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دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹5

میرهفچرتمهفدربقدبهرای،ربزیلمرنکزتیرچندردرمزرۀربقزلۀرخوبرآقزیر

بنوچه ری ناندهری درکهردررشمزرۀراخف رگزارش میراث )دنرۀرسوم،ر

سزلرانل،رشمزرۀر1-2،رمهزررنرتزبستزور1395،رشمزرۀربسلسلر74-75،ر

ص79-91(ربنتش رشدهراست،رجهترتکمفلرمحث،ربط حرکنم.1ر

دررصفحۀر79رنوشتهراند:ر 1.ر

 uریزرسیربفزنهررارمهرصورترōرنرūمزابزندهرهزی[رناجرهزیر[

ناجرنگزریرک دهرایم.رناجرēریزرسیربفزنه،ردررصورتیرکهردرر

ـَی«رنمزیپردادهرشدهرمزشد،رمهرصورترēرناجرنگزریر خطرمزر»

 iریزرسیربفزنهرمهرصورترīشدهرنردررغف راینرصورتربزنندر

نشزوردادهرشدهراست.

اگ چهرکفففتردنربصّوترکوتزهرe / iرنرo / uردررگویپرقدیمرشی اار

ربستمسکیرهمرب ایرپیرب دورمهرنحوۀر
ً
ب ربزربعلومرنیسترنرظزه ا

تلفظشزورنداریم،رابزردرمزرۀردنربصّوترملندرēرنرōر)بوسومرمهرنانر

نریزیربجهول(رنضعری قربیرکندرنرب گ داندورآنهزرمهرīرنرūر)یعنیر

رōردرراینرگویپر
ً
نانرنریزیربع نف(رخطزست؛رای ارēرنراحتمزال

ـردسترکمرتزراناخ رق ورهشتمرقم یرررـربزهفترناجیرداشتهراند.ر

شی اایر نزص ر پُسر شمسر اشعزرر قواییر ب رسیر راار

ُنِورِشَ ایر)=رامزورشی اای(ر
ْ
ا
ُ
)د.ر763ق(رکهردیواوربفّصلیراارانرمهرا

درردستراست،رچنفنرب بیرآیدرکهرنضعفترنانرنریزیربجهولر

درراینرگویپرتزرحدربسیزررایزدیرهمزنندریزرسیرمودهراست؛ر

مدینربعنیرکهرēردنرۀربفزنه،رص فرنظ راارمعضیربحفطرهزیر

ـرالاقلرتزرابزنیرکهربوضوعرمحثر آنایی2،ردرریزرسیرنرشی اایر

رشمسرنزص رکلمزتیرچوور مها،ر
ً
بزستررـرمزقیرمودهراست.ربثال

پها،رتها،ریهار)=ری یزد(،رخستگها،رسیاک)=رثوم(،رنیاک)=رلبن(،رو یاکنر

یسیاک)=راسی (ررارمزرهم،رنرکلمزتیرچوورپایا،ریهاک)=رچف ه(،رخۀها،ر

خیا،ر یا،رسیاک)=ربشبع(رنرنیاک)=راسد(ررارجداگزنهرمزریکدیگ رقزیفهر

ک دهراست.ردررهمفنرقصفدۀرنزص الدینرخطفبرهمربیرمفنفمرکهر

انریزیربجهولرنربع نفررارمزرهمرقزیفهرنبستهراست.رکلمزتر

رناجرنویسیر
ً
بمزلرنفزرمیرشکرمزریزیربجهولراداربیرشدهراندرنربثال

 سلهمک)→راسالم(،ر صن ۀحهاثک)→راموالحزرث(رنردسیلیک)→ررسزله(ر

مهرصورترabo-l-hīres ،eslīmرنرresīla،رچنزنکهردررصفحۀر89ر

بقزلۀرآقزیری ناندهری درآبده،رخالفرناقعراست.

نضعفترنانربجهولردررشی اایرق ورهشتمرقم یرکمیر

پفچفدهرت راست.ردررپزیزورکلمه،رتمزیزرنانربع نفرنربجهولر

رکلمزتیرچوورآد ور)یزرسیربفزنهر
ً
ب خزستهرمودهراست؛ریعنیربثال

ārzōg(،ردور)=ررنا؛ریزرسیربفزنهرrōz(،رسنر)یزرسیربفزنهرsōg(،رمنر

)یزرسیربفزنهرmōy(،رانر)یزرسیربفزنهرnōg(رنراهه نر)=رنفکو؛ریزرسیر

بفزنهرnēkōg(رمزرکلمزتیربزنندرصنر)=رمود؛ریزرسیربفزنهرbūd(،رپهلنر

جذور tarāzūg(،ر بفزنهر )یزرسیر تا  وک pahlūg(،ر بفزنهر ر)یزرسیر

)جفحوو(3رنر ور)=راند؛ر جهحنک jādūg(،ر )=رجزدن؛ریزرسیربفزنهر

یزرسیربفزنهرzūd(رقزیفهرشدهراست.4مهرهمفنرت تیبرōردنرۀربفزنهر

نفزره گزهرپیپراارnرپزیزنیربیرآبده،ردررشی اایرمهراحتمزلر

بسیزررایزدرمهرūرمدلرشدهراست،ردرستربزنندریزرسی.5رکلمۀر

تنمک)=رتژم؛ریزرسیربفزنهرtōm(رنفزراارقزیفهرپفداسترکهرمزرنانر

نفزر پنستک نر خوستک بع نفرتلفظربیرشدهراست.ردنرکلمۀر

ردررشی اایرق ورهشتمرقم ی،رچنزنکهردرریزرسِیرآور
ً
احتمزال

دنراوربتدانلرموده،رمزرنانربع نفراداربیرشدهراند.

کپژمینکفهاو صخش

pejman.firoozbakhsh@gmail.com

یورکا بیکخدصید ک صهی کنیا  چک
ارهر کایبا ۀرابکد هتکن دنچ

ااردنستزورعزیزمرآقزیزوریوسفرسعزدت،ردکت راحمدرضزرقزئمربقزبی،رسعفدرلفزورنر 1.ک
ارحزمرب ادیرکهرااربشورتشزورب خورداررمودهرامرسپزسگزارم.

šerīر ِشِ یر نه(:ر یزر مزشدر ایتزدهر  n اینکهر اار )یزرغر پزیزورکلمهر nردرر اار رپیپر
ً
بثال 2.ک

»شی ین«ر)قس.ریزررسیربفزنهرšīrēn(رکهرمزرکلمزتیرچووربشت ی،رخزنری،رش یرنر
بزنندرآورقزیفهرشدهراست.راینرتحولردرریزرسیرکالسیکرهمررخردادهرمودهرنر
نگزرندهردرربقزلهرایرمزرعنواور»نانرنریزیربجهولردررشزهنزبه«رکهردرردسترانتشزرر

داردردرراینرمزبرتوضفحردادهراست.
3.کدرراشعزررشی اایربسحقراطعمهرنردرربحلرقزیفهرآبدهراست.

رهمفنرنضعفترحزکمرمودهراست،رمزراینرتفزنترکهر
ً
درریزرسیرکالسیکرهمرتق یبز 4.ر

ردررشاهنامه،رکلمزترآهنک)=رعفب(،راه ن،راهاوکنر وکنانشزور
ً
دررادناررکهنرت ،ربثال

بجهولرمودهراست.راینرنکتهرنفزرشزیزورذک راسترکهراینردسترکلمزِتریزرسِیر
بژتومرمهرū-رنقتیرyرپزیزنیرشزورمهره ردلفلرظزه رشود،رهمگیرōy-رخواندهربیرشدهراندر

)نک.ریف نامژپ،رای رچزپ(.

شع یرمزرح نفرقزیفۀرـننردررپفک ۀراشعزررشی اایرق ورهشتمرقم یرمهرنظ ر 5.ر
نگزرندهرن سیدهراست.



168

دربارۀ 
نوشته های
 پیشین

پ
ژ
شخبزوریف نام

چ
تکن دن

 ه
بکد

با ۀرا
رهر کای

چکا
 کنیا  

 بیکخدصید ک صهی
یورکا

ک

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹5

مزراینرحزلرشواهدیرهمرهسترکهرب رنجودرنانربجهولر

نزص ر شمسر ر
ً
بثال بیرکند.ر داللتر شی اار قدیمر گویپر درر

ۀندر)=رب آ،راب راار»ب آبدو«(،رصلغند،ر ود،رنندک)=رش نمک(،ر
ُ
کلمزتر 

نندک)منربضزرعر»شستن«(،رکند،رگندکنرو ودک)=رمزاآ(رراربستقلر

کیفند،ر )=ررنجور(،ر دنزودک خود،ر حند،ر اارکلمزتیرنظف ر اگند،ر

مخمند،رمستندرنراندکدررقواییراشعزررخودرمهرکزررب دهراست.ر

همفنردندستگیردرریزرسیرهمردیدهربیرشودرنربیردانفمرکهر

مودهراست.رهمچنفنردرر کلمزتردستۀرانلرنانشزوربجهولر

ن ،رکن ک)=رکوژ(ر پفک ۀراشعزررشی اایرکلمزترع میربژتومرمهـر

نرهون ک)مزرنانربع نف(رمزر فاو ،رپهاو ،ردو ،رسن ،راندو کنربزنندر

آور)مزرنانربجهول(رقزیفهرنشدهراند.راارقزیفهرکهرمگذریم،ربصّوتر

ـررگزهرنرنهرهمیشهرررـرمزرهمزور āرپیپراارصزبترهزیرr،رm،رnرنرvر
ش ایطیرکهرآقزیری ناندهری درتوضفحردادهرراستر)ص80-81(،ر

مهرōرمدلربیرشده،رکهرآورراردررخطرمزرالفربزقبلربضمومرنشزور
دادهراند.رپسرآنایرōرمهرعنواورناجگونۀرāرنفزردررشی اایرقدیمر

نجودرداشتهراست.

درمزرۀرنشزوردادورنانرنریزیربجهولردررخط،رکهردررمعضیر

 راینر
ّ
نسخرخطیرمزرنانرنریزیربزقبلربفتوحرنشزوردادهرشده،رتذک

یرپنداشت.ر
ّ
نکتهرض نریراسترکهرنبزیدرآورشیوهررارقزعدهرایرکل

بسزرنانرنریزیربجهولرکهردررخطرمزرنانربزقبلربضمومریزریزیر

بزورهمرح کترپیپراار
ّ
ربتقد

ً
بزقبلربکسوررنوشتهرشدهرنراصال

اینرنانرنریزررارضّمهرنرکس هردانستهراند:ر

ضمۀربزقبلرنانردررلغترپزرسیردنرگونهرمود،ربشبعهرنربلفّنه.ر

بشبعهرچنزنکرضّمۀرحندرنرسند،رنربلفّنهرچنزنکرضّمۀردو رنر

ان .رنرهمچنفنرکس ۀربزقبلریزءردنرگونهرمزشد،ربشبعهرنربلفّنه.ر

بشبعهرچنزنکرکس ۀراهلکنر اجبهل،رنربلفّنهرچنزنکرکس ۀرخیاکنر

 یا.ر)شمسرقیسرراای،ر1338:ر252(

نکراردررمیترهشتمرمهرهمفنر
ُ
دررصفحۀر80رکلمۀرکمل شی 2.ر

صورترکهرنقلرک دمرنوشتهراندرنرخطزست.ردررعکسررنگیر

خواندهربیرشود،ر ینک
َ
کمل ش مهررنشنیر مفزضرتزجرالدینراحمدر

رضّمهرهزییر
ً
چنزنکهرنویسندۀرنقدرنفزرخودرت دیدرک دهراند.رضمنز

قرمهرح فر
ّ
کهراینجزرنردیگ رجزیرهزررنیرالفرگذاشتهراندربتعل

بزقبلرالفراست.

صفحۀر81:رسزخترنربعنزیرجوزردررمیترانلرب رنویسندۀر 3.ر

نقدربعلومرنگشتهراست.راینرکلمهرکهرمزیدرآوررارُیِوزرخواند،ر

لراستراارُیبککهرهمزورَیورریزرسیراست1رنرپیربستر
ّ
بتشک

ـِزر)یزرسیربفزنهرiz-(رمهربعنیر»نفز«رنرس جمعربعنزیر»تزرچند،ر

تزرمهرکی«ردارد.ربیرگوید:ر»تزرچندرااراهلردلرمهرنزاهلیردلر

مبُْ د؟«.ریوزکدرراشعزررشزهرداعیرنفزرمهرهمفنربعنیرآبدهر)ناجد،ر

1353:ر142-143(رنردرردیوان شمس ناصر همرمزرهزرمهرضّمر

انلرنرکس ردنمرمهرکزررریتهراست.2ر

اینکهردررای نویسرشمزرۀر1رصفحۀر81رنوشتهراند:ر 4.ر

ـرررسمرالژطیریزدشدهرنرنفزربالحظزتر مزرتوجهرمهرقزعدۀرآناییرر

ریشهرشنزختی،رمهرنظ ربیررسدرتلفظراینرناژهردرربثلثزترنر

گلستزورسعدیرjvonرمزشد.ر

درستراسترنرمزیدرقفدرت دیدررارب داشت.رمیترای ردرریکیر

اارنسخرخطیردیواورشمسرنزص ر)نسژۀرخطیرکتزمژزنۀردانشکدۀر

الهفزتربشهد،رگ12پ(رچنفنرح کترگذاریرشدهراست:

ــ 
َ
ِخهرت اور اار جوانــی(ر درر )=ر ُونِــیر

ْ
ج َنر دِلر دِر

َ
د هر

ُ
د
َ
د مِــَوار

ُهوشیت ــ ر َس نر شِـــ یر َبـــ فر نر ر
ُ
ـــ ِات

َ
مِـــل ســ ر کــهر

ظهوررخوشۀرصزبترآغزاینردرربجزنرترکلمزتربژتومرمهر

بصّوت،رمهرنیخهرپسراارح نفراضزیهرایرچوورvaر)=رمه،ردر(،رaر

)=رمه(ریزرح فررمطرke،رمزارهمردرراشعزررشی اایردیدهربیرشود3نر

ـررچنزنکهرنویسندۀرنقدرگمزورب دهر رحزصلرض نرترناور
ً
لزنبز

استررـرنیسترنرتواندرمودرکهردررتدانلرعزبهرهمرنجودرداشتهر

ر
ً
راگ رتوجهرکنفمرکهردررامزورب دمریسزر)نراحتمزال

ً
است؛ربژصوصز

معضیرنواحیردیگ ریزرس(رامتدارمهرسزکن،ریعنیرهمزورخوشۀرصزبتر

آغزاین،ربعمولرمودهراستر)نک:رصزدقی،ر1392:ر5(.رمزیدرمزردقتر

دررگویپرهزیراب ناریزرسراینراحتمزلررارب ربحکرابتحزوراد.

صفحۀر82:رپیشنهزدرنویسندۀرنقدرببنیرب راینکهردررمیتر 5.ر

َِیر)hamtay-e(ررارhamtī-yeرمژوانفمردرسترنیست؛ر
سومرهمب

رکلمۀرهمبیردررپفک ۀراشعزررشی اایرمهرصورترhamtīر
ً
ای ارانال

ربثزلرهزیری اناورداریمراارکلمزتیرکهردرریزرسیر
ً
نفزبده،رثزنفز

اضزیهر نشزنۀر نقتیر شی اایر درر نر هستندر )ā)y-ر مهر بژتومر

بیرگف ند،ریعنیربضزفریزربوصوفرناقعربیرشوند،رمهرay-e-ر

دهر
ْ
نرخآلفرنرَنع

ْ
ژ
ُ
ارِجهرآِخَ ا/رت

َ
ُ ارنرهِْ د

ْ
راِب
َ
دهربزورا

ْ
رَنع

ْ
شمسرنزص رراست:رُچن 1.ک

ر)اقدمرنسخردیواو،رگر6پ(.
ْ
ُرسترتِیرنرُچن

ْ
د
َ
ن

ب خالفرشع رنزص الدینرخطفب،ردررهمۀرشواهدردیگ ریوزرهم اهرمزرایعزلربضزرعر 2.ر
آبدهراست.

 va čeرکهرسوار(،ر=(رke svorر،)رمهرمهشت=(رa bheštر،)ر)=رمهرسژنa θhonر
ً
3.کبثال

troš-rūر)=رب ایرچهرت شررن(رهمگیردرربثلثزترسعدی؛رنک.رصزدقی،ر1391:ر11،ر17.
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ـررسهربثزلربسندهرخواهدرمود: تژفففربیریزمند.ردنر
ْ
ــْ ِام

َ
رل
ْ
راِش

َ
را
ْ
ــذ ــورمِ ــْ رُچ

َ
رغ

ْ
ــْولِپ ــزالی(رِش ــیر)=رم

َ
ــ نرَمل َس

ْ
 ِاو

َ
ل جزی(ر )=ر َجِیر کیر َ ار

ْ
هِفِچیررِچم ْیر

ُ
َبگ ُنر آرر ِکیسر

عشــق ســزاگ ر هــوای(ر )=ر ُحــَوِیر نار جــُپر آنِر اار

ــگرآت بـــفـــذمرناررنـ
ُ
را
ِ
ــزغ ــ ــلرم ــیرگ ــنرک ــت َنخ

)شمسرنزص رشی اای،راقدمرنسخردیواو،رگ7پرنر52پ(

چهزرمر میتر درر رار ک
ْ
َصِهِمب یعلر بعنزیر 83:ر صفحۀر 6.ر

درنفزیتهراند.رbayemenریعلربضزرعرالتزابیرانلرشژصربف در
استرااربزدۀربضزرعر-bā̆yر)=رانداختن(.ربیرگوید:ر»اگ رتف ر

دعزییربنرنفزرمهرآسمزورمینداام...رالخ«.رشمسرنزص رراست:

ــزل ــهرم
َ
ن
َ
را
َ
ال
ُ
ــِذیرک

َ
ــداا(راارش ــْیر)=رمین َم

ُ
را
ْ
ــه ــزرهِ َج

ُ
اِردِلرک

رنَِصـــزل
ِ
رمـــزغ

َ
بـــهرا

َ
ــدامرا نـ

َ
ــمْرا ــورَســـْ نِرِسـ کــهرنارت

ُمنِــت
ُ
رشــِذیرِکَمــْ را

ْ
ا
َ
نــهرمــزلرا

َ
َمــزتر)=رمینــدااد(را

ُ
را
َ
ال
ُ
ک

َنمــزل ــِدر
ْ
ــن مُ در

ْ
یِن
َ
مکش ر

ْ
ی
ُ
ا ِبــنر ار

َ
ا ِکــهر کــِســیر

)همزو:رگ8پ(

اینریعلرمزریعلریزرسیربفزنۀر-رwih،رwistanر)=رانداختن،ر

رایکندو،رش تزبرک دو(رکهرآورراراارریشۀرای انیرمزستزورu̯aid*ر

)=رایکندو،رش تزبرک دو(ردانستهراند1رهمرتبزرراست.رریشۀرu̯aid*ر

دررمعضیراارگویپرهزیراب ناریزرس،رمزالخصرگویپرهزیر

الرستزنی،رمهرصورترهزیرای رمزقیربزندهراست:

 ۀف.رالرستزنی:رقالتی،رکزریزنی،رمنزرنیهرای،رانای،رییشَوریر

-beh- /bey- /bī- /b،ر-bestر)سالبی،ر1386:ر4/ر240-245؛ر
همو،ر1388:ر5/ر250-255(؛رخنجی،رگ اشی،رکوردهرای،رالری،ر

)سالبی،ر -bes(s)- ،ba(y)- /be(y)- /bī- /bر جویُمیر

1386:ر4/ر240-245؛رهمو،ر1388:ر5/ر250-255؛رهمو،ر1390:ر

bes(s)- ،vesر)سالبی،ر1390:ر6/ر s 6/ر250-255(؛ردشتیر- 

.)255-250

-gos(s)- ،goyر ب.رغف الرستزنی:ردنانی،ردهلهرای،رمنزییر

)سالبی،ر1383:ر1/ر196-200؛رهمو،ر1384:ر2/ر202-200(.

نساُونر)=رخس ناو(ردررمیتر
َ
دررصفحۀر85ردرمزرۀرکلمۀرد 7.ر

ششمرنوشتهراند:

توجفهربفتوحرمودورخردشوارراسترنراحتمزلراینکهراینریتحهر

رنانربجهول(رمزشد،ر
ً
مزرنانِرپسراارخودرنمزیندۀرناکۀرخزصیر)بثال

ب اسزسرقواعدرامزورشنزختیرنرع نضی،رپذی یتنیرنیست.ر

یقطربیرتواورحدسرادرکهرتلفظراصلیراینرناژهردررگویپر

ناژهرهزییر مهرقفزسر کهر مزشدر مودهر xasrov-ānر شی اار قدیمر

نشک/xvaš/رمزرنانربعدنلهرنوشتهر
َ
نخک/xvad/رنرد

َ
یزرسیرچوورد

شدهراستر)اینرناژهرمهرلحزظرریشهرشنزختیرنانربعدنلهرندارد(.

تبیفنرنظزمرناجیرگویپرقدیمرشی اار ااردشواریرهزیر یکیر

نگزرشر نظزمر کهر آنجزر اار است.ر /xw/ر بعدنلهر نانر نضعفتر

شی اایرتزرحدربسیزررایزدیرتحترتأثف ریزرسیرموده،رشزیدر

نْدخُهر
َ
د خواب(،ر )=ر ن ور

َ
د چوور کلمزتیر کنندر گمزور رمعضیر

ابالیر اار بتأث ر صورتیر ر
ً
ص یز دنیشر نر نشر

َ
د خوردو(،ر )=ر

یزرسیراندرنرح فرنانردررآنهزراراشرآناییرندارد.رابزردرستر

همفنرجزراسترکهرصورترهزیرابالییرایربزنندردنفتک)منربزضیر

نساونک
َ
ندگک)=راخگ (رنرهمفنرد

َ
فتن؛رنک.رصزدقی،ر1391:ر25(،رد

ُ
خ

کهردرریزرسیرمیرسزمقهریزربسیزررکمرسزمقهراندرتعففنرکنندهرناقعر

نساونکمیرت دیدردرر
َ
بیرشوند.2رب خالفرنظ رآقزیری ناندهری د،رد

شی اایرمزرنانربعدنلهرتلفظربیرشدهرنراینرالبتهربنحص رمدینر

پنجمر نر ق نورچهزرمر اار ملژیر سندر دررسهر نیست؛ر گویپر

یونزنیر مهرخطر دساوگینک نزمرخزنوادگیر نر دساوک نزمر ربفالدی،ر

/xwasraw/رχοασραοرنر/xwasrawgān/رχοασραογανοر

نوشتهرشدهراستر)SIMS-WILLIAMS, 2010: 150(.ردرربتوورقبطیر

 ASHA,رثبترشدهر)مهرنقلراارxasraw همرگویزراینرنزمرمهرصورت

412 :2017(رکهربؤیدرنجودرنانربعدنلهردررب احلرقدیمرت راست.ر

دررک دیرکله یرهمردساوکرارxasrawربیرگویند.رابالیردنساوک

درریگزنهرنسژۀرخطیرکتزبرسمک عیّار )ی اب امنرخداداد،ر1347:ر

1/ر3؛رنفزرنک.رهمزو:رسیزده(رنفزرنشزوربیردهدرتلفظراینرکلمهرمزرنانر

بعدنلهردرریزرسِیرمعضیربنزطقربعمولرمودهراست.

بطزلعزتریزرسیربفزنهراکنوورمهرب حلهرایررسیدهراسترکهرمزیدر

ـررررکهرمهربنظوررسهولتر یکدسترسزایرهزیربحققزورپیشینررار

بطزلعهرصورترگ یتهرمودرنرتزراندااهرایرهمربعلولرظ یفترخطر

گونهرگونیرهزیر ب رسیر مزر نر گذاشتر کنزرر استررررررـر پهلویر

 MALANDRA, 1973: .؛ردرمزرۀراینرریشهرنکBAILEY, 1979: 283 .رنک
ً
بثال 1.ک

f. 37 ,277. ب ایرآگزهیرااربشتقزترآوردررامزورهزیرای انیرجزربنزمعیرکهرذک ر
شدرنک.رCHEUNG, 2007: 410- 411.رچئونگربزدۀربضزرعریعلرwistanرراردرر
-wsرثبترک دهراست.رمزراینرحزل،رنگزرندهرصفغهرهزیر یزرسیربفزنۀراردشتیر
بضزرعراینریعلرراردرربتوورپهلویرجزرمهرصورترهزنارشرنفزیت.ردررمعضیر
گویپرهزیرالرستزنیردررایعزلربضزرعراخبزریر-bestریزر-bessردیدهربیرشودرکهر
-vessردررگویپردشتیربستلزمر بزدۀربضزرعر تبیفنر بزدۀربزضیراست.ر همزور

ب رسیرمیشت راست.
یر

ُ
الامرمهرذک راسترکهرنانربعدنلهردررشی اایرقدیمرسزدهرهمرشدهرمودهراست:رد 2.ک

ار)=مژور،ربژور؛راب رنرنهیراار»خوردو«(.
ُ
ی،رمخ

ُ
)=رخود(،رصخ
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درنورامزنی،رحتیرالمقدنررتصّوررناقعیرت یرااریزرسیربفزنۀربعفزرر

نرگونهرهزیربحزنرهرایرآورحزصلرک د.رhusrawرنرxwasrawر

دراینرتنّوعرامزنیراست.
ّ
یزرسیربفزنه،ریکیرااربصزدیقربتعد

انلر یتحر مهر رار َمیکخ ک هشتمر میتر درر 85ر صفحۀر درر 8.ر

خواندهراند؛رابزردررعکسررنگیرمفزضربیرمفنفمرکهرمزالیرمهمک

هراست.
ّ
یتحهرنیسترنرلک

یک)=رنوشتن(ررارکهربصدرر
ُ
دررصفحۀر85ردررمیترهشتمراننت 9.ر

استرنردررعکسررنگیرمفزضرضّمهراشرمهرخومیرهویداستر

ربیرگوید:ر»قضزردررآور
ً
یکخواندهراند.رشزع رظزه ا

َ
مهراشتبزهراننت

قبزلهرنوشتنرک درعدلیر)گویزریعنیرنوشترکهرتورخودرعدلرهستی(«.ر

مهرخزط رندارمراینرسزخترراردرراشعزررشمسرنزص ردیدهرمزشم.ر

رشزع رمدینرت تیبرتأکفدرکالمررارب راضیرگذاشتهراست.
ً
احتمزال

مزاردررهمفنرصفحهرنردررهمفنرمیترکس هرایررارکهربفزورکیک

عرۀیرآبدهرب ایرعرۀیرگ یتهرنرِعرۀیرخواندهراند.ربحتملرت راستر

قرمهرِکیر)=رک د(رمزشد.
ّ
کهرکس هربتعل

دررصفحۀر87ردررای نویسر3رنوشتهراند: 10.ر

ریعلربزضیر
ً
ُرست«ررارهمرکهرص احتز

ُ
یف نامژپر)همزنجز(ر»ا

است،رجزنرشواهدر»ایعزلراب رنربضزرعرالتزابی«رآنردهراست!

نردقترنک دهراندرکهربنرنوشتهرام:ر

پیشوندریعلیر-oرپیشوندیرتص یفیراسترکهرمیشت ردررآغزار

ایعزلراب رنربضزرعرالتزابیربیرآیدرنرکزرب دیرب اب رمزرپیشوندر

یعلیر-beردارد.ر

ُدستررارشزهدرب ایرهمفنرقفدراستثنزرآنرده1رنربعنیر
ُ
ر 
ً
نراتفزقز

آوررارنفزر»بُِ ست«رذک رک دهرام.

نر2رصفحۀر88ر 1ر ای نویسرهزیر درر آنچهر تکمفلر درر 11.ر

دنمیتِیر قطعۀر یکر اینجزر درر یزیده،ر بزیدر ب ایر نر نوشتهراندر

شی ااِیردیگ ربنسوبرمهررنامهزورمقلیربع ییربیرکنم.راینر

قطعهرکهرناورع نضیرداردرب رظه رنسژۀردیواورشمسرنزص ،ر

بحفوظردررکتزمژزنۀردانشکدۀرالهفزتربشهد،رنوشتهرشدهرنر

رابزورتح ی شرق وریزادهمرقم یراست:
ً
احتمزال

سکسّاه
ّ
مبکو دخ  کحضا کغنثک ۀثقلهبکنیخکدو صهینکار

ِضــ رعلفــهرســالم
َ
رســَح یردِیرخ

ْ
زنَِبــزو

َ
رخ

َ
ا

ــی ــَ ِب بِ سح ر لمتر
ُ
ظ انر ــِ ر ـ

ُ
ن اار چنزنکهر

رِمَجْســت
َ
رمُجْســترا

ْ
رمگفــترکهرَهــْ رچیرکَمــزو

ْ
ــپ

ُ
اِن

نِی
َ
ــد مِ َســ ر َنر ــزر َب

َ
ا ــْیر َپ ار

َ
ا ِمِکهر ْ ِکمزور

َ
ت چور

یعنی:ر
دررخواْبرسح یردیدیمرخض رعلفهرالّسالمررا،رچنزنکهراارنورر

انرتزریکیرسح رب بفد.رچنفنرگفترکهره چهرکهرمُجستفمرپسر

 کرک دیمراارپیربزر
َ
]ااربز[رمَجستر)=رمگ یژت(،رچوور]آوررا[رت

مهرس رمدنید.

ااررنامهزوریکردنمیتیرهمرمهرگویپرقدیمرنف یزردرردستر

استرکهرناورع نضیرنداردر)رنامهزورمقلی،ر1366:ر82-83(.ر

اینکهرنگزرندهریکرجزراشعزرربنقولردررنسیم الربیعرراررمزعیر

خواندهر)یف نامژپ،ر1392:ر42(رچفزیرجزرسهوالقلمرنیست.

قصفدهر شی اایر امفزتر ناجرنویسیر درر 89ر صفحۀر درر 12.ر

ـرسهراشتبزهردیگ رهمرنجودردارد: دن

ک1 دررمیترانلرمسلموینرمهرصورترmosalmonā̊nرناجرنویسیر.

شدهراست.رابزرچنزنکهرچندرمزرردرراقدمرنسخردیواورشمسر

ر
ً
نزص رح کترگذاریرشدهرنردرریزرسیرهمرشزیعرمودهر)بثال

الی:رگ2ر(ر
ّ
نک.رنوشزهی،ر1392:ر76؛رسنزئیرغزنوی:رگ84ر؛رغز

مزیدرآوررارمهرضّمرسینرنوشت.

ک2 دررمیترسومرصبیررارbeboرخواندهرنر»مبُ د«ربعنیرک دهراندرکهر.

نزدرستراست.رشزع رخودرصِبِیر)=رمبََ د(رنوشتهرکهریعلرسومر

شژصربف دربضزرعرالتزابیراسترنرسیزقرکالمرهمرهمفنر

راربیرطلبد.ر

ک3 دررمیترچهزرمرخعهیر)=ردعزیی(ررارdoˀ īyīرنوشتهراندرکهرطبقر.

آنچهردرریزدداشترشمزرۀر5رنوشتمرمزیدرdoˀa-yēرخواند.

اطالعزتی،ر اگ ر نبزشدر یزیدهر اار خزلیر شزیدر پزیزور درر 13.ر

مهر نزص الدینرخطفبر درمزرۀر کنوور تزر کهر رار اندک،ر ه چندر

امنربعفنر کنم.ر تقدیمر خوانندگزور بحض ر مهر آنردهرامر دستر

تألففر808ق(ردرر )پزیزور التواریخ  فردوس  اب قوهیردررکتزبر

انتهزیریصلر»الشع ارالع برنالعجم«رای رعنواور»جمزعتر

کهراینرمندۀردعزگویرایشزورراردریزیتهراست«رذک یراارانرمهر

بفزورآنرده،ربیرنویسد:ر

بوالنزرنزص الدینرخطفبرالشی اایردرریضلرنرلطزیترطبعر

یگزنۀررناگزررنربشهورردیزررمود.ر)امنربعفنراب قوهی:رگر547پ(ر

امنربعفنرهمفنجزراارحزیظر)د.ر792ق(رمزرعبزرتیریزدرک دهرکهرگویزر

دررهنگزمرنوشتنرآورعبزرترهنواراندهرمودهراستر)نک.رایشینرنیزیی،ر
چنزنکهرمعضیرامفزتردیگ رکهرهمزنجزرآنردهرامرنفزرشزهدرب ایرمهرکزررریتنراینر 1.ک

پیشوندردررایعزلربضزرعراخبزریراست.



171

دربارۀ 
نوشته های 

پیشین

چ
دن

ن 
تک

 ه
کد

ب
را

ا ۀ
ب

کای
ر 

ره
چکا

ا  
نی

 ک
صهی

 ک 
ید

دص
یکخ

 ب
رکا

یو
ک

پ
ژ
ام
 ن

یف
ور
بز
شخ

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹5

همر امنربعفنر نر مزشدر درستر اینرحدسر اگ ر 1393:ر196(.ر

نیزتر پسر مزشد،ر نوشتهر ابزور یکر درر رار مژپر آور س اس ر

ربفزورسزلرهزیر782ر)تزریخرنوشتنر
ً
نزص الدینرخطفبراحتمزال

یزدگزرردررمفزضرتزجرالدینراحمد(رتزر792قرناقعرمودهراست.ردنرغزلر

صر»خطفب«رای رعنواور»نزص رخطفبرشی اای«ر
ّ
اارانرمزرتژل

دررُجنگراسکندریر)گ دآنریرنرکتزمتر813-814ق(رنردنرمیتر

راارابزورحفزتپ،ردررهزبپرصفحهرایراارُجنگ 
ً
دیگ ،راحتمزال

نزص الدینر معد(رای رعنواور»بوالنزر مهر )کتزمتر753قر مهدویر

جنگ  اسکندری،رگ255ر-پ؛ر )جنگر استر بسطورر خطفب«ر

ر مهدوی،رص528(.

مویصع

 ۀف.کد ی

ر التواریـخ.رـ فـردوس  عزمـد.ر خسـ نمنر اب قوهـی،ر امنربعفـنر

یررنسـیهردررسنرپط امورگ،ر
ّ
دسـتنویسرشمزرۀر267رکتزمژزنۀربل

کتزمترانایلرق ورنهمرقم ی.

ر الـی،راموحزبـدربحمد.رکیمیای سـعادت.ردسـتنویسرشـمزرۀرـ
ّ
غز

582رکتزمژزنۀربجلسرشورایراسالبی.ربوّرخر684ق.

ر سـنزئیرغزنـوی،رراموالمجـدربجدندمـنرآدم.رحدیقـة الحقیقه و ـ

شـریعة الطریقـه.ردسـتنویسرشـمزرۀر1672ربجموعـۀرمغدادرلیر

نهبیردررکتزمژزنۀرسلفمزنفه،ربوّرخر552ق.

ر ُجنـگراسـکندری.ردسـتنویسرشـمزرۀرAdd. 27261رکتزمژزنـۀرـ

بواۀرب یتزنفز،ربوّرخر813-814ق.

ر شـمسرنزصـ رشـی اای،رشـمسرالدینربحمدمـنرنزص الدیـنرـ

عم .ردیوان اشـعار.ردسـتنویسرکتزمژزنـۀرDMGردررهزلهر)بفقود(،ر

کتزمتراناخ رق ورهشتمرقم ی.

ر 603رـ شـمزرۀر دسـتنویسر اشـعار.ر دیـوان  ــــــــــــــ.ر

کتزمژزنۀردانشکدۀرالهفزتربشهد،ربوّرخر1019ق.

ب.کییپی

ر ایشـینرنیزیی،ربحمـدر)1393(.ر»دررحزشـیۀرای انشنزسـی1«.رـ

1393:ر دیر آذر-ر 103،ر شـمزرۀر شـزنزدهم،ر سـزلر بخـارا،ر

ص199-175.

ُجنـگ مهـدوی )1380(.رچـزپرعکسـیرااررنیردسـتنویسر ـ

کتزمژزنـۀردکتـ راصغ ربهـدنی.رتزریـخرکتزمـتراار753رقم یر

مهرمعد.رته او:رب کزرنش ردانشگزهی.

ر رنامهـزورمقلـیرشـی اایر)1366(.ركتـاب عبهـر العاشـقین.رـ

مهرتصحفـحرنربقدبـۀریزرسـیرنری انسـویرهنـ یرك مفـنرنر

بحمدربعفن.رچزپرسوم،رته او:ربنوچه ی.

ر سـالبی،رعبدالنبیر)1383-ر1390(.رگنجینۀ گویش شناسـی ـ

فـارس.ردیت هـزیراّنلرتـزرششـم.رتهـ او:ری هنگسـتزورامزورنر

ادبریزرسی.

ر شـمسرقیـسرراایر)1338(.رکتـاب المعجـم فـی معاییـر ـ

اشـعار العجـم.رمهرتصحفحربحمدمـنرعبدالوهـزبرقزنینی،رمزر

بقزملـهرمـزرشـپرنسـژۀرخطـیرقدیمـیرنرتصحفـحربـدّرسر

رضوی.رته او:ردانشگزهرته او.

ر صزدقـی،رعلیراشـ فر)1391(.ر»امفـزترشـی اایرسـعدیردررـ

بثلثزت«.رزبان ها و گویش های ایرانی،رش1:رص37-5.

ر ـــــــــــــر)1392(.ر»یوائدرامزنیرنرلغویرتصحفحرالفصفحرـ

امنردرستویۀریسزئی«.رفرهنگ نویسی،رش7:رص22-3.

ر الکزتـبراالّرجزنـیر)1347(.رـ ی اب امـنرخدادادمـنرعبـدهللار

سـمک عیّار.رمـزربقدبـهرنرتصحفحرش نیـزرنزتلرخزنلـ ی.رجلدر

اّنل،رچزپرسوم.رته او:رمنفزدری هنگرای او.

ر یف نامژپ،رشخبزور)1392(.ر»اشـعزررشـی اایردنرکتزبرنسـیمرـ

ال مفـعرنرتزریـخرنّصـزف«.رزبان ها و گویش هـای ایرانی،رش2:ر

ص51-41.

ر ـــــــــــــر)ای رچزپ(.ر»نانرنریزیربجهولردررشزهنزبه«.ـ

ر نوشـزهی،رعـزرفر)1392(.ر»ب گرهـزیرکهنراارت جمۀرپزرسـیرـ

قـ آوربجفـدر)نسـژۀرشـی انی(«.ردر:راوراق عتیق.رمهرکوشـپر

سـیّدربحمدحسـینرحکفـم.رتهـ او:رکتزمژزنـه،ربـواهرنرب کـزر

اسنزدربجلسرشورایراسالبی.رص83-53.

ر ناجـد،ربحمدجعفـ ر)1353(.رنوید دیدار، در شـرح کتاب کان ـ

ی شـیرازی.رشـی اا:ر
ّ
مالحـت و مثنوی سـه گفتار، به زبان محل

ری هنگرنرهن ریزرس.
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