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اتسنیقدیایییمیدمییکیدوتنسیسییگمنهیبمقییامندهیمندی)امنندی

دوتنسیسیکوشنامۀ کتمبخمنۀیبریتمن میبهیشاممۀیOr 2780یکهیاتنیکوشنامهیدمی

آنیدمیموممقی188پیتمی243پیکتمبتیشدهیموت(یوییمیدمیبیشیمزییکی

دوتنسیس.یهرگمهیاتنییدوتنسیسیومحدیدمشتهیبمشد،یاصلحی

یتسص فیکندیویدمیتصل حیارمقبی
ً
بمیدیآنیدوتنسیسیممیافصال

بمشدیکهیبدونیشسمهدییمزیدمونیاتنییمیمزیانمبعیاعتبریجنبی،ی

خ لییآزمدمنهیدمیاتنیتصّرفینکندیویمگریخسدیممیالزمیبهیتصّرفی

یصسمتیمصلییممیبمیذکریخصسص متیمومیملخطیی
ً
دید،یحتام

یکمینقطگیییمیبیینقطگی(یدمیحمشیهیاتذکریشسد.یملبتهیبرخییمزی
ً
)اثال

اصلل نیترج حیاییدهندیکهینسخۀیومحدیممیبع نهمیچمپیکنندی

ویتصل لمتیخسدشمنیممیدمیحمشیهیقرممیدهند؛یمامیبهینظری

نگممندهیچندیمیرمدیبریمینیموشیوممدیموت.ی

ا1 مومیملخطیبرخییمزیلغمتیدمینسخیقدیاییبهیصسمتییموتی.

کهیعرضۀیدق قیآنیبمیماکمنمتیچمپییفعلی،ییمیدشسممیموتی

یدمی
ً
وییمیومختنیفسنتیهمییاخصسصییممیاییطلبد.یاثال

برخییمزینسخیقدیاییفمموی،یگهیگمهیحرفیامقبلیکمفیبهی

ورکشیکمفیچسبمندهیاییشسد،یچنمنکهیدمیکلاۀی»موکندم«ی

بهیجمییمینیکهیحرفیوینیممیبعدیمزیملفیقرممیدهند،یآنیممی

یچن نیمومی
ً
بمحیبردهیویبهیورکشیکمفیاتصلیاییکنند.یطبعم

ملخطییبمینرمیمفزممهمییاعاسلییقمبلیمنتقملینیست.یی

ا2 یچمپیپدیدیآاده،یمگریکسیی.
ّ
بمیپیشرفتیهمیییکهیدمیفن

بخسمهدینسخۀیومحدیممیبع نهمیبهیخسمنندهیعرضهیکند،یبهتری

مینیموتیکهیآنینسخهیممیبهیصسمتیعکسیییمیدمیآخریکتمبی

وییمیقبلیمزیاتنیحروفچ نییشدهیب مومدی)چنمنکهیدمیکتمبی

ترجمان البالغۀیممدویمنی،یفمضلیترک،یارحسمیمحادیآتشیکردهیموت(.ی

ا3 وظ فۀیاصلحیمینینیستیکهییکیاتنیاغلسطیممیپیشیمویی.

خسمنندهیقرممیدهد،یبلکهیاصلحیبمیدیتعب ریخسدشیممیمزی

آنچهیکهیبهیقرمئنیویدحیلییصسمتیمصلییاتنیاییدمندیبهی

خسمنندهیعرضهیکند،ینهیمینیکهیخسدشیممیگرفتممیمحت مطمتی

»ووسمسیگسنه«یبکند.یی

محت مط،یاثلیهریکممیدیگری،یوقتییبهیمفرمطیکشیدیبهیب اممیی

فالنی کهی خسمندهیمیمی گمهیی ی
ً
اثال اییشسد.ی انجری »ووسمس«ی

اصلحیمدعمیکردهیموتیکهیشبمنروزی»دوتیویدلشیاییلرزد«ی

کهیهنگممیتصل حیاتن،یابمدمییکیحرفیمزیآنچهیاؤلفیگفتهی

بسده،یکمیکندییمیبدمنیب فزمید.یبهینظریفق ریمینیقب لیاطملبیدمی

کنهیخسدشیمبطییبهیمحت مطیعلاییویاعقسلیندممد.ییدمیجهمنیی

اوحمندااویریاالر

کتمبخمنۀیدمنشگمهیمیملتییکمل فرن م
momidsa@exchange.calstatela.edu

اهدشایساااوراماسا رذا
 ۀدااس وارمان سساشرگ

.eliminatio codicum descriptorum ٭
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کهیموزمنهیهزمممنیزنیویاردیویپ ریویجسمنیمزیجنگیویفقریوی

ب اممییهمییقمبلیاعملجهیاییا رند،ییکیحرفیکمیویزیمدیشدنی

مزیفالنیاتنیمدبییزا نیممیبهیآوامنیناییبردیوینبمیدیاسجبی

لرزیدنیدوتیویدلیکسییبشسد.یمینیحرفیهمیبیشتریاعلسلی

حّبینفسیویتفرعنیموتینهیمحت مطیعلای،یزیرمیحتییمگری

اصللییاتنییممیبهیغلطیتصل حیکند،یدیرییمیزودییکیبندۀی

خدمییدیگرییمشتبمهمتیمویممیتصل حیخسمهدیکردیویاتنیممیبهی

صسمتییکهیبمیدیبمشدیدمیخسمهدیآومد.یاتسنیزیمدییکهیمزیآنهمی

تصل لمتیاتعددی،یکهیهرکدممیمزیبرخییجهمتیبریدیگریی

تیوی
ّ
برترییدممد،یدمیدوتیموت.ییبنمبرین،یبمیمینیکهیمعاملیدق

محت مطیعلاییدمیتلق قیبسیممیخسبیموت،یمامیدمیبمبیمها تی

ه چی کهی مغرمقمتیی بهی تسّولی اتن،ی تصل حی دمی محت مطی

شیرپمکیخسمدهیمییناییتسمندیآنهمیممیقبسلیکند،یپسندیدهینیست.یی

اصلل نیقدیم،یحتییدمیمموپمیکهیبهیزعمیبرخییمزیالقق نی

السسبی صّلتی وی موشاندیی اع ممی چ زشی هاهی میرمنیی

ی
ً
اییشسد،یمزیدوممنیبموتمنیتمیحدودیقرنیهفدهمیا الدییاعاسح

بمیمجتهمدی مزیاتنییدمیدوترسیبسد،ی یکییدوینسخهیمییممیکهی

مزی بعدی ملبتهی )Bieler, 1960: 6(.ی اییکردندی تصل حی خسدشمنی

فتسحمتی ی
ً
اخصسصم وی )1789-1799(ی فرمنسهی کب ری منقالبی

نمپلئسن،یبهیعلتیمینیکهیبسیممییمزیکتمبخمنهیهمییخصسصییوی

دمی آنهمی نسخی وی شدی خممجی صمحبمنشمنی دوتی مزی مشرمفیی

ی
ّ
فن گرفت،ی قرممی ی

ّ
فن مهلی دوترسی دمی دولتیی اجاسعهیهمیی

تصل حیمموپمئییبهیپیشرفتیهمییجهشیینمئلیآاد.ییتمیقبلیمزیآنی

دوممن،یبهیجزیدمیاسممدییکهیاصلحیمزیوسیییکینهمدیاقتدمی

حامیتیاییشد،یدوتروییبهینسخهیهمییخطییدشسممیبسدیوی

اطملعهیویبرموییآنهمیانلصریبهییکیمقل تیکسچک.یدمینت جهی

بری تکن کی نظری مزی تنهمی نهی اغربیزا نی دمی همی تصل حی علمی

تصل لمتیاسلا نیبرترییندمشت،یبلکهیبهینظرینگممندهیمزی

تییخسدامنیفروتریبسد.یمامی
ّ
بسیممییجهمتیمزیتصل لمتیون

برمییمینیکهیمزیاطلبیخسدامنیدومینشسیم،یدمینجمیوممدیآنی

اسضسعیناییشسیم.

شیسۀیاعاسلیتصل حیعلاییمینیموتیکهیاصلحیمبتدمی

کل ۀینسخیقمبلیدوتروییمزیاتنیاسمدینظریممیبرموییکند،یویآنهمی

ممیمزینظریموتقاللییمیخسیشموندی،یدوتهیبندیینامیدی)خملقیی

اطلق،ی1390:ی266(.یدمینیارحلهیمزیبرموییدوتنسیسیهم،یبمیدی

یحتییملاقدومیممبطۀیا منیدوتنسیسیهم،یکهیدمیزبمنیمنگلیسیی

ی»شمهدمن«ی)witnesses(یاتنینما دهیاییشسند،یاشخصیشسدی

)Bieler, 1960: 6 - 7; West, 1973: 29-31; Reynolds, 1991: 143(.یی

انظسمیمزیتع  نیممبطۀیا منیدوتنسیسیهم،یمینیموتیکهیاعلسمی

یتع  نی
ً
شسدیکدممییکیمزیمینهمیبمیهمیخسیشموندند،یویاخصسصم

آنهمیییکهیمزیامدمنسخۀیومحدییاشتقیشدهیمند.یموشیاعاسلی

برمییمویدنیبهیمینیانظسمیمینیموتیکهیدوتنسیسیهمیمزینظری

مفتمدگییویمفزودگی،یویمزیجنبۀیمغالطیویضبطیهمییاشترکی

برموییاییشسندیویآنینسخهیهمیییکهیدمیمینینسعیخصسص متی

ویدمیمغالطیقمبلیتسجهیاشترکند،یحبدیدمیمصلیخسدشمنیمزی

دوتنسیسییانشعبیشدهیمندیکهیدمممییهامنیخصسص متیوی

مغالطیبسدهیموت.ییمینینسخهیهمیممیاییتسمنیدمییکیدوتهیقرممی

یهنگممیتصل ح،یبهیاصلحی
ً
دمد.ییدوتهیبندیینسخیبدینینلس،یبعدم

دمیمنتخمبیضبطیهمییممجحیکاکیخسمهدیکرد.

دمیاسمدیاتسنییکهینسخهیهمییبسیممیاتعددیدممند،ییکییمزی

فسمیدیدوتهیبندییدوتنسیسیهمیدمیشجرهینسبیهمییگسنمگسن،ی

مینیموتیکهیاصلحیممیدمیبمبیحذفیدوتنسیسیهمییبییفمیدهی

ویمحترمزیمزیمتالفیوقتیدمیاقمبلۀیآنهمییممییاییکند.یبهیعبممتی

دیگر،یمگریهنگممیبرموییدوتنسیسیهمیاصلحیبفهادیکهییکیی

مزینسخهیهمییاسمدیموتفمدهیمشیمزیمویییکییدیگریمزینسخیی

کهیدمیمخت ممیدممدیموتنسمخیشده،یاییتسمندیآنینسخهیممیکنممی

بگذممد؛یزیرمیبهیعلتیمینیکهیبهیمصلیآنینسخهیدوتروییدممد،ی

مزیاقمبلۀیآنینسخهیبمیدوتنسیسیهمییدیگریچ زییعمیدیناییشسد.ی

 Kleinhenz, 1976: 23, 286; Bieler, 1960: 24; Fellows, 1998: 27-28;(

Edwards, 1998: 161(.یپسیحذفینسخییکهیمزیمویییکییمزی

شدهیمند،ی کپیی تصل حی اسمدی اتنی اسجسدِی دوتنسیسیهمیی

بدونیمینیکهیمزیدقتیتصل حیبکمهد،یدمیتسریعیکممیاصلحی

بسیممیاؤثریخسمهدیبسد.یمینیقمعدهینهیفقطیدمیتصل حیاتسنی

موتی اف دی ن زی اعمصرینی آثممی تصل حی دمی بلکهی یقدیم،ی

)Thorpe, 1972: 111, 123(.یی

یتصل حیاتنی
ّ
فرمیندیحذفیمینگسنهیدوتنسیسیهمیممیدمیفن

موتنسمخیشده«ی دوتنسیسی »حذفی مصطالحی دوی بمی مموپمئیی

)eliminatio codicum descriptorum(یوییمی»حذفینسخۀیبییفمیده«ی

)eliminatio codicum inutilium(یب منیاییکنندی)Reeve, 1989: 5(.یملبتهی

بمیدیتسجهیدمشتیکهیعلییمغمیحتینییبسدنیعنسمنییکهیبهیمینی
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فرمیندیدمدهیمند،یمینیمصطالحیجدیدملتأویسیموتیویدمیاتسنی

بنمبرینی )Kenney, 1974: 61(.ی ندممدی اشمبهیی حتینیی بموتمنیی

ما دومممیکهیعالقهیاندمنیبهی»شیسۀیغربییتصل ح«یخدمیینمکردهی

وردمگمینشسندیویتصسمینکنندیکهیبهیصرفیحتینییبسدنیمینی

مصطالح،یفرمیندیحذفینسخیمونسیسییشدهیمزیکشف متیقدیمی

مموپمئییموت.یمینطسمینیست.ییمینییکیقمعدۀیجدیدیموتیکهی

صسمتیموشاندیآنیممیمبتدمیپمولیامسی)Paul Maas, 1880-1964(،ی

یتصل حیادمنیمموپمئی،یدمیوملی1927یبدینی
ّ
مزیپمیهیگذمممنیفن

نلسیفراسلهیکرد:ی

هرگمهینسخۀیJیتاممیمغالطینسخۀیاسجسدیFیممیدمشتهیبمشدیوی

حدمقلییکیغلطیمضمفییانلصریبهیخسدشیممین زیدمممیبمشد،ی

نسخۀیJیبمیدیمزینسخۀیFیاشتقیشدهیبمشد.ی

)Maas, 1958: 4; cf. Greethan, 1994: 309; Edwards, 1998: 161(

 Sebastiano Timpanaro( ت اپمنمموی وبموت منسی میتمل مئی،ی یالققی

2000-1923(،یمنتقمدمتییبرینیقمعدهیوممدیکرد.یمزیجالهیمینیکهی

مزینی دمیوقت،ی انظسمیصرفهیجسییی بهی مزیاصلل نی برخیی

ت اپمنمموی )Timpanaro, 2005: 47(.ی اییکنندی موتفمدهی قمعدهیوسءی

یتصل حیادمن،ییعنییکمملیحخامنی
ّ
اتذکریشدیکهیحتییپدمیفن

دمجۀی حسبی بری ممی دوتنسیسیهمی )Karl Lachmann 793-1851(،ی

معتبممشمنیاسمدیقبسلییمیمدیاییدمنستیویکممییبهیمینیندمشتیکهی

آیمیمینینسخیمزیمویییکییمزیدوتنسیسیهمییاسجسدیموتنسمخی

شدهیمندییمینهی)Ibid, 78(.یمامیامیکلیمیسی)Reeveی.DیMichael(یکهیمزی

موت،ی کابریجی دمنشگمهی دمی حتینیی اتسنی بهینممی اصلل نی

یآنهمی
ّ
معترمضمتیت اپمنممویممیبرینیقمعدهیوممدیناییدمندیویدمیمد

اقملۀیافصلییدممدی)Reeve, 1989(.یپسیمزیابمحثمتییکهیلهیویعل هی

مینیقمعدهیدمیا منیالقق نیدمگرفت،یحتییت اپمنممویهمیقمنسنی

»حذفیدوتنسیسیموتنسمخیشده«یممیبمیبرخییتغ  رمتیجزئیی

قبسلیکردی)Ibid, 154-156(.یی

بهینظرینگممنده،یمزیانظریتصل حیاتسنیمدبییفمموی،یقمعدۀی

»حذفینسخیبییفمیده«،یبهیشرطییکهیبمیمحت مطیویدقتیبهیکممی

دمی مامی موت.ی اؤثری بسیممی تصل حی فرمیندی دمی شسد،ی گرفتهی

تشخ صیمینیکهیدوتنسیسییمزیمویییکیدوتنسیسیاسجسدی

دیگریموتنسمخیشده،یبمیدیاسمظبیبسدیکهیمشتبمهییمخیندهدیوی

دوتنسیسییکهیبریمومسیقمعدۀیحذفیکنممیگذمشتهیاییشسد،ی

اسمدی وی اسجسدی دوتنسیسیهمیی مزی یکیی مونسیسی فییملسمقعی

موتفمدۀیاصلحیبمشدیویمزیخسدشیموتقاللییندمشتهیبمشدیوی

ینتسمندیدمیتصل حییمیبمزومزییصسمتیمصلییاتنیبهی
ً
اطلقم

اصلحیکاکیکند.یمزینیگذشته،ینگممندهیاعتقدیموتیکهیدمی

مزینسخهیهمیی مزییکیی موتنسمخیی اسمدیدوتنسیسیهمیییکهی

اسجسدیهستند،یمامیدمیع نیحمل،یدمنشاندمنیصمحبیممییدمی

حسمشییآنهمییمددمشتیهمییمیتسض لمتیینسشتهیمند،یبمیدیموتثنمءی

قمئلیشدیویمینیدوتنسیسیهمیممیهنگممیتصل حیحدمقلیجزوی

نسخیفرعییانظسمیدمشت،یتمیبتسمنیمزییمددمشتیهمییحسمشیی

آنهمیبهرهیاندیشد.ی

برمییمینیکهیاطملبییکهیعرضهیشدیمزیحملتیمنتزمعییبهیدمی

دوتنسیسی »حذفی قمعدۀی شسد،ی قمبلیفهمیتری اثملیی بمی وی آیدی

موتنسمخیشده«یممیبریگروهییمزیدوتنسیسیهمییگرشاسپ نامهیکهی

نگممندهیبهیآنهمیدوتروییدممدیانطبقیاییومزیم.یمامیپیشیمزیومودی

دمیمصلیاطلب،یحزمیموتیکهینممیوینشمنینسخییکهیدمینی

اختصریاسمدیموتفمدۀیامیبسدهیموتیممیبمیعالئمیمختصممییآنهمی

)sigla(یبهیخالصهیب منیدممیم.

  

مزیگرشاسپ نامه 39ینسخۀیکمالیوینمقصیدمیفهروتیموتسمیی

برخیی وی نمقص،ی بسیممی تعدمدیی مینهمی مزی کهی شدهی ذکری

اشکسکیملهسیهیهستندی)De Blois, 1992: vol.5, pt. 1, pp.86-87یویقسی

دممیتی،ی1389:ی8/ی910-911(.یهفتیعددیمزینی39ینسخهیمومیمتی

موتیکهیدمینسخیگسنمگسنی کستمهیویبلندییمزیگرشاسپ نامه 

شاهنامه مدغممیشدهیمند.یوهینسخهییمزیدوتنسیسیهمیییموتیکهی

هنگممیتصل حیکتمبیبهیدوتیارحسمیموتمدییغامئییدمیتالکی

مشخمصیبسدهیموتیوینگممندهیناییدمندیکهیماروزیکجمیهستند.یی

تیصداهیدیدهیمندیوییمیفقطیانتخبمتیی
ّ
ششینسخۀیدیگرییمیبهیشد

مزیاتنیکتمبیممیدممند.یبمیمینیحسمبیشمنزدهینسخهیمزینسخیی

کهیفق ریمزیوجسدشمنیآگمهیموتیکامبیشییمیغ رقمبلیموتفمدهیمندی

وییمیمزیدوترسیمویخممج.یاییامندی23ینسخهیکهیمزیمینهمی2ینسخۀی

اتعلقیبهیکتمبخمنۀیبریتمن میممیاییتسمنیبهیصسمتیآنالینیاشمهدهی

کرد1.ینسخییکهینگممندهیبهیتصسیرییمیصسمتیدیج تملییآنهمی

دوتروییدمشتهیویآنهمیممیبرمییمینیاقملهیبرموییکردهیموت،ی

عبممتندیمز:ی

1. http://www.bl.uk/manuscripts/BriefDisplay.aspx.
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 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

ا1 اسّمخی. وی Hazini 674ی نشمنۀی بهی تسپقمپییورمیی نسخۀی ت:ی

ممی آنی )؟(ی ینیدمجمی
ّ
ملد مللمجیمکنی 755هییکهیحسنیبنی

کتمبتیکردهیموت.یمینینسخهیمقدمینسخیکتمبیموتیویبهی

غ ریمزیاقداۀیکتمبیکهیمزیآنیمفتمدهیموت،یبق ۀیاتنیممیدممد.یی

مینینسخهیبهیقطعیمصلییویبهیصسمتیمنگییتسوطیمنتشمممتی

وخنیدمی»گنج نۀینسخهیبرگردمنیاتسنیفمموی«یکهینگممندهی

بمیارحسمیمیرجیمفشممیآنیممیشروعیکردیویمکنسنیبهیپیشنهمدی

لبییکمشمنی،یینممیآنی
ّ
دووتیویهاکممیدمنشاندم،یجنمبیاط

میرجیمفشمم«ی بهی»گنج نۀینسخهیبرگردمنیاتسنیفممویی ممی

تغ  ریدمدهیمیم،یچمپیعکسییشدی)مودی،ی1394(.

ا2 ل:ینسخۀیکتمبخمنۀیبریتمن میبهیشاممۀیOr. 2780.یمینینسخهیکهی.

بمیشهنشاه نامه،یبهمن نامه،یویکوش نامه دمییکیاجلدیقرممی

یبهیشاممۀی2180یذکری
ً
دممد،یدمیاقداۀیارحسمییغامئییمشتبمهم

شدهی)هاس،ی1354:یشمنزده،یبیست(.یمینیمشتبمهیاعلسلیبدخسمنیی

مقمی7یموتیکهیدمیمومیملخطیمموپمئیی)برخالفیمومیملخطی

آاریکمئی(یبسیممیشب هیبهی1ینسشتهیاییشسد.1ی

ا3 س:ینسخۀیکتمبخمنۀیادموۀیعملییوپهسمحمیبهیشاممۀی1563.ی.

دمیترق اۀینسخه،یتممیخیکتمبتیآنیبدینینّصیآادهیموت:ی

تّاتیملکتمبیبعسنیملالکیملسهمبیملاعروفیبکرشموبینماهی

بتممیخیعمشریامهیالرمیمللرممیونةیوت نیویثامنامیهیملهجریةی

ملهالل ةیملالادیةی]=ی8یدییامهی834یوی29یدومابری1455[یعل هی

مفضلیملصلسمةیویمکالیملتل متیوملسلم.یی

بعدیمزیتممیخیختمینسخه،یمینیچندیبیتیممیکهیدمیآخریبسیممیی

مزینسخیخطییدیگریهمیدیدهیاییشسدیکتمبتیکردهیموت:ی

ــب ــطیویترک  ــنیخ ــملیهمیمی ــدیو بامن

جمیی ــمدهی ــت مف ــمکی خ ذمهی هــری اــمی زی

غــرضینقشســتیکــزیاــمیبمزامنــد

بقمیی ناییبینمی ممی هستیی ــهی ک

اگــریصمحبیدلــییموزییبرحاــت

دعمیی دمویــشــمنی کــممی دمی کندی

یمددمشتی کتمبیچندینی آغمزی بدمقۀی موممقی مزی یکیی دمی

هستیکهیاسیریتالکینسخهیممینشمنیاییدهد.یمقدمیمینهمی

یمددمشتییموتیبهینّص:

دخلیفیینسبتییویمنمیملعبدیمححقریالادجعفر.یدمیتهرمنیمبت معی

شدیفییونةی1261.

بعدیمزیآنییمددمشتییموتیبمیاهریمعتضمدملسلطنهیبهیمینی

اضاسن:ی

نسمبیاستطمبی کتمبخمنۀی دمخلی ]کذم[ی کتمبیگشتموبینماهی

مشرفیماجدیومحیشمهزمدۀیمعظمیمفخمیمعتضمدملسلطنهیوزیری

علسمیویصنمیعیویاعمدنیویتجممیعل قلییا رزمیدممیمجاللهیگردید،ی

فییشهریجامدییمحولییونةی1281.

دیگرییهستی یمددمشتی گسشۀیدوتیچپیصفلهی دمی

حمکییمزیوقفینسخهیبدینینّص:

هسهللایتعملی.یمینییکیاجلدیکتمبیگشتموبینماهی]کذم[یدمییسمی

جاعهیپمنزدهمیشهریذییحجةمللرممیونۀی1297یدمیعدمدیکتبی

اسقسفۀیاسجدیویادموۀینمصری...ی)؟(یویدمخلیکتمبخمنۀی

ادموۀیازبسمیگردیدیویص غۀیوقفیآنیاطمبقیشروحیویشروطی

ی
ً
اندمجهیدمیوقفینماۀیاسجدیویادموهیجممییشد.یفصممیوقفم

یدمیوملیلسییئ لی1297.
ً
یحزام

ً
صل لم

اهریهمییاسجدیوپهسمحمیویکتمبخمنۀیادموۀینمصرییزیری

مینیعبممتیزدهیشدهیمند.

ا4 دیگری. امنندی کهی 3287ی شاممۀی بهی میمصسف هی نسخۀی ص:ی

دوتنسیسیهمییآنیکتمبخمنه،یمکنسنیدمیکتمبخمنۀیول امن ۀی

یتممیخیکتمبتیمینینسخهی موتمنبسلینگهدممییاییشسد.ی

905هییموت.یمینیدوتنسیسینسخهیمیینفیسیموتیکهی

یبرمییکتمبخمنۀیولطمنیبمیزیدیکتمبتیشدهیبسدهیوی
ً
مصال

بعدهمیولطمنیالاسدیآنیممیبهیکتمبخمنۀیمیمصسف هیوقفی

کردهیبسدهیموت.2یییی

ا5 د:ینسخۀیدممملکتبیدمیقمهرهیبهیشاممۀی96میمدبیفمموی.یی.

تممیخیکتمبتیمینینسخهی1037یموت.3ی
1.یارحسمیاجتبییا نسییدویوملییپیشیمزیبهیچمپیمویدنیگرشاسب نامۀ یغامئی،ی
دمیخردمدامهی1315یخسمشیدییدمینماهیمییکهیخطمبیبهییغامئیینسشتهیبسده،یمویممی
مزیوجسدیوینممیوینشمنیتعدمدییمزینسخیگرشاسپنامه کهیدمیمموپمینگهدممییاییشدهی
اطلعیکردهیبسده،یویدمیفرمهمیآومدنیعکسیدوینسخۀیکتمبخمنۀیبریتمن م،ییعنییها نی
نسخۀیشاممۀیor. 2780یوینسخۀیدیگرییبهیشاممۀیor. 11586یکهیفییملسمقعیچندیبرگی
مزیکتمبیموت،ییغامئییممییممییکردهیبسدهیموتی)نک.یا نسی،ی1323؛یما دومحم،ی1387(.

2.یمینینسخهیممینگممندهیدمیاقملهیمییکهیدمیشاممۀیوسمیمزیوملیمولینشریۀیایرانشهری
چمپیشدهیاعرفییکردهیموت.

3.یدوتروییبهیف لمیمینینسخهیممیادیسنیاسمعییدووتیدمنشاند،یآقمییپرفسسمی
اهردمدیشکسهییهستمیکهیمزیطریقیجنمبیدکترینب لیملهمدییدمیقمهرهیوییدیی

نسخهیممیبرمییفق ریته هیکردند.یمزیهردوییمینیبزمگسمممنیوپموگزممم.
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ا6 پ1:ینسخۀیکتمبخمنۀیالییفرمنسهیبهیشاممۀیSuppl. Pers. 496.یی.

یمب عیملثمنیی
ً
تممیخیکتمبتیمینینسخهیدمیترق اهیمشیظمهرم

1174یموت،یمامیچنمنکهیارحسمیا نسییاتذکریشدهیمند،یمینی

تممیخ،یتممیخیکتمبتیموممقیآخرینسخهیموتیکهیبریکمغذی

یکمتبیمصلیینسشتهیشدهیمندی
ّ
ییغ ریمزیخط

ّ
جدیدیبمیخط

)ا نسی،ی1323:ی573(.یفییملسمقعیبیشتریاتنیمینیدوتنسیسیتمی

ی
ً
ومقی275یبریکمغذییکهیکهنیتریایینامید،یبهیقلاییکماال

اتفموتیمزیخطیموممقیپمیمنیینسشتهیشده؛یگسیمینیکهیگهیگمهی

موممقییبهیخطییدیگریویبریکمغذینستریدمیا منۀیمینی275ی

ومقیدیدهیاییشسد.یمامیمزیومقی275،یهمیکمغذیویهمیخطی

تغ  ریاییکند،یچنمنکهینستریبسدنیکمغذیحتییدمیا کروف لمی

ن زی موتی انی مخت ممی دمی نسخهی مزینی کهی ویمهیووف دیی

یجزوینسخیی
ً
پ دموت.1یدمیهرحمل،یمینیدوتنسیسیمصال

بسدهیکهیآنکت لیدویپرونی)Anquetil-Duperron 1731-1805(یمزی

.)Huart, 1926: iv(هندیآومدهیبسدهیموتی

ا7 پ2:ینسخۀیکتمبخمنۀیالییفرمنسهیبهیشاممۀیSuppl. Pers. 1376ی.

کتمبتیشدهی عبدمللا دنمایی قلمی بهی 1262ی وملی دمی کهی

موت.یدمیحمشیۀیصفلۀیآخرینسخه،ییمددمشتییهستیبهی

ول امنیپمشمی ارحسمی محادبنی اتالکمتی »انی نّص:ی مینی

مینی زیری دمی ها نیشخصی اهری وی ول امن ه«،ی اتصرفی

یمددمشتیزدهیشدهیموت.یمینینسخهیجزویدوتنسیسیهمیی

Charles Schefer 1820-( فرمنسسی،یشفری الکییشرقیشنمسی

یبهیکتمبخمنۀیالییفرمنسهیانتقلیشدهی
ً
1898(یبسدهیکهیبعدم

کهی نماهیمیی دمی ا نسیی ارحسمی کهی نامندی نمگفتهی موت.ی

دمخردمدامهی1315یدمبممۀینسخیگرشاسپ نامه بهیارحسمی

یغامئییمموملیفراسدهیبسده،ینسشتهیموتیکهی»مزیوهینسخۀی

کتمبخمنۀیالی،ی]هسمم[یفقطیوصفینسخۀینارۀی496ی)یعنیی

هامنیکهیامیپ1ینما دهیمیم(یممیدمیاقداۀیخسدیدمده«ی)ا نسی،ی1323:یی

573(.یمامیومقع تیمینیموتیکهیهسممیب چممهیهمینسخۀی496ی

ویهمیمینینسخهیممیدمیاقداۀیخسدشیوصفیکردهیویحتیی

496ی نسخۀی مزی چربیتری قدمیی ممی 1376ی شاممۀی نسخۀی

تسص فیکردهیویآنیممیوسا نینسخۀیگرشاسپ نامۀ اسجسدی

دمیکتمبخمنۀیالییایینمادیویمضمفهیاییکندیکهیعلییمغمیمینی

کهینسخهیجدیدیموت،یمزیشسمهدیپ دموتیکهیمزیمویی

نسخۀیقدیمیترییموتنسمخیشدهیویضبطیهمییکهنییدممد.ییبهی

ها نیخمطر،یهسممیمینینسخهیممیدمیتصل حیگرشاسپ نامه 

بمیعالاتیSیاسمدیموتفمدهیقرممیدمدهیموت.ینّصیفرمنسۀی

اطملبیهسممیممیدمیزیرنسیسیآومدهیمم.2یبنمبرینیفرامیشمتی

ارحسمیا نسییدمیبمبیاعمالۀیهسممیبمیمینینسخهیصّلتی

ندممدیویارحسمیموتمدیا نسییدمینیبمبیقدمییبییمنصمفیی

فراسده،یمحاةهللایعل ه.

ا8 پ3:ینسخۀیکتمبخمنۀیالییفرمنسهیبهیشاممۀیSuppl. Pers. 1377ی.

کهیدمیشعبمنیوملی1294یبهیقلمیالادبن...یقرمچهیدمغیی

کتمبتیشدهیموت.3یمزییمددمشتییکهیبرییکییمزیموممقیبدمقۀی

آغمزیکتمبیهست،یچن نیبراییآیدیکهیمینینسخهیدمیتممیخی

17یفسمیۀیوملی1900میاقممنیبمی16یشّسملی1317قیوی28ی

بهانی1278شیوممدیاجاسعۀینسخیخطییکتمبخمنۀیالیی

فرمنسهیشدهیموت.یدمیپشتیها نیومق،یبهیخطیشکستۀی

خسبییکهیمزیکمتبینسخهیموت،ینسشتهیشده:ی

اخفیینامنمدیکهیمینیکتمبیمزیمویییکینسخۀیقدیاییموتکتمبی

شدیکهیدمیمویمزیبرمییبمیویچ میفمموییویعربییتفموتیینگذممدهی

ب کینقطهینسشتهیهمیدملیویذملیویغ رهمیممین ز،یبندهیهمیالضی

تقل دیکهیمومیقدیمیاندمسینبمشدینسشتهیمم.ی

دوتنسیسی پ3ی کمتبی کهی قدیایی نسخۀی آنی انی نظری بهی

خسدشیممیمزیموییآنیموتنسمخیکرده،یبهیشرحییکهیدمیمینی

اقملهیخسمهدیآاد،یهامنینسخۀیکتمبخمنۀیاسجدیوپهسمحم،ی

یعنیینسخۀیسیامیموت.

ا9 آ:ینسخۀیآوتمنیقدسی»کهیبمیشاهنامه ویچندیاثنسییدیگری.

یکجمیتجل دیویصلمفییشده«یویارحسمییغامئییآنیممیدمی

یموممقی223ب،ی218ب،ی201آ،ی191بیویبرخییدیگریمزیصفلمتیمینی
ً
1.یظمهرم

دوتنسیسیهمییمیبهیخطیکمتبیدیگرییموت،یوییمیمینیکمتبیگهگمهیبریوب لیتفننی
بهیوبکیدیگرییکتمبتیاییکردهیموت.

2. … Le troisième, le plus récemment acquis, est le no 1376 de la collection 
Schefer, désigné par la lettre S. bien que la copie en soit récente, à en 
juger par l’encre et l’écriture, il doit avoir été copié en orient sur un 
ancien texte, car les leçons en sont souvent bonnes )Huart, 1926: v(.

3.یهنگممیخریدیف لمیویمهیووف دیمینیوهینسخهیمزیکتمبخمنۀیالییفرمنسه،یورکممی
خمنمیدکترینمتمشمیشکسهییویجنمبیپرفسسمیاهردمدیشکسهییبهین مبتیمزیطرفی
بندهیبمیکتمبخمنۀیالییفرمنسهیبسیممینماهینگممییکردند.یبعدیمزیمبت معیف لمیمینیوهی
نسخهین زیورکممیخمنمیدکتریویامیدمدیکهیدمیآنیهنگممیدمیآنیبالدیتشریفیدمشتند،ی
دمیمومندنیف لمیمینینسخیبهیدوتیفق ریبسیممیزحاتیکشیدند.یمزیهروۀیمینی

فضالیبسیممیوپموگزممم.
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دوتیدمشتهی)مودی،ی1354:ی18(یمامیدمیکپییدیج تملییکهیمزی

کتمبخمنۀیآوتمنیقدسیمضسییبهیدوتیبندهیمویدهیموت،ی

شاممۀینسخهیذکرینشدهیویانیفقطیبهیحدسیاییگسیمیکهی

مینیدوتنسیسییکهیتصسیرشیدمیمخت ممیبندهیموت،یهامنی

موتیکهیارحسمیموتمدییغامئییدمیدوتیدمشتهیمند.

وج:ینسخۀیاجلسیبهیشاممۀی1167یکهیآنیممیعلییمکبریتفرشیی.ا10

دمیامهیصفریوملی1264یقارییبهیدوتسمیا رزمیالادتقیی

وپهری)لسمنیملالک(یکتمبتیکردهیبسده.یمینینسخهیبهیتصریحی

یمددمشتییکهیبعدیمزیترق اۀیآنینسشتهیشده،یدمیبیستیوی

کتمبیهمیی تقسیمی هنگممی 1297،ی ونۀی مب عیملثمنیی ششمی

لسمنیملالک،یبهیفرزندشیارحسمیعبموقلییبنیلسمنیملالکی

مویدهیبسدهیویبهیشهمدتییمددمشتییکهیآنیارحسمیبرییکییمزی

موممقیبدمقۀیآغمزیکتمبینسشتهیموت،یدمیونۀی1303قیهنسزی

دمیدوتیمویبسدهیموت.یمها تیمینینسخهیدمینیموتیکهی

شخصییمیمشخمصییآنیممیبمیچندینسخهیاقمبلهیویتلشیهی

کردهیمندی)انیجالهینسخۀیارحسمییموای،ینسخۀیاتعلقیبهیکتمبخمنۀی

اعممف،یوینسخهیمییکهیشمیدیشمیدیشمیدی)بهیق دیهریوهیشمید(یاتعلقیبهی

ارحسمیفروزمنفریبسدهیموت(.یمزینیگذشته،یدمیحسمشییمینی

نسخهییمددمشتیهمیییمزیارحسامنیدهخدم،یالکیملشعرمءی

بهممیویشمیدیمزیارحسمیفروزمنفریوییغامئییدیدهیاییشسدی

بهممیویدهخدمیماضمءیدممد(.یبنمبرینیبمیمینیکهی )یمددمشتیهمیی

دوتنسیسیوجیمزینظریمحتسمءیبریآممییدمنشاندمنیمها تی

دممد،یبهینظریانیمینینسخهیهمیامنندیدوتنسیسیپ3یمویی

نسخۀیوپهسمحمیکتمبتیشدهیموت.

ول:ینسخۀیشاممۀی4875یکتمبخمنۀیالییالکیکهیدمیغّرۀی.ا11

برمیی نمئینیی عبرتی ارحسمی خطی بهی 1348قی مب عیمحولی

ارحسمیحمجیحسینیآقمییالکیکتمبتیشدهیویبعدیمزیاقمبلۀی

آنیبمینسخۀیوپهسمحمیاعلسمیشدیکهیمینیدوتنسیسیهمی

امنندیپ3یویوج،یمزیمویینسخۀیوپهسمحمینسشتهیشدهی

موت.ییمددمشتیجملبییمزیارحسمیعبرتیبرییکییمزیموممقی

بدمقۀیآخریکتمبیهستیکهیچسنیاتضانیفسمیدییموت،ی

نّصیآنیممیبع نهینقلیاییکنم:

قیوجسدیابممکت،یکتمبیتاممیشدیویتصدیقیا کنمیےکی
ّ
تصد

]کذم[یدمینسشتنیقصسمیمفت،یلکنیبلکمیاضییامیاضییمزی

گذشتهینبمیدیوخنیممند.یویمامیدمیخصسصیآنیدویکتمبیکهیپسی

هیمزیپسلییکهیبق اتیآنهمیارحاتی
ّ
مزیخریدنیببندهیمدیفراسدیدیملبت

دمشتهیبسدیدینخستیصرفینظریکردهیآنگمهیکتمبیهمیممیمدیکردید،ی

زیرمیاعلسمیبسدیکهینهیبندهیممیآنیبضمعتیتمیوجهیممیمدیکنمیوینهی

اقممی وی کردهی خطسمی خمطری دمی خ ملی آنی ممی حضرتیعملیی

حضرتیعملییبرتریمزیمینیموت،یپسیبنمبریمینیمزیبمبتیمجرتی

کتمبیگرشاسب نامهیویمینیکتمبیکهیهریدویوینزدهی]کذم[یهزممی

بیتیموت،یوییتسامنیارحاتیفراسدهیمید.یمگریچ زییدیگری

ارحاتیاییفرامئ دیصرفیخمکهیویزغملیزاستمنیکردهیاتشکری

ویاانسنم،یارحاتیهمیناییفرامئ دیبمزیهمیاتشکریویاانسنم.

  

چندیبرگیبسیممیقدیاییدیگرین زیکهیپممهیمییمزیاتنیگرشاسپ نامه 

ممیحموییموتیاسجسدیموت.یمینیبرگیهمیاقسمیشدهیبسدهیویدمی

ومختنیجلدینسخۀیدیگرییبهیکممیمفتهیبسدهیمند.یچسنیدمیآنی

موقمتیارحسمیا نسییدمیلندنیبسدهیمند،یبهیخسمهشیدووتییمزی

مصلمبیکتمبخمنهیمینیبرگیهمیممیبرموییاییکنندیویتشخ صی

اییدهندیکهیبخشییمزیگرشاسپ نامهیموتیکهی»شمیدینزدیکیبهی

زامنیاؤلفینسشتهیشدهیبسده«ی)ا نسی،ی1323:ی574(.یالتسمییمینی

یبهیکممیامیاربسطیناییشسد.یمینیموممقیبهیصسمتی
ً
موممقیاستق ام

عکسییویحروفییتسوطیا رمثیاکتسبیدمیضا اۀیشاممۀی7ی

گزارش میراث،یدمیبهممی1396یانتشریشد.

گذشتهیمزینسخییکهیذکریشد،یهریگمهیحزمیبسدهیموتیمزیاتنی

چمپییگرشاسپ نامۀیارحسمییغامئیی)بهینشمنۀیچ(یوین زیاتنییکهی

)Clement Huart 1854-1926(ی هسممی کلامنی فرمنسسی،ی استشرقی

تصل حیکردی)بهینشمنۀیهی(یاطملبیینقلیکردهیمیمی)Huart, 1926(.یحزمی

بهیذکریموتیکهیهسممیفقطی2543یبیتیمولیکتمبیممیتصل حیکردی

ویمینیکممیبمیارگیموینمتاممیامند.

وهی کردیم،ی ذکری کهی گرشاسپ نامه  دوتنسیسیهمیی مزینی

یمزیمویینسخۀیوپهسمحمیکتمبتیشدهیمند.یمینهمی
ً
دوتنسیسیقطعم

عبممتندیمزینسخیوجی)اجلسیبهیشاممۀی1167(،یولی)کتمبخمنۀیالکیبهی

 Suppl. Pers.شاممۀی4875(،یوینسخۀیپ3ی)کتمبخمنۀیالییفرمنسهیبهیشاممۀی

1377(.یچسنیدوتنسیسیهمییوجاویولیدمیمیرمنیهستندیویبرمویی

آنهمیبرمییفضالییوطنیاقدومیموت،یمینیاقملهیممیفقطیبهیبرمویی

پ3اویاقمیسۀیآنیبمیسی)نسخۀیادموۀیوپهسمحم،یبهیشاممۀی1563(ی

الدودیاییکن م،یزیرمیاطملعۀینسخۀیوسمیپممیسیبرمییالقق نی

میرمنییبهیآومنییایسرینیست.یفقطیدمیاسمدینسخۀیوجیحزمییموتی
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تکرممیکن میکهیعلییمغمیمینیکهیمینیدوتنسیسیمزیمویینسخۀی

وپهسمحمیموتنسمخیشده،ینهیتنهمیبهیعلتیوجسدیحسمشییافّصلی

فضالیبریآن،یبلکهیبهیعلتیمینیکهیبمیچندینسخۀیدیگریاقمبلهیوی

اسممدیمختالفیدمیحمشیۀیموممقیآنیضبطیشده،یدمیهریتصل لیی

کهیمزیگرشاسپ نامه صسمتیبگ رد،یبمیدیمزیآنیموتفمدهیکرد.

اس واپ3اماسا رذا ۀدااس وارمان سساشرگ

مزیعالئمیموتنسمخینسخۀیپ3امزیموییدوتنسیسیس،ییکییمینی

موتیکهیکمتبیپ3یدمیمومیملخطیمزیشیسۀیکمتبیسیتقل دیکردهی

ویدمیبسیممییمزیاسمضعیهریجمیکهیکمتبیسیحرفییمزییکیکلاهی

ممیبهیصسمتیکشیدهیکتمبتیکرده،یکمتبینسخۀیپ3یهمیها نی

کممیممیکردهیموت.یمینیتشمبهیمزیومقیمولیکتمبیا منیدوینسخهی

چشمیگ ریموتی)نک.یتصمویری1یوی2(.یدیگریمینیکهیکمتبیپ3یتاممی

یا منی
ً
تسض لمتییممیکهیدمیدوتنسیسیسیبمیقلمیورخیاعاسح

وطرهمینسشتهیشده،یشاممهیگذممییکردهیویدمیحمشیۀیموتنسمخی

خسدشینسشتهیموت.ییبنمبرینیحسمشیینسخۀیپممیسیفییملسمقعی

موتنسمخیاطملبییموتیکهیدمینسخۀیوپهسمحمیبمیقلمیورخ،ییمی

ا منیوطرهمیوییمیدمیحسمشییآنینسشتهیشده،یبمیمینیتفموتیکهیدمی

دوتنسیسیوپهسمحمیمینیحسمشییویتسض لمتیبهیخطیکسیی

غ ریمزیکمتبینسخهیبهینظریاییمود،یدمیحملییکهیدمینسخۀی

پممیسیمینهمیبهیخطیکمتبیپ3یموت.

نسخهیمییکهیمزیموییدوتنسیسیدیگرییکتمبتیشدهیبمشد1،ی

یهاۀیمفتمدگییهمیویاسمضعینمخسمنمییامدمنسخۀیخسدیممی
ً
اعاسح

بهیمجتهمدی یمی آنینسخهی دممموت،یاگریدمیاسممدییکهیکمتبی

خسدش،یوییمیمزیمویییکیاتنیدیگر،یآنیمفتمدگیییمیوتردگییممی

ترا میکردهیبمشد.یدمیاسمدیمینیدوینسخه،یهریجمیکهینسخۀی

نسخۀی نمخسمنموت،ی ی
ً
نسبتم یمی وی دممدی وتردگیی یمی وپهسمحمی

یدمیبیتی»چسی
ً
پممیسیآنیاسضعیممیوف دیگذمشتهیموت.یاثال

جمیینامزوتیگشتهیوتیپست«ینسخۀیوپهسمحمیدمیبیتی

آخریمزیصفلۀیدوتیچپیوتردگییدممدی)نک.یتصسیر3ی2(یویپ3ی

عبممتییممیکهیدمیسینمخسمنموت،یوف دیگذمشتهیموتی)نک.ی

تصسیر4(.یمینگسنهیاسمضعیدمیورتمورینسخۀیوسمیپممیسیبهی

)نک.ی 11ی سیعکسی وی پ3:یص11ی3ی ی ی
ً
اثال چشمیاییخسمد؛ی

تصمویری5یوی6(یویبسیممییاسمضعیدیگری)انیجالهیپ3:یص16-17ی

س:ی پ3:یص18=ی س:یعکسی13-ی14یپمی نیصفله؛ی پمی نیصفله=ی

عکسی14؛یپ3:یص20=یس:یعکسی15؛یپ3:یص23=یس:یعکسی17؛ی

پ3:یص24=یس:یعکسی17؛یپ3:یص113=یس:یعکسی62؛یپ3:ی

ص134=یس:یعکسی72(.یدمیتصسیریشاممۀی7ینسخۀیس،یدمیبیتی

آخری)ورمف لیهمیممزشیویهمینشست/یبرمقیموبیویجبریلیفرامنیپروت(ی

دمیاصرمعیمولیعبممتی»همیممزش«یوتردهیشدهیبسدهیویکسیی

یآنیممیبمیقلمینمزکیدیگرییبهیاصرمعیمفزودهیموت.یدمی
ً
بعدم

نسخۀیپ3یجمییمینیعبممتیممیوف دیگذمشتهیویمزینیاعلسمی

اییشسدیکهیمصالحییکهیدمینسخۀیوپهسمحمیوممدیشده،یبعدی

مزیموتنسمخیآنیبهیوویلۀیکمتبینسخۀیپممیسیصسمتیگرفتهی

موتی)نک.یتصمویری7یوی8(.ی

کمتبینسخۀیپممیسیدمیعنموینیبهیکلییمزینسخۀیوپهسمحمی

یامنندینسخۀی
ً
پ روییکردهیویوعییدمشتهیموتیکهیعنسمنیهمیممیدق قم

یپ3:یص245=یس:یعکسی127:ی»صفتیهدیهی
ً
انقسلیعنهمیبنسیسدی)اثال

فروتمدنیجهتیضلمک«(.یحتییعنموینییکهیدمینسخۀیسینمقصییمی

غلطینسشتهیشدهیمند،یدمینسخۀیپ3یهمیبهیهامنیصسمتینمقصییمی

یدمیدموتمنیمفتنیگرشموپیبهیمومیوی
ً
اغلسطیکتمبتیشدهیمند.یاثال

مزدومجشیبمیدختریشمهیآنیومامن،ینسخهیهمییاسجسدیهرکدممیبهی

گنجمندهیمند،ی بخشی مینی عنسمنی دمی ممی دموتمنی اضاسنی نلسیی

لی»حدیثیشمهیمومیوی ی مینیبخشیدمینسخۀی چنمنکهیعنسمنی

دخترشیویمفتنیگرشموبیبطلبیدختریشمه«،یدمیدوتنسیسیصی

»شدنیگرشموبیپهلسمنیبزنیخسموتن«یویدمینسخۀیپ1»مفتنی

]گرشموبیبروم[یویزنی]خسموتن[4«یضبطیشدهیموت.یمامیمینی

»دموتمنی نمقصی بهیصسمتی سی وی پ3ی نسخۀی دوی دمی عنسمنی

گرشموب«یآاده.یاعلسمیموتیکهیصسمتیمصلییچ زیدیگریی

بسدهیکهیدمینسخۀیوپهسمحمیبهیعنسمنیفعلییتبدیلیشدهیویکمتبی

نسخۀیپممیسیهامنیمشتبمهیممیوممدیاتنیخسدیکردهیموت.یمینیعنسمنی

دمیپ2یبهیصسمتی»پندیدمدنیمطرطیگرشموبیمم«یآاده،یکهیماکمنی
codex descriptusیاییخسمنند.یکلاۀی ممیدمیمصطالحینسخهیشنمویی مینگسنهینسخی 1.ی
descriptusیدمیحت نیبرگرفتهیمزیفعلیde-scrībō،ییعنیی»کپییشده،یموتنسمخیشده«یموت.
2.یدمینیعکسیهمیمزینسخهیبهیصسمتییتصسیربردممییشدهیکهیومقیشاممهمیدمیعکسی
ن فتمدهیمند.یما دومممیاسؤل نیالترمیکتمبخمنهیهمیویاسزهیهمئییکهینسخیخطییدممند،ی
یومق،یانی

ّ
بهیبخشیتصسیربردممییخسدیتذکریبدهندیکهیدمیتصسیربردممییبمیدیکل

ممیچندی مگریکمدمیعکسیبردممیی وی قرممیگ ردی موممق،یدمیعکسی جالهیحسمشیی
ا لییاتریبزمگیتریمزینسخهیدمینظریبگ رند،یمینیمشکمحتیپیشینخسمهدیآاد.

3.یدمیف لمینسخۀیپ3یزیریومقیشاممهمیکهیبهیممقممیفرنگیینسشتهیشده،یبمیممقممیفممویی
صفلهیشاممیگذمشتهیمندیویامیبهیمینیصفلهیشاممهمیممجمعیدمدهیمیم.

4.یآنچهیممیدمیکروشهیقرممیدمدهیمم،یدمیا کروف لمینسخهیبهیدشسممییویحدسیویگامنی
خسمندهیمم.
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آذر - اسفند 13۹4

خسیشموندییآنیدوینسخهیممیاطرحیاییکند.ییتاممیمینیبخش،یتمی

صلنۀیاالقمتیگرشموپیبمیدختریشمهیمومیمزینسخۀیتیومقطی

شدهیموت.1یدمیهرحملیپ رویینسخۀیپ3یمزیعنموینیدوتنسیسی

سیبهیحدییموتیکهیدمییکیاسمدیکهییکمتبیپ3یعنسمنی»مزمیقالی

یآنیعنسمنیممی
ً
بمینریامنیویکشتهیشدنیقال«یممیجمیمندمختهیبسده،یبعدم

ا منیدویوطر،یهامنجمیکهیدمینسخۀیسیآاده،یبهیزحاتیجمیدمدهی

موتی)پ3:یص473=یسیعکسی240(.

پ3ی دوتنسیسی وپهسمحم،ی نسخۀی برخالفی کهی مینی بمی

یماکمنینلسۀی
ّ
اجدولینیست،یکمتبیآنیکسشیدهیموتیکهیدمیحد

عرضۀیاتنیممیدمیامدمنسخۀیخسدیبمزومزییکند.یبنمبرینیدمی

وی گرفتهی قرممی کمدمی دمخلییکی دمی بیتیی سی دمی کهی اسمضعیی

اصرمعیهمییآنیبهیجمییمینیکهیپشتیوریهمینسشتهیشسند،ییکیی

بریفرمزیدیگریینسشتهیشده،یکمتبیپ3یهمیوعییکردهیکهیطرزی

قرممیگرفتنیبیتیممیدمیموتنسمخیخسدیبمزومزییکند،یویبدونیمینی

کهیجدولییمیکمدمییدمیا منیبمشد،یاصرمعیمولیآنیبیتیممیبمحیی

یدمیپ3یصفلمتی170ی–ی171یی
ً
اصرمعیثمنییآنینسشتهیموت.یاثال

اصرمعیهمییمب مت:

هاــهیتخــمیدمیکشــتیهمیگسنهیگــسن

ورنگسنی بــسدی مفتدی نممموتی کهی

دمیصفلۀی170یدویبیت:

فلــکیوآتــشیویمختــریتمبنــمک

هاهیدمیهسمیمندیمیستمده2ی]کذم[یپمک

ــرد ــردهیک ــشیمفس ــمدیممیآت ــریآنیب ا

کرد گستردهی وی بگشمدی آبی موی مزی

یکییبریفرمزیدیگریینسشتهیشدهیمند.یکمتبیپ3یبدینینلسیطرزی

قرممیگرفتنیمینیمب متیممیدمیدمخلیکمدمهمییاسجسدیدمیصفلمتی

نسخۀیسیتقل دیکردهیموتی)نک.یتصمویری9یوی10(.یمامیبمیدیتسجهی

دمشتیکهیمینیتقل دیدمیتاممینسخهیمعمیتینشدهیویبرخییمزی

دمی گرفتهیمند،ی قرممی کمدمی دمخلی دمی سی نسخۀی دمی کهی مب متیی

دوتنسیسیپ3یبهیصسمتیاعاسلییکتمبتیشدهیمند.یهاچن نی

مب متییهمیکهیدمینسخۀیسیکجییمیمومیبینسشتهیشدهیمند،یدمیپ3ی

اعاسلییکتمبتیشدهیمندی)نک.یتصمویری11یوی12(.یحتییبهیندمتیدمی

پ3یاصرمعیهمییبرخییمزیمب متییکهیدمیسیبهیصسمتیاعاسلیی

کتمبتیشدهیمند،ییبریفرمزیهمیقرممیگرفتهیمندی)پ3،یصی383:ی»دگری

دیدیبتخمنهیمییمزیمخمم«،یقسیس،یعکسی196؛ین زیس،یعکسی196:ی»شن دمی

کهیشبیهمیبرآنیبسمیویبر«،یقس،یپ3:یصی385(.یمامیچنمنکهیگفت م،ی

مینیاسممدیاعدودیموت.

نسخهیمییکهیبهیدقتیمزیموییدوتنسیسیدیگرییکتمبتیشدهی

بمشد،یهاۀیمغالطیویمفتمدگییهمیویمضمفمتیآنیدوتنسیسیممیدممد.یی

دمیپ3یحتییاسممدییکهیدمیسیبهیمشتبمهیکتمبتیشدهیویکمتبیسی

یدمی
ً
آنیمشتبمهیممیبهینلسییاتذکریشدهین زیاسجسدیموت.یاثال

دموتمنیجمدوئییکردنیترکمنیبریمیرمن منی)س:یعکسی251؛یپ3:یصی

496(یبیت:

ک همنیخدیــس یــزدمنی کممی بــِری

دیس وی ــمدوی ج کــممی بهمی دممدی چهی

اکرمیشدهیویدمینسخۀیسییکیبممیدمیصفلۀیقبلیویبممیدیگری

بعدیمزییکیبیت،یدوبممهیدمیصفلۀیبعدیینسشتهیشدهیموت.یمامی

کمتبیسیدمیکنممیاصرمعیمولیبیتیدمیدمخلیجدول،یوهینقطۀی

ورخینهمدهی)کهیمینیبمیدیکممیکسییبمشدیکهیبمیقلمیورخیاعمنییلغمتیوی

تسض لمتیممیدمینسخهیوممدیکرده(یویدمیحمشیهیحرفی»ز«یممیبهی

ارکبیویمهیویگسیمیبهیقلمیکمتبینسشتهیموت.یمینیحرفیدمی

حسمشیینسخیگمهییبهیعالاتی»زیمدة«یبهیکممیاییمود،یویانظسمی

مزیآنیدمینیاسضعیمینیموتیکهیبیتیامینلنیف همیزیمدیی)اکرم(ی

موت.یدمینیاسمدیکمتبینسخۀیپ3یمشتبمهیامدمنسخۀیخسدیممی

تکرممیکردهیویمینیبیتیممییکیبممینسشته،یویدمیصفلۀیبعدییآنی

یموییبیتیممیخطیزدهیویبمی
ً
ممیدوبممهیکتمبتیکردهیموت.یمامیبعدم

قلمیمیزترییبمحییخطیزدگیینسشتهی»اکرم«ی)نک.یتصمویری13یوی

14(.یمینینسعیمشتبمهمتییکهیبع نهیتاممیصفمتییکینسخهیممیدمی

ینشمنیدهندۀیمینیموتیکهی
ً
نسخۀیدیگریانعکسیاییکند،یاعاسح

نسخۀیدواییمزیمویینسخۀیمولییکتمبتیشده،یویبنمبرینیدمی

تصل حیاییتسمنیآنیممیکنممینهمد.

گفت میکهیدمیاسمدیتبی نیموتنسمخییکیدوتنسیسیمزیمویی

دوتنسیسیدیگر،یبمیدیدمنظریدمشتیکهیمینگسنهیدوتنسیسیهمینهی

بهی اربسطی برخییجزئ متی وی مفتمدگییویصفلهیبندیی دمی تنهمی

نسخهیشنموییبمییکدیگریشبمهتیقمبلیاالحظهیمییدممند،یبلکهی

1.یمفتمدگیینسخۀیتیدمینیاسضعیبرمبریموتیبمیآنچهیدمیچمپیارحسمییغامئییمزی
ص203یبیتی30یملییص224یبیتی11یومقعیشدهیموت.

نهمدهیموت،ی سیزیریحرفیوینی پ3یوهینقطهیمییممیکهیکمتبینسخۀی 2.یکمتبی
بهیمشتبمهینقمطییمءیپندمشتهیوی»موتمده«یممیبهی»میستمده«یتبدیلیکرده،یکهیمینیتغ  ری

دمیوزنیبیتیهمیخدشهیمیجمدیاییکند.
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دمیمغالطیهمیاشمبهند.یملبتهیبرخییمشتبمهمتیهستیکهیدمیا منی

ینموخمنیبسیممیشمیعیموتیویااکنیموتیمزیقلمیهریکمتبیی

وریبزند،یمامیبرخییمغالطیدیگریهستیکهیبع دیموتیالصسلی

مشتبمهمتیشمیعیکتمبتییبمشد.یوقتییدمیبرموییدوتنسیسیهمی

عل هی بری ومحدی ضبطی دمی ی
ً
اکرمم دوتنسیسی دوی کهی اییب ن می

دوتنسیسیهمییدیگر،یکهیضبطیهمییگسنمگسنییممینشمنیاییدهند،ی

اتفقیهستند،یبمیدیمینیمحتاملیممیدمینظریگرفتیکهییمیمینیدوی

دوتنسیسیبمیهمیخسیشموندیینزدیکییدممند،ییمییکییمزیآنهمی

)Foulet and Speer, 1979: 52-53(.یی موتی دیگریی مزی موتنسمخیی

برقرممییمینینسعیمومبطیا منیدوتنسیسیهمیبیشتریبمیتجربهیویمزی

اقمبلۀیآنهمیحمصلیاییشسدیوینگممندهیبرمییمینیکممیفراسلییکهی

بتسمندیکممیممیآومنیکندیورمغیندممد.1یملبتهیمیرمدیاهاییکهیبریمینی

شیسهیوممدیموت،یمینیموتیکهیچگسنهیبمیدیا منیغلطییکهیشمیعی

موتیویمشتبمهییکهیشمیعینیستیتفموتیگذمشت؟یزیرمیمشتبمهیی

کهیمزینظرییکیاصلحیمشتبمهیشمیعییالسسبیاییشسد،یااکنی

موتیمزینظرییکیاصلحیدیگریمشتبمهیشمیعییبهیشاممینرود.یی

بنمبرینیدخملتیاصلحیدمیفرمیندیتصل حیزیمد،یویبهیخمطری

وجسدیمینیدخملتیمزی»علاییبسدنیتصل ح«یکموتهیاییشسد.

مینینسعیمعترمضمتیکهیاشمبهیهمیشیدمیمیرمنیخسدامنیهمی

زیمدیموت،یبهینظرینگممندهیبهیاغلطهیبیشتریاییامندیتمیبهیمعترمضی

یتصل حی
ّ
انطقی.یه چیکسییکهیکسچکیترینیآشنمئییمییبمیفن

دمشتهیبمشد،یناییتسمندیتصّسمیکندیکهیپرووۀیتصل حیممیاییتسمنی

مزیمجتهمدیاصلحیخملییکردیویآنیممیبهییکیفرمیندیامشینییتبدیلی

ناسد.یمزیهامنیآغمزیکمم،یکسییکهیدمیمنتخمبیویجاعیآومییوی

بنمبرینی برمویینسخیتصا میاییگ رد،یاصّلحیاتنیموتیوی

اصلحیمزیقدمیمولیمجتهمدیخسدشیممیدمیاسمدیمینیکهیکدممینسخهی

ممیبرمییتصل حیبهیکممیگ رد،یویمزینسخییکهیمنتخمبیاییکندی

کدممیبمیدینسخۀیمصلییبمشدیویکدممیفرعی،یوممدیمینیفرمیندی

اییکند.یپسیه چیارحلهیمییمزیفرمیندیتصل حیمزی»حضسم«ی

ی»دخملت«یمویخملیینیست.یآنچهیبهینظرینگممندهی
ً
اصلحیویطبعم

میموت،یمینیموتیکهیاصّلحیچممهیمییندممدیجزینیکهی
ّ
اسل

مغالطیکمتبیممیبهیمجتهمدیخسدش،یویبمیتسّجهیبهیویمقیکالم،یبهی

مغالطیاهمیویغ راهمیتقسیمیکند،یویبریمومسیممزیمبییخسدشی

مزیآنهمیتصا میبگ ردیکهیچهیبمیدیکرد.یی

علییمّییحمل،یعالوهیبریتشمبهمتیبسیممییکهیا منینسخیسی

ویپ3یاسجسدیموتیویبرخییمزیآنهمیممیذکریکردیم،یمینیدوتنسیسیهمی

ی
ً
هایشهیمتفمقیضبطیدممندیویدمیمغالطیجزئییویغ رجزئییکماال

اشمبهییکدیگرند.یچندیاسمدیمزیهاخسمنییهمییمینیدویدوتنسیسی

ممیکهیااکنیموتیمزیجهمتیدیگریهمیبرمییدمنشجسیمنییکهیمینی

اقملهیممیاییخسمنندیقمبلیتسجهیبمشد،یذکریاییکنم.

ص5،ی )چ:ی موتی آادهی جهمن«ی »نکسه دنی بخشی دمی  ◄
بخش4،یبیت3(:

زود چمبکیمبمییســتی وــتمنندهی

مبسد موی هرچی بمزی وتدی نتسمنی کهی

مختالفیضبطیدمیاصرمعیثمنییمینیبیتیمزینیقرممیموت:ی

س،یپ3،یوج:یهرچس؛یص،ید،یپ1،یآ:یهرچهی)وزنیندممد(؛ی

پ2:یآنچهی)مزناارارد(؛یاتن=یل،یول.یی

صسمتیمصلییاصرمعیها نیموتیکهیدمیاتنیاصلحیارحسمی

یغامئییویدمینسخیلاویولیآادهیموت.یمامیمزیآنجمیکهیمومیملخطی

»هرچس«ی)=یharchū=یمدغممیهرچی+یمو(یکهیدمیدوتنسیسیهمییس،ی

پ3یویوجیآادهیموت،یمومیملخطیاعاسلیینیست،یمینیمومیملخطی

مینی نزدیکی مزینسعیاطملبییدمنستیکهیخسیشموندیی بمیدی ممی

یگفت میکهیدوتنسیسیولیکهی
ً
دوتنسیسیهمیممینشمنیاییدهد.یقبال

ارحسمیعبرتیکتمبتیکرده،یهمیمزیها نینسخۀیوپهسمحمیاشتقی

شده؛یمامیاییب ن میکهیدمینیاسمد،یدوتنسیسیولینهیبمیس،یبلکهیبمی

لیمتفمقیضبطیدممد.یمینیمتفمقیضبطیبهینظرینگممندهیبهیمینیخمطری

موتیکهیارحسمیعبرت،یکهیخسدشیشمعریویمدیبیبسد،یاصرمعی

ممیتصل حیکردهیموت.یبنمبرین،یهرگمهینسخۀیولیمزیضبطیس،ی

ییاعلسلیدوتبردیارحسمیعبرتی
ّ
پ3اویوجیتخطییاییکند،یآنیتخط

یبهیتصل حیاتنیانجریاییشسد.یااکنیموتی
ً
موتیویاعاسح

کسییبپرودیکهیآیمیتسیاییتسمنییمینیمدعمیممیثمبتیکنی؟ییپموخیفق ری

مینیموتیکهینه،یناییتسمنم؛یزیرمیتصل حیاتنیمزیقب لیف زیکیوی

یبرخییالقق نیوعییکردهیمندیکهیاطملعمتیاربسطیبهیتغ  رمتیژنیهمیدمی
ً
1.یملبتهیمخ رم

یآنچهیممیکهیمزیاطملعۀیژنسمی)genome(یبهی
ً
کرواسزومیهمییاسجسدمتیزنده،یاخصسصم

دوتیآادهیموت،یبریتغ  رمتییکهیدمیضبطیدوتنسیسیهمیییکیمثریپدیدیاییآیدیانطبقی
ومزند،یویتغ  رمتییممیکهیبهیصسمتیبیینظمیویمتفمقییدمیژنیهمیپدیدیاییآیدییبمیتغ  رمتیی
کهیدمیمثریتلریفیویتصل فیدمینسخیخطییپ دمیاییشسدیاقمیسهیکنندی)اثالینگمهی
کن دیبهیممجمعمتیمینیاقمله:یMacé et. al, 2006(.یملبتهیمینیکممیهنسزیدمیبدمیتیممهیموتی

یتصل حیقرممیدهد؛یمامی
ّ
ویما دیاییمودیکهیممهکممهمیویوومیلیجدیدییدمیمخت ممیفن

چسنیتغ  رمتیژنت کیبهیصسمتیپرمکندهیویمتفمقیی)random(یصسمتیاییگ رد،یوی
یعادییموتیویحتییمگریاعلسلی

ً
تغ  رمتییکهیکمتبمنیدمینسخیوممدیاییکنندیاعاسح

ییمزیمخت ممیویمممدۀیمنسمنییخملییموت،یبهی
ّ
بدخسمنییبمشد،یناییتسمنیگفتیکهیبهیکل

نظریانیمزینظریانطقییبریتطب قیادلیهمییاربسطیبهیتغ  رمتیژنت کییبریتلریفمتیوی
تصل فمتیاسجسدیدمینسخیخطی،یمیرمدمتییوممدیموت.
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شیاییویمیمض متینیستیکهیمثبمتیآنچنمنییدمشتهیبمشد.یمامی

یمزینزدیکیآشنمئییدممندیویقصدیلجبمزییوی
ّ
کسمنییکهیبمیمینیفن

تنمکریهمیندممند،یمینیوخنیممیقبسلیتسمنندیکرد.

)چ:یص1،ی آغمزیکتمب،یاییفرامیدی مزی دمیبیتیچهمممی  ◄
بخش1،یبیت4(:

پدیــد گ تــیی کآومدی پیــشی آنی مزی

هاهیهرچهیبُدیخسموتیویدمنستیویدید

پ1:ی ل،ی موت:ی قرممی مزینی ثمنیی اصرمعی نسخهیبدلیهمیی

خسموتیدمنستیدید؛یص،ید،یآ،یوج،یها:یخسموتیدمنستیوی

دید؛یپ2:یمویخسموتیدمنستیویدید؛یاتن=یس،یپ3،یول.یی

بمزیدمینیاسمدیهمیاییب ن میکهیدمیاصرمعیثمنی،یکهیمگریکسیی

بمشدیگامنیخسمهدیکردیکهیوزنی ندمشتهی تسجهی آنی تقط عی بهی

یاسمفقتیدممد.یمامی
ً
ندممد،ینسخۀیپ3یبمیضبطینسخۀیسیکماال

صسمتیصل حیمینیاصرمع،یعلییمغمیمینیکهیااکنیموتی

صّلتی بمبی دمی ممی کالایی وی عروضیی موتدححتی منسمعی

تصل حیارحسمییغامئییعنسمنیکرد،یبهینظرینگممندهیهامنیموتی

کهیدمیلیویپ1اآادهیموت،یویدمینیجمی»دمنستن«یبهیاعنیی

ممجل تی قمعدۀی مزی مگری موت.یپسی تسمنستن«ی بسدن،ی »قمدمی

دیگری مزی نسخهی دوی مینی ضبطی کن م،ی پ رویی کهنیتری ضبطی

ضبطیهمیکهنیتریموتیویبمیدیبهیاتنیبرود.ی

◄ دمیها نیبخشیبیتیقمبلیتسجهیدیگرییهستی)چ:یص6،ی
بخش4،یبیت4(:

دم دوی گشــمدهی ویی بــری ورمییســتی

بــدم زآنی شـــدنی ممی آاـــدنی یــکــیی

یویشدنیممیدگر؛یص،ید،یپ1:ییکییآادنیممی
ّ
ل،یها:ییکییآادن

شدنیممیدگر؛یپ2:ییکییآادنیدمنیشدنیآنیدگر؛یاتن=یچ،ی

س،یپ3،یوج،یول؛یآ:یبیتیممیندممد.

ضبطیس،یپ3،یوج،یولیکهیاطمبقیاتنیچمپییموت،یصرفینظری

مزینیکهیصل حیبمشدییمینه،یبمزیممبطۀینزدیکیمینینسخیممینشمنی

اییدهد،یویبمیتسجهیبهیقرمئنیدیگرییکهیمزیتشمبهیا منیسیویپ3ا

عرضهیکردیم،یشمهدیدیگرییموتیبریموتنسمخیپ3یمزیموییس.یی

دمیاسمدیصسمتیصل حیاصرمع،یبهینظریانیضبطیلیکهنیتریوی

یو«یممیبهیتشدیدینسنیخسمندیتمی
ّ
بهتریموت،یویچسنیبمیدی»آادن

اصرمعیاسزونیمفتد،یمزینظریاسویقمئییهمیشمیدیحاموییتریبمشد.

◄ دمیها نیبخشیاییفرامیدی)چ:یص6،یبخش4،یبیت6(:
چسیخسمنیســتیبــریمهیکهیهرکــسیزیپیش

خسیش بهری مزوی خسمدی چسنی زودی شسدی

ل،یپ1،یپ2،یها:یچسیآبیست؛ید:یچسیفمنیست؛یاتن=یص،ی

س،یپ3،یوج،یول؛ییآ:یبیتیممیندممد.

دمینیبیتیبلثیامیفقطیدمبممۀیضبطی»خسمنیست«یموت،ینهیکلاۀی

دیگری.یمولیمینیکهیدمینیبیتیسیویپ3یمتفمقیضبطیدممند.یمامی

بریوب لیجالۀیاعترضهیاتذکریاییشسمیکهیصسمتیمصلییکلاۀی

»خسمنیست«یدمیبیتیبمیدیچ زییبمشدیکهیبتسمندیگشتگییهمیی

اختلفیآنیممیتسج هیکند.یبهینظریانیمینیضبطیهمیهاهیگشتۀی

»خمنیست«یهستند.ی»خمن«یبهیاعنیی»چشاه«یضبطیکهنیتری

موتیکهیدمینسخۀیدیبهیصسمتیفمودی»فمنیست«یبمقییامندهی

ییمیاعنیی»خمن«یممی
ً
موت.ینسخییکهی»خسمنیست«یدممند،یمحتامح

نفها دهیمندیویگامنیکردهیمندیکهیامدمنسخهیشمنیکلاهیممیبهیغلطی

نسشته،یوییمیبهیدل لیمینیکهیتلفظی»خسمن«یوی»خمن«یدمیودۀینهمی

ویبعدیمزیآن،ییعنییهنگممیکتمبتیآنینسخ،یامنندیهمیبسدهیویدیگری

ظیناییشدهیموت،یآنیممیبریحسبی
ّ
»ومو«یدمیکلاۀی»خسمن«یتلف

عمدتی»خسمن«ینسشتهیمند.یدوتنسیسیهمیییکهیدمینیبیتی»آبیست«ی

دممند،یدمیومقعیاتنیممیبهیافهسمیومدهیکردهیمند؛یمامیمینیکهیآیمیمینی

ومدهیکردنیاعلسلیمینیموتیکهیکمتبییدمیشجرۀینسبیمینینسخ،ی

ی»خمن«یممیبهی»آب«یتبدیلیکردهیتمیاتنیممیافهسمیکند،ییمیدمی
ً
شخصم

امدمنسخۀیموی»چسیخمنیست«یممیدمیحمشیهیبهی»چسیآبیست«ی

اعنییکردهیبسدهیمندیویکمتبمنیبعدییکهیاعنیی»خمن«یممینفها دهییمی

نپسندیدهیبسدهیمند،یآبییممیبهیاتنیبردهیمند،یاعلسمینیست.

◄ دمیآغمزیدموتمنیمفتنیگرشموپیبهیزنیخسموتنیبهیموم،ی
پدمیپهلسمنیمویممیمندمزیاییدهدیویاییگسیدی)چ:یص214،یبیت23(:

عنــمن بگ ــردی کــتی ااــمنی پ ــمدهی

ونمن وی بت ری دممشی دومی ــسدی خ زی

نسخهیبدلیهمییکلاۀیاامنیدمیاصرمعیمولیمزینیقرممیموت:ی

س،یپ3،یوج،یول:یهامن؛یل،یص،ید،یپ1،یآ:یاامن؛یپ2:ی

هامح؟ی)وزنیندممد(.

دمینیکهیضبطی»اامن«،یچنمنیکهیارحسمییغامئییتشخ صی

دمدهیمند،یضبطیکهنیتریویصل حیتریموتیشکیینیست؛یمامیدمی

اصرمعیثمنییمینیبیتیهمیضبطینسخۀیلی)زیخسدیدومیدممشیبنسکی

ونمنی)پ1:یبهیت غیویونمن((یبهینظریکهنیتریویبهتریایینامید.
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بهیزنیخسموتن،ی بهیمومی دموتمنیمفتنیگرشموپی دمی  ◄
پهلسمنیبهیبممگمهیق صریاییآیدیویشمهیمومیمزوینماشیممیاییپرودیوی

گرشموپیپموخیاییدهدیکهی)چ:یص227،یبیت26(:

وــپهبدنژمد گــردی گفــتی بــدوی

نهمد کــاــمنــکــشی ــمی ــمب ب ــممی نـ ــرمی اـ

وهیصسمتیمزیبرمییاصرمعیثمنییاسجسدیموت.یس،یپ1،ی

پ2،یپ3،یوج،یول:یارمیبمبینمامیکامنکشینهمد؛یل،یص،ید:ی

ارمینممیبمبمیکامنکشینهمد؛یآ:یارمینممیگردیکامنکشینهمد.

دمینیبیتیهمیاییب ن میکهیتسمفقیس،یپ3،یوج،یولیمدماهیدممد.ی

ملبتهیمینیکهینسخیدیگریهمیدمینیضبطیبمیمینیوهینسخهیاسمفقندی

خسیشموندیینزدیکیمینیوهینسخهیممینفییناییکند،یزیرمیتقدیمی

ویتأخ ریکلامتی»بمب«یوی»نمم«یدمینیاصرمعیمزیمشتبمهمتی

مگری ثمنی،ی شمیعیموت.یدمیهرحمل،یصسمتیصل حیاصرمعی

ضبطینسخیل،یص،یدیویبخشیمولیضبطیاصرمعیدمیآیممیاالکی

بگ ریم،یبمیدیهامنی»ارمینممیبمبمیکامنکشینهمد«یبمشد.

◄ دوینسخۀیسیویپ3یدمیضبطیهمییدشسممیهمیاتفقند،ی
یدمیدموتمنی

ً
حتییمگریاطلبیممیبهینمدموتیضبطیکردهیبمشند.یاثال

مزمیقالیبمینریامنیویکشتهیشدنینریامنیآادهیموتیکهی)چ:یص378،ی

ب38(:

یلــی یــملی قلــبی مزی برمفرمخــتی

جزغلی ــۀی ــرا چ ــمنی ــا چ زدی بـــرونی

نسخهیبدلیهمییاصرمعیثمنییمزینیقرممیموت.یس،یپ3،یوج،ی

ول:یحربۀیجسغلی؛یل:یجزغلی؛یص:یجذغلی؛ید:یجدغلی؛ی

پ1:یکمبلی؛یپ2:یزمبلی؛یآ:یمبرشیکمبلی.

بمزیدمینیاسمدیهمیاسمفقتیدوتنسیسیهمییس،یپ3،یوجیویولا

ع منیموت.یمامیصسمتیصل حیمینیومژهیکهیصفتیموبیموتی

دمیاصرمعیثمنییبمیدی»جذغلی«ی)=یص؛یقس.ید:یجدغلی(یبمشد،ی

زیرمیدمیحدودالعالمی)ص112؛ین زیص114یذیلی»میالق«یبهیصسمتی

»جدغل«(یآادهیموتیکه:

چذغلینمح تیستیمزیفرغمنهیویمندمیا منیکسهیهمیویشکستگییهمی

نهمده.یمندمیوییشهرکیهموتیویدهیهمییبسیممیویمزیوییموبی

خ زد.

ارحسمیوتسدهیدمیحمشیۀیحدودالعالمی)ص112،یحمشیه( ایینسیسد:ی

»جدغل«یماروزی»چتغل«یخسمندهیاییشسد.

مگریمینیگزممشیصل حیبمشد،یصسمتیدموتیکلاهیدمینیبیتی

بمیدی»چذغل«یبهیچ میفمموییبمشد،یزیرمیتلفظیماروزییهمیبهی

چ میموت.یمزینیگذشته،یمومیملخطی»جزغلی«یبمیزمءین زیبهیعلتی

شبمهتیزمءیبهیذملیدمیکتمبتیقدیم،یضبطی»چذغلی«یممیتأی دی

اییکند.یمینیومژه،یبمیگشتگییذملیبهیزمءیویچ میبهیج م،یبمزیهمی

دمیگرشاسپ نامهیآادهیموتی)چ:یص386،یبیت19(:

جنگلــی وی بختــیی مزی مشــتری هــزممی

جزغلی وی ــممیی ــمت ت موــپی ــدی دوصـ

◄ دیگریمزیاسممدییکهینسخۀیوسمیپممیسیدمیضبطیلغمتی
دشسممیبمیدوتنسیسیوپهسمحمیتسمفقیدممد،یدمیبیتییموتیمزی

دموتمنیمزمیگرشموبیبمیانهرمسیدیسی)چ:یص281،یبیت9(:

کــهیبــمیخشــمیچشــمیممیبرآغملــدت

بــفــتــملــدت زومی ــهی ــا ه ــدمی ــک ــ  ب

ضبطیس،یپ3،یوج،یول=یاتن.یضبطیدیگرینسخیجملبی

تسجهیموت.یکمتبیلییبیتیممیبهیصسمتیزیریکتمبتیکردهی

موت:

کــییبــمیجشــمیویجشــمیمزیبرآغملــذت

بفشملذت موزی هاهی دمی ب کی

ویمینیبهیموشنییغلطیموت.یمشتبمهیضبطیدمیاصرمعیمولین مزی

بهیتسض حیندممدیویدمیاصرمعیثمنی،یصسمتی»بفشملذت«یحبدی

گشتۀی»بفتملذت«یموت.ییدوتنسیسیدی»خشمیخشم«یویپ2ی

»گریچشمیبرچشمیآغملدت«یدممند.یضبطیدیگرینسخیاطمبقی

اتنیموت،یتنهمیصیتفموتیمندکییدممد:یب مغملدت.ییمختالفی

نسخیدمیاصرمعیثمنییعبممتیموتیمزیت،یص،ید،یپ2:یهمی

مزیدوم؛یاتنی=یس،یپ3،یوج،یول،یپ1؛یآیمینیبیتیممیندممد.ی

بهینظریانیاصرمعیثمنییبهیصسمتی»ب کدمیهمیمزیدومیبفتملدت«ی

دموتیموت،یکهیدمیآنیعبممتی»همیمزیدوم«یمشممتییموتیبهی

شسمییچشمیوین روییچشمیزخمیوممدیکردنیآنیدیس،یکهیدمی

فسلکلسمیفمموییاشمبهمتیبسیممییدممد.

◄ دمیمفزودگییهمیهمیمینیدوتنسیسیهمیتسمفقیدممند.یبرمیی
اثملییکیناسنهیمزیتسمفقیمینهمیممیدمیمب متیمفزودهیذکریاییکن م.یی

1-4(ی مب متی ص216،ی )چ:ی مومی بهی گرشموبی مفتنی دموتمنی دمی

اییگسیدی)تأک دیمزینگممندهیموت(:

زیــن کــردی ممی وــرمفرمزی وــاندی

ــروزیگزین ــ ب تــنــهــمی ــتی مفـ ــرونی ــ ب
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هاــهیبــردیهرچــشینبــدیچــممهیزوی

موی دمدی ــهی ــمدی ب زیی شـــممی وـــسیی

بــرمه موی بــمی تــرکی میــدکی یکــیی

ــریجــمیــگــمه ــه ــشیب ــت ــرو ــریپ ــه زیب

بــدمنیبــییوــپمهیویبنــهیشــدیبــرون

ــهیچسن ــرمیوین ــدیچ ــدمن ــمیکــسین کــهیت

اضاسنیمینیمب متیاصدمقی»کسوهیویمیشیپهن«یموت.یهمی

اییگسیدیکهیگرشموپیتنهمیاسمفرتیممیآغمزیکردیتمیکسییمزیعلتی

ویچگسنگییوفرشیخبریپ دمینکند،یویهمیاییگسیدیکهییکیغالمی

ترکیبرمییخداتگزممییهارمهشیبسد.یمامیچندیبیتیبعدی)هامن:ی

ص217،یمب متی16-17(یدمیوصفیکبمبیکردنیگسمییکهیپهلسمنی

شکممیکردهیموتیاییفرامید:

آبگ ــر لــبی مزی بکنــدی دمختــیی

ت ــر پ ــکمنی زی آتــشی برمفروخــتی

یلیفکــن ن ــزۀی آهنــیی بــرآنی

بمبزن ــری ب اــرغی چــسنی گــسمی آنی زدی

ویمزینیمب متیاعلسمیاییشسدیکهیگرشموپیخداتکممییهارمهی

بیتی پسی کند.ی آشپزیی نبسدی اجبسمی خسدشی وگرنهی ندمشته،ی

»یکییمیدکیترکیبمیمویبرمه...«یدمینیاسضعیبهیموتنمدیویمقی

کالمیمللمقییموت؛یولسیمینیکهیزبمنیویوبکشیکهنیبمشد.ی

نسخۀیتسپقمپییورمییمینیبخشیممیندممدیویاعلسمینیستیکهیمینی

بیتیممیدمشتهییمینه.یدوینسخۀیاعتبریمیمصسف هی)ص(یویدممملکتبی

)د(یهمیمینیبیتیممیندممند.یمزینسخیدیگر،یلی»میذک«،یپ2ی

»میدکی«،ییس،یپ3،یوج،یولاویآی»زیرک«یویپ1ی»زیرکی«ی

ضبطیکردهیمند.ییبنمبرینیدمیاسمدیمینیبیتیمللمقییهمیامنندی

بسیممییدیگریمزیمب متیمللمقییمینیحاموه،یمتفمقیضبطینسخی

س،یوج،یپ3یویولیکهیدمینیاسمدیبمیضبطینسخۀیآیهمیاییخسمنند،ی

هسیدموت.ی

  

حمصلیکالمیمینیکهیدمیتصل حیگرشاسپ نامه،ینسخۀیوسمی

پممیسی)پ3(یویدوتنسیسیهمییوجیویولیفییملسمقعیمونسیسییمزی

نسخۀیسیهستندیویبرمییاقمبلهیبهیکممیناییآیند.یفقطیدمیاسمدی

نسخۀیاجلسیبمیدیمینیممیدمینظریدمشتیکهیچسنیمینینسخهیبمی

برخیینسخیدیگریکهینممیوینشمنیدق قشمنیممیناییدمن میاقمبلهیشده،ی

مزی برخیی عملامنۀی ویحدسیهمیی حسمشیی حمویی ن زیچسنی وی

فضالییبهینممیموت،یعلییمغمیمینیکهیمونسیسییمزینسخۀیسی

موت،ینبمیدیآنیممینمدیدهیگرفت.

فهدیتاونابع

ی موـدییطسوـی،یعلییبـنیمحاـدی)1354(.یگرشاسـب نامه.ییبـهیـ

مهتاممیحبیبییغامئی.یتهرمن:یطهسمی.

ی ــــــــــــــی)1394(.یگرشاسـپ نامه.ینسـخهیبرگردمنیبـهیـ

قطـعیمصلـییمزیمویینسـخۀیاصـّسمیکتمبتی755یقاـرییبهیخطی

حسـنیبنیمللـمجیمکنیملدیـنیدمجـم)؟(.ییبـهیکسشـشیالاسدی

لبییکمشمنی.یتهرمن:یوخن.
ّ
ما دومحم،ینمدمیاط

ی ما دوـمحم،یالاسدی)1387(.ی»نسـخۀیگرشموـپینماۀیکتمبخمنۀیـ

بریتمن میبهیشـاممۀیOr. 11586«.یدم:یجشـن نامۀ اسـتاد اسـماعیل 

سـعادت. زیـرینظریحسـنیحبیبی.یتهـرمن:یفرهنگسـتمنیزبمنیوی

مدبیفمموی،یصی39ی–ی48.

ی ــــــــــــــی)1395(.ی»یکییمزیفسمیدیتع  نیشـجرهینسـبیـ

دوـتنسیسیهمیدمیتصل ـحیاتـن«.یایرانشـهر،یوـملی1،یشی5،ی

ـییموفند:ی168-163. دییی

ی ـــــــــــــی)1396(.یگرشاسـپ نامۀ کتابخانـۀ بریتانیا )بهیـ

شـاممۀیOr.11586(.یتهـرمن:یا ـرمثیاکتسبی)ضا اۀیشـاممۀی7یمزی

دومۀیدومیگزارش میراث(.

ی خملقـییاطلق،یجاللی)1390(.یشـاهنامه از دسـتنویس تا متن:یـ

جسـتممهمیییدمیاعرفـییویممزیمبییدوـتنسیسیهمییشـمهنماهیوی

موشیتصل ـحیمنتقـمدییاتـن.یتهـرمن:یارکـزیپژوهشـییا رمثی

اکتسب.

ی دممیتـی،یاصطفـیی)1389(.یفهرسـتوارۀ دستنوشـت های ایران ـ

)دنـا(.یتهـرمن:یکتمبخمنـه،یاـسزهیویارکزیموـنمدیاجلسیشـسممیی

موالای.

حدودالعالـم مـن المشـرق الـی المغـربی)1362(.یمزیاؤلـفی ـ

نمشـنمس.یبـهیکسشـشیانسچهریوـتسده.ییتهـرمن:یطهـسمیی)مینی

یدمیوـملی1340یجزویمنتشـمممتیدمنشـگمهیتهـرمنیبهی
ً
کتـمبیقبـال

چمپیمویدهیبسد(.

ی ا نــسی،یاجتبــیی)1323(.ی»مزینماهیهــمییآقــمییاجتبــییـ

ــا،یش10:ی ــپینماه«.ییغم ــمیگرشمو ــخهیهمییقدی ــسی:ینس ا ن

ص569ی–ی574.
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