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 آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه
 غالمرضا سالمیان
 خلیل کهریزي

 چکیده
اي دسـته . ، نبود داستان آرش کمانگیر در آن استشاهنامهیکی از مباحث جنجال برانگیز 

منثور ابومنصور وجود داشـته   شاهنامۀند که داستان آرش کمانگیر در ااز پژوهشگران برآن
دلیلی که این دسته از پژوهشـگران بـه آن   . و فردوسی عمداً آن را به شعر در نیاورده است

ابومنصوري آمـده   شاهنامۀ مقدمۀکنند، ضبط نامعتبري است که در چاپ نخست استناد می
که در چاپ اول آمده » دست برادرش«به جاي » دستبرد آرش«در چاپ دوم ضبط . است

آویز و پایۀ استدالل برخـی  همین ضبط جدید بود که دست. شدبود، به مقدمۀ قدیم افزوده 
قزوینـی  مـه  منثور شـد؛ امـا عال   شاهنامۀاز پژوهشگران در مورد حضور داستان آرش در 

تـرین قـانون   ضمناً این ضبط بر اساس مهم. است مشکوك» دستبرد آرش«نسبت به ضبط 
نه اعتباري نـدارد؛ بنـابراین   گوگوید ضبط دشوار معتبرتر است، هیچتصحیح انتقادي که می

گردیـدة آن اسـت، از   » دسـتبرد آرش «رسـد  که به نظرمـی » دست برادرش«ضبط دشوار 
یـم،  اهاعتبار بیشتري برخوردار است و بر اساس دالیلی که در متن مقاله آنها را بیـان کـرد  

 . تواند با جملۀ بعد از خود در ارتباط باشدمی
 .، تصحیحشاهنامهمقدمۀ قدیم فردوسی،  ،مهشاهناآرش کمانگیر،  :هاکلیدواژه

 

  salemian@razi.ac.ir/ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي . نویسندة مسئول 
 kh.kahrizi@gmail.com/ د زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي دانشجوي کارشناسی ارش 

غال
خ

جنجال برانگیز  حاحثث هاهنامهز مب آ آرش کمانگیر در آن اش ، نبود داستان
ابابومومنصنصورششاهاهنانامۀۀند که داستستان آرش ککماانگنگیریر درراهشگران برآنآ رر منمنثوث

یلی که این دسته از پژوهش. وسی عمداً آن را به شعر در نیاورورده است دلی
نامععتبتبريري است که درر چ چاپاپ نخستتمی ابومشاهنامۀمقدمۀکنند، ضبطط

دست برادرش««به جاي »دستبرد آآرش«در چاپ دوم ضبط  که در چ» 
طبط ج جدیدید بود کهکه دست..شدشد مقدمۀ قدیم افزودهه آویز و پایۀ اسهمین ض

منثور شـد؛ امـا عشاهنامۀهشگران در مورد حضور داستان آرش در 
ضمناً این ضبط بر اساس مهم. است مشکوك» دستبرد آرش« به ضبط 
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 مقدمه
پژوهی و داستانهاي ملی، داستان یکی از مباحث مهم و تقریباً کهن در حوزة شاهنامه

بحث در بارة این اسطوره و پرسشـهاي  . هاي مختلف آن استآرش کمانگیر و جنبه
اي کنندهعوجوهاي بسیار، به نتایج قطعی و قانموجود در آن، به رغم قدمت و جست

نخستین و شاید مهمترین پرسشی که در مـورد اسـطورة آرش وجـود    . نرسیده است
آرا و نظریات پژوهشـگران در ایـن   . فردوسی است شاهنامۀدارد، علت نبود آن در 

دسـتۀ  : توان به دو دسـتۀ مجـزا تقسـیم کـرد    این نظریات را می. مورد متفاوت است
ن آرش کمانگیر در منبع اصلی فردوسـی،  نخست نظر کسانی است که معتقدند داستا

منثور ابومنصور محمدبن عبدالرزاق نبوده است و فردوسی که شاعري  شاهنامۀیعنی 
امانتدار و پایبند به منبع خود است، با وجود آگـاهی از داسـتان حماسـی و زیبـاي     

طرفـداران ایـن نظـر معتقدنـد اگـر      . آرش کمانگیر از سرودن آن سر باز زده اسـت 
داد که داستان یا داستانهایی از منبع خود را به شعر به خود این اجازه را می فردوسی

که فردوسی » گفتار اندر سخن گفتن بوزرجمهر پیشِ کسري«در نیاورد، بدون شک 
 : گویدنهاد؛ فردوسی در پایان این بخش از شاهنامه میرا به ستوه آورده بود، کنار می

 !شـــاه کـــه رســـتم ز بـــوزرجمهر و ز ســپاس از خداونــد خورشــید و مــاه 
 ز شـــطرنج بایـــد کـــه رانـــی ســـخُن  چن این کـار دلگیـرت آمـد بـه بـن     

 )303، دفتر هفتم، ص شاهنامهفردوسی، (
ابومنصوري بوده  شاهنامۀداستان آرش در  گویندمیدستۀ دوم دیدگاه آنانی است که 

گرچه به این پرسش که  طرفداران این نظر. و فردوسی به عمد آن را کنار نهاده است
اي کننـده پاسـخ قـانع  » چرا فردوسی داستانی به این زیبایی را کنـار نهـاده اسـت؟   «

اند؛ مـثالً مهـرداد بهـار در مـورد     هایی در این زمینه پرداختهاند، به ذکر فرضیه نداده
درستی آن را حذف کـرده  فردوسی به روال معمول خود، به«: گویدداستان آرش می

» بی که نتوان او را به دست رستم کشت، براي رستم وجود نداشته باشـد است تا رقی
 ).89: 1376بهار (

کاین نظریات را می. ت است توان به دو دسـتۀ مجـزا تقسـیم
ن آرش کمانگیر در منبع اصلیکسانی است که معتقدند داستا

منثور ابومنصور محمدبن عبدالرزاق نبوده است و فردوسیۀ
یبند به منبع خود است، با وجود آگـاههیی  اازز داسـتان حماسـ

طرفـداران ایـن نظـر مع. ر از سسررووددنن آن سر باز ززددهه اسـت 
داد که داستان یاا دااستتااننههاایی اازز مننبع خوخود این اجازه را می

»گگفتار اندر سخخنن گگفتن بوزرججمهر پیشِ کسري««دون شک 
نهاادد؛؛ ففررددوسی در پااییاان این بخش از شاهناورده بود، کنار می

ککــــــهه رســـــتتمم ز بـــوزرجمهرخداونــد خورشــیدد وو  ممــاه 
ز شـــطرنج بایـــد کـــه رانـر دلگیـرت آمـد بـه بـن     

، دفتر هشاهنامهفردوسی،(
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اي تر است، به دست دادن دلیـل قـانع کننـده   اما آنچه از ذکر چنین فرضیاتی مهم
تنها دلیلی که این دسـته  . منثور است شاهنامۀبراي حضور داستان آرش کمانگیر در 

 شـاهنامۀ نند، ضبط مشکوکی اسـت کـه در مقدمـۀ    کاز پژوهشگران به آن استناد می
 .منثور آمده است

 »دستبرد آرش«مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوري و 
فردوسـی   شـاهنامۀ یکی از متون کهن زبان فارسی که سالیان دراز همه آن را مقدمۀ 

قزوینـی  . منثور اسـت  شاهنامۀدانستند، متنی کوتاه در مورد چگونگی گردآوري می
 شاهنامۀحیح علمی این مقدمه پی برد که متن مورد نظر، مقدمۀ پس از بررسی و تص

عالمه، پس از آن، با بررسی نسـخ خطـی   . منثور ابومنصور محمدبن عبدالرزاق است
پی برد کـه آنهـا را بـه     شاهنامهفردوسی، به وجود سه نوع مقدمۀ منثور بر  شاهنامۀ

ـ . ترتیب مقدمۀ قدیم، مقدمۀ اوسط و مقدمۀ جدید نامید ۀ قـدیم همـان مقدمـۀ    مقدم
ترین متن کهن شاهنامهبرخی معتقدند که مقدمۀ قدیم . منثور ابومنصور است شاهنامۀ

اي در عقاید حنفیان آن بازمانده از زبان فارسی دري است و برخی نیز بعد از رساله
 .)121: 1385خطیبی : ـنک(دانند را دومین متن کهن بازمانده از زبان فارسی می

آنجا که مقدمۀ قدیم داراي نسخی مخدوش است، با وجود وسـواس  از  به هر رو
راحتی از کنار بسیاري از کلمات و عبارات آن توان بهعلمی مصحح دانشمند آن، نمی

 .گذشت و به ضبط آنها شک نکرد
بار نخست : در دو جا به چاپ رسیده است شاهنامهدانیم، مقدمۀ قدیم که میچنان

زوینی و بار دوم به همراه اصالحاتی در مجموعه مقـاالت  مقالۀ قدر جلد دوم بیست
در چاپ نخست هیچ نامی از آرش در میان نیست؛ اما در چاپ دوم . هزارة فردوسی

اختالفات آن را با سایر دستنویسـها در  عباس اقبال از راه یک دستنویس نویافته که 
یکـی از  . شـد  به مـتن وارد » دستبرد آرش«بخشی از مقدمۀ قدیم اعمال کرد، ضبط 

شـاهنام کهن زبان فارسی که سالیان دراز همه آن را مقدمۀ 
منثور اسـ شاهنامۀمتنی کوتاه در مورد چگونگی گردآوري 

صصحیح علمی این مقدمه پی برد که متن مورد نظر، مقدی و تص
عالمه، پپسس از آن، با بررسی ن. صور محمدبن عبدالرزاق است

پی برد کـهشاهنامهوسی،، ببه وجود سه نوع ممقدمۀ منثور بر 
ـ ..  قدیم، مقدمۀ اوسطط و مقدمۀ جددیدد ننااممییدد ــۀۀ ققــددییم هم مقدم

ک شاهنامهبرخخیی ممععتتقدند که مقددممۀ قدیم . ور ابومنصورر است
اي در عقایدبان فارسی دري ااسستت وو برخی نیزز ببععد ازز رساله

: 1385خطیبی ــ: ککـننکک((دانندن کهن بازمانده ازز  ززبباانن فارسی می
 آنجا که مقدمۀ قدیم داراي نسخی مخدوش است، با وجواز 

راحتی از کنار بسیاري از کلمات وتوان بهح دانشمند آن، نمی
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مفقـود ابومنصـور    شاهنامۀدستاویزهاي کسانی که معتقدند داستان آرش کمانگیر در 
ما در اینجا به ذکر دو نمونۀ مهم از نظـر  . وجود داشته است، وجود همین ضبط است

در مقدمۀ قدیم، معتقدند » دستبرد آرش«پژوهشگران ارجمندي که با استناد به ضبط 
 : گویدمجتبی مینوي می. کنیمومنصوري بوده است، بسنده میاب شاهنامۀداستان او در 

فردوسی در اصل داستان شاهان ایران از خود چیزي نیفزوده است و هرچه به نظـم آورده  
هایی را حذف کرده توان داد که قصهگاهی احتمال می. است، مبتنی بر مأخذ و مدرکی بوده

ۀ بین ایرانیان و تورانیان تیري از کمـان  باشد، مثل قصۀ آرش کمانگیر که در هنگام مصالح
خود رها کرد که از آمل به مرو رسید و بر تنۀ درختی نشست و این درخت مبنـاي تعیـین   

تیر آرش از اهم وقـایع داسـتانهاي ایـران    . حدود و ثغور مابین ایران و توران گردید
ن مذکور است ابومنصوري بوده است؛ چنانکه در دیباچۀ آ شاهنامۀاست و مسلّماً در 

 ).78: 1372مینوي (

در مقدمـۀ  » دسـتبرد آرش «طور که دیده شد، مینوي فقط با استناد بـه ضـبط   همان
 .بوده است شاهنامهابومنصوري، معتقد است که داستان آرش در این  شاهنامۀ

در دوران ما نیز این نظر طرفدارانی دارد؛ مثالً سجاد آیدنلو با اشـاره بـه اینکـه    
 :گویدابومنصوري نیامده است، می شاهنامۀداستان آرش در  بعضی معتقدند

ابومنصوري، دلیل استوار وجـود ایـن روایـت در منبـع      شاهنامۀولی اشارت صریح مقدمۀ 
دهد که فردوسی خود از نظـم آن چشـم پوشـیده اسـت     است و نشان می شاهنامهاساسی 

 ).117: 1383آیدنلو (

با تکیـه بـر آن معتقدنـد داسـتان آرش در     پژوهشگران حال باید دید دلیلی که این
توان با تکیه ابومنصوري آمده است، تا چه اندازه قابل اعتماد است و آیا می شاهنامۀ

 ابومنصوري بوده است؟ شاهنامۀبر آن با قطعیت گفت که داستان آرش در 

 »دست برادرش«یا » دستبرد آرش«
قزوینی مضـبوط   مقالۀبیست گونه که گفتیم، در چاپ نخست مقدمۀ قدیم که درهمان

ها کرد که از آمل به مرو رسید و بر تنۀ درختی نشست و این درخت
تیر آرش از اهم وقـایع داسـ. و ثغور مابین ایران و توران گردید

نابومنصوري بوده است؛ چنانکه در دیباچۀ آشاهنامۀو مسلّماً در 
1372 :78.(

دسـتبرد آرش« دیدهه شد، مینوي فقط باا استناد بـه ضـبطط   
ببووده ا ششااههنناامههنصوري، معتقد استت ککه داستاان آآررشش ددرر اایینن 

 ما نیز این نظر طرفدااررانیی ددارد؛ مثالً سججاد آیدنلو با اشـار
گویابومننصصوورريي ننییامده است، میششااههنناامۀداستان آرشش در  د

اساستوار وجـود ایـن روشاهنامۀشارت صریح مقدمۀ  ابومنصوري، دلیلل
دهد که ففردووسی خود از نظـم آن چشـم پاست و نشان میشاهنامه 

1383:117.(

آگ
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 : نیست؛ در بخش مورد نظر آمده است» آرش«است، نامی از 
و چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگین نمایذ و این نیکوست چـون مغـز او بـدانی و تـرا     

و چـون همـان سـنگ کجـا     ) 29(چون دسـت بـرادرش   ) 28(درست گردذ و دلپذیر آیذ 
 ).37: 1332قزوینی (که از دوش ضحاك برآمدند آفریذون بپاي بازداشت و چون ماران 

ندارد،  L A، )؟( Bـ کذا فی 29ـ28«: بدلها را به این شکل آورده استقزوینی نسخه
C  و چون کیومرث و طهمورث و دیوان و جمشید و چون قصۀ فریدون و والدت او

یک از چکه دیده شد، نه تنها در متن اصلی، بلکه در هیچنان ).38: همان(» و برادرش
 .نرفته است» آرش«بدلها نیز ذکري از نسخه

قزوینی پس از اینکه اصالحاتی در مقدمۀ قدیم وارد کرد، دوباره آن را به چـاپ  
اي جدید و نویافته صورت البته بخشی از این اصالحات را که براساس نسخه. رساند

دید مقدمـۀ  بخش مورد نظر ما در چاپ ج. گرفته است، عباس اقبال انجام داده است
 : قدیم این چنین تصحیح شده است

و چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگن نمایذ و این نیکوسـت چـون مغـز او بـدانی و تـرا      
و چون همان سنگ کجا افریذون به پاي بازداشت و ) 6(برد آرش درست گردذ چون دست

 ).165: 1362قزوینی (چون ماران که از دوش ضحاك برآمدند 

 :گویدمی» برد آرشدست«در مورد  6رقی، در ذیل شمارة سپس در پاو
و چـون کیـومرث و   : جچون آب بـرد ارش،  : طچون دست برادرش، : ب، سکذا فی . 6

باقی نسخ اصـل  طهمورث با دیوان و جمشید و چون قصۀ فریدون و والدت او و برادرش، 
ـ جمله را ندارند وف آرش البـد اشـاره اسـت بـه حکایـت معـر       برفرض صحت نسخه، ، 

 ).همان(کمانگیر و تیر انداختن او از آمل به مرو 

وي در مورد این . نامیده است ساي است که قزوینی آن را این ضبط بر اساس نسخه
 :گویدنسخه می
متعلق به آقاي سعید خان کردستانی در طهران ظـاهراً از قـرن هشـتم     شاهنامۀنسخۀ = س

که دیده شد، نه تنها در متن اصلی، بلکه درچنان).38:همان(
.نرفته است» آرش«ز ذکري از 

س از اینکه اصالحاتی در مقدمۀ قدیم وارد کرد، دوباره آن
اي جدید و نویبخشی از این اصالحات را که براساسس ننسسخه

بخش مورد نظر ما در چاپ ج.  عباسس ااققبباالل انجام داده اسستت
: ین تصحیح شده استت

نمنمایذ و این نیککوسـت چـون مغـز او بیابند که سهسهمگگنن ها اندرین نامهه
و چون همهمانان سننگ کجا افریذون به پا) 6(6(برد آرآرشش گردذ چون دست

).165: 131362قزوینی(ماران که از دوش ضحاك برآمدند 

:گوید می» برد آرشدست«در مورد  6رقی، در ذیل شمارة 
و چـو:   جچون آب بـرد ارش،  : طچون دست برادرش، : ب،س فی 
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به بعد همان چـاپ بـه کـار     2س  29از ص  هجري، این نسخه را آقاي اقبال در طبع اول
و فقـط از روي طبـع آقـاي اقبـال از آن     راقم سطور خود تاکنون آن را ندیـده  اند و برده

 .)162: همان(استفاده نموده است 

ضبط معتبـري  » دستبرد آرش«توان پذیرفت که ضبط بنابر آنچه تا به حال آمد، نمی
ی را که ضبط مورد نظر در آن آمده است، باشد؛ زیرا جداي از اینکه عالمه دستنویس

» بر فرض صـحت نسـخه  «ندیده است، نسبت به این ضبط مشکوك است و عبارت 
یابـد کـه بـه سـخنان     شک نسبت به این ضبط زمانی قوت مـی . شاهد این مدعاست

اي که بر مقدمۀ قدیم وي در دیباچه. قزوینی در مورد تصحیح مقدمۀ قدیم توجه کنیم
 :دنویسینگاشته است، م

به واسطۀ کثرت تصحیف نساخ یا به علت قصور اطالع راقم سطور، بعضی مواضع همچنان 
مشکوك و نامصحح مانده است که در موقع خود بدانها اشاره خواهد شد و آنهـا را چـون   

اي دیگر نبود، عیناً به همان حال خود باقی گذارد و شاید بعضی از فضالء خوانندگان چاره
 ).161: همان(تر تصحیح نمایند اي قدیمحلی براي آنها بیابند و یا از روي نسخهخودشان راه

عالوه بر این . تواند ضبط معتبري باشدنمی» دستبرد آرش«بنابر آنچه گذشت ضبط 
آید، بر اساس قواعد تصـحیح انتقـادي ضـبط مـورد نظـر از      که در زیر نیز میچنان

 .جایگاه معتبري برخوردار نیست

 بر پایۀ اصول تصحیح انتقادي» دستبرد آرش«اعتبار 
 در تصحیح انتقـادي نیـز هـیچ گونـه اعتبـاري نـدارد؛ زیـرا        » دستبرد آرش«ضبط

مطلـق  خـالقی (» گوید ضبط دشوارتر برتـر اسـت  ترین اصل تصحیح انتقادي می مهم«
بنابراین ممکن است به دلیل مخدوش بودن نسخه و نامفهوم بودن ضبط  ).58: 1385

دسـت  «دشـوار   یا به هر دلیل دیگري که بر ما روشن نیست، کاتبـان ضـبط  دشوار 

 یابـد کـهشک نسبت به این ضبط زمانی قوت مـی . عاست
اي که بروي در دیباچه. ورد تصحیح مقدمۀ قدیم توجه کنیم

 :دنویسی، م
طۀ کثرت تصحیف نساخ یا به علت قصور اططالعالع راقم سطور، بعضی م
در موقع خود بدانها اشاره خواهد شد و ك و ن نامامصححح مانده است کهه
ازاز فض و شاشایدید بعضعضیی گذگذاراردد ي دیگر نبود، عیناً به همهماان حال خودد بباقاقیی

روي نسخهن راه آنها بیابند و یا ازز هم(تر تصحیح نمایند اي قدقدیمحلی برايي

ع. تواانندد ضضبط معتبري باشدنمی» دستبردد آآررشش«ذشت ضبط 
آید، برر ااسسااسس قواعد تصـحیح اانتقـادي ضـبط مـزیر نیز می

 .ري برخوردار نیست

آ
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معنـی  را که براي آنان نامفهوم بوده است و با توجه بـه بافـت کـالم بـی     1»برادرش
باشند یـا آن را بـه    تبدیل کرده» دستبرد آرش«نماید، به ضبط ساده و قابل فهم  می

و چـون قصـۀ فریـدون و     و چون کیومرث و طهمورث با دیوان و جمشید«صورت 
همیشـه ریختهـاي تاریـک و    «تصـحیح کـرده باشـند؛ زیـرا     » والدت او و برادرش

ناشناخته و کمتر خوشـایند بـه ریختهـاي روشـن و شـناخته و خوشـایند دیگرگـون        
 ).7/7: 1385کزازي ( »شوند و وارونۀ آن، به هیچ روي، پذیرفتنی و پنداشتنی نیست می

اي از تصحیح انتقادي را که در آن ضـبط  زیر نمونه براي درك بهتر این مسأله در
 :کنیمدشوار بر ضبط آسان برتري داده شده است، ذکر می

 شاهنامهمطلق در مورد این بیت از خالقی
ــازه ماســت   بیـــاورد چپـــین و بنهـــاد راســـت ــرکه و ت ــرّه و س ــرو ت  ب

 )470، دفتر ششم، ص شاهنامهفردوسی، (
مسلماً ساده شده اسـت  » بیاورد خوانی«ن بیت، یعنی ضبط بیشتر نسخ دری: گویدمی

الخط نسخۀ آکسـفورد، یعنـی   تر همین چپین است که با رسمو ضبط دشوارتر و کهن
که دیده شد، ضبط آسان در چنان ).130 :1389مطلق خالقی(شود چوبین هم تأیید می

وجب برتري آن نیز آمده است؛ اما این نکته م شاهنامهبیت مورد نظر در بیشتر نسخ 
منفـرد نیـز باشـد؛    » دستبرد آرش«نشده است؛ چه رسد به اینکه ضبط آسانی مانند 

گونه که نویسش دشوار همیشه برتري دارد، حتی اگر در پیرایش انتقادي همان«زیرا 
» تنها باشد، در مقابل از میان دو نویسـش سـاده آن کـه تنهاسـت، برافـزوده اسـت      

 ).28: ، پیوستبخش چهارم: 1389مطلق خالقی(
نیـز در پـی   » دسـتبرد آرش «رسد که در مقدمۀ قـدیم  بنابراین قاعده، به نظر می

معنی است، که در بافت کالم بی» دست برادرش«دستبرد کاتبان از روي ضبط دشوارِ 
گیري سایر پژوهشگران در مقابل حال باید دید که جبهه. ساخته شده و نامعتبر است
 ضبط مورد نظر چیست؟

 

18 . نامفهوم بودن آن در بافت کالم است» دست برادرش«منظور ما از دشوار بودن ضبط. 

اي از تصحیح انتقادي را که دزیر نمونه ك بهتر این مسأله در
 :کنیمط آسان برتري داده شده است، ذکر می

شاهنامهلق در مورد این بیت از 
ـــــین و بنهـــاد راســـت ــرکه و ت ــــرّه و س ــرروو تت ب

، دفتر شششاهنامهفردوسی،(
بیااوورردد خخوواانیی«نن ببییت، یعنی ط بیشتر نسخ دری مسسللممااًً ساده» یی

الخط نسخۀ آکسـتترر همین چچپپیینن ااسست که با رسسممارتر و کهن
که دیده شد، ضچچننان).113300 ::11389ممططللقق خاللققی(شود یید می

مموجبنیز آمده استت؛ اما این نکته مشاهنامهظر در بیشتر نسخ 
منفـرد» دستبردد آرش«چه رسد به اینکه ضضبطط آسانی مماانننندد 

گونه که نویسش دشوار همیشه برتري دارایش انتقادي همان
ر مقابل از میان دو نویسـش سـاده آن کـه تنهاسـت، برافـز
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 »دستبرد آرش«سایر پژوهشگران در مورد ضبط نظر 
رو نشد و در مقدمۀ قدیم، بعدها با اقبال پژوهشگران نیز روبه» دستبرد آرش«ضبط 

در کتابهـاي خـود، بخـش    » دستبرد آرش«بیشتر آنان با برگزیدن ضبطهایی غیر از 
آنجـا   در بین پژوهشگران، تا. اندمورد نظر از مقدمۀ قدیم را تصحیح و ویرایش کرده

را برگزیـده  » دستبرد آرش« )174: 1372(امین ریاحی اند، محمدکه نگارندگان دیده
را به این شـکل   بخش مورد نظر از مقدمۀ قدیم) 162: 1363(اهللا صفا اما ذبیح. است

 :ویرایش کرده است
و چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگین نماید، و این نیکوست چـون مغـز او بـدانی و تـرا     

دسـت بـرادرش، و چـون همـان      ]کشته شدن جمشید بر[ت گردد و دلپذیر آید، چون درس
 .ماران که از دوش ضحاك برآمدند سنگ کجا آفریدون بپاي بازداشت، و چون

در اصـل   .2«: گویـد صفا در مورد بخشی که آن را در میان قالب نهاده اسـت، مـی  
نـیم   ه به دوبا ار» رتیوسپی«جمشید بر دست برادرش . حدس افزوده شده نیست، ب

 ).همان(» شد
 :است مورد نظر ما را چنین آوردهبخش  )25: 1384( کزازي

و چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگین نماید و این نیکوست چون مغـز او بـدانی و تـو را    
درست گردد و دلپذیر آید، چون کیومرث و تهمـورث و دیـوان و جمشـید و چـون قصـۀ      

برادرش و چون همان سنگ کجا آفریدون به پاي بازداشت و چون فریدون و والدت او و 
 ...ماران که از دوش ضحاك برآمدند

الدین  رکن ورا ترجیح داده  جمانند کزازي ضبط نسخۀ  )1/45، 1377(کریم کشاورز 
 .را آورده است» دست برادرش«ضبط  نیز )96: 1377(همایونفرخ 
تـوان  مـی  ،ساس آنچه تا به حال گفتـیم باال دیده شد و نیز برا مواردکه در چنان

بـا ایـن حـال    . اعتبار استتا چه اندازه بی» دستبرد آرش«راحتی فهمید که ضبط  به
آید که آیا جایز است به چنین ضبط مشکوك و متزلزلی که بسـیار  پرسشی پیش می

 :ه است
ها اندرین نامه بیابند که سهمگین نماید، و این نیکوست چـون مغـز او

دسـت بـرادرش، و ][کشته شدن جمشید بر[ گردد و دلپذیر آید، چون 
دوش ضحاك برآمدنکجا آفریدون بپاي بازداشت، و چون هکه اازز ماران 

«:   گویـد د بخششیی ککهه آآن را در میاانن ققالب نهاده اسـت، مـی  
با ار»» رتتیوسپی««جمششید بر دست براادرشش . دس افزوده شد

 :است موردد ننظظرر ما را چنینن آوردهبخش  )25: 1384
این نیکوکوست چون مغـز او بـ کهکه س سهمگین نمایاید وو ها اندرین نامه بیابندد
 گردد و دلپذیر آید، چون کیومرث و تهمـورث و دیـوان و جمشـید

برادرش و چون همان سنگ کجا آفریدون به پاي بازن و والدت او و 
آ اك ا ک
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محل شک است اعتماد کرد و بناي تصمیم بزرگـی را بـر آن نهـاد و بـر اسـاس آن      
 داستان آرش کمانگیر در شاهنامۀ منثور ابومنصوري بوده است؟پذیرفت که 
» دست بـرادرش «که پیش از این نیز اشاره کردیم از بین ضبطهاي مختلف، چنان

انـد، در بافـت کـالم نیـز     از همه معتبرتر است و برخالف آنچه تا به حال گمان کرده
ایر جمالت از بین رفته بلکه در پی کثرت تصحیف نساخ ارتباط آن با س ،معنا نیست بی

 .ایم تا حدودي ارتباط این ضبط را با بافت کالم بازسازي کنیمدر زیر سعی کرده. است

 »دست برادرش«اي در مورد فرضیه
از سایر ضبطها معتبرتر » دست برادرش«که پیش از این نیز اشاره کردیم، ضبط چنان

له موجب دشوار أماید و این مسناست؛ زیرا عالوه بر اینکه در بافت کالم نامفهوم می
نیز تصحیف  جو ضبط نسخۀ » دستبرد آرش«رسد که شدن آن شده است، به نظر می

 .آن هستند؛ زیرا همیشه ضبط آسان، گردیدة ضبط دشوار است، نه برعکس
به چه چیزي اشاره دارد؟ اظهـارنظر قطعـی در ایـن زمینـه     » دست برادرش«اما 

از مقدمۀ قدیم بسیار مخدوش اسـت و برخـی از    بسیار دشوار است؛ زیرا این بخش
دستنویسها اصالً این بخش را ندارند؛ اما با کمک شواهد موجود شاید بتـوان گفـت   

چون همان سنگ کجـا آفریـدون بـه    «با جملۀ پس از خود، یعنی » دست برادرش«
در ارتباط است و منظور از برادر، برادران فریدون است که سنگی از » پاي بازداشت

فردوسـی نیـز    شـاهنامۀ جالب آن است کـه در  . االي کوه به سوي او پرتاب کردندب
اند، امـا فردوسـی   گرچه هر دو برادر فریدون با هم سنگ را به سوي او پرتاب کرده

اگر از تنگناي وزن صرف نظر کنیم، شاید بتوان . را به کار برده است» برادرش«واژة 
 :گفته استگفت که شاعر تحت تأثیر منبع خود چنین 

ــه کـــــردنش را بیاراســـــتند    هـــر دو بـــرو خاســـتند بـــرادرش  تبـــ
ــاز  ــه شــاه خفتــه بــه ن  شــده یــک زمــان از شــب دیریــاز      بــه پایــان کُ

 »دست برادرش« مورد 
از سایر ض» دست برادرش«ش از این نیز اشاره کردیم، ضبط 

له موأمماید و این مسننالوه بر اینکه در بافت کالم نامفهوم میی
 جو ضبط نسخۀ » دستبرد آرش«رسد ککهه ه استت، به نظر می

یرا همیشه ضبط آسساانن، گردیدة ضضبطط ددششوواارر ااست، ننهه ببررعکس
به چه چیززيي ااششااره دارد؟ اظظههـارنظر قطعـی در» ت برادرش

اازز مقدمۀۀ قدیمم ببسیاار مخدوش اسـت است؛ زیرا ااین بخشش
صالً این بخش رراا نددااررند؛ اما با کمک ششووااهد موجود شاید ب

چون همان سنگ کجـا آ«با جملۀ پس از خود، یعنی » ش
در ارتباط است و منظور از برادر، برادران فریدون است» ت
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ــرز کــوه  ــرادرش  یکــی ســنگ بــود از بــر ب ــروه   بـ ــان از گـ ــر دو نهـ  هـ
ــنگ  ــد س ــوه و کندن ــر ک ــد ب ــگ    دویدن ــی درن ــرش ب ــد س ــا بکوب ــدان ت  ب

 )72یکم، ص  دفتر، شاهنامه، فردوسی( 
مطلـق  خـالقی (» امانتداري فردوسی را نباید در ترجمۀ لفظ به لفظ مأخذ او دانسـت «

، اما از این نکته نیز نباید غافل بود که وقتی شاعري، متنی منثور را بـه  )305: 1388
تأثیر الفاظ و اصطالحات آن مـتن قـرار   آورد، خواسته یا ناخواسته تحتشعر در می

 شاهنامۀتوان با سنجشی اجمالی بین مقدمۀ ي این تأثیرپذیري را میهانمونه. گیردمی
 فردوسی بازجست؛ مثالً بیت شاهنامۀابومنصوري و دیباچۀ 

ــالخورد   ــدي س ــوري موب ــر کش  بیـــاورد کـــین نامـــه را گـــرد کـــرد ز ه
 )12دفتر یکم، ص  ،شاهنامه، فردوسی( 

قزوینـی  (» و گـزارش کردنـد  این نامۀ شاهان گرد آوردنـد  «تواند برگردانِ جملۀ می
 .باشد )165: 1362

اش نشان هایی که مانند مثال باال تأثیرپذیري فردوسی را از منبع اصلیالبته نمونه
هـا  دهد، بسیار است و ما براي اینکه از موضوع اصلی دور نشویم، از ذکر این نمونه

 .)163: 1362قزوینی  : نک ،هاي بیشتربراي مشاهدة نمونه( کردیم پرهیز
دور از تصور نیست اگر بگوییم که اسـتفادة فردوسـی از واژة    ،بنابر آنچه گذشت

در داستان فریدون و برادرانش، تحت تأثیر منبع اصـلی او بـوده اسـت؛    » برادرش«
تـأثیر منبـع او بـوده    تحت» گرد کردن«باال استفادة فردوسی از فعل که در مثالچنان

از مقدمۀ قدیم، خواسته یا ناخواسته بر اسـتاد   است و استفاده از این فعل در چندجا
 .توس تأثیر نهاده است

تـوان در  بیان کردیم، می» دست برادرش«اي را که در مورد ضبط رد پاي فرضیه
هاي مقدمۀ قدیم که در کتابخانۀ ملی پاریس محفوظ است و ظاهراً در یکی از نسخه

معرفـی کـرده اسـت نیـز      جمت قرن هشتم کتابت شده و عالمه قزوینی آن را با عال

توان با سنجشی اجمالی بین مقدي این تأثیرپذیري را میهانه
فردوسی بازجست؛ مثالً بیتشاهنامۀو دیباچۀ 

ــالخورد   ــدي س بیـــاورد کـــین نامـــه را گوري موب
دفتر ی ،شاهنامه، فرددووسی( 

و گـزارش کردنـاین نامۀ شاهان گرد آوردنـد  «ردانِ ججملۀ 
 .باشد 
هایی که ماانند مثال باال تتأأثثییرپذیري فرددوسی را از منبع اصه

ست و ما براي اایننککهه اازز موضوعع ااصصللیی دوور نشویم، از ذکر ا
.)3: 1362قزووییننیی کک :نک ،هاي بیشتربراي مشاهدة نمموونه(  16

دور از تصور نیست ااگگر بگوییم که اسـتفادة فردو ،ه گذشت
ر داستان فریدون و برادرانش، تحت تأثیر منبع اصـلی او ب

أ
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چـون کیـومرث و   «: چنـین آمـده اسـت    جبخش مورد نظر ما در نسخۀ . بازجست
» .طهمـورث بـا دیـوان و جمشـید و چـون قصـۀ فریـدون و والدت او و بـرادرش        

. نام برده شده است» فریدون و برادرش«طور که مشخص است در اینجا نیز از  همان
بـوده،   جاي که در اختیار کاتـب نسـخۀ   ر نسخهتوان چنین احتمال داد که دیعنی می

آن را  جتا حدودي مشخص بوده است و کاتب نسخۀ » برادر«ارتباط بین فریدون و 
 .به شکلی که در باال آمد، تصحیح کرده است

در حـوزة کتابـت آثـار فارسـی     » دسـت بـرادرش  «توجیه ما در مـورد ضـبط   
مطلق در مورد یک مصراع از القیکه توجیه علمی و دقیق خظیر نیست؛ چنانالن عدیم

وي . انـد انگاري کردهشاهنامه، نشان داده است که بعضی از کاتبان تا چه اندازه سهل
 در مورد بیت زیر از پادشاهی یزدگرد بزهگر

 میــــان یــــالن گــــردن افراشــــتن  چپ و راست پیچـان عنـان داشـتن   
 )369دفتر ششم، ص  ،شاهنامه، فردوسی(

به آوردگه «ضبط مصراع دوم در نسخۀ اساس که به صورت  ةقانع کنندضمن توجیه 
 : انگاري کاتبان را نیز نشان داده استآمده است، سهل» باره برگاشتن

 باید پرسید که اگر بخواهیم احتمال اصلی نبودن این ضبط را در نسخۀ اسـاس در نظـر  ... 
است که کاتـب نسـخۀ    به نظر من ممکن. ت آن را توجیه کنیمبگیریم، باید بتوانیم موجودی

به «افتاده است و  »بداوردگه بر عنان تافتن«یعنی  122اساس چشمش به مصراع اول بیت 
کند و براي اینکه مجبور به خط را نوشته و بعداً متوجه شده که دارد اشتباه می »آوردگه بر

را کـه از دیگـر بخشـهاي     بـاره برگاشـتن  زدن یا پاك کردن مصراع نشود، ترکیب قدیمی 
اهنامه به خاطر داشته، درین موضع وارد کرده است، و این دخالت در متن نیک افتاده و ش

 ).109 :بخش سوم :1389مطلق خالقی( ماندهم بسیار به ضبط کهن می

نیز در مقدمۀ قدیم دور از انتظار نیسـت؛ امـا   » دست برادرش«بنابراین توجیه ضبط 
ین گره از مقدمۀ قدیم در حال حاضـر  گشودن کامل ا ،که پیش از این نیز گفتیمچنان

در حـوزة کتابـت آث» دسـت بـرادرش  « در مـورد ضـبط   
مطلق در مورد یکخخالقیکه توجیه علمی و دقیق خیست؛ چنان

انگاري کان داده است که بعضی از کاتبان تا چه اندازه سهل
 زیر از پادشاهی یزدگرد بزهگر

میــــان یــــالن گــــردنت پیچچــاانن ععننـان داشـتن   
ددففتتر شش ،ششااههننااممهه، فردوسی(

ضضبط مصرااعع ددوومم در نسخۀ اسساس که به صورت ةقانع کنند 
: ااننگگاارريي کاتبان راا ننییزز ننششان داده است آمده است، سهل»ن

ضبط را در نسخۀ اس نبودن اینن احتمال اصلیی  پرسید که اگر بخواواهیهیمم
است کهبه نظر من ممکن. ییت آن را توجیه کنیم، باید بتوانیم موجودی

افتا »بداوردگه بر عنان تافتن«یعنی  122چشمش به مصراع اول بیت 
ا اش ا ک ش اً ش ن کا ا ا ک
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این  کردیم، فقط کوششی بود در راه حل تقریباً غیرممکن است و آنچه ما در باال بیان
اي کـه نبایـد آن را نادیـده گرفـت،     با این اوصاف نکتـه . مشکل و گشودن این گره

است که با معیارهاي تصـحیح انتقـادي نیـز    » دستبرد آرش«اعتباري ضبط آسانِ  بی
 .گار نیستساز

 گیرينتیجه
 ن درفردوسی یکی از پرسشهاي بنیـادی  ۀشاهنامداستان آرش کمانگیر در  نبودعلت 
که  ضبط نامعتبريبرخی از پژوهشگران بزرگ بر اساس . پژوهی استشاهنامه ةحوز

اند که داستان آرش در منبع با قطعیت گفته، ابومنصوري آمده است ۀشاهنامدر مقدمۀ 
مفقود ابومنصوري بوده است و فردوسی به دلیلی کـه   ۀشاهنامنی یع، اصلی فردوسی
که در متن مقالـه بیـان   اما چنان؛ خود نیاورده است ۀشاهنامآن را در ، روشن نیست

، بـه  آمـده اسـت  » س«که در نسـخۀ  » دستبرد آرش«یعنی مورد نظر  ضبط ،کردیم
 :دالیل زیر اعتباري ندارد

قدمۀ قدیم در اختیار آن آمده، در طبع اول م در» دستبرد آرش«اي که ضبط نسخه .1
نبوده است و در طبـع دوم نیـز وي آن نسـخه را ندیـده، بلکـه       ،ح آنقزوینی، مصح

که خود گفته است اصالحات آن را عباس اقبـال در مقدمـۀ قـدیم وارد کـرده     چنان
بر اي که بر مقدمۀ قدیم نگاشـته، بـه نـامعت   جداي از این نیز، قزوینی در مقدمه. است

بـر  «، عبـارت  »آرش ددسـتبر «بودن بسیاري از ضبطها اشاره کرده و در ذیل ضبط 
 .عالمه به آن است دهندة شکرا افزوده است که خود نشان» فرض صحت نسخه

 ،گونه اعتباري نـدارد بر اساس قواعد تصحیح انتقادي، هیچ» دستبرد آرش«ضبط  .2
نـه تنهـا ضـبط    » دستبرد آرش« .زیرا در تصحیح انتقادي ضبط دشوارتر معتبر است

چنـین بـه نظـر    . کاهـد آسانی است، بلکه منفرد نیز هست و این نیز از اعتبار آن می
اسـت کـه در   » دست برادرش«آسان شدة ضبط دشوار » دستبرد آرش«رسد که  می

فردوسی یکی از پرسشهايۀشاهنامستان آرش کمانگیر در 
ضبطبرخی از پژوهشگران بزرگ بر اساس . پژوهی استمه

اند که داستان آبا قطعیت گفته، ابومنصوري آمده استۀهنام
مفقود ابومنصوري بووددهه است و فردوسیۀشاهنامععنی  یع،سی
که در متناما چنان؛ خودد نیاورده استۀشاهنام آن ررا در ،
سس«ککهه ددرر ننسسـخۀۀ  »ددسستتبرد آرش«یعنی مورد نظر    آآمـد»» 

 :عتباري نداردد
ممقدمۀ قدآن آآمددهه،، در طبع اول مدر»» دستبرد آآررشش«که ضبط 

نبوده اسستت وو در طبـعع دومم نیـز وويي آن نسـخه را ندحح ،ح آنح
 گفته است اصالحات آن را عباس اقبـال در مقدمـۀ قـدیم

اي که بر مقدمۀ قدیم نگاشـته، از این نیز، قزوینی در مقدمه
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 . نمایدمعنی میها آمده است و با توجه به بافت کالم بییکی از نسخه
مورد مقدمۀ قدیم سهیم بدانیم، خواهیم دیـد   را نیز در اگر نظر پژوهشگران دیگر .3

شده و به تصحیح قیاسی بخش » دستبرد آرش«اعتباري که بیشتر آنان نیز متوجه بی
 .اندهاي دیگر پرداختهمورد نظر یا ترجیح ضبط نسخه

دسـت  «، باید گفت که ضبط دشـوار  »دستبرد آرش«اعتباري بی با مشخص شدن .4
نیز گردیدة آن است، از  جو ضبط نسخۀ » دستبرد آرش«رسد رمیکه به نظ» برادرش

اعتبار بیشتري برخوردار است و بر اساس دالیلی کـه در مـتن مقالـه آنهـا را بیـان      
تواند با جملۀ بعد از خود در ارتباط باشد و به مـاجراي سـنگ افکنـدن    کردیم، می

اخ کـه   این ضبط به دلیل کث. برادران فریدون بر سر او مربوط باشد رت تصحیف نسـ
قزوینی نیز به آن اشاره کرده است، ارتباط خود را با جملۀ بعـد از دسـت داده و در   

له دلیلی شـده اسـت کـه کاتبـان آن را بـه      أهمین مس. بافت کالم نامفهوم شده است
 .صورتهاي مختلف تصحیف کنند

 منابع
ـ   نشریۀ دانشکدة ادبیـات و  ، »یالتی در بارة منابع و شیوة کار فردوستأم«، 1383آیدنلو، سجاد، ـ

 .148 ـ 86، ص ، پاییز47 ، شعلوم انسانی دانشگاه تبریز
ـ  ،جستاري چند در فرهنـگ ایـران  ، »شاهنامه ةبار سخنی چند در«، 1376بهار، مهرداد، ــ  ران، ته
 .روز فکر
ـ   ، بـه  فردوسـی  شاهنامۀ شناسیمتن، »شناسیدانشی به نام شاهنامه«، 1385مطلق، جالل، خالقیـ
 .ش منصور رستگار فسایی، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوبکوش
ـ    سخنهاي دیرینه، »شاهنامهاهمیت و خطر مآخذ جنبی در تصحیح «، 1388مطلق، جالل، خالقیـ

، بـه کوشـش علـی دهباشـی، تهـران، افکـار، ص       )شـاهنامه مجموعه مقاله دربـارة فردوسـی و   (
 .309ـ285

یکـم و چهـارم، تهـران، مرکـز      هاي، بخشـ هنامهیادداشـتهاي شـا  ، 1389مطلـق، جـالل،   خالقیــ 

ي برخوردار است و بر اساس دالیلی کـه در مـتن مقالـه آ
اند با جملۀ بعد از خود در ارتباط باشد و به مـاجراي سـن

ثثرت تصحیفاین ضبط به دلیل کث. ون بر سر او مربوط باشد
ه آن اشاره کرده است، ارتباط خود رراا بباا  ججملۀ بعـد از دسـت

له دلیلی شـده اسـت کـه کاتبـاأأهمین ممسس. مفهوم ششددهه ااست
 .ختلف تصحیف کنند

ردر بارة منابع و شیوة کار ف فرردوستأم«، 1383د، »یممالتیی نشریۀ دانشک، سس
 .14488 ـ 86، ص ، پاییز47ز، شنشگاه تبریز

جستاري چند در فرهنـگ ا، »شاهنامه ةبار سخنی چند در«، 1376 
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 .بزرگ اسالمی المعارفةدایر
 .، تهران، زوارفن نثر در ادب پارسی، 1385خطیبی، حسین، ــ 
، تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقـات  شناسیهاي فردوسیسرچشمه، 1372ریاحی، محمدامین، ــ 

 .فرهنگی
 .یرکبیر، تهران، ام1ج ، گنجینۀ سخن، 1363اهللا، صفا، ذبیح ــ

ـ   مطلق و دفتر یکم و دوم، به کوشش جالل خالقی هاي، دفترشاهنامه، 1389فردوسی، ابوالقاسم، ـ
 .بزرگ اسالمی المعارفةدایرمطلق و محمود امیدساالر، تهران، مرکز ششم به کوشش جالل خالقی

قالـۀ  دورة کامل بیست م، »مقدمۀ قدیم شاهنامه«، 1332اب، بن عبدالوهقزوینی، میرزامحمدخانــ 
 .، تهران، کتابفروشی ابن سینا2ج ، قزوینی

مجموعه مقاالت هـزارة  ، »مقدمۀ قدیم شاهنامه«، 1362بن عبدالوهاب، قزوینی، میرزامحمدخانــ 
 . ، تهران، دنیاي کتابفردوسی

ـ    آب و آیینـه ، »اي شدن تاریختاریخی شدن اسطوره و اسطوره« ،1384الدین، جالل کزازي، میرـ
 .، تهران، آیدین)ب و فرهنگ ایرانجستارهایی در اد(

ـ   ، تهران، 7ج ، )فردوسی شاهنامۀویرایش و گزارش ( نامۀ باستان، 1385الدین، کزازي، میرجاللـ
.سمت

 .، تهران، علمی و فرهنگیهزار سال نثر پارسی، 1377کشاورز، کریم، ــ 
 .، تهران، توسفردوسی و شعر او، 1372مینوي، مجتبی، ــ 
 .، تهران، اساطیرپژوهشی نو پیرامون شاهنامه و فردوسی، 1377الدین، همایونفرخ، رکنــ 

دورة کامل، »مقدمۀ قدیم شاهنامه«، 1332اب، بن عبدالوهزامحمدخان
.تهران، کتابفروشی ابن سینا

مجموعه م، »مقدمۀ قدیم شاهنامه«، 1362بن عبدالوهاب، زامحمدخان
. ن، دنیاي کتاب

ساسططوره« ،1384الدین، جالل وو »اي شدن تاریختاریخی شدن اسطوره
آیآیدیدینن)ب وو ف فرهرهنگنگ ایرانر اد نان،،  .، تهر
باستان، 1385الدین، جالل ش ( نامۀۀ ارا ناامۀۀویرایش و گزگ ففردوسی ششاها

فرهنگیهزاار سال نثرثر پ پارارسسی، 1377م،  و ع علملمیی  .، تهراان،
شعر او، 1372ی،  وو .، تهران، توسفردوسیی و
، تهران، اسپژوهشی نو پیرامون شاشاهنامه و ففردوسی، 1الدین، رکن
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