
 
 
 
 
 
 

  
  ياري قافيه در پيرايش برخي از بيتهاي شاهنامه

 جالل خالقي مطلق

 

پيرايش متون در ايم،  ايش متون را كه ما از غرب آموختهروش انتقادي در پير
با ويژگيهاي خط و زبان و  را يك به كار برد، بلكه بايد آن به توان يك فارسي نمي

 را كاست و نكاتي را بايد ناچار نكاتي از آن روش ؛ادب فارسي مطابقت داد
و در از آغاز بدين نكته آگاه بود  شاهنامهنگارنده در پيرايش . افزودبدان 

. گفتگو كرده است آنجزئيات  دربارة يادداشتهاي شاهنامه مقاالت خود و در
توجه داشت،  بدان بايدشاهنامه  پيرايش انتقادي متني كه در يكي از راهكارهاي

سختگيري شاعران سبك عراقي  جهاتيفردوسي با آنكه از . ت قافيه استاهمي
شاعران سبك خراساني  ديگر ندارد و مانند) و نيز وزن(در كاربرد قافيه  را

است، از سوي ديگر و خيلي بيش از اتي در وزن و قافيه روا داشته تسامح
 تگيري نشان داده است؛سخ از خود سبك عراقي در كاربرد قافيهشاعران 

سازي، پيش از حروف اصلي قافيه، يك يا  در قافيهگونه كه بارها و بارها  بدين
كه از نگاه علم قافيه نيازي به همساني آنها نيست، به  چند حرف ديگر را نيز

 ي شاهنامهيادداشتهادر نگارنده . آهنگي سخن همسان آورده است منظور خوش
ب / 337يكم، ص بخش : كرده است، از جمله اشاره در هر فرصتي بدين نكته

ب / 155بخش دوم، ص  ؛358ب / 423، ص 324ب / 420، ص 143
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؛ بخش چهارم، ص 291ب / 223؛ بخش سوم، ص 324ب / 165، ص 2261
مورد را  اين نُه. 3782ب / 207، ص 2921ب / 145، ص 1797ب / 69

به اين كتاب يادداشت كرد، ولي مطمئن است كه  نگارنده در يك نگاه سريع
 يادآوري او در اين باره چه در اين كتاب و چه در مقاالت ديگر خود و حتي با

رزيابي بررسي و ا« ةدر مقال باز براي مثال(كر مثالهاي آن، بيش از اينهاست ذ
 ؛213ـ212ص ش، 1390، 19ـ18 ش، بهارستان ةنام، »فلورانس ةدستنويس شاهنام

، 1390 ،تهران سرايي، فردوسي و شاهنامه، »فردوسي ةمشاهنا« ةو با ذكر مثال در مقال
شاعر،  پردازي قافيه ةشيو ي با آنكه در بسيار جاها توجه بهول .)170ـ169ص 
گاه  مؤثري است، ولي هيچآنها كمك  ةكم قافي يرايش برخي بيتها يا دستدر پ

فداي  گاه هيچ را »فصاحت«و  »موضوع« صد ندارد، يعني شاعراعتبار صددر
رو  از اينو  نامد، نكرده است مي» پر ةقافي«ي كه نگارنده آنها را هاي چنين قافيه

را از  شاعر در پيرايش شعر او، بايد احتياط سازي قافيه ةشيواز گيري  در بهره
ويژه اينكه گاه كاتبان كه  ديگر داشت، به ةچشمي نيز به دو نكت دست نداد و

د، به سبك او در شعر او ان اينجا نيز با روش شاعر آشنا بودهبرخي از آنها در 
  :كنم تر مي در زير نخست منظور خود را با چند مثال روشن. اند دست برده

 بنزد كنارنگ و هم پهلوان  گرامي بد اين شهريار جهان
   )308/3976 ،هشتم(

 جوانديگر دستنويسها نويسش  2لو لن نخستين جز دو دستنويس  ةقافيدر 
در اين  راپر نگارنده (رعايت شده است  پر ةدر اينجا نيز قافي كهدارند كه با آن

كنده، سير، آ«، بلكه به معني »ناقص«در برابر  »كامل«نه به معني  ارتباط
ت چون اين بي. ولي از نظر موضوعي درست نيست ،)برد به كار مي» سرشار

درباريان و سران  و همكاري ياري مربوط به زمان كودتاي شيرويه به تحريك و
پدرش پرويز است و پرويز در اين زمان كمتر از شصت سال نداشت سپاه بر ضد 

اينجا بيشتر كاتبان به سبب آشنايي با  در. ناميد جوانتوان او را  رو نمي و از اين
 :مثال ديگر .اند تأمل در سخن او دست برده سازي شاعر بي روش قافيه
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 دلش خسته از درد و تيره روان  بيامد به نزد برادر دمان

  )35/433 ،هشتم(
بر ضد شورش برادر  خواهر بهرام چوبين است كه با در بيت باال سخن از گرديه

بيشتر  و نواننويسش  2ق نخستين ةدر قافي. مخالف است هرمزد و پرويز
دارند، ولي  دوان نويسش )ژ(و از جمله دستنويس بيروت  دستنويسهاي ديگر

چون گرديه كه . ستنويس ديگر آمده است برگزيدرا كه در چهار ددمان نگارنده 
نود، بلكه  دود و نه مي ست هم جنگجو و هم سياستمدار، نه مياخود زني 

به رود تا  مي كه از نبرد پرويز برگشته است خروشان و خشمناك به پيشباز برادر
اند و هم در رابطه با  هم فاقد فصاحت دوانو  نواندر اينجا . كار او اعتراض كند

ازي پرد قافيه ةي با شيوز به سبب آشنايگرديه ناحماسي، ولي كاتبان در اينجا ني
  :و يا در اين مثال .اند شاعر در سخن او دست برده

 همان تازي اسپان به برگستوان  ابا جوشن و خود بسته ميان
  )327/51 ،هشتم(       

به همين صورت  ژدستنويسها و نيز در  مصراع يكم در همة ةدر بيت باال، قافي
پيداست كه كاتب اين دستنويس براي . دارد تيغ گوان وكه پ است، مگر در 

 ن او دست برده است و نه اينكه همةدر سخ ،شاعر ر به روشپ ةايجاد قافي
  :ز در اين مثالو يا با .كاتبان ديگر متن را يكسان تغيير داده باشند

 شوم پيش او چون هزبر دمان  چو دستور باشد مرا پهلوان
  )42/635 ،چهارم(      

 ژ و دوازده دستنويس ما و نيز اكنون ژيانمصراع دوم سه دستنويس  ةدر قافي
منفرد  در اينجا هم. دارد دواندستنويس فلورانس دارند و تنها  دماننويسش 

ساده و هم عدم فصاحت آن گواه بر الحاقي  )ضبط( در يك نويسشف  بودن
به ساختن دلبستگي شاعر  و علت اين دستبرد باز آگاهي كاتب ازست ا بودن آن

افصيح را با آنكه در رو ما اين نويسش منفرد و ساده و ن از اين. قوافي پر است
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و اگر نبرده بوديم بسياري از  ،به زير خط برديم اساس ما آمده است، دستنويس
  .گرفتند و جاي آن بود خرده مي دان بر مامنقّ

از اين گونه مثالها كه شاعر به علت اولويت موضوع و يا به سبب رعايت 
ر در پ ةچشم پوشيده، ولي كاتبان براي ايجاد قافي پر ةقافي كاربرد فصاحت از

در اين گونه  كاتبان نيز هميشه از سوي ديگر،. اند بسيار است سخن او دست برده
بيتهاي بسياري نيز هست كه قافيه پر  اند و خن شاعر دست نبردهدر س موارد

  :براي نمونه. هم ندارد )بدلي نسخه( نيست و دگرنوشتي
 مگوييد كز ما كه شد بدگمان  زبانيكمباشيد جز يكدل و

  )305/3927 ،هشتم(         
 كه گر زين خداوند گوهرنشان  چنين گفت شيروي با باغبان

  )316/4058 ،هشتم(
 انديشه داري هميشه روانپر  زماني نباشي به دل شادمان

  )417/4025 ،هفتم(         
 روان رنج و روشن بيبود داد و   دگر كو به درويش بر مهربان

  )466/4337 ،هفتم( 
  

؛ ديدبان ـ )84/1326(ـ همان ساليان : و باز براي نمونه تنها در دفتر چهارم
ـ كمان ؛ برگستوان )135/2081(دمان / ؛ ديدبان ـ دوان)95/1501(پهلوان 

  .و دهها مثال ديگر بدون دگرنوشت )239/1087(
 اولويت موضوع يا فصاحت گذاشت،مثالها را هم نتوان به حساب  اين شايد همة

ولي تا . گذشته باشددر پر ةقيد به كار بردن قافي بلكه مواردي هم باشد كه شاعر از
انديشي او  به سود باريك د در نقد سخن شاعري چون فردوسيباي ،آنجا كه بتوان
توانست براي  اعر مي، شبراي مثال، در باال در مصراع دوم بيت سوم. داوري كرد
به زاري زمان «ولي ميان . همي بگذراني به زاري زمان: بگويد پر مثالًة رعايت قافي
تفاوت است، به همان اندازه كه  »داشتن روان را هميشه پرانديشه«تا  »را گذراندن
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 اشعار فارسي ويژه در در شعر و به است، هرچند »در فكر بودن«و  »گريستن«ميان 
 بيشتر شاعران پس از فردوسي شعر شود و در تفاوتها كمتر ديده ميونه اين گ

  .گيرد انديشي را مي جاي باريكعت وسواس در صن
ست ا پردازي شاعر در اين قافيه ةياري گرفتن از شيو دشواري ديگر دريك 

/ دشتوان؛ زبان/ دشتبان: براي مثال. اند سه صورت ي دو ياها دارا كه برخي واژه
ضوع و فصاحت در اين گونه موارد مو. ساروان و غيره/ زفان؛ ساربان/ زوان

است و اينكه صورت  فارسي له بر سر تحول واجهاي زباننقشي ندارد، بلكه مسأ
 ةآيا بايد براي رعايت شيو. مربوط به زمان و زبان شاعر چيستتر  كهن
زبان ـ : مثالًار برد؟ را به ك آن صورت اين صورت و گاه پردازي شاعر گاه قافيه

، يعني كهنگي و ...ـ روان دشتوان / ـ باغبانزوان ـ جوان؛ دشتبان  /مرزبان
اگر ثابت شد كه  ،اصالت و يكدستي زبان را فداي موسيقي كالم كرد؟ يا برعكس

، پس در بسيار جاها در قافيه برخالف برده به كار مي زوانهميشه  مثالً شاعر
  .استتصور ما موسيقي كالم رعايت نشده 

هم با نگاهي  و آن شاهنامهدفتر  الهاي باال كه نگارنده تنها از سهمث ،باري
د كه هرچند دهن ديگر بر آن افزود، نشان مي ةتوان دهها نمون زودگذر برگرفت و مي

ي گرفت، ولي كار بدين عر او يارسازي شاعر در پيرايش ش توان از روش قافيه مي
كتاب را از نظر بگذارند و بگويد اينجا بايد كه كسي بنشيند و قوافي آساني نيست 

زند بايد با مسائل  بلكه كسي كه دست بدين كار مي. ناقافيه چنين باشد و آنجا چن
در  البته. ي كامل داشته باشدكتاب و روش پيرايش انتقادي آشناي شمار متن اين بي

هاي پر ديده  اصلي و الحاقي از قافيه ةزاربيتي كه در آن صدها نمونه يك اثر پنجاه
راي ب ويژه اگر او هر پيراستار كارآشنايي نيز از سهو و خطا بري نيست، بهشود،  يم

از . پيرايش متن اين كتاب از اين چاره و راهكار ياري گرفته باشدنخستين بار در 
 نگارنده. ي دچار سهو گرديده استشمار اندك ناچار در موارد رو نگارنده نيز اين

موار كرده ه يز از اين زاويه متن را بررسي وبار ن يك شاهنامهدر پيرايش دوم 
ستار جاي ايرادي نيست كه منتظر اصالحات بعدي پيرا دانمنقّ البته بر .است
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)ننشينند و نظريات خود را منتشر سازند )حمصح.  
آقاي دكتر وحيد عيدگاه  )262ـ242 ص ،52 ش( آينة ميراثمجلة در 
» ي از شاهنامه به ياري قافيهتصحيح بيتهاي«اي در نقدي كه با عنوان  طرقبه
آيد كه  ميايشان چنين بر ةاز مقال. اند ، به انجام اين مهم همت گماشتهاند نوشته

سته و در پيرايش نگارنده و همكاران او، با دقت نگري ةشاهنامايشان در قوافي 
گذاري  شماره آنها را كه بهتر بود(مورد  26اين  البته. اند مورد جاي ايراد ديده 26
پر  ةبه موضوع قافي همه مربوط )شد تر مي دانها آسانب كردند تا كار بازگشت مي

نده در زير چند نگار. است به عيوب قافيهمربوط  كالً نيست، بلكه هفت مورد آن
 يك از و در پيرايش دوم هيچ(اند  كه به نظر او درست را از نقد ايشان مورد اندك

پردازم  گذارم و تنها به مواردي مي كنار مي) اند آنها از چشم نگارنده دور نمانده
اي را عرض كنم و آن  نكتهپيش از آن . كه در درستي نظر ايشان ترديد دارم

را خوانده و  يادداشتهاي شاهنامهكتاب د ارجمند كه دانم چرا از منقّ اينكه نمي
را در پيرايش ت آن و اهمي شاهنامهر در پ ةر مرا به موضوع قافيتوجه مكرّ

خود بدين  ةم كه در آغاز مقالجا را داشت اند، اين انتظار بي ديده قوافي اين كتاب
كه از (كه موارد اندكي  ندنوشت و سپس مي ندكرد هرچند كوتاه مي اي مطلب اشاره

يادآوري  د ارجمند آنها رامنقّ باقي مانده كه اكنون) تر است اندك ايشان نيز اندك
ي هم در جاي و آن خود ةمقال ةبار در ميان بلكه به اين موضوع تنها يك. كنند مي

  .اند اي در حاشيه بسنده كرده به اشارهاند  كه نظر مرا درست ندانسته
 :آمده است در متن ما. 1

 يكي لشكري پيكر از روميان  سوي خوزيان]افراسياب[ز بربر بيامد
   )92/325 ،دوم(       

در . نگارنده است )تصحيح قياسي( پيرايش سنجشي خوزياندر مصراع نخستين 
از سوي . آمده استتازيان و  ريان، سوزيانسودستنويسهاي اساس پيرايش ما 

تر  ر شش و هفت بيت پاييند) باشد هر نامي كه داشته( نام اين سرزمين ديگر،
  :است باز آمده
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 آن سود جستن سر  آمد زيانبر  خوزيانتيز با لشكر]افراسياب[بشد 
 ز خوزان سوي شهر توران كشيد  گونه ديدزانروشنِ زمانه چو

غوريان  و عوريان ،سوزيان ،سورياندگرنوشتهاي در مصراع يكم بيت نخستين 
در مصراع دوم . ده استنويسش ما نيز در دو دستنويس آمداريم، ولي در اينجا 

دارند و ما متن را به پيروي گريزان  ،ايران ،غوران ،آنجادستنويسهاي ما  بيت دوم،
 .پيرايش كرديم خوزياندارد به خوزستان كه  از اين دو بيت بنداري ةاز ترجم

در پيرايش يك نام واحد كه در دستنويسهاي ما سخت دچار  ترتيب ما بدين
ر يك د را ترين گواه ماست و آن ت، نويسش بنداري را كه كهنگشتگي شده اس

دستنويس . كنند، در هر سه جا به متن برديم دو دستنويس ديگر نيز تأييد ميمحل 
يك از اين سه بيت را ندارد و اين خود اهميت نويسش  فلورانس در اينجا هيچ

يكي : و اما مصراع دوم بيت مورد گفتگو. برد ري را در پيرايش اين نام باال ميبندا
در . برگزيده شده است كاما لشكري پيكر از روميان، به پيروي از دستنويس

در : و(يكي لشكري بيكران و ميان : آمده است ژدستنويسهاي ديگر ما و نيز در 
دهد، ولي از دريافت  قد مي لشكر بيكرانسواد نگارنده براي دريافتن معني ). ميان

 در ميانرا  آن ودستنويس همچنين اگر به پيروي از . عاجزم ميان لشكر بيمعني 
به گمان نگارنده هر دو نويسش . دهد به دست نميبخوانيم معني چندان بهتري 

. آمده است و نه برعكس كامااست كه در دستنويس  پيكر از روميان ةگشت
ولي  .يش اين سه بيت ساعتها وقت گذراندنگارنده خوب به ياد دارد كه بر سر پيرا

مشكل ما را به دهان و  گشادهدانست كه روزي جواني بيايد  اگر در آن زمان مي
ست ا و اين. كرد ف اين كار نميهمه وقت صر ، بيهوده اينچشمي بگشايد ةگوش
جمع در آن تكرار شده است و  انقافيه اشكال دارد؛ زيرا «: دمنقّ جناب نظر

با اين صورت كنوني بيت . شود به دليل نداشتن روي قافيه نمي روميبا  خوزي
قافيه  ژ ةدستنويسها به اضاف ةشود و در هم دستنويسي ديده نميها در هيچ  قافيه

نيست جز دستاورد تصحيح قياسي  شود چيزي و آنچه اكنون ديده مي است درست
 ةقافيبا است كه  ميانمصراع دوم  ةقافيدستنويسها  ةدر هم. حجاي مصح نابه
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الزم  ةاندازي الزم براي قافيه شدن را دارد و كمي بيش از مصراع نخست هماواي
پس . است نسوريانخست در اغلب دستنويسها  ةقافي. هم در آن رعايت شده است

يكي لشكري بي  //ريان ز بربر بيامد سوي سو: بيت را بايد اين گونه پيراست
و در اينجا و در د خوزياننخست اينكه قافيه هيچ اشكالي ندارد و  ».كران و ميان

دوم اينكه مصراع دوم تصحيح قياسي . خوزيجاي ديگر نام محل است و نه جمع 
در  بيكران روميانرا نويسش  ست و آنا كامابلكه برگرفته از دستنويس  نيست،
مياني  ةكند و اين نويسش اخير مرحل أييد ميت نيز )201، ص 1ج ( ظفرنامه ةحاشي

را براي  ميان لشكري بيسوم اينكه ايشان خوب بود عبارت  .فساد ضبط است
بسيار  ،چهارم اينكه در پيرايش انتقادي متن. كردند معني مي و امثال او نگارنده
توان  در اينجا نيز نمي .يتي را با توجه به بيتهاي ديگر پيراستآيد كه بايد ب پيش مي

هشت بيت سه بار در سه بيت آمده است متفاوت از  ةكه در فاصليك نام واحد را 
را تأييد  دو دستنويس ديگر نيز آن يكديگر و بدون توجه به نويسش بنداري كه

  .كنند پيرايش كرد مي
  :مده استدر متن نگارنده آ. 2

 كه از ابر باد آرد ايدر دمان  نبرد كسي جويد اندر جهان
  )164/578، دوم(     

در  ان قافيه شود، زيرا تنها دمانتواند با  نمي نهاج«: اند و ايشان در نقد آن نوشته
با اين «: اند پيراسته و نوشته نهانرا به دمان و سپس  »...آن دو مشترك است

از  ).248ص (» شود يآيد و معنا نيز دچار اشكال نم نويسش قافيه به سامان مي
 ةو يا به گفت عر هميشه قوافي پر به كار برده استند كه شاقرار ايشان معتقد

هيچ ايرادي بر قافيه شدن ، وگرنه را هميشه رعايت كرده است »اعنات«ان ايش
كه  با چند مثال نشان داديم ،ولي ما در آغاز اين گفتار. نيست دمان با جهان

يه را عادي به كار برده است و در بسيار جاها قاف ايشان شاعر برخالف تصور
نيز به  در بيت باال. ضوع و فصاحت را فداي آهنگ كالم نكرده استمو ويژه به

بلكه كل معني فداي  نه تنها فصاحت و بيان حماسي، ،ايشان پيروي از پيشنهاد
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نهان عبارت  معني در اينجا نيز شده است، مگر اينكه نگارنده باز »تااعن«
د ارجمند توجه منقّ .يابد درنمي ميان لشكري بيعبارت  را مانند آوردن باد از ابر

  .بازي موشك كنند و نه قايم نبرد مي شاهنامهبفرمايند كه پهلوانان 
  :در متن ما آمده است. 3

 برآورد و زد بر زمين ناگهان  گرفتش به چپ گردن و راست ران
  )214/677 ،چهارم(       

مناسبي براي  تواند قافية نمي ناگهان/ ران«: اند ايشان در نقد اين بيت نوشته
گرفتش به چپ گردن : اند س بيت باال را بدين گونه پيراستهو سپ ».دباش شاهنامه

 ةواژ شاهنامهدر  ).248ص ( برآورد و زد بر زمينش درشت //پشت و راست 
  :فقط براي نمونه. است به كار رفته نيز »فوراً«فراوان به معني  ناگهان

 برآورد و زد ناگهان بر زمين  كمربند بگرفت و از پشت زين
  )390/167 ،دوم(

دستبرد برخي اند چيزي جز  يشنهاد كردهايشان پ در بيت مورد گفتگوي ما نيز آنچه
در همان بيتي نيز كه در باال  سازي بيت نيست، چنانكه مثالً از كاتبان براي آسان

تغيير  آسان بزدرا به بزد ناگهان در متن دست برده و گواه آوردم، يكي از كاتبان 
شده  قافيه فدايهم نويسش دشوارتر و هم فصاحت  ،در پيشنهاد ايشان .داده است

 ميان لشكري بي ونهان آوردن باد از ابر مانند  بزد بر زمينش درشتعبارت . است
ادبيات دانشگاه تهران  ةادبيات فارسي از دانشكد در البته دكتر. سخني سست است

آهنگ «به  ايشان داند، ولي گويا هوش و گوش سپردن د اين نكات را ميتردي بي
گيران  كشتي ضمناً. اين نكات را فراموش كنند اي سبب شده است كه لحظه »اعنات

گيرند و نه پشت و  ران و گردن او را مي/ هنگام از زمين بلند كردن حريف پا
 قاعدتاًگردن او را، مگر اينكه حريف بسيار كمرباريك باشد و با چنين حريفي 

ي كنند و به هر روي جا بگيرند بسيار با ماليمت رفتار ميگيرند و اگر  كشتي نمي
  .توصيف چنين كشتيهاي نرم در شعر نظامي است و نه فردوسي



 254/ آينة ميراث، شمارة 53

 

  :در متن ما آمده است. 4
 ]بگويم تو بشنو به جان و روان  كنون كار بهرام بهراميان[

  )271/27 ،ششم(        
را از متن بيرون  نگارنده در پيرايش دوم خود اين بيت و دو بيت پيش از آن

د ارجمند الزم پيرايشگر در اصالت بيت باال، منقّبا وجود ترديد . گذاشته است
ايست نظر ايشان ب ولي آنچه مي. خوببسيار . حث كنندآن ب ةقافي دربارةاند  ديده

كرد اين بود كه مصراع دوم اين بيت در يكي از دستنويسها  را به خود جلب مي
 زبرخي ا دهد كه و اين نشان مي. نو به سود و زيانبگويم تو بش: چنين است
حقيقت اين است . اند نبودهسازي شاعر آشنا  قافيه ةمانند ايشان با شيو كاتبان نيز

رو  نيست و از اين »سنج فردوسي طبع قافيه«ها از  برخي از اين قافيه كه
 نظر جزئيات ديگر نيز قاطع گرفت، بلكه بايد به را نبايد يك اصل »ناتاع«

  .اند داشتهكه ايشان بدان توجه كافي ن داشت
  :ستدر متن ما آمده ا. 5

 هم از تخمة نامور قيصران  يكي مرد بود از نژاد كيان
  )327/475 ،ششم(    

نويسها نيست نامناسب آن و اينكه در بيشتر دست ايشان اين بيت را به سبب قافية
 ةاشار ضمناً. ولي بدون اين بيت متن آشكارا افتادگي دارد. )250ص (اند  الحاقي دانسته

 شاهنامههاي الحاقي  در تشخيص بيتها يا قطعه« ايشان به اينكه دستنويس بيروت
يك  و هيچدوم، يعني تشخيص قطعات الحاقي درست است  ةنكت .»بسيار كارآمد است

ه داليلي الحاقي دانسته بود در اين دستنويس نيز نيامده است، كه نگارنده ب از قطعاتي
ندارد، زيرا خود در بسياري از بيتهاي را بيتها چنين اعتباري  تك ولي در مورد اصالت

  .الحاقي شريك است و شمار بزرگي نيز بر آنها افزوده است
  :در متن ما آمده است. 6

 به زير اندرون تازي اسپان دمان  پر از مهر شاهست ما را روان
  )366/78 ،ششم(         
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نگارنده . پيراست دوان را بهدمان ايشان معتقدند كه در مصراع دوم اين بيت بايد 
ستگي شاعر به يد دلبدر تأي. است تغيير داده روانرا به  در پيرايش دوم آن

يكي نيز  )ه آسيبي به موضوع و فصاحت نخوردبه شرط آنك(كاربرد قوافي پر 
دلبستگي او به كاربرد جناس تام در قافيه است كه مثال بسيار دارد و از آن ميان 

، چهارم: گواههاي ديگر .است )روانه( روانبا  )جان( روانيكي نيز قافيه كردن 
  ).2563/ 374 ،چهارم( ـ جهانجهان : و يا 2563/ 334 ،289/ 21
  :در متن ما آمده است. 7

 روان نخستين ز من گشت خسته  نهانهمه خون من جويد اندر
  )616/1781 ،هفتم(

نگارنده در  ).254 ص(پيراسته گردد  نهان/ جهاناند كه قافيه به  پيشنهاد كرده
در اينجا نيز شاعر در قافيه جناس . پيراسته است نهان /نهانرا به  پيرايش دوم آن
  .و غيره ـ جهان، جهان چنگ ـه است، مانند روان ـ روان، چنگ دتام به كار بر

  :استدر متن ما آمده . 8
 اگر بدره و تاج اگر پرده بود  ها را كه آورده بودهمان هديه

  )602/2445 ،ششم(        
تغيير داد،  برده را بهتر است به پردهكه  ي شاهنامهيادداشتهادر  ايشان نظر مرا

ويژه  رو و يا به نبوده، بلكه از اينيا جزو هدا پردهپذيرفته، ولي نه به اين دليل كه 
و در ... كرده است را نزديك به هم تلفظ مي وو  بفردوسي واج «رو كه  از اين

 آورداست واو بيت مورد بحث هم براي افزون ساختن واجهاي مشترك، خواسته 
در اينجا شاهباز خيال پژوهنده . )252ص (» آواز سازد هم مشترك و برده را با باي

براي هديه مناسب نيست و  پردهدر اين بيت . تا فراسوي كهكشان پرواز كرده است
  !همين و بس. ساخته است قلب نيز جناسبدره مناسب است كه با  برده

  :در متن ما آمده است .9
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 سپهدار ارمينيه رادمان  چو گردوي و شاپور و چون انديان
  )9/75، هشتم(

 .پيرايش كرد داريانبايد قافيه را به  اند كه در مصراع دوم ايشان پيشنهاد كرده
فردوسي ممكن است به نياز وزن، چه در محل قافيه و چه بيرون از آن نامي را 

به  رود كه صرفاً يمكند، ولي گمان ن را پس و پيش آن يكوتاه و بلند و يا اجزا
چنانكه ديديم كاربرد چنين  ، زيراپر دست به چنين كاري زند ةخاطر كاربرد قافي

 تاريخيِ كه اصلِ رو در مواردي اين از. روي هدف اصلي او نيست قوافي به هيچ
 چه از جاي ديگري از كتاب و چه از راه مĤخذ ديگر بر ما روشن نيست، ،نام يك
ا مالك قرار داد ويسها رنستنويسش بنداري يا دستنويس اساس و يا اكثريت د بايد

اصالً يدر چنين جاي بودن آن رو البته قافيه نيز نبايد غلط باشد، ولي شرط پ 
و اما نامي كه در بيت باال آمده است، نه در جاي ديگري در كتاب  .مطرح نيست

و دستنويسها نيز يك به يك و دو به  ،آمده است، نه در بنداري، نه در مĤخذ ديگر
در چنين شرايطي براي پيراستار هيچ راهي جز پيروي . دو نويسش ديگري دارند

در پيرايش دوم كه نگارنده از . باقي نبود لاز دستنويس اساس، يعني در اينجا 
 ةديگر از دستنويس نويافت و از سوي هدوري جست ل ةيكسو از نويسشهاي يگان

را  را كه دو دستنويس ديگر نيز آن داريان، نويسش ه استه گرفتبيروت نيز بهر
را داريان ين ترتيب نگارنده در پيرايش دوم بد. كنند به متن پذيرفت يد ميتأي

هيچ  ،گذشته از اين. ايشان ةانگاران ساده ةام، ولي نه به پيروي از شيو برگزيده
، رادماندرست است يا  دارياندانيم كه  ني هم در درستي آن نيست و ما نميتضمي

به  را كه دادياننويسش چرا ايشان  اصالً. در ميان، بارمان، رازيان، داديان ،دارمان
  اند؟ تر است برنگزيده نخستين باز كمي نزديك ةقافي
  :در متن ما آمده است .10

 راي چه آمد ز پيروز ناپاك  شنيدي همانا كه بر سوفزاي
  )125/1645 ،مهشت(

بار  34از اين تعداد . آمده است شاهنامهبار در  36در مجموع  سوفرا/ سوفزانام 
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هنگام پيرايش . ايم ثبت كرده سوفراي/ سوفرارا  در دفتر هفتم كه ما همه جا آن
تاريخ  جا و در بنداري همه ةدر ترجمدفتر هشتم، نگارنده با توجه به اينكه 

يادداشتهاي  ←( استآمده  سوفزايبار از دو بار  يك التواريخ مجمل وبلعمي 
تا از دستنويسها همين  نيز هميشه چند شاهنامهو در  )61، ص 4، بخش شاهنامه
 دوتر از عكس آن است،  محتمل ربه  زتحريف حرف  ش را دارند و قاعدتاًنويس

ثبت كرد و شايد اين كار  سوفزايبار اين نام را كه در دفتر هشتم آمده بود 
د ما معتقدند كه اكنون منقّ. دنز درست نبود، چون به يكدست بودن متن آسيب مي

قافيه شده است،  ـراي هاي انجاميده به بار با واژه دهن نام پيش از اين اي چون
كه  در حالي .يايدب سوفراي در متن سنجي شاعر بايد قافيه ةپس به پيروي از شيو

، پاي، آزماي هاي ديگري چون هبار با واژ بيستبيش را كماشاعر اين نام 
و با توجه به كثرت كاررفت  قافيه كرده است جاي ويژه و به كدخداي، رهنماي
توانيم به يقين  نمي و متون ديگر، ما اصالً شاهنامهدر دستنويسهاي  سوفزاي

  .ر كدام صورت را به كار برده استيم كه شاعبگوي
  :استدر متن ما آمده . 11

 كم آورد كار از رسن هشت اَرش  بپيمود باالي كار و به رش
  )292/3760 ،هشتم(      

ن را يخ مداداستان از اين قرار است كه معمار رومي پس از آنكه ديوار كا
بر سر ديوار طاق گيرد و سپس پيش از آنكه  سازد، ارتفاع ديوار را اندازه مي مي

. كار شتاب نكند و ديوار اُفت خود را بكند ةدر ادام گريزد تا پرويز زند، شبانه مي
گردد و ارتفاع ديوار را دوباره اندازه  و سپس پس از گذشت سه سال ظاهر ميا

اُفت دهد كه ديوار، چنانكه در بيت باال آمده است، هشت ارش  گيرد و نشان مي مي
د ولي منقّ. ر استاين در بيت باال سخن از اندازه گرفتن ارتفاع ديوابنابر. كرده است

قافيه كرد، پس در مصراع نخستين  ارشتوان با  را نميرش ما معتقد است كه چون 
 برَشبخوانيم و چه به رش نخست اينكه در اينجا چه  ).260ص (خواند  برَش بايد

مثال ايشان  26سوم از  قت يكايشان ارتباطي ندارد و در حقي »اعنات«با موضوع 
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ديگر اينكه ايشان . دن استكر بيشتر براي صفحه پر از موضوع اصلي بيرون و
و يا  ؟ام را درنيافته بخوانيم، معني بيت درست است و من آن برَشاند كه اگر  ننوشته

ذكر نادرستي قافيه و  بگيريم؟ چون تنها را لفظي زائد و حشو برَشبايد در اينجا 
ام،  بدان اشاره كرده يادداشتهاي شاهنامهي كه خود نگارنده در هم در جاي آن

گونه كه  گذشته از اين، همان. كلي زائد است هگشايد و تذكر آن نيز ب مشكلي را نمي
سو گرايش به كاربرد قوافي پر  از يك در آغاز اين مقاله نوشتم، شاعر اگرچه

برخي . ه استگيري در كاربرد قافيه را نيز روا داشت دارد، ولي از سوي ديگر، آسان
توان به حساب دستبرد كاتبان گذاشت و برخي را نيز با  يه را مياز عيوب قاف

ي براي باز مثالهاي حال ولي به هر. دو خوانش شاعر از يك واژه رفع كرداعتقاد به 
در هر حال ايشان در اينجا هنگام كماني  .ماند باقي مينقص قافيه  نشان دادن

  .اند را در چشم شهالي او نشاندهكردن ابروي نگار، تير 
  :در متن ما آمده است. 12

 تن كوه بركندن از بن توان  زوانپشت باشيد اگر هم چو هم
  )304/3914 ،هشتم(       

سنجي شاعر رعايت شده است،  رفت كه اين بيت كه در آن شيوة قافيه انتظار مي
ايشان در اينجا معتقدند كه در مصراع . ولي خير ؛د ما را خرسند و خشنود سازدمنقّ

نزديك است، يعني همان  و بهب چون واج  ).260ص ( درست است زباننخستين 
از  8برداري كرده بودند و ما در باال زير شمارة  كشفي كه پيش از اين از آن پرده

م ه وبه و نزديك باشد، ولي آيا از واج  وبه  بگيريم كه واج . آن سخن گفتيم
د خيلي شباهت داشته باشد، ولي آيا از د به منقّتر است؟ گيريم دوست منقّ نزديك

د ارجمند عرض كنم كه با تر است؟ براي آگاهي منقّ شبيهبه ايشان خود ايشان هم 
 زواننيز هست، ولي اين صورت كالً گشتة زبان امكان كاررفت شاهنامه آنكه در 

و همين گونه ... تر، پر، بربا هجاهاي  برو ور هزاران بار هجاي  شاهنامهدر . است
ها بار نيز ممكن است اين دو  از اين رو، ده. اند تا پايان الفبا، در محل قافيه افتاده

از اين . باو وا همچنين در مورد هجاي . با هم قافيه شده باشند) بر، وريعني (هجا 
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كرده فظ آنها قافيه سبب نزديكي تل را به بو  وحقيقت نتيجه گرفتن كه شاعر واج 
گذشته از اين تلفظ دو . شناسي و فونولوژي ندارداست، هيچ پاية منطقي و زبان

ي و يكه تنها تفاوت آنها در اين است كه نخستين آوا پو ب واجِ انسدادي و لبيِ 
. ببه  وترند تا تلفظ واجِ سايشي و لب و دندانيِ  آواست، به هم نزديك دومين بي

ا اين درجه با تلفظ شاعر آشناست، خوب بود براي ما توصيفي د ارجمند كه تمنقّ
  .كردند نيز از لب و دندان شاعر مي

نادرست  ،سهو قلم بر اثردر چاپ يا  هايي چند جا در متن ما قافيه. 16ـ13
نهاد ـ آب  ؛)146/559، پنجم(بسي ـ بسي  است، از جمله قافيه شدنِدرآمده 

 ،ششم(خورد ـ خورد  ؛)172/559، ششم(يراهنش پـ  برش ؛)54/715، ششم(
با . ندارد اين موارد ارتباطي مستقيم با موضوع اصلي بحث ايشان ).473/739
حال چون موضوع سخن قافيه است، اشاره به عدم قافيه در اين بيتها كار  اين

د نگاهي به فهرست نادرستيهاي چاپي چيزي كه هست اگر منقّ. نادرستي نيست
اي بر يادداشتهاي  آويزهو  )449ـ448ص ( ي شاهنامهاشتهاياددكتاب در پايان 

  .ديگر نيازي به تذكر آن نداشتندانداخته بودند،  )739، ب 143 ص( شاهنامه
غير چهار مورد باال، سه مورد ديگر نيز هست كه با توضيح نگارنده در . 19ـ17

پرمايگان ـ همچون قافيه شدن . ديگر موضوع منتفي است ي شاهنامهيادداشتها
  .ردا ـ فدا؛ رش ـ ارش/ روارايگان؛ 

  اين بيت نيز دربارةتوضيح ايشان  19ـ13غير از موارد  .20
 كه آن پيلتن را سرآمد زيان  چن آگاهي آمد به ايرانيان

  )61/112هفتم (     
ص (درست است ) از فعل سرجدا كردن ( آمد زيان سر كه در مصراع دوم

خوانندگان را به يادداشت نگارنده كه در آن زائد است و نيز اكنون  )254ـ253
  1.همد است ارجاع ميگواهي هم ارائه داده شده 
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را از  شاهنامهي كه نگارنده هنگام«: خود نوشته است ةد در آغاز مقالمنقّ
حيح فراواني برخورد كه در تص پردازي بررسي كرد، به بيتهاي نسبتاً ديدگاه قافيه

 ةمقال از مثالهاي چهارپنجم د مااي كاش منقّ ».داده استآنها اشكاالتي روي 
 كه قبالً »فراواني نسبتاً«لهاي از آن مثا و به جايش ندگذاشت را كنار مي خود

  .كردند مي فراهم اي بهتر و بيشتر براي ما گزينه ،فراهم آورده بودند
شاعر در  پردازي قافيه ةكه شيو گردد روشن مي ،آنچه رفتباري، بنا بر 
روي اعتبار  هيچ چه شاخصي مهم است، ولي بهاگر شاهنامهپيرايش قوافي 

ي پر را ه در بيتي از اين كتاب بتوان قوافگاهر: گفت صد ندارد، بلكه بايدصددر
بيان و كهنگي زبان  فصاحت در درون متن كرد، بدون آنكه از نگاه موضوع و

. تر و پيروي از آن واجب است شاعر نزديك ةبر سخن وارد آيد، به شيو آسيبي
آگاهانه به كار  شاهنامهاين روشي است كه نگارنده براي نخستين بار در پيرايش 

شماري نيز از چشم او و همكاران او به  اندك ،از ميان چندصد نمونه بست، ولي
  .اند گي در پيرايش دوم كتاب اصالح شدهدور ماندند كه هم

اين مقاله بدان بپردازم و متأسفانه از چشم اي كه مايلم در پايان  و اما نكته
موسيقي (سخن  ةو نغمآهنگ  به ست كه فردوسيا د ما دور مانده است، اينمنقّ
 ة، بلكه نيز ميان يك قافيه و واژفقط در ميان دو قافيه توجه نداشته است) كالم

براي نمونه تنها به نقل چند . است ، كه آن نيز در پيرايش متن كارسازپيش از آن
انجام داده است  خوار ودشخوار ا ساختن جناس زائد ميان مثال از آنچه شاعر ب

  :كنم بسنده مي
 كه كاري گرفتيم دشخوار خوار  چنين گفت با او يل اسفنديار

  )337/547، پنجم(
 ابا كُرد كشور همه يار گشت  يكي كار بد خوار، دشخوار گشت

  )166/470، ششم(
 اگر گيرد اين كار دشخوار خوار  كسي را كه باشد بر اين پايكار

  )99/152، هفتم(   
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 كه پيش آمد اين كار دشخوار خوار  به دستور گفت آن زمان شهريار
  )112/327 ،هفتم(   

 دو كار آيدت پيش دشخوار و خوار  به دشمن سپردن ترا دوستار
  )407/3903، مهفت(  

 نگيري تو اين كار دشخوار خوار  بخواهي مرا زو به جان زينهار
  )69/891 ،هشتم(  

 همي داشت آن كار دشخوار خوار  چو آگاه شد زان سخن شهريار
  )300/3858، هشتم(

 همي آمدش كار دشخوار خوار  شب تيره افسون نيامد به كار
  )312/4026، هشتم(

  :در دو قافيه و نيز اين مثال با همين دو واژه
 جهان تيره شد، بخت او خوار گشت  بدانست كان كار دشخوار گشت

  )262/905 ،دوم(      
  :و نيز اين مثال با همين دو واژه در ميان مصراع

 كه بر تخم ساسان پر آمد قفيز  كه كاريست اين خوار و دشخوار نيز
  )189/2471 ،هشتم(   

از پانزده  تنها يك يا دو دستنويس كه از ميان اين ده مثال مواردي هست
و با اين حال  دشواراند و بقيه  داشته دشخوارنويسش  اساس پيرايش دستنويس

به متن برده شده است، چه به  دشخوارچنانكه در باال آمد  هميشه در پيرايش ما،
در مقابل، در چاپ . سخن ةپيروي از نويسش دشوارتر و چه براي رعايت نغم

به متن برده شده است، با  دشواره مثال ديگر ثال نخستين در نُمسكو جز در م
نها نويسش بهتر، آنكه هميشه يك، دو و گاه حتي سه تا از پنج دستنويس آ

د دارد پرسشي كه اكنون نگارنده از منقّ. اند را داشته دشخوار تر و دشوارتر كهن
توجه نكرده، بلكه قوافي  ديگر ةنمونبدين مثالها و دهها ست كه آيا ايشان ا اين
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؟ پرسش ديگر اينكه آيا ايشان اند غاز تا پايان كتاب رج زده و رفتهبيتها را از آ
اند تا  انداخته نگاهي چاپ مسكو نيزبه  ويژه ود به ديگر چاپها و بهدر نقد خ

تفاوتي كه تنها از اين بابت ميان پيرايش ما و آن چاپها هست دريابند؟ و اگر 
كوتاه را نداشت؟ يك  ةما استحاق يك اشار ةاند سالو آيا كار چهلاند  داختهان

براي احترام به اي نه تنها براي ارج نهادن به كوشش ما، بلكه  چنين اشاره
گان ايشان را در شمار چند تن ت خود ايشان ضروري بود تا خوانندشخصي
كار ما بار كه در اين سالهاي اخير به قصد كاستن از اعت نورد پيماي غرض رشك

  .داند نگيرن اعتبار مسكو دميده در هر فرصت در چاپ كم
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