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2/7/1389تاریخ پذیرش: 8/12/1388تاریخ دریافت: 

»هم«یا » هم« باز خوانی مصراعی از شاهنامه 

1دکتر مرتضی چرمگی عمرانی

او دم                          زمین آمد از سم اسبان به هم؟ــبدرید کوه از دم گ

چکیده

در این مقاله سعی بر آن شده تا مصراعی را دوباره  بازخوانی کنیم و بر این اساس، ایرادي را که نسخه 
بیت را داراي عیب اقـوا  از حیث علم قافیه اینسان شاهنامه پژوه و قافیه سنجان بر آن گرفته اند وشنا

همچـون مسـکو،   چاپیهاي مختلف این بیت در نسخ ین مقاله ابتدا ضبطدرادانسته اند، برطرف کنیم.
است و در ژول مول  و جالل خالقی مطلق آورده شده و سپس نظر شارحان مختلف در این باره آمده

ترجیح داده شده اسـت و  » خم«بر ضبط » هم«قسمت دوم مقاله بر اساس شاهنامه خالقی مطلق ضبط،
ٔ نگارنده قافیه،در  قسمت سوم مقاله ظ کـرده انـد و معنـی    مصرع دوم را نه آنگونه که شارحان  تلفّ◌

ونه اي دیگر خواند یعنی: بلکه به نظر می رسد مصراع دوم را در محل قافیه باید به گ،، خوانده امنموده
ـ ین صورت با گاو دم می تواند  قافیه باشد، که در ا» آمد از سم اسبان به همزمین« ه دالیـل برتـري   البتّ
کار می ه و معانی مختلف آن و اینکه این واژه در گناباد و بسا اطراف آن هنوز هم  ب» هم«بر » هم«فظ تلّ

ه است.رود در متن با شواهد و امثال بیان شد
.»هم«اختالف نسخ، هم یا ،شاهنامه، فردوسی، گویش گنابادي: هاواژهکلید

momraniyasin@yahoo.comنیشابوردانشگاه پیام نوراستادیار زبان و ادبیات فارسی ـ1
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی136
اول

؟به [خم]ناسبامِّزمین آمد از ساو دمـوه از دم گـید کدرـب
مهمقد

بـا رویکردهـایی همچـون بـاور     ،عالوه بر پیچش هـاي معنـایی  ،شاهنامه، اثر گران سنگ فردوسی
ـ   شناسی و دشناسی، نما ه اسـت.  اسطوره شناسی از حیث واژه شناسی نیز قابل بررسـی و درخـور توج

گنجینه اي بسیار غنی است کـه علـی رغـم تـالش هـاي      ،این اثر به لحاظ در بر داشتن واژگان فارسی
شاهنامه پژوهان و فردوسی شناسان، بسیاري از واژه هاي به کار رفته در آن، از دیـدگاه هـاي مختلـف    

ظ روزگـار فردوسـی   ت. بسا بسیاري از واژه هاي به کار رفته در شاهنامه با همان تلفّسی اسربرۀ شایست
یا با اندك تغییري هنوز در روستاهاي خراسان بزرگ تکلم می شود.

سعی نگارنده در این مقاله بر آن بوده تا مصراعی از شـاهنامه را دوبـاره بـازخوانی کنـد و بـر ایـن       
و قافیه سنجان نکته بین بر آن گرفته اند و از حیث علـم  ههنامه پژواساس، ایرادي که نسخه شناسان شا

واژه اي از واژه هـاي  ،آنقبـل از همچنـین بر طـرف کنـد.   ،قافیه آن بیت را داراي عیب اقوا دانسته اند
هـاي موجـود و سـپس نظـر     هاي مختلف این بیت در نسخهاصیل فارسی احیا شود. بنابراین ابتدا ضبط

ضـبط ارجـح ذکـر شـده و در قسـمت      ،در بخش دیگر مقالـه .ر این باره آمده استشارحان مختلف د
.بازخوانی واژه در محل قافیه مورد بررسی قرار گرفته است،ینپایا

درآمد
.ماوران) آمده استر در داستان رزم کاووس با شاه هاماوران (داستان جنگ هابیت مورد نظ

علیه او شوریده است، سـپاه خـود را بـه آن    ن وراماهاپس از آنکه کاووس باخبر شد که پادشاه 
توصـیف  درادامـه بـه  فردوسی.ماوران رسیدهامرز سمت حرکت داد و از دریا عبور کرد و به

،و...می سـپاهیان اثـر کثـرت   آسمان و زمین برتوصیف ، میدان نبردجنگ افزارها و حال و هواي
:  می رسدکهبررسیتا به بیت مورد پردازد 

به [خم]اسبانزمین آمد از سمِّدم گاو دموه ازد کـیدرــب
ا هضبطوهریک از مختلف شاهنامه بررسی هايچاپو ه هاما در ادامه برآنیم تا این بیت را در نسخ

ول مول این بیت به گونه زیر ضبط شده است:ژبر اساس شاهنامه .قرار دهیمتحلیلرا مورد نقد و
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137»هم«یا » هم« باز خوانی مصراعی از شاهنامه سومچهل و ل سا

به [خم]اناسبزمین آمد از سمِّاو دمـکوه از دم گیددرــب
) 1375:291مول، ( ژول

ژول مول به اهتمام ایشان ویرایش و بـازخوانی شـده اسـت    ۀ اتابکی که شاهناماستاد پرویز
ـ را » دم، گاو دم وخم « بیت مثل خی از واژه هاي اینبر دین ترتیـب حرکـت گـذاري کـرده     ب

خَم )  بر اساس شاهنامه چاپ مسکو به کوشـش سـعید حمیـدیان بیـت     گاو دم و،است: ( دم
:مزبور این گونه ضبط شده است

اسبان به [خم]زمین آمد از سمِّاو دمـید کوه از دم گدرــب
)2130/:1387،مسکوۀ ( شاهنام

:به گونه زیر آمده استاین بیت 7470فردوسی به تصحیح محمد رمضانی ب ۀدر شاهنام
اسبان به [خم]زمین آمد از سماو دمـید کوه از دم گدرــب

)1304/:1369،رمضانی(

روشن و مهدي قریب، بریتانیا) به سعی و کوشش محمدة زموۀدر شاهنامه فردوسی (نسخ
.زیر ضبط شده استۀ بیت مورد نظر به گون

اسبان به خمزمین آمد از سماو دمـوه از دم گید کدرــب
)1374:111،قریب(روشن و

:بر اساس تصحیح انتقادي مصطفی جیحونی این بیت به گونه اي دیگر ضبط شده است
به جماسبانزمین آمد از سماو دمـید کوه از دم گدرــب

)1379:1/291،جیحونی(

زیر ضبط شده است:ۀ به گونلقی مطلقو در شاهنامه به تصحیح استاد جالل خا
اسبان به خمزمین آمد از سماو دمـید کوه از دم گدرــب

)2/71: ،1386،خالقی مطلق(
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معلوم مـی شـود   ه به نسخه بدل هایی که استاد خالقی مطلق در پاورقی آورده استبا توج ،
675بریتانیـا(  ة موزۀ بر اساس نسخمصحح ایشان  نسخه نیامده است و متن8که این بیت در 

هـ 731خ ( سراي در استانبول مورِّپوطوپقابه کتابخانۀمتعلقۀ ق) تصحیح شده است. نسخ.هـ
ـ ۀ ) یک نقطه در زیـر دارد و نسـخ  بحمزیر آمده است (ۀق) به گون واتیکـان  پـاپ در  ۀ کتابخان

بـه نشـانه   852[ و] و نسخه ي کتابخانه دانشگاه آکسفورد  مورخ ۀ به نشانق).ه848(خمور
] ( بحم) بدون2ق) به نشانه [ل.هـ841( به جم) نسخه ي کتابخانه بریتانیا در لندن مورخ ([آ]

نقطه آمده است.
ه اقـدم نسـخ شـاهنامه    [ف] کـ ۀ با نشان)ق.هـ614(خی فلورانس مورملّۀکتابخانۀ نسخ
ح خود را مطـابق  متن مصح،( به هم ) آورده است که استاد جالل خالقی مطلقاستفردوسی

ۀمطابق نسخمصحح ایشانمتن،همان گونه که پیشتر بیان شد.این نسخه تصحیح نکرده است
بریتانیا تصحیح شده است. با توجه به ضـبط هـاي مختلـف ایـن بیـت مـی بینـیم اغلـب        ةموز

در ایـن میـان اسـتاد مصـطفی     .حان ضبط ( به خم) را بر ضبط ( به هم ) ترجیح داده اندمصح
(و)ۀ پاپ در واتیکان به نشانکتابخانهۀونی در تصحیح انتقادي اش از شاهنامه ضبط نسخحجی

دانشگاه اکسفورد به نشانه ( آ) ضبط (به جم ) را بر دیگر ضبط هـا برگزیـده   ۀ کتابخانۀو نسخ
فلورانس را بر می گزینـد و آن را در محـل   ةموزۀ باستان ضبط نسخۀدکتر کزازي در نام.است

قافیه( به هم ) بازخوانی می کند و در توضیح این بیت این گونه بیان می کند که در ایـن بیـت   
حرکت قافیـه نایکسـان اسـت.   ةدر دو واژ(گاو دم ) با ( هم ) قافیه شده است و حرکت توجیه

ان عیب شـمرده  اندرا سخنجیه)  این ناسازي در توَ-ر است ( ب) و حرکت ها زُ-( دال پیش 
کاربرد قافیه هایی از این گونه هنجاري اسـت کـه گـه گـاه در شـاهنامه و      .اند و اقوا نامیده اند

دیگر سروده هاي کهن خراسان دیده می آید. به هم برآمدن در معنی فرو فشردن و بر خود فرو 
آمـده اسـت کـه    » خـم  «بـه  » به هم « نوشته ها به جاي ار رفته است. در دیگر برشکستن به ک

شـرح  ی درجـوین عزیـز اهللا ادنیـز اسـت  ) 1381:2/494،( کزازيدرست و به هنجار نمی آید
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موزه فلورانس را برگزیده است و نوع ۀضبط نسخ)52بیت 199ج سوم ص (شاهنامه ابیات 
:باشدنگارنده سطور میوانید بازخننبازخوانی آن هم ما

همۥاسبان به زمین آمد از سماو دمـید کوه از دم گدرــب
)3/199: 1380،جوینیهللاعزیزا(

را بایـد از  ))محـ ۥ((یـا ))مهـ ۥ((ودر پاورقی یاد آور شده اند که بنا بـر دسـتنویس فلـورانس   
ز سم اسب به ناله در آمد.م))یعنی زمین اه. ((آمد به اصوات دانست

ذکر نکـرده  ،است))ناله((به معنیکهخذي براي این واژه أالبته استاد جوینی هیچ منبع و م
دهشـ ناشـاره اي ،منطقـه ایـران رایـج اسـت    کدامدرومعنیظ تلفّبا ایناینکه این واژه به اند و 
است.  

بازخوانی هاي این بیتوهاضبط نقد

ژول مول و مسکو ضبط(به خم) را بر دیگر ضبط ها ترجیح ۀشاهنامگونه که بیان شد همان
18حـدود  ))گاو دم((ة واژازیر،این ضبط درست به نظر نمی رسدنگارندهداده است. به نظر 

در بیـت  .قافیه شـده اسـت  ))خمینهیرو((بار در شاهنامه به کار رفته است و در اغلب موارد با
زیرا اگرچه نویسنده ایـن  ،ان گاو دم را با ( به خَم) قافیه کردمورد نظر هم به هیچ وجه نمی تو

ناهمسـانی حرکـت توجیـه در محـل     ،سطور می پذیرد که در شاهنامه یکی از هنجارهاي قافیه
ه بـه نسـخه بـدل هـاي     ا در بیت مورد نظر با توجام،و در شاهنامه نمونه هایی داردقافیه است

اقدم واصح درست به نظر نمی رسد  
:رانمونه 

مخُرویینهدم ناي سرغین وم او دـگخروشیدنبرآمد
)6/44: 1386،( خالقی مطلق

:یا
مخُرویینه آواي ونیدندـشمگاو دخروشیدنزمیدان 

) 7/37:همان(
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معناي کنایی درستی نخواهـد داشـت   ه به ضبط (به خم ) مصراع دوم از دیگر سوي با توج
[زمین آمد از سم اسبان به خم ] زمین به خم آمدن ؟ یعنی از سم اسبان زمین به .فمگر با تکلّ

واژه گاو دم بـه ضـم دال   ظ درستخم آمد یعنی در هم فرو فشرده شد ؟! دو دیگر این که تلفّ
طبق نظر قافیه سنجان ( به خم)بااست نه به فتح دال و سه دیگر این که قافیه کردن واژه گاو دم

یعنی ناهمسانی در حرکت توجیه است.،داراي عیب اقوا
همان گونـه کـه   شرح ابیات شاهنامهجوینی در و استاد عزیز اهللاباستانۀنامدکتر کزازي در 

فلورانس یعنی ( به هم ) را ترجیح داده و توضیحی کـه آورده  ة موزۀپیشتر بیان شد ضبط نسخ
این بیت ذکـر  ایی که دربارةاز تمام نسخه بدل هربه نظر نگارنده این سطو.اندفزودهشد برآن ا

نسخ موجود شاهنامه تا کنون می باشـد  که اقدم و اصحِّ، فلورانسةموزۀشده است، ضبط نسخ
بازخوانی آن نه به گونه ایست که برخی شاهنامه ةا شیوبر دیگر ضبط نسخه ها ترجیح دارد. ام

ت را باید این گونه بازخوانی کـرد این بی،بلکه به نظر نگارنده،را بازخوانی کرده اندپژوهان آن
):همانگونه که استاد جوینی بازخوانی کرده اند(

همۥم اسبان به زمین آمد از سماو دـید کوه از دم گدرــب
دالیل  برتري این بازخوانی به قرار زیر است:ا ام
کـه  ،ه است که در گـویش گنابـادي  یان این نکته درخور توجب))هم((واژهدر ارتباط با-1

ایـن واژه و مترادفـات آن ماننـد    ،یکی از لهجه هاي اصیل فارسی دري در خراسان بزرگ است
ي ها) که هنوز هم در آن سامان به کـار مـی رود بـراي صـدا    هوسومگُ،همب،گُمگُم،ۥ(هم هم

حال  یک لرزش ناگهانی به کـار مـی رود یـا بـراي شـئ بسـیار       گوشخراش و در عین ،مهیب
بـراي کسـی یـا چیـزي کـه      سنگینی که از هوا بر زمین می افتد و زمین را به لرزه می اندازد یا 

ت به شدزمینیعنی[zemi home kī]))زمی هم کی ((:گویندمی کوبدمحکم پا بر زمین می
ارانی صداي مهیب رعد وبـرق بـه گـوش میرسـد مـی      یا هنگامی که درروزي ببه لرزه درآمد. 

چطور پایـه (رعـد   « یعنی [tow paya de hom hom ūmede]طُو پیه  د هم هم اومده « :گویند
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این اسم صوت ومترادفـات آن بـه گونـه    .»به لرزش وهم هم وصداي مهییب آمده است)وبرق
:نه را درفارسی هروينمو؛ها به کاررفته استهاي مختلف دربرخی از گویش

صدایی مهیب چون صداي افتادن سقف و فرو ریختن دیوار.  :höwwastهاوست - 
).1376:57، آصف فکرت(

آوار یا نظیر آن درگویشاسم صوت براي صداي مهیب :howvasهووس - 
) .1384:371،مودودي(

ازروستاهاي بخش زیر کوه قاین این واژه نیز کاربرد [Ardakool]درگویش روستاي اردکول 
:نمونه را؛دارد

hommas) همستهمس (-  (t) به صداي مهیب و ترسناکی گفته می شود که از فرو ریختن
:سقف منازل قدیمی، پیچیدن باد در کوه و امثال آن به گوش می رسد

خونا همه ورهم تُمبی.))ت((تا زلزله ش یگ همست به گوش م واش و سف
ta zelzela šo yag hommaste be guš ma va šo o safte xunā hama var ham tombī.

((تا زلزله شد، صداي مهیب و ترسناکی (همست) به گوشم رسید و سقف خانه ها به طـور  
کامل فرو ریخت.))

شده، به صـورت (( هـم هـم )) نیـز     این واژه درافسانه اي که ازروستاي اردکول گردآوري 
:آمده است

هم مگرِستََم، یگ بار دیدم کوهگه د هـم هـم   و خُدي1.. شو شُد دس د گردن هم کردم.((
. )). .اومه. با رزنگی اوم اینا رخُ

(( … sow so das de garden ham kerdam o xodei ham megerestam, yag bār
didam ku (h) ga de hom hom uma. Bārzangi uma inār xo … ))

گریسـتند، بـه یکبـاره از کـوه بـزرگ      .. شب شد. دست در گردن هم کردند و با هم می.((
.. )).صداي مهیبی (هم هم ) شنیدند، بارزنگی آمد، هر دو نفرشان را خورد

)1388،صادقی(

شناسه سوم شخص جمع است.،amدر گویش روستاي اردکول َ م -1
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ـ ،مانند بسـیاري از واژه هـاي فارسـی دري   اسم صوت ومترادفات آناین سوگمندانه ه رو ب
،غـات اللّثغیـا ، لغت نامه دهخدامانند موجوددر فرهنگ هاي فارسیده وشفراموشی سپرده

فرهنگ بـزرگ  ،محمد معیندکترفرهنگ فارسی،نفیسیفرهنگ،برهان قاطع،آنندراجفرهنگ 
در فرهنگ نام آوایی فارسی نوشته دکتـر وحیـدیان   .امده استینالفرسفرهنگ مجمع و سخن

گرمـب  :ا اسم صـوت هـاي همچـون   ام،(( هم هم))  یا ((هم))ذکر نشده استکامیار نام آواي
goromb،گرمباســت،gorombast،ــب ــام آواي  goronbگرن ــه اي دیگــر از ن ــاز گون ، کــه ب

و ))مهـ ۥ((بنابراین واژه)   1375:211،آورده شده است (وحیدیان کامیار،گم)) می باشد((گم
بـه گونـه اي   یی خـاص اسـت و نمـی تـوان آن را     بـا بـار معنـا   اسم صـوت مترادفات آن یک 
.اندآن گونه که برخی (... زمین آمد از سم اسبان به هم) بازخوانی کرده؛ دیگربازخوانی کرد

تناسب بیشتري با موسیقی لفظی و معنوي بیت ،به نظر نگارنده این گونه بازخوانی بیت-2
فضاي معنایی در ذهن اینراي این کهب.و فضاي معنایی حاکم بر ابیات پیشین و پسین آن دارد

و بعد از بیت مورد نظر را می آوریم:  لخوانندگان تداعی شود ابیات قب

ــید    ــکی کش ــه خش ــکر ب ــاووس لش چوک
ــع واز جوشــن اســت   ــی از تی ــان گفت جه

 ــن و زر ــود زریـ ــس خـ ــپر  زبـ ــن سـ یـ
تــــو گفتــــی زمــــین گشــــت زر روان

ــندروس   ــون سـ ــت چـ ــوا گشـ زمغفرهـ
م یــــــد کــــــوه از دم گــــــ  بدراو د

ــتان  ــه بربرســـ ــره بـــ زبانـــــگ  تبیـــ
برآمـــد از ایـــران ســـپه بـــوق و کـــوس 

ــد   ــحرا ندی ــوه و ص ــان ک ــدر جه ــس ان ک
ــت  ــن اسـ ــنان روشـ ــوك سـ ــتاره زنـ سـ
ــر    ــان تبـ ــرآورده رخشـ ــردن بـ ــه گـ بـ
ــدي روان  ــغ هنــ ــارد از تیــ ــی بــ همــ
ــوس    ــون آبن ــرتیره چ ــه س ــر ب ــین س زم
زمــین آمــد از ســم اســبان [بــه هــم]     
ــتان    ــکر س ــت لش ــین گش ــی زم ــو گفت ت
ــوس  ــاد و ط ــرگین و فره ــت گ ــرون رف ب

ــق،   ــالقی مطل - 1386:2/70(خ
71(
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این ابیات گویاي آن است که وقتی کاووس شـاه از دریـا لشـکرش را بـه سـمت خشـکی       
حرکت داد از بسیاري سپاهیان و جنگ افزارهاي  آنان کوه و صحرا پیدا نبـود. زمـین از کثـرت    

آنها که در جنبش و حرکت بودند به دریایی از زر مانند شده ین و درخشندهجنگ افزارهاي زر
است، که روان است و موج می زند. هوا از حیث گرد و غبار برخاسته سپاهیان به سـندروس و  
زمین از تیرگی به آبنوس مانند شده است.خروش اسبان و سـواران و آوازي کـه از تبرهـاي در    

گویی سراسر جهان لشـکر گـاه شـده اسـت و از     هکهم کوفته بر می خیزد آن چنان بلند است
سهمگین و هراسناك است که گویی به قدريم صداي گاو د.بر می آیدهرتبیآنها خروش ۀ هم

و اسبان به قدري محکم  بر زمین سم مـی کوبنـد   استکوه از صداي مهیب آن از هم گسیخته
اربرد ه است که ایـن ازجملـه کـ   به هم هم و لرزه در آمدگویی زمین از صداي مهیب سم اسبان

.ستتکراري وتأکیدي نام آواها
اصـح نسـخ   و[به هم ] این است کـه در اقـدم   ضبطاین واژه یعنیبرتريمین دلیل سو-3

فلورانس این ضبط آمده است و دلیلی بـراي غلـط بـودن آن وجـود     ةموزۀشاهنامه یعنی نسخ
ةازي اگر چه به درستی ضـبط مـوز  دکتر کزّدیگر این که برخی از شاهنامه پژوهان مانند.ندارد

ۀه به حرکت گذاري و معنـایی کـه در نامـ   ا به نظر می رسد با توجام،فلورانس را بر گزیده اند
زیرا اگر به جاي [ بـه هـم]   ،این واژه به درستی بازخوانی نشده است،دست داده اندبهباستان

خوانی کرده اند ) هم قافیه بیـت دچـار یکـی از    م بخوانیم ( همان گونه که دکتر کزازي بازبه ه
ـ عیوب قافیه یعنی اقوا  م آمـدن ) معنـایی بـه هنجـار     می شود و هم عبارت کنایی ( زمین به ه

م به فـتح دال بـا واژة   جاي شاهنامه گاو دچهمان گونه که پیشتر گفتیم در هینخواهد داشت و
.بلکه همه جا به ضم دال است، دیگري قافیه نشده است

برتري دیگر این قرائت آن است که اگر مصرع دوم را با ضبط ( به هم ) بخـوانیم خـواهیم   
ت کوتاهدید که مصو-ُم ونیز مصـوت بلنـد [ او] در   ،مدر واژه هاي گاو دم و هکـوه ةواژس،

می کند.القاخواننده بهزمینبرسم اسبان دلیل کوبیدنصداي هم هم و لرزش زمین را به 
:باره این بیت را بخوانیمدو

همۥاسبان به مزمین آمد از سماو دـید کوه از دم گدرــب
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آیا از این بیت لرزش وهم هم زمین بر اثر کوبیدن سم اسبان به گوش نمـی رسـد کـه ایـن     
بیانگر نوعی صدا معنایی و هم حروفی نیز می باشد و در عین حـال قـدرت فردوسـی در    خود

و هـم هـم را در ذهـن خواننـده تـداعی      طنطنهبه نوعی که معنایی مهیب و پر ،واژگانگزینش 
به جاي واژه ( هم) ( خَم) را در بیت بگذاریم چنـدان گیرایـی   بسیار مشهود است که اگر،دنکن

از دیگـر  .نخواهد داشت و زیبایی هاي لفظی و معنوي ذکر شـده در آن مشـهود نخواهـد بـود    
آورده اند که این بیت در هشت دست نویس هامطلق در پاورقی نسخه بدلاستاد خالقی،سوي

،م ]هـ فلـورانس [بـه   ةدست نـویس مـوز  ضبطکه اساس تصحیح این دفتر بوده نیامده است و
،دست نـویس و ،در زیر دارد) یک نقطهبحم(:طوبقاپوسراي در استانبولۀدست نویس کتابخان

ه ندارد) و متن مطابق دست نـویس ل ( یعنـی کتابخانـه    (نقطبحم2دست نویس ل[ به جم]:آ
م) تنهـا در یـک   هـ سـت ضـبط ( بـه    همان گونه که پیدا.ح شده استیتصیحبریتانیا در لندن ) 

حمصـح ((هم نسخه اصح و اقدم نسخ شاهنامه آمده است و ما مـی دانـیم کـه    ن درنسخه و آ
ضبط نسخه هاي ،مواردپاره اي ازاساس، در ۀنسخه هاي بدل با نسخۀممکن است حین مقابل

اب تر [ از حیث معنی] بیابد و یا ضـبط ایـن دسـته از نسـخ را مطـابق      نشین تر و جذّبدل را دل
در دیگر متون ومآخذ تشخیص دهد و ضبط نسخه اساس و یا مضبوطرعرف و معلوم و مشهو

اساس را ۀنسخ،هابداند و منحصر به همان نسخه بینگارد و یا در مواردي از ضبطررا نامشهو
سست و ضعیف برگیرد، در این موارد و هـر مـورد دیگـر از ایـن     ،به قیاس با نسخه هاي بدل

نبایـد  ،رز نباشد و دلیلی براي غلط بودن آن وجود نداشته باشـد اگر نادرست بودن آن مح،باب
مایـل  (عـدول کنـد  به صرف این که ضبط اساس ضعیف است و یا نامشهور، از نسخه اسـاس  

.)1369:278روي، ه
اساس و اصـل،  ۀطبق یک اصطالح نسخه شناسی ضبط نامشهور تر به نسخ، از دیگر سوي

.تر استنزدیک
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نتیجه

نسـخ  فلورانس که اقدم و اصـح ةموزۀد ضبط نسخسبا توجه نکات گفته شده به نظر می ر
ده این سـطور  نگارنبنابراین؛ترین ضبط در بین نسخه هاستتدرس،می باشدشاهنامهوجود م

:بیت را باید این گونه بازخوانی کردپیشنهاد می کند
همۥاسبان به مزمین آمد از سماو دـید کوه از دم گدرــب

تا هم واژه اي از واژه هاي اصیل فارسی دري یعنی (هم) و مشـتقات آن احیـا شـود و هـم     
و بـه  معنایی درسـت رزه در آمدن ولرزیدنبه معناي زمین به لم آمدن) زمین به همعناي کنایی(

بیت داراي عیب اقوا نباشـد و نهایـت اینکـه بیـت از     ۀقافی،واز طرف دیگرتهنجار داشته اس
.خود را حفظ کندصدا معنایی ۀآرای،وسیقی لفظیحیث م

کتابنامه

.انتشارات سخن:تهران.چ اول.فرهنگ بزرگ سخن.)1382(.حسن،ورينا
.انشگاه فردوسی: مشهد.چاپ اول. فارسی هروي). 1376. (دمحم،آصف فکرت

ـ    . (آنندراج )فرهنگ جامع فارسی.)1363(.شادبهصد متخلّمحم،پاشا د دبیـر  زیـر نظـر دکتـر محم
.کتابفروشی خیام:تهران.چ دوم. سیاقی

ـ به اهتمام دکتـر مح .برهان قاطع.)1361(.محمد حسین،خلف تبریزي انتشـارات  :تهـران .د معـین م
.کبیرامیر

.ناانتشارات دانشگاه تهرۀسسؤم:تهران.چ دوم.لغت نامه.)1377(.علی اکبر–دهخدا 
چ .به کوشـش منصـور ثـروت   .غاتغیاث اللّ.)1375(.یند بن جالل الدین محمغیاث الد،رامپوري

.کبیر: انتشارات امیرتهران. دوم
ج اول دفتـر  . به کوشش پرویـز اتـابکی  . لوبه تصحیح ژول م.شاهنامه.)1375(.ابوالقاسم،فردوسی

.انتشارات علمی و فرهنگی:تهران.اولچ.دوم
:تهران.چ اول.د علی بهبوديبه تصحیح مهدي قریب و محم.امهنشاه.)1373(ـــــــــــــــــــ .

.انتشارات توس
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انتشارات :تهران.چ اول.ج سوم.جوینیهللابه کوشش عزیز ا.شاهنامه.)1380(ـــــــــــــــــــ .
.دانشگاه تهران

ةدایر:تهران. چ اول.دفتر دوم.لقبه کوشش جالل خالقی مط.شاهنامه.)1386(ـــــــــــــــــــ .

.المعارف بزرگ اسالمی
:اصـفهان .اولجلـد  .اولچ .ینح مصـطفی جیحـو  یبه تصح.شاهنامه. )1379(ـــــــــــــــــــ .

.انتشارات شاهنامه پژوهشی
بـه کوشـش   .بـرتلس 1.تحت نظري،براساس چاپ مسکو.شاهنامه.)1387(ـــــــــــــــــــ .

.نشر قطره:تهران.نهمچ .سعید حمیدیان
.نشر فاخته:تهران.مهدي قریبن ود روشبه سعی محم.امهنشاه.)1374(ـــــــــــــــــــ .
انتشـارا ت  :تهران.دومچ.د رمضانی ج اولتصحیح محمبه. شاهنامه. )1369(.ـــــــــــــــــــ 
.پدیده (کالله خاور)

پایان نامه دکتري زبان .فرهنگ تطبیقی گویش اردکولی با متون کهن فارسی.محسنصادقی محسن آباد،
.)درحال انجام(.ندانشگاه پیام نور تهرا.ادبیات فارسی به راهنمایی دکتر محمد تقی راشد محصلو

به کوشش .فرهنگ مجمع الفرس.)1361(.ص به سروريد متخلّد قاسم بن حاجی محممحم،کاشانی
فروشی علی اکبر علمیبکتا: تهران.د دبیر سیاقیمحم.

.جلد دوم.چ سوم.فردوسیۀنامویرایش و گزارش شاه.باستانۀنام.)1385(.ینمیر جالل الد،ازيکزّ
.شارات سمتانت: تهران

هـاي اسـالمی آسـتان    بنیاد پـژوهش :مشهد.چ اول.نقد و تصحیح متون.)1369(.نجیب،مایل هروي
.قدس رضوي

.رات امیر کبیراانتش:تهران.چ هشتم. فرهنگ فارسی.)1371(.دمحم،معین
: مشـهد .ولچـاپ ا . شفاهی تایباداتگزیده اي از ادبی). 1384. (زهرا تیمـوري ودناصرمحممودودي،

.ماه جاننشر
.تابفروشی خیام: کتهران.)االطباء( ناظمفرهنگ نفیسی.)2535(.نفیسی، علی اکبر
.انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.چ اول.فرهنگ نام آوایی فارسی.)1375( .تقی،وحیدیان کامیار
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