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یکدوازومایجوترینوویژگدوهایورتسنوکهنوفامرد،وبهوویژهورتسنو

رنظسم،وحذفوواووعطفوارتوکهوباونگاهدوبهوهروییسانویاو

رنظسرهوایوردوتسانوشساهدیوازوآنویافت:

رــپاه گــریو زو ییــدهو بــهو ییــدهو زو

ماه ندیدندو جسشنو وو شمشیرو زو >و<)1(و

فریورد،و1386:و170/1

رنوــت بــاو شــ رو کاموانــدو یکــدو

نشوت، جارهوهایو >و<و عسشیدند،و ِزو

ــسی؛ ــگوووب ــرووومن ــروووافو ــموازوگسه ه

ــسی! ــدامج ــری ــموخ ــدهوام،وه ــن ــروش ف

همان:و5/و260

گــروشــاهورهوشــشوخسارــتو>و<ورــهویکوزخــموافتــای

ــدای... ــ نـ یایو کپب ینو کـــهو ــسو ــگ ر زنـــهـــامو

ازمقد،و1336:و99

ویموفهموکالموخللدو
ً
وطبیپدوارتوووغالبا

ً
اینونسعوحذفونوبتا

ایجایونمدوکند.وارروزویموعارخوکودوکهوردوپرردو»اینوقطامو

ازوکجاوردوآیدوووبهوکجاوردوموی«وردوتسانیموبگسییمو»ازوتهرانو

بهورشهدو ردوآید،و تهرانو »ازو یاو ردوموی«و بهورشهدو وو ردوآیدو

بهوهمینوقیاسویموقدیموهموشاعریوردوتسانوتو ردوموی«.و

چنینوبگسید:

ظهسمواورــتویموتــسمانو>و<وحضسمواورــتویموایران

ما ــرانو ای وو ماو ــسمانو ت فخررتو ــاویانو ج تاو بــدوو

اریررپزی،و1318:و10و

تفاوتویمواینوارتوکهوراوارروزو»و«وماوبرردویامیموووویرگسلدو

کهو نداش ندو نشانهوایو گذش گانو اراو ردوکنیم،و آنو جایگزینو

جایگزینوحرفوعطفوکنندوووازواینومویوگاهدوحذفوحرفو

عطفورسجبوردوشدوکهویموصسمتونسش امیوعباماتوآنانو

ابهامویاوکژتابدوایوایجایوشسیو)آنگسنهوکهویموبیتورنقسلوازوازمقدو

خسانندهونخوتوتصسموردوکندو»گروشاهورهوششوخسارت«وشرطوارتو

ورصراعونخوتو
ّ
وو»رهویکوزخموافتای«وجسابوشرط،ویموحالدوکهوکل

شرطوارتووورصراعویوموجساب(،واراوشنیدنوشپروووتسجهوبهوطرزو

ایایوآنوتسرطوگسیندهوموابطواجزاءوماوموشنوردوکری.واراویمو

والیهویموکنامویکدیگروآردهو
ٌ

شساهدویایشدهورپطسفووورپطسف

بسیندوووفاصلهوافتاینوریانواینویو،وآنگسنهوکهویموعدوخساهدوآرد،و

چگسنگدوبریاشتورخاطبوازوآنهاوماوتغییروردویهد.

بحثوماوباوبرمردورثالدوازوفامردوگفتامیوموشنوتروردوکنیم:و

رنوبهوشناوعالقهویامم،واربورسامی،وتیراندازی.و

ویمونگاهونخوتوقدمیونارأنسسوردونماید،و
ً
اینوجملهواحتماال

ـویووباموتکراموموشنوردوشسیوکهونهوتنهاوراختامو اراوباویکدو

ازوکودو اگرو کهو ارتو آنو رحتملوترو بلکهو ندامی،و نارأرسردو

بپرریدوبهوچهوومزشوهایدوعالقهویامیوچنینوعارخدوبدهدووو

ونگسیدو»رنوبهوشناوعالقهویامم،واربورسامیوووتیراندازی«.و
ً
رثال

یموواقعویموگفتاموصسمتونخوتوطبیپدوتروارتووویمونسش امو

همو نسش امو یمو نخوتو حالوصسمتو هرو یمو یوم.و صسمتو

غرابتوچنداندوندامیوووباوار فایهوازوویرگسلوردوتسانوبهورایگدو

لحنوگسیندهوماوبهوخسانندهورنتقلوکری.واراواگرویکدوازورتمموهایو

اینوجملهوماوحذفوکنیمووضپیتوبویاموتغییروردوکند:و

رنوبهوشناوعالقهویامم،واربورسامی.و

واینوباموتنهاولحنوگفتاموارتوکهوردوتساندوآردنوویرگسلو
ً
ظاهرا

بهوجایوحرفوعطفوماوتسجیهوکندو)رصاحبهوشسندهوپسوازوچندو

لحظهورکث:و1.وتنهاواربورسامیوماوبهویایوآومیهوارت؛و2.وازواولوقصدو

کهو ارتو آومیهو خاطرو بهو اراو بگسید،و ماو شناو جزو چیزیو کهو نداش هو

اربورسامیوماوهموبایدوبگسید(،وولدوچرا؟و

ردویانیموکهو»و«ویموزبانوفامردوعیسندوهمپایهورازوارتووو

 سسروط رویت  پور

rasti.masoud@gmail.com

 رهش رحش رد  
و سد   ون یان  اا  زاس زو  
طیتور  طر فرح فذح

وعطفو
ّ
عیدارتوکهوافزوینو»و«ووزنوماورختلوردوکندوووتنهاوبرایونشانویاینورحل )1(.و

آنوماوبهوابیاتوافزویهوایم.
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کلماتدوماوکهویمویکوجملهونقشویکواندوبروعهدهویامندوبهو

یکدیگروعطفوردوکند.واراونمایشوهمپایگدوایوازونسعوعطفو

ی«و
ّ
تنهاوازوطریقواینوحرفوعطفوارکانوعذیرونیوت،وبلکهو»تپد

نسعو اینو ازوماهوهایدوارتوکهوردوتساندونشانویهندۀو نیزویکدو

همپایگدوباشد.وهروگاهوفروشندهوایوبگسیدو»راوآچامویامیم،وعیچ،و

واشر(و رهره،و عیچ،و )=و فپلو ازو پسو اجزاءو یو
ّ
تپد واشر«،و رهره،و

خسیبهوخسیوشنسندهوماوازوهمپایهوبسینوآنهاوآگاهوردوکندوووآنگاهوکهو

ذهنواووازوجریانوحکموهمپایگدویمبابواینواجزاءوآگاهوشد،و

ناخسیآگاهوهموعایۀوییگریوماوکهوازواینواجزاءویوموافتایهوووعیسندو

دو
ّ
آنهاوماوباوفپلوبرقراموردوکندو)=وآچام(وردویابدوووراختاموکل

جملهوبرایواووموشنوردوشسیو)ناگفتهوعیدارتوکهویموجملهوایوهمچسنو

»راوآچامویامیم«ووجسیوهموعایهوتنهاویمبابونهایووورفپسلوقابلوتصّسموارتو

ووموشنوارتوکهو»عیچ،ورهره،وواشر«وهموعایهوهایو»را«ونیو ند(.واگرو

ی«ووجسیونداش هوباشد،وذهنورخاطبوارتوکهوبایدوهرویوو
ّ
»تپد

رجهسلوماوکشفوکند:وسجذول 1.ومابطۀوجزءوپسوازوفپلوباوییگرو

اجزاءوکالموچیوتو)←وهمپایگد(؛وسجذول 2.وهمپایه/وهمپایهوهایو

عیشوازوفپلوکداموارت؛)1(وعیدارتوکهو»ریزانوتالشوبرایوحلو

یکورپایلۀویورجهسلد«وعدییوبویاموبزمگوتروازو}»ریزانوتالشو

برایوحلویکورپایلۀویکورجهسلد«×2{وارت.)2(وازواینومورتو

یورسجبوردوشسیوذهنورخاطبونوبتوبهوحذفو
ّ
کهونبسیِوتپد

عاطفهواعجابوبویاموبیش ریونشانویهد.

نکتهوایوکهوتسجهوبهوآنویموایارۀوبحثوبویامورهموارت،وآنو

ارتوکهویموحقیقتو»یک«ورپایلۀویورجهسلدوقابلوحلونیوت،و

اراویمواینجاوبرایوعارخوسجذول 1 گزینهوهایورحدوییووجسیو

یامیووواینورسضسعورسجبوردوشسیوکهواینورپایلۀویورجهسلدو

یموعملوقابلوحلوباشد.وهرچهواینوگزینهوهاوتپریفوشدهوترووو

قاعدهورندتروباشد،وتبایموآنهاوبهوذهنورایهوتروردوشسیوووبهوتبعوآنو

رپایلهوماوآرانوتروردوتسانوحلوکری.واگروشماوندانیدوکهو»رمکنو

ارتورپطسِفویکدوازواجزایوجملهوپسوازوفپلوبیاید،وبدونو

آنکهوحرفوعطفدوعیشوازوآنوباشد«،وهنگاموبرخسمیوباوجزءوپسو

ازوفپل،وخسیوبایدوحدسوبزنیدوکهواینوجزءوچهوردوتساندوبسیووو

ویکدوازویومترینو
ً
»رپطسِفویکدوازواجزاءوجملۀوعیشین«واحتماال

گزینهوهارت؛وحالوآنکهواگروعیش روازواینواحتمالوآگاهدویاش هو

باشیدوآنوماویموریانواولینوگزینهوهاوخساهیدونهای.و

ناگفتهونماندوکهوگاهورپندوبرخدوجمالتوآنگسنهوموشنو

ارتوکهوذهنوباواندکوتالشدوچیو دوجزءوپسوازوفپلوماو

یمردویابدو)یموشساهدیوکهویموعدوردوآیدونمسنهوهایدوازواینویرتونشانو

خساهیمویای(؛وآنچهوگفتیموبهوقصدوتحلیلوچگسنگدوجسازویافتنو

اینوکامبریوووپسوازوآنویمکوشساهدوییریابوتروبسی.و

یموایارۀواینوگفتاموزخس .وباوشساهدیونشانوخساهیمویایوکهو

یموبرخدورتسنورنظسموکهن،ورپطسف/ورپطسفوهایویکدوازو

اجزاءوجمله،وبدونوحرفوعطف،وپسوازوفپلوجملهوآردهوارتو

ووطوم.وباوبهرهوبرینوازواینوآگاهدوبهوتصحیحوووتحلیلوبرخدو

ابیاتوشاهنامه خساهیموپریاخت.

1. فوواد وسح فاربحط

قدیموترینوشاهدواینوکامبریو)تاوآنجاوکهونگامندهوآگاهدویامی(وبیتدو

ازوکلیله و دمنۀ مویکدوارتوکهونفیودو)1336:و536(وآنوماوازو

حواقبالو)اردی،و1319:و79(ونقلوکریهوارت:
َّ
لغت فرس رصح

چــسنوکشــفوانبــسهوغسغایــدوبدیــد

ــد آومی خشمو ــانو ــریر ر و
ّ
ژخ وو بانگو

تسجهو آنقدموموشنوارتوکهوخسانندهوهیچو بیتو اینو رپندو

چون  ردوبسی:و اینگسنهو بایدو یمواقعو اینوجمالتو کهو نمدوکندو

 سحطسان، نشم آورسد.و
ّ
فش  وزبوه غوغاس  بدسد ]و[ بازگ و ژخ

بهوعالوهوافتاینوفپلوووجزءوپسوازوآنویموعایانویکورصراعووو

رجالو کاتبانو کهو شدهو رسجبو همو رپوینو رصراعو ابتدایو

یر کامیوبیتوووافزوینو»و«ویموآنوماونداش هوباشند.و

شاهدوییگروبیتدوارتوازورنصسمورنطقدومازیوکهومایویاندو

آنوماویموترجمان البالغه )مایویاند،و1362:وگ256پ،وص196(و

آومیهوارتو)یمواینویر نسیسوحرفوعطفوباوضّمهونمسیهونمدوشسیووو

»ُرشک«ویموجایوییگروآنوهموبهوعیشونخوتوآردهوارت؛ونک.وهمان:و

گ272م،وص227(:

وهمزرانوموشنوردوشسند،ویپندو
ً
یموجریانوحلواینوروأله،وهرویوورجهسلوتقریبا )1(.و

بهواحتمالوبویاموهروگاهوبهووجسیوهمپایگدوعدوببرید،وعیشوازوآنوهمپایۀوعیشو
ازوفپلوماویافتهواید.واصلوروألهوتبدیلورپایلۀویکورجهسلدوبهورپایلۀویورجهسلدو

ارتوکهویموایارهویمبامۀوآنوتسضیحوخساهیمویای.
آنگسنهوکهوپسوازواینوخساهدوآرد،و»یک«ورپایلۀویورجهسلدوقابلوحلونیوتو )2(.و
)یموواقعوبدونهایتوعارخویامی(وووتنهاوردوتسانوبهوینبالوماهوحلواحتمالدوآنوگشتو

یاوبرایومریدنوبهون یجۀواحتمالِدوآنوگزینهوهایورختلفوماوآزرسی؛واینوروألهو
رسجبوردوشسیوکهورراحلوحلورپایلهوبویاموبیش روشسیوووزرانوالزموبرایوحلو
آنوبویاموافزایشوبیابدووویمون یجهوتالشوبویاموبیش ریوبرایوحلوآنوالزموباشد،و
یموحالدوکهون یجۀونهایدونیزواحتمالدوارت.ومویامویدوباورشکلدوکهوماهوحلو
وعالقهوایو

ً
عیشوراختهوندامی،وخسیوکافدوارتوبرایوآنکهوذهنوانوان،وکهوغالبا

بهوابتکامویموایجایوماهوحلوندامی،وازوحلوروألهورنصرفوشسی.
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شــیزوووشــبهوندیدمو>و<وُرشــکورــیاهوووقیر

تس زلفکانو وو ــنو ر ــامو ــ موزگ رانندو

نکتۀوجالبوتسجهویمواینوشاهدوآنوارتوکهووزنورصراعوازو

آردنوحرفوعطفوپسوازو»ندیدم«وجلسگیریونمدوکند،وباواینو

حالوشاعروحرفوعطفوماونیاومیهوووکاتبونیزوآنوماونیفزویهو

ارت.واینوشاهدو)ووبرخدوشساهدوییگروکهوپسوازواینوخساهدوآرد(و

نشانوردویهدوکهونیاردنوحرفوعطفویمواینورسامی،ونهوضرومتو

شپری،وکهویکدوازویووگزینهوایوبسیهوکهوشاعرورجازوبهوانتخابو

آنهاوبسیهوارت.واحتمالویامیوکهویمواینجاوشاعروبهوقصدونشانو

یاینوررزوریانواجزاءولفووونشرو)»شیزوووشبه«ووو»رشکوریاهووو

قیر«(وحرفوعطفوماوانداختهوباشد.

اراوغالبوشساهدواینوکامبریویموشاهنامه یافتهوردوشسی.و

برخدوشساهدوبرواثرویر کامیوکاتبانویچاموتحریفوشدهوووو

حوخالقدورطلقوآردهوارت.و
َّ
صسمتورحّرفوآنهاویمورتنورصح

اینوشساهدوماویموبخشورپوینوگفتاموبرمردوخساهیموکری.ویمو

اینجاوشساهدیوماوردوآومیموکهوصسمتویمرتوآنهاویمورتنو

حوآردهوارتوووازوآنوریانونیزوتنهاوبهوشساهدیوکهویموتحلیلو
َّ
رصح

آنهاوجایوچسنوووچرایدونیوتوبوندهوردوکنیم:

یلــموتیــزوشــدوتــاوتــسوازورهتــران

ــداومان ــن گ زو >و<و نگسیدو کــدارــدو

فریورد،و1386:و206/3

ــروزوکام ــتوکار ــنوگف ــانوچنی ــهوهسر ب

ــام موزگـ >و<و بــسیو ــاو ر یلو کــامو ــهو ب

همان:و223/3

کجــاوهفــتوکشــسموبــدویوانــدما

کــشــسما ــرو ه بــروبــسمو >و<و ببینمو

همان:و344/3

ــت ــرزوُجو ــاهوازوفریب ــهوش ــهوهرچ هم

آیدونخوت تسو ازو کنسنو آنو زوطسس،و >و<و

همان:و108/4

رــا بــهو بدوگناهــانو یمو ازو کنــسنو

را بهو شاهانو آیینو بهو >و<و کنو نگهو

همان:و262/4

چنیــنویایوعارــخوکــهورــنوبخــتوخسیــش

بدیدموبهوخسابو>و<وافوروووتختوخسیش

همان:و33/5

ــِتواوی ــسیی،وررانگش ــایوب ــروع ــسوب چ

اوی رشِتو >و<و ــدیو بُ فروترو ــسو زان ِزو

همان:و437/5

آنگسنهوکهوعیدارتویموشساهدویایشدهوافزوینو»و«ورسجبو

اختاللووزنوردوشسی.واراویمویووشاهدوآیندهوشاعروردوتسانوتو

بهوماحتدو»و«وماوبیاومی،وبدونوآنکهووزنوبیتویچاموخللوشسی:

میختــن خــسنو زو بدوگناهــانو رگــرو

آویختن ازو >و<و آیــنــدو بــدآرــایــشو

همان:و75/4

رهتــران تــاو لهرارــپو بفررــسیو

رــران لشکرو زو چندیو >و<و برفتندو

همان:و6/5

نکتۀوییگریوکهوازوشساهدویایشدهوبرردوآیدوآنوارتوکهوریانو

رپطسِفونهایووورفپسلووورتمموووقیدوتفاوتدونیوتووورپطسفو

هرویکوازواینواجزاءوردوتساندوبدونوواووعطفوپسوازوفپلو

انتظاموردومویوکهورپطسفوروندو)ووهروجزءو اینجاو ازو بیاید؛و

ییگریوکهوبتساندورپطسفوبگیری(ونیزوبتساندوبهواینوصسمتوبهوکامو

برویو)یموشساهدوآیندهونشانوخساهیمویایوکهوبهوکاموردوموی(.وهمچنینو

ورتمموباشد،وحرفواضافۀوآنوحفظوردوشسیووو
ْ

هروگاهورپطسف

وردوگسیندو»بدوگناهانوازوخسنومیختنوآرایشوبیابند،وازو
ً
رثال

ازوخسنومیختنوآرایشو آویختن«ووونمدوگسیندو»بدوگناهانو

بیابند،وآویختن«.

نگامندهویووشاهدویموشاهنامه ییدهوارتوکهوبهونظروردومردو

آنهاوماونیزوبایدوهمانندوشساهدوعیشوگفتهوتحلیلوکری.ویمواینویوو

شاهدوروندووورپطسفوآن،وهرویو،وپسوازوفپلوآردهواندووویموریانو

آنهاوحرفوعطفونیاردهوارت:

ــگ ــهوچن ــسییوب ــسموب ــاور ــروآنوگرزه گ

علنگ، ــرمو چـ زو ــسامانو ــ رـ ــانو ــن ر

نبــسییوشــگفتوازوبــرووویــالواوی

اوی چنگالو خریو >و<1و کسفتهو شدیو

همان:و433/2

شــای باشــیدو یایو ازو وو بوــازیدو

یای رگیریدو کینو ازو وو آرــانو تنو >و<و

همان:و5/5

«و/kūfta w/ونمدوگسیدووواینوازوتفاوتوهایوربکدو
ْ
فریوردویمواینجاو»کسفتهوو )1(.و

اووباوبرخدوییگروازوشپرایوخراراندو)ازوجملهوناصرخوروووورنائد(وارت.
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ترییدوچنداندونیوتوکهویمواینجاونیزوازوهمانوقاعدۀوعیشینو

والیهونیز،وشایدوبهو
ٌ

عیرویوشدهوارت،وباواینوتفاوتوکهورپطسف

ضرومتووزن،وپسوازوفپلوآردهوارت.

نکتهوایوکهوبایدوبدانوتسجهویاشتواینوارتوکهوشساهدو

یایشدهوازوشاهنامه نهوتنهاوازوپش سانۀوتمامونوخوقدیموبهرهورندند،و

بلکهواکثروقریبوبهواتفاقویر نسیسوهایورسمیوار فایۀوخالقدو

رطلقوآنهاوماوتأییدوردوکنند.واینونکته،ویموکنامووجسیوشساهدواینو

کامبریویموییگرورتسنورنظسموکهن،ونشانوردویهدوکهوخصسصیتو

رحلوبحثوبدوگمانوحاصلویر بریوکاتب/وکاتبانویکویاوچندو

وچنینوخصسصیتونحسِیو
ً
یر نسیسوشاهنامه نیوت.واصسال

کموکامبریی،وکهوشساهدوآنوپراکندهوووییریابوارتوووبیشوازو

آنو آشفتگدو رسجبو کندو »نشانویام«و وو »کهنه«و ماو رتنو آنکهو

ردوشسی،وآخرینوچیزیوارتوکهونظروکاتبانوماوجلبوردوکندوتاو

ازوآنوبرایوقاعدهورندوکرینویاوکهنهونماوکرینورتنوار فایهوکنند.

2. تصحیح و تحلیل وبیات  ون فااناسه

یمواینجاونوخهوبدلوهایوابیاتوماونیزوردوآومیموتاوبتسانیمویمبامۀو

صسمتواصیلوآنهاویاومیوکنیم:)1(و

ــان16 ــام15وگفتامت ــنوخ ــتوکی ــنوگف چنی ●و
عــیــگــامتــان17 زو امزیو ــهو ن شــنــیــدنو

همان:و189/1

و16-ول،وس،وق2،وپ،وآ،ول2و)وونیزول3،وس2(:و 15-وو:ورخت

و17-ول،وس،وق2،وپ،و عیکامتان؛ورتن=وف،وژ،ولن،وق،ولد،وو،وب

ل2،وآو)وونیزول3،وس2(:وشنیدنونیرزیدوگفتامتان؛وژ:وشنیدمونیرزیو

بپیکامتان؛ولن،وق،ولد:وشنیدنونیرزیدوعیکامتان؛وو:ونیرزیوبدینو

خاموگفتامتان؛وب:وشنیدموهمانوزشتوکریامتان؛ورتن=وف

نخو ینوبیتوازورسامییوارتوکهویمویر نسیسوهاویچاموگش گدو

بویاموشدهوارت،واراوجزوچهامویر نسیسوفلسمانس،ورنوژوزف،و

واتیکانوووبرلینو)کهویمورصراعونهوباویکدیگروتسافقویامندونهوباوییگرو

یر نسیسوها،ویپندوهروکدامورصراعویوموماوبهوصسمتدورنفریوضبطوکریهواند(و

تماردویر نسیسوهاوچنینوضبطدوماوتأییدوردوکنند:

چنیـنوگفـتوکیـنوخـاموگفتامتـانو)/وعیگامتـان(

گفتامتــان( )/و عیگامتــانو نیرزیــدو شــنیدنو

ازوآنجاوکهوترتیبوکلماتوقافیهوتأثیریویموراختامویر سمیوبیتو

ندامیوآنوماوناییدهوردوگیریموووبیتوماواینگسنهوررتبوردوکنیم:و

چنیح گف  فیح نام گفتارتان فنیدن زیحنسد ]و[ پیگارتان.وو»عیکام«و

بهورپندو»جدالولفظد«ونیزوهوتو)نک.ولغتوناره(وووردوتساندو

»شنیدنو«ودوباشد.ورپندوبیتوموشنوارتوووضبطوهایورنفریو

چهامویر نسیسویایشدهوبهووضسحورایهوشدهووورحّرفوارت.

رــپاهدوبریــن9وگسنــهوگــریوووجــسان ●و
عهلسان یو11و ــدامو ــی ب و10و برفتندو

همان:و431/2

یر نسیسو هفتو رتن=و بران؛و و:و بدین؛و لد:و ق2،و ق،و 9-و

و10-وف،ول،وژ،ولن،وق،ولد،وآ،ول2،وبو)نیزولن2،وس2(:و>و<؛و ییگر

و11-وق:وره؛ولد،وآ،ول2:ویل؛ورتن=و رتن=وق2،وپ،ووو)نیزول3(

هفتویر نسیسوییگری

موشنوارتوکهوضبطورتن،وکهوبهوعیرویوازوچندویر نسیسو

رتأخروگزیدهوشده،وتغییریافتهووورایهوشدهوارتووورصراعویومو

نیازیوبهوحرفوعطفوندامی.

بــهوهشــ موکــهوگفتــد:ورــرا22وتــاجوووتخت ●و
بخت، وو رــرییو و23و بیشوتو تسو آنو ازو

همان:و82/4

و23-ول،وس،وق،ول2:و]و[؛ورتن=وف،وژ،وس2 22-وس:وررو

یمواینجاوهموترییدوچنداندونیوتوکهو»و«وافزویۀوکاتبانوارتو

ووضبطویشسامتر،وکهوهمویر نسیسوهاوووهموربکوشاعروآنوماو

تأییدوردوکنند،وبرتریویامی.

یلپذیــر نارــهوی19و آنو کــزو بــزمگانو ●و
ــر، ــی ــرخویب ــاموفـ ــد20وگــفــت ــدن ــی ــن ش

همان:و84/4

19-وف:وگرانمایۀو)→وکزانونارۀ(؛ول،وقو)نیزوق2،وپ،ولن2(:وکهو

آنونارۀ؛وس:وکهواینونارۀ؛ول2و)نیزولد،وو،وآ،وب(:وچسنوآنو)و:و

و20-وقو)نیزوب(:وشنیدندوو چنان(ونارۀ؛ورتن=وژ،وس2و)نیزل3(

جزوفلسمانس،ورنوژوزف،وار انبسل2ووولندن3،وییگرونوخوبرو

رروراختامویر سمیوبیتوتسافقویامندوووبرآیندوضبطوآنها،ویمو

رصراعونخوت،وچنینوارت:و

بــزمگانوکــهو)/وچــسن(وآنو)/وایــن(ونارــۀویلپذیر

البتهوقاهرهوووبرلینویمورصراعویوموتغییرویایهواندوووازوآنوماهوبیتو

ماوررمارتوکریهواند،واراوباواینووجسیوعیدارتوکهوجزوچهامو

ـویپندوفلسمانسووورنوژوزفوـو یر نسیسویایشدهو)کهویووتایوآنهاو نوخهوبدلوهایویر نسیسورنوژوزفو)باوعالرتوژ(وافزویۀونگامندهوارت. )1(.و
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بامهاوویژگدورسمیونظروماوازوریانوبریهواند(،وییگرونوخوتأییدوردوکنندو

کهوراختامورسمیونظروراویمواینوبیتونیزووجسیویامیوووضبطو

اصلدوآنوبایدوچنینوباشد:

یلپذیــر نارــۀو آنو کــهو بــزمگانو

یبیر، فــرخو گفتامو >و<و شنیدندو

کنــسنوازوبروبــسموووفرزنــدوخسیــش ●و
کــهواندیشــدوو21وجــان22وووعیسنــدوخسیش،

همان:و111/4

21-ول،وژ،وس،ول2،وس2و)نیزولن،وق2،ولد،وو،ولن2،وآ،وب(:واز؛و

و22-ول2:وجاه؛وقواینو )ل3:وهمانوازوعد(؛ورتن=وفو)نیزوپ(

بیتوماوندامی

ضبطواصلدوهمانو»کهواندیشدو>و<وازوجانوووعیسندوخسیش«و

ارتوکهویمواینجاوفلسمانسوووعامیسوآنوماوتغییرویایهواند.

یگــروآنــکوگسیــدوکــهوبــاولشــکرم ●و
کشسمم وو یویهو بــاو و23و جنگو رکنو

همان:و270/4

وب(:و]و[؛ورتن=وفو 23-ول،وژ،وس،ول2،وس2و)نیزولن،ولد،وپـو

)نیزوق2(

یمواینجاونیزوضبطوفلسمانسوووقاهرۀ2ورایهوشدهوارتوووضبطو

اصلدو»رکنوجنگو>و<وباویویهوووکشسمم«وارت.

ــت1واوی2 ــزوتخ ــتوک ــانوگف ــهوایرانی ب ●و
اوی2 بخت4و ازو هم3و ــایان،و ش بباشیدو

همان:و359/4

3-ول،وس،وق،ول2و)نیزولن،ولن2،وب(:ویل؛و)پ:ووواز؛وو:وشایووو

هم(؛ورتن=وف،وس2و)نیزولد،ول3،وآ(

ازوآنجاوکهونوخهوبدلوهایواینوبیتوطسالندوبسیووومبطورو قیمدو

بهورسضسعوبحثونداشتوازونقلوآنهاوخسییامیوکرییم،واراواعدایو

کوماونگاهویاش یموتاوخسانندگانوازورساضعواختالفوآگاهوباشند.و
ُ
ت

وبهوخاطروآنکهویر کامیووورایهوکرینوآنو
ً
ـواحتماال یمواینوبیتو

آرانوبسیهوارتوـوراختامورسمیوبحثوپش سانۀونوخهوایوکمتریو

یامی،واراوبهوپش سانۀوضبطویر نسیسوهایولندنوووار انبسلو)کهو

ویمواینوراختامویر کامیونکریهواند(ووونیزوباوتسجهوبهواصالتواینو
ً
غالبا

راختامویموشاهنامه،وکمتروترییدیوباقدوردوراندوکهوصسمتو

اصیلوهمانو»بباشیدوشایانویلو>و<وازوبختواوی«وارت.

  

یموعایانوتذکروچندونکتهوضرومیوردونماید:و

رحدوییتوحسزۀوشساهدوبهورتسنورنظسم،وبهواحتمالوقریبوبهو 1.و

یقین،وحاصلورحدوییتوحسزۀوجوتووجسیونگامندهوارت.و

آنگسنهوکهونشانویاییم،ویموبویامیوشساهد،ووزنوشپرورحدوییتدو

اینو ایجایو کهو عیدارتو اینجاو ازو وو نکریهو ایجایو برایوشاعرو

راختویر سمیومبطدوبهوضرومتوشپریونداش هوارت.

عیشو ارتو رمکنو رسضسعو اینو یمبامۀو رقدمیو پررشو 2.و

بیاید،وکهو»اگرووزنوازوآردنوحرفوعطفوجلسگیریونمدوکند،و

ازوکجاوبدانیموکهواینوویژگدوحاصلومرموالخطونوخهوهایدو

کهوبهوجایوحرفوعطفوضّمهوایومویوحرفوآخروکلمۀوعیشینو

ردوگذامندونیوت؟«.وموشنوارتوکهوتنهاویموبرخدوشساهدو

وزنوازوآردنوحرفوعطفوجلسگیریونمدوکندووواینوشساهدوبهو

وفرضیۀوضرومتوشپریوردوآید.ویمواکثروشساهد،ورانپدو
ّ
کامومی

)ازوجملهووزن(وبرورروماهوآردنوحرفوعطفووجسیویامی،ورنتهدو

انداختنو بهو رجبسمو ماو گسیندهو رانعو اینو ارت:و اینو پررشو

حرفوعطفوکریهویاوکاتبانوماوازوافزوینوحرفوعطفوبازیاش هو

ارت؟ورا،وبروعایۀوآنچهوگفتهوشد،وعارخویوموماوصحیحوردویانیم.

سنابعو

و ازمقـدوهـرویو)1336(.ودیـوان.وبهوتصحیـحورـپیدونفیوـد.وـ

تهران:وکتابفروشدوزوام.

و ارـدیوطسرـد،وابسرنصـسمو)1319(.ولغت فـرس.وبهوتصحیحوووـ
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