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بررسی اسناد رباعيات خيام
عليرضا ذكاوتی قراگزلو

يكی از بهترين كارهايی كه در مورد پيشينۀ رباعيات خيام در 
متون قديم صورت گرفته تحقيق ارزشمند سيدعلی ميرافضلی 
كرده  منتشر  دانشگاهی  نشر  مركز  سال 1382ش  به  كه  است 

است به نام رباعيات خيام در منابع كهن.
مؤلف فاضل تا تاريخ مذكور كوشيده است به ترتيب تاريخ 
با  غالباً  و  ــ  آمده  آن  در  خيام  رباعيات  كه  را  متونی  تأليف، 
مالحظۀ عين اسناد ــ بياورد (گروه اول، ص 24ـ124) سپس 
به ترتيب تاريخ تأليف متونی را كه بدون ذكر نام خيام رباعياتی 
را آورده اند كه در متون پيشگفته يا در متون ديگر متأخر به نام 
يادداشتها  سپس  127ـ206).  (ص  آورده  است،  مشهور  خيام 
و توضيحاتی دربارۀ هر يك از رباعيات كه به نظرش رسيده و 
نيز با اشاره به تحقيقات خيام  شناسان، به قلم آورده كه فوايد 
بسيار دارد (209 تا آخر كتاب) و بدين     گونه كار محققان بعدی 
را آسان ساخته همچنان كه وام مؤلفان پيشين را به تمامی ادا 

كرده است.
به گمان من مهم  ترين انتقادی كه بر كتاب نفيس سيدعلی 
ميرافضلی می  توان ايراد كرد وارد نمودن مجموعۀ التقاطی روزن 
و نسخۀ يقيناً ساختگی كمبريج در اين فهرست است كه مدارک 
و مآخذ محل ترديد بودن اين يكی را در صفحات 248 و 249 
در  پيشتر  نيز  ما  و  ديد  می  توان  ميرافضلی  كتاب  خود  و 252 
كتاب عمر خيام نيشابوری حكيم و شاعر (طرح نو، 1377ش) 
بدان پرداخته  ايم. دربارۀ نسخۀ روزن اگر در يكصد سال پيش از 
اين،  ويكتور روزن می  پنداشته كه تكيه  اش بر رونويس نسخه  ای 
دارای ترقيمۀ 721ق است به فاصلۀ كمی كريستن  سن متذكر 

شد كه آن نسخۀ مزعوم از قرن دهم و حتی يازدهم هجری است 
و خود ميرافضلی تأكيد دارد كه تكيه بر مجموعه  های قرن نهم 

گمراه  كننده است.
و  حكيم  عمرخيام  كتاب  در  پيشتر  ما  كه  همچنان  البته 
شاعر (ص 187) گفته  ايم، از رباعيات فراوانی كه در نسخه  های 
پاريس)  آكسفورد/  نخجوانی/  (طربخانه/  نهم  قرن  معتبر  نسبتاً 
باشد  سازگار  خيامی  انديشه  های  با  آنكه  شرط  به  است،  آمده 
منافات  خيام  زبان  و  خيام  عصر  با  سبك  شناختی  حيث  از  و 
نداشته باشد با سه مأخذ می توان تكيه كرد، زيرا به احتمال قوی 
روايتهايی هستند كه از منبع واحد نقل نشده  اند و علت اينكه 
بر سه منبع تأكيد داريم همين است كه ممكن است بعضاً منبع 

مشترک داشته باشند.
اينك گزيدۀ فهرست منابع گروه اول در كتاب ميرافضلی با 

بعضی مالحظات:
ـ رسالة التنبيه فخر رازی تأليف شده پيش از سال 606ق. بايد 
توجه داشت كه فخر رازی كه تقريباً دو نسل پس از خيام می-
 زيسته توجه خاصی بدو داشته و عالوه بر نقل رباعی «دارنده چو 
تركيب طبايع آراست» در رسالة التنبيه، جای ديگر نيز از خيام 
نقل قول نموده كه مطالعۀ نجوم و هيأت در حكم تفسير آيات 

قرآنی در موضـع خلقت آسمانها و ستارگان می  باشد.
به  است  شبيه  بسيار  رازی  فخر  وصيت نامۀ  از  فقراتی  نيز  و 
آنچه امام محمد بغدادی ــ داماد خيام ــ از وصيت وی هنگام 
مرگ نقل كرده است؛ فخر رازی در وصيت نامۀ خود از جمله اين 
مضامين را آورده است: خدايا همۀ مردم بر اين عقيده  اند كه تو 
ارحم الراحمينی، پس در هرچه در خاطر من گذشته يا قلم من 
نوشته، ترا گواه می  گيرم كه ارادۀ باطل نكردم و جز حق  جويی و 
حقيقت  گويی در نظر نداشتم. خدايا اگر غير از اين است، با من 
آن كن كه سزای من است و اگر می  دانی كه جز آنچه را راست 
پنداشتم و درست انگاشتم ننگاشتم، پس نه بر حسب دست  آورد 
ناچيز من بلكه دينت من بر من رحمت كن. ای خدايی كه نه 
خداشناسی ما چيزی بر ملك تو می  افزايد و نه خطای مجرمين 

از آن می  كاهد (بهارستان 4، تابستان 88، ص 759).
ـ عجالة الراكب و نخبة الشارب نظام  الدين اصفهانی.

ـ مرصادالعباد، تأليف 618ـ620ق.
ـ االقطاب القطبية (يا: البلغه) تأليف 629ق. 

مؤلف اين كتاب، صوفی  مشرب و عالقه  مند به فلسفۀ اشراق 
به  چون  كه  می  كند  نقل  خيام  از  نام  به  را  رباعی  دو  و  بوده 
ظاهر عرفانی می  نمايد مورد ترديد بعضی قرار گرفته، خصوصاً 
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كه عبدالقاهر از خيام با القاب ديگری نام می  برد در حالی كه 
نجم رازی مؤلف مرصادالعباد لحن مخالف دارد. در هر حال دو 

رباعی اين است:
ای با علمـت جان و خـرد هر دو زبون

از تو دو جهـان پـر و تو از هـر دو برون
دلها همه تب گشت و جانها همه خون

تا چيست حقيقت از پس پرده و چون؟
مورخ 684ق  نسخۀ  در  كه  نوشته   اند  رباعی  اين  مورد  (در 

ديوان سنايی آمده است).
در جستن جام جم جهان پيمودم

روزی ننشستـم و شبـی نغـنـودم
ز استـاد چـو راز جام  جم بشنـودم

آن جام جهان  نمـای جم من بودم
به گمان ما نظر به تصريح نام خيام در اين متن كهن، هيچ دليلی 
ندارد كه اين دو رباعی را رد كنيم، زيرا در رباعی اول حيرت 
خيامی كامًال مشهود است و در رباعی دوم، انسان را معيار علم و 
آگاهی قرار می  دهد؛ يعنی با فرض اينكه «جام جهان  نمای جم» 
وجود داشته باشد، آن همانا انسان است؛ چنانكه در جای ديگر 
نيز گفته: «آيينۀ رنگ  خورده و جام جميم.» اما اشكالی كه در 
اينجا بر آقای ميرافضلی (و بسياری ديگر) وارد است اين است 
كه البلغه را برای بعضی رباعيات ديگر كه بی  نام در اين كتاب 
خيام  از  رباعيات  آن  البته  33)؛  (ص  داده  اند  قرار  منبع  آمده، 

است ولی نه با استناد به البلغه.
ـ تاريخ جهانگشا (تأليف 650ـ658ق). 

رباعی «تركيب پياله  ای كه درهم پيوست» اولين  بار در اين منبع 
گر  ناز  «با  رباعی  اما  می  شود،  تأييد  نيز  ديگر  منابع  با  و  آمده 
آرميده باشی همه عمر» اگر هم از خيام باشد جهانگشا برای آن 
منبع محسوب نمی  شود چرا كه بدون نام آورده است (ص 36).

ـ نزهةالمجالس (تأليف 649ـ658ق). 
در اين كتاب 31 رباعی به نام خيام آمده كه از آن جمله 
رباعی «تا راه قلندری نپويی نشود» را از خيام نمی توان انگاشت 
تناسب  عطار  با  مثًال  و  است  قلندرانه  و  صوفيانه  صريحاً  رباعی 
بيشتری دارد. همچنين است رباعی «من می نه ز بهر تنگدستی 
به  كه  را  «آن  رباعی  مورد  در  است.  صوفيانه  ايضاً  كه  نخورم» 
صحرای علل تاخته  اند» چون در هيچ منابع ديگری به نام خيام 
نيامده و مضمون آن صوفيانه و طبق مذاق اشعری است، كنار 

گذاشته می  شود.
ـ مجموعۀ رسائل عربی به تاريخ 692ق. 

تخلص  به  ر  ُمَصدَّ دو  هر  كه  آمده  رباعی  دو  مجموعه  اين  در 
خيام است يكی «خيام كه خيمه  های حكمت می دوخت...» كه 
به نظر می  آيد در بارۀ خيام و پس از مرگ خيام سروده  اند. ديگر 
رباعی «خيام اگر ز عشق مستی خوش باشد» كه اين را می  توان 
و  هشتم)  (قرن  اسماعيل  الال  جنگ  در  كه  خصوصاً  پذيرفت 
نسخۀ كمبريج و طربخانه (قرن نهم) نيز آمده است و البته كلمۀ 

«باده» به جای «عشق».
ـ در پايان دستنويس مؤرخ 695ق لمعةالسراج هفت رباعی به 
نام خيام آمده كه قابل توجه است. البته در اين دستنويس اشعار 
ديگری هم از خيام بدون ذكر نام آمده كه فقط قديمی بودن 
آن اشعار را می  رساند و هرگاه آنها را از خيام بدانيم بر اساس 

اسناد ديگری است.
ـ تاريخ وصاف (699ـ712ق). 

نقل  در اين كتاب يك رباعی خيام كه در جهانگشا آمده عيناً 
شده (اجزای پياله  ای كه در هم پيوست...) و دو رباعی ديگر از 
اشعاری كه به نام خيام مشهور است بدون ذكر نام آورده است. 

آنچه در تاريخ وصاف اولين بار آمده اين رباعی است:
هر خاک كه زير پای هر نادانی است

زلفيـن بتی و عـارض جـانـانی است...
ـ تاريخ نامۀ هرات (718ـ721ق).

می  و  جهان  غم  است  «زهر  دارد:  خيام  نام  به  را  رباعی  اين 
ترياكم» كه در بعضی منابع ديگر نيز آمده است.

ـ سفينۀ تبريز (721ق).
از منابعی است كه در دهۀ اخير شناخته شده و در دو مورد حاوی 
چند رباعی از خيام با نام است. جالب اين است كه راوی دو سه 
مورد از رباعيات به نام خيام، امين الدين بُلَه عارف قرن هشتم ــ 
ـ و استاد شيخ محمود شبستری نقل شده  از اقران عراقی و همامـ 

است كه توجه عرفا را به خيام نشان می  دهد.
ـ تاريخ گزيده (730ق).
ـ مونس  االحرار (741ق).

اين مجموعه از معروف  ترين منابع شعر خيام است و در آن خيام 
عموماً  آورده  كه  اشعاری  و  است  شده  ياد  «ملك  الحكماء»  لقب 

معتبر است.
ـ جنگ الال اسماعيل (741ـ742ق).

در اين جنگ 33 رباعی به نام خيام آمده كه گرچه منحول بودن 
اينكه  به  نظر  و  قدمت  به  نظر  اما  است؛  محرز  آنها  از  بسياری 
محل كتابتش مصر و كاتب تبريزی است، قابل توجه می  باشد. 
بايد توجه داشت منبع بسياری از رباعيات خيام به آذربايجان 
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بزرگ بر می  گردد و منشأ اين قضيه اين است كه اشعار خيام به 
احتمال قوی توسط شاهفور اشهری نوادۀ خيام و شاگرد ظهير 
فاريابی پخش و منتشر شده است (عمر خيام، عليرضا ذكاوتی 

قراگزلو، ص 15).
ـ روضةالناظر كاشانی (قرن هشتم).

به نظر می  آيد اين كتاب از منابع طربخانه و نخجوانی بوده باشد 
چون سه مورد از چهار رباعی منقول در آن در دو مأخذ مذكور 

نيز آمده است.
ـ جنگ مورخ 750ق مجلس.

ـ جنگ مجلس سدۀ هشتم هجری.
ـ بياض تاج  الدين احمد وزير، مورخ 782ق.

ـ جنگ گنج  بخش سدۀ هشتم (؟).
نظر  به  هشتم  قرن  آخر  تا  منابع  يعنی  رديف  اين  در  آنچه 
ايشان  كتاب  چاپ  از  بعد  فی  الواقع  و  نرسيده  ميرافضلی  آقای 
هشتم  قرن  جنگ  گرديده،  مطرح  مطبوعات  در  (1382ش) 
كتابخانۀ مرعشی است كه محتويات آن نخستين بار توسط آقای 
جواد بشری در مجلۀ ميراث شهاب (ش 38، زمستان 1383ش، 
ايرج  استاد  آن  از  بعد  و  گرديد  معرفی  مفصًال  بعد)  به  ص 75 
افشار 44 رباعی به نام خيام را از آن كتاب استخراج و در مجلۀ 

آينۀ ميراث (شمارۀ 26) به چاپ رسانيد.
به  ميرافضلی،  آقای  كتاب  در  شده  تهيه  جداول  طبق  بايد 
دقت سنجيد كه رباعيات منابع نسبتاً معتبر قرن نهم چه نسبتی 
با منابع قرن هشتم (و هفتم) دارد. اگر در يكی از منابع قرن نهم 
فی  المثل تمام رباعياتی كه در قرن هفتم يا هشتم به نام خيام 
در منبعی ذكر شده است، عيناً آمده باشد، به احتمال قوی از آن 
منبع قرن هفتم يا هشتم رونويس شده است و لذا ديگر روايت 
جداگانه محسوب نمی  شود. بدين   گونه رباعيات قرن نهم اگر در 

سه منبع آمده باشد قابل اعتنا خواهد بود.
تطابق  معنوی،  بعد  و  داخلی  نقد  در  عمده  مالک  يك 
نقد  است.  خيام  مسلم  الصدور  رسائل  با  رباعيات  مضمون  كلی 
كه  صدور  و  فيض  نظريۀ  نقد  عصر،  آن  در  حقيقت  جويندگان 
محور اصلی فلسفۀ مشايی است، نفی غرض از صانع، قناعت و 
مناعت و عزت نفس، انتقاد بر اخالق معاصران و تأكيد بر كتمان 
سند كه مالحظه می  شود با روح كلی رباعيات اصيل خيام (در 
منابع قرن هفتم و هشتم) آمده است منافات ندارد و اين نكته    ای 
(نيشابور  خيام  جهانی  كنگرۀ  سخنرانی  در  اين  جانب  كه  است 

1378ش) به طور مشروح و مستند بيان داشت.

تحقيقات  زمينۀ  در  فارسی  مقاالت  فهرست 
افشار،  ايرج  بنيادگذار:  نظر  زير   ،7 ج  ايرانی، 
مركز  تهران،  كاشيان،  ايران  ناز  كوشش  به 

دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، 1388ش، 2ج.
مهدی رحيم  پور

در حوزۀ مربوط به تحقيقات ايران شناسی، به ويژه در 
شاخۀ زبان و ادب فارسی، دو منبع بسيار مهم و ضروری 
مشكالتی بر  در دست است كه بدون وجود آنها قطعاً 
سر راه محققان خواهد بود؛ يكی فرهنگ سخنوران به 
خيام پور  عبدالرسول  دكتر  مرحوم  فرزانه  استاد  همت 
تالش  و  سعی  به  فارسی  مقاالت  فهرست  ديگری  و 
در  افشار،  ايرج  استاد  فرزانه  كتابشناس  و  دانشمند 
فراوانی  ارزشهای  رغم  به  سخنوران،  فرهنگ  خصوص 
حقيقی  محققان  استفادۀ  مورد  هميشه  و  دارد  كه 
از  غير  به  و  نشده  گفته  چندانی  سخن  می  گيرد،  قرار 
يادداشت مرحوم دكتر زرين  كوب در مقدمۀ كتاب1 و 
معرفی استاد افشار در مجلۀ راهنمای كتاب2 و مرحوم 
دكتر شعار در همان مجله3 مطلب قابل توجه ديگری 

1. خيام پور، عبدالرسول، فرهنگ سخنوران، تهران، طاليه، 1368ش، 
ص أ ـ ج.

2. شمارۀ 33، شهريور 1341، ص 523ـ524.
از  غير  به  ص 791ـ788؛  بهمن 1342،  و  دی  شمارۀ 49ـ50،   .3
شمارۀ  معلم،  رشد  مجله  های  در  كه  مقاالت  به  می  توان  اينها 
121، آذر 1375، ص 62ـ63 و جهان كتاب، شمارۀ 29ـ30، 

بهمن 1375، ص 17 چاپ شد، نيز اشاره كرد.
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مقاالت  فهرست  خصوص  در  اما  است.  نشده  مشاهده 
فارسی از همان زمان چاپ جلد اول آن سخن بسيار 
گفته شده و محققان و نويسندگان بعد از چاپ جلدهای 

مختلف اقدام به معرفی و بعضاً نقد آن كرده اند.1 
كه  گفت  بايد  مبالغه  ای،  و  اغراق  گونه  هيچ  بدون 
به  مراجعه  از  بی  نياز  را  خود  نمی تواند  محققی  هيچ 
كتابهای مرجعی چون دو عنوان مذكور بداند؛ مگر اينكه 
صاحب كراماتی باشد و چشم بسته و بدون مراجعه به 
منابع فوق، بداند كه در خصوص سعدی و حافظ چه 
سالهای اخير انجام شده  تحقيقاتی در قالب مقاله در 
به  مربوط  اطالعات  به  دسترسی  مورد  در  يا  و  است 
زندگينامۀ مثالً راستی تبريزی به چه تذكره  هايی بايد 

مراجعه كرد. 
كرامات  نوع  اين  صاحب  معموالً  كه  كسانی  اما 
زمانی  هستند.  بدانها  مراجعه  نيازمند  قطعاً  نيستند، 
استاد  شد،  منتشر  مقاالت  فهرست  ششم  جلد  كه 
خودشان  جانب  از  را  فهرست  نويسی  كار  اتمام  افشار، 
اعالم كردند و داليلی را كه باعث عدم پيگيری ايشان 
نسبت به تكميل جلدهای بعدی شده، برشمردند.2 به 
طور قطع و يقين اين اتفاق برای اهالی تحقيق و قلم 
خوشايند نبود، چرا كه آنها يكی از اصلی  ترين ابزارهای 
از  مقاالت،  فهرست  نقص  و  می  يافتند،  ناقص  را  خود 
منجر  تحقيقات  و  بررسيها  نقص  به  همانا  آنان،  نظر 

خواهد شد. 
اما ديری نگذشت كه زمزمه   هايی مبنی بر ادامه و 
اسالمی  بزرگ  دائرةالمعارف  مركز  توسط  كار  پيگيری 
فهرست  هفتم  جلد  سال  چند  از  پس  و  شد  شنيده 
اهالی  مسرت  مايۀ  و  شد  منتشر  بخش  دو  در  مقاالت 

قلم و تحقيق را فراهم ساخت. 
اين مجلد كه به همت اعضای محترم بخش پروندۀ 
اهتمام  به  و  اسالمی  بزرگ  دائرةالمعارف  مركز  علمی 
انتشارات همان مركز، زير نظر بنيانگذار آن، استاد ايرج 
افشار منتشر شده، شامل دو جلد است و 1485 صفحه 
دارد و محدودۀ زمانی 1377ـ1383 را در بر می  گيرد 
گفتۀ  به  و  داده  جای  خود  در  را  مدخل  كه 23810 
خود استاد افشار اين تعداد «به اندازۀ نيم شش مجلد 

پيشين است».3 

كتاب با پيشگفتار كاظم موسوی بجنوردی، رئيس 
و  می  شود  آغاز  اسالمی،  بزرگ  دائرةالمعارف  مركز 
يادداشت استاد افشار و مقدمۀ ايران   ناز كاشيان، ذيل 
فهرست  مقدمۀ  عنوان  به  رفته»  راه  «گزارش  عنوان 
قابل ذكرند. روش و سياق محتوای كار همان اسلوب 
مجلدات پيشين است و هيچ تفاوتی ندارد. اما به لحاظ 
ساختار اجرايی، عمده  ترين تفاوت، تغيير آن از اجرای 
تك  نفره به اجرای گروهی است كه اعضای راهبری آن 
آن  اسامی  و  گرديده  تعيين  افشار  استاد  خود  توسط 

افراد در مقدمه (صفحۀ 33) آمده است. 
كار  كه  است  اين  است  مهم  آنچه  حال  هر  به 
فهرست مقاالت فارسی استاد افشار ادامه می  يابد و به 
مركز  مجموعۀ  سپاسگزار  و  قدردان  بايد  دليل  همين 
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی شد كه در شرايطی كه هيچ 
نهاد و سازمان دولتی استقبال و توجه شايانی نسبت به 
اين كار سترگ و بسيار ارزشمند نكرد، داوطلبانه كمر 
همت به ادامۀ كار بست و اميد است كه همواره نسبت 

به تكميل و ادامۀ كار فهرست مقاالت اهتمام كند. 
به  كه  وافری  عالقۀ  دليل  به  سطور  اين  نگارندۀ 
دليل  به  نيز  و  دارد،  مقاالت  فهرست  چون  كتابهايی 
افشار  ايرج  استاد  دوستداران  و  ارادتمندان  از  اينكه 
بوده،  ايشان  نوشته  های  و  آثار  پيگير  همواره  و  است 
تهيۀ  به  اقدام  فهرست  انتشار  اول  روزهای  همان  در 
نكاتی  اجمالی  بررسی  و  مختصر  نگاهی  با  و  كرد  آن 
به ذهنش رسيد كه همين  جا جهت پيشنهاد و اصالح 
تقديم می  كند تا اگر استاد افشار و همكاران سختكوش 
ايشان صالح دانستند در چاپها و احياناً جلدهای بعدی 

اعمال كنند. 
و  مجلدات  تمام  شده  سعی  قبلی  مجلدات  همچون  ـ 

1. استاد ايرج افشار در انتهای جلد ششم خالصه  وار بعضی از معرفيها 
خصوص  در  استاد  خود  برای  كه  را  نامه  هايی  نيز  و  نقدها  و 
فهرست نوشته شده  اند آورده است. نك: فهرست مقاالت فارسی 
در زمينۀ تحقيقات ايرانی، تهران، علمی و فرهنگی و فهرستگان، 

1383ش، ص 547ـ599.
2. نك: همان، ص 601ـ603.

3. فهرست مقاالت فارسی در زمينۀ تحقيقات ايرانی، جلد 7، نيمۀ 
نخست، ص 34.
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مقاالت  عناوين  و  گيرند  قرار  بررسی  مورد  نشريه ها 
تك   شماره ای  بعضاً  كه  مجالت  برخی  اما  شوند،  ذكر 
اختيار  در  آنها  مقاالت  از  يكی  تصوير  يا  آنها،  از 
مجله ها  آن  از  برخی  افتاده  اند،  قلم  از  بوده  نگارنده، 
تربيت  دانشگاه  انسانی  علوم  فصلنامۀ  قرارند:  اين  از 
مدرس، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، فصلنامۀ 
فارسی  ادبيات  فصلنامۀ  فلسفی،  انديشه  های 
ادبيات  فصلنامۀ  خوی،  و  مشهد  آزاد  دانشگاه های 
پژوهشی  فصلنامۀ  بيرجند،  دانشگاه  انسانی  علوم  و 
علوم انسانی دانشگاه اصفهان، فصلنامۀ علوم انسانی و 
زبان،  آموزش  رشد  ماهنامۀ  تبريز،  دانشگاه  اجتماعی 
و  سيستان  دانشگاه  فارسی  ادبيات  و  زبان  دوفصلنامۀ 
انديشه،  حديث  اسالمی،  معارف  فصلنامۀ  بلوچستان، 
كتاب ماه كودک و نوجوان و پژوهشنامه ادبيات كودک 

و نوجوان.
ـ مطلب بعدی كه بسيار مهم است، به نشريه  هايی 
مربوط می  شود كه ديده شده و فهرست  بندی شده  اند. 
استاد افشار سابقاً در مجلدات قبلی سعی می  كردند 
به  و  نظر بگذرانند  از  را  مجله  يك  شماره  های  همۀ 
ندرت اتفاق می  افتاد كه يك شماره از مجله  ای ديده 
نشود؛ مگر اينكه آن نشريه در خارج از كشور چاپ 
شده و خارج از دسترس بوده باشد و يا اتفاقاتی از 
اين دست كه قابل توجيه است، باعث ديده نشدن 
يك يا چند شماره از يك مجله می    شد. اما در جلد 
محترم  اعضای  سختكوشی  و  تالش  رغم  به  هفتم، 
كه  است  اين  است  شگفتی  موجب  آنچه  اجرايی، 
داخل  در  كه  نشريه    ها  از  پاره ای  شماره  های  برخی 
كشور نيز چاپ شده اند، از قلم افتاده  اند. حال اگر از 
مجله  هايی كه در شهرستانها منتشر می  شوند، صرف -
  نظر كنيم (كه البته نبايد كرد)، نقص برخی مجالت 
توجيه  قابل  چگونه  می  شوند،  منتشر  تهران  در  كه 
تاريخ،  آموزش  رشد  چون،  مجالتی  هم  آن  است؛ 
داستانی،  ادبيات  فارسی،  ادب  و  زبان  آموزش  رشد 
ايران شناخت، پژوهش، پژوهشنامۀ دانشكدۀ ادبيات و 
كتابخانه،  پيام  بهشتی،  شهيد  دانشگاه  انسانی  علوم 
صدرا،  خردنامۀ  چيستا،  كتاب،  جهان  كتاب،  جشن 
كارنامه،  الزهراء،  دانشگاه  انسانی  علوم  فصلنامۀ 

كتابداری، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، كتاب ماه دين، 
فنون،  و  علوم  ماه  كتاب  اجتماعی،  علوم  ماه  كتاب 
گلچرخ،  كلك،  هنر،  ماه  كتاب  كليات،  ماه  كتاب 
معلم،  تربيت  انسانی  علوم  و  ادبيات  دانشكدۀ  مجلۀ 
پژوهش،  نامۀ  ملی،  مطالعات  انسانی،  علوم  مدرس 
نگاه نو، هنرنامه، ياد و چند مجلۀ ديگر كه در تهران 
چاپ  نشريات  از  ما  فهرست  اين  در  شده  اند.  چاپ 
در  اين  كرديم.  صرف نظر  تهران  از  خارج  در  شده 
فوق  الذكر  مجالت  به  دسترسی  اوالً  كه  است  حالی 
كار چندان سختی نيست و از همۀ كتابخانۀ معتبر 
تهيه  را  آنها  می  شد  فرهنگی،  فهارس   و  دانشگاهی 
دسترس  در  نشريه ها  برخی   pdf فايل  ثانياً  و  كرد 
طرفی  از  فلسفه)؛  و  ادبيات  ماه  كتاب  (نظير  است. 
برخی سايتها نيز هم اكنون با در اختيار داشتن اكثر 
نشريه ها و مقاالت، آنها را به حداقل هزينه در اختيار 
مجريان  و  می  دهند  قرار  دانشجويان  و  پژوهشگران 
طرح فهرست مقاالت می  توانستند عناوين مقاالت را 
از همان سايتها نيز جستجو كنند. استاد افشار زمانی 
كه به تنهايی اقدام به تهيۀ فهرست می كردند، جز در 
موارد بسيار اندكی، شماره  های برخی مجالت از قلم 
اسالمی  بزرگ  دائرةالمعارف  مركز  از  اما  نمی  افتاد؛ 
ادامۀ  به  اقدام  وافر  شوق  با  و  بوده  خير  واسطۀ  كه 
كار كرده، انتظار می  رود به دليل در اختيار داشتن 
امكانات و ابزار الزم از نقصها و كاستيها در اين زمينه 
فهرست  اجرای  متوليان  است  اميد  كند.  جلوگيری 
مقاالت اين نقصها را در قالب ضميمه يا پيوست در 
مجلدات بعدی تكميل كنند تا يك فهرست كامل و 

بی  نقص ارائه شود.
نمايه ها  و  ستاره دار  اسامی  مسئلۀ  به  ديگر  مورد  ـ 
استاد  فارسی  مقاالت  فهرست  در  می  شود؛  مربوط 
كه  كسانی  نام  جلوی  كه  است  اين  بر  رسم  افشار 
نقدی  يا  مقاله  آنها  نوشته  های  يا  و  احوال  بارۀ  در 
كه  كسانی  و  می  شود  گذاشته  ستاره  شده  نوشته 
خودشان مقاله دارند، نامشان بدون ستاره است. اما 
اغلب  شده  مرتب  هفتم  جلد  برای  كه  نمايه  ای  در 
از  آنها  تفكيك  و  شده  اند  خلط  هم  با  مورد  دو  اين 
همديگر فقط با مراجعه به عناوين مقاالت امكان پذير 
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است. به عنوان ذيل نام استاد دكتر شفيعی كدكنی 
برخی مقاالت كه معرفی شده  اند می  بايست ذيل نام 
ايشان كه ستاره  دار است می  آمد نه بدون ستاره، در 
حالی كه در نمايه چنين نيست. همچنين است ذيل 
محمدعلی  نوشاهی،  عارف  دكتر  چون  كسانی  نام 

آتش سودا، صادق آيينه  وند، حسن عباس، و ...
ـ موضوع  بندی مجله نيز در مواردی نياز به تجديدنظر 
كتاب  معرفی  حوزۀ  به  كه  مقاالت  برخی  مثًال  دارد، 
مانند  آمده  اند،  كتاب  انتقاد  بخش  ذيل  می  شود، 
محتوای  كه  مقاله  هايی  و  خطيبی  ابوالفضل  مقاله  های 
مانند  آمده اند؛  كتاب  معرفی  بخش  ذيل  دارند،  نقد 

مقاالت دكتر سجاد آيدنلو.
چند  يا  يك  بعضاً  پژوهشگران،  و  استادان  برخی  ـ 
مقالۀ خود را در يك يا چند مجله به چاپ می  رسانند. 
گردآورندگان فهرست تالش خود را كرده  اند تا عناوين 
تكراری ذيل مداخل مختلف نيابد. اما در مواردی اين 
عشقم  و  ورزيدم  «عقل  مقالۀ  نظير  است.  افتاده  اتفاق 
يك  كدكنی  شفيعی  استاد  از  برخاست»  مالمت  به 
ايرانشناسی)  (مجلۀ   10197 شمارۀ  مدخل  ذيل  بار 
(مجلۀ   19197 شمارۀ  مدخل  ذيل  هم  بار  يك  و 
هستی) آمده است. نكتۀ قابل تأمل اينكه بار اول ذيل 
دوم  بار  و  آمده  تصوف  و  عرفان  به  مربوط  موضوعات 
ذيل موضوعات مربوط به كليات شعر فارسی. همچنين 
است در خصوص مدخل شمارۀ 5503 از دكتر نوشاهی 
كه همان مقاله ذيل مدخل 2534 نيز آمده است. و هر 
بار در مجله  های مختلف (آينۀ ميراث و سفينه) چاپ 
شده است. يا مدخل شمارۀ 3537 (مقاله  ای در مورد 
كدكنی)  شفيعی  دكتر  تصحيح  منطق  الطير،  معرفی 
همان مقاله  ای است كه ذيل مدخل 6068 معرفی شده 
است. نكتۀ قابل تأمل اين مقاله نيز اين است كه مقالۀ 
شمارۀ 3537 ذيل موضوع انتقاد كتاب آمده و 6067 
يك  دو  هر  كه  حالی  در  كتاب؛  معرفی  موضوع  ذيل 
مقاله هستند و صحيح همان مورد دوم، يعنی معرفی 

كتاب است.
ـ در صفحۀ 238 ذيل شمارۀ 3774 خواجه عبيدهللا 
مطبعی  اغالط  از  كه  آمده  احرار  عبدهللا  احرار، 

است.

آمده  نفر  دو  اسم  به  مقاله  يك   863 صفحۀ  در  ـ 
است؛ با اين توضيح كه يك بار زير شمارۀ 19429/1 
به محسن قانع بصيری منتسب شده و يك بار هم 
آمده  قمر  احمد  زبير  نام  ذيل  شمارۀ 19439  ذيل 
است. ضمن اشاره به اين مطلب كه نويسندۀ اصلی 
همان زبير احمد قمر است، ذكر اين نكته نيز ضروری 
است كه در كل جلد تنها جايی كه شمارۀ مدخل به 
صورت 19429/1 آمده (يعنی با مميز تفكيك شده) 
سطور  راقم  برای  آن  دليل  و  است  مدخل  همين 

دانسته نيست.
نام  ذيل  در   19505 شمارۀ  مقالۀ   866 صفحۀ  در  ـ 

نويسندۀ آن در نمايه نيامده است.
ـ سفينۀ تبريز در نمايه دو بار تكرار شده است.

شفيعی  استاد  مقاالت  از  يكی  اينكه  ديگر  نكتۀ  ـ 
كدكنی كه با عنوان «نقش تاريخی و خالقيت فردی» 
در مجلۀ كيان سال 1376 منتشر شده،1 در اين جلد 
منتشره  مقاالت  زمانی  محدودۀ  به  توجه  با  نيست. 
نظر  به  (1377ـ1383)  مجلد  اين  در  معرفی  برای 
می  رسد نبايد در جلد بيايد، اما با توجه به اينكه در 
مجالتی  جزو  كيان  مجلۀ  ادواری،  نشريات  فهرست 
ظاهراً  آمده،  آن  شماره  های  همۀ  فهرست  كه  است 
به  توجه  با  می  شد؛  معرفی  نيز  مقاله  آن  می  بايست 
اينكه اين مقاله (و كًال آن مجله) در جلدهای قبلی 
نيز معرفی نشد، آيا بهتر نبود آن مقاالت نيز معرفی 

می  شدند؟
كه  است  اين  است  مسلم  كه  آنچه  صورت  هر  در 
فهرست مقاالت فارسی كاری است سترگ و ارزشمند 
كه ارائۀ آن از ضروريات است. كاری كه استاد افشار با 
درايت و پشتكاری خود آن را بنياد نهاد و منتشر كرد، 
پيدا  ادامه  پژوهشی  و  علمی  مراكز  توسط  می  بايست 
كند تا محققان را از مراجعه به مجالت و نشريات بی  نياز 
كند و در نتيجه از اتالف وقت و هزينه نيز جلوگيری 
اين  اسالمی  بزرگ  دائرةالمعارف  مركز  كه  كاری  كند. 
كار را انجام داد و همۀ محققان و پژوهشگران را مرهون 

و مديون اين كار بسيار ارزشمند خود كرد.

1. همين مقاله عيناً در شمارۀ 76 مجلۀ بخارا چاپ شده است.
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علی نامه
حسن عاطفی
به نام خداونـد خورشيد و ماه
نگـارندۀ هـر سپيـد و سيـاه

ادبيات  در  فارسی  مفصل  منظومۀ  كهن   ترين  علی      ن امه 
تشيع است كه از قرن پنجم هجری بر جای مانده. اگرچه 
قسمتهايی از اين متن در طول تاريخ از ميان رفته ولی 
اين اثر همچنان ارزش خود را حفظ كرده است. سرايندۀ 
علی   نامه شاعری ناشناخته با تخلص «ربيع» است كه در 
و  نشده  وی  از  يادی  ادبی  و  فرهنگی  مآخذ  و  تذكره   ها 
طی  در  شاعر  متأسفانه  و  است  نيامده  ميان  به  ذكری 
منظومه مجالی نداشته كه به خود و زندگی اش اشاره   ای 
كتاب  مقدمۀ  در  اگر  و  ببرد  نامی  زادگاهش  از  يا  و  كند 
هم بدين موضوع اشارتی كرده باشد امروز از مقدمۀ كتاب 

اثری بر جای نيست.
استاد  شاهنامۀ  پيروی  به  گرانبها  منظومۀ  اين 
يا  مقصور  مثمن  متقارب  بحر  به  فردوسی،  ابوالقاسم 
سال  در  َفَعل)  يا  فول  فعولن،  فعولن  (فعولن،  محذوف 
482ق به رشتۀ نظم كشيده شده است. شاعر در مورد 

نام كتاب می   گويد:
عروسی پسنديدۀ خاص و عام

خـرد كـرده او را علی   نامه نام
نخواندن  و  كتاب  اين  خواندن  به  ديگران  تشويق  در  و 

شاهنامه چنين گفته است:
علی   نامه خـواند خداونـد هوش

ندارد خرد سوی شهنامه گوش
چنين  مضامين،  و  ابيات  و  عبارات  سياق  و  سبك  از  اما 
انسی  فردوسی  شاهنامۀ  با  شاعر  كه  می   شود  استنباط 
آن  از  قسمتهايی  حافظ  احتماالً  و  داشته  بسيار  الفتی  و 
می   آورد  خود  ابيات  در  كه  مضامينی  گاهی  و  است  بوده 
برگرفته از مضامين فردوسی می   باشد و به خاطر همين 
آشنايی شاعر با سخن استاد طوس است كه اصطالحات و 
مفاهيم اساطيری كهن ايران در منظومۀ علی   نامه كه اثری 

حماسی و دينی است، راه يابد. نمونه   ای از اين راه يابی:
پس از آن درود، آن گرانمايه جم

بـه پنـد و بـه انـدرز بـگشـاد دم

در گفتگوی عبدهللا خزاعی با عايشه، كه اشاره به اسفنديار 
رويين و خواهران وی می   كند:

تو چـون خواهران يل اسفنديار
تنـت را عماری چو رويين حصار

سپـاهی بـه گـرد هيـون اندرت
به هـر ِچت بـود رای فرمانبـرت

وصف «عمرو» در جنگ و روبه   رو شدن با «عمار»:
چو عمرو بدانديش ديدش به اسب

بـرافروخت بـر سـان آذرگشسب
دربارۀ «حارث» می   گويد:

كه حارث ز نيكان بر انگيخت اسب
هـم آورد او شـد چـو آذرگشـسب

ذكر «رخش» به عنوان اسب:
كه عمار بر سان سوزان درخش

بـرآورد از جـا جهان پـوی رخش
در نزديكی مضمون با كالم فردوسی:

جهـان آفرين تا جهان آفريد
چو حيدر سواری دگر ناوريد

(ص 41 عكسی)
فردوسی:

جهان آفرين تا جهـان آفريد
سواری چو رستم نيامد پديد

ربيع: 
به مكه درون آن زمان چپ و راست

خـروش از دل جنگجـويان بخـاست
(ص 18 پ)

فردوسی: 
ستون كرد چپ را و خم كرد راست

خروش از خم چرخ چاچـی بخاست
(به نقل از لغتنامۀ دهخدا، ج 5، ص 7111)

ناميده  «دهقان»  فردوسی  سبك  به  را  داستانها  راوی 
است:

چنيـن خواندم از گفت دهقان راز
كه مالك در آن داشت گرم و گداز

ز گفـتـار دهقـان با هـوش و رای
چنـيـن ديـدم از راز شيـر خـدای

به كار بردن واژه   هايی كه امروز در گويش فارسی كاربردی 
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ندارد، مانند:
گاز= دندان:

بجوشيـد مرگ از فرود و فراز
به هم برگشادند چنگال و گاز

دو لشكر سرانگشتها بر به گاز
همه در شگفتی از آن رزم  ساز

بَهراء= برای: 
حسين چون بديد آن چنان كار و حال

ز بـهـــراء ايـشــان ببـد ســوگـــوار
سپرور= دارندۀ سپر:

سپرور علی داشت مردی هزار
همـه رزمـ ديـده، همـه نامدار

لوّاس = كسی كه به دنبال غذای چرب می  رود (فرهنگ 
نفيسی):

چو لّواس دون خيره ساالر شام
همه دنبه ديد و نديد هيـچ دام

برون آمدن = خروج كردن:
شما بر ولی خدای جهـان

برون آمديد ای فرومايگان
(ص 44 پ)

ُخوهی =  خواهم،  ُخوَهم =  محلی:  واژه  های  بردن  كار  به 
خواهی:

بگفت ای لعينان شوم اختـران
خوهم كين او از شما اين زمان

چگونگی حروف چهارگانه فارسی (پ، چ، ژ، گ):
همه   جا: پ = ب، چ = ج، و «گ» به شكل «ک» ضبط شده، 

ولی «ژ» در همۀ موارد با سه نقطه آمده است:
دژم گشت فرزند سفيان و گفت

چنيـن حال بر دل نبايد نهفـت
(ص 155 ر)

چو كوهی ز پوالد اَبَر پشت باد
همـی گفت از كبـر آن بـدنژاد

(ص 41 پ)
منـه پـای تـو بـر ُدم اژدهـا

مكن پند پيغمبر از كف رها
به كار بردن برخی از آرايه   های ادبی در سخن:

طباق و تضاد: 

سـواران ديـن را هم انـدرز زمـان
گران شد ركيب و سبك شد عنان

نگردد به تو اين شكسته درست
تو اين قدر بشناس باری نخست

(ص 248 پ)
در فتنه در دين گشاده ببود

سـوار سـالمـت پيـاده ببـود
ترصيع يا موازنه:

بسا زنـی كه بی  شـوی خواهـد شدن
بسا سر كه چون گوی خواهد شدن

جناس تام:
هنـر دارم و بی   كـران خواسته

به لشكر دهم پاک و ناخواسته
بكـردند بر مركبان تنـگ   تنگ

كه تا بر زنند آبگينه به سنـگ
دم بـوق شيطان و طبـل هـوا

چـو تنـدر بـغـريـد انـدر هـوا
جناس زايد:

چو بن عاص عاصی در افسونگری
فـزون اسـت امــروز از سـامـری

(ص 256 ر)
نمونۀ ابيات خوب:

ميـانها ببستنـد مردان به كين
اَبَـر بـادپـايـان نهـادنـد زيـن

بكـردند بر مركبـان تنـگ   تنـگ
كه تا بر زننـد آبگينه به سنگ

زمانـه بخنــديـد بــر كـارشـان
چو آن تيره گون ديد بازارشان

كسـی كـو سـرانـجـام را ننـگرد
به فرجـام از آن كرده كيفر برد

محمدرضا  دكتر  آقای  جناب  محققانۀ  مقدمۀ  با  نفيس  اثر  اين 
صورت  به  اميدساالر،  محمود  آقای  جناب  و  كدكنی  شفيعی 
1388ش  سال  در  خطی  نسخۀ  اصل  قطع  به  نسخه   برگردان 
(ناشر: ميراث مكتوب، با همكاری: كتابخانه، موزه و مركز اسناد 
و  اسالم  تاريخ  تخصصی  كتابخانۀ  و  اسالمی،  شورای  مجلس 

ايران، و مؤسسۀ مطالعات اسماعيليه) به چاپ رسيده است.
توفيق بيش از پيش دست  اندركاران طبع اين كتاب را 

از خدای بزرگ خواهانم.
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حواشی مّال دوازده (2)
سعد  مسعود  مطايبه آميز  مثنوی  حاشيۀ  در 
سلمان و درنگی در ابيات مبهم ديوان او

سيد عبدالرضا موسوی طبری

ب. درنگی در چند بيت مبهم از ديوان مسعود سعد 
سلمان

و اما ابياتی كه جناب دكتر نوريان به نشانۀ ابهام و يا عدم 
در  اگر  ــ  است  نهاده  سؤالی  عالمت  آن  برابر  در  صحت 
باشد  نيفتاده  قلم  از  چيزی  بنده  دقيق  چندان  نه  تورق 
قطعات  و  مثنوی  قصايد،  در  كه  است  ــ بيست و دو بيت 
پراكنده است و بنده اكنون به ترتيب هر بيت را نقل، و 
يا  تصديق،  قصد  (به  كلمه ای  چند  آن  حاشيۀ  در  سپس 

تشكيك، يا تصحيح) خواهم نوشت.
1. قصيدۀ 95، ص 227، بيت 37:

نـاگـه آمـد بـانگ كـوس سـايـرا (؟)
راست گويی بود ناالن بر تن او زار زار

بديهی است كه مصرع اول افتادگی دارد. قصيده در وصف 
رزم ابونصر پارسی است با شخصی به نام سايرا. در چاپ 

مرحوم رشيد ياسمی مصرع اول اين گونه است:
ناگه آمد بانگ كوس سابری از سّيرا (ص 172)

(جالب اينكه جناب نوريان در نسخه بدلها حتی اشاره ای 
ياسمی  روايت  اگرچه  باری،  نمی كنند.)  تفاوت  اين  به 
كامل تر است، اما قطعاً صحيح نمی تواند بود. به اين دليل 
كه عرض می كنم. مسعود سعد به فاصلۀ يك بيت از بيت 

منقول می گويد:
در ميان گرد بانگ كوس بونصری بخاست

تركيب «كوس بونصری» كه مربوط است به ابونصر پارسی 
آن  اسم  اگر  نيز  بحث  مورد  بيت  در  كه  می كند  روشن 
كوس  او  كوس  باشد  سايرا  ابونصر،  با  نزاع  طرف  شخص 
سايری است و نه سابری، مگر آنكه اسم آن شخص سابرا 

باشد.
2. قصيدۀ 99، ص 239، بيت 35:

می خور بنشاط و طرب و شاد همی زی
بگسـار مـی لعـل و غم دين بيكبار (؟)

اين بيت در چاپ ياسمی (ص 148) اساساً موجود نيست. 

وزنی  نقص  اينجا  در  سؤال  عالمت  وجودی  علت  اگر  اما 
خ  م  عالمت  از  نسخه  در  كه  دارد  احتمال  بسيار  باشد 
معمول  قديم  كاتبان  ميان  كه  مؤخر  و  مقدم  نشانۀ  (به 
و مرسوم بوده) باالی «غم دين» و «می لعل» غفلت شده 
موارد  بسياری  در  نوشتنها  جابه جا  نوع  اين  البته  باشد. 
بدون اين عالمات هم قابل تشخيص است و به كّرات در 
بی عالمت)  و  عالمت  (با  می شود  ديده  خطی  نسخه های 

علی  ای حال می توان مصرع مذكور را چنين خواند:
بگسار غم دين و می  لعل بيكبار

مگر اينكه دين نباشد و َدين باشد. (يعنی هرگونه بدهی 
كه مديون به دائن دارد)

3. قصيدۀ 228، ص 569، بيت 89:
وزان شهيد حيات اال هللا الرحمه (؟)

بمـن رسيـد فـراوان مـكـارم الــوان
اين بيت در چاپ ياسمی هم (ص 401) به همين صورت 
آمده است و شايد بتوان با تغييراتی جزيی به شكل اصلی 
بر  مد  عالمت  (با  «االله»  شايد  مثًال  يافت.  دست  مصرع 
هم  را  وزن  كه  االهللا  جای  به  باشد  دوم)  ل  حرف  روی 
مختل كرده. امر مسلم اين است كه عبارت به كلی غلط 
نيست و مفهوم آن را با همين كلمات تحريف شده هم 
می توان به حدس و گمان دريافت؛ مفهومی كه حكايت 
در  مفهوم  اين  دارد.  شدن  كشته  از  پس  شهدا  حيات  از 
ادبيات فارسی مفهوم غريبی نيست و ابياتی از اين دست 
كه ناظر بر آيات و احاديث است در دوره های مختلف شعر 

فارسی ديده شده است كه مثًال:
تا می توان ز تيغ شهادت حيـات يافـت

لب تر چرا به چشمۀ حيوان كند كسی
4. قصيدۀ 232، ص 582، بيت 53:

ز بس مانی و قرطنانی عجب
تا بحدی كه گفت هم نتـوان

در چاپ مرحوم ياسمی (ص 455) نيز همين طور است و 
بال شك «ز بس مانی » كه بی معنی است و وزن را هم دچار 
اخالل كرده، كلمه ای است مصحف. اما قرطنانی به اقوی 
احتمال با جابه جايی يك نقطه تصحيف قرطبانی است كه 
صورت ديگری از قلطبانی يا قلتبانی بوده (تبديل راء به 
باء در قاعدۀ ابدال معمول است) و «ُعجب» هم كه روشن 
است، جز اينكه «قرطبانی عجب» نداريم، بلكه «قرطبانی 
می بايد  هم  اول  كلمۀ  توضيحات  اين  با  است.  عجب»  و 
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مذموم  صفت  دو  اين  با  تناسبی  كه  باشد  زشتی  صفت 
داشته باشد.

5. قصيدۀ 274، ص 678، بيت 11:
رايـان هنـد را و اميـران نـغـز (؟) را

لبها ز بيم خشك شده ديده تر شده
در چاپ ياسمی (ص 492) با نسخه بدل «لغز» به همين 
صورت آمده است. اما چنانكه از محل قرار گرفتن عالمت 
محترم  مصحح  برای  نغز  كلمۀ  می شود،  دانسته  سؤال 
كه  عبارت  ساختار  از  است  روشن  ليكن  بوده.  مبهم 
تذكرۀ  كتاب  در  اواخر  اين  بنده  و  است.  محلی  اسم  نغز 
همايون و اكبر تأليف بايزيد بيات، مكرر به اسم اين محل 
برخوردم. قطعاً در منابع كهن تر و تخصصی تر (مسالك و 
ممالك) از آن ياد شده است و نشانی دقيق و خصوصيتها 

و ويژگيهايش آمده است.
6. قصيدۀ 276، ص 682، بيت 10:

صحن دريا روی هامون گشته از موج غبار
يا شبـه گشتـه بزورقهای زرين بر چله (؟)

در چاپ ياسمی (ص 481) مصرع اول به همين صورت و 
مصرع دوم اين گونه است:

باشۀ كيسه بزورقهای زرين سرخله
نوريان)  استفادۀ  (مورد  «ق»  و  «ب»  نسخه بدلهای  در  و 

چنين:
پاشنه كشته بزورقها ز بينی سرحله

به نظر می رسد كه شايد بتوان از تركيب اين روايتها به 
شكل صحيح مصرع دوم نزديك شد. اما پيش از آن، مصرع 
اول را مرور می كنيم. می گويد: «صحن دريا روی هامون 
گشته از موج غبار» كه در كمال روشنی است. دريا در نظر 
شاعر از فرط غبار مثل صحرا شده است و در اين دريای 
همچون صحرا پاروهای قايقها گويی پاشنه هايی هستند 
كه بر سطح اين صحرا قرار گرفته اند؛ چرا كه خله به معنی 
پاروست (خله بان كسی را می گويند كه پارو می زند و قايق 
را می راند، می دانيم كه خلبان در روزگار ما از اين جهت 
تنۀ  خوش ذوقی  كه  است  شده  اطالق  هواپيما  رانندۀ  به 
هواپيما را به مثابه قايق، و دو بال آن را به مثابه پاروهای 

اين قايق ديده و اين نام را برای آن برگزيده است.)
باری، شايد، و شايد، و شايد مصرع دوم به اين شكل 

كه عرض می كنم به روايت اصلی نزديك باشد:
پاشنه گشته بزورقهای زرين بر خله

به هر حال نظر من با توجه به آنچه پيش روست و عرض 
كردم بر كلماتی چون پاشنه، زورق و خله معطوف است 
و الباقی كلمات معلوم نيست كه تا چه حد از تحريف و 
تصحيف مصون مانده باشد. اگرچه با پيدا شدن نسخه ای 

كهن و معتبر بعيد نيست كه پنبۀ كل مصرع زده شود.
اين از ابيات مبهم يا عالمت دار بخش قصايد. اما در بخش 
مثنوی كه تنها مثنوی مسعود سعد است نيز چندين بيت 
ذكر  مسلسل  شماره های  با  كه  می شود  ديده  عالمت دار 

می شود:
7. مثنوی، ص 794، بيت 86:

مست گردد چو پيل ماند پنج (؟)
نـقــل سـازد ز نـارسيـده تـرنـج

در چاپ ياسمی (ص 566) آمده است: «مست گردد چو 
پيل با يك و پنج». و در نسخه بدلهای «ق» و «م»: ... ماند 
سنج. اما به نظر می رسد كه روايت ياسمی شايستۀ تأمل 
بيشتری است و كلمۀ «ماند» تصحيف همان «با يك» است 
كه احتماالً در نسخۀ مادر بدون سركش نوشته شده بوده 

است.

اما «يك و پنج» چيست؟ چند احتمال در اين خصوص 
می توان داد، اما در هر احتمالی اين نكته را بايد در نظر 
داشت كه هم كلمۀ «مست» (به اضافۀ پيل) و هم كلمۀ 
«نقل» ما را به چيزی از جنس می و باده رهنمون می كند. 
يك و پنج شايد اصطالحی بوده مثل سيكی. شايد يك 
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پنجم از باده را شاعر منظور داشته. شايد نوعی باده بوده 
تركيب  ديگری  چيز  با  يك پنجم  قدر  به  چيزی  از  كه 
می شده. شايد رد پای اين اصطالح را در يكی از مكاتب 
كه  دارد  هم  احتمال  نمي دانم.  كرد؛  جستجو  بايد  فقهی 
واو ميان يك و پنج زايد باشد. شايد كمی بعيد به نظر 
بيايد اما به خاطرم می رسد كه شايد بی ارتباط نباشد با آن 

.Punch چيزی كه امروزه انگليسيها به آن می گويند
واژۀ پُنچ البته همان طور كه در لغتنامۀ جامع آكسفورد 
تصريح شده اواسط قرن هفدهم ميالدی به واسطۀ بازرگانان 
كمپانی هند شرقی از لسان اهل هند به زبان انگليسی وارد 
شده است. اما اين نكتۀ مهم را نبايد از نظر دور داشت 
كلمۀ  با  اتفاقاً  كه  است  فارسی  پنج  همان  پنج  اين  كه 
هم ريشه  سانسكريت  در  پنچا  همچنين  و   pente يونانی 
است. كليله و دمنه از اين جهت پنچاتنترا نام داشته كه 
شامل پنج فصل بوده است. پنچا (پنج) + تنترا (كتاب). 
اين مسكر هم كه در انگليسی به آن پُنچ می گويند و اصل 
فارسی آن همان پنج است وجه تسميۀ آن جز اين نيست 
كه از پنج چيز تشكيل می شود: الكل، شكر، ليمو، آب و 

چای يا چاشنی ديگر.
به هر حال مسعود سعد می گويد:

مست گردد چو پيل با يك پنج
نقـل سـازد ز نـارسيـده تُـرنـج

خيلی  گفتيم  پنج  خصوص  در  كه  مطلبی  علی الظاهر 
بی ربط نيست؛ اما اين احتمال را هم بايد در نظر داشت 
كه ظّن ما بی مورد باشد و مثًال پنج نباشد و بنج باشد؛ 
بايد  اينكه  غرض  داريم.  هم  بنگ  از  مستی  بنگ.  معّرب 
سعد  مسعود  خود  ببينيم  اوالً  كه  كرد  جستجو  بيشتر 
معنا  اين  به  بيت  اين  جز  ديگری  جای  در  را  پنج  هرگز 
ديوان  بنده  نه؟  يا  است  گرفته  كار  به  كرديم  عرض  كه 
مسعود سعد را تورقی سرسری كردم. تقريباً جز يكی دو 
مورد نديدم كه كاركرد اين واژه در عبارات او مشكوک به 
افادۀ معنايی غير از عدد پنج باشد. يكی از آن موارد در 

اين بيت آمده:
كـرد مـرهـم دل فـگـار مـرا

چهره هايی به پنج گشته فگار 
(ياسمی، ص 208)

را  ميخ  كلمۀ  (پنجه)  پنج  جای  به  نوريان  اينكه  جالب 

انتخاب كرده: «چهره هايی به ميخ گشته فگار» (ص 865) 
كه معلوم نيست اين تحريف و تصحيف كار مصحح است 

يا دستپخت كاتبان گذشته.
يك دو مورد ديگر هم هست كه شايد و شايد و شايد 
عالوه بر افادۀ عدد پنج معنايی اصطالحی همچون باده ای 
اطمينان  كه  آنجا  از  عجالتاً  كه  باشد  داشته  پنج  نام  به 
ندارم از ذكر آن درمی گذرم. خالصه اينكه چنانكه گفتم 
بايد در ديوان مسعود سعد جستجويی دقيق كرد و  اوالً 
ثانياً در دواوين ديگر سخنسرايان آن عهد و يا آن منطقه 
پنج  از  مفهومی  چنين  كسی  آيا  ببينيم  و  كنيم  تفحص 

اراده كرده يا نه؟
8. مثنوی، همان ص، بيت 91:
نازده زخم بر ترا و مرا (؟)

بكنـد صد هـزار گونه دغا
مراد  خر  زخم  «نازده  آمده:  (ص 566)  ياسمی  چاپ  در 
عرض  هر دو روايت معيوب است. توضيحاً  او را» و ظاهراً 
بسيار  اصطالحات  از  نرد  بازی  در  زدن  زخم  كه  می كنم 
شايع و كهن است. پس نيمۀ اول مصرع اول كه در هر دو 
صحيح است، اما در نيمۀ  روايت نيز مشترک است قطعاً 
دوم مصرع اول شايد «بر» تصحيف «مر» باشد؛ نازده زخم 
مر ترا و مرا. و شايد (البته اين احتمال ضعيف و بلكه بعيد 
است) «بر» تحريف «بد» باشد. چون در قطعه ای ديگر از 
مسعود سعد كه تمامی ابيات آن مشحون از اصطالحات 

نرد است می خوانيم:
گاه گويد ز درد دل، يارب

گاه خارد ز زخم بد، گردن
(ص 889)

شايد هم «مرا» به فتح ميم نباشد و به كسر باشد (به معنی 
ستيزه و لجاج) و «ترا و» تصحيف كلمه ای بر وزن فعول و 

به معنی شيوه يا طريق مثًال. وهللا عالم.
9. مثنوی، ص 797، بيت 123.

مـنـزل اول بـه بـونــهــاله كـنـد
از بهت (؟) بين كه چون نواله كند

«نونهاله»  «بونهاله»،  جای  به  (ص 568)  ياسمی  چاپ  در 
آمده است. و مصرع دوم: تا مگر نان از آن نواله كند. احتمال 
می دهم كه بونهاله و نونهاله هر دو شكل تغييريافتۀ اسم 
محلی در هند باشد؛ مثًال پوتياله، اما ظاهراً برای هيچ يك 
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از اساتيد اين كلمۀ غريب شك برانگيز نبوده است.
در خصوص «بهت» هم عرض  می كنم كه ابتدا گمان 
كردم شيربرنج است كه در هند به آن «بهت» می گويند و 
در جنوب كشور امروز به بهتی مشهور است. گفتم شايد 
شاعر  هند،  در  است  متبركی  و  مقدس  طعام  بهت  چون 
می گويد كه امير كيكاوس (دوست مسعود سعد) از اين 
طعام نواله می كند. اما خيلی زود دريافتم كه اين تصور 
همدانی (چاپ  كليم  از  را  زيرا  ابيات  وقتی  است،  اشتباه 

قهرمان) خواندم:
رود بـهـت از روش فــتــاده

هرجا كه قدم نهی گذار است
(ص 51)

ز آبـش تـازه مـی گـردد روانـها
بهت جاری است نامش بر زبانها

(ص 175)
پس بهت نام رودی است و بونهاله و نونهاله (و به عقيدۀ 
همين  با  قافيه  هم  و  هموزن  البته  و  ديگر،  كلمه ای  من 
همين  به  نزديك  شايد  است  محلی  مصحف)  واژه های 

رود.
10. مثنوی، ص 799، بيت 145:

خيزد از جای خويش و هوش كند
گربگـان را بـديـد گـوش كنـد (؟)

اگر بخواهيم اين بيت را به همين شكل بپذيريم الجرم 
بايد معنايی مقبول طبايع سليم از آن استخراج كنيم. 
معنی  به  را  كه «هوش»  می رسد  ذهنم  به  اين طور  بنده 
خودنمايی  و  برخيزد  خود  جای  از  بگيرم:  خودنمايی 
يا  كندن  گوش  معنای  به  شايد  كردن  گوش  اما  كند. 
به  كردن»  بينی  و  «گوش  مثل  در  باشد.  بريدن  گوش 
مدخل  دهخدا،  (نك:  آمده  بريدن  بينی  و  گوش  معنی 

«گوش»).
اما با وجود اين توضيحات (و شايد توجيهات) كلمۀ 
«بديد» در بيت نچسب است. يعنی چه؟ اين پهلوان پنبه ای 
كه مسعود سعد از او سخن می گويد خودنمايی می كند و 
گربگان را (يا: گربكان را) بديد يعنی فقط با ديدن و نظر 
كردن، گوش می بُرد؟ بعيد است چنين مضمون خنكی آن 
هم با اين بيان ضعيف و عليل حاصل طبع وقاد شاعری 
چون مسعود سعد سلمان باشد. روايت ياسمی از بيت به 

گونه ای ديگر است. در چاپ ياسمی می خوانيم:
خيزد از جای خويش و هوی كشد

گـر نـه او را بـديــد عــوی كشـد
(ص 569)

و در نسخه بدل «ب» (مورد استفادۀ نوريان) بيت چنين 
است:

خيزد از جای خويش و هوی كند
گـربه را كـو بــديــد بـوی كنـد 

(ص 1207)
در  نه»  «گر  كه  است  محتمل  بسيار  بلكه  و  نيست  بعيد 
چاپ ياسمی غلط تايپی، و اصل همان «گربه» بوده باشد. 
(گربه  «ب»  نسخۀ  به  توجه  با  می دهم  احتمال  همچنين 
را كو ...) يك كاف از چاپ ياسمی در استكتاب كاتب يا 
استنساخ مصحح افتاده باشد و «گربه كو را بديد ...» صحيح 
باشد. علی  ای حال شاعر می گويد: اين پهلوان پنبه از جای 
خودش بلند می شود و فرياد می كند يا می كشد. چون هو 
(هوی) بانگ و فرياد است چنانكه در لغت هياهو(ی) يا 
های و هو(ی). و آنقدر اين پهلوان پرهيبت است كه گربه 

وقتی او را ببيند عوی می كشد يا می كند.
عو(ی) هم صوت است. نمی دانم كه در شعر ديگری آيا 
برای گربه چنين صوتی ذكر كرده اند يا نه؟ در هر صورت 
به گمانم تركيبی از دو روايت ياسمی و نسخه بدل (نسخۀ 
است؛  نزديك تر  صحيح  صورت  به  نوريان)  چاپ  در  «ب» 
با توجه به ابيات پيشين و پسين كه سراسر به طعنه و 
تمسخر گفته شده و حكايت كسی است كه مسعود سعد 

او را پهلوانی جعلی و قالبی معرفی می كند:
او نـه زين پردالن اكنـون است

كه بمردی ز رستم افزون است
او ز بـرگ كـرم گــذاره كنــد

شلـغـم پـختـه را دوپـاره كنـد
(ص 799)

11. مثنوی، ص 815، بيت 345:
گيـرد او بـر نشستـه ايمـن بـود

پر هنر الخ و لخ چنين فرمود (؟)
در مورد اين بيت چيزی به نظرم نمی رسد اال اينكه مصرع 
از  بخشی  و  است  معيوب  قوی  احتمال  به  هم  آن  اول 
مصرع اول در نسخۀ بدل «ب» كه می گويد: «گيرد او راه 
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به  بعد  و  قبل  ابيات  به  توجه  با  شايد  بود»  اين  و  پشته 
صواب نزديك تر باشد. وهللا عالم.
12. قطعۀ 4، ص 823، بيت 1:

بـا تـو نكـال از هجـاست زيـراک
به جلوه است آن تن تو و ايضاً (؟)

پيداست كه در وزن و معنی معلول است. نظری ندارم.
13. همان، بيت 4:

هرگز فرخج نديدم چون تو
ای روسپی زن تو و ايضاً (؟)

بيرون  وزن  از  فرخج  كلمۀ  در  جيم  حرف  بيت  اين  در 
است و باقی عبارت در كمال صحت و سالمت است. دو 
احتمال می دهم، يا به حكم قاعدۀ مقدم و مؤخر مصرع 
اول در اصل چنين بوده: هرگز فرخج چون تو نديدم. و 
يا اينكه فرخج تصحيف كلمه ای است بر وزن «فرخ» يا 

«فعل».
14. قطعه 5، ص 825، بيت 26:

خواجه ناصر توام كزين گفتار (؟)
از ســر سمـعـه و ريـاسـت مـرا

نظری ندارم. پيداست كه ساختار جمله به هم ريخته است.
15. قطعۀ 7، ص 825، بيت 7:
چـونـانـكه بـبـيـنـم از دور

بی آنكه باشم چون ضب (؟)
وزن  در  قطعه  دارد.  اساسی  اشكال  مصرع  دو  هر  وزن 
عجالتاً  مطلبی  هيچ  من  و  است  فعولن»  فاعالت  «مفعول 
به خاطرم نمی رسد؛ جز اينكه مصرع دوم بيت قبلی هم 
از حيث وزنی مشكل دارد، اما عالمت سؤالی در برابر آن 

نيست. توجه كنيد:
بازم قضا فكند چو صرصر

ناكـام در مسالك مسبـب
مگر آنكه بای نخستين مسبب را مشدد نخوانيم يا مسالك 

را مساک يا چيزی شبيه اين فرض كنيم.
16. قطعۀ 50، ص 850، بيت 1 (كل قطعه دو بيت است، 

تمامش را نقل می كنم):
مالك آن سنگروت (؟) را بربود

آتـش انـدر تنـش زد و شـايـد
آهكش كرد خواهـد انـدر گـور

تـا بــدان بــام دوزخ انـدايــد

آمده  گستاخ  و  بی شرم  معنی  به  لغتنامه ها  در  «سنگرو» 
است. امروزه هم دربارۀ شخص گستاخ و پررو می گوييم 
مثًال: رويش از سنگ است و يا رو كه نيست سنگ پاست 
يا سنگ  پای قزوين است. البته به خاطر راقم اين سطور 
چنين می آيد كه واژۀ سنگرو در ادبيات فارسی واژۀ قليل 
االستعمالی است و به ندرت مورد استفادۀ شعرای بزرگ 
واقع شده است. آخرين بار اين واژه را در مثنوی علی نامه 

ديدم. می گويد:
به قلب اندرون فضل پرخاش جوی

همی بود از جهـل آن سنـگ روی 
(ص 135ر)

و در معنايی متفاوت (يا بهتر است بگويم اندكی متفاوت) 
شانی تكلو می گويد:

كليسيـای جهان را من آن كهن گبـرم
كه خوشدلم به تماشای سنگرويی چند

معنی  به  بيت  اين  در  را  «سنگرو»  آنندراج  صاحب 
از  هم  ديگر  مورد  يك  است.  آورده  بی حيا  و  «شوخ» 
كاربرد اين واژه در حافظه دارم كه بيتی است از فرخی 
با معنايی كامًال متفاوت و غيركنايی. اين بيت البته در 
(از  فراالوی  ابوعبدهللا  نام  به  ظاهراً  لغتنامه  ها   بعضی 
اجلّۀ شعرای دورۀ سامانيان) هم آمده است اما به نام 

فرخی هم ديده شده است:
صحرای سنگ روی و كه سنگالخ را

از سّم آهـوان و گوزنـان شيـار كرد 
(ديوان فرخی، ص 451)

اينها همه را گفتم تا بگويم در قطعۀ مسعود سعد احتمال 
اَشكال مختلف كاربرد اين واژه را از خاطر گذرانده ام. شايد 
قطعه  صورت  اين  در  كه  باشد  شوخ  يا  گستاخ  معنی  به 
خطاب به شخصی است كه يار گستاخ يا شوخی داشته. 
آن  دوزخ)  (نگهبان  مالك  باالخره  می گويد  سعد  مسعود 
يار گستاخ ترا برد و آتش در تنش زد. يك احتمال ديگر 
هم اين است كه سنگرو بت باشد. منظورم از بت واقعاً بت 
است؛ شمن، صنم و نه به معنای كنايی آن كه خوبروست. 
است  می  شده  تراشيده  سنگ  از  غالباً  بت  كه  آنجايی  از 
نظر  به  مناسبی  تعبير  آن  خصوص  در  سنگ رو  تعبير 
می رسد. اما در اين صورت اشكال می توان كرد كه بت را 
كه در گور نمی نهند تا شاعر بگويد: آهكش كرد خواهد 
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اندر گور. پس همان احتمال اول كه مقصود از سنگرو يار 
اقوی  است  قطعه  اين  در  شاعر  مخاطب  گستاخ  و  شوخ 
احتمال تواند بود. مگر آنكه اساساً حرف «ت» در سنگروت 
شكل تحريف شدۀ حرف «ی» باشد كه در آن صورت از 
اختالف ضماير نيز خالص می شويم و مطلب هم روشن 

است.
17. قطعۀ 78، ص 870، بيت 2:
عميـد نامـدار راد محمـود

جمال گوهر بوبكر بلغز (؟)
به  است  انسب  كه  (ص 602)  آورده  ملغز  ياسمی  رشيد 
بر  نام گذاری  و  است  معنی  واجد  دست كم  اينكه  جهت 
اساس شغل و پيشه درگذشته امری معمول بوده است. 
ملغز يعنی چيستان گو. و اگر در نسخه ها آشكارا حرف باء 
از ميم متمايز است بعيد نيست كه بلعز باشد چرا كه اين 

باز ارجح است نسبت به بلغز.
18. قطعۀ 108، ص 883، بيت 2 (بيت اول را هم نقل 

می كنم):
ابرم كـه هـم ز دريـا بـر دارم

وانگـاه هـم به دريـا بـر بـارم
از خواجۀ عميد همـی گيـرم

مدحی كه همی بر او آرم (؟)
اما  دارد.  كوچكی  نقص  چهارم  مصرع  كه  است  روشن 
كردن  اضافه  با  شده  ادا  كمال  و  تمام  جمله  كه  آنجا  از 
يك كلمه همچون «من» يا «خود» بعد از «كه» و مكسور 
خواندن حرف راء «بر»، شعر سالمت خود را باز می يابد، 

بدين صورت:
مدحی كه [من] همی بِر او آرم

19. قطعۀ 114، ص 888، بيت 2 (بيت اول را هم نقل 
می كنم):

ايـن چنيـن روز مر حريفان را
پـای بـايــد كشيـد در دامـن

ميزبان نيك كعبتين خزان (؟)
سيــم انـبـارد خـانـۀ روشـن

كه  مختلف  ضبطهای  با  است  قطعه ای  از  بيت  دو  اين 
نيامده،  نوريان  پی نوشتهای  در  اختالفها  اين  از  بسياری 
بگذريم. در خصوص مصرع اول بيت دوم كه عالمت سوالی 
در برابر آن است احتمال می دهم كه مصحح محترم اين 

عالمت را به جهت ابهام نقش كلمۀ خزان در اين مصرع 
نهاده است.

قبل از هرگونه توضيحی در اين باره اجازه  می خواهم 
اين گونه  بيت  ياسمی  مرحوم  چاپ  در  كه  كنم  عرض 

است:
ميزبان نيز كعبتين خزان

سيـم آسا ز خانۀ روشـن 
(ص 617)

و نكتۀ دوم اينكه واژۀ كعبتين تا قرن هفت و يا هشت 
تلفظ متفاوتی از امروز داشته است. يعنی در زمان مسعود 
و  نمی شد  تصور  تثنيه  نون  و  يا  كعبتين  نون  و  يا  سعد 
اين كلمه به كسر تاء بر وزن برترين بود. پس اگر نون را 
بخواهيم ساكن بگيريم واژۀ خزان بر وزن عيان نمی تواند 
پاسخگوی وزن مصرع باشد. چرا كه اگر كعبتين به فتح تا 

بود می توانستيم بخوانيم:
ميزبان نيك، كعبتين خزان

اما  (خزان)،  خزنده  كعبتين  و  است  نيك  ميزبان  يعنی 
را  خزان  اگر  كعبَتين  نه  و  است  كعبتيين  كه  آنجايی  از 
آنگاه  بدهيم.  كسره  را  كعبتين  نون  بايد  بگيريم  قطعی 
روايت  (طبق  «نيز»  بلكه  نمی دهد  جواب  «نيك»  ديگر 

ياسمی) جور درمی آيد:
ميزبان نيز كعبتين خزان

ميزبان هم كعبتين خزنده است. و اگر «نيز» را جايگزين 
ناچاريم  ندهيم  كسره  را  كعبتين  نون  و  نكنيم  «نيك» 
از  البته  اين  و  بخوانيم.  چندان)  وزن  (بر  خّزان  را  خزان 
جهت استعمال نادر باب فّعال نمی تواند مردود تلقی شود 
چرا كه مسعود سعد عالوه بر كلمات شايع و رايج اين باب 
مثل طّماع و دّوار و امثال ذلك از واژگان كم كاربردتری 

هم استفاده كرده است. مثًال می گويد:
زار بگری كه بر تو می خندند

چـرخ مـّزاح و عـالـم طـّنـاز 
(ص 870، بيت 8)

اما فارغ از اين مسائل، خّزان (خزينه دار) در بيت مطروحه 
نيك  بر  را  نيز  عجالتاً  پس  است.  خوش  ننشسته  چندان 
ترجيح  ساكن  نون  بر  را  كعبتين  در  مكسور  نون  و 

می دهيم.
در خصوص اين مطلب هم كه گفتم در كالم متقدمين 
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كعبتين را با يا و نون تثنيه و به فتح تا تلفظ نمی كردند 
مقاله ای با شواهد و مستندات بسيار نوشته ام كه ان شاءهللا 

در فرصتی مغتنم منتشر خواهم كرد.
ناگفته نگذارم و نگذرم كه برخی اختالف نسخه ها 
در اين قطعه كامًال كارساز و روشنگر است. فی المثل 
دو بيت از ابيات پايانی قطعه را ابتدا به نقل از چاپ 
می كنم.  ذكر  ياسمی  چاپ  از  نقل  به  سپس  و  نوريان 

تأمل بفرمائيد:
ای بـرادر بـگـرد سـيـم بــرآی

كـه بـرآيـد جهـيـز تـو بسخـن
گر بخواهی كه تخـم سيـم شود

بيش خويشش بريز چون خرمن
(ص 618)

گمان نمی كنم از اين ابيات چيزی دستگير كسی بشود. 
است  ديگر  گونه ای  به  ياسمی  چاپ  در  ابيات  همين  اما 
و شايد بتوان از تركيب اين دو روايت به عباراتی روشن 

دست يافت. توجه كنيد:
ای بـرادر بـگـرد سيــم بــرآی

بـر نيــايـد جهيـز تـو بسـخـن
گـر بخواهی كه تخم جمع شود

پيش خويشش تريز چون خرمن 
(ص 618)

20. قطعۀ 116، ص 890، ابيات 2 و 3 و 5 (كه همراه با 
مطلع نقل می شود):

دوشم جمـازه ای به كـف آمـد كش
با بـور خـويـش گفتـم جوالن كن

الحـــق معـيـد بـچـه ديــدم (؟)
گفتمـش گفتـگـوی بپـايـان كـن

مـا را فـروش جامـه هـا كننـد (؟)
كـار سپـيـد چـرخ بسـامـان كـن

... بشنو زمن گر هوای ما داری (؟)
اين كن كه منت گفتم فـرمان كن

البته اين قطعه ابيات معيوب (از حيث صورت و معنا) باز 
هم دارد كه عالمت سؤالی در مقابل آن نهاده نشده است. 

مثًال اين مصرع:
كايـن دردمنـد را درمـان كن

كه آشكارا نقص وزنی دارد. يا اين بيت:

گفتم كه شبـروست عس پيشه
ايـن را بگيـر و زود بـزندان كن 

(ص 891)
در چاپ سنگی «بالپيشه» است و اصح بلكه صحيح همين 
است. چرا كه عسس اگرچه شبرو است اما خود «گيرندۀ 
شبروان» و «بزندان كن». آنهاست و وجهی ندارد كه شاعر 
شاعر  اسفل  عضو  از  صحبت  (چون  من  عضو  اين  بگويد 
است) پيشۀ عسسان دارد پس او را بگير و به زندان كن.

باری، از اينها بگذريم و با ابيات مقرون به عالمت سؤال 
پيشنهادی  قطعه  اين  مبهم  بيت  اولين  برای  ببريم.  سر 
كلمه ای  تحريف  «معيد»  می كنم  گمان  اينكه  جز  ندارم. 
است بر وزن مفاعلن و «بچه» را بايد «بچه ای» (غيرمشّدد) 

بخوانيم.
دارد.  اساسی  اشكال  هم  معيوب  مصرع  دومين 
يعنی  آن  اول  جزء  كه  كرد  يقين  می توان  همين قدر 
«ما را فروش» سالم است و الباقی مصرع دست خورده 
در  واژۀ «چرخ»  به  عنايت  شايد (با  مصحف. «كنند»  و 
مصرع بعد، و مضمون كلی قطعه) تصحيف «گنبد» باشد 

كه گاه كنايه از سرين است. منوچهری می گويد:
ِدرع بش، آتش جبين، گنبدسرين، و آتش كتف 

(ص 212)
يا سوزنی سمرقندی فراوان از اين نوع گفته. مثًال:

شلوار عروسان ز ره زلف گشوديم
بر گنبد تركان پريچهره خزيـديم

اينجا هم به تناسب موضوع عرض می كنم كه شايد گنبد 
باشد.

سومين بيت معيوب عالوه بر مشكل وزنی يك اشكال 
ديگر هم دارد و آن اينكه ضمير متكلم در جزء دوم مصرع 
اول مع الغير است و در جزء اول مصرع اول، و نيز مصرع 
گفته اند  «ما»  خصوص  در  لغت  علمای  البته  واحد.  دوم 
«بيان آن به جمع و مفرد هر دو آمده» اما به هر حال به 
نظر می رسد مصرع صحيح مطابق قول قائل كه بی شك 
بوده  چنين  می تواند  است  بوده  مبّرا  ناموزونی  نقيصۀ  از 

باشد:
بشنو ز من هوای من ار داری

بيت  (در  قطعه  اين  در  مهم  نكته ای  گذشته  اينها  از 
اول آن) نهفته است و آن معنای ديگری از كلمۀ «بور» 
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است كه تاكنون مورد غفلت واقع شده و بنده در هيچ 
فرهنگی آن را نيافتم. اين كلمه در بعضی مناطق كشور 
مرد  تناسلی  آلت  معنای  به  هم  اينك  لُر  قوم  لسان  در 
است. و شايد همين، شاهد و دليلی باشد بر اينكه مسعود 
به  متصف  را  خود  اينكه  و  بوده،  همدان  لرهای  از  سعد 

ساده دلی می كند و می گويد:
گر دل به طمع بستم شعر است صناعت

ور احمقيـی كردم اصل از همـدان است 
(ص 97)

و  بوده  تاريخ  طول  در  الوار  مشهور  صفت  ساده دلی  اين 
آوازۀ آن البته تا شبه قاره هم رسيده، به حدی كه نگارنده 
زمانی قصد داشتم در اين موضوع يعنی «لر در ادب فارسی 
شبه قارۀ هند» مقاله ای بنويسم اما احتياط كه صد البته 

شرط عقل است، مانع شد.
21. شهرآشوب، ص 920، بيت 10:
كی خرند از تو فيروزه هرگز (؟)

چـون ببينندت ای بـديـع نـگـار

وجود عالمت سؤال به جهت اشكالی است كه در مصرع 
اول از حيث وزنی پيش آمده و «فاعالتن مفاعلن فعلن» را 
به «فاعالتن فعولن فعولن» تبديل كرده است. در لغتنامۀ 
دهخدا اين بيت به شكل صحيح آن، ذيل مدخل «فيرزه» 

(مخفف فيروزه) نقل شده است:
كی خرند از تو فيرزه هرگز

چون ببينندت ای بديع نگار
22. و باالخره: شهرآشوب، ص 923، بيت 19:

نای تو بدست چون من آيد (؟)
نالنـده از زخمـت ای پـری فش

مصرع اول از حيث وزنی ناقص است و عبارت آن هم مبهم. 
در مصرع دوم هم شايد «نالنده ام» بوده به جای نالنده. وزن 
شعر «مفعول مفاعيل فاعالتن» است؛ چون نامۀ مانی رخت 
منّقش. به هرحال چيزی به ذهن عليل كمترين نمی رسد. 
وانگهی رمقی هم برايم نمانده تا در اين بيت بپيچم. پس 

همين جا «قصه را ختم می كنم به دعا».

در شمارۀ پيشين گزارش ميراث (سال چهارم، شمارۀ 39، صص 19 و 20) در يادداشتي با عنواِن «نيكروز 

بن خضرشاه، كاتبي از قرن نهم» در ارجاعات به تصاوير اشتباهات رايانه اي روي داد كه در اينجا اصالح 

مي شود:

عكس شمارۀ 1 مربوط به نسيم الربيع كتابِت 868؛ عكس شمارۀ 2 مربوط به نسيم الربيع كتابِت 873؛ 

عكس شمارۀ 3 مربوط به تجزيةاألمصار كتابِت 868.


