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تلفظ در شعر کهن فارسی، بهره گیری از شعر در شناخت 

حیعتعیعگ هتطشقکهتار.ت نشانبت:نی  تموقو  تت تلفظ های دیرین.ّت

تقخ ،ت398»ش.  بتشتمحمو تا ر هـت

فکریو برو فارسیو کهن  شعر  در  ظ 
ّ
تلف کتابو پژوهشو

کهو الناترو
ّ
لط لزو مروک پدو کهو پدهولستو بناو ه پمندلنهو

قافیهوهایوپعروفایسروبهوماومرودهدووولزوتناسباتروکهوپانرلعو

ظولغاتوشروببرد.ولینو
ّ
بینولغاتوشدیدومروآویندوبهونح ۀوتاف

شیشینۀو چنانکهو وو ت ّجهوولستو م یدو کهو سدهوهاستو پی هو

همینوکتابونیزونشاعومرودهد،ولدباوووزباعوپناساعوپرقرووو

ودیوضمنوسایرومطالعاتو
ً
غربرولزوآعوبهرهوبردهولند،وولروغالبا

لهدلفو طرقبهولیو نیدگاهو مستقل.و مطالعهولیو نهوهمچ عو وو

پژوهشوخ دویلویکرونشاعودلدعوکایآمدیوپعروفایسروبرلیو

ظولغاتودلنستهولستووودیگرولستفادهولزولینو
ّ
تشخیصوتاف

لبتدلو فو
ّ
مؤل کتاب،و لینو دیو متنوپناسر.و دیو نتیجهوگیریوهاو

لزو لستو نبایتو ـوکهو یلو لغاتو ظو
ّ
تاف تشخیصو یوشوهایو

وو ییشهوپناسرو گ یشوها،و دستن یسوها،و ولژهونامهوها،و

پعرو ناقبتو وو شیشینیاع،و لپایلتو تاییخر،و زباعوپناسرو

فایسرو)یوشولصاروپژوهش(وـوبرپمردهولست؛وسپسوبهوشیشینۀو

وو کردهولستو لیزیابرو یلو شیشینیاعو آیلءو وو پردلختهو پژوهشو

خ دو لستنتاجو یوشو لحتمالرو خطرلتو وو کایآمدیو دیبایۀو

بحثوکردهولست؛وآنگاهومبانرویوشوخ دویلوپرحودلدهولست؛و

وو صامتوهاو باو مرتبطو آولیرو مق التو ک پیدهولستو سپسو

دیوهروفصل،و کند.و دیوفصلوهایروطبقهوبندیو یلو مصّ توهاو

مدخلوهاوبهوترتیبوللفبایروآمدهوووباوپ لهدوووقرلئنوپعریو

همرلهوپدهولست.ودیوبسیاییولزومدخلوها،ونیدگاهوطرقبهولیو

ظروکهوبهودستودلدهولستفادهوکردهوتاوخطایرویلوکهودیو
ّ
لزوتاف

بهونظرشویسیدهولستوبرطرفوکند.وچنینو تصحیحولپعایو

پ لهدو کهو چرلو باپد،و لیزپمندو بسیایو مروت لندو پژوهشرو

گستردهولیویلویکجاوگردوآویدهولستووومروت لعولزولینوپ لهدو

فوگرفته(ودیومطالعاتوگ ناگ عولستفادهوکرد،و
ّ
)وونتایجروکهومؤل

ترودیدهوپدهووو
ّ
وکدلمومنابعوباوچهودق

ً
لگرومعا موباپدوکهودقیقا

رو
ّ
نتایجروکهولزوپ لهدوگرفتهوپدهوتاوچهوحدوقطعرویاوظن

لستوووباوکدلمویافتهوهایوشیشینوهمس ویاومخالفولست.ودیو

خطاهایو لزو مجم نهولیو کهو دلدو خ لهیمو نشاعو ن پتهو لینو

ـوکهونامشو ظ... 
ّ
منطقر،ویوپر،ومحت لیرووولخالقرودیوتلف

دیولینومقالولزولینوپسوبهولینوپکلومختصروخ لهدوآمدوـو

مانعولزویسیدعوبهولینوهدفوپدهولست.

نگایندهوچندوسالوشیشویسالۀودکتریودکترووحیدونیدگاهو

لیرلدلترو وو فرلولعو مزلیایو آعو دیو وو خ لندهوب دو یلو طرقبهولیو

نهوچندلعوکموپمایویافتهوب د،ولماولیرلدلتویلوبهوحسابوطبیعتو

کایوشایاعونامهولیوگذلپتهوب د.ومقاالتونیدگاهوطرقبهولیودیولینو

سالوهاونشاعومرودلدوکهوتتبّعاتشوهمچناعوبرولینوزمینۀوتحقیقرو

 عشیته پوهان

پژوهشگرولدبیات
Shapouran.ali@gmail.com

ژت هتهدشتبن ت  هقیابت
و
) شه

ّفلت»»» تهک رعف رت ظ قشمرست: رعف ّت
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متمرکزولست؛ولزولینویوی،ووقتروخبرویسیدوکهولینولستادیایو

ج لعودلنشگاهوتهرلعومشغ لوتنظیمویسالۀودکتریوخ یشودیو

قالبوکتابولست،ونگایندهوبسیایوخشن دوپد؛وچرلوکهوتصّ یو

لنتشایو وو پژوهشو آغازو بینو فاصاهو دههو مروکردوحدودویکو

کتابوفرصتوخ بروبرلیوبازنگریودیوخطاهایوآعوتحقیقو

ولمکاعوصحیحو
ّ
فرلهموکردهوووقرلیولستوپژوهشرودقیقوووتاوحد

ظ... لینوتصّ یویلوباطلو
ّ
بهولنتشایوبرسد.ومطالعۀوکتابوتلف

کرد.ونگایندهوکتابونیدگاهوطرقبهولیویلومشح عولزولیرلدلترو

ف،و
ّ
یافتوکهوبانثوپدهولستولهّمیّتوآع،وباووج دوک پشومؤل

ودلیلیومثالو
ً
ونادی،وولروغالبا

ً
و»مجم نهولیولزوپ لهدوغالبا

ّ
تاوحد

نقض«وکاهشویابدووولینوم جبودییغوفرلولعولست.

ظ... 
ّ
هخستولزووآنجاوکهوبسیاییولزوخ لنندگاعولزوکتابوتلف

مانندوکتابومرجعولستفادهومروکنندوووآعویلولزولبتدلوتاولنتهاوبهو

مطالعهونمروگیرندووولزولینویووبسیاییولزولیرلدلتولینوپژوهشو

)مگرو نرسدو ُمرلجعاعو یاو خ لنندگاعو چشمو بهو لستو ممکنو

ودیوهمینوزمینهوتحقیقوکردهوباپند(،ووو رگشتچ عونگایندهو
ً
لختصاصا

ظ... 
ّ
گماعومروکند،وگذپتهولزوپ لهد،وبایدوحدودونیمرولزوتلف

یلوبازن یسرووونیمۀودیگرویلوحذفوکرد،وبروآعوپدوباون پتنو

فویلودیوبازن یسرولینولثرودیوچاپوهایو
ّ
یافتهوهایش،وهمومؤل

بعدیویاییودهدوووهموپژوهشگرلعوزباعووولدبیّاتوفایسرویلو

لزوسرمشقوگرفتنولزوخطاهایولینوکتابوپرهیزودهد.و

ش
و
 ذب

شیشولزوآغازوبحثولپایهوبهودوونکتهوضروییولست:وهخستت

لینکهودیوپژوهشروکهوقصدوبریسروتماموپعروشیشولزومغ لویلو

ظ... هست،و
ّ
نرو»لستقرلیوتام«ونباپدو)کهوتلف

ّ
رولگرومد

ّ
دلید،وحت

یک.وص137،و140(»،ومقدلییو»سه «وطبیعرولست.ولزولینویو،و

وو غفاتو نتیجۀو ـوکهو یلو )mistake(و »سه «و لبتدلو لزو نگایندهو

قو»نت لنسته«و
ّ
توآنهاومحق

ّ
تروهایوم یدیولیولستوکهوبهونا

ّ
برودق

ـوکهونتیجۀونقائصو بهونتیجۀودیستوبرسدووـولزو»خطا«و)error(و

رولستوکهودیو
ّ
ساختاییووون لقصرودیویویکردوووطرزوتفک

قو»نمروت لنسته«ونتیجۀودیستوبگیردووـووجدلو
ّ
نتیجۀوآنهاومحق

ومتعّرضوسه هایوم ج دو
ً
کردهولستووودیومتنولینومقالولساسا

ظ...ونخ لهدوپدوووفقطوبهوخطاهاوخ لهدوپردلخت.و
ّ
دیوتلف

ظ...وتقسیموبندیو
ّ
دیگرولینکهویکودپ لییون پتنونقدوبروتلف

کهو آعوهستو دیو مختافرو کهوخطاهایو لست،وچرلو مطالبو

لختصاصوبهویکوبخشوووفصلووومدخلوندلیدووودیوتمامو

کتابوتکرلیومروپ د.وپسولزوبریسروچندویوش،ونگایندهوبهو

لینونتیجهویسیدوکهوهرویوپروبرلیوجدلوکردعوکاملوخطاهاو

لزوهموبروفایدهولستوووبایدوآنهاویلوپسولزوبریسروطبقهوبندیو

کردوتاوخ لنندهوبرآویدودقیقرولزووضعیّتوکتابودلپتهوباپد.

مث ل

ونقلو
ً
ظ...ویلونینا

ّ
نگایندهوبرلیوپروع،ویکومدخلوک تاهولزوتلف

مروکند،وآنگاهوبهوخطاهایرودیوآعولپایهومروکندوکهودیوسایرو

کهو مدخارو پدهولست.و تکرلیو دفعاتو بهو کتابو بخشوهایو

ظ...ولستوکهوخ دو
ّ
نگایندهوبرگزیدهونخستینومدخارولزوتلف

خ لنده،وزیرلودیبابوم ض عوآعوسؤللرودیوذهنولووب دهولست؛و

مدخلو»کرگس«ودیوصفحۀو228وکهولزومدخلوهایوخ بو

کتابولست:و

بشگس

ص یتوآپنایولینوولژهوکرکسولست؛ولّماوبهونظرومرویسدوکهو

مکنزیو ب دهولست.و متدلولو کرگسو ص یتو بهو گذپتهو دیو

ص یتوشها یولینوولژهویلوکرگاسوووص یتوفایسرودیِیوآعو

یلوکرگسودلنستهولستو)فرهنگ کوچک زبان پهلوی: 98(.و

ثبتو ظو
ّ
تاف لینو نیزو ولژهونامهوهاو وو فرهنگوهاو لزو برخرو دیو

پدهولستو)لغت نامه:ومدخلوکرگس؛وفرهنگ شاهنامه: 2/ 

1779؛وواژه نامۀ شاهنامه: 307(.ودیوپعروفایسروقرینهولیو

لزو برخرو لّماو یافت؛و نمروت لعو ظو
ّ
تاف لینو برلیو قطعرو

قافیهوبندیوهاویلوپایدوبت لعونشاعودهندۀوآعودلنست.ولینوکهو

سنائروبایهاوولژۀوم یدونظرویلوباومگسوقافیهوکردهولستوالبدو

برلیولنناتودیوقافیهوب دهولستوووالزمۀولینولنناتووج دو

صامتوگولستودیوهرودووکامۀوقافیه:

ــ یووومگــس ــروم ــهوچــ ونم ــروک ت نم

کرکــس دهو نمــرو زو لفــزوعو لمــلو

کرکــس چــ عو ســفاهو دویبینــاعو

یویوپــ یاعودیدهوکــشوچــ ومگــس

ــس ــ شومگ ــ ون ــمولووچ ــ یدوچش بخ

ــس ــ یدوکرک ــاعوخ ــروکس ــمودیگ چش

)حدیقة الحقیقة،و1359: 415،و666ووو687(

فودیو
ّ
نبایتو»لستقرلیوتام«ودیومعّرفروناپرولزوکتابوووسخناعوضبطوپدۀومؤل ».ت

معّرفروکتابونیزوتکرلیوپدهولست.ولیجاناتروکهودیوآنهاوبهوذکروپمایۀوصفحهو

بسندهوپدهوبهوکتابوم یدونقدولست.
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ینجهودلینــدهوکــموزیــدوچــ ومگــس

کرکس ــدو زی آعو لزو کــموینــجو هستو

)حدیقة الحقیقة،و1382: 254(

لزوگ یشوهایو لینوولژهویلودیوبرخرو وج دوصامتوگودیو

گویش  هفت  و  شصت  )واژه نامۀ  مروبینیمو نیزو لمروزیو

ایرانی: 635(.

دیولینومدخلوک تاهوچندوخطاودیدهومروپ د:و

و للقاوـ »کرگس«وبرخالفوآنچهوممکنولستولینومدخلو

کندوضبطرومشه یولستووودیوفرهنگوهایوکهنوترولزو

آنچهونیدگاهوطرقبهولیوآویدهولستوسندومکت بودلید.ولزو

رس دیوپاهدوبرلیولغتودیگریوآعو
ُ
آعوجماه،ومجمع الف

یلوبهوهمینوگ نۀو»کرگس«وآویدهولستو)سرویی،و1340: 

تکرلیو یلو ضبطو همینو نیزو دیگریو فرهنگ وهایو 603(.و

 :1353 بغدلدی،و )نک.و لغت شهنامه  دیو زللماعو کردهولند.و

181(وووُهرعودیولغت فرس )ط سر،و1897: 31(ونیزوهمینو

ـولگرچهودیومتنونسخۀو ضبطویلو)باوگافوسهونقطه(وآویدوهولندو

صو
ّ
وومشخ ولتیکاعو»کرکس«وثبتولست  لغت فرس 

نیستوُهرعولزوضبطوکدلمومنبعشوشیرویوکردهولست2.و

دیدهومروپ دو همو سخن  فرهنگ  دیو رو
ّ
حت ضبطو لینو

)لن یی،و1381: 5792(ووولینوسیاههویلومروت لعوبهوسادگرو

ط النروتروهموکرد.و

و کمیابوـ نیزو فرهنگوهاو لزو بیروعو »کرگس«و لینکهو دیگرو

کهو مرودلنستهو یلو لینو البدو طرقبهولیو نیدگاهو نیست.و

مصّححاعوبسیاییولزومت ع،ولزوآعوجماهوشاهنامه وودیوان 

ناصرخسرو )ناصروخسرو،و1368: 37،و319،و351( ووویس 

فیروزو پرلکندۀو لپعایو وو 89(و  :1349 )گرگانر،و رامین  و 

مشرقرو)الزلی،و1341: 19(وضبطو»کرگس«ویلوبرگزیدهولند.و

رولگرو
ّ
لینوضبطویلوگاهروچناعوقطعروشندلپتهولندوکهوحت

دیودی لنروبهوص یتو»کرکس«وثبتوپدهوباپدونیز،وهنگامو

ونک.ولمیدساالی،و
ً
وآعویلوبهو»کرگس«وبرگردلندهولندو)مثال

ْ
نقل

1375(.ونیدگاهوطرقبهولیولزوس یروبهوفرهنگوهایوکهنرو

و
ً
کهو»کرگس«ودلیندولپایهونمروکندووولزوس یودیگرومثال

ـوکهوبهوخطاهایو بهوجایوضبطودیستو»متنوپاهنامه«و

مصّححوآعولهتماموویژهولیودلیدوووـوبهو»فرهنگوپاهنامه«و

لیجاعومرودهد.

و لستوـ کافو باو و
ً
ظاهرل همو لغتو لینو ییشۀو لینکهو دیگرو

)کرک=ومرغو+وآس=ومادۀوفعلوبهومعنایوخ یدع(ووونهوگافو

قویلونقلو
ّ
)حسنودوست،و1393: 2168/4،وکهونظروچندینومحق

کردهولست؛وقسونظروقدیمرومعینودیوبرهان قاطع:وخافوتبریزی،و

1342: 3/ 1624-شان یس(.ودستوکموبهتروب دوکهوبهولینو

»ص یتو مروپد.و لپایهو همو دیست(و و
ً
لحتماال )نظرو نظرو

لپایهو آعو بهو یادپدهو مدخلو دیو ـوکهو ولژهو لینو شها ی«و

و
ّ
پدهولستوـودیولقعو»قرلئت«وولژهولیولستوکهودیوخط

مروپدهولستو ن پتهو کافو معادلو حرفرو باو همو شها یو

)نک.ومکنزی،و1373: 98(.و

و دیگرولینکهوبیاعونیدگاهوطرقبهولیوممکنولستوج یندۀوـ

وو »مگس«و کهو کندو دچایو تصّ یو لینو بهو یلو تازهوکایو

وبهوناتوپباهتوآولیروووفقطودیوپعرو
ً
»کرگس«وحتما

پ لهدو نیست.و چنینو کهو پدهولند،و همنشینو سنایرو

همنشینرولینودووولژهودیوپعروفایسروبسیایوبیشولزولینو

وتقابلومعنایرو»مگس«ووو»کرکس«ودیو
ً
لستووولحتماال

وو »مگس«و آولیر.و هماهنگرو تاو ب دهولستو مهموترو آنهاو

»کرکس«،وهرودو،ودیوپعروفایسروبهودفعاتوباولغاتو

دیگریوهمچ عو»همای«ووو»نقاب«ووومانندوآعوآمدهولندو

ووممکنولستوکایبردولینو»مگسوووکرکس«وباوهمینو

ظو
ّ
ولیجادوهماهنگرونسبرودیوتاف

ّ
ودیوحد

ً
ظوهموصرفا

ّ
تاف

لزو مناسبوترو م لیدیو دیو وو کافرو پانرو برلیو ـَس«و «

کسانرو لزو خاقانرو و
ً
مثال ب دهوباپد.و نقاب«و وو »مگسو

لستوکهو»مگسوووکرکس/وکرگس«ولزولغاتوکایدیو

ب طیقاووولندیشۀولوست.ولووچندوبایولینودووولژهویلودیو

:
ً
یکوبیتوآویدهولست،ومثال

کاتبولینونسخۀولغت فرس هماعوکاتبونسخۀومعروفوشاهنامۀ سنوشطرزب یگو 2.ت

دلدهو لنینگرلد(ونشاعو )مختصرو ل   باونشاعو لستوکهودیوتصحیحوخالقرومطاقو

پدهولست.وُهرعوبروناخ لناوب دعونامولووتأکیدوکردهوووآعویلو»نبدللرحمنوبنو

لحمدونبدللرحمنوبنولحمدوبنوللطهیر«وخ لندهولستو)لسدیوط سر،و1897: 

7(.ودیولنجامۀوشاهنامۀ سنوشطرزب یگولزوناموکاتبو»نبدللرحمنوبنوللحسنو

)نک.و مروپ دو خ لندهو للظهیر«و بنو لحمدو نبدللرحیم؟(و )نبدللرحمن/و بنو

روسنوشطرزب یگ،و369ی؛وبرلیوگ نهوگ نروقرلئتولینونامودیوآثایو
ّ
فردوسر،ونسخۀوخط

وشیشتروکسروبهوهمسانروکاتبو
ً
پژوهشگرلعونک.وپاش یلع،و1396: 557(.وظاهرل

اعوهنرولهّمیّتوفرلولعودلیندوشرو
ّ
لینودوونسخهوکهوبهوترتیبوبرلیولغ یاعوووم یخ

وآدلوت.وآدلم ول،ولزومتخّصصاعوتاییخوهنروکهودیبایۀولینونسخهو
ً
نبردهولست؛ومثال

لزوشاهنامهوفرلولعون پته،وگماعوکردهوکهولزولینوکاتبونسخۀودیگریودیودستو

نیستو)آدلم ول،و1388: 94(.و
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زلعوتیـغوکـ وبنفشوتـرولسـتولزوپرومگس

منقــایوکرکســاعوفاــکومیهمــاعولوســت

)خاقانر،و1382: 74(

ولرودیوهمینوقصیدهوووچندوبیتوباالترو»مگس«وباو»ننقا«و

هموآمدهولست:

بان یوپـرقوووغربوکهوچ عوخ لعونهدوببزم

لوست خــ لعو طفیارو مگسومثالو ننقاو

)هماع:و73؛ونیزونک.وهماع:و132،و495،و519(

و یوگرفتنولننات،ولگرچهوـ
ّ
دیگرولینوکهوزیادهویویودیوجد

ظ...ونک هیدهوپدهولست،ودیولینوم یدو
ّ
دیوخ دوکتابوتلف

کتاب،و لینو دیو دیگرو م لیدو بسیاییو همانندو هم،و

ظ... آمدهوهیچو
ّ
دیدهومروپ د.وبرلیو»البد«یوکهودیومتنوتلف

دلیاروندلییم،وباکهولینوفرضوقرلئنونقضودلیدوکهونادیدهو

قافیهو »کس«و باو »کرکس«و دیو
ّ
متعد م لیدو دیو ماندهو:و

ودیوشاهنامه:
ً
پدهولست؛ومثال

بدیــنوپــهرووولشــکروفــرلولعوکسوســت

کرگسوست بآسماعو لوو همسالو کهو

)فردوسر،و1386: 326/7(

گفتو بایدو کنیمو دخیلو همو لینجاو یلو لنناتو فرضو لگرو

ظومروکردهولست.ومثالودیو
ّ
فردوسرولغتویلو»کرکس«وتاف

شاهنامه یکرونیستووومثالوهایولینوقافیهوهمومحدودوبهو

شاهنامه نیستووودیولپعایو»لنناتودلیتر«وهموهست:

ــاع ــروکس ــتوبدیگ ــجوووجاه ــموگن ده

کرکساع ــدهولتو ــ دی دلو ــرگو گ ــردو ب

)لسدیوط سر،و1354: 97(

کســاع دیگــرو زو بازپرســرو گــرو وو

کرکساع3  مغزپاعو دیو بخ یدندو

)هماع:و292(

زآعوناپــقوک یتــروکســرونیســت
نیست4 کرکسرو چ و مگسرو یلو کاوو

و)نظامر،و1388: 610(

دیوآعوولدیولزوزنگیــاعوکــسونمانــد

نماند کرکسو بخشو جزو ماندو وگــرو

)نظامر،و1388: 960(

همینوقافیهودیوپعروسعدیوهموهست:

ــر ــنوکرکس ــشوزغ ــتوشی ــنوگف چنی

ــروکسر ــنوت ــی کــهونــبــ دوزومــنودویب

)سعدی،و1393: 141؛وقسوهم ،و1320: 160(

لگروباوهماعوفرضوکهونیدگاهوطرقبهولیومبنایونتیجهوگیریو

وبایدوبهو
ً
قرلیودلدهولستولینومثالوهاویلوبریسروکنیم،وقاندتا

طولینوکامهودیوزباعولسدیووو
ّ
لینونتیجهوبرسیموکهوتاف

نظامروووسعدیو»کرکس«وب دهولست5.وشیدلستوکهولینو

نتیجهوگیریو نالست لیولستوکهو لندلزهو نتیجهوگیریوهماعو

ظ...،ومگرولینکهوشیشترومعا موپ دوکهوچهایوبایوقافیهو
ّ
تلف

پدعو»مگس«وباو»کرگس«ودیوحدیقة الحقیقة بسامدیو

کافرولستوبرلیونتیجهوگیریوهمسانروآولیر.

ظو
ّ
تاف شیشنهادو مت ّجهو نگایندهو لیرلدو کهو لستو صو

ّ
مشخ

»کرگس«ونیست.وآنچهومهمولستولیلئهونکردعوپ لهدولصار،و

لپایهونکردعوبهوآگاهروبسیاییولزولدباوووپژوهشگرلعولزولینو

ظووونح ۀولستداللولستوکهولیرلدودلید.ودیولقعوذیلولینو
ّ
تاف

ظو»کرگس«( 
ّ
ولژهونیدگاهوطرقبهولیویکونکتۀودیستوگفتهو)تاف

ظ... 
ّ
کهولزوشیشومعا موب دهوووپ لهدیوبهترولزوآنچهودیوتلف

آمدهوهمودلپتهولستووویکونکتۀوجدیدوگفتهو)لثباتولینوخ لنشو

لزوطریقوقافیهوپدنشوباو»مگس«(وکهودقیقوووقطعرونیست.ولینو

فاقونکاتو
ّ
ظ...ولست:ولکثروقریبوبهولت

ّ
نکتهولیولساسرودیوتلف

دیستروکهودیوآعوهستولزوشیشومعا موب دهووولزومعدودونکاتو

جدیدیوکهودیوآعوهستولغابروغاطولست.

ممکنولستوخ لنندگاعوگماعوکنندوکهومدخلوکرگسوبهو

توخاّصرولنتخابوپدهوووبخشرولستولستثنائر.وچنینو
ّ
نا

ظ... 
ّ
نیستوووباکهو»کرگس«وبروپکولزومدخلوهایوخ بوتلف

لست،وچ عوهمونکتۀوجدیدودلیدوووهمولینونکتۀوجدیدوغاطو

توکافروندلید.وبرلیوآپکایوپدعولینوم ض عو
ّ
نیستوووفقطودق

بریسرویلولزونخستینومدخلوکتابوآغازومروکنیم؛ویعنروولژۀو
وبایدو

ً
3.تباوت جهوبهودووپاهدیوکهوآویدیم،وبرولساسوپی ۀومختایودیوتلفظ...،وظاهرل

نتایجو وو لنناتو )دیبایۀو برسیموکهولسدیو»گرکس«ومروگفتهولستو نتیجهو لینو بهو

نادیستوحاصلولزونگاهوحدلکثریوبدلعونک.وبخشودومولینومقاله(!

مروبینیموکهودیولینوبیتو»کس،ومگس،وکرگس«وهروسهوباوهموآمدهولندووودستوکمو 4.و

همرلهرویکرولزولینودووباو»کرگس«ویبطروبهولنناتوندلید.

خ دوسنایروهمو»مگس«ویلوباو»کس«وقافیهوکردهولست،وبدوعولننات: 5.ت

زپتونب دوبرلیونازوکسرووووووهمونفسوجبرئیلوباومگسر؟ و

)سنایر،و1396: 110(
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»بدید«6وکهوتمامونکاتودیستشوتکرلییولستوووتمامونکاتو

جدیدوآعونادیستولست.

رودیولیجونامۀوخالقرومطاقو
ّ
دیبایۀو»بدید«وشیشترویاحق

مۀودیوان ازرقی )1398(ون پتهولند.و
ّ
)1396(ووویلستروش یودیومقد

تاریخ  لزو باوسیّدیو رودیوتعایقاتوتصحیحومشترکشو
ّ
یاحق

لدلمه(.و )نک.و دلدهولستو ت ضیحو زمینهو لینو دیو همو بیهقیو

مۀودیوان ازرقی هروی،ولبتدلوباوچهایون عو
ّ
یلستروش یودیومقد

دلیل/وقرینهونشاعودلدهوکهوفایسروزباناعو»بدید«ویلودلیلیودوو

جزءومرودیدهولندووونهوبسیط7،وسپسوباوبریسروسیزدهونسخۀو

نیزو وو مرون یسندووـو نقطهو باوسهو همیشهو یلو ـوکهو»پ«و رو
ّ
خط

نسخهوهایومثنوی م ّیخو701وووتراجم االعاجم نشاعودلدهو

و»بدید«وهستووونهو»شدید«؛ویکو
ً
کهودیولینونسخهوهاوصرفا

قرینهولزوجناسو»بدلدو)بهودلد(/وبدید«ولیلئهوکرده؛وپ لهدونقیضو

)نسخهوهایروکهو»شدید«ودلیند(ویلوهموبهودستودلدهووومناطقرویلو

ومتاخموبهویقینوگفتودیوآنهاو»بدید«ویولجو
ّ
کهومروت لعوباوظن

یاو منطقهولیو دیو لگرو روپدهوکهو
ّ
متذک و

ً
بردهوووضمنا نامو دلپتهو

گ یشوووزبانروحرفولضافۀو»به«ویلو»شه«ومروگفتهوباپندو)مثالو

ونگایشوتفسیر قرآن پاکووومت عوفایسرویه دیولست(ومروت لعو
ّ
لوومحل

)یلستروش ی،و1398:  ب دهوباپدو یلیجو »شدید«و کهو دلپتو لنتظایو

بیستووهفتو-وسروویک(.و

نیدگاهوطرقبهولیولبتدلوبدوعولیجاع،ودیبایۀوبسیطونب دعو

»بدید«ون پته،وسپسوبهوشان پتومصّححاعودیوتاریخ بیهقی 

دیو دلده،و لیجاعو ماو دیویوزگایو »بدید«و ظو
ّ
تاف دیبایۀویولجو

وو»کهنوترینو االعاجم  تراجم  دیو »بدید«و بهوضبطو لپایهو

دستون یسوهایوفایسرووکهوکاتباعوآنهاوپویلومتفاوتوباوبو

نگاپتهولند«وبهویلستروش یولیجاعودلدهوووخ دولزوچهایونسخۀو

باوسهونقطهومرون یسندو یاولغابو روکهو»پ«ویلوهمیشهو
ّ
خط

هوسهوتاولزولینوچهایونسخهو)ترجمان البالغة،و
ّ
پاهدودلده.وللبت

شاهنامۀ بیروت/وسنوژوزفووومثنوی ق نیه(وجزءوهماعو»کهنوترینو

ب ده،و کردهو بریسرو یلستروش یو کهو لستو دستون یسوها«یرو

ظ...ومعا مونمروپ د.وچهایمینونسخه،و
ّ
ولرولینولزومتنوتلف

تنهاونسخۀومختّصو الّسلوة،ویعنرو الخلوة و جلیس  انیس 

ظ...،ونیزو»پ«ویلوهمیشهوباوسهونقطهونمرون یسد.وسپسو
ّ
تلف

وو پاک  قرآن  تفسیر  وو یه دی«و »فایسرو دیو شه«و »َپ/و بهو

بهو دیوس مرو وو کردهو لپایهو گرشاسپ نامه  کهنو دستن یسو

مۀودیوان ازرقی لیجاعودلدهولستووونهوخ دونسخه.ولینجاو
ّ
مقد

همومعا مونمروپ دوکهودووم یدودیگر،ویعنروضبطوفایسرو

مۀودیوان ازرقی آمدهو
ّ
یه دیوووتفسیر قرآن پاک نیزودیومقد

ب دهولستووونهوفقطوگرشاسپ نامه.وپایدونیدگاهوطرقبهولیو

چنینولستداللوکندوکهوخ دوهمزماعومشغ لوپژوهشوبرولینو

مۀو
ّ
مقد لزو یلو م ض ناتو وو نسخهو لهّمیّتو وو ب دهو م ض عو

دیوان ازرقی »یادونگرفته«وکهوالزموباپدوبهوآنجاولیجاعودهد،و

بهو نیزو بحثوهایرو باکهو وو منابعو وو مثالوهاو بگ یدو پایدو وو

مۀودیوان ازرقی لفزودهولستوووفقطوآعومطالبویلو»تکرلی«و
ّ
مقد

نشانۀو دلدعو لیجاعو کهو نکردهولست.ویکوبحثوهمینولستو

فروتروب دعویاودنبالهویویوووتقایدونیست،وباکهوبرلیونشاعو

دلدعوسیرویافتهوهاوووللبتهولیجونهادعوبهوک پشودیگرلع،وپاملو

و
ً
نینا بایدو مروپ د.و لنجامو کهو لستو همونسالع،و وو معاصرلعو

بگ ییموپژوهشگرلعوشیشینوچهویافتهوووگفتهولندوووسپسولگرو

پ دو لفزودهو آناعو سخنو برو نکتهولیو یاو پاهدیو لستو قرلیو

مانندو کمابیشو مروبایستو طرقبهولیو نیدگاهو کنیم.و طرحشو

سخنو لزو خالصهولیو آوید،و شیشینو بندو دیو نگایندهو آنچهو

یلستروش یولیلئهومروکردوتاوبهترومعا موپ دوکدلمومطاِبوخ دشو

تکرلییولستوووچهوچیزیوبهوسخنوشیشینولفزودهولست.ودیو

آعوص یتوالزمونب دونگایندهولینوکایویلولنجامودهد.

دیو آمدهو ظ...و
ّ
تلف مدخلو لینو دیو هرچهو نکته،و دوو جزو

ووودیونح ۀوبیاعو
ً
مۀودیوان ازرقیوگفتهوپده،ودیومحت لونینا

ّ
مقد

بروخالفو کهو لستو لینو نکتۀوجدیدو دوو آعو لزو یکرو بهتر.و

ن ن یسو بخشو کردهو لپایهو کهو بیستوونه(و )هماع:و یلستروش یو

دستن یسوم ّیخو582 ذخیرۀ خوارزمشاهیوهمیشهو»بدید«و

)باویکونقطه(ودلید،ونیدگاهوطرقبهولیون پتهوکهودستوکمویکو

تولینو
ّ
بایودیولینونسخهو»شدید«ودیدهولستو)ص174(8.ونا

نخستینومدخلوکتابودیوصفحۀو171وقرلیودلید.ودیولدلمهوبهو169وصفحۀوشیشو 6.ت

مات«ولستوـوخ لهیمووپردلخت.
ّ
مه«ویاو»مقد

ّ
ـوکهوبهون نرو»مقد لزوآعوو

مقالۀومفیدیوهمودیونشریّۀوجستارهای نوین ادبی )زمستاعو98(ومنتشروپدهووکهو 7.و

پژوهشرومستقلوب دهولستو)تاییخوتح یل:و97/4/29(وووبخشرولزوآعوبهو»بدیذ«و

مروپردلزدو)نایزلده،و1398: 111(.وتاییخولنتشایوآعوبروفایلومقالهو»98/4/19«وآمده،و

اعوکردوکهودیوتابستاعو99ومنتشروپدهولستوووبرلیو
ّ
ولروآقایونایزلدهونگایندهویلومط

پژوهشگرلعویادپدهولمکاعومرلجعهوبهوآعووج دوندلپتهولست.

وم ّیخو582ودلنستهولست،ولگرچهودیو
ً
ولینونسخهویلوتماما

ً
8.تنیدگاهوطرقبهولیوضمنا

 :1398( یلستروش یو لپایۀو وو پانزده(و 1390:و )تاجوبخش،و نکسرو چاپو مۀو
ّ
مقد

للبتهوجزءو یلو لینو لپایهوپدهولست.و نسخهو لبتدلیو ب دعو ن ن یسو بهو بیستوونه(و

سه هاومروپماییم.
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تفاوتوآعولستوکهونیدگاهوطرقبهولیوبهوجایونکسونسخهوبهو

مۀوآعوچاپویلودیستو
ّ
چاپونکسروآعویج عوکردهووومقد

نخ لندهوکهودیوآعوک پشگرولپایهوکردهولستوکهو»بهوپی ۀو

کردهولستو بازسازیو یلو نسخهو لزو بخشوهایرو "فت پاپ"«و

لینو کهو نشدهو مت ّجهو نتیجهو دیو هجده(،و 1390:و )تاجوبخش،و

»شدید«وسهونقطهولزونتایجو»هنر«وک پشگرولستووودیوخ دو

نسخهولینولغتوباویکونقطهوزیروحرفونخستوآمدهولست!9 

دومینولفزودهوآعولستوکهوبهوگماعونیدگاهوطرقبهولیوممکنو

لستوبت لعوگفتو»فردوسروبهوندلپتهولستووومصرلعونخستو

پاهنامهویلوخ دو"شناموخدلوندوجاعوووخرد"ومروخ لندهولست«و

سندهاست«و لزو برخرو برو »مبتنرو خ لنشو لینو وو )ص173(و

ظ...وبرولینوگفتهولیلئهودلدهو»پ«وفایسرو
ّ
)همانجا(.ودلیاروکهوتلف

یه دیووو»شه«ودیوتفسیر قرآن پاک لستو)ص173-174(.ولینو

توبهرهولیوندلید.ولینوپ لهدوبهوترتیبوبهوگ نۀو
ّ
سخنوهمولزودق

یاو »غزنهو وو لیرلعو »جن ب«و دیو تکاملویافتهو یلیج/و فایسرو

قودلیدووونمروت لعولزوآنهاودیبایۀوزباعوفردوسرو
ّ
هر«وتعا

ّ
ماویلءللن

ودیبایۀوزباعومعیای،وگ یشوط سوووباکهوگ یشوزمینو
ً
وولساسا

لصاروخرلساعوچیزیولستنباطوکرد0» )دیبایۀوزباعوتفسیر قرآن پاک 

نک.وصادقر،و1350؛وپیرلنر،و1385؛وتحقیقاتوفایسرویه دیوبروپمایو

لست،ولزوآعومیاعوبرلیوگ یشوهایولینوزباعونک.وLazard, 1968وووبرلیو

ونیدگاهوطرقبهولیومطمئنولستو
ً
دست یوآعونک.وPaul, 2013(.وضمنا

ظو
ّ
تاف شهو ص یتو بهو بهو لضافۀو حرفو "گذپته"و »دیو کهو

مروپدهولست«و)ص171؛ونیزونک.وص347وکهودیوآعوباولطمیناعوووبدوعو

لیجاعوییشۀوشها یوحرفولضافۀو»به«ویلوتنهاو»شد«ومرودلند(.ولینویکرولزو

ظ...ولستوکهوباو
ّ
نظرهایوزباعوپناختروپرپماِیوطرحوپدهودیوتلف

توت أمونیستووولگروهمودقیقوب دوبهوهرحالودیوکالموکسروکهو
ّ
دق

زباعوپناسوتاییخرونیستوبایدوباولیجاعوت أمومروب د:وجزولینکهو

حدودوزمانرو»گذپته«ودیوبیاعولوومعا مونیست،وییشۀو»به«و

رولزوهرودووییشهومنشأو
ّ
ممکنولستوbē/be ōوب دهوباپدویاوحت

گرفتهوباپدو)نک.وMacKenzie, 1968: 255؛وقسوLazard, 1986(.ودیو

برخرومت عوشها یوهرودووحرفودیوکنایویکدیگروآمدهولستوکهو

دیوفایسرودییوبهوجایوهرودوومروت لعو»به«وبهوکایوبرد،ودیومعانرو

مختافروقریبوبهو»با،وبهوس ی،ودی...«.وبرلیونم نه:

 Pad nērōg i ul-āhang pad +ǰumbišn be ō bērōn
tāzēd… (Gignoux & Tafazzoli, 1993: 100)

لفزودهو تلفظ...و دیو کهو نادیسترو لستداللوهایو کنایو دیو

ـووچنانکهوباالتروخالصهوپدووـو پده،ولستداللوهایودیستروهمو

لپایهو آنهاو بهو ظ...و
ّ
تلف دیو کهو آمدهو ازرقی  دیوان  مۀو

ّ
مقد دیو

نشدهولست.ولگروهدفولیلئۀولستداللروکاملومروب د،وبایدوآعو

ونیدگاهوطرقبهولیو
ً
باولیجاع(ومروآمد.وظاهرل )للبتهوکهو نیزو دالیلو

رومتفاوترولزو»لستقاللوپژوهشگر«ودلیدوووهروجاونت لندوبهو
ّ
تاق

حرفرونکتهولیوبیفزلیدویاوخطایوآعویلومعا موکندوتمایلوچندلنرو

الناتووولیجاعودلدعوندلید.وبهولینونکتهونیزودیو
ّ
بهولیلئۀوآعولط

لدلمهوخ لهیموپردلخت.

ظ...وتکرلیومروپ دوووچنانکهودیو
ّ
لینوخطاهاودیوتماموتلف

لینودوومدخلودیدیم،وبرلیوپردلختنوبهویکویکوآنهاوفضایرو

روکتابرومختصروالزمولست.وبهو
ّ
فرلترولزوحجمویکومقالهویاوحت

تونگایندهوچایهویلودیولینودیدوکهونقدویلوبهودووبخشو
ّ
همینونا

تقسیموکند:ودیو:خلتهخستتباولستفادهولزونم نهوهایومدخلوهایو

یّاتولینوخطاهاویلوبریسروکندووودیو:خلت ّمتبهو
ّ
یادپدهوکا

مصادیقویوپر،ومنطقر،ومحت لیرووونامروبپردلزد.

یو ت
و
:خلت».تبش

».ت».تز: نتهن قیت

چایچ بو دیو کهو لستو کالسیکو لدیبرو ن پتۀو ظ...و
ّ
تلف

وو تاییخرو زباعوپناسرو وو نمرولندیشدو زباعوپناسرو

ندلید.و لوو لندیشۀو فرآیندو دیو جایرو نظامومندو ییشهوپناسرو

سایرو وو میانهو فایسرو دیو دییو فایسرو لغاتو ییشۀو یافتنو

زباعوهایوهندولیرلنروبرلیوپژوهشگریوکهودیولدبیاتوفایسرو

لست؛»»  خطرناکو وو دپ لیو کاییو و
ً
غالبا دلیدو تبّحرو  ن و

ناگفتهونماندوکهولپتباهونیدگاهوطرقبهولیویلفعومسئ لیّتوتاجوبخشونیستوکهو 9.ت

ودیو
ً
چاپونکسروچنینونسخۀولیزندهولیویلوباوت ّسلوبهو»پی ۀوفت پاپ«ونمال

مطالعاتوخطوپناسروووباکهولغ یولزوحیّزولنتفاعولندلختهولستوووباکهولینو

خطاوبروپکوبزیگوترولست.

ولگرچهوممکنوهستولزویولجو»شه«وبهو»شدید«وبرسیم،ونمروت لعولزوکایبردو
ً
0».وضمنا

»شدید«ویولجوقطعرو»شه«ویلولستنباطوکرد،وچرلوکهوممکنولستودیومنطقهولیو

»شه«وبهو»به«وبدلوپ د،وولرو»شدید«ویلوولژۀوبسیطوبپندلیندوووحفظوکنند.وفقطو

زمانرومروپدولینوفرضویلویدوکردوکهوپ لهدوکافروبرلیونقضوآعودیودستوب دو

کهوکمیابروکایبردو»شدید«ولینولحتمالویلوکمابیشومنتفروکردهولست.

لزوزماعوچاپوفرهنگ ریشه شناختیوحسنودوست،وآپنایروباوییشۀولغاتوبرلیو »».ت

غیرمتخصصاعوسادهوتروپدهولست،ولماومتخّصصاعونشاعودلدهولندوکهوآعوفرهنگو

قائمومقامر،و1394؛وقس.ویلپدومحّصل،و )نک.و نیستو روکموغاطو
ّ
بروغاطوووحت

1394(ووولستفادهولزوآعونیزوممکنولستومحققوناآپناویلوبهوبیرلههوببرد.
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لزولینویووبهتروب دونیدگاهوطرقبهولیویکرولزولینوسهویلهویلودیو

شیشومروگرفت:ویاویکومتخصصوزباعوپناسروتاییخرویلودیو

ولثروبهوناموخ دو
ّ
کایودخیلومروکرد؛ویاولگرولصرلیودلپتوکهوکل

لووباپدودیوزباعوپناسروتاییخروتخصصومرویافتو)کاییوکهو

زباعوپناخترو مسائلو متعّرضو بهوکلو یاو مروبرد(؛و وقتو سالوهاو

تاییخرونمروپد.

ظ...ولپایهوبهوییشۀولغاتولستحسانرولست.وگاهو
ّ
دیوتلف

هستوووگاهونیستوووگاهودقیقولستوووگاهو)چنانکهودیو»کرگس«و

ودیوبسیاییو
ً
ووحرفو»به/وشه«ودیدیم(ودقیقوووجامعونیست.وضمنا

م لیدولینونکاتوبدوعوفایدهولیودیوبحثوو/ویاوبدوعولیجاعو

:و
ً
مروآید،وگ یرونتیجۀوتحقیقوخ دونیدگاهوطرقبهولیولست.ومثال

و »زباعوپناسروتاییخروووییشهوپناسروبهوماومروگ یدوکهوـ

لصلولینوولژهو]یوسپر[ویوسپیگوب دهولست«و)ص33(؛و

و روییشهولشومتفاوتوـ
ّ
»/zūr/و...وبهومعنایودیوغ،و...وبهوکا

لستوووهیچویبطروبهوزویو/zōr/وبهومعنایوت لعوندلید«و

)ص144(؛و

و »آگاهروماولزوفایسرومیانهوبهوماومروگ یدوکهوبرخرولزوولژهوهاوـ

بهوولوومجه لوووسینومرولنجامیدهولند«و)ص534(؛و

و گولستوـ
َ
»یایومجه لودیوبرخرولزوولژهوهاوبازماندۀوصدلیول

یوبهوص یتویایو
َ
دیوفایسرومیانهوکهوبایدوپسولزوتبدیلوبهول

مجه لودیآمدهوباپد«و)ص550(؛

ظودیو
ّ
تاف »باوهمینو لینکهوفعِلولستو مانندو همچنینونکاترو

شها یولپکانرونیزوبهوکایومرویفتهولست«و)ص318،ولینوبایوباو

لیجاعوبهوراهنمای زبان پارتی(،وبدوعوتأثیرودیوحاصلوبحثولیلئهو

رودیوم لیدیوکهوبالقّ هوممکنوب دهوکهویکونکتۀو
ّ
مروپ د.وحت

بایو متفاوتو ییشۀو و
ً
)مثال باپدو مفیدو مبحثرو دیو ییشهوپناخترو

]معروفوبه[وزینتوباوحرفولضافۀوبه؛ونک.وص341،وهمچناعوبدوعو

نیزو لزوآعوهیچوبهرهولیوبردهونمروپ د.ودیوم لیدیو بازو لیجاع(،و

ییشۀوولژهویاوساخترومروت لنستهوبهوت جیهویاوگزینشوپ لهدووو

وییشۀو»شذیفتن«،وص349؛ونکولدلمه( 
ً
ظوهایروکمکوکندو)مثال

ّ
تاف

ولروبهوآنهاولپایهونشدهولست.وناآگاهرومؤلفولزوساختوفعلو

ماضرودیوفایسرومیانهونیزوباوت جهوبهولپایهونشدعوبهوآعودیو

ایو)ص113-111( 
ّ
ت ضیحوپکلوخاّصولینوزماعودیوپعرونط

یوپنولستوووهمینوبانثوپدهولستوکهونیدگاهوطرقبهولیو

آمدعوپکلوبنوماضروبهوجایوصفتومفع لرودیولفعالرومانندو

»برگاپتوب د«ووو»بسپردوباپد«ویلونهوحذفو)یاوبهونبایترو»لضافهو

نشدع«(ویکو»تک لژ«،وباکهو»حذفوفتحه«وبپندلیدو)ص697(.و

ونیدگاهوطرقبهولیولینونظرویلوکهولگرومنابعوفایسرودییو
ً
ضمنا

ظودیو
ّ
فقوب دندوبایدولنتظایودلپتوهماعوتاف

ّ
ظرومت

ّ
کهنودیوتاف

یاو بهوتا یحو ب دهوباپد،و یلیجو )!(و شایترو رو
ّ
حت وو میانهو شایسرو

تصریحوتکرلیومروکندو)برلیودوومثالولزولولیلووولولخروکتابونک.و

نقضو مثالوهایو کهو لستو غریبرو سخنو لینو 579(.و ص62،و

وباولص لوتاییخوزباعونیزوسازگایونیست2» 
ً
قطعرودلیدووولساسا

وونگایندهولمیدولیولستومتخّصصاعولمرودیولینوبایهوبن یسند.و

لینونقصولختصاصوبهوزباعوپناسروتاییخروندلید،وباکهودیو

زباعوپناسرونم مروهمومشه دوووگاهوبایزترولست.ودیولینو

ظولمروزومتفاوتولستو
ّ
ظوهایوکهنروکهوباوتاف

ّ
کتاب،وگرچهوتاف

ظوکهن«ومتفاوتولست( 
ّ
ظولمروزویکساعوووباو»تصّ یوناّمهولزوتاف

ّ
)یاوباوتاف

التوولجر،و
ّ
وتقسیموبندیوتبد

ً
لیلئهوپده،و»تأّمالت«وزباعوپناسرو)مثال

هرگزو و
ً
تقریبا زباع(و سیرو و

ّ
خط کردعو صو

ّ
مشخ وو آنهاو نالو دیو بحثو

لزو لستفادهو برو هستو لصرلییو ن ضو دیو وو دیدهونمروپ دو

»لصطالحات«وزباعوپناسر.والجرمولینولستفاده،وجزودیبایۀو

وهمیشهودیستوبهوکایو
ً
نبایلتو»هجایوبازوووبسته«وکهوتقریبا

ـودوو یفتهولست،ونهوضرویتودلیدونهوصّحتووونهوفایده.وبهویکو

ظ...وبایهاوتأکیدوپدهولستوکهوولجرو
ّ
مثالوبسندهومروکنیم.ودیوتلف

ومصّ تر(ودیو»خ پهوهایوآولیرومتفاوت«ووضعیّتوهایو
ً
)ووغالبا

آعوولجو نیامدهوکهو نم نهولیو بایو رویکو
ّ
دلید،وولروحت متفاوترو

دستوکمودیو»دو«وخ پۀوآولیرومتفاوتوبریسروپ دوووتفاوتشو

و
ً
روصرفا

ّ
»"برومبنای"وتفاوتوآعودووخ پۀوآولیر«وتحایلویاوحت

زبان های  تاریخ  کتابو بهو لستنادو باو »دیهیم«و دیبایۀو نیدگاهوطرقبهولیو و
ً
مثال 2».ت

ایرانیومرون یسدودیوفایسرومیانهومصّ تودومولینوولژهویلومجه لومرودلنند،و

ولروبهونظرودیگرلعوبروت ّجهولستو)برلیوآگاهرولزولینونظرهاونک.وصادقر،1394: 

93وبهوبعد(.وآنچهونیدگاهوطرقبهولیوگفتهولست،ونهوچنانکهوولنم دوکردهولصالحو

وو برخرو خ لنشو باو همس و باکهو باستانر،و زباعوهایو قاعو
ّ
محق تمامو خطایو

مخالفونظروبرخرودیگرولزولیشاعولست.ونیز،وبرخالفوآنچهوممکنولستو

تو
ّ
بهونا و

ً
غالبا میانهو فایسرو پژوهشگرلعو لخیرو دستۀو کند،و بردلپتو خ لنندهو

یلومجه لو »دیهیم«و دومو فایسرودییومصّ تو دیو لغتو ظو
ّ
تاف لزو بروخبریو

ندلنستهولندوووقرلیونیستوباوتذکایونیدگاهوطرقبهولیومت ّجهوغفاتشاعوبش ند.و

ظودییوبهودستودلدهولندو)نک.و
ّ
فاعوخ لنشوفایسرومیانهویلوباوناموبهوتاف

ّ
آعومؤل

کهو فرضو لینو گفتیم،و کهو آنگ نهو 1410(.و  :1393 حسنودوست،و 94؛و هماع:و

ظویلودیوشها یولثباتو
ّ
ظولغتروهماعوتاف

ّ
»همسانرومنابعوفایسرودییودیوتاف

مروکند«وحاصلونگاهوسادهولنگایلنهوبهوتح التوزباعولست.
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بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

ودیومبحثوک تاهوپدعومصّ توباندوشیشولزو
ً
ت صیفوپ د.ومثال

صامتو/م/و)ص673وبهوبعد(ولپایهونشدهوکهولینوفرآیندوجزودیویکو

مثالوهمیشهوشیشولزوخ پۀوصامتوهایوmbویخودلدهولستووو

همینوبروت ّجهرودیوک تاهوپدعومصّ توباندوشیشولزوصامتو/خ/و

ـوکهوهمیشهوباوتمامومصّ توهاوشیشولزوxtودیدهومروپ دووـوووشیشو

ـوکهودیوتماموپ لهدودیوstویخودلدهوووـونیزو لزو/س/و)ص681وبهوبعد(و

رو
ّ
تفک دیو جایرو آولیر«و »خ پهوهایو لگرو پدهولست.و تکرلیو

ن یسندهودلپتومحالوب دولینونکاتونادیدهوبماند.ودیوم لیدیو

تفاوتو دیو ف قو نم نهوهایو لزو ب ده؛و سادهو و
ً
کامال ت ضیحو لینو

وضعیّتو»ت«ودیولمثالو»مرووومجاسوآیلستوووپدوپادماع«و

باوپ لهدیومانندو»بهوچرمولندیستوگاوولسفندیای«وفقطوبهو

»بایدودلنستوکهوماودیولینوپاهدهاوباودوووضعیتوآولیرومتفاوتو

دیو مصّححاعو »خطایو وو )ص296(و هستیم«و یوبهویوو

لپایهو )ص297(و متفاوت«و آولیرو خ پهوهایو یکساعولنگاییو

و
ً
پده،وبروآنکهوت ضیحودلدهوپ دولینوتفاوتوچیست3»ووولصال

نیازیوبهوت ضیحوآعوبرومبنایو»خ پهوهایوآولیر«وهستویاونه.و

لینولیرلدلتوهیچومنحصروبهونم نهوهایوف قونیستوووباو

ـودوولستثنا،وبهترولستوبهوجایوتمامو»خ پهوهایوآولیر«ووهاو یکو

دیولینوکتابون پتو»هجاها«ویاو»ولجوهایوبعدی/وقبار«ویاو

نک.و و
ً
)مثال یسیدو یوپنوتریو معنرو بهو وو »ولج«و فقطو رو

ّ
حت

ص67:و»هنگامروکهودیویکوخ پۀوآولیروهماهنگرومعنرودلییومیاعو

دی لعوهایوگ ناگ عوبهوچشمونیاید،ودیمرویابیموکهوتحّ لروزبانرودیوکایو

ب دهولست«(.ولینوحدسوخ لنندهوکهونیدگاهوطرقبهولیوکایبردووو

معنایودقیقو»خ پۀوآولیر«ویلونمرودلندوجایروتأییدومروپ دو

ذیلو ک تاه«و بهومصّ تو باندو »تبدیلومصّ تو دیوفصلو و کهو

»مصّ توآودیوهجاهایوباز«ومرون یسدو»تاوآعوجاوکهونگایندهو

دیدهولستوبرلیولینوخ پۀوآولیرومثالومعتبریودیومتنوهایو

کهنودیدهونمروپ د«و)ص688(.و

نتیجۀوتالشوبرلیولیجادولحنوزباعوپناسانهوبدوعوضرویتو

وفقطوچنینونبایلترونیست،وباکهوگاهروبهولپتباهاتو
ْ
یاولزوم

لبتدلیرولنجامیدهولست.ونیدگاهوطرقبهولیو»ولج«ووو»صامت«ویلو

بهوجایو»حرف«ومروآوید،وولرودیوقالبو»حرف«ومرولندیشدووو

ووقترومروگ یدو»ولجوبو
ً
»ولج/وصامت«ونقشوتزئینرودلید؛ومثال

ظومروپدهولست«و)ص161(،و
ّ
دیوزباعوفردوسرونزدیکوبهوولجوووتاف

منظ یشو»حرفوب«ووو»حرفوو«ولستوووآعویلوباو»ولج«ون ضو

کرده،وغافلولزولینوکهو»ولجو/ب/«وهمیشهو/ب/ولستووولگروپبیهو

ظوپ دودیگرو»آعوولجودیگر«ولستووونهو/ب/4».و
ّ
ولجودیگریوتاف

منظ یونیدگاهوطرقبهولیوفایولنجمرولستوکهوولجوسایشرو

وباوβونمایشودلدهومروپ دووودیو
ً
دولبروولکدلییولستوکهوغالبا

برخرونسخوکهنوباوڤ )حرفروپبیهوفوولروباوسهونقطه(وآمدهولستو)نک.و

صادقر،و1357: 58،و98(ووونهوولجو/ب/ولستووونهوولجو/و/و)/v/(،و

صادقر،و1388:  )نک.و لستو مصّ تو لزو بعدو bو ولجوگ نۀو باکهو

چهلووهفت(.وبرخرولغاتوکهولمروزهو/ب/ویاو/و/ودلیندودیوفایسرو

نیدگاهو بردلپتو دلپتهولند.و ولجو لینو باو آزلد«یو »گ نۀو مو
ّ
متقد

طرقبهولیولزولدلیولینوولجونیزودقیقونیست.ولوو»لفشاع«ویل،ودیو

ظو
ّ
»سرلفشاع«،ولزومصدلقوهایو»فایولنجمر«ومرودلندولماوتاف

بخشودوموآعویلوبدوعوهیچوت ضیحروبهوص یتو/awšān/ونشاعو

روگ نه«وتبدیلو
ّ
رویاومثن

ّ
مرودهدو)ص543(.ولینوهموکهودیو»مثن

بوay/aiوبهو
ّ
ظومصّ ت+وصامتویاومصّ تومرک

ّ
روباوتاف

ّ
نشانۀومثن

رو
ّ
مصّ ت i/īوذیلو»صامتوی«وآمدهولستو)ص288وبهوبعد(وبهوکا

خطاستووونتیجۀون پتنو»صامت«وبهوجایو»حرف«.

دیولینوم لیدولگرونیدگاهوطرقبهولیوهمانگ نهومرون پتوکهو

مرولندیشدوووبهوجایو»ولجوووصامت«و»حرف«ومروآوید،وخطایرو

چایچ بو دیو لندیشیدعو کهو هو
ّ
للبت وو نمرویافتو یلهو کایشو بهو

وکتابویلولزول نرودیگرومروکرد.ولزونظرونیدگاهو
ً
زباعوپناسرولساسا

نر«ووو
ْ
نروبهونک

ُ
شد/ونک

ْ
شدوبهونک

ُ
طرقبهولیوت صیفوتبدیلو»نک

یاع/وپریاعوبهوپْریاع«وهردوویکساعووو»سک عو
ْ
تبدیلو»یهیاعوبهویه

کهو تحایل،و فقطو نهو بهوجایوحرکت«ولستو)ص718-719(.و

و
ً
ظ... نیزومبنایوولجوپناختروندلید؛ومثال

ّ
تقسیموبندیوهایوتلف

»شیغامبر«ویلو»ک تاهوپدعومصّ توشیشولزویکوصامت«ومرودلندو

)ص673(ووو»آیلستوو«ویلو»ک تاهوپدعومصّ توشیشولزودوو

صامت«و)ص681(،وغافلولزولینکهولینونگاهوساختاییولستووو وحذفو»ت«ودیو»دوستر«ووو»سخترین«وباولینوت ضیحوکهو»لینوصامتو
ً
ضمنا 3».ت

گاهودیولمالوهموحذفومروپدهولست«ودیوج فوبحثوف قوآمدهوکهونادیستو

لست.ودیو»دوستر«ووومانندوآعولدغامروبروشایۀوکاهشویویودلدهوکهوناپرولزو

همج لییودووولجوباوولجگاهومشترکولستوووهیچولیتباطروبهو»ت«لیوکهودیو

یاو مروپ دو منتقلو بعدیو هجایو بهو )وو لستو بستهو هجایرو چهایمو ولجو لصلو

نمروپ د(وندلید.

دیگرو یافتهوهایو وو مثالوهاو وو جمالتو بسیاییو )مانندو ف قو نادیستو نبایتو 4».ت

ظ...(وتکرلیوحرفوبهوحرفوجماهولیولزویکرولزوومقاالتونیدگاهوطرقبهولیو
ّ
تلف

)1392-للف:و258(ولست.و
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دیو»آیلستوو«ونیزو/ت/وبهوهجایوبعدیومنتقلومروپ د.ولینو

یونمایو فقطو بحثو کهو مرودهدو نشاعو لبتدلیرو خطاهایو

زباعوپناخترودلیدوووبس.

بروت ّجهروبهولّولیّاتوزباعوپناسرودیولحتجاجاتومقدّماترو

وآنجاوکهوبرلیولثباتو
ً
نیدگاهوطرقبهولیوهمودیدهومروپ د؛ومثال

،وپّر،ودّیید...«ومروگ یدو
ّ
طبیعروب دعوتشدیدولغاترومانندو»کژ

دو
ّ
مو»بهولقتضایوتنگنایووزعوووقافیهوبهومشد

ّ
لگروپانرلعومتقد

ساختنوبرخرولزوحروفومروپردلختند،وچرلوهیچوگاهودیوپعرو

یکنودیدهونشدهولست؟«و)ص150(،و
ّ
 عویاوول

ّ
آناعوص یتوتبّر،ونگ

ولرو پده،و بریسرو همو شیشترو وو لستو دیستو سخنو لصلو

»مثالوهایونقضوفرضر«ونیدگاهوطرقبهولیوصامتولنسدلدیو

دلیندووومثالوهایومثبتشوصامتوسایشروووباویکرولزولینهاو

نمروت لعودیگریویلویدویاولثباتوکرد.وممکنولستوکسرولزو

لحنو لیجادو برلیو »پانرلعو کهو بگیردو نتیجهو مثالوهاو همینو

حماسرویاوهروهدفودیگریوبروصامتوهایوسایشروتشدیدو

بهو کمکرو طرقبهولیو نیدگاهو لحتجاجو دیولقعو مرونهادهولند«.و

توشیدلوپدعو
ّ
بحثولصارولوونمروکند.وللبتهوصادقرودیبایۀونا

پدعو ک تاهو شیروو فایسرو کاماتو حروفو برخرو دیو تشدیدو

مصّ توهایوبانِدوشیشولزوآنهاودیوم لیدیوکهولینوحروفوبهو

هجایوباِزوبعدیومنتقلومروپ ندوبهوتفصیلوبحثوکردهولستو

ظ...«ولزولینو
ّ
)لزجماهونک.وصادقر،و1392(.وگفتیموکهودیو»تاف

نح ۀوبحثووولستداللولثریونیست.

وبهونظرومرویسدونیدگاهوطرقبهولیومعتقدولستوکهوماو
ً
ضمنا

یکوزباعوقدیمودلپتهولیم.ولپایلتولووبهو»گ یشوقدیم«ووو»دیو

تعیینو یاو زمانرو بازۀو تحدیدو بدوعو لینها،و مانندو وو گذپته«و

محدودۀوجغرلفیایر،وبیشولزوآعوتکرلیوپدهوکهونیازیوبهولیجاعو

ظ... مروت لندوبرلیوتأییدوهرو
ّ
دلپتهوباپد.وهروپاهدیودیوتلف

پاهدودیگریوبهوکایویودو)چنانکهودیبایۀوفایسرویه دیوووقرآن پاک 

ووزباعوفردوسرودیدیم(ووولینونتیجۀودیونظرونگرفتنوش یایروزباعو

ووناآگاهرولزولختالفومسیرودگرگ نروهایوولجرودیوزباعوهاووو

روزباعوهایولیرلنروپمالروووجن بر(ولستو
ّ
گ یشوهایوگ ناگ عو)حت

ووگاهروبهونقضوبدیهیّاتوزباعوپناسرومرولنجامد.ونیدگاهو

طرقبهولیومانعرونمروبیندوکهوپعرومنس بوبهوبهرلموگ یویلودیو

کنایوپعروسعدیوبیاویدو)ص280(،وگ یشولریولمروزویلودیو

وو سغدیو نف ذو تحتو کهو پشمو قرعو )سمرقندو س زنرو زباعو کنایو

ظو
ّ
زباعوهایوپرقروپمالروهموهست(وقرلیودهدو)ص443(،ویاوتاف

گ یشوخرلسانرولمروزوووفها یولیومنس بوبهوباباطاهرویلو

برلیوتأکیدوبرولینکهو»پشیماع«ویاءومجه لو»دلپتهولست«و)کهو

بازومعا مونیستوکجاوووکر(وبهوپاهدوبیاویدو)ص669(5».ولینو

یکساعولنگاییووقتروباوتناقضرویوشوپناختروهمرلهومروپ دو

بهو»تصحیح«هایرومنجرومروپ دوکهوممکنولستوبرخرولزو

پ لهدونادیوتطّ یوزباعویلولزوبینوببرد؛وبنابرلینوبایدوبهوبریسرو

شایهوهایویوشوپژوهشوبپردلزیم.

».ت2.تهّشت

لستو معتقدو طرقبهولیو نیدگاهو ه فعمحوهر.و الف.ت 2.ت ».ت

»پژوهشوحاضرویلوبایدوپاهدمح یودلنستونهوفرضیّهومح ی«و

)ص28(،ووودیونینوحالومرون یسدو»شیشوفرضولینوپژوهشو

لینولستوکهوپانرلعودیوبرقرلیوساختنوهموآولیروهایوکالمر،و

نگاهوحدلکثریودلپتهولند«و)ص158(.ودیویکومطالعۀومبتنروبرو

ولصلوم ض نهونیستووویاوبایدودیولبتدلو
ْ

پ لهد،وشیشوفرض

لثباتوپ دویاوهماعو»فرضیّه«ولستوکهوبایدودیوحینوپژوهشو

ووباوتحایلوپ لهدولثباتوپ دوتاومعا موپ دونم نۀوبریسرو

ومشم لوشیشوفرضووونتایجوحاصلولزوآعوهست.و
ً
لساسا

دلپتنو لکثریو
ّ
»نگاهوحد بزیگرو بهو نایرو

ّ
لد لثباتو یلهو لّماو

پانرلعوبهوهماهنگروهایوآولیر«وچیست؟ودیوسهلوگیرلنهوترینو

لکثریودیو»تمامو
ّ
حالتوممکن،ویاونشاعودلدعووج دونگاهوحد

صو
ّ
زمانرومشخ بازۀو دیویکو ولژهو لزوچندو بازماندهو پ لهدو

)لینجاودویۀوشیشولزومغ ل(«،ویاونشاعودلدعونب دونگاهروغیرولزو

لکثریودیو»تمامودی لعویکوپانرولزوهروسبکودیو
ّ
نگاهوحد

یاو تحقیق،و لبتدلیو دیو پژوهش«و زمانرو بازۀو شایاعو وو آغازو

دستوکمولثباتویکرولزولینودوودیوحینوتحقیقویاولنتهایوآع.و

ومنظ یونیدگاهوطرقبهولیولزوجماۀوآخرودیونبایتو»قافیهوپردلزیوهایو
ً
لحتماال 5».ت

یوزگایلعو آعو متدلولو ظوهایو
ّ
تاف لزو بازتابرو شنجمو وو چهایمو سدۀو پانرلعو

ب دهولست.ومنابعوشها یونیزوهمینویلوتأییدومروکنند«و)ص123(ولینوب دهوکهو

یکساعو مروپ دو لستنتاجو قافیهوهاو لزو کهو ظرو
ّ
تاف باو شها یو دیو لغاتو ظو

ّ
»تاف

ظوفایسرویلو»تأییدوکند«.ودیولینو
ّ
ظوشها یونمروت لندوتاف

ّ
لست«،ووگرنهوتاف

ص یتومروت لعولینونبایتویلوبهوحسابونایسایرونثروگذلپتووونهوخطایو

صونیستومنظ یو
ّ
ومشخ

ً
هولینولپکالوباقرولستوکهودقیقا

ّ
زباعوپناختر.وللبت

ظومتدلول«ودیونبایتومزب ی،و»زباعوطبیعرووونادی«و)ص46،و
ّ
فولزو»تاف

ّ
مؤل

ظو»حقیقر«وکاماتودیویوزگایوپانرلعو)ص106(وزباعومعیایوزماعو
ّ
55(وووتاف

لستویاوتصّ یوپانرلع/وکاتباعولزوزباعومعیایویاوزباعوگفتاییویلیجودیوح زۀو

گ یشوهایو آعو لزو منظ یو و
ً
لحتماال گفتو مروت لعو فقطو لیشاع.و جغرلفیایرو

تولدبرونیست.
ّ
روووسن

ّ
محا
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نیدگاهوطرقبهولیودیون ضوچنینوکاییوآویدعو»یکومثال«و

)»لزوشایوتاوبسروهمهوسمعوووبصروپدم«وباولپایهوبهوجناسولفظو»َبسر/

َبصر«؛وص158(وووت ضیحو»باومثالرومطابویلویوپنومروکنیم«و

دلنستهولست.و کافرو شیشوفرضو لثباتو برلیو یلو )همانجا(و

ولقعیّتولینولستوکهوباویکویاویکصدومثالونمروت لعونتیجهو

گرفتوکهوپعرلو»همیشه«وهمینوکایویلومروکردهولندووولفزودعو

ناونمروکند.و
ّ
بروتعدلدومثالوهایومشابهونیزوکمکروبهولثباتومد

«هاودیو»لنناتودیوقافیه«وهمولدلمهویافتهولست.و
ً
همینو»مثال

نهو»نمر«و آویدهووو قافیۀو»گفتمر«و»تمر«و دیو لینکهوم الناو

)ص160(وفقطونشاعومرودهدوکهوم الناودیوقافیۀو»لینوبیت«و

زباعو پانرلعو و
ّ
کل دیبایۀو نهوفقطو وو کردهو ینایتو یلو لنناتو

روهماعو
ّ
فایسر،وباکهودیبایۀوخ دوم النا،ومثنوی م النا،وووحت

کماو نمروکند؛و لثباتو یلو نیزوچیزیو م الناو مثنوی  لزو صفحهو

لینکهومثالونقضوهمودیولینوزمینهوفرلولعولستو)دیوبخشودومو

لینونقدوتعدلدوقابلوت ّجهرولزومثالوهایونقضویلونشاعوخ لهیمودلد(.

شیشوفرضوپژوهشوپاهدمح یوگاهوباونشاعودلدعونب دِومثاِلو

ظ... قضیهو
ّ
نقضو)نقضوبرهاعوخاف(ولثباتومروپ د.ودیوتلف

لکثری«و
ّ
برنکسولست:ومثالوهایوناقِضوشیشوفرِضو»نگاهوحد

بهوپکارو یاو وو ماندهولست(و نادیدهو )یاو مروپ دو گرفتهو نادیدهو یاو

»تصحیح«ومروپ دوکهودیگروناقضوشیشوفرضونباپد.وترکیِبو

سهوناملومنجروبهوهماعوخطایرومروپ دوکهودیولنتهایوبخشو

ظ... بخشرولزوپ لهدو
ّ
»زباعوپناسر«وگفتیم:وشیشنهادهایوتلف

ناملو لینوسهو مروبرد.و بینو لزو یلو فایسرو زباعو تطّ یو کمیابو

نبایتندولزوالف.ونملوبرولساسوشیشوفرضوهایولثباتونشده،و

ب.وتصّ یولیستاولزوآنچهو»زباعوقدیم«وخ لندهوپدهولست،وووج. 

وتصحیحوهایومنتشرپده.
ِ
نالقهوبهوتصحیح

دیولینجاوبهومثالروبسندهومروکنیمووولدلمۀولینوبحثویلوبهو

سرلی،و »شای،و مانندو لغاترو ولمروگذلییم.و مقالهو دومو بخشو

یوی...«ولزودویهولیوبهوتدییجوبدوعویاءوشایانروبهوکایویفتهولند.و

و
ً
ولضحولستوکهومانندوهرودگرگ نرودیگری،ولینوتغییروهمولّوال

لبتدلودیوگفتایوبروزویافتهوووسپسوبهون پتایویلهوشیدلوکردهو،ووو

ۀوکمرودیوم لیدومعدودیولینوکایبردویلومکت بو
ّ
ولبتدلوند

ً
ثانیا

کردهولندوووسپسوبهومرویومعیایوپدهولست؛وپسوطبیعرولستو

دیونخستینودویهوهایوتطّ ی،ونم نهوهایوبدوعویاءوکمیابوباپدو

وولزولینویویودیوبریسروآنهاوبایدووبسیایومحتاطوب د.ونیدگاهو

مرون یسدو »یوی«و دیبایۀو و
ً
مثال نمروکند؛و چنینو طرقبهولیو

»کایبردوآعوبهوص یتویووشیشولزوسدۀوپشمونادیولستووودیو

سدۀوپشموکمیابولستوووبیشترودیوترکیبوهاودیدهومروپ د...«و

)ص243(.وسپسوباوبهودستودلدعوچهایوپاهدولزوکایبردو»یو«و

دیوپعروسدۀوپشمومروگ ید:

لزوآنچهوگفتهوپدونتیجهومروگیریموکهوهروجاودیومتنوهایوشیشو

لزوسدۀوپشموباوص یتوهایروچ عوم ،ویو...ویوبهویووپدیمو

بایدودیولصالتوپاهدوتردیدوکنیم.و)ص244(

هرودووجزءولینوگزلیهونکاترولستودیستووولزوشیشومعا م:و

هموولضحولستوکهوکایبردو»یو«وهرچهوبهوگذپتهوبرویموکمترو

مروپ دوووهموولضحولستوکهوبایدودیوم لجههوباوم لیدولینو

کایبردودیوآعوتأّملوکنیم.وولرونح ۀولیلئۀولینونکات،ووودیوولقعو

م جبو متن،و تصحیحو لبزلیو بهو آنهاو سادهولندیشانۀو تبدیلو

لستنباطروبرودقتوپدهوکهوخ دونیدگاهوطرقبهولیویلوهموبهوخطاو

لفکندهولست.

دیولینوبحثولستداللرودیوکایونیست.وپ لهدیوکهوآمدهو

ین 
ّ
نشاعومرودهدوکهو»یو«ودیودیوان خاقانی،ودیوان رفیع الد

یر ووفرامرزنامۀ بزرگ بهوکایویفتهولست.ولزو
ّ
لنبانی،ومنطق الط

نکتۀوبدیهِرو»وج دو"یو"ودیودی لعوچندوتنولزوپانرلعوقرعو

»نب دو مروپ دو نهو یسید؛و نتیجهولیو هیچو بهو نمروت لعو پشم«و

"یوی"ودیوپعروپانرلعوقرعوپشم«ویلونتیجهوگرفتووونهو»نب دو

"یو"ودیوپعروشیشولزوقرعوپشم«ویلو)کماولینکهوبرلیوهرودویولینو

م لیدوپاهدوهست؛ونک.ولدلمه(.ویلهولثباتولینکهو»لزوچهومقطعو

تاییخروبهوقبلو)ووبعد(وبایدو)وونباید(ولنتظایودیدعو"یو"ودلپتو

توبیشتریو
ّ
وودیوچهوفاصاۀوتاییخرولیوبایدوپ لهدویلوباودق

بریسید«وسنجشوبسامدوکایبردو»یو«ووو»یوی«ودیودولوینو

پانرلعوقرعوشنجموووپشموبهوترتیبوتاییخرووومحاسبۀونسبتو

آنها،وپسولزوحذفوم لیدومشک ک،وووتحایلوآماییویافتهوهاست.و

لبتدلو بریسروهایر،و چنینو ن ضو دیو طرقبهولیو نیدگاهو

مروگ یدو»"یو"ودیوپعروشیشولزوقرعوپشمونادیولست«ووو

سپسولزوپ لهدو»وج د«وآعودیوپعروسدۀوپشمو»نتیجه«و

مروگیردو»بایدودیوکایبردوآعودیوپعروشیشولزوسدۀوپشموتردیدو

وتصحیحویویومروآویدووولبیاترو
ِ
کرد«وووبالفاصاهوبهوتصحیح

لزوننصریووولزیقروووناصرخسرووووقطرلعووومسع دوسعدو

یلوبهوپکاروتغییرومرودهدوکهو»یو«ولزوآنهاوحذفوپ د.وزباعو
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مصّححاعو تو
ّ
دق وو نسخهوهاو لنتبایو همچ عو پانرلع،و لینو

دولوینولیشاع،وباویکدیگروفرقودلپتهولستووولنتبایوچنینو

ـوکهومشابهوآنهاودیوتماموکتابوپرلکندهولستووـو شیشنهادهایرو

نیزویکساعونیست،وولروممکنولستولینوپ لهدولزونخستینو

و
ً
کامال وو باپدو زبانرو تطّ یو سندو وو »یو«و کایبردو نم نهوهایو

دولوینو دیو یلو »یو«و کایبردهایو نخستینو کهو لستو طبیعرو

ـودوو یکرو بردهولند.و کایو بهو »یوی«و و
ً
غالبا کهو ببینیمو پانرلنرو

م یدولزولینوخردهوگیریوهاویلوبریسرومروکنیم.

نیدگاهوطرقبهولیوبهودیوان ازرقی لپایهومروکندووودیوبیِت

ویوخصــموتــ ودیوآینــهویووبنمایــد

آیدو ــروعو ــی ب آیــنــهو لزو ــلو لج ــتو دس

نسخهوبدلو»یخ«ویلوبهوجایو»یو«وشیشنهادومروکندو)ص244؛و

نکتهو چندو »تصحیح«و لینو دیو 262(.و  :1398 لزیقر،و قس.و

خاذپدهودیو
ّ
مغف لوماندهولست:وهخستولینکهوطبقویوشولت

تصحیحودیوان ازرقی ضبطو»یو«وبایدودیومتنوقرلیومروگرفتهو

زیرلودوونسخۀوحکتوومجتتضبطو»یو«ویلونشاعومرودهند.و

نسخۀوحکولساسونسبرولینوتصحیحولستووولزولیزیابرو

مۀوهمینوتصحیحومعا مومروپ دوکهوطبقو
ّ
مصّححاعودیومقد

و»هرگاهودستوکمویکونسخهوضبطوحکویلو
ً
یوشولیشاعولّوال

تأییدوکردهوآعوضبطوبهومتنویفتهومگرولینوکهوقرینۀومحکمر 

و»نسخو
ً
شویافتوپ د«و)یلستروش ی،و1398:وشانزده(وووثانیا

ّ
بروضد

بسیایوضبطوهایشاعوخ یشاوندو نزدیکرو بهویغمو مجت وو حکو

ض لبطو طبقو کهو ن زده(و نک.و نیزو )همانجا؛و نیستند«و نزدیکو

دوو لینو »همرلهرو یعنرو خ دو لینو نسخهوها،و تبایپناسرو

بهوآعوضبطو بایدوبانثولنتمادوبیشترو دستن یسودیوضبطرو

ونن پتهولند.ولگرودیو
ً
پ د«،ولگرچهومصّححاعولینویلوصریحا

وهیچوجاو»یو«ونیامدهوب د،وپایدومروپدو
ً
لپعایوقرعوشنجمولصال

وضبطومشترکولینودوونسخهو
ّ
لینویلو»قرینۀومحکمر«وبروضد

خاذپدهودیوآعوتصحیحودلنست،وولروچنینو
ّ
رویوشولت

ّ
ووحت

ظ... برمروآید،ودیوپعرو
ّ
نیست.و»یو«،وبرخالفوآنچهولزوتلف

روشیشینیاعولزیقروبایهاوآمدهولستوووهمیشهو
ّ
معاصرلعوووحت

هموط ییونیستوکهوبت لعوآعویلوبهوچیزودیگریوتبدیلوکرد:

تــ ویودکــرویلولیوماهــرووکنــ عوبینــر

ب د لینوچنیناعو کهو ندیدیو زمانهو ــدلعو ب

)یودکر،و1387: 30(

زآذیستشولصلولزوآعویوویوپنوووس زندهوگشت

آذیست لستادومنوگفتو یوپنوووس زندهویلو

)ننصری،و1363: 17(

چـ عویوزوجنگوآیدوترلوتنهاوبـروعوآیروزوصف

آهنین ک هو ساعو برو لشکریو دلییو کهو زلنروو

)فّرخر،و1363: 259(

ــرد ــگامونب ــ وهن ــردوچ ــ ویووک ــپهوآیلیوت س

کاه چ و زیدو کندو سرخو گلو چ و ــایو یویوه

)هماع:و354(

فروپســت چهــرهو لزو دودهو یلو هــ لو

پست یوو وو جاعو لزو یلو ویسو چنانچ عو

)گرگانر،و1349: 287(

منوآعوبتویلوپرســتیدمووزینویوودیدوووغمودیدم

یل بتوپرستاعو نباپدو نیک و ناقبتو هرگزو کهو

)قطرلعوتبریزی،و1362: 17(

ــر ــهویلهوب ــاعوب ــهوبیاب ــروب ــ ویووکن ــ عوچ لکن

نگذیی پمشادو وو س سنو میاعو دیو جزو

)هماع:و376(

چــ وکــردموزوتبریــزویووســ یوگنجــه

نهالر بــرنــشــانــدهو دلو ــهو ب دوییو زو

)هماع:و392(

لیـنوجاعوشاکوت وزوچهویووماندهولسـت6»ولسـیر
پره7» گرلعو وو دپتو وو خ یلبهو لینو دیو شنهاعو

)ناصرخسرو،و1387: 268(

رولگروبرخرو
ّ
مروبینیموکهونم نهوهایوکایبردو»یو«وکمونیستو)حت

لزولینوپ لهدوقطعرونباپد(وووبیتولزیقرونیزویکرولزوپ لهدو

لیزپمندوکایبردولینوولژهوبهولینوص یتودیونیمۀوقرعوشنجمو

ظ... »تصحیح«وپدهولزوقطرلعو
ّ
لست.وبیتودیگریوکهودیوتلف

العو
ّ
لط لساسو برو طرقبهولیو نیدگاهو زیرو بیتو دیو لست.و

مصّححاعودیوان قطران لزونسخهوهاونیمومصرعونخستویلوبهو

»بهوناموآصفودلنا«وتصحیحوکردهولست:

بــهوناــموآصفــروزلعویوونیــازوآمــدوســایماعویل

تأییـدوسـایمانر کـهوبـ دشوفـّرویزدلنـرووو

و)ص245؛وقس.وقطرلعوتبریزی،و1362: 359(

ظ:وماندهوست. 6».ت

دی لع:وشنهاعودیینوح یلعووودستوووکرلعوبره؛وباونالمتوسؤللودیوکنایو 7».و

مصرع.وآنچهوآمدوتصحیحوقیاسرولست.
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لنتبایو لصارو معیایو بایدو بیتو لینو لصیلو ضبطو تعیینو دیو

نسخهوهاووومعنایوبیتوباپدووونهو»یو«،وکهودیدیموجزوپاهدیو

ظ...وتغییرودلدهودستوکموسهوپاهدودیگرونیزودیولینو
ّ
کهوتلف

ومصّححاعودیوان قطران ص یتو
ً
دی لعوبرلیشوهست.وظاهرل

نشاعو طرقبهولیو نیدگاهو بهو یلو دیگرو بیتو سهو آعو لزو دیگریو

و
ً
الناتروکهوفعال

ّ
ندلدهولندووولینونکتهوخ دونشاعومرودهدوکهوباولط

کموپمایو قطران  دیوان  دیو »یو«و پ لهدو دلییم،و دستو دیو

لینو لساسوپ لهدو برو نتیجهولیو هرو گرفتنو لزو شیشو نیست.و
دی لع،وبایدوتکایفوآعوسهوبیتودیگرویلویوپنوکرد.8»

نکتۀومهّمودیگریوکهوممکنولستودیولبیاتوف قوت ّجهو

دوپ لهدو»لزوآعویو/وزلعویو«و
ّ
خ لنندۀودقیقویلوجابوکندوتعد

لست.ولینوممکنولستومطرحوکنندۀویکرولزولینودووفرضو

باپد:و».وتحّ لو»یوی«وبهو»یو«ولبتدلولزولینومعنرووونبایتو

پروعوپدهولست؛و2.وکاتباعوبهولینوگماعونادیستوکهوشیشولزو

و»یوی«وبهوکایومرویفتهولست،و
ً
دویلعوسنجروووبهرلمشاهوصرفا

ـوکهووزعوپعرو »یو«هایودولوینوپعرلویلودیوشایاعومصرعوهاو

یعنرو م لضع،و سایرو دیو وو »یوی«و بهو مرودلدهولستوـو لجازهو

لغابوم لید،وبهو»یخ«وبدلوکردهولندو)چنانکهودیونسخهوبدلوهایو

دیوان ازرقی مروبینیمووونیدگاهوطرقبهولیوباوگزینشولینوضبطوبهوهماعو

خطایوکاتباعودچایوپدهولست(ووولگرچهوتبدیلو»لزوآعویو/وزآعویو«و

بهو»لزیرل/وزیرل«وممکنوب دهووونم نهونیزودلیدو)چنانکهونیدگاهو

طرقبهولیونیزوباوگزینشوضبطومجمع القصایدودیویکوبیتوننصریوکرده(،و

چ عوذهنوکاتباعوبهو»تبدیلو"یو"وبهو"یخ"«وخ گروپدهوب ده،و

دیوم لجههوباو»لزوآعویو/وزآعویو«و)کهونمروت لنستهولندوآعویلوبهو»لزوآعو

یخ/وزلعویخ«وتبدیلوکنند(وفکرپاعوگاهوس یو»لزیرل/وزیرل«ونرفتهو

وو»یو«ودیولینونبایتوبیشترولزوسایروم لیدولزوتصّرفشاعو

مص عوماندهولست.و

لماودیوم لیدیومانندو»زوچهویو«ودیوبیتوناصرخسرو9»ووو

»یو«ودیوقافیهودیوویس و رامین نیزوهیچویکولزولینوتغییرلتو

ممکنونب دهوووچنانکهودیدیمولینولبیاتوووبرخرولبیاتودیگرو

ـومصّححاعودیولماعوماندهولست.و لزودستبردوکاتبو

تغییرو»یو«وبهو»یوی«وبرودستوکاتباعوفقطوحدسونیستووو

ینوقمریومروبینیم:
ّ
پاهدوقطعرودلید.ودیوبیترولزوسرلجوللد

گ یــروکــهوبــ دوهــروپــبوماهــروبــهوکنــایوت 

تاوهمچ وفاکوزینویویوبدمهریوووسرگردلع

)قمریوآمار،و1368: 240(

طبقوتحقیقروتازهومنتشرپده،وسرلجوقمریولزوپانرلنرولستو

کهوهزجومثّمنولخربویلووزنرودوییونمروپمایدو)بنایر،و1399: 

50،وشان یس(وووبنابرلینوهرگزودیوشایاعونیمومصرعوآعوهجایو

کشیدهونمروآویدهولستو)همانجا(؛ویعنروضبطو»یوی«،وچنینو

کهودیودیوان چاشرودیدهومروپ د،وحاصلودستبردوکاتبانرولستو

کهولینووزعویلودوییومرودیدهولندووولینوپاهدیودیگروبرلیو

تبدیلو»یو«وبهو»یوی«ولست،ودیودی لعوپانریوقدییوبعدولزو

دویۀوم یدوبحثوما.20 

نم نهوهایو و
ً
فاقا

ّ
لت نادقیقو یاو نادیستو غاطوگیریوهایو لینو

خ برولستوکهوخاطرنشاعومروکندوبریسروسطحرومت ع،وت ّجهو

وو سبکو دیو چهو وو نسخهوهاو دیو چهو دیگر،و قرلئنو بهو نکردعو

روبهو
ّ
مصطاحاتوهرودی لعوووسهلوگیریودیوتبدیلوگزلیهوهایوکا

دیو یلو پژوهشگرو لستو ممکنو چگ نهو متنوپناخترو ق لندو

یوشو لزو تازهوکایلعو باپدو قرلیو لگرو ببرد.و بیرلههو بهو تصحیحو

ظ... للهاموبگیرندوبایدولنتظایویکدستوپدعوبیشترومت عووو
ّ
تلف

خطاهایوبسیایوبیشتریویلودیوتصحیحاتودلپت.ونگایندهو

ظ... یلوبریسروکردووو
ّ
تعدلدیولزو»تصحیح«هایوشیشنهادیوتلف

پده،و گذلپتهو بحثو بهو خ برو نکاتو و
ً
غالبا لگرچهو دییافتو

بروت ّجهروبهوسیرومتغیّرهاوبانثوپدهوحدودونیمرولزوآنهاوبهو

باوبریسروبیشترویاوبریسرو نتیجۀونادیستوبینجامدوووپایدو

متخّصصاعوهرویکولزومت عوبازونادیستروتعدلدوبیشتریومعا مو

بیشترو لینوم ض عو دیبایۀو مقالهو لینو دومو دیوبخشو پ د.»2و

خ لهیمووگفت.
حالولگروباودیونظروگرفتنوتمامولینونکاتومعا موپ دوکهودیویکرویاوچندوتاولزو 8».ت

لینولبیاتو»یو«وندلپتهولیمولستداللروق یوبرومبنایولستقرلیروق یو)ووللبتهونهو

تام(وخ لهیمودلپت.وطبیعرولستوکهولگرونیدگاهوطرقبهولیولزوهمولکن عولزولینو

داللتووویوشوشیشنهادیونگایندهوشیرویوکندو)کهوللبتهونگایندهوخ دودیوآعوشیروو

تحقیقاِتومقب لولست(وووبهونتیجۀودیستروبرسد،وآعونتیجهویلوهمهوکسومروشذیرد.

بیتوناصرخسروونشاعومرودهدوپماییولزو»لزوآعویو/وزآعویو«هایروکهوبهو 9».و

»لزیرل/وزیرل«وبدلوپدهولند،ووونیدگاهوطرقبهولیوبدلنهاولستنادوکرده،ونیزودستکایو

کاتباعوب دهولست،ولماوبرلیوتغییرو»زوچهویو«ویلهروندلپتهولند.

جالبولستوکهوکاتباعودوونسخۀوکهنودیوان سراج قمری کهودیوقرعوهشتمو 20.ت

یلو لغتو لینو 53(و آمار،و1368:  قمریو نک.و وو754ق؛و )712قو کتابتوپدهولندو

توکهوحّساسیّتوکاتباعوبعدیوبهولینو
ّ
وبهولینونا

ً
دستکاییوکردهولند،وقاندتا

گ نهوهایوآزلدوکمتروپدهوب ده،ودستوکموتاودویۀوبازگشت.

ظ... لفتادهولست،و
ّ
وتلف

ّ
فاقروباپدوکهودیوکل

ّ
للبتهولگروهمینونددوهمونم نهولیولزولت »2.و

زیادو بسیایو خطاهاو تعدلدو دلید،و تصحیح«و و
ِ
»تصحیح دهوهاو کتابو لینو چ عو

خ لهدوب د.
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بایدوت جهوکردوکهو»پک«وهمولزونتایجولستووودیولینوحالتوپکوهموقطعرو 22.ت

نشاعو نرسیدهولستو یقینرو بهوج لبو تامو لستقرلیو باو لگروکسرو یعنرو لست؛و

دلدهولستوکهونمروت لعوبهوج لبویسید.

ناصرخسروو لزو بیتو یکو دیو تنهاو ظ... 
ّ
تلف متنو دیو همو »هجر«و وو »بار«و 23.ت

آمدهولست.ولینوقطعۀوکمالومروت لندوپاهدومناسبروبرلیوهردویوآنهاونیزوباپد.و

لینوپاهدوبرلیوکاتباعونسخهوهایودیوان کمال هموغریبوب دهوووبرخرولزولیشاعو 24.و

»هرگهوپعریوبرموبروممدوح«ویلوبهو»هرکهوپعریوبرد«ویاو»منوکهوپعریوبرم«و

ظرویلوکهونادیستومروشندلپتهولندولزودیوان بزدلیند.
ّ
سادهوکردهولندوتاوتاف

».ت2.تب.تاقتقشارت  م.ولستقرلویوپرولستودیولستداللوکهولزو

ـوکهو رومرویسد.ودیوناموتجربرو
ّ
مشاهدۀوپ لهدوبهوحکموکا

آنهاو دیو وو مروپ دو بریسرو مجم نهو یکو لزو فرلولنرو م لیدو

لینویوشو لزو و
ً
غالبا مروپ دوـو ق لندیوکشفو وو همسانروهاو

لستفادهومروپ د.ولستقرلیوتامودیوفاسفۀونامولمروزینوکمترو

جایگاهودلیدووودیومنطقولیسط یروتعریفومروپ دوووومعنروآعو

»آعو وو لستو متناهرو لنضایومجم نهوهایو بریسروتکوتکو

باپندووو نظرومحص یووومعدودو لفرلدوم یدو وقترولستوکهو

هریکوجدلجدلوم یدوبریسروقرلیوگرفتهوباپندوووپسولزوآعو

نرو
ّ
مد 302(.و  :1386 )خ لنسایی،و پ د«و صادیو کارو حکمو

نرو
ّ
ـوکهونامودیگرشولستقرلیوبرهانرولستوـومد لستقرلیوتامو

وو دیدهو بریسرومروکردهو بایدو کهو یلو تماموپ لهدیو کهو لستو

یقینرو نتایجشو یعنرو لینو مدیع،و منطقو لستقرلیو برخالفو

وصحیحولست.وچنینوبریسرولیو
ً
لست22وووهرچهومروگ یدوقطعا

ـوکهوبخشوبزیگرولزوآعولزو دیوتماموسرودهوهایوشیشولزومغ لو

و
ً
ـوکهولساسا روبازماندهوهاو

ّ
ر،وحت

ّ
بینویفتهوـووودیوتمامونسخوخط

نقارو محالو نیستووـو دسترسو دیو وو نشدهو فهرستو بخشرو

رودیونسخرو
ّ
لستووودیومحدودۀوت لعویکوفردویاویکونسل،وحت

لکثرو
ّ
کهوتص یروآنهاودیودسترسولست،ومحالونمار.ولگروباوحد

لیفاقوممکن،و»لستقرلیوتام«ویلوفقطوبهومعنرو»مشاهدۀومتنو

تمامودولوینووومنظ مهوهایوچاپوپدهوفقطودیولیرلعوووفقطودیو

پشودهۀولخیر«وهموبگیریم،وحاصلولینوپژوهشوآنقدیولزو

وتصّ یوباویوخ دو
ً
»مشاهدۀوتمامومت ع«ودویولستوکهولساسا

نیدگاهوطرقبهولیوبهوآعونیزوبرلیونگایندهودپ لیولست.وباوت جهو

بهوآنچهودیبایۀووضعیتونسخوم ج دولزودولوینوقدیمومرودلنیم،و

ودی لعوفّرخر( 
ً
حتروفرضولستقرلیوتامودیویکرولزولینومت عو)مثال

نیزومنتفرولست.وشیشتر،وضمنوبحثوهایودیگر،ونم نهوهایرویلو

ظ... دویوماندهوب د،وولرودلمنۀو
ّ
دیدیموکهولزوچشمومؤلفوتلف

لینودویماندهوهاوبهومرلتبوبیشترولست.و

ظ...،و
ّ
لبتدلومثالروک چک.وبیشولزو120وصفحهولزومتنوتلف

یعنروبیشولزو15ودیصدولزوحجموکتاب،وبهویاءومجه لو)مصّ تو

/ē/(ولختصاصودلیدووو»دیولینوکتابوتأکیدوبروبهودستودلدعو

ولغتو»ولر«و
ً
 پاهدهایوخاصولست«و)ص369(،ومنتهاومثال

ـوکهولغتروبسیایوپرکایبردولست،وولروکمترودیوقافیهو )=ولّما(و

پاهد(و برو یاو )باو 120وصفحهو لزو بیشو لینو دیو دیدهومروپ دووـو

نیامدهولست،ولگرچهودیو»شیشینۀوپژوهش«وهمینوکتابومعا مو

للماکوسپهرو)ص86(وووفریتسومایرو لستوکهوشیشترولساعو

)ص139(وبهومجه لوب دعومصّ توشایانروآعولپایهوکردهوولندووو

گ یاوپاهدیوبرلیوآعویافتهوونشدهوکهودیومتنونیامدهولست.ولینکو

و
ً
ظ... نسبتا

ّ
پاهدیوبرلیولینوولژهولزویکرولزوپعرلیروکهودیوتلف

کمتروبهولیشاعوت ّجهوپدهولست:

ــم ــهومرودلن ــاعوک ــاعوآنچن ــزلیویکویکش س

گفت نــیــایمو ــرو ول گفتن،و نــدلنــدو کسرو

)»نیایموگفت«ویدیفولست.ودیگروقافیهوها:وکسر،ونر،ویکر،وبار23،ومرو)شیش ندو

ینولسمانیل،و1396: 515(
ّ
لستمرلی(،وهجرو)ممالوهجا(؛وکمالوللد

ویکومثالوسادهولزودهوهاومثالولست.وکافرولستودیو
ً
لینوصرفا

هوصفحۀودیگرویلو
ُ
همینودیوان کمال لزوهمینوقطعهوبهوجا وفقطون

بریسروکنیموتاوببینیموبهوط یومت ّسطودیوهرودووصفحهومطابرو

ظ... مروآمدووونیامدوهولست:و
ّ
هستوکهوالزمویاوبهتروب دودیوتلف

و  حذفوهاءوشایانرولزو»هرگه«وووخ لندهوپدنشوبهوپکلوـ

ظ... نهوبهولمکاعووق عولینوفرآیندو
ّ
/harga/ )هماع:و516؛ودیوتلف

ولجرودیوجایروجزولندلدویازدهوتاون زدهولپایهوپدهووونهوپاهدیوجزو

لزوآعولندلدولیلئهوپدهولست.وبعدتروبهولینوم ض عولپایۀودیگریونیزو

خ لهیموکرد(24؛

و آویدعو»لنفاذ«ودیوقافیهوباوولژگاعوفایسرومخت موبهودللوـ

)هماع،و520؛وبهولینوپاهدونیزوبازوخ لهیموگشت(؛

و کهوـ لفتعالو وو لنفعالو بابوهایو لزو فانارو لسامرو کایبردو

ظولسمومفع لوبهوکایومرویوندو)هماع:و523؛و
ّ
لمروزهوباوتاف

ممتنع،و مرتفع،و مندفع،و مجتمع،و مستمع،و منخدع،و منقطع،و ق لفر:و

اع،ومنتفع،ومنقطع؛وآمدعو»َبِشع«ووونیامدعو»طمع«ودیولینو
ّ
بشع،ومط

ق لفرونشاعومرودهدوباوکسرهوخ لندهوپدهولند.وصادقرو)1393: 4-و5( 

نشاعودلدهولستوکهوجزودیوم لیدیولستثنایرودیوزباعولهلوفضلو)مانندو

خ(،ودیوفایسروباولسامروفانلووومفع لوبابوهایومزیدو خو/وم یَّ
ِّ
م ی
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ظو»مجتمع،و
ّ
نربر25ومانندولغاتوبسیطوبرخ یدومروپ د.وتفاوتوتاف

ظویلیجوترپاعودیو
ّ
مندفع،ومنتفع،ومنقطع«و)وولزوجهترو»مرتفع«(وباوتاف

ظ... لزومیاعوپ لهدوبسیاِیوتبدیلولسمو
ّ
فایسرومهمولست.ودیوتلف

فانلوبهولسمومفع ل،وتنهاوچهایوولژهودیوبینوسایروولژهوهاوبهوترتیبو

لسمو تبدیلو لزو وو آمدهولستو مطاَبق(و مشعبَذ،و مجاَوی،و )مثَمر،و للفبایرو

وبحثودیولصلوقاندۀو
ً
مفع لوبهولسموفانلونشانرونیست.وضمنا

»لبدللومصّ تودیوتبدیلولسموفانلوبهولسمومفع لوووبرنکس«و

وغایبولستووودیوقیاسوبینو»قاندۀو
ً
)نک.وصادقر،و1393(ولساسا

ظولمروز«وبحثرو
ّ
ظوفضالویاوقدما،وووتاف

ّ
ظودیوپعر/وتاف

ّ
نربر،وتاف

نشدهولست(.و

و ظو/kīnūr/ووو/āzūr/و)هماع:وـ
ّ
آمدعو»کین ی«ووو»آزوی«وباوتاف

525؛ودیگروقافیهوها:ومست ی،ومشه ی،ولنگ ی،وکاف ی،ون ی...؛وبینوهت

ظ...«وغایبولستوووآزّهوپاهدوندلید،وگرچهودیو
ّ
ولزو»تاف

ً
لساسا

»پی هوهاووولبزلیها«ومعروفوب دعومصّ تو»آزوی«وذکروپدهو)ص38( 

وودیویکوتصحیحوقیاسروهموشیشنهادوپدهو)ص525((؛

ظ... 
ّ
تنهاودیوهمینویکودی لعودهوهاوپاهدوخاصوهستوکهودیوتلف

بهوآنهاوهیچولپایهولیونشدهولست.ومثالویل،وسیزدهوصفحهوجا ترو

پاهدیولزوک تاهوپدعومصّ توā/ăودیو»آیدوو«وهستوکهونهو

ظ...وپاهدیودلیدووونهوپاهدودیگریولزوک تاهوپدعو
ّ
لغتشودیوتلف

لینومصّ تودیو»خ پۀوآولیروār«ودیولینوکتابولیلئهوپدهولستو

ووبهوگماعونگایندهوپاهدیومهمولست:

ترتیــب کنیــمو تتماجــرو تــاو

باپد ــرفو ت وو آیدو وو ــنو یوغ چــ عو

ینولسمانیل،و1396: 538(
ّ
)کمالوللد

لینوکاستروهاولختصاصوبهودیوان کمال ندلید.ولگروهرومنبعوشیشو

لزومغ لویلودیودستوبگیریموووچندوصفحهولیوبریسروکنیمودیو

آعونکتهولیوخ لهیمویافتوکهویاوچنانکهودیدیمولزولینوکتابوغایبو

ظ... لست.و
ّ
لستویاوچنانکهودیولدلمهومروآیدوناقضومطابرودیوتلف

لینوگاهوناپرولزوخطاودیوص یتوبندیووونتیجهوگیریولست.و

لپایهوبهوتمامویاوبخشوبزیگرولزولینوخطاهاودیولینومقالهومقدویو

ـودوونم نۀومرتبطوباو»لستقرلیوتام«ولپایهو نیست،وولروبهویکو

مروپ دوتاودیوبخشوبعدیوبهومصادیقودیگروآعوبپردلزیم.ونگایندهو

خ لهدوک پیدومثالوهاوبهومطالبودیگرولینون پتهومرتبطوباپدووو

یکرولزومثالوهایومقالۀوصادقرو)مترِجمو/ومترَجم(ودیولقعو»یبانرومجّرد«ولستو 25.ت

رودیوآعوهموصدقومروکند.
ّ
نهوثالثرویاویبانرومزید،وولروقاندۀوکا

یکونم نهولزولینولستثناهاویبانرولیولستوکهودیودیوان امیر معّزی آمدهوووهرو 26.ت

سهومصّ توک تاهویلودیوق لفروچهایومصرعودیوبرودلید:

لیوسیمبرولزونشقوت ودیویپتهوپدمووووووودیوخ عودلولزوغموت وآغشتهوپدم

دیوبادیـۀوفـرلقوسرگشــتهوپـدموووووت وزندهوبمانیاوکهومنوکشتهوپدمو

ی،و1389: 815(
ّ
)معز

بایدوت جهوکردوکهومنظ یونیدگاهوطرقبهولیولزو»مثن ی«وهمومثن یوهایوک تاهو 27.ت

نیست،وچرلوکهودیولدلمهوبیترولزوشرف نامهومثالوزدهولست.

حرکتوگذلییوهرودووفعلولزومصّححولست. 28.و

دیوقافیۀو»کشته/وآغشته«وممکنولستوحرکتومصّ تویکساعوباپد،وچ عو 29.و

شتن«وب دهوباپدووولزوق لفروشاهنامه لینو
ُ
ظوفردوسرو»آغ

ّ
لحتمالودلیدوکهوتاف

ظ... طرحو
ّ
ودیوتلف

ً
ظونهوتأییدپدنرولستووونهویدپدنرو)مصدیوآغشتنولساسا

ّ
تاف

نشدهولست.وبهولینوم ض عوبرمروگردیم(.

بهویکوقسمتولزوکتابومحدودونماند.

مروگ ید: •و

وقترودیوقافیۀومتحّرکو]یعنروباویویومتحّرک[ویکومثن یویاو

یکویبانرویاویکوقطعۀوک تاهوبهویکوویژگروآولیروبرمروخ ییمو

مروت لنیموتاولندلزۀوزیادیوبهودیستروآعولنتمادوکنیم.و)ص163( 

منظ یونیدگاهوطرقبهولیولینولستوکهوتاولندلزۀوزیادیومروت لعو

مطمئنوب دوکهودیومثن یوها،ویبانروهاوووقطعهوهایوک تاه،ودیو

قافیهوهایومطاق/وم ص له،ومصّ توک تاهوشیشولزوَیویویکساعو

لکثری«ولستوکهولزو
ّ
لست.ولینویکرولزولجزلیوشندلیو»نگاهوحد

ظ... لستووودیوبخشودومولینونقدو
ّ
شایهوهایولستنباطودیوتلف

وو یبانروهاو دیو گزلیهو لینو پد.و خ لهدو بریسرو مفّصلوترو

قطعهوهایوک تاهو)باولستثناهایروکموپمای26(ودیستولست،وولرو

شت«(ودیویکودلستاعو
ُ
و»ک

ً
کافیستوقافیهوهایویکولغتو)مثال

شاهنامه بریسروپ دوتاوخطاوب دنشودیو»مثن یوها«27وآپکایو

پ د.ودلستاعوفرودوسیاوخشولّولینودلستاعوشاهنامه لستوکهو

نگایندهوق لفروآعویلوبریسروکردهوووقافیهوهایوم ص لۀومشتقاتو

مصدیو»کشتن«ودیوهزلیوبیتونخستولینودلستاعولینوهاست:و

شد«28 
ُ
ک شد/و

َ
»ک )ب233(،و دپمنوکشاع«و »سرکشاع/و

ب د/و »کشتهو )ب439(،و پد«و گشتهو پد/و »کشتهو )ب372(،و

گرفت«و بکشتنو گرفت/و »برگذپتنو )ب451(،و ب د«و گشتهو

)ب617(،و»کشتهوپد/وگشتهوپد«و)ب682(،و»کشتهوپد/وگشتهو

پد«و)ب751(،و»کشتهودیدو/وبرگشتهودید«و)ب770(،و»کشتهو

ب د/وآغشتهوب د«و)بو774(،و»کشتهوب د/وبرگشتهوب د«و)ب796(،و

»کشتهوپد/وگشتهوپد«و)ب966( )فردوسر،و1386: 3/ 77-27( 

باومشتقاتومصدیو بیتو لینوهزلیو دیو فردوسرو کهو مروبینیدو

ودیو
ً
»کشتن«ویازدهوم یدوقافیۀوم ص لهووساختهولستوکهولحتماال

آنها29ومصّ توشیشولزوَیویو لزو ودیودهوم یدو
ً
همگروووقطعا
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ظ... چنینوتصّ ییوهموبکندو
ّ
چنینوخ لنندهولیوممکنولستوشیروویویکردوتلف 30.ت

کهولینویکوم یدوهمونتیجۀوخبطوکاتباعوووناآگاهرومصّححاعولست.

ر«وسهو
ّ
تولینولستوکهو»ناخ پ

ّ
دیونگاهونخستوممکنولستوبهونظروبرسدونا »3.ت

هجایوباندودلیدووودیووزعوشاهنامه جایونمروگیرد،وولرومروپ دوباوک تاهوکردعو

مصّ توشایانروووحذفوهمزهولزولبتدلیوولژۀوبعدی،ولینولغتویلودیوبحرومتقایبو

هولگرو
ّ
رولفتادودیوخاعوووماع«.وللبت

ّ
ودیومصرعوفرضِرو»کهوناخ پ

ً
گنجاند.ومثال

چنینوفرضوپ دوکهوکالمولقتضاونکردهوپسولزولینولغتوهمزهوبیایدوووکایبردو

لزو یکرو هم،و لستو پعریو ضرویتو لزو ناپرو تشدیدو بدوعو »ناخ پر«و

بانثو کهو»ضرویتوهایوپعریو مروپ دو نقضو ظ...و
ّ
تلف بنیادینو تصّ یلتو

ظولغاتودیوپعرونشدهولست«.
ّ
دگرگ نروتاف

ظولینولستوکهوهرچندومصّ تو»لی«ویلودیو
ّ
تونگایشودوگانۀولینوتاف

ّ
نا 32.و

لینو بیشترو لمتدلدو برو نشانهو لینو نشاعومرودهیم،و īو باو آولنگاییوطبقونادتو

ومصّ تویلوباو
ً
ظو»ین«ونم ما

ّ
مصّ تودیوقیاسوباوiومبتنرولست،وولرودیوتاف

لمتدلدوکمتریومروخ لنیم.

متفاوتوولست.ودیولینوقافیهووولینومنظ مه،وسخنونیدگاهو

ونکسوولقعیّتولست.و
ً
طرقبهولیونهووفقطونادیست،وباکهوتقریبا

وفقطودیوصدو
ً
للبتهو»کشت«ودیوشاهنامه لستثناونیست؛ومثال

قافیۀونخستودلستاعوفرود،ودووبایودیگرومصّ توشیشولزوَیویو

دع/و
ُ
دیوقافیۀوم ص لهولختالفودلید:و»بُدع/وزدع«و)ب4(،و»پ

زدع«و)ب41( )فردوسر،و1386: 27/3-33(،وقطعونظرولزوم لیدیو

وبحثولست.و
ّ
ظشاعومحل

ّ
کهوتاف

م یدویویکردهایو لینو دیو مثن یوهاوووپانرلعوگ ناگ عو

ونظامرومصّ توقافیهو)شیشولزوَیوی(ویلودیو
ً
متفاوترودلیند.ومثال

قافیۀوم ص لهو)َیویومتحّرک(وهمویکساعومروآویدووولستثناهایشو

آنقدیوکمولستوکهومروت لعولزوق لفروم ص لهولشوهموبردلپتو

ظوهایو
ّ
تاف بهووض حوخالفو آولیروکرد،ومگرودیوص یترووکهو

پناختهوپدهویاوپ لهدودیگریولزوپعروخ دولووباپد.ودیومقابل،و

وشاهنامه بسیایوکمتروبهولینوهمسانروماتزمو
ّ
فردوسرودیوکل

لست.وپعرلیودیگرونیزوهرویکوجایرودیولینوطیفودلیند،و

وبینونظامروووفردوسر.ولزوطرفودیگر،وهروپانریودیو
ً
غالبا

حروفوق لفرومتفاوتویفتایومتفاوترودلیدوکهودیوبسیاییوم لیدو

تابعوفرلولنروقافیهوهاستوووگاهونتیجۀوزمینۀوفکریوپانرویاو

ظ... 
ّ
نخستینوقافیهولیوکهودیوذهنودلید.ولینومتغیّرهاودیوتلف

ومغف لوماندهولست.
ً
غالبا

ظ... یلو
ّ
ناگفتهونماندوکهوقیدو»تاولندلزۀوزیادی«ونبایتوتلف

ترو
ّ
لزوغاطوصریحوب دعونجاتومرودهدوولروندمولصابتوووبرودق

لستو کهوممکنو لینولستو و
ً
لّوال مهمو نمروبرد.و بینو لزو یلو آعو

خ لنندگاعوآعویلو»قانده«وبپندلیندوووبهوبیرلههوبروندووودیگرو

لینکهوخ دونیدگاهوطرقبهولیولزولینوتصّ یودیوبسیاییوم لیدو

نتایجونادقیقوگرفتهولستو)نک.وبخشودومولینومقاله(.

ظوغالبودیوشاهنامه خ لندهوپده،وکهوسخنرو
ّ
ر«وتاف

ّ
»خ پ •و

لستودیست،وولرودیولدلمهوآمدهو»دیولینومتنو]پاهنامه[ویکو

بایوهموخ پرو)بروتشدید(وبهوکایویفتهوولست«و)ص266(ووویکو

آویدهو پاهدو بهو 476(و  /7  :1386 )فردوسر،و شاهنامه  لزو بیتو

پدهولست.وخ لنندۀوخ شوبینوباوخ لندعونبایتومنق لوگماعو

خ لهدوکردوسرلسروشاهنامه بریسروپدهوووکایبردوبدوعوتشدیدو

»خ پر«ودیوآعوبهوهمینویکوبایومنحصرولست30،وکهوچنینو

دلییموووپشو ر«و
ّ
شنجو»خ پ و

ً
لحتماال شاهنامه  دیو نیست.و

کایبردوبدوعوتشدیدو»خ پر«،وسهوبایوبهوپکلو»خ پر«ووو

ـوکهوهمیشهوبدوعو سهوبایودیو»ناخ پر«.ومنهایو»ناخ پر«و

وکنایشومروگذلییمووـوجزوپاهدومذک یو
ً
تشدیدوآمده»3وووفعال

دیگرو»خ پر«و بایو دوو دستوکمو شاهنامه  دیو ظ...،و
ّ
تلف دیو

بدوعوتشدیدوآمدهولست:

چــنولیــنویوزگایوخ پــروبگــذید

بفسرد ــنو ــی زم یویو شـــ الدو ــ و چ

)هماع:و26/4/ب377(

ننگــرد ودیمو
ِ
بــهوگنــج کســروکــ و

بگذید خــ پــرو ــرو ب لوو یوزو همهو

)هماع:و292/7/ب2506(

in/ظو»یلنین«ومانندو»کعبتینووونعاینوو...«و)یعنروباو
ّ
تاف •و

īn(32ودلنستهووپدهولستو)ص293(،وبهولستنادوبیتوزیرولزوویس 

و رامین:

تــن بــرو یلنینــشو وو مــ زهو وو قبــاو

ــایوبــفــســردهوچــ وآهن ــاوش ــروت زوس

)ص293؛وقسوگرگانر،و1349: 447(

ظو»یلنین«وچنینو
ّ
لینوسخنوخالرولزومسامحهونیست.وتنهاوتاف

نیستوووبهویغموکموکایبردوب دعولینوولژهووولینوقافیه،ودستوکمو

رووج دودلیدوکهو
ّ
ظوآعوبهوپکلومثن

ّ
یکوپاهدوقطعروبرلیوتاف

نیدگاهوطرقبهولیولزوآعوغافلوب دهولست:

ــرلدولزولفــظ ــ وچــ عوم ــمولفــظوووت ــادونال نه

نین... لزو س لدو چ عو ت و وو نینو نالمو س لدو

ــ  ــتوت ــدوکرلم ــموکن ــطوووهمای ــهوب لگرچ

یلنیـن... زینـتو وو مسـحّرو بزیـ یو بچـهو

)لن یی،و1376: 707/2( 
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ین،وک نین،وبحرین،و
َ
برخرولزوق لفرولینوپعرونبایتندولزو»ل

ین«.
َ
ین،وغرلبوللبین،وحن

َ
ین،ود

َ
ذوللقرنین،وبین،وپین،وز

نیدگاهوطرقبهولیودیولبتدلیوکتابوپاهدیولزو»شذیَرفتن«و •و

مدخلو دیو )ص53(.و کردهولستو لیلئهو لدیو
ّ
حد تفسیرو لزو

ظومعیایولینوولژهوپمردهو)ص349( 
ّ
ظویلوتاف

ّ
»شذَیفت«ولینوتاف

ظوپاهدودلدهولست.33وذیلومدخلو»گرفت«و
ّ
ووفقطولزوهمینوتاف

نیزوچنینوبهونظرشویسیدهوکهوقافیهوپدعو»شذیفت«ووو»گرفت«و

ظو»گَرفت«و
ّ
دیودیوان سنائی ووپعرونظامرونشاعودهندۀوتاف

ظوشذُیفتویاوشذِیفتو
ّ
باپد،وچ عو»قافیهوهایوپانرلعوقدیموتاف

یلوتأییدونمروکند«و)ص435(.وبیتومنق لولزونظامرولینولست:

یوزکــ ییوتــ ویلوبــهوخــ دوشذیفــت

گرفت غرچهو الفــگــاهو ــنو لی دیو کــتو

)همانجا(

وپاهدوووقرینه34 
ً
لینوسخنویکونقصودلیدووویکوغاط.ولّوال

ظو»شذُیفتن«ووو»شذیُرفتن«ودیوپعروقدیمووج دودلید؛و
ّ
برلیوتاف

ایو»شذیُرفتن«ومروگفتهولست.وپاهدو
ّ
وپکونیستوکهونط

ً
مثال

برلیو»شذیُرفتن«:

بهوحجوپـدوناقبتوچ عولینوسخنوگفت

شذیرفت ــ دشو ــرم ف آنــچــهو بـــرلدیو

)نطای،و1388-للف:و132(

ــت ــروشذیرف ــشوبرونقش ــ ونق ــروک کس

گفت ص یتگریو لینو ترکو مردلعو چ و

)نطای،و1388-ب:و136(

ایولغابوبهوضّمویلءو
ّ
ظو»گرفتن«ونزدونط

ّ
قرینهوبرلیو»شذیُرفتن«و)تاف

لست(:

بپذیرفتمــت ت بــهو کــردمو نفــ و

نگرفتمت ــرو ولـ ــمو ــســت ــ لن مــروت

)نطای،و1388-ج:و313(

بگرفتیـــر نیســـترو گـــرو ذّیهولیو

نپذیرفتیـــر تکایـــفو ذّیهولیو

ای،و1388-د:و422( 
ّ
)نط

پاهدوبرلیو»شذُیفتن«:و

ظ...ووج دوندلید.
ّ
مدخلوجدلگانهولیوبرلیو»شذیرفت«وباوهیچوخ لنشرودیوتلف 33.ت

»قرینه«ویلوبرلیوم لیدیوآویدهولیموکهوقطعیّتوندلید،وولروباوت جهوبهوپ لهدووو 34.و

قرلئنودیگرومحتملولستوکهودیستوباپد.

وسؤللو
ّ
ایونیشاب ییومحل

ّ
قشوبهونط

ّ
لینوبیتولزوخسرونامه لستوکهولگرچهوتعا 35.ت

لست،وبرومبنایولختصاصاتوزبانروووسبکرولشوبایدوشیشولزوحماۀومغ لو

سرودهوپدهوباپد.ولزوجماۀولینولختصاصاتوینایتوقاندۀوذللووومصّ توهایو

رو
ّ
معروفووومجه لولست،وبسیایوبیشترولزومیانگینوپعرلیوسدۀوهشتموووحت

برخرولزوپعرلیوسدۀوهفتم.وج لدوبشریودیوتاییخو8ولسفندو1396ودیبایۀو

خسرونامهوسخنرلنرولیوکردهولستوکهوبروطبقوآعودیونیمۀودوموسدۀوپشموهجریو

ایومنس بوب دهولست.ونگایندهولمیدولیولستونتیجۀو
ّ
لینومنظ مهوم ج دوووبهونط

پژوهشولیشاع،وچنانکهودیوخبروآعوسخنرلنروآمدهولست،وبهوزودیومنتشروپ د.

چــ وکایولزودســتوپــدوگاــرخوبرآپــفت

نپذیفت صالحیّتو کـــایشو ــرو دگ
ای؟،و2535: 71(35

ّ
)نط

قرینهوبرلیو»شذُیفتن«:و

تقایــدونپذیفتــموووحّجــتوننهفتــم

مشّهر تقایدو بهو و
ّ
حــق نشدو کهو ــرلو زی

)ناصرخسرو،و1368: 510(

ظو»گَرفتن«ودیوپعرونظامرودپ لیولست.و
ّ
وتأییدوتاف

ً
ثانیا

ظ... آمدهولستو)وودیوآعو»گرفت«و
ّ
جزوبیترولزونظامروکهودیوتلف

باو»شذیفت«وقافیهوپده(ودیوسرلسروخمسۀولینوپانرو»گرفت«وباو

برنکس،و نشدهولست؛و قافیهو »پگفت«و جزو ولژهولیو هیچو

دیو لینو پدهولست.و قافیهو »گرفت«و باو و
ً
صرفا همو »پگفت«و

ـَفت«و)مانندو»یفت،وهفت،و حالرولستوکهولغاتومخت موبهو»

بهو مخت مو لغاتو وو آمدهولندو قافیهو دیو همو باو بهوکّرلتو تفت«(و

وباو
ً
»ـُفت«و)مانندو»گفت،وجفت،وخفت،ونهفت،وسفت«(ونیزومکّریل

یکدیگر.ولینوبانثومروپ دوتصّ یوکنیمونظامروهمو»گرفت«و

ولگرو
ً
یلوبهوکسرویلءومروگفتهوووهمو»پگفت«ویل،وچ عوقاندتا

لینو مرودلنست،و شذیرفتنرو یلو فت«و
َ
»پگ وو »گَرفت«و ظو

ّ
تاف

آزلدیویلوبرلیوخ دوقائلومروب دوکهوآنهاویلوباولغاتوپربسامدیو

ظولینو
ّ
لزوقبیلو»یفت«وقافیهوکندو)همینونکتهویلومروت لعودیبایۀوتاف

لغاتوباوگافومضم موهموگفت(.و

لزوطرفر،و»شذیفت/وشذیرفت«ودیوپعرونظامروبدوعولستثناو

دیوقافیهوهایوم ص لهولیوآمدهوکهومصّ توشیشولزوَیوِیوآنهاو

ضّمهولست.وچنانکهونگایندهودیدهولستولینوقاندهولستثناوندلیدو

»شذیفتهولی/و لینهاست:و خمسهو دیو مصدیو لینو ق لفرو وو

گفتهولی«و)نظامر،و1388: 1102(،و»گفتهوب د/وشذیفتهوب د«و)هماع:و

»شذیرفتگر/و 1087(،و )هماع:و شذیفتهوپد«و »گفتهوپد/و 1011(،و

75(،و )هماع:و گفتهولم«و »نپذیرفتهولم/و 1126(،و )هماع:و آپفتگر«و

»نپذیرفتهولند/وگفتهولند«و)هماع:و109(،و»خفتهولی/وشذیرفتهولی«و
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جالبوت ّجهولستوکهولینوفعلودیونخستینوووآخرینومنظ مۀوپانروقافیهوپدهو،و 36.ت

یعنرولینوکایبردویلونظامرودیوهمۀونمروپانریوخ دوحفظوکردهولست.

روووهنریو
ّ
»نسخهوپناسر«ودیومعنایومعم ِلو»دلنشوپناختوویژگروهایوفن 37.ت

ظ...وندلید.ولینونبایتویلولینجاو
ّ
ولیتباطروبهوکتابوتلف

ً
نسخهوهایوخطر«ولساسا

دیومعنایوآگاهرولزولنتبای،ولهّمیّتووومحت لیومتنونسخهوهاوبهوکایوبردهولیم.

لزو بیشترو بسیایو م الناو آثایو رو
ّ
خط نسخو بهو ظ...و

ّ
تلف دیو کهو نماندو ناگفتهو 38.و

ظوخاصو
ّ
دویکوتاف

ّ
ودیوم لیدومتعد

ً
نسخهوهایوشاهنامه لپایهومروپ د.وضمنا

ونکوص258،و
ً
)وودیولقعویکوفرآیندوولجروخاص(وفقطولزوم الناوپاهدودلیدو)مثال

ظوولختصاصوبهودویۀو»پسو
ّ
260،و269،و279...(وکهودیولقعونشاعومرودهدوآعوتاف

لزوحماۀومغ ل«ودلید.ودیوفصارومانندو»تخفیفو)حذفوتشدید(«وحدودو40 

دیصدولزوپ لهدوپعریوسرودۀوم الناستووولگرچهوبنایولینوپژوهشوبرو

بریسروپعروشیشولزومغ لوب ده،وبخشوبزیگرولزوآع،ویعنروحدودویکوپشمو

پ لهدوکتاب،ولزوپانرلعوپسولزوحماۀومغ لوووحدودودوس مولینومقدلیو)یعنرو

وپ لهد(ولزوم الناست.ولینولگرو»تحّ ل«وزباعویلوشیشووو
ّ
ودهودیصدولزوکل

ً
تقریبا

پسولزودویۀومغ لونشاعودلدهوب دوحسنوپژوهشومروب د،وولروجزودیوبرخرو

م لیدوخاصوچنینونیست.

)هماع:و137(.36وباوت ّجهوبهوآنچهوشیشترودیبایۀوق لفروم ص لۀو

ونیدگاهوطرقبهولیوبروطبقونبایتونقلوپدهولزو
ً
نظامروگفتهوپدو)ووقطعا

وتام«ودیولبیاتو
ً
ظ... باوآعوم لفقولست(ووولینو»لستقرلیوتقریبا

ّ
تلف

پانرو )وو ایو
ّ
نط دستوکمو کهو کردو حکمو مروت لعو خمسه،و

یلءو ضّمو بهو یلو شذیفت«و »شذیرفت/و نظامرو وو خسرونامه(و

ظ... بدوعوقیدوپرطوووتردیدو
ّ
مروخ لندهولندوووآنچهودیوتلف

آمدهونادیستولست:وقافیهوهایوپانرلعوقدیمو»شذُیفت«ویلو

هموتأییدومروکند.

لزوکنایوهموگذلپتنوآنچهودیبایۀو»گِرفت«ووو»شذُیفت/و

شذیُرفت«ودیوپعرونظامروآویدیم،ودیبایۀوبیترولزولووکهودیوآعو

لینودوویلوباویکدیگروقافیهوکردهولستویکرولزولینودووحکموباو

وقریبوبهویقینودیستولست:و».ولینوبیتوللحاقرولست؛و
ّ
ظن

ظرولزو
ّ
ظویکرولزولینودووولژهویلوبهوتاف

ّ
2.ونظامرودیوقافیۀوآعوتاف

ظو»نادیوووطبیعر«و
ّ
تاف باو یاومغایرو دیدوخ دشوغیرمعیای،و

خ دش،وتغییرودلدهولستو)م ض نروکهومخالفتوباوآعولزوشایهوهایو

ظ...ولست(.و
ّ
پژوهشومنتهروبهوتلف

لینوپی ۀولستنتاج،ویعنروبریسروتماموقافیهوهایویکوولژهو

یاوحرفوقافیۀوخاص،ویکرولزولجزلءومهمولستقرلیوق یودیو

ظ... کمیابولستووو
ّ
مجم نهوهایومتناهرولست،وولرودیوتلف

رودیوقیاسوباویسالۀودکترِیومنتهروبهولینوکتاب،وکمترو
ّ
وحت

ً
ظاهرل

بهوچشمومروآید.

نایروهمچ عو»لستقرلیوتام«ونهودیومحافل،وباکهو
ّ
وقترولد

لستو ممکنو مروپ د،و طرحو کتابو وو پژوهشو نرصۀو دیو

وو ظو
ّ
تاف جزو چیزیو تخّصصشو ـوکهو دیگریو پژوهشگرو

نتایجو باویوکندووو ناویلو
ّ
لد لینو لغتوپناسروتاییخرولستوـو

پژوهشویلوقطعروبپندلیدووومبنایوتحایلوخ دوکندووولینودیگرو

خطایرونیستوکهوبهوسادگروجبرلعوپ د.ولینوولقعیّتولستو

ظ... دیوهیچوکتابروچنینوپ لهدوفرلولنرولزو
ّ
کهوشیشولزوتلف

دیو لینو وو ب دهولستو نشدهو جمعو یکجاو پاذو خ لنشوهایو

پژوهشوهایوبشریوخ دودستاویدومهمرولست.ولیرلدوجایرو

بروزوکردهوکهودیدیم:ولینوپژوهشوآیلیشوزباعوپناسانهودلیدو

ولرو مروکندو تصحیحو تصحیحو نیست،و زباعوپناسانهو ولرو

ولرو لستو تامو لستقرلیو نرو
ّ
مد نیست،و همهوجانبهو نگاهشو

ومرلجعهولشوکاملونیست.و
ّ
رودیوهماعومت عومحل

ّ
بریسرولشوحت

روهمونظرومرودهد،و
ّ
حالوخ لهیمودیدوکهودیبایۀونسخهوهایوخط

ولرونسخهوپناسانهونیست.

».ت3.تنسخهتهن قی37

مهّمرو جایگاهو ظ...و
ّ
تلف بهو منتهرو پژوهشو دیو رو

ّ
خط نسخو

طرقبهولیو نیدگاهو دسترس،و دیو نسخۀو هزلیلعو لزو ندلیند.و

لدی،و
ّ
نسخهوهایومعدودیویلودقیقوبریسروکرده:وتفسیروحد

اختیارات منظوم،وختم الغرایب 593،وانیس القلوب،وووتاو

یواالبنیه ووشاهنامۀ بیروت/وسنوژوزفوکهوهمگروچاپو
ّ
حد

لینو مۀو
ّ
مقد بهو بروت ّجهرو کهو دیدیمو پدهولست.و نکسرو

دیو »شدید«و دیبایۀو خطایرو چهو بانثو نکسرو چاپوهایو

ذخیرۀ خوارزمشاهیوپدهوب د.ودیولدلمهونیزوخ لهیمودیدوکهو

مۀوچاپوهایونکسرونسخهوهاوبهوچهون عو
ّ
بروت ّجهروبهومقد

ظ... 
ّ
توتلف

ّ
خطاهایودیگریولنجامیدهولست.وولروحالوبهودق

هیچو برلیو نمروت لندو کهو مروپردلزیمو نسخهوهاو بریسرو دیو

روکتابروباولینوکیفیّت،ونقطۀوقّ تومحس بوپ د.و
ّ
کتابر،وحت

دوودستۀولصارو دیو دیونسخهوپناسرو یلو ظ...و
ّ
تلف خطاهایو

مروگنجانیموووجهتوینایتولختصای،ولزوهرویکوتنهاویکو

نم نهومروآوییم،ولزودووپانریوکهوبیشترینولبیاتولزوآنهاوآمدهو

ووبیشترینولپایهوبهونسخهوهایوسرودهوهایولیشاعوپدهولست:و
م الناوووفردوسر.38

».ت3.تالف.ت ن قضت هتهّرکش ت:هت ا هتف رتنسخهتف .وبرلیونم نه،و

نیدگاهوطرقبهولیوبرلیونکتهوگیریوبروخاِعوآیزوودیو»ممالونشدعو

لفعالوفایسر«وبهوبیترولزودیوان شمس لستنادومروکند:و
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چــ عوبدیــدموصبحویویــتودیوزماعوبرخیســتم

گـرمودیوکایوآمـدموم قـ فومطـربونیسـتم

)ص76؛وقسوم النا،و1378: 290/3(

ووت ّجهوندلیدوکهولینوبیتونهوفقطوسخنوخاعوآیزووباکهوسخنو

خ دشویلوهمونقضومروکند!وچرلوکهولووخ دونظرونیکاس عویلو

ـوکهویعنرو دیبایۀو»معروفوب دعویاءو"لفتید"ودیوپعروم النا«و

ممالونب دنشوـوچ عوگزلیهولیودیستونقلوکردهولستو)ص133(.و

لگروتفاوتروبینوتبدیلو»برخاستن«وبهو»برخیستن«ووو»لفتادع«و

بهو»لفتیدع«وهستوبایدوپرحودلدهوپ د،ووگرنهوبایدودستوکموبهو

باندو مصّ تو کهو پ دو لپایهو تفاوتو یاو تناقضو لینو وج دو

»لفتیدع«ومعروفووولزوآِعو»برخیستن«ومجه لولست.وللبتهودیو

تولینوتردید،و
ّ
لنتسابولینوغزلوبهوم الناوتردیدوهست،وولرونا

ظ... مرس مولست،وهمینوتناقضوظاهریو
ّ
نهوچنانکهودیوتلف

ـوکهوپایدونتیجۀوکمب دوآگاهروماوباپدووـوباکهوغیبتوغزلروکهو

باوبیتوف قوپروعومروپ دودیونسخوقو،وقح،وعع،ومسولست،وکهو

لینولحتمالویلوطرحومروکندوکهوپعرولزوپانریوباپدوکهوتفاوتو

یاءومعروفووومجه لوبرلیولوولزوبینویفتهوب دهولست.ولینوخ دو

ظ...: 
ّ
مثالرولستولزوتناقضولصارویویکردونسخهوپناختروتلف

نیدگاهوطرقبهولیوبهودفعاتوبیترویاوغزلرولزودیوان شمسویلوکهو

دیو نیامدعو بهوناتو ندلیدو سازگاییو خ دشو دیدگاهوهایو باو

روخ لنده،وولرو
ّ
ععوللحاقرووومتأخ قح،و قو،و دستون یسوهایو

لینجاومت ّجهویاومتعّرضولینونکتهونشدهولستو)للبتهولینوبیتوتنهاو

مثالونقضولینوسخنوخاِعوآیزوستوووگذپتنولزوآعودیوکتابروباویویکردو

ظ...وآساعونیست؛ونک.ولدلمه(.و
ّ
تلف

لینوبروت ّجهروخاصولینوبیتونیست.ونیدگاهوطرقبهولیو

ظوم النا«وبهودهوهاوپاهدولستنادوکردهوکهودیو
ّ
دیوت صیفو»تاف

وفقطودیودووصفحۀو690ووو691 
ً
لینونسخهوهاونیستند.ومثال

ظ...،ولزوهشتوپاهِدولیلئهوپدهودوومثالولزوغزلوهایرولستو
ّ
تلف

کهودیوقو،وقح،وععونیستندو)غزلوهایو2938ووو3042(ووودومروجزو

ودیوتماموکتابو
ً
لینوسهودیوخجوهمونیستووولینونسبتوتقریبا

ثابتولست.وبرخ یدودوگانهووونایوپمندوباومنابع،ودستوکمودیو

م یدوم النا،وووس گیریوتأییدو)Confirmation Bias؛ونک.وبخشو

ظ... لست.و
ّ
2(،ولزولجزلیوپژوهشومنتهروبهوتلف

نیدگاهو کهو قضاوترو نسخهتف .و اهزر :یت خط ت هت ب.ت 3.ت ».ت

لنتبایو دیبایۀو کهنو آولیرو لختصاصاتو لساسو برو طرقبهولیو

رومروکندوسادهولنگایلنهولست.ومرون یسدو»دیو
ّ
نسخهوهایوخط

دستون یسوهایوکمولنتبایتروویژگروآولیروم یدونظرو]تشدیدو

یویوحروفوساکن[وکمترودیدهومروپ د«و)ص255(ووومثالرولزو

تنگناهایو مروآویدووومرولفزلیدو»پسودیو شاهنامه  »کّر«ودیو

تصحیحوشاهنامهووودیگرومتنوهاوبهولینوگ نهودستون یسووهاو

بایدوکمترولنتمادوکرد«و)همانجا(.ولزوبدیهیّاتولستوکهوهروم یدو

ن پدگِروضبطروکهنودیویکونسخهولزولنتبایوآعونسخهوکمو

لیلئهوپدهو دیومصدلِقو نتیجهوگیریونم مرو لینو ولرو مروکند،و

رونسخهوهایوشاهنامهودیوقیاسوباوزماعو
ّ
بروفایدهولست.وتأخ

سرودهوپدعوآع،وماهیّتوللتقاطروبسیاییولزولینونسخ،وووحجمو

شاهنامهوبانثومروپ دونت لعوباولستنادوبهوپ لهدویکوضبط،وآعو

هموضبطرونهوچندلعوپربسامد،ولنتبایونسخهولیویلوتعیینوکرد.و

دینگروک تاهودیومصدلقومزب یونشاعومرودهدوکهویهنم دیوکهو

ظ... سعروکردهولیلئهوکند،وجزوآعوبخشوبدیهروکهوهمهولزو
ّ
تلف

توووفایدهوخالرولست.
ّ
شیشومرودلنستهولند،وچقدیولزودق

سهوپاهدولزوکایبردو»کّر«ودیوشاهنامه دیولینوبخشولزو

ظ... لیلئهوپدهولستو)ص255(:
ّ
تلف

خـروش سرلسـرو برآمـدو کشـ یو زو ه فعتهخستو

تیزگـ ش مـردمو پـدو کـّرو همـرو

)فردوسر،و1386: 137/1(

ضبطودیستو»کّر«ودیولینوبیتودیونسخهوهایوف،ول،وق،وق2،وپ 

آمدهولست.وضبطولینونبایتودیونسخهوهایوس )لستانب لو731(،و

ل  )سنوشطرزب یگو733(ووودوونسخۀوسنوژوزفو)فردوسر،و1389: 

ـوکهودیوتصحیحوخالقرومطاقو 37(ووولستانب لو772 )گ10ی(و

نیامدهولندوووماولزولینوپسوبهوترتیبوژوووس3ومرونامیمووـو»همرو

گشتوکر«ولست،ویعنروبدوعوتشدید.ونسخهوهایوس2،ولی،ول3،و
ّ،ول 2،وآ،ول2،وبونیزوضبطوهایوبدوعوتشدیدودلیند.39

ــ س ــنوآبن ــدوزمی ــ عوپ ــ لونیاگ ه ه فعت ّمو

ک س آولیو لزو گ شو پدو کّرو همرو

)هماع:و152/2(

دیولینوبیتوجزوفا یلنسو614 )ف(،وسایرونسخهوها،ولزجماهو

ودیوآنهاوکامۀو»کر«و
ً
نسخوژوووس3،وضبطوهایرودلیندوکهولصال

وق یومروت لعو
ّ
وج دوندلید،وچهوباوتشدیدوچهوبروتشدید،وووبهوظن

ظ... بدوعولپایهوبهونسخهوهایوحاویو
ّ
نسخهوبدلوهایوپاهدونخستودیوتلف 39.ت

آنهاولزوشان یسوتصحیحوخالقرومطاقونقلوپدهولستو)ص255(.
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گفتوپایدوضبطو»کّر«وفا یلنسوووبهوتبعوآعوتصحیحوخالقرو

لنتبایو مبنایو لینکهو بهو یسدو چهو نباپد،و لصیلو و
ً
لساسا مطاقو

ـووکهوشیشترو نسخهوهاوباپد.ولینوضبطونیزومثلوضبطو»یوی«و

دیدیموووـونشاعومرودهدوکهوکاتباعوممکنولستوگ نۀوزبانِروکهنویلو

یلوخ دپاعو کمیابرو رو
ّ
ووحت دپ لیو و

ً
ظاهرل ووضبطو بشناسندو

قوبایدومرلقبوباپدولزودیدعوچنینوضبطوهایرو
ّ
بسازند.ومحق

ذوقوزدهونش دوووبهودلموآنهاونیفتد.و

زمیــنوپرخــروشوووهــ لوپــروزوج ش ه فعتقومو

تیزگ ش مـــردمو پــدو ــّرو ک همرو

)هماع:و252/7(

دیولینوپاهدونسخهوهایوبیشتریو)ل،وس،ول ،وک،ول3،وپ،ول 2،و

دیو ضبطو لینو مرودهند.و نشاعو یلو پد«و »کّرو ضبطو ب(و ل2،و

نسخهوهایوق،وس2،وّ،وآوبهو»کروپدی«ووودیوق2وبهو»کروپ د«و

تبدیلوپدهولستو)نکوفردوسر،و1386: 7/ 252،وب1977،وشان یسو

آمدهولستو پذی«و »کرو بهوپکلو نیزو ژو دیو ضبطو لینو 24(.و

)برگو232پ(وآعویلوباو س3  791(وولرونسخۀو )فردوسر،و1389: 

تشدیدوبهوپکلو»همروکّروپد«ون پتهولست.و

یوبگیریم،وبایدو
ّ
ظ... یلوبرولساسو»کّر«وجد

ّ
لگرویهنم دوتلف

دیوتنگناهایوتصحیحوشاهنامه بهوژ )نسخۀوسنوژوزف،وکهوبرخرو

پژوهندگاعوآعویل،وبهودیستویاوغاط،ولزومعتبرترینونسخوپاهنامهومرودلنند( 

وودوونسخۀودیگرو)س2،وآ(وکمترولزوهمۀونسخولنتمادوکرد؛وچ عو

بنابرلینو لینوسهونسخهوهرودووبایوضبطویلوتغییرودلدهولندووو

برولنتبایترینونسخهوهاوهستند.ونسخهوهایوس،وس3وووق )باویکو

ضبطودیستووویکوگشتگر(ولنتبایویکساعووومتّ سطرودلیند،و

مانندولنتبایول ،وپوووچندونسخۀودیگر.

ولرودیولقعوآنچهوبرولنتبایولستولینونتیجهوگیریولست! 

ـوکهودیوپاهدونخستو»کّر«و)دیست(ودلیدوووـو نسخۀوپ )شاییس(و

وهروجاو
ً
خ یشاوندونزدیکونسخهوهایول وووس3ولست.وتقریبا

فقوباپندووودیگریوضبطو
ّ
دووتاولزولینوسهونسخهودیوضبطرومت

تغییرو یلو مادینسخهو ضبطو س مو نسخۀو دلپتهوباپدو متفاوترو

کهو لستو دیست«و »ضبطو لینو لینجاو پسو دلدهولست؛و

و
ً
دستوخ یدهولست.ولزوطرفرولگرچهوس3ودیولینوسهوپاهدونینا

)ووتحایاگرونج لوممکنولستو تبعیّتوکردهو لزومادینسخهولشو

کاتبوآعویلولمینوبپندلید(،وکاتبوآعوکهوفردیولدیبوب دهو)دیبایۀولینو

کاتبونک.وصفریوآقوقاعه،و1390: 21-23(ودیوکلوبسیایوبیشترولزو

ودستوبردهو)ووپایدو
ً
دوونسخۀودیگرودیومتنومکت بوخ دونمدل

ل ولزوتصحیحوخالقرو بهو توپباهتوفرلولنشو
ّ
بهونا تووو

ّ
بهوهمینونا

س3ودیوتأییدویاو مطاقوکنایوگذلپتهوپدهولست(.ولهمیّتولصارو

تشخیصوضبطول ولستوووللبتهولینوجزئروک چکولزوچیزیو

نظرو لینونسخهوهاودیو بایدودیوسنجشو لستوکهومروت لعووو

ظ... فقطوظاهرونسخهوپناسانهودلیدووودیو
ّ
گرفت.ویهنم دوتلف

نملوهیچولیزپروندلیدوووباکهودیومصادیقوخاّصرونتیجۀو

نکسومرودهد.

تونیدگاهوطرقبهولیولزونسخهوهایو
ّ
پناختوباولسطهوووکمودق

ودیوهرولپایهولشوبهولینونسخهوهاوآپکایولست.و
ً
شاهنامهوتقریبا

لووهمچناعونسخۀوخزینهو1510ولستانب لو)س2وتصحیحوخالقرو

مطاق(ویلو»م ّیخو903«ومرودلندو)ص147(وووپایدوبروهمینومبناوباو

و
ً
دیدعوبرخروضبطوهایوناسازگایوباولستنباطاتوآولیروخ دوسریعا

برولنتباییوآعویلونتیجهومروگیرد.ولینونسخهوبهوسالو783قووودیو

دویلعوپاهوپجاعون پتهوپدهووودیودویلعوساطاعوحسینوبایقرلو

لنجامهولشودستکاییوپدهولست.ونادیستروتاییخولینونسخهویلو

ـوچاغمنوکهوبهوفایسروهموترجمهوپدهولستو جزومقالۀوس چکوو

ـوکهودیو )چاغمنوووس چک،و1371(ومروپدولزولپایۀوییاحرونیزو

کتابوسرچشمه های فردوسی شناسیوآعویلو»بهوقرلینوخطووو

کاغذوووتص یرهاولزوقرعوهشتم«ودلنستهولستو)ییاحر،و1382: 

217(وـوفهمید.وحتروخالقرومطاقوهمونظرشویلودیبایۀوتاییخولینو
نسخهوتغییرودلدهولستو)خالقرومطاق،و1397: 80،و101(.40

نیدگاهوطرقبهولیودیولظهایونظرودیگرشودیبایۀونسخهوهایو

ظو
ّ
تاف بهو بایو مطاق،ویکو مقالۀوخالقرو بهو لستنادو باو پاهنامهو

»سپرد«ودیوشاهنامۀوبهادیخانر»4ولپایهومروکندو)ص391(ووو

ظو»َویل«و)ص470(وووهرودووبایوتاییخوکتابتو
ّ
بایودیگروبهوتاف

لینودستن یسویلو»بینو716ووو736«ومرون یسد،وبدوعوت ّجهو

وبسیاییولزوبرگهوهایو
ً
بهولینکهوسالوهاستومعا موپدهوکهولساسا

بازماندهولزوآعونسخهودیومیانۀودویۀوقاجایو)بعدولزو1832ومیالدی/و

خالقرومطاقودیوصفحۀو101ولینومقالهوتاییخونسخهویلوبهولپتباهوبهوجایو783،و 40.ت

776وقمریودلنستهولستوکهوبروگماعوناپرولزوخاطوآعوباوتاییخوخمسهولیولستو

کهوکاتبونسخۀوقاهرۀو796ودیولینوتاییخون پتهووودیومقالهولیوکهوتاییخودیستو

نسخۀولستانب لوآمدهوبهولینونسخهوهمولپایهوپدهولستو)نک.وچاغمنوووس چک،و

1371: 738(.و

لینونسخهوبهولسامروپاهنامۀوبزیگومغ لر،وپاهنامۀولب سعیدیوووپاهنامۀو »4.و

»دم ت«وهموخ لندهومروپ د.
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1247-48وقمری(وبازسازیوووبازن یسروپدهولستوتاونگایهوهایو

ـ کهودیودویلعولیاخانروترسیموپدهولست   ـوحفظو لیزپمندوآعو

پ دووومتنشولزوجهتوتاییخرولهّمیّتوچندلنروندلید،ومگرو

ندلیدو لنتظایو نگایندهو با م،و1388(.و )نک.و قدیمو دیوصفحاتو

ظوکاماتولینوجزئیّاتویلوبدلندووودیو
ّ
فوکتابرودیبایۀوتاف

ّ
مؤل

رو
ّ
کتابشوبیاوید،وولرولزوآنجاوکهولنتبایسنجرونسخهوهایوخط

ظ...وب دهوـو
ّ
وم ض نروبیروعولزوح زۀوپژوهشوتلف

ً
ـوکهولصال

بدوعوت ّجهوبهوچنینوجزئیّاتروناقصووونامعتبروخ لهدوب د،و

بهترولستونکاترومانندویهنم دهایویادپدهولزوکتابوحذفو

وباوهرولندلزهوبزیگونمایروهموکهوتصّ یوپ د،و
ً
پ د،وچرلوکهوقطعا

دیو بریسرولشو تام«و »لستقرلیو لزو طرقبهولیو نیدگاهو منظ یو

چاشر(و منظ مهوهایو وو دولوینو جزو چیزیو )وو رو
ّ
خط نسخهوهایو

یویکردو کاستروهایو دیبابو مقالهو لینو دومو بخشو )دیو نب دهولستو

روبیشتروبحثوخ لهیموکرد(.
ّ
ظ...وبهونسخهوهایوخط

ّ
تلف

ولیتباطو
ً
لزوزباعوپناسروتاونسخهوپناسر،ون لماروکهولصال

مستقیموبهولینوپژوهشوندلپتهوووپردلختنوبهوآنهاوتنهاوخطاهایو

ظ...،و
ّ
تلف بیشتروکردهولست،ومروک پدوجامعیّتو بسیایو یلو آعو

فوآعویلوفرلترولزو
ّ
لنتبایوگزلیهوهایوطرحوپدهودیوآعووودلنشومؤل

همینو نگایندهو نظرو بهو هست.و و
ً
ولقعا کهو دهدو نشاعو چیزیو

یویکردولستوکهودیوزمینۀولخالقوپژوهشوبهولینوکتابوآسیبو

لساسروزدهولست.

ّفل ».ت4.تاخالقت ظ

لصارو فصلو نخستینو حرفو نخستینو لزو مدخلو نخستینو

ظ... )بدیدودیوفصلو»تشخیصوصامت«(ویلودیدیم.وحالونخستینو
ّ
تلف

مدخلولزودومینوحرفوهماعوفصل،ومدخلو»دیباجه«،ویلوببینیم.و

دیولینومدخلونیدگاهوطرقبهولیوبهودیسترومروگ یدوکهو»دیباچه«و

نادیستووو»دیباجه«وصحیحولستوو:

جناسوبیتوزیرونشاعومرودهدوبرخالفوآنچهومصّححوضبطو

کردهولست،وس زنرودیباچهویلودیباجهومروگفته:

و دیباچۀودی لعوخ دولزومدحوت وسازموو

دیباج لزووقیمتو تاوهروویقروگیردو و و و

)دیوان سوزنی،و1344: 47؛ومسائل تاریخی زبان فارسی: 255(

و
ِ
حالومروت لعوپرسیدوکهو»چندونفرولزوخ لنندگاعولینومقالهولیجاع

نبایتوف قویلودقیقوخ لندندوووچندونفرولزولیشاعوفهمیدندوکهو

وتکرلیوپاهدووونتیجهولیو
ً
پاهدوف قووونتیجۀوحاصلولزوآعونینا

لستوکهونارولپرفوصادقرودیومسائل تاریخی زبان فارسی 

آویدهولست؟«.وباولینومثالومروت لعوبحثویلوآغازوکرد.

».ت4.تالف.تاهج عتهعا ن،تاهج عته قصتر تگمشاهتبننعهتبشارت

پوه هعنتپیرینۀتاطالع.ونیدگاهوطرقبهولیوبهوناموکتابووومقالهو

چنینو کهو مؤلفانرو غالبو ن یسنده!و نامو نهو مرودهد،و لیجاعو

متنو دیو یلو ن یسندهو نامو برمروگزینندو یلو لیجانرو یوشو

مروآویند،وولرونیدگاهوطرقبهولیودیومتنوهمولزویابندۀوشیشینو

مطابولسمونمروآوید.ولینووقتروباوآویدعوناموکتاب/ومقالهوباوو

قامومتفاوتوووکجودیوخطوزیرینوووحاپیۀوچپوصفحهوت أمو

یاو العو
ّ
کمولط خ لنندۀو کهو لستو لینو نتیجهولشو مروپ د42و

ظ... تمامومطالبویلویافتۀوخ دو
ّ
کموت ّجهوبهوپی ۀومختایودیوتلف

ودیومدخلوف قومت ّجهونش دوکهو
ً
فوآعوفرضوکندووومثال

ّ
مؤل

ویافتۀوصادقرویلوهمرلهوباوپاهدو
ً
نیدگاهوطرقبهولیوتاولینجاونینا

لووتکرلیوکردهولستووونقشوخ دشولفزودعو»پ لهدیومؤیّدو

یکویافتۀوشیشین«ودیولدلمهوخ لهدوب د.وپکلودیستولیلئۀو

یلو مطابو لینو »صادقرو گفتهوپ دو کهو لستو چنینو مطابو

 :1380 )صادقر،و کردهولستو لثباتو زیرو پ لهدو باو وو دییافتهو

255(«وووسپسو»لینوپ لهدونیزومؤیّدویافتۀولوست«ووولگروبهو

هروناترو)جزوبرومیاروبهوآویدعونامویابندگاعولصار(وبرولیجاعوبهو

»صادقرو کهو پکلو لینو بهو دلییم،و لصرلیو مقالهو کتاب/و نامو

لینونکتهو بهو لزوس زنروووم ل یو نقلوپ لهِدوزیرو باو شیشترو

لپایهوکردهولستو)مسائل تاریخی زبان فارسی: 255(«.43 

ظ...ومنحصرو
ّ
ولرولیرلدولخالقرووولپکالودیولیجاعودیوتلف

بهولینونیست.وم لیدیوکهونخستینوبایودیولینوکتابوطرحوپدهوو

لفزودعو ظ...و
ّ
تلف کتابو لصارو کایو لست.و معدودو بسیایو

ونظرو
ّ
پ لهدیولستودیوتأییدونظروپماییولزوپژوهشگرلعوووید

هولیودیگر.وطرحوسابقۀوبحثودیوچنینوپژوهشرولهّمیّتو
ّ
ند

مضانفودلید،وولرولزومطالعۀوخ دولینوکتابومعا مونمروپ دو

لینویلوهموبایدودیونظرودلپتوکهودیوبسیاییوم لیدولینوناموخالصهومروپ دووو 42.ت

دووتاوچهایوکامۀونخستوآعوذکرومروپ د.

ظ...ونیزوگ یاست.وصادقرو
ّ
قیاسونح ۀولیلئۀومطابودیومسائل تاریخی...وباوتلف 43.و

بیتویلودیومتنوبهوپکلودیستوآویدهووودیوشان یسولپایهوکردهوکهو»دیودی لعو

لست«و پدهو چاپو "دیباچه"و پکلو بهو غاطو پکلو بهو کامهو لینو س زنر...و

و
ّ
لینودیستوضد بهو»مصّحح«ولپایهونکردهولست.و 255(ووو )صادقر،و1380: 

یوپرولستوکهونیدگاهوطرقبهولیودلیدو)نک.ولدلمه(.
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لزوسهوبیتوسنایرودووبیتویلونقلوکردهولیم. 44.ت

کهوکدلمونظرهاوووپ لهدویاوقرلئنروکهونرضهوپدهوشیشترونیزو

طرحوپدهولست،وزیرلونیدگاهوطرقبهولی:و

و وبهوپژوهشگروقبارولیجاعونمرودهد؛وـ
ً
گاهولصال

و گاهر،وچنانکهوشیشترودیو»بدید«وهمودیدیم،وبرخرولزوچندوـ

پاهدیویلوکهودیومنبعشوآمدهولزومنبعوووبرخرودیگرویلولزو

ومنبع«ونقلومروکند؛و
ِ
»منبع

و گاهومطابرویلودیوشیشینهوبهونقلولزوپژوهشگرومروآویدووودیوـ

متنولزومنبعوپژوهشگر؛و

و ووگاهوترتیبومطالبویلوط ییوتغییرومرودهدوکهودیونتیجۀوآعوـ

لستداللوپژوهشگروشیشگاموبهوچشمونمروآید.و

جزولینها،ویکولیرلدولخالقرودیگروکهوبهولیجاعوبرولیتباطونیستو

خ دوبایدوجدلگانهوبریسروپ د.و

ت صیفولینویوشوهاویلوباومثالودیگریوپروعومروکنیم.و

پاهدودی لعوناصرخسرووبرلیو»فالنر«و)ص595(وبهولینوپکلو

آمدهولست:

وو و بسوبادوجهدوسردوزوکهوالجرمولمروزو

وووووووووووووووووچ عوشیروکهویادوآیدشولزویوزوج لنیش و و

وو و نایدوحسدووویپکوکمینوچاکرولوویل

وووووووووووووووووونزوماکوفالنرووونهولزومالوفالنیش و و

)دیوان ناصر خسرو،و1357: 295ووو296(

ووپسولزوآع،وپاهدوسنایروبرلیوهمینوکامهوبهولینوپکل:44

و و بهوجزومرگودیویلهوحقتوکهوآیدوووو

وووووووووووزوتقایــدووویلیوفــالعوووفالنــر ووو و و

وو و و لگرومرگوخ دوهیچویلحتوندلید

وووووووونـهوبـازتویهاندوهمروجادولنر و و و

)دیوان سنائی غزنوی: 677؛ومسائل تاریخی زبان فارسی: 70،و

شان پت(

لزولینوپ لهدومعا مونیستوکهوپاهدوناصروخسرووهمودیوهماعو

»مسائل تاریخی زبان فارسی: 70،وشان پت«وذکروپدهولست! 

طرقبهولیو نیدگاهو یسالۀو دیو بحثو همینو کهو لستو  جالبو

لپرفو »نارو آمدهوولست:و شان یس(وچنینو )1392-ب:وص206،و

ظوفالنرودیودووبیتویادپدهولزوناصرخسروووو
ّ
صادقرودیبایۀوتاف

سنایروسخنوگفتهوولستو)← وصادقر1380،وص70(«.وکایو

پرزحمتوحذفوتکوتکوم لیدولپایهوبهوشیشگامرودیگرلعویل،و

همودیوتغییروپی ۀولیجاعوووهمودیوچنینو»لزقامولفتادعوها«یر،و

نیدگاهوطرقبهولیوپسولزوفایغوللتحصیاروووهنگاموتبدیلویسالۀو

دکتریوخ دوبهوکتابولنجامودلدهولست! 

مثالوپگفتولنگیزودیگریودیومدخلو»َبرزین«ودیدهومروپ دو

کهونیدگاهوطرقبهولیوباولیجاعوبهومزدیسنا و ادب فارسیولزو

موکهوآذیوبرزینو
ّ
معینونقلومروکندوکهولزوو»لستعمالوپعرلیومتقد

یلوباوبروزینو)و=وبرویویوزینولسب(وآویدهولندوبرمروآیدوکهوقدماو

آعویلوبهوفتحولّولومروخ لندهولند«و)ص342(ووووبالفاصاهوچنینو

مرون یسدو)همانجا(: 

قرینۀوبدیعروم ج دودیوقافیۀوبیتوزیرونیزونشاعومرودهدوکهو

ظوم یدونظرومعینولزوکهنوترینودویهوهاودیوفایسرودییو
ّ
تاف

تدلولودلپتهولست:

بهوگهویفتنوآعوترکومنولندیوزینوپد

دلومنوزلعوزینوآتشکدۀوبرزینوپدو

)شاعران بی دیوان: 349،وی سفونروضر(و

وکتابومعینویلودیدهوووبهوخاطرودلپتهوباپد،و
ْ
جزوکسروکهوخ د

باالوتصّ یو بیتو باوخ لندعونبایتووو وهروخ لنندهولیو
ً
تقریبا

مروکندوکهونیدگاهوطرقبهولیوبیترویافتهوکهومعینولزوآعوبروخبرو

ب دهویاوبدلعولستنادونکردهوووب دهوووآعویلوخ دوبرولستنباطومعینو

لفزودهولست.وولرودیوولقعومعینودیوشان یسومطابومنق لودیو

ظ... گفتهولستوکهوپاهدونظرشو»دیوشایینوبیاید«و)معین،و
ّ
تلف

وهمینو
ً
1326: 215(وووسهوصفحهوبعدولزومطابومنق لوف قونینا

ظ... کامهولیولفزوعو
ّ
بیتویلوآویدهولستو)هماع:و218(!وسخنوتلف

برولستداللولووندلیدوووفقطوبیتویلوبهوپانرودیگریومنس بو

کردهولستو)ووپ لهدیونیزودیولدلمهوخ لهدلفزود کهولیتباطروبهولستداللو

ندلیدوووت جیهولیجاعوندلدعونیست(.

لیجاعونصفهووونیمهویلفعوخطاونیست.وشدیدۀو»دویوزدعومنابعو

دستودومووولیجاعودلدعوبهومآخذوآنها«ون نرولزولن لعولنتحالو

وشیدلیشوکردهولم«ووو»لپتباهوپده«وهمو
ً
لستووو»خ دمومستقال

ت جیهروولستوکهودیونظاموهایوسالمونامروکسرولزوپژوهشگر،و

بهوخص صوپژوهشگریوکهوآپکایولستومنبعویلودیدهووولیجاعو

ناقصودلدهولست،ونمروشذیرد.ویکووودوون بتویخودلدعوچنینو

ن پتاییو تجربهوهایو نخستینو دیو بت لعو پایدو یلو شدیدهولیو

پژوهشگرلعونشانۀوغفاتوووسهلولنگاییودلنستووودیص یتو
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ظ... صدهاو
ّ
تکرلیونشدعونادیدهوگرفت،وولرولینوشدیدهودیوتلف

نم نهودلیدووونیدگاهوطرقبهولیونیزوپژوهشگروتازهوکاییونیستو

کهوبت لعوفرلم پکاییویلوبهویلحترولزولووشذیرفت.وتکرلیونظامومنِدو

وپژوهشویلوبرولنتبایوکردهولست.
ّ
خطایومزب یوکل

دیو برونظمرو نتیجۀو م لیدو لینو لزو تعدلدیو لستو ممکنو

م لیدو تمامو پاملو لینو و
ً
قطعا ولرو باپد،و یاددلپتوبردلییو

نمروپ د.وبریسروهرومنبعروبرلیونشاعودلدعوگستردگرولینو

مۀو
ّ
ظ...وکافیست.ونگایندهومقد

ّ
پی ۀولیجاعویکرودیمیاعودیوتلف

نارولپرفوصادقروبروچاپونکسرواالبنیة عن حقائق االدویة 

یلوبریسروکرد،وچرلوکهونیدگاهوطرقبهولیوبایهاوبهوآعوووکتابو

تو
ّ
بهودق یلو ن پتهو لینو و

ً
قطعا وو دلدهولست45و لیجاعو آعو حاویو

ظ... 
ّ
خ لندهولست.ونم نۀوآپکاییولزونقصودیولیجاعودیوتلف

مهونقلو
ّ
«ولزوصفحۀوشنجاهووشنجومقد

ْ
زمانرولستوکهوولژۀو»َبه

مروپ دو)ص348(،وولروپ لهدو»فرَبه«،وکهودیوهماعومقدمهووو

ظ... 
ّ
«وبدلنهاولپایهوپده،ودیوتلف

ْ
دیستویکولغتوقبلولزو»َبه

مروپ دو نقلو نسخهو متنو لزو یادپدهو مقدمۀو بهو لیجاعو بدوعو

)ص53(.ولینوم یدیولستثنایرونیست.و»هفتکوخمیدهویویو

مۀواالبنیة لیجاعودلدهوپدهو
ّ
حرفوشیشولزویاءومجه ل«وبهومقد

لمالیو»گُ ز«و )ص553:وقس.وصادقر،و1388:وچهلووسه(،وولرو

مه«ودیوهمینوبندوآمدهولستو
ّ
بدوعولپایهوبهوذکروآعودیو»مقد

)ص530،وشان یس؛وقس.وصادقر،و1388:وچهلوودو،وشنجاهووهفت(.ویاءو

ی«ونیزوبدوعولیجاعوآمدهولست،ودیوحالرو
َ
یست،وکرد

َ
مجه لو»ن

مه«وبهوتمامولینولغاتودیونسخهو
ّ
وکهودیستودیوبندوبعدیو»مقد

مهودیجوپمایۀو
ّ
ظ... وومقد

ّ
لپایهوپدهولستوووتنهاوتفاوتوتلف

صفحۀوچاپوووپمایۀوبرگۀونسخهولست.ولمالیو»َبیروع«وهمو

مه«وآمده،وولرونیدگاهوطرقبهولیوآعویلو
ّ
دیوهمینوبخشو»مقد

مۀو
ّ
وبهونسخهولیجاعودلدهولستو)ص52(.ولیجاعوبهومقد

ً
مستقیما

ـَوصرفرومعروفوبهو ـوسهوبایودیگروتکرلیومروپ د:و»ب چاپودوو

زینت«و)ص342،وشنجوم یدومنق لولزوصادقر،و1388:وشنجاهووپش(ووو

»همه«و)وونهوهمۀ( )ص701،ومنق لولزوصادقر،و1388:وپصتوودو–و

ناگفتهو مه«و
ّ
»مقد دیو م لیدو بیشترو ذکرو ولرو پصتووسه(.46و

گفتنرولستونیدگاهوطرقبهولیوناموصادقرویلودیوفصلو»شیشینۀوپژوهشوهایو 45.ت

الناتروکهوصادقرولزوپعرو
ّ
لزولط نیاویدهولست،ولگرچهو شایۀوپعر«و برو آولیرو

ولستفادهوکردهولست.
ً
فایسروبهودستوآویدهومکّریل

ّیلو بابو )ص381(و زمّردو )ص366(،و رلسانرو
ُ
خ )ص365(،و ِچشمو بهو لپایهو 46.و

مثال همو لالبنیهو »دیو ذکرو باو )ص422،و آعو مانندو وو ِکش«و »چم/و وو )ص711(و

ظ...«وهستو
ّ
دلیدوبدوعولیجاعوبهونسخه؛وقسوهروی،و1388:وپصتوویک(ودیو»تاف

مۀواالبنیةونیستووونشاعومرودهدوکهومتنونسخهونیزوبریسروپدهولستو
ّ
کهودیومقد

وهمینوبرلیونیدگاهو
ً
مهوبرگرفتهونشدهولستوووظاهرل

ّ
ووتمامومنق التولزومقد

طرقبهولیوکافرولستوکهونیازیونبیندوبهوپژوهشگروشیشینولپایهوکند.

دیوحذفونینوبرلیو»نعناوبهوجایونعناع«وبهوصفحۀو469ولیجاعودلدهوپدهولست،و 47.ت

بدوعولپایهوبهولینکهولینوصفحهوولزو»فهرست«واالبنیة لستووونهومتنوآع.ودیولینو

مه«وذکروپدهوب دهولستو)ص284؛وقس.وصادقر،و
ّ
م یدونیزوپ لهدولغتودیو»مقد

1388:وشنجاه(.ولینوم یدوممکنولستولزوسه وناپروپدهوباپد،وولروممکنولستو

برلیوپناختنویوشو»جستووج «ودیومتنواالبنیةونیزوبهوماوسرنخروبدهد.

 :1388 صادقر،و قس.و )ص328؛و »تبُش«و پامل:و مروماند،و

شنجاهووهفت،وپصتوودو،وپصتووشنج(،ودَومو)ص334؛وقس.وصادقر،و

 :1388 صادقر،و قس.و )ص403؛و َسیُمو شنجاهووچهای(،و 1388:و

 :1388 صادقر،و قس.و )ص423؛و شو
َ
ل شنجاهووچهای-شنجاهووشنج(،و

پصتوویک،وپصتووچهای(،وکُهنو)ص426؛وقس.وصادقر،و1388: 

رلعو)ص429؛وقس.وصادقر،و1388:وشنجاهووسه(،وَویو
َ
شنجاهووشنج(،وگ

)ص341؛وقس.وصادقر،و1388:وچهلووسه(47ووولینوجزوم لیدیو

لپایهو االبنیة  جزو کتابرو پ لهدو بهو مه«و
ّ
»مقد دیو کهو لستو

ظ... معا مونمروپ د.
ّ
پدهولست،ووکهوهیچویکولزوتلف

مۀو
ّ
م لیدولیجاعودلدهوپدهوونشاعومرودهدونیدگاهوطرقبهولیومقد

بهو لپایهو هنگامو آع،و برو دقیقوخ لندهولست؛ونالوهو یلو لالبنیةو

مهوهیچوگاهوفرلم پرولیوبهولوودستونمرودهد.و
ّ
سه هایوآعومقد

مهومصرعو»دومولوونیابرو
ّ
وصادقرودیوشان یسرولزوهمینومقد

ً
مثال

لیوج یر«ولزوکمالویلوپاهدیومنظ موبرلیو»دّوم«وکهودیواالبنیة 

وو لستو سه و کهو چهلووهشت(و 1388:و )صادقر،و دلنستهو آمده 

نیدگاهوطرقبهولیوبهولینولستنباطولپایهووودیوآعوتردیدوکردهولستو

)ص168(.ویکوبایوهمولپایهوپدهوکهوصادقرودیومقالۀودیگریو

توبهوآعومقالهو
ّ
ن پتهوکهو»َو«ویلودیواالبنیة ندیدهولستوووبهودق

لیلئهو کامهو آعو برلیو االبنیةو لزو پ لهدیو وو پدهو دلدهو لیجاعو

پدهولستو)ص455(.و

ولزولینومنبعوغفاتوپدهولست.وکافرو
ً
نبایدوگماعوبردولستثنائا

ظ...ویلوبخ لنیموتاوببینیمویاولیجاناتو
ّ
لستوهرومدخارولزوتلف

ولیجانرودیوکایونیست.و
ً
ناقصووودیهموییختهولستویاولساسا

ـِوشوضمیر(«و)ضمیرو ونیدگاهوطرقبهولیوذیلومدخلو»لِشو)
ً
مثال

پخصروشی ستۀوس موپخصومفرد؛وص323(ووشیشولزوبهودستودلدعو

ـِودیومعانی  پ لهدوفقطوبهودووکایبردولینوضمیروباومصّ تو

دستون پتۀو لزو همو بیتو یکو وو مرودهدو لیجاعو هللاو کتاب 

اختیارات منظوم نقلومروکند،وبروهیچولپایهولیوبهوپژوهشگرلعو



98

نقد و
بررسی

پاش یلع 
رو

نا

لت»»»
ّف
رت ظ

تهک رعف 
ست: رعف ّت

ر
یابتقشم

ق
 ت  ه

ژت هتهدشتبن
) شهو

دورۀ سوم، سال چهارم
شامرۀ یکم و دوم )87-86(

بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

ظویلودیونسخۀوقصص 
ّ
برلیومثالووحاجروسیّدآقایرو)1390: 66(ونیزولینوتاف 48.ت

االنبیایونیشاب ییونشاعودلدهولست.و

دیولینومدخلوبهویکوم یدولپتباهونیکاس عودیوحرکتوگذلییولینوضمیرولپایهو 49.ت

پدهولستو)ص326(!

شیشینروکهوبایهاوبهولینوضمیرولپایهوکردهولند؛ولزوجماهومعینو

کهوبیشولزوپصتوسالوشیشوبهوپناختهوپدهوب دعوص یتو

مکس یولینوضمیرودیونزدومعاصرلنشولپایهومروکندو)معین،و

1363: 25( ووصادقرودیوبریسروپلی میان شعر هجایی و 

عروضی )صادقر،و1391: 350(وووم لیدودیگر.48

ولزونکاتوهمینومقالۀولخیرو)»بریسروپلی میان شعر هجایی و 

ظ... بدوعولیجاعوطرحوپدهولست:و
ّ
عروضی«(ولینوم لیدودیوتلف

یاءو وو ولوو لمالیو )هماع:و363-364(،و همزهو تغییرو یاو حذفو

372(،و )هماع:و »َو«و ظو
ّ
تاف 367-368(،و 359،و )هماع:و مجه لو

مفردو لّولوپخصو پناسۀو ضّمۀو 376(،و 372،و )هماع:و »برنا«و

)هماع:و374(،ووندوصرفرو»بـ«و)هماع:و374-375(.وپ لهدیولزو

لینودستوبیشولزوآعولستوکهوبت لعوبهوتمامروآنهاوپردلخت.و

آپفتگرولیجاناتوبانثومروپ دومعا مونباپدوکهوچهوکسرو

ظ... چهوچیزیوبهوسخنولوو)وو
ّ
چهونکتهولیویلوشیشترویافتهوووتلف

لثباتووو لینوشدیدهودیوم لیدو لفزودهولستووو لو(و روپ لهدو
ّ
حت

وصادقرودیوتکوین زبان 
ً
لستداللون لقبوپدیدتریودلید.ومثال

فارسیوبرلیولثباتوحرکتوپناسهو)ـُوم(وبهوپ لهدیولزوویس 

قرعو ن پتاییوسهو نم نهوهایو وو میسری  دانشنامۀ  رامین،و و 

آمدعو فقطو ظ... 
ّ
تلف دیو کردهولست.و لپایهو هجریو نخستو

آخرینوم یدودیولینوکتابومعا موولستو)ص330؛وقس.وصادقر،و

1357: 135(ووودووپاهدودیگروبدوعولپایهوبهودیجشاعودیو

ولزودانشنامهوووویس و رامین 
ً
تکوین زبان فارسی،ومستقیما

دیدهو »گزدم«و مدخلو دیو دیگرو نم نۀو یکو پدهولست.و نقلو

ظوآعویلوجاللومتینروبیشولزونیموقرعو
ّ
مروپ دوکهوضبطوووتاف

شیشونشاعودلدهولست.ونیدگاهوطرقبهوولیونامرولزومتینرونمروبرد،و

لگرچهوتعریفولغتودیوآنندراج،وضبطوآعودیوبرخرونسخوکهنو

ولزون پتۀولوونقلو
ً
ظوآعودیوگ یشوهایولیرلنروهمهومستقیما

ّ
ووتاف

پدهولست.ولصلوم ض عونیزوچنینوذکرومروپ د،ودیولینوم یدو

ظ...:
ّ
روبدوعولیجاعوبهولسمومقالهوطبقویوشوخ دوتلف

ّ
حت

بهونظرومرویسدوکهودیوگذپتهوهایودوی،ومعنایودیگریولزولینو

ولژهوبهوذهنومتبادیومروپدهولستووولینومعناوبرخاستهولزو

ظرودیگروب دهولست.و)ص229(
ّ
تاف

».ت4.تب.تاهج عت قطت هتپیرینه.ویوشوهایوندلدعولیجاعودیستو

ظ... متنّ عولست.وگاهرویابندۀومطابرودیو»شیشینه«و
ّ
دیوتلف

ذکروپدهووودیومتنولصاروغایبولست.وگفتیموکهوبسیاییولزو

ظ... همچ عوکتابومرجعوم لجهومروپ ندووو
ّ
مخاطباعوباوتلف

طبیعرولستوکهودیوهروم یدومتنویلوباو»شیشینه«ومقایسهونکنندو

وودیونتیجهویابندۀولصارونکاتویلونشناسندوووخ دونیدگاهو

دیو غالبو نادتو کنند.و تصّ یو مطابو کاپفو یلو طرقبهولیو

شت«،و
َ
فت«،و»ک

ُ
ظو»پگ

ّ
تاف دیو و

ً
مثال همینولست.و ظ... 

ّ
تلف

ر«ونیدگاهوطرقبهولیوفقطودیو»سابقۀوبحث«و
َ
»کاَهل«ووو»کاف

ودیوذیلونن لعو
ً
)ص133(ولزونیکاس عویادوکردهوووالزموندیدهومثال

لصاروووبیتولصارو)ص408،و419،و420،و425(وهموبهوشیشگامرو

لوووودیجوپ لهدودیوتحقیقاتولوولپایهوکند.وفریتسومایرو

یاءو وج دو نشانۀو یلو شیماع«و »پشیماع/و پدعو قافیهو کهو لستو

مجه لودیوولژۀونخستودلنستهووونیدگاهوطرقبهولیولینویلودیو

»شیشینه«و)ص138(وآویده،وولرودیومتن،وپسولزوآویدعوپعریو

لزوباباطاهرودیبایۀو»پشیماع«وبدوعولپایهولیوبهومایرومرون یسدو

»قافیهوپدنشوباوشیماعونیزومجه لوب دنشویلوتأییدومروکند«و

رودیبایۀو
ّ
)ص669(.ولینوم لیدومشتونم نۀوخرولیولست،وحت

یافتهوهایوهمینودووپژوهشگر.و

ظو
ّ
دیولینجاوتنهاوبهویکونم نهولپایهومروکنیم:وتفاوتوتاف

ظو»فالنر«،ولمالیویاءومجه ل،وندمولیتباطو
ّ
لغاتوممال،وتاف

ظوضمیرو»ـو
ّ
کایبردولغاتوممالوباوضرویتوهایوپعری،وتاف

تشدیدو »کُهن«،و ع«،و
َ
»مؤذ »پُمرد«،و ظو

ّ
تاف کسره49،و باو ش«و

لغاتوفرلولنروچ عو»دّی«،و»جّم«ووو»کژ«،وکشیدهوخ لندهوپدعو

ظوولوونطفوباوفتحه،وتعدلدیو
ّ
هجایونخستو»خ لندع«،وووتاف

لزونکاترولستوکهونیدگاهوطرقبهولیودیو»شیشینه«ولزون پتهوهایو

نقلوکردهولستو)ص91-98(.ودیومتن،وجزودووم یدو قزوینرو

ظو»پمرد«و)ص411(ووولمالیویاءومجه لو)ص553(،ودیو
ّ
تاف

مدخلومرب طوبهوهیچوویکولزوم لیدودیگروبهوشیشگامروقزوینرو

دیوآعوبحثولپایهونشدهولستو)نکوص594وبهوبعد،و323وبهوبعد،و

442وبهوبعد،و426وبهوبعد،و247وبهوبعد،و448وبهوبعد(ووولینهاوغیرولزو

م لیدیولستوکهونهودیو»شیشینه«ونامرولزوقزوینروآمدهولستووو

»تشخیصو فصلو مدخلو نخستینو مثال،و برلیو متن؛و دیو نهو

ظو
ّ
یدع«ولختصاصودلیدووولینوتاف

َ
ظو»آز

ّ
مصّ توک تاه«وبهوتاف
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)قزوینر،و آمدهولستو قزوینیو یادداشتهای  لبتدلیو هماعو دیو

یلو یاددلپتوهاو لینو لزو ویقو دوو کسو هرو وو 5/1(و  :1363

ظ... 
ّ
تلف بهولینونکتهودیو خ لندهوباپدوآعویلودیدهولست.وولرو

گفتۀو لصالحو صرفو سط ییو ن ضو دیو وو نشدهو لپایهولیو

خالقرومطاقوپدهولستو)ص307(.

دیو شیشینو قاعو
ّ
محق و

ّ
حق نقضو نم نهوهایو تمامو لحصایو

ظ... ماهوهاوبهوط لومرولنجامدوووبرلیونقاشاعوصفحاتو
ّ
تلف

پرپماییونیازولست.ولینویوشوهاوباولستثناهایرولنگشتوپمایو

ظ... 
ّ
ونک.وص289،و296،و330 50(،وصدهاوبایودیوسرلسروتلف

ً
)مثال

تکرلیوپدهولستووونمروت لعوآعویلوبهوحسابوتصادفوگذلپت.و

لّماولزوبرخرولپایلتودیوسط یوشیشینوهمومعا مولستوکهو

ظ... دیویکوم یدوهرگزوبهوآویدعونامووولپایهوبهو
ّ
مؤلفوتلف

یافتهوهایودیگروپژوهشگرلعوبرومیارونشاعونمرودهد:ودیوهنگامو

لپایهوبهولپتباهاتولیشاع.ولزوصادقرومثالوبزنیموکهوخ لنندۀو

ـوسهو دوو لزو طرقبهولیو نیدگاهو »لستفادۀ«و نح ۀو لزو مقالو لینو

ن پتۀولووخبرودلید.ونیدگاهوطرقبهولیوهنگامولپایهوبهومعروفو

فقطو گرفتهولستوـو مجه لو صادقرو ـوکهو »خ ید«و یاءو ب دعو

دیوعوکمانکوووفقطوبهونامون پتۀولوولیجاعونمرودهد،وباکهو

دیوعومتنولزوخ دولوونامومروبردو)ص61(ووووقترومروخ لهدوبیترو

یلوکهوصادقروباوضبطو»حمری«وآویدهولصالحوکندونامولوویلونهو

یکوبای،وکهودووبایوذکرومروکندو)ص180(.»5وهمچنینو»قابلو

یادآویی«ومرودلندوکهوصادقرودیوهمینومقالهوبهوقافیهوپدعودللو

ووذللودیوضبطروکهولزویکومصرعوتازهویابومن چهریودلدهو

لپایهونکردهولستو)ص195(وووباویک،ویاوبهوتعبیریودوولستثنا،و

ونظرو
ّ
دیوتماموکتابونامولوویلوزمانرودیومتنومروآویدوکهوقصدوید

ونظروکسرودیگرویلوباولستفادهولزونظرولوودلپتهولست.و
ّ
لوویاوید

دیولینوم یدولگرچهوبهوناموصادقرولپایهوپده،ودیولدلمهوچنینوآمدهولست:و»برو 50.ت

لینومثالوهاومثالوهایودیگریومروت لعولفزود«ووولیجاعوپسولزولیلئۀومثالوهاو

چنینولست:و»)دستن یسرولصیلولزوتاجوللترلجم:و23(«و)همانجا(.ودیولقعو

لینومثالوهاویلونمادیوحائریودیومقالهولیوبهوهمینونامو»لفزودهولست«ووولینو

نبایتوتکرلِیویافتهوهایولوووولینوخ دویکونم نهولزوپی ۀونادیستولیجاعودیو

ظ... لست.
ّ
تلف

»ص یتو پدهولست:و لپایهو چنینو آعو بهو کهو گفتهو نابدیو یلو مطابو لصلو »5.و

دیستشوهماعوخمریولستو)خمری،وگلوخمری:و275(«و)ص180(.وناگفتهو

نماندوخاناریودیوتصحیحشوهمینوضبطویلوبرگزیدهو)حافظ،و1362: 56(وکهو

پژوهشگرلعو للبتهو وو دلپتهولستو خبرو ولژهو دیستو پکلو لزو مرودهدو نشاعو

روبرلیولثباتوآعودیوپعروجاللو
ّ
دیگریوهموبهولینوضبطوپردلختهولندوووحت

نضدومبنایولستحسانروبالغتویافتهولندو)نک.وضیایروحبیبوآبادی،و1390: 19( 

ونیازیوبهولیجاعوبهوتمامولیشاعونب دهولست.
ً
کهوللبتهوللزلما

ظو
ّ
ـوکهولزوتاف ظ... لستوکهولزولینوپایحومثنوی 

ّ
لینوتنهاوباییودیوتماموتلف 52.ت

العودلپتهوـویادومروپ د.
ّ
معروفووومجه لوهمولط

53.ولینوخ دونشانروهموهستولزولینکهولینوخ لنشوچهوزودوتغییروکردهوب دهولست.و

دیوبخشوبعدیولینومقالوبهولینونکتهولپایهوخ لهدوپد.

صادقرودیولینوزمینهولستثناونیستوووباکهوپژوهشگریولستو

کهونامشودیوم لیدومثبتوبیشتریوآمدهولست.ودیدیموکهودیو

دیوشیشگامروپژوهشگریودیوشیشینهودیجوپدهووو
ّ
م لیدومتعد

بهو لپایهو دیو و
ً
ندیتا شدیدهو لینو لفتادهولست.و قامو لزو متنو دیو

خطاهاودیدهومروپ د.ولزوبینوکسانروکهوشیشتروبهونامشاعولپایهو

ظوپناسۀودوموپخصو
ّ
ولپتباهومعینودیوثبتوتاف

ً
کردیم،ومثال

مفردوباویاءومجه لودووبای،وهمودیو»شیشینه«وووهمودیومدخلو

ظ... نبایلترولزو
ّ
مرب ط،وذکروپدهولستو)ص101،و578(.ودیوتلف

تصّ یو وو کردهولستو لپتباهو نیکاس عو کهو گفتو »بایدو قبیلو

دیسترولزوق لندوقافیهوندلپتهولست«و)ص132(وفرلولعولست.و

لینکونم نهوهایروتنهاولزودهوصفحهولزوکتاب:و

و لزوـ لستو آپکاییو نم نۀو آویدهولستو »آنچهومحج ب...و

کموننایتروپژوهشگرلعوبهوتاییخوزباعوفایسر«و)ص150(؛

و باویوـ لینو لدبیّاتو رولستادلعو
ّ
»دیومیاعوپعرخ لناعوووحت

]نادیست،وکهودیولدلمهویدوخ لهدپد[ووج دودلیدوکه...«و

)ص151(؛

و »لینونکتهولیولستوکهولزونظرویکرولزوپرحون یساعومثن یوـ

بهوناموویاس عودویوماندهولست«52 )ص153(؛

و النرولزوـ
ّ
»لینوتصّ یو]حمیدیوپیرلزی[وکهوناپرولزوکمولط

شیشینۀوزباعوووقان عوهایون پتهووونان پتۀوتحّ التوآولیروآعو

لست...«و)ص155(؛

و برلتوـ نادیستو نتیجهوگیریو لزو کردو یادو بایدو »همچنینو

زنجانر«و)ص155(؛

و باوـ یلو صادقر[و ]نارولپرفو لستداللو لینو »نادیسترو

پاهدهایوبسیاییولزومثنوی معنویومروت لعولثباتوکرد«و

)155(؛

و »لینولپتباهو]باوکسرهوخ لندعو»بـ/به«وحرفولضافهوچناعوـ

معاصرلعو مخص صو خ لنده[و حمیدیاعو سعیدو کهو

نب دهولست.وپرفوللدینویلمروتبریزیوسخن یوسدۀوهشتمو

خ لندهولست[«و ]همینگ نهو خ د...و بدیعرو کتابو دیو

)ص158-159(53.
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پکلوصحیحون پتنولینوتک لژو»بـ«ولستونهو»به«. 54.ت

بهو بحثرونروضرو دیو نیدگاهوطرقبهولیوچندوصفحهوجا ترو

نزدو و
ً
)مثال بحثو سابقۀو لزو وو مرودهدو لیجاعو مقاالتوخ دشو

زندهویادلعوخاناریووونجفر(ویادونمروکندو)ص166(،والبدوچ عودیو

آعومقاالتویادوکردهولست،وولروبالفاصاهوخطایوحمیدیاعویلو

مهوهمایرونیز،وبهوناتو
ّ

دیوهمینوم ض عوبرمروپمردوووبهونال

ن نروسه ودیوتصحیح،ونسبتو»ندلنستنولص لووزعوووقافیه«و

و
ً
لّوال قبالوپژوهشگرلنروکهو لینولحنودیو مرودهدو)ص167(.و

و
ً
ثانیا وو ندلیندو لزوخ دو دفاعو لمکاعو وو دیگذپتهولندو بسیاییو

لغابولزویافتهوهایوبعدیووولمکاناتودویلعوماومحروموب دهولندو

ووگاهونظرپاعودیوهماعوزماعولبرلزوهمویدوپدهولستوغیرلخالقرو

مرونماید.وصفحاتوشیشینولزوفصلو»شیشینۀوبحث«ولنتخابو

پدهولست،وولرودیومتنوهموهمینووضعیّتویلوپاهدیم.ولینو

پ لهدوهمینولحنولست،ودیودهوصفحۀودیگرولزولولخروکتاب:

و لزولزومومعروفوب دعویایوقافیهودیوهمۀوـ »پایحانروکهو

قصیدهوآگاهونب دهولند...«و)ص588(؛

و ظوـ
ّ
»فرلهموآویندگاعولغتنامۀ دهخدلوبهودلیلوآعوکهولزوتاف

آگاهو کهنو پانرلعو قافیهوبندیو قاندۀو وو نکرهو یایو

نب دهولند...«و)ص589(؛

و ظویکابوبهوـ
ّ
»دیومتنوبهولپتباهونهابوآمدهولستوزیرلولزوتاف

العوندلپتهولند«و)ص606؛وشان یس(.
ّ
ص یتویکیبولط

نیدگاهوطرقبهولیودیومدخلو»بهو)تک لجو]کذل[وصفتوساز(«54 

ظوفتحهوآویدهولست:
ّ
تنهاویکوبیتوبرلیونشاعودلدعوتاف

ــنوووبخــتوبســتیز ــاومــنوبکی جهــاعوب

تیز بسو دهــرو منو باو تندو بسو فاکو

)ص348؛وقسوگرگانر،و1349: 106(

ولضحولستوکهولینجاولپتباهروبهولوودستودلده:و»بکین=وبهو

کین«ووو»بستیز=وبهوستیز«وگروهوهایوحرفولضافهودلییوهستندو

ویکوولژهونیستندو)جهاعوباومنو
ً
کهومسندوپدهولندوووصفتووولصال

بهوکینوووبختوبهوستیزو]لست[(.ولگرونگایندهولزولینونتیجهوبگیردو

کهو»نیدگاهوطرقبهولیولزووج دولینوساختونح یو)ووباکهولزو

دقائقوووجزئیّاتونح وفایسر(وآگاهونب دهولست«وووسپسولستفادهولزو

ـووکهوکایبردومکّریوآعو کامۀو»تک لج«و)! (ودیون ِضو»تک لژ«ویلو

فاقرووونتیجۀوطغیاعو
ّ
ودیوص144وووص566(ونشاعومرودهدولت

ً
)مثال

قامونب دهوووـوهمونشانهولیوبشمایدولزولینکهو»دست یودویۀودبیرستاعو

"تک لژ"وباکهو یلوهمودیستونیام ختهولستووونهوفقطومعنرو

معنرو"ولج"ویلوهموبادونیست«،وهماعوبرولنصافرولیویلوکردهوکهو

ظ... 
ّ
نیدگاهوطرقبهولیومروکند،وباولینوتفاوتوکهوبرولنصافروتلف

وکسانرویولودلپتهومروپ دوکهومی ۀوخ یشوبخشیدهوووو
ّ
دیوحق

دیگذپتهولند،وفضلوووخدماتشاعوآپکایولست،وووبزیگیشاعودیو

آعوخدماتولست،ونهولینوسه هاوووخطاها.ونگایندهوچنینونکردو

تروووسه وم یدیوپژوهشگرو
ّ
وولینولغالطوآپکایویلونشانۀوبرودق

دلنستوووشیرلهنونثماعونکردووولمیدولیولستونیدگاهوطرقبهولیو

نیزوچنینوپی هولیودیوشیشوگیرد.

بهو نالقهو وو دیستو مطابو بهو دلدعو لیجاعو بهو برومیارو

غاطوگیریولزوپژوهشگرلعووومصّححاعوگاهوترکیبوووبانثو

مروپ ندونکتهوگیریوهایونیدگاهوطرقبهولیولزویکرولزومصّححاعو

تکرلیولختیایومصّححودیگروآعولثروباپدووولینودیوغالبوم لیدو

ظ... یاوناگفتهوماندهویاوچناعوگفتهونشدهولستوکهوباید.و
ّ
دیوتلف

ـودوومثالوبرلیونم دعولینووضعیّتوکافرولستوووبهویسمو یکو

ظ... 
ّ
تلف لزو دهوصفحهو تنهاو لزو یلو نم نهوهاو مقالو لینو معه دو

مروآوییم.ونیدگاهوطرقبهولیوبایهاولختیایومهیایودیوتصحیحو

دیوان مسعود سعد یلوبهوضبطروتغییرومرودهدوکهودیوتصحیحو

یاسمرووون ییاعوهست.و

و دیولقعوـ »تصحیح«و لینو کهو نمروپ دو ذکرو و
ً
لصال گاهرو

وبیتروکهو
ً
»تکرلی«وضبطوآعودووتصحیحودیگرولست؛ومثال

مصرعونخستوآعودیوتصحیحومهیایو»شاسخوبندهولزوچهویوو

الوکرد«ولستو»تصحیح«ومروپ دوبهوپکاروکهودیودولوینو

حویاسمرووون ییاعوهست،وبدوعولپایهوبهولینونکته.و
َّ
مصح

جالبولستوکهودیولینوم یدوضبطویاسمرو»شاسخومنوچرلو

1362: 53(وووتصحیحو همهوالوکرد«ولستو)مسع دوسعد،و

ن ییاعو»شاسخومنوچرلوهمروالوکرد«و)هم ،و1364: 89(ووو

»تصحیح«ونیدگاهوطرقبهولیو»شاسخومنوچرلوهمهو)یا:وهمر(و

الوکرد«و)ص245(!

و وباید«ودیوتصحیحومهیایولزودیوان مسعود سعد ـ
ّ
ضبطو»خز

بهوپکلو»خزوبباید«وآمدهولستووونیدگاهوطرقبهولیوطبقو

تو
ّ
ولصرلیودلپتهوکهوبگ یدو»مصّححوبهونا

ً
نادتوحتما

...ون یسشوآساعوپدۀو
ّ
ظوتشدیددلیوخز

ّ
بروت ّجهروبهوتاف

وباید«و
ّ
ببایدویلودیومتنوآویدهولست«.وضبطودیستو»خز
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دیوتصحیحویاسمرووون ییاعولزولینودی لعودیومتنوقرلیو

دلید،وولرونیدگاهوطرقبهولیوفقطوبهوذکرو»هماعودیستو

ظو
ّ
تاف بهو لیشاعو »بات ّجهرو لزو وو مروکندو لکتفاو لست«و

وووقرلیودلدعون یسشودپ لیودیومتنولینو
ّ
تشدیددلیوخز

)یاومعا مو نیستو نمروگ یدووومعا مو تصحیحوها«وچیزیو

وو یاسمرو »لختیایو نمروگ یدو فقطو لبتدلو لزو چرلو لست(و

نیزو لدلمهو دیو دلید«.و لیجحیّتو مهیایو لختیایو برو ن ییاعو

بهوجایولینکهوسخنشویلو»تأییدونظرولزشیشوم ج دِوآعودوو

ساعو بدینو یلو بیتو »لکن عو مرون یسدو بخ لندو مصّحح«و

یلو لیشاعو لصالحومروکنیم«و)ص248(وووضبطوتصحیحو

تکرلیومروکند!

و »تکرلی«وـ یلو ن ییاعو تصحیحو نیزوضبطو بعدو سهوصفحهو

کردهولست،وولروگ یروخ دودلویونهایرولستوکهومرون یسدو
»لینویلوویرلستون ییاع...وهموتأییدومروکند«و)ص251(.55

و بازودووصفحهوجا ترونیزوباوتأکیدوبرو»ناآپنایروکاتباعوووـ

بهو ظوزی«و)ص253(وبیتویلو
ّ
تاف باوچگ نگرو مصّححاعو

پکارو»لصالح«ومروکندوکهولزوبیشولزوهشتادوسالوشیشو

سنِدوآپنایرونخستینومصّححولینودی لع،ویپیدویاسمر،وباو
ظودیوتصحیحولوو»آمدهولست«.56

ّ
لینوتاف

لینویویکردوبهومسع دوسعدووومحّمدومهیایووولینودهوصفحهو

نب دعو »آپناو دیبایۀو طرقبهولیو نیدگاهو و
ً
مثال نیست.و مختصو

ع"«57 
َ
ظو]بهوق لولو[ونامتعایفو"م ذ

ّ
مصّححودی لعومن چهریوباوتاف

دیونسخهوبدلوهایوهمینوتصحیحومعا مولستوکهوضبطروکهون ییاعوبرگزیدهو 55.ت

ظ...وبهون ِضوتأییدوآعویلوهمچ عویافتهولیوجدیدوآویدهولندوم یدوت لفقو
ّ
وودیوتلف

روب دهو)مسع دوسعدوساماع،و1364: 256/1و–ولینونشانرودیو
ّ
تمامونسخهوهایوخط

ظ...وبهولپتباهولزوجادودومودلدهوپدهولست(.و
ّ
تلف

جزولین،وممکنولستومشابهوویژگروآولیرولیوکهونیدگاهوطرقبهولیودیو»گابنو 56.ت

بهوخدمتشوکمروزّیوبرومیاع«و)طبقوچاپویاسمرووویکونسخهولزونسخولساسو

وج دو نیزو مروکندو یدو کهو ضبطرو هماعو دیو لست،و آعو شرو مهیای(و تصحیحو

دلپتهوباپد.ولوو»گابنوبهوخدمتشوکمروزیولبرومیاع«ویلوبدوعوتشدیدویویو

»یلء«وشایاعو»زی«وووباولثباتوهمزهوخ لندهولست،وولروقرلئتوآعوباوتشدیدووو

حذفوهمزهوهموممکنولست.وآنچهوم جبوترجیحولختیایویاسمروبرولختیایو

مهیایومروپ دوجزوکهنوتر/ودپ لیتروب دعو»زّی«وباویلءوساکنودیوقیاسوباویلءو

متحّرک،وبهوکایونرفتنولحتمالرو»لبر«ودیوپعرومسع دوسعدولست.وشیشتروهمو

ولثریونیست؛و
ً
ظ... تقریبا

ّ
دیدیموکهولزوچنینوبریسروهایوبسامدیوولیودیوتلف

وبیروعولزوح زۀوپژوهشومنتهروبهولینوکتابو
ً
ـوکهولص ال چهودیوتصحیحومتنو

ظولغات.
ّ
ب دهولستوـوووچهودیوخ دومباحثومرتبطوباوتاف

هیچوویکولزوتصحیحوهایودیوان منوچهریودیوفهرستومنابعوکتابونیست.و 57.ت

مقص دونیدگاهوطرقبهولیوتصحیحودبیروسیاقرولست،وکهوبیشولزوپصتوسالو

شرو ظودیستو
ّ
تاف بهو بعدهاو لستوخ دومصّححو ممکنو وو لنجاموپدهو شیشو

بردهوباپد،وولروفرصتوبریسرووولصالحوتصحیحویلونیافتهوباپد.

مرون یسد،وولرونیازیونمروبیندولپایهوکندوکهومصّححودیگرو

دیوان منوچهری،وبرلتوزنجانر،ولینوکامهویلودیستوآویدهولستو

)نک.ومن چهری،و1387: 125،و128(.58وهمچنینوبایهاوضبطرویلو

دیوشاهنامۀ مصّححوخالقرومطاقوهدفوگرفتهووودیبایۀوآعو

دیستو ضبطو کاپفو خ دشو گ یاو کهو دلدهو ت ضیحو چناعو

تصحیحو مسک ،و چاپو دیو لوو شیشنهادو دیحالروکهو لست،و

لزو دیگرو دیوجاهایو گاهو رو
ّ
ووحت لزیو

ّ
کز شیرلیشو جیح نر،و

تصحیحوخ دوخالقرومطاقوآمدهولستو)حتروگاهودیویاددلپتوهایو

پاهنامهودیبایۀودیستروآعوص یتوسخنوگفتهوپده(،وولروبهوآنهاولپایهو

دوتنهاوبهونم نهوهایرودیوهمینو
ّ
نشدهولست.ولزولینوم لیدومتعد

بحثوتشدیدولپایهومروکنیم.ودیبایۀوبیتوزیروتأکیدومروکندوکهو

لینو حالرووکهو دیو )ص252(،و پده«و لپتباهو دچایو »مصّححو

سه یولستوکهولگرچهودیولینوتصحیحوبازونم نهودلید،وپکلو

دیستوآعودیوهمینوتصحیحوووللبتهوکهوبحثودیبایۀوآعوپکلو

دیستودیومقاالتووویاددلپتوهایومصّححوهست:

بهشــت خــّرمو ندیدســتو کــ و کســرو

خشت زیشو لزو وو خاکو ــدیوو لن مشکو زو

)فردوسر،و1386: 139/7(

ولینوبیتودیوچاپومسک ووودیونامۀ باستان بهوپکلو
ً
ضمنا

دیستو»زّیوخشت«وآمدهولستو)فردوسر،و1394: 84/8؛وقسو

دو
ّ
لزی،و1392: 68/8(ووودیوتصحیحوجیح نرونیزوضبطومشد

ّ
کز

1742/4(.و  :1379 )هم ،و پدهولستو لنتخابو خشت«و »زّیهو

ویکوصفحهوجا ترویخودلدهووومصرعو»بهو
ً
فاقونینا

ّ
همینولت

بهرلموگفتندوکایوفّرهومند«وباوت ضیحو»ص یتودیستوبایدو

دیو شیشاشیشو کهو پدهولستو تبدیلو بهوضبطرو باپد«و چنینو

 :1394 فردوسر،و )نک.و هستو باستان  نامۀ  وو مسک و چاپو

ـوکهو همو »کّرنای«و ولژۀو 230/7(.و  :1392 لزی،و
ّ
کز 278/7؛وقسو

ودیوتصحیحوخالقرومطاقوبهوپکلو»کّرهونای«وآمدهووـودیو
ً
غالبا

ودیستو
ً
لزیوغالبا

ّ
تصحیحومسک وووشیرووآعودیوشیرلیشوکز

ثبتوپدهولستوووبازونیدگاهوطرقبهولیوباو»مصّححاعوبدلعوهاو

ت ّجهرونکردهولند«و)ص255(وچناعوولنم دهوکهوگ یرونخستینو

یابندۀوپکلودیستوولژهولوست.و

ظولغتودیونربر،ودیوکنایوقافیهو
ّ
بهونظرومرویسدوپکلوطبیعرووولصاروتاف 58.ت

ـَوع«ومروت لندوماویلوبهولینونتیجهو نشدعوآعودیوهیچوپعریوباولغاتومخت موبهو»

ع«ودیوگذپتهونیزوهمچ عولمروزوبهو
ّ
برساندوکهوبهولحتمالوقریبوبهویقینو»مؤذ

کسروذللوبهوکایومرویفتهولست.
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ظ...«وسروبهوصدهاونم نهومروگذلیدو
ّ
لینوم لیدونیزودیو»تاف

ووبرپمردنشاعودیویکومقالهوممکنونیستوووبهو»تصحیح«وهمو

منحصرونیست.ولکثریّتوبسیایوبزیگرولزوآنچهونیدگاهوطرقبهولیو

معا مو شیشو لزو مروکندو معّرفرو خ دو یافتهوهایو همچ عو

ب دهولست.وگردوآویدعولینونکاتومعا مودیویکوکتابووولفزودعو

فوبهوهمینوقانعو
ّ
پ لهدیوبروآنهاوکایولیزپمندیوب د،ولگرومؤل

مروب دوووکایوخ دویلوهماعونشاعومرودلدوکهوهست.وچنانکهولزو

ظ... 
ّ
لبتدلیولینومقالودیدیم،ولینونکتۀومفق دیولستوکهوبهوتلف

توووجامعیّتومطالبو
ّ
آسیبوفرلولعوزدهولست،ولزجماهودیودق

کهودیوبخشودومولینونقدوبریسروخ لهدوپد.

***
لینوبریسروتاولینجاونشاعودلدوکهوباوتمهیدلتوگ ناگ عوسعرو

ظ... نامروتر،وجامعوتر،ودقیقوتر،ون آویلنهوترووویقینروترو
ّ
پدهوتلف

لزوچیزیوجا هوکندوکهوهستووولینوولنم دعوهاولیزشونامرو

کتابو لینو لگرو دلدهولست.و کاهشو سختو یلو آعو لخالقرو وو

صادقانهو لگرو ندلپت،و زباعوپناخترو بروحاصلو شیرلیهوهایو

مروگفتوکهوچهومنابعرویلوبریسیدهوووچهومنابعرویلونهوووکجاهاو

یلو بحثو لگروسابقۀو وو نه،و ووکجاهاو قطعرویسیدهو نتیجۀو بهو

دیستونشاعومرودلدووولزوشیشومعا موب دعونکاتویلونمروش پاند،و

ولقعِرو »خ دِو معایبو وو مزلیاو لساسو برو کهو ب دو آعو پایستۀو

پژوهش«وبریسرووولیزشوگذلییوپ د.ودیوبخشوبعدیولینو

نقد،ونگایندهوبهوشایۀونظریولینوپژوهش،ومیزلعوجامعیّتووو

وو سرفصلوهاو دیو )بهوویژهو پژوهشگرو لستداللو نح ۀو آع،و تو
ّ
دق

مدخلوهایوبنیادیوکتاب(ووونح ۀوتنظیموووتب یبوکتابوخ لهدو

نادیدهوگرفتنوتماموآنچهودیو باو پردلختووونشاعوخ لهدودلدو

ظ...،وباولستثناهایرو
ّ
بخشونخستوآمدونیزولهّمیّتوکتابوتلف

کموپمای،وتنهاودیوپ لهدیولستوکهولزولپعایوکهنوبهودستو

ف.
ّ
دلدهولست،ونهودیولستنتاجاتومؤل

من :ع 

و دِلوتـرو)1388(.و»پـاهنامۀومصـ یو733وهجـریوـ
َ
آدلمـ ول،ول

سـنوشترزب یگووومکتـبونقاپـرولینجـ «.ودی:وزبـان تصویـری 

شـاهنامه.وویرلیشویلبـرتوهیانوبرند.وترجمۀوسـیّدودلودوطبائر.و

تهرلع:وفرهنگستاعوهنر.وص120-93.

و لزیقـر،ولب بکـروبـنولسـمانیلو)1398(.ودیوان ازرقـی هروی.وـ

تحقیـقوووتصحیحومسـع دویلسـتروش یووومحّمدتقـروخا صر.و

تهرلع:وکتابخانه،وم زهووومرکزولسنادومجاسوپ یلیولسالمر.

و لسدیوط سر،ولب للحسنوناروبنولحمدو)1897(.وکتاب لغت ـ

فرس.وبهوسعرووولهتماموشاولوه یع.وگتنگن:ومطبعودیتریخ.

و ـــــــــــــــو)1354(.وگرشاسـب نامه.وبهولهتمـاموحبیـبوـ

یغمایر.وتهرلع:وطه یی.

و لمیدسـاالی،ومحمـ دو)1375(.و»پـماویلوزمیـنوپّروکرگـسومرل«.وـ

ایران شناسی،وش3: 495-480.

و ی،ومحّمدوبـنونبدللماکو)1389(.ودیـوان امیر معّزی.وـ
ّ
لمیـرومعز

بهوتصحیحوووتحشیۀونبّاسولقبالوآپتیانر.وتهرلع:ولساطیر.

و لنـ یی،ومحمـدوبـنومحمـدو)1376(.ودیـوان انـوری.وبهولهتماموـ

محمدتقرومدیسویض ی.وتهرلع:ونامروووفرهنگر.

و لنـ یی،وحسـنو)سرپرسـت(و)1381(.وفرهنـگ بزرگ سـخن.ووـ

تهرلع:وسخن.

و بنایر،وبهرلدو)1399(.و»دگرگ نرودوووزعودوییوپـده:وبریسـروـ

تاییخـروووتحایلوم سـیقایر«.وگزارش میـراث، ش85-84: 

.58-46

و با م،وجاناتاعو)1388(.و»پاهنامۀوبزیگولیاخانرودیودویۀوقاجای«.وـ

دی:وزبان تصویری شاهنامه.وویرلیشویلبرتوهیانوبرند.وترجمۀو

سیّدودلودوطبائر.وتهرلع:وفرهنگستاعوهنر.وص65-45.

و تاجوبخش،و1390←     جرجانر،و1390و)مقدمه(ـ

تفسیر قرآن پاک )1385(.وباومقدمۀوحافظومحم دوخاعوپیرلنر،و ـ

ترجمۀونایفون پاهر.وبهوک پشونارویولقر.وتهرلع:وسمت.

و جرجانـر،وسـیّدولسـمانیلو)1390(.وذخیـرۀ خوارزمشـاهی: ـ

ـروکهن.وبهوک پـشوحسـنو
ّ
چـاپونکسـرولزویویونسـخۀوخط

تاجوبخش.وتهرلع:ولمیرکبیر.

و چاغمن،وفیایزوووپریسـیالوپ.وسـ چکو)1371(.و»دستون یسروـ

کتـاب«.و یـکو سرگذپـتو آع:و دگرگ نروهـایو وو پـاهانهو

ایران شناسی، ش16: 761-734.

و حاجروسـیّدآقایر،ولکرموللّسـادلتو)1390(.ولـزوم بازنگـری در ـ

تصحیح قصص االنبیای نیشابوری.وضمیمۀو21 آینۀ میراث.

و ینومحّمـدو)1362(.ودیـوان حافظ.وتصحیحوـ
ّ
حافـظ،وپـمسوللد

ووت ضیحوپرویزوناتلوخاناری.وتهرلع:وخ لیزمر.

و حسنودوسـت،ومحمـدو)1393(.وفرهنـگ ریشه شـناختی  زبان ـ

فارسی.وتهرلع:وفرهنگستاعوزباعووولدبوفایسر.

و خالقـرومطاـق،وجـاللو)1397(.و»پـاهنامهویوط شقاش سـرلیوـ

م یخو731وهجریوقمری«.وبخارا، ش123: 101-60.
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و خاقانـر،وبدیـلوبـنوناـرو)1375(.ودیـوان خاقانـی شـروانی.وـ

لزی.وتهرلع:ومرکز.
ّ
ینوکز

ّ
ویرلستۀومیرجاللوللد

و خاقانـر،وبدیـلوبـنوناـرو)1382(.ودیـوان خاقانـی شـروانی.وـ

ینوسّجادی.وتهرلع:وزّولی.
ّ
بهوتصحیحوضیاءللد

و خ لنسـایی،ومحمـدو)1386(.ومنطق ُصوری )جاـدولولووودوم(.وـ

تهرلع:وآگاه.

و یلستروش ی،و1398←     لزیقر،و1398و)شیشگفتای(ـ

و یلپـدومحّصـل،ومحّمدتقـرو)1394(.و»نقـدوووبریسـروکتـاب:وـ

فرهنـگوییشهوپـناختروفایسـر«.وزبان و زبان شناسـی، ش21: 

.169-163

و رودکی.وـ اشعار  دیوان  )1387(.و محمدو بنو جعفرو یودکر،و

وتحقیقاتونا مولنسانر.
ٔ
بهوتصحیحونصرهللاولمامر.وتهرلع:ومؤسسه

و ییاحر،ومحّمدلمینو)1382(.وسرچشـمه های فردوسی شناسـی.وـ

تهرلع:وپژوهشگاهونا مولنسانرووومطالعاتوفرهنگر.

و سرویی،ومحمدقاسموکاپانرو)1340(.ومجمع الفرس.وبهوک پشوـ

محّمدودبیرسیاقر.وتهرلع:وکتابفروپرونارولکبرونامر.

و یّات سـعدی )لزویویوـ
ّ
سـعدی،ومصاحوبـنونبـدهللاو)1320(.وکل

قدیموتریـنونسـخهوهایوم جـ دودیودنیـا(.وبهولهتمـامومحّمدنارو

فروغر.وتهرلع:وبروخیم.

و سعدی،ومصاحوبنونبدهللاو)1393(.وبوستان سعدی )سعدی نامه(.وـ

تصحیحوووت ضیحوغالمحسینوی سفر.وتهرلع:وخ لیزمر.

و سـنایر،ومجـدودوبـنوآدمو)1359(.ودیـوان حکیـم ابوالمجـد ـ

مجـدود بـن آدم سـنائی غزنـوی.وبهوسـعرووولهتمـامومـدیسو

یض ی.وتهرلع:وسنایر.

و ـــــــــــــــو)1393(،ودیـ لعوحکیموسـنایر،وبهوک پـشوـ

دکترومحّمدیضاوبرزگروخالقر،و2ج،وتهرلع:وزولی.

و ـــــــــــــــو)1396(.وسـیر العباد الـی المعاد.وتصحیحوووـ

ت ضیحومریموللّسادلتوینجبر.وتهرلع:وم لر.

و ـریعة.وـ
ّ
ـــــــــــــــو)بروتـا(.وحدیقة الحقیقة و طریقة الش

بهوجمعوووتصحیحومدیسویض ی.وتهرلع:وچاشخانۀوسپهر.

و پـاش یلع،وناـرو)1396(.و»جسـتووج یرودیوبرخرونسـخهوهاوـ

ووکاتباعوپـاهنامه«.ودی:وسـرو رشـید: یادنامۀ غالمرضا رشـید 

یاسـمی.وبهوک پـشولبرلهیـمویحیمـروزنگنـهوووسـهیلویـاییو

گلودّیه.وکرمانشاه:ودیباچه.وص576-551.

و پیرلنر،و1385 ←     تفسیر قرآن پاک )مقدمه(ـ

و صادقـر،وناـرولپـرفو)1350(.و»خص صیـاتوزبانـروتفسـیروـ

ۀ دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه 
ّ
قـرآعوشـاک«.ومجل

تهران،وش77: 65-40.

و ـــــــــــــــو)1357(.وتکویـن زبـان فارسـی.وتهـرلع:وـ

دلنشگاهوآزلدولیرلع.

و ــــــــــــــ،و1388←     هروی،و1388و)مقدمه(وـ

و ـــــــــــــــو)1391(.و»بحثـرودیوبـابوکتـابو"شاـرومیاعوـ

پـعروهجایـرووونروضـروفایسـرودیودووقـرعولّولوهجـری"ولزو

دکتـرولحمدناـرویجایـر.ودی:وخرد بر سـر جـان: نامگانۀ دکتر 

رووو
ّ
احمدعلـی رجایـی بخارایی.وگـردآوییومحّمدجعفـرویاحق

سـاماعوسـاکت.وتهـرلع:وسـخنوبـاوهمـکاییوقطـبونامـرو

فردوسروپناسر.وص388-349.

و فایسـر«.وـ زبـاعو دیو »تشـدیدو )1392(.و ـــــــــــــــو

فرهنگ نویسی،وش5ووو6: 43-3.

و مفع لوهایوـ لسمو وو فانلوهاو »لسمو ــــــــــــــو)1393(.و

بابوهایومزیدونربرودیوفایسر«.وفرهنگ نویسی،وش8: 11-3.

و ـــــــــــــــو)1394(.و»پژوهشوهایولغـ یو)32:ودیهیمو–وـ

دلهیم(«.وفرهنگ نویسی،وش10: 106-93.

و صفـریوآقوقاعـه،وناـرو)1390(.و»مهـروبایسـنغروتیمـ ییوووـ

کتابتوهـایومسـع دوبـنومنص یوبـنولحمـدومتطبّـب«.وگزارش 

میراث،وش49: 23-20.

و وونضـد«.وـ )1390(.و»حافـظو فـرزلدو ضیایـروحبیبوآبـادی،و

گزارش میراث،وش45: 28-16.

و لبرلهیـموـ لب بکـرو بـنو محّمـدو لب حامـدو یـنو
ّ
فریدللد نطـای،و

نیشـاب یی؟و)2535/ 1355(.وخسـرونامه.وبهوتصحیحووولهتمامو

لحمدوسهیاروخ لنسایی.وتهرلع:وزّولی.

و مقدمه،وـ نامه.  الهی  )1388-للف(.و لبرلهیمو بنو محمدو نطای،و

تصحیحوووتعایقاتومحّمدیضاوپفیعروکدکنر.وتهرلع:وسخن.

و ـــــــــــــــو)1388-ب(.واسـرارنامه.ومقدمه،وتصحیحوووـ

تعایقاتومحّمدیضاوپفیعروکدکنر.وتهرلع:وسخن.

و یـر.ومقدمه،وتصحیحوـ
ّ
ـــــــــــــــو)1388-ج(.ومنطق الط

ووتعایقاتومحّمدیضاوپفیعروکدکنر.وتهرلع:وسخن.

و ـــــــــــــــو)1388-د(.ومصیبت نامه.ومقدمه،وتصحیحوووـ

تعایقاتومحّمدیضاوپفیعروکدکنر.وتهرلع:وسخن.

و بولزوـ
ّ
نایـزلده،وحامدو)1398(.و»تشـخیصوولژهوهایومفـردووومرک

یویودللوووذلل«.وجستارهای نوین ادبی،وش207: 117-107.

و ننصـری،ولب للقاسـموحسـنوبـنولحمـدو)1363(.ودیوان اسـتاد ـ

عنصری بلخی.وبهوک پشومحّمدودبیرسیاقر.وتهرلع:وسنائر.

و نیـدگاهوطرقبهولی،ووحیـدو)1392-للـف(.و»تصحیحوبیتوهایروـ
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ق
 ت  ه

ژت هتهدشتبن
) شهو

دورۀ سوم، سال چهارم
شامرۀ یکم و دوم )87-86(

بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

لزوپاهنامهوبهویاییوقافیه«.وآینۀ میراث،وش52: 260-239.

و ـظ کلمـه بـر پایۀ ـ
ّ
ـــــــــــــــو)1392-ب(.وبررسـی تلف

نظـم فارسـی تـا حملۀ مغول.ویسـالۀودکتـریوبـهویلهنمایرودکترو

پهرلموآزلدیاع.ودفاعوپدهودیو31وپهری ی.

و ظ در شـعر کهن فارسـی.وتهرلع:وـ
ّ
ــــــــــــــو)1398(.وتلف

بنیادوم ق فاتودکترومحم دولفشایو)باوهمکاییونشروسخن(.

و فّرخـر،وناـروبـنوج لـ غو)1363(.ودیـوان حکیـم فّرخـی ـ

سیستانی.وبهوک پشومحّمدودبیرسیاقر.وتهرلع:وزّولی.

و فردوسـر،ولب للقاسـمو)1379(.وشـاهنامه.وبهوک پـشومصطفروـ

جیح نر.ولصفهاع:وپاهنامهوپژوهر.

و ــــــــــــــو)1386(.وشـاهنامه.وبهوک پـشوجاللوخالقروـ

مطاـق.وباوهمـکاییومحمـ دولمیدسـاالیووولب للفضـلوخطیبر.و

تهرلع:وبنیادودلیرةوللمعایفوبزیگولسالمر.

و ـــــــــــــــو)1389(.وشـاهنامه )نسـخهوبرگردلعولزویویوـ

نسـخۀوکتابـِتولولخروپـدۀوهفتـمووولولیلوسـدۀوهشـتموهجریو

قمری،وکتابخانۀوپـرقروولبسـتهوبهودلنشـگاهوسـنوژوزفوبیروت،و

پـمایۀوNC. 43(.ووبهوک پـشولیـرجولفشـای،ومحم دولمیدسـاالی،و

مهولیولزوجاللوخالقرومطاق.
ّ
ابروکاپانر.وباومقد

ّ
نادیومط

و ـــــــــــــــو)1394(.وشـاهنامه )متـنولنتقـادیوچـاپوـ

مسک (.وتهرلع:وفرهنگاع.

و قائمومقامـر،ولحمدیضاو)1394(.و»نقدوفرهنگوییشـهوپـناختروـ

زباعوفایسر«.وفرهنگ نویسی،وش10: 181-147.

و ناصرخسـرووقبادیانـرو)1368(.ودیوان ناصرخسـرو.وتصحیحوـ

ق.وتهرلع:ودلنشگاهوتهرلع.
ّ
مجتبرومین یووومهدیومحق

و قزوینـر،ومحمـدو)1363(.ویادداشـتهای قزوینـی.وبهوک پـشوـ

لیرجولفشای.وتهرلع:ونامر.

و تبریـزی. ـ قطـران  دیـوان حکیـم  تبریـزیو)1362(.و قطـرلعو

بهوتصحیحومحّمدونخج لنر.وتهرلع:وققن س.

و ین قمری ـ
ّ
یـنو)1368(.ودیوان سـراج الد

ّ
قمـریوآمار،وسـرلجوللد

آملی.وبهولهتمامویدهللاوپکری.وتهرلع:ومعین.

و یـنو)1392(.ونامـۀ باسـتان:وویرلیـشوووـ
ّ
لزی،ومیرجاللوللد

ّ
کـز

گزلیشوپاهنامۀوفردوسر.وج8.وتهرلع:وسمت.

و یّات ـ
ّ
یـنولسـمانیل،ولسـمانیلوبـنومحّمـدو)1396(.وکل

ّ
کمالوللد

یـن اسـماعیل اصفهانـی.وتحقیـقووو
ّ
ق المعانـی کمال الد

ّ
خـال

تصحیحوسیّدومهدیوطباطبایر.وتهرلع:وخام ش.

و ینولسـعدو)1349(.وویـس و رامین.وبهوتصحیحوـ
ّ
گرگانر،وفخرللد

ماگالروت دول،وللکساندیوگ لخاییا.وتهرلع:وبنیادوفرهنگولیرلع.

و مسـع دوسـعدو)1362(.ودیوان مسعود سـعد سلمان.وبهوتصحیحوـ

یپیدویاسمر.وتهرلع:وگاشایر.

و ـــــــــــــــو)1364(.ودیـوان اشـعار مسـعود سـعد.وـ

بهولهتماموووتصحیحومهدیون ییاع.ولصفهاع:وکمال.

و معیـن،ومحمـدو)1326(.ومزدیسـنا و تأثیـر آن در ادب فارسـی.وـ

تهرلع:ودلنشگاهوتهرلع.

و ــــــــــــــوو)1368؛وچاپولّول:و1331(.واسم مصدر- ـ

حاصل مصدر )طرحودست یوزباعوفایسر،و2(.وتهرلع:ولمیرکبیر.

و من چهـریودلمغانـرو)1338(.ودیوان اسـتاد منوچهری دامغانی.وـ

بهوک پشومحّمدودبیرسیاقر.وتهرلع:وزّولی.

و ـــــــــــــــو)1387(.ودیوان اشـعار منوچهـری دامغانی.وـ

بهوک پشوبرلتوزنجانر.وتهرلع:ودلنشگاهوتهرلع.

و نظامـروگنجـ ی،وللیـاسوبـنوی سـفو)1388-للف(.وخمسـۀ ـ

نظامی.وبرولسـاسومتـنونامر-لنتقـادیوآکادمرونا موپـ یویو

زیرونظروی.ول.وبرتاس.وتهرلع:وققن س.

و قوبـنوناـرو)1388(.واالبنیة عن حقائق ـ
ّ
هـروی،ولب منص یوم ف

 A.االدویـةو)نسـخهوبرگردلعوبـهوقطعولصِلونسـخۀوخطِروپـمایۀو

وناروبـنولحمدو
ّ
ـرولتریـشو)ویـن(وبـهوخـط

ّ
F. 340وکتابخانـۀوما

مۀوفایسـرولیرجولفشـایو
ّ
لسـدیوط سـر،وکتابتو447ق(.وباومقد

مکتـ ب-و میـرلثو ویـن:و تهـرلع-و نارولپـرفوصادقـر.و وو

فرهنگستاعونا مولتریش.

و ـر،ومحّمدجعفـرو)1396(.و»م یـرودیگـروبـهوییسـماعوـ
ّ
یاحق

تصحیـحولبیاترولزوپـاهنامه«.ودی:وارج خرد: جشـن نامۀ اسـتاد 

جـالل خالقـی مطلـق.وبهولهتمـاموفرهـادولصالنـرووومعص مـهو

ش یتقر.وتهرلع:ومرولیید.وص572-561.

- LAZARD, G. (1968). “La Dialectologie du Judeo-Per-
san”. Studies in Bibliography and Booklore VIII/2-4: 
77-98.

- ----------------- (1986). “Les prepositions pa(d) et bē (ō) en 
person et en pahlavī”. In: Studia Grammatica Iranica - 
Festschrift für Helmut Humbach. ed. by R. Schmitt and 
P. O. Skjærvø. Münchener Studien zur Sprachwissen-
schaft, Beiheft 13 neue Folge. München: Kitzinger. pp. 
245-255,

- MACKENZIE, D. N. (1968). “An Early Jewish-Persian 
Argument”. BSOAS 31: 249-269.

- PAUL, L. (2013). A Grammar of Early Judeo-Persian. 
Wiesbaden: Reichert Verlag.



Editorial
Cultural diplomacy and the written heritage  ................................................................................................................. 3-5

Articles
Niẓām-i Taʿrifā / Ali Ashraf SADEGHI .............................................................................................................................  6-7
An introduction of three old sources of the Rubaīʿyyāt of Khayyām / Seyyed Ali MIRAFZALI  ................................  8-13
Sipīd-Muhra and Shankha / Ali SAFARI AQ-QALEH  ...................................................................................................... 14-17
A few points and some words considering Mawāhib-i Ilāhī of Muʿ  īn ul-Dīn-i Yazdī / Ahmad BEHNAMI  ..................... 18-21
Some remarks on several of Manūchihrī-yi Dāmghānī’s patrons / Raziyeh ABADIYAN ............................................... 22-27
Editing a couplet of Ṭayyān-i Marghzī / Mohsen AHMADVANDI ................................................................................... 28-30
Dust in my Mouth (I should not speak in such a manner): on the origin of an idiom / Wilhelm BACHER; Translated by 
Sepas RIVANDI ............................................................................................................................................................. 31-33

Reviews and Critiques
A look into Persian Literary Influence on English Literature / Majdoddin KEYVANI  ............................................................... 34-49
A review of Dīvān of Azraqī-ye Heravī / Majdoddin KEYVANI ..................................................................................  50-54
Some remarks on A Fragment of an Old Exegesis in Persian / Masoud QASEMI  ..................................................................... 55-64
Some remarks on An Interpretation of the Holy Qurʾān / Masoud QASEMI ................................................................65-71
Shaykh Mahmūd-i Pīr-Budāqī’s narration of the Rubaīʿyyāt of Khayyām / Seyyed Ali MIRAFZALI  ............................72-75
Pronunciation in Classical Persian Poetry: an exemplar for what should and should not be done in research /  
Ali SHAPOURAN  ................................................................................................................................................................................ 76-104
An apocryphal story about Quran manuscripts in Afghanistan: a review of The Story of  Invisible Qurans of Afghanistan, 
and “A Beginning of Cataloguing Manuscripts in Afghanistan” / Masoume NAZARI  ............................................................ 105-108
A look into the edition of Khulāṣat al-ʾAshʿār va Zubdat al-ʾAfkār (Yazd, Kerman and its suburbs) / Mortaza 
MOUSAVI  ...................................................................................................................................................................................... 109-125
An introduction and a review of Nāṣir Khusraw / Hassan HEYDARZADEH SARDOROUD  ..............................................126-136
A review of the Persian translation of Shakuntala / Seyyed AhmadReza QAEMMAQAMI  ..............................................137-141
A bird’s-eye view of Le Quran des Historians / Zeynab Sadat ABTAHI  .....................................................................142-146
A critical look into “A Newly-Found Inscription at the tomb of Darius-the-great in Naqsh-e Rustam (DNf)” / Soheil 
DELSHAD  .................................................................................................................................................................147-159

Essays on Research
What does an etymologist do? (6-10) / Seyyed AhmadReza QAEMMAQAMI ..................................................................  160-166

Iran in Ottoman Texts and Sources (20)
Works of Naʿīmā Muṣṭafā Efendī / Nasrollah SALEHI ...........................................................................................  167-170

Table of Contents



Gozaresh-e Miras
Quarterly Journal of Textual Criticism,

Codicology and Iranology
Third Series, vol. 4, no. 1 - 2, Spring - Summer 2019 

[Pub. Winter 2021]

Properietor:
The Written Heritage researcH institute

Managing Director & Editor-in-Chief:
Akbar Irani

Assistant Editor: 
Masoud Rastipour

Managing Editor: 
Younes Taslimi-Pak

Cover:
Mahmood Khani

Print:
Miras

No. 1182, Enghelab Ave.,  
Between Daneshgah St. & Abureyhan St., 

 Tehran, Iran

Postal Code: 1315693519
Tel: 66490612, Fax: 66406258

Website: www. mirasmaktoob.ir
E-mail: gozaresh@mirasmaktoob.ir




