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اهمیت تلفز ررخی از وا ه   ها در 

تصحیح ب ت   هایی از شاهنامه 

وحید عیدگاه طرابه  ای

سرسخن

زبانیکهفردوسیدرسرایششاهنامهبهکاربردهاست،از

دیدگاهساختواژه،جملهبندیوآواشناسیویژگیهاییدارد

کهآنراازفارسیمعیارامروزایرانمتمایزمیکند.نخستین

نباید که است آن میتوانگرفت تمایز این از که نتیجهای

الگوهایگونۀمعیارامروزیرادرخوانش شاهنامهدخالت

داد،زیرااینکارخوانندهراازاصلسخنفردوسیدورمیسازد

وخواهناخواهبهاصیلپنداشتِنبرخیبیتهاینامعتبرونیز

فهمنادرستاثرمیانجامد.باخوانشنادرستمتنپیداست

کههرگونهداوریواظهارنظردربارۀآنراهیبهبیراههخواهد

بود.

برایبهدورماندنازلغزشهایاینچنینیچارهاینیست

جزنزدیکشدنبهزبانفردوسیوهمروزگارانوهمسرزمینانش

وبهسخِندیگر،آگاهشدنازویژگیهایساختواژی،نحوی

وآوایینخستینمتنهایخراسانیسدۀچهارموپنجم.دراین

میان،ویژگیهایآواییکهجستارپیِشروبهپارهایازآنها

مربوطاست،اهمیتویژهایدارد،زیراپیبردنبهچندوچون

تلفظکلمههاکهاغلبازقانونمندیهایروشنیبرخوردار

ازمواردکهمالکهاوموازیندیگردر است،دربسیاری

تشخیصدرستازنادرستکارآمدیاقطعینیستند،میتواند

تعیینکنندهباشد.آنچهدرپیخواهدآمدمواردیاستکهاین

تعیینکنندگیرااثباتمیکندونشانمیدهدکهباآگاهیهای

آواییچهگرههاییازمتنشاهنامه میتوانگشودوازچه

لغزشهاییمیتوانپیشگیریکرد.

تصحیح ب ت ها با توجه به تلفز:1

ـچــوگــردآمــدیمــردازیشــاندویســت

ــت ــهکیسـ ــناختندیکـ ــهنشـ ــانکـ ــرانسـ بـ

)57/1(

شماِررهایییافتگانازدربارضحاک،درغررالسیر ثعالبیده

تناستودربیتموردنظردویستتن)←پریشروی۱۳۹0:

نیازکجابرخاستهاست؟خالقیدر
َ
۴۹(.ایناختالف۱۹0ت

یادداشت هاآورده است:»ثعالبی)ص۲۵(بهجایدویست،

دهنفرنوشته است،شایدفردوسیهمبهجای دویست، چنان

بوده  نوشته ب ست آمده است،  دستنویس ها از برخی در که

است«)خالقی7۲/۱:۲00۹(.امااینشایدراچگونهمیتوانپاسخ

دادوازکجابدانیمکدامدستنویسهادرستاستوکدام

نادرست؟بایکآگاهیسادهمیتوانضبطدرسترایافتو

بهتصحیحقطعیونهاییبیتموردنظررسید.گرهکاررا

چگونگیتلفظواژۀدویست میگشاید.اینواژهچنانکهدر

بیتهایزیردیدهمیشودباواژههاییقافیهشدهاست)ن ست

/nēst/وایست/ēst/(کهدرساختمانآن هایایمجهولوجود
دارد)←سپهر،براهین،ص۱۴۱ـ۱۴۳(:

خـــودونـــامدارانهـــزارودویســـت

ـــرزمیـــنراهنیســـت تـــوگفتـــیکـــهشـــانب

)فردوسی306/1:1386(

ــازوســخنرامهایســت ــهزودیبس ب

زلشـــکرگزیـــنکـــنســـواریدویســـت

)همان:254/2(

بیــاوردپیــالِنجنگــیدویســت

تـــوگفتـــیکـــهانـــدرزمیـــنراهنیســـت

)همان:293/4(

بنابراین،اینواژهنمیتواندباک ست kīst/2/)←سپهر،براهین،

1.دراینجستارهمۀبیتهابرپایۀویراسِتجاللخالقيمطلقبررسیشدهاست.

2.باتوجهبهاینکهواژۀکیبهمعنای»چهکسی«درفارسیمیانهبهیایمجهول

میانجامیدهاست)/kē/(انتظارمیرودکهکیستنیزیایمجهولداشتهباشد؛اما

دکترایزبانوادبیاتفارسیازدانشکاهتهران
vahid_idyah@yahoo.com
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۱۳۹-۱۴0(قافیهشود.نویسشدرستکههماختالف۱۹0تنی

راحلمیکندوهمقافیهرابهسامانمیآورد،چو ب ست است

بهمعنای»درحدودبیست«کهدردودستنویسکهِنلندنو

یای /bīst/ ب ست  )فردوسی۱۲:۱۳8۹(دیدهمیشود. بیروت

معروفدارد)سپهر،همانجا(؛ازهمینرویدربیتزیرباک ست

قافیهشدهاست:

همانـــاکـــزآنبـــارهفرســـنگبیســـت

ـــردشـــتکیســـت ـــهب ـــدک ـــنببین جهانبی

)فردوسی238/4:1386(

دربیتموردبحثنیزآنچهباک ست قافیهمیشودب ست / 

/bīst است.
اماسببپیشآمدنچنینتحریفیچهبودهاست؟پیداست

کهدریافتنادرستبرنویسانازبیِتپیشازبیتموردنظر

سببسازمسألهبودهاست:

ازیـــنگونـــههـــرماهیـــانســـیجـــوان

ازیشـــانهمـــییافتنـــدیروان

)همانجا(

گویابرنویسانچنینانگاشتهاندکهاگرهرماهسیجواناز

دستضحاکنجاتیافتهباشند،چگونهمیشودکهمجموع

نجاتیافتگانهمۀماههابیستنفرباشد؟ازهمینرویبا

دگرگونسازیب ستبهدویستمشکلرابهگمانخودحل

کردهاند.حالآنکهمنظورداستانایناستکههرماهسیجوان

نجاتمییافتندواینجوان هابیستنفربیستنفربهطور

پنهانیازدربارضحاکسربهدشتمینهادند.ومنطقیاست

کهدویستنفرراکهبهلشکریمیمانندنتوانبهطورپنهانیاز

درباربهبیرونبردامابردنچو ب ستنفر)درحدودبیستنفر(

پذیرفتنیاست.

اینکصورتپیراستۀبیتموردبحثبههمراهبیتپیش

/kīst/چنیننیستوتلفظاینواژه،آنچنانکهمتنهایمنظومفارسینشانمیدهند

بودهاست.شواهدیازمتنهایمنظومفارسیدردستاستکهگواهاستبراین

کهواژۀکییایمعروفداشتهاستنهمجهول.ازآنجملهاستبیتیازسوزنی

کی،رودکی
ّ
سمرقندیباقافیههاییچونمزدکی،گیلکی،زیرکی،برمکی،کودکی،مت

ومانندآن:

درزیربارمنتتوهستیکجهان/شرحوبیانبهکارنیایدکهکیوکی)سوزنی،

دیوان،ص293(.

وپسازآن:

ازیـــنگونـــههـــرماهیـــانســـیجـــوان

ازیشـــانهمـــییافتنـــدیروان

چــوگــردآمدیمــردازیشــانچو ب ســت

بـــرانســـانکـــهنشـــناختندیکـــهکیســـت

ــش ــدومی ــزیچن خورشــگربدیشــانب

ــش ــشپیـ ــرانهادیـ ــپردیوصحـ سـ

ـچنــاندیــددرخــوابکــزکــوههند

بلنـــد برافراختنـــدی درفشـــی

)169/1(

درشاهنامه،چنانکهدرفارسیامروزدیدهمیشود،تلفظ

هجایپایانیدوواژۀهند وبلند یکساننبودهاستواولیبه

ندخواندهمیشدهاست؛از
َ
صورتِهند ودومیبهصورتبل

همینرویفردوسینمیتوانستهاستایندوراباهمقافیه

کند.خالقیدراینبارهگفتهاست:»دراینبیتیابایدهندرا

بهزبِریکمخواندویاپساوندمعیوباست،چوندرآنحذو،

یعنیحرکتپیشازقید)یعنیمصوتپیشازحرفن(

یکساننیستواینعیبرادرعلمقافیهاقواءمی گویند«

)خالقی۲0۲/۱:۲00۹(.

اینیادداشتمصححبرآمدهازبیتوجهیویبهشیوۀ

قافیهپردازیفردوسیوچگونگیبرخیازصورتهایآوایی

زباناوست.براییافتنصورتدرسِتبیتنگاهیبایدبه

نسخهبدلهاافکندکهبرخیازمهم تریِنآن ها)س،لن،ق،ق۲،

پ،آ،ب( بهجایبلند نویسشپرند رادارند.پرند کهفردوسی

برخالفاغلبسرایندگاندیگر۱،آنراپِرند میخواندهودر

عربیهمبهصورتمعّربشدۀفِرندبهکاررفته)←ابنمنظور،

/pir�مدخِلفرند(ودرپهلویهمبهصورتپِرنگ، بلسان العر

ing/۲)←مکنزی۲0۹:۱۳8۳(کاربردداشتهاست،تنهاواژهای

استکهمیتوانددراینبیتقافیهشود.اینکصورتدرست

بیت:

1.صورترایجاینواژهدراغلبمتنهاپَرندبودهاستواینازقافیهشدِنآنبا

واژههاییچونکمند،پسند،فگند،بلند،مستمندو...دریافتهمیشود.

2.یادآوریارزشمنِداستاددکترعلیاشرفصادقی.
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چنــاندیــددرخــوابکــزکــوههنــد

درفشـــیبرافراختنـــدی پرنـــد

ـهــمانــدرتگاســپیــکچوبــهتیر

ـــردشـــیر ـــرن بینداخـــتوبگذاشـــتب

)254/1(

مصححبین نرد)تنۀدرخت،تخته(وش رفاصلهگذاشته

= شیر )نردِ است دانسته  اضافی ترکیب را آن زیرا  است؛
است: آورده  چنین وی است«(. شیر همانند که »تختهای

»نگارندهحدسمی زندکهنردِ ش رنشانه ایبودهدرمیدان

ورزشازچوبوبهشکلشیر«)←خالقی۳0۲/۱:۲00۹(.این

حدسبیگماننادرستاست،زیراش ر یایمجهولدارد)←

سپهر،براهین،ص۱8۹-۱۹۱(ونمیتواندباتیر قافیهشود.پسوجه

نامگذاریواژۀموردنظرنمیتوانستهاینباشد،کهآنتختهبه

شکلشیربودهاست.دیگراینکهبایدفاصلۀمیاننردوش ررا

حذفکردوصورتبهدستآمدهرایکواژۀمستقلبهشمار

آورد.میماندتوضیحیدربارۀاینکهچرادرقافیۀبیتموردنظر

نردش ر بهکاررفتهاست.

 /nēw-ardaxšīr/نیو اردخش ر کهریشهاشرا نردش ر 

دانستهاند)←مکنزی۳۱۴:۱۳8۳(صورتکهِننرد استبه

معنای»ابزاربازیمعروف«.گویاهمآواییتصادفیواژۀنرد به

معنای»تنۀدرخت«بااینواژه،اینگماِنقیاسیراپیشآورده

بودهاستکهصورتکهنآنهمنردش ر استومیتوان

نردش ر رابهمعنای»تنۀدرخت«نیزبهکاربرد.اینکصورت

درستبیت:

هـــمانـــدرتـــگاســـپیـــکچوبـــهتیـــر

ـــ ر ـــرنردش ـــتب ـــتوبگذاش بینداخ

ــرد
ُ
ـچنانــشبــهحلقهنــدرآوردگ

گـــهگفتـــیخـــمانـــدرمیانـــشفســـرد

)87/2(

واژهایکهدرمصراعدومبیتموردنظربهکاررفتهاستهرگز

درشاهنامه بهگونۀفُسرد تلفظنشدهوباواژههاییچونشُمرد،

ردهمقافیهنگشتهاست.ازاینمیتواننتیجهگرفت
ُ
رُردوک

رد باشد.شاعردر
ُ
کهواژۀقافیهدرمصراعدومنیزنمیتواندگ

اینبیتصحنۀکمنداندازییکتنوگرفتارشدندیگریرا

توصیفکردهاستومیخواهدبگویدکهاوراچنانباحلقۀ

کمندبرمیانشسفتوبیحرکتشد
ِ
کمندگرفتارکردکهخم

گوییکهیخزدهبود.پسبیترابایداینگونهپیراست:

چنانـــشبـــهحلقهنـــدرآوردِگـــرد

کـــهگفتـــیخـــمانـــدرمیانـــشفِســـرد

ــز ــدنی ــکیبیمیکچن ــودش ــرخ ـاگ

نکوشـــیموبـــااونگوییـــمتیـــز

)139/2(

قافیهاشکالدارد.تیز /tēz/)←سپهر،براهین،ص۲06-۲07(با

نیز /nīz/)←همان،۲0۱-۲0۳(درشاهنامه قافیهنمیشود.پس

بایدبهدنبالواژهایگشتکهقافیهرابهسامانآورد.خالقی

دربارۀمصراعدومآورده است:»تیز گفتنیعنیدرشتگفتن«

نگاهی دستنویسها به اگر دوم[/۵۱۲(. ۱]مجلد )خالقی۲00۹:

بیندازیم،میبینیمکهصورتکنونیمصراعدومدرهیچکدام

ازآن هانیامدهاست.آنچهمیبینیمبرآمدهازتصحیحقیاسی
نابهجاوبیاستداللیاستکهچیز/čīz/رابهتیزدگرگونکرده

است.صورتدرستچنیناست:

ـــز ـــدنی ـــکیبیمیکچن ـــودش ـــرخ اگ

نکوشـــیموبـــااونگوییـــمچیـــز

ـاگــرلشــکرمــاپذیــرهشــوند

ــوند ــرهشـ ــواهچیـ ــوارانبدخـ سـ

)124/3(

از )فردوسی۲۵۵:۱۳8۹(وشماری بیروت اگرچهدستنویس

دستنویسهایدیگرمصراعدومرابههمینصورتدارند،با

توجهبهچگونگیتلفظچیره/čēra/ بایددرپیواژهایباشیم

کهیایمعروفداشتهباشدتابتواندباپذیره /paīra/ قافیه

شود.آنواژهچیزینیستجزخیره کهدربرخیازدستنویسها

)ل۲،س۲،لن،ق۲،لی،پ،و،آ،ب(۱آمدهوبارهادرشاهنامه با

واژههاییکهیایمعروفدارندقافیهشدهاست.بنابراین،بیت

رابایداینگونهپیراست:

1.درل:حیره)بدوننقطه(
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اگــرلشــکرمــاپذیــرهشــوند

ــوند ــرهشـ ــواهخیـ ــوارانبدخـ سـ

ـچوسگســارغرچــهچوشــنگلزَهند

ـــد ـــرپَرن ـــنپ ـــشوزمی ـــردرف ـــواپ ه

)152/3(

نشانهگذاریواژۀقافیهدرهردومصراعنادرستاست.این

اشکالرادرصفحههای191،167و225جلدسوموصفحۀ

81جلدچهارمنیزمیتواندید.صورتدرسِتبیتچنین

است:

چـــوسگســـارغرچـــهچـــوشـــنگلزِهنـــد

هـــواپـــردرفـــشوزمیـــنپـــرپِرنـــد

ـتــوشــاداندلومــرگچنــگالتیــز

ــز ــاندرکریـ ــیرژیـ ــوشـ ــتهچـ نشسـ

)5/5(

خالقیدرتوضیحمصراعدومچنینآوردهاست:»در کریز 

نشستنیعنیدرکنجیکمینکردنوآمادۀحملهبودنواین

)خالقی کارمی رود...« به بازداری در که است اصطالحی

.)۲0۴/۲:۲00۹

ضبطاغلبدستنویس ها)ل،ق،پ،و،آ،س،ل۳،ب(۱

ستیزاست.اماآشفتگیدیگردستنویس ها)لن:رررریز؛لن۲:

رررزیر،لی:درنجیز،س۲،ق۲:کریز(مصححرابهاینپندار

درسترسانده استکهاشکالیدرکاراست؛وگرنهچراضبط

آسانستیزبایددچارچنیندگرگونی هاییشده باشد؟ازهمین

رویبهضبط هایآسان نمااعتمادنکردهوضبطس۲وق۲را

برگزیده است.اماآگاهیازچگونگیتلفظکریزبهمااجازه
نمی دهدکهاینواژهرادرقافیۀبیتموردنظرجایبدهیمزیرا

کریز بایایمعروفوتیزبایایمجهولتلفظمی شده است

وهمقافیهشدنآن هادرشاهنامهناممکنبوده است.تلفظ

کریز راباتوجهبهسرودهایازسناییکهدرآنواژههاییدارای

یایمعروف)مانندتمیزی،حیزی، عزیزیوچیزی(باکریزی

)صفِتباز(قافیهشدهاند)←سنایی،دیوان،ص66۵؛نیز←سپهر،

براهین،ص۲00(،میتواندریافت.

1.درژضبطدشواربهضبطیآسان)کین/کمین(تبدیلشدهاست)←فردوسی

.)455:1389

پسدربیتشاهنامه همآنچهمصححکریز خواندهاست

چیزینبودهجزنوشتاریازگریز /gurēz/کهدرس۲وق۲

آمده است.اماگریز اگرچهازنظرتلفظاشکالیپیشنمیآورد
ومیتواندباتیز قافیهشود)←همان،ص۲0۵و۲08(،ازنظرمعنا

به هیچ رویپذیرفتنینیست.دراینمصراعبایدواژهایقافیه
شودکهمانندتیز و گریز یایمجهولداشتهباشدومعناراهم

به سامانبیاورد.تنهاواژهایکههمیایمجهولداردوهمبا
فضایمصراعدوم)درکمیننشستنشیر(سازگاریداردنخیز 

/naxēz/ استکهتصحیفآن)نجیز(دردستنویسلیدیده
میشودوازقضامعنایش»کمینکردنبهویژهکمینکردِن

شیر«۲بودهاست.بیتزیرازمسعودسعدمطلبراروشن

میکند:

نبینیـــــدپیـــــریکـــــهجــــــانمـــرا
ـــز؟3 ـــدرنخی ـــ ریان ـــونش ـــتچ نشستهس

)مسعودسعد،دیوان،ص618(

کاربردواژۀنخیز رادربیتهایدیگریازمسعودسعدنیز

میتوانیمببینیم:

ـــز ـــتنخی ـــ روق ـــتاوچـــوش هیب

بســـتهبـــرنائبـــاتراهگـــذر

)همان،ص328؛نیزنگ:همان،7۹۳،6۱8،۵8۱،۵۴۱،۳۳6(

نبینیــــدپیــــریکــــهجـــــانمــرا

ـــز؟ ـــدرنخی ـــ ریان ـــونش ـــتچ نشستهس

)همان،ص618(

پسواژۀنخیزرابایدبرواژگانشاهنامه افزودوبیتموردنظر

رااینچنینپیراست:

ـــز ـــگالتی ـــوشـــاداندلومـــرگچن ت

ـــز ـــاندرنخی ـــیرژی ـــتهچـــوش نشس

2.اینمعنیازکاربردواژهدردیوانمسعودسعدبرمیآید،وگرنهدرلغت فرس معنای

ی»کمین«بابیتیازعسجدیکهربطیهمبهشیرندارد،برایشبهدستداده
ّ
کل

شدهاست)←اسدی، لغت فرس،ص110(.

3.مجهولبودنیاینخیزازقافیهشدنآنباواژههایتیز،گریز،ریز،رستخیز،خیز،

ریزریزوستیزروشنمیشود)←مسعودسعد،دیوان،ص619-618(.
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ــیر ــداراردش ــینام ــتینکس ـنخس
ــر1 ــردهدلیـ ــهریارآننبـ ــسشـ پـ

)109/5(

دستنویس هادربازنماییقافیۀمصراعدومبسیارآشفتههستند

)ل:دبیر،لن:زبیر،ق۲:امیر،لن۲:زریر،س،ق،ک،ل۲،س۲،

لی،و،آ،ب:دلیر(.دستنویسبیروتهمضبطق۲رادارد)←

فردوسی۴7۹:۱۳8۹(.تنهاچیزیکهمی توانگفتایناستکه

دلیر بیهیچگمانینمی توانددراینبیتقافیهشودزیرادر

سرزمینوروزگارسرایندۀآن)دقیقی(اردش ر یایمعروف

داشتهودلیر)←سپهر،براهین،ص۱88و۱۹0(یایمجهول.قافیۀ

احتیاط معروف. یای دارای باشد واژه ای باید دوم مصراع

ایجابمی کندتاپیداشدندستنویسیکهنکهگرهِکاررا

برگزیدۀ بهضبط بسیاری نزدیکی که را ل بگشاید،ضبط

مصحح)دلیر(دارد،برگزینیمتایکاشتباهاحتمالیرابریک

اشتباهحتمیترجیحداده باشیم.اینکصورتمحتمِلبیت:

نخســـتینکســـینامـــداراردشـــیر

ــر ــردهدبیـ ــهریارآننبـ ــسشـ پـ

ـبگشــتندهــردوبــهژوپیــنوتیــر
ـــر2 ـــورزری ـــرکوپ ـــادوانت ـــِرج س

)142/5(

/zarēr/ صورتکنونیبیتبی گماننادرستاست؛زیرازریر

تیر /tīr/درزباندقیقیقافیه با براهین،ص۱88(۳ )←سپهر،

نمی شود. ایناشکالدرسهدستنویسباقافیههایدلیر/زریر 

)س(و تیر/ه ژیر)ق(حلشده است.اماکدامضبطدرست

است؟نویسشسبسیارسرراستورواناست،به ویژهکه

وتیر بهدلیر بسیارتصحیفپذیراست.اماچراهیچدستنویسی

درمصراعنخستدلیر ندارد؟قافیۀمصراعدومدرل،قهژیر 

استودرکناروتیرمشکلقافیهراحلمیکند.اماچراهمۀ

دارند؟آنچه پور زریر  دستنویسهایدیگردرمصراعدوم

مسلمایناستکهاگردرمصراعنخستدلیر قافیهباشد،در

1.ازهزاربیتدقیقیاست.

2.ازهزاربیتدقیقیاست.

برادِر
ِ
3.زریردرمعنای»گیاهِزردرنگمعروف«یایمعروفداردودرمعنای»نام

گشتاسب«یایمجهولدارد.

مصراعدومزریر بایدقافیهشودواگردرمصراعنخستتیر 

قافیهشود،درمصراعدومهژیر بایدقافیهشود.مصححبدون

توجهبهنکتۀآواییپیشگفته،آمیزهایازضبطنسخهبدلهارا
برگزیدهودرمتنجایدادهاستکهبیگماننادرستاست.۴

ـــت ـــیرگش ـــدرس ـــنازپ ـــرچنی ـــتگ ـدل

مگـــربخـــتایـــنپادشـــاپیـــرگشـــت

)194/5(

شده است.  برگزیده دستنویسس۲ از بیت کنونی صورت

  /sēr/باس ر /pīr/اشکالکارمربوطبهتلفظقافیهاست.پیر

قافیهنمی شود.همۀدستنویس هاجزلولن۲)خیره(درمصراع

نخستس ر دارند.درمصراعدومضبطاغلبدستنویس هابه

جزل)تیره(،لی)دیر(،آ)پیر(ولن۲)تیره( زیر است.زیر /

۱88ـ۱8۹( براهین،ص سپهر، ←( مجهول یای داشتن با zēr/
مشکلقافیهراحلمیکند.بایدضبطاغلبدستنویس هارا

پذیرفتبااینمعناکه»بختآنپادشابهپستیگرایید«. اینک

صورتدرستبیت:

ـــت ـــیرگش ـــدرس ـــنازپ ـــرچنی ـــتگ دل

ـــت ـــرگش ـــا زی ـــنپادش ـــتای ـــربخ مگ

ـازایــدرچــوفــردابــهمنــزلرســی

ــی ــکبسـ ــدتنـ ــشآیـ ــیکارپیـ یکـ

)231/5(

یادداشتهای شاهنامهدرتوضیحمصراعدومچنینآمده در

است:»نکگویاکوتاه شدۀاینکاست،دراینجابهمعنیبل،

بلکه:فرداتورایککارپیشخواهدآمد،بلکهبسیار«)خالقی

۲۵۵/۲:۲00۹(.آگاهیازچگونگیتلفظبسی /basē/بهما

نشانمی دهدکههمۀتوضیحاتشارحونیزضبطبرگزیدۀاو

نادرستاست.بسی یایمجهولداردونمی تواندبارسی /

/rasīقافیهشود.قافیۀمناسببرایمصراعدومسی )=۳0(
استبایایمعروفکههمقافیهشدنشبارسی بازهمنمونه

دارد:

4.دردستنویسبیروتکهازنظرکمداشتنبیتهایالحاقیاعتباربسیاریدارد،

اینبیتنیامدهاست.
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ــی ــانرس ــدربیاب ــهان ــسک وزانپ

ـــهفرســـنگســـی ـــدب ـــزلآی یکـــیمن

)فردوسی245/5:1386(

اغلب در که است همان مصراع درست ضبط بنابراین،

ازین یک بسی)بهسی(؛یعنی دستنویس هادیدهمی شود:

»کاریپیشخواهدآمدسیبرابراینکار)دردشواری(«.پس

بیترااینگونهبایدپیراست:

ـــی ـــزلرس ـــهمن ـــرداب ـــوف ـــدرچ ازای

یکـــیکارپیـــشآیـــدتیـــک بـــه ســـی

ـســرانجامبــردســِتیازاردشــیر

گرفتـــارشـــــدنامـــداردلیـــــر

)480/5(

اشکالاینبیتهمنادرستیقافیهاست.میدانیمکهاردش ر 

/ardašīr/بادلیر /dilēr/قافیهنمی شود؛زیرااولییایمعروف
ودومییایمجهولدارد.قافیۀمصراعدومبیتموردنظردر

همۀدستنویسهابههمینصورتآمدهاستودردرستیآن

نمیتوانتردیدکرد.پسگرهکاریازاردش ر است کهمعنایآن

.)۳۴۳ /۲ :۲00۹ )خالقی دانستهاند درازدست« »اردشیِر را

آشفتگینسخهبدلهایاینواژهمارادرتردیدخوداستوارتر

میسازد:س،ق،ل۲،س۲،لن،لن۲،پ:شاه اردش ر؛ک،لی،آ:

یل اردش ر؛ق۲:غّرنده ش ر،ل۳:باداردش ر؛پ:یازان ش ر؛

نقطۀ )بدون ل = متن )557 :1389 )فردوسی ش ر یاران  ژ۱:

نخستینحرف(،و)بدوننقطۀیوز(.

آنچهدرشاهنامه بارهابادلیر قافیهشدهاستودراینجا

/ar� اردش ر هممناسبترینگزینهاستبرایجابجاییبا

/dašīr، ش ر/šēr/  است.امااینکهدربیتموردنظر،چه
واژهایبایدمیاندست وش ر جایبگیردبرنگارندهروشن

نیست.نویسشآسانشدۀیاران همکهدرژآمدهاستچیزی

راحلنمیکند،زیرافعِلبیتبعدیمفرداستودلیلیندارد

یارانفعلمفردبیاورد)سرانجام
ِ
کهفردوسیبرایصورِتجمع

بردسِتیارانشیر/گرفتارشدنامداردلیر//بربهمنآوردشاز

رزمگاه/بدوکردکیندارچندینگاه(.واژۀگمشدهشایدنام

1.منظورازژدستنویسبیروتمعروفبهنسخۀسنژوزفاستکهدر1389

عکسبرگردانیازآندرتهرانبهچاپرسید.

پهلوانیبودهاست؛چیزینزدیکبهیازرد.مسلمایناستکه

دراینبیتاردش ر بهکارنرفتهاستوصورتدرست ش ر 

جنگاورانبهگونۀصفت
ِ
استکهبارهادرشاهنامه پسازنام

بهکاررفتهاست.تصحیحنادرستقافیۀبیتموردبحثبر

تصحیحبیتیدیگرنیزتأثیرگذاشتهاست:

وزآنپـــسبفرمـــودیازاردشـــیر

زکینـــهبکشـــتشبـــهبـــارانتیـــر

)فردوسی480/5:1386(

دراینبیتاردش رباتیر/tīr/قافیهشده استوازنظرتلفِظ

قافیههیچاشکالیدیدهنمیشود.سخنبرسرتصحیحقیاسی

بیجاییاستکهاردش ر رابهیازاردش ر دگرگونساختهو

هیچمبناییجزکاربردمشکوکیازاردش ر دربیتبررسیشدۀ

پیشینندارد.بااندکدقتیدرساختمانقافیۀدوبیتمیتوان

دریافتکهقافیۀمصراعنخستایندوبیتهیچربطمعنایی

واشتقاقیایباهمندارند،زیرا،چنانکهگفتهشد،یکییای

مجهولداردوبادلیر قافیهشدهودیگرییایمعروفداردو

با تیرقافیهشدهاست.

ـــز ـــتازآنکاردارابنی ـــیگش ـغم

زبـــارانهمـــیجســـتراهگریـــز

)499/5(

نیز/nīz/ باگریز/gurēz/قافیهنمی شود؛زیرااولییایمعروف
ودومییایمجهولدارد.فردوسینیز راباچندواژۀمحدود

میتوانستهاستقافیهکندکههمهیایمعروفدارند:ریونیز،

چیز،ش ز،افیز،کنیزوپش ز.پسبایددرپیواژهایبودکه

یایمجهولداشتهباشدتابتواندباگریز کههیچنسخهبدلی

در که است /tēz/ تیز  درست صورت گردد. قافیه ندارد

دستنویس هایس،ق،ک،لن،ل۳آمده استونویسشدیگر

دستنویسهابیگمانتصحیفشدۀآناست.اکنونبیترابه

گونۀدرستمیپیراییم:

ـــز ـــتازآنکاردارابتی ـــیگش غم

زبـــارانهمـــیجســـتراهگریـــز
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ـنبیســــمیکــینامــۀدلپســــند

کـــهکیـــداســـتتـــاباشـــداوشـــاههنـــد

)25/6(

درزبانفردوسی،همچنانکهدرفارسیامروزمیبینیم،امکان

نداردکههند باپسند قافیهشودزیراحرکِتپیشازنوندراولی

کسرهاستودردومیفتحه.تنهاواژه هاییکهدرشاهنامهبا

هند قافیهشده اندِسند وپِرند است. نسخه بدل هاهمنشان

نه بوده است پرند  رر  اغلبدستنویس ها می دهندکهضبط

دلپسند.مصححضبطنادرستراتنهادرل،لن۲داشتهوهمان

رابهمتنبرده است.اینکصورتدرستبیتکهدرژ)فردوسی

۵8۴:۱۳8۹(نیزدیدهمیشود:

ــد ــر پرنـ ــۀرـ ــینامـ ــمیکـ نبیسـ

کـــهکیـــداســـتتـــاباشـــداوشـــاههنـــد

ـچــنآوردلشــکربنزدیــکفــور

ـــگوشـــور ـــرجن ـــودپ ـــهفرم یکـــینام

)37/6(

مشکلاینبیتآناستکهفور درآنباشور قافیهشده است،

حالآنکهایندوواژهدرزبانفردوسیهم آوانبوده اند.فور/

/fūrبهمانندامروزتلفظمی شده استوشور تلفظینزدیک
بهواژۀامروزیشور بهمعنای»مشورت«/šōr/  داشته است.

شگفتآنکههیچنسخهبدلیبرایشور بهدستدادهنشده 

است.نسخۀبیروت)فردوسی۵87:۱۳8۹(همهمانرادارد.با

اینهمهنمی توانوجودسهنقطهرابررویسپذیرفت؛هرچند

دستنویسیآنراتأییدنکند.ضبطدرستبایدسور باشد.این

چیزیاستکهقافیه پردازیفردوسیدربیت هایبسیاریآن

رانشانمی دهد.بیتدیگریهمدرشاهنامههستکههمین

اشکالرادارد:

اگـــرفیلقـــوسایـــننبشـــتیبـــهفـــور

ـــور ـــردارش ـــزازآنکارب ـــمتی ـــوه ت

)فردوسی38/6:1386(

بهگماننگارندهدراینبیتهمسور بایدجایگزینشور گردد.

سور رادردستنویسبیروتمیتواندید)←فردوسی۱۳8۹:

۵88(.بیت هایدیگِرداستانقافیه بندیفردوسیراباواژۀفور 

نشانمی دهدومعروفبودنواورادراینواژهاثباتمیکند:

ص66،6453،45،43،)فور/دور(،ص45،41،38،

109،48،47،46)فور/سور(.

پسبیتموردنظربایداینگونهپیرایشیابد:

ــور ــکفـ ــکربنزدیـ ــنآوردلشـ چـ

ـــرجنـــگوســـور یکـــینامـــهفرمـــودپ

ـدوآوازشــدرومـــیوپارســــی

ـــی ـــکبس ـــدی ـــوتش ـــانزتاب سخن ش

)124/6(

شیوۀحروف چینیواژه هاونیزشرحامیدساالروخالقیبراین

)بسیاری( بسی  را دوم قافیۀمصراع که نشانمی دهد بیت

خوانده اند)←خالقی۱66،۳۵/۳:۲00۹(؛حالآنکهآگاهیاز
چگونگیتلفظبسی )بایاینکره(مارابی گمانمی کندکهقافیۀ

مصراعدومبایدواژۀدیگریباشدتابتواندباپارسی کهدارای

یایمعروفاستقافیهشودوآنواژهچیزینیستجزسی.

یک به سی بهمعنای»سیبرابر«)کنایهاز»بسیار«یا»بیشتر«(

استودر شاهنامهبازهمبهکاررفته است.امیدساالردر

جاییدیگرضبطدرسِتیک به سی رادرمتننگهداشتهوآن

رادرستهمشرحکرده است)←فردوسی۱66/6:۱۳86؛خالقی

۵۴/۳:۲00۹(.اینکصورتدرستبیت:

دوآوازشـــــدرومــــیوپارســـــی

ـــی ـــه س ـــک ب ـــدی ـــوتش ـــانزتاب سخن ش

ـبــهدرویــشبخشــیدبســیارچیــز

وزانجایگـــهرفتـــنآراســـتتیـــز

)384/6(

تیز/tēz/ چنانکهدریادداشت هایپیشینگفتهشد،نمی تواند

باچیز /čīz/قافیهشود.پسبایدواژۀدیگریراجایگزینآن

کرد،هرچندبرخیازمهم تریننسخهبدلهاضبطکنونیرا

تأیید کنند.نیز کهدرل۲وهفتدستنویسدیگربهاضافۀ
بیروت)فردوسی67۴:۱۳8۹(دیدهمی شود،تنهاواژه ایاستکه

می توانداینجاباچیز قافیهشودوهمانرابایددرمتنآورد؛

چنانکهمی بینید:
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ــز ــیارچیـ ــیدبسـ ــشبخشـ ــهدرویـ بـ

وزانجایگـــهرفتـــنآراســـتنیـــز

ـچنیــنگفــتلنبــکبــهبهــرامگــور

کـــهشـــببی نـــوابـــدهمانـــابـــهســـور

)427/6(

قافیهنادرستاست.سور/sūr/باگور/gōr/قافیهنمی شود.

ضبطکنونیدستاوردِتصحیحقیاسینابهجایمصححاست.

دستنویس هاهمهستور دارند.ژ)فردوسی68۵:۱۳8۹(همستور 

دارد.مشخصنیستچهنیازیبهتصحیحقیاسیبوده است.

شرحمصححنیزبهدنباِلتصحیحنادرستاوراهیبهبیراهه

دربارۀ آنچه است )←خالقی۱۲0/۳:۲00۹(؛همچنین است

ضرورتاینتصحیحقیاسیدرجایدیگرآورده است)←

امیدساالر۴۵:۱۳8۴-۴6(.اینکصورتدرستبیت:

چنیـــنگفـــتلنبـــکبـــهبهـــرامگـــور

ــتور ــا سـ ــوابـــدهمانـ کـــهشـــببی نـ

ـبخــورچنــدخواهــیوبــردارنیــز

ـــز ـــه؟خی ـــواخان ـــنبی ن ـــیبدی ـــهجوی چ

)503/6(

قافیۀبیتنادرستاستزیرادرآنیایمعروفبایایمجهول

هم آواشده است.فردوسیاگرمی خواستواژۀخیز /xēz/ را
درقافیهجایدهد،واژه ایراباآنهماهنگمی کردکهآنهم

یایمجهول/ē/داشتهباشد؛همچنانکهدربیتزیرمی بینیم:

ــز ــتخیـ ــدوگفـ ــنگلبـ ــدشـ بخندیـ

ــز ــانبریـ ــونایشـ ــرآوریخـ ــوزیـ چـ

)فردوسی567/6:1386(

صورتدرستبیتموردنظرکهدرچنددستنویسازجملهژ

)فردوسی70۳:۱۳8۹(همدیدهمی شودونسخهبدل هایدیگر

هم)بهسببنداشتننقطه(آنراردنمی کنند،چیز استبه

معنای»مال/ثروت/کاال«.پسبیتراچنینبایدپیراست:

ــز ــردارنیـ ــیوبـ ــدخواهـ ــورچنـ بخـ

ـــز؟ ـــهچی ـــواخان ـــین ـــنب ـــیبدی ـــهجوی چ

بخشیدنی ســت چیــز و خانــه و زن ـ

تهی دســـتکـــسبـــاتوانگـــریکی ســـت

)73/7(

اینبیتکهیکیازباورهایمزدکرانشانمی دهد،بههیچ

/bax-یروینم توانددرستباشد؛زیرادرآنبخش دن ست

/šīdanīstکهیایمعروفدارد،بایک ست/yakēst/ کهیای
مجهولدارد،قافیهشده است.بخش دنی ست کهبهظاهربا

منشوآیینمزدکهم خوانیدارد،تنهادرق،ل۲،وآمده است

وجزلی)بخشودهنیست(همۀدستنویس هابخش ده ن ست 

دارندکهقافیهرابهسامانمی آورد،زیرادراینصورتن ست

 /nēst/بایک ست/yakēst/ قافیهمیشود.اینضبطشایدبه
درست مزدک، رهنمودهای با ناهمخوانِیظاهری اش علت

دانستهنشده است.

دقتدرمعنایواژۀبخش دهکهدرلغتنامۀ دهخداباسهگواه

مناسبازشاهنامهآمده است،گرهِکاررامی گشاید)دهخدا،

مدخلبخش ده؛نیز←خالقی۳۳۲/۳:۲00۹(.بخش دهیعنی»جدا،

خودمانی»ماباهم
ِ
ی،تقسیمشده«.درشاهنامه،مفهوم

ّ
مجز

با داراییتوست« انگار داراییمن نداریم؛ را اینحرف ها

کلیشۀبخش ده ن ستبیانمی شود:

ـــهبخشـــیدهنیســـت ـــهزآنخان کـــهایـــنخان

ـــت ـــانیکیس ـــنوج ـــجوت ـــوگن ـــات ـــراب م

)فردوسی355/3:1386(

مــرابــاشــماگنــجبخشــیدهنیســت

تـــنودودهوپادشـــاهییکیســـت

)همان:372/4(

زکســریمــراگنــجبخشــیدهنیســت

ـــنولشـــکروپادشـــاهییکیســـت ت

)همان:364/7(

دربیتموردبحثنیزهمینتعبیربهکاررفته است.مزدک

می گوید:»زنوخانهوداراییهیچکساززنوخانهوداریی

کسدیگرجدانیستومردممی تواننددراینسهاشتراک

داشتهباشند.«اکنونصورتدرستبیترابهدستمی دهیم:
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ـــت ـــ ده ن س ـــزبخش ـــهوچی زنوخان
ـــریکیســـت1 ـــاتوانگ ـــسب تهی دســـتک

بلنــد و فــراخ جــاِی بیاراســت ـ

ــد ــوهپرنـ ــغکـ ــرازتیـ ــرشبرتـ سـ

)101/7(

چنان کهدریادداشت هایپیشینگفتهآمد،تنهاهم قافیه های
پرند درشاهنامه ِهند،ِسند)سرزمین(وِسند)حرامزاده(است.

قافیه پرند  با بلند  پسدردرستیضبطبیتباالکهدرآن

شده استبایدتردیدکرد.نگاهیبهدستنویس هااینتردیدرا
تأییدمی کند؛زیراهمۀآن هاجزلقافیۀکاخ وفراخرادارند.ژ

)فردوسی7۵۵:۱۳8۹(همکاخ وفراخدارد.ازایننتیجهمی گیریم

کهضبطقافیهدرلبرساخته استوبایدآنراباتوجهبهاجماع

دستنویس هاپیراست:

بیاراســـتجـــایبلنـــد و فـــراخ

ســـرشبرتـــرازتیـــغ2درگاه کاخ

ـچــنازخــوانبرفــتآببگســاردم

ــم ــتنـ ــریافـ ــتانمگـ ــنزآبدسـ زمیـ

)377/7(

قافیۀبیتازهنجارسخن پردازیفردوسیدوراست.فردوسی

اگربخواهدفعلیرابااسمیقافیهکند،دستکمدوواجرا

آن
ِ
مشترکمی سازدوبهمشترکبودنشناسۀفعلوواپسینواج

اسمبسندهنمی کند.گذشتهازین،مصوتشناسۀیکم شخص

مردم گویش در هنوز که همچنان فردوسی، زبان در مفرد

زادگاهش)والبتهبسیاریجاهایدیگر(دیدهمی شود،ـُ م 

م قافیه
َ
مرابان

ُ
ـَ م؛پسنمی توانسته استبگسارد بوده استنه

م 
ُ
کند.ازهمینروستکهمی بینیمبگساردم درشاهنامهباپارد

)می نهم( نهم  فعِل و )۳۳۱/۱ فردوسی۱۳86: ←( قافیهشده 

م)←فردوسی۱۴/6:۱۳86(گردیده 
ُ
هم قافیۀصفتشمارشِیده

است.پسدرنادرستیصورتکنونیبیتنمی توانتردیدکرد.

بانگاهیبهنسخه بدل هادرمی یابیمکهضبطپیشروتنهادرل

بوده استوهمۀدیگردستنویس هادرقافیهنیازاردم )ق2=
1..درشاهنامهبارهانیستویکیستباهمقافیهشدهاند.

2.تیغ:چرخ)س،س2،لن،لی،ل3،پ،لن2،ب،ل3(؛متن=ل،بیروت،ق،ک،

ل2،ق2،و.

بیازاردم(دارند.ژ)فردوسی8۲۲:۱۳8۹(همهمیننویسشرادارد.

پسبیتراچنینبایدپیراست:

چـــو3ازخـــوانبرفـــتآببگســـاردم

زمیـــنداســـتان را نیـــازاردم

ــر ــردودلی ــتگ ــتاده ایجس ـفرس

خردمنـــدوگویـــاودانش پذیـــر

)492/7(

قافیهنادرستاستزیرادلیر /dilēr/یایمجهولداردوپذیر 

/paīr/یایمعروف.هیچیکازنسخه بدل هاهمقافیهرابه
ساماننمی آورد.بانگاهیبهدستنویسبیروت)فردوسی۱۳8۹:

8۴8(بانویسشگرد و دبیر روبه رومی شویمکهگرهِقافیهرا

می گشاید.اماچراایننویسشدرهیچکدامازدستنویس های

دیگرنیامده است؟پاسخایناستکهنسخه هادچاربدخوانی
شده اند.اگردستنویسلرابخوانیم،می بینیمکهآنهمدبیر 
داشته استنهدلیر )←فردوسی۱۳8۴:گ۲۵۴پ(.پسدیگر

تردیدینمی ماندکهصورتدرستچنیناست:

ـــر ـــردودبی ـــتگ ـــتاده ایجس فرس

خردمنـــدوگویـــاودانش پذیـــر

ـبــدوگفــتایزدگشســپدبیــر

ـــواینّره شـــیر ـــدرونرانت ـــهکاخان ب

)585/7(

درشاهنامه وهیچیکازمتنهایکهندیگر،ش ر/šēr/با

و دارد یایمجهول یکی زیرا نمی شود قافیه /dabīr/ دبیر

دیگریمعروف.ازآنجاکهچندیندستنویس)ژ،س۲،ک،لن،

ل۳،پ،لن۲(اینبیتراندارند،نمی توانازاصیلبودنش

مطمئنبود.بههرروی،اینبیت،سرودۀفردوسیهمکهنباشد،

قافیه اشرابایددرستکرد.دستنویس هایس،ق،لی،ب،ل۲،
وبهجایدبیر نویسۀدلیر /dilēr/رادارندوهمیندرست

است؛زیرایایدلیروش رهردومجهولاست.اینکصورت

پیراستۀبیتموردنظرکهبهگمانبسیار،الحاقیهمهست:

بـــدوگفـــتایزدگشســـپدلیـــر

بـــهکاخانـــدرونرانتـــواینّره شـــیر

3.درهیچدستنویسیچننیامدهاست.
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ـچــوهمــدانگشســپویالن ســینهنیــز

برفتنـــدپـــرکیـــنوســـرپـــرســـتیز

)12/8(

نیز/nīz/باستیز/sitēz/قافیهنمی شود؛زیرااولییایمعروف

داردودومیمجهول.نیز چیزینیستجزتصحیفتیزکهبا

ستیز هم آواییبسیاریداردوجناسمطرفمیسازد.نمونۀاین

قافیه بندیرادربیتیدیگرازشاهنامهمی تواندید:

پـــسانـــدرهمیتاخـــتبهـــرامتیـــز

ــتیز ــیپرسـ ــهدلـ ــرزکینـ ــریپـ سـ

)فردوسی45/8:1386(

پسبیترااینگونهبایدپیراست:

ـــز ـــینهتی ـــدانگشســـپویالن س ـــوهم چ

ــتیز ــرسـ ــرپـ ــنوسـ ــرکیـ ــدپـ برفتنـ
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