
 

 

 

 

 به ياري قافيه شاهنامه هايي ازتصحيح بيت
0Fاي وحيد عيدگاه طرقبه

∗ 

 چكيده
و  رود سخن ميبندي شاعران  هاي قافيه يوهشاهميت توجه به  ازدر اين جستار نخست 

هنجارهاي  هاترين دستنويس بندي به كهن شود كه در كنار پاي مي  نشان داده
پردازي را نيز در كار تصحيح بايد مورد توجه قرار داد. براي اثبات اين مطلب  قافيه
شود و سپس به بخش اصلي كار  هايي از شعر خاقاني و حافظ به دست داده مي نمونه

اختصاص  شاهنامهويراست خالقي مطلق از  ديدة ي آسيبهاكه به تصحيح برخي بيت
ي تصحيح متن هااست كه مالك  دارد، پرداخته خواهد شد. در اين بررسي كوشش شده

 از نظر دور نيفتد و صحت و اصالت متن فداي زيبايي قافيه نشود.
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 مقدمه

 تواند مي ،زيبايي شعر داردو كاركردهاي گوناگوني كه در  هاجدا از ارزش قافيه،
اي براي  و سنجه هااي از بيت ابزاري باشد براي دست يافتن به صورت درست پاره

آيد كه در  بسيار پيش ميشاهنامه . براي مصحح هالغزشاز خي ربه دور ماندن از ب
رسند،  كهن و معتبر به نظر مييش به يك اندازه هابدل تصحيح يك بيت كه نسخه

را در حاشيه  هانداند كه ضبط كدام دستنويس را بايد به متن بياورد و كدام
آيد و مصحح بايد از  هاي ديگر به ميان مي بگذارد. اينجاست كه پاي سنجه

 .است، بهره جويد  به دست آوردهشاهنامه بارة زبان و سبك  يي كه درهاآگاهي
پردازي فردوسي و نيز همانندان و  هنجارهاي قافيهبه  هايكي از اين آگاهي

اي از ديگر  و پارهشاهنامه شود. با نگاهي فراگير به  روزگاران او مربوط مي هم
يابيم كه درستي يا نادرستي قافيه براي سخنوران  مي هاي كهنِِ فارسي، در منظومه

سخنوران  نزد است با درستي يا نادرستي قافيه  آن روزگار كمي متفاوت بوده
اي چون  آساني واژه ويژه امروزيان. ممكن است شاعر امروز به روزگاران ديگر، به

كردن در روزگار فردوسي   قافيه كند؛ اما اين قافيه در هر قالبي توان با رازمان 
ي هاويژه در قالبي چون مثنوي يا قالب اين نكته، به است.  چندان پذيرفتني نبوده

كه بيت آغازينش تنها  ــ جز قطعه هامطلعِ همة قالب كوتاهي چون رباعي و نيز
است؛ زيرا در ساختن يك   شده تر رعايت مي بسيار سختگيرانه ــيك قافيه دارد 

 رفته اش از هر جهت باز است، انتظار مي بيت كه دست شاعر براي يافتن قافيه
كايتي بنا بر حها قافيه شوند. بيراه نيست كه  ترين واژه آهنگ است كه خوش 

اي با  اند مصراع چهارم رباعي بوده  آزمايندگان فردوسي از او خواستهمشهور، 
 را بسرايد. جوشن، گلشن، روشنهاي  قافيه

اين آزمايش در نگاه ما امروزيان ممكن است بسيار ساده بنمايد؛ زيرا 
، تن، بيژن، من، آهنگفته سراغ داريم:  هاي فراواني براي سه واژة پيش قافيه هم

گمان واژة ديگر. پس چرا سخنوران برجستة دربار محمودي  هاو ده سخن، گفتن
پاسخ روشن است: اند؟  هفردوسي را در چالشي دشوار انداختكه  بودند  كرده
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يافت كه هم در  اي مي بايست براي مصراع چهارمِ آن رباعي واژه فردوسي مي
بينجامد؛ زيرا سرايندگان سه مصراع شَن بافت خوش بنشيند و هم به صداي 

بودند. سرانجام ذهن تواناي  رعايت كردهَن ـ را هم افزون برش ديگر، در قافيه 
تازه و ايِ مصراع سوم شعر را  سازد كه هم تعبيرِ كليشه فردوسي مصراعي مي

اي مناسب براي آن  كند و هم قافيه را حماسي مي فضاهم  سازد، محسوس مي
 آزمايشي بدين سان كامل شود: يِيابد تا رباع مي

 چون عارض تو ماه نباشد روشن
 

 مانند رخت گل نبود در گلشن 
 از جوشن مژگانت گذر همي كند 

 
 پشنمانند سنان گيو در جنگ  

 )51ص ، تذكره دولتشاه،(  
پردازي  يي كه شاعران در قافيههاي منظوم بايد همواره به اعناتهاپس مصحح متن

باشد و از آن در يافتن نويسش درست بهره بگيرد.   اند توجه داشته كرده ميرعايت 
اي تازي با مطلع زير  خاقاني به سروده ديواندر  هنگامي كهبراي نمونه، 

 .خوريم برمي
 عنت الوجوه لمنصب السمعاني

 
 و لكلِّ وجه اصدقُ السم عاني 

)966ص ، ديوان(خاقاني،    
ي زباني، در هااست تا با بازي  آن بودهبايد توجه داشته باشيم كه شاعر در پي 

را هم مشترك كند و قافيه را  عو  م، سصداهاي  ،انيقافيه افزون بر 
ي ديگر هم بايد هادهيم كه در قافية بيت تر سازد. پس احتمال مي آهنگ خوش

جز بيت سوم،  هاكه هست و در همة بيت چنين وضعيتي پيش بيايد؛ همچنان
 عانيسمو  السمعاني، انس معاني، قس معانيشود:  چنيني ديده مي هايي اين قافيه

كه حيح بيت سوم ترديد كنيم، بلپس بايد در درستي تص ).967ـ966، ص همان(
 اش مطمئن باشيم: نادرستي از

 بلي 1الدين مرسع قلبي لشمس
 

 اسد السماء الشّمس ابن معاني 
 جا)(همان 
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سازد و پاية  قافيه را با اعنات مي بيتي اي شش سروده كه در پنج بيت شاعري
اي  چرا بايد در يك بيت آن را رها كند و قافيه ،نهد شعر را بر اين صنعت مي

است. آنچه بايد   بدون اعنات بسازد؟ پاسخ اين است كه بيت بد تصحيح شده
تعبيري است كه شاعر اُس معاني . ابناست نه اُس  ،جاي بگيردمعاني پيش از 

است و در آن سروده نيز از اين تعبير براي اعنات   اي ديگر به كار برده در سروده
بحث را با توجه به شيوة  پس مصراع دوم مورد جا).همان ←(است  قافيه بهره برده

 معاني. اس اسد السماء الشّمس گونه بايد پيراست: پردازي شاعر اين قافيه
ميت توجه به قافيه در تصحيح را با پرداختن به بيتي از نمونة ديگري از اه

 توان نشان داد: حافظ مي
 ازين سموم كه بر طرف بوستان بگذشت

 عجب كه بوي گلي هست و رنگ نسترني
 )338، ص 1320 ،ديوان، (حافظ 

، دو مني ديگر (هابيت به خودي خود ايرادي ندارد؛ اما با نگاهي به قافية بيت
يابيم كه حافظ  مي ) دربرهمن ،اهرمن، زمن، ثمن، انجمن ،سمن، چو من ،چمن

؛ به َنه ـن بينجامندمن هايي را قافيه كند كه همه به صداي  است كه واژه  كوشيده
 پس قافية بيت مورد است. سخن ديگر، ميم را افزون بر قانون قافيه رعايت كرده

تواند درست باشد و بايد در پي جايگزيني براي آن  گمان نمي ) بينسترننظر (
، حافظ ←(شود  چاپ خانلري ديده مي است كه درياسمن بود. صورت درست 

 ).952ص  ،1 ، ج1362 ،ديوان
به دست  هماي ديگر  بندي اين غزل حافظ، نكته با ريزكاوي بيشتر در قافيه

درست است نه  خانلرينظر نيز در ويراست  كه ترتيب بيت موردآيد و آن اين مي
است كه اگر دو بيت از يك غزل يا قصيده   ي؛ زيرا رسم بودهدر چاپ قزوين

است، شاعر   اي به ظاهر يكسان اما با ساخت و معنايي متفاوت بوده داراي قافيه
آوايي آن دو واژه كه اغلب  است تا هم  داده آن دو بيت را پشت سر هم جاي مي

/ تيرهاي  مانند قافيه ؛است، بيشتر به چشم بيايد  آمده جناس به دست مي با انواع
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، هوا/ هوي، خواري غم/ خواري، خطا/ خطا، شاهين/ شاهين، پرچين/ پرچين، تير
كه همه  ...و افراس آب/ افراسياب، گُالب/ كالب، عقاب/ عقاب ،كيميا/ كيميا
، 4، 3، 1، ص ديوان ،سوزني ←اند ( گرفتهپي از چند قصيده جاي  در يي پيهادر بيت

پيِ بهشت/ بهشت،  در پيهاي  نين است قافيههمچ ).26و 23، 21ـ20، 11، 7، 5
هاي  در سروده اقامت/ قامت، نگاه/ نگاه، كمان/ گمان، باز/ باز و گله/ گله

 .)146و  118، 85، 87، 62، 56، ص 1320 ،ديوان، حافظ ←( حافظ
بر پاية ويراست خانلري در پي هم  دو بيت بايد ، اينپس در غزل موردنظر

 :بيايند
 توان ديدن ز تندباد حوادث نمي

 
 2سمني يااست   در اين چمن كه گلي بوده 

 بگذشت ازين سموم كه بر طرف بوستان 
 

 ياسمني عجب كه بوي گلي هست و رنگ 

ديگر از توان به صورت قطعيِ بيتي  پردازي مي ي قافيههاگيري از قانون با بهره
 حافظ نيز دست يافت:

 اسم اعظم بكند كار خود اي دل خوش باش
 كه به تلبيس و حيل ديو مسلمان نشود

 ).457ص  ،1 ، ج1362 ،ديوان، ؛ همو154، ص همان( 
كردنِ قافية مصراع  ي اندكي دارد، تكرارهاكه بيت ،ويژه غزل دانيم كه در قصيده و بهاگر ب

شده از حافظ را بي هيچ   قافية بيت نقل ،است  روا نبوده هادوم مطلع در هيچ يك از بيت
 است:  ترديدي نادرست خواهيم دانست؛ زيرا در مصراع دوم مطلع نيز آمده

 گرچه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود
 تا ريا ورزد و سالوس مسلمان نشود

 (همانجا) 
 گمان چنين است: صورت درست بي

 خوش باشاسم اعظم بكند كار خود اي دل 
 نشود سليمانكه به تلبيس و حيل ديو 
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از   توان با آگاهي ي منظوم را ميهاي متنهاسان است كه بسياري از دشواري بدين
بندي را  كه قافيهتوجه نگارنده به اينبندي شاعران آسان كرد.  هاي قافيه شيوه

 مديون مطلبي ،همچون اصلي معتبر به كار گرفتشاهنامه  تصحيحتوان در  مي
است. شفيعي كدكني، به طور گذرا و خالصه   آمدهموسيقي شعر است كه در  

است   كوشيده ميان هاي انجامنده به آواي  است كه فردوسي در قافيه  نشان داده
 وتوان را با  دوانو جوان هايي چون  را نيز رعايت كند و واژهان تا واجِ پيش از 

چنان يا دهان ، زمانهايي چون  با واژه نهقافيه سازد  و مانند آن همگوان يا روان 
 .)388ـ387، 384ـ381: 1373شفيعي كدكني  ←(

ي هابه بيت ،بررسي كرد پردازي قافيه ديدگاهرا از شاهنامه نگارنده هنگامي كه 
است و همة اين   اشكاالتي روي داده هادر تصحيح آننسبتاً فراواني برخورد كه 

 (البته در كنار توجه بندي فردوسي قافيه با اندك توجهي به هنجارهايِ هااشكال
اي از  شود. در اين مقاله پاره برطرف مي )هاترين دستنويس داشتن به نويسش كهن 

بودنشان   شان را يافته يا به الحاقيرد كه صورت قطعيانگا كه نگارنده مي هاآن بيت
يي از هابيتتصحيح «اي با نام  ي ديگر به مقالههاو بيت  بررسي شده است،  پي برده
 ست.ا  واگذار شده» شاهنامه

 
 ديده ي آسيبهابيت

  ز بربر بيامد سوي خوزيانـ 
 

 3يكي لشكري پيكر از روميان 
 )2 /92( 

به رومي با خوزي جمع در آن تكرار شده است و  ِانافيه اشكال دارد؛ زيرا ق
با اين  صورت كنونيِ بيت .)136: 1384(نقوي  شود يلِ نداشتنِ روي قافيه نميدل

 ژبه اضافة  هاشود و در همة دستنويس ها در هيچ دستنويسي ديده نمي قافيه
قافيه درست است و آنچه اكنون ديده  )116، ص 1389 ،شاهنامه، (فردوسي

جايِ مصحح. در همة  آورد تصحيح قياسيِ نابه شود چيزي نيست جز دست مي
هماوايي الزم است كه با قافية مصراع نخست ميان قافية مصراع دوم  هادستنويس
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 است.  شدن را دارد و كمي بيش از اندازة الزم هم در آن رعايت شده براي قافيه
است. پس بيت را بايد سوريان  هاقافية مصراع نخست در اغلب دستنويس

 گونه پيراست: اين
 سوريانز بربر بيامد سوي 

 
 بي كران و ميانيكي لشكري  

 كو را فريبرز دانچنين گفت ـ  
 

 كه فرزند شاهست و تاج گوان 
 2 /162 

قافيه قرار  تواند به تنهايي بنياد جمع نميان بندي فردوسي،  با توجه به شيوة قافيه
كم  انجامد، دست جمع ميان اي را قافيه كند كه به  اگر فردوسي بخواهد واژه گيرد.

گران مانند بيت زير كه در آن  ؛كند ميآوا  واجِ پيش از آن را نيز با قافية ديگر هم
 است:  قافيه شده سران با

 سو بيامد سپاهي گران ن وز آ
 

 دار گودرز و با او سران سپه 
 4/87 

قافيه شده است و اين برخالف شيوة دان با گوان بحث  اما در بيت مورد
به  ق وفهاي  نسخهفردوسي است. گفتني است كه نويسش كنوني تنها بر پاية 

، ص 1389 ،شاهنامه، (فردوسي ژو  هااست و ديگر دستنويس  شده  متن آورده
 اند: قافية مصراع نخست را چنين ضبط كرده )132

 ).2س و 2لن، ب ،2ل، آ، و، لي، 2ق، لن، ل(چنين گفت كو را فريبرز خوان 
با واو در خوان زيرا واو در  ؛گردد با اين نويسش اشكال قافيه برطرف مي

فراهم شاهنامه  الزم براي قافيه شدن درمشترك شود و حروف  مشترك ميگوان 
 توان ديد: زير نيز مي  اي را در بيت آيد. نمونة چنين قافيه مي

 خوان كه در دشت مازندران يافت
 

 گسار جوان مي و جام با مي 
 2/30 

 پس صورت درست چنين بايد باشد:
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 خوانچنين گفت كو را فريبرز 
 

 شاهست و تاج گوانكه فرزند  
 نبرد كسي جويد اندر جهانـ  

 
 كه از ابر باد آرد ايدر دمان 

 2/164 
دو مشترك است و اين   در آنان قافيه شود؛ زيرا تنها دمان تواند با  نميجهان 

 سنج فردوسي و نيز بسياري از سخنوران آن روزگار بسنده نبوده براي ذهن قافيه
ديده  و و فكنند. قافية مصراع دوم تنها در  مشكل را حل مي هابدل است. نسخه 

به نظر  نهانيافتة  تصحيف كه )دهان( ل و )مهان( 2س)، زمان( 2لنجز  شود. مي
 نهان )133، ص 1389 ،شاهنامه، (فردوسيژ به اضافة  ها، ديگر دستنويسرسد مي

 4.شود و معنا نيز دچار اشكال نمي آيد دارند. با اين نويسش قافيه به سامان مي
 پس بيت را چنين بايد پيراست:

 نبرد كسي جويد اندر جهان
 

 نهانكه از ابر باد آرد ايدر  
 ران گرفتش به چپ گردن و راستـ     

 
 برآورد و زد بر زمين ناگهان 

 4/214 
نزديك به همة  باشد.شاهنامه تواند قافية مناسبي براي  نميناگهان / ران

افزود،  هارا هم بايد بدان )402، ص 1389 ،شاهنامه، (فردوسي ژكه  هادستنويس
كند و قافيه را به سامان  نويسش ديگري دارند كه گزينش مصحح را تأييد نمي

 :شود ديده مي هاكه تقريباً در همة دستنويس اينك صورت درست بيتآورد.  مي
 پشت گرفتش به چپ گردن و راست

 
 زمينش درشتبرآورد و زد بر  

    
 بكشتند از ايشان به هر سو بسيـ 
 

 نبخشودشان اي شگفتي بسي 
 5/146 

آشكار است كه در مصراع  قافيه كرد. بسي توان با را نمي بسيبيت قافيه ندارد. 
. گفتني است كه اشكال ربطي به ضبط بسيبايد قافيه بوده باشد نه كسي دوم 
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و سهوي است كه در  )پ149، گ 1384 ،شاهنامه، فردوسي ←(ها ندارد دستنويس
اي بدان اشاره هاي شاهنامهيادداشتاست؛ هرچند كه در  داده كردن بيت روي نقل

 يافتة بيت: . اينك صورت پيرايشاستنشده
 بكشتند از ايشان به هر سو بسي

 
 كسينبخشودشان اي شگفتي  

    
 پسر شد پسر بي پدرپدر بي ـ 
 

 آمد از چرخ گردان به سرچنين  
   5/548 

پردازي فردوسي، آنچه در مصراع نخست بايد قافيه شود با توجه به شيوة قافيه
در دو واژة قافيه  س واجِ . آشكار است كه شاعر به هماهنگيپدراست نه پسر 

 ژدر  كه را ب و آ 3،ل، لي 2،ق 2،س 2،لضبط است. پس بايد چشم داشته
ها بر نويسش ديگر دستنويس استهم آمده )573ص ، 1389 ،شاهنامه، (فردوسي

 اينك صورت درست بيت: .ترجيح داد
 پسر بيپدر  شدپدر  بيپسر 

 
 چنين آمد از چرخ گردان به سر 

 
 بر آن نامه بر مهر زرين نهادـ 

 
 هيوني برافگند مانند آب 

 6/54 
جايگزين باد نيازي به استدالل ندارد كه در مصراع دوم بايد بيت قافيه ندارد. 

 اينك صورت درست بيت: شود تا قافية بيت درست گردد. آب
 بر آن نامه بر مهر زرين نهاد

 
 باد هيوني برافگند مانند 

 
 همي تنگ شد دوكدان از برشـ 
 

 چو مشك سيه گشت پيراهنش 
  6/172 

 .براست نه تن قافيه شود پيراهن تواند با  آنچه مي .اين بيت نيز قافيه ندارد
. اينك بردارد نه تن هم  )پ191 گ، 1384 ،شاهنامه، فردوسي( لندندستنويس 
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 يافتة بيت: صورت پيرايش
 تنشهمي تنگ شد دوكدان از 

 
 چو مشك سيه گشت پيراهنش 

 
 كنون كار بهرام بهراميان[ـ 

 
 ]بگويم تو بشنو به جان و روان 

  6/271 
 و 2ق 2،س، ك، ليابيم كه جز كنيم، درميقافية اين بيت غني نيست. نگاه كه مي

الحاقي  ،ها اين بيت را ندارند. مصحح با نهادن نشانة چنگكديگر دستنويس، و
اين بيت را ندارد. بهتر آن است  همبيروت  نسخة است. بودن بيت را احتمال داده

را قافيه قرار دهد، به بهراميان خواست كه از متن برداشته شود. اگر فردوسي مي
است و در  كه نگذشته گذشت، همچناننميي و م ها از همساني واجِ اين سادگي

 است: ساخت را سرودهسرآغاز داستان بهرام بهراميان اين بيت خوش
 بهراميانچو بنشست بهرام 

 
 ببست از پيِ داد و بخشش ميان 

 6 /275 
 تواند سرودة فردوسي باشد. بحث با صورت كنوني نمي بيت موردپس 

 يكي مرد بود از نژاد كيانـ 
 

 هم از تخمة نامور قيصران 
  6/327 

پردازي فردوسي به دور است. جالب است كه جز قافية بيت از سبك غالب قافيه
يا  هاكه در تشخيص بيت هم ژهيچ دستنويسي اين بيت را ندارد.  2ك، ل ،ل

  الحاقيندارد. پس  بسيار كارآمد است اين بيت را شاهنامهالحاقي هاي  قطعه
 دانستن آن چندان به دور از منطق نيست.

 پر از مهر شاهست ما را روانـ 
 

 به زير اندرون تازي اسپان دمان 
 6/366 

 توان( ليجز  هاي ديگراست و همة دستنويس آمده لقافية مصراع دوم تنها در 
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را دارند كه همان  دوان نويسش )،رسد به نظر مي دوانشدة  كه آن هم تصحيف
، 1389، شاهنامه، فردوسي ←(هم همان را دارد  ژبايد درست باشد؛ به ويژه كه 

صفتي است كه به اصل داستان  هابدل نسخه جايگاه اختالف همچنينو  )670ص 
آن شاعر  پردازيِو تنها قافيه نداردارتباطي را ايجاب كند، امانتداري فردوسي  كه

 . اينك صورت پيراستة بيت:است  را پديد آورده
 پر از مهر شاهست ما را روان

 
 دوانبه زير اندرون تازي اسپان  

 
 به دشت اندرون گور مردم خورد[ـ 

 
 ]غم خورد خردمند بگريزد و 

 6/473 
هم آن را  5بنداريقافيه نادرست است و اغلب دستنويسها ضبط ديگري دارند كه 

 كند:تأييد مي
 به دشت اندرون گور مردم خورد

 
 خردبگريزد از بيخردمند  

 
 گذشت چن اين گفته بد سوي مهمانـ 
 

 ابا چامه و چنگ ناالن گذشت 
 6/492 

يي افزون بر قاعدة قافيه) سروده هاواج يا واجكردن  قافيه بدون اعنات (رعايت
اصلي نباشد از  ها يكي از قافيهدر ان صداي ويژه هنگامي كه  است و اين، به  شده

، (فردوسي ژ به اضافةها . اغلب دستنويسبندي فردوسي به دور است هنجار قافيه
آورد. كه بيت را به سامان ميضبط ديگري دارند  )699، ص 1389 ،شاهنامه

 توان ديد: ميداستان ي ديگر از اين در بيت آمده را نمونة آن قافية به سامان
 كه شاه جهانست مهمان تو

 
 نوا ميهن و مان تو بدين بي 

 6/496 
 پيراييم:درست مينويسش را با  بحث مورد اكنون بيت
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 چن اين گفته بد سوي مهمان گذشت
 

 گذشت ز مهمان سوي ميهن و مان 
 

 را كه آورده بودها همان هديهـ 
 

 اگر بدره و تاج اگر پرده بود 
 6 /602 

 رسم بودهبرده غالباً در جزو هدايا دادن «است: بارة قافية مصراع دوم آورده خالقي در
جاي ديگري هم هست كه در جزو شاهنامه  . بايد دقت كرد كه آيا درپردهاست و نه 

 ).3/253 :2009 يق(خال» باشد يا نه بردهتر از مناسبپرده اند، هدايايي كه برشمرده
بايد  نظريابيم كه واژة موردپردازي فردوسي، درميبا آگاهي از شيوة قافيه

 نويسشبگرديم و در چنين بافتي  شاهنامهباشد و نيازي نيست كه در برده همان 
كرده را نزديك به هم تلفظ مي وو ب را بجوييم. فردوسي، از آنجا كه واج پرده 
است  توانستههاي بيشتر، ميبراي مشترك ساختن واجپردازي، قافيهدر ، است
را قافيه توان را به كار گيرد؛ به سخن ديگر، اگر در مصراع نخست، ب يا  وواج 

كه  پهلوان، هندوان، رواناست جدا از  توانستهاست، در مصراع دوم مي كردهمي
 نيز رازبان  وپاسبان، شبان، ساربان هايي چون ، واژهآواييشان آشكار است هم

 هاي مشترك، خواستهساختن واج، براي افزون هممورد بحث  در بيت .بياورد
اين پرده آوا سازد. روشن است كه مشترك و همبرده را با باي آورده است واوِ 

را نيز نبايد از بدره و برده  جناسزند. همچنين، تناسب عامدانه را بر هم مي
 بيت زير گواه نيكي است براي آنچه گفته شد:ت. چشم دور داش

 بپذرفت ازو هرچ آورده بود
 

 اگر بدرة زر وگر برده بود 
 7/143 

(خالقي است  آمده هاي شاهنامهيادداشتنامة كه در واژهپرده معناي چهارم پس 
 بايد بدين سان پيرايش يابد:مورد بحث نيز بيت بايد حذف شود و  )3/342: 2009

 ها را كه آورده بودهديههمان 
 

 بود برده اگر بدره و تاج اگر 
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 من اينك سپاهي بيارم گرانـ 
 

 كشانسرافراز گردانِ گردن 
 7/21 

به پردازي فردوسي سازگار نيست. اغلب دستنويسها قافية بيت با هنجار قافيه
كشان گردندر مصراع دوم به جاي  )738، ص 1389 ،شاهنامه، (فردوسي ژاضافة 

اكنون بيت را به آورد. را به سامان مي را دارند كه قافيه آورانجنگ شنويس
 دهيم:گونة درست به دست مي

 من اينك سپاهي بيارم گران
 

 آورانجنگ 6وسرافراز گردان  
 

 دو مرد خردمند نيكوگمانـ 
 

 به دوزخ فرستيم هر دو روان 
 7 /40 

 ژ نيز وها همة دستنويس لرسد. جز و درست به نظر نمي اعنات نداردقافيه 
را گرد و جوان  ، نويسشنيكوگمانبه جاي ) 742، ص 1389 ،شاهنامه، (فردوسي

اينك صورت  .ت باشد تا اشكال قافيه برطرف شوددارند كه همين بايد درس
 درست بيت:

 گرد و جواندو مرد خردمند 
 

 به دوزخ فرستيم هر دو روان 
 

 ايرانيانچن آگاهي آمد به ـ 
 

 كه آن پيلتن را سرآمد زمان 
 7/61 

بينجامد. يان  بايد با چيزي قافيه شود كه بهايرانيان قافية بيت دچار اشكال است. 
 است و نويسش آمده و و س، پ، ك، لنكه در  زيان جز  اين واژه چيزي نيست

پيشنهادي از كند. اما در نگاه نخست، اين صورت ) نيز آن را تأييد ميزبان( ق
شدن سوفراي، آن گرد كند. چرا خبر كشتهنظر معنا بيت را دچار اشكال مي

 )= شرّش كم شد كلكش كنده شد( زيانش سرآمدبا تعبيرِ  7،خواهفرزانه و نيك
 بايد گفته شود، آن هم به ايرانيانِ طرفدارِ او؟
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هايي ست كه در دستنويسا ظاهري باعث شدهبه گمان نگارنده، همين اشكال 
به جاي زمان نويسش لي  و 2سل،  ،)745ص ، 1389 ،شاهنامه، فردوسي( ژچون 
اند و آن چيزي پديد آيد. زيرا كاتبان از يك ساخت دستوري ناآگاه بوده زيان

اشكال معنايي مصراع با دانستن اين ». چيزي كسي را زيان آمدن«نيست جز 
سرآمدن شود. بايد گفت كه در اين مصراع اصالً فعل پيشونديِ ساخت روشن مي

است و بايد  همان چيزي است كه سوفراي را زيان آمدهسر است.  به كار نرفته
 آن پيلتن«يعني  آن پيلتن را سر آمد زياننوشت. پس آمد آن را با فاصله از 

 د پيراست:كشته شد). بنابراين، بيت را اين گونه باي( »سرش را از دست داد
 آگاهي آمد به ايرانيان 8چو

 
 سر آمد زيانكه آن پيلتن را  

 
 همه خون من جويد اندر نهانـ    
 

 نخستين ز من گشت خسته روان 
 7/616 

. به چند دليل جهان/ نهانقافية بيت به گونة ديگري است:  هادر برخي از دستنويس
كه دشمن گويندة ترجيح دارد: يكي آن روان/ نهانبر قافية نهان / جهانقافية 
آشكارا دشمن اوست و دشمني خود را پنهان نكرده و تعارفي هم بر سر اين  جمله

در مصراع كه ؛ ديگر اينبجويددر نهان كه الزم باشد مرگ او را  موضوع با او ندارد
روان از  در اين كاربرد») درون«و » دل«و » جان«(به معناي نهان كاربرد دوم 

؛ ديگر اين كه در قافية باز هم نمونه داردشاهنامه و در  سش دشوارتري استنوي
است و اين با   رعايت شده و قافيه را غني كردهان افزون بر   هواج نهان  /جهان
 شاهنامه،، (فردوسي ژفردوسي همخوانيِ كامل دارد. پس نويسش بندي  قافيهشيوة 
 پذيرفت:را بايد  2لن و لي، ك، ق، )876، ص 1389

 جهانهمه خون من جويد اندر 
 

 نهان نخستين ز من گشت خسته 
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 انديان چو گردوي و شاپور و چونـ 
 

 سپهدار ارمينيه رادمان 
 8/9 

يان است. قافية مصراع دوم بايد به  بندي شده بدون اعنات قافيه مورد نظر بيت
 =2ك، لن؛ داديان =3ق، لكه در چندين دستنويس ( ؛ همچنانمانبينجامد نه 

، فردوسي( ژشود و ) ديده ميژيان =2ق، در ميان= پ؛ رازيان= لن ،2ل؛ داريان
كند. پس بيت را أييد ميآن را ت داريان هم با نويسش )881 ، ص1389 شاهنامه،
 گونه پيراست: بايد اين

 چو گردوي و شاپور و چون انديان
 

 داريانسپهدار ارمينيه  
    

 كه بر سوفزايشنيدي همانا ـ 
 

 رايچه آمد ز پيروز ناپاك 
      8/125 

م شخص مورد دهد كه ناقافية بيت و چند بيت ديگر كه نقل خواهيم كرد، نشان مي
- هم ي، سرايو سرگراراي ؛ زيرا در آنها واژة سوفزاينه باشد  سوفراينظر بايد 

به آي دهد كه فردوسي افزون بر صداي است و اين نشان مي اش شدهقافيه
بود،  سوفزاي. اگر واژه است دو واژة قافيه توجه داشته درر همساني واجِ 

كرد، اما قافيه مي زاييا  فزاييا  گزايشدن قافيه آن را با تر فردوسي براي غني
 سوفرايو است  ساخته اعناتاست؛ يا قافيه را معمولي و بدونِ  هرگز چنين نكرده

 39 دو بار، 38، 37، 36، 35، 7/33( آزماي وي، رهنماي جا، كدخداي، پايرا با 
يا براي غنا بخشيدن به است،  قافيه كرده )603، 62، 58، 56، 55دو بار،  53دو بار، 
  :دارندر پيش از الفشان است كه  ه هم قافية واژه هايي كردرا  آنقافيه، 

 سوفرايبدان كار شايسته بد 
 

 رايپاكيزهيكي نامور بود و  
 7/33 

 



 254 / آينة ميراث، شمارة 52

 

 سوفرايچو باد دمان از پسش 
 

 سرگرايهمي تاخت با نيزة  
 7/39 

 سرايپردهتبيره برآمد ز 
 

 سوفرايبر نشست از بر باره 
 7/40 

 سوفرايچو بشنيد پيغام او 
 

 سرايپردهبياورد لشكر به  
 7/41 

 سوفرايچنين گفت با سركشان 
 

 رايكه امروز ما را جزين نيست  
 7/42 

 سوفرايفرستاد يكسر سوي 
 

 رايپاكيزهبه دست يكي مرد  
 7/44 

 راينه موبد بد او را نه فرمان و 
 

 سوفرايجهان پر ز دستوري  
 7/53 

 راينه فرمانش باشد به چيزي نه 
 

 سوفرايجهان شد همه بندة  
 7/54 

 سوفرايچو بنشست شاپور با 
 

 رايفراوان زدند از بد و نيك  
 7/58 

 راي چو يك هفته بگذشت هر گونه
 

 سوفرايهمي راند با موبد از  
 7/60 

 رفتهبه كار  سوفرايبه گونة  شاهنامهتوان نتيجه گرفت كه واژة موردنظر در از اين مي
 پيراييم: ميسان  بحث را بدين بيت مورداين،  بر همين بايد درست باشد. بنا است و

 سوفرايشنيدي همانا كه بر 
 

 رايچه آمد ز پيروز ناپاك 
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 نه اين باشد آيين پرمايگانـ 
 

 همي تن به كشتن دهي رايگان 
 8/136 

است. همة  ل بيت تنها برآمده از دستنويس آهنگقافية بسيار خوش
در مصراع  )914، ص 1389 شاهنامه،، فردوسي( ژهاي ديگر به اضافة دستنويس

 را دارند. پس در نويسشِآزادگان نويسة  9(برمايگان) پرمايگاننخست به جاي 
چنين بيتي را در جلد  است كه  مصحح كه فراموش كردهبايد انديشيد.  ل  ةيك

ها يادداشت، در است  بوده تصحيح كرده رايگان/ دگانآزابا قافية  شاهنامهچهارم 
ند، به معني نژادگان، دارآزادگان سيزده دستنويس ديگر  لجز «: نويسد ميچنين 

در  هم ترجمة آزادي از آن باشد. بنداري ترجمةدر  فارس. شايد ايرانيان
نشانة جمع آزادگان در ان نيز ايرادي نيست چون  رايگانبا آزادگان كردن  قافيه

كاربرد . از سوي ديگر روش شاعر در ساز است..پسوند صفت رايگاندر گان و 
. در هر حال ما سازد..است محتمل ميآمدهل را كه تنها در پرمايگان  10قوافيِ پر

يك نويسش دستنويس اساس را نگه داشتيم، بي آن كه مطمئن باشيم كه كدام
 ).3/69: 2009 (خالقي »اصيل است

نخست به ديگر مواردي كه براي اينكه مطمئن شويم كه كدام اصيل است، 
هايي هستند كه است بايد پرداخت. اينها بيت كردهرا قافيه  رايگانفردوسي واژة 

 است: در آنها قافيه شدهرايگان 
 كشوادگانكجا گيوِ گودرزِ 

 
 رايگانكه سر داد بايد همي  

 3/324 
 11آزادگانشب تيره از دشت 

 
 رايگانبشد نامداري چنين  

 4/224 
 آزادگانبه نام بزرگان 

 
 رايگانكزيشان جهان يافتي  

 6/117 
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 بازارگانكه گوري فروشد به 
 

 رايگانبديشان دهيد اين همه  
 6/519 

 آزادگانبخفتند تركان و 
 

 رايگانجوي را جهان شد جهان 
 7/530 

 رايگاننداد آن سر پربها 
 

 آذرآبادگانهمي تاخت تا  
 7/613 

 آزادگانبزرگان و بادانش 
 

 رايگاننبشتند يكسر همه  
 8/486 

 آزادگانست از  حيي قتيبه
 

 رايگانكه از من نخواهد سخن  
 8/486 

 (برمايگان) پرمايگانشود كه فردوسي هرگز قافية ها آشكار ميبا بررسي اين بيت
دومين بدلِ  نسخهاست و آنچه در بيت مورد بحث و  به كار نبردهرايگان را با 

است كه خواسته لشود، تنها برساختة كاتب دستنويس شده ديده مي نقل بيت 
آزادگان گمان قافية بيت مورد نظر، همان تر كند. بيآهنگاست قافيه را خوش

اي غني قافيههمرايگان افزون بر الف و نون، براي گ بايد باشد كه با داشتن واج 
اكنون را خورد.  ل تر بودنِ نويسشآهنگفريبِ خوشپس نبايد و مناسب است. 

 پيراييم:بيت را به گونة درست مي
 آزادگاننه اين باشد آيين 

 
 همي تن به كشتن دهي رايگان 

 
 به تارك مرو را روا داشتيـ 

 
 روان پيش خكش فدا داشتي 

 8/221 
بايد در جستجوي  پردازي فردوسي نزديك نيست.قافية بيت به شيوة قافيه

كنند هم همين را تأييد مي هابيشتر دستنويس .وابينجامد نه دا اي باشيم كه به  قافيه
فدي است.  رديتصحيف  ،داردروي آ هم كه نسخة ) را دارند. ردي(ردا و ضبط 
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از نظر معني كند؛ هرچند شود، تلفظ موردنظر را تأييد ميديده مي 2قهم كه در 
نخست را از  ، كه مصحح قافية مصراعپ و 3ل، لماند برد. ميراه به جايي نمي
به  ردا آن اندازه هست كه تصحيف دبه  و حرف نزديكيِ است. روي آنها برگزيده

 رداكه مصحح با آگاهي كامل از همة وجوه ترجيح را پيش آورد. شگفت آن روا
: 2009 (خالقي شاهنامهاي در و يادكرد پيشينة چنين قافيه روا) بر ردي(
را در  روابا تارك) همچنان  ردا، با استداللي معنايي (تناسب نداشتن )3/145

 انگارد:است. اينك صورت پيراستة بيت، آن گونه كه نگارنده مي متن نگه داشته
 داشتي رديبه تارك مرو را 

 
 12داشتي فديروان پيش خاكش  

 
 ترز خورشيد بر چرخ تابندهـ 

 
 ترگوي پايندهز جان سخن 

 8/248 
كند؛ چه رسد به فردوسيِ اي قافيه نميسههيچ شاعر درجهپاينده را با تابنده 

، يابنده بودن است. گوي، جدا از پاينده بودنجان سخن انديش. ويژگيقافيه
دريابنده «به معناي  )3/405: 2009 (خالقي هاي شاهنامهيادداشتبه گواهي  يابنده

 است: به كار رفته شاهنامهدر » و هوشمند
 نگه كرد يابنده بهرام گور

 
 جهان ديد پر كشتمند و ستور 

  6/450 
كنيم تا بافت سخن (= ستايش اكنون بيت پيشينِ بيت موردبحث را هم نقل مي

 فرزانگيِ خسروپرويز) روشن شود:
 چنين گفت پس شاه را خانگي

 
 13كه چون تو كه باشد به فرزانگي؟ 

ستايد نه ) او را مييابندگيهوشمنديِ (شود كه چاكرِ شاه، اينك روشن مي 
 اش را. پس صورت درست بيت چنين بايد باشد:پايندگي

 ترتابنده 14ز خورشيد بر چرخ
 

 تريابندهگوي ز جان سخن 
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 بپيمود باالي كار و به رشـ 
 

 كم آورد كار از رسن هشت ارش 
 8/292 

نادرستي قافيه را گوشزد كرده و هاي شاهنامه يادداشتشگفت است كه مصحح در 
است؛ ولي با استداللي معنايي  = پهنايش) را به دست دادهبرشخوانش درست (

را نادرست برش ) ضبط بربايد باشد نه پهنا=  باال(اينجا تنها سخن از ارتفاع= 
 است در متن برجاي گذاشته ــ اگرچه با ترديد ــ انگاشته و قافية نادرست را

بحث همچون بيت  انگارد كه بيت موردنگارنده مي .)3/205: 2009 خالقي ←(
 اش هم بايد همان باشد:است و قافيه ساخته شدهداستان  3724

 رشفرو برد بنياد ده شاه
 

 رش پنج كرده برشهمان شاه 
 8/289 

 توان صورت درست بيت موردبحث را نيز چنين دانست:پس مي
 برشبپيمود باالي كار و 

 
 آورد كار از رسن هشت ارشكم  

 
 زوانپشت باشيد اگر همچو همـ 

 
 تنِ كوه بركندن از بن توان 

 8/304 
است و اين تلفظ آن  شدهتلفظ مي ودر زبان فردوسي نزديك به واج  بواج 

اش را بر آن هاي غنياست كه وي پاية برخي از قافيه هاندازه نزديك بود
 بر را با آزور )43، 7/25( باز را باخوشنواز بگذارد؛ از همين روست كه 

 روانرا با  مهربان، )7/271(بار را با شاهوار  )7/195(بار را با استوار ، )7/52(
شدن  كه از اين قافيه . همچنانكندقافيه مي  )7/301(بند را با نوند )، 7/446(

، ور، وازتصحيح قياسي به گونة  را با مهربان و بار، بر، بازگيريم كه نتيجه نمي
 خالقي ←(شدنِ قافيه پندار غنيرا هم نبايد به  زبانبنگاريم،  مهروانو  وار

اين، صورت درست همان  بر تصحيح قياسي كنيم. بنا زوانبه  )3/218: 2009
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 است: ها آمدهدر اغلب دستنويساست كه 
 زبانهمپشت باشيد اگر چو هم

 
 توانتن كوه بركندن از بن  

 
 ستكاري كه او را بدهز ناخوبـ 

 
 ستبه بد نام او در جهان مانده 

 8/324 
 ،خواندنرا تنها با فعلهايي از قبيل ماندن قافية بيت نادرست است. فردوسي 

بينيم، از نمياو را بدست بدلي براي كند. اگر نسخهقافيه ميمانند آن  و افشاندن
و اين تصحيف را پديد  نادرست خواندهرا  او راندست كاتبانآن روست كه 

 يافتة بيت:اينك صورت پيرايش ».انجام دادن«يعني راندن . اندآورده
 ستراندهكاري كه او ز ناخوب

 
 ستبه بد نام او در جهان مانده 

  
 نوشتها پي

 است.  گمان در تصحيح آن لغزشي روي داده وزن مصراع دوم نادرست است و بي. 1
 تغيير داد.يا سمني است كه نادرست است و بايد آن را به  فاصله) چاپ شده  (بي ياسمني. در متن 2
 مطلق است. ويراستة جالل خالقيشاهنامة اساس كار در اين مقاله  .3
 شود. آيد و معنا ويران مي سامان مي قافيه به ل ،2سبا نويسش  .4
 و الجهل.ية و تخوف ذوو العقل من ذوي الغوا .5
 ) هست.آ ،2ل، لها (جز و همة دستنويس ژواو در  .6
 كند:فردوسي از سوفراي اين گونه ياد مي .7

 بكردند پس پهلوان را تباه
 

 خواهشد آن گرد فرزانه و نيك 
 7/60 

 ندارد. چن هيچ دستنويسي  .8
 پور. . يادآوري دوست دانشورم مسعود راستي9

اند و  هايي است كه با اعنات پديد آمده هاي پر همان قافيه مطلق از قافيه خواست خالقي. 10
است؛ مانند  افزون بر واجهاي اصلي قافيه در آنها واج يا واجهاي ديگري نيز رعايت شده
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 و ... .چاكران / كران، كمان/ گُمان، جهان/نهان، روان/ جوان
كه در  را آزادگان) را دريافته و پرمايگان(ل  بودنِ نويسةدر اينجا، برساختهمطلق خالقي . 11

 است.  است به متن آورده بوده لها جز همة دستنويس
 شود.)، و چندين دستنويس ديگر ديده مي937، ص 1389 شاهنامه،، (فردوسي ژ. صورت ممال در 12
كه جمله پرسش است؛ حال آن در متن به نادرست نشانة خطاب يا شگفتي (!) نهاده شده. 13

 انكاري است.
 ،(فردوسي ژكه در  برجاينجا قصد پرداختن به ديگر اجزاي بيت را نداريم؛ وگرنه  .14

 برتري دارد. چرخاست، بر نويسش   ) آمده943، ص 1389 شاهنامه،
 

 منابع
تهران، چاپخانة ، به اهتمام محمد قزويني و قاسم غني، ديوان ،الدين محمد حافظ، شمسـ 

 .1320 ،مجلس
 .1362خوارزمي،  ،تهرانبه تصحيح پرويز خانلري،  ،الدين محمد، ديوان شمسـ حافظ، 

 .1384زوار،  ،تهرانالدين سجادي،  ، به تصحيح ضياءديوان ،الدين بديل خاقاني، افضلـ 
  ، بنياد ميراث ايران.نيويورك، ي شاهنامههايادداشت ،2009 ،مطلق، جالل خالقيـ 

 1900مطبعة بريل،  ،ليدنبه اهتمام و تصحيح ادوارد براون،  ،اتذكرةالشعر ـ دولتشاه سمرقندي،
 ).1382(چاپ افست انتشارات اساطير، 

 .1344اپخانة سپهر، چتهران، حسيني،  ، به اهتمام ناصرالدين شاهديوان ،سوزني سمرقنديـ 
  .آگهتهران، ، موسيقي شعر، 1373 ،شفيعي كدكني، محمدرضاـ 
المعارف بزرگ  ةدائرتهران، مركز مطلق،  به كوشش جالل خالقي ،شاهنامه ،فردوسي، ابوالقاسمـ 

 .1386 ،ي ايراني و اسالمي)هااسالمي (مركز پژوهش
برگردان از روي نسخة كتابت اواخر سدة هفتم و اوايل  ، نسخهشاهنامه ،فردوسي، ابوالقاسمـ 

، كاشانيد اميدساالر، نادر مطلبي سدة هشتم هجري قمري، به كوشش ايرج افشار، محمو
 .1389 ،تهران

، چاپ عكسي از روي نسخة خطي كتابخانة بريتانيا، شاهنامه ،فردوسي، ابوالقاسمـ 
 .1384 ،طاليهتهران، افشار و محمود اميدساالر، برگردانان: ايرج  نسخه

مشهد، مه فردوسي)، (بررسي موسيقي شعر در شاهنا شكوه سرودن، 1384 ـ نقوي، نقيب،
     .دانشگاه فردوسي


