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Abstract  
The Burzō-nāma is one of the most famous epics after the Shāh-nāma, which, despite 

the recent studies of the last two centuries, there are still many uncertainties about it. 

The small or old Burzō-nāma, the first part of this two-part epic, has remained largely 

an annexed story to the Shāh-nāma. This research, for the first time, has tried to clarify 

the textual relations of this work with Shāh-nāma by analyzing more than 50 

manuscripts of Burzō-nāma, based on textual criticism. According to these results, the 

author of the work wrote the text in the continuation of the story of “Bijan and 

Manije”. Although at the beginning of the story, with flashback technique, he briefly 

reminded her mother's pregnancy and her birth to continue Sohrāb's fate. Due to 

contradictions in the text, in most manuscripts, the scribes deleted this primitive 

reminder. But in a small number of manuscripts, they transferred it to the continuation 

of “Rostam and Sohrāb”, and changed the king of Iran from Kei-khosrow to Kāvus. 

They also deleted the “Soosan” episode and added an episode about the death of Borzō 

at the end of the story. Of the four episodes of the poem, the only annexation to the 

poetry is the episode of the death of Borzō, which was not in the original manuscript, 

and no mention was made of his death. For this reason, the ending of the poem was 

an open-end and another poet has been able to continue it. 

Keywords: The Old Burzō-Nāma, Shāh-Nāma, Kōsaj, Manuscript, 

The Textual Criticism. 
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 با اثر تنيم نسبت و کهن برزونامة مختلف هایبخش اصالت رسيبر
 منظومه نسخ شناختيمتن نقد مبنای بر فردوسي؛ شاهنامة

  ایران مشهد، فردوسی، دانشگاه زبان و ادبیات فارسی، گروه استادیار،     فرزاد قائمی 

 چکیده
وجود مطالعات دو سدۀ اخير، هنوز در مورد  ابهامات هاي پا از شاهنامه است که با از مشهورترین حماسه« برزونامه»

بسياري باقي است. برزونامة کوچک یا کهن، بخش اول این حماسة دوبخشي، بيشتر به عنوان یک داستان الحاقي به 
هاي بندي، ناد و تحليل دادهنسخة متن و طباه 98شاهنامه باقي مانده است. این جستار براي نخستين بار با بررسي بيش از 

يژه ها، سرایندۀ ا ر، متن را در ادامة داستان بيژن و مناست. مطابق این یافتهها، رابطة متني ا ر با شاهنامه را روشن کرده آن
ار بک، بار گرفتن و تولد او را در ادامة سرنوشت سهراب به اختصسروده بود؛ اگر چه در ابتداي داستان با تکنيک فلش

 کاتبان این یادآوري ابتدایي را حرف کردند -در غالب نسخ-هاي موجود در متن ه به تناقضیادآوري کرده بود. با توج
و در اقليتي از نسخ، آن را به ادامة رستم و سهراب منتال و بخش سوسن را حرف کرده، شاه ایران را از کيخسرو به 

منظومه، تنها بخش الحاقي همين روایت کاوس تغيير داده، روایتي دربارۀ مرگ برزو به انتها افزودند. از چهار بخش 
بود. به همين دليل، منظومه پایان باز اي نيز به مرگ وي نشده مرگ برزوست که در نسخة مادر وجود نداشته، اشاره

 . داشته، شاعري دیگر آن را ادامه داده بود

 .متنی نقد نسخه، کوسج، شاهنامه، کهن، برزونامةها: کلیدواژه
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 مقدمه

هاي حماسي پا از فردوسي است که تا نيمه دوم ترین منظومهشدهاز تحسين کهنبرزونامة 
شد و ميالدي که از هند به فرانسه رفت، تنها به عنوان بخشي از شاهنامه شناخته مي63قرن 
بار در تصحيح ماکان به عنوان بخشي الحاقي شناخته شد. البته ابتدا به خاطر اشتباه اول

رازي منسوب شد تا اینکه در ، عطایي1-9( به شاعر قرن 6بلوشهنویا فرانسوي )فهرست
، ضمن 8دِبرگ، سلمي، نحوي و ون2مطالعات معاصر در تحاياات پژوهشگراني مثل دوبلوا

تصحيح اشتباهات قبلي، دوبخشي بودن ا ر و تعلق دو بخش کوتاه )قدیم( و بزرگ )جدید( 
و شاعري با تخلص  3-7وسج در قرون محمد کالدینهاي شماآن به دو سراینده به نام

توجه، هنوز ابهامات زیادي . با وجود این تحاياات قابل5شد ابت  68در حوالي قرن« عطایي»
دربارۀ این متن وجود دارد و اطالعات متناقض، در مورد هر دو بخش آن بسيار زیاد و 

 ترین این ابهاماتها در سطوو مادماتي است. در این جستار به چند مورد از اصليدانسته
 شود.پرداخته مي

آنچه دربارۀ برزونامة کهن مسلم است، اینکه این متن، خيلي زود وارد نسخ شاهنامة  
است فردوسي شد و به همين دليل تا امروز تنها یک نسخة کامل مستال از آن شناسایي شده 

م از دالیل رمستاي(. نگارنده معتاد است، متکي بودن تحاياات بر منابع غي9)نسخة کمبریج
این ابهامات است و به همين علت، مطالعة خود را بر نسخ متن استوار کرده، کوشيده است 

 برزونامة کهن، به چند پرسش بنيادین پاسخ دهد.شناختيِ نسخ بر پایة ناد متن

 . پرسش اصلي پژوهش9
ادر مه در نسخة مبه عنوان یک حماسة  انویه در ادامة شاهنا با توجه به ناش برزونامة کهن 

دادها رخ« زمانِ»و « محور طولي»کوسج، این سراینده چه نسبتي بين حماسة دوم و برزونامة 

                                                            
1. Blochet, E. 

2. Blois, F. De. 

3. Van den Berg, G. 

« 2ونامةبرز». براي سااير تحاياات در مورد برزونامه، به مادمة نحوي بر تصااحيح ا ر و ماالة او در این رابطه و مدخل  5

نامه( و براي اطالع از دو نسااخة جدید محتوي نام کوسااج، به ماالة قائمي. که بر پایة رگ )ر.ک: کتابدِبایرانيکا از ون

 (.656-622: 6866داند. رجوع کنيد )اسناد و محاسباتي نو این شاعر را متعلق به سدۀ هفتم مي

5. Cambridge Manuscript, No. Kings Ms.56.  

https://www.google.nl/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francois+De+Blois%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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ه شاهنامه سرودهاي در حماسة نخست برقرار کرده بود؟ )داستان برزو در ادامة کدام داستان
 (است؟شده

ند با ادهشکي نيست، ملحاات شاهنامه، هر کدام در جاي مشخصي بدین کتاب ملحق ش -
در نسخ شاهنامة فردوسي چه  برزونامه این وجود، علت دوگانگي جایگاه نسخة الحاقي

 است؟بوده

هاي مستخرج از نسخ متن از چهار بخش داستان )آشنایي سهراب و شهرو و بر مبناي داده -
دارد؟  ها اصالتتولد برزو/ داستان رستم و برزو/ داستان سوسن/ فرجام برزو(، کدام بخش

است؟( و کدام بخش الحاقي بوده، بعدها از )یعني در نسخة مادر به همين شکل وجود داشته
 است؟قلم افراد دیگر افزوده شده

 . پیشینة پژوهش6
در ميان تحاياات متنوع انجام شده دربارۀ برزو، تنها دو مااله به بخشي از مسالة تحايق جستار 

رزونامه را به دو بخش الحاقي و مستال دنبرگ که نسخ بتر است. یکي ونحاضر نزدیک
هاي مستال را متشکل از نسخ کوتاه و بلند و نسخ کوتاه را همانا تاسيم کرده، برزونامه

کند: عمدتاً پا از ها را دو بخش ميداند و آنهاي الحاقي به شاهنامة فردوسي ميبرزونامه
«  سياو»و قبل « ستم و سهرابر»و برخي نيز پا از « یازده رخ»و قبل از « بيژن و منيژه»

اول  داند: بخشاند. او در توضيح علت این دوگانگي، اصل داستان برزو را دو بخش ميآمده
از تولد تا مرگ برزو و فاقد بخش سوسن رامشگر و مربوط به دورۀ کيکاووس بوده، بعد از 

فراسياب ا شکست ااست. بخش دوم نيز از دیدار برزو و افراسياب ترستم و سهراب قرار داشته
است. و حاوي داستان سوسن و مربوط به دورۀ کيخسرو بوده، بعد از بيژن و منيژه قرار داشته 

ترتيب در نسخة مادر، برزونامه بعد از رستم و سهراب بوده، بعدها به بعدِ بيژن و منيژه بدین
، حتي داستانهاي داستان نيز سوسن رامشگر الحاقي بوده، باية بود. از بخشمنتال شده 

داده است روایت مرگ برزو، اصالت داشته، کل داستان نيز در دورۀ کيکاووس رخ مي
 (. 2866دبرگ، )ون
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، شکل 6اي، روایت مرگ برزو را بر مبناي سه نسخه تصحيح کردهغفوري نيز در مااله 
و نااالن  دماصلي آن را روایتي اصيل، اما مفاوده، سرودۀ شاعرِ اوليه دانسته و معتاد است، مر

براي زدودن خاطرۀ این پایان بد که مشابه پایان سهراب تلخ بود، آن را زدودند ]در حالي که 
وسن هایي مثل ساصالً ضرورتي نداشت از اول آن را بسرایند[ و با گستر  داستان، بخش

بود، کاتب یا رامشگر را به آن الحاق کردند، اما چون روایت مرگ برزو فرامو  نشده
تر از نو سروده به واسطة وي به برخي نسخ ي، روایت مرگ برزو را با زباني سستشاعر
 (. 6869 ،غفوريشد )افزوده 
اخير  هاي دو پژوهشگرپرسش اول پژوهش، یافتهکوشد در مسير پاسخ دو این جستار مي 

بندي هاي مستخرج از نسخ برزونامه ارزیابي کند. براي این منظور، طباهرا نيز به گواه داده
شکلي نسخ برزونامة کوچک یا کهن یا اول را )در قياس با برزونامة بزرگ یا جدید چنين 

نسخة برزونامة  95داده است. این مااله، است( در ماالة دیگري از قائمي اساس قرارناميده شده
ا در سه ها راند، شناسایي کرده، اشکال متني آنکهن را که عمدتاً به نسخ شاهنامه ملحق شده

)شامل چند متن حماسي در یک مجلد: به مثابه « ايمجموعه»، «مستال»صورت نسخ برزونامه 
ة فردوسي حاوي روایت الحاقي )نسخة شاهنام« ايشاهنامه»یک جُنگ، مجموعه یا بياض( و 

و براساس « شکلي»شناسي آن مااله، (. نوع6863است )قائمي، بندي کردهبرزونامه( طباه
ت، اسهاي حماسي دیگر انجام شده شکل الحاق یا عدم الحاق منظومه به شاهنامه یا داستان

ب استارار در ترتياست و جایگاه متفاوت داستان برزو « ساختاري»شناسي ماالة حاضر اما نوع
هاي نسخ شاهنامه را توصيف و دالیل این تنوعِ استارار را تحليل کرده به دو پرسش داستان

 اول پژوهش پاسخ خواهد داد. 
هن هاي برزونامة کبخشاصالت الحاقي بودن یا سوم پژوهش؛ یعني در ادامه، به پرسش  

خواهد شد؛  اختههاي اصلي سرودۀ کوسج از ملحاات دیگران( پرد)تفکيک بخش
 شناسي نيز ماالة شاره شده به ا بات انگيزۀ کوسج براي الحاقترتيب، از حيث انگيزهبدین

د  انوي هاي الحاق و دستبربرزونامه به شاهنامه پرداخته بود، اما این جستار به شناخت انگيزه
 است )الحاق در الحاق(.شاعران در خود متن برزونامه پرداخته 

                                                            
نسخة خطي تصحيح کرده، برخالف غفوري از روایت مرگ برزو، به عنوان  1مبناي . قائمي نيز این روایت را البته بر 6

 (526-589: 6861است )روایتي الحاقي یاد کرده

http://jba.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=4332&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://jba.shirazu.ac.ir/?_action=article&au=4332&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C
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  9. روش3
نسخ  2ناد متنيهاي داستان برزو از این جستار، براي تعيين مسألة اصالت و الحاق بخش در

متن استفاده خواهد شد؛ زیرا هيچ نسخة اصيل و بدون تحریفي از متن برزونامه موجود نيست 
ر ناد دتا بتوانيم دربارۀ اصالت سبکي ابيات دیگر نسخ نسبت به نسخة مادر حکم قاطع دهيم. 

شود که برآیند مسير تطور متن از نسخة مادر بر مبناي طرحي انجام مي 8بندي نسخمتني، طباه
نخستين  بندي نسخ،هاي نهایي را دربربگيرد. اصوالً طباهنوشتة نویسنده( تا صورت)دست

هاي گام در مسير بازسازي صورت اصلي یک متن کهن و تشخيص ميزان اصالت بخش
ها و رو  گزینش و ترجيح منتاد را در دامنة تنوع بندي ضبطمختلف آن است که اولویت

کي از از نسخ، ی« طباه»شود تا در قالب هر بندي، باعث ميسازد. این طباهها ميسر ميضبط
هاي منتزع از آن مشخص شده، تحليل انواع موجود در نسخ ا ر و ضبط« 5اشکال متني»

، 9سيار مفيد خواهد بود )ر.ک: ارمانهاي متني ا ر در انتخاب صورت اوليه از  انویه بصورت
 (. 6668و همکاران،  1و الدون 2881
ة نسخ )مستال، گان، طباات شکلي سهشناختي نسخ برزونامة کهنناد متندر این جستار با  

هاي متون بر مبناي سؤاالت تحايق استخراج اي( تحليل و سپا دادهاي و شاهنامهمجموعه
 شخص شود.شدند تا نتایج به صورت کيفي م

مبریج، شدۀ ا ر، نسخة دانشگاه ک ترین نسخة شناخته، کهن«مستال»در شکل متنيِ نسخة  
است.  ( بوده6837ها.ق. است که نسخة اساس بهترین تصحيح موجود )نحوي،  326مورخ 

ن نامه است که تنها داستاکتابخانة ملي پاریا با عنوان سوسن 567نسخة مستال دوم، نسخة 
تي توان فهميد به دست کاتبي زرتشا  ميشته از سبک تحریر سرلوحه و انجامهسوسن را دا

 است.   تري بودهاز پارسيان هند نگار  یافته، شاید بخشي از مجموعة بزرگ
 7بادليان C.26نسخه نسخة شاخص یافت شد:  8، «ايمجموعه»در شکل متنيِ نسخة  

نامه، ، بهمننامهکوهزادکنامه، کُسام هايشامل منظومهدوازدهم  -متعلق به سدۀ یازدهم

                                                            
1. Method 

2. The Textual Criticism 

3. The classification of Manucrripts 

4. Text-forms 

5. Ehrman 

6. Eldon 

7. Bodleian Manuscript No. C.26 
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، محتوي منظومة الحاقي 68568. نسخة شاهنامة مجلا به شمارۀ نامهبرزونامه و بانوگشسب
، رستم و خانپتيارۀ دیو، نبردهاي مازندران و هفت ببر بيان، نبرد رستم و هيوالي دریایي

. نسخة ر ادامه نيافته استسهراب و در انتها داستان برزو که از کشته شدن پيلسم بيشت
Or.2926   اسدي نامهگرشاسبداستان  6موزۀ بریتانيا، محتوي اندکي از ابتداي شاهنامه و، 

 نامه، فرامرزنامه، رستم و سهراب )محتوي، شبرنگهرپتيا، ببر بيان ،کُک کوهزاد ،نامهسام
ا رستم و زادن ب اپيزود الحاقي سوگواري و لشکرکشي تهمينه به سيستان و در نهایت آشتي

، نسخ اي داستان برزوبه نسخ مجموعهاست. سياو فرامرز(، داستان برزو و همچنين داستان 
برزونامة جدید منسوب به عطایي را نيز باید افزود که متن کوچک را قبل از متن جدید 

 6878برزونامة کتابخانة پاریا )نسخة دوپرن(، مورخ  566اند. از جمله نسخة شمارۀ آورده
هایي از پایان رستم و سهراب و ماجراي تهمينه، مرگ سهراب را به که بعد از نال بخش

دانشگاه تهران محتوي  2716است و نسخة شمارۀ نسخة کاملي از داستان برزو متصل کرده
چا  سنگي برزونامه در هند، متعلق به سدۀ نوزدهم و محتمالً مرتبط با جامعة پارسيان بندر 

 بود(.  صحيح نحوي با شناسة ن لحاظ شدهسورت )که در ت
 برزونامة ملحق به شاهنامة فردوسي شناسایي  57، «ايشاهنامه»در شکل متنيِ نسخ  

دهند. عدم وجود نسخ مستال کامل از این متن، شد که بخش عمدۀ نسخ این متن را تشکيل مي
اي د، نکتهه کتابت شده باشغير از یک مورد که آن نيز بعيد نيست از روي نسخة ملحق به شاهنام

ر نتيجه است. د مهم در شناخت متني است که از ابتدا به صورت ملحق و غيرمستال رشد کرده
 ترین مسأله در شناخت این متن خواهد بود.شناخت رابطة ميان این دو متن، مهم

 ها . یافته0
جموع مة فردوسي، مدر این بخش، بر مبناي نسبت متني ميان دو متن برزونامة کهن و شاهنا

نسخ سه طباة شکلي فوق به دو دستة ساختاري )بر اساس جاي داستان در ساختار شاهنامه( 
 شوند:بندي ميتاسيم

 (9)وضعیت « یازده رخ»و « بیژن و منیژه»ای برزونامه بین . نسخ شاهنامه0-9
« ايشاهنامه»ن نسخ ها با عنوانسخة برزونامة ملحق به شاهنامه )که در این جستار از آن 57از 

بين داستان بيژن و منيژه و یازده رخ )در برخي  نسخه، داستان برزو 58است(، در یاد شده
 خدر بين این نساي شاهنامه ترین نسخ برزونامةاست. قدیمنسخ: دوازده رخ( گنجانده شده
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ي شدند: یگيرند. در کنار نسخة اقدم کمبریج، چهار نسخة قرن نهمي دیگر نيز شناساجاي مي
ها.ق. که در شمار نسخ مورداستفادۀ جالل  356، مورخ 6195با شمارۀ  پترزبورگسنتنسخة 
شده ( و با وجود شناخته 2است )با شناسة لمطلق در تصحيح شاهنامة فردوسي نيز بودهخالاي

هاي متن، حتي تصحيح نحوي که بهترین تصحيح موجود است، بودن در هيچ یک از تصحيح
ها.ق. یکي از  386است و نسخة موزۀ آرشيو ملي هندوستان در دهلي نو مورخ  نشده استفاده

سال با نسخة اقدم اختالف دارند؛ با این وجود در  28این دو نسخه تنها دو سال و دیگري 
 بخش آغازین نسخ اختالف روشني با نسخة اقدم وجود دارد. 

حق خواجة صحابه )ص( دارد که  بيت در نعت خداوند و در 68نسخة کمبریج در ابتدا  
بيت بعد  ابياتي  9بيت اولش، اقتباسي ناشيانه از ابيات آغازین شاهنامه در نعت خداوند و  9

وي است که به هيچ وجه با « یاران»سست در بيان ارادت شاعر به حضرت رسول )ص( و 
ه تعبير صفا، ب نظير است ودیگر ابيات منظومه که از نظر استواري در شعر حماسي فارسي کم

 ( قابل قياس نيست. 6888زند )ر.ک: صفا، گاه حتي به نظم فردوسي پهلو مي

بيت در مرمت آز و بيان حکمت آمده که غالباً  69اي حدود در دو نسخة دیگر مادمه 
برآمده یا آميخته با ابيات فردوسي است، از نظر استواري با دیگر ابيات منظومه همگن و به 

: پترزبورگسنت؛ شاهنامة 631bتر است )ر.ک: شاهنامة هند: سين نيز مرتبطمضمون ابيات پ
681a.)  این مادمه در دو نسخة دیگر قرن نهمي شاهنامة محتوي برزونامه، نسخةMS.9 
  دانشکدۀ الهيات دانشگاه فردوسي نيز حضور دارد. 297و نسخة  .  منچستر رایلند
 ن و منيژه و یازده رخ قرار گرفته است با افزودننسخه که داستان برزو بين بيژ 58در این  

 شوند:به هم متصل مي، دو داستان به پایان داستان بيژن و منيژه ابيات واسطة ریل

                                                            
 ست:ااست و در برخي نسخ، به جاي آن این بيت  اشاره شده هایي در نسخبته بيت اول با تفاوت. ال 6

 زبان اندرآرم به شعر دري         که گشت این گزین داستان، اسپري

 (.529: 6688188؛  .872: 1282؛ کتابخانة ملي  .63: 86232؛ آستان قدس  .992: 73)شاهنامه هاروارد،  .

 : برتاختم.6688188رد: درساختم؛ ملي  .. نسخة هاروا 2

 داسااااتااان ایاان رسااااانااياادم  پااایااان  بااه
 چااو از کااار باايژن ساااخن ساااااختم 

 
 

 6ساااان کاه بشااانيادم از باساااتان   بادان  
 2بااه باارزوي سااااهااراب پاارداخااتاام    
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؛ و  . 282، 5162،  . فرانسه؛ fol.1 :926؛ و  . 632a، 21682 .  برلين )شاهنامه
222 :298) 

پا از ابيات اخير و بعد از خطبة آغازین بيان شده با این دو بيت، داستان برزو شروع  
 شود:مي

 از آن پا که برگشااات افراساااياب8
زمينبااه توران بااهاار باايااژن کااه از   

 

 ز پاايکااار رساااتم، دلش پرشاااتاااب 5 
 چااه آمااد بااه روى ساااپااهاادار چااين 
 

 )همان(  

ترتيب، داستان به انتهاي داستان بيژن و منيژه و شکست افراسياب از رستم پيوند بدین 
خورد. در متن اصلي نيز این پيوند وجود دارد و سرایندۀ متن مادر )کوسج( قصد داشته، مي

ر زماني در ادامة داستان بيژن و منيژه روایت کند. در عين حال، در نسخة داستان را از نظ
بيت وجود دارد که آشنایي سهراب با شهرو در  79کمبریج، بين مادمه و دو بيت اخير، 

شنگان )در مسير لشکرکشي به ایران( و بار گرفتن شهرو از او، برزو را و زادن برزويِ سهراب 
اهنامة شاند؛ غير از یک نسخه، سخ این بخش، این ابيات حرف شدهگيرد. در تمام نبرميرا در

MS.Hamilt260 البته در این نسخه نيز این بخش با قلمي ریز 68-62سدۀ ، متعلق به برلين .
ان بعضاً است. بنابراین کاتبو متفاوت در حاشيه به متن افزوده شده، محتمالً بعدها الحاق شده

ود مطلع بودند؛ پا دليل  حرف بخشي مهم از داستان چه از ناقص بودن متن در روایت خ
 است؟ بوده

بتداي است که بخش ا توان گفت که این رویکرد به این علت بودهبر مبناي قراین مي 
داستان برزو )آشنایي سهراب و شهرو و تولد برزو و رشد ( متعلق به قبل از وقایع داستان 

                                                            
 (.226. نسخة ادبيات دانشگاه فردوسي: نوسخن ) 6

به جاي هر سه بيت فوق، بيت سوم، آن هم با یک تغيير در مصرع اول آمده است: بر  fol.1. در نسخة شاهنامة برلين  2

 (.926این کار بيژن سخن ... )

 نسخة کمبریج: از آن رزمگاه. .8

 مبریج: که رستم برو کرد گيتى سياه.. نسخة ک 5

 داسااتان  6کنون بشاانو این ساارسااخن  
 

 2بااا  همااداساااتااان بااه دانااش همي   
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ان ها این داستان را بعد از داستست در حالي که آنارستم و سهراب )در عصر کيکاوس( بوده 
کردند. با این حرف، تناقض موجود برطرف بيژن و منيژه )در پادشاهي کيخسرو( روایت مي

شد؛ احتماالً یکي از کاتبان این اصالو را در نخستين نسخة این بخش انجام داده و این مي
دا کرده وسي محتوي برزونامه تسري پيکيفيت از طریق این نسخه به دیگر نسخ شاهنامة فرد

نسخة محتوي داستان با کيفيت مورد بحث در ادامة  58است. براي سهولت در یادکرد از این 
نسخه  5نسخة موجود در این وضعيت،  58یاد خواهد شد. از بين « 6وضعيت »جستار با عنوان 

دۀ نسخه به آستان قدس( س و یک کتابخانة ملينسخه متعلق به  2نسخه ) 8متعلق به سدۀ نهم، 
 اند. نسخه سدۀ سيزدهم بوده 65نسخه سدۀ دوازدهم و  68نسخه سدۀ یازدهم،  6دهم، 

 است.(، اطالعات مربوط به این نسخ، به تفکيک استخراج شده6در جدول )

 (رخ یازده و منیژه و بیژن بین) 9 وضعیت در شاهنامه نسخ در مندرج کهن های. برزونامه9جدول 

نگهداریمحل  شمارة ثبت 
تاریخ 

 استنساخ3
 محل داستان2 نوع نسخه

تولد 
 برزو

داستان 
 سوسن

مرگ 
 برزو

پترزبورگسنت ها.ق. 149 3254  ایشاهنامه  33بین بم و    - + - 

ش.  رایلندمنچستر
MS.9 

ایشاهنامه سدة نهم 33بین بم و    - + - 

ها.ق. 133 3972 آرشیو ملی هند ایشاهنامه  33بین بم و    - + - 
دانشگاه 
 فردوسی

ایشاهنامه سدة نهم 257 33بین بم و    + +  

 MS.909 رایلندمنچستر
3121 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

Add.272 موزة بریتانیا
57 

ه.ق3137 ایشاهنامه  33بین بم و    - + - 

33سدة  Or.4906 موزة بریتانیا ایشاهنامه  33بین بم و    - + - 

 80007 هایدلبرگ
3235 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

 Fol.209 برلین
3177 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

 

                                                            
اند؛ اما در دیگر اوراق متن تاریرات مالکان دربارۀ تحویل و . یا تحویل: برخي نساخ فاقد انجامة مورخ براي اساتنساخ  6

 دهد.سال پا از استنساخ را نشان مي 98ابتياع نسخ وجود دارد که به طور ميانگين کمتر از 

 «.66»انة و یازده رخ با نش« سيا»، سياو  با نشانه «سهر»، رستم و سهراب با نشانة «بم»نة . داستان بيژن و منيژه با نشا2
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 . 9جدول ادامه 

نگهداریمحل  شمارة ثبت 
تاریخ 
 استنساخ

 محل داستان نوع نسخه
تولد 
 برزو

داستان 
 سوسن

مرگ 
 برزو

 Fol.1 برلین
3112 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

Minutol برلین
i134 

3254 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

MS.Ha برلین
milt260 

-32سدة 
33 

ایشاهنامه 33بین بم و    3+ + - 

هانگتون 
 MS.78 هاروارد

3333 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

32سدة  K6410 توبینگن آلمان ایشاهنامه  33بین بم و    - + + 

Ms.469 پاریسملی 
2 

3222 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

 Ms.222 پاریسملی 
3372 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

اینکلیوج 
 )کلوژ( رومانی

33سدة  453 ایشاهنامه  33بین بم و    - + - 

کتابخانه ملی 
 تاجیکستان

793 
3325 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    + + + 

33سدة  33212 آستان قدس ایاهنامهش  33بین بم و    - + - 

 a34152 آستان قدس
5132 

 ها.ق.
ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

a آستان قدس 14213  
3349 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

a آستان قدس 51943 دهم سدة  ایشاهنامه  33بین بم و    - + - 

 a4327 آستان قدس
3322 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    _ + - 

a آستان قدس 4142  
3332 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    _ + - 

 

                                                            
 . در اصل نسخه نيست و در حاشيه با قلمي متفاوت افزوده شده است.6
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 . 9جدول ادامه 

نگهداریمحل  شمارة ثبت 
تاریخ 
 استنساخ

 محل داستان نوع نسخه
تولد 
 برزو

داستان 
 سوسن

مرگ 
 برزو

33سدة  3313231 کتابخانة ملی ایشاهنامه  33بین بم و    _ + - 

 3193552 کتابخانة ملی
-33سدة 

32 
ایمهشاهنا 33بین بم و    _ + - 

 3197423 کتابخانة ملی
3232 

 ها.ق.
ایشاهنامه 33بین بم و    _ + - 

 3197791 کتابخانة ملی
3259 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    _ + - 

 2294272 کتابخانة ملی
-32سدة 

33 
ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

ها.ق. 933 3323394 کتابخانة ملی ایشاهنامه  33بم و بین    - + - 
33سدة  2212391 کتابخانة ملی ایشاهنامه  33بین بم و    - + - 

 3323493 کتابخانة ملی
3242 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

 3194399 کتابخانة ملی
3123 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    + + - 

33سدة  3191353 کتابخانة ملی ایشاهنامه  33بین بم و    + + - 

 3227512 تابخانة ملیک
3111 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

ها.ق. 941 3737422 کتابخانة ملی ایشاهنامه  33بین بم و    - + - 

 3197957 کتابخانة ملی
3223 
 ها.ق.

ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

33سدة  3324231 کتابخانة ملی ایشاهنامه  33بین بم و    - + - 

)مینوی(کراچی   _ 
-33سدة 

32 
ایشاهنامه 33بین بم و    - + - 

شاهنامة چاپ 
 سنگی بمبئی

تصحیح 
 ماکان

3272 
 ها.ق.

ایشاهنامه  
ملحقات 

)اصل: بعد 
 بم(

_ _ _ 
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و سیاوش  «رستم و سهراب»بین  ای برزونامهای و مجموعهنسخ شاهنامه. 0-6
 (6)وضعیت 

ي برزو که طبيعتاً آغاز زندگ« تم و سهرابرس»به بعد از « داستان برزو»در برخي نسخ شاهنامه 
اي حاوي داستان است. البته این نسخ نسبت به کل نسخ شاهنامه گرفته، منتال شدهرا دربرمي

اي، نسخة برزونامة شاهنامه 57برزو بسيار اندک و از حيث زماني نيز بسيار متأخرند. از بين 
به قرن دهم تعلق دارد. غير از نسخة ناقص ها ترین آناند که قدیمنسخه در این بخش 7تنها 
 . 8263-П ها.ق. که تنها محتوي بخش کوتاهي از  686کتابخانة سلطتني مادرید به تاریخ

ترین نسخ این بخش، شاهنامه  . برزونامه و از حيث قلت متن، قابل اعتنا نيست، قدیم
در شناخت این ترین نسخه و ها.ق. است که کامل 696 کتابخانة ملي مورخ 6866196

وضعيت بسيار بنيادین است. این نسخه داستان برزو را از ماجراي سهراب و شهرو تا انتهاي 
ها مرگ برزو را نيز در انت منظومه با حفظ داستان سوسن داشته، عالوه بر آن روایت الحاقي

 دارد. 
ا.ق.، ه 6836رایلند منچستر مورخ  MS.841ة  . نسخاي این بخش )باية نسخ شاهنامه 

 5292ق. واتيکان،  . 6868، شاهنامه مورخ 6891و  6888 دو نسخة کتابخانة ملي، مورخ
مجلا( در عين حال که نسبت به  6682ق. و نسخة سده سيزدهمي  . 6852برلين مورخ 
بيت مربوط به داستان سهراب و شهرو و تولد برزو را با ابيات کمتر یا  79، 6نسخ وضعيت 

ارند، اما جملگي فاقد داستان مهم و اصيل سوسن رامشگرند؛ از حيث بيشتر از آن ميزان د
بيت است؛ در حالي که حجم اقدم  8888حجم نيز منظومه در این شش نسخه گاه کمتر از 

اي داستان برزو که در ادامه با بيت بود. در این بخش از نسخ شاهنامه 5888نسخ متن بيش از 
 است:شد، دو بيت واسط نيز تغيير کرده  ها یاد خواهداز آن« 2وضعيت »عنوان 

 چو ساهراب و رستم کنون شد به سر 
 چانين خواناادم از نااامااة باااساااتااان   
 

 بااه بارزوي و رساااتام باباناادم کاماار       
 کااه بنوشاااتااه بود از گااه راساااتااان... 
 

(6682مجلا شاهنامة )   

ي هایدر پایان نيز ابيات واسط دیگري بين این داستان و داستان سياو  هست که با تفاوت 
 شود:در نسخ تکرار مي



 0010بهار |  90شماره  | 62سال | متن پژوهی ادبی  | 096

 

چنين داساااتانباه پاایاان رسااايد این     
 چااو از کااارِ باارزو بااپاارداخااتاام    
 

 شااانو بعااد از این، قصااااة باااساااتااان   
 بااه سااااوي سااااياااوخااش رو آخااتاام 
 

.(ق 696، 6866196)شاهنامه کتابخانة ملي  .    

اي و نسخ ملحق به برزونامة ، همچون نسخ مجموعه2با توجه به اینکه در نسخ وضعيت  
توان این سه شکل نسخ را در داستان برزو ادامة داستان رستم و سهراب است، مي جدید،

 6682اي  )مثل نسخة بادليان و  . کنار هم قرار داد. همچنين در برخي نسخ مجموعه
است که از این حيث نيز بين این دو شکل نسخ  مجلا(، بخش سوسن رامشگر حرف شده
در نسخ  2استان برخالف نسخ وضعيت شباهت وجود دارد. البته بخش مادمة د

بيان شده نيست. در نسخ  -مجلا( 6682غير از یک نسخه )نسخة مورخ  -ايمجموعه
اي نيز داستان برزو دنبالة سهراب است، اما هر دو بخش مادمه و سوسن در متن برزونامه

دید جاي یا نسخ ملحق به برزونامة این نسخ وجود دارد. تنها تفاوت روشن نسخ مجموعه
است؛ این اپيزود که یک روایت غيراصيل و الحاقي « مرگ برزو»روایت  2با وضعيت 

اي یا ملحق به برزونامة جدید وارد نشده است به هيچ یک از این دو نوع نسخ مجموعه
شود، روایت مرگ برزو در دو نسخه از نسخ ( مشاهده مي6که در جدول )چناناست. البته 

ها.ق. و 6629کتابخانه ملي تاجيکستان مورخ  768اشت: نسخ  . وضعيت اول نيز وجود د
 . K6410  در مورد این دو نسخه باید گفت 626کتابخانه توبينگن آلمان متعلق به سدۀ .

و تال  برخي کاتبان براي تکميل  2و  6که با توجه به دسترسي کاتبان به هر دو نوع نسخ 
راي ناسخ بود، احتماالً کاتب با ترکيب متن و افزایش حجم آن که زماني نوعي ارز  ب

 دو نوع از نسخ به این شکل ترکيبي دست یافته است. 
 است. ( اطالعات مجموع این نسخ به تفکيک ماایسه و توصيف شده2جدول )  

  

                                                            
. روایت الحاقي در نسااخة توبينگن تفاوت بارزي دارد. این نسااخه، پيش از ماجراي نبرد برزو و مهراس دیو، به عشااق 6

پردازد که در حين همين به دختر مهراب کابلي و ازدواج این دو و قصااد برزو و مهراب براي شااکار در کابل مي برزو 

 (.178-117تا: پردازد )بيشکار، برزو از جمع جدا شده، با غار دیو سياه مواجه شده، به نبرد با وي مي
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)بین رستم و سهراب و سیاوش(،  6وضعیت نسخ های کهن مندرج در برزونامه .6جدول
 جدیدای و ملحق به برزونامة مجموعه

 شمارة ثبت محل نگهداری
تاریخ 
 استنساخ

 محل داستان نوع نسخه
تولد  
 برزو

داستان 
 سوسن

مرگ 
 برزو

واتیکان کتابخانه  Add.27257 3133.ها.ق ایشاهنامه   + _ + بین سهر و سیا 

П-3231 سلطتنی مادرید ه. ق 913  ایشاهنامه   - _ + بین سهر و سیا 

 4252 برلین
3142 
 ها.ق.

یاشاهنامه  + _ + بین سهر و سیا 

 MS.841 رایلندمنچستر
1331 

 ها.ق.
ایشاهنامه  + _ + بین سهر و سیا 

ها.ق. 959 3193253 کتابخانة ملی ایشاهنامه   + + + بین سهر و سیا 

 3223357 کتابخانة ملی
3133 
 ها.ق.

ایشاهنامه  + _ + بین سهر و سیا 

ها.ق.3152 3193154 کتابخانة ملی ایشاهنامه  ین سهر و سیاب   + _ + 

سلجم 33سدة  3312  ایشاهنامه   _ _ + بین سهر و سیا 

 33493 مجلس
3235 
 ها.ق.

ایمجموعه  
بعد از سهر 
 _ + _ )انتهای کتاب(

 C.26 بادلیان
-33سدة 

32 
ایمجموعه  

و  نامهبهمنبین
هنامبانوگشسب  _ _ _ 

قه.Or.2926 3242 موزة بریتانیا ابین سهر و سی مجموعهای3   - + - 

ی پاریسمل  499 
3173 
 ها.ق.

برزونامة 
 جدید

 _ + + در ادامة سهر

33سدة  2729 چاپ سنگی هند  
برزونامة 

 جدید
 _ + + در ادامة سهر

در بخش پایاني جستار، نتایج مستخرج از نسخ برزونامة کهن بر مبناي سواالت و اهداف  
 .جستار تحليل خواهد شد

  

                                                            
اللي که در بخش مربوط انجام دادیم از حيث مطابق اسااتد اما ،. البته این نسااخه از نظر شااکلي نسااخه شاااهنامه اساات 6

 الحاقي و حجم باالتر ملحاات و عدم حفظ ساختار شاهنامه، یدین شکل نام گرفته است. 6محتوایي و به علت داشتن 
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 ها(  . بحث )تحلیل یافته5
اند و از حيث جاي گرفته 6ها در وضعيت و هم اکثریت آن ترین نسخ داستان برزوم قدیمه
 شناسي، این جایگاه از اصالت بيشتري برخوردار است.متن

نسخه  8، «مستال»نسخه  2کوسج، نسخة برزونامة  95مطابق مطالعات این جستار از ميان  
نسخه ملحق به نسخ شاهنامه هستند  57و  به برزونامة جدید، « ملحق»نسخه  2، «ايمجموعه»

شتر بي کوسجبرزونامة اند. اینکه اي بودهدرصد نسخ شاهنامه 37بنابراین «(. ايشاهنامه»)نسخ 
 کوسج در ادببرزونامة دهد، در غالب نسخ شاهنامه آمده است تا به طور مستال، نشان مي

از شاهنامه )در سطح  حماسي فارسي نه به عنوان ا ري مستال که به عنوان بخشي
نسبت  ترین مؤلفه،است؛ در شناخت خاستگاه این متن، مهم شناختي( رشد و نمو کردهنسخه

سش ال این جستار نيز پاسخ به این پرؤترین ساست. مهم هاي فردوسي بودهاین ا ر با داستان
 کدام داستانکوسج، شاعر داستان را در ادامة در نسخة مادر برزونامة سرودۀ است که بوده

 در محور طولي شاهنامة فردوسي سروده است؟

، نسبت به دیگري اصالت 2و  6یک از دو وضعيت در پاسخ این پرسش باید دید، کدام
 بيشتري دارند؟  

، دو (6بيژن و منيژه و یازده رخ )وضعيت  استارار داستان برزو بين دو داستاندربارۀ  
برادر  ویسه، پيلسمِشود. یکي در مورد دیده ميهاي اصيل شاهنامه تناقض صریح با بخش

، «اوخشکين سي»، دالورترین پهلوان توراني که جز رستم حریفي ندارد و در داستان پيران
( و مرگ مجدد او در داستان برزو به 6831)فردوسي،  رستم او را به زخم نيزه کشته است

( که البته مشابهش در شاهنامه در مورد 6837)کوسج، نماست دست رستم تکراري متناقض
ساله  28برزو  ،ة کوسجونامزدر براست. همچنين  کسان دیگري چون الواي نيز دیده شده

و ا طفةن شد،با کيخسرو وقتي داستان برزو در عصر کهدر حالي است )همان( توصيف شده
را پا  و تولد کيخسرو و عمر اوسياو   باید بسته شده باشد، اگر قتل سهراب مرگ پيش از

 یابد. افزایش مي برابر عمر کيخسرو تا چند سن برزو از این وقایع منظور کنيم،
ها )در کنار دالیل سبکي و زباني این مساله احتماالً از چشم شاعر دور مانده، اما همين تناقض 
تاليدهاي واضح شاعرِ داستان برزو از فردوسي( باعث شد، ماکان ملحق بودن داستان را دریابد.  و

ها قبل از ماکان، برخي کاتبان نااد غيرامانتدار که عادت داشتند در هر متني دستبردي البته قرن
و و انتاال آن زجایي داستان برها را دریافته بودند و قصد کردند با جابهانجام دهند نيز این تناقض

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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( این اشکال را مرتفع کنند. اما دالیلي 2)وضعيت « سياو »و « رستم و سهراب»به ميان دو داستان 
 زدایي شده، اصالت ندارد:کند، این وضعيت تناقضوجود دارد که  ابت مي

ترین نسخ شاهنامة موجود که داستان برزو ( و قدیم326ترین نسخة مستال )کمبریج/ قدیم -
شگاه و دان منچستر رایلندپترزبورگ، دارد )نسخ قرن نهمي هندوستان، سنت يز دربررا ن

مورد( داستان برزو را بعد  688مورد از  37فردوسي( و همچنين اکثریت مطلق نسخ موجود )
 اند. بيژن و منيژه آورده

 ترین نسخه، نسبت به کهن2در ماایسة نسخ شاهنامة حاوي داستان برزو، نسخ وضعيت  -
شدۀ بيشتري دارند و حضور ابيات الحاقيِ زیاد و ابيات محروف یا هاي تحریف(، ضبط)کمبریج

چشمگير است. در عين  6نسخة وضعيت  58نسخه نسبت به  7جایگزین با ابيات متفاوت در این 
ندک هایي در حد بسيار ا، نسبت به یکدیگر نيز تفاوت ضبط2حال، چند نسخة موجود در دستة 

ق.  356پترزبورگ ها با نسخة کمبریج، عمدتاً به نسخة سنتتفاوت ضبط دارند و در مواضع
دهد، همة این نسخ از حيث تبارشناسي از روي یک نسخة خاص شباهت دارند. این نشان مي

رسد که خود پترزبورگ ميهاي نسخة سنتاند که با  فواصل زیاد به یکي از رونوشتتحریر شده
تواند اقدم نسخ بخش است. این نسخه مينال کرده بوده  6وضعيت این نسخه، داستان برزو را در 

ها.ق. که تنها نسخة این بخش است  696مورخ  کتابخانة ملي 6866196باشد؛ یعني نسخة  .  2
ب از خود کات -اي است که روایت مرگ برزو راکه داستان سوسن را نيز دارد و و اولين نسخه

 است.در پایان آورده  -یا منبع دیگري

اگر کوسج در سرایش داستان برزو، آن را به عنوان دنبالة رستم و سهراب روایت کرده بود،  -
از جمله اقدم نسخ و  6بود. با این وجود، در تمام نسخ وضعيت بالطبع شاه ایران باید کاوس مي

ا شاه، ج همة نسخ قرن نهمي، شاه ایران کيخسرو بوده؛ بنابراین، در نسخة مادر برزونامه نيز همه
است. پا از انتاال متن به بعد از رستم و سهراب، هر جا نام کيخسرو وجود داشته  کيخسرو بوده

شود که است. این قضيه از آنجا واضح ميکي بدل شده با تحریفي، این نام به کاوس یا کاوس
است  ستا پایان بخش برزو و رستم، شاه کاو -در صفحات آغازین متن- 2نسخ وضعيت  در اقدم

و هر بيتي که نام شاه آمده، تغيير قابل ردیابي است. مثالً در بيت ریل که برزو بعد از انتصاب به 
 دهد:شاه ایران را مي« تاج و تخت»ساالري تورانيان به افراسياب وعدۀ غصب 

 تاج و تخت آن ساااتانم ز کيخسااارو
 

 ،  شاااااخ درخاات آن بوم  ناامااانم بر 
 

(6837)کوسج،    
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 هایي در جزئيات، بدین شکل ضبط شدهبا اندک تفاوت 2خ وضعيت این بيت در نس 
 است:

 تاج و تخت کي،کاووسساااتاانم ز  
 

 شاااااخ درخاات بوم و  6نمااانم بر و    
 

: 5292 . برلين ، 616: 6866395 . ؛ 265: 6216897 . ؛ 58: 6866196 . ملي ) 
259)  

...« يخسروبه ک»در عبارت  ي کنندا به شاه ایرانشهر ابالغ میا وقتي خبر آمدن سپاه توران ر 
 است: (، دگردیسي ریل مشاهده شده6837)کوسج، 

 خااباار در زمااانآمااد س واوبااه کاا
 

 کااه آمااد ساااپاااهاى چو باااد دمااان     
 

(256: 5292برلين ؛ 619: 6866395 . ؛ 267: 6216897 . ؛ 55: 6866196 . ملي )   

طاب به زبان فرامرز خاز  6حين روایت لشااکرکشااي برزو به ایران در نسااخ وضااعيتدر  
به شاراب نشستن او و شاه و سران سپاه ایران و بسيارنوشيِ او   برزو که ساپهدار توران اسات  

 شود:چنين توصيف مي

 چااو دي بااازگشااااتاام ز آوردگاااه 
 بااه مي شاااااد بودنااد گردان همااه 
 مرا شاااااه از ایشااااان فزون داد مي 

 

 ساااااپاااهخااود و نااامااداران ایااران     
 هکشااااان رمااخود و شاااااه ]و[ گردن

 کاايهاامااي خااورد باار یاااد کاااوس  
 

(6837)کوسج،       

شراب نوشيدن کيخسرو  ، گزار  فرامرز از مجلا6همچنين در جایي از نسخ وضعيت  
  است:به نوشيدن خود کاوس تبدیل شده  2در وضعيت به یاد کاوس

                                                            
 (.58ضبط شده است )« بمانم بدو...»این بخش به صورت  6866196ن. . در نسخة 6
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 چااو دي بااازگشااااتاام ز آوردگاااه 
 روز به تاا  سااار نهاادیم  خوردن باه 

 برآمااد، من از شاااااه خوردم فزون 
 

 ساااپاه یکسااار و کاوسشااااه و من   
 فروزکااه خااورشااايااد تااابااان گاايااتي 

 شااادم من باه خواب انادرون تا کنون!  
 

 (6866196 . ملي )شاهنامه  

 691این وضعيت تا قبل از داستان سوسن رامشگر حاکم است. در این منظومه مجموعاً  
به  2عيت وض بار کلمة کيخسرو یا خسرو )بر مبناي نسخة کمبریج( آمده است که در نسخِ

ن، ناگهان اما از آغاز بخش سوس ، کيکاوس یا کاوس بدل شده، یا کالً بيت تغيير یافته است.
شود و در رویارویي است، شاه ایران کيخسرو مي 2که اقدم نسخ وضعيت  6866196 در نسخة

 افراسياب با سپاه ایران، فرماندهي با اوست: 

 جهاانادارْ کيخسااارو، از پشااات پيل   
 

 د، ماااناانااد دریااايِ نااياال  زمااياان کاار  
 

 ()همان         

ران همه جا شاه ای -از ابتداي بخش داستان سوسن تا انتها- ترتيب در این نسخهبدین 
اند، تحریف هاي این نسخهکه رونوشت 2 کيخسرو است در حالي که در باية نسخ وضعيت
اینکه ناش است. به همين جهت و به علت  کامل شده، همه جا شاه ایران، کاوس شده

وس تواند کاکيخسرو در اپيزود سوسن ناشي محوري است و شاه ایران در این بخش نمي
 است. شدهباشد، این بخش مهم به خاطر ناهمخواني با باية ا ر حرف 

داستان سوسن اصالً وجود ندارد و در انتهاي  ،2 دیگر وضعيتدر شش نسخة  ،بنابراین 
به انتهاي داستان الحاق شده که متضمن بخشيدن غور  بيت 39هر نسخه، روایتي مستال در 

به برزو از طرف رستم و شکار رفتن برزو و رویارویي او با مهراس، دیو دوسر، و مرگ برزو 
و مهراس و خواب رستم و سوگواري او بر مرگ برزو است؛ متني الحاقي با زبان و تصاویر 

 اند. ل کردهیان باز داستان کوسج را تکميتر نسبت به متن اصلي که به وسيلة آن عمالً پاسست
داستان مرگ برزو، روایتي است که به خاطر عدم شهرت و فادانش در غالب نسخ شاهنامه 

هاي طوالني و ضعفش در قياس با ابيات اصلي متن، یک از برزونامهو عدم ورود  در هيچ
اي از شاهنامة سخهقطعاً الحاقي است و احتماالً توسط کسي سروده شده و به انتهاي ن

ونه داشت، چگاصوالً اگر برزونامة کوسج پایانِ بسته مي .استمتضمن برزونامه افزوده شده 
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فت؟ گراین فکر که داستان برزو امتداد پيدا کند در رهن کسي چون عطایي شدت مي
دبرگ و غفوري که این روایت )یا به قول غفوري شکلي اینجا نظر پژوهشگراني چون ون

در  شود.اند به چالش کشيده مير از آن( را در متن اصلي شاعر موجود فرض کردهتکهن
از جمله  2این بخشِ الحاقيِ آخر نيز شاه، کيخسرو است. در چند نسخة دیگر وضعيت 

مجلا در کل متن شاه ایران کيخسرو است و داستان مرگ  6682اي  . نسخة مجموعه
 6جایي داستان برزو در نسخ شاهنامه از وضعيت بهترتيب، جابدین برزو نيز وجود ندارد. 

که شاید به دست ما نرسيده است )در  2تدریجاً اتفاق افتاده در اولين نسخة وضعيت  2به 
هاي بعديِ این نسخه به تدریج قرن دهم(، فاط جاي داستان عوض شده در رونوشت

تاده در نتيجه، اتفاق اف تغييراتي مثل تبدیل کيخسرو به کاوس و افزودن داستان مرگ برزو
ها در نسخ موجود عموميت ندارد. گویا این تغييرات تدریجاً و توسط بيش از این کيفيت

 است.  هاي داستان انجام شده یک فرد و براي رفع تناقض

همچنين در اصل داستان کوسج اشاراتي مکرر به داستان سياو ، کشته شدن و کين  -
او این داستان را براي استارار در فضاي بعد داستان خواستنش است که  ابت مي کند 

تر از این، بخشي در آغاز داستان است: (. واضح6837است )کوسج، سياو  سروده بوده
بينند در بخشي که سپاه افراسياب در حال گرر از حصار شنگان، کشاورز نيرومندي را مي

به گریختن افراسياب در  شود، برزو است. شاعر اشارۀ صریحي داردکه بعد معلوم مي
انتهاي داستان بيژن و منيژه و شکست او در جنگي در برابر رستم؛ ابياتي که در همة نسخ 

 برزونامه وجود دارد: 

 رزمگاااه آن از برگشااات کاه  پا آن از
  تااوران بااه باايااژن بااهاار از کااه  زمااياان 
 کشاااايااد اناادر ساااار رهبااى راهِ باادان

 

 ساااياااه گيتى کرد او بر رساااتم کااه 
 چااين ساااپااهاادار روى بااه آمااد چااه

 گریزان ز رساااتم باه شااانگان رسااايد  
 

 (6837)کوسج،  

در ابيات قبل از این بيت )که مطابق « از آن رزمگاه»در تعبير « آن»مرجع ضمير  
است(، روشن نيست، اما مرجع این ضمير به انتهاي داستان بيژن  39تصحيح نحوي بيت 

نجات بيژن از چاه افراسياب در بخش گردد. در پایان این داستان، بعد از و منيژه بازمي
(، افراسياب و سپاهش در برابر 6831)فردوسي، « گفتار اندر رزم رستم زال با افراسياب»
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 خورند و ایرانيان فاتحانه به ایران و تورانيان به تورانرستم و ایرانيان شکست سختي مي
بخش اول داستان  براي رفع تناقض، 6وضعيت نسخ غالب در گردند. به همين جهت بازمي

و  پایان داستان بيژنان کند، حرف شده، کاتببرزو که تولد و رشد برزو را روایت مي
« رزويو دیدن ب ]پا از شکست از رستم[ شنگان رفتن افراسياب به زمينِ»منيژه را به 
 .ندامتصل کرده

 گیرینتیجهبحث و 
به  6یي داستان از وضعيت جااست و جابه 6ترتيب، شکل اصيل داستان برزو وضعيت بدین
 -صلينه شاعر ا-ان کاتب، حرف اپيزود سوسن و افزودن اپيزود مرگ برزو، متأخر بوده و 2

ها در متن )در قياس شناختي، وجود آناند. بنابراین، از حيث دانش نسخهآن را انجام داده
ة مادر در نسخماند که شاعر با نسخة مادر( از اصالت برخوردار نيست و تردیدي باقي نمي

برزونامه، داستان را بالفاصله بعد از بيژن و منيژه و در عصر پادشاهي کيخسرو سروده بوده 
اشته، هاي دیگر شاهنامه دهایي که چنين داستاني با اطالعات مستخرج از داستانبه تناقض

شود و بخشي از طبيعت ها در غالب متون حماسي دیده ميتوجه نکرده بود. این اهمال
 ماسه است. ح
 گونه پاسخ سؤاالت مااله را ارزیابي کرد که:در پایان باید این 
، چه کوسج داستانش را خود به نسخة شاهنامه افزوده باشد، چه بعدها دیگران در نسخة مادر -

اي ؛ به گونهاست شدهاین کار را کرده باشند، این داستان در دنبالة داستان بيژن و منيژه روایت 
رشد برزو  و بک )بازگشت به گرشته(، آشنایي سهراب و شهرو و تولدبا یک فلش که ابتدا
با بازگشت به زمان حال، صحنة پایان داستان بيژن )صحنة گریختن  بيت روایت شده 39در 

 شود. افراسياب پا از شکست از رستم( به دیدار اتفاقي او و برزو متصل مي

ان برزو درک داي داستبه گرشتة شاعر را در ابت غالب کاتبان شاهنامه یا کيفيت بازگشت -
ها چون قتل دوبارۀ پيلسم و فاصلة زیاد تولد برزو تا عصر یا با برخي تناقض نکرده بودند

سالة برزو در داستان مشکل داشتند؛ در نتيجه،  28پاشاهي کيخسرو و عدم تناسب آن با سن 
ورد سياب را در انتهاي داستان بيژن به برخگروه اول، این ابيات اوليه را حرف کرده، گریز افرا

برخي نيز براي رفع تناقضات، داستان را به جاي دیگري  .(6او با برزو وصل کردند )وضعيت 
و به خسرها نيز داستان سوسن را حرف و شاه را از کي)بعد مرگ سهراب( منتال کردند؛ آن
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خود تناقضات مضاعفي در جایي هغافل از اینکه همين جاب (،2کاوس بدل کردند )وضعيت
 کرد.داستان ایجاد مي

از چهار بخش داستان برزو، آشنایي سهراب و شهرو و تولد برزو/ داستان رستم و برزو/  -
داستان سوسن/ و فرجام کار برزو، تنها بخش الحاقي، روایت فرجام برزوست که عدم 

که محل  ند. کاتبانيکتناسب سبکي آن با باية منظومه نيز عدم اصالت آن را تأیيد مي
جا کرده داستان را تغيير نداده بودند، بخش اول داستان را و کاتباني که داستان را جابه

بودند، بخش سوسن را حرف کرده بودند و به جاي این بخش، روایت مرگ برزو را اضافه 
 کرده بودند.

در  ان سهرابدبرگ دربارۀ اصالت محل داستان برزو در ادامة داستترتيب نظر ونبدین 
متن روایت مرگ برزو در نسخة سرودۀ شاعر و همچنين نظر غفوري در مورد وجود پيش

 رسد.نسخة مادر، غيرقابل پریر  به نظر مي

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم. 
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هاي و تحليل انگيزۀ سرایش شاعر در منظومه «سرایيالحاق»بررسي سنت ادبي (. 6863فرزاد. ) ،قائمي
 ،زبان و ادب فارسي دانشگاه تبریز(. زونامه کهنبرحماسي پا از شاهنامه )مطالعة موردي: 

72(286 ،)688-621. .928010.22034/PERLIT.2019doi:   
شاهنامه )داستان مرگ برزو(.  نسخ در الحاقي روایت یک بررسي و (. تصحيح6861. )________

 .526-589ن: مروارید، ، تهرانامة خردارج
(. جستجوي منابع جدیدي در رابطه با نام سراینده و تخمين زمان سرایش 6866). ________

 doi: 10.2019.31543.3217.656-622(، 6)62، شعر پژوهي. برزونامه کهن
(، 2و 6) 85، مشهد نشریه ادبيات و علوم انسانيبرزونامه.  هایي درباره(. ناگفته6838نحوي، اکبر. )

876-833 . 
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