جستار

ـ چــو گــرد آمــدی مــرد ازیشــان دویســت
بـــران ســـان کـــه نشـــناختندی کـــه کیســـت

اهمیت تلفظ برخی از واژهها در

()57 /1

تصحیح بیتهایی از شاهنامه

شمار رهایییافتگان از دربار ضحاک ،در غررالسیر ثعالبی ده
ِ
تن است و در بیت مورد نظر دویست تن (← پریشروی :1390
َ
 .)49این اختالف 190تنی از کجا برخاستهاست؟ خالقی در
یادداشتها آوردهاست« :ثعالبی (ص  )25به جای دویست،
ده نفر نوشتهاست ،شاید فردوسی هم به جای دویست ،چنان
که در برخی از دستنویسها آمدهاست ،بیست نوشته بوده
است» (خالقی  .)72/1: 2009اما این شاید را چگونه میتوان پاسخ
داد و از کجا بدانیم کدام دستنویسها درست است و کدام
نادرست؟ با یک آگاهی ساده میتوان ضبط درست را یافت و
به تصحیح قطعی و نهایی بیت مورد نظر رسید .گره کار را
چگونگی تلفظ واژۀ دویست میگشاید .این واژه چنان که در
بیتهای زیر دیده میشود با واژههایی قافیه شدهاست (نیست
 /nēst/و ایست  )/ēst/که در ساختمان آنها یای مجهول وجود
دارد (← سپهر ،براهین ،ص 141ـ:)143

وحید عیدگاه طرقبهای
دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشکاه تهران

vahid_idyah@yahoo.com

سرسخن
زبانی که فردوسی در سرایش شاهنامه به کار بردهاست ،از
تواژه ،جملهبندی و آواشناسی ویژگیهایی دارد
دیدگاه ساخ 
که آن را از فارسی معیار امروز ایران متمایز میکند .نخستین
نتیجهای که از این تمایز میتوان گرفت آن است که نباید
الگوهای گونۀ معیار امروزی را در خوانش شاهنامه دخالت
داد ،زیرا این کار خواننده را از اصل سخن فردوسی دور میسازد
پنداشتن برخی بیتهای نامعتبر و نیز
و خواهناخواه به اصیل
ِ
فهم نادرست اثر میانجامد .با خوانش نادرست متن پیداست
که هر گونه داوری و اظهار نظر دربارۀ آن راهی به بیراهه خواهد
بود.
برای به دور ماندن از لغزشهای اینچنینی چارهای نیست
جزنزدیکشدنبهزبانفردوسیوهمروزگارانوهمسرزمینانش
تواژی ،نحوی
سخن دیگر ،آگاه شدن از ویژگیهای ساخ 
و به
ِ
و آوایی نخستین متنهای خراسانی سدۀ چهارم و پنجم .در این
پیش رو به پارهای از آنها
میان ،ویژگیهای آوایی که جستار ِ
ی بردن به چند وچون
مربوط است ،اهمیت ویژهای دارد ،زیرا پ 
تلفظ کلمهها که اغلب از قانونمندیهای روشنی برخوردار
است ،در بسیاری از موارد که مالکها و موازین دیگر در
تشخیص درست از نادرست کارآمد یا قطعی نیستند ،میتواند
تعیینکننده باشد .آنچه در پی خواهد آمد مواردی است که این
تعیینکنندگی را اثبات میکند و نشان میدهد که با آگاهیهای
آوایی چه گرههایی از متن شاهنامه میتوان گشود و از چه

خـــود و نـــامداران هـــزار و دویســـت
ت ــو گفت ــی ک ــهش ــان ب ــر زمی ــن راه نیس ــت
(فردوسی )306 /1 :1386

بــهزودی بســاز و ســخن را مهایســت
ز لشــکر گزیــن کــن ســواری دویســت
(همان)254 /2 :

پیــان جنگــی دویســت
بیــاورد
ِ
تــو گفتــی کــه انــدر زمیــن راه نیســت
(همان)293 /4 :
بنابراین ،این واژه نمیتواند با کیست  ←( /kīst/2سپهر ،براهین،
ويراست جالل خالقي مطلق بررسی شد ه است.
 .1در اين جستار همۀ بيتها بر پايۀ
ِ
 .2با توجه به اين که واژۀ کی به معنای «چه کسی» در فارسی میانه به یای مجهول
میانجامید ه است ( )/kē/انتظار میرود که کیست نیز یای مجهول داشتهباشد؛ اما
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تصحیح بیتها با توجه به تلفظ:

1

اههژاو زا یخرب ظفلت تیمها
در تصحیح بیتهایی ...
حیحصترد
واژهها
راتسج همانهاش زا ییاهتیب
اهمیت تلفظ برخی از

لغزشهایی میتوان پیشگیری کرد.
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اههژاو زا یخرب ظفلت تیمها
رد در تصحیح بیتهایی ...
واژهها
راتسج همانهاش زا ییاهتیب حیحصت
اهمیت تلفظ برخی از

جستار

و پس از آن:

 )140-139قافیه شود .نویسش درست که هم اختالف 190تنی
را حل میکند و هم قافیه را به سامان میآورد ،چو بیست است
کهن لندن و
به معنای «در حدود بیست» که در دو دستنویس ِ
بیروت (فردوسی  )12 :1389دیده میشود .بیست  /bīst/یای
معروف دارد (سپهر ،همانجا)؛ از همین روی در بیت زیر با کیست
قافیه شدهاست:

ازیــن گونــه هــر ماهیــان ســی جــوان
ازیشـــان همـــی یافتنـــدی روان
چــو گــرد آمدی مــرد ازیشــان چو بیســت
بــران ســان کــه نشــناختندی کــه کیســت
خورشــگر بدیشــان بــزی چنــد و میــش
ســـپردی و صحـــرا نهادیـــش پیـــش

همانـــا کـــز آن بـــاره فرســـنگ بیســـت
جهانبی ــن ببین ــد ک ــه ب ــر دش ــت کیس ــت

ـ چنــان دیــد در خــواب کــز کــوه هند
درفشـــی برافراختنـــدی بلنـــد

(فردوسی )238/4 :1386

در بیت مورد بحث نیز آنچه با کیست قافیه میشود بیست /
 bīst/است.

()169 /1

در شاهنامه ،چنان که در فارسی امروز دیده میشود ،تلفظ
هجای پایانی دو واژۀ هند و بلند یکسان نبود ه است و اولی به
َ
صورت ِهند و دومی به صورت بلند خوانده میشدهاست؛ از
همین روی فردوسی نمیتوانست ه است این دو را با هم قافیه
کند .خالقی در اینباره گفتهاست« :در این بیت یا باید هند را
زبر یکم خواند و یا پساوند معیوب است ،چون در آن حذو،
به ِ
یعنی حرکت پیش از قید (یعنی مصوت پیش از حرف ن)
یکسان نیست و این عیب را در علم قافیه اقواء میگویند»
(خالقی .)202 /1 :2009
این یادداشت مصحح برآمده از بیتوجهی وی به شیوۀ
قافیهپردازی فردوسی و چگونگی برخی از صورتهای آوایی
درست بیت نگاهی باید به
زبان اوست .برای یافتن صورت
ِ
2
ترین آنها (س ،لن ،ق ،ق ،
نسخهبدلها افکند که برخی از مهم ِ
پ ،آ ،ب) به جای بلند نویسش پرند را دارند .پرند که فردوسی
1
پرند میخواند ه و در
برخالف اغلب سرایندگان دیگر  ،آن را ِ
ّ
فرند به کار رفت ه (← ابن منظور،
عربی هم به صورت معربشدۀ ِ
پرنگ �/pir
لسان العبرب،
ِ
مدخل فرند) و در پهلوی هم به صورت ِ
 ←( ing/2مکنزی  )209 :1383کاربرد داشت ه است ،تنها واژهای
است که میتواند در این بیت قافیه شود .اینک صورت درست
بیت:

اما سبب پیش آمدن چنین تحریفی چه بود ه است؟ پیداست
بیت پیش از بیت مورد نظر
که دریافت نادرست برنویسان از ِ
سببساز مسأله بودهاست:
ازیــن گونــه هــر ماهیــان ســی جــوان
ازیشـــان همـــی یافتنـــدی روان

(همانجا)

گویا برنویسان چنین انگاشتهاند که اگر هر ماه سی جوان از
ع
دست ضحاک نجات یافت ه باشند ،چگونه میشود که مجمو 
نجاتیافتگان همۀ ماهها بیست نفر باشد؟ از همین روی با
دگرگونسازی بیست به دویست مشکل را به گمان خود حل
کردهاند .حال آن که منظور داستان این است که هر ماه سی جوان
نجات مییافتند و این جوانها بیستنفر بیستنفر به طور
پنهانی از دربار ضحاک سر به دشت مینهادند .و منطقی است
که دویست نفر را که به لشکری میمانند نتوان به طور پنهانی از
دربار به بیرون برد اما بردن چو بیست نفر (در حدود بیست نفر)
پذیرفتنی است.
اینک صورت پیراستۀ بیت مورد بحث به همراه بیت پیش
چنین نیست و تلفظ این واژه ،آن چنان که متنهای منظوم فارسی نشان میدهند /kīst/
بود ه است .شواهدی از متنهای منظوم فارسی در دست است که گواه است بر این
که واژۀ کی یای معروف داشت ه است نه مجهول .از آن جملهاست بیتی از سوزنی
ّ
سمرقندی با قافیههایی چون مزدکی ،گیلکی ،زیرکی ،برمکی ،کودکی ،متکی ،رودکی
و مانند آن:
در زیر بار منت تو هست یک جهان /شرح و بیان به کار نیاید که کی و کی (سوزنی،
دیوان ،ص .)293

َ
شدن آن با
 .1صورت رایج این واژه در اغلب متنها پرند بودهاست و این از قافیه ِ
واژههایی چون کمند ،پسند ،فگند ،بلند ،مستمند و  ...دریافته میشود.
 .2یادآوری ارزشمن ِد استاد دکتر علیاشرف صادقی.
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چنانـــش بـــه حلقهنـــدر آورد ِگـــرد
فســرد
کــه گفتــی خــم انــدر میانــش ِ

()254 /1

مصحح بین نرد (تنۀ درخت ،تخته) و شیر فاصله گذاشته
است؛ زیرا آن را ترکیب اضافی دانست ه است (نرد ِ شیر =
«تختهای که همانند شیر است») .وی چنین آورده است:
«نگارنده حدس میزند که نرد ِ شیر نشانهای بوده در میدان
ورزش از چوب و به شکل شیر» (← خالقی  .)302 /1 :2009این
حدس بیگمان نادرست است ،زیرا شیر یای مجهول دارد (←
سپهر ،براهین ،ص  )191-189و نمیتواند با تیر قافیه شود .پس وجه
نامگذاری واژۀ مورد نظر نمیتوانسته این باشد ،که آن تخته به
شکل شیر بود ه است .دیگر اینکه باید فاصلۀ میان نرد و شیر را
حذف کرد و صورت بهدستآمده را یک واژۀ مستقل به شمار
آورد .میماند توضیحی دربارۀ این که چرا در قافیۀ بیت موردنظر
نردشیر به کار رفت ه است.
نردشیر که ریشهاش را نیواردخشیر /nēw-ardaxšīr/
کهن نرد است به
دانستهاند (← مکنزی  )314 :1383صورت
ِ
معنای «ابزار بازی معروف» .گویا همآوایی تصادفی واژۀ نرد به
گمان قیاسی را پیش آورده
معنای «تنۀ درخت» با این واژه ،این ِ
بود ه است که صورت کهن آن هم نردشیر است و میتوان
نردشیر را به معنای «تنۀ درخت» نیز به کار برد .اینک صورت
درست بیت:
هــم انــدر تــگ اســپ یــک چوبــه تیــر
بینداخـــت و بگذاشـــت بـــر نردشـــیر
ُ
ـ چنانــش بــه حلقهنــدرآورد گــرد
گ ــه گفت ــی خ ــم ان ــدر میان ــش فس ــرد
()87 /2

واژهای که در مصراع دوم بیت موردنظر به کار رفت ه است هرگز
فسرد تلفظ نشد ه و با واژههایی چون ُ
در شاهنامه به گونۀ ُ
شمرد،
ُ
بُرد و کرد همقافیه نگشت ه است .از این میتوان نتیجه گرفت
ُ
که واژۀ قافیه در مصراع دوم نیز نمیتواند گرد باشد .شاعر در

ـ اگــر خــود شــکیبیم یکچنــد نیــز
نکوشـــیم و بـــا او نگوییـــم تیـــز
()139 /2

قافیه اشکال دارد .تیز  ←( /tēz/سپهر ،براهین ،ص  )207 -206با
نیز  ←( /nīz/همان )203 -201 ،در شاهنامه قافیه نمیشود .پس
باید به دنبال واژهای گشت که قافیه را به سامان آورد .خالقی
دربارۀ مصراع دوم آوردهاست« :تیز گفتن یعنی درشت گفتن»
(خالقی [1 :2009مجلد دوم] .)512 /اگر به دستنویسها نگاهی
بیندازیم ،میبینیم که صورت کنونی مصراع دوم در هیچکدام
از آنها نیامد ه است .آنچه میبینیم برآمده از تصحیح قیاسی
نابهجا و بیاستداللی است که چیز  /čīz/را به تیز دگرگون کرد ه
است .صورت درست چنین است:
اگـــر خـــود شـــکیبیم یکچنـــد نیـــز
نکوشـــیم و بـــا او نگوییـــم چیـــز
ـ اگــر لشــکر مــا پذیــره شــوند
ســـواران بدخـــواه چیـــره شـــوند
()124 /3

اگرچه دستنویس بیروت (فردوسی  )255 :1389و شماری از
دستنویسهای دیگر مصراع دوم را به همین صورت دارند ،با
توجه به چگونگی تلفظ چیره /čēra/باید در پی واژهای باشیم
که یای معروف داشتهباشد تا بتواند با پذیره  /paīra/قافیه
شود .آن واژه چیزی نیست جز خیره که در برخی از دستنویسها
(ل ،2س ،2لن ،ق ،2لی ،پ ،و ،آ ،ب) 1آمده و بارها در شاهنامه با
واژههایی که یای معروف دارند قافیه شد ه است .بنابراین ،بیت
را باید اینگونه پیراست:
 .1در ل :حیره (بدون نقطه)
دورۀ دوم ،سال هشتم
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ـ هــم انــدر تگ اســپ یــک چوبــه تیر
بینداخ ــت و بگذاش ــت ب ــر ن ــرد ش ــیر

یاهبقرط هاگدیع دیحو
برخی از واژهها در تصحیح بیتهایی ...
اهمیت تلفظ

چنــان دیــد در خــواب کــز کــوه هنــد
درفشـــی برافراختنـــدی پرنـــد

راتسج همانهاش زا ییاهتیب حیحصترداههژاو زا یخرب ظفلت تیمها

این بیت صحنۀ کمنداندازی یک تن و گرفتارشدن دیگری را
توصیف کرده است و میخواهد بگوید که او را چنان با حلقۀ
کمند گرفتار کرد که خم ِ کمند بر میانش سفت و بیحرکت شد
گویی که یخ زده بود .پس بیت را باید اینگونه پیراست:

جستارجستار

یاهبقرط هاگدیع دیحو
اهمیت تلفظ برخی از واژهها در تصحیح بیتهایی ...

راتسج همانهاش زا ییاهتیب حیحصترداههژاو زا یخرب ظفلت تیمها

یاهبقرط هاگدیع دیحو

جستارجستار

اگــر لشــکر مــا پذیــره شــوند
ســـواران بدخـــواه خیـــره شـــوند
ـ چو سگســار غرچــه چو شــنگل ز َهند
هـــوا پـــر درفـــش و زمیـــن پـــر َ
پرنـــد
()152 /3

نشانهگذاری واژۀ قافیه در هر دو مصراع نادرست است .این
اشکال را در صفحههای 191 ،167و  225جلد سوم و صفحۀ
درست بیت چنین
 81جلد چهارم نیز میتوان دید .صورت
ِ
است:
چــو سگســار غرچــه چــو شــنگل ز ِهنــد
پرنـــد
هـــوا پـــر درفـــش و زمیـــن پـــر ِ

پس در بیت شاهنامه هم آنچه مصحح کریز خواند ه است
2
چیزی نبوده جز نوشتاری از گریز  /gurēz/که در س 2و ق
آمدهاست .اما گریز اگرچه از نظر تلفظ اشکالی پیش نمیآورد
و میتواند با تیز قافیه شود (← همان ،ص  205و  ،)208از نظر معنا
بههیچروی پذیرفتنی نیست .در این مصراع باید واژهای قافیه
شود که مانند تیز و گریز یای مجهول داشت ه باشد و معنا را هم
بهسامان بیاورد .تنها واژهای که هم یای مجهول دارد و هم با
فضای مصراع دوم (در کمین نشستن شیر) سازگاری دارد نخیز
 /naxēz/است که تصحیف آن (نجیز) در دستنویس لی دیده
کردن
ن
ن کردن به ویژه کمی 
میشود و از قضا معنایش «کمی 
ِ
شیر» 2بود ه است .بیت زیر از مسعود سعد مطلب را روشن
میکند:
نبینیـــــد پیـــــری کـــــه جــــــان مـــرا
نشستهس ــت چ ــون شـــیری ان ــدر نخی ــز؟

ـ تــو شــادان دل و مــرگ چنــگال تیــز
نشســـته چـــو شـــیر ژیـــان در کریـــز

3

()5 /5

(مسعود سعد ،دیوان ،ص )618

خالقی در توضیح مصراع دوم چنین آورده است« :در کریز
نشستن یعنی در کنجی کمین کردن و آمادۀ حمله بودن و این
اصطالحی است که در بازداری به کار میرود( »...خالقی
.)204 /2 :2009
1
3
ضبط اغلب دستنویسها (ل ،ق ،پ ،و ،آ ،س ،ل  ،ب)
ستیز است .اما آشفتگی دیگر دستنویسها (لن :بربریز؛ لن:2
بربزیر ،لی :درنجیز ،س ،2ق :2کریز) مصحح را به این پندار
درست رسانده است که اشکالی در کار است؛ وگرنه چرا ضبط
آسان ستیز باید دچار چنین دگرگونیهایی شدهباشد؟ از همین
روی به ضبطهای آساننما اعتماد نکرده و ضبط س 2و ق 2را
برگزیده است .اما آگاهی از چگونگی تلفظ کریز به ما اجازه
نمیدهد که این واژه را در قافیۀ بیت مورد نظر جای بدهیم زیرا
کریز با یای معروف و تیز با یای مجهول تلفظ میشده است
و همقافیه شدن آنها در شاهنامه ناممکن بوده است .تلفظ
کریز را با توجه به سرودهای از سنایی که در آن واژههایی دارای
یای معروف (مانند تمیزی ،حیزی ،عزیزی و چیزی) با کریزی
(صفت باز) قافیه شدهاند (← سنایی ،دیوان ،ص 665؛ نیز ← سپهر،
ِ
براهین ،ص  ،)200میتوان دریافت.

کاربرد واژۀ نخیز را در بیتهای دیگری از مسعود سعد نیز
میتوانیم ببینیم:

 .1در ژ ضبط دشوار به ضبطی آسان (کین /کمین) تبدیل شدهاست (← فردوسی
.)455 :1389

هیب ــت او چ ــو ش ــیر وق ــت نخی ــز
بســـته بـــر نائبـــات راهگـــذر
(همان ،ص 328؛ نیزنگ :همان)793 ،618 ،581 ،541 ،336 ،

نبینیــــد پیــــری کــــه جـــــان مــرا
نشستهس ــت چ ــون ش ــیری ان ــدر نخی ــز؟
(همان ،ص )618

پس واژۀ نخیز را باید بر واژگان شاهنامه افزود و بیت موردنظر
را اینچنین پیراست:
ت ــو ش ــادان دل و م ــرگ چن ــگال تی ــز
نشس ــته چ ــو ش ــیر ژی ــان در نخی ــز
 .2این معنی از کاربرد واژه در دیوان مسعود سعد برمیآید ،وگرنه در لغت فرس معنای
ّ
کلی «کمین» با بیتی از عسجدی که ربطی هم به شیر ندارد ،برایش به دست داده
شدهاست (← اسدی ،لغت فرس ،ص .)110
 .3مجهولبودن یای نخیز از قافیهشدن آن با واژههای تیز ،گریز ،ریز  ،رستخیز ،خیز،
ریزریز و ستیز روشن میشود (← مسعودسعد ،دیوان ،ص .)619 -618
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نخســـتین کســـی نامـــدار اردشـــیر
پـــس شـــهریار آن نبـــرده دبیـــر

ـ دل ــت گ ــر چنی ــن از پ ــدر س ــیر گش ــت
مگـــر بخـــت ایـــن پادشـــا پیـــر گشـــت
()194 /5

صورت کنونی بیت از دستنویس س 2برگزیده شدهاست.
اشکال کار مربوط به تلفظ قافیه است .پیر /pīr/با سیر/sēr/
قافیه نمیشود .همۀ دستنویسها جز ل و لن( 2خیره) در مصراع
نخست سیر دارند .در مصراع دوم ضبط اغلب دستنویسها به
جزل (تیره) ،لی (دیر) ،آ (پیر) و لن( 2تیره) زیر است .زیر /
 zēr/با داشتن یای مجهول (← سپهر ،براهین ،ص 188ـ)189
مشکل قافیه را حل میکند .باید ضبط اغلب دستنویسها را
پذیرفت با این معنا که «بخت آن پادشا به پستی گرایید» .اینک
صورت درست بیت:
دلـــت گـــر چنیـــن از پـــدر ســـیر گشـــت
مگـــر بخـــت ایـــن پادشـــا زیـــر گشـــت

ـ بگشــتند هــر دو بــه ژوپیــن و تیــر
ـر ج ــادوان ت ــرک و پ ــور زری ــر
سـ ِ

2

ـ از ایــدر چــو فــردا بــه منــزل رســی
یکـــی کار پیـــش آیـــدت نـــک بســـی

()142 /5

صورت کنونی بیت بیگمان نادرست است؛ زیرا زریر /zarēr/
(← سپهر ،براهین ،ص  3)188با تیر  /tīr/در زبان دقیقی قافیه

نمیشود .این اشکال در سه دستنویس با قافیههای دلیر /زریر
(س) و تیر /هژیر (ق) حل شده است .اما کدام ضبط درست
است؟ نویسش س بسیار سرراست و روان است ،بهویژه که
وتیر به دلیر بسیار تصحیفپذیر است .اما چرا هیچ دستنویسی
در مصراع نخست دلیر ندارد؟ قافیۀ مصراع دوم در ل ،ق هژیر
است و در کنار وتیر مشکل قافیه را حل میکند .اما چرا همۀ
دستنویسهای دیگر در مصراع دوم پور زریر دارند؟ آنچه
مسلم این است که اگر در مصراع نخست دلیر قافیه باشد ،در

 .1از هزار بیت دقیقی است.
 .2از هزار بیت دقیقی است.
برادر
 .3زریر در معنای «گیاهِ زردرنگ معروف» یای معروف دارد و در معنای «نام ِ ِ
گشتاسب» یای مجهول دارد.

()231 /5

در یادداشتهای شاهنامه در توضیح مصراع دوم چنین آمد ه
است « :نک گویا کوتاهشدۀ اینک است ،در اینجا به معنی بل،
بلکه :فردا تو را یک کار پیش خواهد آمد ،بلکه بسیار» (خالقی
 .)255 /2 :2009آگاهی از چگونگی تلفظ بسی  /basē/به ما
نشان میدهد که همۀ توضیحات شارح و نیز ضبط برگزیدۀ او
نادرست است .بسی یای مجهول دارد و نمیتواند با رسی /
 rasī/قافیه شود .قافیۀ مناسب برای مصراع دوم سی (=)30
است با یای معروف که همقافیهشدنش با رسی باز هم نمونه
دارد:
 .4در دستنویس بیروت که از نظر کم داشتن بیتهای الحاقی اعتبار بسیاری دارد،
این بیت نیامده است.
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یاهبقرط هاگدیع دیحو

دستنویسها در بازنمایی قافیۀ مصراع دوم بسیار آشفته هستند
(ل :دبیر ،لن :زبیر ،ق :2امیر ،لن :2زریر ،س ،ق ،ک ،ل ،2س،2
لی ،و ،آ ،ب :دلیر) .دستنویس بیروت هم ضبط ق 2را دارد (←
فردوسی  .)479 :1389تنها چیزی که میتوان گفت این است که
دلیر بی هیچ گمانی نمیتواند در این بیت قافیه شود زیرا در
سرزمین و روزگار سرایندۀ آن (دقیقی) اردشیر یای معروف
داشته و دلیر (← سپهر ،براهین ،ص  188و  )190یای مجهول .قافیۀ
مصراع دوم باید واژهای باشد دارای یای معروف .احتیاط
ایجاب میکند تا پیدا شدن دستنویسی کهن که گرهِ کار را
بگشاید ،ضبط ل را که نزدیکی بسیاری به ضبط برگزیدۀ
مصحح (دلیر) دارد ،برگزینیم تا یک اشتباه احتمالی را بر یک
محتمل بیت:
اشتباه حتمی ترجیح دادهباشیم .اینک صورت
ِ

یاهبقرط هاگدیع دیحو
برخی از واژهها در تصحیح بیتهایی ...
اهمیت تلفظ

()109 /5

راتسج همانهاش زا ییاهتیب حیحصترداههژاو زا یخرب ظفلت تیمها

ـ نخســتین کســی نامــدار اردشــیر
1
پـــس شـــهریار آن نبـــرده دلیـــر

مصراع دوم زریر باید قافیه شود و اگر در مصراع نخست تیر
قافیه شود ،در مصراع دوم هژیر باید قافیه شود .مصحح بدون
توجه به نکتۀ آوایی پیشگفته ،آمیزهای از ضبط نسخهبدلها را
4
برگزیده و در متن جای داد ه است که بیگمان نادرست است.

جستارجستار

یاهبقرط هاگدیع دیحو
اهمیت تلفظ برخی از واژهها در تصحیح بیتهایی ...

راتسج همانهاش زا ییاهتیب حیحصترداههژاو زا یخرب ظفلت تیمها

یاهبقرط هاگدیع دیحو

جستارجستار

وزان پــس کــه انــدر بیابــان رســی
یک ــی من ــزل آی ــد ب ــه فرس ــنگ س ــی
(فردوسی )245 /5 :1386

بنابراین ،ضبط درست مصراع همان است که در اغلب
دستنویسها دیده میشود :ازین یک بسی (به سی)؛ یعنی
«کاری پیش خواهد آمد سی برابر این کار (در دشواری)» .پس
بیت را اینگونه باید پیراست:

پهلوانی بود ه است؛ چیزی نزدیک به یازرد .مسلم این است که
در این بیت اردشیر به کار نرفت ه است و صورت درست شیر
است که بارها در شاهنامه پس از نام ِ جنگاوران به گونۀ صفت
به کار رفتهاست .تصحیح نادرست قافیۀ بیت موردبحث بر
تصحیح بیتی دیگر نیز تأثیر گذاشتهاست:
و زآن پـــس بفرمـــود یازاردشـــیر
ز کینـــه بکشـــتش بـــه بـــاران تیـــر
(فردوسی )480 / 5 :1386

از ایـــدر چـــو فـــردا بـــه منـــزل رســـی
یکــی کار پیــش آیــدت یــک بــه ســی
دســت یازاردشــیر
ـ ســرانجام بــر
ِ
گرفتـــار شـــــد نامـــدار دلیـــــر
()480 /5

اشکال این بیت هم نادرستی قافیه است .میدانیم که اردشیر
 /ardašīr/با دلیر /dilēr/قافیه نمیشود؛ زیرا اولی یای معروف
و دومی یای مجهول دارد .قافیۀ مصراع دوم بیت موردنظر در
همۀ دستنویسها به همین صورت آمدهاست و در درستی آن
نمیتوان تردید کرد .پس گره کار یازاردشیر است که معنای آن
«اردشیر درازدست» دانستهاند (خالقی .)343 /2 :2009
را
ِ
آشفتگی نسخهبدلهای این واژه ما را در تردید خود استوارتر
میسازد :س ،ق ،ل ،2س ،2لن ،لن ،2پ :شاهاردشیر؛ ک ،لی ،آ:
یلاردشیر؛ قّ :2
غرنده شیر ،ل :3باداردشیر؛ پ :یازان شیر؛
ژ :1یاران شیر (فردوسی  )557 :1389متن = ل (بدون نقطۀ
نخستین حرف) ،و (بدون نقطۀ ی و ز).
آنچه در شاهنامه بارها با دلیر قافیه شدهاست و در اینجا
هم مناسبترین گزینه است برای جابجایی ب ا اردشیر �/ar
 ،dašīr/شیر /šēr/است .اما این که در بیت موردنظر ،چه
واژهای باید میان دست و شیر جای بگیرد بر نگارنده روشن
نیست .نویسش آسانشدۀ یاران هم که در ژ آمد ه است چیزی
فعل بیت بعدی مفرد است و دلیلی ندارد
را حل نمیکند ،زیرا ِ
صورت جمع یاران فعل مفرد بیاورد (سرانجام
که فردوسی برای
ِ
ِ
دست یاران شیر /گرفتار شد نامدار دلیر //بر بهمن آوردش از
بر
ِ
رزمگاه /بدو کرد کیندار چندی نگاه) .واژۀ گمشده شاید نام

تلفظ
در این بیت اردشیر با تیر  /tīr/قافیه شدهاست و از نظر ِ
قافیه هیچ اشکالی دیده نمیشود .سخن بر سر تصحیح قیاسی
بیجایی است که اردشیر را به یازاردشیر دگرگون ساخته و
هیچ مبنایی جز کاربرد مشکوک یازاردشیر در بیت بررسیشدۀ
پیشین ندارد .با اندک دقتی در ساختمان قافیۀ دو بیت میتوان
دریافت که قافیۀ مصراع نخست این دو بیت هیچ ربط معنایی
و اشتقاقیای با هم ندارند ،زیرا ،چنان که گفته شد ،یکی یای
مجهول دارد و با دلیر قافیه شده و دیگری یای معروف دارد و
با تیر قافیه شدهاست.
ـ غم ــی گش ــت از آن کار داراب نی ــز
ز بـــاران همـــی جســـت راه گریـــز
()499 /5

نیز /nīz/با گریز  /gurēz/قافیه نمیشود؛ زیرا اولی یای معروف
و دومی یای مجهول دارد .فردوسی نیز را با چند واژۀ محدود
میتوانستهاست قافیه کند که همه یای معروف دارند :ریونیز،
چیز ،شیز ،قفیز ،کنیز و پشیز .پس باید در پی واژهای بود که
یای مجهول داشتهباشد تا بتواند با گریز که هیچ نسخهبدلی
ندارد قافیه گردد .صورت درست تیز  /tēz/است که در
دستنویسهای س ،ق ،ک ،لن ،ل 3آمدهاست و نویسش دیگر
دستنویسها بیگمان تصحیف شدۀ آن است .اکنون بیت را به
گونۀ درست میپیراییم:

 .1منظور از ژ دستنویس بیروت معروف به نسخۀ سنژوزف است که در 1389
عکسبرگردانی از آن در تهران به چاپ رسید.
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غمـــی گشـــت از آن کار داراب تیـــز
ز بـــاران همـــی جســـت راه گریـــز

نبیســـم یکـــی نامـــۀ بـــر پرنـــد
کــه کیــد اســت تــا باشــد او شــاه هنــد
ـ چــن آورد لشــکر بنزدیــک فــور
یک ــی نام ــه فرم ــود پ ــر جن ــگ و ش ــور
()37 /6

مشکل این بیت آن است که فور در آن با شور قافیه شده است،
حال آن که این دو واژه در زبان فردوسی همآوا نبودهاند .فور /
 fūr/به مانند امروز تلفظ میشدهاست و شور تلفظی نزدیک
به واژۀ امروزی شور به معنای «مشورت» /šōr/داشتهاست.
شگفت آنکه هیچ نسخهبدلی برای شور به دست داده نشده
است .نسخۀ بیروت (فردوسی  )587 :1389هم همان را دارد .با
اینهمه نمیتوان وجود سه نقطه را بر روی س پذیرفت؛ هرچند
دستنویسی آن را تأیید نکند .ضبط درست باید سور باشد .این
چیزی است که قافیهپردازی فردوسی در بیتهای بسیاری آن
را نشان میدهد .بیت دیگری هم در شاهنامه هست که همین
اشکال را دارد:
اگــر فیلقــوس ایــن نبشــتی بــه فــور
ت ــو ه ــم تی ــز از آن کار ب ــردار ش ــور
(فردوسی )38/6 :1386

به گمان نگارنده در این بیت هم سور باید جایگزین شور گردد.
سور را در دستنویس بیروت میتوان دید (← فردوسی :1389

چـــن آورد لشـــکر بنزدیـــک فـــور
یک ــی نام ــه فرم ــود پ ــر جن ــگ و س ــور
ـ دو آواز شــد رومـــی و پارســــی
سخنش ــان ز تاب ــوت ش ــد ی ــک بس ــی
()124 /6

شیوۀ حروفچینی واژهها و نیز شرح امیدساالر و خالقی بر این
بیت نشان میدهد که قافیۀ مصراع دوم را بسی (بسیاری)
خواندهاند (← خالقی )166 ،35 /3 :2009؛ حال آنکه آگاهی از
چگونگی تلفظ بسی (با یای نکره) ما را بیگمان میکند که قافیۀ
مصراع دوم باید واژۀ دیگری باشد تا بتواند با پارسی که دارای
یای معروف است قافیه شود و آن واژه چیزی نیست جز سی.
یک به سی به معنای «سی برابر» (کنایه از «بسیار» یا «بیشتر»)
است و در شاهنامه باز هم به کار رفت ه است .امیدساالر در
درست یک به سی را در متن نگه داشته و آن
جایی دیگر ضبط
ِ
را درست هم شرح کرده است (← فردوسی 166 /6 :1386؛ خالقی
 .)54 /3 :2009اینک صورت درست بیت:
دو آواز شـــــد رومــــی و پارســـــی
سخنش ــان ز تاب ــوت ش ــد ی ــک ب ــه س ــی
ـ بــه درویــش بخشــید بســیار چیــز
و زان جایگـــه رفتـــن آراســـت تیـــز
()384 /6

تیز /tēz/چنان که در یادداشتهای پیشین گفته شد ،نمیتواند
با چیز  /čīz/قافیه شود .پس باید واژۀ دیگری را جایگزین آن
کرد ،هرچند برخی از مهمترین نسخهبدلها ضبط کنونی را
تأییدکنند .نیز که در ل 2و هفت دستنویس دیگر به اضافۀ
بیروت (فردوسی  )674 :1389دیده میشود ،تنها واژهای است که
میتواند اینجا با چیز قافیه شود و همان را باید در متن آورد؛
چنان که میبینید:
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یاهبقرط هاگدیع دیحو

در زبان فردوسی ،همچنان که در فارسی امروز میبینیم ،امکان
حرکت پیش از نون در اولی
ندارد که هند با پسند قافیه شود زیرا
ِ
کسره است و در دومی فتحه .تنها واژههایی که در شاهنامه با
پرند است .نسخهبدلها هم نشان
هند قافیه شدهاند ِسند و ِ
میدهند که ضبط اغلب دستنویسها بر پرند بودهاست نه
دلپسند .مصحح ضبط نادرست را تنها در ل ،لن 2داشته و همان
را به متن برده است .اینک صورت درست بیت که در ژ (فردوسی
 )584 :1389نیز دیده میشود:

یاهبقرط هاگدیع دیحو
برخی از واژهها در تصحیح بیتهایی ...
اهمیت تلفظ

()25 /6

راتسج همانهاش زا ییاهتیب حیحصترداههژاو زا یخرب ظفلت تیمها

ـ نبیســــم یکــی نامــۀ دلپســــند
کــه کیــد اســت تــا باشــد او شــاه هنــد

دیگر داستان قافیهبندی فردوسی را با واژۀ فور
 .)588بیتهای ِ
نشان میدهد و معروفبودن واو را در این واژه اثبات میکند:
ص ( ،66 ، 64 53 ،45 ،43فور /دور) ،ص ،45 ،41 ،38
( 109 ،48 ،47 ،46فور /سور).
پس بیت موردنظر باید اینگونه پیرایش یابد:

جستارجستار

یاهبقرط هاگدیع دیحو
اهمیت تلفظ برخی از واژهها در تصحیح بیتهایی ...

راتسج همانهاش زا ییاهتیب حیحصترداههژاو زا یخرب ظفلت تیمها

یاهبقرط هاگدیع دیحو

جستارجستار

ـ زن و خانــه و چیــز بخشیدنیســت
تهیدســـت کـــس بـــا توانگـــر یکیســـت

بـــه درویـــش بخشـــید بســـیار چیـــز
و زان جایگـــه رفتـــن آراســـت نیـــز
ـ چنیــن گفــت لنبــک بــه بهــرام گــور
کـــه شـــب بینـــوا بـــد همانـــا بـــه ســـور

()73 /7

()427 /6

قافیه نادرست است .سور  /sūr/با گور  /gōr/قافیه نمیشود.
ضبط کنونی دستاورد ِ تصحیح قیاسی نابهجای مصحح است.
دستنویسها همه ستور دارند .ژ (فردوسی  )685 :1389هم ستور
دارد .مشخص نیست چه نیازی به تصحیح قیاسی بوده است.
دنبال تصحیح نادرست او راهی به بیراهه
شرح مصحح نیز به ِ
است (← خالقی )120/3 :2009؛ همچنین است آنچه دربارۀ
ضرورت این تصحیح قیاسی در جای دیگر آوردهاست (←
امیدساالر  .)46-45 :1384اینک صورت درست بیت:
چنیـــن گفـــت لنبـــک بـــه بهـــرام گـــور
کـــه شـــب بینـــوا بـــد همانـــا ســـتور
ـ بخــور چنــد خواهــی و بــردار نیــز
چـــه جویـــی بدیـــن بینـــوا خانـــه؟ خیـــز
()503 /6

این بیت که یکی از باورهای مزدک را نشان میدهد ،به هیچ
روی نیمیتواند درست باشد؛ زیرا در آن بخشیدنیست �/bax
 šīdanīst/که یای معروف دارد ،با یکیست /yakēst/که یای
مجهول دارد ،قافیه شدهاست .بخشیدنیست که به ظاهر با
منش و آیین مزدک همخوانی دارد ،تنها در ق ،ل ،2و آمدهاست
و جز لی (بخشوده نیست) همۀ دستنویسها بخشیده نیست
دارند که قافیه را به سامان میآورد ،زیرا در این صورت نیست
/nēst/با یکیست /yakēst/قافیه میشود .این ضبط شاید به
ناهمخوانی ظاهریاش با رهنمودهای مزدک ،درست
علت
ِ
دانسته نشدهاست.
دقت در معنای واژۀ بخشیده که در لغتنامۀ دهخدا با سه گواه
مناسب از شاهنامه آمده است ،گرهِ کار را میگشاید (دهخدا،
مدخل بخشیده؛ نیز← خالقی  .)332 /3 :2009بخشیده یعنی «جدا،
ّ
مجزی ،تقسیمشده» .در شاهنامه ،مفهوم ِ خودمانی «ما با هم
این حرفها را نداریم؛ دارایی من انگار دارایی توست» با
کلیشۀ بخشیده نیست بیان میشود:
ک ــه ای ــن خان ــه زآن خان ــه بخش ــیده نیس ــت
م ــرا ب ــا ت ــو گن ــج و ت ــن و ج ــان یکیس ــت

قافیۀ بیت نادرست است زیرا در آن یای معروف با یای مجهول
همآوا شدهاست .فردوسی اگر میخواست واژۀ خیز  /xēz/را
در قافیه جای دهد ،واژهای را با آن هماهنگ میکرد که آن هم
یای مجهول  /ē/داشته باشد؛ همچنان که در بیت زیر میبینیم:

(فردوسی )355/3 :1386

مــرا بــا شــما گنــج بخشــیده نیســت
تـــن و دوده و پادشـــاهی یکیســـت

بخندیـــد شـــنگل بـــدو گفـــت خیـــز
چـــو زیـــر آوری خـــون ایشـــان بریـــز

(همان)372/4 :

(فردوسی )567/6 :1386

صورت درست بیت موردنظر که در چند دستنویس از جمله ژ
(فردوسی  )703 :1389هم دیده میشود و نسخه بدلهای دیگر
هم (به سبب نداشتن نقطه) آن را رد نمیکنند ،چیز است به
معنای «مال /ثروت /کاال» .پس بیت را چنین باید پیراست:
بخـــور چنـــد خواهـــی و بـــردار نیـــز
چ ــه جوی ــی بدی ــن ب ــی ن ــوا خان ــه چی ــز؟

ز کســری مــرا گنــج بخشــیده نیســت
ت ــن و لش ــکر و پادش ــاهی یکیس ــت
(همان)364/7 :

در بیت مورد بحث نیز همین تعبیر به کار رفت ه است .مزدک
میگوید« :زن و خانه و دارایی هیچ کس از زن و خانه و داریی
کس دیگر جدا نیست و مردم میتوانند در این سه اشتراک
داشته باشند ».اکنون صورت درست بیت را به دست میدهیم:
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چنانکه در یادداشتهای پیشین گفته آمد ،تنها همقافیههای
پرند در شاهنامه ِهندِ ،سند (سرزمین) و ِسند (حرا مزاده) است.
پس در درستی ضبط بیت باال که در آن بلند با پرند قافیه
شدهاست باید تردید کرد .نگاهی به دستنویسها این تردید را
تأیید میکند؛ زیرا همۀ آنها جز ل قافیۀ کاخ و فراخ را دارند .ژ
(فردوسی  )755 :1389هم کاخ و فراخ دارد .از این نتیجه میگیریم
که ضبط قافیه در ل برساختهاست و باید آن را با توجه به اجماع
دستنویسها پیراست:
بیاراســـت جـــای بلنـــد و فـــراخ
ســـرش برتـــر از تیـــغ 2درگاه کاخ
ـ چــن از خــوان برفــت آب بگســاردم
زمیـــن زآبدســـتان مگـــر یافـــت نـــم

()492 /7

قافیه نادرست است زیرا دلیر  /dilēr/یای مجهول دارد و پذیر
 /paīr/یای معروف .هیچ یک از نسخهبدلها هم قافیه را به
سامان نمیآورد .با نگاهی به دستنویس بیروت (فردوسی :1389
 )848با نویسش گرد و دبیر روبهرو میشویم که گرهِ قافیه را
میگشاید .اما چرا این نویسش در هیچ کدام از دستنویسهای
دیگر نیامدهاست؟ پاسخ این است که نسخهها دچار بدخوانی
شدهاند .اگر دستنویس ل را بخوانیم ،میبینیم که آن هم دبیر
داشتهاست نه دلیر (← فردوسی  :1384گ  254پ) .پس دیگر
تردیدی نمیماند که صورت درست چنین است:
فرســـتادهای جســـت گـــرد و دبیـــر
خردمنـــد و گویـــا و دانشپذیـــر

()377 /7

قافیۀ بیت از هنجار سخنپردازی فردوسی دور است .فردوسی
اگر بخواهد فعلی را با اسمی قافیه کند ،دست کم دو واج را
مشترک میسازد و به مشترکبودن شناسۀ فعل و واپسین واج آن
ِ
اسم بسنده نمیکند .گذشته ازین ،مصوت شناسۀ یکمشخص
مفرد در زبان فردوسی ،همچنان که هنوز در گویش مردم
زادگاهش (و البته بسیاری جاهای دیگر) دیده میشود ،ـُم
َ
ُ
بودهاست نه َـم؛ پس نمیتوانستهاست بگساردم را با نم قافیه
ُ
کند .از همین روست که میبینیم بگساردم در شاهنامه با پاردم
فعل نهم (مینهم)
قافیه شده (← فردوسی
 )331 /1 :1386و ِ
ُ
شمارشی دهم (← فردوسی  )14 /6 :1386گردیده
همقافیۀ صفت
ِ
است .پس در نادرستی صورت کنونی بیت نمیتوان تردید کرد.
با نگاهی به نسخهبدلها درمییابیم که ضبط پیش رو تنها در ل
بوده است و همۀ دیگر دستنویسها در قافیه نیازاردم (ق= 2
 . .1در شاهنامه بارها نیست و یکیست با هم قافیه شدهاند.
 .2تیغ :چرخ (س ،س ،2لن ،لی ،ل ،3پ ،لن ،2ب ،ل)3؛ متن = ل ،بیروت ،ق ،ک،
ل ،2ق ،2و.

ـ بــدو گفــت ایزدگشســپ دبیــر
ب ــه کاخ ان ــدرون ران ت ــو ای ّنرهش ــیر
()585 /7

در شاهنامه و هیچ یک از متنهای کهن دیگر ،شیر  /šēr/با
دبیر  /dabīr/قافیه نمیشود زیرا یکی یای مجهول دارد و
دیگری معروف .از آنجا که چندین دستنویس (ژ ،س ،2ک ،لن،
ل ،3پ ،لن )2این بیت را ندارند ،نمیتوان از اصیل بودنش
مطمئن بود .به هر روی ،این بیت ،سرودۀ فردوسی هم که نباشد،
قافیهاش را باید درست کرد .دستنویسهای س ،ق ،لی ،ب ،ل،2
و به جای دبیر نویسۀ دلیر  /dilēr/را دارند و همین درست
است؛ زیرا یای دلیر و شیر هر دو مجهول است .اینک صورت
پیراستۀ بیت موردنظر که به گمان بسیار ،الحاقی هم هست:
بـــدو گفـــت ایزدگشســـپ دلیـــر
بـــه کاخ انـــدرون ران تـــو ای ّنرهشـــیر
 .3در هیچ دستنویسی چن نیامدهاست.
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یاهبقرط هاگدیع دیحو

()101 /7

ـ فرســتادهای جســت گــرد و دلیــر
خردمنـــد و گویـــا و دانشپذیـــر

یاهبقرط هاگدیع دیحو
برخی از واژهها در تصحیح بیتهایی ...
اهمیت تلفظ

جــای فــراخ و بلنــد
ـ بیاراســت
ِ
ســـرش برتـــر از تیـــغ کـــوه پرنـــد

چــو 3از خــوان برفــت آب بگســاردم
زمیـــن داســـتان را نیـــازاردم

راتسج همانهاش زا ییاهتیب حیحصترداههژاو زا یخرب ظفلت تیمها

زن و خانـــه و چیـــز بخشـــیده نیســـت
1
تهیدس ــت ک ــس ب ــا توانگ ــر یکیس ــت

بیازاردم) دارند .ژ (فردوسی  )822 :1389هم همین نویسش را دارد.
پس بیت را چنین باید پیراست:

جستارجستار

یاهبقرط هاگدیع دیحو
اهمیت تلفظ برخی از واژهها در تصحیح بیتهایی ...

راتسج همانهاش زا ییاهتیب حیحصترداههژاو زا یخرب ظفلت تیمها

یاهبقرط هاگدیع دیحو

جستارجستار

ـ چــو همــدان گشســپ و یالنســینه نیــز
برفتنـــد پـــر کیـــن و ســـر پـــر ســـتیز
()12 /8

نیز  /nīz/با ستیز  /sitēz/قافیه نمیشود؛ زیرا اولی یای معروف
دارد و دومی مجهول .نیز چیزی نیست جز تصحیف تیز که با
ستیز همآوایی بسیاری دارد و جناس مطرف میسازد .نمونۀ این
قافیهبندی را در بیتی دیگر از شاهنامه میتوان دید:
پـــس انـــدر همیتاخـــت بهـــرام تیـــز
ســـری پـــر ز کینـــه دلـــی پرســـتیز
(فردوسی )45/8 :1386

پس بیت را اینگونه باید پیراست:
چ ــو هم ــدان گشس ــپ و یالنس ــینه تی ــز
برفتنـــد پـــر کیـــن و ســـر پـــر ســـتیز

پژوهشهای ایرانی و اسالمی)1386 ،ش.
فردوسـی ،ابوالقاسـم ،شـاهنامه ،نسـخهبرگردان از روی نسخۀ
کتابـت اواخر سـدۀ هفتم و اوایل سـدۀ هشـتم هجری قمری،
به کوشـش ایـرج افشـار ،محمـود امیدسـاالر ،نـادر مطلبی
کاشانی ،تهران :طالیه1389 ،ش.
فردوسـی ،ابوالقاسـم ،شـاهنامه ،چاپ عکسـی از روی نسـخۀ
خطـی کتابخانـۀ بریتانیـا ،نسـخهبرگردانان :ایـرج افشـار و
محمود امیدساالر ،تهران :طالیه1384 ،ش.
مکنـزی ،دیویـد نیـل ،1383 ،فرهنـگ کوچـک زبـان پهلـوی،
ترجمـۀ مهشـید میرفخرایی ،تهران :پژوهشـگاه علوم انسـانی
و مطالعات فرهنگی.
مسعودسـعد سـلمان ،دیوان ،مقدمه تصحیـح و تعلیقات محمد
مهیـار ،تهران :پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی،
1390ش.

منابع:
ابـن منظـور ،لسـانالعرب ،نمقـه و علق علیـه و وضع فهارسـه
علی شیری ،بیروت1992 ،م.
اسـدی طوسـی ،احمدبن علی ،لغـت فرس ،بـه تصحیح فتحهللا
مجتبایی و علیاشرف صادقی ،تهران :خوارزمی.1365 ،
امیدسـاالر ،محمود ،1389 ،سـی و دو مقالـه در نقد و تصحیح
متون ادبی ،تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
پریـشروی ،عبـاس ،1390 ،برابرنهـا ِد شـاهنامۀ فردوسـی و
غررالسیر ثعالبی ،تهران :بنیاد موقوفات دکتر افشار.
خالقیمطلـق ،جلال ،2009 ،یادداشـتهای شـاهنامه،
نیویورک :بنیاد میراث ایران.
دهخـدا ،علیاکبـر1324 ،ـ ،1359لغتنامـه ،زیرنظـر محمـد
معین و جعفر شهیدی ،تهران :دانشگاه تهران.
سـپهر ،محمدتقـی ،براهینالعجـم ،بـا حواشـی و تعلیقـات
جعفر شهیدی ،تهران :دانشگاه تهران1351 ،ش.
سـنایی غزنـوی ،مجـدود ابـن آدم ،دیـوان ،بـه سـعی و اهتمـام
مدرس رضوی ،تهران :دانشگاه تهران1362 ،ش.
سـوزنی سـمرقندی ،دیـوان ،به اهتمـام ناصرالدین شاهحسـینی،
تهران :چاپخانۀ سپهر[ ،بیتا].
فردوسـی ،ابوالقاسـم ،شـاهنامه ،بـه کوشـش جلال خالقـی
مطلـق ،تهـران :دایرةالمعـارف بـزرگ اسلامی (مرکـز
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