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ّ
ّ
احتمالی این دیباچه از آنها؛ مشخص کردن این که مؤلف
دیباچۀ پنجم از کدام کتب تاریخی در کجای مطالبش استفاده
کردهاست؛ بررسی نثر دیباچۀ پنجم و نقاط ضعف و ّ
قوت آن و
ّ
ً
ّ
تأثرات احتمالی نثر مؤلف از نثر کتب کهن که احیانا در مواردی
موجب انحراف نثرش از معیار زمانه شدهباشد؛  بررسی ضبط
ابیات شاهنامه در دیباچه و مقایسۀ آن با نسخههای کهن
ّ
شاهنامه و نسخههای معاصر مؤلف و حدس زدن این که از
کدام خانوادۀ نسخ بیشتر بهره بردهاست؛ و مطالبی مانند اینها.
معاالسف در این تصحیح جز اشارهای کوتاه و بدون شاهد به
ارتباط دیباچۀ پنجم با سایر دیباچهها ،هیچ اثری از سایر
مطالب یادشده و ّ
تأمالت مشابه آنها نیست ،و این خواهناخواه
بر محتوای نقد حاضر مؤثر بودهاست و باعث شده که جهت
رعایت اختصار ،کمتر به آنچه «میبایست باشد» بپردازیم و
بیشتر بر آنچه در کتاب چاپشده هست متمرکز شویم.
ّ ً
که اوال ایرادات
پیش از بررسی کتاب  الزم است اشاره شود
حروفچینی ـ  از قبیل نیامدن تشدید و همزه و نیمفاصله و
حرکات   ـ در این کتاب ،بهخصوص در  بخش «درآمد»،
فراوانتر از آن است که برشمردنشان در این مقال مفید و مقدور 
ّ
خاصی که از اشاره به آنها ناگزیر
باشد؛ لذا نگارنده جز موارد
ّ
بود ،باقی خطاها را ذکر نکرد ،ولی در نقل عبارات رسمالخط
ً
کتاب را عینا حفظ کرد تا خوانندگان خود معیاری برای سنجش

ّ
محمد هرنـدی اصفهانی.
دیباچـۀ پنجم شـاهنامه .حمزةبن
ّ
ّ
ّ
تصحیـح ،مقدمـه و توضیحـات محمدجعفـر یاحقـی و
محسـن حسـینی وردنجانی .تهران و مشـهد :سخن و قطب
علمی فردوسیشناسی.1395 ،

چنانکه اهل فن میدانند از چهار  دیباچۀ پیشترشناختۀ
شاهنامه سه تا با کیفیّت خوبی تصحیح و چاپ شدهاست.
ّ
مصححانش
حال دیباچۀ پنجمی نیز شناخته و منتشر شده که
معتقدند نکات ارزندهای دارد که چاپ آن را مفید و الزم
کردهاست؛ ولی سطح و کیفیّت تصحیح ،تعلیق و چاپ کتاب
نه درخور نام ناشران (سخن و قطب علمی فردوسیشناسی) است
ّ
مصححان (دکتر ّ
محمدجعفر
و نه مطابق انتظار اهالی ادب از
ّ
ّ
ّ
یاحقی  و محسن حسینی  وردنجانی) .جز این ،دربارۀ اهمیت
ّ
مصححان داشت.
دیباچه هم میتوان نظری مخالف
نگارنده وقتی خبردار شد که دیباچۀ جدیدی بر شاهنامه
ّ
شناخته ،تصحیح و چاپ شدهاست  که مؤلف آن با بررسی متن
خود شاهنامه توانسته برخی افسانههای دیباچههای پیشین را 
ً
رد کند و نتایج درستی دربارۀ زندگی فردوسی بگیرد و ضمنا
دربارۀ سلسلههای پادشاهی ایران نیز بر اساس شاهنامه و کتب
تاریخی  مطالبی  نوشتهاست ،انتظار  داشت که اگر نقدی
مینویسد دربارۀ کیفیّت و محتوای مطالبی از این دست باشد:
ّ
بررسی دقیق ارتباط متن این دیباچه با دیباچههای پیشین  و تأثر
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ً
این مسئله داشتهباشند .ثانیا در نثر نویسندۀ دیباچۀ پنجم
ّ
خطاهای مخل فصاحت هیچ کم نیست؛ از اغالط امالیی تا
کم و زیاد بودن حروف ربط و اضافه .ترکیب این دو ایراد باعث
میشود خیلی  جاها در  مواجهه با عبارتی  نادرست ،نتوان 
تشخیص داد که سهو از نویسنده است یا کاتب ،یا به کار 
ّ
مصححان و تایپیست و نمونهخوان و ویراستار برمیگردد.
برای رعایت اختصار ،جز در  بخشی از نقد ،از آوردن این موارد
نیز پرهیز کردیم.

ّ
مصححان به ابتدای صفحۀ بعد
پنجم ،دو بیت هست که
ّ
بردهاند .بخش نخست مقدمه چنین تمام میشود:
درود و آفرین از جهان آفرین ...بر پسران و پسرزادگان او...
درودی که ...بوی عنبر سارا از خوابگاه مهر و ماه رسانید
بــه مینــو روان شــان ز مــا شــاد بــاد
بــه آییــن شــان گیتــی آبــاد بــاد
امیــدم بــه یــزدان کــه از مهرشــان
بــه مینــو کنــد روزیــم چهرشــان

ّ
و سپس توضیحات مؤلف با «چنین گوید بندۀ ناتوان »...آغاز
میشود .در چاپ حاضر دو بیت فوق از پایان بخش نخست به
ابتدای بخش بعدی آمده و شکل غریبی بدان دادهاست؛ به این
معنی که بخش نخست با «مهر و ماه رسانید» تمام و بخش
بعدی با این بیتها شروع میشود (ص .)34-33این عکس
بالیی استکهکاتبان قرنهای پیشبرسرخطبههایداستانهای
شاهنامه آوردهاند و البته از آن هم ناخوشایندتر است.

 .1متن (ص )115-31و تصحیح
 .1 .1انتخاب نسخۀ اساس

تصحیح بر مبنای دو نسخه فراهم آمدهاست؛ یک نسخه از
کتابخانۀ مرعشی (با عالمت م) و دیگری از کتابخانۀ ملک (با
ّ
عالمت ل) .دکتر یاحقی زیر روش تصحیح نوشتهاند:
متن را بیشتر براساس «م» تصحیح و همه جا با «ل» مقایسه
کردهایم اما آنجا که ضبط «م» را نادرست یافتیم آن را به حاشیه
بردیم( ...ص)28

.2

ّ
یعنی مصححان «م» را رویهمرفته صحیحتر یافتهاند .ولی 
ّ
طبق زیرنویسها جز جداول فصل  ،4یعنی در کل «متن»
کتاب ،ضبط «م»  250بار در حاشیه آمده و ضبط «ل» 237
بار؛ که یعنی در موارد اختالف« ،ل» بیشتر مورد تأیید خود
ّ
ّ
مصححان بودهاست! به این تعداد این را هم بیفزایید که بهعلت
اساس قرارگرفتن «م» ،در مواردی که ضبط هر دو نسخه به یک
اندازه صحیح و مفید معنی (یا به یک اندازه نادرست) است ،بیشتر
ضبط «م» به متن و ضبط «ل» به حاشیه رفتهاست و بهدفعات
ضبط برتر «ل» نادیده گرفته شدهاست .در ادامه به برخی 
مصادیق این نکته خواهیمپرداخت .اینجا فقط یک مورد را 
ببینیم :در صفحۀ  51بیت فردوسی را طبق «م» با ایراد وزنی 
آوردهاند ،درحالیکه «ل» شکل سالمی از بیت را (فارغ از اینکه
عین سرودۀ فردوسی هست یا نه) در بر دارد:

در پاورقی آمدهاست:
هردو نسخه +یابند که چون زاید مینمود حذف شد.

ً
اگر قرار بر حذف یکی از دو فعل باشد ظاهرا «دهند» با سیاق
عبارت ناسازگارتر است و باید «یابند» در متن حفظ میشد
(هرچند متن با «دهند و یابند» هم معنی دارد).
.3

در آن روزگار که مأمون از خراسان به عراق آمد ،نوح ابن اسد
ّ
با وی همراه بود و این نوح از قبل از طاهریان حاکم ماوراءالنهر
بود( .ص)49

در پاورقی آمدهاست« :ل :ندارد» .همین درست است :نوح
«از ِقبَ ِل» طاهریان  حاکم بود؛ شاهدی از وانهادن  ضبط
درست «ل».
.4

مسقط رأس قریۀ باز از ناحیۀ طابران( .ص)56

در پاورقی« :ل :رییسش» .از قیاس ضبط دو نسخه معلوم
میشود که متن باید به «رأسش» تصحیح قیاسی شود.

پراکنــده در  دســت هــر موبــدی
از آن  بهرهای بــردی (ل :بــرده) هر بخردی

		.5

 .2 .1برخی خطاهای تصحیح

		
.1

تا بر صحایف روزگار رقم یادگاری از ایشان باقی ماند و
آیندگان از سیرت رفتگان آگاهی دهند( ...ص)48-47

ّ
ّ
در پایان  بخش نخست «مقدمۀ» مؤلف دیباچۀ

همــان  بــود گوینــدۀ راهبــر
کـــه شــاهــی نــشــایــد بـــر گـــاه بر
(ص)59
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.6

(ص)64

ً
احتماال «مابین سی و سی و چهار سال» درست است.

والدت سلطان سنۀ احدی و تسعین و ثالثمائه است( .ص)63

در تعلیقات نوشتهاند:

.8

بدون تردید غلط است و با محاسبۀ خود او جور در نمی آید...
ً ّ
تسعین قطعا «ستین» بوده که به مرور در نسخه ها تحریف
شده است( .ص)131

هنوز از صلۀ کسی بهره نیافته ام و این فکر بکر را در طالع خود
جز به نام همایون محمود عقد نبستهام( .ص)72

در پاورقی« :هر دو نسخه :بکر فکر ،ت.ق [تصحیح قیاسی]».
تصحیح قیاسی این عبارت نادرست است .همان «بکر فکر»
درست و اضافۀ تشبیهیست و «عقد بستن» قرینۀ درستی آن.

بهفرض درستی این نظر ،باید پرسید چرا این نکته را در تصحیح
ّ
لحاظ و متن را اصالح قیاسی نکردهاند .البته این نظر درست
ً
نیست و ظاهرا همان «تسعین» درست است .ایراد اصلی در 
و ٔ
اژه «والدت» است که درستش «جلوس» یا مانند آن 
بودهاست .اگر آنطور که در دیباچه (ص )۲۸آمدهاست قرار 
باشد هر جا هر دو نسخه نادرستند متن تصحیح قیاسی شود،
«والدت» باید به «جلوس» یا مانند آن تبدیل شود .شاهد این
ّ
مدعا در صفحات  68و  69همین کتاب است:

.9

یقین است که آخر سلطان رضای تو را جوید و چنین کتاب
هرگز ضایع ننماید( .ص)82

در پاورقی« :ل :کذا» .بهوضوح «نماند» بهجای «ننماید»
درست است و باید تصحیح قیاسی شود .جز وضوح خود
عبارت ،درست یک صفحه جلوتر (ص ،83پاورقی 4؛ «مبادرت
ننماید» بهجای «مبادرت نماید») نشانهای از تحریف «نماید» به
«ننماید» دیده میشود که احتمال یادشده را تقویت میکند.

فردوسی ...تا هنگامی که دایرۀ سخنش سر به هم آورده ...نه
سال از سلطنت سلطان گذشته بود ...و تاریخ هجری به
چهارصد رسیده.

.10

ّ
روشن است که مؤلف «دیباچۀ پنجم» سال جلوس سلطان 
را  391هجری پنداشته و طبیعی است که معتقد نبودهباشد
سلطان در همان سالی به سلطنت رسیده که به دنیا آمدهاست.
َّ
ّ
مصحح خودشان را 
مصححان اگر متن
نیز روشن است که
دقیق خواندهبودند ّ
متوجه ارتباط این دو عبارت میشدند ،ولی 
ایشان در عوض در تعلیقۀ عبارت اخیر آوردهاند:

فارس و جزیره را به ابطحیش رومی داد تا وقتی که اشکبن
داراب بن داراب بزرگ از ملوک طوایف خروج کرد( .ص)105

ّ
در «م» ،عبارت مشخصشده «اشک بن داراب بزرگ» است
و همین درست است ،چون در ادامۀ متن آمده:
این اشک در زمانی که اسکندر به ایران آمد و برادرش داراب
بن داراب را بکشت ،طفل بود...

ّ
که نشان میدهد از نظر مؤلف «اشک» برادر «داراب» است و
نه پسر او ،و دلیلی هم نداریم که فرض کنیم بیش از دو «داراب»
ّ
در ذهن مؤلف بوده و در تواریخ داستانی ایران ذکر شدهباشد.

ً
نه سال ،ظاهرا به تقریب گفته شده و گر نه چون محمود رسما
ً
در سال  ...389به حکومت رسید ،بنا براین در سال  400دقیقا
 11سال از آغاز فرمانروایی او می گذشته است( .ص)131
ً

.11

ّ
رسم غریبیست که مؤلفی «یازده سال» را بهتقریب نه «ده»
بلکه «نه» سال بگوید.
البته محتملتر است که آوردن «والدت» بهجای «جلوس»
ّ
ّ
ّ
حان متوجه خطا بودن 
مصح
سهو قلم خود مؤلف بودهباشد .اگر
ٔ
این کلمه (و نه «سال» والدت /جلوس) و ارتباط آن با صفحه ۶۸
شدهبودند و به این مطلب در تعلیقات اشاره کردهبودند ،میشد
«والدت» را در متن حفظ کرد.

بعضی را  از قلت عمر مدت پادشاهی ایشان اکثر مورخان ذکر
نکردهاند و بنده همه را در ضمن جدول مذکور خواهم نمود.
(ص)109

و در پاورقی «م :تکرار دارد (و ایشان نکردهاند)» .این نه
تکرار ،که «تأکید» است و تصریح میکند که «ذکر نکردهاند
و ایشان نکردهاند و بنده همه را»...؛ یعنی مؤلف این کتاب
آنچه را اکثر مؤلفان انجام ندادهاند انجام خواهدداد و چیزی
بر تواریخ قبلی خواهدافزود.
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ً
در پاورقی« :ل :گوینده را /نشاند از» .قطعا هر دو ضبط «ل»
ْ
بهتر است («نشاند از») و ضبط «م» باید به زیر خط برود.

.7

حکیم ،ما بین سی و چهار سال ...در نظم شاهنامه کرده.
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ّ
افعال مخل فصاحت و درستی عبارات است ذکر میشود ،با
ً
این توضیح که این مشتی خطا حقیقتا نمونۀ خرواری عبارت
رکیک در متن دیباچۀ پنجم است:

در بعضی مواضع کسرهها و ویرگولها و تشدیدها
		
.12
و همزههای زائدی هست که وزن یا معنی را به هم میریزد.
این در کتابی که این عالمات بارها در آن ترک شدهاست
غریبتر مینماید .به این مثالها ّ
توجه کنید:

ـ

ـ	  کســی را  کــه یــزدان  بیارایــدش
چــه ســــازی ،کــه خــوبــی  بیفزایدش

ً

جز این که افزودن «بود» حقیقتا ضرورت ندارد (به قرینۀ معنوی

(ص)36

حذف شدهاست) اگر بنا بر پاکیزه کردن متن است« ،و» بعد از
«توبه کرد» هم زائد است و باید حذف شود .شاید ّ
تصور شود
ّ
مصححان بر «افزودن به قصد تصحیح» بوده ،نه کاستن.
بنای
دو مثال زیر نشان میدهد که چنین هم نیست:

ّ
شاعر معنایی قریب به این در نظر داشته که «کلک مشاطه چه
با حسن خداداد کند» ،ولی ویرگول اضافهشده باعث میشود
بیت چنین معنی شود« :با زیباروی مادرزاد چه می توانی بکنی؟
که هرکار کنی فایده ندارد و زیباتر می شود!».
ـ

ـ	از ملوک عجم کسری نوشیروان در جمع این اخبار ...ولع
تمام ...بوده( .ص)48

موجب بی التفاتی سلطان بدان یگانۀ زمان و باعث رنجش او
از سلطان عالی شأن( .ص)37

بعد از «نوشیروان» یک «را» الزم است.

مشخص است که نوشتن «شأن» با همزه سجعی را که مؤلف
بین «زمان» و «شان» ساختهاست از بین میبرد.
ـ	 	 حســد بــرد بدگــوی در  کار  مــن
تــبــه کــــرد
بــــر شــــاه بــــــازار من
ِ

بعد از آن آدم توبه کرد و در روز عاشوره و آن روز نیز جمعه
[بود] و هنگام آفتابزرد توبۀ او نیز پذیرفته شد( .ص)44

ـ

ٌ
مشارالیه بود به خدمتش
سابقه که از رهگذر خدمت داعی را به
استسعاد یافت( .ص)37

«که» در عبارت یادشده در نسخۀ اساس نبوده و از نسخۀ
دیگر داخل متن شدهاست .البته این عبارت با «که» و بدون 
آن سست و رکیک است ،ولی بههرحال بدون «که» و با
خواندن «سابقه» به شکل «سابقۀ = سابقهای» میتوان آن را 
ّ
به عبارتی سست و کماشکال تبدیل کرد و مؤلف را از این
یک خطا ّ
مبرا دانست.
ّ
نمونه هایی از نثر ضعیف مؤلف را ،فقط از بخش کوچکی 
از متن ،در عبارات زیر ببینید:

(ص)98

اگر  «کرد» را به «شد» بدل نکنیم ـ  که بهتر است نکنیم  ـ باید  
«بر» را بدون کسره بنویسیم تا وزن شعر خراب نشود و اگر
ً
واقعا هر دو نسخه کسره را دارند باید در پاورقی بیاوریم تا
معلوم شود وزن از دست کاتبان دررفتهاست ،نه ما.
 .3 .1وحدت رویّه و روشمندی
 .1 .3 .1پیرایش متن

اگر چه به صورت ملک است و به سیرت و اخالق افضل از

ّ
اغالط فراوان امالیی و بهخصوص انشایی مؤلف دیباچۀ پنجم
ـکه آنقدر هست که نتوان به گردن کاتبانش انداخت!ـ از
ّ
مصححان بودهاست .انتظار میرود در 
مشکالت پیش روی
این موارد در تصحیح ،بدون افتادن به ورطۀ «تصحیح شعر و
ّ
نثر مؤلف» بهجای «تصحیح خطاهای کاتبان» ،وحدت رویّه
ً
حاکم باشد ،که در تصحیح حاضر کمتر چنین است .مثال
ّ
مصححان 
«واو» و «که»ی زائد در متن فراوان است ،ولی تکلیف
در برخورد با آنها روشن نیست و این موارد را گاه حذف و گاه
حفظ میکنند .در زیر چند مورد که حذف یا حفظ حروف و

ملک است( .ص)38

کتابخانۀ همایون که از فنون علوم ...مشحون است و از امثال
این ّ
ترهات مستغنی ،اما به داللت آیۀ ...جسارت کرد به جمع
و تألیف این دیباچه پرداخت( .ص)39
هر یک از کواکب سیّاره بعضی خاص در موضعی از فلک
البروج و غیره مقام داشتند( .ص)42

اگر بناست متنی  با چنین ایراداتی  «تصحیح» و نشر شود
ّ
کمترین انتظار آن است که در تعلیقات یا مقدمه به این خطاها
یا دستکم بعضی از آنها اشاره شود.
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 .2 .3 .1تصحیح اشعار منقول

نشســته نظــاره مــن از دورشــان
تــو گــفــتــی بـــدم بــیــش مـــزدورشـــان
(ص)67

و در پاورقی:
در هر دو نسخه هست :برو دوستان ،که ون [کذا ،ظ« :چون»]
قافیه غلط بود با توجه به ضبط شاهنامه (چ خالقی )486/8
تصحیح شد.

ّ ً
اوال ضبط «برو دوستان» هرچند نادرست است «قافیه» را 
ً
معیوب نکردهاست .ثانیا نکته اینجاست که اگر بنا بر اصالح
ً
ً
غلط «بخشندهای/
ضبطهاست ،مثال چرا  قافیۀ واقعا
ِ
فرازندهای» (ص )63اصالح نشده یا چرا در مصراع دوم همین
بیت «بیش» به «پیش» بدل نشدهاست؟ و اگر نارسایی متن و
معنی مالک اصالح اشعار است چرا بیت ّ
محرف «بماندم
نمکسودۀ بزم جوی /نه چیزی پدید است از جود اوی» (ص)70
به شکل درست (نماندم نمکسود و هیزم نه جو /نه چیزی پدید است
تا جودرو؛ فردوسی )1549/3 :1379 ،تبدیل نشده ،یا فعل «نیست»
در  «گر پوشد عارضت زره عذرش نیست» (ص )73به
ّ
«هست» اصالح نشدهاست؟ اتخاذ روشی  واحد در  تمام
ً
ابیات (مثال حفظ ضبط نسخهها و اشاره به ضبط صحیح در پاورقی یا
ْ
تعلیقات) و تعریف موارد و مواضع عدول از آن روش ضروری
و در این تصحیح مفقود است.

 .2تعلیقات (ص)144-121

تعلیقات کتاب از مطالب مفید یکسره خالی  نیست ،ولی 
اشتباهاتی به آن راه یافته و جای بسیاری تدقیقات و توضیحات
در آن خالی است .اینک چند مورد مهمتر:

 .3 .3 .1روش پانویس و ارجاع

ً
خوانندگان  احتماال تا همینجا ،در مطالب منقول از پاورقیها،
ّ
متوجه ناهمسانیها شدهاند .اینجا فقط یک نمونه میآوریم:

ـ در توضیح «خلیع العذار» (ص )36آوردهاند:

ّ
بی پروا ومتهتک .اینتعبیربههمینصورت در نفثةالمصدور...
و در تاریخ بیهقی ...به صورت «خلع عذار» آمده است.

نیــم آگــه از اصــل و فــرع خــراج
هــمــی غــلــطــم انــــدر  مــیــان  دواج

(ص)122-121

ترکیب «خلیع العذار» پس از ذکر کالم فارسی که «به نوک
قلمتراش ناسخان  غلطانگیز افگار  و ناتوان شده ...مزاج
ّ
نازکش ...به اوج اعتدال بازآورد و غازه و گلگون که مشاطۀ
فضول ...بیموقع بهکار بردهبودند به گالب فارس شستهآید»
آمدهاست ،در این عبارت:

(ص)69

در پاورقی «آگه :هردو نسخه :آنکه ،ت.ق» و «همی :م و ل:
ّ
همین» .مشخص است که تصحیح «همین» به «همی» هم
قیاسی بوده و «هر دو نسخه» همان «م و ل» است .میبینیم که
دو پاورقی متوالی ،آن هم در یک بیت ،با دو روش متفاوت
نوشته شدهاست .کتاب پر است از این نوع ناهمسانیها.

بسیاری از احوال ناظم [= فردوسی] ...برخالف آنچه مشهور 
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ناروپاش یلع

ً
اینجا صرفا به یک نمونه اشاره میکنیم:

!پاچ روخرد هن ینتم زا نتم روخرد هن یپاچ

ارجاعات هم آشفتهبازاری است .در  کتابنامه از دو چاپ
شاهنامه اسم بردهاند ،ولی دستکم یک بار فقط به «شاهنامه،
 »138 – 6/9ارجاع دادهاند (ص .)142کتاب سرچشمه های
فردوسیشناسی را بارها همین گونه ،گاه «سرچشمه ها »...و
گاه «سرچشمه ها( »...با حروف درشت) و گاه «سرچشمه ها»
(بدون سهنقطه) نوشتهاند .جایی به کتاب «الموجودات» ارجاع
دادهاند (ص )138و منظورشان  کتاب معروف عجایب
المخلوقات و غرایب الموجودات بودهاست .از همه غریبتر
یکی این که در یک تعلیقه به یک مأخذ دو بار ارجاع دادهاند و
هر بار با یک نام (سه رسالۀ موسیقی قدیم ایران در صفحۀ  134و سه
رساله در موسیقی قدیم ایران در صفحۀ  )135و دیگر این که کتابنامه
ً
بسیار ناقص است؛ مثال در همان دو صفحۀ نخست تعلیقات
ّ
به «کلیّات سعدی ،نفثةالمصدور ،منشآت خاقانی ،تاریخ
بیهقی ،مرموزات اسدی [در مزمورات داودی] ،عبهر العاشقین،
فرهنگ مآثورات متون عرفانی» ارجاع دادهاند که جز کلیات
سعدی و تاریخ بیهقی از مابقی در کتابنامه اثری نیست .این
ّ
مصححان به ناشر هم برمیگردد؛ از ناشری که
ایرادات البته جز
ّ
ّ
ویراستار تا حدی
مدعی عنوان حرفهایست انتظار میرود یک
ِ
کاربلد کتابش را پیش از چاپ یک بار دیدهباشد.

نقد و
بررسی

ناروپاش یلع

!پاچ روخرد هن ینتم زا نتم روخرد هن یپاچ

نقد و
بررسی

ّ
ولی نگارندهنمیداندچگونهمیتوان «دقت»چنین شجرهنامهای
را ـکه «همین طورتا گیومرت» ادامه مییابد   ـ سنجید .شک
نیست که چنین شجرهنامههایی برساخته هستند و دریافتن
دقیق بودن یا نبودنشان بر ما مقدور نیست .ضمنا ً با ّ
توجه به
َّ
مصحح ـ  که به آن 
اینکه نام نخستین پادشاه در زیناالخبار
ّ
ً
ارجاع دادهاند  ـ و در نسخههای خطی آن هم صراحتا «کیومرث»
آمدهاست (گردیزی ،)214 :1384 ،نوشتن آن بهصورت «گیومرت»
ّ
خطاست .اگر علت اختیار این ضبط ّ
تأسی به روایت جالل
ّ
خالقیمطلق است ،بایدگفت حتی اگر مطمئن بودیم که خود
ً
«فردوسی» حتما این نام را «گیومرت» نوشتهبودهاست ـ  که هیچ
مطمئن نیستیم   ـ باز این دلیلی  برای تغییر ضبطی  نبود که
ً
«گردیزی» نوشتهاست ،آن هم ضبطی مطابق با تقریبا تمام کتب
تاریخی و شبهتاریخی فارسی و عربی و آن هم بدون توضیح.

و در دیباچههای مذکور بود معلوم شد و بعضی الفاظ از کتب
ٌ
معتمدالیه بود مکشوفالقناع و خلیعالعذار آمد.
دیگر که
(ص)36

واضح است که این ترکیب در  طول «مکشوف القناع»
آمدهاست ،بهمعنی  «کسی  که رخسارش از حجاب خلع
ً
شود» و بالکنایه بهمعنی «آشکار و بیپرده» .بیپرده ضمنا از
معانی این کلمه در لغتنامه هم هست و یافتنش نمیبایست
خیلی سخت بودهباشد.
ـ در صفحۀ  39متن توصیفاتی دربارۀ کسی ـکه در ادامه
ً
صراحتا «شاه» خوانده شده   ـ آمدهاست که بیشتر مناسب
«شاهزاده /ولیعهد» است:
نوباوۀ حدیقۀ شاهی و نور حدقۀ پادشاهیّ ،
قرةالعین دیدۀ
سلطنت و ّ
قوةالیمین شخص مملکت.

ـ در تعلیقات صفحۀ  50نوشتهاند:

بهتر بود به این نکته (که «شاه» در اینجا شاید بهمعنی «شاهزاده» به کار 

ّ
ابومنصور  محمدبن عبدالرزاق طوسی ...که نسبش به
ساسانیان می رسید( .ص)126

رفتهباشد) در تعلیقات اشاره میشد.

در این جمله دو غلط هست :یکی اینکه دقیقتر آن است که
گفته شود ابومنصور نسب خود را به فالن کسان «میرسانید» و
ّ
ّ
دیگر اینکه او به تصریح مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری مدعی بود
«از تخم اسپهبدان ایران» (قزوینی )34 :1332 ،است ،نه از تبار 
شاهان ساسانی:

ـ در تعلیقات مربوط به صفحۀ  44نوشتهاند:
ماه های رومی ...به ترتیب عبارتند از :آذار (فروردین) ،نیسان،
ایّار( ...ص)124

و به کتاب مرحوم تقیزاده نیز ارجاع دادهاند .منهای تشدید
ّ
«ایار» کل عبارت هم خالی از سهو نیست .آنچه در این تعلیقه
آمده «ترتیب ماههای رومی بر مبنای انطباق با ماههای شمسی»
است ،نه «ترتیب تقویم رومی» و انطباق ماههای رومی و
خورشیدی تقریبی است ،نه دقیق .کسی که این مسائل را نداند
با خواندن  تعلیقۀ یادشده گمراه خواهدشد ،پس دستکم
افزودن توضیحی به آن ضرورت دارد.

ّ
محمد بن...فرخ زاد بن بهرام که بگاه خسروپرویز اسپهبذ بود
پسر فرخ بوزرجمهر که دستور انوشیروان بود ...پسر برزین که
بگاه اردشیر بابکان ساالر بود...

و خالصه این نسبنامه بهواسطۀ گیو  و گودرز در  زمان 
ّ
مصححان 
«منوچهر» به خاندان شاهی میپیوندد .نتیجه آنکه
ّّ
ّ
د عبدالرزاق نسبی تراشیدهاند که خودش
برای ابومنصور محم
ّ
هم ادعای آن را نداشتهاست.

ـ در تعلیقۀ نسبنامهای که در صفحۀ  49برای سامانیان آمده
است نوشتهاند:

ً
ّ
ـ در صفحات  50و  51یک پاراگراف بلند کامال از مقدمۀ
شاهنامۀ ابومنصوری گرفته شده (قزوینی71 ،35-34 :1332 ،؛
قس .ریاحی )320 :1382 ،ولی به این موضوع در تعلیقات اشاره
ّ
نشدهاست (فقط در «مقدمه» نوشتهاند که «میتوان پنداشت» که مؤلف

نسب نامۀ سامانیان در زین االخبار با تفصیل و دقت بیشتری
آمده است بدین شرح« :سامان خذاه بن خامتابن نوش بن
طغماسب بن شادل بن بهرام چوبین بن بهرام  »...همین  طور 
تا گیومرت( .ص)126-125

 البته «تفصیل» بیشتر شجرهنامۀ زیناالخبار درست است،

دیباچۀ پنجم مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری را «دیدهاست»).
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 .3درآمد (ص)30-5

بن حسن میمندی به عنوان معاند اصلی فردوسی است( .ص)15

ّ
[مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری] ...بعد از نسخۀ لندن مورخ
( 675ه.ق) در نسخه های قاهره ( 741هـ.ق) و طوپقاپوسرای
استانبول ( 803ه.ق) آمده است( .ص)13

روشن نیستمنظور گوینده این است که «نسخ قاهرهو استانبول
ّ
پس از نسخۀ لندن کهنترین نسخی هستند که این مقدمه را 
ّ
دارند» یا اینکه «این مقدمه جز نسخۀ لندن فقط در دو نسخه
هست :قاهره و استانبول» .ولی خیلی فرقی ندارد ،چون هر دو
ّ
معنی  قابل برداشت نادرست است .این مقدمه در  بیشتر
نسخههایی که پیش از ثلث پایانی قرن نهم کتابت شدهاند و
ُ
برخی نسخ بعد از این تاریخ هست .نگارنده بدون اینکه در این
ِ
ّ
ّ
مورد ِمشخص استقصایی کردهباشد میداند که مقدمۀ کهن فقط
ُ
در نسخ مورد استفادۀ خالقی مطلق برای تصحیح شاهنامه (یعنی 
کمتر از نیمی از نسخ کهن موجود) جز نسخۀ قاهرۀ مزبور  َّ
(مورخ ،)741
در آغاز نسخههای استانبول  ،731قاهرۀ  ،796لیدن  ،840لندن 
 ،841واتیکان  ،848لنینگراد  ،849و برلین  894نیز هست.
ً
ّ
ً
احتماالدکتریاحقی صرفامطلبسرچشمههایفردوسیشناسی
ّ
(ریاحی )190-189 :1382 ،را دربارۀ این مقدمه دیده و نقل کردهاند
ّ
ّ
«معرفی و ارزیابی 
و حتی به مقاالت معروفی مثل سه مقالۀ
برخی از دستنویسهای شاهنامه» (خالقیمطلق-1364،الف ،ب ،ج)
رجوع نکردهاند ،تا چه رسد به مقاالت و کتب دیگر یا خود
نسخهها.در روزگاریکه پختهخواریدانشجویان وپژوهشگران 
با رواج نسخهبازی شاهنامه همزمان شده ،بعید نیست سابقه و
شهرت نویسندۀ «درآمد» باعث تکرار این مطلب در مقاالت
«علمی ـپژوهشی» و منشأ خطاهای جدید شود.

ـ

ّ
ّ
[مقدمۀ دوم دیباچه در بیان مدت عمر عالم و خلقت آدم و
ً
اختالف اهل سیر] آمیخته با روایات مذهبی و بعضا افسانه
ای است و از منظر علمی ارزش چندانی ندارد( .ص)19

این تعبیر را که میتوان دربارۀ خود شاهنامه هم به کار برد! از
ّ
ّ
قضا این بخش ،بهعلت تلقی قدمایی نویسنده و رجوعش به
منابع مختلف کهن ،میتواند بسیار مهم باشد و نشان دهد که
ً
ً
ً
اوال او به کدام منابع دسترس داشته و رجوع کرده ،ثانیا احتماال
ً
کدام منابعش امروز در اختیار ما نیست ،و ثالثا کدام مطلب را 
از منبعی نقل کرده که در نسخ موجود از آن دیده نمیشود و آیا
این موضوع از خطای ارجاع ناشی میشود یا صادق نبودن 
ّ
مؤلف دربارۀ منابعی که دیدهاست یا تفاوت نسخهای که در 
دست داشته با نسخی که امروزه دستیاب است .جای چنین
ّ
ّ
تأمالتی در چاپ حاضر بهکلی خالی است .نظیر همین ایراد
به اظهار نظر نویسندۀ درآمد دربارۀ فصل چهارم دیباچۀ پنجم
«در ذکر طبقات اربعۀ ملوک عجم» نیز وارد است.
ـ

ّ
در معرفی دیباچههای پیشین گفتهاند:
ـ

کمترین استفاده را از مقدمۀ قدیم یعنی  مقدمۀ شاهنامه
ابومنصوری کرده است .با این حال ...می توان پنداشت که آن 
مقدمه را دیده است .بگذریم از این که در فصل اول که به
نسبت و شجرۀ خاندان ابومنصور عبدالرزاق اشاره می کند به
نظر میرسد که با نام و کار او آشنایی داشته است( .ص)21

ّ
ّ
باالخره مؤلف آن مقدمه را دیدهاست یا نه؟  اگر کمترین استفاده

ّ
[در مقدمۀ فلورانس] یکی از این نکتههای درست معرفی احمد
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ـ

ّ ً
اوال با توجه به گفتۀ خود نویسندۀ درآمد ،در دو تا از چهار دیباچۀ
پیشین (یعنی نیمی از آنها) احمد حسن را معاند فردوسی شمردهاند
ً
و هیچ یک از دیباچهها در این امتیاز انحصار ندارد .ثانیا یکی 
از پژوهشگران  (نحوی )222-185 :1390 ،نشان دادهاست که
ّ
میمندی را دوستار فردوسی معرفی 
روایت نظامی عروضی ـکه
کرده  ـ میتواند درست و با وقایع عصر فردوسی سازگار باشد؛
ّ ً
ٔ
ٔ
ٔ
درباره موضع خواجه میمندی
یعنی اتفاقا شاید دیباچه پنجم
درقبال فردوسی و شاهنامه بیراه نگفتهباشد (از جمله نک .ص،۷۱
ً
 .)۷۵طبیعتا در «درآمد» به مقالۀ یادشده اشارهای نشدهاست.

!پاچ روخرد هن ینتم زا نتم روخرد هن یپاچ

مصححان ،یعنی دکتر ّ
ّ
محمدجعفر
درآمد کتاب را فقط یکی از
ً
ّ
یاحقی ،نوشتهاست .این بخش قطعا نقطۀ ّ
قوتی برای کتاب
نیست .از خطاهای نگارشی و عبارات انشایی و ایجابی و
ّ
ً
قابلمناقشه میگذریم و صرفا به نمونههایی از بیدقتیهای
ّ
علمی و نواقص کار میپردازیم ،با یادآوری این که رسمالخط
ً
مطالب منقول دقیقا همان چیزیست که در کتاب هست:

نکتۀ درستی که در دیباچۀ نسخۀ مجلس [دیباچۀ چهارم] به
آن اشاره می شود معرفی حسن میمندی به عنوان عامل اصلی 
ترغیب محمود به راندن فردوسی است( .ص)23-22

نقد و
بررسی
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!پاچ روخرد هن ینتم زا نتم روخرد هن یپاچ

نقد و
بررسی

از چاپ تمام متن آن میبود؛ به خصوص که در  تصحیح و چاپ
ّ
حاضر شتاب بر دقت چربیده و نقص در نگارش درآمد و
تعلیقات بر ایرادات آن افزودهاست و ویراستاری سطحی و
ّ
غیرتخصصی  (اگر فرض کنیم خود ویراستاری در کار بودهاست)
باعث شده خطاهای پرشمارش پیش از چاپ اصالح نشود و
استفاده از کتاب دشوارتر شود و در عمل تناسبی با اعتبار 
ً
ّ
مصححانش نداشتهباشد .این کتاب قاعدتا نیاز به
ناشران و
ّ
آشکار پرشمار و توأم با
بازبینی و چاپ مجدد بدون اغالط
ِ
افزودن تعلیقات مفید با رجوع به منابع تاریخی مورداستفادۀ
ّ
مؤلف دارد ،تا بهتر بتوان دربارۀ ارزش آن داوری کرد.

را کرده یعنی دیدهاست؛ پس عبارت «میتوان پنداشت» یعنی 
ّ
چه؟ و چرا باید از اینکه با مقدمه آشنایی داشته «بگذریم»؟
ّ
پیشتر اشاره کردیم که مؤلف دیباچۀ پنجم دستکم یک بار 
ً
ّ
عبارت نسبتا بلندی را از این مقدمه برداشتهاست.
ـ	عجیب است که در درآمد و تعلیقات  به یک ویژگی مهم
متن اشاره نشده و آن این که نویسنده کوشیدهاست تحمیدیّۀ
ّ
مقدمۀ دیباچهاش را به فارسی سره بنویسد .به هر حال وقتی 
مجموع صفحات درآمد و تعلیقات بیش از نیمی از صفحات
متن است انتظار میرود به چنین نکاتی هم در آن اشاره شود.
قیاسی بین آنچه مرحوم مینوی دربارۀ سرهنویسی در آفرین موبد
موبدان در نوروزنامه نوشتهاست (خیّام ،بیتا :بیستونه) و آنچه در 
این تصحیح ننوشتهاند بسیار گویا و مجملیست از حدیثی 
ّ
ّ
مفصل .تفاوت این مقدمه با متن دیباچه چندان چشمگیر است
که با یک نظر سطحی هم میتوان بدان پی برد .چند سطر نخست
هر دو بخش را میآوریم تا خوانندگان خود بسنجند:

منابع

ّ
«معرفی و ارزیابی برخی از
ـ ـخالقی مطلق ،جالل (-1364الف).
دستنویسهای شاهنامه » .ایراننامه ،ش( 11بهار) :ص.406-378
ّ
«معرفی  و ارزیابی  برخی از
ـ ــــــــــــ (-1364ب).
دستنویسهای شاهنامه ( .»)2ایراننامه ،ش( 13پاییز) :ص.47-16
ـ ــــــــــــ ( 1364ج)ّ .
«معرفی و ارزیابی برخی از دستنویسهای
شاهنامه ( .»)3ایراننامه ،ش( 14زمستان) :ص.255-225
ـ ـخیّـام ،عمـر (بیتـا) .نوروزنامـه .بهسـعی و تصحیـح مجتبـی 
مینوی .طهران :کتابخانۀ کاوه.
ـ ـریاحـیّ ،
محمدامیـن ( .)1382سرچشـمههای فردوسیشناسـی.
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـ ـشهبازی ،علیرضا شاپور (« .)1380مالحظاتی دربارۀ برخی نامهای
یادشده در شاهنامه» .ایرانشناسی ،ش :2ص.324-316
ـ ـفردوسـی ،ابوالقاسـم ( .)1379شـاهنامه .بهتصحیـح مصطفـی 
جیحونی .اصفهان :شاهنامهپژوهی.
ـ ــــــــــــ ()1386؛ شـاهنامه .بهکوشـش جلال خالقی مطلق
با همـکاری محمود امیدسـاالر و ابوالفضل خطیبـی .تهران :مرکز
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
ّ
ـ ـقزوینـیّ ،
ّ
محمـد ( .)1332بیسـت مقاله .بـا مقدمۀ عبـاس اقبال.
تهران :کتابفروشی ابنسینا.
گردیزی ،عبدالحیبن ّ
ّ
ضحاک ( .)1384زین االخبار .بهکوشش
ــ
رحیم رضازادۀ ملک .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ـ ـنحوی ،اکبر (« .)1390نقد روایتی از چهارمقاله دربارۀ زندگانی 
فردوسی» .جستارهای ادبی ،ش( 174پاییز) :ص.222-185
ـ ـهرندی اصفهانی ،حمزةبن ّ
محمد ( .)1395دیباچۀ پنجم شاهنامه.
ّ
ّ
مقدمه و توضیحات ّ
محمدجعفر یاحقی و محسن حسینی 
تصحیح،
وردنجانی .تهران و مشهد :سخن و قطب علمی فردوسیشناسی.

ّ
آغاز مقدمه (تحمیدیّه):

سپاس بی قیاس افزون از گردش روزگار و ستایش بیرون از
کران و شمار خداوندی را سزاست و شایست و بایست است
که یگانگی همیشه مراو را زیباست ،به زیبایی جاودانه یگانه
و بی همتاست و آفریننده ای که روی چرخ برین به اختران 
رخشنده و ستارگان درخشنده چون پشت زمین در فروردین
آراسته و و پشت زمین به گل های رنگین مانند روی سپهر برین
پیراسته( ...ص)31
ّ
بخش دوم مقدمه:

چنین گوید بندۀ ناتوان ،خاکسار بیزبان ،حمزة بن محمدخان 
هرندی اصفهانی که در ایّام بهار زندگانی و اوایل روز گار 
جوانی با جمعی از دوستان به مقتضاء سن و میل طبع به جمع
ّ
استکساب اشعار متقدمین و اکابر قدما اشتغال داشتم و در 
ِّ
تفهم [کذا] و تفهیم مشکالت این فن در صحبت خورد و
بزرگ به مقتضای مقام مفید و مستفید می گشتم در تصحیح
هر دیوان خوض می رفت( ...ص)34
  

ّ
عاقبت اینکه نگارنده گمان میکند دیباچۀ پنجم شاهنامه البته
مزایایی دارد که در دیباچۀ تصحیح به آنها اشاره شدهاست ،ولی 
درمجموع متنی است پرخطا و کمارزش با نثری بهغایت
ضعیف که شاید اشاره به نکات سودمندش در یک مقاله مفیدتر
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