
32

جستار

پاش یلع
رو

نا

 سناسکی
ض

طا
هس

 اا اخسس سد اا
مسسناس

س
اسن س 

حساا
صا

 س
ساد

آ
ا

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹5

خومیانۀوسدۀوهشتمووودیگریو دوونسخهولزوشاهنامه،ویکروم یَّ

م ّیخولولیلوسدۀونهم،ودلییموکهودیونزدیکوبهویکوپشمولزومتنو

شاهنامهوچندلعوبهوهموپبیهندوکهولگرولصالتوهردوونسخهویلو

لستنساخو مادینسخهو یکو لزو کهو کنیمو فرضو بایدو بپذیریم،و

یومعّرفرومروکنیم:
ّ
ولینودوونسخهویلوتاوحد

ً
متا

ّ
پدهولند.ومقد

س1 خو752قو)دیبردلیندۀونیمۀودوموشاهنامه لزو. نسخۀوشاهنامۀ م یَّ

روکرلچروبهو
ّ
شادپاهروگشتاسپوبهوبعد(ومحف ظودیوم زۀوما

باو لزوشادپاهروگشتاسپ،و ـووکهو N.M 1957-913/3و پمایۀو

نشاعوک،وجزءونسخولصاروتصحیحوخالقرومطاقولستوووـوو

سخروکهومشابهوآعویلودیونیمۀونخستوسدۀوهشتمو
َ
ون
ّ
بهوخط

سرلغودلییمون پتهوپدهولستوووکاتبوآع،وطبقولنجامه،و

للفقیرو لبروللحسینو محّمدبنو نبدللکریموبنو »محّمدبنو

)1394،و مطاقو خالقرو جاللو لستادو لست.و للتبریزی«و

ن دوسه(وباوت ضیحو»لزوپخصروپنیدم«و)ووتأکیدوبرولینوکهو

»بندهویلستووودیوغولینویولیتویلوتضمینونمروکنم«(وچنینونقلو

کردهووکهولصلولینونسخهوشاهنامهولیوتکوجادیوب دهووو

تولینوکهولمروزوشادپاهرولهرلسپودیونیمۀودوموآعوقرلیو
ّ
نا

دوو بهو شدییو لزو دستن یسو »لینو کهو لستو لینو ندلیدو

فرزندشولیثومرویسدوووآنهاولینودستن یسویلوبرلدیلنهو

مروبّرند«و میانهو لزو کایدو باو وو مروکنندو تقسیمو خ دو میاعو

)همانجا(،وووچنینولستوکهوشادپاهرولهرلسپودیونصفۀو

نخستولینودستن یسوجایوگرفتهولست!و

نگایندهونمروودلندوناقلولینویولیتوکهوب ده،وولرولینونقلو

صحیحونیست؛وزیرلودیونکسروکهونگایندهولزونسخهودیو

دستودلید،ودوودلیلوبرونادیستروآعوهست:و

ون پتهوپدهو»نصفو
ً
اآ وترنجرودیوآغازوکهودیوآعوصرلحتا

عرلوفردوسرو
ّ
دومولزوکتابوشاهنامه لزوگفتایوساطاعوللش

نایهوللّرحمه«و)للبتهولزویویونکسونمروت لعوگفتوکهولینوترنجو

لفزودۀوبعدیستویاوجزءوخ دونسخهوب دهولست(؛

ناگرولینوکهودیوصفحۀونخستونسخهوتزیینوووتذهیبرو

ـوودووصفحۀونخستو هستوپبیهوبهوآنچهولغابودیویکروو

دودیدهومروپ د،ونهودیومیانۀونسخهو.ولینوصفحهو
ّ
یکومجا

خالقرو پاهنامه«یو »یاددلپتوهایو دیو خ پبختانهو

مطاقوهمودستیابولست.

جزولینودوودلیل،ودلیلودیگریونیزوبرونادیستروآعونقلودلییمو

ووآعووج دودستوکمودوونسخۀودیگرولستوکهونیمۀودومشاعو

نهولهرلسپ(وآغازومروپ دو)نک.و لزوشادپاهروگشتاسپو)وو

یلدفر،و1391:و3،و9(ووونشاعومرودهدوکهوچنینوتقسیموبندیولیو

بروسابقهونب دهولست.

خالقرومطاقودیونیمۀویلهوتصحیحوشاهنامه بهونسخۀو

کرلچرودستویافتهوووآعویلوچناعومفّصلومعّرفرونکردهولستو

کهوسایرونسخهوهاویل،وووتاوشایاعوویرلیشونخستوفقطودیو

مۀوجادوشنجموبهوآعولپایهولیوکردهولستو)خالقرومطاق،و
ّ
مقد

1375:و5/ویازده(.ونیز،وچناعوکهونم نهوهایومعدودیولزوآعودیو

لینومقالهوآمدهولست،ودیونقلونسخهوبدلوهاودیوبرخروم لضعو

)بهوخص صووقترونسخوس،وس2،ولنسووبودیوضبطروباولینونسخهو

فقوب دهولند(وضبطوآعویلونیاویدهولست.ولمیدساالیو)1389:و
ّ
مت

102(ولینونسخهویلوخ یشاوندونسخۀولندعودلنستهولستووونیزو

ن پتهو»دیولینوبخشولزوشاهنامه ]دلستاعولسکندی؛وت ضیحولزو

نگاینده[ودیوبسیاییولزوم لیدوباونسخۀولساسوهمخ لنرودلیدو

لساسو نسخۀو باو نسخهو لینو لحتماالتو لقربو بهو و...و

خ یشاوندونزدیکولست«و)هماع:و123(.وهرچندوبریسرولینو

ودیوح زۀولینون پتهونیست،وپ لهدیودیو
ً
م ض عومستقیما

دیو دلوییو لینو کهو لینو برو مبنرو دیدو خ لهیمو لدلمهو

هشتوهزلیوچندوبیتوم ض عولینون پتهو)وولزوآعوجماهودیو

قسمترولزودلستاعولسکندیوکهولیشاعولپایهوکردهولند(ودقیقونیستووو

لینونسخهودیمجم عوباوگروهونسخۀولستانب لو731و)ووبیشترو

باوس2،ول2،ول ،وکسووب(وهمرلهولستووولینوللبتهودیوزیرن یسوهایو

سعل س اپورنی

shapouran.ali@gmail.com

تقدیموبهولستادومصطفروجیح نر

اآساد سصاحساااسن س سمسسناس
 اا اخسس سد ااهسطاض سناسکی
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دفتروپشمو)بهوتصحیحولمیدساالی(ونیزوآپکایولست.و

نسخۀوکرلچروهفتمینونسخۀوتاییخودلیوکهنوشاهنامه 

)لنّمولزوکاملوووناقص(ولستوکهوتاولمروزوپناختهوپدهولست.و

لزوحیثودیبردلپتنوضبطوهایونادیوووکهنونسخۀوخ بیستو

وونیزولزونظرودلپتنوضبطوهایومنفردوووبدوِعومشابهو)وو

وغاطر)1((وکهوبهونسخۀولساسوآعویلجعومروپ ندووو
ً
لحتماال

ناپرولزوتصحیفوووبدخ لنرونیستند،وپایدودیوشاهنامهوهایو

م ّیخوقرعووهشتمونظیریوندلپتهوباپد.ودیولینون پته،وبرلیو

آسانروبریسرووهایوبعدی،وبهوشیرویولزوخالقرومطاقولینو

نسخهویلوباونالمتولختصاییوکونشاعوخ لهیمودلد.

س2 نسخۀوحاپیۀوظفرنامه نسخهولیستوکامل،وم ّیخو807قو.

)محف ظودیولندع،وکتابخانۀوبریتانیاوبهوپمایۀو2833و.Or(وکهوطبقو

لنجامۀوآعوت ّسطو»محم دبنوسعیدبنونبدهللاوللحسینر«ودیو

پیرلزوکتابتوپدهولست.ولینونسخهودیوسالو1377وبهو

چاپو یستگایو نصرتوهللاو وو ش یج لدیو نصرهللاو هّمتو

نسخهوبرگردلعوپده.ویستگایوحدسوزدهولستوکهولزوخاتمۀو

ودیگریوست؛وهرچندو
ّ
ظفرنامه تاوشایاعومتنوشاهنامه بهوخط

روپدهولستوکهو»دیوخاتمۀوشاهنامهونیزوناموکاتبو
ّ
خ دومتذک

“محم دوللحسینر”وذکروپدهولست«و)یستگای،و1377:ویک(.وبهو

و
ّ
نظرونگایندهومتنوووحاپیهووولّولوووآخرولینونسخهوهمهوخط

وبهو
ً
یکوکاتبولستوووتفاوتوهایوجزئروآعویلوبایدولحتماال

رولو،ویاوتع یضوقامشوگذلپت.و
ّ
حسابوسرنتوووتأن

موپیرلزیستوکهوگاهو
ّ
ونسخهون نرونستعایقومتقد

ّ
خط

رو
ّ
بهونسخوپبیهومروپ دو)نک.وصفریوآقوقاعه،و1390(وووحت

برخروجاهاوبیشتروپبیهونسخولستوتاونستعایق.وچناعوکهو

یستگایولپایهوکردهولستو)یستگای،و1377:ویازده(ولزوشاهنامۀ 

وو یستمو دلستاعو دوو تصحیحو دیو جزو ظفرنامه،و حاپیۀو

بنیادو چاپو )1366(و سیاووشو وو )1352(و سهرلبو

لستفادهو شاهنامهو تصحیحوهایو سایرو دیو پاهنامه،و

نشدهولست.وخالقرومطاقولینونسخهویلومعّرفرونکردهولستو

ووهرچندودیودووجادوآخروویرلیشونخستشولزوشاهنامهو

آعویلوجزءو»دستون یسهایودیگریوکهوبریسروپدهولند«و

آویدهو)فردوسر،و1386:و7/ودولزده،و8/ودولزده(،وچناعوکهوشیشوترو

و
ً
نیزوبدلعولپایهوپدهو)پاش یلع،و1396:و572(،ودیونملولحتماال

لستفادهولیو هیچو آعو لزو وو ندلپتهو تو
ّ
دق آعو بهو چندلعو

1382:و )ییاحر،و ب دهولندو باویو لینو برو و
ً
نکردهولست.ونم ما

262(ویاولینویلوبدیهرودلنستهولندو)متینر،و1388:و212(وکهولینو

نسخۀوشاهنامه،ویون پترولزوهماعونسخۀومعروفیستوکهو

خ دوحمدهللاومست فروترتیبودلدهوب دهولست؛وهرچندودیو

بروجادو نیست.و لینوم ض عو برو خ دونسخهوتصریحرو

چاپونکسرولینونسخهوهمون پتهولندو»ظفرنامهوحمدهللاو

مست فروبهولنضماموپاهنامۀوفردوسروبهوتصحیحوحمدهللاو

ظو نشاعو باو یلو نسخهو لینو 1377(.)2(و )مست فر،و مست فر«و

نمایشوخ لهیمودلد.

جاللومتینرو)1388:و221(وضبطوهایولینونسخهویلوباو

ولرو مطاقوسنجیدهولست،و خالقرو تصحیحو مبنایو نسخو

چ عولزونیمۀودوموشاهنامهوفقطوشانزدهوبیتوآغازینودلستاعو

یستمووولسفندیایویلوبریسروکردهولست،وباولینکهودییافتهو

کهوظودیولینوشانزدهوبیتوبیشولزوهرونسخۀودیگریو)13و

بای(وباوکومطابقتودلید،وبهونتیجۀومحکمرونرسیدهولست)3(.وو

کتابتو کهو کنیمو لپایهو بایدو لصار،و یافتۀو طرحو لزو شیشو

بروپمایۀو منطبقو و
ً
کامال ظفرنامه  متنو وو دیوحاپیهو شاهنامه 

ـووکهوبرومبنایومتنوخ دوظفرنامهولستوکهوشی ستهولزو صفحاتو

پرحو لینو بهو جاهایرو وو نیستو آمدهوووـو 1474و تاو 1و صفحۀو

پسووشیشوپدهولست:

س1 ولشکرکشروفرلمرزوبهو. صفحۀو1وللرو974و)دلستاعویستموووپغادـو

جنگوپاهوکابل(

وبسیایوولضحولستووومعنروووگاهووزعوووقافیۀوبیتویلو
ً
رترومعم ال

ّ
لغالطونسخومتأخ )1(.و

موچنینونیستووودیمجم عوتعدلدوضبطوهایو
ّ
معی بومروکند؛وولرودیونسخومتقد

رولست.و
ّ
منفردوآنهاوکهولیرلدولساسرووزعوووقافیهووومعنرودلیندووکمترولزونسخومتأخ

تولینوشدیدهوم ض عودیگریست.
ّ
دییافتنونا

وپریفوزلده،و1393:و235-285(ونسخۀوشاهنامۀوبزیگو
ً
ناگفتهونگذلییموکهوبرخرو)مثال )2(.و

لیاخانرو)دم ت(ویلوشاهنامۀومست فروشندلپتهولندوووللبتهولینوشندلیویلوبرودلیاروکهوبهو
وبیروعو

ً ّ
کروباپدولست لیونکردهولند.وبهوهریوی،وهرچندولینوم ض عومستقال

ّ
متنومت

لزوح زۀومطابولینومقالولست،ولینقدیویلونبایدوناگفتهوگذلپتوکهوبروگماعوممکنو
نیستوکهوحاپیۀوظفرنامه ووشاهنامۀ بزیگولیاخانر،وهرودو،وهماعوشاهنامۀ 
حومست فروباپند؛وچرلکهوتفاوتولینودوونسخهوبیشولزوآعولستوکهوبت لعو

َّ
مصح

هردوویلویون پترولزویکونسخۀولساسودلنست،ونسخۀولساسروکهوباوفاصاۀوزمانرو
چندسالهوباویکروووکمترولزویکوقرعوباودیگریوتنظیموپدهوباپد.و

دفعاتومطابقتومتنوظوباوهریکولزونسخوتصحیحوخالقرومطاقودیو15وبیتو )3(.و
نخستودلستاعویستمووولسفندیای،وطبقوپمایشوجاللومتینر،وچنینولست:و
ک.و13م ید؛وب.و8وم ید؛ول2.و7وم ید؛ولر.و6وم ید؛وس،ولن،وق،وو،وآ،ول3،ولن2،و

س2.و5م ید؛وق2.و4م ید؛ول.و1وم ید.
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س2 صفحۀو1175وللرو1194و)دلستاعودلیلب(.

س3 صفحۀو1075وتاو1174و)لشکروفرستادعولسکندیوبهوجنگوهفت لد(.

س4 صفحۀو975وتاو1040.

س5 صفحۀو1049ووو1050.

س6 صفحۀو1041وتاو1048.

س7 صفحۀو1051وتاو1074و)بهرلموگ یووولنبکوآبکش(.

س8 صفحۀو1195وبهوبعدوتاوآخرینوصفحۀوحاپیهو)1559(.

س9 صفحۀو1474وتاوآخرینوصفحۀومتن)1(و)1558(.

لینوترتیبوبهویوپنرونشاعومرودهدوکهومطابقولنتظای،وحاپیهو

)شاهنامه(ویلوپسولزولتماموکتابتوهمۀومتنو)ظفرنامه(ون پتهولندووو

هن زو ظفرنامه،و صفحاتو تمامو حاپیۀو کتابتو لزو پسو وقترو

ت لنستهولندو ماندهولست،و نان پتهو شاهنامهو لپعایو لزو مباغرو

تعدلدوصفحاتولضافروالزمویلوکمابیشودیستوتخمینوبزنندو

و
ّ
)هرچندوناقبتوحدودویکوصفحهولزومتنوخالروماندهوووباولنجامهولیوبهوخط

جاروووقامودیپتوووخ شوپروپدهولست(.ولزولینوکهوجابهوجایروهاو

دیومحدودهوهایو100،و20ووو8صفحهولیویخودلدهوپایدوبت لعو

بو
ّ
مرت چهایبرگرو کّرلسهوهایو دیو یلو ویقوهاو کهو زدو حدسو

مروکردهولندوووهنگامونگایشوحاپیه،ولینوکّرلسهوهاوجابهوجاو)وو

دیویکوم یدوپشتوویو(وپدهولند.

  

آمدیموبرسروم ض عولصارولینون پته.ونکتهولیوکهودیوبریسرو

لینودوودستن یسوبهوچشمومروخ ید،وپباهتوووباکهولغابو

یکسانرومحت لیولینودوونسخهودیوبخشوبزیگرولزونیمۀودومو

شاهنامه لست.ومحدودۀولینوپباهتولزوآغازونسخۀوکرلچرو

شادپاهرو آغازو یعنرو ظفرنامه،و میانۀوصفحۀو828وحاپیۀو وو

گشتاسپو)منطبقوبرودفتروشنجموتصحیحوخالقرومطاق،وصفحۀو75،وبیتو1(و

تاولولسطوشادپاهروپاش یوذولالکتافو)منطبقوبرودفتروپشموتصحیحو

خالقرومطاق،وصفحۀو304،وبیت199(ولست.وللبتهوگسستگرولیودیو

میانۀولینوبازهوهست؛وبهولینوترتیبوکهولینوهمسانرودیوتمامو

شادپاهروگشتاسپوووتماموشادپاهروبهمنولدلمهودلیدووودیستو

ظفرنامهو)منطبقوبروبیتو139ولزوشادپاهرو دیوآغازوصفحۀو1188و

همای،وصفحۀو498ولزودفتروشنجموتصحیحوخالقرومطاق(ولزوبینومرویود.و

لبیاتوشادپاهرو لدلمۀوشادپاهروهمایوووتمامو دوونسخهودیو

دلیلبووودلیلووولولیلوحکمرلنرولسکندیوهمچناعومتفاوتند)2(و

تاودیولولیلوصفحۀو1116وظفرنامهو)مابینولبیاتو638ووو645وشادپاهرو

و
ً
دل
ّ
مجد خالقرومطاق(و تصحیحو پشمو دفترو لزو 49و صفحۀو لسکندی،و

یومرویسدوکهوشیشولزوصفحۀو1188ودلپتندو
ّ
همسانیشاعوبهوحد

وتعیینوکرد؛و
ً
)متأّسفانهونمروت لعوبیترویلوکهودوونسخهوبهوهمومروشی ندندودقیقا

ـووهفتوبیتوجزوبرخروضبطوهایومنفرد،وووبهولقربو چرلکهودیولینوپشوو

لحتماالتومحّرف،وضبطوبیشترونسخهوهاووولزجماهوکوووظویکساعولستووو

دوونسخهو نمروخ ید(.وهمسانرو بهوچشمو آنهاو بینو لختالفوچندلنرو

ـوودوو سپسو)باوبرخرولغزشوهایومقطعرودیوهرویکولزودوونسخهودیویکروو

وو لپکانیاعو دویۀو تمامو وو لسکندیو شادپاهرو بقیّۀو دیو بیت(و

ولویمزدوووبهرلمو
ِ
شادپاهرولیدپیروووپاش یووولویمزدوووبهرلم

لولیلو وو بزیگو لویمزدو وو نرسرو وو بهرلمیاعو بهرلمو وو بهرلمو

وو ظفرنامه)3(و 1028و تاوصفحۀو ذولالکتاف،و پاش یو شادپاهرو

وتاوجایروکهومنطبقولستوبروبیتو199ولزوشادپاهروپاش یو
ً
دقیقا

دومودیوتصحیحوخالقرومطاقو)صفحۀو304ولزودفتروپشم(ولدلمهو

دلیدوووولزوبیتو200وبهوبعدولزوبینومرویودو)للبتهودیوحدودو30وبیتو

لینو ولرو هست،و پباهتو نسخهو دوو لینو ضبطوهایو بینو همچناعو بعدیو

پباهتوبیشولزوپباهتودیگرونسخهوهایوخ یشاوندونیست(.ولزوحدودو

شادپاهروپاش یودومودیوتصحیحوخالقرومطاق،و بیتو230و

دیگرولینودوونسخهوباوهمولیتباطومستقیمروندلیند.ولینودوو

و9500بیتر،وباوکسروحدودو1300و
ً
نسخهودیوبازهولیوحدودل

و1316وبیتولزوتصحیحوخالقرومطاق(وکهودیوآنهاوهمساعو
ً
بیتو)دقیقا

تصحیحو لزو بیتو )8075و بیتو 8100و بهو نزدیکو دیو نیستند،و

مۀوچاپونسخهوبرگردلع،وبهوکتابتوپاهنامهودیو
ّ
نصرتوهللاویستگای،ون یسندۀومقد )1(.و

ـوکهوصفحاتوبیشتریو متنوووحاپیه،ووونیزوبهودووم یدولزوسهوم یدوجابهوجایرو
یلودیوبرومروگیرندووـولپایهوکردهو،وولرومت جهوپسووشیشوپدعومتنودیوصفحاتو

1049ووو1050و)یعنرودیویکوبرگولزونسخه(ونشدهولست.

لینومقالهونیست،وولرو باوسایرونسخوم ض عو لینودوونسخهو میزلعوپباهتو )2(.و
مروت لعوگفتوکوبیشتروبهوخان لدۀوسوپباهتودلیدوووظوبهوخان لدۀول.ولزوبازهولیو
کهودیوآعودوونسخهوبهوهموپباهتوندلیندونم نهولیوک چکودیولدلمهوآمدهولست.
توپسووشیشوپدعولبیاتوشاهنامهودیوظفرنامه، چناعوکهوگفتیم،وجابهوجایرو

ّ
نا )3(.و

صفحاتوکتابتوپدۀوظفرنامه حینولستنساخوشاهنامه لست.ولینوجابهوجایروهاو
لیتباطروبهوضبطوهاوندلید؛وبهولینومعنروکهومتنوظوکهودیودلستاعولشکرکشرو
ویکساعولست،وباوگسستگروترتیبو

ً
فرلمرزوبهوکابل،ودیوصفحۀو974،وباوکوتقریبا

صفحاتووولدلمۀودلستاعودیوصفحۀو1175وهمچناعویکساعومروماندووودوونسخهو
کهودیوصفحۀو1194ومتفاوتند،ودیولدلمۀودلستاعودلیلبودیوصفحۀو1075وهمو

متفاوتندوووقسوناروهذل.
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خالقرومطاق(ومشابه،وباکهولغابویکسانند.ولینوهمسانروهمودیو

لفتادگروهاووولفزودگروهاوووجابهوجایروهاودیدهومروپ دوووهمو

ودیولینودوونسخهوآمدهولند.
ً
دیوضبطوهایروکهومنحصرل

  

روم لضعوپباهت/ویکسانرودوو
ّ
آنچهوگفتیموت صیفوکا

دوو لینو کهو پدو یوپنو آعو مطاویو دیو کهو ب د،و دستن یسو

دستن یسودیوکدلموم لضعوباویکدیگروپباهت/ویکسانرولیو

نایوطرحوپدهویلوباولیلئۀو
ّ
ندلیند.وپسولزولینومروک پیموکهولد

پ لهدوووقرلینودیسترولثباتوکنیم.

1.سقرنانس باات/ساآساد سن سنست ویس

وو لفتادگروهاو لبتدلو پباهت،و لینو میزلعو نشاعودلدعو برلیو

لساسو نسخو بینو لزو کهو یلو جابهوجایروهایرو وو لفزودگروهاو

ظو کویخودلدهولندومروآوییموووآنهاویلوباو خالقرومطاقوفقطودیو

مقایسهومروکنیم،وسپسونم نهوهایرولزوهمسانروضبطوهاولیلئهو

ومقالهوبیروعونرود،و
ّ
خ لهیموکرد.وبرلیولینوکهوحجمونم نهوهاولزوحد

بهولیلئۀوآنهاولزولبیاتو»گشتاسپونامۀودقیقر«)1(وبسندهومروکنیم.

1.سنلف.سنف انگ سااس

س1 بیتو130وو.

س2 بیتو131و)خالقرومطاقوبهونب دوآعودیوکولپایهونکردهولست(.

س3 بیتو150.

س4 بیتو151و.

س5 بیت246و.

س6 بیت250و.

س7 بیتو300.

س8 بیتو332.

تمامولینو8وبیتوجزودیوکووووظودیوتمامونسخولساسو •و

تصحیحوخالقرومطاقوهستند.

لینو8وم یدوجزولبیاتیستوکهونالوهوبروک،ویکویاوچندو •و

نسخهولزونسخهوهایوس2،وق2،ول3،ول2وووکمترولزوآنهاول ،و

ونیزوس،وقسووبوآنهاویلوندلیندو)ووللبتهوظوهمچناعو
ً
کوووندیتا

باوکوهمرلهولست(ووونبایتندولزولبیاتو281،و323،و344،و

473،و 446،و 442،و 437،و 434،و 404،و 396،و 383،و

484،و506،و519،و531،و542،و546،و547،و551،و552،و

560،و561،و565،و573،و576،و578،و616،و617،و624،و

633،و641،و643،و665،و672،و683،و684،و687،و689،و

768،و772،و777،و780،و838،و868،و869،و878وو...و.

1.سب.سجابسسجاا ساا

س1 آمدعوبیتو242وبینولبیاتو237ووو238و)خالقرومطاقوبهولینو.

جابهوجایرولپایهونکردهولست(

س2 آمدعوبیتو395وپسولزوبیتو397و.

س3 جابهوجایرودوومصرعوبیتو664و.

س4 جابهوجایرودووبیتو702ووو703.

تمامولینوجابهوجایروها،وکهودیومیاعونسخهوهایولساسو •و

تصحیحوخالقرومطاقوبهوکومنحصرند،ودیوظونیزودیدهو

مروپ ند.

1.سج.سنفز نگ ساا

دیولفزودگروهاونیزولینودوونسخهوهمانندند.وللبتهولفزودگروهایو

کودیومحدودۀومثالوهایولینون پتهومعدودندوووجزوبیتو25و

نسخهو لینو بهو منحصرو هیچویکو خ لهدآمدوووـو لدلمهو دیو ـوکهو

کهو لبیاترو وو بهوجاستو شیشوگفتهو همانندیو ولرو نیستند؛و

خالقرومطاقوبهوجایوبیتو323وووبعدولزوبیتو596وووبعدولزو

بیتو682و)بیتولخیرودیومیاعونسخوخالقروجزوکوفقطودیول3وهست(ووو

بعدولزوبیتو953وبهوزیروخطوبرده،وهمگرودیوظوهموآمدهولند.

1.سن.سصاحساااسخ حصر

وتمامو
ً
ضبطوهایومنحصروبهوکودیولینومحدودهوفرلولنندوووتقریبا

لینوضبطوهاودیوظوتکرلیوپدهولند.ودیو»گشتاسپونامۀودقیقر«و

تعدلدولینوهمسانروهایولنحصایی،وطبقوپمایشونگاینده،وبهو

وبهوآویدعو50و
ً
167وم یدومرویسدوکهوبرلیوینایتولختصایوصرفا

ک،ودیوبینونسخومبنایوتصحیحوخالقرو ضبطومنفردونسخۀو

ودیوظوآمدهولندولکتفاومروکنیم.وبخشرولزوهروبیتو
ً
مطاق،وکهونینا

یلوکهوضبطوآعومنحصروبهوکوووظولستوباوحروفودیپتونشاعو

ودیوهرو7وبیتویکوضبطوهستو)لزو
ً
دلدهولیم.ومروبینیموکهوتقریبا

یکوولژهوتاویکومصرع(وکهودیومیاعونسخوکهن،وفقطودیولینودوو

دیو نسخهو دوو لینو همرلهرو بهوخص صو آمدهولست.و نسخهو
پمایۀولبیاتوذکرپدهوبرومبنایوتصحیحوخالقرومطاقولزوشادپاهروگشتاسپو )1(.و

)دفتروشنجم(ولست.
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وضبطوهایروکهوبانثونادیسترو
ً
ضبطوهایوبهووض حونادیستو)مثال

وزعویاوقافیهومروپ ند(وجالبوت ّجهولست.و

س1 بیتو17:وبرنیوخانهوپدوپاهویزدلعوپرستو.

س2 بیتو20:ووس یونن رسنن رنیسکردویویو.

س3 بیتو27:وس یو اهس رننیوبیازیموچنگو.

س4 بیتو28:وچ وآیینو اا سبجایوآویندو.

س5 بیتو43:وچ ینسگفتسن سرنسکهوشیغامبرمو.

س6 بیتو44:وخرنستیزسکنسکارسگی  سببینس.

س7 بیتو70:وفریدونشویلودیزهوباوگاوسای.

س8 بیتو79:وبرلعوسااۀسخهرسن وبغن ید.

س9 بیتو80:وس یوکذرنیسکذروآییدویوی.

لندی«و »آذیلعو کو دیو یلو آذی«و »آذیلعو خالقرومطاقو •و

خ لندهولست،وولرونبایتوبهووض حوسهومدودلیدوووحرفو

دوموولژۀودومشوهمودندلنهوندلیدوووهماعو»آذیلعوآذی«ولستو

والغیر.

بیتو90:وبدینویوزگایوگذپتهوگرن .س10

خالقرومطاقو»گرلو«ویلودیوکو»ک لو«وخ لندهولست،وولماو •و

»کرلو«و)=وگرلو(ودیولینودستن یسوولضحولست.

بیتو111:وبدلعوشیروجادووست هوآمدند.س11

بدس.س12 چ عو چناعو نامۀو هراار/و یکرو نبشتمو 128:و بیتو

نددرخورشس ااونرس

بیتو129:وسونرسجهاددنرسگرنسگزانس.س13

بیتو140:وام وننگریدیوپسوووشیشویلو.س14

دیومصرعودیگرو)نخست(ولینوبیت،ودیوظوضبطرومنفردو •و

هستوکهودیوهیچونسخهولیونیستووومعنایوبیتویلونیزودچایو

لپکالومروکندوووبروگماعوناپرولزوسه وکاتبونسخهولست.

بیتو144:وترلوبیشوب دولزوخهایوآبویویو.س15

بیتو145:وبزیگروووپاهروووبمشندۀو.س16

بیتو153:وکهوهمودوستوبونستوووهمونیکویایو.س17

بیتو156:وگرولیدونکولینوشندومنوبشنداس.س18

کاتبوظودوونقطهوهموزیرون عوگذلپته،وولرودیستو •و

هماعو»بشندی«ولستوکهووزعوووقافیهویلودیستومروکند.

بیتو157:وسپارمسترنوهمچ ولیرلعوزمینو.س19

بیتو159:وبدنستامسااودینشاندهوگهرو.س20

بیتو161:وگرولیدونکونپذیریولینوشندومنو.س21

بیتو167:ولزولیرلنیاعوهرچهومردستودیزو.س22

ضبطو»نیز«ودیولینوبیتوبانثونادیستوپدعوقافیهو •و

مروپ د؛وبالینوحالوهرودوونسخهوآعویلوحفظوکردهولند.

بیتو168:ووزولیشاعوفز د رسدیابدوبهاو.س23

بیتو170:وزمینشاعوهمهوشاکوبیرنیوکنمو.س24

بیتو172:و انیسپسسن یدیدوووکردشونشاعو.س25

بیتو174:وکنیدوآعوزماعوخ یشتنویلوتااهو.س26

بیتو176:وس یوتمتستاب دهوآییدویویو.س27

لوو ضبطو وو نکردهو نقلو یلو کو ضبطو مطاقو خالقرو •و

»تابندهوش«ولست،وبدوعونسخهوبدل؛وولروهرودوونسخۀوکو

ووظو»تابنده«ودلیند.

بیتو191:و ایروسپهبدوبرلدیشوب دو.س28

بیتو194:وبج گسنددر یونیزهولوودلپتر.س29

ـووکهوبانثولیرلدو خالقرومطاقولزوکوفقطو»جنگ«ویلو •و

ومصرعویل.و
ّ
وزنرومروپ دووـونقلوکردهولست،ونهوکل

بیتو197:وکجاوپاهوت یلعوس یولوونبشتو.س30

بیتو202:وسخنوگفتوبایدشوارسکسسبس .س31

بیتو207:ونگیردولزوویلهوووکاینوبه.س32

بیتو212:وهالوا نوبرخیزوووشاسخشوکن.س33

بیتو219:ونبشتووودبشتولزوبرشوناموخ یش.س34

بیتو225:وبماکس سبآبتونیازوآمدهوستو.س35

خوپدندو.س36
ّ
بیتو233:واسناونیوفرخوبخا

بیتو247:ونب دیوام وگفتنشویلوسزلو.س37

بیتو249:وکسسخاسخونسبیاایموشیشینوبگاه.س38

گذپتهولزومنحصروب دعوضبطوچهایوولژۀونخستوبهولینو •و

یلو کو مصرع،وضبطو لدلمۀو دیو مطاقو خالقرو نسخه،و دوو

»بنشین«ونقلوکردهولست،وولرودیونکسونسخهودووحرفو

نخستوولژهوبرونقطهولند.وضبطوظو»شیشین«ولست.

بیتو256وجهانشاعودفرسونهوینجونیازو.س39

بیتو260:وچسسننددسکسسخنسکوسوبروشیلوبست.س40

ظوپسولزو»بر«وولژۀو»سر«ویلولفزودهوووبیتویلولزووزعو •و

لندلختهولست.ولینوضبطوباوهیچونسخهولیومطابقتوندلیدووو

وسه وکاتبولست.
ً
قطعا

بیتو262:وسرستیغسنیشایسک دسکوربمت.س41

خالقرومطاقو»ک یبخت«ویلو»ک زبخت«وخ لندهولست. •و
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بیتو279:وبزدونایو سکوسس وبنهوبرنهاد.س42

بیتو292:وامایسکافرودلوپرآگندهوکین.س43

بیتو324:وچ وت ونیستولندیوجهاعوسربسر/وجهاددنرس.س44

نننیسبدن شسا ر

قافیۀوسایرونسخو»هیچوکس/وبس«ولستو •و

بیتو328:وبدنناومرلولینوخردووینوهنر.س45

خالقرومطاقوضبطومصرعونخستوکویلوبهودستوندلدهو •و

لست.

بیتو331:وبسسنانس سبسسنانسک روشاکویلی.س46

بیتو348:وکهوهرکسوددنددسخرکیسرنوپمایو.س47

بیتو350:وبکینشوکندوگرمولسپوسیاه.س48

بیتو353:وبیاادشوآنگاهوفرزندومن.س49

بیتو354:وچ ون منوبرآیدوبرویوسپاه.س50

دیولینو354وبیت،وفقطو5وضبطودیوکوهستوکهودیوظو •و

مو
ّ
تکرلیونشدهوووهمهوناپرولزوسه وولضحوووخطایومسا

کاتبوک،ویاودیوقرلئتونسخۀولساسویاودیوکتابت،ولست.و

لینوضبطوهاو)جزوم لیدومرب طوبهو50وبیتونخستوکهودیوبخشوبعدو

خ لهدآمد(ونبایتولستولزولبیاتوو93و)»لزوکهاعوتاومهاع«و

بهوجایو»لزوکهاعووومهاع«(ووو97و)»صدهزلیلعوهزلیست«وبهوجایو

بهوجایو نشنید«و لیجاسپو )»جزو 99و وو »صدهزلیلعوس لیست«(و

»چ ولیجاسپوبشنید«(و)1(.و

1.ساس.ساآساد سنرسبااهسااا سگسترنهسترسناساکسبیت

جزوضبطوهایویادپدهوکهومنحصروبهودوونسخۀوکوووظولست،و

دیونیزومروبینیموکهوفقطودیولینودوونسخهوپبیهند،و
ّ
لبیاتومتعد

هرچندوهیچوولژهولیولزوولژگاعوآعولبیاتونیستوکهودستوکمودیو

یکونسخۀودیگروتکرلیونشدهوباپد.وجزودیو50وبیتونخستو

نخستو بیتو 100و دیو خ لهدآمد،و کهو گشتاسپو شادپاهرو

شادپاهروگشتاسپ،ولبیاتومنطبقوبروبیتوهایو67،و79ووو91ولزو

تصحیحوخالقرومطاقونیزوچنینولست.ومیانگینوتعدلدوچنینو

وهفتوبایودیوهرو
ً
لبیاترودیوبازهولیوکهودوونسخهوهمسانندوحدودل

صدوبیتولست.ولهمیتوبریسرولینگ نهولبیاتولزوآعونظرولستو

کهونشاعومرودهدولگرچهوضبطوهایودوونسخهودیوهروبیتوباودیگرو

دستن یسوهاولپترلکاترودلید،ودیوبازهولیوگستردهوترولزویکوبیت،و

رومنحصروبهوهمینودوودستن یسولست.
ّ
لپترلکوکا

برلیونم نهو50وبیتولزوآغازوشادپاهروگشتاسپو)لزولّولینو

تص یروک؛وصفحۀو828وظ؛ودفتروشنجمولزوویرلیشونخستوخالقرومطاق،و

ومبنایو
ِ
صفحۀو75،وبیتو1(ویلوبرولساسوکومروآوییموووباوظووونسخ

تصحیحوخالقرومطاقووونیزونسخۀوسنوژوزفومقایسهومروکنیم.و

ضبطوهایوکویلولزونکسوآعونقلوکردهولیم،ونهوزیرن یسوهایو

خالقرومطاق،ولماودیونقلولختالفاتونسخولزوشان یسوهایوخالقرو

مطاقوس دوبردهولیم.وپایدودیویج عوبهوخ دونسخ،وتعدلدوتفاوتوهاو

بیشتروپ د،وولروهمینولندلزهوبرلیوبیاعومقص دوماوووبریسرو

نایولینون پتهوت ّسطودیگروپژوهشگرلعوکافیست.و
ّ
صّحتولد

نشانهوهایودیگرونسخوهماعونشانهوهایوخالقرومطاقولست.و

نسخۀوسنوژوزفویلوباوژونشاعودلدهولیم.ونسخهوهاویلوبرولساسو

ترتیبوتاییخروآویدهولیم)2(سوولزوتقسیموآنهاوبهو»لصاروووفرنر«و

)چناعوکهوخالقرومطاقوکردهولست(وپرهیزوکردهولیم.وهروجاوتفاوتو

دوب د،ولزونسخهوبدلومثبتو)کهودیولینجاویکسانرو
ّ
نسخهوهاوزیادووومتعد

ـوظویلومرونماید(وبهرهوبردهولیم.و ضبطودیگرونسخهوهاوباوضبطوکوو

س1 چنیــن1ودیــدوگ ینــدهویکوپــبوبــهوخ لبو.

کهویک2وجامومر3ودلپتروچ ع4وگـــالبووووووووو)=ظ(

ـووظو=وژ،وس2،وق2،ول3،و ل،وس،ولن،وق،ولر،وپ،ولن2،وآ:وچناع؛وکوو 1.و

و،ول2،وب.

ق2،ول3:ویکر. 2.و

ق،وو:وکهوجامروزومر. 3.و

ل:وپر؛وس2:وبا؛وژ:ودلپتوهمچ ع. 4.و

ـسسظ=ول2،وب. ضبطوبیتودیوکسس •و

س2 آمــدی. شدیــد1و جائــرو زو دقیقــرو

ظ( )=و و و و و و زدیو دلســتــانــهــاو ــرو م جــامو بـــرلع2و

ل،ولر،وآ:وبروع. 1.و

ژ،وس،وق،وپ،ول2،وب:وبدلع. 2.و

ـسسظ=ولن،وس2،وق2،ولر،ول3،وو،ولن2. ضبطوبیتودیوکسس •و

س3 مــر. کــهو دلدیو آولزو بفردوســرو

و)=وظ( و کرووووووووووووووووووو و وسو کا و ئینو آ و 1و بر وو جز و یو مخ 

نزدیکوب دعوم لضعولینولختالفوهاوووسه ومکّریوکاتبوکوممکنولستوناپرو )1(.و
لزوکاهشوتمرکزولوودیوحینونگایشووباپد.

بریسروهایو نتایجو لزو و
ً
فعال نسخۀوسنوژوزف،و ثبتوضبطوهایو ترتیبو برلیو )2(.و

شیشینوتبعیّتوکردهولیموووضبطوهایشویلوبعدولزولندعو675وووشیشولزولستانب لو
731وآویدهولیم.وبرلیونسخۀوس2و)لستانب لوH. 1510(وتاییخو783هوویلوبهوجایو

تاییخومجع لو903هووشذیرفتهولیمو)نک.وچاغمنوووس چک،و1371(.
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ژ:ومخ یومروت ولزوجاموکاوسوکر؛وس،ولن،وق،ولر،ول3،وپ،و 1.و

لن2،وآ،ول2،وب:وبه.

ـسسظ=ول،وس2،وق2،وو. ضبطوبیتودیوکسس •و

س4 ــت. ــروز2وبخ ــدیوبگیت ــادی1وگزی ــهوپ ک

و)=وظ( و وو و و و ــخــتو ــازد3وبدووتاجووودیهیم4وووت ن کهو

ل،وژ،وس،ولن،وق،وق2،وپ،وو،ولن2،ول2،وب:وپاهرو)ژ:وچ وپاهر(؛و 1.و

ـووظ=وس2،ولر،ول3،وآ.و کوو

لن،وو،ولن2:وبهوگیتروکه؛وق2:وزوگیتروکه؛وآ:وزوگیتروز؛وس:وزگیترو 2.و

و؛وپ،ول2،وب:وزوگیتروبه؛ول:وزوگیتروگزیدیوکه؛وق:وبگیترو

ـووظ=وژ،وس2،ولر،ول3. گزیدیوکه؛وکوو

لن،وق،وق2،وپ،ولن2:وبنازد؛وو:وبدوونازدوو.و 3.و

ل:ولشکروووتاجوو. 4.و

خالقرومطاقوضبطومصرعودوموکویلوبهودستوندلدهولست. •و

ـسسظ=وس2،ولر،ول3. ضبطوبیتودیوکسس •و

س5 پــهر. گیرنــدهو محمــ دو پهنشــاهو

ظ( ووووووووووووووووووووووووووو)=و بهرو یســانــنــدهو کــسو بهرو ــادی1و پـ زو

ق،وس2،ول3،وپ،ول2،وب:وپاهر؛ولن،وق2،ولن2:وگیتر. 1.و

ـسسظ=ول،وژ،وس،ولر،وو،وآ. ضبطوبیتودیوکسس •و

س6 لزولمــروز1وتــاوســالوهشــتاد2ووشنــج.

سسسو)ظ:وینـج( گ ـه 3و لـدش ببا و و و ینـج هـدشو بکا

ل،وو:وزون یوز؛ول3:وکهولمروز. 1.و

لر،وپ،وآ،وب:وهفتاد. 2.و

ل:ونکاهدش؛ولن،وب:وبنالدش؛وژ:ونکاهدشوگنجوووننالدوزوینج؛و 3.و

ق:وببالدشوگنجوووننالدوزوینج؛وپ:ونکاهدشوگنجووونبالدشوینج.

خالقرومطاقوضبطوکویلوبهولپتباهو»ببایدش«وخ لندهولست. •و
ضبطو»ینج«ودیوظوسه وکاتبولستووودیوآعوبافتومنفرد. •و

ـسسظو)بدوعولحتسابو»ینج«(=وس،وس2،وق2،ولن2،ول2. ضبطوبیتودیوکسس •و

س7 ســپاه. آیدو لنــدیو بچیــنو پــسو وزلع1و

یلهوووووووووووووو برگشـاا دو لعو مهتـر و همـه

ل:ولزین؛وس،وق2،ولر،وآ،وب:ولزلع. 1.و

ضبطو»برگشاینده«ونیزومنفردوووسه وکاتبوظولست. •و
ـسسظو)بدوعولحتسابو»برگشاینده«(=وژ،ولن،وق،و ضبطوبیتودیوکسس •و

س2،ول3،وپ،وو،ولن2،ول2.

س8 نبایــدش1وگفتــنوکســر2ویلودیپــت.

ظ( )=و بمشتووووووووووووووووووووووووووووووووووو ــد5و آی پاهانش4و تخت3و همهو

ل3:ونیایدش؛ولن2:وببایدش.و 1.و

ق2:وگفتنوکسولوویل؛وژ:وبنزدیکولووکسونیاید. 2.و

ل،ولن،وق2،وپ،ولن2:وتاج. 3.و

ق،ولر،وآ:وپاهیش. 4.و

ل،وس،ولن،وق،وق2،وو:وآمد. 5.و

خالقرومطاقوضبطو»تخت«ویلولزوکونقلونکردهولست. •و
ـسسظ=وس2،ول2،وب. ضبطوبیتودیوکسس •و

س9 بشتافتروووووووووووووووووووووووووو)ظ:وچندی(. چ دو بر2و نامهو برین1و

یافتر همهو جسترو هــرچــهو کــنــ عو

ل،وس،ولر،وو،وآ:وبدین. 1.و

ل،وس،وس2،ولر،ول3،وو،وآ،ول2،وب:وگر؛وق:وهر. 2.و

وخطایوکتابتولست.
ً
ما
ّ
ضبطوظودلیلیولپکالووزنرووومسا •و

ـسسظ=وژ،ولن،وق،وق2،وپ،ولن2. ضبطوبیتودیوکسس •و

س10 ــخن. ــموس ــشوگفت ــنوشی ــایهوم ــنوب لزی

ظ( ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو)=و ــن1و ــک م بخیارو ــرو ــاب ــازی ب ــرو لگـ

ژ:وسخنومرونیایدوسرلسروببن؛وق:وسخنهاوسرلسرونیامدوببن. 1.و

ـسسظ=وهمۀونسخوجزوژ،وق. ضبطوبیتودیوکسس •و

س11 ــزلی. ــروه ــبوبیت ــپوو1ولیجاس زوگشتاس

ظ( وووووووووووووووووووووووووووووووووووو)=و یوزگـــــای2و ــرلو مـ ــدو ــرآم س بگفتمو

ل:و>و<. 1.و

ژ:وبگ یموسرآید؛وپ:وبگ یموسرلسروزوآم زگای؛وس2وپسولزولینو 2.و

ـووظونیست. بیتویکوبیتولفزودهولستوکهودیوکوو

ـسسظ=وهمۀونسخوجزول،وژ،وپ. ضبطوبیتودیوکسس •و

س12 یســد2. پهنشــهو نــزدو گرلنمایــه1و

ــاکوبــرومــهویســـــد2وووووووووو)=ظ( یولعومــنولزوخ

ل2:وگرولینومایه.و 1.و

ـسسظونیست. ژ:ویسید؛وس2ودووبیتولفزودهولستوکهودیوکسس 2.و

ضبطوخالقرومطاق،وباویکونسخهوبدل،و»گروآعومایه«ولست.و •و
وکاتبونسخۀولساسوکوووظویاویکرولزوحاقهوهایو

ً
لحتماال

وو خ لندهو »ِگرلعومایه«و یلو آعو دو،و لینو لساسو نسخو زنجیرۀو

یلهو نیزو نسخهو دوو بدینو ص یتو لینو وو ن پتهو »گرلنمایه«و

یافتهولستو)دویونیستوکهوکاتبرو»آعومایه«ویلوسروهمون پتهوباپد(.

ـسسظ=وهمۀونسخوجزوژ،ول2. ضبطوبیتودیوکسس •و

س13 ــ ونگفــت1. ــموســخنوک ــنوبگ ی ــ عوم کن

ــتووووووووو)=ظ( منم2وزنــدهولو3وگشت4وباوخاکوجــف

س2،ول3،وپ،ولن2،وب:وبگفت؛وژ:وکن عومنونگ یموسخنوگ یو 1.و

گفت؛ودیوسایرونسخوحرفونخستو)دیو»نگفت«(ونقطهوندلید؛و

ـووظ=وق2،ولر. کوو

ژ،وق:وکهومنو 2.و
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ژ:وزندهوو. 3.و

ژ،وس2،وس،ولر،ول3،وآ،وب:وگشته. 4.و

ـسسظ=وق2. ضبطوبیتودیوکسس •و

س14 ــت. ــپوتخ ــپویلودلدولهرلس ــ وگشتاس چ

یختووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بربست1و وو تختو لزو فرودآمدو

ل2:وخاکوووبرگشت. 1.و

ـسسظ=وهمۀونسخوجزول2. ضبطوبیتودیوکسس •و

س15 بباــخوگزیــن1وپــدوبــدلعون بهــای2.

یوزگایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو)ظ:وووبدلع( کی4و پرستاع3و دس یزدلعو کهو

ق2:وبرین. 1.و

ل:وزوبهروبهای؛ولن،وق2،ولن2:وبرلع...؛وآ:وبدینویوزگای؛وب:وبرلعو 2.و

یوزگای.و

ق،وپ:وآتشوپرستاع؛وو:وب دیوبتستاع. 3.و

و:ودیوآع؛ولن2:وبرلع؛ودیگرونسخ:وبدلع. 4.و

»پدوآع«وبهووض حوخطایوکاتبوکولست. •و
ـسسظ=وژ،وس،وس2،ولر،ول3،ول2. ضبطوبیتودیوکسس •و

س16 چنــاع. دلپــتندیو یلو خانــه1و مــرلعو

ــاع3ووووووووو)=وظ( ــ کــه2ومرومکهویلوتــازیــاعولیــنوزمـ

ل،وو:وجای. 1.و

ل،وس2،وق2،ول3،ول2،وب:وچ . 2.و

س،وو،ول2،وب:ولینوزماعوتازیاع. 3.و

ـسسظ=وژ،وس2،وق2،ول3. ضبطوبیتودیوکسس •و

س17 ــزدلعوپرســت. ــاه2وی ــهوپــدوپ ــرلع1وخان ب

)=وظ( و س س س س س س ــت3س ــس ــب ب هیکلو وو آنجاو ــدو آم فــرودو

ژ،وق،وپ:ودیوآع؛ودیگرونسخ:وبدلع. 1.و

ژ،وق،وپ:ومرد. 2.و

ل:وفرودوآمدولزوجایگاهونشست؛وژ،وپ:و...وآنجاوووبنشستو 3.و

پست؛وق:و...وآنجاوووبگشادودست؛ووآ،ول2،وب:و...وبدست.و

ـسسظ=وهیچوکدلم. ضبطوبیتودیوکسس •و

س18 یل1. خانــهو آفریــنو دیو آعو ببســتو

)=وظ( ووووووووووووووو و یل3و بیگانهو خــانــه2و آعو لنــدیو نهشتو

ژ:ونازنینوخانهویل؛ولر،وآ:وخانۀوآفرین.و 1.و

ل:ونماندولندیووخ یشوو؛وو:و...وجای.و 2.و

لر،وآ:وپرستشوهمروکردویخوبروزمین؛وق،ول3ولینوبیتویلوندلیند. 3.و

ـسسظ=وس،ولن،وس2،وق2،وپ،ولن2،ول2،وب. ضبطوبیتودیوکسس •و

س19 شــالس. پرســتش1و جامــۀو بپ پــیدو

وووو ووو و ــردویل2وســپــاسو ــردوبــایــدوخ چــنــاعوک

ژ:وبهرونبادت. 1.و

ل،وق2،وو:وخردویلوچناعوکردوباید؛وژ:وزویزدلعوچنینودلپتوباید؛و 2.و

لن،وپ،ولن2:وخردویلوبدلعو)پ:وبدین؛ولن2:وبرلع(وگ نهوباید؛وق،و

ل3ولینوبیتویلوندلیند.

ـسسظ=وس،وس2،ولر،وآ،ول2،وب. ضبطوبیتودیوکسس •و

س20 مــ ی. فروهشــتو بــایهو بیفکنــدو

و و یویو ــردو کـ دلویلع2و دلوی1و ســـ یو

ل،ولن،وق2،وو،ولن2:ویوپن. 1.و

همۀونسخو)جزوکوووظ(:ودلدگر. 2.و

دیوژولینوبیتوشیشولزوبیتو19وآمدهولست. •و
ـسسظ=وهیچوکدلم. ضبطوبیتودیوکسس •و

س21 ــای1. ــشوبپ ــالوشیش ــروس ــ دوس ــروب هم

ــاع2وپرستیدوبایدوخــــــدلی3سسسسسسسسسسسو ــرلعوس ب

ق:و...وشیشوخدلی؛ولر،وآ:وهمروسالوسروشیشودلویوبپای. 1.و

س،ولر،وآ،ول2،وب:وبدلنساع؛ولن،وق2،ولن2:وبرینساع؛وپ،وو:و 2.و

ـووظ=ول،وس2،ول3. بدینساع؛وکوو

ق:ومیاعوپرستندگاعوبروبپای 3.و

ـسسظ=ول،وس2،ول3و)مصرعودومودیوژوخ لناونیست(. ضبطوبیتودیوکسس •و

س22 یل. خ یپــیدو کــردو همــرو پرســتش1و

ووووو و و یلو جمشیدو یله2و ــدو ب بـــ دهو ــاعو ــن چ

ل،وژ،ولن،وق،وپ،وو،ولن2:ونیایش؛وق2:وستایش. 1.و

ژ:وچ وآیینوبدیوپاه؛وق:وچ ولیمنوبدیودین؛ولن2:وچناعوچ عو 2.و

ب دویله.

ـسسظ=وس،وس2،ولر،ول3،ول2. ضبطوبیتودیوکسس •و

س23 ــدی2سسسسس. ــتوش ــدوبتخ ــتاخت1سبرپ ــ سگش چ

ــتوووبختوشــدی4و ــدی3ودلپ ــّروش کــهوف

همۀونسخ:وگشتاسپ. 1.و

س2:وباند. 2.و

ل:وکهوهموفّرولو؛وژ:وکهومهروشدی؛وو:و...وکیاع.و 3.و

س2:وباند؛ولن:وکهوفرزندوزیبدوبتختوشدی. 4.و

»گشتاخت«وضبطومنفردوووسه وکاتبوکولست. •و
خالقرومطاقوضبطومصرعودوموکویلوبهودستوندلدهولست. •و
ـسسظ=وق،وق2،ولر،ول3،وپ،ولن2،وآ،ول2،وب. ضبطوبیتودیوکسس •و

س24 تــاج. شــدیدلده1و آعو برنهــادو بســرو

و و و و و ــاج4و ــ تـ آزلده3و بــرو باپدو زیبندهو ــه2و چ

ق:وبدوودلده. 1.و

ل،ولن،وپ،وو،وب:وکه. 2.و
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ق:وبرلزنده. 3.و

لن:ومنموگفتویزدلعوپرستندهوساج؛ول3:وچهوزیبندۀوبدوبروآعو 4.و

تختوناج.

ـسسظ=وژ،وس،وس2،وق2،ولر،ولن2،وآ،ول2. ضبطوبیتودیوکسس •و

س25 لیــزدی. فــّرۀو بــاو گفــتو منــمو

بدیووووووووووو چشمو وو نیکرو نستو اممس

لینوبیتودیوهیچویکولزودیگرونسخهوهایولساسوتصحیحو •و
خالقرومطاقوووژونیست.

س26 منــموگفــتویــزدلع1وپرســتندهوپــاه.

ــنوکــــــــالهوووووووووووووو ــاکودلدولی ــرلولیـــزدوش م

س2:ومرد. 1.و

ـسسظ=وهمۀونسخوجزوس2. ضبطوبیتودیوکسس •و

س27 بــزیگ. کالهو یلو مــاو دلدو بــدلعو

وووو ــرگووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ــ گ میش1و یمــۀو لزو کنمو بیروعو کهو

ل:ویمومیش؛وس،وق،ولر،ولن2،وآ،ول2،وب:ویمهومیشوو؛ول3:وبرو 1.و

میش؛وژ،ولن،وق2:ویمهوپیروو.و

ژولینوبیتویلوبعدولزو28وآویدهولست. •و

ـسسظ=وس2،وپ،وو. ضبطوبیتودیوکسس •و

س28 ســ یوپــاهوویدلع1وبیازیــم2وچنــگ.

و و و و و ــگو ــنـ تـ ــدلییـــم3و نـ گیترو آزلدهو ــرو ب

ل،وژ،وق،وو:ویلهوویزلع؛وس2:وپاهووویزدلع؛وس،وآ:وزلدمردلع؛ولن2:و 1.و

یلهوویدلع؛ول2:وپاهوووزلدع؛ولن،وق2:ویلهویزدلع؛ولر،وب:ویلدمردلع؛و

ـووظ=وهیچوکدلم. پ:ویایمندلع؛وکوو

ـووظ=ولن؛ودیگرونسخ:ونیازیم. س2:وبسازیم؛وکوو 2.و

پ:وندلییموگیتروبروآزلده؛ول3ولینوبیتویلوندلید. 3.و

ـسسظ=وهیچوکدلم. ضبطوبیتودیوکسس •و

س29 چــ 1وآییــنوپــاهر2وبجــای3وآوینــد4.

ــرلوبدینوخـــدلی3وآوینـــــــــد4سسسسسسسسسسسسسسسو ــدلن ب

ل:وگر؛ول2،وب:وهم. 1.و

ـووظ=وهیچوکدلم. تمامونسخ:وپاهاع؛وکوو 2.و

ل:وبچنگ/وبدیونیکوتنگ. 3.و

ـووظ=وهیچوکدلم. ژ:وآویم؛ودیگرونسخ:وآوییم؛وکوو 4.و

ضبطومصرعودوم،وجزویدیف،ودیوتصحیحوخالقرومطاقوفقطو •و
لزوس،وس2،ولنسووبونقلوپدهولستووولزجماهوضبطوکودیو

آعونیامدهولست.

ـسسظ=وهیچوکدلم. ضبطوبیتودیوکسس •و

س30 لوی1. دلدو کــزو دلدگســتردو یکــرو

لبــا2وگرگومیشوآبوخــ یدیوبـــجـــ ی1سسسسسسسسسسسسسسو

ق:ولو/وج . 1.و

ل:وکهوبا. 2.و

ـسسظ=وهمۀونسخوجزول،وق. ضبطوبیتودیوکسس •و

س31 قیصــرل. نامــ ی2و دختــرو لز1و پــسو

ــهوناهیدوبـــد3ونـــاموآعودخــــتــــرلوووووووووو ک

ل،وق2،ولر،وپ،وو،وآ،ول2،وب:وآع.و 1.و

ل،وژ،وق،وپ،وو:ونام یودختر. 2.و

س:وکتای عوبدش. 3.و

ـسسظ=ولن،وس2،ول3،ولن2،وآ. ضبطوبیتودیوکسس •و

س32 دووفرزنــدشوآمــدوگرلمــرودووپــاه1.

2ووووووووو ه مــا و و خ یپیدو نٽد  ما هردو  عو هما

ل،وژ،ولن،وق،وق2،ولر،وپ،وو،ولن2،وآ:وکتای نشوخ لندیوگرلنمایهو 1.و

پاه؛وس2:وزوناهیدشوآمد...؛وس،ول3:ودووفرزندومانندوخ یپیدو

ـووظ=ول2،وب. ووماه؛وکوو

ل،وژ،ولن،وق،وق2،وپ،وو،ولن2،وب:ودووفرزندشوآمدوچ وتابندهو 2.و

ماهو)ژ،وق:وچ وخ یپیدوووماه؛وب:وسزلولیوگاه(؛وس:وشدیدوآمدولزو

پاه؛و گرلنمایهو آمدو ناهیدشو زو ل3:و و پاه؛و فرخندهو بختو

ـووظ=ول2. کوو

ـسسظ=ول2. ضبطوبیتودیوکسس •و

س33 لســفندیای. فــرخو نامــ ی1و یکــرو

ــه2وکـــایزلییونــبــردهوســــــــ لی3ووووووووووووووووو پ

پ:ونامولو. 1.و

ق2:وپهر. 2.و

ق:ونیزهوگزلی؛وو:وسروکایزلیووودلیروووس لی. 3.و

ـسسظ=وهمۀونسخوجزوق،وق2،وپ. ضبطوبیتودیوکسس •و

س34 پمشــیرزع. گــرد1و دگــرو پشــ تنو

ــه2ونــامــبــردلیولــشــکــرپــکــنووووووووووووووووو پ

آوید؛وق:ودگرو آوید؛وو:ویکروفرشو ب د؛وق2:ودگروپ تنو ژ:و 1.و

فرپیدویدوآعویلوتیغوزعو)کذل(.

ق،وق2:وپهر. 2.و

ـسسظ=وهمۀونسخوجزوژ،وق،وق2. ضبطوبیتودیوکسس •و

س35 ــ 1ویلســتوپــد. ــرلعوپــاهون ــروب چــ وگیت

ــدووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ــ دیگروهمروخ لستوپ وعو فــریــد

لر:وبدلنساعوویل؛وآ:وبرلنساعوبرو. 1.و
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ـسسظ=وهمۀونسخوجزول ،وک. ضبطوبیتودیوکسس •و

س36 همــه. پــاهاعو بدلدنــدو گزینــش1و

هــمــهوووو نــیــکــخــ لهــاعو دلو بشستش2و

ل:وگزیدش؛وژ:وچ ودینشوگرفتند؛وآ:وخرلجش.و 1.و

ل،ولن،وق2،وپ،ولن2:وببستش؛وژ:وبجستولو؛ولر:ونشستن؛وب:و 2.و

ـووظ=وو،وآ.وپسولزولینو بشستن؛وس،وس2،ول3:ونشستش؛وکوو

بیت،وسوچهایوبیتوووس2وسهوبیتولفزودهولندوکهودووتاولزولینو

ـووظونیست. لبیاتوبینوآعودوونسخهومشترکولستووودیوکوو

ضبطولینوبیتودیوکودیونسخهوبدلوهایوخالقرومطاقونقلو •و

نشدهولست.

ـسسظ=وو،وآ. ضبطوبیتودیوکسس •و

س37 ــدلی1. ــ یلعوخ ــبوت ــاهولیجاس ــروپ مگ

ــای1وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ــپ ــ لعوووبدندیوووبهوووشیشش2وووب کهوودی

ژ:وت یلعوزمین-و...وویلوهمنشین. 1.و

ل2،وب:وزودستش؛وق:وبدعو)کذل(وشیشوتختش؛ولوپسولزولینو 2.و

ـووظونیست. بیتوبیترولفزودهوکهودیوکوو

ـسسظ=وهمۀونسخوجزوژ،وق،ول2،وب. ضبطوبیتودیوکسس •و

س38 گزیتــش1   ٽپذرفــت     و     ٽشــنید     شنــدووو.

بند3و دیــدو لزو2و نشنیدو شندو لگــرو

ژ:وکهودینش؛وآ:وخرلجش. 1.و

ل:وزو؛ول2:ولزلع. 2.و

و:وپدودیدمند. 3.و

تمامونسخو»ونپذیفت/ونشنید«ودلیندووومروت لعوحدسوزدوکهودیو •و

ـووظوو»بپذیفت/وبشنید«وب دهویاوحرفونخستو مادینسخۀوکوو

لفعالونقطهوندلپتهوووکاتبوک،وکهوباس لدترووودقیقوترولست،و

حرفونخستویلوبرونقطهویهاوکرده،وولروکاتبوظوبهوغاطونقطهو

گذلپتهویاولزوغاطولساسوشیرویوکردهولست.

ـسسظس)بدوعولحتسابو»بپذیفت/وبشنید«(=وس،ولن،و ضبطوبیتودیوکسس •و
ق،وس2،وق2،ولر،ول3،وپ،ولن2،وب.

س39 وزووبســتدیونیــز1وهــروســالوبــاژ2.

ووبـاژ4وووووو ووووبهامـالوووووووو وووووووبایـدوووووو وووووووووووووودلدووو چـرل3و

پ:وپاه. 1.و

و:ومال. 2.و

ق2:وکهویل. 3.و

ژ:وساز؛وپ:وساژ؛وو:ومال؛ولر:وبهرومالوباز؛وآ:وبهروسالوباژ؛وقو 4.و

لینوبیتویلوندلید.

ولزو
ً
ضبطومنفردوظ،وکهووزعویلوهمودچایوخالومروکند،وقاندتا •و

بدخ لنرو»بایدوبها«وناپروپدهولست.

ـسسظو)بدوعولحتسابو»بدیهاومال«(=ول،وس،ولن،و ضبطوبیتودیوکسس •و
س2،ول3،ولن2،ول2،وب.

س40 چــ ویکچنــدوســاالع1وبرآمــدوبریــن.

ــنووووووووووووو ــ ــی ــ ــدولنــدیوزم دیخــتــروشدیدوآم

ژ:ونزدیکوسالر؛وق،وپ:وگاهاع؛ولن،وق2،وآ:وگاهر. 1.و

ـسسظ=ول،وس،وس2،ولر،ول3،وو،ول2،وب. ضبطوبیتودیوکسس •و

س41 کاخ. بمیــاع2و گشتاســپو بایــ لع1و

ظ( وووووووو)=و و و ــایپــاخو ــی ــس ب گشنوبیخ3و ــرو دیخــت

ـووظ=وق،ول2،وب. ل:ودی...؛وس،وو:وز...؛ودیگرونسخ:ولز...؛وکوو 1.و

ل:وبرس ی؛وژ:ووومیدلعوو؛ووس2:ومیدلعوو؛وق:وشیدلوز؛ول2،وب:و 2.و

دیوصحن؛وق2،ول3،وپ:وتاوشیشوو؛وو:وگشتاسپوبای لعوو؛و

ـووظ=وس،ولن،ولر،ولن2،وآ.و کوو

خالقرومطاقوضبطوکویلونیاویدهولست. •و

ل:وب د؛وژ،وپ:ودیختروق یوب دو)پ:گشت(وباوبیخو)پ:یال(ووو 3.و

پاخ.

ـسسظ=وهیچوکدلم. ضبطوبیتودیوکسس •و

س42 خـردوووووووووووووو. بـارشو و2و شنـدو لو1و بـرگو همـهو

مرد کــرو ــ ید3و ــرخ ب چن و ــزو ک کسرو

ل:ووی. 1.و

ژ:وبایولووشندوووبرگش؛وس2:وهمهوشندوبدوبرگ.و 2.و

برخ ید؛و کزوخردو ل3:و کزوچناع؛وق،و ژ:و پروید؛و ک وخردو ل:و 3.و

ـووظ=وس،ولن،وس2،وق2،ولر،وپ،وو،ول2،وبو)ل2:وکروچن ؛وس،و کوو

س2،ولر:وک وچن (.

و
ً
کودوونقطهوهموزیروحرفودومو»چن «وگذلپتهولستوووظاهرل •و

دوب دهوکهولینوولژهو»چیز«ولستویاونه.
ّ
مرد

ـسسظس)بدوعولحتسابو»بایش«(و=ولن،وق2،وپ،و ضبطوبیتودیوکسس •و
و،وآ،وب.

س43 خجســتهوشــروو1ونــامولووزیدهشــت.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بهشت2و گیترو ــتو دس لهــرمــنــرو ــزو ک

ل،وس2:وشیرو)شئر(؛ولن2:وبروو.و 1.و

ل،وژ،وق،وپ،وو:کهوآهرمنو)و:ولهریمن(وبدکنشویلوبکشتو)ق:و 2.و

بهشت(؛وس،وس2،ولر،وآ،ول2،وب:و...بشست؛ولن2،وق2:و...دستو

ـووظ=ول3. )لن2:ودپت(وکشویلوبکشت؛وکوو

ـسسظ=ول3. ضبطوبیتودیوکسس •و

س44 شیغامبــرم2. کــه1و لویلو گفــتو چنیــنو

آویم3سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ــ عو ــم ــن یه ــردو خـ ــ و ت ــ یو سـ

ژ،ولن،وق2،وپ،وو،ولن2،وب:وبهوپاهوجهاعوگفت؛ول2:وهمروگفتو 1.و
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ـووظ=وهیچوکدلم. باولووکه؛وودیگرونسخ:وبهوپاهوکیاعوگفت؛وکوو

ـووظ=وق،وق2،ولر،و ل،وس،ولن،وس2،وپ،وو،وآ،وب:وشیغمبرم؛وکوو 2.و

ل3،ولن2،ول2.

ژ:وبس یوت وخ د؛وپ:وت ویلوس یویزدلعوهمرویهبرم؛وو:وفرستادهو 3.و

بروس یوت ودلویم؛وژوپسولزولینوبیتوبیترولفزودهولستوکهودیو

ـسسظونیست. کسس

ـسسظ=وهیچوکدلم. ضبطوبیتودیوکسس •و

س45 ببیــن1. گیتــرو کایو کــنو تیــزو خــردو

نگهوکــنوبــدیــن2وآســمــاعوووزمـــیـــن3وووووووووووو

ژولن،ولن2:وجهاندلیویلوگفتوبپذیرودین؛وس2:وجهاعوآفرینو 1.و

گفتوبپذیروشند؛وپ:وجهاندلیوگ یدوکهوبپذیرودین؛ودیگرونسخ:و

ـووظ=وهیچوکدلم. جهاعوآفرینوگفتوبپذیرودین؛وکوو

ل،ولن،وق2،ولن2،ول2:وبرین. 2.و

س2:وآسماعوباند.و 3.و

ـسسظ=وهیچوکدلم. ضبطوبیتودیوکسس •و

س46 کــهوبــروخــاکوووآبــش1وبــرآویدهولم2.

ووووووووووووو کردهولم2و چ عو ٽاش3و بدینو کنو نگهو

ژ:ولزوخاکوووآبش؛وق،وق2،ول3:وآبوووخاکش.و 1.و

ـووکردهولند. ل،ولن،ول3:وبرآویدهولندوو 2.و

ل،وژ،ولن،ولن2:ونگهوکنوبدووتاشو)ژ:وتاوکه(؛وق:وکهوتاوخ دش؛و 3.و

ل2:وبهولینوتاش؛وس:وت وبنگروبدینوتاش.و

خالقرومطاقوضبطوکویلو»تاش«وثبتوکردهولست،وولروحرفو •و
نخستوکامهودیونسخهونقطهوندلید.

ـسسظ=وس2،ولر،وپ،وو،وآ،وب. ضبطوبیتودیوکسس •و

س47 نگــروتــاوت لنــدوچنیــنوکــردوکــس.

ووووووو وووو ــسوووووووو ب و1و جهاندلیو هستمو کــهو مــنو مگرو

ق،ولر،وپ،وآ:و>و<. 1.و

ـسسظ=وهمۀونسخوجزوق،ول ،وپ،وک. ضبطوبیتودیوکسس •و

س48 گــر1ولیدونــکودلنــر2وکــهومــنوکــردمولیــن.

ــنووووووووووووووووووو ــری ــدوبــایــدوجــهــاعوآف ــرلوخــ لن م

ـووظ=ول،وو. ژ،وس،ولن،وق،وپ،ولن2،وآ،ول2:ولی؛وب:ووی؛وکووو 1.و

س،ول3،ول2،وب:ولیدوعوگمانر؛وق2:ولیدوعوهمانا؛ولر:ولیدیو 2.و

گمانر.

ـسسظ=ول،وو. ضبطوبیتودیوکسس •و

س49 لو2. دیــنو تــ 1و بپذیــرو گ ینــدهو زو

وووووووو و و لو2و ــنو ــی آئ وو یله3و لزوو ــ زو ــام ــی ب

ـووظ=ول،و لن،وق،وپ،وو،ولن2:وبه؛وق2:ونه؛ولر،وآ:ولین؛وب:ون ؛وکوو 1.و

ژ،وس،وس2،ول3،ول2.

ـووظ=ول،ول2؛ودیگرونسخ:ولوی؛وق2ولینوبیتویلوندلید. کوو 2.و

ژ:ودین. 3.و

خالقرومطاقوضبطو»لو«ویلوفقطولزودوونسخهونقلوکردهووولزجماهو •و
ضبطوکویلونیاویدهولست.

ـسسظ=ول. ضبطوبیتودیوکسس •و

س50 نگــر1وتــاوچــهوگ یــدولزلع2وکایوکــن.

و س س س س س س س ــن3س ــخـ سـ وو جهاعو لزو برگزینو ــردو خ

ژ:وببین. 1.و

ل،وژ،وق،وآ:وبرلع؛وس،ولن،وپ،وو،ولن2:وبدلع؛ول2،وب:ولزو؛و 2.و

ـووظ=وس2،ولر،ول3. کوو

ل:وجهاعولینوسخن؛وژ،وس،ولن،وق،وپ،وو،ولن2:ولینوجهاعو 3.و

ـووظ=وس2،ول2،وب. خ لیوکن؛ول3:و>و<؛ولر،وآ:ومیاعوسخن؛وکوو

ـسسظ=وس2. ضبطوبیتودیوکسس •و

چنانکهومروبینیم،وضبطودوونسخۀوکرلچروووظفرنامهو •و

ودیوتمامولبیاتویکساعولست.ولینو
ً
دیولینو50وبیتوتقریبا

دوونسخهودیوسهوم یدولختالفونقطهوگذلییودلیندو)لبیاتو

ودیو7وبیتولختالفودلیندو)لبیاتو6،و
ً ّ
36،و38ووو46(وووکال

7،و9،و15،و23،و39،و42(وکهو5وم یدوآعوخطایوولضحوکاتبو

ندلید؛و همانندیو دیگریو نسخۀو باو کهو ضبطرو لیجادو )یعنرو ظو

42(ولستووودووم یدودیگروخطایو 39،و 9،و 7،و 6،و لبیاتو

ولضحوکاتبوکو)لبیاتو15،و23(.ودیمقابل،ودیولینولبیاتو

ـسظودیوهیچونسخهولیو 7وبایوضبطرومروبینیموکهوجزوکسس

نیستو)لبیاتو17،و20،و28،و29،و41،و44،و45(.ولزوطرفرودیو

ـسظومروبینیموکهوباوآعو لینو50وبیتوسهوبایوولژهولیودیوکسس

و
ً
ودیگریوتکرلیونشدهولستوووضمنا

ٔ
ضبطودیوهیچونسخه

ـسظودیوهفتوم یدومنحصروبهولینودوو ضبطوبیتودیوکسس

نسخهولستو)بدوعولینکهوولژٔهوخاصرولزوآعومنحصروبهولینودوو

ـسظوشنجو نسخهوباپد(.ونیزوضبطوولژهووویاوولژهوهایرولزوکسس

بایوفقطودیویکونسخهوتکرلیوپدهولستو)3وبایودیولبیاتو

18،و28ووو50ودیوس2،ویکوبایودیوبیتو6ودیول2ووویکوبایودیوبیتو

28ودیول (وووسهوبایوتنهاودیودوونسخهو)دیوبیتو17ودیولن،و

س2،ودیوبیتو19ودیوق،وق2ووودیوبیتو20ودیول2،وب(؛وجزوم لیدو

ف ق،ودیوچهایوبیتودیگرونیز،وضبطوکلوبیتو)وونهویکو

ـسظوهستوفقطوباویکونسخهو لغتوخاص(وچنانکهودیوکسس

برلبرولستو)بیتو13ودیوق2،وبیتو32وباول2،وبیتو43وباول3وووبیتو
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ـسظوفقطوبرو 49وباول(ووودیوسهوبیتونیزوضبطوبیتودیوکسس

ومنطبقولستو)بیتو1وبرول2،وب،وبیتو36وبرو ،وو
ً
دوونسخهونینا

ب دعو نادیو یاو منحصربهوفردو لهمیتو ل،و (.و برو 48و بیتو ک،و

ضبطوکلوبیتودیولینودوونسخهو)هرچندوهرولغتویاوبخشرو

ضبطو لزو کمترو هیچو آمدهوباپد(و نسخهوهاو برخرو دیو آعو لزو

م یدو یکو نیست.و ولژهوهاو تکوتکو نادیو یاو لنحصاییو

لفزودگرومنحصروبهولینودوونسخهو)بیتو25(ونیزوپ لهدو

همسانرودوونسخهویلوکاملومروکند.

لّماوتعدلدوم لیدولختالفولینودوونسخهوباوسایرونسخو

بسیایوبیشتروووبهوترتیِبوفرلولنروبهولینوپرحولست)1(:وژ،و

ل،وق،وپ،وو،وق2،ولن2،ولن،ولر،وآ،وس،ول3،ول2،وب،وس2.

ولزوم لضعرولستوکهوپباهتونسخهوهاوباو
ً
50وبیتوف قولتفاقا

هموزیادولستوووبینودوونسخۀوماونیزوتفاوتوبیشولزوچیزیو

ودیوشایاعو
ً
وآعو8000ووولندیوبیتومروویابیم.ومثال

ّ
ستوکهودیوکل

شنجم،و )دفترو فردوسر«و سخنو بهو »بازگشتو دیو دقیقر،و پعرو

ص175،وب1029وبهوبعد(ودیو52وبیت،وظوووکوتنهاودیو5وم یدو

لختالفودلیند،وکهویکوم یدوآعوخطایوکاتبوکولستوووسهو

م یدوسه وکاتبوظوووفقطویکولختالفویلومروت لعوبهوچیزیو

جزوسه وکاتبوهمومنس بوکرد)2(.ودیوهمینوبخش،وتعدلدو

لختالفاتولینودوونسخهوباوسایرونسخوبدینوپرحولست:

لو)56م ید(،وقو)51م ید(،ولن2و)51وم ید(،ول3و)47وم ید(،وپو •و

)47وم ید(،ووو)45وم ید(،وق2و)42م ید(،وس2و)41وم ید(،وبو)39و

ولینو
ِ
م ید(،ولنو)34وم یدودیو34وبیت؛ولینونسخهولزوبیتوسرووچهایم

بخشوتاوشایاعوآعولفتادگرودلید(،وژو)26وم یدودیو25وبیت؛ولینونسخه،و

ومثلوترجمۀوبندلیی،وقسمتولنظمولینوبخشویلوندلیدووولبیاتو
ً
تقریبا

3وتاو8ویلودلیدوووسپسو19وبیتوآخرویل(،وآو)26وم ید(،وسو)25وم ید(،و

لرو)24وم ید(،ول2و)24وم ید()3(.

ـسسظومنحصروبهوهمینودوو دیولینو52وبیتو9وبایوضبطوکسس •و

نسخهولستووودیوهیچونسخۀودیگریونظیروندلید.ولفتادگرو

یکوبیتوهموفقطودیولینودوونسخهویخودلدهولست.وجزولین،و

ضبطودوونسخهویکوبایووفقطودیویکونسخهو)لر(،ودووبایودیو

دوونسخهو)یکوبایودیول،وپووویکوبایودیول ،وک(وووسهوبایودیوسهو

نسخهو)یکوبایودیول،وس،ول ووودووبایودیوس،ول ،ول2(وتکرلیو

پدهولستوووباوسایرونسخهوهاومتفاوتولست.

گفتنرولستوکهوخالقرومطاقودیولینو52وبیتو6وبایو •و

ضبطوکویلوبهودستوندلدهولست.

2.سپااایسامساد سن سنست ویس

شیشتروگفتیموکهودوونسخهولزوآغازوصفحۀو1188وظفرنامهولزوهمو

دویومروپ ند.وکافرولستو10وبیتوآخروصفحۀو1187ووو10و

بیتونخستوصفحۀو1188ویلومقایسهوکنیموتاوتفاوتولینودوو

وتمامولختالفو
ً
بخشوآپکایوپ د.ودیولینوقسمتونیزوتقریبا

نسخهووهاویل،وطبقوآنچهوخالقرومطاقوثبتوکردهولست،ومروآوییمو

ـووظوو تاولبعادولختالفونسخووونیزوتغییرولیتباطودوونسخۀوکووو

لزو بروبیتو129و لبیاتومنطبقولستو آغازو صوتروپ د.و
ّ
مشخ

ضبطو وو مطاق،و خالقرو تصحیحو شنجمو جادو 497و صفحۀو

نقلوپدهولزوظفرنامه لست:

س1 چنــاعو]بــد[وکــهوآمــدوســپاهروزویوم.

ک( )=و و و و و ــ مو ــ ــادب ــ آب مـــرزو ــن2و ــ لزی بگیتر1و

ـسسظولست؛وولن،ول2،وب:وزوگیتر؛و »بگیتر«وضبطرومنحصروبهوکسس 1.و

دیگرونسخ:وبغایت.

ـسسظولست؛ولن،وق2،ولر،ول3،وآ،ول2:و »ولزین«ونیزومنحصروبهوکسس 2.و

بدینو؛ول:وبرلع؛وژ،وس،وپ،وو،وب:وبدلع؛وق،وس2،ولن2:وبرین.

س2 بــرزمولنــدیوع1ومرزبــاعوکشــتهوپــد.

ک( وووو)=و و و پـــدو گشتهو سخن2و زلعو لشکرشو ســرو

س2:وبرومولندیوع؛وق:وچناعوبدوکهوآع.و 1.و

ق2،ول3:وزینوسخن؛ولن:وزلعوسبب؛وژ:ونیزوبرگشته. 2.و

دمست.و لزولینوپمایشوناچایوچندلعودقیقونیست؛وچرلوکهو لندلدوحاصلو )1(.و
وتفاوتو»بدین/وبدلع«وهماعوط یووپمردهومروپ دوکهو

ً
»میزلع«ولختالفویلونشاعونمرودهدو)مثال

ویکوولژهو»دوو
ّ
تفاوتوکاملویکومصرع؛ویاوتفاوتودوونسخهودیودووم ضعوناشی ستهولزویکوبیتودیوحد

م ید«ولختالفوبهوحسابومروآید،وولروتفاوتوسهوولژۀوبهوهموشی ستهوگاهو»یک«ولختالفوپمردهو

مروپ د(ووون م.وضبطوتمامونسخو)لزجماهونسخو»لصار«(وگاهودیوزیرن یسوهایوخالقرو

مطاقوثبتونشدهولست.وبنابرلینولگر،ومثالویل،وقرلیوبروتعیینودیجۀو»خ یشاوندی«و
نسخوباویکدیگروباپد،وچنینوپمایپرونایساست،وولروهمسانرودوونسخۀومحلو
بحثوآنقدیوآپکایوووچندلعوبیشولزوپباهتشاعوبهوسایرونسخولست،وکهونیازیوبهو

پمایشونیست.
توآویدعونتایجوبریسرو52وبیتوبهوجایو50وبیت،ولفتادگروهاووولفزودگروهایو

ّ
نا )2(.و

برخرونسخولست.وبهونالوهوبرلیوینایتولختصای،وبهوآویدعونتایجوبریسروبسندهو
کردیمووولزونقلولبیاتووولختالفاتونسخوچشموش پیدیم.

و
ً
ـووظونم ما ونشانۀوخ یشاوندیوبیشتروووکمترونیست.وکووو

ً
)3(.وتعدلدولختالفوللزلما

خ یشاوندیوبیشتریوباونسخو»س2،ولر،وآ،ول2،وب«ونشاعومرودهند؛وبهولینو
معنروکهودیوضبطوهایومنفردووولفتادگروهاووولفزودگروهاوباولینوچهایونسخهو
پباهتوبیشتریودلیند،وولرودیوتعدلدولختالفوممکنولستوبهودالیارو)وودیو
یأسوآنهاوکتابتوللتقاطرونسخهوها(وتعدلدوم لیدولختالفشاعوباولینونسخوبیشترولزو

برخرونسخودیگروباپد.
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س3 همــای. بنــزدو آمــدو آگاهــرو چــ و

ــایووووووووووو)=وک( ــ ــرونهادولنــدییــن1ومــرزوش کهویوم

ل،وژ،وق،ول2،ولن،ولر،ولن2،وآ،وب:ولندیلع. 1.و

س4 سسسسسسسسس. ر ــنونن1س لوو نــامو بــذو مــردو یکــرو

سـپهبدنژلدو هـم2و وو بـدو سـپهبدو

لن2:ویست لد.وو 1.و

ل،وق:وبدولووهم؛وژ:وسپهبدوبدوووگردووومهترنژلد؛وس،ولن،وس2،و 2.و

پ:ونرضوگاهوبنهادووویوزیوبدلدو)لزولینوبیتوووبیتو6ویکوبیتو

ساختهووویکوبیتووودوونیموبیتویلوحذفوکردهولند(.

س5 یوم. ســ یو برکشــد1و تــاو بفرمــ دو

ک( وووو)=و و و و ــ مو ــ ب و2و ــرزو م کندو ــرلعو ویـ بشمشیرو

ق2:وبیروعوکند.و 1.و

ـسسظوفقطودیوق،ولن2وهستو)نیزول2:ومرزو ضبطو»مرزوو«وجزوکسس 2.و

ب م(؛وژ:وزلدوووب م؛ول3:وبغایتوبردولندیآبادوب م؛ودیگرونسخ:و

بشمشیروویرلعوکندویویوب م؛وب:وبیتویلوندلید.

س6 آنگهــر1ویپــن لد2. ســپهوگــردوکــردو

وووووو)=وک( و و و و ــاد3و ــهـ نـ ــ لعو دیـ وو بنهادو ــاهو ــرضوگ ن

ـسسظودیول ،ول3،وک،ول2وهست؛ودیگرو ضبطو»آنگهر«وجزوکسس 1.و

نسخ:وآعوزماع.

لن2:ویست لد. 2.و

ـسسظولست؛ولن2:وبدوعو کسس بهو نهاد«ومنحصرو ضبطو»دی لعو 3.و

»و«؛وق:وبزدوک سوپادوووسپهوبرنهاد؛وپ:وسپهبدوبدوووهمو

سپهبدنژلدو)مصرعودوموبیتو4ویلوتکرلیوکردهولست(؛وژو)نیزو

خالقرومطاق،وبدوعونم دعونسخودلیلیولینوضبط(:ویوزیو

بدلد؛وب:وبیتویلوندلید.

س7 پــادکام. پــدو دلیلب1و بشــنیدو چــ و

ــامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ــتوووپــرســیــد2ون بــنــزدیــکولوویف

ق2،ولن2:ودلیلبوبشنید.و 1.و

ـسسظولست؛ودیگرونسخو»بن پت«و ضبطو»پرسید«ومنحصروبهوکسس 2.و

یاو»بنبشت«ودلیند.

س8 ســپهوچــ عوفــرلولعوپــدولزوهــرودیی.

لشکری2وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو س یر1وووو ووهرووو و لز آمدووو و همر

ل3:وزوهرس ویکرو)تفاوتو»س یر/س ی«ویلوبهوپمایونیاویدیم(.و 1.و

س،وق،وق2:ومهتری. 2.و

س9 همــای. همایــ عو کاخ1و زو بیامــدو

ــزهویلیوووووووووووو)=وک( ــیـ ــاکـ ــ دووومــــرزدلیلع2وشـ خ

لن،وق2،ولن2:وبهوکاخ.و 1.و

ـسسظوفقطودیولن،ول2،وبوهست؛ودیگرونسخ:و »مرزدلیلع«وجزوکسس 2.و

مرزباناع.

س10 لوبگــذید1. شیــشو ســپهو تــاو بــدلعو

ــرد1وووووووووو)=وک( ــم ــش ــاموو3ودیــ لنــهــاوب تــنوو2ون

وبشمرند.و ل،ول2:وبگذیندـو 1.و

لر:وتِن؛وو:وهمه؛وژ:وبدو؛وس،وس2:وبرو.و 2.و

؛وق:ویدوووم بدوووشها لعو
ِ
وژ،وس،وس2،ولر،ول3،وپ،وآ،ول2:ونام 3.و

بشمرد.

وبازن یسروپدهولستووو»بدلعوس و
ً
ژوظاهرل مصرلعونخستو •و

سپه«ون پتهولند.

دوونسخۀوکوووظودیولینو10وبیتوفقطویکوتفاوتودیو •و

نقطهوگذلییو»یپن لد/یپت لد«و)بیتو4(ودلیندوووچهایوبایوو

ضبطومشترکشاعودیوهیچونسخۀودیگریونیامدهولست.و

و
ً
کامال ظفرنامهوقضیّهو آغازوصفحۀو1188و دیو وو لدلمهو دیو لّماو

متفاوتولست.ودهوبیتونخستولینوصفحهویلوببینید:

س1 ــرلع2وشهــنودپــت. ــدی1وب ــ دوچن ــروب هم

گذپتو برو ــرو4و ب فـــرلولعو لشکرو چــ 3و

لن:وخندلع؛وق:وچندلع؛وژ:ویفتولشکر. 1.و

لر:وبدلع.و 2.و

پ:وز.و 3.و

لر:وفرلولعوبدو؛وق:وکهولشکروبهویکبایهوبروویوگذپت؛وک:وبدلعو 4.و

تاوسپهوشیشولو؛ولن2:وبیتویلوندلید.

ضبطوکودیومصرلعودومومنحصربهوفردووونادیستولستووو •و
تکرلیومصرلنرودیگرولست.

س2 چــ ودلیلبویلودیــدوبــاوفــروووبــرز.

ــگــردعوبــــرآویدهوفـــ الدوگـــــــرزووووووووووووو)=وک( ب

خالقرومطاقوضبطو»ف الد«ویلوفقطولزولن،ول2ونقلوکردهولست؛و •و

دیگرونسخ:وش الد.

بیتروکهودیوچاپوخالقرومطاقوبهوپکلو»ت گفتروهمهودپتو •و

شهنایولوست/وزمینوزیروش یندهوباالیولوست«وآمدهولست،ودیو

ظونیستوولرودیوکوهستو)ژونیزولینوبیتویلوندلید(.

س3 چــ ودیــدوآعوبــروو1وچهــرۀودلپذیــر.

پیر ــد2و ــایی ــب ب ــادیو ــ م ــاعو پــســت زو

ک،وس2:وپریوچهرۀ؛وژ:ویخوووشیکر؛وس:وچ ودیدشوبرلعوبرزباالو 1.و

همای/وبم بدوچنینوگفتوکایویهنمای؛ولر،وآ:وبیتویلوندلید.و

ـسسظودیول2وهست؛ولن،ول3،وب:وبپالید؛و ضبطو»وببایید«وجزوکسسس 2.و

ل،وژ،وق،وس2،وق2،وپ،وو،ولن2:وبپال د.



45

جستار

کی
اس

 سن
ض

طا
هس

اا
سد 

س 
خس

ا ا
 ا

اس
سسن

م
س

س 
ن 

اس
اا

حس
صا

 س
ساد

آ
ا

لع
 ی

پاش
رو

نا

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹5

س4 بپرسـیدوووگفت1ولینوسـ لی2ولزوکجاسـت.

یلست3و باالیو وو پاخو لینو برزوو بدینو

لر،وآ:وبپرسیدوگفتو)خالقرومطاقوضبطوکویلونیاویدهولستووودیونکسو 1.و

ماوهموخ لناونیست؛وهرچندوب دووونب دو»و«ولغابوتعیینوکنندهونیست(.و

ژ:وج لع. 2.و

ق2:وبدینوبرزوووباالیووولینویلیویلست؛وک:وکهوچندینو 3.و

بپیچدوچپووودستویلست؛ودیگرونسخ:وبدینوپاخووولینو

برزباالیو)ل،وق،ول2:وبرزوباالی(ویلست؛وس:ولینوبیتویلوپسولزو

بیتو5وآویدهولست.

ضبطوکومنحصربهوفردولستووولیتباطروباوسایرونسخوندلید.و •و
ولزوسه وکاتبوناپروپدهولست.

ً
ضبطوظولحتماال

س5 بــ د. نامــدلییو لیــن2و کــهو گمانــم1و

وووووو و و ــ دووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ــ ب ــ لییو خــردمــنــدوووجنگر3وسـ

ـسسظولست؛وژ:ونباید؛وس،ولر،ولن2،و ضبطو»گمانم«ومنحصروبهوکسسس 1.و

آ:وهمانا؛ول2:وبماند؛ودیگرونسخ:ونماید؛وپ:وبیتویلوندلید.

ژ:ولو. 2.و

ژ:وسنگر. 3.و

ب دووونب دو»و«وبعدولزوخردمندویلوثبتونکردیم. •و

س6 گندآویســت. وو ســرلفرلزو وو دلیــرو

لنــدیخــ یســتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نــهو سایحش1و ولیکنو

لر،ول3،وو:وسالحش. 1.و

س7 آمــدش. فّرمنــد2و یلو دلیلب1و چــ و

آمــدشو پــســنــدو یلوســرلســرو ــهو ســپ

آ:وسهرلب. 1.و

وو:وفرهومند؛وظ=ول،وس2،و ک:وفرهمند=وس،ولن،ولن2،ول2،وبـو 2.و

لر،ول3،وپ،وآ؛وق2:وفّرومند.

س8 گزیــد. یوزگایی2و یکــرو لختــر1و لزو

سزیدو چــ عو ــاعو چــن سپهبدو ــهــرو زب

ک:وزولختر=ول،وس،وق،وس2،وق2،ولر،ول3،وو،وآو)ظ=ولن،وپ،و 1.و

لن2،ول2،وب(.

ل:ویوزگایش.و 2.و

خالقرومطاقوفقطوضبطوس،وس2،ولن،وبویلوبرلیو»یوزگایی«و •و
ثبتوکردهووولزجماهوضبطوکویلونیاویدهولست.

س9 ــتویلی. ــروگش ــگوآویلعویلویک ــ وجن چ

و)=وک( و و و و و ــایو ــمـ شــیــش1وهـ زو بــبــردنــدولشکرو

س:وزونزد. 1.و

س10 کایآگهــاع1. بیــدلیو فرســتادو

نهاع دیو سخنو بماندو تــا2و ــدلعو بـ

لر،وآ:وکایآگهاعوناگهاع.و 1.و

ک:وبدلعویل؛وو:ولزلعوتا. 2.و

ضبطوتمامونسخوجزوظووول2و»نماندوسخن«ولست.و •و

چناعوکهومروبینیدودیو10وبیتونخستوصفحۀو1188و •و

ظفرنامه،ولیتباطوضبطوهایوکوووظولزوبینومرویود.ولینودوو

ویکساعودلیندو)کهودیودوو
ً
نسخهوفقطودیوسهوبیتوضبطودقیقا

تاولزولینوسهوبیتوبیشترونسخهوهاوضبطویکسانرودلیند،ونهوفقطولینودوو

نسخه(وووفقطویکوضبطومنحصروبهولینودوونسخهو)وویکو

ضبطوکهوجزولینودووتنهاودیویکونسخۀودیگروآمده(ودیولینولبیاتو

لغابو بیتو 7و دیو لختالفوهایشاعو دیمقابلو وو هست،و

وظویکوم یدوو
ً
لختالفوهایوبزیگوووآپکاییولست.وضمنا

لفتادگرودلیدوکهوکوباوآعوهمرلهرونمروکندووووچندوبایودیوکو

ضبطوهایومنحصربهوفردیومروبینیموکهوهیچولیتباطروبهوسایرو

نسخهوهاوندلید.وبهونظرومرویسدودیولینولبیاتوکونسخهولیو

لستوکهولزومادینسخۀوقبارون پتهوپدهولستووومادینسخۀو

ظوتغییروکردهولست.

چناعوکهودیونم نهوهایوف قودیدیم،وپباهتودوونسخۀو»کرلچرو

خو807«ودیوبازۀوم یدو خو752«ووو»حاپیۀوظفرنامهوم یَّ م یَّ

بریسرو)لگرولزوسه هایوآپکایوووتصحیفوها/ونقطهوگذلییوبگذییم(ولزو

پباهتوگذپتهوووآعویلوبایدویکسانرونامیدوووبروتردیدوبیشولزو

لست.و معه دو کهنو نسخهوهایو دیو کهو لستو پباهترو هرو

نسخو دیو کهو لستو پباهترو لزو بیشو بسیایو ناروللخص صو

خص صو لینو دیو مروبینیم.و مطاقو خالقرو تصحیحو لساسو

لحتماالتوووفرضیّاتوچندیوبهوذهنومتبادیومروپ د:

س1 مرویسدو. ذهنو بهو کهو بردلپترو محتملوترینو وو ونخستینو

وتنهاوبردلپتودیست(ولینولستو
ً
)ووچناعوکهوخ لهیمودیدولحتماال

کهولینودوونسخه،ودیوبازۀوم یدولپایه،ودیویکویاودووپشت،و

لزویویویکومادینسخهون پتهوپدهولند؛ویعنرودیولینوبازهو

مروت لعولزوهریکولزولینونسخهوهاوبرلیوتصحیحوخطاهاووو

و
ً
سه هاوووتصحیفوهایونسخۀودیگروس دوجستوووضمنا

قوبهو
ّ
ـووکهودستوکمومتعا مروت لعومادینسخۀومشترکوآنهاویلو

و
ً
نیمۀونخستوقرعوهشتموب دهولستووـوبازسازیوکرد.وضمنا

دلنستنولینوکهونیموقرنروپسولزوکتابتوکونسخهولیودیو

پیرلزون پتهوپدهولستوکهوبخشرولزوآعولزویویومادینسخۀو

کون پتهوپدهولستوپایدودیوتشخیصومسیرووونح ۀولنتقالو
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نسخهوهاوووتأثیروخان لدهوهایوگ ناگ عونسخهوهایوشاهنامه 

برویکدیگرودیوسدهوهایوهشتمووونهمومفیدوباپد.

س2 فرضودیگرولینولستوکهونسخۀوکوجعاروباپدووولزویویو.

ظون پتهوپدهوباپد.وهرچندویدکردعوکاملولینوفرضوممکنو

نیست،ولحتمالودیستروآعوبسیایوبسیایوکمولست.وزیرل:

و لگرودوونسخهودیوتمامومحت لیوکوهمساعوب دند،وممکنوب دوـ

بت لعوفرضوجعاروب دعوکو)وودینتیجهون پتهوپدنشولزویویو

یوتروگرفت،وولرودیدیموکهوچنینونیست.و
ّ
ظ(ویلوجد

و وپسووشیشوـ
ّ
منطبقونب دعوم لضعولختالفودوونسخهوباومحل

پدعوصفحاتوظوهمودلیارولستونایهوجعاروب دعونسخۀو

کرلچر؛وزیرلولگرولینوم لضعوبروهمومنطبقوب دند،وممکنوب دو

بت لعوحدسوزدوکهوکاتبوکوباودیدعوگسستگر،وبهوخیالو

لفتادگرومتنودیوظ،وبقیّۀومتنویلولزونسخۀودیگریویون یسرو

کردهولست؛وولروچنینونیستوووم لضعولفترلقوووهمسانرو

لینودوونسخه،وفقطودیویکرولزوپشوم یدوبروآغازویکرولزو

صفحاتوظفرنامه منطبقولست،وکهولینوبهولحتمالوناپرولزو

تصادفولستووالغیر.و

و دیوهستوکهودیوکودیستولستووودیوظوـ
ّ
ضبطوهایومتعد

تحریفوپدهو)لینوم ض عودیونقطهوگذلییوولژهوهایرومثلو»بیاز/

بتاز«،و»کستر/وکشتر«و»باژ/وبای«وو...وبیشولزوسایروم لیدولست(ووو

کو هموییشه،و وو همساعو ضبطوهایو دیو وو بازهو لینو دیو

دیمجم عوصحیحوترووومضب طوترولزوظولست.ونمروت لعو

لنتظایودلپتوکهوجانار،ونسخۀوظفرنامهویلولساِسوجعلو

قرلیودلدهوباپد،وولروفقطودیوقسمترولزومتن،ووونهوتماموآع،وووو

نالوهوبرویون یسر،ولینونسخهویلوتصحیحوفاضالنهولیوهمو

کردهوباپد،وآعوهمونهوفقطودیویکرودووصفحهوووچندوم ید،و

باکهودیوتماموط لوبخشوهمساع!و

بنابرلینودالیلومتنروبهونفعولصالتوووقدمتونسخۀوکرلچرو

لست.

س3 فرضودیگرولینولستوکهوظویلولزویویوکون پتهوباپند.)1(و.

لینوفرضوهمونادیستولست،وزیرل:

و وطبیعرولستوکهولگروکاتبرودیوسالو807قومتنویلولزوـ
ً
لّوال

خو752قووبن یسد،وتمامومتنووونهوفقطو یویونسخهولیوم یَّ

بخشرولزوآعویلولزویویوهماعومادینسخهویون یسروکند؛و

ومعا لو
ً
چرلوکهویون یسرومتنولزویویوچندونسخهومعم ال

نسخۀو ولرو ب ده،و لساسو نسخو آسیبودیدگرو وو لفتادگرو

کرلچروکاملولست.و

و ولگروظسدیوسایروبخشوهاوضبطوهایوکهنوووصحیحوـ
ً
ثانیا

فرلولعودلپت،وممکنوب دوفرضوکنیموکهوآعوبخشوهاولزویویو

م لضعو کاتبو وو پدهولستو ن پتهو کهنرو بسیایو نسخۀو

لفتادگروآعونسخهویلولزویویوکوکاملوکردهولست،وولروچنینو

نیستو)ی.کومتینر،و1388؛وخطیبر،و1394(.و

و توووکموس لدوب دعوکاتبوظ،وـ
ّ
دیومقابل،وباوت ّجهوبهوبرودق

لنتظایومرویودوکهولووخطاهایونسخۀولساسوکتابتوخ دویلو

نب دهوباپد؛وولرو آنهاو بهوتصحیحو نگهودلپتهوباپدوووقادیو

دیو)لزوجنسوخطاهایروکهودیونم نهوهایولینوگفتایو
ّ
خطاهایومتعد

دیدیم(ودیوکوهستوکهودیوظوتکرلیونشدهولست.

بنابرلین،وفرضون پتهوپدعوظولزویویوکوهمومعق لونیست.

  

خو لزوآنچهوگفتهوپدودییافتهومروپ دوکهودوونسخۀو»کرلچروم یَّ

خو807«ودیوبازۀوم یدوبریسر،و 752«ووو»حاپیۀوظفرنامهوم یَّ

یویو لزو پشت،و دوو یاو یکو دیو یقین،و بهو نزدیکو بهولحتمالو

نتایجو م ض عو لینو پدهولند.و ن پتهو یکساعو مادینسخهولیو

ضمنرولیودلیدوکهودیولدلمهوبدلنهاولپایهوخ لهیموکرد:

هماعو پدهولستوووـو فرضو لمروزو تاو کهو ـووچناعو ظو متنو لگرو

حوحمدهللاومست فروباپد،)2(وحدسولب للفضلو
َّ
نسخۀومصح

خطیبرو)1394:و14(ولزویکونظروبهوص لبونزدیکوترولست:و

وخ دوگفتهو
ً
ومست فروشاهنامهولشویل،وچناعوکهوظاهرل

ً
لحتماال

باوت جهوبهوتاییخوتدوینوشاهنامۀ مست فرو)714وللرو720ق(ولحتمالولینوکهوخ دو )1(.و
خو752ولست،ویکرولزونسخروب دهوباپدوکهومست فرودیو نسخۀوکرلچر،وکهوم یَّ

دستودلپته،ومنتفرولست.

چناعوکهوشیشترولپایهوپد،وتاولمروزوکسرودیولینوهمانروظوووشاهنامۀ مست فرو )2(.س
لینوقضیّهوبریسرووومقایسۀونسخۀو لثباتو بهترینویلهو لماو پکونکردهولست،و
خو808ق،ومحف ظودیوم زۀوآثایولسالمروووترکو ظفرنامه ووشاهنامۀ لستانب لوم یَّ
)بهوپمایۀو2042(وباونسخۀوحاضرولست.ولگرومعا موپ دولینودووشاهنامۀ مکت بو

وقطعرومروپ دوکهو
ً
دیوحاپیۀوظفرنامهوهاولزویویویکومتنون پتهوپدهولند،وتقریبا

هردوویلولزویویوهماعومتنرون پتهولندوکهومست فروخ دوتنظیموکردهولست.ولماولگرو
وخالفوآعوفرضولثباتونمروپ د،وچ عو

ً
لینودوومتنوباوهمومتفاوتوباپند،وللزلما

کاتبونسخۀولستانب ل،ومحّمدبنوسعیدبنونبدهللاوحافظوقایی،ودیون پتنومت عو
حماسرودسترودلپتهولستووونسخۀوOR. 2780وم زۀوبریتانیاو)پاملوگرپاسپونامه،و
بهمنونامه،وک شونامهوووپهنشاهونامۀولحمدبنومحّمدوتبریزی(وووبهولحتمالوقریبوبهویقینو

نسخۀوپاهنامۀوMs.P. 114وکتابوخانۀوچستربیترودیودوباینونیزوکتابتولوستووو
حومست فروکردهوباپد.

َّ
پایدوخ دومتنودیگریویلوجایگزینومتنومصح



47

جستار

کی
اس

 سن
ض

طا
هس

اا
سد 

س 
خس

ا ا
 ا

اس
سسن

م
س

س 
ن 

اس
اا

حس
صا

 س
ساد

آ
ا

لع
 ی

پاش
رو

نا

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹5

1388:و متینر،و )لزوجماهونک.و وشذیرفتهوپدهولستو
ً
وومعم ال

221(،وباومقاباهوووللتقاطو»کمابیشوشنجاه«ونسخهوترتیبو

ندلدهولست؛)1(وچرلوکهومتنوظودستوکمودیویکومحدودۀو

حدودو8000بیتر،وباوکمترینوتغییر،ولزویویویکونسخۀو

لساسون پتهوپدهولست.وللبتهوخطیبرو)همانجا(ومرون یسد:

بهوگماعومن،وحمدهللا،ومانندوکاتباعودیگروپایدوفقطویکرولزو

نسخهوهایوپاهنامۀوزماعوخ دشویلودیوحاپیۀوظفرنامهوکتابتو

کردهولست...ووچهوکسرومروت لندوثابتوکندوکهوحمدهللاومست فرو

وو کردهو مقاباهو یکدیگرو باو یلو پاهنامهو نسخهوهایو بهوولقعو

صحیحوترینوضبطوهاویلوبرگزیدهولست؟!و

حالونتایجوبریسروماونشاعومرودهدو)باوفرضولینوکهوحاپیۀو

ظفرنامهوهماعوشاهنامۀومست فروباپد(:

ط لو تمامو دیو نسخهو لینو کهو لستو صو
ّ
مشخ نّ ل.و ـو

شاهنامه لزویویویکومادینسخهون پتهونشدهولستووو

دستوکمودیوبازهولیوکهودیولینوگفتایوبریسروکردیم،و

مادینسخهولشوباومادینسخۀوسایروقسمتوهاوفرقودلیدو

ووهماعومادینسخۀوکرلچرولست؛

ودیوهروبخشودیگریولزو
ً
ن م.ودیولینوبخشو)وولحتماال ـو

نسخهوهاو بهوگزینرو وو للتقاطو بهو مست فرو شاهنامه(و

دستونزدهولست،وباکهویکونسخهویلو)ووالبدونسخهولیو

و
ً
یلوکهودیوآعوبخشوکهنوترویاوصحیحوترووومضب طوترویافته(ونینا

یون یسروکردهولستو)س2(.

س4 همسانرودوودستن یسوکوووظودیولینوبازهوبرولنتبایومتنوکو.

و
ّ
لقل

ّ
نیزومرولفزلید؛وچ عونشاعومرودهدوکهوآعودستن یسوباوحد

موبرو720قو)ووبهوفرضویکسانروشاهنامۀ 
ّ
تغییرولزونسخهولیومقد

موبرو714ق(ویون یسروپدهولست.و
ّ
مست فروووظ،ولزونسخهولیومقد

س5 لینودوونسخه،ودیو. نم نۀوک چکرودیدیم،و چناعوکهودیو

بخشوهایروکهولپترلکوضبطودلیند،وبهوترتیبوتاییخروباو

840«،و »لیدعو 903«،و مجع لو 783/و »لستانب لو نَسخو

894«و »برلینو وو 891«و »لندعو 852«،و »آکسف یدو

دوو لزو یکو هرو للبتهو دلیند.و نزدیکوتریو خ یشاوندیو

دستن یسوکوووظ،ودیوسایروبخشوها،وگاهوبهودیگروخان لدۀو

مروپ ند.و نزدیکو بدلع(و مرب طو نسخو وو 675و )لندعو نسخو

بریسرودقیقولینوخ یشاوندیوهاولزوپژوهشوهایومفیدودیو

نسخهوپژوهروشاهنامه خ لهدب د.و

س6 و.
ً
مقایسۀونسخوکوووظ،ووونیزوبرخرونسخودیگروشاهنامهو)مثال

لنینگرلدو733ووولستانب لو772،ویاودیوسطحروشایینوترووودیونیمۀودومو

شاهنامه لیدعو840وووشاییسو848وووآکسف یدو852وووبرلینو894(،و

ولفرلدیوخائنوبهومتنووو
ً
نشاعومرودهدوکاتباعوشاهنامهوللزلما

دیوکتابتوه سبازونب دهولندوکهولنتمادویلونشایند!وبهوولقعو

ولینومایهودگرگ نروووآپفتگرودیومتنونسخهوهایو
ً
لحتماال

دونسخهوهاووو
ّ
شاهنامه، جزولمینونب دعوکاتباع،ومعا لوتعد

نیزوتشکیلومتنوهایوللتقاطرووودستوخ یدگروهایونرضرو

ووجنبرو)horizontal contamination(ودیونسخهوهاونیزوهست؛و

خ لهوم یدولخیرولزولولینویون یسروهایوناقصوشاهنامه 

ـووکهوبهولیجادونسخوناقصولنجامیدهولستوووـوناپروپدهوباپد،و

رومعی بوشدیدو
ّ
خ لهودیوقرعوهایوبعدوووبرولثرووف یونسخومتأخ

آمدهوباپد.ولینودستوخ یدگروهایونرضرووو»تصحیحوهایو

قیاسرووولجتهادی«،وگاهوتصمیمرونب دهولستوکهوکاتبانرو

ناالیقودیوحینوکتابتوشاهنامه وودیولحظه،وبرلیوآپناترویاو

مام سوتروووزیباتروکردعومتنوشاهنامه گرفتهوباپند؛وباکهو

برلیو غیرنامر(و یوپرو وو مبناو باو )گیرمو لدیبانهو تالشو ن نرو

ونمرودلندو
ً
»شیرلیش«ومتنوشاهنامهوب دهولست.ونگایندهوفعال

و
ِ
کهوآیاوتفکیکولینودوون عوتغییرولزویکدیگر،ودیومتنونَسخ

نه،وولرو یاو آنها،ومقدویولستو یاومادینسخهوهایو م ج دو

لمیدولیولستوکهوبریسروهایوبیشترولینوکایویل،ودستوکمو

ی،وپدنروکند.
ّ
دیوم لضعروووتاوحد

س7 حاپیۀوآعویلوکاتبو. شاهنامۀ  وو ظفرنامه  ناقبتولینوکهو

کموس لدیون پتهوکهوسعروکردهوتاولزوخ دودیومتنودستو

هو
ّ
نبرد.ولووذوقوووفهموخ دویلودیوپعرودخیلونکرده،وولروللبت

متنروکهوکتابتوکردهولزوبروس لدیوووپعرنفهمرولوویکسرهو

مص عونب دهولست!ولینوکاتبوهروجاوکهومتنویلونفهمیدهو)یاو

و
ً
تشوچربیده(وولژهولیویلولپتباهون پتهویاولصال

ّ
نجاهولشوبرودق

لندلختهولست.ولّماوگاهوبروس لدیوکاتبوسپریولستودیبرلبرو

دخالتولوودیومتن.ولثباتوخطاوووبازیافتنومتنولصارودیو

دیبایۀوضبطوبیتو»دیآعو)/دیولین(ونسخهوهاولندیینویوزگای/وکمابیشوشنجاهودیدمو )1(.و
پمای«ووومنظ یومست فروووبردلپتوپژوهشگرلعولزوآعوونک.وخطیبر،و1394.

هرچندوم ض عولینوگفتایوگنجایشوبریسروزنجیرۀوخ یشاوندیولینودوونسخهو )2(.و
یلودیوتمامومتنشاعوندلید،ولینویلونبایدونگفتهوگذلپتوکهوشایهوهایومختافوظو
وهمیشه،وهمچ عو

ً
وبرومبنایوکمترولزودهونسخهوشدیدوآمدهولستووولحتماال

ً
لحتماال

لینوهشتوهزلیولندیوبیت،وبرولساسویکومادینسخهوووبدوعودخلوووتصّرفو
نمدیودیوآعون پتهوپدهوولست،ونهوباوللتقاطوووبهوگزینرونسخهوها.
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حاصلوکتابتوچنینوکاتبرولغابوآساعووترولستو)دیولینوبایهو

لزجماهونک.وخالقرومطاق،و1365؛وخطیبر،و1382(.ولزوطرفر،ولگرو

لینونسخهوهماعونسخۀومست فروباپد،وباوج دوللتقاطرو

موبرو
ّ
ب دنشوبهوهرحالودیویکرودووپشتوبهونسخهوهایرومقد

قوبهوسدۀوهفتم(ومرویسدووودیوغیرولینو
ّ
ومتعا

ً
720قو)وولحتماال

ص یتونیزوبرمبنایوآنچهودیولینون پتهونشاعودلدیم،ومروت لعو

حدسوزدوکهولینونسخهودیوهروبخشو)چناعوکهودیولینوبخش(و

باووفادلییولزویویومادینسخهولشون پتهوپدهوووکاتبوآعو

خ دودستوبهوللتقاطونسخهوهاو)وودیونتیجهوآپفتهوتروکردعومتنووو

سختوتروکردعوکایومصّحح(ونزدهولست.ودیوبسیاییوقسمتوهایو

نیمۀودوموشاهنامهوکهوظفرنامهوووکراچیولختالفوضبطو

ضبطو و
ً
لحتماال وو لستو نادیستو کرلچرو ضبطو دلیند،و

ظفرنامهودیستولستو)یاودستوکموضبطومختایوخالقرولست)1((.و

برولساسوآنچهوگفتیم،ومروت لعوگفتولگرویوزیوبناوباپدومتنو

حودیگریولزوشاهنامه ترتیبودلدهوپ د،ونسخۀوظفرنامهو
َّ
مصح

بایدوجزءونسخروباپدوکهوبدلنهاویج عومروپ د)2(.

خ ابع

و لمیدسـاالی،ومحمـ دو)1389(.وسـی ودو مقالـه در نقـد و تصحیح ـ

متون ادبی.وتهرلع:وبنیادوم ق فاتودکترومحم دولفشایویزدی.

و چاغمـن،وفیایـزوووپریسـالبوسـ چکو)1371(.و»دستون یسـروـ

پـاهانهووودگرگ نروهـایوآع:وسرگذپـتویـکوکتـاب«.وترجمـۀو

کامبیزولسالمر.وایرانشناسی،وش16:و764-734.

و خالقـروومطاـق،وجـاللو)1365(.و»یاددلپـتوهایرودیوتصحیـحوـ

لنتقادیوبرومثالوپاهنامهو)1(«.وایران نامه،وش15:و390-362.

و ـــــــــــــو)1375(.ومقدمۀومصّححو)←وفردوسر،ولب للقاسم(.ـ

و مرکزوـ تهرلع:و شاهنامه.و یادداشت های  )1389(.و ـــــــــــــو

دلئرةللمعایفوبزیگولسالمر.

و ـــــــــــــو)1394(.وشیشگفتایومصّححو)←وفردوسر،ولب للقاسم(.ـ

و دیدسـروـ وو »کاتـبوخـ شوذوقو )1382(.و لب للفضـلو خطیبـر،و

"پـاهنامه"«.و کامـلو دسـتن یسو کهنوتریـنو دیبـایۀو ومصّحـح/و

نشر دانش،وسالوبیستم،وش3:و26-18.

و پاهنامهوپناسـر«.وـ »یاددلپـتوهایو )1394(؛و ــــــــــــــو

گزارش میراث،وشو68-69:و17-11.

و یلدفر،ولب للقاسـمو)1391(.وفردوسی و شـاهنامه در آن سوی مرزها.وـ

تهرلع:ولمیرکبیر.

و مۀومصّححو)←ومست فر،وحمدهللا(.ـ
ّ
یستگای،ونصرتوهللاو)1377(.ومقد

و ییاحـر،ومحّمدلمین،و)1382(؛وسرچشـمه های فردوسی شناسـی.وـ

تهرلع:وپژوهشگاهونا مولنسانرووومطالعاتوفرهنگر.

و پاش یلع،ونارو)1396(.و»جستووج یرودیوبرخرونسخهوهاوووکاتباعوـ

رشیدو سرو  دی:و نسخهوپناسر(«.و دیو شیشنهادهایرو )وو پاهنامهو

)یادنامۀوغالمرضاویپیدویاسمر،وبهوک پشولبرلهیمویحیمروزنگنهووو

سهیلویاییوگادّیه(.وکرمانشاه:ودیباچه،وصو574-551.

و پـریفوزلده،وسیّدونبدللمجیدو)1393(.وشـاهنامه نگاری در ایران.وـ

تهرلع:وس یۀومهر.

و ووـ تیمـ ییو بایسـنغرو »مهـرو )1390(.و ناـرو آقوقاعـه،و صفـریو

گـزارش  متطبّـب«.و لحمـدو منص یبـنو مسـع دبنو کتابتوهـایو

میراث،وش49:و23-20.

و فردوسـر،ولب للقاسـمو)1375(.وشـاهنامه.وبـهوک پـشوجـاللوـ

خالقـروومطاـق.وج5،وچ1.وکالیفرنیـاووونی ی یک:ولنتشـایلتومزدلوباو

همکاییوبنیادومیرلثولیرلع.

و ــــــــــــــو)1377(.وشـاهنامهودیوحاپـیۀوظفرنامـه )← ـ

مست فر،وحمدهللا(.

و ــــــــــــــو)1386(؛وشـاهنامه.وبـهوک پـشوجـاللوخالقروـ

ومطاـقوبـاوهمـکاییومحمـ دولمیدسـاالیووولب للفضـلوخطیبـر.و

تهرلع:وبنیادودلئرةللمعایفوبزیگولسالمر.

و ـــــــــــــو)1389(.وشاهنامه. نسخهوبرگردلعولزویویونسخۀوـ

کتابتولولخروسدۀوهفتمووولولیلوسدۀوهشتموهجریوقمریو)کتابخانۀو

پرقروولبستهوبهودلنشگاهوسنوژوزفوبیروت،وپمایۀوN.C 43(.وبهو

ابروکاپانر؛وباو
ّ
ک پشولیرجولفشای،ومحم دولمیدساالی،ونادیومط

مهولیولزوجاللوخالقروومطاق.وتهرلع:وطالیه.
ّ
مقد

و ـــــــــــــو)1394(.وشـاهنامه.وشیرلیشوجاللوخالقروومطاق.وـ

4ج.وتهرلع:وسخن.

و متینـر،وجـاللو)1388(.و»نخسـتینووودومینوتصحیحوپـاهنامهولزوـ

سـدۀوهشـتمووونهـموهجـریو)پـاهنامۀومسـت فروـوپـاهنامۀو

بایسنغری(«.ونامۀ بهارستان،وسالودهم،ودفتر15:و230-211.

و مسـت فر،وحمـدهللاو)1377(.وظفرنامـه به انضمام شـاهنامه. چاپوـ

نکسـرولزویویونسـخۀوخطـرومـ یخو807وهجـریودیوکتابخانـۀو

بریتانیـاوو)Or.2833(.وبـهوک پـشونصرهللاوش یجـ لدیووونصرتوهللاو

یستگای.وتهرلع:ومرکزونشرودلنشگاهر.

وآنچهو
ً
ومنظ یولزو»دیست«وضبطومادینسخۀولینودوودستن یسولست،ونهوللزلما

ً
طبعا )1(.و

لزوقاموفردوسروترلویدهولست.
وهرجاوکهولینودوو

ً
نگایندهوشیشترو)پاش یلع،و1396:و564(ودیولینوبایهوگفتهوب دو»تقریبا )2(.و

نسخهولختالفودلیندوضبطوکرلچروفاسدولست«.ولکن عومروت لندوبگ یدوکهوآعو
تروخالرونیستووودیوبسیاییوجاهاوضبطوکرلچرویلجحولستووو

ّ
سخنولزوبرودق

لنتبایوکرلچروبریویوهموهیچوکمترولزوظفرنامهونیستووولهّمیّتوآعودیوبازیابرو
ضبطوهایروکهودچایوگشتگروووتصحیفوپدهولندوبیشولزوظفرنامهولست.


