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پیششنه)ار

کامبریوزرانوهایورختلفوفپلو)برایورثالوکامبریوفپلوراضدوبهوجایو

فپلورضامعوکهوآنوماوراضدورحققوالسقسعوردونارند:واگرومفتدوبرییووواگرو

خفتدورریی؛ورپدی،و1384:و91(ووویاووجهوهایورتفاوتوفپلوبهوجایو

یکدیگرو)برایورثالوکامبریورضامعوالتزاردوبهوجایورضامعواخبامی:وبهو

بینندگانوآفرینندهوما/ونبیندوررنجانویووبینندهوما؛وفریورد،و1386:و1/و3(و

یکدوازویشسامیوهایدوارتوکهوردوتساندویمویمکورتسنوکهنو

اختاللوایجایوکند.ویموگفتاموعیشومووبهوکامبریوفپلوراضدو

بهوجایوفپلویعایدویموشاهنامه خساهیموپریاخت.

  

ونخو ینوکودوکهو»َبد«ووو»َبدی«وماویموشاهنامه صسمتو
ً
ظاهرا

فو»بای«ووو»بایی«ویانو ه،ورحمسیوشفیپدو)1343:و232(و
َّ
رخف

ارت.وپسوازواووعبدالحوینونسشینو)1351:و74(وهمینونظروماو

و
ً
یمبامۀو»بدی«وتکراموکریهوارتوووییگروپژوهشگرانونیزوغالبا

یمو رطلقو خالقدو جملهوجاللو ازو عذیرفتهواند.و ماو نظرو همینو

باو 110-111(و 9/و 1389:و رطلق،و )خالقدو شاهنامه  یادداشت های 

»بُدی«وخساندهواند،وصسمتو ماو »َبدی«و برخدو اینکهو بهو اشامهو

نخوتوماوبروییگریوترجیحونهایهوارت.

کستاهوشدنو»بای«وبهو»َبد«وفرضیهوایوارتوکهوتنهاوبروعایۀویکو

شاهدوطرحوشده،وووآنوبیتویوموازوابیاتوزیروارت:

بگــسی ماو گــسو کــهو عارــخو یایو چنیــنو

ــزورــبــاییوجــزوازوچــامهوجــسی ــرگ کــهوه

َبــد1 شمشــیِرو بــهو زوانــتو بریــدهو

ــهوبــآتــشوهــیــربــد ــت ــسخ ــتور ــن ت

)فریورد،و1386:و7/و340؛وهمس،و1393:و2/و744(

آنگسنهوکهوعیدارت،وعیشوازونگامندهوجاللوخالقدورطلقونیزویمو

ویمر ِدوتبدیلو»بای«وبهو»َبد«ویمواینوبیتوترییدوکریهوارت.و

بهونظروردومردوکهوتصّسموچنینوتبدیلدویموبیتویایشده،ویوویلیلو

یاش هوارتوکهوبهوطرحووونقدوآنهاوخساهیموپریاخت:

نخوت.وعی شهممشدبل شزفارهشمشزم شتعانشدب شآنشراشوحذمفش

عدشقراگدشهانس ؛شچراشکدشاانشعی شزیانوگفشدب شوثب شای ،شهرش

حال شکدشدب شعی شپیشینشوگه شای .و

شاهنامه  بهوقرینۀوفپلورنفد،ویمو حذفوفپلورثبتو

شساهدوییگریونیزویامی:

ربــایاوبــهوگیتــدوجــزوازوکاموتــس

تس ــامو نـ ــاو ــسانوهـ ایـ ــهو ب همیشهو

)همس،و1386:و6/و7(

ابــاوفــّروووبــاوبــرزوووعیــروزوبــای

بای نـــسموزو ــشو ــامانـ موزگـ همهو

ــ رس ــرویر ــشوب ــرانووونیران ــهوای ب

کس همبازو ــایاشو ــب ر شاهدو ــهو ب

ــنوموان ــایوووموش ــهویلوش ــهوب همیش

جــسان ــتو یول وو عیرو ــریو خ همیشهو

)همان:و8/و250(

ازواینومویونیازیوبدانونیوتوکهو»بد«وماوفپلوبیتویوم،ووو

آنوماوکستاهوشدۀو»بای«ویمونظروبگیریم.

یوم.و» مشیرشعف«شترکیبشزاوأزعی شای شمشوبگاسشآنشرم نش

زیس .و

کامبریو»بد«وبهورپندو»بدی«و)حاصلورصدموازو»بد«(ویمو

 شاهنامه شساهدوفراوانویامیو)هرآنگهوکهوتوآیدوبهوبدویر رس/و

زویزیانوبترسووورکنوبدوبهوکس؛وهمان:و1/و321(وووترکیبو»شمشیِرو

بد«وهمانندو»شمشیِرویای«وراختهوشدهوارتو)جهانومارتو

کریموبهوشمشیرویای/ونگهویاش موامجورریونژای؛وهمان:و6/و230(.

شوسبعهشرایت شپعر

پژوهشگروزبانوووایبیاتوفامرد
rasti.masoud@gmail.com

شعفمشنه ش افاشازع دشعفس
اا شانشیای شفاسشزا یای) شدب شهواا شهرش افگاود

1.واگرچهوخالقدورطلقویموهرویووویرایشوخسیوازوشاهنامه بیتوماوبهوصسمتوعیشوگفتهو
)شمشیِروَبد(وخسانده،واراویمویادداشت های شاهنامه »َبد«وماویمواینوبیتوصسمتو

کستاهوشدۀو»بای«ویانو هوارتو)خالقدورطلق،و1389:و9/و110(.وهمچنینواووخسیویموتسضیحو
بیتورسمیونظروگفتهوارت:و»بهتروارتوبدوماوکستاهوشدۀوبایوبگیریموتاوصفتوشمشیر:و

زوانتوبهوشمشیروبریدهوبای!«و)همان:و10/و329(.
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باوتسجهوبدانچهوگفتهوشد،ویانو هوردوشسیوکهورپندورصراعو

نخوتوبیتویوم،واینگسنهوارت:ونعاز شعاش مشیِرشعفسشبرافهش

]عاه[و)=وبدیوهاوبرورروتسوبیایدوووزبانتوماوکستاهوکند(؛وازواینومویوازو

شاهدوعیشوگفتهونمدوتسانویمواثباتوتبدیلو»بای«وبهو»َبد«وبهرهوایو

و
ً
بری،وزیراوبدونوتصّسموتبدیلو»بای«وبهو»َبد«ونیزورپندوآنوکارال

موشنوووبدواشکالوارت.وتنهاویموصسمتدوکهویموشساهدوییگرو

)کهوپسوازواینوامائهوخساهندوشد(وتبدیلو»بایی«وبهو»َبدی«واثباتو

شسی،وردوتسانویمواینوشاهدونیزوتبدیلو»بای«وبهو»َبد«وماویکدوازو

وتنهاووجهویمرت(ویانوت.
ً
وجسهورحتملو)وونهوالزارا

عیشوازوومویوبهوبحث،وتپداییوازوشساهدوکامبریواینوواژهووو

خالصهوایوازوآنچهوبرایوتشخیصوصسمتویمرتوآنوبایدوبرمردو

شسیوماوبهویرتوردویهیم.واینکوبرخدوازوشساهدوکامبریواینوواژه:

ــدی ــرموب ــهوخ ــدلوک ــتوجن ــدووگف ب 1.و

بــدی ــتو یرـ یومو ــسو ت زو همیشهو

)همان:و1/و93(

تازیــان رایــۀو رــرو ایو بــدانو 2.و

ــان... ــدوزی ب ــاویانو جـ ــدیو ب اخترو کزو

)همان:و1/و94(

فرخنــدهوزال کــریو آفریــنو بــروو 3.و

ــاهووورال ــسیور ــاوب ــدیوت کــهوخـــّرموب

)همان:و1/و320(

بــدووگفــتوعیــرانوکــهوایوشــهریام 4.و

ــام ــ ــسیوموزگ ــدیوتـــاوبـ انـــسشـــهوبـ

)همان:و2/و275(

بــدی انسشــهو شــاهاو گفــت:و بــدوو 5.و

بــدی ــهو ــسش ت ــدامو ــ یی ــهو ب ماو موانو

)همان:و2/و289؛ونیزوهمان:و2/و363(

بــدی انسشــهو بــدووگفــتوگــسیمزو 6.و

ــدی ب ــایاو ــ ب یومو تـــسو ــدامو ــ ییـ زو

)همان:و3/و158(

بــدی کانسشــهو عیــرانو گفــتو بــدوو 7.و

بــدی ــتو یرـ یومو ــسو ت زو همیشهو

)همان:و3/و167(

بــدی انسشــهو شــاهاو گفــت:و بــدوو 8.و

ــسشــهوبــدی ــدیــشــهوت ــهوان خـــریوماوب

)همان:و3/و178(

بــدی کانسشــهو عیــرانو گفــتو بــدوو 9.و

بــدی ــهو ــسش ت ــدامو ــ یی ــهو ب ماو موانو

)همان:و3/و215(

بــدووشــیدهوگفــتوایوخریرنــدوشــاه 10.و

ــاوبـــسیوتـــاجوووگــاه ــهوبـــدیوت ــسش ان

)همان:و3/و265(

یموایاره،وبحثویمبامۀوشساهدویایشدهوماویمورهوبخشوعدو

خساهیموگرفت:

الف.وآیاوبرواراسوقافیهوردوتسانویکدوازویووصسمتو»َبدی«و

یاو»بُدی«وماوترجیحویای؟

ورپیامونخوت(وباوتسّجهوبدانکهورپندو»بدی«و
ّ
ب.و)یموصسمتومی

یموشساهدورسمیونظروموشنوارتو)=وباشد(،وکدامویکوازو

یووصسمتو»بایی«ویاو»بسیی«وردوتساندوصسمتواّولیۀواینو

واژهوبسیهوباشد؟

ج.وبرواراسوقساعدومایجوتبدیلوهایوآواید،و»بدی«وردوتساندو

صسمتوکستاهوشدۀو»بایی«وباشدویاو»بسیی«؟

الف.

ویموریانوشساهدویایشده،ویمورهورسمیو)شساهدو1،و6وو7(و»بدی«و

)=وباشد(وباو»َبدی«و)حاصلورصدموازو»َبد«(وهموقافیهوشدهوارت.و

افزونوبرواین،ویموتماردوشساهدیوکهواینوواژهویموآنهاویموجایگاهو

ـَوییو قافیهوقراموگرفتهوارت،ویمورقابلوآنوواژهوایوهوتوکهوبهو

ختموردوشسی؛وازواینومویوباوتسجهوبهواعناتدوکهویموقافیهوکرینو

»َبدی«و)→وبایی(وباو»َبدی«و)حاصلورصدموازو»بد«(ووو»ایزیی«و

وجسیویامی،وردوتسانو»َبدی«وماوبرو»بُدی«وترجیحونهای.وباواینوحالو

تسجهوبهویوونکتهوضرومیوارت:

کهوردوتساندوباو»بُدی«وقافیۀو زخس .وتنهاوواژۀوشاهنامه 

عنسانو بهو بیش رو واژهو اینو ارت.و دی«و
ُ
»ش بوازی،و پُریو

مییفوبهوکامومفتهوووآنگاهوکهویموقافیهوقراموگرفتهو)5ورسمی(و

نیزویمویوورسمیواعناتدویموقافیهونواختهوارتو)نک.وهمان:و

یی«(.وازو
َ
2/و229/و402و-وباو»َبدی«؛وهمان:و8/و170/و2231و-وباو»ز

اینجاوردوتسانویانوتوکهوگزینهوهایوعیشومویوفریوردو

برایوهموقافیهوکرینوباو»بُدی«ورحدویوبسیهواندوووباوتسجهو

بهواینورحدوییت،ونمدوتسانو هوارتوچندانوبهوراختنو

قافیۀوپُروبیندیشد.

همم.وبرمردوقافیهوهایوشاهنامه نشانوردویهدوکهوفریوردو
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یموقافیهوهایویائدوتقیدیوبهوراختنواعناتونداش هوارت.1و

ازواینومویونمدوتسانوبرواراسوقافیهوترجیحدوبرایو»َبدی«وقائلو

شدووواینورپیامورریویوارت.

ب.

»بایی«وفپلدویعایدوارتوووکامبریوآنوبهورپندو»باشد«وموشنو

ارت.وآنچهوبایدوبرمردوشسی،وارکانوکاممفتو»بسیی«وبهورپندو

»باشد«وارت.وتسجهوبهوییگروابیاتوشاهنامه نشانوردویهدوکهو

فریوردوگاهوفپلوراضدوماوبهوجایوفپلویعایدوبهوکاموردوبری:

ب.1.

تــسوماونیوــتورغــزووونــهومایوووخــری

ــرومی رـــپـــرومیوهــروکــسوتــسوماوپـ

)همان:و3/و49(

خالقدورطلقورصراعویوموبیتویایشدهوماواینگسنهورپندوکریهو

ارت:و

یپند:وآنوکودوکهوآرسزگاموتسوبسی،وتسوماوچنانکهوبایدوایبو

نیارسختهوارت.و)خالقدورطلق،و1389:و10/و16(و

یموحالدوکهوفپلورصراعویومویعایدوارتوووبرگریاندنوآنوبهو

وجهواخبامیونایمرتوارتو)رپندورسمیونظروخالقدورطلقوازوچنینو

رصراعدوبرردوآید:ونپرومیوآنوکسوتسوماوپرومید(.ورپندورصراعویومو

چنینوارت:واویفمارمشفرشکسشکدشتعشراشپرمرششهفف،ش]یعه[و

وهیچوگاهوپرومشونمدویافتم(. وکهوپرومندۀوتسمـو پرمرششزیاعفو)کاشورنـو

ب.2.

ــنوموان ــتوووموش ــایرانوگش ــانوش چن

عهلسان ــرو ب ــدو ــسان خ ــنو ــری آف کــجــاو

آرــدی شــایو وو مفتــدو عیــروزو کــهو

ــدی! ــزوب ــرگ ــسوه رــبــیــنــایوچــشــموت

)فریورد،و1386:و3/و72(

ریاوخش،و فرویو یار انو ازو بخشو اینو یمو کهو ارتو گفتندو

»عهلسان«و)=وعیران(وهنسزوبهوجنگونرفتهووارتوووافراریابویموحالو

یعاوکرینوبرایواورتوکه:واریدوامموعیروزوبرویوووشایوبیاید.

ب.3.

بــرووآفریــنوکــریوووپررــیدوووگفــت

ـ برفتو رژگانو زو خسنو بآر دو همدو ـو

کــهوبروخــسمییوازوجــانوووازوگنــجوخسیش

خسیش! ــجو من ازو پشیماندو رــبــایتو

بلنــد رــپهرو بــایاو تــسو کامو بــهو

ــایاوگــزنــد! ــب ــتور ــدان زوچــشــموب

)همان:و3/و372(

برایومر موارتوکه:و رنیژهویموحالویعاوکرینو نیزو اینجاو یمو

اریدوامموازوگنجوخسیوبروبخسمی.

ب.4.

شساهدواینوکامبریوچندانوفراوانونیو ند،وووبرخدوازوآنهاویمواثرو

تصحیحونایمرتوازوریانومفتهواند.وشاهدیوکهویمونشانویاینو

صسمتویمرتو»بدی«وبویاموکامرازوارت،واینوبیتوارت:

باییــا بهــرهوومو نیکیــدو هــرو زو

ــگوبــزیاییــا ــموزنـ ــانوکــزویلـ ــن چ

)همان:و3/و355(

نوخهوبدلوهایوبیتویایشدهو)برواراسورتنوتصحیحوشدۀوجاللوخالقدو

رطلق(وازواینوقراموارت:و

عاهااشـو]رنوژوزف،وظفرناره،ورپدلس[،وس،ولو2،وس2،و)نیزولن،و

پ،ولن2،وب(:وبسییا؛ورتن:وف،ول،وقو)نیزوق2،ولد،ول3،وآ(

بزهاهااششـو]رنوژوزف،وظفرناره،ورپدلس[،وس،وق،ول2،وس2و

)نیزولن،وق2،ول3،وپ،ولن2،وب(:وبزیوییا؛ورتن:وف،ولو)نیزولد،وآ(

وبرواراسواعتبامویر نسیسوهاونمدوتسانویمبامۀوضبطواینو
ً
ظاهرا

بیتویاومیوقطپدوکری؛ویر نسیسوهایوکهنویموهرویووکفهوقرامو

گرفتهواند،واراویر نسیسوهایوبیش ریوضبطو»بسییا/وبزیوییا«وماو

تأییدوردوکنند.وازورسیوییگروبرخدوازوکاتبانو)کاتبانوق،وق2ووولو3(و

یمواثرونارأنسسوبسینویووقافیۀواینوبیت،وقافیهوماویکورهوازویرتو

نهایهووو»باییا/وبزیوییا«وماوباویکدیگروهموقافیهوکریهواند.و

آنچهواصالتوضبطویر نسیسوهایوگروهونخوتوماوموشنو

نایمرتو»زیاین«ویموضبطویر نسیسوهایو ردوکند،وصسمتو

یمو وو یافتو نمدوتسانو آنو برایو تسجیهدو کهو ارت،و یومو گروهو

شاهنامهوووییگرورتسنوکهن،وشاهدوییگریوبرایوآنوییدهونمدوشسی.و

ازواینجاوعیدارتوکهوکاتبانویر نسیسوهایوگروهویوم،وپسوازو

1.واینونکتهوماوردیسنوعایانونارۀوکامشناردوامشدوآقایوعرفانوچسبینۀوبهروزو)برمردو
قافیهویمویهوهزاموبیتونخوتوشاهنامه برواراسوهشتویر نسیسوکهن،وپژوهشگاهوعلسموانواندووو

رطالپاتوفرهنگد،وشهریسمو1394(وهو م.
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ـشکهویعایدوبسینوآنوبرایوایشانوموشنونبسیهو تبدیلو»بسییا«و

ارتشششـوبهو»باییا«،وناچاموشدهواندوکهوبرایوبهورارانوآومینوقافیه،و

»بزیوییا«وماونیزوبهو»بزیاییا«وتبدیلوکنند.وباوتسجهوبهوشساهدیو

کهوعیشوازواینوامائهوشد،وموشنوردوشسیوکهوگاهویموشاهنامه فپلو

راضدوبهوجایوفپلویعایدوبهوکاموردوموی،ووویمواینوبیتونیزو

»بسیی«ویموهمانورپندو»باشد«وبهوکامومفتهوارت.

ج.

فامردو رتسنوکهنو یمو بُدی«و »بُد/و بهو بسیی«و »بسی/و تخفیفو

شساهدوبویامویامی.وآنچهواثباتوآنونیازوبهوشاهدویامی،وتبدیلو

»بای/وبایی«وبهو»َبد/وَبدی«وارت.ونگامندهوشاهدیوبرایوتبدیلو

»الف«ویعایدوبهوفتحهوندیدهوارتوووپژوهشگرانوعیشینو)کهو

»َبدی«وماوصسمتوکستاهوشدۀو»بایی«ویانو هواند(ونیزوشاهدیوبرایواینو

تبدیلوامائهونکریهواند.وازواینومویوتاوزراندوکهوشاهدیوبرایو

اینوتبدیلوامائهونشسی،ونمدوتسانو»َبدی«وماوصسمتوکستاهوشدۀو

»بایی«ویمونظروگرفت.

زتیجد

برواراسوآنچهوگفتهوشدویانو هوردوشسیوکه:

الف.وبرواراسوقافیهونمدوتسانو»َبدی«ویاو»بُدی«وماوترجیحویای؛

ب.و»بایی«ووو»بسیی«وهرویووردوتسانندوبهورپندو»باشد«وبهو

کاموموند؛

ج.وتاوکنسنوشاهدیوکهوبتساندوتبدیلو»بایی«وبهو»َبدی«وماو

بهو »بسیی«و تبدیلو کهو یموحالدو نشده،و امائهو کندو تسجیهو

»بُدی«وبویامومایجوارت.

حاصلورخنوآنکهو»بدی«ویموشساهدویایشده،وبهواحتمالو

نزییکوبهویقین،وصسمتوکستاهوشدۀو»بسیی«وارتوووبایدو»بُدی«و

خساندهوشسی.
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