DOI: https://doi.org/10.22067/jls.v51i1.80799

فرّخی یا مختاری؟ ...تکمله ،توارد ،اقتباس یا انتحال؟

دكتر فرزاد قائمي
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چکیده
شهریارنامه ،از حماسههای شاخص فارسي است كه با وجود  131سال تحقیقات ،هنووز در
موردش ابهامات بنیادین پابرجاست .از انتساب غلط به یک تا چند شاعر مشهور ،از حدس
سدة ششم تا انتهای صفویه و از فرضیة دو بخش ادامهدار تا دو تحریر كوتوا و بورر

كوه

تحریر بلند ،متن را اول توسّع بخشید است ،جملگي نظریات متفاوت پژوهشگران بود اند

كه در این جستار نقد شد اند .این جستار ،برای نخستین بار ،اصل چهار نسخة شوهریارنامه
را بهطور كامل بررسي كرد  ،كوشید است ،به یکقرن ابهام ناشي از عدم وجود مسوتندات
خاتمه دهد .بنا بر دو دسته شوواهد برونمتنوي -درونمتنوي ،روشون شود ،سورایندة اصولي
شهریارنامه ،شاعری به نام فرخي در سد های نه -د  ،یا قبل از آن ،در دربار امیری بوه نوام
محمود بود  ،وقایعي كه هنوز روشن نیست ،باعث شد  ،بعود از مور

فرّخوي ،اثورش بوه

دست شاعر دیگری برسد كه نامش احتمالاً مختاری بود است .مختاری بوا كواهش ح وم
منظومه و تکرار عیني بخشي از ابیات ،بخش بیشتری از ابیوات را بوا تیییراتوي مختیور یوا
شدید در سطوح واژگاني ،نحوی یا تیویری بازسورایي كورد  ،ضومن تلخویص موتن ،اثور
فرّخي را عملاً سرقت كرد  ،به عنوان اثری جدید به خود بازبسته و به فرزند امیر پیشین ،به
نام مسعود ،اهدا كرد است.
کلیدواژهها :شهریارنامه ،فرّخي ،مختاری ،نسخه ،انتحال ،سرقت ادبي.
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شمارة اول

درآمد

شهریارنامه ،حماسهای از حیث ادبي ،باارزش ،از جهت ح م ،از تنومنودترین متوون حماسوي منظووم
فارسي ،از منظر روایي ،دارای داستاني جذّاب ،پر كشش و حواوی مایوههای تیرّلوي عمیوق و سواختار
اپیرودیک استحکامیافته و بالاخر از زاویة زبان شعری ،بعضاً لرزان ،عمدتاً میانمایوه و گوا گرانمایوه و
تحسینبرانگیر است؛ لیکن از جهت خاستگا  ،مبهم ،از جهت نسخهشناختي ،فقیور و از جهوت جایگوا
برونمتنيِ شخییت اصلي حماسه (شهریار) ،مبتني بور داسوتان شخیویتي اسوت كوه در حماسوههای
شفاهي و همچنین حماسههای كلاسیک فارسي غائب و فاقد پیشینة چندان است .دربوارة متنوي چنوین
لبریر از تناقضها و معمّاها ،اگرچه از اولین معرفي علمي اثور (ریوو 1111 ،میلوادی) قریوب  131سوال
گذشته است و پژوهشگران بسیار گفتهاند ،بهجرئت باید گفت ،هنوز گفتني دوچندان مانود  ،و شونیدني
بیش از آن .این جستار ،ميكوشد نقطة آغازی ،برای نسول جدیودی از پژوهشهوا پیراموون اثور باشود؛
چراكه با تکیه بر مرور و نقد پژوهشهای پیشین ،نخستین تحقیق علمي دربارة شهریارنامه اسوت كوه از
تمام نسخ موجود از اثر بهطور كامل استفاد كرد است تا به یکي از مهمترین معماهوا دربوارة ایون اثور،
در قالب سؤالات ذیل ،پاسخ دهد:
 .1از میان دو نام طرح شد در پیشینة تحقیقات (مختاری و فرخوي) ،سورایندة حقیقوي شوهریارنامه چوه كسوي
است؟
 .0چه دلایلي برای رفع ابهام پیرامون راستانگاری هویت اصلي شواعر شوهریارنامه از موتن نسوخ اثور ميتووان
استخراج كرد؟
 .3با توجه به وجود دو متن و دو سرایند  ،رابطة میان بیشمتن -پیشمتن از چه جون

اسوت :تکملوه ،تووارد،

اقتباس یا انتحال؟

معرفی نسخ چهارگانة اثر

نخستین معرفي نسخه ناقیي از شهریارنامه را چارلر ریو 1در فهرست نسخ فارسي موزة بریتانیوا ان وام
داد .او در عین اشتباهات برر  ،نکات ارزند ای دربارة این متن طرح كرد كه به نسبت زموان و شورایط
بسیار با ارزش بود ،لیکن به علت عادت پژوهشگران موا در اسوتفاد از منوابع درجوه دوم ترجمهشود
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هرگر مورد عنایت قرار نگرفته است .او ضمن اشار به نقش احتمالي متن به عنووان یوک میانپیوسوت
(اپیرود) در متن شاهنامه (نکتهای كه پژوهشگران بعدی از آن غفلت كرد اند) ،و ذكر جیرافیوای هنودی
متن و استحیال نام نویسند در آخرین ابیات (مختاری) و ذكر بازة سه سالة سرایش اثر و درخواسوت
پاداش از ممدوحي موسوم به «مسعودشا » اولین كسي است كه پرهیر مختاری از ه وو كوردن مسوعود
را كنایهای به ه و محمود از جانب فردوسي دانسوته اسوت (ریوو .)240 :1111 ،او همچنوین آخورین
بیت متن را انتقالي به بازگشت ساختار اپیرودیک متن شاهنامه ميداند كه در آن داسوتان شوهریار بوه دو
قطعه از شاهنامه ملحق ميشود؛ یکي ورود اسفندیار به رویویندز و كشوتن ارجاسو[ فهفوتخوان و
دیگری طلب تاج گشتاس[ از او فاوایل رستم و اسفندیار در بارگوا پودر (هموان .)243 .ریوو دربوارة
مسعود نیر كه در ترجمة او از شعر مختاری به "گل رز باغ محمود" ،یعني فرزند او ،تعبیر شود اسوت،
اولین فرض را مسعود اول غرنوی ،ميداند؛ ولي چون شاعری را در آن دور با این نام نميیابد ،اولوین
شاعر شناختهشد با آن نام را خواجه حکیم سراجالودین ابووعمر عمموان بونعمور غرنووی (م 463.یوا
/421ف 210.یا . 241ق) متخلّص به «مختاری» ،و ممدوحش را مسعود بون ابوراهیم بون مسوعود بون
محمود غرنوى ( 430-221ق) ميخواند و متن را متعلق به اواخور سودة پون م توا اوایول سودة ششوم
ميشمارد (همان.)3-240/0 :
سالها بعد در ایران ،جلال همایي ،در تیحیح دیووان عمموان مختواری (علموي و فرهنگ ي،)1323 ،
 302بیت را كه متشکّل از  111بیت نسخة فوق و  24بیت كتابتشدة سعید نفیسي از ضومن نسوخهای
مفقود بود ،در ضمن دیوان مختاری ،بر مبنای تک نسخه (به قیاس) تیحیح كورد .مودتي بعود ،نسوخة
حماسي مفقودی كه چایکین روس به شعبة فرهنگستان شوروی سابق در دوشنبه برد بوود ،بوا شومارة

 Acad.II302در آن كتابخانه معرفي شد كه شامل دو حماسة شوهریارنامه (صوص  )62-1و برزوناموة
جدید (صص  )162-61بود .همایي بعد از بررسي این نسخه (حاوی  2112بیت) ،از انتساب موتن بوه
مختاری پشیمان شد  ،بر مبنای استنتاجات تاریخي و نقد ركاكت ،سستي و ضعفهای ادبي موتن و بوا
برشمردن بیش از  42مورد عیبهای فنّي منظومه ،آن را به شاعری متوأخر نسوبت داد (هموایي:1361 ،
 .)316-311این نسخه مبنای دومین چاپ شهریارنامه شود بوا وجوود تقودیم موتن بوه روح هموایي از
جانب میحح ،بيتوجه به مقالة همایي ،اثور بوه عنووان شوهریارنامة مختواری غرنووی (!) چواپ شود
(بیگدلي :پیک فرهنگ.)1311 ،
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البته خیلي قبل از تیحیح دیوان مختاری ،نسخة دیگری از شهریارنامه معرفي شود بوود و شوگفتا كوه
همایي كه سالها ،به تقریر خود در جست وی نسخة دیگوری از شوهریارنامه بوود  ،اصولاً از وجوود آن
مطلع نشد بود .مولوی عبدالمقتدر در فهرسوت نسوخ كتابخانوه ملوي شورقشناسوي پتنوه موسووم بوه
خدابخش شهر بانکیپور هند دستنوی

بررگي از شهریارنامه متعلق به سدة  11م .را معرفوي كرد بوود

كه سرایندة آن خود را فرّخي و ممدوحش را محمود معرّفي كورد بوود .در صوفحة یادداشوت مالکوان
نسخه ،چندین تقریر ،تاریخ و امضا وجود داشت كه تنها تاریخ موجود در نسوخ شوهریارنامه بوه شومار
ميرود .اولین تاریخ ،گرارش «عرض» نسخه در  3محرمالحرام سال . 1231ق .و بقیوة توواریخ نیور بوه
فاصلة حداكمر دوساله متعلق بودند و در غالب آنها بازبیني نسخه برای خرید یا تحویل گورارش شود
است:
«به تاریخ  02مهر جمادیالماني سنة 33ف 12عرض دید شد  .به تاریخ پوانردهم بهمنموا رمضوان
به تحویل اخلاص شد »...فدر جای دیگر :به تاریخ  13ربیعالاول سنة 30ف 12عرض دید شد».
معمولاً بین تاریخ اخلاص و استنساخ فاصلهای بین چند سال تا چند دهه هست؛ پ

اگر میوانگین  22سوال

را متیور شویم ،محتمل است كه نسخه در اواخر سدة د استنساخ شد باشود .هموین فاصوله بوین استنسواخ و
نسخة مادر و تألیف اثر قابل تیور است .بدینترتیب قدمت متن را حداكمر بین سوالهای  322توا . 322ق .یوا

قبل از آن ،یعني اوایل قرن د و پیش از آن ميتوان تخمین زد .این نسخه ،نسبت بوه سوه نسوخة دیگور كوه

جملگي به قرن سیردهم تعلق دارند ،قدیمترین ،كاملترین و تنها نسوخة مسوتقل و اصویل شوهریارنامه
قلمداد ميشود كه كمتر از ه د هرار بیت داشته ،شاعر در تحمیدیة اثر متن را به شخیوي موسووم بوه
«عباسشا » كه شهنشا ایراندیار است ،اهدا ميكند.
بوووووه نوووووام شهنشوووووا ایراندیوووووار

بسووووفتم موووور ایوووون گوووووهر شوووواهوار

شوووووووه شوووووووهریاران گیتيپنوووووووا

فلکقووووودرِ جمجوووووا « ،عباسشوووووا »
(شهریارنامة بانکیپور ،ص )a1

عبدالمقتدر ،این نام را ماحیل تحریف مالکان نسوخه دانسوته ،حودس ميزنود ،شخیوي كوه بوه
شا عباس ارادت داشته ،نام محمود را عامدانوه بوه عبواس تحریوف كورد اسوت (عبدالمقتودر:1330 ،
 .)11/1این كلام وی ،در هنگام بررسي نسخة اصلي پذیرفتنيتر مينماید؛ چراكه عوین تعبیور «فلکقودر
جمجا » در جای دیگر منظومه با نام «محمودشا » آمد است:
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فلووووکقوووودر جوووومجووووا محمودشووووا
(همان ،بر )a62

نام محمودشا و فرّخي ،مکرّر در نسخه آمد  ،شاعر آگاهانه نام خود و ممدوحش را به نوام فرخوي
سیستاني و محمود غرنوی مانند كرد است (همان؛ همچنین بر a46؛  ،b134و بر .)362
در چند سال اخیر دستنوی

چهارمي از متن نیر كوه از سور كژتوابي فهرستنویسوان بوه عنووان

شاهنامة فردوسي ثبت شد بود ،در كتابخانة ملي با شومار  041221شناسوایي شود كوه محتووی اوراق

نامنظمي از یک متن ناشناختة ناقص (موسوم به قیوة كوو دماونود 63 :ص) و اوراقوي از شوهریارنامه
( 024ص از  300ص161/بر ) بود كه بهطور مشوّش ت لید شد بود .این نسخه با نسوخة بریتانیوا و
دوشنبه متعلق به یک متن واحد ،با تفاوتهای متني محودود اسوت كوه در تطبیوق بوا نسوخة بوانکیپور
ميتوان فهمید كه در دو جا ،بهویژ از همه بیشتر در انتهای نسوخه ،افتوادگي اساسوي و در بقیوة مووارد
اسقاط جرئي دارد .نسخه واجد ترقیمة میشوش ،آگند از بدخواني ،غلط نوشوتن ،مخودوش كوردن و
جاب ایي ابیات و محیول قلم كاتبي بود كه متن اصل خوود را از ریشوه تخریوب كورد اسوت! رضوا
غفوری ،بر مبنای نسخة كتابخانوه ملوي تیوحیحي از موتن شوهریارنامه ان وام داد (موقوفوات افشوار/
 ،)1331متأسفانه او نیر حتي یک بر از نسخة پتنه را ندید اسوت ،آنهوم درصوورتيكوه بویش از 12
سال از معرفي آن ميگذرد و مراكر و پژوهشگراني زیادی به تیویرش دسترسي داشتهاند.
پیشینة شناخت شهریارنامه و نقد و تصحیح آرای موجود دربارة منظومه

بدینترتیب دو نسخه از چهار نسخة موجود (دوشنبه و تهران) فاقد نام نویسند و دو نسوخه (بریتانیوا)
و پتنه دو سرایندة متفاوت را بر پیشاني دارند .این یکي از مبهمترین وضعیتهای ممکن را در پیراموون
یک متن ای اد كرد كه ميتوان از آن به «معمّای سرایندة شهریارنامه» تعبیر كرد.
ریو ،بر مبنای یگانه یادكرد صفحة پایاني نسخة بریتانیوا ،سورایندة شوهریارنامه را عمموان مختواری و
عبدالمقتدر نیر بر مبنای اشارات فراوان شاعر نسخة پتنه به نام خود ،او را فرّخي سیسوتاني دانسوته بوود؛
همین برداشت سطحي این دو تن وارد برخي منوابع مستشورقین و پژوهشوگران ایرانوي شود .اگرچوه
غالب پژوهشگران انتساب ریو به مختاری را ترجیح دادند و بر همین مبنوا ،در منوابع غربوي دو فورض
دربارة سرایندة این متن شکل گرفت :برخي از مورخین تاریخ ادبیات فارسي چون یانریپکا ،بنا به نظور
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عبدالمقتدر شهریارنامه را سرودة فرّخي دانستند؛ ریپکا در مقالة «فرّخي» و در تاریخ ادبیات ایراني ،نظور
ریو را كه بر یک بار ذكر اسم آن هم در صفحهای از یک نسخة نواقص مبتنوي بوود ،رد كورد  ،فرّخوي
سیستاني را نخستین حماسهسرای فارسي پ

از فردوسي و مقدم بر اسدیطوسي دانسوته بوود (ریپکوا

و00 :1341 ،...؛ 164 :0213؛  321 :1313و  .)332برتل

نیر همین نظر را نقول كورد  ،ميگفوت :پو

از طرد فردوسي از دربار محمود ،فرّخي از این خلاء برای تقدیم یک حماسة برر به محموود اسوتفاد
كرد بود ( .)421 :1362ولي همچنان بخشي از پژوهشگران غربي بر پایة قول ریو ،ایون حماسوه را بوه
عممانمختاری نسبت دادند (نولدكه036 :1314 ،؛ اته .)21 :0236 ،در دسترس بودن نسوخة بریتانیوا ،در
پذیرفتنيتر بودن نظر ریو تأثیر داشت .به همین دلیل پژوهشگران ایرانوي ،بوه تبوع صوفا ،انتسواب ایون
منظومه را به عممان مختاری ترجیح دادنود (صوفا312-311 :1324 ،؛  :1366ج 222-220/0؛ خوانلری،
321 :1341؛ منروی :1346 ،ج  .)0314/2بعد از ت دیودنظر هموایي (متووفي . 1323ش ).در واپسوین
روزهای حیاتش نسبت به سرایندة شهریارنامه و وفات استاد ،غفلت متساهلانة بیگدلي در انتشار اثور بوا
نام عممان مختاری ،غفلت شاهنامهپژوهان را دامون زد  ،غالوب آنهوا كماكوان شوهریارنامه را متعلوق بوه
مختوواری و سوورودة سوودة ششووم دانسووتند (ر : .ریوواحي333 :1311 ،؛ رزم ووو136-134 /1 :1311 ،؛
آتشینجان :1311 ،ج 231/3؛ رستگار فسایي6 :1312 ،؛ «پیشگفتار» خوالقيمطلوق بور شواهنامه:1334 ،
 /1بیستوسه؛ وداد.)33 :1311 ،
دوبلوا 1در یک طرح پژوهشي دربارة شعر پویش از میوول در ان مون آسویایي سولطنتي ،نخسوتین
پژوهشگری بود كه به صراحت دو شهریارنامة مستقل را به عنووان دو موتن جداگانوه ثبوت كورد .او در
پانوشت اولین مدخلِ شهریارنامه (شهریارنامه  )1خبری نگاشت كوه فقور پوژوهش در ایوران را بوه رخ
ميكشید« :میکروفیلم نسخة خطي بانکیپور اخیراً به وسیلة ان من آسیایي سلطنتي تهیوه شود»( .دوبلووا،
/2 :0224پانوشت ص  .)32این در حالي است كه در این كتاب عظیم بیش از چنود پواراگراف بوه ایون
متن اختیاص نداشت و از زمان نوشتن این سطور در دهة  32میلادی تا امروز هنووز دسترسوي بودین
نسخه برای ایرانیان در حد یک رؤیا ماند است!
دوبلوا شهریارنامه را بر مبنای نسخة قرن هفودهمي پتنوه (در تواریخ دو نسوخة دیگور تردیود دارد)
متعلق به فرّخي و پادشا حامي او را محمود ميداند .او از روی احتیاط علمي از ذكور قیود «سیسوتاني»
1. De Blios
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برای شاعر و صفت «غرنوی» برای ممدوح پرهیر كرد  ،لیکن بوا قورار دادن ایون موتن در شومار متوون
ادبي پیش از میول اهمالي نیر كرد است .او در عین حال ،دربارة نوام عبّواس در مقدموه بوا تأییود نظور
عبدالمقتدر در غیر اصیل بودن این نام ،این نکته را نیر ميافراید در نام عباسشا در نسوخه ،جوای یوک
تراشیدگي ناشي از پا كردن نام اصلي قابل مشاهد است (همان.)32 .

.
تصویر  -1نام عباسشاه ،همچنانکه دوبلوا میگوید تراشیدگی اندکی دارد ،ولی سایة زیر حرف «س» در
نام مذکور میتواند محل نشت مرکب نیز باشد .همچنین تراشیدگی بزرگتری در سطر پایین است که
غیرعامدانه بودن تراشیدگی سطر بالا را قابلقبولتر از احتمال عمدی بودن آن میکند.

مدخل دوم كتاب به شهریارنامة مختاری اختیاص یافته است .دوبلوا تیریح دارد ،متن نسوخة بریتانیوا پون
تکة مستقل داشته ،مهمترین بخش آن قسمت پایاني است كوه محتووی خودنگواری شواعر و تقدیمیوة منظوموه

است .او ارتباط این نسخه با نسخة بيآغاز و پایانِ چوایکین را نشوان داد  ،تأكیود ميكنود  3قطعوه از 2
قطعة بریتانیا در نسخة تاجیکستان موجود است .او دو پرسش بنیادین ،آگاهانه و علمي طرح ميكند:
آیا سه قطعه اول دستنوشتة لندن واقعاً همه به اشعار متناظرش در نسخة دوشنبه تعلوق دارنود؛ بوه
عبارتي آیا ابیات نسخة لندن از روی همین ابیات در نسخة دوشنبه استخراج شد اند؟
رابطه بین شهریارنامة نسخة دوشنبه منسوب به مختاری ،با شهریارنامة نسخة بوانکیپور منسووب بوه
فرّخي ،چگونه است؟
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او نقد همایي در مختارینامه و امکان تعلق ابیات به شاعر فارسيزبان دیگوری را معتبور ميدانود و
این فرضیه را طرح ميكند كه ابیات قطعة سوم از نسخة بریتانیا توسط مختاری غرنووی دربوارة داسوتان
شهریار سرود شد بود و مؤلف نسخة لندن این قطعه را بر روی یک بر از یک نسخه قدیمي پیودا
كرد  ،آنها را با ابیات مستخرج از نسخة متأخر و دو چکید از شاهنامه تركیب كرد است .ایون نسوخه
جدید ،سالها پ

از مر مؤلف ،یا توسط پسرش یا شاعر دیگری (شواید بوا نوام مختواری) در هنود

سرود شد است .در پاسخ پرسش دوم نیر ميگوید كوه نویسوندة نسوخة جدیود دوشونبه ،یوا نسوخة
فرّخي را دید یا هر دو از یک منبع منمور یکسان سرچشمه گرفتهاند .نظریة دوبلوا از ایون جهوت مهوم
است كه او اولین كسي كه وجود حداقل دو روایت شوهریارنامه و دو سورایندة م ورا را در ایون رونود
تشخیص داد  ،این احتمال را تا سه روایت بالا برد است (دوبلووا361-323 :0224 ،؛ همچنوین:1331 ،
 .)416/1نظریه او در عین بدیع بودن لبریر از استنتاجهای لیران و خطاست .اولاً در موورد نسوخة لنودن
او این متن را یک متن بسته در نظر گرفته كوه از تركیوب سوه موتن ای واد شود اسوت؛ در حوالي كوه
صفحاتش نشان ميدهد ،اوراق بازماند از یک نسخة برر تر است .ثانیاً در مورد بخشهوای مشوتر
بین نسخ لندن و دوشنبه ،در جاهایي كه دو متن همپوشاني دارند ،ترتیوب ابیوات دقیقواً ماننود یکودیگر
است (با اند تفاوتهایي) و امکان اینكه یک نسخه اقتباس یا تلخیص دیگری باشد برطورف اسوت.
برپایة همین فرضیة دو سرایند  ،آیدنلو ،شهریارنامه را مانند برزونامه و فرامرزنامه در گورو منظوموههای
پهلواني دوبخشي (دارای دو بخش كهن و نوسرود ) دانسوت كوه در اداموة یکودیگر سورود شود اند
(آیدنلو .)33 :1311 ،این نظر نیر صحیح نیست .در بروزنامه و فرامرزنامه ،داسوتان در بخوش قودیم توا
جایي پیش رفته و بخش جدید در ادامة آن سورود شود اسوت .اموا در دو بخوش شوهریارنامه ،یوک
داستان مشابه در دو بخش نسخ روایت ميشود.
یکي از مباحث پژوهشگران دربارة شهریارنامه خاستگا اثر بود .موتن شوهریارنامه لبریور از اشوارات
شاعر به منبع سرایش اوست كه بیشتر ماحیل یک سنت روایي است توا اسوتناد صوحیح و گرارشوي؛
اشاراتي كه منبعي مکتوب را برای سرایش ذكر كرد است؛ از جمله:
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درِ داسووووتان چووووون بووووه مووووا برگشوووواد
(ش.ب)0.

سوووووووورایندة داسووووووووتان كَهوووووووون

1

ز دفتوووور ،بدینگونووووه رانوووود َسووووخن
(ش.ب)1042.

بر مبنای اشاراتي از این دسوت ،پژوهشوگران سورایش شوهریارنامه از روی منبعوي منموور را عامول
شکل گرفتن این اثر در سدة پن م و ششم ه ری دانستند (صفا )310 :1324 ،و حتوي احتموال دور از
ذهن تعلق این متن به روایات كهن پیش از اسلام نیر در میان فرضیاتِ نادرستِ دیگر دربوارة اثور طورح
شد (نفیسي .)14 :1363 ،امیدسالار با قاطعیت این استناد را رد كرد  ،تیریح كرد كوه هویس سوندی بوه
جر چند بیت موجود در متن كتاب كه از قبیلِ ادّعاهای بياساس شاعرانه اسوت ،در دسوت نیسوت كوه
بتوان با اتّکا به آن ،شهریارنامه را كتابي از قبیل شاهنامه و اخبوار فرامورز و دارای اصولي منموور دانسوت
(امیدسالار101 :1332 ،؛ همچنین ر : .همو .)336 :1331 ،البته شاعر در جوایي اشوارة روشونتری بوه
منبعي دارد كه از روی آن برای ممدوحش متن را به نظم كشید است:
سوووراپایِ «دفترررر» چوووو كوووردم نگوووا

بدیووووووودم سوووووووران امِ آن رزمخووووووووا

سوووپردم دل و جوووان بوووه پیووور خووورد

شوووودم همنشووووین بووووا زبووووافنِ خوووورد؛

شهنشووووا مسووووعودِ بووووا داد و دیوووون

كوووه بوووا حسووونِ شوووهر از جَلوووی ِ زموووین

بوووه انووود زموووانش كشووویدم بوووه نظوووم

رسوووواندم بوووورِ شووووا  ،خورشووووید عوووورم...
(ش.ب)12610-12623.

با توجه به نشاني دادن شاعر در ابیات فوق ،شاعر ميتواند در این ابیوات ،جودا از سونت ادبوي ،بوه
یک طومار نقالي یا حتي به شهریارنامة منظووم قبول از خوود (موتن فرخوي) كوه از آن در سورایش اثور
استفاد كرد است ،نیر اشار كند؛ نکتهای كه امیدسالار از آن غفلوت كورد اسوت .اصوولاً منوابع منموور
حماسهسرایان خیلي اوقات كیفیت شفاهي داشته ،ولوي از آن بوه ناموه و دفتور (و ناموة باسوتان و دفتور
 .1برای مقایسوة ابیوات نسوخ فرخوي و مختواری ،بوا توجوه بوه قیواس آنهوا در پانوشوت تحریور دوم شوهریارنامه (زیور
چوواپ :خوواموش ،) 1331،و عوودم وجووود ایوون تنوواظر در منبووع دیگووری ،شوومارة بیووت ایوون تحریوور كووه بووه زودی منتشوور
خواهد شد ،نقل ميشود.
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موبدان) تعبیر كرد اند كه ميتواند باعث برداشت غلط شود .همین اشارات نیر نووعي «سونت ادبوي» در
حماسة فارسي است و نه آنچنان كه پژوهشگر اخیر گفته است ،ادعاهای بياساس و كذب.
امیدسالار همچنین عدم انتساب متن شهریارنامه به مختواری را نیور تأییود كورد  ،تیوریح كورد كوه
متوسوط باشود ،چوه رسود بوه شواعر سوخنوری چوون
ّ
ممکن نیست كه این منظومه از شعرای متقودّم
مختاری غرنوی (امیدسالار .)136 :1332 ،او همچنین این فرضیه دیگر همایي را پذیرفته ،تیوریح كورد:
«شهریارنامه همانطور كه مرحوم حودس زد انود .در هنود سورود شود اسوت( ».هموان )142 :او در
دیگرجای ،با بررسي زبان عامیانة شهریارنامه ،آن را متعلق به دورة صفویه یا حتوي پو

از آن ،متوأثر از

حماسههای شفاهي و فاقد منبع مکتوب دانست (همو.)2-424 :1311 ،
امیدسالار نگفتهاست ،چه سندی برای نسبت متن با صفویه وجود دارد ،ولي اگر تشویّع و خاسوتگا
شفاهي ،معیار تعلق متن به صفویان باشد ،تمام منظومههای پهلواني این كیفیتها را بوا قووّت و ضوعف
نشان ميدهند ،ضمن اینكه وجود قوی عناصر هندی در متن ،حتي در صورت همرمواني بوا صوفوی،
امکان سرایش متن را در جیرافیای سیاسي صفوی را به حداقل ممکن تقلیل ميدهد ،در ایون صوورت
تعلق به دورة صفوی صرفاً به مقارن با آن تقلیول ميیابود .ایون نگوا تقلیلگرایانوة او بوه پژوهشوگران
دیگری چوون آیودنلو و غفووری تسورّی یافتوه اسوت ،آنهوا نیور متوون مختلوف ایون ژانور را بودون
شاخیههای مشخص با برچسب صفوی نشاندار ميكننود؛ موضووعي كوه قابول ت دیود نظور اسوت.
بهویژ اینكه تقوارن بویش از دو سود عیور اسوتقرار صوفویه بوا اوج رشود زبوان و ادب فارسوي در
قلمروهای گوركاني و عمماني ،باعث ميشود ،نتوانیم به این سادگي متني را «صوفوی» دانسوته ،احتموال
تعلقش به جیرافیای سیاسي موازی در شرق و غرب را نادید بینگاریم.
با توجه به دوگانگي نسخ ،خالقيمطلق نظر عک

امیدسالار را طرح كرد .او تیریح كورد ،دلوایلي

كه عدم انتساب متن را به عممان مختاری نشان ميدهد ،ضعیفتر از دلایلي است كوه نشوان دهود ایون
مسعود و محمود پایان متن ،كساني جر مسعودسوم و محموداول باشند و در نتی ه ابیوات انتهوای موتن
نیر نباید سرودة كسي جر عمموان مختواری باشود (خوالقيمطلق :1332 ،الوف .)21،او احتموال داد كوه
شهریارنامه دارای دو سرایند و تحریر گوناگون است :یکي نگارشوي كوتوا كوه در زموان مسوعودبون
ابراهیم در هند كه به احتمال قوی به عممان مختاری تعلق داشته است .دیگری تحریوری بلنود ،سورودة
شاعری فرّخي نام كه آن را به دو پادشا  ،محتملاً پدر و پسر ،به نامهای محمود (پودر) و عبواس (پسور)
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تقدیم كرد است (خالقيمطلق :1332 ،ب .)04-03،او حتي  21بیت افورود شود در میوان  131بیتوي
كه در نسخة بریتانیا از رستم و اسفندیار نقل شود اسوت و هموایي آنهوا را بوه اشوتبا ابیوات گمشودة
شاهنامة فردوسي دانسته ،سرودة عممان مختاری ميداند (نقل :رستگار فسایي.)6 :1312 ،
در آخرین پژوهشها ،رضاغفوری ضومن معرفوي نسوخة كتابخانوة ملوي و مقایسوة آن بوا معودود
روایات شفاهي شهریار ،البته بدون دسترسي به نسخة بانکیپور ،ضمن تأیید اینكه ایون اثور نوه سورودة
فرّخيسیستاني است و نه مختاریغرنوی ،دربارة این متن ،اگرچه پیش از این ،با قطعیت فرضویة تعلوق
متن به دو شاعر را رد كرد  ،گفته بود ...« :سراسر این منظومه سرودة یک نفور اسوت( ».غفووری:1332 ،
 ،)3-0در مقالات پسین ،بدون نقد نظر قبلي خود ،مشابه دوبلوا و خالقي ،ایون نظور را طورح كورد كوه
شهریارنامه دو تحریر كوتا و بلند داشته است .تحریر كوتا  ،سرودة شاعر شویعهموذهب گمنوام بوه نوام
مختاری كه منظومه را احتمالاً در دورة صفویه ،برمبنای روایت نقّالان عیرش ،طوي سوه سوال سورود ،
به پادشاهي مسعودنام ،فرزند محمود ،تقدیم كرد اسوت .تحریور بلنود سورودة شواعری فرّخوينوام در
دوازد سال كه به نظر وی همانند برخي گویندگان دورة صفویه ،ابیاتي بر شهریارنامة مختاری افورود و
برخي داستانها را هم تیییر داد  ،آنچه حاصل شد  ،به دو پادشا بوا نامهوای محموود و عبواس تقودیم
كرد است (همو :1336 ،الف 140-113؛ ب  .)131-111او نگفته ،چطور دسوت بوردن در یوک موتن
سه برابر خلقش زمان برد است! این پژوهشگر در مورد فرخي و مختاری تنها بور مبنوای  02بیوت كوه
باواسطه از فرّخي دید  ،در كنار عدم اطلاع از قدمت نسوخه پتنوه ،بوه چنوین نتی وة قاطعانوهای رسوید
است؛ نکتهای كه نتی هگیری او در مورد اصیل بودن متن مختاری را بياعتبوار كرد اسوت .او بور مبنوای
همین نسخة لبریر از اغلاطِ تهران و مقایسة آن با دو نسخة ناقص دیگر ،و بودون دسترسوي بوه نسوخة
اصلي ،تیحیحي جدید و همچنان ناقص را نیر از ایون اثور منتشور كورد  ،در مقدموة آن نیور نظریوات
مقالات مذكور را تکرار و اثر را سرودة مختاری دانسوته ،موتن فرخوي را (بور مبنوای حودس و گموان)
نسخة تفییلیافته و متأخر متن مختاری محسوب كرد است (ر : .مختاری.)1331 ،
انبو نظریات متناقض در پیرامون این متن با عدم دسترسي به بهترین نسخة آن مورتبط بوود اسوت.
شتاب پژوهشگران در نشر ،عدم تلواش جودی بورای رسویدن بوه بهتورین مسوتندات و فقور پشوتوانة
تشکیلاتي برای پژوهش دلایلياند كه شاید اینهمه آشوفتگي را توجیوه كننود .در بخوش پسوین ،بورای
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نخستین بار با بررسي هر چهار نسخة این حماسه ،دربارة هویت سرایندة شهریارنامه و رابطوة نسوخ آن
نتی هگیری خواهد شد.
حل معمای سراینده /سرایندگان شهریارنامه به یاری متنشناسی اثر

آنچنانكه مشاهد شد ،به تعداد پژوهشگراني كه دربارة شهریارنامه كار كرد انود ،آرای متفواوت و گوا
متباین وجود دارد؛ از انتساب به یک تا چند سرایند و از حودس سودة ششوم توا عیور صوفوی و از
دوبخشي یا دوروایتي بودن تا نظرات دیگر .در این بخش ،ميكوشیم با تحلیول مسوتندات مسوتخرج از
نسخ ،معمای سرایند /سرایندگان شهریارنامه را پاسخ دهیم.
برای رسیدن به هر نتی های ،اول باید رابطة بین نسخ متن مشخص گردد .بر مبنوای بررسوي ابیوات
نسخ چهارگانة شهریارنامه ميتوان دریافت كه در این چهار نسخه در حقیقت دو روایوت از یوک موتن
و ردّ قلم دو سرایند (و نه ناسخ) را ميتوان رصد كرد:
نسخة بانکیپور با تاریخ كتابت پیش از  1230ق .تنها نسخة كامل و مستقل متن است.
سه نسخه دیگر (بریتانیا ،تهران و دوشنبه) غیرمورّخ ،ولي از روی قرائن خط و كاغذ متعلق بوه بوازة
زمان بین اواخر سدة  10و اوایل تا اواسط سودة 13؛ جملگوي نواقص؛ از جهوت نووع ،نسوخة بریتانیوا
بخشي از اوراق یک نسخة مفیل و پرملحقات شاهنامة فردوسي و نسخ تهران و دوشنبه از نووع نسوخ
م موعه (نگارش شد با دیگر متون حماسي در یک میحّف)اند .اما رابطة بوین ایون دو گورو نسوخ
چگونه است؟
از بین دو نظر موجود ،نظر آیدنلو و خوالقي مبنوي بور دوبخشوي بوودن منظوموه (ممول برزوناموه و
فرامرزنامه) غلط است و متن (مطابق نظر دوبلوا و غفوری) نه دوبخشي بلکه دوروایتوي اسوت .منتهوي
رابطة بین دو روایت ،آن چیری نیست كه این پژوهشگران گفتهاند .ایون دو روایوت ،اولواً هور دو یوک
داستان را تعریف ميكنند .فارغ از اند جرئیات متفواوت ،هویس تفواوت مهموي بوین داسوتان دو موتن
وجود ندارد .البته این شباهت صرفاً محتوایي نیست كه بتوان آن را به داشتن یوک منبوع مشوتر بورای
دو متن تفسیر كرد .بلکه از حیث متني همپوشاني بین دو منظومه تا آنجاست كوه بایود گفوت یکوي از
دو سرایند از روی متن دیگری ،متن خود را نگاشوته اسوت .شویوة ارتبواط موتن دوم بوا اول بویش از
اقتباس ،متضمّن نوعي انتحال و از جن

سرقات ادبي است .برای مقایسه به یک فرض نیاز داریوم .بوه
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علت قدیمتر بودن نسخة فرّخي ،و اقرار او به  10سال وقت سرایش ،در مقابول سوه سوال شواعر دوم،
فرضیة بیروني این است كه متن اول متعلق به فرّخي باشد .در ادامه ،نسخة پتنه (پ) با نسوخة كتابخانوة
ملي (الف) مقایسه و انواع رابطة متني بین ابیات متناظر دو نسخه بررسي ميشوود توا میوران صوحت و
سقم فرض فوق روشن گردد.
ابیات مشابه بین این دو نسخه در گونههای ذیل بین پ و الف مشابهت دارند:
انتحال گاهي وقتها به صورت گرفتن مضمون بیت و تیییر صورت آن بوه صوورت تقریبواً كامول
است:
قطعة ذیل در نسخة پ:
1

5

11

یکوووي پیووور جوووادو ،سوووپهبد بدیووود

بلرزیووود و لوووب را بوووه دنووودان گریووود

از ایوون پیوور جووادوی بوودروی زشووت

كوووه گفتووویش از دود ،ایووورد سرشوووت!

فروهشووته موووی و پوور آژنووگ ،روی

از او توووا بوووه فرسووونگ ،ميرفوووت بووووی!

بوووورآورد شمشوووویر ،شوووویر ژیووووان

نوووودادش امووووان و بوووورد بوووور میووووان

دو نیمووووه زدش پهلووووو رزمخوووووا

بووووووورون آمووووووود از ناموربارگوووووووا

دلیووووران دویدنوووود انوووودر زمووووان

سووووووی خیموووووة پهلووووووان جهوووووان

بدیدنوود دیوووی بووه خووون زیننشووان

برآمووووود خروشوووووي از آن سركشوووووان

خبوور شوود بووه نردیووک ارژنگشووا

بیاموووووود بوووووورِ پهلوووووووان سووووووپا

بدیدنوود دیوووی بووه خووون زیننشووان

برآمووووود خروشوووووي ز گردنکشوووووان

بدیوود آنكووه جووادوی ،افتوواد خوووار

گرفووووت آفوووورین بوووور گوووووِ ناموووودار

بخش متناظر آن در الف به صورت ذیل است:
1

5

یکوووي پیووور عفریوووتِ دربنووود دیووود

كووور اینگونوووه عفریوووت ،گیتوووي ندیووود

كووور او زشوووتخو ریمووون تنووودخوی

كوور او تووا بووه فرسوونگ ميرفووت بوووی!

برد دسوت فو برداشوت تیو  ،آن دلیور

یکووووي برخروشووووید ماننوووود شوووویر

زدش بوور زمووین بوور دو نیمووه چووو ابوور

نگووووون انوووودر آموووود لعووووین سووووطبر

دلیوووران چوووو زیووون آگهوووي یافتنووود

سوووووی خیموووووة گوووورد بشوووووتافتند
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بووه ارژنگشووه آگهووي شوود از ایوون

بیامووووود بووووور پهلووووووان گووووورین

بدیوود آنكووه جووادوی ،افتوواد خوووار

ز جوووان ،آفووورین خوانووود بووور نامووودار
(ش.ب)1112-1124 .

در دو قطعة فوق ،مضمون صحنه (دیدن عفریت جادو توسوط شوهریار ،كشوتن او بوه صوورت دو
نیمه كردن به تی و رسیدن خبر آن به ارژنگشا هندی) دقیقاً یکسان است ،ولي صوورت ابیوات كاملواً
تیییر كرد است و تعداد ابیات نیر در پ ،بیش از الف ( 4بیت اختلاف تعداد ابیات در سوطح  12بیوت
متناظر) بود است.
شباهت متني موجود در بین ابیات تا جایي است كه نشان ميدهد یکي از دو متن ،الگووی دیگوری
بود است و انگیرة شاعر متن دوم نسوبت بوه پیشمتونش یکوي تلخویص و دیگوری ای واد تیییور در
روساخت متن با انگیرة خلق متني به ظاهر جدید (نوعي سرقت) بود است .این شباهت در سه سوطح
دید ميشود:
الف -شباهت واژگاني :با وجود تلاش برای تیییر روساخت ،عبارات و واژ هایي همچنوان از موتن
 1در متن  0باقي ماند است كه معمولاً جایگا شان در جمله نیر تیییری نکرد است؛ به نووعي شواعر 0
سعي داشته تا جای ممکن بیشتر واژ ها را با واژة جدید عووض كنود ،توا اینكوه بخواهود تیوویر یوا
مضمون را تیییر دهد.
در قطعة ممال ،این سطح از شباهت در عبارات و واژ های ابیات شامل این موارد اسوت :یکوي پیور
(بیت  ،)1زدش (بیت  4پ 3/الف) ،دلیران (بیت  6پ 2/الوف) ،سووی خیموة (هموان بیوت) ،آفورین
(بیت  12پ 1 /الف) ،بر...نامدار (همان بیت).
ب -شباهت نحوی :ساختار نحوی جملات در تمام ابیاتي در پ كه در الف بیوت متنواظر -بوا هور
سطحي از تیییر -دارند ،یکسان است .دلیل نوع تیییر است كوه در ابیوات متنواظر فقوط در سوطح واژ
بود است و ساختار جمله معمولاً حفظ شد است و هر  1بیت قطعة الف بوا  1بیوت متنواظر خوود در
قطعة پ یک ساختار نحوی دارند.
ج -شباهت تامّه یا بعض میراع یا بیت (تکرار واحد كلوام در شوعر) :در مموال فووق ،میورع دوم
بیت ( 3با یک تیییر «از» به «كر») و میرع دوم بیت  1پ 2/الف (با تیییر وابستة وصفي واژة «پهلووان»
از «سپا » به «گرین») شباهت /تکرار بعضِ كلام و میرع اول بیت  12پ 1/الف شوباهت تامّوه بوا هوم
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دارند .یک نوع دیگر شباهت تام كه در این قطعه نبود ،اما مواردش در متن بسیار است و تکرار تاّموه یوا
بعض یک بیت در بیت متناظر است.
بیش از  222بیت بین دو متن (ح م نسخة پ 11222:و الوف 10222 :بیوت) شناسوایي شود كوه
«شباهت تام» ،بيهیس تیییری دارند و حدود  0222بیت «شباهت بعض» (از یک تیییور جرئوي در یوک
میرع تا تکرار تامّ یک میرع و تیییر بنیادین میراع دیگر) با هم دارند .در رابطوه بوا نووع اخیور ایون
شباهت در میان دو متن (شباهت بعض) ،در 32درصد موارد ،میرع اول تکرار تامّه شود و در میورع
دوم درجاتي مختلف از تیییر دید ميشود .این رابطه بین دو متن شهریارنامة موجود ،نه توداوم روایوت
(ممل برزونامة جدید) ،نه اقتباس ،توارد ،ترجمه یا حتي تتبّع و تقلید ،بلکه «سرقت» است؛ از بوین انوواع
چهارگانة سرقت نیر ،نه نسخ و انتحال فسورقت عوین موتن  ،سولخ و الموام فتنهوا سورقت مضومون و
موضوع و نه لفظ و نقل فسرقت مضمون و نه لفظ ،در عین تیییر موضوع كلام  ،بلکه «مسوخ و اغوار »
است؛ یعني وقتي متن  ،0از موتن « :1لفوظ و معنوي -هور دو -را بورد  ،اموا در آن تیییور و تبودیل داد
باشند( »...همایي .)002 :1313 ،حال آخرین سؤال این است كه بین دو نسخة پ و الف ،كودام موتن 1
و كدام متن  0بود است؟ پاسخ این سؤال مهمترین بخش معمّای سرایندة شهریارنامه اسوت كوه نشوان
ميدهد ،از بین فرّخي و مختاری ،كدام شاعر ،سرایندة اصیل و خالق این اثر و كدام شاعر ،یوک سوارق
ادبي است .در ادامه ،با شواهدی ،پاسخ قطعي این پرسش را پیدا ميكنیم.
در سطح لفظي ،شباهت میان ابیات دو متن ،از چند نوع بیرون نیست:
مسخ (اغارة) تقریباً كامل بیت :گرفتنِ مضمون بیت و تیییر صورت آن ،بوا حفوظ لایوهای نواز از
شباهت واژگاني :مملاً در نمونههای ذیل:
پ

بشسوووووتي ز رخ گَووووورد آزرم مووووون

نبوووودت بوووه دیووود درون شووورم مووون

الف

مگووور در دلوووت هووویس آزرم نیسوووت!

ز رویِ موون و رسووتمت شوورم نیسووت!

پ

بدانگووه كووه خورشووید بنمووود روی

برآموووود ز ارژنگیووووان ،هووووای و هوووووی

الف

پگاهي كه سورزد خوور از كوو ِ روس

برآموووووود ز درگووووووا  ،آوای كوووووووس

(ش.ب)32 .

(ش.ب)1331 .

جستارهای نوین ادبي (ادبیات و علوم انساني سابق)

000

شمارة اول

 -0مسخ بیت در حد نسبي؛ طوریكه علاو بر شباهت واژگاني ،سواختار نحووی موتن نیور حفوظ
شد است .مملاً:
پ

بووودو پاسوووخ آورد یووول ارد شووویر

كوووه« :مانوووا خووورد گشوووت از زالِ پیووور!

الف

چنوووین داد پاسوووخ بووودو ارد شووویر

كوووه« :مانوووا خووورد گشوووته از زالِ پیووور!
(ش.ب)6611.

 -3مسخ مطلق كه شکل و ساختار نحوی و واژگاني بیت متن  1كاملاً دگرگوون شود  ،گویوا بیوت
جدیدی سرود شد است ،ولي در این حالت نیر مضمون و حتي بافت تیویر صددرصود از شواعر 1
سرقت شد است:
پ دژم دیوووو بفشوووارد پوووا بووور زموووین

درختوووي شووود انووودر زموووین ،دارِ كوووین

الف دژم اهوووریمن را بیفشوووارد سوووخت

تو گفتي كه شد بر زمین چون درخوت
(ش.ب)11242 .

 -4نسخ و مسخ :گا نسخ (انتحال) بیت به شکل آوردن عین كلام و تیییر یک یا دو لفوظ در بیوت
یا معمولاً تركیبي از نسخ و مسخ از طریق تیییر میرعي از بیت و نقل كامل یا نردیک به كامول میورع
دیگری از بیت است؛ مملاً نَسخ میرع  0و مسخ میرع  1با حفظ نهاد و فعل و تیییر گرو اسنادی:
پ

دِلیوووران ،كوووه از تخوووم نیووورم بدنووود،

بووودان دشوووتِ نخچیووور بوووا هوووم بدنووود

الف

دِلیوووران ،كووور اولووواد رسوووتم بدنووود،

بووودان دشوووتِ نخچیووور بوووا هوووم بدنووود
(ش.ب)41.

در غالب موارد ،در یک میراع نَسوخ كامول ،از طریوق تکورار عوین بوه عوین ،و در میورع دیگور
درجاتي از مسخ خفیف یا شدید دید ميشود؛ مملاً موارد ذیل:
پ

چووو آموود ز ر  ،پوویش ،فیووروز طوووس

نخسووووت اندرآموووود لووووبِ پرفسوووووس

الف

چووو آموود ز ر  ،پوویش ،فیووروز طوووس

كووه بووودی بوودانجای بووا بوووق و كوووس
(ش.ب)6624.

پ

دهانهووا پوور از خووا و چهوور پوورآب

چنوووین توووا برآمووود ز كوووو  ،آفتووواب

سال پن ا و یکم

الف

فر ّخي یا مختاری؟ ...تکمله ،توارد ،اقتباس یا انتحال ...

دهانشووان پوور از خووا و دیوود پوورآب
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چنوووین توووا برآمووود ز كوووو  ،آفتووواب
(ش.ب)3601.

 -2مسخ و نسخ :گا تکرار میرع منسوخ با اند تیییری و مسخ دیگر میرع بوا شودت رخ داد ،
لیکن با وجود غلبة مسخ ،كماكان مضمون و تیویر بافت بیت  1كاملاً سرقت شد است:
پ

دژم دیوووو بفشوووارد پوووا بووور زموووین

درختوووي شووود انووودر زموووین ،دارِ كوووین

الف

دژم اهووریمن را بیفشووارد سووخت

تو گفتي كه شد بر زمین چون درخوت

پ

نظار  ،دو لشکر بودین هور دو مورد

كووه تووا چووون شووود روزگووار نبوورد

الف

نظار  ،دو لشکر بور آن هور دو مورد

هموووي نالوووه آمووود ز كووووس نبووورد

(ش.ب)12323.

(ش.ب)12301.
 -6نسخ كامل :حدود  2بیت در صدبیت از متن پ بدون حتي تیییور یوک حورفعطوف در الوف
تکرار شد اند .غالب تکرارها به صورت تکبیتاند .در مواردی نیور دو بیوت و بوه نودرت ،سوه بیوت
پیاپي عیناً تکرار شد اند .در كنار اینها بیشترین حجم سرقت در متن ،نسخ با تغییرر انرد و جزیری
است كه ميتوان آن را از مقولة مسخ بیرون گذاشت ،چون این حد تفاوت در بین ضبطهای یک موتن
واحد نیر دید ميشود .مملاً:
پ

چووو نامووه بووه پوویش فرانووک رسووید

توووو گفتوووي ورا نووویش بووور ر رسوووید

الف

چووو نامووه بووه نوورد فرانووک رسووید

از ایووون ناموووهاش نووویش بووور ر رسوووید

پ

مرا دید بور چنوگ و چنگوال توسوت

قوووی پشووتم از تیوو و كوپووال توسووت

الف

مرا چشم بر دسوت و چنگوال توسوت

قوووی پشووتم از تیوو و كوپووال توسووت

(ش.ب)4333.

(ش.ب)12202.
 -1مسخ با حذف مساوات در واحدهای متناظر :گا در مسخ ابیات ،تیییر صورت متن  ،0بوه ممابوه
افرایش یا كاهش ح م متناظر كلام از حیث مضمون اسوت كوه در ایون حالوت ،تعوداد ابیوات متنواظر
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جستارهای نوین ادبي (ادبیات و علوم انساني سابق)

شمارة اول

سرقت ،در دو طرف یکسان نیست؛ مملاً دو بیت پ در یک بیت الف از حیث مضمون و لفوظ تلفیوق،
یا یک بیت پ در دو بیت الف بسط داد شوند:

همان به كه من نیر كواری بودوی

بیوووارم كِوووش آرم ز بالوووا بووور اوی

بووه چووار سوور او بووه بنوود آورم

بووودین فووورّ و بووورزش گرنووود آورم

الف

همووان بِووه كووه او را بووه بنوود آورم

بووووه چووووار بووووه خوووومّ كمنوووود آورم

پ

پسوووووندید هیتوووووال رای وزیووووور

به عواس آن زموان گفوت« :ای مورد شویر!

الف

چو بشونید شوا ایون پسوند آمودش

كووه زیوونگونووه دشوومن ب وه بنوود آموودش

به عواس آن زموان گفوت هیتالشوا

كه« :بوركِش هموین شوب مور او را بوه را

پ
یا:

(ش.ب)1116.

(ش.ب)1312-1314.
حتي گا دو بیت پ با جاب ایي میرعها در دو بیت الف تکرار ميشود:
پ
الف

یکوووي نعووور زد موووا آزاد خووووی

كووووه« :ای نووووامور پهلووووو رزمجوووووی!

كه خوابي بدینگونوه سور زد ز مهور

كوووه« :بربوووود كیووووان مَهَوووت از سوووپهر

یکوووي نعووور زد موووا تابنووود چهر

كوووه« :بربوووود دیوووو آن مَهَوووت از سوووپهر

چه خواب گران است ای گورد نیوو!

بووه هوووش آ كووه بووردم سووتمکار دیو».
(ش.ب)0341-0341 .

و بالاخر مهمترین بخش این قیاس :متن  ،1كدام است؟
 -4دلایل اصالت شهریارنامة فرّخي نسبت به مختاری
دو دسته دلایل اصالت متن نسخة پتنه و سرایندة آن (فرّخي) و ممدوحش (محموود) را نسوبت بوه
سه نسخة دیگر ،شاعرش (مختاری) و ممدوحش (مسعود) نشان ميدهد:

فر ّخي یا مختاری؟ ...تکمله ،توارد ،اقتباس یا انتحال ...

سال پن ا و یکم
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دلایل مبتنی بر مؤلفههای برونمتنی

شامل موارد پن گانة ذیل:
قدمت تاریخ نسخة پتنه (پیش از  )1230نسبت به سه نسخة قرن سیردهمي دیگر.
اقرار شاعر نسبت به زمان سرایش (فرّخوي -10 :مختواری )3 :و عودم تطبیوق ح وم موتن (بالوای
 )13222با زمان  3سال و البته تأكید چندبارة شاعر نسبت به قدرتش در سورودن موتن در زموان انود
(حقیقتنمایي و نگراني از افشای سرقت).
ذكر نام شاعر نسخة پتنه در جایجای منظومه (فرّخي) و عدم ذكر نوام شواعر نسوخ دیگور ،غیور از
آخرین بر یک نسخه (بریتانیا) ،آن هم یک یادكرد در یک صوفحة جدامانود از بقیوة موتن (احتموال
افرود شدن).
ذكر مکرّر نام ممدوح فرّخي (محموود) در جایجوای منظوموه و ذكور چنودبار و محودودتر نوام
ممدوح مختاری (مسعود) و این نکتة مهم كه به تنهایي برای اثبات قدمت فرّخوي نسوبت بوه مختواری
كافي است كه مختاری ممدوحش را فرزند ممدوح فرّخي خواند است.
وجود یک روایت شفاهي از شهریارنامه در منطقه كوهمر سرخي كه تقدّم فرّخي را تأیید ميكند.
داستان شهریارنامه ،داستاني مه ور بود است كه در منابع مختلوف رسومي و شوفاهي اثوری از آن
نميتوان یافت .راویان و نقالان نیر این داستان را نميشوناختهاند و غیور از چنود روایوت كوتوا دربوارة
بخشي از داستان شهریار در غالب طومارها نشواني از نوام و داسوتان شوهریار نیسوت (دربوارة روایوات
شفاهي شهریار؛ ر : .غفوری .)131-111 :1336 ،یکي از معدود روایات شفاهي مرتبط با شوهریار كوه
در بافت مهاجرنشین حماسههای عشیر ای عشایر كوهمر سرخي فارسي وجوود دارد (ر  :ناصورو)...
كه وجود عناصر قوی زرتشتي در آن و عدم وجود این عناصر در حماسههای گفتواری فارسوي نشوان
ميدهد ،این روایت در جیرافیای هند شکل گرفته ،تطور آن محتملاً تحت تأثیر حضوور پارسویان بوود
است است .بدین ترتیب ،این روایت سند مهمي در تحلیل خاستگا منظومه اسوت .راوی ایون داسوتان
خاص ،و متفاوت ،قدیميترین نقال منطقه ،دربار چگونگي سرایش شهریارنامه ميگوید:
«سلطان محمود چشم دیدن فردوسي را نداشت .برای ل بازی با فردوسوي بوه شواعران دسوتور داد
كه شعری همانند فردوسي بگویند و در ازای آن هموزنشان اشورفي بگیرنود .نیوف آن را هوم قبول از
شروع بگیرند .هیس ك

جرأت نداشت بپذیرد؛ یک نفر به نام فرّخي پوذیرفت و شوروع بوه سورودن -
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جستارهای نوین ادبي (ادبیات و علوم انساني سابق)

شمارة اول

كرد؛ ابتدا هم از ماجرای شهریار شروع كرد؛ البته نتوانست داستان را تمام كند ،فورد دیگوری داسوتان را
ادامه داد كه نام او را نخواند ام( ».نقل از :همان)60 .
نکتة شگفت اینكه بر خلاف فهرست پتنوه كوه فرّخوي را در آن ،فرّخوي سیسوتاني انگاشوتهاند ،در
روایت نقالي فوق پسوند سیستاني برای فرخي ذكر نميشود و معرفي او با تعبیور «یوک نفور بوه نوام»...
نشان ميدهد كه در اصل روایت ،این شاعر شخیي غیر از فرخي مشهور بود است .نفر دوم نیور بایود
مختاری فیا به تعبیر بهت شاعر دوم باشد .داستان محمود و فردوسي نیور بور مبنوای طبیعوت روایوات
شفاهي و شاید در لایههای جدیدتر روایت به داستان افرود شد است.
حقیقت دیگری كه به یاری این روایت مهم كشف ميشود ،ذهنیتي است كه احتمالاً توسوط شواعر
 0یا كساني كه متن او را صرفاً در دست داشتند (شاید در جوواب كسواني كوه او را بوه سورقت موتهم
ميكردند) ،شکل گرفته بود و آن این بود كه شهریارنامة فرّخي ناتمام ماند  ،شواعر  0آن را كامول كورد
است .شاید شرایطي كه بر ما پوشید ماند است ،باعث شد  ،متن فرّخوي در حاشویه و یوا در مقواطعي
مفقود بماند و همین به شاعر  0جسارت چنین سرقتي را داد بود كه شاخصتر شود .بوه هموین دلیول
تمام نسخ موجود از شهریارنامه (غیر از تکنسخة پتنه كه شاید رونوشتي از نسخة مفقودة موادر اسوت)
متعلق به متن مختاری بود است.
دلایل مبتنی بر مؤلفههای درونمتنی

با توجه به اینكه دو متن فاصلة كمتر از نیمقرن بایود داشوته باشوند ،چنودان نميتووان دنبوال تركیبوات
كهنتر بود .ولي بین دو سواخت متفواوت در دو موتن بوا زموان و سوبک نردیوک كوه یکوي از آن دو
تیییریافتة دیگری با انگیرة صرفاً متفاوت بودن بود است ،دو شاخیه بورای قضواوت دربوارة اصوالت
یکي از دو متن ميتوان جست و كرد :یکي دشوارتر بودن یک ساخت در مقابول ساد سوازی واضوح و
عریان كه گا به نقص معنایي یا بلاغي در در محور همنشیني طوولي جملوه نیور ميان امود و دیگوری
سازگاری یک ساخت با طبیعت ،بافت متن و منطق كلام كه بر این مبنوا ميتووان قضواوت كورد ،كودام
ساخت اصالت و كدام ساخت ظرفیت اینكه تیییر غیرمنطقي پذیرفتوه باشود را بیشوتر نشوان ميدهود.
برای اثبات این كیفیت باید به استقیا در متن و جست وی شواهد نمونهوار و حکوم كوردن بور مبنوای

سال پن ا و یکم
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فراواني آنها روی آورد .البته این شواهد را بسته به كاركرد آنها در قبال پرسش ما ميتوان بوه نشوانههای
دوگانة ذیل تقسیم كرد:
الف -نشانههای اصالت متنِ پایه نسبت به متن تغییریافته (انگیزة تغییر :ایجاد تفاوت سطحی در متن):

وقتي متني سرقت ميشود ،با مقایسة دو واحد متناظر كلام ،با شناخت بافت و سوبک كلوام و در قیواس
با منطق حاكم بر زمینة داستان و شعر ،ميتوان استدلال كرد كه كدام یک از دو ساخت متناظر طبیعيتور
و كدام یک ،تیییریافته با انگیرة ای اد تفاوت برای اختفای سرقت بود است .این مسیر با بررسوي چنود
نمونه تحقق ميیابد .یک ممال بیت ذیل است:
پ

خبوور شوود بووه پوویش تَهَووم شووهریار

كووووه آموووود تهمووووتن ز خاوردیووووار

در بیت فوق ،كاربرد صفت تَهَم برای شهریار -با توجه به عرف كابرد تهوم /تمهوتن بورای رسوتم-
ناآشنا بود و تیییر آن بدیهي است كه رخ دهد ،پ
الف

وزان روی آگووووا شوووود شووووهریار

متني كه آن را تیییر داد  ،طبیعتاً باید متن  0باشد:
كووووه آموووود تهمووووتن ز خاوردیووووار
(ش.ب)3331 .

ممال دیگر بیت ذیل است كه در آن بین دو ضبط پ و الف ،سورقت ادبوي از نووع مسوخ رخ داد
است:
پ

به تواراج و كشوتن گشوادند چنوگ

برآموووود ز هوووور بوووورزن ،آوای زنووووگ

الف

بووه توواراج ،تركووان گشووادند چنووگ

برآمووود ز هووور بووورزن ،آوای جنووووگ
(ش.ب)4134 .

در بیت فوق ،تبدیل تركیب طبیعي «آوای زنگ» به «آوای جنوگ» (؟) ،آن هوم در تنگنوای كووی و
برزن كه طبیعاً صدای زنگ شترهایي كه رهسپار جنگاند در آن نواخته ميشد  ،نه خود صودای میودان
جنووگ كووه چطووور بایوود در كوچووه نواختووه شووود! ایوون سوواختار در الووف ،متض ومّن نوووعي سوواخت
دستكاریشد صرفاً با انگیرة تیییر است كوه نقوص در همنشویني در محوور طوولي جملوه را نشوان
ميدهد .گا تیییر متن به شکلي اسوت كوه مشوخص اسوت ،مختواری از فرّخوي نقول كورد اسوت و
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شمارة اول

آن نه .مملاً در بیت ذیل از فرّخي ،تركیب «سر به اندرز من نیاوردن» در متن مختواری بوه «سور

به اندر زمین نیاوردن» (؟) تبدیل شد است كه تنها ساخت فرخي با بافت كلام همخواني دارد:
پ

و گوور سوور نیووارد بووه انوودرز موون

بوووه پووویش شوووه چوووین بووورد ارز مووون

الف

و گوور سوور نیووارد بووه انوودر زمووین

بووووه پوووویش دلیووووران ایوووورانزمین
(ش.ب)1311.

در مواردی از این دست ،غالباً ضبط الف تیییریافته تر از ضبط اصیلتر پ به نظور ميرسود؛ یعنوي
ضبط پ وجود داشته و شاعر دوم برای تیییر بخشي از كلام از تعوابیر رایو و تکوراری اسوتفاد كورد
است .مملاً :در بیت ذیل:
پ

چووو هیتووال از ایوون كووار آگووا شوود

بلرزیووود و رنوووگ رخوووش كوووا شووود

الف

چووو هیتووال از ایوون كووار آگووه نبووود

جهان شد دگور پویش چشومش چوو دود
(ش.ب)0236.

«چو دود » از فچو «كا » رای تر است .سران ام تیحیفهای زیاد متن الف نسوبت بوه ضوبطهای
سالم پ كه با احتیاط ،از حیث منطق كلام نشانة تیییریافتگي بیشتر یک متن و دلیلي برای امکوان بیشوتر
اصالت پ و پیشمتن بودن آن نسبت به الف و ناشي از بدخوانيهای معدود شاعر  0در برخوي مووارد
از متن سروقه است:
پ

چو شد تیرگي ،چشوم خوود كورد بواز

سووورِ چشووومه دیووود آن یووول سووورفراز

الف

چو شد تیرگي ،چشوم را كورد یواد (؟)

سووورِ چشووومه را دیووود آن سووورفراز

(ش.ب)6062.
ساختار نحوی جملات فوق در نسخة الف -با توجه به كاربرد «را» نشانة مفعول در هور دو میورع
الف و تقدیری بودن آن در جملات پ -تا حدی ساختار جدیدتر نحووی را در موتن الوف نسوبت بوه
ساختار نحوی سلفش نشان ميدهد .بافت عامیانهتر و غیرادبيتر زبان متن مختاری نیر نسبت فرخوي و
ساختگي بودن برخوي تركیبوات را نیور بوه ایون مووارد بایود افورود؛ مملواً تبودیل «دهوان» بوه «دهون»
(ش.ب 1430.و « ،)1423بو از كسي یافتن» فبه معني نشان كسوي را پوي گورفتن بوه «بووی كسوي را
یافتن» (ش.ب )1421 .و «دل از غم كاستن» به «دل از غم شکافتن» (همان).
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ب -نشانههای اصالت متنِ بکر نسبت به متن تحریفشرده (انگیرزة تحریرف :سادهسرازی و اصرلا
زبانی -ادبی)

همچنان كه در موارد سرقت ادبي ،وقتي متنوي آن هوم از مسویر خاموة یوک شواعر -حتوي میانمایوه-
گذشته است ،با مقایسة دو واحد متناظر كلام ،با شناخت بافت زبواني و سوبک كلوام آن ژانور ،ردّ پوای
اصلاح و دستکاری با انگیرة ساد كردن یا بهتر و زیبا كردن و رفع تقعید قابل ردیابي اسوت ،بور هموین
اساس ،گا در دو متن ،به قاعدة آشنای تیحیح كه «هر چه غریوبتر ،قریوبتر فبوه صوحت  »...بایود
رجوع كرد .در دو ساخت ،ساختي كه به نظر ميآید برای نردیک شدن به عادت رای زبواني یوا عورف
و سنت رای ادبي اصلاح شد باشد ،متن  0است و متن غریبتر ،متن  1اسوت .از ایون حیوث ،مووارد
بسیار هست كه ضبط مختاری ،اصلاحشدگي به خواست عرف زباني -ادبي را نشان ميدهد:
مملاً در بیت ذیل واژة مه ور «گوشدار» در پ ،با لیتي ساد در الف جایگرین شد است:
پ

پسووور بوووود شوووه را یکوووي نامووودار

سوووراوار دیهووویم و هوووم گوشووودار

الف

پسووور بوووود شوووه را یکوووي نامووودار

سوووورافراز و گووووردنكِش و كامگووووار
(ش.ب)01.

گوشدار كه به عنوان صفت جانشین شا و نگهبان سلطنت به كار رفته ،بوه عنووان یوک مودخل در
لیتنامة دهخدا ،یکي از معاني م ازی آن ،محافظتكنند و نگاهدارند (برهوان و آننودراج)؛ همچنوین
پاسبان ،نگهبان و محافظ (ناظمالاطباء) است .اتفاقاً شوواهد كواربرد آن نیور در ذیول مودخل دهخودا ،از
شمسي (یوسف و زلیخا) و ابن یمین بود است.
ممال دیگر واژة مه ور رَ ان ام كه صفت اس[ است– به معني اسو[ تیررفتوار (نواظمالاطبواء) كوه
دهخدا شواهدش را از منوچهری ،مسعودسعد ،سووزني و بویش از هموه نظوامي نقول كورد  -و در پ
چندین بار آمد است ،در دو مورد با نسخة الف بیت متناظر داشته ،در یک مورد كاتوب الوف آن را بوه
شکل «نوند ر ل ام (!)» (ش.ب )3302.و در دیگور میورع «سومند ر ان وام خورشیدسوای »...را بوه
صورت «از این تیررو اَبرَش دشتسای( »...ش.ب )12110 .ضبط كرد كه مسخ كامل اسوت و حواكي
از این است كه شاعر  0واژة كهن شاعر  1را نفهمید اسوت! این تفاوت شامل ساختها و تلفظهرای
کهنتر یک واژه نیز میشود .مثلاً در بیت ذیل:
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تَهووووي گلسِووووتانش بوووود از پَوووورّ زاغ

میراع دوم در الف به صورت «بتي بد گلستانش از بورز بواغ» (ش.ب )033.آمود  ،در ایون تیییور،
جانشیني تلفظ مه ور گلسِتان با تلفظ آشنای گلِستان ،متأخر بودن ضوبط الوف را نسوبت بوه پ تأییود
ميكند.
در راستای همین تقابل ،كم نیستند ،واژ ها و تركیباتي كه اصالت و تناسب بیشتری با بافوت زبواني-
ادبي ژانر حماسة منظوم فارسوي نشوان ميدهنود ،و در نسوخة الوف از ایون موتن (نسوبت بوه پ) بوا
ساختهای ساد و متأخر جایگرین شد اند .مملاً واژة شارسان (شکل كهن تلفظ و مخفوف شارسوتان).
این واژ در فارسي میانه  šārstānیوا  šārsānتلفوظ ميشود  ،ولوي در فارسوي دری ،ویژگوي وجوود
خوشة همخوان به تدری از میان رفته و سه صامت پیاپيِ بدون میوت دیگر بدین شکل تلفوظ نشود ،
بهتدری به صورت  šārestānو بعد شهرستان در آمد است .به همین جهت در شاهنامة فردوسي نیور
واژ ها مختوم به وند  -stānدر نسخ كهن به صورت شارسان ،خارسان و بیمارسان باید تلفظ شود كوه

در نسخ پسین دچار تحریف شد است .در نتی ه وجود این واژ كوه در نسوخ قورن هفتموي شواهنامه
فقط باقي ماند است ،در هر متني ميتواند ملا قدمت باشود .ایون واژ در شومار واژ هوای پركواربرد
نسخة پتنه است ،ولي هر بار بیت متناظری كه این واژ را دارد ،در الف یافوت ميشوود ،واژ در مسوخ
بیت تیییر یافته است .از جمله تبدیل «كه در شارسان چیست این كارزار؟» به «بوه شوهر انودرون گوییوا
اَژدهاسووت»(ش.ب )012.و «ببسووتند دروازة شارسووان» بووه «ببسووتند دروازة شووهربند» (ش.ب.)4430.
همچنین میدر «نشاختن» به جای «نشاندن» كه در نسخ شاهنامه نیور معیوار قودمت اسوت و در مووارد
متناظر نسخة پتنه (ممل «چنانچونكه بایست بنشاختش») ،در الوف بوه «بشوناختش» بودل شود اسوت
(ش.ب.)046.
مورد دیگر ،دو واژة مه ور «بَدگَر» (بدكنند و بودكار كوه دهخودا شوواهدش را فقوط از سونایي و
یوسف و زلیخای شمسي نقل كرد است) و «سرآهنگ» (= سردسوته و فرمانود ) كوه فقوط در نسوخة
فرّخي دید ميشوود (پ... :دسوت بودگَر شکسوت/الف :دسوت بود برشکسوت//پ :سورآهنگِ ایون
نرّ شیران/الف :سپهدار فو سالار ایران) (ش.ب .)420.از دیگر موارد تفواوت ،كواربرد واژ بوا سواخت

كهن است كه در نسخة پتنه نمونههای آن بسیار زیاد است؛ مملاً به كوار بسوتن فعول «گِورَد» بوه جوای
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«گیرد» و نام خاص «بهو» كه در متن مختاری به «بیهوو» صوورت پذیرفتوه اسوت (ش.ب.)410.
همچنین كاربرد «زمي» به جوای «زموین» و فراوانوي پیول در مقابول فیول ،تبودیل «ایودر» بوه «اكنوون»
(ش.ب ،)1112.حتي تبدیل ساخت گرشس[ پتنه در مقابل گرشاسو[ نسوخ مختواری (ش.ب)411.؛
جملگي بیانگر نمودهای تحریف واژ های مشابه در ابیات متنواظر اسوت .از دیگور مشخیوات جدیود
بودن متن غفلت از جناس مركب در قوافي اسوت؛ قودما عودم اقتفوای حركوات م هوول /معدولوه بوا
معروف (میوّتهای مركب) را رعایت ميكردند .جنواس توام بوین خورد و خوورد در هرسوه نسوخة
مختاری (الف ،ب ،ت) دید شد (مملاً؛ ش.ب ،)0440.در پ یافت نشد اسوت كوه گوواهي جدیودتر

بودن متن است .همچنین گل به معني اقدم گل سرخ در پ ،در الف به اسم عوام تحمیول شود
است (پ :گل و نسترن /الف :گولِ نسوترن) (ش.ب .)1061.سواختهای مخفوف كهون كوه در
نسخة پتنه بسیار زیاد است و در نسخ مختاری غالباً از تناظر محو شود اند؛ ممول تبودیل آزَرد ای
در پ به آورد ای (ش.ب )3622.و كاربرد متمم با دو حرف اضافه («به چواهي در )»...و عودم كواربرد
آن در متن  ،0نیر نمونههایي در متن فرّخي هستند كه نسبت به نمونوة متنواظر در موتن مختواری ،عیوار
اصالت متن را بالا ميبرند.
نتیجه

بدینترتیب ،نه این متن سرودة دو شاعر معروف مذكور در پیشینه اسوت ،نوه بور خلواف نظور برخوي
پژوهشگران دارای دو بخش جدید و قدیم است كه دنبالة هم باشند (ممل برزوناموه و فرامرزناموه) ،نوه
تماماً سرودة یک شاعر است ،نه حتي یک متنش خلاصه یا تکملة متن دیگر است (ممول نظور غفووری
كه متن فرخي را تکملة متن مختاری و روایت تفییلیافتة آن دانسته بود)؛ بلکه باید گفوت ،یوک موتن
از این دو متن ،اصلي و دیگری نوعي سرقت ادبي بود است كه با تیییر بخشي از صوورت موتن اول و
حفظ بخشي دیگر ،بدون تفاوت در محتوا و داستان بازسرود شد است .در اثبات متن اصولي و موتن
مسروقه ،دلایل ذیل وجود دارد:
تقدّم زماني نسخة بانکیپور با تاریخ كتابت پیش از  1230ق .بر نسخ دیگور كوه قورن سویردهمياند،
طبیعتاً گوا اصالت متن موجود در نسخة اقدم نسبت به نسخ جدیدتر خواهد بود.
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تقریر دو شاعر :احتمالاً در جیرافیای سیاسي هند ،در عیر حکام تر  -میول ،فرخوي اثورش را در
طول  10سال و مختاری در  3سال سرود است .با توجه به  10222بیت موجود و تخمین افتادگيهوا،
متن مختاری قریب  13222بیت داشته است .سرودن متني با ایون ح وم در سوه سوال ،ظّون ارتکواب
انتحال توسط او را بالا ميبرد.
فرخي متن را به ممدوحي به نام محمود و مختاری به مسعود ،پسور محموود ،تقودیم كورد اسوت؛
بنابراین سرایندة اول فرخي ،معاصر شا پدر ،و سرایندة دوم ،مختاری ،معاصر شا پسر بود است.
نام فرخي بارها در متن نقل شد  ،نام مختاری تنها در صفحة آخر یک نسخة ناقص آمد اسوت كوه
عدم یادكرد نام شاعر ،ميتواند حواكي از اِشوراف بخشوي از مخاطبوان نردیوک وی ،بوه عودم اصوالت
سرایش منظومة او باشد.
مختاری ،در ابیاتي از منظومه از منبعي با نام «دفتر» یاد ميكند كه به ممودوحش از آن گورارش نیور
داد است؛ با توجه به غیبت داستان شهریار در روایات شفاهي موجود و احتمال نداشتن منبوع مکتووب
برای خلق اثر ،محتملاً او شاعر دومي است كه متن شاعر اول در اختیارش بود است.
وجود روایتي شفاهي در عشایر فارس با شاخیههایي كوه محتمول نقول روایوت از پارسویان هنود
بود  ،به تیریح سرایند را فرخي نام برد است كوه پو

از مورگش ،شواعری دیگور كوار او را توداوم

بخشید است.
علاو بر دلایل برونمتني فوق ،دلایل درونمتني در قیاس نسخة فرخي (پتنه) با سوه نسوخة مربووط
به متن دوم نشان ميدهد :كمتر از  2درصد ابیات متن  ،0عیناً تکرار ابیات موتن  1بوود  ،در بقیوة ابیوات
نیر مضمون بهطور غالب ،و صورت بهطور نسبي انتحال شد است .در قیاس ابیوات متنواظر ،دو دلیول
برای اصالت متن فرخي یافت شد؛ یکي استقیای شواهد تیییر بورای پنهوان كوردن ردّپوای سورقت از
طریق دور شدن و عدم سازگاری یک ساخت با طبیعت ،بافت متن و منطوق كلوام كوه گوا بوه نقوص
معنایي یا بلاغي یا حتي املایي در متن  0كه قرار است فقط با موتن  1تیییور كنود ،دیود ميشوود .ایون
تیییرات بيدلیل در متن مختاری بیشتر از متناظر آن در متن فرخي اسوت .دیگوری ،استقیوای شوواهد
تیییر برای ساد سازی واضح و عریان ساختهای دشوارترست كه اصالت سواخت دشووارتر را نشوان
ميدهد .در این مورد نیر فرخي نسبت به مختاری محتوی ضبطهای كهنتور بوود .شوواهد نمونوهواری
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در این مقاله نقل شد كه موارد بیشتر ،در بودلهای موتن میوحّح بور مبنوای  4نسوخة موجوود روشون
خواهد شد.
همچنین فاصلة بین ضبطهای سه نسخة مختاری (تهران ،لندن و دوشنبه) با یکودیگر و قیواس آنهوا
با نسخة پتنه نشان ميدهد كه قدمت سرایش شهریارنامة فرّخي را ميتوان حداكمر اواسوط قورن نوه توا
اوایل قرن د و البته پیش از آن ،تخمین زد .مختاری ،در  3سال ،اثری را كه شاعر اصلي  10سوال بورای
خلقش كوشید بود  ،بازسازی كرد  ،به شاهي به نام مسعود تقدیم كرد بود؛ در حالي كه اثر اصولي بوه
پدر او (محمود) تقدیم شد بود .احتمالاً وقوایع سیاسوي ،مور شواعر ،جاب وایي در اركوان قودرت و
عواملي از این دست به این شاعر فرصت داد است كه بتواند متن كامل شاعر دیگوری را بودون حتوي
یک بار یادكرد نام او به نام خود انتحال كند .او برای این كار ،با تکورار عینوي محتووای اثور بوا حوداقل
تیییرات ،در سطح شعری ،ضمن تکرار عیني بخشي از ابیات ،بخش بیشوتری از ابیوات را بوا تیییراتوي
مختیر در سطح واژگاني و بعضاً نحوی در متن خود گن اند  ،ابیواتي جدیود نیور كوه ملهوم از ابیوات
فرّخي بودند ،به ابیات موجود افرود است و ضمن تلخیص برخي بخشها ،در م موع ح وم موتن را
اندكي كاهش داد است .احتمالاً بعدها توسط خود او یا دیگراني كه به او نردیوک بودنود ،ایون روایوت
كذب كه شهریارنامة فرّخي متني ناقص بود  ،او آن را تکمیل كرد  ،شکل گرفته است .عدم شوهرت یوا
مفقود ماندن متن فرّخي به این روایت كذب دامن زد  ،روایتي از متن كوه بوه برخوي نسوخ شواهنامه و
م موعههای حماسي را جسته ،روایت مختاری است .همین افسانه نیر توسط عشایر طایفوة گوركواني
به ایران و منطقة كوهمر سرخي رسید  ،با نقلهای نقالان عشایر و در مسیر مهاجرت ،با برخوي اسواطیر

پارسیان هند درهم آمیخته است .از این حیث ،پیشینة انتحال در شهریارنامه را ميتوان با انتحوال هموای
و همایون خواجو در سامنامه مقایسه كرد؛ البته نه با آن سطح از تیییر ،بلکوه فقوط بوا بازسورایي بخوش
زیادی از ابیات و حفظ بخشي از آنها و بدون تیییر داستان .نگارند این نوع از سورقت ادبوي را فقوط
در بین روایات مختلف برزونامة جدید مشاهد كرد است.
کتابنامه
آتشینجان ،بابک« .)1311( .شهریارنامه» .دانشنامة ادب فارسي .جلد  .3تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامي.
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آیدنلو ،س ّاد .)1311( .متون منظوم پهلواني .تهران :سمت.
اته ،هرمان .)0236( .تاریخ ادبیات فارسي .ترجمه رضازاد شفق .تهران :بنگا ترجمه و نشر كتاب.

امیدسالار ،محمود« .)1311( .بیان ادبي و بیان عامیانه در حماسههای فارسي» .جستارهای شا نامه
شناسي و مباحث ادبي .تهران :بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار.
وووووووووووووووو« .)1331( ..شهریارنامه» .دانشنامة زبان و ادب فارسي .ج  .4تهران :فرهنگستان زبان
و ادب فارسي.
وووووووووووووووو« .)1332( .شهریارنامه» .مرد نامه .جلد  .4تهران :پروین استخری.
خالقيمطلق ،جلال« .)1332( .نکتهای دربارة شهریارنامه» .بخارا .شمار .116
خانلری ،زهرا .)1341( .فرهنگ ادبیات فارسي .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
رزم و ،حسین .)1311( .قلمرو ادبیات حماسي ایران .تهران :پژوهشگا علوم انساني و مطالعات

فرهنگي.
ریاحي ،محمّد امین .)1311( .فردوسي .تهران :طرح نو.
ریپکا ،یان .)1313( .تاریخ ادبیات ایران .ترجمه ابوالقاسم سرّی .تهران :سخن.
شهریارنامه .)1311( .به كوشش غلامحسین بیگدلي .تهران :پیک فرهنگ.
شهریارنامه .نسخة كتابخانة بریتانیا .شمار .Add.24095
شهریارنامه .نسخة كتابخانة ملّي تهران .شمار .041221
شهریارنامه .نسخة كتابخانه ملي شرقشناسي پتنه بانکیپور (كتابخانه عمومى شرقى خدابخش) .شمار
.1131
شهریارنامه .نسخة كتابخانه خاورشناسي دوشنبه تاجیکستان .شمارة .Acad.II 302
صفا ،ذبیح الله .)1366( .تاریخ ادبیات در ایران؛ جلد دوم :از میانه قرن پن م تا آغاز قرن هفتم .تهران:
فردوس.
ووووووووووووو ( .)1324حماسهسرایي در ایران .تهران :امیركبیر.

غفوری ،رضا( .آذر و دی « .)1336چند روایت از شهریارنامه در ادبیات عامیانة ایران» .فرهنگ و
ادبیات عامه.دور  .2شمار  .11صص .131-111
ووووووووووووو (زمستان « .)1336شهریارنامه و ادبیات غرب ایران » .فیلنامه شعر و زبان معاصر .دور
 .1شمار  .0صص .11-1
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.3  دور. بوستان ادب.» «نگرشي به شهریارنامه و دورة سرایش آن.)1336 ووووووووووووو (زمستان
.140-113  صص.34  شمار پیاپي- 4 شمار
. سخن: تهران. تیحیح جلال خالقيمطلق. شاهنامه.)1334( . ابوالقاسم،فردوسي
. علمي و فرهنگي: تهران. تیحیح جلال همایي. دیوان.)1323( . عممان،مختاری
. موقوفات افشار: تهران. تیحیح رضا غفوری. شهریارنامه.)1331( .مختاری
. كتابخانه ملي: تهران. فهرست نسخ خطي فارسي.)1346( . احمد،منروی
. فروغي: تهران. تاریخ نظم و نمر در ایران و در زبان فارسي.)1363( . سعید،نفیسي
.  نگا: تهران.علوی

 ترجمه برر. حماسة ملّي ایران.)1314( . تئودور،نولدكه

. علمي و فرهنگي: تهران. مختارینامه.)1361( . جلال،همایي
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