شاید این بیت را داشته
و شاید نداشتهاست (ج ،2ص« :)64وأسر الغسانی وقتله،
وأمر بوضع السیف فی العرب فقتلوا منهم خلقا کثیرا.».
فردوسی گفتهاست :دار و گیر برخاست و چندی را
اسیر گرفتند و بقیه در یمن حصاری شدند ...ولی او دیگر
از «بقیه /ماندگان» نامی نبرده و همین ایجاز سبب
شد هاست که کسی آن را بهاصطالح ایجاز ُمخل بداند و
بیتی بر سخن شاعر بیافزاید .ولی در این کار او چند خطا
رخ داد هاست:

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

ص ))1023آمده و در سیزده دستنویس دیگر (ژ ،س ،ق ،لن-

ســپهبد ِز گفتــار او گشــت شــاد
دلــش پُــر ِز کین کــرد و لب پُــر ِز باد

جستار

لطم یقلاخ لالج

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

جستار

بیستویک
در پادشاهی بهرام گور آمدهاست:

و ،آ ،ب ،س ،2د) آمده و ده دستنویس دیگر آن را ندارند ،ولی
ُ
از این نه دستنویس ،پنج تای آنها (ل ،لی ،و ،آ ،ل )2بهجای
آن بیت دیگری افزودهاند .در ترجمۀ بنداری چنین
آمد هاست (ج ،2ص« :)93ولما سار بهرام وصل رسول قیصر
ملک الروم فأنزله نرسی فی موضع یلیق به .ثم إن االیرانیین
اجتمعوا علی موبذ الموبذان ،وأخذ وا یسفهون رأی بهرام
فیما کان علیه من قبل من التغافل واالنکباب علی اللهو
واللعب ،والتساهل فی أمر العد ّو حتی صاروا عرضة
للتلف .».از آنجا که در ترجمۀ بنداری سخن از «ایرانیان»
است و نه از «سپاه» ،گویا او نیز بیتهای سوم و چهارم
را داشته بود هاست.
نخست اینکه بیتهای سوم و چهارم وابسته به
یکدیگرند ،یعنی یا هر دو اصیلند یا هر دو برافزوده .ولی
چون بیت سوم در اکثریت بزرگ دستنویسها نیامده،
اصالت آن ،و در نتیجه اصالت بیت چهارم نیز ،مورد تردید
است .همچنین بیت چهارم که در نیمۀ کوچکتر دستنویسها
آمده ،دارای اختالف است که این نیز رهنمون به دستبرد
قلمی بیگانه در این محل است .به گمان نگارنده ،کسی
خواستهاست که جز بزرگان سپاه ،بزرگان غیرسپاهی نیز از
رفتار بهرام اظهار ناخرسندی کنند و این دو بیت را افزوده
و سپس به چند دستنویس دیگر راه یافتهاست .ولی از سوی
دیگر ،اگر این دو بیت را برداریم ،در اینجا سخنی از نرسی
نرفتهاست ،در حالی که هفت بیت پس از بیتهای باال ،این
نرسی است که ایرانیان را از اقدام بر ضد بهرام بازمیدارد،
یعنی او باید در آن جلسه حضور داشته بود هباشد .آیا این
نکته دلیلی بر اصالت بیتهای سوم و چهارم است و یا
ّ
درست به همین علت این دو بیت را افزودهاند؟
ً
ً
پرسشی که در اینجا و اصوال و کال پیش میآید این
است که آیا خود شاعر پس از پایان سرایش شاهنامه
بیتهایی بر کتاب خود نیفزودهاست؟ به گمان نگارنده ،از
برخی اصالحات اندک که بگذریم ،چنین کاری بهمنزلۀ
تجدید نظری در سطحی وسیع خواهد بود که بسیار بسیار
بعید است .گذشته از این ،ما در مثالهای بسیاری با
وصلگی و ناهمواری سخن روبهرو هستیم که گمان نمیرود
شاعر چنین آسیبی به اثر خود زدهباشد.

[نهــاد انــدران مــرز آتشــکده
جشن سده]
جــای نـــوروز و
همان
ِ
ِ

(ششم)1602 /536 ،

این بیت تنها در یک دستنویس (ل )3آمده و در هفده دستنویس
دیگر (ل-لی ،پ-س ،2ظ (ج ،2ص ،)1246-1245د (ص))744
نیست و بنداری (ج ،2ص )94نیز آن را ندارد.
کاتب ل 3گمان کردهاست که در اینجا نیاز به چنین
بیتی هست ،ما نیز چنین گمانی کردهبودیم .ولی این بیت
زائد است ،زیرا چهار بیت پایینتر آمد هاست:
کار آتشــکده
چــو شــد ســاخته ِ
جشن سده
جــای نـــوروز و
همان
ِ
ِ

بیستودو
در پادشاهی بهرام گور آمد هاست:
بیامــد (بهــرام) ســپینود را برنشــاند
همی پهلوی نـــام ِ یـــزدان بخواند
بپوشــید خفتــان و خــود برنشســت
کمندی به فتراک و گــرزی به دست
[هــر آنکــس کــه بودنــد از ایرانیــان
بــه رفــتــن ببستند بــا او مــیــان]
پیــش دریــا رســید
همــی رانــد تــا
ِ
چــن ایــرانــیــان را همه خفته دیــد،
(ششم)2307-2304 /591 ،

بیت سوم تنها در چهار دستنویس (ل ،ل ،3ل ،2س )2آمده و
چهارده دستنویس دیگر (ژ-لی ،پ ،و ،لن ،2آ ،ب ،ظ (ج،2
ص ،)1270د (ص ))758آن را ندارند ،ولی بنداری آن را داشتهاست
(ج ،2ص« :)102فرکب فی أصحابه ورکبت هی معه .وتوجهوا
نحو الساحل.»...
بیستوسه
در پادشاهی قباد آمدهاست:
پــای قبــاد
بــه آهــن ببســتند
ِ
ز َف ّ
ــــر و نــــژادش نــکــردنــد یــاد
ِ
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(هفتم)124-123 /62-61 ،

(هفتم) 325-320 /112 ،

بیت دوم تنها در دو دستنویس (ل ،س )2آمده و شانزده
دستنویس دیگر (ژ-ب ،ظ (ج ،2ص ،)1297د (ص ))768-767آن
را ندارند .مضمون این بیت در ترجمۀ بنداری هم نیست (ج،2
ص« :)117-116ثم قبضوا علی قباذ و قید وه و سلسلوه،».
اگرچه نبودن ترجمۀ بیتی با چنین مضمونی دلیلی حتمی بر
نبودن آن در دستنویس اساس بنداری نیست .به هر روی،
آمدن این بیت تنها در دو دستنویس و نبودن آن در شانزده
دستنویس ،اصالت آن را سخت مشکوک میکند ،اگرچه
دستنویس
یکی از آن دو دستنویس (ل) در بخش دوم شاهنامه
ِ
اساس باشد .در اینجا به این نکته اشاره کنم که در پیرایش
یک متن ،خواه ناخواه اعتبار دستنویس اساس بیش از اندازۀ
واقعی آن گرفته میشود و در مورد شاهنامه اغلب فراموش
میشود که میان دستنویس اساس و دستنویس شاعر چند
دستنویس و بیش از دو سده فاصله است .سه عامل در
تعیین درجۀ اعتبار یک دستنویس تأثیر مثبت و منفی دارند:
فاصلۀ زمانی میان آن دستنویس و دستنویس اصلی ،که هرچه
ً
کوتاهتر باشد کال بهتر است؛ تعداد فرضی دستنویسهای
ً
میان آن دو که هرچه کمتر باشد کال بهتر است؛ درجۀ
امانتداری و سواد کاتبان.

بیتهای چهارم و پنجم تنها در سه دستنویس (ل ،ل ،2س)2

آمده و در پانزده دستنویس دیگر (ژ-آ ،ب ،ظ (ج ،2ص ،)1317د

(ص ))786نیست و بنداری هم آنها را ندارد (ج ،2ص:)125
«وکانوا من قبل یخرجون من طریق خوارزم .فقد أصبحنا فی
محل الرحمة لما ینالنا من معرتهم وعادیتهم.».
بیت پنجم بازگفت بیتی است که پنج بیت پیش از
بیتهای باال آمد هاست:
ازیــرا فریــدون یزدانپرســت
جــای نشست
بدین بیشه برساخت
ِ

یعنی کسی خواسته که آنچه را انوشروان گفتهاست مردم نیز
به انوشروان بگویند .همچنین مطلب بیت ششم دنبالۀ مطلب
بیت سوم است و این دو بیت را به میان آنها دوختهاند.
بیستوپنج
در پادشاهی نوشینروان آمدهاست:
پیــاده شــد از اســپ و بگشــاد لــب
چنین گفت ک«ین ُمن ِذرست از عرب
[بیامــد کــه بینــد مگــر شــاه را
ک درگـــاه را»]
ببوسد همی خـــا ِ

بیستوچهار
در پادشاهی نوشینروان آمدهاست:

[شهنشــاه گفتــا« :گــر آیــد رواســت
چنان دان که این خانۀ ما ُوراســت»]

بسـی بیـش از ایـن کوشـش و رزم بـود
گــذر تــرک را راهِ خــــوارزم بــود،

[فرســتاده آمــد زمیــن بــوس داد
بــرفــت و شــنــیــده هــمــه کـــرد یــاد]
[چــو بشــنید ُمنـ ِذر که خســرو چــه گفت
ک زمین را برفت]
بــه رخــســاره خــا ِ

کنــون چــون ِز دهقــان و آزادگان
بـــرون آوری ســر بـــود رایــگــان،
نکاهــد همــی رنــج ،کافزایشســت؟
جــای بخشایشست
به ما بر کنون
ِ

ک شــاه
همانگــه بیامــد بــه نزدیــ ِ
هــمــه مــهــتــران بــرگــشــادنــد راه

[نباشــد بــه گیتــی چنیــن جــای شــهر
گــر از داد ِ تــو مــا بیابیم بهر]

بپرســید ازو شــاه و شــادی نمــود
ُ
دیــــدار او روشــنــایــی فـــزود
ِز
ِ

(هفتم)434-428 /120 ،

آفریــدون یزدانپرســت
[همــان
ِ
ـای نشست]
برین بیشه برساخت جـ ِ

بیتهای دوم تا پنجم تنها در سه دستنویس (ل ،ل  ،س )
2
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لطم یقلاخ لالج

ای بلنــد
اگــر شــاه بینــد بــه ر ِ
بــه مــا بــر کند راهِ دشــمــن بــه بند

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

[چنینســت رســم ســرای ُ
ُ
کهــن
ِ
ِ
ســـرش هیچ پــیــدا نبینی ِز بُــن]

جستار

لطم یقلاخ لالج

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

جستار

و بهتر است این مصراع را بهپیروی از ژ به «یکی خواست
نهاندار شاه» پیرایش کرد .بنداری نیز بیت چهارم را
یزد آن
ِ
ندارد ،ولی او نام دبیران را هم نیاوردهاست (ج ،2ص:)135
«فاستثقل کلمات الجمیع فأقبل من بینهم علی بزرجمهر و
سأله أن یتکلم.».

آمد هاند .پانزده دستنویس دیگر (ژ-آ ،ب ،ظ (ج ،2ص ،)1321د

(ص ))788این بیتها را ندارند و در ترجمۀ بنداری نیز
نیامدهاند (ج ،2ص« :)126فتلقاه المنذر بن النعمان فی فیلق
جرار من العرب .فاکرمه و تهلل الیه واستبشر بلقائه.».
یک نشان برافزودگی این بیتها آن است که بیت ششم
در دو تا از دستنویسهایی که چهار بیت برافزوده را دارند،
یعنی در ل و ل 2با «همانگه بیامد» آغاز میشود ،ولی در
سومین دستنویس ،یعنی در س 2برابر با همۀ دستنویسهای
دیگر با «چو منذر بیامد».

بیستوهفت
در پادشاهی نوشینروان آمدهاست که بزرگمهر به کسی که
آب بر دست پادشاه میریزد میگوید:
بــدو گفــت ک«یــن بــار بــر دستشــوی
تــو بــا آبجـــوی ایــچ تنگی مجوی
َ
بــوی خــوش
چــو لــب را بیاالیــد از
ِ َ
تــو از ریختن آبــدســتــان مــکــش!»

بیستوشش
در پادشاهی نوشینروان آمدهاست:
دگــر هفتــه چــون هــور بفراخــت تــاج
ـت عاج
بیامد نشست از
بــر تــخـ ِ
ِ

روز دگــر شــاه نوشــینروان
[چــو ِ
بــه هنگام ِ خـــوردن بــیــاورد خــوان]

ردان
و
نامورموبــدان
ابــا
جهانجوی و بـــیـــداردل بــخــردان

پرســتنده را دل پُراندیشــه گشــت
بــــدان تــا دگـــربـــار بــنــهــاد تشت

همــی خواســت زیشــان جهاندارشــاه
ّ
دبـــیـــر ســپــاه
ادفــــــــرخ،
دگــــر ز
ِ

[چنــان هــم چــو دانــاش فرمــوده بــود
ِ
نه کم کــرد از آن نیز و نه برفزود]
ُ
گفتــار دانــا فروریخــت آب
بــه
ِ
ُ
نــه نــرم ونــه از خویشتن پرشتاب

[هــم از فیلســوفان و از مهتــران
ِز هــر کــشــوری کــاردیــده ســران]
همــان ســاوه و یزدگــرد ِ دبیــر
بهمن تیزویر
بــه پیش انــــدرون
ِ
بــه بوزرجمهــر آن زمــان گفــت شــاه
کــه «دل را بــیــارای و بنمای راه»

(هفتم)3562-3557 /377 ،

بیت سوم تنها در سه دستنویس (ل ،س ،2د (ص ))850آمده و در
پانزده دستنویس دیگر (ژ-ب ،ظ (ج ،2ص ))1426نیست .بیت
پنجم تنها در چهار دستنویس (ل ،ل ،2س ،2د) آمده و در
چهارده دستنویس دیگر نیست.
محتوای بیت پنجم همان است که در بیت ششم آمده و
در نتیجه زاید است و گویا در اثر درنیافتن معنی مصراع
دوم ِ بیت ششم پدید آمد هاست .بیت سوم نیز در سه تا از
همان چهار دستنویس آمده ،یعنی کسی گمان کرده میان
مطلب بیت چهارم و دوم چیزی کم است .در حالی که پس
از بیت دوم میگوید :پرستنده نگران بود تا دوباره زمان آب
ریختن بر دست پادشاه فرا رسید .بنا بر این هیچ نیازی به
بیت سوم نیست .در ترجمۀ بنداری آمد هاست (ج ،2ص:)158

(هفتم)1512-1507 /214 ،

بیت چهارم تنها در یک دستنویس (ل) آمده و در هفده
دستنویس دیگر (ژ-س ،2ظ (ج ،2ص ،)1358د (ص ))809نیست.
در بیتهای سوم و پنجم از دبیران نوشینروان نام رفته
و بیت چهارم را به میان آنها افزودهاند .دیگر اینکه مضمون
مصراعهای بیت سوم با هم نمیخواند و محتمل است که
«همی خواست زیشان» گشتۀ لفظ دیگری باشد .در
دستنویسهای ژ ،ک ،پ بهجای آن آمده «یکی خواست
یزدان نهاندار (جهاندار ،نگهدار) شاه» .یعنی در اینجا نیز
از یکی از دبیران بهنام یزدانخواست /ایزدخواست نام رفته
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بیستونه
ُ
در پادشاهی هرمزد آمدهاست که ایزدگشسپ از زندان به
موب ِد موبدان پیغام میفرستد و از او طلب خوراک میکند:
رشــکن
ِز َپیغــام او شــد دلــش پُ ِ
پُراندیشه شد مغزش از خویشتن

[بــه زنــدان فرســتاد لختــی خــورش
بلرزید از آن کــار دل در بــرش]

بیستوهشت
در پادشاهی نوشینروان آمدهاست:

همــی گفــت ک«اکنــون شــود آگهــی
َ
بــدیــن تـــاجـــورمـــرد ِ بــی فــرهــی،

چنیــن گفــت موبــد کــه « ای شــهریار
قـــراخـــان ســــاالر ســیــصــدهــزار،
ِ

کــه موبــد بــه زنــدان فرســتاد چیــز
تـــن مــا بـــرش یــک پشیز
نــیــرزد
ِ

درم بســتد از بلــخ بامــی بــه رنــج
ِ
ســپــرد و نــهــادیــم یکسر بــه گنج»

گزنــد آیــدم زیــن جهاندارمــرد
کند برمن از خشم رخــســاره زرد»

چنیــن داد پاســخ کــه «مــا را درم
ُ
نــبــایــد کــه گـــردد کــســی زو دژم

ایزدگشســپ دبیــر
مهــر
هــم از
ِ
ِ
دلــش بــود پیچان و رخ چــون زریــر

بیشــی گنــج مــا
[کــه رنــج آیــد از
ِ
ِ
ِ
نــه چــونــیــن بـــود دادگـــرپـــادشـــا]

بفرمــود تــا پــاک خوالیگــرش
َ
بــه زنـــدان کــشــد خــوردنــیهــا برش

ازآنکــس کــه بســتد ،هــم او را دهیــد
ِز گنج آنــچ خواهد بر آن سر نهید»

(هفتم)89-83 /472 ،

بیت سوم تنها در چهار دستنویس (ل ،ق ،ل ،2د (ص ))872آمده
و چهارده دستنویس دیگر (ژ ،س ،لن ،ک-س ،2ظ (ج ،2ص))1461
آن را ندارند و در ترجمۀ بنداری هم نیست (ج ،2ص:)171
«فتألم قلب الموبذ من رسالته وأخذه المقیم المقعد علی
حالته .ولم یتجاسر علی أنفاذ الطعام الیه خوفا من الملک.
فأخذه الفکر فی ذلک فحملته الشفقة والرقة علی أن أمر
المستخدمین بحمل الطعام الیه.».

(هفتم)3836-3832 /401 ،

بیت چهارم تنها در سه دستنویس (ل ،ل ،2د (ص ))358آمده
و در پانزده دستنویس دیگر (ژ-آ ،ب ،س  ،2ظ (ج ،2ص-1434
 ))1435نیست .بنداری ،چنانکه خود اشاره کردهاست
(«ذکر نبذ») ،همۀ توقیعات را ترجمه نکردهاست .اگر سطور
زیر ترجمۀ توقیع باال باشد ،او هم بیت چهارم را ندارد
(ج ،2ص« :)161و رفع الیه آخر وقال :إن فالنا العامل قد
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«ففعل فقال له :اذا صببت الماء علی یدی الملک بعد هذا
فال تضیق الماء علیه .وحین یمسح شفتیه بالطیب فال تقطع
الماء بل استمر علی إفراغه رهوا رهوا کما کنت تفرغه .فأخذ
ذلک بمجامع قلب الشاب .ولما قدم الطست فی الیوم الثانی
الی الملک فعل ما أمره به بزرجمهر .».در ترجمۀ بنداری
دستوری که بزرگمهر به پرستنده داده دیگر تکرار نشده و از
این رو نمیتوان گفت که او بیتهای سوم و پنجم را داشته
یا نه .ولی آیا «فی الیوم الثانی» ترجمۀ «چو روز دگر» است
یا ترجمۀ آزاد ِ « دگر بار»؟ به گمان نگارنده بنداری بیت سوم
نخستین بیت چهارم را هم ترجمه
را نداشته و مصراع
ِ
نکردهاست .اگر بیت سوم را نداشته ،بیت پنجم را هم
نداشتهاست .به هر روی ،این دو بیت برافزودۀ دیگری بر
ً
متن شاهنامهاند .ضمنا در بیت ششم باید «خویشتن پُر» به
«ریختن َبر» تصحیح گردد.

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

أنفق علی نفسه من مال الدیوان ثالثمائة ألف درهم.
و ّ
النواب یطالبونه فما یبص حجره والتندی صفاته .فوقع
وقال :لیفرج عنه وال یطالب ،ولیعط من الخزانة مثل
ذلک .».به هر روی ،کسی در بیت سوم جمله را ناتمام
پنداشته و بیتی افزودهاست .ولی در بیت سوم جمله تمام
است و نشانۀ درنگ کوتاه ( )،زائد« .که» در مصراع دوم
بیت سوم «که»ی تعلیلی است :چنین پاسخ داد که ما را
آن درم نباید که بهسبب [ستاندن] آن کسی دژم گردد.

جستار

لطم یقلاخ لالج

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

جستار

محتملتر است .به هر روی ،نیامدن این بیت در اکثریّت
بزرگ دستنویسها اصالت آن را مشکوک میکند و باید آن
را تراوش خامهای بیگانه در تفصیل گزارش شاعر دانست.
از سوی دیگر ،اگر «ایران» در این بیت بهمعنی «ایرانیان»
به کار رفتهباشد ،که در شاهنامه بسیار به این معنی به کار
رفتهاست ،حق با آقای دکتر ابوالفضل خطیبی است که
«شاید بسیاری از کاتبان بهسبب نشناختن معنی ایران در
این مصراع ،کل بیت را زدهباشند( ».یادداشتهای شاهنامه،
بخش سوم ،ص ،394ب.)418

بیت دوم زائد است ،زیرا محتوای آن در بیت هفتم
آمد هاست ،ولی کسی که یا شتاب داشته و یا گمان کرده که
برای گزارش فرستادن خوراک ،فاصله میان بیت نخستین و
هفتمین زیاد است ،پس از بیت نخستین بیتی افزودهاست
و با این کار نهتنها مطلبی را بیهوده تکرار کرده ،بلکه به قصد
و منطق گزارش آسیب زدهاست .زیرا ،همانگونه که بنداری
هم با امانت ترجمه کرده ،موبد بالفاصله پس از دریافت پیام
ایزدگشسپ برای او خوراک نمیفرستد ،بلکه نخست به
دردسری که این کار برای او دارد میاندیشد ،ولی سپس
احساس دوستی با ایزدگشسپ بر او غلبه میکند و به آشپز
ِ
خود دستور میدهد که به زندان خوراک بفرستد .در دنبالۀ
گزارش آمده که سپس خود موبد نیز به دیدار دوست میرود.
پس از آن کارآگهان ماجرا را به هرمزد گزارش میدهند و او
موبد را با خوراندن زهر میکشد.

سیویک
در پادشاهی هرمزد آمدهاست که پس از کشته شدن ساوه،
چون پسرش پرموده سبب شکست سپاه بزرگ پدر را
میپرسد ،رایزن او به او میگوید:
چنیــن داد پاســخ ُورا رهنمــون
کــه «مــا داشــتــیــم آن سپه را زبــون

سی
در پادشاهی هرمزد آمدهاست:

چــو بهــرام ِ جنگــی بــه هنــگام ِ کار
نبیند کــس انــدر جهان یــک ُســوار
ُ
[ز رســتم فزونســت هنــگام ِ جنــگ
ِ
دلــیــران بگیرند پیشش درنـــگ]
نبُــد لشــکرش زان مــا صــد یَکــی
ََ
نخست از دلــیــران او کــودکــی»...

جهانــدار بهــرام را پیــش خوانــد
َ
ـــر نــامــداران نشاند
بــه تخت از ب ِ
[ســخنهای ایــران بــرو کــرد یــاد
ـار مــهــرانشــتــاد]
هــمــان نــیــز گــفــتـ ِ
بپرســید از آن پــس کــه «بــا ساوهشــاه
کنیم آشــتــی ،گــر فرستم ســپــاه؟»

(هفتم)982-979 /547 ،

بیت دوم تنها در سه دستنویس (ل ،س ،2د (ص ))890آمده و
پانزده دستنویس دیگر (ژ-ب ،ظ (ج ،2ص ))1490آن را ندارند و
در ترجمۀ بنداری هم نیست (ج ،2ص « :)187فقال له بعض
أصحاب أبیه :قد أعجبتنا کثرتنا ،واستصغرنا العد ّو ،فإنهم
کانوا بالنسبة الینا أقل من نسبة الواحد إلی األلف.».
نبودن بیت دوم در اکثریت بزرگ دستنویسها میرساند
که رایزن پرموده بهرام را با رستم مقایسه نکرده ،بلکه قلمی
بیگانه این ابیات را افزودهاست.

(هفتم)419-417 /500 ،

بیت دوم تنها در چهار دستنویس (س ،ک ،ق ،2س )2آمده و
چهارده دستنویس دیگر (ل ،ژ ،لن ،ق ،لی-ب ،ظ (ج،2
ص ،)1472د (ص ))879آن را ندارند .در ترجمۀ بنداری چنین
آمد هاست (ج ،2ص« :)179ثم لما أمسی استحضره و خال
به و سرد علیه حکایة مجیء ساوه و قصده لبالد إیران فی
جموعه الکثیفة و جیوشه الکثیرة .ثم قال له فما تری اآلن؟
أنجنح معه الی السلم و نکف عادیته بالصلح أم ال نسلک
معه سوی سبیل المنابذة والحرب؟» .بنداری یا بیت دوم
را داشته و آن را آزاد ترجمه کرده و
گزارش مصراع دوم ِ آن
ِ
ِ
را هم زدهاست ،و یا آن را نداشته و عبارت «وسرد...
الکثیرة» را خود افزودهاست .به گمان نگارنده وجه دوم

سیودو
در پادشاهی هرمزد ،گردیه در شرح نکشتن زرمهر قباد را به
کین پدرش سوفرای ،میگوید:
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[چــو بــر شــاه افگنــد زرمهــر مهــر
بــرو آفــریــن خــوانــد گـــردان سپهر]

سیوچهار
در پادشاهی خسرو پرویز آمدهاست:

کار خویــش
از او بنــد برداشــت تــا ِ
ار خویش
بــجــویــد ،کند تیز بــــاز ِ

ـر جنگیــان (چوبینه) کین ســخنها شــنید
سـ ِ
بــزد دســت و تیغ از میان برکشید

(هفتم)1653-1651 /603 ،

بیت دوم تنها در دو دستنویس (ل ،س )2آمده و در شانزده
دستنویس دیگر (ژ-ب ،ظ (ج ،2ص ،)1512د (ص ))903نیست.
ترجمۀ بنداری (ج ،2ص )194در اینجا سخنان گردیه را
بسیار خالصه کردهاست .به هر روی ،در اینجا نبودن بیت
دوم در اکثریّت بزرگ دستنویسها ،تردیدی در برافزودگی آن
باقی نمیگذارد.

چنیــن گفــت ک«ــز تخــم شــاهان زنــی
اگــــر بــازیــابــیــم در بـــرزنـــی،
ّ
شمشــیر تیــز
[ببــرم ســرش را بــه
ِ
ِز جــانــش بــــرآرم دم ِ رستخیز]
نمانــم کــه کــس تاجــداری کنــد
مـــیـــان ســــــواران ســـــواری کند
ِ

(هشتم)842-839 /65 ،

سیوسه
در پادشاهی هرمزد آمدهاست که پس از شکست پرویز از
بهرام ،بزرگان ایران به پرویز میگویند:

بیت سوم تنها در سه دستنویس (ل ،ق ،ق )2آمده و در پانزده
دستنویس دیگر (ژ ،س ،لن ،ک ،لی-س ،2ظ (ج ،2ص ،)1549د
(ص ))926نیست.
کسی گمان کردهاست که بهرام میگوید که هر که از نژاد
کیان پیدا شود که ادعای پادشاهی کند ،حتی اگر او زنی
تر
باشد ،سرش را خواهد برید .از این رو برای توضیح بیش ِ
سخن شاعر بیت سوم را افزودهاست .در حالی که بهرام
ً
میخواهد چنین وانمود کند که او پادشاهی را موقتا میپذیرد
تا کسی از نژاد کیان پیدا شود و تاج و تخت را بد و سپارد،
حتی اگر آن کس زنی باشد .بنداری متن را درست دریافته
و بیت سوم را هم ندارد ،ولی در ترجمۀ او آن مطلب بهجای
بهرام به سنباد نسبت داده شد هاست (ص« :)203ثم قام رجل
یسمی ُسنباذ و بیده السیف فقال :إن هذا البهلوان الکبیر
القدر ،الموصوف بسیرة العدل یقعد علی سریر الملک الی
أن یظهر واحد من شجرة الکیان .فأنه أولی بالجلوس علیه
من فالنة وفالنة وفالنة.».

ـور شــاه
همــی گفــت هرکــس کــه «ای پـ ِ
ُ
تــرا زیبد ایــن تــاج و تخت و کاله
از ایــران و از دشــت نیــزه َ
وران
ِ
ِز خــنــجــرگــزاران و جنگی ســران
[بیاینــد چندانــک خواهــی بــرت
ــــود َف ّ
بُ
َ
رهــبــر کــشــورت]
ــــر تــو
ِ
نگــر تــا نــداری هــراس از گزنــد
َبــدی رام و شــادان دل و ارجمند»...
(هفتم)1760-1757 /614 ،

بیت سوم تنها در دو دستنویس (ک ،ق )2آمده و در شانزده
دستنویس دیگر (ل-ق ،لی-س ،2ظ (ج ،2ص ،)1516د (ص ))905
نیامده و در ترجمۀ بنداری هم نیست (ج ،2ص« :)195وقالوا:
أنت وارث التاج والتخت ،وأنت مالک األمر والنهی ،ونحن
بین یدیک.».
در نگاه نخستین بد ون بیت سوم جملۀ بیت دوم ناتمام
است .ولی در واقع در اینجا نیز این بیت افزودۀ دیگران
است .گویا دو بیت نخستین را باید چنین دریافت :ای پور

سیوپنج
در پادشاهی پرویز آمدهاست که بند وی در بند بهرام چوبینه
است و بهرام سیاوشان نگهبان او:
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نگــه کــرد زرمهــر کــس را ندیــد
تخت شاهی َسزید
کــه بــا تــاج بــر
ِ

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

شاه ،تاج و تخت و کاله و خنجرگزاران و جنگیسران از
ایران و از دشت نیزهوران ،تو را زیبد (نیز نک .سیوشش).

جستار

جستار

ســگالیدهام دوش بــا پنــج یــار
َ
تــــارک او بــــرآرم دمـــار»
کــه از

کــه « پیراهنــت گــر ســتاند کســی
مــیــاویــز بــا او بــه تــنــدی بسی،
رخســار تــو
ُو گــر برزنــد کــف بــه
ِ
دیــــدار تو،
شــود تــیــره زان زخــم
ِ

[چــو شــد روز بهــرام چوبینــه روی
بـه میـدان نهـاد او بـه چـوگان و گـوی]

[مــزن همچنــان تــا بمانــدت نــام
خــردمــنــد را نـــام بهتر ِز کــام]

[فرســتاده آمــد ِز بهــرام زود
پــور ســیــاوش چــو دود]
ک
بــه نــزدی ـ ِ
ِ

بـه سـوتام را بـس کـن از خوردنـی
مجـوی ار نباشـدت گسـتردنی»...

لطم یقلاخ لالج

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

بــه بنــدوی گفــت« :ار دلــم نشــکند
چــو چوبینه امـــروز چــوگــان زنــد،

(هشتم)1476-1472 /112 ،

زیــر قبــای
زره خواســت و پوشــید
ِ
ِز درگـــه بــر اســپ انــــدرآورد پای

بیت چهارم تنها در پنج دستنویس (ل ،ق ،ق  ،و ،د (ص))939
2

آمده و سیزده دستنویس دیگر (ژ ،س ،لن ،ک ،لی ،ل ،3پ ،لن،2

(هشتم)916-912 /71-70 ،

آ ،ل ،2ب ،س ،2ظ (ج ،2ص ))1480آن را ندارند .بنداری در اینجا
بخشی از سخنان خرداد برزین را زده و بخشی را خالصه
کردهاست (ج ،2ص« :)211ونسیتم قول عیسی صلوات هللا
علیه حیث یقول :اجتز بسوتام من المأکول  ،و التتکلف فی
الملبوس و المفروش .».از آنجا که در نوشتۀ بنداری ترجمۀ
بیتهای دوم و سوم (و بیتهای دیگری در این محل) نیست،
نمیدانیم که او بیت چهارم را داشتهاست یا نه.
یکی از شیوههای فردوسی این است که گاه (به نیاز
وزن) در یک جمله عبارتی قلب میگردد و در چنین
مواردی کسانی جمله را ناتمام پنداشته و بیتی افزودهاند.
یک نمونۀ آن را پیش از این زیر شمارۀ سیوسه دیدیم.
نمونۀ دیگر آن در همینجاست .میگوید :عیسی گفت اگر
کسی پیراهنت را ستاند و یا بر رخسار تو کف زد و از آن
(رخسار) تو تیره شد ،با او میامیز .بنابراین بیت
دیدار
زخم
ِ
ِ
چهارم زائد است و در پایان بیت سوم نشانۀ درنگ کوتاه
( )،باید برداشتهشود.

بیتهای سوم و چهارم تنها در پنج دستنویس (ل ،ق ،ق ،2و،
د (ص ))927آمده و دوازده دستنویس دیگر (ژ ،س ،لن ،ک ،لی،
ل ،3پ ،لن ،2آ ،ب ،س ،2ظ (ج ،2ص1552ح)) آنها را ندارند (ل

2

در اینجا افتادگی دارد) .بنداری نیز این بیتها را نداشتهاست
(ج ،2ص« :)204فجاءه ذات لیلة وقال :إنی واطأت خمسة من
غلمانی علی أن یعاونونی غدا علی قتل جوبین فی المیدان.
ولما أصبح لبس الزرد تحت القباء مع رفقائه الخمسة ،ورکب
الی المیدان .».در ترجمۀ بنداری عبارت «ولما أصبح»
ترجمۀ « چو شد روز» در آغاز بیت چهارم نیست ،بلکه
چون پیش از آن «فجاء ذات لیلة» گفته ،ناچار باید سخن از
صبح میگفت .ولی در ترجمۀ او از بقیۀ بیت چهارم و از
بیت پنجم اثری نیست.
به نظر نگارنده ،در بیت نخستین از رفتن شب و دمیدن
سپیده سخن رفتهاست و دیگر نیازی به «چو شد روز» در
بیت چهارم نیست .البته میتوان در اینجا میان «سپیده» و
«روز» تفاوت گذاشت ،ولی به احتمال بسیار بیت ششم
دنبالۀ بیت سوم است.

سیوهفت
در پادشاهی خسرو پرویز آمدهاست:

سیوشش
ُ
در پادشاهی خسرو پرویز از زبان خرداد برزین به قیصر روم

یکـی دختـرش بـود مریـم بـه نـام
خردمند و با سنگ و با رای و کام

آمد هاست:

بآییــن دیــن
[بــه خســرو فرســتاد
ِ
همی خــواســت از کــردگــار آفرین]

نبینــی کــه عیســی مریــم چــه گفــت
بــدان گه که بگشاد راز از نِهفت،
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کـــزان کند شــد بــارگــی هـــای تیز

سیوهشت
در پادشاهی پرویز در شرح هدایایی که پرویز برای قیصر
میفرستد ،از جمله آمدهاست:

(هشتم)1517-1514 /115 ،

بیت چهارم تنها در پنج دستنویس (ل ،ق ،ق  ،2و ،د (ص))939

آمده و در سیزده دستنویس دیگر (ژ ،س ،لن ،ک ،لی ،ل  ،3پ،

نخســتین صــد و شســت پنداوســی
کــه پــنــداوســی خــوانــدش پارسی

لن ،2آ ،ل ،2ب ،س ،2ظ (ج ،2ص ))1481-1480نیست .بیت پنجم
تنها در چهار دستنویس (ل ،ق ،2و ،د) آمده و در چهارده
دستنویس دیگر نیست ،ولی محتمل است که در اینجا
این بیت در اساس ق نیز بوده و کاتب آن را از قلم
انداختهاست .این دو بیت در ترجمۀ بنداری هم نیامد هاند
(ج ،2ص« :)211وکانت له بنت متحلیة بالخالل الحمیدة
والخصال المرضیة تسمی مریم .فرتب لها جهازا مشتمال،
من الذهب والفضة والجوهر ،علی ما حسرت عنه الحوامل،
وعجزت عن ضبطه األنامل.».
در اینجا به نظر میرسد که بد ون این دو بیت مطلب
افتادگی دارد ،بهویژه اینکه رسم چنین بود که در غیاب
داماد کسی میانجی میشد و دختری را به نام داماد از پدر
دختر میگرفت ،چنانکه در پادشاهی نوشینروان آمده که
مهرانشتاد دختر خاقان را بهنام نوشینروان از پدر دختر
میگیرد:

بــه گوهــر بیاگنــده هــر یــک چــو ســنگ
ْ
ــهــر تنگ
نــهــادنــد بــرهــر یــکــی ُم
مــران هــر یکــی را بهــا صدهــزار
دفـــتـــر شــهــریــار
درم بـــود بـــر
ِ
ُ ُ
بیــاورد ســیصد شــتر ســرخموی
ســیــه چــشــم و آراســتــه راه جــوی
[مــران هــر یکــی را درم دوهــزار
بــهــا داده بُـــد نــامــور شــهــریــار]
(هشتم)3373-3369 /258-257 ،

بیت پنجم تنها در پنج دستنویس (ل ،س ،لی ،و ،د (ص))977

آمده ودر دوازده دستنویس دیگر (ژ ،لن-ق ،2ل ،3پ ،لن-2س)2

نیست .در ظ (ج ،2ص )1514کاتب از مصراع نخستین بیت
سوم و مصراع دوم بیت پنجم یک بیت ساخته و آنچه را در
ً
میانۀ آن دو است انداختهاست .از این رو محتمال در
مادرنسخهاش بیت پنجم بودهاست .بنداری هیچ یک از
بیتهای سوم و پنجم را که در آنها سخن از بهای هدیههاست
ندارد و گویا ترجمه نکردهاست (ج ،2ص« :)235وأمر فملئوا
مائة و ستین درجا أو کیسا بالجواهر الثمینة ،وأوقروا ثالثمائة
جمل من طرائف الصین والهند و مصر و غیرها.».
آیا بیت پنجم را افزودهاند و یا بیشتر دستنویسها بهعلت
یکی بودن هر دو قافیۀ آن با بیت سوم ،آن را از قلم انداختهاند؟
با ّ
توجه به ناهمخوانی میان پنج دستنویسی که بیت پنجم را
دارند ،احتمال ّ
صحت حدس نخستین بیشتر است:

بپذرفــت مهرانشــتاد از پــدر
بـــه نــــام ِ شــهــنــشــاهِ پــیــروزگــر
میانجــی بپذرفــت و خاقــان بــداد
یکی را کــه دارد ِز خــاقــان نــژاد

(هفتم)2222-2221 /270 ،

ولی در مثال ما ،در مصراع دوم بیت سوم ،عبارت «به خسرو
سپرد» در این زمان مناسبت ندارد ،اگرچه میتوان آن را حمل
به آینده نیز کرد .به نظر من کسی که از رسم خواستگاری
توسط میانجی آگاه بوده و در اینجا مطلب را ناتمام دیده،
ِ
این دو بیت را افزودهاست .آمدن این بیتها در همان
دستنویسهایی که در داشتن بیتهای برافزودۀ دیگر نیز با
هم همخوانی دارند از یک سو و نبودن آنها در سیزده
دستنویس و در ترجمۀ بنداری از سوی دیگر ،تردیدی در

مـران هـر یکـی را بهـا (ل :درم) دوهـزار
(ل ):بها داده بُد نامورشهریار (س ،لی :ز دینار
گنج از در نامدار؛ و ،د :حسابی برآورده از روزگار)
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لطم یقلاخ لالج

[بپذرفــت دختــرش گســتهم گــرد
ـن نیکو بــه خــســرو سپرد]
بــه آیــیـ ِ
ُو زان پــس بیــاورد چنــدان جهیــز

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

اصیل نبودن آنها نمیگذارد .پیش از این نگارنده این دو
بیت را بیشتر اصیل دانستهبود تا برافزوده (یادداشتهای
شاهنامه ،بخش چهارم ،ص ،55ب.)1516-1515

جستار

لطم یقلاخ لالج

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

جستار

ضمنا ً پس از شتران از هدایای دیگری همچون ّ
در ،یاقوت و
جامه نیز نام رفته که برای آنها هم بهایی تعیین نشدهاست.

دیگر (ژ-ل ،3و-س ،2ظ (ج ،2ص ،)1526د (ص ))991آن را ندارند.
بنداری پس از ترجمۀ بیتهای پیش از این (ب-4006
 )4007دیگر بیتهای  4010-4009را ترجمه نکردهاست
ّ
جن اللیل رفع ّ
الحراس أصواتهم وذکروا
(ج ،2ص« :)250فلما
قباذ ،ولم یذکروا برویز.».
در بیت نخستین میگوید که با رسیدن شب« ،عو» از
پاسبانان شب
شهر و بازار بلند شد و البته این «عو» از
ِ
است و دیگر نیازی به بیت دوم نیست .بیت دوم از اینجا
پدید آمد هاست که کسی مصراع دوم بیت نخستین را
چنین دریافته که با رسیدن شب شهر و بازار خاموش شد
و سر و صدای مردم فرونشست و در نتیجه متن را ناقص
دیده ،زیرا به گمان او اشارهای به پاسدار شب نشد هاست.
و یا اگر متن را درست دریافته ،آن را نیازمند توضیح
بیشتر دانستهاست .پیش از این نگارنده بیشتر اعتقاد به
اصالت این بیت داشت (یادداشتهای شاهنامه ،بخش چهارم،
ص ،222ب.)4010

سیونه
در پادشاهی پرویز در شرح زندانی کردن شیرویه آمدهاست:
پُــر از درد شــد جــان خنــدان اوی
ُو زایــــوان او کـــرد زنــــدان اوی
ابــا آنــک همشــیره بــودی ُورا
کــجــا آب ازو تــیــره بـــودی ُورا

هــم آن را کــه پیوســتۀ او بدنــد
گــه رای ُ
بـــر او شدند
جــســتــن
ِ
[بســی دیگــر از مهتــر و کهتــران
کــه بــودنــد بــا او بــه بــن ـ ِد گـــران]
همــی برگرفتنــد ازیشــان شــمار
ُ
ِکــه و ِمــه فـــزون آمــد از سـههــزار

(هشتم)3539-3535 /272 ،

بیت چهارم تنها در سه دستنویس (ل ،ق ،2پ) آمده و در پانزده
دستنویس دیگر (ژ-ک ،لی-س ،2ظ (ج ،2ص ،)1517د (ص))981
نیست و بنداری نیز آن را ندارد (ج ،2ص« :)239ثالثة آالف
نفس من صغیر و کبیر.».
بیت سوم نیز در هشت دستنویس (ژ ،لن ،ک ،ق ،2ل ،3پ،
لن ،2س )2نیامده و بهتر است میان چنگک نهاد هشود .ولی
بیت چهارم که تنها در سه دستنویس آمده ،اصالتی ندارد.

چهلویک
در پادشاهی یزدگرد ِ شهریار آمدهاست که چون پیروز نامۀ
ّ
رستم را به سعد وقاص رسانید ،سعد نخست از احوال رستم
و شاه و وزیر و دیگر بزرگان ایرانپرسید و سپس ردایی برای
ّ
بیتوجهی تازیان به دیبا
نشستن پیروز بر زمین انداخت و به
و زر و زیور بالید و سپس:
[گرانمایــه پیــروز نامــه بــداد
ُ
ســخ ـنهــای رســتــم همی کــرد یــاد]

چهل
در پادشاهی پرویز آمد هاست:

ســخنهاش بشــنید و نامــه بخوانــد
ُ
بــه پــاســخ فــــراوان ســخـنهــا براند

َ
چـادر قیرگـون کـرد نـو
چـو شـب
ِ
َ
ِز شهر و ِز بـــازار برخاست عــو،

(هشتم)176-175 /425 ،

بیت نخستین تنها در سه دستنویس (ل ،ق ،2ل )2آمده و در
پانزده دستنویس دیگر (ژ-ک ،لی-س  ،2ظ (ج ،2ص ،)1545د
(ص ))1015نیست .در ترجمۀ بنداری ،پس از آنکه مطالبی
که ما در آغاز شرح دادیم کمابیش گزارش شده ،آمد هاست
(ج ،2ص« :)266ثم سمع رسالته و قرا کتابه ».که ترجمۀ
بیت دوم است.
کسی الزم دانسته که پس از مطالبی که پس از رسیدن

[همــه پاســبانان بــه نــام ِ قبــاد
چــو آواز دادنــــد و کــردنــد یــاد]
ک«انوشــه زیــاد از بــزرگان قبــاد
بــه هــر کــشــوری نـــام ِ او یــاد بــاد!»

(هشتم)4011-4009 /311 ،

بیت دوم تنها در دو دستنویس (ل ،پ) آمده و شانزده دستنویس
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چهارم ،ص ،285ب .)175در این مثال و نمونه های بسیار
دیگر ،آنچه کسانی نقص و خأل در سخن شاعر
پنداشتهاند ،در واقع شیوۀ ایجاز اوست.

[بکشــت و ســرآمد بــرو نیــز روز
ُ
شــد آن نــامــورگــرد ِ گیتی فـــروز]
[ســرانجام بنگرکــه بهمــن چــه کــرد
پــــور تهمتن بـــــرآورد گــرد]
ِز
ِ

چهلودو
در پادشاهی یزدگرد شهریار آمدهاست که فرخزاد در کرخ به
تازیان حمله میکند و سپس سپاه او از بغداد بیرون میآید:

کیــن پیروزشــاهِ بلنــد
[ششــم
ِ
کــه از خوشنواز آمــد او را گزند]

هــم آنگــه ِز بغــداد بیــرون شــدند
ســوی رزم ُ
جستن به هامون شدند

کیــن او ســوفزای
[کمــر بســت بــر
ِ
ســر خــوشــنــواز انــدرآمــد بــه پــای]
ِ

[چــو برخاســت گــرد ِ نبــرد از میــان
شکست انــدرآمــد بــه ایــرانــیــان]

کیــن هرمزدشــاه
بــه هفتــم ســخن
ِ
چــو پــرویــز را گشن شــد دستگاه

فرخــزاد برگشــت و شــد نــزد ِ شــاه
آلــــت رزمــگــاه
پُـــر از گـــرد بــا
ِ

(هشتم)594-589 /460 ،

پنج بیت نخستین تنها در یک دستنویس (ل) آمد هاست و
هفده دستنویس دیگر (ژ-س ،2ظ (ج ،2ص ،)1553د (ص-1023
 ))1024آنها را ندارند .بنداری (ج ،2ص )272-271تنها به
شرح سرزنش یزدگرد از سوی موبدان پرداخته و مطالب
باال را ترجمه نکردهاست.
همۀ هفده دستنویسی که پنج بیت نخستین را ندارند ،در
آغاز بیت ششم «به پنجم سخن» دارند که نشان میدهد در
هیچ یک از آنها کاتبان پنج بیت نخستین را از قلم نیانداخته،
بلکه این پنج بیت را در دستنویس اساس خود نداشتهاند.
به هر روی ،این پنج بیت را باید از برافزودههای ل دانست
و آغاز بیت ششم را باید به «به پنجم سخن» پیرایش کرد.

(هشتم)255-253 /433 ،

بیت دوم تنها در سه دستنویس (ل ،ق ،2ل )2آمده و در پانزده
دستنویس دیگر (ژ-ک ،لی-س ،2ظ (ج ،2ص ،)1547د (ص))1017
نیست .در ترجمۀ بنداری آمدهاست (ج ،2ص« :)268فلقیهم
المسلمون فی الکرخ ،وجرت بینهم وقعة عظیمة قتل فیها
خلق کثیر من الفرس ،وجرح منهم خلق آخرون .فانصرف
ً
فرخ زاذ و دخل علی یزدجرد .».ظاهرا بنداری بیت دوم را
داشته بودهاست .ولی ترجمۀ بنداری چیزی بیش از محتوای
بیت دوم دارد .از این رو شاید موضوع شکست ایرانیان را،
اگر فردوسی آشکار نگفته بودهباشد ،او خود برای انسجام
سخن افزودهاست .به هر روی ،در اینجا داوری دشوار
است .نگارنده بیت دوم را بهدلیل بودنش تنها در سه
دستنویس ،که همانهایی هستند که در مثال پیشین نیز در
داشتن بیتی در برابر پانزده دستنویس دیگر همخوانی داشتند،
برافزوده میداند.

***

در باال چند بار به این نکته اشاره شد که اگر همخوانی چند
دستنویس در بیتی که در آن گمان برافزودگی میرود ،در
جایی دیگر و در بیتی دیگر تکرار گردد ،تأیید دیگری بر
دورۀ سوم ،سال پنجم
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اصالت این بیت اعتقاد داشت؛ نک .یادداشتهای شاهنامه ،بخش

کیــن اســفندیار
[بــه پنجــم ســخن
ِ
کــه رســتــم مـــرو را گــه کــــارزار]

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

پیروز و ایرانیان به نزد سعد در شش بیت گفته شده ،اکنون
گفتهشود که پیروز نامۀ را به سعد داد ،وگرنه خألی در
سخن است ،و از این رو بیت نخستین را افزودهاست؛
ولی در مصراع دوم ِ آن همان مطلبی را تکرار کرده که در
مصراع نخستین بیت دوم آمد هاست ،یعنی پیام زبانی که
توسط پیک میفرستادند (نگارنده به همین دلیل پیشتر به

چهلوسه
در پادشاهی یزدگرد شهریار آمدهاست که موبدان یک به یک
ماهوی سوری را از کشتن یزدگرد منع میکنند .در پایان،
یکی از آنها بهنام مهرنوش از بهر عبرت ماهوی چند رویداد
گذشته را برمیشمارد .در ل هفت رویداد را و در هفده
دستنویس دیگر پنج رویداد را:

جستار

لطم یقلاخ لالج

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

جستار

آموزشی خوانده میشد هاست که در کنار ناامانتداری
کاتبان ،به نوبۀ خود عامل بزرگ دیگری در بهروز کردن متن
آن و راه یافتن بیتها و روایات برافزوده بود.
در چهلوسه مثال باال ،دستنویس ژ تنها دستنویسی
است که هیچ یک از بیتهایی را که ما برافزوده دانستیم،
ندارد .پس از آن دستنویس ف قرار میگیرد که هشت مورد
را دارد .در مقابل دستنویس ل سیودو مورد را دارد .از این
آمار نباید چنین نتیجه گرفت که در پیرایش شاهنامه میتوان
ً
کامال از متن ژ پیروی کرد ،بلکه ،چنانکه نگارنده در معرفی
آن نشان داد هاست ،این دستنویس نیز از تباهیهای عرضی
(در واژهها و پس و پیشی مصراعها) و طولی (در افتادگیها و
برافزودگیها و جابهجایی بیتها) بر کنار نماند هاست .به سخن
دیگر ،در پیرایش متن شاهنامه جز توسل به شیوۀ انتقادی
چارهای نیست .البته با این شیوه نیز هرگز نمیتوانیم متن
اصلی را بازسازی کنیم ،ولی میتوانیم به متنی برسیم که
اعتبار آن میان دستنویس اساس و دستنویس اصلی باشد.

برافزودگی آن بیتهاست .این پدیده در  43مثال باال بارها
تکرار شد هاست :همخوانی دستنویسهای ف ،و ،لن 2در
ُ
پنج ،شش ،هفت؛ همخوانی ل ،ق ،و در نه ،چهارده ،هفده؛
همخوانی ل ،ک ،ل ،2س 2در شانزده ،هجده (و نیز در نوزده که
در ل 2بیت از قلم افتادهاست)؛ همخوانی ل ،ل ،3ل ،2س 2در
بیستوچهار ،بیستوپنج (و نیز در بیستودو که در ل 3بیت از قلم
افتاد هاست)؛ همخوانی ل ،س ،2د در بیستوهفت ،سیویک (و
نیز در بیستوسه ،سیودو که در د بیت از قلم افتادهاست)؛
همخوانی ل ،ق ،ق ،2و ،د در سیوپنج ،سیوشش ،سیوهفت؛
همخوانی ل ،ق ،2ل 2در چهلویک ،چهلودو.
چهلوسه مثالی که در این بررسی آمدند همه بیتهایی
هستند که در پیرایش ما در متن قرار گرفتهاند ،ولی در میان
چنگک .اکنون اگر دامنۀ این پژوهش را به بیتهای
برافزودهای که به حاشیه برده شد هاند بکشانیم ،باز مثالهای
بیشتر و حتی بهتری برای اثبات برافزودگی برخی بیتها
به دست خواهد آمد.
نکتۀ دیگری که از این بررسی به دست میآید ،این است
که در شرایط فعلی دستنویسهای شاهنامه ،اگر بیت یا
روایتی تنها در دستنویس اساس آمدهباشد ،به احتمال نزدیک
به یقین باید آن را برافزوده دانست (مثال ف در یازده و مثال ل در
پانزده ،بیستوشش ،چهلوسه) .آنچه در اینجا دربارۀ دستنویس
اساس «به احتمال نزدیک به یقین» گفتیم ،دربارۀ
دستنویسهای جوانتر یقینی است (مثال ل 3در بیستویک).
مهمترین معیار در شناخت خویشاوندی دستنویسها،
اشتراک آنها در نادرستیهای قلمی و نیز نادرستیهای
دیگر ،از جمله بیتها و روایتهای برافزوده است .ولی در
مثالهای باال برخی از دستنویسها ،بیآنکه خویشاوند
باشند ،در بیتی برافزوده همخوانی دارند .به گمان نگارنده
ّ
علت آن این است که کسانی دستنویس خود را با دستنویس
دیگری ،که ممکن است از شاخۀ دیگری بود هباشد ،مقایسه
میکردهاند و بیتهایی را بر کنارۀ دستنویس خود
میافزودهاند که سپس در کتابت بعدی به متن راه مییافته
و از این راه دو یا چند دستنویس ناخویشاوند در بیتی
برافزوده همخوان میشد هاند .این پدیده در عین حال نشان
میدهد که شاهنامه در طی قرون مانند یک متن درسی

***
در پایان مهمترین نکاتی که نگارنده طی سالها در شیوۀ
انتقادی پیرایش شاهنامه به کار بستهاست ،فهرستوار
یاد میگردد:
 .1بررسی و معرفی نزدیک به پنجاه دستنویس شاهنامه.
 .2گزینش شمار بزرگی از دستنویسهای معرفیشده (حدود
یکسوم آنها) و ترجمۀ عربی کتاب برای پیرایش متن.
 .3به کار بستن شیوۀ مثبت در ثبت دگرنوشتها ،یعنی
ثبت ناهمخوانیها و همخوانیها.
 .4به کار بردن نشانه در ثبت دگرنوشتها بهجای
توضیحات طوالنی و معمول.
 .5ثبت بینقطگیهایی که امکان چند خوانش را ایجاد
میکنند.
 .6ثبت نویسشهای تباهشده که گاه به متن اصلی
نزدیکترند تا نویسشهای بهظاهر درست.
نویسش دشوارتر /کهنتر ،که ستون اصلی
گزینش
.7
ِ
ِ
شیوۀ پیرایش انتقادی است.
 .8نشانهگذاری متن ،بهویژه در مورد نقل قولها و
عبارتهای میانفزود ( /معترضه) .بدون چنین
دورۀ سوم ،سال پنجم
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منابع
ّ
ـ ـبنـداری اصفهانـی ،فتـح بـن علـی ( .)1970الشـاهنامه.
بهکوشش عبدالوهاب عزام .تهران :انتشارات اسدی.
ـ ـخالقـی مطلـق ،جلال (« .)1388بررسـی و ارزیابی شـاهنامۀ
سـنژوزف» .نامـۀ بهارسـتان  ،ش( 210-193 :15نیـز نـک.
دفترهای .)19-18 ،17 ،14-13
ـ ــــــــــــــــ (-1390الـف)« .بررسـی و ارزیابـی
ّ
دسـتنویس شـاهنامۀ فلورانس (کتابخانۀ ملی مرکـزی فلورانس،
ش  .»)Cl. III.24نامۀ بهارستان ،ش.250-207 :19-18
ـ ــــــــــــــــ (-1390ب) .شـاهنامه ،از دسـتنویس تـا
متن .تهران :میراث مکتوب.
ـ ـــــــــــــــ (« .)1395بررسی و ارزیابی دو نسخۀ ناقص

ۀجد ِشهوژپ
همانهاش ِشیاریپ رد اه تیب یخرب ِتلاصا ر

نشانهگذاریهایی دریافت درست متن شاهنامه در
بسیاری جاها دشوار است.
 .9ذکر قواعد پیرایش سنجشی ( /تصحیح قیاسی).
 .10شرح دالیل گزینش نویسشی و یا رها کردن آن.
 .11آوردن گواه از خود شاهنامه و یا از آثار همعصر آن.
 .12اثبات برافزودگی برخی بیتها و روایات در مقاالتی
جداگانه .سپستر دستنویس ژ نظر نگارنده را در هر
مورد تأیید کرد.
	.13جداسازی چند داستان از یکدیگر که تا آن زمان در
پیرایشهای کتاب در هم شد هبودند و یا خطبۀ یک
تعیین
داستان به پایان داستان پیشین رفتهبود .همچنین
ِ
درست سرنویسهای کتاب.
جای
ِ
ِ
 .14پژوهش در خوانش فردوسی در کتابی جداگانه با عنوان
واجشناسی شاهنامه.
	.15مقایسۀ متن شاهنامه با گزارش مآخذ دیگر به پارسی
میانه و عربی و فارسی.
پیرایش
 .16ساخت برخی دانشواژهها به فارسی در زمینۀ
ِ
دستور زبان.
متن و
ِ
 .17تنظیم واژهنامه.
آنچه نگارنده دربارۀ مآخذ شاهنامه و چگونگی تنظیم آن،
پیشینۀ شاهنامهسرایی ،نقد داستانهای شاهنامه ،شرح حال
شاعر و یا دربارۀ حماسههای دیگر فارسی نوشتهاست،
مقولهای جداست.

شاهنامه» .پژوهشهای نسخهشناسی ،ش.160-143 :1
ـ ــــــــــــــــ ( .)1396یادداشـتهای شـاهنامه.
مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
پای سالها .بهکوشش
ـ ـــــــــــــــ (-1397الف).
جای ِ
ِ
ّ
مهناز مقدسی ،هومن عباسپور .تهران :انتشارات همیشه.
ـ ـــــــــــــــ (-1397ب) .سـخنهای دیرینه .بهکوشـش
علـی دهباشـی .تهـران :موقوفـات دکتـر محمـود افشـار بـا
همکاری انتشارات سخن.
ّ
ـ ــــــــــــــــ (« .)1397شـاهنامۀ طوپقاپوسـرای مـورخ
 731هجری قمری» .بخارا ،ش( 123فروردین-اردیبهشـت):
.101-60
هـای کهن .بهکوشـش
گل رنج
ِ
ـ ــــــــــــــــ (-1397ج)ِ .
علـی دهباشـی .تهـران :موقوفـات دکتـر محمـود افشـار بـا
همکاری انتشارات سخن.
ـ ــــــــــــــــ ( .)1398واجشناسـی شاهنامه (پژوهشی در
خوانـش واژگان شـاهنامه) .تهـران :موقوفـات دکتـر محمـود
افشار با همکاری انتشارات سخن.
ـ ـــــــــــــــ (زیر چاپ)« .بررسی و ارزیابی دستنویس
ک دوم» .پژوهشهای نسخهشناسی ،دفتر دوم.
شاهنامۀ کوچ ِ
ـ ـفردوسـی ،ابوالقاسـم ( .)1377شـاهنامه (در حاشـیۀ ظفرنامـۀ
حمـدهللا مسـتوفی) .چـاپ عکسـی .بهکوشـش نصـرهللا
پورجوادی-نصرتهللا رستگار .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1379شـاهنامه (همراه با خمسـۀ نظامی).
ّ
چـاپ عکسـی از روی نسـخۀ متعلـق بـه مرکـز دائرةالمعارف
بـزرگ اسلامی .بـا مقدمـۀ فتـحهللا مجتبائـی .تهـران :مرکـز
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1389شاهنامه  ،نسخهبرگردان دستنویس
کتابخانۀ شرقی ،وابسته به دانشکاه سن ژوزف بیروت .بهکوشش
ّ
ّ
ایرج افشار ،محمود امیدساالر ،نادر مطلبی کاشانی .با مقدمۀ
جالل خالقی مطلق .تهران :انتشارات طالیه.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1396شاهنامه .بهکوشش جالل خالقی
مطلق ،با همکاری محمود امیدساالر (دفتر ششم) و ابوالفضل
خطیبی (دفتر هفتم) .مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی (همراه با
بیتیاب شاهنامه ،بهکوشش علی ایمانی-خدیجه خسروی).
ـ ـــــــــــــــ ( .)1399شـاهنامه .بهکوشـش جالل خالقی
مطلـق (همـراه بـا بیتیـاب شـاهنامه ،بهکوشـش فرهـاد
اصالنی-معصومـه پورتقـی؛ و واژهنامـۀ شـاهنامه ،بهکوشـش
فاطمه مهری-گالله هنری) .تهران :سخن.
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