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 چکيده

سپس به  ، ابتدا به عطایی رازي،  برزونامههاي پژوهشگران، بخش کهن  پژوهش در  

محمد کوسج نسبت یافته که نامش فقط در اقدم نسخ باقی الدینشاعري به نام شمس

ا وجودنداشتن  است.  دربارهمانده  دیگر  برخی سناد  شده،  باعث  اخیر  نام  ي 

کنند. در این جستار با پیداکردن شواهد  ي اثر را گمنام فرض  پژوهشگران نیز سراینده

هاي متن، اوالً سرودن متن به دست شاعر با نام کوسه یا کوسج  دیگري در نسخه 

ي دوازدهم هجري، برخی  شود که تا سده ثابت شده است؛ ثانیاً این نکته روشن می 

. به دست وي، آگاه بودند  شاهنامه، از سرایش داستان برزوي ملحق به  شاهنامهکاتبان  

ي سال با نسخهي سهي دیگري از داستان برزو با فاصلههمچنین ضمن معرفی نسخه

مقایسه سهکمبریج )نسخه متن  ي قدیم نسخهي هند( و  احتمالی  برزونامهتر  ، زمان 

ي  سرایش متن، قرن هفتم تخمین زده شده است و درضمن مشخص شده که نسخه

 ي زیادي دارد. با متن مادر، فاصلهي موجود از متن نیست و کمبریج، بهترین نسخه

کليدی:واژه شاهنامهکهني  برزونامه  های  نسخه ،  نسخه ،  کمبریج،  نسخه ي  هند،  ي  ي 

 .پترزبورگسن

 
 زبان و ادبیات فارسی  استادیارf@ um.ac.ir-ghaemi 

 29/11/97تاریخ پذیرش مقاله:      2/9/97تاریخ دریافت مقاله: 
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 درآمد  .1

ترین  عنوان یکی از اصلی(، بهThe Textual Criticismي نقد متنی )در رویکرد چندصدساله 

براي شناسایی و تحلیل خاستگاه و   (، منتقدCriticismSource  eThهاي نقد منابع )زمینه

ي یک متن کالسیک، در گام نخست، نه صورت، ساختار و محتواي اثر را که تنوع  پیشینه

ترین  عنوان اصلی(، را به ManuscriptVariants of a Theهاي( نسخ)نوشتها)دیگرواریانت

هاي این استقصا،  قرا و تحلیل یافتهکند و با است هاي علمی کاوش میمنبع استقصاي داده

توان هویت متنی  کند. در این رویکرد، نمینسبت متن را با زمان و مخاطب توصیف می

تحلیل محتواي نسخه با  اثر را  نیز، نه حقیقتی  یک  ي چاپی آن بازجست. طبیعت متن 

ي  دهندهقطعی و ذهنی که واقعیتی نسبی و عینی است که باید عناصر و مشخصات شکل

هاي متنی آن تحلیل  آن را نه از بین سطور یک متن واحد، بلکه باید از رهگذار تنوع ضبط

گردد که در زمانی  ي مادر فرضی بازمیکرد. علت این رویکرد به وجودنداشتن یک نسخه

تاریخ،   طول  در  است،  شده  باعث  اثر  اهمیت  ضمن  در  و  است  نگاشته  مؤلف  دور 

هاي یک اثر شکل  در عرض مؤلف حقیقی، به کیفیت  اي از مؤلفان غیرحقیقی،زنجیره

 ها بازجست.ي این نسخهداده باشند؛ بنابراین »هویت« اثر را باید از دل مجموعه

و کهن  ي کهن،برزونامه از  مشهورترین  یکی  برزو،  داستان  از  موجود  روایت  ترین 

تحسینشدهشناخته و  منظومهشدهترین  که  ترین  است  فردوسی  از  پس  حماسی  هاي 

دلیل  همیني فردوسی شد و بهشاهنامههاي  عنوان متنی »الحاقی« وارد نسخهزود بهخیلی

هاي جهان از این متن شناسایی شده  ي کامل »مستقل« تا امروز در کتابخانهتنها یک نسخه

بودن اثر است که پس  است. شاید به همین دلیلِ نداشتنِ استقالل متنی و طبیعت الحاقی

دویست پژوهشاز  به  توجه  با  و  ارزشمند  اثر  این  شناختن  از  توجه  سال  درخور  هاي 

درباره ابهامپژوهشگران  هنوز  آن،  دربارهي  زیادي  بسیار  دارد.  هاي  وجود  این  اش  در 

ي این جستار معتقد  شود. نگارندهها پرداخته میترین آنجستار، به چند مورد از اصلی

هاي  ، یکی از عوامل این دشواريبودن تحقيقات موجود بر منابع غيرمستقيم متکیاست،  

به عمیق درباره و  پاسخ، مطالعههمیني متن است  به  براي رسیدن  بر  علت،  را  ي خود 
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استنسخه متن  پایه هاي  بر  است،  کوشیده  و  کرده  متنوار  نقد  نسخهي  هاي  شناختی 

  ي متن پاسخ دهد:به سه پرسش بنیادین درباره ي کهن،برزونامه

ي اقدم کمبریج، آیا اسناد دیگري نیز وجود  ي هویت سراینده، غیر از نسخه . درباره1

وشیده بوده است یا ، نام این سراینده آیا یکسره پشاهنامهداشته است و در بین کاتبان  

 شناختی هرچند اندک از او موجود بوده است؟ 

شناختی و نسخ اقدم آن، بر مبناي قرائن متن  ي کهنبرزونامه  . زمان احتمالی سرایش 2

 تواند باشد؟ و نه حدس و اجتهاد، چه زمانی می

ان  ي او از خلق اثر چه شواهد مهمی در اختیار منتقد ي انگیزههاي متن درباره. نسخه3

 دهند که تا امروز از آن غفلت شده است؟ قرار می

هاي باال، روش تحقیق کیفی بر مبناي رویکرد نقد  این جستار براي پاسخ به پرسش

هاي مستخرج از  کوشد با مطالعه و تحلیل دادهشناختی را استفاده کرده است و میمتن

ها ترسیم  براي این پرسشترین پاسخ را  هاي متن، قرائنی را استقصا کند که محتملنسخه

ي بنیادین این پژوهش که اطالعات ما را در تاریخ ادبیات فارسی،  کند. با توجه به جنبه 

از مهمدرباره تکمیل میي یکی  تاریخی این  کند و جنبهترین متون حماسی فارسی  ي 

شود؛  هاي پیشینه از اهمیت خاصی برخوردار میي پژوهش و نقد دادهاطالعات، پیشینه

ي هویت سراینده و ي نظرهاي موجود دربارهالجرم در بخش آغازین جستار به پیشینه

 پردازیم.عصر سرایش متن می

 

 ی کهن برزونامهی هویت سراینده و عصر سرایش ی تحقيقات درباره. پيشينه1.1

-Anquetilي هجده میالدي که دوپرن )در سده  برزونامهي نسخی  بعد از معرفی اولیه 

Duperron  به شاعري با نام »عطایی« نسبت داده بود،  و   فرانسه آورده( از هندوستان به

درباره که  کسی  کرد،  اولین  اثر حکم صادر  هویت  هاي خطّی  نسخهفهرست    مولّفي 
او در تطبیق    (Blochet,1954: 22)  .(بودEdgar Bloche، بلوشه )ملّی پاریس  ي کتابخانه

-رضاقلی الفصحايمجمععوفی و   االلبابلبابي معتبر فارسی، با دو تذکره نام »عطایی«
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یعقوب ناکوک،  عمید ابوالعالعطاء بنبه جستجوي یک نام موفق شد: خواجه خان هدایت،  

ابراهیم غزنوي در هند و  دبیر تواناي دربار سلطان  -شاعرمشهور به »رازي« )اهل ري(،  

به قول هدایت  و بنا  491به قول عوفی در  ي فارسی و عربی که بنادر قصیدهر  صاحب تبحّ 

بود  471در   درگذشته  الهور  در  هدایت،75-72:  1335عوفی،)رک..  ه.ق.  :  1340-1336؛ 

بلوشه، مول در  هم  (873-876/ 2 با  ي این انتساب تردید  ، دربارهي شاهنامهدیباچهزمان 

 (  :LXVIIMolé, 1953) .بودنسبت داده  6-5هاي کرده، ولی متن را به سده

نقد  با وجود تردید مول، نظر بلوشه که بر مستندات صحیحی استوار نبود، بدون هیچ

ایرانی شد. از جمله   یا  ادبیات فارسی، اعم از غربی  تاریخ  و تحقیقی وارد اغلب منابع 

بز در  پژوهشی خود،  رگاستوري،  کار  فهرست    Literature Persianترین  که شامل 

بود، اولین کسی بود ي موجز نویسندگان آثار  نامهبسیارى از کتب فارسی همراه با زندگى

ي  ي سرایش اثر در سده اشاره کرد، ولی نظر بلوشه درباره  برزونامهبودن  که به دوبخشی

ي اول مدخل  از استوري، هانوي در مقاله   ( بعد :5/558Storey, 1970) .را تکرار کرد  5

:Hanaway, 1990 ) این نظر و انتساب به عطایی رازي را تکرار کرده ایرانیکا« برزونامه»

381-380/IVچاپ اروپا  ي جهان اسالمدانشنامه ي وي، این اشتباه وارد  (، از طریق مقاله ،

.  هاي علمی فارسی، تا زمان اخیر شدایران، و دیگر دانشنامه  ي فارسی آن درو ترجمه

،  1391قنواتی،  جعفري ؛ شمس و757:  1، ج1384شکوهی،  ؛  965:  3، ج1376هانوي،  )

را از حیث    برزونامه اهلل صفا نیز که  ذبیح  (1741: 1345: مدخل »برزونامه«؛ مصاحب،  2ج

حماسه میدان»موازین  ترتیب  لحاظ  از  و  و وصف  سرایی  وقایع  تسلسل  و  جنگ  هاي 

اسدي بهتر و زیباتر«    ينامهگرشاسب پهلوانان و استعمال کلمات و ترکیبات حماسی، از  

تردیدي  دانست، بدون هیچي فردوسی میي فارسی بعد از شاهنامه و آن را بهترین حماسه

( با  477:  1347؛ صفا،310-1333:309صفا،)رک..  ي عطایی رازي دانستاین اثر را سروده

قرن اخیر ادبیات فارسی، غالب منابع  هاي نیمتوجه به جایگاه بنیادین آثار صفا در پژوهش

تر، نظر غیرمستدل بلوشه  اهمیتاول پژوهشی و منابع کمبعد از وي، اعم از منابع درجه

واسطه با  تکرارکردندرا  صفا  ریاحی،123- 122:  1381رزمجو، )رک.ي  ؛  339:  1387؛ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B5
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خانلري286:  1386  مطلق،خالقی ؛  183- 182:  1393،زادهشریف  ؛66:  1341کیا،؛ 

و حتی در دو چاپ مختلف  (  21:  1380،ملکی؛  326:  2016کویر،؛  1224:  1393،معصومی

(، مصحح که متن داستان برزو را از روي  1382)دبیرسیاقی:   ، در مورد اول ي کهنبرزونامه

ي ماکان، همراه داستان کک کوهزاد،  ملحقات  شاهنامهي ناقص موجود در بخش  نسخه

عنوان سراینده)البته با ذکر قید »منسوب«(  منتشر کرده بود، صراحتاً نام عطایی رازي را به

نسخه  را برمبناي سه  (، مصحح که متن1384بر پیشانی کتاب نهاده؛ در مورد دوم)محمّدي: 

«( حذف کرده،  حماسه برزونامها عنوان »تصحیح کرده بود، نام عطایی را از جلد کتاب )ب

ي اثر،  تردید در انتساب اثر به عطایی را در مقدمه تکرار کرده، اما کماکان در سرشناسه 

 عنوان نام پدیدآور و عصر تألیف آن حفظ کرده بود. یعقوب و قرن پنج را بهنام عطاءبن

وهشی فارسی و همچنین  هاي پژها، در مقاله دهه قبل از انتشار این کتاب درهرحال یک

کسی  رازي رد شده بود. در ایران اول به عطایی  برزونامههاي غربیان انتساب  برخی پژوهش

به را  انتساب  این  مقالهچالشکه  او  بود.  سلمی  عباس  معرفی  کشید،  به  که  نوشت  اي 

  ، MS.841ي  رایلندمنچستر، با شمارهي  کتابخانه   يشاهنامه ي  ي موجود در نسخهبرزونامه

مقدمه   1081مورّخ   در  داشت. سلمی  اختصاص  برزو(  روایت مرگ  )و حاوي  ي  ه.ق. 

ي کمبریج و نام کوسج موجود در آن  نسخهبار  مطلب، ضمن رد این انتساب، براي اول 

کرد مطرح  را  نسخه 33-18:  1373)رک.سلمی،.  نسخه  این   )(Ms. No. 56 Kings ،)  

بار توسط ادوارد  شود، اول ي دانشگاه کمبریج نگهداري می ق. که در کتابخانه  829مورّخ 

نام  وسهراب قلمداد کرده،  اي بر داستان رستم عنوان ادامه براون معرفی شد؛ اگرچه او متن را به 

( در غرب  30:  1922)رک.براون، .  خوانده بود   kawijغلط کویج  ي آن را به موجود در ترقیمه 

( بود.  De Bloisطور مستدل ردکرد، دوبلوا) به عطایی را به   برزونامه کسی که انتساب  اولین 

اهمیت  کاتب و بی   اشتباه براون در خوانش کویج را تکرار کرده، این نام را مرتبط با اگرچه او  

ي نام »عطایی« را محصول بدخوانی  حدس بلوشه و پیروانش دربارهدانسته بود؛ لیکن  

او    (Blois, 1994: 569 De)   .دانسته بودي متن را گمنام  و نهایتاً سراینده  ونامه برزبیتی از  

الحاقی    عنوان متنیهاي متن به این نتیجه رسید که این اثر اغلب بههمچنین در نقد نسخه

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%A7+%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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دستنویس می  شاهنامههاي  در  نسخه570)همان:.  شودظاهر  دوگانگی  توجیه  در  هاي  ( 

برزونامه  برزونامه و  طوالنی  متنی  را  اثر  اصل  از  نیز  مستخرج  یا  فشرده  را  کوتاه  هاي 

ي دو  اي که قطعاً غلط است؛ چون این دو بخش، سرودهدانست؛ نکتهي بلند  برزونامه

تمام نسخه تا وقتی  تصریح کرد  او  است.  بررسی  شاعر متفاوت  اثر  انتقادي نشود،  هاي 

 ( 571- 570)همان:   . توان نظر قاطع داد ی ي قدمت متن و هویت شاعر نم درباره 

  ي هویت سراینده، به اکبر نحوي تعلق دارد. او بهترین پژوهش بعد از دوبلوا درباره

بهترین تصحیح موجود از متن را منتشر کرد و   برزونامهي  ي پنج نسخهپایه  بر  1387در  

یعقوب آورد و ضمن رد به عطاءبن  برزونامهي کتاب دالیلی در ابطال انتساب  در مقدمه 

ي متن بزرگتري  خالصه  شاهنامه،هاي  ي کوتاه ملحق به نسخهمستدل این نظر که برزونامه

 داراي دو بخش کهن)کوتاه( و جدید  ثابت کرد، این منظومه  برزونامهي نسخ  بر پایه   باشد،

است. ي هم سروده شده  ده، توسط دو شاعر مختلف در ادامه )بلند( مستقل از یکدیگر بو

انجامه  بنابر  نسخه همجنین  گویندهي  کمبریج،  نام  ي  به  گمنام  شاعري  را  منظومه  ي 

حدس زد که وي به احتمال بسیار،  محمّد کوسج« معرفی نموده،  احمد میربنالدّین»شمس

قرن استمیهشتم  در  این  سی  -ویکسی:  1387  کوسج،  )رک..  زیسته  از  بعد  ونه( 

دانشنامهپژوهش نسخهایرانیکاي  ها  در  آن،  خود،ي  مدخل    الین  جایگزینی  به  تصمیم 

مبتنیبرزونامه مدخلی  با  هانوي  صحیحي  اطالعات  نکتهبر  گرفت؛  متاسفانه  تر  که  اي 

مقالاند.  ها و پژوهشگران داخلی از آن غفلت ورزیدهدانشنامه ي  ه گابریل وندنبرگ، در 

ي سیر این داستان  هاي دیگري که متعاقباً دربارهو مقاله   ایرانیکا«ي  برزونامهمدخل »دوم  

تکرار نظر رایج  به    برزونامهي زمان سرایش  نگاشت، اگرچه درباره  شاهنامههاي  در نسخه

هجري( بدون رد یا تایید آن، بسنده کرد، با تردید   6-5میالدي) 11ي  انتساب آن به سده

نسخه در سندی از  مستخرج  نام  هردو  عطایـ اي)کوسـهت  و  تصریـج  کـ ی(،  کـ ح  ه  ـرد 

اي  ـ هش برزونامهـه دو بخـرا ب  هـ برزونامهاي موجود  مؤلّف مشخص نیست. او نسخه

الل دو ـد استقـن تاییـرد و ضمـم کـد تقسیـاه و بلنـ ن کوت ـل و همچنی ـالحاقی و مستق

.  تـراب دانسـم و سهـی رستـي طبیعهـرا اداماه  ـ ان کوت ـداستد،  ــ اه و بلنــش کوت ـبخ
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(10-114; 2011: 1-; 2006:97nāma2-Barzu 2009: ,Van den Berg  ) نیز بر    زوتنون

هاي عطایی و کوسج را محصول بدخوانی بیت یا تخلیط نام  دبرگ، نامطریق دوبلوا و ون

ي  داند و معتقد است، داستان برزو در اصل متنی طوالنی، متعلق به حلقه شاعر می  کاتب با

.  ر شده استـد ظاهـاه و بلنـهاي کوت صورت واریانتان بوده که بهـاي سیستـهتـروای

(128-,2014: 121Van Zutphen ) 
هاي این پژوهش، در بخش اول، زمان سرایش و  ي جستار، در تحلیل پرسشدر ادامه  

 سراینده بررسی خواهد شد. در بخش دوم، تثبیت هویت و اغراض  

 

 ی کهن برزونامهی ی نام سرایندههای جدید درباره. داده2

اند، ترجیح داده  ي کهنبرزونامه ي  اگر همچنان در برخی منابع غربی در خصوص سراینده

اي  منبع یا نسخهاو را ناشناس فرض کنند، بخشی از این مسئله نبودن نام کوسج در هیچ

کمبریج بوده است. البته کیفیت پایین تصاویر عکسی یا میکروفیلم و بدخوانی  ي  غیرنسخه 

معناي »کویج« نیز به تردید  صورت مغلوط و بیي نقل نام کوسج بهبراون و بلویس درباره

ي  هاي جدید از نسخهدبرگ در این زمینه دامن زده است. عکسکسانی چون دوبلوا و ون

ي  ي ترقیمه ي آغازین و صفحهي قبل از صفحهحه وضوح در دو موضع)صفکمبریج به

دهد که قرائت سلمی و نحوي صحیح است و نام شاعر »کوسج« ذکر  نسخه( نشان می

محمّد میرخم اهلل لوله  احمد میربنالدّینشمس  يشده است: »تصنیف موالنا کتاب برزونامه

 )برگ قبل از برگ آغازي(.آ 1بالمن« ص 

محمّد کوسج علی یدالعبد  الدّین شمسي موالنا  برزونامه از گفته  و »تمام شد کتاب

« ص هتسع ]و[ عشرین و ثمانمأ  الحرام، سنهاهلل احواله، فی شهر محرّمالفقیر جهانگیر اصح

 . ي نسخه()ترقیمهب 94

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marjolijn+Van+Zutphen%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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 ی کمبریج. از نسخه b 94و a1های . برگ 1تصویر 

)واژه کوسج  فرهنگKusajي  در  )چون  (  عربی  و  فارسی  لغت  ،  االرب منتهیهاي 

دانسته  االطباء  ناظم  آنندراج، میانه[  یا کوسق فارسی]کوسگ فارسی  و...(، معرّب کوسه 

شد که »ریش او بر زنخ باشد، نه  شده است. این واژه از لحاظ لغوي به کسی اطالق می

اکنده و با رویش اندک داشته باشد.  بر رخسارها«؛ منظور کسی است که ریشی ُتنُک و پر 

ي آن  درحقیقت، کوسج نه معرب شکل فارسی دري کلمه)کوسه( که معرب ساخت میانه

ي کوسه  )کوسگ( است)مشابه رُستاق که معرّب رُستاگ است و نه روستا(. استعمال واژه

 بنقابویعقوب اسحاصورت لقب براي افراد، از قرون ماضیه سابقه داشته است؛ ازجمله  به

.  اي در مرو منسوب به اوستگوید: اکنون کوچهمنصور، معروف به کوسج که سمعانی می

ق. 218شاپور، طبیبی اهل اهواز، متوفی  بنسهل  همچنین  (انساب سمعانی، نقل از دهخدا )

ها داشته، اثري عربی به نام  بن بُختیشوع اخبار و مزاحماسویه و جورجیسبنکه با یوحنّا

 (. نقل از دهخدا اعالم زرکلی،از او مشهور بوده، شهرت کوسج داشته است) االقرباذین
بودن ترتیب وجود لقب کوسج براي شاعر عجیب نبوده است. مشکل دیگر، تکبدین

ي اصل به جاي  اتب نسخه تواند به اشتباه کاتب در درج نام کمنبع ذکر نام اوست که می

نسخه در  نیز  خصوص  این  در  شود.  تفسیر  شاعر  مختلف  نام    کهن   يبرزونامه هاي 

بهره ها بیها از آني نسخهنکردن همهاطالعاتی وجود دارد که پژوهشگران به علت بررسی

هاي مختلف  ي کمبریج، در نسخهبر نسخهشده، عالوهمانده بودند. مطابق جستجوي انجام

بار در این  ي نام این شاعر کشف شد که براي نخستین، اسناد دیگري نیز دربارهنامهبرزو
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ي آستان قدس رضوي  ، موجود در کتابخانهشاهنامهاي از  شود. در نسخهجستار طرح می

ب با عنوان »آغاز داستان برزويِ   - 122که داستان برزو از ص  ، با این4127aي با شناسه

شود، بعد از اتمام دفتر اول)پایان داستان فرود و قبل  آغاز می سهراب، پسر رستم دستان«

از آغاز داستان کاموس کُشانی و بعد از عنوان »َتمَّتْ دفتر اول« و افزودن یک برگ سفید(، 

 ي نسخه، این عنوان با شنگرف تحریر شده است:در ابتداي دفتر دوم، ذیل تذهیب ساده

آستان قدس    شاهنامه)کوسه«  سرخ  يبرزونامه فردوسی[، مَعَهُ    يشاهنامه »دفتر دویم ]

 (آ-4127a :96رضوي 

 
 . 4127aی  ی آستان قدس رضوی با شناسه ی کتابخانه شاهنامه ی  آ از نسخه - 96   . برگ 2تصویر  

 

اي در مجلّدي براي کتابخانه  170ي  ق. در یک مجموعه   1166این نسخه در تاریخ  

ي  هاي خط و کاغذ، محتمالً در همان اوایل سدهبرمبناي کیفیتاصفهان وقف شده است و  

اواخر    12 نکته   11یا  است.  شده  دربارهتحریر  جالب  بسیار  ي  شباهت  نسخه،  این  ي 

هاي معاصر خود است؛  ي قرن نهمی کمبریج، درمقایسه با نسخههاي نسخه با نسخهضبط

از روي نسخه ت درنتیجه  باکیفیتی کتابت شده که از  بوده است.  بار نسخهاي  ي کمبریج 

ازجمله در قطعاتی از متن که به عنوان نمونه در بخش بعدي مقاله ذکر خواهد شد، در  

هایی شبیه ضبط کمبریج دارد. آیا این بدان معنا ي موارد اختالف، این نسخه ضبطهمه

اي  ههاي اصلی متن موجود بوده، در برخی رونوشتنیست که نام شاعر در یکی از نسخه

 آن حفظ شده است؟  
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بهعالوه کوسج  هویت  تأیید  سرایندهبر  کهنبرزونامهي  عنوان  نکتهي  مهمی  ،  هاي 

شدن شاعر برزونامه در حدود دریافت است، یکی شناختهدیگري که از این نسخه قابل

از کتابت نسخه کم نزد برخی کاتبان است و دیگري  ي کمبریج، دستچهار سده پس 

  شاهنامه ها، به این مسئله واقف بودند که این متن در  ان، یا بخشی از آنکه خود کاتب این

و سروده است  این»الحاقی«  نیست.  فردوسی  نسخه شمسي  کاتب  را  که  الدین کوسج 

همچنانسرخ شاید  است.  تعجب  محل  نامیده،  کوسج  کوسه  فارسی  ساخت  کوسه،  که 

کاررفته،  خی شهره است( بهاست، سرخ نیز در مقابل شمس)به معنی خورشید که به سر 

کند که ناشناخته مانده و به اشتباه به سرخ تصحیف شده  یا به لقبی از شاعر اشاره می

بدین  دربارهاست.  دوم  سند  این  بهترتیب،  او  نقش  کوسج)کوسه(،  هویت  عنوان  ي 

 کند. را اثبات می ي کهنبرزونامه ي سراینده

ي  نسخه   ید پژوهشگران مغفول مانده است.بر این، سند سومی نیز هست که از دعالوه

نسخه  شاعر،  نام  حاوي  شمارهسوم  بادلیانکتابخانه   C.26ي  ي  آکسفورد    دانشگاه  ي 

در دانشگاه تهران موجود است. نسخه    1213ي  میکروفیلم آن به شمارهکه    است  انگلستان

سده  به  متعلق  و  »مجموعه«  نوع  منظومه12  - 11ي  از  شامل  و  کُک  ،  نامهسامهاي  ق. 
ي این نسخه،  برزونامه است. در بخش    نامهبانوگشسب و    برزونامه ،  نامهبهمن،  کوهزادنامه

زمین و شود: »رسیدن افراسیاب ترک به شنگاندر اولین عنوان متن، عبارت ذیل دیده می

 (آ138  : برگC.26ي بادلیان نسخهي مجموعهکوسه« )از گفتار ُترک برزونامهآغاز 
 

 
 ی بادليان. از نسخه a138 برگ . 3تصویر 

 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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کوسه«  »گفتن« و »گفتار« به معنی »شعر« و »سروده« کاربرد داشته، نام شاعر نیز »تُرک

یاد شده   او  از  با صفت »ترک«  براي وي،  نام کوسج)کوسه(  تأیید  خوانده شده، ضمن 

بوده است  خیز در آسیاي میانه، صغیر یا آذربایجان  اي ترکاست. آیا شاعر متعلق به حوزه

  ي نسخه، این تر دربارهي جالبیا دلیل دیگري براي نامیدن او بدین نام وجود دارد؟ نکته

هاي نسخه، به  ي قبل، از حیث تبارشناسی و ضبطاست که این نسخه نیز همچون نسخه 

هاي  ترتیب وجود نام شاعر در یکی از شاخهي کمبریج بسیار نزدیک است. بدین نسخه

متن)رونوشتهتبارشناختی نسخ  نام شاعر در  هاي نسخههاي  تداوم ذکر  ي کمبریج( و 

  کند که شود. این نکته خود ثابت میمسلم می12-11ي  هاي این تبار، تا سدهبرخی نسخه

ي  برزونامه ي  ي سرایندهي هویت کوسج)کوسه(، تردید دربارهبا داشتن اسناد بیشتر درباره

 محلی از اعراب ندارد. کهن

 

 ی کهن برزونامهعصر سرایش ی های جدید دربارهداده. 3

درباره پژوهش  براي  جستار،  بخش  این  متن  در  سرایش  زمان  کهنبرزونامهي  در  ي   ،

بر نظرهاي دیگر پژوهشگران هستیم. با توجه به وجودنداشتن  هایی عالوهجستجوي داده

برم مواقعی،  در چنین  ناگزیر هستیم  اثر،  براي سرایش  دقیق  موجود،  تاریخ  قرائن  بناي 

حداقل)کمینه( و حداکثر)بیشینه( زمان سرایش متن را تخمین بزنیم تا با بیشترین اطمینان  

ي هر متن در دو ي احتمالی سرایش اثر را مشخص کنیم. این قرائن دربارهممکن، بازه

 ي ذیل شناسایی و تحلیل خواهد شد: رده

 

 زمان سرایش . کمينه1.3

پیشینه، پژوهشگران دو زمان را براي تاریخ سرایش متن مطرح کرده بودند؛ با توجه به  

یکی زمان سرایش متن به دست عطایی رازي بود که با ردّ این انتساب، آن زمان دیگر  

ي دیگر متعلق به نحوي است که تا امروز،  شدهمعنایی نخواهد داشت. تنها حدس مطرح

ي متن ابراز  ي زمان و سراینده ها را دربارهلي بهترین تصحیح، بهترین تحلیضمن ارائه 
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- وهشت: بیست1387درستی گفته است)کوسج،که او به، همچنان برزونامهداشته است.  

ونه(، دو بخش کهن و جدید دارد که حداقل به دست دو شاعر مختلف خلق شده یستب

تن اول در  هاي زبانی و ادبی)برتري ادبی متن اول نسبت به دوم و قدمت ماست. تفاوت

با عامل   متن  متفاوت  نسبت  با بخش جدید(،  قیاس  در  واژگانی  بافت  و  نحوي  سطح 

عامیانگی)که در متن دوم بسیار باالست( و طبیعت اعالم این دو بخش چندان از هم دور 

هاي  کند؛ مثالً واژهتردیدي ثابت میهیچ  ي مختلف را بیاست که تعلق دو متن به دو دوره

خاص تاریخی متعلق به ترکان و مغوالن که در بخش جدید تشخص  مغولی و اسامی  

را شامل شده است.    ي جدید برزونامههاي  خاصی پیدا کرده، بخش زیادي از شخصیت

  ي سلطنت: ، تمور)تیمور؛ دوره ق.(  624 و متوفی  563 یا  557)متولد    هایی چون چنگیز نام 

( که  ق.  850- 807ي سلطنت:  میرزا، پسر تیمور لنگ؛ دوره (، و شاهرخ)شاهرخ ق.  807- 771

ها، تمور، پسر برزو و  اند و حتی یکی از آن هاي داستانی شده تبدیل به شخصیت در این متن  

شده به این    هاِي نامیده هاي اصلی متن است و قبل از شهرِت تاریخِی شخصیت از شخصیت 

ها زمان  اند، نظر نحوي را که برمبناي اشاره به آن نمودي در متون فارسی نداشته ها، هیچ نام 

 کند.  (، تأیید می 380:  1380تا قرن دهم جلو برده است)رک.نحوي، سرایش بخش بلند را  

هاي بخش کوتاه، الحاقی یا قدیم نیز یاد  تخمین زمان بخش اول که از آن با عنوان

ي متن اساس که به ابتداي قرن  اي دشوارتر است. نحوي برمبناي ترقیمهاند، مسئلهکرده

ن بدان در منابع کهنی که به متون حماسی  نشد( و اشاره8نُه تعلق داشت)بیشینه: اواخر  

تا سده داشتند)کمینه:  فارسی  اشاراتی  پنجم  احتمال  61ي  به  این شاعر  (، حدس زد که 

ي این ونه( دربارهسی  -ویک: سی1387)رک.کوسج،.زیسته استبسیار، در قرن هشتم می 

یافته است که متن  تخمینِ نحوي، حداقل اشکال ممکن این است که او چگونه اطمینان  

 ي شش سروده نشده است؟ي هفتم یا حتی اواخر سدهدر سده

( ق. 520تألیف  )التواریخ والقصصمجملي  زمان سرایش اثر عدم اشارهي کمینهدرباره

.( راهگشاست. این دو متن گزارشی از  ق  513  -488تالیف بین  عالیی)  ينامهنزهتو  

معاصر   مشهور  حماسی  قصص  همچنین  و  میمتون  خود  بر  مقدّم  تاریخ  دهند؛  و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B6%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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ي پهلوانان سیستانی اطالعاتی  ( نیز که بعضاً درباره7و دوم قرن    5)بخش اول قرن  سیستان

(، در کنار این دو  8:  1318جلدي اخبار فرامرز؛    12ي آن به منبع منثور  دهد)مثالً اشارهمی

ي ششم  سی تا ابتداي سده هاي فار ي حماسه متنی ما را درباره متن، مثلث دانش حماسی برون 

ها مثل داستان نبردهاي فرامرز و بانوگشسپ هنوز تا زمان  دهند. غالب این حماسه تشکیل می 

قدر شهرت داشتند  عنوان داستان، آن ها تبدیل به منظومه نشده بودند، اما به نوشتن این کتاب 

ا به خود جلب کرده  گویان ر ها توجه موّرخان و قّصه اي از آن ي منثور یا شفاهی که نسخه 

باشد. نبودن کمترین اشاره به فرض وجود یک پسر براي سهراب ناکام و عدم ذکر نام یا  

در   برزو  داستان  از  حماسه شاهنامه بخشی   ، ( فارسی  کهن  و    نامه بهمن ،  نامه گرشاسپ هاي 

منابع  ها و همچنین در مثلث  نامه (، منابع تاریخی عربی و فارسی مرتبط با خداي نامه کوش 

یقین، داستان  به شود که به احتمال قریب متنی مذکور، دالیل کافی براي این حکم فراهم می برون 

ي زمانی خلق متون فوق، حتی اگر وجود هم داشته است، هنوز در حدي  برزو، اگر در بازه 

 دست شود.  شهرت نداشته که وارد منابعی ازاین 

خریدارهایی    -عمواًل با وجود حامیهاي حماسی که مبا توجه به سنت خلق منظومه

گرفتند و طبیعت این متون که از حیث حجم و زمان الزم براي  چون دربارها شکل می

ي استنساخ بیش از دیگر انواع شعري به حامی نیاز داشتند، شاعران این  سرایش و هزینه 

زمان  جستند که در  هایی سود میي منظوم خود از داستانها براي خلق حماسهمنظومه

زمان  ترتیب، اگر داستان برزو تا بیشینهآمدند. بدینشمارمیشده به سرایش تاحدي شناخته

ساله براي شهرت    50ي حداقل( هنوز مشهور نبوده باشد، فرض یک فاصله 520منابع فوق)

ي شفاهی یا منثور این داستان که به ایجاد بستر الزم براي خلق شکل منظومی از آن  گونه

ق.   570بخش قدیم    زمان سرایشر منجر شود، طبیعی است. پس کمینهتوسط یک شاع 

باید    ي کهنبرزونامهبر روابط علمی بین قرائن موجود، متن  است؛ یعنی با احتمال مبتنی

 ق. سروده شده باشد.  570بعد از 
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 زمان سرایش . بيشينه2.3

، سطح واژگانی  ي کهنبرزونامهباید گفت: در    برزونامهي سطح واژگانی دو بخش  درباره

به دیگر متون حماسی متقدّم چندان بدعتی نشان نمی برمبناي آن  نسبت  بتوان  دهد که 

  6- 5هاي مهجور نسبت به متون قرن  ي زمان متن قضاوت کرد. اگرچه کمیت واژهدرباره

به بعد رایج شده   6هاي  اي در متن نیست که در زبان فارسی در سدهکمتر است، اما واژه

بلند یا جدید، بخش    يبرزونامه و به متن بدعت واژگانی ببخشد. همچنین برخالف  باشد  

 گونه واژه یا اَعالم مغولی است. هاي ترکی متأخر، عاري از هرکوتاه ضمن نداشتن واژه

ي نسخ قدیم متن است که از  ترین شاخص باقیمانده در این مورد رابطهبنابراین مهم

شده  ي شناختهترین نسخه کهن  ي کهن،برزونامهي مستقل  نسخه تنها    شود.آغاز می  9قرن  

زمان سرایش از طریق تخمین ق. است. تشخیص بیشینه  829مورّخ   ،)کمبریج(از این متن

  پذیر خواهد بود.ي مادر)متن مؤلف( امکاني زمانی این نسخه با نسخهفاصله

نسخهبرزونامهي  درباره به  ملحق  نسخهعالوه  ،شاهنامههاي  هاي  دو  بر  کمبریج،  ي 

ها سود نجسته  نزدیک بدان وجود دارد که نحوي در تصحیح خود از آن  ي قدیمنسخه

نسخه سناست.  شمارهي  به  سابق(  ق.که    849مورّخ    S1654ي  پطرزبورگ)لنینگراد 

گ  دبربار ون « استفاده کرده و اول 2ي »لاز آن با شناسه  شاهنامهمطلق نیز در تصحیح  خالقی

تري نیز موجود  ي قدیمحال نسخهبدان اشاره کرده بود. درعین  برزونامهي  عنوان نسخه به

سه  تنها  که  نسخه است  با  اول سال  و  دارد  فاصله  کمبریج  معرفی  ي  جستار  این  در  بار 

سال  ه.ق. که تنها سه  831، مورخ  1972ي آرشیو ملی هند)دهلی نو(، ش.شود: نسخه می

 یدتر است. ي کمبریج جداز نسخه 

این سه  قیاس  با  آنحال  تفاوت  نسبت  تخمین  و  نسخهنسخه  با  فرضی،  ها  مادر  ي 

نسخه در حدي به هم پذیر است. طبیعتاً اگر سهي مادر امکانتخمین زمان سرایش نسخه

اند،  ي اصل نوشته شدهنسخه، از روي یک نسخهنزدیک باشند که بتوان تصور کرد، هر سه

ي اصل، با توجه به میزان کم نسخ متن  ي مادر و آن نسخهن نسخه توان حدس زد، بیمی

ها نیز حداقل همین مقدار  ي اصل تا رونوشتدر آن سده، حدود ربع قرن، و بین نسخه
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سال از اقدم نسخ ما    50ي مادر  توان حدس زد، نسخه فاصله موجود باشد و درنهایت می 

ده شده باشد. این همان قرن هشتم)پیشنهاد  ق. سرو   780تا    750تر باشد؛ یعنی متن بین  قدیم 

 ي این سه نسخه کاماًل مغایر با حالت فوق است:  نحوي( است. ولی نتایج مقایسه 

اي در ستایش خداوند  اي از داستان برزو است که تحمیدیهتنها نسخه  ي کمبریج،نسخه

و مدح پیامبر)ص( و صحابه و یاران او)و نه آل وي؛ از شاعري احتمااًل اهل سنت( دارد  

(؛ البته سستی  3:  1387شود )رک.کوسج،ها آغاز میکه در تصحیح نحوي، متن با این بیت

کند.  ها ایجاد تردید میها در اصالت آني بیتقیه این چندبیت آغازین در قیاس با پختگی ب

خواسته به متن استقالل  ي مادر وجود داشته یا کاتبی که میآیا این تحمیدیه در نسخه

تر است.  ها را سروده و به آغاز متن افزوده است؟ فرض دوم پذیرفتنیبیشتري ببخشد، آن

بیت این  از  آشنبعد  در  روایتی  الحاقی،  احتمااًل  برزو  هاي  تولد  و  و شهرو  ایی سهراب 

بیت سروده شده   75موجود است که کامالً اصیل و زیر تأثیر داستان رستم و سهراب در 

با مقدمهي هند و سناست، ولی در دو نسخه  اي متفاوت در نکوهش  پترزبورگ، متن 

ي برگشتن  بیت مذکور، از صحنه  75( و بدون  شاهنامههاي  حکمت دنیا)زیر تأثیر بیت

راسیاب از رزمگاه رستم و پس از شکست از وي)در پایان داستان بیژن و منیژه و بعد اف

شود؛ آغازي که در از نجات بیژن به دست رستم( و برخوردش با برزوي دهقان آغاز می

شده است،  که داستان بعد از بیژن و منیژه شروع می شاهنامههاي ملحق به غالب برزونامه

ها، برخورد شاه توران و برزو با بازگشتش از تقابل وي  ن نسخهعمومیت دارد؛ زیرا در ای

ابیات محتوي تولد   بود و  انتهاي داستان قبلی)بیژن و منیژه( پیوند خورده  با تهمتن در 

بک به داستان رستم و سهراب بود، با روند زمانی پیوند دو داستان  برزو که نوعی فلش

آغاز بخش  این  کاتبان  بنابراین  بود؛  تفاوت  منتاقض  بودند.  کرده  حذف  آگاهانه  را  ین 

ها در  توجه تفاوت ضبطشده نیست. میزان قابلنسخه، محدود به اختالف شکلی گفته سه

کمبریج)نسخهسه موجود،  اقدمِ  دهلی)829ي  سن831(،  و  نشان 849پطرزبورگ)(   ،)

نسخه دهد، هیچمی رونوشت  دونسخه،  از  از حیث شجرهیک  و  نیستند  مادر  شناسی  ي 
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با عصر شاعر فاصلهنسخه بررسی    ها،  این فاصله،  براي تخمین  دارند؛  درخور توجهی 

 نسخه صورت گرفت. دقیقی بین سه

درصد  90صورتی است که در  نسخه بهمطابق این بررسی، اختالف ضبط در بین سه

درصد تفاوت  10پترزبورگ به هم شباهت دارند؛  ي هند و سنموارد اختالف، دو نسخه 

شده از جانب کاتب یا حداکثر تفاوت بیانگر  نسخه عمدتاً از جنس تفاوت اعمالمیان دو  

ي اصل مشترک است. اما اختالف این دونسخه با کمبریج در  یک نسل فاصله در نسخه 

ها بین نسخ این متن، تا سه نسل قبل  ي میزان تفاوت ضبطحدي زیاد است که با مقایسه 

رسد. در ادامه چندبخش از  نظرمیاز ذهن بهي اصل مشترک دور  هم تصور وجود نسخه

ضبطمقایسه  بهي  بخشها  از  تصادفی  کامالً  و  نمونه  نقل  طور  منظومه  نخست  هاي 

 ي کمبریج و تفاوت با دو نسخه در پانوشت(:شود)متن از نسخهمی

  2اب این شنید از جوانــو افراسی ـــچ
 

 دره زرـــده ب 4دــــــ ود کآرن ـــبفرم
 

 سه تخت  6ت رومىــ اى زربفـــز دیب
 

 و چین  8ان ماچینــد خوبرویـــدو ص
 

 [ 11تگاور همه نیکرو10بـــ د اســ]ص
 

 دنگ ـخ  13ام و جناغـــو لگ   نـــز زی
 

 ]و[ برگستوان  16د جوشن و تیغـدو ص
 

پیرس  گشـــ دل  اینـر  از   3شادمان   ت 
 

ت ـــهم یـــان  آن  و   5باگهر   ارۀـــ اج 
 

 7بختبود درخور نیکون  ـــچ  چنان
 

دیب زینـــ]ز  و  اسب  و  سراپرده   [9ا، 
 

است چینــهم   رـــ صد  دیباى  بار   12ه 
 

مرصّــرک جن14عـــاب   پلنگ  15اقـ، 
 

نیـــهم تیرـــان  و  گران  17زه   و گرز 
 

 (ب188ب؛ هند:  155: پترزبورگسنالف؛ 6ي کمبریج: ي نسخهبرزونامه) 

ي کمبریج و متوسط در هر بیت، دو ضبط مختلف بین نسخهطور هاي باال، بهدر بیت

شود. از هر دو اختالف، یک اختالف ضبط، در بین دو نسخه، ي دیگر دیده میدو نسخه

تر یا الاقل، به  ارز است و یک ضبط نیز حاوي ضبط دشوارتر، کهنهاي هممتضمّن ضبط

به دونسخهي این موارد ضتر است و در همهدالیل متنی و سبکی، صحیح   ي بط اصحّ 

هند سن و  )ضبط    پترزبورگ  است  بهمتعلق  شنید  جاي  به  سومبشنوید  شخص؛  عنوان 

ي عادي متناظر؛ نو دوندگی چرخ  تصویر درخت تابان یاقوت و پیروزه به جاي جمله
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همه بار دیباى چین؛ جناي به جاي جناغ؛ جناغ به جاي جناق؛    گردنده، به جاي صد استر

ي  . در ادامه بخشی دیگر از مقایسهبه جاي رکاب مرصّع و جند به جاي تیغ(رکاب دراز 

 شود:سه نسخه ارائه می

 رم شیرــم و چــدى ز ابریشـــکمن
 

 زره      دى  ـو چن  19ىــاى روســسپره
 

بــ ره پیــه یکســهم  رزو نهادــش 
 

 ه گفت کاى شاه ماچین و چین!   ـبه ش
 

ـ نیای  این ساز جنگار من  ــه ک ــد بـ
 

 18رد دلیرــورد مــغ درخــى تیــیک 
 

  ر پُرگره ـ ستان سربهــف بــو زلــچ
 

   د آن زبان برگشادــ رزو بدیــو بــچ
 

ایــسراف ]وــ راز  توران20ران   زمین [ 
 

 پلنگ   21رمــد چــ وزن نبندنــه ســب
 

(ب190ب؛ هند: 155: پترزبورگسن؛  8کمبریج: )   

ها بین دو طرف  شود، در مواردي اختالف ضبطهاي باال دیده میآنچنان که در بیت

ي  یابد؛ اما همچنان نیمی از این اختالفات، به نفع دو نسخهبه نیم این میزان نیز تقلیل می

نشان می مثل  دهد)ضبطه. و س. رجحان  یا شوشه(. هایی  و سوسه  ستیر، سپر روسی 

 ور تصادفی نقل شده است:ط ي همین تقابل بههاي ذیل نیز در ادامه بیت

 22د خفتان و خودى به سرـــ بپوشی
 

 ی به سر برنهادـود رومــی خــ]یک
 

بــب برافگنــه  برگستــاره   وان  ــد 
 

 شیر  28باره برآمد چو غرّنده    27وــچ
 

 ش به چنگــ د گرفتــان سپهبــکم
 

 است با زور و تاب   32تو گفتی سپهر
 

 بارت گفتی ز آهن به  ـی اســدرخت
 

س نریمانْــ ز  کس         ــ ام  نشناخت   ش 

 
 

 23رــش کمــ ان را ببستــ اد و میــنه 
 

ترکــس تی ــ ر  برگشــش  را     [ 24ادــر 
 

بــیک ماننــى  کوهىـ اره   26دوان  25د 
 

 30و ز الماس، تیر  29انــن، کمــز آه
 

بهــتاخهمى سو  هر  پلنگت   31سان 
 

 33ه بر، شتابــر آوردگــه دارد بــک
 

بــگش  و شاخ چنار ــچ  ازو  ــاده دو 
 

 و گفتی که سام سوار است و بســت 
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 34ال و رکیبــاال و ران و ز یــز ب
 

افراسیــسراف  اه    ــــاب و سپ ــــ رازْ 
 

بــجهانج گرفتهـوى        37کمان  36رزو 
 

بــیک نامــى  ده  و  چین         ــ ود   داران 
 

کــچن بــان  بسیــرد  نبرد     ــرزو   چ 
 

آن زنام  از  رفت   هوش    40تاب   39آوران 
 

 اوى     43د آن دلیران زــ وه آمدنـــست
 

 است        آِهرمن   47از  ، 46ست نزاده مردم 45ز 

جنگجوی  شــدل  پرنهیــ ان   ب ــــده 
 

 خواهدل، کینه  35اده بر آن دشت وـست
 

باد دمانــد چــدان درآمــه میــب  و 
 

بردریدنــهم  نــــروى زمی د  ـــى  
 

ننشستــک تنْش  بر  رنج  از   گَرد  38ه 
 

دوش  41وــچ به  نیزه  برآورد     42برزو 
 

ايهمى که  هرکس   نامجوى!   44گفت 
 

 رز در جوشن است ــوه الب ــا کــو ی

 (آ191-ب190؛ هند: 154: پترزبورگسن؛  9کمبریج: ) 

بیتدرباره در  نیز  خاص  اعالم  نسخهي  دو  به  هاي  نسبت  دوم  اقدم،  نسخهي  ي 

دیده میضبط اسامی خاص  این  از  بهتري  براي  هاي  نحوي  تصحیح  در  بعضاً  که  شود 

ي کمبریج در  اند. ازجمله ضبط مغشوش »عحعار« در نسخهساز نیز بودهمصحح مشکل

هاي ذیل، که در تصحیح نحوي، با درج عالمت )؟( در پانوشت، ابهام آن مشخص  بیت

ح مذکور نیز که بسیار متأخرند، با تحریف بیت، به جاي  شده است و در نسخ دیگر تصحی

دهلی و ي  ( این واژه در دو نسخه25:  1378)رک.کوسج،  .حل، صرفاً حذف شده است

پترزبورگ به صورت »قشقاو« ضبط شده، نام دیوي بوده که به دست رستم هالک  سن

  شده بود، صرفاً خاستگاه شفاهی داشته است:

 خاقان چین               48و کاموسِ جنگی وــچ
 

 گُرد   50عحعارو  ـــال،  چـچو منثورِ ای 
 

 رد سهراب شیر            ــور گُــــر نامـــدگ
 

فغفور و  دوربین  49چو  شَنگُلِ     چون 
 

گُردـــهم چَنگَشِ  دستبرد   51ۀان   با 
 

پی ـــک زیر ـــه  به  آوریدى  ژیان   ل 
 

 ( آ189آ؛ هند: 155؛ سن: 7کمبریج: )

اي  ها بین دو نسخه شایان توجه است. در بررسیشود، کمیت تفاوتکه دیده میآنچنان

به بین دو طرف قابل جستجو  جامع در کل متن،  میانگین در هر بیت دو اختالف  طور 
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پترزبورگ از ضبط کمبریج  ي هند و سنبر این در اغلب موارد، ضبط دو نسخه است. عالوه

هاي باال جدا از قدمت و اصالت، شواهد نیز در تأیید این  یترسد. در بمینظر تر بهاصیل

صورت »به سوزن نبندند  شود؛ مثاًل، در بیت ذیل، مصراع دوم در کمبریج به موضوع یافت می 

، این بیت را در  آنندراج ي دیگر به شکلی متفاوت. فرهنگ  چرم پلنگ« بود و در دو نسخه 

هاي فارسی، از قول فردوسی نقل کرده  ر فرهنگ « البته به اشتباه رایج د سوسه شواهد لغت » 

»نیاید به کار من این کار جنگ/    دهد: ي مذکور را نشان می است که اصالت ضبط دو نسخه 

 ذیل »سوسه«(   آنندراج، ... فردوسی« ) 52پلنگ   کجا سوسه سنجد به چنگ 

این برتري دیده می شماري که ضبط  انگشتشود. در موارد  در تمام موارد اختالف، 

برد؛ مثالً، از معدود  کمبریج دشوارتر است، نیز اندکی بررسی، اصالت آن را زیر سؤال می

با دو نسخه لغت قیاس  تفاوت(، واژههاي دشوار کمبریج در  اقدم دیگر)در موارد  ي  ي 

درباره است.  آمده  »یزدان«  جاي  به  نسخه  تمام  در  که  است  واژه،  »دیّان«  این  ي 

ي دیگر این متن و هر متن حماسی دیگري و همچنین  نسخه شتن آن در هیچوجودندا

ي اصل  دهد، کاتب آن)جهانگیر( یا کاتب نسخه ي الحاقی این نسخه که نشان میتحمیدیه

ي یزدان که در وي، احتمااًل فرد سنّی اشعري متعصبی بوده است و ظاهرِ زردشتیِ واژه

رکاربرد نبوده است، این امکان را براي کاتبی  ي نهم دیگر چندان در شعر فارسی پسده

ي  ي عربی را)که البته ریشه ي مبالغهدهد که او یک صیغهبنیادگرا در این عصر قوّت می

ي  اي سریانی دارد(، جایگزین زمینهي پهلوي دئنا/ دین، محتمالً با واسطهدخیلی از واژه

واژه مجوسانه  ف ي  باشد؛  کرده  خود،  باور  به  یزدان،  یک  ي  از حد  بیشتر  البته  که  رضی 

 احتمال نیست.

که در شواهد باال مشخص بود، وجود میانگین دو تفاوت در هر بیت براي متنی  آنچنان

دست، نسخه از آن ( به تعداد کمتر از انگشتان یک9که در قرن کتابتِ نسخِ فوق)قرن  

ع کتابت از سه تا  ، تفاوتی بسیار باالست و حاکی از اختالف بین منب53باقی مانده است

هاي مختلف  ي دیگر این است که در موارد اختالف، نیمی از ضبطپنج نسل است. نکته

پترزبورگ  هند و سني  ارزند و در نیمی دیگر، در غالب موارد ضبط دو نسخهدو طرف هم
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ي اصالت این نسخه  تر است. این کامالً فرض تصحیح نحوي را دربارهضبط اصح و قدیم

شده از روي  ي کمبریج، کتابت کند. احتمااًل نسخهي مادر رد مین به نسخهو نزدیکی آ

ي سستی نیز به آغاز  نمودنش، تحمیدیهي الحاقی دیگري بوده است که براي مستقل نسخه

سه نسل تفاوت    -ي مادر تا اولین نسل نسخ الحاقی نیز دوآن افزوده شده است. بین نسخه 

ي مادر  ترتیب، بین اقدم نسخ موجود تا نسخهاشد. بدین زمانی منطقی باید وجود داشته ب

تا یک نسخه   6احتمالی، وجود   بین دو واریانت  نسل فاصله)سه نسل  ي اصل مشترک 

ي مشترک فرضی( ي مادر با این نسخهنسل بین نسخه   3پترزبورگ+  کمبریج و  هند/ سن

بت حاوي اختالف در سال فاصله بین هر نسل از کتا 25و با احتساب    54تصور استقابل

اقدم نسخ و نسخه ضبط، فاصله  بین  بهي زمانی  تا  یکي مادر،  متوسط  ونیم قرن  طور 

سال خطا به باال یا پایین،    50بودن حدس تا  تخمین است؛ البته با توجه به احتمالیقابل

بیشینهدرباره تخمین  این  بهي  منطقی  دربارهنظرمیزمان  نسخهرسد.  دو  و ي  هند  ي 

ي هند حاوي ضبط  ها، نسخهدرصد اختالف10ترزبورگ نیز در موارد اختالف، در  پسن

ي فعلی درنظرگرفت؛ البته نه تا حدي  ترتیب، باید آن را بهترین نسخهاصح است که بدین

انتقادي کرد. بدین بتوان تصحیح  بیشینهکه بدون کمک نسخ دیگر متن را  زمان  ترتیب، 

ق. خواهد بود که احتمااًل با تصور خطاي موجود   680ل  ي کهن، ساسرایش متن برزونامه

 ق. نیز قابل تسرّي خواهد بود.  730-.630بین تا 

 

 ی شاعر ی زمانی سرایش منظومه و عصر، با انگيزهبازه. 4

ها با منابع  و تحلیل نسبت آن  ي کهنبرزونامههاي  متنی نسخهترتیب، با شواهد درونبدین

توان با پرورش  ي سرایش این متن را میي سدهمتنی، فرض صائب نحوي دربارهبرون

بر محاسبات منطقی، حداکثر یک قرن عقب برده، اثر  ي مبتنیفرضیه در مسیر یک نظریه 

بازه را محصول احتمالی سده ي  ي هفتم دانست و در مسیر ترسیم حدود این احتمال، 

ي شش تا اوایل  ي اواخر سدهي منظوم را در فاصلهانی ممکن براي سرایش این حماسهزم
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شده در این  زمان محاسبههمچنین در تجمیع بیشینه و کمینهي هشت قلمداد کرد.  سده

 .  دانسته.ق.  680تا    570هاي بین باید متعلق به سال جستار، متن را می

زمانیبازه نمایندگي  را  عصر  این  که  میاي  افول  ی  با  مقارن  تاریخی،  نظر  از  کند، 

گزیدن  تدریج، کرانهسلجوقی و آغاز عصر پرتالطم تازش مغول و به  - ي غزنويسلطه

ي ایخانی و نهایتاً طلوع عصر تیموري است. از حیث سنت  این عصر پرآشوب در دوره

با همین    مهشاهناهاي موجود از  ترین نسخههاي آن، کهن، به اعتبار نسخه شاهنامهادبی  

به متن دربارها و تحول  از حاشیه  اثر  تبعید سیاسی  به نوعی  و  دارند  تقارن  هاي  عصر 

نام  ، همگام با عصري است که شاعري کوسجشاهنامهسیاسی و رونق کتابت و تکمیل نسخ  

ادامه  بوده،  گرفته  چرخهتصمیم  از  محتمالً  را  سهراب  و  رستم  داستان  سیستانی  ي  ي 

ي شاهنامه قرار  ي سرایش این نظیرهمایهي رستم، اخذ و دست لقه هاي حماسی ح روایت

سرایش   که  است  عصري  پسین،  و  پیشین  عصر  به  نسبت  همچنین،  عصر  این  دهد. 

ي  شاهنامه ، جاي خود را به تکمیل متن  شاهنامههاي حماسی پهلوانی مستقل از  منظومه

هاي حماسی  داستان  ي معیار کرده است.فردوسی و سرایش فضاهاي خالی این حماسه

در فضاي ذهنی    شاهنامههاي مشهور  ي بخشی از داستانبعضاً کوتاهی که هرکدام دنباله 

خان و رزم  ي هفتکه داستان شبرنگ دیو در ادامه سرایان شفاهی بودند؛ آنچنانحماسه

ي اکوان، داستان آذربرزین در گیرد؛ داستان برخیاس در ادامهرستم با دیو سپید شکل می

ي داستان پوالدوند دیو، هفت لشکر دوم  ي داستان بهمن، داستان ارهنگ دیو در ادامهدامه ا

ادامه  بهدر  و  اول...  لشکر  هشت  تکملهي  محبوبویژه  داستان  هاي  بین    شاهنامهترین 

رستم به ومخاطبان،  و  متنسهراب،  این  برزو.  داستان  اخص  متن  طور  تکمیل  براي  ها 

ندارند   شاهنامهي مستقل از اند و گاه حتی نسخهو حتی الحاق بدان سروده شده شاهنامه

ترین این  شاخصي کهن  برزونامههاي این اثر ضبط شده بودند. و از ابتدا در ضمن برگ

بهمتن نهم  قرن  از  که  است  متن  ها  وارد  الحاقی  پایان    شاهنامهصورت  در  است.  شده 

اي  ي نسخ، حتی اقدم نسخ که نسخهوجودش در همهمنظومه، بیتی هست که به اعتبار  
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ي شاعر  (، اصیل و سروده95ي کمبریج: برگ  نسخه  يبرزونامهاست)  شاهنامهمستقل از  

         است:

 سخن ساختم  »گودرز و پيران« بپرداختم      ز  »رزم برزو«... چو از           

کند. این اشاره  رخ«)گودرز و پیران( اشاره می، »یازده  شاهنامهاین بیت به داستان بعدي  

ي شکست  ي صحنهي برخورد افراسیاب با برزو در آغاز منظومه که ادامه در کنار صحنه 

کند، شاعر از ابتدا، منظومه را با  او از رستم در پایان داستان بیژن و منیژه است، ثابت می

سروده است. شاید یکی از دالیل  ي فردوسی  شاهنامهي افزودن یا تکمیل بخشی از  انگیزه 

ي آغازین وي در خلق اثري، در  هاي منظومه، همین انگیزه محو نام کوسج از غالب نسخه

ي فردوسی( بوده باشد که استقالل متنش را  شاهنامه عرض اثر معیار ژانر حماسی فارسی)

 تر قربانی کرده است. به نفع انضمامش به متنی بزرگ

 

 گيری . نتيجه5

انجامبدین پژوهش  مطابق  دیگري  ترتیب،  اسناد  با جستجوي  اواًل  این جستار،  در  شده 

، شاعري با نام  ي کهنبرزونامه ي  شود که سرایندهي اقدم کمبریج، ثابت میبر نسخهعالوه

-هاي »موالنا«، »سرخمحمد کوسج)کوسه( بوده است که از او با عنوانالدینو لقب شمس

یکوسه« و »ترک نیز  او میکوسه«  لقب اخیر  با  اد شده است؛  او  ارتباط  از  تواند حاکی 

هاي متن  هاي تبار نسخههویت یا جغرافیاي ترکی باشد. همچنین نام او در یکی از شاخه

وجود داشته و متعلق به یکی از چند رونوشت اصلی این متن است. این نام در این نسخ،  

  بر علم به تعلق عالوه  شاهنامه تبان  هجري نیز تداوم داشته و بخشی از کا  12ي  تا سده

ي کمبریج  شناختند. همچنین نسخه نداشتن این داستان به فردوسی، این سراینده را نیز می

ق. هند    831ي  هایی چون نسخه ي مادر نیست و نسخه ي نزدیک به نسخهق. نسخه   829

اوت در  پترزبورگ، ضمن تفاوت درخور توجه با این نسخه)در حد دو تفق. سن  849و  

ها با  تري نیز هستند. تفاوت این نسخه هاي صحیحطور میانگین( داراي ضبطهر بیت به

نسل تخمین  و  فاصلههم  متضمّن  احتمالی،  رونوشتهاي  و ي  اصل فرضی  نسخ  از  ها 
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-ي مادر و نسخهونیم سده بین نسخهي حدود یکي مادر مؤلف، تخمین یک فاصله نسخه

  6ي دهد که این متن قبل از اواخر سدهچنین قرائن نشان میدهد. همي اقدم را نشان می

بنابراین قرن احتمالی سرایش متن، سدهنمی باشد؛  بازهتواند سروده شده  و  ي  ي هفتم 

اي  ه.ق. بوده است. این اثر، متن شاخص دوره  680تا   570زمان احتمالی سرایش اثر بین 

را با   شاهنامههاي  سرایی فارسی است که سرایندگان آن، قصد تکمیل داستاناز حماسه

اند. همین اند که بعضاً مستحدث و فاقد خاستگاه مکتوب بودهاي داشتههاي داستانیدنباله

انجامیده است که   شاهنامه فزوده به متن  هاي برا فرایند از قرن نهم به بعد، به رشد داستان

منظومه از  که  از چند مورد  بقیهغیر  در  بودند،  اخذ شده  قدیمی  داستانِ  هاي  موارد،  ي 

شدن سروده شده بوده است. همین عامل به گمنامی هویت  برافزوده از اول، براي ملحق 

مان سرایش و  ي زهاي حماسی انجامیده است. ابهام دربارهو زمان سرایش این منظومه

ها، تنها ابزاري  هاي نسخهنیز از همین جنس است. یافته  ي کهنبرزونامه  ينام سراینده

کند. دسترسی به جامع  ي این متون به پژوهشگران یاري میاست که در رفع ابهام درباره

ها است. این جستار کوشیده است،  ي آننامه ها، کلید اساسی تدوین شناختنسخ این متن

دربارهنمونه را  متن  بهتر  شناخت  در  نسخ  بررسی  کاربرد  این  شاخصي  متن  ي  ترین 

پژوهشحماسی گمنام مشابه درباره مؤلف فارسی نشان دهد و راهگشاي  متون  هاي  ي 

 اند.آمیزي به دست ما رسیدهدیگري باشد که با چنین وضعیت ابهام
 

 یادداشت

خواهد   n+1نشده است، کمینه زمان سرایش    سروده   nکند، متن تا زمان. وقتی شواهد ثابت می1

 (. n-1بود. در مورد بیشینه این رابطه بر عکس خواهد بود )

 پترزبورگ است(. ي سني نسخهي هند و س، شناسهي نسخه. ه و س: از او بشنوید )ه شناسه 2

 . ه و س: پُرگهر. 3

 . ه و س: به گنجور گفتش که. 4

 . ه و س: پُرگهر. 5

 ن. . س: رومی و زرّی6
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 . ه و س: ز یاقوت و پیروزه، تابان درخت. 7

 . ه و س: تاتار. 8

ي ه و س در متن نقل شده  ؛ قلّاب مربوط به جایی است که استثنائاً قسمتی از دو نسخه-. ک:  9

 است که در ک وجود نداشته است. 

 . س: از آن بارگیر. 10

تبدیل به یک بیت واحد  ي ک  ؛ مصرع اول بیت قبل با مصرع دوم این بیت در نسخه-. ک:  11

 شده است؛ متن: ه. 

 . ه و س: دونده چو این چرخ گردنده نو. 12

 . ه و س: جناي. 13

 . ه و س: دراز و. 14

 . ه و س: جناغ. 15

 . ه و س: جناغ. 16

 . ه و س: تیغ. 17

 . س: بسی تیر و پیکانشان ده ستیر. 18

 . ه و س: سپر چند روسی. 19

 . ه و س: و. 20

 شوشه/ سوسه سنجد به چنگ؛ ه: شوشه/ س: سوسه.. ه و س: کجا 21

 . ه و س: بزد دست و پوشید درعی )س: درعِ( به زر.22

 کمر. . ه و س: میان را ببستش به زرّین23

 . بیت در ک موجود نیست؛ متن: ه و س. 24

 . س: کوه. 25

 . ه و س: روان. 26

 . ه و س: به؛ ضبط ک )چو( به نظر غلط و محتمل تصحیف است.27

 س: ارغنده. . 28

 . ه: ز کیمال موزه؛ س: ز آهنش، موزه. 29

 جا آمده است. در ه و س، دو مصرع نسبت به ک جابه   . ه و س: تیغ؛ 30
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 . بیت در نسخ ه و س وجود ندارد.31

 . ه و س: سپهري. 32

.  ه و س: و یا در بهاران یکی رود آب؛ با توجه به معناي اتیمولوژیک رستم و رودابه، تشبیه  33

 ود بار اساطیري دارد. به ر

ي مصرع بعد باید تفاوت فقط در صورت کتابت باشد نه  . ک و س: رکاب؛ با توجه به قافیه34

 ي س.نبودن رکیب در نسخهدر ممال

 و.   -. ه و س: 35

 . ه: به بازو. 36

 . س: سر سروران. 37

 . س: بنشست. 38

 . ه و س: زان. 39

 . ه و س: رنج. 40

 . ه و س: که. 41

 که برزو نجنباند نجنباند از رنج، گوش.   . ه و س:42

 . ه و س: از. 43

. ک و س: اي؛ قطعاً »این« درست است و در این مورد نیز مثل رکب/رکیب، ضبط ه درست  44

 و ضبط س و ک، ضبط مصحّف است. 

 . ه و س: نه. 45

 . ه و س: نژادست. 46

 از.  -. ه و س: 47

 . س: چو. 48

 و.  -. س: 49

 قشقاو. . ه و س: 50

 . س: شیر. 51

 . دهخدا در نقل این شاهد چنگ را تصحیفاً جنگ ضبط کرده است. 52



 147  ـــ ــــــــــــ  فرزاد قائمی/...جستجوی منابع جدیدی در رابطه با نام سراینده و تخمین زمان 

 

  ي فردوسی شاهنامه  ي غیرمورّخي اقدم و مورّخ مذکور، تنها یک نسخهبر سه نسخه. عالوه53

دهد، شناسایی شده  را نشان می  9شناسی قرن  که از روي دانش نسخه ي کهن  برزونامهمحتوي  

ي معرفی  ، )متفاوت با نسخهMS.9ي  ي رایلند منچستر، با شمارهي کتابخانهاست و آن نسخه

 شده توسط سلمی( است. 

نویسنده54 نسخه.  با فرض مجموع سه  با  ي جستار  و  اساس  نسخ مشترک  به عنوان  فوق  ي 

(، چندین سال است که به تحقیق و نقد متنی 12-9ي قرنی )بررسی دیگر نسخ متن در پنج رده 

 و تبیین تبارهاي نسخ آن مشغول است که در آینده، نتایج این تحقیق منتشر خواهد شد. این متن  

 

 منابع 

پدیده  .(1386)  .مطلق، جالل خالقی پهلوانیحماسه:  تطبیقی شعر  مرکز    .شناسی  تهران: 

 .المعارف بزرگ اسالمی دائره

تهران:   اصطالحات(.راهنماي ادبیات فارسی)فرهنگ اعالم و  (.  1341).  زهراکیا،  خانلري

 سینا.  ابن

سیّدمحمّد.) و(.  1382دبیرسیاقی،  کوهزاد برزونامه  وتهران:    .داستان کک  آثار   انجمن 

 مفاخر فرهنگی.

علی شهیدي،  ج،16  .نامهلغت  (.1377اکبر.)دهخدا،  سیدجعفر  و  معین  محمد  نظر  زیر 

 تهران: دانشگاه تهران. 

ایران(.   1381).، حسینرزمجو ادبیات حماسی  علوم  2.  قلمرو  پژوهشگاه  تهران:  جلد، 

 انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 . تهران: طرح نو. فردوسی(. 1387ریاحی، محمّدامین.)

  ادبیاتي  دانشکدههاي مختلف آن«.  و زمینه  برزونامه (.»پژوهشی در  1373سلمی، عباس.)

 .  34- 15، صص1ي، شماره 27، سال مشهد

فریبا.) »برزونامه«.  1384شکوهی،  و    يدانشنامه (.  جفارسیادبزبان  به1.  سرپرستی  ، 

 سعادت، تهران: فرهنگستان ادب فارسی.اسماعیل 

https://ketabnak.com/persons/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%AC%D9%88
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 . ي مهرسوره. تهران: نگاري در ایراننامهشاه(. 1393، سیدعبدالمجید.)زادهشریف

جعفري  اسماعیل؛  محمد.)شمس،  »برزونامه«.  1391قنواتی،  مردم  دانشنامه(.  فرهنگ  ي 
 المعارف بزرگ اسالمی. ، تهران: دایره 2ج ،ایران

 . تهران: امیرکبیر.سرایی در ایرانحماسه(. 1333).اهللذبیح ،صفا

 .، تهران: ابن سینا2ج .تاریخ ادبیات در ایران(. 1347)._________

تصحیح اکبر نحوي، تهران: میراث    برزونامه )بخش کهن(.(.  1387الدّین.)کوسج، شمس 

 مکتوب. 

کهن(.   .___________ )بخش  شکتابخانهي  نسخه برزونامه  کمبریج،  دانشگاه    ي مارهي 

56Kings Ms.  ه.ق.  829، مورّخ 

 .H&S Media ،ي شاهنامهبر بال سیمرغ: جستارهایی درباره (.2016، محمود.)کویر

 .، تهران: چاپ سعید نفیسی 1. جلباب االلباب. (1335محمد.)عوفی، محمدبن

ابوالقاسم کتابخانهنسخه  .شاهنامه  .فردوسی،  شمارهي  نو(،  هند)دهلی  ملی  آرشیو  ي  ي 

 ه.ق.  831، مورخ 1972

ي  (، شمارهانگلستانآکسفورد)  ي بادلیان دانشگاهي کتابخانهنسخه   .شاهنامه.  ___________

C.26 تا. ، بی 

 ه.ق.   849،مورخ1654يپترزبورگ، شمارهي سنتي کتابخانه. نسخهشاهنامه.  __________

دانشکدهي کتابخانه نسخه  .شاهنامه.  __________ فردوسی مشهد،  ي  ي  دانشگاه  الهیات 

 تا. ، بی257 ي شماره

 تا. ، بی.9MSي  ي رایلند دانشگاه منچستر، شمارهي کتابخانهنسخه  .شاهنامه.  __________

 سینا.  دانشگاه بوعلی: . همداني برزونامهحماسه (. 1384محمّدي، علی.)

، تهران: 3. جهاي باستانی جهانالمعارف اساطیر و آییندایره(.  1393، غالمرضا.)معصومی

 . ي مهرسوره

 . تهران: کتاب خورشید. یقی ایران از اسطوره تا امروززنان موس(. 1380، توکا.)ملکی

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://shahreketabonline.com/products/publication/1400/
https://shahreketabonline.com/products/publication/1400/
https://shahreketabonline.com/products/publication/1400/
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://shahreketabonline.com/products/publication/1400/
https://shahreketabonline.com/products/publication/1400/
https://shahreketabonline.com/products/publication/1400/
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%A7+%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%22&source=gbs_metadata_r&cad=6


 149  ـــ ــــــــــــ  فرزاد قائمی/...جستجوی منابع جدیدی در رابطه با نام سراینده و تخمین زمان 

 

،  34، سال  مشهد  دانشکده ادبیات«.  برزونامهي  هایی درباره(. »ناگفته1380نحوي، اکبر.)
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