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نسخهشناسی منظومه

هفـت منظومـۀ حماسـی .تصحیـح و تحقیق رضـا غفوری  .
تهران :میراث مکتوب.1394 ،

شناختن کمیّت و کیفیّت فهرستها و ُ
جستن و دست یافتن
ّ
به نسخههای خطی ،از نکاتی است که به غرض تحقق دادن
به تصحیح انتقادی سزاوار تأمل و پیگیری است ...چه بسا 
ّ
مصححانی که به علت عدم آشنایی با فهرستهای نسخههای
خطی ...به نسخههای معتبر کتاب مورد نظرشان نرسیده ...یا 
به تصحیح غیر علمی تن دادهاند( .مایل هروی)365 :1379 ،

مقدمه
نبرد رستم با کک کوهزاد از جملۀ بخشهای الحاقی شاهنامۀ
فردوسی است که تا مدتها در کنار متن اصلی شاهنامه
تصحیح و چاپ شدهاست .این داستان مربوط به دوران
کودکی رستم است و نخستین بار به همت ترنر ماکان در سال
1829م بر اساس نسخههای خطی هند تصحیح شده و در
بخش ملحقات شاهنامه به چاپ رسیدهاست .روایت
تصحیحشدۀ ماکان  710بیت دارد و بعدها در بخش ملحقات
چاپ بروخیم هم در سال 1315ش چاپ شدهاست.
ّ
اخیر هم به همت بعضی 
جنگنامۀ کوهزاد در یک دهۀ
محققان ،جداگانه و مستقل از شاهنامه به چاپ رسیده ،که
اساس کار همۀ آنان چاپ ماکان بودهاست .تا مدتها همین
یک روایت از این جنگنامه شناسایی شده و مورد استفاده
بود ،تا اینکه رضا غفوری در سال 1394ش روایت کوتاهتری
از این جنگنامه را بر اساس نسخۀ موجود در کتابخانۀ
بادلیان آکسفورد ،همراه با شش داستان دیگر ،تحت عنوان
هفت منظومۀ حماسی توسط انتشارات مرکز پژوهشی میراث
مکتوب تصحیح و چاپ کرد .روایت غفوری  226بیت دارد
و متن آن با روایت ماکان متفاوت است.

پُرواضح است که تصحیح شاهنامۀ فردوسی و منظومههای
ّ
مصحح باید
مرتبط با آن ،کاری دشوار و طاقتفرساست و
چندان فهرستها و نسخههای خطی را ببیند و مطالب آنها را با 
یکدیگر بسنجد ،که اشرافی کامل در زمینۀ نسخهشناسی اثر
ً
مورد نظرش به دست آورد؛ خصوصا دربارۀ منظومههایی مانند
ً
کک کوهزادنامه که غالبا در متن شاهنامه و ملحق به آن استنساخ
ّ
مصحح ،برای یافتن نسخههای آنها ،باید تمام
شدهاند و
ّ
نسخههای شاهنامه را هم ببیند و تورق کند.
اگر بپذیریم که هیچ نسخۀ بیارزشی  نداریم و حتی 
نسخههای بسیار متأخر هم در جای خود قابل اعتنا هستند  ،
ّ
مصحح موظف است تا جایی که برایش ّ
میسر است تمام
نسخههای موجود از کتاب مورد نظرش را بیابد و به دست آورد،
تا پس از سنجش تمامی نسخهها ،بتواند نسخۀ اساسی برگزیند
ّ
مصحح است
و متن کتاب را طبق آن تصحیح و تنقیح نماید .بر
که نسخهها را از دورترین و دستنیافتنیترین نقاط جهان تهیه
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ابیات افزودۀ نسخۀ دهخدا

پیرایشگربرایاطمینانخاطر بیشتردربسیاریازفهرستهای
نسخههای خطی به جستوجو پرداخت ...با  این حال،
کوشش او در این زمینه بیفایده بود( .ص چهارده)

ً
در حالی که اصال معلوم نیست که او چند فهرست و چند نسخه
از شاهنامه را برای یافتن منظومۀ مورد نظرش کاویده است.
اگر نسخههای شاهنامۀ موجود در خارج از کشور را کنار
بگذاریم و تنها به نسخههای داخل کشور بپردازیم ،باید گفت
که در کتابخانۀ سازمان لغتنامۀ دهخدا ،یک نسخه از شاهنامۀ
فردوسی به شمارۀ  238موجود است ،که متن آن با عنوان
«داستان رستم زال با کک» آغاز شده است .کاتبی ناشناس این
نسخه را با خط نستعلیق در سدۀ سیزدهم قمری کتابت کرده و
در یکی از صفحات آن ،تاریخ 1267ق را ثبت کرده است
(دانشپژوه .)397 /3 :1342 ،محتوای این نسخه استنساخی دیگر
ّ
مصحح آن به دور مانده و
از کک کوهزادنامه است که از دید
نویسنده در اینجا قصد دارد تنها به بررسی و مقایسۀ  30بیت
ّ
مصحح بپردازد ،و مشتی 
از صفحۀ اول نسخۀ دهخدا با نسخۀ
را ،به نمونۀ خروار تفاوتها ،در این گزارش مختصر بنمایاند.
نسخۀ دهخدا سه ویژگی برجسته دارد که آن را از نسخۀ
ّ
مصحح متمایز میسازد:
ّ
مصحح نشانی از آنها نیست
1 .1ابیات افزودهای که در نسخۀ

ابیات مربوط به توصیف کک
ســر راه (ظ :از راه و) از راســتی  تافتــه
کــه بـــود از نــیــاکــان چــنــان یــافــتــه...
دلیــر و بداندیــش و هــم راهــزن
بـــه کـــوپـــال مـــانـــنـــدۀ اهــــرمــــن...
کشـاورز و شـهریش دادنـد سـاو
کـــه بـــا  او کــســی  را نــبُــد هــیــچ تــاو
همیــدون جهانپهلــوان زال نیــز
مـــر او را فــرســتــاد هـــر گــونــه چیز
	5بــه ناخــوبکاری چــو او بــود شــاد
هـــمـــیخـــوانـــدنـــدش کـــک کـــــوهزاد
تــو گــر معنــی کک ندانــی همــی
بــه هــنــدیزبــان شـــاه دزدان کــــنــــی      (!)

و آنها را باید غنیمتی گرانبها برشمرد که در نسخۀ دهخدا
ثبت شدهاست.

چنــان جــای در کــوه خــوش کــرده بــود
کــنــاره ز خــلــق جــهــان کـــرده بــــــــود      (!)

2 .2ضبطهای متفاوتی که در نسخۀ دهخدا وجود دارد و باید
آنها را نسخهبدل ،یا در بعضی موارد ،صورت صحیح متن
به حساب آورد.
ّ
مصحح صورت
3 .3ضبطهای ارجح و درستی که در نسخۀ
ّ
مصحح آنها را بهقیاس تصحیح
نادرست آنها ثبت است و

ابیات مربوط به توصیف جشن بهار
بــدان جشــنگه آمــدی کک ز کــوه
درآمــیــخــتــی خــویــشــتــن بــا گــــروه...

کردهاست؛ در حالی که اگر نسخۀ دهخدا در دسترس او
میبود ،نیازی به تصحیح قیاسی نبود.

ز خــرگاه و از خیمــه و از ســمور
هــم از خــــوبرو بـــود و هــم از ستور
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پُرواضح است که هر چه ابیات بیشتری از یک منظومه در دست
باشد ،آگاهی ما از فضای کلی و جزئی داستان آن بیشتر خواهد
بود؛ بهویژه زمانی که اطمینان داشته باشیم که ابیات افزودۀ
بعضی نسخهها ،افزودۀ کاتب نیست و سرودۀ خود سراینده
ّ
مصحح
است .در این میان ،نسخۀ دهخدا هم نسبت به نسخۀ
ابیاتی افزوده دارد ،که باید آنها را در دو دسته جای داد .دستۀ اول
ُ
ابیات افزوده مربوط به توصیف کک است و دستۀ دوم مربوط
به توصیف جشن بهار .این ابیات اطالعات بیشتری را دربارۀ
شخصیت و رفتارهای کک و کیفیت جشنهای رایج در زمانۀ
رخداد داستان در اختیار مخاطب میگذارد ،که در نسخۀ
ّ
مصحح نشانی از آنها نیست.
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کند و در این زمینه از هیچ تالشی دریغ نکند ،و هر گاه نسخهها 
ً
در ایران باشند قطعا و به هر قیمتی آنها را تهیه و بررسی کند  .
رضا غفوری کک کوهزادنامه را تنها بر اساس میکروفیلم
شمارۀ  1213 /2کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران تصحیح کرده
و مدعی است که نسخۀ این منظومه منحصربهفرد است:

نقد و
بررسی

یکدیب یداه

»همانداز هوک کک«  ۀموظنم حیحصت رب یدقن

نقد و
بررسی

تفاوت ضبطهای متن تصحیحشده و نسخۀ دهخدا

بــه بــاال بلنــد و بــه پیکــر بــزرگ
بـــه دیـــوانـــگـــی بــــود پــیــل ســتــرگ

نسخۀ دهخدا عالوه بر ابیات افزوده ،در ضبط متن منظومه هم
ّ
مصحح تفاوت دارد .این تفاوتها سه دسته است:
با نسخۀ
نخست   ـ تفاوت در صورت کامل ابیات؛ دوم   ـ تفاوت در
صورت کامل مصراعها؛ سوم   ـ تفاوت  چند کلمه در مصراعها.
نویسنده در اینجا قصد ندارد به تجزیه و تحلیل ضبطهای
ّ
مصحح بپردازد ،چراکه این موضوع مجال
نسخۀ دهخدا و
بیشتری میطلبد؛ بنابراین ،تنها به ذکر اختالفات ضبطهای این
ّ
مصححان ریزبین با در اختیار
دو نسخه میپردازد تا محققان و
داشتن ضبطهای یکی  دیگر از نسخههای جنگنامۀ کک
کوهزاد ،به ارزیابی ضبطهای دو دستنویس بپردازند.

ـ مصراع اول بیت  30در متن تصحیحشده:
همیرفــت یــک روز تنهــا بــه راه
بـــه ره بـــر هــمــیکــرد هـــر ســـو نــگــاه

در نسخۀ دهخدا:
خرامیــد تنهــا  یکــی  روز راه
بـــه ره بـــر هــمــیکــرد هـــر ســـو نــگــاه

چنین اختالفی میان نسخۀ دهخدا و مصراعهای دوم ابیات
 33-31متن تصحیحشده نیز وجود دارد.
تفاوت چند کلمه در مصراعها
ـ ابیات  12و  13در متن تصحیحشده:

تفاوت در صورت کامل ابیات
ـ بیت اول در متن تصحیحشده:

زن خــوب هــر جــا کــه او یافتــی
بــه پیوند او تیز (اصــــل :نــیــز) بشتافتی 

چنیــن گفــت فرخندهدهقــان پیــر
مـــن از گــفــتــۀ او شــــدم یــادگــیــر

شــدی تیرهشــب در میــان گــروه
گــرفــتــیــش بــر پــشــت و رفــتــی بــه کــوه

در نسخۀ دهخدا:
بــزد داســتان موبــد از راســتان
گـــــزارش چــنــیــن کــــرد در داســتــان

در نسخۀ دهخدا:
ز هــر خوبــرو کــو نشــان یافتــی
بـــکـــوشـــیـــدی و تـــیـــز بــشــتــافــتــی

ـ بیت  23در متن تصحیحشده:
زریــنکاله
آهنقبایــان
بــه
همیداشــتی بــا  ســران بزمــگاه

شــدی تیرهشــب در میــان گــروه
فکندیش بــر دوش و بـــردی بــه کــوه

در نسخۀ دهخدا:

چنین اختالفی میان نسخۀ دهخدا و مصراعهای دوم ابیات 21
و  22متن تصحیحشده نیز وجود دارد.

بــه رومــی  قبــا  و ز آهــن کاله
بــگــشــتــی هــمــی  ِگــــرد آن جشنگاه

ضبطهای ارجح و درست نسخۀ دهخدا
نسخۀ دهخدا دربردارندۀ بعضی ضبطهای درست است ،که
ّ
ّ
مصحح گاه آنها را
مصحح نادرست ثبت شدهاند و
در نسخۀ
اصالح و تصحیح قیاسی کرده است؛ ولی با مطالعه و مقایسۀ
نسخۀ دهخدا و متن تصحیحشده ،دریافته میشود که چه بسا 
ّ
مصحح ،همچنان اصالح و تصحیح
ضبطهای نادرست نسخۀ
نشده باشند.
ـ بیت سوم در متن تصحیحشده:

تفاوت در صورت کامل مصراعها
ـ مصراع دوم از ابیات دوم و چهارم در متن تصحیحشده:
کــه کوهــی  اســت در کشــور سیســتان
پـــر از ســبــزه و آبهـــــای روان...
بــه بــاال بلنــد و بــه پیکــر بــزرگ
نــبــد کـــم بـــه مــــردی ز ســـام ســتــرگ

در نسخۀ دهخدا:

ُ
دران کــه یکــی بدکنــش جــای داشــت
که در جنگ (اصــل :جند) با  اژدها  پای داشت

کــه کوهــی  اســت در کشــور سیســتان
کـــه بــنــگــاه دســـتـــان گــیــتــیســتــان...
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در نسخۀ دهخدا:

ـ بیت هفتم در متن تصحیحشده:
همــه کابــل (اصــل :بابــل) و زابــل و مــرز هنــد
ّ
ز کــشــمــیــر تـــا  حــــد دریـــــای سند

در نسخۀ دهخدا:
همــه کابــل و زابــل و هیرمنــد
ز کــشــمــیــر تـــا  مــــرز دریـــــای سند

چنین اختالفی میان نسخۀ دهخدا و مصراعهای دوم ابیات ،8
 12و  13متن تصحیحشده نیز وجود دارد.

آاثر رد دست چاپ
ّ
حاتمیه
رسالۀ

ً
رسالۀ ّ
حاتمیه نخستین کتابی است که مستقال دربارۀ زندگانی و حکایتهای حاتم طایی
به فارسی نگاشته شده است .حسینبن علی بیهقی مشهور به کاشفی این کتاب را در
سال  891هجری به درخواست سلطان حسین بایقرا و با نثری شیوا به رشتۀ تحریر
درآورده است .این اثر به تصحیح باقر قربانی ّزرین و توسط انتشارات میراث مکتوب
بهزودی منتشر خواهد شد.
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شامرۀ سوم و چهارم
مرداد  -آبان 13۹4
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