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 اسر:

 خویپس آیین ّیییکییّاه وارونییه 

 ز میردان نیییگیی یوی خواسیییتی     

 رویجییا نییامییور دخییتری خوبکی 

 پرسیییتییره کردی  در پی  خوی  
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 گییویوگیی ییربییه پییرده انییررون پییاه بییی  

 نییه رسیییییُ کیییییی بیی ر نییه آیییییین کییییی       

 

شواری اصلی  این قطعه در ّبط، قرائر و معیای مصراع دوم  بیر دوم و سپس ارتباط یا د

ط ده ّب شییا یامه ای نسیهه  اسیتاللل معیایی  دو بیر  آاازین و دو بیر پایانی اسیرد در  

شود و شارحان و مکالّالان  ُ ده معیا برای آن مهتلف برای مصراع دوم  بیر دوم دیره می

  و و بر پایۀ دالی  ا و معانی  گوناگون ا، خوان انرد نگارنره با نالر ّییبطکرده پیشییی اد

به لکاظ  نکوی  ابه، بودن مصراعی مش انویسدسردر بیشتر  « بوشتی»نگاشتۀ  قراییی مانیر 

، تونّه به دریافر  سییییّتی  بعکیییی کاتبان و خوانیرگان  شیییا یامهو معیایی در نای دیگر 

ئر  وددد ّبط و قرا بیر   ای این ابیات، توّیح گزارشی در برلاز طریق  نسهه شا یامه

یوسته پدانر و برای  ر ر ار بیر به صورت تر میرا مکتم « به کشتی که با دیو برخاستی»

کیر که ّییکّاه به  یگام  برانگیهته شییرن  المعانی( این ت سیییر را پیشییی اد می )موقوف

ا ن اد تدامن را در اختیار مردی نیگجو و دیوافون میروی و پاهش وت  دختری خوب

« خویآیین ّکّاه وارونه»در برابر نگاه او با آن دختر نزدیوی کیر و میظور فردوسی از 

 ار  ناشایسر اسرد احتماالً  مین ک
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 . مقدّمه1

پس از اشاره به رواج بیرادگری در زمان او و کشتن  ر روز  شا یامهدر آااز پادشا ی ّکّاه در 

انریشی ارمای  و گرمای  در سیرشیان به ماران دوض ّیکّاه و راره   دو نوان برای خورانرن  مغز 

 ق ویرای   دوم  تصیییکیحاین کار، ر ار بیر دربارۀ یوی از رفتار ای پلیر ّیییکّاه آمره که طب

 مطلق ریین اسر:دکتر خالالی

 خویّیییکییّاه وارونییهپس آیین 

  ز میردان نییگی یوی خواسیییتی  

 رویجییا نییامیور دختری خوب کی 

 پرسییتیره کردی  در پی  خوی 
 

 رییی  آرزویبیی ریییییان بیی ر کییه رییون مییی   

 )؟( بییوشییییتییی کییه بییا دیییو بییرخییاسییییتییی    

 گییویوگیی ییربییه پییرده انییررون پییاه بییی 

 نییه رسیییییُ کیییییی بیی ر نییه آیییییین کییییی     
 

 (27 -28/ 28/ 7: 7232 فردوسی،)    

نلری  ویرای  نریر  دکتر ر مین ّیییبط و خوان  در ریاو  دوم و ر یا   ابییر بی   این ر یار 

ایان ( و علمر  )؟( در پ27 -28/ 28/ 7: 7231 مطلق  ُ نگه داشییته شییره )رده: فردوسییی،خالالی

 -و به تبع، بیر نهسر و دو بیر دیگر -د ر که نگاشته و معیای آنمصراع دوم  بیر دوم نشان می

 نیازمیر مراقّه و بررسی اسردردیر و تمک ّ 

مطلق یا بعکیییی دیگر از م  بیر دوم تی ا ویژۀ دکتر خالالیاحسیییا   اب یام دربیارۀ مصیییراع دو   

ونود دارد که در سیییّر   ی ایدر دورۀ معاصییر نیسییر و نشییانه   شییا یامهمصییکّکان و شییارحان   

سرد گواه شره اانسته میپیچیره د خوانی  گذشتگان نیز بیر دوم دشوار وشا یامهنویسی و شیا یامه 

ی  اویسندسر ف ّبط  مصراع مذکور در شماری ازنهسر و م ُ برای این تلالّی  پیشیییان، اختل

 آوریُ: شتُ تا یازد ُ اسر که در زیر میاز قرن  شا یامه

( 828( و واتیوان )828هدق(، لیرن ) 111 ای لیرن )بوشیتی رو با دیو برخاسیتی )نسهه  د 7

 (د 33/ زیرنویس11/ 7الف:  7281)رده: فردوسی،

 (د32هدق( )رده:  مان: زیرنویس 122د بوشتی که باد تو برخاستی )لیییگراد 3

 (د71/ یادداشر321/ 7: 7237هدق؟( )رده: فردوسی، 178د بگ تی و با او بیاراستی )قا ره 2

؛ نسهۀ 78الف:  7213با دیو برخاسیتی )نسیهۀ سیعرلو، رده: فردوسیی،    د که کشیتی رو  2

 ی متأخّر(د انویسدسرالف و بعکی  73گهدق(، بر 827د لی )

الف؛ پاریس  37(، برگ 3 ای پاریس )احتماالً از قرن شتی رو بازو برافراختی )نسههود ب1

 ب(د73هدق(، برگ  7811الف؛ کتابهانۀ مجلس ) 33برگ  هدق(، 318)تاریخ مالرّمه: 



 3 دددگششیی یا به کششتی؟بوششتی، به 

( )رده: 3د به گیتی رو با دیو برخاسیتی )نسهۀ دوم  انستیتوی خاورشیاسی لیییگراد )قرن  1

  (د71/ یادداشر321/ 7: 7237فردوسی،

ب؛ 72هدق(، برگ 381ی پییاریس ) ییانویسدسییییرد بوشیییتی و بییا دیو برخییاسیییتی ) 1

 ب(د71هدق(، برگ  7332) استراسبورگ

 ب(د 71)نسهۀ کتابهانۀ ملّی از دورۀ ص وی، برگ  د به کشتی ابا دیو برخاستی8

که  -تاسر ولی از این  شر صورت  مت او« بوشتی که با دیو برخاستی» ا ّیبط بیشتر  نسهه 

خوبی هب - ا نیز افزوده شود ای آنبر شمار دگرسانی شا یامهی  انویسدسر شیایر با اسیتالصا در  

آن نویس   االب، در ساختار  ر ار بیر مذکور برای  ابیُ که رون مصیراع دوم  بیر  دوم با یدرمی

به لکاظ ّییبط، قرائر و معیا مب ُ بوده با دسییتبرد در آن و سییاختن   شییا یامهکاتبان و خوانیرگان  

 انر تعالیر بیر را ح  بوییرددار خواستهتر و معییونو ی دیگر و به زعُ خودشان ساده

 ا و ابیاتی مانیر بیر دوم  ر ار بیر  مصیییراع کرد که در بکث از در  مین نیا بیایر یادآوری  

ظر تصکیح از ن -نظیر  آنچه آوردیُ -پشتوانه یا متأخّر ای تغییریافتۀ کُشی ریاری ّیکّاه، ّبط  

 اسر که با دقّر  ا در ونه  معیایی  این صیورت آیر و ا میّر تونّه به آنبه کار نمی شیا یامه متن 

 ای گذشته دشوار نویسیان/ خوانان  سره شیا یامه ات برای ی ا و ابمصیراع  ا برانیُ اوّالً کرام در آن

که  انرکردهخوانره و معیا میی پیچیره را رگونه می ابیر ا و  ا مصراعنموده اسر و ثانیاً آنمی

نظرشیییان را به خوانیرگان نسیییهۀ خود میتال  کییرد از  شیییر ّیییبط    انر گزارض موردخواسیییته

یوی از « کشتن »خویی  ّکّاه را با وارونه« بوشتی»مورد کاتبان با آوردن  سهر د ،شرهدادهدسربه

هدق( بسیار نالب اسر و  833انر امّا در این میان نویس   نسهۀ بایسیالری )مردان نیگی پیونر داده

نویس رابطۀ ب تری نسبر به سایر ونوه تغییریافته داردد در این دسر« خویآیین ّکّاه وارونه»با 

 ایی در مصراع دوم بیر دوم و مصراع نهسر  بیر سوم، این نگاشتۀ نوآیین ساخته شره ا دخالرب

  ای نگارنره میکصر به  مین نسهه اسر:که در حرود بررسی
  ز مردان نیگی یوی خواسیییتیددد 

 رویدختری خوب بسییییان یوی
 

 آیییییین بیییییاراسییییتییی کییه او را بییه 

 ویگوگ ربیه پرده درون پاه بی 
 

 ( 22: 7218)فردوسی،

ای انجام شیره که  به گونه 1این تصیرّف که باز برخاسیته از اب ام  خوان  و معیای مصیراع دوم بوده   

 خاص ّ آراستن  مردان خویی ّکّاه به شو  مردبارگی او بیان شره باشر آن  ُ به صورتوارونه
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ای آن مۀ مالاله دربارۀ معیکه در ادا« پرسیتیره کردنشان در پی  خوی  »ر زنان و بعر ئنیگی به  ی

  2توّیح خوا یُ دادد

 ا یامهشدلی  دیگر برای ارابر  قرائر و معیای بیر دوم در قرون قبلی، بازنویسی و تلهیصی از 

ی فردوسییی در  ابیرهدق( کتابر شییره و در آن  7811به نثر ترکی اسییر که نسییهۀ آن در سییال )

برگردان در به  ّییکّاه بیر اوّل و دوم به مطاوی نملت  میثور گیجانره شییره اسییرد در این 

به نثر درنیامره و فالط گزارشی کلّی از ابیات سوم و ر ارم « ز مردان نیگیددد»سیبب  دشواری  بیر   

ل   نیسییر و مترنُ برداشییر آزاد خود را نوشییته اسییرد معیا/ ترنمۀ   بهآمره اسییر که البتّه ل  

ه مثلً کشر ریانواری ّکّاه  ر روز بیشتر میفارسیی  نوشیتۀ ترکی او در این حرود اسیر: ستم   

شییر آن دختر را حتّی اگر در پس  صر می دیر یا وصی   را خوب روی می ر روزی اگر دختری

آورد و دختران مسلمانان را برون رّایر پرر و مادرض به سرای خود میشیر با یا بی پرده ن ان می

، ا یامهشیییگرفر )رده: ترنمۀ ترکی به کییزی میدییی ظلُ و ن ا و بیپرداخر سییییُ و زر و با 

 ب(د 38برگ 

و  ا یامهش ای سیگی  گونۀ دیگر از موان ۀ قرما با اب ام  این ابیات این اسر که در بعکی راو

خویی درسییتی دریابیر و بین آن با وارونهانر معیای بیر دوم را بهبه تبع، راو ماکان رون نتوانسییته

له را پاه ئدوم را حذف و به اصطلح صورت مس نارار بیرباطی بیابیر بهّکّاه در بیر اوّل ارت

( تا 38/ 7: 7833؛  مو،77/ 7: 7288؛  مو،22: 7211؛  مو،78/ 7: 7313انر )رده: فردوسیی، کرده

با  -با دو بیر پایانی )سوم و ر ارم( مرتبط شود که میظور« خویآیین ّیکّاه وارونه »با این کار 

 دامن اسرد به کییزی گرفتن دختران زیبا و پاه -نبودن بیر دوم

ّییبط   آورنرگان، مصییکّکان و فرا ُشییا یامها معتبر یمعتبر اعتبار، نیمه ای کُدر بیشییتر راو

و بوشتی که با دی»را برای مصراع دوم با  مان املی نسخ نگه داشته و آن را   انویسدسیر االب  

: 7212 )راو فوللر (؛ فردوسی، 28/ 21/ 7: 7888فردوسی،انر )رده: خوانره و نوشته« برخاستی

ج: 7281 )راو بروخیُ(؛ فردوسی، 28/ 28/ 7ب: 7281 مول(؛ فردوسی،)تصکیح ژول 28/ 21/ 7

)راو کللۀ خاور(؛  181/ 23/ 7الف:  7211 )ریاو دکتر دبیرسیییییاقی(؛ فردوسیییی،    27/ 22/ 7

 23/ 11/ 7الف:  7281 فردوسیییی، )تصیییکیح آقای نیکونی(؛ 23/ 28/ 7ب: 7213 فردوسیییی،

آمره « بوشتی رو با دیو برخاستی»مطلق(د در راو مسوو مصراع به صورت )تصکیح دکتر خالالی

ب بودی، خود  استاد قریب  - ای آقایان قریب( و در راو23/ 12/ 7: 7212 اسر )رده: فردوسی،



 5 دددگششیی یا به کششتی؟بوششتی، به 

 ،انر )رده: فردوسیییوانرهخ« به کشییتی رو با دیو برخاسییتی »و ویرای  ن ایی  طبع مسییوو آن را 

 (د23/ 17/ 7: 7237 ؛ فردوسی،23/ 31/ 7 د:7281 ؛ فردوسی،23/ 21/ 7: 7212

 . بحث و بررسی2

گ تگو دربارۀ ّییکّاه، یوی در ّییبط،  حظه شییر گره  اصییلی ر ار بیر مورد گونه که مل مان

ل و  ای اوّ یی  بیرقرائر و معیای مصیییراع دوم  بیر دوم اسیییر و دیگر ارتباط یا عرم ارتباط  معیا

دوم با دو بیر دیگر )سییوم و ر ارم( ولی پی  از پرداختن به این دو مشییو  بایر دربارۀ ّییبط و  

 ا به ی اوّل و سوم نیز توّیکاتی داد تا بتوان بر مبیای آن ابیرمعیای برخی از م ردات و ترکیبات 

 ّبط و گزارشی روشن از بیر دوم و مجموع  این ر ار بیر رسیرد

خوی( در مصیییراع نهسیییر  بیر اوّل )پس آیین ّیییکّاه وارونه « خویوارونه»در ترکییب   

کج »و  «شوم و پلیر»توان به  ر دو معیای را به استیاد شوا ر کاربرد آن در متون فارسی می« وارونه»

را به عیوان « خویوارونه»و «( وارونه»و « وارون»: ذیی   7211گرفیر )رده: د هیرا،  « و معوو 

عیا م« سرشرکج دارای خوی ایرطبیعی و ایرعادی/»و « خویزشر»ّکّاه به دو صورت ص ر 

ر و یا فالط ان ا یا آن را نیاوردهکردد این ترکیب در متون فارسییی بسیییار کُ به کار رفته و فر ی   

نیز ریر بار  نامهکوضدر  شیییا یامهایر از « خویوارونه»انرد بیر فردوسیییی را به شیییا ر ذکر کرده

؛ 333؛ ص181، ب788: ص7211 الهیر،ابی دنران واقع شیره )رده: ایرانشان بن کوض پی  صی ر 

( کیه اتّ یاقاً برادرزادۀ ّیییکّاه و  مچون خود او   1117، ب233؛ ص2221، ب231؛ ص7211ب

هدق( به گونۀ  837الهلالهد این ترکیب در نسییهۀ لیرن )مونودی اسییر ا ریمیی، زیانوار و عجیب

( که بعر در شماری از 78/ زیرنویس11/ 7الف:  7281 شره )رده: فردوسی،نوشیته  « خویواژونه»

بط شودد ّ)مانیر ماکان، فوللر ، مول، بروخیُ و دکتر دبیرسیاقی(  ُ دیره می شا یامه ای راو

طالب »( به معیای 32/ 7: 7211)رده: مسیییتوفی،« نوواژونه» ظ رنامهنویس حاشییییۀ واحر  دسیییر

ن ویژه معیای دوم  آانگیز اسر و بهتونّه« آمر عادتخواستار کار ای خلفدوسترار و »یا « پلیری

 با کردار ّکّاه در این ابیات  مهوانی داردد

 و  و می  »به معیای « آرزو»ب ری  آرزوی( در مصیییراع دوم  بیر اوّل )ریان ب ر که رون می

نامۀ ؛ لغر118و 113: 7238  ایی در متون دارد )رده: صادقی،اسر و در این معیی گوا ی« نیسی

انر را  ُ آن گونه که پیشیییتر مکالّالان تونّه و اشیییاره کرده« بری می(د »218/ 7: 7212 فارسیییی،

( بایر به صیورت فع  ماّی استمراری خوانر و  12: 7238؛ خطیبی،13 ب:7211 )رده: فردوسیی، 
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ظا راً «د باده»( به معیای may« )می»( در آن نشانۀ استمراری اسر که  مراه فع  آمره نه mi« )می»

 «بری یم»در این مصییراع و تردیر در سییاخر و رگونگی خوان    « آرزوی»تونّ ی به معیای بی

ریان ب ر »نیز دسر ببرنر و آن را به صورت ایی مانیر  باعث شیره کاتبان  بعکیی نسخ در این مصراع  

ریان ب ر که رون داشییتی »)نسییهۀ سییعرلو(؛   78الف:  7213)فردوسییی،« که خون ریهتی باز  روی

)نسهۀ پاریس، « ریزی  آرزویریان ب ر که خون»ب( و 72هدق، برگ  381)نسهۀ پاریس « آرزوی

ب( در 73هدق، برگ  7811نویس کتابهانۀ مجلس، الف؛ دسیییر 23هدق، برگ 318تاریخ مالرّمه: 

 بیاورنرد

اسییییر کییه  انییر ایننوتییۀ بییاریییی دیگری کییه آقییای نیکونی و دکتر خطیبی تونییّه کرده

صوّر گوی( برخلف توگ ردر مصیراع دوم  بیر سیوم )به پرده انررون پاه بی  « گویوگ ربی»

یر ق« رون و ررا، فوری و قاطعانهبی»نیسییر و ب تر اسییر آن را در معیای « دختر»مشیی ور، صیی ر 

 (د17و 18: 7238 ؛ خطیبی،18: 7213 مصراع نهسر  بیر ر ارم بگیریُ )رده: نیکونی،

ۀ دشواری اساسی  این ابیات یعیی ّبط، خوان  و معیای مصراع دوم  بیر دوم مصکّکان، دربار

از حرود صیر سیال پی  به این سو نظریّات مهتل ی مطرح    شیا یامه مترنمان، شیارحان و مکالّالان  

 ا نمایانرد در اییجا  مۀ این دیرگاهخوبی میزان تعالیر و اب ام موّوع را میانر که تعرّد آن ا بهکرده

س به شود و سپدر حرود نستجو ا و آگا ی نگارنره به ترتیب  تاریخ  طرح و انتشارشان آورده می

  ا خوا یُ پرداخردبررسی آن

ی  ابیرترین گزارض  مونود از بعکیییی قریمی شیییا ییامه ییراری کیه ترنمیۀ عربی او از    د ب 7

و  طریق ّییبط نسییهۀ مبیای کارفردوسییی اسییر متأسییّ انه این ر ار بیر را ترنمه نورده تا از این 

 ای  زرا بین سییال شییا یامهبرادران وارنر که متن کام   ،ت سیییر او را برانیُ امّا ریر سییره بعر از وی

ط و قرائر را مکتملً به تأثیر از ّب« بوشتی»انر در بیر دوم م( به انگلیسی برگردانره7332 -7381)

رد عین انمعیا کرده« توطئه و قیام علیه دیو»را « با دیو برخاسییتن»مول به صییورت فع  خوانره و ژول

  ا ریین اسر:ترنمۀ آن
 ((To choose him one among his warriors and slay him for conspiring 

with the divs)) ،گزیر( یعیی: )ّکّاه( یوی از نیگجویان  را برمی883: 7237 )رده: ب  ر 

 کشردیوان میو او را به دلی  توطئه و قیام علیه د

ا بوشتی که ب»زنر مصکّکانی که مصراع دوم را در راو خوی  به صورت نگارنره حر  می 

انر و این را بایر انیر معییایی در  مین حرود از بیر دوم را مرّ نظر داشیییته  آورده« دیو برخیاسیییتی 
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وی دو ا یترین قرائر و معیای مصیراع دوم دانسر که بعر  ترین و شیایر متراول نهسیتین و قریمی 

انر از نمله مرحوم استاد سعیری سیرنانی در توّیکات تن از پژو شگران ایرانی نیز آشوارا نوشته

از  ویی]او »انر مهتصییر خوی  بر برخی ابیات داسییتان ّییکّاه مصییراع دوم را ریین معیا کرده  

اسیییر  را بیرین ب یانیه کیه در مالیاب  ارادۀ دیو )ا ّیییکّاه( قیام و مالاومر کرده      [مردان نیگی

ا ر« دیو»شاد دکتر صریالیان نیز مانیر برادران وارنر (د روان711: 7218)سعیری سیرنانی،« کشرمی

انر ردهک م رد اسییر به صییورت نمع در نظر گرفته و بیر را ریین ت سیییر شییا یامهکه در مصییراع 

که کرد یی مرد نیگی را از آن گروه خوی ریان بود که رون آرزو میآیین ّیییکیّاه وارونه »

(د دکتر امیرسیییاالر  ُ 728: 7211)صیییریالیان،« کشیییرکرد و میمی مهالف دیوان بودنر طلب

کرد یوی از مردان نیگی را راه و رسیُ ّکّاه دیوص ر این بود که  رگاه آرزو می »انر نوشیته 

کشیییر به این اتّ ام که تو بر دیو )یا حوومر دیوان که حوومر ّیییکّاه بود(  گرفیر و می می

 (د723و 727: 7288یرساالر،)ام« شوریری

« بوشتی»برای ّبط  ،مطلقدر نالر دفتر یوُ  تصکیح دکتر خالالی 7218د دکتر رواقی در سال 3

انر را پیشی اد و بیر دوم را این گونه گزارض کرده« به گششییی » ا تصیکیح قیاسیی    در بیشیتر نسیهه  

شر از مردان نیگی او یار میشر و دیو آرزو با  رگاه آرزو و خوا   درون بر ّکّاه ریره می»

( در 7238(د ایشیییان ریر سیییال بعر )22: 7218 )رواقی،« خوانریوی را برای گشییییی و آمیزض می

به گشییییی که با دیو »مصیییراع دوم را به صیییورت  « آرزو»خوی  نیز ذی  مادّۀ  فر ی  شیییا یامۀ

انر ذاشتهکمانی گآورده و ّبط راو مسوو )بوشتی رو با دیو برخاستی( را داخ  دو « برخاستی

ابیُ کییه دکتر رواقی  یوز بر  مییان نظر قبلی  خود ییی(د از اییجییا درمی21/ 7: 7238)رده: رواقی،

 سیتیرد تصیکیح قیاسیی و معیای پیشی ادی  دکتر رواقی که پس از ایشان از سوی ریر تن دیگر از    

 -321: 7237 مو،؛  381و 381: 7288 پژو یرگان نیز پذیرفته و تورار شیییره اسیییر )رده: ب  ر،

به  شا یامهمونب نلب تونّه مصکّکان و مکالّالان  (871: 7231 ؛ شمیسا،283: 7213 ؛ پاکزاد،323

  ا شرد  ای گوناگون دربارۀ آناین ابیات  پادشا ی ّکّاه و آااز بکث

الهطّ ل  راو حروفی  نسهۀ فلورانس، رسُد شادروان دکتر نوییی در توّیکاتشان بر نلر او2ّ

رد ایشان با تونّه انمعیا کرده« به کشتی گرفتن»نویس نگه داشته ولی آن را را در این دسر« بوشتی»

دیوی را به مباشرت با زنی نوان و مردی نوان را با  ،دربارۀ واداشتن  ّکّاه بیر   به روایتی از

 الاً با گزارضو تصیییریح بیه این نوتیه که ر ار بیر  مربوط به ّیییکّاه دقی    3پری در برابر نگیاه او 
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اه که خوی  رگّکّاه وارونه»انر سازگار نیسر این ر ار بیر را به  ُ پیوسته معیا کرده بیر  

با دیو حریف بود  یآورد یوی از مردان دالور را که در کشییتبرمی خوا   و  و  ن انی وی سییر

ار آن بود فرمانبرد ای آرام و خاموض نشستهخوانر و دختر زیبایی را که در پس پردهبه نزد خود می

سیاخر که در پی  روی  با  ُ بیامیزنر که این کار نه رسییُ کیان بود و نه از آیین  مرد نیگی می

 (د13ب: 7211 )فردوسی،« آوراندین

به »را  ، مصراع دومبیر   نیسی  ُ با اشاره به مطلبپس از دکتر نوییی زنره یاد اسیتاد برگ 

ه: انر )ردر یار بیر را موقوف به یوریگر معیا کرده خوانیره و  « کشیییتی کیه بیا دیو برخیاسیییتی    

یای مبتیی بر آن و مع« یبه گشی»(د خانُ ب  ر که پیشتر گ تیُ تصکیح قیاسی  782: 7281 نیسی،برگ

 -321: 7237 انر )رده: ب  ر،و معیی دکتر نوییی نیز تونّه کرده« به کشتی»انر به قرائر را آورده

/ 21/ 7: 7212 )رده: فردوسیییی، شیییا یامهب و ب بودی در ویرای  (د احتماالً اسیییتادان قری323

/ زیرنویس 17/ 7: 7237 زیرنویس( و اسیتاد قریب در ویرای  ن ایی  راو مسوو )رده: فردوسی، 

گزارشی از  انر ریینمعیا کرده« به کشتی گرفتن»نوشیته و در زیرنویس  « به کشیتی »که   ُ (23ب 

  ای پیشین خوی  مصراع دوم  بیر دوم را با قرائر نره نیز در نوشتهانرد نگارابیات را در نظر داشته

وصییف  مرد نیگی  مصییراع اوّل گرفته و  مان معیای مرحوم دکتر « به کشییتی که با دیو برخاسییتی»

(د در ادامه در 183و 188: 7238؛  مو،21: 7283 نوییی را برای ابیات نوشیته اسر )رده: آیرنلو، 

 ا یُ کردداین باره بیشتر بکث خو

دربارۀ  «بوشییتی که با دیو برخاسییتی»د دکتر کزّازی مصییراع دوم را با  مان ّییبط و خوان   2

د اه از آن روی که با دیو یار »انر دانسته« نشسر و برخاسر او با دیو»خود ّیکّاه و به معیای  

را از  ینشییسییر به آ ی  بازی و سییرگرمی یو نوشییی میو آمیزگار بود  ر زمان که به بزم و باده

مطلق  ُ در به  (د دکتر خالالی338: 7213 )کزّازی،« کشییرخواسیر و فرو می مردان نیگی می

( ّبط و قرائر  مهتار خوی  )بوشتی کهددد( را تالریباً 7288)راو  سال   شا یامه ای ادداشرییوُ  

خواسر کرد یوی از مردان نیگی را میّکّاه  رگاه آرزو می»انر به  مین صیورت معیی کرده 

 مطلق،)خالالی« و آموخته بود( یکشی را از دو  میشییی داشر )خوی مردمیکشر زیرا که با دو می

 - نیز در پاسخ نالر دکتر رواقی شا یامه ای ادداشری ا قب  از راو اوّل  (د ایشان سال12/ 7: 7237

انر شته و نوشتهنّه دابه اب ام بیر تو -را پیشی اد کرده بودنر« به گشیی»که دیریُ تصیکیح قیاسیی   

ی  ا کشتکشته شایر  ُ با آنکرده یوی از مردان نیگی را میشیایر ّیکّاه  ر وقر  و  می  »
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(د میرونیّان کتاب   23: 7213 مطلق،)خیالالی  «دانیُکرد کیه فعلً نمی می یگرفتیه ییا کیار دیگر   می

ُ   ُ»را در این مصیراع  « برخاسیتن » ُ که  شیا یامه ترکیب در  معیا « نشیین شرن صیکبر شیرن،  

 ای دکتر کزّازی و دکتر ( مکتملً از گزارض722: 7281 انیر )رده: طیاووسیییی و دیگران،  کرده

 انرد میر شرهمطلق ب رهخالالی

انر بر د دکتر پاکزاد که اشیاره شیر تصیکیح قیاسیی و معیای پیشی ادی  دکتر رواقی را پذیرفته    1

انر، برین رداشییر دیگری نیز از بیر دوم کردهاسییا  این ّییبط )به گشیییی که با دیو برخاسییتی( ب

 داشر )رده: پاکزاد،وا می صیورت که ّیکّاه مرد نیگی را با دیو در حکیور خوی  به لواط   

 (د287: 7213

ی  ایربد دکتر توفیق سیییبکانی و مرحوم دکتر دبیرسییییاقی در توّییییکات کوتاه خوی  بر 1

با انریشییۀ »را  «با دیو برخاسییتن»ترکیب « سییتیبوشییتی که با دیو برخا»، با ّییبط و قرائر  شییا یامه

 ؛ فردوسییی،3/ زیرنویس22/ 7: 7281 انر )رده: فردوسییی،معیا کرده« شیییطانی قیام و اقرام کردن

آیر که ایشان نیز بیر دوم را مشابه  برادران (د از این معیا ظا راً ریین برمی2/ زیرنویس1/ 7ج: 7281

استاد سعیری سیرنانی، دکتر صریالیان و دکتر امیرساالر( ت سیر وارنر و شماری از مکالّالان ایرانی )

 انردکرده

انگیز شییی ریاری ویراسیییتۀ خوی  ر ار بیر بکث شیییا یامۀد آقیای فریرون نییری که در  1

شتی که با بو»انر با نویس  ّیکّاه را  ُ مانیر بسییاری از ابیات اصیلی فردوسیی الکاقی پیراشته    

افزاییره خواسیییته اسیییر بگویر از مردان نیگی که توان »انر ریافتهبیر را ریین د« و برخاسیییتیید

 ی،)فردوس« کشرخواسر و او را میبرخاسیتن )؟( شیایر نبرد آزمودن با دیو را داشر یوی را می  

 (د2/ زیرنو 12/ 7: 7281

را پذیرفته و آن را طبق دو شییا ر از متون پ لوی به « گششیییی»د دکتر خطیبی تصییکیح قیاسییی  8

انر که را نیز در اییجا گونۀ مونّث  این مونودات دانسته« دیو»گرفته و « آمیزض آدمی با دیو» معیای

تر که دیریُ نهستین بار دک - بیر   ُ  سرد ایشان با این مالرّمات و تونّه به روایر  بیر  در 

ی سوم ا بیردو بیر اوّل را مستال  از  -انربه آن دقّر کرده شا یامهنوییی در بکث از این ابیات 

کرد از پس آیین ّیییکیّاه پلییرخوی ریان بود که  رگاه  و  می  »انیر  و ر یارم گزارض کرده 

خوانییر کییه بییا )مییاده( دیوی )در پی  روی او( برای گشییییی برخیزد مردان نیگی یوی را فرا می
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ترین مالالۀ دکتر خطیبی م صیییّ  (د11و 11: 7238بی،ی)خط« )آمیزض کییر، اقرام به آمیزض کیر(  

 بکثی اسر که تا  یگام نگارض این سطور دربارۀ ر ار بیر پادشا ی ّکّاه راو شره اسرد

دکتر خطیبی دربارۀ ّبط و معیای مصراع دوم  مان اسر که در بیر پیشین آمر  د نظر اصیلی  3

که در  -ژوزفولی ایشییان با در نظر گرفتن بیتی افزوده میان ر ار بیر مورد بکث در نسییهۀ سیین 

میظور از  را بپذیریُ« بوشتی»انر که اگر ونه این ت سییر را  ُ افزوده  -ُ آوردیث خوا دنبالۀ مباح

ویی خمصراق وارونه»توانر اسر و این می« رفتن مرد نیگی )آدمی( با دیوگکشیتی  »مصیراع دوم  

برای  شا یامه(د دکتر د الانی  ُ در گزیرۀ خود از 1، زیرنویس13: 7238)خطیبی،« ّیکّاه باشر 

ه در آن مرد ای کبه کششتی»انر  مین معیا را نوشته« به کشیتی که با دیو برخاستی »وان   ّیبط و خ 

 (د728: 7231 )د الانی،« کردنیگی با دیو مبارزه می

که مسیییتررکی بر توّییییکات  شیییا یامه ای ای بر یادداشیییرآویزهمطلق در د دکتر خالالی78

را « برخاستن»وانر و خ« به کشتی»را به شو  « بوشتی»انر که شایر بتوان پیشییشان اسر احتمال داده

معیا کردد با این خوان  بیابر استیباط ایشان ّکّاه با مرد نیگی کشتی « مالابله کردن، پای داشتن»

کرد یی مرد نیگی را پس ّکّاه )که رون دیو( خوی وارونه داشر  رگاه آرزو می»گیرد می

: به  آویزه، 7237 مطلق،)خالالی« زدو به زور با دیو میخوانر ره ا)با خود( به کشییتی گرفتن می

 یی از پیشی اداتی که در گشودن این دو بیر یچ»انر که مطلق تصریح کرده(د دکتر خالالی13ص

و « یبوشت») مان( و در نریرترین اظ ار نظر خوی  باز قرائر « شیره اسیر خرسیر کییره نیسر  

 (د33: 7231 مطلق،انر )رده: خالالینستهدا«  مچیان تاریی»معیای مصراع دوم را 

اسر االب   «بوشتی»دار  این ابیات در مصراع  اب ام شا یامهی  انویسدسررون نگاشتۀ بیشتر  

و شماری از شارحان و پژو یرگان آن را فع  ماّی استمراری  شا یامهکییرگان مصکّکان و راو

ُ این خوان  و معانی  مبتیی بر آن، یکه دیرانیر و ریان تیأکییر گرفتیه   « ب»بیه  مراه  « کشیییتن»از 

ترین قرائر و گزارض مصییراع دوم اسییر امّا به دو  ترین و حتّی سییادهترین و به نوعی رایجقریمی

توان آن را درسییر و مونّه دانسییرد یوی اییوه در بیر اوّل از این ر ار بیر سییهن از   دلی  نمی

 ا نیگی، حال ره به ب انۀ انریشه یا اقرام آن مردان« کشتن «برانگیهته شرن  و  ّکّاه اسر و 

برای شیورض علیه ّکّاه و ّکّاکیان و ره به سبب   میشییی ّکّاه با دیوان، ارتباط استوار و  

ماردوض نرارد و تکریی این می  و انجام دادن رسمی وارونه « آرزو: خوا   نیسی »مستالیمی با 

 کیرد نوتۀ دیگری که بر قرائران را ایجاب مینیگجوی« کشیییتن »در پی آن، کیار دیگری ایر از  
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توان گرفر و می« قیام و اقرام علیه کسییی»به « برخاسییتی»و به تبع معیا کردن  « کشییربوشییتی: می»

ر آن انگشر و دکتر خطیبی ب -انرپذیرفته که خود این خوان  و ت سیر را -پیشیتر دکتر امیرسیاالر  

به « بر»در متون فارسی  مراه با حرف « شورض»به معیای « برخاستن»انر این اسر که مصرر گذاشته

دد با دیو « )دبا»بیییُ با حرف می شییا یامهکار رفته اسییر )برخاسییتن بر( نه آن گونه که در مصییراع  

( و اگر خواسر  فردوسی از مصراع 23: 7238 ؛ خطیبی،727: 7288 برخاسیتی( )رده: امیرسیاالر،  

دیو  بره بوشییتی ک»توانسییر بگویر  یچ مانع  وزنی میبود بی« به پا خاسییتن علیه دیو/ دیوان»دوم 

   «دبرخاستی

ی از خصیوصاً با تونّه به دو گوا ی که دکتر خطیب « به گششییی »به « به کشیتی »تصیکیح قیاسیی    

البول ظا ر میطالی و مانر بهآورده« آمیزض آدمی با دیو»به معیای « گشیی»متون پ لوی برای کاربرد 

زیرا  دانر ای مرتبط با آن را نیز ریران مکتم  نمیارنره این تصیییکیح و گزارضنمایر ولی نگمی

 شییود که یا نتوان ّییبط انتالادی متون، تصییکیح قیاسییی زمانی اعمال می  -اوّالً در تصییکیح علمی

 ای مکرّف و مصکّ ی  ای مونود از اثر را توّیح داد یا تونیه کرد و یا صورت/ صورتنسیهه 

 ای تر، اصییلی و ب تر از نویسیی شییر که از بازسییازی آن بتوان به ون ی ک نبا  انویسدسییردر 

(د در مصراع 331: 7238 مطلق،خالالی کاتبان رسییر )دربارۀ شرایط تصکیح قیاسی  مچیین، رده: 

ر و در  یچ اسیی« بوشییتی»یشییان یترین تا متأخرّتراز قریُ  انویسدسییرمورد گ تگو ّییبط  االب 

که  شییوددیره نمی« بوسییی»ای مانیر نالطهبی ۀنگاشییت -نسییتجو ای نگارنرهدر حرود  -اینسییهه

و توّیکاتی « شتیبه ک»با قرائر » بوشتی»بهوانیُد از سوی دیگر نگاشتۀ « به گشییی »بتوانیُ آن را 

پذیر اسییر و به لکاظ اصییول فنّ تصییکیح نیازی به تغییر قیاسییی   که در ادامه خوا یُ آورد تونیه

در به  پادشییا ی  شییا یامهیی بار در « گیری نانورانن ر»در معیای « گشیییی»ژۀ نراردد ثانیاً وا

 ب رام گور به کار رفته اسر:

 نویب اران و گوران شره ن ر
 

 ز گشیی به روی انررآورده روی 
 

 (881/ 178/ 3: 7232 )فردوسی، 

ر امیرساالر(  مواری دکتمطلق )با تصکیح دکتر خالالی شا یامۀاین لغر پی  از انتشار دفتر ششُ 

درسییتی در متن آمره اسییر ب بودی و نیکونی(  ُ به -)مانیر قریب شییا یامه ای در بعکییی راو

که بسیاری از (د ازآنجا323ب: کتاب ص ر/ 7213 ؛ فردوسی،171/ 23/ 2: 7211 )رده: فردوسیی، 

 تغییر« یکشیی«و « گیتی»، «کشییتی» ای  ا به گونهکاتبان با این کلمه آشیییا نبودنر آن را در نسییهه 
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هدق( ّییبط اصییلی آن با  827هدق( و لیرن ) 127نویس قا ره )انر امّا خوشییبهتانه در دو دسییرداده

( که قرییۀ بسیار 7/ زیرنویس281/ 1الف:  7281 ح   شره اسر )رده: فردوسی،« کشییی »املی 

بکث اسییر زیرا  ر دو در بیر مک ّ « به کشییتی»به نای « به گشیییی» ونه  م مّی برای ردّ احتمال 

ورت را به  مین صیی« بوشییتی» ۀواژ« بوشییتی که با دیو برخاسییتی»نسییهۀ قا ره و لیرن در مصییراع 

یا « ییگشیییی/ کشیی » ا نویس مبیای کتابر  آنانر در حالی که اگر در اییجا نگاشییتۀ دسییر نوشییته

یر  مانیر ب -آن راشییییاختیر حتماً ون ی شیییبیه آن بود رون کاتبان  این دو نسیییهه این کلمه را می

 ن نوتهیکردنرد انمی سان ناسهان دیگر عوضنوشتیر و بهبه صیورت درسر می  -به  ب رام گور

را « شییگ»یالین فردوسیی در ابیات مربوط به ّکّاه لغر  به ُ گوا ی اسیر که به احتمال قریب 

 باقی نمانره اسرد شا یامهکه در نسخ نبوده به کار نبرده 

ونۀ مونّث  این گ« دیو»مراد از « به گشیی که با دیو برخاستی»دربارۀ این نظر که با ّیبط قیاسی   

مونود اسیر و بیر به نزدیوی کردن  مردی نیگی با دیوی مادییه اشاره دارد )رده: مورد شمارۀ  

اج ازدو نمشییییر با دیو بیر  از نظرییّات( بایر دو نوته را یادآوری کردد اوّل اییوه  رریر در   8

د یرۀ مادییگی  این بودۀ ا ریمیی اسییر و در ( و این نشییان82: 7213 ،دادگیفرنبعکیر )رده: می

ای مانیر نه/ ن ی و اوذگ/ اوذغ یاد  ای اوستایی و پ لوی از دیوان یا مونودات  دیوگونهروایر

ای ونود نرارد که ایران  پس از اسلم نه تی ا  یچ نشانه شیره که مونّث  سیتیر، در سییّر حماسیی     

ارژن ، دیو سپیر، اکوان، می را ، ن یگال،  خاصّی نظیر  ی اتی ایی یا در اطلق بر نامبه« دیو»واژۀ 

 گی دیوان بر پریان و دختران و ربودنددلرا مایۀ داستانی مکیراب، اوّاص وددد مادییه باشیر بلوه بن  

ن  اسر )برای دیرگواه نرییه بودن آن شا یامه ای میظوم و میثور  بعر از  ا در بعکی از داستانآن

(د در 17و 13: 7232 ؛ ا وری،221و 222: 7231 م اخر، یبرخی شییوا ر  این مکییمون، رده: اکبر

شود و برای نام بردن از عموماً مونودی مذکّر شیاخته می« دیو»و روایات پ لوانی  سپسین  شیا یامه 

رودد دیگر اییوه به کار می« ع ریته»و « زن نیادو »، «پری»گونیۀ میادیییۀ نیرو یای ا ریمیی لغیات      

ا ریمن که سیییاالر دیوان اسیییر و بیابر قراییی مانیر برادری او با او رمزد )ا ورامزدا( در باور ای  

شیییود لواط را دوسیییر دارد و در داسیییتان بیرون آوردن نمشییییر پیور زروانی، مذکّر دانسیییته می

خوا ر که با او نماع کیر )برای این روایر، رده: ت مورث را از شیییوُ ا ریمن، از نمشییییر می

(د افزون بر این، لواط در آیین 322 -338: 7281 سیین،؛ کریسییتن3788و 3781/ 2: 7287 رّییی،

 مرتوب آن دیو و دیوپرسر معرّفی شره )رده: اوستا، ونریرادزرتشتی عملی ا ریمیی اسر و در 
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« دیو»بایر  «به گشیی که با دیو برخاستی»سی  (د بر  مین اسیا  در تصکیح قیا 113و 117/ 3: 7211

 دوسییررا مونودی مذکّر برانیُ که  ُ، نظیر  سییرکرده و میشییأ انتزاعی خود، ا ریمن  نرییه، لواط 

با دیو مذکّر( گیا ی بسییییار بزرگ نزد  باشییر و  ُ با ارتواب این کار )گشییییی کردن مرد نیگی 

 میی صورت گرفته باشردیّکّاه ا ر

سر انر این اه بعکیی مکالّالان دربارۀ ّیبط و معیای مصراع دوم پی  کشیره  حر  دیگری ک

که با مکییبوط  اکثر نسییخ )بوشییتی که با دیو برخاسییتی( میظور مصییراع دوم، کشییتی گرفتن مردی 

( یا کشیتی گرفتن خود ّکّاه با یوی مرد  3مورد شیمارۀ  ←نیگی با دیو در حکیور ّیکّاه )  

 کشییتی»داشییر نیز پذیرفتیی نیسییر رون برای معیای  (د این بر78مورد شییمارۀ←نیگی اسییر )

به « وشییتیب»درسییر دانسییر تا با  را« به کشییتی»که اشییاره خوا یُ کرد بایر نویسیی   ریان« گرفتن

تر اییوه کشییتی گرفتن مردی نیگجو با دیو از اعمال اشییتباه نشییودد دیگر و م ُ« کشیر می»معیای 

جام بار ا ان -در آوردگاه یا پیشگاه شا ان –یران پ لوانی و کاری اسیر که یلن روایات حماسی ا 

 ای توانر از نشیییانهنمی -ا یی پ لوانو کشیییتی گرفتن خود ّیییکّاه ب -لذا این کردار 4د یرمی

 بارگی( مرتبط باشرد) و « بری  آرزویمی»ماردوض و با « خوی وارونۀ»

 ار بیر  و ر ارم از ر ی سوم ابیر« به گشیی»و تصیکیح قیاسیی    « بوشیتی »با ّیبط و قرائر   

 گونه که ا  مانمورد بکث را بایر مسیتال  از بیر اوّل و دوم معیا کرد و در این صورت معیای آن 

انر این اسییر که  ر کجا دختری نوشییته  ا ا و ّییبطقبلً شییارحان و مکالّالان  معتالر به این خوان 

ن  و با تکوُّ او را به دربار درنشییین ونود داشییر ّییکّاه د ژمی  بی  شییش ره به زیبایی و پرده

 گرفردآورد و به کییزی میخوی  می

با  ای که گذشیییرگونهدو بیر پایانی و گزارض آن ا به بیه نظر نگیارنیره مسیییتالی  انگاشیییتن      

 راع و مص خویی ّکّاه و برانگیهته شرن آرزوی )ش وت( او که در بیر اوّل تصریح شرهوارونه

دامن اهروی  پونر وثیالی نرارد زیرا گرره آوردن دختران خوبپی« نه رسُ کیی ب ر نه آیین کی »

 ا در برابر پادشاه اژد اف  کاری بیرادگرانه از  ر نای به کاخ ّیکّاه و به کییزی واداشیتن آن  

 و نه با نگاه و تکلی   - ای شییی ریاری  روزگار باسیییتاناسیییر با تونّه به سیییاختار انتماعی و آیین

 ای وارونۀ ّکّاه به رسمیسیُ و عرف زمانه نیسر که آن را از بی ریران برخلف ر -امروزین

نام و دادگر و خودکامه و شیمار آورنر و شیوا ری ونود دارد که  ر دو گروه از پادشا ان خوض  

کژآیین،  ُ در تییاریخ ملّی/ روایی و  ُ در تییاریخ واقعی ایران دختران و زنییان زیبییا را از نواحی 
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دانیُ ه میگرفتیرد البتّی یا  مسری میآوردنر و به کییزدربار ایشان میگوناگون  قلمرو خوی  به 

 ای شا ی به عیوان  مسر یا  مبستر ت اوت ریرانی با کییزی که بودن  این زنان متعرّد در شیبسیتان  

نویی شا ان بودنرد حبس   ا در  ر صیورت در زنران  کاخ و شیبسیتان گرفتار  بیشیی    نراشیر و آن 

در آنجا از میظر انسیان معاصیر مغایر اصول اخلقی اسر ولی در آن ادوار این کار   گرو ی  ایشیان  

 شردآن ریان ا ریمیی و وارونه انگاشته نمی

 جسییتگی ّکّاه نیسربرای نمونه کاوو  که با ونود زودخشیمی و سیبوسیری  رگز به گش   

یاوض ی سودابه از سانر و حتّشیبسیتانی دارد که در آن دختران ما روی به پرستاری نگه داشته شره  

(د 311 -328/ 272/ 7: 7232  ا را به  مسییری برگزییر )رده: فردوسییی، خوا ر تا یوی از آنمی

انرد کیهسییرو که نمونۀ ران انتهاب و به آنجا آورده شییرهیر اسییروشیین اسییر که این زنان از سییرا 

 ا دارد که آناساطیری اسر ر ار کییزه  خورشیررخسار  - ای حماسیی شی ریار  آرمانی  روایر 

 سپرد:ایشان را به نانشیی  ل راسپ می یرا در شبستان خود نگه داشته اسر و  یگام تره  شا 

 کییزه بی رض رار رون آفتاب 
 

 نریری مر او را کسی نز به خواب 

 (3312/ 388/ 7: 7232)فردوسی،   

 ا  ر ر ار سال  ای ق الاز( و  مسایگان آنبه نوشتۀ  رودوت ا الی کشلهیس )در نیوب کوه

فرسیییتادنر )رده: ییی بار، صیییر پسیییر و صیییر دختر نوان به عیوان خراج به دربار داریوض می  

نویسییر سییرداران داریوض پس از گشییودن   ر   (د  مو در نای دیگر می283/ 7: 7283  رودوت،

(د 183/ 3کردنر )رده:  مان: شی ری زیباترین دختران آنجا را به دربار پادشاه  هامیشی روانه می 

کردنر و ملزمان ملی که او را خرمر می»خوانیُ دربارۀ خشییایارشییا می  ا سییت ر توراتدر کتاب 

میظر از برای ملیی ت تی  کرده شیییونیر و ملی، وکل را در  ر   گ تییر کیه دختران بیاکرۀ خوض   

نمع د خانۀ زنانددمیظر به دارالسییلطیهددد به حرموالیر مملور خود تعیین نمایر که  ر باکرۀ خوض

(د انوشیروان که در تاریخ و ادبیّات ایران به عرالر 322، به  تورات: 7288 )کتاب مالرّ ،« کییر

هتلف  ای م ر سال سه کس را به سرزمین تاریخ بلعمیو نیوی مشی ور اسیر بر پایۀ گزارشی در   

ان صیی ر اگر کییزه بر» ای خاص برای او بیاورنر ویژگی فرسییتاد تا کییزان و زنانی مطابق بامی

بیریییری بهرییری اگر آزاد و اگر بیییره و اگر دروی  و اگر توانگر یییا دختر ملوی  ر کییه بودی   

بییاوردنیری تیا کسیییری او را بیه زنی کردید رسیییُ ملوه عجُ که پی  از پرویز بودنر از وقر      

(د 872/ 3: 7212 ،تییاریهیییامییۀ طبریو نیز، رده:  111: 7281 )بلعمی،« نوشیییروان بییاز  مین بود
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بارگی  رگز شیهصیّتی تاریی و می ور در حرّ   و  خسیروپرویز  ُ که با  مۀ ارور، آزمیری و 

دادنر به حرم خود می دوشیزگان و بیوگان و زنان صاحب اوالد را در  ر نا نشانی»ّکّاه نرارد 

 رفرسیییتاد و دای ریر به فرمانروایان اطراف میکرد نامهآوردد  ر زمان که می  تجریر حرم میمی

دیرنر کرد پس عمّال او  ر نا زنی را با وصف نامه میاسب میعیار را درج میآن وصف زن کام 

 (د223: 7282 سن،)کریستن «بردنربه خرمر می

رون بودن  ر ار دوشیییزۀ زیبا به کییزی در بارگاه  ی ای داسییتانی و تاریهبر اسییا   این نمونه

راج به کاخ داریوض و آوردن کییزان و زنان کیهسیییرو، فرسیییتیادن دختران و پسیییران نوان به خ  

نیوومیظر برای انوشیییروان، به عالیرۀ قرما تکییادّی با سیییمای آرمانی کیهسییرو، بزرگی  داریوض و  

مشابه  این کار  نمایر کهشر بسیار بعیر میدادگری انوشیروان نراشر و رفتاری باژگونه انگاشته نمی

  ُ ی معرّف« رسُ کیی و آیین کی »او پیراشته و خلف  آلود ای بر و  و دربارۀ ّیکّاه از رسی

 شره باشرد

به »به نظر نگارنره احتماالً قرائر و ّییبط مصییراع دوم  بیر  دوم از آن ر ار بیر به صییورت   

که برخی از مکالّالان و خود  نگارنره ریر درسییر اسییر و آن را ریان« کششییتی که با دیو برخاسییتی

مرد  «توانایی کشتی گرفتن »از نظریّات( بایر در معیای  2شمارۀ مورد  ←انر )سال پی  اشاره کرده

نیگی  مذکور در مصراع نهسر با دیو و وصف   مان مرد نیگی دانسر و  ر ر ار بیر را پیوسته 

المعانی( ت سیییر کرد یعیی: ّییکّاه به  یگام تکریی شیی وت  یوی از به  ُ )اصییطلحاً موقوف

با و خواسیر و دختری زی رفتن با دیو را داشیر به حکیور می  مردان نیگی را که توانایی کشیتی گ 

از  کردد این معیی که قبلً شماریع یف را به آمیزض با آن پ لوان  دیوافون در برابر خود وادار می

 با ریر گوا ی، قرییه و ایکییاح تأییر و انرنوشییتهشییارحان، کوتاه و برون توّیییح و ت صییی   الزم  

 شود:روشن می

« برخاستی بوشتی که با دیو»برای مصراع دوم  شا یامه ای که ّیبط بیشیتر  نسهه  الف( گ تیُ 

به کلمه/ متمُّ  بعر از آن « هب»ی ک ن عموماً حرف اّافۀ  انویسدسر الهطّاسر و رون در رسُ

به »ورت توانیُ این نویس  را به صپیشونر فع  نراشر، می« ب»پیوسر و از نظر امل ت اوتی با می

دو تن  و معروف  زورآزمایی را  مان شیوۀ پ لوانی« کششتی»بهوانیُ و « ه با دیو برخاسیتی کشیتی ک 

 گرفتن( برانیُد)کشتی
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ن ّبط تأییر را در آ« گرفتنکشتی»و معیای « به کششتی»قرائر  که  یب( دلی  بسییار بسیار م مّ 

ر رسی را در نای دیگکیر این اسیر که فردوسی مشابه  معیایی و ساخر  نکوی  مصراع مورد بر می

باز به کار برده اسییرد در دورۀ ب رام گور  یگامی که این پادشییاه در دربار شیییگ   یری  شییا یامه

 آرایر و در آنجا:اسر رای مجلس بزم و باده می

  دو تن را ب رمود زورآزمای

 برفتیر شیییایسیییته مردان کار

 

 به کُستی که دارند با دیو پای 

  ییا ازارببسیییتیییرشییییان بر میییان 

 

  (3878و 3883/ 113/ 3: 7232 )فردوسی،    

مصییراع نهسییر اسییر   « دو تن زورآزمای »مصییراع دوم  بیر اوّل به لکاظ دسییتوری صیی ر    

اسییرد در  ر دو « مرد نیگی»که مصییراع دوم  بیر دوم  ابیات مربوط به ّییکّاه وصییف   مچیان

رده انرکی تعالیر نکوی ایجاد کناشره و بهبه ّرورت وزنی نا« که» ی مصراع نیز حرف ربط  تأویل

و « یکه به کشتی با دیو برخاست» ر دو مصراع به ترتیب این گونه اسر  دستورمیر  اسیرد صیورت   

از نظر معیایی  ُ میظور از مصییراع   مانیر در پادشییا ی  5«دبا دیو پای دارنر / کشییتیکه به کسییتی»

دیو کشیییتی بگیرنر و در برابر  این توانسیییتیر با می ین اسیییر که آن دو تن زورآزمایب رام گور ا

ّییکّاه را نیز بایر ریین معیا کرد:  یمونود پایراری کییرد به  مین قیا  مصییراع دوم  شیی ریار 

 توانسر با دیو به کشتی برخیزد )کشتی بگیرد(دیوی از مردان نیگی که می

کاتب پس از  هدق( 8و اوای  قرن 1ژوزف )احتماالً اواخر قرن ج( در نسییهۀ نویافته وک ن  سیین

 بیر دیگری افزوده اسر:« بوشتی»بیر دوم با ّبط و املی 
  ز میردان نیییگیی ییوی خواسیییتی     

 رو زیر آمری مرد، کشییتی  دیو 
 

 بوشیییتی کییه بییا دیو برخییاسیییتی   

 یو خرنه شرم و نه ترس  ز کی ان
 

 (73: 7283 )فردوسی،      

« بوشییتی»دوم با نویسیی    نویس قریمی  ُ از مصییراعد ر که کاتب  این دسییراین نشییان می

 افته امّا رون نتوانسییته بین این م  وم با مصییراع نهسییر یدرمی را« کشییتی گرفتن  مرد با دیو»معیای 

در بیر نهسییر و نیز ابیات سییوم و ر ارم پیونر معیایی « خویآیین ّییکّاه وارونه» مان بیر و 

خواسته  -ارنره در سایر نسخ نریرهکه فالط ویژۀ  مین نسهه اسر و نگ -یبرقرار کیر با افزودن بیت

ین ژوزف ریاسیر به گمان خوی  میظور بیر دوم را کام  کیرد معیای این دو بیر در نسهۀ سن 
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خواسییر و با دیوی به کشییتی گرفتن وا وی از مردان نیگی را به حکییور مییاسییر: )ّییکّاه( 

 شرد کمی شر دیو بی  یچ تر  و پروایی او راداشر و اگر مرد مغلوب میمی

ابا دیو  یبه کشت»و « که کشتی رو با دیو برخاستی»، «بوشتی رو با دیو برخاستی» ای د( ّبط

ان و نویسی/ خوانی، شماری از کاتبشا یامهکیر که در سیّر می  ا تأییردر بعکی نسهه« برخاسیتی 

اسیییتیباط را « نبرد مرد نیگی  مصیییراع اوّل با دیو»خوانییرگیان از پیارۀ دوم  بییر  دوم، موّیییوع     

ی/ به کشتی بوشت»تر از ونه  انر این م  وم را آشوارتر و سادهانر و با این تغییرات کوشیرهکردهمی

رای  ای ایراصییلی بمیتال  کییرد این صییورت  انویسدسییربه خوانیرگان « که با دیو برخاسییتی

 از دریافر سیّتی و قریمی از معیای مصراع دوم  بیر دوم م ُ اسرد یآگا 

انره و  ر خو« به کشتی که با دیو برخاستی»ُ بعکی مکالّالان و شارحانی که مصراع دوم را ه(  

ح انر و  ُ بیشیتر  موافالان  تصکی ن مالاله موردنظر اسیر معیا کرده یر ار بیر را به صیورتی که در ا 

ا و معانی  برگرفته از این ونه، ر ار بیر مربوط به ّکّاه ر« به گشیی که با دیو برخاستی»قیاسی  

آمره «  اآفریی »انرد ترنمۀ فارسییی  این گزارض که در به  مرتبط دانسییته بیر  با روایتی در 

)خود( بر زنی نوان دیو بر  شر و مردی زنگی را گویر که ّکّاه در پادشا ی »گونه اسیر  این

نوان را بر پری   شیر و ایشان زیر نگاه و دیرار او نماع کردنرد از این کی  نوآیین زنگی پریر  

 (د82: 7213،دادگیفرنبغ« )آمر

( 781: 7218 ،بیر    یری یری )کوری(  ُ  سیییر )رده:  بیر  این رواییر که در  

شیییاختی اسییر و از این نظر  یچ  ه اصییطلح اسییطورۀ علّر دربارۀ رگونگی  پریر آمرن زنگی و ب

ی مک  ّ بکث نرارد که دربارۀ خوی وارونۀ ّیکّاه اسیرد تی ا پیونر یا شبا ر     ابیرای با رابطه

ر  ا با ّکّاه اسگرفته در آنارتباط نوع  عم   انجام شا یامهبا موّوع ر ار بیر  بیر  مطلب 

ر در مالالۀ حاّیی  ابیرشییره برای این گوا ی بر معیای عرّییه یر  بو اتّ اقاً از این میظر گزارض 

ّیییکّاه دیوی را با زنی نوان و برنا مردی را با پری به  بییر   اسیییر بیرین صیییورت کیه در    

کییر و این دقیالاً  مان کار ناشیییایسیییتی اسیییر که او در ابیات   خوابگی در برابر خود وادار می ُ

روی در نزدیوی کردن  مردی نیگی و دیوافون با دختری پرید یر: الزام به  انجیام می  شیییا ییامیه  

د مالاربر  3 و و دختر/ مرد دیوخوی و دخترید د7مالاب  رشییمان اود در  ر دو روایر، سییه عیصییر :  

د انجام گرفتن این کار در آشییوارا و زیر نگاه ّییکّاه؛ مشییتره اسییرد دوباره  2 انباری  این دو

مشابه امّا  امهشا یبا ابیات  بیر    و موّوع  بهشی از روایر کییُ که نَ س  عمتورار و تأکیر می
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سییبب و رگونگی  خلالر مونودی به نام  بیر  مک  و کارکرد  این دو مت اوت اسییرد گزارض 

کاری  خود ّکّاه د ر و ر ار بیر فردوسی دربارۀ زشرزنگی را در عصیر ّکّاه توّیح می 

 ردداسر و با اساطیر آفریی  کمترین پیونری نرا

، «مرد نیگی»و معیای توصییی ی  آن برای « به کشییتی که با دیو برخاسییتی»و( با ّییبط و قرائر  

تی ایی معیای کاملی نرارد و م  وم آن در دو بیر بعر )ابیات سیییوم و ر ارم( تومی  بییر دوم به 

  یپرستیره کردی  در پ»عیی یشیودد بر این اسیا  به نظر نگارنره مصیراع نهسر  بیر ر ارم    می

در پیونر با سیه بیر  پی ، بیان پوشییره و آزرمگییانۀ فردوسیی از انبار کردن ّکّاه به    « خوی 

نشییین برای آمیزض با مردان نیگی در پیشییگاه او و احتماالً حکییور دیگر  روی  پردهدختران خوب

( نبه خرمر درآوردن )کییز کرد»کیایی   درباریان اسیر که شیاعر آن را با ح سین تعبیر به صورت    

ترین انزبدانیُ که حویُ طو  یوی از پاهسرودهد می« با را در برابر خوی یّیکّاه، دختران ز 

آاوشی یا که الزم بوده از  ُ - ابیرن یمانیر ا – شا یامهشعرای ادب ایران اسر و در نا ایی از 

انره مودّبانه رس ای ن انی سیهن بگویر مالصیود خوی  را  مواره با کیایه و اسیتعاره و تعابیر    انرام

 اسرد در این دو نمونه که باز از داستان ّکّاه اسر دقّر کییر:

 ددد مگر در ن ان  سیهن دیگر اسر 
 

 پژو یره را راز با مادر اسییر  
 

 (773/ 31/ 7: 7232)فردوسی،    

 زاده بودن فرزنر اسردبستری مادر و ناپاهمصراع دوم به معیای آلوده

 کیییرگون خود بتر زین شییییب تیره

 ره مشیی؟ آن دو گیسوی دو ماه تو 
 

  به زیر سیر از م شی بالین کیر  

 کییه بودنییر  مواره دلهواه تو
 

 (278و 283/ 21/ 7) مان:     

 خوابگی فریرون با ش رناز و ارنواز اسردمصراع دوم  بیر اوّل به معیای  ُ

هدق(،  127توپالاپوسرای )مطلق )مانیر: تصکیح  دکتر خالالی مبیای  ی  انویسدسرز( در بعکی 

/ 11/ 7الف:  7281 ( )رده: فردوسیییی،832( و برلین )828(، لیییرن )131(، قییا ره )122لیییگراد )

)رده:  ظ رنامه ایی که نگارنره بررسیییی کرده )مثلً: حاشییییۀ ( و شیییماری از نسیییهه31زیرنویس

نسییهۀ پاریس )احتماالً الف؛  72(؛ برگ3و 8(؛ نسییهۀ مجلس )احتماالً قرن 32/ 7: 7211 مسیتوفی، 

الف و 3هدق، برگ  7873ب؛ نسییهۀ پاریس 72هدق، برگ  381ب؛ نسییهۀ پاریس 11(؛ برگ 3قرن

در مصراع اوّل  بیر سوم صورت « روینامور دختری خوبکجا »برخی نسخ متأخّر  دیگر( به نای 
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نویسییان/ شییا یامهای از عرّه کیرآمره اسییر که باز تصییریح می « رویدختری نامور خوب کیی»

یر دانیُ ت سیییتر میای که در این مالاله مکتم گونهپیشیییین این ر ار بیر را به ی اخوانیان  سیییره 

و سییوم  تری بین بیر دومانر رابطۀ ب تر و روشیینخواسییته« یوی»به « کجا»انر و با تبری  کردهمی

کّاه ر برابر ّروی ددختری خوب« یوی»از مردان نیگی با « یوی»ن ّبط یایجاد کییر رون با ا

یز ن« رویکجا دختری نامور خوب»کییرد البتیّه این معییا از ونیه  االب و اصیییلی یعیی     نزدیوی می

 آشوارتر اسرد« یوی دختریددد»آیر ولی با برمی

نظر از این ر ار بیر ایر از سییابالۀ بیر شیییی، رونه و پلیر ّییکّاه با گزارض موردح( آیین  وا

نمونه باحرب الرنانی از کارگزاران علءالروله حسن بن رستُ، امیر شوا ر تاریهی نیز داردد برای 

برد و المان  را به آمیزض با گسییاری خوی  میطبرسییتان در قرن شییشییُ، زنان را به مجلس باده

دیییانتی و ک ر و بی»کردد این کییار دلیی     یا در آن بزم و در حکیییور خود و دیگران انبییار می آن

که در (  مچیان778: قسییُ دوم، ص7283 ار،یاسیی یر)رده: ابناو شییمرده شییره اسییر  « ملکری

 خویی ّکّاه اسرددالّ بر وارونه شا یامه

 گیری. نتیجه3

گذاری و معیای ر ار بیر مورد بکث ریین شره ّبط، قرائر، نشانهبا توّییکات و دالی  عرّیه  

 خوا ر بود:
 خویپس آیین ّیییکییّاه وارونییه

  ز میردان نییگی یوی خواسیییتی  

 روینییامیور دختری خوب جییا کی 

 پرسییتیره کردی  در پی  خوی 
 

 رییی  آرزویبیی ریییییان بیی ر کییه رییون مییی   

 -بییه کشییییتییی کییه بییا دیییو بییرخییاسییییتییی   -

 گییویوگیی ییربییی ،بییه پییرده انییررون پییاه 

 نییه رسیییییُ کیییییی بیی ر نییه آیییییین کییییی     
 

از  شر یویعیی: شییوۀ ّیکّاه  برسیرشیر و کژن اد ریان بود که  رگاه شی وت او تکریی می     ی

با و کرد و بعر  ر نا که دختری زیتوانسر با دیو کشتی بگیرد احکار مینیگجو را که میمردان 

آورد( و در برابر خود به مالاربر با آن )می زوردرن  و بهنشیین و پاه ونود داشر او را بی پرده

صییول ا کرد و در این کار، رفتار او نه میطبق با آداب و کردار شییا ی بود و نه مطابق مرد مجبور می

 دییید

د 7: سه ریز اسر  ابیردر این « خویآیین ّکّاه وارونه»ض  پیشی ادی، نزئیّات  ربا این گزا

انبار بر انجام گرفتن عملی خصییوصییی و ن انی )آمیزض( در آشییوارا و پیشییگاه ّییکّاه و شییایر 
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 نیگجو و د ناسییاز بودن  طرفین  این رابطۀ نادلبهواه که در یی سییوی مردی3 دیگر حاّیران  دربار 

دیوافون به نماد درشیییتی و تیری اسیییر و در سیییوی دیگر دختری زیبا و ع یف به نماد ظرافر و 

د نگریستن  شهص 2 بییردلطافر که قطعاً در ریین کاری که مصیراق تجاوز اسیر بسیار آسیب می  

ه را( آن  ُ به شو   تجاوز   مبیر  سوم )ّکّاه( بر عم  مالاربر دو ن ر ) مسان  کردار او در 

 ای رفتاری و روانی )سادیسُ( اسر و مکتملً با زور و خشونر و، لذّت بردن از آن که از بیماری

 به این نیبه از شهصیّر ماردوض  ُ نظر داشتهد« خویوارونه»فردوسی در کاربرد تعبیر  

و معیای پیشیییی ادی برای ر ار بیر  « بیه کشیییتی که با دیو برخاسیییتی  »اگر مکالّالیانی قرائیر    

یا تصکیح  «بوشتی که با دیو برخاستی»شره را نپذیرنر و  مچیان معتالر باشیر که با خوان   سیبرر

و  بایر بیر سوم و ر ارم را مستال  از دو بیر آاازین دانسر« به گششیی که با دیو برخاستی»قیاسی  

 دربارروی به میی  ّییکّاه در آوردن دختران خوبیمعیا کرد الزم اسییر دربارۀ پیشییییۀ خوی ا ر

آن  تونیّه بوییر که مطابق  دییورد یا بیه گزارشیییی در کتیاب ن ُ     زی گرفتن آنیخوی  و بیه کی 

پسیییریر با دمیرن در سییوفاری زرین و نادویی به را که می -ایو نیز خواسییته –د اه  ر زن اژی

داشییتن  آمرای که )او را( پسیییریره به نظر می رگاه او را )از( زن و خواسییته»کشییانر نزد خود می

کشییییر )و نذب آمر پس او با سیییوفار زرین را در نواختن، بیره و آزاده را برمی)آن( آگا ی می

کرد زن و خواسته( بر نایی مییوی )و از را ی نادیرنی پس( به کیام ) می در( بیامر )او را( که می

بع  عربی  مالرّم (د این روایر در برخی میا123و 127: 7211 )رده: مزداپور،« اژد ای ّکّاه )بود(

: 7281 ثعالبی  ُ آمره )رده: طبری، ارر( و نیز البرء و التاریخو  تاریخ طبری)از نمله  شا یامهبر 

مذکور در آن به « نای »متأخّر  آخذ( و در م32: 7388 ؛ ثعالبی،187/ 7: 7281 ؛ مالرسیییی،717/ 7

: 7283 ؛ الیاسخ التستری،18 :7213؛ مجری،8: 7218 تبری  شره اسر )رده: عوفی،« قلُ»و « عَلَُ»

 6(د281

 هانوشتپی

به نثر، نویسیرۀ مکترم در به  ّکّاه ر ار  شا یامه ای تر اییوه در یوی از بازنویسیی د نالب7

، بر اسا   نگاشتۀ واحر  شا یامه ای  ا در نسخ و راوبیر  مورد بکث را به نای ّبط متراول  آن

( که احتماالً در اییجا  ُ 31/ 7: 7281 انر )رده: م رآبادی،نویس بایسییالری به نثر بازنوشته دسیر 

 تعالیر  معیایی ابیات سبب استیاد به ونه  می رد و ایراصلی  این نسهه شره اسرد
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 ر ّیبط  دو مصراع در نسهۀ بایسیالری به ّکّاه نسبر داده یید به احتمال فراوان رفتاری که با تغ3

کُ مجالس عی  و عشیرت اسر زیرا دسر   تاریهی یا شیره برگرفته از کردار ای برخی حاکمان 

را  سالۀ گرنی ا و نونوانان  ده تا شانزده ایی  سیر که گیسیوان پسربچّه  از دورۀ صی ویه گزارض 

 پوشیییانرنر وکییره می یای تکریی  یا نیامیه   بیافتییر و بر آن   یا میانییر دختران می   خیانیه  در ق وه

 (د218/ 1: 7282 رده: راونری،)  ا دلبری کییرخانهرقصانیرشان تا از مشتریان ق وهمی

 استاد پورداوود و مرانعه  ایشریدر توّیکات مرحوم نوییی به سبب نال  از  بیر  د روایر 2

 )ترنمۀ دکتر م رداد ب ار( دقیق و کام  نیسرد بیر  نوردن  مستالیُ به متن 

ام با توان به گلویز شرن سش ریاران میگرفتن پ لوانان با دیوان در حکور  ای کشیتی د از نمونه2

( و زورآزمایی رسیییتُ با 122 -128: 7233 نامه،)رده: سیییام نامهسیییام ابر ای دیو نزد میور ر در

رده: طومار نالّالی )  ای نالّالی اشییاره کردع ریر دیو در بارگاه حکییرت سییلیمان )ع( در روایر 

 (د827 و 828: 7237 ،شا یامه

به کشتی که با دیو دارنر »هدق(  837هدق( و بریتانیا ) 131دو نسهۀ قا ره )د ّیبط مصیراع دوم در   1

( که با این نگاشیته ساخر مصراع  33/ زیرنویس111/ 1الف:  7281 فردوسیی،  اسیر )رده: « پای

 دقیالاً عین مصراع دوم  ابیات مربوط به ّکّاه اسرد

 وی ماردوش :دنران،  ُ در روزگار ش ریاری عمد برادرزادۀ ّکّاه، کوض پی 1

  مان کودکان را بر  خوی  برد   زنان را سوی بستر خوی  برد  

  (2113، ب283: ص7211الهیر،)ایرانشان بن ابی 

، 231رده:  مان، ص) برگزیییر و به درگاه او ب رسییتیر رخسییار راد ر دختران خوبو فرمان می

  (د1188، ب187؛ ص2381 -2881، ب278و 283؛ صص2222و 2222ب
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 منابع
، سال سوم، شمارۀ نامۀ ایران باستان، «شا یامه ای ملحظاتی در باب یادداشر(د »7283آیرنلو، سجّادد ) -

 د17 -23دوم، پاییز و زمستان، صص

 ت ران: سهند (،شا یامهدفتر خسروان )برگزیرۀ (د 7238آیرنلو، سجّادد ) -

 ران: ، تیتصییکیح اسییتاد عبّا  اقبال آشییتیان ، تاریخ طبرسییتان(د 7283الرین مکمّرد )اسیی یریار، ب اءابن -

 اساطیرد

المعارف بزرگ اسلمی، ۃ، ت ران: دایردانشیامۀ فر ی  مردم ایران، «دیو(د »7231اکبری م اخر، آرضد ) -

 د221 -231، صص1ج

، یاسیشایران، «ای در تصیکیح متن و نوته شیا یامه بوشیتی یا بگشییی در   (د »7288امیرسیاالر، مکمودد )  -

 د722 -723، ب ار، صص23سیزد ُ، شمارۀ سال 

 ، ت ران: مرواریرد2(د گزارض و پژو   دکتر نلی  دوستهواه، چ7211د )اوستا -

 ، تصکیح دکتر نلل متییی، ت ران: علمیدنامهکوض(د 7211الهیرد )ایرانشان بن ابی -

 (، ت ران: فور روزد7)ویراسر 3، چشا یامه(د 7281نیسی، کاظُ )توّیکات(د )برگ -

 (د تصکیح و ترنمۀ رقیّه ب زادی، ت ران: موسّسۀ مطالعات و تکالیالات فر یگید7218د )یر    یریب -

 د7، ت ران:  یرمیر، جشا یامه(د 7288ب  ر، م ری )شرح(د ) -

 د7، ت ران: نشر نو، جشا یامه(د 7237ب  ر، م ری )تصکیح و توّیح(د ) -

، تابسییتان، 3، سییال دوازد ُ، شییمارۀ شیییاسییی انایر، «شییا یامهای در واژه(د »7213اهللد )پاکزاد، فکیی  -

 د283 -288صص

 (د گردانیرۀ میسوب به بلعمی، تصکیح و تکشیۀ مکمّر روشن، ت ران: سروضد7212د )تاریهیامۀ طبری -

 کتابهانۀ ملّی پاریسد Ture 326هدق(، نسهۀ شمارۀ  7811)کتابر  شا یامهترنمۀ ترکی  -

 ، به کوش  هد زوتیبرگ، پاریسدال ر  و سیر ُملوهارر اخبار (د 7388ثعالبی، ابومیصورد ) -

 71، شمارۀ فر ی  اص  ان)به  سوم(، « شیا یامه یی از  ابیربررسیی  (د »7213نیکونی، مصیط ید )  -

 د11 -11، صص78و

 د23 -21، اردیب شر، صص12، شمارۀکی ان فر یگی، «شا یامۀ دیگران(د »7213مطلق، نللد )خالالی -

از  شیییا یامه، «شیییا یامه ایی در تصیییکیح انتالادی بر مثال ییادداشیییر (د »7238مطلق، نللد )خیالالی  -
 د217 -312، ت ران: مرکز پژو شی میراث موتوب، صصنویس تا متندسر

، با  مواری دکتر مکمود امیرسییاالر و ابوال کیی  شییا یامه ای ادداشییری(د 7237مطلق، نللد )خالالی -

 اسلمیدالمعارف بزرگ ه: مرکز دایر، ت ران3خطیبی، چ

 ، پاییزد1، گزارض میراث، دورۀ دوم، ّمیمۀ شمارۀ نالری در ترازوی نالر(د 7231مطلق، نللد )خالالی -
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ۀ نام، «خویی ّییکّاهانگیز دربارۀ وارونهی بکث ابیرت سیییری تازه از (د »7238خطیبی، ابوال کیی د ) -
 د12 -21(، ب ار، صص21، دورۀ دوازد ُ، شمارۀ اوّل )پیاپیفر یگستان

 از دورۀ نریر، ت ران: دانشگاه ت راند 3، چنامهلغر(د 7211اکبرد )را، علید ه -

 ت ران: نید شا یامۀ فردوسی )برگزیره(،(د 7231د الانی، مکمّرد ) -

 ، ت ران: نگاهد2، چتاریخ انتماعی ایران(د 7282راونری، مرتکید ) -

 ، ت ران: سهنددانشیامۀ ایران باستان(د 287رّی،  اشُد ) -

(، اس یر، 13)پیاپی 73، سال ششُ، شمارۀ کی ان فر یگی(، 3« )ای دیگرشا یامه(د »7218) رواقی، علید -

 د21 -27صص

 ، ت ران: فر یگستان  یردشا یامهفر ی  (د 7238رواقی، علید ) -

 (د تصکیح دکتر وحیر رویانی، ت ران: مرکز پژو شی میراث موتوبد7233د )نامهسام -

 ، ت ران: روزب اندّکّاه ماردوض(د 7218اکبرد )، علییسعیری سیرنان -

 ، ت ران:  رمسد اشاه  نامه(د 7231شمیسا، سیرو د ) -

، ت ران: فر یگستان زبان و ادب فر ی  نامع زبان فارسی(د 7238اشیرف )سیرپرسیر(د )   صیادقی، علی  -

 د7فارسی، ج

ی و ، ت ران: پژو شییگاه علوم انسییانحماسییی ایران -فر ی  اسییاطیری(د 7211دخرد )صییریالیان، م ین -

 د7مطالعات فر یگی، ج

، شیراز: نویر شا یامهترکیب در (د 7281پور و یاسین راشرید )طاووسیی، مکمود و عبرالرسیول صیادق    -

 شیرازد

، بیروت: 3، تصکیح مکمّر ابوال ک  ابرا یُ، چتاریخ االمُ و الملوه(د 7281طبری، مکمّر بن نریرد ) -

 روائع التراث العربید

 نگارد(د تصکیح سجّاد آیرنلو، ت ران: به7237)د شا یامهطومار نالّالی  -

به کوشیی  دکتر نع ر شییعار، ت ران:  الکوایات )به  مربوط به ایران(،نوامع(د 7218عوفی، مکمّرد ) -

 دانشسرای عالید

، «نامهدیوان در مجموعه روایات فردوسی ی اکاریبررسیی صی ات و خوی   (د »7232ا وری، رّیاد )  -

 د12 -21(، زمستان، صص737و   تُ، شمارۀ ر ارم )پیاپی، سال ر   نستار ای ادبی

 د7313هدق آرشیو ملّی د لی، به شمارۀ  827، نسهۀ مورّخ شا یامهفردوسی، ابوالالاسُد  -

 د17183هدق، به شمارۀ  3و 8، نسهۀ کتابهانۀ مجلس، احتماالً کتابر قرون شا یامهفردوسی، ابوالالاسُد  -

 .Supplکتابهانۀ ملّی پاریس، احتماالً کتابر  قرن ن ُ، به شمارۀ ، نسهۀ شا یامهفردوسیی، ابوالالاسیُد    -

Pers. 1280د 
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 دPersan 228کتابهانۀ ملّی پاریس، به شمارۀ  هدق 381مورّخ  ، نسهۀشا یامهفردوسی، ابوالالاسُد  -

هدق، به شییمارۀ  318، نسییهۀ ناقص کتابهانۀ ملّی پاریس، تاریخ مالرّمه شییا یامهفردوسییی، ابوالالاسییُد   -

Persan 489د 

 .Suppl. Persهدق کتابهانۀ ملّی پاریس، به شمارۀ  7873، نسهۀ مورّخ شا یامهفردوسیی، ابوالالاسُد   -

 د15413 .490

 د17223هدق کتابهانۀ مجلس، به شمارۀ  7811، نسهۀ مورّخ شا یامهفردوسی، ابوالالاسُد  -

 دMS.4. 692شمارۀ  هدق استراسبورگ، به 7332، نسهۀ مورّخ شا یامهفردوسی، ابوالالاسُد  -

، نسیهۀ کتابهانۀ ملّی از دورۀ صی وی )در تصیویر نسهه فاقر شمارۀ ثبر    شیا یامه فردوسیی، ابوالالاسیُد    -

 اسر(د

 ، راو سیگی به خطّ اولیا سمیع شیرازی، کتاب روشی وصالدشا یامه(د 7313فردوسی، ابوالالاسُد ) -

 کلوتهد ، به کوش  ترنر ماکان،شا یامه(د 7833فردوسی، ابوالالاسُد ) -

 ، به ا تمام یو ان آگوستون فوللر ، لیرن: بری دشا یامه (د7888فردوسی، ابوالالاسُد )  -

ت ران:  )راو عوسیی از روی نسهۀ خطّی بایسیغری(،  شیا یامه (د 7218(د )7218فردوسیی، ابوالالاسیُد )   -

 شورای نشی ای شا یشا ید

  ران: شرکر س امی کتاب ای نیبیید، ت2مول، چح ژولی، تصکشا یامه(د 7212فردوسی، ابوالالاسُد ) -

 ، به کوش  م ری قریب و مکمّرعلی ب بودی، ت ران: تو دشا یامه(د 7212فردوسی، ابوالالاسُد ) -

به کوش  دکتر سعیر حمیریان، ت ران:  )بر اسا  راو مسوو(، شا یامه(د 7212فردوسیی، ابوالالاسُد )  -

 قطرهد

، ت ران: پریره )کللۀ 2کوشیی  مکمّر رمکییانی، چ ، به شییا یامهالف(د  7211فردوسییی، ابوالالاسییُد )  -

 خاور(د

، به ا تمام دکتر عزیزاهلل نوییی، از دسییتیویس موزۀ فلورانس شییا یامهب(د 7211فردوسییی، ابوالالاسییُد ) -

 د7ت ران: دانشگاه ت ران، ج

 ، ت ران: ناویراند3، چشا یامۀ امیرب ادری(د 7211فردوسی، ابوالالاسُد ) -

ن: اهلل مجتبایی، ت را، با مالرّمۀ دکتر فتح مراه با خمسۀ نظامی شا یامه الف(د 7213فردوسی، ابوالالاسُد ) -

 المعارف بزرگ اسلمید ۃمرکز دایر

 پژو یدشا یامه، تصکیح مصط ی نیکونی، اص  ان: شا یامهب(د 7213فردوسی، ابوالالاسُد ) -

الشعرا ب ار، به حواشی ملیبا  هدق(، 7311)راو سییگی بمبئی   شیا یامه (د 7288فردوسیی، ابوالالاسیُد )   -

 کوش  علی میرانصاری، ت ران: اشتادد
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به ا تمام دکتر توفیق هد سبکانی، ت ران:  )بر اسا  راو مسوو(، شا یامه(د 7281فردوسیی، ابوالالاسُد )  -

 روزنهد

مطلق، دفتر شیشُ با  مواری  ، تصیکیح دکتر نلل خالالی شیا یامه الف(د  7281فردوسیی، ابوالالاسیُد )   -

ف بزرگ المعار ۃمکمود امیرسییاالر و دفتر   تُ با  مواری ابوال کیی  خطیبی، ت ران: مرکز دایر دکتر 

 اسلمید

تصکیح عبّا  اقبال آشتیانی، مجتبی مییوی و  )راو بروخیُ(، شا یامهب(د 7281فردوسیی، ابوالالاسُد )  -

 سعیر ن یسی، به ا تمام ب من خلی ه، ت ران: طلیهد

 ، به کوش  دکتر سیّر مکمّر دبیرسیاقی، ت ران: قطرهدشا یامهج(د 7281فردوسی، ابوالالاسُد ) -

 ، تصکیح م ری قریب، ت ران: دوستاندشا یامهد(د 7281فردوسی، ابوالالاسُد ) -

 ، ویرای  فریرون نییری، ت ران: بلخدشا یامه(د 7281فردوسی، ابوالالاسُد ) -

سیهۀ کتابر اواخر سرۀ   تُ و اوای   برگردان از روی ن)نسیهه  شیا یامه (د 7283فردوسیی، ابوالالاسیُد )   -
، به (NC.43ژوزف بیروت، شمارۀ سیرۀ  شیتُ  جری قمری، کتابهانۀ شیرقی وابسیته به دانشیگاه سن     

 کوش  ایرج افشار، مکمود امیرساالر، نادر مطلّبی کاشانی، ت ران: طلیهد

ی قریب، ت ران: زیر نظر م ر )ویرای  ن ایی راو مسییوو(، شییا یامه(د 7237فردوسییی، ابوالالاسییُد )  -

 سروض با  مواری دانشگاه خاورشیاسی مسوود

 جد3، مطلق، ت ران: سهنکتر نلل خالالی، پیرای  دشا یامه(د 7232فردوسی، ابوالالاسُد ) -

 جد2، ت ران: سهن، 3مطلق، چ، پیرای  دکتر نلل خالالیشا یامه(د 7231فردوسی، ابوالالاسُد ) -

 دکتر م رداد ب ار، ت ران: تو د، گزارنره بیر  (د 7213دادگید )فرنبغ -

خان  مرانی، ویلیام گرن و  یری مرتن، (د ترنمۀ فاّ 7288(د )کتاب مالرّ  )ع ر عتیق و ع ر نریر -

 ، ت ران: اساطیرد2چ

 د7، ت ران: سمر، جنامۀ باستان(د 7213الریند )کزّازی، میرنلل -

یر یاسییمی، ویراسییتار دکتر حسیین ، ترنمۀ رشییایران در زمان سییاسییانیان(د 7282سیین، آرتورد )کریسییتن -

 ، ت ران: صرای معاصرد2بیری، چرّایی باغ

، انای ایرانی ای نهسیتین انسیان و نهسیتین ش ریار در تاریخ افسانه   نمونه(د 7281سین، آرتورد ) کریسیتن  -

 ، ت ران: رشمهد2ترنمۀ دکتر ژاله آموزگار و دکتر احمر ت کّلی، چ

 د7نامۀ د هرا، جان: موسّسۀ لغر(د ت ر7212) نامۀ فارسی )بزرگ(دلغر -

 ، ت ران: سیاییدالمجالسزییه(د 7213ن مکمّر الکسییی(د )یمجری )مجرالر -

پیج گ تار پژو شی به یاد دکتر پرویز وسهیواره )پیجاه، «ّکّاه و فریرون(د »7211مزداپور، کتایوند ) -
 د121 -122دکتر  انس روبرت رویمر، ت ران: تو ، صص -به کوش  ایرج افشار نات  خانلری(،
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 881)راو عوسیی از روی نسهۀ خطّی مورّخ   شیا یامه ظ رنامه به انکیمام  (د 7211مسیتوفی، حمراهللد )  -
 ت ران و وین: مرکز نشر دانشگا ی و آکادمی علوم اتری د(، Or.2833 جری در کتابهانۀ بریتانیا

، مالیرّمیه، ترنمه و تعلیالات: دکتر مکمّررّیییا   آفریی  و تیاریخ (د 7281مالیرسیییی، مط ّر بن طیا رد )   -

 ، ت ران: آگهد2کرکیی، چش یعی

 ، ت ران: روزگارد3سره، چ متن کام  شا یامۀ فردوسی به نثر پارسی(د 7281م رآبادی، میتراد ) -

اسییماعی  حاکمی و مکمّر فر میر، ، تصییکیح الملوهتک ه(د 7283الیاسییخ التسییتری، علی بن احمرد ) -

 ت ران: دانشگاه آزاد اسلمید

 فر، ت ران: اساطیرد، ترنمۀ مرتکی ثاقبتاریخ  رودوت(د 7283 رودوتد ) -


