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چکيده
در پژوهشهاي پژوهشگران ،بخش کهن برزونامه ،ابتدا به عطایی رازي ،سپس به
شاعري به نام شمسالدینمحمد کوسج نسبت یافته که نامش فقط در اقدم نسخ باقی
مانده است .وجودنداشتن اسناد دیگر دربارهي نام اخیر باعث شده ،برخی
پژوهشگران نیز سرایندهي اثر را گمنام فرض کنند .در این جستار با پیداکردن شواهد
دیگري در نسخههاي متن ،اوالً سرودن متن به دست شاعر با نام کوسه یا کوسج
ثابت شده است؛ ثانیاً این نکته روشن میشود که تا سدهي دوازدهم هجري ،برخی
کاتبان شاهنامه ،از سرایش داستان برزوي ملحق به شاهنامه به دست وي ،آگاه بودند.
همچنین ضمن معرفی نسخهي دیگري از داستان برزو با فاصلهي سهسال با نسخهي
کمبریج (نسخهي هند) و مقایسه سهنسخهي قدیمتر متن برزونامه ،زمان احتمالی
سرایش متن ،قرن هفتم تخمین زده شده است و درضمن مشخص شده که نسخهي
کمبریج ،بهترین نسخهي موجود از متن نیست و با متن مادر ،فاصلهي زیادي دارد.
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 .1درآمد
در رویکرد چندصدسالهي نقد متنی ( ،)The Textual Criticismبهعنوان یکی از اصلیترین
زمینههاي نقد منابع ( ،)The Source Criticismمنتقد براي شناسایی و تحلیل خاستگاه و
پیشینهي یک متن کالسیک ،در گام نخست ،نه صورت ،ساختار و محتواي اثر را که تنوع
واریانتها(دیگرنوشتهاي) نسخ( ،)The Variants of a Manuscriptرا بهعنوان اصلیترین
منبع استقصاي دادههاي علمی کاوش میکند و با استقرا و تحلیل یافتههاي این استقصا،
نسبت متن را با زمان و مخاطب توصیف میکند .در این رویکرد ،نمیتوان هویت متنی
یک اثر را با تحلیل محتواي نسخهي چاپی آن بازجست .طبیعت متن نیز ،نه حقیقتی
قطعی و ذهنی که واقعیتی نسبی و عینی است که باید عناصر و مشخصات شکلدهندهي
آن را نه از بین سطور یک متن واحد ،بلکه باید از رهگذار تنوع ضبطهاي متنی آن تحلیل
کرد .علت این رویکرد به وجودنداشتن یک نسخهي مادر فرضی بازمیگردد که در زمانی
دور مؤلف نگاشته است و در ضمن اهمیت اثر باعث شده است ،در طول تاریخ،
زنجیرهاي از مؤلفان غیرحقیقی ،در عرض مؤلف حقیقی ،به کیفیتهاي یک اثر شکل
داده باشند؛ بنابراین «هویت» اثر را باید از دل مجموعهي این نسخهها بازجست.
برزونامهي کهن ،مشهورترین و کهنترین روایت موجود از داستان برزو ،یکی از
شناختهشدهترین و تحسینشدهترین منظومههاي حماسی پس از فردوسی است که
خیلیزود بهعنوان متنی «الحاقی» وارد نسخههاي شاهنامهي فردوسی شد و بههمیندلیل
تنها یک نسخهي کامل «مستقل» تا امروز در کتابخانههاي جهان از این متن شناسایی شده
است .شاید به همین دلیلِ نداشتنِ استقالل متنی و طبیعت الحاقیبودن اثر است که پس
از دویستسال از شناختن این اثر ارزشمند و با توجه به پژوهشهاي درخور توجه
پژوهشگران دربارهي آن ،هنوز ابهامهاي بسیار زیادي دربارهاش وجود دارد .در این
جستار ،به چند مورد از اصلیترین آنها پرداخته میشود .نگارندهي این جستار معتقد
است ،متکیبودن تحقيقات موجود بر منابع غيرمستقيم ،یکی از عوامل این دشواريهاي
عمیق دربارهي متن است و بههمینعلت ،براي رسیدن به پاسخ ،مطالعهي خود را بر
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نسخه هاي متن استوار کرده و کوشیده است ،بر پایهي نقد متنشناختی نسخههاي
برزونامهي کهن ،به سه پرسش بنیادین دربارهي متن پاسخ دهد:
 .1دربارهي هویت سراینده ،غیر از نسخهي اقدم کمبریج ،آیا اسناد دیگري نیز وجود
داشته است و در بین کاتبان شاهنامه  ،نام این سراینده آیا یکسره پوشیده بوده است یا
شناختی هرچند اندک از او موجود بوده است؟
 .2زمان احتمالی سرایش برزونامهي کهن بر مبناي قرائن متنشناختی و نسخ اقدم آن،
و نه حدس و اجتهاد ،چه زمانی میتواند باشد؟
 .3نسخههاي متن دربارهي انگیزهي او از خلق اثر چه شواهد مهمی در اختیار منتقدان
قرار میدهند که تا امروز از آن غفلت شده است؟
این جستار براي پاسخ به پرسشهاي باال ،روش تحقیق کیفی بر مبناي رویکرد نقد
متنشناختی را استفاده کرده است و میکوشد با مطالعه و تحلیل دادههاي مستخرج از
نسخههاي متن ،قرائنی را استقصا کند که محتملترین پاسخ را براي این پرسشها ترسیم
کند .با توجه به جنبه ي بنیادین این پژوهش که اطالعات ما را در تاریخ ادبیات فارسی،
دربارهي یکی از مهمترین متون حماسی فارسی تکمیل میکند و جنبهي تاریخی این
اطالعات ،پیشینهي پژوهش و نقد دادههاي پیشینه از اهمیت خاصی برخوردار میشود؛
الجرم در بخش آغازین جستار به پیشینهي نظرهاي موجود دربارهي هویت سراینده و
عصر سرایش متن میپردازیم.

 .1.1پيشينهی تحقيقات دربارهی هویت سراینده و عصر سرایش برزونامهی کهن
بعد از معرفی اولیهي نسخی برزونامه در سدهي هجده میالدي که دوپرن (Anquetil-

 )Duperronاز هندوستان به فرانسه آورده و به شاعري با نام «عطایی» نسبت داده بود،

اولین کسی که دربارهي هویت اثر حکم صادر کرد ،مولّف فهرست نسخههاي خطّی
کتابخانهي ملّی پاریس ،بلوشه ()Edgar Blocheبود )Blochet,1954: 22( .او در تطبیق
نام «عطایی» با دو تذکرهي معتبر فارسی ،لبابااللباب عوفی و مجمعالفصحاي رضاقلی-
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خان هدایت ،به جستجوي یک نام موفق شد :خواجهعمید ابوالعالعطاء بنیعقوب ناکوک،
مشهور به «رازي» (اهل ري) ،شاعر -دبیر تواناي دربار سلطانابراهیم غزنوي در هند و
صاحب تبحّر در قصیدهي فارسی و عربی که بنابه قول عوفی در  491و بنابه قول هدایت
در  471ه.ق .در الهور درگذشته بود( .رک.عوفی75-72 :1335،؛ هدایت:1340-1336،

 )876-873/2همزمان با بلوشه ،مول در دیباچهي شاهنامه ،دربارهي این انتساب تردید
کرده ،ولی متن را به سدههاي  6-5نسبت داده بود)Molé, 1953: LXVII( .
با وجود تردید مول ،نظر بلوشه که بر مستندات صحیحی استوار نبود ،بدون هیچنقد
و تحقیقی وارد اغلب منابع تاریخ ادبیات فارسی ،اعم از غربی یا ایرانی شد .از جمله
استوري ،در بزرگترین کار پژوهشی خود Persian Literature ،که شامل فهرست
بسیارى از کتب فارسی همراه با زندگىنامهي موجز نویسندگان آثار بود ،اولین کسی بود
که به دوبخشیبودن برزونامه اشاره کرد ،ولی نظر بلوشه دربارهي سرایش اثر در سدهي
 5را تکرار کرد )Storey, 1970: 5/558( .بعد از استوري ،هانوي در مقالهي اول مدخل

«برزونامه» ایرانیکا

این نظر و انتساب به عطایی رازي را تکرار کرده ( Hanaway, 1990:

 ،)IV/380-381از طریق مقالهي وي ،این اشتباه وارد دانشنامهي جهان اسالم ،چاپ اروپا
و ترجمهي فارسی آن در ایران ،و دیگر دانشنامههاي علمی فارسی ،تا زمان اخیر شد.
(هانوي ،1376 ،ج965 :3؛ شکوهی ،1384 ،ج757 :1؛ شمس و جعفريقنواتی،1391 ،
ج :2مدخل «برزونامه»؛ مصاحب )1741 :1345 ،ذبیحاهلل صفا نیز که برزونامه را از حیث
«موازین حماسهسرایی و از لحاظ ترتیب میدان هاي جنگ و تسلسل وقایع و وصف
پهلوانان و استعمال کلمات و ترکیبات حماسی ،از گرشاسبنامهي اسدي بهتر و زیباتر»
و آن را بهترین حماسهي فارسی بعد از شاهنامهي فردوسی میدانست ،بدون هیچتردیدي
این اثر را سرودهي عطایی رازي دانست( .رک.صفا310-309:1333،؛ صفا )477 :1347،با
توجه به جایگاه بنیادین آثار صفا در پژوهشهاي نیمقرن اخیر ادبیات فارسی ،غالب منابع
بعد از وي ،اعم از منابع درجهاول پژوهشی و منابع کماهمیت تر ،نظر غیرمستدل بلوشه
را با واسطهي صفا تکرارکردند(رک.رزمجو123-122 :1381،؛ ریاحی339 :1387،؛
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خالقیمطلق286 :1386 ،؛ خانلريکیا66 :1341،؛ شریفزاده183-182 :1393،؛
معصومی1224 :1393،؛ کویر326 :2016،؛ ملکی )21 :1380،و حتی در دو چاپ مختلف
برزونامهي کهن ،در مورد اول (دبیرسیاقی ،)1382:مصحح که متن داستان برزو را از روي
نسخهي ناقص موجود در بخش ملحقات شاهنامهي ماکان ،همراه داستان کک کوهزاد،
منتشر کرده بود ،صراحتاً نام عطایی رازي را بهعنوان سراینده(البته با ذکر قید «منسوب»)
بر پیشانی کتاب نهاده؛ در مورد دوم(محمّدي ،)1384:مصحح که متن را برمبناي سهنسخه
تصحیح کرده بود ،نام عطایی را از جلد کتاب (با عنوان «حماسه برزونامه») حذف کرده،
تردید در انتساب اثر به عطایی را در مقدمه تکرار کرده ،اما کماکان در سرشناسهي اثر،
نام عطاءبنیعقوب و قرن پنج را بهعنوان نام پدیدآور و عصر تألیف آن حفظ کرده بود.
درهرحال یکدهه قبل از انتشار این کتابها ،در مقالههاي پژوهشی فارسی و همچنین
برخی پژوهشهاي غربیان انتساب برزونامه به عطاییرازي رد شده بود .در ایران اولکسی
که این انتساب را بهچالشکشید ،عباس سلمی بود .او مقالهاي نوشت که به معرفی
برزونامهي موجود در نسخهي شاهنامهي کتابخانهي رایلندمنچستر ،با شمارهي ،MS.841
مورّخ  1081ه.ق( .و حاوي روایت مرگ برزو) اختصاص داشت .سلمی در مقدمهي
مطلب ،ضمن رد این انتساب ،براي اولبار نسخهي کمبریج و نام کوسج موجود در آن
نسخه را مطرح کرد( .رک.سلمی )33-18 :1373،این نسخه(،)Kings Ms. No. 56
مورّخ  829ق .که در کتابخانهي دانشگاه کمبریج نگهداري میشود ،اولبار توسط ادوارد
براون معرفی شد؛ اگرچه او متن را بهعنوان ادامهاي بر داستان رستموسهراب قلمداد کرده ،نام
موجود در ترقیمهي آن را بهغلط کویج  kawijخوانده بود( .رک.براون )30 :1922،در غرب
اولینکسی که انتساب برزونامه به عطایی را بهطور مستدل ردکرد ،دوبلوا( )De Bloisبود.
اگرچه او اشتباه براون در خوانش کویج را تکرار کرده ،این نام را مرتبط با کاتب و بیاهمیت
دانسته بود؛ لیکن حدس بلوشه و پیروانش دربارهي نام «عطایی» را محصول بدخوانی
بیتی از برزونامه و نهایت ًا سرایندهي متن را گمنام دانسته بود )De Blois, 1994: 569( .او
همچنین در نقد نسخههاي متن به این نتیجه رسید که این اثر اغلب بهعنوان متنی الحاقی
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در دستنویسهاي شاهنامه ظاهر میشود( .همان )570:در توجیه دوگانگی نسخههاي
برزونامه نیز اصل اثر را متنی طوالنی و برزونامههاي کوتاه را فشرده یا مستخرج از
برزونامهي بلند دانست؛ نکته اي که قطعاً غلط است؛ چون این دو بخش ،سرودهي دو
شاعر متفاوت است .او تصریح کرد تا وقتی تمام نسخههاي اثر بررسی انتقادي نشود،
دربارهي قدمت متن و هویت شاعر نمیتوان نظر قاطع داد( .همان)571-570:
بهترین پژوهش بعد از دوبلوا دربارهي هویت سراینده ،به اکبر نحوي تعلق دارد .او
در  1387بر پایهي پنج نسخهي برزونامه بهترین تصحیح موجود از متن را منتشر کرد و
در مقدمهي کتاب دالیلی در ابطال انتساب برزونامه به عطاءبنیعقوب آورد و ضمن رد
مستدل این نظر که برزونامهي کوتاه ملحق به نسخههاي شاهنامه ،خالصهي متن بزرگتري
باشد ،بر پایهي نسخ برزونامه ثابت کرد ،این منظومه داراي دو بخش کهن(کوتاه) و جدید
(بلند) مستقل از یکدیگر بوده ،توسط دو شاعر مختلف در ادامهي هم سروده شده است.
همجنین بنابر انجامهي نسخهي کمبریج ،گویندهي منظومه را شاعري گمنام به نام
«شمسالدّیناحمد میربنمحمّد کوسج» معرفی نموده ،حدس زد که وي به احتمال بسیار،
در قرنهشتم میزیسته است( .رک .کوسج :1387 ،سیویک -سیونه) بعد از این
پژوهشها دانشنامهي ایرانیکا ،در نسخهي آنالین خود ،تصمیم به جایگزینی مدخل
برزونامهي هانوي با مدخلی مبتنیبر اطالعات صحیحتر گرفت؛ نکتهاي که متاسفانه
دانشنامهها و پژوهشگران داخلی از آن غفلت ورزیدهاند .گابریل وندنبرگ ،در مقالهي
دوم مدخل «برزونامه»ي ایرانیکا و مقالههاي دیگري که متعاقب ًا دربارهي سیر این داستان
در نسخههاي شاهنامه نگاشت ،اگرچه دربارهي زمان سرایش برزونامه به تکرار نظر رایج
انتساب آن به سدهي  11میالدي( 5-6هجري) بدون رد یا تایید آن ،بسنده کرد ،با تردید
در سندیت هردو نام مستخرج از نسخههـاي(کوسـج و عطایـی) ،تصریـح کـرد کـه
مؤلّف مشخص نیست .او نسخههاي موجود برزونامـه را بـه دو بخـش برزونامههـاي
الحاقی و مستقـل و همچنیـن کوتـاه و بلنـد تقسیـم کـرد و ضمـن تاییـد استقـالل دو
بخـش کوتــاه و بلنــد ،داستـان کوتـاه را ادامـهي طبیعـی رستـم و سهـراب دانسـت.
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( )Van den Berg, 2009: Barzu-nāma2; 2006:97-114; 2011: 1-10ونزوتن نیز بر
طریق دوبلوا و وندبرگ ،نامهاي عطایی و کوسج را محصول بدخوانی بیت یا تخلیط نام
کاتب با شاعر میداند و معتقد است ،داستان برزو در اصل متنی طوالنی ،متعلق به حلقهي
روایـتهـاي سیستـان بوده که بهصورت واریانتهاي کوتـاه و بلنـد ظاهـر شده است.

() Van Zutphen,2014: 121-128
در ادامهي جستار ،در تحلیل پرسشهاي این پژوهش ،در بخش اول ،زمان سرایش و
در بخش دوم ،تثبیت هویت و اغراض سراینده بررسی خواهد شد.

 .2دادههای جدید دربارهی نام سرایندهی برزونامهی کهن
اگر همچنان در برخی منابع غربی در خصوص سرایندهي برزونامهي کهن ترجیح دادهاند،
او را ناشناس فرض کنند ،بخشی از این مسئله نبودن نام کوسج در هیچمنبع یا نسخهاي
غیرنسخهي کمبریج بوده است .البته کیفیت پایین تصاویر عکسی یا میکروفیلم و بدخوانی
براون و بلویس دربارهي نقل نام کوسج بهصورت مغلوط و بیمعناي «کویج» نیز به تردید
کسانی چون دوبلوا و وندبرگ در این زمینه دامن زده است .عکسهاي جدید از نسخهي
کمبریج بهوضوح در دو موضع(صفحهي قبل از صفحهي آغازین و صفحهي ترقیمهي
نسخه) نشان میدهد که قرائت سلمی و نحوي صحیح است و نام شاعر «کوسج» ذکر
شده است« :تصنیف موالنا کتاب برزونامهي شمسالدّیناحمد میربنمحمّد میرخم اهلل لوله
بالمن» ص 1آ (برگ قبل از برگ آغازي).
و «تمام شد کتاب برزونامه از گفتهي موالنا شمسالدّینمحمّد کوسج علی یدالعبد
الفقیر جهانگیر اصحاهلل احواله ،فی شهر محرّمالحرام ،سنه تسع [و] عشرین و ثمانمأه» ص
94ب (ترقیمهي نسخه).
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تصویر  .1برگهای  1aو  94bاز نسخهی کمبریج.

واژهي کوسج ( )Kusajدر فرهنگهاي لغت فارسی و عربی (چون منتهیاالرب،
آنندراج ،ناظماالطباء و ،)...معرّب کوسه یا کوسق فارسی[کوسگ فارسی میانه] دانسته
شده است .این واژه از لحاظ لغوي به کسی اطالق میشد که «ریش او بر زنخ باشد ،نه
بر رخسارها»؛ منظور کسی است که ریشی ُتنُک و پراکنده و با رویش اندک داشته باشد.
درحقیقت ،کوسج نه معرب شکل فارسی دري کلمه(کوسه) که معرب ساخت میانهي آن
(کوسگ) است(مشابه رُستاق که معرّب رُستاگ است و نه روستا) .استعمال واژهي کوسه
بهصورت لقب براي افراد ،از قرون ماضیه سابقه داشته است؛ ازجمله ابویعقوب اسحاقبن
منصور ،معروف به کوسج که سمعانی میگوید :اکنون کوچهاي در مرو منسوب به اوست.
(انساب سمعانی ،نقل از دهخدا) همچنین سهلبنشاپور ،طبیبی اهل اهواز ،متوفی 218ق.
که با یوحنّابنماسویه و جورجیسبن بُختیشوع اخبار و مزاحها داشته ،اثري عربی به نام
االقرباذین از او مشهور بوده ،شهرت کوسج داشته است(اعالم زرکلی ،نقل از دهخدا).
بدینترتیب وجود لقب کوسج براي شاعر عجیب نبوده است .مشکل دیگر ،تکبودن
منبع ذکر نام اوست که میتواند به اشتباه کاتب در درج نام کاتب نسخهي اصل به جاي

نام شاعر تفسیر شود .در این خصوص نیز در نسخههاي مختلف برزونامهي کهن
اطالعاتی وجود دارد که پژوهشگران به علت بررسینکردن همهي نسخهها از آنها بیبهره
مانده بودند .مطابق جستجوي انجامشده ،عالوهبر نسخهي کمبریج ،در نسخههاي مختلف
برزونامه ،اسناد دیگري نیز دربارهي نام این شاعر کشف شد که براي نخستینبار در این
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جستار طرح میشود .در نسخهاي از شاهنامه ،موجود در کتابخانهي آستان قدس رضوي
ي
با شناسهي  ،a4127با اینکه داستان برزو از ص  -122ب با عنوان «آغاز داستان برزو ِ
سهراب ،پسر رستم دستان» آغاز میشود ،بعد از اتمام دفتر اول(پایان داستان فرود و قبل
از آغاز داستان کاموس کُشانی و بعد از عنوان « َتمَّتْ دفتر اول» و افزودن یک برگ سفید)،
در ابتداي دفتر دوم ،ذیل تذهیب سادهي نسخه ،این عنوان با شنگرف تحریر شده است:
«دفتر دویم [شاهنامهي فردوسی] ،مَعَهُ برزونامهي سرخکوسه» (شاهنامه آستان قدس

رضوي -96 :a4127آ)

تصویر  .2برگ -96آ از نسخهی شاهنامهی کتابخانهی آستان قدس رضوی با شناسهی .a4127

این نسخه در تاریخ  1166ق .در یک مجموعهي  170مجلّدي براي کتابخانهاي در
اصفهان وقف شده است و برمبناي کیفیتهاي خط و کاغذ ،محتمالً در همان اوایل سدهي
 12یا اواخر  11تحریر شده است .نکتهي جالب دربارهي این نسخه ،شباهت بسیار
ضبطهاي نسخه با نسخهي قرن نهمی کمبریج ،درمقایسه با نسخههاي معاصر خود است؛
درنتیجه از روي نسخهاي باکیفیتی کتابت شده که از تبار نسخهي کمبریج بوده است.
ازجمله در قطعاتی از متن که به عنوان نمونه در بخش بعدي مقاله ذکر خواهد شد ،در
همهي موارد اختالف ،این نسخه ضبطهایی شبیه ضبط کمبریج دارد .آیا این بدان معنا
نیست که نام شاعر در یکی از نسخههاي اصلی متن موجود بوده ،در برخی رونوشتهاي
آن حفظ شده است؟
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عالوهبر تأیید هویت کوسج بهعنوان سرایندهي برزونامهي کهن ،نکتههاي مهمی
دیگري که از این نسخه قابلدریافت است ،یکی شناختهشدن شاعر برزونامه در حدود
چهار سده پس از کتابت نسخهي کمبریج ،دستکم نزد برخی کاتبان است و دیگري

اینکه خود کاتبان ،یا بخشی از آنها ،به این مسئله واقف بودند که این متن در شاهنامه
«الحاقی» است و سرودهي فردوسی نیست .اینکه کاتب نسخه شمسالدین کوسج را
سرخکوسه نامیده ،محل تعجب است .شاید همچنانکه کوسه ،ساخت فارسی کوسج
است ،سرخ نیز در مقابل شمس(به معنی خورشید که به سرخی شهره است) بهکاررفته،
یا به لقبی از شاعر اشاره می کند که ناشناخته مانده و به اشتباه به سرخ تصحیف شده
است .بدینترتیب ،این سند دوم دربارهي هویت کوسج(کوسه) ،نقش او بهعنوان
سرایندهي برزونامهي کهن را اثبات میکند.
عالوهبر این ،سند سومی نیز هست که از دید پژوهشگران مغفول مانده است .نسخهي
سوم حاوي نام شاعر ،نسخهي شمارهي  C.26کتابخانهي بادلیان دانشگاه آکسفورد
انگلستان است که میکروفیلم آن به شمارهي  1213در دانشگاه تهران موجود است .نسخه

از نوع «مجموعه» و متعلق به سدهي 12 -11ق .و شامل منظومههاي سامنامه ،کُک
کوهزادنامه ،بهمننامه ،برزونامه و بانوگشسبنامه است .در بخش برزونامهي این نسخه،
در اولین عنوان متن ،عبارت ذیل دیده میشود« :رسیدن افراسیاب ترک به شنگانزمین و
آغاز برزونامه از گفتار تُرککوسه» (مجموعهي نسخهي بادلیان  :C.26برگ 138آ)

تصویر  .3برگ 138 aاز نسخهی بادليان.
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«گفتن» و «گفتار» به معنی «شعر» و «سروده» کاربرد داشته ،نام شاعر نیز «تُرککوسه»
خوانده شده ،ضمن تأیید نام کوسج(کوسه) براي وي ،با صفت «ترک» از او یاد شده
است .آیا شاعر متعلق به حوزهاي ترکخیز در آسیاي میانه ،صغیر یا آذربایجان بوده است
یا دلیل دیگري براي نامیدن او بدین نام وجود دارد؟ نکتهي جالبتر دربارهي نسخه ،این
است که این نسخه نیز همچون نسخهي قبل ،از حیث تبارشناسی و ضبطهاي نسخه ،به
نسخهي کمبریج بسیار نزدیک است .بدینترتیب وجود نام شاعر در یکی از شاخههاي
تبارشناختی نسخههاي متن(رونوشتهاي نسخه ي کمبریج) و تداوم ذکر نام شاعر در
برخی نسخههاي این تبار ،تا سدهي 12-11مسلم میشود .این نکته خود ثابت میکند که

با داشتن اسناد بیشتر دربارهي هویت کوسج(کوسه) ،تردید دربارهي سرایندهي برزونامهي
کهن محلی از اعراب ندارد.

 .3دادههای جدید دربارهی عصر سرایش برزونامهی کهن
در این بخش جستار ،براي پژوهش دربارهي زمان سرایش متن برزونامهي کهن ،در
جستجوي دادههایی عالوه بر نظرهاي دیگر پژوهشگران هستیم .با توجه به وجودنداشتن
تاریخ دقیق براي سرایش اثر ،ناگزیر هستیم در چنین مواقعی ،برمبناي قرائن موجود،
حداقل(کمینه) و حداکثر(بیشینه) زمان سرایش متن را تخمین بزنیم تا با بیشترین اطمینان
ممکن ،بازهي احتمالی سرایش اثر را مشخص کنیم .این قرائن دربارهي هر متن در دو
ردهي ذیل شناسایی و تحلیل خواهد شد:
 .1.3کمينهزمان سرایش
با توجه به پیشینه ،پژوهشگران دو زمان را براي تاریخ سرایش متن مطرح کرده بودند؛
یکی زمان سرایش متن به دست عطایی رازي بود که با ردّ این انتساب ،آن زمان دیگر
معنایی نخواهد داشت .تنها حدس مطرحشدهي دیگر متعلق به نحوي است که تا امروز،
ضمن ارائهي بهترین تصحیح ،بهترین تحلیلها را دربارهي زمان و سرایندهي متن ابراز
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داشته است .برزونامه ،همچنانکه او بهدرستی گفته است(کوسج :1387،بیستوهشت-
بیست ونه) ،دو بخش کهن و جدید دارد که حداقل به دست دو شاعر مختلف خلق شده
است .تفاوت هاي زبانی و ادبی(برتري ادبی متن اول نسبت به دوم و قدمت متن اول در
سطح نحوي و بافت واژگانی در قیاس با بخش جدید) ،نسبت متفاوت متن با عامل
عامیانگی(که در متن دوم بسیار باالست) و طبیعت اعالم این دو بخش چندان از هم دور
است که تعلق دو متن به دو دورهي مختلف را بی هیچتردیدي ثابت میکند؛ مثالً واژههاي
مغولی و اسامی خاص تاریخی متعلق به ترکان و مغوالن که در بخش جدید تشخص
خاصی پیدا کرده ،بخش زیادي از شخصیتهاي برزونامهي جدید را شامل شده است.
نامهایی چون چنگیز (متولد  557یا  563و متوفی  624ق ،).تمور(تیمور؛ دورهي سلطنت:
 807-771ق ،).و شاهرخ(شاهرخمیرزا ،پسر تیمور لنگ؛ دورهي سلطنت 850-807 :ق ).که
در این متن تبدیل به شخصیتهاي داستانی شدهاند و حتی یکی از آنها ،تمور ،پسر برزو و
ي نامیده شده به این
ی شخصیتها ِ
ت تاریخ ِ
از شخصیتهاي اصلی متن است و قبل از شهر ِ
نامها ،هیچنمودي در متون فارسی نداشتهاند ،نظر نحوي را که برمبناي اشاره به آنها زمان
سرایش بخش بلند را تا قرن دهم جلو برده است(رک.نحوي ،)380 :1380،تأیید میکند.
تخمین زمان بخش اول که از آن با عنوانهاي بخش کوتاه ،الحاقی یا قدیم نیز یاد
کردهاند ،مسئلهاي دشوارتر است .نحوي برمبناي ترقیمهي متن اساس که به ابتداي قرن
نُه تعلق داشت(بیشینه :اواخر  )8و اشارهنشدن بدان در منابع کهنی که به متون حماسی
فارسی تا سدهي پنجم اشاراتی داشتند(کمینه ،)16 :حدس زد که این شاعر به احتمال
بسیار ،در قرن هشتم میزیسته است(.رک.کوسج :1387،سیویک -سیونه) دربارهي این
تخمینِ نحوي ،حداقل اشکال ممکن این است که او چگونه اطمینان یافته است که متن
در سدهي هفتم یا حتی اواخر سدهي شش سروده نشده است؟
دربارهي کمینهزمان سرایش اثر عدم اشارهي مجملالتواریخ والقصص(تألیف  520ق).
و نزهتنامهي عالیی(تالیف بین  513 -488ق ).راهگشاست .این دو متن گزارشی از

متون و همچنین قصص حماسی مشهور معاصر و مقدّم بر خود میدهند؛ تاریخ
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سیستان(بخش اول قرن  5و دوم قرن  )7نیز که بعضاً دربارهي پهلوانان سیستانی اطالعاتی
میدهد(مثالً اشارهي آن به منبع منثور  12جلدي اخبار فرامرز؛  ،)8 :1318در کنار این دو
متن ،مثلث دانش حماسی برونمتنی ما را دربارهي حماسههاي فارسی تا ابتداي سدهي ششم
تشکیل میدهند .غالب این حماسهها مثل داستان نبردهاي فرامرز و بانوگشسپ هنوز تا زمان
نوشتن این کتابها تبدیل به منظومه نشده بودند ،اما بهعنوان داستان ،آنقدر شهرت داشتند
که نسخهي منثور یا شفاهیاي از آنها توجه مورّخان و قصّهگویان را به خود جلب کرده
باشد .نبودن کمترین اشاره به فرض وجود یک پسر براي سهراب ناکام و عدم ذکر نام یا
بخشی از داستان برزو در شاهنامه ،حماسههاي کهن فارسی (گرشاسپنامه ،بهمننامه و
کوشنامه) ،منابع تاریخی عربی و فارسی مرتبط با خداينامهها و همچنین در مثلث منابع
برونمتنی مذکور ،دالیل کافی براي این حکم فراهم میشود که به احتمال قریببهیقین ،داستان
برزو ،اگر در بازهي زمانی خلق متون فوق ،حتی اگر وجود هم داشته است ،هنوز در حدي
شهرت نداشته که وارد منابعی ازایندست شود.
با توجه به سنت خلق منظومههاي حماسی که معمو ًال با وجود حامی -خریدارهایی
چون دربارها شکل می گرفتند و طبیعت این متون که از حیث حجم و زمان الزم براي
سرایش و هزینه ي استنساخ بیش از دیگر انواع شعري به حامی نیاز داشتند ،شاعران این
منظومهها براي خلق حماسهي منظوم خود از داستانهایی سود میجستند که در زمان
سرایش تاحدي شناختهشده بهشمارمیآمدند .بدینترتیب ،اگر داستان برزو تا بیشینهزمان
منابع فوق( )520هنوز مشهور نبوده باشد ،فرض یک فاصلهي حداقل 50ساله براي شهرت
گونهي شفاهی یا منثور این داستان که به ایجاد بستر الزم براي خلق شکل منظومی از آن
توسط یک شاعر منجر شود ،طبیعی است .پس کمینهزمان سرایش بخش قدیم  570ق.
است؛ یعنی با احتمال مبتنیبر روابط علمی بین قرائن موجود ،متن برزونامهي کهن باید
بعد از  570ق .سروده شده باشد.
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 .2.3بيشينهزمان سرایش
دربارهي سطح واژگانی دو بخش برزونامه باید گفت :در برزونامهي کهن ،سطح واژگانی
نسبت به دیگر متون حماسی متقدّم چندان بدعتی نشان نمیدهد که بتوان برمبناي آن
دربارهي زمان متن قضاوت کرد .اگرچه کمیت واژههاي مهجور نسبت به متون قرن 6-5
کمتر است ،اما واژهاي در متن نیست که در زبان فارسی در سدههاي  6به بعد رایج شده
باشد و به متن بدعت واژگانی ببخشد .همچنین برخالف برزونامهي بلند یا جدید ،بخش
کوتاه ضمن نداشتن واژههاي ترکی متأخر ،عاري از هرگونه واژه یا اَعالم مغولی است.
بنابراین مهم ترین شاخص باقیمانده در این مورد رابطهي نسخ قدیم متن است که از
قرن  9آغاز میشود .تنها نسخهي مستقل برزونامهي کهن ،کهنترین نسخهي شناختهشده
از این متن(کمبریج) ،مورّخ  829ق .است .تشخیص بیشینهزمان سرایش از طریق تخمین
فاصلهي زمانی این نسخه با نسخهي مادر(متن مؤلف) امکانپذیر خواهد بود.
دربارهي برزونامههاي ملحق به نسخههاي شاهنامه ،عالوهبر نسخهي کمبریج ،دو
نسخهي قدیم نزدیک بدان وجود دارد که نحوي در تصحیح خود از آنها سود نجسته
است .نسخهي سنپطرزبورگ(لنینگراد سابق) به شمارهي  S1654مورّخ  849ق.که
خالقیمطلق نیز در تصحیح شاهنامه از آن با شناسهي «ل »2استفاده کرده و اولبار وندبرگ
بهعنوان نسخهي برزونامه بدان اشاره کرده بود .درعینحال نسخهي قدیمتري نیز موجود
است که تنها سهسال با نسخهي کمبریج فاصله دارد و اولبار در این جستار معرفی
میشود :نسخهي آرشیو ملی هند(دهلی نو) ،ش ،1972.مورخ  831ه.ق .که تنها سهسال
از نسخهي کمبریج جدیدتر است.
حال با قیاس این سهنسخه و تخمین نسبت تفاوت آنها با نسخهي مادر فرضی،
تخمین زمان سرایش نسخهي مادر امکانپذیر است .طبیعتاً اگر سهنسخه در حدي به هم
نزدیک باشند که بتوان تصور کرد ،هر سهنسخه ،از روي یک نسخهي اصل نوشته شدهاند،
میتوان حدس زد ،بین نسخهي مادر و آن نسخهي اصل ،با توجه به میزان کم نسخ متن
در آن سده ،حدود ربع قرن ،و بین نسخهي اصل تا رونوشتها نیز حداقل همین مقدار
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فاصله موجود باشد و درنهایت میتوان حدس زد ،نسخهي مادر  50سال از اقدم نسخ ما
قدیمتر باشد؛ یعنی متن بین  750تا  780ق .سروده شده باشد .این همان قرن هشتم(پیشنهاد
ال مغایر با حالت فوق است:
نحوي) است .ولی نتایج مقایسهي این سه نسخه کام ً
نسخهي کمبریج ،تنها نسخهاي از داستان برزو است که تحمیدیهاي در ستایش خداوند
و مدح پیامبر(ص) و صحابه و یاران او(و نه آل وي؛ از شاعري احتما ًال اهل سنت) دارد
که در تصحیح نحوي ،متن با این بیتها آغاز میشود (رک.کوسج)3 :1387،؛ البته سستی
این چندبیت آغازین در قیاس با پختگی بقیهي بیتها در اصالت آنها ایجاد تردید میکند.
آیا این تحمیدیه در نسخهي مادر وجود داشته یا کاتبی که میخواسته به متن استقالل
بیشتري ببخشد ،آنها را سروده و به آغاز متن افزوده است؟ فرض دوم پذیرفتنیتر است.
بعد از این بیتهاي احتما ًال الحاقی ،روایتی در آشنایی سهراب و شهرو و تولد برزو
موجود است که کامالً اصیل و زیر تأثیر داستان رستم و سهراب در  75بیت سروده شده
است ،ولی در دو نسخهي هند و سنپترزبورگ ،متن با مقدمهاي متفاوت در نکوهش
حکمت دنیا(زیر تأثیر بیتهاي شاهنامه) و بدون  75بیت مذکور ،از صحنهي برگشتن
اف راسیاب از رزمگاه رستم و پس از شکست از وي(در پایان داستان بیژن و منیژه و بعد
از نجات بیژن به دست رستم) و برخوردش با برزوي دهقان آغاز میشود؛ آغازي که در
غالب برزونامههاي ملحق به شاهنامه که داستان بعد از بیژن و منیژه شروع میشده است،
عمومیت دارد؛ زیرا در این نسخهها ،برخورد شاه توران و برزو با بازگشتش از تقابل وي
با تهمتن در انتهاي داستان قبلی(بیژن و منیژه) پیوند خورده بود و ابیات محتوي تولد
برزو که نوعی فلش بک به داستان رستم و سهراب بود ،با روند زمانی پیوند دو داستان
منتاقض بود؛ بنابراین کاتبان این بخش آغازین را آگاهانه حذف کرده بودند .تفاوت
سهنسخه ،محدود به اختالف شکلی گفتهشده نیست .میزان قابلتوجه تفاوت ضبطها در
سهنسخهي اقدمِ موجود ،کمبریج( ،)829دهلی( )831و سنپطرزبورگ( ،)849نشان
میدهد ،هیچیک از دونسخه ،رونوشت نسخهي مادر نیستند و از حیث شجرهشناسی
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نسخهها ،با عصر شاعر فاصله درخور توجهی دارند؛ براي تخمین این فاصله ،بررسی
دقیقی بین سهنسخه صورت گرفت.
مطابق این بررسی ،اختالف ضبط در بین سهنسخه بهصورتی است که در 90درصد
موارد اختالف ،دو نسخهي هند و سنپترزبورگ به هم شباهت دارند؛ 10درصد تفاوت
میان دو نسخه عمدتاً از جنس تفاوت اعمالشده از جانب کاتب یا حداکثر تفاوت بیانگر
یک نسل فاصله در نسخهي اصل مشترک است .اما اختالف این دونسخه با کمبریج در
حدي زیاد است که با مقایسهي میزان تفاوت ضبطها بین نسخ این متن ،تا سه نسل قبل
هم تصور وجود نسخهي اصل مشترک دور از ذهن بهنظرمیرسد .در ادامه چندبخش از
مقایسهي ضبطها بهطور نمونه و کامالً تصادفی از بخشهاي نخست منظومه نقل
میشود(متن از نسخهي کمبریج و تفاوت با دو نسخه در پانوشت):
2

دل پیرســـر گشـت از این شادمان

3

بفرمـــود کآرنــــــد 4ده بـــدره زر

همـــان تـــاج و آن یـــارۀ باگهر

5

ز دیبـــاى زربفــت رومى 6سه تخت

چنان چـــون بود درخور نیکبخت

7

دو صـــد خوبرویــان ماچین 8و چین

[ز دیبـــا ،سراپرده و اسب و زین]9

[صــد اســـب10تگاور همه نیکرو]11

12

صد استـــر همــه بار دیباى چین

ز زیـــن و لگـــام و جناغ 13خـدنگ

رکــاب مرصّـــع ،14جنـاق 15پلنگ

دو صـد جوشن و تیغ[ 16و] برگستوان

همـــان نیـــزه و تیر 17و گرز گران

چـــو افراسیــاب این شنید از جوان

(برزونامهي نسخهي کمبریج6 :الف؛ سنپترزبورگ155 :ب؛ هند188 :ب)
در بیتهاي باال ،بهطور متوسط در هر بیت ،دو ضبط مختلف بین نسخهي کمبریج و
دو نسخهي دیگر دیده می شود .از هر دو اختالف ،یک اختالف ضبط ،در بین دو نسخه،
متضمّن ضبطهاي همارز است و یک ضبط نیز حاوي ضبط دشوارتر ،کهنتر یا الاقل ،به
دالیل متنی و سبکی ،صحیحتر است و در همهي این موارد ضبط اصحّ به دونسخهي
سنپترزبورگ و هند متعلق است (ضبط بشنوید به جاي شنید بهعنوان سومشخص؛
تصویر درخت تابان یاقوت و پیروزه به جاي جملهي عادي متناظر؛ نو دوندگی چرخ
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گردنده ،به جاي صد استر همه بار دیباى چین؛ جناي به جاي جناغ؛ جناغ به جاي جناق؛
رکاب دراز به جاي رکاب مرصّع و جند به جاي تیغ) .در ادامه بخشی دیگر از مقایسهي
سه نسخه ارائه میشود:
18

کمنـــدى ز ابریشــم و چــرم شیر

یکــى تیــغ درخــورد مــرد دلیر

سپرهــاى روســى 19و چنـدى زره

چــو زلــف بــتان سربهسـر پُرگره

همــه یکســره پیــش بــرزو نهاد

چــو بــرزو بدیــد آن زبان برگشاد

به شـه گفت کاى شاه ماچین و چین!

سرافــراز ایــران [و ]20تورانزمین

نیایــد بــه کــار من این ساز جنگ

بــه ســوزن نبندنــد چــرم 21پلنگ
(کمبریج8 :؛ سنپترزبورگ155 :ب؛ هند190 :ب)

آنچنان که در بیتهاي باال دیده میشود ،در مواردي اختالف ضبطها بین دو طرف
به نیم این میزان نیز تقلیل مییابد؛ اما همچنان نیمی از این اختالفات ،به نفع دو نسخهي
ه .و س .رجحان نشان میدهد(ضبطهایی مثل ستیر ،سپر روسی و سوسه یا شوشه).
بیتهاي ذیل نیز در ادامهي همین تقابل بهطور تصادفی نقل شده است:
22

23

[یکــی خــود رومـی به سر برنهاد

ســر ترکــش تیــر را برگشــاد]24

بــه بــاره برافگنــد برگستــوان

26

بپوشیـــد خفتان و خودى به سر

یکــى بــاره ماننـد کوهى 25دوان

باره برآمد چو غرّنده 28شیر

ز آهــن ،کمــان 29و ز الماس ،تیر

30

کمــان سپهبــد گرفتــش به چنگ

همىتاخــت هر سو بهسان پلنگ

31

تو گفتی سپهر 32است با زور و تاب

کــه دارد بــر آوردگــه بر ،شتاب

33

درختــی اسـت گفتی ز آهن به بار

گشــاده دو بــازو چــو شاخ چنار

ز ســام نریمانْــش نشناخت کس

تــو گفتی که سام سوار است و بس

چــو

27

نهــاد و میــان را ببستــش کمــر
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34

دل جنگجویــان شــده پرنهیــــب

سرافــرازْ افراسیــــاب و سپــــاه

ستـاده بر آن دشت و 35دل ،کینهخواه

37

بــه میــدان درآمــد چــو باد دمان

یکــى بــود و ده نامــداران چین

همــى بردریدنـــد روى زمیــــن

چنــان کــرد بــرزو بسیــچ نبرد

کــه از رنج بر تنْش ننشست 38گَرد

زنامآوران رفت از آن 39تاب 40هوش

42

چــو 41برزو برآورد نیزه به دوش

ستـــوه آمدنــد آن دلیران ز 43اوى

همىگفت هرکس که اي 44نامجوى!

ز45مردمنزادهست ،46از 47آهِرمن است

و یــا کــوه البــرز در جوشن است

ز بــاال و ران و ز یــال و رکیب
جهانجــوى بـرزو گرفته 36کمان

(کمبریج9 :؛ سنپترزبورگ154 :؛ هند190 :ب191-آ)
دربارهي اعالم خاص نیز در بیتهاي دو نسخهي دوم نسبت به نسخهي اقدم،
ضبطهاي بهتري از این اسامی خاص دیده میشود که بعض ًا در تصحیح نحوي براي
مصحح مشکلساز نیز بودهاند .ازجمله ضبط مغشوش «عحعار» در نسخهي کمبریج در
بیت هاي ذیل ،که در تصحیح نحوي ،با درج عالمت (؟) در پانوشت ،ابهام آن مشخص
شده است و در نسخ دیگر تصحیح مذکور نیز که بسیار متأخرند ،با تحریف بیت ،به جاي
حل ،صرفاً حذف شده است( .رک.کوسج )25 :1378،این واژه در دو نسخهي دهلی و
سنپترزبورگ به صورت «قشقاو» ضبط شده ،نام دیوي بوده که به دست رستم هالک
شده بود ،صرفاً خاستگاه شفاهی داشته است:
چــو کاموسِ جنگی و 48خاقان چین

ل دوربین
چو فغفور و 49چون شَنگُ ِ

چو منثورِ ایـال ،چـــو عحعار 50گُرد

ش گُردۀ 51با دستبرد
همـــان چَنگَ ِ

دگـــر نامــــور گُــرد سهراب شیر

کـــه پیـــل ژیان آوریدى به زیر
(کمبریج7 :؛ سن155 :آ؛ هند189 :آ)

آنچنانکه دیده میشود ،کمیت تفاوتها بین دو نسخه شایان توجه است .در بررسیاي
جامع در کل متن ،بهطور میانگین در هر بیت دو اختالف بین دو طرف قابل جستجو
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است .عالوهبر این در اغلب موارد ،ضبط دو نسخهي هند و سنپترزبورگ از ضبط کمبریج
اصیلتر بهنظرمیرسد .در بیت هاي باال جدا از قدمت و اصالت ،شواهد نیز در تأیید این
موضوع یافت میشود؛ مثالً ،در بیت ذیل ،مصراع دوم در کمبریج بهصورت «به سوزن نبندند
چرم پلنگ» بود و در دو نسخهي دیگر به شکلی متفاوت .فرهنگ آنندراج ،این بیت را در
شواهد لغت «سوسه» البته به اشتباه رایج در فرهنگهاي فارسی ،از قول فردوسی نقل کرده
است که اصالت ضبط دو نسخهي مذکور را نشان میدهد« :نیاید به کار من این کار جنگ/
کجا سوسه سنجد به چنگ پلنگ ...52فردوسی» (آنندراج ،ذیل «سوسه»)
در تمام موارد اختالف ،این برتري دیده میشود .در موارد انگشتشماري که ضبط
کمبریج دشوارتر است ،نیز اندکی بررسی ،اصالت آن را زیر سؤال میبرد؛ مثالً ،از معدود
لغتهاي دشوار کمبریج در قیاس با دو نسخهي اقدم دیگر(در موارد تفاوت) ،واژهي
«دیّان» است که در تمام نسخه به جاي «یزدان» آمده است .دربارهي این واژه،
وجودنداشتن آن در هیچنسخهي دیگر این متن و هر متن حماسی دیگري و همچنین
تحمیدیهي الحاقی این نسخه که نشان میدهد ،کاتب آن(جهانگیر) یا کاتب نسخهي اصل
وي ،احتما ًال فرد سنّی اشعري متعصبی بوده است و ظاهرِ زردشتیِ واژهي یزدان که در
سدهي نهم دیگر چندان در شعر فارسی پ رکاربرد نبوده است ،این امکان را براي کاتبی
بنیادگرا در این عصر قوّت میدهد که او یک صیغهي مبالغهي عربی را(که البته ریشهي
دخیلی از واژهي پهلوي دئنا /دین ،محتمالً با واسطهاي سریانی دارد) ،جایگزین زمینهي
مجوسانهي واژهي یزدان ،به باور خود ،کرده باشد؛ فرضی که البته بیشتر از حد یک
احتمال نیست.
آنچنانکه در شواهد باال مشخص بود ،وجود میانگین دو تفاوت در هر بیت براي متنی
که در قرن کتابتِ نسخِ فوق(قرن  )9به تعداد کمتر از انگشتان یکدست ،نسخه از آن
باقی مانده است ،53تفاوتی بسیار باالست و حاکی از اختالف بین منبع کتابت از سه تا
پنج نسل است .نکتهي دیگر این است که در موارد اختالف ،نیمی از ضبطهاي مختلف
دو طرف همارزند و در نیمی دیگر ،در غالب موارد ضبط دو نسخهي هند و سنپترزبورگ
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ضبط اصح و قدیمتر است .این کامالً فرض تصحیح نحوي را دربارهي اصالت این نسخه
و نزدیکی آن به نسخهي مادر رد میکند .احتما ًال نسخهي کمبریج ،کتابتشده از روي
نسخهي الحاقی دیگري بوده است که براي مستقلنمودنش ،تحمیدیهي سستی نیز به آغاز
آن افزوده شده است .بین نسخهي مادر تا اولین نسل نسخ الحاقی نیز دو -سه نسل تفاوت
زمانی منطقی باید وجود داشته باشد .بدینترتیب ،بین اقدم نسخ موجود تا نسخهي مادر
احتمالی ،وجود  6نسل فاصله(سه نسل تا یک نسخهي اصل مشترک بین دو واریانت
کمبریج و هند /سنپترزبورگ 3 +نسل بین نسخهي مادر با این نسخهي مشترک فرضی)
قابلتصور است 54و با احتساب  25سال فاصله بین هر نسل از کتابت حاوي اختالف در
ضبط ،فاصلهي زمانی بین اقدم نسخ و نسخهي مادر ،بهطور متوسط تا یکونیم قرن
قابلتخمین است؛ البته با توجه به احتمالیبودن حدس تا  50سال خطا به باال یا پایین،
دربارهي این تخمین بیشینهزمان منطقی بهنظرمیرسد .دربارهي دو نسخهي هند و
سنپترزبورگ نیز در موارد اختالف ،در 10درصد اختالفها ،نسخهي هند حاوي ضبط
اصح است که بدینترتیب ،باید آن را بهترین نسخهي فعلی درنظرگرفت؛ البته نه تا حدي
که بدون کمک نسخ دیگر متن را بتوان تصحیح انتقادي کرد .بدینترتیب ،بیشینهزمان
سرایش متن برزونامهي کهن ،سال  680ق .خواهد بود که احتما ًال با تصور خطاي موجود
بین تا 730-.630ق .نیز قابل تسرّي خواهد بود.
 .4بازهی زمانی سرایش منظومه و عصر ،با انگيزهی شاعر
بدینترتیب ،با شواهد درونمتنی نسخههاي برزونامهي کهن و تحلیل نسبت آنها با منابع
برونمتنی ،فرض صائب نحوي دربارهي سدهي سرایش این متن را میتوان با پرورش
فرضیه در مسیر یک نظریهي مبتنی بر محاسبات منطقی ،حداکثر یک قرن عقب برده ،اثر
را محصول احتمالی سدهي هفتم دانست و در مسیر ترسیم حدود این احتمال ،بازهي
زمانی ممکن براي سرایش این حماسهي منظوم را در فاصلهي اواخر سدهي شش تا اوایل
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سدهي هشت قلمداد کرد .همچنین در تجمیع بیشینه و کمینهزمان محاسبهشده در این
جستار ،متن را میباید متعلق به سالهاي بین  570تا  680ه.ق .دانست.
بازهي زمانیاي که این عصر را نمایندگی میکند ،از نظر تاریخی ،مقارن با افول
سلطهي غزنوي -سلجوقی و آغاز عصر پرتالطم تازش مغول و بهتدریج ،کرانهگزیدن
این عصر پرآشوب در دورهي ایخانی و نهایت ًا طلوع عصر تیموري است .از حیث سنت
ادبی شاهنامه ،به اعتبار نسخههاي آن ،کهنترین نسخههاي موجود از شاهنامه با همین
عصر تقارن دارند و به نوعی تبعید سیاسی اثر از حاشیه به متن دربارها و تحولهاي
سیاسی و رونق کتابت و تکمیل نسخ شاهنامه ،همگام با عصري است که شاعري کوسجنام
تصمیم گرفته بوده ،ادامهي داستان رستم و سهراب را محتمالً از چرخهي سیستانی
روایتهاي حماسی حلقهي رستم ،اخذ و دستمایهي سرایش این نظیرهي شاهنامه قرار
دهد .این عصر همچنین ،نسبت به عصر پیشین و پسین ،عصري است که سرایش
منظومههاي حماسی پهلوانی مستقل از شاهنامه ،جاي خود را به تکمیل متن شاهنامهي
فردوسی و سرایش فضاهاي خالی این حماسهي معیار کرده است .داستانهاي حماسی
بعضاً کوتاهی که هرکدام دنبالهي بخشی از داستانهاي مشهور شاهنامه در فضاي ذهنی
حماسهسرایان شفاهی بودند؛ آنچنانکه داستان شبرنگ دیو در ادامهي هفتخان و رزم
رستم با دیو سپید شکل میگیرد؛ داستان برخیاس در ادامهي اکوان ،داستان آذربرزین در
ادامهي داستان بهمن ،داستان ارهنگ دیو در ادامهي داستان پوالدوند دیو ،هفت لشکر دوم
در ادامهي هشت لشکر اول ...و بهویژه تکملههاي محبوبترین داستان شاهنامه بین
مخاطبان ،رستموسهراب ،و بهطور اخص داستان برزو .این متنها براي تکمیل متن
شاهنامه و حتی الحاق بدان سروده شدهاند و گاه حتی نسخهي مستقل از شاهنامه ندارند
و از ابتدا در ضمن برگهاي این اثر ضبط شده بودند .برزونامهي کهن شاخصترین این
متنها است که از قرن نهم بهصورت الحاقی وارد متن شاهنامه شده است .در پایان
منظومه ،بیتی هست که به اعتبار وجودش در همهي نسخ ،حتی اقدم نسخ که نسخهاي
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مستقل از شاهنامه است(برزونامهي نسخهي کمبریج :برگ  ،)95اصیل و سرودهي شاعر
است:
 ...چو از «رزم برزو» بپرداختم

ز «گودرز و پيران» سخن ساختم

این بیت به داستان بعدي شاهنامه« ،یازده رخ»(گودرز و پیران) اشاره میکند .این اشاره
در کنار صحنهي برخورد افراسیاب با برزو در آغاز منظومه که ادامهي صحنهي شکست
او از رستم در پایان داستان بیژن و منیژه است ،ثابت میکند ،شاعر از ابتدا ،منظومه را با
انگیزهي افزودن یا تکمیل بخشی از شاهنامهي فردوسی سروده است .شاید یکی از دالیل
محو نام کوسج از غالب نسخههاي منظومه ،همین انگیزهي آغازین وي در خلق اثري ،در
عرض اثر معیار ژانر حماسی فارسی(شاهنامهي فردوسی) بوده باشد که استقالل متنش را
به نفع انضمامش به متنی بزرگتر قربانی کرده است.
 .5نتيجهگيری
بدینترتیب ،مطابق پژوهش انجام شده در این جستار ،او ًال با جستجوي اسناد دیگري
عالوهبر نسخهي اقدم کمبریج ،ثابت میشود که سرایندهي برزونامهي کهن ،شاعري با نام
و لقب شمسالدینمحمد کوسج(کوسه) بوده است که از او با عنوانهاي «موالنا»« ،سرخ-
کوسه» و «ترککوسه» نیز یاد شده است؛ لقب اخیر او می تواند حاکی از ارتباط او با
هویت یا جغرافیاي ترکی باشد .همچنین نام او در یکی از شاخههاي تبار نسخههاي متن
وجود داشته و متعلق به یکی از چند رونوشت اصلی این متن است .این نام در این نسخ،
تا سدهي  12هجري نیز تداوم داشته و بخشی از کاتبان شاهنامه عالوهبر علم به تعلق
نداشتن این داستان به فردوسی ،این سراینده را نیز میشناختند .همچنین نسخهي کمبریج
 829ق .نسخهي نزدیک به نسخهي مادر نیست و نسخههایی چون نسخهي  831ق .هند
و  849ق .سنپترزبورگ ،ضمن تفاوت درخور توجه با این نسخه(در حد دو تفاوت در
هر بیت بهطور میانگین) داراي ضبطهاي صحیحتري نیز هستند .تفاوت این نسخهها با
هم و تخمین نسلهاي احتمالی ،متضمّن فاصلهي رونوشتها از نسخ اصل فرضی و
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نسخهي مادر مؤلف ،تخمین یک فاصلهي حدود یکونیم سده بین نسخهي مادر و نسخه-
ي اقدم را نشان میدهد .همچنین قرائن نشان میدهد که این متن قبل از اواخر سدهي 6
نمی تواند سروده شده باشد؛ بنابراین قرن احتمالی سرایش متن ،سدهي هفتم و بازهي
زمان احتمالی سرایش اثر بین  570تا  680ه.ق .بوده است .این اثر ،متن شاخص دورهاي
از حماسهسرایی فارسی است که سرایندگان آن ،قصد تکمیل داستانهاي شاهنامه را با
دنبالههاي داستانیاي داشتهاند که بعضاً مستحدث و فاقد خاستگاه مکتوب بودهاند .همین
فرایند از قرن نهم به بعد ،به رشد داستانهاي برافزوده به متن شاهنامه انجامیده است که
غیر از چند مورد که از منظومههاي قدیمی اخذ شده بودند ،در بقیهي موارد ،داستا ِن
برافزوده از اول ،براي ملحقشدن سروده شده بوده است .همین عامل به گمنامی هویت
و زمان سرایش این منظومههاي حماسی انجامیده است .ابهام دربارهي زمان سرایش و
نام سرایندهي برزونامهي کهن نیز از همین جنس است .یافتههاي نسخهها ،تنها ابزاري
است که در رفع ابهام دربارهي این متون به پژوهشگران یاري میکند .دسترسی به جامع
نسخ این متنها ،کلید اساسی تدوین شناختنامهي آنها است .این جستار کوشیده است،
نمونهي این کاربرد بررسی نسخ در شناخت بهتر متن را دربارهي شاخصترین متن
حماسی گمناممؤلف فارسی نشان دهد و راهگشاي پژوهشهاي مشابه دربارهي متون
دیگري باشد که با چنین وضعیت ابهامآمیزي به دست ما رسیدهاند.
یادداشت
 .1وقتی شواهد ثابت میکند ،متن تا زمان  nسروده نشده است ،کمینه زمان سرایش  1+nخواهد
بود .در مورد بیشینه این رابطه بر عکس خواهد بود (.)1-n
 .2ه و س :از او بشنوید (ه شناسهي نسخهي هند و س ،شناسهي نسخهي سنپترزبورگ است).
 .3ه و س :پُرگهر.
 .4ه و س :به گنجور گفتش که.
 .5ه و س :پُرگهر.
 .6س :رومی و زرّین.

جستجوی منابع جدیدی در رابطه با نام سراینده و تخمین زمان سرایش ...ـــــــــــــــــ 145

 .7ه و س :ز یاقوت و پیروزه ،تابان درخت.
 .8ه و س :تاتار.
 .9ک- :؛ قلّاب مربوط به جایی است که استثنائاً قسمتی از دو نسخهي ه و س در متن نقل شده
است که در ک وجود نداشته است.
 .10س :از آن بارگیر.
 .11ک- :؛ مصرع اول بیت قبل با مصرع دوم این بیت در نسخهي ک تبدیل به یک بیت واحد
شده است؛ متن :ه.
 .12ه و س :دونده چو این چرخ گردنده نو.
 .13ه و س :جناي.
 .14ه و س :دراز و.
 .15ه و س :جناغ.
 .16ه و س :جناغ.
 .17ه و س :تیغ.
 .18س :بسی تیر و پیکانشان ده ستیر.
 .19ه و س :سپر چند روسی.
 .20ه و س :و.
 .21ه و س :کجا شوشه /سوسه سنجد به چنگ؛ ه :شوشه /س :سوسه.
 .22ه و س :بزد دست و پوشید درعی (س :درعِ) به زر.
 .23ه و س :میان را ببستش به زرّینکمر.
 .24بیت در ک موجود نیست؛ متن :ه و س.
 .25س :کوه.
 .26ه و س :روان.
 .27ه و س :به؛ ضبط ک (چو) به نظر غلط و محتمل تصحیف است.
 .28س :ارغنده.
 .29ه :ز کیمال موزه؛ س :ز آهنش ،موزه.
 .30ه و س :تیغ؛ در ه و س ،دو مصرع نسبت به ک جابهجا آمده است.
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 .31بیت در نسخ ه و س وجود ندارد.
 .32ه و س :سپهري.
 .33ه و س :و یا در بهاران یکی رود آب؛ با توجه به معناي اتیمولوژیک رستم و رودابه ،تشبیه
به رود بار اساطیري دارد.
 .34ک و س :رکاب؛ با توجه به قافیهي مصرع بعد باید تفاوت فقط در صورت کتابت باشد نه
در ممالنبودن رکیب در نسخهي س.
 .35ه و س - :و.
 .36ه :به بازو.
 .37س :سر سروران.
 .38س :بنشست.
 .39ه و س :زان.
 .40ه و س :رنج.
 .41ه و س :که.
 .42ه و س :که برزو نجنباند نجنباند از رنج ،گوش.
 .43ه و س :از.
 . 44ک و س :اي؛ قطعاً «این» درست است و در این مورد نیز مثل رکب/رکیب ،ضبط ه درست
و ضبط س و ک ،ضبط مصحّف است.
 .45ه و س :نه.
 .46ه و س :نژادست.
 .47ه و س - :از.
 .48س :چو.
 .49س - :و.
 .50ه و س :قشقاو.
 .51س :شیر.
 .52دهخدا در نقل این شاهد چنگ را تصحیفاً جنگ ضبط کرده است.
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 .53عالوهبر سه نسخهي اقدم و مورّخ مذکور ،تنها یک نسخهي غیرمورّخ شاهنامهي فردوسی
محتوي برزونامهي کهن که از روي دانش نسخهشناسی قرن  9را نشان میدهد ،شناسایی شده
است و آن نسخهي کتابخانهي رایلند منچستر ،با شمارهي ( ،MS.9متفاوت با نسخهي معرفی
شده توسط سلمی) است.
 .54نویسندهي جستار با فرض مجموع سه نسخهي فوق به عنوان نسخ مشترک اساس و با
بررسی دیگر نسخ متن در پنج ردهي قرنی ( ،)9-12چندین سال است که به تحقیق و نقد متنی
این متن و تبیین تبارهاي نسخ آن مشغول است که در آینده ،نتایج این تحقیق منتشر خواهد شد.
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