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 .1مقدّمه
در آااز پادشا ی ّکّاه در شا یامه پس از اشاره به رواج بیرادگری در زمان او و کشتن ر روز
دو نوان برای خورانرن مغز سیرشیان به ماران دوض ّیکّاه و رارهانریشی ارمای و گرمای در
این کار ،ر ار بیر دربارۀ یوی از رفتار ای پلیر ّیییکّاه آمره که طبق ویرای

دوم تصیییکیح

دکتر خالالیمطلق ریین اسر:
پس آیین ّیییکیّاه وارونییهخوی

ریییییان بییر کییه رییون میییب یری ی

ز میردان نییگی یوی خواسیییتی

بییوشییییتییی کییه بییا دیییو بییرخییاسییییتییی (؟)

کیجییا نییامیور دختری خوبروی

بییه پییرده انییررون پییاه بییی گ ی ییر وگییوی

پرسییتیره کردی

در پی

خوی

آرزوی

نییه رسیییییُ کیییییی بییر نییه آیییییین کییییی

(فردوسی)27 -28 /28 /7 :7232 ،
این ر یار بییر بیا مین ّیییبط و خوان

در ریاو دوم و ر یارنلری ویرای

نریر دکتر

خالالیمطلق ُ نگه داشییته شییره (رده :فردوسییی )27 -28 /28 /7 :7231 ،و علمر (؟) در پایان
مصراع دوم بیر دوم نشان مید ر که نگاشته و معیای آن -و به تبع ،بیر نهسر و دو بیر دیگر-
مک ّ تردیر و نیازمیر مراقّه و بررسی اسرد
احسیییا

اب یام دربیارۀ مصیییراع دوم بیر دوم تی ا ویژۀ دکتر خالالیمطلق یا بعکیییی دیگر از

مصییکّکان و شییارحان شییا یامه در دورۀ معاصییر نیسییر و نشییانه ایی ونود دارد که در سیییّر
شیا یامهنویسی و شا یامهخوانی گذشتگان نیز بیر دوم دشوار و پیچیره دانسته میشره اسرد گواه
نهسر و م ُ برای این تلالّی پیشیییان ،اختلف ّبط مصراع مذکور در شماری از دسرنویس ای
شا یامه از قرن شتُ تا یازد ُ اسر که در زیر میآوریُ:
7د بوشیتی رو با دیو برخاسیتی (نسهه ای لیرن ( 111هدق) ،لیرن ( )828و واتیوان ()828
(رده :فردوسی 7281،الف /11 /7 :زیرنویس)33د
3د بوشتی که باد تو برخاستی (لیییگراد  122هدق) (رده :مان :زیرنویس)32د
2د بگ تی و با او بیاراستی (قا ره  178هدق؟) (رده :فردوسی /321 /7 :7237،یادداشر)71د
2د که کشیتی رو با دیو برخاسیتی (نسیهۀ سیعرلو ،رده :فردوسیی 7213،الف78 :؛ نسهۀ
د لی ( 827هدق) ،برگ 73الف و بعکی دسرنویس ای متأخّر)د
1د بوشتی رو بازو برافراختی (نسهه ای پاریس (احتماالً از قرن  ،)3برگ  37الف؛ پاریس
(تاریخ مالرّمه 318 :هدق) ،برگ  33الف؛ کتابهانۀ مجلس ( 7811هدق) ،برگ 73ب)د

بوششتی ،به گششیی یا به کششتی؟ددد 3
 1د به گیتی رو با دیو برخاسیتی (نسهۀ دوم انستیتوی خاورشیاسی لیییگراد (قرن ( )3رده:
فردوسی /321 /7 :7237،یادداشر)71د
1د بوشیییتی و بییا دیو برخییاسیییتی (دسییییر نویس ییای پییاریس ( 381هدق) ،برگ72ب؛
استراسبورگ ( 7332هدق) ،برگ 71ب)د
8د به کشتی ابا دیو برخاستی (نسهۀ کتابهانۀ ملّی از دورۀ ص وی ،برگ  71ب)د
ّیبط بیشتر نسهه ا «بوشتی که با دیو برخاستی» اسر ولی از این شر صورت مت اوت -که
شیایر با اسیتالصا در دسرنویس ای شا یامه بر شمار دگرسانی ای آن ا نیز افزوده شود -بهخوبی
درمییابیُ که رون مصیراع دوم بیر دوم با آن نویس

االب ،در ساختار ر ار بیر مذکور برای

کاتبان و خوانیرگان شییا یامه به لکاظ ّییبط ،قرائر و معیا مب ُ بوده با دسییتبرد در آن و سییاختن
ونو ی دیگر و به زعُ خودشان سادهتر و معییدار خواستهانر تعالیر بیر را ح بوییرد
در مین نیا بیایر یادآوری کرد که در بکث از مصیییراع ا و ابیاتی مانیر بیر دوم ر ار بیر
شی ریاری ّیکّاهّ ،بط ای تغییریافتۀ کُپشتوانه یا متأخّر -نظیر آنچه آوردیُ -از نظر تصکیح
متن شیا یامه به کار نمیآیر و ا میّر تونّه به آن ا در ونه معیایی این صیورت اسر که با دقّر
در آن ا برانیُ اوّالً کرام مصیراع ا و ابیات برای شیا یامهنویسیان /خوانان سره ای گذشته دشوار
مینموده اسر و ثانیاً آن ا مصراع ا و بیر ای پیچیره را رگونه میخوانره و معیا میکردهانر که
خواسیییتهانر گزارض مورد نظرشیییان را به خوانیرگان نسیییهۀ خود میتال کییرد از شیییر ّیییبط
بهدسردادهشره ،در سه مورد کاتبان با آوردن «بوشتی» وارونهخویی ّکّاه را با «کشتن» یوی از
مردان نیگی پیونر دادهانر امّا در این میان نویس

نسهۀ بایسیالری ( 833هدق) بسیار نالب اسر و

با «آیین ّکّاه وارونهخوی» رابطۀ ب تری نسبر به سایر ونوه تغییریافته داردد در این دسرنویس
با دخالر ایی در مصراع دوم بیر دوم و مصراع نهسر بیر سوم ،این نگاشتۀ نوآیین ساخته شره
که در حرود بررسی ای نگارنره میکصر به مین نسهه اسر:
ددد ز مردان نیگی یوی خواسیییتی

کییه او را بییه آیییییین بیییییاراسییییتییی

بسییییان یوی دختری خوب روی

بیه پرده درون پاه بیگ روگوی

(فردوسی)22 :7218،
این تصیرّف که باز برخاسیته از اب ام خوان

و معیای مصیراع دوم بوده 1به گونهای انجام شیره که

وارونه خویی ّکّاه به شو مردبارگی او بیان شره باشر آن ُ به صورت خاصّ آراستن مردان
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نیگی به یئر زنان و بعر «پرسیتیره کردنشان در پی
توّیح خوا

خوی » که در ادامۀ مالاله دربارۀ معیای آن

یُ دادد2

دلی دیگر برای ارابر قرائر و معیای بیر دوم در قرون قبلی ،بازنویسی و تلهیصی از شا یامه
به نثر ترکی اسییر که نسییهۀ آن در سییال ( 7811هدق) کتابر شییره و در آن بیر ای فردوسییی در
مطاوی نملت میثور گیجانره شییره اسییرد در این برگردان در به

ّ یکّاه بیر اوّل و دوم به

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

به ل

نیسییر و مترنُ برداشییر آزاد خود را نوشییته اسییرد معیا /ترنمۀ

فارسیی نوشیتۀ ترکی او در این حرود اسیر :ستمواری ّکّاه ر روز بیشتر میشر ریانکه مثلً
ر روزی اگر دختریخوب روی میدیر یا وصی

را میشییر آن دختر را حتّی اگر در پس صر

پرده ن ان میشیر با یا بیرّایر پرر و مادرض به سرای خود میآورد و دختران مسلمانان را برون
پرداخر سییییُ و زر و با ظلُ و ن ا و بیدییی به کییزی میگرفر (رده :ترنمۀ ترکی شی یا یامه،
برگ  38ب)د
گونۀ دیگر از موان ۀ قرما با اب ام این ابیات این اسر که در بعکی راو ای سیگی شا یامه و
به تبع ،راو ماکان رون نتوانسییتهانر معیای بیر دوم را بهدرسییتی دریابیر و بین آن با وارونهخویی
ّکّاه در بیر اوّل ارتباطی بیابیر بهنارار بیر دوم را حذف و به اصطلح صورت مسئله را پاه
کردهانر (رده :فردوسیی78 /7 :7313،؛ مو22 :7211،؛ مو77 /7 :7288،؛ مو )38 /7 :7833،تا
با این کار «آیین ّیکّاه وارونهخوی» با دو بیر پایانی (سوم و ر ارم) مرتبط شود که میظور -با
نبودن بیر دوم -به کییزی گرفتن دختران زیبا و پاهدامن اسرد
در بیشییتر راو ای کُاعتبار ،نیمهمعتبر یا معتبر شییا یامه ،مص یکّکان و فرا ُآورنرگان ّییبط
االب دسیرنویس ا را برای مصراع دوم با مان املی نسخ نگه داشته و آن را «بوشتی که با دیو
برخاستی» خوانره و نوشتهانر (رده :فردوسی( 28 /21 /7 :7888،راو فوللر )؛ فردوسی:7212 ،
( 28 /21 /7تصکیح ژولمول)؛ فردوسی7281 ،ب( 28 /28 /7 :راو بروخیُ)؛ فردوسی7281 ،ج:
( 27 /22 /7ریاو دکتر دبیرسیییییاقی)؛ فردوسیییی 7211 ،الف( 181 /23 /7 :راو کللۀ خاور)؛
فردوسیییی7213 ،ب( 23 /28 /7 :تصیییکیح آقای نیکونی)؛ فردوسیییی 7281 ،الف23 /11 /7 :
(تصکیح دکتر خالالیمطلق)د در راو مسوو مصراع به صورت «بوشتی رو با دیو برخاستی» آمره
اسر (رده :فردوسی )23 /12 /7 :7212 ،و در راو ای آقایان قریب -ب بودی ،خود استاد قریب

بوششتی ،به گششیی یا به کششتی؟ددد 5
و ویرای

ن ایی طبع مسییوو آن را «به کشییتی رو با دیو برخاسییتی» خوانرهانر (رده :فردوسییی،

23 /21 /7 :7212؛ فردوسی7281 ،د23 /31 /7 :؛ فردوسی)23 /17 /7 :7237 ،د
 .2بحث و بررسی
مانگونه که ملحظه شییر گره اصییلی ر ار بیر موردگ تگو دربارۀ ّییکّاه ،یوی در ّییبط،
قرائر و معیای مصیییراع دوم بیر دوم اسیییر و دیگر ارتباط یا عرم ارتباط معیایی بیر ای اوّل و
دوم با دو بیر دیگر (سییوم و ر ارم) ولی پی

از پرداختن به این دو مشییو بایر دربارۀ ّییبط و

معیای برخی از م ردات و ترکیبات بیر ای اوّل و سوم نیز توّیکاتی داد تا بتوان بر مبیای آن ا به
ّبط و گزارشی روشن از بیر دوم و مجموع این ر ار بیر رسیرد
در ترکییب «وارونهخوی» در مصیییراع نهسیییر بیر اوّل (پس آیین ّیییکّاه وارونهخوی)
«وارونه» را به استیاد شوا ر کاربرد آن در متون فارسی میتوان به ر دو معیای «شوم و پلیر» و «کج
و معوو » گرفیر (رده :د هیرا :7211،ذیی «وارون» و «وارونه») و «وارونهخوی» را به عیوان
ص ر ّکّاه به دو صورت «زشرخوی» و «دارای خوی ایرطبیعی و ایرعادی /کجسرشر» معیا
کردد این ترکیب در متون فارسییی بسیییار کُ به کار رفته و فر ی

ا یا آن را نیاوردهانر و یا فالط

بیر فردوسیییی را به شیییا ر ذکر کردهانرد «وارونهخوی» ایر از شیییا یامه در کوضنامه نیز ریر بار
صی ر کوض پی دنران واقع شیره (رده :ایرانشان بن ابیالهیر :7211 ،ص ،788ب181؛ ص333؛
ب7211؛ ص ،231ب2221؛ ص ،233ب )1117کیه اتّ یاقاً برادرزادۀ ّیییکّاه و مچون خود او
مونودی اسییر ا ریمیی ،زیانوار و عجیبالهلالهد این ترکیب در نسییهۀ لیرن ( 837هدق) به گونۀ
«واژونهخوی» نوشیته شره (رده :فردوسی 7281 ،الف /11 /7 :زیرنویس )78که بعر در شماری از
راو ای شا یامه (مانیر ماکان ،فوللر  ،مول ،بروخیُ و دکتر دبیرسیاقی) ُ دیره میشودد ّبط
واحر دسیییرنویس حاشییییۀ ظ رنامه «واژونهنو» (رده :مسیییتوفی )32 /7 :7211،به معیای «طالب
پلیری» یا «دوسترار و خواستار کار ای خلفآمر عادت» تونّهانگیز اسر و بهویژه معیای دوم آن
با کردار ّکّاه در این ابیات مهوانی داردد
در مصیییراع دوم بیر اوّل (ریان بر که رون میبری

آرزوی) «آرزو» به معیای « و

و می

نیسی» اسر و در این معیی گوا ی ایی در متون دارد (رده :صادقی 113 :7238 ،و118؛ لغرنامۀ
فارسیییی)218 /7 :7212 ،د «میبری » را ُ آن گونه که پیشیییتر مکالّالان تونّه و اشیییاره کردهانر
(رده :فردوسیی7211 ،ب13 :؛ خطیبی )12 :7238،بایر به صیورت فع ماّی استمراری خوانر و
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«می» ( )miدر آن نشانۀ استمراری اسر که مراه فع آمره نه «می» ( )mayبه معیای «باده»د ظا راً
بیتونّ ی به معیای «آرزوی» در این مصییراع و تردیر در سییاخر و رگونگی خوان

«میبری »

باعث شیره کاتبان بعکیی نسخ در این مصراع نیز دسر ببرنر و آن را به صورت ایی مانیر «ریان بر
که خون ریهتی باز روی» (فردوسییی 7213،الف( 78 :نسییهۀ سییعرلو)؛ «ریان بر که رون داشییتی
آرزوی» (نسهۀ پاریس  381هدق ،برگ 72ب) و «ریان بر که خونریزی

آرزوی» (نسهۀ پاریس،

تاریخ مالرّمه 318 :هدق ،برگ 23الف؛ دسیییرنویس کتابهانۀ مجلس 7811 ،هدق ،برگ 73ب) در
بیاورنرد
نوتییۀ بییاریییی دیگری کییه آقییای نیکونی و دکتر خطیبی تون یّه کردهانییر این اسییییر کییه
«بیگ روگوی» در مصیراع دوم بیر سیوم (به پرده انررون پاه بیگ روگوی) برخلف تصوّر
مش ی ور ،ص ی ر «دختر» نیسییر و ب تر اسییر آن را در معیای «بیرون و ررا ،فوری و قاطعانه» قیر
مصراع نهسر بیر ر ارم بگیریُ (رده :نیکونی18 :7213 ،؛ خطیبی 18 :7238 ،و)17د
دربارۀ دشواری اساسی این ابیات یعیی ّبط ،خوان

و معیای مصراع دوم بیر دوم مصکّکان،

مترنمان ،شیارحان و مکالّالان شیا یامه از حرود صیر سیال پی

به این سو نظریّات مهتل ی مطرح

کردهانر که تعرّد آن ا بهخوبی میزان تعالیر و اب ام موّوع را مینمایانرد در اییجا مۀ این دیرگاه ا
در حرود نستجو ا و آگا ی نگارنره به ترتیب تاریخ طرح و انتشارشان آورده میشود و سپس به
بررسی آن ا خوا یُ پرداخرد
7د بییراری کیه ترنمیۀ عربی او از شیییا ییامه قریمیترین گزارض مونود از بعکیییی بیر ای
فردوسییی اسییر متأس یّ انه این ر ار بیر را ترنمه نورده تا از این طریق ّییبط نسییهۀ مبیای کار و
ت سیییر او را برانیُ امّا ریر سییره بعر از وی ،برادران وارنر که متن کام شییا یامه را بین سییالز ای
(7332 -7381م) به انگلیسی برگردانرهانر در بیر دوم «بوشتی» را مکتملً به تأثیر از ّبط و قرائر
ژولمول به صییورت فع خوانره و «با دیو برخاسییتن» را «توطئه و قیام علیه دیو» معیا کردهانرد عین
ترنمۀ آن ا ریین اسر:
((To choose him one among his warriors and slay him for conspiring
))( with the divsرده :ب ر )883 :7237 ،یعییّ( :کّاه) یوی از نیگجویان را برمیگزیر
و او را به دلی توطئه و قیام علیه دیوان میکشرد
نگارنره حر

میزنر مصکّکانی که مصراع دوم را در راو خوی

به صورت «بوشتی که با

دیو برخیاسیییتی» آوردهانیر معییایی در مین حرود از بیر دوم را مرّ نظر داشیییتهانر و این را بایر
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نهسیتین و قریمیترین و شیایر متراولترین قرائر و معیای مصیراع دوم دانسر که بعر ا یوی دو
تن از پژو شگران ایرانی نیز آشوارا نوشتهانر از نمله مرحوم استاد سعیری سیرنانی در توّیکات
مهتصییر خوی

بر برخی ابیات داسییتان ّییکّاه مصییراع دوم را ریین معیا کردهانر «او [یوی از

مردان نیگی] را بیرین ب یانیه کیه در مالیاب ارادۀ دیو (ا ّیییکّاه) قیام و مالاومر کرده اسیییر
میکشر» (سعیری سیرنانی)711 :7218،د روانشاد دکتر صریالیان نیز مانیر برادران وارنر «دیو» را
که در مصییراع شییا یامه م رد اسییر به صییورت نمع در نظر گرفته و بیر را ریین ت سیییر کردهانر
«آیین ّیییکیّاه وارونهخوی ریان بود که رون آرزو میکرد یی مرد نیگی را از آن گروه که
مهالف دیوان بودنر طلب میکرد و میکشیییر» (صیییریالیان)728 :7211،د دکتر امیرسیییاالر ُ
نوشیتهانر «راه و رسیُ ّکّاه دیوص ر این بود که رگاه آرزو میکرد یوی از مردان نیگی را
میگرفیر و می کشیییر به این اتّ ام که تو بر دیو (یا حوومر دیوان که حوومر ّیییکّاه بود)
شوریری» (امیرساالر 727 :7288،و)723د
3د دکتر رواقی در سال  7218در نالر دفتر یوُ تصکیح دکتر خالالیمطلق ،برای ّبط «بوشتی»
در بیشیتر نسیهه ا تصیکیح قیاسیی «به گششییی» را پیشی اد و بیر دوم را این گونه گزارض کردهانر
درون بر ّکّاه ریره میشر و دیو آرزو با او یار میشر از مردان نیگی

« رگاه آرزو و خوا

یوی را برای گشییییی و آمیزض میخوانر» (رواقی)22 :7218 ،د ایشیییان ریر سیییال بعر ( )7238در

فر ی

شیییا یامۀ خوی

نیز ذی مادّۀ «آرزو» مصیییراع دوم را به صیییورت «به گشییییی که با دیو

برخاستی» آورده و ّبط راو مسوو (بوشتی رو با دیو برخاستی) را داخ دو کمانی گذاشتهانر
(رده :رواقی)21 /7 :7238،د از اییجییا درمیییابیُ کییه دکتر رواقی یوز بر مییان نظر قبلی خود
سیتیرد تصیکیح قیاسیی و معیای پیشی ادی دکتر رواقی که پس از ایشان از سوی ریر تن دیگر از
پژو یرگان نیز پذیرفته و تورار شیییره اسیییر (رده :ب ر 381 :7288 ،و381؛ مو-321 :7237 ،
323؛ پاکزاد283 :7213 ،؛ شمیسا )871 :7231 ،مونب نلب تونّه مصکّکان و مکالّالان شا یامه به
این ابیات پادشا ی ّکّاه و آااز بکث ای گوناگون دربارۀ آن ا شرد
2د شادروان دکتر نوییی در توّیکاتشان بر نلر اوّل راو حروفی نسهۀ فلورانس ،رسُالهطّ
«بوشتی» را در این دسرنویس نگه داشته ولی آن را «به کشتی گرفتن» معیا کردهانرد ایشان با تونّه

به روایتی از بیر

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

پری در برابر نگیاه او 3و تصیییریح بیه این نوتیه که ر ار بیر مربوط به ّیییکّاه دقیالاً با گزارض
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بیر

سازگار نیسر این ر ار بیر را به ُ پیوسته معیا کردهانر «ّکّاه وارونهخوی رگاه که

خوا

ن انی وی سییر برمیآورد یوی از مردان دالور را که در کشییتی با دیو حریف بود

و و

به نزد خود میخوانر و دختر زیبایی را که در پس پردهای آرام و خاموض نشسته بود فرمانبردار آن
روی

مرد نیگی می سیاخر که در پی

با ُ بیامیزنر که این کار نه رسییُ کیان بود و نه از آیین

دینآوران» (فردوسی7211 ،ب)13 :د

پس از دکتر نوییی زنره یاد اسیتاد برگنیسی ُ با اشاره به مطلب بیر

 ،مصراع دوم را «به

کشیییتی کیه بیا دیو برخیاسیییتی» خوانیره و ر یار بیر را موقوف به یوریگر معیا کردهانر (رده:
برگنیسی)782 :7281 ،د خانُ ب ر که پیشتر گ تیُ تصکیح قیاسی «به گشیی» و معیای مبتیی بر آن
را آوردهانر به قرائر «به کشتی» و معیی دکتر نوییی نیز تونّه کردهانر (رده :ب ر-321 :7237 ،
)323د احتماالً اسیییتادان قریب و ب بودی در ویرای
زیرنویس) و اسیتاد قریب در ویرای

شیییا یامه (رده :فردوسیییی/21 /7 :7212 ،

ن ایی راو مسوو (رده :فردوسی /17 /7 :7237 ،زیرنویس

ب  ُ )23که «به کشیتی» نوشیته و در زیرنویس «به کشتی گرفتن» معیا کردهانر ریین گزارشی از
ابیات را در نظر داشتهانرد نگارنره نیز در نوشته ای پیشین خوی

مصراع دوم بیر دوم را با قرائر

«به کشییتی که با دیو برخاسییتی» وصییف مرد نیگی مصییراع اوّل گرفته و مان معیای مرحوم دکتر
نوییی را برای ابیات نوشیته اسر (رده :آیرنلو21 :7283 ،؛ مو 188 :7238،و)183د در ادامه در
این باره بیشتر بکث خوا یُ کردد
2د دکتر کزّازی مصییراع دوم را با مان ّییبط و خوان

«بوشییتی که با دیو برخاسییتی» دربارۀ

خود ّیکّاه و به معیای «نشسر و برخاسر او با دیو» دانستهانر «د اه از آن روی که با دیو یار
و آمیزگار بود ر زمان که به بزم و بادهنوشییی مینشییسییر به آ ی

بازی و سییرگرمی یوی را از

مردان نیگی میخواسیر و فرو میکشییر» (کزّازی)338 :7213 ،د دکتر خالالیمطلق ُ در به
یوُ یادداشر ای شا یامه (راو سال ّ )7288بط و قرائر مهتار خوی

(بوشتی کهددد) را تالریباً

به مین صیورت معیی کردهانر «ّکّاه رگاه آرزو میکرد یوی از مردان نیگی را میخواسر
و میکشر زیرا که با دیو میشییی داشر (خوی مردمکشی را از دیو آموخته بود) » (خالالیمطلق،
)12 /7 :7237د ایشان سال ا قب از راو اوّل یادداشر ای شا یامه نیز در پاسخ نالر دکتر رواقی -
که دیریُ تصیکیح قیاسیی «به گشیی» را پیشی اد کرده بودنر -به اب ام بیر تونّه داشته و نوشتهانر
«شیایر ّیکّاه ر وقر و

میکرده یوی از مردان نیگی را میکشته شایر ُ با آن ا کشتی
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میگرفتیه ییا کیار دیگری میکرد کیه فعلً نمیدانیُ» (خیالالیمطلق)23 :7213 ،د میرونیّان کتاب
ترکیب در شیا یامه ُ که «برخاسیتن» را در این مصیراع « ُصیکبر شیرنُ ،نشیین شرن» معیا
کردهانیر (رده :طیاووسیییی و دیگران )722 :7281 ،مکتملً از گزارض ای دکتر کزّازی و دکتر
خالالیمطلق ب رهمیر شرهانرد
 1د دکتر پاکزاد که اشیاره شیر تصیکیح قیاسیی و معیای پیشی ادی دکتر رواقی را پذیرفتهانر بر
این ّییبط (به گشیییی که با دیو برخاسییتی) برداشییر دیگری نیز از بیر دوم کردهانر ،برین

اسییا

صیورت که ّیکّاه مرد نیگی را با دیو در حکیور خوی

به لواط وا میداشر (رده :پاکزاد،

)287 :7213د
بر بیر ای

1د دکتر توفیق سیییبکانی و مرحوم دکتر دبیرسییییاقی در توّییییکات کوتاه خوی

شییا یامه ،با ّییبط و قرائر «بوشییتی که با دیو برخاسییتی» ترکیب «با دیو برخاسییتن» را «با انریشییۀ
شیییطانی قیام و اقرام کردن» معیا کردهانر (رده :فردوسییی /22 /7 :7281 ،زیرنویس3؛ فردوسییی،
7281ج /1 /7 :زیرنویس)2د از این معیا ظا راً ریین برمیآیر که ایشان نیز بیر دوم را مشابه برادران
وارنر و شماری از مکالّالان ایرانی (استاد سعیری سیرنانی ،دکتر صریالیان و دکتر امیرساالر) ت سیر
کردهانرد
1د آقیای فریرون نییری که در شیییا یامۀ ویراسیییتۀ خوی

ر ار بیر بکثانگیز شییی ریاری

ّیکّاه را ُ مانیر بسییاری از ابیات اصیلی فردوسیی الکاقی پیراشتهانر با نویس

«بوشتی که با

دیو برخاسیییتی» بیر را ریین دریافتهانر «افزاییره خواسیییته اسیییر بگویر از مردان نیگی که توان
برخاسیتن (؟) شیایر نبرد آزمودن با دیو را داشر یوی را میخواسر و او را میکشر» (فردوسی،
 /12 /7 :7281زیرنو )2د
8د دکتر خطیبی تصییکیح قیاسییی «گششیییی» را پذیرفته و آن را طبق دو شییا ر از متون پ لوی به
معیای «آمیزض آدمی با دیو» گرفته و «دیو» را نیز در اییجا گونۀ مونّث این مونودات دانستهانر که

در بیر

ُ سرد ایشان با این مالرّمات و تونّه به روایر بیر

 -که دیریُ نهستین بار دکتر

نوییی در بکث از این ابیات شا یامه به آن دقّر کردهانر -دو بیر اوّل را مستال از بیر ای سوم
و ر یارم گزارض کردهانیر «پس آیین ّیییکیّاه پلییرخوی ریان بود که رگاه و
مردان نیگی یوی را فرا می خوانییر کییه بییا (مییاده) دیوی (در پی

میکرد از

روی او) برای گشییییی برخیزد
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(آمیزض کییر ،اقرام به آمیزض کیر) » (خطیبی 11 :7238،و)11د مالالۀ دکتر خطیبی م صیییّ ترین
بکثی اسر که تا یگام نگارض این سطور دربارۀ ر ار بیر پادشا ی ّکّاه راو شره اسرد
3د نظر اصیلی دکتر خطیبی دربارۀ ّبط و معیای مصراع دوم مان اسر که در بیر پیشین آمر
ولی ایشییان با در نظر گرفتن بیتی افزوده میان ر ار بیر مورد بکث در نسییهۀ سیینژوزف -که در
دنبالۀ مباحث خوا یُ آورد -این ت سییر را ُ افزودهانر که اگر ونه «بوشتی» را بپذیریُ میظور از
مصیراع دوم «کشیتی گرفتن مرد نیگی (آدمی) با دیو» اسر و این میتوانر «مصراق وارونهخویی
ّیکّاه باشر» (خطیبی ،13 :7238،زیرنویس)1د دکتر د الانی ُ در گزیرۀ خود از شا یامه برای
ّیبط و خوان

«به کشیتی که با دیو برخاستی» مین معیا را نوشتهانر «به کششتیای که در آن مرد

نیگی با دیو مبارزه میکرد» (د الانی)728 :7231 ،د
78د دکتر خالالیمطلق در آویزهای بر یادداشیییر ای شیییا یامه که مسیییتررکی بر توّییییکات
پیشییشان اسر احتمال دادهانر که شایر بتوان «بوشتی» را به شو «به کشتی» خوانر و «برخاستن» را
«مالابله کردن ،پای داشتن» معیا کردد با این خوان

بیابر استیباط ایشان ّکّاه با مرد نیگی کشتی

میگیرد « پس ّکّاه (که رون دیو) خوی وارونه داشر رگاه آرزو میکرد یی مرد نیگی را
(با خود) به کشییتی گرفتن میخوانر ره او به زور با دیو میزد» (خالالیمطلق :7237 ،به

آویزه،

ص)13د دکتر خالالیمطلق تصریح کردهانر که « یچیی از پیشی اداتی که در گشودن این دو بیر
شیره اسیر خرسیر کییره نیسر» ( مان) و در نریرترین اظ ار نظر خوی

باز قرائر «بوشتی» و

معیای مصراع دوم را « مچیان تاریی» دانستهانر (رده :خالالیمطلق)33 :7231 ،د
رون نگاشتۀ بیشتر دسرنویس ای شا یامه در مصراع اب امدار این ابیات «بوشتی» اسر االب
مصکّکان و راوکییرگان شا یامه و شماری از شارحان و پژو یرگان آن را فع ماّی استمراری
از «کشیییتن» بیه مراه «ب» تیأکییر گرفتیهانیر و ریانکه دیریُ این خوان

و معانی مبتیی بر آن،

قریمیترین و به نوعی رایجترین و حتّی سییادهترین قرائر و گزارض مصییراع دوم اسییر امّا به دو
دلی نمی توان آن را درسییر و مونّه دانسییرد یوی اییوه در بیر اوّل از این ر ار بیر سییهن از
برانگیهته شرن و

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

برای شیورض علیه ّکّاه و ّکّاکیان و ره به سبب میشییی ّکّاه با دیوان ،ارتباط استوار و
مستالیمی با «آرزو :خوا

نیسی» ماردوض نرارد و تکریی این می و انجام دادن رسمی وارونه

در پی آن ،کیار دیگری ایر از «کشیییتن» نیگجویان را ایجاب میکیرد نوتۀ دیگری که بر قرائر

بوششتی ،به گششیی یا به کششتی؟ددد 00
«بوشییتی :میکشییر» و به تبع معیا کردن «برخاسییتی» به «قیام و اقرام علیه کسییی» میتوان گرفر و
پیشیتر دکتر امیرسیاالر -که خود این خوان

و ت سیر را پذیرفتهانر -و دکتر خطیبی بر آن انگشر

گذاشتهانر این اسر که مصرر «برخاستن» به معیای «شورض» در متون فارسی مراه با حرف «بر» به
کار رفته اسییر (برخاسییتن بر) نه آن گونه که در مصییراع شییا یامه میبیییُ با حرف «با» (ددد با دیو
برخاسیتی) (رده :امیرسیاالر727 :7288 ،؛ خطیبی )23 :7238 ،و اگر خواسر فردوسی از مصراع
دوم «به پا خاسییتن علیه دیو /دیوان» بود بی یچ مانع وزنی میتوانسییر بگویر «بوشییتی که بر دیو
برخاستی»د
تصیکیح قیاسیی «به کشیتی» به «به گششییی» خصیوصاً با تونّه به دو گوا ی که دکتر خطیبی از
متون پ لوی برای کاربرد «گشیی» به معیای «آمیزض آدمی با دیو» آوردهانر بهظا ر میطالی و مالبول
مینمایر ولی نگارنره این تصیییکیح و گزارض ای مرتبط با آن را نیز ریران مکتم نمیدانر زیرا
اوّالً در تصییکیح علمی -انتالادی متون ،تصییکیح قیاسییی زمانی اعمال میشییود که یا نتوان ّییبط
نسیهه ای مونود از اثر را توّیح داد یا تونیه کرد و یا صورت /صورت ای مکرّف و مصکّ ی
در دسییرنویس ا باشییر که از بازسییازی آن بتوان به ون ی ک نتر ،اصییلی و ب تر از نویس ی

ای

کاتبان رسییر (دربارۀ شرایط تصکیح قیاسی مچیین ،رده :خالالیمطلق)331 :7238 ،د در مصراع
مورد گ تگو ّییبط االب دسییرنویس ا از قریُترین تا متأخرّترییشییان «بوشییتی» اس یر و در یچ
نسییههای -در حرود نسییتجو ای نگارنره -نگاشییتۀ بینالطهای مانیر «بوسییی» دیره نمیشییود که
بتوانیُ آن را «به گشییی» بهوانیُد از سوی دیگر نگاشتۀ «بوشتی« با قرائر «به کشتی» و توّیکاتی
که در ادامه خوا یُ آورد تونیه پذیر اسییر و به لکاظ اصییول فنّ تصییکیح نیازی به تغییر قیاسییی
نراردد ثانیاً واژۀ «گشیییی» در معیای «ن رگیری نانوران» یی بار در شییا یامه در به

پادشییا ی

ب رام گور به کار رفته اسر:
ب اران و گوران شره ن رنوی

ز گشیی به روی انررآورده روی
(فردوسی)881 /178 /3 :7232 ،

این لغر پی

از انتشار دفتر ششُ شا یامۀ تصکیح دکتر خالالیمطلق (با مواری دکتر امیرساالر)

در بعکییی راو ای شییا یامه (مانیر قریب -ب بودی و نیکونی) ُ بهدرسییتی در متن آمره اسییر
(رده :فردوسیی171 /23 /2 :7211 ،؛ فردوسی7213 ،ب :کتاب ص ر)323 /د ازآنجاکه بسیاری از
کاتبان با این کلمه آشیییا نبودنر آن را در نسییهه ا به گونه ای «کشییتی»« ،گیتی» و »کشییی» تغییر
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دادهانر امّا خوشییبهتانه در دو دسییرنویس قا ره ( 127هدق) و لیرن ( 827هدق) ّییبط اصییلی آن با
املی «کشییی» ح

شره اسر (رده :فردوسی 7281 ،الف /281 /1 :زیرنویس )7که قرییۀ بسیار

م مّی برای ردّ احتمال ونه «به گشیییی» به نای «به کشییتی» در بیر مک ّ بکث اسییر زیرا ر دو
نسییهۀ قا ره و لیرن در مصییراع «بوشییتی که با دیو برخاسییتی» واژۀ «بوشییتی» را به مین ص یورت
نوشییتهانر در حالی که اگر در اییجا نگاشییتۀ دسییرنویس مبیای کتابر آن ا «گشیییی /کشیییی» یا
ون ی شیییبیه آن بود رون کاتبان این دو نسیییهه این کلمه را میشییییاختیر حتماً آن را -مانیر بیر
به

ب رام گور -به صیورت درسر مینوشتیر و بهسان ناسهان دیگر عوض نمیکردنرد این نوته

ُ گوا ی اسیر که به احتمال قریببهیالین فردوسیی در ابیات مربوط به ّکّاه لغر «گشیی» را
به کار نبرده نبوده که در نسخ شا یامه باقی نمانره اسرد
دربارۀ این نظر که با ّیبط قیاسی «به گشیی که با دیو برخاستی» مراد از «دیو» گونۀ مونّث این
مونود اسیر و بیر به نزدیوی کردن مردی نیگی با دیوی مادییه اشاره دارد (رده :مورد شمارۀ

 8از نظرییّات) بایر دو نوته را یادآوری کردد اوّل اییوه رریر در بیر

نمشییییر با دیو ازدواج

میکیر (رده :فرنبعدادگی )82 :7213 ،و این نشییاند یرۀ مادییگی این بودۀ ا ریمیی اسییر و در
روایر ای اوستایی و پ لوی از دیوان یا مونودات دیوگونهای مانیر نه /ن ی و اوذگ /اوذغ یاد
شیره که مونّث سیتیر ،در سییّر حماسیی ایران پس از اسلم نه تی ا یچ نشانهای ونود نرارد که
واژۀ «دیو» بهتی ایی یا در اطلق بر نام ای خاصّی نظیر ارژن

 ،دیو سپیر ،اکوان ،می را  ،ن یگال،

مکیراب ،اوّاص وددد مادییه باشیر بلوه بنمایۀ داستانی دلرادگی دیوان بر پریان و دختران و ربودن
آن ا در بعکی از داستان ای میظوم و میثور بعر از شا یامه گواه نرییه بودن آن اسر (برای دیرن
برخی شییوا ر این مکییمون ،رده :اکبری م اخر 222 :7231 ،و221؛ ا وری 13 :7232 ،و)17د در
شیا یامه و روایات پ لوانی سپسین «دیو» عموماً مونودی مذکّر شیاخته میشود و برای نام بردن از
گونیۀ میادیییۀ نیرو یای ا ریمیی لغیات «پری»« ،زن نیادو» و «ع ریته» به کار میرودد دیگر اییوه
ا ریمن که سیییاالر دیوان اسیییر و بیابر قراییی مانیر برادری او با او رمزد (ا ورامزدا) در باور ای
زروانی ،مذکّر دانسیییته می شیییود لواط را دوسیییر دارد و در داسیییتان بیرون آوردن نمشییییر پیور
ت مورث را از شیییوُ ا ریمن ،از نمشییییر میخوا ر که با او نماع کیر (برای این روایر ،رده:
رّییی 3781 /2 :7287 ،و3788؛ کریسییتنسیین)322 -338 :7281 ،د افزون بر این ،لواط در آیین
زرتشتی عملی ا ریمیی اسر و در ونریراد مرتوب آن دیو و دیوپرسر معرّفی شره (رده :اوستا،
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 117 /3 :7211و)113د بر مین اسیا

در تصکیح قیاسی «به گشیی که با دیو برخاستی» بایر «دیو»

را مونودی مذکّر برانیُ که ُ ،نظیر سییرکرده و میشییأ انتزاعی خود ،ا ریمن نرییه ،لواطدوسییر
باشییر و ُ با ارتواب این کار (گشییییی کردن مرد نیگی با دیو مذکّر) گیا ی بسییییار بزرگ نزد
ّکّاه ا ریمیی صورت گرفته باشرد
حر

دیگری ک ه بعکیی مکالّالان دربارۀ ّیبط و معیای مصراع دوم پی

کشیرهانر این اسر

که با مکییبوط اکثر نسییخ (بوشییتی که با دیو برخاسییتی) میظور مصییراع دوم ،کشییتی گرفتن مردی
نیگی با دیو در حکیور ّیکّاه (←مورد شیمارۀ  )3یا کشیتی گرفتن خود ّکّاه با یوی مرد
نیگی اسییر (←مورد شییمارۀ)78د این برداشییر نیز پذیرفتیی نیسییر رون برای معیای «کشییتی
گرفتن» ریانکه اشییاره خوا یُ کرد بایر نویسی

«به کشییتی» را درسییر دانسییر تا با «بوشییتی» به

معیای «میکشیر» اشییتباه نشییودد دیگر و م ُتر اییوه کشییتی گرفتن مردی نیگجو با دیو از اعمال
پ لوانی و کاری اسیر که یلن روایات حماسی ایران – در آوردگاه یا پیشگاه شا ان -بار ا انجام
مید یر 4لذا این کردار -و کشیییتی گرفتن خود ّییکّاه با یی پ لوان -نمیتوانر از نشیییانه ای
«خوی وارونۀ» ماردوض و با «میبری

آرزوی» ( و بارگی) مرتبط باشرد

با ّیبط و قرائر «بوشیتی» و تصیکیح قیاسیی «به گشیی» بیر ای سوم و ر ارم از ر ار بیر
مورد بکث را بایر مسیتال از بیر اوّل و دوم معیا کرد و در این صورت معیای آن ا مانگونه که
قبلً شییارحان و مکالّالان معتالر به این خوان

ا و ّییبط ا نوشییتهانر این اسییر که ر کجا دختری

شییش ره به زیبایی و پردهنشییین ونود داشییر ّییکّاه دژمی
خوی

بیدرن

و با تکوُّ او را به دربار

میآورد و به کییزی میگرفرد
بیه نظر نگیارنیره مسیییتالی انگاشیییتن دو بیر پایانی و گزارض آن ا بهگونهای که گذشیییر با

وارونه خویی ّکّاه و برانگیهته شرن آرزوی (ش وت) او که در بیر اوّل تصریح شره و مصراع
«نه رسُ کیی بر نه آیین کی » پیونر وثیالی نرارد زیرا گرره آوردن دختران خوبروی پاهدامن
از ر نای به کاخ ّیکّاه و به کییزی واداشیتن آن ا در برابر پادشاه اژد اف

کاری بیرادگرانه

اسیییر با تونّه به سیییاختار انتماعی و آیین ای شی ی ریاری روزگار باسیییتان -و نه با نگاه و تکلی
امروزین -ریران برخلف رسیُ و عرف زمانه نیسر که آن را از بیرسمی ای وارونۀ ّکّاه به
شیمار آورنر و شیوا ری ونود دارد که ر دو گروه از پادشا ان خوضنام و دادگر و خودکامه و
کژآیین ُ ،در تییاریخ ملّی /روایی و ُ در تییاریخ واقعی ایران دختران و زنییان زیبییا را از نواحی
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گوناگون قلمرو خوی

به دربار ایشان میآوردنر و به کییزی یا مسری میگرفتیرد البتّه میدانیُ

که بودن این زنان متعرّد در شیبسیتان ای شا ی به عیوان مسر یا مبستر ت اوت ریرانی با کییزی
نراشیر و آن ا در ر صیورت در زنران کاخ و شیبسیتان گرفتار بیشیینویی شا ان بودنرد حبس
گرو ی ایشیان در آنجا از میظر انسیان معاصیر مغایر اصول اخلقی اسر ولی در آن ادوار این کار
آن ریان ا ریمیی و وارونه انگاشته نمیشرد
برای نمونه کاوو

که با ونود زودخشیمی و سیبوسیری رگز به گشجسییتگی ّکّاه نیسر

شیبسیتانی دارد که در آن دختران ما روی به پرستاری نگه داشته شرهانر و حتّی سودابه از سیاوض
میخوا ر تا یوی از آن ا را به مسییری برگزییر (رده :فردوسییی)311 -328 /272 /7 :7232 ،د
روشیین اسییر که این زنان از سییراس یر ایران انتهاب و به آنجا آورده شییرهانرد کیهسییرو که نمونۀ
شی ریار آرمانی روایر ای حماسیی -اساطیری اسر ر ار کییزه خورشیررخسار دارد که آن ا
را در شبستان خود نگه داشته اسر و یگام تره شا ی ایشان را به نانشیی
کییزه بیرض رار رون آفتاب

ل راسپ میسپرد:

نریری مر او را کسی نز به خواب
(فردوسی)3312 /388 /7 :7232،

به نوشتۀ رودوت ا الی کشلهیس (در نیوب کوه ای ق الاز) و مسایگان آن ا ر ر ار سال
ییی بار ،صیییر پسیییر و صیییر دختر نوان به عیوان خراج به دربار داریوض میفرسیییتادنر (رده:
رودوت)283 /7 :7283 ،د مو در نای دیگر مینویسییر سییرداران داریوض پس از گشییودن ر
شی ری زیباترین دختران آنجا را به دربار پادشاه هامیشی روانه میکردنر (رده :مان)183 /3 :د
در کتاب اسییتر تورات دربارۀ خشییایارشییا میخوانیُ «و ملزمان ملی که او را خرمر میکردنر
گ تییر کیه دختران بیاکرۀ خوضمیظر از برای ملیی ت تی

کرده شیییونیر و ملی ،وکل را در ر

والیر مملور خود تعیین نمایر که ر باکرۀ خوضمیظر به دارالسییلطیهددد به حرمخانۀ زنانددد نمع
کییر» (کتاب مالرّ  ،7288 ،به

تورات)322 :د انوشیروان که در تاریخ و ادبیّات ایران به عرالر

و نیوی مشی ور اسیر بر پایۀ گزارشی در تاریخ بلعمی ر سال سه کس را به سرزمین ای مهتلف
میفرسییتاد تا کییزان و زنانی مطابق با ویژگی ای خاص برای او بیاورنر «اگر کییزه بران ص ی ر
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

نوشیییروان بییاز مین بود» (بلعمی 111 :7281 ،و نیز ،رده :تییاریهیییامییۀ طبری)872 /3 :7212 ،د

بوششتی ،به گششیی یا به کششتی؟ددد 05
خسیروپرویز ُ که با مۀ ارور ،آزمیری و و بارگی رگز شیهصیّتی تاریی و می ور در حرّ
ّکّاه نرارد «دوشیزگان و بیوگان و زنان صاحب اوالد را در ر نا نشانی میدادنر به حرم خود
میآوردد ر زمان که می تجریر حرم میکرد نامهای ریر به فرمانروایان اطراف میفرسیییتاد و در
آن وصف زن کام عیار را درج میکرد پس عمّال او ر نا زنی را با وصف نامه میاسب میدیرنر
به خرمر میبردنر» (کریستنسن)223 :7282 ،د
بر اسییا

این نمونه ای داسییتانی و تاریهی رون بودن ر ار دوشیییزۀ زیبا به کییزی در بارگاه

کیهسیییرو ،فرسیییتیادن دختران و پسیییران نوان به خراج به کاخ داریوض و آوردن کییزان و زنان
نیوومیظر برای انوشیییروان ،به عالیرۀ قرما تکییادّی با سیییمای آرمانی کیهسییرو ،بزرگی داریوض و
دادگری انوشیروان نراشر و رفتاری باژگونه انگاشته نمیشر بسیار بعیر مینمایر که مشابه این کار
دربارۀ ّیکّاه از رسیُ ای بر و و آلود او پیراشته و خلف «رسُ کیی و آیین کی » معرّفی
شره باشرد
به نظر نگارنره احتماالً قرائر و ّییبط مصییراع دوم بیر دوم از آن ر ار بیر به صییورت «به
کششییتی که با دیو برخاسییتی» درسییر اسییر و آن را ریانکه برخی از مکالّالان و خود نگارنره ریر
سال پی

اشاره کردهانر (← مورد شمارۀ  2از نظریّات) بایر در معیای «توانایی کشتی گرفتن» مرد

نیگی مذکور در مصراع نهسر با دیو و وصف مان مرد نیگی دانسر و ر ر ار بیر را پیوسته
به ُ (اصییطلحاً موقوف المعانی) ت سیییر کرد یعیی ّ :یکّاه به یگام تکریی ش ی وت

یوی از

مردان نیگی را که توانایی کشیتی گرفتن با دیو را داشیر به حکیور میخواسیر و دختری زیبا و
ع یف را به آمیزض با آن پ لوان دیوافون در برابر خود وادار میکردد این معیی که قبلً شماری از
شییارحان ،کوتاه و برون توّیییح و ت صییی الزم نوشییتهانر با ریر گوا ی ،قرییه و ایکییاح تأییر و
روشن میشود:
الف) گ تیُ که ّیبط بیشیتر نسهه ای شا یامه برای مصراع دوم «بوشتی که با دیو برخاستی»
اسر و رون در رسُالهطّ دسرنویس ای ک ن عموماً حرف اّافۀ «به» به کلمه /متمُّ بعر از آن
میپیوسر و از نظر امل ت اوتی با «ب» پیشونر فع نراشر ،میتوانیُ این نویس

را به صورت «به

کشیتی که با دیو برخاسیتی» بهوانیُ و «کششتی» را مان شیوۀ پ لوانی و معروف زورآزمایی دو تن
(کشتیگرفتن) برانیُد

 06زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ،سال  ،17شماره  ،328پاییز و زمستان 31

ب) دلی بسییار بسیار م مّی که قرائر «به کششتی» و معیای «کشتیگرفتن» را در آن ّبط تأییر
میکیر این اسیر که فردوسی مشابه معیایی و ساخر نکوی مصراع مورد بررسی را در نای دیگر
شییا یامه باز به کار برده اسییرد در دورۀ ب رام گور یگامی که این پادشییاه در دربار شیییگ

یری

اسر رای مجلس بزم و باده میآرایر و در آنجا:
دو تن را ب رمود زورآزمای

به کُستی که دارند با دیو پای

برفتیر شیییایسیییته مردان کار

ببسیییتیییرشییییان بر میییان ییا ازار
(فردوسی 3883 /113 /3 :7232 ،و)3878

مصییراع دوم بیر اوّل به لکاظ دسییتوری صیی ر «دو تن زورآزمای» مصییراع نهسییر اسییر
مچیانکه مصییراع دوم بیر دوم ابیات مربوط به ّ یکّاه وصییف «مرد نیگی» اسییرد در ر دو
مصراع نیز حرف ربط تأویلی «که» به ّرورت وزنی نابهناشره و انرکی تعالیر نکوی ایجاد کرده
اسیرد صیورت دستورمیر ر دو مصراع به ترتیب این گونه اسر «که به کشتی با دیو برخاستی» و
«که به کسییتی /کشییتی با دیو پای دارنر»د 5از نظر معیایی ُ میظور از مصییراع مانیر در پادشییا ی
ب رام گور این اسیییر که آن دو تن زورآزمای میتوانسیییتیر با دیو کشیییتی بگیرنر و در برابر این
مونود پایراری کییرد به مین قیا

مصییراع دوم شیی ریاری ّییکّاه را نیز بایر ریین معیا کرد:

یوی از مردان نیگی که میتوانسر با دیو به کشتی برخیزد (کشتی بگیرد)د
ج) در نسییهۀ نویافته وک ن سیینژوزف (احتماالً اواخر قرن  1و اوای قرن 8هدق) کاتب پس از
بیر دوم با ّبط و املی «بوشتی» بیر دیگری افزوده اسر:
ز میردان نیییگیی ییوی خواسیییتی

بوشیییتی کییه بییا دیو برخییاسیییتی

دیو

ز کی انخریو

رو زیر آمری مرد ،کشییتی

نه شرم و نه ترس

(فردوسی)73 :7283 ،
این نشییان مید ر که کاتب این دسییرنویس قریمی ُ از مصییراع دوم با نویس ی

«بوشییتی»

معیای «کشییتی گرفتن مرد با دیو» را درمییافته امّا رون نتوانسییته بین این م وم با مصییراع نهسییر
مان بیر و «آیین ّ یکّاه وارونهخوی» در بیر نهسییر و نیز ابیات سییوم و ر ارم پیونر معیایی
برقرار کیر با افزودن بیتی -که فالط ویژۀ مین نسهه اسر و نگارنره در سایر نسخ نریره -خواسته
اسیر به گمان خوی

میظور بیر دوم را کام کیرد معیای این دو بیر در نسهۀ سنژوزف ریین
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اسییرّ( :ییکّاه) یوی از مردان نیگی را به حکییور میخواسییر و با دیوی به کشییتی گرفتن وا
میداشر و اگر مرد مغلوب میشر دیو بی یچ تر

و پروایی او را میکشرد

د) ّبط ای «بوشتی رو با دیو برخاستی»« ،که کشتی رو با دیو برخاستی» و «به کشتی ابا دیو
برخاسیتی» در بعکی نسهه ا تأییر میکیر که در سیّر شا یامهنویسی /خوانی ،شماری از کاتبان و
خوانییرگیان از پیارۀ دوم بییر دوم ،موّیییوع «نبرد مرد نیگی مصیییراع اوّل با دیو» را اسیییتیباط
میکردهانر و با این تغییرات کوشیرهانر این م وم را آشوارتر و سادهتر از ونه «بوشتی /به کشتی
که با دیو برخاسییتی» به خوانیرگان دسییرنویس ا میتال کییرد این صییورت ای ایراصییلی برای
آگا ی از دریافر سیّتی و قریمی از معیای مصراع دوم بیر دوم م ُ اسرد
ه) ُ بعکی مکالّالان و شارحانی که مصراع دوم را «به کشتی که با دیو برخاستی» خوانره و ر
ر ار بیر را به صیورتی که در این مالاله موردنظر اسیر معیا کردهانر و ُ بیشیتر موافالان تصکیح
قیاسی «به گشیی که با دیو برخاستی» و معانی برگرفته از این ونه ،ر ار بیر مربوط به ّکّاه را

با روایتی در بیر

مرتبط دانسییتهانرد ترنمۀ فارسییی این گزارض که در به

«آفریی

ا» آمره

اینگونه اسیر «زنگی را گویر که ّکّاه در پادشا ی (خود) بر زنی نوان دیو بر شر و مردی
نوان را بر پری شیر و ایشان زیر نگاه و دیرار او نماع کردنرد از این کی

نوآیین زنگی پریر

آمر» (فرنبغدادگی)82 :7213،د

این رواییر که در بیر

یری (کوری) ُ سیییر (رده :بیر

یری)781 :7218 ،

دربارۀ رگونگی پریر آمرن زنگی و به اصییطلح اسییطورۀ علّرشیییاختی اسییر و از این نظر یچ
رابطهای با بیر ا ی مک ّ بکث نرارد که دربارۀ خوی وارونۀ ّیکّاه اسیرد تی ا پیونر یا شبا ر

مطلب بیر

با موّوع ر ار بیر شا یامه ارتباط نوع عم انجامگرفته در آن ا با ّکّاه اسر

و اتّ اقاً از این میظر گزارض بیر
اسیییر بیرین صیییورت کیه در بییر

گوا ی بر معیای عرّییهشییره برای این بیر ا در مالالۀ حاّ یر
ّیییکّاه دیوی را با زنی نوان و برنا مردی را با پری به

ُخوابگی در برابر خود وادار میکییر و این دقیالاً مان کار ناشیییایسیییتی اسیییر که او در ابیات
شیییا ییامیه انجیام مید یر :الزام به نزدیوی کردن مردی نیگی و دیوافون با دختری پریروی در
مالاب رشییمان اود در ر دو روایر ،سییه عیصییر7 :د دیو و دختر /مرد دیوخوی و دختر 3د مالاربر
انباری این دو 2د انجام گرفتن این کار در آشییوارا و زیر نگاه ّییکّاه؛ مشییتره اسییرد دوباره

تورار و تأکیر میکییُ که نَ س عم و موّوع بهشی از روایر بیر

با ابیات شا یامه مشابه امّا
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مک و کارکرد این دو مت اوت اسییرد گزارض بیر

سییبب و رگونگی خلالر مونودی به نام

زنگی را در عصیر ّکّاه توّیح مید ر و ر ار بیر فردوسی دربارۀ زشرکاری خود ّکّاه
اسر و با اساطیر آفریی

کمترین پیونری نراردد

و) با ّییبط و قرائر «به کشییتی که با دیو برخاسییتی» و معیای توصییی ی آن برای «مرد نیگی»،
بییر دوم به تی ایی معیای کاملی نرارد و م وم آن در دو بیر بعر (ابیات سیییوم و ر ارم) تومی
می شیودد بر این اسیا

به نظر نگارنره مصیراع نهسر بیر ر ارم یعیی «پرستیره کردی

در پی

خوی » در پیونر با سیه بیر پی  ،بیان پوشییره و آزرمگییانۀ فردوسیی از انبار کردن ّکّاه به
دختران خوبروی پرده نشییین برای آمیزض با مردان نیگی در پیشییگاه او و احتماالً حکییور دیگر
درباریان اسیر که شیاعر آن را با حسین تعبیر به صورت کیایی «به خرمر درآوردن (کییز کردن)
ّیکّاه ،دختران زیبا را در برابر خوی » سرودهد میدانیُ که حویُ طو

یوی از پاهزبانترین

شعرای ادب ایران اسر و در نا ایی از شا یامه – مانیر این بیر ا -که الزم بوده از ُآاوشی یا
انرام ای ن انی سیهن بگویر مالصیود خوی

را مواره با کیایه و اسیتعاره و تعابیر مودّبانه رسانره

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
(فردوسی)773 /31 /7 :7232،

مصراع دوم به معیای آلودهبستری مادر و ناپاهزاده بودن فرزنر اسرد
شییییب تیره گون خود بتر زین کیییر

به زیر سیر از مشی بالین کیر

ره مشیی؟ آن دو گیسوی دو ماه تو

کییه بودنییر مواره دلهواه تو
( مان 283 /21 /7 :و)278

مصراع دوم بیر اوّل به معیای ُخوابگی فریرون با ش رناز و ارنواز اسرد
ز) در بعکی دسرنویس ای مبیای تصکیح دکتر خالالیمطلق (مانیر :توپالاپوسرای ( 127هدق)،
لیییگراد ( ،)122قییا ره ( ،)131لیییرن ( )828و برلین (( )832رده :فردوسیییی 7281 ،الف/11 /7 :
زیرنویس )31و شیییماری از نسیییهه ایی که نگارنره بررسیییی کرده (مثلً :حاشییییۀ ظ رنامه (رده:
مسیتوفی)32 /7 :7211 ،؛ نسییهۀ مجلس (احتماالً قرن  8و)3؛ برگ 72الف؛ نسییهۀ پاریس (احتماالً
قرن)3؛ برگ 11ب؛ نسییهۀ پاریس  381هدق ،برگ 72ب؛ نسییهۀ پاریس  7873هدق ،برگ 3الف و
برخی نسخ متأخّر دیگر) به نای «کجا نامور دختری خوبروی» در مصراع اوّل بیر سوم صورت
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«یکی دختری نامور خوبروی» آمره اسییر که باز تصییریح میکیر عرّهای از شییا یامهنویسییان/
خوانیان سیییره ای پیشیییین این ر ار بیر را بهگونهای که در این مالاله مکتم تر میدانیُ ت سییییر
میکردهانر و با تبری «کجا» به «یوی» خواسییتهانر رابطۀ ب تر و روشیینتری بین بیر دوم و سییوم
ایجاد کییر رون با این ّبط «یوی» از مردان نیگی با «یوی» دختری خوبروی در برابر ّکّاه
نزدیوی میکییرد البتیّه این معییا از ونیه االب و اصیییلی یعیی «کجا دختری نامور خوبروی» نیز
برمیآیر ولی با «یوی دختریددد» آشوارتر اسرد
ح) آیین وارونه و پلیر ّ یکّاه با گزارض موردنظر از این ر ار بیر ایر از سییابالۀ بیر شیییی،
شوا ر تاریهی نیز داردد برای نمونه باحرب الرنانی از کارگزاران علءالروله حسن بن رستُ ،امیر
طبرسییتان در قرن شییشییُ ،زنان را به مجلس بادهگسییاری خوی

میبرد و المان

را به آمیزض با

آن یا در آن بزم و در حکیییور خود و دیگران انبییار میکردد این کییار دلیی «ک ر و بیدیییانتی و
ملکری» او شییمرده شییره اسییر (رده :ابناسیی یریار :7283 ،قسییُ دوم ،ص )778مچیانکه در
شا یامه دالّ بر وارونهخویی ّکّاه اسرد
 .3نتیجهگیری
با توّییکات و دالی عرّیهشره ّبط ،قرائر ،نشانهگذاری و معیای ر ار بیر مورد بکث ریین
خوا ر بود:
پس آیین ّیییکیّاه وارونییهخوی

ریییییان بییر کییه رییون میییب یری ی

ز میردان نییگی یوی خواسیییتی

 -بییه کشییییتییی کییه بییا دیییو بییرخییاسییییتییی-

کیجییا نییامیور دختری خوبروی

بییه پییرده انییررون پییاه ،بییی گ ی ییر وگییوی

پرسییتیره کردی

در پی

خوی

آرزوی

نییه رسیییییُ کیییییی بییر نییه آیییییین کییییی

ی عیی :شییوۀ ّیکّاه برسیرشیر و کژن اد ریان بود که رگاه شی وت او تکریی میشر یوی از
مردان نیگجو را که میتوانسر با دیو کشتی بگیرد احکار میکرد و بعر ر نا که دختری زیبا و
پردهنشیین و پاه ونود داشر او را بیدرن

و بهزور (میآورد) و در برابر خود به مالاربر با آن

مرد مجبور می کرد و در این کار ،رفتار او نه میطبق با آداب و کردار شییا ی بود و نه مطابق اصییول
دییید
با این گزارض پیشی ادی ،نزئیّات «آیین ّکّاه وارونهخوی» در این بیر ا سه ریز اسر7 :د
انبار بر انجام گرفتن عملی خصییوصییی و ن انی (آمیزض) در آشییوارا و پیشییگاه ّیکّاه و شییایر
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دیگر حاّیران دربار 3د ناسییاز بودن طرفین این رابطۀ نادلبهواه که در یی سییوی مردی نیگجو و
دیوافون به نماد درشیییتی و تیری اسیییر و در سیییوی دیگر دختری زیبا و ع یف به نماد ظرافر و
لطافر که قطعاً در ریین کاری که مصیراق تجاوز اسیر بسیار آسیب میبییرد 2د نگریستن شهص

سوم (ّکّاه) بر عم مالاربر دو ن ر ( مسان کردار او در بیر

) آن ُ به شو تجاوز مراه

با زور و خشونر و ،لذّت بردن از آن که از بیماری ای رفتاری و روانی (سادیسُ) اسر و مکتملً
فردوسی در کاربرد تعبیر «وارونهخوی» به این نیبه از شهصیّر ماردوض ُ نظر داشتهد
اگر مکالّالیانی قرائیر «بیه کشیییتی که با دیو برخاسیییتی» و معیای پیشیییی ادی برای ر ار بیر
بررسی شره را نپذیرنر و مچیان معتالر باشیر که با خوان

«بوشتی که با دیو برخاستی» یا تصکیح

قیاسی «به گششیی که با دیو برخاستی» بایر بیر سوم و ر ارم را مستال از دو بیر آاازین دانسر و
معیا کرد الزم اسییر دربارۀ پیشییییۀ خوی ا ریمیی ّ یکّاه در آوردن دختران خوبروی به دربار
خوی

و بیه کییزی گرفتن آن یا بیه گزارشیییی در کتیاب ن ُ دییورد تونیّه بوییر که مطابق آن

اژید اه ر زن – و نیز خواسییتهای -را که میپسیییریر با دمیرن در سییوفاری زرین و نادویی به
نزد خود میکشییانر « رگاه او را (از) زن و خواسییتهای که (او را) پسیییریره به نظر میآمر داشییتن
(آن) آگا ی میآمر پس او با سیییوفار زرین را در نواختن ،بیره و آزاده را برمیکشییییر (و نذب
می کرد زن و خواسته) بر نایی مییوی (و از را ی نادیرنی پس) به کیام ( می در) بیامر (او را) که
اژد ای ّکّاه (بود)» (رده :مزداپور 127 :7211 ،و)123د این روایر در برخی میابع عربی مالرّم
بر شا یامه (از نمله تاریخ طبری و البرء و التاریخ) و نیز ارر ثعالبی ُ آمره (رده :طبری:7281 ،
717 /7؛ مالرسیییی187 /7 :7281 ،؛ ثعالبی )32 :7388 ،و در مآخذ متأخّر «نای» مذکور در آن به
«عَلَُ» و «قلُ» تبری شره اسر (رده :عوفی8 :7218 ،؛ مجری18 :7213،؛ الیاسخ التستری:7283 ،
)281د6

پینوشتها
7د نالبتر اییوه در یوی از بازنویسیی ای شا یامه به نثر ،نویسیرۀ مکترم در به
بیر مورد بکث را به نای ّبط متراول آن ا در نسخ و راو ای شا یامه ،بر اسا

ّکّاه ر ار
نگاشتۀ واحر

دسیرنویس بایسییالری به نثر بازنوشتهانر (رده :م رآبادی )31 /7 :7281 ،که احتماالً در اییجا ُ
تعالیر معیایی ابیات سبب استیاد به ونه می رد و ایراصلی این نسهه شره اسرد
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3د به احتمال فراوان رفتاری که با تغیی ر ّیبط دو مصراع در نسهۀ بایسیالری به ّکّاه نسبر داده
شیره برگرفته از کردار ای برخی حاکمان تاریهی یا مجالس عی

و عشیرت اسر زیرا دسرکُ

از دورۀ صی ویه گزارض ایی سیر که گیسیوان پسربچّه ا و نونوانان ده تا شانزدهسالۀ گرنی را
در ق وهخیانیه یا میانییر دختران میبیافتییر و بر آن یا نیامیه یای تکرییکییره میپوشیییانرنر و
میرقصانیرشان تا از مشتریان ق وهخانه ا دلبری کییر (رده :راونری)218 /1 :7282 ،د

2د روایر بیر

در توّیکات مرحوم نوییی به سبب نال از یشر ای استاد پورداوود و مرانعه

نوردن مستالیُ به متن بیر

(ترنمۀ دکتر م رداد ب ار) دقیق و کام نیسرد

2د از نمونه ای کشیتیگرفتن پ لوانان با دیوان در حکور ش ریاران میتوان به گلویز شرن سام با
ابر ای دیو نزد میور ر در سیییامنامه (رده :سیییامنامه )122 -128 :7233 ،و زورآزمایی رسیییتُ با
ع ریر دیو در بارگاه حکییرت سییلیمان (ع) در روایر ای نالّالی اشییاره کرد (رده :طومار نالّالی
شا یامه 828 :7237 ،و )827د
1د ّیبط مصیراع دوم در دو نسهۀ قا ره ( 131هدق) و بریتانیا ( 837هدق) «به کشتی که با دیو دارنر
پای» اسیر (رده :فردوسیی 7281 ،الف /111 /1 :زیرنویس )33که با این نگاشیته ساخر مصراع
دقیالاً عین مصراع دوم ابیات مربوط به ّکّاه اسرد
1د برادرزادۀ ّکّاه ،کوض پی دنران ُ ،در روزگار ش ریاری عموی ماردوش :
زنان را سوی بستر خوی

برد

مان کودکان را بر خوی

برد

(ایرانشان بن ابیالهیر :7211،ص ،283ب)2113
و فرمان مید ر دختران خوبرخسییار را برگزیییر و به درگاه او ب رسییتیر (رده :مان ،ص،231
ب 2222و2222؛ صص 283و ،278ب2381 -2881؛ ص ،187ب)1188د
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منابع
 آیرنلو ،سجّادد ()7283د «ملحظاتی در باب یادداشر ای شا یامه» ،نامۀ ایران باستان ،سال سوم ،شمارۀدوم ،پاییز و زمستان ،صص17 -23د
 آیرنلو ،سجّادد ()7238د دفتر خسروان (برگزیرۀ شا یامه) ،ت ران :سهند -ابناس ی یریار ،ب اءالرین مکمّرد ()7283د تاریخ طبرسییتان ،تصییکیح اسییتاد عبّا

اقبال آشییتیانی ،ت ران:

اساطیرد

 -اکبری م اخر ،آرضد ()7231د «دیو» ،دانشیامۀ فر ی

مردم ایران ،ت ران :دایرۃالمعارف بزرگ اسلمی،

ج ،1صص221 -231د
 امیرسیاالر ،مکمودد ()7288د «بوشیتی یا بگشییی در شیا یامه و نوتهای در تصیکیح متن» ،ایرانشیاسی،سال سیزد ُ ،شمارۀ  ،23ب ار ،صص722 -723د
 -اوستاد ()7211د گزارض و پژو

دکتر نلی دوستهواه ،چ ،2ت ران :مرواریرد

 ایرانشان بن ابیالهیرد ()7211د کوضنامه ،تصکیح دکتر نلل متییی ،ت ران :علمید -برگنیسی ،کاظُ (توّیکات)د ()7281د شا یامه ،چ( 3ویراسر ،)7ت ران :فور روزد

 -بیر

یرید ()7218د تصکیح و ترنمۀ رقیّه ب زادی ،ت ران :موسّسۀ مطالعات و تکالیالات فر یگید

 ب ر ،م ری (شرح)د ()7288د شا یامه ،ت ران :یرمیر ،ج7د ب ر ،م ری (تصکیح و توّیح)د ()7237د شا یامه ،ت ران :نشر نو ،ج7د پاکزاد ،فکیی اهللد ()7213د «واژهای در شییا یامه» ،ایرانشیییاسییی ،سییال دوازد ُ ،شییمارۀ ،3تابسییتان،صص283 -288د
 تاریهیامۀ طبرید ()7212د گردانیرۀ میسوب به بلعمی ،تصکیح و تکشیۀ مکمّر روشن ،ت ران :سروضد -ترنمۀ ترکی شا یامه (کتابر  7811هدق) ،نسهۀ شمارۀ  Ture 326کتابهانۀ ملّی پاریسد

 -ثعالبی ،ابومیصورد ()7388د ارر اخبار ملوهال ر

و سیر ُ ،به کوش

 -نیکونی ،مصیط ید ()7213د «بررسیی بیر ایی از شیا یامه» (به

هد زوتیبرگ ،پاریسد

سوم) ،فر ی

اص ان ،شمارۀ 71

و ،78صص11 -11د
 -خالالیمطلق ،نللد ()7213د «شا یامۀ دیگران» ،کی ان فر یگی ،شمارۀ ،12اردیب شر ،صص23 -21د

 خیالالیمطلق ،نللد ()7238د «ییادداشیییر ایی در تصیییکیح انتالادی بر مثال شیییا یامه» ،شیییا یامه ازدسرنویس تا متن ،ت ران :مرکز پژو شی میراث موتوب ،صص217 -312د
 خالالیمطلق ،نللد ()7237د یادداشییر ای شییا یامه ،با مواری دکتر مکمود امیرسییاالر و ابوال ک یخطیبی ،چ ،3ت ران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلمید
 -خالالیمطلق ،نللد ()7231د نالری در ترازوی نالر ،گزارض میراث ،دورۀ دومّ ،میمۀ شمارۀ  ،1پاییزد

بوششتی ،به گششیی یا به کششتی؟ددد 23
 خطیبی ،ابوال کیی د ()7238د «ت سیییری تازه از بیر ای بکثانگیز دربارۀ وارونهخویی ّییکّاه» ،نامۀفر یگستان ،دورۀ دوازد ُ ،شمارۀ اوّل (پیاپی ،)21ب ار ،صص12 -21د
 د هرا ،علیاکبرد ()7211د لغرنامه ،چ 3از دورۀ نریر ،ت ران :دانشگاه ت راند د الانی ،مکمّرد ()7231د شا یامۀ فردوسی (برگزیره) ،ت ران :نید راونری ،مرتکید ()7282د تاریخ انتماعی ایران ،چ ،2ت ران :نگاهد رّی ،اشُد ()287د دانشیامۀ ایران باستان ،ت ران :سهند رواقی ،علید ()7218د «شا یامهای دیگر» ( ،)3کی ان فر یگی ،سال ششُ ،شمارۀ ( 73پیاپی ،)13اس یر،صص21 -27د

 -رواقی ،علید ()7238د فر ی

شا یامه ،ت ران :فر یگستان یرد

 سامنامهد ()7233د تصکیح دکتر وحیر رویانی ،ت ران :مرکز پژو شی میراث موتوبد سعیری سیرنانی ،علیاکبرد ()7218د ّکّاه ماردوض ،ت ران :روزب اند -شمیسا ،سیرو د ()7231د شاه نامه ا ،ت ران :رمسد

 -صیادقی ،علیاشیرف (سیرپرسیر)د ()7238د فر ی

نامع زبان فارسی ،ت ران :فر یگستان زبان و ادب

فارسی ،ج7د

 -صییریالیان ،م یندخرد ()7211د فر ی

اسییاطیری -حماسییی ایران ،ت ران :پژو شییگاه علوم انسییانی و

مطالعات فر یگی ،ج7د
 طاووسیی ،مکمود و عبرالرسیول صیادقپور و یاسین راشرید ()7281د ترکیب در شا یامه ،شیراز :نویرشیرازد
 طبری ،مکمّر بن نریرد ()7281د تاریخ االمُ و الملوه ،تصکیح مکمّر ابوال ک ابرا یُ ،چ ،3بیروت:روائع التراث العربید
 -طومار نالّالی شا یامهد ()7237د تصکیح سجّاد آیرنلو ،ت ران :بهنگارد

 -عوفی ،مکمّرد ()7218د نوامعالکوایات (به

مربوط به ایران) ،به کوش ی

دکتر نع ر شییعار ،ت ران:

دانشسرای عالید
 ا وری ،رّیاد ()7232د «بررسیی صی ات و خوی کاری ای دیوان در مجموعه روایات فردوسینامه»،نستار ای ادبی ،سال ر

و تُ ،شمارۀ ر ارم (پیاپی ،)737زمستان ،صص12 -21د

 فردوسی ،ابوالالاسُد شا یامه ،نسهۀ مورّخ  827هدق آرشیو ملّی د لی ،به شمارۀ 7313د فردوسی ،ابوالالاسُد شا یامه ،نسهۀ کتابهانۀ مجلس ،احتماالً کتابر قرون  8و 3هدق ،به شمارۀ 17183د فردوسیی ،ابوالالاسیُد شا یامه ،نسهۀ کتابهانۀ ملّی پاریس ،احتماالً کتابر قرن ن ُ ،به شمارۀ Suppl.Pers. 1280د
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 فردوسی ،ابوالالاسُد شا یامه ،نسهۀ مورّخ  381هدق کتابهانۀ ملّی پاریس ،به شمارۀ Persan 228د فردوسییی ،ابوالالاسییُد شییا یامه ،نسییهۀ ناقص کتابهانۀ ملّی پاریس ،تاریخ مالرّمه  318هدق ،به شییمارۀPersan 489د
 فردوسیی ،ابوالالاسُد شا یامه ،نسهۀ مورّخ  7873هدق کتابهانۀ ملّی پاریس ،به شمارۀ Suppl. Pers.490. 15413د
 فردوسی ،ابوالالاسُد شا یامه ،نسهۀ مورّخ  7811هدق کتابهانۀ مجلس ،به شمارۀ 17223د فردوسی ،ابوالالاسُد شا یامه ،نسهۀ مورّخ  7332هدق استراسبورگ ،به شمارۀ MS.4. 692د فردوسیی ،ابوالالاسیُد شیا یامه ،نسیهۀ کتابهانۀ ملّی از دورۀ صی وی (در تصیویر نسهه فاقر شمارۀ ثبراسر)د
 فردوسی ،ابوالالاسُد ()7313د شا یامه ،راو سیگی به خطّ اولیا سمیع شیرازی ،کتاب روشی وصالد -فردوسی ،ابوالالاسُد ()7833د شا یامه ،به کوش

ترنر ماکان ،کلوتهد

 فردوسی ،ابوالالاسُد ()7888د شا یامه ،به ا تمام یو ان آگوستون فوللر  ،لیرن :بری د فردوسیی ،ابوالالاسیُد ()7218د ()7218د شیا یامه (راو عوسیی از روی نسهۀ خطّی بایسیغری) ،ت ران:شورای نشی ای شا یشا ید
 فردوسی ،ابوالالاسُد ()7212د شا یامه ،تصکیح ژولمول ،چ ،2ت ران :شرکر س امی کتاب ای نیبیید -فردوسی ،ابوالالاسُد ()7212د شا یامه ،به کوش

م ری قریب و مکمّرعلی ب بودی ،ت ران :تو د

 -فردوسیی ،ابوالالاسُد ()7212د شا یامه (بر اسا

راو مسوو) ،به کوش

دکتر سعیر حمیریان ،ت ران:

قطرهد
 -فردوسییی ،ابوالالاسییُد ( 7211الف)د شییا یامه ،به کوشیی

مکمّر رمکییانی ،چ ،2ت ران :پریره (کللۀ

خاور)د
 فردوسییی ،ابوالالاسییُد (7211ب)د شییا یامه از دسییتیویس موزۀ فلورانس ،به ا تمام دکتر عزیزاهلل نوییی،ت ران :دانشگاه ت ران ،ج7د
 فردوسی ،ابوالالاسُد ()7211د شا یامۀ امیرب ادری ،چ ،3ت ران :ناویراند فردوسی ،ابوالالاسُد ( 7213الف)د شا یامه مراه با خمسۀ نظامی ،با مالرّمۀ دکتر فتحاهلل مجتبایی ،ت ران:مرکز دایرۃ المعارف بزرگ اسلمید
 فردوسی ،ابوالالاسُد (7213ب)د شا یامه ،تصکیح مصط ی نیکونی ،اص ان :شا یامهپژو ید فردوسیی ،ابوالالاسیُد ()7288د شیا یامه (راو سییگی بمبئی  7311هدق) ،با حواشی ملیالشعرا ب ار ،بهکوش

علی میرانصاری ،ت ران :اشتادد
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راو مسوو) ،به ا تمام دکتر توفیق هد سبکانی ،ت ران:

 فردوسیی ،ابوالالاسُد ()7281د شا یامه (بر اساروزنهد

 فردوسیی ،ابوالالاسیُد ( 7281الف)د شیا یامه ،تصیکیح دکتر نلل خالالیمطلق ،دفتر شیشُ با مواریدکتر مکمود امیرسییاالر و دفتر تُ با مواری ابوال کیی خطیبی ،ت ران :مرکز دایرۃ المعارف بزرگ
اسلمید
 -فردوسیی ،ابوالالاسُد (7281ب)د شا یامه (راو بروخیُ) ،تصکیح عبّا

اقبال آشتیانی ،مجتبی مییوی و

سعیر ن یسی ،به ا تمام ب من خلی ه ،ت ران :طلیهد
 -فردوسی ،ابوالالاسُد (7281ج)د شا یامه ،به کوش

دکتر سیّر مکمّر دبیرسیاقی ،ت ران :قطرهد

 فردوسی ،ابوالالاسُد (7281د)د شا یامه ،تصکیح م ری قریب ،ت ران :دوستاند -فردوسی ،ابوالالاسُد ()7281د شا یامه ،ویرای

فریرون نییری ،ت ران :بلخد

 فردوسیی ،ابوالالاسیُد ()7283د شیا یامه (نسیههبرگردان از روی نسیهۀ کتابر اواخر سرۀ تُ و اوایسیرۀ شیتُ جری قمری ،کتابهانۀ شیرقی وابسیته به دانشیگاه سنژوزف بیروت ،شمارۀ  ،)NC.43به
کوش

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

 -فردوسییی ،ابوالالاسییُد ()7237د شییا یامه (ویرای

ن ایی راو مسییوو) ،زیر نظر م ری قریب ،ت ران:

سروض با مواری دانشگاه خاورشیاسی مسوود
 -فردوسی ،ابوالالاسُد ()7232د شا یامه ،پیرای

دکتر نلل خالالیمطلق ،ت ران :سهن3 ،جد

 -فردوسی ،ابوالالاسُد ()7231د شا یامه ،پیرای

دکتر نلل خالالیمطلق ،چ ،3ت ران :سهن2 ،جد

 فرنبغدادگید ()7213د بیر -کتاب مالرّ

 ،گزارنره دکتر م رداد ب ار ،ت ران :تو د

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

چ ،2ت ران :اساطیرد
 کزّازی ،میرنللالریند ()7213د نامۀ باستان ،ت ران :سمر ،ج7د کریسییتنسیین ،آرتورد ()7282د ایران در زمان سییاسییانیان ،ترنمۀ رشییر یاسییمی ،ویراسییتار دکتر حسیینرّایی باغبیری ،چ ،2ت ران :صرای معاصرد
 کریسیتنسین ،آرتورد ()7281د نمونه ای نهسیتین انسیان و نهسیتین ش ریار در تاریخ افسانهای ایرانیان،ترنمۀ دکتر ژاله آموزگار و دکتر احمر ت کّلی ،چ ،2ت ران :رشمهد
 لغرنامۀ فارسی (بزرگ)د ()7212د ت ران :موسّسۀ لغرنامۀ د هرا ،ج7د -مجری (مجرالرین مکمّر الکسییی)د ()7213د زییهالمجالس ،ت ران :سیایید

 مزداپور ،کتایوند ()7211د «ّکّاه و فریرون» ،سهیواره (پیجاهوپیج گ تار پژو شی به یاد دکتر پرویزنات خانلری) ،به کوش

ایرج افشار -دکتر انس روبرت رویمر ،ت ران :تو  ،صص121 -122د

 26زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ،سال  ،17شماره  ،328پاییز و زمستان 31

 مسیتوفی ،حمراهللد ()7211د ظ رنامه به انکیمام شیا یامه (راو عوسیی از روی نسهۀ خطّی مورّخ 881جری در کتابهانۀ بریتانیا ،)Or.2833ت ران و وین :مرکز نشر دانشگا ی و آکادمی علوم اتری د

 -مالیرسیییی ،مط ّر بن طیا رد ()7281د آفریی

و تیاریخ ،مالیرّمیه ،ترنمه و تعلیالات :دکتر مکمّررّیییا

ش یعیکرکیی ،چ ،2ت ران :آگهد
 م رآبادی ،میتراد ()7281د متن کام شا یامۀ فردوسی به نثر پارسی سره ،چ ،3ت ران :روزگارد الیاسییخ التسییتری ،علی بن احمرد ()7283د تک هالملوه ،تصییکیح اسییماعی حاکمی و مکمّر فر میر،ت ران :دانشگاه آزاد اسلمید
 -رودوتد ()7283د تاریخ رودوت ،ترنمۀ مرتکی ثاقبفر ،ت ران :اساطیرد

