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آیا شاهنامه پانصد ِ
بیت بد دارد؟
سجاد آیدِ نلو
ّ

*

فردوسی در مق ّدمۀ داستان خسرو و شیرین گفته است:
ب��ود بی��ت ش��ش ب��ار بی��ور ه��زار
َس��خُ نهای شایس��ته و غمگس��ار
نبین��د کس��ی نام��ۀ پارس��ی
نبش��ته ب��ه ابی��ات ص��د ب��ار س��ی
اگ��ر بازجوی��ی در او بی��ت ب��د
همان��ا ک��ه ک��م باش��د از پانص��د
(خالقی)3391 -3389 /259 /8 ،

بس��یاری از ادبا ،محقّقان و شاهنامهشناسان از بیت سوم چنین
اس��تنباط کردهاند که فردوس��ی خود تصریح کرده است که در
1
دریافت
سراسر ش��اهنامه پانصد بیت بد (ضعیف) وجود دارد.
ِ
برخی از کاتبان و خوانندگان ش��اهنامه در گذشته نیز این گونه
بوده که در نس��خههایی مانند لنینگراد ( 733هـ) ،قاهره (741
هـ) و حاش��یۀ ظفرنام��ه بیت مذکور را غیر از خطبۀ خس��رو و
ش��یرین بار دیگر در خاتمۀ شاهنامه باز نوشتهاند 2تا مقصود از
پانصد بیت اشاره به شمار ابیات کتاب باشد.
ا ّم��ا این بیت  -که معنای آن موقوف به دو بیت پیش��ین
اس��ت و نباید بهتنهایی خوانده ش��ود  -نه فق��ط دربارۀ ابیات
ابیات قبل از آن ستایش
سست ش��اهنامه نیست بلکه به همراه ِ
اس��تواری نظم فردوسی نیز هس��ت؛  3بدین صورت که حکیم
توس میگوید اثر من ش��صت هزار بیت و سراس��ر «سخنهای
شایسته و غمگسار» است در حالی که کسی نمیتواند منظومهای
سههزاربیتی (نبشته به ابیات صد بار سی) به فارسی بیابد که در
آن ح ّداقل پانصد بیت بد وجود نداشته باشد .به بیان دیگر منظور

قیاس دست کم پانصد بیت ضعیف
فردوس��ی این اس��ت که به ِ
هزاربیتی او نیز
برای هر س��ه هزار بیت باید در منظومۀ ش��صت
ِ
ابیات سس��ت بس��یاری (مث ً
ال ح ّداقل ده هزار بیت) باشد که این
گونه نیست و همۀ سرودههای او درست و استوار است.
هرچند ش��ادروان استاد همایی پس از اس��تنباطِ متداول
اصیل
از بیتهای مذکور ،خود نوش��تهاند که در سراس��ر ابیات ِ
فردوس��ی یک بیت سس��ت هم س��راغ ندارند 4،بی گمان اگر
وس��واس شاعرانه
در منظومۀ بزرگی مانند ش��اهنامه با د ّقت و
ِ
نگریسته و به اصطالح عامیانه م ّته به خشخاش گذاشته شود،
بی��ت /ابیات ضعیف نیز یافته میش��ود ا ّما اینکه ش��مار چنین
بیتهایی در پنجاه هزار بیت ش��اهنامه چه تعداد است نیازمند
ّ
مستدل  شاهنامهشناسان سخنسنج
بررسی دقیق و اظهار نظر
اس��ت .دکتر اس�لامی ندوشن بعد از اش��اره به اینکه فردوسی
اش��عار بد خوی��ش را پانصد بیت گفت��ه ،افزودهاند که «ولی در
چش��م امروز ما خیلی بیش از اینهاست» .5گذشتگان نیز در این
باره آرای متفاوتی داش��تهاند زیرا کاتب نسخۀ قاهره ( 741هـ)
«پانص��د» را در آن بی��ت به «هفتصد» تغییر داده اس��ت (ر.ک:
خالقی /488 /8 ،زیرنویس )6و این نش��ان میدهد که به نظر
او شمار بیتهای بد فردوسی ــ طبق دریافت نادرست از بیت
او ــ بیش از پانصد بوده است .در مقابل در دستنویس قاهره
( 796هـ) ه��م «پانصد» را به «چارص��د» تبدیل کـرده (ر.ک:
خالق��ی /259 /8 ،زیرنویس )18و صد بیت از اش��عار سس��ت
فردوسی  -به گمان کاتب  -کاسته شده است■             .
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