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درا دناجستنراکستنهابهاشلحاواتصحیحادوابیتا زا بینتاخنقنایا

)کهاشنرحننادربنرۀاآاهنا ختالفااظلاد رای(امیاپلد زدم:

ت1 یوســف. تزۀیــجت مریــمت یت پاکــیت اــهت

عبشا پــیــواــدت عبسیت یت ــهت ۀریت ا

)خنقنای،ا1382:ا28(

»قصییۀا بها مسوسما خنقنای،ا معلوفا قصییۀا درا بیتا  دنا

تلوندیه«،اآمیها وت.امصل عااخستا شنرهابهاتهمتیا وتا

کهاجهسد نابهاملدمازدای.امنجل ادراتاریخ بلعمی  دنگساهابیننا

شیها وت:

پساچسناجبلدلادِلاملدماخسشاکلد،ابهاملدما ایردمییابها

فلمنناخی ی.املدما زاآنابندِاپنکابنراگلفت.ا]...[اجهسد نا

 دیوناگسدنیاکه:احیدِثاجبلدلا ایرامینناابسد؛اچه،اخسدا

دسوِفادرودگلابسداکهابناملدماجمنعاکلد.اخی یاتعنریاملدما

ر ا زاآناتهمتابلیاکلد.ا)طبلی،ا1386:ا672(ا

خنقنایادرا دنامصل عاملدمار ا زا دناتهمتامبّل اد نستها وت.ا

چنناکهاددیدم،امعننیا دنامصل عاو ضحا وت،اریکنامصّححننا

واشنرحننادیوان خاقانی دربنرۀاضبطاوامعننیاکلمۀا»عیشن«ا

 ختالفااظلاد رای.ادرازیلابهابلخیا زاآر ءا یشننا شنرهامیاشسد.ا

درادکیا زانسخ،ابهاجنیا»عیشن«،ا» شین«اوادرانسخۀاددگلیا

»عشین«اضبطاشیها وت.اوجندیادرا دنابنرهامیااسیسی:ا

درا]نسخۀ[الاکلمۀاعبشاادوتاخسردهاوابهاصسرتاعشباادرآمیها

 ّمنابهااظلامیاآدیاکهادرا صلامنانیاضبطاس:ا»پیسایا شین«ابسده،ا

شلحاآذری:ابهاپنکیاملدما زاپیسایا شین.ا)خنقنای،ا1382:ا28(

مینسروکیامیااسیسی:

نسخهابیل:ابهادوریاعیسیا زاپیسایا شین،امعنیامننوبیاد رد؛ا

یامسجسدابیناعبسیاواعبشاابیشتلابنا
ّ
 ّمناجننساواتننوباخط

وبکابینناخنقنایامس فقابهااظلامیاآدی.ا)زردناکسب،ا1389:ا83(

 زیاایزابهادروتیامیااسیسی:
ّ
کز

»دوریاعیسیا زاپیسایا شین«امعنندیاشگلفاامیاتس ایاد شتا

کهاخنقنایابی ناوسگنیادنداکنی؛ازیل اهمۀاپنکنناواایکننا زا

آالیشاهنیاجهنناخنکیاوا زاپیسایاوادربستگیابها شینابهادورا

ایست.ا عیسیا ویژگیا تنهنا وا دنا بسدها ای؛ا پیل وتها اوا

 زی،ا1389:ا189(ا
ّ
)کز

همچنیناتقنبلاعننصلادوامصل عا)ملدمادرابل بلاعیسی،اوادسوفادرا

بل بلاعیشن(احنکیا زاآنا وتاکهاو ژۀاپندناِیابیتاایزابندیاانمیا

ونختنرا درا دنا امیاتس ایا » شین«ا ضبطا پسا بنشی؛ا خنصا

جندگنهیاد شتهابنشی.ا

 زیا)خنقنای،ا1387:ا44(ا
ّ
عبی رلوسریا)خنقنای،ا1316:ا25(اواکز

ایزاو ژۀاپندنایار ا»عیشن«اضبطاکلدها ای.ادرابرهان قاطع وابلخیا

ددگلا زافلهنگاهن،ا»عیشن«ا دنگساهامعنناشیها وت:ا

قل رگنهاطفلار اگسدنیادرارحمامندر.ا)بلهنن،ا1333:ا1391/3؛اایزا

رک.ار مپسری،ا1363:ا618؛ادهخی ،ا1377:ازیلا»عیشن«(

 کثلاشنرحننادیوان خاقانی  دنامعننار اپذیلفتها ایا)رک.امنهینر،ا

162؛ا 1387:ا 187؛ا وتعالمی،ا 1390:ا خنرقی،ا بلزگلا 127؛ا 1376:ا

خنقنای،ا1316:ا25(.اریکنادوراد نستِناعیسیا زا»رحمامندر«ا

پذیلفتنیاایست.ابهاهمیناوبب،ابلخیا»عیشن«ار ابهامعنیا

»خسناوامنی«اد نستها ایا)زردناکسب،ا1389:ا83(اکهاآناایزامستنیا

 زیابهادروتیامتسّجهابلونختگیا دنا
ّ
بهامنبعیامعتبلاایست.اکز

معنناشیها وت:ا

معنندیاکهادرافلهنگاهنابل یاعبشاتاسشتها ایابنازمینۀاوخنا

خنقنایادرا دنابیتاونزگنراامیا فتی؛ازیل اویژگیاشگلفادرا

ز دناعیسیاآناایستاکهادرازهی نامنماپلوردهانشیها وت؛اآنا

 وتاکها زادوشیزها یاز دها وت.ا]...[ابهاگمننابسینر،ا دنامعننا

بل یاو ژۀاعبشاتبلاپندۀاهمینابیتاپنی شتهاشیها وتاوادرا

فلهنگاهناآورده.اتنهناامساها یاایزاکها زاکنبلداو ژهابهادوتا

 زی،ا1389:ا189(ا
ّ
میاتس ناد د،اهمینابیتا وت.ا)کز

ویادرا د مها دناو ژهار ا دنگساهاشلحامیادهی:

میا اگنرماکهاعبشاتدرا دنابیتاانما وت؛اانماکسیاکهابهابنورا

تیاسرت  لواد

مهاطبنطبندی
ّ

د نشجسیادورۀادکتلیازبنناوا دبینتافنروی،اد نشگنهاعال
70dalvand@gmail.com

تیا   ختیت رااروت
 ۀتابرت یتشاداای
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شمیسناهلادواوجهافسقار ادرابیتاانصلاخسلوامحتملاد نستها

ها یا
ّ
 وت.ابنری،اچنناکها زابیتاانصلاخسلوابلمیاآدی،اعی

عیسیار اپسلاشعیناد نستها ای.2ابل یادرکا دنامطلباالزما وتا

بهاشلحاواتسضیحاچنیااکتهابپلد زدم:ااخستاآاکها»شعین«ا

فا» شعین«وت.اددگلاآاکهادراکتنبا
ّ
ـااچنناکها شنرهاشیااـامخف

 شعینیاابی،ابنبا8،اآمیها وت:ا

واخی وایامل اگفتارسحیابزرگابهاجهِتاخسدابگیلاوابلاآنابنا

ابنسیسا*اوامناشهسدِا مینا
ْ
اَبز

ْ
اللاحنش

َ
ا نسننابل یاَمِهیْلش

ِ
قلم

ِلدّنا بنادَبَْلِکینا]=ابلخین.ااگاراده[ار ا
َ
وردنِیاکنهناوازک

ُ
دعنیا 

بهاجهتاخسدابل یاشهندتامیاگیلما*اپسامنابهاابیّهانزددکیا

کلدماوا واحنملهاشی،اپسلیاز دیی.اآاگنهاخی وایابهامناگفتا

س،ا1930م:ا1016(3اا
ّ
اَبزابننم.ا)کتنبامقی

ْ
احنش

ْ
الل

َ
 وار اَمِهیلش

چنناکها زامطلبافسقابلمیاآدی،ا شعینیاابیابنا»ابیّه«ادرآمیختها

«4ابسدها
ْ
اَبز

ْ
احنش

ْ
الل

َ
 وت،اواحنصلاآناپسلیابهاانما»َمِهیْلش

ردنیاکنهناوازکلدّنبنابلخینار ابها
ُ
 وت؛اوی،ابلا دناپیسای،ا 

ابیّها دربنرۀا س 
ّ
مقد کتاب  قاموس  درا شهندتاگلفتها وت.ا

 دنگساهاآمیها وت:ا

زانناپیغمبل نار اابیّهامیاگفتنیاوابعضیازانناددگلاهمامثلاملدم،ا

خس هِلامسویاواهلون.ا)هنکس،ا1394:ا873(ا

 زاآاجنکهاپینمبلابل یادرآمیختنابنازناخسدااینزیابهاشنهیا

ای شتها وت،ادراعبنر تااقلاشیها زا شعینیاابی،امل دا زا»ابیّه«ا

همنناملدماخس هلاهنروناوامسویا وت،اوا دناملدماهمنناملدماا

بنتاعمل ن،امندراعیسی،ا وتاکهابلخیا وار اخس هلاهنرونا

میاد نستنی5ااوادراقلآناایزابها دنامسأرها شنرهاشیها وت:ا

ا
َ
ت

ْ
خ

ُ
ادَنا 

ً
ِلدّن

َ
اف
ً
یئن

َ
ِتاش

ْ
اِجئ

ْ
ی

َ
ق
َ
س ادَناَمْلدَُمار

ُ
نر

َ
ُهاق

ُ
ِمل

ْ
ح

َ
ْسَمَهنات

َ
ابِهِاق

ْ
ت

َ
ت
َ
ن
َ
ف

ً
ِکاَبِغیّن

ُّ
م
ُ
ا 

ْ
ت

َ
نا

َ
َلأاَوْسٍءاَواَمناک

ْ
بُسِکا م

َ
ا 
َ
نن

َ
اَمناک

َ
َهنُرون

پس،ادرحنریاکها وار ادراآغسشاگلفتهابسد،ابهانزداقسمشاآمی.ا

گفتنی:ا یاملدم!ابهار وتیاکهاچیزاانپسنییاآوردها ی.ا یاخس هلا

هنرون!اپیراتساملدیابی،اوامندرتازناانبکنریاابسد.ا)ملدم،ا28(6اا

انمادرا مسلمنانن،ابهاجنیاعیسیابلاچلیپنابلآوردهاشی.ا دنا

پنرها یا زاآبشخسرهنا» یشسع«ااسشتهاشیها وت.ا» یشسع«ادنا

درا کها همنناوننا بها عیسنوت؛ا ددگلا زا ردختیا »یشسع«ا

بُختیشسعامیابینیماکهابهامعنیارهناییۀاعیسنوت:ا زاو ژۀا یل ایا

بختادنابسخت،ا زاریشۀابسختن،ابهامعنیاروتهاواروتگنر+ا

یشسعا]...[.ا)همنن:ا190؛اایزارک.اهمس،ا1368:ا249(ا

کز زیاعیشنار اردختاددگلا» یشسع«،اوا» یشسع«ار اردخِتا

ولدنایا»عیسی«اد نستها وتا)کز زی،ا1389:ا189(.اریکن،ابها

عقییۀااگنرایۀا دناوطسر،ا زاحیثاونختارغسی،اامیاتس نا

»عیشن«ار اردختاددگلا» یشسع«اد نست1ااواچنناکها زاظنهلا دنا

دوارغتابلمیاآدی،امینناآاهنا) زاحیثاونختمنن(اتفنوتابسینرا وت.ا

بهاقلدنۀابیتازیلا زاانصلاخسلو:

بندــی« هــس ا وا افــسا مــل دِا »صبــلا زا

ــنار  ــی ــع ــِیاش ــس ــی اع
ْ
ــسل ــ ــسداقـ ــ ــناب ــ  د

)انصلخسلو،ا1353:ا168(اااااااا

عین«،اکهابها
َ
درابیتاخنقنای،ا»عیشن«اگشتۀا»شعین«ا وت.ا»ش

صسرتاهنیا» شعین«اوا»یشعین«اوا» شعینء«اوا» شعینه«اوا

»وعین«اایزاضبطاشیها وت،اانماپیغمبلیا وتا زابنیا ول ئیلا

کهابهاآمیناعیسیعاوامحّمیصابشنرتاد دهابسد.ا دناپینمبلاکتنبیا

مشتملابلا66ابنباد ردادربنرۀامننجنتاوااصندحاواخسفا زا

بنریاتعنری،اواچسناظهسراحضلتامسیحادراآنابشنرتاد دها

شیها وت،ادرابینااصنر ابسینرامقبسلا وتاوابهاانما» اجیلا

طبلی،ا 69؛ا هنکس،ا1394:ا )دربنرۀاویارک.ا د ردا  شعین«اشهلتا

1386:ا581-585؛امجمل التواریخ و القصص،ا1389:ا212؛ادهخی ،ا

پینمبلا دربنرۀا دنا تلمیحات  فرهنگ  درا » شعین«(.ا زیلا 1377:ا

 دنگساهاآمیها وت:ا

فاآناشعینا ومادکیا زاپینمبل نابنیا ول ئیلا
ّ
 شعینادنامخف

 وتاکهامعنصلاکسروشاهخنمنشیابسد.ادراقاموس کتاب 

سادرامسردا وامیااسیسی:ا»واتس تلابلاآنا وتاکها وا زا
ّ
مقد

جملۀا شخنصیابسداکهابهاو وطۀا ّرهابهادرجۀاشهندتاو صلا

شیای«.ا]...[ابیدناتلتیبابیناملگا واواملگازکلدناشبنهتا

تمنمیا وتاوا زا دنارواگنهیابیناآنادواخلطاکلدها ایاچنناکها

دراحنشیۀادیوان قاآنی )ص103(اآمیها وت:ا»شعینابهافتحا ّولا

انماددگلیا زاحضلتازکلدن،اپینمبلابنیا ول ئیل،ا وت«.ا]...[ا

بعییاامیاامندیاکهابلخیا]ایز[اشعینار ادکیا زاحس ردسناعیسیا

پنی شتهابنشنی.اا)شمیسن،ا1386:ا355(

1.ا ربتهااگنرایهاو قفا وتاکها دنادواو ژهادرا صلا زاریشۀاو حیانشأتاگلفتها ای.

2.اشعنراوا حمینژ دا ضنفهاشیِنا»عیسی«ابها»شعین«ار ابهاوبباآناد نستها ایاکها
اظلا ریکنا دنا 28(،ا 1378:ا )انصلخسلو،ا بسدا د دها بشنرتا ر ا عیسیا آمینا شعینا

ـاچنناکهادرا د مهاخس هیماددیااـاامیاتس ایاصحیحابنشی.ا
عبنر تا دنفتِنا دنا درا مل ا کها دکتلاویلوساشمیسن،اوپنوگز رما 3.ا زا وتندم،ا

رهنمسنابسدایاوادرا دنابنرها زااظل تا یشننابسینرابهلهابلدم.
4.امعنیارغسیاآنا»عجسلابلاغنیمت«ا وتا)هنکس،ا1394:ا859(.

ا زاآنارویاکهاانماپیرامسویاواهنروناهما»عمل ن«ابسد.
ً
5.اظنهل 

6.ادرابلخیا زاتفنویل،اهنرونابل دِراملدمار اغیلا زاهنرونابل درامسویاد نستها ایا
)رک.اطبنطبندی،ا1363:ا14/ا58(.
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پساچنناکهاددیدم،ابننابها عتقندابلخیا زادهسددنن،املدما زا

اللا
َ
»َمِهیْلش انما بها پسلیا وا آبستناشیها وتا ابیا  شعینیا

حنشابز«ابهادایناآوردها وتاکهادرا دو رابعیابناصفِتا»عیسی«ا

وا»مسیح«اخس ایهاشیها وت.ا زاآاجندیاکهاشخصیّتا شعینیا

بنازکلدّنادرآمیختهاوامحتملا وتامل دا ابیادرابلخیامتسنا

»زکلدنبنابلخین«ابنشیا)وااهاپینمبلامشهسر(،اتسضیحیاکستنها زا

س دربنرۀا وااقلامیاشسد:
ّ
قاموس کتاب مقد

زکلدّنبنابلخیّناکها شعینیاابیا وار افیامنبیناخسداواابیّهاشنهیا

گلفتاواابیّهاحنملهاشیه،اپسلیابل یاآناحضلتاآوردا]...[اوا

قسلاصحیحاآنا وتاکها وار ا زابنیاآونفامیاد انی.ا)هنکس،ا

1394:ا444(ااا

بهاهلروی،اخنقنایادرابیتادندشیهاعیسیار ا زاپیساِیاشعینا

بهادوراد نستهاو،اابلخالفااظلادهسددنن،افلزایاشعینااگلفتهاوا

بی ناوسگنیاخسردها وت.اشمیسنا)1386:ا413(اایز،ادرافرهنگ 

تلمیحات،اهمیناضبطا»شعین«ار ادروتاد نستها وت.1ابنری،ا

 دنااکتهاهنانشننادهنیۀاتبّحلافسقا رعندۀاخنقنایادرادرکامتسنا

مسیحی،اواحنکیا زاآشنندیا وابنامننبعادوتا ّولاآدینامذکسرا

 وت؛اپسادرامس ردیاکها دنگساهامیاول دی:

زا اجیـــل وـــلدنایا تفســـیلا کنـــما

ــن ــّم ــع م ــلیا ــبـ عـ ــطا ــ خ ــما زا ــس اـ ــخـ بـ

روم هیــکلا درا اهــما دبیلوــتننا

مـــطـــّل  ر ا ــل نا ــ ــط ــ م آدـــیـــنا کـــنـــما

طلوــیقسسا عظــم پیــشا درا کنــما

ــنر ... ــج م وا با وا بـــنا ــیسا ــقـ روحا رـ زا

)خنقنای،ا1387:ا42(

عنامصیبابی ای.ا
ّ
خس انیهامیاتس ایا وار ادرا دنا د

ت2 عیــدتمالیــکت ســرتیتلشــکرگهتَملِــک.

معسکرش ــات ا تــبــرت اـــو هت غـــالمت  یـــوت

)خنقنای،ا1382:ا226(ا

مصل عادومامبهما وت.ا وتعالمیادرا دنابنرهامیااسیسی:

ـادنا زامشنهیۀارشکلگنها و!اـاجشنا مالدکادرارشکلگنها وا

گلفتها ای.ادرامصل عادوما یواشیطننا وتا ّمنادرااقلاکلمنتا

ددگلاتصحیفادنا شتبنهیارخاد ده،اوامعنیاروشنابهادوتا

بنا حتمنلاضعیفامیاتس ناگفتاکهادراصسرِتا امیادهی.ا

بَراکلمۀاعلبیا وتابهامعنیاهالک،اوا
َ
اقلاشیهادرامتن،ات

شیطننادرارشکلگنهاشلو ناشنهاهالکاشیها)!(.ا) وتعالمی،ا

1387:ا718(ا

ْبل«ا
َ
 حتمنِلاپندنایا یشننااندروتا وت،اچل کهادرافلهنگاهنا»ت

بَل«ا)رک.ادهخی ،ا1377:ا
َ
بهامعنیاهالکاضبطاشیها وت،ااها»ت

 زیابیتار ا دنگساهاضبطاکلدها وت:
ّ
ْبل«(.اکز

َ
زیلا»ت

عیـــیامالدـــکا وـــتازارشـــکلگهاَملِـــک؛

معسکلش ــنا د در،ا ــها ب ــسدها بـ غـــالما ــسیا ددـ

)خنقنای،ا1387:ا305(

ایزا ایکیاآشفتها وت.ا یشننادرا بنا دناضبطا مصل عادوما

بیتا تفسیلا وا شلحا بها خنقنایا ددس نا دشس ریاهنیا گز رشا

اپلد ختها ای.اعبی رلوسریاایزابیتار ا دنگساهاضبطاکلدها وت:

عیـــیامالدـــکا وـــتازارشـــکلگهاملـــک

معسکلش دردـــنا ــها ب بـــسدها ــالما غـ ددـــسیا

)خنقنای،ا1316:ا231(

کهانسبتابهادواضبطاپیشینامسّجهاتلا وت.ابهاعقییۀااگنرایۀا

 دناوطسر،اصسرتاصحیحابیتار امیاتس نا دنگساهاتصّسراکلد:

عیـــیامالدـــکا وـــتازارشـــکلگهاَملِـــک

ــلش
َ
ــناُمــَعــْســک ــهادردـ ا]بُــــلده[اب

ْ
ــالم ــِساغـ ددـ

مطنبقا دناضبط،امعنناواشلحابیتابیدناقل را وت:امالدکا

جشناگلفتها ایاواددسا زابل بلارشکلگنهاپندشنهاگلدختهاوارشکلا

خسدار ابهاونحلادردنابلدها وت،ادنامالدکادرارشکلگهاولطننا

جشناگلفتها ایاواددسارشکلگنهابهادردنابلدهاواونحلادردنار ا

رشکلگنهاقل راد دها وت.امطنبقا دنامعنن،ابیتا شنرها یا وتا

بها دنابنوراکهاددساواپلیادراونحلادردنهناجنیاگلفتها ایاتنا زا

ددِیاآدمیااهننابنشنی.امسرسیادرا شنرهابها دنابنورامیاگسدی:

گشـــت بیچـــنرها هنـــلا زدـــنا ر ا آدمـــیا

ــسهاوادشــت ــِقاکـ ــل ــِقادردـــنهـــناواخ ــل خ

مــسش همچــسا تلوــننا شــیْلا وا پلنــگا زوا

جــسش وا ــل ا ــف ص درا ــْلا ــح ب ــِگا ــن ــه ا وا
ُ
ز

1.ا زاآاجنکهامحتملا وتاانصلاخسلو،ابلخالفاخنقنای،ابنامننبعامسیحیاآشننا
ابسدهابنشی،امیاتس نابیتا وار ابها دناصسرتاهماخس ای:

ااااااااصبلا زامل داافساواهس ابندیاااااااااااااااااااااااااا دنابسداقسِلاعیسی،اشعینار  ا
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گلفــت وــنحلاهنا ددــْسا وا َپــلّیا وا
ُ
ز

گلفت ــنا ج ــنن،ا ــه ــن پ جـــنِیا درا دــکــیا ــلا ه

)مسرسی،ا1373:ا64/1(

فلوز افلابیتاپندنایار اانظلابها دنارو دتاطبلیامیاد ای:ا

َمنَءا
ِّ
س ا ری

ُ
ک

َ
و اِفیَهناَوَوف

ُ
َسی

ْ
ف
َ
ن
َ
اف

ٌّ
ِجن

ْ
ْرَضا ر

َ ْ
ا ل

َ
ن

َ
اَوک

ْ
اَمن

ُ
ل

َّ
و
َ
أ
َ
ف

ا
َ
ٍیاِمن

ْ
ْیِهْما ِْبلِیَساِفیاُجن

َ
اهللاا ِر

َ
بََعث

َ
اف

َ
نل

َ
اق

ً
ضن

ْ
ُهْماَبع

ُ
ض

ْ
اَبع

َ
ل

َ
ت
َ
َوق

ُهْما ِْبلِیُسا
َ
ل
َ
نت

َ
ق
َ
اف

ُّ
ِجن

ْ
ُهُما ر

َ
ار

ُ
نل

َ
ِذیادُق

َّ
ا ر َحیُّ

ْ
ُهْماهذ ا ر

َ
ةِاف

َ
ئک

َ
َمال

ْ
 ر

ِجبَنِل.ا
ْ
َل ِفا ر

ْ
ط

َ
َو  بُحسِرا

ْ
بَِجز ئِِلا ر ُهْما

َ
َحق

ْ
ر
َ
یا 

ّ
َحت َمَعُها ا

ْ
َوَمن

)فلوز افل،ا1390:ا396/2(ا

 دنامنجل ادراتنردخابلعمیا دنگساهابنزگلد ایاشیها وت:ا

[ادراخی یاتعنریاعنصیا
ّ
]...[اپسا دناگلوهِاجننا]=اجن

ملا تعنریا خی یا ردختنی.ا خسنا وا کلدایا فسندا وا شیایا

فلیشتگنناآومنِنااخستینار ابلازمیناآورداوا بلیسار ابلا یشننا

مهتلاکلداتنا دناجننار ابهلیاکشتنیاوابهلیار ا زاآبند ایاهنا

بلدای.ا بینبنناهنا وا جزیلهاهنا وا دردنهنا بها وا کلدایا ابیلونا

)طبلی،ا1386:ا124(ا

دربنرۀاتصحیحا»بسده«ابها»بُلده«ابندیاگفتاکهاگلچهابناضبطا

»بسده«اایزامیاتس نابیتار ا)بناتسّجهابها شنر تادندشیه(اتسجیهاکلد،ا

ونختمننا وا معننا حیثا اگنرایه،ا زا پیشنهندیا ضبطا ریکنا

دوتسری،ابهاونمنناتلا وت.اتصحیفا»ر«ابها»و«اواجنبهاجندیا

 دنادواحلف،ادرامتسنافنرویاامساهاهنیابسینراد رد.ابل یامثنل:

ـــو  ـــنناش ـــلاولکش ـــسدازاو ـــم1ااش ـــهاگ ـــیاک وقت

رو ن ــلدالنا ــ پ ــنا ت زا بگسلیا ــها ک روزیا

)ظهیلافنردنبی،ا1381:ا141(

347(.ا 1388:ا قیس،ا شمسا )رک.ا »ِخَلد«ا وتا گشتۀا »خسد«ا

امساۀاددگل:

همیاابینـــیا زارویاتجلبـــتاکـــهاکمـــنن2

پلتنب رودا توا ــلددا زوا ۀرت گ جفت3ا چــسا

) ثیلا خسیکتی،ا1389:ا35(

»دوراتس«اگشتۀا»دورتل«ا وت.اامساها یا زاحنفظ:

مطـــلبا زاگفتـــۀاحنفـــظاغزرـــیااغـــزابخـــس ن

ــنداآمــی ــمادـ ــلب ــهازاعــهــیاط ــگــسدــماک ــناب ت

)حنفظ،ا1387:ا188(

بیتافسقامطنبقاضبطاقزودنیا وت.اخناللیابیتار ا دنگساها

ضبطاکلدها وت:

ـــس ن ـــتابخ ـــیامس ـــظاغزر ـــۀاحنف ـــلبا زاگفت مط

ــنداآمــی ــمادـ ــلب ــهازاعــهــیاط ــنابــگــلدــماک ت

)حنفظ،ا1362:ا354(ااا

بنریابناتسّجهابهامطنربافسق،اتنازمنایاکهاتصحیحابهتلیا زابیتا

پیشنهندیا شلحا وا ضبطا میاتس نا بنشی،ا نشیها خنقنایا ر ئها

اگنرایۀا دناوطسرار اپذیلفتنیاد نست.ااااااااااااااااااااااا

منااع

قرآن کریم. ـ

ا یـن اخسـیکتی.اـ
ّ
 ثیل ریدـنا خسـیکتیا)1389(.ادیـوان اثیرالد

دناهمندسنافّلخ.اتهل ن:ا ونطیل.ا
ّ
تصحیحاواتحشیۀارکنا ری

ا  وـتعالمی،امحّمـیا)1387(.انقـد و شـرح قصایـد خاقانـی.اـ

تهل ن:ازّو ر.ا

ا بلزگـلاخنرقـی،امحّمیرضـنا)1390(.اشـرح دیـوان خاقانـی.اـ

تهل ن:ازّو ر.

ا بلهنن،امحمیحسـینابناخلـفاتبلیـزیا)1333(.ابرهان قاطع.اـ

بهاتصحیحاواحس شیامحّمیامعین.اتهل ن:ازّو ر.ا

ا بـهاـ حافـظ.ا دیـوان  حنفـظ،اشـمسا ریدنامحّمـیا)1362(.ا

تصحیحاواتسضیحاپلویزاانتلاخناللی.اتهل ن:اخس رزمی.ا

ا ــــــــــــــا)1387(.ادیـوان حافـظ.ابـهاتصحیـحامحّمیاـ

قزودنیاواقنوماغنی.اتهل ن:ا ونطیل.ا

ا خنقناـی،ابیدلابـناعلـیا)1316(.ادیـوان خاقانی شـروانی.ابهاـ

شـلکتا تهـل ن:ا عبی رلوـسری.ا علـیا تحشـیۀا وا تصحیـحا

چنپخناۀاوعندت.

ا ــــــــــــــا)1382(.ادیوان خاقانی شـروانی.ابهاتصحیحاـ

ضینء ریدناوّجندی.اتهل ن:ازّو ر.ا

ا دهخی ،اعلیا کبلا)1377(.الغت نامه.اتهل ن:اد نشگنهاتهل ن.ـ

ا غـات.ابـهاـ
ّ
ر مپـسری،اغینثا ریدـنامحّمـیا)1363(.اغیاث الل

کسششامنصسراثلوت.اتهل ن:ا میلکبیل.

ا زردناکـسب،اعبی رحسـینا)1389(.ادیـدار بـا کعبـۀ جـان ]،[ ـ

دربارۀ زندگی، آثار و اندیشۀ خاقانی.اتهل ن:اوخن.ا

ا شـمساقیسار زیا)1388(.االمعجم فی معاییر اشـعارالعجم.اـ

1.ادراالمعجم:اکم.
2.امتن:اگمنن.
3.اظ:اچفت.
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بهاتصحیحاویلوساشمیسن.اتهل ن:اعلم.

ا شمیسن،اویلوسا)1386(.افرهنگ تلمیحات.اتهل ن:امیتل .ـ

ا طبنطبندـی،امحّمیحسـینا)1363(.اتفسـیر المیـزان.اتلجمـۀاـ

مها
ّ

محّمیبنقـلامسوـسیاهمی اـی.اقم:ابنیـنداعلمیاوافکـلیاعال

طبنطبندی.

ا طبـلی،امحّمیبـناجلیـلا)1386(.اتاریـخ بلعمـی.اتلجمـۀاـ

 بسعلـیابلعمی.ابـهاتصحیحاملکا رشـعل ابهنراوامحّمـِیاپلودنا

گننبندی.اتهل ن:اهلمس.ا

ا یـن ـ
ّ
ظهیـلافنردنبـی،اطنهلبـنامحّمـیا)1381(.ادیـوان ظهیرالد

فاریابـی.ابـهاتصحیـحاواتسضیـحا میلحسـنایزدگـلدی.ابـها

کسششا صغلاد دبه.اتهل ن:اقطله.

ا فلوز افـل،ابیدعا رزمـننا)1390(.اشـرح مثنوی شـریف.اتهل ن:اـ

زّو ر.

س )1930م(.اد ر رسلطنۀارنین. ـ
ّ
کتاب مقد

ا دـنا)1368(.ااز گونـه ای دیگـر.اتهـل ن:اـ
ّ
 زی،امیلجاللا ری

ّ
کـز

نشلاملکز.اا

ا ــــــــــــــا)1389(.اسـوزن عیسـی ]،[ گـزارش چامـۀ ـ

ترسایی خاقانی.اچنپادوما زاویل وتادوم.اتبلیز:اآدیدن.اا

ا منهیـنر،اعبّـنسا)1376(.اخـار خـار بنـد و زنـدان ]،[ شـرح ـ

قصیدۀ معروف به ترساییه.اتهل ن:اقطله.ا

بـها ـ انشـننس.ا اسیسـنیها یا القصـص.ا زا و  واریـخ 
ّ
مجمل الت

تصحیحاملکا رشعل ابهنر.اتهل ن:ا ونطیل.ا

ا مسرـسی،امحّمیبنامحّمـیا)1373(.امثنوی معنـوی.ابهاتصحیحاـ

ردنسریا ریناایکلسسن.اتهل ن:ا میلکبیل.ا

ا دیـوان ـ )1353(.ا خسـلوا انصلبـنا انصلخسـلو،ا بسمعیـنا

ـق.ا
ّ
ناصرخسـرو.ابـهاتصحیـحامجتبـیامینـسیاوامهـییامحق

تهل ن:اد نشگنهاتهل ن.ا

ا بـهاـ انصلخسـلو.ا ددـس ناحکیـما ــــــــــــــا)1378(.ا

تصحیحاواشلحاجعفلاشعنراواکنملا حمینژ د.اتهل ن:اقطله.ا

ا س.اتهل ن:ا ونطیل.ـ
ّ
هنکس،اجیمزا)1394(.اقاموس کتاب مقد

ضمیمه های گزارش میراث

نقدی در ترازوی نقد
جالل خالقی مطلق

در ضمیمۀ شمارۀ 40 آینۀ میراث نقدی به قلم دکتر سّجاد آیدنلو بر ویرایش دوم شاهنامه 
به اهتمام دکتر جالل خالقی مطلق نگاشته شده بود )آینۀ میراث، ضمیمۀ شمارۀ 40، معرفی و 
بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه، ویرایش نهایی چاپ مسکو و ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جالل خالقی 
مطلق(. خالقی مطلق در این نگاشته به بررسی ایراداتی که آیدنلو بر متن تصحیح شدۀ او 
وارد کرده است پرداخته و از میان 135 ایراد واردشده، 36 مورد را پذیرفته و به دیگر موارد 
متن  بر  واردشده  ایرادهای  به  گفتن  پاسخ  از  پیش  مطلق  خالقی  است.  گفته  پاسخ 
تصحیح شدۀ خود، به تبیین نظر خویش دربارۀ شرایط یک پیرایش مستقل می پردازد و 

برخی از ایرادات  شاهنامۀ چاپ مسکو را برمی شمارد.

این نوشته در دو بخش ترتیب یافته است:
الف. ضبط ها )شامل 88 مورد(

ب. قرائت ها و تلّفظ ها )شامل 57 مورد(


