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کرده اند نیز گره گشای معضل رباعی نیست، بلکه آن گره را 

کورتر می کند: »گریان بدو اسبه زود بار آردماغ«.

در چاپ محمدرضا برزگر خالقی، ضبط مصراع متفاوت 

است، اما همچنان مبهم است و رازآلود )سنایی، 1۳۹۳: 1/ 811(: 

»جویان به دو اسبه زود یاد آَرد داغ«. مصحح واو دو اسبه را 

افزودۀ  که  است  این  معنی اش  و  داده  قرار  چنگک  داخل 

اوست و در نسخۀ اساس )موزۀ کابل( نیست. برزگر خالقی 

کوشیده است که مصراع چهارم رباعی را به معنا نزدیک تر 

کند. »دو اسبه« معنی دارد، اما متناسب این موضع نیست و 

مشکلی از رباعی سنایی حل نمی کند.

این رباعی در چندین دستنویس مختلف دیوان سنایی نقل 

به بررسی مهم ترین دستنویس ها می پردازم.  شده است، که 

نیمی از ۲۰ نسخۀ بااهمیت دیوان سنایی که موفق به رؤیت 

آنها شده ام، این رباعی را دارند. متأسفانه دستنویس کتابخانۀ 

بایزید ولی الدین ترکیه، که در سال ۶8۴ق کتابت شده و در 

سنایی  دیوان  تاریخ دار  دستنویس  کهن ترین  حاضر،  حال 

است، فاقد این رباعی است. اما دستنویس کهن موزۀ کابل که 

 در قرن ششم کتابت شده، این رباعی را دارد.
ً
ظاهرا

کابل: جوبان بداسبه زود یاد آَرد داغ )ص ۶۰۵( ـ

مشکوة: جویان بودست زود باز آرد داغ )گ۳۴۰ر( ـ

اعظم۱: حوبان بودست زود باز آرد داغ )گ۲۰۴ر( ـ

اعظم۲: جویان بدو اسبه زود باز آرد داغ )گ ۳۰۹ر( ـ

ملی۱: چونانکه بدست زود باز آرد داغ )گ 1۵۵ر( ـ

ملی۲: جویان بدو اسبه زود باز آرد داغ )ص۵۲۹( ـ

قدس: جویان بودست درد ما را از داغ )گ18۳ر( ـ

ملک۱: چونان بدو اسبه زود باز آرد داغ )گ۲۶۹ر( ـ

ملک۲: خوبان که بدست زود باز آرد داغ )گ۴۲۰پ( ـ

سپه: جویان بودست درد ما را از داغ )گ۲۶۷پ( ـ

داغ بازآوردن

تصحیح یک رباعی سنایی

حکیم سنایی غزنوی، شاعر نامدار سدۀ پنجم و ششم هجری، 

رباعیی دارد که به گمان من، مصّححان دیوان سنایی صورت 

صحیح آن را عرضه نداشته اند. در این یادداشت، می کوشم که 

به کمک بعضی دستنویس ها و متون دیگر، قرائت پیشنهادی 

خود را ارائه دهم. صورت صحیح این رباعی، شاهدی تازه 

برای یک تمثیل کهن پارسی نیز عرضه می دارد.

ح مدرس 
َّ
مصح دیوان سنایی  رباعی مورد اشارۀ ما، در 

رضوی، که رایج ترین متن مورد رجوع اهل تحقیق است، بدین 

ضبط وارد شده است )سنایی، 1۳۴1: 11۴8(:

بــاغ انــدر  روان  آب  از  نیکوتــری 

ــراغ ف و  ــال  م و  ــی  ــوان ج از  زیــبــاتــری 

لیکــن چه کنــم که عشــقت ای شــمع و چراغ

داغ از  را  ــا  م درد  ــت  ــوده س ب ــان  ــوی ج

گره کار در مصراع چهارم رباعی است که هیچ معنای روشن 

برنمی آید. در چاپ مظاهر مصفا هم  آن  از  قانع کننده ای  و 

)سنایی، 1۳۳۶:  نقل شده است  ترتیب  به همین   
ً
عینا رباعی 

۵۹۵(. نسخه بدلی که هر دو مصحح برای این مصراع نقل 

 سیّد علی میرافضلی

alimirafzali@yahoo.com

 ۵قسمت  ۴قسمت  ۳قسمت  ۲قسمت  ۱قسمت 

 �سخه ضبط �سخه ضبط �سخه ضبط �سخه ضبط �سخه ضبط

 ۱۰ داغ ۷ باز آرد ۸ زود ۴ بودست ۵ جویان

 -- -- ۲ مارا از ۲ درد ۴ بدواسبه ۲ چونان

 -- -- ۱ یاد آرد -- -- ۲ بدست ۱ جوبان

 -- -- -- -- -- -- -- -- ۱ خوبان

 -- -- -- -- -- -- -- -- ۱ حوبان
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جدول باال، نمایی از ضبط های مشترک و متفاوت ده نسخه را 

نمایش می دهد. این جدول نشان می دهد که اغلب نسخه ها، 

در بخش آخر مصراع، با هم توافق دارند: زود بازآَرد داغ.

»داغ بازآوردن« عبارت آشنایی است که ما را به یاد شعری 

از ابوالمظفر ُجَمحی بیهقی در تاریخ بیهق می اندازد )ابن فندق، 

:)۳۰۹ :1968

ــی ــوری ده ــه س ــت کآن ب ــر آن مملک ه

بـــــازآَوَرد داغ  بـــد،  ــان  ــوپ چ ــو  چ

این شعر، گرهِ بخِش نخست مصراع مورد اشاره را نیز باز 

می کند. کلمات جویان، چونان، جوبان، خوبان، و حوبان، همگی 

تصحیف »چوپان« هستند و هیچ کدام از کاتبان دیوان سنایی، 

حتی کاتب نسخۀ موزۀ کابل که نزدیک به عصر او می زیسته 

ت ناآشنایی با تعبیر کنایی موجود در این رباعی، 
ّ
است، به عل

کلمۀ »چوپان« را که در رسم الخط قدیم به صورت »جوبان« 

نیاورده اند و کلماتی حدسی و  کتابت می شده است، به جا 

مأنوس به ذهن خود را جایگزین آن کرده اند. جزء دوم این 

به  و  دارد  را  شرایط  همین  نیز  است«،  »بد  یعنی  مصراع، 

ست« و »بوده ست« تغییر یافته است. بعضی کاتبان، برای 
َ
»بُد

حفظ وزن شعر در عبارت من درآوردی خود، »که« را از پیش 

خود به مصراع افزوده اند )نسخه های ملی۱ و ملک۲(. تصحیح 

پیشنهادی من برای مصراع چهارم رباعی این است: 

چوپــاِن بــد اســت، زود بــازآَرد داغ

»داغ بازآوردن چوپان بد« تعبیری کنایی است که ریشه در تاریخ 

اقتصادی این سرزمین دارد و دربارۀ آن توضیح خواهم داد. 

شعر ابوالمظفر جمحی، در تاریخ بیهقی نیز نقل شده است. 

در اغلب نسخه های به جا مانده از این کتاب، که هیچ کدام 

قدمتی هم ندارند، به جای »داغ«، »دوغ« ثبت شده و محمدجعفر 

ی و مهدی سیّدی نیز همین ضبط را برگزیده اند )بیهقی، 
ّ
یاحق

1388: ۴۰۷( و در تعلیقات توضیح داده اند که: 

در صورتی که ضبط اجماع نسخه ها یعنی دوغ را بپذیریم، 

 مراد این است که چوپان بد، پشم و شیر و کرۀ گوسفند 
ً
ظاهرا

را برای خود برمی دارد و دوغ را برای صاحب آن می آورد. 

)همان: 11۳۴( 

علی اکبر دهخدا، ذیل مدخل »مثل چوپان بد دوغ پیش آوردن« 

َسخ تاریخ بیهقی اشاره کرده و 
ُ
به شعر ابوالمظفر مطابق ضبط ن

در پانویس توضیح داده است که: 

هر دو کلمۀ داغ و دوغ در این مثل بی تناسب نیست. و داغ به 

ذوق نزدیک تر است. چه رسم بر این رفته است که هرگاه در 

 صعب باشد، حیوانی سقط 
ً
مسافتی دور که نقل الشه عادتا

به  بُریده و  را  داغ حیوان  یا شبان،  یا ساربان  شود، خربنده 

صاحب آن می برد تا ظاهر شود که حیوان ُمرده است و آن را 

نفروخته اند. و البته، مواشی چوپان بد، به علت عدم مواظبت 

کامل، بیشتر تلف می شود. )دهخدا، 1363: 1۴۲۴/۳( 

رباعی سنایی، مؤید کلمۀ »داغ« است و شاهد ارزنده ای برای 

این تمثیل کهن پارسی به شمار می آید. به نظر من، کاتبان تاریخ 

مثل  اصل  در  اصطالح،  این  با  ناآشنایی  ت 
ّ
به عل نیز  بیهقی 

تصّرف کرده  و داغ را به دوغ بدل ساخته اند. علی صفری 

آق قلعه، در یادداشت سودمندی که در همین باب نوشته است، 

از کتاب المرشد فی الحساب که در ۶۹1ق به زبان پارسی 

تألیف شده، نقلی درباب شیوۀ حسابرسی از گلۀ گوسفندان 

پادشاهان آورده که کیفیت داغ بازآوردن از احشام سقط شده را 

 
ً
به روشنی نشان می دهد و تردید را در مورد واژۀ »داغ« کامال

برطرف می کند: 

و هر سقط کی خواهد بود، اگر مسلوخ توان خورد به مطبخ 

فرستد و اگر بدل توان کرد بدل کند و داغ و دروشم نگاه دارد 

تا به وقت حساب عرض دهد و اعتماد بر قول و رفع او باشد. 

و مستوفی باید که داغ و دروشم ببیند، ساقط براند. )صفری 

آق قلعه، 1389: 1۵-1۴(

او همچنین یادآور شده  است که بیت ابوالمظفر، در ذیل نفثة 

المصدور هم هست )ابورجای قمی، 1388: ۶۲( و در آنجا نیز 

به درستی »داغ« آمده است، نه »دوغ«. دهخدا دربارۀ مفهوم و 

مصداق این مثل، توضیحی نداده است  و مثل نگاران دیگر نیز 

آن را در شمار امثال نیاورده اند. آنگونه که از شعر ابوالمظفر 

ُجَمحی و سنایی مشخص می شود، این مثل را جایی به کار 

می برند که فردی قابل اعتماد نباشد و کارهای او به آسیب و 

خرابِی جبران ناپذیر بینجامد.

  

دربارۀ مصراع سوم رباعی مورد اشاره، بد نیست این نکته را 

آخر  خطاب  اعظم۲(،  )ملی۲،  نسخه  دو  در  که  شوم  یادآور 

مصراع به صورت »شمع و چراغ« آمده، در یک نسخه »شمع 
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چراغ« )کابل( و در هفت نسخه، »چشم و چراغ« )ملی۱، 

اعظم۱، مشکات، قدس، ملک۱، ملک۲، سپه(. هر دو وجه، در 

غزلیات سنایی سابقه دارد: 

روی تــو در هــر دلــی افروختــه شــمع و چــراغ 

)سنایی، 1۳8۶: 18۰(

آن جهانــی چــراغ  و  چشــم  ای 

)همان: ۵۰۰(

این  کاربرد  سابقۀ  و  دستنویس ها  اغلب  ضبط  به  توجه  با 

خطاب در دیوان سنایی، »چشم و چراغ« را مرّجح می دانیم.

منابع

ابن فنـدق، ابوالحسـن علـی بـن زیـد بیهقـی )1968(. تاریـخ ـ 

بیهـق. به تصحیـح سـیّد کلیـم هللا حسـینی. حیدرآبـاد: دائـرة 

المعارف العثمانیه.

ابورجـای قمـی، نجم الدیـن )1388(. ذیـل نفثـة المصـدور. ـ 

رونویسـی حسـین مدرسـی طباطبایی. چ2. تهـران: کتابخانه، 

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

بیهقـی، ابوالفضـل محمـد بن حسـین )1388(. تاریـخ بیهقی. ـ 

مقدمـه، تصحیـح و تعلیقـات محمدجعفـر یاحقـی و مهـدی 

سیّدی. تهران:  سخن.

دهخدا، علی اکبر )1363(. امثال و حکم. تهران: امیرکبیر.ـ 

سـنایی غزنـوی )1336(. دیـوان حکیـم سـنایی. به کوشـش ـ 

مظاهر مصفا. تهران: امیرکبیر.

ـــــــــــــ )1341(. دیوان حکیم سـنایی غزنوی. به سـعی ـ 

و اهتمام مدرس رضوی. تهران: ابن سینا.

ــــــــــــــ )1386(. غزل هـای حکیـم سـنایی غزنـوی. ـ 

به تصحیح یدهللا جاللی پندری. تهران: علمی و فرهنگی.

ــــــــــــــ )1393(. دیـوان حکیـم سـنایی. به کوشـش ـ 

محمدرضا برزگر خالقی. تهران: زوار.

ـــــــــــــ )1356(. کلیات اشعار حکیم سنایی غزنوی. ـ 

چاپ عکسی، به اهتمام علی اصغر بشیر. کابل: انتشارات بیهقی.

۲۳۲ ـ  شـمارۀ  دسـتنویس  سـنایی.  دیـوان  ــــــــــــــ. 

مشکات، کتابخانۀ دانشگاه تهران، 1۰۰۳ق )مشکات(. 

ــــــــــــــ. دیـوان سـنایی. دسـتنویس شـمارۀ ۲۰1۰ ـ 

کتابخانۀ مسجد اعظم قم، سدۀ 1۰ – 11ق )اعظم۱(. 

 کلیـات سـنایی. دسـتنویس شـمارۀ 11۵8 ـ 

کتابخانۀ مسجد اعظم قم، 1۰۰۹ ق )اعظم۲(. 

ــــــــــــــ. دیـوان سـنایی. دسـتنویس شـمارۀ 1۶۹۳۴ ـ 

کتابخانۀ ملی ایران، 1۰1۳ق )ملی۱(. 

ــــــــــــــ. دیـوان سـنایی. دسـتنویس شـمارۀ 1۳۵۳ ـ 

کتابخانۀ ملی ایران، 1۰1۹ق )ملی۲(. 

۳۴۶ ـ  شـمارۀ  دسـتنویس  سـنایی.  دیـوان  ــــــــــــــ. 

کتابخانۀ سپهساالر، سدۀ 1۰ – 11ق )سپه(. 

ــــــــــــــ. دیـوان سـنایی. دسـتنویس شـمارۀ ۵۲۴1 ـ 

کتابخانۀ ملک، سدۀ 11ق )ملک۱(. 

ــــــــــــــ. دیـوان سـنایی. دسـتنویس شـمارۀ ۴۹۴۲ ـ 

کتابخانۀ ملک، سدۀ 11ق )ملک۲(. 

ـــــــــــــ. دیوان سـنایی. دستنویس شـمارۀ ۴۶۷۲ آستان ـ 

قدس رضوی، 1۰۲۲ق )قدس(.

صفـری آق قلعـه، علـی )1389(. »چهارپاره«. گـزارش میراث، ـ 

سال چهارم، ش۳۹ )خرداد-تیر(: ص1۶-1۴.


