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چکیده

در حاشـیه ی دو نسـخه از ظفرنامه ی حمدالّل مسـتوفی شـاهنامه ی فردوسـی کتابت شـده اسـت. 
نسـخه ی نخسـت بـه تاریخ کتابت 807 قمـری در کتابخانه ی بریتانیـا در لندن و دوم که در سـال 808 
قمـری کتابـت شـده، در مـوزه ی هنـر اسـامی و ترک اسـتانبول نگهـداری می شـود. نسـخه ی مورَّخ 
807 در سـال 1377 خورشـیدی در تهران چاپ عکسـی شـد و اهمیّتی نسـبی در متن شناسی شاهنامه 
یافـت؛ مخصوصـاً که پژوهشـگران حاشـیه ی ظفرنامـه ی مـورَّخ 807 را همان نسـخه ای دانسـتند که 
حمـدالّل مسـتوفی در فاصلـه ی سـال های 714 تـا 720 تصحیـح کـرده اسـت. بـا ایـن حال، تـا کنون 
ایـن دسـتنویس مـورد بررسـی و ارزیابی جـّدی قرار نگرفته اسـت. از همیـن روی، ما در این جسـتار 
دیباچـه ی شـاهنامه را در این دسـتنویس بررسـی کردیـم و با تصحیِح دکتر خالقی مطلق سـنجیدیم تا 
اعتبارِ نسـبی آن، بر اسـاِس این محدوده ی بررسـی، مشـخص شـود. این دسـتنویس از نظر ضبِط ابیات 
در وضعیّـت تقریبـاً مطلوبـی قـرار دارد و تعـدادِ بیت های برافزوده ی آن خیلی زیاد نیسـت؛ به شـکلی 
ـح دکتـر خالقی مطلق 209 بیـت و در حاشـیه ی ظفرنامـه 222 بیت  کـه دیباچـه در شـاهنامه ی مصحَّ
اسـت. از نظـر ضبـِط واژه هـا نیـز وضعیـِت ایـن دسـتنویس در این بخش مناسـب و مطلوب اسـت و 
ح خالقی مطلق زیاد نیسـت. سـرنویس ها در این دسـتنویس وضعیّت  اختاف آن با شـاهنامه ی مصحَّ
مناسـبی ندارنـد و بسـیار آشـفته اند؛ به شـکلی کـه عاوه بر پـس و پیش شـدِن ابیاتی در پیـش و پِس 
سـرنویس ها، سـرنویس سـتایِش محمود دربردارنده ی سـتایِش امیرک منصور و سـرنویِس پادشـاهی 
کیومرث دربرگیرندۀ مدح محمود اسـت. با چشم پوشـی از خطاهای اندکی از این دسـت و سـهوهای 
گهگاهـی کاتـب در نقطه گـذاری، می تـوان حاشـیه ی ظفرنامـه را نسـخه ای پاکیـزه و مـورد اعتمـاد از 
شـاهنامه دانسـت که بایسـته اسـت در پژوهش های متن شـناختی شـاهنامه بیشـتر به آن توّجه شـود.

واژه های کلیدی: شاهنامه، حاشیه ی ظفرنامه، تصحیح..
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1. مقدمه
ح شاهنامه  حمدالّل مسـتوفی، مورِّخ، جغرافی دان و شـاعرِ قرِن هشـتم هجری را نخسـتین مصِحّ
می داننـد. او کـه منظومـه ای هفتـاد و پنـج هـزار بیتـی بـه تقلید از شـاهنامه ی فردوسـی بـه نام 
ظفرنامه دارد، شـش سـال از عمرِ خود را از حدود سـاِل 714 تا 720 ه  ق در تصحیح شـاهنامه 
صـرف کـرده و بـه گفتۀ خود نسـخه ای شـصت هزار بیتـی از آن فراهم آورده اسـت. مسـتوفی 
درباره ی تصحیِح شـاهنامه در آغازِ ظفرنامه سـخن رانده و گفته اسـت پیوسـته کتاب می خواندم 
و »دلـم از ُکتـب ُجسـت همواره کام« تا اینکه از شـاهنامه بهره مند شـدم کـه در صورت و معنی 
ماننـد مـاء معیـن و حـور عیـن و رشـک خلد برین و برگذشـته از سـپهر بـود؛ اّما بـه دلیل گذر  
زمـان و تصـرف دیگـران در آن ناهمواری هایی روی داده و از همین روی نسـخه هایی از آن گرد 
آوردم و بـه تصحیـح آن پرداختـم و نسـخه ای شـصت هـزار بیتـی، آن گونـه که فردوسـی گفته 
اسـت، فراهـم کـردم )ر.ک: مسـتوفی، 1377: ج1: 7(. پـس از این کار اسـت که دوسـتانش او را 
به سـرودن منظومه ای مانند شـاهنامه تشـویق می کنند و او ظفرنامه را در سـه بخِش اسـامی و 

احکامـی و سـلطانی می سـراید )ر.ک: همان جا(.
از ظفرنامه ی مسـتوفی سـه نسـخه موجود است که در حاشیه ی دو نسـخه از آن شاهنامه ی 
فردوسـی کتابـت شـده اسـت. نسـخه ی مـورَّخ 807 هجری کـه در کتابخانـه ی بریتانیـای لندن 
نگهـداری می شـود، در سـال 1377 خورشـیدی در ایـران چـاپ عکسـی شـده و همین نسـخه 
اسـت کـه در پژوهش هـای متن شناسـانه ی شـاهنامه محـل رجوع اسـت و اصطاحاً نسـخه ی 
حاشـیه ی ظفرنامه نامیده می شـود. بسـیاری از پژوهشـگران شـاهنامه ای را که در حاشـیه ی این 
نسـخه از ظفرنامه نوشـته شـده اسـت، همـان شـاهنامه ای می دانند که مسـتوفی تصحیـح کرده 
اسـت )ر.ک: ریاحـی، 1397: 266؛ سـودآور، 1374: 753؛ جیحونـی، 1380: 89؛ متینـی، 1383: 
608؛ همـو، 1388: 212؛ خالقـی مطلـق، 1386: 186(. بـا ایـن حـال همان طـور کـه شـاپوران 

)1395: 33( نیـز گفتـه اسـت »در خـود نسـخه تصریحی بـر این موضوع نیسـت«.
نسـخه ی حاشـیه ی ظفرنامـه در پژوهش هـای متن شناسـی نیـز چنـدان مـورد توّجـه نبوده 
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اسـت. پیش از همه اسـتاد مجتبی مینوی در تصحیح داسـتان رسـتم و سـهراب با نشـاِن »حظ« 
از آن اسـتفاده کرد )ر.ک: فردوسـی، 1387: 28(. همچنین ایشـان در تصحیح »داسـتان سـیاوش 
)1355ـ  منتشرشـده در 1363( و آقـای محّمد روشـن در تصحیح داسـتاِن فـرود )1354، با ذکر 
نسـخه بدل ها در چـاپ دوم 1369( و آقـای مهـدی قریـب در تصحیـح داسـتان بیـژن و منیـژه 
)1376( از ایـن نسـخه نیـز سـوده برده اند« )جیحونـی، 1380: 89(. دکتر کزازی نیـز در ویرایش 
حـی مانند  خـود کـه با عنوان نامه ی باسـتان منتشـر شـده اسـت، عـاوه بر شـاهنامه های مصحَّ
چـاِپ مسـکو، خالقـی مطلق و ژول مـول، در کنارِ نسـخه ی فلورانس، از حاشـیه ی ظفرنامه نیز 
با نشـان »ظ« اسـتفاده کرده اسـت )ر.ک: فردوسـی، 1385، ج2: 2(. از این دستنویس در هیچ یک 
از ویرایش هـای سـه گانه ی شـاهنامه ی معـروف بـه چاپ مسـکو اسـتفاده نشـده و در تصحیح 
آقـای جیحونـی نیـز مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه اسـت. در  تصحیـح دکتـر خالقـی مطلق نیز 
چنـدان محـل رجوع نبوده و گرچه ایشـان در دفترهای هفتم و هشـتم شـاهنامه آن را در شـمارِ 
»دسـتنویس های دیگری که بررسـی شـده اند« آورده اسـت )ر.ک: فردوسـی، 1389، ج7: دوازده؛ 
همـان، ج8: دوازده(، اّمـا گویـی »در عمل احتماالً چندان به آن دقّت نداشـته« )شـاپوران، 1395: 
33(. البتـه ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه دکتر خالقـی مطلـق از این دسـتنویس غافل بوده اسـت؛ 
بلکـه گزارش هـای ایشـان از وضعیّـت ایـن دسـتنویس در پژوهش هایشـان نشـان دهندۀ درنِگ 
ایشـان بـر دسـتنویِس حاشـیه ظفرنامه و بررسـی آن اسـت؛ به شـکلی کـه در این بـاره گفته اند: 
»در بخش هایـی کـه نگارنـده بـا دسـتنویس های دیگر سـنجیده اسـت، دسـتنویس مسـتوفی با 
دسـتنویس اسـتانبول مـورخ 731 خویشـاوندی بسـیار نزدیـک نشـان می دهد« )خالقـی مطلق، 

1389، بخش چهـارم: 177(.
مـا در ایـن جسـتار به بررسـی دیباچـه ی شـاهنامه در این نسـخه پرداخته ایم؛ بدین شـکل 
کـه پـس از خوانـش همـه ی 222 بیـت دیباچـه در ایـن دسـتنویس، بـه مقابله ی ایـن بخش از 
دسـتنویِس حاشـیه ی ظفرنامه با دیباچه ی شـاهنامه در تصحیح دکتر خالقی مطلق پرداخته ایم و 
اختافات آن ها را به دسـت داده ایم تا بدین شـکل اعتبار نسـبی حاشـیه ی ظفرنامه را بسـنجیم.
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1. 1ـ پیشینه ی پژوهش
پیـش از ایـن حاشـیه ی ظفرنامـه بیشـتر در جنـِب پژوهش هـای نسخه شـناختی شـاهنامه مورد 
بررسـی کوتـاه قـرار گرفتـه اسـت. نخسـتین پژوهشـی که به صـورت مسـتقل به بررسـی این 
دسـتنویس پرداخته اسـت، پژوهش ابوالعاء سـودآور با عنوان »ظفرنامه و شـاهنامه ی مستوفی« 
اسـت که در سـال هفتم، شـماره ی چهارم، زمسـتان 1374 در مجله ی ایران شناسـی چاپ شـده 
اسـت. او در ایـن پژوهـش عـاوه بر بحـث دربـاره ی ظفرنامه و اهمیّـت این کتـاب در تواریخ 
پـس از آن، بـه بحـث دربـاره ی تصحیـح شـاهنامه به دسـت مسـتوفی و وضعیّت شـاهنامه در 
حیـاِت سیاسـی ایلخانـان، با نـگاه ویژه به شـاهنامه ی مصـّورِ ایلخانـی )دموت( یا »شـاهنامه ی 

ابوسـعیدی«، پرداخته اسـت )ر.ک: سـودآور، 1374(.
ـح خویش که با  پـس از او مصطفـی جیحونی در بخشـی از مقدمه اش بر شـاهنامه ی مصحَّ
عنـوان کتـاب صفر منتشـر شـده، به بحثی درخـور درباره ی حمدالّل مسـتوفی و تـاش او برای 
تصحیـح شـاهنامه پرداختـه و در آن مباحِث مهمی درباره ی نسـخه ی حاشـیه ی ظفرنامه مطرح 
کـرده کـه در پژوهش هـای بعـدی نیز به آن رجوع شـده اسـت )ر.ک: فردوسـی، 1380، ج1: 89 
بـه جلـو(. جیحونی در ایـن پژوهش نکاتی نیز درباره ی این دسـتنویس و کاتب آن گفته اسـت: 
»کاتـب هـر مصراعـی را کـه دشـوار یافتـه حـذف کـرده، بی آنکـه تمامی بیـت را حـذف کرده 
باشـد و یـا هـر گاه به واژه ای دشـوار یـا ناخوانا برخورده جای آن را خالی گذاشـته اسـت و این 
روش در کاتبـان نسـخه ها کـم یافت می شـود« )همان: 93(. سـپس درباره ی اهمیّت دسـتنویس 
حاشـیه ی ظفرنامه گفته اسـت: »به گمان بنده ارزش این نسـخه از نسـخه های مشـهور دیگر که 
در قرن هشـتم نوشـته شـده اند، مانند طوپقاپوسـرای و لنینگـراد و حتّی قاهره مـورَّخ 741 کمتر 

نیسـت و باید آن را همسـنگ آن ها دانسـت« )همان جا(. 
متینـی نیـز در مقالـه ای بـا عنـوان »نخسـتین تصحیـح شـاهنامه ی فردوسـی« کـه در سـال 
شـانزدهم، شـماره ی چهارم، زمسـتان 1383 مجله ی ایران شناسـی چاپ شـده اسـت، در بخش 
اّول مقاله به بحث درباره ی تصحیِح شـاهنامه به دسـت حمدالّل مسـتوفی و اهمیّت آن پرداخته 
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و در بخـش دوم نیـز نسـخه ی حاشـیه ی ظفرنامـه را در بخشـی از دیباچـه )58 بیـت(، خطبـۀ 
داسـتان رسـتم و سـهراب و بخش های آغازیِن آن داسـتان )118 بیت( و خطبۀ داسـتان رسـتم 
و اسـفندیار )17 بیـت( بـر اسـاِس نسـخه بدل های چـاپ خالقـی مطلق با دیگر نسـِخ شـاهنامه 
تطبیق داده اسـت تا به این پرسـش پاسـخ دهد: »مسـتوفی در تصحیح شـاهنامه از چند نسـخه 
اسـتفاده کـرده و کیفیـت ایـن نسـخه ها و تاریـخ کتابـت  آن ها چـه بوده اسـت« )متینـی، 1383: 
611(. همیـن پژوهشـگر در مقالـه ای دیگر که با عنوان »نخسـتین و دومین تصحیح شـاهنامه از 
سـده ی هشـتم و نهم هجری )شـاهنامه ی مسـتوفیـ  شـاهنامه ی بایسـنغری(« که در سال دهم، 
شـماره ی پانزدهم مجله ی نامه ی بهارسـتان چاپ شـده است، همان مقاله ی پیشـین را در بخِش 
مربـوط بـه مسـتوفی آورده اسـت )ر.ک: متینـی، 1388: 212 بـه جلـو(. از آنجـا کـه نگارنـده ی 
مقاله ی نامبرده معتقد اسـت که حاشـیه ی ظفرنامه همان نسـخه ای اسـت که حمدالّل مسـتوفی 
تصحیـح کـرده اسـت، به این نتیجه رسـیده اسـت که »حمـدالّل مسـتوفی در تصحیح شـاهنامه 
از نسـخه های متعـددی کـه البتـه نه تعـداد آن ها را می دانیـم و نه تاریخ کتابتشـان را، سـود برده 
اسـت« )متینی، 1383، 628( و نسـخه ی حاصِل کارِ او بیش از هر نسـخه ای با دو نسـخه ی لندن 

675 و اسـتانبول 731 خویشاوندی دارد.
علـی شـاپوران نیـز در مقاله ای با عنوان »یکسـانی ضبط های دو نسـخه از شـاهنامه و نتایج 
حاصل از آن« که در پاییز و زمسـتان 1395 در مجله ی گزارش میراث چاپ شـده اسـت، بخشی 
را به معرفی دسـتنویِس حاشـیه ی ظفرنامه و نقِد بررسـِی متینی از این دسـتنویس اختصاص داده 
و در پایان درباره ی پس و پیش شـدگی های متن در این نسـخه از شـاهنامه سـخن گفته اسـت 

)ر.ک: شاپوران، 1395: 33 ـ 34(.

2. وضعیّت دیباچه ی شاهنامه در حاشیه ی ظفرنامه
اگـر بخواهیـم در یـک تقسـیم بندی اّولیّـه دسـتبردهای ایـن نسـخه از شـاهنامه را به دو دسـته 
بخـش کنیـم، می توانیم از دو نوع دسـتبردِ »درون بیتی« و »برون بیتی« نام ببریم. منظور از دسـتبردِ 
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درون بیتـی ضبط هـای موجـود در هر بیت اسـت کـه همان طور که سـال ها پیش مرحـوم قریب 
گفتـه اسـت حاشـیه ی ظفرنامه »به سـبب نوعی ویژگـی که در ضبـط کلمات آن وجـود دارد و 
نیـز برخـی واریانت هـای منحصـر به فـرد کـه در آن هسـت، و قرینه هایـی چند، اصالـت آن ها 
را تأییـد می کنـد، اعتبـارش در بخش هـای دیگـر شـاهنامه بسـی بیشـتر از رده  ی فعلـی اسـت« 
)قریـب، بـه نقـل از متینـی، 1383: 611(. از همیـن روی اسـت کـه دکتر کزازی نیز گفته اسـت 
»این برنوشـته با برنوشـته ی فلورانس همانندی های بسـیار دارد و از این روی برنوشـته ای نژاده 

شـمرده می تواند شـد« )فردوسـی، 1385، ج2: 2(. 
ایـن دسـتنویس از منظـرِ دسـتبردهای برون بیتی، یعنـی افتادگی یا پس و پیش شـدِن ابیات، 
در چارچـوِب کّلـی متـن نیـز وضعیّـت تقریبـاً مطلوبـی دارد؛ اّما در این بـاره نبایـد از وضعیّت 
نامسـاعِد سـرنویس ها غافـل بـود؛ بـه شـکلی کـه گاه بیت هایـی کـه در ذیـِل یـک سـرنویس 
آمـده اسـت، هیـچ ارتباطـی بـا آن سـرنویس ندارنـد؛ چنان کـه سـرنویِس مدح سـلطان محمود 
دربردارنده ی سـتایِش امیرک منصور اسـت و سـرنویِس پادشـاهی کیومرث بیت های مربوط به 

مـدح محمـود و اطرافیانش را در بـر دارد.
نکتـه ی مهمـی کـه دربـاره ی ایـن دسـتنویس نبایـد نادیـده گرفتـه شـود، این اسـت که در 
نسـخه ای که در اختیار نگارنده ی سـطور اسـت و چاپ عکسـی از روی نسـخه ی اصلی اسـت، 
صفحـه ی 11 و 12 بایـد بـه پس از صفحه ی 5 و 6 منتقل شـود. به دیگرسـخن، ظاهـراً در زمان 
تجلیـد ایـن نسـخه صفحـه ای کـه در بـر دارنـده ی ادامـه ی »آفرینـش آفتـاب و ماه«، »سـتایش 
پیغمبـر« و ماجـرای »فراهم آوردن شـاهنامه ی ابومنصوری« اسـت، در میانه ی داسـتاِن پادشـاهی 
هوشـنگ قرار گرفته اسـت. این سـهو، به کاتِب این نسـخه ربطی ندارد؛ زیرا اگر سـهو از سـوی 
کاتـب می بـود، می بایسـت، ظفرنامه که متِن اصلی این دسـتنویس اسـت، مشـکل نمی داشـت و 
فقـط حاشـیه که شـاهنامه اسـت، دچارِ پـس و پیش شـدن ابیات می شـد؛ در حالی کـه در متِن 
ظفرنامـه نیز سـرنویِس »در آفرینش انسـان« و »در نعت سیدالمرسـلین...« که قاعدتـاً باید پس از 
سـرنویِس »در آفرینـش کاینـات« قـرار بگیـرد و رشـته ی کام نیز همیـن را نشـان می دهد، پس 



 17   

از سـرنویِس »در شـرح نسـب بعضی قبایـل عرب و عجم« آمـده و در اینجا نیـز موجب انقطاع 
کام شـده اسـت. بنابراین، کاتب این دسـتنویس هم متن و هم حاشـیه را درسـت و به ترتیب 

نوشـته اسـت؛ اّمـا آنکـه کتاب را جلد کرده اسـت، دچار این سـهو شـده اسـت. 
در ایـن دسـتنویس »آغـاز شـاهنامه«، »سـتایش خـرد« و »آفرینـش عالـم« در پنجاه و شـش 
بیـت، بدون سـرنویس و پشـت سـر هـم، آمده اند. اّولین سـرنویس ایـن دسـتنویس »در آفریدن 
آدمیـان« اسـت کـه پانـزده بیـت دارد و در آن بیت هایی از سـتایش پیغمبر که در دسـتنویس های 
دیگـر آمـده، بـه پایـان این بخش وصله شـده و به »آفریـدن آفتاب و مـاه و غیره« که سـرنویِس 
دوم و شـامِل یـازده بیـت اسـت، پیونـد خورده اسـت. ادامه ی سـرنویِس آفریدن آفتـاب و ماه و 
بیت هـای مربـوط بـه سـرنویس های »در نعت سیدالمرسـلین محّمد رسـول الّل علیه السـام« و 
»فراهـم آوردن شـاهنامه« در پنجـاه و شـش بیت در میانه ی پادشـاهی هوشـنگ قـرار گرفته اند. 
از همیـن روی سـرنویِس پنجـِم ایـن دسـتنویس »داسـتان دقیقـی شـاعر« با سـیزده بیت اسـت. 
سـرنویِس ششـم »داسـتان امیر ابومنصور« در چهارده بیت اسـت که نُه بیت آن داسـتان دوسـِت 
مهربـان و پنـج بیـِت پایانـِی این سـرنویس درباره ی پسـرِ ابومنصور اسـت، نه خـودِ ابومنصور. 
ادامـه ی سـتایِش پسـرِ ابومنصـور بـه سـرنویِس »در سـتایش سـلطان محمـود رحمـۀ الّل علیه« 
کـه هفتمیـن سـرنویِس دسـتنویِس حاشـیه ی ظفرنامـه اسـت، انتقـال یافته و هشـت بیـت دارد 
کـه سراسـر دربـاره ی امیرک منصور اسـت. آخرین سـرنویِس دیباچه ی شـاهنامه در دسـتنویِس 
حاشـیه ی ظفرنامـه »پادشـاهی کیومـرث سـی سـال بـود« اسـت کـه در پنجـاه بیت به سـتایِش 

سـلطان محمـود، برادرش و سـپهدار طـوس اختصاص یافته اسـت.
در ادامـه دیباچـه ی شـاهنامه را بـر اسـاس حاشـیه ی ظفرنامـه نقـل می کنیم و با به دسـت 
دادن اختافـاِت آن بـا چـاِپ دکتـر خالقـی مطلـق، سـعی می کنیم اعتبارِ نسـبی این دسـتنویس 
را، بـر اسـاِس دیباچـه، مشـخص کنیـم. در مواردی کـه متن ناخوانا یـا مخدوش بوده اسـت، بر 
اسـاِس چـاپ دکتر خالقـی مطلق متن را اصاح کرده ایـم و بخِش برافـزوده را در درون چنگک 

نهاده ایم. شـک 
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1. 2ـ  آغاز شاهنامه
ایـن بخـش کـه در حاشـیه ی ظفرنامه پنجاه و شـش بیت اسـت، سـرنویس ندارد؛ اّمـا در چاپ 
اسـتاد خالقـی مطلق پـس از بخِش آغازیـن در ذیل سـرنویس های »گفتار اندر سـتایش خرد« و 

»گفتـار انـدر وصف آفرینـش عالم« در پنجـاه و نُه بیت آمده اسـت. 
برنگذرد اندیشه  برتر  کزین  خرد و  جان  خداوند  نام  به   .1
رهنمای روزی ده1  خداوند  جای خداوند  و  نام  خداوند   .2
                )مستوفی، 1377، ج1: 2(.

1. خالقی: روزی ده و )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 3(.
مهر و  ناهید  و  ماه  فروزندۀ  3. خداوند کیهان2 و گردان سپهر
             )مستوفی، 1377، ج1: 2(.

2. خالقی: کیوان )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 3(.
گوهرست برشده  نگارندۀ  4. ]ز نام[ و نشان و گمان برتر است
را بیننده  دو  مرنجان  نبینی  را  آفریننده  بینندگان  ز3   .5
              )مستوفی، 1377، ج1: 2(

3. خالقی: به )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 3(.
جایگاه از  و  نام  از  برتر  او  که  راه4 اندیشه  نیز  بدو  نیابد   .6
          )مستوفی، 1377، ج1: 2(.

4. خالقی: نه اندیشه یابد بدو نیز راه )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 3(.
خرد و  جان  راه  بدو  نیابد  7. سخن هرچه زین گوهران بگذرد
بیندهمی که  گزیند5  را  همان  برگزیندهمی گر سخن  8. خرد 
             )مستوفی، 1377، ج1: 2(.

5. خالقی: ستاید )فردوسی، 1389، ج1: 3(.
بست ببایدت  را  بندگی  میان  9. ستودن نداند کس او را چو هست
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در اندیشه ی ]سخته[ کی گنجد او 10. خرد را و جان را همی سنجد او
توان کی  را  آفریننده  ستود  11. بدین آلت و رای و جای و زبان
شوی یکسو  پیکار6  و  گفتار  ز  12. به هستیش باید که خستو شوی
               )مستوفی، 1377، ج1: 2(.

6. خالقی: گفتار بیکار )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 3(.
به ژر]فی[ به فرمانش کردن نگاه 13. پرستنده باشی و جوینده راه
بود برنا  پیر  دل  دانش  ز  بود دانا  هرکه  بود  توانا   .14
ز هستی مر اندیشه را راه نیست 15. ازین پرده برتر سخن گاه نیست
مدار7 رنجه  خویش  خاطر  دگر  16. چو معلوم شد هستی کردگار
               )مستوفی، 1377، ج1: 2(.

7. بیت شـانزدهم در متِن خالقی نیسـت و بر اسـاِس نسـخه بدل های چاِپ او در دسـتنویس های 
لنـدن و پاریـس نیز آمده اسـت )ر.ک: فردوسـی، 1389، ج1: 4(. در این چاپ سـرنویِس »گفتار 

انـدر سـتایش خرد« با بیـِت زیر آغاز می شـود.
خورد اندر  گفتن  جایگه  بدین  17. کنون ای خردمند وصف8 خرد
               )مستوفی، 1377، ج1: 2(.

8. خالقی: ارج )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 4(
که گوش ستاینده زو بر خورد9 18. کنون تا چه داری بیار از خرد
           )مستوفی، 1377، ج1: 2(.

9. ایـن بیـت در متـِن خالقـی نیسـت و بر اسـاِس نسـخه بدل های چـاِپ او در دسـتنویس های 
اسـتانبول، پاریـس، آکسـفورد، لنـدن2، بریتانیا نیز آمـده اسـت )ر.ک: فردوسـی، 1389، ج1: 4(.

داد راه  از  به  را  خرد  ستایش  19. خرد بهتر از هرچه ایزدت داد
خرد دست گیر]د به هر دو[ سرای 20. خرد رهنمای و خرد دلگشای
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و زو هم فزونی11 و هم زو کمیست 21. ازو شادمانی و زو فرهیست10
                  )مستوفی، 1377، ج1: 2(. 

10. خالقی: زویت غمیست 11. و زویت فزونی )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 4(.
زمان یک  شادمان  همی  نباشد  روشن روان مرد  و  تیره  خرد   .22
خورد بر  او  گفتار  ز  دانا  که  23. چه گفت آن خردمند12 مرد13 خرد
                   )مستوفی، 1377، ج1: 2(.

12. خالقی: سخنگوی 13. خالقی: مرد از )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 4(.
دلش گردد از کردۀ خویش ریش 24. کسی کو خرد را ندارد ز14 پیش
همان خویش بیگانه خواند16 ترا15 ترا15 خواند  دیوانه  هشیوار   .25
                 )مستوفی، 1377، ج1: 2(.

14. خالقی: به؛ 15. خالقی: ورا؛ 16. خالقی: داند )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 4(.
بند به  دارد  پای  ]گسسته[خرد  ارجمند سرای  هردو  به  ازویی   .26
نسپری بی چشم شادان جهان  تو17  27. خرد چشم جان است چون بنگری
پاس سه  آن  و  است  جان  نگهبان  28. نخست آفرینش خرد را شناس
بی گمان بد  و  نیک  رسد  سه  کزین  29. سه پاس تو گوشست و چشم و زبان18
                   )مستوفی، 1377، ج1: 3(.

17. خالقی: که؛ 18. خالقی: سه پاس تو چشم ست و گوش و زبان )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 5(.
شنود یارد  که  ستایم  من  وگر  30. خرد را و جان را که داند ستود
بود[ چه  کافر]ینش  بگو  پس  ازین  31. حکیما چو کس نیست گفتن چه سود
نهان و  آشکار  همی  نبینی19  جهان کردگار  کردۀ  توی   .32
بگوی هرکس  به  و  بپوی  گیتی  به  جوی راه  دانندگان  گفتار20  به   .33
نغنوی زمان  یک  آموختن  از21  34. ز هر دانشی چون سخن بشنوی
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بن افکند  که  دانش  که  بدانی  35. چو دیدار یابی  به شاخ سخن
                   )مستوفی، 1377، ج1: 3(.

19. خالقی: ندانی؛ 20. خالقی: به دانش ز؛ 21. خالقی: ز )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 5(.
در چاپ دکتر خالقی مطلق، در اینجا سرنویِس »گفتار اندر وصف آفرینش عالم« آمده است.

نخست از  گوهران  مایه ی  سر  36. از آغاز باید که دانی درست
پدید آمد  توانایی  تا  بدان  37. که یزدان ز ناچیز چیز آفرید

روزگار بی  و  رنج  بی  برآورده  چهار آمد  گوهر  مایۀ  وزو   .38
خاک تیره  بر  از  باد  و  آب  میان  تابناک برشده  آتش  یکی   .39
ز گرمیش بس خشکی آمد پدید 40. نخستین که آتش ز جنبش دمید
نمود تری  باز  همان  سردی  ز  41. وزان پس از آرام سردی نمود
آمدند سرای  سپنجی  بهر  ز  42. چو این چار گوهر بجای آمدند
بر[افراخته24 ز هر گونه23 گرد]ن  43. گهرها یک اندر دگر ساخته22
نوبنو نماینده ی  شگفتی  تیزرو گنبد  این  آمد  پدید   .44
                  )مستوفی، 1377، ج1: 3(. 

22. خالقی: ساختند؛ 23. خالقی: دگرگونه؛ 24. خالقی: برافراختند )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 6(.
جای25 سزاوار  هریک  گرفتند  45. ابر ده و دو هفت شد کدخدای
داننده هر چون27 سزید ببخشید  46. درو بخشش و داد آمد پدید26

                   )مستوفی، 1377، ج1: 3(.
25. در چاپ خالقی مطلق این دو بیت جابه جا شده اند؛ 26. خالقی: درو ده و دو برج آمد پدید؛ 27. 

خالقی: چونان )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 6(.
شد پیوسته  کار  چون  بجنبید  47. فلک ها یک اندر دگر بسته شد
چراغ روشن  بکردار  شد  زمین  48. چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ
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کشید[ ]باال  سوی  رستنی  سر  بردمید آب ها  کوه  ببالید   .49
سیاه و  بود  تیره  مرکزی  یکی  جایگاه نبد  بلندی  را  زمین   .50
فزود روشنایی  اندرون  خاک  به  نمود بر شگفتنی  به سر  51. ستاره 
آفتاب زمین  گرد  همی گشت  52. همی برشد آتش28 فرود آمد آب
بخت ز  سرانشان  آمد  اندر  زیر  به  53. گیا رست با چند گونه درخت
سویی29 هر  پویندگان  چو  نپوید  نیرویی جزین  ندارد  ببالد   .54
                  )مستوفی، 1377، ج1: 3(.

28. خالقـی: آب؛ 29. پـس از ایـن در چـاپ دکتـر خالقـی مطلـق سـه بیـت آمـده اسـت که بر 
اسـاس نسـخه بدل های ایشـان دسـتنویس های اسـتانبول، لنینگـراد، قاهـره2، آکسـفورد، بریتانیا 
بیت اّول را ندارند.دسـتنویس های اسـتانبول، لنینگـراد، قاهره2، لیدن، پاریس، آکسـفورد، بریتانیا 
نیـز بیت دوم و دسـتنویس های اسـتانبول، لنینگراد، قاهـره2، پاریس، واتیکان، آکسـفورد، بریتانیا 

بیـت سـوم را ندارنـد. آن بیت هـا بر پایـه ی چاپ دکتـر خالقی مطلـق چنینند:
آورید خویش  زیر  ُرستنی  همه  پدید آمد  جنبنده  چو  پس  آن  از 
سخت کار،  بدین  باید  کرد  نگه  درخت بسان  نامد  زیر  سرش 
جویدهمی کام  زندگی  وزان  جویدهمی آرام  و  خواب  و  خور 
               )فردوسی، 1389، ج1: 7(.

پرورد تن30  خاشاک  ز  و  خار  ز  خرد جویا  نه  و  زبان  گویا  نه   .55
کردگار بندگی  ازو  نخواهد  56. ]نداند[ بد و نیک و31 فرجام کار
               )مستوفی، 1377، ج1: 4(.

30. خالقی: ز خاشاک ها خویشتن؛ 31. خالقی: > و < )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 7(.
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2. 2ـ  در آفرینش آدمیان
ایـن سـرنویس کـه در حاشـیه ی ظفرنامـه پانـزده بیت اسـت، در چـاپ دکتر خالقـی مطلق در 
شـانزده بیـت و در ذیـل سـرنویِس »گفتار انـدر آفرینش مردمـان« آمده اسـت. دو بیـِت آغازیِن 
ذیـِل ایـن سـرنویس در حاشـیه ی ظفرنامـه، کـه پس از ایـن می آینـد، در تصحیح دکتـر خالقی 

مطلـق پیـش از سـرنویس آمده اند.
هنر پنهان  ایچ  نکرد  ازیرا  دادگر و  بد  توانا  دانا  چو   .1
نهان و  آشکار  کسی  نداند  جهان کار  فرجام  است  چنین   .2
کلید سراسر  را  بندها  این  شد  پدید آمد  مردم  بگذری  کزین   .3
کاربند خرد  و  خوب  گفتار  به  4. سرش راست برشد چو سرو بلند
برد فرمان  دام  و  دد  را  او  مر  خرد و  رای  و  هوش  پذیرندۀ   .5
یکی باشد  چه  مردم  معنی  که  اندکی بنگری  خرد  راه  ز   .6
همی ندانی  نشانی  هم2  این  جز  همی دانی1  خیره  مردمی  مگر   .7
بپرورده اند میانجی  چندین  به  برآورده اند گیتی  دو  از  ترا   .8
مدار بازی  به  را  خویشتن  این4  تو  فطرت3 پسینت شمار نخستینت   .9
آفرین جهان  راز  دانیم  چه  ازین دگرگون  دانا  ز  شنیدم   .10
                 )مستوفی، 1377، ج1: 4(.

1. خالقی: خوانی؛ 2. خالقی: را؛ 3. خالقی: فکرت؛ 4. خالقی: مر )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 7(.
گزین بر5  ازین  نیابی  کاری  که  ببین 11. نگه کن سرانجام خود را 
که خود رنج بردن به دانش سزاست6 12. به رنج اندرآری تنت را رواست
            )مستوفی، 1377، ج1: 4(.

5. خالقی: بروبر؛ 6. این دو بیت در تصحیح دکتر خالقی مطلق در میان چنگک شک به متن برده 
شده اند و در یادداشت های شاهنامه درباره ی آن ها چنین گفته اند: »بیت های 68 و 69 را ما نه از 

این روی در میان چنگک شک نشانده ایم که آن ها را افزوده ی دیگران می دانیم؛ بلکه از این روی 
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که جای آن ها در اینجا نیست. به گمان نگارنده بیت 70 دنبالۀ بیت 67 است و جای بیت های 
68 و 69 پیش از بیت 90 است، یعنی قطعۀ گفتار اندر ستایش پیغمبر در واقع در اصل با این 

دو بیت آغاز می گشته است« )خالقی مطلق، 1389، بخش یکم: 16(. از همین روی، این دو بیت 
در ویرایِش دوم تصحیح دکتر خالقی مطلق، معروف به چاپ سخن، به آغازِ »گفتار اندر ستایش 

پیغامبر« انتقال یافته اند )ر.ک: فردوسی، 1393، ج1: 4(.
با دام  به  نیاری  اندر  سر  13. چو خواهی که یابی ز هر بد رها
کردگار بر  باشی8  نکونام  14. تویی7 در دو گیتی ز بد رستگار
              )مستوفی، 1377، ج1: 4(.

7. خالقی: بُوی )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 9(.
ایـن دو بیـت مربـوط بـه بخِش سـتایش پیغمبر هسـتند و به اشـتباه در اینجـا آمده انـد. البته این 
آشـفتگی منحصر به دسـتنویِس حاشـیه ی ظفرنامه نیسـت و در بعضی دیگر از دسـتنویس ها نیز 
روی داده اسـت )ر.ک: فردوسـی، 1389، ج1: 8(. خالقـی مطلـق مسـأله ی ایـن دو بیـت را با دو 
بیتـی کـه پیـش از این درباره ی آن ها سـخن گفتیـم، مرتبط می دانـد و این آشـفتگی ها را معلوِل 
زدِن ابیـاِت »گفتـار انـدرِ آفرینـش آفتاب و مـاه« در نگارِش دوم شـاهنامه می دانـد و در این باره 
چنیـن می گویـد: »ایـن قطعـه و به ویـژه بخش پایانـی آن کـه در بیت هـای 78 و 83 دارای الف 
اطاقی اسـت و سـبک سـخن نیز نسـبت بـه قطعات دیگـر چندان اسـتوار نیسـت و در برخی 
از بیت هـای آن نشـانه های سسـتی دیـده می شـود، از کارهـای جوانی سـراینده بـوده، ولی گویا 
آن را در نـگارش دوم کتـاب زده بـوده اسـت؛ چنان کـه مثـًا بیت هـای 70 ـ 89 در ف نیامـده 
اسـت. بنابرایـن ایـن بیت هـا در برخـی از دسـتنویس های کتـاب بـوده و در برخی نبوده اسـت. 
ولـی سپسـتر صاحبـان دسـتنویس هایی که ایـن بیت ها را در دسـتنویس خـود نداشـته بوده اند، 
آن هـا را از روی دسـتنویس های دیگـر گرفتـه و به کنارۀ دسـتنویس خود افزوده بوده اند. سـپس 
کـه کاتبـان این گونـه دسـتنویس ها را اسـاس کتابت قـرار داده اند، هنـگام انتقال بیت هـای کناره 
بـه متـن دچـار سـهو گردیده انـد و به جـای آنکه  آن هـا را پس از بیـت 67 به متن ببرنـد، پس از 
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بیت هـای 68 و 69 برده انـد و در نتیجـه ایـن دو بیـت اخیـر از جـای اصلی خود بیـرون رفته اند. 
آنچـه ایـن گمـان را نیـرو می دهد، این اسـت کـه چنان کـه در پی نویس 1 صفحـه ی 10 می توان 
دیـد، در بسـیاری از دسـتنویس ها برخـی از بیت هـای 90 ـ 94، هـم میـان بیت هـای 67 ـ 70 

آمده انـد و هـم در جـای خـود« )خالقی مطلـق، 1389، بخش یکـم: 16(. 
که درمان ازویست و زویست درد تیزگرد گنبد  بدین  کن  نگه   .15
               )مستوفی، 1377، ج1: 4(.

ایـن بیت در حاشـیه ی ظفرنامه بیِت پایانِی سـرنویِس پیشـین اسـت؛ اّما در چـاپ خالقی مطلق 
پنـج بیـت دیگـر نیز پـس از این بیت آمـده و پس از آن سـرنویس »گفتـار انـدر آفرینش آفتاب 

و ماه« آمده اسـت )ر.ک: فردوسـی، 1389، ج1: 8(. 
8. خالقی: نکوکار گردی.

2. 3ـ در آفریدن آفتاب و ماه و غیره
در حاشـیه ی ظفرنامـه در ذیـل ایـن سـرنویس بیسـت و دو بیـت آمـده اسـت که پنج بیـِت آن 
دربردارنـده ی نظـرِ دهریون اسـت و دو بیـت پایانی آن نیز در واقع با سـتایش پیغمبر پیوند دارد.

بگزایدش تیمار  و  رنج  آن  نه  بفرسایدش زمانه  گشت  نه   .1
پذیردهمی تباهی  ما  ]چون[  نه  گیردهمی آرام  جنبش[  ]از  نه   .2
آشکار او  نزدیک  نیک  و  بد  نهار زو1  هم  و  فزونی  ازومان   .3
نه از آب و باد و نه از گرد و دود 4. ز یاقوت سرخست چرخ کبود
باغ نوروز  به  چون  بیاراسته  5. به چندین فروغ و به چندین چراغ
               )مستوفی، 1377، ج1: 4(.

1. خالقـی: زو هـم. در چـاِپ دکتـر خالقـی مطلق »گفتار انـدر آفرینش آفتاب و مـاه« با بیِت زیر 
آغاز می شـود.
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روز گرفتست  روشنایی  ازو  فروز دل  گوهر  اندرو2  روان   .6
سر فروزنده  برآرد  مشرق  ز  زّرین سپر بامدادی چو  که هر   .7
روشنا بدو  گیتی  تیره  شود  پیراهنا نور  از  پوشد  زمین   .8
برکشد سر  تیره  شب  مشرق  ز  9. چو از مشرق او سوی مغرب3 کشد
سیر7  را  روش  یک  ازین  نباشند  گذر ره6  یکدگر  بر5  بگیرند4   .10
                )مستوفی، 1377، ج1: 4(.

2. خالقـی: انـدران؛ 3. خالقـی: خـاور؛ 4. خالقی: نگیرند؛ 5. خالقی: مر؛ 6. خالقـی: را؛ 7. خالقی: 
زاسـتر )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 8(.

همی نتابی  ما8  بر  که  بودت  چه  همی آفتابی  تو  آنِک  ایا   .11
مپیچ هرگز  تو  توانی  تا  بد  به  12. چراغست مر تیره شب را بسیچ
ننمایدا روی  شب  دو  و  روز  دو  بپیمایدا گردش  روز  13. چو سی 
چو پشت کسی کو غم عشق خورد زرد و  باریک  آنگاه  آید  پدید   .14
ناپدید شود  او  زمان  اندر  هم  15. چو بیننده دیدارش از دور دید
بیشتر دهد  روشنایی  ترا  بیشتر کند  نمایش  شب  دگر   .16
نخست از  بود  که  بازگردد  بدان  17. به دو هفته گردد تمام و درست
نزدیکتر تابنده  خورشید  به  باریکتر آنگاه  شب  هر  بود   .18
نهاد یک  برین  هم  بود  تا  بود  19. بدین سان نهادش خداوند داد
جست ببایدت  رستگاری  در  20. ترا دانش و9 دین رهاند درست
مستمند بوی11  دایم  که  نخواهی  21. اگر دل10 نخواهی که باشد نژند
               )مستوفی، 1377، ج1: 11(.

 خالقی: من؛ 9. خالقی: > و <؛ 10. خالقی: دلت گر؛ 11. همان تا نگردی تِن. در تصحیِح دکتر خالقِی 
مطلق دو بیِت پایانِی سرنویِس باال در آغازِ ستایِش پیغمبر آمده اند )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 9(.
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2. 4ـ در نعت سید المرسلین محّمد رسول الّل علیه السالم
مجمـوع بیت هایـی کـه در حاشـیه ی ظفرنامـه در ذیل این سـرنویس آمده  اسـت، بیسـت و پنج 
بیـت اسـت. در تصحیح دکتـر خالقی مطلق عاوه بر دو بیِت پایانِی سـرنویِس پیشـین، دو بیِت 
دیگـر نیـز در ایـن بخـش آمده انـد، کـه آن دو بیـت چنین اسـت: چو خواهـی که یابـی ز هر بد 
رهـا / سـر اندرنیـاری بـه دام بـا؛ بُـوی در دو گیتی ز بَد رسـتگار / نکـوکار گردی بـرِ کردگار. 
ایـن دوبیـت پیـش از ایـن در حاشـیه ی ظفرنامـه در ذیـِل سـرنویِس »در آفرینش آدمیـان« آمده 
بودنـد )ر.ک: مسـتوفی، 1377، ج1: 4(. بـر پایـه ی نسـخه بدل های تصحیـِح دکتـر خالقی مطلق 
تنها دستنویسـی که مانند حاشـیه ی ظفرنامه بیِت اّول را در اینجا ندارد، دسـتنویس قاهره اسـت. 
بـر اسـاس همـان گزارش دسـتنویس های فلورانس، اسـتانبول، لنینگـراد، قاهره2، لیـدن نیز بیت 

دوم را در اینجـا ندارند )ر.ک: فردوسـی، 1389،ج1: 9(.
شوی آب  بدین  تیرگی ها  از  دل  جوی راه  پیغمبرت  گفتار  به   .1
نهی خداوند  و  امر  خداوند  2. چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
به بوبکر  ز  کس  بر  نتابید  3. که خورشید بعد از رسوالن مه
بهار باغ  چو  گیتی  بیاراست  آشکار را  اسام  کرد  عمر   .4
دین خداوند  و  شرم  خداوند  5. پس از هر دوان بود عثمان گزین
می ستاید رسول1 به حق  را  او  که  بتول جفت  بود  علی  چهارم   .6
          )مستوفی، 1377، ج1: 11(.

1. از بیـِت سـوم تـا بیـت ششـم در تصحیـح دکتر خالقـی مطلق نیامده  اسـت. دسـتنویس هایی 
کـه ماننـد حاشـیه ی ظفرنامـه ایـن بیت ها را به شـاهنامه الحـاق کرده انـد، عبارتنـد از فلورانس، 

لنینگـراد، قاهره2، آکسـفورد، بریتانیـا )ر.ک: فردوسـی، 1389، ج1: 10(.
درست این سخن قول3 پیغمبرست 7. که من شهر علمم2 علیّم درست
تو گویی دو گوشم بر آواز اوست 8. گواهی دهم کین سخن راز اوست
وصی4 پای  خاک  ستایندۀ  نبی بیت  اهل  بندۀ  منم   .9
          )مستوفی، 1377، ج1: 11(.
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2. خالقـی: شارسـتانم؛ 3. خالقـی: گفـت؛ 4. این بیت کـه در تصحیح دکتر خالقـی مطلق افزوده 
تشـخیص داده شـده اسـت، در دسـتنویس های لندن، اسـتانبول، لنینگراد، قاهره2، لیدن، پاریس، 

آکسـفورد، لندن2، بریتانیا، قاهره نیز آمده اسـت )ر.ک: فردوسـی، 1389، ج1: 10(.
تندباد ازو  موج  برانگیخته  10. حکیم این جهان را چو دریا نهاد
برافراخته بادبان ها  همه  برو ساخته 11. چو هفتاد کشتی 
خروس چشم  همچو  بیاراسته  12. یکی پهن کشتی بسان عروس
وصی و  نبّی  بیت  اهل  همان  علی با  اندرون  بدو  محّمد   .13
ناپدید بن  و  پیدا  نه  کرانه  بدید دریا  دور  کز  خردمند   .14
کس از غرق بیرون نخواهد شدن 15. بدانست کو موج خواهد زدن
وفی یار  دو  دارم  غرقه  شوم  16. به دل گفت اگر با نبی و وصی
سریر و  لوا  و  تاج  خداوند  دستگیر مرا  باشد  که  همانا   .17
معین5 ماء  و  شیر  چشمۀ  همان  18. خداوند جوی و می و انگبین
    )مستوفی، 1377، ج1: 11ـ  12(.

5. از بیـت 14 تـا بیـت 18 در تصحیـح دکتـر خالقـی بـه زیر خـط رفته اند. دسـتنویس هایی که 
ماننـد حاشـیه ی ظفرنامه ایـن بیت ها را دارنـد، عبارتند از فلورانـس، بریتانیا، لنـدن3، لنینگراد2، 

اسـتانبول2 )ر.ک: فردوسـی، 1389، ج1: 10(.
جای گیر  وصی  و  نبّی  بنزد  19. اگر چشم داری به دیگر سرای
چنین است و این دین و راه منست 20. گرت زین بد آید گناه منست
حیدرم پی  خاک  که  دان  چنان  21. برین زادم و هم برین بگذرم
کیست زار  جهان  در  زارتر  ازو  22. هر آنس که در دلش بغض علیست
ترا دشمن اندر جهان خود دلست 23. دلت گر به راه خطا مایلست
تنش6 بسوزد  آتش  به  یزدان  که  24. نباشد جز از ]بی پدر[ دشمنش
همرهان پی  نیک  از  برگردی  نه  25. نگر تا نداری به بازی جهان
          )مستوفی، 1377، ج1: 12(.
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6. از بیـت 22 تـا 24 در تصحیـح دکتـر خالقـی مطلـق بـه زیرخـط رفته و افزوده دانسـته شـده 
اسـت. دسـتنویس هایی که مانند حاشـیه ی ظفرنامه بیت 22 را دارند عبارتند از فلورانس، قاهره. 
دسـتنویس هایی کـه بیـت 23 را دارند عبارتند از فلورانس، اسـتانبول، لندن2، لنـدن3، لنینگراد2، 
اسـتانبول2، لنـدن، بریتانیـا. دسـتنویس هایی کـه بیـت 24 را دارنـد عبارتنـد از لندن، اسـتانبول، 
لنینگـراد، قاهـره2، پاریس، واتیکان، آکسـفورد، لندن2، بریتانیا )ر.ک: فردوسـی، 1389، ج1: 11(.

2. 5ـ فراهم آوردن شاهنامه
در ذیـل این سـرنویس در حاشـیه ی ظفرنامه بیسـت بیت آمده اسـت که دو بیِت آغازیـِن آن در 

تصحیـِح خالقـی مطلق در پایاِن بخِش سـتایش پیغمبر آمده اسـت.
هم نبرد بوی  نامان  نیک  با  چو  کرد آغاز  باید  نیکیت  همه   .1
همی ندانم  کرانش1  همانا  2. ازین در سخن چند رانم همی
رفته اند همه  دانش  باغ  بر  3. سخن هرچه گویم همه گفته اند
پای نیست  شدن  بر  از  که  نیابم  جای برومند  درخت  بر  اگر   .4
گزند2 بازدارد  زو  سایه  همان  بلند نخل  زیر  شود  کو  کسی   .5
سایه فکن سرو  آن  شاخ  ابر3  ساختن پایگه  مگر  توانم   .6
یادگار یکی  بمانم6  گفتن  به  شهریار نامور5  نامه ی  برین4   .7
مدان بیکسان  زمانه  روشن  8. تو این را دروغ و فسانه مدان
برد معنی  رمز  ره  بر  دگر  با خرد اندر خورد  ازو هرچه   .9
          )مستوفی، 1377، ج1: 12(.

1. خالقی: همانش کرانه؛ 2. این بیت و بیت پس از آن در چاپ دکتر خالقی پس و پیش در 
متن قرار داده شده اند؛ 3. بر؛ 4. خالقی: ازین؛ 5. نامور نامه ی؛ 6. خالقی: بمانم به گیتی )ر.ک: 

فردوسی، 1389، ج1: 11(.
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داستان اندرون  بدو  فراوان  باستان گه  از  بود  نامه  یکی   .9
بخردی هر  نزد  بهره ای  ازو  10. پراکنده در دست هر موبدی
راد و  خردمند  و  بزرگ  و  دلیر  نژاد دهقان  بود  پهلوان  یکی   .11
بازجست همه  سخن ها  گذشته  نخست روزگار  پژوهنده ی   .12
کرد یاد9  را  نامه  این8  و  بیاورد  13. ز هر کشوری مهتری7 سالخورد
مهان فّرخ  نامداران11  آن10  از  جهان کیان  از  بپرسیدشان   .14
بگذاشتند خوار  ما  به  ایدر12  که  15. که گیتی به آغاز چون داشتند
کندآوری روز  همی13  بریشان  نیک اختری به  برآمد  16. چگونه 
سخن های شاهان و گشت جهان مهان یکایک  پیشش  بگفتند   .17
بن افکند  نامه  نامور  یکی  18. چو بشنید از ایشان سپهبد سخن
مهان و  کهان  از  آفرین  برو  19. چنین یادگاری شد اندر جهان
         )مستوفی، 1377، ج1: 12(.

7. خالقـی: موبـدی؛ 8. خالقـی: کین؛ 9. خالقی: گـرد؛ 10. خالقی: وزان؛ 11. خالقـی: نامداران و؛ 
12. خالقـی: ایـدون؛ 13. خالقی: بر آن )ر.ک: فردوسـی، 1389، ج1: 12(.

هر کسی بر  همی خواند خواننده  20. چو از دفتر این داستان ها بسی
           )مستوفی، 1377، ج1: 5(.

. 4ـ داستان دقیقی شاعر
ایـن بخـش در حاشـیه ی ظفرنامه سـیزده بیت اسـت کـه چهار بیـت پایانی آن در چـاپ خالقی 

مطلـق در ذیـِل سـرنویِس »گفتار اندر داسـتان دوسـت مهربان« آمده اسـت.
؟1  جا  و  بخردان  همان  داستان  برین  نهاده  دل  جهان   .1
سخن گفتنی خوب و طبعی روان گشاده زبان بیامد  جوانی   .2
انجمن دل  شد  شادمان  ازو  3. به نظم2 آرم این نامه را گفت من
بود پیکار  به  بد  با  ساله  همه  بود یار  بد  خوی  را  جوانیش   .4
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نهادش به سر بر یکی تیره ترگ3 مرگ ناگاه  کرد  تاختن  برو   .5
نبود از جهان دلش یک روز شاد 6. بدان خوی بد جان شیرین بداد
بر کشته شد بنده  به دست یکی  7. یکایک ازو بخت برگشته شد
ماند خفته  او  بیدار  بخت  چنان  8. برفت او و این نامه ناگفته ماند
.)5 ج1:   ،1377 )مستوفی،             

1. خالقـی: همـان بخردان نیز و هم راسـتان. این بیت در تصحیـح دکتر خالقی مطلق در چنگک 
شـک نهاده شـده اسـت. از بیِن دسـتنویس های اسـاِس کارِ ایشـان فلورانس و قاهره این بیت را 
ندارنـد؛ 2. خالقـی: شـعر؛ 3. در چـاپ دکتـر خالقـی مطلق این بیـت و بیِت پـس از آن جابه جا 

آمده اند )ر.ک: فردوسـی، 1389، ج1: 13(.
ورا جاه  حشر  در  بیفزای  ورا گناه  کن  عفو  الهی   .9
          )مستوفی، 1377، ج1: 5(.

ایـن بیـت که از بیِن دسـتنویس های اسـاِس کار دکتر خالقـی فقط در لندن و بریتانیا آمده اسـت، 
در ایـن تصحیح از شـاهنامه به زیر خط رفته اسـت.

سوی تخت شاه جهان کرد روی 10. دل روشن من چو برگشت ازوی
آورم خویش  گفتار  پیوند  به  11. که آن4 نامه را دست پیش آورم
روزگار گردش  از  بترسیدم  12. بپرسیدم از هر کسی بی شمار
کسی دیگر  به  سپردن  نباید5  نباشد بسی 13. مگر خود درنگم 
          )مستوفی، 1377، ج1: 5(.

4. خالقی: این؛ 5. خالقی: بباید )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 13(.
ایـن چهـار بیـت در تصحیح دکتـر خالقی مطلق در ذیِل سـرنویس »گفتار اندر داسـتان دوسـت 
مهربـان« آمـده اسـت. این سـرنویس در حاشـیه ی ظفرنامـه وجود نـدارد و بیت هـای مربوط به 
این بخش در ذیِل دو سـرنویِس داسـتان دقیقی و داسـتان ابومنصور که سـرنویس بعدی اسـت، 

آمده انـد )ر.ک: همان جـا(.
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2. 5ـ داستان امیر ابومنصور

ایـن سـرنویس در چهـارده بیـت دربردارنده ی ادامه ی داسـتان دوسـت مهربان و سـتایِش 
امیـرک منصور، پسـر ابومنصور، اسـت.

همین رنج را کس خریدار نیست 1. و دیگر که گنجم وفادار نیست
فرخ مهان1 سخن سنج  نزد  به  2. ز نیکو سخن به چه اندر جهان
رهنمای بدی  که  ما  نزدیک  به  3. اگر به نبودی سخن از خدای
         )مستوفی، 1377، ج1: 5(.

1. ایـن بیـت و بیـت پـس از آن در تصحیـح دکتـر خالقـی مطلق در متن نیسـتند و بـه زیر خط 
رفته انـد. دکتـر خالقـی دربـاره ی دسـتنویس هایی کـه ایـن بیت هـا دارنـد، چنین نوشـته اسـت؛ 
»ل، س، لـن، ق2، لـی، ل2، ب پـس از بیـت 139 و پ، و پـس از سـه بیـت باال دو بیـت زیر را 
افزوده انـد« )فردوسـی، 1389، ج1: 14(. بـه مجموعـه ی نخسـت باید حاشـیه ی ظفرنامـه را نیز 

افزود.
تو گفتی که با من1 ز یک2 پوست بود 4. به شهرم یکی مهربان دوست بود
تو پای  همی  گراید5  نیکی  به  5. مرا گفت چون3 آید4 این رای تو
نغنوی نگر  آرم  تو  پیش  به  پهلوی نامه ی6  این  من  نبشته   .6
هست پهلوانیت  گفتن  سخن  7. گشاده زبان و جوانیت هست
روی آب  مهان  نزد  جوی  بدین  8. رو7 این نامه ی خسروی8 بازگوی
من9 تاریک  این جان  برافروخت  نامه نزدیک من این  9. چو آورد 
             )مستوفی، 1377، ج1: 5(.

1. خالقـی: کـه با من تو گفتـی؛ 2. خالقی: هم؛ 3. خالقی: خوب؛ 4. خالقـی: آمد؛5. خالقی: خرامد؛ 
6. خالقـی: دفتـر؛ 7. خالقی: شـو؛ 8. خالقی: خسـروان؛ 9. این بیـت در تصحیح دکتر خالقی مطلق 
در چنـگک شـک نهـاده شـده اسـت و بـر اسـاِس نسـخه بدل های دکتر خالقـی در دسـتنویس ها 
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چنیـن وضعیتـی دارد: »ف، ق )و نیـز س2( این بیت را ندارند« )فردوسـی، 1389، ج1: 14(.
در تصحیـح دکتـر خالقـی مطلـق در اینجا سـرنویِس »گفتار اندر سـتایش امیرک منصـور« آمده 

اسـت )ر.ک: فردوسـی، 1389، ج1: 14(.
فراز گردن  بود  مهتری  یکی  10. بدین نامه چون دست بردم فراز
روان روشن  و  بیدار  و  خردمند  11. جوان بود و از گوهر پهلوان
سخن گفتنی10 خوب و آوای نرم 12. خداوند رای و خداوند شرم
همی برگراید  سخن  جانت  که  13. مرا گفت کز من چه آید11همی
کس به  نیارم  نیازت  گیتی  ز12  14. به چیزی که باشد مرا دسترس
             )مستوفی، 1377، ج1: 5ـ  6(.

10. خالقی: گفتنش؛ 11. خالقی: باید؛ 12. خالقی: به )ر.ک: فردوسی، 1389، ج1: 15(.

2. 6ـ در ستایش سلطان محمود رحمة الّله علیه
ایـن بخش که شـامل هشـت بیت اسـت، ادامه ی سـتایِش امیرک منصور اسـت که پیـش از این 

پنج بیِت آن نوشـته شـد.
نهیب بر  من  به  نامد  باد  از  که  1. همی داشتم چون یکی تازه سیب
ارجمند1 نامدار  نیک دل  ازان  نژند به کیوان رسیدم ز خاک   .2
بود وفادار  و  بود  جوانمرد  3. سراسر جهان پیش او خوار بود
چو در3 باغ سرو سهی در3 چمن 4. چنان2 نامور کم شد از انجمن
کشان4 مردم  نهنگان  دست  به  5. نه زو زنده بینم نه مرده نشان
شاه باالی  و5  برز  کیی  آن  دریغ  6. دریغ آن کمربند و آن گرده گاه
بید کردار  به  لرزلرزان  نوان  ناامید شده  دل  زو  و  گرفتار   .7
آورید6 داد  سوی  روان  کژی  ز  آورید6 یاد  شاه  آن  پند  یکی   .8
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           )مستوفی، 1377، ج1: 6(.
1. در چـاپ دکتـر خالقـی مطلـق پـس از ایـن بیـت بیِت دیگـری آمده اسـت که چنین اسـت: 
بـه چشـمش همـان خـاک و هـم سـیم و زر / کریمـی بـدو یافتـه زیـب و فـر. آن گونـه کـه از 
نسـخه بدل های این چاپ از شـاهنامه پیداسـت، این بیت در همه ی دسـتنویس های اسـاِس کارِ 
ـح بـوده اسـت )ر.ک: فردوسـی، 1389، ج1: 15(. 2. خالقـی: چو آن؛ 3. خالقـی: از؛ 4. در  مصِحّ
چـاپ خالقـی مطلـق این بیت و بیـِت پس از آن جابه جا شـده اند؛ 5. خالقـی: > و <؛ 6. خالقی: 

آوریـم )ر.ک: همان جا(.

2. 7ـ پادشاهی کیومرث سی سال بود
ایـن سـرنویس کـه حتی یکـی از ابیاِت ذیـل آن دربـاره ی پادشـاهی کیومرث نیسـت، در پنجاه 

بیـت، سراسـر به مدح سـلطان محمـود و اطرافیانش اختصـاص دارد.
سپار شاهان  به  آید  گفته  گرت  شهریار نامه ی  کین  گفت  مرا   .1
       )مستوفی، 1377، ج1: 6(.

ایـن بیـت در چـاِپ دکتـر خالقـی مطلق آخرین بیتی اسـت کـه در ذیِل سـرنویِس »گفتـار اندر 
سـتایش امیـرک منصور« آمده اسـت.

گردن فراز شهنشاه  نام  به  2. بدین نامه من دست بردم فراز
پدید نیامد  مرزبانی1  چنو  آفرید جهان  تا  آفرین  جهان   .3
         )مستوفی، 1377، ج1: 6(.

1. خالقـی: شـهریاری. در چـاپ دکتـر خالقـی مطلـق پس از این بیـت بیت دیگری آمده اسـت 
کـه بـر اسـاس ایـن تصحیح چنین اسـت: خداونـد تـاج و خداوند تخـت / جهانـدار و بیدار و 
پیروزبخـت. ایـن بیـت در تعدادی از دسـتنویس های اسـاِس تصحیح ایشـان نیز نبـوده یا پس و 
پیـش شـده اسـت. وضعیت ایـن بیت بر اسـاِس گزارش اسـتاد خالقـی مطلق در دسـتنویس ها 
چنیـن اسـت: »ل، لـن، ق2، لـی، آ، ل2، ب این بیـت را ندارند؛ در ف این بیـت پس از بیت 147 
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. خالقـی: بخفتـم؛ 10. خالقـی: الژورد؛ 11. خالقـی: گشـتی؛ 12. خالقـی: افزوده اسـت »و«؛ 13. 
خالقـی: کـه؛ 14. پیـش از ایـن بیت در تصحیح دکتـر خالقی مطلق بیت زیر آمده اسـت: »نپیچد 
کسـی سـر ز فرمان اوی / نیارد گذشـتن ز پیمان اوی« و بر اسـاِس نسـخه بدل های این تصحیح 
دسـتنویس های لنینگـراد، قاهـره2 و آکسـفورد نیز مانند حاشـیه ی ظفرنامـه این بیـت را ندارند؛ 
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اوی؛ 22. خالقـی: از؛ 23. در تصحیـح دکتـر خالقـی مطلـق بیـت دیگـری نیـز پـس از این بیت 
آمـده اسـت کـه چنین اسـت: »شـده هر یکی شـاه بر کشـوری / روان نامشـان بر همـه منبری«. 
بـر اسـاس نسـخه بدل های تصحیح دکتر خالقـی مطلق، دسـتنویس های لندن، لنینگـراد، قاهره2، 
لیـدن، آکسـفورد، لنـدن2، بریتانیا نیز این بیـت را نـدارد )ر.ک: فردوسـی ، 1389، ج1: 18(؛ 24. 

خالقـی: همـه؛ 25. خالقـی: پـی؛ 26. خالقی: همـه؛ 27. خالقی: چنین هـم )ر.ک: همانجا(.

نتیجه
حاشـیه ی ظفرنامـه یکـی از دسـتنویس های شناخته شـده ی شـاهنامه اسـت کـه دو دهـه پیـش 
در ایـران چـاپ عکسـی شـده اسـت؛ اّمـا در پژوهش های متن شـناختی شـاهنامه چنـدان مورد 
توّجـه و اقبـال نبـوده اسـت. مـا در ایـن پژوهـش کوشـیدیم اعتبار نسـبی ایـن دسـتنویس را با 
ـح خالقی مطلـق، با درنگی  سـنجِش دیباچـه ی شـاهنامه در این دسـتنویس با شـاهنامه ی مصحَّ
بـر نسـخه بدل های آن، نشـان دهیـم. نتیجـه ی ایـن پژوهـش نشـان می دهـد کـه دسـتنویِس 
حاشـیه ی ظفرنامـه در ضبـِط واژه ها جایـگاه مطلوب و مناسـب و خوبـی دارد و از نظر جایگاهِ 
ابیـات و سلسـلۀ کام و افتادگـی و افزودگی هـا نیز گرچه از دسـتبرد برکنار نیسـت؛ اّمـا در این 
مـورد نیـز وضعیت تقریباً مناسـبی دارد. سـرنویس های این دسـتنویس نـه تنها عمدتـاً ابیاتی از 
موضوعـات پیـش یـا پس از خـود را دارند، بلکه گاه کامًا نابجا و نادرسـت آمده اند، به شـکلی 
کـه سـرنویِس مـدح محمود کامـًا در بـر دارنده ی مـدح امیرک منصور و سـرنویِس پادشـاهی 
کیومـرث کامـًا بـه مـدح محمـود اختصـاص یافته اسـت. عـاوه بر ایـن یـک جابه جایی مهم 
نیـز در ایـن دسـتنویس روی داده اسـت؛ بـه شـکلی کـه صفحـه ی 11 و 12 در چـاپ عکسـی 
بایـد بـه صفحـات 5 و 6 منتقـل شـود. این جابه جایـی برآمده از سـهل انگاری کاتـب در کتابت 
نیسـت؛ بلکـه حاصـل بی دقتی کسـی اسـت کـه این نسـخه را تجلیـد کرده اسـت؛ زیـرا در این 
جابه جایـی متـن ظفرنامه نیز مانند شـاهنامه جابه جا شـده اسـت. اگـر از این سـهوها و افتادگی 



 39   

و افزودگی هـای انـدِک ایـن دسـتنویس کـه در هر نسـخه ی دیگر نیز ممکن اسـت دیده شـود، 
چشـم بپوشـیم، شـاهنامه ای که در حاشـیه ی ظفرنامه ی حمدالّل مسـتوفی به تاریِخ کتابِت 807 
هجـری آمـده اسـت، نسـخه ای پاکیـزه، منقـح و قابـل اعتمـاد اسـت کـه بایـد در پژوهش های 
متن شـناختی و تصحیـح شـاهنامه بیـش از پیش مـورد توّجه واقع شـود. این پاکیزگـی در ضبط 

واژگان بسـیار بیشـتر خـود را نشـان می دهد. 
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