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یمو کهو یافتو ردوتسانو ماو فامردوزبانوشپرخساندو کمترو ارروزو

خساندنواینوبیتوبهورشکلدوبربخسمی:

بــسی یوغو مفتیــمو بــاالو

ــسی ب یموغو ــمو ــی ــدوب ب قــصــۀو

(بیتدوازوترانۀوپریاوازواحمدوشارلس)

ردوخسانندو اشکالو بدونو ماو بیتو اینو کهو کواندو ازو اگرو اراو

بپرریموکهوچراونخو ینورصّستوما،وکهورصّستدوبلندوارت،و

بهواندازۀویکورصّستوکستاهوارتدایوردویهندووویورینورصّستوما،و

وباورصّستونخوتویکدوارت،وبهواندازۀویکورصّستو
ً
کهوراهیتا

یپندوکشیدهوخساندنورصّستو اینوصسمت،و )عکسو بلندوردوکشندو

نخوتوووکستاهوخساندنورصّستویوم،وماونگامندهوازوکودونشنیدهوارت(و

تو
ّ
وعارخدونخساهندویاشت.وهمچنینوارتواگرویمبامۀوعل

ً
غالبا

تو
ّ
یاوعل بپرریمو باو»متیم«و بهوصسمتدوهمووزنو ظو»مفتیم«و

ّ
تلف

کشیدنوبسینورصّستوūویمو»یوغ«وووکستاهوبسینوآنویمو»یموغ«و

اینگسنهو چراو کهو نیوتو آنو پررشو رضمسنو و
ً
)قطپا شسیمو جسیاو ماو

ردوخسانند،وزیراویموعارخوآنوبهوضرومتووزنواشامهوخساهندوکریوووازو

عهدهوبیرونوخساهندوآرد؛وررایوآنوارتوکهوچهوقاعدهوایوبهوشاعرواجازهو

ظوصارتوهاووو
ّ
یایهوارتوکهوبهوضرومتووزن)1(وچنینوتغییراتدوماویموتلف

رصّستوهاوایجایوکند(.ویمواقعواینوخسانندگانوتنهاوبراثرورماعووو

عایتوارتوکهوردوتسانندواینوبیتوماو»یمرت«و)یپندوهمانطسمو

کهوشاعروردوخساندهوارت(وبخسانندووواگروبناوبرواینوبسیوکهوبراراسو

رنطقوووقساعدوزبانوبهوخسانشویمرتوآنوعدوببرند،وماهوبویامو

یشسامووویمازیویموعیشویاش ند.و

اکنسنوتصّسموکنیدوکهواینوبیتوهزامورالوییگروازویووماهوبهو

یرتوکودوبررد؛وازویکوماهوبهوهمانوصسمتواصیِلوعیشوگفتهو

ووازوماهوییگروبدینوصسمت:

باالهــاوشــدیموکــهویوغوبــسی

ــسی ب یموغو ــمو ــی ــدوب ب قــصــۀو

اینوشخصوچگسنهوبایدوبداندوکهوصسمتوبدوقاعدۀوعیشینو

اصیلوارتوووصسمتوقاعدهورندواخیرورحّرف؟وازویووماه:

ش سی.ورنابعوخسیوماوبونجدوووبدانچهوازورنابعورپتبرتریوزـ

بهویرتواوومریدهوارتواعتمایوکند.

 وم.ورهلوانگامونباشدوووتالشوکندوتاوقساعدونهفتهویموآنوزـ

آشفتگدو هرو یمو کند.و کشفو ماو ظاهریو بدوقاعدگدو

موکسچکوترووجسیویامیوکهوهرو
ّ
رجمسعهوایوازواجزایورنظ

کنامو یمو قساعدو اینو وو هو ندو رایهوایو قاعدۀو تابعو یکو

یکدیگر،ووویموواکنشوبهویکدیگر،وقاعدۀوعیچیدهوایوماو

تشکیلوردویهند.

آنچهویمواینورقالهوبرمردوخساهدوشدوآشفتگدوایوارتوازو

توهایوشپریویمو
ّ
اینویرتوکهوردوتساندونشانویهندۀویکدوازورن

نخو ینوردهوهایوشپروفامردوباشد.واگرچهورثالویایوشدهوبرو

عایۀوترانهورطرحوشدوکهوقساعدوآنوازوقساعدوشپرومرمدوفاصلهو

یامی،ونگامندهوکسشیدوتاوازوماهواینورثالواغراقوشدهونشانویهدوکهو

چگسنهورمکنوارتوروائلورایهوووموشنویمویکوزران،ویمو

زراندوییگروبویاموعیچیدهوووفهموناشدندوبهونظروبررد.

  

یموبرخدوازورتسنورنظسموکهن،وبهورساضپدوبرردوخسمیموکهویمو

آنهاو»فالنووز«یوبایدوبرووزنو»رفاعلن«وخساندهووشسی.وچنینو

خسانشدویمونگاهونخوتوخالفوقساعدوزبانوفامردوردونمایدو)یاو

بایدوواکۀوبلندوعیشوازو»ن«وراکنوماوکشیدویاو»ز«وماوبهواشباعوخساند؛وماهواّولو

خالفوقساعدوزبانوفامردوارتوووماهویوموخالفوعرفواینوزبان)2()ووو

ازاینوموی،ورصّححوباوییدنوبرخدویر نسیسوهاوکهوآنو»فالنو

زیسست زرنکتیزپتر

rasti.masoud@gmail.com

یزهاتزا نیتسزن یز
 
یسیزن زکش

 رزش ستمازک یزهاتزنس زاارکی

طبیپدو ظوهایو
ّ
تلف جزءو وو نیو ندو وزنو ضرومتو یمواقعو یایشدهو رسامیو )1(.و

وچیزیونمدویانیم.فامردوزبانانوارروزوبهوشماموردوموند.
ً
یمبامۀوآنکهواشباعو»ز«وخالفوقاعدهوارتویاونهوفپال )2(.و
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وز«وماوبهوصسمتو»فالنووواز«وضبطوکریهواند،وبهواینون یجهو

ردومردوکهواینو»فالنووز«ورسجبوفوایووزنوارتوووبایدوضبطو

»فالنووواز«وماوجایگزینوآنوکری؛ورهلوارت،وگاهورصّحح،وکهو

تنهاویکویر نسیسوازورنظسرهوایوماویمواختیامویامی،وبهوگمانوآنکهو

ووزنوارتوآنوماوبهو
ّ
»فالنووز«ِورضبسطویمواینویر نسیسورخل

»فالنووواز«وتبدیلوردوکند.ویمواینورقالهویموعدوآنیموکه:وش سی.و

اصالتواینوضبطویمورتسنورنظسموکهنوماوبهواثباتوبررانیم؛ووو

 وم.وچگسنگدوخسانشوآنوماونشانویهیم.و

زبحثز رزیتتن
 
1.زب رکیزنصالیزضبطزیحل

1.زنلف.زن رقی

نخو ینوشاهدیوکهونگامندهوماوبهوبرمردواینورسضسعورتسّجهو

کریوبیتدوازوازمقدوبسیوکهویمودیوانواوواینگسنهوضبطوشدهوارت:

ــ ر ــدایوووازوشش ــهوازوبغ ــزیوب ــرتوخی ــتوزای زویر

لحوا ازو وو عمانو ازو بهو ــدو زای رایحتو لفظو زو

(ازمقد،و1336-الف:و2)

)همس،و عبدالررسلدو حو
َّ
رصح ازمقدو دیوان  یمو بیتو همینو

1336-ب:و3)وبدینوصسمتوآردهوارت:

ــ ر ــدایوووازوشش ــهوازوبغ ــزیون ــرتوخی ــتوزائ زویر

لحوا ازو نهو عّمانو ازو نهو خیزیو رایحتو لفظو زو

نگامندهو )کهو ازمقدو دیوان  رپتبرو یمویر نسیسوهایو بااینوحالو

بهوقصدوتصحیحواینودیوان بهوبرمردوآنهاوپریاختهوارت(واینوبیتوبدینو

صسمتوضبطوشدهوارت:

ــ ر ــدایووزوشش ــهوازوبغ ــزیون ــرتوخی ــتوزای زویر

لحصا)1(و وزو عّمانو ازو نهو خیزیو رایحتو لفظو زو

آنچهویمواینوبیتوخالفوقساعدوشپروفامردوبهونظروردومردو

ضبطو»عّمانووز«وارت.وازاینوپسوصسمتوهایورشابهو»عّمانووو

»وز«و ماو وز«و »عّمانو رشابهو صسمتوهایو وو از«و »وو ماو از«و

ردوخسانیم.وازمقدویموجایوییگرونیزوصسمتو»وز«وماوبهوکاموبریهو

وو نفیودو تسّرطو بیتو آنو برگزیدۀو صسمتو نخوتو ارت.و

عبدالّررسلدوماوبهویرتوردویهیم:

ــک ــه:و»رل ــریوک ــتوعنص ــزونوگف ــایوف ــزاموج ه

چیپال« ازو وو ــانو خ زو ــدو آر ــهو ب جنگو بـــروزو

(ازمقد،و1336-الف:و49)

عبدالررسلدونیزوهمینوضبطوماویمورتنونهایهوارتو)همس،و1336-

ب:و56).واّراویمویر نسیسوهایوقدیمودیوان ازمقدورصراعویومو

چنینوآردهوارت:

بــهوموزوجنــگوبــهوآرــدوزوخــانووزوچیپــال

آنهاو یمو ازمقدو کهو هو ندو رساضپدو تمامو یایشدهو بیتو یوو

ردوتسانو هوصسمتو»وز«وماوبهوکاموببری،ویپندواووتنهاوصسمتو

»وز«وماوبهوکاموبریهوارتوووصسمتو»وواز«،وباوتسّجهوبهوضبطو

نوخوقدیم،ویمودیوان اوویافتونمدوشسی.

1.زب.زعنص ت

باووجسیوآنکهوازورثنسیووامق و عذرایوعنصریوابیاتواندکدوبهو

جاوراندهوارتو)نزییکوبهو500وبیت(،وهمچنانویمواینورثنسیو

ردوتسانوآثاموصسمتو»وز«وماویید.ویموچندوبرگوازویر نسیودو

کهورحمدوشفیعوازوریانوجلدویر نسیودوییگروبهویرتوآومیهو

رۀورحّمدوشفیعوبرورثنسیووامق و 
ّ
ارتو)یمبامۀواینویر نسیسونک.ورقد

عذراوـوعنصری،و1966:و1-2؛ونیزوصایقد،و1382:و4-5؛وتصسیرواینو

حورن شروشدهوارت(ورهوبیتوییدهوردوشسیوکهو
َّ
برگوهاوهمراهورتنورصح

صسمتو»وز«ویموآنهاوبهوکامومفتهوارت؛ویمواقعواینورهوبیتو

ورساضپدوهو ندوکهوعنصریویموآنهاوردوتسانو هواینوصسمتو
ِ
تمام

ماوبهوکاموببریوووباواینوحوابواو،وبرواراسوابیاتدوکهوازووامق و 

عذراوبروجایوراندهوارت،ویموتمامورسامیِورمکنوهمینوصسمتوماو

بهوکاموبریه،ونهوصسمتو»وواز«وما.ورحّمدوشفیعویموتصحیحوخسیو

ازواینوابیاتویموهرورهورسمیو»الفو«ودویموریانوچنگکوافزویهوکهو

راویمونقلوابیاتوآنو»الف«وماوحذفوردوکنیم.

ــو]وت[ بدیــدوایــنووزوخــسابونسشــینوبجو

)بیتو19)

رــر چشــمو وزو جــانو ازو گراردوتــرو

)بیت40)

ــسی ــایوخ ــشوبگش ــنووزوتن ــتوای بگف

)بیتو96)

1.زج.زا  وکی

وبحثویامی:
ّ
فریوردونیزوابیاتدوهمانندویووبیتورحل

ازوآنجاوکهویمواینورقالهورجالدوبرایورپّرفدویر نسیسوهایودیوان ازمقدووو )1(.و
وبهوامائۀوضبطوبرگزیدۀوخسیو

ً
شرحوچندوچسنواعتباموآنهاونیوت،ونگامندهوفپال

حواووتفصیلونوخهوبدلوهاوماو
َّ
ویمودیوان رصح

ً
بوندهوردوکندوتاوخسانندگانوبپدا

رالحظهوکنند.
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عیــل نپــلو ازو وو هیسنــانو بــایو زو

ــایونیل ــ ــدوبــکــریامویمی ــنوش ــی زر

ل،وقو)نیزولد،وآ،ول3(:ووز؛ورتن=وف،وژ،ولس)1(و

)فریورد،و1386:و31/3)

گلــه بــسیشو هرچــهو تــاو بفررــسیو

گله ــدانو ــن ــسرــپ گ ازو وو ــانو ــسن ــی ه

ل،وق،وس2،ول2:ووز؛ورتن=وف،وژ،وس،ولس،وظ

)همانجا(

ازوشــهروخسیــش وو نیــاگانو بــسمو زو

ــازهوانــدیــشــهوبــنــهــایوعیش یــکــدوتـ

ل،وق،وس2،ول2:ووز؛ورتن=وف،وژ،وس

)همان:و262/3)

ــز ــِروتی ــنوازوره ــد:ور ــکوگفت نخوــتوآن

مر خیز ــریشو گـ ازو وو ــزیانو ــ ی زو

ف،ول،وق،ول2،وس2،ولس:ووز؛ورتن=وژ،وس،وظ

)همان:و78/4)

چیــز چنــدو خسارــ هو ازو وو ارــیرانو

بنیز ــروو ــو خ نــزییــکو ــایو ــ  ــرر ف

ف،ول،ول2،وس2:ووز؛وظ:وووآن؛ورتن=وژ،وس،ولس

)همان:و81/4)

زورــریانوووازوگنــجووونیــرویویرــت

توهوت
ْ
ــد ــایَ ب همهوایـــزییوهــروچــهو

ف،ول،وق،ول2،وس2،ولس:ووز؛ورتن=وژ،وس،وظ

)همان:و92/4)

رگیــر! یلیــریو اوو عیــریو بــرو تــسو

رگیر! ریریو ــاجو ت ازو وو ــرانو ایـ ازو

ف،ول،وق،ول2،وس2:ووز؛ورتن=وژ،وس،ولس،وظو

)همان:و203/4)

زوکــسهوووبیابــانوووزومیــگوووشــخ

رلخ وو ــسمو ر چسو برینوانو لشکرو یوو

ژ:وبیابانووواز؛ولس:وبیابانواز؛ورتن=وییگرونوخهوها)2(و

)فریورد،و1386:و4/و269)

ــن ــنوووچی ــهوراچی ــدوب ــدوآر ــسوآگاه چ

ایرانوزرین ــاهو ش و ِز)3(و وو تــرکــانو زو

ژ،ولس،وظ:ووواز؛وسو)نیزوب(:وزوایرانوواز؛ول2واینوبیتوماوندامی

)همان:و4/و278)

رگ
ُ
بگفــتوآنوکجــاوییــدوگیــِسوُرــ 

ــزمگ ب ــامو شــهــری ازو وو ــــریانو
ُ
گ زو

ف،ول،وق،ول2،وس2،ولس:ووز؛ورتن=وژ،وس،وظ

)همان:و4/و284)

تاجــدام نــسذمو گــرینو بــزیو

ــام ــایگ ی ــانو ــارــ  ب ِزو وو ــانو ــاه ش زو

ژ،ولس:ووواز؛ورتن=وف،ول،وس2و)نیزوق2،ولد،وو،وآ(

)همان:و4/و288)

باختــر یمو تــاو خــاومانو ازو هــمو

تر، وو خشکو ازو وو بیابانو وو ــسهو ک زو

ل،وق،ول2،وس2،ولس:ووز؛ورتن=وژ،وس،وظ

)همان:و4/و327)

رنــش برتــرو شــاهانو کــریامو زو

نش
ُ
بدک ازو وو ــانو ــ  ــرر ــزیانوپ ی زو

ل،وق،ول2،وس2:ووز؛ورتن=وژ،وس،ولس،وظ

)همان:و4/و332)

آنگسنهوکهوعیدارتویموغالبورسامییوکهوازوجلدوچهامموامائهوشد،و

یر نسیسوهایوقدیم،وجزوکازژو فزوونکتاشبتل،وصسمتو»وز«و

ویوویر نسیسو
ً
ماوضبطوکریهواند.وحاشیۀوظفرنامه هموکهوغالبا

عیشوگفتهوماوهمراهدوردوکندویمویکورسمیوباوییگرویر نسیسوهاو

همراهوشدهوارت.وبهونظروردومردویموتماردواینوابیاتووضبطو

اصیلوهمانوصسمتو»وز«وارتوکهورصّححوتنهاویمورهورسمیوآنو

ماویمورتنونهایهوارتو)باوخسانِشو»ووِز«(.و

اراویر نسیسولن نزووبرخدوییگروازویر نسیسوها،وازوجملهو

قاه یزوونکتاشبتل2،وعیشوازوجلدوچهاممونیزورسامییوازواینویرتو

ماوضبطوکریهواندوکهوبرخدوازوآنهاوماونشانویاییم.ویوویر نسیسو

کازژو فزوونکتاشبتلزیمواینورسامیوعملکرییویکوانویامندووو

همیشهوصسمتو»وواز«وماوضبطوکریهواند؛ولن نزوویر نسیسوهایو

همراهش،ویپندوقاه یزوونکتاشبتل2،وهرویووصسمتوماویموبرو

یامند؛وووالترننسزتاوعیشوازویار انویازیهومخوتنهاوصسمتو»وو
نوخهوبدلوهایویر نسیسوهایورنوژوزفو)ژ(،ورپدلسو)لس(وووظفرنارهو)ظ(وتسّرطو )1(.و

نگامندهوافزویهوشدهوارت.
خالقدورطلقونوخهوبدلدوبرایواینوضبطوامائهوندایهووویموحاشیۀوظفرنامه همو )2(.و

فساصلوووحرکتوگذامیوهاوبراراسورتنوخالقدورطلقوارت.همینوضبطوآردهوارت. )3(.و
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از«وووازوابتدایویار انویازیهومخوهرویووصسمتوماوآومیهوارت.و

رپقسلوترینواحتمالدوکهویمبامۀواینوضبطوهاوردوتسانویایوآنو

ارتوکهویمویوویر نسیسوکازژو فزوونکتاشبتلزتماردورسامیو

یکدرتوووبهوظاهروقاعدهورندوشدهواندوووالترننسزهموتاوجایدو

بهوقاعدهورندوکرینواینگسنهورسامیوپریاختهوارت؛واّراوازوابتدایو

توکهوبرواثروتکراموصسمتو»وز«وبهو
ّ
یار انویازیهومخو)شایدوبدانوعل

اصالتوآنویموگفتاموفریوردوعدوبریهوبسیه(وازوتغییروآنهاوخسییامیو

کریهوارت.وبهوهرمویوباوتسّجهوبهوضبطواکثریتونوخوووبرتریو

ضبطویشسامتر،ویمواصالتوصسمتو»وز«ویموگفتاموفریوردو

کمتروترییدیوردوتسانویاشت.)1(و

1.ز .زنک ت

یافتو ردوتسانو آنو یمو ماو »وز«و صسمتو کهو ییگریو رتنو

رتنو اینو 755و خو رسمَّ یر نسیسو یمو ارت.و گرشاسپ نامه 

کهو آنجاو تاو رسامی،و تمامو یمو گرشاسپ نامه)و یر نسیسو )کهنوترینو

ار ثناء،وصسمتو بدونو نشانوردویهدو نگامندهو جوتووجسیو

»وز«وبهوکامومفتهوارت.ونخو ینورسمیویموجایدوارتوکهوازو

ونسنسیسوشدهوارت:
ً
رتنواصلدوافتایهوبسیهوووبپدا

گیتدوفــروز گشــتو وزو وو گــریونو زو

)اردی،و1394:و11)

یمبامۀواینوضبطوپسوازواینورخنوخساهیموگفت.وباقدورسامی،و

کهویمواصلویر نسیسورحفسظوارت،وازواینوقراموارت:

زریــن خوــروانو وزو شــاهانو زو

)همان:و62)

اوی کامو وزو یزیانو زو وو ماهو زو

)همان:و64)

اوی ماهو وزو آییــنو ازو نگرییــدو

)همان:و68)

ــگ ــدویومن ــریوگیت ــسنووزوگ ــدوازوخ ش

)همان:و73)

انگیختــن زومو وزو یــزیانو زو

)همان:و79)

تــسوازوجــانووزوییــدهوبیشــدورــرا

)همان:و111)

بگفــتوایــنووزوجــایوتازیــدوعیــش

)همان:و114)

چــهوگسیــدوزویــزیانووزوماهوووکیــش

)همان:و117)

تاختــن وزو شــبیخسنو ازو بتــرسو

)همان:و125)

عیــل رغــزو وزو رــسامانو تــرگو زو

)همان:و136)

یلــه گسرــپندو وزو گاوانو زو

)همان:و142)

یمیــغ آبو ییــدهو وزو ایــنو بگفــتو

)همان:و178)

:و
ً
حویغمایدوبهوصسمتو»وواز«و)رثال

َّ
همۀواینورسامیویمورتنورصح

زوشاهانوووازوخوروانوزرین(وضبطوشدهووارت.

1.زهز.زربمع

یموعلی نامهونیزواینوصسمتوماوبهووفسموردوتسانویافت.ورصّححانو

اینورتنو)مبیع،و1389)واینوصسمتوماویمورتنوحفظوکریهواند،واراو

همانندوخالقدورطلق،وآنوماو»ووِز«وخساندهواند:

ــهویم ــدوب ــهوآر ــنوووِز)2(وکپب ــتوای بگف

)بیتو776)

یام شــرمو رصطفــدو ِزو وو یــزیانو زو

)بیتو999)

بگفــتوایــنوووزورصــروانــدموزرــان

)بیتو3127)

بدوعــدی موریــانو ِزو وو تــرکانو زو

)بیتو5445)

یام وو گیــرو زو وو رــریانو آهو بــسو زو

)بیتو8659،وبیتو9041)

ییــن وو یایو حجــتو زو وو فرقــانو زو

)بیتو9303)

یمواینورتنویوورسضعوهوتوکهوصسمتو»وز«وردوتسانو هویمو

آنهاوبهوکاموموی،واراویمویر نسیسویمویر رسوازواینورنظسرهو

)مبیع،و1388)وصسمتو»وواز«وضبطوشدهوارت:

وبهوبرمردواینوروألهوتاوعایانوجلدوچهامموشاهنامهو)تاوعایانویر نسیسو
ً
نگامندهوفپال )1(.و

فساصلوووحرکتوگذامیوهاوبراراسورتنوچاعدوارت.فلسمانس(وبوندهوکری. )2(.و
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ــرم ــموووش ــنوووازوعل ــدوازویی ــسویومی چ

)بیتو1854و)گ50پ()

بگفــتوایــنوووازویلــدلوآرــدوبزیــر

)بیتو7925و)گ213م()

اینوتفاوتوهموردوتساندوحاصلوتصّرفوکاتبوباشدوووهمون یجۀو

و)عیشوازوبرمردورتسنوییگرووو
ً
یکدرتونبسینوکامبریوشاعر؛وفپال

اطمینانوازواینکهوصستو»وز«وتنهاوصسمتورسمیوار فایۀوشپراوبسیهوارتو

نزییکوترو واقعو بهو یومو احتمالو رحتمل(و صسمتو یوو ازو یکدو یاو

ردونماید.واراوشاهدیویموعلی نامه هوتوکهوباوییگروشساهدو

صسمتو»وز«ورتفاوتوارت:

کمــر زو وو جسشــنو ازو کــریو گــذمو

)بیتو5314و)گ144م()

آنگسنهوکهوعیدارتویمواینجاورصّستوعیشوازو»ن«وکستاهوارتو

وو»ن«وآغازکنندۀویکوهجایوبلندو)»عس«ویمورسرینو»فپسلن«(،و

بهوخالفوییگرورساضعوکهوبدونوار ثناءورصّستوعیشوازو»ن«و

تدو
ّ
بلندوارتووو»ن«وآغازکنندۀویکوهجایوکستاه.ویمبامۀوبدویق

مبیع،و )نک.و گفتهواندو علی نامه  یر نسیسو کاتبو کمورساییو وو

1388:وبیوتووره(ووواینورسمیونیزوبهواحتمالوبویام،وحاصلو

یو
ّ
تدویامیوکهوازوبینوشساهدورتپد

ّ
وچهوعل

ّ
تدواورت؛وواال

ّ
بدویق

یایشده،وتنهاواینوشاهدوشرایطدورتفاوتویاش هوباشد؟)1(

1.زوز.زعم تقی

عیّسقدونیزویمورنظسرۀوخسی،وورقه و گلشاه،ورسامییوازواینو

یرتوماوبهوکاموبریهوارتو)نک.وعیّسقد،و1362:و50-وزوبهروشبیخسنو

وو]ا[زوبهروکین،و55-وزوتیماموووهجرانووزویاغووویمی؛وبهوییگروشساهدو

اینورتنوعایینوترواشامهوخساهدوشد(ووورتأرفانهویمورتنوچاعدواینو

رنظسرهوغالبواینورسامی،وبدونواشامهوبهوضبطواصلدویر نسیس،و

ازوریانومفتهواندو)یمبامۀواینویر نسیسوووخصسصیاتوکتابتدوووزباندو

آنونک.وصایقد،و1390).

  

باوتسجهوبدانچهوگفتهوشدوردوتسانواصالتوصسمتو»وز«وماویمو

گفتاموشپرایویایشدهوقطپدویانوت.وآثامواینوصسمت،وگاهو

تسّرطوکاتبانوووگاهوبهویرتورصّححان،وازورتسنوزیویهوشدهو

ـویوورسمیو ارت:ویموورقه و گلشاه اینوصسمتوتنهاویمویکدو

دویمونوخهوبدلوهاوهمو
ّ
یمورتنوقراموگرفتهوووآثاموییگرورسامیوحت

بروجایونماندهوارتو)علدواشرفوصایقدویمورقالۀوعیشوگفتهوبهواینو

چاعدو گرشاسب نامۀ  یمو همانجا(،و نک.و ارت؛و کریهو اشامهو تغییرو

بسیه(وهیچو اختیامورصّححو یمو کهو یر نسیسوهایدو براثروضبطو )شایدو

اثریوازواینوصسمتوبروجایونماندهوارت،ویمویووچاپوییسانو

ازمقدونیزواثریوازواینوصسمتوییدهونمدوشسی،ووویموشاهنامه 

وتنهاویمورهورسمیواینوضبطویمورتنوقراموگرفتهوارتو
ً
ظاهرا

نمایانو ماو صسمتو اینو آثامو شاهنامهو نوخهوبدلوهایو )خسشبختانهو

اینوصسمتوماویمورتنوخسیو ردورازند(.ورصّححانوعلی نامه 

حفظوکریهواندووورحّمدوشفیعونیزوجانبواحتیاطوماومعایتوکریهو

حوخسیوازووامق و عذراونشانو
َّ
ووصسمتواصلوماویمورتنورصح

رتسنو ییگرو یمو باوجوتووجسو بویامو احتمالو بهو ارت.و یایهو

رنظسموکهنوووبرمردویر نسیسوهایورپتبروآنهاوردوتسانوشساهدو

ییگریوازواینوصسمتوماونیزویافت.

2.زچگتشگیزختننشزنیازصترت

پسوازواثباتواصالتوصسمتویایشده،وپررشدوکهورطرحو

بایدو رثال،و برایو ابیات،و اینگسنهو یمو کهو ارتو آنو ردوشسیو

یاو )باواشباعوکورۀو»ز«(و ِز«وبخسانیمو ِز«ووو»خانووو »عّمانووو

»عّمانووز«ووو»خانووز«و)باوکشیدهوخساندنو»الف«وعیشوازو»ن«،و

برخالفوقاعدۀوزبانوفامرد(؟

عیشوازوبحثویمبامۀوپررشوطرحوشده،والزموارتواشامهو

کنیموکهوفرضوخساندهوشدنوحرفوعطفوبهوصسمتو/ʾu/و)ارروزو

/ʾo/)ویموآثامورسمیوبحثورریویوارتو)رنظسمویموجایدوارتوکهواینو

حرفوعطفورتصلوبهوکلمۀوعیشینونیوتوووهمخساندویموابتداویامی(ووو

/wo/(وخساندهو رسامییو یمو شایدو )وو /wa/و بهوصسمتو اینوحرفو

ردوشدهوووتحتوتأثیروحرفوعطفوعربدوبسیهوارت.ویماینوباب،و

عالوهوبروضبطویر نسیسوهایورشکسلو)نک.وصایقد،و1392:و

370-373)وکهویوگانگدوتلفظواینوحرفوماونشانوردویهد،وبایدو

بدینوشساهدواشامهوکری:و

رــراوبوــند،وبریــنوگــروزورــنوگــساوخساهنــد

گـــساه ــروزو ــم ــی ن وانو هـــریو رـــبـــامزانو

)ازمقد،و1336-الف:و89)

اینواحتمالوماوهمونمدوتسانوناییدهوگرفتوکهوکاتب،وبراراسوبریاش دونایمرتو )1(.و
تورسمیونظر،وتصّسموکریهوباشدوکهوصسمتو»وز«وماوبهوچنینورسامییونیزو

ّ
ازورن

باوتسّجهوبهوتحلیلدوکهویموایارهوازوصسمتو»وز«وامائهو ردوتسانوتپمیمویای.و
خساهیمویای،وبپیدوارتوکهومبیعوخسیوررتکبوچنینواش باهدوشدهوباشد.
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تسیــدوکــهورــایۀوجــاهوتــسووانویشــمنوتــس

کاه زو ارــتو ربکوترو وو کــسهو زو ارــتو گــرانوتــرو

)همان:و88)

ییــسزای وانو ررغوپــرومیه،و ازیــنو

چگسنــهوبرآیــد،وچــهوگسیــد،ونــژای؟

)فریورد،و1386:و208/1)

عیدارتوکهویموابیاتویایشده،وهمخسانوآغازیِنو»وان«و)=وو+وآن(و

ظو»وان«ووو
ّ
ماونمدوتسانوهمزهویمونظروگرفتو)زیراویموآنوصسمتوتلف

»آن«ویکوانوردوشسیووو»و«ونمسیوآوایدونخساهدویاشت(ووواینوهمخسانو

همانوwوارتوکهویموابتدایوحرفوعطفوعربدوهوت.

اّراویمبامۀوپررشویایشدهو)ز1(:

ز1 یمورصراعونخوتوبیتونخوتوازوازمقدو)کهورسازنۀوآنویمو.

اینجاوردوتساندوماهگشاوباشد(،و»بغدایوووز«ویمورقابلو»عّمانووو

ز«وکهویمورصراعویوموآردهوقراموگرفتهوارت؛وازاینومویو

ردوتسانواحتمالویایوکهویموهرویوورصراعو»بغدایووز«ووو

»عّمانووز«وصحیحوتروارتو)ازواینوپسوصسمتونخوت،ویپندو

خسانشو/u zī/و)ارروزو/o zē/)،وماوصسمتوAوووصسمتویوم،ویپندو

خسانشو/waz/و)ارروزو/vaz/)،وماوصسمتوBوردوخسانیم(،وزیراوغالبو

فامردوزبانانوشپرخسانوخسانشوطبیپدورصراعونخوتوماو

»بغدایوَوز«وردویانندو)یمبامۀویمر دویاونایمر دواینوخسانشو

ـوعیشوازوامائۀوییگرویالئلوـویاومیونمدوکنیم(.وترییدیو و
ً
رپتایوفپال

نیوتوکهویموشپروازمقدوصسمتوBوبهوکامومفتهوارتووو

شساهدوزیرواینورسضسعوماوموشنوردورازی:

ژالــهووزو ارــتوشــکلو رــامو رهــرۀو بوــانو

بهام ریلو یشـــتو ــهو ب ــدو ــ یمآی رـــامو بشکلو

)ازمقد،و1336-الف:و30)

گــروکمــانوووتیــروجسیــدوقّستــشویمخــسمیوخسیــش

کمان گـــریونو خــمو وزو بایدو تیرو شهابشو ازو

)همان:و80)

ز2 ازورسیوییگر،وگاهویموررویهوهایوشاعرانوردهوهایوچهاممو.

تاوششموواکۀوبلندوعیشوازو»ن«وراکن،وبرخالفوقاعدۀوزبانو

فامرد،وکستاهونشدهوارت.وبرایورثال:

یامی چیــنو تــاو قیــروانو ازو جهــانو

ــگامی ــدوکار ــهوخساه ــدوک ــروکار ــهوه ب

)فخرالدینوارپد،و1349:و214)

اصــل ازو آلتوانــدو یوو ماو رــخنو کامو وو زبــانو

چنانکهوآلتویر انو)رتن:ویر اِن(ولحنوزیروووبموت

)ناصرخورو،و1368:و408)

ز3 ازمقد،وجزویمویووبیتویایشده،وکهویموآنهاوخسانشورحتملو.

ییگریووجسیویامی،وهیچوگاهو»ز«وماواشباعونکریهوارتووو

ونگفتهوارتو)فاعالتنوفاعالتنوفاعالتنوفاعلن(و»ازوقضاو
ً
رثال

ووزوقدموفررانشوماوگرورهونهد«و)ازمقد،و1336-الف:و73؛و

یمویر نسیسوهایورسمیوار فایۀونگامندهویموتصحیحودیوان ازمقد،و

یوویر نسیسواینوصسمتوماوضبطوکریهواند(،ویاویموجایوییگرو

نگفتهوارتو)رفپسلوفاعالتورفاعیلوفاعلن(و»زویانشوووزو

جانواثریوندویمووولیک«و)همان:و66؛ویموشپروییگرانونیزوکامو

ازوهمینوقراموارت(.

ز4 کاتبویر نسیسوورقه و گلشاه بامهاویمواینگسنهورسامیو.

)نک.و ارتو راختهو رشکسلو همینوصسمتو بهو ماو «و
ْ
»َوز

وبهروکین،و15پ-وبگفتواینو
ْ
د:و6پ-وزوبهروشبیخسنوَوز

ّ
عیّسقد،وخط

ورینۀواووبجوت،و23م-و
ْ
وکینویلوحملهوکری،و21م-وبگفتواینوَوز

ْ
َوز

وکینهوآهنگوکری،و49پ-وبگفتواینوَوزوویوبتابیدو
ْ
بگفتواینوَوز

موی(.وهمس،ویمورسامییوکهو»به«واشباعوشده،وگاهومویوحرفو

نخوتوواژۀوپسوازواینوحرفواضافهوتشدیدونهایهوارتو

ند،و52م-وبهو
ّ
د:و29م-ونیامرتوردوخسار شوبز

ّ
)نک.وعیّسقد،وخط

یموكری؛ویمبامۀوآنکهویمویومهوهایونخو ین،ویمو
ّ
هروزخمویوورریوبن

اینگسنهورساضع،ورصّستوماوبهواشباعوایاوردوکریهواندویاوصارتورپوینو

ویاومیوقطپدونمدوتسانوکری(وووموشنوارتوکهو
ً
ماوبهوتشدید،وفپال

اگروردوخسارتواشباعو»ز«وماونشانویهدونیزوازواینوشیسهو

ار فایهوردوکری،ویموحالدوکهوهیچوگاهوچنینونکریهوارت.

براراسوآنچهوگفتهوشدوبهونظروردومردورنطقدوتروآنوارتوکهو

صسمتوBوماوبروصسمتوAوترجیحونهیموو،وبرایورثال،وبخسانیمو

ولحصا«.واّراواینواختیامو
ْ
»زولفظورایحتوخیزیونهوازوعمانوَوز

تناقضوییگریوماوایجایوردوکند:ویموشپروازمقدوواکۀوبلندوعیشو

ازو»ن«،وطبقوقاعدۀوزبانوفامرد،وهمیشهوکستاهوتلفظوردوشسیو

)تاوآنجاوکهوجوتووجسیونگامندهونشانوردویهدویموشپروییگرانوهمواینو

ازوآنجاوکهونگامندهوعیشوازوهروچیزویموعدواثباتواصالتواینوضبطویمودیوان  )1(.و
ازمقدوبسیهوارت،وغالبوار دالالتوخسیوماوحسلوابیاتواووشکلویایهوووکسشیدهو
ارتوکهواینوار دالالتوقابلیتوتپمیموبهوییگرورتسنورسمیوبرمردوماویاش هوباشد.و
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حکموصایقوارت)1()،ورگرویمورسامییوکهوحرکتومبسیهوایوپسو

ازو»ن«ووجسیویاش هوباشدوکهوآنوخسیوقاعدهوایوثانسیهوارت.و

ناردامانشو »برو باشدو گفتهو فریوردو گاهو هرو آنکهو تسضیحو

هجایو ازو پسو کهو ماو مبسیهوایو حرکتو و
ً
احتماال بنشاندند«و

کشیدۀو»شان«ووجسیویامیواظهاموکریهوووخساندهوارت:و»برو

اّراوهروگاهوکهوگفتهوباشدو»نشاندشو ناردامانشوبنشانِدند«؛و

ازو»شان«و مبسیهوایوپسو عای«وحرکتو زو فریدونو همانوگهو

وجسیوندامیو)یمبامۀواینوحرکتومبسیهونک.ومار دوعسم،و1394:و92-

95).وازواینومورتوکهواووردوتساندوواکۀوبلندوعیشوازو»ن«وماو

ظوآمیوووگاهوکستاه:واینو»ن«وگاهو
ّ
یمو»نشاندن«وگاهوبلندویموتلف

راکنوارتوووگاهورتحّرک.

ن«وهمسامهو وبحث،وپسوازو»>رصّستوبلند<وـو
ّ
یموابیاتورحل

»وز«وقراموگرفتهوارتوووازواینجاوردوتسانویانوتوکهورجاومتو

باو»وز«وشرایطوویژهوایوماوبرایوواکۀوبلنِدوعیشوازو»ن«وراکنو

ایجایوکریهوارت.واینوشرایطوویژهوماوبرخدویر نسیسوهایو

رتأخرویمورسامیوییگریوآشکاموراختهواند.وبرایورثالورصراعو

حونگامندهوماویر نسیسو
َّ
یوموبیتو593وازودیوان ازمقدورصح

خالصة االشعار بدینوصسمتوضبطوکریهوارت:وزوردوخمامو

ووزوطاوسوخامووووزوگلوخامو(!)؛وهمچینویر نسیسوکتابخانۀو

رلدورلکورصراعونخوتوبیتو732وماواینگسنهوضبطوکریهو

ارت:وایونمسیامیوزولفظووووزومفاقوتسوبهشتو)ابیاتو571،و848و

وو1073وازوهمانودیوانونیزوضبطوهایورشابهدویامند(.ویموصفحۀو48و

ازوگرشاسپ نامۀوعکودو)اردی،و1394)ونیزوچنینوضبطدوییدهو

ضّمۀو و
ً
ظاهرا اّراو تاب؛و وو تفو وزو و

ُ
تیغ زآتشو یالنو ردوشسی:و

نهایهوشدهومویو»تیغ«و)کهورمکنوارتو»و«وبسیهوباشدوووبراثروکمبسیو

جاوکسچکوترونسش هوشدهوباشد(ووونیزو»ز«وپسوازو»و«وافزویۀوکودو

وبخشوهایدوازونوخهوماوتکمیلوکریهوارت.وضبطو
ً
ارتوکهوبپدا

»زوگریونووووزوگشتوگیتدوفروز«وکهونشاندوآنوماویموصفحۀو

11وازوچاپوعکودوگرشاسپ نامه یاییموهموازونمسنهوهایواینو

وبحثوارت.و
ّ
تغییرویموهمینورسضعورحل

ضبطواینویر نسیسوها،واگرچهوبهووضسحونایمرتوارت،و

وتاوزرانوکتابتواینو
ً
تدوارتوکهواحتماال

ّ
گسیاونشانویهندۀورن

یر نسیسوهاوبقایایدوازوآنوبروجایوبسیه:و»وز«وهمخساِنوراکِنو

عیشوازوخسیوما،وهنگاردوکهواینوهمخسانویموعایانوهجایو

واینو
ً
کشیدهوایوقراموگرفتهوباشد،)2(ورتحّرکوردوکریهووواحتماال

حرکتوضّمهوبسیهوارت؛وازواینومورتوکهوشپرایدوکهویمو

جایوییگرو)جزوبهوندمت(ورصّستوبلندوعیشوازو»ن«وراکنوما،و

نیاومیهواند،و ظو
ّ
تلف یمو کشیدهو فامرد،و زبانو قاعدۀو برخالفو

«وماو)بهوکّرات(وبرووزنو»رفاعلن«وبخسانندو
ْ
تسانو هواندو»فالنوَوز

ووررتکبوخروجوازوقاعدهوایونشسند.و

ردوانجاردو تو
ّ
اینورن اثباتو بهو کهو ار دالالتدو رجمسعۀو

ازاینوقراموارت:

ز1 یموابیاتورسمیوبحثوبایدو»فالنوووِز«و)برووزنورفاعلن(وخساندو.

«و)برووزنورفاعلن(؟
ْ
یاو»فالنوَوز

«،وزیرا:
ْ
←و»فالنوَوز

نلف.واینوشپراوهیچوگاهویموشرایطدورتفاوتو»ز«و

ماواشباعونکریهواند؛

ب.وکاتبویر نسیسوورقه و گلشاه،وباوحرکتوگذامی،و

«وماونشانویایهوارت؛
ْ
خسانشو»فالنوَوز

ز2 چراواینوشپراوتنهاویمواینوشرایطوواکۀوبلندوعیشوازو»ن«و.

راکنوماوکشیدهوایاوکریهواند؟

←و»ن«وماورتحّرکوکریهواند،وزیرا:
نلف.ویموشپرواینوشپراوهروگاهوواکۀوبلندوعیشوازو

ۀو»ن«وآشکاموشدهو »ن«وکستاهونشدهو،وحرکتومبسی

بسیهوارت؛

وبهوخاطرو
ً
ب.وبرخدوازویر نسیسوهایورتأخرو)احتماال

تووویمکونایمرتوازوآن(وصسمتو
ّ
آشنایدوناقصوباواینورن

توماوبهونمایشویمآومیهواند.
ّ
غلطدوازواینورن

ایموکالمپدومو
ّ
چنینورسمییویموشپروشاعرانویایشدهوبویاموکمیابووویموحکموالن )1(.و

رۀوچاپوعکودوعلی نامه )مبیع،و1388:و
ّ
ارت.وبرایورثالوشفیپدوکدکندویمورقد

هفتایوره(ویکورسمیوماویمواینورتنونشانویایهو)چسوشدوکش هوعثمانورروانونخوت؛وگ5پ(و

وونگامنده،وتاوجایدوکهواینورتنوماوبرمردوکریه،ویکورسمیوییگرونیزوییدهوارتو)زو
رۀوعلی نامۀ تصحیحوشدهو

ّ
بسووایوعثمانوازوچپووومارت؛وگ14پ(.ورصّححانویمورقد

گفتهواندوکهویمواینورنظسرهویمو20ورسمیورصّستوبلندوعیشوازو»ن«وراکنوکستاهو
نشدهوارتو)مبیع،و1389:و35)وووتنهاویکورسمیوازوآنوماونشانویایهواند،وکهوآنویکورسمیو
صوارتوکهومبیعویمومعایتوقساعدوعروضووو

ّ
نیزوغلطوارت!وبهوهرمویورشخ

قافیهورهلوانگامتروازوییگروشپرایورسمیونظروراوبسیهوارتووووجسیوچندورسمیوازو
اینوتغییرویموشپرواووخللدویموار داللوراوایجایونمدوکند.و

»آن«وبهوصسمتوبالفپلویکوهجایوبلندوارت،واراوهنگاردوکهو»ن«ِوآنورتّحرکو )2(.و
و»آِنوتس«وشسی،وباورصّستوپسوازوخسیو»یکوهجایوبلند+ویکوهجایو

ً
شسیووورثال

کستاه«وماوتشکیلوردویهدووویمواینوصسمتوهمانندویکوهجایوکشیدهوعملو
ردوکند؛وازواینومویوبایدوآنوماوبهوصسمتوبالقّسهویکوهجایوکشیدهوبهوشماموآومی.
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حاصلورخنوآنکهوبهواحتمالوبویاموبیتونخوتوازمقدوماو

بایدواینگسنهوخساند:

ــ ر وَوزوشش
ُ
ــدای ــهوازوبغ ــزیون ــرتوخی ــتوزای زویر

لحصـا َوزو و
ُ
عّمـان ازو نـهو خیـزیو رایحـتو لفـظو زو

)برخالفوخسانشورصّحح(و شاهنامه  همچنینوهش مینوشاهدو

بایدواینگسنهوخساندهوشسی:

ووشــخ میــگو َوزو و
ُ
بیابــان وو کــسهو زو

رلخ وو ــسمو ر چسو برینوانو لشکرو یوو

وبحثوماوهموبهوهمینو
ّ
ووشساهدوامائهوشدهوازوییگرورتسِنورحل

ویموبویامیوازو
ً
صسمتوبایدوخساند.وافزونوبرواین،واحتماال

ابیاتوییگریوکهویموآنهاوهجایوکشیدهوایوعیشوازو»وز«وقرامو

گرفتهوارتونیزواینوشیسهوماو»ردوتسان«وبهوکاموبوت.و

و
ً
تأکیدیوکهومویو»ردوتسان«ویامیموازوآنومورتوکهواحتماال

تویموریانوشپرایوقدیموالزاردونبسیه،وبلکهو
ّ
بهوکاموبرینواینورن

دوبهونظروردومردو
ّ
یکدوازووجسهورمکنوبسیهوارت.)1(وبهوطسموکل

یمورسامییوکهووزنواجازۀوآردنوهرویووصسمِتو»وز«ووو»وواز«و

و
ً
ماوردویهدو)رنظسمویموشرایطورسمیوبرمردویمواینورقالهونیوت،ورطلقا

هروجاوکهوهرویویواینوصسمتوهاوردوتسانندوبیایند(،وگرایشوغالبو

شپرایوردهوهایوچهامموووعنجموبهوکامبریو»وز«وبسیهوارت.و

و
ً
کارال گرشاسپ نامه  یر نسیسو کهنوترینو یمو گرایشو اینو

رشهسیوارتووویر نسیسوورقه و گلشاه نیزوآنوماوتأییدوردوکند.و

رتنو یوو بهواندازۀو شاهنامه  یمو اینوصسمتو غلبۀو بااینوحال،و

تویانوتوکهواینواررو
ّ
یایشدهورشهسیونیوتووونمدوتسانوبهویق

ن یجۀوتصّرفوکاتبانوارتویاوگرایشوخسیوفریورد.وشایدوباو

ماو رسضسعو اینو بتسانو یومانو اینو رنظسمو آثامو ییگرو برمردو

موشنوتروکری.وبهوهرمویوعیدارتوکهویموخرارانوردهوهایو

ومواجویاش هوارت.و
ً
تویایشدهوکارال

ّ
چهامموووعنجمورن

  

وو شدو گفتهو یایشدهو تو
ّ
رن یمبامۀو آنچهو ردومردو نظرو بهو

ن یجۀو ردوتساندو شد،و طرحو آنو اثباتو برایو کهو ار دالالتدو

رنظسرهوهایو وو یواوینو کهو آنجاو تاو باشد.و یاش هو ضمندوایو

وبهو
ً
شپرایوقدیمونشانوردویهدو)ررایورتسنوچاپوشدهوارتوکهوفپال

آنهاواعتمایوکریهوایم(وایشانوبهومعایتوقاعدۀوکستاهوشدنوواکۀوکستاهو

عیشوازو»ن«وراکنوعایبندوبسیهواند؛وازواینومویواحتمالوبویامو

ظوشدنوواکۀوبلندوعیشو
ّ
یامیوکهویموشساهدیوکهوبرایوکشیدهوتلف

ینوارپدو
ّ
ازو»ن«وراکنوامائهوشدو)نک.وشساهدوامائهوشدهوازوفخرالد

گرگاندوووناصروخورووزیرورسمیو2وووشساهدوامائهوشدهوازوعلی نامه یمو

ظونشدهوباشدووو
ّ
عانسیسو1وصفحۀوعیش(ونیزواینو»ن«وراکنوتلف

آنگسنهوکهوتاجیکانو )یاوشایدو ǝ)گسنهوایو شاعرانورصّستوشسا)=و

رصّستوهایومبسیهوماوآشکاموردوکنندووورنسچهریونیزویموقصیدۀو»چسوازو

زلفوشبوبازوشدوتابها«وآشکاموکریهوارت،وکورهوای(وبهوآنوافزویهو

باشند،ویمواینوصسمتوردوتسانو هواندوبدونوخروجوازوقاعدهو

واکۀوبلندوعیشوازو»ن«وماوکشیدهوبخسانند.)2(و

افزویهوشدنورصّستدوبهوعایانوواژهوماوردوتسانوبهوبرخدوییگرو

،وتاو
ً
ازوویژگدوهایووزندواشپامواینویومهونیزوتوّریویای،واّراوفپال

یافتهوشدنوشساهدوبیش ر،ورتپّرضوآنورسامیونمدوشسیم.

رسامییوازواینویرتوکهوتسضیحویاییمونشانوردویهدوکهوبهترو

ارت،وبلکهوالزموارت،وکهورصّححویمورتنوخسیوتماردوضبطوهایو

نوخهوهاوماونشانویهد،وچهوآنوضبطوهاوماونشانویهندۀوصسمتو

رحتملدوبداند،وچهوآنهاوماویکورهوغلطوبهوشماموآومی.وهروضبطو

غلطونمایندۀوصسمتدوارتوکهویرتوکمویمونظروکاتبدوکهوآنوماو

آنچهو باو ارتو رمکنو وو بسیهو رنطقدو وو یمرتو ارتو نسش هو

عدیدآومندۀوآنواثرونگاش هوعیسندی،وهرچندوضمندووویمنیافتند،و

یاش هوباشد.وکمترینورسیواینوضبطوهایوبهوظاهروغلطوآنوارتو

کهورمکنوارتوبخشدوازوتحّسالتوزبانوفامردویمویومهوهایو

رختلفوماوآشکاموکند.

ینابع

و ازمقـدوهـرویو)1336-الـف(.ودیـوان.وبهوتصحیـحورـپیدوـ

نفیود.وتهران:وکتابفروشدوزّوام.

و علـدوـ بهوتصحیـحو دیـوان.و )1336-ب(.و هـرویو ازمقـدو

عبدالررسلد.وتهران:ویانشگاهوتهران.

همینوالزاردونبسینوارتوکهورسجبوشدهواینوخسانشوماونهویکوقاعدهوکهویکو )1(.و
توبخسانیم.وقطپدوشدنواینون یجهورسقسفوبرمردویر نسیسوهایوکهنوتمامو

ّ
رن

وبرایونگامندهورمکنونیوت.و
ً
رتسنواینویومهوارتوکهوفپال

عیدارتوکهوآنچهوتسصیفوکرییموتنهاویمورساضپدوبسیوکهو»وز«ووجسیویاش هو )2(.و
باشد،واراواینورسامیونشانوردویهندوکهوافزویهوشدنورصّستدوبهوعایانوهجاهایو
کشیدهو)هجاهایوکشیدۀوبالقّسهویاوبالفپل(واررونارپمسلدونبسیهوارتوووازواینجاوردوتسانو
حدسوزیوکهویمورسامیوییگریونیزوچنینورصّستدوبهوعایانوهجاهایوکشیدهو

افزویهوشدهوباشد.
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شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹5

و ارـدیوطسرـد،وابسنصروعلدوبنواحمدو)1354(.وگرشاسـب نامه.وـ

بهوتصحیحوحبیبویغماید.وتهران:وکتابخانۀوطهسمی.

و ــــــــــــو)1394(.وگرشاسـپ نامه.وچاپونوـخهوبرگریانوـ

ازومویونوـخۀورـسّمخو755وکتابخانـۀورـسزۀوتسعقاعسرـرای.و

کاشـاند.و لبـدو
ّ
رط نـایمو وو اریدرـاالمو رحمـسیو وبهوکسشـشو

تهران:ورخن.

و مارـ دوعسم،وروـپسیو)1394(.و»نقـدیوبـرویارـ انومرـ موووـ

رـهراب«.وفصلنارـۀونقـد کتـاب ادبیـات،ورـالواّول،وش2:و

ص89-111.و

و صایقـد،وعلدواشـرفو)1382(.و»یارـ انووارقوووعـذماووواصلوـ

یسناندوآن«.ونشرویانش،ورالوبیو م،وش4:وص16-4.

و ــــــــــــو)1390(.و»یمبـامۀوومقهوووگلشـاهوعیّسقـد«.ویم:وـ

ارج نامـۀ ذبیـح هللا صفـا )نقـد و بررسـی آثـار و جسـتارهای 

متن شناسـی(.وبهوکسشـشورـیّدوعلـدوآلویاوی.وتهـران:وریـراثو

رکتسب،وص223-197.

و کلمـاتوـ بپضـدو تلفـظو »یمبـامۀو )1392(.و ــــــــــــو

شـاهناره«.ویم:ومجموعـه مقـاالت همایـش هـزارۀ شـاهنامه.و

بهوکسشـشورحّمدجپفـرویاحقـد.وتهـران:وفرهنگوـ انوزبـانووو

ایبوفامرد،وص378-369.

و ره[(.وـ
ّ
عنصری،وابسالقارـموحوـنوبنواحمـدو)1366مو]تامیخورقد

وامـق و عـذرا.وبـاورقدرـهوووتصحیـحوووتحشـیۀورسلـسیورحّمدو

شـفیع.وبهورـپدووواهتمـامواحمـدومبانـد.والهـسم:وان شـاماتو

یانشگاهوعنجاب.

و عیّسقـدو)1362(.وورقـه و گلشـاه.وبهوتصحیـحوذبیـحوهللاوصفـا.وـ

تهران:وفریوس.

و ـــــــــــ.وورقه و گلشاه.ویر نسیسوکتابخانۀوتسعقاعسررای،وـ

بهوشمامۀوخزینهو841.وبدونوتامیخوکتابت.

و رامیـن.وـ و  ویـس  )1349(.و گرگانـدو ارـپدو فخرالدیـنو

بهوتصحیـحوراگالـدوتـسیواوووالکوـاندموگسخامیا.وتهـران:وبنیایو

فرهنگوایران.

و فریورـد،وابسالقارمو)1379(.وشـاهنامه.وچاپوعکودوازومویوـ

نوـخۀوررکـزویائرةوالمپـامفوبزمگوارـالردو)رپروفوبهونوـخۀو

رپدلس(.وتهران:وررکزویائرةوالمپامفوبزمگوارالرد.

و ــــــــــــو)1386(.وشـاهنامه.وبهوتصحیـحوجـاللوخالقـدوـ

رطلـقو)جلدوششـموباوهمکامیورحمـسیواریدرـاالم،وجلدوهفتمو

بـاوهمـکامیوابسالفضلوخطیبـد(.وتهـران:وررکـزویائرةوالمپامفو

بزمگوارالرد.

و ـــــــــــو)1389(.وشـاهنامه.ونوخهوبرگریانوازومویونوخۀوـ

قوبهویانشـگاهورـنوژوزفوبیروت.وبهوکسشـشوایرجوافشـام،و
ّ
رتپل

لبدوکاشاند.وتهران:وطالیه.
ّ
رحمسیواریدراالم،ونایمورط

و روـ سفد،وحمـدوهللاو)1377(.وظفرنامـه ) به انضمـام شـاهنامه(.وـ

ـدورـسّمخو807وهجـریویمو
ّ
چـاپوعکوـدوازومویونوـخۀوخط

کتابخانۀوبریتانیا.وتهران:وررکزونشرویانشگاهد.

و دیـوان.وـ )1379(.و قـسصو احمدبـنو یارغانـد،و رنسچهـریو

بهوتصحیحورحّمدویبیرریاقد.وتهران:وزوام.

و ناصرخوـرووقباییانـد،وابسرپیـنو)1368(.ودیـوان.وبهوتصحیـحوـ

ق.وتهران:ویانشگاهوتهران.
ّ
رجتبدورینسیووورهدیورحق


