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  مفرد و مرکب از روی دال و ذال هایواژهتشخیص 
 

  ١حامد علیزاده 

  

  چکیده
همیشه حرف دال یا در آغاز واژه است یا پس از صــامت و حــرف ذال همــواره  ،فارسی دری های واژهدر 

مرکــب حــرف  های واژهاما در ؛ است بسیط ایه واژه. این قاعده مخصوص گیردمیپس از مصوت قرار 
از خــوِد  چراکــه مصــوت ماقبــل جزئــی ؛دال باشد تواندمیذال باشد و فقط  تواندنمیدوم   بخِش آغازیِن 

مرکــب تــابع همــان قاعــدۀ  هــایواژه. بنابر این بخش دوم است واژ پیشینتکنیست بلکه متعلق به  واژتک
 واژههمچون باذه و نبیذ دارای حرف ذالند و  مفردی های واژه. بر اساس این قاعده است بسیط های واژه
  .الحرف د مرکبی همچون پاداش و ستودان دارای یها

  .ستودان، ُکندروست، پاداش، بِد  بنهان، ،دبدیدال و ذال، : هاواژهکلید
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  مقدمه

این است که اگــر در دارد و آن وجود  ایقاعدهفارسی  هایواژهدر در زبان فارسی دری برای قرار گرفتن دال و ذال 
ن صــورت . در غیر ایخواهد بودباشد حرف مورد بحث ذال مصوت قرار گرفته  مورد بحث واِج پیش از حرف  ایواژه

پــیش از  هاواژهدر این  د دارای حرف دالند زیراند و مانْ بند، رند، تُ  هایواژهعنوان مثال هب ؛شویممیبا حرف دال مواجه 
در ایــن  چــون ؛زد، شد، رود، یاد و امید دارای حــرف ذالنــد هایواژهواِج صامت قرار گرفته است اما حرف مورد نظر 

امــا اگــر بــا  ؛اســت بسیط صــادق هایواژهاین قانون در مورد  پیش از حرف مورد بحث واِج مصوت قرار دارد. هاواژه
. بنــا آیدمییک واژۀ مستقل به حساب  های واژه در حکمبرو شویم باید دانست که هر یک از بخشمرکب رو  ایواژه

 بدیــذنخســتین در واژۀ  نجا کــه داِل آبر این اساس از .شودنمیاعمال  و ذال در محل تالقی دو تکواژ بر این قاعدۀ دال
ه تشــکیل شــد دیــذ + بواژ تکــمرکب دانست که از دو  ایواژهبدیذ را همیشه دال است باید  کهن خطی هاینسخهدر 
 ؛اســت بســیط ایواژهبذیــذ  که گرفتیممیباید نتیجه  آمدمیخطی این واژه به صورت بذیذ  هاینسخه. اگر در ستا

  .تقاعدۀ دال و ذال در مورد ذال نخستین اعمال شده اسچراکه 

  لقاعدۀ دال و ذا

  :اندکردهشته ادیبان به آن اشاره که در گذ دال و ذال در واژه تابع قانونی است در فارسی دری بودِن 
هر دال که ماقبل آن یکی از حروف مّد و لین است جنانک باذ و شاذ و سوذ و شــنوذ و دیــذ و کلیــذ یــا یکــی از «

  )٢٢١: ١٣۶٠(شمس قیس رازی، » حروف صحیح متحرکست جنانک نمذ و سبذ و دذ و آمذ همه ذال معجمه اند
  معظم الفارسیة باب فی ذاك                                        عرف الفرق بین دال وذالا

  ١ی فدال وما سواه فمعجم                                  کل ما قبله سکون بال وا           
  ، رکابه: اجمال)(حلل مطرز

  ال را ننشاننددر معرض دال ذ آنانکه بفارسی سخن میرانند                                   
  دال است وگر نه ذال معجم خوانند                        جز وای بودساکن  راماقبل وی 

  )٢۵ :١٣۵١(فرهنگ جهانگیری، 
  همچو مرد و کرد و سرد و برد آنرا دال خوان      جز حرف علت ساکنست هر کجا ماقبل وی

  همچو باذ و بیذ و بوذ و باذه آنرا ذال خوان          ساکن بحرف علت استهر کجا ماقبل وی 
  )١٨: ق١٣١۴، شعوریرهنگ (ف

  سخنی گفته نشده. از شروط اعمال این قانوناما  است کلی اشاره شده به یک قانونپیشین  نقل قول در چهار
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  لفظ مفرد

  در دو مورد پیش رو به شرط اعمال قانون دال و ذال اشاره شده است:
  بشنو زانکه مبهمستزالفاظ فارسی،                ی فتد      مفردتعیین دال و ذال که در 

  معجمست هرچه جزین ذاِل دالست ور نه     ساکن اگر پیش ازو بود       حرف صحیِح 
  )٣٣۶: ١٣۴۴(ابن یمین، 

  یاد گیر از من که این نزد افاضل مبهم است            در زبان فارسی فرقی میان دال و ذال      
  ٢است معجمان آنرا و باقی جمله ذاِل دال خو        ساکنست گر صحیِح  مفرد لفِظ پیش ازو در 

  (حلل مطرز، رکابه: اجمال)
رو بــرو مفــرد قانون دال و ذال در صورتی صادق است که بــا لفــظ  گویدمی در دو قطعۀ پیشینابن یمین چنانکه 

ر و کــار داشــته دو بخشــی ســ ایواژهاما اگر بــا ؛ واژ تشکیل شدهتکط است و فقط از یک یعنی لفظی که بسی؛ شویم
بــر  .کنــدمین لفظ مفرد پیروی های واژه یک لفظ مفرد جداگانه است که از قانوباشیم باید بدانیم که هر یک از بخش

  :لفظ مفرد نیستند زیرا ؛کنندنمیپیش رو از قانون دال و ذال پیروی  هایواژهاین اساس 
 ایواژهدمــادم  زیــرا ؛شــودنمیانــده : اگرچه دال دوم در این واژه پس از مصوت قرار گرفته است اما ذال خودمادم

  .واِژ دم + ا + دم تشکیل شدهتکه است مرکب که از س
امــا ؛  + داذواِژ بــی تکــاست مرکب از دو  ایواژهبیداذ  ؛ زیراشودنمیبیداذ: دال نخستین در واژۀ بیداذ ذال خوانده 

  .است مفرد ایواژهزیرا داذ  ؛شودمیحرف ذال در پایان واژه ذال خوانده 
  از دو بخش بی + درنگ تشکیل شده است. چون ؛در واژۀ بیدرنگ دال استبیدرنگ: دال 

  است مرکب از نا + دان. ایواژهنادان  زیرا؛ نادان: دال در واژۀ نادان دال است
  . است دویذ تشکیل شدهب + بدویذ از دو بخِش  چون ؛بدویذ دال استنخست در فعل  بدویذ: دال

  .است دانست شکل گرفتهن + ندانست از دو بخش  زیرا ؛ندانست دال استدر واژۀ ندانست: دال 
  در تشکیل شده است.+  ب+  این واژه از سه بخِش درچون ؛ دربدر: دال دوم در واژۀ دربدر دالست
  این واژه از دو بخش مایه + دار تشکیل شده است. زیرا ؛مایه دار: دال در واژۀ مایه دار دال است

  ل و ذالاستثنای قانون دا

فقــط یــک بر اساس قانون دال و ذال حرف ذال نمی تواند در آغاز واژه قرار گیرد. بــرای ایــن اصــل  چنانکه گفتیم
  است به معنی برق: استثنا ذکر شده است و آن لفظ ذرخش

  اندر پارسی گویند هیچ کلمه نیست که اّول حرف او ذال آید اّال این:«
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  »چنین ابر زار دهمانا نگری                                                  بگاه بهار دار نخند ذرخش
  )١٢٩: ١٣۶۵، اسدی طوسی(

  صورت مخفف واژه در شعر
متون نظم فارسی با ذالی روبرو شویم که حرف ماقبلش ساکن اســت در یــک صــورت خطی  هاینسخهاگر در 

وزنی بشکل مخفِف خود آمــده باشــد. در  ذال بخاطر ضرورتنباید تعجب کنیم و آن هنگامی است که حرف ماقبِل 
همان صــورِت اصــلی و نــامخفِف بیت زیر حرف گاف در واژۀ بُگذشت بخاطر ضرورت وزن ساکن شده است اما 

  است و ذال همچنان ذال مانده است: واژه مالک قرار گرفته
  تابنده ماهیکی کوذک آمد چو                    بر دخت شاهذشت بگْ چو نه ماه 

 )١٢٣: ١٣٨٩(شاهنامه نسخۀ بیروت، 
  بنا بر این برای تعیین دال یا ذال صورت اصلی واژه مالک است نه صورِت مخفف.

  کهن هاینسخهکاربرد قانون دال و ذال در خوانش 
خطــی  هاینســخهکه گاهی مصححان در خوانش  شودمیناآشنایی با قانون دال و ذال یا بی توجهی بدان سبب 

به خــوانش نادرســت دکتــر  کنیممیاشاره  را . برای نمونهواژه داشته باشند کنند و خوانشی نادرست از متون کهن خطا
  جالل خالقی مطلق از نسخۀ فلورانس در بیتی از داستان ضحاک:

  بکندی زدی پیش بیداد گام           ورا کندرو خواندندی بنام     
  )٧٨: ١٣٩٣دفتر یکم،  (شاهنامه

  به دو دلیل:خوانش بیداد غلط است  .نسخۀ فلورانس در است بیدادواژۀ مورد بحث ما 
ایــن  تواننمی. اگر دال نخستین ذال باشد هرگز نخستین را ذال نوشته است داِل در نسخۀ فلورانس کاتب حرف  .١

 بیــذارچراکه واژۀ بیداذ از بی + داذ تشکیل شده . بنا بر ایــن واژۀ مــورد نظــر در نســخۀ فلــورانس  ؛واژه را بیداذ خواند
  .است
. اگر واژۀ مورد نظــر بیــداد بــود بایــد طبــق خوانده شود رحرف پایانی نقطه ندارد پس باید . در نسخۀ فلورانس ٢

. بنا بر این واژۀ مورد نظــر نی واژۀ بیداذ ذال استحرف پایا زیرا ؛شدمیقانون دال و ذال حرف پایانی به شکل ذ نوشته 
هــا و نیــز در توضــیحات هــیچ . دکتر خالقی مطلــق در گــزارش نســخه بــدل٣در نسخۀ فلورانس بیذار است نه بیداذ

در نســخۀ  ســت کــه وی نتوانســته ایــن واژه رابــدان معنا. ایــن بیدار در نسخۀ فلورانس نکرده اســتبه ضبط  ایاشاره
  :رانس باید بیت را این گونه خواندمطابق ضبط نسخۀ فلو ۴.قرائت کندفلورانس درست 

  گام ،اربید ندی، زدی پیِش بکُ                ورا کندرو خواندندی به نام  
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او  مردمان بــه« را مالک قرار دهیم باید مصراع دوم را این گونه معنی کنیم:بر اساس نسخۀ فلورانس واژۀ بیدار اگر 

ر شــخص ضــحاک ا منظور از بیــدادر اینج. »داشتمیبه کندی جلوتر از بیدار گام بر او  لقب کندرو داده بودند زیرا
  آورده شده: ترپیشضحاک در اینجا بیدار خوانده شده است پنج بیت ازین . دلیل اینکه چرا است

  نغنودز رنج دو مار سیه                          ازین کشور آید بدیگر شود  
  )٧٧: ١٣٩٣(شاهنامه دفتر یکم، 

از ضــحاک گــام بــر  کنــدرو بــه کنــدی جلــوترکــه  اســت اینکه فردوسی گفتــهۀ این مقاله سبب به گمان نویسند
. بــه گمــان امیانه برای واژۀ کنــدرو بیافرینــدیک اتیمولوژی عکه ، این است که مطابق معمول شاعر خواسته داشتمی

قــدم بــر من آن اتیمولوژی نهفته در ذهن فردوسی این بوده است که کندرو به این دلیل بــه کنــدی جلــوتر از ضــحاک 
  را ببینند. مارهای اوآشکارا نتوانند که ضحاک پشت او پنهان شود تا مردم  داشتهمی

  پدید یا بدید

پدید تلفظی است که در چند قرن اخیر شیوع واژۀ پدید در نسخه های خطی کهن بشکل بدیذ ضبط شده است. 
ساخته شده است. اگــر ایــن واژه دیذ + ب بر اساس قانون دال و ذال که بدان اشاره شد واژۀ بدیذ از دو بخش  پیدا کرده.

رو برو می شدیم. اما خوانش بذیذ در هیچ نســخه ای وجــود نــدارد و ایــن  بذیذمفرد می بود آن وقت باید با صورت 
معیار ایــن واژه در فارســی دری بدیــد دیذ. تلفظ رسمی و ب + هد که بدیذ واژه ای است مرکب از دو بخش نشان می د

نیز وجود داشته است. در چند قرن اخیر بتدریج تلفــظ پدیــد از حالــت محلــی  بوده است اما تلفظ غیر رسمی پدید
  خارج شده است و به تلفظ رسمی تبدیل شده.

  :هدی سیدی به درستی چنین آمده استصحیح دکتر محمدجعفر یاحقی و مدر تعلیقات تاریخ بیهقی با ت
های جنوب خراسان هم اکنون رایج است و نیازی نیســت بدید کردن به معنای آشکار کردن و نمودن در گویش«

  )٩٢٧: ١٣٨٨(تاریخ بیهقی، » که پدید خوانده شود
چاپی متون نظم و نثر کهن بصورت پدید ضبط شده است. این خوانش غلــط در  هاینسخهمتاسفانه این واژه در 

ود داشته است در صــورتی پدید وجزبان رسمی کهن تلفظ که خوانندگان گمان کنند که در  شودمیمتون چاپی سبب 
اســت در نسخ خطی کهن به شکل بدروذ آمــده اســت و تلفــظ پــدرود خوانشــی بدرود نیز واژۀ  که این گونه نیست.

دروذ ب + محلی و غیر رسمی. درست بخاطر همان دالیلی کــه در مــورد واژۀ بدیــد گفتــیم. واژۀ بــدروذ از دو بخــش 
  .ساخته شده است

    



 جستارهاي نوين ادبي (ادبيات و علوم انساني سابق)                           شمارة سوم                                  112
 

  پنهان یا بنهان

با اینکه واژۀ بنهان دارای حرف دال نیست اما بخاطر مشابهتی که با واژۀ بدید دارد در اینجا بدان اشاره مــی کنــیم. 
تشکیل شده است. اتفاقی که در مورد واژه های بدید و پدید روی داده است در مــورد  نهان+ ب و بخش واژۀ بنهان از د

شــاهنامه کــه  تدریج جانشین بنهان شده اســت. یکــی از کاتبــانهتلفظ پنهان بهای بنهان و پنهان نیز پیش آمده و  واژه
نکند کاتــب امانتــدار نســخۀ فلــورانس از شــاهنامۀ  های متنتلفظرا جانشین  های محیط خودسعی کرده است تلفظ

روزگــار غالــب را در نسخه اش حفظ کرده است اما در جایی که ســهوا تلفــظ  بنهانفردوسی است. او صورت کهن 
هــای اضــافِی خود را نوشته است متوجه خطای خود شده و پنهان را به بنهان تبدیل کرده است. آثار پاک کــردن نقطــه

  در بیت زیر در نسخۀ فلورانس آشکار است: واژۀ بنهان کامال
  یکی نامه از رستم جنک جوی                         بیاورد و بنموذ بنهان بذوی

  (شاهنامه نسخۀ فلورانس، داستان رستم و سهراب [رکابۀ برگ پیشین: بیامذ سوی شهر ایران])

  ذال و مرکب از روی دال و مفرد هایواژهتشخیص 

ن . چنانکــه پــیش ازیــاز قانون دال و ذال کمک بگیریم توانیممیمفرد است یا مرکب  ایواژهیم که برای اینکه بدان
. مفردنــدخذا، ایذر و بیــذار ذا، چون پی هاییواژهو  مرکبند بدیذ و بدروذچون بیداذ، دمادم، نادیذه،  هاییواژهگفته شد 

مرکب است ســخت نیســت امــا  هاواژهچون دمادم و نادیذه روبرو شویم تشخیص اینکه این  هاییواژههنگامی که با 
در چنــین . ز نظــر قواعــد فارســی دری ســاده نیســتکه تشخیص مفرد و مرکب بــودنش ا خوریممیبر  ایواژهبه  گاه

که ممکن است به چشم  ردخواهیم کاشاره  واژه. در ادامه به چند دنبه کمک ما بیای و ذال دالمواردی گاه ممکن است 
  ما مفرد یا مرکب بیاید در حالی که آنگونه نیست.

  الاز روی حرف ذ مفرد هایواژهتشخیص 

مفرد است یــا مرکــب کــافی اســت بــه شــکِل به معنِی وجب،  بدستهمچون  ایواژهاگر شک داشته باشیم که 
  کهن توجه کنیم: هاینسخهحرف دوم این واژه در 

  شارستان              بذستی ندیذ اندرو خارستانهمی گشت بر گرد آن 
  )۴١٠: ١٣٨٩(شاهنامه نسخۀ بیروت، 

 ایواژهاگر بذست فرد. است م ایواژهذال آمده است و این یعنی که بذست با حرف  ستواژۀ بذ بینیممیچنانکه 
بنابر این واژۀ بدست در ساختار صــرفی خــود هــیچ  نه ذال. شدمیت اید با حرف دال کتابب مرکب به حساب می آمد

هــا بــا در بعضــی از گــویشو  تبکار رفته اس widestصورِت هاین واژه در زبان پهلوی ب ارتباطی با واژۀ دست ندارد.
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(ایــزدی و » belestافغانستانی: ِبِلســت؛ بختیــاری: ؛ widestبدست: وجب؛ پهلوی: «دارد:  نیز رواج ِبِلست تلفظ

  .)١۶٧- ١۵٣ :١٣٩١دادرس، 

  مرکب از روی حرف دال هایواژهتشخیص 

است مرکب  ایواژهکه پاداش  دهدمی. این نشان ضبط شده است دال حرفخطی با  هاینسخهدر  پاداشواژۀ 
بــت واژۀ شیوۀ کتا. ۶شدمیشکل پاذاش کتابت با حرف ذال و به باید  بودمی اگر این واژه مفرد. داش+  پا از دو بخش

ژ مستقل به رسمیت شناخته شــده واتکدر فارسی دری به عنوان یک  پاواژ تککه  دهدمینشان پاداش در متون فارسی 
  در این بیت: واژۀ پازهر است . نمونۀ دیگری برای کاربرد پا بعنوان تکواژ مستقلاست

  پازهِر اژدهاست خرد سوی هوشیار
  استدهمکر نیست نه نیز ازدِر  درخوردِ 

  )٣٩۴: ١٣۶٨(ناصرخسرو، 
ه صــورتی اســت ت کــواژۀ پاداش به شکل پاذاش ضبط شده اســشاهنامۀ ابومنصوری مقدمۀ اپی جدید از در چ

سپاس و آفرین خذای را که این جهان و آن جهان را آفریــذ و مــا بنــدگان را « :دری قواعد زبان فارسی مجعول و مغایر
انــدر «. )٢۵: ١٣٩۴(دهقانی، » و پاذافراه برابر داشت پاذاشدکرداران را اندر جهان پدیذار کرد و نیک اندیشان را و ب
در چاپ مذکور خطــاِی آوردن . )٣٣(همان: » نیکی و پاذافراه بذی پاذاشاو چیزهای نیکو و بادانش هست همچون 

و چــون مــردم بدانســت کــز وی « :در ضبط واژه های پایدار و ندانند. این بار هم اتفاق افتاده است ذال بجای دال باز
کــه چنــد  نذاننــدو چهار بار پاذشاهی از ایران بشذ و «. )٢۶: (همان» ، بذان کوشذ تا نام او بمانذذارپایچیزی نمانذ 

  .)٣٩(همان: » گذشت از روزگار
در نسخۀ کتاب االبنیه عن حقایق االدویه با حرف دال کتابت شده است (چاپ عکســی االبنیــه،  آزادرختواژۀ 
تشکیل شده است و آزادرخت صــورت  درخت+  آزا) . این نشان می دهد که واژۀ آزادرخت از دو بخش ٩٧: ١٣٨٨

 است. درختو  آزاذادغام شدۀ دو واژۀ 

  الدر ثبت ذال و دخطای کاتبان 

سخن گفتیم که در کتابت آنها در نسخ خطی اختالفی وجود ندارد اما گــاهی در کتابــت  هاییواژه تا اینجا دربارۀ
خطی بــر  هاینسخهدال و ذال گاهی کاتبان بسیاری از در کتابت . شودمییک واژه در میان نسخ خطی اختالف دیده 

. بــرای انــدکردهدرســت و صــحیح ضــبط ذال را کهن همواره دال و  هاینسخهدر حالی که بعضی از  اندرفتهراه خطا 
شــده اســت در حــالی واژۀ ستودان همه جا بصورت صحیح با حرف دال کتابت  نمونه در نسخۀ فلورانس از شاهنامه

  .اندکردهژه را با حرف ذال کتابت شاهنامه این وا هاینسخهکه تعدادی از 
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  ستودانستوذان یا 

در بیشــتر  نســخهبه استثنای چند  . این واژهستودان اختالف استونگی ضبط واژۀ شاهنامه در چگ هاینسخهدر 
 اما بر اساس قواعدی که پیش ازین گفتیم ایــن؛ شاهنامه بصورت ستوذان با حرف ذال کتابت شده استذال داِر  نسخ

ه همــین ســبب و بــ دان+  ســتواســت مرکــب از دو بخــش  ایواژهســتودان  . زیــراواژه باید با حرف دال کتابت شود
از کاتبــان مقید به دال و ذال اســت اغلــب  هایشاهنامهگویی در قرن هشتم که قرن  ال باشد.دارای حرف ذ تواندنمی

موضع مشخصــی نسخۀ موزۀ فلورانس در مورد چگونگی ضبط واژۀ ستودان . اندنبوده مرکب بودن واژۀ ستودان مطلع
تــر شــدن موضــوع در ادامه برای روشــن. است مل کردهواژۀ ستودان دوگانه ع اما نسخۀ شاهنامۀ بیروت در ضبط دارد
  :آوریممی فلورانس و بیروت نسخۀدو های این واژه را در متن شاهنامه در ضبط

  
  مرین جنک را بای و پر ندارذ                            ستودان همی سازذش زال زر  . ١

  سرابرده نوذر]): رکابۀ برگ پیشین(شاهنامه نسخۀ فلورانس، پادشاهی نوذر [
  ز بهِر ستوداِن ساِم سوار      از ایذر جو دستان بشذ سوکوار                              . ٢

  : تن بهلوانان])رکابه(شاهنامه نسخۀ فلورانس، پادشاهی نوذر [                                    
  روان تن بیزدان کنذ ٧)؟(                                   کسی کز تو مانذ ستودان کنذ. ٣

  ): چنین کفت رستم بمرد جوان]رکابه(شاهنامه نسخۀ فلورانس، رستم و سهراب [               
  بکوبندمان سر بنعل ستور     ستودان نیابیم یکسر نه کور                                  . ۴

  : ببرسیذ بسیار])رکابۀ برگ پیشین[ کشانیکاموس (شاهنامه نسخۀ فلورانس،                     
  ستودانت ایذر بذ و هم کفن                              ن انجمنآ از یختجهاندارت انک. ۵

  ): بذان]رکابۀ برگ پیشین(شاهنامه نسخۀ فلورانس، جنگ بزرگ کیخسرو [                      
  به ایذ جو کیرم بکاری ستیز                                 . ولیکن ستودان مرا از کریز   ۶

  : جهاندار])رکابۀ برگ پیشینشاهنامه نسخۀ فلورانس، جنگ بزرگ کیخسرو [(                    
  ستوذان ندیذند و کور و کفن                                سر جاذوانرا بکندم ز تن     . ٧

  )۵٣١: ١٣٨٩(شاهنامه نسخۀ بیروت،                                                                 
  یکی مرد سنکبذین داستان زذ      . ستوذان مرا بهتر ایذ ز ننک                          ٨

  )۵٧۴: ١٣٨٩سخۀ بیروت، (شاهنامه ن                                                                
  وی بکفت ٨برتو کفتی همی پوست رفت                          . چنین تا ستودان دارا ب٩

  )۵٧۶: ١٣٨٩(شاهنامه نسخۀ بیروت، 
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  ستوذان نفرموذ و مشک و عبیر     . تن خویش چون دیذ خسته بتیر                   ١٠

  )٧٧١: ١٣٨٩(شاهنامه نسخۀ بیروت،                                                                 
نجا که نسخۀ فلورانس شامل نیمی از متن شاهنامه است فقط شش بیت نخســت را دارد. نســخۀ فلــورانس در آاز

) ٩- ۵- ٢- ١(بار  ۴با ذال و ) ١٠- ٨- ٧- ۶- ۴- ٣بار ( ۶نسخۀ بیروت تمام موارد ستودان را با دال کتابت کرده است. 
این است که کاتب فلورانس یــا  گیریممیکه از کتابت واژۀ ستودان در این دو نسخه  اینتیجه با دال کتابت کرده است.

 ناآگــاه. قطعــاً بسیار امانتدار بــوده اســت و  قطعاً . در حالی که کاتب بیروت بوده است یا امانتدار و یا هر دوبسیار آگاه 
  ناآگاهِی او راه را بر آگاهی ما نبندد. که شودمیاو سبب  امانتدارِی 

  گیرینتیجه

یــا مرکــب  که بتوانیم مفــرد شودمیسبب خطی متون فارسی دری  هاینسخهگاهی توجه به کتابت دال و ذال در 
پس از مصوت قــرار گیــرد. آمــدن دال  تواندنمی در وسط یک واژۀ مفرد حرف دال هرگز .بودن واژه را تشخیص دهیم

پس از مصوت در وسط یک واژه بدان معنی است که ما با یک واژۀ مرکب ســر و کــار داریــم. چنانکــه آمــدن ذال در 
ت که واژۀ مورد نظر مفرد است. در متون کهن تنها استثنایی که برای قانون دال و ذال ذکر وسط یک واژه بدان معنی اس

هــایی چــون خــوانش دو راهِی  خطی در هاینسخه دربا کمک دال و ذال  توانیممی گاهت. است واژۀ ذرخش اسشده 
تشخیص دهــیم کــه در زبــان فارســی  توانیممی و ذال دالشویم و نیز از روی بیداد و بیدار به خوانش صحیح نزدیک 

خطــی در ضــبط  هاینســخهکه بســیاری از  فهمیممیهمچنین  .یا مفرد مرکبند چون بدست و پاداش هاییواژهدری 
  .اندرفتهواژۀ ستودان بر راه خطا 
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  هایادداشت
  آن را از ظهیر فاریابی دانسته. این قطعه را با اختالف نقل کرده است و تاریخ گزیده. صاحب  ١
  .ن یمین با اندکی اختالف آمده است. این قطعه در دیوان چاپی اب ٢
اع را درســت بخوانــد و معنــی نسخۀ فلورانس درست خوانده است اما نتوانسته کل مصر واژۀ بیدار را در. دکتر عزیزالله جوینی  ٣

  )٣۶۶: ١٣٩۴، جلد اول (شاهنامه از دستنویس موزۀ فلورانسکند. 
. سخن ما در اینجا هرگز به معنی ترجیح ضبط بیدار بر بیداد نیست بلکه سخن از خوانش نادرست نسخۀ فلورانس اســت. بــه  ۴

  .می تواند از خود فردوسی باشد بیدار و بیداد هر دو هایگمان نویسندۀ این سطور ضبط
  دوم میانشان اختالف است. . هرچند که ظاهرا در تلفظ حرف ۵
شــاهنامۀ را بنگریــد بــه . بــرای نمونــه بخاطر سهو القلم است اش نوشته شده است اما این خطاپاداش به غلط پاذ. گاهی واژۀ  ۶

  .٨س  ٣۶٠ صفحۀ لندن
  است.بی نقطه نوشته  ده است حرف دوم رامردد بو بپّرذو  ببّرذ نجا که کاتب نسخۀ فلورانس میانآاز.  ٧
  نوشته است که ربطی به موضوع بحث ما ندارد. پررا  برکاتب در اینجا به اشتباه .  ٨
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  کتابنامه

کتابخانــه : تهــران .تصــحیح حســینعلی باســتانی راد .دیوان اشعار ابن یمین فریومــدی ).١٣۴۴. (ابن یمین فریومدی
  .سنایی

  اشرف صادقی. تهران: خوارزمی.الّله مجتبائی و علی. به تصحیح و تحشیۀ فتحلغت فرس). ١٣۶۵(اسدی طوسی. 
  . ویراستۀ دکتر رحیم عفیفی. مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.فرهنگ جهانگیری). ١٣۵١انجو شیرازی. (
هفتمــین ». نگاهی به واژه های مهجور فارســی در گــویش بختیــاری«). ١٣٩١و دادرس، سیدمهدی. ( ایزدی، اورنگ

  .١۶٧- ١۵٣جلد دوم. ص. همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
تصــحیح و تعلیقــات محمــدجعفر یــاحقی و مهــدی  .تــاریخ بیهقــی ).١٣٨٨. (محمد بن حســین بیهقی، ابوالفضل

  سخن.: تهران .سیدی
  تهران: نشر نی.. از مجموعۀ تاریخ و ادبیات ایران شاهنامۀ ابومنصوری). ١٣٩۴( دهقانی، محمد.

  .۶۶٨٧٢نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس با شمارۀ ثبت  .حلل مطرز .شرف الدین علی یزدی
  جمال افندی مطبعه. :استانبول .فرهنگ شعوری ).ق١٣١۴. (شعوری، حسن بن عبدالله

تصــحیح محمــد بــن عبــدالوهاب  .المعجم فی معــاییر اشــعار العجــم ).١٣۶٠. (شمس الدین محمد بن قیس رازی
  زوار. .قزوینی

انیــا بــه شــمارۀ کتابخانــۀ بریت چــاپ عکســی از روی نســخۀ خطــی .شــاهنامه ).١٣٨۴. (فردوسی، حکیم ابوالقاســم
Add.21,103  نسخه برگردانان ایرج افشار و محمود امیدساالر. تهران: طالیه. شاهنامۀ لندنمشهور به .  

شرقی وابسته بــه دانشــگاه ســن  نسخه برگردان از روی نسخۀ کتابخانۀ .شاهنامه ).١٣٨٩. (فردوسی، حکیم ابوالقاسم
  . به کوشش ایرج افشار و محمود امیدساالر و نادر مطلبی کاشانی. تهران: طالیه. NC.43ژوزف با شمارۀ 
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