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ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺧﺎﻟﻘﻰ

بهرام مشیری
آقای دکتر جالل خالقی مطلق در مصاحبهای با نشری ٔه اتّحاد م ّلی دربارٔه خود
چنین گفته اسـت:
«من جـالل خـالقی مطلق هسـتم 20 .شهـریور  131۶خورشـیدی در تهـران به
دنیـا آمـدهام .تـا مقطع دیپلـم درس خـوانـدم و پـس از آن بـرای ادامـ ٔه تحصیل
راهـی کشـور آلـمـان شـدم .وارد دانشـگاه شـدم و به تحصیل در رشـت ٔه (شــرق
شــناسی)( ،ژرمـانیسـتیک)( ،تـاریخ) و (مـردم شـناسی) پـرداختـم... .
 ...از همان کودکی بـا متـون ادبی آشـنا شدم و آنها را میخـواندم .در دوران
دبیـرسـتـان بود که بـرای نخسـتین بار به شکلی گـذری با شــاهـنــامه بـرخـورد
کـردم .آن زمـان هـم مثـل امـروز دنـبــال اشعار عاشـقــانه بودم .امـروز هـم
گاهی شعــر میگـویم... .
جدی من با شـاهنـامه باید بگویم زمانی که در رشـت ٔه (ژرمـانیسـتیک) با آثــار ادبـی سـر
 ...در مورد آشنایی ّ
متــوجـه شــاهـنــامـه شـدم .یعنی من بیشـتـر از راه حماسههای غیر ایرانی به حماسههای
و کار داشــتـم
ّ
()1
ایرانی رسیدم».
خالـقی در این مصاحبه ،معـلـوم نمیکـند که چه سالی از ایـران خارج شـده ،در کـدام دانشـگاه تحصیل نموده و
()2
انگیزٔه تصحیح شاهنامه در ذهن ایشان چگونه و در چه زمانی شکل گرفـته اسـت.
از این سخنان آنچه به وضوح ظاهـر اسـت آن اسـت که آقای خالـقی تا روزگار میانسالی هیچگـونه اُنس و اُلفتی با
قرب احتماالت مطالعه و تصحیح کتاب را همزمان در میانسالی آغاز نموده است.
کتاب شاهـنامه نداشته و به اَ َ
مقدم ٔه کـتـاب خویش پس از نفی و نقدی گذرا بر چـاپهـای انـتـقـادی شـاهـنـامه شـیؤه کار خویش
خالـقی در ّ
راچنین توضیح داده اسـت:
«نگارنـده برای تصحیح این کتاب از میان چهـل و پنج دسـتنـویس که فیلم و عکس آنها را فراهم آورده
 نشـری ٔه اتّحـاد ملّی ،گفـتگـو با پوریا گل مح ّمدی1
 ابوالـفضل خطیبی که یکی از هـمکاران آقای خالـقی در تصحیح شـاهـنـامه بوده است در یکی از2
مـقــاالت خـود در بـاب آقـای خالـقی سـخـن رانده و هـمـیـن مـبهـمـات از قـلم او نیز صادر شـده اسـت.
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بقـیه معـتـبـرتـر بودند را بـرگـزیـد و آنهـا را در دو گــروه اسـاس تصحیح قـرار داد.
بود پانزده دستنویس را که از ّ
گـروه نخسـتین دوازده دسـتنـویس اصلیانـد که ما اختالف آنهـا را در زیر صفحات دقـیقًا ثبت کردهایم .گـروه
مصحح تنهـا
دوم سه دسـتنـویساند که با ترجم ٔه عربی بُـنـداری گروه دستنویسهای غیر اصلی را میســازنـد و ِّ
ّ
در مـواردی که بایسـتـه دانسـته اسـت به آنها رجوع کـرده اسـت».
نویسـنده پس از بحثی کوتاه دربارٔه ویژگیهای دسـتنـویسهای مورد استفاده به دسـتنـویس فـلـورانس اشارهای
کرده ،نوشته است:
«بدین مالحظات ما در تصحیح شــاهـنــامـه از یکسـو دسـتنـویـس فلـورانس  ۶۱۴را که فع ً
ال کهنتـرین
و معتبرترین دسـتنـویسهـای مـاسـت در نیـمـ ٔه نخسـتیـن کـتاب اسـاس تصحیح قــرار دادیم .ولی از
سـوی دیگــر از آن پیــروی چشـم بسـتـه هـم نکــردیم و ضـبط دسـتنــویـسهـای معتبـر دیگـر را بیاعتنـا
نگـذاشـتیم....
 ...چه در مـواردی که ما ضبط دستنویس اسـاس را نگه داشـتهایم و چه در مواردی که از آن بیـرون
رفتـهایـم همیشـه نسخه بـدلهـا را با دّقـت در زیـر صفحه ثبت کـردهایـم... .
 ...هــرکس که در نسـخه بــدلهــای ایـن تصحیح پـــژوهـش کـنـد درخـواهـد یـافت که بـار متن تصحیح
شـده را بیش از نـود درصد دسـتنــویـس اسـاس و سـه چهـار دسـتنــویـس دیگــر میکـشـنــد».
مقدمه اضافه نموده است که:
در پایان این ّ
مصححایـناسـتکهمنتقـدانبیتبیتاینتصحیـحرابـاسـختگیـریوبـاریکبینیومـوشکافی
«امیــد ِّ
و کارشناسی بیغرضانه بـررسی کننـد و نظـریـات خود را منتشـر سـازنـد .ما پس از پایان این تصحیح
توجه به نظـریات دیگـران و
که در شش دفت ِر متن و دو دفتـ ِر یادداشـتهـا در نظر گـرفته شـده اسـت ،با ّ
آنچه خود بدان رسـیدهام تصحیح دیگـری از این کـتاب بـدون ثبـت نسـخه بـدلهـا و بـا ّ
خطـی درشـتتـر
و زیـر و ِزبَـر گـذاری بیشـتــر و امـالئـی یکدسـتتـر در چهـار دفتـ ِر متن و یک دفتـ ِر یادداشـتهـا منتشــر
خـواهیم کـرد و آن تصحیح را تـا پیـدایش یک دسـتنـویـس کهنتـر به عنـوان تصحیح فع ً
ال نهـایی این
کتابخـواهیـمدانسـت».
مص َّحح خالقی به وجهی نفیس در هشت مج ّلد زیور طبع یافته است.
شاهنام ٔه َ
خالقی با دّقت و حوصله تمام در هـر صفح ٔه متـن ،قـرائتهـای  ۱۲دسـتنــویـس معتبـر () (حتی قـرائتهای
این که این شـیوه
بـاطل) را با شـیـؤه علمـی خـاص نقـد و تصحیح در ذیل صفحات ثبت نمـوده اسـت .بـا 
معمـول نسـخههـای انتقـادی اسـت ا ّمـا معمـو ً
ال شخص نـاقـد قـرائتهـای معـتبــر و نـه جمیــع قــرائتهـا را
ثـبـتمیکـنـد.
تـوجه جهـت مـراجعه شـاهـنـامـه پژوهـان است
شـاهـنـامـه خالـقـی بنا بـر آنچه آمد منبع و مأخذی شـایـان ّ

و روندگان این طریق را از دسـترسی به منابع اصلی بـینـیـاز مینـمـایـد.

مفصل علل ثبت وارینتهای همگـون
ایشان در این باب تـوضیحاتی در ّ
مقـدمه دادهانـد و ضمن توضیحی ّ
و نـاهمگـون را بـررسـیدهاند.
«از ایـن رو در تصحیح کــتـابی بـه ارج شـاهـنـامه نـبـایـد از ایـن هـراسـید که نـیـمـی از صـفحههـای
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کــتـاب بر ثـبـت دسـتبردهـا و تـبـاهکاریهـای کاتـبـان گـرفــتـه شـود .بـلکه برای جـلـوگـیری از دوبـاره کـاری
مهمی از دسـتنـویسها و گـزینش
و درجـازدن هـیـچ راهـی جـز ایـن نیسـت کـه پـس از ارزیابی بخش ّ
شـمار بـزرگی از معتبرترین آنهـا هـمه با همخـوانیهـای دسـتنـویسهـای اسـاس تصحیح را با دّقـت و
با نظمی عـلـمی در پایین صفحههـا ثبت کنیم تا بدین تـرتیب تصحیحی از ایـن کــتـاب فـراهـم آیـد که
ُسـخ ولـی دربـردارنـدٔه هـمـ ٔه ضبطهای کـهـنـه و معـتـبـر بـاشــد .اگـرچـه از این راه بـسـیاری از
نـه جـامـع ن َ
افـزودههـای دیگـران نـیــز درون کــتـاب گــردد .تنهـا یک چنین تصحیحی اسـت که میتـوانـد به عـنـوان
یک مادر تصحیح همیشه اعـتـبـار نسـبی خود را نگه دارد و اساس پژوهش شـاهـنـامه و تصحیحهای
سـپسـینگـردد».
راستی را ،خالـقی با این کار بـزرگ و توان فرسا پـژوهـنـدگان شـاهـنـامه را از کار بسـیار مشکل دسـترسی به
نسخههای کـهـن شـاهـنـامه بینـیـاز کـرده است .نـگارنـده تـدویـن و تـألـیـف این دفـتـر را مـدیون زحـمـات
ُسـخ قـدیـم هـرگـز بـه تحـریـر ایـن مخـتصر
خـالـقی میدانـد ،چه بـدون دسـتـرسـی بـه قـرائـتهای مخـتـلـف ن َ
تـوفـیـق نمییـافـت .در ایـنجـا مـراتـب قـدردانی و ســپاس خـود را از زحمات ایشان اعالم میدارم.

دسـتنـویـس فلـورانس و تصحیح خالقی

(مقـدمه)داسـتانپـادشـاهیلُـهـراسـب
دسـتنــویسفلــورانسنسخهایناقصازشـاهـنـامـهاسـتکهباخطب ٔه ّ
پـایـان میپـذیـرد .آخـریـن بـیـتـی که کاتـب ضبـط نـمـوده با شمارٔه  ۱۱در صفح ٔه  ۴دفـتـر پـنجـم تصحیح خالـقی
میتـوان یافـت و آن بیت چنین اسـت:
ز گفتــار و کـردار آن راســتان
ز من داستان خواهی از باستان 		
دسـتنـویس فـلـورانس (برابر شمارش نگارنده) جمعًا شـامـل  ۲۰۴۲۸بیت است .در واقع بـا ایـن احتسـاب که
ّ
کل شاهـنـام ٔه خالـقی حاوی  ۴۶۴۳۰بیت میباشـد ،شـاهـنـام ٔه فلورانس تنها مرجع  ۴۴درصد از تصحیح خالقی
بوده و ایشان جهت تصحیح  ۵۶درصد باقیمانده ،ابیات را از دسـتنویسهای دیگر (عمدتًا نسخههای لـندن،

اسـتانبول و قـاهـره) گـرفـته اسـت.
خالـقی در پـیـشگـفـتـار کــتـاب خود نـوشـته اسـت که:
«هـر کـس که در نسـخهبَ َدلهـای این تصحـیح پـژوهش کـنـد درخـواهد یافـت که بار مـتـن تصحـیح شـده
را بیش از  ۹۰درصد دسـتنـویس اسـاس و سه چهار دستنویس دیگر میکشند».
بر این سخن آقای خالقی چند ایراد وارد است.
نخسـت آن که دسـتنـویسی را که جـمعـًا  ۴۴درصد مـتـن بـر اسـاس آن تصحــیح شـده را نمیتـوان «نسخ ٔه
اسـاس»خـوانـد.
دودیگـر آن که «سه چهار دسـتنـویس دیگر» سخنی مبهم اسـت و معـلـوم نمیکند که این دسـتنـویسها سه
مقـدمه کـتـابانـد.
معرفی شـده در ّ
عـدد بودهاند یا چهـار و اینهـا کدامیک از مـآخذ ّ
سـه دیگر آن کـه آقای خالـقی تکلیف  ۱۰درصد باقیمانده را روشـن نمیکند.
()
ایـن محاسـبات و اعـتـرافات خالـقی نظ ِر او را مبنی بر این کـه تصحیح او «عـلـمی ،انتقـادی و تحقیقی»
اسـت باطل میکـنـد.
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اصو ً
ال در مـیـان شـیـوههای نـقـد و تصحیح چنین شــیـوه یا عـنـوانی دیـده نشـده اسـت .کار آقای خالـقی
بـه دالیل بـاال (یعـنی نوع اسـتفـاده از مآخذ) تصحیحی اسـت الــتـقـاطی ( )Eclecticismکه آن را تصحیح
اسـتحسـانینیزتـوانگـفـت.
بـاری دسـتـنـویس فـلـورانس کـه اکنون در کـتابخانـ ٔه مـ ّلی فـلـورانس ( )Biblioteca Nazionaleنگهداری
توسط دانـشـمـنـد ایتالیایی آنجـ ّلـو پـیـ ه مونتـسـه () شـناسـایی گـردید .تاریخ تحریر
میشود ظاهـراًبه سالّ ۱۹۷۷
آن ظاهـراً به سـال  ۶۱۴هجـری برابر با  ۱۲۱۷میالدی اسـت.
توجه
مفصـلی به سـال  ۱۹۷۸ایـن کـشــف را اعـالم نـمــود و در اندک ّ
طی مقـالـ ٔه ّ
مدتی مورد ّ
پـیـ ه مونـتـزه ّ
فوقالعادٔه شـاهـنـامه پـژوهان ایـران قـرار گرفت .آقای خالـقی مطلـق در باب این دسـتنـویس و ارزش آن
مقـالـهای پـرداخت و در تصحـیح خویش آن را «دسـتنـویس اساس» نامید.
بسـیاری از شـاهـنـامه پـژوهان ایـران در بـاب اصالـت تاریخ کـتابت این نسخه تـردیـد نمودند و در این راسـتا
محـمـد روشـن و دیگـران تحریر و انتشـار یافـت .از آنجا که آوردن جمـیع
مـقـاالتی ّ
توسـط مهـدی قـریبّ ،
نظـرات معـتـقـدان به جعلی بودن نسخ ٔه فـلورانس از حوصل ٔه این مقال بیرون است ،به آوردن بخشی از یک
محمد روشن بسـنده میکـنیم.
مقـالـه از ّ
او در این مقـالـه که به مناسـبت کـنگـرٔه بزرگـداشت فـردوسی (دی ماه  )۱۳۶۹تحریر نموده است در راسـتای
نفی و انکار اصالت نسخ ٔه فـلـورانس چنین گفـته است« :عـبـارت پایانی نسخه چـنان که در نسخ ٔه عکـسی
پیـداسـت چنین است:
محرم سال شـشصد و
تمام شد مج ّلد ّ
خرمی روز سه شـنبه ّ
سـیم ماه مبارک ّ
اول از شاهنامه به پیروزی و ّ
الطیبین
چهـارده به حـمدالله و حسن توفیقه و ص ّلیالله عـلی خـیـر خلـقه ّ
محمد و آلـ ه الطاهـرین ّ
اول  ...بر تراشـیدگی کاغـذ
در نخسـتین برخورد و دیـدار به آشکارا دیـده میشـود که عـبارت تمام شـد مج ّلد ّ
بازنویسی شده است  ...در عـبـارت روز سه شـنبه ،سه شـنبه بازنویسی شـده اسـت  ...در این تاریخ نگاری نیز
چند نکت ٔه تازه به چشم میآید.
نخسـت ماه مـبارک اسـت که یادآور آن لـطیفه اسـت که روسـتایی سـاده در ماه مـبارک رمضان به شهـر رفـته بـود
محـرمالـحـرام در هـر جای خوانهای گـسـتـرده دیـده بـود و خواسـتار
و جز گرسـنگی بـهـر ه نـیـافـتـه بـود و به مـاه ّ
محـرم ماه مـبارک اسـت و فراوانی هسـت ...
جابه جـایی صفـت ایـن ماهها گشـته بود که به راسـتی ّ
ً
نکـتـ ٔه دوم در نـگارش سـال اسـت به اعــداد فـارسـی شـشـصد و چهـارده که عـمـوما در این سـدهها حـ ّت ٰی
سـدههای پسـینتر سـنهها را به تازی مینگاشـتهانـد».
مناقشات قلمی و لفظی بر سر این موضوع باال گرفت و سرانجام آقای ایرج افشار به قـدمت ّ
خط ایـن دسـتنـویس
گواهی داد و گروه خالـقی و دوسـتانش با پشـتیبـانـی ایرج افـشـار ،عـزیـزالله جـوینی و دیگـران بر اصالـت این
نسخه پای فشردند و مناقـشات بر سـر این دسـتنـویس تازه مکـشوف رفـته رفـته به خامـوشی گرایید.
در عصر جدید یافـتـن سـن نـوشـتههای کهـن (بر روی چوب ،پوسـت و کاغـذ) با آزمایش «رادیـو کـَربُـن» و
معـلـوم ساخـتـن مـیـزان کـربـن  ۱۴در صفحـات مورد اسـتفـاده با دّقـتی حیرتانگـیـز در دسـترس اسـت و باعث
- Angelo Piemontese
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شگـفـتـی اسـت که انـدیـشـ ٔه چنین آزمـایشی از ذهـن هـیـچ یک از طـرفـیـن مجـادلــه نگـذشــتـه اسـت.
جالب این اسـت که طرفداران اصالت دسـتنـویس فـلـورانس دایرٔه جدل را به دسـتنـویـس  ۶۷۵لــندن
مـدعیشـدنـدکه«حـاالکهشــمـاتاریخکـتابتدسـتنـویسفـلـورانسراجعـلیمیخوانید،ما
گســتـرشدادنـدو ّ
هم میگـوییم تاریـخ دسـتنـویس ۶۷۵لــندن جعـلـی اسـت ».و بـا جعـلـی خـوانــدن تــاریـخ کــتـابـت دسـتنـویس
لـندن سـعی بر اثبات اصالـت نسخ ٔه فـلـورانس کردند.
تقی دانش پژوه ـ به عنوان مثال ـ در باب دفاع از دسـتنـویس فـلـورانس و ایـراد بر دسـتنـویس لـندن نوشـت:
«پـژوهـشـگـران فـرهـنگـسـتان مسـکـو معـنی عـبـارت (کــذا فـی مـنـقـولعنه)() را که در پایان تاریخ کتاب
آمده است نفهمیدهاند .زیـرا کـاتـب نسخ ٔه لــندن آن چـنـد صفحه را که از آغـاز و پـایـان نسخه سـقط
داشـته از دسـتنـویـس دیگـری اصالح و تکمیل کــرده و نوشـته اسـت که آن تاریخ (یعنی ۶۷۵هجری
قمری) مربوط به آن کـتاب منـقـولعـنـه اسـت نـه از ایـن نسـخ ٔه بریـتـانـیـایی که در دسـترس میباشـد».
عزیزالله جوینی که سالهاسـت تفسیر و تبیین لغات و مصطلحات مشکل شاهنام ٔه فـلـورانس را وجه ٔه
دوم کـتاب خویش چنین آورده اسـت:
همت خویش ساخته در ّ
ّ
مقـدم ٔه چاپ ّ
ّ
«کـتاب شـاهـنـام ٔه حکـیم ابـوالـقـاسـم فـردوسی دسـتنـوشـت ٔه مـوزٔه ملی فـلـورانس از کـشـور ایتالیا اکـنون
در بیشـتر دانشگاههایی که کارشـناسی ارشـد دکـتـری زبان و ادبیـات فـارسی دارند به کالس درس برده
میشـود و تدریس میگردد .ح ّت ٰی صورت فوقالعاده در رشتههای غیرادبی مانند تاریخ ،عـلـوم ،پزشکی،
نشـسـتهـای ویـژه و گرد هم در منازل که با ذوق فـراوان شـاهـنـامه میخوانند و به گذشت ٔه پر افـتخار ایران
مباهاتمیکنند!»
این ا ّدعای عجیب از مردی محقّق که «شـاهـنـامه پـژوه» هم هـسـت بسـیار غریب مینمایـد .جوینی از
خود نپرسـیده اسـت که این دسـتنـویس ناقص که بخش عمدهای از شاهنامه را فاقد است به چه دلیل و در کدام
()

()

 بخش اعظم کربن در بدن موجودات زنده و گـیاهان کربن  ۱۲و کربن  ۱۳اسـت .مقدار بسـیار کمی
کـربن  ۱۴که بر اثـر تشـعـشـعات کـیهـانی تولـید میشود به میزان یک تریلـیونیوم کربن اتمسفر را تشکیل میدهد که
مقداری از این نوع کربن در سلّولهای جانداران و گیاهان نفوذ میکـند که بالفاصله پس از مرگ شکـسـته و به اَزُت
و اشع ٔه «بتا» تبـدیـل میشود و متدرج ًا این فعـل و انفعـال تا پایان یافتن کـربن  ۱۴در جسم ادامه مییـابـد .زمان نیم ٔه
تـوجه به میـزان کـربن  ۱۴در جسـم قـدمت آن
عمر این عنصر  ۵۵۶۸سـال اسـت .آزمـایش معروف به رادیـو کـربن ،با ّ
را با دقّـتی حیرت انگـیـز به دسـت میدهـد.

 دستنویس  ۶۷۵لندن (همان گونه که آمد) قدیم ترین دستنویس جامع شاهنامه به شمار میرود.رسمالخط قـدیم و ضبطهـای کهن حاکی از قدمت و اصالـت آن است .اکثـر فـضالی شـاهـنـامه پـژوه از مـیـنـوی
گـرفــته تا غالمحسـین داراب و بسـیاری دیگــر بـر اصالــت و قـدمـت ایــن دسـتـنـویس شـهـادت دادهانـد .ایـن قَـ َدر
هـسـت که چـنـد ورق پـایـانی کـتاب به ّ
خط کاتـبی جـز کاتـب اصلی اسـت و در پـایـان نـوشـته اسـت« :کـتـبـت
هـذه الـنسخة فـی محـرم ســنه خـمـس وسـبعین و سـتمائه» یعـنی ایـن نسخه در مح ّرم سال  ۶۷۵تحـریـر شـد و زیر آن
نوشـته است« .کذا فی منـقول عنه» یعـنی «چنین است نسخهای که از آن نقل شد» .بـِرتِلـس دانشمنـد روسی بر ایـن
بـود که کـاتـبـی چند ورق پـوسـید ٔه آخر کتاب را برداشـته و مطالـب آنها را رونویسی کرده اسـت و مقصود از
«نسـخ ٔه منقـول عـنه» هـمان نسخ ٔه  ۶۷۵اسـت.
توسـط کارشـناسـان کـمـپانی «سـا ِدبـیـز» هنگام فروش کـتاب و یک
حدس نـگارنـده آن است که این نسخه یک بار ّ
تـوسـط کارشـناسـان مـوز ٔه بریتانیا در هـنـگام خرید ،کارشـناسی شده و به احتمـال بسـیار باال اصالت آن تأیید
بار ّ
شـده اسـت.
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توجه است.
دانشگاه تا بدین حد مورد ّ
صحـت و اصالـت دسـتنـویس فـلـورانس ابتـدا داسـتانهـای
محقّـق محـتـرم پـس از آوردن نـظـر طـرفـداران ّ
کـتاب را به نثـر سـادهنـویسی کـرده سـپـس متن دسـتنـویـس فـلـورانـس را آورده و اجـتهـادات خود را در تعبیر و
تفـسـیر مصطلـحات کتاب در ذیل صفحـات تحـریر نموده است.
جوینی در این راه رنج بسـیار برده و خدمتی شایان به دانش شـاهـنـامه پـژوهی کـرده است .ا ّمـا در بعض
موارد در درک مصطلـحات و دریافـت مفهـوم ابیات در متن داسـتانهـا به خطا افـتاد ه اسـت که به بعض آنهـا
اشـاره خواهـد شـد.
نگارنده علیرغم کوشـش بسیار نتوانست نسخ ٔه عکسی دستنویس فلورانس را در اختیار گـیرد .ا ّما از آنجا
که آقای جوینی با تأکید تمام گفتهاند که« :از آغاز کار ،نسخ ٔه فـلـورانـس را اصل قـرار دادیـم و به هـمان صورتی
تصرف و دگـرگـونی یا روش بهترگزینی (الـتـقاط) و مانـنـد آن روا نداشـتیم» ،نـگارنـده
که بود هـیچگونه دخل و ّ
بـا اعـتـمـاد بـه سخن ایـن مرد محقّـق مـتـن کـتاب او را عـیـنـًا مـتـن فـلـورانس دانسـت و قضاوتهای خود را
بر آن بنا نهـاد.
نخستین جعل و تزویری که در متن دستنویس فلورانس چشم و هوش خواننده را میآزارد ابیاتی اسـت
که ذیل عنوان «گفتار اندر سـبب آن که گفتن شهنامه را چه موجب بود و داسـتان آنها» در این نسخه ضبط
شـده اسـت.
ُسخ قـدیـم نشـان میدهـنـد در ابـتـدای کـتـاب در بـاب چگونگی پیدایش
فـردوسی چنـان کـه جمیع ن َ
شـاهـنـامهسخـنگـفـتـهاسـت.
ابـیـات ذیـل از دسـتنـویس سـنت ژوزف نقل میشود:
بَـ ِر بــاغ دانــش همه ُرفـتـهاند
		
سخن هرچه گویم همه گفتهاند
همـان سایه زو باز دارد گــزند
کسی کـو شـود زیر نخـل بلنـد		
بَــ ِر شـاخ آن سـرو سـایه فکـن
تــوانـممگــرپــایگـهسـاختن 		
بیابم به از برشـدن نیسـت رای
اگـر بـر درخت بـرومنـد جای 		
بمـــانـم به گیتی یکـی یــادگـار
ازیننـام ٔهنـامـورشـهــریــار 		
ِ
ِ
به یکسان َروشـن زمـانه مدان
تو این را دروغ و فسانه مدان 		
دگـر بـر ره رمــز معنـی بــرد
ازو هرچه انـدر خـورد با خرد		
یکی نـامـه بـود از ِ
فـراوان بـدو انـدرون داســتان
گه باسـتان 		
()
وزو بهـرهای نزد هر بخردی
پــراکنـده در دست هر موبدی		
ُسخ با انـدک اختالفی در بعض لـغات ضبط گـردیده اسـت.
این بخـش در جمیع ن َ
در دسـتنـویس فـلــورانـس در بـاب پیـدایش کــتـاب عـنــوانی این چنین به چشـم میخورد «گـفـتار انـدر
آن کـه فـردوسی این حکایت با نظـم میکـند اگـر سخنی نامعقول باشـد بر وی عیب نکنند که حکایت بـرین
گـونـهبـود».
سـوم شخص نام برده طلـیع ٔه جعـلی بودن ابیاتی اسـت که در پی
مطول که از فـردوسی به صیغ ٔه ّ
این عنوان ّ
دارد.
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آن ابیات چنیناند:
ز من جـز بـه نیکــی نگـیـــرنــد یــاد
		
کـه هــر کس که انــدر سـخـن داد داد
ِ
بهیکـســـان َرو ِ
شــنزمـــانــهمــدان
		
تـــو ایـن را دروغ و فـســانــه مــدان
هـمــان به که دارم سـخـن در نهـفـت
		
دگـر بـد که نــاچــار بـایســت گـفــت
دگـــر بـــر ره رمـــز مـعـنــی بــرد
		
از او هــرچـه انــدر خــورد با خــرد
چـنــان دان که تصـدیقـش آرد خـــرد
		
تـو این نــامـور نــامـه از نیک و بــد
ولــیکـن مبــر ظـن که منـقـول نیست
سخن هسـت بعضی که معقول نیست
اگــر از پــی خـــاص رفـتــی ُس ُ
نـبــودی یکـی حشــو ســر تـا بـهبُـن
		
ـخـن
قصـه ناچیـــز و گفـتـــار خـام
		
وگر سـر بســر بـودی از بـهــر عـام
شــدی ّ
بـــدو هــــر کـسـی دل نـیـــاراســـتی
		
از آن طـبـع را نـفـــرتی خــواســتـی
خـــردمـنــــد واال و انــــدک خـــرد
		
در آن جهـد کردم که تـا نـیک و بــد
ز معـقــول بـهـــره ز منـقـــول بـیـــر
		
بـیـــابـنـــدازایـننـــامـ ٔهدلـپــذیــــر
که حشو و دروغش نه جرم من است
		
بنـــزدیکدانـشــــورانروشــنســت
از مجـمـوع ایـن ابـیـات سه بیت « ۲ ، ۱و  »۴از آ ِن فـردوسی و مـابـقـی جعـل و تـزویری بسـیار منکـر اسـت که
کـراهـت آن از هر مصراع آشکار اسـت.
دانشمند محترم جناب آقای عزیزالله جوینی در باب ابیات چنین نگاشته است:
«ایـن هشـت بـیـت تا اینجـا فـقـط در دسـتنـویـس فـلـورانـس آمـده ،متـون دیگـر از آن خالـیست .اکـنـون
این سـؤال پیش میآیـد که آیا این ابیات الـحاقی اسـت و کاتـبـی کم مـایـه آنهـا را از خود سـاخته و بـر
آن افــزوده اسـت؟ یـا نـه آن هـم کالم فـردوسی میبـاشـد.
بعـضـی از منتقـدان که این ابیـات را سـاختگی و مجعـول میدانند گـمان میکنند که شعـار فـردوسی همه
یکسان و یکدسـت است و سـخـنـش از آغـاز جوانی و یـا نـوجـوانی تا سـن کـهـولـت با هم هـیچگـونه
تفـاوتی ندارد .از این روی هم ٔه این چند بیت را به ک ّلی رد کردهاند .واقعًا بسـیار دشـوار اسـت که چنین
سخـنی را بگـوییم و تمام شـصت هـزار بیت وی را از نظر سـاخـتـاری و سـبک در طول سی یا سی و پنج
()10
سال تالش و کـوشـش بدون پسـتی و بلـندی بدانیم».
دانشمند محترم پس از این سخنان و جهت اثبات یکدست نبودن اشعار فـردوسی به نقل قـولی از ذبیحالله صفـا
در بـاب ِ
«الف اطالق» در داسـتان بیـژن و منیـژه آویخته و آن را نشان ٔه «مهـارت اندک» فـردوسی در سرودن
آن داسـتان دانسـته است.
از مطالـع ٔه مطالـب باال و دّقـت در اسـتـداللهـای جناب عزیزالله جوینی حیـرت بر خواننده مـستولی
میشـود که چگونه کسی که جهت رفع ابهامات کتاب عظیم شـاهـنـامه به میدان آمده و از سـوی بعض اهـل فن
هم تأیـیـد گردیده ،تا بدین حد از مرحل ٔه شـناخت کتاب به دور اسـت.
اسـتداللهـای جوینی بیشـباهـت به سـخـنان کـودکی نیسـت که با مغـالـطههـای کودکانه سعی در متـقـاعـد
ساختـن بزرگتـرها را دارد .یکـدسـت نبـودن ابـیـات شـاهـنـامه که در مقـایسـه بخشهای حماسی کتاب با فصول
تاریخی آن مشـهـود اسـت (و ارائه آن در این مختصر نمیگـنجـد) هـیچگـونه ارتباطی با این ابـیـات سـست
10

 -عزیزالله جوینی ،شـاهـنـام ٔه فـلـورانس ،جـلـد ا ّول ،ص  ۲۲۸ـ ۲۲۹

Rahavard Persian Journal of Iranian Studies issue 117, Winter 2017/1395

بخش سوم :ادب ،فرهنگ ،دین و فلسفه

118

ندارد.
در باب اجتهـاد جوینی مراتب ذیل قـابـل ذکـرنـد:
 .۱این ابیات در هـیچ یک از دسـتنـویسهای شـاهنـامه جز دستنویس فـلـورانس مشـهـود نیسـت و برابر
با اصول عـلـمی نـقـد و تصحیح بایسـتی به آنهـا با دیـدٔه شک و تـردیـد نگـریسـت و از آوردن آنهـا در متن
اعـراضنـمـود.
 .۲ابیات شاهنامه نظیر جمیع حماسههای بزرگ جهان (الب ّته) یکدسـت نیسـتند .ا ّما سـبک سخن او ثابت
و تغـییر ناپذیر اسـت.
 .۳جوینی که سـالها عـمـر خود را بـر سـر این کار نهـاده توجه نکرده که شـاهـنـامه حاوی شصت هـزار
بیت نیست و اگر استاد طوس در بیتی به «شـش بیـ َور» اشارت دارد «بود بیت شـش بار بیـ َور هزار» یا «به شـش
بیـ َور ابیاتش آمد شـمار» مقصودش شصت هـزار بیت نیسـت و در ایـن دو مـورد به تقـریب سـخن رانـده اسـت
محمد امین ریاحی به درسـتی گـفـته اسـت:
نه به تحقـیـق .زنـد ه یـاد اسـتاد ّ
«در آن روزگاری که هـنـوز حساب اعشاری کـشـف نشـده بـود و حســاب شـشـگانی معـمـول بــوده اسـت
عـدد شـصت واحـد کامـل بهـتـری شـمرده میشـد».
او میافـزاید:
«فــردوسی تـعــداد پنجــاه و چـنــد هــزار بیت اشـعـار خود را به تـقـریب شـش بـیـور هـزار بیان کـرده
()11
اسـت».
دسـتنـویسهـای کهـن و معتبر شاهـنامه ضمن اختالف در تـعداد ابیات هیچ کدام حاوی 6000بیت نیسـتند.
اسـتاد نولـدکه در این باب دّقـت نموده ،تعداد ابیات دسـتنـویسهای کهـنی را که در اختیار داشـته به شـرح ذیل
گزارش کرده است:
«برای دریافت یکدسـت نبودن دسـتنـویسها بایستی به تعداد ابیات مـنـدرج در آنهـا دّقـت کـرد .فـردوسی
تـعـداد ابـیـات کـتـاب خـود را شصت هزار ذکر کـرده اسـت و بـه آسـانی میتـوان آن را یک اغـراق نامیـد
و تـعـداد واقعی ابـیـات کـتاب از مرز  ۵۰۰۰۰بیت نمیگـذرد.
فـزون بر  40دسـتنـویس در اختیار داریـم که تـعـداد ابـیـات آنهــا را میدانـیـم .از میان اینهـا ،دسـتنـویس
ِ
لــومـســدن ( )Lumsdenبــوده اسـت دارای
مـوزٔه بریتـانیـا به شــمارٔه  27258 Addکه نسـخ ٔه اســاس
()12
بیش از  ۶۰۰۰۰بیت اسـت و در واقـع  ۶۱۲۶۶بیت اسـت.
ِ
لـومسـدن نزدیک ۶۰۰۰۰بیت (در واقـع ۵۹۲۰۰بیت) و دسـتنـویـس جـدیـد
یـک دسـتنـویس دیـگــر از مـأخـذ
دیـگــر متعـ ّلــق بـه « »Egertonحاوی  ۵۸۵۰۰بیت اسـت .ا ّما اغـلـب دسـتنـویسهـا بین  ۴۸۰۰۰ـ ۵۲۰۰۰
بیت ضبط کـردهانـد.
مـقـدمـاتی چـاپ شـیرمـرد آمـوزنـده تـعـداد ابـیـات دسـتنـویـس آمـده اسـت که ِ
بین ۴۶۹۸۲
در تـوضیحات ّ
ِ
ـی بعض دسـتنـویسهـا از این هم کمتراند .در یکی از دسـتنویسهای لـومسـدن
متغـیــرنــد .حـ ّت ٰ
و ّ ۵۶۶۸۵
 مح ّمدامین ریاحی ،سـرچشـم ٔه فـردوسی شـناسی ،ص  ۲۶۲ـ ۲۶۳11
12
س «ل» که قدیمترین دستنویس جامع شاهـنامه است و از مآخذ خالـقی بود ه
 این دستنویس با دسـتنـوی تفاوت دارد.
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تـعـداد ابـیـات  ۳۹۸۵۱گزارش شده است .در دستنویس  ۶۱۲۶۶بیتـی که ذکـرش رفـت داسـتان بـرزونـامه
()13
حاوی  ۳۷۰۰بیت وارد متن شـاهـنـامه شـده اسـت».
()15
()14
دو دسـتنـویس کهـن بریتانیا ( )۶۷۵و دسـتنـویس سـنت ژوزف به ترتیب دارای  ۴۹۶۱۸و  ۴۸۱۰۱بیت
هسـتند.
()16
نولـدکه حدس زده اسـت که «تعداد واقعی ابیات شـاهـنـامه از  ۵۰۰۰۰افـزون نیسـت».
اسـتاد نولـدکه که اغـلـب شـاهـنـام ه پژوهان ایران خوشه چین خـرمن معـرفـت او بودهاند و مرحوم استاد
ذبیحالله صفا بسیاری از مطالب کتاب «حماسه سرایی در ایران» خود را از کـتاب «حماس ٔه م ّلی ایران» او
برگرفـته است در این باب میگـویـد:
«فردوسی تعـداد ابـیـات کـتاب خـویـش را شـصت هـزار میدانـد .ا ّمـا با اطمینان میتـوان گـفـت که این
()17
عـدد با اغـراق تـوأم است و تعـداد ابـیـات شـاهـنـامه از پـنجـاه هـزار بیت افـزون نـیـسـت».
 .۴ذبیحالله صفا هـرگـز نگـفـته اسـت که فـردوسی در روزگار جـوانی مهـارت انـدک داشـته بلکه گـفـته
اسـت:
ِ
َ
ً
«فــردوسـی ظاهـرا در اوان قـتـل دقـیـقـی به نـظـم داســتانهـایـی مشـغول بـود و آنهـا بعضی داسـتانهـای
منـفـرد است که داسـتان بیژن و گرازان (بیژن و منیژه) را باید در رأس همه قرار داد....
 ...مث ً
ال اگر این داستان را با سایر قسـمتهـای شـاهـنـامه مقـایسـه کنیم میبینیم «الفهای اِطالقی»
فراوان که گاه فصیح نیز به نظر نمیآیند ،علیالـتوالی در آن اسـتعـمال میشـونـد.
بپیچیـد بـر خـویشـتـن بیــژنـا
مثال:
که چون رزم سازم بـرهنه تنا
یا:

یکی دسـت بسـته بــرهـنـه تنا
یکی را ز پـــوالد پـیــــراهـنا

ایـن وضع در دیـگــر اشــعـار فـردوسـی کـمـتـر مشـهـود اسـت و میرسـانـد که شـاعـر هـنـوز به مهـارت
بینظـیـر خـود چـنـان کـه در دیگـر قـسـمـتهـای شـاهـنـامه نشـان داده اسـت نـرسـیـده و در آغاز کار
()18
شـاعـری بـوده اسـت».

در ایـن جـا دو مطـلـب قــابـل ذکــر اسـت .یـکـی آن کـه صفــا فــردوسـی را بـه «مهارت اندک» که جـویـنـی
 نولـدکه ،حماس ٔه ملّی ایران ،چاپ فـیالدلـفـیـا ،ص  ۱۰۹ـ ۱۱۰13
 نسخ ٔه عکسی شـاهـنـام ٔه لـندنّ ،مقدمه ،ص ۱۰
14
 نسخ ٔه عکسی شـاهـنـام ٔه سـنت ژوزفّ ،مقـدمه ،ص ۵۹
15
 نولـدکه ،حماس ٔه ملّی ایران ،چاپ فـیالدلـفـیا ،ص ۱۰۹16
 هـمان17
 ذبیحالله صفـا ،حماسه سـرایی در ایـران ،چاپ چهـارم ،ص ۱۷۹ ، ۱۷۸18
استاد نولدکه قبل از صفا در این باب (در کتاب حماس ٔه ملّی ایران ،ص  )۱۰۹چنین گوید:
«فردوسی در سن پختگی و کمال به کار بزرگ شـاهـنـامه دست یازید ا ّما ممکن است که پیش از آن اوقات خود را
به سرودن اشعار حماسی میگذرانده است».
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به آن اشـارت دارد م ّتصف نمیکند بلکه میگـویـد «او به مهـارت بینظـیـر نرسـیده».
(مقدمه)
دودیگر آن که اسـتاد صفا در داوری خود به اشتباه و خطا در قضاوت دچار آمده است .خطب ٔه ّ
داسـتان بیـژن و منیژه اسـتادی و مهارت بینظیر فردوسی را در نظم این داستان گواهی صادق اسـت و به جرأت
مقدم ٔه بلند یکی از شـاهکارهای نه تنهـا شـاهـنـامه بلـکه زبان پارسی اسـت.
میتـوان گفت این ّ
مقـدمه را که با تـوصیف شـب آغـاز شـده اسـت
در ادامه ما برای اثبات این ا ّدعـا چند بیت از این ّ
میآوریـم.
نه بهـــرام پیــدا نه کیــوان نه تـیـــر
		
شبی چون شـبه روی شـسـته بقـیـــر
بســیچگـــذرکـــردبــرپـیـشــــگاه
		
دگـــرگـــونــهآرایـشـیکـــردمـــاه
ســپـرده هــوا را بــزنــگار و گــرد
		
ز تـاجـش دو بهـــره شـــده الجـورد
پــر زاغ
		
ســپاه شــب تیــره بر دشــت و راغ
یکی فـــرش گســـتـرده از ّ
تو گفـتی به قیـرانــدر انـدوده چهــر
		
چـو پــوالد زَنـگار خــورده ســپهـر
چــو مـــار ســیـه بــاز کــرده دهـن
		
نمـودی ز هــر ســو بچشـم اهــرمن
ِ
چو زنگی برانگیخت زانگشت گرد
		
هـرآنـگه که بـرزد یکی بــاد ســرد
کجــا مــوج خیـــزد ز دریــای قــار
		
چنـان کــرد بــاغ و لـب جــویـبـــار
شده سست خورشـید را دست و پای
		
فــرو مــانـده گـردون گـردان بجـای
()20
شدسـتی تـو گفتی بخـواب انـدرون
		
ســپهــرانــدرآنچـادرقـیـــرگـون
تجسـم معـنی در سـرتاسـر
توصیفی این چنین بـرای شـب در بالغـت و مـتانـت و در زیبـایی و فصاحت و ّ
ادبیات ایـران یافـت نـشـده اسـت و به گـمان نـگارنده قضاوت اسـتاد فقیـد ذبیحالله صفا در این باب بدون دّقـت
ّ
تعمق کافی صورت گـرفـته اسـت.
و ّ
توجه نفـرموده اسـت که
 .۵مشکل دیگر آقای عزیزالله جوینی عدم شناخت سـبک سخن فردوسی بوده و ّ
()19

توجه است که موضوع بحث زنده یاد استاد صفا را پروفسور حافظ محمود
19
 آوردن این مطلب در خور ّطی مقـالـهای در ماه ژوئی ٔه سال ۱۹۲۲
خان شـیرانی شاهنامه پـژوه نامدار هـندی ( ۱۸۸۰ـ  )۱۹۴۶با بسط و اشـباع تمام ّ
در مجل ٔه «اردو» چاپ و منتشر ساخته اسـت .ایـن امـر که استاد صفا مقال ٔه شیرانی را ندیده باشد بعید مینماید.
(اگرچه به او اشارتی ندارد).
محمودخان شیرانی به تحقیق از پیشـروان دانا و بصیر شاهنامه پژوهی در عصر جدید بوده و اشراف او بر ابعاد
مختلف شاهنام ٔه فردوسی کم نظیر است .او نخستین پژوهندهای است که سالها پیش از مح ّققان ایرانی نادرستی
انتساب «داستان یوسف و زلیخا» را به فردوسی به اثبات رسانیـد ( مجل ٔه اردو ،شـمار ٔه ماه آوریل سال .)۱۹۲۲
شـیرانی با ارائ ٔه  ۹دلـیل نظر دادکه داستان «بیژن و منیژه» نخستین اثر فردوسی است .میگوید:
«معتبرترین و بهترین دلیل دربار ٔه این که داسـتان بیـژن و منیـژه نخسـتین منظوم ٔه فردوسی است شیو ٔه کالم میتواند
باشد ».او در ادام ٔه استدالل خویش به «الفهای زائد» اشارت دارد .گوید:
«در داستان بیژن و منیژه آثاری موجود است که در کالم استادان دیگر پیش از فردوسی مانند دقیقی و رودکی دیده
میشود .به عنوان مثال استعمال «الف زائده»را در نظر میگیریم ».شـیرانی چند بیت از دقیقی را که دارای «الف
زائد» است آورده سپس میافزاید که:
«در داسـتان بیـژن و منیـژه نمونههـای زیادی از این گـونه «الـف زائـد» میتـوان اسـتخراج کرد».
نگاه کنید به صفحات ( ۸۳ـ  )۱۰۰کتاب «شناخت فردوسی» نوشت ٔه محمودخان شـیرانی ،ترجم ٔه دکتر شاهـد
چوهـدری چاپ انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
20
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واژگان ذیل که در این قطعه آمده اسـت ،هـرگـز مـورد اسـتفادٔه فـردوسی در سـرتاسـر شـاهـنـامه قـرار نگرفـتهانـد.
واژگان «معـقـول ،ظن ،منـقـول ،خاص ،جهـد ،حشـو ،جرم و تصدیق» مطلـقًا و ابـداً در سـرتاسـر شـاهـنـامه
یافـت نمیشوند .از فـردوسی که بگـذریم در دیوان عـنصری واژگان «جرم ،معـقـول  ،منـقـول و حشـو» مشهـود
فرخی و رودکی واژگان «معـقـول ،منـقـول و حشـو» دیده نمیشـود .این گونه لغات از نیم ٔه
نیست و در دیوان ّ
ادبیات وارد شعـر فارسی شـدهانـد.
عربیت و نفـوذ مصطلحات دینی در ّ
قرن پنجم به بعد به واسط ٔه گسترش ّ
 .۶از هـم ٔه اینهـا گـذشـته فـردوسی بـا ایـمـان و اعـتـقــاد راسـخ بـه شـرافـت و اصالـت تـاریخ و مـواریث
حمـاسی ایـران به سـرودن کـتاب دسـت برده و عمر خویش را در این راه به پایان رسانده است .کسی که در
همان بخش با صراحت و اعـتـقـاد تمام میگوید:
ِ
به یکسـان َرو ِ
شـن زمانه مدان
		
تو این را دروغ و فسانه مدان
بالفاصلهنمیگوید:
کهحشوودروغشنهجرممناست
		
بهنـزدیکدانشــورانروشــناست
در این چند بیت الحاقی بدون در نظر گرفتن حروف اضافه و ضمایـر «این» و «آن» و «واو عطف» هر
متوسـط دارای هشـت واژه اسـت که بر روی هم (در هشـت بیت) شصت و چهـار واژه میشـود.
بیت به طور ّ
قصه ،طبع ،جهـد
از این شصت و چهـار واژه ،واژگان «بعـضی ،معـقـول ،ظن ،منـقـول ،خاص ،حشـو ،عامّ ،
و جـرم» عربی هسـتند که قریب به نوزده درصد کل واژگان را تشکیل میدهـد .حال آن که میـزان لـغات عربی
شاهـنام ٔه فردوسی از سه الی چهار درصد تجاوز نمیکـند.
در باب لغات تازی در پارسی استاد فقید ملکالشعراء بهار میگوید:
اول قرن پنجم ،صدی پنج لغت تازی بیش نداشـت در نیم ٔه ثانی قرن
«نثـر فارسی که در قرن چهارم و نیم ٔه ّ
()21
پنجم از صدی پنجاه نیز تجاوز کرد».
مطـول و
 .۷یکـی دیـگــر از
جعـلــیـات دسـتنـویـس فـلـورانـس که خـوانـنـده را میآزارد سـرفصلهـای ّ
ّ
ُ
مشـحـون از لـغات عـربی است که بـدون کوچکتـریـن تردیدی از قلم کاتب (ک ّتاب) و نه فردوسی صادر
شـدهاند.
نظیر عـناوین ذیـل :
محمد صلواتالله و سالمه علیه و ستایش چار یار او رضوانالله
« .۱گفـتار اندر ستایش پیغمبر ما ّ
()22
علیهم»
()23
قدسالله روحهالعزیز»
« .۲گـفـتار انـدر سـتایش سـلطان عادل پـادشـاه غازی محمود بـن سبکتکین ّ
« .۳گـفـتار اندر آفـرینش مردم و ستایش آدمی که فضیلت دارد بردیگر حیوانات به فضل آفـریـدگار ّ
جـل
()24
جالله»
ایـن سرفصلها با سبک و سیاق شـاهـنـامه و آثار بـر جای مانده از آن روزگار همخوانی نـدارد و در هیچ
ُسخ قدیم شـاهـنـامه دیده نمیشوند .سرفصلهای شـاهـنـامه جملگی موجز و با واژگان پارسی تحریر
یک از ن َ
21
22

23
24
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یافـتهاند.
به عنوان مثال در ستایش خرد.
الف .نسخ ٔه لنینگراد ( .............. )۷۳۳گفتار اندر ستایش خرد
ب .نسخ ٔه قاهره ( ................... )۷۴۱گفتار اندر ستایش خرد
پ .دستنویس لندن ( ................ )۶۷۵گفتار اندر ستایش خرد
ت .دستنویس فلورانس ( .......... )۶۱۴گفتار اندر ستایش خرد
و ستایش خردمندان و ستایش ایشان که از این میان تنها دسـتنـویس فـلـورانس اسـت که به اِطناب گراییده
اسـت.
«قدساللهروحهالـعـزیز»برایمشـاهـیـر
عـناوینینظیر«صلـواتاللهوسالمهعـلـیه»و«رضواناللهعـلـیه»و ّ
اسحق در کـتاب سـیرت رسول الله
و بزرگان اسـالم در آثـار نخسـتین اسـالمی مشهـود نیسـت .چنان که ابـن ٰ
«سـید» خطاب میکـند و تاریخنام ٔه طبری که در عصر فـردوسی تـرجمه یافـته همواره پیامبر
پیامبر اسـالم را ّ
اسـالم را
السالم» و علیُ ،ع َمر و عثمان را «رضیالله عنه»( )25گـفـت ه اسـت.
ّ
«محمد علیه ّ
ثعـالـبی که از معاصرین فـردوسی بـوده و شـاهـنـامه را به عربی ترجمه نموده نیز در آوردن عـناویـن داسـتانهـا
بـا ایجـاز سخن گـفـته اسـت.
()26
بـه عـنـوان مـثـال مینـویـسـد« :سـلـطـنت فـریـدون»« ،سـلـطنت منـوچهـر» و «داسـتان زال زر پـدر رسـتم»
و جـمـیـع دسـتنـویسهـای قـدیـم شـاهـنـامه بـه همین درجه از اختصار بسـنـده نمـودهانـد با این تـفـاوت که به
جای «سـلـطنت» هـمـواره «پـادشـاهی» آوردهانـد.
دسـتنـویس فـلـورانس عـنـوان «سـلـطنت فـریـدون» را چنین آورده اسـت« :گـفـتار انـدر پادشاهی
()27
آفـریـدون که پانصد سـال و هـفـت ماه و بیسـت و چهـار روز بـود و نهـادن جشـن سـده»
قطع نظر از منتسـب نمودن جشـن سـده به فریدون که احتما ً
جعلـیات کاتب بوده معلوم نیسـت اعـداد
ال از
ّ
ُسخ شـاهـنـامه و
«پانصد سـال و هفت ماه و بیست و چهار روز» را از کجا آورده است چون در هیچ یک از ن َ
ترجم ٔه ثعالبی وبُنـداری چنین مطلبی مشهـود نیسـت.
توجه است آن است که اینهـا بدون رعایت
مشکل دیگری که در باب سرفصلهای دستنویس فلورانس شایان ّ
مواضع فصل و وصل داسـتانها وارد متن شـدهاند .یعنی پیش از آن که داستانی به پایان رسـد و اسـتنتاجهای
حکـیمان ٔه اسـتاد طوسی چهره نماید یا قـبل از آن که داستانی به شـیؤه هـنـری خاص فـردوسی آغاز شـود
سرفصلی طویل و مشحون از لغات عربی به میان میآورد و نه تنها خواننده را سـرگردان میکند که از جلوههای
هنری کتاب کاسته و از سـبک داستان سرایی فـردوسی و طبیعی بودن ساختار داسـتانهـا فرسـنگهـا به دور
میافـتـد.
هـمان گـونـه که پیـش از ایـن آمد در دسـتنـویس فـلـورانس ماجـرای جشـن سـده بـه فـریــدون منـسـوب اسـت در
۲
حالی کـه ایـن جشـن یـادگار هـوشـنگ اسـت و دسـتنـویسهـای لـنینگـراد ، ۱قـاهـره ،۲واتیکان ،آکسفورد و لـندن
 تاریخـنام ٔه طبری ،تصحیح مح ّمد روشـن .عبارت «صلـواتالله و سالمهعلیهم اجمعین» فقط یک بار25
در ابتدای کتاب در ذکـر اَنسـاب پیغمبر آمده اسـت.
 شـاهـنـام ٔه ثعالـبی ،ترجم ٔه محمود هـدایـت ،ص  ۳۰ ،۱۷و ۳۱26
27
 عزیزالله جوینی ،شاهنام ٔه فلورانس ،جلد  ،۱ص ۳۸۷فصلنامه "ره آورد" شماره ،117زمستان 2017/1395

123

شاهنامۀ تصحیح خالقی :بهرام مشیری

پیدایش جشـن سـده را در متن خویش ضبط نمـودهانـد.
بُنـداری نیز در ترجم ٔه خویش آن را آورده اسـت .چاپهای انتقادی ماکان ،مول و مسکو نیـز چنین کـردهانـد.
منابع قـدیـم در باب پیدایش جشـن سـده اتّـفـاق نظـر نـدارنـد .گـمان نـگارنـده آن اسـت که حـذف ایـن
تعـصبات دینی صورت گرفـته بدان جهـت که در این داسـتان آتش ،فـروغ
داسـتان از بعـض متون به انگـیـزٔه ّ
()29
معـرفی شـده اسـت.
ایـزدی ،شـایسـت ٔه پرسـتـش و در مقـام قـبلـه ّ
()28

 شـاهـنـام ٔه خالـقی ،دفـتر یـکم ،زیـرنـویـس ص  .۳۰در دسـتنویسیهـای لـندن و سـنت ژوزف28
داسـتان جشـن سـده به قـلـمی غیر از قـلـم کاتب اصلی ضبط شـده اسـت.
 این داسـتان کوتاه ذی ًال از متن شـاهـنـام ٔه ماکان چاپ دبـیـرسـیاقی ،جلد  ،۱ص  ۱۸ازنظر شما
29
میگذرد.
گــذر کـــرد بـــا چنـد کس همگــروه
یکی روز شــاه جهــان ســوی کـــوه
ســیه رنگ و تیــره تـن و تـیــز تــاز
پــدیـــد آمــد از دور چـیــــزی دراز
ز دود دهــــانـش جهـــان تیـــرگــون
دو چشم از بر سر چو دو کاسه خون
گرفتش یکی سـنگ و شد پیش جنگ
نگه کرد هـوشنگ با هـوش و سـنگ
جهـانسـوز مـار از جهـانجـو بجسـت
بـــزور کیــــانی بـیــــازیـــــد دســت
همان و همین ســنگ بشـکسـت خرد
بـرآمد به ســنگ کالن ســـنگ خـرد
دل ســنگ گشــت از فـروغ آذرنگ
فروغی پـدیـد آمـد از هـر دو ســنگ
پــدیــد آمــد آتـش از آن ســـنگ بـاز
نشــد مــار کـشــته و لـیـــکن ز راز
ازو روشــــــنـایـــی پـــدیـــد آمـــدی
هـــر آنـکس که بر ســنگ آهن زدی
نـیــایش هـمی کـرد و خـواند آفــرین
جـهـــانـدار پیـش جـهــــان آفــــریـن
هـمـیـن آتـش آنــگاه قـبـلـــه نـهـــــاد
که او را فـروغی چنیـن هـــدیــه داد
پــرســـتیـــد بــایــد اگـــر بـخـــردی
بگـفــتـا فــروغی اسـت ایـن ایــزدی
هـمـــان شــاه در گـــرد او با گــروه
شــب آمـد برفـروخت آتش چـو کـوه
َسـ ِده نــام آن جشـن فـــرخنــده کــرد
یکی جشن کرد آن شب و باده خ َورد
بـسـی بــاد چــون او دگــر شــهـریار
ز هـوشــنگ مـانـد این َسـ ِده یــادگـار
در اصالـت این ابیات نمیتـوان تـردیـد کرد .فـردوسی بنیـاد کار را بر ُسـنَن و فرهنگ ایران زمین نهـاده و پس از ذکر
پیـدایش سـرچشم ٔه سـنّت پادشاهی ایرانیان قطعـ ًا ازاشـاره به یکی از عناصر مهم عقـیدتی ایـران کهـن که آتـش بوده
غـفـلـت نمیورزیـده اسـت.
پروفسور نیکلسون در یک سخنرانی که به مناسبت هزارمین سالگرد تولّد فردوسی در پاریس بـرگـزار گـردیـد
گفتـه اسـت« :شــاهـنــامـه ریـشــه در اَوِســتا دارد ».رجوع کنیـد بهJournal of The Royal Asiatic Sosiety, :
January 1935, p 238
بخش نخسـتین شـاهـنـامه به طـریق نمـادیـن و با اختصار تمـام پیدایش و گسـترش مدنیت ایـرانیـان را شـامل است.
شاعر حماسه سرا نمیتوانسته در میتولوژی پیدایش ملّت از عنصری مهم و کلیدی چون آتش و نقش آن در حیات
تعصبات دینی از آن چشم بپوشـد .آتش یکی از کشفهای
تاریخی ایرانیان باستان صرف نظر نماید و به دستاویز ّ
کلیدی تاریخ مدنیت انسان است که شـیو ٔه حیات انسانهای اولـیه را دگرگون ساخته اسـت .با اسـتفاده از آتش
آدمها توانستند حیوانات را از محیط زیست خویش برانند و غارهای خود را به برکت آن گرم نگهدارند و در
سـرمای زمستان قابل سکونت سازند .بسـیاری از مو ّران برآنند که مهـاجرت انسـانهـای اولـیه از مناطق گـرم کـر ٔه
زمین بـه سـمت شـمال با پشـتیبانی آتـش و پـیـروزی بر سـرما صورت گرفته است .آدمهای نخستین رفته رفته طریق
برافروختن آتش وتداوم آن با افزودن قطعات چوب و چربی حیوانات را آموختند و جز اسـتفاده از نور و گرما از
حرارت آن در پختن غذا و ساختن ابزار سود بردهاند .آدمهای عهد باستان در روز نور خورشید و شب هنگام آتش
را سرچشم ٔه فیض میدانستند و رفته رفته ّ
تقدس آتش جزو سـنن آنهـا گردیـد.
در فرهنگ هند و ایرانی آتش از عناصر ّ
مقـدس جهـان هسـتی به شـمار میرفـته اسـت .آشو زرتشت پیامبر بزرگ ایرانی
ّ
ِ
آتش را مظهر پاکی و قدرت اهورا مزدا میدانسته و نگهداشت آتش و تقدیس آن جزء الینفک مراسم و مناسک دینی
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حسـاسیت مسـلمین به مـوضوع تـوحیـد و پـرستش «الله» و نفـرت از «شـرک» و قــداسـت «قـبـلـه» (کـعــبـه)
ّ
جهـت حـذف ایـن داسـتان از متـن شــاهــنــامـه دلـیلی نیرومند تواند بود و همچنانکـه آمد بعـیـد نیسـت که
س نمایی و قـبله خوانـدن آتش را برنتافـته و داستان مذکور را از متن کتاب حذف
تـقـد 
متعصبّ ،
بعض ُک ّتاب ّ
کردهاند.
هـمان گـونه که پیـش از این گـفـته شـد آقـای خالـقی و همکارانشـان دسـتنـویـس فـلـورانس را «قـدیمتـرین»
ُسخ موجود شـاهـنـامه میشناسند و در تصحیح خویش این دسـتنـویس را «نسخ ٔه اساس»
و «معتبـرتـرین» ن َ
نامیدهاند .از سوی دیگر مخالفان این عقیده آن را جعـلی و بیاعتبار دانسـتهانـد.
ُسخ قـدیـم شـاهـنـامه حاوی خبط و خطاها و ضبطهای نادرست اسـت.
دسـتنـویس فـلـورانـس نظیـر جمیع ن َ
چنانچه سال  ۶۱۴را که ظاهراً تاریخ کتابت آن اسـت حقیقی فرض نماییم ،فزون بر دویست سال با آخرین
تدوین شاهنامه فاصله دارد .بنابـرایـن هـیـچ یـک از دسـتنـویسهـای مـوجـود شـاهـنـامه را نمیتــوان واجـد
ُسـخ» دانسـت و آن را «اساس» تصحیح قـرار داد.
صالحیت «اَ َ
قـدم ن َ
ُسخ اغـالط صریـح و خبـط و خطاهای بسـیار میتوان دیـد و در کنار این خطاها
در ایـن دسـتنـویس نظیـر سـایـر ن َ

ضبطهای کهن و اصیل نیز میتوان یافت که کــتـاب را در ردیـف دسـتنـویسهـای مهـم شـاهـنـامه قــرار
میدهـد .در حقیقت ارزش کـتاب نه چـنان اسـت که خالـقی و دوسـتانش گفـتهاند و نه یکسره جعـلی و
فـاقـد اهمیت اسـت آنچنانکه مخالـفان به میان انـداختهانـد.
توسط کاتبی کم سـواد و کم مـایـه (که احتما ً
ال دسـتی
گمان ناچیز آن است که دستنویس اصیل و قدیم فلورانس ّ
در سـرودن شعــر نـیـز داشـتـه) اسـتنسـاخ گـردیـده اسـت.
از این که کاتب از آوردن بخشهای تاریخی شاهنامه تن زده است میتوان حدس زد که او ایـن دسـتنـویس را
به فــرمان یا پشـتیبـانی شخصیت بـزرگی به انجـام نـرسانـده و مقصـود او کامال شخصی بـوده اسـت.

آقای خالـقی در تصحیح خویش (چنانچه بیایـد) بسـیاری از ابـیـات این دسـتنـویس را در متن خویش
صحت و اعـتبار مـنـدرجـات آن داشـته ـ هـر آیـنـه ـ او را
وارد ننمـوده اسـت .ا ّمـا اعـتـمـاد و اعـتـقـادی که او به ّ
بـه آوردن خطاهـای صریح و ارتـکاب اغـالط ساخـتـاری از این دسـتنـویس در مـتـن خـویـش دچـار سـاخـتـه
اسـت.
در اینجـا چند مـورد از خطاهای دسـتنـویس فـلـورانس را که آقای خالـقی عـینـًا وارد متن انتقادی خویش
نموده است میآوریم:
 .۱در فصل «آفرینش عالم» که از فصول نخستین کتاب است ،فردوسی با نگاهی کام ً
ال عـلـمی خـلقـت
جهان را طی چهـار مرحله توضیح داده است و در آخرین مرحله به خلقت انسان پرداخته است.
در ّ
دوم از ابیات ذیل
کل این فصل نام «یـزدان» یک بار بیشـتر از قـلـم او صادر نشده است و آن در بیت ّ
است:
زرتشـتیان بوده و هـنوز در هـندوستان و بعض کشـورهای دیگر آتشکـدهها بر پا اسـت .آتش در اَوِستا « »Athraو
در زبان سانسکریت « »Agniگفته میشود .مقصود این که تـدوین اساطیر ملّی ایرانیان بدون اشاره به آتش امری
ناممکن است و حکیم طوسی این داسـتان کوتاه و زیبای پیدایش آتش را (برابر اسـنادی که در اختیار داشـته) به
هوشـنگ نسـبت داده و جشـن َسـده را حاصل کشف آتش دانسـته اسـت.
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س ِر مـای ٔه گوهـران از نخست
		
از آغـاز باید که دانی درست
بـدان تا تــوانــایـی آمـد پـدیـد
که یزدان ز ناچیز چیز آفرید		
یعنی خداوند از «هیچ» ظرفیت و پتانسیل خلقت را آفرید .مراحل بعدی که پیدایش جمادات ،نباتات،
حیوانات و انسان است« .خدا» خالق نیست بلکه این مراحل به وجهی تکاملی طی شدهاند و انسان در
آخرین مرحله به وجود آمده است .دست مای ٔه خلقت جهان از نظر فردوسی چهار عنصر آب ،خاک ،آتش و
باد بوده است .اعتقاد به چهار عنصر سازندٔه جهان در فرهنگهای هندی ،یونانی ،ژاپنی و بعض فرهنگهای
دیگر سابق ٔه بسیار قدیم داردّ .
متفکران دوران باسـتان در راستای کشف راز پیدایش هستی و مادةالمواد سازندٔه
خاصی از خود به یادگار گذاشتهاند.
تصور ّ
جهان ما ّدی هر یک ّ
در یـونـان باسـتان طالـس ( )Thalesعـنصر اصلی و حـقـیـقی خلـقـت را آب و سایر عناصر را مشـتق از آب
میدانسته است .برتراند راسل در باب این نظرّیه طالس میگوید:
«این سخن که همه چیز از آب به وجود آمده را بایستی به عنوان یک فرضی ٔه علمی پذیرفت و نبایستی
آن را سخنی ابلهانه دانست .بیـست سال قبل نظـر دانشـمندان بر این بود که همه چیز از هیدروژن ساخته
()30
سوم آب را تشکیل میدهد».
شده است که دو ّ
انکسیمندر ( )Anaximanderکه در حـدود  ۵۵۰سال پیش از میالد میزیسـته عقاید جالبتری از طالس در
باب موا ّد اصلی سازندٔه جهان ارائه کرده است.
او میگوید:
«مادةالمواد سازنده هستی نمیتواند آب یا یکی دیگـر از عناصر شناخته شده باشد .بدان دلیل که در
این صورت مادةالمواد به تسخیر دیگر عناصر میپردازد .ارسطو از قول انکسیمندر نقل میکند که:
عناصر شناخته شده در تقابل با یکدیگرند .هوا «سرد» ،آب «رطوبی» و آتش «گرم» است .بنابراین
چنانچه یکی از این عناصر بینهایت میبود عناصر دیگر را از میان میبرد .او مادةالمواد سازندٔه جهان
خنثی میدانست».
هستی را عنصری ٰ
الدین با الهام از تئوری «جنگ عناصر» انکسیمندر میگوید:
موالنا جالل ّ
در عـناصـر درنگـر تا حل شـود
		
این جهان زین جنگ قایم میبود
که بدیشان ســقف دنیا مستویست
		
چهار عنصرچار اسـتون قویست
اســتـن آب اشـکـنـنـدٔه آن شـــرر
		
هر سـتونی اشـکـنـنـدٔه آن دگــــر
()31
ضر و سود
		
پس بـنـای خلـق بــر اضــداد بود
الجرم ما جنگییـم از ّ
ّ
ّ
مابعدالطبیعی صورت میگرفته
تفـکـر و تحقـیـقـات فـیلسـوفـان قـبـل از سـقـراط بیـرون از اعـتـقـادات مـوهـوم
است .فیلسوفان آن دوره در تجزیه و تحلیل تکوین جهان هستی و تشریح و تبیین پدیدههای آن به علل ما ّدی
نظر داشتند و وجود خالق به عنوان «ع ّلت فاعلی» در ایجاد هستی در اندیش ٔه فیلسوفان بعد از سقراط به میان
آمده است.
باری پس از انکسـیمندر فـیلـسـوف دیگری به نام انکسیمنس ( )Anaximenesظهور کرده و بر این بوده است
- Bertrand Russel, The History of Western Philosophy
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Rahavard Persian Journal of Iranian Studies issue 117, Winter 2017/1395

30

بخش سوم :ادب ،فرهنگ ،دین و فلسفه

126

که مادةالمواد هوا است و آتش هوای رقیق شده است .او میگوید:
مبدل میگردد و سپس چون بیشتر متراکم شد خاک و
«هوا چون متراکم گردد نخست به آب ّ
()32
سرانجام سنگ را به وجود میآورد».
از فیلسوفان ماقبل سقراط  ،گزنفون ( )Xenophoneبه اصلی بودن عنصر آب معتقد بوده است .هراکلیتوس
( )Heracliusکه از سه تن یاد شده در میان فیلسوفان عهد عتیق شهـرت بیشتری دارد ،مادةالمواد را آتش
میپنداشتهاست.
در جمع بندی این عقاید برتراند راسل میگوید:

هراکلیتوس عقیده داشت که آتش عنصر اصلی است و همه چیزهای دیگر از آن برخاستهاند.
خوانندگان به یاد دارند که به نـظـر طالس همه چیـز از آب سـاخته شـده بـود .انکسـیمنس گـمان میکرد
عنصر اصلی هوا است.
سـرانجام امپیدوکلس ( )Empedoclesسـازش سـیاسـتمدارانـهای پیشنهاد کرد .بدین معنی که وی به چهار
عنصر قائل شد.
خاک ،هوا ،آتش و آب.
از شگفتیهای سخنان امپدوکلیس عبارات ذیلاند:
«این جهان را که برای همه یکی است نه خدایان سـاختهانـد نه آدمیان ،بلکه یک آتش جاوید همیشه
بوده است و اکنون هست و همیشه خواهد بود که مقادیری از آن برافروخته میشود و مقداری خاموش
()33
میگردد».
حکیم ابن سینا که از معاصرین فردوسی است در بیان پیدایش عناصر اربعه چنین گفته است:
 ...و «این» ماده که بازماند از کدورت «افالکها» صالحیت قبول نگاهداشت صورت فلکی نداشت،
متحرک
پس در زیر فلک قمر بماند و طبیعت مقترن به وی «شد» ،و هرآنچه از این ما ّده مجاور فلک بود ّ
تحرک «درو» سخونتی مفرط پیدا شد ،و از سخونت،
گشت به حرکت فلک [حرکت قهری] و از ّ
«تخلخل» حاصل آمد ،و چون تخلخل مفرط شد ،یبس پیدا آمد( ،پس) جوهری گرم و خشک بود ،آن
را نار «خواندند»[ ،و] اینست حقیقت آتش .و هر آنچه از این مادت از فلک به غایت دور افتاد از مرکز
فلک راست بایستاد و قرار گرفت المحالة ،چه از فلک به غایت دور بود و نتوانست جنبیدن به حرکت
فلک ،پس از فرط سکون ،برودتی پیدا آمد و از فرط برودت تکاثفی حاصل شد و از تکاثف یبس پیدا
آمد ،جوهری شد سرد و خشک ،و آنرا ارض «خواندند» و اینست حقیقت زمین .پس آنچه در میان
این هر دو جوهر نار و ارض بود؛ یک نیمه مجاور (نار) (و یک نیمه مجاور ارض بود]  ،و آنچه مجاور
نار بود ،گرم شد ،ا ّما «تخلخلی» پیدا نشد ،چه گرمی نه مفرط بود بلکه جوهری گرم [بود] و تر ،و آنرا
هوا خوانند ،و اینست حقیقت هوا .و آن نیمه [دیگر] که مجاور ارض بود سرد شد از سردی زمین ،ا ّما
Bertrand Russel, The History of Western Philosophy, p. 72
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 در اواسط قرن بیستم معلوم گردید که بیش از  ۹۹درصد از جهان هستی را هیدروژن تشکیل میدهد و33
نوری که سبب درخشش ستارگان و کهکشانها است سوخت و ساز اتمی هیدروژن و تبدیل آن به عنصر هـلـیـوم
است .کون و فساد ستارگان چیزی جز برافروخته شـدن کوره اتمی هیدروژن یا به اتمام رسیدن ذخیر ٔه هیدروژن
نیست.
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«متکاثف» «نگشت» ،چه سردی مفرط نبود ،پس جوهری حاصل آمد سرد و تر [آنرا] آب خواندند،
و اینست حقیقت آب .و این هـر چهـار را عناصر اربعه خوانند ... ،و نخستین اثری که پدید آمد امتزاج
()34
و ترکیب عناصر چهارگانه بود.
توسط عناصر
در اوپانیشاد که حاوی مجموعهای از تفسیر اصول هـندوئیسم و آیین بـودا است به خلقت گیتی ّ
اربعه اشارت رفته است:
ِ
اول شمرده شده است و بر اثر شوق و التهاب به
«در یکی از اوپانیشادهای کهنه عدم یا نیستی مبداء ّ
تدریج آب و خاک و آتش و باد از آن پیدا میشود .باد به صورت نفس قسمتهای سه گانه جهان یعنی
آسمان و فضای بین آسمان و زمین را به وجود آورد  ...هوا از اَثیر (اتر) پدید میآید و از هوا آتش
()35
میزاید و از آتش آب و از آب خاک و از خاک گیاه و از گیاه انسان پرورش مییابد».
مقصود از آوردن مطالـب فـوق آن است که در روزگار قـدیم در مقـابل داسـتان خلقت جهـان و انسان که در کتب
مقدس آیینهای سامی (تورات ،انجیل و قرآن) آمده ،نظرّی ٔه ما ّدی خلقت از تـرکیب چهار عنصر وجود داشـته
ّ
و مورد قـبول علما و اهل خرد بوده است.
در حالـی که دین باوران به همان وجهی که امروز پس از گذشت قرنها و هزاران کشف نجومی و بروز و ظهور
نظرّیات علمی جدید باورمند به داستان خلـقت به روایت آن ُکتُب هستند در آن روزگار به همان داستانها در
باب خلقت باورمند بودند.
حکیم ابوالـقاسم فردوسی در عصر شکوفایی و زایایی علوم عقلی در ایران بعد از اسالم میزیسته و به طور
قطع نظیر دیگر عـقـالی بزرگ آن عصر در امر خلـقـت به داسـتانهای کودکانه کـتب دینی اعـتقادی نداشـته و به
نظـری ٔه مشهور «چهـار عنصر» تمایل داشته و در مقدم ٔه کـتاب خویش به اختصار آن را آورده است.
مقصود از توضیحات مـربـوط به «خلـقـت» که از نظـرتان گذشـت ابیاتی است که حکیم طوس در باب
خلـقـت انسان آورده است.
میفرماید:
شـد این بنـدها را سـراسـر کلیــد
 .۱چو زین بگـذری مردم آمد پـدیـد
به گفتـار خـوب و خــرد کاربنــد
 .۲سرش راست برشد چو سرو بلند
مر او را دد و دام فــرمــان بـرد
 .۳پـذیــرنـدٔه هـوش و رای و خــرد
که مردم به معنی چه باشــد یکی
		
 .۴ز راه خــرد بنـگــــری انـــدکی
جــز این را نشـــانی نـدانی همی
 .۵مگـــر مـردمی خیـره دانی همی
به چنـدین میــانجی بپــروردهانـد
		
 .۶تـــرا از دو گـیتـی بــرآوردهانــد
نخسـتین فطــرت ِ
ِ
تویی خویشـتن را به بازی مــدار
پسـین ُشـمــــار
.۷
(مسکو ،جلد  ،۱ص  ،۱۶بیت  ۶۰ـ )۶۶

 ابنسینا ،رسال ٔه در حقیقت و کیفیت سـلـسـلـه موجودات و تسلـسل اسباب و مسبّبات ،با ّمقدمه و
34
دکتر
تصحیح
و
حواشی
موسی عمید ،ص  ۲۴ـ ۲۵
ٰ
 اوپانیشاد  Upanishadاز متن سانسکـریت ،با ّمقـدمه و حواشی وتعلیقـات ،به سعی و اهـتمـام دکتر
35
تاراچند و دکتر جاللی نایینی ،چاپ چهارم ،انتشارات علمی ،ص ۲۹۹
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تبعیت از دستنویس فلورانس چنین آورده است:
بیت هفتم را آقای خالقی به ّ
تو مر خویشـتن را به بـازی مـدار
نخسـتینتفکـــرتپسـینَتشـمـار
ْ
«اولـین
این بیت به وجهی که هست واجد هیچگونه معنی نیست و چنانچه آن را به نثر بنویسـیم چنین میشودّ :
از برای تو (تو را) اندیشـه و آخرین تو را عدد (شمار) است پس خلقت خویش را اندک مایه تصور مکن»
مصراع نخست در:
دستنویس  ۷۳۱استانبول  ...............نخستین فطرت پسین شمار
دستنویس  ۸۴۰لیدن  ....................نخستین فکرت پسین شمار
دستنویس  ۷۴۱قاهره  ...................نخستین فطرت پسین شمار
دستنویس  ۶۷۵لـندن  ....................نخستین جنبش پسین شمار
دستنویس سنت ژوزف  .................نخستین فکرت پسین شمار آمده است.
دوم در دستنویسهای  ۶۷۵لـندن ۷۳۳ ،لـنینگراد ۷۶۰ ،قاهره  ۸۴۴ ،پاریس و سنت ژوزف «تویی
مصراع ّ
خویشتن را به بازی مدار» ضبط شده است.
توجه به آنچه فردوسی پیش از خلقت انسان در باب پیدایش جماد ،نبات و حیوان گفته از فرط
معنای بیت با ّ
وضوح چنان است که هیچ خوانندهای را به مهـالک شک و تردید یا سرگشتگی و نافهمی دچار نمیکند.
میگوید:
اولین
«ای انسان تو در سلسله مراتب خلقت پدیدههای گیتی آخرین و در موهبت فکرت یا فطرت ّ
ک مایه مپندار».
هستی .پس وجود خویش را حقـیـر و اند 
اول از دسـتنـویس  ۸۴۸واتیکان و ضبطی نامتناسب از مصراع
آقـای خالـقی مطلق ضبطی غلط از مصراع ّ
دوم از دسـتنـویس  ۸۵۲آکسـفورد مقابل هم قـرار داده و بیت:
ّ
تو مـر خویشـتن را ببازی مدار
نخسـتینفکـرتپسـینتشــمار
را ساخته و سپس به تشریح و تبیین آن پرداخته است.
چنانچه بخواهیم خطاهای آقای خالقی مطلق را درجه بندی نماییم این یکی به تحقیق گوی سبقت را از
جمیع خطاهایی که در کل کـتاب دیده میشود خواهد ربود .ببینید ایشان چگونه تعـبیری از بیت به دست داده
است:
«ای انسان  ...نخستین واسـطه تو خرد است (در آغاز آفرینش) و آخرین آن روز رستاخیز پس خود
را ببازی مگیر!»
یعنی دانشـمنـد محترم «شــمـار» را به معـنـای روز رسـتـاخیـز گـرفـتـه اسـت .در سرتاسر آثار مکتوب زبان
فارسی هیچ کس چنین معـنایی از واژٔه «شـمار» به دست نداده اسـت.
در اینجا ایشـان عمل سـابق را مجـدداً تکرار فـرمـودهانـد یعـنی «شـمار» را از فـردوسی گـرفـتـه و «روز» را
()36
هـم خـودشـان بـر آن افـزودهانـد و حاصل کـه «روز شــمار» یعنی روز قیامت باشـد به دسـت آمده اسـت.
خطایی از این دست نه تنها معنای بیتی را پریشان میکند بلکه تخریبی ساختاری به جهان بینی شاعر وارد
مینماید .فردوسی در این بخش کتاب که «آفرینش جهان» است به وضوح از آنچه این پدیده را به داستانهای
 آقای باقـر پرهام در کتاب «با نگاه فردوسی» این بیت و ابیاتی دیگـر از کار خالـقی را با دقّت و36
بصیرت نقد نمودهاند.در باب این بیت به صفحات  ۳۰ـ  ۳۱کتاب مذکور مراجعه شود.
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مقدس ادیان سامی مربوط میسازد دوری جسته و در همه مراحل جز یک بار در بادی
تورات و سایر ُکتُب ّ
امر ،نام خدا را از قلم جاری نساخته و همان گونه که پیش از این آمد نظری ٔه «علمی» غالب در آن روزگار را
در پیدایش گیتی و انسان به کار بـرده است .او حـ ّت ٰی به معـتقـدات زرتشـتیان در باب آفـرینش نـزدیک نشده
است.
()37
اهمیت
اگر در جای جای کتاب اشاراتی به آن جهان یا «دیگر سرای» شده است ،آن اشـارات دارای ّ
ساخـتـاری در انـدیشـه و اثـر فـردوسی نیسـتند و هـیـچ ارتباطی با موضوع خلقت جهان ما ّدی ندارند.
 .۲آقای خالقی در صفح ٔه  ۹دفتر یکم ،بیت  ۹۰را چنین آورده است:
ـدت ُجست
		
تـرا دانش دین رهـانـد درست
ره رسـتگاری ببـاَی ْ
۲
ُسخ معـتبر لـندن ،قاهـره  ،پاریس و
آقای خـالـقـی «واو عـطـف» مابین دانش و دین را علـیرغم وجود آن در ن َ
()38
مبدل ساخته اسـت.
بـرلـین حذف نـمـوده و «دانـش و دیـن» را به «دانـش دیـن» ّ
در حالـی که مـقـول ٔه دانش از دیـن جدا است و «دانش دین» ح ّت ٰی یک بار هم در شاهنامه نیامده است .ا ّمـا
جدایی «دانش» و «دیـن» را در بسـیاری ابـیات کتاب مییابیم .نظیر ابـیات ذیـل:
 .۱نـه چیز و نه دانش نه رای و هـنـر

نـه دین و نـه خـشــنــودی دادگــــر

 .۲هـنــر جـوی با دین و دانش گـزین

چو خواهی که یابی ز بخت آفـرین

 .۳همان دانش و دین و پرهیز و رای

همان رهنمـونی به دیگـر ســـرای

 .۴بــدانـیــد گـفـتــا کــز ایـران زمیـن

فره و دانــش و پــاک دیــن
بـشـــد ّ

			

(ش مسکو ،پادشاهی اورمزد نرسی ،بیت)۱۹

کسری به هرمزد ،بیت )۲۹
(ش مسکو ،نام ٔه
ٰ

(ش مسکو ،داستان زردشت ،بخش ،۴بیت )۱۵

«دانـش دیـن» در بیت مذکور به زبان امروزین به معنای «فـقـه» اسـت .معنای بیت چنین میشود:
«طریق سعادت تو در دانستن فـقـه است و میبایست در این راه بکـوشی».
آقای جلیل دوسـتخواه که از دوستان و مدافعان آقای خالقی است طی نامهای به ایشان تعـداد  ۵۵ایـراد
برضبطهـایشـان گـرفتهاند که در بسـیاری مـوارد حـق با ایشان (آقـای دوسـتخواه) بـوده است .ا ّمـا آقای خـالـقی
با انـدک خشـونتی که در قـلـم به کار برده ایرادهای دوسـتخواه را رد کرده است.
یک مورد ازانتقادات آقای دوستخواه همین موضوع «دانش و دین» بوده است.
در این مورد چنین نوشتهاند:
ترا ِ
در رستگاری ببایدت ُجست
دانش دین رهاند درست
توجه دقیق داشته باشیم ضبط «دانش و دین» که در هر
هرگاه به زمینههای فکری و فلسفی فردوسی ّ
37

38

 نظیر این بیت از زبان کیکاوس در مرگ سهراب خطاب به رستم:روانش کهـن شـد به دیگر سرای
نیـاری هـمـان رفـته را باز جـای
(دستنویس لـندن ،برگ  ،۵۱سطر  ،۱۵بیت )۱
			
 -در دستنویس معتبر و کهن سنت ژوزف نیز «دانش و دین» آمده است.
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چهار دستنویس آمده است بر ضبط «دانش دین» که تنها در دستنویس فلورانس ( )۶۱۴آمده است
برتری ندارد؟
انتقاد آقای دوستخواه کام ً
ال منطقی و استداللشان پای ٔه نیرومندی دارد .ا ّما آقای خالقی که در هیچیک از نسخ
معتبر خود «دانش دین» نیافته به ناچار و به مقصود مجاب ساختن دوستخواه چند شاهد از شاهنام ٔه چاپ
مسکو و مول و گرشاسب نامه که ارتباطی با سـؤال ندارند آورده و از «دانش دیـن» دفـاع کرده است .گوید:
«  ...و سپس در جستجوی پاسخ از خود میپرسم که آیا فـردوسی در جای دیگـر هم دیـن را دانش
نامیده است یا نه؟ و به یـاد میآورم که شـاعـر در دو جای دیگر گفته است:
ز دانش نخستین به یزدان گرای (چاپ مسکو)۱۴۴۵/۱۴۰/۸ ،
سر راستی دانش ایزدی است (چاپ مول ،انوشیروان ،بیت )۱۱۲۵
اسدی در گرشاسب نامه:
ز دانش نخست آنچه آید به کار
بهـیـناسـتدانســتنکـردگـار
دوم ،تهران)۱۳۵۴ ،
(تصحیح یغمایی ،چاپ ّ
		
در هیچ یک از این ابیات به «دانش دین» اشارتی نرفته است و در شواهدی که آقای خالقی ارائه کردهاند
«خداشناسی» مد نظر بوده است .مابین «خداشناسی» و «دین شـناسی» تفاوتها است .به عـنوان مثال
رسـتم در شاهنامه بدون تردید معتقد به خداست ا ّما «دین دار» و «دین شناس» نیست .
ِ
ی یک بار از قلم فردوسی صادر نشده
«دانش دین» ح ّت ٰ 
در شاهنامه واژٔه دانش  ۳۴۷بار تکرار شده است و
است.
 .۳در صفح ٔه  ۱۲ابیات  ۱۱۳ـ  ۱۱۴در باب «گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه» چنین آمده:
به یکسـان َر ِو ِ
شـن زمـانـه مـدان
 .۱۱۳تو این را دروغ و فسـانـه مـدان
دگــر بــر ره رمـز معـنـی بــرد
 .۱۱۴از او هر چه اندر خورد با خرد
همان گونه که در بحث راجع به «شاهنامه مول» آمد در بیت  ۱۱۴واژٔه «دگر» به جای «وگـر» نشـست ه و نه تـنهـا
بیت را از حلـی ٔه معـنی بینصیب سـاخـته که ارتبـاط آن را با ابیـات  ۱۱۵و  ۱۱۶که بـا یکـدیگـر رابـطـهای ارگانیک
دارنـد منقطع نموده است .گفت ٔه فردوسی در اصل چنین بوده است:
به یکسـان َر ِو ِ
شـن زمـانه مـدان
 .۱۱۳تو این را دروغ و فسـانه مـدان
َوگـر از ره رمـــز معـنـی بــرد
 .۱۱۴از او هرچه اندر خورد با خرد
فــراوان بـدو انــدرون داســتان
 .۱۱۵یکی نـامـه بـود از گـه باســتان
()39
از او بهـرهئی نزد هر بخـردی
 .۱۱۶پـراکنـده در دست هـر مـوبـدی
«هرچه» در بیت  ۱۱۴ضمیر مبهم مر ّکب است به معنای «همه چیزهایی که» (هرآنچه) و آوردن «دگر» در
دوم به معنی «مابقی» است و با «هـرچه» در تضاد است .این بـدان میمانـد که بگـوییم «دزدان هـرچه
مصراع ّ
بـا خـود داشتهایم بردند و مابقی را برجای گذاشتند»!
در شاهنام ٔه این واژه به همین معنی بسیار دیده میشود.
39

 -شـاهـنـام ٔه خالـقی ،دفتر یکم ،ص  ،۱۲ابیات  ۱۱۳ـ ۱۱۶
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مثال:

		
سخن هرچه بشنید زان دلنـواز
		
همه هرچه دید اندرو چار پای
		
خرد بهتر از هرچه ایزدت داد

(ش مسکو)

هـمی گفت پیش سـپهـبـد به راز
بیفکند و زایشان بپرداخت جای
ســتـایش خـرد را به از راه داد

مثال از کلیله و دمنه« :و سخن تو شنودم و هرچه گفتی آراسته و نیکو بود».
(باب الحمامة والمطوقه ،تصحیح میرزا عبدالعظیم خان گرکانی ،ص )۱۵۸

 .۴در صفح ٔه  ۱۰بیت  ۹۶که نـقـل قـولی از پیغمبر اسـالم در حق عـلی اسـت آورده است:
درست این سخن گفت پیغمبر است
که من شـارســتانم علـیـّـم در است
دستنویسهای لندن ،آکسفورد ،برلین و جمیع چاپهای انتقادی «که من شهر علمم» آوردهاند .دسـتنـویس
سنت ژوزف «شارستانم» ،لـندن« ۲شارسانم» و فلـورانس «شارستانم» ضبط کردهاند.
در قضاوت بین این دو قرائت مختلف ،آنچه ذهن را به سوی «شهر علمم» سوق میدهد دّقت در مصراع
دوم است که میگوید «درست این سخن قول پیغمبر است» به گمان نگارنده «قول درست» ترجم ٔه فارسی
ّ
()40
«حدیث صحیح» اسـت و بـر ایـن پـایـه «من شـارسـتانـم» چون «قـول پیغمبر» نیست قـرائتـی مشکوک
است.
اصو ً
ال «من شهـرم و علی در او است» فضیلـتی را به علی منتسـب نمیکـند و واژٔه مهم و کلیدی که موجب
مباهـات شیعیان و اکرام و اعـزاز علی است واژٔه «علم» است و حذف آن از حدیث ،سخن را مضطرب و
پریشانمیکند.
 .۵آقای خالقی در ص  ۱۷دفتر نخست در مـدح سـلطان محمود بیت  ۱۹۵را چنین ضبط کرده است:
دوم «دست» خطا
 .۱۹۵به تن ژنده پیل و به جان جبرئیل به دست ابر بهمن به دل رود نیل در مصراع ّ
و درست «کف» است همان گونه که در دستنویسهای لـندن ،لـنینگراد ،قاهره ،۲آکسفورد و برلـین آمده است.
عضوی که به جود و کرم و بخشش منتسب است و در شعر شعرا با تشبیهات و استعارات متنوع تؤام میباشد
«کف» است .گرچه دست نیز گاه گاه بدین صفت م ّتصف است ا ّما در اکثر قریب به اتّفاق موارد «کف» آورده
میشد.
مثال از فردوسی:
هــوا را نخـوانـم کف پـادشـا
 .۱نخنـدد زمین تا نگـریـد هــوا		
همت شهریاران بود
که بـاران او در بهـاران بود
نه چون ّ
چنین است با پاک و ناپارسا
کف شاه ابوالقاسم آن پادشـاه		
(ش مسکو ،هفت خوان اسفندیار ،ابیات  ۱۴ـ )۱۶

بــرنـــده تـیغ
 .۲زبــانـش بـکـــردار ّ

چو دریا دل و کف چو بارنده میغ

(ش مسکو ،پادشاهی منوچهر ،بخش  ،۲بیت )۲۳

محمد:
فرخی سیستانی در مدح سلطان ّ
ّ
40

علی بابها» میباشد.
 -مقصود حدیث مشهور «انا مدینة العلم و ٌ
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نیـســـت شـــد نــام زفتی و بیـــداد
دسـت رادت خـــدای بــا کــف راد

ای امیــری کـه در زمـــانــه تـــو		
کف به رادی گشاده چشم به مهر
ادیب الممالک فراهانی:
تا رخ ماه تو آسـمـان میامن
تا کف راد تو بوستان مکارم 		
 .۶آقای خـالــقی در صفح ٔه  ۱۳۴دفـتـر یـکـم در توصیف درگاه فـریـدون از زبـان فرسـتادٔه سـلـم و تـور
آورده است:
نــدیــد هسـت،بـیـنــددرشهـــریـــار
		
فرسـتـادهگفـتآنـکهروشـنبـهـــار
زر خشـت
خــرم در انـدر بهشـت
همه خـــاک عـنـبـــر همه ّ
بهــاری است ّ
(ابیات  ۷۲۶و )۷۲۷

در تصحیح خالقی و سایر چاپهای انتقادی شاهنامه خطای صریح «در اندر بهشت» به جای «در اردی
بهشت» تکرار شده است .معنای دو بیت مذکور به وجهی که ضبط شدهاند چنین است« .کسی که بهار را
ندیده است ـ به جای آن ـ بایستی درگاه فریدون را ببیند از زیبایی مانند بهاری است که درش در بهشت است
(درش به سوی بهشت گشوده میشود) .خاک زمینش از عنبر و
خشتهای کاخش از طالست».
خـرم در اندر بهشـت» در واقع تشبیهی است که ادات تشبیه در آن حذف شده است
مصراع «بهاری است ّ
و تکلیف «ُم َشَّبه» و «ُم َشَّب ٌه بِه» روشن نیست.
از آنجا که بیت:
ببـاالی او سـرو دهقـان نکشت
		
یکی بوستان بد در اندر بهشت
در توصیف گـردآفـرید در چاپ خالـقی آمده در نـقـد و بـررسی ابـیـات رسـتم و سهراب بدان خواهیم
پرداخت.
بیت در واقع چنین بوده است:
زر خشـت
		
خرم در اردی بهشت
همه خاک عـنـبــرهمه ّ
بهاری است ّ
در دستنویس لـندن بیت به همین وجه ضبط شده است.
 .۷در داسـتان رودابـه و عـشـق او به زال ،رودابـه مـراتـب عـشـق خود را با پرسـتاران (کـنـیـزان) در مـیان
مینـهـد و نـظــر آنهـا را خواسـتار میگـردد.
کنیـزان رودابه ـ خالف انتظار او ـ به سختی با این عـشـق مخالـفـت مینمایند.
آقای خالقی ابیات مربوط به این لحظه را چنین ضبط کرده است:
چون آهــرمـن از جای بـرخـاسـتـند
 .۳۵۹هــمــهپـاسـخـشرابـیـاراســتـنـد
سـرافـرازتـردخـتــرانــدرمـهــان
		
 .۳۶۰که ای افـســــر بــانـــوان جـهـــان
مـیـان بـتـســتـان چو روشـن نگـیـن
 .۳۶۱ســتـوده ز هـنـدوسـتان تا به چـیـن
بر ایـوانهـا صـورت چهـــر تسـت
 .۳۶۹جهانی سراسر پر از مهر تو است
ز چـرخ چهـارم خـود آیـدت شـوی
 .۳۷۰تـرا با چنین روی و باالی و مـوی
اول شـاهـنـامـ ٔه خالـقی «خـود» بـه جـای «خـور» بـیـت را به اضطـراب معـنی
در بـیـت صفح ٔه ۳۷۰دفـتــر ّ
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دچار سـاخـتـه است.کـنـیـزان میگویند:
حـدی هسـتی که خورشـید از چـرخ چهـارم به همسـری تو خواهد
« تو در زیبایی (روی و بـاالی و مـوی) به ّ
آمد».
با حذف «خور» و گـزینش «خود» معـنای بیت چنین میشـود
«تو با این درجه از زیبایی که هـسـتی شـوهـر خودش از چرخ چهـارم برای تو خواهد آمد».
با ساقط کردن «خور» ،پشتوان ٔه فرهنگی بیت که نظام نجومی بطلمیوسی است از بین میرود و بیت یکسره
()41
بیمعنی میشود.
خوشبختانه در شاهـنامه مـورد مشابهی وجود دارد که ما را در انتخاب «خور» تحریض مینماید و آن
داستان عاشق شدن بهرام گور است بر دختران آسـیابان.
از قول یکی از بزرگان به آسیابان در تهنیت به او:
هـمـهبنــدگانیـموفـــرمــانتـراست
		
بفـرمـای فرمـان که پیمــان تـرا است
چهکهـتـــرهـمـهچــاکــرانتــوایــم
		
کـنـــونمــاهـمـهکهـتــرانتــوایــم
همی هـر یکی نــام یـــزدان بخــوانـد
		
بــدو آســیــابــان و زن خیــره مــانـد
ز چــرخ چـهــارم خــور آورد شـوی
		
چنین گفت مهتـر که آن روی و موی
(ش مسکو ،داستان بهرام گور ،بخش  ،۱۰ابیات  ۶۹ـ )۷۲

طی ابیات  ۵۰۶ـ  ۵۰۹آقای خالـقـی آمـدن زال به کاخ رودابـه را چنین «تصحیح» کرده
 .۸در صفح ٔه ّ ۱۹۸
است:
چنان چون بود مردم جفت جوی
 . ۵۰۶سـپهبــد ســوی کاخ بنهــاد روی
چو سرو سهی بر سـرش ماه تام
 . ۵۰۷بـرآمـد سـیه چشـم گلــرخ به بـام
بــدیــد آمــد آن دخـتــر نــامــدار
 . ۵۰۸چـن از دوردســتـان ســام ســوار
که شاد آمدی ای جوانمـرد و راد
 . ۵۰۹دو بـیجـــاده بگـشـــاد و آواز داد
۳
۳
۲
بـیـت  ۵۰۹در دسـتنـویسهای لندن ،پاریس ،آکسفورد ،لـندن  ،برلـین ،لـندن و استانبول چنین آمده
است:
که شاد آمدی ای جوانمرد شاد
دو بیجــاده بگشــاد و آواز داد		
اول در مییابد که تفاوت ضبط
چنانچه کسی از ذوق سلیم اندک بهرهای داشته باشد در همان لحظ ٔه ّ
دستنویسهای لـندن و دیگر دستنویسها با دستنویس فـلـورانس به لحاظ بالغـت و زیبایی و تناسـب با لحظ ٔه
«تبت یدآ ابی لهب».
تجسـم معـنی به قول قدما تفاوت «قل هوالله احد» است با ّ
دیدار و ّ
حدی
ضبط دسـتنـویس فـلـورانس یعـنی «که شـاد آمدی ای جوانمـرد و راد» از فرط سخافت و برودت در ّ
نیست که بتوان آن را با ضبط دستنویسهای دیگر مقایسه نمود و حقیقتًا ترجیح نهادن این ضبط بر آن دیگری
توسط دانشمند ّ
تجسم کنید دختری نوجوان که یکسره دل
ّ
معظم آقای خالقی حیرت بر حیرت انسان میافزایدّ .
در گرو عشق پهلوانی چون زال نهاده ،علیرغم مخالفت یاران و محارم خویش از فراز قصر خویش در التهابی
41

 -رجوع کنید به فصل تصحیح انتقادی آثار ادبی ،صفحات  ۲۸ـ  ۲۹همین کتاب
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عاشقانه در انتظار دیدار معشوق زمانی را به سر برده و ناگهان قامت رشید زال را میبیند که به سوی کاخ گام
برمیدارد .در آن لحظه آنچه وجود رودابه را در خود فرو برده شـادی و نشاط و اشتیاق عاشـقانه است.
استاد طوسی ،این هنرمند بیبدیل که همواره و در همه لحظات به بهترین وجهی سخن را مطابق مقصود
رانده ،با تکرار واژٔه «شاد» به زیباترین صورت ممکـن احـوال روحی رودابـه را به خواننده منتقـل نموده
اسـت .این دو وارینت را یک بار دیگر میآوریم و قضاوت را به خوانندگان واگذار میکنیم.
نسخه لـندن و دیگر نسخ که ذکرشان رفت:
که شاد آمدی ای جوانمرد شاد
		
دو بیجــاده بگـشــاد و آواز داد
فلورانس:
که شاد آمدی ای جوانمرد و راد
دو بـیجـــاده بگـشــاد و آواز داد
از اینهـا گذشـته تکرار واژهها به مقصود تأکید از ویژگیهای سـبک سخنـوران دوره نخستین شعر فارسی
است.
ُسخ شاهـنـامه
 .۹یکی از قدیمترین بخشهای شـاهـنـامه «نامه نوشـتن زال به سام» است که در متنی جز ن َ
مطولی است که در آن زال داستان عـشـق رودابـه را به پـدر گـزارش داده و از او
بر جای مانده است .این نام ٔه ّ
کسب تکلـیف نموده است.
مقـدم ٔه نامه در دسـتنـویس لـندن ( )۶۷۵و سـنت ژوزف حاوی  ۹بیت است .نظامی عروضی سمرقندی
ّ
کتاب چهارمقاله (مجموعالـنوادر) را در اواسط قرن ششم تحریر کـرده و در مقال ٔه مربوط به «شعـر» ضمن
آوردن زندگینام ٔه فـردوسی و ارتباط او با دربار محمود غـزنـوی ( )42در تعظیم و تکـریم فـردوسی میگوید:
«الـحق هیچ باقی نگذاشـت و سـخن را بآســمان ع ّلـیـیـن برد و در عذوبت به ِ
ماء معین رسانید».
مقدم ٔه نام ٔه مذکور را در کتاب خود وارد کـرده و افزوده است
او به منظور اثبات این ا ّدعا تعداد  ۶بیت از ّ
که:
()43
«من در عجم سخنی بدین فصاحت نمیبینم و در بسیاری از سخن عرب هم»
ازآنجـا که گـزارش نظامی فـزون بر یک قـرن از کهـنتـرین شـاهـنـام ٔه موجود یعنی دسـتنـویس لـندن قدیمتـر
مصحح شـاهـنـامه میبایـد این ابیات را در ِعـداد «اسناد داخلی» شاهنامه به حساب آورد و در تصحیح
اسـتّ .
مقـدم بر تاریخ
مد نظر داشته باشد .علیالخصوص که تاریخ کتابت نسخ ٔه مورد استفاده نظامی ّ
خویش آنها را ّ
تحـریـر چهـارمقـاله بوده و استبعادی ندارد که از تحریرات قرن پنجم بوده باشد.
نظامی ابیاتی از نام ٔه زال را بدین وجه نقل نموده:
سـراسـر درود و نویـد و خرام
 . ۱یکی نامه فـرمـود نزدیک سـام
که هم داد فرمود و هم داد کرد
 . ۲نخست از جهـان آفرین یاد کرد
خداوند شمشیر و کوپال و خود
		
 . ۳وزو بــاد بـر سـام نـیــرم درود
چـرانـنـدٔهکـرکسانـدرنـبــرد
 . ۴چمـانـنـدٔه چـرمـه هـنـگام گـرد
فـشــانـنـدٔه خـون ز ابـر ســیـاه
		
 . ۵فـــــزایــنــــــدٔه بـــــاد آوردگاه
 آنچه نظامی در این باب آورده مجموعهای از افـسـانههای رایج آن روزگار بوده است .شهرت نظامی42
سبـب آن شد که بسیاری از شاهـنامه پژوهان این افـسانهها را حقیقت پندارند و در آثار خود به آنهـا تکیه کنند.
 چهار مقاله ،تصحیح علاّ مه مح ّمد قزوینی ،ص ۴۸43
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سرش از هـنـر گردن افـراخته

		
 . ۶بمـردی هـنـر در هـنـر سـاخته
ابیات مشابه در دسـتنـویس لـندن:
سـراسـر درود و نویـد و خرام
 . ۱یکی نامه فـرمـود نزدیک سـام
 .۲ز ّ
بـدان دادگــر کـو جهـان آفـریـد
خط نخسـت آفـرین گســتـرید
خداوند کوپال و شمشیر و خود
		
 . ۳از او بــاد بـر سام نـیـرم درود
چـرانـنـدٔهکـرکسانـدرنـبــرد
 . ۴چمـانـنــدٔه دیـــزه هـنـگام گـرد
فـشــانـنـدٔه خـون ز ابـر ســیـاه
		
 . ۵فـــــزایــنــــــدٔه بـــــاد آوردگاه
()45
خـرد از هـنــرهـا بـرافــراخته
 . ۶بمـردی هـنـر در هـنـر سـاخته
نام ٔه زال از شـاهـنـام ٔه دسـتنـویس سـنت ژوزف:
سـراسـر درود و نویـد و سـالم
 . ۱یکی نامه فـرمـود نزدیک سـام
 .۲ز ّ
بـران دادگــر کـافــریـن آفـریـد
خط نخسـت آفـرین گســتـرید
خداوند کوپال و شمشـیر و خود
		
 . ۳از او بــاد بـر سام نـیـرم درود
چـرانـنـدٔهکـرکسانــدرنـبــرد
 . ۴چمـانـنــدٔه دیـــزه هـنـگام گــرد
فـشــانـنــدٔه تیـغ ا ز ابـر ســیـاه
		
 . ۵فـــــزایــنــــــدٔه بـــــاد آوردگاه
()46
خـرد از هـنــرگردن افــراخته
 . ۶بمـردی هـنـر در هـنـر سـاخته
ابیات مشـابه از شـاهـنـام ٔه خالـقی:
سـراسـر درود و نویـد و پـیــام
 . ۱یکی نامه فـرمـود نزدیک سـام
 .۲ز ّ
بـران دادگـر کـافـریـن آفــریــد
خط نخسـت آفـرین گســتـرید
خداوند کوپال و شمشـیر و خود
		
 . ۳از او بــاد بـر سام نـیـرم درود
چـرانـنـدٔهکـرکسانــدرنـبــرد
 . ۴چمـانـنــدٔه دیـــزه هـنـگام گــرد
فـشــانـنــدٔه تیـغ ا ز ابـر ســیـاه
		
 . ۵فـــــزایــنــــــدٔه بـــــاد آوردگاه
()47
خـرد از هـنــرها بـرافــراختــه
 . ۶بمـردی هـنـر در هـنـر سـاخته
دوم) و در
از ایـن چهـار گـزارش ضبط دسـتنـویس لـندن به ضبط نظامی بســـیار نـزدیک اسـت (جز بیت ّ
هیچ کدام از این دو خطایی صریح مشـهـود نیسـت.
اول) از گفتار فـردوسی بسـیار دور است و مصراع «بران دادگر
در گزارش سنت ژوزف «سـالم» (در بیت ّ
دوم) نیـز میبایـد حاصل لـغـزش فکر یا قـلـم ُک ّتاب باشد.
کافرین آفرید» (در بیت ّ
آفرید ِن «آفـریـن» فقط یک بار در دسـتنـویس لـندن آمده که مشکـوک مینمـایـد .در ضبط نظامی «چـرمه»
در کـنـار «چماننده» و «چراننده» به واسـط ٔه حرف «چ» قرابتی لفظی ایجاد نموده که بر بالغت سخن افزوده
است.
چرانندٔه کرکس اندر نبرد
چرانندٔه چرمه هنگام گرد 		

44
45
46
47

()44

 چهار مقاله ،تصحیح علاّ مه مح ّمد قزوینی ،ص ۴۸ شاهنام ٔه دستنویس لـندن ،برگ ۲۲ -شاهنام ٔه سنت ژوزف ،ص ۱۹ a
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این خصلت در دیزه نیست.
در ضبط خالقی «فشـانندٔه تیغ از ابر سـیاه» ضبطی مشـکـوک و به احتمال زیاد مغـلـوط است .تعبیر «تیغ
فشـاندن» در شـاهـنـامه و سایر منظومههـای حمـاسی دیده نمیشود.
مقدمه یعنی:
به گمان نگارنده آخرین بیت این ّ
سـرش از هنـر گردن افراخته
بمـردی هنـر در هنـر سـاخـته 		
در گزارش نظامی بر جمیع ضبطها برتری دارد.
در بیت نخستین ضبط خالـقی آوردن «پیام» میبایست از جمله خطاهـای ُک ّتاب باشد .بـدان جهت که
مقصود از تحریر نـامه ارسـال پیام اسـت و تأکـید بر این که نامه حاوی پیام است بسیار غریب مینمایـد.
دوم شاهنام ٔه
 .۱۰در پند دادن زال به کاوس در لشکر کشی به مازندران ،آقای خالقی در صفح ٔه  ۹از دفتر ّ
خویش ابیات ذیربط را چنین ضبط کرده است:
نه چون بخت تو چرخ گردان شنید
		
چـو تـو تخت نشـنید و افسـر نـدیـد
دوم
		
هـمـه ســالـه پـیــروز بـادی و شـاد
دلـت پـر ز دانش سـرت پـر ز داد مصراع ّ
دوم
اول به دلـیـل ضبط « شـنید» به جای «کشـید» عـلیل و سقیم افتاده است .در حقیقت مصراع ّ
بـیـت ّ
اول مصراع نخسـتین است .بیت در دسـتنـویس سـنت ژوزف چنین ضبط شده است:
تکرار عـبارت ّ
نه چون تخت تو چرخ گردان کشید
چـو تخـت تـو نشـنید و افسـر نـدیـد
دوم به جای «سرت پر ز دانش دلت پر ز داد»« ،دلت پـر ز دانش سـرت پر ز داد»
دوم بیت ّ
در مصراع ّ
میسر است.
آورده است .قضـاوت در اینگـونه مـوارد با تکـیه بـر شواهد و قرائن موجود در کتاب ّ
()49
در بـاب این که فـردوسی «دل» را ّ
محل «داد» میدانسـته ابـیـات ذیـل شـواهـدی انـکار نـاپـذیـرنـد:
()48

 .ببینـم کـشــان دل پـر از داد هست

به زنهارشان دست گیـرم به دست

		
 . ۲کـه بــر کارزاری و مــردی نـژاد

دل ما پـر آزرم و مهـر است و داد

 . ۳کـه انـــدر دل من بجــز داد نیست

مباد آنکه از جان تو را شاد نیست

		

(ش مسکو ،داستان جندل ،بیت )۱۳

(ش مسکو ،داستان یزدگرد ،بیت )۱۵

(ش مسکو ،داستان طلحند ،بیت )۹۳

چند بیت در شاهنامه توان یافت که رابطه «دانش» و «سر» را بیان کرده است:
چه دانش مر او را چه در سر شراب
		
 . ۱هـر آنـگـه که دانـا بــود پــر شـتاب
هـمی ســر بـه دانـش بـر افــراشـتـی
 . ۲خـور و خـواب با مـوبــدان داشـتـی
()50
۳
دوم به صورت
در منابع مورد استفادٔه خالقی دستنویسهای لـندن ،قاهـره ،لـندن و اسـتانبول مصراع ّ
«سرت پر ز دانش دلت پر ز داد» ضبط شده است.
 دیـزِه به معنای اسب سـیاه و چرمه به معنای اسب سـفید اسـت48
 حکیم یونانی ارسطو دل (قلب) راعامل ّ49
تفکر و مغز را دسـتگاه خنک کننده خون میدانسـت.
تص ّور خطای ارسطو تا قـرنهـا پس از او مورد قـبـول دانشـمندان بود.
 شـاهـنـام ٔه خالـقی ،دفتر د ّوم ،زیرنویس ص ۹50
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دسـتنـویس سـنت ژوزف بیت را به وجه ذیل ضبط نموده است:
سرت پر ز دانش دلت پر ز داد
همه سـالـه پیـروز بـادی و شـاد 		
دوم چنین
 .۱۱در داسـتان جنگ مـازنـدران به فـرمـانـدهی گـیـو ابیات  ۱۷۲ـ  ۱۷۴در صفح ٔه  ۱۳دفتر ّ
آمدهاند:
ز لشکر گـزین کرد گـردان نیـو
 . ۱۷۲کمر بست و رفت از در شاه گیو
بـبـاریـد شـمشـیــر و گـرز گران
 . ۱۷۳بشــد تـا در شـهـــر مــازنــدران
نیــافـت از ســر تیـغ او زینـهــار
 . ۱۷۴زن و کودک و مـرد بـا دسـتـوار
دوم بیت  ۱۷۴واژه «نـیافـت» به جای «ندید» مصراع را ُسـست و رکیک نموده است .در حالـی
در مصراع ّ
()52
۲
که دستنویسهای فلورانس ،واتیکان ،لـندن «ندید» داشتهاند.
دسـتنـویس سـنت ژوزف نیـز «ندید» ضبط نمـوده اسـت و بیت را به وجـه ذیـل آورده است:
()53
نـدیـد از سـر تیـغ او زینـهــار
زن و کودک و مرد با دستوار		
()54
اول ،رسـتم به شکار گور میپردازد:
 .۱۲در رفـتـن رسـتم به مازنـدران و پیش از وقایع خان ّ
همی رفت شادان رخ و دل فروز
 .۲۷۵بـــرون آمــد آن پهـلــــو از نیـمــروز		
شـبتــیــره را روز پـنــداشــتـی
 .۲۷۶دو روزه بــه یـک روزه بـگــذاشــتی		
بـه تـابـنـده روز و شــبـان ســیاه
		
 .۲۷۷بـرینـســـان همـی رخش ببـــریــد راه
یکی دشت پیـش آمـدش پر ز گور
		
 .۲۷۸تنش چون خورش خواست آمد به شور
بیت  ۲۷۸پریشان و بین دو مصراع ارتباط منطقی غایب است .میگوید:
()55
مشـوش شـد به دشـتی پر از گورخر رسید».
«وقتی رستم از فرط گرسنگی مضطرب و ّ
منطق سخن بدان جهت ِ
قابل قبول نیست که ع ّلت پیدا شدن دشت پر گور را گرسنگی و تشویش رسـتم
میداند .بیت به وجه ذیل از دسـتنـویس سـنت ژوزف صحیح و از هر اشتباهی بری است.
تنش چون خورش جست بر پشت بور
یـکـی دشـت پیـش آمـدش پـــر ز گـور
		
«بور» ( )56کنایه از رخش است .میگوید:
«رسـتم بر پشت رخش گرسـنه بود و جستجوگر خورش (غذا) و به دشتی پر از گور رسید».
مجسـم میکـنـد .این
بیت به وجهی که اسـتاد طوسی بیان کـرده مطلـب را به وضوح مقـابـل چشـم خواننده ّ
که سـوار گـرسـنه در جسـتجوی شـکار به هر سـو مینگـرد امری طبیعی است و مقصود شاعـر جز این نبوده
()51

 شاهنام ٔه سنت ژوزف ،ص  ،۳۸ bسطر  ،۲۱بیت ۱51
 شاهنام ٔه خالقی ،دفتر د ّوم ،زیرنویس ص ۹52
 شاهنام ٔه سنت ژوزف ،ص  ، ۳۹ bسطر  ،۴بیت ۱53
54
 شـاهـنـام ٔه خالقی .دفتر د ّوم ،ص  ،۲۱ابیات  ۲۷۵ـ ۲۷۸ شـور معانی مختلف دارد از قبیل فساد ،فتنه ،آشوب ،غوغا ،وجد ،مسـتی ،بانگ ،فریاد و جـز اینها.55
ا ّما در مصراع ا ّول این بیت شور را جز به تشویش و اضطراب معنی نتوان کرد .رجوع کنید به لـغـتـنـام ٔه دهخـدا
ذیل واژ ٔه شـور.
 رنگ رخش را فـردوسی «بور اَب َرش» گزارش کرده است .یعنی اسـب سرخ رنگی که دارای ّ56
لکههای
سفید رنگ باشد.
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است.
دسـتنـویسهایلـندن،اسـتانبول،لـنینگـراد،قاهـره ،آکسفوردوبرلـینجملگی«تنشچونخورشجست»
داشتهاند.
 .۱۳از شگفتیهای تصحیح خالقی یکی هم آوردن «منزل» به جای «خوان» است در داستان «هفت
دوم رستم»  ...الـخ ،آورده
اول رستم» و «گفتار اندر منزل ّ
خوان» .هفت خوان را به صورت «گفتار اندر منزل ّ
و هیچ دانسته نیست
دلیل این دانشمند محترم در به کار گرفتن این خطای صریح چه بوده است.
اول) چنین ضبط
 .۱۴آقای خالقـی ابیات  ۲۹۵ـ  ۲۹۷را که راجع به گـفـتگوی رسـتم است با رخش (خوان ّ
کرده است:
که گـفـتت که با شــیر کن کارزار
چنین گفت با رخش کای هوشـیار
مرین گرز و این مغفر کینه جوی
اگر کشته گشتی تو در چنگ اوی
کمنـد و کمـان تیــر و گـرز گـران
چگــونهکشـیــدیبهمـازنـــدران
مصححان شـاهـنـامه است که میشود گفت با عناصر سازنده داستانهای حماسی
اقای خالقی از آن دست ّ
تخیل و
آشنا نیست .او با آالت جنگ و کارکرد آنها و حرکات سوار و آیین لشگر آرایی آشنایی ندارد و با ّ
ّ
تفکر حماسی بیگانه است.
۲

بـه هـمـیـن دلـیل در بسـیاری مـوارد که اشـراف بـر این امور الزم ٔه شـناخت و ترجیح قـرائـتی صحیح بر
قـرائـتی سـقـیم است به خطا میافـتـد.
در ابیات یاد شده رستم به رخش میگوید:
«چنانچه تو در نبـرد با شـیر کـشـته میشدی من چگـونه این آالت سـنگـیـن نبرد را به مازندران حمل
میکردم».
تصور کرده
در برشمردن آالت جنگ خالقی «تـیـر» را هم در ردیف گـرز و مغـفـر و جز اینها «سنگین» ّ
حدی که رستم از حمل و نقل آن به مازندران دچار رنج و سختی میشده است .در حقیقت خطای
است به ّ
مصحح جانشین ساختن «تیغ» با «تیر» بوده است.
ّ
ابیات مذکور در شاهنام ٔه سنت ژوزف چنین بود ه است:
که گفتت که بـا شـیــر کن کارزار
		
چنین گفت با رخش کای نیک یار
من این جـوشن و مغفر جنگجـوی
		
اگر تو شدی کشته در چنگ اوی
کمنـد و کـمــان تیـغ و گـرز گران
		
چگـــونهکشـیـدیبـهمـازنــدران
سـوم «جنگ رسـتم با اژدها» در مکالم ٔه دیگری رسـتم رخش را از جنگ با دشمنان بر حذر
در خوان ّ
میدارد و ضمن تهدید رخش به قـتـل در صورت سـرپیچی از فـرمان او میگـویـد« :اگـر بار دیگـر به جنگ
یُکنم و پیاده با اسلح ٔه خویش به مازندران میروم».
اقـدام کنی تو را پِی م 
پیـترابـبــرمبشـمشـیــرتـیـــز
		
گر این بار سازی چنین رستخیز
کشـم تیـغ و کوپـال و گرز گران
پـیــادهشـومسـویمــازنـــدران		
خطای بزرگتر آقای خالقی در بیت  ۲۹۶آوردن «مراین» به جای «من این» است.
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میگوید:
مرین گرز و این مغفر جنگ جوی
		
اگر کشـته گشتی تو در چنگ اوی
کمـنـد و کمـان تیــر و گـرز گـران
		
چگــونهکشــیـدیبهمـــازنـــدران
تجسم میکند که به رخش میگوید« :اگر تو در چنگ شـیر
خوانندٔه این ابیات از این محاوره رستم را ّ
کـشـته میشـدی این آالت سـنگین جنگ (گرز و مغـفـر و  )...را چگـونه به مـازنـدران میکشـیدی؟» و معـنایی
متصور نیست.
جـز ایـن بـر ایـن ابیات
ّ
اگر رستم در محاوره با کیکاوس میگوید:
بـگـــردن بــر آورده گـــرز گـــران
		
اگــرمننــرفـتـیبهمـــازنـــدران
شده گوش کر یکسر از بانگ کوس
کجا بسته بد گیـو و کاوس و طـوس
که دارد به بازوی خـویش این امیـد
		
که کنـدی دل و مـغــز دیــو سـپـیــد
(ش مسکو ،داستان رسـتم و اسـفندیار ،بخش  ،۱۸ابیات  ۱ـ )۳

اول شخص مـفــرد یعـنی «من» در آغـاز سـخـن ،واژٔه «نرفتی» را در ذهن خواننده
در اینجـا وجود ضمیـر ّ
دوم شخص «تـو» و بالفـاصلـه
به معـنای «نمیرفـتم» معـنی میکند .ا ّما در اینجـا در بـیـت  ۲۹۶ضمیـر ّ
«چگونه کشـیـدی» عمل «کشـیدن» اسـلح ٔه سـنگین رسـتم را به «صیغ ٔه شـرطی» به رخش مرده منتسب
میکند .در حالیکه نسخ معـتبـر لـندن ،برلـین ،لـندن ،۳لـندن ۲و اسـتانبـول« ۲من این» داشـتهاند ( )57و دسـتنـویس
سـنت ژوزف هم.
ادامه دارد
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