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صحیح نیست؛ زیرا در عکسی که نگارنده از نسخه در 
دست دارد ،دو دلیل بر نادرستی آن هست:
ً
یکی ترنجی در آغاز که در آن صراحتا نوشته شده «نصف
ّ
دوم از کتاب شاهنامه از گفتار سلطان الشعرا فردوسی 
ّ
علیه الرحمه» (البته از روی عکس نمیتوان گفت که این ترنج
افزودۀ بعدیست یا جزء خود نسخه بودهاست)؛
دیگر این که در صفحۀ نخست نسخه تزیین و تذهیبی 
هست شبیه به آنچه اغلب در یکی  ـ  دو صفحۀ نخست
ّ
یک مجلد دیده میشود ،نه در میانۀ نسخه .این صفحه
خوشبختانه در  «یادداشتهای شاهنامه»ی خالقی 
مطلق هم دستیاب است.
جز این دو دلیل ،دلیل دیگری نیز بر نادرستی آن نقل داریم
و آن وجود دستکم دو نسخۀ دیگر است که نیمۀ دومشان 
از پادشاهی گشتاسپ (و نه لهراسپ) آغاز میشود (نک.
رادفر )9 ،3 :1391 ،و نشان میدهد که چنین تقسیمبندیای
بیسابقه نبودهاست.
خالقیمطلق در نیمۀ راه تصحیح شاهنامه به نسخۀ
آن را چنان مفصل ّ
ّ
معرفی نکردهاست
کراچی دست یافته و
که سایر نسخهها را ،و تا پایان ویرایش نخست فقط در 
ّ
مقدمۀ جلد پنجم به آن اشارهای کردهاست (خالقیمطلق،
 /5 :1375یازده) .نیز ،چنان که نمونههای معدودی از آن در 
این مقاله آمدهاست ،در نقل نسخهبدلها در برخی مواضع

تقدیم به استاد مصطفی جیحونی

یکسانی ضبط های دو نسخه از 
شاهنامه و نتایج حاصل از آن
س
علی شاپوران
shapouran.ali@gmail.com

َّ
یکی مورخ میانۀ سدۀ هشتم و دیگری
دو نسخه از شاهنامه،
ّ
مورخ اوایل سدۀ نهم ،داریم که در نزدیک به یکششم از متن
شاهنامه چندان به هم شبیهند که اگر اصالت هردو نسخه را 
بپذیریم ،باید فرض کنیم که از یک مادرنسخه استنساخ
ّ ً
ّ
حدی ّ
معرفی میکنیم:
شدهاند .مقدمتا این دو نسخه را تا
َّ
1 .1نسخۀ شاهنامۀ مورخ 752ق (دربردارندۀ نیمۀ دوم شاهنامه از
ّ
پادشاهی گشتاسپ به بعد) محفوظ در موزۀ ملی کراچی به
شمارۀ  N.M 1957-913/3ـ  که از پادشاهی گشتاسپ ،با
نشان ک ،جزء نسخ اصلی تصحیح خالقیمطلق است   ـ  
ّ َ
به خط نسخی که مشابه آن را در نیمۀ نخست سدۀ هشتم
سراغ داریم نوشته شدهاست و کاتب آن ،طبق انجامه،
ّ
ّ
محمدبن ابیالحسین الفقیر
«محمدبن عبدالکریمبن
التبریزی» است .استاد جالل خالقی  مطلق (،1394
نودوسه) با توضیح «از شخصی شنیدم» (و تأکید بر این که
«بنده راست و دروغ این روایت را تضمین نمیکنم») چنین نقل
کرده که اصل این نسخه شاهنامهای تکجلدی بوده و
ّ
علت این که امروز پادشاهی لهراسپ در نیمۀ دوم آن قرار 
ندارد این است که «این دستنویس از پدری به دو
فرزندش ارث میرسد و آنها این دستنویس را برادرانه
ّ
میبرند»
میان خود تقسیم میکنند و با کارد از میانه
(همانجا) ،و چنین است که پادشاهی لهراسپ در نصفۀ
نخست این دستنویس جای گرفتهاست!
نگارنده نمیداند ناقل این روایت که بوده ،ولی این نقل

(بهخصوص وقتی نسخ س ،س ،2لن و ب در ضبطی با این نسخه
ّ
متفق بودهاند) ضبط آن را نیاوردهاست .امیدساالر  (:1389

 )102این نسخه را خویشاوند نسخۀ لندن دانستهاست و نیز
نوشته «در این بخش از شاهنامه [داستان اسکندر؛ توضیح از
نگارنده] در بسیاری از موارد با نسخۀ اساس همخوانی دارد
و ...به اقرب احتماالت این نسخه با نسخۀ اساس
خویشاوند نزدیک است» (همان .)123 :هرچند بررسی این
ً
موضوع مستقیما در حوزۀ این نوشته نیست ،شواهدی در 
ادامه خواهیم دید مبنی  بر این که این داوری در 
هشتهزاروچند بیت موضوع این نوشته (و از آن جمله در 
قسمتی از داستان اسکندر که ایشان اشاره کردهاند) دقیق نیست و
این نسخه درمجموع با گروه نسخۀ استانبول ( 731و بیشتر
با س ،2ل ،2لی ،آ و ب) همراه است و این البته در زیرنویسهای
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1 .1صفحۀ  1الی ( 974داستان رستم و شغاد ـ لشکرکشی فرامرز به
جنگ شاه کابل)
ً
فزاده )285-235 :1393 ،نسخۀ شاهنامۀ بزرگ
( .)2ناگفته نگذاریم که برخی (مثال شری 
ایلخانی (دموت) را شاهنامۀ مستوفی پنداشتهاند و البته این پندار را بر دلیلی که به
ّ ً
ّ
متن متکی باشد استوار نکردهاند .بههرروی ،هرچند این موضوع مستقل بیرون 
از حوزۀ مطلب این مقال است ،اینقدر را نباید ناگفته گذاشت که بیگمان ممکن
نیست که حاشیۀ ظفرنامه و شاهنامۀ بزرگ ایلخانی ،هر دو ،همان شاهنامۀ
َّ
مصحح مستوفی باشند؛ چراکه تفاوت این دو نسخه بیش از آن است که بتوان 
هردو را رونوشتی از یک نسخۀ اساس دانست ،نسخۀ اساسی که با فاصلۀ زمانی 
چندساله با یکی و کمتر از یک قرن با دیگری تنظیم شدهباشد.
( .)3دفعات مطابقت متن ظ با هریک از نسخ تصحیح خالقیمطلق در  15بیت
نخست داستان رستم و اسفندیار ،طبق شمارش جالل متینی ،چنین است:
ک13 .مورد؛ ب 8 .مورد؛ ل 7 .2مورد؛ لی 6 .مورد؛ س ،لن ،ق ،و ،آ ،ل ،3لن،2
س5 .2مورد؛ ق4 .2مورد؛ ل 1 .مورد.

ً
ّ
(	.)1اغالط نسخ متأخرتر معموال بسیار واضح است و معنی و گاه وزن و قافیۀ بیت را 
ّ
معیوب میکند؛ ولی در نسخ متقدم چنین نیست و درمجموع تعداد ضبطهای
ّ
منفرد آنها ّکه ایراد اساسی وزن و قافیه و معنی دارند کمتر از نسخ متأخر است.
دریافتن علت این پدیده موضوع دیگریست.
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پیش از طرح یافتۀ اصلی ،باید اشاره کنیم که کتابت
ً
شاهنامه در حاشیه و متن ظفرنامه کامال منطبق بر شمارۀ
صفحات ـ  که بر مبنای متن خود ظفرنامه است که پیوسته از
صفحۀ  1تا  1474آمده   ـ نیست و جاهایی  به این شرح
پسوپیش شدهاست:

نآ زا لصاح جیاتن و همانهاش زا هخسن ود یاه طبض یناسکی

دفتر ششم (به تصحیح امیدساالر) نیز آشکار است.
نسخۀ کراچی هفتمین نسخۀ تاریخدار کهن شاهنامه
ّ
(اعم از کامل و ناقص) است که تا امروز شناخته شدهاست.
از حیث دربرداشتن ضبطهای نادر و کهن نسخۀ خوبیست
بدون مشابه (و
و نیز از نظر داشتن ضبطهای منفرد و
ِ
ً
احتماال غلطی( ))1که به نسخۀ اساس آن راجع میشوند و
ناشی ازتصحیفوبدخوانی نیستند ،شایددر شاهنامههای
ّ
مورخ قرن هشتم نظیری نداشتهباشد .در این نوشته ،برای
آسانی بررسیهای بعدی ،بهپیروی از خالقیمطلق این
نسخه را با عالمت اختصاری ک نشان خواهیمداد.
2 .2نسخۀ حاشیۀ ظفرنامه نسخهایست کاملّ ،
مورخ 807ق
(محفوظ در لندن ،کتابخانۀ بریتانیا به شمارۀ  )Or. 2833که طبق
ّ
آن توسط «محمودبن سعیدبن عبدهللا الحسینی» در 
انجامۀ
شیراز کتابت شده است .این نسخه در سال  1377به
ّ
همت نصرهللا پورجوادی و نصرتهللا رستگار  چاپ
نسخهبرگردان شده .رستگار حدس زدهاست که از خاتمۀ
ّ
ظفرنامه تا پایان متن شاهنامه به خط دیگری ست؛ هرچند
ّ
خود متذکر شده است که «در خاتمۀ شاهنامه نیز نام کاتب
“محمود الحسینی” ذکر شدهاست» (رستگار :1377 ،یک) .به
ّ
نظر نگارنده متن و حاشیه ّ
و اول و آخر این نسخه همه خط
ً
یک کاتب است و تفاوتهای جزئی آن را باید احتماال به
ّ
حساب سرعت و تأنی او ،یا تعویض قلمش گذاشت.
ّ
ّ
خط نسخه نوعی نستعلیق متقدم شیرازیست که گاه
ّ
به نسخ شبیه میشود (نک .صفری آققلعه )1390 ،و حتی 
برخی جاها بیشتر شبیه نسخ است تا نستعلیق .چنان که
رستگار اشاره کردهاست (رستگار :1377 ،یازده) از شاهنامۀ
حاشیۀ ظفرنامه ،جز در  تصحیح دو داستان رستم و
سهراب ( )1352و سیاووش ( )1366چاپ بنیاد
شاهنامه ،در  سایر تصحیحهای شاهنامه استفاده
ّ
نسخه را معرفی نکردهاست
نشدهاست .خالقی مطلق این
و هرچند در دو جلد آخر ویرایش نخستش از شاهنامه

آن را جزء «دستنویسهای دیگری که بررسی شدهاند»
آورده (فردوسی /7 :1386 ،دوازده /8 ،دوازده) ،چنان که پیشتر
ً
نیز بدان اشاره شده (شاپوران ،)572 :1396 ،در عمل احتماال
ّ
چندان  به آن  دقت نداشته و از آن  هیچ استفادهای
ً
نکردهاست .عموما بر این باور بودهاند (ریاحی:1382 ،
 )262یا این را بدیهی دانستهاند (متینی )212 :1388 ،که این
نسخۀ شاهنامه ،رونوشتی از همان نسخۀ معروفیست که
خود حمدهللا مستوفی ترتیب دادهبودهاست؛ هرچند در 
خود نسخه تصریحی بر این موضوع نیست .بر جلد
چاپ عکسی این نسخه هم نوشتهاند «ظفرنامه حمدهللا
مستوفی به انضمام شاهنامۀ فردوسی به تصحیح حمدهللا
مستوفی» (مستوفی )2(.)1377 ،این نسخه را با نشان ظ
نمایش خواهیمداد.
جالل متینی ( )221 :1388ضبطهای این نسخه را با
نسخ مبنای تصحیح خالقی مطلق سنجیدهاست ،ولی 
چون از نیمۀ دوم شاهنامه فقط پانزده بیت آغازین داستان 
رستم و اسفندیار را بررسی کردهاست ،با اینکه دریافته
که ظ در این پانزده بیت بیش از هر نسخۀ دیگری (13
بار) با ک مطابقت دارد ،به نتیجۀ محکمی نرسیدهاست(  .)3
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میانۀ این بازه هست؛ به این ترتیب که این همسانی در تمام
پادشاهی گشتاسپ و تمام پادشاهی بهمن ادامه دارد و درست
در آغاز صفحۀ  1188ظفرنامه (منطبق بر بیت  139از پادشاهی 
همای ،صفحۀ  498از دفتر پنجم تصحیح خالقیمطلق) از بین میرود.
دو نسخه در ادامۀ پادشاهی همای و تمام ابیات پادشاهی 
()2
داراب و دارا و اوایل حکمرانی اسکندر همچنان متفاوتند
تا در اوایل صفحۀ  1116ظفرنامه (مابین ابیات  638و  645پادشاهی 
ّ ً
اسکندر ،صفحۀ  49از دفتر ششم تصحیح خالقیمطلق) مجددا
ّ
همسانیشان به حدی میرسد که پیش از صفحۀ  1188داشتند

2 .2صفحۀ  1175الی ( 1194داستان داراب)
3 .3صفحۀ  1075تا ( 1174لشکر فرستادن اسکندر به جنگ هفتواد)

4 .4صفحۀ  975تا 1040
5 .5صفحۀ  1049و 1050
6 .6صفحۀ  1041تا 1048
7 .7صفحۀ  1051تا ( 1074بهرام گور و لنبک آبکش)
8 .8صفحۀ  1195به بعد تا آخرین صفحۀ حاشیه ()1559

ً

ّ
(متأسفانه نمیتوان بیتی را که دو نسخه به هم میپیوندند دقیقا تعیین کرد؛

9 .9صفحۀ  1474تا آخرین صفحۀ متن()1558( )1

چراکه در این شش  ـ  هفت بیت جز برخی ضبطهای منفرد ،و به اقرب
احتماالت ّ
محرف ،ضبط بیشتر نسخهها و ازجمله ک و ظ یکسان است و

این ترتیب بهروشنی نشان میدهد که مطابق انتظار ،حاشیه
(شاهنامه) را پس از اتمام کتابت همۀ متن (ظفرنامه) نوشتهاند و
وقتی  پس از کتابت حاشیۀ تمام صفحات ظفرنامه ،هنوز
مبلغی از اشعار  شاهنامه نانوشته ماندهاست ،توانستهاند
تعداد صفحات اضافی الزم را کمابیش درست تخمین بزنند

اختالف چندانی بین آنها به چشم نمیخورد) .همسانی دو نسخه
سپس (با برخی لغزشهای مقطعی در هر یک از دو نسخه در یکی  ـ  دو
بیت) در  بقیّۀ پادشاهی اسکندر  و تمام دورۀ اشکانیان  و
پادشاهی اردشیر و شاپور و اورمزد و بهرامِ اورمزد و بهرام
بهرام و بهرام بهرامیان  و نرسی  و اورمزد بزرگ و اوایل
پادشاهی شاپور  ذواالکتاف ،تا صفحۀ  1028ظفرنامه( )3و
ً
دقیقا تا جایی که منطبق است بر بیت  199از پادشاهی شاپور 
دوم در تصحیح خالقیمطلق (صفحۀ  304از دفتر ششم) ادامه
دارد و  از بیت  200به بعد از بین میرود (البته در حدود  30بیت

ّ
(هرچند عاقبت حدود یک صفحه از متن خالی مانده و با انجامهای به خط

جلی و قلم درشت و خوش پر شدهاست) .از این که جابهجاییها
در محدودههای  20 ،100و 8صفحهای رخ داده شاید بتوان 
ّ
حدس زد که ورقها را  در  ّ
کراسههای چهاربرگی  مرتب
میکردهاند و هنگام نگارش حاشیه ،این ّ
کراسهها جابهجا (و
در یک مورد پشتورو) شدهاند.

بعدی همچنان  بین ضبطهای این دو نسخه شباهت هست ،ولی این

شباهت بیش از شباهت دیگر نسخههای خویشاوند نیست) .از حدود
بیت  230پادشاهی شاپور دوم در تصحیح خالقی مطلق،
دیگر این دو نسخه با هم ارتباط مستقیمی ندارند .این دو
ً
نسخه در بازهای حدودا 9500بیتی ،با کسر حدود 1300
ً
بیت (دقیقا  1316بیت از تصحیح خالقی مطلق) که در آنها همسان 
نیستند ،در  نزدیک به  8100بیت ( 8075بیت از تصحیح

  

آمدیم برسر موضوع اصلی این نوشته .نکتهای که در بررسی 
این دو دستنویس به چشم میخورد ،شباهت و بلکه اغلب
یکسانی محتوای این دو نسخه در بخش بزرگی از نیمۀ دوم
شاهنامه است .محدودۀ این شباهت از آغاز نسخۀ کراچی 
و میانۀ صفحۀ  828حاشیۀ ظفرنامه ،یعنی آغاز پادشاهی 
گشتاسپ (منطبق بر دفتر پنجم تصحیح خالقیمطلق ،صفحۀ  ،75بیت )1
تا اواسط پادشاهی شاپور ذواالکتاف (منطبق بر دفتر ششم تصحیح
خالقیمطلق ،صفحۀ  ،304بیت )199است .البته گسستگیای در 

( .)2میزان شباهت این دو نسخه با سایر نسخ موضوع این مقاله نیست ،ولی 
میتوان گفت ک بیشتر به خانوادۀ س شباهت دارد و ظ به خانوادۀ ل .از بازهای
که در آن دو نسخه به هم شباهت ندارند نمونهای کوچک در ادامه آمدهاست.
ّ
(	.)3علت پسوپیش شدن ابیات شاهنامه در ظفرنامه ،چنان که گفتیم ،جابهجایی 
صفحات کتابتشدۀ ظفرنامه حین استنساخ شاهنامه است .این جابهجاییها
ارتباطی به ضبطها ندارد؛ بهاینمعنی که ًمتن ظ که در داستان لشکرکشی 
فرامرز به کابل ،در صفحۀ  ،974با ک تقریبا یکسان است ،با گسستگی ترتیب
صفحات و ادامۀ داستان در صفحۀ  1175همچنان یکسان میماند و دو نسخه
که در صفحۀ  1194متفاوتند ،در ادامۀ داستان داراب در صفحۀ  1075هم
متفاوتند و قس علی هذا.

ّ
( .)1نصرتهللا رستگار ،نویسندۀ مقدمۀ چاپ نسخهبرگردان ،به کتابت شاهنامه در 
متن و حاشیه ،و نیز به دو مورد از سه مورد جابهجایی ـ که صفحات بیشتری
را در بر میگیرند  ـ اشاره کرده ،ولی متوجه پسوپیش شدن متن در صفحات
 1049و ( 1050یعنی در یک برگ از نسخه) نشدهاست.
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ّ
آنچه گفتیم توصیف کلی مواضع شباهت /یکسانی دو
دستنویس بود ،که در  مطاوی آن روشن شد که این دو
دستنویس در کدام مواضع با یکدیگر شباهت /یکسانیای
ّ
ندارند .پس از این میکوشیم که ادعای طرحشده را با ارائۀ
شواهد و قراین درستی اثبات کنیم.

 .1ب .جابهجاییها
1 .1آمدن بیت  242بین ابیات  237و ( 238خالقی مطلق به این
جابهجایی اشاره نکردهاست)

2 .2آمدن بیت  395پس از بیت 397
3 .3جابهجایی دو مصرع بیت 664
4 .4جابهجایی دو بیت  702و 703

 .1قراین شباهت /یکسانی دو دستنویس
برای نشاندادن  میزان این شباهت ،ابتدا افتادگیها و
افزودگیها و جابهجاییهایی را  که از بین نسخ اساس
خالقیمطلق فقط در ک رخدادهاند میآوریم و آنها را با ظ
مقایسه میکنیم ،سپس نمونههایی از همسانی ضبطها ارائه
ّ
خواهیمکرد .برای این که حجم نمونهها از حد مقاله بیرون نرود،
به ارائۀ آنها از ابیات «گشتاسپنامۀ دقیقی»( )1بسنده میکنیم.

• تمام این جابهجاییها ،که در میان نسخههای اساس
تصحیح خالقی مطلق به ک منحصرند ،در ظ نیز دیده
میشوند.
 .1ج .افزودگیها

در افزودگیها نیز این دو نسخه همانندند .البته افزودگیهای
ک در محدودۀ مثالهای این نوشته معدودند و جز بیت 25
ـ که در ادامه خواهدآمد   ـ هیچیک منحصر به این نسخه
نیستند؛ ولی  همانندی پیشگفته بهجاست و ابیاتی  که
خالقیمطلق بهجای بیت  323و بعد از بیت  596و بعد از
بیت ( 682بیت اخیر در میان نسخ خالقی جز ک فقط در ل 3هست) و
بعد از بیت  953به زیر خط برده ،همگی در ظ هم آمدهاند.

 .1الف .افتادگیها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1بیت   130
2بیت ( 131خالقیمطلق به نبود آن در ک اشاره نکردهاست)
3بیت 150
4بیت 151
5بیت246
6بیت250
7بیت 300
8بیت 332

 .1د .ضبطهای منحصر

ً

ضبطهای منحصر به ک در این محدوده فراوانند و تقریبا تمام
این ضبطها در ظ تکرار شدهاند .در «گشتاسپنامۀ دقیقی»
تعداد این همسانیهای انحصاری ،طبق شمارش نگارنده ،به
ً
 167مورد میرسد که برای رعایت اختصار صرفا به آوردن 50
ضبط منفرد نسخۀ ک ،در بین نسخ مبنای تصحیح خالقی 
ً
مطلق ،که عینا در ظ آمدهاند اکتفا میکنیم .بخشی از هر بیت
را که ضبط آن منحصر به ک و ظ است با حروف درشت نشان 
ً
دادهایم .میبینیم که تقریبا در هر  7بیت یک ضبط هست (از
یک واژه تا یک مصرع) که در میان نسخ کهن ،فقط در این دو
نسخه آمدهاست .بهخصوص همراهی این دو نسخه در 

• تمام این  8بیت جز در ک  و ظ در تمام نسخ اساس
تصحیح خالقی مطلق هستند.
•	این  8مورد جز ابیاتیست که عالوه بر ک ،یک یا چند
نسخه از نسخههای س ،2ق ،2ل ،3ل 2و کمتر از آنها لی،
ً
آ و ندرتا نیز س ،ق و ب آنها را ندارند (و البته ظ همچنان 
با ک همراه است) و عبارتند از ابیات ،344 ،323 ،281
(	.)1شمارۀ ابیات ذکرشده بر مبنای تصحیح خالقی مطلق از پادشاهی گشتاسپ
(دفتر پنجم) است.
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نآ زا لصاح جیاتن و همانهاش زا هخسن ود یاه طبض یناسکی

خالقیمطلق) مشابه ،بلکه اغلب یکسانند .این همسانی هم در 
افتادگیها و افزودگیها و جابهجاییها دیده میشود و هم
ً
در ضبطهایی که منحصرا در این دو نسخه آمدهاند.

،473 ،446 ،442 ،437 ،434 ،404 ،396 ،383
،552 ،551 ،547 ،546 ،542 ،531 ،519 ،506 ،484
،624 ،617 ،616 ،578 ،576 ،573 ،565 ،561 ،560
،689 ،687 ،684 ،683 ،672 ،665 ،643 ،641 ،633
 878 ،869 ،868 ،838 ،780 ،777 ،772 ،768و. ...

جستار
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نآ زا لصاح جیاتن و همانهاش زا هخسن ود یاه طبض یناسکی

جستار

ً
ضبطهای بهوضوح نادرست (مثال ضبطهایی که باعث نادرستی 

2222بیت  :167از ایرانیان هرچه مردست نیز
• ضبط «نیز» در این بیت باعث نادرست شدن قافیه
میشود؛ بااینحال هر دو نسخه آن را حفظ کردهاند.
2323بیت  :168وز ایشان فزونتر نیابد بها
2424بیت  :170زمینشان همه پاک بیران کنم
2525بیت  :172وزان پس نوردید و کردش نشان 
2626بیت  :174کنید آن زمان خویشتن را تباه
2727بیت  :176سوی تخت تابنده آرید روی
• خالقی  مطلق ضبط ک را  نقل نکرده و ضبط او
«تابندهش» است ،بدون نسخهبدل؛ ولی هر دو نسخۀ ک
و ظ «تابنده» دارند.
2828بیت  :191وزیر سپهبد برادرش بود
2929بیت  :194بجنگ اندرون نیزه او داشتی
• خالقی مطلق از ک فقط «جنگ» را ـ  که باعث ایراد
ّ
وزنی میشود  ـ نقل کرده است ،نه کل مصرع را.
3030بیت  :197کجا شاه توران سوی او نبشت
3131بیت  :202سخن گفت بایدش هر کس بسی
3232بیت  :207نگیرد ازو راه و آیین به
3333بیت  :212هال زود برخیز و پاسخش کن
3434بیت  :219نبشت و نبشت از برش نام خویش
3535بیت  :225بخاک و بآبت نیاز آمده ست
ّ
3636بیت  :233ز ایوان فرخ بخلخ شدند
3737بیت  :247نبودی همی گفتنش را سزا 
3838بیت  :249که ما خود بیاییم پیشین بگاه
• گذشته از منحصر بودن ضبط چهار واژۀ نخست به این
دو نسخه ،خالقی مطلق در ادامۀ مصرع ،ضبط ک را 
«بنشین» نقل کرده است ،ولی در عکس نسخه دو حرف
نخست واژه بینقطهاند .ضبط ظ «پیشین» است.
3939بیت  256جهانشان نفرسوده رنج نیاز
4040بیت  :260چه داند که من کوس بر پیل بست
• ظ پس از «بر» واژۀ «سر» را افزوده و بیت را از وزن 
انداختهاست .این ضبط با هیچ نسخهای مطابقت ندارد و
ً
قطعا سهو کاتب است.
4141بیت  :262سر تیغ ایشان کند کوربخت
• خالقیمطلق «کوربخت» را «کوزبخت» خوانده است.

وزن یا قافیه میشوند) جالب ّ
توجه است.

1 .1بیت  :17بران خانه شد شاه یزدان پرست
2 .2بیت   :20سوی داور داوران کرد روی
3 .3بیت  :27سوی شاه وردان بیازیم چنگ
4 .4بیت  :28چو آیین شاهی بجای آورند
5 .5بیت  :43چنین گفت او را که پیغامبرم
6 .6بیت  :44خرد تیز کن کار گیتی ببین
7 .7بیت  :70فریدونش را نیزه با گاوسار
8 .8بیت  :79بران سایۀ مهر او بغنوید
9 .9بیت  :80سوی آذران آذر آرید روی
• خالقیمطلق «آذران  آذر» را  در  ک «آذران اندر»
خواندهاست ،ولی عبارت بهوضوح سه مد دارد و حرف
دوم واژۀ دومش هم دندانه ندارد و همان «آذران آذر» است
والغیر.
1010بیت  :90بدین روزگار گذشته گراو
• خالقیمطلق «گراو» را در ک «کواو» خواندهاست  ،اما
«کراو» (= گراو) در این دستنویس واضح است.
1111بیت  :111بدان پیر جادو ستوه آمدند
1212بیت  :128نبشتم یکی  نامۀ شهریار /چنان  چون  بد
اندرخورش شاهوار
1313بیت  :129سوار جهاندار گرد گزین
1414بیت  :140همی ننگریدی پس و پیش را 
• در مصرع دیگر (نخست) این بیت ،در ظ ضبطی منفرد
هست که در هیچ نسخهای نیست و معنای بیت را نیز دچار 
اشکال میکند و بیگمان ناشی از سهو کاتب نسخه است.
1515بیت  :144ترا بیش بود از مهان آب روی
1616بیت  :145بزرگی و شاهی و بخشندۀ
1717بیت  :153که هم دوست بودست و هم نیک یار 
1818بیت  :156گر ایدونک این پند من بشندی 
• کاتب ظ دو نقطه هم زیر نون گذاشته ،ولی درست
همان «بشندی» است که وزن و قافیه را درست میکند.
1919بیت  :157سپارم ترا همچو ایران زمین
2020بیت  :159بداستامها درنشانده گهر
2121بیت  :161گر ایدونک نپذیری این پند من
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صفحۀ  ،75بیت  )1را بر اساس ک میآوریم و با ظ و نسخ مبنای
ِ
تصحیح خالقی مطلق و نیز نسخۀ سنژوزف مقایسه میکنیم.
ضبطهای ک را از عکس آن نقل کردهایم ،نه زیرنویسهای
خالقی مطلق ،اما در نقل اختالفات نسخ از پانویسهای خالقی 
مطلق سود بردهایم .شاید در رجوع به خود نسخ ،تعداد تفاوتها
بیشتر شود ،ولی همین اندازه برای بیان مقصود ما و بررسی 
ّ ّ
ت ادعای این نوشته ّ
توسط دیگر پژوهشگران کافیست.
صح
نشانههای دیگر نسخ همان نشانههای خالقی مطلق است.
نسخۀ سنژوزف را با ژ نشان دادهایم .نسخهها را بر اساس
ترتیب تاریخی آوردهایم( )2و از تقسیم آنها به «اصلی و فرعی»
(چنان که خالقی مطلق کردهاست) پرهیز کردهایم .هر جا تفاوت
ّ
نسخهها زیاد و متعدد بود ،از نسخهبدل مثبت (که در اینجا یکسانی 
ضبط دیگر نسخهها با ضبط ک  ـظ را مینماید) بهره بردهایم.
1چنیــن 1دیــد گوینــده یک شــب بــه خواب
که یک 2جام می 3داشتی چون 4گـــاب          (=ظ)

.1
.1
.2
.3
.4

 .1ه .یکسانی در بازههایی گستردهتر از یک بیت

جز ضبطهای یادشده که منحصر به دو نسخۀ ک و ظ است،
ّ
ابیات متعددی نیز میبینیم که فقط در این دو نسخه شبیهند،
هرچند هیچ واژهای از واژگان آن ابیات نیست که دستکم در 
یک نسخۀ دیگر تکرار نشدهباشد .جز در  50بیت نخست
پادشاهی  گشتاسپ که خواهدآمد ،در   100بیت نخست
پادشاهی گشتاسپ ،ابیات منطبق بر بیتهای  79 ،67و  91از
تصحیح خالقی مطلق نیز چنین است .میانگین تعداد چنین
ً
ابیاتی در بازهای که دو نسخه همسانند حدودا هفت بار در هر
صد بیت است .اهمیت بررسی اینگونه ابیات از آن نظر است
که نشان میدهد اگرچه ضبطهای دو نسخه در هر بیت با دیگر

•
.2

ل ،س ،لن ،ق ،لی ،پ ،لن ،2آ :چنان؛ ک  ـ  ظ = ژ ،س ،2ق ،2ل،3
و ،ل ،2ب.
ق ،2ل :3یکی.
ق ،و :که جامی ز می.
ل :پر؛ س :2با؛ ژ :داشت همچون.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ل ،2ب.
2دقیقــی  ز جائــی پدیــد 1آمــدی
بـــران 2جــام مــی  داســتــانــهــا زدی       (= ظ)

 .1ل ،لی ،آ :برون.
 .2ژ ،س ،ق ،پ ،ل  ،ب :بدان.
2
3
2 2
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= لن ،س  ،ق  ،لی ،ل  ،و ،لن .
2

.3

3بفردوســی  آواز دادی کــه مــی
مخور   جز    بر    1آ ئین   کا وس   کی                      (= ظ)

ً
( .)2برای ترتیب ثبت ضبطهای نسخۀ سنژوزف ،فعال از نتایج بررسیهای
پیشین تبعیّت کردهایم و ضبطهایش را بعد از لندن  675و پیش از استانبول
 731آوردهایم .برای نسخۀ س( 2استانبول  )H. 1510تاریخ 783ه را بهجای
تاریخ مجعول 903ه پذیرفتهایم (نک .چاغمن و سوچک.)1371 ،

ّ
سهو مکرر کاتب ک ممکن است ناشی 
( .)1نزدیک بودن مواضع این اختالفها و
از کاهش تمرکز او در حین نگارش باشد.
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تصویر ک؛ صفحۀ  828ظ؛ دفتر پنجم از ویرایش نخست خالقیمطلق،

نآ زا لصاح جیاتن و همانهاش زا هخسن ود یاه طبض یناسکی

4242بیت  :279بزد نای و کوس و بنه برنهاد
4343بیت  :292همان کافر دل پرآگنده کین
4444بیت  :324چو تو نیست اندر جهان سربسر /جهاندار
دادن بدانش هنر
• قافیۀ سایر نسخ «هیچکس /بس» است
4545بیت  :328بدادی مرا این خرد وین هنر
• خالقی مطلق ضبط مصرع نخست ک را به دست نداده
است.
4646بیت  :331به دین و به دینآور پاک رای
4747بیت  :348که هرکس نداند مرآن را شمار 
4848بیت  :350بکینش کند گرم اسپ سیاه
4949بیت  :353بیایدش آنگاه فرزند من
5050بیت  :354چو دشمن برآید بروی سپاه
• در این  354بیت ،فقط  5ضبط در ک هست که در ظ
ّ
تکرار نشده و همه ناشی از سهو واضح و خطای مسلم
کاتب ک ،یا در قرائت نسخۀ اساس یا در کتابت ،است.
این ضبطها (جز موارد مربوط به  50بیت نخست که در بخش بعد
خواهدآمد) عبارت است از ابیات  «( 93از کهان تا مهان»
بهجای «از کهان و مهان») و «( 97صدهزاران هزارست» بهجای
«صدهزاران سوارست») و «( 99جز ارجاسپ نشنید» بهجای
«چو ارجاسپ بشنید») (.)1

دستنویسها اشتراکاتی دارد ،در بازهای گستردهتر از یک بیت،
ّ
اشتراک کلی منحصر به همین دو دستنویس است.
ّ
(از اولین
برای نمونه  50بیت از آغاز پادشاهی گشتاسپ

جستار
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جستار

 .1ژ :مخور می تو از جام کاوس کی؛ س ،لن ،ق ،لی ،ل ،3پ،
لن ،2آ ،ل ،2ب :به.
2
2
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ل ،س  ،ق  ،و.
.4

.3
.4
.5

•
•

4کــه شــادی 1گزیــدی بگیتــی ز 2بخــت
که نــازد 3بدو تاج و دیهیم 4و تــخــت        (= ظ)
.1
.2

.3
.4

•
•
.5

.9

ل ،ژ ،س ،لن ،ق ،ق ،2پ ،و ،لن ،2ل ،2ب :شاهی (ژ :چو شاهی)؛
ک  ـ  ظ= س ،2لی ،ل ،3آ.
2
لن ،و ،لن :2به گیتی که؛ ق  :ز گیتی که؛ آ :ز گیتی ز؛ س :زگیتی 
و؛ پ ،ل ،2ب :ز گیتی به؛ ل :ز گیتی گزیدی که؛ ق :بگیتی 
گزیدی که؛ ک  ـ  ظ= ژ ،س ،2لی ،ل.3
لن ،ق ،ق ،2پ ،لن :2بنازد؛ و :بدو نازد و.
ل :لشکر و تاج و.
خالقی مطلق ضبط مصرع دوم ک را به دست ندادهاست.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= س ،2لی ،ل.3

•
•

1010ازیــن بــاره مــن پیــش گفتــم ســخن
اگـــر بــازیــابــی  بخیلی  مــکــن                                         (= ظ)
 .1ژ :سخن مینیاید سراسر ببن؛ ق :سخنها سراسر نیامد ببن.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= همۀ نسخ جز ژ ،ق.
1111ز گشتاســپ و 1ارجاســب بیتــی هــزار
بگفتم ســرآمــد مـــرا روزگـــــار =(                                     2ظ)

.7

 .1ل< :و>.
 .2ژ :بگویم سرآید؛ پ :بگویم سراسر ز آموزگار؛ س پس از این
بیت یک بیت افزودهاست که در ک  ـ  ظ نیست.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= همۀ نسخ جز ل ،ژ ،پ.

6از امــروز 1تــا ســال هشــتاد 2وپنــج
بکا هـد ش  رنـج و ببا لـد ش  3گنـج    (ظ :رنـج)

•
•
•

2

ل ،و :ز نوروز؛ ل :3که امروز.
لی ،پ ،آ ،ب :هفتاد.
ل :نکاهدش؛ لن ،ب :بنالدش؛ ژ :نکاهدش گنج و ننالد ز رنج؛
ق :ببالدش گنج و ننالد ز رنج؛ پ :نکاهدش گنج و نبالدش رنج.
خالقی مطلق ضبط ک را بهاشتباه «ببایدش» خواندهاست.
ضبط «رنج» در ظ سهو کاتب است و در آن بافت منفرد.
2 2
ضبط بیت در ک  ـ  ظ (بدون احتساب «رنج»)= س ،س ،2ق ،2لن  ،ل .

1212گرانمایــه 1نــزد شهنشــه رســد
روان مــن از خــاک بــر مــه رســـــد=(           2ظ)
2

.1
.2

•

7وزان 1پــس بچیــن انــدر  آرد ســپاه
همـه مهتـر ان  برگشـایند راه              
 .1ل :ازین؛ س ،ق ،2لی ،آ ،ب :ازان.
• ضبط «برگشاینده» نیز منفرد و سهو کاتب ظ است.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ (بدون احتساب «برگشاینده»)= ژ ،لن ،ق،
س ،2ل ،3پ ،و ،لن ،2ل.2

.8

ل ،س ،لی ،و ،آ :بدین.
ل ،س ،س ،2لی ،ل ،3و ،آ ،ل ،2ب :گر؛ ق :هر.
ّ ً
ضبط ظ دارای اشکال وزنی و مسلما خطای کتابت است.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ژ ،لن ،ق ،ق ،2پ ،لن.2
1

 .1ق ،س ،2ل ،3پ ،ل ،2ب :شاهی؛ لن ،ق ،2لن :2گیتی.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ل ،ژ ،س ،لی ،و ،آ.

.1
.2
.3

9برین  1نامه بر  2چند
کــنــون  هــرچــه جستی  همه یافتی

بشتافتی                          (ظ :چندی)

.1
.2

5شهنشــاه محمــود گیرنــده شــهر
ز شـــادی 1بهر کــس رســانــنــده بهر                            (= ظ)

.6

ل ،لن ،ق ،2پ ،لن :2تاج.
ق ،لی ،آ :شاهیش.
ل ،س ،لن ،ق ،ق ،2و :آمد.
خالقیمطلق ضبط «تخت» را از ک نقل نکردهاست.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= س ،2ل ،2ب.

•

ل :2گر این مایه.
ژ :رسید؛ س 2دو بیت افزودهاست که در ک  ـ  ظ نیست.
ضبط خالقی مطلق ،با یک نسخهبدل« ،گر آن مایه» است.
ً
احتماال کاتب نسخۀ اساس ک و ظ یا یکی از حلقههای
زنجیرۀ نسخ اساس این دو ،آن را  « ِگرانمایه» خوانده و
«گرانمایه» نوشته و این صورت بدین دو نسخه نیز راه
یافتهاست (دور نیست که کاتبی «آن مایه» را سر هم نوشتهباشد).
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= همۀ نسخ جز ژ ،ل.2

1313کنــون مــن بگویــم ســخن کــو نگفــت
منم 2زنــده او 3گشت 4با خاک جــفــت          (=ظ)
1

8نبایــدش 1گفتــن کســی 2را درشــت
همه تخت 3شاهانش 4آیــد 5بمشت                                    (= ظ)

 .1س ،2ل ،3پ ،لن ،2ب :بگفت؛ ژ :کنون من نگویم سخن گوی
گفت؛ در سایر نسخ حرف نخست (در «نگفت») نقطه ندارد؛
ک  ـ  ظ= ق ،2لی.
 .2ژ ،ق :که من

 .1ل :3نیایدش؛ لن :2ببایدش.
 .2ق :2گفتن کس او را؛ ژ :بنزدیک او کس نیاید.
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1414چــو گشتاســپ را داد لهراســپ تخــت
فرودآمد از تخت و بربست 1رخت                                       

2020بیفکنــد بــاره فروهشــت مــوی
ســـوی داور 1داوران 2کـــرد روی   

 .1ل :2خاک و برگشت.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= همۀ نسخ جز ل.2

.1

1515ببلــخ گزیــن 1شــد بــدان نوبهــار
که یزدان  پرستان 3شد آن 4روزگار                                       (ظ  :بدان)
2

.1
.2
.3
.4

•
•

.2
•
•

ق :2برین.
ل :ز بهر بهار؛ لن ،ق ،2لن :2بران...؛ آ :بدین روزگار؛ ب :بران 
روزگار.
ق ،پ :آتش پرستان؛ و :بودی بتستان.
و :در آن؛ لن :2بران؛ دیگر نسخ :بدان.
«شد آن» بهوضوح خطای کاتب ک است.
2 3
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ژ ،س ،س ،2لی ،ل  ،ل .

2121همــی بــود ســی ســال پیشــش بپــای
بــران ســان 2پرستید باید خــــــدای

1

           3

.1
.2
.3

1616مــران  خانــه 1را  داشــتندی چنــان
کــه 2مر مکه را تــازیــان ایــن زمـــــان =(         3ظ)
.1
.2
.3

•

•

•

ل ،و :جای.
ل ،س ،2ق ،2ل ،3ل ،2ب :چو.
س ،و ،ل ،2ب :این زمان تازیان.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ژ ،س ،2ق ،2ل.3

 .1ل ،ژ ،لن ،ق ،پ ،و ،لن :2نیایش؛ ق :2ستایش.
 .2ژ :چو آیین بدی شاه؛ ق :چو ایمن بدی دین؛ لن :2چنان چون 
بود راه.
2 3
2
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= س ،س  ،لی ،ل  ،ل .
2323چــو گشــتاخت 1برشــد بتخــت پــدر
کــه ّ
4
فــر پــدر 3داشــت و بخت پــدر

     2

ژ ،ق ،پ :در آن؛ دیگر نسخ :بدان.
ژ ،ق ،پ :مرد.
ل :فرود آمد از جایگاه نشست؛ ژ ،پ ... :آنجا و بنشست
پست؛ ق ... :آنجا و بگشاد دست؛  آ ،ل ،2ب ... :بدست.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= هیچکدام.

.1
.2
.3

1818ببســت آن  در  آفریــن خانــه را
نهشت انــدر  آن  خــانــه 2بیگانه را                   (= ظ)
1

.4

•
•
•

3

.1
.2
.3

•

ق ... :پیش خدای؛ لی ،آ :همی سال سی پیش داور بپای.
س ،لی ،آ ،ل ،2ب :بدانسان؛ لن ،ق ،2لن :2برینسان؛ پ ،و:
بدینسان؛ ک  ـ  ظ= ل ،س ،2ل.3
ق :میان پرستندگان بر بپای
3 2
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ل ،س  ،ل (مصرع دوم در ژ خوانا نیست).

2222پرســتش 1همــی  کــرد خورشــید را
چــنــان  بـــوده بــد راه 2جمشید را        

1717بــران 1خانــه شــد شــاه 2یــزدان پرســت
فــرود آمــد آنجا و هیکل بــبــســت =(        3ظ)
.1
.2
.3

ل ،لن ،ق ،2و ،لن :2روشن.
همۀ نسخ (جز ک و ظ) :دادگر.
در ژ این بیت پیش از بیت  19آمدهاست.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= هیچکدام.

ژ :نازنین خانه را؛ لی ،آ :خانۀ آفرین.
ل :نماند اندرو خویش و؛ و ... :جای.
3
لی ،آ :پرستش همی کرد رخ بر زمین؛ ق ،ل  این بیت را ندارند.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= س ،لن ،س ،2ق ،2پ ،لن ،2ل ،2ب.

همۀ نسخ :گشتاسپ.
س :2بلند.
ل :که هم ّ
فر او؛ ژ :که مهر پدر؛ و ... :کیان.
س :2بلند؛ لن :که فرزند زیبد بتخت پدر.
«گشتاخت» ضبط منفرد و سهو کاتب ک است.
خالقی مطلق ضبط مصرع دوم ک را به دست ندادهاست.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ق ،ق ،2لی ،ل ،3پ ،لن ،2آ ،ل ،2ب.

2424بســر برنهــاد آن پــدرداده 1تــاج
چــه 2زیبنده باشد بــر آزاده 3تـــــاج      4

1919بپوشــید جامــۀ پرســتش 1پــاس
چــنــان کــرد بــایــد خــرد را 2ســپــاس         

 .1ق :بدو داده.
 .2ل ،لن ،پ ،و ،ب :که.
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ناروپاش یلع

3

نآ زا لصاح جیاتن و همانهاش زا هخسن ود یاه طبض یناسکی

 .3ژ :زنده و.
 .4ژ ،س ،2س ،لی ،ل  ،آ ،ب :گشته.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ق.2

 .1ژ :بهر عبادت.
 .2ل ،ق ،2و :خرد را چنان کرد باید؛ ژ :ز یزدان چنین داشت باید؛
لن ،پ ،لن :2خرد را بدان (پ :بدین؛ لن :2بران) گونه باید؛ ق،
ل 3این بیت را ندارند.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= س ،س ،2لی ،آ ،ل ،2ب.

جستار

ناروپاش یلع

نآ زا لصاح جیاتن و همانهاش زا هخسن ود یاه طبض یناسکی

جستار

 .3ق :برازنده.
3
 .4لن :منم گفت یزدان پرستنده ساج؛ ل  :چه زیبندۀ بد بر آن 
تخت عاج.
2
2
2
2
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ژ ،س ،س  ،ق  ،لی ،لن  ،آ ،ل .
ّ
فــرۀ ایــزدی
2525منــم گفــت بــا

3030یکــی  دادگســترد کــز داد اوی
              1
ابــا 2گرگ میش آب خــوردی بـــجـــوی
1

 .1ق :او /جو.
 .2ل :که با.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= همۀ نسخ جز ل ،ق.

همم دست نیکی  و چشم بدی           

3131پــس از 1دختــر نامــور 2قیصــرا
کــه ناهید بـــد 3نـــام آن دخــــتــــرا          

•	این بیت در هیچ یک از دیگر نسخههای اساس تصحیح
خالقی مطلق و ژ نیست.

.1
.2
.3

2626منــم گفــت یــزدان 1پرســتنده شــاه
مــرا ایـــزد پــاک داد ایــن کــــــــاه              

•

 .1س :2مرد.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= همۀ نسخ جز س.2

3232دو فرزنــدش آمــد گرامــی دو شــاه
همان  هرد و ما نٽد خورشید و مــاه          
1

2

2727بــدان  داد مــا را  کاله بــزرگ
که بیرون  کنم از رمــۀ میش  1گــــرگ                                                                 

 .1ل ،ژ ،لن ،ق ،ق  ،لی ،پ ،و ،لن  ،آ :کتایونش خواندی گرانمایه
شاه؛ س :2ز ناهیدش آمد...؛ س ،ل :3دو فرزند مانند خورشید
و ماه؛ ک  ـ  ظ= ل ،2ب.
 .2ل ،ژ ،لن ،ق ،ق ،2پ ،و ،لن ،2ب :دو فرزندش آمد چو تابنده
ماه (ژ ،ق :چو خورشید و ماه؛ ب :سزاوار گاه)؛ س :پدید آمد از
بخت فرخنده شاه؛   ل :3ز ناهیدش آمد گرانمایه شاه؛
ک  ـ  ظ= ل.2
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ل.2
2

 .1ل :رم میش؛ س ،ق ،لی ،لن ،2آ ،ل ،2ب :رمه میش و؛ ل :3بر
میش؛ ژ ،لن ،ق :2رمه شیر و.
• ژ این بیت را بعد از  28آوردهاست.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= س ،2پ ،و.
2828ســوی شــاه وردان 1بیازیــم 2چنــگ
بــر آزاده گیتی  نـــداریـــم 3تـــنـــگ      
.1

.2
.3

•

ل ،ژ ،ق ،و :راه ورزان؛ س :2شاه و یزدان؛ س ،آ :زادمردان؛ لن:2
راه وردان؛ ل :2شاه و زادن؛ لن ،ق :2راه یزدان؛ لی ،ب :رادمردان؛
پ :یارمندان؛ ک  ـ  ظ= هیچکدام.
س :2بسازیم؛ ک  ـ  ظ= لن؛ دیگر نسخ :نیازیم.
پ :نداریم گیتی بر آزاده؛ ل 3این بیت را ندارد.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= هیچکدام.

.1
.2
.3

•

2929چــو 1آییــن شــاهی 2بجــای 3آورنــد
               4
بــدانــرا بدین خـــدای 3آورنـــــــــد

•
•

2

3333یکــی  نامــور 1فــرخ اســفندیار
شــه 2کـــارزاری نــبــرده ســــــــوار                 3

4

.1
.2
.3
.4

ل ،ق ،2لی ،پ ،و ،آ ،ل ،2ب :آن.
ل ،ژ ،ق ،پ ،و :نامور دختر.
س :کتایون بدش.
2
3 2
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= لن ،س  ،ل  ،لن  ،آ.

پ :نام او.
ق :2شهی.
ق :نیزه گزار؛ و :سر کارزار و دلیر و سوار.
2
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= همۀ نسخ جز ق ،ق  ،پ.

3434پشــوتن دگــر گــرد 1شمشــیرزن
شــه 2نــامــبــردار لــشــکــرشــکــن                 

ل :گر؛ ل ،2ب :هم.
تمام نسخ :شاهان؛ ک  ـ  ظ= هیچکدام.
ل :بچنگ /بدی نیک تنگ.
ژ :آورم؛ دیگر نسخ :آوریم؛ ک  ـ  ظ= هیچکدام.
ضبط مصرع دوم ،جز ردیف ،در تصحیح خالقی مطلق فقط
از س ،س ،2لن و ب نقل شدهاست و ازجمله ضبط ک در 
آن نیامدهاست.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= هیچکدام.

 .1ژ :بود؛ ق :2دگر شوتن آورد؛ و :یکی فرش آورد؛ ق :دگر
فرشیدورد آن یل تیغ زن (کذا).
 .2ق ،ق :2شهی.
2
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= همۀ نسخ جز ژ ،ق ،ق .
3535چــو گیتــی بــران شــاه نــو 1راســت شــد
فــریــد ون دیگر همی خواست شــــد                                                                     
 .1لی :بدانسان ورا؛ آ :برانسان برو.
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3636گزینــش 1بدادنــد شــاهان  همــه
بشستش 2دل نــیــکــخــواهــان  هــمـه    
.1
.2

•
•

4040چــو یکچنــد ســاالن 1برآمــد بریــن
درخــتــی پدید آمــد انــدر زمــــیــــن             

ل :گزیدش؛ ژ :چو دینش گرفتند؛ آ :خراجش.
ل ،لن ،ق ،2پ ،لن :2ببستش؛ ژ :بجست او؛ لی :نشستن؛ ب:
بشستن؛ س ،س ،2ل :3نشستش؛ ک  ـ  ظ= و ،آ .پس از این
بیت ،س چهار بیت و س 2سه بیت افزودهاند که دو تا از این
ابیات بین آن دو نسخه مشترک است و در ک  ـ  ظ نیست.
ضبط این بیت در ک در نسخهبدلهای خالقی مطلق نقل
نشدهاست.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= و ،آ.

 .1ژ :نزدیک سالی؛ ق ،پ :گاهان؛ لن ،ق  ،آ :گاهی.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ل ،س ،س ،2لی ،ل ،3و ،ل ،2ب.
2

4141بایــوان 1گشتاســپ بمیــان 2کاخ
درخــتــی  گشنبیخ  3بــســیــارشــاخ           (= ظ)
.1
.2

3737مگــر شــاه ارجاســب تــوران خــدای
که  دیــوان   بدندی   به   پیشش    2بــپــای                                                    
1

               1

•
.3

 .1ژ :توران زمین ... -ورا همنشین.
 .2ل ،2ب :ز دستش؛ ق :بدن (کذا) پیش تختش؛ ل پس از این
بیت بیتی افزوده که در ک  ـ  ظ نیست.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= همۀ نسخ جز ژ ،ق ،ل ،2ب.

•

4242همـه بـرگ او 1پنـد و 2بـارش خـرد              
کسی  کــز چنو  بــرخــورد 3کــی  مرد

3838گزیتــش    1ٽپذرفــت و   ٽشــنید    پنــد   
3
اگــر پند نشنید ازو 2دیــد بند
.1
.2
.3

•

•

.1
.2
.3

ژ :که دینش؛ آ :خراجش.
ل :زو؛ ل :2ازان.
و :شد دردمند.
تمام نسخ « نپذرفت /نشنید» دارند و میتوان حدس زد که در 
مادرنسخۀ ک  ـ  ظ «بپذرفت /بشنید» بوده یا حرف نخست
افعال نقطه نداشته و کاتب ک ،که باسوادتر و دقیقتر است،
حرف نخست را بینقطه رها کرده ،ولی کاتب ظ بهغلط نقطه
گذاشته یا از غلط اساس پیروی کردهاست.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ (بدون احتساب «بپذرفت /بشنید»)= س ،لن،
ق ،س ،2ق ،2لی ،ل ،3پ ،لن ،2ب.

•
•

3939وزو بســتدی نیــز 1هــر ســال بــاژ
چـرا               3داد          بایـد           بهامـال          بـاژ      4

•

ل :وی.
ژ :بار او پند و برگش؛ س  :همه پند بد برگ.
ل :کو خرد پرورد؛ ژ :کز چنان؛ ق ،ل :3کز خرد برخورد؛
ک  ـ  ظ= س ،لن ،س ،2ق ،2لی ،پ ،و ،ل ،2ب (ل :2کر چنو؛ س،
س ،2لی :کو چنو).
ً
ک دو نقطه هم زیر حرف دوم «چنو» گذاشتهاست و ظاهرا
ّ
مردد بوده که این واژه «چیز» است یا نه.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ (بدون احتساب «بارش») = لن ،ق ،2پ،
و ،آ ،ب.
2

4343خجســته پــی و 1نــام او زردهشــت
کــز اهــرمــنــی  دســت گیتی  بهشت                                                     2

2

.1
.2
.3
.4

ل :در...؛ س ،و :ز...؛ دیگر نسخ :از...؛ ک  ـ  ظ= ق ،ل ،2ب.
ل :برسوی؛ ژ :و میدان و؛  س :2میدان و؛ ق :پیدا ز؛ ل ،2ب:
در صحن؛ ق ،2ل ،3پ :تا پیش و؛ و :گشتاسپ بایوان و؛
ک  ـ  ظ= س ،لن ،لی ،لن ،2آ.
خالقی مطلق ضبط ک را نیاوردهاست.
ل :بود؛ ژ ،پ :درختی قوی بود (پ:گشت) با بیخ (پ:یال) و
شاخ.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= هیچکدام.

 .1ل ،س :2پیی (پئی)؛ لن :2بر و.
 .2ل ،ژ ،ق ،پ ،و:که آهرمن (و :اهریمن) بدکنش را بکشت (ق:
بهشت)؛ س ،س ،2لی ،آ ،ل ،2ب... :بشست؛ لن ،2ق... :2دست
(لن :2دشت) کش را بکشت؛ ک  ـ  ظ= ل.3
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ل.3

پ :شاه.
و :مال.
ق :2که را.
ژ :ساز؛ پ :ساژ؛ و :مال؛ لی :بهر مال باز؛ آ :بهر سال باژ؛ ق
این بیت را ندارد.
ً
ضبط منفرد ظ ،که وزن را هم دچار خلل میکند ،قاعدتا از
بدخوانی «باید بها» ناشی شدهاست.

4444چنیــن گفــت اورا  کــه 1پیغامبــرم
                                                                                              3
ســـوی تــو  خـــرد رهــنــمــون  آورم
2

 .1ژ ،لن ،ق ،2پ ،و ،لن ،2ب :به شاه جهان گفت؛ ل :2همی گفت
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ناروپاش یلع

• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= همۀ نسخ جز لی ،آ.

نآ زا لصاح جیاتن و همانهاش زا هخسن ود یاه طبض یناسکی

• ضبط بیت در ک  ـ  ظ (بدون احتساب «بدیها مال»)= ل ،س ،لن،
س ،2ل ،3لن ،2ل ،2ب.

جستار

ناروپاش یلع

نآ زا لصاح جیاتن و همانهاش زا هخسن ود یاه طبض یناسکی

جستار

با او که؛  دیگر نسخ :به شاه کیان گفت؛ ک  ـ  ظ= هیچکدام.
 .2ل ،س ،لن ،س ،2پ ،و ،آ ،ب :پیغمبرم؛ ک  ـ  ظ= ق ،ق ،2لی،
ل ،3لن ،2ل.2
 .3ژ :بسوی تو خود؛ پ :تو را سوی یزدان همی رهبرم؛ و :فرستاده
بر سوی تو داورم؛ ژ پس از این بیت بیتی افزوده است که در 
ک  ـ  ظ نیست.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= هیچکدام.

.2
.3

•
•

5050نگــر 1تــا چــه گویــد ازان 2کار کــن
        3
خــرد برگزین از جهان  و ســـخـــن
 .1ژ :ببین.
2
2
 .2ل ،ژ ،ق ،آ :بران؛ س ،لن ،پ ،و ،لن  :بدان؛ ل  ،ب :ازو؛
ک  ـ  ظ= س ،2لی ،ل.3
 .3ل :جهان این سخن؛ ژ ،س ،لن ،ق ،پ ،و ،لن :2این جهان 
خوار کن؛ ل< :3و>؛ لی ،آ :میان سخن؛ ک  ـ  ظ= س ،2ل ،2ب.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= س.2

4545خــرد تیــز کــن کار  گیتــی  ببیــن
نگه کــن بــدیــن 2آســمــان و زمـــیـــن             
1

3

.1

.2
.3

•

ژ لن ،لن :2جهاندار را گفت بپذیر دین؛ س :2جهان آفرین
گفت بپذیر پند؛ پ :جهاندار گوید که بپذیر دین؛ دیگر نسخ:
جهانآفرین گفت بپذیر دین؛ ک  ـ  ظ= هیچکدام.
ل ،لن ،ق ،2لن ،2ل :2برین.
س :2آسمان بلند.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= هیچکدام.

• چنانکه میبینیم ،ضبط دو نسخۀ کراچی و ظفرنامه
ً
در این  50بیت تقریبا در تمام ابیات یکسان است .این
دو نسخه در سه مورد اختالف نقطهگذاری دارند (ابیات
ّ ً
 38 ،36و  )46و کل در  7بیت اختالف دارند (ابیات ،6
 )42 ،39 ،23 ،15 ،9 ،7که  5مورد آن خطای واضح کاتب
ظ (یعنی ایجاد ضبطی  که با نسخۀ دیگری همانندی ندارد؛
ابیات  )42 ،39 ،9 ،7 ،6است و دو مورد دیگر خطای
واضح کاتب ک (ابیات  .)23 ،15درمقابل ،در این ابیات
 7بار ضبطی میبینیم که جز ک  ـ ظ در هیچ نسخهای
نیست (ابیات  .)45 ،44 ،41 ،29 ،28 ،20 ،17از طرفی در 
این  ۵۰بیت سه بار واژهای در ک  ـ ظ میبینیم که با آن 
ً
ٔ
ضبط در هیچ نسخه دیگری تکرار نشد هاست و ضمنا
ضبط بیت در ک  ـ ظ در هفت مورد منحصر به این دو
نسخه است (بد ون اینکه و ٔ
اژه خاصی از آن منحصر به این دو
نسخه باشد) .نیز ضبط واژه یا واژههایی از ک  ـ ظ پنج
بار فقط در یک نسخه تکرار شد هاست ( ۳بار در ابیات

4646کــه بــی خــاک و آبــش 1بــرآوردهام
نگه کن بدین ٽاش 3چون  کردهام              2
2

.1
.2
.3

•
•

ژ ،س ،س ،2ل ،3ل.2
ک  ـ  ظ= ل ،ل2؛ دیگر نسخ :اوی؛ ق 2این بیت را ندارد.
ژ :دین.
خالقیمطلق ضبط «او» را فقط از دو نسخه نقل کرده و ازجمله
ضبط ک را نیاوردهاست.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ل.

ژ :از خاک و آبش؛ ق ،ق ،2ل :3آب و خاکش.
ل ،لن ،ل :3برآوردهاند  ـ  کردهاند.
ل ،ژ ،لن ،لن :2نگه کن بدو تاش (ژ :تا که)؛ ق :که تا خودش؛
ل :2به این تاش؛ س :تو بنگر بدین تاش.
خالقی مطلق ضبط ک را «تاش» ثبت کردهاست ،ولی حرف
نخست کلمه در نسخه نقطه ندارد.
ضبط بیت در ک  ـ  ظ= س ،2لی ،پ ،و ،آ ،ب.

4747نگــر تــا توانــد چنیــن کــرد کــس
مگر مــن کــه هستم جهاندار  و 1بــس                   
 .1ق ،لی ،پ ،آ< :و>.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= همۀ نسخ جز ق ،لی ،پ ،آ.
4848گــر 1ایدونــک دانــی 2کــه مــن کــردم ایــن
مــرا خــوانــد بــایــد جــهــان آفــریــن                   
 .1ژ ،س ،لن ،ق ،پ ،لن ،2آ ،ل :2ار؛ ب :ور؛ ک   ـ  ظ= ل ،و.
 .2س ،ل ،3ل ،2ب :ایدون گمانی؛ ق :2ایدون همانا؛ لی :ایدر 
گمانی.
• ضبط بیت در ک  ـ  ظ= ل ،و.

 ۲۸ ،۱۸و  ۵۰در س ،۲یک بار در بیت  ۶در ل ۲و یک بار در بیت
 ۲۸در لی) و سه بار تنها در دو نسخه (در بیت  ۱۷در لن،

س ،۲در بیت  ۱۹در ق ،ق ۲و در بیت  ۲۰در ل ،۲ب)؛ جز موارد
فوق ،در چهار بیت دیگر نیز ،ضبط کل بیت (و نه یک
لغت خاص) چنانکه در ک  ـ ظ هست فقط با یک نسخه
برابر است (بیت  ۱۳در ق ،۲بیت  ۳۲با ل ،۲بیت  ۴۳با ل ۳و بیت

4949ز گوینــده بپذیــر تــو 1دیــن او
بــیــامــوز ازو راه 3و آئــیــن او           2
2

 .1لن ،ق ،پ ،و ،لن :2به؛ ق :2نه؛ لی ،آ :این؛ ب :نو؛ ک  ـ  ظ= ل،
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پیشتر گفتیم که دو نسخه از آغاز صفحۀ  1188ظفرنامه از هم
دور میشوند .کافی است  10بیت آخر صفحۀ  1187و 10
بیت نخست صفحۀ  1188را مقایسه کنیم تا تفاوت این دو
ً
بخش آشکار شود .در این قسمت نیز تقریبا تمام اختالف
نسخهها را ،طبق آنچه خالقی مطلق ثبت کردهاست ،میآوریم
تا ابعاد اختالف نسخ و نیز تغییر ارتباط دو نسخۀ ک   ـ  ظ  
ّ
مشخصتر شود .آغاز ابیات منطبق است بر بیت  129از
صفحۀ  497جلد پنجم تصحیح خالقی  مطلق ،و ضبط
نقلشده از ظفرنامه است:

• ل (56مورد) ،ق (51مورد) ،لن 51( 2مورد) ،ل 47( 3مورد) ،پ
( 47مورد) ،و ( 45مورد) ،ق42( 2مورد) ،س 41( 2مورد) ،ب (39
مورد) ،لن ( 34مورد در  34بیت؛ این نسخه از بیت سیوچهارمِ این
بخش تا پایان آن افتادگی دارد) ،ژ ( 26مورد در  25بیت؛ این نسخه،

1چنــان [بــد] کــه آمــد ســپاهی ز روم
.1
2
1
بگیتی  ازیــــن مـــرز آبــــادبــــوم      (= ک)
« .1بگیتی» ضبطی منحصر به ک  ـ  ظ است؛  لن ،ل ،2ب :ز گیتی؛
دیگر نسخ :بغارت.
2
3
2
 « .2ازین» نیز منحصر به ک  ـ  ظ است؛ لن ،ق  ،لی ،ل  ،آ ،ل :
بدین ؛ ل :بران؛ ژ ،س ،پ ،و ،ب :بدان؛ ق ،س ،2لن :2برین.

ً
تقریبا مثل ترجمۀ بنداری ،قسمت اعظم این بخش را ندارد و ابیات

 3تا  8را دارد و سپس  19بیت آخر را) ،آ ( 26مورد) ،س ( 25مورد)،

2بــرزم انــدرون 1مرزبــان کشــته شــد
.2
2
ســر لشکرش زان  سخن گشته شـــد       (= ک)
 .1س :2بروم اندرون؛ ق :چنان بد که آن.
 .2ق ،2ل :3زین سخن؛ لن :زان سبب؛ ژ :نیز برگشته.

(	.)1اعداد حاصل از این شمارش ناچار چندان دقیق نیست؛ چرا که نخست.
ً
«میزان» اختالف را نشان نمیدهد (مثال تفاوت «بدین /بدان» همانطور شمرده میشود که

ّ
تفاوت کامل یک مصرع؛ یا تفاوت دو نسخه در دو موضع ناپیوسته از یک بیت در حد یک واژه «دو
مورد» اختالف به حساب میآید ،ولی تفاوت سه واژۀ بههمپیوسته گاه «یک» اختالف شمرده
میشود) و دوم .ضبط تمام نسخ (ازجمله نسخ «اصلی») گاه در زیرنویسهای خالقی 

مطلق ثبت نشدهاست .بنابراین اگر ،مثال را ،قرار بر تعیین درجۀ «خویشاوندی»
نسخ با یکدیگر باشد ،چنین شمارشی نارساست ،ولی همسانی دو نسخۀ محل
بحث آنقدر آشکار و چندان بیش از شباهتشان به سایر نسخ است ،که نیازی به
شمارش نیست.
ّ
(	.)2علت آوردن نتایج بررسی  52بیت بهجای  50بیت ،افتادگیها و افزودگیهای
برخی نسخ است .بهعالوه برای رعایت اختصار ،به آوردن نتایج بررسی بسنده
کردیم و از نقل ابیات و اختالفات نسخ چشم پوشیدیم.

ً

ً
( .)3تعداد اختالف الزاما نشانۀ خویشاوندی بیشتر و کمتر نیست .ک   ـ  ظ عموما
2
2
خویشاوندی بیشتری با نسخ «س  ،لی ،آ ،ل  ،ب» نشان میدهند؛ به این
معنی که در ضبطهای منفرد و افتادگیها و افزودگیها با این چهار نسخه
شباهت بیشتری دارند ،ولی در تعداد اختالف ممکن است به دالیلی (و در 
رأس آنها کتابت التقاطی نسخهها) تعداد موارد اختالفشان با این نسخ بیشتر از
برخی نسخ دیگر باشد.
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 .2پایان همسانی دو دستنویس

نآ زا لصاح جیاتن و همانهاش زا هخسن ود یاه طبض یناسکی

 ۴۹با ل) و در سه بیت نیز ضبط بیت در ک  ـ ظ فقط بر
ً
دو نسخه عینا منطبق است (بیت  ۱بر ل ،۲ب ،بیت  ۳۶بر و  ،
آ ،بیت  ۴۸بر ل ،و) .اهمیت منحصربهفرد یا نادر بودن 
ضبط کل بیت در این دو نسخه (هرچند هر لغت یا بخشی 
از آن  در  برخی  نسخهها آمدهباشد) هیچ کمتر از ضبط
انحصاری یا نادر  تکتک واژهها نیست .یک مورد
افزودگی منحصر به این دو نسخه (بیت  )25نیز شواهد
همسانی دو نسخه را کامل میکند.
ّ
اما تعداد موارد اختالف این دو نسخه با سایر نسخ
ترتیب فراوانی به این شرح است( :)1ژ،
بسیار بیشتر و به
ِ
2
2 3
2
ل ،ق ،پ ،و ،ق ،2لن  ،لن ،لی ،آ ،س ،ل  ،ل  ،ب ،س .
ً
 50بیت فوق اتفاقا از مواضعی است که شباهت نسخهها با
هم زیاد است و بین دو نسخۀ ما نیز تفاوت بیش از چیزی
ً
ّ
ست که در کل آن  8000و اندی بیت مییابیم .مثال در پایان 
شعر دقیقی ،در  «بازگشت به سخن فردوسی» (دفتر پنجم،
ص ،175ب 1029به بعد) در  52بیت ،ظ و ک تنها در  5مورد
اختالف دارند ،که یک مورد آن خطای کاتب ک است و سه
مورد سهو کاتب ظ و فقط یک اختالف را میتوان به چیزی
جز سهو کاتب هم منسوب کرد( .)2در همین بخش ،تعداد
اختالفات این دو نسخه با سایر نسخ بدین شرح است:

لی ( 24مورد) ،ل 24( 2مورد)(.)3
• در این  52بیت  9بار ضبط ک  ـ  ظ منحصر به همین دو
نسخه است و در هیچ نسخۀ دیگری نظیر ندارد .افتادگی 
یک بیت هم فقط در این دو نسخه رخ دادهاست .جز این،
ضبط دو نسخه یک بار  فقط در یک نسخه (لی) ،دو بار در 
دو نسخه (یک بار در ل ،پ و یک بار در لی ،آ) و سه بار در سه
نسخه (یک بار در ل ،س ،لی و دو بار در س ،لی ،ل )2تکرار 
شدهاست و با سایر نسخهها متفاوت است.
• گفتنی است که خالقی مطلق در این  52بیت  6بار 
ضبط ک را به دست ندادهاست.
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جستار

3چــو  آگاهــی  آمــد بنــزد همــای
.3
1
که رومــی نهاد انــدریــن مــرز پــــای           (= ک)
 .1ل ،ژ ،ق ،ل ،2لن ،لی ،لن ،2آ ،ب :اندران.

« .2مرزداران» جز ک  ـ  ظ فقط در لن ،ل ،2ب هست؛ دیگر نسخ:
مرزبانان.
1010بــدان  تــا ســپه پیــش اوبگــذرد
تــن و 2نــام و 3دیــوانــهــا بــشــمــرد           (= ک)
 .1ل ،ل :2بگذرند ـ بشمرند.
تن؛ و :همه؛ ژ :بدو؛ س ،س :2برو.
 .2لیِ :
2
3
2
 	.3ژ ،س ،س  ،لی ،ل  ،پ ،آ ،ل  :نامِ؛ ق :رد و موبد و پهلوان 
بشمرد.
ً
• مصراع نخست ژ ظاهرا بازنویسی شدهاست و «بدان سو 
سپه» نوشتهاند.
1

1

4یکــی  مــرد بــذ نــام او رشــنواد
.4
2
سـپهبد بـد و هـم سـپهبدنژاد
 .1لن :2رستواد  .
 .2ل ،ق :بد او هم؛ ژ :سپهبد بد و گرد و مهترنژاد؛ س ،لن ،س،2
پ :عرض گاه بنهاد و روزی بداد (از این بیت و بیت  6یک بیت
ساخته و یک بیت و دو نیمبیت را حذف کردهاند).
          1

5بفرمــود تــا برکشــد 1ســوی روم
.5
2
بشمشیر ویـــران  کند مــرز و بــــوم        (= ک)
 .1ق :2بیرون کند.
2
2
 .2ضبط «مرز و» جز ک  ـ  ظ فقط در ق ،لن هست (نیز ل  :مرز
بوم)؛ ژ :زاد و بوم؛ ل :3بغارت برد اندرآباد بوم؛ دیگر نسخ:
بشمشیر ویران کند روی بوم؛ ب :بیت را ندارد.

• دو نسخۀ ک و ظ در این  10بیت فقط یک تفاوت در 
نقطهگذاری «رشنواد/رشتواد» (بیت  )4دارند و چهار بار  
ضبط مشترکشان در هیچ نسخۀ دیگری نیامدهاست.
ً
ّ
اما در ادامه و در آغاز صفحۀ  1188ظفرنامه قضیّه کامال
متفاوت است .ده بیت نخست این صفحه را ببینید:

6ســپه گــرد کــرد آنگهــی 1رشــنواد
.6
عــرضگــاه بنهاد و دیـــوان نـــهـــاد =(           3ک)
 .1ضبط «آنگهی» جز ک  ـ  ظ در لی ،ل ،3آ ،ل 2هست؛ دیگر
نسخ :آن زمان.
 .2لن :2رستواد.
2
 .3ضبط «دیوان نهاد» منحصر به ک  ـ  ظ است؛ لن  :بد ون 
«و»؛ ق :بزد کوس شاد و سپه برنهاد؛ پ :سپهبد بد و هم
سپهبدنژاد (مصرع دوم بیت  4را تکرار کردهاست)؛ ژ (نیز
خالقی مطلق ،بد ون نمودن نسخ دارای این ضبط) :روزی
بداد؛ ب :بیت را ندارد.
2

.1
.1
.2
.3
.4

•

1همــی بــود چنــدی 1بــران 2پهــن دشــت
چــو 3لشکر فـــراوان  بــرو 4بر گذشت
لن :خندان؛ ق :چندان؛ ژ :رفت لشکر.
لی :بدان.
پ :ز.
لی :فراوان بدو؛ ق :که لشکر به یکباره بر وی گذشت؛ ک :بدان 
تا سپه پیش او؛ لن :2بیت را ندارد.
ضبط ک در مصراع دوم منحصربهفرد و نادرست است و
تکرار مصراعی دیگر است.

2چــو داراب را دیــد بــا فــر و بــرز
.2
بــگــردن بــــرآورده فـــوالد گـــــــرز             (= ک)
• خالقی مطلق ضبط «فوالد» را فقط از لن ،ل 2نقل کرده است؛
دیگر نسخ :پوالد.
• بیتی که در چاپ خالقی مطلق بهشکل «توگفتی همه دشت
پهنای اوست /زمین زیر پوینده باالی اوست» آمده است ،در 
ظ نیست ولی در ک هست (ژ نیز این بیت را ندارد).

7چــو  بشــنید داراب 1شــد شــادکام
.7
2
بــنــزدیــک او رفــت و پــرســیــد نــام                                                                                                   
 .1ق ،2لن :2داراب بشنید.
 .2ضبط «پرسید» منحصر به ک  ـ  ظ است؛ دیگر نسخ «بنوشت»
یا «بنبشت» دارند.
8ســپه چــون فــراوان شــد از هــر دری
.8
1
همی  آمد   از    هر    سویی      لشکری                                                                                                                                                                   
 .1ل :3ز هرسو یکی (تفاوت «سویی/سوی» را به شمار نیاوردیم).
 .2س ،ق ،ق :2مهتری.
2

3چــو دیــد آن بــر و 1چهــرۀ دلپذیــر
.3
2
ز پــســتــان  مــــادر  بــبــاریــد  شیر
 .1ک ،س :2پری چهرۀ؛ ژ :رخ و پیکر؛ س :چو دیدش بران برزباال
همای /بموبد چنین گفت کای رهنمای؛ لی ،آ :بیت را ندارد.
 .2ضبط « ببارید» جز ک   ـ  ظ در ل 2هست؛ لن ،ل ،3ب :بپالید؛
ل ،ژ ،ق ،س ،2ق ،2پ ،و ،لن :2بپالود.

9بیامــد ز کاخ 1همایــون  همــای
.9
خــود و مــــرزداران 2پـــاکـــیـــزهرای            (= ک)
 .1لن ،ق ،2لن :2به کاخ.
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.2
.3

•
.5
.1
.2
.3

•

• چنان که میبینید در  10بیت نخست صفحۀ 1188
ظفرنامه ،ارتباط ضبطهای ک و ظ از بین میرود .این دو
ً
نسخه فقط در سه بیت ضبط دقیقا یکسان دارند (که در دو
تا از این سه بیت بیشتر نسخهها ضبط یکسانی دارند ،نه فقط این دو
نسخه) و فقط یک ضبط منحصر به این دو نسخه (و یک

ضبط که جز این دو تنها در یک نسخۀ دیگر آمده) در این ابیات
هست ،و درمقابل اختالفهایشان  در   7بیت اغلب
ً
اختالفهای بزرگ و آشکاری است .ضمنا ظ یک مورد  
افتادگی دارد که ک با آن همراهی نمیکند و  چند بار در ک
ضبطهای منحصربهفردی میبینیم که هیچ ارتباطی به سایر
نسخهها ندارد .به نظر میرسد در این ابیات ک نسخهای
است که از مادرنسخۀ قبلی نوشته شدهاست و مادرنسخۀ
ظ تغییر کردهاست.
چنان که در نمونههای فوق دیدیم ،شباهت دو نسخۀ «کراچی 
مورخ  »752و «حاشیۀ ظفرنامه َّ
َّ
مورخ  »807در بازۀ مورد
بررسی (اگر از سهوهای آشکار و تصحیفها /نقطهگذاری بگذریم) از
شباهت گذشته و آن را باید یکسانی نامید و بیتردید بیش از
هر شباهتی است که در  نسخههای کهن معهود است.
علیالخصوص بسیار  بیش از شباهتی است که در  نسخ
اساس تصحیح خالقی  مطلق میبینیم .در این خصوص
احتماالت و فرضیّات چندی به ذهن متبادر میشود:

5گمانــم 1کــه ایــن 2نامــداری بــود
خــردمــنــد و جنگی 3ســـواری بــــود                                                                           
ضبط «گمانم» منحصر به ک   ـ  ظ است؛ ژ :نباید؛ س ،لی ،لن،2
آ :همانا؛ ل :2بماند؛ دیگر نسخ :نماید؛ پ :بیت را ندارد.
ژ :او.
ژ :سنگی.
بود و نبود «و» بعد از خردمند را ثبت نکردیم.

6دلیــر و ســرافراز و گندآورســت
.6
1
ولیکن سلیحش نــه انــدرخــورســت                                                                          
 .1لی ،ل ،3و :سالحش.
7چــو  داراب 1را  ّ
فرمنــد 2آمــدش
.7
ســپــه را ســراســر پــســنــد آمــدش
 .1آ :سهراب.
2
2 2
 .2ک :فرهمند= س ،لن ،لن  ،ل  ،ب ـ و :فره مند؛ ظ= ل ،س ،
لی ،ل ،3پ ،آ؛ قّ :2
فرومند.
8از اختــر 1یکــی روزگاری 2گزیــد
.8
زبــهــر سپهبد چــنــان  چــون  سزید
 .1ک :ز اختر= ل ،س ،ق ،س ،2ق ،2لی ،ل ،3و ،آ (ظ= لن ،پ،
لن ،2ل ،2ب).
 .2ل :روزگارش.
• خالقیمطلق فقط ضبط س ،س ،2لن ،ب را برای «روزگاری»
ثبت کرده و ازجمله ضبط ک را نیاوردهاست.

1 .1نخستین و محتملترین برداشتی  که به ذهن میرسدو
ً
(و چنان که خواهیمدید احتماال تنها برداشت درست) این است
که این دو نسخه ،در بازۀ مورد اشاره ،در یک یا دو پشت،
از روی یک مادرنسخه نوشته شدهاند؛ یعنی در این بازه
میتوان از هریک از این نسخهها برای تصحیح خطاها و
ً
سهوها و تصحیفهای نسخۀ دیگر سود جست و ضمنا
ّ
میتوان مادرنسخۀ مشترک آنها را ـ  که دستکم متعلق به
ً
نیمۀ نخست قرن هشتم بودهاست  ـ بازسازی کرد .ضمنا
دانستن این که نیمقرنی پس از کتابت ک نسخهای در 
شیراز نوشته شدهاست که بخشی از آن از روی مادرنسخۀ
ک نوشته شدهاست شاید در تشخیص مسیر و نحوۀ انتقال

9چــو جنــگ آوران را یکــی گشــت رای
.9
1
بــبــردنــد لشکر ز پــیــش هـــمـــای        (= ک)
 .1س :ز نزد.
کارآگهــان
بیــدار 
1010فرســتاد
2
بـــدان  تــا بماند سخن در  نهان
1
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.4

4بپرسـید و گفت 1این سـوار 2از کجاسـت
3
بدین برزو این شاخ و باالی راست
لی ،آ :بپرسید گفت (خالقی مطلق ضبط ک را نیاورده است و در عکس
ما هم خوانا نیست؛ هرچند بود و نبود «و» اغلب تعیینکننده نیست).
ژ :جوان.
ق :2بدین برز و باالی و این رای راست؛ ک :که چندین
بپیچد چپ و دست راست؛ دیگر نسخ :بدین شاخ و این
برزباالی (ل ،ق ،ل :2برزوباالی) راست؛ س :این بیت را پس از
بیت  5آوردهاست.
ضبط ک منحصربهفرد است و ارتباطی با سایر نسخ ندارد.
ً
ضبط ظ احتماال از سهو کاتب ناشی شدهاست.

 .1لی ،آ :کارآگهان ناگهان.
 .2ک :بدان را؛ و :ازان تا.
2
• ضبط تمام نسخ جز ظ و ل «نماند سخن» است.
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جستار

روی نسخهای َّ
مورخ 752ق بنویسد ،تمام متن و نه فقط
بخشی از آن را از روی همان مادرنسخه رونویسی کند؛
ً
چرا که رونویسی متن از روی چند نسخه معموال معلول
افتادگی  و آسیبدیدگی  نسخ اساس بوده ،ولی  نسخۀ
کراچی کامل است.
ً
ـ ـثانیا اگر ظ در سایر بخشها ضبطهای کهن و صحیح
فراوان داشت ،ممکن بود فرض کنیم که آن بخشها از روی
نسخۀ بسیار  کهنی  نوشته شدهاست و کاتب مواضع
افتادگی آن نسخه را از روی ک کامل کردهاست ،ولی چنین
نیست (ر.ک متینی1388 ،؛ خطیبی.)1394 ،
ّ
ـ ـدر مقابل ،با ّ
توجه به بیدقت و کمسواد بودن کاتب ظ،
انتظار میرود که او خطاهای نسخۀ اساس کتابت خود را 
نگه داشتهباشد و قادر به تصحیح آنها نبودهباشد؛ ولی 
ّ
خطاهای متعددی (از جنس خطاهایی که در نمونههای این گفتار 
دیدیم) در ک هست که در ظ تکرار نشدهاست.
بنابراین ،فرض نوشته شدن ظ از روی ک هم معقول نیست.

نسخهها و تأثیر خانوادههای گوناگون نسخههای شاهنامه
بر یکدیگر در سدههای هشتم و نهم مفید باشد.
2 .2فرض دیگر این است که نسخۀ ک جعلی باشد و از روی
ظ نوشته شدهباشد .هرچند ردکردن کامل این فرض ممکن
نیست ،احتمال درستی آن بسیار بسیار کم است .زیرا:
ـ ـاگر دو نسخه در تمام محتوای ک همسان بودند ،ممکن بود
بتوان فرض جعلی بودن ک (و درنتیجه نوشته شدنش از روی
ّ
ظ) را جدیتر گرفت ،ولی دیدیم که چنین نیست.
ّ
ـ ـمنطبق نبودن مواضع اختالف دو نسخه با محل پسوپیش
شدن صفحات ظ هم دلیلی است علیه جعلی بودن نسخۀ
کراچی؛ زیرا اگر این مواضع بر هم منطبق بودند ،ممکن بود
بتوان حدس زد که کاتب ک با دیدن گسستگی ،بهخیال
افتادگی متن در ظ ،بقیّۀ متن را از نسخۀ دیگری رونویسی 
کردهاست؛ ولی چنین نیست و مواضع افتراق و همسانی 
این دو نسخه ،فقط در یکی از شش مورد بر آغاز یکی از
صفحات ظفرنامه منطبق است ،که این بهاحتمال ناشی از
تصادف است والغیر.
ّ
ـ ـضبطهای متعددی هست که در ک درست است و در ظ
تحریف شده (این موضوع در نقطهگذاری واژههایی مثل «بیاز/
بتاز»« ،کستی /کشتی» «باژ /بار» و ...بیش از سایر موارد است) و
در این بازه و در  ضبطهای همسان  و همریشه ،ک
درمجموع صحیحتر و مضبوطتر از ظ است .نمیتوان 
نامه را اساس جعل
انتظار داشت که جاعلی ،نسخۀ ظفر
ِ
قرار دادهباشد ،ولی فقط در قسمتی از متن ،و نه تمام آن ،و  
عالوه بر رونویسی ،این نسخه را تصحیح فاضالنهای هم
کردهباشد ،آن هم نه فقط در یکی دو صفحه و چند مورد،
بلکه در تمام طول بخش همسان!
بنابراین دالیل متنی بهنفع اصالت و قدمت نسخۀ کراچی 
است.

  

َّ
«کراچی مورخ
از آنچه گفته شد دریافته میشود که دو نسخۀ
 »752و «حاشیۀ ظفرنامه َّ
مورخ  »807در بازۀ مورد بررسی،
بهاحتمال نزدیک به یقین ،در  یک یا دو پشت ،از روی
مادرنسخهای یکسان  نوشته شدهاند .این موضوع نتایج
ضمنیای دارد که در ادامه بدانها اشاره خواهیم کرد:
اگر متن ظ ـ  چنان  که تا امروز فرض شدهاست   ـ همان 
َّ
مصحح حمدهللا مستوفی باشد )2(،حدس ابوالفضل
نسخۀ
خطیبی ( )14 :1394از یک نظر به صواب نزدیکتر است:
ً
ً
احتماال مستوفی شاهنامهاش را ،چنان که ظاهرا خود گفته
( .)2چنان که پیشتر اشاره شد ،تا امروز کسی در اینهمانی ظ و شاهنامۀ مستوفی 
شک نکردهاست ،اما بهترین راه اثبات این قضیّه بررسی و مقایسۀ نسخۀ
ظفرنامه و شاهنامۀ استانبول َّ
مورخ 808ق ،محفوظ در موزۀ آثار اسالمی و ترک
دو شاهنامۀ مکتوب
(به شمارۀ  )2042با نسخۀ حاضر است .اگر معلوم شود این ً
در حاشیۀ ظفرنامهها از روی یک متن نوشته شدهاند ،تقریبا قطعی میشود که
هردو را از روی همان متنی نوشتهاند کهً مستوفی خود تنظیم کردهاست .اما اگر
این دو متن با هم متفاوت باشند ،الزاما خالف آن فرض اثبات نمیشود ،چون 
کاتب نسخۀ استانبولّ ،
محمدبن سعیدبن عبدهللا حافظ قاری ،در نوشتن متون 
حماسی دستی داشتهاست و نسخۀ  OR. 2780موزۀ بریتانیا (شامل گرشاسپنامه،
بهمننامه ،کوشنامه و شهنشاهنامۀ احمدبن ّ
محمد تبریزی) و به احتمال قریب به یقین
نسخۀ شاهنامۀ  Ms.P. 114کتابخانۀ چستربیتی در دوبلین نیز کتابت اوست و
َّ
مصحح مستوفی کردهباشد.
شاید خود متن دیگری را جایگزین متن

3 .3فرض دیگر این است که ظ را از روی ک نوشتهباشند.
این فرض هم نادرست است ،زیرا:
ّ ً
اوال طبیعی است که اگر کاتبی در سال 807ق متن را از
ـ ـ
()1

( .)1با توجه به تاریخ تدوین شاهنامۀ مستوفی ( ۷۱۴الی ۷۲۰ق) احتمال این که خود
نسخۀ کراچی ،که َّ
مورخ  ۷۵۲است ،یکی از نسخی بوده باشد که مستوفی در 
دست داشته ،منتفی است.
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ً

ً

لنینگراد  733و استانبول  ،772یا در سطحی پایینتر و در نیمۀ دوم

شاهنامه لیدن  840و پاریس  848و آکسفورد  852و برلین ،)894
ً
نشان میدهد کاتبان شاهنامه الزاما افرادی خائن به متن و
در کتابت هوسباز نبودهاند که اعتماد را نشایند! ب هواقع
ً
احتماال این مایه دگرگونی و آشفتگی در متن نسخههای
ّ
شاهنامه ،جز امین نبودن کاتبان ،معلول تعدد نسخهها و
نیز تشکیل متنهای التقاطی و دستخوردگیهای عرضی 
و جنبی ( )horizontal contaminationدر نسخهها نیز هست؛
خواه مورد اخیر از اولین رونویسیهای ناقص شاهنامه
ـ  که به ایجاد نسخ ناقص انجامیده است   ـ ناشی شدهباشد،
ّ
خواه در قرنهای بعد و بر اثر وفور نسخ متأخر معیوب پدید
آمدهباشد .ایندستخوردگیهای عرضی و«تصحیحهای
قیاسی و اجتهادی» ،گاه تصمیمی نبودهاست که کاتبانی 
ناالیق در حین کتابت شاهنامه و در لحظه ،برای آشناتر یا
ملموستر و زیباتر کردن متن شاهنامه گرفتهباشند؛ بلکه
نوعی تالش ادیبانه (گیرم با مبنا و روشی غیرعلمی) برای
ً
«پیرایش» متن شاهنامه بودهاست .نگارنده فعال نمیداند
که آیا تفکیک این دو نوع تغییر از یکدیگر ،در متن َ
نسخ
ِ
موجود یا مادرنسخههای آنها ،مقدور است یا نه ،ولی 
امیدوار است که بررسیهای بیشتر این کار را ،دستکم
ّ
در مواضعی و تا حدی ،شدنی کند.

حال نتایج بررسی ما نشان میدهد (با فرض این که حاشیۀ

ظفرنامه همان شاهنامۀ مستوفی باشد):
ّ
ـ ّاول .مشخص است که این نسخه در  تمام طول
شاهنامه از روی یک مادرنسخه نوشته نشدهاست و
دستکم در بازهای که در این گفتار بررسی کردیم،
مادرنسخهاش با مادرنسخۀ سایر قسمتها فرق دارد
و همان مادرنسخۀ کراچی است؛
ً
ـ دوم .در این بخش (و احتماال در هر بخش دیگری از
شاهنامه) مستوفی  به التقاط و بهگزینی  نسخهها
دست نزدهاست ،بلکه یک نسخه را (و البد نسخهای
ً
را که در آن بخش کهنتر یا صحیحتر و مضبوطتر یافته) عینا
رونویسی کردهاست ( .)2

4 .4همسانی دو دستنویس ک و ظ در این بازه بر اعتبار متن ک
ّ ّ
نیز میافزاید؛ چون نشان میدهد که آن دستنویس با حداقل
ّ
تغییر از نسخهای مقدم بر 720ق (و به فرض یکسانی شاهنامۀ
ّ
مقدم بر 714ق) رونویسی شدهاست.
مستوفی و ظ ،از نسخهای
5 .5چنان که در نمونۀ کوچکی دیدیم ،این دو نسخه ،در 
بخشهایی که اشتراک ضبط دارند ،بهترتیب تاریخی با
َ
نسخ «استانبول  /783مجعول « ،»903لیدن  ،»840
«آکسفورد « ،»852لندن   »891و «برلین »894

7 .7عاقبت این که ظفرنامه و شاهنامۀ حاشیۀ آن را کاتب
کمسوادی نوشته که سعی کرده تا از خود در متن دست
ّ
نبرد .او ذوق و فهم خود را در شعر دخیل نکرده ،ولی البته
متنی که کتابت کرده از بیسوادی و شعرنفهمی او یکسره
مصون نبودهاست! این کاتب هر جا که متن را نفهمیده (یا
ً
ّ
عجلهاش بر دقتش چربیده) واژهای را اشتباه نوشته یا اصال
ّ
است .اما گاه بیسوادی کاتب سپری است دربرابر
انداخته
دخالت او در متن .اثبات خطا و بازیافتن متن اصلی در 

( .)1دربارۀ ضبط بیت «درآن (/در این) نسخهها اندرین روزگار /کمابیش پنجاه دیدم
شمار» و منظور مستوفی و برداشت پژوهشگران از آن  نک .خطیبی.1394 ،
( .)2هرچند موضوع این گفتار گنجایش بررسی زنجیرۀ خویشاوندی این دو نسخه
را در تمام متنشان ندارد ،این را نباید نگفته گذاشت که پار ًههای مختلف ظ
ً
احتماال بر مبنای کمتر از ده نسخه پدید آمدهاست و احتماال همیشه ،همچون 
ّ
این هشتهزارواندی بیت ،بر اساس یک مادرنسخه و بدون دخل و تصرف
عمدی در آن نوشته شدهاست ،نه با التقاط و بهگزینی نسخهها.
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به گمان من ،حمدهللا ،مانند کاتبان دیگر شاید فقط یکی از
نسخههای شاهنامۀ زمان خودش را در حاشیۀ ظفرنامه کتابت
کردهاست ...چه کسی میتواند ثابت کند که حمدهللا مستوفی 
ب هواقع نسخههای شاهنامه را  با یکدیگر مقابله کرده و
صحیحترین ضبطها را برگزیدهاست؟!

6 .6مقایسۀ نسخ ک و ظ ،و نیز برخی نسخ دیگر شاهنامه (مثال

 ،)221با مقابله و التقاط «کمابیش پنجاه» نسخه ترتیب
ندادهاست؛( )1چرا که متن ظ دستکم در یک محدودۀ
حدود 8000بیتی ،با کمترین تغییر ،از روی یک نسخۀ
اساس نوشته شدهاست .البته خطیبی (همانجا) مینویسد:

نآ زا لصاح جیاتن و همانهاش زا هخسن ود یاه طبض یناسکی

و معموال پذیرفته شدهاست (از جمله نک .متینی:1388 ،

خویشاوندی نزدیکتری دارند .البته هر یک از دو
دستنویس ک و ظ ،در سایر بخشها ،گاه به دیگر خانوادۀ
نسخ (لندن   675و نسخ مربوط بدان) نزدیک میشوند.
بررسی دقیق این خویشاوندیها از پژوهشهای مفید در 
نسخهپژوهی شاهنامه خواهدبود.

جستار

ناروپاش یلع

نآ زا لصاح جیاتن و همانهاش زا هخسن ود یاه طبض یناسکی

جستار

حاصل کتابت چنین کاتبی اغلب آسانتر است (در این باره

نشر دانش ،سال بیستم ،ش.26-18 :3
ـ ـــــــــــــــ ()1394؛ «یادداشـتهای شاهنامهشناسـی».
گزارش میراث ،ش .17-11 :69-68
ـ ـرادفر ،ابوالقاسـم ( .)1391فردوسی و شـاهنامه در آن سوی مرزها.
تهران :امیرکبیر.
ّ
ّ
ـ ـرستگار ،نصرتهللا ( .)1377مقدمۀ مصحح (← مستوفی ،حمدهللا).
ـ ـریاحـیّ ،
محمدامین)1382( ،؛ سرچشـمههای فردوسیشناسـی.
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـ ـشاپوران ،علی (« .)1396جستوجویی در برخی نسخهها و کاتبان 
شاهنامه (و پیشنهادهایی  در  نسخهشناسی)» .در :سرو رشید
(یادنامۀ غالمرضا رشید یاسمی ،به کوشش ابراهیم رحیمی زنگنه و
سهیل یاری ّ
گلدره) .کرمانشاه :دیباچه ،ص .574-551
فزاده ،سیّد عبدالمجید ( .)1393شـاهنامهنگاری در ایران.
ـ ـشـری 
تهران :سورۀ مهر.
ـ ـصفـری آققلعـه ،علـی (« .)1390مهـر بایسـنغر تیمـوری و
کتابتهـای مسـعودبن منصوربـن احمـد متطبّـب» .گـزارش
میراث ،ش.23-20 :49
ـ ـفردوسـی ،ابوالقاسـم ( .)1375شـاهنامه .بـه کوشـش جلال
خالقـی مطلـق .ج ،5چ .1کالیفرنیـا و نیویورک :انتشـارات مزدا با
همکاری بنیاد میراث ایران.
ـ ـــــــــــــــ ( .)1377شـاهنامه در حاشـیۀ ظفرنامـه (←
مستوفی ،حمدهللا).
ـ ـــــــــــــــ ()1386؛ شـاهنامه .بـه کوشـش جلال خالقی 
مطلـق بـا همـکاری محمـود امیدسـاالر و ابوالفضـل خطیبـی.
تهران :بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
ـ ــــــــــــــ ( .)1389شاهنامه .نسخهبرگردان از روی نسخۀ
کتابت اواخر سدۀ هفتم و اوایل سدۀ هشتم هجری قمری (کتابخانۀ
شرقی وابسته به دانشگاه سنژوزف بیروت ،شمارۀ  .)N.C 43به
ّ
کوشش ایرج افشار ،محمود امیدساالر ،نادر مطلبی کاشانی؛ با
ّ
مقدمهای از جالل خالقی مطلق .تهران :طالیه.
ـ ــــــــــــــ ( .)1394شـاهنامه .پیرایش جالل خالقی مطلق.
4ج .تهران :سخن.
ـ ـمتینـی ،جلال (« .)1388نخسـتین و دومین تصحیح شـاهنامه از
سـدۀ هشـتم و نهـم هجـری (شـاهنامۀ مسـتوفی ـ شـاهنامۀ
بایسنغری)» .نامۀ بهارستان ،سال دهم ،دفتر.230-211 :15
ـ ـمسـتوفی ،حمـدهللا ( .)1377ظفرنامـه به انضمام شـاهنامه .چاپ
عکسـی از روی نسـخۀ خطـی مـورخ  807هجـری در کتابخانـۀ
بریتانیـا  ( .)Or.2833بـه کوشـش نصرهللا پورجـوادی و نصرتهللا
رستگار .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.

ازجمله نک .خالقیمطلق1365 ،؛ خطیبی .)1382 ،از طرفی ،اگر
این نسخه همان نسخۀ مستوفی باشد ،باوجود التقاطی 
ّ
بودنش بههرحال در یکی دو پشت به نسخههایی مقدم بر
ً ّ
720ق (و احتماال متعلق به سدۀ هفتم) میرسد و در غیر این
صورت نیز برمبنای آنچه در این نوشته نشان دادیم ،میتوان 
حدس زد که این نسخه در هر بخش (چنان که در این بخش)
با وفاداری از روی مادرنسخهاش نوشته شده و کاتب آن 
خود دست به التقاط نسخهها (و در نتیجه آشفتهتر کردن متن و
ّ
کار مصحح) نزدهاست .در بسیاری قسمتهای
سختتر کردن
نیمۀ دوم شاهنامه که ظفرنامه و کراچی اختالف ضبط
ً
دارند ،ضبط کراچی  نادرست است و احتماال ضبط
ظفرنامه درست است (یا دستکم ضبط مختار خالقی است(.))1
بر اساس آنچه گفتیم ،میتوان گفت اگر روزی بنا باشد متن
َّ
مصحح دیگری از شاهنامه ترتیب داده شود ،نسخۀ ظفرنامه
باید جزء نسخی باشد که بدانها رجوع میشود(.)2
منابع
ـ ـامیدسـاالر ،محمـود ( .)1389سـیودو مقالـه در نقـد و تصحیح
متون ادبی .تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
ـ ـچاغمـن ،فیلیـز و پریسلاب سـوچک (« .)1371دستنویسـی 
شـاهانه و دگرگونیهـای آن :سرگذشـت یـک کتـاب» .ترجمـۀ
کامبیز اسالمی .ایرانشناسی ،ش.764-734 :16
ـ ـخالقـی مطلـق ،جلال (« .)1365یادداشـتهایی در تصحیـح
انتقادی بر مثال شاهنامه ( .»)1ایراننامه ،ش.390-362 :15
ّ
مصحح (← فردوسی ،ابوالقاسم).
ـ ــــــــــــــ ( .)1375مقدمۀ
ـ ــــــــــــــ ( .)1389یادداشتهای شاهنامه .تهران :مرکز
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
ّ
ـ ــــــــــــــ( .)1394پیشگفتار مصحح(←فردوسی ،ابوالقاسم).
ـ ـخطیبـی ،ابوالفضـل (« .)1382کاتـب خـوشذوق و دردسـر
ّ
مصحـح /دربـارۀ کهنتریـن دسـتنویس کامـل "شـاهنامه"».و
ً
ً
( .)1طبعا منظور از «درست» ضبط مادرنسخۀ این دو دستنویس است ،نه الزاما آنچه
از قلم فردوسی تراویدهاست.
ً
( .)2نگارنده پیشتر (شاپوران )564 :1396 ،در این باره گفتهبود «تقریبا هرجا که این دو
نسخه اختالف دارند ضبط کراچی فاسد است» .اکنون میتواند بگوید که آن 
ّ
سخن از بیدقتی خالی نیست و در بسیاری جاها ضبط کراچی راجح است و
ّ
ّ
اعتبار کراچی بررویهم هیچ کمتر از ظفرنامه نیست و اهمیت آن در بازیابی 
ضبطهایی که دچار گشتگی و تصحیف شدهاند بیش از ظفرنامه است.
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