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.های شاهنامه گشوددری که به دنیای نسخه

چکیده

ابتدا ـهاتطّور متون در نسخهۀتاریخچۀ ای است در زمینکه مطالعهـ در این نوشته 
ق ۷۴۱مـورخ ،هشـاهنامنوشـتۀ دیگـری از کاتـب منابع تاریخی و دستبر اساس

الّدین شود که این کاتب نوۀ شـمس، معلوم می)الکتب قاهرهدار۶۰۰۶شنسخۀ (
سپس بـا مقایسـۀ مـتن نسـخه بـا دو . کیشی و از خاندانی صوفی و اهل علم است

قـاهره تمایـل نسـخۀ شود که کاتب ها، معلوم مینسخۀ دیگر و بررسی آماری یافته
و ؛ترش گردانـددارد متن نسخه را دستکاری کند تا به باورهای دینی خـود نزدیـک

ً
در آخـر .کنـددهـد حـذف میتشـخیص می» غیراسالمی«ابیاتی را که مخصوصا

و اسـالم در بـین اهـل شـاهنامهاست که کوشـش در نزدیـک کـردن استدالل شده
را شـاید بتـوان در بافتـار همـان دار است و کار این کاتـبتصّوف رویکردی سابقه

.ها تحلیل کردکوشش
ای ابتدایی برای مطالعات مشـابهی باشـد کـه نشـان تواند نمونهاین مطالعه می

می
ِ

ـی ایـران در طـول تـاریخ
ّ
انتقـال آن بـه قرائـت و ،کتابـتدهند متن حماسۀ مل

اری های میانـه از آن چـه انتظـشده و مخاطبـان سـدهچگونه فهم میهای بعد نسل
.اندداشته
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۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٣٦

سرآغاز

تـوان گفـت کـه ایـنمـی، پـس. انـدکردهو در هر رونویسی تغییری پیوستههای کهن نسخه

، ایـن شاهنامههای های فارسی و از آن جمله پژوهشدر پژوهش. ای دارندها تاریخچهنسخه

انپژوهـهای متنترکیب یافته،خصوصبه. استطور جّدی بررسی نشدهکنون بهه تاتاریخچ

. استاغلب مغفول ماندهایرانی و موّرخان هنر غربی

) و شاید تاریخ نگارگری اسالمی(در بررسی تاریخ نگارگری ایرانی شاهنامهنسخ مصّور 

دار، در مطالعـات های نگـارهنسـخه،ها، و در نتیجههای نسخهنگاره. ترین نسخ هستندمهم

قان کوشیده. اندبررسی شدهـالبته از دیدگاه هنریـجامع و متعّددی
ّ

اند از خالل برخی محق

العاتی دربارۀ تعامل بین حماسه و محیط فرهنگی حامیـان وشاهنامهی هانگاره
ّ

مالکـان اط

(دست آورند ها بهنسخه
ً
. )Simpson, 1979: 316-323; idem, 1982: 48-50. نـک،مثال

بر اختصاصات متنی نسخه
ً
های بـدون نگـاره تمرکـز ها و البّته بر نسـخهموّرخان هنر طبیعتا

پژوهان برای بازسازی متن اصلی سـرودۀ فردوسـی از طرف دیگر مصّححان و متن. اندنکرده

توّجهی به اهمکردهچشمگیریهای کوشش
ً
ها ت شـواهد هنـری در نسـخهّیـاند، ولی تقریبا

(اند طعنه رد کردهنکرده و در مواردی آن را به
ً
بـرای ). ١٣٦٤:٣٨٩خالقی مطلق، . نک،مثال

درک شیوۀ قرائت و فهم پیشینیان ما از متن و علل دست بردن ایشان در متن، هنـوز سـؤاالت 

های دقیـق یـا یـافتن پاسـخ. ها پرسـیدها و از نسخهاست که باید دربارۀ نسخهبسیاری مانده

اند، و هایی که کتابت کردهنسخهدیگردر گرو مطالعاتی نو در بررسی هوّیت کاتبان، تقریبی 

ای پربـار و ، که حوزهاستو معنای آنشاهنامهدیدگاهشان دربارۀ بالغت و بوطیقای 
ً
تقریبـا

١.استشاهنامهمطالعات نخورده دردست

اندیشـۀ نخسـتین خصـوص رّدپـای بر ذهن مخاطبـان، و بههای متفاوت متن تأثیر ضبط

روشـن اسـتموضـوعی،بـر مـتنــ باشـدنسـخههمـانکـه کاتـب  ـ هر نسخه مخاطِب

)
ً
اسـت شدههـای گونـاگون بررسـیدر بافـتکـه)Fairclough, 2003: 21-26.نک،مثال

ها بـا های دیگـر ایشـان و ارتبـاط نسـخههایی مقّدماتی در شناخت برخی کاتبـان و نوشـتهبرای کوشش.١

.ب١٣٩٦الف و ١٣٩٦شاپوران، . نک،یکدیگر



٣٧/شاهنامهدر متن ق۷۴۱های کاتب نسخۀ قاهره، موّرخ بررسی دستکاری

)
ً
دو پژوهشـگر ایرانـی نیـز بـه سـراغ ایـن . )Bucholtz, 2000; Herrag, 2012.نک،مثال

های های دیوان شیخ احمد جام و مناجاتبدلفیعی کدکنی نسخهش:اندحیطه پژوهشی رفته

شـفیعی (خوانـده » نمایشگاه تحّوالت ایـدئولوژیک جامعـۀ مـا«خواجه عبدالله انصاری را 

کاتبان شیعه چگونه در ستایش خلفای چهارگانـه که است و نشان داده) ٩٣: ١٣٨٣کدکنی، 

ار دست برده
ّ

القی مطلـق نیـز دربـارۀ چهـار بیـت از خ). ١٠٣-٩٨:همان(اند در دیوان عط

هـا در است و ابیات دیگری که کاتبان شیعه و سّنی ذیل آنکه الحاقی شمردهشاهنامهۀ جدیبا

: ١٣٧١همـو، ؛٣٢-٢٨: ١٣٦٣خـالقی مطلـق، (اسـت اند بحـث کردهبعضی نسخ افزوده

ربـوط بـه به تأثیرات جدال شیعه و سـّنی بـر محتـوای م،این مواردیتمامدر ). ٣٥٧-٣٥٤

آیا باورهای کاتبان تنهـا در محتـوای مربـوط بـه . استخته شدهپردا)ص(خلفای پیامبر اسالم

پاسخ منطقـی منفـی اسـت؛ پـس بایـد بشـود ایـن است؟ گذاشتههب اثر میامذاختالفات 

در ـ باشـدترو دیریـابتـرمخفیدر مسـائلی جـز اختالفـات مـذهبی هرچنـد ـ ثیرات را أت

.پیدا کردشاهنامههای جمله در نسخه، و از آن هانسخه

شاهنامههاینوشتهدستتبارشناختی ه ازیک شاخ

الکتـب قـاهرهدار٦٠٠٦و نسـخۀ ٢)ق٦٧٥وّرخ مـ(کتابخانۀ بریتانیاAdd. 21103نسخۀ 

در پژوهشـ )ق٧٤١موّرخ (
ً
معروفند» قاهره«و » لندن«های به نسخهشاهنامههای که عموما

این نسخ نگـاره ندارنـد و در . اندشاهنامهدار و کامل های تاریخنسخهنخستین و چهارمینـ

شناسـان نسخههایاند، در نوشـتهزبانان مورد توّجه بودهشناسی فارسیقدر در متننتیجه هر

ای مـوّرخ شاید صـفحات نونـویس را از نسـخه،امیدساالربه نظر. انددر تاریخ این نسخه تشکیک کرده. ٢

در همـان صـفحات نونـویس معلـوم . باشند، ولی این تشکیک وجهی نـداردو به آن افزودهنوشتهق٦٧٥

چراکـه بـه دفعـات ، اسـتبودههایی از آن از بین رفتهای نوشته که بخشاست که کاتب ابیات را از نسخه

منطبق بـر که شود دیده می
ً
متفاوت است و مصرع دیگر عینا

ً
ضـبط در یک بیت مصرعی بازنوشته و کامال

در ،نگارنـده. شـودقـاهره خـارج نمیـ یـرفریـ یر است و از شاخۀ تبارشناختی نسـخ لنـدننسخۀ فری

.بررسی دیگری دربارۀ این شاخۀ تبارشناختی، به این نکته بیشتر خواهدپرداخت



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٣٨

به تاریخ نگـارش،غربی
ً
(شـان جز اشاراتی مختصر مثال

ً
، )Wright, 2017: 82.نـکمـثال

شناسـان سـت کـه متنایهت فراوان متن ایـن دو نسـخه پدیدهشبا. ذکری از آنها نرفته است

اش و دربارهبه آن توجه نموده،تر پیش
ً
خالقی مطلـق، . نک،از آن میان(اند بحث کردهمکّررا

شـاهنامۀدر مقابـل، نسـخۀ نـاقص معـروف بـه ). ١٣٥: الـف١٣٨٥؛ خطیبی، ٤٤: ١٣٦٩

یر محفوظ اسـت و انتسـاب خانۀ فریکه بخش اعظم بازمانده از آن در نگار ـیر کوچک فری

پ٣)(Simpson, 1979: 272-305ق ٧٠٠دود سال ـداد حــه بغـبراآن
ً
در ـاندذیرفتهـغالبا

تـا جـایی کـه نگارنـده ، ولیای بسیار معروف استنسخه،تحقیقات تاریخ نگارگری ایرانی

اثری از این نسخه نیستشاهنامهشناسی داند در متنمی
ً
عّرفـی و ارزیـابی نخستین م. مطلقا

). ٩٢-٩١: ١٣٩٩شـاپوران، . نـک(صـورت گرفتـه اسـتمختصر این نسخه به فارسی نیـز 

)Simpson, 1979: 67, 125(هایی که ممکن است در نگـاه اّول دیـده شـود رغم تفاوتبه

متن این نسخه چنـان شـباهتی بـه دو نسـخۀ لنـدن و قـاهره دارد کـه شـاید حّتـی بازسـازی 

هـای یـر، در بررسـی تفاوتبدون نسخۀ فری. کندن سه نسخه را ممکن مادرنسخۀ مشترک ای

اطمینان گفت کدام ضـبط از مادرنسـخه رسـیده و کـدام ابتواندو نسخۀ لندن و قاهره، نمی

شود که میخانواده باعثخوشبختانه داشتن سه نسخۀ کهن هم.حاصل تصّرف کاتب است

های کاتبان ا بازی کند و بررسی دستکاریدر تفاوت بین دو نسخه، نسخۀ سوم نقش شاهد ر

زیـرااین دربـارۀ دو نسـخۀ لنـدن و قـاهره اهمّیـت بیشـتری دارد، . تری پیدا کندمبنای علمی

.اندها رویکرد متفاوتی به متن داشتهکاتبان این نسخه

مـتن تمـام ،یـرنگارنده بـرای بررسـی مـتن نسـخۀ فری:تفاوت در رویکرد به لغات عربی

بق بر جلد نخست و پنجم تصحیح خالقی مطلق را که از این نسخه در دسـت صفحات منط

کاتبـان دو کـه این قیاس معلـوم کـرد . داشت نوشت و با دو نسخۀ لندن و قاهره مقایسه کرد

کرنسخ
ّ

اند کـه حاصـل کتابـت ی داشـتهدر مواجهه با لغات عربی رویکرد متضـاّدۀ اخیرالذ

اشاره می. بررسی این نظر موضوع این نوشته نیست. ٣
ً
کـه بـا اختصاصـات ـ کنیم که نظرهای دیگری صرفا

بـه تمـام صـفحات ینگارنده امیدوار است بـا دسترسـ. استنیز طرح شدهـمتنی نسخه سازگارتر است

.ای قطعی عرضه کنددر آینده بتواند در این باره نتیجه،موجود از این نسخه



٣٩/شاهنامهدر متن ق۷۴۱های کاتب نسخۀ قاهره، موّرخ بررسی دستکاری

» زدایـیعربی«را در لنـدنکوشش کاتب . کندر دور مییکدیگر و از نسخۀ فرییایشان را از 

هـم حاضـربررسـیدر). ١٣٩٠:٢٣٧خـالقی مطلـق، (اندتر دریافتهپیششاهنامهاز متن 

ــین کوششــی دیــدهدســت ــر چن ــدیل : شــودمیکــم دو شــاهد ب ــه » صــعب«تب » زشــت«ب

ن مـوارد، جـز ایـ٥).٥/١٢٥/٥٢٤: همـان(» بنفش«به » نبیل«و تبدیل ٤)٢الحاقی/١/١٧٦(

کـه شـاید ) ٥/٢٣٩/٢٢٨: همـان(است تبدیل کرده» نعره«را به » ویله«کاتب یک بار لغت 

در محدودۀ این مطالعه، تبـدیل لغـت فارسـی بـه ٦.بتوان آن را نیز در این راستا ارزیابی کرد

.عربی شاهدی در نسخۀ لندن ندارد

. اسـتافزودهخـودپختچاشنی عربی بیشتری به متن دسـتقاهرهاز سوی دیگر کاتب 

، ١/٢٤٤/١١٧٦(شـود کم یازده بار چنـین تغییـری در محـدودۀ ایـن بررسـی دیـده میدست

،١/٣١٢/٤٠٧٧، ١٢٠و الحــــاقی١١٩الحـــاقی/١/٢٧٩، ١/٢٥٦/١٣٣٠، ١/٢٤٦/١٢٠٧

هـا، در جز این). ٥/٢٥٤/٤٠٨، ٥/٢٤٢/٢٦٥، ٥/١٩٤/١٢٤٩، ٥/٤٥/٥٨٥، ٥/٤٣/٥٦٠٨

و ٩)١/١٣٩/٨٠٧(تر دارد بدل شده که طنینی عربی»بصع«به »هول«یک مورد واژۀ عربی 

(در مواردی 
ً
افزودن واژۀ عربی نه بالغی، بلکـه که انگیزۀرسد به نظر می) ٥/٢٢٧/٨٧: مثال

تصـحیح به ترتیب با جلد، شمارۀ صـفحه و شـمارۀ بیـت در ویـرایش نخسـت شاهنامهها در جای بیت. ٤

ص خواهد) ١٣٨٦(مطلق خالقی 
ّ

هـای ایـن هر جا بـه ضـبطی اسـتناد شـود کـه در زیرنویس. شدمشخ

.شمارۀ برگی از نسخه که حاوی آن بیت است به دست داده خواهد شداست،تصحیح نیامده

مصرع دوم را »بنفش«است و تبدیل آن به در قافیه آمده»نبیل«در این بیت، واژۀ . ٥
ّ

کاتب را ناچار کرده کل

.کندبازسرایی 

کنـد شود و این گمان را طـرح میمییر دیده مواردی هست که چنین تغییری در هر دو نسخۀ لندن و فری. ٦

ــن دست ، ١/١٧٢/١٣٦(اســت خوردهچشــم میها نیــز بهنوشــتهکــه رویکــرد مشــابهی در مادرنســخۀ ای

).٧/١٩٣٠و ٣١/١٩٢٩هایبرگیر،نسخۀ فری.ترتیب قس؛ به٥/٥٥٧/٣٥٠

).پ٤١گ:قاهره.نک(است لق به این ضبط اشاره نکردهخالقی مط. ٧

).پ١٩٤گ:همان.نک(است خالقی مطلق به این ضبط اشاره نکرده. ٨

همیشـه بـه» صعب«اگرچه . ٩
ً
جای آن در فارسی قـرن چهـارم و پـنجم کمیـاب نیسـت، فردوسـی تقریبـا

.بردکار میبه» سخت«



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٤٠

تغییـر » به یزدان نمود عجز و بیچارگی«به » به یزدان نمود او ز بیچارگی«: ایدئولوژیک باشد

حـذف ممنوعیـت،تب در اعمال ایـن تغییـرکا. است که تفاوت مفهومش آشکار استیافته

از آن ـحرف عین در قرائت شـعر را 
ً
خـود او هـم ١٠گاهنـدآکـه اهـل ادب نوعـا

ً
و احتمـاال

سـت مضـامین اآیـا ممکـن «کـه بپرسـیمشـود این باعث می. استزیر پا نهادهـدانستهمی

ابـدارد قواعـد ادبـی را ایدئولوژیک برای این کاتب از چنان اهّمّیتی برخوردار باشد که او را و

. »زیر پا بگذارد؟

را دو بار » صف«گفتنی است که این کاتب یک بار هم برعکس عمل کرده و لغت عربی 

جالب است که جز این صـفحه و ایـن . استتغییر داده» رده«در یک صفحه به لغت فارسی 

آمـده و در حدود بیست بار دیگر در متن مورد بررسـی ایـن پـژوهش» صف«دو مورد، واژۀ 

» عـدم تـداوم«که از آن به ـ این مشکلدربارۀ . استکاتب قاهره آن را بدون تغییر حفظ کرده

.کردخواهیمدر ادامه بحث ـایمتعبیر کرده

های نسخ لندن و قاهره ممکن است ناشی از تفـاوت که بدانیم آیا تفاوتیک راه برای این

.کاتبان استشناخت بیشتر یا نه، ایدئولوژی کاتبان باشد

کاتبان

ــب  ــت کات العــاتی، امــاناشــناخته اســتلنــدنهوّی
ّ

ــی دیگــریاط : در دســت داریــمجنب

غ، ١١شوساشترن
ّ
» پارسـی«نوشته که این نسخه را در شیراز و از فـردی ،١٢مذهبی آلمانیمبل

زردشتی ایرانی(
ً
).٨: ١٣٨٤امیدسـاالر، (اسـت را از یزد بـرایش آورده بودهآنخریده که ) احتماال

کند که همیشـه در آن معلوم مینهای مالکان پیشین نسخه بر صفحات آغازیالبّته یادداشت

پیـداراهی برای شناختن دین یا مذهب کاتب ). ١٤-١٢:همان(است اختیار زردشتیان نبوده

ر به این نکتهای برای اشاره. ١٠
ّ

.وپنجچهل]:٢٥٣٦[= ١٣٥٦،حجوبم. نک،متأخ
11. Sternschuss.

، ولـی )٨: ١٣٨٤امیدسـاالر، (باشـد است که ایـن فـرد اهـل سـوییس بودهفرانکلین لویس حدس زده. ١٢

نظر فان گوردر 
ً
.تر استصحیحکه در متن آمد )van Gorder, 2010: 154(احتماال



٤١/شاهنامهدر متن ق۷۴۱های کاتب نسخۀ قاهره، موّرخ بررسی دستکاری

هـای عربـی از اعراب و واژهداشته،احساسات مهرآمیزی به ایران او بوده، هرچهنیست، ولی 

در » ستیزانهعرب«حّتی دو قطعه شعر . داشته استگرایی لغوی و تمایلی به باستانهبیزار بود

خطیبـی، . نـک(است خالقی مطلق نیامدهمصّححیک از نسخ این نسخه هست که در هیچ

و چه از نسخۀ دیگـری ١٣باشداین دو قطعه را کاتب خود سرودهچه. )١٠٣،١٠٦: ب١٣٨٥

در این نسخه، نشـانصرف باشد، افزودهنسخۀ خودبه 
ً
دهنـدۀحضور آن دو قطعه اختصاصا

.استموضع کاتب

العات بیشتری داریمقاهره خوشبختانه دربارۀ کاتب نسخۀ 
ّ

ارغـون ایـن نسـخه بـرای . اط
ّ

مـرتبط کازرونّیـهاند به فرقـۀ صـوفی نوشته شده که حدس زدهمسی الکریمی الکازرونیالش

تـر ، پـیشمحّمد بن محّمد بن محّمد کیشیکاتب، به نام). Blair, 2006: 171(استبوده

(است بارها اشاره شده
ً
ولـی تـا جـایی کـه ،)٣٨٥: ١٣٦٤؛ خالقی مطلـق، ibid. نک، مثال

از اخـالف خانـدان کـهایـن کاتـب.نامی از وی نبرده استجزکسهیچ ، داندمینگارنده 

، فقیه بزرگ د قرشی کیشیالّدین محّمشمسنوۀ در واقع، بودهاهل فقه و تصّوفی ازمشهور

بردار کــه در شــعر، تصــّوف و فلســفه نیــز نــام١٤اســت) ق٦٩٥-٦١٥(قــرن هفــتم هجــری 

احمـد و محّمداست، هدانسترا صاحب دو پسر الّدین کیشیشمساین فوطیابن. استبوده

ــار، ( ــه١٥.)٢٦: ١٣٩٠جوک ــۀ اوب ــد،گفت ــال محّم ــده ق٧٠٥در س ــان(زن ــاهم ــا و ،)ج ب

دهـد شعر فردوسی از خود بروز میشبیهابیاتی برخالف اغلب همکارانش، توانایی سرودن این کاتب، . ١٣

سرودۀ خود ایـن کاتـب نقل کرده، هایی که خطیبی البّته برخی از مثال). ٢٥-٢٣: ١٣٨٢خطیبی، . نک(

یـر را در اختیـار نداشـته، و البته اگرچه خطیبی نسخۀ فری(آمده استیر هم نیست، چراکه در نسخۀ فری

بیشـتر زیرارسد، نظر میولی اصل سخن درست به،)جاهمان. ؛ نکاستخود به این احتمال اشاره کرده

.ها اختصاص به نسخۀ لندن داردنمونه

صادق، بل مرید و «جایگاه او کافی است بدانیم خواجه نصیرالّدین طوسی خود را شناختبرای . ١٤ محّب

الّدین ی، خواجـه شـمسو وزیر بزرگ دیگر دورۀ ایلخـان) ٦٨: ١٣٢٤قروینی و اقبال، (او خوانده » عاشق

ـی، قطب) ٢٥٠: ١٣١٣نفیسـی، (دیوان، نیز به او عالقه داشته محّمد جوینی صاحب
ّ
مـۀ حل

ّ
الـّدین و عال

).٦٢-٦٠: ١٣٢٤قزوینی و اقبال، (اند تعدادی از شاگردان او بوده،شیرازی و هندوشاه نخجوانی

را از اشـاره بـه نـام ایـن دو پسـر در مقّدمـۀ بیند از خانم عاطفه طّیه تشکر کنـد کـه او نگارنده الزم می. ١٥

گاه کردندت ـکه به آن دسترس نداش ـ الّدین کیشی مجموعۀ آثار شمس .آ



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٤٢

هرشـیدالّدین فضـلخواجـهدسـتگاه و، »ربع رشـیدی«
ّ
جهـانبخش، (اسـت بودهمـرتبط الل

دست.)٤٨: ١٣٨٢افشار، .؛ قس٢٨: ١٣٧٨
ّ

شـاعری بـوده بـا ویدهد کهنشان میاوخط

در منبع اخیـر » قرشی«لقب ). ٢٨٦،٢٩٤: ١٣٩٦دماوندی و خوشدل، (تمایالت صوفیانه 

فرزنـد ــ قـاهرهپـدر کاتـب نسـخۀ  ــمحّمـد بـن محّمـد کیشـیکـهکندما را مطمئن می

تصـادفی اسـامیکـه ایـن شـباهتکندمیتر مطمئنما رااست، و آنچه الّدین محّمدشمس

بخانـۀ دانشـگاه ادر کت)Ns F 766به شمارۀ (روضة الّناظر و نزهة الخاطرای ازنیست نسخه

،ه در حاشیۀ برگی از آن، کاستاستانبول 
ً
خـود الّدین کیشـیشـمسکاتـب صـراحتا را جـّد

این نسخه با نسخۀ ١٦.)ر٧٥گ(است خوانده
ّ

بـه دهد کـه هـر دو نشان میقاهرهمقایسۀ خط

١٧.یک کاتب استقلِم

گانه، چه بـه نظـم و چـه بـه نثـر، بـه ستایش خلفای سه)F 766(روضة الناظردر نسخۀ 

در آن طالببرعکس، ابیات فراوانی به فارسی و عربی در مدح علی بن ابی؛خوردچشم نمی

، استشاهنامهۀ قاهرنسخۀ کاتب که همانکه کاتب آن، نشان دهداین ممکن است . هست
ً
شاهنامهای در نکتهرااین حدس . استارتباطاتی با شیعیان و تمایلی به تشّیع داشتهاحتماال

،)٣١: ١٣٦٣خالقی مطلق، (است تر اشاره کردهکه خالقی مطلق پیشچنان. دکنتقویت می

نویس تصحیح اوست که چهار بیت مـدح خلفـای سـّنیان را درسخه یکی از دو دستاین ن

الحاقی ١٨.بر ندارد
ً
در تمـام نسـخ دیـدهاستاین چهار بیت احتماال

ً
شـودمی، ولـی تقریبـا

الکاتب و هو موالنا المرحوم شمس«: بدین عبارت.١٦ .»الّدین محّمد الکیشی غفر الله لهلجّد

یکسـان اسـت با نسخۀ دیگری که در تبریز محفوظ اسF 766اند محتوای نسخۀ گفته. ١٧
ً
نوریـان، (ت عینـا

اند که نسخۀ تبریز را از سانی چنین حدس زدهاین پژوهشگران از این هم). ٥٧: ١٣٨٦شریفی و رشیدی، 

ف اند و نسخۀ استانبول دستروی نسخۀ استانبول نوشته
ّ
). جـاهمـان(اسـت ...روضـة الّنـاظرنوشتۀ مؤل

نادرسـت اسـتنتیجهکه دهد استانبول به هوّیت جّدش نشان میاشارۀ کاتب نسخۀ 
ً
. گیری اخیر واضـحا

ی که از عّزالّدین عبدالعزیز کاشی در نسـخۀ ، دستعالوهبه
ّ

ـی ١٥٥٦خط
ّ
) ١٤١ر، ص٧١گ(کتابخانـۀ مل

متفاوت F 766با نسخۀ ماندهباقی
ً
عمـادی حـائری، . نـک،خـطبرای تصـویر ایـن دسـت(است کامال

٣٨١: ١٣٨٤.(

یافتهلحاقی بودن این ابیات را نتیجه میاهخالقی مطلق از این نکت. ١٨
ً
های این مقال نشـان گیرد که احتماال

←



٤٣/شاهنامهدر متن ق۷۴۱های کاتب نسخۀ قاهره، موّرخ بررسی دستکاری

آیا کاتب . یرفریو لندنجمله در نسخ از؛)جاهمان. نک(
ً
و بـر مبنـای اعتقـادات شخصـا

هم انجـام شاهنامهست؟ و آیا چنین کاری را در جاهای دیگر اها زدهخود دست به حذف آن

برخـی از ابیـاتی کـه کاتـب . ؟ شواهدی در تأیید چنین باوری در این نسخه هستاستداده

اکانه در تضاد بـا باورهـای اسـالمی 
ّ
قاهره حذف کرده یا تغییر داده ممکن است با دیدی شک

شـاهنامههای شخصّیتمعنویهای نبهجابیاتی که متضّمن ستایش ،خصوصتعبیر شود؛ به

کـه آن ، بـا ایـنشـودکّرات از مـتن ایـن نسـخه حـذف میبـه،استایشانرستگاریبیانو

.اندشدهالقاعده کافر شمرده میها علیشخصیت

برای
ِ

های ادبی فارسی، ، باید پدیدۀ آشکاری را در نسخههای باالپرسشرسیدن به پاسخ

گفتـه دربـارۀ واژۀ نمونۀ پیش.عدم تداوممشکل پدیدۀ : نظر گرفتدر،نسخۀ قاهره،جملهاز

لحظـه یـک دهد که کاتب قاهره ممکن است در حـین کتابـت و در نشان می» صف«عربی 

منشأ این تصمیم ؛چه کندخودتصمیم بگیرد که با متن پیش روی
ً
رات لحظـهمحتمال

ّ
ای تأث

شـدهتعیینای ازپیشمند یـا برنامـهگویی نظامو نه ال) اعتقادییابالغی بنا به مالحظات(او 

در قبـال لغـات کاتـبشواهدی بسیار بیشتر از نوع واکـنش ،درواقع برای این احتمال. است

. عربی در دست داریم
ً
، )١/١٠٥/٢٤٣(» بپرسیدشـان شـاه و بنواختشـان«در مصـرع ،مـثال

زی وزن شـعر نـاتوان هـد، ولـی از بازسـامیتغییر» بپرسید زود«مصرع را به نخست کاتب 

الحـاقی ١٩.ماندمی
ً
شـود کـه ایـن متوّجـه می) ١/١٠١/١٩٠(پـس از نوشـتن بیتـی احتمـاال

،کـه بـا بیتـی کـه نوشـتهـزند، لذا بیت بعـدی را داستانک به طرح داستان اصلی آسیب می

هفت بیت بعد از نوشـتن بیتـی ٢٠.رودو پیش میکندحذف میـالمعانی هم هستموقوف

ــدر وصــف  ــف )١/١٠٥/٢٥٣(ورت ــه وص ــی ب ــرج، وقت ــخ میای ــه در نس ــی را ک رســد، بیت

→
تـوان مـدرک معتبـری بـر بدهد چه آن ابیات الحاقی باشد و چه نباشد، نبودشان در نسـخۀ قـاهره را نمـی

.نبودشان در اساس کاتب آن گرفت

.)ر١٧گ: قاهره. نک(است نکردهخالقی مطلق به این اختالف اشاره . ١٩

/ شگفتی فرومانـد سـرو یمـن(خالقی مطلق به بیت محذوف اشاره کرده، ولی از وجود بیت پیش از آن . ٢٠

).پ١٦گ:ر؛ قاهره١٣گ:لندن. نک(است در نسخ لندن و قاهره خبر نداده) همیدون دلیران آن انجمن



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٤٤

انـدازد، چـون می) ١/١٠٦/٢٦٠(و شباهت بسیار به بیـت پیشـین دارد خویشاوندش هست

آن را تکرار بیت پیشین می
ً
بـه شبیه ،این ابیات در دو نسخۀ دیگر این بررسی. شمارداحتماال

زنـد تـا ایـراداتش را ز بـه ترکیـب بیـت دسـت میدر مواردی نیـ. ستاهم و بدون تغییر آمده

مصرع » تصحیح«
ً
) ١/١٠٨/٢٩٣(» اندر دل اندیشه بود) شآنچه(بگفت آنچش «کند؛ مثال

) بگفت آنچ انـدر دل اندیشـه بـود(بدون ضمیر پیوسته ،این سه نسخهدر مادرنسخۀ مشترِک

کوشـیده کمبـود اهرهقـاند، ولـی کاتـب دو نسخۀ دیگر همین ضبط را نگه داشـته. استبوده

بازسـازی » بگفـت آنچـه ویـرا در اندیشـه بـود«ضمیر را جبران کنـد و مصـرع را بـه شـکل 

» چیرگـی«) ١/١٤١/٨٤٩(» دهمه چیرگی با منوچهر بـو«در نوشتن هم یک بار ٢١.استکرده

کمـرا 
ً
کـه ایـراد مشـبع خوانـده و بـرای ایـن» چتر کـی«ـبودهنقطه نوشته شدهکه احتماال

ابتـدای مصـرع کلمۀبدل کرده و ناچار » کان«به را، آنبرطرف شود» که/کی«ده شدن خوان

.»کان با منوچهر بود٢٢ترجهمان «: استرا هم تغییر داده

کاتب
ً
در موقعّیتقاهرهضمنا

ً
الزاما

ً
» پـارس«،های یکسان رویکرد یکسانی ندارد؛ مـثال

و دو بـار بعـد از ایـن قبـللی یک بـارو) ١/٣٠٦/٣١٢(کند تبدیل می» فارس«را یک بار به 

فقط در لغات، بلکه در محتوا هـم بـهنهسانیناهماین. داردرا نگاه می» پارس«همان ،بیت

مضمونی را که یک بار حذف کرده چشم می
ً
متنجای دیگِردر) ١/٢٤٢/١١٥١(خورد؛ مثال

در حین اوآید که برمیتبکااز تجزیه و تحلیل دقیق این رفتار). ١/٣٠٦/٣١٥(دارد نگاه می

خواهد تصمیم بگیرد بیتی یا لغتی را حفظ یا حذف کند یا تغییر دهـد، نکـات کتابت که می

. منـدگیرد، ولی به ترتیبی ذوقی و نه نظامای را در نظر میمتعّدد ادبی و فکری
ً
عوامـلضـمنا

ر است که در
ّ
بیـل خطاهـای حیطـۀ اختیـارش نیسـت، از قمتعّددی هم بر مالحظات او مؤث

احتمالی در قرائت و معنی کردن ابیات، اهّمّیـت بیـت و مصـرع در طـرح داسـتان، اوضـاع 

.روحی و خلقی خودش در هنگام کتابت و غیره

سـازگار بـا ناممکـن اسـت تعبیـریکـهاعتقـادی دارد یهایمایـهاین ابیات گاهی درون

).پ١٧گ: قاهره. نک(است خوانده» و برادر«را » ویرا در«خالقی مطلق . ٢١

.)ر٢٢گ: همان. نک(است خوانده» چیز«را » چتر«مطلق خالقی . ٢٢
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تغییر مصرع .باشدداشته باورهای اسالمی 
ً
در » هـر نیـک و بـد رهنمـایتو باشـی بـه«مثال

از ایـن جـنس ) ٥/٢٢٧/٩١(» تو باشی به هر نیکیـی رهنمـای«به ا،خطاب به خد
ً
احتمـاال

شود، ولی همین مفهوم در جای دیگـری حفـظ دیده نمییرفریو لندن است و در دو نسخۀ 

این پدیـده تنهـا در لغـات و ). ٥/٥٥٧/٣٤٩(» بد و نیک هر دو ز یزدان شناس«: استهشد

خالقی مطلـق، (استافتاده شناخته شدهنسخۀ قاهره به فراوانی ابیاِت. شودمیندیدهباراتع

این ابیات گاهی مضامین اعتقادی دارد و گـاهی ). ٥٢٩: ١٣٨٧مهران، . ؛ قس٢٤٨: ١٣٨٦

.شـودشود و گاهی حـذف نمیندارد، و از طرف دیگر مضامین اعتقادی نیز گاهی حذف می

هـای سـّنتی روشه کمـکبـقـاهرهحلیل شیوۀ متغّیر رفتـاری کاتـب تکهشوداین باعث می

ت از آب درآیدناممکن یا دست
ّ
سانی که تحـت ناهم،هایدر چنین موقعّیت. کم خالی از دق

سـادگی از ها ممکـن اسـت به، توصـیف کیفـی یافتـهدهـدرخ مـیتأثیر متغّیرهای گوناگون 

شـود تأثیر پـذیرد و بـه انحـراف کشـیدهگرعالئق و مواضع مشاهدهذوقی وهای گیریجهت

)Williams & May, 1998: 2-11 .(

روش، متغّیرها، فرضّیات

سویی و ارتباط متغّیرها، تحلیل آماری را هنگام بررسی همبه »تلۀ سوگیری«برای اجتناب از 

بزرگ ویژه در بررسی نمونهاند، بهبهترین روش دانسته
ً
تـر کـه پـیشچنـان). ibid(های نسبتا

در محـدودۀ جلـد نخسـت و پـنجم تصـحیح یرفریآمد، نگارنده تمام صفحات نسخۀ گفته

قـاهرهو لنـدندو نسـخۀآن درصفحات متنـاظربا دسترس داشت که به آنرا خالقی مطلق

) ترتیب در جلد نخست و پنجم، به٦٠٩+ ١٤٨٣(بیت ٢٠٩٢این بخش متن به . مقابله کرد

) ٥٧٨+ ١٣٣٨(بیت ١٩١٦و لندناز نسخۀ ) ٦٠٦+ ١٣٤٠(بیت١٩٤٦، یرفریاز نسخۀ 

کـه ــلنـدننسـخۀ . هـای سـه نسـخه یادداشـت شـدتمـام تفاوت. بالغ شدقاهرهز نسخۀ ا

یـرفریآن کـه نسـخۀ وِلاساس مقابله بود، جز در دو بـرگ نونـویس اـاستآنهاترین کهن

. قرار گرفتاساس 

تبه
ّ
رگ مطالعـه، بایـد متغّیرهـایی بـرای مقایسـه انتخـاب ها و بازۀ بزبدلتنّوع نسخهعل
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اگر تمـام . باشدشد که کمترین امکان تفسیر و نوسان را در حین مطالعه و ثبت داشتهمی
ً
مثال

دادیم، در شــمارش ممکــن بـود خطــا در یــک را مبنــا قــرار مـی» هابـدلنســخه/ تغییـرات«

تبدیل (گذاری نقطه
ً
همچون ،ای دیگرکنایه به کنایهو تغییر یک) »جست«به » خست«مثال

شـمارش . تغییر شمرده شود و واجد ارزشـی یکسـان قلمـداد شـودیک ه،دستکاری یک واژ

ت را حّتی کمتر کند، چراکه در بسیاری مـوارد، کوششـی کـه 
ّ
لغات یا تکواژها ممکن بود دق

زحمتـی مراتب کمتـر از هجایی در میانۀ مصرع شود بهباید صرف تغییر دو حرف اضافۀ یک

(ای دشـوار ولـی دارای قافیـه) آزادیدارای تکـواژ،یعنـی(است که تغییر لغتـی سـاده 
ً
مـثال

یک «نچوهم» پیوستههمبه«تکواژهای محسوب کردِن. طلبدمی،در موضع قافیه) »طوس«

،بـاززیـراکنـدنیز کمک چنـدانی بـه افـزایش دقـت نمی» تغییر
ً
تغییـر دادن دو ونـد ،مـثال

تِرشد، ولی کـار سـختتغییر شمرده خواهد» دو«هجایی و سوی لغتی یکهجایی در دیک

.آید، و قس علی هذاتغییر به حساب می»یک«تبدیل یک مصرع کامل به مصرعی دیگر 

به فرضّیات پژوهش 
ً
مـرتبط ) ادامه. نک(بنابراین، متغّیرهایی برگزیده شد که هم مستقیما

ایـن کـه هـر کـس باشـد، چنـانگر داشتهفسیر مشاهدهباشد و هم کمترین نیاز را به تعبیر و ت

همانند پژوهش را تکرار کند
ً
. نـک(دسـت یابـد ) اگر نه صددرصد یکسان(به نتایجی کامال

Shank & Brown, 2007: 27 .( بدین منظور سه متغّیر اصـلی تعریـف و در هـر دو دسـته

.شدشمرده) ادامه. نک(ابیات 

متغّیرها

؛ابیات محذوف.١

؛باشدبدلی منحصر به خود نداشتهها هیچ نسخهاتی که نسخۀ قاهره در آنابی. ٢

کم در ها نسخۀ قاهره بخشی بازسروده و منحصر به خود، دستابیاتی که در آن.٣

٢٣.باشدحجم یک مصرع، داشته

ص نبود که آیا سرودۀ خـود کاتـب هسـتند » یک یا چند بیت افزوده«. ٢٣
ّ

را به حساب نیاوردیم؛ چون مشخ

.اندنوشت او افزوده شدهبه دست) شاهنامهشامل نسخۀ دیگری از (یا از منبعی دیگر 
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، . تقسیم شد٢٤»اعتقادی«و » عادی«ابیات و مضامین به دو دستۀ 
ً
مضامینی را که ابتدائا

اک
ّ
» اعتقـادی«انۀ فردی بدبین بتوان مغایر با دستورات و عقاید اسالمی تفسیر کرد با نگاه شک

فقـط ابیـات محـذوف، . شدارششم» عادی«و » اعتقادی«های ابیاِتتمام نمونه. نامیدیم

داشتهقـاهرههایی را شمردیم که اختصـاص بـه نسـخۀ ها و بازسراییبدلنسخه
ً
باشـد؛ مـثال

نیستند ابیات محذوف بهقاهره هستند ولی در نسخۀ یرفریو دنلنابیاتی که در هر دو نسخۀ

.گونه عمل شدها نیز همینفرد و بازسراییهای منحصربهبدلشمار آمدند و در نسخه

معیارهای تشخیص ابیات اعتقادی

؛بوس کردن در پیشگاه شاهان و پهلوانانبوس یا خاکزمینـ 

؛صمرگی برای اشخاآرزوی جادوانگی و بیـ 

؛های پیش از اسالمگناهی یا یکتاپرستی دربارۀ شخصّیتاّدعای رستگاری، بیـ 

؛گونه سّنت، رفتار یا باور مذهبی غیراسالمیهرـ 

؛بینی، جادو و طلسمعقاید خرافی، شامل تقدیرگرایی، طالعـ 

؛و سرزمین ایشان» گبران«مدح و تعظیم ـ 

های نوشـی، رقـص، موسـیقی، جشـنمیجملهرفتارهایی که شریعت ممنوع کرده، ازـ 

، کـاربرد )توأم با احساسات عاشـقانه یـا بـدون آن(غیراسالمی، تماس جسمی مردان و زنان 

.طال در پوشاک، تاج، سالح و زره

فرضّیات

کاتب قاهره ابیات اعتقادی را حذف که در قیاس با دو نسخۀ دیگر، بیشتر احتمال دارد .١

.کند

گذارد، ولـی دی را کمتر از دو نسخۀ دیگر بدون تغییر باقی میکاتب قاهره ابیات اعتقا.٢

قـدر احتمـال حـذف ابیـات، یعنـی هـر(بود نسبت این متغّیر تابعی از متغّیر پیشین خواهد

کید الزم است که بسیاری از این م. ٢٤ غیراسالمی نیستند، ازاین تأ
ً
ـت کـه ،جملهضامین واقعا

ّ
بـه ایـن عل

هد. استها را سرودهشاعری مسلمان آن
ْ

شناخت ذهنّیت کاتب قاهره است و نـه حقیقـت موجـود در ف

.هر بیت
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کـه راابیـاتیبه همان نسـبت ،، بیشتر باشد ـتر استکه سادهـتمایل کاتب به حذف ابیات

نسـبت ،در نتیجـه.دهـدکـه تغییـر تا ایـندکرب تشخیص دهد بیشتر حذف خواهدسنامنا

).شدماند بیشتر خواهدابیاتی که بدون تغییر باقی می

ابیات عادی بازسرایی مضامین اعتقادی بیشتر از بادر نسخۀ قاهره احتمال بازسرایی .٣

.است

هایافته

.ها بحث خواهدشدهای مربوط به متغّیرها در چند جدول ارائه و دربارۀ آنیافته

ابیات
ّ

ابیات کل
ّ

کل

محذوف

ابیات 
ّ

کل

اعتقادی

ابیات 

اعتقادی 

محذوف

کل ابیات 

عادی

ابیات 

عادی 

محذوف

ابیات 

ماندهباقی

۱134393192381151551250جلد 
۵606481211848530558جلد 
1949141313561636851808کل

قاهرهبه نسخۀ ابیات محذوف منحصر: ١جدول 

ابیات
ّ

ابیات کل
ّ

کل

اعتقادی

ابیات 

اعتقادی 

دارای 

های ضبط

فردمنحصربه

ابیات 

اعتقادی 

فاقد 

های ضبط

فردمنحصربه

ابیات 
ّ

کل

عادی

ابیات عادی 

دارای 

های ضبط

فردمنحصربه

ابیات 

ادی فاقد ع

های ضبط

منحصربه

فرد

۱1250154341201096446650جلد 
۵5581037330455291164جلد 
18082571071501551737814کل

فرد نسخۀ قاهره در ابیاتی با مضامین اعتقادی و مضامین عادیهای منحصربهضبط: ٢جدول 
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ابیات نوسرودۀ عادیابیات نوسرودۀ اعتقادی

، ۱/۱۰۶/۲۶۴، ۱/۳۶/۲۲(بیت ۱۵جلد 

، ۲۴الحاقی/۱/۱۷۶، ۱/۱۰۶/۲۶۹

۱/۲۰۲/۵۶۲، ۱۲پانویس/۱/۱۷۷

، ۱/۱۴۱/۸۴۶(بیت ۲

)۱۱۹الحاقی/۱/۲۷۹

، ۵/۱۲۷/۵۵۳، ۵/۴۱/۵۴۲(بیت ۶)۵/۱۹۵/۱۲۶۲(بیت ۵۱جلد 

۵/۱۲۹/۵۶۸ ،۵/۱۹۲/۱۲۱۴ ،

۵/۲۳۷/۲۰۶ ،۵/۲۴۶/۳۰۶(

بیت۸بیت۶کل

قاهرهفرد اعتقادی و عادی در نسخۀ ابیات بازسرودۀ منحصربه: ٣جدول 

بحث

،جلـد نخسـتِیبررسـمورد در محدودۀ ،ین اعتقادیدهد احتوا بر مضامنتایج نشان می. ١

این نسبت در جلد پنجم . بردبرابر باال می١٤/٤حدودقاهرهاحتمال حذف بیتی را در نسخۀ 

برابـر بـیش از ابیـات ٤١/٢کمتر است، ولی باز در محدودۀ بررسی حاضر، ابیات اعتقـادی

، ابیات اعتقـادیهدین محدوهمعادی در معرض حذف بر دست این کاتب است و در 
ً
کـال

درصد ١٦این ابیات حدود ،در واقع. استف شدهذبرابر بیش از ابیات دیگر ح٤٤/٣حدود

از سوی دیگـر، . هاستدرصد حذفّیات مربوط به آن٤٠است، ولی حدود گرفتهبرمتن را در

ابیات اعتقادی را حذف می١٨کاتب حدود 
ّ

ادی کند، ولی این نسبت در ابیات عـدرصد کل

تبـه،یکیشاهنامهبیت ٤٣٦/٣٤از هر،در این بررسی. رسددرصد می٥تنها به حدود 
ّ
عل

اگـر ایـن . اسـتحـذف شده،نامناسب تشخیص دادهْکمحتوایی که کاتب از دید ایدئولوژی

گفتـیم کـه . رسـیمبیـت می١٢٠٠دهیم به عددی بـاالتر از عمیمتشاهنامهنسبت را به تمام 

بررسـی در .بودندمتوّجه تعداد زیـاد ابیـات افتـاده از نسـخۀ قـاهره شـدهپژوهشگران پیشین 

ت این پدیده روشن 
ّ
.استدهشحاضر عل

توان حّتی بیشتر از اعداد حاصل برآورد کـرد، را به این موضوع میقاهرهحّساسّیت کاتب 

چراکه 
ً
ضّدّیتی با اآمده» اعتقادی«تمام ابیاتی که ذیل عنوان اّوال

ً
عتقادات اسالمی است واقعا

با » خوبی و بدی«و همنشینی ندارد، ولی کاتب به مضامینی همچون رستگاری نامسلمانان 
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.کندحّساس است و از متن خود حذفشان می٢٥در یک بیت» خدا«
ً
بخـش بزرگـی از ،ثانیـا

خصـوص اند، بهاشتباه حـذف شـدهدهند که بهمحذوف را ابیاتی تشکیل می» عادی«ابیات 

یک سطر از نسخۀ اساس(و بیت متوالی زمانی که د
ً
چنـین . انـدافتادهبا هم از متن ) احتماال

فاقی در ابیات عادی بسیار بیشتر 
ّ
تواند ابعـاد آن را روشـن و مطالعات بعدی میاستافتادهات

با کنار گذاشتن حذفّیات سهوی، نسـبتی بـه
ً
عـددی کند و احیانا

ً
دسـت بیـاورد کـه قاعـدتا

.بودین مطالعه خواهدتر از حاصل ابزرگ

کنیم تا بتوان برآوردی از مضامینی ذکر میدر زیربرخی از ابیات محذوف نسخۀ قاهره را 

:ها حّساس استداشت که کاتب قاهره به آن

از جلد یکم

ــــدان ــــانه م ــــن را دروغ و فس ــــو ای ــــدانت ــــه م ــــن زمان بیکســــان روش

ــــردازو هـــرچ انـــدر خـــورد بـــا خـــرد ــــز معنــــی ب ــــر ره رم دگــــر ب

)١١٤-١/١٢/١١٣(

ــــــه زود ــــــاه گرانمای ــــــت ش کـــز آمیخـــتن رنـــگ نایـــدش ســـودبدانس

)١/١٠١/١٨٨(

ــــتوددلیــــر و جــــوان و هشــــیوار بــــود ــــد س ــــز او را نبای ــــی ج بگیت

)١/١٠٦/٢٥٨(

ـــــو ـــــزار ش ـــــده بی ـــــس از آفرینن ــوپ ــت ن ــر روز رنگیس ــت ه ــی در تن ک

)١/١٦٩/١١٢(

ــــان ــــنجه ــــت م ــــنود گف جفـــت مـــنمگـــر آشـــکارا شـــویآفرین بش

)١/٢٠١/٥٤٨(

ســوی دیـــن و آئــین نهادســـت رویجویچه کهتر چه مهتر چـو شـد جفـت

ـــت ـــگ نیس ـــد را جن ـــدین در خردمن که هم راه دینسـت و هـم ننـگ نیسـتب
ج

)٥٩٢- ١/٢٠٣/٥٩١(

تر نقل شد، مضـمون عبـارت در واقـع تضـاّدی بـا باورهـای هایی که پیشدر بسیاری از این موارد، مانند نمونه. ٢٥

.ندارداسالمی 
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دلم گشت روشن بـدین بـرز و تـاجببوســـیدم ایـــن پایـــۀ تخـــت عـــاج

)١/٢٥٣/١٢٨٦(

و از دیگر نسخ خالقی موجود استیرفریولندننسخ در یک مورد از دو بیت که در

اّولی را نامناسب تشخیص داده و قاهره، کاتب ٢٦داردها راآن) ٨٤٤پاریس (پفقط ،مطلق

:استانداخته

ــــی ــــرد از خّرم ــــتان ک ــــان بوس بهشــــت بــــرین کــــرد روی زمــــیجه

ـــــــتان ـــــــو آورد در بوس ـــــــار ن ـــتانبه ـــدندی ازو دوس ـــادان ش ـــه ش ک

)١٤پانویس/١/٢٥٨.قس(

و از جلد پنجم

ــــز یزدان ــــد نی ــــتهمــــان هیرب ــتپرس ــتا بدس ــد و اس ــا زن ــد ب ــه بودن ک

)٥/١٩٤/١٢٤٦(

ــای ــی ز ج ــر نجنب ــن گ ــا ز دی ــین ی نباشــــــی پســــــندیدۀ رهنمــــــایز ک

)٥/١٩٤/١٢٥٠(

ـــّره اورنـــگ شـــاهی مبـــاد ــــاکـــه بـــی ف ــــپاهی مب ــــم س ــــی و رس دبزرگ

)٥/٢٢٨/٩٥(

ــــاک جــــام و پرســــتنده دادبــــــــــداد آفریننــــــــــدۀ داد و راد مــــرا پ

)٥/٢٣٨/٢١٥(

رشـــوید بــــآب خــــرد روی چهــــبهمــــان اورمــــزدی مــــه و روز مهــــر

)٥/٥٥٩/٣٧٨(

ابیـاتنخسـتجلـدازبیشـترپـنجمجلـددرکاتـبکـهشدمعلوممطالعهایندر. ٢

ص . کندحذف میآنها را جلد نخست دهد و کمتر از ابیات مشابِها تغییر میراعتقادی
ّ

مشخ

) تصحیح خالقی مطلـق»لن«(٧٣٣پطرزبورگ ای مشترک با نسخۀ سنمادرنسخه٨٤٤نسخۀ پاریس . ٢٦

اسـت یر خویشاوندی نزدیـک داشتهای دیگر را که با لندن و قاهره و فریدارد، ولی کاتب فاضل آن نسخه

ت شباهت
ّ
نگارنده مشـغول . ت داردها اهّمّیهای موردی آن با این نسخهنیز در دست داشته و به همین عل

. پژوهشی در این مورد است
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را » تغییـر«یـا » حـذف«مـتن یکـی از دو رویکـرد هـای مختلـِفاست که کاتب در بخش

دقیقـی بـوده، نامۀگشتاسـپبـه از آنجا که عمدۀ بررسی جلد پـنجم محـدود. استبرگزیده

ی ابیات نیز بر رویکرد کاتب 
ّ
محتوای کل

ً
وقتـی . اسـتگذاشتهها تأثیر در قبال آنقاهرهظاهرا

ی داستان مذ
ّ
. دهـدمیتغییرآنها را ْرکاتب بیشت،استهبی است و حذف سختمحتوای کل

کاتب قاهره حدود،نامهگشتاسپدر ،در حقیقت
ً
حذفرا ابیات درصِد٨٠ا

ً
یـا کردهشخصا

ابیاتی که کاتب ! شودنمیدیدهآنکه در دو نسخۀ خویشاوند دیگروضعیتی: داده استتغییر

تبه این 
ّ
د جداگانـه و از نظـر انـواع تغییـرات بررسـی شـود تـا برد بایـها دست میدر آنعل

تبـدیل گرداز هم تفکیک اوهای ادبی و اعتقادیانگیزه
ً
جهانـا مپـرور چـو خـواهی «د؛ مثال

» ر«یـک لحـاقشـاید ابتـدا تنهـا ا) ١/٣٧/٤٧(» جهانرا مپرور چو خواهی درود«به » درود

از ایـن قـاهرهکاتـب .اسـتدهنظر برسد، ولی تفاوتی اساسی در معنـای مصـرع پدیـد آوربه

مطالعـات . فـراوان دارد،کنـددر ابیاتی که شاید گستاخانه و کفرآمیز تعبیرشان می،تغییرات

های این کاتب را بیشتر ها و نحوۀ دستکاریتواند با تمرکز بر ابیات اعتقادی، انگیزهبعدی می

.روشن کند

سـو بـا هـمبـه بازسـرایی ابیـاْترهقاهتمایل کاتب کهدهدنشان میۀ مانتایج مطالع. ٣

«این کاتب در . تمایل او به حذف این ابیات است
ّ

تمایل بیشـتری بـه ،محدودۀ بررسی» کل

دقیقی بـرعکس نامۀگشتاسپدر وضعدارد، ولی این شاهنامههای اعتقادی بازسرایی مصرع

این ابیات. است
ّ

چندان اهل بازسرایی نیست و تعداد کل
ً ّ
از اعتقـادی و البته کاتب کال ، اعّم

متن است،عادی
ّ

ها وقتـی اسـت کـه در ای از ایـن بازسـرایینمونـه. کمتر از یک درصد کل

:بیت

ــــرد ــــدار ک ــــرین جهان ــــت آف ـــردنخس ـــدار ک ـــواب بی ـــد از خ دل موب

تـا) ١/٢٠٢/٥٦٢.قـس(کنـد تبـدیل می» کار بیدار کـردَهرکی او را ب«مصرع دوم را به 

در جلد .باشدای نداشتهاشارهنفی غفلت موبدانمنی هم، به صورت ضحتی به،مضمون آن

:پنجم نیز بیت

ـــــــان ـــــــند جه ـــــــد پس ـــنآفریننیای ـــی ز داد و ز دی ـــو دل بپیچ ـــه ت ک
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» کـی تـو دل بپیچـی ز درد و گزنـد/ آفرین را پسند نیاید جهان«را به ) ٥/١٩٥/١٢٦٢.قس(

در مسـیر «ـ کـه متضـّمن » یار از دینبرگشتن اسفند«ه کاست و با این کار از اینتبدیل کرده

مطرح شـود هم »پیوندداحتمالی که به وقوع نمی«در قالب است ـ حّتی» داد و دین بودن او

.های دیگر نیز از همین جنس استو نمونهپیشگیری کرده

جلـد پـنجم دسـترس بـا یـر متنـاظر های کمی از نسخۀ فریمتأّسفانه نگارنده به برگ. ٤

ابیـات را، و ابیـات محـذوف و جـااز آن. داشت
ّ

کـه ابیـات اعتقـادی درصـد کمـی از کـل

دهد، تعمیم یافتهتغییریافته خود درصدی از این ابیات را تشکیل می
ّ

های ایـن جلـد بـه کـل

ها و ابیـات نوسـروده خصـوص در مصـرعبه. باید با احتیاط بیشتری صـورت گیـردشاهنامه

ت چندانی نخواهدتعمیم این یافته
ّ
داشتن صفحات بیشتری از نسخۀ با دردست. داشتها دق

ت تخمینیر میفری
ّ
.٢٧ها را باال بردتوان دق

های ایــن مطالعــه ممکــن اســت بــا یــک احتمــال زیــر ســؤال بــرود و آن هــم یافتــه. ٥

ــوردگیدســت ــانبی و عخ ــی ْرج ــاهرهنســخۀ )Horizontal Contamination(ض ــا ق ی

البتـه اگـر چنـین چیـزی . ای دیگر استی نسخههاضبطابو آمیخته شدنشانمادرنسخۀ آن

ـاعتقـادی اسـتعلـلبه شاهنامهکه دستکاری متن ـ اصل قضّیهباز در،روزی معلوم شود

در . قـاهرهبود و نـه کاتـب دیگری مسئول آن خواهدفردکهاال این،شودحاصل نمیتغییری 

مال ماهّیت التقاطی و وارداتـِیهایی که برای ما باقی مانده، برای ارزیابی احتمحدودۀ نسخه

اختصاص به ،بررسیموردسه نسخۀ از میانگفته، تمام مواردی که حذفّیات و تغییرات پیش

این مقابله نشـان داد . های تصحیح خالقی مطلق مقابله شدبا زیرنویس،داشتقاهرهنسخۀ 

نسخۀ نسخۀ قاهره نخقاهرهکه تمام مصاریع نوسروده مختّص
ً
ای ستین نسـخهاست و ضمنا

ــذف کرده ــادی را ح ــات اعتق ــه ابی ــت ک ــر آن اس ــّدم ب ــخ مق ــک از نس ــیچ ی ــت و در ه اس

نگارنده برای اطمینان از حاصل بررسی، نتایج این مطالعه را با متغّیرهای آماری متعّددی بررسی کرد و .٢٧

،یـا بیشـتردرصـد ٩٥) Confidence Interval(بازۀ اطمیناندریافت تنها در ابیات افزودۀ جلد پنجم با 

ممکن است حاصل مطال
ّ

متفاوت باشد، بنابراین تعمیم سایر یافتهشاهنامهعه در کل
ّ

شـاهنامهها بـه کـل

.کم با این اطمینان شدنی استدست
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تـوان ایـن حـذفّیات را نمی) ٧٣٣لنینگـراد/پطرزبورگسنو٧٣١استانبول،٦١٤فلورانس(

کـه بایـد در بررسـی دیـده شـدهتر های تـازهها در نسـخهیافت، اگرچه تعداد معدودی از آن

مشابهی کاتبان یا انگیزۀ، بودهقاهرهتحت تأثیر نسخۀهاکه آیا این حذفدیگری معلوم شود

مـورد ٢٠های منفرد، چیزی کمتر از در ضبط. استدیگر را به حذف ابیات اعتقادی واداشته

ضبط اهّمّیتـی نـدارد و حـدود١٠٠٠مشترک است که در بیش از استانبولو قاهرهبین نسخ 

هست که با درصدی بسیار نزدیک به تسـاوی بـین فلورانسو هقاهردرصد نیز اشتراک بین٥

تمام این اشتراکات را تصحیف٢٨.استابیات عادی و اعتقادی توزیع شده
ً
ها جز این، تقریبا

بـیش از نیمـی از ایـن اشـتراکات در واقع(دهد اهّمّیت تشکیل میها یا موارد کمو بدخوانی

مسئول این تغییـرات قاهرهتوان گفت که کاتب می،بنابراین). است» بذین«به » برین«تبدیل 

ای کــه بــه دســت مــا او را از نســخهثیرپــذیریایــدئولوژیک اســت، ولــی البتــه احتمــال تأ

. ردتمامی رد کبهتواننمیاستنرسیده

ـی ایرانیـان بـه یکـدیگر در بـین . ٦
ّ
تمایل به نزدیک کردن عقاید اسـالمی و حماسـۀ مل

) ر١٤٧گ: ١٣٨٢، هـزار حکایـت صـوفیان(حکـایتی صـوفیانه طبـق . صوفیان سـابقه دارد

وشـاهنامههای داسـتان» برای پارسـیان«، پسرعموی پیامبر و مفّسر برجستۀ قرآن، عّباسابن

در نضـر بـن حـارثکنـد کـه روزی را تعریـف می» رستم و اسفندیار«ازقضا همان داستان 

،همچنـین،شـاهنامهدوسـتاران ). ١٩٩٠:٣٢٨هشـام، ابن(کرد تعارض با قرآن تعریف می

: ١٣٥٥وراوینـی، (دهنـد را خالصۀ چهل سال وعظ پیری درویـش قلـم میشاهنامهبیتی از 

از رستگار شدن فردوسی از ) ١٤٢
ً
واسـطۀهای مغان و گبـران بهسرودن قّصه» گناه«و مکّررا

ار، (است سروده» در توحید«گویند که یک یا دو بیتی می
ّ

وسفی، ؛ خ٢٣٠-٢٢٩: ١٣٨٦عط

ــتوفی، ٦٥: ١٣٨٢ ــس٦٦١: ١٣٨١؛ مس ــاحی، .؛ ق و ) ٣٧٨، ٣٧٧، ٢١٤، ١٨١: ١٣٨٢ری

اسـت جمـعدر آنبـا ابیـات فردوسـی )ع(اند کـه سـخنان امـام علـیکتابی نیز فراهم آورده

در یـک شـاهنامه/ ایـرانبـاآوردن اسالم جمعدر تمام این موارد، هدف). ١٣٤٧مستوفی، (

برابر ابیات اعتقـادی اسـت، ولـی درصـد پنجهای مشترک در ابیات عادی بیش ازضبط» تعداد«البته .٢٨

یکسان است
ً
.تقریبا
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تـوان است، ولی عملکرد مشـترکی را میبودهشاید متفاوت میانگیزۀ ایشان . مجموعه است

عجیـب نیسـت اگـر . صـوفیان دیـدمیان در خصوص، بهکّراتهای ششم تا هشتم بهدر قرن

»اّدعـا«باشـد آنچـه را صـوفیان نیز، کاتبی صـوفی خواستهقاهرهدر مورد نسخۀ ،تصّور کنیم

خـود شـاهنامهیـق رویکـرد صـوفیان بـه بررسـی دق. کنـد» ایجاد«شاهنامهاند در متن کرده

.ای مستقل باشدتواند موضوع مطالعهمی

نتیجه

شـده سه مطالعۀ چاپـ های فارسی تا حال تنها در دونوشتهدستدر دستکاری ایدئولوژیک 

اختالف شیعه و سّنی بررسی شده
ّ

محل نشـان حاضرنتایج بررسی. استو فقط در مضامیِن

آن شواهد ایتری کاوید و برتوان بیشتر و در موضوعات گستردهمیدهد که این موضوع رامی

نـوۀ یـک )ق٧٤١مـوّرخ (قـاهرهاین بررسی نشان داد که کاتب نسـخۀ کهـن . بیشتری یافت

رسد کـه او جـزء چنین به نظر می. روحانی و صوفی بزرگ و فرزند عالم صوفی دیگری است

و اسـالم راشـاهنامهاند کوشیدههشتم میگروهی از صوفیان است که در فاصلۀ قرن ششم تا 

. اسـتدستکاری کردهبسیاررا شاهنامهمتن ْباین کات. کنندبه یکدیگر نزدیکاالمکانحتی

دهـد ای حین کتابت انجام میمند، بلکه با تصمیمات لحظهای نظاماو این کار را نه با برنامه

ـتبـه همـین . کندتار نمیدر قبال مضامین مشابه همیشه یکسان رف،و در نتیجه
ّ
، جـز بـا عل

ایـن کـهدهـدتحلیل آماری نشـان می. گیری او مطمئن شدتوان از جهتتحلیل آماری نمی

اکانه در تقابـل بـا تعـالیم دینـی قـرار 
ّ
کاتب به دستۀ وسیعی از مضامین که بـا نگـاهی شـک

دهـد و در عـوض ها، کمتر سعی کرده تغییرشـان بحّساس بوده و در مواجهه با آن،گیرندمی

، دقیقـینامۀگشتاسـپدر بخـش . استکردهبسیار بیشتر از ابیات دیگر اقدام به حذفشان می

ابیات اعتقادی محذوف بیش از ابیات عادی محذوف اسـت، نسـبت گرچه همچنان درصد

های دیگر کمتر و در عوض میـزان دسـتکاری حذف ابیات در قیاس با ابیات اعتقادی بخش

به این میاین ابیات بیشتر
ً
ـتشود، احتماال

ّ
تـری از داسـتان کـه ایـن ابیـات اجـزای مهمعل

اسـت مصـرعی را در مـوارد معـدودی نیـز کاتـب کوشیده. هستند و حذفشان دشوارتر است
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ها افـزایش یـا کـاهش سو با احتمال حذف آنبازسرایی کند و احتمال بازسرایی ابیات نیز هم

. یابدمی

های مختلــف، ها و نســخهبررســی منظومــهایی باشــد بـرتوانــد آغــازایـن مطالعــه می

توانـد در میهـانوع پژوهشاین.دوران پیش از اسالم دارندریشه در که ییهاخصوص آنبه

بـا در . های فارسـی شـودآینده منجر به شناخت بیشتر فرهنگ کاتبان و تاریخ متنی منظومـه

تری توان مطالعات جـامعراکنده، میبیشتری از نسخ پاوراقهای بیشتر و دست داشتن نسخه

تـک مضـامین اعتقـادی و در قبـال تکشاهنامههای مختلف کرد و رفتار کاتبان را در بخش
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