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ــد بــِن حاِتــِم  ــب محّمَ ِیّ بیــاِت فارســِی بازمانــده از أبوالَطّ
َ
1. ُشــماِر َمْجمــوِع أ

گرایشــهاِی شــیعی  گویــا  ُمْصَعبــٖی، َدبیــر و َوزیــر و شــاِعِر َعهــِد ســامانی )کــه 
ْی، در نیمــۀ نخســِت َســدۀ چهــارِم ِهجــری بــه َقتــل  هــم داشــته، و بــه هــر رو
آمــده اســت(، بــا آنکــه در َنثــر و َنظــم بســیار توانــا بــوده و هــم بــه پارســی 
ــه  ــَدک اســت و ب َســف، بســیار َان

َ ْ
ــَع ال ــازی ِشــعر می ُســروده،1 َم ــه ت و هــم ب

بیســت نمی َرَســد. وانگهــی، در همیــن َمعــدودْ بیتهــاِی بازمانــده از او نیــز 
کــه َفهــِم بعــِض آنهــا را ســخت  َچنــدان َتْصحیــف و َتْحریــف راه یافتــه 
شــعاِر 

َ
قــوال در َضبــط و َشــرِح أ

َ
ْنظــار و أ

َ
ُدشــوار گردانیــده و باعــِث ِاخِتــاِف أ
ایــن فرزانــۀ دیرینــه روز ُشــده اســت.

َدبّیات در 
َ
یــِخ أ هِر َثعاِلبــی، ط. دار الُکتــب الِعلمّیة، 90/4 و 91؛ و: تار

َ
بــارۀ وی، نگــر: َیتیَمــة الّد 1. در

ین:  ری و تدو ایــران، َصفــا، 1 / 393 و 394؛ و: مجموعــۀ مقــاالِت عّبــاِس ِإقباِل آشــتیانی، گــردآو
یافته، َدبیرسیاقی، چ: 2، 1/ 81  - 84؛ و:  دمحّمِد َدبیرسیاقی، صص 319 - 322؛ و: گنِج باز َسّیِ
َدِب فارسی، به َسرَپَرستِی 

َ
پیشاهنگاِن شعِر پارسی، همو، چ: 1، ص 68 و 69؛ و: دانشنامۀ زبان و أ

َپَرســتِی حســِن أنوشــه، ج 1  َدِب فارســی، بــه َسر
َ
ِإســماعیِل ســعادت، 149/1 و 150؛ و: دانشــنامۀ أ

َدِب فارسی در آسیای میانه(، ص 43؛ و: داِئرةالَمعارِف ُبُزرِگ ِإسامی، 655/5 
َ
یراسِت ُدُوم / أ )و

ینی، 263/7  ــب« و »ُمْصَعبی«؛ و: یادداشــتهاِی قزو ِیّ و 656؛ و: لغــْت نامــۀ دهخدا، ذیــل »أبوالّطَ
حــوال و أشــعاِر شــاعراِن 

َ
َدبّیــاِت فارســی، محّمــِد َشــریفی، ص 81؛ و: شــرِح أ

َ
-  265؛ و: فرهنــِگ أ

دی، 1331/2. یِخ بیهقی، چ یاَحّقی - َسّیِ بی دیوان ...، محموِد ُمَدّبِری، ص 55 و 56؛ و: تار

پیشِنهادی در خواِنِش 
ِیِب  بوالطَّ

 َ
بیتی از أ 

ُمصَعبی ٰ
جویا جهانبخش

مقــالــه

مصعبی  ابوالطیب  از  بازمانده  فارسی  ابیات  مجموع  شمار  چکیده: 
بیت  معدود  همین  در  وانگهی،  است.  اندک  بسیار  سامانی  عهد  شاعر 
یف راه یافته که فهم بعضی از آن ها  های بازمانده از او نیز چندان تحر
ح  را سخت دشوار گردانیده و باعث اختالف انظار و اقوال در ضبط و شر
ین شعر فارسی ابوالطیب مصعبی، همان  اشعار وی شده است. عمده تر
چکامه »جهانا همانا فسوسی و بازی/ که بر کس نپایی و با کس نسازی« 
چکامه  خواه  تأمل  های  بیت  از  است.  آمده  بیهقی  یخ  تار در  که  بوده 
مصعبی، بیت دوم آن است که »جهان« را اینگونه وصف می کند: »چو 
این  بازی«.  و  شاهین  چو  ربودن  گاه  به  پسودن؛  از  خار  چو  نمودن،  از  ماه 
ضبط مشهور بیت، یا به تعبیر درست تر، ضبطی است که از راه متداول 
فیاض(به  دکتر  وان  شادر تصحیح  )یعنی  بیهقی  یخ  تار تصحیح  ین  تر
شهرت رسیده است؛ ولی، تنها ضبط این بیت نیست. ضبط های دیگری 
یخ بیهقی یا از جای هایی که به  هم هست که در ویراست های دیگر تار
یخ بیهقی برگرفته اند، اختیار گردیده است. نویسنده  هر نحو آن را از تار
در نوشتار حاضر، دگرسانی ها در این بیت را مورد مداقه قرار می دهد. 
در نهایت، اینگونه اذعان می دارد که خوانش »چو مار از پسودن« به جای 

»چو خار از پسودن« با سخن مصعبی سازگار است.
شعر  سامانی،  عهد  مصعبی،  چکامه  مصعبی،  ابوالطیب  ها:  کلیدواژه 
فارسی، چکامه »جهانا همانا فسوسی و بازی/ که بر کس نپایی و با کس 

نسازی«.
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یِخ بیهقی اســت؛ و شــادروان  ی الّظاهر تنها منبِع کهِن این چکامه، تار
َ
َعل

یِخ  که بِاْنِفــراد در َتصحیِح تار کَبِر َفّیاض در ُدُومین کوششــی 
َ
دکتــر َعلی أ

کرد، ذیِل این چکامۀ ُمْصَعبٖی نوشت: بیهقی 

که  »حــِلّ مشــکاِت ایــن قصیده و بــه عبارِت بهتــر تصحیــِح غلطهایی 
در آن راه یافتــه و آن را بدیــن صورت درآورده اســت با نســخه های موجود 
َمقــدور َنُشــد. فقــط در چند مــورد از مقابله و مقایســۀ نســخه بدلها کمی 

که در پاصفحه ها ماحظه  می کنید«.7 روشنی پیدا شده است چنان 

دیگر کسانی هم که این چکامه را در ضمِن تاریِخ بیهقی و یا به طوِر ُمسَتِقل 
زارش گرفته اند، بیش و کــم، یا - همین گونه - به ُصعوَبِت 

ُ
گ بــه ِپژوهــش و 

صیِل آن َخســتو گردیده اند، و یــا پایه ای از 
َ
ْصلــی و أ

َ
دســتیابی بــه صــورِت أ

زیر باید 
ُ
گ توضیحات که چاشنِی آن ساخته اند خود فرا نموده است که بنا

- به همین گونه ها - خود را از َحِلّ همۀ مشکاِت آن قاِصر دیده باشند.

ْل خواِه چکامۀ ُمْصَعبٖی، بیِت ُدُوِم آن است که »جهان«  2. از بْیتهاِی تأّمُ
َکــس  َکــس َنپاَیــد و بــا  کــه ُفســوس اســت و بــازی و بــر  را )همــان جهانــی 

َنساَزد(، اینگونه وصف می ُکَند:
پســودن از  خــار  چــو  نمــودن،  از  مــاه   چــو 
بــازی و  شــاهین  چــو  بــودن  ُر گاِه  بــه 

کــه از راِه  ایــن ضبــِط مشــهوِر بْیت، یــا به تعبیــِر ُدُرســْت تر، َضبطی اســت 
 ترین َتصحیِح تاریخ بیهقی )یعنی َتصحیِح شادروان دکتر َفّیاض( 

ْ
ُمَتداَول

بــه ُشــهَرت رســیده اســت؛ ولی تنهــا َضبِط ایــن بْیت نیســت. َضبطهاِی 
دیگری هم هســت که در ویراستهاِی دیگِر تاریِخ بیهقی یا جایهائی که به 

هرَنحو آن را از تاریِخ بیهقی برگرفته اند،8 اختیار گردیده است.

رانیم:
َ

ذ
ُ
رسانی ها را از پیِش چشم  می گ

َ
زیر این ِدگ

ُ
گ ما در اینجا بنا

یــِخ بیهقــی، یعنــی تصحیــِح  در نخســتین ویراســِت ِعلمــی و ِجــّدِی تار
َدُه اهلُل ِبُغْفَراِنِه - ، در  دیِب پیشــاُوری - َتَغّمَ

َ
حَمِد أ

َ
د أ مه َســّیِ

ّ
شــادروان َعا

َضبــِط بْیــِت َمزبــور، بــه جاِی »چو خــار از پســودن«، »چو خور از شــنودن« 
ل و چون و چراِی  وان، مورِد تأّمُ

َ
آمده بوده است؛ ولی این ضبط از همان أ

گردیده. َبعِض دانشمندان واقع 

ســاِل  بــه  کــه  مقالــه ای  در  آشــتیانی،  ِإقبــاِل  َعّبــاس  ُاســتاد  یــاد  زنــده 
ــب ُمْصَعبــٖی نوشــته، و در آن، ایــن چکامــۀ  ّیِ

بوالّطَ
َ
1307هـــ.ش. دربــارۀ أ

یــخ بیهقــی ص 384 چاپ طهــران ]تصحیح مرحوم  ــب را از »تار ِیّ بوالّطَ
َ
أ

فت وگوِی ما را به َضبِط »چو ماه از 
ُ
گ کرده اســت، بیِت مورِد  أدیب[« نقل 

نمودن چو خور از شــنودن / به گاِه ربودن چو شــاهین و بازی« ضبط کرده 

یِخ بیهقی، َتصحیِح َفّیاض، چ داِنشگاِه فردوسی، ص 481، هاِمش. 7. تار
یِخ بیهقی است. کهِن این چکامه، تار گفتیم - تنها منبِع  که  8. ُچنان 

کوتاه از این چکامه را به ناِم  رضاُقلی خاِن هدایت که در َمْجَمع الُفَصحا )چ ُمَصّفا، 646/2( ِروایتی 
رده، ایــن بْیــت مورد گفت و گوِی ما را آنجا َنقل نکرده اســت تــا بخواهیم بدانیم او این  »َدقیقــی« آو

بْیت را به چه َضبطی می خوانده است.

ــب  ِیّ أبوالَطّ فارســِی  عمده تریــن شــعِر 
»جهانــا  چکامــۀ  همــان  ُمْصَعبــٖی، 
کــه بر کس  همانــا ُفسوســّی و بــازی / 
که  کــس نســازی« اســت  نپایــّی و بــا 
َبعــِض  در  و  آمــده  بیهقــی  یــِخ  تار در 
َدب هم 

َ
کتابهاِی درسِی دانشجویاِن أ

گردیده و به واســطۀ ِدآلویزی اش  َنقل 
آوازه ای به هم َرسانیده است.

صلــِی این ُســروده،2 همانا 
َ
َدرونمایــۀ أ

»ســَپنجی بودِن جهــان و ناهمواری و 
که بــا خطاب به  کژرفتــارِی آن اســت 
جهان آغاز می شود و در طوِل ِشعر آن 
را به ُفســوس و بــازی و واژگونه کاری و 
گناِه  د بــه جهان، 

َ
دشــمنکامی مّتهــم می کنــد و در پایان بــا خطاِب مجّد

ــِه خــوِد آدمــی می ســازد. از این رو  همــه ناهمواری هــاِی برشــمرده را ُمَتَوّجِ
که از نکوهِش چرِخ نیلوفری آغاز و به  متضّمِن نوعی تقاُبِل فلسفی است 

پذیرِش فاِعلّیت و اختیاِر ِإنسان منتهی  می شود«.3

هرچند »اینگونه مضامین در بســیاری از أشــعاِر ِحکمِی سده هاِی 4 و 5 
تکرار شــده اســت«،4 و »برخی از این أشــعار، از لحاِظ ساخت و بافت با 
این قصیده مشابهت دارند«،5 در ُسرودۀ ُمصَعبی، نمودی از قّوِت َطبع و 
قراِن خود ممتاز  می ُکَند و َسرآمدی 

َ
که آن را از بیشینۀ أ ُسَخندانی هست 

گر نگوییم منوچهرِی دامغانی در آن چکامۀ َارج  که ا  می َبخَشــد؛ چندان 
آوِر »جهانــا چــه َبدِمهــر و بدخــو جهانــی / چــو آشــفته بــازاِر بازارگانی«، از 
که در  گفت  کم  می توانیم  کرده اســت، دســِت  ِب ُمْصَعبی پیروی  ِیّ بوالّطَ

َ
أ

ر است«.6 پردازِش آن چکامه »از شعِر ُمصَعبی متأّثِ

کان  یــادِی َتْحریــف و َتْصحیف بــا این یــادگاِر دیرســاِل نیا
َ
کــه أ افســوس 

کــه علٰی رغــِم ِإْمعــاِن َنَظــِر َتنــی َچند از  کرده اســت؛ آنســان  بســیار بــازی 
دیباِن َقرِن أخیر در مقاِم َتصحیح و توضیِح آن، هنوز ُغباِر 

َ
داِنشمندان و أ

ِإبهــام و ناروشــنی از ســیماِی این ُســروده ُزدوده نیامــده و همُچنان جاِی 
فت وگوْی در بعِض بْیتهاِی آن باقی است.

ُ
گ ُجست و جوی و 

ّیــِب ُمصَعبی، این ِشــعِر  بوالّطَ
َ
بــارۀ أ 2. شــادروان عّبــاِس ِإقبــاِل آشــتیانی در یــک جــاِی مقالۀ خــود در

ُمْصَعبی را بَصراحت »قطعه« می خواَند )نگر: مجموعۀ مقاالِت عّباِس ِإقبال آشتیانی، ص 321( 
و یک صفحه بعد آن را »قصیده« می ناَمد )نگر: همان، ص 322(.

ــِب ُمْصَعبی )نگــر: دائرةالمعــارِف ُبُزرِگ  ِیّ بوالّطَ
َ
بــارۀ أ ن جامــی در مقالــۀ دانشنامگیشــان در آقــای مــؤّذِ

گاه  گاه »قطعــه« و  گاه »قطعــه یــا قصیــده« و  ِإســامی، 655/5و 656(، ایــن ُســرودۀ ُمْصَعبــی را 
گفته اند. »قصیده« 

گون است. گونا ین و قافیۀ آن،  یا تلّقی ها از بیِت آغاز گو
3. داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسالمی، 656/5.

4. همان، همان ص.

5. همان، همان ص.

6. همان، همان ص.

ین شــعرِ فارســیِ  عمده تر
همان  ُمْصَعبیٖ،  ــب  ِیّ أبوالَطّ
سوسیّ 

ُ
چکامۀ »جهانا همانا ف

ّ و  و بازی / که بــر کس نپایی
با کس نســازی« است که در 
یِخ بیهقی آمده و در َبعِض  تار
دانشجویاِن  درسیِ  کتابهاِی 
به  و  گردیده  َنقــل  هم  أََدب 
آوازه ای  ِدآلویزی اش  واسطۀ 
بــه هم َرســانیده اســت.

پیشِنهادی در خواِنِش بْیتی از أَبوالَطِیِب ُمْصَعبٖی
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شنودن: به وصف«.19

یافتــهِی  باز گنــج  ُدُوِم  چــاِپ  در 
فت وگــوْی، 

ُ
گ مــورِد  بْیــِت  ایشــان،20 

»چــو مــاه از نمودن چو خار از پســودن 
/ بــگاه ربــودن چــو شــاهین و بــازی« 
گردیــده21 و َهرَچند این چاپ  َضبــط 
گرفتــه  صــورت  افســت«  طریــِق  »بــه 
اســت، در این ِفْقره نشــاِن َدْسْتکاری 

و َتجدیِد َنَظر در ُحروف پیداست.

ــری در شــرِح  آقــاِی دکتــر محمــوِد ُمَدّبِ
شــعاِر شــاعراِن بی دیوان در 

َ
حوال و أ

َ
أ

قرنهــای 3 / 4 / 5 هجــری، چکامــۀ 
یــِخ بیهقیِی ویراســتِۀ شــادروان َفّیــاض آورده، و  ُمْصَعبــٖی را بــر بنیــاِد تار
َبع - ، »چو ماه از نمــودن چو خار از  فت وگــوْی را نیــز - ِبالّتَ

ُ
گ مصــراِع مــورِد 

کرده اند.22 پسودن« ضبط 

خیر 
َ
که این ویراسِت دکتر َفّیاض در َدهه هاِی أ ْه به َسْیَطره و َرواجی  با َتَوّجُ

که به پیروی از آن  داشته است، جاْیهاِی دیگری را نیز  می توان نشان داد 
شته باشند.23

َ
ذ

ُ
ب را به همین ریخت َضبط کرده، و گ ِیّ بوالّطَ

َ
َمرحوم، بْیِت أ

دجعفر یاَحّقی و َمهدِی َسّیدی در چاِپ یکِم َتصحیِح  آقایاِن دکتر محّمَ
فت وگوْی را 

ُ
یــِخ بیهقی به َدســت داده انــد، بْیِت مــورِد گ کــه از تار تــازه ای 

کرده اند: یخت َضبط  بدین ر
پســودن از  خــر  چــو  نمــودن،  از  مــاه   »چــو 
بــازی«.24 و  شــاهین  چــو  ربــودن  گاِه  بــه 

 WN از بــرای واژۀ »خــر« در گزارِش ُنســخه َبَدل ها نوشــته اند: »خر، کذا در
)بــا اعراب25 َخــْر(، RK: خار، S: خوار، بقّیه: خور«،26 و از برای »پســودن«: 

19. همان، ص 72.
20. تهران، 1355هـ.ش.

یافته، چ: 2، 84/1. 21. نگر: گنِج باز
شعاِر شاعراِن بی دیوان...، ص 56.

َ
حوال و أ

َ
22. نگر: شرِح أ

یِخ بیهقی َمرقوم داشته اند، در َضبِط  که بر تار 23. نمونه را، آقای دکتر خلیِل َخطیب َرهَبر در َشرحی 
خیــِر مرحوِم دکتــر َفّیاض پیروی 

َ
ایــن مصــراع )»چــو ماه از نمودن چــو خار از پســودن«( از تصحیِح أ

یژه ای  کرده و در مقاِم شرح نیز تنها به بیاِن معناِی »از نمودن« و »پسودن« َبَسنده نموده و توضیِح و
کوشِش َخلیِل َخطیب َرهَبر، 513/2 و 603 یِخ بیهقی، به  نداده اند. نگر: تار

دی، 362/1. یِخ بیهقی، ط. یاَحّقی - َسّیِ 24. تار
کذا فی الَمطبوع؛ و خالی از َتساُمحی نیست؛ چه، َفرق است میاِن »َشْکل« و »ِإْعراب«.  .25

َکِلماِت زباِن َعَربی است به ُمقَتضاِی َنْحِو آن زبان؛ و به معناِی َدقیِق  واِخِر 
َ
»ِإْعراب«، ِإظهاِر َحَرکاِت أ

َکِلَمه، در پارسی جایی نداَرد.
َبر ِنهادن و ِإظهاِر َحَرکاِت ُحروِف هر واژه است. یر و َز »َشْکل«، ز

ذاری ُشده اند، 
ُ
در متنهاِی پارســی، واژه هائی را که َحَرکاِت ُحروِف آنها ِإْظهار گردیده اســت و َحَرَکتگ

فــت، نــه »ُمْعَرب«. این َتســاُمح اســت که به جــاِی آن که 
ُ
بــر َحَســِب ِاصِطــالْح، »َمْشــکول« باَیــد گ

کردم. یند: ِإْعرابُگذاری  کردم، می گو کردم یا َحَرَکتُگذاری  یند: ُفالن واژه را َمْشکول  بگو
دی، 362/1، هاِمش. یِخ بیهقی، ط. یاَحّقی - َسّیِ 26. تار

و آنگاه در حاشیه ُچنین نوشته است:

»در متِن چاپی به همین شــکل اســت و ظاهرًا ســتودن صحیح باشــد و 
کنایه از توضیِح واضحات بوده«.9 آفتاب ستودن در قدیم، 

یِخ بیهقی به  که از تار َپساْن تر زنده یاد ُاستاد َسعیِد َنفیسی در َتصحیحی 
دســت داده اســت،10 بْیِت مّحِل َبحث را همانگونه َضبط کرده: »چو ماه 
از نمــودن، چــو خور از شــنودن / بــگاه ربودن چو شــاهین و بازی« و هیچ 

نسخه َبَدلی هم یاد نکرده است.11

کَبِر َفّیاض هم که بِاشــِتراک تاریِخ بیهقی را 
َ
دکتــر قاســِم َغنی و دکتــر َعلی أ

َتصحیــح کردنــد،12 از همان َضبِط »چو ماه از نمودن چو خور از شــنودن / 
بگاه ربودن چو شاهین و بازی« پیروی نمودند و ُنسخه َبَدلی هم ندادند.13

کَبِر َفّیاض سالها َبعد در ُدُومین ِاهِتمامی که به َتصحیِح 
َ
شادروان دکتر َعلی أ

فّیاض«  »تصحیِح  ناِم  به  امروز  که  است  همین  و   - کرد  بیهقی  تاریِخ 
فت و گوْی را اینگونه َضبط نمود: »چو 

ُ
رد و َزباْنَزد است - ، بْیِت مورِد گ

َ
َدْسْتگ

ماه از نمودن چو خار از پسودن / بگاِه ربودن چو شاهین و بازی«،14 و در 
زارش کرد: »چو خار از پسودن، K: چو 

ُ
هاِمش، ِاخِتاِف ُنسخه ها را اینگونه گ

خار از ستودن. N: چو خر از ستودن. بقیه: چو خور از شنودن«.15

شِت آن 
َ

ذ
ُ
که  می دانید، این َتصحیِح َمرحوِم َفّیاض به واِســطۀ َدرگ ُچنان 

ی بی َنصیــب مانــده و ِلذا چــون و چنِد  فتاِر و
ُ

اســتاِد بســیاردان از پیشــگ
رسانی  هاشــان را گزارش کرده اســت، 

َ
کــه آن َمرحوم ِدگ ایــن ُنســخه ها هم 

خیِر آقایــان دکتر 
َ
َچندان روشــن نیســت - مگــر آنچه به واِســطۀ ِپژوهــِش أ

که َعْن َقریب  دی روشــن شــده اســت؛  دجعفِر یاَحّقی و َمهدِی َســّیِ محّمَ
َمذکور خواهیم داشت.

کندۀ قدیمترین شعراِی فارسی زبان، این  شعار پرا
َ
ٰزار، در أ

ٰ
ِبرال

ْ
یل پروفسور ژ

یخِت »چــو ماه از نموذن چو خور از شــنوذن / بگاه  بْیــِت ُمْصَعبــٖی را بــه ر
ربوذن چو شاهین و بازی« آورده است16 )بی هیچ ُنسخه َبَدلی(.17

ِد َدبیرســیاقی در پیشــاهنگاِن شــعِر پارســی همین  دمحّمَ آقــاِی دکتر َســّیِ
کــرده18 و در  َضبــِط »چــو مــاه از نمــودن چــو خــور از شــنودن« را اختیــار 
یــت، به دیــدار« و »از  توضیحــات نوشــته اند: »از نمــودن: بــه جلــوه، بــه رؤ

9. مجموعۀ مقاالِت عّباِس ِإقباِل آشتیانی، ص 321.
یــِخ بیهقــی ِاشــِتمال دارد، »شــرکِت  کــه بــر ُعمــدۀ متــِن تار ــِد نخســِت َتصحیــِح َنفیســی را 

َّ
10. ُمَجل

کتابفروشِی أدب« به ساِل 1319هـ.ش. ِانِتشار داد.
کتابخانۀ سنائی، 456/1. یِخ بیهقی، َتصحیِح َنفیسی، چ  11. نگر: تار

12. تهران، 1324هـ.ش.
یِخ بیهقی، َتصحیِح َغنی و َفّیاض، ص 377. 13. نگر: تار

یِخ بیهقی، َتصحیِح َفّیاض، چ داِنشگاِه فردوسی، ص 481. 14. تار
15. همان، همان ص.

شعاِر پراکندۀ قدیمترین شعراِی فارسٖی زبان، ص 48.
َ
16. نگر: أ

ٰزار، آْنسان که خود یاد کرده است، چاپهای َغنی - َفّیاض و َنفیسی از تاریِخ بیهقی بوده است.
ٰ

17. مأخِذ ال
18. نگر: پیشاهنگاِن شعِر پارسی، چ: 1، تهران: 1351هـ.ش.، ص 71.

دکتر  و  َغنــی  دکتر قاســِم 
ّیــاض هم که 

َ
َعلی أَکَبــِر ف

بیهقی  یــِخ  تار بِاشــِتراک 
از  کردنــد،  َتصحیــح  را 
از  ماه  »چــو  َضبِط  همــان 
شــنودن  از  خور  چو  نمودن 
شــاهین  چو  ربودن  بگاه   /
وی نمودند و  و بــازی« پیــر
ندادند. هم  َبَدلی  ُنســخه 
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کــه دو دستنوشــِت K و R ضبــِط »خــار« و دستنوشــِت S ضبــِط  دیدیــم 
شــتۀ آن تواَند بود - 

َ
رگ

َ
کــه بــه همان »خــار« نزدیک اســت و ِدگ »خــوار« را - 

إرائه  می ُکَنند.

دی دربارۀ دستنوشــِت K نوشــته اند: »از نسخه هاِی  آقایاِن یاَحّقی و َســّیِ
که در حّیِز شناســائِی ما قرار نگرفته اســت«34 و ِلذا  متوّســِط فّیاض بوده 

زیر به واِسطۀ چاِپ َمرحوِم دکتر َفّیاض از آن استفاده شده است.
ُ
گ بنا

گویا از  ی« بوده است و 
ّ
R و S نیز هر دو از آِن »کتابخانۀ مجلس شورای مل
یِخ بیهقی بُشمار باشد.35 ُنسخه هاِی متوّسِط تار

یِخ بیهقی  ــدِی دانشــجویِی تار
ْ
دی در متــِن َتْک ِجل آقایــاِن یاَحّقــی و َســِیّ

کــه پس از َنشــِر َتفصیِل َتصحیِح خــود و زیِر ناِم دیبــاِی دیداری به چاپ 
یخِت »چو مــاه از نمودن،  َرســانیدند، َتجدیــِد َنَظــری نمــوده و بْیت را به ر
ِی  کرده و بر رو گاِه ربودن چو شاهین و بازی« ضبط  چو ُخر از پسودن / به 

خاِء »خر« پیش )َضّمه( ِنهاده36 و آنگاه در حاشیه نوشته اند:
»چو... پســودن: جلوه ات مانند ماه اســت و لمس کردن تو مثل خورشید 

گرمابخش است«.37

َبعــِض  در  را  واژۀ »خورشــید«  کــه  راه  ایــن  از  حــاِن محتــرم،  ُمَصّحِ گویــا 
یخِت »ُخرشــید« نیز  می نوشــته اند، احتمال  ُنســخه هاِی خّطِی قدیم به ر
که در َبعِض ُنســخه ها آمده - و به خواِنِش ایشــان:  که »َخْر«  داده باشــند 
کــه ُماَحَظه  یختــی از همــان »خور« اســت و آنــگاه توجیهی را  »ُخــر« - ، ر
فرمودید، از براِی پسودِن خور )/ لمس کردِن خورشید( پیش ِنهاده باشند 
ختی َغریب  می نماید. اینکه جهان از حیِث پســودن ماَننِد خورشــید 

َ
که ل

فی اســت َبس بیش از آنچه در »شنودن« یا »ستودِن« 
ُّ
باشــد، مستلزِم َتَکل

فته به َنَظر  می َرسید.
ُ

پیشگ

زارِش ُنسخه َبَدل ها - ضبط 
ُ
گ یِخ بیهقی - ِبنا بر  دو دستنوشِت خوِب تار

حان که - بُدُرســت - در پســودِن َخــْر ُنکتۀ قابِل  »َخــْر« داشــته اند و ُمَصّحِ
شــوده 

ُ
گ ِگِرْه نا کرده اند، ولی باز  اعتنائی نمی  یافته اند، ُخر را جانشــین َخْر 

گر بخواهیم َضبطی نزدیک به  ماِن من - ا
ُ
گ مانده اســت، حال آنکه - به 

که »َخْر« نوشــته  دیبی 
َ
که ُمناســِب َمقام افتد )و احتمااًل آن أ »َخْر« بیابیم 

بوده است نیز َهمین َضبط را در نظر داشته(، ضبِط »َخْز« است.38

َدِب پیشــینیان، به َنرمی َزباْنَزد بوده اســت و آن را ِمثاِل 
َ
»َخز«، در زبان و أ

مداد  می کرده اند.39
َ
که در َپسودن َبس َنرم باشد َقل چیزی 

دی، 1/ صد و پانزده. یِخ بیهقی، ط. یاَحّقی - َسِیّ 34. تار
35. سنج: همان، 1/ صد و بیست.

36. نگر: دیباِی دیداری، ص 411.
37. همان، همان ص، هاِمش.

38. و - از ُبن - َبعید نیســت آنچه در ُنســخه ها »َخْر« به جزِم راء خوانده شــده اســت نیز همان »َخْز« 
م.

َ
ْعل

َ
یر بروشنی ِقراَئت نگردیده است؛ َو اهلُل أ َثِر ِإبهاِم َتصو

َ
که در أ باشد 

َدِب الَحوَزة، 283/12( می خوانیم:
َ
َعَرب )ط. َنشر أ

ْ
39. نمونه را، در ِلسان ال

.» َمّسِ ِمْثل الَخِزّ
ْ
َن ال ّیِ

َ
کاَن ل َمّسِ ِإذا 

ْ
»ٰهذا َثْوٌب ُسَخاُم ال

ســتودن،   :WN، K کــذا  »پســودن، 
بقّیه: شنودن«.27

در َتعلیقــاِت این چــاپ هم، در باِب 
کرده اند  ایــن بْیــت به همیــن َبَســنده 

که بنویسند:
)مجموعــۀ  ِإقبــال  عّبــاِس  »پســودن، 
مقــاالت، ص 321( با توّجه به چاِپ 
کــه به صــورِت...  أدیــب )ص 384( 
احتمــال  بــوده،  شــنودن  از  خــور  چــو 
که ســتودن صحیح باشد  داده است 
کــه آفتــاب ســتودن در  و افــزوده اســت 
کنایه از توضیِح واضحات بوده  قدیــم 

است«.28

که  در واژه نامــۀ ایــن چــاپ نیــز، آنجا 
متنشــان  در  َمضبــوط  »خــِر«  بایــد،29 
کــه خوانَشــش هــم فــی الُجملــه  را - 
که آن  کرد  ُمبَهــم  می نماید - ، َضبط نکرده اند، و از این  می توان ُمســَتفاد 
م داده 

َ
را واژه ای عادی و بی نیاز از َثبت در »فهرسِت لغات و ترکیبات« َقل

)و احتمااًل همان »َخِر« َمنقول از َبعِض ُنَسخ  می خوانده(30 اند.

کــه ِبنــا بر خواِنِش طابعــاِن تاریِخ بیهقی، ضبِط   N و W از دو دستنوشــت
ق 

ّ
»َخْر« و »پســودن« را پیشــِنهاد کرده اند، دستنوشِت نخست )W( »متعل

دی - »بدیع  بــه کتابخانــۀ موزۀ بریتانیــا« و - به تعبیــِر آقایــاِن یاَحّقی و َســِیّ
کنون از تاریِخ بیهقی شناخته  ترین و ُتحفه تریِن نســخه هائی اســت که تا
که »در ســال 1344  شــده«،31 و دستنوشــِت دوم )N( دستنوشــتی اســت 
]هجرِی[ خورشیدی از سعید نفیسی برای کتابخانۀ مرکزِی دانشگاِه تهران 
خریــداری شــده« و گویا چــون زمانی در گجــرات مورِد خریــد و فروش واقع 
شده بوده است »بعدها در چاِپ فّیاض نسخۀ گجرات خوانده شده«32 و 

دی »این نسخه سوگلِی فّیاض بوده«!33 به قوِل آقایاِن یاَحّقی و َسِیّ

27. همان، همان، هاِمش.
28. همان، 1102/2.

29. سنج: همان، 1662/2.
حان  َمَثــل با خواِنــِش »ُخر« - کــه خواهیم گفت همیــن ُمَصّحِ

ْ
30. چــه در غیــِر ایــن خواِنــش )و ِفــی ال

رًة در  در کتــاِب دیگــری اختیــار کرده اند -(، بیوســیده آن بود که این واژۀ نه چنــدان ُمَتعاَرف، َضرو
گردد. »فهرسِت لغات و ترکیبات« َدرج 

کــه »پســودِن« صفحــۀ مــورِد بحــث )362/1( نیــز از واژه نامۀ کتاب )ســنج:  ری اســت  شــایاِن یــادآو
1643/2( ُفرو افتاده است.

بیست و یک. دی، 1/ صد و یِخ بیهقی، ط. یاَحّقی - َسّیِ 31. تار
32. که ای کاش »نســخۀ َنفیســی« خوانده شــده بود؛ خاصه از آن روْی که »ظاهًرا خوِد نفیســی از آن 
یِخ[ بیهقی به دسِت وی رسیده بوده  استفاده نکرده و به نظر می رسد که بعد از ِإتماِم کاِر ]چاِپ تار
ذاری و ِاحِتراِم آن َمرِد َخدوم را )که در َحیات و 

ُ
اســت« )همان، 1/ صدوهجده(. همُچنین، َارْجگ

َممات از »مخدوِم بی عنایت« بی ِمهرٖی ها دید(!
دی، 1/ صد و شانزده و صد و هفده. یِخ بیهقی، ط. یاَحّقی - َسّیِ 33. نگر: تار

فارسیِ  أَبیاِت  َمْجموِع  ُشماِر 
د  ب محمَّ ِیّ بازمانده از أبوالَطّ
و  َدبیر  ُمْصَعبــیٖ،  حاِتِم  بِن 
یر و شــاِعِر َعهِد سامانی  َوز
شیعی  گرایشهاِی  گویا  )که 
وْی، در  هم داشته، و به هر ر
نیمۀ نخســِت َسدۀ چهارِم 
تل آمده است(، 

َ
ِهجری به ق

با آنکه در َنثر و َنظم بســیار 
و  پارسی  به  هم  و  بوده  توانا 
وده،  هم به تازی ِشعر می ُسر
َمَع الََْسف، بسیار َانَدک است

پیشِنهادی در خواِنِش بْیتی از أَبوالَطِیِب ُمْصَعبٖی
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ّبِ 
ُّ
ُرَها ُذوالل

َ
َجاِهُل، َو َیْحذ

ْ
ِغّرُ ال

ْ
ْیَها ال

َ
ِإل

َعاِقُل«.40
ْ
ال

کتاِب َشــریف،  همُچنیــن در همــان 
بــه  ِخطــاب  حضــرت  آن  از  نامــه ای 
ْیِه ِرْضواُن اهلل - 

َ
َســلماِن فارســی - َعل

که در آن می خوانیم: آمده است 
ٌن  ِیّ

َ
ِة ل َحّیَ

ْ
ْنَیا َمَثُل ال

ُ
َمــا َمَثُل الّد

َ
»... َفِإّن

َها ...«.41 َها، َقاِتٌل ُسّمُ َمّسُ

َغَرض، این َتشــبیه، در َنهج الَباَغه 
ْ
ال

کهــِن  و غیــِر َنهــج الَباَغــه )از متــوِن 
کتاِب  َدبــی و... - ماننــِد 

َ
َحدیثــی و أ

ِإرشــاِد  و  ُکلینــی  کافــی ِی  َشــریِف 
یدان ِخــَرِد أبوعلِی  َشــْیِخ ُمفیــد و جاو
َمعاِلــِم  ُدســتور  و  رازی  مســکویه 
الِحَکــِم قاضــِی ُقضاعــی و الَبصاِئــر و 
ذِکَرة  بوَحّیاِن توحیــدی و الّتَ

َ
خائــِر أ

َ
الّذ

از   ،)- َحْمــدون  ابــِن  ــه ِی  الَحْمدوِنّیَ
ــام  ْیِه الّسَ

َ
میِرمؤمنان َعلی - َعل

َ
قــوِل أ

- آمده است،42 و ُشهَرتی داشته.

َکاِم  بــی الَحدیِد ُمْعَتِزلی در شــرح َنهــج الَباَغه اش، ذْیــِل همان 
َ
□ ابــِن أ

ام - در بخِش ِحکَمتها، نوشته است: ْیِه الَسّ
َ
ّی از ِإمام - َعل َمرو

بوالَعتاِهَیة ٰهذا المعنٰی فقال: 
َ
 أ

َ
َخذ

َ
»... و َقد أ

َعقاُم«.43
ْ
قاُم ال ُن الَمسِس َو ِفی ناِبِه الّسَ ِیّ

َ
ْرَقم ل

َ
ْهُر أ

َ
َما الّد

َ
ِإّن

د  بومحّمَ
َ
ْهر از قــوِل »أ

َ
□ َثعاِلبــِی نیشــابوری )فـــ : 429هـــ.ق.( در َیتیَمــة الّد

طاهــر بــن الُحَســین بــن َیحَیــی الَمْخزومــّی الَبصــرّی« )کــه زادۀ بصــره و 
باَشندۀ ری بوده است(، آورده:

فَعاِهــَرٌة ْنیــا 
ُ

الّد َجــِت  َتَبّرَ  »ِإَذا 
ُ

فتْغَتــال تْصبــی  َمــن  َدُم  ِخَضاُبهـــا 

40. َنهج الَباَغه، چ شهیدی، ص 381.
َترَجمۀ شادروان دکتر شهیدی:

»دنیا همچون مار است، سودِن آن نرم و هموار، و دروِن آن َزهِر مرگبار. فریفتۀ نادان دوستِی آن پذیرد، 
گیرد«. )همان، همان ص( ری  و خردمنِد دانا از آن دو

41. َنهج الَباَغه، چ شهیدی، ص 352.
َترَجمۀ شادروان دکترشهیدی:

»... دنیا همچون مار است، بپسودِن آن نرم و هموار و َزهِر آن جانِشکار...« )همان، همان ص(.
42. در این باره، نگر:

سانیُده، 463/3، و 108/4؛ و: پرتوی از َنهج الَباغه، 104/5 و 108 و 230؛ 
َ
 َمصاِدُر َنهِج الَباَغِة و أ

خاِئــر، ط. َوداد القاضی، 
َ

ــة، ط. ِإحســان َعّبــاس و...، 66/1؛ و: الَبصاِئر و الّذ مدونّیَ ذِکــرَة الَحْ و: الّتَ
164/7 و 165.

بوالَفضل ِإبراهیم، 284/18.
َ
43. َشرح َنهِج الَباَغة، ط. محّمد أ

یــِخ بیهقی را شایســته تــر آن بود که »َخْر« را بــه همین »َخْز«  حــاِن تار ُمَصّحِ
که ماه تابان است و نمایان و جلوه  گونه  کنند، نه »ُخر«. چه، همان  َبَدل 
ابّیــِت جهــان را  می توان به »مــاه« از حیِث 

ّ
گــر، َخْز پســودنی اســت، و جذ

کرد. نمودن، و به »َخْز« از حیِث پسودن، ماَنند 

ْصلی 
َ
یم خواِنــِش أ کــه َمفــروض بدار البّتــه، ایــْن همــه، بر آن بنیاد اســت 

صیــِل بْیــِت ُمْصَعبــٖی را از َدْســْتکارِی َضبــِط »َخْر« که در َبعِض ُنَســخ 
َ
و أ

کرد. نگارندۀ این َســطرها را ُچنین گمانی  آمده اســت، می توان َتحصیل 
صیــِل ِشــعِر ُمْصَعبــٖی، بــه خواِنــِش 

َ
نیســت؛ و َخیــال می ُکَنــم صــورِت أ

خیِر مرحوِم دکتر َفّیــاض، یعنی: »خار« - که در دو 
َ
َمضبــوط در ویراســِت أ

یخت، ما را به  دستنوشــِت دیگر آمده اســت - ، نزدیْک تر باشــد، و این ر
رَدد.

َ
گ ضبِط بهتر و ُمناِسْب تری َرْهُنمون 

3. پیشِنهاِد من در ِقراَئِت بْیِت ُمْصَعبی، این است:
پســودن  از  مــار  چــو  نمــودن،  از  مــاه   چــو 
بــازی و  شــاهین  چــو  بــودن  ُر گاِه  بــه 

فظی درخوری نیز إیجاد کرده 
َ
بــر ایــن بنیاد، واژۀ »مار« - که با »مــاه« آرایۀ ل
گردیده بوده است. - ، به »خار« َتصحیف 

تهــا و فریَبندگیهــاِی جهــان  ابّیَ
ّ

ــِت نخســِت بْیــت، از َجذ
َ
ُمْصَعبــٖی، در ل

کــه از حیِث نمودن به »مــاه« می ماَند و از حیِث  ســخن مــی دارد: جهانی 
پسودن به »مار«.

کــه از این  کســانی  ــت نیســت؛ و 
َ
»خــار« و آزاَرندگــی اش، ُمناِســِب ایــن ل

ردانی ُمصٖیب اند؛ 
َ

ْیگ ردان ُشــده اند، در این رو
َ

ْیگ اختیاِر مرحوِم فّیاض رو
یخــِت »مار« برســاَند که از  ک می تواَنــد ما را به ر أّمــا همــان »خــاِر« ُدُرْشــْتنا
ســویی، بآســانی قابِل َتصحیف به »خار« بوده است، و از دیگر سوْی، در 

بافِت این بْیت بسیار خوش می نشیَند.

و  »دنیــا«  تشــبیِه  آنــگاه  و  پســودن  بــه هنــگاِم  »مــار«  فریبندگــِی  و  نرمــی 
فریَبندگــی اش بــه آن، از »ُبــْن مایه«هاِی بســیار آشــنا و بســیار ُمَتــداَول در 
دنیاِی کهن بوده است و - ُچنان که خواهید دید - َمرِد فاضِل ذوِلٰساَنْینی 

کار می توانسته است ُبرد. ب ُمْصَعبٖی بی ُشبَهه آن را به  ِیّ بوالّطَ
َ
چون أ

کارُبردها نیک بنگرید: به این 
َکِلمــاِت ِقصــار، از  □ در َنهــج الَباَغــه ِی َشــریف، در بخــِش ِحکَمتهــا و 
ّی اســت که  ــام - ، َمرو ْیِهَما الّسَ

َ
بــی طالــب - َعل

َ
میِرمؤمنــان َعلــّی بــِن أ

َ
أ

فرموده:

اِقُع ِفــی َجْوِفَها، َیْهِوی  ــّمُ الّنَ ــَها، َو الّسُ ٌن َمّسُ ّیِ
َ
ِة ل َحّیَ

ْ
َکَمَثــِل ال ْنَیــا 

ُ
»َمَثــُل الّد

یِن«(؛ 
ّ
غانی، ط. ِإحسان َعّباس و...، 37/1 )»حّتٰی َبدا ِلَی مثلَ الَخِزّ ِفی الِل

َ
همُچنین نگر: کتاب ال

 / کان فی 
ُ

ــه فــی غالٍم له التحی: فی َســبیِل اهلِل خــّد
ُ
هــر، 32/5 )»... و ِمــن شــعِره قول

َ
و: َیتیَمــة الّد

ضَحی / یوسُع الاّلئَم وخزا«(.
َ
هُر فأ

َ
الَملَمِس َخّزا / خانُه الّد

ایــن نمونــه هــا و ماننِد 
واج و  ایــن نمونه ها کــه َر
مایه«ی  »ُبْن  یک  آشــنائیِ 
أََدبــیِ َانــَدرزی را در دنیاِی 
که  فضائی  در  بویژه  و  ُکَهن 
همان  در  ُمْصَعبــیٖ  چکامۀ 
است،  شــده  وده  ُسر فضا 
وشــنی  بر می نماید،  فــرا 
خواِنِش  که  می دارد  م  ُمَسلَّ
به  پســودن«،  از  مــار  »چو 
پســودن«  از  خار  »چو  جاِی 
که  َبدیْل هائــی  دیگــر  و 
سخِن  با  بغایْت  گذشــت، 
اســت؛  ســازگار  ُمْصَعبیٖ 
الُُمور. ِبَحقائِق  أَْعَلُم  َواللُه 

پیشِنهادی در خواِنِش بْیتی از أَبوالَطِیِب ُمْصَعبٖی
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َدهــر ســیرِت  ــرزه 
َ
گ مــاِر  چــون   هســت 

َزهــر48 ُپــر  َدرون  از  و  َنــرم  ِبــرون  از 

٭   ٭   ٭

که َرواج و آشــنائِی یک »ُبــْن مایه«ی  ایــن نمونــه هــا و ماننِد ایــن نمونه ها 
که چکامــۀ ُمْصَعبٖی  ُکَهن و بویــژه در فضائی  َدبــِی َانــَدرزی را در دنیــاِی 

َ
أ

م می دارد 
َّ
در همان فضا ُســروده شــده اســت، فرا می نماید، بروشــنی ُمَسل

کــه خواِنــِش »چــو مــار از پســودن«، بــه جــاِی »چــو خــار از پســودن« و دیگر 
کــه گذشــت، بغایْت با ســخِن ُمْصَعبٖی ســازگار اســت؛ َواهلُل  َبدیْل هائــی 

ُمور.
ُ
ُم ِبَحقائِق ال

َ
ْعل

َ
أ

  اصفهان / ُبْحبوَحۀ َسرماِی 1390 هـ.ش.49

گردیده است. که در لغْت نامۀ ِدهُخدا )ذیل »مار«( ُمْنَدِرج  48. این َضبِط بْیت، موافِق آن است 
یراستۀ دکتر مریِم ُحَسْینی )ص 178(، ضبِط بْیت ُچنین است: در َحدیَقة الَحقیَقه ِی و

گرزه دولِت دهر »هست چون ماِر 
نرم و رنگین و از درون ُپر زهر«.

گفته است: که ُزهیری  ری است  شایان یادآو
ْمِس ظاِهًرا

َّ
ُن الل ِیّ

َ
 ل

ّ
 ِإال

لُّ َفما الِصّ
حاُذُر و باِطنُه سّمٌ و ِمنه الّتَ

ْیحاَنه ِی محّبی، 203/1( )َنفَحة الّرَ
ــل« که او به کار ُبرده، چه اندازه نزدیک اســت به »ماِر  گاهــان نیــک می داَننــد که این لفِظ »الِصّ و زبانآ

گرفته است! کار  که َسنائی به  رزه« در فارسی 
َ
گ

کنون ) که چهار ســال از آن ســپری ُشــده است!(، در َحبِس  یِخ تحریر تا 49. ]این نوشــتار از همان تار
ت  مّیَ

َ
ِن آن مجموعه - َعلٰی َرغــِم َعل یکــی از »گرامیداشــْت نامــه« هــا به َســر ُبرده، و اکنون کــه ُمــَدّوِ

ــی »ُمْنَصــِرف« گردیــده اســت!، بــِإْذِن الَولــّی! و بــه َفرُخندگــی و 
ّ
ــت! - از َنشــِر آن دفتــر بُکل و َعَجمّیَ

شــایش و َرهایش! بی کاِهش و 
ُ
زی، آن را از قْیــِد َحصــِر َمذکور َرهانیدم، و به ُخَجســتگِی این گ پیــرو

یهاِی آن با َمن  یگریهاِی جهان و ناپایدار فزایش، پیشــَکِش خوانندگانی کردم که در َخســتوئی به باز
ِسیٍر!/ دْی ماِه 1394 هـ.ش[.

َ
 أ

ُکلَّ ! ُفّکَ  ُهّمَ
ّٰ
و ُمْصَعبٖی َهْمِخرقه اند!... الل

شــة
َ

ُمَنّق َراَقـــْت  ــٌة  َحّیَ َهــا 
ّ
َن
َ
 َکأ

44.»
ُ

ــال َقّتَ الّســّمُ  َو  َمُســَها 
ْ
َمل َن 

َ
ال َو 

و سپس نوشته است:

ِبی َطاِلٍب -َرِضَی اهلُل َتَعالٰی َعْنه-
َ
ِمیِرالُمؤِمنیَن َعِلّیِ ْبِن أ

َ
ُه ِمْن َقْوِل أ

َ
َخذ

َ
»أ

ْیَها 
َ
ِإل َیْهِوی  و  َعاِقل 

ْ
ال ُرها 

َ
َیْحذ ها،  سّمُ قاِتٌل  َها،  َمّسُ ٌن  ّیِ

َ
ل ِة  َحّیَ

ْ
کال ْنیا 

ُ
الّد  :

َجاِهل«.45
ْ
ال

که از حضرِت  □ در الُمْنَتَظِم ابِن َجوزی )فـ: 597هـ.ق.( در ُزْمرۀ َمواِعظی 
گردیده است، می خوانیم: ْیِه الّسام - َنقل 

َ
عیسٰی - َعل

ِة  مجلّیَ
ْ
َعُروِس ال

ْ
ِة ال

َ
ْنیا ِعنَدُکم ِبَمْنِزل

ُ
صَبَحِت الّد

َ
»یا َمْعَشَرالَحوارّیین!... أ

َها«.46 ْمُسها، َیقُتُل سّمُ
َ
ٌن ل ّیِ

َ
ِة، ل َحّیَ

ْ
ِة ال

َ
 َمن َیَراها، و ِهَی ِبَمْنِزل

ُ
ُکّل َیْعشُقَها 

ریزد و به آسیائی َپناه می َبَرد، 
ُ
که یزدگرِد َشهریار می گ □ در شاهنامه، آنجا 

بیــاِت َاَنــدرزی و پندآموِز َچندی هســت و از ُجمله در بعِض ُنَســخ، این 
َ
أ

دو بیت آمده است:
َمَبنــد ِدل  جهـــان  در  ِبْخــردی  گــر   ا
َزنــد

َ
گ ُجــز  ازو  فرجــام  بــه  ناَیــد  کــه 

َنــرم مارســت  چــو  بســودن  گاِه   بــه 
گــرم47 َزهردادْنــش  ــِه 

َ
گ لیِکــن  و 

ِت نخســت آنچــه اندازه 
َ
کــه ل ی الُخصــوص بیــِت ُدُوم اســت 

َ
شــاِهد، َعل

نزدیک است به پیشِنهاِد ما در خواِنِش سخِن ُمْصَعبٖی!

□ در حدیقــة الحقیقــه ِی ســنائی نیــز در ضمــِن آنچــه »در نکوهــِش ایــن 
جهان« ُسروده است، می خوانیم:

ْهر، 30/5.
َ

44. َیتیَمة الّد
45. همان، همان ج، همان ص.

46. الُمنَتَظم، 29/2.
فت وگوِی مردی از بنی عامر به ناِم ســلیط بِن ُسَبیع با یک راهِب 

ُ
یخ َمدیَنِة ِدَمشــق در گزارِش گ در تار

بــارۀ ُدنیا  یســته، در ُزمــرۀ اندرزهــاِی راهــِب یادشــده، بــه این عبــارت در کــه در چیــن می ز َنصرانــی 
یم: بازمی خور

ْیهــا 
َ
 ذوو ُعقــول، و َیهــِوی ِإل

ٌ
ــها و الّســّمُ فــی َجوِفهــا، َیحذُرهــا ِرجــال ــٌن َمّسُ ّیِ

َ
ــِة ل هــا َمَثــُل الَحّیَ

ُ
»... َفَمَثل

ِة ُعقوِلِهم...«
َّ
ْبیان ِلِقل الّصِ

یِخ ِدَمشق، 300/3(. یخ َمدیَنِة ِدَمشق، 14/6؛ و: مختصر تار )تار
فت وگــوِی نه چندان کوتاه، بــا تعابیر و زبان و بیــاِن کاماًل مألوِف اندرزِی ُمســلمانان 

ُ
َمضامیــِن ایــن گ

ــل در َمتن و  خالقِی ِإســالمی َبیــان گردیده اســت و از َمجموِع تأّمُ
َ
و گاه بــا عیــِن عبــاراِت مأثــوراِت أ

فت و ُشــنودی نمی توان یافت، ایــدون می نماید که از 
ُ
َســَنِد آن، نــه تنهــا ِاطمینانی به ُوقوِع ُچنین گ

صلِی 
َ
فت وگوِی أ

ُ
گ  َپرداِز روزگاراِن دور باشــد. باری، در اینجا 

ْ
ُبْن َبربافتۀ بعِض اندرْز دوســتاِن َخیال

فتار به راهِب َنصرانی یا زاهِد مســلمان، بلکه بر َســِر َروائِی یک 
ُ
گ ِت ِانِتســاِب این 

َ
صال

َ
ما، نه بر َســِر أ

ر  زگاراِن بسیار دو تی که از رو ِر آن اســت؛ ُســّنَ
َ

ذ
ُ
ِت أدبی از َرهگ »ُبْن مایه«ِی َانَدرزی و تغذیۀ یک ُســّنَ

ز ِامِتداد یافته؛ و شــیخ محّمدعلی ناصر، از شــاِعران و فاِضالِن شــیعِی َجَبل عاِمل به ســدۀ  تا امرو
ید: که می گو ِت أدبی است  چهاردهِم هجری، نیز، در ِإدامۀ همین ُسّنَ

ُه ُثْعبان ال َیُغّرنَک ِمن َزماِنَک ِلین ال۟ـَمِسّ ِمنُه َفِإّنَ
یَعة، 221/1(. عیاِن الّشِ

َ
)ُمسَتدَرکات أ

یراستۀ َدبیرسیاقی، چ َقطره، 2873/5 )ب 539 و 540(. 47. شاهنامه، و

پیشِنهادی در خواِنِش بْیتی از أَبوالَطِیِب ُمْصَعبٖی
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شعاِر شاعراِن بی دیوان در قرنهاِی 5/4/3 هجرِی قمری، َمحموِد 
َ
حوال و أ

َ
ِح أ  َشــر

ری، چ: 1، ]کرمان؟[: َنشِر پانوس، 1370هـ.ش. ُمَدّبِ

بوالَفضل ِإبراهیم، ج 18، ط: 
َ
د أ بی الَحدید، بَتْحقیق: محّمَ

َ
ح َنهِج الَبالَغة، ابن أ  َشــر

2، دار إحیاِء الُکتِب الَعَربّیة، 1387هـ.ق. )افســت »َمکَتَبة آیِة اهلِل الُعْظَمی الَمرَعِشّی 
َجِفّی«، ُقم: 1404هـ.ق.(. الّنَ

درضــا َجعَفــری، چ: 1،  ــِد َشــریفی، ویراســتار: محّمَ َدبّیــاِت فارســی، محّمَ
َ
 فرهنــِگ أ

تهران: فرهنِگ َنشِر نو )و( ِانِتشاراِت ُمعین، 1387هـ.ش.

صَفهانّی )فـــ: 356هـــ.ق.(، تحقیق: 
َ
ج َعلــّی بــن الُحَســْین األ غانــی، أبوالَفــَر

َ
 کتــاب األ

إبراهیم الّســعافین )و( َبکرعّباس، ط: 3، َبْیروت:  الّدکتور إحســان َعّباس )و( الّدکتور
دار صادر، 1429هـ.ق.

د بن  بوالَفضــل َجمــال الّدیــن محّمَ
َ
 ِلســاُن الَعــَرب، ابــن َمنظوراإِلْفریقــّی الِمصــرّی )أ

َدب الَحوَزة، 1405هـ.ق. / 1363هـ.ش.
َ
مکّرم/ 630 - 711هـ.ق.(، ج 12، ُقم: َنشر أ

 ُلَغْت نامۀ ِدْهُخدا، تهران: دانشگاِه تهران.
ِد َدبیرسیاقی، ج 1، چ: 2: تهران: سازماِن ِانِتشاراِت  د[ محّمَ  گنِج بازیافته، دکتر ]َسّیِ

شَرفی، 1355هـ.ش.
َ
أ

کوشِش ُمظاِهِر ُمَصّفا، ج 2 )بخِش دوم از   َمْجَمُع الُفَصحا، ِرضاُقلی خاِن هدایت، به 
میرکبیر، 1339هـ.ش.

َ
سۀ چاپ و ِانِتشاراِت أ ل(، چ: 1، تهران: مؤّسَ ّوَ

َ
جلِد أ

ِد  د محّمَ ِگــردآوری و َتدویــن: دکتــر َســّیِ  َمجموعــۀ َمقــاالِت َعّبــاِس ِإقبــاِل آشــتیانی، 
کتاب، 1369هـ.ش. َدبیرسیاقی، چ: 1، تهران: ُدنیاِی 

بــن مکــّرم / 630 -  ــد  َمنظــور )محّمَ ابــن  ِکر،  ِدَمشــق البــِن َعســا تاریــِخ  ُمخَتَصــر   
711هـــ.ق.(، ج 3، تحقیــق: ریاض عبدالَمجیــد ُمراد، ُمراَجَعة: روحّیــة الّنحاس، ط: 

1، ِدَمشق: دارالِفکر، 1404هـ.ق.

عــاُرف  الّتَ دار  َبْیــروت:   ،2 ط:   ،1 ج  میــن، 
َ
األ َحَســن  ــیَعة،  الّشِ عیــاِن 

َ
أ ُمســَتدَرکات   

للَمطبوعات، 1418هـ.ق.

هراء الُحَســْینّی الَخطیب، 4ج، ط:3،  د عبدالّزَ ــّیِ ســانیُدُه، الّسَ
َ
 َمصاِدُر َنهِج الَبالَغِة و أ

ْضواء، 1405هـ.ق.
َ
َبْیروت: داراأل

ــد بــن أمیــن بن فضــل اهلل بــن ُمِحّب  ْیحانــة و رشــحة طــالِء الحاَنــة، محّمَ  َنفَحــة الّرَ
ة،  الّدیــن بن محّمد المحّبی، تحقیق: أحمد عنایة، ط: 1، َبْیروت: دار الُکتب الِعلمّیَ

1426هـ.ق.

دَجعَفِر َشــهیدی، چ:3، تهران: ِانِتشــارات و آموزِش   َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ دکتر َســّیِ
انقالِب ِإسالمی،1371هـ.ش.

ِج َافشــار، ج 7 و 8، چ: 3، تهران: ِانِتشــاراِت  کوشــِش ایــر  یادداشــتهاِی َقزوینــی، بــه 
ِعلمی، 1363هـ.ش.

ْیساُبورّی )فـ:  َعاِلِبّی الّنَ
َ

بوَمنصور َعبدالَمِلک الّث
َ
ْهِل الَعْصر، أ

َ
هر فی َمَحاِسِن أ

َ
 َیتیَمة الّد

د قمیحــة، 5ج، ط: 1، َبْیروت: دار  ح و َتحقیــق: الّدکتور ُمفید محّمَ 429هـــ.ق.(، َشــر
ة، 1403هـ.ق. الُکتب الِعلمّیَ

کتابنامه

کنــدۀ قدیمتریــن ُشــَعراِی فارســٖی زبــان )از حنظلۀ بادغیســی تــا َدقیقی،  شــعاِر پرا
َ
 أ

ٰزار، تهران: انجمِن ایرانشناســِی فرانســه در تهران، 
ٰ

کوشــِش ژیْلِبر ال بغیــِر رودکی(، به 
1361هـ.ش.

وحیــدّی )علــّی بــن محّمــد بــن العّبــاس / فـــ: 414  بوَحّیــان الّتَ
َ
خاِئــر، أ

َ
 الَبصاِئــر و الّذ

هـ.ق.(، تحقیق: الّدکتوَرة َوداد القاضی، 10 ج، َبْیروت: دار صادر، 1408هـ.ق.

ة، ابن حْمدون )محّمد بن الَحَســن بن محّمد بن علی(، تحقیق:  ْذِکَرةالَحْمدونّیَ  الّتَ
ِإحسان َعّباس )و( َبکر َعّباس، ج 1، ط: 1، َبْیروت: دار صادر، 1996م.

حٰمن بن علــّی بن محّمد ابن  ج َعبدالّرَ بوالَفــَر
َ
َمم، أ

ُ
الُمْنَتَظــم فــی تاریِخ الُملــوِک و األ

الَجــوزی )فـــ: 597هـــ.ق.(، ِدراَســة و تحقیــق: محّمــد عبدالقــادر َعطــا )و( مصطفــٰی 
حــه: نعیــم زرزور، ج 2، ط: 1، َبــی۟روت: دار الُکتــب  عبدالقــادر َعطــا، راَجَعــه و صّحَ

الِعلمّیة، 1412هـ.ق.

دَمهدِی جعفری، ج 5، چ: 1، تهران: سازماِن  دمحّمَ  َپرتوی از َنهج الَبالغه، دکتر َسّیِ
چاپ و ِانِتشاراِت وزارِت فرهنگ و ِإرشاِد ِإسالمی، 1381هـ.ش.

 پیشــاهنگاِن شــعِر پارســی )َســده های ســوم و چهــارم و آغاِز َســدۀ پنجــم هجری(، 
کتابهاِی  ِد َدبیرســیاقی، چ: 1، تهران: شرکِت ِســهامِی  د[ محّمَ کوشــِش دکتر ]َســّیِ به 

جیبی، 1351هـ.ش.

َدبّیات در ایران، دکتر َذبیح اهلل َصفا، ج 1، چ: 15، تهران: ِانِتشاراِت فردوس، 
َ
 تاریِخ أ

1378هـ.ش.

د بِن ُحَسْیِن بیهقِی َدبیر، به اهتماِم دکتر َغنی و دکتر  بوالَفضل محّمَ
َ
 تاریِخ بیهقی، أ

کّلِ نگارِش وزارِت فرهنگ[، 1324هـ.ش. َفّیاض، ]تهران: ِإدارۀ 

کَبِر 
َ
د بِن ُحَســْیِن بیهقِی َدبیــر، َتصحیح: دکتــر علی أ بوالَفضــل محّمَ

َ
 تاریــِخ بیهقــی، أ

یاَحّقــی، چ: 3، مشــهد:  دجعفــِر  از: دکتــر محّمَ ُلغــات  َفّیــاض، مقّدمــه و فهرســِت 
ِانِتشاراِت دانشگاِه فردوسِی مشهد، 1375هـ.ش.

کوشــِش دکتــر َخلیِل  ــد بِن ُحَســْیِن بیهقِی َدبیر، به  بوالَفضــل محّمَ
َ
 تاریــِخ بیهقــی، أ

َخطیب َرهَبر، 3ج، چ: 8، تهران: َنشِر َمْهتاب، 1381هـ.ش.

د بِن ُحَســْیِن بیهقی، مقّدمه و َتصحیــح و َتعلیقات  بوالَفضــل محّمَ
َ
 تاریــِخ بیهقــی، أ

دی، 2ج، چ: 1،  دجعفِر یاَحّقــی )و( َمهدِی َســّیِ و توضیحــات و فهرســتها: دکتــر محّمَ
تهران: ِانِتشاراِت سخن، 1388هـ.ش.

 تاریِخ بْیهقی ← تاریِخ َمسعودی

و اْجتاَز بَنواِحیها 
َ
ماِثل أ

َ
ها ِمَن األ

َ
 تاریُخ َمدیَنِة ِدَمشــق و ِذکُر َفضِلها و َتســمیُة َمن َحّل

بوالقاســم َعلّی بن الَحَســن بــن هبة اهلل بن عبداهلل الّشــاِفِعّی 
َ
هِلها، أ

َ
ِمــن واِردیهــا و أ

ِکر )499-571 هـــ.ق.(، ِدراَســة و َتحقیق: علی شــیری، ج 6،  الَمعــروف بـــ: ابــِن َعســا
َبْیروت: دارالِفکر، 1415هـ.ق.

کاتِب  ــد بــن ُحَســْیِن  بوالَفضــل محّمَ
َ
 تاریــِخ َمســعودی معــروف بــه تاریــِخ بْیهقــی، أ

بیهقــی، بــا مقابلــه و َتصحیــح و حواشــی و َتعلیقــاِت: ســعیِد َنفیســی، 3ج، تهــران: 
کتابخانۀ َسنائی، بی تا.

بوالَمجــد َمجــدود بــِن آدم ســنائِی غزنوی، با 
َ
ریَقــه، أ  َحدیَقــة الَحقیَقــه و َشــریَعة الّطَ

َتصحیح و مقّدمۀ مریِم ُحَسْینی، چ: 1، تهران: مرکِز َنشِر داِنشگاهی، 1382هـ.ش.

کاظِم موَســوِی ُبْجنوردی، ج 5، چ:1، تهران:   داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإســالمی، زیِر َنَظِر 
مرکِز داِئرةالَمعاِرِف ُبُزرِگ ِإسالمی، 1372هـ.ش.

َدِب فارســی، به َسرَپَرســتِی ِإسماعیِل سعادت، ج 1، چ: 1، تهران: 
َ
 دانشــنامۀ زبان و أ

َدِب فارسی، 1384هـ.ش.
َ
َفرَهنِگستاِن زبان و أ

د بِن ُحَســْیِن بْیهقی،  بوالَفضل محّمَ
َ
کامــِل تاریِخ بیهقــی(، أ  دیبــاِی دیــداری )متِن 

دجعفــِر یاَحّقــی )و( َمهــدِی  ِح مشــکالت: دکتــر محّمَ مقّدمــه ]و[ توضیحــات و َشــر
دی، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1390هـ.ش. َسّیِ

ِد  دمحّمَ َســّیِ دکتــر  کوشــِش  بــه  طوســی،  فردوســِی  بوالقاســم 
َ
أ حکیــم  شــاهنامۀ   

َدبیرسیاقی، 5ج، چ: 1، تهران: َنشِر َقطره، 1386هـ.ش.

پیشِنهادی در خواِنِش بْیتی از أَبوالَطِیِب ُمْصَعبٖی


