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المکتبة   NC. 43 دستنویس  )نسخه برگردان  شاهنامه 

کوشش  به  فردوسي،  ابوالقاسم  حکیم  سرودۀ  الّشرقیة(، 

کاشاني،  مّطلبي  نادر  و  امیدساالر  محمود  و  افشار  ایرج 

تهران، انتشارات طالیه، 138۹ ش.

دسترسي. اندازۀ. به. عاملي. هیچ. که. است. داده. نشان. تجربه.

به.نسخه.هاي.اصیل.و.کم.غلط.در.کار.تصحیح.متون.کارآمد.

از. برخي. شاّذ. و. کهن. ضبط.هاي. که. چرا. نیست.. حیاتي. و.

واژه.ها.و.تعبیرات،.گاه.چنان.در.نسخه.ها.دگرگون.می.شود.که.

حّتي.آگاه.ترین.مصّححان.هم.نمي.توانند.به.شکل.اصلي.آن.ها.

دست.یابند..این.موضوع.دربارۀ.متوني.چون.شاهنامه.بیش.تر.

صدق.مي.کند.چرا.که.بیش.تر.دشواري.هایي.که.اکنون.در.این.

متن.بر.جاي.مانده.مربوط.به.همین.ضبط.ها.است..بنابراین،.

پیداشدن.نسخه.هاي.اصیل.و.ارزشمند.از.این.اثر.مژده.اي.به.

شاهنامه.پژوهان.و.دوستداران.زبان.فارسي.به.شمار.مي.آید.

ــاید.افزون.بر.دو.دهه.بود. ــخه.هاي.شاهنامه.ش دربارۀ.نس

ــده.بود. ــانده.نش ــتنویس.قابل.توّجهي.از.آن.شناس که.هیچ.دس

ــایي.شد.که. ــتنویس.ها.شناس اّما.چندي.پیش،.یکي.از.این.دس

ــده.و.پس.از. ــر.ش ــخه.برگردان.منتش هم.اکنون.به..صورت.نس

ــده.مّدت.ها.در. ــتنویس.یادش ــدان.خواهیم.پرداخت..دس این.ب

ــن.ژوزف.)بیروت(. ــگاه.س ــرقیه«.متعلّق.به.دانش »المکتبة.الش

ــي.و.ترکي. ــخه.هاي.فارس ــد.اّما.از.آنجا.که.نس نگهداري.مي.ش

ــت.نشده.بود،.پژوهشگران. این.مجموعه.تا.چندي.پیش.فهرس

ــدۀ.شاهنامه.ناآگاه.بودند..این.نسخه. از.وجود.دستنویس.یادش

ــوي.در.جریان. ــط.دکتر.سّید.مصطفي.موس ــتین.بار.توّس نخس

فهرست.نویسي.نسخه.هاي.فارسي.آن.کتابخانه.به.سال.1384.

ش.شناسایي.شد.1

ــوي.در. ــده.به.یاد.دارد.آقاي.دکتر.موس ــا.جایي.که.نگارن ت

ــا.همکاران.ما. ــال.1386.ش.براي.دیدار.ب ــاي.آغازین.س ماه.ه

ــان.احمدرضا. ــوب.- آقای ــراث.مکت ــي.می ــز.پژوهش در.مرک

ــخن.از. ــه.و.ناصر.گلباز.-.به.مرکز.آمده.بودند.و.س رحیمي.ریس

ــي.آن.مجموعه.و.بویژه.پیداشدن.نسخۀ.کهن.و. فهرست.نویس

ارزشمندي.از.شاهنامه.به.میان.آمد.و.این.که.دستیابي.به.تصویر.

ــخه.با.مشکالتي.رویاروي.است.و.در.آن.زمان.فقط.توانسته. نس

بودند.که.تصویر.یازده.برگ.از.نسخه.را.فراهم.آورند..ارزشمندي.

ــخه.از.روي.همان.چند.برگه.نیز.هویدا.بود.و. و.بویژه.قدمت.نس

لذا.ایشان.در.پي.آن.بودند.تا.وسیله.اي.فراهم.شود.و.تصویري.از.

این.نسخۀ.ارزشمند.تهیه.شده.و.در.دسترس.پژوهشگران.نهاده.

ــود..بویژه.که.ایشان.پیش.ترها.بخشي.از.شاهنامه.- یعني. ش

داستان.بیژن.و.منیژه.-.را.منتشر.کرده،.با.متن.آشنا.بودند.و.بر.

ــمندي.نسخه.تأکید.داشتند..در.فاصلۀ.فراهم.آمدن.تصویر. ارزش

ــخه.،.مقاله.هایي.بر.پایۀ.همان.یازده.برگ.نوشته.شد. تمامي.نس

که.برخي.از.ویژگي.ها.و.جهات.اهمّیت.نسخه.را.نشان.مي.داد.:

-.»نسخه.اي.کهن.از.شاهنامۀ.فردوسي«،.دکتر.مصطفي.موسوي،.

1387.ش[،.صص.  – .1386[ و.14. پیاپي.13. بهارستان،. نامۀ 

.284.-.279

-.»دستنویس.نویافته.از.شاهنامۀ.فردوسي«،.جالل.خالقي.مطلق،.

1387.ش[،.صص.  – .1386[ و.14. پیاپي.13. بهارستان،. نامۀ 

.278 –.209
دسترس. در. نسخه. تمامي. تصویر. که. بعدها. البته. و.

این. شاهنامه.پژوهان.قرار.گرفت،.روشن.شد.که.به.کارگیري.

نسخه.-.با.وجود.برخي.کاستي.ها.-.در.پژوهش.هاي.سپسیِن.

آقاي. شنیدیدم. چنان.که. و. است.. ضروري. کاماًل. شاهنامه.

شاهنامه. انتقادِي. متن. دقیق.ترین. و. آخرین. که. خالقي.مطلق.

تاکنون.توّسط.ایشان.فراهم.آمده،.در.صدد.چاپ.دوبارۀ.متن.با.

چاپ عکسـی شاهنامه سـن.ژورف

علی صفری آق قلعه

1..نسخه.هاي.فارسي.این.مجموعه.با.فهرست.نویسي.دکتر.موسوي.در.:.»فهرست.نسخه.هاي.خّطي.فارسي.و.ترکي.المکتبة.الشرقیة،.بیروت-.لبنان«.منتشر.شد.و.

نسخۀ.یادشده.در.صفحات.349.– 350.فهرست.شناسانده.شده.است.)نک.:.کتابنامه(..گفتني.این.که.بخش.مربوط.به.نسخه.هاي.ترکي.آن.مجموعه.توّسط.آقاي.

علي.اصغر.قهرماني.مقبل.در.خالل.همان.فهرست.منتشر.شده.است.
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بهره.گیري.از.این.نسخه.و.ثبت.اختالف.ضبط.هاي.مهّم.دیگر.

از. که. چرا. دارد. خرسندي. جاي. نکته. این. هستند.. نسخه.ها.

چاپ.نخستین.جلد.شاهنامه.به.تصحیح.ایشان.سال.ها.گذشته.

با.ظرایف. آشنایي.مصّحح. قطعًا. این.مّدت. در.طول. و. است.

مي.تواند. متن. این. از. کلّي. ویرایش. و.یک. افزون.شده. متن.

حاوي.آخرین.بررسي.هاي.ایشان.بر.روي.شاهنامه.باشد.

ما.پس.از.آن.دیدار.با.آقاي.دکتر.موسوي.از.کوشش.هایي.که.

ــتیابي.به.تصویر.نسخه.صورت.گرفت.آگاهي.چنداني. براي.دس

ــده.توّسط.ایشان. ــرانجام.با.پیگیري.هاي.انجام.ش نیافتیم.اّما.س

ــوزاني.چون.استاد.زنده.یاد.ایرج.افشار،.آقاي.دکتر. و.کمک.دلس

ــاني.تصویر.نسخه. ــاالر.و.آقاي.نادر.مّطلبي.کاش محمود.امیدس

ــن.ژوزف.فراهم.آمد.و.به.صورت.نسخه.برگردان. از.کتابخانۀ.س

منتشر.شد.2

ــخه.برگردان.متون.فارسي«. چاپ.یادشده.در.»گنجینۀ.نس

ــتیباني.مالي.گروهي.از.ایرانیان.و.دوستداران.فرهنگ.این. با.پش

ــت..از.این.گنجینه.پیش.از.این.پنج. ــده.اس ــرزمین.منتشر.ش س

ــخه.به.صورت.نسخه.برگردان.منتشر.شده.بود.که.چهارمین. نس

ــخۀ. ــاهنامۀ.لندن )نس ــتنویس.ش عنواِن.مجموعه.به.چاپ.دس

ــي. ــي.بریتانیا(.اختصاص.یافته.و.اکنون.دستنویس کتابخانۀ.ملّ

دیگر.از.این.متن.یعني.شاهنامۀ سن ژوزف.به.عنوان.ششمین.

عنواِن.این.مجموعه.منتشر.شده.است.

چاپ.نسخه.برگردان.دستنویس.سن.ژوزف.داراي.دو.دیباجۀ.

فارسي.بدین.قرار.است:.1..گزارش.نسخه.شناسي.)از.استاد.ایرج.

افشار(.2..بررسي.و.ارزیابي.نسخه.)جالل.خالقي.مطلق(؛.و.یک.

مقّدمه.نیز.به.زبان.انگلیسي.از.دکتر.محمود.امیدساالر.در.چاپ.

ــت.3.در.هرکدام.از.این.مقّدمه.ها.به.ویژگي.هاي. ــده.اس درج.ش

ــانه.و. ــن.ژوزف.و.ارزیابي.نسخه.شناس ــاهنامۀ.س ــون.ش گوناگ

متن.شناسانۀ.آن.پرداخته.شده.است.

ــخه.که.با. ــخه.برگردان.این.نس ــده.دربارۀ.چاپ.نس نگارن

ــخصي.گروهي.از.دوستداران.فرهنگ.و. کوشش.ها.و.هزینۀ.ش

ادب.ایران.منتشر.شده.سخني.جز.ستایش.ندارد..آن.هم.دربارۀ.

ــي.با.حجم.و.قطِع.ش��اهنامه.که.حّتي.دستگاه.هاي. دستنویس

ــا.به.این.نکته. ــدان.تن.مي.زنند..تنه ــّول.نیز.از.پرداختن.ب متم

ــخه.برگردان.نیز.بدان.اشاره.شده. -که.در.دیباجه.هاي.چاپ.نس

ــخه.در.دورۀ. ــیِن.نس ــه.مي.دهد.که.یکي.از.مالکان.پیش -.توّج

ــخه.اعمال.کرده.که. ــتکاري.هایي.در.نس حکومت.عثماني.دس

ــي.بخش.هایي.از.نسخه.است.که. ــي.از.آن.شامل.بازنویس بخش

در.اثر.آب.دیدگي.محو.شده.بوده.و.در.برخي.موارد.نیز.واژه.هایي.

ــتکاري.ها.به.قلمي.انجام. ــت.4..این.دس را.نقطه.گذاري.کرده.اس

ــته.هاي.اصلي.تیره.تر.و.بعضًا. ــده.که.رنِگ.آن.نسبت.به.نوش ش

ــي.بخواهد.نسخه.را.از. ــخیص.است..بنابراین.اگر.کس قابل.تش

ــم.الخّط.پیوند.مي.یابد.-. دیدگاه.زباني.-.بویژه.آنجا.که.با.رس

ــي.اکتفا. ــي.قرار.دهد.نباید.صرفًا.به.متن.چاپ.عکس مورد.بررس

ــتکاري.ها.در.همین.چاپ. کند..البته.بخش.هایي.از.این.گونه.دس

عکسی.نیز.قابل.تشخیص.است.

معدود. شمار. در. کامل.بودن. دیدگاه. از. سن.ژوزف. نسخۀ.

نسخه.هاي.کهن.این.متن.به.شمار.مي.آید.چرا.که.فقط.یک.

صفحه.- حدود.40.بیت.-.از.آغاز.آن.افتاده.و.از.پایان.نیز.

به.دلیل.کنده.شدن.بخشي.از.صفحۀ.پایاني.-.که.متأّسفانه.

ــار.در.پایان.مقّدمۀ.خود.یاد.کرده.اند،.تصویر.نسخه.با.پیگیري.آقاي.دکتر.امیدساالر.-.که.در.چاپ.دفتر.ششم.شاهنامه.با.آقاي.خالقي.مطلق. ــتاد.افش 2..چنان.که.اس

همکاري.داشته.اند.-.و.با.یاري.دکتر.جورج.صلیبا.فرادست.آمده.است.

3..شاید.جا.داشت.که.مقّدمه.اي.نیز.از.آقاي.موسوي.دربارۀ.نسخه.و.چگونگي.یافتن.آن.-.به.عنوان.نخستین.شناسانندۀ.نسخه.-.درج.مي.شد.

4..آن.گونه.که.از.شواهد.برمي.آید.این.شخص.قصد.پژوهشي.بر.شاهنامه.را.داشته.اّما.از.جزئیات.آن.بي.خبریم.
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شامل.انجامۀ.کاتب.نیز.مي.شود.-.حدود.شش.بیت.افتادگي.

از. بنابراین. ندارد.. فیزیکي. افتادگي. میانه،. در. این،. جز. دارد..

با. برتري.دارد.5. نیز. لندن. بر.نسخۀ. دیدگاه.کامل.بودن.حّتي.

تاریخ. تا. انجامۀ.نسخه.موجب.شده.است. افتادگي. این.حال.

دقیق.آن.بر.ما.مجهول.بماند.

ــود.)ص.78(.با.توّجه.به. ــاي.خالقي.مطلق.در.دیباجۀ.خ آق

ــخه.نباید.جلوتر.از. ــي.احتمال.داده.اند.که.کتابت.نس قرائن.متن

سال.700.ق.باشد.و.استاد.افشار.با.توّجه.به.قرائن.نسخه.شناسي،.

ــدۀ. ــرن.هفتم.و.به.احتیاط،.اوایل.س ــر.ق ــت.آن.را.»از.اواخ کتاب

ــته.اند..نویسندۀ.این.سطور.گمان.مي.برد.که.شیوۀ. هشتم«.دانس

ــت.که.در.نیمۀ.نخست.سدۀ. ــبیه.به.شیوه.اي.اس خّط.نسخه.ش

ــیراز.-.رایج.بوده. ــتم.هجري.در.فارس.-.و.اختصاصًا.ش هش

است؛.چنان.که.شباهت.هایي.میان.خّط.نسخۀ.سن.ژوزف.با.خّط.

ــن.وزیر.دیده.مي.شود..و.به.هر. ــخۀ.شاهنامۀ.قوام.الّدین.حس نس

حال.کتابت.نسخه.قطعًا.از.نیمۀ.سدۀ.هشتم.تازه.تر.نیست.

ــخۀ. چنان.که.آقاي.خالقي.مطلق.در.داوري.خود.دربارۀ.نس

ــخه.نیز.همانند.دیگر.نسخه.هاي. ــن.ژوزف.نوشته.اند،.این.نس س

ــتي.هایي.است.که.نمي.توان. ــدۀ.شاهنامه.داراي.کاس شناخته.ش

ــاس.آن.تدوین.کرد.اّما.کهن.بودن. متن.را.با.تکیۀ.کامل.و.بر.اس

ــخه.و.ضبط.هاي.قابل.توّجهي.که.در.آن.موجود.است.باعث. نس

ــد.و.این.یکي.از. ــخه.هاي.اثر.برابري.کن ــده.تا.با.بهترین.نس ش

ــده.است.تا.نسخه.به. ــت.که.موجب.ش مهم.ترین.معیارهایي.اس

صورت.نسخه.برگردان.منتشر.شود.

کتابنامه

ــي.و.ترکي.المکتبة.الشرقیة،. »فهرست.نسخه.هاي.خّطي.فارس

بیروت-.لبنان«،.مصطفي.موسوي.و.علي.اصغر.قهرماني.مقبل،.

اوراق.عتیق،.دفتر.اّول،.تهران،.1389.ش،.صص.313.– 353.

■

5..با.توّجه.به.صفحات.نونویس.آغاز.و.انجام.نسخۀ.لندن.که.اتّفاقًا.شامل.انجامۀ.آن.نسخه.نیز.مي.شود.


