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مالحظاتی دربارۀ واژهنامۀ شاهنامه
ّ
آیدنلو
سجاد ِ
چکیــده :جدیدتریــن و فعـ ًـا دقیــق تریــن فرهنــگ ّ
تخصصـ ِـی شــاهنامه ،واژهنامــۀ شــاهنامۀ
ّ
تلفیــق واژه
دکتــر جــال خالقیمطلــق اســت کــه بــه کوشــش دو تــن از بانــوان محقــق از
ِ
ّ
ـارم یادداشــتهای شــاهنامۀ دکتــر خالقیمطلــق و دو
نامــۀ پیوسـ ِـت بخشــهای اول ،دوم و چهـ ِ
دوم
همکارشــان فراهــم آمــده و نشــانی ابیـ ِ
ـاپ دو جلـ ِ
ـدی ویرایـ ِ
ـات شــاهد بــر اســاس چـ ِ
ـش ِ
تصحیــح ایشــان تنظیــم شــده اســت .در ایــن مقالــه نخســت پیشــنهادهایی دربــارۀ معنــای
بعضــی لغــات و ترکیبــات شــاهنامه در ایــن واژهنامــه مطــرح و ســپس بــه چنــد نکتــۀ دیگــر
دربــارۀ آن اشــاره شــده اســت.
کلیدواژه :فردوسی ،شاهنامه ،واژهنامه ،خالقیمطلق ،نقد.
مالحظات حول (معجم الشاهنامه)
ّ
آيدنلو
سجاد ِ

اخلالصــةّ :
يعــد كتــاب معجم الشــاهنامة مــن تأليف الدكتور جــال خاليق
ً
ّ
ّ
مطلــق واحــدا من أحــدث املعاجم اخلاصــة بالشــاهنامة وأدق ما صدر يف
ّ
هــذا البــاب ّ
حت اآلن .وهــذا املعجم هو مثرة جهود ّ
ســيدتني من املحققات
اللتــان قامتــا بإعــداده مــن خالل تلفيــق قوامئ املفــردات امللحقة باألقســام
ّ
األول والثــاين والرابــع مــن تعليقات الدكتور خاليق مطلــق واثنان من زمالئه
ّ
عــى الشــاهنامة .أمــا عناو ين األبيات املستشــهد هبا فهــي مطابقة للطبعة
ّ
الثانية ذات املجلدين للتحر ير الثاين من تصحيحه.
وهــذه املقالــة تبدأ بتقــدمي بعض املقترحــات حول املعاين املذكــورة يف هذا
ً
املعجم لبعض مفردات وتراكيب الشاهنامةّ ،مث ّ
تقدم عددا من املالحظات
ُ
األخرى ذات الصلة هبذا املعجم.

A Scientific-Critical Correction of a Pahlevāni
Poem
By: Sajjād Aydenloo
Abstract: Shahriyārnāme is one of the long
pahlevāni poem (epic poem) about Rostam›s
grand-grand-grandchild. This poem has already
been published twice by the late professor Homaāie
and Dr. Bigdeli, yet it was not complete (925, and
5175 verses). Its new correction which is based on
three versions and include twelve thousands and
sixty nine verses has been published along with
detailed introduction and annotations. Introducing
this publication, the present article intends to put
forward some suggestions and questions regarding
the introduction, annotations, and the text.
Key words: Shahriyārnāme, correction, criticism,
Epic poetry.

مالحظاتی دربارۀ واژهنامۀ شاهنامه

ّ
آیدنلو
سجاد ِ

شــاهنامۀ فردوســی متن مهم و مشــهوری اســت که از همان زمان نظم ،بســیار پرخواننده و مورد اقبال بوده و
عمومی فارســی ،واژهنامههای
همین ســبب شــده عــاوه بر ذکر بعضی لغــات و ترکیبــات آن در فرهنگهای
ِ
ّ
مندان این اثر آســانتر از آن بهره بگیرند.
صی جداگانهای نیز برای آن تألیف شــود تا خوانندگان و عالقه
ِ
تخص ِ
ّ
قدیمیترین فرهنگ حماســۀ ملی ایران که تا امروز شــناخته شــده معجم شــاهنامۀ علوی طوســی اســت که
ً
احتمــاال میــان ســالهای ( 549یــا  589 -559ه.ق) تدوین شــده 1و دربردارندۀ  166واژه اســت .پس از این
ّ
صی دیگری هم برای شــاهنامه نوشــته شده که از
واژهنامۀ مختصر ،در ســدههای گذشــته فرهنگهای تخص ِ
ً
بعضی از آنها فعال نشــانه و نســخهای در دست نیست و بعضی دیگر نیز هنوز تصحیح و چاپ نشده است.

واژه نامۀ شاهنامۀ جالل
خالقی مطلق؛ به کوشش
فاطمه مهری و گالله هنری؛
تهران ،انتشارات سخن ،چاپ
ّاول.1396،

نویسی شاهنامه هم کارهای
در دورۀ معاصر به دنبال رونق پژوهشهای شاهنامهشناختی ،در حوزۀ فرهنگ
ِ
ّ
متعددی در هر دو زمینۀ لغات و ترکیبات و نامهای خاص (کسان و جایها) صورت گرفته 2که معروفترین
بسامدی فریتس آلمانی است.
ترین آنها فرهنگ
ِ
و پرزحمت ِ
اغلب واژهنامههای شــاهنامه که در روزگار ما تألیف شــده ،چهار ایراد /نقص اساســی را دارد .1 :اســتفاده از
گذاری لغات و ترکیبات  .2بهدس ـتندادن
اعتبار شــاهنامه برای اســتخراج و معنی
چاپهای نامعتبر یا کم
ِ
ِ
معانــی لغــات و ترکیبــات در ابیــات شــاهنامه  .3نیــاوردن بعضــی لغــات و ترکیبــات در فرهنــگ .4
همــۀ
ِ
علمی فرهنگنویسی.
رعایتنکردن اصول
ِ

درخــور بحث به لحــاظ روش و
مــوارد
بیــن ایــن فرهنگهــا ،فرهنــگ شــاهنامۀ دکتــر علی رواقــی 3با وجود
ِ
ِ
در ِ
ً
محتوا 4فعال جامعترین فرهنگ ّ
پیوســت یادداش ـتهای شــاهنامۀ دکتر خالقیمطلق و
تخصصی و واژهنامۀ
ِ
ّ
5
فرهنگ تدوینشده برای حماسۀ ملی ایران است.
دو همکارشان دقیقترین
ِ
بار خویش و دو
پایان بخشهای ّاول ،دوم و
دکتــر خالقیمطلق در ِ
چهارم یادداش ـتهای شــاهنامۀ پربــرگ و ِ
ِ
همکارشان (دکتر محمود امیدساالر و دکتر ابوالفضل خطیبی) در تصحیح شاهنامه ،واژهنامهای آوردهاند که

نخســتینبار به ترتیب در ســالهای 1380ش 2006 ،و 2009م به ضمیمۀ این یادداشتها چاپ شده است.
این واژهنامه چون به صورت جداجدا و پیوســت در ســه بخش از یادداش ـتهای شــاهنامه منتشر شده بود یا
ّ
ّ
برای برخی از عالقهمندان و محققان شــاهنامه شناختهشــده نبود یا بهآســانی و دقت کامل نمیتوانســتند از
دوم تصحیح دکتر خالقیمطلق (ابتدا در دو و سپس
آن استفاده بکنند .از همینروی پس از انتشار
ِ
ویرایش ِ
چهار جلد) واژهنامۀ یادداشتهای شاهنامۀ ایشان به کوشش دکتر فاطمه مهری و خانم گالله هنری در هم
جدید دو جلدی تغییر
ویرایش
جلدی پیشــین به
شــواهد لغات و ترکیبات از چاپ هشــت
نشــانی
ادغام و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ویرایش دوم ـ که در متن و به تبع واژهنامۀ تصحیح قبلی نیست
داده شده .همچنین شماری از واژههای تازۀ
ِ
ِ
ـ بر این فرهنگ افزوده شده است .نتیجۀ این کار کتاب واژهنامۀ شاهنامه است که انتشارات سخن در 403
ّ
 .1در اینباره ،ر.ک به :اکبر نحوی« ،نکتهای دربارۀ مولف معجم شاهنامه» ،کتاب پاژ ،ص .157
ّ
جدیــد شــاهنامه ر.ک بــه :ســجاد آیدنلــو؛ دفتــر خســروان ،ص 307 -303؛ ابوالفضــل خطیبــی« ،نگاهی به
 .2بــرای آشــنایی بــا فرهنگهــای قدیــم و
ِ

فرهنگهای شاهنامه (از آغاز تا امروز) » ،نامۀ فرهنگستان ،ص .57 -37
 .3تهران ،فرهنگستان هنر 2 ،1390،ج 2222 ،ص.
 .4در اینباره ،ر.ک بهّ :
محمد افشینوفایی؛ «عیبگویان بیشتر گم کرده راه» ،بخارا ،ص .737 -694
 .5بعد از این دو فرهنگ و ّ
تألیف مرحوم اســتاد عبدالحســین نوشین (تهران ،بنیاد فرهنگ ایران،
البته با فاصلهای بســیار باید از دو کتاب واژهنامک،
ِ
ّ
تألیف
بیتا ،چاپ دوم ،انجمن آثار ملی ،1350،چاپهای سپســین انتشــارات دنیای کتاب و بعد معین) و فرهنگ لغات و ترکیبات شــاهنامه،
ِ
آقای داریوش شامبیاتی (تهران ،آران )1375 ،یاد کرد.
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مانهاش ۀمان هژاو ۀرابرد یتاظحالم

صفحــه در اردیبهشــت  1397منتشــر کــرد .ایــن واژهنامه تــا هنگام

در این بیت «آب افســرده» مشـ ّـبهبه ّ
«در» اســت و در معنای اصلی/

نــگارش ایــن ســطور بــه دو دلیــل دقیقتریــن و علمیتریــن فرهنــگ
ِ

«آب منجمد» به کار رفته.
واقعی خود یعنی ِ
ِ

دوم
لغات شــاهنامه است .نخســت اینکه ِ
متن مبنای آن (ویرایش ِ
ّ
تصحیــح دکتــر خالقیمطلق) در حــال حاضــر منقحترین تصحیح
ّ
ّ
انتقــادی حماســۀ ملــی ایران به شــمار میآیــد و دیگر اینکــه دقت و
ّ
تنــوع معناگــذاری لغــات و ترکیبــات در بافــت بیتهای شــاهنامه
ِ
ً
محصــول حدودا
بهتــر و گســتردهتر از ســایر فرهنگها انجام شــده و
ِ
پنجاه سال ّ
الت دکتر خالقیمطلق در تکتک حروف و کلمات
تأم ِ
منظومۀ فردوسی است.

آتش :کنایه از خورشید (ص )13
چنیــن گفــت کای برتر از جان پــاک /برآرندۀ آتــش از تیره خاک (/1
)2473 /888
یشــود «آتــش» را در اینجــا در معنای اصلــی آن (یکی از
پیشــنهاد م 
عناصــر چهارگانــه) بدانیــم کــه در کنــار عنصــر دیگر (خــاک) به کار
رفتــه و منظــور از مصــراع دوم این اســت :خدایــی کــه (در آفرینش و
بندی آخشیجان) آتش را باالتر از خاک قرار داده.
مرتبه ِ

دقیــق لغــات و ترکیبــات
بــا ایــن همــه هنــوز جــای فرهنــگ جامــع و
ِ
شــاهنامه خالی اســت و باید در آینده با ّ
توجه به مجموع واژهنامههای
ّ
ّ
تجربیــات و یافتههــای همــۀ محققــان حــوزۀ
موجــود و اســتفاده از
ّ
پژوهــی شــاهنامه ،فرهنــگ مفصلــی تدویــن شــود کــه ضوابــط
واژه
ِ
علمی فرهنگنویســی نیز در آن درســت و کامل رعایت شــده باشــد.
ِ

ماننــد دکتــر خالقیمطلــق در
زحمــات بی
نگارنــده بــرای احتــرام بــه
ِ
ِ
سراسر متن واژهنامۀ شاهنامۀ ایشان را کلمه به کلمه
شاهنامهشناسی،
ِ

آتش و باد :کنایه از آتش فروزان (ص )14
به شهر اندرون بانگ و فریاد خاست/به هر برزنی آتش و باد خاست
()2989 /996 /2
در این شــاهد «آتش» کنایه از «خشــم و جنگ» و «باد» کنایه از «شور
و فریاد» اســت .از اینروی پیشــنهاد میشود «آتش و باد» را روی هم
کنایه از «خشم و جنگ و شور و فریاد» بگیریم.

آزاد :لقب خانوادگی گودرز (؟) (ص )17

خوانده و ضمن اینکه نکات بسیاری را آموخته مواردی را نیز یادداشت
کرده است که به صورت پیشنهادهایی به محضر ایشان و بانوان ّ
مدو ِن
ِ
واژهنامه تقدیم میکند .برای ســهولت کار ایشان و خوانندگان گرامی،

)529

ترکیب موردنظر و معنای آن در واژهنامه و بعد
در هر مورد نخست واژه یا
ِ

تردید ایشــان در معنای دادهشــده درست است و «آزادگان» در بیت

ویرایش
شــاهد آن را ـ کــه مشــخصاتش در واژهنامه داده شــده ـ از متــن
ِ
دوم شاهنامۀ دکتر خالقیمطلق (تهران :سخن 2 ،1393،ج) میآوریم
ِ
و سپس پیشنهاد خود را خواهیم نوشت.

آتش بر آب :نماد روشنی و آشکاری (ص )9

روانهای روشن ببیند به خواب/همه بودنیها ُچن آتش بر آب (/2

)983 /660
ّ
ً
وقایــع آینــده در خــواب عمومــا بــه گونۀ کلــی ،نمادیــن و مبهم ظاهر
ِ
انعکاس
دیگــر
ســوی
از
اســت.
گزارش
و
تعبیر
نیازمنــد
کــه
شــود
می
ِ

تصویــر آتــش بــر روی آب حالتــی لــرزان و ناواضــح دارد و بــا واســطه
دیده میشــود ،یعنی به جای نظارۀ مســتقیم آتش ،بازتاب آن بر آب
نگریســته میشــود .بنابراین پیشــنهاد نگارنده این است که ترکیب
ً
بیت شــاهنامه «نســبتا آشکار و نیمهروشن» معنا
«آتش بر آب» را در ِ
کنیم.

آب افسرده :کنایه از مروارید درخشان (ص )10

ّ
آب فســرده اســت گفتی
هم از گنج ســد در خوشــاب جســت /که ِ

درست ()227 /460 /1

چنین گفت کان ّفر آزادگان /ســپهدار گودرز کشــوادگان (/282 /1

مذکور جمع «آزاد /آزاده» به معنای «ایرانی» اســت که چند بار دیگر
ِ
هم در شاهنامه آمده.

آژیر :پرهیزکاری (؟) (ص )19
ازار یکی چرم نخچیر بود /گیا خوردن و پوشــش آژیر بود (/307 /2
)1081
در اینجا هم تردید بهجاست و «آژیر» به معنای «آماده و ّ
مهیا»ست.

6

آشیفتن :آشوفتن (ص )21
همانا دلش دیو بفریفته است /که بر بستن من بیاشیفته است (/2
)918 /75
معنای «تحریکشدن برای ستیزه» دقیقتر است.

7

آفرین :آفریننده ،خداوند (ص )22
بــه پیــش خداونــد گــردان ســپهر /برفــت آفر یــن را بگســترد مهــر (/1
)100 /445
 .6ر.ک بــه :علیاشــرف صادقــی (سرپرســت) ،فرهنــگ جامــع ز بــان فارســی ،ج  ،1ص 640؛
لغتنامۀ فارسی (بزرگ) ،ج  ،1ص .450
معانی «آشیفتن» ر.ک به :فرهنگ جامع زبان فارسی ،ج  ،1ص .765
 .7برای این
ِ
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در این بیت «آفرین» به معنای «نیایش و ستایش» است.

اندرسرای :اندرونی (؟) (ص )41

مــر آن پادشــا را در انــدر ســرای /یکی بوســتان ُبد گرانمایــه جای (/1
)106 /25

چنیــن گفت کاین کین با شــاخ و برد /نپوشــد زمانه بــه زنگار و گرد
()1128 /835 /1
َ
بیــت مذکــور ترکیــب کنایـ ِـی ب ـهکار رفتــه «بــا شــاخ و برد» اســت.
در ِ
َ«بــرد» یعنــی «اصــل و تنۀ درخت» 11و «با شــاخ و بــرد» روی هم کنایه
از «اســتوار ،ریشــهدار و پرشــکوه» اســت .در بیتی از داســتان رستم و

در ایــن شــاهد «درانــدر» دو حــرف اضافــۀ پیاپــی بــرای یــک ّ
متمــم

اســفندیار در نســخۀ قاهره ( 796ه.ق) نیز «با شــاخ و برد» در همان

(ســرای) اســت و آن را بایــد جدا از «ســرای» مدخل کــرد .این حرف
اضافــۀ ّ
مکــرر پنــج بــار در شــاهنامه بــه کار رفتــه و نگارنــده هفــت
ً
گــواه دیگــر بــرای آن از ســایر متــون یافته اســت 8.ظاهرا نخســتینبار
مرحوم دکتر شــفیعی بــه این حرف اضافۀ متوالی در شــاهنامه ّ
توجه

معنای کنایی آمده:

کردهاند 9و سپس خود دکتر خالقیمطلق با تفصیلی بیش از دیگران
توضیحات درســت ایشــان در
دربــارۀ آن توضیــح دادهانــد 10.بــه رغم
ِ
بیــت
یادداش ـتهای شــاهنامه ،عجیــب اســت کــه در واژهنامــه و ِ
مذکور «اندر» را جدا از «در» گرفته و مربوط به «سرای» دانستهاند.

انگاره :افسانه (ص )43
بیاموخــت فرهنــگ و شــد برمنــش /برآمــد از انــگاره و ســرزنش (/2
)96 /229
جهاندیده انگاره اندر گرفت /که از بخت شــاه این نباشد شگفت
()3659 /1023 /2
چنانکه خود دکتر خالقیمطلق در یادداشتهای شاهنامه (بخش
دوم ،ص  )348بهدرســتی نوشــتهاند در بیــت نخســت «انــگاره» به
معنای «شــایعه و گمان» اســت .در شــاهد دوم هم معنای «قیاس،
گمان و ّ
تصور» دقیقتر است.

همیگفــت کایــن را مخوانیــد مــرد /یکی زنده پیل اســت با شــاخ و
برد

12

برنخستین :نوبرِ ،بر ّاول (ص )74

خرد در جهان چون درخت وفاست /وزو بر نخستین دل پادشاست
()1256 /670 /2
کــه آن برنخســتین تو خواهــی درود /وز آتش نیابی مگر تیره دود (/2
)175 /808

در بیــت ّاول «نخســتین» صفــت «بــر» اســت (نخســتین بــر) کــه
بهضرورت وزن مقلوب شــده اســت و پیشــنهاد میشــود به صورت
ترکیــب واحــدی (بــر نخســتین) در فرهنــگ مدخــل نشــود .در گــواه
ِ

دوم نیــز «نخســتین» قید جمله اســت و با درنگ پــس از «بر» خوانده
میشود (ابتدا تو آن بر را میچینی) .پس در این بیت هم ترکیب «بر
نخستین» نداریم.

بزرگان :جمع برای نخچیر شکارشده (ص )76
همــه هرچــه بود از بــزرگان و خرد /هم از راه نزدیک هیشــوی برد (/2
)297 /13

بخشنده :کنایه از خداوند (ص )58
از ایدر به نزدیک کاوسکی /ســد افگند بخشــنده فرســنگ پی (/1
)472 /218
ّ
پیشــنهاد میشود «بخشــنده» در این بیت «اندازهگیر و مساح» معنا
شود.

پیکر شکارشــده»
در ایــن بیت «بزرگان» به معنای
ِ
«جانوران درش ـت ِ

اســت و پیشــنهاد میشــود به صورت مدخل جداگان ـهای آن هم به
یتــوان ذیل واژۀ «بزرگ»
شــکل جمع آورده نشــود ،بلکه این معنا را م 
شاهد مربوط ارجاع داد.
آورد که در فرهنگ هست و به
ِ

بنچیدن :یار یکردن (ص )79

شاخ و برد (؟) (ص )68

بریــد آنکــه لنبــک بــدو داد شــاه /ببنچیــد و بنهــاد بــر پیشــگاه (/2

ً
 .8مثال:
ســرای/بر قصر شــه چون بهشــتی به جای (اسدی،گرشاس ـپنامه ،ص
یکی باغ بودش دراندر
ِ
 ،220ب )68
یکــی کوشــک بــودش درانــدر ســرای/مر آن مــاه را انــدر او کــرد جــای (ایرانشــاه بــن ابیالخیر،
بهمننامه ،ص  ،56ب )680
برای آ گاهی بیشــتر و دیدن شــواهد دیگر ر.ک بهّ :
ســجاد آیدنلو« ،دو حرف اضافۀ پیاپی (یک
ّ
ویژگی نادر دستوری در شاهنامه و چند متن دیگر)» ،مجلۀ دستور (زیر چاپ).
 .9ر.ک به :محمود شفیعی ،شاهنامه و دستور ،ص .397
 .10ر.ک به :جالل خالقیمطلق ،یادداشتهای شاهنامه ،بخش یکم ،ص 61؛ جعفر شعار و
حسن انوری ،غمنامۀ رستم و سهراب ،ص ( 186نامۀ دکتر خالقیمطلق).

)144 /488

پیشنهاد میشود در اینجا فعل را از مصدر َ«بنجیدن» ( )banjidanبه
معنای «قطعهقطعه کردنُ ،خردکردن» بگیریم که در فرهنگ نفیسی
و لغتنامه بدون شــاهد آمده 13و بیت شــاهنامه گواه مناسبی برای
 .11ر.ک به :علیکبر دهخدا ،لغتنامه ،ذیل ّ
مادۀ َ«برد».
 .12ر.ک به :ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،تصحیح دکتر خالقیمطلق و همکاران/391 /5 ،
زیرنویس .16
 .13ر.ک به :لغتنامه ،ذیل «بنجیدن» ،علیاکبر نفیسی (ناظم ّ
االطبا)ف فرهنگ نفیسی ،ج
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آن اســت .با این ضبط َ
(ببنجید) معنای بیت چنین خواهد بود :شــاه (بهرام گور) نان یا غذایی را که لنبک
ُ ُ
بــه او داد بریــد (نصــف کرد) و ســپس آن را خردخرد کرد (برای خود و میزبانش به اندازههای مســاوی تقســیم
کرد) و در برابر خودشان نهاد.

بیچاره :کنایه از زن (؟) (ص )87
پرستنده برخاست از پیش اوی /سوی چاره بنهاد بیچاره روی ()394 /110 /1
قید مصراع دوم گرفته شود؛ یعنی (پرستنده)
پیشنهاد میشود در این بیت «بیچاره» در
معنای «بهبیچارگی» ِ
ِ
از روی عجز و اجبار (خواهناخواه) در پی چارهاندیشی (برای آوردن زال نزد رودابه) برآمد.

باد و بید :کنایه از ناسودمندی (ص )87
همی گرز بارید بر خود و ترگ /چو باد خزان بارد از بید برگ ()777 /230 /1
چنانکــه مالحظــه میشــود «بــاد» و «بیــد» در ایــن شــاهد ربطــی بــه ترکیــب کنایـ ِـی «بــاد و بیــد» در معنــای
ّ
«بیســودبودن» نــدارد و در اینجــا ّ
مشــبهبه مرکــب اســت بــرای فرودآمــدن ضربــات گرز بــر مغفــر جنگجویان:
ّ
همانگونه که وزش باد خزانی برگ درختان بید را بر زمین میریزد ،به همان سان گرزهای متعدد و متوالی بر
سر مبارزان فرو میآمد.

بیش( :؟) (ص )88
گمانند کاین بیش بیرون شود /ز دشمن زمین رود جیحون شود ()125 /1086 /2
بــه نظــر میرســد در ایــن بیــت بایــد «پیــش» خوانــد و ترکیــب «پیــش بیرو نشــدن» را بــه معنای «ســرانجامی
ّموفقیافتن» دانست.

پرخاشجویان :پرخاشکنان (؟) (ص )101
بشد طوس و دست تهمتن گرفت /بدو مانده پرخاشجویان شگفت ()354 /275 /1
پیشــنهاد میشــود «پرخاشــجویان» را جمــع «پرخاشــجوی» و بــه معنای «جنگجو یــان» بدانیم ،نــه قید برای
ـارگاه کاووس) از کار طوس
مصــراع دوم .بــا این معنا منظور این اســت که دالوران (پرخاشـ
ـجویان حاضر در بـ ِ
ِ
شگفتزده شده بودند.

پرداختنّ :
مهیاکردن ،آمادهساختن ،ساختن ،آراستن ()103
بکشتی و مغزش بپرداختی /مر آن اژدها را خورش ساختی ()14 /29 /1
پیشنهاد میشود در این بیت «پرداختن» «بیرو نآوردن و خالیکردن» معنا شود.

پژوهیدن :تفتیش بدنی نمودن (ص )106
چو یکسر بدان بارگاه آمدند /پژوهیده نزدیک شاه آمدند ()63 /457 /2
صفت کسانی دانسته
پیشنهاد نگارنده این است که «پژوهیده» به معنای «جستجوکرده و آ گاه از موضوع»،
ِ
شود که به بارگاه یزدگرد آمدهاند؛ یعنی آنها با علم و آ گاهی از موضوع (عهدهداری کار پرورش بهرام) به درگاه
شاه آمدند.

پنجه .1 :پنجاه  .2چنگال ّ
فلزی نوکتیز (ص )108

ّ
لغت «پنجه» در معنای «چنگال» تفاوت دارد (چنانکه «ه» در ّاولی
واژۀ «پنجه» مخفف «پنجاه» است و با ِ

ملفوظ و در دومی ناملفوظ است) .از اینروی باید این دو واژه به صورت دو مدخل جداگانه بیاید.
 ،1ص 648؛ نیز ر.ک بهّ :
محمد حسندوست؛ فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،ج  ،1ص .515
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ّ
پهلوی :زبان محلی ،فهلویات (ص )111
نگه کن سحرگاه تا بشنوی /ز بلبل سخنگفتن پهلوی ()14 /135 /2
معروف «زبان پهلوی» بدانیم؛ زیرا در انتســاب
پیشــنهاد میشــود در این شــاهد «پهلوی» را به همان معنای
ِ
خوانی ملحون موبدان به زبان پهلوی موردنظر
گفتن «پهلوی» به بلبل ،تشبیه نغمۀ این پرنده به نیایش
ِ
سخن ِ

بوده اســت و اینکه بلبل را با ترکیبات «زندباف» و «زندخوان» نیز نامیدهاند ،بنا بر اشــتقاقی عامیانه به «زند»
در معنــای گــزارش اوســتا بــه زبــان پهلوی نظــر داشــتهاند .بنابرایــن در پیوند بلبل بــا «پهلوی» کــه نمونههای
پهلوی دورۀ ساسانی (زبان موبدان و متون دینی آنها) است.
دیگری نیز در شعر فارسی دارد مراد زبان
ِ

14

پیچ :خمیدگی کمان (ص )112
تهمتن بهسختی کمان برگرفت /بدان خستگی پیچش اندر گرفت ()195 /112 /2
صورت اســم مصــدر (پیــچ+ش) بخوانیــم و آن را «پیچیدن
پیشــنهاد میشــود در ایــن بیــت «پیچــش» را به
ِ
(چرخیــدن /برگشــتن) رســتم و تن و پیکــر خود را در حالت مناســب قراردادن برای تیرانــدازی» معنی کنیم:
رســتم با اینکه زخمی بود ،خود را (به ســوی شــغاد) پیچاند .احتمال دوم این اســت که «پیچش» به معنای
«از درد بــر خود پیچیدن» باشــد (رســتم به دلیل زخمداربودن از درد بر خود پیچیــد) .با این خوانش و معناها
فعــل مصــراع دوم کــه بایــد در فرهنگ به صــورت مصدری مدخل شــود« ،پیچش اندر گرفتن» اســت .یادآور
ِ
میشود که تا جایی که نگارنده بررسی کرده «پیچ» به معنای «دستۀ خمیدۀ کمان» در فرهنگها نیست.

پیر :افسرده ،دژم (ص )114
دل پیر از آن آ گهی تازه شد /تو گفتی که بر دیگر اندازه شد ()2162 /875 /1
در اینجا «پیر» صفت کاووس است که در بیت قبل از او یاد شده و چون کاووس در این بخش در اواخر عمر
15
لغوی
خویش اســت و چند بیت بعد در صدوپنجاهســالگی میمیرد ،پیشــنهاد میشــود «پیر» را در معنای ِ
کاووس پیر.
دل
دل پیرِ :
آن (کهنسال) صفت جانشین موصوف بدانیمِ .
ِ

تخم کور( :؟) (ص )126
کسی را که دانی تو از تخم کور /که بر خیره کردند این آب شور ()1577 /579 /1
برای رفع ابهام این ترکیب در شاهنامه مقالۀ دکتر اکبری مفاخر درخور ّ
توجه و ارجاع است که حدس زدهاند
ِ

صفــت «کیدار» به معنای «جادوگر» برای گرســیوز در بندهش اســت 16.بر این
«کــور» صــورت تغییریافتهای از
ِ
گرسیوز جادو».
«نژاد
اساس «تخم کور» یعنی ِ
ِ

تذرو :کنایه از شادمانی و کامرانی (ص )126
نگردد همی گرد نسرین تذرو /گل نارون خواهد و شاخ سرو ()9 /403 /1
پیشنهاد نگارنده این است که «تذرو» را در این بیت استعاره از «شخص جوان و سرزنده و بانشاط» بدانیم.
همچنان که «نســرین»« ،گل نارون» و «ســرو» به ترتیب استعاره از «رخسار زرد و پژمرده»« ،روی سرخ و شاد» و
«باالری ُبرز» اســت .فردوســی در مصراع نخست با اشاره به پیری و پژمردگی خویش میگوید اشخاص جوان
ّ
چهره رنگباختۀ پیران ندارند.
و بشاش رغبتی به
ِ

ترسیدن :کنایه از گمانکردن (ص )126
 .14برای دیدن شواهد و توضیح بیشتر ر.ک بهّ :
سجاد آیدنلو ،دفتر خسروان ،ص  895و .896
 .15چو سالم سه پنجاه بر سرگذشت/سر موی مشکین چو کافور گشت ()2416 /886 /1
 .16ر.ک به :آرش اکبری مفاخر؛ «تخم کور یا تور؟ (تصحیح و معنی از بندهش تا شاهنامه)» ،در کوی آرشان ،ص .405 -381
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بترسم همی زان که با او جهان /یکی راز دارد مگر در نهان (/41 /1
)319

َجهشن :سرشت ،طینت ،کوشاییّ ،
همت (ص )146
ِ

چــو بینم جهشــن تو و بخت تو ســپاه و کاله تو و بخــت تو (/891 /2

بترســم که در چنگ این اژدها /روان یابد از کالبدتان رها (/66 /1

)310

)389
در ایــن دو شــاهد معنــای «نگــران و بیمنا ک بودن» برای «ترســیدن»

«جهشــن» واژهای پهلــوی و بــه معنــای «بخــت و اقبال» اســت 18که
ً
صورت کوتاهشدۀ «جهش»
احتماال در دو بیت دیگر شاهنامه نیز به
ِ

دقیقتر مینماید.

و در قالب ترکیب «نیکیجهش» استعمال شده است.

تگُ :سم (؟) (ص )128

چسبیدن( :؟) (ص )150

ز رســتم بپرســید پرمایه طوس /که چون یافت پیل از تگ گور کوس

شــب تیره بلبل نخســبد همی /گل از باد و باران بچســبد همی (/2

()316 /415 /1

)7 /135

19

پیشنهاد میشود «تگ» در این بیت «تاختن» معنا شود.

کردهاند« ،چســبیدن» در این بیت به معنای «کج شــدن و خمیدن»

تنومند :زنده (ص )131
سرافراز را در میان آورند /تنومند را سر زیان آورند ()2030 /596 /1

است 20و شواهدی در متون دیگر هم دارد.

21

چــون «تنومنــد» به رســتم برمیگردد ،پیشــنهاد میشــود «بزرگپیکر»

حرامشدن :مصرفشدن (؟) ،هدررفتن (؟) (ص )157

معنا شود.

چهلســالگان را نبشــتند نام /درم بر کموبیش از این شد حرام (/2

تو :شما ،شماها (؟) (ص )131
نبینــی تــو پیکار چندین ســپاه؟  /ز بهر تواند اندر ایــن رزمگاه؟ (/1
)1613 /580
در مصراع دوم همان معنای دوم شــخص مفرد برای «تو» مناســبتر
پرسش همراه با طنز و سرزنش از هومان میپرسد :آیا
است و رستم با
ِ
این همه لشکر در این آوردگاه برای نبرد با تو گرد آمدهاند؟

تور :از اتباع تار (ص )131
یکــی نامــه بنبشــت بهرام گور /کــه کار من ایدر تباه اســت و تور (/2
)256 /465
غیــر از ایــن بیت شــاهنامه که «تــور» بهتنهایــی و جــدا از واژۀ «تار» به
ًّ
کار رفته ،در بیتی از ناصرخسرو هم مستقل و در کنار لغت «آشفته»
آمده اســت :آن کس که داشــت آنچه نداری تو او کجاســت؟  /کار
چو تار او همه آشفته گشت و تور

17

طبق این دو گواهی میتوان گفت که واژۀ «تور» خود به معنای «تباه
و تاریک» است و نباید آن را از اتباع «تار» به شمار آورد.

تیغ :پیچیدن در نبرد (ص )134
و دیگــر کــه چوگان و تیر و کمان /همان گردش و تیغ با بدگمان (/2
)113 /459
در ایــن بیــت «تیغ» در همان معنای معروف آن ،یعنی «شمشــیر» به
کار رفته است.
 .17ناصرخسرو؛ دیوان ،ص .349

162

چنانکــه پیشتــر برخــی شــارحان داســتان رســتم و اســفندیار ّ
توجه

174

)456 /819
با ّ
داستان این بخش« ،حرامشدن» در همان معنای
توجه به موضوع
ِ
ِ
«ممنوعشدن» است و منظور بیت این است که (برای آراستن سپاه
بهرام چوبینه) فقط نام افراد چهلساله را نوشتند و به آنها درم دادند
و دادن درم به کسانی که کمتر یا بیشتر از چهلسال داشتند ممنوع
شــد .در ادامــۀ روایــت بهــرام به هرمــزد توضیح میدهد کــه چرا فقط
جنگجویان چهلساله را برای نبرد برگزیده است.

22

دار آمل( :ص )178
مــرا گفــت بر دار آمــل کنی /ســزاتر که آهنــگ کابل کنــی (/136 /1
)1053
«دار آمــل» در ایــن بیــت ترکیــب اضافــی و خــاص نیســت و نباید به
ّ
صــورت مدخــل مســتقلی در فرهنــگ شــاهنامه آورده شــود؛ چــون
ترکیــب بــه کار رفته در بیت «بر دارکردن» اســت و «آمل» ّ
متم ِم جمله
ِ
اســت( .ســام به منوچهر مینویســد که پســرش زال به او گفته) اگر او
(زال) را در شهر آمل به دار بکشد ،بهتر از این است که به کابل بتازد.
ّ
 .18ر.ک بــهّ :
ســیداحمدرضا قائممقامی« ،جهش و اشــتقاق آن» ،مجلۀ زبانها و گویشهای
ایرانی ،ص 57 -45؛ دیوید نیل مکنزی ،فرهنگ کوچک زبان پهلوی ،ص .93
 .19بــرای آ گاهــی بیشــتر ر.ک بــه :ابوالفضــل خطیبی« ،جهش واژهای ناشــناخته در شــاهنامه:
پیشنهادی برای تصحیح دو بیت» ،فرهنگنویسی ،ص .183 -172
 .20برای نمونه ر.ک به :عزیزاهلل جوینی ،نبرد اندیش ـهها در حماســۀ رستم و اسفندیار ،ص  3و
4؛ سیروس شمیسا؛ طرح اصلی داستان رستم و اسفندیار ،ص  219و 220؛ میرجاللالدین
ّکزازی ،نامۀ باستان ،ج  ،6ص  636و .637
 .21ر.ک به :یداهلل منصوری و جمیله حسنزاده؛ بررسی ریشهشناختی افعال در زبان فارسی،
ص .119
 .22ر.ک به :ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،ج  820 ،2و .503 -494 /821
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داشتن :کردن (؟) (ص )180

(رعنابودن) من میشود.

یکــی ّســله پــر خنجــر داشــته /یکایک ســر تیــغ برگاشــته (/861 /2
)1511
«داشــته» در اینجــا بــه معنــای «کهنــه و فرســوده» اســت و باید بیت

شــواهد واژۀ «داشــته» بــه معنای «کهنــه» آورد کــه در واژهنامۀ
را جــزو
ِ
شاهنامه مدخل شده است.

رگاور (؟) (ص )223
کــه از تــازی اســپان تگاورترنــد /ز گــردان ایــران رگاورترنــد (/130 /1
)886
نیــازی بــه ابهــام و تردیــد دربارۀ ایــن واژه نیســت« .رگاور» بــه معنای
«قــوی و غیــور» در نســخههای دمــوت (کتابــت :حــدود 736 -716

درفش :آلت رزم (ص )187
بــه یک دســت شمشــیر و دیگر کاله /بــه دندان درفش فریدون شــاه
()359 /53 /2
ٌ
«درفــش» در ایــن بیــت نیز بــه معنــای «پرچــم» اســت و مضافالیه
«فریــدون» و دو بیــت قبــل از آن هــم نشــان میدهــد که مــراد درفش
کاویانی است.

ه.ق) 24،ســنژوزف ،ســعدلو ،حاشــیۀ ظفرنامه 25و آ کســفورد (852
ّ
ف «زگاور»
ه.ق) آمــده و در دس ـتنویس فلورانــس به صــورت
مصح ِ
ّ
نوشــته شده اســت 26.مرحوم علمه دهخدا برای این لغت شاهدی
از سوزنی سمرقندی آوردهاند.

روان :رهی (ص )226
یکی بنده بودم من او را روان /نه جنگی سوارم اگر پهلوان (/818 /1

دریای زنگارگون :کنایه از خورشید (ص )189
چــو دریــای زنگارگــون شــد ســیاه /طالیــه بیامــد ز هــر دو ســپاه (/2
)619 /365
«دریای زنگارگون» اســتعاره از «آســمان کبودرنگ» اســت و دو قرینه
این را تأیید میکند .نخست «دریا» که تصویر شایعی برای «آسمان»
مناسبت رنگ
در شعر فارسی است و دوم صفت «زنگارگون» که به
ِ
آبی تیرۀ آســمان بر آن اطالق شــده و شــواهد فراوانی در متون
ســبز یا ِ

دارد .برای نمونه :چو خورشــید بر چرخ زنگارگون /ز خرگاه تیره شب
آمد برون

23

)689
ً
معنــای «رهــی» بــرای «روان» از ایــن بیت شــاهنامه دقیقــا برنمیآید
و پیشــنهاد میشــود آن را در اینجــا «چابــک و چــاال ک» معنا کنیم.
خدمتکار ُچســت و
ترجمــان شــیده بــه کیخســرو میگوید من فقــط
ِ
چابک او (شیده) بودم.
ِ

کشیدهزهار :اختهشده (ص )242
یکــی رخــش بودش بکــردار گرگ /کشــیدهزهار و بلند و ســترگ (/1
)387 /482
بــا ّ
توجــه بــه بحــث دقیــق دکتــر خطیبــی 27پیشــنهاد میشــود

دلافروز :کسی که دل دیگری را بسوزاند ،بدخواه (ص )200

شکم باال کشیده»
«کشیدهزهار» و نیز «هختهزهار» به معنای «دارای ِ

امید من آن است کاندر بهشت  /دلافروز من بدرود هرچه کشت

صفت اسب دانسته شود.

()1428 /191 /2

درسرای :اندرونی (ص )260

تــا جایــی کــه نگارنــده بررســی کــرده «دلافــروز» در متــون فارســی به

یکــی کاروان خانــه در درســرای /نبــد کالــه را بــر زمین نیــز جای (/2

معنای «ســوزانندۀ دل» به کار نرفته اســت .به همین دلیل پیشنهاد

)240 /492

میشــود آن را «شــادکنندۀ دل» معنــا کنیم و در ایــن بیت که از زبان

پیشنهاد میشود در این بیت «در در» را دو حرف اضافۀ پیاپی برای
یــک ّ
ـابه ایــن کاربرد در شــاهنامه
متمــم (ســرای) بگیریم .نمونۀ مشـ ِ

دم مــرگ بــرای آنهــا آرزوی بهشــت میکنــد و یــا بــه طنــز و تعریــض،

«دراندر» است که پیشتر اشاره شد.

اســفندیار اســت یا منظــور او را دوســتان نیکخــواه او بدانیــم که در
سبب کشتهشدن او شدهاند.
گشتاسپ یا رستم که ِ

 .24ر.ک بــه :جــال خالقیمطلــق« ،بررســی و ارزیابــی دو دســتنویس ناقــص شــاهنامه»،
پژوهشهای نسخهشناسی ،ص .159

رعنا :خودپسند ،خودآرا (ص )222
عروسم نباید که رعنا شوم /به نزد خردمند کانا شوم ()326 /108 /1
پیشــنهاد میشــود «رعنا» به قرینۀ «کانا» در مصراع دوم «نادان» معنا
دلیل بیخردی
شــود .زال میگویــد نباید ازدواج بکنم؛ زیرا ایــن کار ِ
 .23فرامرزنامۀ بزرگ ،ص  ،90ب .1225

 .25بــه ترتیــب ر.ک بــه :ابوالقاســم فردوســی ،شــاهنامه (عکــس نســخۀ ســنژوزف) ،ص 60؛
همو ،شــاهنامه همراه با خمســۀ نظامی (عکس نسخۀ سعدلو) ص 60؛ حمداهلل مستوفی،
ظفرنامه به انضمام شاهنامه ،ج  ،1ص .111
 .26ر.ک به :ابوالقاســم فردوســی ،شاهنامه ،تصحیح دکتر خالقیمطلق و همکاران،223 ،1 ،
زیرنویس .37
ّ
عبدالمحمد آیتی،
 .27ر.ک به :ابوالفضل خطیبی« ،بادپایان هخته َزهار» ،جش ـننامۀ اســتاد
ص .152 -135
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سرشک :پیشاب (؟) ،قطره (؟) (ص )261

ّ
سیم آنکه دارم یکی نوبزشک /که علت بگوید چو بیند سرشک ()282 /276 /2
چنان ُبد که روزی بیامد بزشک/ز کاهش نشان یافت اندر سرشک ()420 /281 /2
به شبگیر چون اندرآمد بزشک /نگه کرد و بیبار دیدش سرشک ()427 /282 /2

در همۀ این شواهد «سرشک» به معنای «قطرۀ اشک» است .یکی به این دلیل که در متون فارسی در حدود
بررســیهای نگارنــده «سرشــک» به معنای «پیشــاب» اســتعمال نشــده اســت .ثانیـ ًـا در طب ّ
سن ــتی ایرانی،
ِ
اشکبارشــدن چشــم انســان نشــانی از بیمــاری او بــوده و پزشــکان با بررسـ ِـی دقیــق چگونگی آن سرش ـکها

ـک
ابیات مذکور پزشـ ِ
میتوانســتند بیمــاری اشــخاص را بداننــد و درمــان کننــد 28و این کاری اســت کــه در ِ
مخصــوص کید هندی دربارۀ اســکندر انجام میدهد 29.در اســکندرنامۀ آســیای میانــه (تحریر  1035ه.ق)
آب دیــده بیماری را دوا میکند کــه تأییدی بر معنای
هــم تصریــح شــده که
طبیب ویژۀ کید با نگریســتن در ِ
ِ
مذکور است.

30

شخنده :برافروخته (از خستگی) (ص )272
بیامد شخنده به زین اندرون /همیراند اسپ و همیریخت خون ()2298 /782 /1
پیشــنهاد میشــود در این بیت «شــخنده» را از «شــخیدن» به معنای «لغزیدن» بگیریم 31که در متون شــاهد
گستهم زخمی است ،منظور از «شخنده» برای او حالت افتان ،غیراستوار
کاربرد نیز دارد 32.چون بیت دربارۀ
ِ
و نامتعادلش بر روی زین اسب است چنانکه گویی از آن میلغزد و نمیتواند بهدرستی بنشیند.

شیده :نام اسب گیو (ص )279
فرود آمد از شیدۀ راهجوی /سپرد اسپ و درع سیاوش بدوی ()708 /718 /1
به شیده شباهنگ بربست تنگ /چو جنگی پلنگان گرازان به جنگ ()749 /720 /1
سرش را به فتراک شیده ببست /تنش را به خاک اندرافگند پست ()820 /723 /1
بخش «شید :سرخ» (از šēd
«اســب سرخ مایل به سیاهی» است که از دو
در این نمونهها «شــیده» به معنای
ِ
ِ
ِ
33
(مشابه :زرده و دیزه) و اسم خاص نیست.
نسبت «ه» ساخته شده
فارسی میانه) و پسوند
ِ
ِ

شیوان :لرزان (ص )280
پیاده شد از اسپ و زوپین به دست /همیرفت شیوان بکردار مست ()302 /211 /1
چن از چنبر روز بگریخت شب /همیتاخت شیواندل و خشکلب ()107 /883 /2
معانی مصدر «شــیبیدن»
برای «شــیوان» در این دو بیت معنای «پریشــان و آشــفته» پیشــنهاد میشــود که از
ِ
فعلی آن در بعضی متون فارسی به کار رفته است.
در پهلوی و «شیفتن» در فارسی است و صورتهای ِ

34

قام :نام شمنها (ص )299
 .28ر.ک به :ابنسینا ،قانون ،ج  ،6ص .255
 .29برای آ گاهی بیشــتر در اینباره ر.ک بهّ :
ســجاد آیدنلو« ،پزشــک و سرشــک (نکتهای لغوی و ّ
طبی)» ،سخن عشــق (جشننامۀ دکتر حسن انوری)،
ص .89 -81
 .30ر.ک به :اسکندرنامه (روایت آسیای میانه) ،ج  ،1ص  270 ،269و .271
 .31ر.ک به :علیاکبر دهخدا ،لغتنامه ،ذیل «شخیدن».
 .32ر.ک به :علی رواقی ،ذیل فرهنگهای فارسی ،ص .239
 .33برای تفصیل بحث ر.ک بهّ :
سجاد آیدنلو« ،شیده واژهای نادر در شاهنامه» ،فرهنگنویسی ،ص .99 -89
ِ
 .34در اینبــاره ر.ک بــه :یــداهلل منصوری ،بررســی ریش هشــناختی فعلهای زبان پهلوی ،ص  400و 401؛ یداهلل منصوری و جمیله حس ـنزاده ،بررســی
ریشهشناختی افعال در زبان فارسی ،ص .199
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سوی میسره قام شاه چگل /که در جنگ از او خواستی شیردل ()1432 /96 /2
سپهدار قام است و بغپور چین /سپاهش همیبرنتابد زمین ()480 /1100 /2
شهنشاه را کارساز آمدی /ز قام و ز بغپور بازآمدی ()567 /1103 /2
معانی :کاهن،
واژۀ «قــام» در ترکــی کهن بر روحانی ـ پزشــکان آیینهای شــمنی گفته میشــد 35که بعدهــا در
ِ

نخســت شاهنامه اسم خاص
روحانی ،پزشــک ،ســاحر و طالعبین به کار رفته اســت 36.این لغت در شــاهد
ِ
ً
است و در دو گواه دیگر به قرینۀ همنشینی با «بغپور /فغفور» احتماال لقب مهتران ترکستان و عنوانی مشابه
فغفور و خاقان است.

ّکر :اسم صوت (ص )307

ز کشور برآمد سراسر خروش /همی ّکر شد مردم تیزگوش ()783 /81 /1
چنین گفت کاین تیر بیپر بود /نبد تیز پیکان او کر بود ()900 /518 /2
ـتی
در بیت ّاول «کر» به قرینۀ «تیزگوش» در همان معنای
ِ
معروف «ناشنوا»ســت و در بیت دوم به شــرط درسـ ِ
ً
ضبط ،مجازا به معنی «سست و ضعیف و بیتأثیر» به کار رفته.

ُ
کرس :چین و شکن جامه (ص )307

چو سروی ُبدی بر سرش گرد ماه /بر آن ماه کرسی ز مشک سیاه ()200 /429 /2
ُ«کرس» چنانکه در فرهنگها آمده 37به معنای «موی ّ
مجعد» است و معنای مصراع دوم این است :بر چهرۀ
ماهمانندش شکنج زلفی آویخته بود که در سیاهی و بویایی بهسان ُمشک بود.
ِ

کندهگر :چاهکن (ص )314
به نخچیر لشکر پراگنده شد /اگر کندهگر سوی آ گنده شد ()155 /209 /2
«گر» حرف
در مصراع دوم ترکیب «کندهگر» به کار نرفته اســت و پیشــنهاد میشــود «کنده» به معنای «چاه» و ِ

ربط در معنای «یا» جدا از هم خوانده شــود (اگر کنده ،گر ســوی آ گنده شــد) .با این قرائت منظور بیت این
است که سواران همراه رستم در نخچیرگاه پخش شدند .گروهی از آنها از مسیری رفتند که شغاد و شاه کابل
در آن چاه کنده بودند و گروهی دیگر به راهی که در آن چاه نبود (آ کنده بود).

گرد (ص )325
ز گرد سپه روشنایی نماند /ز خورشید شب را جدایی نماند ()1256 /566 /1
ّ
این بیت جزو مواردی آمده که خوانش واژۀ «گرد» در آنها جای درنگ دارد ،ولی در بیت مذکور «گرد» با تلفظ
( )gardبه معنای «غبار» است.

گستردن :خوابیدن (؟) ()329
وزان هفتساله غم و درد اوی /ز گستردن و خواب از خورد اوی ()94 /426 /1
چــون «خــواب» در مصــراع دوم آمده ،معنایی در حدود «بســاط پهن کردن و اقامت» برای «گســتردن» در این
بیت پیشنهاد میشود.

گنبد :برآمدگی شانه (ص )335
 .35ر.ک به :میرچا الیاده ،شمنیسم (فنون کهن خلسه) ،صص  41و .718
 .36ر.ک به :رشیدالدین فضلاهلل همدانی ،جامعالتواریخ ،ج  ،3ص  2379تعلیقات.
 .37از جمله ،ر.ک به :فخرالدین مبارکشاه ّقواس غزنوی ،فرهنگ ّقواس ،ص 78؛ نیز ر.ک به :لغتنامۀ دهخدا ،ذیل «کرس».
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از آن گنبد سیم سر بر زمین /فروهشته بر ِگل کمند کمین (/113 /1
)455

فارســی میانــۀ آن ( )mōgنیــز ایــن را تأییــد میکنــد 40.از همین روی
صشــدن تفــاوت آن بــا َ«مغ» بــه معنی «گــودال» که در
و بــرای مشخ 

شبه گردی در «گنبد» ،محتملتر این
به قرینۀ صفت «ســیم» و وجه ِ
است که «گنبد» در اینجا استعاره از ُ«سرین» باشد .در ادب فارسی

یشــود ُ«مغ» با ّ
ضمــه خوانده و
ایــن واژهنامه هم هســت ،پیشــنهاد م 

عــاوه بــر توصیــف ایــن انــدام بــه ســپیدی و ســیمگونگی 38،میــان

حرکتگذاری شود.

آن بــا «گنبــد» و «کــوه» به لحاظ گردی و برجســتگی پیونــد تصویری
(استعاری یا تشبیهی) ایجاد شده است.

39

ناپدید :بخشیده (ص )359
چــو خســرو ز تــوران بدایــران رســید /یکی مغفر شــاه شــد ناپدید (/1

الژورد :از مواد آرایش (ص )341

)155 /473

بیاراســتندش به دیبــای زرد /به یاقوت و پیــروزه و الژورد (/305 /1

ً
ً
از ایــن شــاهد دقیقــا و حتمــا معنــای «بخشــیده» بــرای «ناپدیــد»

چون «الژورد» در کنار «پیروزه» و «یاقوت» آمده ،پیشنهاد میشود در

معنای «گمشــده» محتملتر اســت .اشــارۀ بیت
برنمیآیــد و همــان
ِ
ً
به گمشــدن مغفر کیخســرو هنگام آمدن از توران به ایران فعال مبهم

)61
سنگ آبیرنگ معنی شود.
این بیت هم
ِ

لهو :خوناب (ص )342

َ
بدو گفت کایدر نه خان لهوست /همانا تو را شیر مرغ آرزوست (/2
)1151 /528

است.

ناز :نام گل (ص )360
دو ابرو بســان کمان طراز /بر او توز پوشــیده از مشــک و ناز (/106 /1
)296

«لهو» ( )lahvبه معنای «بازی و خوشگذرانی» اســت که بهضرورت
ّ
ّ
وزن بــه صورت « »lahuتلفظ میشــود .زندهیــاد علمه دهخدا غیر از
خوانش
ایــن بیت شــاهنامه ،بیتی از منوچهــری را نیز بــرای اینگونه
ِ
«لهو» شاهد آوردهاند.

مشک( :؟) (ص )351
بپرســید از او شــاه پیروزبخــت /از آن پیکــر و مهره و مشــک و تخت
()2696 /727 /2
بــدو گفــت کای شــاه پیروزبخــت /نگــه کــردم این مهره و مشــک و
تخت ()2715 /728 /2
ً
در ایــن دو بیــت ُ«مشــک» ظاهــرا اســتعاره از «مهرههــای ســیاهرنگ
شطرنج» است.

َمغ :کنایه از ایرانی (ص )351

گر از دشت قحطان سگ مارگیر /شود َمغ ببایدش کشتن به تیر (/1
)842 /128
َ
برفتند ترکان ز پیش مغان /کشیدند لشکر سوی دامغان (/193 /1
)54
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ّ
تلفظ متداول «مغ» در معنای «زرتشــتی» با ّ
ضم «م» اســت و صورت

در این بیت معنای «ظرافت و زیبایی» برای «ناز» پیشنهاد میشود.

هفتادکرد :عنوان ترجمۀ تورات به یونانی (ص )388

کنیزک به دادار سوگند خورد به ّزنار ّ
شماش و هفتاد کرد (/429 /2

)208
َ
در ایــن ترکیــب «کــرد» به معنــای «الیه ،رشــته و پــاره» و «هفتاد کرد»
ّ
در معنــی «هفتاد الیه /رشــته» 41صفت «زنار» اســت .ضبط مصراع
نکــه نگارنــده در بررســی ویرایــش دوم تصحیــح دکتــر
دوم هــم چنا 
ّ
42
ّ
اس هفتادکرد» اســت
خالقیمطلــق پیشــنهاد کــرده« ،به زن ِار شــم ِ
کــه خوشــبختانه دکتــر خالقیمطلــق پذیرفتــه و در چــاپ چهــار
صفت
جلــدی ویرایــش دومشــان اعمال کردهانــد 43.در ایــن ضبط
ِ
ِ
«هفتادکــرد» طبق قاعدۀ اقحام (یعنــی فاصله انداختن مضافالیه
ـتورمند
ـکل دسـ
ِ
بین صفت و موصوف) از موصوفش جدا شــده و شـ ِ
ّ
ـرد شـ ّـماس» ،به معنــای «به
ـار هفتادکـ ِ
مصــراع چنیــن اســت« :بــه زنـ ِ
کمربند هفتاد الیه /رشتۀ روحانی ترسا (سوگند خورد).

ً
زلف سیمســرین
 .38مثــا :بــه بــارگاه و به دیوان کشــند پیش تو صف/بتان نوشلب مشــک ِ
ّ
(امیرمعزی ،دیوان ،ص )498
ّ
 .39بــرای نمونــه :میــان چــون ســیم از ّزر ّ
مطوق/ســرین چون کوهــی از مویی معلق (ســلمان

 .40ر.ک بــهّ :
محمــد حسندوســت ،فرهنــگ ریشهشــناختی ز بــان فارســی ،ج  ،4ص 2625؛
دیوید نیل مکنزی ،فرهنگ کوچک زبان پهلوی ،ص .108
ّ
ّ
 .41دربــارۀ «کــرد» و «هفتادکــرد» ر.ک به :علــی رواقی« ،چاپ مجدد شــاهنامه یک نیاز ملی»،
زندگینامــه و خدمــات علمــی و فرهنگــی دکتــر حســن حبیبــی ،ص 30 -27؛ فریدالدیــن
ّ
عطار ،منطقالطیر ،ص  578تعلیقات؛ ابوالقاســم فردوســی ،شاهنامه ،تصحیح مصطفی

ساوجی ،دیوان ،ص )665
رنــگ بنــای طاعــت بــر خدمــت ســرین نه/امــروز طــرح محــراب جــز گنبدیــن کــه دارد (بیدل
دهلوی ،دیوان ،ص )415

 .43ر.ک به :ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،پیرایش جالل خالقیمطلق.208 /429 /3 ،
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جیحونی ،کتاب صفر ،ص 231؛ میرجاللالدین ّکزازی ،نامۀ باستان ،ج  ،7ص .645
 .42ر.ک بهّ :
سجاد آیدنلوّ ،
معرفی و بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه ،آینۀ میراث ،ص .112

سالبیستونهــم،مشـارۀششم،بهمنواسفنـــــــــــد1397

مانهاش ۀمان هژاو ۀرابرد یتاظحالم

هنگ :کوتاهشدۀ پالهنگ (ص )393

)1271 /851

وگــر نــی بیــارای جنگ مــرا /به گــردن بپیمــای هنگ مــرا (/243 /1
)212
در این شاهد معنای «زور و ضربه» برای «هنگ» پیشنهاد میشود.

ـات اثر فردوســی اســت،
واژهنامــۀ شــاهنامه ،فرهنــگ لغــات و ترکیبـ ِ
ولــی در بعضــی مــوارد نا مهــای خـ ّ
ـاص این متــن (کســان و جایها)
نیز در آن وارد شــده اســت که باید حذف شــود .این اسامی تا جایی

غیــر از ایــن مــوارد چنــد نکتــۀ دیگــر نیــز در ایــن واژهنامــه بــه نظــر

یشــود :ا کــوان ،اندیــان،
کــه نگارنــده در متــن واژهنامــه دیــده آورده م 

میرســد .یکی اینکه چون این کتاب فرهنگ /واژهنامه اســت بهتر
ّ
اســت تلفــظ لغاتــی کــه احتمــال دارد برای بعضــی از خواننــدگان و

بســتور ،بیدرفش ،پرته ،تبرگ ،تیز ،جانوسپار ،جم برین ،چیچست،
خــرادّ ،
خانگــیّ ،
خرۀ اردشــیر ،خــزوران ،دمنــه ،دنبــر ،دوک ،رودابد،

دانشــجویان ناآشنا باشد داده شــود؛ نمونههایی نظیر :ابرا ،برجاس،
بــرخ ،پنداوســی ،خشنســارّ ،
دراج ،زفــر ،ســرغین ،ســرین ،شــگاع،

سهراب ،سیمرغ ،شیر ،فروهل ،قلو ،کلیله ،کورستان ،کیوس ،گرازه،
گرگســاران ،گرو یزره ،گلزر یــون ،گنبداندز ،مای مرغ ،نامخواســت

قنطار ،هرزبد و ...

هزاران ،نخواره و هوختکنگ.

فرهنگ هر متن دیگری -مراجعه
کسانی که به واژهنامۀ شاهنامه ـ و
ِ

چاپــی واژهنامــه را نیــز برای اصــاح در چاپهــای بعدی
ســهوهای
ِ

ترکیبات دشوار و مهم متن
میکنند انتظار دارند معنای همۀ لغات و
ِ
را در آن بیابنــد ،ولــی در ایــن فرهنگ معنای بعضــی واژهها و بهویژه
لغات :پیآهو ،روذه،
بیشتر
ترکیبات کنایی شاهنامه نیامده استِ .
ِ
ترکیبات :در و دشــت چون پر دراجکردن ،درمگان به
ریغ ،کیمال و
ِ
جای دینارگانفروختن ،سیمدندانشــدن ،کاله کاغذی بر سر کسی
ّ
نهــادن ،گــش شــورندان و میان را بــه زنار خونین بســتن از جملۀ این
ّ
یافتن
موارد اســت و پیشنهاد میشود برای جامعی ِت کار و مصداق ِ
ً
فرهنگ» شــاهنامه بر ایــن کار حتما کتاب
عنــوان «واژهنامه/
دقیــق
ِ
ِ
ِ
یــک بــار به صورت کامل از این منظر بازنگری و معنای همۀ لغات و
ترکیبات بدان افزوده شود.

میآوریم:
ّ
 .1در (ص  )21در مادۀ «آشیب و شیب» واژۀ «تشویق» به «تشویش»
اصالح شود.
 .2در (ص  )31ذیـ ِـل مــادۀ «ارد» ترکیــب «بــر بور یــا بــاد ارد وز یــدن»
آمدهّ ،اما در بیت شاهد در ویرایش دوم ( )313 /467 /2چنین
کاربردی نیســت و ضبط مصراع اینگونه اســت «چنان شد که بر
پور بر یاد ارد».
 .3در (ص  )44یکــی از معانـ ِـی «اورنــگ» بــا تردید «نیرنــگ ،حیله»

بیت شــاهد ( )209 /349 /2بــه جای این
نوشــته شــده ،ولــی در ِ

لغت «اروند» آمده است (دلش سوی نیرنگ و اروند گشت).

واژگان شــاهنامه نیــز در ایــن
ذکــر بعضــی لغــات یــا معنــای برخــی
ِ

 .4در (ص  )165کنایــۀ «خشــت خشــک انــدر آب افگنــدن» ذیــل

فرهنگ از قلم افتاده است که در اینجا به چند نمونه اشاره میشود.

لغت «خشــت» به معنای «نیزۀ کوتاه و پردار» آمده اســت که باید

معنای «شکوه و بزرگی» برای «اروند» در این بیت:

ذیــل «خشــت» در معنــی «پــاره ِگ ِل قالبگرفته شــده ،آجــر خام»

ز بهــر بــر و بــوم و فرزند خویــش /زن و کودک خــرد و اروند خویش (/1
)2551 /617

بیاید.

 .5در (ص  )171ذیل ّ
مادۀ «خورشــید» در ترکیب «خورشــید در شیر
درشت گرفتن» ،صورت «گرفتن» به «گشتن» تغییر یابد.

«تیر» به معنای «پاییز» در این بیت:
بهــار و تمــوز و زمســتان و تیــر /نیاســود هرگــز یــل شــیرگیر (/812 /2
)272

 .6ذیل واژۀ «گشن» در (ص  )331ترکیب «جوق گشن» آمده است.
در بیت گواه ( )1663 /756 /1ترکیب «لشکر گشن» به کار رفته
لغات شاهنامه نیست.
و «جوق» از ِ

ً
«منجوق» در معنی «ماهچۀ علم و مجازا درفش»:

 .7در (ص  )337واژۀ «گور» به استعاره از «زن» باید از ذیل «گور» به

همــه گــوش پــر نالۀ بوق شــد /همه چشــم پررنگ منجوق شــد (/2
)1528 /543

معنای «قبر» به ذیل «گور» در معنای «جانور» برده شود.
 .8در (ص « )341لــب بــا گــروه» ذیــل مـ ّ
ـادۀ «لــب» بــه «لــب باگره»
اصالح شود.

«یادگار» به معنی «متن ،مکتوب ،نوشته»:
ســیه شــد بســی یادگار از شــمار /نبشــته نشــد هم به فرجام کار (/2
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مانهاش ۀمان هژاو ۀرابرد یتاظحالم
کتابنامه
ّ
ّ
ـ آیدنلو ،ســجاد؛ «پزشــک و سرشــک در شــاهنامه (نکتهای لغوی و طبی)» ،ســخن عشق (جش ـننامۀ دکتر حسن انوری)؛ به
خواستاری دکتر علیاشرف صادقی و دکتر محمود عابدی ،چاپ ّاول ،تهران :سخن ،ص .1395 ،89 -81
ـ آیدنلوّ ،
سجاد؛ دفتر خسروان (برگزیدۀ شاهنامه)؛ چاپ دوم :تهران ،سخن.1394 ،
ّ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «دو حرف اضافۀ پیاپی (یک ویژگی نادر دستوری در شاهنامه و چند متن دیگر)»؛ مجلۀ دستور (زیر چاپ).
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «شیده واژهای نادر در شاهنامه»؛ فرهنگنویسی ،شمارۀ  ،2مهر ،ص .1388 ،99 -89
ـ ــــــــ ؛ ّ
معرفی و بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه ،آینۀ میراث؛ سال سیزدهم ،ضمیمۀ شمارۀ .1394 ،40

ـ اســکندرنامه (روایــت آســیای میانه)؛ باقی ّ
محمد بن موالنا یوســف؛ به اهتمام دکتر حســین اســماعیلی؛ چــاپ ّاول ،تهران:
معین.1392 ،

ـ ابنسینا ،قانون؛ ترجمۀ عبدالرحمان شرفکندی؛ چاپ ششم ،تهران :سروش.1389 ،
ـ اسدی؛ گرشاسپنامه؛ تصحیح حبیب یغمایی؛ چاپ ّاول ،تهران :بروخیم.1317 ،

ـ افشینوفاییّ ،
محمد؛ «عیبگویان بیشتر گم کرده راه»؛ بخارا ،شمارۀ  ،85بهمن ـ اسفند  ،1390ص .737 -694

ـ ا کبــری مفاخــر ،آرش؛ «تخــم کــور یــا تــور؟ (تصحیــح و معنی از بندهش تا شــاهنامه)»؛ در کوی آرشــان (بیســت گفتــار دربارۀ
حماسهسرایی در ایران باختری) ،چاپ ّاول ،تهران :بنیاد موقوفات افشار و سخن ،1397 ،ص .405 -381
ـ الیاده ،میرچا؛ شمنیسم (فنون کهن خلسه)؛ ترجمۀ ّ
محمدکاظم مهاجری؛ چاپ ّاول ،قم :ادیان.1387 ،
ّ
امیرمعزی؛ دیوان؛ تصحیح ّ
ـ
محمدرضا قنبری؛ چاپ ّاول ،تهرانّ :زوار.1385 ،
ّ
ـ ایرانشاه بن ابیالخیر؛ بهمننامه؛ ویراستۀ دکتر رحیم عفیفی؛ چاپ اول ،تهران :علمی و فرهنگی.1370 ،

ـ بیدل دهلوی؛ دیوان؛ تصحیح خال ّ
محمد خسته ـ خلیلاهلل خلیلی؛ چاپ چهارم ،تهران :فروغی.1381 ،
ـ حسندوستّ ،
محمد؛ فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی؛ چاپ ّاول ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1393 ،

ـ جوینی ،عزیزاهلل؛ نبرد اندیشهها در حماسۀ رستم و اسفندیار؛ چاپ ّاول ،تهران :دانشگاه تهران.1374 ،

ـ خالقیمطلق ،جالل؛ «بررســی و ارزیابی دو دس ـتنویس ناقص شــاهنامه»؛ پژوهشهای نسخهشناســی؛ دفتر ّاول،1395 ،
ص .160 -145
ّ
ـ خالقیمطلق ،جالل؛ واژهنامۀ شاهنامه؛ به کوشش فاطمه مهری و گالله هنری؛ چاپ اول ،تهران :سخن.1396 ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ یادداش ـتهای شــاهنامه؛ بــا همــکاری دکتــر محمــود امیدســاالر و ابوالفضــل خطیبــی؛ چــاپ دوم ،تهــران :مرکز
دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.1391 ،
َ
ّ
ّ
ـ خطیبی ،ابوالفضل؛ «بادپایان هختهزهار»؛ جش ـننامۀ اســتاد عبدالمحمد آیتی؛ چاپ اول ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب
فارسی ،1388 ،ص .162 -135
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «جهــش واژهای ناشــناخته در شــاهنامه :پیشــنهادی برای تصحیح دو بیت»؛ فرهنگنویســی ،شــمارۀ  ،3بهمن
 ،1389ص .183 -172
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «نگاهی به فرهنگهای شاهنامه (از آغاز تا امروز)»؛ نامۀ فرهنگستان؛ سال چهارم ،شمارۀ سوم (پیاپی  ،)15پاییز
 ،1377ص .57 -37
ـ دهخدا ،علیا کبر؛ لغتنامه؛ چاپ دوم از دورۀ جدید ،تهران :دانشگاه تهران.1377 ،
ّ
ـ رواقی ،علی؛ «چاپ ّ
ّ
مجدد شــاهنامه یک نیاز ملی» ،زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگ دکتر حســن حبیبی؛ چاپ اول،
تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،1393 ،ص .39 -1
ّ
ـ رواقی ،علی؛ ذیل فرهنگهای فارسی؛ با همکاری مریم میرشمسی؛ چاپ اول ،تهران :هرمس.1381 ،
ـ ساوجی ،سلمان؛ دیوان ،تصحیح دکتر ّ
عباسعلی وفایی؛ چاپ ّاول ،تهران :سخن.1389 ،
ـ شعار ،جعفر و حسن انوری؛ غمنامۀ رستم و سهراب؛ چاپ سوم ،تهران :علمی.1368 ،
ـ شفیعی ،محمود؛ شاهنامه و دستور؛ چاپ دوم ،تهران :دانشگاه تهران.1377 ،
ـ شمیسا ،سیروس؛ طرح اصلی داستان رستم و اسفندیار؛ چاپ ّاول ،تهران :میترا.1376 ،

ـ صادقی ،علیاشرف (سرپرست)؛ فرهنگ جامع زبان فارسی؛ چاپ ّاول ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1393 ،
عطــار ،فریدالدیــن؛ منطقالطیــر؛ ّ
ـ ّ
مقدمــه ،تصحیــح و تعلیقــات :دکتــر ّ
محمدرضا شــفیعیکدکنی؛ چاپ ّاول ،تهران :ســخن،
.1383
ـ فرامرزنامۀ بزرگ (از ســرایندهای ناشــناس در اواخر قرن پنجم)؛ به کوشــش ماریولین فان زوتفن و ابوالفضل خطیبی؛ چاپ
ّاول ،تهران :سخن.1394 ،
ـ فردوســی ،ابوالقاســم؛ شــاهنامه (نســخهبرگردان از روی نســخۀ کتابت اواخر سدۀ هفتم و اوایل ســدۀ هشتم هجری قمری
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مانهاش ۀمان هژاو ۀرابرد یتاظحالم
کتابخانۀ شــرقی وابســته به دانشــگاه س ـنژوزف بیروت ،شــمارۀ )NC. 43؛ به کوشــش ایرج افشــار ،محمود امیدســاالر و نادر
مطلبی کاشانی؛ چاپ ّاول ،تهران :طالیه.1389 ،
ـ فردوسی ،ابوالقاسم؛ شاهنامه همراه با خمسۀ نظامی (چاپ عکسی نسخۀ سعدلو)؛ با ّ
مقدمۀ دکتر فتحاهلل مجتبایی؛ چاپ
ّاول ،تهران :مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.1379 ،

ـ ـــــــــــــــــــــــ ـ ؛ شاهنامه؛ تصحیح مصطفی جیحونی؛ چاپ ّاول ،اصفهان :شاهنامهپژوهی.1379 ،
ـ ـــــــــــــــــــــــ ـ ـ ؛ شــاهنامه؛ تصحیــح دکتــر جــال خالقیمطلــق؛ دفتــر ششــم با همــکاری دکتر محمود امیدســاالر و دفتــر هفتم با
همکاری ابوالفضل خطیبی؛ چاپ ّاول ،تهران :مرکز دایرۃ المعارف بزرگ اسالمی.1386 ،
ـ فردوسی ،ابوالقاسم؛ شاهنامه؛ پیرایش دکتر جالل خالقیمطلق؛ چاپ ّاول ،تهران :سخن 2 ،1393 ،ج.
ـ ـــــــــــــــــــــــ ـ ؛ شاهنامه؛ پیرایش دکتر جالل خالقیمطلق؛ چاپ دوم ،تهران :سخن 4 ،1396 ،ج.
ّ
ـ قلئممقامی ،سـ ّـیداحمدرضا؛ «جهش و اشــتقاق آن»؛ مجلۀ زبانها و گویشهای ایرانی؛ شــمارۀ  ،3اســفند  ،1392ص -45
.57
ـ ّ
قــواس غزنــوی ،فخرالدیــن مبارکشــاه؛ فرهنگ ّقواس؛ بــه اهتمام نذیر احمد؛ چــاپ ّاول ،تهران :بنگاه ترجمه و نشــر کتاب،
.1353
ّ
ـ ّکزازی ،میرجاللالدین؛ نامۀ باستان؛ چاپ اول ،تهران :سمت ،ج  1384 ،6و ج .1385 ،7
ـ لغتنامۀ فارسی (بزرگ)؛ چاپ دوم ،تهرانّ :
موسسۀ لغتنامۀ دهخدا ،1363 ،ج .1
ـ مستوفی ،حمداهلل؛ ظفرنامه به انضمام شاهنامه (چاپ عکسی از روی نسخۀ ّ
خطی ّ
مور خ  807هجری در کتابخانۀ بریتانیا،
)Or. 2833؛ چاپ ّاول ،تهران و وین :مرکز نشر دانشگاهی و آ کادمی علوم اتریش.1377 ،
ـ مکنــزی ،دیویــد نیــل؛ فرهنــگ کوچک زبان پهلوی؛ ترجمۀ دکتر مهشــید میرفخرایی؛ چاپ ســوم ،تهران :پژوهشــگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.1383 ،
ّ
ـ منصوری ،یداهلل؛ بررسی ریشهشناختی فعلهای زبان پهلوی؛ چاپ اول ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.1384 ،
ـ منصوری ،یداهلل و جمیله حس ـنزاده؛ بررســی ریشهشــناختی افعال در زبان فارســی؛ چاپ ّاول ،تهران :فرهنگســتان زبان و
ادب فارسی.1387 ،
ّ
ـ ناصرخسرو؛ دیوان ،تصحیح استاد مجتبی مینوی و دکتر مهدی محقق؛ چاپ پنجم ،تهران :دانشگاه تهران.1378 ،
ّ
ـ نحوی ،ا کبر؛ «نکتهای دربارۀ مولف معجم شاهنامه»؛ کتاب پاژ ،شمارۀ  ،9تابستان  ،1372ص .158 -155
ـ نفیسی (ناظم ّ
االطبا) ،علیا کبر؛ فرهنگ نفیسی؛ چاپ ّاول ،تهران :کتابفروشی ّ
خیام.1355 ،

ـ همدانــی ،رشــیدالدین فض ـلاهلل؛ جامعالتواریــخ؛ تصحیح و تحشــیۀ ّ
محمد روشــن و مصطفی موســوی؛ چــاپ ّاول ،تهران:
البرز.1373 ،
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