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کشتن دارد؟  آیا موش قصد 

جویا جهانبخش

چکیــده: ابوطاهــر خاتونــی از ادبــا و ســرایندگان ســده های پنجــم و ششــم هجــری و از رجــال 
کارگــزاران دســتگاه فرمانروایــی ســلجوقیان بــوده اســت. از وی، دیوانــی بــر جــای نمانــده  و 
کوتاهــی از او در تضاعیــف آثــار ادبــی و لغــوی  کنــده و ســروده های  اســت؛ لیــک بیت هــای پرا
کــه از رهگــذر نزهــه  کــه مغتنــم اســت. بیتــی از ابوطاهــر خاتونــی  و تاریخــی و تذکره هــا هســت 
القلــوب حمــداهلل مســتوفی قزوینــی بــه دســت رســیده، ایــن اســت: »مــوش چــون بازمانــد از 
کشــتن اســت  کنــد«. ســخن نویســنده در نوشــتار حاضــر، بــر ســر واژه  گمیــز  کشــتن/ بــر پلنــگان 
کــه در دســترس نویســنده بــوده، بــه همیــن ریخــت ضبــط  کــه در هــر دو چــاپ نزهــه القلــوب 
گردیــده اســت. بــه زعــم نویســنده، آنچــه در بیــت ابوطاهــر خاتونــی »کشــتن« خوانــده شــده 
کاتبــان یــا طابعــان یــا حتــی خــود مســتوفی  اســت؛ در اصــل، »لشــتن« بــوده و بــر اثــر بدخوانــی 

گردیــده اســت. یــا ...، بــه »کشــتن« تحریــف 

کلیــدواژه: ابوطاهــر خاتونــی، ســلجوقی، شــاعر قــرن 5 هجــری، بیــت مــوش چــون بازمانــد از 
کشــتن، لشــتن. کنــد،  گمیــز  کشــتن بــر پلنــگان 

 Does the Mouse Intend to Kill?
By: Juyā Jahānbakhsh

Abstract: Abu Tāhir Khātooni was one of the 
literary men and poets of the fifth and sixth centu-
ries AH, and also one of the agents of Seljuk ruling 
system. No collection of poems is left by him; how-
ever, there are some valuable scattered verses and 
short poems by him in different literary and histori-
cal works, as well as in tadhkirahs. One of his verse 
quoted in Hamdullah Mustoufi Qazvīni›s Nozhat 
ol-Qoloob is: Moosh chon bāzmānd az koshtan/ bar 
palangān gamiz konad. The present paper is going 
to discuss the term «koshtan» which in both manu-
scripts of Nozhat ol-Qoloob available to the author 
has been recorded in the same way. According to 
the author, this term was originally «leshtan» and 
was distorted due to the bad reading of the scribes, 
or publishers, or even Mostoufii himself.

Key words: Abu Tāhir Khātooni, Seljuk, 5th centu-
ry poet, koshtan, leshtan.

كان الفأر ينوي القتل ؟  هل 

جويا جهانبخش

دباء وشعراء القرنني اخلامس والسادس 
ُ
 من أ

ً
كان أبو طاهر اخلاتوين واحدا

ّيني، وكان من رجال وموّظيف جهاز احلكم السلجويق. اهلجر

فات 
ّ
 لــه، إاّل أّن املطالع يف ثنايــا املؤل

ً
 مســتقّا

ً
ــف هــذا األديــب ديوانا

ّ
ومل خيل

 متفّرقة أو 
ً
خيّية وكتب التراجم والســير ال يعــدم أبياتا ّيــة والتار األدبّيــة واللغو

يصادف القارئ عند مطالعة كتاب نزهة القلوب  ّية قصيرة له. و مقاطع شعر
ّية ألبو طاهر اخلاتوين، وهو  يين أحد األبيات الشعر حلمد اهّلل  املستويف القزو
مدّون هناك بالشكل التايل: )موش چون بازماند از كشنت * بر پلنگان گميز 
كند(، ومضمون ترمجته عل اإلمجال هو أّن الفأر إذا جنا من القتل سيتخّيل 

يف نفسه القدرة والرغبة يف منازلة النمور والتحّرش هبا.

يترّكــز حبــث الكاتــب يف مقاله احلايل حول مفردة )كشــنت( الــواردة يف هذا  و
إماهئا الذي يتكّرر يف كلتــا طبعيَت نزهة القلوب اللتني يف  البيــت بشــكلها و
متنــاول يــد الكاتــب، حيث إّنه يــرى أّن ما يقرأه اآلخــرون يف بيت أبو طاهر 
َفت  اخلاتــوين عــل أ ّنه )كشــنت( إّنــا هو يف احلقيقة كلمة )لشــنت( وقــد ُحّرِ
عل يد النّســاخ أو الطّباعني أو عل يد املســتويف نفســه، أو ألّي سبٍب آخر 

من األسباب.

املفــردات األساســّية: أبو طاهر اخلاتوين، الســلجويق، شــاعر القــرن اخلامس 
اهلجري، بيت )موش چون بازماند از كشنت * بر پلنگان گميز كند(، القتل، 

اللعق واللحس.
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صِد »ُکشَتن« داَرد؟!
َ

آیا موش ق

بوطاِهِر خاتونی(
َ
)بازخوانِی َتک بْیتی از أ

یک از یک ِحکاَیِت ُگِلستاِن َشْیخ َسعدی نوشته بوَدم  ِی ِإشاَرتی بار کاو یا ... که َدر وا َدر َمقالۀ پارساِی کناِر در

گرامی نامۀ آینۀ ِپژوِهش )ش 165، ص 5 - 13( به چاپ َرسیده است، توضیح داَدم و بَشرح  و زین پیش َدر 

ِب آن ِجراَحت َبرآَید تا 
َ
نگی آَدمی را َزخم َزَند، موش در َطل

َ
گاه َپل که: هر  شتگان را باَور این بود 

َ
ذ

ُ
گ که  فتم 

ُ
بازگ

نگ را از موشان 
َ
ْی، َمجروِح َزخِم َپل ُکَند، َزخْم خورده جان خواَهد سُپرد! و زیْن رو ُکَند و چون ُچنین  َبر آن بول 

ر  نگ، چاره هایی ُمَتَصّوَ
َ
َمصون و َمحفوظ باَید داشــت. از َبراِی جلوگیری از َرســیَدِن موشــان به َزخْم خوردۀ َپل

ربه ُدشمِن موش اســت و موش از َنزدیک ُشدن به 
ُ
گ ربه اســت؛ چه 

ُ
گ بوده اســت: یک چاره، پاســبان ســاخَتِن 

ربه می َهراَســد. چارۀ دیگر یاری ُجســَتن از آب است. َدر میاِن آب َتخت می َزده یا پایه هاِی َتخِت َمجروح را 
ُ
گ

ی الّظاِهر ُمناَســَبِت »پارســا«ِی 
َ
َدر آب می ِنهاده انــد، به طوری کــه موش َنتواَند خود را به َزخْم خورده بَرســاَند. َعل

ْنگ، 
َ
یا«، َدر َهمین ِانگارۀ ُقَدما در َنحوۀ نگاهدارِی َزخْم خوردگاِن َپل َزخْم خوردۀ ِحکاَیِت ُگِلستان را با »کناِر َدر

ْنگ، از َبراِی ِفرار از موش، به آب َپناه می ُبرده است و َشْیِخ ما َسعدِی شیرازی 
َ
َتوان ُجست؛ چه َزخْم خوردۀ َپل

ْه بوده. ْه و َتَوّجُ ْحَمه -، بدین َدقیقه َتَنّبُ ْیِه الّرَ
َ
را - َعل

بوطاِهِر خاتونی« از َسراَیندگاِن َسدۀ َپنُجِم 
َ
وایی آورده بوَدم از »أ

ُ
گ ت، بْیتی را َدر َتضاعیِف ُسَخن به 

َ
َدر آن َمقال

ِهجری.

َکِلَمتی  شاَید بیراه َنباَشد از َبراِی َمزیِد ِاسِتحضاِر داِنشجویانی که ای  َبسا این َوَرق را َدر ُمطالعه گرفته  باَشند، 

َچند دربارۀ این »خاتونی« بنویَسم:

بوطاِهر ُحَســین بِن َحْیَدِر خاتونی )که ِبنا َبر ِاســِتظهاِر َبرخی از راْیَمندان، شــیعی نیز شمرده شده 
َ
ق الّدوله أ

َ
ُمَوّف

فتیم - 
ُ
گ ت َتواَند بود -(، - ُچنان که  َهّمّیَ

َ
ع نیز واِجِد أ یِخ َتَشــّیُ ی، از چشــم انداِز تار حواِل و

َ
ِع أ اســت - و ِلذا َتَتّبُ

َدباء و ُشــَعراء و َدبیران و دیوانیاِن َبرَجســتۀ ایران َدر َسده هاِی پنُجم 
ُ
از َســراَیندگاِن َســدۀ َپنُجِم ِهجری، َبل از أ

زاراِن َدســتگاِه َفرمانروایِی َســلجوقیان بوده اســت. والدتش را به َتخمینی َدر ُحدوِد 
ُ
کارگ و شُشــم و از ِرجال و 

شــتش را، به ِاحِتمال، پیش از 532هـ.ق 
َ

ذ
ُ
گویا ُعمری بِنســَبت دراز یافته اســت. َدرگ 440هـ.ق دانســته اند. 

د بِن  که َچندی به خدمِت »گوهر خاتون«، َهمَسِر ُمَحّمَ فته اند. نیز گویا از مردِم ساوه بوده است و بظاِهر ازآنجا
ُ
گ

ی به شمار می رفته است، او را »خاتونی« خوانده اند. مور و ُمستوفِی و
ُ
َمِلکشاِه َسلجوقی، پیوسته و ُمَتَصدِی أ

ی َدر زماِن خود  ردیده است؛ لیک به َهر رو
َ
گ بوطاِهِر خاتونی، َچندی با ِإدبار و شَکست َقرین 

َ
َحیاِت سیاسِی أ

ِم توانایش به دیدۀ اعتنا َنَظر می کرده اند.
َ
یخته هاِی َقل ی و ر هِل آن روزگاران َدر و

َ
َمردی ُمعَتَبر و ُمِهم بوده و أ

حــوال و َنقد و ِعیارَســنجِی 
َ
گویــا در َتراِجِم أ کــه  ــَعراء 

ُ
ِکتابــی بوده اســت به نــاِم َمناِقب الّش ایــن َمــرِد فاِضــل را 

فــاِت آن روزگاران از 
َّ
کــه ماَننِد بیشــینۀ ُمَؤل یغا  َکــرده بوده اســت و ِدر ُســروده هاِی شــاعراِن پارســی زبان تألیــف 

که این نیز در  یِخ آِل َسلجوق نوشته بوده است  ِکتابی َهم َدر تار گویا َبرگی از آن نیز باقی نیست.  َدست َرفته و 

زاراِن َســلجوقیان از شکارنامۀ َمِلکشاه سخن 
ُ

یْخگ َتطاُوِل َإّیام از َدســتَرِس ما َپســینیان بیرون افتاده. َبعِض تار

یم. ی آن را نیز به َدست ندار فاِت اوست؛ و به َهررو
َّ
گویا از مَؤل بوطاِهِر خاتونی بوده است و 

َ
که به َخّطِ أ گفته اند 
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بوطاِهِر خاتونی رسالۀ کوتاهی به زباِن تازی َبرجاست به ناِم َتنزیر الَوزیر الّزیر الِخنزیر در َمثاِلِب َنصیرالُملک، 
َ
از أ

واِه زبردستِی 
ُ
گ کوتاه را  د بِن َمِلکشاِه َسلجوقی بوده است. این رسالۀ  که وزیِر سلطان ُمَحّمَ نوادۀ ِنظاُم الُملک، 

او در تازی نویسِی َمصنوع و َفّنی شمرده اند.

بوطاِهِر خاتونی است:
َ
که از َهمین أ گوَیند  این دو بیِت زبانَزد را 

بی َفرجــــــــــام روزگاِر  ایــــــــــن  َدر  داَردَســــــــــگ  َشــــــــــَرف  ِمهَتــــــــــری  ُچنیــــــــــن  َبر 

َفــــــــــالح َنماْنــــــــــد ــــــــــم داشــــــــــَتن 
َ
ُخُنــــــــــک آن را که َچنــــــــــگ و َدف داَرد!َدر َقل

کوتاهــی از او َدر  نده و ُســروده هاِی 
َ
گ بوطاِهــر دیوانــی َبر جای نمانده اســت؛ لیــک بْیتهــاِی َپرا

َ
کــه از أ َافســوس 

که َترجمۀ  که باز ُمغَتَنم اســت. بْیتهایی هم َهســت  یخی و َتذکره ها َهســت  َغوی و تار
ُ
َدبی و ل

َ
َتضاعیِف آثاِر أ

َعَربِی آنها به َدسِت ما َرسیده.1

ینی به ما َرســیده  ِر ُنزَهةالُقلوِب َحَمد )/ حمداهلِل( ُمســتوفِی َقزو
َ

ــذ
ُ

که از َرهگ بوطاِهــِر خاتونی 
َ
بــاری، آن بْیــِت أ

ِت خویش آَورده بوَدم، این است:
َ
است و َمْن َبنده َدر مقال

ُکشــــــــــَتن از  بازماَند  چــــــــــون  ُکَنــــــــــد!3مــــــــــوش  میــــــــــز2 
ُ
گ نــــــــــگاْن َزده 

َ
َبــــــــــر َپل

ُسَخِن ُکنونِی َمن َبر َسِر واژۀ »ُکشَتن« است که َدر َهر دو چاِپ ُنزَهةالُقلوب که َدر َدستَرسم بوده، به َهمین ریخت 

َضبط گردیده اســت و َهر دو طاِبِع کتاب َدر انگلســتان و ایران َدر خواِنِش آن َهمداســتان اند. خوِد َمن َهم بْیت 

م، آن را َهموار َنمی یاَبم.
َ

ختی َدر آن می دَرنگ
َ
کنون که ل را از کتاِب ُمستوفی به َهمین َضبط آورده بوَدم؛ لیک َا

یســت« اســت که  ر موش »ترور
َ

ُکَند!«؟! ... َمگ میز 
ُ
گ نگاْن َزده 

َ
َیعنی چه که »موش چون بازماَند از ُکشــَتن/ َبر َپل

نگ، موِجِب 
َ
میِز موش َبر ِجراَحِت َزخْم خوردۀ َپل

ُ
گ که  فَتند 

ُ
شــتگان می گ

َ
ذ

ُ
گ َقصِد ُکشــَتن داشــته باَشــد؟! ... 

که آن موِش بهوش،  مرِگ َشخِص َزخْم خورده می َشَود، ولی آیا موش را قاِصِد سوء می داِنسَتند و ُمعَتقد بوَدند 

ُکشَتِن َمجروح را به ِدل َبسته بوده و چون َنمی َتوانسته است َنقشۀ  ِت  از َسِر َبدَرگی و ُخبِث َنْفس پیشاپیش نّیَ

کاِر آن بیچاره را یکَسره می َکرده است؟! ... َسخت  میِز خویش 
ُ
گ کار، با  ُکَند، در َفرجاِم  َبدخواهانه اش را ِإجرا 

ر:
َ
فتیم، نگ

ُ
گ بوطاِهِر خاتونی و َتفصیِل آنچه ِبِإْجمال 

َ
1. دربارۀ أ

یِخ َنظم و َنثر در ایران و َدر َزباِن فارســی )تا پایاِن َقرِن َدُهِم ِهجری(، َســعیِد َنفیســی، ِتهران: ِکتاب ُفروشــِی ُفروغی، 1344هـ.ش، ج 1، ص 87 و 88؛  تار
کاِظِم موَســوِی ُبْجنوردی، ج 5، چ:2،  یِر َنَظِر:  َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ِتهران: داِنشــگاِه ِتهران، ذیِل »ابوطاهر، خاتونی ...«؛ داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإســالمی، ز

ُ
ل

َدبّیات«(.
َ
ِم »َبخِش أ

َ
بوطاِهِر خاتونی« به َقل

َ
ِتهران: َمرَکِز داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسالمی، 1378هـ.ش )ص 642 - 644، َمقالۀ »أ

َخِذ چاپی: »کمیز«.
ْ
2. َدر َهر دو َمأ

میز: بول، شاش، پیشاب.
ُ
گ

ینی، به  َســعی  و اهتماِم: ِاسِتِفنســون، ط: 1، لندن،  ل ]کذا[، مرتبۀ ســیم: در ِذکِر حیوانات(، َحمداهلِل ُمســتوفِی َقزو ّوَ
َ
ة األ

َ
3. کتاِب ُنزَهُة الُقلوب )الَمقال

ث، چ 1، تهران: ِانِتشــاراِت َســفیِر  ینــی، بــه  َتصحیح: میرهاِشــِم ُمَحّدِ بوَبکــر بــن حمــداهلِل ُمســتوفِی َقزو
َ
1928م، ص 30؛  ُنزَهةالُقلــوب، حمــداهلل بــن أ

َارِدهال، 1396هـ.ش، ج 1، ص 445.
َکرده است و َبس، بی هیچ بْیِت پیش و َپس. ینی َهمین بْیت را َنقل  ُمستوفِی َقزو

یا به َدست نیست. گو ُکجاست؟ ...  که بْیتی باشد از َقصیَده ای یا ِقطَعه ای ... آن ِقطَعه یا َقصیَدۀ ُمحَتَمل  ُچنین می نماَید 
زن و َهمیــن قافیه و َردیف که  نــدۀ پارســی که َدر َتضاعیِف ِنگاِرشــهاِی ُکَهن َبر جای مانده اســت، دو بْیت َهســت با َهمین َو

َ
گ َدر میــاِن ُســروده هاِی َپرا

َکنده در ُمتون - تا ســاِل 700 هجری - ، َعلِی َصَفرِی آْق َقلعه، چ: 1، تهران: ُبنیاِد موقوفاِت دکتر  شــعاِر فارســِی َپرا
َ
قاِئلشــان را َنمی شناســیم )َســنج: أ

ر می نماَید کــه از آن ِقطَعه یا  َمحمــوِد َافشــار - بــا َهمــکارِی: ِانِتشــاراِت ُســَخن - ، 1395هـــ.ش، ج 1، ص 466، ب 7543 و 7544(؛ لیــک َبس دو
َعَجم، َشــمس الّدین 

ْ
ْشــَعاِر ال

َ
ُمْعَجم فی َمعاییِر أ

ْ
َعَجم آمده اســت )نگر: ال

ْ
ْشــَعاِر ال

َ
ُمْعَجم فی َمعاییِر أ

ْ
َقصیَدۀ ُمحَتَمل باشــد؛ چه این دو بْیت که َدر ال

ِس َرَضوی، َتصحیِح  دَتقِی[ ُمَدّرِ دُمَحّمَ ِد: ُاســتاد ]َســّیِ
َ

ینی، و َتصحیِح ُمَجّد د بن َعبدالَوّهاِب َقزو ــد بــِن َقْیس الــّرازی، به َتصحیِح: َعاّلمه ُمَحّمَ ُمَحّمَ
ینی، با ُمقابله با  د بن َعبدالَوّهاِب َقزو م، 1388هـ.ش، ص 429؛ همان، به َتصحیِح: َعاّلمه ُمَحّمَ

ْ
ِد: دکتر سیروِس َشمیسا، چ 1، تهران: َنشِر ِعل

َ
ُمَجّد

ِس َرَضوی، ِتهران: ِانِتشاراِت داِنشگاِه ِتهران، 1335هـ.ش، ص 422؛  دَتقِی[ ُمَدّرِ د ُمَحّمَ ِد[: ]ُاســتاد َسّیِ
َ

شــش ُنســخۀ خّطِی قدیمی و َتصحیِح ]ُمَجّد
ینی، َبیروت: َمطبعۀ کاثولیکیۀ آباِء یسوعّیین - به  د بن َعبدالَوّهاِب َقزو َهمان، به َسعی و ِاهِتماِم: پُرِفسور ِادوارد بٰرون، و َتصحیِح: ]َعاّلمه[ میرزا ُمَحّمَ

َغزی است دربارۀ »ِمقراض«، و بظاِهر، َتمام.
ُ
گیب - ، 1327هـ.ق/ 1909م، ص 400(، ل َنَفقۀ أوقاِف 

ُحَسین  بوطاِهر 
َ
أ ق الّدوله 

َّ
ُمَوف

َبر  ِبنا  بِن َحْیَدِر خاتونـــــی )که 
راْیَمندان،  از  َبرخی  ِاسِتظهاِر 
شیعی نیز شمرده شده است 
حواِل وی، از 

َ
ـــــِع أ َتَتّبُ - و ِلذا 

ع نیز  ـــــّیُ
َ

چشـــــم انداِز تاریِخ َتش
د بود -(، - 

َ
ت َتوان َهّمّیَ

َ
واِجِد أ

ُگفتیم - از َسراَیندگاِن  ُچنان که 
َســـــدۀ َپنُجِم ِهجـــــری، َبل از 
ـــــَعراء و َدبیـــــران و 

ُ
َدبـــــاء و ش

ُ
أ

َدر  ایران  َبرَجســـــتۀ  دیوانیاِن 
م و از 

ُ
َســـــده هاِی پنُجم و شش

کارُگزاراِن َدســـــتگاِه  ِرجـــــال و 
َســـــلجوقیان  رمانروایـــــِی 

َ
ف

بوده اســـــت. والدتـــــش را به 
َتخمینی َدر ُحدوِد 440هـ.ق 
ُعمـــــری  گویـــــا  دانســـــته اند. 
اســـــت.  یافته  دراز  بِنســـــَبت 
ِاحِتمال،  به  را،  شـــــتش 

َ
َدرُگذ

ُگفته اند. 532هـ.ق  از  پیش 
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کوَدْک ِمزاجانه! دور می نماَید و 

تی« نیست! ْمنّیَ
َ
گویا اینَقدرها َهم »ُپلیسی« و »أ بوطاِهِر خاتونی 

َ
ِقّصۀ »موِش« در بْیِت أ

َهْیَثم 
ْ
بوال

َ
زاِرِش آن بْیِت أ

ُ
گ ِکتاِب جاِمع الِحکَمَتْین، َدر  که َحکیم ناِصِر ُخسرِو قبادیانِی َبلخی َدر  یم  َفرا یاد آَور

َزد َمرد را، ز َبهِر چه موش/ بحیلها4 َبرمیَزد ز 
َ

گر بگ ْنگ ا
َ
فته بود: »َپل

ُ
گ که  ْحَمد بِن َحَســِن ُجرجانِی ِإســماعیلی 

َ
أ

بام و از دیوار؟5«، نوشته است:

ییم: این شــگفتی  گو که  ْنگ َبرمیَزد، آَنســت 
َ
زیدۀ َپل

َ
گ ّما َجواِب ُســؤاِل آنک موش َهمی بر 

َ
و أ

ییم: میاِن  مــان َبَرند. و گو
ُ
ین که ُچنین نیســت که ایشــان َهمی گ َمرُدمــان را بدان َهمی آَید از

ْنگ و موش نیز دوستی از 
َ
َبهری از جانوران دوســتی اســت و میاِن َبهری ُدشمنی. ... میاِن َپل

 خواَهد 
ْ

َید، نه آن خواَهد که بدو میَزد، َبل ْنگ را بجو
َ
زیدۀ َپل

َ
آفریِنش َهست؛ و موش بدانک گ

ت ُکَند و بــه دیوار و بام 
َ
ْنــگ را بلیَســد، و چــون از آن بازداَرنَدش حیل

َ
کــه آن آلودگــِی َدهــاِن َپل

میز َبر آن بَینداَزد، 
ُ
گ زیده َرَسد و بوِی آن بیاَبد، از شادی 

َ
گ َبرَشَود تا بوِی آن بیاَبد، و چون َبر آن 

َثِر پلید بَرَسد ... .
َ
عاب6 و أ

ُ
که چیزی ازو بدان ل و خواَهد 

ْنگ 
َ
یــدۀ َپل ز

َ
فتنــد: مــوش َهمی خواَهد که بــه گ

ُ
کــن َحــّدِ عاّمــه را گ

ٰ
ایــن شــگفتی نیســت، ول

زیده َفراز آَیدی و آن را 
َ
گ ُکَنندی تا بدان  گر موش را َیله  ر ُشــَدند. و ا ین ســخن ُمَتَحّیِ َبرمیَزد، از

بلیَسدی، َبر آن َنمیَزدی ... .7

ْنگ را بلیَســد، و 
َ
که آن آلودگِی َدهاِن َپل واهِی ناِصِر ُخســرو موش از آغاز َقصِد »ُکشــتن« َنداَرد؛ »خواَهد 

ُ
گ َپس به 

زیده َرَســد و بوِی آن 
َ
گ ُکَند و به دیوار و بام َبرَشــَود تا بوِی آن بیاَبد، و چون َبر آن  ت 

َ
چون از آن بازداَرنَدش حیل

َثِر پلید بَرَسد«.
َ
عاب و أ

ُ
که چیزی ازو بدان ل میز َبر آن بَینداَزد، و خواَهد 

ُ
گ بیاَبد، از شادی 

به َتصریِح ناِصر، موش خواهاِن »لیسیَدِن« ِجراَحت است، نه »ُکشتن«.

که: موِر - 
ُ
ُم ِبَحقائِق األ

َ
عل

َ
َحدِس این داِنش آموز - َعَفا اهلُل َعنه! - ، آن است - َو اهلُل أ

ِر َبدخوانِی رونویســگران 
َ

ذ
ُ

َکالِم او - از َرهگ فته، ولی به 
ُ

بوطاِهِر خاتونی َهم ُجز َهمین ُســَخِن ناِصِر ُخســرو را نگ
َ
أ

یا ... - َتحریفی راه یافته است.

روَشْن َتر بگویم:

َثِر َبدخوانِی 
َ
صْل »ِلشــَتن« بوده و َبر أ

َ
بوطاِهِر خاتونی »ُکشــَتن« خوانده ُشــده اســت، َدر أ

َ
می پنداَرم آنچه َدر بْیِت أ

ردیده است.
َ
گ کاِتبان یا طاِبعان یا َحّتٰی خوِد ُمستوفی یا ...، به »کشتن« َتحریف 

که ما »لیسیدن« می گوییم. »ِلشَتن« َهمان است 

َدر ُبرهاِن قاِطع می خوانیم:
ل به َمعنِی لیسیَدن، یعنی زبان بر چیزی مالیَدن«.8 ّوَ

َ
َکسِر أ »لشتن ... به 

4. بظاِهر، »بحیله ها« باَید خواْند.
زِی یمگانی، به َتصحیح و ُمَقّدمۀ فارســی و فرانَســوِی: پرفسور هنری ُکربین ]/ هانری ُکرَبن[ -  بوُمعین ناِصِر ُخســرِو قبادیانِی َمرو

َ
5. جاِمع الِحکَمَتین، أ

ِکتابخانۀ َطهوری، 1363هـ.ش، ص 22 و 166. ِد ُمعٖین، چ 2، تهران:  و - دکتر ُمَحّمَ
عاب: آِب َدهان.

ُ
6. ل

7. جاِمع الِحکَمَتین، ناِصِر ُخسرو، همان چ، ص 170 - 172.
میرَکبیر، 1376 

َ
َســۀ ِانِتشــاراِت أ ِد ُمعین، چ 5، تهران: ُمَؤّسَ ص به »ُبرهان«، به ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ ِ

ّ
ِف َتبریزی ُمَتَخل

َ
دُحَســْین بِن َخل 8. ُبرهاِن قاِطع، ُمَحّمَ

هـ.ش، ج 3 ، ص 1895.

ِکتابی  ایـــــن َمـــــرِد فاِضـــــل را 
َمناِقب  نـــــاِم  به  اســـــت  بوده 
گویـــــا در َتراِجِم  کـــــه  ـــــَعراء 

ُّ
الش

قد و ِعیارَســـــنجِی 
َ
حـــــوال و ن

َ
أ

شـــــاعراِن  ُســـــروده هاِی 
َکـــــرده  تألیـــــف  پارســـــی زبان 
نِد 

َ
که مان بوده اســـــت و ِدریغا 

گاران  روز آن  فاِت 
َّ
ل

َ
ُمؤ بیشینۀ 

گویا َبرگی از  از َدســـــت َرفته و 
ِکتابی  آن نیـــــز باقی نیســـــت. 
َســـــلجوق  ِل  آ تاریِخ  َدر  َهـــــم 
که این نیز  نوشته بوده است 
از َدستَرِس ما  ّیام  إَ َتطاُوِل  در 
َپسینیان بیرون افتاده. َبعِض 
از  َســـــلجوقیان  ُگـــــزاراِن 

ْ
تاریخ

ســـــخن  َمِلکشـــــاه  شـــــکارنامۀ 
بوطاِهِر 

َ
ـــــّطِ أ

َ
که به خ گفته اند 

گویا از  خاتونی بوده اســـــت و 
فاِت اوســـــت؛ و به َهرروی 

لَّ
َ

مؤ
آن را نیـــــز به َدســـــت نداریم.
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َدر َفرَهنِگ َجهانگیری می خوانیم:
ِل َمکسور، به َمعنِی لیسیَدن ُبَود«.9 ّوَ

َ
»ِلشَتن، با أ

َدر َفرَهنِگ َجعَفری می خوانیم:
»ِلشَتن، به َوزِن ِرشَتن، َیعنِی لیسیَدن«.10

کار می رفته است.11 نیز َدر ُبروِجرد12 و دیگر جایها.13 ک( به  »ِلشَتن« تا روزگاِر ما نیز َدر ُسلطان آباد )َارا

فته اند.14
ُ
ِکرمان »لیسیدن« را »ِلشْتمون«، و َزرُدشتیاِن َیزد، »ِلشْتوون« می گ َزرُدشتیاِن 

یختهاِی دیگِر همین »ِلشَتن« است. که َدر َبعِض َفرهنگها َمسطور است، ر »لیشَتن« و »ِلسَتن« 

یخِت این واژه l)i(stan /lishtan بوده است.15 َدر زباِن َپهلوی نیز ر

گون و  گونا یختهاِی دیگرش و ُمَتَفّرِعاتشــان، َهنوز َدر ُمحاَوراِت ُشــماری از فارسی َزباناِن َمناِطِق  »لیشــَتن« و ر
گوِیشهاِی ایرانی، زنده و ُمسَتعَمل اند.16 ر 

َ
گوِیْشَوراِن دیگ

َدْب پژوهاِن آن ســاماِن 
َ
نمونــه را َدر میــاِن َعــواِمّ اصفهاِن ما و نیز َدر »ِســِده«ِی اصفهان17 - آن گونه که َبرخی از أ

فته اند - ، ِاســِتعماِل واژۀ »لیشــته ای/ 
ُ
گ فاِضْل خیــز و آشــنایان بــه زبــاِن آنجــا و دیگر َنواحــِی اصفهان18 برایــم 

که َمنســوب اســت به »لیشــته  )/لیســیده(« - ، َدر َوصِف َســر و صوَرت هاِی زار و ِنزار و بی حال و  لیشــِتْی« - 

یاده  بی روِح َســرد و َنَچســب و َرنْگ َپریده و بی آرایه، یا صورت هاِی ســه تیغه ای که صاف و صیقلی ُشَدنش ز

ســۀ چاپ و ِانِتشــاراِت  یراســتۀ دکتر َرحیِم َعفیفی، َمشــَهد: ُمَؤّسَ 9. َفرَهنِگ َجهانگیری، میرَجمال الّدین ُحَســین بِن َفخرالّدین َحَســِن انجِو شــیرازی، و
داِنشگاِه َمشَهد، چ 2، 1359هـ.ش، ج 2، ص 1401.

یِســرکانی، به َتصحیح و َتحشــَیه و َتعلیق: َســعیِد َحمیدیان، چ 1، ِتهران: مرَکِز َنشــِر داِنشــگاهی، 1362هـ.ش، ص  د ُمقیِم تو 10. َفرَهنِگ َجعَفری، ُمَحّمَ
.412

11. نگر: ُبرهاِن قاِطع، َهمان ص، هاِمش.
هی داَدند.

َ
گ که َدربارۀ »ُبروجرد« َمرا آ زارم 

ُ
َمُه اهلُل َتعالٰی - ِسپاسگ

َّ
دِرضا الیقی - َسل 12. از َجناِب آقاِی ُمَحّمَ

13. َدر مازنــدران »َبِلشــَتن« بــه َمعنــاِی لیســیدن و مالیــَدِن زبــان بــه چیــزی بــه کار می َرَود )بــا ِاســِتفاده از َبیاناِت آقایــان: ناِصــِر ِرضایِی چراتــی و َحمیِد 
یَد  کی، »ولیشــتن« به َمعناِی لیســیدن اســت )إیضاِح آقاِی دکتر هوَمِن یوُســفِدهی - ز

َ
َنصراهلل زاده و ع.ا. یاغی تبار - داَم ُعالُهم ـ(؛ َکما اینکه َدر گیل

نگرودی[، چ:1، تهران: ِانِتشــاراِت ُبنیاِد َفرَهنِگ ایران، 
َ
(، و َهمُچنیــن، »والیشــتن« )نگــر: َمَثلها و ِاصِطالحاِت گیل و دیلم، َمحموِد پاَینده ]ِی ل هـ  ِعــّزُ

میرکبیر، 
َ
ســۀ ِانِتشــاراِت أ نگــرودی - ، چ 1، ِتهــران: ُمَؤّسَ

َ
گیــل و دیَلــم - فارســی بــه گیَلکــی - ، َمحمــوِد پاَینــده - ل 1352هـــ.ش، ص 298؛ َفرَهنــِگ 

فتاِر تالشیان، »آلیشتن« به َهمین َمعناست )إیضاِح َجناِب آقاِی موَسوِی َتنیانی - داَمت ِإفاداُته ـ(.
ُ
گ 1366هـ.ش، ص 672(؛ َدر 

ُکرِدســتان/ فارســی -  شــباِه آنهــا در زباِن ُکردی نیز به کار می َرَوند )نگر: َفرَهنِگ داِنشــگاِه 
َ
یخــِت دیگــرش: »لســتن« و پاره ای از أ »لشــتن« و َهمُچنیــن ر

ُکرِدستان، 1385هـ.ش، ج 3 ، ص 2067(. ُکردی، به  َسرَپَرستِی: ماِجد َمردوخ روحانی، چ 1، َسَننَدج: داِنشگاِه 
رِی: َجمشید ُسروش ُسروشیان، با ُمَقّدمۀ: ِإبراهیِم پوِرداود، به کوِشِش: َمنوچهِر ُستوده، چ 1، ِتهران: انِتشاراِت َفرَهنِگ  ِگردآو 14. نگر: َفرَهنِگ ِبْهدینان، 

ایراْن َزمین، 1335هـ.ش، ص 147.
15. نگر: ُبرهاِن قاِطع، َهمان ص، هاِمش.

سۀ ِانِتشاراِت داِنشگاِه ِتهران، 1390هـ.ش. ص 348؛ َفرَهنِگ فارسی به َپهَلوی،  نیز َسنج: َفرَهنِگ زباِن َپهَلوی، دکتر َبهراِم َفَره َوشی، چ 6، ِتهران: ُمَؤّسَ
سۀ ِانِتشاراِت داِنشگاِه ِتهران، 1388هـ.ش، ص 448. دکتر َبهراِم َفَره َوشی، چ 4، ِتهران: ُمَؤّسَ

یخِت یک واژه است. »لیس« و »لیش«، دو ر
َیند: »بلیش« )إیضاِح َجناِب آقاِی روح اهلِل ُفروغی - داَم ُعاله ـ(. َدر َنراق به جاِی »بلیس« می گو

ه ـ(. یَد ِعّزُ د رضا آباقی - ز َیند )إیضاِح َجناِب آقاِی َسّیِ َدر َدماوند، به »آِب دهان«، »لیش« می گو
یختهــاِی دیگــرش - و از ُجملــه با پیشــَوند - ، َدر گیــالن و ماَزنَدران و  گونــی از »لیشــَتن« و ر ُبردهــاِی گونا ــالع بــه کار هــِل ِاّطِ

َ
ری هایم از أ

َ
16. َدر ُپرسشــگ

م انــداِز حاِضر بیرون 
َ
َکــرَدم؛ لیک َدرِج َتفصیــِل آن یادداشــتها از حوَصلۀ َقل گاهان یادداشــت  اصَفهــان و خوزســتان و ... بازخــورَدم و بــا ِامِتنــان از آن آ

یس  ن اســت، بازنو ّیَ َیندگان ُمَز گو که به ناِم َیکاَیِک  بِط َوثیقی نیز به ما َنحُن فیه نمی یاَبد(. در اینجا با آنکه َنمی توانم َمشــروِح آن َبیانات را  اســت )و َر
زاَرم و ُفزونِی کامگاری هاشــان را از داداِر 

ْ
فته اند، َصمیمانه ســپاس ُبگ

ُ
گاهاِن حوَصله َمندی که بدین گونه ُپرسشــهایم پاُســخ گ ُکَنــم، می باَیــد از همــۀ آ

نیکی ِدِهش َدرخواَهم.
صل »ســه ِدْه« اســت - ، ُعموِم ما اصفهانیان و نیز خوِد باَشــندگاِن »ِســِده«، به »هاِی ناَملفوظ« بر زبان می رانیم و می راَنند؛ و 

َ
17. »ِســِده« را - اگرچه َدر أ

یخت را پاس داشته ام. یِسش، همان ر َمن در این نو
َســدِی َتبریزی - 

َ
ســول و »نژند« )ج. طاِهری( و َحَســِن جهاندار و َحَســِن أ درضا ابن الّرَ َرم از إیضاحاِت آقایان: دکتر َســّیدُمَحّمَ 18. بُخصوص باید یاد آو

َحِفَظُهُم اهلل َتعالٰی و َرعاُهم.
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َکْم مو ُشیوع داَرد. کاماًل بی مو یا  به چشم می آید، یا صورتهاِی 

»لیشــَتنی« َهم َدر ِســِده به َمعناِی شایستۀ لیسیدن و بوســیَدن، َمَثاًل َدر َحّقِ ِطفلی که دوست داشتنی است 

که به َمعناِی »درخور لشــتن؛  یخِت دیگِر همان واژۀ »ِلشــَتنی« اســت  زیر ر
ُ
گ کار می َرَود. این »لیشــَتنی« بنا به 

َکمــا اینکه خوِد »لیشــَتنی« َهم به َمعناِی »درخور لیشــتن؛ که  َغْت نامــۀ ِدْهُخــدا آمده اســت؛ 
ُ
لیســیدنی« َدر ل

َغْت نامۀ ِدْهُخدا َمضبوط است. نیز »لیشته« به َمعناِی »لیسیده« و »لیشتگی« به َمعناِی 
ُ
لیسیدن توان« َدر ل

َغْت نامۀ ِدْهُخدا آمده.
ُ
»حالت و چگونگی لیشته« َدر ل

»لیشــته« َدر َیکی از َتعابیِر َزبانَزِد َمَثْل گونه َهم آَمده و آن »مثِل انگشــِت لیشــته« اســت، َیعنی: َســخت فقیر، 

َســخت بی چیز، کاماًل عور، کاماًل بی چیز که هیچ چیِز او بر جای َنمانده اســت، کســی که آه َدر بســاط َندارد، 
عَرٰی ِمن ِإصَبع« در َزباِن تازی.19و20

َ
بَتمامی ُعریان؛ و این َتعبیر ماَننده است به: »أ

از »ِلشَتن« دور نُیفتیم و بَیفزاییم:

َدر َبعِض َفرَهنگها،21 این بْیِت سوزنِی َسَمرَقندی را شاهِد »ِلشَتن« آورده اند:

ِمهَتران و  ُبُزرگان  آســــــــــتانت  َپنیر22ِلشــــــــــَتند  کاسۀ  ب 
َ
ل به  ِلشته  پیِر  یوِز  چون 

ی َدر توبه و ِإنابه ُسروده است؛ بدین آغازه: که و این بْیت، َبر ُبنیاِد دیواِن شاِعر، از آن َچکامه است 

دیــــــــــَوم بخیرخیر ُســــــــــخرۀ  ناه 
ُ
گ َهر  ُسخره گیرَدر  دیِو  از  ِده  َخالص  َمرا  َرب!  یا 

َسف 
َ
که َمَع األ لیک در ُنسخۀ ویراستۀ زنده یاد دکتر ناِصرالّدیِن شاْه ُحسینی - َرِحَمُه اهلل - از دیواِن سوَزنی - 

َتنها َتصحیِح راِیِج این دیوان اســت )و ُنســخۀ َچندان َمضبوطی نیز نیســت( -، َضبِط بیِت َمزبور از این َقرار 

است:

َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذیِل 
ُ
میرَکبیر، 1363هـــ.ش، ج 3، ص 1405؛ و: ل

َ
ســۀ ِانِتشــاراِت أ کَبِر ِدْهُخدا، چ 6، تهران: ُمَؤّسَ

َ
مثــال و ِحَکــم، َعاّلمه َعلی أ

َ
19. نگــر: أ

کَبِر 
َ
ســۀ َمطبوعاتِی علی أ مینی، تهران: ُمَؤّسَ

َ
میرُقلِی أ

َ
مثال و ِاصِطالحاِت زباِن پارســی، أ

َ
»ِلشــَتن« و »لیشــته« و »انگشــت«؛ و: َفرَهنِگ َعوام یا َتفســیِر أ

ِعلمی، بی تا، ص 532.
َدِب فارسی، 1393هـ.ش، ج 4، ص 2519(، 

َ
بان و أ یشه شناختِی َزباِن فارسی )چ 1، ِتهران: َفرَهنگستاِن َز ِد َحَسْن دوست َدر َفرَهنِگ ر آقاِی دکتر ُمَحّمَ

ّقی َکرده و به َمعناِی »َســخت بی چیز، کاماًل بی چیز که هیچ چیِز او بر جای نمانده اســت« گرفته اند، 
َ
به َتل

َ
َکِلمۀ واحدۀ ُمَرّک »انگشت لیشــته« را بظاِهر 

َغْت نامۀ ِدْهُخدا )ذیِل »لیشته«(.
ُ
با ِإرجاع به ل

م.
َ
عل

َ
َکرده باشند؛ َو اهلُل أ ّقی، َسهو 

َ
که َدر آن َتل ُچنین می نماَید 

که: 20. آَدمی را َدر خاِطر می َرَسد 
ْشن« و »لشم« را با این »لشتن/ لیشتن/ لستن/ لیسیدن« پیوندی نیست؟

َ
ِشن/ ل

َ
َشن/ ل

َ
آیا »ل

کار رفته، َدر  ُکَهن نیز به  که َدر َفرَهنگها نیز به َمعناِی »نرم و لغزنده و بی خشــونت« و »بی َنقش  و ســاده« و »هموار« آمده اســت و َدر َمتنهاِی  شــن« 
َ
واژۀ »ل

شــم« و به َمعناِی »صاف و صیقلی، َهموار، یکَدســت، لیز و ُســر، َنرم و لطیف، ...« فراوان و َدر قواِلِب گونه گون 
َ
یخِت »ل گونۀ فارســِی َافغاِنســتان به ر

بــه کار مــی َرَود )نگــر: َفرَهنگنامۀ ُبُزرِگ ُقرآنی، ِپژوِهش: َعلِی ِرواقی، ج 1، چ 1، ِتهران: َمرَکِز چاپ و ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه َشــهید ِبِهشــتی، 1395هـ.ش، 
صالنی - ، چ:1، تهران: 

َ
ص »َصد و بیســت و َهشــت« و »َصد و بیســت و ُنه«؛ و: زباِن فارســِی َافغاِنســتان - َدری - ، َعلِی ِرواقی - با َهمکارِی: َزهرا أ

ُبردهایش نیز به »ِلشته/ لیشته/  َدِب فارسی، 1392هـ.ش، ج 2، ص 1561 - 1564(؛ و َافزون َبر ماَنندگِی صوری در پاره ای از کار
َ
بان و أ َفرَهنگستاِن َز

ِد َحَسْن دوست، چ  یشه شناختِی َزباِن فارسی، ُمَحّمَ یشه شناسان )نگر: َفرَهنِگ ر ِلســته/ لیســیده« بسیار َنزدیک اســت؛ با این َهمه، َبیاناِت َبعِض ر
ْشــن«/ »لشم« را با »لشتن/ 

َ
ِشــن/ ل

َ
َشــن/ ل

َ
َدِب فارســی، 1393هـ.ش، ج 4، ص 2519 - 2521( َبر ما َروا نمی دارد تا »ل

َ
بان و أ 1، تهران: َفرَهنگســتاِن َز

م ِدهیم.
َ
لیشتن/ لستن/ لیسیدن«، َهمریشه َقل

َغْت نامــۀ ِدْهُخدا، ذیِل 
ُ
؛ و: ل رد از »جهانگیــری«ـ  فتــآو

ُ
گ ــِد ُمعیــن، چ 5، ج 3، ص 1895، هاِمــش - َدر  21. َســنج: ُبرهــاِن قاِطــع، به ِاهِتمــاِم: دکتــر ُمَحّمَ

غــات و َترکیبــات و َتعبیراتی که از ُمتوِن فارســی ِاســِتخراج ُشــده 
ُ
َدبــی )شــاِمِل ل

َ
غــاِت أ

ُ
رد از َهمــان »جهانگیــری« - ؛ َفرَهنــِگ ل فتــآو

ُ
گ »ِلشــَتن« - َدر 

ســۀ ُمطالعاِت ِإســالمِی داِنشــگاِه تهران - دانشــگاِه مک گیل،  دیِب طوســی، با ُمَقّدمۀ دکتر َمنوچهِر ُمرَتَضوی، چ 1، تهران: ُمَؤّسَ
َ
میِن أ

َ
دأ اســت(، ُمَحّمَ

رد از َهمان »جهانگیری«. فتآو
ُ
گ 1388هـ.ش، ج 2، ص 795 - َدر 

یراستۀ زنده یاد دکتر َرحیِم  َدر َفرَهنِگ َجهانگیری ِی میرَجمال الّدین ُحَســین بِن َفخرالّدین َحَســِن انجِو شــیرازی که آبشــخوِر این َنقلها اســت، َدر َمتِن و
سۀ چاپ و ِانِتشاراِت داِنشگاِه َمشَهد، چ 2، 1359هـ.ش، ج 2، ص 1401(، بناُدُرست به جاِی »لشته«، »گشته« آمده است. َعفیفی )َمشَهد: مَؤّسَ

َدِب کهِن ما بارها َمذکور 
َ
نگ(، بسیار »پنیر« دوست داَرد و ِدلَبستگِی »یوز« به »پنیر« َدر أ

َ
22. َمعروف بوده است که »یوز« )جانوِر شکارِی کوچک تر از َپل

ُافتاده است.



ایآ ف  اتم  تم  »ِنهه  !ا  یند  ن 

سال بیست و نهــم،مشـارۀدوم،خـــردادوتیــــــر361701397

مهتران و  بزرگان  آســــــــــتاِن  َپنیر23لیســــــــــیدم  کاسۀ  طلبد  کو  مسته  یوِز  چون 

ِت ُدُوم ِاخِتالف 
َ
ِت َیُکم، به جایگاِه بْیت َدر چکامۀ َمذکور َدرخورَتر اســت؛ لیک باز َدر ل

َ
گویی این َضبِط ل و 

یختی دیگر  َغْت نامۀ ِدْهُخدا، همین بْیت را ذْیِل »ُمســته/ ُمسته طلب«24 به ر
ُ
اســت و جاِی ِاخِتالف نیز. َدر ل

که این است: َکرده اند؛  َضبط 

پنیر« »لیســــــــــیدم آســــــــــتان بزرگان و مهتران کاسۀ  مسته طلب  پیر  یوز  چون 

ــِت ُدُوم َمرقــوم داشــته اند:»ن ل: لشــته بــه لــب، و در ایــن صورت شــاهد 
َ
و آنــگاه َدر حاشــیۀ »ُمســته طلب« ل

نیست«.25

َکشید؛ چه َبحِث ما َدر َضبِط َنّصِ دیواِن سوزنِی َسَمرَقندی نیست. َدر این باره سخن زین بیش دراز َنباَید 

ینی به ما َرسیده  ِر ُنزَهةالُقلوِب َحَمد )/ حمداهلِل( ُمستوفِی َقزو
َ

ذ
ُ

بوطاِهِر خاتونی که از َرهگ
َ
ردیم به آن بْیِت أ

َ
بازگ

است:

خواِنِش پیشِنهادِی ما - با »ِلشَتن« به جاِی »کشتن« - ، اینست:

ِلشــــــــــَتن از  بازماَنــــــــــد  چــــــــــون  ُکَنــــــــــد!موش  میــــــــــز 
ُ
گ نــــــــــگاْن َزده 

َ
َپل َبــــــــــر 

َیعنی:

نگ را( بلیَسد، آن موش )می رَود و( َبر 
َ
َهرگاه موش را ماِنع آَیند از اینکه )َمَحّلِ ِجراَحِت َشخِص َزْخْم خوردۀ َپل

َشخِص َزْخْم خوردۀ َبول می ُکَند.

فته بود:
ُ
گ ِکتاِب جاِمع الِحکَمَتْین  که ناصِر خسرو َهم َدر  و این، َهمان است 

ْنگ را 
َ
کــه آن آلودگِی َدهــاِن َپل که بــدو میَزد، َبــْل خواَهد  ْنــگ را بجوَیــد، نــه آن خواَهــد 

َ
زیــدۀ َپل

َ
گ ... مــوش ... 

میز َبر آن بَینداَزد ....
ُ
گ ُکَند و به دیوار و بام َبرَشَود ... و ...  ت 

َ
بلیَسد، و چون از آن بازداَرنَدش حیل

ِعلُم ِعنَد اهلِل َتباَرَک و َتعالٰی.
ْ
َو ال

ِاصَفهان/ َبهاِر 1397 هـ.ش

غات و َترکیبــات و جایها با َمعانی و َتفاســیر از: دکتــر ناِصرالّدیِن 
ُ
حوال و فهرســِت ل

َ
مــه و َشــرِح أ

َ
23. دیــواِن َحکیــم ســوزنِی َســَمرَقندی، َتصحیــح و ُمَقّد

میرَکبیر، 1338هـ.ش، ص 170، بیِت آِخر.
َ
سۀ چاپ و ِانِتشاراِت أ شاْه ُحسینی، ]چ 1[، تهران: ُمَؤّسَ

24. َمقصود از »ُمســته«، چاشــنی و َچشــته ای است که به جاَنَوراِن ِشکاری خورانیده می ُشده است. َدر واقع به َطعامی َانَدک چونان َکمی از گوشت یا 
که به جاَنَوراِن ِشکاری )خاّصه: ُمرغاِن ِشکاری( می داده اند تا جاَنَوِر ِشکاری به ِشکار َحریص َتر شود. َمغِز َسِر پرندگان ِإطالق می گرَدد 

رده اند؛ با این َضبط: َغْت نامۀ ِدْهُخدا َهمین بْیت را ذْیِل »لیسیدن« َهم آَو
ُ
25. َدر ل

»لیسیدم آستان بزرگان و مهتران
کاسۀ پنیر« چون یوز پیر لشته به لب 

ِت َنُخست َمرقوم داشته اند:»ن ل: لشتند آستانت«.
َ
و آنگاه َدر حاشیۀ »لیسیدِم« ل

رد از آَنندراج؛ با این َضبط: فتآَو
ُ
گ نیز ذْیِل »ِلسَتن«، َدر 

»لستند آستانت بزرگان و مهتران
کاسۀ پنیر« گشته به لب  چون یوز پیر 

ِت ُدُوم َمرقوم داشته اند:»در جهانگیری: لسته«.
َ
و آنگاه َدر حاشیۀ »گشته«ِی ل

که: ری است  شایاِن یادآَو
شید  باِت َرشیدی - ، َعبدالّرَ رده اســت. نگر: َفرَهنِگ َرشیدی - به َضمیمۀ: ُمَعّرَ صاِحِب َفرَهنِگ َرشــیدی َهم این »ِلســَتن« را با ِاسِتشــهاد به سوَزنی آو

کتابُفروشِی بارانی، 1337هـ.ش، ج 2، ص 1290. ِد َعّباسی، چ 1، ِتهران:  بِن َعبدالَغفور الُحَسینّی الَمَدنّی الّتتوی، به َتحقیق و َتصحیِح: ُمَحّمَ


