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 چکیده
شاهنامة یکی از متون حماسی شاخص فارسی است که بعد از  برزونامة کهن

، مستقل نسخ و تنوع نسخ را دارد؛ لیکن به علت نداشتن، بیشترین کثرت فردوسی

، کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. این جستار، با شناختیهاز حیث نسخ

به ژانر حماسة ملی فارسی، یک ها یافته تعمیمو  این متنبررسی کیفیت تطور نسخ 

مطابق این .  این ژانر طراحی کرده است متنیبندی منابع گانه برای طبقهمدل سه

های هفتم تا دهم، در سه شکل متنی مستقل، های فارسی در سدهمدل، نسخ حماسه

سنت ادبی مسلط بر این متون، سنت شوند. ای یافت میای و نسخ شاهنامهمجموعه

است که مطابق این سنت، هم خالقان اولیة آثار و هم کاتبان نسخ، « سراییالحاق»

( اثر را ایجاد شاهنامه) گیزة الحاق به متن معیاربه جای خلق اثر مستقل با ان

، نسخه( 54نسخه از  47) برزونامة کهنکردند. به همین دلیل، غالب نسخ می

اند و شاعر )کوسج( نیز محتمالً متن را برای الحاق به شاهنامه یا بوده «ایشاهنامه»

 .بودالاقل در نسبت با آن سروده 

 ، نسخة خطی.یالحاق داستان شاهنامة فردوسی،برزونامة کهن،  ها:کلیدواژه
 09/06/1398تاریخ پذیرش :            16/08/1397فت: تاریخ دریا

و تحلیل انگیزة سرایندگان متون الحاقی )مطالعة  «سراییالحاق»(. بررسی سنت ادبی 1398قائمی, فرزاد. ) ارجاع به این مقاله:

 ,239(72 ,(doi: . 126-103زبان و ادب فارسی )نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز(. موردی: برزونامه کهن(
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  درآمد:

، هدف غایی منتقد )مصحّح(، بازسازی یک صورت قطعی و معتبر 1نقد متنی در رویکرد کالسیک

 به تدریج شناختی،نقد متن مدرنپست مدرن و متن کهن بود، اما در رویکرد صورت نخستین از

از اولویت بیشتری  ،آن متنیِ موجودبر مبنای ذخیرة  ،2یک متن نسخ تحلیل انواع اشکالو  شناسایی

و در  آنتاریخ تطوّرات  و، شرایط یک متنها و هدف تولید منتقد دربارة انگیزهو برخوردار شد 

همة آنچه که به یاری مطالعه در سطح نسخ یک متن، برای شناخت طبیعت متن الزم دربارة مجموع 

شود قلمداد می. از این منظر، متن نه به صورت یک حقیقت قطعی و ثابت کندمی تحقیقشود، می

مجموعة شرایط و روابطی است که در شکل گرفتن  ،یک متن که باید بازسازی شود، بلکه حقیقتِ

 (.1608-1606: 1999، 4کراسووک؛ 73-71: 1991، 3واگنی اند )ر.ک:پیکرة نسخ آن سهیم بوده

مورد بررسی نسخ شاهنامه، این نسخ ابزاری برای بازسازی شاهنامة با چنین دیدگاهی، مثالً در 

ای که فردوسی طوسی در سدة چهارم در طوس سروده است و محتمالً هرگز یافت نخواهد فرضی

، ما در بوتة مطالعات، در حقیقت، نه با ه.ق. 14-7شد، نیست. با توجه به دایرة زمانی نسخ از سدة 

مواجهیم که بر  14-7بلکه با مجموعة وسیعی از کتب متعلق به سدة ، 4یک کتاب متعلق به سدة 

نسخ، دانش خود را دربارة طبیعت آن متن  یهاها و تحلیل یافتهشناختی و تجزیة دادهمبنای نقد نسخه

نیافتنی، از یکسو، و دربارة چگونگی ترسیم یک روش برای بازسازی آن، از سویی فرضیِ دست

بندی نسخ و ، طبقهاثردر مسیر مقایسة نسخ متنوع را  کیفیت تطور متنی آن نهمچنی، بیان کرده دیگر

، به در این جستار، با همین رویکرد. بررسی خواهیم کردرا  تفسیر دالیل واگرایی آنها از یکدیگر

 پردازیممی ملی -ه از ژانر غالب پهلوانییک حماسمنابع نسخ  بندیطبقهگانه برای طرح یک مدل سه

آزماییم تا بر مبنای آن انگیزة می برزونامة کهننسخ  این مدل را بر روی با روش مطالعة موردی، و

 .تعیین کنیم مشابه آن راهای حماسهشکل دادن به این متن و در  سنت ادبی مؤثرسرایش منظومه و 

دوّم قرن  این منظومه در غرب توسّط آنکیتل دوپرون در نیمهشناسایی که از نخستین با وجود این

و در  (LXVII: 1953) و نخستین معرفی علمی آن در غرب در مقدمة ژول مولهجدهم میالدی 

)دبیر تا امروز حداقل سه چاپ مختلف از متن این اثر ( 309: 1333صفا ) سراییحماسهایران در 

نحوی، ؛ 1384همدان:  ی؛ محمّدی، دانشگاه بوعلی سینا1382مفاخر فرهنگی:  سیاقی، انجمن آثار و

و شکل  اثرهای مختلف در شناخت و تحلیل این و مقاالت بسیار با رویکرد( 1387: میراث مکتوب

و محتوا و تطبیق آن با دیگر متون نوشته شده است، در شناخت هویت متنی اثر و تاریخ تطور نسخ 



 ../ قائمیو تحلیل .» الحاق سرایی»بررسی سنت ادبی  :وهشیژپ-علمیمقاله  105

 

ع و تحقیق جام ترین نسخ آن در ابتدای سدة نهم(آن در طول شش سده حیات متنی آن )از کهن

قابل توجهی انجام نشده است. این در حالی است که بعد از شاهنامه، کمتر اثری در ادبیات حماسی 

، اما در بهترین تصحیح موجود از اثر )تصحیح فارسی از این حد کثرت و تنوع نسخ برخوردار است

ر شمار نسخ نسخه انجام شده است که تنها یکی از این نسخ، د 5نحوی(، پیرایش متن تنها بر مبنای 

  .رودقدیم متن به شمار می

بندی و تحلیل این نسخ، با روش نقد متنی، در جستجوی بررسی نسخ اثر، و طبقهجستار حاضر، با 

های مرتبط با این سنت در خلق اولین تبیین سنت ادبی حاکم بر فضای متنی نسخ اثر و تحلیل انگیزه

های پسین نسخ و تعمیم نتایج تحقیق، به آثار همسو با و کیفیت تداوم سنت در رده آنرده از نسخ 

 این اثر شاخص خواهد بود.

 :شاهنامة فردوسینسخ  در یحماسجایگاه الحاقات 

از حیث میزان تنوع و مقدار ملحقات با هیچ متنی قابل قیاس نیستند و همین  شاهنامة فردوسینسخ 

ترین رؤیاهای پژوهشگران زبان و ادبیات بازسازی و تصحیح این متن را تبدیل به یکی از بلندپروازانه

قدمت متن، فاصلة بیش از دو سده بین نسخة   :مشتمل است برفارسی کرده است. دالیل این متن 

و نقش فراادبی آن به عنوان اثری با ارزش  دم نسخ متن، شهرت و محبویت گستردة متنمادر و اق

میزان بیشتر دستبرد و  که کثرت و تنوع باالی نسخ و متعاقباً ملی، سیاسی و تاریخی )و حتی مذهبی(

شود و حتی احتمال وجود تحریرهای مختلف از اثر در زمان همچنین تصحیف و اهمال را باعث می

. اما یک دلیل ویژه در مورد ه.ق. برای اتمام اثر در نسخ( 400و  384یات مؤلف )دو تاریخ خود ح

و آن رویکرد  متن شاهنامه هست که به این دشواری و تنوع، بیش از همة عوامل فوق دامن زده است

هزار  60شاعران و کاتبان نسخ شاهنامه به تکمیل اثر بوده است. البته بخشی از این ماجرا به شایعة 

یلش دال یکی از گردد کهبیتی بودن شاهنامة اصلی و نقص نسخ موجود بین عوام و خواص بازمی

 گوید:دربارة تعداد ابیات اثر خویش میاست که در جایی  بوده خود فردوسی شاید بیتی از

 های شایسته و غمگساربود بیت شش بار بیور هزار                     سخن

 (8/259/3389: 1386)فردوسی، 

از باب مسامحه در عدد »هزار را در کتابی حماسی که اغراق طبیعت آن است،  60اگر چه این 

(، و بعید نیست این عدد به عدم اشراف شاعر به مجموع 127: 0 1322زاده، اند )تقیدانسته« و مبالغه
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بعدها نامحقق مانده دقیق ابیات اثر خود یا حتی قصدش برای تکمیل متن در این حجم در آینده که 

است، نیز مرتبط باشد؛ لیکن این کالم با هر خاستگاهی صادر شده باشد، به انگیزة ناسخان برای 

رساندن متن به این عدد ختم شده است؛ به ویژه در سدة هشتم و پس از آن که اقبال به شاهنامه فصل 

ط این قول فردوسی و انگیزة تکمیل های سلطنتی از هند تا عثمانی شده بود. در ارتبامشترک کتابخانه

دهد که گفتة فردوسی، گواهی میتوان به قول حمداهلل مستوفی اشاره کرد که ضمن نقل متن می

 هزار بیت دارند: 50نسخ روزگار او )سدة هشتم( کمابیش شمار 

 درست لفظی به و صحیح قولی به                    نخست شنیدم را او هایِ سخن

 وارــشاه دُرِ  چون هاتـبی هـمـه                    هزار باره شصت عدد بودش که

 مارـــش دمــدی نجاهــپ کمابیش                    ارـروزگ اندراین هانسخه آن در

 (7: 1377)مستوفی،                                                                                       

کند که شمار، در شش سال، نسختی از شاهنامه عرضه میمقام یک مصحح، با مقابلة نسخ بیاو در 

 به این مرز از تعداد بیت رسیده باشد:

 دفـص از دُر چو شـدان ز گرفتم                 فـک هـب نامهـاهـش رِــدفت یــبس

 عیان و لطیف ها  سخن شد او در                 یانـن مای زــکـدم یــآوری رونـب

 ریدــگست سخن بر آن اوّل در که                 دـپدی شد سخن بیور بار شــش به

 دری درّ اکــپ آن دـش درّی هـک             اسپری گشت سال شش کار این در

 )همان(                                                                                                         

 50شگفتا که نسخة موجود از شاهنامه که او در حاشیة ظفرنامة خویش گِرد آورده نیز کمتر از 

سرایان را به سرودن ادامة هزار بیت است. در هر حال، انگیزه تکمیل کار فردوسی، از طرفی حماسه

را بر مبنای تاریخ پس از شکست  ظفرنامهکرد )همچون مستوفی که ابیات فردوسی ترغیب می

و کاتبان را به تکمیل نسخ  دگرد سوم از اعراب تا زمان حال خویش، در ادامة شاهنامه سرود(یز

هایی از دیگران به محصول قلم شاهنامة فردوسی، حتی اگر این مهم به بهای افزودن ابیات و داستان

خود  به دست کاتبان که بعضاًنسخ شاهنامه،  درهای اوراقبدین ترتیب، فردوسی انجام شده باشد. 

باز شد و چه بسا در دربارهایی چون دربار مغوالن که چندان نیز  ملحقاتشاعر نیز بودند، بر انواع 

شد که در ها که نصیب ناسخانی میدغدغة مداقة ادبی در صحت و استواری ابیات حاکم نبود، صله
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 جایه جایملحقاتی که در این جریان ب گرفتند.عدد ابیات و اوراق نسخه از دیگران پیشی می

 اند:سه نوعبر خود  افزوده شدند، های شاهنامة سرودة فردوسیداستان

اند؛ ابیاتی پراکنده که در ضمن داستانهای اصیل شاهنامة سرودة فردوسی اضافه شده -الف

که متفقاً در جایی به متن  بیت ینماعی از چندهای الحاقی پراکنده یا بعضاً اجبیتدتاً تکعم

الحاق این بخش از ملحقات به نسخ شاهنامه از همان سدة چهارم و پنجم شروع  .شدندضمیمه می

 ترین نسخ شاهنامه )نسخ قرن هفتم( نیز بقایای آنها قابل جستجو هستند.اند، چرا که در قدیمشده

؛ اندوار که به صورت اپیزودیک به داستانهای اصلی افزوده شدهقطعات داستانی فقره -ب

کشتن پیل سپید توسط رستم در کودکی، پادشاهی گرشاسپ، مثل بنیان نهادن جشن سده، 

گنگ، ازدواج بنای سیاووشسوگواری و کین خواستن تمهینه بر سهراب،  گزینی سهراب،اسب

اگر (.101-51 :1394 و آیدنلو، 690-675:  1368 مطلق،خالقیر.ک: ) و ...سیاوش با جریره، 

( حکایت از 7ترین نسخ )قرن چه موارد معدودی از این ملحقات هست که وجودش در قدیم

هفتم و غالب این اپیزودهای الحاقی در نسخ سدة  کند،نها حداکثر در سدة ششم میآالحاق 

 اند.وارد نسخ شاهنامه شده و حتی بعد از آن هشتم

هایی مستقل به اند و به عنوان داستانداستانهایی که در شاهنامة فردوسی وجود نداشته -ج

امه در نسخ شاهن به بعد نهماند. این نوع از ملحقات از سدة متن شاهنامة فردوسی سروده شده

های یازدهم و بعد آن به اوج کمیت خود و حتی گذر از و به ویژه در نسخ سده شونددیده می

 .هزار رسیدند 60عدد 

الذکر بیشترین در بررسی متون حماسی پس از فردوسی، نوع سوم از نسخ حاوی ملحقات فوق

یا گمنام به شمار  های بعضاً فراموش شدهارزش را دارند، چون مخزنی برای درج و حفظ این حماسه

  آیند.می

شود متن حماسی طرح می یکبندی انواع نسخ قابل دسترسی گانه برای طبقهمدلی سه در ادامه،

بندی در این مدل طبقه، با روش مطالعة موردی، برزونامة کهننسخ و برای بررسی کارکرد این مدل، 

 خواهد شد.های این جستار تحلیل برای پاسخ به پرسش نتایج حاصل، شده،

 نسخ برزونامة کهن: انواعبندی طبقه

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/6053/%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84_%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82%db%8c_%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82
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و « حماسة ملّی»به از ژانر غالب حماسة فارسی که از آن به شناختی یک متن حماسی در نقد نسخه

با سه نوع  تعبیر خواهیم کرد،« پهلوانی -حماسة ملّی»تعبیر شده است و ما از آن به « منظومة پهلوانی»

 اند:اولویتبدین  ،حضور از نسخ مواجه هستیم که به ترتیب کمّیتِ

منبع بیشترین حجم از «(: پیوست شاهنامهنسخ میان)» «اینسخ شاهنامه» .1

شده، نسخ متأخر شاهنامه، ، به ویژه متون کمترشناختهپس از شاهنامهنسخ موجود از متون حماسی 

 های حماسی دیگر است. همراه با ملحقات داستان

، نسخ پس از شاهنامه نوع دوم مخزن متنی متون حماسی :«اینسخ مجموعه» .2

با یکدیگر )یا با بخشی از  استنساخ شده ای است که شامل چند متن حماسی«مجموعه»حماسی 

شده از متونی با کاتبان ر یک مجلّد یا مجتمعد ( به قلم یک ناسخشاهنامة فردوسیهای داستان

 شاهنامه. این کتب، جدا از متن در یک مصحّف فراهم آورده استمختلف که یک مدوّن آنها را 

کشی و تصویرسازی بوده، فاقد هر نوع تذهیب، جدولبها، شدند و معموالً ساده، کماستنساخ می

متون موجود هم نداشتند. گاه نیز از تصحیف بندی و توضیحات دربارة انواع بعضاً حتی عنوان

نویسان در شناخت محتوای اوراق باقیمانده از چند نسخه تشکیل شده بودند. به علت فقر فهرست

های درونی متون حماسی و شباهت شکل بیرونی همة آنها )از حیث بحر مشابه و شخصیت

اهنامة فردوسی ثبت و داستانی مشترک(، غالبی این متون به اشتباه به عنوان نسخة ش

اند، در حالی که باید در کنار نسخ جُنگ، مجموعه، کشکول و بیاض نویسی شدهفهرست

  .بندی شوندطبقه

اصالً متون حماسی، نسخة مستقل  در مورد بسیاری از متون«: نسخ مستقل» .3

اطالعات نام های بعضاً فاقد نسخهوجود ندارد یا اگر هم نسختی باشد بسیار معدود و از نوع تک

 نویسنده و تاریخ و بعضاً حتی نام متن است.

بندی، توان از حیث ردهشناختی این سه نوع معموالً متفاوت است و میدر عین حال، ارزش نسخه

را ردة سوم « پیوست شاهنامهنسخ میان»را ردة دوم و « اینسخ مجموعه»را ردة نخست، « نسخ مستقل»

ای از ردة سوم، ارزش آن را از نسخة جدیدتر ق نیست و قدمت نسخهقلمداد کرد که البته این مطل

 کند. تر میمتعلق به ردة نخست افزون

حال در نقد متنی هر حماسة منظومی متعلق به ژانر غالب حماسة ملی یا پهلوانی باید هر سه نوع 

هشگران و به ویژه ای که متاسفانه عدم توجه پژومتون متعلق به سه ردة فوق را در نظر گرفت. نکته
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مصصحان متون حماسی فارسی در چند دهة اخیر و عدم سابقة مطالعه روی نسخ پس از قرن دهمی 

های ایران و جهان بسیار باالست( باعث شده است، بعضاً شاهنامه )که اتفاقاً کمیت آنها در کتابخانه

یکسره نیازمند تجدید  های پرلغزشی از این متون منتشر شود کهتحقیقات ناقص یا غلط و تصحیح

 اند. نظر جدی بر مبنای بررسی کلیت نسخ مرتبط با آن متن

ترین متن برزونامة کهن تردید مهماند، بیدر زمینة متونی که نسخ آنها با نسخ شاهنامه عجین شده

شود تا بندی و نقد فوق، نقد متنی نسخ این متن بررسی میکوسج است. در ادامه، بر مبنای رده

در این جستار، نسخ  مات موجود دربارة تطوّر این متن، به گواه نسخ مختلف آن، تبیین شود.ابها

 بندی کردیم:متعلق به این متن را در سه ردة مورد بحث به شرح ذیل شناسایی و طبقه

 برزونامة کهننسخ مستقل  2-1
الدّین که نام شاعر را موالنا شمس نسخة مستقل متنو تنها  برزونامة کهنشده از نسخ شناخته اقدم

مورّخ  (،Kings Ms. No. 56) کتابخانة دانشگاه کمبریج موجود در نسخة ،محمّد کوسج آورده

 ترین نسخ متن است. از این حیث یکی از کامل وبیت  4253و حاوی  ه.ق. 829

است. این نسخه فقط  نامهسوسنکتابخانة ملی پاریس با عنوان  497نسخة مستقل دیگر، نسخة 

محتوی داستان سوسن است و از سرلوحة ذکر نام خداوند که ویژة متون تحریر یافته توسط پارسیان 

فرخنده پدرود و شادی »)و ترقیمة متن «( به نام ایزد بخشایندة بخشایشگر مهربان دادگر)»هند است 

و یکصد و دوازده شهنشاه و رامشی اندر روز خورشید و ماه مبارک مهر سال اور]مزد[ یکهزار 

( «یزدجرد شهریار ساسان تخمة شهرستان... من بنده هیربد رستم بن مانک بن داراب بن هوشنگ...

ترین جامعة زردشتیان جهان کتابت توان دریافت، در شمار متونی بوده است که به دست بزرگمی

بلکه  کند که نسخهمیمل محت این فرض را شود کهالبته نسخه با بیتی واسط آغاز می شده است.

 بخشی از یک مجموعه باشد:

 پس کنون گیو ]و[ سوسن بود          بگویم در آن قصه کان چون بود   از آن

 (2a: یزدگردی 1112پاریس، 497ش. نامه سوسن)                                   

د، نسخه برای کتابت کنمی انبخشد، چرا که بیاین فرض را قوّت میدر انتها نیز بیتی هست که 

 بین بیژن و منیژة شاهنامة فردوسی و داستان یازده رخ )گودرز و پیران( کتابت شده است:

 از آن نامور برمنش راستان            به پایان رسانیدم این داستان  
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 ز گودرز و پیران سخن ساختم           چو از کار سوسن بپرداختم   

 (115bص  همان.)                                                             

 برزونامة کهن اینسخ مجموعه 2-2

دارد که با متن یا متون دیگری در یک مصحّف وجود  ایمجموعهچندین نسخة  برزونامة کهن، از

نسخه  .کتابخانة بادلیان استشده از این نوع، مجموعة ترین نسخة شناختهکهنتجمیع یافته است. 

 ودر دانشگاه تهران موجود است  1213به شماره  آن میکروفیلمکه  کتابخانه بادلیان .26Cشماره 

ک کُ، نامهسام حماسی هایشامل منظومه است، به ترتیبدوازدهم  -متعلق به سدة یازدهم
تا  138این نسخه از برگ  داستان برزو در .است نامهبانوگشسبو  برزونامه، نامهبهمن، نامهکوهزاد

و فاقد بخش آشنایی سهراب و شهرو و تولد برزو در آغاز  بیت دارد 3100نسخه امتداد و حدود 169

شود است و از بخش بازگشت افراسیاب، پس از شکستش از رستم، و دیدن برزوی دهقان آغاز می

به نسخة شاهنامة مجلس شورای اسالمی  .و در بخش پایانی نیز فاقد اپیزود سوسن رامشگر است

شاهنامة »نویسان به غلط به عنوان که فهرست ای استای دیگر از متون مجموعه، نمونه13493شمارة 

 و داستان نبرد رستم و پتیارة دیو این مجموعه با منظومة الحاقی ببر بیان اندآن را ثبت کرده« فردوسی

به داستان  اینامهساقی این دیوان نامی، با واسطةداستان نبرد رستم با  ،شود؛ پس از آنشروع می

از شاهنامه است و لبریز از  مجموعه این بخشِ  .خوردنبردهای او در مازندران و هفت خان گره می

 باابیاتی از فردوسی  . در پایان این بخشو انواع تصحیفات و تحریفات در ابیات اصیل ابیات الحاقی

 یابد:پیوند می« واسط»یک بیت 

 دست ،به بر زد جهاندار بیدار                          خسروپرست چو بشنید گفتارِ

 جا سوی پارس بنهاد روینآ وز                   سپرد آن زمان تخت شاهی بدوی

 .گویمت سخن رستم و سهراب ز               کنون چون به شهپر سخُن پویمت   

 (115: برگ ه.ق 1235، 13493 مجلس نسخة ه،)شاهنام                                  

پیوست برافزوده، در ، لبریز از ابیات الحاقی و روایات میاناز رستم و سهراب ایدر ادامه، نسخه

که این داستان در تصحیح نخست خالقی مطلق )بنیاد ؛ در حالیشودروایت می بیت 1500حدود 

نیز با ابیات ذیل به داستان در انتهای داستان  .بیت است 1006(، 1386دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، 

 شود:برزو منضم می

 شها این نهان خاص و عامزد نبه              این داستان را تمام           بخواندم من 
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   به برزوی رستم ببستم کمر                  هراب رستم شد اکنون به سرچو س

 (32)همان. برگ                                                                                           

به طور کامل  ها دارد؛ چرا که داستان برزو راهای منحصری در پیوند داستاناین نسخه ویژگی

نوه و تا آشتی رستم و برزو و شناختن  بیت، 2800، در حدود 60تا برگ  از آشنایی سهراب و شهرو

و بخش داستان  هددنیا و جدایی او از تورانیان و آراستن سیستان برای استقبال زال از برزو ادامه می

به  که، سوسن را به عنوان داستانی مستقل با این ابیات واسط به داستان برزو افزوده است؛ در حالی

 کرده است: داستان را از زبان فردوسی نقل ،تصریح

 ز گویندة داستان دفترا      سی این قصه را              چنین گفت فردو

 کز این نوش یابی، از آن گاه زهر              ن است کردار گردنده دهر        چنی

 بر او بر، دل خویش هرگز مبند                      نیابی از آن جز عناد و گزند

 بر او تا توانی، بر او بر مپیچ         هیچ            وفا نیست بر چرخ گردنده 

 «[بر»]حشو در تکرار  

   ز گفته همین دار این یادگار          و[ این قصه را یاد دار         چنین بود ]

 ]گفته= شعر و سرود[

    الساّلمز ما بر محمّد علیه          ن را تمام              بگفتم من این داستا

 (60)همان.                                                                                           

، از فعل سوم شخص )گفت( استفاده کرده است، یعنی «فردوسی»وقتی دربارة « شاعر -کاتب»

 شکلی، در تنظیم یک مجموعه، به عنوان یک ژانر صرفاً« تصنیف خالقانه»نوعی سنت نقل متن و 

کند؛ در حالی در ادامه نیز داستان سوسن را به عنوان یک متن مستقل روایت می وجود داشته است.

 که در دیگر نسخ این داستان صرفاً به عنوان بخشی از برزونامه روایت شده است:

 نهاد              دلت را به خواندن کنم سخت شاد ،کنم گفتِ سوسنوزین پس 

 ایای                    از این سان عجایب تو نادیدهنشنیده تر قصهکز این خوب

 که با نامداران ایران چه کرد،                          زنی مطرب از کید، روز نبرد

 گاماز آن پس به ایوان دستان سام                          برفتند گردان فرخنده

 همه نامداران آن کشورای            به خوردن نهادند یکسر سرای              

        [ 1... ]«سیاهاز آن کارِ برزو شده دل  از آن رزمگاه             چو برگشت رویین»
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 همان(           )                                                                                                   

کند و ابیات پایانی بیت و تا صحنة کشته شدن پیلسم بیشتر دوام پیدا نمی 1000داستان حدود  

 است. نیامده  برزونامه در نسخه 

، شاهنامة نسخة کتابخانة قلمداد کرد ایمجموعهتوان در شمار نسخ که آن را مینسخة دیگر 

 1902-1820) 1نویس کتابخانة بریتانیا، چارلز ریوفهرست است. Or.2926 موزة بریتانیا با شمارة

معرفی کرده، بر مبنای حواشی اوراق ، نسخه را «2فهرست نسخ فارسی موزة بریتانیا»بود که در م.( 

مورخ نسخه . استنسخه ذکر کرده بود که فرمان کتابت نسخه در شیراز صادر شده 

 9و  6غالب دیگر محققان[، در خواندن رقم آخر بین . است که ریو ]و متعاقب او م1830/.قه.1246

شمار و ری دهد.را به روشنی نشان می 6اند، در حالی که وضوح بیشتر تصویر، عدد مردّد مانده

را به عنوان یک منظومة  «نامهشبرنگ»داستان برشمرده، بیش از همه منظومة  9ملحقات نسخه را 

(. این در حالی بود که دوبلوا که داستان 132-129: 1888)ریو، حماسی مستقل برجسته کرده بود 

در مورد این نسخه تصریح کرد که دانست، و منسوب به آزادسرو می فرامرزنامةشبرنگ را بخشی از 

: 2004، دوبلوادارد ) انحراف شدت به که از اصل متن، دستنویسی ناقص از شاهنامه است این نسخه

ای است این نسخه مستقل نیست، بلکه نسخهمعتقد است که (. خطیبی نیز در مورد نسخه 572 /5ج

(. : شصت و شش1395،  نامهشبرنگباقی مانده است ) (1)جلد  نیمة نخست آناست که  شاهنامه از

های دوجلدی، که در شاهنامهدهد که نسخه دو جلدی است. با توجه به اینالبته انجامة نسخه نشان نمی

 بعونت الکتاب تمّ)»شد، و انجامة این کتاب اتمام جلد نخست ذکر می، 1معموالً در انجامة جلد 

دهد و جلد با پیروزی کیخسرو بر افراسیاب و چنین کیفیتی را نشان نمی( «... تمّتابالوهّ ملک

. به ویژه نبوده باشد بیش از همین یک مجلداز آغاز  کتابغیبت او خاتمه یافته است، بعید نیست 

نُه داستان  . اوبوده باشد شاهنامة فردوسیاستنساخ نسختی از  ،هدف نگارندهرسد، به نظر نمیکه 

هایی از شاهنامه که به رستم و دودمانش مرتبط است، در مرتبط با خاندان دستان را با بخش حماسی

های شاهان های مهمی از داستانارتباط با او را کنار نهاده است. بخشهم آمیخته است و هر بخش بی

زو طمهاسپ، قباد، کین  ،منوچهر، نوذر ،پیشدادی و کیانی، چون غالب روایات پادشاهی فریدون

داستان فرود و خیلی از  ،دزهایی از وقایع کیخسرو چون داستان بهمنایرج، ماجرای کاوه، بخش

                                                           
1 .Rieu 
2 .Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum 
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از آنها کتاب بیش از نیمی موجود در هزار بیت  35حدود از دیگر روایات حذف شده، در مجموع 

 اند. از این رو نسخه را با وجود داشتن مقدمة منثوری در ابتدا )با قلم متفاوت( یکغیراصیل و الحاقی

و خلق شکل  ،های درون و بیرون متن شاهنامهکه سنت ترکیب داستانکردیم. این تلقی« مجموعه»

اهد گنجید، لیکن متن هایی بوده است، در این جستار نخواز این کتاب متأثر از چه انگیزه جدیدی

 مذکور در این خصوص، متنی شاخص است. 

وارد ملحقات  خط اصلی را رها کرده، از داستان جمشید ،شاهنامه دیباچةبعد از اندکی از  ،نسخه

 (،93-63) نامهسام دومین الحاقی، ،(54-15های )برگاسدی  نامهگرشاسباولین پیوست،  شود:می

یک داستان واحد یا مجموعی از  بخش چهارم ،(112-107) کوهزادرستم و کُک  سومین اپیزود،

 جنگ بااز جمله  دیوان دیگر،داستان جنگ رستم با ببر بیان، و  های رستم،هایی از رزمپیوستمیان

داستان شبرنگ، پسر دیو سپید  پنجمین پیوست این نسخه (.123-112) است هرپتیا هیوالی دریایی

بیت از  1800به بخش ششم که روایتی حدود ( که ادامة هفت خان رستم بوده، 162-146است )

(. این بخش با پایان سفرهای فرامرز در هند و بازگشتش 180-162شود )فرامرزنامه است، ملحق می

 :پیونددداستان رستم و سهراب میبه ایران پایان یافته، با بیتی واسط، به 

 همه گیتــی از وی پر آواز گشت                  ـند پـس بـازگشـت  فـرامـرز از ه

 ز سهراب و رستـم سُخَن گویمت       چو عنـبر دهن بویمت            از این پس

 (Or.2926   :180aنسخة موزة بریتانیا، ش.)                                                

نسبت به تصحیح خالقی مطلق )چاپ ( 193-180صص) خهدر این نس داستان رستم و سهراب

حدود  بیت بود، 1014تنها  که (199-2/117: 1386 ؛نخست، بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسالمی

و بخش  بیت دارد که گواه حجم ابیات الحاقی آن است؛ بخشی از این ابیات در ضمن داستان 1300

، داستان کین خواستن او سهرابتهمینه بر سوگواری دیگری، اپیزود ملحقی در انتهای آن است که 

روایت را از رستم و لشکر کشیدنش به سیستان و در نهایت آشتی آنها و زادن فرامرز از تهمینه 

 بخش قبلی هند، در (. روایت تولد فرامرز در این بخش در حالی که داستان او در193-191د )کنمی

ای دارد و لوازم محور ساختار مجموعه دهد، نسخهخود نشان می ،روایت شده، اتمام یافته بود کتاب

عمالً  -از جمله عدم تناقض و ناهمخوانی زمانی در ترتیب قصص -هاطولی پیونددهندة داستان

ای است که به طور خاص، بخش هشتم الحاقی داستان برزوست که این تنها نسخه .رعایت نشده است

 یابد:اتصال میدر پایان داستان رستم و سهراب، به ماجرای تولد فرامرز 
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 ... بپرورد تهمینه اندر کنار                 به نام جهاندار پروردگار

 سرآمد کنون یکسر این داستان            که یاد آمد از گفتة باستان

 چو گفتم من این داستان را تمام           اَبَر مصطفی باد از ما سالم

 آفرینهزار آفرین از جهان    اَبَر آل و یاران او اجمعین                

 کنون بشنو از من تو ای زادمرد            یکی داستانِ پُر آزار و درد....

 (193a همان.)

داستان برزو از بازگشت افراسیاب از پیکار رستم، پس از شکست، و دیدارش با برزو شروع 

 مرسومِ بیت است و البته داستان سوسن را نیز دارد و در پایانِ 3500و حدود  (222-193) شودمی

 پیوندد:شود و با این ابیات به داستان سیاوش میغالب نسخ تمام می

 سان که بشنیدم از باستانبه پایان رسانیدم این داستان          بدان

 ا ساختماز این پس  سیاوخش ر           چو از رزم برزو بپرداختم  

 (222a همان.)                                                                              

داستان  لیو ،بیت واسط و هم الحاقی استخود هم که  است شگفت بیت بعد از ابیات فوق نکتة

داستان برزو  دهد، متعلق به قبل از الحاقو نشان می رستم و سهراب را به سیاوش متصل کرده است

 :به این موضع بوده است

 به کار سیاووش بندم کمر     ب و رستم چو آمد به سر            ز سهرا

  )همان(                                                                                         

ت اصیل رستم و سهراب بیت فوق خود تحت تاثیر بیت الحاقی دیگری که بعد از آخرین بی

( در برخی نسخ قدیم خشمه دل نازک از رستم آید ب /ست پر آب چشما یکی داستانفردوسی )

ترین نسخة کامل و مورّخ شاهنامه(، قدیم: Add.21.103ه.ق. ) 675شاهنامه، مثل نسخة لندن مورّخ 

لندن  841(، مورّخ 4255برلین )ش.  895نسخة مورّخ  ،(493)ش.  پاریس 844نسخة مورّخ 

 اضافه شده است: (.1654S)ش.پترزبورگ سن 849( و .1403Or)ش.

سیاووش ] سیاوش بپرداختم ]بدانِ[ به کار[        سخن ساختم از این ]بدین[ داستان روی برتافتم ]بر

 [2][  پرداختم

 پانوشت(/2/199: 1386)فردوسی، 
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ابیات واسط و تکنیک اتصال کالم در آخر داستان به داستان بعد با این بیت  دهد،این نشان می

 نیز قدمت داشته است که در مورد مثال فوق سه مرحله الحاق بر الحاق قابل توجه بود. 7-6تا قرن 

 دیم را قبلقنسخ برزونامة جدید عطایی را که روایت برخی از ای داستان برزو، به نسخ مجموعه

، برزونامة کتابخانة ملی پاریس 499شمارة  از جمله نسخة اند، باید افزود.داستان جدید آورده از

(، که 9aو  8-1های رستم و سهراب )برگ بیت از پایان 800بیش از که بعد از نقل  1073مورّخ 

وت این تفا تهمینه را نیز در انتها دارد، مرگ سهراب را به داستان برزو متصل کرده است. ماجرای

ای مورد بحث این است که داستان برزو را به طور کامل، از آشنایی نسخ مجموعهغالب نسخ با 

بیشتر ، در حالی که روایت کرده استسهراب با شهرو در مسیر ایران در شنگان تا تولد و رشدش 

روایت  نسخ مورد بحث داستان را از برخورد اتفاقی برزو و افراسیاب در مسیر بازگشت از رزمگاه

 :رستم و سهراب است طبیعی کردند. در این نسخ، داستان برزو ادامةمی

 چو گفتار سهراب آمد به بن    ز برزوی سهراب رانم سخن...

 (9a: ه.ق1073 کتابخانة ملی پاریس، 499ش. عطایی، )

و در حالی که در ضمن  (a59a-9)بیت دارد  4500در روایت مذکور، بیش از  برزونامة کهن

توان بازجست، روایت کوسج، ابیاتی الحاقی از زبان عطایی و دستبردهای او در متن کهن را نیز می

ماندن  روایت کوسج از صحنة بخشیدن منشور حکومت غور و هری از جانب کیخسرو به وی و

بدون بیت و بازگشت رستم و برزو و جمعی از دودمانش به همراه شاه به ایران،  سیستان دستان در

شاه و برزو و از عقب آمدن برزو از دنبال آهوی نمادین و رسیدنش به مغارة  طی، به صحنة شکارواس

نسخة بعدی، نسخة شمارة  (.59aیابد )، پیوند میپیر عابد و شنیدن پند او که آغاز بخش دوم است

هزار 28یک چاپ سنگی   ،در تصحیح نحوی با شناسة ن استفاده شده که است دانشگاه تهران 2769

ای این نسخه بعد از تکرار تحمیدیة شاهنامة فردوسی، نسخه .بودشده در هند چاپ برزونامه بیتی

کامل از رستم و سهراب و برزونامة کهن دارد که با همان شکل نسخة قبل، مرگ سهراب را به 

دید داستان برزو متصل کرده است و داستان برزوی کوسج را نیز با ماجرای شکار برزو به متن ج

 پیوند زده است. 

 ای برزونامة کهن بررسی خواهد شد.در بخش بعدی نسخ شاهنامه

  برزونامة کهن )ملحق به شاهنامه( ایشاهنامهنسخ  3-2
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ماند. صرفاً بر روی ابیات سرودة خامة شاعر طوسی محدود نمی« شاهنامه»از قرن هفتم به بعد، نام 

گیرند و در مسیر افزایش قطر کتاب و نیز دربرمی سرایان رانسخ شاهنامه، داستانهای دیگر حماسه

های رود و در سدهنیز فراتر می 60000های پسین، حجم از ، در سدهبیت 60000ه کمیت ابیاتش ب

در ضمن  هزار بیت نیز فزونی گرفته، 60مواجهیم که از  شاهنامة فردوسیدهم تا دوازدهم با نسخی از 

 ،یافته(و تحریفابیات فاسد باالیی از ه با حجم چ شاهنامه )اگرهای بدنة داستان حفظ خط اصلیِ

، نامهگرشاسپ های حماسی فارسی چوندیگر منظومه شدةهای به هم متصلای از بخشمجموعه

با یک نگاه  البته کرده است.همراه با خود را ها داستان الحاقی دیگر و ده برزونامه، نامهبهمن، نامهسام

اتّساع این  و نددششناخته می شاهنامة فردوسیبه نام  ة متون این پیکرهجمل گرا،قلیلیافته و تتعمیم

توانست به استحالة شاهنامه به متنی از همه جهت متفاوت با نسخة در درازمدت می، مرز و حدبی

 مخاطبان شاهنامه، علت این بود که. مادر بدل شود که فقط نام فردوسی را بر خود نگاه داشته است

و نام  ندنگریستمیهای شاهنامه مستقل، بلکه به عنوان ادامة داستان ینه به عنوان متون هابه این داستان

 .کردندفراموش مینیز سرایندگان این متون را 

های نسخ خطی، همین نام متون حماسی فارسی در بین فهرست تعداد بودنکمیکی از دالیل 

مستقل حماسی  نسخو خالء کمّی وجود  شاهنامهمتن  به هنامهشاهای فارسی پس از حماسه پیوند نسخ

حماسة  در بررسی تطوّر ژانر به فقر علمی در این قلمرو دامن زده است. در زبان فارسی است که

ها های نسخ دیوانهای ادبی و فهرستبین تذکره درنه را ، ادامة ادبیات حماسی ایران پهلوانی -ملی

های مستقل، بلکه باید از بین اوراق پرشمار نسخ شاهنامة متأخر یافت؛ نسخی که به علت و مثنوی

تأخر آنها در تصحیح متن شاهنامة فردوسی نیز چندان کاربردی نداشتند و به همین جهت، در پیشگاه 

هزار بیت )در حالی که  60اند. وجود نسخی با حجم باالتر از دهپژوهان، عمدتاً ناگشوده مانشاهنامه

 های گاه بی حساب بوده است.هزار بیت بودند( خود گواه همین افزودن 50نسخ اصیل بسیار کمتر از 

  شود.در ادامه چند نمونه از نسخ برزونامة ضمن این نسخ شاهنامه بررسی می

صفحة بزرگ قطح  1371ه.ق. که  1235قعده ذی 15خ مثالً شاهنامة نسخة موزة هایدلبرگ، مورّ

هزار بیت دارد. این شاهنامه عالوه بر داشتن ابیات  65سطری( بیش از  27ستونی  4رحلی )صفحات 

صفحة  115های اصیل کتاب، حاوی چند متن مستقل است. مثالً در الحاقی پراکنده در کل داستان

بیت است که با بیت ذیل تمام شده، به  6000دود نامه حاوی حای از سامآغازین محتوی نسخه

 شود:شاهنامة فردوسی ملحق می
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 ز زال زر اکنون سخن گوش کن               یرم سخن شد به بُنچو از سام ن

 تمّت تمام شد سامنامه

 (115ه.ق: برگ  1235)شاهنامة هایدلبرگ، 

گاه بوده است. چرا که در صفحة ها در کتاب آکاتب این نسخه به الحاقی بودن بخشی از داستان

ه تصویرش در ذیل آمده است، ک« نامه مِن کالم فردوسی طوسیفهرست شاه»آغازین کتاب با عنوان 

نامه مِن دفتر اول سام»الخط نسخه حفظ شده است[: کند ]رسمدفتر کتاب را معرفی می 5گونه این

نامه مِن کالم فردوسی اهدفتر اول ش»، «هزار و هفتصد بیتکالم خاجو ]خواجو[ پنج

نامه مِن کالم فردوسی طوسی نامه مِن کالم فردوسی دفتر اول شاهدفتر دوم شاه»، «بیتهزاروسیپانزده

و « هزاروسیصدبیتنامه مِن کالم فردوسی طوسی هفدهدفتر سوم شاه»، «صدبیتهزاروهفتدوازده

 «.بیترودوصدوسیهزانامه مِن کالم فردوسی طوسی چهاردهدفتر چهارم شاه»

 
دفتر کتاب در یک مجلّد )همان.  4صفحة فهرست نسخة موزة هایدلبرگ محتوی  -1تصویر

 (15برگ 
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نامه را از شاعری سامبر مبنای شهرت انتساب متن به خواجوی کرمانی، که کاتب، با وجود این

کرده است، ولی در چهار دفتر دیگر که آن را از فردوسی خوانده است، متون  غیر از فردوسی نقل

 و اپیزودهای الحاقی داستان پتیارة دیو، داستان کک کوهزاد، برزونامة کهنالحاقی شاخصی چون 

 وجود دارد.  که به انواعش پیش از این اشاره شد، مشهوری

برگ دو  1200، حاوی 4252برلین با شمارة توان به شاهنامة فردوسی کتابخانة از همین سیاق می

هزار بیت  70اشاره کرد که در عین ناقص بودن محتوی بیش از  13سطری، متعلق به سدة  30ستونی 

و حجم ملحقات آن بسیار بیشتر از نسخة قبل است و داستان برزو را در ادامة رستم و سهراب،  است

 .4251Fol نسخة شمارة همچنین بدون بخش سوسن و مختوم به روایت مرگ برزو نقل کرده است.

 1630محتوی  (،ه.ق. 1002مورّخ ) 1Fol.801نسخة  وبرگ،  1520، محتوی(ه.ق. 1014مورّخ  )

هزار بیت دارند و عالوه بر غالب  80که هر کدام قریب  ن( یو متعلق به همان کتابخانه )برل، هر دبرگ

 نامةگرشاسپدو متن بزرگ هایی از دو بخشالذکر و متون کوچک دیگر، متون و اپیزودهای فوق

الخیر )بعد از فرجام رستم( نیز بدون اشاره به ابی نامةبهمن حتی ( ونامهساماسدی طوسی )قبل 

. داستان برزو در این دو الحاق شده است ، به طور کامل یا بعضاً،سراینده، در ضمن این نسخ شاهنامه

بدون مقدمة مربوط به والدت برزو و مؤخرة مربوط به  در نسخة اول اصالً نیست و در دومینسخه،

نسخة دیگری از  ن، بعد از داستان بیژن و منیژه الحاق شده است.مرگش، ولی همراه با داستان سوس

که ناقص و جلد اول از متنی دومجلدی بوده است و در  MS.Hamilt260این کتابخانه با شناسة 

این نسخه  هزار بیت بوده است. 80ای با هزار بیت، متعلق به نسخه 40عین حال با حجمی قریب 

برزو دارد، بر خالف دیگر نسخ حاوی داستان برزو بعد از بیژن و ترین روایت را از داستان کامل

منیژه، در حاشیة صفحة نخست، روایت تولد برزو را نیز تحشیه کرده، با اضافات موجود در حواشی 

 400ترین نسخ موجود، نزدیک بیت از داستان برزو دارد که از کامل 4600اوراقش، روایتی قریب 

 بیت بیشتر است!

متون حماسی شاخص ملحق ، در در مواردی که در بررسی این گونه نسخ این است نکتة جالب

اثری  متنکه در نسخ اصلی شود ی دیده میاتالحاقنیز  الحاقی داستان ضمنِدر  ،شاهنامهبه این نسخ 

های مربوط یا داستان نامهگرشاسپبه  دزدان به دستنریمان  کشتن )مثالً افزودن داستاناز آنها نیست 

ها، افزودن روایت «الحاق در الحاق»در مورد برزونامه، از جملة همین (. نامهبهمنبه  آذربرزین به

، الحاقکه فرایند شود. با توجه به اینمرگ برزوست که از قرن ده در بخش اندکی از نسخ دیده می
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سرودة فردوسی ابیات بافت ادبی و زبانی به اصالت  وفاداریکه شاهنامه نسخ پس از سدة دهم  در

متن داستان برزو به عنوان مشهورترین داستان الحاقی  شدت گرفته بود، ،بود کامالً فراموش شده

 هاالحاق یکی از، تنها برزو ه قطعاً کماکان از تغییرات برکنار نمانده بود و روایت مرگ2769شاهنام

یی سهراب و شهرو، مشابه مثالً در بخش آغازین داستان، در صحنة آشنا .به این متن الحاقی است

شب )!( در برخی نسخ شاهنامه اپیزودی که برای عقد رستم و تهمینه در حضور موبد و پدر در نیمه

افزوده شده، در نسخی از داستان برزو نیز اپیزود ذیل در خواندن خطبة عقد بین این دو و حتی تعیین 

خواجوى کرمانى  هماى و همایوناز  آخر آن منقولدو بیت میزان مهریه )!(افزوده شده است که 

 : (211: 1348، کرمانی خواجویاست )

 ین سال بگذشت هفتا از                    پدر پروریدستم اندر حصار

 و چهار  [: هشتاریسپ] 

 ن تندخوى گست شیرافبداده                 نه من را به شوى ،نه خود کرد زن را

 ست گنج نهان هر خداىبه مُ                    همان دخترم من که زادم همان 

 چنانش که خواست به بر درگرفت آن     سهراب دانست راست  ،چو این گفت

 فراوان بدو نیکوى وعده داد                      به خیمه درآورد و بنشاند شاد

 به رسم ملوک عجم عقد بست                  پس آنگه گرفتش بلورینه دست

 [4] سته بشُندُاَ ردِ رخ خاطر از گَ                    ن به دین درست عیّهر مُمَ به

 a499 ؛ ش.a9ه.ق: برگ 1073پاریس،  499ش.  ؛43ص :تابی تهران،دانشگاه2769ش.  عطایی.)

 (b5برگ  ه.ق:1073پاریس، 

مبنی بر نپذیرفتن همچنین در صحنة گفتگوی برزو و مادر، در مقابل مخالفت شهرو و اصرار او 

 یه.ق. بعد از ابیات1329، مورخ a14056آستان قدس رضوی ش.  شاهنامة پیشنهاد افراسیاب، نسخة

مازندران  به)... شودکه در تعظیم قدرت رستم و تحذیر برزو از رزم با او از زبان شهرو بیان میاصیل 

 رفتى مروین در که ا از/اى بیشترنه نامدارانتو زین  //برنخواند که منشور تیغ ورا /توران که ماند و به

قبل  ،(25: 1387؛ کوسج، ...نانجم به پیش تو گفتم از آن /نگه کن بدین نامداران که من //ترپیش

دربارة دغدغة درونی مادر و خاطراتش از  ای الحاقیده بیت حاوی قطعه از بیان پاسخ برزو به مادر،

  است: افزودهبخش داستان به این  را مرگ سهراب

 ها چو پایابِ سهراب شد                       کنارش همه پر ز خوناب شداز آن
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 ببارید خون از مژه بر کنار                             خروشید و بگریست او زار زار

 چنین گفت راوی این داستان                          که او بود واقف ز سرّ نهان

 ب آگاه بود                                دل و دستش از چاره کوتاه بودز احوال سهرا

 که همچون پدر خود نسازد نبرد      رزوی شیرمرد                   همین گفت با ب

 نهان داشت این راز را خود به دل                      ز اشک مژه بود پایش به گِل

 باشد که روی پسر                      طلبکار گردد ز خون پدر ،همین گفت  

 بخواهد ز رستم مگر کین اوی                      شود باز روشن مگر کین اوی

 یکن که ترسان بُد از روزگار                      که از جان ما برنیارد دمارلو 

 گفت آن راز را با کسینمی    دودل بود از کار برزو بسی                       

     (212 ه.ق:a14056 ،1329شاهنامة آستان قدس رضوی، ش. )                     

شاهنامة مرگ برزو، الحاق شده به به روایت الحاقی  یالحاق قطعةیک  در این زمینه، ة دیگرنمون
 اپیزودمتن  (.!)الحاقِ الحاقِ الحاق رسانداست که عمالً ضریب الحاق را به توانِ سه می فردوسی

 دارد و در این متن، با دیگر نسخ تفاوت بارزی آلمان توبینگن کتابخانة نسخةشاهنامة در  مرگ برزو

پیش از ماجرای نبرد  «آغاز قصة برزونامه، در کوایف آن فرماید»که داستان برزو را با عنوان خاص 

برزو به  آتشین و پرماجرای عشق از، انجامدآنها می یمرگ هر دو که به دوسربرزو و مهراس دیو

)شاید تکراری از داستان عاشقانة زال و دختر مهراب، رودابه دختر مهراب کابلی و ازدواج این دو 

د که در حین همین شکار، برزو از کنمی یادو قصد برزو و مهراب برای شکار در کابل در شاهنامه( 

غار دیو  چون به ناگاه فضای اصلی اتفاقات اپیزود است، رسیده، از کابل به غور که جمع جدا شده،

 :افگندپنجه در پنجة او می، رسدمیسیاه 

 کنون بشنو احوال برزو تمام                             که او بود در پیش دستان سام

 فروزگیتیندر آن نیمروز                            به سر برد با زال اهمی پنج سال 

 هم از بهر برزویِ سهراب را                         گرفتند آن دخت مهراب را

 چهل روز بر عیش و شادی چنین                    نمودند هر کس همی آفرین

 وز این پس سپهدار برزوی گُرد                       به همراه مهرابِ بادستبرد...

 روانراب و برزوی روشنکه مه                      خبر یافته زال و رستم روان 

 بادستبرد شیرِ دلیران گُرد                اَبا برزویِ ]اصل: زابل[، ابلکبرفته ز 
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 کنون بشنو از حال برزو خبر                      که در راه غورش چه آمد به سر...

 (.347تا: صص ة توبینگن آلمان، بی)نسخة کتابخان                                     

برزونامة موجود  ه از این بین،نسخ 47 شناسایی شد که برزونامة کهن نسخة 54 در این جستار،

دهد که برزونامة کهن را در تاریخ ادبیات بودند. این کیفیت نشان می در نسخ شاهنامة فردوسی

فارسی، از منظر نقد متنی، باید به عنوان بخشی از نسخ شاهنامه شناخت تا اثری مجزا. این کیفیت 

های و حماسه نامهکوشو  نامهبهمن، نامهگرشاسپ، چون 6و  5های شاخص سدة قابل قیاس با حماسه

؛ بلکه مشابه نیستها و امثال آن نامهسام ،نامهخاوران، برزونامة جدیدبه بعد، چون  ل سدة نهممطوّ

 ،نامة شکاوندنامه، ببر بیان، رزممتونی چون کک کوهزاد، شبرنگ -متون حماسی سدة هفتم و هشتم

ها های حماسی مستقل و افزودن آنهاست. عصری که سنت سرایش داستانو امثال آن نامهآذربرزین

 سرایی فارسی در ژانر غالب بوده است.به صورت اپیزودهای داستانی، سنت غالب حماسه

 های نقد متنیتحلیل انگیزة شاعر بر مبنای داده 
بدین ترتیب، برزونامة کهن، به اعتبار نسخ، بیشتر بخشی از نسخ شاهنامه بوده است تا یک متن مستقل. 

به عنوان  شاعر این اثر،ماند که آیا متن اصلی سرودة در این زمینه باقی می که یدیگر الؤسحال 

کلید ؟ بودا سروده متنی مستقل سروده شده بود یا او از اول به قصد الحاق داستانش به شاهنامه آن ر

و حتی در نسخة  1که در تمام نسخ وضعیت  این سوال، ابیات واسطة پایانی برزونامة کوسج آن است

 :اقدم کمبریج آمده است

 [3] به پایان رسانیدم این داستان   از آن نامور برمنش راستان

 سخن ساختم گودرز و پیرانچو از رزم برزو بپرداختم      ز 

 (304: 222 ش. شاهنامة فرانسه؛ 95 : برگنسخة کمبریج برزونامة)          

، این فرضیه را که کوسج «به پایان رسانیدن داستان»و تصریح شاعر در  یت اول از ابیات فوقب

در بیت بعد نیز اشاره به داستان « گودرز و پیران»کند. خودش قصد ادامه دادن داستان را داشته رد می

 ، از جمله نسخ1دارد. دو بیت فوق در همة نسخ وضعیت « داستان یازده/ دوازده رخ»بعدی شاهنامه، 

موجود است و با توجه به وجودش در همة نسخ، در  پترزبورگسنتو دهلی نو  ،کمبریج متقدم

در متن سرودة  شمار ابیات اصیل متن است، پس توسط شاعر سروده شده است. اگر بگوییم این بیت

اضافه شده تا داستان بین دو داستان شاهنامه جای بگیرد، وجودش در نسخة  دکوسج نبوده و بع



251-103ص ،98، بهار و تابستان 239، شماره 72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز  122 

 

ترین نسخ ملحق شاهنامه ندارد و از قدیممستقل کمبریج که هیچ ربطی به داستان یازده/ دوازده رخ 

 تواند داشته باشد؟تر است، چه توجیهی میقدیماندکی نیز 

ای از داستان برزو که در ضمن نسخة روی نسخه تنها توجیه این است که این نسخه مستقل نیز از

توان برای ترسیم حدود نسخة مادر )نسخة مؤلف(، از شاهنامه بوده است، کتابت شده است؛ نمی

نسخة اساس فرضیِ اقدم نسخ متن فراتر رفت. پس نسخة قبل از نسخة کمبریج که به نسخة مادر 

در سرودن آن، ساعت رواییِ وقایع  اقل شاعررسد نیز در دل شاهنامه سروده شده بوده، یا المی

  داستانش را با ساعتِ روایی وقایع شاهنامة فردوسی تنظیم کرده است. 

قصد ادامه دادن که داستانش را به پایان باز ختم کرده است، با وجود اینبدین ترتیب، کوسج 

ملحق کند. شاید به همین شاهنامة فردوسی خود را نداشته، بلکه کوشیده است اثرش را به برزونامة

نامش  حجم اثرش را محدود انتخاب کرده است. همچنین شاید همین انتخاب اعث شده، دلیل

. کوسج باشدفراموش شده، اثرش بیشتر از یک متن مستقل، به عنوان بخشی از شاهنامه مشهور شده 

 « بازپایانِ»یده بوده، این های دیگری از برزو در افواه هست که او به نظم نکشدانسته، داستانچون می

را برگزیده بود تا داستانش تناقضی با ذهنیت مخاطبان از برزو نداشته باشد. در ضمن بیت واسطی با 

های شاهنامه تثبیت شود. وقتی آورده است، تا هویت داستانش در نسبت با داستان شاهنامهداستان بعد 

)دهلی نو/ این داستان  ایهترین نسخ شاهنامقدیم( با 829ترین نسخة مستقل این متن )کمبریج/ قدیم

دو دهه فاصله دارد، این در مورد اول فقط سه سال و در مورد دوم (، 849 /پترزبورگسنتو  831

 رسد.فرضیة دربارة انگیزة شاعر دور از ذهن به نظر نمی

 گیری:نتیجه

الحاق در نسخ یک متن، اگر چه کیفیتی عمومی در نسخ متون مختلف است و ویژة متن یا متون 

هشت به بعد، به  -خاصی نیست، به دلیل تبدیل شدن نسخ شاهنامة فردوسی، به ویژه از سدة هفت

کتابی که بیشتر از یک متن واحد، معیار تداوم یک ژانر شده است، در دل متن شاهنامة فردوسی 

مستقل، کامل و هایی به یک سنت ادبی شده است. مطابق این سنت، اگر در شاهنامه داستان تبدیل

گیرد که اوج خالقیت شاعر، یافته است که قرار نیست، ادامه پیدا کند، به تدریج سنتی پای میپایان

قالب کشف یا خلق روایتی است که راهی برای یافتن ادامة این داستان و فراخ شدن و تداوم آن در 

افزودن متنی جدید به داستان قبلی پیدا شود. متن جدیدی که قرار نیست کتاب دومی برای کتاب 

های نویسی در فرهنگاول )در این مورد شاهنامة فردوسی( باشد، بلکه قرار است، مشابه سنت تکمله



 ../ قائمیو تحلیل .» الحاق سرایی»بررسی سنت ادبی  :وهشیژپ-علمیمقاله  123

 

ید به پایان شدة آن را در بر داشت، حماسة دوم نیز بارا و کامل 1، فرهنگ 2لغات که متن فرهنگ 

 50، نسخ کتاب از کمتر از 10-7های حماسة اول الحاق شود تا همراه این الحاقات، در طول سده

 هزار بیت نزدیک شود. 80هزار بیت به حوالی 

هایی چون رستم و سهراب، رستم و دیو سپید )هفت بدین ترتیب، اگر در شاهنامه مثالً داستان

های زنند که این منظومههایی مینی دست به خلق منظومهخان( و اکوان دیو وجود دارد، شاعرا

یافته است ودر نسخ متأخر، های پایانای فرضی برای این داستانحماسی نه آثاری مستقل، که ادامه

هایی چون داستان برزو )پسر سهراب(، داستان شبرنگ دیو )پسر دیو سپید( و برخیاس دیو داستان

گاه تکرار آن داستان با پایان متفاوت و گاه بازتولید مضمون و پایان  شود که)پسر اکوان( پدیدار می

تبدیل « سراییالحاق»ها، عناصر و فضای جدیدتر است. بدین ترتیب، محتوم داستان اول، با شخصیت

ها حماسة کوتاه و بلند شکل و ده شودسرایی فارسی میبه یک سنت ادبی در میان تاریخ حماسه

شود. چرا از سراینده یا حتی متن مستقل حماسه، در تذکره یا فهرستی دیده نمیگیرند که اسمی می

های های هفتم تا دهم، داستاندر سده اند تا بخشی از متن شاهنامة فردوسی باشند.که این متون آمده

اند و به همین جهت، در بین نسخ زیادی با چنین رویکردی برای الحاق به متن شاهنامه سروده شده

های شوند تا به عنوان حماسة مستقل؛ از جمله داستاننامه به صورت داستان الحاقی بیشتر یافت میشاه

رسد این شبرنگ، آذربرزین، پتیارة دیو، ببر بیان، رزم شکاوند، برخیاس و کُک کوهزاد. به نظر می

ده است که از سرایی در ایران وجود داشته، و در خلق متونی دخیل بوای از حماسهدورهگرایش در  

 توان یاد کرد. می« اقمار شاهنامه»آنها با عنوان 

سرایی ترین حماسة فارسی است که محصول الحاق، شاخصاین متون ، در میانبرزونامة کهن 

سرایی حماسی فارسی قلمداد کرد، شواهد متنی بررسی شاید بتوان آن را شاهکار سنت الحاق بوده،

شده در این جستار،از جمله اشارة شاعر به داستان بعدی شاهنامه، گواه انگیزة خود شاعر برای خلق 

شان در این جستار ن ة اثرنسخ 50بررسی بیش از  اثری در ضمن اثر دیگر بوده است. عالوه بر این،

در نسخش تا چند سطح از الحاق در الحاق را تجربه کرده  ، جدا از شاعرش،داد، خود این متن نیز

)قرن ده و  فارسی های طوالنی و مستقلهحماسخلق های پسین که، سنت دورهاست؛ پیش از آن

اتفاقی که  پذیرکند؛، امتداد دادن متن این داستان را در بیرون فضای متنی شاهنامه نیز امکانمابعد(

 های جدید و بزرگ )از جمله برزونامة عطایی( را پدید آورد.در قرن ده برزونامه



251-103ص ،98، بهار و تابستان 239، شماره 72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز  124 

 

 ها:پانوشت
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 وز او گیر اندازه ای پرخرد! )همان(.  رد
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 ه.ق. 1073، مورخ a499 ی پاریس، شمارةکتابخانة مل نسخة برزونامة جدید،. ___ .11

مطلق، تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ ، تصحیح جالل خالقیشاهنامه(، 1386)فردوسی، ابوالقاسم  .12

 اسالمی. 

 ه.ق. 831، مورخ 1972نسخة کتابخانة آرشیو ملی هند )دهلی نو(، شمارة  ،شاهنامه. ___ .13

   ه.ق. 1250مورخ ؛ a14056شمارة  رضوی، آستان قدسنسخة ، شاهنامه. ___ .14

 ه.ق. 1149مورخ ؛ a15894شمارة  رضوی، آستان قدسنسخة ، شاهنامه. ___ .15

 تا.بی ،.26C(، شمارة انگلستان)رد وآکسف دانشگاه بادلیاننسخة کتابخانة  ،شاهنامه. ___ .16

 ه.ق.  1002، مورخ 1Fol.801آلمان، شمارة برلین  کتابخانة نسخة ،شاهنامه. ___ .17

 تا.، بی260MS.Hamilt آلمان، شمارةبرلین  کتابخانة نسخة ،شاهنامه. ___ .18

  ه.ق. 1042مورخ ، 4252شمارة آلمان، برلین  کتابخانة نسخة ،شاهنامه. ___ .19

 ه.ق..  1014، مورّخ .4251Folشمارة آلمان، برلین  کتابخانة نسخة ،شاهنامه. ___ .20

، مورخ .2926Or نسخة کتابخانة بریتیش میوزیوم لندن )کتابخانة ملی بریتانیا(، شمارة ،شاهنامه. ___ .21

 .قه.1246

 تا.، بیK.6410آلمان، ش  توبینگن دانشگاهکتابخانة نسخة  ،شاهنامه. ___ .22

 ه.ق. 849، مورخ1654پترزبورگ، شمارةسنتنسخة کتابخانة  ،شاهنامه. ___ .23

 تا.، بی1102شمارة  س شورای اسالمی،لجکتابخانة م نسخة ،شاهنامه. ___ .24

 ه.ق. 1235، مورخ 13493شمارة  شورای اسالمی، سلجنسخة کتابخانة م ،شاهنامه. ___ .25

 ه.ق. 1172، مورخ .222MS)پاریس(، شمارة موزة ملی فرانسه  کتابخانة نسخة ،شاهنامه. ___ .26

 ه.ق. 1235مورخ ، 80007 آلمان، شمارة هایدلبرگ کتابخانة نسخة ،شاهنامه. ___ .27

کتابخانة دانشگاه کمبریج، شمارة  نسخةبرزونامه )بخش کهن(، الدّین محمّد. کوسج، شمس .28

56Kings Ms.  ه.ق. 829، مورّخ 

 . تصحیح اکبر نحوی، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب برزونامه )بخش کهن(،(. 1387). ___ .29

 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.  :، همدانحماسه برزونامه(. 1384محمّدی، علی ) .30

ة بریتانیا، کتابخان هجری در 807 از روی نسخة مورخ عکسی، چاپ مهظفرنا(. 1377مستوفی، حمداهلل ) .31
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