
  
  
  
  

  نقدي بر جلد اول شاهنامۀ مصحح خالقی مطلق
  

  میالد چشمی - مصطفی موسوي
  
  دهیچک

دعوت صریح خالقی از  .شناسی و تصحیح متن در ایران بودانتشار شاهنامۀ خالقی مطلق تحول بزرگی در عرصۀ شاهنامه
هاي  وناگون تصحیح متن در یادداشتهاي گبیت تصحیح او و بحثاش براي بررسی بیتمنقدان در مقدمۀ متن شاهنامه

هـاي تصـحیحی جنـاب    ما بر مبنـاي شـیوه  . شاهنامه توسط او، باب جدیدي را در مقابل پژوهشگران این عرصه گشود
اي دیگر چند نکتۀ انتقادي را دربارة متن جلـد  ژوزف و منابع حاشیهخالقی، سبک فردوسی و با کمک از دستنویس سن

هـاي محتـوایی خـالقی در    و مطرح کـرده، بـه فراخـور آن گهگـاه بـه نقـد بعضـی برداشـت        اشدة اول شاهنامۀ تصحیح
  . ایمهاي شاهنامه نیز پرداخته یادداشت

  
  هاي کلیدي واژه

  . هاي شاهنامه، جالل خالقی مطلقشاهنامه، فردوسی، تصحیح متن شاهنامه، یادداشت
  

  مقدمه
هـایش رخـدادي بـس    بدلبا آن حجم عظیم نسخه 1386سال  انتشار شاهنامۀ تصحیح شدة دکتر جالل خالقی مطلق در
نظران، شاهنامۀ او را نه تنها در عرصۀ چنان که برخی صاحب. خجسته در عرصۀ دانشگاهی ادبیات فارسی در ایران بود

صححی از این به بعد هر م«. دانستند شناسی، بلکه در عرصۀ تصحیح متن ـ به طور کلی ـ تحولی بزرگ در ایران شاهنامه
داند که حاصل کارش از نظر دقت، روش و نتیجه با شاهنامۀ اي را تصحیح کند، میکه در ایران یا در خارج، متن فارسی

و توجـه   1390هـاي شـاهنامۀ خـالقی در سـال     انتشار یادداشـت ). 485: 1389امیدساالر، (» خالقی سنجیده خواهد شد
به تصحیح متن مبذول شده بود، این حرکت ارزنده را تکامل بیشتري ها به نکات مربوط اي که در این یادداشتگسترده
ها براي نخستین بار در عرصۀ تصحیح متن در ایران، تصـحیح خـود را در بسـیاري از    مصحح در این یادداشت. بخشید

                                                
 ایران تهران، ،عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران com.yahoo@msvmoosavi  
 ولنویسنده مسئ(ایران  سمنان، ،دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان( milad.cheshomi@yahoo.com  
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ور شاهنامه را خالقی با این کار عمالً بسیاري از نقاط ک. جاها به قضاوت نشسته و حتی پیشنهادهاي دیگري نیز داده بود

ها، در واقع تکرار و تحقق عملی پیامی این نگرش او در یادداشت. پژوهان قرار داد در معرض بررسی و پژوهش شاهنامه
به گمان نگارنده او «: داران شاهنامه داده بوداش به دوستها پیشتر هنگام انتشار نخستین جلدهاي شاهنامهبود که او سال

خستین آن در برابر خواننده است، توانسته است زمینۀ استواري براي پژوهش متن شاهنامه آماده با این پیرایش که دفتر ن
بینـی و موشـکافی و کارشناسـی    گیـري و باریـک  بیت این پیرایش را بـا سـخت  امید او این است که منقدان بیت. سازد

مقالۀ پیش رو در لبیک به ایـن  ). 18: ت، پیوس3: 1389خالقی، (» غرضانه بررسی کنند و نظرات خود را منتشر سازند بی
شناسی در ایران با مطالعۀ دقیق بیت به بیت جلـد   دعوت ـ در حد بضاعت نگارنده ـ و کمک به پیشبرد جریان شاهنامه  

  .اول شاهنامۀ خالقی شکل گرفته است
یگر نیـز بـه طـور    هاي گزارش شده توسط خالقی، یک منبع دبدلها عالوه بر نسخهدر این پژوهش، در بررسی ضبط
تاریخ است امـا تـاریخ کتابـت آن را از     ژوزف که گرچه بیبهاي سندستنویس گران: دقیق و گسترده مد نظر بوده است

در کتابخانـۀ شـرقی    1386این دسـتنویس در سـال   . دهندنسبت می 8یا حداکثر اوایل قرن  7روي قراین به اواخر قرن 
برگـردان آن نوشـته،   اي که بر نسخهدربارة ارزش این دستنویس در مقدمهخالقی . ژوزف بیروت کشف شددانشگاه سن
دسـتنویس  [= ل هـاي کهـن برابـر    ]ضبط[از نگاه ِداشتن نویسش ] ژوزف سن[= ژ  به طور کلی دستنویس«: آورده است

هـا و  فزودگـی ولی از نگاه ِکمترداشتن ا. است] ق614دستنویس فلورانس [=  فتر از یا بهتر از آن و پست] ق675لندن 
بر اساس این اعتبار به گمان نگارنده تاریخ کتابت این دستنویس نباید . برده بهتر است ها از هر دو دستنویس نامافتادگی

ما بر همـین اسـاس در مقالـۀ پـیش رو، در میـان      ). 78: ، مقدمه1389ژوزف، سن(» از سال هفتصد هجري جلوتر باشد
  .ایمداده 3و 2اي گردان بین مندي و تأثیرگذاري رتبهژوزف از لحاظ ارزش سنهاي چاپ خالقی به دستنویس دستنویس

نسبت به هم استقالل کامل دارند، نتیجۀ بررسی هر مـورد در پایـان آن بـه     شده در این مقالهاز آنجا که موارد بررسی
  . گیري کلی در انتها نیستطور مستقل ذکر شده و این مقاله داراي نتیجه

 در ارجـاع . آمده است، شمارة بیت است» * « اي که پس از عالمت اسلش متنی ِابیات هر شمارهاي دورنهدر ارجاع
هاي شـاهنامۀ  در مورد متن شاهنامه و یادداشت. سازي ِکار استثناهایی به کار رفته استنویسی ِچند مورد نیز براي آسان

شـاهنامۀ  (در ارجاع به نامۀ باسـتان  . بسنده شده است خالقی به ذکر شمارة جلد و صفحه و در صورت نیاز شمارة بیت
و نیـز در مـورد ترجمـۀ    . ژوزف و بندهش نیز عنوان کتاب ذکر شده، دستنویس سن)الدین کزازيشدة میرجاللتصحیح

  .بنداري از نام مترجم به جاي نام شاعر استفاده شده است
هایی است کـه خـالقی در   اند، همان نشانهه کار برده شدههاي شاهنامه بهایی که در این نوشتار براي دستنویسنشانه

ها هـر  بدلدر ثبت نسخه. اش به کار برده تا کار مخاطبان پیگیر در رجوع به متن شاهنامه تسهیل شودشدهشاهنامۀ چاپ
هـایی کـه   ویسها استفاده شده، به این معنا است که تمام دسـتن هاي دو تا از دستنویسبین نشانه» ـ « جا که از عالمت 

  :ها طبق شرح زیر استترتیب دستنویس. ها توافق دارندشان بین شمارة این دو دستنویس است، در ضبط آنشماره
   614/1217دستنویس کتابخانۀ ملی فلورانس، مورخ : ف. 1
  675/1276دستنویس کتابخانۀ بریتانیا در لندن، مورخ : ل. 2
  731/1330استانبول، مورخ دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسراي در : س. 3
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  733/1333دستنویس کتابخانۀ عمومی دولتی لنینگراد، مورخ : لن. 4
  741/1341دستنویس دارالکتب قاهره، مورخ : ق. 5
  796/1394دستویس دارالکتب قاهره، مورخ : 2ق. 6
  840/1437دستنویس کتابخانۀ دانشگاه لیدن، مورخ : لی. 7
  844/1441س، مورخ دستنویس کتابخانۀ ملی پاری: پ.  8
  848/1444دستنویس کتابخانۀ پاپ در واتیکان، مورخ : و. 9

  852/1448دستنویس کتابخانۀ دانشگاه آکسفورد، مورخ : آ. 10
  891/1486دستنویس کتابخانۀ بریتانیا در لندن، مورخ : 2ل. 11
  894/1489دستنویس کتابخانۀ دولتی برلین، مورخ : ب. 12
  841/1438ۀ بریتانیا در لندن، مورخ دستنویس کتابخان: 3ل. 13
  849/1445دستنویس انستیتوي خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروي در لنینگراد، مورخ : 2لن. 14
  903/1498دستنویس کتابخانۀ طوپقاپوسراي در استانبول، مورخ : 2س. 15
  ]8یا اوایل سدة 7واخر سدةاحتماالً متعلق به ا[ژوزف در بیروت،دستنویس کتابخانۀ شرقی دانشگاه سن: ژ. 16
  

  :اینک مشروح نکات بررسی شده از جلد اول شاهنامۀ خالقی
  
  9/90: ـ دیباچه1

  :فردوسی در اواخر بخش گفتار اندر آفرینش مردم از دیباچۀ شاهنامه سروده است
ــنیدم ــا ز شــ ــون دانــ ــن دگرگــ   ازیــ

  
ــه[ ــن نگـ ــرانجام کـ ــود سـ ــین را خـ   ببـ

  
ــه[ ــج ب ــدر رن ــت آري ان ــت را، تن   رواس

  
  تیزگــــرد گنبــــد بــــدین کــــن هنگــــ

  

  آفـــــرینجهـــــان راز دانـــــیم چـــــه  
                                                 )67(  

  ]گـــزین بروبـــر نیـــابی کـــاري کـــه
                                                 )68(  

  ]سزاســت دانــش بــه بــردن رنــج خــود کــه
                                                )69(  

ــه ــان  ک ــت درم ــتازویس   ...درد  و زویس
                                                 )70(  

هـاي مختلـف خورشـید و مـاه ایـن      سپس به بخش گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه رسیده و پس از وصف وضعیت
  :بردبخش را این گونه به پایان می

  داد خداونــــد نهــــادش ســــان بــــدین
  

  نهـــاد یــک  بــرین  هـــم بــود  تــا  بــود   
                                                 )89(  

  :شودو سپس وارد بخش گفتار اندر ستایش پیغمبر می
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ــرا ــش تـ ــد دیـــنِ دانـ   درســـت رهانـ

  
ــتگاري در   ــدت رســـ ــت ببایـــ   جســـ

                                                )90(  
این بیت را ندارد؛  ؛ لیدانش و دین: ، پ ـ ب 2ل ـ ق «: از این قرار استش ِدین دانهاي عبارت بدلگزارش نسخه

: 1389ژوزف، سـن (دارد  دانـش و دیـن  اش نیز در اینجا به خطی غیـر از خـط کاتـب اصـلی     ژ) 9: یکم(» .ف= متن 
1=488a(.  ال ریب أن فی العلم و الدین نجاتک«: آورده است بنداريو نیز «) ،خالقی در اینجا از ) 8 :، یکم1993بنداري

هایش بیرون رفته است و متن نهایی خود را بر اساس ضبط منحصـر بـه فـرد دسـتنویس     ضبط اکثریت قاطع دستنویس
هایی از متون پرداخته که دانـش ِدیـن را بهتـرین و     نظر خود به نقل گواه او براي اثبات درستی. اساسش برگزیده است

؛ بزرگـوارترین علمـی علـم دیـن اسـت      )210/1461: هفـتم (ین به یزدان گـراي  ز دانش نخست: دانندنخستین دانش می
به نقل از ) (146/14: نامهگرشاسپ(بهین هست دانستن کردگار / ؛ ز دانش نخست آن چه آید به کار )158: نامهقابوس(

  ).18: ها، یکمیادداشت
تواند برهانی دیگر بر غمبر آمده است، نیز میالبته این نکته که بیت مورد بحث در پیشانی بخش گفتار اندر ستایش پی

: کنـیم ها اصالت چندانی ندارند اما ما بـه دالیلـی دیگـر آن را رد مـی    اثبات این مدعا باشد، هرچند بیشتر این سرنویس
دانـد و بـراي آن دالیـل محکـم     مـی  69و  68هـاي  را بعـد از بیـت   90نخست آن که خالقی خود جـاي اصـلی بیـت    

ـ که شامل آراي دهریان و بخـش گفتـار     89تا  70هاي آورد و معتقد است که بیتاي میشناسانهسبک شناسانه و نسخه
اما بعدتر کاتبانی که . انداندر آفرینش آفتاب و ماه است ـ در نگارش دوم شاهنامه توسط خود فردوسی حذف شده بوده

ها را اند، منتها به جاي آن که آناز آن نگارش برگرفتهاند، این ابیات را هاي نگارش اول نیز دسترسی داشتهبه دستنویس
از جاي اصلی خود ـ که پـیش از    69و  68اند و در نتیجه دو بیت برده 69منتقل کنند، به بعد از بیت  67به بعد از بیت 

) 89تا  70(بیات تنها دستنویسی است که این ا فدر گزارش خالقی ) 16: ها، یکمیادداشت. (اندبوده، دور افتاده 90بیت 
ژوزف، سن ←(نیز فاقد این ابیات است، برهان دیگري بر ادعاي او پیدا شده است  ژاما امروز که دستنویس . را ندارد

1389 :1=488a.(  
را بهتـر   دانش و دیـن ما ضـبط  دین، یا دانش ِدین است و نه  دانشحرف از  69 با توجه به اینکه در بیت در نتیجه

تر باید نقش حلقۀ اتصال بین دو بخش قبل و بعد خود را نیز بازي کند، به همین سبب منطقی 90بیت چرا که . دانیممی
در ابیات بعدي پیوند زند و بـراي ایـن کـار     دینرا از بیت ماقبل خود به بحث  دانشرسد که بخواهد بحث به نظر می
به معناي (متن خالقی نه تنها نقش خرد و دانش در . هاکند، نه حذف یکی از آنها به یکدیگر ضرورت پیدا میعطف آن

اي به هر نوع دانشِ غیر دیـن صـورت گرفتـه و    در رستگاري آدمی بسیار کمرنگ شده است بلکه گویی حمله) عام آن
  .همه چیز را منحصر به دانش ِدین کرده است

و بر یکـی از علـوم رایـج در     تواند حامل نوعی معناي اصطالحی باشدمی دانش ِدینها، عبارت گذشته از این بحث
عصر فردوسی داللت کند، مانند فقه یا کالم و بسیار بعید است که فردوسی این معنا را از نظر دور داشته باشد، چرا که 
. او پیش از این ابیات، در مقدمۀ شاهنامه آشکار و پنهان دربارة آراي بعضی از فرق کالمی معاصرش سخن گفتـه اسـت  

دانیم که دستگاه فکـري او بـر   می. ِجزئی براي ما به سبب شناخت فضاي فکري فردوسی است اهمیت عمدة این بحث
را ـ در آن مقیاسـی کـه در مـتن      دانـش ِدیـن  رکابی آن با دیانت تأکید دارد و اگر این چنین بود که او نقش خرد و هم
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هـاي شـاهنامه نیـز    رگذار از دیگر فصلدانست، باید باوري این چنین تأث بخش انسان میآید ـ رهایی خالقی به چشم می
یا محتوایی که مشتمل بر بـاور یادشـده   دانش ِدین در حالی که در شاهنامه هیچ نمونۀ دیگري از ضبط . شددریافت می

  :لیکن چند مورد از همراهی این دو به همان شکل عطفی وجود دارد. شود باشد، یافت نمی
ــان ــش همـ ــن و دانـ ــز و دیـ   راي و پرهیـ

  
  اوفتـــاد چنـــین کــاري  کـــه جـــایی بــه 

  
ــزین   ــش گـ ــن و دانـ ــا دیـ ــوي بـ   هنرجـ

  

ــان   ــونی همـ ــه رهنمـ ــر بـ ــراي دیگـ   سـ
  )441/24:پنجم(                                    

  داد و دیــــن و دانــــش و بایــــد خــــرد
  )239/552:دوم(                                   

  چوخــواهی کــه یــابی ز بخــت آفــرین    
  )206/3895:هفتم(                                 

  .است که از پاورقی چاپ خالقی نقل شده است لبیت آخر برابر با ضبط دستنویس 
   

  94/86: ـ فریدون2
  :گویدفریدون در پیامی که براي شاه یمن به منظور خواستگاري دخترانش فرستاده، می

ــرا ــاهی مـــ ــاد پادشـــ ــت آبـــ   هســـ
  

ــه ــد سـ ــتۀ فرزنـ ــاج شایسـ ــاه و تـ   گـ
  
  نیـــازبـــی واســـتهخ هـــر و کـــام هـــر ز

  نهفــــت در را گرانمایــــه ســــه مــــرین
  

  هســـت بنیـــاد و مـــردان و گـــنج همـــان  
                                                 )85(  

ــر ــ اگ ــتان ـ ــ را داس ــود ـ ــاه ب ــاه و گ   م
                                                 )86(  

ــه ــر بــ ــت آرزو هــ ــان دســ   دراز ایشــ
ــد ــی ببایـ ــاهزاده همـ ــه شـ ــت سـ   جفـ

                                                 )88(  
: قکاه شاه؛ : لنکاه ماه؛ : ، لی، پ، آ2ل، س، ق«: از این قرار است 86ِبیت  گاه و ماههاي عبارت بدلگزارش نسخه

؛ اگر داستانها بود شاه یار: 3ل(اگر آن نشان را بود کاه و ماه؛ : بسزاوار دیهیم و تخت و کاله؛ : وکاه و ماه؛ : 2لشاه ماه؛ 
 ل، قاین بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است و در ) 3لو نیز ( ، ب2ل ـ پ، آ، ل؛ در ف= ؛ متن )کاه و شاه: 2لن

 ژاما ضـبط  . این بخش را شدیداً خالصه کرده و قابل استناد نیست بنداري) 94: یکم. (اندها سه بیت افزودهدر میان آن
از لحاظ عمودي البته ضبط ) 3a=23: 1389ژوزف، سن. (برابر است 2ف، لفقی و چه از لحاظ عمودي با چه از لحاظ ا

شامل همـۀ   87را عوض کنیم، توصیف واقع در بیت  86و  85چرا که اگر جاي دو بیت . ها منتفی استدیگر دستنویس
موضوع فرزندان فریدون بازگشته باشد؛ آن دوباره به  88مردان پادشاهی فریدون شده و منطقی نیست که شاعر در بیت 

  .مرینهم با لفظ 
ضبط کرده بود و بر همین اساس نیـز  اگر داستان را بود گاه و گاه خالقی در چاپ نیویورك مصراع دوم را به شکل 

ارنـده  معنـی مصـراع دوم بـر نگ   ... درست کـرد  گاه و ماه را باید به گاه و گاه «: نوشته بود) 115: یکم(ها در یادداشت
تصـحیح قیاسـی کنـیم و سـپس     گـاه  اگر واژة پایانی را بدینگونه که در متن مـا آمـده اسـت، یعنـی بـه      . روشن نیست
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ِسوم در پایان مصراع دوم را به معنی  گاهِدوم در مصراع دوم را به معنی تخت و  گاهِنخستین در پایان مصراع یکم و  گاه

ند ما شایستۀ تاج و تخت اند، اگر براي مثال تخت شاهی آمـاده بـود و   سه فرز: گرددزمان بگیریم، معنی بیت چنین می
  ».زمان آن رسیده باشد

آمده اسـت و برخـی مـوارد آن بـه همـین شـکل        مثال زدن ومثال در بسیاري از موارد در شاهنامه به معنی  داستان
  :ضبط شده است، از جمله این مورد داستان را

  کــه در پــی میــانش ببــرم بــه تیــغ     ... 
  

ــر   ــ وگ ــتان ـ ــ را داس ــغ  ـ ــه می ــد ب   !برآی
  )130/559: هفتم(                                 
گم شده و به طـرز   داستان رادر تصحیح قیاسی پیشنهادي خالقی ـ که خودش هم آن را قبول ندارد ـ مفهوم عبارت   

و پـنج دسـتنویس    لبخـوانیم کـه    ماهِگاه،  در حالی که اگر متن را با ضبط. ناخوشایندي به معناي نهایی چسبیده است
به دریافت بهتري ) 61/1153: ، یکم1386نامۀ باستان، (کنند و تقریباً برابر با ضبط کزازي نیز هست دیگر آن را تأیید می

  :رسیم از متن می
ــه ــد سـ ــتۀ فرزنـ ــاج شایسـ ــاه و تـ   گـ

  

ــر   ــ اگ ــتان ـ ــ را داس ــود ـ ــاه، ب ــاه گ   م
  

ها شایسـتۀ  گوید که آناي شاه یمن فرستاده است، در وصف پسران خود میفریدون در پیغامی که به وسیلۀ جندل بر
به : کنداش را به این شکل مشروط میها را بهتر نشان دهد، جملۀ قبلیو بعد براي اینکه شایستگی آن. تاج و تخت اند

  .مسند استماه  ندالیه ودر مصراع دوم مس گاه. اي ـ مثالً ماه ـ باشدشرط آن که تختشان بر جایگاه رفیع و زیبنده
پیچیدگی نحوي و مضمونی توأمان این . دانیم که ضبط اکثریت نیز هستمی گاه، ماهما ضبط برتر را همان  در نتیجه

  .ها شده استبیت سبب دستبرد کاتبان در اکثر دستنویس
  

  129/641: ـ فریدون3
هـایی بـراي گنـاه خـود     نـه فرستند، بهاریدون میخواهی به سبب کشتن ایرج نزد فسلم و تور در پیامی که براي پوزش

  :تراشند می
ــته ــین نبشــ ــان چنــ ــوِش از بودمــ ـ بـ  

  
  نراژدهـــــا و ســـــوزجهـــــان هزبـــــر

  
ــه دیــــگر و ــی ک ـــاكب ـــاك و ب ـــوناپ   دی

ــه ــا ب ــر م ــان ب ــره چن ـــد چی   اوي راي شـ
  تــــاجور آن از داریــــم چشــــم همــــی

ـــر ـــه اگ ــزرگ چ ــت ب ــا اس ـــاه را م   گن
ـــانه و ـــر دیگــربهـــ ـــدبل سپهـــ   نـــ

ــیم ــو :س ــدر دی ــان کان ــون می ـــد چ   نون
  

ــه   ــم بــ ــوش رســ ـ ــد بـ   روش اندرآمــ
                                                  )6(  

ــا دام ز ــم قضـــ ــد هـــ ــا نیابـــ   رهـــ
                                                 )34(  

ــرّد ــرس از دل ببــ ــان تــ ــدیوگیهــ   خــ
ــه ــز ک ــه دو مغ ــد فرزان ـــاي ش   اوي جــ
  مگـــر بـــر مـــا بـــه آرد بخشـــایش کـــه
ــه ــی بـ ــیبـ ـــد دانشـ ـــگاه برنهــ   پیشــ
ــه ــاهی ک ــاه گ ــت پن ــاهی و اس ــد گ   گزن

  گزنــــد بهــــر ز دارد بســــته میــــان
                                               )641(  



  125/      خالقی مطلقنقدي بر جلد اول شاهنامه مصحح 
  

ـــا اگــــر ــر را پادشــ ـــن از سـ ــا کیـ   مـ
  

ــود ـــاك، ش ــن پ ـــود روش ـــن ش ــا دی   م
                                               )642(  

ایـن بیـت را    سیمبا اختالفی جزئی در لفظ  2ق، لها به جز همۀ دستنویس 641طبق گزارش خالقی در پاورقی ِبیت 
 641نیز بیت  ژپیام سلم و تور را شدیداً خالصه کرده، اما  بنداري). 129: یکم(نیز آن را در کناره افزوده است ق  .دارند

  ).8b=34: 1389ژوزف، سن(را ندارد 
آید که اگر نظر ما درست باشد، با توجه به اتحاد نوعی پریشانی آشکار در روایت پیام شفاهی سلم و تور به چشم می

ریشۀ آن به اولین ) ها، پاورقی129: شاهنامه، یکم ←(ها در کلیات ِاین بخش و به خصوص توالی ابیات کامل دستنویس
براي بررسـی ابعـاد گونـاگون ایـن پریشـانی      . گردد هاي خود فردوسی برمی ارشها از شاهنامه یا حتی نگبردارينسخه

ـ از ابتدا در سرنوشت ما این گونه نوشته شده بود و 1: کنیمنخست جزئیات پیام سلم و تور را مرحله به مرحله مرور می
اینکه دیو ما را فریب ) دوم(ل دیگر ـ دلی2. هزبر و اژدها نیز از قضاي الهی برکنار نیستند. ما نیز بر اساس آن عمل کردیم

انتظار بخشـش فریـدون هسـتیم تـا بزرگـی گنـاه مـا را بـر         ـ اینک ما چشم3. داد و دل ما را از ترس خداوند تهی کرد
ـ 5. گاهی ایمن است و گاهی ناامنگاهی پناه) کنایه از تقدیر(اینکه آسمان ) سوم(ـ دلیل دیگر 4. خردي ما حمل کند بی

ـ اگر پادشاه ما را ببخشد، روزگار 6. نیز دیو است که در میانۀ کارها همیشه آمادة گزندرسانی است) ارم؟چه(دلیل سوم 
  .ما روشن خواهد شد

ابیات (نخست آن که آنچه در بخش سوم . توان توضیح دادپریشانی و ضعف روایت را در این پیام در چند مورد می
، به طور طبیعی باید در بخش پایانی پیام بیاید و بازگشت دوبـاره بـه   شود ـ یعنی طلب بخشش ـ   بیان می) 639و  638

ضمن اینکه پس از . خواهی معنایی ندارد پس از بخشش) 641و  640ابیات (بیان ادلۀ قتل ایرج در بخش چهارم و پنجم 
ی کـه تحـت   دیگر آن کـه دلیلـ  . گرددبه مسئلۀ طلب بخشش برمی) 642بیت (بیان دالیل جدید دوباره در بخش ششم 

عنوان دلیل سوم بیان شده، در واقع همان دلیل چهارم است و اتفاقاً با دلیل دوم یکسان اسـت و ایـن ضـعف کـوچکی     
تکرار شـده، در آن جـا بیـان     641کامالً پرورده شده اما جدا از آن که در بیت  637و  636نقش دیو در دو بیت . نیست

هرچند شاید منظورش از سـپهر در بیـت   . پوشانی دارندیل اول و سوم نیز همرسد دل البته به نظر می. ابتر و ناقصی دارد
ـ که در آن سـخن از تقـدیر شخصـی انسـان       634وفایی دنیا بوده و آن را در مقابل بیت بیشتر عوامل بیرونی و بی 640

  . است ـ قرار داده
ــن بحــث ــده هــا برمــیاز مجموعــۀ ای ــوالی منطقــی و ای ــد کــه ت ــات آی ــا 634آل ابی ــن شــکل باشــد 642 ت : بــه ای

هاي درخواست بخشـش بـه طـور    در این توالی هم ابیات مرتب شده و بخش. 642،639،638،640،637،636،635،634
هـاي پیـام بـود،    که داراي محتواي تکراري و متناقض بـا دیگـربخش   641اند و هم بیت کامل به انتهاي پیام منتقل شده

اما بایـد  . ها غیرمنطقی استبدلآل ِبیانی بدون پشتوانۀ قابل توجهی در نسخهرساندن متن به این ایده. حذف شده است
داري ِیک تصحیح انتقادي، سبک شاعر و نیز دید که معیارهاي موجود از قبیل لزوم توجه به منطق روایت در عین امانت

  .دهدآل را میشدن به این ایدهها تا چه حد به ما اجازة نزدیکبدلنسخه

که  قدر مورد دستنویس . را دارند 641هاي معتبر بیت ها دیدیم، اغلب دستنویسبدلکه در گزارش نسخههمان طور 
این دستنویس را بعداً یک نفر بـا دستنویسـی از گـروه دیگـر مقابلـه کـرده و       «: آن را در کناره افزوده خالقی گفته است

البتـه  ) 133: 1390خـالقی،  (» .خط اصلی نوشته اسـت ها و کنار صفحات به خطی نزدیک به اختالفات را در باالي بیت
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هاي اصـیل اسـت تـا آن جـا کـه در میـان       بعدتر نیز گفته است که ویژگی دیگر این دستنویس انداختن بسیاري از بیت

داشـتن  نیز بر کـم  2لدر مورد . هاي نسبتاً کهن شاهنامه هیچ دستنویسی به اندازة این دستنویس افتادگی ندارددستنویس
در اینجـا ابیـات    2لالبتـه  ). 151: 1390خالقی، (داري کاتب آن در این زمینه تأکید کرده است هاي الحاقی و امانتبیت
اما همان طور کـه پـیش از ایـن دیـدیم، خـالقی      . کندرا نیز ندارد و این افتادگی استناد به آن را ضعیف می 644و  643

توان گفت که به طور کلی می. نیز بهتر دانسته بودف  ها حتی ازفتادگیها و ارا از نظر کمتر داشتن افزودگی ژدستنویس 
  . ـ نبوده باشد، زیاد است ژاحتمال آن که این بیت در دستنویس مادر این سه دستنویس معتبر ـ به خصوص 

ن قـدر  هایی که این بیت در روند روایت ایجـاد کـرده، آ  اخالل. زیر خط است 641در نتیجه ما برآنیم که جاي بیت 
به خصوص وقتی شـجاعت مصـحح بزرگـی    . کندها را جبران می بدل پشتوانگی ِحذف آن در نسخه اساسی است که کم

  .فرد در نظر بگیریمهاي منحصربه چون خالقی را در برگزیدن ضبط
ی اسـت امـا   هـا نـدارد، گرچـه منطقـ    بدلاي در نسخهاما پیشنهاد تغییر در توالی ابیات با توجه به اینکه هیچ پشتوانه

. ضمن اینکه چند درصدي احتمال ضعف در کار شاعر را نیز باید داد. جسورانه و خارج از اصول تصحیح انتقادي است
ها را به کار شاعر ـ  به هر حال پریشانی روایت در متن شاهنامه نایاب نیست و در بعضی جاها شاید بتوان این پریشانی

  .و نه منبع او ـ نسبت داد
ها نیـز فهمیـده    در سوي دیگر ماجرا یکی از اصول بنیادین تصحیح خالقی که از توضیحات او در یادداشت اما اتفاقاً

  :628شود، حفظ منطق روایت است؛ مثالً در چند بیت باالتر از ابیات مورد بحث یعنی در بیت می
  پیــــام فریــــدون نــــزد دادنــــد چــــو

  
  گـــرد  آفریـــدون  بـــاد جاویـــد  کـــه

  
ــو ــان بگــ ــدخواه دو کــ ــدادگ بــ   ربیــ

  
ــده،  ــیمان شـــ ــاه دل،داغ پشـــ   پرگنـــ

  

ــت   ــدار از نخســ ــد جهانــ ــام بردنــ   نــ
                                                  )6(  

ــه ــر کـ ــی فـ ــزد کیـ ــپرد را او ایـ   ...سـ
                                                 )25(  

  پــــدر شــــرم ز دیــــده آب از پــــر
                                               )627(  

ــی ــوي همــ ــوزش ســ ــد پــ   راه نیابنــ
                                               )628(  

مشترك بوده، رها کرده و ضبط دستنویس  لرا که بین ده دستنویس معتبرش از جمله  بدان کاناو در آغاز بیت ضبط ِ
چـرا کـه گوینـدة    ) ها، پاورقی129: یکم ←. (است کرده، به متن بردهاساس را که منطق روایت را بسیار بهتر حفظ می

را بپذیریم، نقش گوینـدگی پیـام را بـدون هـیچ قرینـۀ       بدان کانابیات قبل از این بیت سلم و تور هستند و اگر ضبط 
  .ایماي ناگهان از سلم و تور گرفته و به فرستاده داده لفظی

باز هم به خاطر حفظ منطق روایت این بار دست به عملی  634تر از همین جا در بیتاتفاقاً بار دیگر چند بیت پایین
  :فرد دستنویس اساس خود بیرون رفته استعکس عمل باال زده و از ضبط منحصربه

ــته ــین نبشــ ــان چنــ ــوش از بودمــ ـ بـ  
  

ــه   ــم بـ ــوش رسـ ــدر بـ ــد انـ   روش آمـ
  

خـالقی در  ) ید به همان جانگاه کن. (بودمان: لبوده و ضبط نه دستنویس دیگر از جمله  ف بودشاندر این جا ضبط 
 634و اما به همین دلیل که گوینـدة ایـن سـخنان سـلم و تـور هسـتند، در بیـت        «: نوشته است) 162: یکم(ها یاددشت
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دهد، نادرست است و ما بـه  آمده و نقش گوینده را ناگهان از سلم و تور گرفته و به فرستاده می فکه تنها در  بودشان
شـخص  البته اشکالی ندارد که سلم و تور از خـود بـه سـوم   . را درون متن کردیم بودمان هاي دیگرپیروي از دستنویس

 نیز تنها در بودشاناند و شخص جمع سخن گفتهجمع سخن بگویند، ولی چون همه جا در پس و پیش این بیت به اول
تـا   627حتی توالی ابیات دستنویس ژ در هر دو مورد یادشده و » .درست است بودمانآمده است، پس در اینجا نیز  ف

اند، تصمیمات خالقی را کـامالً  ها در هم ریختهدر بیشتر دستنویس) 32، پاورقی 128: یکم(که طبق گزارش خالقی  634
  ).8b=34: 1389ژوزف، سن(کند تأیید می

قعیـت  حال پرسش اصلی این جا است که آیا صرفاً اصل حفظ منطق روایت کافی است براي اینکه مصحح در دو مو
  !مشابه دو رفتار کامالً معکوس را نسبت به دستنویس اساس خود انجام دهد؛ آن هم به فاصلۀ شش بیت؟

توان داد، این است که آن سطح از منطق روایت که ما در جریان بررسی فعالً بهترین پاسخی که به این پرسش مهم می
تر از آن سطحی است کـه خـالقی در دو   گیرانه تر و سختبه نبودش خرده گرفتیم، بسیار پیشرفته 642ـ634توالی ابیات 

کرد، امـا  رعایت نکردن آن دو مورد منطق روایت فردوسی را دچار خدشۀ اساسی می. مورد باال بر حفظ آن پاي فشرده
یی ما هرچند تحلیل نها. سرایی نسبت داد انگاري شاعر و امر بدیههتوان به سهلپریشانی مورد اشاره در بررسی ما را می

  : جز این است
ها در جزئیات آن، ما به در آغاز آن و اتفاق نظر اکثر دستنویس سیمو لفظ  641در نتیجۀ تکراري بودن مضمون بیت 

رسیم که قبالً این بیت در چارچوب اصلی روایـت بـوده و احتمـاالً بعـدها و در نگـارش دوم شـاهنامه،       این حدس می
را حـذف کـرده یـا قصـد      641را در جانشینی آن سروده و احتماالً بیت  639 و 638و حتی  637، 636فردوسی ابیات 

سـروده شـده را از   اند، این ابیات تـازه  دادههاي مختلف را باهم مقابله میبعدها کاتبانی که دستنویس. داشته حذف کند
را نیـز در مـتن حفـظ     641هاي متعلق به نگارش دوم شاهنامه گرفته و به جاي غلطی در مـتن بـرده و بیـت    دستنویس

ضبط . نیز به کلی فاقد آن بودند 2ل، ژهاي آن را در کناره افزوده بود و دستنویس قچنان که دیدیم دستنویس . اند کرده
ها در جزئیات و جاي صدایی بقیۀ دستنویسهم. آمدتا حدود زیادي به یاري نظریۀ ما  ژاین سه دستنویس به خصوص 

اي نزدیک به او انجام پذیرفتـه و از آن جـا بـه    ساد احتمالی در دورة خود فردوسی یا دورهدهد که فنشان می 641بیت 
دهیم که توالی ابیات را به شـکل  ها ما به خود اجازه نمیبا تمام این حرف. هاي ادوار بعد راه یافته استتمام دستنویس

هـا کـار مـا را    اي در دستنویسدون هیچ پشتوانهاي بآل منطقی آن درآوریم، زیرا دست زدن به چنین عمل شجاعانهایده
تـوان در ایـن بـاره    تا پیداشدن دستنویسی از شاهنامه متعلق به قرن پنج یا شش نمـی . کند وارد حوزة تصحیح ذوقی می

  .حکم قطعی داد
*  

و پس از این بحث طوالنی جا دارد به نکتۀ ارزشمندي در پاسخ به این پرسش اساسـی کـه مـرز تصـحیح انتقـادي      
تواند از اجتهاد علمی خود اسـتفاده کنـد ولـی بـه دام     به عبارتی مصحح تا کجا می. تصحیح ذوقی کجاست، اشاره کنیم

هاي مورد توجه براي کم یکی از گزینه رسد موارد بررسی شده در باال توانسته باشد دستبه نظر می. تصحیح ذوقی نیفتد
شـجاعت خـالقی در   . در میان اسـت منطق روایت آن جا که پاي پاسخ این پرسش را به دست داده باشد؛ به خصوص 

ما با . هاي بزرگی به ما داده استپشتوانه درسفرد یا کمهاي درست اما منحصربهتصحیح متن شاهنامه و برگزیدن ضبط
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نزد ما از متن دادیم و این در  641درس گرفتن از همین شجاعت و بر پایۀ تنها سه دستنویس معتبر حکم به حذف بیت 

کردیم، گرچه آل خود تنظیم میاما در مورد توالی ابیات اگر متن را طبق ایده. شدن به تصحیح ذوقی استنهایت نزدیک
ها نداشت، ما اسیر اي در دستنویسگرفت، لیکن با توجه به اینکه این تصمیم هیچ پشتوانهشکل بسیار بهتري به خود می

. شد برشـمرد اي که براي آن میحیح ذوقی شده بودیم، با وجود همۀ ادلۀ منطقیآل ذهنی خود شده، وارد حوزة تص ایده
ضبط ممکن را برگزینـد، در بسـیاري از    زیباترینهاي موجود، این که مصحح گرایش داشته باشد که ولو از میان گزینه

  . تواند آسیبی جدي براي کار او باشدموارد می
  

  1528و  271/1525: ـ منوچهر5و 4
  :دهندلیدن و به مردي و پهلوانی رسیدن زودهنگام رستم را به سام میخبر با

ــو ــاهی چـ ــد آگـ ــه آمـ ــام بـ ــر سـ   دلیـ
  

ــس ــدر کـ ــان انـ ــودك جهـ ــید کـ   نارسـ
ــد ــر بجنبیــ ــام مــ ــاي ز دل را ســ   جــ

  ســـپرد لشـــکر ســـاالر بـــه را ســـپه
ــو ــرش چ ــوي مه ــورس ــتان پ ــید دس   کش

  

  شـــیر هماننـــد دســـتان پـــور شـــد کـــه  
                                             )1521(  

ــد، گــــردي و شــــیرمردي بــــدان   ندیــ
  راي آمـــدش  کـــودك آن دیـــدار بـــه

ــت ــان و برفــ ــدگانجهــ ــرد را دیــ   ببــ
ــپه ــوي را ســ ــتان ســ ــید زاولســ   کشــ

                                             )1525(  
ن ابیات بخش مربوط به بیت هایی درباره ایرا نقل کردیم و بعد از بحث 1525ما در اینجا فعالً بخش مربوط به بیت 

  . را نیز خواهیم آورد 1528
[= پ 1522ایـن بیـت پـس از بیـت      واین بیـت را نـدارد؛ در    لی«: از این قرار است 1525هاي مهم بیت بدلنسخه

اما عجیب اسـت  ). 28a=73: 1389ژوزف، سن(نیز این بیت را به همین شکل دارد  ژ ).271: یکم(» آمده است] پاورقی
: کنـد با وجود اینکه این بخش را خیلی دقیق و جزئی ترجمه کرده اما در مورد بیت مزبور کمکی به ما نمـی  اريبندکه 

برافـزوده و تنهـا    1522پـس از بیـت    وبیتـی کـه   ) 77: ، یکـم 1993بنـداري،  (» فاشتاق الی لقائه و أقبل نحو زابلستان«
  :است، عبارت است از بنداريتأییدکنندة آن 

ــافتیبـــــه جـــــز پیـــــل او    را نبرتـــ
  

ــافتی    ــکن یـ ــتن شـ ــپ از نشسـ ــه اسـ   کـ
  

در بیت پیشین گفته است که سام سپاه را به ساالر «: نوشته است) 319: یکم(ها در یادداشت 1525خالقی درباره بیت 
. گویـد سـپاه را سـوي زاول بـرد     دیدگان براي دیدن رستم رفت و سپس در ایـن بیـت مـی   لشکر سپرد و خود با جهان

نـه کـل سـپاه، بلکـه گـروه       1525را در بیـت   سـپاه معتقد است که براي رفع این تناقض یا باید ... ت فریدریش روکر
به گمان نگارنده نظـر نخسـتین درسـت    . را افزودة دیگران دانست و زد 1525همراهان سام گرفت و یا بهتر اینکه بیت 

آمده است که همراه او فقط حدود هزار تن بود  سیاوخشیک مثال آن در داستان . است و در شاهنامه چندین مثال دارد
خالقی بعد از این » ).2226و2155هاي بیت ←(، ولی از همین رقم دو بار به سپاه یاد شده است )349/2178: دوم ←(

وه ها نیز ابتدا گردر جاهایی از این داستان. زندمی رستم و شغادو  رستم و اسفندیارهاي هاي دیگري از داستاننیز مثال
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  . یاد شده است سپاه ولشکر اندکی توصیف شده و سپس از همین گروه با عنوان 
ما جریان کامـل  . هاستمسئله بسیار حادتر از این حرف. اما خالقی تنها به گشایش بخشی از مشکل فائق آمده است

ـ  ها و تناقضپوشانیایم تا همآورده 1525روایت را در پنج بیت منتهی به بیت  ت را بـا ابیـات پیشـینش بـه     هاي ایـن بی
و  1524در دو بیـت   سـپه آید، همـان تکـرار واژة   ترین مشکلی که به چشم مینخستین و کوچک. روشنی بررسی کنیم

توضیح روکرت و شواهد خالقی تا حد زیادي توانسته مشکل را حل کند، امـا در برابـر ایـن پرسـش کـه      . است 1525
و بیت متوالی که جناس هم نیست، زیبا هم نیست و ارتبـاط مخاطـب را بـا    تکرار یک لفظ در دو معناي متفاوت در د"

البته ما فعالً با اغماض از ! پاسخی ننهاده است "سراي ما چه لزومی دارد؟کند، از سوي استاد حماسهمتن کمی مختل می
اسـت کـه در    1525یت گرد ِروایی باما مشکل اصلی عقب. گذاریمکنیم و آن را به حساب ضعف تألیف میآن عبور می

 1525رخ داده است، اما در بیت  1524حرکت کاروان سام در بیت . آیدسرایی ِحماسی آفت بزرگی به حساب میداستان
جدا . گیریمبیان شده بود، پی می 1523رویم و داستان را از بخش میل سام به دیدار رستم که در بیت دوباره به عقب می

در آغاز  چواما به خاطر حرف . پوشانی وجود دارداندکی هم 1523و مصراع دوم بیت  1525از آن در مصراع اول بیت 
اي حل شده دانست، به شرطی که بین این دو بیت، بیتی که روایت را به پیش شد این مشکل را تا اندازهمی 1525بیت 

پوشانی و تکراري وجود دارد که تنها  نیز هم 1525و  1524غیر از این، بین دو مصراع دوم ابیات . برد، وجود نداشتمی
چـون حضـور ایـن    . همۀ مشکل بر سر همین نقطه و همین مصراع است. شودحل می 1525با حذف مصراع اول بیت 

را مکملـی بـراي   ) 1525بیت (توانستیم سوي زابل رفتن سپاه مصراع باعث شده روایت به عقب برود و اگر نبود ما می
  . مستتر است 1524بدانیم، هرچند این معنا در دل مصراع دوم بیت ) 1524بیت (دگان دیخروج سام به همراه جهان

را  1524و  1523بـود کـه ایـن دسـتنویس دو بیـت      رخ داده نیز تنها در صورتی کارگشا می واي که در آن جابجایی
به این معنا است که همـۀ   هاي خالقی گزارش نشده، و این مسئلههیچ مطلبی دربارة این دو بیت در پاورقی. داشت نمی

را با داشتن همۀ این ابیات و جابجایی یادشده در  واگر متن . صدا هستنددر مورد این ابیات هم وها از جمله دستنویس
  .تر از همین متن فعلی ماستنظر بیاوریم، بسیار مغشوش

  :گیرداکنون دو گزینۀ جدي براي حل این مسئله روبروي ما قرار می
در نظر  1525در بیت  سپهتوان آن استنباط روکرت را براي واژة که در این صورت دیگر نمی ؛1524ـ حذف بیت 1

. شود که سام با کل لشـکریان و همراهـانش بـه سـوي زاول حرکـت کـرده اسـت       گرفت و سامان روایت این گونه می
ر این شکل تازه فردوسی مستقیم سراغ چون د. هاي دیگر ارائه داده نیز دیگر کارایی نداردشواهدي که خالقی از داستان

. را به جمعیتی محدود تأویل کرد سپه رفته و پیشتر هیچ توضیحی دربارة تعداد این گروه نداده است که بتوان سپهواژة 
  .ها ندارداي در دستنویسهیچ پشتوانه 1524حذف بیت 

دستنویس . دیدار رستم شتافته است که در این صورت سام قطعاً در قالب کاروانی کوچک به ؛1525ـ حذف بیت 2
ولی باید توجه کرد که این دستنویس دو بیت بعـدي را نیـز کـه دربـارة     . تنها دستنویسی است که این بیت را ندارد لی

یـا کاتـب یکـی از     لـی  ندارد و ممکن است که افتادگی این سه بیت ناشـی از سـهو کاتـب    استقبال زال از سام است،
  . وده باشدهاي مادر آن بدستنویس

ایـن   1525هاي بعدي آن بررسی کرد، ادامۀ متن بعد از بیت براي انتخاب گزینۀ برتر باید تمام ابعاد متن را در بخش
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  :چنین است

ــو   کــوس یافــت، بربســت آگهــی زال چ
  

  خــــدايکــــاولِ گردمهــــراب و خــــود
  

ــره بـــزد ــو برخاســـت و جـــام در مهـ عـ  
ــی ــوه لشـــکري یکـ ــا کـ ــوه تـ ــرد کـ   مـ

  
ــیدن ــازي خروشــ ــپانتــ ــل و اســ   پیــ

  

  آبنـــوس چـــون گشـــت زمـــین لشـــکر ز  
                                                 )15(  

ــذیره ــدن پــــ ــد را شــــ   راي نهادنــــ
                                                 )26(  

ــد ــر ز برآمـــ ــپه دو هـــ   رو و دار ســـ
  الژورد هــــــوا و قیرگـــــون  زمـــــین 

                                             )1528(  
  میــــل پــــنج تــــا آواز رفــــت همــــی

                                             )1530(  
، ...)لشـکري   یکی(به توصیف یک سپاه 1529آشکارا از دو سپاه صحبت شده است و سپس در بیت  1528در بیت 

و بر این سپاه، دیگر مثـل سـپاه   . ستمشخص است، سپاه زال ا 1533تا  1531آن هم چنان که از ابیات ! پرداخته است
خیلی . رود، چرا که کوه تا کوه مرد ایستاده و خروش اسپان و پیالنش تا پنج میل برد داردسام احتمال کوچک بودن نمی

بعید است که منظور فردوسی از سپاه سام یک چیز باشد و از سپاه زال یک چیز دیگر و تازه آن وقت این دو را در تعبیر 
در نتیجه این خیلی مهم است که ما بفهمیم سام با چگونه کاروانی به دیدار رسـتم  . به کار برد هر دو سپهون واحدي چ

  .شتافته است
ها به همین شکل درست باشد، پس سپاه سام نیز چنان سپاه زال عظمت داشته و باید از میان راه حل 1528اگر بیت 

  :شدة خالقی را بررسی کنیماید ابتدا صحت متن تصحیحاما ب. را بپذیریم 1524یعنی حذف بیت  1گزینۀ 
، 2لـن، ق  س،«: آمده اسـت  هر دو سپهدر مورد عبارت ) 271: یکم( 1528هاي بیت بدلدر گزارش خالقی از نسخه

 ژ» .ف، ل، ق= ز هر سـو ده و؛ مـتن  ): 2، س3لو نیز ( لی، آدم و؛ ) جا: لن، پ(ز هر سو ): 2لنو نیز (، ب 2پ، و، ل
) 28a=73: 1389ژوزف، سـن . (دارد که تا حدود زیادي مطابق ضبط اکثریت است »رآمد ز هر سو دم و داد و روب«نیز 

بـر اسـاس   ) 77: ، یکـم 1993بنـداري،  (» و شدت الکوسات علی کواهل األفیال«: کندباز هم کمک چندانی نمی بنداري
، سه دسـتنویس اول گـروه   )156: 1390خالقی، (است  هاي خود ارائه دادهاي که خالقی از دستنویسبندي دوگانهتقسیم

هـاي  اما سه دستنویس اول گروه دوي او به همراه بخش بزرگی از دسـتنویس . کنندیک ِاو ضبط برگزیدة او را تأیید می
گیـرد و  هاي این دو گروه نشأت میدهد این اختالف از چند پشت قبل دستنویس دیگر ضبط دیگري دارند که نشان می

هاي بعدي ها به بخشها برتري لفظی خاصی بر هم ندارند، براي سنجش آناز آن جا که این ضبط. ۀ بررسی استشایست
رویم، تا ببینیم که چند سپاه در کار بوده است؟ اولین ابیات بعد از ابیات باال که ورود سام را به منطقۀ زابل بازگو  متن می

  :کند، از این قرار استمی
ــن ــام دور از چـ ــ سـ ــد لیـ ــد آمـ   پدیـ

  
  زال و مهـــــراب اســــپ  از فرودآمــــد 

  

ــپه   ــر ســ ــه دو بــ ــید رده رویــ   برکشــ
                                               )153(  

ــال گــــــردان و جوانــــــان   بسیارســــ
                                                  )4(  
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  زمــــین بــــر ســــر نهادنــــد یکایــــک
  

  آفــــرین خواندنــــد یــــل ســــام ابــــر
  

ور که واضح است، در توصیف کاروان سام تنها به نام خود او بسنده شده و هیچ خبري از گروهـی عظـیم و   همان ط
  :در هنگام خداحافظی نیز این گونه است. اسپان و پیالن خروشان نیست

ــد ــاه ز برآمــــ ــم درگــــ   دراي زخــــ
  

ــپهبد ــوي ســ ــاختر ســ ــرد بــ   روي کــ
  

ــا برفتنــــــد ــد دو او بــــ   اوي فرزنــــ
ــه ــزل سـ ــد منـ ــتند و برفتنـ ــاز گشـ   بـ

  

ـــالن ز   ـــدن پیــ ــرّه خروشیـ ـــايکـ   نــ
                                                 )15(  

  اوي پـــــند از پـــر دل رخ، آب از پـــر
                                                 )75(  

ــان ــرم زبـ ـــويگـ ـــويآزرم دل و گـ   جـ
  دراز راه بــــه سپهبــــــد آن کشیـــــد

                                             )1578(  
مربوط به سپاه و بارگاه زال اسـت، چـرا کـه ایـن کارهـا       ناي از پیالنخروشیدن کرّهو زخم دراي در اینجا وصف 

با آنان در میان آتش فراق وداع «: در غررالسیر نیز هنگام بازگشت سام آمده است. رسمی بوده براي بدرقۀ مهمانان بزرگ
  ).72: 1368ثعالبی، (» در هندوستان بازگشت گفت و به لشکرگاه خود

ز دریاي چین تـا  «، »عهدي درست«تر نیز این است که وقتی منوچهر با آن همه اعتمادي که به سام دارد و در منطقی
، سام به یکباره و براي دیدن نوة نازنینش همۀ سپاهیان را )203ـ177/201: یکم ←(را به او سپرده است » به دریاي سند

هزینۀ گران جابجایی سپاه و زمان فراوانی را که همراهی سپاه از ! همراهی خود و ترك موضع مسئولیت بسیج نکند براي
همه چیز بر سـبک و محـدود   . کند، بیفزایید بر یکباره خالی کردن جاي مسئولیتی به آن مهمیسام در این سفر تلف می

  . گذاردسفرکردن او صحه می
اما به جاي آن باید از میـان دو  . دهیممی 1528در بیت  دو سپاهز رأي به غلط بودن ضبط ما پیش از هر چی در نتیجه

برآمد ز هر سـو ده و دار و رو  و ) و چند دستنویس دیگر ، پ2س، ق متعلق به(برآمد ز هر سو دم و دار و رو ضبط 
صـیغۀ امـر حاضـر     ده. ضعیف است هِد به خاطر لفظ لی، آ هاياما ضبط دستنویس. یکی را برگزینیم )لی، آ متعلق به(

که بـه عنـوان اسـم صـوت در توصـیف سـر و        جنگیدن، حمله بردن و ضربه زدنبه معناي  ِدادن است از مصدر فعل
پس به هیچ وجه مناسب فضـاي ایـن ابیـات    . روددر شاهنامه فراوان به کار می دارصداهاي میدان جنگ به همراه واژة 

به کار رفتـه  دم کنیم که در آن واژة و هفت دستنویس دیگر را پیشنهاد می سویس به جاي آن ضبط خوب دستن. نیست
ناي، ناي رویین و گاودم به کار رفته که در فضـاهاي ایـن   اي چون کرهدر اینجا به معنی صداي سازهاي بادي دم .است

  . کندن واژه را تأیید مینیز انتخاب ای ژدستنویس . شودچنین یعنی استقبال و بدرقۀ بزرگان، فراوان شنیده می
نیز باید راه حل دوم و همـان پیشـنهاد    1525و  1524اینک بر اساس آن چه در باال گذشت، براي حل مشکل ابیات 

بـه  . برگزینیم تا متن هماهنگ و منسجمی داشته باشیم لی بر مبناي دستنویس 1525قدیمی روکرت را یعنی حذف بیت 
ایت متن را زدوده و سام را به همراه گـروه کـوچکی از بزرگـان بـه دیـدار رسـتم       این ترتیب عقب گرد و تکرار در رو

  !ایمفرستاده
دوم فردوسـی از شـاهنامه و    را احتماالً بایـد بـر گـردن نگـارش     1525ـ   1523آمده در مورد ابیات ناهماهنگی پیش
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ی در نگارش نخست سـام را بـا تمـام    آید که احتماالً فردوسبرمی 1525از بیت . گري نخستین کاتبان آن انداخت ناشی

آن را تصـحیح کـرده    1524اما بعدها متوجه اشتباه خود شده و بـا بیـت   . خدم و حشمش به دیدار رستم فرستاده است
انـد، بیـت   مند بودههاي شاهنامه که به مقابلۀ نسخ متفاوت عالقهلیکن احتماالً بار دیگر کاتبان نخستین دستنویس. است
و از آن . انـد هاي متفاوتی متعلق به نگارش اول و دوم گرفته و به متن نهایی خود افزودهاز دستنویس را 1524یا  1525

  .هاي موجود شاهنامه شده استجاست که این ناهماهنگی تبدیل به امري تقریباً مشترك در بین تمام دستنویس
  

  327/9: ـ زوطهماسپ6
گذرد و ایرانیان به تازگی با رهبري زال زوطهماسپ را به تخـت  ان میمدت زیادي از استقرار سپاهیان افراسیاب در ایر

  :کند اما قحطی دامن هر دو سپاه را گرفته استمجموعه کارهاي اصالحی را آغاز می او یک. اندشاهی نشانده
ــان ــد هم ــه ب ــی ک ــد تنگ ــدر ب ــان ان   جه

  
ــد ــی نیامـ ــمان ز همـ ــاد آسـ ــپ و بـ   نمـ

ــکر دو ــر لش ــه آن ب ــد گون ــت ب ــاه هش   م
ــدنکر ــک دنــ ــی روز یــ ــران جنگــ   گــ

ــی ز ــان تنگ ــد چن ــه ش ــاره ک ــد چ   نمان
  

ــه  یــک رفتشــان ســخن ــکب ـــم ی ــانه   زب
  

ــا و خـــاك خشـــک شـــده   ــان را گیـ   دهـ
                                                  )6(  

  درم بــــا  نــــان  برکشــــیدند  همــــی 
ــه ــپاه روي آورده انـــــدر روي بـــ   ســـ
ــه ــالن روز نــ ــود یــ ــران رزم و بــ   ســ

ــکر ز ــی لشـ ــود همـ ــاره و پـ ــد تـ   نمانـ
                                                  )9(  

ــه ــت از کـ ــر ماسـ ــا بـ ــد مـ ــمان بـ   آسـ
                                                 )11(  

): 2، س2، لـن 3لو نیـز  : (ف، س ـ آ، ب «: بـه ایـن ترتیـب اسـت     9در بیت  نکردندهاي عبارت بدلگزارش نسخه
نیز از این  9ِبیت  یک روز جنگیهاي عبارت بدلگزارش نسخه»ل= ؛ متن)حرف یکم نقطه ندارد(کردند ـ  :2لبکردند؛ 

و نیـز  ( ، ب2ف، ل، ق، و، ل= تدبیر جنـگ؛ مـتن  : لیهر روز جنگی؛ : ، پ، آ2لن، قروزي دو جنگ؛ : س: قرار است
ل، = که؛ متن): 2، س2، لن3لو نیز : (ب ف، س ـ آ، «: 9در بیت  نههاي واژة بدل و نیز گزارش نسخه). جنگ: 2، س2لن
اشتباه او  لگزارش کرده که با مراجعۀ نگارنده به چاپ عکسی دستنویس  2ف، لخالقی در اینجا متن را مساوي با (» 2ل

و بقیت عساکر الفریقین ثمانیۀ اشهر متقاتلین و متقابلین «: نیز در این موضع آورده است بنداري) 327: یکم) (معلوم شد
: 1389ژوزف،  سـن (نیز این بیت را به ایـن شـکل ضـبط کـرده اسـت       ژ) 91: ، یکم1993بنداري، (» .حالۀ واحدة علی
86=34b:(  

ــد ــک نکردنــ ــگ روز یــ ــران جنــ   گــ
  

ــود یــــالن روز کــــه   ــران رزم و بــ   ســ
  

بـه سـبب خشکسـالی، سـپاهیان چنـان      : (گویـد می«: نوشته است) 363: یکم(ها خالقی دربارة این بیت در یادداشت
یک روز جنـگ بزرگـی   ) توش و توان بودند که با آن که دو سپاه هشت ماه رو در روي یکدیگر ایستاده بودند، حتی یب

بخـوانیم، از تـأثیر    بکردندها اگر در مصراع یکم به پیروي از بیشتر دستنویس. نکردند، چرا که روز، روز رزم یالن نبود
از . یک جنگ بزرگ کردنـد ) ه سبب خشکسالی در هشت ماه تنهاب(شود که شود و معنی بیت چنین میسخن کاسته می
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خوانـد و آن را چنـین    جنگی گران) هر روز(بکردند روزي دو : توان به پیروي از چند دستنویس دیگرسوي دیگر می
ز که گویا بنداري نی(شد کردند ولی هیچ لشکري بر دیگري پیروز نمیتعبیر کرد که دو سپاه هشت ماه هر روز جنگ می

سالی فرستاده بود و ناچار تصمیم گرفتند ها خشم گرفته و خشک، چون خداوند بر آن)چنین داشته یا چنین دریافته است
سالی در میانۀ جنـگ  بایست خشکدر این صورت می. سالی را ببردها ببخشاید و خشککه آشتی کنند تا خداوند بر آن
فرماست و به سبب آن سپاهیان  سالی حکمکه پیش از آغاز جنگ خشکبینیم می 7ـ6هاي روي دهد، در حالی که در بیت

. اند، نیست به سخن دیگر، خشم خداوند بر دو سپاه به سبب جنگی که خود را براي آن آماده کرده. تاب جنگیدن ندارند
  ».کندتر میاین مالحظات درستی متن ما را محتمل. ها استهاي پیشین و همیشگی آنریزيبلکه به علت خون

هـا مـا   بدلبر اساس گزارش نسخه. ها داشته باشیمبدلاي اجمالی دربارة نسخهپیش از هر چیز الزم است که بررسی
ها، با دو گزینۀ جدي دیگر همراه با انتخاب خـالقی  هاي جزئی دستنویسبراي متن نهایی با صرف نظر از برخی تفاوت

  :روبروییم
1.  
2.  
3.  

  گــران جنگــی روز یــک بکردنــد
ــد ــر بکردن ــی روز ه ــران جنگ   گ
  گــران جنگــی روز یــک نکردنــد

  

  ســران رزم و بــود یــالن روز کــه  
  ســران  رزم و بـود  یـالن  روز که

ــه ــود یــالن روز ن   ســران رزم و ب
به این دلیل صرف نظر کردیم که ضبط  2در سنجش با مورد  سِدستنویس  بکردند روزي دو جنگ گرانما از ضبط   

مشابهت دارد، از لحاظ لفظـی بـه ضـبط دیگـر      سضمن اینکه از لحاظ معنایی با ضبط  ، پ، آ2لن، قچهار دستنویس 
  .تر استها نزدیکدستنویس
طور که مشخص است، تفاوت در جاي یک نقطه منجر به بروز دو روایت گوناگون از یک داستان واحد شـده  همان

سه گزینۀ باال چهار معیار اساسـی ِپشـتیبانی    ما براي تعیین جاي اصلی این نقطه و رسیدن به انتخابی درست بین. است
  :  گیریمهاي دیگر متون از این داستان، بافت عمودي کالم و نیز بافت افقی آن را در نظر میها، روایتدستنویس

است که هشت دستنویس  1در میان سه گزینۀ مورد نظر بیشترین پشتوانه از آن گزینۀ  :هاالف ـ پشتیبانی دستنویس 
و . است که از پشتیبانی پنج دستنویس و نیز ترجمۀ فشردة بنداري برخوردار اسـت  2بعد از آن گزینۀ . ستندپشت آن ه

ضـمناً بـا توجـه بـه     . تنظـیم شـده اسـت    2لنیمۀ نصفه و پشتیبانی لدر آخر متن خود خالقی است که بر اساس ضبط 
اي آشفته شده و آمیزه ژدر این میان ضبط . گیرددر موضع ضعف قرار می 2گزینۀ  3و  1هاي لفظی فراوان گزینۀ شباهت
 2به هر حال این دستنویس قطعاً گزینۀ . را به خود راه داده است که باعث نارسایی معنایی آن شده 3و  1هاي از گزینه

  .کندرا پشتیبانی نمی
سپ بین او و افراسـیاب  آن چه در شاهنامه، در دوران پادشاهی زوطهما: هاي دیگر متون از این داستانب ـ روایت 

گیر است که شود، در واقع همان داستان مشهور آرش کمانافتد و مرزهاي جدیدي بین ایران و توران برقرار میاتفاق می
هاي کهن از طریق یک مجموعه رد پاي این قصه در متن. به گواه بسیاري از متون کهن در دوران منوچهر رخ داده است

انند قحطی زمان حضور تورانیان در ایران و به طبرستان یا پتشخوارگر راندن سپاه ایـران توسـط   هاي نسبتاً ثابت منشانه
  .گیري استهاي بین ایران و توران قابل پیافراسیاب و همین مصالحۀ پایانی و تقسیم سرزمین

شـواد و دیگـر   چون زمام کار در دست زو قرار گرفت، زال و قارن و طوس و گسـتهم و ک «: در غررالسیر آمده است
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بعدتر نیز » ].8بیت[= فرماندهان و بزرگان با او بیعت کردند، در حالی که در دروازة ري در برابر افراسیاب مستقر بودند 

[= مشکالت به آخرین درجۀ خود رسیده بود «: رساند کهکند و سخن را به اینجا میاي به جنگی احتمالی نمیهیچ اشاره
بختی و قحط و غـال و بالهـا از کارهـاي بـد مـا و بسـیاري ریخـتن خـون          ند که این تیرهزبان گفتهمگان یک]. 10بیت
. ترین روایت را به شاهنامه داردمتن ثعالبی آشکارا نزدیک) 89: 1368ثعالبی، (» ].11بیت[= گناهان بر ما رسیده است  بی

بعد از چند سال از ملک او «: نیز آمده استدر فارسنامه . هرچند او مانند فردوسی داستان آرش را از قلم نینداخته است
خواستن تور و سلم از منوچهر و با لشکري عظیم بیامد، چنان که منوچهر با او افراسیاب خروج کرد به کینه] منوچهر[= 

، مردم را در میان رسیدافراسیاب را دست در وي نمیو چون . مصاف نتوانست کرد و به طبرستان رفت از بهر محکمی
در آنجـا  . التواریخ به کلی دگرگـون اسـت  روایت این داستان در مجمل). 37: 1363ابن بلخی، (» تا صلح کردند داشتند

روایی افراسیاب بر ایران در جنگی او را شکست داده و قحطـی  پس از نه سال فرمان] زوطهماسپ[= زاب پسر بودکان 
در آثارالباقیـه نیـز   ). 35: 1390دینـوري،  (شود کشته می] آرش[= بعدتر نیز افراسیاب با تیر ارسناس . کندرا برطرف می

افراسیاب چون به کشور ایران غلبه کرد و منوچهر را در طبرستان در محاصره گرفت، منوچهر از افراسـیاب  «: آمده است
بنـدهش  و امـا در  ) 286: 1390بیرونـی،  (» خواهش کرد که از کشور ایران به اندازة پرتاب یک تیر در خود به او بدهد

گزارش شـده و ایـن طـور بـه نظـر      ) زوطهماسپ(= روایت نبرد افراسیاب با منوچهر جدا از نبردش با زاب تهماسپان 
تا زاب تهماسپان آمد، افراسیاب را بسپوخت و «: رسد که محاصره در عصر منوچهر و قحطی در عصر زاب واقع شده می

اي بـه ایـن واقعـه    یگر مانند اوستا و مینوي خرد نیز تنهـا اشـاره  در بعضی از آثار د). 139: 1390بندهش، (» باران آورد
  . موجود است

نخست آن که اصـل روایـت غیـر قابـل تشـخیص و در متـون       . توان دریافتاز مجموع روایات باال چند نکته را می
اما نکتـۀ  . ن دادتوان براي فردوسی نیز حکم به سرودن روایتی خاص از این داستابنابراین نمی. گوناگون متفاوت است

رود، بنا به اشارة مستقیم ابـن بلخـی،   دیگر این است که در اغلب روایات که منوچهر به پناه طبرستان یا پتشخوارگر می
و این امر به خودي خود . کندغیر از قحطی این نرسیدن دست افرسیاب به منوچهر است که زمینۀ مصالحه را فراهم می

گذشته از همۀ اینها مـتن غررالسـیر از آن رو کـه بـا     . کندصلح پایانی را بسیار کم می احتمال وقوع جنگی گران قبل از
، از اهمیتی )شصت و چهار: ، مقدمۀ مترجم1368ثعالبی، (داشته ) شاهنامۀ ابومنصوري(شاهنامۀ فردوسی مأخذ مشترکی 

هرچند ثعالبی هیچ مطلبی . اردهایی اساسی با متن فردوسی دبه خصوص که در این بخش شباهت. ویژه برخوردار است
در  جنـگ گـران  ، اما در مجمـوع نبـود   )کند و نه تأییدیعنی از لحاظ لفظی نه آن را رد می(ندارد  9شبیه به کلیت بیت 

بنـابراین اگـر   . روایت او خود برهانی جدي است بر اینکه این جنگ احتماالً در متن شاهنامۀ ابومنصوري نبـوده اسـت  
نیامدن داستان آرش در . داشته، یا آن را از مأخذ دیگري گرفته یا از طبع خود سروده است کردندبفردوسی در متن خود 

شاهنامه و آمدنش در غررالسیر بر خروج احتمالی فردوسی از روایت شاهنامۀ ابومنصوري در بخش زوطهماسـپ تأییـد   
هـاي دیگرمتـون و    اما در مجموع روایت. کنداي اندك تقویت میدیگري است و هر کدام از دو احتمال باال را تا اندازه

 نکردنـد هاي روایت فردوسی به ثعالبی تا قبل از بخش ورود آرش این احتمال را کـه فردوسـی در مـتن خـود     شباهت
  .بردداشته، به شدت باال می

د نخست ذکر این نکته ضروري است که بافت عمودي کالم عالوه بر الفـاظ و لحـن مـور   : ج ـ بافت عمودي کالم 
در چنین موقعیتی طبیعی و منطقی این است که روایت شاعر از اصـل  . گیرداستفادة شاعر، منطق روایت را نیز در بر می
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داري او بیشتر مربوط به کلیات و کند و به آن نزدیک باشد؛ به خصوص در مورد فردوسی که اصل امانتروایت پیروي 
که دو لشکر را به مدت هشت ماه رو در روي هم ایستاده توصـیف   8در اینجا با توجه به بیت . سیر طولی روایت است

بخـوانیم، از تـأثیر سـخن     بکردنـد گوید اگر تر این است که جنگی باهم نکرده باشند و اینکه خالقی میکند، منطقیمی
وسی دقیق شویم اگر در میان الفاظ فرد. اما این دربارة پیرنگ قصه است. ـ درست است9شود، تا اینجا ـ بیت  کاسته می
نیز مستعد معنایی درخور و شاید  بکردندگویی او را مد نظر داشته باشیم، بافت عمودي معنا با هاي زبانی قصهو تکنیک

این لفظ در جریان روایت، معموالً خبر . کندسزا بازي میدر این مورد نقشی به 9در بیت  یک روزلفظ : درخورتر است
هاي داستانی رخ دهد کـه  دهد که ممکن است پس از یک دوره ثبات موقعیتانگیز میفتاي غیرمنتظره یا شگاز حادثه

اما جنبۀ دیگر متن از اینجـا  . باشد بکردندتواند همان جنگ گران پس از هشت ماه رویارویی و مؤید ضبط در اینجا می
وانیم، اتفاقاً تأثیر سـخن نیـز در آن   بخ بکردندگوید و اگر با ضبط به بعد است که پیرنگ قصه نیز چیز دیگري به ما می

  :شودافزون می
  گـــران جنگـــی روز هـــر/ یـــک بکردنـــد

  
ــی ز ــان تنگ ــد چن ــه ش ــاره ک ـــد چ   نمانـ

ــخن ــان س ــک  رفتش ــه ی ــک ب ــم ی ــانه   زب
ــپه دو هـــر ز ــاد خاســـت سـ ــو و فریـ عـ  

  ســـپنج ســـراي زیـــن مـــانبهـــره کجـــا
ــا بیـــــا ــیم تـــ   زمـــــین روي ببخشـــ
ــر ــام سـ ــی داراننـ ــد تهـ ــگ ز شـ   جنـ

  

ــود یــــالن روز کــــه   ــران رزم و بــ   ســ
                                                  )9(  

ــکر ز ــی لشـ ــود همـ ــاره و پـ ــد تـ   نمانـ
ــه ــت از کـ ــر ماسـ ــا بـ ــد مـ ــمانِ بـ   آسـ

  زو نزدیــــک  بــــه  آمــــد  فرســــتاده 
ــد ــه نیایـ ــز بـ ــدوه و درد جـ ــج و انـ   رنـ

ــراییم ــک ســ ــا یــ ــر بــ ــرین دگــ   آفــ
ـــد تنگــــی ز درنــــگ روزگــــار نبـ  

                                                 )15(  
در ارتباط  10دانند، بیت که همگان علت قحطی را کارهاي بد خودشان ـ از جمله جنگ و کشتار ـ می   11پیرو بیت 

در اثر آن جنگ گران شدت قحطـی و بـال افـزایش    : شود، بسیار بهتر معنا میبکردنددر صورت داشتن ضبط  9با بیت 
در اثـر ایـن   (، چنانکه لشکرها به تمامی تار و مار شـدند و  )ر بر سر مردمان باریدیعنی خداوند خشمش را بیشت(یافت 
پس فریاد اعتراض از هر دو سپاه بلند شـد و  . به این فکر افتادند که حتماً این بالها در اثر کردار خودشان است) وقایع

کند و است که صبر همه را لبریز می رانجنگ گدر واقع این ... اي نزد زوطهماسپ آمد تا براي صلح مذاکره کندفرستاده
اي نباشد ـ بـر   آل ذهنی خود را ـ هرچند سلیقه البته باید توجه داشت که ما نباید ایده. بخشدروند مصالحه را شتاب می
بخوانیم، مشکلی از لحاظ منطقی بـراي   نکردنداین نکته نیز در اینجا افزودنی است که اگر . کالم فردوسی تحمیل کنیم

را  بکردندبا ضبط  9شود و قحطی به طور طبیعی تشدید شده است اما تعلیل موجود در بیت ابیات بعد ایجاد نمی فهم
  .ایماز دست داده

فرما بوده، سالی پیش از آغاز جنگ حکم شمارد که خشکرا برهانی بر این پندار می 7و  6ضمناً این که خالقی ابیات 
رسد که لزوماً طولی نیست و اتفاقاً بیشتر به نظر می 8تا  6وایت شاعر در ابیات یکی آن که ر. از دو جهت درست نیست

دیگر آن که این جنگی نیست که در دورة . دهددارد گزارشی موازي از وضعیت معیشتی و جنگی ایرانیان و تورانیان می
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  .ها قبل و در اوایل دورة نوذر آغاز شده استزوطهماسپ آغاز شده باشد، بلکه مدت

 یک روزنخست آن که . هاي جدي استیا همان متن خالقی از این منظر داراي ضعف 3گزینۀ  :د ـ بافت افقی کالم
گفته بود، درستش این بود که در ادامه از لفظ  نکردنداگر فردوسی . خواندلفظی مثبت است و با ساختار منفی جمله نمی

اي نی دستوري را در مصراع اول زیر پا گذاشته اسـت؛ ناهمـاهنگی  نشیاین ناهماهنگی، قواعد هم. استفاده کند هیچ روز
را در تقدیر بگیـرد کـه بیـت را از فصـاحت دور کـرده و       حتیکه خالقی براي رفع آن مجبور شده در معناي بیت لفظ 

گوید کـه  خواست باگر می. نیز برقرار است، البته نه به شدت مورد قبل گرانهمین مشکل دربارة واژة . پذیرفتنی نیست
مگـر  . براي جنگ اسـتفاده کنـد   کوچکیا  سبکدر این هشت ماه حتی یک بار هم باهم نجنگیدند، بهتر بود از صفت 

نیز از ضعف دستوري  2گزینۀ . گریخته در جریان بوده استهایی جستهاینکه پیشتر گفته بود که در این هشت ماه جنگ
  .اند، بهتر بود که از فعل استمراري استفاده شودجنگ بودهبرکنار نمانده است؛ اگر دو سپاه هر روز در حال 

و روایـات دیگـر متـون     بکردندها و بافت افقی کالم، ضبط هاي باال باید گفت که دستنویساینک در برآیند بررسی
  .اما بافت عمودي کالم تقریباً در میانه ایستاده است. کنندرا قویاً تأیید می نکردندضبط 

اما باید گفت که اگر بافت عمودي کالم نیز قویـاً ضـبط دیگـر را    . دهیمرأي می بکردنداصالت ضبط ما به  در نتیجه
ها فراوان دست به تصـرف زده  چرا که فردوسی در جزئیات داستان. ماندیمکرد، ما باز هم بر سر رأي خود میتأیید می

-تـر از امانـت  کنـد، مهـم  الم او نمـود پیـدا مـی   است و ما بر این اساس استحکام زبانی فردوسی را که در بافت افقی ک

  . دانیمداري ِعمودي او به منبع روایات، آن هم در جزئیات می
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