چاپ عکسـی شاهنامه سـنژورف
علی صفری آققلعه

ماهه��اي آغازين س��ال  1386ش براي ديدار ب��ا همكاران ما
در مرك��ز پژوهش��ي مي��راث مكت��وب  -آقاي��ان احمدرضا
رحيميريس��ه و ناصر گلباز  -به مركز آمده بودند و س��خن از
فهرستنويس��ي آن مجموعه و بويژه پيداشدن نسخۀ كهن و
ارزشمندي از شاهنامه به ميان آمد و اينكه دستيابي به تصوير
نس��خه با مشكالتي روياروي است و در آن زمان فقط توانسته
بودند كه تصوير يازده برگ از نسخه را فراهم آورند .ارزشمندي
و بويژه قدمت نس��خه از روي همان چند برگه نيز هويدا بود و
لذا ايشان در پي آن بودند تا وسيلهاي فراهم شود و تصويري از
اين نسخۀ ارزشمند تهيه شده و در دسترس پژوهشگران نهاده
ش��ود .بويژه كه ايشان پيشترها بخشي از شاهنامه  -يعني
داستان بيژن و منيژه  -را منتشر كرده ،با متن آشنا بودند و بر
ارزش��مندي نسخه تأكيد داشتند .در فاصلۀ فراهمآمدن تصوير
تمامي نس��خه  ،مقالههايي بر پايۀ همان يازده برگ نوشته شد
اهميت نسخه را نشان ميداد :
كه برخي از ويژگيها و جهات ّ

شاهنامه (نسخهبرگردان دستنويس  NC. 43المكتبة
ّ
الشرقية) ،سرودۀ حكيم ابوالقاسم فردوسي ،به كوشش
ايرج افشار و محمود اميدساالر و نادر ّ
مطلبي كاشاني،
تهران ،انتشارات طاليه 1389 ،ش.

تجربه نشان داده است كه هيچ عاملي به اندازۀ دسترسي
به نسخههاي اصيل و كمغلط در كار تصحيح متون كارآمد
و حياتي نيست .چرا كه ضبطهاي كهن و شا ّذ برخي از
واژهها و تعبيرات ،گاه چنان در نسخهها دگرگون میشود كه
مصححان هم نميتوانند به شكل اصلي آنها
ح ّتي آگاهترين ّ
دست يابند .اين موضوع دربارۀ متوني چون شاهنامه بيشتر
صدق ميكند چرا كه بيشتر دشواريهايي كه اكنون در اين
متن بر جاي مانده مربوط به همين ضبطها است .بنابراين،
پيداشدن نسخههاي اصيل و ارزشمند از اين اثر مژدهاي به
شاهنامهپژوهان و دوستداران زبان فارسي به شمار ميآيد.
دربارۀ نس��خههاي شاهنامه ش��ايد افزون بر دو دهه بود
توجهي از آن شناس��انده نش��ده بود
كه هيچ دس��تنويس قابل ّ
ا ّما چندي پيش ،يكي از اين دس��تنويسها شناس��ايي شد كه
هماكنون به صورت نس��خهبرگردان منتش��ر ش��ده و پس از
اين ب��دان خواهيم پرداخت .دس��تنويس يادش��ده م ّدتها در
«المكتبة الش��رقيه» متعلّق به دانش��گاه س��نژوزف (بيروت)
نگهداري ميش��د ا ّما از آنجا كه نس��خههاي فارس��ي و تركي
اين مجموعه تا چندي پيش فهرس��ت نشده بود ،پژوهشگران
از وجود دستنويس يادش��دۀ شاهنامه ناآگاه بودند .اين نسخه
سيد مصطفي موس��وي در جريان
نخس��تين بار ّ
توس��ط دكتر ّ
فهرستنويسي نسخههاي فارسي آن كتابخانه به سال 1384
1
ش شناسايي شد.
ت��ا جايي كه نگارن��ده به ياد دارد آقاي دكتر موس��وي در

 «نسخهاي كهن از شاهنامۀ فردوسي» ،دكتر مصطفي موسوي،نامۀ بهارستان ،پياپي  13و  1387 – 1386[ 14ش] ،صص
.284 - 279
 «دستنويس نويافته از شاهنامۀ فردوسي» ،جالل خالقي مطلق،نامۀ بهارستان ،پياپي  13و  1387 – 1386[ 14ش] ،صص
.278 – 209

و البته بعدها كه تصوير تمامي نسخه در دسترس
شاهنامهپژوهان قرار گرفت ،روشن شد كه بهكارگيري اين
سپسين
نسخه  -با وجود برخي كاستيها  -در پژوهشهاي
ِ
شاهنامه كام ً
ال ضروري است .و چنانكه شنيديدم آقاي
انتقادي شاهنامه
خالقيمطلق كه آخرين و دقيقترين متن
ِ
توسط ايشان فراهم آمده ،در صدد چاپ دوبارۀ متن با
تاكنون ّ

 .1نسخههاي فارسي اين مجموعه با فهرستنويسي دكتر موسوي در « :فهرست نسخههاي ّ
خطي فارسي و تركي المكتبة الشرقية ،بيروت -لبنان» منتشر شد و
توسط آقاي
نسخۀ يادشده در صفحات  350 – 349فهرست شناسانده شده است (نك  :كتابنامه) .گفتني اينكه بخش مربوط به نسخههاي تركي آن مجموعه ّ
علياصغر قهرماني مقبل در خالل همان فهرست منتشر شده است.
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مهم ديگر
بهرهگيري از اين نسخه و ثبت اختالف ضبطهاي ّ
نسخهها هستند .اين نكته جاي خرسندي دارد چرا كه از
چاپ نخستين جلد شاهنامه به تصحیح ايشان سالها گذشته
مصحح با ظرايف
است و در طول اين م ّدت قطع ًا آشنايي
ّ
متن افزون شده و يك ويرايش كلّي از اين متن ميتواند
حاوي آخرين بررسيهاي ايشان بر روي شاهنامه باشد.
ما پس از آن ديدار با آقاي دكتر موسوي از كوششهايي كه
براي دس��تيابي به تصوير نسخه صورت گرفت آگاهي چنداني
توسط ايشان
نيافتيم ا ّما س��رانجام با پيگيريهاي انجام ش��ده ّ
و كمك دلس��وزاني چون استاد زندهياد ايرج افشار ،آقاي دكتر
محمود اميدس��االر و آقاي نادر ّ
مطلبي كاش��اني تصوير نسخه
از كتابخانۀ س��نژوزف فراهم آمد و به صورت نسخهبرگردان
2
منتشر شد.
چاپ يادشده در «گنجينۀ نس��خهبرگردان متون فارسي»
با پش��تيباني مالي گروهي از ايرانيان و دوستداران فرهنگ اين
س��رزمين منتشر ش��ده اس��ت .از اين گنجينه پيش از اين پنج
نس��خه به صورت نسخهبرگردان منتشر شده بود كه چهارمين
عنوان مجموعه به چاپ دس��تنويس ش��اهنامۀ لندن (نس��خۀ
ِ
كتابخانۀ ملّ��ي بريتانيا) اختصاص يافته و اكنون دستنويس��ي
ديگر از اين متن يعني شاهنامۀ سنژوزف به عنوان ششمين
عنوان اين مجموعه منتشر شده است.
ِ
چاپ نسخهبرگردان دستنويس سنژوزف داراي دو ديباجۀ
فارسي بدين قرار است .1 :گزارش نسخهشناسي (از استاد ايرج
افشار)  .2بررسي و ارزيابي نسخه (جالل خالقيمطلق)؛ و يك 
مق ّدمه نيز به زبان انگليسي از دكتر محمود اميدساالر در چاپ
درج ش��ده اس��ت 3.در هركدام از اين مق ّدمهها به ويژگيهاي
گوناگ��ون ش��اهنامۀ س��نژوزف و ارزيابي نسخهشناس��انه و
متنشناسانۀ آن پرداخته شده است.
نگارن��ده دربارۀ چاپ نس��خهبرگردان اين نس��خه كه با
كوششها و هزينۀ ش��خصي گروهي از دوستداران فرهنگ و
ادب ايران منتشر شده سخني جز ستايش ندارد .آن هم دربارۀ
دستنويس��ي با حجم و قط ِع ش��اهنامه كه ح ّتي دستگاههاي
متم�� ّول نيز از پرداختن ب��دان تن ميزنند .تنه��ا به اين نكته

كه در ديباجههاي چاپ نس��خهبرگردان نيز بدان اشاره شدهپيش��ين نس��خه در دورۀ
توج��ه ميدهد كه يكي از مالكان
ِ
 ّحكومت عثماني دس��تكاريهايي در نس��خه اعمال كرده كه
بخش��ي از آن شامل بازنويس��ي بخشهايي از نسخه است كه
در اثر آبديدگي محو شده بوده و در برخي موارد نيز واژههايي
را نقطهگذاري كرده اس��ت  4.اين دس��تكاريها به قلمي انجام
رنگ آن نسبت به نوش��تههاي اصلي تيرهتر و بعض ًا
ش��ده كه ِ
قابل تش��خيص است .بنابراين اگر كس��ي بخواهد نسخه را از
ديدگاه زباني  -بويژه آنجا كه با رس��م ّ
الخط پيوند مييابد -
مورد بررس��ي قرار دهد نبايد صرف ًا به متن چاپ عکس��ي اكتفا
كند .البته بخشهايي از اينگونه دس��تكاريها در همین چاپ
عکسی نيز قابل تشخيص است.

نسخۀ سنژوزف از ديدگاه كاملبودن در شمار معدود
نسخههاي كهن اين متن به شمار ميآيد چرا كه فقط يك 
صفحه  -حدود  40بيت  -از آغاز آن افتاده و از پايان نيز
متأسفانه
به دليل كندهشدن بخشي از صفحۀ پاياني  -كه ّ

 .2چنانكه اس��تاد افش��ار در پايان مق ّدمۀ خود ياد كردهاند ،تصوير نسخه با پيگيري آقاي دكتر اميدساالر  -كه در چاپ دفتر ششم شاهنامه با آقاي خالقيمطلق
همكاري داشتهاند  -و با ياري دكتر جورج صليبا فرادست آمده است.
 .3شايد جا داشت كه مق ّدمهاي نيز از آقاي موسوي دربارۀ نسخه و چگونگي يافتن آن  -به عنوان نخستين شناسانندۀ نسخه  -درج ميشد.
 .4آنگونه كه از شواهد برميآيد اين شخص قصد پژوهشي بر شاهنامه را داشته ا ّما از جزئيات آن بيخبريم.
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شامل انجامۀ كاتب نيز ميشود  -حدود شش بيت افتادگي
دارد .جز اين ،در ميانه ،افتادگي فيزيكي ندارد .بنابراين از
ديدگاه كاملبودن ح ّتي بر نسخۀ لندن نيز برتري دارد 5.با
اين حال افتادگي انجامۀ نسخه موجب شده است تا تاريخ
دقيق آن بر ما مجهول بماند.
توجه به
آق��اي خالقيمطلق در ديباجۀ خ��ود (ص  )78با ّ
قرائن متن��ي احتمال دادهاند كه كتابت نس��خه نبايد جلوتر از
توجه به قرائن نسخهشناسي،
سال  700ق باشد و استاد افشار با ّ
كتاب��ت آن را «از اواخ��ر ق��رن هفتم و به احتياط ،اوايل س��دۀ
هشتم» دانس��تهاند .نويسندۀ اين سطور گمان ميبرد كه شيوۀ
ّ
خط نسخه ش��بيه به شيوهاي اس��ت كه در نيمۀ نخست سدۀ
هش��تم هجري در فارس  -و اختصاص ًا ش��يراز  -رايج بوده
خط نسخۀ سنژوزف با ّ
است؛ چنانكه شباهتهايي ميان ّ
خط
نس��خۀ شاهنامۀ قوامال ّدين حس��ن وزير ديده ميشود .و به هر
حال كتابت نسخه قطع ًا از نيمۀ سدۀ هشتم تازهتر نيست.

چنانكه آقاي خالقيمطلق در داوري خود دربارۀ نس��خۀ
س��نژوزف نوشتهاند ،اين نس��خه نيز همانند ديگر نسخههاي
شناختهش��دۀ شاهنامه داراي كاس��تيهايي است كه نميتوان
متن را با تكيۀ كامل و بر اس��اس آن تدوين كرد ا ّما كهنبودن
توجهي كه در آن موجود است باعث
نس��خه و ضبطهاي قابل ّ
ش��ده تا با بهترين نس��خههاي اثر برابري كن��د و اين يكي از
مهمترين معيارهايي اس��ت كه موجب ش��ده است تا نسخه به
صورت نسخهبرگردان منتشر شود.
كتابنامه
«فهرست نسخههاي ّ
خطي فارس��ي و تركي المكتبة الشرقية،
بيروت -لبنان» ،مصطفي موسوي و علياصغر قهرماني مقبل،
اوراق عتيق ،دفتر ا ّول ،تهران 1389 ،ش ،صص .353 – 313

■

توجه به صفحات نونويس آغاز و انجام نسخۀ لندن كه اتّفاق ًا شامل انجامۀ آن نسخه نيز ميشود.
 .5با ّ
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