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بهار - تابستان  13۹6

هشتم  سدۀ  گانمم  س یاندگمز  ین  عضدو  ین  س وده یا  دی 

هج او دو ویژۀ نمآشسم یانگ،نه یه کمی یفته یست:  

ــم ــت ن ــ یز یســد سکما ــه کف ــه ی ــمز نکــم ک چن

عزا و  الت  یوح  یه  نبتیو  و  تیتی  جــمز  یه 

)دیوان عضدو یه تصحبح علب ضم ق،جه نیده: 189(

یام ویژگمز یی دی دیوان کمال غیاث شیرازیو که ین شمع یز 

هم یونگمی عضد یست و یشعمیش آکنده ین نمم ینببم و یولبم و 

یسمطب و یمی داگ  نی ت،یز داد:

یو شــ اعت پنمه  دســت  شکنــت  هــم  دی 

ننی و نبت ]= نبتی و تیت[و الت و ننمت و ُهبل ُعزی

 )دیوان کمال غیاث شیرازیو یه تصحبح نحنم کبمنی و 

یساد یهشتی شی ینا: 481(

یندکی یعدت و تم جمای که نم امفته یامو اک یمی داگ  یام دو ویژه 

دی یویاتی ین اسکندرنامه ین نیمز ننیم عبمی یه کمی یفته یست: 

پن ! یه یت و گ،سمله قنم که نم ننیم نینتم. گفت: دیوغ 

نی گ،ای. یمیم گفت: پن ! یه ونغ ن  و نمده قنمو یه تیتی و نبتی 

و کّ ه خ  و ُسّم خ  عینی قنم که نم ننیم نینتم ن ی س  یده. 

)نن،چه خمز سکبمو یه ک،شش علب ضم ذکموتی ق یگ،نل،و 1388: 96(

  نعنما یام دو 
ّ
هبچ اک ین نصّححمز یام سه نتم نتذک

ویژه نشده یند و دی ف هنگ هما فمیسی نبز نشمنی ین آنهم نای ت،یز 

امفتو جز آنکه دی برهان قاطع »تی تی«  چنبم نعنم شده یست: 

آنچه ین خاب  نمز یه ص،یت ن غمز و جمن،ییز داگ  جهت 

قاطعو  )برهان  دهند.  یدیشمز  و  پزند  و  سمنند  طفالز  ی 
ّ
تنل

یه تصحبح نحاد نعبم: 540/1(  

ین آز سخم نی گ،اد  قاطع  برهان   تی تی که صمسب 
ً
ظمه ی

و  سمده  آویهما  تک یی  ط اق  ین  که  یست  ک،دکمنه  نمم آویای 

خ،شماند سمخته شده و ویژۀ »تمتی« )یه نعنی ییه یفتم( نبز ین هابم 

نا،نه ت،یند ی،د. ینمب یام هانمنی یام دو ویژه تنهم ن،عی هانمنی 

یست و یام دو ییشه و نعنمای نشت ک نت،ینند دیشت. 

چنمنکه آشکمی یست دی ه  سه نتم ین نمم هما تیتی و نبتی 

دی جماگمه س،گند امد شده یست. یداهی یست که دست آویزا 

ک،دکمنه نای ت،یند نحل س،گند یمشد و دی کنمی نمم یتمز پُ آوینۀ 

ع یو اعنی الت و ننمت و هبل و  ُعزاو یسشیند و یام ین  

س و یسط،یه یا ام یفنمنه یا ی،دز یام 
ّ
نی ت،یند گ،یهی ب  نقد

دو ویژه یمشد.

پیشسهمدا که ب یا ینزگشمای ین یام دو ویژه نی ت،یز یه 

نبمز آوید یام یست که »تیتی« ب گ فته ین نمم ا،نمنی تت،س 

Τηϑύς نمم خدیا دیام و هان  یقبمن،س )یکئمن،س( یمشدو که 

خ،د دخت  یویین،س و ژئم یست. »نبتی« نبز یه گامز بنیمی 

ب گ فته ین نتیس Μῆτις یست که اکی ین تیتمز هم یست و 

هان  نئ،س. یو که دخت  تیتی یست و اکی ین یکئمنبدهم 

)ن،یدگمز یقبمن،س(و  ییشت  یه سبب نقش یی هامل ف نندش آتنم 

دی دام چندخدیای و یسمطب  ا،نمنی آوینه ب آویده یست. ینم 

ب  یویات هما کهمو نئ،س ین نبتیو که نی ت،یننته یست خ،د 

یی یه ه  پبک ا دیآویدو خ،یسته یست که خ،د یی یه شکل 

قط ه یا آی دیآویدو سپس یو یی ن،شیده یست.1 

تت،س )تیتی( یگ چه ین خدیامز یصلی یسط،یه شسمسی ا،نمز 

یستو ینم دی نت،ز یدیی آز سمنمز نقش چندینی نبمفته یست. ینم 

ب  نظ  ی،یک ت )BÜRKERT( یام نمم ین نیمز یکدا و ص،یت 

تبمنت، گ فته شده یست که دی یصل یه نعنی دیام یستو ینم 

یوب ت گ یو )Robert GRAVES( ب  یام یموی یست که یام نمم ین 

نیمز ا،نمنی ییشه نی گب د و ین ص،یت ἡ τίτθη یه نعنی »خ،د 

یی پمابدز« یه دست آنده یست.2 ییشه شسمسمز نبتی یی یه نعنی 
»ف نینگی« و »دوییندیشی« دیننته یند.3
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