آیا شاهنامه پانصد بیت بد دارد؟
ابوالفضـل خطیبی

*

سجاد آیدنلو هفتۀ پیش برای
دوس��ت عزیزم جناب آقای دکتر ّ
دیدنم به فرهنگس��تان آمد با ش��مارۀ جدید گزارش میراث در
عنوان «آیا ش��اهنامه پانصد بیت بد
دس��ت .جس��تار خود را با
ِ
دارد؟» به نگارنده نش��ان داد با توضیحاتی دربارۀ برداشت خود
از بیتهای ش��اهنامه که بدین موضوع اشاره دارد .در آن زمان
توضیحات او به نظرم قانعکننده مینمود و به خود او هم همین
را گفتم ،ولی اکنون که جستار او را دقیقتر خواندم ،نظر دیگری
دارم .در زیر سه بیت مربوط به این موضوع را میآورم و دربارۀ
آنها به بحث میپردازم:
ب��ود بی��ت ش��ش ب��ار بی��ور ه��زار
َس��خُ نهای شایس��ته و غمگس��ار
نبیـن��د کس��ـی نــام��ۀ پــارس��ی
نبش��ته ب��ه ابی��ات صـ��د ب��ار س��ی
اگ��ر بازجـوی��ی در او بی��ت ب��د
1
همان��ا ک��ه ک��م باش��د از پانص��د
دکتر آیدنلو بیت س��وم را موقوف به بیت پیش از آن دانستهاند.
معنی او از این بیتها چنین است:
اثر من ش��صت هزار بیت و سراسر س��خنهای شایسته و
غمگس��ار اس��ت در حالی که کس��ی نمیتواند منظومهای

س��ههزاربیتی (نبش��ته به ابیات صد بار س��ی) به فارس��ی
بیابد که در آن حداقل پانصد بیت بد وجود نداش��ته باش��د»
(ص.)15

در مصراع پایانی «کم از» به معنی ح ّداقل نباید درس��ت باشد و
بافت س��خن به ما اجازه نمیدهد که آن را چنین معنی کنیم:
«اگر در این منظومۀ س��ه هزار بیتی ،بیتهای بد را باز جویی،
کمتر از پانصد بیت اس��ت» .اگر فردوس��ی میخواس��ت چنین
منظوری را بی��ان کند ،قاعدت ًا باید میگفت ...« :بیش از پانصد
بی��ت بد دارد» .بنابراین بافت طبیعی س��خن اقتضا میکند که
«کم باش��د از پانصد» را به «بیور هزار» در بیت یکم ربط دهیم  .
اما چنانچه «نبیند» در مصراع یکم بیت دوم را به «کم باشد» در
مصراع دوم بیت سوم ربط دهیم ،خوانش مورد نظر دکتر آیدنلو
به دست میآید« :کسی نامۀ س��ههزاربیتی فارسی را نمیبیند
که بیتهای بد او کمتر از پانصد باشد»؛ یعنی میتواند ببیند که
بیشتر از پانصد بیت بد داشته باشد .بنده بر آن نیستم که چنین
خوانشی اساس ًا نمیتواند درس��ت باشد ،بلکه خوانش سنتی را
بنا به دالیل زیر محتملتر میدانم:
 .1بنا بر خوانش س��نتی ،فردوسی میگوید شاهنامۀ او شصت
هزار بیت س��خنهای شایسته و غمگس��ار دارد (قید «سراسر»
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مورد اش��ارۀ دکتر آیدنلو در این بیت فردوس��ی نیست)  و شمار
توجه اس��ت که ش��ما
بیتهای ش��اهنامۀ او چنان شایس��تۀ ّ
نمیتوانی��د منظومهای بیابید که حتی س��ه ه��زار بیت ،یعنی
یکبیس��تم از بیتهای ش��اهنامۀ او را در بر داش��ته باش��د .با
خوانش دکتر آیدنلو ،این آگاهی بهکلّی نادیده گرفته میش��ود.
چنانچ��ه خوانش ایش��ان را بپذیریم ،باید فرض کنیم که پیش
از فردوس��ی ی��ا در زمان او چند یا چندی��ن منظومۀ نزدیک به
س��ههزاربیتی وجود داشته است .در این مورد شواهدی به سود
خوانش دکتر آیدنلو هست و آن اینکه دانشنامۀ میسری که در
370هـ ( .تقریب ًا همزمان با آغاز سرایش شاهنامه) سروده شده
است 4481 ،بیت دارد و چنانچه نظر زندهیاد دهخدا  2مبنی بر
اینکه  شمار ابیات آفریننامۀ ابوشکور بلخی دوسوم شاهنامه
است هم تردیدآمیز باش��د ،در اینکه این منظومه بیش از سه
3
هزار بیت داشته است ،نباید تردید کرد.
4
همچنین ،چنانکه دکتر خالقی مطلق خاطرنشان ساخته
اس��ت ،برخی از آثاری چون کلیله و دمنه و سندبادنامۀ رودکی
و شاهنامۀ مس��عودی مروزی ،بیش از سه هزار بیت داشتهاند.
با اینهمه ،خالقی مطلق مینویس��د در بیت فردوس��ی« ،شمار
سه هزار را مانند ش��مار بیتهای شاهنامه (شصت هزار) نباید
صددرص��د گرفت ،بلکه ش��ماری اس��ت حدس��ی و تقریبی و
5
گردشده و این بار به پایین گردشده».
 .2بنده گمان میکنم دکتر آیدنلو میپذیرند که  در خوانش او
یا خوانش��ی که بنده به سود خوانش او به دست دادهام ،سخن
فردوس��ی پیچیدگی (تعقید) س��ختی دارد ،و این پیچیدگی به
اندازهای است که بزرگانی چون جاللالدین همایی و تقیزاده
و حافظ شیرانی و خالقی مطلق را به اشتباه افکنده است.
به گمان م��ن ،گرچه ه��م بیته��ای موقوفالمعانی در
ش��اهنامه هس��ت و هم  -بهندرت  -بیتهای��ی که در آنها
نوع��ی پیچدگی دیده میش��ود ،ولی در ای��ن بیتها ضرورتی
دیده نمیش��ود که خوانش خود  را بر تعقید در سخن فردوسی
بن��ا کنیم ،در حالی که خوانش روش��نتر و بهدور از پیچیدگی
وجود دارد.
گذش��ته از این ،طبق خوانش دکت��ر آیدنلو ،در صیغههای
دو فع��ل بهکاررفته در بیتهای دوم و س��وم یعن��ی «نبیند» و

«بازجویی» ناهمخوانی دیده میشود .برای هماهنگی ،در بیت
س��وم باید ش��اعر قاعدت ًا میگفت« :بازجوید» تا با «کس��ی» در
بی��ت دوم مطابقت میکرد .چنانچه ای��ن دو مورد ،یعنی تعقید
در کالم و ناهماهنگ��ی در صیغههای فعل (تغییر مخاطب) در
مواضع دیگر شاهنامه میبود ،ش��اید چندان ّ
توجه نبود،
محل ّ
اما وجود آنها در این بیتها  که ش��اعر از «سخنهای شایسته»
و «بیت بد» و به طور کلی از هنر شاعری خود سخن میگوید،
تأملبرانگیز اس��ت .البته چهار نس��خه از پانزده نسخۀ مبنای
تصحیح دکتر خالقی مطلق و نیز دو نس��خۀ نویافتۀ شاهنامه،
یعنی س��عدلو  6و سنژوزف  7به جای «باز جویی»« ،باز جویند»
دارند.
 .3ش��اید مهمترین شاهدی که به س��ود خوانش دکتر آیدنلو
وجود دارد ،این است که مرجع ضمیر «او» در مصراع یکم بیت
س��وم قاعدت ًا باید «نامۀ پارس��ی» در بیت پیش از آن باش��د ،نه
ش��اهنامه در بیت یکم .یعنی اگر فردوس��ی میخواست پانصد
بیت بد را به ش��اهنامه مربوط س��ازد ،باید جای بیتهای دوم
و س��وم را عوض میکرد .اما چنانچه جای این دو بیت عوض
میشد ،مراد فردوسی حاصل نمیشد ،زیرا شاعر در بیت یکم،
هم به عظمت و شکوه شاهنامۀ خود به لحاظ شمار ابیات اشاره
دارد و هم به شایستهبودن و نغزبودن بیتهای آن و بالفاصله
پ��س از آن میخواه��د تأکید کند که این عظمت و ش��کوه در
نامههای پارس��ی دیگر نیس��ت .از این رو طبق خوانش س ّنتی
باید بیت دوم را توضیح اضافی شاعر برای مقایسۀ شمار ابیات
ش��اهکار خود با نامههای پارس��ی دیگر دانست و مرجع «او» را
«ش��ش بار بیور هزار سخنهای شایسته» در بیت یکم گرفت.
میت��وان در ویرایش ،بیت دوم را بین دو خط تیره نهاد تا روال
و ترتیب منطقی سخن در این ابیات حفظ شود .شایان یادآوری
اس��ت که در شاهنامه مواردی هس��ت که بنا به ضرورتهایی
ترتیب اجزای سخن به هم میریزد.
 .4ب��ه گم��ان نگارنده ،کمی عجیب اس��ت که فردوس��ی در
ارزیابی کار دیگران دربارۀ ش��مار بیتهای بد آنها در سنجش
با ش��مار بیتهای منظومههای آنها ،اینگونه عدد و رقم نسبت ًا
دقیق به دس��ت دهد ،بلکه طبیعیتر آن اس��ت ک��ه دربارۀ اثر
خود دس��ت ب��ه چنین ارزیابیی بزند .آیا این نظر فردوس��ی که
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یکششم از بیتهای منظومههای پیش از او بد هستند ،سخت
بیت بد در منظومۀ
بدبینانه نیس��ت؟! در حالی که عدد پانص��د ِ
شصتهزاربیتی طبیعی و معقول مینماید ،یعنی نسبت یک به
صد و بیس��ت .از سوی دیگر ش��اعر اگر میخواست ،بهسادگی
و بدون پیچیدگی میتوانس��ت هم به این نکته اش��اره کند که
کس��ی نامۀ س��یهزاربیتی ندیده و هم بگوی��د این منظومهها
حداقل پانصد بیت بد دارند .کافی بود در مصراع پایانی به جای
«که»« ،نه» بگذارد:
«همان��ا ن��ه ک��م باش��د از پانص��د».
نکت��ۀ پایانی اینک��ه به گمان نگارنده ،فردوس��ی در این
بی��ت بهواقع با بزرگواری و شکستهنفس��یای که همگان از او
س��راغ داریم ،میگوید اگر کسی با س��ختگیری به هنر او در
شصتهزار بیت بنگرد ،کمتر از پانصد بیت بد مییابد .بسیاری
از هنرمندان واقعی نس��بت به هنر خود چنان سختگیر اند که
گاه به لحاظ هنری آن را فروتر از آنچه انتظار دارند میانگارند،
و این مخاطبان هنرمند هستند که نبوغ او را درمییابند .از این
رو ،اگر شاعر بزرگ ملی ما به کمتر از پانصد بیت بد در شاهکار
خود اش��اره دارد ،لزوم ًا به این معنا نیست که از نگاه خوانندگان
سخنشناس هم این گونه بیتها بهواقع بد هستند.
در پایان شایسته اس��ت به نکتهای در تصحیح بیت مورد
نظر اش��اره کنم .این بی��ت در ویرایش دکتر خالقی در دو مورد
مبتنی بر ضبط یگانۀ اقدم نسخ (موزۀ بریتانیا مورخ  675هـ.ق)
است ،ولی این بیت در چهارده نسخۀ دیگر به صورت زیر ضبط
شده است:
اگ��ر بازجوی��ی ازو [ب��ه ج��ای درو] بیت بد
همانا که باشد کم [به جای کم باشد] از پانصد
نگارنده همیشه به ضبطهای یگانۀ نسخۀ اساس بدبین بوده و
هستم و بر این عقیده ام که این گونه ضبطها اگر ضبط دشواری
نیستند که کاتبان دیگر آن را به ضبط سادهتر برگردانده باشند،
نباید در متن قرار گیرند و در این بیت هم دلیلی در دست ندارم
که ضبطهای یگانۀ اقدم نسخهها اصلی باشند.
تهیه ش��ده در گروه
در مصراع یکم ،پیکرۀ واژگان متونّ ،
فرهنگنویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ما میگوید

ترکیب «بازجستن از چیزی یا کسی» در شاهنامه و متون کهن
دیگ��ر فراوان به کار رفته اس��ت و به جای آن «بازجس��تن در
چیزی یا کس��ی» بس��یار کم (دو مورد) .در زیر چند ش��اهد از
کاربرد این ترکیب میآورم:
8
بازجستند راز»
الف« .ستارهشناسان به روز دراز /همي زآسمان ُ
ب« .بازجس��تن از چيز نخستين به هس��تي باشد ،و پس از آن
از مادت گويند و آنچهچيزي باش��د ،و پس از آن بررس��يدن از
9
چگونگي باشد».
10
ج« .كار خ َِرد است بازجستن /از حاصل خلق و چرخ و دوران»
منابع:

 خالقی مطلق ،جالل ،1388 ،یادداش��تهای شاهنامه ،نیویورک:بنیاد میراث ایران.
 دهخ��دا ،علیاکبر ،1325 ،لغتنامه ،تهران :انتش��ارات دانش��گاهتهران.
 شکوهی ،فریبا« ،1384 ،آفریننامه» ،دانشنامۀ زبان و ادب فارسی،زیر نظر اسماعیل سعادت ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 فردوس��ی ،ابوالقاسم ،1379 ،شاهنامۀ فردوس��ی همراه با خمسۀنظام��ی ،با مقدمۀ فت��حهلل مجتبایی ،تهران :مرک��ز دایرةالمعارف
بزرگ اسالمی.
ـــــــــــ  ،1386ش��اهنامه ،به کوش��ش ج�لال خالقی مطلق 8 ،ج
(جلد  6با همکاری محمود امیدساالر و جلد  7با همکاری ابوالفضل
خطیبی) ،تهران :مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.
ـــــــــــ  ،1389شاهنامه ،نسخهبرگردان از روی نسخۀ کتابت شده
در اواخر س��دۀ هفتم و اوایل سدۀ هشتم هجری (کتابخانۀ شرقی،
وابسته به دانشگاه سنژوزف بیروت ،شمارۀ  ،)NC 43به کوشش
ایرج افشار ،محمود امیدساالر ،نادر مطلبی کاشانی؛ با مقدمۀ جالل
خالقی مطلق ،تهران :انتشارات طالیه.
 ناصرخس��رو ،1338 ،خواناالخوان ،به کوش��ش ع .قویم ،تهران:انتشارات کتابخانۀ بارانی.
ـــــــــــ  ،1353دیوان ،به کوشش مجتبی مینوی و مهدی محقق،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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