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ااوالفضلر ربش حر ادر ابحنبس.ر ستایندهرایر ازر شبرنگنامه.ر

خط بی،رگببتیلدروانرهِنربِتگ.ررهتان:رااتشب اترهکتتررشموهر

افشب رابرهمکب یرنشترسخن،ر1395.

ابرنگشنشمهشیکسشازشمنظومهشهشیشپهلوانسشایشایتشکهشبرشایشسش

اخصیتشهششوشاتفشقشتششاهنامۀشفریویسشوشبهشتقلیدشازشآنشیرویهش

ادهشاند.شتششپی شازشپژوه شهشیشگشبریلهشوانشیِنشبرگشوشابوالفضلش

خطیبس،شآگشهسشهشیشمششازشاینشمتنشمحدویشبهشنواتۀشاشرلشریوش

)خطیبس،ش۱۳9۵:  بویش بریتشنیشش شاهنامۀ  ازش معّرفسشنسخهشایش یرش

ازشپژوه شهشیشوانشیِنشبرگشوشخطیبسشیربشرۀش بعدش بیستشویو(.ش

نسخهشهششوشیایتشنششبرنگ نامه،شاینشیوشپژوهشگرشاینشمتنشمهمش

متنش کریند.ش تصحیحش راش زبشنسش وش حمشیسش پژوه شهشیش یرش

شبرنگ نامه یرشزمستشنش۱۳9۵شتوّیطشبنیشیشموقوفشتشیکترشمحمویش

متن،ش انتششرش ازش پسش اد.ش منتشرش یخنش انتششراتش وش افششرش

مقشلهشایشیرشمجلۀشآینۀ میراثشیرشبشبشويژگسشهشیشایشطیریشوش

ایبسششبرنگ نامه )غفوری،ش۱۳9۵(شانتششرشیشفتشکهشگویششپی شازش

چشپشمتنشنگشرششادهشبوی.ش

ایتفشیهش نسخهش پنجش ازش متنش اینش تصحیحش یرش مصّححشنش

یشلش۱۰۶2  ازش پی ش ل(ش )نسخۀش آنهشش کهنشتریِنش کهش کریهشاندش

ويژگسشهشیش آیشش کهش نکریهشاندش ااشرهش آنهشش ایت.ش ادهش کتشبتش

ظشهریشیششمتنسشنسخهشمسشتوانندشمحدویۀشیقیقشتریشراشبرایش

تشریخشکتشبتشاینشنسخهشمشخصشکنندشیششنه،شاّمششیرشبخ ش

روششتصحیحشذکرشکریهشاندشکهشکهنشترینشنسخۀششبرنگ نامه 

قشیاری.ش
ّ
بهشحدویشقرنشیشزیهمشهجریشتعل

یرش آنچهش ایشسش برش اینشتصحیح،ش اصلسشترینشمالکشهشیش

مهشآمدهشایت،شیکسش»قشعدۀشضبطش
ّ
بخ ش»روششتصحیح«شمقد

یاوارتر«شایتشوشییگریش»تصحیحشقیشیسشیرشجشهشیشالزم«.ش

هریویشاینشمالکشهششیرشتصحیحشچنینشمتنسشبسیشرشکشرآمدند،ش

ولسشتوجهشبهشويژگسشهشیشنسخهشهش،شمسشتواندشمصّححشراشبهشیشفتنش

مالکشهشیشییگریشیرشتصحیحشراهنمشیسشکند.شهرشکدامشازشاینش

مالکشهش،شچهشآنهششکهشاصولشپشیهشایشهرشتصحیحندشوشچهشآنهششکهش

یرش بشیدش هستند،ش متنش خویش ويژگسشهشیش وش نسخهشهشش اقتضشیش

وش اعتبشرشینجسشاوندش بهشصورتشجداگشنهش متنسش تصحیحشهرش

مصّححشیرشهرشموریشبششتوّجهشبهشاولویتشمالکشهش،شتوجیهشتسشبرایش

تغییرشضبطشهششبهشهمشپیداشکندشوشضبطشاصیلشراشبیشبد.شنگشرندهشبشش

برریسشضبطشهشیشمتن،شموارییشیشفتهشایتشکهشضبطشمتنشبرش

ایشسشایوۀشپی شگفتۀشمصّححشنشاختیشرشنشدهشایت؛شهمچنینش

صشکریهشایتشکهشبرشایشسشآنهشش
ّ
مالکشهشیشییگریشراشمشخ

مسشتوانشضبطسشمرّجحشبرشضبطشفعلسشمتنشپیشنهشیشیای.

روافقرنسخدرهبیرغ تخویشبواد

ازشپنجشنسخۀششبرنگ نامه،شیوشنسخۀشآشوشلشازشیکشخشنوایهشوش

رستبیشرهحتی

یانشجویشکشرانشیسشزبشنشوشایبیّشتشفشریس
Setayesh.dashti96@gmail.com

ه اب گرربش حرحصتاۀرابرد
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یهشنسخۀشب،شنشوشمشازشخشنوایۀشییگریشهستندش)پیشگفتشر،شهفتشی(.ش

بهشنظرشمسشریدشیرشتصحیحشمتنسشبششاینشويژگس،شزمشنسشکهشضبطش

نسخهشایشازشیکشخشنوایه،شضبطشنسخهشهشیشخشنوایۀشییگرشراش

ییگرش برشضبطشهشیش مرّجحش بشیدش راش اینشضبطش مسشکند،ش تأییدش

اوی.ش ثشبتش نکتهش اینش قراینسشخالفش بشش آنکهش مگرش یانست،ش

سشوقتسشثشبتشمسشاویشکهشنسخهشهشیسشازشیکشخشنوایهش
ّ
بهشطورشکل

وشیارایشیکشمشیرنسخهشهستند،شتوافقشآنهششبرشیرشیکشضبطش

ارزششچندانسشنداری.شزمشنسشکهشیوشنسخۀشغیرخودششوندشبرش

اینشضبط،شضبطشاصیلشوش ش
ً
احتمشال یارند،ش توافقش یکشضبطش

ییتشنخوریهشایت؛شزيراشاحتمشلشاینکهشیوشنسخۀشغیرخودششوندش

شبهشیکشاکلشتغییرشیهندشچندانشزیشیشنیستش
ً
ضبطسشراشیقیقش

)خطیبسشخویشپیشترشبهشاهمیتشاینشمالکشیرشتصحیحشمتنشااشرهشکریهشایت؛ش

ابیشتسش شبرنگ نامه  حش
َّ
متنشمصح یرش 2۷(.ش نک.شخطیبس،ش۱۳9۴: 

آنش یرش برگزیدۀشمصّححشنش اصشلتشضبطش کهش مسشاوندش یشفتهش

ابیشت،شازشطریقشمعیشرشپی شگفتهشتأییدشمسشاوی؛شاگرچهشگویشش

مصّححشنشبششتوّجهشبهشضبطشییتنودسشایشسشخویش)نسخۀشل( 

اینشصورتشهششراشبهشمتنشآوریهشاند:

اویـــت پیمـــشنش بـــهش زبشنـــمش نخســـتینش
1)2۱/۳( ــتش اوی زآِنش ــدرانش ــشزن م اهِرش همدش

ب،شم:شکنون؛ششمتن=شل،شن؛ش]آ:شبیتشراشنداری[.ش

بـــهشبیـــژنشچنیـــنشگفـــتشکبیرا کریـــب 

)۵۷۰/۴۷( گسشرش مسش وش کنش اــشییش هفتهش یکسش

ب،شم:شایشنشمدار؛شآ:شایشنیکشرای؛شمتن=شل،شن.ش

سشعوضشادهشایت،شترجیحسشبینش
ّ
جداشازشاینکهشقشفیهشیرشآشبهشکل

یوشنسخۀشغیرخودششوندش تأییدش نداری.ش ییگرشوجویش یوشضبطش

اصشلتشضبطشمتنشراشتأییدشمسشکند.

بفرمـــویشتـــششیـــرشکشـــدشیـــویشجنـــگ

)۱۴۳۵/۱۱۸( یرنــگش نسبزهش ُجستنش کینهش ــدآنش ب

ل:شبسشزی؛شآ:شنیشری؛شم:شنداری؛شمتن=شب،شن.

یرشاینجششنیزشضبطشنسخۀشل،شضبطشیوشنسخهشازشگروهشییگرشراش

تأییدشمسشکند.

کـــهشیاریشبـــهشمیـــداِنشکیـــنشپـــشیشتـــو؟

)2۴۷2/2۰۴( توش ــشالیش ب وش یــبلش آنش بــهشنــشمشايــزیش

ب،شم:شبرز؛شآ:شقد؛شمتن=شل،شن.

بششاینشحشلشمواریشییگریشیرشمتنششبرنگ نامه وجویشیاریشکهشتوجهش

بهشاینشمالکشیرشآنهششاصشلتشضبطسشمتفشوتشازشضبطشبرگزیدۀش
مصّححشنشراشتأییدشمسشکند:2

ر1 عمــوی. زخــمش بــهش زندهشپیــالنش یــِرش

)۴۷/۵( یوی!  ا لش ازش ــرآورییش ــ ب اکستس،ش

ل،شب،شن:شپیل؛شمتنش=شم؛ش]آ:شبیتشراشنداری[.

نسخۀشمشکهشمصّححشنشآنشراشکمشاعتبشرترینشنسخۀشموجویشیانستهشاندش

شبرایشپرهیزشازشتکرارشوشایجشیشتنشیبشمیشنر
ً
)پیشگفتشر،شهفتشی(شاحتمشال

ا لروشهوه،شضبطشنسخهشهشیشییگرشراشتغییرشیایهشایت.ش

ر2 بــهشزر3. رومــسش ییبــشیش بپواــیدش

)۳۷۸/۳۱( زّ ینرکمت  ادر اور اصستر  ار ر بنر

ل،شن:شمیشنشبستشوشکریششکرامسشکهرش)گریششگرامسش

گهر؟(؛شب:شبستهشکریش]گری؟[4شگرامسشکمر؛شمتن=شم.ش

بهششنظرشمسشریدشضبطشاصیلشهمشنشصورتسشایتشکهشیوشنسخۀش

غیرهمگروهشلشوشنشبرشآنشتوافقشیارندشوشبشنیزشآنشراشتأییدشمسشکند.ش

شآنشراشنفهمیدهشوشتغییرشیایهشایت.شحدسش
ً
نسخۀشمشنیزشاحتمشال

شیریتش
ً
مصّححشنشیرموریشصورتشصحیحشاینشمصرعشاحتمشال

ایتشوشبششاینشصورت،شمصراعشچنینشمعنسشمسشاوی:شمیشنشراش

بستشوشگریشمیشنشگرامسششگهرشبست.

ر3 حــید. ور چــتخر گــریِشش یرش کــهش همشنــشش

)۶۰۷/۵۰( یپیدش ییــِوش چــوش ــَویش ــْب
َ
ن ــوش یی یکسش

همۀشنسخهشهششبهشجزشآ:شچرخشاید.ش

شش
ً
بششتوجهشبهشاینشکهشلشنیزشبششنسخهشهشیشییگرشتوافقشیاری،شظشهرا

ضبطشاکثریتشنسخشیریتشایت.شاشیدشنسخۀشآشمتوّجهشنشدهش

رحیدشبهشمعنسش»فلکشخوراید«شایت،شوشیوشجزءش
ِ
ایتشکهشچتخ

ارجشعشتشبهشمتنششبرنگ نامهشبهش»امشرۀشصفحه/شامشرۀشبیت«شبشزمسشگریند. 1.ش

یرشبعضسشازشابیشت،شقرائنشییگریشنیزشبرایشتأییدشضبطشپیشنهشییشنگشرندهشوجویش 2.ش
یارندشکهشیرشبخ شهشیشییگرشمطلبشحشضرشهمشمسشگنجند،شاّمششبرایشپرهیزشازشتکرارش

تنهششیرشهمینشبخ شآمدهشاند.
یرشایامۀشمقشلهشامشرهشگذاریشهشیشمتنشتنهششبرایشجداشکرینشبخ شهشیشمرتبطش

ایتشوشزيرشبعضسشامشرهشهششبی شازشیکشبیتشتصحیحشادهششایت.
ادرز شیعنسش»زراندوی«شکهشیرشمتنشبهشااتبشهشبششفشصلۀشکشملشآمدهشایت.  .3

حدسشنگشرنده. 4.ش
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ترکیبشراشجداشپندااتهشایت.شازشآنجششکهشیرشابیشتسشازششاهنامه 

کهشچتخرحیدشآمدهشایتشهیچشنسخهشایش»چرخشوشاید«شنداریش

)نک.شفریویس،ش۱۳۸۶: ۱۴۰/۱،ش2۵2/۴،ش۱۴۴/۶(شاحتمشلشاینکهشاینش

رششاهنامه،شبرشاثرشتقلیدشیرایندهشازش
ّ
ضبطشازشنسخهشهشیشمتأخ

آن، واریششبرنگ نامه ادهشبشادشنیزشریشمسشاوی.

ر4 پیلگــوش. کینــۀش ازش مــنش همشاکنــونش

)۶۸۱/۵۷( هوش  وش یــشلش تــراش انـــدرآرمش خــشکش بهش

ل،شن،شآ:شگوش؛شمتن=شب؛ش]م:شبیتشراشنداری[.ش

بـــهشجشیـــسشیـــرشوشیـــشِلشایـــپشنشنگـــون

)۱۱۵۱/9۶( خونش بهش ــریانش
ُ
گ هوِشش وش یرش جشیسش بهش

ل:شیشل؛شب،شم،شآ:شگوش؛شمتن=شن.ش

کهش ـششمتنسش اّولش فرامرزنامۀش وش فریویسش شاهنامۀش ازش ابیشتسش

نسخهشهشیششبرنگ نامهشاشملشآنشنیزشهستندششـششیریتسشضبطسش

راشکهشنسخهشهشیشغیرهمگروهشبرشآنشتوافقشیارندشنششنشمسشیهند:

مـــن هـــوشش وش یانـــ ش اـــدش پراگنـــدهش

بـــهشخـــشکشانـــدرآمـــدشیـــرشوشگـــوششمن

)فریویس،ش۱۳۸9: ۳۵۷/۴۴۴/2(

نسخهشهشیشکهنششاهنامه،شبهشجزشلندنشوشینشژوزفشاینشضبطشراش

تأییدشمسشکنند.ش

همـــهشیاـــتشکیـــنشبـــدشیـــرشوشیـــشلشوشگـــوش

بــرآمــدشبــهشگــــریونشبــهشیــکشرهشخــروش

)فرامرزنشمه:ش9۸۵/۱22(

نسخهشهششیرشاینجششاختالفسشندارند.

گویششیرشمتنششبرنگ نامه،شهمشنندششاهنامه،شکشتبشنشبعضسش

تغییرشش وش پندااتهشاندش نشیریتش راش گوشش ضبطش نسخهشهشش

یایهشاند؛شاّمششاواهدشمتونشییگرشوشتوافقشنسخهشهشیشغیرهمگروهش

اینشضبطشراشتأییدشمسشکند.

ر5 آیمــس. ارش آمــدش پیــ ش ییــوش اگــرش

)9۵9/۷9( غمس؟!  ادش کجشش ویش ازش زالش یِلش

ب،شن،شآ،شم:شریتم؛شمتن=شل.

ششضبطسشکهشبرشایشسشتوافقشنسخهشهشیشغیرخودششوندش)وش
ً
ظشهرا

سشتوافقشاکثرشنسخ(شتأییدشمسشاویشاصیلشایت.شگویششکشتبش
ّ
بهشطورشکل

لشالتفشتشبیتشراشمتوّجهشنشدهشوشبرشایشسشبیتشهشیشقبلسشکهش

صحبتشازشزالشایت،شبیتشراشتغییرشیایهشایت.

ر6 رزمــگشه. یرش یرش ییــدش یــلش فرامــرِزش

)۱۰۶۷/۸9( ــواه  آو هخ ش
ْ
یاــت آنش ــدرش ان بــویش کهش

همۀشنسخهشهششجزشم:شآوریگشه.

بهشنظرشمسشریدشتوافقشنسخهشهشیشغیرهمگروهشبشزشهمشضبطش

اصیلشراشنششنشمسشیهد.شنسخۀشجدیدشوشکمشاعتبشرشمشبرایشرفعش

عیبشقشفیه،شواژهشراشتغییرشیایهشایت؛شیرحشلسشکهشایطشیشجلسش

مهشبهش
ّ
بشزشیرششبرنگ نامه یشبقهشیاریشوشخویشمصّححشنشیرشمقد

آنشااشرهشکریهشاندش)چهلشوشنه(.ش

ر7 فوجرفــوج. گتهاکشــبنر  ســیدادر

)۱۵۰۱/۱2۳( روج  ادر ه آ هر بشیشش کهش یریشش چوش

ل،شب،شآ،شم:شزشگریانش)م:شگریون(شیرش)ل:شبر(شافتشیشهشمونش

بهشموج؛شمتن=شن.ش*شل،شب،شم:شبریشفوجشفوج؛شآ:شزندش
فوجشفوج؛شمتن=شن.

سشترشتوافقشاکثریتش
ّ
توافقشنسخهشهشیشغیرهمگروهشوشبهشطورشکل

نسخهشهششبرشضبطش»زشگریانشیرشافتشیشهشمونشبهشموج«شوش»بریش

تشخوبسشبرایشاختیشرشاینشیوشضبطش
ّ
فوجشفوج«،شمسشتواندشعل

بشاد.شنشممکنشایتشمعنسشروانسشازشضبطشیرنیشفتهشبشاد،شیشش

خوایتهشبشادشازشتششبهشمعنشیسشاینشبیتشبششمصراعشاّولشبیتشبعدش

)زشیوشرویهشگریانشبرآمدشغریو(شبکشهد.شبهشهراکل،شصورتسشکهشبرش

ایشسشاصولشتصحیحشصورِتشاصیلشبیتشمسشنمشیدش»زشگریانش

یرشافتشیشهشمونشبهشموج/شچوشیریششکهشبشیششبریشفوجشفوج«شایت،ش

تشییگریشبرایشاختیشرشضبطشیکتشیش
ّ
مگرشاینکهشمصّححشنشعل

نشیااتهشبشاندشکهشاینجششمعلومشنیست.

ر8 ریــید. کیــوانش بــهش تــشش یــالنش خــروِشش

)۱۵۴۰/۱2۶( رییدش قــراخــشنش بهرنزهِش فــرایــشنش

ل،شب،شن،شم:شیوی؛شمتن=شآ.

ازشآنجششکهشحرفشاضشفۀش»بهشیوی«شیرشاکثرشمواریشجهتشراشنششنش

شکشتبشآشمتوّجهشیاللتشهشیشییگرشآنشنشدهشوش
ً
مسشیهد،شاحتمشال

جشیسش کسس/ش »)]به[شیویش ایت.ش یشختهش یگرگونش راش ضبطش

ییشیاری،شازشجملهشیرشفرامرزنامۀ 
ّ
رییدن«شیرشمتونشاواهدشمتعد

اّولشاینشبیتشراشبسششنسخهشبدلشمسشبینیم:
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ریـــید بیشبـــشنش بهشیـــویش خرامـــشنش

ــد ــدی ب ییـــدهشبـــشنـــ ش ــسش ــم ه ییـــــدهش زش

)فرامرزنشمه:ش۴۷۰/۸۵(

یرششاهنامه نیزشاینشکشربریشراشمسشبینیم.شبهشطورشمثشل:

چـــوشکهتـــرشپســـرشیـــویشبشبـــکشریـــید

بــدیــد راش ــشنش ــب ــرا ی وش آمـــدش یاـــتش بـــهش

)فریویس،ش۱۳۸۶: 9۵/۱۴۰/۶(

اینشکشربریشجشیسشییگرشازششبرنگ نامه همشوجویشیاریشکهشبهش

حشایهشراندهشادهشایت:

هویـــد فرایـــشنش بهشیـــویش آتـــ ش چـــوش

)۱۵۵۳/۱2۷( کشیدش خنجرش تیزش زی،ش نعرهش بــروش

ب،شن،شآ،شم:شریید؛شمتن=شل.

گویششاینجششنسخۀشلشهمشنشااتبشهسشراشمرتکبشادهشکهشآشیرشبیتش

پی شگفتهشمرتکبشادهشبوی.شازشآنجششکهشاینشیوشنسخهشازشیکش

شمشیرنسخۀشآنهششضبطشاصیلشمتنشراش
ً
خشنوایهشهستند،شاحتمشال

یااتهشایتشوشاینشیوشنسخهشهرکدامشیرشجشیسشآنشراشتغییرشیایهشاند.

ر9 کــهشراشاخــتریــبو راــدرورچــتخشپشــت.

)۱۶۱۳/۱۳2( یراتش ــشرزاِرش ک آنش ازش َجستش برونش

ل،شن،شآ:شبویشچرخ؛شب:شچرخشیشورشبویشبخت؛شمتن=شم.

ضبطشنسخهشهشیشکهنشترشوشتوافقشنسخهشهشیشغیرهمگروهشنششنش

شکشتبشمشنتوانستهشایتشصورتشیریتش
ً
مسشیهندشکهشاحتمشال

بیتشراشبفهمدشوشتغییرششیایهشایت.شاینشصورتشخشلسشازش

غرابتشنیست،شزيراشمصراعشاّولشفعلشمضشرعشیاریشوشمصراعش

سشکالمشمشضسشایت.شاّمششتوافقشغشلبش
ّ
یومشمشضسشوشزمشنشکل

ایت.ش اصیلش اینشصورتش مسشیهدش نششنش »بوی«ش برش نسخهشهشش

)ازجملهش نسخهشهشش بیشترش کهش موارییش چنینش یرش سش
ّ
کل بهشطورش

وش مسشنمشیدش غریبش کهش مسشکنندش تأییدش راش ضبطسش قدیمشترینشهش(ش

مششبه شیرشمتونشییدهشنمسشاوی،شانتخشبشضبطشنسخۀشمنفرییش

کهشضبطسشمنطقسشوشیررایتشیاریشیریتشنیست.شاگرشتنهششیکش

یششیوشنسخهشضبطسشغریبشراشتأییدشمسشکریندشمسشادشآنهششراشنشییدهش

شکشتبشآنشنسخۀشمنفریش
ً
گرفت،شاّمششیرشچنینشوضعیتسشاحتمشال

خوایتهشغرابتشمتنشراشبزیایدشوشبنشبراینشتغییرششیایهشایت.ش

مشهرانه،ش متنشهشیسش آنکهش ازش بی ش شبرنگ نامه  قبیلش ازش متونسش

ییگرشیرویهش متنسش ازش بهشتقلیدش بشاند،ش پختهش وش چشرچوبشمندش

شیانشمندشوشفرهیختهشنیستندشوشجزش
ً
ادهشاند.شاشعرانششنشعمومش

متونسشتقلیدیشاعریشازشادششنشبشقسشنمشندهشایت.شبنشبراینش

وجویشکشربریهشیشخالفشقیشس،شنشیریتشیششبسشاشهدشیرشاینش

متونشعجیبشنیست.شوقتسشنسخهشهششاینشمواریشراشتأییدشمسشکنندش

شمتنشراشتصحیحشکریهش
ً
اختیشرشضبطشنسخهشایشمنفریشکهشاحتمشال

مششراشازشآنچهشاشعرشیرحقیقتشیرویهشایتشیورشخواهدشکری.

ر10 کــری. یورش یرزمــشنش تــنش زش راش یــرشش

)۱۸۸۵/۱۵۵( کته  سو ر یکیر  ار کتگسبنر وزور

ل،شب،شم:شوراشمشتمشوشکرکسشنشیورشکری؛شآ:ششتن شیورش

کریندشبرشکرکسشن؛شمتن=شن.ش

ششضبطسشکهشلشبرشآنشبششبشوشمشتوافقشیاریشضبطشاصیلشایت.ش
ً
ظشهرا

شبهشمعنسشمجلسشیوگشایتش)نک.شلغت نامه زيرش
ً
مشتمشاینجششاحتمشال

مشتم(شوشتقشبلشمشتمشوشیورشنیزشیرشمتونشفشریسشبسیشرشتکرارش

مسشاوی.شصورتشنشبسیشرشابیهشبهشیکسشازشابیشتششاهنامهشایت:

کـــن یورش تـــنش زش راش یـــرشش همشنگـــهش

کن ــورش ــ ی ــسش ــک ی راش کــرگــســشنش وزوش

)فریویس،ش۱۳۸۶: ۳۴۳/۴۰۶/2(

یرشجشهشیشییگریشازشمتنششبرنگ نامهشنیزشکشتبشنشمتنشراش

ابیهشبهششاهنامه کریهشایت؛شبرایشمثشل:

نـــژای یاریش زالش ازش کـــهش ادرویـــژهش

)2۷۷۶/229( ــشی!  ب توش برش آفرینش بسسش یاورش زش

ل،شآ،شم:شبخشصه؛شب:شبخواصه؛شمتن=شن.

قیِدش»بهشويژه«شازشجملۀشیشختشهشییستشکهشاواهدشاندکس،شجزش

نگشرنده،ش برریسش ایشسش برش وش یاریش فریویس،ش شاهنامۀ  یرش

 انگشتشامشرشیرشمتونشکهن،شجزششاهنامه،شبهشکشرشرفتهشایت.ش

بهشنظرشمسشریدشاینجششنیزشضبطسشکهشعمدۀشنسخشبرشآنشتوافقشیارندش

ضبطشاصیلشایتشوشنشتالششکریهشکهشمتنشراشبهششاهنامهشنزییکشترش

کند.ش»بهشخشصه«شبشزشهمشیرششبرنگ نامه ییدهشمسشاویش)2۸۱۳/2۳2؛ش

کهشتشدیدشآنشزائدشایت(.

یرشبیتشزيرشبشزشاشهدیشازشاینشتمشیلشنشوجویشیاری:ش

ـــورشازشتیرهشکـــوه
َ
چـــورفـــتهاربتآیـــدشخ

)2۵۰۵/2۰۷( هــمشگــروهش همهش جنگسش بسشزیمش

ل،شآ،شم:شولسشچونشیرآیدش)م:شبرآید(؛شمتن=شن.ش

تسشبرایشتغییرش
ّ
همشضبطشنشوشهمشضبطشاکثرشنسخشواضحندشوشعل
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یکسشبهشییگریشییدهشنمسشاوی.شگویششکشتبشنشاینشبیتششاهنامه 

راشیرشنظرشیااتهشایت:ش

آفتـــشب کـــوهش زش برآیـــدش فـــریاش چـــوش

ــشیشآب ــ ــ ــوشیری ــنشحـــصـــشرشتـ ــ ــمشزی ــن ک

)فریویس،ش۱۳۸۶: ۵2۳/۱۳۸/۳(1  

ر11 مســشز. لشــکرش وش یــریش آهــِنش مکــوبش

)۱9۳۰/۱۵9( ابز  ا زر  خمر اینیر کدر خواهسش چوش

ل:شهیچشبشز؛شب:شزندهشبشز؛شن:شنبینسشزشغمشهیچشنشز؛ش

متن=شآشوشم.

مهشییتنودسشهشیشآشوشم 
ّ
بششتوجهشبهشاینکهشمصّححشنشخویشیرشمقد

راشازشنظرشاعتبشرشیرشریهشهشیشآخرشقرارشیایهشاندشوشآنهششراشآخرینش

نسخهشهشیشایشسشتصحیحشیانستهشاند،شمعلومشنیستشچراشضبطش

»هیچشبشز«شراشاختیشرشنکریهشاند؛شضبطسشکهشهمشنسخۀشایشسش)=ش

مسشکنند.ش تأییدشش ایشسش بشش غیرهمگروهش نسخهشایش همش وش ل(ش

»هیچ«شیرشاینجششقیددستشکهشبشعِثشتقلیِلشمعنشیِسشجزئسشمسشاویش

کهشآنشراشمقیّدشکریهشایت.شآنشجزءشیرشاینجششفعِلش»ییدن«شایت.ش

اینشکشرکریِشمعنشیِسش»هیچ«شیرشمتونشفشریسشکمترشازش»نیز«شبهش

آنشیرشنسخهشهشیش ازشهمینشرویشگشتگسش چشمشمسشخوریشوش

جدیدترشتوجیهشپذيرشایت.

ر12 جهبادیــدهرام. رــنر کهتــریش گــرش تــوش

ــدهرام هیـ جــهــبنر ازش ــرمش گـ وش ــریش یـ بــســسش ش

بـوی اـیرانش ریـمش اـدر ور آی ـنر اـدر

 )2۱۷۰ )2۱۶9/۱۸۰،ش بویش یلیرانش تمیِزش یشنش زینش نهش

آ:شپسشجهشندیدهشای؛شم:شبسشجهشندیدهشای؛ش ب،شن،ش

متن=شل.ش*شب،شن،شآ،شم:شجهشنشییدهشای؛شمتن=شل.ش* 
ن،شآ:شنگرشکینش)آ:ششاین(شرهشو؛شم:شبگوشکینشرهشو؛شمتن=شل.

ضبطشپیشنهشییشنگشرندهشاینشایت:

تـــوشگـــرشکهتـــریشبـــسرجهبادیـــدهرای

ــدهرای هیـ جــهــبنر ازش ــرمش گـ وش ــریش بــســسشیـ

بـوی؟ اـیرانش ریـمش وش  هر ک ـنر اگـتر

ــوی ــرانشب ــ ــی ــ ــزشیل ــی ــم ــشنشت ــ ــنشی ــ ــهشزی نـ

شلشضبطشنسخهشهشیشب،شنشوشآشراشیرشمصراعشاّولشیااتهش
ً
احتمشال

وشچونشمعنسشآنشراشیرنیشفته،شبیتشراشتغییرشیایهشایت؛شیپسش

نشگزيرشبرایشحفظشپیوندشیوشبیت،شبیتشبعدیشراشهمشیگرگونشکریهش

ایت.شاگرشنسخهشهشیشییگرشمسشخوایتندشضبطشیکتشیشلشراشتغییرش

یهند،شنیشزیشبهشتغییرشضبطشبیتشیومشنبویشوشارتبشطشمنطقسشیوشبیتش

بهشآنشاکلشحفظشمسشادش)توشگرشکهتریشبسشجهشندیدهشای/شبسسشیریشوش

ش
ً
گرمشازشجهشنشییدهشایشـشنهشآیینشوشنهشریمشایرانشبوی...(؛شپسشاحتمشال

صورتسشکهشیرشمتنشفعلسششبرنگ نامه ایتشصورتشاّولیهشوش

مششبهش ش
ً
کشمال ضبطسش همش آش کهش آنجشش ازش نیست.ش بیتش اصیلش

نسخهشهشیشگروهشییگرشیاری،شاینشاحتمشلشکهشیوشگروهشنسخهشایش

اینش ازش وشهیچشکدامش بشاندش یااتهش متفشوتش ش
ً
کشمال یوشصورتش

صورتشهششبهشصورتشمستقیمشگشتۀشصورتشییگرشنبشاندشنیزشریش

وش یشیادهش نسخهشهشیش یرش »پس«ش بهش »بس«ش تبدیلش مسشاوی.ش

یشختش»بس...بسس«شیرشبیتشییگریشنیزشییدهشمسشاوی:

یـــوختهش اـــویش ايـــران2ش آبـــشیِش بـــسش

)2۱۸۴/۱۸۱( آت شافروختهش مــشنش وش خــشنش بسسش

ل،شب،شن،شآ:ششپس؛شمتن=شم.ش

برش یاریشکهش نیزشوجویش شبرنگ نامهشمواریشییگریش یرشمتنش

نسخهشهشیش ضبطش آنهشش یرش ایتش بهترش مالک،ش اینش ایشسش

مششبهش ضبطشهشیش ایشسش برش یشش برگزید،ش راش غیرخودششوندش

نسخهشهشیشغیرخودششوندشصورتسشجزشازشآنچهشیرشمتنشآمدهش

ایتشراشانتخشبشکریش)برایشمثشلشنک.ش۵۵۱/۴۵،ش۶2۷/۵2،ش9۴9/۷9،ش

۱۰۸2/9۰،ش۱۱۷2/9۸،ش۱۵۳۴/۱2۶،ش۱۶9۷/۱۳9،ش۱۷۳۰/۱۴2(.

ربش ف

ر1 کیــن. یاــِتش یرش ییــوش ایــنش آاکــدش هگــتر

)۱۶۳/۱۵( زمینش برش اوش پشِتش نهسش ــرییش م بهش

ل،شن:شاگر؛شمتن=شب،شمشش*شل،شب،شم:شزانکه؛ش]متن=شن[.
یرشجشهشیشییگریشازشمتنش)برایشمثشلشیرش2۴۳/2۱شوش92۷/۷۷( لشوش

نشیرشابتدایشبیتش»اگر«شیارندشوشمشوشبش»وگر«.شبششتوّجهشبهشاینکهش

یکسشییگرشازشموارییشکهشکشتبشنشضبطشهشیشمتنششبرنگ نامه راشبهششاهنامه نزییکش 1.ش
یشختهشایت،شآنشایتشکهشیرشتمشمشمتن،ش»کشووس«شراشکهش/شkāvūs/شخواندهشمسشاوی،ش
بهشصورتش»کشوس«شآوریهشایت.شمصّححشنشنیزشبرشایشسشضبطشیکتشیشن،شهمینش
صورتشراشبرگزیدهشاند.شنگشرندهشمعتقدشایتشکهشاینشصورت،شیششتقلیدیشازشمتنش
شاهنامه ایتشیششیکشصورتشامالیسشويژۀشنسخۀشن )کهشبرایشاثبشتشهرشیک،شبشیدشمتنشهشیش
ییگرشاینشنسخهشراشبرریید(شوشیرشهرشکدامشازشاینشحشلتشهش،شاختیشرشآنشیرشارایطسشکهش

ییگرشنسخهشهششتأییدششنمسشکنندشیریتشنیست.
یرشمتنش»آبشیايران«شنواتهشادهشایتشکهشمعنشیشبیتشوشتنشظرشیوشمصراعشراشیچشرش 2.ش

مشکلشمسشکند.
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بیتشموریبحثشجملۀشارطشایت،شمعنسشضبطشفعلسشمتنشایتوارش

ش»یگر«شتصحیفش»وگر«شایت.شحشلش
ً
نمسشنمشید.شبنشبراینشاحتمشال

ازشبینشیوشصورتش»وگر«شوش»اگر«،شصورتشپیشنهشییشنگشرندهش

»اگر«شایت،شزيراشنسخۀشایشسشوشنسخهشایشغیرخودششوندشبششآنش

ازشاینشضبطشپشتیبشنسشمسشکنند.شضبطشواژۀشبعدشنیزشبشیدشمطشبقش

اکثریتشنسخش»زانکه«شبشاد.شکشربریشایاتشارطش»اگرشزانکه/شگرش

زانکه«شیرشمتونشکهنشیشبقهشیاری:

نگفـــت راش ایـــنش فریویـــسش زانکـــهش اگـــرش

ــ شجفت ــریانـ ــ شگـ ــود تـــوشبـــششگــفــتــۀشخ

)ایدیشطویس،ش۱۳۵۴: 2۱(

بدخـــوشنشدیـــتسشتـــوشگـــرشزانکـــهشنکرییمـــشن

ــداریش خــری چندانتش اّولش ازش ــدش ب ــویش خ ــشش ب

)منوچهریشیامغشنس،ش۱۳۸۵: ۱۱۴(

بفریـــت خیـــشلش اـــبش یـــکش بـــشریش

ــس ــشی ــی گـــرشزانـــکـــهشتـــوشخــــویشهــمــسشن

)ینشیس،ش۱۳۸۸: ۱۰۱9(

تـــرازوش نیســـتسش آویختـــهش

ــشنشبــریــدهشبــویی ــ گــرشزانــکــهشزب

)خشقشنس،ش۱۳9۳: ۸۰۳( 

ر2 بــهشچهــرهشچــوشگلنــشرشوشبــشالشچــوشیــرو.

)۳۸۶/۳۱( تــذروش چونش بتشش الغــر،ش وش تنگش میشنش

ن:شالغروششو؛شمتن=شب؛شلشاینشبیتشراشنداری؛ش]ضبطش

مشمعلومشنیست[.

یرشمتونشاعریشکهنشفشریس،شتذروشبهشرفتنشوشروششمشهورشایت.ش

بهشنظرشمسشریدشیرشاینشبیتشنیزشضبطشنشتصحیفشادهشایتشوش

ضبطشیریتشاینشایت:ش»میشنشتنگشوشالغر،شروششچونشتذرو«.

ر3 ایــت. آیــوینش ش
ِ
هنــگشم نیــزش مــراش

)9۶۸/۸۰( است  پ موهنر ادر حبهیر  وِزر گهیر

ل:شکهشیهشروزشاشییشبهشپیمویهشنیست؛شن:شکراشروزش

اشییشنپیموینست؛شآ:ششکهشهمشروزشاشییشبهشپیموینست؛ش

متن=شبش)پسشازشتصحیحش»روی«شبهش»روز«(،شم.

بهشنظرشمسشریدش»بهشپیموین«شتصحیفش»بپیموین«شایتشوش»گهس«ش

نیزشصورِتشنواتشریشییگریشازش»گهِ«،شکهشیرشآنشیشءشجشیگزینش

کسرۀشاضشفهشایت.شضبطش»بپیموین«شراشنسخۀشنشوشضبطش»گهِ«ش

راشنسخهشهشیشلشوشآشنیزشتأییدشمسشکنند.شمعنِسشصورتشپیشنهشییش

نیزشروانشترشمسشنمشید.

ر4 بــزرگ. کالهش کــوش راش ــریش
ُ
خ یــرش

 )22۵2/۱۸۶( اوریدهشگرگش چوش بپیچدش ببخشس،ش

ن:شگر؛شمتن=شلش]آ،شب،شمشبیتشراشنداری[.

ضبطشمتنشصورتشیریتسشنداریشوشنمسشتوانشازشنظرشییتوریشآنش

ش»کو«شیرشاینجششتصحیفش»گر«شایتشوش
ً
بشکری.شاحتمشال

ّ
راشمرت

ضبطشنشاصیلشایت.

ر5 چنیــنشگفــتشریــتمشکــهشهــتچرآنشاــگفت.

)2۷۴2/22۶( نهفتش نششیدش ــشرا،ش ــک آا ــویش ا

ل،شب،شآ،شم:شبشاد؛شمتنش=شن:شهرشچهشآن.

شتصحیفشش»بششاه«شایت.1 
ً
»بشاد«شاحتمشال

حکلیرازربتتتیرضبطرهحوا 

پشیشنسش صشمتش مواقعش بسیشریش یرش ل،ش نسخۀش ضبطشهشیش یرش

هجشیشکشیدهشازشتقطیعشمسشافتد؛شپدیدهشایشکهشیرشمتونشفشریسش

کهنشبسشیشبقهشنیستشوشمعروفشترینشنمونهشهشد شنیزشابیشتسشازش

یرش مواریش اینش ازش تعداییش رویکسشاند.ش مس«ش »مشیرش قصیدۀش

ضبطشهشیشمتنشییدهشمسشاوند:

ش خــدایـ نــشمش بــهش انوحــت:ش نودســندهش

ــشیش ــم ــن ره روزیشیهِش ــِدش ــ ــداونـ ــ خـ

)۴9۴/۴۱-شبرایشسشتمشمشنسخهشهش(

ش پیــرـ گــویرِزش وش فریبــرزش حــشِلش زش

پ ت  چــدر بتابر چــدر ــد،ش ــوین ب هــرکــهش اوش ــزش ج

)۵۶۴/۴۶-شییگرشنسخ:شپرمشیهشچیز(

ش ســتـ
َ
بخ غــمش ازیــنش بسشییــنش ییــِوش یِلش

ــریاِرشمست ــ ــهشک ــ ب رــیرگــشــتش ــدهش ــن ــراک پ

)۱۱2۰/9۳-شییگرشنسخ:شمسشاد(

هِرَمــنرـ
َ
ا آنش ش

ِ
اــوم پــِسش گتفتنــدش

تــن2 ــویش ــرخ پ وش ــشکش ــرخ پ ــرهش ــه چ یوان،ش

)۱9۵۰/۱۶۱-شبرشایشسشلشوشآ؛شییگرشنسخ:شگرفته(

صورتشییگریشازشاینشتصحیف،شیرش۱۱2۶/9۴شییدهشمسشاویشکهشیرشآنشکشتبشآ،ش 1.ش
»همسشاد«شراش»همیشه«ششخواندهشایت.

یربشرۀشضبطشاینشبیتشیرشبخ شیپسینشتوضیحشیایهشادهشایت. 2.ش
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ش روزـ گشــتش تــشش زینشگونــهش تیــرهش اــِبش

ــوز ــس ــشنشب ج واییش آنش یرش نشستندش

)۱9۸9/۱۶۴–شییگرشنسخ:شنشسته(

ش مرغــزارـ یکــسش هیداــدش وش ریــیدندش

اــکــشر وش یـــریش آِبش ــش،ش ــی گ وش یرخــــتش

)2۰۳۰/۱۶۸-شهرشنسخهشایشبهشاکلسشعوضشکریهشایت(

ش زمیــنـ تــورانش راهش یرش کــهش آمــدش کــسش

ــدشپـــــِسشییــــــِوشبـــسشآفـــریـــن ــن ــت ــتف گ

)2۱9۷/۱۸2–شن:شبرفته(

ش اــشهـ ندیمــشِنش بتکشــیدادش ریهش

ــشه ــدشیــی ــسشزمـــیـــنشاـ ــگ ــالِنشجــن ــیـ زشپـ

)2۳۷۱/۱9۶-شییگرشنسخه:شبرکشیده(

ش اــیرَوشـ لشــکِرش آنش ازش بپیچیــدش

ــوش
َ
خ ــریش ک پشتش رفـــت،ش بـــرونش یکسوش ــهش ب

)2۶۱۳/2۱۵–شهرشنسخهشایشبهشاکلسشعوضشکریهشایت(

موارییشکهشاینشصورتشتنهششیرشلشییدهششمسشاویشوشبشقسشنسخشهمهش

برشضبطسشییگرشتوافقشیارند،شبهشتنهشیسشنمسشتوانندشاشهدیشبرش

اصیلشبوینشاینشصورتشیرشمتنششبرنگ نامه بشاند؛شاّمششیالیلش

ییگریشوجویشیارندشکهشنششنشمسشیهندشاینشصورتشبریشختۀش

کشتبشلشنیست:ش

ش نخستشآنکهشیرشبعضسشمواری،شمشنندشموریشاّول،شتمشمشنسخهشهششـ

اینشصورتشراشتأییدشمسشکنند؛

ش یومشآنکهشیرشمواریی،شهرشکدامشازشکشتبشنشبهشاکلسشضبطشلرـ

راشتغییرشیایهشاند؛شیرشحشلسشکهشاگرشضبطشلشبریشختۀشکشتبشآنش

یرشنسخهشهشش متفشوتش ندااتشکهشچندشضبطش تسش
ّ
عل بوی،ش

کهش ۶۶۴/۵۵ش وش ۶2۸/۵2ش نک.ش مثشلش )برایش بشادش یااتهش وجویش

پشیینشترشیربشرۀشآنهششتوضیحشیایهشخواهدشاد(؛

ش یومشآنکهشنسخهشهشیشبشوشنشنیزشیرشجشهشیسشاینشصورتشراشـ

نگشهشیااتهشاند،شیرحشلسشکهشحتسشکشتبشلشنیزشآنهششراشتغییرش

یایهشایت.شبهشبعضسشازشاینشاواهدشااشرهشمسشکنیم:

جنگجـــوی ریـــتمش آنچنـــشنش ییـــدش چـــوش

)۱۶۵۴/۱۳۵( رویش جنۀش زیر آو هر ور  خشر بزهر

ب:شیویشجنگ؛شآ:ششچنگشیرشرخ شبرآوری؛شل:شیوانش

کریشرخ شوشبرآوری؛شمتن=شن،شم.

اـــبشآمـــدشجهـــشنشاـــدشزشمـــریمشتهـــس

)2۵۱۱/2۰۷( ِمهسش جبیگبهِش آنر ه ر نشستدر

ب،شن،شم:شنشستندشیرشآنش)ب،شم:ش>آن<(شبشرگشه؛شمتن=شل.

اینشیالیلشنششنشمسشیهندشکهشاینشصورتشیرشمتنششبرنگ نامه 

اصیلشایتشوشکشتبشنشنیزشیرشبرخسشمواریشآنشراشنگشهشیااتهشاند.شجزش

ازشموارییشکهشاینشصورتشیرشمتنشهستشوشبهشآنهششااشرهشاد،شیرش

موارییشییگرش)مشنندشیوشموریشبشال(شمصّححشنشاینشصورتشراشبهش

حشایهشراندهشاند.شبرایشمثشل:

ر1 مشزنــدران. یــویش بسشیــپهش اوش چــوش

)۴۶۷/۳۸( گـــرانش گـــرِزش اگتفتش وش بتشزیدش

ل:شبگرفتشبهش)وزنشهموارشنیست(؛شب،شن،شم:شیشزید؛شآ:ش

بشزید؛شمتنشتصحیحشقیشیسشایتش)←شل(.

اینجششنیشزیشبهشتصحیحشقیشیسشنیستشوشضبطشلشیریتشایت.ش

شبهشاینشیلیلشبهشکلشفعلشراشتغییرش
ً
نسخهشهشیشییگرشنیزشاحتمشال

یایهشاندشکهشمفعولش»بگرفت«شراشیرنیشفتهشاند.شیراینجششمفعولش

بسشوایطۀش»مشزندران«شبهشقرینۀشمتّممشحذفشادهشایتشکهشیرش

متونشفشریسشییتشکمشازششاهنامه تششدیوانشحشفظشاشهدشیاریش

اینشایتشکهش»وقتسش ازشبیتش ۵۳(.شمرایش بهروز،ش۱۳9۴:  )چوبینۀش

ابرنگشبسشیپهشیویشمشزندرانشتشزیدشوش]مشزندرانشرا[شبهشگرزش

گرانشبگرفتشالخ«ش)ااشرهشبهشاینکهشابرنگشیرشآنشزمشنشاشهشمشزندرانش

ایتشکمسشپیشترشیرش۴۵۰/۳۷-۴۵۱شییدهشمسشاوی(.

ر2 حصــشر. یــوِیش  فتنــدش روزش یــیُمش

)۶2۸/۵2( ــشرزارش ــ ک ــدش بُ بپیویتهش بـــشرهش زش

ل:شرفتندشبه؛شب،شن،شم:شرفتهشبه؛شمتن=شآ.

معلومشایتشکهشهرشکدامشازشنسخهشهششبهشاکلسشیرشپسشاصالحش

شمشیرنسخۀشب،شنشوشمشنخوایتهشایتش
ً
ضبطشلشبویهشاند.شاحتمشال

حرفشاضشفهشراشبیشندازیشوشفعلشراشتغییرشیایهشایت.ش

ر3 پیلگــوش. بــشش همسشرفــتش زآنشپــسش وش

)۶۶۴/۵۵( جوش  ــتآو هر ب ــد،ر ه آر ر دانر ادر

برآوریش ل:شخروشش)وزنشیریتشنیست(؛شن:شهمیدونش

بشنگشخروش؛شآ:شبرآوریشیکسرشخروش؛شمتن=شب،شم.

یرشبعضسشابیشتشییگرشنیزشاینشصورتشبهشحشایهشراندهشادهش

ایتشکهشبرایشپرهیزشازشاطنشبشتنهششبهشجشیشآنهششااشرهشمسشکنیم:ش
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شیرشتمشمشاینشمواریش
ً
۶9۳/۵۸،ش9۸۷/۸2،ش2۴۳۴/2۰۱.شظشهرا

بشیدشضبطشلشراشبرگزید.

ا جش ترضبطراکثترنسخ

یرشبعضسشمواری،شمسشبینیمشکهشمصّححشنشضبطسشراشبرگزیدهشاندشکهش

تنهششیکشنسخهشازشآنشپشتیبشنسشمسشکند،شوشمسشتوانشعللسشیشفتش

برایشآنکهشکشتِبشآنشنسخۀشمنفری،شضبطشاکثریتشنسخشراشتغییرشیایهش

بشاد.شیرشاینشمواری،شبرشاینشایشسشکهشضبطشاکثرشنسخشمرّجحش

ایت،شبهترشایتشآنشضبطشراشبرگزید.شبرایشمثشل:

ر1 کمــشن. وش تیــرش وش امشــیرش بــهش نــشزیش چــهش

)۱۷۶/۱۶( ــشنش زم همششاکنونش یـــرآَریش ــتزمش
ُ
گ کهش

ل،شب،شم:شگرزت؛شمتن=شن؛ش]آشبیتشراشنداری[.

مسشبینیمشکهشچهشرشنسخهشکهشیرشآنهششنسخهشهشیشغیرخودششوندشهمش

ضبطش گشتگسش برش یلیلسش همچنینش یارند.ش »گرزت«ش هستند،ش

»گرزم«شبهش»گرزت«شوجویشنداریشوشبهشنظرشمسشریدشکشتبشنسخۀش

نشنق شییتوریشضمیرشراشبهشیریتسشیرنیشفتهشایت.

ر2 اــد. کــوهش ه ش خو حــیدر چــوش بــشالش زش

)۱۶۵۸/۱۳۶( اــدش انــبــوهش پُشتهش ش
ِ
رخ شتهش

ُ
ک زش

ب،شن،شم:شبر؛شآ:شخورشبرشیر؛شمتن=شل.

توافقشاکثریتشنسخهشهششبرشحرفشاضشفۀش»بر«شنششنشمسشیهدشکهش

شضبطشاصیلشهمینشایت.شضبطش»بر«شهمچنینشقدریش
ً
احتمشال

یاوارشمسشنمشید،شزيراشبیتشیرشوصفشغروبشایتشوشمسشتوانش

تصورشکریشکهشکشتبشلشگمشنشکریهشکهشخورایدشهنگشمشغروبشیرش

کوهشهششمسشروی،شنهشبشالیشکوهشهش.شچنینشکشربرییشبرایشوصفش

غروبشیرشمتونشفشریسشکهنشیشبقهشیاری:

چـــوشخوراـــیدشاـــدشبـــرشیـــرشکـــوهشزری

ــری ــب ن روزگـــــــشرش زمـــــشنش آنش نــمــشنــدش

)فریویس،ش۱۳۸۶: ۷2۳/۵۶/۵(

خوراـــیدشلطـــفشبـــرشیـــرشکـــوهشفنـــششریـــید

اد ــدش ــدی ــشپ ن ــشنش ــه ج ــویش جـ زش ــشش صــف آبش

)بیلقشنس،ش۱۳۵۸: ۳۷۷(

ر3 اهرمــن. آنش ش
ِ
اــوم پــِسش گرفتنــدش

)۱9۵۰/۱۶۱( رنر پتخویر ور پتخبکر چهرهش یوان،ش

ل،شن،شم:شپرخونشیهن؛شب:شپرخونشوشپرخونشیهن؛ش

متنش=شآ.

کشربریِش»خوی«شیرشوزنشفشعشیرشضبِطشمختشِرشمصّححشنشغریبش

مسشنمشید.شیرشپیکرۀشواحدشهشیشواژگشنسشمتونشفرهنگستشنشزبشنشوش

ایبشفشریس،شتنهششیوشاشهدشازشاواهِدشاینشواژهشچنینشکشربرییش

راشنششنشمسشیهند،شیکشاشهدشازشجهانگیرنامه: 

نبـــری چنـــدانش جســـتندش نیـــزهش ابـــشش

گری وش ــویش خ ازش ــرش پ ــنش ت راش یوش ــرش ه اــدش ــهش ک

)مشیح،ش۱۳۸۰: ۱۴9( 

وشیکشاشهدشازششیرین و خسروی هشتفس:

زهریـــوی جیحـــونش یجلـــۀش آنش نبـــویش

خــوی ــرقش عـ ازش رویش ــرش ب ــویش بـ راش ــنش ــی زم

)هشتفس،ش1977: ۱۵۴(

رشازشیدۀشاشمندشوشبنشبراینشنمسشتوانش
ّ
هرشیویشاینشمتنشهششمتأخ

ظسشقدیمشبهشاکلشxeyy،شxayyشیشش
ّ
نتیجهشگرفتشکهش»خوی«شتلف

xūyشیااتهشکهشتنهششنسخۀشآشآنششراشحفظشکریهشایت.شبهترشایتش

اینجششنیزشهمشنشضبطسشراشبرگزیدشکهشتمشمشنسخهشهششازشآنشپشتیبشنسش

مسشکنند.شآشممکنشایتش»خون«شراشبهشتصحیفش»خوی«شخواندهش

بشادشوشواژۀشبعدشراشبرشهمینشایشسشتغییرشیایهشبشاد.

ر4 خــو ش. نشــبنرهبر زیــنر مــراش بســشزیش

)2۰۰2/۱۶۵( یرزن ش مراش بگویسش پسش زآنش وش

ب،شم:شنششنشخورین ؛شل:شتوشازینشخورین ؛شآ:شزینش

توشپسشخورین ؛1شمتن=شن.

شضبطشبشوشمشضبطشاصیلشمتنشایتشوشیوش
ً
یرشمیشنۀشبیتشظشهرا

نسخۀشییگر،ش»اینشنششن«شراشنفهمیدهشاندشوشتغییرششیایهشاند.شاّمشش

اّولشایت.ش بحثشاصلسشمششیراینجششضبطشواژۀشآخرشمصراعش

همشنشطورشکهشپیشترشگفتهشادش)نک.شبخ شتوافقشنسخهشهشیشغیرخودششوند،ش

میشنشضبِطش ازش وقتسش شبرنگ نامه  مشنندش متنشهشیسش یرش 9(،ش موریش

نشیریتشیششخالِفشقیشیسشکهشنسخهشهششتأییدششمسشکنندشوشضبِطش

یررایتسشکهشتنهششیرشیکشنسخهشییدهشمسشاوی،شیّومسشراشبرگزینیم،ش

شازشآنچهشاشعرشیرحقیقتشیرویهشایتشیورشمسشاویم.ش
ً
احتمشال

شغلطشمطبعسش
ً
مصححشنشبرایشاینشضبطشنسخۀشبشراشهمشآوریهشاندشکهشاحتمشال 1.ش

ایتشوشبشهمشنشضبطشمشراشیاری.



۱۰۰

نقد و
بررسی

س 
ات
 شی
یتشد

ۀرابرد
حصتا

حر
ش 

ب
ه اب گرر

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

اینجششنیزشگویششاشعرشبهشجشیشیشختنشایمشمصدرشازشبنشفعلش

)خور+ش(،شایمشمصدرشراشبششمصدرش)خورین+ش(شیشختهشایتش

وشکشتبشنسخۀشنشاینشکشربریشراشاصالحشکریهشایت.شازشاینشییتش

کشربریهشیشنشیریِتشحشصلشازشقیشس،شیرشجشیشییگریشازشمتنش

نیزشبهشچشمشمسشخوریشکهشمصّححشنشآنشراشهمشبهشحشایهشبریهشاند:

چنـــد اکوحـــیمر بیـــششتـــششمـــنشوشتـــوش

)2۰۰۵/۱۶۶( بلندش برادش ایدش وش رواــنش جهشنش

ل،شب،شن،ششم:شبسشزیم؛شمتن=شآ.

یرشاینجششنیزشمسشتوانشگمشنشبریشکهشاشعرشازشرویشکشربریهشیسشچونش

معنسش یرش راش »یشختن«ش غلط،ش قیشیسش بشش یشختن«،ش »جنگش

آ،شاینشکشربریش »جنگیدن«شبهشکشرشبریهشایتشوشنسخۀشجدیدش

نشیریتشراشمحوشکریهشایت.ش

ر5 بُــَوی. یــرش یرش اــشهی ش اــوِرش راش کــهش

)2۰۴۷/۱۶9( بــویش ـــورش
َ
یرخ نهش  اش کهتتیر هگتر

ل:شوراشکهتریشاه؛شب،شم:شوراشکهتریشاد؛شن:شوراش

کهتریش)وزنشیریتشنیست(؛شمتنش=شآ.

شضبطش
ً
ازشآنجششکهشتمشمشنسخشجزشآشصورتسشمششبهشلشیارند،شاحتمشال

نسخۀشایشسشاصیلشایتشوشضبطشهشیشییگرشتغییریشفتۀشهمشنش

هستند.شمسشتوانشگمشنشکریشکهشکشتبشنشیرنیشفتهشاندشکهشیرشاینجششکسرۀش

اضشفهشافتشیهشایتشوشتغییرششیایهشاند.شضبطشبشوشمشالبتهشمسشتواندش

تصحیفشهمشبشاد،شهمشنشطورشکهشپی شترشیرموریشبیتش22۶ 

صفحۀش2۷۴2شتوضیحشیاییمش)نک.شبخ ش»تصحیف«شازشهمینشمقشله،ش

تشبرگزیدنشضبطشیکتشیشنسخۀشجدیدشآشمعلومشنیست.
ّ
موریش5(.شعل

  

مصّححشنششبرنگ نامه یرشتصحیحشاینشمتنشمهّمشحمشیسشبسیشرش

گریش مختلفش کتشبخشنهشهشیش ازش راش آنش نسخهشهشیش کوایدهشاند،ش

آوریهشاندشوشبششگزارششیقیقشنسخهشبدلشهشش)بششچشمشپواسشازشاغالطش

وش آرایتهش متنسش ایت(ش طبیعسش اّولش چشپش یرش آنهشش وجویش کهش مطبعسش

قشبلشاعتمشیشازششبرنگ نامه بهشییتشیایهشاند.شهمچنینشتالششآنهشش

برایشیشفتنشیرایندۀششبرنگ نامه،شهرچندشبهشنتیجهشنرییدهشایت،ش

اّمششمنجرشبهشکشفشیکشانتحشلشایبسشمهمشیرشمتونشحمشیسشادهش

شایت.شبششاینشوجویشاصولشمصّححشنشیرشتصحیحششبرنگ نامه وش

ایوۀششتصحیحشآنشبرشخوانندهشروانشنیست.شنسخهشهشیشاینشمتنش

یقیقشترش برریسش نیشزمندش آنش تصحیحش بنشبراینش جدیدند،ش همهش

نسخهشهششوشتالششبرایشیشفتنشنششنهشهشیسشازشضبطشهشیشاصیلشیرش

بششبرریسشنسخهشهش،شمسشتوانشاصولسشبرایشتصحیحش آنهشیت.ش

شبرنگ نامه وضعشکریشکهشمششراشبهشصورتشاصیلشآنشنزییکشترش

کنند.شتوافقشنسخهشهشیشغیرخودششوندشبرشیرشیکشضبط،شچهشیرش

تصحیحششبرنگ نامه وشچهشیرشتصحیحشمتونشییگر،شمسشتواندش

یشتأییدشکند.شهمچنینشبعضسشنسخهشهشش
ّ
اصشلتشآنشضبطشراشتششحد

وش ويژگسشهشش آنش یقیقش برریسشهشیش کهش یارندش ويژگسشهشیسش

صورتشهشیشییگراشنشیرشنسخهشهشیشییگر،شمسشتواندشموجبش

تأییدشانتسشبشآنشصورتشهششبهشمؤلفشاوی.شبسشتوجهسشبهشاینش

مواریشیببشادهشایتشکهشیرشجشهشیسشاصشلتشضبطشمختشرش

شاکشبشادشوشضبطشییگریشبرشآنشمرّجحشبنمشید.ش
ّ
مصّححشنشمحل

یرشبعضسشمواریشییگرشنیزشمصّححشنشضبطشیاوارترشراشبهشحشایهش

فشراشیرشمتنشقرارشیایهشاند.
َّ
بریهشاندشیششصورتسشمصح

رنباع

ش ایـدیشطویـس،شابونصرشعلسشبنشاحمدش)۱۳۵۴(.شگرشاسب نامه.شـ

بهشاهتمشمشحبیبشیغمشیس.شتهران:شکتشبخشنۀشطهوری.ش

ش بیلقشنـس،شمجیرالدیـنش)۱۳۵۸(.شدیوان.شبهشکواـ شمحمدشآبشیی.شـ

تبريز:شمؤیسۀشتشریخشوشفرهنگشايران.

ش چوبینـۀشبهـروز،شعرفـشنش)۱۳9۴(.ش»بـروشبـهشهرچـهشتـوشیاریشـ

بخـور،شیریـغشمخـور«.شگـزارش میـراث،شیورۀشیوم،شیـشلشنهـم،ش

امشرۀشپنجمشوشاشمش)پیشپسش73-72(: ۵۴-۵۰.

ش خشقشنـس،شبدیلشبنشعلـسش)۱۳9۳(.شدیوان.شبهشکواـ شضیشءالدینشـ

یجشیی،شتهران:شزوار.

ش خطیبـس،شابوالفضـلش)۱۳9۴(.ش»نقـدشوشبرریـسشمتـنشانتقـشییشـ

فرامرزنشمـۀشکوچـک«.شنقـد کتـاب ادبیـات،شیـشلشیوم،شاـمشرۀش

پنجم:شش۵۸-۱9.

ش یهخـدا،شعلسشاکبـرش)۱۳۷۷(.شلغت نامـه.شبـششنظـشرتشمحمـدشـ

معینشوشییّدشجعفرشاهیدی.شتهران:شیانشگشهشتهران.

ش یـنشیس،شمجدویبـنشآیمش)۱۳۸۸(.شدیـوان.شبـهشیـعسشوشاهتمـشمشـ

محمدتقسشمدرسشرضوی.شتهران:شینشیس.ش

شـبرنگ نامه )۱۳9۵(.شبهشکواـ شابوالفضلشخطیبـسشوشگشبریلهش ـ

وانشینشبـرگ.شتهـران:شانتشـشراتشیکترشمحمویشافشـشرشبششهمکشریش

نشرشیخن.
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ش غفـوری،شرضـشش)۱۳9۵(.ش»اـبرنگشنشمهشوشبرریـسشويژگسشهـشیشـ

ایـشطیریشوشایبـسشآن«.شآینۀ میراث،شیـشلشچهشریهم،شاـمشرۀشیومش

)پیشپسش59(: ۷۴-۵۳.

فرامرزنامـه )۱۳۸2(.شبـهشاهتمشمشمجیدشیـرمدی.شتهـران:شانجمنش ـ

آثشرشوشمفشخرشفرهنگس.

ش فریویـس،شابوالقشیـمش)۱۳۸۶(.ششـاهنامه.شبـهشکواـ شجـاللشـ

خشلقـسشمطلـقش)یفترهـشیشاشـمشوشهفتـمشبهشترتیبشبـششهمکشریش

مرکـزش تهـران:ش خطیبـس(.ش ابوالفضـلش وش امیدیـشالرش محمـویش

یائرةشالمعشرفشبزرگشایالمس.

ش ــــــــــــــش)۱۳۸9(.ششـاهنامه.شنسـخهشبرگریانشازشرویشـ

نسـخۀشکتشبـتشاواخرشیـدۀشهفتمشوشاوایلشیـدۀشهشـتم،شمحفوظش

یرشکتشبخشنۀشاـرقسشوابسـتهشبهشیانشـگشهشیـنشژوزفشبیـروت.شبهش

لبسشکشاشنس.ش
ّ
کواـ شايرجشافشـشر،شمحمویشامیدیـشالر،شنشیرشمط

تهران:شطالیه.

ش منوچهـری،شاحمدبـنشقـوصش)۱۳۸۵(.شدیوان.شبـهشاهتمشمشمحمدشـ

یبیرییشقس.شتهران:ششزوار.

ش هشتفـس،شعبدهللاشبـنشمحمـدش)1977(.ششـیرین و خسـرو.شبـهشـ

اهتمشمشیشعشدهللاششایشدهللاشیشفش.شمسکو:شایارۀشانتششراتشیان .

رنباعرهیج تبل

ش نرمشافزارشیرجش۴.ـ

ش پیکرۀشواحدهشیشواژگشنسشمتون،شفرهنگستشنشزبشنشوشایبشفشریس.ـ

ضمیمه های گزارش میراث

گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا
)Or.11586 به شمارۀ(

محمود امیدساالر

در کتابخانۀ بریتانیا دستنویسی از گرشاسپنامه نگهداری می شود که برگ های آن پیشتر 
در ساختن آستر جلد کتاب دیگری استفاده شده بوده اند، و بر حسب تصادف کشف و از هم 
جدا شده اند. در حال حاضر 23 صفحه از این دستنویس در دسترس است که 820 بیت از 

ابیات گرشاسپنامه را شامل می شود.
ویژگی های  بررسی  و  یادشده  دستنویس  معّرفی  از  پس  مقاله  این  در  امیدساالر 
رسم الخطی آن، متن این دستنویس را، پس از مقایسه با گرشاسبنامۀ تصحیح شدۀ حبیب 
یغمائی و با ضبط اختالفات متن یغمائی در پانویس، ارائه داده است. غالب صفحات این 

دستنویس پاره و مخدوش هستند و متن آنها غالبًا ناقص است یا به سختی خوانده می شود. 
در ضمیمۀ حاضر، در مقابل هر صفحه از متن خوانده شده، تصویر مربوط به آن صفحه از 
دستنویس یادشده به چاپ رسیده است، تا عالوه بر متن ابیات، تصویر اصل دستنویس نیز 

در اختیار خوانندگان قرار گیرد. 


