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»هم«يا » هم« باز خواني مصراعي از شاهنامه 

1دكتر مرتضي چرمگي عمراني

او دم                          زمين آمد از سم اسبان به هم؟ــبدريد كوه از دم گ

چكيده

در اين مقاله سعي بر آن شده تا مصراعي را دوباره  بازخواني كنيم و بر اين اساس، ايرادي را كه نسخه 

بيت را داراي عيـب اقـوا   از حيث علم قافيه اينسان شاهنامه پژوه و قافيه سنجان بر آن گرفته اند وشنا

همچـون مسـكو،   چاپيهاي مختلف اين بيت در نسخ ين مقاله ابتدا ضبطدرا.دانسته اند، برطرف كنيم

است و در ژول مول  و جالل خالقي مطلق آورده شده و سپس نظر شارحان مختلف در اين باره آمده

ترجيح داده شـده اسـت و   » خم«بر ضبط » هم«قسمت دوم مقاله بر اساس شاهنامه خالقي مطلق ضبط،

، نمودهظ كرده اند و معني مصرع دوم را نه آنگونه كه شارحان  تلفّٔنگارنده قافيه،در  قسمت سوم مقاله

ـين «: ونه اي ديگر خواند يعنيبلكه به نظر مي رسد مصراع دوم را در محل قافيه بايد به گ،خوانده ام زم

» هم«فظ ه داليل برتري تلّالبتّين صورت با گاو دم مي تواند  قافيه باشد، كه در ا» آمد از سم اسبان به هم

ـ » هم«بر  ـار مـي رود در   ه و معاني مختلف آن و اينكه اين واژه در گناباد و بسا اطراف آن هنوز هم  ب ك

.ه استمتن با شواهد و امثال بيان شد

.»هم«اختالف نسخ، هم يا ،شاهنامه، فردوسي، گويش گنابادي: هاواژهكليد

momraniyasin@yahoo.comنيشابوردانشگاه پيام نوراستاديار زبان و ادبيات فارسي ـ1
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؟]خم[به ناسبامِّزمين آمد از ساو دمـوه از دم گـيد كدرـب

مهمقد

بـا رويكردهـايي همچـون بـاور     ،عالوه بر پيچش هـاي معنـايي  ،شاهنامه، اثر گران سنگ فردوسي

ـ   شناسي و دشناسي، نما ه اسـت اسطوره شناسي از حيث واژه شناسي نيز قابل بررسـي و درخـور توج .

گنجينه اي بسيار غني است كـه علـي رغـم تـالش هـاي      ،اين اثر به لحاظ در بر داشتن واژگان فارسي

شاهنامه پژوهان و فردوسي شناسان، بسياري از واژه هاي به كار رفتـه در آن، از ديـدگاه هـاي مختلـف     

ظ روزگـار فردوسـي   بسا بسياري از واژه هاي به كار رفته در شاهنامه با همان تلفّ. تسي اسربرة شايست

.يا با اندك تغييري هنوز در روستاهاي خراسان بزرگ تكلم مي شود

سعي نگارنده در اين مقاله بر آن بوده تا مصراعي از شـاهنامه را دوبـاره بـازخواني كنـد و بـر ايـن       

و قافيه سنجان نكته بين بر آن گرفته اند و از حيـث علـم   ههنامه پژواساس، ايرادي كه نسخه شناسان شا

واژه اي از واژه هـاي  ،آنقبـل از همچنـين . بر طـرف كنـد  ،قافيه آن بيت را داراي عيب اقوا دانسته اند

هـاي موجـود و سـپس نظـر     هاي مختلف اين بيت در نسخهبنابراين ابتدا ضبط. اصيل فارسي احيا شود

ضـبط ارجـح ذكـر شـده و در قسـمت      ،در بخش ديگر مقاله.ر اين باره آمده استشارحان مختلف د

.بازخواني واژه در محل قافيه مورد بررسي قرار گرفته است،ينپايا

درآمد

.آمده است) ماورانداستان جنگ ها(ر در داستان رزم كاووس با شاه هاماوران بيت مورد نظ

عليه او شوريده است، سـپاه خـود را بـه آن    ن وراماهاپس از آنكه كاووس باخبر شد كه پادشاه 

توصـيف  درادامـه بـه  فردوسي.ماوران رسيدهامرز سمت حركت داد و از دريا عبور كرد و به

مـي  ...،وسـپاهيان اثر كثـرت  آسمان و زمين برتوصيف ، ميدان نبردجنگ افزارها و حال و هواي

: مي رسدكهبررسيتا به بيت مورد پردازد 

]خم[به اسبانزمين آمد از سمِّدم گاو دموه ازد كـيدرــب

ا هضبطوهريك از مختلف شاهنامه بررسي هايچاپو ه هاما در ادامه برآنيم تا اين بيت را در نسخ

:ول مول اين بيت به گونه زير ضبط شده استژبر اساس شاهنامه .قرار دهيمتحليلرا مورد نقد و
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]خم[به اناسبزمين آمد از سمِّاو دمـكوه از دم گيددرــب

) 1375:291مول، ژول( 

ژول مول به اهتمام ايشان ويرايش و بـازخواني شـده اسـت    ة اتابكي كه شاهناماستاد پرويز

ـ را » دم، گاو دم وخم « بيت مثل خي از واژه هاي اينبر دين ترتيـب حركـت گـذاري كـرده     ب

بر اساس شاهنامه چاپ مسكو به كوشـش سـعيد حميـديان بيـت     )  خَم گاو دم و،دم: ( است

:مزبور اين گونه ضبط شده است

]خم[اسبان به زمين آمد از سمِّاو دمـيد كوه از دم گدرــب

)2130/:1387،مسكوة شاهنام( 

:به گونه زير آمده استاين بيت 7470فردوسي به تصحيح محمد رمضاني ب ةدر شاهنام

]خم[اسبان به زمين آمد از سماو دمـيد كوه از دم گدرــب

)1304/:1369،رمضاني(

روشن و مهدي قريـب،  به سعي و كوشش محمد) بريتانياة زموةنسخ(در شاهنامه فردوسي 

.زير ضبط شده استة بيت مورد نظر به گون

اسبان به خمزمين آمد از سماو دمـوه از دم گيد كدرــب

)1374:111،قريبروشن و(

:بر اساس تصحيح انتقادي مصطفي جيحوني اين بيت به گونه اي ديگر ضبط شده است

به جماسبانزمين آمد از سماو دمـيد كوه از دم گدرــب

)1379:1/291،جيحوني(

:زير ضبط شده استة به گونلقي مطلقو در شاهنامه به تصحيح استاد جالل خا

اسبان به خمزمين آمد از سماو دمـيد كوه از دم گدرــب

)2/71: ،1386،خالقي مطلق(
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معلوم مـي شـود   ه به نسخه بدل هايي كه استاد خالقي مطلق در پاورقي آورده استبا توج ،

675( بريتانيـا ة مـوز ة بر اساس نسخمصحح ايشان  نسخه نيامده است و متن8كه اين بيت در 

هــ  731( خ سراي در استانبول مورِّپوطوپقابه كتابخانةمتعلقة نسخ. تصحيح شده است) ق.هـ

ـ ة يك نقطه در زيـر دارد و نسـخ  ) بحم(زير آمده است ةبه گون) ق واتيكـان  پـاپ در  ة كتابخان

آ[به نشانه 852و نسخه ي كتابخانه دانشگاه آكسفورد  مورخ ] و[ ة به نشان)ق.ه848(خمور[

بـدون ) بحـم ] ( 2ل[به نشـانه  ) ق.هـ841(نسخه ي كتابخانه بريتانيا در لندن مورخ ) به جم( 

.نقطه آمده است

ه اقـدم نسـخ شـاهنامه    كـ ] ف[ة بـا نشـان  )ق.هـ614(خي فلورانس مورملّةكتابخانة نسخ

ح خود را مطـابق  متن مصح،آورده است كه استاد جالل خالقي مطلق) به هم ( استفردوسي

ةمطابق نسـخ مصحح ايشانمتن،همان گونه كه پيشتر بيان شد.اين نسخه تصحيح نكرده است

با توجه به ضـبط هـاي مختلـف ايـن بيـت مـي بينـيم اغلـب        . بريتانيا تصحيح شده استةموز

در ايـن ميـان اسـتاد مصـطفي     .ترجيح داده اند) به هم ( را بر ضبط ) به خم( حان ضبط مصح

)و(ة پاپ در واتيكان به نشـان كتابخانهةوني در تصحيح انتقادي اش از شاهنامه ضبط نسخحجي

را بر ديگر ضبط هـا برگزيـده   ) به جم (ضبط ) آ( دانشگاه اكسفورد به نشانه ة كتابخانةو نسخ

فلورانس را بر مي گزينـد و آن را در محـل   ةموزة باستان ضبط نسخةدكتر كزازي در نام.است

بازخواني مي كند و در توضيح اين بيت اين گونه بيان مي كند كه در ايـن بيـت   ) به هم ( قافيه

حركـت  .قافيه نايكسـان اسـت  ةدر دو واژقافيه شده است و حركت توجيه) هم ( با ) گاو دم (

ان عيب شـمرده  اندرا سخنجيهاين ناسازي در تو)  َ-( ر است بو حركت ها ز) ُ-( دال پيش 

كاربرد قافيه هايي از اين گونه هنجاري اسـت كـه گـه گـاه در شـاهنامه و      .اند و اقوا ناميده اند

به هم برآمدن در معني فرو فشردن و بر خود فرو . ديگر سروده هاي كهن خراسان ديده مي آيد

آمـده اسـت كـه    » خـم  «بـه  » به هم « نوشته ها به جاي در ديگر بر. ار رفته استشكستن به ك

شرح ابيـات  ي در جوينعزيز اهللاادنيز است) 1381:2/494،كزازي( درست و به هنجار نمي آيد

مـوزه فلـورانس را برگزيـده اسـت و نـوع      ةضـبط نسـخ  )52بيـت  199ج سوم ص (شاهنامه 

:باشدنگارنده سطور ميوانيد بازخننبازخواني آن هم ما
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همۥاسبان به زمين آمد از سماو دمـيد كوه از دم گدرــب

)3/199: 1380، جوينيهللاعزيزا(

را بايـد از  ))محـ ۥ((يـا ))مهـ ۥ((ودر پاورقي ياد آور شده اند كه بنا بر دسـتنويس فلـورانس  

.ز سم اسب به ناله در آمديعني زمين ا))مهآمد به . ((اصوات دانست

ذكـر نكـرده   ،است))ناله((به معنيكهخذي براي اين واژه أالبته استاد جويني هيچ منبع و م

دهشـ ناشـاره اي ،منطقـه ايـران رايـج اسـت    كدامدرومعنيظ تلفّبا ايناينكه اين واژه به اند و 

. است

بازخواني هاي اين بيتوهاضبط نقد

را بر ديگر ضبط ها ترجيح ) به خم(ژول مول و مسكو ضبطةشاهنامگونه كه بيان شد همان

18حـدود  ))گـاو دم ((ة واژازير،اين ضبط درست به نظر نمي رسدنگارندهبه نظر . داده است

در بيـت  .قافيه شـده اسـت  ))خمينهيرو((بار در شاهنامه به كار رفته است و در اغلب موارد با

زيرا اگرچه نويسنده ايـن  ،قافيه كرد) به خَم( ان گاو دم را با مورد نظر هم به هيچ وجه نمي تو

ناهمسـاني حركـت توجيـه در محـل     ،سطور مي پذيرد كه در شاهنامه يكي از هنجارهاي قافيه

ه بـه نسـخه بـدل هـاي     ا در بيت مورد نظر با توجام،و در شاهنامه نمونه هايي داردقافيه است

اقدم واصح درست به نظر نمي رسد 

:رانمونه 

مخُرويينهدم ناي سرغين وم او دـگخروشيدنبرآمد

)6/44: 1386،خالقي مطلق( 

:يا

مخُرويينه آواي ونيدندـشمگاو دخروشيدنزميدان 

) 7/37:همان(

معناي كنايي درستي نخواهـد داشـت   مصراع دوم ) به خم (ه به ضبط از ديگر سوي با توج

زمين به خم آمدن ؟ يعني از سم اسبان زمين به ] زمين آمد از سم اسبان به خم [.فمگر با تكلّ
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واژه گاو دم بـه ضـم دال   ظ درستدو ديگر اين كه تلفّ! خم آمد يعني در هم فرو فشرده شد ؟

طبق نظر قافيه سنجان )به خم( بااست نه به فتح دال و سه ديگر اين كه قافيه كردن واژه گاو دم

.يعني ناهمساني در حركت توجيه است،داراي عيب اقوا

همان گونـه كـه   شرح ابيات شاهنامه جويني در و استاد عزيز اهللاباستانةنامدكتر كزازي در 

را ترجيح داده و توضيحي كـه آورده  ) به هم ( فلورانس يعني ة موزةپيشتر بيان شد ضبط نسخ

اين بيت ذكـر  ايي كه دربارةاز تمام نسخه بدل هربه نظر نگارنده اين سطو.اندفزودهشد برآن ا

نسخ موجود شاهنامه تا كنون مي باشـد  كه اقدم و اصحِّ، فلورانسةموزةشده است، ضبط نسخ

بازخواني آن نه به گونه ايست كه برخي شـاهنامه  ةا شيوام. بر ديگر ضبط نسخه ها ترجيح دارد

ت را بايد اين گونه بازخواني كـرد اين بي،بلكه به نظر نگارنده،را بازخواني كرده اندپژوهان آن

):همانگونه كه استاد جويني بازخواني كرده اند(

همۥم اسبان به زمين آمد از سماو دـيد كوه از دم گدرــب

داليل  برتري اين بازخواني به قرار زير استا ام:

كـه  ،ه است كه در گـويش گنابـادي  يان اين نكته درخور توجب))هم((واژهدر ارتباط با-1

ايـن واژه و مترادفـات آن ماننـد    ،يكي از لهجه هاي اصيل فارسي دري در خراسان بزرگ است

ي هاكه هنوز هم در آن سامان به كار مـي رود بـراي صـدا   ) هوسومگُ،همب،گُمگُم،ۥهم هم(

حال  يك لرزش ناگهاني به كـار مـي رود يـا بـراي شـئ بسـيار       گوشخراش و در عين ،مهيب

بـراي كسـي يـا چيـزي كـه      سنگيني كه از هوا بر زمين مي افتد و زمين را به لرزه مي اندازد يا 

ت به شدزمينيعني [zemi home kī]))زمي هم كي ((:گويندمي كوبدمحكم پا بر زمين مي

اراني صداي مهيب رعـد وبـرق بـه گـوش ميرسـد مـي       يا هنگامي كه درروزي ب. به لرزه درآمد

رعـد  (چطور پايـه  « يعني [tow paya de hom hom ūmede]طُو پيه  د هم هم اومده « :گويند

اين اسم صوت ومترادفـات آن بـه گونـه    .»به لرزش وهم هم وصداي مهييب آمده است)وبرق

:نه را درفارسي هروينمو؛ها به كاررفته استهاي مختلف دربرخي از گويش

. صدايي مهيب چون صداي افتادن سقف و فرو ريختن ديوار:höwwastهاوست -

).1376:57، آصف فكرت(



141»هم«يا » هم« باز خواني مصراعي از شاهنامه سومچهل و ل سا

آوار يا نظير آن درگويشاسم صوت براي صداي مهيب :howvasهووس -

) .1384:371،مودودي(

ازروستاهاي بخش زير كوه قاين اين واژه نيز كاربرد [Ardakool]درگويش روستاي اردكول 

:نمونه را؛دارد

به صداي مهيب و ترسناكي گفته مي شود كه از فرو ريختن  hommas (t)) همست(همس -

:سقف منازل قديمي، پيچيدن باد در كوه و امثال آن به گوش مي رسد

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

به گوشم رسيد و سقف خانه ها به طـور  ) همست(تا زلزله شد، صداي مهيب و ترسناكي ((

.))كامل فرو ريخت

نيـز  )) هـم هـم   (( شده، به صـورت  اين واژه درافسانه اي كه ازروستاي اردكول گردآوري 

:آمده است

هم مگرِستََم، يگ بار ديدم كوهگه د هم هـم  و خُدي1شو شُد دس د گردن هم كردم.. .((

. )). .با رزنگي اوم اينا رخُ. اومه
(( … 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 … ))
گريسـتند، بـه يكبـاره از كـوه بـزرگ      دست در گردن هم كردند و با هم مي. شب شد.. .((

.. )).شنيدند، بارزنگي آمد، هر دو نفرشان را خورد) هم هم (صداي مهيبي 

)1388،صادقي(

ـ ،مانند بسـياري از واژه هـاي فارسـي دري   اسم صوت ومترادفات آناين سوگمندانه ه رو ب

،غـات اللّثغيـا ، لغت نامه دهخدامانند موجوددر فرهنگ هاي فارسيده وشفراموشي سپرده

فرهنگ بـزرگ  ،محمد معيندكترفرهنگ فارسي،نفيسيفرهنگ،برهان قاطع،آنندراجفرهنگ 

در فرهنگ نام آوايي فارسي نوشته دكتـر وحيـديان   .امده استينالفرسفرهنگ مجمع و سخن

گرمـب  :ا اسم صـوت هـاي همچـون   ام،ذكر نشده است))هم((يا ))  هم هم(( كاميار نام آواي

.شناسه سوم شخص جمع است،amدر گويش روستاي اردكول َ م -1
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goromb،گرمباســت،gorombast،ــب ــام آواي  goronbگرن ــه اي ديگــر از ن ــاز گون ــه ب ، ك

و ))مهـ ۥ((بنابراين واژه)   1375:211،وحيديان كاميار(آورده شده است ،مي باشد)) گمگم((

بـه گونـه اي   يي خـاص اسـت و نمـي تـوان آن را     بـا بـار معنـا   اسم صـوت مترادفات آن يك 

.اندبازخواني كرده) زمين آمد از سم اسبان به هم(... آن گونه كه برخي ؛ ديگربازخواني كرد

تناسب بيشتري با موسيقي لفظي و معنوي بيت ،به نظر نگارنده اين گونه بازخواني بيت-2

فضاي معنايي در ذهن اينراي اين كهب.و فضاي معنايي حاكم بر ابيات پيشين و پسين آن دارد

: و بعد از بيت مورد نظر را مي آوريملخوانندگان تداعي شود ابيات قب

ــيد     ــكي كش ــه خش ــكر ب ــاووس لش چوك

ــت    ــن اس ــع واز جوش ــي از تي ــان گفت جه

 ــن و زر ــود زريـ ــس خـ ــپر  زبـ ــن سـ يـ

تــــو گفتــــي زمــــين گشــــت زر روان

ــندروس    ــون سـ ــت چـ ــوا گشـ زمغفرهـ

م يـــــــد كـــــــوه از دم گـــــــبدراو د

ــتان  ــه بربرســـ ــره بـــ ــگ  تبيـــ زبانـــ

برآمـــد از ايـــران ســـپه بـــوق و كـــوس  

ــد   ــوه و صــحرا ندي ــان ك ــدر جه ــس ان ك

ــت   ــن اسـ ــنان روشـ ــوك سـ ــتاره زنـ سـ

بـــه گـــردن بـــرآورده رخشـــان تبـــر    

ــدي روان   ــغ هنــ ــارد از تيــ ــي بــ همــ

ــوس     ــون آبن ــرتيره چ ــه س ــر ب ــين س زم

ـم اســـبان    ــم [زمــين آمـــد از سـ بــه هـ[

ــتان     ــكر س ــت لش ــين گش ــي زم ــو گفت ت

ــوس   ــاد و ط ــرگين و فره ــت گ ــرون رف ب

)71- 1386:2/70خالقي مطلـق،   (

اين ابيات گوياي آن است كه وقتي كاووس شـاه از دريـا لشـكرش را بـه سـمت خشـكي       

زمـين از كثـرت   . حركت داد از بسياري سپاهيان و جنگ افزارهاي  آنان كوه و صحرا پيدا نبـود 

آنها كه در جنبش و حركت بودند به دريايي از زر مانند شده ين و درخشندهجنگ افزارهاي زر

هوا از حيث گرد و غبار برخاسته سپاهيان به سـندروس و  . است، كه روان است و موج مي زند

خروش اسبان و سـواران و آوازي كـه از تبرهـاي در    .زمين از تيرگي به آبنوس مانند شده است

گويي سراسر جهان لشـكر گـاه شـده اسـت و از     هكهم كوفته بر مي خيزد آن چنان بلند است

سهمگين و هراسناك است كه گويي به قدريم صداي گاو د.بر مي آيدهرتبيآنها خروش ة هم



143»هم«يا » هم« باز خواني مصراعي از شاهنامه سومچهل و ل سا

و اسبان به قدري محكم  بر زمين سم مـي كوبنـد   استكوه از صداي مهيب آن از هم گسيخته

اربرد ه است كه اين ازجملـه كـ  به هم هم و لرزه در آمدگويي زمين از صداي مهيب سم اسبان

.ستتكراري وتأكيدي نام آواها

اصـح نسـخ   واين اسـت كـه در اقـدم    ] به هم [ضبطاين واژه يعنيبرتريمين دليل سو-3

فلورانس اين ضبط آمده است و دليلي بـراي غلـط بـودن آن وجـود     ةموزةشاهنامه يعني نسخ

ةازي اگر چه به درستي ضـبط مـوز  دكتر كزّديگر اين كه برخي از شاهنامه پژوهان مانند.ندارد

ةه به حركت گذاري و معنـايي كـه در نامـ   ا به نظر مي رسد با توجام،فلورانس را بر گزيده اند

] بـه هـم  [ زيرا اگر به جاي ،اين واژه به درستي بازخواني نشده است،دست داده اندبهباستان

هم قافيه بيـت دچـار يكـي از    ) خواني كرده اند همان گونه كه دكتر كزازي باز( م بخوانيم به ه

ـ  ( مي شود و هم عبارت كنايي عيوب قافيه يعني اقوا  معنـايي بـه هنجـار    ) م آمـدن  زمين بـه ه

م به فـتح دال بـا واژة   جاي شاهنامه گاو دچهمان گونه كه پيشتر گفتيم در هينخواهد داشت و

.بلكه همه جا به ضم دال است، ديگري قافيه نشده است

بخـوانيم خـواهيم   ) به هم ( برتري ديگر اين قرائت آن است كه اگر مصرع دوم را با ضبط 

ت كوتاهديد كه مصو-ُم ونيز مصوت بلنـد  ،مدر واژه هاي گاو دم و هكـوه ةواژدر ] او[ س،

.مي كندالقاخواننده بهزمينبرسم اسبان دليل كوبيدنصداي هم هم و لرزش زمين را به 

:باره اين بيت را بخوانيمدو

همۥاسبان به مزمين آمد از سماو دـيد كوه از دم گدرــب

آيا از اين بيت لرزش وهم هم زمين بر اثر كوبيدن سم اسبان به گوش نمـي رسـد كـه ايـن     

بيانگر نوعي صدا معنايي و هم حروفي نيز مي باشد و در عين حـال قـدرت فردوسـي در    خود

و هم هـم را در ذهـن خواننـده تـداعي     طنطنهبه نوعي كه معنايي مهيب و پر ،واژگانگزينش 

را در بيت بگذاريم چنـدان گيرايـي   ) خَم) ( هم( به جاي واژه بسيار مشهود است كه اگر،دنكن

از ديگـر  .نخواهد داشت و زيبايي هاي لفظي و معنوي ذكر شـده در آن مشـهود نخواهـد بـود    

آورده اند كه اين بيت در هشت دست نويس هامطلق در پاورقي نسخه بدلاستاد خالقي،سوي

،]م هـ بـه  [فلـورانس  ةدست نـويس مـوز  ضبطكه اساس تصحيح اين دفتر بوده نيامده است و
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،دست نـويس و ،در زير دارديك نقطه) بحم(:طوبقاپوسراي در استانبولةدست نويس كتابخان

يعنـي كتابخانـه   ( و متن مطابق دسـت نـويس ل   ) ه نداردنقط(بحم2دست نويس ل]به جم[ :آ

تنهـا در يـك   ) مهـ بـه  ( سـت ضـبط   همان گونه كه پيدا.ح شده استيتصيح) بريتانيا در لندن 

حمصـح ((هم نسخه اصح و اقدم نسخ شاهنامه آمده است و ما مـي دانـيم كـه    ن درنسخه و آ

ضبط نسخه هاي ،مواردپاره اي ازاساس، در ةنسخه هاي بدل با نسخةممكن است حين مقابل

بيابد و يا ضـبط ايـن دسـته از نسـخ را مطـابق      ] از حيث معني[ اب تر نشين تر و جذّبدل را دل

در ديگر متون ومĤخذ تشخيص دهد و ضبط نسخه اساس و يا مضبوطرعرف و معلوم و مشهو

اساس را ةنسخ،هابداند و منحصر به همان نسخه بينگارد و يا در مواردي از ضبطررا نامشهو

سست و ضعيف برگيرد، در اين موارد و هـر مـورد ديگـر از ايـن     ،به قياس با نسخه هاي بدل

نبايـد  ،رز نباشد و دليلي براي غلط بودن آن وجود نداشته باشـد اگر نادرست بودن آن مح،باب

مايـل  (عـدول كنـد  به صرف اين كه ضبط اساس ضعيف است و يا نامشهور، از نسخه اسـاس  

.)1369:278روي، ه

اساس و اصـل،  ةطبق يك اصطالح نسخه شناسي ضبط نامشهور تر به نسخ، از ديگر سوي

.تر استنزديك

نتيجه

نسـخ  فلورانس كه اقدم و اصـح ةموزةد ضبط نسخسبا توجه نكات گفته شده به نظر مي ر

ده اين سـطور  نگارنبنابراين؛ترين ضبط در بين نسخه هاستتدرس،مي باشدشاهنامهوجود م

:بيت را بايد اين گونه بازخواني كردپيشنهاد مي كند

همۥاسبان به مزمين آمد از سماو دـيد كوه از دم گدرــب

و مشـتقات آن احيـا شـود و هـم     ) هم(تا هم واژه اي از واژه هاي اصيل فارسي دري يعني 

و بـه  معنايي درسـت رزه در آمدن ولرزيدنبه معناي زمين به ل) م آمدنزمين به ه(معناي كنايي

بيت داراي عيب اقـوا نباشـد و نهايـت اينكـه بيـت از      ةقافي،واز طرف ديگرتهنجار داشته اس

.خود را حفظ كندصدا معنايي ةآراي،وسيقي لفظيحيث م
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