آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب
دوﻓﺼﻞﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ )ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ( ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ۱۴۹ ،۱۴۰۰ـ ۱۷۲

درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﮑﯿﻢ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺸﺎﺷﯽ
ﻟﯿﻼ ﺷﺮﯾﻔﯽ

*

**

ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎنﻧﮋاد

ﭼﮑﯿﺪه
در ﺿــﻤﻦ ﮐﺘــﺐ ﺧﻄــﯽ ﻣﺤﻔــﻮظ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧــﮥ ﻣﺮﮐــﺰی ﺑــﺮﻟﯿﻦ ﻧﺴــﺨﻪای اﺳــﺖ
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ،ﺑﯽﻧـﺎم و ﺑـﺪون ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗـﺄﻟﯿﻒ ،ﻧﻮﺷـﺘﮥ ﺣﮑـﯿﻢ ﯾﺤﯿـﯽ ﺑـﻦ اﻟﺤﺴـﯿﻦ
اﺛﺮ ﻣﻨﺜﻮر ﺑـﻪ زﺑـﺎن
اﻟﺸﺎﺷﯽ ،از زﻣﺮۀ آﺛﺎر اﺧﻼﻗﯽ ـ ﺣﮑﻤﯽ ،در ّﺳﯽوﺷﺶ ﺑﺎب .اﯾﻦ ِ
ﻓﺎرﺳﯽ و از ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻗـﺮاﯾﻦ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ در ﻗـﺮن ﭘـﻨﺠﻢ
ﻧﮕﺎﺷــﺘﻪ ﺷــﺪهاﺳــﺖ .ﻧﮕﺎرﻧــﺪﮔﺎن ،ﺿــﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓــﯽ اﯾــﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷــﺖ ،ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ
ﻣــﺘﻦﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺴــﺨﻪ در ﺳــﻪ ﺳــﻄﺢ آواﯾــﯽ ،دﺳــﺘﻮری و واژﮔــﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘــﻪاﻧــﺪ.
ﻓﺎرﺳﯽﻧﻮﯾﺴﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز ﻣـﺘﻦ اﺳـﺖ و ﻟﻐـﺎت ﻋﺮﺑـﯽ ﮐـﻢ دارد .اﯾـﻦ ﻣـﺘﻦ
ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای از ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮی اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻏﻠﺒﮥ ﻓﻀﺎی
وﻋﻆ در ﻣﺘﻦ ،اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﺛﺮی اﻣﻼﮔﻮﻧﻪ و از ﻧـﻮع ﻣﺠﻠﺲﮔـﻮﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻣﺘﻦ ﮐﻬﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺸﺎﺷﯽ ،ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮی ،وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی آواﯾـﯽ،
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻟﻐﻮی ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﺳﺘﻮری

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ۱۴۰۰/۵/۱۶ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۰/۱۱/۲ :
* داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺴﺌﻮل(leilasharifi@ut.ac.ir /

** داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانhajiannjd@ut.ac.ir /
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ ﻓﺎرﺳﯽﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻣﺘﻮن ﻧﺜﺮ از ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﺎﻟﻤـﺎن آن ﺧﻄـﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻤـﯽ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ ﺣﻮزهﻫـﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ادﺑﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﺮارود ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺎچ ،ﺑﺨﺎرا ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺧـﻮارزم،
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻬﻦ از ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﮑﯿﻢ ﭼﺎﭼﯽ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﻣﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﻧﺜﺮ ﻓﺼﯿﺢ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑـﺎ ﮔﻨﺠﯿﻨـﻪای از ﮐﻠﻤـﺎت ﮐﻬـﻦ ،ﺑـﻪوﯾـﮋه از ﮔﻮﻧـﮥ
ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮی اﺳﺖ .در ﻫﯿﭻ ﺗﺬﮐﺮهای ﻧﺎﻣﯽ از ﺣﮑﯿﻢ ﭼﺎﭼﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑـﺎر اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﺷﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
 .١ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺴﺨﻪ
در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺤﻔﻮظ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﯽ ﻧﺎم ،ﺑـﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ 2123

 MS.Or.qurtﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢ اﯾﻦ ﻧﺴـﺨﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎرۀ  ۴۵۹۵در

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اول ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ﺳﻬﺮودی ،ﻣﮑﺘﻮب در ﺳـﺎل ۷۳۳ق ،و ﺑﺨـﺶ دوم
ﻧﺴﺨﻪای ﺑﯽﻧﺎم ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺸﺎﺷﯽ ،ﻣﮑﺘﻮب در ﺳﺎل ۷۳۶ق .ﻫﺮ دو رﺳﺎﻟﻪ ﺑـﻪ
ﺧﻂ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﯽ ،در ﺷﻬﺮ »ﺳﺮای« ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ دوﻣﯿﻦ اﺛﺮ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﯽﭘـﺮدازد .اﯾـﺮج اﻓﺸـﺎر در
ﺟﻠﺪ ﺳﻮم از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺮﮐـﺰ اﺳـﻨﺎد داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ﻧﻮﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ» :ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﮥ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺸﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺎﺟﯽ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤـﺪ
ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۷۳۶ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻧﺴﺨﮥ .«۳۶۰
ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد اﯾﻦ اﺛﺮ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﯽ ﻧﺎم ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ۲۵۰
ﺑﺮگ ،ﻫﺮ ﺑﺮگ ۲۱ﺳﻄﺮ ،ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺧﻮاﻧﺎ و روﺷﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻـﻔﺤﺎت رﮐﺎﺑـﻪ

درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ) ...ﻟﯿﻼ ﺷﺮﯾﻔﯽ و ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎنﻧﮋاد( /
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دارد .ﺑﺨﺶ ّاول اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف ﺳﻬﺮودی ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺮگﻫﺎی ۲۱ر ﺗـﺎ

۱۱۶پ اﺳﺖ ١.ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﺳـﺖ ،ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮگﻫـﺎی
ّ
۱۱۷ر ﺗﺎ ۲۵۰پ اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺤﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ و ﻧﺴﺦ اﺳﺖ و ﻫﺎﻣﺶﻧﻮﯾﺲ ﺷﺨﺼﯽ

ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﻠﻮﺗﯽ اﻻﺻﻮﯾﻨﻮی ٢اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ﺟﺎﻣﯽ )ﺗـﺄﻟﯿﻒ
ّ
۸۸۳ق( و ﺗﮑﻤﻠﮥ ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻻری ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳـﺖ .ﺳﺮﻓﺼـﻞﻫﺎ ﺑـﻪ ﺧـﻂ
ّ
رﯾﺤﺎن ﺧﻮاﻧﺎ و ﺑﺎ ﺷﻨﮕﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آبدﯾﺪﮔﯽ
دارد .در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮐﻤﯽ از ﺑﺮگﻫﺎی ۹۹پ و ۱۰۰ر اﯾﻦ آبدﯾﺪﮔﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ

اﺑﺘﺪای ﺑﺮگ ۱۳۴ﭘﺎرﮔﯽ دارد .ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ٣.آنﭼﻪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻄﺎوی
ﮐﺘﺎب روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ً
 .۱ﻇﻬﺮﯾﻪ دو ﺑﺨﺶ دارد؛ ﺑﺨﺶ اول اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺆﻟـﻒ و ﻧـﺎم ﮐﺘـﺎب
ً
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﺻﻼ ﺧﻮاﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﻮاب ﮐﺘﺎب اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﺎﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺎﻣﺶﻧﻮﯾﺲ آن را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻨﻮان و ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗـﺄﻟﯿﻒ
ﻧﺪارد .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻫـﺎﻣﺶﻧـﻮﯾﺲ و ﯾـﺎ ﺷـﺨﺺ دﯾﮕـﺮی ﻏﯿـﺮ از
ﮐﺎﺗﺐ ،ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺧﻂ ﮐﺎﺗﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑـﺎ ﺑـﺎب »اﻟﺠـﻮع و
اﻟﺸﺒﻊ« آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲ﺑﺨﺸﯽ ﻧﻪﭼﻨﺪانزﯾﺎد از آﻏﺎز ﮐﺘﺎب اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﮔﻮاه اﯾـﻦ ادﻋـﺎ ،ارﺟـﺎع ﻣﺆﻟـﻒ در دو
ﺟﺎی ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺎبﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ـ آب ﻓﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﻮیﻫﺎ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺎن ﻣﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻃﻬﺎرت
ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ )۱۲۷ر(.
َ
ً
َ
ﺑﺎب اﻟﺮزق ُﻣﺴﺘﻮﻓﺎ )۹۷پ(.
ـ و از روزی ﺧﻮﯾﺶ ﻏﺎﯾﺐ ﻧﺒﻮد و ﻫﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪ ذﮐﺮﻧﺎ ﻓﯽ ِ
َ .١ده ﺑﺮگ از اﺑﺘﺪای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﺖ ،اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد.
 .٢از اﯾﻦ ﺷﺨﺺ رﺳﺎﻟﻪای ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم رﺳﺎﻟﮥ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪی اﻟﺨﻠﻮﺗﯽ ﺑﺮ ﺟـﺎی ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ )ﻧـﮏ .ﺳـﺒﺤﺎﻧﯽ،
.(۳۵۹ :۱۳۷۴
 .٣ﮐﺎﺗﺐ ،ﺟﺰ ﻣﺎدرﻧﺴﺨﮥ ﺧﻮد ،ﻧﺴﺨﮥ/ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و آن را ﺑﺎ ﻣﺎدرﻧﺴﺨﮥ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻧﺴﺨﻪﺑﺪلﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﻼوه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از ﻧﺴﺨﻪ/ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
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/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﻗﺮﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﮐﺎﺗﺐ ﻧـﺎﻗﺺ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
درواﻗﻊ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺐ رﺳﯿﺪه ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺗﮏﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ از ﮐﺎﺗـﺐ ﺑـﻪ
ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺪارد.
 .۲درﺑﺎرۀ ﻣﺆﻟﻒ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ
از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﺘﻦ اﺛﺮ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻗـﺮاﯾﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ اﺣﺘﻤـﺎﻻت،
ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
 .۱-۲ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﻘﯿﺪه :ﻣﺆﻟﻒ ﺣﮑﯿﻢ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺸﺎﺷﯽ اﺳﺖ .ﺑـﺮﺧﻼف اﻏﻠـﺐ
ﭼﺎﭼﯿﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﻣﻘﺪﺳﯽ (۵۶/۱ :۱۳۶۱ ،ﺣﮑﯿﻢ ﭼﺎﭼﯽ ﺣﻨﻔـﯽﻣـﺬﻫﺐ اﺳـﺖ .از
ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻢ ،ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت و ﮔـﺎه اﻧﺘﻘـﺎدی
ً
درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ دارد .ﻣﺜﻼ در ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﻏﺴﻞ ﺷﻬﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺴﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ و ﻧﻪ در ﺟﻨﮓ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ ،واﺟـﺐ
ﻧﯿﺴﺖ )ﻧﮏ .ﺳﻐﺪی .(۱۲۱/۱ :۱۹۸۴ ،ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻐﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﻌﻀـﯽ از ﻓﻘﻬـﺎی
ﺣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮب اﯾﻦ ﻏﺴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻫﻤﺎنﺟﺎ( .ﺣﮑـﯿﻢ ﭼـﺎﭼﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻫﻤـﯿﻦ ﻓﻘﯿﻬـﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺷﻬﯿﺪ را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﻧﮏ۱۲۷ .پ( ،ﺟﺰ »ﺷﻬﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺣـﺮب در
ﻣﻌﺮﮐﮥ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ« )ﻧﮏ۱۲۸ .ر( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎب ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻧﻤـﺎز ّﻣﯿـﺖ،

ﺣﮑﻢ ﭼﺎﭼﯽ )۱۲۸ر( ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﺮام اﺳـﺖ) ٤ﻧـﮏ .ﺳـﻐﺪی:۱۹۸۴ ،

 .(۱۲۸/۱درﺑﺎب ﻏﺴﻞ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺣﮑﯿﻢ ﭼﺎﭼﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐـﺮام
و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،و ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﺮام ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺗﻮﺳـﻂ

اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ٥.(۱۱۸/۱ :از اﺷﺎرات او ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﭼـﺎﭼﯽ ﺑـﺮ
ّ
اﻗﻮال ﻓﻘﻬﯽ دﯾﮕﺮ اﺋﻤﮥ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ وﻗﻮف ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص از ﺷﺎﻓﻌﯽ اﻗﻮال زﯾـﺎدی
 .٤ﻫﺮ دو ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺒﻠﻪ ،ﺗﮑﺒﯿﺮ ،اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اﻣﺎم ،دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ دوش و ﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ُ
ً
ّ
» .٥وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺮﺟﻞ ان ﯾﻐﺴﻞ اﻣﺮأﺗﻪ ﻓﯽ ﻗﻮل اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و اﻟﻨﺨﻌﯽ ،وﮐﺬﻟﮏ اﻟﺴﯿﺪ ﻻﻣﺘـﻪ ﮐﻤـﺎ ان ﻋﻠﯿـﺎ ﻏﺴـﻞ ﻓﺎﻃﻤـﺔ
رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎ«.

درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ) ...ﻟﯿﻼ ﺷﺮﯾﻔﯽ و ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎنﻧﮋاد( /
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را ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ،ﻧﻘﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .در ﮐـﻼم و اﻋﺘﻘـﺎدات ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﯾﮕـﺮ
ُ
ﺣﻨﻔﯽﻣﺬﻫﺒﺎن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺪی اﺳﺖ و در ﭼﻨﺪ ﺟﺎی ﻣﺘﻦ ،ﺑﻪ اﻗﻮال اﺑﻮﻟﯿﺚ ﺑﺨﺎری
ً
)د۳۳۳ .ق( ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻼﻓﺼﻞ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﺎﺗﺮﯾﺪی اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻣﺜﻼ ﻧﮏ۳۲ .پ(.
 .۱-۲روزﮔﺎر ﻣﺆﻟﻒ :در ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ و روزﮔﺎر ﻣﺆﻟﻒ اﺷﺎره ﻧﺸـﺪه
ﻋﺎﻟﻤـﺎن
اﺳﺖ و ﻧﺎم اﻓﺮادی ﻣﺬﮐﻮردراﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ راﻫﮕﺸﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻤﮕﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎنّ ،زﻫـﺎد و
ِ
ً
ﮔﻤﻨﺎم ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و ﭘﯿﺶ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻄﺎوی ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در
ﻏﺎﻟﺒﺎ
ِ
اواﯾﻞ ﺣﻤﻠﮥ ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ )ﺑﻌـﺪ از ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺳـﺎﻣﺎﻧﯿﺎن( ﻣﯽزﯾﺴـﺘﻪ و ﻧﮕـﺎرش ﮐﺘـﺎب
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻏﺎز اﯾﻦ واﻗﻌﮥ ﭘﺮﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره ،ﺗﺮﮐﺎن ﺑﯿﺎﺑـﺎنﮔـﺮد ﮔـﻪﮔﺎه ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﻊ و

ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی اﻫﻞ ﺛﻐﻮر ﺣﻤﻠـﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ١٤) ٦پ( ،اﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی در ﺳـﺎﯾﮥ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮥ واﻟﯽ ﺷﻬﺮ اﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ )١٠٣ر( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﻣـﺮدم را
از ﯾﺎری ﺗﺮﮐﺎن ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ )١٥ر( و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ )٨٨ر( .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
ً
اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﮥ ﺗﺮﮐﺎن ﮐﺎﻓﺮﮐﯿﺶ اﺷﺎره دارد ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ،ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه در ۴۰۶ق
ﯾﺎ ۴۰۸ق ،٧ﻣﻘﺎرن آﻏﺎز ﻫﺠﻮم ﺗﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻧﻘﻠﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ درﻣﺘﻦ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎت ﺣﮑـﯿﻢ ﭼـﺎﭼﯽ وﺟـﻮد
ُ
ﺧـﻮف اﻟﺘﺤﻮﯾـﻞ« )۲۸ر(.
اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻋﻠﯽ
دارد .وی در ﺑﺎب »اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :اﺻﻞ
ِ
ِ
ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺪﺳﯽ )۶۴۳ق( در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺮو )ﺑﯽ ﺗﺎ (۱۰۷/۱ :ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از اﺑﻮزﮐﺮﯾﺎ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﯽ اﻟﺴﺠﺰی )۴۲۲ق( ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻗﺎل اﻟﺴـﺠﺰی:
ّ
ً
َ
ّ
َ
ّ
ُ
ﺷـﮑﺮ
ﻧﻌﻤـﺔ اﻻﯾﻤـﺎن و ِا ن ﻟﮑـﻞ ﻧﻌﻤـﺔ ﺷـﮑﺮا و
زوال
ِ
ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺧﻮف اﻟﺼـﺎﻟﺤﯿﻦ اﻻ ﻣـﻦ ِ
ً
ُ
اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﺧﻮف اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ« .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺳﺠﺰی ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﮑﯿﻢ ﭘﯿﺶ از ﺳﺠﺰی
ِ
ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ او ﺑﻮده اﺳﺖ.

 .٦ﮔﺮدﯾﺰی درﺑﺎرۀ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺗﺮﮐﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﺸﺎن را ﮐﺸﺖ و زرع ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﺸﺖ اﯾﺸﺎن ﻏـﺎرت اﺳـﺖ«
)ﮔﺮدﯾﺰی.(۵۲ :۱۳۶۳ ،
 .٧اﺑﻦﺧﻠﺪون ﺳﺎل ۴۰۶ق )اﺑﻦﺧﻠﺪون،ﺑﯽﺗﺎ (۲۰۳/۴ :و اﺑﻦاﺛﯿﺮ ۴۰۸ق )اﺑﻦاﺛﯿﺮ (۶۴۲/۷ :۱۳۸۵ ،را ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﻓﺘﻨﮥ
ﺗﺮﮐﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

 .۳ﮐﺘﺎب و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن
اﯾﻦ اﺛﺮ در زﻣﺮۀ ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ از ﻧﻮع اﻧﺪرزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻬﻦ ،ﺑﺎ ﮔـﺮاﯾﺶ ﺻـﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﻣﺒﻨـﺎی
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺪی و ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب در ﺳﯽوﺷﺶ ﺑﺎب و ﭼﻬـﺎر ﻓﺼـﻞ ﻣﺴـﺘﻘﻞ
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺒﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻧﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ،ﻣـﺘﻦ را ﻣﯽﺗـﻮان دارای ﺳـﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎب را در ﺑﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ،درﺑـﺎرۀ ﺗﻬـﺬﯾﺐ اﺧـﻼق ﻓـﺮدی
ﺑﺨﺶ داﻧﺴﺖ :ﺑﺨﺶ اول ﮐﻪ ِ

اﺳﺖ؛ ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨﺰل و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ؛ و
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻌﻀﯽ اﺣﮑـﺎم ﻓﻘﻬـﯽ ﭼـﻮن آداب ّﻣﯿـﺖ و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻧﻤـﺎز ﺟﻤﺎﻋـﺖ و ...را در ﺑـﺮ

ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ آﯾﻪای از ﻗﺮآن آﻏـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد ،آﻏـﺎز
اﻏﻠﺐ ﺑﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ از ﺣﮑﯿﻢ ﭼﺎﭼﯽ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎب و ﺑـﺎ ﻋﺒـﺎرت »ﻗـﺎل ﯾﺤﯿـﯽ ﺑـﻦ
اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺸﺎﺷﯽ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ« اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺘﻘﺪم ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﯿﻞ
ﻋﯿﺎض ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ،ﺣﺒﯿﺐ ﻋﺠﻤﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ،ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری و اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﺑﻠﺨﯽ )د٣٤٣ .ق( ،ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺸﻬﻮر دورۀ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮﯾﻦ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﭽﻮن آﺛﺎر ﻣﺸـﺎﺑﻪ ،ﺣـﺎوی ﺣﮑﺎﯾـﺎت و ﻣﻨﻘـﻮﻻﺗﯽ از ﺻـﻮﻓﯿﺎن اوﻟﯿـﻪ اﺳـﺖ.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻘﻮﻻت ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﮥ ذﻫﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﯿﺴـﺖ و ﻣﺄﺧﺬﺷﻨﺎﺳـﯽ ﮐﺘـﺎب ،ﻫـﻢ از ﺣﯿـﺚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻼﻗﯽ ـ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻫﻢ از ﺣﯿﺚ ﻓﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻣﺘـﻮن ﮐﻬـﻦ ،ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ
اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﻧﮕﺎﺷﺘﻪﺷﺪه در ﺣﻮزۀ ﻓﺮارود ،ازﺟﻤﻠﻪ
روﻧﻖ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ،ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ ،رﺳﺎﻟﻪای در ﺗﺼﻮف ،و اﻻرﺷﺎد ﺷـﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ دارد ٨.اﻣـﺎ از

ﺣﯿﺚ ﻧﻘﻞ رواﯾﺎت و ﺣﮑﺎﯾﺎت و ﺣﺘﯽ ﻃﺮح اﺑﻮاب ﻣـﺘﻦ ،ﺑـﯿﺶ از ﻫﻤـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺘـﺎب ﺗﻨﺒﯿـﻪ
اﻟﻐﺎﻓﻠﯿﻦ اﺑﻮﻟﯿـﺚ ﺳـﻤﺮﻗﻨﺪی )۳۷۳ق( اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺷـﺒﺎﻫﺖﻫﺎ ﻫـﻢ ﺳـﺎﺧﺘﺎری اﺳـﺖ و ﻫـﻢ
ّ
ّ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ .ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﺛﺮ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ،ازﺟﻤﻠﻪ اﻟﻠﻤﻊ ﻓـﯽ
اﻟ ّﺘﺼﻮف ،ﻗﻮت اﻟﻘﻠﻮب ،اﻟﺮﻋﺎﯾـﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻠﻪ ،رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺸﯿﺮﯾﻪّ ،
اﻟﺘﻌﺮف ،و ﮐﺸـﻒ اﻟﻤﺤﺠـﻮب
 .٨ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﺣﮑﯿﻢ ﭼﺎﭼﯽ ،از ﻧﻈﺮ زﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺤﻮی ،ﮐﻬﻦﺗﺮ از آﺛﺎر ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻﯾـﮏ از اﯾـﻦ آﺛـﺎر
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺂﺧﺬ وی در ﻧﻘﻞ ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪﺑﺴﺎ رﺳﺎﻟﮥ ﺣﮑﯿﻢ از ﻣﺂﺧﺬ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ) ...ﻟﯿﻼ ﺷﺮﯾﻔﯽ و ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎنﻧﮋاد( /
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از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾـﺎ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴـﯿﺎر ﺟﺰﺋـﯽ اﺳـﺖ.
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺆﻟﻒ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ.
ً
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﺑﺎب ﻣﺘﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺘﺎب ،ﻧﺤﻮۀ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ در آن اﺳﺖ .اوﻻ
ً
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﺆﻟﻒ در ﺗﻘﺮﯾـﺮ آﯾـﺎت ،ﺑـﻪ
آوردن ﺻﻮرت ﻋﺮﺑﯽ آﯾﺎت اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن از ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﺟﺘﻨـﺎب ورزﯾـﺪه اﺳـﺖ .وی
اﺣﺎدﯾﺚ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺴـﻨﺪه ﮐـﺮده و
ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ آن را ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن از اﺻﻞ ﮐﻼم ﻣﺆﻟﻒ
دﺷﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )اﯾﻦ روش در ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎی وی از ﺻـﻮﻓﯿﺎن ﻧﯿـﺰ ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ(؛ ﮔـﺎﻫﯽ ﻧﯿـﺰ
ﺻﻮرت ﻋﺮﺑﯽ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺗﺮﺟﻤﮥ آن آورده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫﺎ ﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺗﺤــﺖاﻟﻠﻔﻈﯽ اﺳــﺖ .دﻗــﺖ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه در واژهﮔﺰﯾﻨــﯽ و اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﻌﺎدلﻫــﺎی دﻗﯿــﻖ ﻓﺎرﺳــﯽ
ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و او ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺤﻮی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ.
 .۴وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﺳﻢاﻟﺨﻄﯽ ﻧﺴﺨﻪ
در ﭼﻨﺪ ﺟﺎی ﻧﺴﺨﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻬﻨﮕﯽ ﻧﺴﺨﻪ ،رﻧﮓ ﻣﺮﮐﺐ و ﮐﺎﻏﺬ ﺗﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﯾﮑﺪﺳﺘﯽ و
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺘﻦ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮐﺜﺮ ﺣﺮوف ﻧﻘﻄﻪ دار ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ً
در اداﻣﻪ ،ﮐﻠﻤﺎت و ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آواﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺟﻤﺎﻻ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﻧﮕﺎرش ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت

ـ ﭼﻬﺎر ﺻﺎﻣﺖ پ ،چ ،ژ ،گ» :پ« ،ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺪود ،ﺑﻪ ﺻـﻮرت »ب« ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ً
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﭘﺮ« )۲ر(؛ »چ« ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﺑـﻪﺻـﻮرت »ج« ﻣﺎﻧﻨـﺪ »ﺟﺎدرﮔـﺎه« )۴۹پ( و اﻟﺒﺘـﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪونﻧﻘﻄﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﭼﯿﺰ« ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ )۸ر(» .گ« و »ک«
ﻫﺮ دو ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» .ژ« در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ از »ز« ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﮐﻠﻤﮥ »ﮐﮋدم« ﮐﻪ در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﮐﺰدم« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﻟﻬﺠﮥ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ) ٩ﻣﺘﯿﻨﯽ.(۹ :۱۳۴۷ ،

 .٩ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﭘﻬﻠﻮی آن اﺳﺖ :ﮔﺰدم ← ) gazdumﻣﮑﻨﺰی.(۷۸ :۱۳۷۳ ،
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ـ ﺗﺎی ﻣﺪور :ﻗﺎﻋﺪۀ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎی ّ
ﻣﺪور دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺗﺎی ﻣﺒﺴﻮط و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪور ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـ ط :ﮐﻠﻤﮥ »ﺗﻠﺦ« در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﻪﺻﻮرت »ﻃﻠﺦ« آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺻﺎﻣﺖ »ط« در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد
ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﺻﺎﻣﺖ »ظ« ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ در زﯾﺮآن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﮐﻠﻤﮥ
»ﻃﻠﺦ« رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ً
ـ ح :ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ در زﯾﺮ از چ ،ج و خ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـ س :ﺻﺎﻣﺖ »س« در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ » «،در ﺑﺎﻻ و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻪﻧﻘﻄﻪ در
ً
زﯾﺮ ،از ﺻﺎﻣﺖ »ش« ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺜﻼ ﻧﮏ۲۵ .پ(.
ـ ع :ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ »ع« از »غ« در زﯾﺮ ﺣﺮف »ع« ﻋﻼﻣﺖ »ء« ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
» ٕﻋﻠﻘﻤﻪ« )۹۶پ(.

ـ اﻟﻒ ﻏﯿﺮﻣﻠﻔﻮظ در اﻧﺘﻬﺎی واژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ واو :ﮔﻠﻮا )۳پ۲۵ ،ر(؛ ﭘﻬﻠﻮا )۷پ۹ ،پ (؛

ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻗﺮن  ۵ﺗﺎ  ۷ﻣﺼﻮت ﺑﻠﻨﺪ
آرزوا )۷پ۸ ،پ(؛ ﺧﻮا )۳۴پ۸۱ ،ر(؛ ﮐﻮا )۸۷پ( .ﺑﺮﺧﯽ
ِ

واو را ﺑﺎ اﻟﻒ ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﻬﻨﯽ )زﻧﺪه درﻗﺮن ﺷﺸﻢ( اﯾﻦ ﻃﺮز ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺷﻤﺮده اﺳﺖ )ﻣﯿﻬﻨﯽ.(۹۰ :۱۳۷۵ ،
ـ ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل »ﻫﺎی« ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻔﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻠﻔﻮظ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
اﺻﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ »ﻫﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻓﺮﯾﻀﻬﺎ ،ﻋﻼﻗﻬﺎ )۸۴ر(.
ـ ن ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﻧﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﻌﺎل ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ »ﻧﻪ« آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮد )۶۴ر(؛ ﻧﻪ اﻓﺘﺪ
)۱۲۱پ(.
زﯾﺮ ﯾﺎء ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ـ ی اﻏﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت دوﻧﻘﻄﻪ در زﯾﺮ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏﻧﻘﻄﻪ ِ

اﺳﺖ.

ـ ﮐﻪ و ﭼﻪ :آﻧﭻ /ﻫﺮچ /ﭼﻨﺎﻧﮏ /آﻧﮏ /ﭼﻨﺪاﻧﮏ ﺑﺪون ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻠﻔﻮظ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ،ﮐﯽ و ِک ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» :از ﻓﺮﯾﺸﺘﮕﺎن آﺳﻤﺎن ﻣﺮا ﮔﻔﺖ ﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪای ﺗـﻮ

را دو ﻫﺪﯾﻪ داد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﻧﺪاد« )۱۳۲ر ،ﻧﯿﺰ ﻧﮏ۹۹ .پ(؛ »ﻣـﻦ ﺗـﺐام ﺑـﻪ ﻫـﺮ ک از
اﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ وی اﻧﺪر آﯾﻢ« )۱۱ر ،ﻧﯿﺰ ﻧﮏ۳۵ .ر۶۰ ،ر( .ﭼﻪ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭼـﯽ

ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» :رﻧﮓ و زر ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭼﯽ ﻧﺎم ﺑﻮد؟« )۱۱۳ر(.

درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ) ...ﻟﯿﻼ ﺷﺮﯾﻔﯽ و ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎنﻧﮋاد( /
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ﺿﺒﻂ ﮐﻠﻤﺎت واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ :ﻣﺎﻧﻨـﺪ :دوﮐﺎﻧﭽـﻪ  /دﮐﺎﻧﭽـﻪ )ﻧـﮏ۸۷ .ر،
ـ ِ
ُ
ُ
۸۷پ(؛ اوﻣﯿﺪ /اﻣﯿﺪ )ﻧﮏ۲۵ .پ۱۱۳ ،ر(؛ ﻫﻮش /ﻫﺶ )ﻧﮏ۵ .پ۳،پ(؛ ﭼﻮن /ﭼﻦ )ﻧﮏ.
۸۵ر۱۱ ،ر(؛ ﺷﺼﺖ /ﺷﺴﺖ )ﻧـﮏ۸ .پ۴۴ ،ر(؛ زﻧﮕـﺎر  /ژﻧﮕـﺎر )ﻧـﮏ۴۱.ر۴۱ ،ر(؛ دوزخ/
دوژخ )ﻧﮏ۴۰ .ر۸ ،پ( .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﺳـﺖ؛ ﯾﻌﻨـﯽ
دورهای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز رﺳﻢاﻟﺨﻂ واﺣﺪی رواج ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد )ﻣﺘﯿﻨﯽ.(۴۶ :۱۳۵۷ ،
ب( ﺿﺒﻂ و ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻤﺎت

ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻮل ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑـﺎت اﺳﺎﺳـﯽ درﺧﺼـﻮص ﺗﻠﻔـﻆ
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ـ ﻋﻼﻣﺖ اﺿﺎﻓﻪ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺴﺮۀ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪﺻﻮرت »ی« ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻫﺮﮐﯽ ﺣﺎﺟﺘﯽ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ )۳۱پ(؛ ﺑﺴـﺎ ﺑﯿﻤـﺎری دردﻣﻨـﺪ ،دردﻣﻨـﺪ ﭘﮋوﻣﻨـﺪ روزﮔـﺎر را ﮐـﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ وی اﻧﺪر اﺳﺖ )۸ر(.

ب( ﮔﺎﻫﯽ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ»ء« ﺑﻪﺟﺎی ﮐﺴﺮۀ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ﭘﺎی رﻓﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎء ﺑﺪ )۲ر(؛ ﻣﺮدی ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ آرزوﻫﺎء ﺑﺴﯿﺎر )۲۲ر(؛ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﮥ دﻋﺎء وی اﯾﻦ
ﺑﻨﺪه را ﺑﯿﺎﻣﺮزد )۳۵پ(.

ج( ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ »ﻫﺎ«ی ﻏﯿﺮﻣﻠﻔﻮظ و
ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ ﻣﺼﻮت »ا« دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
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ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺪای اﻧﺪر اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﭘﺮس ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﻪ ﻋـﺮش )۱۸ر(؛ اﯾـﻦ ﭘﻨـﺪﻫﺎ ﻣـﺎ ،ورا ﻣﻨﻔﻌـﺖ
ﻧﮑﻨﺪ )۴۱ر(؛ آن ﺑﺎﻧﮓﻫﺎ ﭘﺘﮏ ﺑﺸﻨﯿﺪی )۶۳ر(.

د( ﺑﯿﻦ ﻣﻀﺎف و ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ ﻓﺘﺤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:

َ
ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻦ ﺑﺨﺮ ﺑﻬﺸـﺖ ﻣـﻦ )۳۳ر(؛ َ
ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎﻫﻞ را ﭘﻨﺞ ﻋﯿﺐ اﺳﺖ )۱۱پ(؛ َ
ﭘـﺪر ﻣـﻦ
ﻧﯿﮑﻮ روی ﺑﻮد )۱۱۷ر(.
».10ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ« ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻦ اﺳﺖ .از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﻧﺜﺮﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺗﮑﺮار ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ و ﺣـﺬف ﻧﮑـﺮدن آن ﺑـﻪ
ﻗﺮﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ» :و ﺑﻪ ﺧﻮی اﯾﺸﺎن اﺣﺘﻤﺎل اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺮدی« )١١٥ر(؛ »ﯾﮑﯽ ﻋـﺮوس
ﺑﻮد ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ« )١١٩ر(؛ »ﭼﻮن ﺧﺮ ﭘﺎﻟﯿﺰﺑﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ آﺑﺎدان ﮐﺮدن ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ« )١١٥پ(؛ ﮔﻠﻮ را ﺗﺮازوی
ﺷﮑﻢ ﺳﺎز ﺗﺎ اﻧﺪر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﻮر ،ﺗﺎ اﻧﺪر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﻮر )٧ر(.
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/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ـ ﺑﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ:

زﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻨﺘﯽ َﺑﻪوی ﻧﺮﺳﺪ )۱۳پ(؛ َﺑﻪﺳﺮ ﮐﺘﺎب ﺣﮑﯿﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )۷پ(.

ـ ﺑﺎی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﻀﻤﻮم اﺳﺖ:

َ
ُﺑﺮود )۸ر(؛ ُﺑﻤﺎﻧﺪ )۳۷پ(؛ ُﺑﺨﻮرد )۴ر(؛ ُﺑﺸﺪ )۲۵ر(؛ ُﺑﭙﺰاﯾﺪ )۲۷ر(.

ـ ﺣﺮف ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻔﻮظ ،ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺖ:

َ
َ
وﻋﺪه )۳۲ر(؛ َ
ﻧﻬﺎده )۹ر(؛ َ
َ
ﺑﻤﺮده )۲۰ر(؛ اﻧﺪﯾﺸﻪ )۵۷پ(.
آﻟﻮده )۱۶ر(؛

ـ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻠﻤﺎت:

ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮم از َو َی )۵۵پ ،ﻧﯿﺰ ﻧﮏ۵۷ .ر۶۵ ،پ(؛ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﭼﯿﺰ از َو ُی اﻣـﻞ ﺑﯿﻨـﯽ)۸۰ر ،ﻧﯿـﺰ
َ
ﻧﮏ۵۶ .پ و ۱۰۹پ(؛ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻏﺰا روی ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻧﯿـﺖ َر ُو )۱۴ر(؛ ﮔﻔﺘـﺎ ﻧ ُـﻮ آﻣـﺪه اﺳـﺖ
)۷۱ر(؛ ﺑﻪ آﺳﺘﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪر ﮐﺮد ﺑﻪ َ
زﯾﺮ اﻧﺪر ﯾﮑﯽ ﺟﺎﻣﮥ ﭘﺸﻤﯿﻦ داﺷﺖ )۵۴پ(.

ـ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮدن ﺣﺮف آﺧﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﮐﻤﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺗﺎ آن ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪﹶ ﺑﻪ آرزوی دل ﮐﺮده اﺳﺖ )۱۴ر(؛ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ اﻧﺪرﹶ )۲۷ر(؛ ﺑﻪ اﻧﺪﮐﯽ ازﯾـﻦ
ﺟﻬﺎنﹶ )۸۰پ(.

ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﻣﺼﻮﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯿﺎن دو ﺻﺎﻣﺖ اﺳﺖ:
ـ در ﺑﺮﺧﯽ
ِ
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ُ
ﺑﻪ اﹶﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ اﺧﻼص ﺑﺮاﻧﺪ )۲۲پ(؛ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ اﹶﻣﻦ ﺑﻮد )۸ر(؛ ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه ﻣﺮدم َﺑﻪ َﻫﺸﺖ

ﺟﺎی اﮔﺮ ﺧﻮار ﺷﻮﻧﺪ )۳۳ر(.

ـ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﻮت »و« و »ی« ﻓﺘﺤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:

َ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﯽ ﯾﺎ ﻏﻤﯽ ﺑﺮ وی رﺳﺎﻧﯽ )۱۳پ(؛ َﭼـﻮن ﺑـﺪﯾﻦ ﻧﯿـﺖ رود )۱۴پ(؛ ﻧﯿـﮏ َﺑـﻮدی )۲۵ر،
۲۷پ(؛ اﻋﺮاﺑﯽ َرو َﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﮐﺮد )۹۳پ(؛ ای َ
ﻣﻠﻌﻮن دور ﺷﻮ )۱۱۴ر(.

ـ واژۀ »ﺳﻪ« در ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺘﺤﻪ و ﺑﻪﺻﻮرت » َﺳﻪ« ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:
و ﻓﻼن را ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﺮ َﺳﻪ داده اﺳﺖ )۱۰۲ر(؛ ﮔﻔﺘﺎ ﺑﺪﯾﻦ َﺳﻪ ﺳﺨﻦ ﺳـﻮﮔﻨﺪ ﺧـﻮرد
)۴۳پ(.

ـ ﻣﺼﻮت ﭘﯿﺶ از  īدر ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ:
 .١١اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در آﺛﺎر ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﻣﺘﯿﻨﯽ.(۲۵۹ :۱۳۵۰ ،
 .١٢در زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺗﻠﻔﻆ واژۀ »ﺳﻪ« ﺑﻪ ﺻﻮرت Sêﺑﺎ ﮐﺴﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﻣﮑﻨﺰی.(۲۶۵ :۱۳۷۳ ،

١٢
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١٥٩

ﺗﺎ ﺿﻌﯿﻔﺎن را ﯾﺎری دﻫﺪ ﺑﺪان دﻫـﺎن ِﺷـﯿﺮ اﻧـﺪر ﺗـﺎ از آن ﮐﺮانﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮاﻏـﺖ ﺑﮑﻨﻨـﺪ و ﮐﺸـﺖ و

ﮐﺸﺎورزی )۱۴پ(؛ ﺷﮑﯿﺒﺎی را ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾﻦ ﭼﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ ﭼـﻮن ﺳـﺘﻮن ِآﺳـﯿﺎ ﻣـﺮ ِآﺳـﯿﺎ را )۸۳ر(؛
ِ

ﺑﮕﺰ ﯾﺪ )۸۵ر(.
ﮐﺮﻣﯽ ﭼﺸﻢ ورا ِ

ـ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن »ی« ﻣﺠﻬﻮل در دو ﮐﻠﻤﻪ:
ای ﻣﯿﻪ ) ِﻣﻪ( ﻣﺎ ،ای ِﺑﻪ ﻣﺎ )۴۵پ(؛ ﭼﻮن ﺑﻪ دﯾﻬﯽ )ده( ﺧﻮاﻫﯽ اﻧﺪر آﻣﺪن )۹۰پ(.

ـ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ »ی« ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﻮتﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ:

ﺷﮑﯿﺒﺎی از اﯾﻤﺎن اﺳﺖ )۸۳پ(؛ زن را ﻣﺴﺘﺎی ﺗﺎ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﺎﯾﺶ )۷۲ر(؛ آن روﺷﻨﺎی ﮐـﻪ از
ﺗﺮازو ﺑﺮدش ﺗﺎ در ﺑﻬﺸﺖ )۱۹پ(؛ آن روز ﮐﻪ ﺗﻮ آن اﻣـﺎم ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن را روﺳـﺘﺎی ﺑﭽـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪی
)۱۲۱ر( .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﻮﻋﯽ رﺳﻢاﻟﺨﻂ اﺳﺖ و در واﻗﻊ »ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ« و »ﻧﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺶ« و »روﺷﻨﺎﯾﯽ«
و »روﺳﺘﺎﯾﯽ« ﺧﻮاﻧﺪهﻣﯽﺷﻮد )در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﮏ .راﺳﺘﯽ ﭘﻮر ،ص(۱۰۶-۱۰۵

ـ در ﮐﻠﻤﮥ »ﺑﺮﮐﺔ« ﺗﺎی ﻣﺪور ﺑﻪ »ﻫﺎ«ی ﻏﯿﺮﻣﻠﻔﻮظ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﺟﺰ در دو ﻣﻮرد ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎل دارد ّ
ﺗﺼﺮف ﮐﺎﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻟﻬﺠﮥ ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﺗﻠﻔﻆ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻋﺮﺑﯽ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎی ﻏﯿﺮاﺻﻠﯽ در ﺣﺎﻟﺖ وﻗﻒ »ﻫﺎ« ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﮏ .رواﻗﯽ .(۱۷ :۱۳۸۳ ،در ﺣﺎﻟﺖ
َ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت »ﺑﺮﮐﮥ« آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻣﻮاردی »رﯾﺎﺳﺖ« را ﺑﻪﺻﻮرت
ً
» َ
رﯾﺎﺳﻪ« ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺜﻼ ﻧﮏ۵۳ .ر(.
 .۵ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻦ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻦ را در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ آواﯾﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎری و واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 .۱-۵ﻻﯾﮥ آواﯾﯽ

ﺳﻄﺢ آواﯾﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻻﯾﮥ زﺑﺎن ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﮔﻔﺘﺎری و واژهﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺬف ،اﺑﺪال ،اﺷﺒﺎع ،ﺗﺨﻔﯿﻒ و
ﻗﻠﺐ از ﺟﻤﻠﮥ ﺗﺤﻮﻻت آواﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ واژهﻫﺎ در ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ﮐﺘﺎب ﺣﮑﯿﻢ
ﭼﺎﭼﯽ رخ داده اﺳﺖ ،و ﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
● ﺣﺬف

ـ ﺣﺬف ﺻﺎﻣﺖ »ر« ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﻮت ﺑﻠﻨﺪ »آ«:

١٦٠

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

َ
ﭼﻮن ﺧﺮ ﺑﺎ ﺑﺎر ﮔﺮان از ﺗ َﻬﻞ اﻧﺪر ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﻮیﺑﺎ )= ﺟﻮﯾﺒﺎر( ﺑﺮود )۲۹ر(؛ ﻧﯿﺖ ﮐﺮدم اﮔﺮ
اﯾﻨﺠﺎ آﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎی )= ﭘﺮﺳﺘﺎری( ﮐﻨﻢ )۱۱۹پ(.

ـ ﺣﺬف ﻫﺠﺎی اول:

١٣

ﺟﺎوداﻧﻪ ﺗﻦ را ﺑﻪ آﺗﺶ اﻧﺪر داﺧﺖ )۸۷پ( )ﻫﺠﺎی » ُگ« ١٤از »ﮔﺪاﺧﺘﻦ« ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ(.

ـ ﺣﺬف ﺻﺎﻣﺖ »د« ﺑﻌﺪ از ﺻﺎﻣﺖ »ر«:
ﯾﮏ ﮔﺮوه را از ﺣﻮض ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮاﻧﻨﺪ )= ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ( )۶۲ر(؛ ﺷﺎﮔﺮان )= ﺷﺎﮔﺮدان( ﭼﺸﻢ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﻮال )۵ر(.

ـ ﺣﺬف واو ﻋﻄﻒ در اﻋﺪاد ﻣﺮﮐﺐ:

ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺮﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻔﺘﺎد دو ﺑـﺎر )۸۹ر(؛ ﺧـﺪای ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﺻـﺪ ﺷﺴـﺖ  ١٥ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ را ﺑﯿـﺎﻣﺮزد

)۴۳پ(.

ـ ﺣﺬف »ن« ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﻮت ﺑﻠﻨﺪ:
ﯾﮑــﯽ از ﻣﯿــﺎن اﯾﺸــﺎ )= اﯾﺸــﺎن( ﺑﺨﺮوﺷــﯿﺪ )۲۷پ(؛ ﺧــﺪای ﺗﻌــﺎﻟﯽ ورا ﺑــﺪان ﭼــﺎه ﻧﮕﻮﺳــﺎر
)= ﻧﮕﻮﻧﺴﺎر( ﮐﻨﺪ )۷۶پ(؛ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﯿﮏﺧﻮا ﺑﻮد و ﺟـﻮاﻣﺮد )= ﺟـﻮاﻧﻤﺮد( ) ۳۴پ۳۹ ،ر(؛ ده
ﺷﺒﺎروز )= ﺷﺒﺎن روز( ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ وی ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻮدم )۴۸ر۱۲۹ ،ر(؛ ﭼﻮن ﺑـﻪ در ﺧﺎﻧـﻪ رﺳـﯽ ﭼﻨـﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺳﺘﻮر ﺑﺎ ﺑﺎر ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎر و ﺑﻪ آﺳﺘﯽ )= آﺳﺘﯿﻦ( ﺑﺎر )۱۱۵ر(.

ـ ﺣﺬف ﺻﺎﻣﺖ »ه« ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﻮت ﺑﻠﻨﺪ »آ«:

ﺑﻪ ﻗﻀﺎی ﭘﺎدﺷﺎ =) ١٦ﭘﺎدﺷﺎه( ﮔﺮدن ﺑﻨﻪ )۸۷ر(؛ ﺑﻪ دﺳﺖ آﺳﯿﺎ ﮐﺮدی و ﺑﻪ ﭘﺎی ﮔﺎواره )= ﮔﺎﻫﻮاره(

ﺟﻨﺒﺎﻧﯿﺪی )۱۱۲پ(؛ اﺑﻮﺗﺮاب ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺎ )= ﮔﯿـﺎه( ﻣﯽﺧﻮردﻧـﺪ
)۸ر(؛ ﮔﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺳﺨﻦ آﻣﺪ )۱۰ر(.

ـ ﺣﺬف ﻫﻤﺰه :در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰه دارﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﻤﺰه ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ:

ﻧﯿﮏ داﻣﺎدی ﯾﺎﻓﺘﯽ ﻟﺤﺪ ﺑﯽ َﻣ ْﻮﻧﺖ و ﺑﯽﭘﺮﺧﺎش )۶۹ر(؛ ﻣﺮا ﺑﻪ دل اوﻟﯿﺎ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺳـﺖ )۷۹پ(؛

 .١٣ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﻮل ﺣﺮوف ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺣﺬف ﯾﮏ ﻫﺠﺎ ﯾﺎ ﻣﺼﻮت از اﺑﺘﺪای ﺟﻤﻠﻪ اﺳـﺖ )ﺻـﺎدﻗﯽ:۱۳۸۶ ،
.(۱۰
 widākhtan .١٤ﺻﻮرت ﭘﻬﻠﻮی اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی.(۱۵۸ :۱۳۷۳ ،
 .١٥ﻫﺎﻣﺶﻧﻮﯾﺲ »ﺻﺪ ﺷﺴﺖ« را ﻣﻌﺎدل ﺷﺸﺼﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
 .١٦ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »ی« ﻧﮑﺮه ﺑﺪان ﻋﻼوه ﺷﺪه »ی« ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.

درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ) ...ﻟﯿﻼ ﺷﺮﯾﻔﯽ و ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎنﻧﮋاد( /

١٦١

وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﺪ ﻣﻮذن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮓ ﮐﺮد )۳۵پ(؛ ﺷﮑﺮ آﻻ و ﻧﻌﻤﺎ )۹۹پ(؛ ورا ﻣﺴﻠﻪای ﺑﯿﻔﺘﺪ از
ﮐﺎر دﯾﻦ۱۲۳) ١٧ر۱۱۲،ر(.

در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻤﺰه »ی« ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﺗﺎﯾﺐ ١٨را دوازده ﭼﯿﺰ اﻧﺪر ﺑﺎﯾﺪ )۸۱ر(؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻞ را دوش ﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ )۳۶ر(.

ـ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ »گ«:

ﮔﺮﺳﻨﻪ )= ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ( ﺑﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﺮد )۷ر(؛ ﭼﻮن ﮔﺮﺳﻨﻪی )= ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ( ﺳﻪ روزه آری ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸـﺘﻦ
١٩
)۷۴ر(.

● اﺿﺎﻓﻪ

ـ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن  hﻏﯿﺮاﺷﺘﻘﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﻮت و ﺻﺎﻣﺖ:

٢٠

ﻓﻀﯿﻞ ﻋﯿﺎض از ﺑﻬﺸﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮد از دﻟﻬﯽ )= دﻟﯽ( َﺑﺮﻫﻨﻪ و روﺷﻦ )۲۵ر(؛ ﭼﻮن ﺧـﺮ ﺑـﺎ ﺑـﺎر
َ
ﮔﺮان از ﺗ َﻬﻞ )= ﺗﻞ( اﻧﺪر ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﻮیﺑﺎ ﺑﺮود )۲۹ر(.

ـ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن »ه« ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻠﻤﻪ:

َ
ﺗﻮاﺿﻊ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ و از ﺗﻮاﻧﮕﺮ
ﻧﯿﮑﻮاﺗﺮه ٢١و ﮐﺒﺮ از ﻫﺮﮐﺴﯽ زﺷﺖ اﺳـﺖ و از دروﯾـﺶ

زﺷﺖﺗﺮ« )۵۵پ(
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎری از ﮐﻠﻤﺎت ،ﻣﺼﻮتﻫﺎی ﹷ  ،ﹻ
و ﹹ ﺑﺎ »ه« ﯾﺎ »ا« ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :از وی اﯾﺸﺎن را ﻫﻤﻪ ﮔﺰﻧـﺪه )= ﮔﺰﻧـﺪ( ﺑـﻮد«؛
»ﺗﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﻪ )= ﻣﻀﺎﻋﻒ( ﮐﻨﺪ« )ﺣﺎﺟﯽﺳﯿﺪآﻗﺎﯾﯽ.(۵۶ :۱۳۹۱ ،
ـ اﺳﺘﻌﻤﺎل »ﯾﯿﺪ« ﺑﻪﺟﺎی »ﯾﺪ«:
ﺷﺮم ﻣﺪارﯾﺪ از آﻣﻮﺧﺘﻦ ﭼﻮن ﻧﺪاﻧﯿﯿﺪ )= ﻧﺪاﻧﯿﺪ( )۸۳پ(.
 .١٧در دورۀ اول زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻠﻔﻆ ﻫﻤﺰه و ﻋﯿﻦ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ راﯾﺞ ﻧﺒﻮده اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ دارای ﻫﻤﺰه و
ﻋﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﻤﺰه و ﻋﯿﻦ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻧﮏ .ﺻﺎدﻗﯽ.(۳۶۸ :۱۳۸۵ ،
ٔ
ٔ
 .١٨در ﻣﻮاردی ﮐﺎﺗﺐ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻬﻤﻮز را ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺣﺮﮐﺖ »ء« و »ی« ﺿﺒﻂ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺎﯾـﺐ )۸۰پ(؛ ﺳـﺎﯾﻞ
)۳۵پ(.
 .١٩ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد در ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ وﺟﻮد دارد )ﺻﺎدﻗﯽ.(۴۱-۴۰ :۱۳۸۰ ،
 .٢٠اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن  hﻏﯿﺮاﺷﺘﻘﺎﻗﯽ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﻮن ﮐﻬﻦ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﮏ .ﺣﺎﺟﯽﺳﯿﺪآﻗﺎﯾﯽ.(۲۸ :۱۳۹۰ ،
َ
رﺑﻄﯽ »اﺳﺖ«
 .٢١در ﮐﻠﻤﮥ ﻧﯿﮑﻮاﺗﺮه» ،ه« ﺑﺪل از ﻓﺘﺤﻪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در دورۀ اول زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ آواﯾﯽ ﻓﻌﻞ
ِ
ً
ﻓﺘﺤﻪ ﺑﻮده ،اﺣﺘﻤﺎﻻ »ه« در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻮﻧﮥ ﺷﮑﺴﺘﮥ ﻓﻌﻞ رﺑﻄﯽ»اﺳﺖ« ﺑﺎﺷﺪ )در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﮏ .ﮐﻤﺎﻟﯽ.(۳۴ :۱۳۹۵ ،

١٦٢

/
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● اﺷﺒﺎع

ـ اﺷﺒﺎع ﻣﺼﻮت »ﹹ« ﺑﻪ »او«:

٢٢

اﮔﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ اوﻣﯿﺪ )= اﻣﯿﺪ( دارﯾﻢ )۲۵پ(؛ ﻧﯿﺖ ﮐﺮدم ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮدن ﻣﯿـﺎن
ﻧﻤﺎز ﺷﺎم و ﻧﻤﺎز ﺧﻮﻓﺘﻦ )= ﺧﻔﺘﻦ( )۱۳۰پ؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮏ۱۳۱ .ر۱۳۲،پ(؛ ﺑﺮدﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮﺳﭙﺪ
)= ﺧﺴﭙﺪ( )۱۲۹پ(؛ ﻋﺒﺎدت ﭘﯿﺸﻪ و دوﮐﺎﻧﺶ )= دﮐﺎن( ﺧﻠﻮت اﺳﺖ )۷۸پ(؛ در ﺳﯿﺎه ﮐﺮده و
دوﮐﺎﻧﭽﻪ )= دﮐﺎﻧﭽﻪ( ﻧﯿﮑﻮا ﮐﺮده )۸۷ر(؛ ﻣﻮذﻧﺎن داﻋﯿﺎن ﺧﺪایاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﻮداوﻧﺪ

٢٣

)= ﺧﺪاوﻧﺪ( ﺧﻮاﻧﻨﺪ )۱۳۲پ(؛ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ﻣـﻮﻏﯽ =) ٢٤ﻣـﻎ( ﺑـﻪ ﻣـﺰد ﮔﺮﻓﺘـﯽ)۴۵ر،
۸۷پ(.

ـ اﺷﺒﺎع ﻣﺼﻮت »ﹷ« ﺑﻪ ﻣﺼﻮت »آ«:

َ
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان دروﯾﺶ ﺑﺪادی ﻧﺎﺧﮑﯽ )= ﻧﺨﮏ( رﯾﺴﻤﺎن ﺑﺪادی )۳۷پ(؛ ﺗﺎ آن ﮐﺎﻓﺮ را

ﻫﻼک ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺳﻨﮓ ﻓﻼﺧﺎن )= ﻓﻼﺧﻦ( )۹۰پ(.

ـ اﺷﺒﺎع ﮐﺴﺮه ﺑﻪ ﻣﺼﻮت »ی«:
ﻫﻔﺘﺎد ﭘﺴﺮ را ﺟﻮﺷﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﻢ و ﺑﺮﻧﯿﺸﺎﻧﻢ )= ِﻧﺸـﺎﻧﻢ( )۷۲ر(؛ اﺧـﻼص ﺑـﺮ دل اﺳـﺖ و ﺷـﯿﺪت
ّ
)= ﺷﺪت( ﺑﺮاﻧﺪام )۳۰پ(؛ اﮔﺮ ﺧﺪای ﻣﺎرا ﻋﻔﻮ ﮐﻨﺪ ِﺑﺤﯿﻠـﯽ )= ﺑﺤﻠـﯽ( اﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻧﯿﺎﯾـﺪ
)۲۳ر(؛ آﺳﻤﺎن روﯾﯿﻦ ﮔﺮددی و زﻣﯿﻦ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﮔﺮددی دﻟﻢ ﺑﻪ ﭘﺮ َﭘﺸﯿﻪی )= ﭘﺸﻪ( ﻧﮕﺮدد از ﻣﻌﻨﯽ
روزی )۱۰۲پ(.

● اﺑﺪال
▪ اﺑﺪال ﻣﺼﻮت:

ـ اﺑﺪال ﮐﺴﺮه ﺑﻪ ﺿﻤﻪ:

٢٥

 .٢٢در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ »اوﻣﯿﺪ« ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
 .٢٣ﮐﻠﻤﮥ »ﺧﺪا« در زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪﺻﻮرت  xwadâyآﻣﺪه اﺳﺖ )ﻣﮑﻨﺰی ،ﻫﻤﺎن .(۲۳۲ :ﺧﺪا در ﻟﻬﺠـﮥ ﺑﺨـﺎری »ﺧـﻮدا«
ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد )رﺟﺎﯾﯽ.(۵۹ :۱۳۴۲ ،
 .٢٤در ﺳﺎﻣﯽ ﻓﯽ اﻻﺳﺎﻣﯽ ذﯾﻞ »ﮔﺒﺮ« آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻧﺴﺨﮥ اﺳﺎس آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﻮغ ،ﺑﻪ ﻟﻐﺖ ﻣـﺎوراءاﻟﻨﻬﺮی«
)دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ.(۳۴۹ :۱۳۵۴ ،
 .٢٥ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اول اﻓﻌﺎل درﻣﯽآﯾﺪ و از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔـﻮﯾﺶ ﻣـﺎوراءاﻟﻨﻬﺮی اﺳـﺖ )رﺟـﺎﯾﯽ:۱۳۴۴ ،
.(۴۸

درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ) ...ﻟﯿﻼ ﺷﺮﯾﻔﯽ و ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎنﻧﮋاد( /

١٦٣

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﺗﺎ ُﺑﺮوم ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻧﺎن ﯾﺎﺑﻢ )۸ر(؛ ﺣﺎﻣﺪ ﮔﻔﺘﺎ :ﭼـﻮن ﺟﻨـﺎزۀ ﻣـﻦ ُﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ )۲۵پ(؛ ﮔﻔﺘـﺎ
ﻫﻮش از وی ُﺑ َﺸﺪ )۲۵ر(؛ در ُﺑﺒﻨﯿﺪ دروﯾﺶ ﻓﻀﻮل آﻣﺪ )۳۶ر(؛ ﺗﺎ روز ﻫﻤﭽﻨـﺎن ُ
ﺑـﯿﻬﺶ ُﺑﻤﺎﻧـﺪ
)۳۷پ(؛ ﺑﯿﺮون آرﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﻮﯾﻨﻨﺪ۱۱۷) ٢٦ر(.

ـ اﺑﺪال  ānﺑﻪ ūn؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ،ﮐﻠﻤﮥ »ﺗﻮان« ﺑﻪ »ﺗﻮن« ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺳﺨﻦ ﺳﺮد را ﺑﻪ ﮔﻮش درﻣﻬﻞ ﭼﻪ ﺑﯽﺗﻮن ﮐﻨﺪ )۷۵ر(.

ـ اﺑﺪال  āﺑﻪ :o
ُ
ﻣﺰد ﻣﺮ او را و ورا ﺧﻮﻫﺪ۱۰) ٢٧پ(؛ ﺗﺨﺖ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎرﻧﺪ و ورا ﺑﺮ وی ﺑﺨﻮﺑﺎﻧﻨﺪ )۶۵ر(.
▪ اﺑﺪال ﺻﺎﻣﺖ:

ـ اﺑﺪال »و« ﺑﻪ »ف« :وام < ﻓﺎم )۳۲ر۴۰ ،پ۵۷ ،پ۱۱۹ ،پ(؛
َ
ـ اﺑﺪال »د« ﺑﻪ »ت« و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ :ﺟﺴـﺪ< َﺟ َﺴـﺖ )۱۹پ(؛ َﺟﻬـﺪ< ﺟﻬـﺖ )۳۰ر(؛ اﺣﺴـﻨﺖ<
اﺣﺴﻨﺪ )۱۱۲ر(؛
ـ اﺑﺪال »ف« ﺑـﻪ »ب« و ﺑـﺎﻟﻌﮑﺲ :ﺧﻔـﻪ< ﺧﺒـﻪ )۴۶ر(؛ ﺧـﻮف< ﺧـﻮب )۸۰پ(؛ ﺧﻄﯿـﺐ<
ﺧﻄﯿﻒ )۱۰ر( زﺑﺎن< زﻓﺎن )۲ر۳ ،ر ،ﺑﺴﺎﻣﺪ »زﻓﺎن« در ﻣﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ(؛
ـ اﺑﺪال »و« ﺑﻪ »ب« و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ :زﺑﺮ< َز َور )۱۳۱پ(؛ ﻧﯿﺎﺑﻢ< َ
ﻧﯿﺎوم )۱۳۱پ(؛ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ< ﮔﺮﻣﺎوه
)۱۲۹پ۱۳۰ ،ر(؛
ـ اﺑﺪال »ر« ﺑﻪ »ل« :ﺳﻮراخ  /ﺳﻮﻻخ )۱۰۶ر(؛ دﯾﻮار  /دﯾﻮال )۱۳۳ر(.
● ادﻏﺎم

ادﻏﺎم دو ﺻﺎﻣﺖ ﯾﮑﺴﺎن و ﻫﻢﻣﺨﺮج در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ّﮐﺮات دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:

ﻫﯿﭽﯿــﺰ )۱۳۱پ(؛ دوﺳــﺘﺮ )۱پ۹ ،پ۴۱ ،پ۷۳،ر(؛ زﺷــﺘﺮ )۱۸ر(؛ ﺳــﺨﺘﺮ )۲۲ر۵۵ ،پ،
۷۳ر(؛ ﯾﮕﻮﻧﻪ )۸۵پ(.

● ﺗﺨﻔﯿﻒ

ـ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ درﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮد »ر« ﺑﻪﺟﺎی »را« اﺳﺖ:
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ر دوﺳﺖ دارد )۹۹ر(؛ ﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ ور ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮﺳـﺘﺪ )۸۹ر(؛ ﻋﯿـﺐ

 .٢٦در »ﺑﻮﯾﻨﻨﺪ« دو اﺑﺪال رخ داده؛ اﺑﺘﺪا ﮐﺴﺮه ﺑﻪ ﺿﻤﻪ و ﺳﭙﺲ »ب« ﺑﻪ »و« ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣـﻮردی ﻫـﻢ ّ
ﺿـﻤﻪ
اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﭼﻮن ﭘﯿﺮی را از دور ﺑﻮﺑﯿﻨﯽ« )۱۰ر(.
 .٢٧ﻣﻀﺎرع اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﻪﺻﻮرت »ﺧﻮﻫﯿﺪن« )/ﺧﻮاﺳﺘﻦ( آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺻﺎدﻗﯽ ،۱۳۶ :۱۳۸۰ ،ﭘﺎورﻗﯽ(.

١٦٤

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

زن ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺴﯽ ر ﻧﮕﻮﯾﺪ )۱۰۹پ(؛ ﺗﺎ ﺧﻮد را و زن و ﻓﺮزﻧﺪ ر ﺣﻼل ﺧﻮراﻧﯽ )۱۱پ(.

٢٨

ـ ﮐﻮﺗﺎهﺷﺪن ﻣﺼﻮت ﺑﻠﻨﺪ:

ُﻫﺶ )= ﻫﻮش؛ ۳پ۵ ،پ۳۰ ،ر۹۵ ،ر(؛ ﻓﺮ ُاﻣﺶ )= ﻓﺮاﻣـﻮش؛۲۰پ۵۷ ،ر(؛ ُﭼـﻦ )= ﭼـﻮن؛
۱۱ر۲۲ ،ر(؛ ﺑﺎﺳﺘﺪ )= ﺑﺎﺳﺘﺎد؛ ۱۴ر(.

ـ ﺗﺨﻔﯿﻒ اول ﺷﺨﺺ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ اول ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد:

ﻫﻤﻪ ﻣﺮگ را زاﯾﻢ )= زاﯾﯿﻢ؛ ۶۸پ( ﯾﮑﺒﺎر ﮐﻪ وی ﺧﻮرد ﻣﺎ ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻢ )= ﮔﺮﯾﯿﻢ؛ ۸۷ر(.

● ﻗﻠﺐ

در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﻠﺐ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺒﻬﺖ )۳ر(  /ﺷﻬﺒﺖ )۳۶پ۱۰۹ ،پ(؛ ﮐﺘﻒ /
ﮐﻔﺖ )۹۳ر(؛ ﺳﭙﺮﻏﻢ )۱۲۱پ( ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرتﻫﺎی »ﭘﺴﺮﻏﻢ« )۸۹پ( و »ﺷﺎﭘﺴﺮﻏﻢ«
)۱۰۹پ(؛ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
● ﻣﺼﻮت

ﻣﺼﻮت ﻣﺮﮐﺐ  awو  ayدر ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﻣﺘﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
ـ َ » :ayوی« در ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﻤﯿﺮ
َ
ﺑﻪ »را« ﻋﻼوه ﺷﺪه ،ﺑﻪﺻﻮرت » َورا« ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و »ﮐﯽ« در ﻣﻌﻨﺎی »ﭼﻪ وﻗﺖ« )۶ر،
۱۲ر۱۹ ،ر( .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﭘﻬﻠﻮی آن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت  kayﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ
)ﻣﮑﻨﺰی.(۱۰۹ ،۹۹ :۱۳۷۳ ،
َ
َ
َ
ـ َ :awرو )۵پ(؛ ﺧﻮ )۲۱ر(؛ ﺟﻮ )۲۸ر(؛ ﺟﻮﯾﯿﺪن )۳۷ر( )اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﭘﻬﻠﻮی
آن ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ) ( jaw :ﻣﮑﻨﺰی.(۹۴ :۱۳۷۳ ،
● ﺻﺎﻣﺖ

ـ ڤ )ﻓﺎء ﻋﺠﻤﯽ( :در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ف« ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﯿﭭﮑﻨﺪﺷﺎن )۳۸پ(؛ ﺑﯿﭭﮑﻨﺪ )۳ر(؛ ﭬﺎم )۴۰پ۱۱۹ ،پ( .ﺗﻠﻔﻆ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺎ ﺑﯿﻦ »ف« و
»ب« ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﺘﯿﻨﯽ .(۲۷۷ :۱۳۵۰ ،در ﻣﺘﻦ ،ﯾﮏﺟﺎ »ﻓﺎم« ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺑﺎم« ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ:
 .٢٨ﺻﺎدﻗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﻠﻔﻆ آن  re ،raﯾﺎ  roﺑﻮده اﺳﺖ« .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در دﯾﮕﺮ ﻣﺘـﻮن ﮐﻬـﻦ ﻧﯿـﺰ دﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﮏ .ﺻﺎدﻗﯽ.(۳۵۲ :۱۳۸۵ ،

درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ) ...ﻟﯿﻼ ﺷﺮﯾﻔﯽ و ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎنﻧﮋاد( /
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ﮔﻔﺘﺎ ﻣﺮگ ﺑﺎم ﺧﺪای اﺳﺖ اﻧﺪر ﮔﺮدن ﺑﻨﺪه و اﯾﻦ ﺑﻨﺪه را ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ از ﻓﺎم ﮔﺰاردن )۵۷پ(؛

ـ ذ )ذال ﻣﻌﺠﻤﻪ( :در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد »د« ﺑﻪﺻﻮرت »ذ« ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ :اﯾﺬون )۸پ،
۴۰ر(؛ ﺑﺬو )= ﺑﻪ او۱۲۷ ،ر(؛ ﺑﻮذ )۳۶پ(.
 .۲-۵وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﺘﺎب
● وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﻢ

▪ اﻓﺰودن ﯾﺎی ﻧﮑﺮه ﺑﻪ آﺧﺮ اﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »ﯾﮑﯽ« ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ» :ﯾﮑﯽ  +اﺳﻢ  +ی« ،ﮐﻪ
از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻬﻨﮕﯽ ﻧﺜﺮ اﺳﺖ» :ﯾﮑﯽ ﻣﺮدی ﺑﻮد« )۳۹ر(؛ »ﯾﮑﯽ ﻋﺎﺑﺪی ﺑﻮد« )۳۹پ(.
▪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻢ ﻣﺼﺪر ﺑﺎ اﻓﺰودن »ی« ﻣﺼﺪری ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻌﻨﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﯽ:
ﻣﺮﮔﯽ ← ﻣﺮگ» :و ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ،اﻧﺪازۀ ﻗﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻧﺪازد ﭼﻨﺎن ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎری ،ﻣﺮﮔﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ«
)۸۵ر(؛ »ﻗﻀﺎ از دو ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻗﻀﺎی ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻗﻀﺎی ﻣﺮﮔﯽ« )۱۳ر(.
ﻫﻼﮐﯽ ← ﻫﻼک )ﻣﺼﺪر ﻋﺮﺑﯽ(» :از ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻫﻼﮐﯽ ﺑﻪ وی اﻧﺪر اﺳﺖ« )۸۳پ(.
ﻣﺠﺎﻫﺪی ← ﻣﺠﺎﻫﺪ )اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻋﺮﺑﯽ(» :ﻣﺠﺎﻫﺪی را ﻫﻔﺖ ﮐﺮاﻣﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﮐـﺲ را ﻧﯿﺴـﺖ«
)۱۴ر(.

▪ ﻣﻨﺎدا:

اﻟﻒ( آوردن دو ﺣﺮف ﻧﺪا ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻨﺎدا )ﺣﺮف ﻧﺪا  +اﺳﻢ  +ی(» :ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ ﻣﺮدی ،ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻋﻠﻢ ﮔﻮی« )۱۳پ(.
ب( ﺣﺬف ﻣﻨﺎدا» :ﮔﻔﺘﻨﺪش :ای ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﺰد ﯾﺎﺑﯽ« )۴۲ر(؛ »ای ،ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را
ﯾﺎد ﮐﻦ« )۵۷ر(.
▪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎدر ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺟﻨﺲ:

در ﻓﺎرﺳﯽ دری ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺟﻨﺲ ﻣﺆﻧﺚ و ﻣﺬﮐﺮ ﻧﺪارﯾﻢ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ دو ﺟﻨﺲ ﺑﺎ دو ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد :زن ،ﻣﺮد )ﺧﺎﻧﻠﺮی:۱۳۷۴ ،
 .(۱۱۷/۳در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ،ﻣﺆﻟﻒ از ﮐﻠﻤﮥ »ﮐﺴﺎن« ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮدش ﮐﺎر ﮐﺴﺎن ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻤﯿﺮد ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﮐـﺲ دﯾﮕـﺮ را
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ )۱۱۶پ(.

و ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻠﻤﮥ »ﮐﺴﺎن« ،ﮐﻠﻤﺎت زن و ﻣﺮد را ﺑﻪ آن ﻋﻼوه ﻣﯽﮐﻨﺪ:
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/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ْ
زنﮐﺴـﺎن ﮔﻮﯾـﺪ؟ )۱۰۹پ(؛ ﭼﻨـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ آواز ْ
ﻣﺮدﮐﺴـﺎن ،زن ﺑﺸـﻨﻮد و آواز
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮد ،ﺳـﺨﻦ
ْ
زنﮐﺴﺎن ،ﻣﺮد ﻧﺸﻨﻮد )۱۱۹ر(.
▪ ﺿﻤﯿﺮ:

ﺟﺪاﻧﻮﯾﺴﯽ ﺿﻤﺎﯾﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ آزاد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻌﻞ دارﻧﺪ ،ﺿﻤﺎﯾﺮی ﭼﻮن :ام ،ای ،اﯾﻢ ،اﯾﺪ ،اﻧﺪ:

ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪای ﭼﻪام ﯾﺎ از ﺷﻘﯿﺎنام ﯾﺎ از ﺳﻌﯿﺪانام )۲۷ر(؛ از اﻣﺘﺎن ﺗﻮ ﮐـﺲ را ام ﮐـﻪ ﺧـﺪای ورا ﺗﻮﻓﯿـﻖ
دﻫﺪ )۶۰ر(؛ اﮔﺮ ذﻟﯿﻞاﯾﺪ و اﮔﺮ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦاﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎراﯾﺪ ...ﺑﻪ ﻏﺰا روﯾﺪ )۱۵پ(.
▪ ﺻﻔﺖ

ـ ﺻﻔﺖ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ و ﻋﺎﻟﯽ :در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺻﻔﺖ ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ ﺑﺎ »ﺗﺮ« و ﺻﻔﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ »ﺗﺮﯾﻦ«
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ »ﺗﺮ« آﻣﺪه اﺳﺖ:

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ وی ﻏﻢ ﺑﯿﻨﯽ و ﮐﻤﺘﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ وی ﺷﺎدی ﺑﯿﻨﯽ و ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﭼﯿﺰ از وی اﻣﻞ ﺑﯿﻨﯽ و ﺳﺮدﺗﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ
دل وی اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ )۸۰ر(.

ـ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺘﻤﻢ ﺻﻔﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮف »از« اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻤﻢ
ﺻﻔﺖ ﺑﺎ »ﭼﻮن« آﻣﺪه اﺳﺖ:

ﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﮑﺎن ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻋﺎﺻﯿﺎن )۲۰پ(؛ ﻣﺮا آن ﺷﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ دل اﻧـﺪر آﻣـﺪ
دوﺳﺘﺮ دارم ﭼﻮن ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ )۷۳ر(؛ ﻧﺎﻟﯿﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮﺧﺪای دوﺳﺘﺮ ﭼﻮن ﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮﻣـﻮدن و از ﺑـﺪی ﺑـﺎز
داﺷﺘﻦ )۹پ(.

ـ اﺷﺘﻘﺎق ﺻﻔﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ از ﺑﻦ ﻣﺎﺿﯽ:
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ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﮔﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪی )۱۰ر(.

● وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﺮف

▪ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮥ ﻣﻀﺎﻋﻒ :از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای
ﯾﮏ ﻣﺘﻤﻢ اﺳﺖ ،٣٠ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:
ﺑﻪ ــ را :ﭼﻮن ﭘﯿﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ،ﭘﯿﺶ آﻣﺪﻧﺪی )۵۷ر(.
ﺑﻪ ــ ﺑﺮ :اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎم ﺑﺮ اﺳﺖ )۲۰پ(.
از ﺑﻬﺮ ــ را :از ﺑﻬﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ،ﺑﻪ ﺑﺎم ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد )۱۲۰پ(؛ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎر را از ﺑﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ را
آﻓﺮﯾﺪهام )۱۱۰ر(.

 .٢٩ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻔﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻦ ﻣﺎﺿﯽ ﺗﺎ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺻﺎدﻗﯽ.(۵۲ :۱۳۸۹ ،
 .٣٠از دﯾﮕﺮ ﺣﺮوف ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ :ﺑﻪ ــ اﻧﺪر؛ از ﺑﺮای ــ را؛ از ــ را؛ در ــ اﻧﺪر.

درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ) ...ﻟﯿﻼ ﺷﺮﯾﻔﯽ و ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎنﻧﮋاد( /
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▪ ﮐﺎرﺑﺮد دو »را« ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﻌﻞ:

َ
ﻧﯿﮏ ﺧﻮار را ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ دادن ﺳﮕﺎﻟﺪ )۳۳پ(؛ ﺧﻠﻖ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ را ﻫﻤﻪ را ﻓﮋره آﯾﺪ )۷۰پ(.

▪ ﺣﺮوف ﻣﺮﮐﺐ :ﺑﻪ دو ﺻﻮرت آﻣﺪه اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﺣﺮوف ﻣﺮﮐﺐ ﮐﻬﻦ:
ازﯾﺮاﭼﻪ ← ﺑﻨﺪه را ﭼﺮا ﺑﻨﺪه ﺧﻮاﻧﻨﺪ ازﯾﺮاﭼﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ )۵۹پ(؛
ازﯾﺮاﮐﻪ ← ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ از وی ﺑﮑﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻮار آﯾﺪ ازﯾﺮاﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﯿﺮاﺳﺘﻪ آﯾﺪش )۱۶پ(؛ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺧﻮر ﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ اﻧﺪازه ﮐﻦ ازﯾﺮاﮐﻪ ﺧﻮرده ﺑﻪ ﮔﻨﺪ اﻓﺘﺪ ،داده ﺑﻪ ﮔﻨﺞ اﻓﺘﺪ )۲پ(.

ب( آوردن دو ﺣﺮف ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ واﺣﺪ:
ﯾﮑﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺳﺘﻤﮑﺎره ،ﺧﻠﻖ ﺧﺪای را ﺳﺘﻢ ﮐﺮدی ﻟﮑﻦ ﻟﯿﮏ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﭙﺎه )۱۷ر(.

● وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﻌﻞ

ـ ﻓﻌﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﻮﻧﺪدار :از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﻣﺖ آﺛـﺎر ﻣﻨﻈـﻮم و ﻣﻨﺜـﻮر ﻓﺎرﺳـﯽ اﺳـﺘﻌﻤﺎل ﻓﻌﻞﻫـﺎی
ﭘﯿﺸﻮﻧﺪدار اﺳﺖ .در ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪﻫﺎی اﻧﺪر ،ﺑﺎز ،ﺑﺮ ،در ،ﻓﺮاز ،ﻓـﺮو،
ﻓـﺮود ،و وا ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐـﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ذﮐـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﮐﺘﻔـﺎ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ:
اﻧﺪرﺟﻬﯿﺪن )۱۱ر(؛ ﺑﺎزﺑﺴﺘﻦ )۶ر(؛ ﺑﺮاﻓﺘﺎدن )۱۳پ( ،ﺑﺮآوردن )۱۰ر(؛ درﮐﺮدن )۵پ(؛ ﻓـﺮاز
ﮔﺸﺘﻦ )۱۰۷پ(؛ ﻓﺮادوﯾﺪن )۱۲۶پ(؛ ﻓﺮو دوﯾﺪن )۱۲۰پ(؛ ﻓﺮوﻫﻠﯿﺪن )۶۵ر(؛ ﻓﺮودﻧﻬﺎدن
)۶۱ر(؛ ﻓﺮوداﻓﮑﻨﺪن )۹۲ر(؛ واﮐﺮدن )ﻧﯿﺖ ~( )۱۳۰پ(.

ـ اﻓﻌﺎل ﺑﺴﯿﻂ و ﻣﺮﮐﺐ :اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻓﻌـﺎل ﺑﺴـﯿﻂ در اﯾـﻦ ﻣـﺘﻦ ﺑﺴـﺎﻣﺪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ دارد ،اﻣـﺎ در

ﻣﻮاردی ﻓﻌﻞﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ـ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از دو ﺟﺰء ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ـ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ً
ﻣﺜﻼ :آزادی ﮐﺮدن )= ﺳﭙﺎسﮔﺰاری ﮐﺮدن۲۷ ،پ(؛ اﻧﺪازه اﻧﺪاﺧﺘﻦ )۸۵ر؛ = »ﺗﻘـﺪﯾﺮ« ،ﻧـﮏ.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺎدر اﻟﻠﻐﺔ(۱۱۷ :۱۳۶۲ ،؛ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮدن )۲۵ر(؛ ﺑﺎد ﺳﺮزدن )= آه ﮐﺸﯿﺪن۳۰ ،ر(؛
ﺑــﻪ زاد ﺑﺮآﻣــﺪن )۱۲۸پ(؛ ﺑــﻪ دوﺳــﺘﯽ ﮔــﺮﻓﺘﻦ )= دوﺳــﺖ داﺷــﺘﻦ۸۰ ،پ(؛ ﺑــﻪ ﺳــﺮ زدن
)= ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮدن۱۲۳ ،پ(؛ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن )= ﺳﺮﮐﺸـﯽ ﮐـﺮدن۱۲۱ ،ر(؛ ﭘـﯿﺶ رﻓـﺘﻦ )= اﻗـﺪام
ﮐﺮدن۳۰ ،پ(؛ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدن )= ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﮐﺮدن۳۸ ،پ(؛ ﻃﻼﯾﻪ ﮐﺮدن )۴ر(؛ ﻓـﺰای ﺳـﺎﺧﺘﻦ
)=ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﯿﻊ رﺳﯿﺪن۵۴ ،ر( ﮐﺮای ﮐـﺎر  ...ﮐـﺮدن )۱۷ر(؛ ﯾﻠـﻪ ﮐـﺮدن )۶ر(؛ ﻏـﻢ ﺧـﻮاری
ُ
ﺧﺮﯾﺪن )۱۰۵پ(؛ ﮔﺴﯽ ﮐﺮدن )۴۱ر(.
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ـ اﻓﻌﺎل ﺷﺮﻃﯽ و اﻧﺸﺎﯾﯽ )ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﺑﺎ »ی« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ(:
▪اﻓﻌﺎل ﺷﺮط ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﺮف ﺷﺮط و ﻫﻢ ﺑﺪون ﺣﺮف ﺷﺮط ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ـ ﺑﺎ ﺣﺮف ﺷﺮط :ای ﺑﻨﺪه اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﻧﺎن ﺟﻮﯾﻦ ﺧﻮردﯾﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﺎزت روا داﺷﺘﻤﯽ )۲پ(؛ اﮔﺮ راه
ﺑﻮدی ﺑﺮ وی ﻧﺮﻓﺘﯿﻤﯽ و اﮔﺮ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺑﻮدی ﻧﭙﻮﺷﯿﺪﻣﯽ )۳۴ر(.
ـ ﺑﺪون ﺣﺮف ﺷﺮط :ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﻦام ﮐﻪ آﺳﻤﺎن روﯾﯿﻦ ﮔﺮددی و زﻣﯿﻦ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ
ﮔﺮددی و درﺧﺘﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ،دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺮ ﭘﺸﯿﻪای ﻧﮕﺮدد از ﻣﻌﻨﯽ روزی )۱۰۲پ(؛ ﺑﺎﻃﻦ
ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮم ﻧﺪاری )۲۵ر(.
▪ﺑﯿﺎن ﺧﻮاب :ورا ﺑﻪ ﺧﻮاب دﯾﺪﻧﺪش ﮐﻪ ﺑﻪ دوزخ اﻧﺪر اﺳﺘﯽ )۱۵ر(.
▪ﺑﯿﺎن ﺧﯿﺎل و ﺗﺼﻮر :ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﮐﻨﺪی و ﺗﺎ ﻣﺮگ ورا ﺳﭙﺎس داری ﮐﻨﻨﺪ
)۴۷پ(؛ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪی ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪی )۶۳ر(.

▪ ﺗﻤﻨﯽ :در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎ »ی« ﺑﯿﺎن آرزو آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﮐﺎﺷﮑﯽ دﺳﺘﻮر ﯾﺎﻓﺘﻤﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎز رﻓﺘﻤﯽ و ﺑﻪ ﻋﺪد ﻫﺮ روزی ﭘﻨﺞ ﺗﺐ آﻣﺪی )۸پ(؛ ﮐﺎﺷـﮑﯽ
ﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪی و ﻫﻤﻪ را ﺑﻤﺮدﻧﺪی ﺗـﺎ ﻣـﻦ اﯾـﻦ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﭘـﺎداش ﯾـﺎﻓﺘﻤﯽ )۷۱پ(؛
اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ آرزوﻣﻨﺪم آﻧﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رگﻫﺎی ﻣﺮا ﮐﻮﻓﺘﻪ داردی و ﺗﻦ ﻣﺮا
ﺳﻮﺧﺘﻪ داردی و دل ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺎن داردی )۸پ(.
ـ ﺻﺮف ﻓﻌﻞ »ﺑﺎﺷﯿﺪن« و ﺻﻔﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ آن:
اﺑﻮﺗﺮاب ﮔﻔﺖ :ﺟﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺎ ﻣﯽﺧﻮردﻧـﺪ ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﯿﺪم )۸ر(؛
اﻣﺮﻫﺎی ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن و از ﻧﻬﯽ ﻫﺎ وی دور ﺑﺎﺷﯿﺪن )۱۶ر(؛ ﺳﺨﺘﺮ ﺷـﺎدی اﻧـﺪر آن
ﺟﻬﺎن آن را ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﺘﺮ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ )۲۲ر(؛ ﻫﺮ دﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻧـﺪوه ﻧﯿﺴـﺖ ﭼـﻮن
ﺧﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪر وی ﺑﺎﺷﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ )ﻫﻤﺎنﺟﺎ(؛ و ﺑﻬﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎ اﮐﻨـﻮن ﺑﺎﺷـﯿﺪه
ﺑﻮدی )۶۳پ(.
ـ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻀﺎرع ﻓﻌﻞ »ﺑﻮدن« )ﺑﻮم ،ﺑﻮی:(...
ﺑﺮ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ُﺑﻮم دوﺳﺘﺮ دارم ﭼﻮن ﺑﺎ ﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴـﺎﯾﮕﯽ اﺑﻠـﯿﺲ )۹ر(؛ ﺑـﯽ
وﻓﺎ ُﺑﻮﻧﺪ و ﺑﯽ اﻣﺎﻧﺖ )۱۲۴پ(؛ ﻣﺎدر و ﭘﺪر وی اﻧﺒﺎز ﺑﻮده ُﺑ َﻮﻧﺪ )۱۰۹پ(؛ آن ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ از ﺑﻬﺮ وی ﺣﻼل و ﺣﺮام ﮔﺮد ﮐﺮده ُﺑﻮﯾﯽ )۱۰۸ر(.

ـ ﻣﺎﺿﯽ ﺑﻌﯿﺪ از ﻣﺼﺪر »ﺑﻮدن« :ﻣﺮدی ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ وی ﺑﻮده ﺑﻮد )۷۳ر(.

درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ) ...ﻟﯿﻼ ﺷﺮﯾﻔﯽ و ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎنﻧﮋاد( /

١٦٩

ـ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻓﻌﺎل ﺧﺎص ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮی:٣١
ُ
اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن اﺳﺘﯽ ،زﺷﺖ اﺳﺘﯽ )۴۰پ(؛ ﺑﺪان ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺧﻨﺐ ﭘﺮ اﺳﺘﻢ و ﮐﯿﺴﻪ ﭘﺮ اﺳـﺘﻢ و
ُ
ﻫﯿﭻ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ )۷۲پ(؛ اب ﺑﺒﺸﺘﻦ ٣٢ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻢ )۱۷پ(؛ ﭼﻪ ﺧﻮش و ﻓﺮﺑـﻪ و ﺑﺮﯾـﺎن ﻣـﺎﻫﯽ
اﺳﺖ اﯾﻦ ،اﮔﺮ ﻣﺸﺘﯽ ﻧﻤﮑﮏ اﺳﺘﯽ )۶ر(؛ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪای؟ ﮔـﻮﯾﻢ ﻫﺴـﺘﻢ و ﺷـﺮم
ﻧﺪارم )۱۰۲پ(.
ـ ﺷﻨﺎﺳﮥ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ»ﻧﺪ« ﺑﻪﺻﻮرت »ﯾﺪ«:
ﺑﻪ ﮐﻮی ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﻨﯿﺪﯾﺪی )= ﺷﻨﯿﺪﻧﺪی( )۹پ(؛ ﺷﻮی ﮔﻔﺖ :در ُﺑﺒﻨﯿﺪ )= ﺑﺒﻨﺪ( ﮐﻪ دروﯾـﺶ ﻓﻀـﻮل
آﻣﺪ )۳۶ر(.

ـ اﺳﺘﻌﻤﺎل »ﯾﺖ« ﺑﻪﺟﺎی ﺷﻨﺎﺳﮥ »ـﯿﺪ« :اﯾﻦ ﺳـﺎﺧﺖ ﯾﮑـﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﮥ ﮔﻔﺘـﺎری
ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮی اﺳﺖ )رواﻗﯽ (٢٩ :١٣٩٤ ،و در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﺪاﻧﯿﺖ )۵ر(؛ ﮐﻨﯿﺖ )۱۷ر(؛ ﺑﺪﻫﯿﺖ )۳۵پ(؛ ﮐﺮدهاﯾﺖ )۳۶ر(؛ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺖ )۵۶ر(.
 .۳-۵واژهﻫﺎ

٣٣

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﻓﺮارودی و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی واژﮔﺎﻧﯽ آن ،ﺑﺮﺧﯽ از واژهﻫﺎی ﻣﻬﺠﻮر
ّ
ﻣﺘﻦ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
آﺑﺪﺳﺖﮔﺎه )۲پ(؛ آﺧﺮﯾﺎن )۱پ(؛ آﺧﺸﯿﺞ )۷۳پ(؛ آردﻫﺎﻟﻪ )= آﻓﺮوﺷـﻪ از ﺷـﮑﺮ۴۸ ،ر(؛
َ
آﻣﺎچ )۱۲۴ر(؛ آواج )۳۰ر(؛ اﺣﺘﻤﺎل )= ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن۸۰ ،ر(؛ ارﻓﺎش )= اﻗﺎﻣﺖ در ﺟـﺎﯾﯽ،
۶۵پ(؛ از َدر )= ﺳﺰاوار۱۰۸ ،پ(؛ ِاﻃﻞ )= رﯾﺸـﻪ۷۸ ،ر(؛ اﻧـﺪرﺑﺎی )= ﻣﺎﯾﺤﺘـﺎج۹۹ ،ر(؛
َ
ﺑﺮﺳﺮی )= اﺿﺎﻓﻪ۲۶ ،ر(؛ ُﺑﻮش )۹۱پ(؛ ﺑﻪ زادﺑﺮآﻣﺪن )۱۲۸پ(؛ ِﭘﺰﻣﺎن )۶۴پ(؛ َﭘﮋوﻣﻨـﺪ
َ
)= رﻧﺠــﻮر و دردﻣﻨــﺪ۸ ،پ(؛ َﭘﻠﻐــﺪه )ﮔﻨﺪﯾــﺪه۸۲ ،پ(؛ َﭘﺸــﮏ )= ﺷــﺒﻨﻢ۲۱ ،پ(؛ ﭘــﺎزاج
َ
)= ﻗﺎﺑﻠﻪ۱۲۳ ،ر(؛ َﺗ ُ
ﻤﺮد )= ﻣﺮد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ۷ ،پ(؛ ﺗﻦ ﺷﻮی )= ﻣﺤﻞ ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ؛ ۶۱پ(؛ ﺗﻬﯿﺎی
ُ
)۹۹پ(؛ ﺟﺎچ )۱۲۴ر(؛ َﭼﻐﺪ )= ﺟﻐﺪ۳۰ ،ر(؛ ﺧﺮدﮔـﯽ )= ﮐـﻮدﮐﯽ۱۰۵ ،پ(؛ ﺧﻮاﯾﺸـﯽ

 .٣١ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ از اﯾﻦ اﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻓﻌﺎل ﺧﺎص ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮی ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺣﺒﯿﺒﯽ.(۲۲۸ :۱۳۴۸ ،
ُ
 .٣٢در ﻧﺴﺨﻪ »ﻧﺒﺸﺘﻦ« آﻣﺪه اﺳﺖ» .اب ﺑﺒﺸﺘﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺣﺘﺒﺎس ادرار .ﮐﻠﻤﮥ »ﺑﺒﺸﺘﻦ« در ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺪ ﮐﺮدن ﭘـﯿﺶآب
در ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺑﻬﺎر.(۱۰ :۱۳۱۸ ،
 .٣٣ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،در ﻣﻘﺎﻟﮥ دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮادر ﻟﻐﺎت ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ در ﻣﺠﻠﮥ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺮار دارد.
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

)۱۸پ(؛ دروﻧﻪ )۵۶ر(؛ دﯾﺶ )= َد ِﻫﺶ۴۳ ،پ(؛ دﺷﻤﻨﺎدﮔﯽ )۲۶ر(؛ زﯾﻒ )= اﺛﺮ و ﻧﺸﺎﻧﻪ،
َ
۲۶ر(؛ روﯾﺪ )= روﺑﯿﺪن۱۱۵ ،پ(؛ زﯾﺮوﺳﺘﺎن )= ﻣﺤﻞ ﺷﺎدی۶۶ ،ر(؛ ﺷـﺮﻓﺎک )۱۲۰پ(؛
ُ
ُ
ُ
ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدن )= ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ۱۰۶ ،ر(؛ ﺷﮑﺮوف و ﻧﮑﺮوف )= زﯾﺎﻧﮑﺎر۸۷ ،پ(؛ ﻏﻨﺪهَ /ﻣﺮﻏﻨﺪه
َ
ُ
َ
)= ﺗﻮده۴۶ ،ر(؛ ﻓﮋره )۵۳پ(؛ ﮐﺮاﺷﯿﺪه )۱۰۳ر(؛ ﮐ َﺮﺳﻪ )۶۷ر(؛ ﮐﻮس )= ﺟﺎﻣـﻪ و ﻟﺒـﺎس،
َ
۱۱۳ر(؛ ﮔﯿﺮاﺳﺘﻪ )= دﺑﺎﻏﯽﺷﺪه۱۲ ،ر(؛ ﻟﭙـﺎن )= ﺟﻨﺒـﺎن و ﻣﺘﺤـﺮک۶ ،پ(؛ ِﻟﻘـﺎم )۱۱۹پ(؛
َﻣﺨﻨﺪه )۱۲۶ر(؛ ﻧﻮﻓﺎک )= ﻧﻮﻓﻪ؛ ﭘﮋواک ﺻﺪا۶۳ ،ر(.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ اﻧﺪرزﻧﺎﻣﻪای ﮐﻬﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﻮﺿﻮع اﺧﻼق اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺦ زﺑـﺎن
ﮐـﻢ زﺑـﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ و ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی آن ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای دارد .آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ِ

اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻧﺤﻮ و ﺳـﺎﺧﺘﺎر آن از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻗـﺪﻣﺖ و
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪۀ ﮔﻤﻨـﺎم اﯾـﻦ ْ
ﻣـﺘﻦ
ﮐﻬﻨﮕﯽ اﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻋﺮﺑﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ،و ﻧﻘﻞ آﯾﺎت و رواﯾﺎت و ﺗﺮﺟﻤﮥ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ،ﻧﻘـﻞ ﻣﻨﻘـﻮﻻت و
ﺣﮑﺎﯾﺎﺗﯽ از ﭘﯿﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،و وﻗﻮف ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﺮ اﺣﮑـﺎم ﻓﻘﻬـﯽ و آداب اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
ّ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻒ از ﻗﺎﻃﺒﮥ داﻧﺸﻤﻨﺪان دورۀ ﺧﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ درﺑﺎر ﻧﯿﺰ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ )ﻧﮏ۱۰۳ .ر( .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای از واژهﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻓـﺮارودی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻟﻐﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ واژﮔﺎﻧﯽ
و آواﯾﯽ اﺛﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﺘﻦ آن ﺑﻪ ﮔـﻮﯾﺶ ﺑﺨـﺎراﯾﯽ ـ ﯾﮑـﯽ از ﮔﻮﯾﺶﻫـﺎی ﻣـﺎوراءاﻟﻨﻬﺮی ـ
ّ
)ﻧﮏ .رواﻗﯽ (۷ :۱۳۹۴ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻒ
ً
ﭼﺎﭼﯽﻣﻮﻟﺪ و ـ اﺣﺘﻤﺎﻻ ـ ﺑﺨﺎری ُﻣﻘﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ـ اﻻﺧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺨﺎری ،اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺑﯿﻊ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ) .(۱۳۴۴ﻫﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨﯽ.
ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ.
ـ اﺑﻦاﺛﯿﺮ ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )۱۳۸۵ق( .اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﺼﺎدر )ﻧﺴﺨﮥ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﻘﺎﻫﺖ(.

درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺨﮥ ﺑﺮﻟﯿﻦ) ...ﻟﯿﻼ ﺷﺮﯾﻔﯽ و ﻋﻠﯽرﺿﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎنﻧﮋاد( /
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ـ اﺑﻦﺧﻠﺪون ،اﺑﻮﯾﺰﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )۱۴۳۱ق( .ﮐﺘﺎب اﻟﻌﺒﺮ و دﯾﻮان اﻟﻤﺒﺘﺪأ و اﻟﺨﺒﺮ )ﺗﺎرﯾﺦ
اﺑﻦﺧﻠﺪون( .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻓﺮﺣﺎن ﻣﺼﻄﻔﯽ .ﺑﯿﺮوت :دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.
ـ ﺑﻬﺎر ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ) .(۱۳۱۸ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻮارﯾﺦ و اﻟﻘﺼﺺ.
ـ ﭘﻨﺪ ﭘﯿﺮان ) .(۱۳۵۷ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
ـ ﺣﺎﺟﯽ ﺳﯿﺪآﻗﺎﯾﯽ ،اﮐﺮم )» .(۱۳۹۱ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺷﯿﻮۀ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺴﻔﯽ« .آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺿﻤﯿﻤﮥ
ش.۲۸
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۹۰ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻗﺼﺺ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری« .آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث،
ﺿﻤﯿﻤﮥ ش.۲۱
ـ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ) .(۱۳۴۸ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ← ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی.
ّ
ـ ﺣﮑﯿﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ) .(۱۳۴۸ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻟﺴﻮاد اﻻﻋﻈﻢ .ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ و
ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
ـ ﺧﺎﻧﻠﺮی ،ﭘﺮوﯾﺰ ) .(۱۳۷۴ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۵۴ﺣﻮاﺷﯽ ← ﻣﯿﺪاﻧﯽ ).(۱۳۵۴
ـ راﺳﺘﯽﭘﻮر ،ﻣﺴﻌﻮد )» .(۱۳۹۷ﮐﺴﺮۀ ﺑﺪل از ﯾﺎی ﻧﮑﺮه ،ﯾﮏ و ﯾﮋﮔﯽ ﮔﻮ ﯾﺸﯽ ـ رﺳﻢاﻟﺨﻄﯽ« .آﯾﻨﮥ
ﻣﯿﺮاث ،ش.۱۲۸-۶۹ :۶۳
ـ رﺟﺎﯾﯽ ،اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ ) .(۱۳۴۲ﯾﺎدداﺷﺘﯽ درﺑﺎرۀ ﻟﻬﺠﮥ ﺑﺨﺎراﯾﯽ .ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ.
ـ رواﻗﯽ ،ﻋﻠﯽ ) .(۱۳۸۳زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺮارودی .ﺗﻬﺮان :ﻫﺮﻣﺲ.
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۹۴ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ« .آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺿﻤﯿﻤﮥ ش.۳۹
ـ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ ) .(۱۳۷۴ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ ﺳﻐﺪی ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ) .(۱۹۸۴اﻟﻨﺘﻒ ﻓﯽ اﻟﻔﺘﺎوی .ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺻﻼحاﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﻫﯽ .ﺑﯿﺮوت:
ّ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ـ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،اﺑﻮﻟﯿﺚ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۲۰۰۵ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻟﻐﺎﻓﻠﯿﻦ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯽ ﺑﺪﯾﻮی .ﺑﯿﺮوت:
دار اﻟﻔﮑﺮ.
ـ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻋﻠﯽاﺷﺮف ) .(۱۳۵۷ﺗﮑﻮﯾﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﯾﺮان.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۸۰ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺳﺨﻦ.
ـ ــــــــــــــ )» .(۱۳۸۵ﻧﮑـﺎﺗﯽ درﺑـﺎرۀ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻃﺒـﺮی« .در :ارجﻧﺎﻣـﮥ ﺣﺒﯿـﺐ ﯾﻐﻤـﺎﯾﯽ.
ﺑﻪﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ آل داوود .ﺗﻬﺮان ،ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.۳۶۸-۳۴۹ :
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۸۶ﺗﺤﻮل ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« .ادبﭘﮋوﻫﯽ ،س  ،۱ش-۹ :۱
.۱۵
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۸۹اﺷﺘﻘﺎق ﺻﻔﺖ ﻓﺎﻋﻠﯽ از ﺑﻦ ﻣﺎﺿﯽ« .ﻧﺎﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ،ش.۵۳-۴۵ :۶
ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺎدر اﻟﻠﻐﺔ ) .(۱۳۶۲ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺰ ﯾﺰاﻟﻠﻪ ﺟﻮ ﯾﻨﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ ﮐﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﻬﺪی )» .(۱۳۹۵ﮔﻮﻧﮥ ﮔﻔﺘﺎری )ﺷﮑﺴﺘﮥ( ﻓﻌﻞ رﺑﻄﯽ "اﺳﺖ" در ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺪﯾﻢ« .ﮔﺰارش
ﻣﯿﺮاث .دوﺷﻤﺎرۀ .۳۵-۳۳ :۷۵-۷۴
ـ ﮔﺮدﯾﺰی ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ) .( ۱۳۶۳زﯾﻦ اﻻﺧﺒﺎر .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ .ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب.
ـ ﻣﺘﯿﻨﯽ ،ﺟﻼل ) .(۱۳۴۴ﻣﻘﺪﻣﻪ ← اﻻﺧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺨﺎری.
ـ ﻣﺘﯿﻨﯽ ،ﺟﻼل )» .(۱۳۴۶رﺳﻢاﻟﺨﻂ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ« .ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ،ش ۲و .۲۰۵-۱۶۰ :۳
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۴۷ﮔﺰدم ،ﮐﮋدم؟« .ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ
ﻣﺸﻬﺪ ،س ،۴ش ۱۳و ۱۳ -۱ :۱۴
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۵۰ﺗﺤﻮل ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« .ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،س ،۷ش.۲۸۳-۲۵۰ :۲۶
ـ ﻣﺘﯿﻨﯽ ،ﺟﻼل ) .(۱۳۵۷ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﭘﻨﺪ ﭘﯿﺮان.
ـ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻮارﯾﺦ و اﻟﻘﺼﺺ ) .(۱۳۱۸ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺑﻬﺎر .ﺗﻬﺮان :ﮐﻼﻟﮥ ﺧﺎور.
ـ ﻣﻘﺪﺳﯽ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ) .(۱۳۶۱اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﻣﻨﺰوی .ﺗﻬﺮان:
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﯾﺮان.
ـ ﻣﻘﺪﺳﯽ ،ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ )ﺑﯽﺗﺎ( .اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺮو .ﻧﺴﺨﮥ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ
ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﻘﺎﻫﺖ.
ـ ﻣﮑﻨﺰی ،دﯾﻮﯾﺪ ) .(۱۳۷۳ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺸﯿﺪ ﻣﯿﺮﻓﺨﺮاﯾﯽ .ﺗﻬﺮان:
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ) .(۱۳۵۴اﻟﺴﺎﻣﯽ ﻓﯽ اﻻﺳﺎﻣﯽ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات
ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
ـ ﻣﯿﻬﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ) .(۱۳۷۵دﺳﺘﻮر دﺑﯿﺮی .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ رﺿﻮی ﺑﻬﺎﺑﺎدی .ﯾﺰد:
ﺑﻬﺎﺑﺎد.

