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دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

ودسواو ناوزحردیودودحیو
یروآ اّوحارکی

ن میدهشمعش وند،ش مجهولش ف رسعش زب نش یرش کهش مصّوتشه یعش

کهش گ شت،ش وش رحآش وش نیسش وش نیرحش کقم تش یرش ōش وش ēش یعنعش

صزش ن میدهشمعش وند،1ش مجهولش وصوش وش مجهولش ی ءش بهشتفتیبش

بشaiشوشauشصیفصنعشب ست نشگففتهش دهشصندشوش
ّ
مصّوتشه یشمفک

مفکبش مصّوتشش رصش آنشه ش غفبعش صیفصنش ن س نش بفخعش هنوزش

معشن مند.شففصیندشپیدصیششēشوشōشبهشصینشاورتشبویهشکهشaشیرش

صیغ مش uش وش iش ب ش وش ظش دهش
ّ
تقف بستهشتفش بهشتدریجش uش وش iش کن رش

 دهشصست.شطبیععشصستشکهشaشلبلشصزشصینشکهشبهشeشبدلش ویش

ب یدشصزشمفحقۀشمی نعشɛش(eشب ز(شبگذری.شبن بفصینشمعشتوصنشتصّورش

کفیشکهشēشیرشیکشمفحقۀشلدیمشتف،شالصللشیرشبفخعشب فتشه شوش

ظشمعش دهشصست.ش
ّ
  یدشبفخعشمن طقشلقمفوشزب نشف رسع،شɛشتقف

یرشحقیقتشمث لشه یعشصزشمتونشف رسعشکهنشیرشیستشصستش

ظعشیصری.شپ رهشصیشصزشصینشمث لشه شصزشصینش
ّ
کهشنش نشصزشچنینشتقف

لفصرشصست:

ش کقمۀشکهش(3(شکهشصزشsēشیرشمفحقۀشلدیمشتفشیورۀشمی نهشگففتهشـ

 ده،شیرشپ رهشصیشصزشمتونشبهش کلشَکهشضبطش دهشصست،ش

گلشاهش)ص11،شس10(،ش و  ورقه  االبنیهش)گ59پ(،ش م نندش

تفسیر شنقشی )ص34شوشجزشآن(،شترجمۀ فارسی النهایۀ 

)ج16،ش رازیش ابوالفتوح  تفسیر  )ص259(،ش طوسعش  یخش

القصصش)ص130(،شخ ل نعش احسن  ص55؛شج17،شص69(،ش

َکیمش ضبطش ب ش زیفش متنشه یش یرش نیزش ک مش 64(.ش )ص18،ش

)ص138(،ش شنقشی  تفسیر  (،ش
ً
)مکّفرص االبنیهش آمدهشصست:ش

ترجمه و قّصه های قرآن )ج1،شص237(،شتفسیر ابوالفتوح 

رازی )ج15،شص231،شپ نویس(.

ش میان شعر ـ پلی  یرش kēش می نۀش ف رسعش صزش کهش حفرشربطش
هشآمدهشصستش)ص70،شس8=ش

َ
هجایی و عروضیشب شضبطشک

ع؛شص100،شس14=شص184،شسطفش
ّ
ص131،شس7شبخششخط

ع(.
ّ
آخفشبخششخط

ش کقمۀش هش/beh/شبهشمعنعشبهتفشنیز،شکهشصزشف رسعشمی نۀشصّولیۀششـ
2wēhشگففتهش ده،شیرشصینشمتنشه شب شضبطشَ هشآمدهشصست:ش
به  از تفسیری کهن  بخشی  )گ79پ،ش182پ(،ش االبنیه 

)ص245(،ش النهایه  فارسی  ترجمۀ  )ص40،ش71(،ش پارسی 

تفسیر شنقشی )ص6،ش25شوشجزشآن(؛شَ هوزدندهشبهشمعنعشپیفوزش

َ هو )ج1،شص255(؛ش قرآن  قّصه های  و  ترجمه  غ لب:ش وش

زددندی:شهم نش)ص114(؛شَ هتردن:شاالبنیه )گ155ر(.

ش kēh،شنیزشـ ِکه،شبهشمعنعشکوچکشتف،شصزشف رسعشمی نۀشصّولیۀش
ش
ً
یرشپلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی،شکهشظ هفص

ضبطش هش
َ
ک بهش کلش صست،ش هجفیش لفنش شمش بهش مفبوطش

یکسع؛ش بخشش س7ش ص131،ش س7=ش )ص70،ش  دهشصستش

ص100،شس14=شص184،شسشآخفشبخششیکسع(.

ش پلی ـ نیزشیرش mēhmānīhش می نۀش صزشف رسعش دهمانیش کقمۀش
میان شعر هجایی و عروضیش)ص67،شس12=شص126،ش

سش3شبخششخطع(شب شضبطشَدهمانیشآمدهشصست.

ش ِدهشبهشمعنعشمیغ،شیعنعشصبفشچسبیدهشبهشزمین،شکهشصزشmē،شـ
ک رش بهش َدهش ظش

ّ
تقف ب ش لمش یرش گففتهش دهشصست،3ش mēγش صزش

َدهش گیجوحو گیجوحودنگ،ش معشروی.شیرشلمشبهشج یشتفکیبش

ِدهش بهشمعنعش َدهش هم نش صینشج ش یرش َدهش معش وی.ش صستعم لش

صست.شَدهشیرشصینشمعنع،شنخستشبهشمعنعش»ذهنشمهشآلویش

کهشمتوّجهشچیزیشنمعش وی«شبهشک رشرفتهشوشسپسشبهشمعنعش

»منگشوشگیج«شتحّولشپیدصشکفیهشصست.شیرشتهفصنشنیزشصینش

وعلیورشرفوصایقی

تعبیفشمجهولشبفصیشصینشمصّوتشه شبهشصحتم لشلویشصزشیقم یشیفبشی شیفبعشنویسش 1.ش
گففتهش دهشصست،شزیفصشصینشیوشمصّوتشکهشیرشزب نشیفبعشنبویه،شنزیشآن نشیرشبفصبفش

یوشمصّوتشīشوشūشکهشیرشیفبعشوجویشیص ته،شمجهولش مفیهشمعش دهشصست.ش

تفسیر  ییدهشمعش وی:ش »بیه«ش ضبطش ب ش behش هنوزش ف رسع،ش متونش صزش بفخعش یرش 2.ش
سورآبادیش)ص203،ش253(،شقصص قرآن مجیدش)ص173،ش337(؛شهمچنینشیرش

پلی میان شعر هجایی و عروضیش)ص71،ش85(شکهینشوشدهینشبهش کلشکیهینش

وشدیهینشآمدهشصست.

3.شیرب رۀشصینشکقمهشنک.شا یلع،ش1390.
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

ظشیرشتفکیبشَدهوحودات،شکهشب شتصحیحشصففصطعشبهشدو و
ّ
تقف

حوداتشبدلش ده،شییدهشمعش وی.شصبوصلحسنشنجفعشدو وحو

داتشرصشبهشمعنعش»بهتشزیهشوشخفرش ده،شگیجش)متفصیر:ش

و  هیچکاک  کت بش صزش رصش زیفش وش  هدش آوریهش َمنگ(«ش

آغاباجی صزشبهن مشیی نعشبفصیشآنشنقلشکفیهشصست:ش»صوشمثلش

بهش صیست یهشوش صنتظ رش آیمشه یشمحوشوشم تشوسطشس لنش

صطفصرشمعشنگفی«ش)ص19(.شنجفعشَدهشرصشنیزشبدونش  هدش

مدخلشکفیهشوشبهش»م تشوشمه«شوش»محوشوشم ت/شَمهشوش

م ت«شصرج عشیصیهشصست.شویشداتوحوَدهشرصش»بهتشزیهشوش

بُقهشم نند،شمنگ،شمدهوش،شکهشب شنگ هعشکهشگویعشچیزیش

نمعشبیندشبهشییگفصنش]مع[نگفیشی شبهشگو هشصیشخیفهش]مع[

 وی«شمعنعشکفیهشصست.

ه،شēش
َ
چن نشکهشییدهشمعش وی،شیرشتم مشصینشکقم ت،شبهشجزشَکهشوشک

کهنشتفشلبلشصزشhشآمدهشصست،شصم شوصژهشه یشییگفیشنیزشهستش
کهشēشلدیمشتفشیرشآنشه شلبلشصزشا متشییگفیشآمدهشصست،شی شیرش

پ ی نشلفصرشگففتهشصست،شم نند:

ش یرشـ ش
ً
صحتم ال کهش kaykش می نۀش ف رسعش صزش )حشفه(،ش کیسش

kēkشهمشبهشک رشمعشرفته،شصمفوزش ظش
ّ
ب شتقف ف رسعشلدیمش

ظش
ّ
سشkakشتقف

َ
یرشتهفصنشوشلمشوشبفخعش هفه یشییگفشک

معش وی.

ش  یگ/ش یسشتفکعشنیزشبهشَ گ/ش سشتبدیلش دهشصست.شیرشلمشـ

خ ندصنعشب شن مش یگدلیشس کنشصستشکهشلمعشه شن مشصیش نش

ظشمعشکنند.
ّ
رصشَ گدِلیشتقف

ش هشتبدیلش دهشصستش)صم شیرشـ
َ
لیدشنی،شصزشف رسعشمی نۀشnēشبهشن

ظشمعش وی(.
ّ
بفخعش هفه ،شصزشجمقهشلمشوشمشهد،شهنوزشneشتقف

ش ظشyakشوشیخشصزشēkشوشēxشف رسعشمی نهشـ
ّ
یوشکقمۀشدسشب شتقف

گففتهش دهشصندشکهشصلبتهشyشآغ زشآنشه شغیفص تق لعشصست.4

ش بخششصّولشن مشَوهسویصنش)بنشَجست ن(،شح کمشییقمشیرشلفنشـ

سومشهجفی،شوشَوهسویصنش)بنشَممالن(،شحکمفصنشکفیشرّوصییش

تبفیزشصزشآلشمس ففشیرشلفنشپنجمشوشن مشچندشتنشییگف،شیعنعش

Wahsūd،شنیزشهمینشَحه/شَ هش)=شبِه(شصست.شیوستعشآنشرصشبهش

guten Nutzen (der Reli�)ش»یصرندۀشسویشخوب)بفصیشمذهب(«ش

gion) bringend(شمعنعشکفیهشصستش(JUSTI, 1895: S. 341(.ش

aشبدلش دهش بهش آنشه ش ēشیرش ب فتشه یعشرصشکهش صکنونشمعشتوصنش

صزش لبلش ج یگ هش صزش یب رتندش ب فتشه ش صینش کفی.ش صش
ّ
مشخ

ا متشه یشk ،h،شxشوشیرشپ ی نشکقمه.شا متشه یشk ،h،شxش

وش مالزهش )چ کن ی،ش معش وندش ظش
ّ
تقف یه نش یقبش بخشش صزش

ɛشیرشب فتشه یش ظش
ّ
نفمک م(.شصگفشبخوصهیمشتوجیهعشبفصیشتقف

ن مشبفیهشیرشب الشپیدصشکنیمشب یدشبهشینب لشچنینشتوجیهعشب  یم.ش

شگفصیشش
ً
مصّوتشپ ی نعشیرشکقم تشکهشوشنیشوشکهشنیزشصحتم ال

بفصیش معشتوصنش کهش ییگفیش صحتم لش یص تهشصند.ش ب زش دنش بهش

ēش aشیرشکقم تشموریشبحثشیصیشصینشصستشکهش ظش
ّ
توجیهشتقف

صبتدصشکوت هش ده،شسپسشeشبهشɛشوشبعدشبهشaشبدلش دهشصست.

بهشنظفشمعشرسدشکهشتبدیلشwēhشبهشwahشیرشیورۀشمی نهشوش

تشه شلبلشصزشس لش406شی ش409شمیالییش)نک.شسطورشزیف(ش
ّ
مد

ن مش (Ibid: S. 340(ش یوستعش بهشنو تۀش زیفصش صفت یهشب  د،ش ف قش
ّ
صت

خسفوش س لخوریۀش سفیصرش ک مگ ر،ش پسفش ییقمع،ش َحهِرآش

صنو یفوصنشکهشیرشس لش570شمیالییشصزشسویشخسفوشبفصیش

صزش صبفهه،ش بنش مسفوقش سفکفیگعش بهش حبشی ن،ش رصندنش بیفونش

یمنشبهشآنشج شففست یهش د،شبهشمعنعش»یصرندۀشففصوصنعشخوب«ش

(guten Überfluss besitzend(شصستش)یوستعشیرشصینشج شبهشتم مشمن بعش

یفبعشمفبوطشبهشوهفزشص  رهشکفیهشصست(.شاورتعشصزشصینشن مشکهشیرش

صرمنعشبهشک رشرفتهشWahriçشصستش(HÜBSCHMANN, 1897: S. 78(.ش

دونعشکهشیرشس لش406مشی ش
َ
ِرچشخ

ْ
یوستعشصزش خصعشبهشن مشَحه

Wram�پوهش
َ
َرمش 

ْ
409مشیرشصبدصعشصلفب یشصرمنعشی رشوشهمفصهشو

Šapūhش]=شبهفصمش  پور[شبویهشن مشمعشبفیش)بفصیشکس نشییگفیشکهش

ی یآورش نیستش بدش هم نج (.ش یوستع،ش نک.ش نیزش یص تهشصندش ن مش حهرآش

 ویمشکهشبهشگفتۀشحمزۀشصافه نعشیرشسنی ملوک االرض و 

االنبیاءش)ص188شبهشبعدشصزشچ پشگوتوصلدش]=شص91شصزشچ پشک وی نع؛ش

تفجمۀشف رسعش ع ر،شص142[(شَحهرآولقبشص فصفعشموروثعشصینش

سفیصرشوشن مشصوشففخزصیشبنشنفسعشبویهشصست.شصینشمطقبشرصش

لفنش شم،ش )بیزصنسع(ش یون نع-رومعش موّرخش پفوکوپیوس،ش

س س نعش لب یش وش (Justinian, Justinianus(ش ژوستینینش مع افش

مق یسهش ویشب شیسیرشبهشج یشرکیرشیرشترجمۀ تفسیر طبری،شج1،شص127؛شج2،ش 4.ش
صش368شوش370؛شمقاالت شمس تبریزی،شج1،شص141.شیکسشصینشتحّول،ش

یعنعشحذرش/y/شآغ زینشیرش»صیزی«ش/ēzad/،شصزشyazadشف رسعشمی نهشییدهشمعش وی.
بفخعشپژوهشگفصنشēkشوشyakشرصشبهشتفتیبشصزشیوشاورتشزیفشمشتقشیصنستهشصند:ش

*áiva�ka�> *ēwk > ēkیرشف رسعشمی نۀشزری تع(ش)

*aivá�ka�hyaش صض فه( شyvak > yak* <ش(ح لتش م نوی( می نۀش ف رسعش ش(یرش )Rezai 

Baghbidi, 2017: p. 27).

وش نشدهش م نویشگففتهش می نۀش ف رسعش صزش ف رسعش دَسش کهش یص تش توّجهش ب یدش صم ش

بیششتفشمحتملشصستشبهشهم نش کقعشکهشیرشب الشگفتهش دشبهشوجویشآمدهشب  د.ش



7

جستار

ی
ک
ار
وح
اّ
آ 
رو
وی
یو
ح
ود

ود
ی
حرد

وز
ا
ن و 

وا
س

د

ع
یل
ا 
رش
 ف
عشص
یق

دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

تأییدشمعشکند،شآنشج شکهشصزشمفییشب شن مشبویهش)=شBoes(شوشیصرصیش

(NÖLDEKE, 1879: Ss. 223�224؛ش معشبفیش ن مش Ovarizesش مق مش

تفجمۀشف رسعشزری ب،شص250؛شنیزشCHRISTENSEN, 1944: p. 410؛ش

ش
ً
تفجمۀشف رسع،شص432(.شنولدکهشیرشصینشج شمعشگویدشصحتم ال

حمزۀش کهش موالش مطفصنش بهفیز،ش بنش حبیبش پدرش ن مش هریز،ش

صافه نعش)ص81،شس1شصزشچ پشگوتوصلدش]=شص55ش-56شصزشچ پش

ک وی نع؛شتفجمۀشف رسع،شص81-82[(شصزشصوشن مشمعشبفیشهمینشن م،ش

یعنعشَحهرآ،شب  د.شحبیبشبنشبهفیزشیصرصیشکت بعشیرشمنطقش

ب شن مش صستشکهشمحّمدتقعشیصنششپژوهشآنشرصشیرشس لش1357ش

عشیرشرییفشصنتش رصتش
ّ
حدود المنطق،شهمفصهشب شمنطقشصبنشمقف

مؤّسسۀشحکمتشوشفقسفۀشصیفصنشچ پشکفیهشصست.

دنا ع

)1399(.ش ـ یوسـف(ش حضـرت  )قصـۀ  القصـص  احسـن 

بهشکو ـششیقـعشنویدیشمالطـع.شتهـفصن:شبنی یشمولوفـ تشیکتفش

محمویشصفش ر-شسخن.

ش صافه نـع،شحمـزةشبنشحسـنش)]1340ق[(.شکتاب تاریخ سـنی ـ

ملـوک االرض و االنبیـاء.شبفلـن:شمطبعـۀشک وی نـعش)تفجمـۀش

ف رسـعشجعفـفش ـع ر،شبـ شینـوصنشتاریـخ پیامبـران و شـاهان،ش

تهفصن:شصمیفکبیف،ش1367(.

بخشـی از تفسـیری کهـن بـه پارسـی (1375(.شبهشکو ـشش ـ

مفتضعشآیةهللاشزصیۀش یفصزی.شتهفصن:شمیفصثشمکتوب-شلبقه.

پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی در قرون اول هجری،  ـ

ترجمه ای آهنگین از دو جزو قرآن مجید (1353(.شبهشکو شش

صحمدیقعشرج یعشبخ رصیع.شتهفصن:شبنی یشففهنگشصیفصن.

تفسیر شنقشیش←شگزاره ای از بخشی از قرآن کریم ـ

ش ختـم ـ 2006م(.ش )1385ش/ش بدیـلش صفضلشصلدیـنش خ ل نـع،ش

الغرایـب )تحفـة العراقیـن(.شبهشکو ـششصیـفجشصفشـ ر،شبـفتش

ففصگنـفشوشنصـفتشهللاشرسـتگ ر.شتهـفصن:شمفکـزشپژوهشـعشمیفصثش

مکتوب-شففهنگست نشیقومشصتفیش.شچ پشیکسع.

ش رصزی،شصبوصلفتـوحشحسـینشبـنشیقـعش)1365شوش1369(.شروض ـ

بهشکو ـشش القـرآن.ش تفسـیر  فـی  الَجنـان  َروح  و  الِجنـان 

ـعشوشمحّمدمهـدیشن اـح.شمشـهد:شبنیـ یش
ّ
محّمدجعفـفشی حق

پژوهششه یشصسالمع.

ش سـورآب ییش)سـورصب نع(،شصبوبکـفشیتیـقشنیشـ بوریش)1347(.شـ

قصـص قـرآن مجیـد.شبهشکو ـششیحیـعشمهـدوی.شتهـفصن:ش

یصنشگ هشتهفصن.

ش ک زرون«.شـ لدیـمش »گویـشش )1383(.ش یقعشص ـفرش ا یلـع،ش

مجلۀ زبان شناسی،شس ل19،شش1:ش41-1.

ش ـــــــــــــــش)1390(.ش»میغ-مه«.شفرهنگ نویسـی،شجقدشـ

چه رم:ش268-264.

ش طوسـع،شصبوجعفـفشمحّمـدشبـنشحسـنش)1342(.شالنهایـه فـی ـ

بهشکو ـشش بـ شتفجمـۀشف رسـع.ش الفتـاوی.ش و  الفقـه  مجـّرد 

محّمدتقعشیصنششپژوه.شتهفصن:شیصنشگ هشتهفصن.

ش ییّولـعش)1343(.شورقـه و گلشـاه.شبهشکو ـششذبیـحشهللاشافـ .شـ

تهفصن:شیصنشگ هشتهفصن.

ش کفیستنشسـن،شآرتـورش)1332(.شایـران در زمـان ساسـانیان.شـ

تفجمـۀشر ـیدشی سـمع.شبـ شتفجمۀشصاالحـ تشچـ پشیومشمتنش

ففصنسهشبهشیستشمنوچهفشصمیفمکفی.شتهفصن:شصبنشسین .ش

شـی (2535ش ـ
ُ
نق

ُ
گـزاره ای از بخشـی از قـرآن کریم، تفسـیر ش

]=ش1355[(.شبهشکو ـششمحّمدجعفـفشی حقـع.شتهـفصن:شبنیـ یش

ففهنگشصیفصن.

ش نجفـع،شصبوصلحسـنش)1387(.شفرهنگ فارسـی عامیانـه.شتهفصن:شـ

نیقوفف.

ش نولدکـه،شتئـویورش)1378(.شتاریـخ ایرانیـان و عربهـا در زمان ـ

ساسـانیان.شتفجمـۀشیب سشزریـ ب.شتهـفصن:شپژوهشـگ هشیقومش

صنس نعشوشمط لع تشففهنگع.ش

ش هـفوی،شصبومنصـورشموفـقش)1388ش/ش2009م(.شاالبنیـه عـن ـ

مـۀشصیـفجشصفشـ رشوش
ّ
حقائـق االدویـه.شمتـنشیکسـعشبـ شمقد

یقعشص فرشا یلع.ش
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