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دورۀ سوم، سال اوّل

 شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

شاهنامه.ی ا هس ،یابوارب سم.یپیاایشیجاللیم رب یگنرد.ی

 هیجرد.یاهاان:یسخن،ی1393.

بهیهمۀیحرجییکدیبدیکوششیدیییهزیییپیبهریدکتییجاللیخهلقیی

مطلقیدریشههنهمدیپژیهییبهیطینههد،یحنکهرینمییتوحنیکیدیکدیدری

کهریحیشهنینشهندیههویتوّجدیکهملیییکهفییبدیعوحقطیکهنیشعیی

ییآنیدیطاینمییشود.یحینیرحیحزینوعیحشت هههتی
ّ
فهرسییییحصولیفن

ییلغزشیهه،یچدیدریمتنیچدیدرییهددحشتیههیییچدیدریپیشگفتهر،ی

کدیموضوعیحصلییحینینوشتدیحست،یمییتوحنیدریهفت.یمطهل یی

حزیحینیدست،یدریکنهرینکتدیههویخوحنطنییییحرزشمنطیکتهب،ی

بهقثیحیجهدینوقیینههمسهزوییینهیکطستییشطایحستیکدیبهیطی

حزی بیخیی پیشگفتهر،ی حینی دری کوشیط.ی آنی کیدنی بیدیفی دری

یتیدیطیییبیخیی
ّ
مطهلبیبیی مهنیدرستیحستیییبیخییمحل

نهدرست.یحشکهلیکهریحینیحستیکدیهمۀیحینههیبدییکیمرزحنیدری

یی میییهبطی ریحجی شاهنامه  قالعدیمنطحنی یی خوحننط هنی مرهنی

آ ههییههوی حزی بخشیی بدی ت طیلی یی مییحفتطی جهی بدیحصطالحی

قمومییشههنهمدیدیستهنیمییشود.یبییحهلیفنیپوشیطاینیستیکدی

بیخییحزیحینیمطهلبینکتدیههویریزیییکوچکیینیستنطیکدیبتوحنی

بدیسهد ییحزیسییآنههی ذشت،یبلکدیدیط هایههویکالنیمصححیی

دستی بطحنههی شههنهمدیپژیهیی سطای نرمی حزی پسی کدی هستنطی

یهفتدیحستییینمییتوحنیبدیسهد ییآنههیرحیبهیچنطیجملدییینظیی

مخهلفینقضیکیدییینهدرستییبیخییحزیآنههیرح،یکدیدریکنهری

مطهلبیدرستیریحجییهفتدیییپذییفتدیشطایحنط،یحث هتیکیدییی

نمهیهنیسهخت.

هیژگ ی  ییبیاهط یص  ن گو:یطکحوی  ییعاهض یهیق  یم 

دریشنهختیییتصحرحی کدی دحنشیههییی پهیدیحویتیینی حزی یکیی

طیبیییزنی
ّ
متنیههویمنظومیبطحنینرهزیحستییزنیشعییحست.یتسل

شعییمییتوحنطیپژیهشگییرحیچدیدریتصحرحیییچدیدریشیحینویسیی

یینرزیخوحنشیدرستییهرویبیسهنطیییحزیلغزشیههیدیریبطحرد.

دریپیشگفتهری فتدیحنط: •ی
حستی نیفتدی كهری بدی كتهبی حینی متنی دری شهنهمدی یهی شههنهمدی

)صورتینخسترنیدریبحییمتقهربینرزینمیینشینط(.ی)فیدیسی،ی

1393:یسیییند(

رحستیآنیحستیكدییحژۀیص  ن گویدریبحییمتقهربیمیینشینطییی

جهویمیی رید،یهمچنهنیكدییحژۀیهمییزنیآن،یموارگ يو،یبهرههیدری

شاهنامهیبدیكهریریفتدیحستیییهجهههویششمیتهینهمیهییمصیحعی

رحیپییكیدایحست:یتنیخویشیرحیخوحرمهیدیمطحر؛یفیحمیزیبهیخوحرمهیدی

سپها؛یتویحینیخهندیرحیخوحرمهیدیمطحر؛یجزیحزیشهایبهیخوحرمهیدیسپهایی

دری یحژای حینی 166/6(.ی 61/6،ی 462/5،ی 247/5،ی )فیدیسی،1386:ی

اقبالنامه کدیهمییزنیشاهنامه حستیبدیکهریرفتدیحست:

دوســیینوحز دــهسی بــطحنی ســتهنیی

ــهز ــودیب ــحــم ــدیزیم ــهم ــن اــقیشــهه

)نظهمی،ی1392:ی35(

یهتیدیعیدگ هیطاق ویای

حستهدیهریزبهنیییحدبرهتیفهرسییدحنشگهایتهیحن
vahid.idgah@ut.ac.ir

 رطم یقایگ  تکی ن یص  ن گوی ری
 هگینیاش ینی ثحایم رب یگنرد
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پسیحینکدیفیدیسیییحژۀیص  ن گویرحیدریشعییخودیبدیکهرین یدای

ربطییبدییزنینطحشتدیحست.یدییشههنهمدیشنهسیدیگیینرزینظیوی

مشهبدینظییدکتییخهلقییمطلقیدحدایحنط؛ییکییبدیتلویحیییدیگیوی

بدیصیحاتی)نک.یآیطنلو،ی1390:ی138؛یحمرطسهالری1395:ی22(1.ی

دریمرهنیمثهلیههویقروبیعهفردیدریشاهنامه عهفردیشطنی •ی
جفتییحژۀیپاطد/ی ندیرحینرزیآیردایحنط.یدربهرۀی ند/یپاطدیخودیدری

چنرنی حزی بیخیی كدی دحدایحنطی توضرحی بدیدرستیی بعطی صفحۀی

قربیههیییرحیبهیدرینظیی یفتنیخوحنشیپهرسییمرهندیمییتوحنی

ظیpiring،یپَاطدیرحیدستیكمیدریعهفرۀی
ّ
بیدیفیكیدیییبهیتوجدیبدیتلف

شاهنامهیبهیطیپِاطدیخوحنطیییمشكلیرحیالیكیدی)فیدیسی،ی1393:ی

چهلیییدی(.یحینجهیحینیپیسشیبدیمرهنیمییآیطیكدیچیحیبهیطیچرزوی

رحیكدیمشكلیینطحردینخستیبدیقنوحنییكییحزینموندیههویقروبی

عهفردیدریشاهنامه مطیحیكیدیییسپسینشهنیدحدیكدیحینیدریحصلی

مشكلیین ودایییدرستیبودایحست.یپهسخیآنیحستیکدیمصححی

حرجمنطیمییدحننطیکدیدریشههنهمدیحویکدیتصحرحیکیدایحنط،یهنوزی

بیتیههیییهستیکدیدریآنههیپینطیییهمیعهفرۀیآنی)هنط(یبهیبرندییهیپسندی

ندیییپَسندیرحینمییتوحنیبرِندیییپِسندی
َ
عهفردیشطایحنطیییحزیآنجهیکدیبر

خوحنط،یبهیطیپذییفتیکدیحینیبیتیههیدچهریقربیعهفردیشطایحنط.ی

حمهیچنهنیکدینگهرنطایدریجهیییدیگیینشهنیدحدایحست،یآنیبیتیههی

بدیدرستییتصحرحینشطایحنطی)قرط ها،ی1393:ی46،ی47،ی50(.یحکنونی

صورتینهدرستیییدرستیآنیبیتیههیرحیبدیدستیمییدهرم:

ــط ــوایهن ــزیک ــوحبیک ــطیدریخ ــهنیدی چن ط  رستی

بلنط ــطوی ــن ــت ــیحش ــیحف ب درفـــشـــیی

)فیدیسی،ی1386:ی169/1(

ــط ــوایهن ــزیک ــوحبیک ــطیدریخ ــهنیدی چن  رستی

ــِینــط ــطویپ ــن ــت ــیحش ــیحف ــییب ــش درف

دلپســنط نهمــدیحوی یکــیی ن یســمی ط  رستی

هنط شــهای حیی بهشطی تهی حســتی کرطی کدی

)فیدیسی،ی1386:ی25/6(

پِینــط بــیی نهمــدیحوی یکــیی ن یســمی  رستی

هنط شــهای حیی بهشطی تهی حســتی کرطی کدی

بلنــط یی فــیحخی جــهوی برهرحســتی ط  رستی

پینط ــوای کـ تــرــغی حزی ــیی ــیت ب ــیشی سـ

)فیدیسی،ی1386:ی101/7(

فــیحخ یی بلنــطی جــهوی برهرحســتی  رستی

کهخ در ـــهای ترغی حزی ــیتــیی ب ســیشی

درستی صورتی یییحست،ی حینی دری چیحی کدی نیستی ریشنی

مطهلبی بهز فتی بدی یی نشطایحستی متنی یحردی بهالی بیتیههوی

یادداشت های شاهنامه دربهرۀیقروبیعهفردی)خهلقییمطلق،ی1389:ی

202/1(یبسنطایشطایحست.یدریحینیمرهن،ینکتۀیمثبتیآنیحستیکدی

حشهرایکیدایحنطیکدیحصهلتیهمۀیموحردیقروبیعهفردیاتمیینیستی

)فیدیسی،ی1393:ی1/یچهلییییک(.یی

نكتۀیدیگییحینیحستیکدیعهفردیشطنیهت یییطه یرحیمصطحقی •ی
بسنطایكیدنیبدیعیبیمخیجیدریَریویدحنستدیحنطی)همهنجه(؛یاهلی

آنكدیدریحینجهیمشكلیَریوینیست،یزییحیَریویدریحینیعهفردی

صهمِتیییحستیییهرچیحشكهلییهمینطحرد.یآنچدیدریحینیعهفردیبنطوی

بدیعیبیمخیجیمیبوطیمییشودیتفهیتیحیییهیحستیكدیدریحینی

عهفردیایفیعرطیشمیدایمییشونط،یندیَریو.یعهفرۀیحینیبیتیموردی

توّجدیشمسیعیسینرزیبودایحستیییدریکتهبیخودیآنیرحینمونۀی

ت طیلیایفیعرطیییرقهیتیعیبیمخیجیدحنستدیحست:

چونیشهقییبدیت طیلیایفیعرطیمحتهجیشودیبهیطیکدیعیبی

تهیع حیآنیکمتیینمهیطیچنهنکی مخهرجیاییفیرقهیتیکنطی

فیدیسیی فتدیحست:

چــدی فــتیآنیخطحینــطیتنزیــلییییای

نهی ــطی ــطحین ییخ حمــیی ــطی ــطحین خ

)شمسیعیس،ی1360:ی257؛ینرزینک.یشفرعی،ی1377:ی485(

نكتۀیدیگییحینیكدیعهفرۀیب زارگ ن/یآزا گ نیرحینمونۀیقربی •ی
حیطهءی 1/یچهلییییک(.یقربی )فیدیسی،ی1393:ی دحنستدیحنطی حیطهءی

میبوطیبدیتکیحرییحژۀیعهفردیحستیکدیدریحینجهیمصطحقینطحرد.ی

گ نیدریحّیلییجزییخودییحژایحستیییدریدیمیینشهنۀیجمع؛یپسی

یقر ییدریكهرینیستیییعهفردیسهلمیحست.یزمهنییمییشطی
ً
حصال

حزیقربیعهفردیسخنی فتیکدیشهقییآزا گ نیرحیبهی مس يم نییهی

 يواطم نیعهفردیکنطی)دریآنیصورتیهمیعهفردیدچهریحییحدیشهیگهنیحست،ی

ندیحیطهء(یکدیچنرنینکیدایحست.

عهفردیکیدنی ازاطم یییگا اطم ییی يواطم یرحینرزیدریشمهری •ی
قربیههویفنییشاهنامه آیردایحنطی)همهنجه(،یاهلیآنکدیدریحینجهی

نرزیقر ییدیطاینمییشود.یاطویدری ازاطویجزییخودییحژایحست،ی

بنهبیحینیعهفردیشطنی ازاطویبهیگا اطویحشکهلیینطحرد.یعهفردیشطنشی

معنهوی فقطی کدی يواطوی حستی حشکهلی دحرحوی زمهنیی بهی يواطوی یهدآیرویدیستی یحمرمیآعهویرضهیزنگند. 1.ی
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»دیومهننط«یبطهطیییصفتیبهشط؛یحمهیمییدحنرمیکدیچنرنینیستییی

دریمتنیههیبدیصورتیحسمیبهرههیبدیکهریرفتدیحستیییشهقیحنیبهیآنی

بدیصورتییکییحژۀیمستقلیبیخوردیکیدایحنط.یی

حیطهءی قربی مصطحقی نرزی ثا گ ری یی رهزگ ری عهفردیشطنی •ی
دحنستدیشطایحست،یبهیحینیتوضرحیکدیدریحینیقرب،یفتحدی یفتنی

یهیکسیای یفتنیایفیَریویتفهیتییحیجهدینمییکنطی)همهن:ی1/ی

یکصطییهزدا(.یپرطحستیکدیایفیزییی یدریحینیدیییحژایَریوی

دحنستدیشطایحست.یحمهیبهیطی فتیکدیَریویایِفیریحستیدری

پهیهنیحینیدیییحژایییعهفردیقربیحیطهءینطحرد،یزییحیگ ریدریثا گ ری

معنهویکننط ییرحیمییرسهنطیییدریریز هریچنرنینیست.یپسی

َریوی فتدیحنطی ایفی ایکتی دربهرۀی آنچدی یی حیطهءی موضوعی

منتفییمییشود.یتنههییکینکتدیرحیبهیطیحفزیدیییآنیحینیکدیمصححی

 یحمییریز هریرحیبدیسکونیریییکید هریرحیبدیفتحی یمییخوحننطی

ییقلتشیحینیحستیکدیثا یرحیصفتیمفعولییحویمییدحننطیکدی

فتحدیحشیدریخطینمهیهنینشطایحست.

حینیتصورینهشییحزیآنیحستیکدیتنههیسهختیصفتیمفعولیی

رحی»بنیمهضیی+یفتحدی)د(«یدحنستدیحنط؛یاهلیآنکدیبنیمهضیی

بدیتنههیییبیحبییبودایحستیبهیصفتیمفعولیی)نهتلیخهنلیو،ی1392:ی

2/ی249،یشمهرۀی2(یییحینیدریشاهنامه )بی هشتیبود،یآزردیبود(ییی

متنیههویدیگیی)بسپیدیبهشط،یکیدیبهشط(ینموندیدحردی)فیدیسی،ی1386:ی

بهی نمییتوحنرمی پسی 156(.ی 148،ی 1366:ی میسیو،ی 156/4؛ی 124/4،ی

خوحنشیصفتیمفعولییبگویرمیکدیثا گ ریبدیفتحیدحلیتلفظی

مییشطایحست،یزییحیحلزحمیینیستیکدیصفتییمفعولییبدیههوی

نهملفوظیبینجهمط.

همچنرنیا جیییچ چیرحینمونۀیبسنطایکیدنیبدیعیبیمخیجی •ی
دریایفیَریویدحنستدیحنطی)فیدیسی،ی1393:ی1/یچهلییییک(یکدیعهبلی

نقطیحست.یزییحیمییتوحنیبدیعرهسیث چ/یث ج،یس رهچ/یس رهجی)نهتلی

خهنلیو،یی1392:ی1/ی72(یآنیرحیچ جیخوحنطیکدیصورتییحستیحزیچ چ،ی

ییعهفردیشطنشیبهیا جیهرچیقر یینطحردیییدریخهرجیحزیشاهنامه 

نرزیبدیهمرنیسهنیعهفردیشطایحست:

خویــش بــیی حزی ترینهــهدی بینطحخترــمی تــهی

حست چــهجی کمهنی ــمیدحدای خـ فیعتی حزی پشتمی

نیســتیبــسیدیــییکدیچــونیپن ــدیبــطیحزیبــیفیزمرن

حست جی
ّ

ــال ا چنهنی حبــیی کرنی همیی فتنطی تهی

)مسعودیسعط،ی1390:ی589(

ابــشیرحیزلــفیبــییدمغــهجیبنــطد

بنطدی ــهجی چـ دری ــیی شــوشــت ــیحزی ــ د

)نظهمی،ی1384:ی16(

ض طیکیدایحنطی چ جی رحی آنی عهفردیههویمتنی جهلبیحستیکدیدری

)فیدیسی،ی1393:ی337/1،ی416،ی699،ی875(.یدریحینیصورتیچیحی

بهیطیدریپیشگفتهریحزیچ چیییع جیییقربیعهفردیسخنی فت؟

دربهرۀییحژایههویممهلینرزیسخنییمطیحیشطایحستیكدی •ی
جهویچنطیچونیدحرد.یمیی وینطیدریبیخییحزیدستنویسیههوی

جوحنییحژایههیییچونیركیبیییسرینیییر ییبدیصورتیرك بییی

سالحیییر ایآمطایحستییی هایدرییکیمصیحعیصورتینخسترنییی

دریمصیحعیدیگییصورتیدیمیدیطایمییشود.یبهیطیتوّجدیدحشتیکدی

حینیبدیتنههییینشهنۀیبییحصهلتییآنیدستنویسیههینیستییین هیطی

حنگهشت.ی های نهدرستی هموحرای رحی ممهلینشطای نویسشیههوی

نویسشیههویممهلینشطایدریدستنویسیههویکهنیدیطایمییشودییی

ییدریجهههیییکدیبدیظههیی
ّ
بهیطیبدیهمهنیسهنییحردیمتنیشود،یات

عهفردیرحیخیحبیمییکنط،یمهننطیبیتیزیییکدیعهفرۀیآنیرحیحزیسیب/ی

عح بیت طیلیبدیسیب/یعحیبیکیدایحنط،یبهیحینی مهنیکدیحشکهلیعهفردی

رحیبیدیفیکیدایحنط:

ســیب ســیخی بــهی تّمــوزی بخنطیــطی

قتیبی بــی ــشی یی ــهری ــ ب ــهی بـ ــیدی ــ ک ــیی ــم ه

)فیدیسی،ی1393:ی801/2(

حینیتصوریحزیحمالههویممهلیبهقثیشطایحستیکدیدریمصیحعی

دیمینویسشیبیشیحزیدایدستنویسیبدیکنهری ذحشتدیشودیییمتنی

تنههیبییپهیۀیق،یق2،یر یییآیتصحرحیشود.یدریحغلبیدستنویسیههی

عهفرۀیمصیحعیدیمیعح بیحستیییبهیطیهمهنیرحیبدیمتنیآیرد.یدری

»پسهینطی آمطایحست:ی قتهبی موردی دری هشتیجلطوی چهپی

نهدرستیحست«ی)فیدیسی،ی1386:ی465/7(.یدرییادداشت های 

شاهنامه آمطایحست:ی

عهفرۀی بدی توّجدی بطینی مهی دستنویسیههوی حزی تهی هشتی یی لی

مصیحعییکمی)سیب(یبدیجهویعحیب،یعح بیآیردایحنط.یدریحینی

بیتیبهیتوجدیبدیعهفرۀیآنیض طیعحیبیممهلیعح ب،یبدیرغمیحینی

]...[ی حست.ی عطعیی آمطایی مهی فیقیی دستنویسی سدی دری کدی

شگفتیحستیکدیدریچهپیمسکویبطینیتوجدیبدیغلطیبودنی

عهفرةیبیت،یبهیپرییویحزیحعطمیدستنویسیههینویسشیقتهبیرحی

بدیمتنیبیدایحنطی)خهلقییمطلق،ی1389:ی384/3(

حجمهعی بدی کدی حستی بودای بهیمصححهنیچهپیمسکوی حمهیاقی
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پاییز - زمستان 13۹5

دستنویسیههویخودیحقتمهدیکیدایحنطیییسیبیییعح بیرحیبدیمتنی

آیردایحنط.یعح بیبهزیهمیدریشاهنامهیبدیکهریرفتدیحستیحمهیمصححی

 یحمییبهیتصحرحیعرهسییآنیرحیبدیعحیبیبطلیکیدایحنط:

نهرــب نی ــسی زی یی فییــبی اللــدی زی

زیب زی لنهری یی قتیبی سن لی زی

)فیدیسی،ی1386:ی219/5(

درییییحستیکنونیی)دیم(ینرزیبهیآنکدیحزیدستنویسیبرییتیبهیای

جستدیحنطیییبسیهرویحزید ی ونییههیرحیبییپهیۀیحینیدستنویسی

حنجهمیدحدایحنط،یدریحینیموردیبدیحمالویحینیدستنویسی)فیدیسی،ی

1389:ی501(،ییعنییعح ب،یتوجهیینکیدایحنطیییحزیتصحرحیعرهسیی

خودیبینگشتدیحنطی)فیدیسی،ی1393:ی2/ی101(.

درحینیبهرا،یآنچدیریحنیشهدیمحمطقلییفییغییدریپهنوشتی

شعیویحزیسعطویآیردایحستیبسیهریرحهگشهستیییآ ههییحییرحی

حزیحصولیعهفردیبنطویشعییکهنیفهرسیینشهنیمییدهط:

جه زیییاتحاازیییتج زیرحیدریبعضییحزینسخیبدییهینوشتدیحنطیییمهی

حزینسخدیههویعطیمیپرییویکیدیم،یچدیقیبیههیحلفیرحیکدیدری

ظیمییکننطیکدیحییحنییههیدریعطیمی
ّ
حینیکلمهتیهستیآنیعسمیتلف

بودایحستیکدی حینیریی حزی ظیمییکیدنطییی
ّ
تلف یهویمجهولیرحی

شعیحویحییحنیجه زیرحیبهیقایزیییهمچنرنیرث بیییعح بیرحیبهی ايبی

ییصکیبیعهفردیمییآیردنطیییبنهبیحینیاهجتینیستیکدیبیحوی

رقهیتیعهفردیجه زیرحیجهیزیبنویسنط.ی)سعطو،ی1363:ی526(

بنهبیحین،یح ییحجمهعیدستنویسیههییکیحمالویممهلینهشطایرحیتأیرطی

کنطیکدیبهیعهفرۀیشعییبدیظههیینههمخوحنییدحرد،یبهیطیهمهنیرحیض طی

دیگیی ممهلیشطۀی حمالوی یی کنرمی متنی یحردی یی بشمهریمی دشوحری

دستنویسیههیرحیغریحصرلیبطحنرم؛یمگییحینیکدییضعرتیبیقکسی

بهشطیییحمالویممهلیشطایدریحغلبیدستنویسیههیبدیچشمیبخورد.ی

بیحوینموند،یح ییدریکهنیتیینیدستنویسیههویحدیقۀ سنهییی

مییبرنرمیکدیآگنویبدیصورتیايمنویآمطایحست،یهمهنیرحیدریمتنی

مییآیریمی)سنهیی،ی1359:ی196-197،یاهشید(،ییلییح ییدریکهنیتیینی

دستنویسیههویدیوان خهعهنیییحژۀیعح بیبهی ايبییینشیبیعهفردی

شطایحستیمجهزینیسترمیکدیمهننطیمصّححیحینیدیوحن،یآنیرحیبدی

اهشیدیب ییمییییحزیدستنویسیههویمتأخییدیوحنیصورتیعحیبیرحی

ح ییدری بی زینرمی)نک.یخهعهنی،ی1368:ی654،یاهشید(.یهمچنرنی

مثنوی معنوییمییبرنرمیکدیصديمیبهیاگ میییسیبیبهیثح بیییاعحم  ی

بهیاگیدیعهفردیشطایحستی)مولوو،ی1363:ی182/1،ی122/3،ی1281/6،ی

اهشید(،یهی زین هیطیحینینویسشیرحیغریحصرلیبپنطحریمیییحمالوی

ممهلیشطایییدرییحععیآسهنیشطۀیدستنویسیههویدیگییرحیحصرلی

ختم الغرائب  دستنویسی حستییضعرتی همچنرنی بینگهریم.ی

خهعهنییکدیحزیهمۀیدستنویسیههویشاهنامه کهنیتییحستی)593ق(ی

ییدریآنیبدیحمالههویممهلینهشطایحویبیمییخوریمی)مهننطیحستنجهییی

حجیح(یکدیبهیطیبدیصورتیممهلیخوحنطایشونطی)خهعهنی،ی1385:ی12(.

شطن،ی ممهلی عهبلی یحژایههوی ممهلینشطۀی حمالوی بنهبیحین،ی

بیخالفینظییمصححی یحمی،یبهقثیحشکهلیعهفردینمییشود،یاتیی

ح ییپشتوحنۀینسخدیحویچنطحنیینطحشتدیبهشطیییبدیاهشیدیبیدای

شود؛یمهننطیرث بیکدیبهییحژایههیییچونینشیبیییطهیبییی ايبییی

صیب،یحغلبیتنههیدریدستنویسیحستهن ول،یدریعهفردیبودایحست1ییی

بدیدرستییبدیاهشیدیبیدایشطایحست،یحمهیبهیحینیتوضرحینهدرستی

کدی»پسهینطینطحرد«ییهی»پسهینطینهدرستیحست«ی)فیدیسی،ی1386:ی

1/ی349،ینسخدیبطلی29؛ی2/ی37؛ی6/ی374،ینسخدیبطلی9؛ی2/ی341،ینسخدیبطلی

33؛ی2/ی294،ینسخدیبطلی18؛ی2/ی396،ینسخدیبطلی15؛ی2/ی443،ینسخدیبطلی

32؛ی3/ی121،ینسخدیبطلی12؛ی4/ی9،ینسخدیبطلی10؛ی6/ی374،ینسخدیبطلی9؛ی

6/ی503،ینسخدیبطلی20؛ی7/ی106،ینسخدیبطلی28؛ی8/ی123،ینسخدیبطلی16ی

یی18؛ی8/ی213،ینسخدیبطلی18؛ی8/ی356،ینسخدیبطلی25(.

حغلبی عهفردی های جهیگهای حزی بریینی دری دیگیی سوییی حزی

دستنویسیههیصورتیممهلینشطایرحیدحرنطیییحینینشهنیمییدهطیکدی

ن هیطیحمالههویممهلیرحیهموحرایحصرلیشمید،یبدیییژایکدیتنههیدری

آمطایی دستنویسیههی حزی حنطکیی دری یهی کمیحقت هری دستنویسیههوی

بهشنط؛یمهننطیض طیههویبدیاهشیدیرفتۀی»رکربیییقنهنیرحیب هیطی

بسود«ی)لن،یق2(،ی»زمهندیرکربییرحیدحدیبوس«ی)ی(،ی»رکربستیپهوی

میحیجهیگها«ی)لن،یلی،یی،یل2،یب؛یفیدیسی،ی1386:ی1/ی145،ی1/ی263،ی1/ی

317(یییض طیههویدرمتنیمهنطۀی»رکربشیهمدیزّریییپهالنشیدر«ی

)لن،یق2(،ی»رکربشی یحنیکیدیییحنطرشتهفت«ی)لن،یق2،یلن2(،ی» یحنی

شطیرکربییلیحسفنطیهر«ی)ل،یل2،یلی،یآ(ییی»قنهنیییرکربتیب هیطی

بسود«ی)ل،یل2،یآ؛یهمهن:ی5/ی211،ی6/ی155،ی6/ی476،ی8/ی482(.

سی دستنویسی حینکدی آنی یی نرزی یفتی مهمی نترجۀی یکی مییتوحنی مسألدی حینی حزی 1.ی
)حستهن ول(یحزیدستنویسیقی)عههیا(یمعت یتییحست؛یزییحیبیحویکهتبیسیبدیآسهنیی

رثیبی بدیصورتی طهیبی بهییحژایحویچونی عهفردی رث بیرحیدری بودایحستیکدی ممکنی
بنویسطییینههمگونییظههیویعهفردیرحیبیدیفیکنط،یحمهیحینیکهریرحینکیدایحست؛یدری
اهلییکدیکهتبیقیح ییهمیرث بیض طیکیدایحستیهمیعهفرۀیآنیرحیبدیجهویطهیبی
بدیصورتیطه بینوشتدیحستی)فیدیسی،ی1386:ی2/ی439،ینسخدیبطلی25(یتهیبدی مهنی
خودشیعهفردیخیحبینشود؛یمهننطیل2یکدیعهفرۀیرث ب/یصکیبیرحیبدیصورتیرث ب/ی

صک بینگهشتدیحستی)همهن:ی8/ی123،ینسخدیبطلی17(.
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پاییز - زمستان 13۹5

بهیطی نرزی دیگیی نکتۀی یکی بدی شاهنامه  عهفرۀی م حثی دری •ی
پیدحختیییآنیحینکدیح یچدییجودیبیخییحزیحشکهالتیعهفرۀی

شاهنامه، کدیدریپیشگفتهریکتهبیبطحنیحشهرتیرفتد،یحنکهرنهپذییی

حست،یحمهیدحنستنیحاتمهلییعوعیحینیحشت هههتیدریشاهنامه ن هیطی

بهقثیکهستدیشطنیاسهسیتیمصححینسبتیبدیعهفردیپیدحزویههوی

فیدیسییشود.یبدیسخنیدیگی،یمصححیبهیطیهموحرایخطهههوی

عهفردیرحیبدیدیطیحنکهریبنگید،یمگییآنکدیبهیتوّجدیبدیض طینسخدیههی

جهویشکیییتیدیطیدریصحتیض طین هشط.یی یندیبهیطیحشکهلی

عهفردیرحیبهیپهیبنطویبدیدستنویسیههویکهنیییرجوعیبدیعهنونیههوی

عهفردیپیدحزویشعییفهرسییبیدیفیکید.یبیحوینموند،یدریبیتی»زی

ریمرهن«ی حزی پرکیی لشکیوی یکیی خوزیهن/ی سووی برهمطی بیبیی

)فیدیسی،ی1393:ی1/ی247(یهرچیجهویتیدیطینیستیکدیتصحرفیی

ریویدحدایییندیتنههیعهفرۀیبیتیخیحبیحست،یبلکدیمییتوحنی فتی

کدیبیتیعهفردینطحرد.یرهگی نیبهیموزي نیعهفردینمییشود،یزییحیایفی

َریوینطحردی)نقوو،ی1384:ی136(.یح ییتنههیبهییهوینسبتیییحفزیدنی

نشهنیجمعیمییشطیعهفردیسهخت،یمنسوبرنیهمۀیشهیههیبهیهمی

عهفردیمییشطنطی)ت ییزیهن/یتهیحنرهن/یدزفولرهن/یدوسیهن/ییزدیهنیی...(ییی

مییدحنرمیکدیچنرنینیست.یبهینگههییبدینسخدیبطلیههویچهپی

هشتیجلطویشاهنامهیدرمیییهبرمیکدیحشکهلیبیتیجزیدریث گ ی

دریهرچیدستنویسیین ودایحستی)فیدیسی،ی1386:ی2/ی92(.یدرییحععی

تصحرحیحینیبیتیبییحسهسیتنههیض طییکدیعهفردیرحیخیحبیمییکنطی

صورتی یفتدییحست.یحل تدیمعنهویمصیحعیهمیپییشهنییینهحستوحری

حست:

رشکاییآگدیاشویایازیرهگی نی)؟(

)قرط ها،ی1392:ی244(یصورتی آیردایحمی دیگیی دریجهییی چنهنکدی

درستیمصیحعیدیمی»یکییلشکیویبییکیحنیییمرهن«یحستیکدی

یدریهمۀیدستنویسیههیدیطایمییشودیییعهفردیشطنشیبهیموزي نی
ً
تقیی ه

)تصحرحیعرهسییبطینیشبههتیحمالیییبهیض طینسخدیهه(ییهیسوري نی)ض طی

2/ی92،ی فیدیسی،ی1386:ی دیم؛ی مصیحعی عهفرۀی بیحوی دستنویسیههی حغلبی

نسخدیبطلی8؛ی2/ی93،ینسخدیبطلی4(یحشکهلیبیتیرحیبیدیفیمییکنط.ی

مصححیحرجمنطیموزي نیرحیمهننطیموزانیییموزست نیحسمیمکهنی

مییدحننط،یندیحسمیجمع،یییمعتقطنطیکدیعهفردیحشکهلیینطحردی)خهلقی،ی

1392:ی251(.یحینیمستلزمیآنیحستیکدیشهقییموزي نییهیسوري نیرحی

ییحوی
ّ
یکیحسمیبسیطیمستقلی یفتدیبهشط،یحّمهیسنطویکدیچنرنیتلق

رحیتأیرطیکنطیدریدستینیست.یچیحیبهیطیایااطی نیییاوراطی نیرحیجمعی

ایااط یییاوراط یبطحنرمییلییموزي نییهیسوري نیرحیحزیآنیمستثنهیکنرم؟ی

یحنگهییچیحیبهیطیض طیهمۀیدستنویسیههیرحی)جزیکهمه(یکنهریبگذحریمی

ییچرزویرحیبدیمتنیبرهیریمیکدیحفزینیبییمختلیکیدنیعهفردیمعنهوی

درستییهمینمییدهطی)مصّححیض طیاهشیۀیظفینهمدی)برکیحنیریمرهن(یرحی

مؤیّطیض طیکهمهیمییدحننطی)همهنجه(یحّمهیبدی مهنینگهرنطایحینطورینیست(؟

حل تدیمصححی یحمییمعتقطنطیکدیآنچدیمعنهویدرستینطحردی

»لشکییبییکیحنیییمرهن«یحست،یندی»لشکییپرکییحزیریمرهن«؛یزییحی

لشکییممکنیحستیبییکیحنیبهشطیحمهیبییمرهنیبودنشیغریمنطقیی

حستی)همهنجه(.یحمهیبهیطیتوجدیدحشتیکدی»بییکیحنیییمرهنیبودن«ی

چرزیغییبیییبییسهبقدیحوینیست.یحینیتع رییبهرههیدریشاهنامه 

بدیکهریرفتدیحستیییدریدرستییآنینمییتوحنیتیدیطیکید:

ن ــود كیحنــدی یی مرــهنی رحی ســپدی

ن ود ــدی ــوحن ــهنیبــخــتینـــوذریج ــم ه

)فیدیسی،ی1393:ی1/ی163(

رســیط دریــهی ژرفی آنی نزدیــکی چــوی

نطیط ــدی ــیحن ک یی ــهنی ــر م رحی حیی ــیی م

)همهن:ی1/ی857(

ن ــود کیحنــدی یی مرــهنی رحی ســپدی

ن ود ــدی ــوحن ج دحرحی بــخــتی ــهنی ــم ه

)همهن،ی2/ی254(

بشــطیتهزنــهنیتــهیبــدیشــهیویرســیط

نطیط ــدی ــیحن ک یی ــهنی ــر م رحی آنی ــدی ک

)همهن،ی2/ی312(

ــیط ــهیویرس ــوویش ــهیس ــتیت ــییرف هم

نطیط ــدی ــیحن ک یی ــهنی ــر م رحی آنی ــدی ک

)همهن،ی2/ی318(

بنهبیحین،یبهیطیض طیکهمهیرحیکنهری ذحشتیییبدیآنچدیدریحغلبی

کمهلی فیدیسیی عهفردیپیدحزوی بهی یی حستی دستنویسیههییآمطای

همههنگییرحیدحردیییمعنهویدرستیینرزیبدیذهنیمت هدریمییکنطی

حقتمهدیکید.یصورتیدرستیرحیدریدیگییچهپیههویشاهنامه 
مییتوحنیدیطی)فیدیسی،ی1962:ی2/ی148؛یفیدیسی،ی1379:ی1/ی302(.1

دییشههطیزییینرزیتأیرطویحستیبییآنچدی فتدیشط: 1.ی

نههد نههیتی یی ی
ّ
اط رحی توی ثنهوی کدی بحییییفلکیرحیبدیجهطیجستیمرهنیییکیحنهیی

ی)مسعودیسعط،ی1390:ی480( ی

میحچویبییکنهریییمرهنیحستیقشقیتویالبط کنهری دری دیطای حزی کشطی دلی مرهنی

)قوفی،ی1335:ی529ی}حزینظهمی{( ی
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 ستوریهیگعن 

ییههویمصّححی یحمییحزیییژ ییههویدستوروییی
ّ
بیخییحزیتلق

زبهنییسخنیفیدیسیینرزینرهزیبدیبهزنگیویدحرد.یحزیجملدیحینیكدی

دریحینیدییبیت:ی
تــو1 آرحمی بــدی نشــینطی مــیدوی بــدی

تــو نــهمی بســتیدی كمــیی یی تــهجی زی

نهســپهس آیردی خویــشی آیرــن2ی بــدی

ــویمهمــهنیشنهســییشــنهس ــنی ــییت چنر

یحژۀیط سپ سیرحی»نهسپهسی«یمعنییكیدایحنطیییآنیرحینمونۀیكهربیدی

صفتیبدیجهویحسمی)نهسپهسیبدیجهوینهسپهسی(یدحنستدیحنطی)فیدیسی،ی

تیبطیمعنییكیدنی
ّ
1393:ی1/یچهلیییچههر(.یچنرنیپنطحشتییبدیقل

شعییپیشیآمطایحست.یمعنییشعییحینیحستیكدی»مهمهنییكدینهمی

تویرحیحزیتهجیییكمییمییستیدیییتهجیییكمییرحینهسپهسیبدیآیرنیخودی

درمییآیردی)حزیسیینهسپهسییسلطنتیرحیمطهبقیمییكنطیبهیرحایییرسمیخود(ی

چگوندیمهمهنییحست؟«.یبهیخوحنشیپیشنههدوینگهرنطا،ینهسپهسی

حزینظیی بدیمعنهوی»نهسپهسی«ینیستییی ندیحسمییی عرطیحستی

دستورویكهربیدیخهصییبدیشمهرینمییرید.ی

دیگییحینیكدیمصیحعینخستیحینیبیت:ی •ی
بییســیحن تــنی یی بییتنــهنی ســیی

جینگرــطنی یزهــهوی ــیحنی

یحلردیدحنستدیحنطییی»سیحنی
ٌ

رحینمونۀیبستِنینشهنۀیجمعیبییمضهف

بییتنیییتنهنیبییسی«یمعنییكیدایحنط.ینگهرنطایسایییانیرحیحسمیقهمی

یهیحسمیجنسیمییدحنطیکدینرهزیبدیجمعیبستنیآنینیست.یمییتوحنی

سخنیفیدیسییرحیچنرنیمعنییکیدیکدی»چرزویكدیدریآنیدشتی

پسیحزیجنگیدیطایمییشطیسِییكشتگهنیبییتنیییتنیكشتگهنی

بییسییبود«،یدرستیبدیهمهنیسهنیکدیانیدریبیتیزیییحسمیجنسی

حستییینرهزیبدیجمعیبستنشین ودایحست:

َبییــط تــنی بــیی بییــطای ســیحنی

بییــط همــهینی كــوای ســويی بنــدی

)فیدیسی،ی1393:ی1/ی534(

پسیمقولۀیدستورویمطیحیكیدۀیمصّححی یحمییرحیمییتوحنیمنتفیی

ییدریمعنییكیدنیمتنیههویكهنیبهیطیحزیهیی وندی
ّ
شمید.یبدیدوریکل

ت طیلیییجهبدیجهیییییمجهزیبیحویجفتییجوریكیدنیمعنییپیهرزی

كیدیییبیتیههیرحیبهیهمهنیصورتیههوی هایخالفیمنطقییكدیدحرنطی

پذییفتیییحزیتأییلیكیدنیقنهصییدستوریشهنیخوددحرویكید؛ی

هیچنطیدریحینجهیصورتیخالفیمنطقییهمیدریکهرینیست.

هیژگ ی  ییبديع یهیبی ط 

آشنهیییبهیحصطالاهتیبرهنییییبطیعییمییتوحنطیپژیهنطایرحیدری

شیحیییتوضرحیبیتیههییینشهنیدحدنیهنییشهقیییهرویکنط؛یبدیشیطی

حینکدینخستیحینیحصالاهتیرحیدرستیبشنهسیمیییمصطحقیههوی

آنیرحیتشخرصیدهرمیییسپسیآنیرحیدرستیبدیکهریببنطیم؛یی یندی

شهقیی هنیی ریزایکهرویههوی دعرقی توضرحی یی شنهختی دری همی

بهزمییمهنرمیییهمیسخنیمهیبیحویحهلیفنیتهیحنطحزایحوینهمفهومییی

نهرسهیییکمییبیشیکمیحقت هریخوحهطیبود.ی

دریحینیپیشگفتهریدربهرۀیآرحیدیههویبدیكهررفتدیدریسخنی •ی
فیدیسییمطهلبینهدرستییهیعهبلیتأملیچنطحنیحنطکینیست.یحزی

بیمطّیفیحستیبدیهمهیحییی
ّ
جملۀیحینیموحردیحدالقیجنهسیمیك

مرهنی وگ نیییگومیآنی)فیدیسی،ی1393:ی1/یچهلیییهفت(یدریحینیبیت:

بــود قمــودویكــدیكوبنــطایهومــهنی

بود آنی ــومی م كــدی مخوحنشی ــنی آه ــوی ت

)همهن،ی1/ی415(

حمهیهنگهمییکدیتنههیتفهیتیدیییحژایدریایفینخسترنشهنیبهشط،ی

بستدیبدیهمیمخیجیبودنییهین ودنیآنیایفیدریدیییحژۀیموردینظی،ی

جنهسیمضهرعییهیالاقیپطیطحریمییشودی)همهیی،ی1363:ی56(یندی

مطّیف؛یچیحیكدیدریجنهسیمطّیفیحختالفیدیییحژایدریایفی

پهیهنییآنههستیندیایفیآغهزینی)رشیطییدوحط،ی1362:ی10(.یدری

بینهمرط.
ّ
حینجهیهمهیحیییموردنظییرحیمییتوحنیجنهسیالاقیمیک

دریموردیهمهیحیییجنگ/یچنگییی هر/ی یایییطوز/یط زینرزیهمرنی

حصطالحیجنهسیمطّیفیرحیبدیكهریبیدایحنطی)فیدیسی،ی1393:ی1/ی

چهلییهفت(یكدیبهیمنهبعیكهنیییمعت ییبطیعییسهز هرینیست.ی

همهیحییینخسترنیجنهسیمضهرعیحستیییدییهمهیحیییدیگیی

مییتوحنطیحشتقهق3ینهمرطایشودی)همهیی،یصی61(.

آنجهیكدیسخنیحزیحستعهرایبدیمرهنیآیردایحنط،یهمچنهنیكدی •ی
حزیشمشییی حستعهرای رحی طهنگی یی دلریی میدی حزی حستعهرای رحی صیای

دحنستدیحنط،یب  پ ییرحینرزیحستعهرایحزیحسبیدحنستدیحنط؛یحمهیب  پ یی

متن:ی»بطآرحم«،یكدیتصّیفیمصّححیحست. 1.ی
متن:ی»بطآیرن«،یكدیتصّیفیمصّححیحست. 2.ی

3.یدریمنهبعیکهنیبیحویحختالفیمصوتیبلنطیدریدیییحژاینهمیی ذحشتدینشطایحست.ی
نزدیکیتیینیحصطالاییکدیحدالعشیبییحینیهمهیحیییدرستیبدینظییمییرسط،ی

حشتقهقیحست.
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بیفشیدایشطایحست.ی
ّ
یکیتشبردیبلرغیحستیکدیدرییکیحسمیمیک

الزمۀی یی حستی بهدی همچونی پهیشی کدی اروحنیی یعنیی ب  پ یی

همچونیبهدیبودن،یتنطریویآنیحست.یپس،یحزیآنجهیکدیالزمۀی

حمیویرحیبرهنیکیدنیکنهیدیمییسهزد،یبهیطی فتیکدیب  پ ییكنهیدی

حزیحسبیحستیندیحستعهرایحزیآن.یحینینوعیکنهیدیدریکتهبیههوی

مییشودی نهمرطای موصوفی حزی صفتی کنهیۀی برهنی قلمی درسیی

)رجهیی،ی1340:ی326(یییدرستیهمیهست؛یزییحیح ییحستعهرای

بدیقالعۀی بهیطیمجهزیهمیمییبود،یچیحیکدیحستعهرایمجهزی بودی

شبههتیحست؛یاهلیآنکدیدریب  پ ییهمیبهدیبدیمعنهویاقرقییبدی

کهریرفتدیحستیهمیپهو.

همچنرنیپوال یرحیحستعهرایحزیشمشیییدحنستدیحنط،یحمهیپوالدی

مجهزیحستیندیحستعهرا.یشهقییجنسیرحی فتدییینوعیرحیحرحدای

حزی رحیدری»كدیرخشنطای شتی کیدایحست.یهمچنرنیرخشنطای

جههنینهپطیط«یحستعهرایحزیخورشیطیدحنستدیحنطی)فیدیسی،ی1393:ی

1/یپنجها(یحمهیكنهیدیحستیحزینوعیکنهیۀیصفتیحزیموصوف.ی

میبمهییشبدیحلمطحیحینیبیت
ّ
دریصنعتیتأكرطیحلذ •ی

بــهد شــیمی حزی پــیی نی ســهنتی ســیدی

بــهد آزرمی یی رنــگی حزی پــیی رخهنــتی

رحییهدیكیدایییچنرنی فتدیحنط:ی

نطیمدیههویریدحبدیچشمهنیسیهایییرخسهریسیخیریدحبدیرحیبدی

ظههییمییستهینطییلییدرییحععیصهابیآنیرحیبدیسببیدلیبهختنی

بدیزحلینكوهشیمییكننط.ی)همهن:ی1/یپنجهایییک(

نطحردییینطیمدیههیدحرنطی بدیصنعتی فتدیشطای حینیبیتیربطیی

آشكهرحیریدحبدیرحیمیینکوهنطیییظههییجملدیخالفیمقصودیرحی

نشهنینمییدهط.یزی هیییحینیبیتیدریچرزیدیگیویحستیییآنیحینكدی

دریقرنینكوهشیحخالعِییریدحبد،یزی هیییچشمشیرحیفیحموشی

نكیدایحنطیییمیی وینطیچشمهنیزی هیتیبهیطیخجهلتیزدایبهشنط،ی

بهدنشی یی بهشطی ستودنی ظههیشی كدی نگفتدیحنطی جملدیحوی حمهی

نكوهرطن.یصنعتییکدیبدیحینیبیتینزدیکیحستیصنعتیحدمهجی

یهیحستت هعیحست.یحدمهجییهیحستت هعیآنیحستیکدیهمزمهنیبدیدیی

صفتیحزیچرزویحشهرایکنرمی)همهیی،ی1363:ی325،ی326(.یدریحینجهی

بدییکی نی سهن(ی )سیههیی مثبتی یکیییژ یی یهدکیدِی بهی همزمهنی

ییژ ییمنفیی)بییشیمی(یحشهرایشطایحست.

دربهرۀیحیههمیدریشاهنامه نرزیدییمثهلیآیردایحنطیکدیهییدیینرهزی •ی
شنطایبطیی فتیمهیهوشی

َ
بدیبهزنگیویدحرد.ییکییدریبیتی»ک

خویش/ینههدیمینهچهریبییدیشیخویش«یکدیدربهرۀیآنی فتدیحنطی

نخستیذهنیبدی»هوش«ی)بدیمعنهویحدرحکیییشعور(یمییریدیییسپسی

بدیمعنهویجهنیییمیگ؛یییدیگیوی»خوردی هیینهدحنیزیپهلووی

خویش«یکدیحیههمشیرحیمیبوطیبدیفعلیخوردنیدحنستدیحنطیکدیهمی

بدیمعنهویآسیبیدیطنیحستیییهمیخوردنیغذحی)فیدیسی،ی1393:ی

1/یپنجهایییک(.یبدینظییمییرسطیکدیندی وشیحیههمیدحردیندیمور ن.ی

رحی بیتی معنیی حستی میگی معنهوی بدی کدی وشی مییدحنرمی ح یی

دریهفتدیحیم؛یح یی وشیرحیآ ههییمعنییمییکنرمیمعنییبیتیرحی

درنرهفتدیحیم.ین هیطیبییحسهسییکیدریهفتینهدرستیحزیمتنیعهئلی

نطحرد.ی حیههمی نرزی بعطوی مثهلی شویم.ی حیههمی یجودیصنعتی بدی

»خوردنیحزیچرزو«یبدیمعنهویزیهنیدیطنیحزیآنیچرزی ویهیدری

شاهنامهیییدیگییمتنیههویکهنیدیطاینشطایحستیییتصّوریستی

ی.یحینیمعنییدریفرهنگ سخن بهیبیچسبی»مجهز«ییینرزی
ّ
متأخ

» فتگو«ی)یعنییدری فتهریرحیجیحست(یبدیهمیحاییکیشههطیمعهصیی

آمطایحست:یدریحینیدنرهوییحنفسهیآدمینمییدحنطیحزیکجهیمییخوردی

)حنورو،ی1381:یزییی»خوردن«،یمعنهوی27(.ی

هنگهمییکدینمییدحنرمیکدییکییحژایدریکطحمییکیحزی
ً
حصوال

یی حبتطحیییتیینی یی حیلرنی بهیطی رفتدیحست،ی کهری بدی معنهههیشی

توسعینرهفتدیتیینیمعنهیشیرحیدرینظییبگرییم.یدیگییحینکدین هیطی

مفهومیحستن هطیشطایحزییکیتع ریییهیکنهیدیرحیبهیحجزحویآنیکنهیدی

حرت هطیدهرم.یحینیکدی هیینهدحنیحزیپهلوویخودیمییخورد،ییعنییبهی

خوردنیییچییطنیقلفیبیحویذبحیشطنیآمهدایتییمییشودیییهییچدی

بیشتییمییچیدیبیشتییآمهدۀیمیگیمییشود؛یپسی ویییحزیپهلووی

خودیتغذیدیمییکنطیندیحزیقلف.یدرستیحستیکدینترجۀیحینیمهجیحی

حینیحستیکدی هییحزیپهلوویفیبدِیخودیزیهنیییآسیبیمییبینط،یحمهی

ن هیطیحینینترجدیرحیبدیفعلیخوردنیحرت هطیدحدییی»آسیبیدیطن«ی)دری

معنهویمعنوویییغریفرزیکی(یرحیدریشمهریمعنییههویخوردنیآیرد.ی

بنهبیحین،یمییتوحنرمیبگویرمیکدیخوردنیدریحینجهیمعنهیییجزیفییی

بیدنیخورحکیبدیدههنینطحردیییبیتینرزیمصطحقیصنعتیحیههمی

یادداشت های  دری مصححی یحمیی کدی حستی جهلبی نیست.ی

شاهنامهیبیتیرحیبدیدرستییمعنییکیدایحنطیییخوردنیرحیبدیمعنهوی

اقرقیی یفتدیحنطی)خهلقی،ی1389:ی1/ی509(.

ظ
ّ
ارف

ظی
ّ
ظیههینرزیمطهلِبینرهزمنطیبهزنگیویفیحیحنیحست.یتلف

ّ
دربهرةیتلف
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دورۀ سوم، سال اوّل

 شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

ـِییش«یییشنهسۀییكمیشخصیبدی ضمرییسومیشخصیبدیصورتی»

صورتی»ـُیم«یرحیحزیكهربیدههوی ویشییزبهنیشاهنامه دحنستدیحنطی

)فیدیسی،ی1393:ی1/یچهلیییسد،یصطیییهژدا(یكدیخالفیشههطیههوی

ـِیش«یآنچدی فیحیحنیمتنیههویدیگییحست.یدربهرۀیصورتیآیحییی»

حستهدیهمهیییدربهرۀیعهفرۀیآ اينش/یآ اينشی)=یآفییِنیحی(یدریاهشیۀی

دیوان عثمان مختاری نگهشتدیحنطینشهنیمییدهطیکدیحدی هنیپیشینی

دری آنی حزی ستید یی یی نمییدحنستدیحنطی رحی ویشیی ظی
ّ
تلف حینی

علمییههوی ونه ونیزبهنیفهرسییآ هایبودایحنط:

حینطوریعوحفییکدیدریحشعهریدیگییحستهدحنیسخنینرزیآمطایحستی

بدیخوبییمعلومیمییکنطیکدیمهع لیشینیضمرییدریفهرسییفصرحی

ظیمییشطایحست.ی)قثمهنیمختهرو،ی1341:ی533(ی
ّ
بهیکسیایتلف

ظیمخصوصیبدیدیراییهینهاردیحوی
ّ
ییبییحینیمییحفزحیرمیکدیحینیتلف

خهصین ودایحستیییحفزینیبییشاهنامه دریشعیینهصیخسیی،ی

مسعودیسعط،یخهعهنی،ینظهمییییجزیآنیدیطایمییشودی)معرن،ی

1370:ی222-225؛یامرطیهن،ی1387:ی1211-1218؛یقرط ها،ی1387:ی

دحردی نموندیی نرزی یهودوی فهرسیی نوشتدیههوی دری یی 87(1ی ی86،ی

)نهتلیخهنلیو،ی1392:ی1/ی318ی} فتنِطش{،ی1/ی326ی}حِزش{(.ی

ظی»ـُیم«ینرزیچدیبدیصورتیضمرییپروستدیییچدیبدیصورتی
ّ
تلف

یی فیدیسیی بدی منحصیی یهی محطیدی ظی
ّ
تلف یکی هی زی شنهسد،ی

 ویشییرحنیدوسییهیحدیحفیآنین ودایییدحمنۀی ستیداییحویرحیدریبیی

ظیرحیجیدریسیزمرنیحییحنیبوداییحست.ی
ّ
میی یفتدییییكییحزیدییتلف

 BOYCE, 1975: 53, 79,(حینیرحیهمیحزیمنهبعیپهلوویمییتوحنیدریهفتی

183 ,173(2،یهمیحزیدستنویسیههی)اطحدو،ی1390:ی149ی}بطُهم{،ی196ی

م{؛ی
ُ
}نیستم{؛یرحدییهنی3،ی1949:ی189}پریحهن ی216ی م{،ی

ُ
}زبهن م{،ی198ی

ُ
}من

27ی }پذیُیم{،ی 29ی م{،ی
ُ
بی زیط م،ی

ُ
}نههد 22ی م{،ی

ُ
}بهش 12ی 2535:ی شنقشی،ی

م{؛ینهتلیخهنلیو،ی1392:ی1/ی316ی} وحُهم{،ی1/ی318ی
ُ
م{،ی54ی}بمریحن

ُ
} یدحنرط

م،یکیدُم{(،یهمیحزی
ُ
م،یفییخت

ُ
م{،ی1/ی319ی}بود

ُ
م،یحبییفیمهن

ُ
م،یدحمهد

ُ
}بیحدرحن

عهفردیپیدحزویشهقیحن:

مــیدم تیکرــبی دری بــهبی نخســترنی

ــیدم ک یــهدی ــطای ــزی آنی  هــیچی آنی حزی

)میسیو،ی1366:ی9؛ینرز:ی19،ی69،ی151،ی159،ی200،ی204،ی238،ی262(

مــش
ُ
رهنیمییزدنــطیییمــنیبــدید

ّ
ســن

زدمــشی هــمی مــزدی بهــیی یی رفتــمی

)سنهیی،ی1359:ی317(

آزیچــونیآتــشیحســتیییتــنیهرــزم

آمرــزم چــدی هــمی بــدی آتــشی یی آبی

)همهن:ی432(

مــیدم خــوردی همــیی مــیدمی  فــتی

تــویدقهیــییبکــنیکــدیمــنیکــیدم

)همهن:ی675؛ینرز:ی704(

ــکهریکــیینشــینم ــییکــدیمــنینشــینمیبر جهی

یــهیخطکــیینویســمییــهیبیتکــییتیحشــم

خطــیینــدیســختینرکــویزی ــهیخطــییبالیــد4

ــم
ُ
زیــنیشــعیکیینــدینرکویبــلیشــعیکییبههش

)حنورویحبروردو،ی1376:ی2/ی689(

ظیدریشاهنامهیحشهرای
ّ
مصّححی یحمییبدیدییموردیحزیحینیتلف

بهریدری كیدایحنطیییحفزیدایحنطیكدیچنرنیتلفظیی ویهیهمرنیدیی

حینی یكصطیییهژدا(.ی 1/ی )فیدیسی،ی1393:ی مییشودی دیطای شاهنامهی

حستیآنیدییبیت:

بــدیجهیــییکــدیمــنیپــهویبفشــهردم

پــهردم شــطوی ســوحرحنی قنــهنی

)فیدیسی،ی1393:ی1/ی185(

ح ــیی ــوشیدحرویبــدیخــوحبیدهــم

ــم ــیینه ــنیس ــهیبطی ــنیت ــدیت ــییب نینج

)همهن:ی2/ی271(

ظییدیطایمییشودیکدی
ّ
حمهییکیبهریدیگیینرزیدریشاهنامه چنرنیتلف

نهدیطای یفتدی قاُسمی یحژۀی تلفظی حزی نهدرستی تصوری تی
ّ
بدیقل

شطایحست:

یکــییزنــطیییحســتیآریبــهیبیَســمت

بــدیزمــزمییکــییپهســخییپیســمت

)همهن:ی2/ی432؛ینرزینک.یخهلقی،ی1389:ی4/ی335(

حمهیبهیطیدحنستیکدییحژۀیمعییِفیقاَسمیدریشاهنامه قاُسمیخوحنطای

مییشطایحستیییهمیعهفرۀیآنیپاُسمی)=یمییپیسم(یحست.یحینیرحیحفزینی

مرهند فهرسیی حزی مهی آ ههییههوی فیدیسی،ی عهفردیپیدحزوی یبیی

)NYBERG, 1974: 44; MACKENZIE, 1971: 17(ینرزیتأیرطیمییکنط.ی

دکتییسجهدیآیطنلویدرینقطیخودیبییدیمرنیتصحرحیدکتییخهلقییمطلق،یبدیدرستیی 1.ی
حشهرایکیدایحنطیکدیحینیتلفظی ویشیینیستی)نک.یآیطنلو،ی1394:ی136-135(.

یهدآیرویدیستی یحمی،یدکتییحامطرضهیعهئمیمقهمی. 2.ی
3.یضمرییپروستدیرحیچنرنیایکتی ذحرویکیدا،یحمهیشنهسدیرحیبهیفتحدینشهنیدحدایحستی

متن:یبالبد.)رحدییهنی،ی1949:ی189(. 4.ی
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 شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

درحینیبهرایبهیطیدرینظییدحشتیکدینترجدی ریویمصححیحرجمنطیحزی

حینیدییشههطی)کدیحکنونییکیشههطیدیگییبطحنیحفزیدایشط(ینهدرستی

بودایحست.یحینیکدی مهنیکنرمیفیدیسییدریسدیبیت،یشنهسۀیفعلی

حیلیشخصیمفیدیرحیی ویشییخوحنطایییدریجهههویدیگییمعرهر،ی

ظی
ّ
درستینیست.یحینیسدیبیتیتنههیجهههیییهستنطیکدیتلف

هجو ی ظی
ّ
تلف حینی کدی جهههییی تنههی ندی نش نی ا هیاطدی رحی شنهسدی

 اصتویاست.یدرییحععیبهیطینگههمهنیبدیعهفردید ی ونیشود.یعهفردیههی

ظیههوینهآشکهریرحیبیحویمهیآشکهری
ّ
دریچدیههیییهستنطیکدیتلف

مییکننط،یحزیهمرنیریو،ین هیطیآنههیرحیبدیدیطیشههطههویتکیییی

موردوینگییست.یدریحینجهینرزینترجدی ریویدرستیآنیحستیکدی

بگویرمیکدیایکتیپیشیحزیشنهسۀیحیلیشخصیمفیدیدریشاهنامه،ی

مهننطیشمهرویحزیدیگییمتنیهه،یضّمدیبودایحستیندیفتحد.یتنههی

ظیشطایبیتیزیییحستیکدیدری
ّ
جهیییکدیحینیشنهسدیبهیفتحدیتلف

چهپییمسکوی)فیدیسی،یی1968:ی7/ی257(یییچهپیجرحونیی)فیدیسی،ی

دیطای مطلق،ی خهلقیی هشتیجلطوی چهپی یی 1825(ی 4/ی 1379:ی

یهدآیری آنیرحی نهدرستییتصحرحی مییشودییینگهرنطایدریجهییی

شطاییحست:

چــنیحزیخــوحنیبیفــتیآبیبگســهردم

یهفــتینــم زمرــنیزآبطســتهنیمگــیی

)فیدیسی،ی1386:ی7/ی377؛یقرط ها،ی1393:ی53(

ض طیپیشنههدوینگهرنطایبهیکنهری ذحشتنینویسشیلنطن،ی»زمرنی

دحستهنیرحینرهزحردم«یبودیکدیحکنونیدرییییحستیدیمیخهلقییمطلقی

نرهزحردم(،ی )بگسهردم/ی ی درستی نویسشی حینی بهی مییشود.ی دیطای

دری ـَیم«ی « ظی
ّ
تلف مثهِلی تنههی یی مییشودی بیدیفی عهفردی مشکلی

شاهنامهیحزیمرهنیمییرید.

هاهیهیي ییگجهول

دریپیشگفتهریفهیستییحزییحژایههویدحرحوییحییمجهولیییفهیستیی

بدی حزییحژایههویدحرحوییهویمجهولیبیحویآ ههییفهرسییزبهنهنی

دستیدحدایشطاییحست.یبیخییحزیمطهلبیحینیفهیستیدرستی

نیستیییشههطیههویشعیویخالفیآنیرحینشهنیمییدهنط.ی وییی

ظیپهلووی
ّ
مصّححیحرجمنطیبدیحینی وشزدیدرستیخودیكدیتلف

1/ی )فیدیسی،ی1393:ی نیستی شاهنامه  دری محتملی ظی
ّ
تلف ی

ً
حلزحمه

یکیصطیییپنج،ییکیصطیییهفت،ییکیصطیییهفطا-ییکیصطیییهژدا(یتوجدی

كهفیینكیدایحنطیییبهیدحنشیپهلوویبدیتعررنیكیدنیمجهولیبودنییهی

معییفیبودنییحیییییهیپیدحختدیحنط،یییحینیچرزویحستیكدیهموحرای

نترجۀیدرستیینخوحهطیدحشت.یبیحوینموند،ییحژۀیحفزیدنیبیخالفی

نظییمصّححیدریشاهنامه دحرحوییحییمعییفیبودایحست،یزییحیتنههی

بهی ییهی زی دحشتدیحنطی یحییمعییفی کدی عهفردیشطای یحژایههییی بهی

یحژایههیییچونیره ،ی اه ،یمو یییپو یعهفردینشطایحست:

نمــود ســیدوی آرحمی حزی پــسی یزحنی

فــزید تــّیوی بــهزی همــهنی زیســیدوی

)همهن:ی1/ی2(

نمــود ترــزوی آغــهزی كــزی مرهنــدی

فــزید دلرــیوی رحی حیی مــیی آتــشی حزی

)همهن:ی1/ی61(

بیفــزید بطیــنی مــیدمی چــیح های

درید یی کشــتی یی تخــمی پیح نــطنی

)همهن:ی1/ی15(

یحژۀیك و یهمیبدینهدرستیدریحینیفهیستی نجهنطایشطایحست،ی

ظیفهرسییمرهندیمطهبقی
ّ
زییحیمجهولیبودنییحیِیآن،یح یچدیبهیتلف

حستی)MACKENZIE, 1971: 48(،یمطهبقیبهیتلفظیفیدیسیینیست.ی

ث و یدریبیخییحزیمتنیههویفهرسییبهییحژایههویدحرحوییحییمجهولی

عهفردیشطایحست،یحزیجملدیدریغزلییحزیقطهریبهیمطلعی»چدیسهزوی

سیحویییچدی ویییسیید/یفیییشویبطینیخهکیتریایفیید«یکدی

عهفردیههیشیق هرتنطیحزیآگاه ،ی ره ،یره ،یپو یییمو ی)قطهر،ی1345:ی

271(.یتلفظینظهمیینرزیمهننطیتلفظیقطهریبودایحست،یحزیهمرنی

ریستیکدیبیخالِفیفیدیسی،یهی زیث و یرحیبهیبو ،ی ه ،یستو ،ی

صنو ،یطمو ،ی زه یییمهننطیآنیعهفردینکیدایحست:

ــودیحســت ــییحزیســنگیک  ح ــییخــودیپول

چویبییآبیحســتیپلیزحنیســوویریدیحســت

)نظهمی،ی1384:ی143(

ک ــود چــیخی مــطحری حزی بیــشی بــهدی

درید یی زیــطای بــیی زیننــطای

)نظهمی،ی1380:ی9(

ک ــود ســپهیی زیــیی نطحرنــطی

رفرقــییبــدیجــزیبــهدایییبهنــگیرید

)نظهمی،ی1381:ی279(

ــود ــهریییپ ــنیت ــببیرحیدریحی ــترنیس نخس

ک ــود چــیخی حجــیحمی حزی بجویرــمی

)نظهمی،ی1392:ی122(
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دریخــمیحیــنیخمیکــدیک ودویخوشیحســت

عصــۀیدلی ــویکــدیســییدویخــوشیحســت

)نظهمی،ی1383:ی47(

ظیشطایحست:
ّ
حمهیدریشاهنامه حینییحژایبهییحییمعییفیتلف

زییهعــوتیســیخیحســتیچــیخیك ــود

نــدیحزیآبیییبــهدییینــدیحزی ــیدیییدید

)فیدیسی،ی1393:ی1/ی4(

فــزید شــهدمهنیی بــیی شــهدیشیی بــدی

بیحفیحخــتی ــیدنیبــدیچــیخیک ــود

)همهن:ی1/ی154(

جهــهنیپــییســیحپیدایییخرمــدیبــود

ک ــود یی بنفــشی یی زردی یی ســیخی زدای

)همهن:ی1/ی548(

ک ــود چــیخی زی آمــطی آتــشی یکــیی

دید زی پــیی حیی دردی حزی شــطی مــهی دلی

)همهن:ی1/ی587(

یی سعطی مسعودی شعیی دری رحی عهفردیبنطویههییی چنرنی ینمونۀی

نهصییخسییینرزیمییتوحنییهفتی)سپهی،ی1351:ی175،ی178-179(.ی

معییفیتلفظیشطنییحییدریشعییفیدیسیییینهصییخسییییی

کدیصهابی بودایحستی بطیهیی یی عطعیی چنهنی مسعودیسعطی

ییمنکیییجودییحییمجهولیپیشیحزیدحلییی
ّ
براهین العجم بدیکل

بییپهیدی رحی جهانگیری  فرهنگ  درستی حدالعی یی شطای ذحلی

شمیدایحستی)همهن:ی174(.

یحژۀیكوزی)خمرطای(یرحینرزیدریمرهنییحژایههویدحرحوییحییمجهولی

معییفی یحیی حمهی یکیصطیند(،ی 1/ی 1393:ی )فیدیسی،ی آیردایحنطی

دحشتدیحستیییبهی نوزیییعجوزیعهفردیمییشطایحستیییدریشاهنامه 

هی زیبهیيوزیییرهزیییسوزیییبنیههویفعلیعهفردینشطایحست:

ســپهیویكــدیپشــتیمــیحیكــیدیكــوز

نشــطیپســتی ــیدحنیبــدیجــهویحســتینــوز

)همهن:ی1/ی65(

هنــوز دحروی نرینــگی بــطیی فــتی

ــوز ــوخرتیک ــتیش ــییپش ــیددیهم نگ

)همهن:ی2/ی323(

ییهمرنیدعرقین ودنیتصّوریحزییحیههویمجهولیبهقثیشطایحستی

كدییحژۀینهدرستیییغریحصرلیقا زه ی)دریكهربیدیمسنطوییییهیعرطو(ی

یحردیشاهنامه شودیییآنیرحیدریجهییی»فیحیحنیییبییشمهر«یییدری

جهییی»بهالیییتوحنگی«یمعنییکننطی)خهلقی،ی1389:ی2/ی384؛ی4/ی

335(.یحینییحژاییکدیبدیلغت نامهی)دهخطح،یی1378:یمطخلی»بیفزید«ی

یی»بیفیید«(یییپهرایحویحزیمنهبعیدیگیینرزیرحایییهفتدیحستی)ریحعی،ی

بدی حستی قا اه ی تصحرفی 79(ی بییته:ی نوشین،ی 315؛ی 2/ی 1390:ی

1378:ی )دهخطح،ی »متمهیز«ی یی »مختلف«ی »متفهیت«،ی معنهوی

مطخلی»بیفیید«(یکدیدریمعنهوی»حختالف«ینرزیبدیکهریرفتدیحستی

)ریحعی،ی1350:ی181-184(یییبیحسهسیهمیعهفردیههیشیدریشاهنامه 

بهیطیتنههیبدیشکلیقا اه یض طیشودیندیبدیصورتیزیی:

درید دحدشی شــیطا،ی بــِیی برهمــطی

بیفــزید حییحنرــهنی زی یی شــهای زی

)فیدیسی،ی1393:ی1/ی810(

درید محّمــطی ریحِنی بــیی حیی یزی

ــشیبــییهــیییکــییبیفــزید
ْ
بــدییهرحن

)همهن:ی2/ی399(

بیفــزید کســیی بهشــطی کــدی ن هیــطی

توحنگــییبُــَودیتــهریییدرییــشیپــود

)همهن:ی2/ی615(

درید رحی شــمهی مــهی حزی بییحنــطحزای

بیفــزید بُــَود،ی حری نــژحدی بــهی هنــیی

)همهن:ی2/ی625(

درید نــهمیدحرحنی بــیی بــهدی حیی حزی

بیفــزید هییکــیی حنــطحزۀی بــیی

)همهن:ی2/ی262(

چــویبنشســتیبهمــن،یبــطحدشیدرید

بیفــزید حییحنرــهنی ِز1ی یی شــهای ِزی

)همهن:ی2/ی148(

بیفــزید كهتــیحنی حزی مهتــیی ن ــطی

نشســتدیچنهنیچــونیبــودیتــهریییپــود

)همهن:ی1/ی154(

تنههیقا زه یحصرلیدریشاهنامه فعلیمهضییسومیشخصیحستیكدی

بهرههیییبدیدرستییبدیكهریرفتدیحستیییهموحرایبهییحژایههویدحرحوی

یحییمعییفیعهفردیشطاییحست:

زید آیردی کرخســییی پیــشی همــدی

بیفــزید آفییــنی دحدیدهــشی بــدی

)همهن:ی1/ی401(

متن:یحزیحییحنرهن.یحصالحیشط. 1.ی
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چــوینوشــینیریحنیآنیســخنیههیشــنود

ــزید ــطیبیف ــدیب ــطحنیک ــشیچن ــدیریزی ب

)همهن:ی2/ی675(

بــود چنطحنــکی بهــیحمی ســخنیههوی

بیفــزید دای بــدیهــیییــکیســیحینطای

)همهن:ی2/ی819(

حزیدیگیییحژایههویدحرحوییهویمعییفیكدیبدینهدرستیدریفهیستی

یحژایههویدحرحوییهویمجهولیآمطایحنطیبدیمويدی)فیدیسی،ی1393:ی

1/ییکیصطیییدا(یمییتوحنیحشهرایكیدیکدیدریشاهنامه یینرزیمتنیههوی

دیگیی)تهیآنجهیکدینگهرنطایدیطایحست(یهی زیبهییحژایههویدحرحوییهوی

مجهولیعهفردینشطایحست.یدریشاهنامه بهیثشیدیییرسیدیییصن ریدی

عهفردیشطایحستیکدیهمدییهویمعییفیدحرنطی)فیدیسی،ی1393:ی1/ی

عهفردی گاهاريدی یی طبیدی یی ثریدی بهی حزرعیی دیوان  163،ی216(.یدری

صن ریدی بهی گرشاسبنامه  دری یی )حزرعی،ی1336:ی100(ی شطایحستی

)حسطو،ی1354:ی126(.ی

همچنرنیحستییحژۀیخرمیكدیدریمنهبعیپهلوویبهییهویمجهولی

نشهنیدحدایشطایحستی)NYBERG, 1974: 218(یحمهیدریفهرسییدروی

بهیبیمیعهفردیشطایحستیییحینینشهنیمییدهطیکدییهیشیمعییفی

بودایحست:

بــود دژخرــمی دیــوحنی جــهوی کجــهی

بــود برــمی رحی پرــلی جهیگــدی بــطحنی

)فیدیسی،ی1387:ی2/ی13(

ــم ــمیخر ــدیخوحنر ــطیآنیک ــوویب ــییخ د 

برــم دیــوی حزی دلی نــطحردی حیی بــهی کــدی

)همهن:ی7/ی292(

یحژۀیطیمینرزیبیخالفینظییمصّححیحرجمنطییهویمعییفیدحرد.ی

حینیرحیحزیعهفردیشطنشیبهیبیمیمییتوحنیدریهفت:

ــید ــمیک ــدیدیینر ــییب ــدیخنج ــشیب مرهن

کــید برــمی حزی پــیی زیی جــهدیحنی دلی

)همهن:ی2/ی31(

ییهویمجهولیدحشتدیحستی
ً
یحژایحویکدیپیشیحزیصهمتیمرمیعطعه

نشیمیحستی)سپهی،ی1351:ی262(یکدیبهیفعلیحیلیشخصیجمع،یکدی

یهویمجهولیدحردی)رحستهر ویوح،ی1379:ی135،ی137(،یعهفردیشطایحست:

کنــونیحزینرــهمیحیــنیســخنیبیکشــیم

دییبــنیســیییکهنیمــیغیدحردینشــیم

)همهن:ی1/ی250(

مصححیحرجمنطییحژۀیریشیدریمعنهویموویصورتیرحینرزی

مهننطییحژۀیریشیبدیمعنهویزخمیدحرحوییهویمجهولیدحنستدیحنط؛ی

اهلیآنكدییهویحّیلییمعییفیحستییییهویدیمییمجهول.یشهیستۀی

یهدآیرویحستیكدیدریفرهنگ ريشه شناسی فارسی كدیبدیتیجمدی

یییهددحشتینگهرویدكتییخهلقییمطلقیمنتشییشطایحست،ینظیی

درستیهوبشمهنیم نییبییمعییفیبودنییهویریشی)بدیمعنهویمو(ی

یینهدرستیبودنینظییپهیلیُهینیم نییبییمجهولیبودنییهویحینی

ـییهوبشمهن،ی1393:ی249(،یحمهیدرینههیتینظیی یحژایآمطایحستی)هورنیی

دری نرزی دكتییاسنیدیستی )همهنجه(.ی پذییفتدییشطایحستی ُهینی

ظی
ّ
فرهنگ ريشه شناسی خودیبهیُهینیهمسویشطایحستیییتلف

مجهولیرحیبدیدستیدحدایحستی)اسنیدیست،ی1393:ی3/ی1511(.یدری

دستورنامۀ پهلوی نرزیتلفظیحینییحژایبدیصورتی/rēš/یآمطایحستی

)NYBERG, 1974: 169(.یحمهیعهفردیپیدحزویشهقیحنیریز هرحنیكهنی

چرزیدیگیویرحینشهنیمییدهطیییایفیهوبشمهنیرحیتأیرطیمییکنط.ی

شهقیحنیدریعهفردیههویمجهولییچونیمویش،یپیش،یگیش،یبیش،ی

كیش،یریشی)=یجیحاتیتن(،یمیش،ی رهیش،یطیشیییمهننطیآنیهی زی

یحژۀیریشی)=یموویصورت(یرحیبدیكهرین یدایحنط،ییلییدریعهفردیههوی

دحرحوییهویمعییفیمهننطیعهفردیههویقیبیی)تشویش(ییهیعهفردیههوی

معمولدیحینییحژایرحیبدیكهریبیدایحنط.یهمۀیحینههیبدیریشنیینشهنی

مییدهطیكدیاقیبهیهوبشمهنیحستیییریشی)=یموویصورت(ییهوی

مجهولینطحشتدیحست:

یایکــدیتــهیدریجهــهنیپــییتشــویش

ریــش زحنی حبلهــهنی خنطنــطی چنــطی

)سنهیی،ی1359:ی368(

ســختیدرمهنــطیحمرــییسســتیریش

چــونیندیپــسیبینــطینــدیپیــشیحزیحامقیش

)مولوو،ی1363:ی1/ی66(

خهمیریــش صطهــزحرحنی آمــطی جمــعی

صرــطیحیی شــتدیچــویحییحزیحبلهیــش

)همهن:ی3/ی59(

بهی چ ی)چدیچرزو(یرحیمطهبقی ك ی)چدیكسی(ییی مصححی یحمیی

آیحنگهرویمیسومیمتنیههویپهلووی)NYBERG, 1974: 54, 116(یبهی

یهویمجهولینشهنیدحدایحنطی)فیدیسی،ی1393:ی1/ییکیصطییینوزدا(.یحمهی

دریفهرسییدرویحینیدیییحژاییهویمعییفیدحشتدیحنط.یبیحوینموند،ی

گحک ،ی بهییحژایههیییچونی ث یدریشعییسوزنییسمیعنطوی یحژۀی
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ره ث ،یزیاث یییگیرک یعهفردیشطایحستی)قرط ها،ی1363:ی45-ی46(ی

بهی یی حینییحژایههیرحیحثرییحخسیکتییدرییکیربهقیی یییهییدیِی

)=یدیییز(یییامسیکح ی)=ینهمیشهقی(یعهفردیکیدایحست:

ــم ــییزیدی ــییحم ــیدیب ــطیب ــدیاس ــمیک آن

جهنــمیخــیدمیدلــمینطحنــمیکــدیچرــم

چــونیپیســیطویرحســتیبگویــمیکــدیکرــم

حخســیکترم حثرــیی ســخنی ســلطهنی

)مریحفضلی،ی1394:ی271(

نرزیدریشاهنامه عهفردینشطنیثیستیییچیستیبهییحژایههیییچونی

طیستیییایستییی هیستی)سپهی،ی1351:ی73،ی139-142(ی وحهیی

حستیبییمعییفیبودنییهویچ یییث ی)قرط ها،ی1393:یی45-ی46(.

مصّححیحرجمنطیپسیحزیبدیدستیدحدنیحینیفهیستیمییحفزحینطی

كدیتحّولیمجهولیبدیمعییفیدریهمهنیزمهنیشاهنامه ییپیشیحزی

آنیرخیدحداییبودایكدی ههییحزیرحایعهفردیمییتوحنیآنیرحیتشخرصیدحدی

یلییاكمیعطعیینمییتوحنیکید.ییویسپسیچنطینموندیحزیت طیلی

یحیییییهویمجهولیبدییحیییییهویمعییفیدریشاهنامه بدیدستی

مییدهطیكدیبدیجهتیحهّمرتیدریحینجهینقلیمییكنرم:

خون،یدرین،ی ون؛یحین،یبهلرن،یبینه،یبینی،یدین،یزین،یسیمیغ،ی

سیند،یزرین،یسیمرن،یشییین.ی)فیدیسی،ی1393:ی1/ییکیصطیییدا(

بیخالفیحینینظی،یبهیطی فتییضعرتیبسیهرویحزیمجهولیههییی

حنطحزای آنی مهی بیحوی فیدیسیی ریز هری فهرسیی معییفیههوی

صینیستیییدربهرۀیبسیهرویحزیآنههیمییتوحنیاكمیعطعیی
ّ
نهمشخ

صهدریكید.ین هیطیبدیمحضیدیطنیمثهلیههوینههمگونیاکمیکیدی

ظیههیدیطاینمییشود.یحینی
ّ
صییدریحینیتلف

ّ
کدیعهقطایمنطویمشخ

تصّورینهدرستیبیخهستدیحزیآنیحستیکدیمثهلیههوینههمگونیرحی

نتوحنستدیحنطیبدیدرستییتحلرلیکننطییی ذشتدیحزیآن،یحدالعیدرستیی

حزیعهنونیمنطویههویآیحیییدریشاهنامه ییدیگییمتنیههویکهنی

نطحشتدیحنطیییدرینترجد،یحزیبنیمنکییعضردیشطایحنط.ییعتییپژیهشگیی

ظی
ّ
تلف مجهولی مصوتی بهی شاهنامه  دری یحژایحوی چدی کدی نطحنطی

مییشطایحستیییچدییحژایحویبهیمصّوتیمعییف،یچگوندیخوحهطی

توحنستیدربهرۀیتحّولیمصّوتیههویمجهولیییمعییفیسخنی

حزی بیخیی کدی نطحنطی کدی هنگهمیی همچنرنی بگویط؟ی حستوحروی

نههمگونییههویآیحیییحزیچدییعهقطایههیییپرییویمییکننطیچگوندی

مییتوحنطیحزیتحّوالتیآیحیییپرچرطاینترجدیههویدرستیبگرید؟ی

نکتۀیمهمییکدیدریبیرسییههویآیحیییبهیطیهموحرایدرینظیی

دحشتیییمتأسفهندیحغلبینهدیطای یفتدیمییشودیحینیحستیکدی

رحی آنی حزی نترجدیههوی یفتدیشطای آیحییییی تحّوالتییکیخوشۀی

نمییتوحنیبدیدیگییخوشدیههی ستیشیدحدییینترجۀیمشهبدی یفت.ی

حینیکدیفیدیسییجفتییحژایههیییچونیزگین/یزينیییطمون/یمونیرحی

بهیهمیعهفردیکیدایحستیبدیمهیحجهزاینمییدهطیکدیاکمیکنرمیکدی

مجهولیییمعییفیدریعهفرۀیشاهنامه رقهیتینمییشطایحستییی

دچهریتحّولیشطایبودایحست.یحینییضعرتیآیحیی،یکدیبدیسببی

دیحوینونیپیشیآمطایحست،یبدیهیییضعرتییآیحییی
ّ
یجودیصهمتیغن

دیگیویتعمرمیپذییینیست.یعهفردیشطنیزگینیییطمونیبهیزينیییمونی

کدیدریهییمتنیمنظومییمییتوحنیبیحیشیدایههینموندییهفت،ینشهنی

یجودی مجهولی یهوی یی یحیی طون،ی صهمتی حزی پیشی کدی مییدهطی

یی مجهولی شطنی عهفردی حزی موردی یکی یهفتنی حمهی نطحشتدیحست.ی

معییفیدریبیخییحزیخوشدیههویصوتییدیگی،یحزیجملدیپیشیحزی

زییحی نهممکنیحست؛ی یهی »د«،ی»ر«ییی»ز«یدشوحری صهمتیههوی

شهقیحنیبهیپهیبنطویخهصییآنیرحیرقهیتیکیدایحنطی)سپهی،ی1351:ی

166-170،ی188-ی191،ی203-ی209(.یحل تدیبدیسببیهمرنیحنکهری

حستیکدیدریتصحرحیشاهنامه حزیمعرهریحستوحریمجهولیییمعییفی

بهیایجستدینشطایحستیییدرینترجد،یخطهههویآشکهروییحردیمتنی

شطایحستی)قرط ها،ی1393:ی45،ی53-48(.

گن بع

ی یآیطنلو،یسجهدی)1390(.یدفتر خسروان.یتهیحن:یسخن.ـ

ی ــــــــــــــی)1394(.ی»یییحیـشیدیمیشـههنهمدیبدیحهتمـهمیـ

جاللیخهلقییمطلق«.یآینۀ میراث،یشی40:یص147-67.

ی حزرعـییهـییوی)1336(.یدیـوان.یبدیتصحرـحیسـعرطینفیسـی.یـ

یحر.
ّ
تهیحن:یکتهبفییشییز

ی حسـطو،یقلییبنیحامـطی)1354(.یگرشاسـبنامه.یبدیحهتمهمیا یبیـ

یغمهیی.یتهیحن:یکتهبخهنۀیدهورو.

ی حمرطسـهالر،یمحمـودی)1395(.ی»مالاظهتـییدربهرۀیشـههنهمدیییـ

تهریـخیییزبـهنیفهرسـی«.یایرانشـهر امـروز،یسـهلیحیل،یش2:ی

.23-9

ی حنـورویحبرـوردوی)1376(.یدیـوان.یبدیتصحرحیمـطرسیرضوو.یـ

تهیحن:یقلمیییییفیهنگی.

ی حنورو،یاسنی)1381(.یفرهنگ بزرگ سخن.یتهیحن:یسخن.ـ
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ی اطحدو،یحبونصـییحامطبنیمحّمطبنیامطحنیبـنیمحّمطی)1390(.یـ

معانـی کتـاب هللا وتفسـیره المنیر.یکتهبـتیییتذهرـبیقثمهنیبنی

مـۀیسـیّطیمحّمطیقمـهدویاهئیو.ی
ّ
اسـینییّرحقیغزنـوو.یبـهیمقط

تهیحن:یکتهبخهند،یموزایییمیکزیحسنهدیمجلسیشورحویحسالمی.

ی اسنیدیسـت،یمحمـطی)1393(.یفرهنـگ ريشه شـناختی زبان ـ

فارسی.یتهیحن:یفیهنگستهنیزبهنیییحدبیفهرسی.

ی امرطیـهن،یسـعرطی)1387(.ی»سـخنییدریچگونگـییخوحنـشیـ

عهفرـد«.یدر:یشـاخه های شـوق.یبدیکوشـشیقلـییده هشـی.ی

تهیحن:ینشییعطیاییینشییشههب:یصی1207-ی1224.

ی دیـوان.یـ )1368(.ی بطیـلی حفضلیحلطیـنی شـییحنی،ی خهعهنـیی

بدیتصحرحیضرهءحلطینیسجهدو.یتهیحن:یزیحر.

ی )تحفه العراقیـن(.یـ ختم الغرائـب  )1385(.ی ــــــــــــــی

ـی،ی نسـخدییبی یدحنیبدیعطـعیحصـلینسـخۀیخطـییکتهبـتی593یه

بدیکوشـشیییبهیپیشـگفتهریحییجیحفشـهر.یتهیحن:یمریحثیمکتوبییییـی

فیهنگستهنیقلومیحتییش.

ی خهلقـییمطلق،یجـاللی)1389(.ییادداشـتهای شـاهنامه.یتهیحن:یـ

دحئیةیحلمعهرفیبزرگیحسالمی.

ی ــــــــــــــی)1392(.ی»یـهرویعهفرـدیدریپریحیـشیبیخییحزیـ

بیتیههویشههنهمد«.یآینۀ میراث،یش53:یص262-245.

ی دهخـطح،یقلییحک ـیی)ییهمـکهرحن(ی)1378(.یلغت نامـه.یتهـیحن:یـ

دحنشگهایتهیحن.

ی رحدییهنـی،یمحمطبنیقمیی)1949(.یترجمان البالغه.یبهیفهکسـیمرلۀیـ

نسـخۀیمنحصیبدیفـیدیکتـهب،یموّرخـۀی507یهجـیو.یبدیحهتمهمییی

تصحرحیحامطیآتش.یحستهن ول:یچهپخهنۀیحبیحهرمیخییس.

ی رحسـتهر ویوح،یی.یس.ی)1379(.یدسـتور زبـان فارسـی میانـه.یـ

تیجمۀییلییهللایشهدحن.یتهیحن:یحنجمنیآثهریییمفهخییفیهنگی.

ی شـییحز:یـ معالم البالغـه.ی )1340(.ی محمطخلرـلی رجهیـی،ی

دحنشگهایشییحز.

ی رشـیطییدـوحطی)1362(.یحدائق السـحر فـی دقائـق الشـعر.یـ

بدیتصحرحیق هسیحع هلیآشترهنی.یتهیحن:یسنهیییییدهورو.

ی ریحعـی،یقلـیی)1350(.ی»چنـطییحژۀینهشـنهختد«.یدر:یمجموعـۀ ـ

خطابه هـای نخسـتین کنگـرۀ تحقیقـات ایرانـی.یبدیکوشـشی

ییبخترهر.یتهیحن:یدحنشگهایتهیحن:یص190-176.
ّ
مظف

ی تهــیحن:یـ شــاهنامه.ی فرهنــگ  )1390(.ی ـــــــــــــــی

فیهنگستهنیهنی.

ی بهیـ براهین العجم.ی )1351(.ی )لسهنیحلملک(ی محمطتقیی سپهی،ی

اوحشییییتعلرقهتیسیّطیجعفییشهرطو.یتهیحن:یدحنشگهایتهیحن.

ی یـات سـعدی.یبدیتصحرـحیـ
ّ
یـنی)1363(.یکل

ّ
سـعطو،یمصلحیحلط

محّمطقلییفییغی.یتهیحن:یحمریک ری.

ی و ـ حدیقة الحقیه  )1359(.ی آدمی مجطیدبنی غزنوو،ی سنهییی

شریعة الطریقه.یبدیتصحرحیمطرسیرضوو.یتهیحن:یدحنشگهایتهیحن.

ی شفرعی،یمحمودی)1377(.یشاهنامه و دستور.یتهیحن:یدحنشگهایتهیحن.ـ

ی شـمسیعیـسیرحزوی)1360(.یالمعجـم فـی معاییـر اشـعار ـ

العجـم.یبدیتصحرـحیمحمـطیعزیینـی،یبـهیمقهبلـدیییتصحرـحی

مطرسیرضوو.یتهیحن:یزیحر.

ی شنقشـیی)2535(.یگزاره ای از بخشـی از قرآن کریم )تفسـیر ـ

بنرـهدی تهـیحن:ی یهاقـی.ی محمطجعفـیی بدیحهتمـهمی شنقشـی(.ی

فیهنگیحییحن.

ی بههءحلطیـنیـ )حبوقمـی(ی حبوقمـییی غزنـوو،ی مختـهروی قثمـهنی

دیـوان.یبدیتصحرـحیجاللیحلطیـنیهمهیـی.یتهـیحن:ی )1341(.ی

قلمییییفیهنگی.

ی قطـهرینیشـهبورو،یفییطحلطیـنی)1345(.یدیـوان.یبدیحهتمـهمیییـ

تصحرحیتقییتفضلی.یتهیحن:یبنگهایتیجمدییینشییکتهب.

ی قوفـی،یمحّمـطی)1335(.یلباب األلبـاب.یحزیریویچـهپیحدیحردیـ

بـیحینیییمحّمـطیعزیینـی،یبـهیتصحرحـهتیجطیطیییاوحشـیییی

تعلرقهتیسعرطینفیسی.یتهیحن:یکتهبیفییشییحبنیسینه.

ی قرط هایدیع ـدیحو،ییارطی)1387(.ی»شـنهختیصورتهـهویآیحیییـ

خـهصیبدیکمکیعهفردیدریشـعیینهصیخسـیی«.یمجلۀ دانشـکدۀ 

ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران،یسـهلیششـم،یش2:ی

ص96-83.

ی ــــــــــــــی)1392(.ی»تصحرـحیبیتیههیییحزیشـههنهمدیبدیـ

یهرویعهفرد«.یآینۀ میراث،یسهلییهزدهم،یش1:یص262-241.

ی ــــــــــــــی)1393(.ی»حهمرـتیتلفظیبیخـییحزییحژایههیدریـ

تصحرحیبیتیههیییحزیشـههنهمد«.یگزارش میراث،یسـهلیهشـتم،ی

شمهرةییکمیییدیم،ی1393،یصصی45-ی54.

ی فیدیسـی،یحبوحلقهسمی)1393(.یشـاهنامه.یپریحیشیجاللیخهلقییـ

مطلق.یدییجلط.یتهیحن:یسخن.

ی ــــــــــــــی)1394(.یشـاهنامه.یپریحیـشیجـاللیخهلقـییـ

ط.یتهیحن:یسخن.
ّ
مطلق.یدییجلطیدریچههریمجل

ی ــــــــــــــی)1386(.یشـاهنامه.یبدیکوشـشیجاللیخهلقییـ

مطلـقی)جلـطی6یبـهیهمـکهرویمحمـودیحمرطسـهالر،یجلـطی7یبـهیهمـکهروی

حبوحلفضلیخطر ی(.یتهیحن:یمیکزیدحئیةیحلمعهرفیبزرگیحسالمی.

ی ــــــــــــــی)1389(.یشـاهنامه.ینسـخدیبی یدحنیحزیریویـ

نسـخۀیدحنشـگهایسـنیژیزفیبرـییت.یبدیکوشـشیحییجیحفشـهر،ی
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ل ییکهشهنی.یتهیحن:یدالید.
ّ
محمودیحمرطسهالر،ینهدریمط

ی مصطفـییـ بدیتصحرـحی شـاهنامه.ی )1379(.ی ــــــــــــــی

جرحونی.یحصفههن:یحنتشهرحتیشههنهمدیپژیهی.

ی ــــــــــــــی)1962(یشـاهنامه.یجلـطیدیم.یتحـتینظییحو.یـ

حو.یبیتلس.یمسکو:یحدحرۀیحنتشهرحتیحدبرهتیخهیر.

ی ـــــــــــــی)1968(.یشـاهنامه. جلـطیهفتـم.یتحتینظییـ ـی

ق طحلحسـینینوشـین.یمسـکو:یحدحرۀیحنتشـهرحتیدحنـش،یشـع ۀی

حدبرهتیخهیر.

ی مسـعودیسـعطیسـلمهنی)1390(.یدیـوان.یبدیتصحرـحیمحمـطیـ

مهرهر.یتهیحن:یپژیهشگهایقلومیحنسهنییییمطهلعهتیفیهنگی.

ی معرن،یمحّمطی)1370(.یاضافه.یتهیحن:یحمریک ری.ـ

ی موفقیهـییو،یحبومنصوری)1388(.یاألبنیه عـن حقائق األدویه.یـ

چـهپیقکسـی.یبـهیمقطمۀیحیـیجیحفشـهریییقلییحشـیفیصهدعی.ی

تهیحن:یمریحثیمکتوب.

ی معنـوی.یـ مثنـوی  )1363(.ی محمـطی جاللیحلطیـنی مولـوو،ی

بدیتصحرـحیرینولـطیح.ینرکلسـون،یبدیحهتمـهمینصـیهللایپورجوحدو.ی

تهیحن:یحمریک ری.

ی مریحفضلی،یقلیی)1394(.یُجنگ رباعی.یتهیحن:یسخن.ـ

ی میسـیوی)1366(.یدانشـنامه در علـم پزشـکی.یبدیحهتمـهمیبیحتیـ

زنجهنی.یتهیحن:یدحنشگهایتهیحن.

ی نهتـلیخهنلیو،یپیییـزی)1392(.:یتاریخ زبان فارسـی،ی}حفسـت{یـ

فیهنگینشیینو،یتهیحنی1392.

ی نظهمـی،یحلرهسیبنییوسـفی)1392(.یاقبالنامه.یبدیتصحرحیاسـنیـ

یارطیدستگیدو،یبدیکوششیسعرطیامرطیهن.یتهیحن:یعطیا.

ی ــــــــــــی)1384(یخسـرو و شـیرین.یبدیتصحرحیاسنیـ ـی

یارطیدستگیدو،یبدیکوششیسعرطیامرطیهن.یتهیحن:یعطیا.

ی ـــــــــــــی)1383(.یمخزن االسـرار.یبدیتصحرـحیاسـنیـ ـی

یارطیدستگیدو،یبدیکوششیسعرطیامرطیهن.یتهیحن:یعطیا.

ی ـــــــــــــی)1380(.یهفـت پیکـر.یبدیتصحرـحیاسـنیـ ـی

یارطیدستگیدو،یبدیکوششیسعرطیامرطیهن.یتهیحن:یعطیا.

ی ــــــــــــی)1381(.یشـرف نامه.یبدیتصحرحیاسـنییارطیـ ـی

دستگیدو،یبدیکوششیسعرطیامرطیهن.یتهیحن:یعطیا.

ی نقوو،ینقربی)1384(.یشکوه سرودن.یمشهط:یدحنشگهایفیدیسی.ـ

ی بنرـهدیـ تهـیحن:ی واژه نامـک.ی )بییتـه(.ی ق طحلحسـینی نوشـین،ی

فیهنگیحییحن.

ی همهیـی،یجاللیحلطیـنی)1363(.یفنون بالغـت و صناعات ادبی.یـ

تهیحن:یتوس.

ی فرهنـگ ـ )1393(.ی هوبشـمهنی ههینییـشی یی پـهیلی هـورن،ی

ريشه شناسـی فارسـی.یتیجمـدییی وحایهـهویفهرسـییحزیجـاللی

خهلقییمطلق.یتهیحن:یمهیحفییز.
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