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چکیده :در سال 1390ش ،تصحيحی از ديوان مسعود
ّ
ّ
ّ
محمد مهيار ،با مقدمهای ممتع در
سعد به کوشش
تحقيق احوال شاعر ،دربرگيرندۀ مطالبی درباب خاندان،
زندگانی و مرگ مسعود ،حکومتگران دورۀ او ،ممدوحان او،
سرايندگان همعصرش و ...از چاپ برآمد .اين تصحيح بر
پايۀ نسخهای از کتابخانۀ حکيم اوغلو پاشای ترکيه انجام
ّ
دست�نويس ديگر در
مصحح از هشت
گرفته و در کنار آن،
ِ
ُ
جايگاه نسخهبدل ،و يازده جنگ بهعنوان منابع جنبی
ِ
ِ
بهره برده است.
ّ
مصحح ارجمند کتاب ،برخی از
با وجود کوششهای
ضبطها ،قرائتها و سجاوندیهای اين ديوان ،همچنان
محل ّ
ّ
تأمل و پرسش نگارندۀ اين سطور است که در اين
نوشتار ،پارهای از آنها طرح میشود.
واژههای کليدی :نقد ،تصحيح ،ديوان مسعود سعد.

Re-reading Some Verses of the Last Correction of Mas’ood Sa’d’s Divan (Collection of
Poems)
By: Golpar Nasri
Abstract: In 1390, a Corrected edition of
Mas’ood sa’d’s Divan was published by Mohammad Mahyar. Its introduction focused on the
poet’s biography including some information
regarding his family, his life and death, the
rulers of his time, his praisers, his contemporary poets, and…. This correction is based on a
manuscript available in Hakim Ooghloo Pasha’s
library in Turkey; in addition to this, the editor
has used eight other manuscripts as the replaced
ones, and also eleven collection of poems and
proses as additional sources.
Despite the editor’s precious efforts, some of the
recordings, readings and rhymes in this Divan
still need more reflection; therefore, the author
of this article is going to deal with some of
them in the present paper.
Key words: critique, correction, Mas’ood sa’d’s
Divan

ّ
أبيات من التصحيح األخير لديوان مسعود سعد
ٍ تأمالت يف
گلپر نصري
ّ  ش صـدرت مبسـاعي1390  يف العـام:اخلالصـة
حممـد مهيـار طبعـة
ّ مصححـة مـن ديـوان مسـعود سـعد مـع
ّ
مقدمـة ممتعـة عـن أحـوال
ّ ،الشـاعر
تضمنـت بعـض املعلومـات عـن عائلـة الشـاعر وسـيرته
ّ
 والشـعراء، وعـن الذيـن مدحهـم، وعـن حـكام عصـره،ووفاتـه
.املعاصر ين له
ّ
نسخة موجودة
مصحح ُهذه الطبعة يف تصحيحه هذا عىل
واعتمد
ٍ
ُ
ّ يف مكتبـة حكيم أوغلـو پاشـا
 مـع االسـتعانة بثمانيـة نسـخ،التركيـة
ُ
ّ
ّ  و إحـدى عشـرة جمموعـة،خط ّيـة أخـرى كنسـخ بديلـة
منوعـات
ّ
.كمصادر جانبية
ّ
ّ
 إال ّأن ما الحظه كاتب،املصحح الكرمي هلذا الكتاب
ورغم ما بذله
ّ هذا املقال هو ّأن هناك ما يدعو إىل
التأمل و يثير بعض التسـاؤالت
عـدد مـن مـوارد ضبـط الكلمـات وقراءاهتـا وعلامئ التحر يـر
ٍ حـول
ّ وتقطيع
.بعض مهنا يف ثنايا مقاله احلايل
إىل
أشار
وقد
،
النص
ٍ
ّ
. ديوان مسعود سعد، التصحيح، النقد:األساسية
املفردات
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یاد مهربان°استادم ،دکتر جمشید سروشیار ()1396-1321
با ِ

ّ
مقدمه
از ديوان مسعود سعد سه تصحيح مشهور در دست است؛ نخستبار رشيد ياسمی در سال 1318ش،
ّ
کموکيف ُن َسـخ ّ
مقدمهای در زندگی و زمانۀ او ،بدون اشـاره به ّ
خط ِی مورد اسـتفادۀ
ديوان این شـاعر را با
ِ
ِ
خو يـش بـا سـرمايۀ کتابفروشـی ادب در تهـران بـه چـاپ رسـاند .بـا وجـود کوشـشهای ياسـمی در تنقيـح
ِ
ديـوان و اهتمـام او بـرای جسـتجوی ُن َسـخ ّ
اهتمـام حسـين پژمـان بختيـاری در
خط ِـی قديـم ،نيـز يـاری و
ِ
ِ
ِ
ّ
بازبينی و غلطگيری نمونۀ مطبعی ،حاصل کار به کمال و ّ
مصحح بود ،نرسيد.
مطلوب
که
تی
صح
ِ
ِ
ِ
دکتری خود را ،با عنوان ديوان مسـعود سـعد به صورت کتاب در دو
در سـال  1364مهدی نوريان رسـالۀ
ِ
ّ
انتقادی ديوان مسـعود اسـت که بر پايۀ  6نسـخه ،با
مجلد منتشـر کرد .اين پژوهش ،نخسـتين تصحيح
ِ
ِ
ّ
محوريـت دستنويسـی مکتـوب در 1009ق سـامان یافتـه و بـا چـاپ رشـيد ياسـمی هـم مقابلـه شدهاسـت
ّ
(رک .مسـعود سـعد :1364 ،هجـده -بيسـت) .بـا وجـود در دسـت نبـودن نسـخۀ نزديـک به زمـان مؤلف،
ّ
مصحح کوشيدهاست تا از بسياری دشوار یها و ضبطهای نامفهوم ديوان گرهگشايی کند.
ّ
مقدمهای ّ
در 1390ش ،تصحيحـی از ديـوان مسـعود سـعد بـه کوشـش ّ
ممتـع در تحقيق
محمـد مهيـار ،بـا
حکومتگـران دورۀ او،
مـرگ مسـعود،
احـوال شـاعر -دربرگيرنـدۀ مطالبـی در بـاب خانـدان ،زندگانـی و ِ
ِ
ـرايندگان هـمروزگارش  -از چـاپ برآمـد .ايـن تصحيـح بـر پايـۀ نسـخهای از کتابخانـۀ
ـان او ،و س
ِ
ممدوح ِ
ّ
جايـگاه
مصحـح از هشـت دسـتنويس ديگـر در
حکيـم اوغلـو پاشـای ترکيـه اسـتوار اسـت و در کنـار آن،
ِ

نسخهبدل ،و يازده ُجنگ بهعنوان منابع َجنبی بهره برده است.
ِ

حـدود یکسـال پـساز انتشـار ایـن کتـاب« ،نکاتـی در بـارۀ تصحيـح جديـد ديـوان مسـعود سـعد» بـه قلـم
ُّ
انتقاد کلی بر
«حاصل اوقات» منتشـر شـد؛ فيروزبخش ،ضمن وارد کردن دو
وبگاه
پژمان فيروزبخش در
ِ
ِ
ِ
َُ
شـيوۀ تصحيح ،به ّ
شـمار نسـخ مورد اسـتفادۀ مهيار نبوده
معرفی دسـتنويسهای ديگری پرداخته که در
ِ
ضبط نادرست را در چاپ مورد بحث برشمرده و روشنگریهای
است .او  45مورد ِاشکال و بدخوانی و
ِ
ّ
سودمند و محققانهای درخصوص متن و واژهنامۀ پايانی کتاب کرده است.

چنـدی بعـد ،در 1393ش مقالـۀ ّ
«ابيـات آسـيبديدۀ
دربـاب
ممتعـی بـه قلـم وحيـد عيـدگاه طرقبـهای
ِ
ِ

ملزومـات آن،
ـراد نقدهايـی بـر شـيوۀ تصحيـح و
ِ
ديـوان مسـعود سـعد» بـه نـگارش درآمـد .منتقـد پـس از اي ِ
ّ ُ
 44بيـت را در حـد گنجاي ِـی مقالـه بـا قرائن وزنی ،دسـتوری ،سـبکی و معنايی بررسـيده و لغزشهايی را
شـناختی تصحيح مورد
نشـان دادهاسـت .چنانکه او بهدرسـتی اشـاره میکند ،يکی از اشـکاالت روش
ِ
ِ
بحـث ايـن اسـت کـه خواننـده درنمیيابـد ضب ِـط برگز يـدۀ متـن ،مطابق با کدام دسـتنويس اسـت که اين
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َّ
ـت نسـخهبدلها در آغـاز کتـاب محقـق میگـردد (عيـدگاه:1393 ،
امـر ،تنهـا بـا ارزيابـی و ردهبنـدی درس ِ
ّ ُ
 .)103عيـدگاه همچنيـن درج نسـخهبدلها را در پايـان کتـاب ،بـر مصحح خرده گرفتهاسـت (همانجا)؛

انتقال
البتـه داليلـی کـه در ايـن بـاب اقامـه میکنـد ،در جـای خـود درسـت و پذيرفتنـی اسـت؛ ّاما سـبب
ِ
ً
ـکان َجـرح و تعديـل تـا آخريـن روزهـا ،و بلکـه واپسـين سـاعتها
نسـخهبدلها را ظاهـرا بايـد در ايج ِ
ـاد ام ِ
تنظيمات مربوط به جداول اشعارُ -
بازجست.
پيش از چاپ کتاب  -بدون برهم زدن صفحهبندی و
ِ
ِ

ضبط  6بيت از ديوان مسعود
پس از آن ،محمود اميدساالر در يادنامۀ رشيد ياسمی (ص )169-187به ِ
براساس دو چاپ نوريان و مهيار پرداخته ،و پيشنهادهايی کردهاست.
ِ
وحیـد عیـدگاه طرقبـهای دیگربـاره در مقالـهای بـا عنـوان «پیشـنهادهایی بـرای اصلاح چنـد بیـت از
مشـکالت دیـوان را طـرح،
دیـوان مسـعود سـعد» (منـدرج در :ارجنامـۀ دکتـر سـعید حمیدیـان)  16بیـت از
ِ
و تصحیـح کـردهاسـت .او بهدرسـتی یـادآور شـده کـه «هنـوز چـاپ رشـید یاسـمی و چـاپ دکتـر نوریان از
رده خـارج نشـدهاسـت و صـورت درسـت برخـی از بیتهـا را تنهـا در این دو چاپ (بویـژه دومی) میتوان
یافت» (عیدگاه.)329 :1398 ،
مقاالت
باری ،آنچه از پی میآيد ،برخی از ضبطها ،قرائتها و سجاوندیهای اين دیوان است که در
ِ
ُ
ّ
محل ّ
1
تأمل و پرسش نگارندۀ اين سطور است.
پیشگفته مذکور نیفتاده و همچنان ِ

الف) ضبط کلمات
 ب :46هر روز فـ ـ ـ ــزون گرددت از گـ ـ ـ ــردون ملکی

ّ
ّ
فالليــــــــل بمــــــــا يطلب من ِجــــــــدک حبلی

ً ّ ُ
ّ
ُ
تطلب من َجدک ُحبلی» بايد درست باشد؛
نسخۀ اساس (ص« )246تطلب» دارد و ظاهرا «فالليل بما
یعنی شـب آبسـتن اسـت بدانچه تو از بختت طلب میکنی .بر اهل تحقیق پوشـیده نیسـت که آن مثل
َّ ُ
اشـعار دیگـر بازتـاب یافتـه ،چنین اسـت« :الليـل ُحبلی
مشـهور کـه در بیتـی منسـوب بـه حافـظ 2و برخـی
ِ
ُ
دری ما َت ِلد» (رک .یاری ُگل ّ
یس ُی ٰ
َل َ
کم قضا
دره .)209 :1398 ،البته ممدوح
ِ
مسعود سعد ،در تنگنای ح ِ
ِ
گرفتار نیست؛ زیرا هرچه از بخت طلب کند ،بر ُمنتهای ّ
همت خود کامران میشود!
 ب :453ّ
از صاحـ ـ ـ ــب موفـ ـ ـ ــق منصور بوســــــــعيد

آن کهش ز حلم پيرهن اســــــــت از سخا ردا

 .1در نوشتن اين مقاله از يار یهای بیدريغ و ارزندۀ استادان عزیزم ،دکتر علی رواقی و دکتر مهدی نوریان بهرهمند بودهام .آقایان دکتر مسعود
قاسـمی ،مسـعود راسـتیپور ،مسـعود تاکـی و دکتـر وحیـد عیـدگاه نیـز پیـش از چـاپ آن را خواندنـد و غلطهـای ر یـز و درشـت مقالـه را اصلاح
ُ
کر الطافشان در بیان نمیگنجد.
کردند .ش ِ
َ
بدان َمثل که شب آبستن است دور از تو
.2
سـ ـ ـ ــتاره میشـ ـ ـ ــمرم تا که شـ ـ ــــب چه زاید باز


(حافظ شیرازی)619 :1376 ،
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«منصـور ِبـن سـعيد» مقصـود اسـت ،کـه همـان «منصـور بن سـعيد بـن احمد بن حسـن ميمندی» باشـد.
مسعود سعد چندين بار نام او را در سرودههای خويش ذکر کرده است:
عميد مطلق ،منصور ِبن سـ ـ ـ ــعيد ،که چرخ



ز آســــــــتانۀ درگاه او ســــــــتد بــــــــاال

(مسعود سعد122 :1390 ،؛ نيز ،رک .ب )10648 ،1827 ،914

 ب :502ز خون نمايد روی زمين چو چشـ ـ ـ ــم حمام

ز گرد ،گــــــــردد روی هــــــــوا چو ّ
پــــــــر غراب

نکـه در تصحيـح نوريـان (ص )36آمـده اسـت .دو
چشـم «همـای» بـه سـرخرنگی َم َثـل بـوده اسـت ،چنا 
شاهد:
میپرسـ ـ ـ ــتش ميی چشـ ـ ـ ــيده بـ ـ ـ ــه رنگ

رشــــــــک تاج خــــــــروس و چشــــــــم همای
(ابوالفرج رونی)150 :1347 ،


ز زخـ ـ ـ ــم خنجـ ـ ـ ــر و از گرد موکب تو شـ ـ ـ ــود

زمين چو چشــــــــم همای و هوا چو ّپر غراب
(مسعود سعد)158 :1390 ،


 ب :988من که مسـ ـ ـ ــعودم هرچند ثنا گـ ـ ـ ــوی توام

اينسخن گفتۀمننيستچهگفتارسخاست

اينکه میدانم واهَّلل که به عدل است و به حق

وانچه میگويم واهَّلل که نه از روی رياســــــــت

«میرانـم» درسـت اسـت کـه بـا «میگو يـم» در بيـت بعـد ،درمیسـازد و در تصحيـح نوريـان (ص )71هـم
بهدرستی ضبط شدهاست؛ «اينکه میرانم» يعنی سخنی که میگویم:
هـ ـ ـ ــم از آشـ ـ ـ ــتی رانـ ـ ـ ــدم هـ ـ ـ ــم ز جنگ

ســــــــخن گفتــــــــم از هریکــــــــی رنگرنگ
(فردوسی)224 /3 :1389 ،


مـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــخن کـ ـ ـ ــژ همیبگردانـ ـ ـ ــم


(مسعود سعد)715 :1390 ،
مـ ـ ـ ــر علـ ـ ـ ــی را در مثالـ ـ ـ ــی شـ ـ ـ ــير خواند



ً
 .3ظاهرا در اين ابيات هم «داندی» بايد به «راندی» اصالح شود:
ّ
رهــــــــی تــــــــو گــــــــر صــــــــد دهــــــــان داردی



وز

طریقــــــــی

دگــــــــر

همیرانــــــــم

ثــــــــل او نباشــــــــد ،گرچــــــــه راند
شــــــــير ِم ِ
3
(مولوی :1373 ،د  ،3ب )1942

کــــــــه در هر دهـ ـ ـ ــان صـ ـ ـ ــد زبان باشـ ـ ـ ــدی،

بدان هر زبان صد لغــــــــت داندی (ظ :راندی)

که در هـ ـ ـ ــر لغت صـ ـ ـ ــد بيان باشـ ـ ـ ــدی...،

ز صــــــــد داســــــــتان کان ثنــــــــای توراســــــــت

همانـ ـ ـ ــا کـ ـ ـ ــه يـ ـ ـ ــک داسـ ـ ـ ــتان باشـ ـ ـ ــدی
(مسعود سعد)558 :1390 ،
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 ب :1023اگرچه همچو گيـ ـ ـ ــا نزد هرکسـ ـ ـ ــی خوارم

وگرچههمچوصدفغرقه گشتهتنبیکاست

عجب مدار ز من نظم خـ ـ ـ ــوب و نثر بديع

نه لؤلؤ از صدف است و نه انگبين ز گياست؟

َ
«بیکاست» در پايان لخت دوم ،بیمعناست 4.اين ضبط بايد دگرگشتۀ «به ُبکاست» باشد (از افادات
شفاهی دکتر مهدی نوريان)؛ بنابراين بيت را بايد اين گونه اصالح کرد:
اگرچه همچو گيـ ـ ـ ــا نزد هرکسـ ـ ـ ــی خوارم

وگرچههمچوصدفغرق ه گشتهتنبه ُبکاست

َ
در سـفينۀ انيسالخلوة ،لخت دوم به صورت «وگرچه همچو صدف غرقه گشـته بن بنکاسـت» کتابت
تصحيف همين وجه باشد (رک .ملطوی ،گ 52ر) 5.شاعر در مصراع دوم میگويد :اگرچه
شده که بايد
ِ
تنـم همچـون صـدف [کـه در آب در يـا غرقـه اسـت] در اشـک چشـمم غـرق گشـته اسـت ...الـخ .مسـعود
سعد باز هم ُ«بکا» را در شعر آوردهاست (رک .ب 171و .)297
َ
بیت خاقانی نیز تصویری شبیه بیت مسعود سعد دارد:
خت
ل
دوم این ِ
ِ
ِ
هو و هو گویان مریدان هوی هوی اندر دهان



چون صدف ،تن غرقاشکوسینهعطشانآمده

(خاقانی)369 :1382 ،

 ب :1247خامـ ـ ـ ــۀ او پيـ ـ ـ ــادهای اسـ ـ ـ ــت دوان

کــــــــه ســــــــوار هــــــــزار ميــــــــدان اســــــــت

او

ّ
شــــــــر اســــــــت و درد و درمان است
خير و

تنـ ـ ـ ــد ابـ ـ ـ ــری اسـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــر ولـ ـ ـ ـ ّـی و عدو

که درو رحمت اســــــــت و طوفان اســــــــت

گـ ـ ـ ـ ِـره کلـ ـ ـ ــک او چنـ ـ ـ ــان دانــــــــم

کــــــــه مگــــــــر خاتــــــــم ســــــــليمان اســــــــت

سـ ـ ـ ــربريده

دو

نـ ـ ـ ــوک

نيـ ـ ـ ــزۀ

ـتی
ـک ممـدوح اسـت و ايـن توصيـف ،در
ِ
سـخن از ِکل ِ
ابيـات سپسـين هـم ادامـه میيابـد و بـه چيرهدس ِ
ّ
ُ
صفـت «سـربريده»
طولـی ابيـات ،و
او در دبيـری میرسـد (رک .ب  .)1252-1250بـا در نظـر گرفتـن خـط
ِ
ِ
ً
کـه قاعدتـا نبايـد در توصيـف نيـزۀ ممـدوح آمده باشـد ،باید در جسـتجوی ضبط دیگری بـود .در تصحيح
نوريان (ص )90بیت چنیناست:
سـ ـ ـ ــربريده دو نـ ـ ـ ــوک خام ـــــــۀ او

ّ
شــــــــر اســــــــت و درد و درمان است
خير و

داشـتن آن باز هم در شـعر
سـر قلم یا «دو نوک»
این ضبط ،نادرسـت نیسـت و اشـاره به دو گوشـه
داشـتن ِ
ِ
ِ

آمدهاست؛ برای نمونه:

 .4در سفينۀ ترمد هم به همين صورت مضبوط است و معنای ّ
محصلی ندارد (رکّ .
محمد بن يغمور)140 :1395 ،
ّ
 .5ضبط نسخۀ  3386کتابخانۀ ملی (ص« :)61وگرچه همچو صدف غرقهگشته تن ز بکاست».
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يکی صرف زهــــــــر و يکــــــــی محض نوش
(مسعود سعد)621 :1390 ،


دو ملک را به دو نوک قلم چنان کردهاست

که عقــــــــل بازنداند همی ز يــــــــک درياش
(سنايی غزنوی)318 :1385 ،



6

ّاما اشـکال در اینجاسـت که «خامه» در دو بیت متوالی تکرار میشـود .به نظر میرسـد «نيزه» که نویسـۀ آن
ً
تصحیف «تیره» باشد.
سهوالقلم کاتب ،و
چاپ مهیار (ص )246نسبتا واضح است،
در نسخۀ
ِ
ِ
ِ
اساس ِ
سیاه قلم را اراده کردهاست:
نوک ِ
شاعر ِ
ّ
سـ ـ ـ ــربريده 7دو نـ ـ ـ ــوک تیـ ـ ـ ــرۀ او
شــــــــر اســــــــت و درد و درمان است
خير و
نوک قلم:
چند شاهد در
تأیید تیره بودن ِ
ِ
نوک قلم شـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــیاه
نخسـ ـ ـ ــتین کـ ـ ـ ــه ِ

خداونــــــــد مــــــــاه
گرفــــــــت آفریــــــــن بــــــــر
ِ
(فردوسی)281 /5 :1389 ،

دل روشـ ـ ـ ــن ز بهـ ـ ـ ـ ِـر مـ ـ ـ ــدح تـ ـ ـ ــو دارم
از ِ
ِ

ســــــــر ُد ِم قاقم
ــــوک قلم تیــــــــره چــــــــو[ن]
نــ ِ
ِ

رختیره سـ ـ ـ ـ ُـربریده نگونسـ ـ ـ ــار و مشـ ـ ـ ــکبار

دســــــــتور کشــــــــورم
نوک خامۀ
گوئی کــــــــه ِ
ِ
(کمالی بخاری ،نقل از عوفی)90 /1 :1903 ،





(عثمان مختاری)333 :1382 ،


َ
َ
«[قلم] سرتراشیده است و سر سیاه میکند» (زیدری نسوی.)4 :1381 ،
 ب :1531در گيتی-شگفت! -کرانداشتهرچهداشت

چون بنگرم عجايب گيتی کران نداشــــــــت

ضبـط نور يـان (ص« )113ای شـگفت» اسـت کـه خلـل وزنـی را برطـرف میکنـد؛ «ای شـگفت» و «ای
شگفتی» باز هم در شعر مسعود سعد به کار رفتهاست (رک .ب،12594 ،10388 ،9039 ،7468 ،342
 13745 ،13525و.) ...
داشتن قلم دارد:
 .6صفت «دوزبان» نيز اشاره به دو نوک
ِ
مــــــــاری به کف مــــــــرا دوزبان اســــــــت اين قلم


دسـ ـ ـ ــتم ّ
ـون مـ ـ ـ ــار کرد
معزمی شـ ـ ـ ــده کافسـ ـ ـ ـ ِ

با مــــــــن زمانه تــــــــا دو زبان گشــــــــت چون قلم

(خاقانی151 :1382 ،و 151ح)
بــــــــا او دورو چـ ـ ـ ــو کاغذ و صددل چـ ـ ـ ــو دفترم

وين ســــــــربريده خامۀ بی ِحبر (متن :بیخير)

(مسعود سعد)224 :1390 ،
بازبر يـ ـ ـ ــده

ّ
(مجيرالدين بيلقانی140 :1358 ،؛ نيز ،رک .مسعود سعد :1390 ،ب )11094

 .7مسعود سعد باز هم صفت «سربريده» را برای قلم به کاربرده است .برای نمونه:
دشــــــــمنت را بريدهزبــــــــان و بريدهســــــــر
زان خامـ ـ ـ ــۀ بريدهسـ ـ ـ ــر دوز بـ ـ ـ ــان کنـ ـ ـ ــد



رزق

تـ ـ ـ ــو

از

تـ ـ ـ ــو

(همان)547 :
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 ب :3060به شـ ـ ـ ــير رايت همواره بيشـ ـ ـ ــه کـ ـ ـ ــرده هوا

ز شــــــــير شــــــــرزه تهی کرده بيشــــــــهها هموار

بـا تغيي ِـر «همـواره» بـه «همـوار» ،آرايـۀ تکـرار (ميـان سـه کلمـۀ «شـير»« ،همـوار» و «بيشـه») کامـل میگـردد،

8

جناس تام ميان «هموار» در دو مصراع به وجود میآيد و معنای بيت بسامان میشود:
ـير رايت ،هموار بيشـ ـ ـ ــه کـ ـ ـ ــرده هوا
به شـ ـ ـ ـ ِ

ز شــــــــير شــــــــرزه تهی کرده بيشــــــــهها هموار

شيران رايت خويش مانند بيشهای هموار کردهاست.
يعنی :هوا را از [جنبش]
ِ

9

 ب :3114همیگـ ـ ـ ــردد همـ ـ ـ ــی در حضـ ـ ـ ــرت امروز

عزيــــــــز

و

ســــــــرفراز

و

نامبــــــــردار

پيداست که کلمۀ دوم بايد «رهی» باشد« :همی گردد رهی در حضرت امروز».
 ب :3463از بـ ـ ـ ــوم و خـ ـ ـ ــاک هند برو يـ ـ ـ ــد نبات مرگ

وز جــــــــای اهل شــــــــرک برآیــــــــد دم و دمار

«جای» را در لخت دوم بايد به «جان» اصالح کرد .دمار از جان کسی برآوردن ،کنايۀ رايجی بودهاست:
يقين شناسـ ـ ـ ــم کاکنـ ـ ـ ــون بود بـ ــــــرآورده

شمشــــــــير او بــــــــه رزم دمار
ز جــــــــان رايان،
ِ

َ
پــــــــرو َرد
ـردم بـ ـ ـ ــد
هرکـ ـ ـ ــه دد يـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ِ

ديــــــــرزود از جــــــــان برآرنــــــــدش دمــــــــار

(مسعود سعد)255 :1390 ،





مبـ ـ ـ ــادا کـ ـ ـ ــه آن جـ ـ ـ ــادوی نابــــــــکار

(سعدی)668 :1383 ،
بیایــــــــد بــــــــرآرد ز جانــــــــت دمــــــــار
(سامنامه)77 :1392 ،


یکـ ـ ـ ــی چـ ـ ـ ــاره بایـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــه کار آوری


کــــــــه از جــــــــان شــــــــومش دمــــــــار آوری
(همان)183 :

 ب :3490ديوار بسـ ـ ـ ــت امنـ ـ ـ ــش اندر بنـ ـ ـ ــای ملک

ّ
پايندهتــــــــر ز ســــــــد ســــــــکندر هــــــــزار بــــــــار

به گمانم فاصلۀ ميان «ديوار» و «بسـت» بايد برداشـته شـود .زيرا «ديواربسـت» مقصود اسـت ،به معنای
مکانـی کـه اطـراف آن را دیـوار کشـیده باشـند ،يـا جايـی که با ديوار محصور شـده باشـد« .ديواربسـت» با
َ
 .8زيرا در لخت دوم همين کلمهها آمدهاست.
 .9از آن جهت که در ّ
سنت ادبی فارسی ،بيشه جايگاه شير است.
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معنايی که ذکر شد ،با مفهوم ّ
امنيت ،تناسب بيشتری دارد:
ّ
ـت امنـ ـ ـ ــش اندر بنـ ـ ـ ــای ُملک
پايندهتــــــــر ز ســــــــد ســــــــکندر هــــــــزار بــــــــار
ديواربسـ ـ ـ ـ ِ
چنـد شـاهدَ :
والحاي ُـط :ديواربسـت» (ميدانـی ،497 :1345 ،س3؛ نيـز ،رک .اديـب کرمينـی،
«الجدي ُـر
ِ
َ
َّ ّ
ظاير:
«البناء :ديواربست» (تفليسی« .)55 :1350 ،الص ِير :ديواربست» (همان« .)600 :الح ِ
ِ .)95 :1385
ُ
َ
ُ
«الحايـط :ديواربسـت
ديواربسـتها» (همـان« .)603 :المحت ِظـر :آنکـه ديواربسـت کنـد» (همـان.)608 :
ِ
(متـن :دیـوار پسـت)» (دیباجاألسـماءَ .)64 :1397 ،
«الج ِديـر :زميـن ديواربسـت» (دهـار.)191 :1349 ،
«پـس بفرمـود تـا بنایـی عالـی بنیـاد نهادند و دیواری بلنـد برآوردند بهکردار باغی بزرگ و هیزم بسـیار در آن
ّ
چاپی زیناالخبار
دیواربست جمع کردند» (رشیدالدین فضلاهّلل .)193 /1 :1392 ،همین کلمه در متن
ِ
به صورت «دیواریست» ضبط شده است« :و چون لشکر فرود آید ،آن میخها گرداگرد لشکر فرودبرند و بر
هر میخی سپری بیاویزند تا لشکرگاه ،چون دیواریستی (صح :دیواربستی)( »10گردیزی.)272 :1347 ،
 ب :4599چـ ـ ـ ــون نگـ ـ ـ ــه کـ ـ ـ ــرد گل ،برابـ ـ ـ ــر ديـ ـ ـ ــد

روی مــــــــه را ز گنبــــــــد اخضــــــــر

شـ ـ ـ ــد ز تشـ ـ ـ ــوير مـ ـ ـ ـ ِـاه رو يـ ـ ـ ــش سـ ـ ـ ــرخ

وز غــــــــم جامــــــــه گشــــــــت ديــــــــدهش تر

َ
تشـوير ماه ،رويش سـرخ»؛
خت نشـاندار را بايد اين گونه خواند« :شـد ز
محور عمودی به ما میگويد که ل ِ
ِ
ُ
ماه آسمان ،سرخ شد؛ چون ماه را بسيار زيباتر از خود ديد.
روی گل از
خجالت ِ
ِ
ِ
 ب :5709اگرچه شـ ـ ـ ــعر رهی نيسـ ـ ـ ــت ،شـ ـ ـ ــهريارا،

بـ ـ ــــه لفــــــــظ و معنــــــــی بــــــــا شــــــــعرها برابر

ّ
ز زرق مسـ ـ ـ ــلم باشـ ـ ـ ــد ز عيب خالی (؟)

ّ
مــــــــزو ر
ســــــــخن هيچکــــــــس
نباشــــــــد از
ِ

ُ
وزن بيـت دوم اشـکال دارد«َ .دق» بـه معنـای اعتـراض و خردهگيـری کـه در تصحيـح رشـيد ياسـمی
(ص )202و نوريان (ص )384ديده میشود ،به لحاظ وزنی و معنايی ،گره از بيت میگشايد.
 ب :5784همـ ـ ـ ــگان را بـ ـ ـ ــه نـ ـ ـ ــاز پـ ـ ـ ــرورده

دايــــــــۀ رنــــــــج در ســــــــتور و خــــــــدور

نقش کـ ـ ـ ــرده به حسـ ـ ـ ــن بر عتشـ ـ ـ ــان (؟)

ت ـ ـــــاج کســــــــری و يــــــــارۀ فغفــــــــور

 ...ليکـ ـ ـ ــن از رنجبـ ـ ـ ــرده طبعم نيسـ ـ ـ ــت

راحــــــــت

11

دون

نفثةالمصــــــــدور

َ
به نظر میرسـد «عت» در «بر عتشـان» ،دگرگشـتۀ «غن» باشـد به معنای دستآورنجن که در لغتنامه با
ّ
عبدالحی حبیبی :اصل :خوانده نمیشود .ب :پستی؟.
 .10چنین است حاشیۀ
ً
کاربرد کسره بهجای یای نکره است (رک .راستیپور.)1397 ،
 .11ظاهرا از مقولۀ
ِ
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ً
شاهدی از فرهنگ اسدی مدخل شدهاست .ظاهرا باید بیت را این گونه اصالح کرد:
َ
نقـ ـ ـ ــش کـ ـ ـ ــرده بـ ـ ـ ــه حسـ ـ ـ ــن بر غنشــــــــان
تــــــــاج کســــــــری و يــــــــارۀ فغفــــــــور
تصوير َسر و تاج پادشاه را روی دستبند حک میکردند؛ هنگامی که سياوش سياووشگرد
گویا در قديم،
ِ
ُ
دیهیم کاووس را بر یاره و گرز و تخت او نقش میکنند:
را بنا میکند ،تصاويری از بزم و رزم ،و سر و
ِ
بـ ـ ـ ــر ايـ ـ ـ ــوان نگار يـ ـ ـ ــد چنـ ـ ـ ــدی نــــــــگار

ز شــــــــاهان و از بــــــــزم و از کارزار

ـگار سـ ـ ـ ــر و تـ ـ ـ ــاج کاووس شــــــــاه
نـ ـ ـ ـ ِ
ِ

نبشــــــــتند 12بــــــــا يــــــــاره و گــــــــرز و گاه

ـتم پيلتــــــــن
بـ ـ ـ ـ ِـر تخـ ـ ـ ـ ِ
ـت او رسـ ـ ـ ـ ِ

همــــــــان زال و گــــــــودرز و آن انجمــــــــن
(فردوسی)314 /3 :1389 ،


 ب :5935-5936به خوی و عادت آبا بـ ـ ـ ــه جمع زائران زر ده

ّ
بهرسمو سيرتجدانبهجشنمهرگانمیخور

بدان را غم همیمالد ،به لفظ رود شادی کن!

بدیراجانهمیکاهد،بهجانجامجانپرور

ً
ّ
«جام جانپرور» خواندهاند؛ ّاما به قرينۀ مصراعهای قبل،
صفت «جام» تلقی کرده و
ظاهرا «جانپرور» را
ِ
ِ
اينجا هم فعل پايانی ،بايد در وجه امری به کار رفته باشد:
بدان را غم همیمالد ،به لفظ رود شادی کن!

جانجام،جان پرور
بدیراجانهمیکاهدبه ِ

«جـان جـام» ،شـراب اسـت و شـاعر بـه ممـدوح میگويـد :با شـراب ،جان خويش را پـرورده کن.
مقصـود از
ِ
سنجیده شود با این ابیات:
ای مـ ـ ـ ــی لعـ ـ ـ ــل ،راحـ ـ ـ ــت جـ ـ ـ ــان باش!

طبــــــــع آزاده را بــــــــه فرمــــــــان بــــــــاش!

 ...بی تو بیجان تنیسـ ـ ـ ــت ج ـ ـ ـــام بلور

تــــــــن پاکيزهجــــــــام را جــــــــان بــــــــاش!
ِ
(مسعود سعد)699 :1390 ،

همچو ّ
عياران همیريزيم اندر جام ،جان

گرد تن تنيم؟
بهر جان چون آســــــــيا تا چند ِ
ِ

جان کهن
جام تنـ ـ ـ ــم ِ
چون برد لعـ ـ ـ ـ ِـل تو از ِ

جان نو آرنــــــــد و در آن جام کنند
ســــــــاقيان ِ







(سنايی غزنوی)409 :1385 ،

 ب :7449ُ
تیـ ـ ـ ــز در ر یـ ـ ـ ــش و کفـ ـ ـ ــل در گـ ـ ـ ــه شــــــــد
 .12دو نسخۀ ديگر :نگاريد.

(سلمان ساوجی)331 :1389 ،

خندههــــــــا رفــــــــت بــــــــر بــــــــرو تابــــــــم
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کنــــــــد شــــــــد تیزگشــــــــته دندانــــــــم

غلط مطبعی ،و «بروتانم» درسـت اسـت« .خندهها رفت بر بروتانم» یعنی مایۀ تمسـخر شـدم؛
«بروتابم» ِ
ً
طرف سبلت مقصود باشد:
ظاهرا از «بروتان» دو ِ

13

ـروت تـ ـ ـ ــو هرآنگه کـ ـ ـ ــه بخندم
بـ ـ ـ ــر نیم بـ ـ ـ ـ ِ

نیــــــــم دگر بر
یـ ـ ــــک شــــــــهر بخندند بــــــــر آن
ِ
(سوزنی سمرقندی)32 :1338 ،



ّ
ّ
ـورت جمـع آن را بـه کار بستهاسـت« :گفت :ای صالحالدیـن! از دهان تو و
مؤلـف طبقـات ناصـری نیـز ص ِ
بروتان تو ،بوی بول شیطان میآید» (منهاج سراج.)292 /1 :1342 ،
 ب :9202سـ ـ ـ ــحر ،شـ ـ ـ ــوم ز غم و پيرهن همی بدرم

ز بهــــــــر آنکه نشــــــــان تن اســــــــت پيراهن

درنگنمايی که بعد از «سـحر» گذاشـتهاند ،تشـبيه و شـيوايی بيت را يکباره از ميان برده اسـت .زيرا در
اين صورت ،بايد «سحر» را قيد زمان به شمار آورد و بيت را اين گونه معنا کرد :سحر ،میروم و پيراهنم را
ّ
از غم میدرم! حال آن که شاعر میگويد :من از شدت غم[ ،مانند] سحر میشوم؛ همان گونه که سحر،
مسند
پیراهن خود را (که همان شب است) میدرد ،من نيز پيراهن خود را میدرم« .سحر» در اين معنا
ِ
جمله است.
 ب :9375چو ِعقـ ـ ـ ــد گوهر مکنون بـ ـ ـ ــه قيمت اعلی

چو تخت ديبۀ مرقون به خوبی و احســــــــن

َ
«ديبـه» بـا «هـا»ی ملفـوظ درسـت اسـت .ايـن ِاشـکال در ابيات ديگر هـم ديده میشـود (رک .ب ،9954
َْ
ـت اعلـی» از فصاحـت بـه دور اسـت؛ در چـاپ رشـید یاسـمی (ص« )359بـه قـدر او
« .)13897بـه قیم ِ
ً
اعلی» آمده؛ ظاهرا بیت را با صورت فعلی ،باید این گونه تصحیح کرد:
چو ِعقد گوهر مکنـ ـ ـ ــون 14به قيمت و اغلی

15

ديبه مرقون به خوبی و احســــــــن
چو تخت ِ

َ
مسـتعمل بوده و امروز «به ریش کسـی خندیدن» میگویند .سـنايی نیز با کاربرد این کنایه ،در طعنه بر
بروت کسـی خندیدن»
 .13در قدیم «بر ِ
عا ِلمان دنیاجوی میگوید:
حشــــــــمت ِعلــــــــم اســــــــت
گویــــــــی از بهــــــــر
ایــــــــن همـ ـ ـ ــه طمطـ ـ ـ ــراق خنگ و سـ ـ ـ ــمند
ِ
علــــــــم از ایــــــــن بارنامه مســــــــتغنی اســــــــت

تــــــــو بـ ـ ـ ــرو بـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــروت خو یـ ـ ـ ــش مخنـ ـ ـ ــد

(سنايی غزنوی)153 :1385 ،

 .14در لغتنامه (ج ،13ص ،)18907ذيل ُ«د ّر مکنون» مرقوم اسـت که در این ترکیب« ،مکنون» از معنای لغوی خود ُم َ
نسـلخ شـده و معنی
ِ
ُ
لازم معن ِـی خـود را گرفتـه اسـت؛ یعنـی بـه ایـن اعتبـار کـه هر چیز
دیگـری یافتـه اسـت .لیکـن بـه نظـر میرسـد دقیقتـر آن ً اسـت کـه بگوییـم :م ِ
ُ
ّ
ارزشـمند و قیمتـی را پنهـان میکننـد« ،مکنـون» (لفظـا به معنی پنهان) ،در ترکیباتی چـون «در مکنون» و «گوهر مکنون» ،به معنای گرانبها،
ّ
(تذکر آقای دکتر ابن ّ
الرسول).
ارزشمند و قیمتی به کار رفته است
ّ
مرهون تذکر بجای دکتر ابن ّ
الرسول و دکتر عیدگاه هستم.
 .15تصحیح «اعلی» به «اغلی» را
ِ
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یعنـی :از نظـر قـدر و قیمـت ،ماننـد رشـتۀ گوهـر گرانبهـا و گرانبهاتـر از آن .ابیـات زیر از رشـید وطـواط ّ
مؤید
ِ
ِ

همین ضبط است:
َ
مراست نظمی چون آسـ ـ ـ ــمان و بل اعلی

مراست نثری چون بوســــــــتان و بل َا َ
حسن
(رشید وطواط)354 :1339 ،


َ
ّ
بهخوشینثرمنهمچونلبمعشوقَ،بلاجلی

َ
بلا َ
حسن
بهخوبینظممنهمچونرخمعشوق،
ِ
(همان)358 :


 ب :10359و يـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــربريده خامـ ـ ـ ــۀ بیخيــــــــر

رزق

تــــــــو

از

تــــــــو

بازبريــــــــده

تناسـب «حبر» با «خامه» شـاعر
«بی ِحبر» که در تصحيح نوريان (ص )680آمده ،درسـت اسـت .جدا از
ِ
میخواهـد بـا صفـت «بی ِحبـر»ُ ،بخـل و ّ
ضن ِت خامه را بهجهت قطع ّ
مقرری خود نشـان دهد ،گويی آبی
ِ
ِ
نوک این خامه نمیچکد!
از ِ
 ب :10431بـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ــدای ار دگـ ـ ـ ــر چـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــن يابند

پــــــــس ازيــــــــن هيــــــــچ پادشاهســــــــتای

نشـ ـ ـ ـ َـن َود گـ ـ ـ ــوش هيـ ـ ـ ــچ مدحنيــــــــوش

در جهــــــــان هيــــــــچ گــــــــوش مدحســــــــرای

گوش هيچ
«گوش مدحسرای» در اين بافت ،راه به جايی نمیبرد! زيرا نثر دستوری بيت چنين میشودِ :
ً
ـوش مدحسـرای را نمیشـنود! قاعدتـا جـای دو کلمـه در پايـان بيـت بايـد
مدحنيـوش ،در جهـان هيـچ گ ِ
عوض شود و تبديل به «مدح گوشسرای» گردد:
ِ
نشـ ـ ـ ــنود گـ ـ ـ ــوش هيـ ـ ـ ــچ مدحنيــــــــوش

در جهــــــــان هيــــــــچ مــــــــدح گوشســــــــرای
ِ

«گو 
شسـرای» در اينجـا بـه معنـای «گوشنـواز» اسـت 16و بـاز هـم در شـعر مسـعود (ب )10454بـه کار
رفتهاست:
خواندمـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــعرهای طبعآويــــــــز

گفتمــــــــت مدحهــــــــای گوشســــــــرای

ً
تعبیر روشـنتر
سـرودن ظاهـرا دراصـل بـه معنـی شـنیدن ،و عملـی اسـت کـه با شـنیدن همـراه اسـت 17.به
ِ
معنـی "شـنو" تشـکیل شدهاسـت و
«گوشسـرای از واژۀ گـوش +سـرای ُ(بـن مضـارع از فعـل سـرودن) بـه
ِ
 .16مدخل «گوشسرای» در لغت فرس چنین تعریف شدهاست« :آن باشد که هرچه بگويند نيک بشنود ،چنانک کسائی گويد:
دو گوش ســــــــخت کن و بيهده سخن مشنو
مباش رنجه که ايشـ ـ ـ ــان بسـ ـ ـ ــند گوشسرای»
(اسدی طوسی225 :1365 ،؛ نیز ،رک .رواقی)314 :1381 ،

 .17رک .حسندوست ،1730 /3 :1393 ،س10؛ نیز ،همان ،1732 /3 :س.3
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ً
معنی "گوششنو" [یعنی آنچه با گوش شنیده میشود] و "شنونده با گوش" است» (قاسمی،
مجموعا به ِ
سـزاوار شـنیدن
 .)18 :1382این ترکیب را در شـعر منقول از مسـعود ،این گونه میتوان معنا کرد :درخور و
ِ
ً
18
و مجازا گوشنواز.
 ب :10469تيـ ـ ـ ــغ زهـ ـ ـ ــرآبداده پازهـ ـ ـ ــر اسـ ـ ـ ــت

نگزايــــــــدت

زهــــــــر،

زودگــــــــزای

ترکيب «زهر زودگزای» باز هم در متون به کار رفته است:
درنگنما در مصراع دوم زائد است.
ِ
موافقـ ـ ـ ــان را مهـ ـ ـ ــرت نبيـ ـ ـ ـ ِـد نوشگـ ـ ـ ــوار

زهــــــــر زودگزای
مخالفــــــــان را خشــــــــم تــــــــو
ِ
ّ
(فرخی سيستانی)386 :1371 ،


شـ ـ ـ ــود ز مهرش چون نوش ،زهـ ـ ـ ـ ِـر زودگزای


شــــــــود ز کينش چون زهر نــــــــوش زودگوار
(قطران تبريزی)146 :1362 ،

 ب :10545آخر بدهـ ـ ـ ــی گهگه چون البه کنم بوسـ ـ ـ ــی

آيا که اگــــــــر گهگه با بوس و کنارســــــــتی؟

«واو» در مصـراع دوم زائـد اسـت و بـدون آن ،معنـای بيـت ،بسـامان میشـود« :آيـا کـه اگـر گهگـه بـا بـوس،
کنارستی؟».
 ب :12381دوشـ ـ ـ ــم جمـ ـ ـ ــازهای به کـ ـ ـ ــف آمد کش

با بــــــــور خويــــــــش گفتــــــــم :جــــــــوالن کن!

الحـ ـ ـ ــق معنـ ـ ـ ــد با بچ ـ ـ ـ ـهای ديـ ـ ـ ــدم (؟)

گفتمــــــــش :گفتگــــــــوی بــــــــه پايــــــــان کن!

مـ ـ ـ ــا را فـ ـ ـ ــروش خانـ ـ ـ ــۀ باگنبـ ـ ـ ــد

کار ســــــــتنبه ســــــــرخ بســــــــامان کــــــــن!

 ...برپای جسـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــرخ ،بـ ـ ـ ــدو گفتم:

کايــــــــن دردمنــــــــد را درمــــــــان کــــــــن [کذا]!

 ...گفت اين پر است ،من چه کنم اين را؟

گفتــــــــم :تنــــــــور داری ،بريــــــــان کــــــــن!

پـس خـود پنهـان کردهانـد« .معنـد» کـه در
الف ِ
ـاظ ُمسـتعار ،رکا ک ِ
ـت مضمـون ايـن قطعـۀ سـيزدهبيتی را در ِ
ً
ّ
ّ
ـف
نسـخهبدلها بـه صـورت «معيـد» و «سـعيد» آمـده ،معنـای محصلـی نـدارد! ظاهـرا «معنـد بـا» مصح ِ
ـوش موسـیقایی دارد و نغم ههـا و
 .18در رسـالۀ رگشناسـی «گوشسـرای» بـه معنـای شـنونده بـا گـوش بـه کار رفتـه اسـت؛ یعنـی کسـی کـه گ ِ
ضربها و وزنهای موسیقی را با گوش میشنود و تشخیص میدهد .نخست بار ،مسعود قاسمی به تصحیف این واژه در رگشناسی پی
برد و معنای آن را نوشت...« :و دیگر -آن کس که گوشسرای (متن :کوسسرای) َبود -اندر تألیف ،یا اندر ایقاع ،به گوش اندریابد این همه
نسبتها را» (ابوعلی سینا ،33 :1383 ،نقل از قاسمی.)18 :1382 ،
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«مغندهپـا» اسـت کـه مسـعود سـعد آن را در قيـاس بـا «مغندهسـر» 19بـه کار بردهاسـت« .مغنـده» در اص ِـل
ّ
لغـت ،معنـای برجسـتگی ،برآمدگـی ،دشـپيل و غـده میدهـد« .مغندهپـا»  -کـه در فرهنگهـای لغـت
ً
ُ
رين گرد
مدخل نشدهاست -يعنی کسی که پای او برجستگی دارد و مجازا به معنای کسی است که س ِ
و برجسته دارد.
الحـ ـ ـ ــق مغندهپـ ـ ـ ــا بچ ـ ـ ـ ـهای ديــــــــدم

گفتمــــــــش گفتگــــــــوی بــــــــه پايــــــــان کن!

ُ
«مرغنـده» و «مغنـده» هـردو در متـون بـه کار رفتهاسـت« .مغنـده» به جـای «مرغنده» بايـد از مقولۀ حذف
ُ َ
صامت [ ]rپس از ّ
کوتاه  aباشد (رک .حاجی ّ
سيدآقايی ...« .)88 :1387 ،هفتم َمرغنده که زير
مصوت ِ
ِ
زفـان پديـد آيـد نـام وی بـه تـازی ِضفدع» (اخوينـی بخاری ،303 :1371 ،نقل از رواقـی« .)327 :1381 ،و
ُ
نشان اين [= غر] آن بود که چن ستان بخسبد ،مرغنده برود و به همان جای که مرغنده بود ،شکاف پديد
ُ َ
بـود بـه بسـودن» (اخوينـی بخـاری ...« .)551 :1371 ،و بخاصـه ضمادالفتق بمالـد آن َمرغنده را تا برآيد و
ُ
شبد خوانند،
باز ضمادالفتق برنهد» (همان« .)552 :باز اگر بر وی مرغنده بود و زشت گشته بود ،آن را د ِ
ّ
«الغـدان :مغندهها (متـن :مفندهها) در ميان گوشـت»
بايـد تـا آن را نـرم کنـد تـا ر يـم گـردد» (همـانِ .)590 :
َ ُ
«البث َـرة :مرغنـده» (اديـب کرمينـی ،51 :1385 ،نقـل از رواقـی.)538 :1381 ،
(تفليسـی.)1628 :1351 ،
ُ
َ َ َُ ُ َ ُ َ
لق ،گلوگاه ،و مرغندهی گلو» (اديب کرمينی ،163-162 :1385 ،نقل از همانجا).
«الحنجرة :عقدة الح ِ
ُّ َ ُ
ُ َُ
جـرة :گـره و مرغندگـی بـر
«الد َبيلـة :لـک ،يعنـی َمرغندگـی بـر پشـت» (اديـب کرمينـی« .)219 :1385 ،الع
شکم» (همانَ .)480 :
«األفزر :آنک بر پشت مغندگی (متن :مغندکی) دارد» (تاجاألسامی.)14 :1367 ،
ً
ً
ّ
مصحـح بهاشـتباه «پر
ضمنـا در بيـت آخـر ،احتمـاال «بر هسـت» را در نسـخهها «برسـت» نوشـته بودهانـد و
20
است» خواندهاست« .بریان» در مصراع دوم نشان میدهد که باید َ«بره» باشد.
 ب :12575-12573کلـ ـ ـ ــک برداشـ ـ ـ ــتی و بـ ـ ـ ــر دفتــــــــر

مشــــــــکل کار مــــــــن بيــــــــان کــــــــردی

بـ ـ ـ ــه روان امـ ـ ـ ــر خـ ـ ـ ــود ،به يک سـ ـ ــــاعت،

هــــــــر دوا را ز مــــــــن روان کــــــــردی (؟)

ذکـ ـ ـ ــر مسـ ـ ـ ــتقبلم نوشـ ـ ـ ــتی و نيــــــــز

ذکــــــــر ماضــــــــی مــــــــن نشــــــــان کــــــــردی

یشـود که ممدوح «دو» لطف در حق مسـعود کرده اسـت :رسـم و ّ
مقرری او
به قرينۀ بيت سـوم ،دانسـته م 
21
ّ
مسـتمر ِی گذشـته هـم
را دو بـاره بـه جر يـان انداختـه و نسـبت به
جبران مافات کردهاسـت« .هـردوان» در
ِ
 .19مغندهسر :آن که سری گلولهمانند دارد .سوزنی سمرقندی «مغندهسری» را در شعر آورده است (رک .دهخدا :1377 ،ذيل مدخل).
شتـر در فصلنامـۀ دریچـه
ـت مسـعود را پی 
 .20تصحيـح «پـر اسـت» بـه «برهسـت» و
توضیحـات مر بـوط بـدان ،از آقـای راسـتیپور اسـت .ایـن بی ِ
ِ
ِ
ّ
(ش )50چاپ کرده و ُ«پر» را به َ«تر» تصحیح کرده بودم که با تذک ِر ایشان از اشتباه به درآمدم.
 .21جمع اعداد با عالمت «ان» بیسابقه نیست:
سرشــــــــت تــــــــن از چــــــــار گوهـــــ ــر بـ ـ ـ ــود
گـ ـ ـ ــذر ز یـ ـ ـ ــن چهارانـ ـ ـ ــش کمتـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــود
ِ
(فردوسی)350/6 :1389 ،
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قــــــــدر او با هردوان کــــــــرده ِقران
گر نبودی
ِ
(مسعود سعد468 :1390 ،؛ نيز ،رک .ب )8751

حـذف صامـت ّ
دندانـی «( nن») پـس
غنـۀ
ّامـا در حالـت فعلـی هـم ضب ِـط بیـت بـدون اشـکال اسـت .زیـرا
ِ
ِ
ِ
از ّ
تهـای بلنـد ،در بسـیاری از کلمـات دیـده میشـود (صادقـی .)5 :1383 ،بنابرایـن «هـردوا»
مصو 
صامـت  nپـس از ّ
مصـوت بلنـد « :āو ناخـورش
ب هجـای هـردوان پذیرفتنـی اسـت .شـواهدی بـرای حـذف
ِ

نخـورش] بـود مـر خورنـدگان را» (ترجمـۀ تفسـیر طبـری ،1072 /4 :1356 ،نقـل از صادقـی:1383 ،
[= نا 
ّ ّ
« .)6چـون بـه خـواب انـدر شـدند ،خـدای عزوجـل جانهای ایشـان بسـتد ،و ایشـان بدان غار انـدر بمادند
[= بماندنـد] سـیصدونه سـال» (همـان942 /4 :؛ نقـل از رواقـی« .)70 :1397 ،و حـج کنـم و از حاجیـا
[= حاجیـان] باشـم» (تفسـیر کمبر یـج« .)422 /2 :1349 ،تـا خـدای ّ
عزوجـل آنکسـها را کـه بـه ّ
محمـد و
قرآن بگرویدند ...از تاریکیها[ی] کفر سـوی ایما [= ایمان] بیرون آورد» (همان)438 /2 :؛ از این دسـت
اسـت «آبـادا» ب هجـای آبـادان (همـان)604 /2 :؛ «ایشـا» بهجـای ایشـان (همـان)408 /1 :؛ «چنـا» بهجـای
چنـان (همـان159 /2 :و )416؛ «چنـدا» ب هجـای چنـدان (همـان98 /1 :و )165؛ «گمامنـدی» بهجـای
کاربرد «گما» بهجای «گمان» در این بیت:
گمانمندی (ترجمۀ تفسیر طبری)614 /3 :1356 ،؛ نیز
ِ
در لـ ـ ـ ــوح خوانده ام که یکی لعنتی شـ ـ ـ ــود

بودم گمان به هرکــــــــس و بر خود گما نهبود

آدم ز خـ ـ ـ ــاک بـ ـ ـ ــود مـ ـ ـ ــن از نور پـ ـ ـ ــاک او

گفتــــــــم یگانــــــــه من بــــــــوم و او یگانــــــــه بود
(سنایی)871 :1385 ،


 ب :13632پي ـ ـ ـ ـلزوری کـ ـ ـ ــه چـ ـ ـ ــون کند کشـ ـ ـ ــتی

پيــــــــل را بنــــــــد او دهــــــــد سســــــــتی

ُ
پيداست که در پايان مصراع ّاول ،کلمۀ قافيه بايد «کستی» باشد؛ فرهنگ آنندراج ،همين بيت از مسعود
ـاهد ُ«کسـتی» آورده اسـت (رکّ .
محمـد پادشـاه .)3409 :1363 ،پيشتـر هـم «در حاشـيۀ مثنـوی
را بـه ش ِ
مطايبهآميز مسعود سعد» به اين مطلب اشاره شد ه است (رک .موسوی طبری ،خرداد .)46 :1389

22

 ب :13640-13643منـ ـ ـ ــزل ّاول بـ ـ ـ ــه نونهالـ ـ ـ ــه کنـ ـ ـ ــد


نمــــــــاز هــــــــر چهــــــــاران شــــــــد تبــــــــاه
پــــــــس
ِ
 .22چنين است در اين بيت از مصيبتنامه:
مــــــــور راهــــــــش از کمــــــــر ُچســــــــتی گرفــــــــت
ِ

تـ ــــــا مگــــــــر نــــــــان از آن نوالــــــــه کنــــــــد

23

عیبگو یـ ـ ـ ــان بیشـ ـ ـ ــتر گـ ـ ـ ــم کـ ـ ـ ــرده راه
(مولوی :1373 ،د )305 /2
با سليمان الجرم کشتی (صح :کستی) گرفت
ّ
(عطار نيشابوری)121 :1388 ،


ضبط
 .23مصـراع دوم در چـاپ نوريـان (ص )797ايـن گونـه اسـت« :از بهـت بيـن که چون نواله کند» .اين صورت ،بـا
معيار اصالت دادن به ِ
ِ
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ّ
آنگـ ـ ـ ــه آيـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــه ديـ ـ ـ ــه کلهــــــــری

شــــــــايد ار نــــــــام حــــــــوط او نبــــــــری

ُ
که همه يـ ـ ـ ــک دو مـ ـ ـ ــن کرنـ ـ ـ ــج 24دهند

وان قدر نيز هم برنج (صح :به رنج) 25دهند

هسـ ـ ـ ــت خوطنـ ـ ـ ــد اميـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــا را بــــــــس

هشــــــــت بوپــــــــل بيــــــــاردش هرکــــــــس

الحـال اميرکيـکاووس اسـت؛ «حـوط» در بيـت دوم
ابيـات بـاال مر بـوط بـه مثنـوی «برشـکال» ،و وصف
ِ
ّ
کـه از واژهنامـۀ پايانـی کتـاب هـم سـاقط شـده ،معنـای محصلـی نـدارد! بـا معانـی و تعاريفـی هـم کـه در
فرهن 
گهـای لغـت بـرای ايـن واژه نوشـتهاند ،بيـت را نمیتـوان معنـا کـرد؛ آن واژه بايـد «خـوط» 26باشـد بـه

معنـای «مهتـر ،بـزرگ و رئيـس» کـه نخسـتبار اسـتاد يگانـه ،دکتـر علـی رواقـی آن را بازشـناخت و در ذيل
فرهنگهای فارسـی مدخل کرد .اينک سـه شـاهد« :بر در خانۀ خوط آن ديه رفتم و بنشسـتم ،تا وقت نماز
بامداد خوط به نماز بيرون آمد» (فخر ّ
مدبر ،481 :1346 ،نقل از رواقی« .)154 :1381 ،دهکيا :رئيس ديه
و خـوط و خداونـد ديـه را گوينـد» (بـدر خزانـهای« .)237 :1394 ،دهقـان :خـوط و سـا کن باديـه» (همـان:
ً
 .)238در بيت آخر ظاهرا «هشـت» و «پوپل» درسـت اسـت و معنای بيت با آن بسـامان میشـود؛ شـاعر
ّ
مهتران ِد ِه کلهری را نبری که بسـیار خسـیس و بیخیرند؛
در این ابیات میگويد :بهتر اسـت نام مهتر يا
ِ
زیرا آن مقدار برنج را هم با رنج و سـختی میدهند .هشـت خوط برای امیر ما بس اسـت؛ هرکدام برای او
هشت پوپل (= فوفل) میآورد.
ضبـط «پو پـل» بـه ايـن داليـل درسـت مینمايد .1 :برگ درخت پوپـل يا فوفل را هديـه میدادند .صاحب
زيناالخبار اشاره میکند که هندوان [در روز ديوالی] «برگ تنبول و فوفل هديه برند يکديگر را» (گرديزی،
 .)253 :1347نيـز نوشـتهاند[« :فوفـل چکنـی را] بعـض ّ
متموليـن بـا بـرگ تانبـول میخورنـد و بعضـی
بتنهايی» (عقيلی خراسـانی .2 .)664 :1380 ،صورتهای «گوبل» و «گويل» در نسـخهبدلهای چاپ
مهيـار (ص )1261و «کو يـل» در نسـخهبدلهای تصحيـح نوريان (ص )1206بايد دگرگشـتۀ «کوپل» باشـد
ً
هندی لغت است 27.نهايتا دو بيت را بايد بدين گونه اصالح کرد:
که اصل
ِ
موسـوی طبری با اسـتناد به ابياتی از کليم همدانی نشـان داده که «بهت» نام رودی اسـت (رک .موسـوی طبری،
دشـوار ،مقبولتر مینمايد.
ِ
مرداد  .)52 :1389به گمانم در اين جمالت از زيناالخبار نيز همان رود مقصود باشد ...« :مردمان کشمير روز بيستوششم و بيستوهفتم
بهادرپـت عيـد کننـد بـه سـبب آن کـه اندريـن دو روز پـارۀ (پـارهای) چـوب کـه آن را گنه گويند ،آب بهـت بيارد و ميان قصبۀ ّادشـتان آرد ،که
ّ
خاصيت آن چوب آنست که اگر کسی قصد کند که آن چوب
دارالملک کشمير است .و چنين گويند ايشان که آن چوب مهاديو فرستد ،و
را بگيرد ،نتواند گرفت ،و اين به دسـت نيايد .و بعضی از اهل کشـمير گويند :که اين از حوض برآيد ،که او را کوديشـهر گويند ،و اين حوض
آب بهت است» (گرديزی.)252 :1347 ،
بر چپ ِ
 .24برای شواهد «کرنج /گرنج» رک .رواقی.330-329 :1383 ،
 .25تصحيح «به رنج» از پژمان فيروزبخش است (رک .فيروزبخش در فهرست منابع).
ِ
 .26کاتبـان ايـن واژه را بـه صورتهـای مختلـف تغييـر دادهانـد؛ بـرای نمونـه« :حوطـه»« ،خوطـز» (رک .مسعودسـعد« ،)1261 :1390 ،خـوب»
(ش ،3386ص658؛ ش ،5086ص« ،)621خوک» (ش ،5074ص435ح).
طبی و گياهداروشناسی روشنگر است« :فوفل ّ
 .27کوپل به اين معنی در لغتنامه ضبط نشده؛ ّاما اشارات کتابهای ّ
معرب از کوپل هندی،
و آن ثمر درختی است بزرگتر از جوزبوا و ّ
مدو ر و با عفوصة و اندک تلخی ،و سرخ و سياه میباشد و درخت او شبيه به درخت نارجيل است»
ِ
(حکيم مؤمن198 :1378 ،؛ نيز رک .حکيم ميسری ،241 :1366 ،ب 3989؛ عقیلی خراسانی.)663 :1380 ،
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ّ
آنگـ ـ ـ ــه آيـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــه ديـ ـ ـ ــه کلهـ ـ ـ ــری
هشـ ـ ـ ــت خوطنـ ـ ـ ــد اميـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــا را بس

28

باتک یسرربودقن
دعس دوعسم ناويد  ح يحصت نيرخآ

زا یتايبا یناوخزاب

شــــــــايد ار نــــــــام خــــــــوط او نبــــــــری
هشــــــــت پوپــــــــل بيــــــــاردش هرکــــــــس

ّ
افتادن مسعود سعد نيز
عامالن به بند
با مشخص شدن ضبط «خوط» معلوم میگردد که محمود و رجا،
ِ
ِ
مهتران دهی يا قصبهای به نام شينفران بودهاند:
ِ
بالی مـ ـ ـ ــن همـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــود از رجـ ـ ـ ــا و از محمود

که کشته بادا اين هردو حوط(صح:خوط)شينفران
(ب )8007


 ب :13377مـ ـ ـ ــرا روی تـ ـ ـ ــو ای نازنيـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــگار!

بـ ـ ــــه دی مــــــــاه بســــــــی خوشــــــــتر از نوبهار

پيداست که «نو» در وزن نمیگنجد و «بهار» صحيح است.
 ب :13792 -13796روسـ ـ ـ ــپیخانه

ک ـــــــرده خــــــــود را ز بيــــــــم ديوانــــــــه

بازگشـ ـ ـ ــته

ز

عين و عيـ ـ ـ ــن کرده چشـ ـ ـ ــم را بـ ـ ـ ــه دروغ

راســــــــت ماننــــــــد گاو جســــــــته ز يــــــــوغ

 ...چـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ــه پيش شـ ـ ـ ــه انـ ـ ـ ــدر آرندش

انـ ــــــدر

بدارنــــــــدش،

روی از آژنـ ـ ـ ــگ همچـ ـ ـ ــو طفطف ـ ـ ـ ـهای

بـ ـ ــــر خــــــــود افکنــــــــده کــــــــرم هفهفــــــــهای

شـ ـ ـ ــه ترنجـ ـ ـ ــی زنـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــه رو يـ ـ ـ ــش بـ ـ ـ ــر

کنــــــــد از خــــــــون روی مويــــــــش تــــــــر

آن

پايگــــــــه

اين ابيات در مطايبهنامۀ مسـعود سـعد آمده اسـت .در بيت دوم «عين و غين» بايد درسـت باشـد به اين
طرف راسـت
بودن چشـم ،لوچ و کج بودن چشـم اسـت؛ چنانکه یک چشـم به ِ
حسـب که «عين و غين» ِ
ً
صاحب اين چشـمان قادر به دیدن پیش روی
ـمت چپ مایل باشـد؛ طبعا
حرکت کند و دیگری به س ِ
ِ
خود نيست:
َ
َ
چشمشـ ـ ـ ــان افتاده انـ ـ ـ ــدر عیـ ـ ـ ــن و غین
نه َح َســــــــن پیداســــــــت اینجا ،نه حسین


َ
چشـ ـ ـ ــم در َعیـ ـ ـ ــن و غیـ ـ ـ ــن افتادسـ ـ ـ ــت



(مولوی :1373 ،د  ،6ب )3974
کار بگذشــــــــت از ســــــــؤال و جــــــــواب
(همو)191 /1 :1363 ،

ّ
مصحح ،جز آنچه شـما نوشـتهاید« ،بس» را هم اشـتباه خوانده
 .28آقای راسـتیپور در حاشـیۀ مقالۀ بنده چنین قلمی کرده بودند« :به گمانم
و «پس» باید صحیح باشد:
هشــــــــت خوطنــــــــد امیــــــــر مــــــــا را ،پــــــــس
هشـ ـ ـ ــت پو پـ ـ ـ ــل بیـ ـ ـ ــاردش هرکـ ـ ـ ــس
یعنی :امیر ما هشت خوط دارد که هریک هشت پوپل از برای او میآورد.
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مشـهور افغانسـتانی آن را
ـب کنايـی هنـوز در افغانسـتان رواج دارد و «اکـرم عثمـان» ،نویسـندۀ
ِ
ايـن ترکي ِ
ً
ـدی کوچـۀ مـا بـه کار بردهاسـت« :مخصوصـا مـادر غـازی از همـه هيبتنا کتـر بـود؛ چـه،
در رمـان دوجل ِ
کـردن اطفـال ِاعجـاز میکردند» (عثمـان ،280 /1 :1388 ،نقل از
چشـمهايش عيـن و غيـن بودنـد و در رام ِ
انوشه.)639 :1391 ،

29

ً
«کرم» محتمال بايد «گرم» باشد که میتواند قيد باشد برای فعل ،يا صفت باشد برای «هفهفه»« .هفهف»
ً
شخص مورد بحث هنگام بازگشت از روسپیخانه چشمهايش را کج و
به معنی آواز سگ است .ظاهرا
ِ
کوله میکند و صدای سگ درمیآورد .اين گونه خود را از ترس توبيخ شاه ،به ديوانگی میزند:
عيـ ـ ـ ــن و غین 30کرده چشـ ـ ـ ــم را بـ ـ ـ ــه دروغ

راســــــــت ماننــــــــد گاو جســــــــته ز يــــــــوغ

 ...چـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ــه پيش شـ ـ ـ ــه انـ ـ ـ ــدر آرندش

انــــــــدر

بدارنــــــــدش،

روی از آژنـ ـ ـ ــگ همچـ ـ ـ ــو طفطفــــــــهای

بــــــــر خــــــــود افکنــــــــده گــــــــرم هفهفــــــــهای

آن

پايگــــــــه

پايانی «هفهفه» زائد در نظر آید؛ زيرا «هفهف» بدون «ها»ی ناملفوظ ،در
ممکن است در نظر ّاول« ،هاء»
ِ
ابيات پيشگفته
فرهنگهای لغت به معنای صدای سگ ضبط شدهاست؛ ّاما باید در نظر داشت که ِ
ً
زبان فصيح ،عدول کند .ضمنا
مربوط به مطايبهنامه است و به مقتضای مضمون ،میتواند از قواعد ِ
ً
َ
31
اگرچه وزن رباعيهای
مضاعف در عربی غالبا برای نامآوا استعمال میشود ،لیکن «هفهفة» در لغت
عرب ،به معنای بانگ و آواز سگ ضبط نشده است .صاحب نهجاالدب دربارۀ منشأ لغت «هفهف» به
گمان بوده و نوشتهاست« :اکثر ،آن است که فارسيان «عين» کلمات ّ
عربيه را به «ها» بدل میکنند چون
ِ
32
گمان
هفهف به وزن و
معنی عفعف ،به معنی آواز سگ ...و هفهف از اصوات است و مردم هر ملک به ِ
ِ
ً
ّ
خود ،اصوات را يک چيزی مقرر کردهاند؛ مثال آواز کالغی در عربی "قاق" ،و در هندی "کانو" به «کاف» تازی
و «نون» ّ
غنه و «واو» ساکن گويند و حال آن که در هيچ يکیّ ،
تصر ِف ديگری نيست و همچنين آواز سگ را
هاوهاو گويند به هردو «واو» موقوف ،در اين صورت قائل به تفريس نتوان شد»( 33رامپوری.)109 /1 :1396 ،
 .29ذکر اين نکته خالی از لطف نيست که «عین و غین» در بین مخالفان و منتقدان دولت افغانستان ،تعريضوار برای ّ
محمداشرف غنی،
ِ
ّ
ـت وحـدت ملـی اسـتفاده میشـد و بـه ناهمسـویی و عـدم تواف ِـق ايـن دو در برخـی از
رئیـس جمهـور ،و عبـداهّلل عبـداهّلل ،رئيـس اجرائیـۀ حکوم ِ
تصمیمها و سیاستها اشاره داشت .پيداست که «عين» را از آغاز نام عبداهّلل ،و «غين» را از آغاز نام غنی برداشته و کوتهسازی کردهاند؛
ً
چشم کژ و ناسازوار) در پيوند است .ظاهرا این اصطالح را نخستین بار «رمضان
کهن اين ترکيب
ّاما معنای
ِ
(صفت دو ِ
کنايی آن ،با معنای ِ
ِ
ّ
بشردوست» ،نمایندۀ پر سر و صدای مجلس افغانستان ،در مورد دولت وحدت ملی افغانستان به کار برده است.
 .30هم میتوان به
اختالس «نون» خواند و هم به صورت ][īn-o-qīn؛ چنانکه «عين» در بیت زیر از خاقانی (: )260 :1382
ِ
صورت عین شین و قاف در َسر یعنی که عشق
نقـ ـ ـ ــش الـ ـ ـ ــف الم میـ ـ ـ ــم در دل یعنـ ـ ـ ــی الم
(آقای دکتر عیدگاه نشانی این بیت را از دیوان خاقانی مرحمت فرمودند).
َ ََ
(محمدبن عبدالخالق ،بیتاَ .)1427 :
«ه َ
ّ
جه َجة :بانگ
دهدة :بانگ کردن کبوتر طوقدار و بانگ کردن شتر نر برای ماده»
 .31برای نمونه« :ه
َ
َ
َ
حرکت زره و زيورو غير آن و آواز کردن حرکت آدمی در شب» (همانجا).
بر شتر زدن و بانگ کردن شتر نر» (همانجا)« .هسهسة :آواز کردن
ِ
َ
«ه َ
مه َمة :بانگ کردن با گرفتگی گلو و ناليدن و بانگ کردن شير درنده» (همانجا).
 .32البته «عفعف» به معنای بانگ و آوای سگ در فرهنگهای عربی نیامده است.
پایانی صاحب نهجاالدب
استدالل
.33
اساس دقیقی ندارد.
ِ
ِ
ِ
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 ب :13801دل او خـ ـ ـ ــوش کنـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــازی لک

34

تـ ـ ــــا شــــــــود نــــــــرم و راســــــــت بنهــــــــد رگ

کاف َا َ
عجمی جمع نشايد
بیت مربوط به مثنوی است و از آنجاکه «در
کاف اصلی و ِ
ميان ِ
قوافی کافیِ ،
ِ
کرد» (شمس قيس رازی« ،)173 :1314 ،لک» با «رگ» قافيه نتواند شد .بنابراین ،قافيۀ مصراع دوم باید
َ«رک» (با کاف) باشد که صورتی از «رگ» است:
سـ ـ ـ ـ ّـر همـ ـ ـ ــه دارای فلـ ـ ـ ــک میدانـ ـ ـ ــد

کو موی به مــــــــوی و رک بــــــــه رک میداند

گيـ ـ ـ ــرم کـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــه زرق خلـ ـ ـ ــق را بفريبم

با او چــــــــه کنم که يک به يــــــــک میداند؟

ّ
(اوحدالدين کرمانی251 :1366 ،؛ سفينۀ کهن رباعيات)106 :1395 ،



35

در تصحيـح دکتـر نور يـان (ص« )810لـگ» آمـده و با «رگ» قافيه شـده اسـت؛ ّ
محمدرضـا ترکی نيز در نقد
ضبـط «لـگ» نیـز درسـت
ـت مسـعود را تأييـدی بـر ایـن مطلـب دانسـته کـه
ِ
صيرفيـان (ص ،)127ايـن بي ِ
دلیل قاطع بر این امر نمیتواند بود .زیرا آن دو کلمه
اسـت .لیکن قافیه ش ِ
ـدن این واژه با «رگ» و «سـگ» ِ

به صورتهای «رک» و «سک» نیز به کار رفته است:
خطابی با فلک کردم که از راه جفا کشتی

شــــــــهان عالمآرای و جوانمــــــــردان برمک را

ّ
زمام حل و عقد خود نهادی در کف جمعی

کهاز رویخردباشدبرایشانصدشرفسکرا

نهاندر گوشهوشم گفتفارغباشازینمعنی

که سبلت برکند ّایام هر ده روز یکیک را



36

(انوری)517 /2 :1340 ،

بنابراین محتمل است که در این قطعه از خاقانی هم کلمات قافیه ،با کاف عربی باشد؛ بدین صورت:
بـ ـ ـ ــا نظـ ـ ـ ــم و نثـ ـ ـ ـ ِـر خاطـ ـ ـ ـ ِـر خاقانـ ـ ـ ــی
بـ ـ ـ ــا بیـ ـ ـ ــخ کـ ـ ـ ــوه کـ ـ ـ ــو رگ زر دارد
با سـ ـ ـ ــنبلی کـ ـ ـ ــه آهـ ـ ـ ــوی چيـ ـ ـ ــن خايد


در لــــــــک باشــــــــد
طبــــــــع کشــــــــاجم از ِ
ِ
زرچوبــــــــه را چــــــــه بیخ و چه رک باشــــــــد؟

37

طبع پلنگمشــــــــک چه ســــــــک 38باشد؟
ِ
(خاقانی)867 :1382 ،

کمک
 .34در نسخههای ( 5074ص )442و ( 5086ص )629هردو محفوظ در کتابخانۀ َم ِلک« ،به ياری لک» آمده است؛ يعنی دل او را به
ِ
«بازی لک» را ندانستم که چيست .مگر اين که «بازی و لک» باشد.
سخنان ياوه و بيهوده و هرزه ،خوش میکند.
ِ
ّ
 .35مـرادی و افشـينوفايی در تعليقـات سـفينۀ کهـن رباعيـات (ص106ح) مآخـذ ديگـر اين رباعی را از ديوان افضلالدين کاشـانی (ص )89
ّ
و کليات شمس (ج  )110/8به دست دادهاند.
 .36آقای راستیپور مرا به وجود این سه بیت در ّ
مقطعات انوری رهنمون شدند.
ّ
درخور ياوهگويی و هرزهدرايی است.
ادیب عرب،
برابر نظم و نثری که به خاطر وق ِاد خاقانی خطور میکند،
ِ
طبع کشاجم ،شاعر و ِ
 .37در ِ
ِ
 .38کلمات قافیه در دیوان چاپی «لگ ،رگ و سگ» است.
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 ب :15253گر خسـ ـ ـ ــته شـ ـ ـ ــوم ز تيـ ـ ـ ــر پيکار تـ ــــــو من،

آهــــــــی نکنــــــــم ز بيــــــــم آزار تــــــــو مــــــــن

از بيـ ـ ـ ــم سـ ـ ـ ــر غمـ ـ ـ ــزۀ خونخوار تـ ــــــو ،من

خندان ميــــــــرم چــــــــو گل ز ديــــــــدار تو من

ً
ُ
«بيم» معشوق وجه مقبولی ندارد!
با ضبط فعلی« ،بيم» تکرار شده است؛ ضمنا خندان م ِ
ردن عاشق از ِ
در روحاالرواح سـمعانی (ص 39،)104نیـز ديـوان مسـعود بـه تصحيـح نوريـان (ص )1046و ُجنـگ رباعـی
َ
(ص )41بـه جـای آن «زخـم» آمـده کـه ا َص ّـح اسـت و بـا «خسـته شـدن» و «تيـر» و «آزار» هـم درمیسـازد و
شاعرانهتر است؛ زيرا «زخم غمزه» استعارۀ ّ
مکنيه دارد:
از زخم سـ ـ ـ ــر غمـ ـ ـ ــزۀ خونخوار تـ ـ ــــو ،من

خندان ميــــــــرم چــــــــو گل ز ديــــــــدار تو من

منابع
ّ
ّ
ّ
 ابوعلی سینا ( ،)1383رگشناسی یا رساله در نبض ،با مقدمه و حواشی سیدمحمد مشکوة ،تهران :انجمن آثار و مفاخرفرهنگی -همدان :دانشگاه بوعلی سینا.
 ابوالفرج رونی ( ،)1347ديوان ،به تصحيح محمود مهدوی دامغانی ،مشهد :کتابفروشی باستان.ّ
المتعلمين فی ّ
الطب ،به تصحيح جالل متينی ،مشهد :دانشگاه
 اخوينی بخاری ،ابوبکر ربيعبن احمد ( ،)1371هدايةفردوسی.
 اديب کرمينی ،علیبن ّمحمدبن سعيد ( ،)1385تکملةاالصناف ،به کوشش علی رواقی ،با همکاری ّ
سيده زليخا
عظيمی ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 اسدی طوسی ،ابومنصور احمدبن علی ( ،)1365لغت فرس ،به تصحيح و تحشيۀ فتحاهّلل مجتبايی -علیاشرفصادقی ،تهران :خوارزمی.
 افضل ّالدين ّ
محمد مرقی کاشانی← باباافضل

 اميدساالر ،محمود (« ،)1396پيشنهاداتی درباب برخی از ابيات ديوان مسعود سعد» ،سرو رشيد (يادنامۀ غالمرضارشيد ياسمی) ،به کوشش ابراهيم رحيمی زنگنه و سهيل ياری ،کرمانشاه :ديباچه ،ص.187-169
محمد ( ،)1340دیوان ،به اهتمام ّ
محمد بن ّ
 انوریّ ،محمدتقی ّ
مدرس رضوی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 انوشه ،حسن و غالمرضا خدابندهلو ( ،)1391فارسی ناشنيده (فرهنگ واژهها و اصطالحات فارسی و فارسیشدۀکاربردی در افغانستان) ،تهران :قطره.
ّ
اوحدالدين کرمانی ( ،)1366ديوان رباعيات ،به کوشش احمد ابومحبوب ،تهران :سروش.
-

 باباافضل (افضل ّالدين ّ
محمد مرقی کاشانی) ( ،)1363ديوان و رسالةالمفيد للمستفيد ،مقابله و تصحيح از :مصطفی
فيضی ،حسن عاطفیّ ،
عباس بهنيا و علی شريف ،تهران :کتابفروشی ّزوار.
 بدر خزانهای بکری بلخیّ ،محمدبن قوامبن رستم ( ،)1394بحرالفضايل فی منافعاألفاضل ،به تصحيح ميرهاشم
ّ
محدث ،تهران :بنياد موقوفات افشار.
ّ
 تاجاالسامی ( .)1367مؤلف ناشناس ،به تصحيح علی اوسط ابراهيمی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی. ترجمۀ تفسیر طبری ( ،)1356به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی ،تهران :توس. 39.حواشی ميرافضلی بر جنگ رباعی (ص )54مرا به وجود آن در روحاالرواح رهنمون شد.
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 ترکیّ ،محمدرضا ( ،)1394نقد صيرفيان (فراز و فرود خاقانیشناسی معاصر) ،تهران :سخن -پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی.
 تفسیر کمبریج (تفسیر قرآن مجید نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ دانشگاه کمبریج) ( ،)1349به تصحیح جالل متینی،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 تفليسی ،ابوالفضل حبيشبن ابراهيم ( ،)1351-1350قانون ادب ،به اهتمام غالمرضا طاهر ،تهران :بنياد فرهنگ ايران.السادات (« ،)1387بررسی ّ
سيدآقايی ،ا کرم ّ
 حاجی ّتحوالت یک واژۀ فوتشده از فرهنگهای فارسی» ،نامۀ پارسی،
ش46و  ،47بهار و تابستان ،ص .95-75
 حافظ شيرازی ( ،)1376ديوان ،به سعی سايه ،تهران :کارنامه. حسندوستّ ،محمد ( ،)1393فرهنگ ريشهشناختی زبان فارسی ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
ُ
 حکيم مؤمن (1378ق) ،تحفۀ حکيم ،با ّمقدمۀ محمود نجمآبادی ،افست ،تهران :کتابفروشی مصطفوی.
 حکيم ميسری ( ،)1366دانشنامه در علم پزشکی ،به اهتمام برات زنجانی ،تهران :مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاهمکگيل با همکاری دانشگاه تهران.
ّ
ّ
ّ
 -خاقانی شروانی ،بديل بن علی ( ،)1382ديوان ،به تصحيح ضياءالدين سجادی ،تهران :زوار.

ّ
ّ
 دهار ،قاضی خانبدرمحمد ( ،)1349-1350دستوراالخوان ،به کوشش سعيد نجفی اسداللهی ،تهران :بنياد فرهنگ
ايران.
ّ
 دهخدا ،علیا کبر ( ،)1377لغتنامه ،زير نظر محمد معين و ّسيدجعفر شهيدی ،تهران :دانشگاه تهران -روزنه.
ّ
 دیباجاألسماء ( ،)1397از مؤلفی ناشناخته ،تصحیح و تحقیق :علیاصغر اسکندری ،تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسنادمجلس شورای اسالمی.
 راستیپور ،مسعود (« ،)1397کسرۀ بدل از یای نکره ،یک ویژگی گویشی -رسم ّالخطی» ،آینۀ میراث ،ش ،63پاییز و
زمستان ،ص .128-97
 رامپوری ،حکيم نجمالغنی خان ( ،)1396نهجاالدب ،به تصحيح زهرۀ مشاوری ،تهران :سخن.ّ
رشیدالدین فضلاهّلل همدانی ( ،)1392جامع ّ
ّ
التواریخ (تاریخ ایران و اسالم) ،تصحیح و تحشیه :محمد روشن ،تهران:
میراث مکتوب.
رشیدالدین وطواط ( ،)1339دیوان ،با ّ
ّ
مقدمه و تصحیح سعید نفیسی ،تهران :کتابخانۀ بارانی.
 رواقی ،علی ( ،)1381ذيل فرهنگهای فارسی ،با همکاری مريم ميرشمسی ،تهران :هرمس.———— ( ،)1383زبان فارسی فرارودی (تاجيکی) ،با همکاری شکيبا ّصياد ،تهران :هرمس.

———— (« ،)1397چند واژۀ شاهنامه» ،مندرج در :پیش ادیب عشق (ار جنامۀ استاد دکتر سعید حمیدیان) ،بهخواستاری و اهتمام احمدرضا بهرامپور عمران و ّ
محمدامیر جاللی ،تهران :قطره ،ص.75-65
ِ
ُ
 زیدری نسوی ،شهاب ّالدین ّ
محمدبن احمد خ َر ِندزی ( ،)1381نفثةالمصدور ،تصحیح و توضیح :امیرحسن یزدگردی،
تهران :توس.
 سامنامه ( ،)1392سراینده :ناشناس ،تصحیح وحید رویانی ،تهران :میراث مکتوب.ّ
 سعدی شيرازی (ّ )1383کليات ،براساس تصحيح ّمحمدعلی فروغی و مقابله با دو نسخۀ ديگر ،به تصحيح بهاءالدين
ّ
خرمشاهی ،چ  ،4تهران :دوستان.
 سفينۀ کهن رباعيات ( ،)1395تصحيح و تحقيق :ارحام مرادی ـ ّمحمد افشينوفايی ،تهران :سخن.
 سلمان ساوجی (ّ ،)1389کلياتّ ،مقدمه و تصحيحّ :
عباسعلی وفايی ،تهران :سخن.
 سمعانی ،شهاب ّاسماء الملک ّ
الدين احمد ( ،)1368روحاالرواح فی شرح
الفتاح ،به اهتمام نجيب مايل هروی ،تهران:
ِ
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 سنايی غزنوی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ( ،)1385ديوان ،به سعی ّمحمدتقی ّ
مدرس رضوی ،تهران :سنايی.
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ّ
ين شاهحسينی ،تهران :اميرکبير.
 سوزنی سمرقندی ( ،)1338ديوان ،به تصحيح ناصرالد ِّ
 شمس قيس رازی ( ،)1314المعجم فی معايير اشعارالعجم ،به تصحيح ّعبدالوهاب قزوينی ،با مقابله با پنج
محمدبن
نسخۀ ّ
خطی قديمی و تصحيح ثانوی ّ
مدرس رضوی ،تهران :کاللۀ خاور.

تحول آوائی در زبان فارسی (حذف و اضافه شدن صامت "ن" بعد از ّ
 صادقی ،علیاشرف (« ،)1383دو ّمصوتهای بلند»،
زبانشناسی ،س ،19ش ،2پاییز و زمستان ،ص .9-1
 عثمانّ ،محمدا کرم ( ،)1388کوچۀ ما ،تهران :عرفان.
 عثمان مختاری ( ،)1382دیوان ،به اهتمام جالل ّالدین همایی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ّ
 ّفريدالدين ّ
محمدبن ابراهيم ( ،)1388مصيبتنامه ،تصحيح و تعليقاتّ :
عطار نيشابوری،
محمدرضا شفيعی کدکنی،
ويرايش دوم (چ پنجم) ،تهران :سخن.
 عقيلی خراسانی شيرازیّ ،محمدحسين ( ،)1380مخزناالدويه ،تهران :باورداران.
سيد ّ
 عنصری بلخی ( ،)1363ديوان ،به کوشش ّمحمد دبيرسياقی ،تهران :کتابخانۀ سنايی.
ّ
سدیدالدین ّ
 عوفی،محمد (1903م) ،لبابااللباب ،به تصحیح ادوارد براون ،لیدن :مطبعۀ بریل.

 عيدگاه طرقبهای ،وحيد (« ،)1393بيتهای آسيبديدۀ ويراست تازۀ ديوان مسعود سعد» ،مجموعۀ مقاالت نقد وبررسی متون ،ضميمۀ شمارۀ  36آينۀ ميراث ،ص .129-101
——————— (« ،)1397پیشنهادهایی برای اصالح چند بیت از دیوان مسعود سعد» ،پیش ادیب عشق(ار جنامۀ استاد دکتر سعید حمیدیان) ،به خواستاری و اهتمام احمدرضا بهرامپور عمران و ّ
محمدامیر جاللی ،تهران:
ِ
قطره ،ص.343-329
ّ
 فخر ّمدبرّ ،
محمدبن منصور ( ،)1346آدابالحرب والشجاعة ،به تصحيح احمد سهيلی خوانساری ،تهران :شرکت نسبی
اقبال و شرکاء.
ّ
ّ
 ّفرخی سيستانی ( ،)1371ديوان ،به کوشش محمد دبيرسياقی ،تهران :زوار. فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1389شاهنامه ،به کوشش جالل خالقی مطلق ،تهران :مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی. فيروزبخش ،پژمان (« ،)1391نکاتی دربارۀ تصحيح جديد ديوان مسعود سعد ،به کوشش ّمحمد مهيار» ،آبان ،قابل
دستيابی در.http://haseleowghat.blogfa.com :
 قاسمی ،مسعود (« ،)1382پیرامون چند واژه» ،نامۀ پژوهشگاه ،س ،3ش  ،5بهار و تابستان.ّ
 قطران تبريزی ،ابومنصور ( ،)1362ديوان ،از روی نسخۀ تصحيحشدۀ ّمحمد نخجوانی ،با مقاالتی از بديعالزمان
فروزانفر ،ذبيحاهّلل صفاّ ،
سيدحسن تقیزاده ،تهران :ققنوس.
عبدالحیبن ّ
ّ
ّ
عبدالحی حبيبی،
ک ابن محمود ( ،)1347زيناألخبار ،به تصحيح و تحشيۀ
الضحا 
 گرديزی ،ابوسعيدتهران :بنياد فرهنگ ايران.
ّ
ّ
مجيرالدين بيلقانی ( ،)1358ديوان ،به تصحيح محمد آبادی ،تبريز :مؤسسۀ تاريخ و فرهنگ ايران.
ّ
ّ
ّ
 -محمدبن عبدالخالقبن معروف (بیتا) ،کنزاللغات ،به تصحيح سيدرضا علوی ،تهران :کتابفروشی مرتضوی.

 ّمحمدبن يغمور ( ،)1395سفينۀ ترمد ،تصحيح اميد ُسروری ،با همکاری ّ
سيد باقر ابطحی ،تهران :بنياد موقوفات
افشار -سخن.
ّ
محمد پادشاه (متخلص به شاد) ( ،)1363فرهنگ آنندراج ،زير نظر ّ
 ّمحمد دبيرسياقی ،تهران :کتابفروشی ّ
خيام.

 مسعود سعد سلمان ،ديوان ،دستنويس محفوظ در کتابخانۀ حکیم اوغلو پاشا ،به شمارۀ .669 ،——————-دستنويس محفوظ در کتابخانۀ ملک ،به شمارۀ .5074

—————— ،ديوان ،کتابت1207 :ق ،دستنويس محفوظ در کتابخانۀ ملک ،به شمارۀ .5086ّ
—————— ،ديوان ،دستنويس محفوظ در کتابخانۀ ملی ايران ،به شمارۀ .3386 ،)1364( ——————-ديوان ،به تصحيح مهدی نوريان ،اصفهان :کمال.
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—————— ( ،)1390ديوان ،به تصحيح ّمحمد مهيار ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ،)1391( ——————-ديوان ،به تصحيح غالمرضا رشید یاسمی ،تهران :سنایی.

 ملطوی ،مسافربن ناصر ( ،)1390انيسالخلوة و جليسالسلوة ،نسخهبرگردان دستنويس شمارۀ  1670کتابخانۀاياصوفيا ،به کوشش ّ
محمد افشينوفايی و ارحام مرادی ،تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
ّ
عبدالحی حبیبی ،کابل :انجمن تاریخ افغانستان.
 منهاج سراج ( ،)1342طبقات ناصری ،به تصحیح و تحشیۀّ
ّ
 موسوی طبریّ ،عبدالرضا (خرداد و تير « ،)1389حواشی ملدوازده ( :)1در حاشيۀ مثنوی مطايبهآميز مسعود سعد
سيد

سلمان و درنگی در ابيات مبهم ديوان او» ،گزارش ميراث ،دورۀ  ،2س ،4ش ،39ص .51-45
ّ
————————— (مرداد و شهريور « ،)1389حواشی ملدوازده ( :)2در حاشيۀ مثنوی مطايبهآميز مسعودسعد سلمان و درنگی در ابيات مبهم ديوان او» ،گزارش ميراث ،دورۀ  ،2س ،4ش ،40ص .49-56
 مولوی ،جالل ّمحمد (ّ ،)1363کليات شمس ،با تصحيحات و حواشی بديع ّ
الدين ّ
الزمان فروزانفر ،تهران :اميرکبير.
———————— ( ،)1373مثنوی معنوی (از روی نسخۀ 677ق) ،به کوشش توفيق -ﮬ .سبحانی ،تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ّ
 ميدانی ،ابوالفتح احمدبن محمد ( ،)1345السامی فی األسامی ،عکس نسخۀ کتابخانۀ ابراهيم پاشای ترکيه ،تهران:بنياد فرهنگ ايران.
ُ
 ميرافضلیّ ،سيد علی ( ،)1394جنگ رباعی (بازيابی و تصحيح رباعيات کهن پارسی) ،تهران :سخن.
ّ
 یاری ُگل ّدره ،سهیل ( ،)1398فرهنگ ضربالمثلهای عربی ،با مقدمۀ احمد مهدوی دامغانی ،ویراست جدید ،قم:
ادبیات.

