نگاهي به فرهنگهاي شاهنامه )از آغاز تا امروز(

*

ابوالفضل خطيبي
فرهنگنويسي در ايران داراي پيشينهاي طوالني است .کهنترين فرهنگي که از ايرانيان
باقي مانده ٬فرهنگي است اوستاييـــ پهلوي بهنام اويمـــ ايوک

)(o¦¦ âm-e¦ wak

که هاوگ٬

در مقدمه خود بر فرهنگ کهن زندــ پهلوي  ٬با استناد به شواهد و قرايني ٬اصل آن را به دوره
پيش از عصر ساساني رسانده است . ١پس از رواج زبـان فـارسي دري بـه عـنوان زبـان
نوشتار ٬از قرن سوم هجري بهبعد ٬و ظهور آثار برجسته منثور و منظوم فارسي ٬تدوين
فرهنگهاي فارسي به فارسي نيز آغاز شد .فرهنگ قطران تبريزي ٬شاعر فارسيگوي
قرن پنجم هجري ٬نخستين اثري است از اين دست که اطالعاتي از آن بهدست ما رسيده
است .بهـگفته اسدي طوسي ٬ ٢لغتهاي اين فرهنگ بيشتر مـعروف بـودند و ٬بـه گـفته
محمد بن هندوشاه ٬ ٣اين فرهنگ مشتمل بود بر  ٣٠٠لغت .اما کـهنترين فـرهنگي کـه
بهدست ما رسيده لغت فرس اسدي طوسي ٬شاعر و لغوي نامدار قرن پنجم هجري است.
اين فرهنگ مأخذ اصلي غالب فرهنگهايي بوده است که از آن پس در پهنه جغرافيايي
* از استادم جناب آقاي دکتر علياشرف صادقي ٬عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي و مدير گـروه
فرهنگنويسي و دستور ٬سپاسگزارم که ٬با دانش وسيع و ژرف خود ٬نگارنده را در مراحل اين تحقيق بهويژه در
شناسايي منابع ياري فرمودند.
1) Haug, M ., in t ro d., A n O ld Z and -Pah lavi G lo ssary, ed . O . H . J amaspji, O sn ab rü ck, 1973, pp .
xliiiff.

٢ـ( ـلغت فرس  ٬به کوشش عباس اقبال ٬تهران  ٬١٣١٩ص.١
٣ـ( ـ صحاحالفرس  ٬به کوشش عبدالعلي طاعتي ٬تهران  ٬١٣٥٥ص.٨

٣٨
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مقاله

زبان فارسي ٬از آسياي صغير گرفته تا هندوستان ٬تأليف شدهاند.

٤

شاهنامه فردوسي طي حدود هزار سال حيات خود ٬در حـوزه گسـترده زبـان و ادب
فارسي ٬همواره يکي از ارجمندترين و محبوبترين منظومههاي فارسي بوده است .اين
امــر ٬بــهعالوه وجــود واژههــاي مــهجور در شـاهنامه  ٬سـبب شـده است تـا نـخست
فرهنگنويسان فارسي از اين منظومه ٬به عنوان يکي از مراجع اصلي خود ٬بهره برند و
لغات و شواهد بسياري را از آن برگزينند و ٬سپس ٬از اواخر قرن ششم يا اوايل قرن هفتم
خاص ه
هجري فرهنگهايي ويژه شاهنامه تدوين کنند .در فرهنگهاي فارسي به فارسيّ ٬
لغت فرس اسدي و نيز برخي متون کهن نثر فارسي مانند راحةالصدور راوندي ٬واژههـا و
فراوان منقول از نسخههاي کهن شاهنامه مـحفوظ مـانده است .کـه ابـزار
شواهد شعري
ِ
مناسبي براي تصحيح اين منظومه به شمار ميروند .اما شماري از اين ابيات در نسخهها
و چاپهاي کنوني شاهنامه وجود ندارد و اين نشان ميدهد که کهنترين نسخههاي شاهنامه

)مثالً نسخه فلورانس ٬مورخ ٦١٤هجري و نسخههاي بعد از آن( ٬در مقايسه با تحرير
فردوسي و نسخههايي که در فاصله حدود دو قرن بعد از آن تا اوايل قرن هفتم کـتابت
روايت
شده ٬ناقص است .از سوي ديگر ٬اين ابيات اضافي شايد مهر تأييدي باشد بر اين
ِ
معمول که شاهنامه فردوسي در  ٦٠هزار بيت سروده شده است ٬به ويژه آن که ٬حدود نيم
قرن پيش از کتابت نسخه ناقص فلورانس ٬شريف دفترخان ٬مـؤلف کـهنترين فـرهنگ
شاهنامه  ٬به صراحت ميگويد که نسخه اساس معجم او »چهار جلد است و در هر جلد
پانزده هزار بيت«.٥
همان گونه که پيشتر گفتيم ٬لغت فرس اسدي طوسي ٬کهنترين فرهنگي است که در
٦
قـو اس  ٬از
آن واژهها و ابيات بسياري از شـاهنامه ضـبط شـده است .پس از آن ٬فـرهنگ ّ

٤ـ(ــبراي بررسي سير فرهنگهاي

فارسي Ä

¤ ¦ adeq
S
¦ ¦ â, Alâ¦ Ašraf, Dictionaries, «Persian Dictionaries», Encyclopaedia Iranica vol. VII (1995).

٥ـ(ــدفترخان عادلي ٬محمدبن رضابن محمد علويطوسي ٬معجم شاهنامه  ٬بهـکوشش حسين خـديوجم ٬تـهران
 ٬١٣٥٣ص.٢
٦ـ(ــمجموعه اين ابيات را خديوجم ٬از روي چاپ اقبال از لغت فرس  ٬گرد آورده و بـه عـنوان ذيـلي بـر مـعجم
شاهنامه شريف دفترخان )ص (١١٢-٩٩منتشر کرده است .محمدجواد شريعت اين ابيات را با ابياتي از شاهنامه٬
ـکه در چاپ جديدتر لغت فرس اسدي )به کوشش فتحاهلل مجتبائي و علياشرف صادقي ٬تهران  (١٣٦٨نقل شده٬
سنجيده است Ä .شريعت ٬محمدجواد» ٬استفاده از فرهنگها در تصحيح شاهنامه فردوسي« ٬نميرم از اين پس که
Ä

مقاله
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٣٩

قو اس غزنوي که در اواخر سده هفتم يا اوايل سده هشتم هـجري در
فخرالدين مبارک ّ
زمان فرمانروايي عالءالدين خـلجي ) ٬(٧١٦-٦٩٥پـادشاه هـندوستان ٬تأليـف شـده٬
دومين فرهنگي است که در آن لغاتي از شاهنامه با شاهد آنها درج شده است .مولف ٬در
ديباچه کتاب ٬ضمن شرح سبب تأليف آن ٬ميگويد:
»انديشه دل در آن پيوستم تا فرهنگنامهها را با هم کنم .نخست شاهنامه را که شا ِه نامههاست
پيش آوردم و از سر تا پا به خانه فرو خواندم .آنچه از سخن پهلوي بود ٬همه را جداـگانه بر
ـکاغذي بنوشتم .فرهنگهاي ديگر همه را فرو

نگريستم«٧.

٨
قو اس ٬بـه عـنوان نـخستين فـرهنگي کـه در
برخي محققان برآنند که فرهنگ فخر ّ

قاره هند تأليف شده ٬فرهنگ لغات شاهنامه است .اما اين نظر درست نيست ٬چون
شبه ّ
ابيات شاهدي که از ديوانهاي رودکي و سوزني در فرهنگ ّقو اس نقل شده بيش از شواهد

منقول از شاهنامه فردوسي است .ابيات منقول از عنصري و نظامي و خاقاني نيز تقريبًا به
همان اندازه شواهد شاهنامه است .از سوي ديگر ٬از مقايسه فرهنگ قـواس بـا لغت فـرس

قو اس واژههاي منقول از شاهنامه و شواهد آنها را
اسدي طوسي معلوم ميشود که فخر ّ
٩
قـو اس را
مستقيمًا از لغت فرس اسدي برگرفته است نه از متن شاهنامه .بنابرايـن ٬فـرهنگ ّ

نميتوان فرهنگي ويژه لغات شاهنامه به شمار آورد.

در اين تحقيق ٬فرهنگهاي ويژه شاهنامه در سه گروه زير دستهبندي و به ترتيب تاريخ
تأليف بررسي شدهاند:
الف( فرهنگهاي قديمي
ب( لغتنامههايي که با عنوان »فرهنگ الفاظ نادره و اصطالحات غريبه« يا »فرهنگ
شاهنامه« يا عناوين ديگر ٬ضميمه برخي چاپهاي سنگي يا حروفي شاهنامه است.
ج( فرهنگهاي معاصر.

 Ãمن زندهام  ٬مجموعه مقاالت کنگره جهاني بزرگداشت فردوسي )هزاره تدوين شاهنامه( در ديماه  ٬١٣٦٩به
ـکوشش غالمرضا ستوده ٬تهران  ٬١٣٧٤ص.١٧٦-٦٩
قو اس ٬فرهنگ ّقو اس  ٬به کوشش نذير احمد ٬تهران  ٬١٣٥٣ص.٣-١
٧ـ(ــفخر ّ
٨ـ(ــظهورالدين احمد» ٬نمونهاي از نفوذ فردوسي در شبهقاره هند« ٬نميرم از آن پس که من زندهام ٬ص .٦٥٨
٩ـ( ـ Äمقدمه نذيراحمد بر فرهنگ ّقو اس ٬ص.٦-٥

٤٠
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الف( فرهنگهاي قديمي
 .١معجم شاهنامه .از محمدبنالرضابن محمد العلوي الطـوسي .ايـن فـرهنگ ظـاهرًا
ـکهنترين فرهنگ شاهنامه است که تا کنون باقي مانده است .از شرح حال مؤلف و حتي
زمان تأليف اثر آـگاهي دقيقي در دست نيست .مولف ٬در ديباچه ٬ضـمن شـرح سـبب
تأليف معجم  ٬مينويسد:
»چون به جانب عراق افتادم ٬به شهر اصـفهان رسـيدم .در کـوچهها و مـدرسهها و بـازارهـا
در کتابخانه
ميگشتم تا به مدرسه تاجالدين رسيدم .چون در رفتم ٬جماعتي ديدم نشسته و ِ

جمعيت ديدم ٬پيش رفتم و سالم کـردم و
باز نهاده و هر کسي چيزي مينوشت و چون آن
ّ
نشستم و گفتم :در اين خزانه شهنامه فردوسي هست؟ صاحب خزانه گفت :هست .برخاست و

مجلد اول از شهنامه به من داد .گفتم :چند مجلد است؟ گفت :چهار جلد است و در هر مجلدي
پانزده هزار بيت .چون باز کردم ٬خطي ديدم که صفت آن باز نتوان داد و جدولي و تذهيبي که
ِب ه از آن نباشد .گفتم :مج ّلد چهارم بده تا ببينم که خط کيست و کجا نوشتهاند؟ برخـاست و
جلد چهارم به من داد .به آخر نگاه کردم .چنان نمود که ِب ه از همه نوشتهانـد و خـط مـردي
خطائي ٬معروف در خراسان و به نام ملک مؤيد ]= مؤيد آيابه ٬حکمران خراسان از  ٥٤٨تا
 [٥٦٩نوشته .چون آن را ميخواندم و در دل تأمل ميکردم ٬هر بيتي که در او لفظ مشکل
بود ٬از زبان دري و پهلوي ٬معني آن برخي در زير نوشته بود .با خود گفتم که مثل اين
نسخه کس نديده است .و اين الفاظ را جمع بايد کرد که بسيار خوانندگان هستند که اين
شعر ميخوانند و معني اين الفاظ نميدانند  ...روزي چند از بهر آن فايده بنشستم ٬و از اول
شاهنامه الي آخر هر کجا لفظ مشکلي بود بنوشتم .و چون ابيات پراـکنده بود .من آن را معجم نام
نهادم«١٠.

در اين بخش از ديباچه ٬از عبارتي که متمايز شده ٬نيک پيداست که نويسنده واقعي اين
ـکتاب همان شخص ناشناختهاي است که پيش از شريف دفترخان ٬شاهنامه را خوانده و
معاني واژههاي دشوار را در زير آنها نوشته بوده ٬و شريف دفترخان فقط اين واژههـا٬
معاني آنها و ابيات شاهد را گرد آورده و مرتب کرده است .درباره تعيين زمـان زنـدگي
شريف و تأليف کتاب ٬خديوجم ٬مصحح آن ٬نخست در ديباچه کتاب اعتراف کرده که
١٠ـ(ــدفترخان عادلي ٬ص  .٢-١کتاب بر اساس نسخه مورخ  ٬١٢٨٥محفوظ در کتابخانه دانشگاه الهور ٬تصحيح
شده است .براي نسخهاي ديگر از اين کتاب مورخ قرن شانزدهم ميالدي Ä
Storey, C.A., Persian Literature, vol. III. fasc. 3. Leiden, 1984, p.60.
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٤١

راه بهجايي نبرده است ٬فقط حدس زده که ممکن است »دفترخان عـادلي« مـذکور در
ديباچه ٬با عادل بن علي »شاعر و حافظ و معلم خر اساني« يکي باشد ١١.بعدها ٬محمد
محيط طباطبايي از اين راز پرده برداشت و با بحثي مشروح کليد ّ
حل اين معما را به دست
داد .او »شريف دفترخان العادلي« را با اندکي تـصرف بـه »شـريف دفـترخـان ابـوعلي«
تصحيح کرد و ٬با استناد به شرح حال مختصري که مؤلف کتاب عروبةالعلماء ١٢براي »علي
بن محمد« معروف به ابن دفترخان ٬فرزند همين شريف دفترخان ٬نوشته ٬به اين نتيجه
رسيد که مؤلف معجم در اواخر قرن ششم هجري ميزيسته و کتابش کهنترين فرهنگ
شاهنامه است .سپس ٬خديوجم ٬بر اساس تحقيق محيط طباطبايي و با استناد به پارهاي
منابع ديگر ٬درباره »ابن دفترخان« ٬بر زندگي مؤلف پرتوي تازه افکـند .او ٬بـر اسـاس
تاريخ تولد و وفات ابن دفترخان ) ٬(٦٥٥-٥٨٩که از نويسندگان و شعراي شناختهشده
عصر خود بود ٬تاريخ تقريبي زندگي پدرش ٬شريف دفترخان را بين سـالهاي  ٥٦٠و
 ٦٢٠هجري تعيين کرد ١٣.بنابراين ٬معجم شاهنامه ظاهرًا نه تنها نخستين فرهنگ شـاهنامه ٬
بلکه اولين فرهنگ تخصصي يک کتاب فارسي نيز هست.
بيشتر فرهنگهاي فارسي از روي فرهنگهاي قديميتر تأليف شدهانـد ٬ولي مـتن
معجم شاهنامه نشان ميدهد که مولف اصلي آن شاهنامه فردوسي را خوانده ٬کلمات مشکل
را بيرون کشيده و معني کرده است .اين معجم لغتنامه تقريبًا کوچکي است که کلمات٬
در آن ٬بر اساس حرف آخر ٬به ترتيب الفبا مرتب شدهاند و غالبًا با شواهد شـعري از
خود شاهنامه همراه است .در سراسر اين فرهنگ ٬بهجز فردوسي ٬از شاعري ديگر ذـکري
در ميان نيست .ابيات شاهد ٬گاهي با ذـکر »فردوسي ] ـگويد يا فرمايد[ ـ« و در بيشتر موارد
بدون تصريح به نام او ٬با کلماتي مثل »بيت« يا »شعر« آغاز ميشود .ولي برخي از ابيات
شاهد در اين معجم که نام فردوسي را بر پيشاني ندارند ٬گذشته از پارهاي تفاوتها ٬در
فرهنگ متقدمتر لغت فرس اسدي طوسي ٬به شاعران ديگر مانند ابوشکور بلخي ٬بهرامي
١١ـ(ــديباچه معجم شاهنامه ٬ص پانزده.
١٢ـ(ــناجي معروف ٬عروبةالعلماء ٬المنسوبين الي البلدان االعجمية في خراسان ٬بغداد ٬ص.٣٥٣
١٣ـ(ــخديوجم» ٬شريف دفترخان ٬مؤلف نخستين فرهنگ شاهنامه« ٬يادگارنامه دکتر غالمحسين يوسفي ٬مشـهد
 ٬١٣٥٩ص .٤٣٧-٤٣٣تحقيقات محيط طباطبايي ٬که در يک برنامه راديويي ارائه شده بود ٬در همين مقاله نقل
شده است.
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»و ريب« چنين آمدهـ است.
و منجيک و رودکي منسوب است .مثالً در معجم شاهنامه  ٬ذيل واژه ُ
بيشتر در جامهها باشد ٬راسته نمايد ٬و چون ببرند کژ نمايد ٬بيت:
تواني بـدو کـار بسـتن فـريب

ـکه نادان همه راست بيند وريب

لغت فرس  ٬ذيل همين واژه:
وريب :بر کژي بود ٬نراستي ٬چون مثل خطي ٬چنان که بوشکور گفت:
توانـي بـرو کـار بسـتن فـريب

ـکه نادان همه راست بيند وريب

نمونه ديگر :معجم شاهنامه  ٬ذيل واژه »ـکُ ناغ«:
تاري ابريشم باشد از ريسمان و غيره
ز سيمين تن من چوزرين کناغ

ز تابان مه من چو سوزان چراغ

لغت فرس  ٬ذيل همين واژه:
ـکناغ تاري بود که ]ـاز آن[ ديباي مبرم بافند ٬و تار ريسمان را هم کناغ خوانند .منجيک گفت:
ز تابنده مـاهي شـدم چـون چـراغ

ز سيمين کهي هم ] ـچو[ زرين کناغ

در ذيل برخي واژهها در معجم شاهنامه و لغت فرس اسدي ٬ابيات مـتفاوتي بـه عـنوان
شاهد نقل شده است .مثالً در معجم شاهنامه  ٬ذيل واژه »نيو« چنين آمده است:
مرد دلير بود و مردانه و گربز باشد
دو صد مرد نيو از ميانشان بخاست

بفرمودشان کي که بـر دست راست

لغت فرس اسدي ٬ذيل همين واژه:
نيو :دلير و مردانه َبو د ٬چنان که فردوسي گويد:
چو طوس و چوگودرز کشواد و گيو

چــو گـرگين و بـهرام و فـرهاد نـيو

از مقايسه نمونههاي باال و نمونههاي ديگر ٬دو نتيجه ميتوان گرفت .يکي آن کـه٬
مؤلف اصلي معجم شاهنامه  ٬به راستي شاهنامه فردوسي را خوانده ٬غـالب واژههـاي ايـن
معجم را خود انتخاب و معني کرده و شريف دفترخان ٬آنها را همراه با شواهد شعري
ـگرد آورده است .ديگر آن که ٬شريف دفترخان ٬به احتمال فراوان ٬در تأليف اين کتاب٬
بهـلغت فرس اسدي طوسي نيز نظر داشته و برخي از واژهها و معني و شاهد شعري آنهارا
با حذف نام شاعرانشان در کتاب خود گنجانده است .از سوي ديگر ٬معجم شاهنامه  ٬مانند
لغت فرس اسدي طوسي ٬از اين لحاظ نيز سخت حايز اهميت است که پارهاي از ابيات
منقول در آن در هيچ يک از چاپهاي موجود شاهنامه فردوسي وجود ندارد .شايان ذـکر
است که اين ابيات ٬از يکي از نسخههاي کهن شاهنامه نقل شده که حدود نيم قرن پيش از

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
نگاهي به فرهنگهاي شاهنامه...

٤٣

ـکتابت قديمترين نسخه موجود شاهنامه )نسخه فلورانس مورخ  ٦١٤هـق( کتابت شده است.
 .٢فرهنگنامه فردوسي .از اين فرهنگ نه نسخهاي در دست است نـه نـام مـؤلف آن
بدر ابراهيم در فرهنگ خود با عـنوان فـرهنگ زفـان گـويا )بـه
دانسته است .نخستين بار ِ
ـکوشش نذيراحمد ٬پتنه ١٩٨٩؛ تأليف :اواخر قرن هشتم يا اوايل قرن نهم هجري قمري(

شرح برخي واژهها را از اين فرهنگ نقل کرده است؛ ولي فقط در يک مورد ٬ذيل واژه
»تلک« ٬به عنوان مأخذ يعني فرهنگنامه فردوسي اشاره دارد:
»تلک :ادرک ٬و در فرهنگنامه فردوسي است :تلک دانه باشد که به تازي آن را جلبان گويند«.

در بقيه موارد ٬پس از ذـکر »در فردوسي است« يا »فردوسي گويد« به شرح واژهها
ميپردازد که بيگمان مراد او همان فرهنگنامه فردوسي است .اين واژهها و شرح آنها در
زير ميآيد:
ببر بيان نام قباي رستم دستان است و گويند ببر بيان ديباي منقش که هر زمان رنگي ديگر
نمايد ٬در روم بافند ٬و فردوسي گويد خفتان رستم يعني جوشن رستم که پلنگونه بود.
خروش فرياد ٬و در فردوسي است بانگ مردم دون.
دهاز به فتح و کسر ٬بانگ و فرياد ٬و در فردوسي گويد :دهاز غار و دره.
دريواس چوبي که گرد در نهند براي محکمي ٬يعني آلتي که از چوب بود و در ديوار استوار
ـکرده بود و فردوسي نوشته :گرد بر گرد خانه را دريواس گويند.
راغ دامن کوه به جانب صحرا که فـرود رود و در فـرهنگنامه ١٤است :صـحرا گـويند ٬و در
فردوسي است :بن کوه و گويند زمين کشت.
زوار خدمتگار بنديان و زنده ضد مرده ٬و بعضي به ضم زا گويند ٬و در فردوسي است :زوار
بيمار.
زکان از خويش رميده ٬و در فردوسي است :زکان کسي که در خود رمد.
سنبل گياهي است خوشبوي بهخط نسبت کنند ٬و در فردوسي است :سنبل ريحان گويند.
شيد روشني و آفتاب که مقصود از وي روشني است و در فردوسي است شيد چشمه آفتاب.
فغ دوست و معشوق و بت تراشيده و در فردوسي است :بت رنگين فـغ گـويند و گـويند
دوست که به جاي معشوق دارند فغ گويند....
ـکبست پوست نيشکر و خربزه تلخک ٬يعني حنظل ٬و در فردوسي حنظل را کبست افتاده
است.

قو اس غزنوي است.
١٤ـ(ــمراد فرهنگ ّقو اس  ٬تأليف فخرالدين مبارکشاه ّ

٤٤

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
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مقاله

ـکهبد مرد کوهنشين از زهّ اد و رهبانان و در اسدي و فردوسي است :کهبد دهقان.
ـکيفر پشيماني و سنگ سرکنگره ...و در فردوسي است :کيفر حيف باشد.
ـکالبه گلوله ريسمان ٬و فردوسي گويد :چرخه جوالهان بود ٬ريسمان برو زنند تا ازو به کار
برند.
ـگوپال گرز ٬و اسدي و فردوسي گويند تخت آهنين و چوبين باشد.
ـگوزن شکاري است شاخ بسيار دارد ٬هندوي جهنکيال گويند و در فردوسي است گاو کُهي.
ميزد مجلسخانه و عشرتگاه و مهماني ٬و در فردوسي است :مهمانخانه.

از ميان واژههاي باال فقط چهار واژه )راغ ٬شـيد ٬کـيفر و گـوزن( در کـهنترين فـرهنگ
شاهنامه  ٬يعني معجم شاهنامه شريف دفترخان آمده است؛ آن هم با عباراتـي مـتفاوت در
شرح واژهها که نشان ميدهد ٬مؤلف فرهنگنامه شاهنامه به هنگام تأليف فرهنگ خـود٬
ـکــتاب مـعجم را در دست نـداشـته است .بـعد از تأليـف فـرهنگ زفـان گـويا  ٬بـرخـي از
فرهنگنويسان فارسي از جمله مؤلف مداراالفـاضل) ١٥تأليـف (١٠٠١ :و

مـؤيدالفـضالء١٦

)تأليف (١٢٢٥ :با همان کليشههاي »در فردوسي است« يا »فردوسي گويد« به فرهنگنامه
فردوسي استناد کردهاند .ولي به نظر ميرسد ٬مأخذ آنان نه اصل فرهنگنامه  ٬بلکه فرهنگ

زفان گويا بوده باشد .باري فرهنگنامه فردوسي پيش از تأليف فرهنگ زفـان گـويا و در قـرن
هشتم هجري قمري يا پيش از آن نوشته شده است ٬ولي معلوم نيست که قديميتر از
معجم شاهنامه بوده باشد.
 .٣فرهنگ لغات شاهنامه .از مؤلفي ناشناخته ٬از اين فرهنگ هيچ نسخهاي در دست
نيست .فقط انجو شيرازي در فرهنگ جهانگيري )تأليـف (١٠١٧-١٠٠٥ :آن را ٬از مـنابع
خود معرفي کرده است.

١٧

 .٤لغت شاهنامه .لغتنامه فارسيــ ترکي از عبدالقادر بغدادي ) ٬(١٠٩٣-١٠٣٠لغوي
نامداري که بيشتر عمر خود را در قاهره سپري کرد و بهجز اين لغتنامه که مفصلترين
فرهنگ شاهنامه است ٬آثاري به زبان عربي نگاشت .١٨بغدادي لغت شاهنامه را در ١٠٦٧
١٥ـ(ــاهللداد فيضي بن عليشير سرهندي ٬به کوشش محمدباقر ٬الهور١٣٣٥ ٬ش ٬ذيل »دريواس« ).(٢٣٤/٢
١٦ـ(ــچاپ سنگي ٬لکهنو ١٣٠٢ش ٬ذيل واژه »سنبل«.
١٧ـ(ــانجو شيرازي ٬مير جمالالدين حسين بن فخرالدين حسن ٬فرهنگ جهانگيري ٬بـه کـوشش رحـيم عـفيفي٬
مشهد ١٣٥١ش ٬ج ٬١ص.٧
18) Storey, C.A., Persian Literature, vol. III, part 1, Leiden, 1984, pp. 72-73.

مقاله
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٤٥

هجري در قاهره تأليف کرد .او در مقدمه کتاب ميگويد که ٬در اثـناي مـطالعه شـاهنامه

فردوسي ٬در اين سال ٬صورت صحيح اسامي رجال و بـقاع را ضـبط کـرد ٬سـپس ٬بـا
استفاده از فرهنگهاي فارسي ٬هر يک از واژههاي غريب را شرح داده و نيز واژههاي
بسياري را از »چـند کـتاب مـفيد« بـرگزيده و بـدان ضـميمه کـرده و چـندي بـعد ٬ايـن
يادداشتهاي مهجور مانده را بـه خـواهش دوسـتانش بـه بـياض در آورده است .ايـن
لغتنامه که حاوي  ٢٧٩٣لغت است و ٬جز در موارد اندکي ٬شاهد شـعري از شـاهنامه

دارد ٬به کوشش زالمان )پترزبورگ  (١٨٩٥به چاپ رسيده است .خديوجم ٬هـمه ايـن
واژهها و شاهد يا شواهد آنها را به همان ترتيب الفبايي کتاب )براساس حـروف اول و
آخر کلمه( در ذيلي بر معجم شاهنامه شريف دفترخان نقل کرده است.
از مقايسه معجم شاهنامه با لغت شاهنامه معلوم ميشود که عـبدالقـادر بـغدادي ٬مـعجم

مختصر شريف دفترخان را بيذـکر نام آن ٬تنها زير عنوان »چند کتاب مفيد« در تأليـف
مفصل خود گنجانيده است؛ چه بيشتر شواهد معجم شاهنامه تقريبًا با همان ضبط در لغت

شاهنامه عبدالقادر راه يافته و جاي موارد مبهم و افتاده آن نيز در لغت شاهنامه سفيد مانده
است .١٩عبدالقادر ٬بهجز شاهنامه  ٬از ديوانهاي شعر فارسي هم شواهـدي آورده است
ولي معنيهايي که او براي پارهاي لغات آورده صحيح نيست.٢٠
 .٥گنجنامه .از علي بن طيفور بسطامي ٬از نويسندگان مشهور زمـان سـلطان عـبداهلل
قطبشاه ) ٬(١٠٨٣-١٠٣٥پادشاه گلکُ نده )حيدرآباد دکن( و صاحب تحفه قـطبشاهي

)در آداب حکومت و سلطنت به سبک گلستان سعدي ( .واژههاي اين لغتنامه ٬که همراه با
شواهد شعري از شاهنامه است ٬به ترتيب حروف اول و دوم واژه مرتب شده است .يکي
از ويژگيهاي بارز اين کتاب مشکولي بودن کلمات است.
ـگنجنامه ديباچهاي دارد مشتمل بر  ٩صفحه و  ٥مضمون :مضمون اول ٬در بيان اطالق
اسم پارس؛ مضمون دوم ٬در تعداد زبان پارس؛ مضمون سوم ٬در بيان فـصاحت زبـان
فارسي؛ مضمون چهارم ٬در بيان پيشوندها و پسوندها؛ مضمون پنجم ٬در ذـکر حروف و
١٩ـ(ــخديوجم ٬حسين ٬تعليقات معجم شاهنامه ٬تهران  ٬١٣٥٣ص.١١٨-١١٧
نيز
ص.١٦٥
٢٠ـ(ــنولدکه .تئودور ٬حماسه ملي ايران  ٬ترجمه بزرگ علوي ٬تهران ٬١٣٥٧
Ä
درباره اين کتاب با مشخصات زير:

مقاله مفصل پاول هرن

P. Horn, «Abdul Qâdiri Bagdâdensis», ZDMG , Bd. xlix (1896), pp. 722-739.

٤٦
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مقاله

ـکلماتي که به منظور تزيين کالم به کار برند .نسخه منحصر به فرد گنجنامه مورخ ١٠٦٩
است و در کتابخانه آصفيه در حيدرآباد دکن نگهداري ميشود.

٢١

 .٦مشکالت شاهنامه .از مؤلفي ناشناخته .از اين کتاب نسخهاي در دست نيست ٬اما
شعوري آن را جزء مآخذ کتاب خود ذـکر کرده است.

٢٢

 .٧لغت شاهنامه .از نويسندهاي گمنام )تأليف .(١١٥٦ :نسـخه نـاقصي از آن )مـورخ
 (١١٥٦در مجموعهاي )ص (٦٦-٥٣در دارالکتب قاهره محفوظ است .اين نسخه فقط
تا اواخر حرف »پ« )»پرچم«( را در بردارد.

٢٣

 .٨فرهنگ شاهنامه .از موبد عـيدل بـن مـوبد داراب ٬از پـارسيان هـند .ايـن فـرهنگ
رسالهاي است کوچک که ٬همراه با رسالههاي ديگر نويسنده )از جمله »آغـاز داسـتان
بهدينان و رساله نوشيروان«( در مجموعهاي به خط مـؤلف در مـوزه بـريتانيا مـحفوظ
است ٢٤.اين فرهنگ مشتمل است بر لغات فارسي کهن ٬پهلوي و پازند کـه در شـاهنامه

فـردوسي بـه کـار رفـته است .مـؤلف ٬در مـقدمه آن ٬مـيگويد ايـن واژههـا را از روي
فرهنگهاي متعدد و بنا به فرمان ِس رجونز مالکوم ٬که سخت مشتاق بود شاهنامه بخواند٬

تأليــف کـرده است .فـرهنگ شـاهنامه  ٬هـمراه بـا رسـالههاي ديگـر نـويسنده ٬در ١١٧٩

يزدگردي١٨٠٩/م در بمبئي منتشر شده است.
 .٩گنجنامه .از شاعري با تخلّص »مجرم« .نام اصلي مؤلف و زمان زندگاني او دقـيقًا
دانسته نيست .مؤلف ٬در مقدمه اين فرهنگ مفصل شاهنامه )١٣٦٠برگ( ٬به اختصار خود
را چنين معرفي ميکند» :داعي کمسوا ِد نامراد را که مجرم تخلّص است« .و ٬بـراسـاس
ماده تاريخي که براي سال تأليف کتاب آورده )»معيار لغـات قـويم«( ٬ايـن فـرهنگ در
 ١٩٠٨در کشمير تأليف شده است .مؤلف ٬در مدح پرتاب سنگها ٬حکـمران کشـمير٬
٢١ـ(ــفهرست کتابخانه آصفيه ٬ج ٬٢ص ٬١٤٥٦شماره  .٢٣٥نيز  Äنقوي ٬شهريار ٬فرهنگنويسي فارسي در هند و
پاـکستان  ٬تهران ١٣٤١ش ٬ص١٨٤؛ دبيرسياقي ٬محمد ٬فرهنگهاي فارسي ٬تهران  ٬١٣٦٨ص١٥٤؛
Storey. op. cit. P. 59, no.9.

٢٢ـ( ـ فرهنگ شعوري  ٬به نقل از دبيرسياقي ٬همان ٬ص.١٥٥
٢٣ـ( ـفهرس المخطوطات الفارسيه .قاهره  ٬١٩٦٧قسم دوم ٬ص ٬٩٤ش.١٩٣٨
24) Rieu, Charles, Catalogue of The Persian Manuscripts in the British Museum , vol. I. p. 50, Add.24,
413, no III.

ميکروفيلمي از اين نسخه در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران )به شماره ف  (١٢٩١محفوظ
محمدتقي ٬فهرست ميکروفيلمهاي کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران  ٬١٣٤٨ج ٬١ص.٥٩٨ ٬٥٩٠

استÄ .

دانشپژوه
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نگاهي به فرهنگهاي شاهنامه...

٤٧

) ٬(١٩٢٥-١٨٨٥ابياتي سروده است .ظهورالدين احـمد ٬بـر اسـاس اطـالعات بـاال و
بررسي احوال سه تن از شاعراني که با تخ ّلص »مجرم« در آن دوران ميزيستهاند ٬نتيجه
معاصر محمدصادق ٬مؤلف تذکره
شاعر
ـگرفته است که او همان ميرزامحمد کشميري٬
ِ
ِ
آفتاب عالمتاب است .در  ١٢٩٠هجري ٬که محمدصادق تذکره خود را مينوشته ٬مجرم
در قيد حيات بوده و با او مکاتبه نيز داشته است ٢٥.مجرم کشميري در مقدمه گنجنامه اين
فرهنگ را چنين معرفي ميکند:
اين مجموعه متنوع مثال را مشتمل بر لغات و کنايات شاهنامه با شواهد ابيات و اصطالحات
جديده و استعارات عديده و امثله مشهوره ...از نجوم و پارهاي از موسيقي ٬سطري از عروض٬
سطري از قافيه و چندي از اسماي وحوش و طيور و اندي از اشياي تازهظهور و قليلي از ترکي
مصو رالمعالنور گذرانيده.
با دليل فارسي جمع ساخته از نظر شمعافروزان بزم ّ

در پايان اين فرهنگ ٬فرهنگ ديگري است از همين مؤلف با نام »ـکنايات شاهنامه« که٬
در آن ١١٢ ٬اصطالح شاهنامه به ترتيب حروف الفبا شرح داده شده است .مؤلف ٬در هيچ
يک از دو بخش ٬به مآخذ خود اشاره نـميکند و چـنين مـينمايد کـه او خـود ٬پس از
خواندن شاهنامه  ٬لغات و اصطالحات را برگزيده و شرح کرده است .مقايسه گـنجنامه بـا
فرهنگهاي شاهنامهاي که پيش از آن تأليف شده نشان ميدهد که مجرم کشميري براي
هر واژه معاني بيشتري به دست داده است.

٢٦

نسخه منحصر به فرد گنجنامه مجرم در کتابخانه دانشگاه پنجاب ٬مجموعه آذر ٬به
شماره D-1/8481

درشت زيبا محفوظ است ٢٧.خديوجم ٬در مجله سخن ٬
با خط نستعليق
ِ

اين فرهنگ را به اختصار معرفي کرده و يادآور شده است که آن را در دست تـصحيح
دارد ٢٨.همچنين ٬او بخش آخر گنجنامه  ٬يعني »فرهنگ کنايات« شاهنامه را تـصحيح و در
مجله سخن به چاپ رسانده است.

٢٩

٢٥ـ(ــظهورالدين احمد» ٬فرهنگ شاهنامه« ٬نميرم از اين پس که من زندهام ٬ص.٤١١-٤٠٧
٢٦ـ(ــهمو ٬ص.٤٠٨
٢٧ـ(ــفهرست نسخههاي خطي فارسي کتابخانه دانشگاه پنجاب الهور )ـگنجينه آذر( ٬به کوشش سيدخضر عباسي
نوشاهي ٬اسالمآباد ١٣٦٥ش ٬ص.١٢٢-١٢١
ـتالش نگارنده براي آـگاهي از سرنوشت اين تصحيح تا کنون به جايي نرسيده است.
٢٨ـ(ـ ِ
٢٩ـ(ــسخن  ٬دوره ) ٢٥سال ١٣٥٥ش( ٬شمارههاي  ٧ ٬٦ ٬٥ ٬٤و .٨

٤٨

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
نگاهي به فرهنگهاي شاهنامه...

مقاله

ب( فرهنگهاي ضميمه برخي چاپهاي شاهنامه )الفاظ نادره و اصطالحات غريبه(
ـکهنترين چاپ شاهنامه فردوسي ٬يعني شاهنامه اي که به تصحيح ترنر ماـکان در سالهاي
 ١٢٤٤تا ١٢٤٨ق ١٨٢٩/تا ١٨٣٢م در  ٤مجلد در بمبئي انتشار يافت ٬فرهنگ لغـاتي
دارد که با عنوان »الفاظ نادره و اصطالحات غريبه« به پايان آن ضميمه شده است .از آن
پس ٬در پايان غالب چاپهاي سنگي شاهنامه در هند و ايران ٬چنين فرهنگ لغتي افزوده
شده است .از آن جمله است لغتنامهاي که در پايان چاپ سنگي مهدي ارباب اصفهاني
)بمبئي ١٢٦٢ق١٨٤٦/م( با همان عنوان »فـرهنگ الفـاظ نـادره و اصـطالحات غـريبه
شاهنامه« ضميمه شده است .ارباب اصفهاني ٬در ديباچه خود بر شـاهنامه  ٬دربـاره ايـن
فرهنگ چنين مينويسد:
چون ٬در اين کتاب ٬لغات پهلوي و فارسي قديم و محاورات و اصطالحات نادره بسيار آمد٬
مناسب آن ديد که فرهنگ آنها را از برهان قاطع و فرهنگ جهانگيري و مؤيدالفضالء و مداراالفاضل

و فرهنگ سروري و کشفاللغات و بهار عجم و اصطالحات وارسته و شمساللغات و صراح برآورده و
در آخر جلد چهارم منطبع گرداند که گويا مفتاح اين گنجينه شاهوار است.

فرهنگ مختصر ٬که هم لغات و هم اسامي خاص شـاهنامه را در
از ويژگيهاي مهم اين
ِ
بردارد ٬اين است که براي لغات آن همان معاني مراد در شاهنامه فردوسي را آورده است٣٠.
در قديمترين شاهنامه هاي چاپ ايران ٬به پيروي از شاهنامه هاي چاپ هـند ٬بـه ويـژه
چاپ مهدي ارباباصفهاني» ٬فرهنگ الفاظ نادره« نيز ٬در پايان ٬ضـميمه شـده است٬
مانند »فرهنگ الفاظ نادره« منضم به چاپ معروف شاهنامه اميربهادر) ٬تهران ١٣٢٦ق(
ـکه ٬گذشته از تغييرات اندک و حذف پارهاي واژهها و اسامي ٬از روي فرهنگهاي منضم
به شاهنامه هاي چاپ هند )چاپ اربـاباصـفهاني در ١٢٤٨-١٢٤٤ق يـا چـاپ مـطبعه
نولکشور در ١٣١٤ق( فراهم آمده است.

٣١

٣٠ـ(ــاسلمخان ٬محمد» ٬معرفي فرهنگ الفاظ نادره و اصطالحات غريبه در شاهنامه« ٬نميرم از آن پس که من
زندهام ٬ص .٦٢٤-٦٢٣
٣١ـ(ــدر پايان برخي از شاهنامه هايي که بعد از شاهنامه اميربهادر در ايران به چاپ رسيدهاند ٬همان »فرهنگ الفاظ
نادره« چاپ اميربهادر ضميمه شده است ٬از جمله در شاهنامه اي که به يادگار جشن هزارمين سال فردوسي در
١٣١٢ش و شاهنامه اي که در  ١٣٤١به نفقه انتشارات اميرکبير به چاپ رسيد.
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٤٩

ج( فرهنگهاي معاصر
 .١فرهنگ شاهنامه فردوسي )بـرلين  ٬ ٣٢(١٩٣٥از فـريتس ولف ٬کـه نـخستين فـرهنگ
مؤلف ايرانشناس و ايراندوست
شاهنامهاي است که به روش علمي مدون شده است.
ِ
آلماني آن  ٢٥سال از عمر خود را وقف تدوين اين فرهنگ عظيم و اعجابانگيز کرد .او٬
در زماني که اروپا در آتش جنگ جهاني اول ميسوخت ٬بياعتنا به غوغاي بيرون ٬غرق
در تدوين فرهنگ شاهنامه بود .پايان تدوين اين فرهنگ با نيرو گرفتن نـازيها در آلمـان
مقارن شد و ولف ٬بهجهت يهودي بودن در خطر بود .در  ٬١٩٣٤دوستان ولف مـوفق
شدند شعبه فرهنگي وزارت خارجه آلمان را از اهميت کار علمي او آـگاه کنند .در نتيجه٬
رئيس اين شعبه وسايل چاپ اثر او را در چاپخانه دولتي آلمان به طرز زيبا و با کاغذي
عالي فراهم آورد.
در همين سال ٬مقارن برگزاري جشن هزارمين سال تولد فردوسي در ايـران ٬دولت
آلمان به فکر افتاد توجه محافل دولتي و علمي ايران را به فعاليتهاي علمي دانشمندان
آلماني جلب کند .از اين رو ٬کتاب ولف را به مناسبت جشن هزارساله فردوسي به ملت
ايران پيشکش کرد ٣٣.ولف نظر دولت ايران را نيز به خود جلب کرد و حسين عالء ٬سفير
ايران در پاريس ٬از دولت ايران خواست تا براي کمک به چاپ فرهنگ شـاهنامه فـردوسي

ولف ٬مبالغي را در نظر بگيرد .هيئت وزرا ٬در جلسه پنجم آبانماه  ٬١٣١٠در پاسخ بهاين
در خواست ٬تصويب کرد که يکصد ليره براي اين کار پرداخته شود .اما سندي وجود
ندارد که نشان دهد اين مبلغ در اختيار ولف قرار گرفته باشد ٣٤.فريتس ولف ٬سرانجام در
 ٬١٩٣٤به اتهام داشتن نژاد يهودي به دست نازيهاي نژادپرست کشته شد.
فرهنگ شاهنامه فردوسي ولف نخستين بار در  ١٩٣٥در برلين انتشار يافت .سپس ٬پس
از مرگ ولف ٬بار ديگر در  ٬١٩٦٠در همانجا تجديد چاپ شد .اين فرهنگ ٬که در نوع
خود در تاريخ اير انشناسي بينظير است ٬در واقع کشفاللغات جامعي است که هـمه
32) Glossar zu Firdosis Schahname , von Fritz Wolfe Berlin 1935.

٣٣ـ(ــشدر ٬هاينس هاينريش» ٬فريتس ولف« ٬ترجمه عباس زريابخوئي ٬يغما ٬سال  ٬٢٨ش ٬٣خرداد ٬١٣٥٤
ص١٣٥-١٢٩؛ همان ٬ترجمه کيکاووس جهانداري ٬هسـتي  ٬بـهار  ٬١٣٧٢ص١٤٦-١٤١؛ عـبدالحسـين نـوشين٬
»فهرست لغات شاهنامه ولف« ٬کاوه )دوره جديد( ٬ش ٬٣٥خرداد  ٬١٩٧١/١٣٥٠ص.١١٤-١١٢
٣٤ـ(ــمير انصاري ٬علي» ٬چند سند درباره فريتس ولف و فرهنگ شاهنامه« ٬گنجينه اسناد ٬سال  ٬٥دفتر سـوم و
چهارم ٬ش  ١٩و  ٬٢٠پاييز و زمستان  ٬١٣٧٤ص .١٠١-٩٧

نامه فرهنگستان ٣/ ٤

٥٠

نگاهي به فرهنگهاي شاهنامه...

مقاله

واژههاي شاهنامه  ٬با ذـکر نشاني ابيات حاوي واژه ٬بهترتيب الفبايي و با تقسيمبندي منطقي
در شرح و معناي آنها يکجا در آن گرد آمده است .در اين فرهنگ ٬ويژگيهاي لغوي و
مقولههاي دستوري واژهها نشان داده شده است .ولف ٬واژههاي شاهنامه را برپايه سـه
چاپ مشهور آن چاپ ژولموهل ٬در  ٧جلد ٬پـاريس ١٨٧٨-١٨٣٨؛ چـاپ فـولرسـ
لنداور در  ٣جلد ٬ليدن ٬١٨٨٤-١٨٧٨ ٬ناتمام؛ چاپ تِ ْر نر ماـکان ٤ ٬جلد ٬کلکته (١٨٢٩
فهرست کرده است .او ٬افزون بر اينها ٬گاهي به  ٣چاپ ديگر شاهنامه )چاپ المسدن٬
يک جلد ٬کلکته  ٬١٨١١ناتمام؛ چاپ آموزنده شيرمرد ايـرانـي ٬بـمبئي ١٩١٣؛ چـاپ
خاور ٬تهران  (١٩٣٢نيز مراجعه ميکند.
ولف ٬در اين فرهنگ ٬داستان هر يک از شاهان را ٬به ترتيب تاريخي ٬به عنوان فصلي
مجزا و بخشي از تقسيمات ٥٠ـگانه خود با شمارهاي مشخص ) ١تا  (٥٠نشان داده و بدين
سان ٬پيدا کردن ابيات مورد نظر در چاپهاي متعدد شاهنامه را آسان ساخته است .براي
ديباچه ٬حرف

E

و براي هجونامه

حرف S

را منظور داشته است .امـا از آنـجا کـه در

پادشاهي کيکاوس و کيخسرو ٬داستانهايي فرعي وجود دارد ٬بـه آن داسـتانها نـيز
شمارههاي فرعي داده است .مواد هر مدخل به اين شرح است :ضبط واژه يا اسم خاص
هب فارسي؛ آوانگاري آن؛ شرح آن به زبـان آلمـاني؛ شـماره داسـتان )بـا حـروف سـياه
متمايز(؛ شماره بيت يا ابيات )مطابق چاپ موهل(؛ صورتهاي واژهها و نامها.

٣٥

فرهنگ ولف بهرغم جامعيّ ت ٬خطاها و کاستيهايي نيز دارد .عبدالحسين نوشين ٬که

سالها در تصحيح متن انتقادي شاهنامه )چاپ مسکو( با دانشمندان شـوروي هـمکاري
نزديک داشت ٬در رسالهاي ٬ ٣٦بر اساس نسخههاي متعدد شاهنامه به پارهاي از آنها اشاره
ـکرده است که به نظر او ٬غالب آنها از لغـزشهاي فـرهنگنويسان فـارسي سـرچشـمه
ميگيرد.
 .٢فرهنگ شاهنامه  ٬تأليف رضازاده شفق )تهران  ٬١٣٢٠به کوشش مصطفي شـهابي٬

تهران  .(١٣٥٠مؤلف ٬چنان که خود اظهار داشته ٬کار تدوين اين فرهنگ را نخست بر
٣٥ـ( ـ Äاذـکايي ٬پرويز» ٬ـکتاب درباره شاهنامه« هنر و مردم )ويژهنامه فردوسي( ٬ش  ١٥٣و  ٬١٥٤تير و مرداد
 ٬١٣٥٤ص ١٩٤-١٩١؛ براي جدول تطبيقي فصلهاي شاهنامه  Äهمان ٬ص .١٩٧-١٩٥
٣٦ـ(ــاين رساله ٬نخستين بار ٬با عنوان »سخني چند درباره شاهنامه« )مسکو  (١٩٧٠به چاپ رسيد .سپس ٬بـا
عنوان »ـگزارشي چند درباره شاهنامه« )تهران  (١٣٦١نيز انتشار يافت.
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٥١

اساس لغتشاهنامه عبدالقادر بغدادي و فرهنگهايي که به شاهنامههاي چاپ بـمبئي و
اميربهادر ضميمه شده بود آغاز کرده ٬سپس اثر ولف را اساس کار خود قرار داده است.
وي نقل شواهد شعري از شاهنامه را الزم نشمرده و ٬در عوض ٬تا حد امکان ٬شواهدي از
اشعار شاعران ديگر )به نقل از دواوين يا فرهنگها( افزوده است .منابع عمده مـؤلف
فرهنگ جهانگيري و انجمن آراي رضاقليخان هدايت بوده است .ضـمنًا ٬در مـواردي بـه
تحقيقات خاورشناساني چون هُ رن ٬يوستي ٬بارتولومه ٬مارکوارت و کريستن سن اشاره
شده است .مؤلف در چاپ دوم اين فرهنگ ٬لغات بيشتري از جمله همه لغات عربي و
نيز واژههاي سادهاي را ٬که به نظر او داراي قدمت آمده ٬وارد و ٬در مواردي ٬به ريشه
برخي از آنها اشاره کرده است .همچنين ٬براي هر لغت ٬بيتي از شـاهنامه و  ٬در اغـلب
موارد ٬بيتي نيز از شاعران پارسيگو ٬بروجه شاهد ٬نقل کرده است.
علي رواقي بر اين کتاب نقدي ٣٧نوشته و نقايص آن را برشمرده که اهم آنها بهشرح
زير است:
ـ احتما ًال برخي از واژههاي مدخل که شاهدي از فردوسي نـدارد ٬مـانند آفـنديدن ٬
پيخسته  ٬تاسه  ٬اصو ًال متع ّلق به شاهنامه نيست.
ـ برخي از شواهد از شعراي معاصر مثل پروين اعتصامي و عارف قزويني است.
ـ ضبط بسياري از شواهد نادرست است.
ـ توضيحات ذيل برخي از اسامي خاص نادرست است.
ـ برخي از لغات کامالً مأنوس و معروف مدخل اختيار و معني شده است.
ـ براي برخي از واژهها ٬معاني متعدد از فرهنگها نقل شده و معني مراد مشـخص
نگرديده است.
 .٣واژهنامک  ٬تأليف عبدالحسين نوشين )چاپ اول :انتشارات بـنياد فـرهنگ ايـران٬
تهران بيتا؛ چاپ دوم :به کوشش مصطفي شهابي ٬انـجمن آثـار مـلّ ي ٬تـهران .(١٣٥٠
نوشين ٬پس از سالها تحقيق در شاهنامه و تصحيح بخشهايي از آن و نيز نقد و بررسي
فرهنگهاي شاهنامه  ٬خود به تدوين فرهنگي همت گماشت که بسيار کمنقصتر از ديگر
فرهنگهاي شاهنامه است .مؤلف ٬در مقدمه ٬شيوه کار خود را بدين مـضمون خـالصه
٣٧ـ(ــ»نگرشي در فرهنگهاي شاهنامه« ٬سيمرغ  ٬ش  ٢٥ ٬١اسفند  ٬١٣٥١ص ١١١-١٠٥؛ براي نقد ديگري بـر
همين کتاب  Äنوشين ٬همان ٬ص .٨٩-٨٧
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ـکرده است:
ـ نامهاي خاص شرح نشده و به جاي آن ٬بسياري از کلمات مـرکب مـثل بـدگمان٬
در
نيکاختر ٬نيکيگمان و جز آن و يا عبارات دور از ذهن مانند» :ديده بر ديدنست«» ٬از ِ
ـکار نيست« و »مرا اين درست است« ٬توضيح داده شده است.
ـ معاني مجازي واژهها و بسياري کنايهها نيامده است.
ـ بيتهاي پس و پيش بيت شاهد نيز نقل شده تا مقصود شاعر و معناي دقيق واژه
روشن شود.
ـ غير از شاهنامه از شاعران و نويسندگان نيز شواهدي نقل شده است.
ـ غالب ابيات شاهد از چاپ منقح ديوانها نقل شده است نه از فرهنگها.
ـ ريشه اوستايي و پهلوي پارهاي از واژههاي دشوار ذـکر شده است.
واژهنامک براساس  ٥نسخه معتبر شاهنامه )نسخههاي خطي موزه بريتانيا ٬کتابخانه
عمومي لنينگراد ٬قاهره و دانشکده خاورشناسي فرهنگستان علوم شوروي( تدوين شده
اما ارجاع ابيات شاهد به شاهنامه چاپ انستيتوي ملل آسياست.
يکي از ويژگيهاي برجسته واژهنامک شرح بسياري از ترکيبات به کار رفته در شاهنامه
است که در فرهنگهاي قبلي ٬از جمله فرهنگ ولف  ٬نيامده است .بهعالوه در مقايسه با
فرهنگهاي ديگر شاهنامه  ٬واژهها دقيقتر معني شده است .اما ٬در مـواردي ٬در شـرح
برخي واژهها ٬نارساييهايي بهچشم ميخورد کـه عـلي رواقـي در مـقاله »نگـرشي در
فرهنگهاي شاهنامه« )ص ١١١به بعد( از آنها ياد کرده است.
 .٤مالحظاتي درباره لغتهاي عربي شاهنامه اثر پل هومبر: ٣٨
نويسنده ٬نخست ٬از روي لغتنامه ولف  ٬فهرستي از  ٩٨٤واژه عربي شاهنامه ارائه داده
است .بسامدها به شرح زير است:
 ٢٢لغت )متعلق به مقولههاي علم افالـک ٬اصطالحات جنگ و شکار ٬آرايش و زيور٬
معاني و عواطف ٬حروف( هر يک  ١٠٠بار يا بيشتر؛  ٢٣لغت )متعلق به حوزههاي علم
افالـک ٬جانورشناسي ٬جنگ و سپاه ٬اداره و امور مدني ٬آرايش و زيور ٬عواطف( هـر
يک  ٥٠تا  ١٠٠بار؛  ٦٩لغت )متعلق به حوزههاي دين ٬علم افالـک و طبيعت ٬بخت و
38) Paul Humbert, Observations sur le vocabulaire arabe du Châhnâmeh , Neuchatel 1953.
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طالع ٬جانورشناسي ٬علم و صنعت ٬خانواده ٬خوردنيها ٬خانه ٬دولت و اداره ٬سپاه و
شکار ٬آرايش و زيور ٬معاني و عواطف ٬صفات( بين  ٢٠تا  ٥٠بار؛  ٤٠٠لغت )متعلق به
حوزههاي دين و سرنوشت ٬علم افالـک و طبيعت ٬سپاه و شکار ٬آرايش و زيور ٬علم و
صنعت ٬آالت و لوازم خانه ٬معاني و عواطف ٬صفات و جز آنها( هر يک  ٢تا  ٢٠بار؛
 ٤٧٠لغت عربي ديگر فقط يک بار.
نتيجهـگيري هومبر بدين شرح است :شمار لغات مأخوذ از عربي در شاهنامه بهنسبت
اندک است؛ مصدرهاي عربي باب افتعال ٬که در فارسي بسيار رايج است ٬اصالً ديـده
نميشود؛ فعلهاي مرکب که از يک مصدر يا صفت عربي با يک فعل معين ساخته شده
و در فارسي بسيار رايج است نادر است؛ کلمه غنيمت  ٦بار در شاهنامه آمده است ٬اما فعل
»غنيمت شمردن« ٬که خيام و سعدي بارها به کار بردهاند ٬در منظومه فـردوسي ديـده
نميشود؛ فعلهاي جـعلي فـارسي کـه از لفـظ عـربي سـاخته شـده )مـانند طـلبيدن و
رقصيدن( ابدًا به کار نرفته است؛ حروف اضافه و ربط عربي ٬که در نظم و نثر فـارسي
مکرر به کار رفته ٬بسيار نادر است ٬فقط کـلمه ليکـن مکـرر )١٠٩بـار( آمـده است؛ از
حروف ندا )ياــايها( و حرف استثنا )غير( اثري نيست .به نظر هومبر ٬فردوسي عناصر
دستوري عربي را در شاهنامه وارد نکرده است.
خانلري ٬طي نقدي ٬ ٣٩ضمن ستايش از شيوه تحقيق هومبر و تأـکيد بر سودمندي و
ارزشمندي اثر او ٬به پارهاي از نارساييهاي آن اشاره و اظهار نظر کرده است که هومبر
برخي از لغات فارسي را به خطا در فهرست الفاظ عـربي گـنجانده است .هـمچنين در
فهرست او لغتهايي وجود دارد که اصل آنها از زباني ديگر است و ٬به احتمال فراوان٬
نخست به فارسي در آمده و از آنجا به عربي راه يافتهاند؛ مثل درهم و درم )از يوناني(٬
ـکافور )از سنسکريت(.
هومبر کمياب بودن لغات عربي در شاهنامه را دليل بر پرهيز او از آغشتن زبان حماسي
او به عناصر عربي ميداند و کاربرد گـاهگاهي آنـها را وسـيلهاي بـراي مـتنوع سـاختن
تعبيراتش ميشمارد .اما محمدجعفر معينفر ٤٠اين نظر هومبر و نظر ديگر او را که امساـک
در وارد کردن شخصيتها و کالم اسـالمي در شـاهنامه را حـاـکـي از ضـديت شـاعر بـا
٣٩ـ(ــ»لغتهاي عربي در شاهنامه« ٬هفتاد سخن ٬تهران  ٬١٣٦٧ج ٬٢ص .٢٨٩-٢٨٢
٤٠ـ(ــ»فردوسي و لغات عربي« ٬نميرم از اين پس که من زندهام ٬ص .٣٥٥-٣٥٤
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مسلماني ميداند سخت به باد انتقاد گرفته و آن را نمودار جهل و بيخبري اعالم کرده
است .به نظر معينفر ٬فردوسي ٬در سرودن شاهنامه  ٬هيچ تعمدي در به کار نبردن لغات
عربي نداشته است.
 .٥واژگان عربي در شاهنامه فردوسي  ٬اثر محمدجعفر معينفر .٤١نويسنده ٬از سال ٬١٩٥٩
بنا بر توصيه و زيرنظر ايرانشناس معروف اميل بنونيست ٬تحقيق اسـاسي خـود را در
زمينه واژههاي
عربي شاهنامه آغاز کرد .معينفر ٬در مقدمه اين کتاب ٬به پژوهشهايي که
ِ
پيش از او در اين باب انجام گرفته بود اشاره کرده و نقايص آنها را بر شمرده است.
نويسنده ابتدا به بررسي اسامي خاص از جهات متعدد ٬واژههاي عـربي در ابـيات
منسوب به فردوسي که تنها در فرهنگ عبدالقادر بغدادي يا تنها در شاهنامه چاپ فولرس
يافت ميشوند ٬لغات عربي که تنها در مقدمه شاهنامه يا در هجويه يا در فرهنگ عبدالقادر
معرب و ٬سرانجام ٬واژههاي سنسکريت٬
آمدهاند ٬لغات مشترک فارسي و عربي ٬لغات ّ
يوناني و التيني در فارسي و در عربي پرداخته ٬سپس ٧٠٦ ٬لغت
عربي شاهنامه  ٬مجموعًا
ِ
با  ٨٩٣٨وقوع ) (occurrenceرا بررسي کرده است .در مقايسه با شمار کل واژگان به کار
رفته در شاهنامه )اعم از فارسي و عربي( ٬که نويسنده آن را به  ٨٠٠٠واژه بنيادي )(type
مجموعًا با  ٣٧٣٩٣٢وقوع ٬تخمين زده است ٬نسبت درصد واژههاي عربي شاهنامه بـه
شرح زير تعيين شده است :واژههاي بنيادي ٨/٨ ٬درصد؛ وقوع ٢/٤ ٬درصد .در بخش
آخر کتاب ٬با توجه به اصـول زبـانشناسي و مـعنيشناسي ٬فـهرستها و مـنحنيهاي
دقيقي از تکرار و توزيع واژهها ارائه شده است .اساس کار در اين تأليف ٬فـرهنگ ولف
بوده که مؤلف ٬با مراجعه مستمر بـه مـتن شـاهنامه  ٬در بسـياري مـوارد خـطاهاي آن را
تصحيح کرده است .نويسنده ٬با بررسي واژههاي عربي شاهنامه چنين نتيجه گرفته است
ـکه فردوسي در مورد لغات عربي تعصبي نداشته و اـگر ٬در عصر او ٬شاعراني ديگر ٬که
نخبگان را مخاطب گرفتهاند و ٬براي نشان دادن مهارت خويش ٬کوشيدهانـد تـا زبـاني
تصنّ عي ٬مملو از لغات شاذ و نادر )خواه فارسي ٬خـواه عـربي( بـه کـار بـرند ٬او فـقط
خواسته است حماسهاي ملّ ي براي عرضه کردن به انبوه مردم ايـرانزمـين پـديد آورد.
مأخذ او متن مکتوب و رواياتي شفاهي به زبان مردم همعصر او بوده که واژههايي را از
41) L e V o co bu laire arabe d an s le livre d es ro is d e Fird o u sâ¦, p ar M ohammad D jafar Mo« ânfar ,
Wiesbaden 1970.
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عربي به عاريت گرفته و هضم کرده بوده است .از اين رو ٬عجب نيست اـگر فردوسي در
بخشهايي که ميتوان آنها را بيرون از روايات سنّ تي دانستــــمثالً در سخن از شـاه و
شخصيتهاي همعصر خودـــ لغات عربي بيشتري به کار ب ر د٤٢.
ََ
 .٦واژههاي ناشناخته در شاهنامه اثر علي رواقي) ٬دفتر يکـم ٬تـهران ١٣٥١؛ دفـتر دوم٬

تهران  .(١٣٥٣اين دو دفترـــ هرچند مختصرـــ را نتيجه پرثمرترين کوشش در شرح لغات
دشوار و ناشناخته شاهنامه ميتوان شمرد .نويسنده ٬در ديباچه دفتر يکم ٬يادآور ميشود
ـکه کاتبان شاهنامه  ٬به دليل آشنايي نداشتن با برخي واژههاي آن که در زمـانه فـردوسي
تصر ف کردهاند .بنابراين ٬واژههاي دشوار يا
ـکاربرد داشته و بعدًا از رواج افتاده ٬در آنها ّ
دشوارخوان و نادر شاهنامه عمومًا يا دستخوش تصحيف و تحريف گشتهاند و يا عوض
شدهاند.
در دفتر يکم ٧ ٬واژه از اين دست )پرخاش ٬نـيکيار ٬خـوارخـوار ٬سـراي ٬رست٬
ـکشته ٬خوگبيني( شرح شده است.
در دفتر دوم ٩ ٬واژه )ر استر ٬گـردپاي ٬تـازيان ٬تـيغ دژم ٬ازبـاد ٬پـر اـگـندن ٬ازکـهل٬
ـگوانجي(.
 .٧فرهنگ نامهاي شاهنامه )دو جلد( تأليف منصور رستگار فسايي )ج ٬١تهران ١٣٦٩؛
ج ٬٢تهران  .(١٣٧٠نامهاي اين فرهنگ از شـاهنامه چـاپ مسکـو و ٬اـگـر در آن وجـود
نداشته ٬از فرهنگ ولف نقل شده است .مندرجات هر مدخل به شرح زير است:
نام قهرمان و آوانگاري آن به التيني ٬بيتي از شاهنامه حاوي آن نام ٬معرفي صاحب نام
و شرح رويدادهاي مربوط به او .در پانوشت ٬عين عبارات منابع کهن و نيز حاصل برخي
تحقيقات معاصران آمده است .در پايان مدخل ٬نشانيهاي آن در شاهنامه چاپ مسکو
ذـکر شده است .فرهنگ فاقد نام جايها ٬اشيا و موجودات بيروح است.
 .٨فرهنگ نامهاي شاهنامه تأليف علي جهانگيري )تهران  .(١٣٦٩اسـاس کـار شـاهنامه
٤٢ـ(ــمعينفر ٬محمدجعفر» ٬فردوسي و لغات عربي« ٬نميرم از اين پس که من زندهام ٬ص ٣٦٦-٣٥١؛ براي نقدي
برـکتاب معينفر  Äبحريني ٬مهستي» ٬فرهنگ لغات عربي در شاهنامه « ٬سيمرغ ٬آبان  ٬١٣٥٤ص .٨٠-٧٣منتقد٬
تعم دي نداشته
برخالف معينفر ٬برآن است که نميتوان حکم قطعي کرد که فردوسي در اجتناب از کلمات عربي ّ
است .او ميافزايد که زبان فردوسي زبان متداول در بين عا ّم ه مردم نيست بلکه زباني آراسته و پيراسته است .وي
کمي کاربرد واژههاي عـربي در شـاهنامه
توجه خاص فردوسي به زنده نگاه داشتن زبان ملي را از جمله داليل ِ
ميداند.
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تصحيح ژولموهل است .در هر مدخل ٬پس از آوانگاري بـه حـروف التـين ٬شـرحـي
مختصر درباره آن به دست داده شده و ٬در تعليقات ٬برخـي از نـامها از نـظر اشـتقاق
بررسي شدهاند.
 .٩فرهنگ جامع شاهنامه تأليف محمود زنجاني )تهران ١٣٧٢ش( .اين فرهنگ ٬که بـه
مناسبت هـزاره شـاهنامه ) (١٣٦٩تأليـف شـده ٬مشـتمل است بـر واژههـا و چـهرههاي
افسانهاي و تاريخي شاهنامه  .مؤلف کوشيده است معاني واژهها را با شواهد شعري آنها
ارائــه دهــد .بــرخــي از مـدخلها )مـانند »ايـران« و پـادشاهان مـعروف دودمـانهاي
اير انباستان( با شرح و تفصيل بيشتري همراه است.
 .١٠فرهنگ جامع نامهاي شاهنامه تأليف محمدرضا عادل )تهران  .(١٣٧٢در اين فرهنگ
نامهاي خاص شاهنامه بر اساس چاپ مسکو به اختصار شرح شده است.
 .١١فرهنگ لغات و ترکيبات شـاهنامه تأليـف داريـوش شـامبياتي )تـهران  .(١٣٧٥ايـن
فرهنگ ٬به قول خود مؤلف در مقدمه ٬حاوي واژههاي فرهنگهايي است که شاهد از
فردوسي نقل کردهاند .که عبارتاند از :فرهنگ لغـات شـاهنامه شـفق ٬لغتنـامه دهـخدا٬
فرهنگ جهانگيري  ٬فرهنگ نظام  ٬معجم شاهنامه  ٬گزيده لغات شاهنامه  ٬برهان قـاطع .مـؤلف ٬بـا
بررسي اين فرهنگها و بسياري از فرهنگهاي ديگر و نيز کتابها و مقاالت متعدد ٬اثر
خود را تأليف کرده است .ويژگيهاي فرهنگ بدين شرح است:
ـ همه معاني واژه ذـکر شده است.
ـ ضبطهاي گوناـگون واژه در نسخههاي متعدد با نقل شواهد ذـکر شده است.
ـ ضبطهاي گوناـگون ابيات شاهد نقل شده است.
ـ ابياتي که به شاعران ديگر نسبت داده شده يا ابياتي از شـاعران ديگـر کـه بـه نـام
فردوسي در فرهنگها آمده نقل شده است.
 .١٢فرهنگ شاهنامه تأليف حسين شـهيدي مـازندرانـي )بـيژن( )تـهران  .(١٣٧٧ايـن
فرهنگ فقط نام کسان و جايها را در بردارد .مؤلف کوشيده است مـعادل اوسـتايي و
پهلوي نامها را به دست دهد و مطالب مربوط به نامهاي بخش ساسانيان شـاهنامه را بـا
روايات تاريخي ديگر بسنجد .رويدادهاي مربوط به چهرههاي افسانهاي شاهنامه چـون
رستم ٬اسفنديار ٬سهراب ٬کيخسرو ٬سياوش ٬افر اسياب ٬بسيار فشرده و کوتاه ٬در ذيل
بيت حاوي هر نام در
هر يک از اين نامها آمده است .نامهاي کسان و جايها از نخستين ِ
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شاهنامه نقل شده است و نامهاي همسان )مثالً در شاهنامه از  ١٣شخص با نام بهرام سخن
رفته است( به ترتيب تاريخي شرح شدهاند .اساس کار مؤلف در اين فرهنگ ٬شـاهنامه

چاپ بروخيم بوده ٬ولي از چاپهاي مسکو ٬ژولموهل و جز آن نيز استفاده شده است.
در اين جستار کوشيديم به همه فرهنگهاي ويژه شاهنامه نظر افکنيم .برخي از ايـن
فرهنگها با تفصيل بيشتري نقد و بررسي و برخي ديگر به اختصا رمعرفي شد .بيگمان٬
هيچ يک از آنها فرهنگي جامع براي شاهنامه شمرده نميشود .اـکنون که تازهترين تصحيح
انتقادي شاهنامه به کوشش جالل خالقي مطلقرو به پايان است ) ٥جلد از آن انتشار يافته
است( ٬شايسته است فرهنگي جامع براي شاهنامه تدوين شود .ناـگفته پيداست که براي
تعهد اين کار عظيم همکاري گروهي از محققان با حمايت و نظارت يکـي از نـهادهاي
فرهنگي الزم است .ويژگيهاي کلي اين فرهنگ جامع چنين بهنظر ميرسد:
ـ اشتمال بر لغات ٬ترکيبات ٬کنايات و اسامي همراه با شواهد شعري از خود شاهنامه ؛
ـ ذـکر کاربردها و معاني متعدد لغات و ترکيبات با شواهد) .پيداست که در اين بررسي
نبايد پژوهشهايي که تا کنون انجام گرفته از نظر دور ماند(؛
ـ شرح نامها و لغات و ترکيبات با توجه به اشتقاق آنها؛
ـ تخصيص مقاله کوتاه ولي مستند به هر يک از چهرههاي افسانهاي و تاريخي شاهنامه.
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