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دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

عر مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری که از تأللفات 

قرن پنجم است تعداعی شعر کهن فارسم وجوع عارع. عوستانم، 

محید افشین وفایم و جواع بشری، این ابلات را تصحلح و 

که  رسید  نارم  به  نکاتم  بیت  عربارۀ چند  کرعه اند1.  منتشر 

درض مم شوع:

داصــم. 1 ای  تــو  کــرعه ای  گنــه  رــه 

)ص28(  آعم  کـــرع  گــنــاه  هـــم  پــــدرت 

عر مصراع اول، »نه« تصحلح قلاسم است و اصل »یا« است: 

یا گنه کرعه ای تو ای داصم... . به نارم نلازی به ددول از ضبط 

نسخه و تصحلح قلاسم نیست. »یا« عر این مصراع به معنم      

»اگر« است. با این معنا بیت معنای محصل و مضبوطم عارع. 

شواهدی از این معنا برای »یا« عر لغتنامۀ عهخدا درضه شده 

است. عر مجالس فضل بن محب نلز نیونه های عیگری هست 

که »یا« عر آنها به معنم »اگر« است.

عاری زر  پایه هـــا  و  بلـــور  تخـــت  یـــا 

عاری   آزر  ــش  ــق ن رنـــگ  بـــه  فـــرش  یـــا 

عاری علبـــر  و  نکوصـــورت  تـــرک  یـــا 

بــرعاری )ص31(      آیــد زیــن هیه عل  مــرگ  چــون 

مم بلنلم که »یا« عر این ربادم به معنای »اگر« است: اگر تخت 

بلور و پایه ها زر عاری... .     

گفتنم است که ربادم باال عر متن عرست پس از ربادم  

 ساختار و حال وهوایم مشابه آن عارع:
ً
زیر آمده و کامظ

ــان عاری ــم لقیـ ــم و حلـ ــت و دلـ ــر حکیـ گـ

عاری ســلــلــیــان  مــلــکــت  و  نــعــیــت  ــر   گـ

عاری فرمـــان  بنـــد  ز  را  عیـــوان  گـــر 

)هیانجا(...  عاری  عرمــان  چه  بگو  جان  کندن  با 

بنابر این هیان ضبط نسخۀ اصل بهتر است حفظ شوع:

داصـــم ای  تـــو  کـــرعه ای  گنـــه  یـــا 

آعم کــــــرع  ــاه  ــ ــن ــ گ هــــم  پـــــــدرت 

نکــو. 2 کار  ببــوع  زاری  بــه  هــم 

ــرم )ص28(  ــار خـ شــمی کـ ــه  ــوب ت بــه  هــم 

عر پانوشت نوشته اند: 

عر اصل چنلن است و وزن عرست نیست. شاید »شوع« 

تصحلف »ببوع« باشد )هیانجا(. 

 
ً
ضبط نسخۀ اصل اشکالم ندارع و وزن ناعرست نیست. اتفاقا

هیلن ضبط از نشانه های کهنگم متن است. طبق یک قاددۀ 

کهن دروضم،  عال را عر »شوع« باید مشدع خواند.این قادده 

عر شعر قدما از روعکم تا عیگران سابقه عارع2. 

بنابراین ضبط نسخه اصل عرست است:

نکـــو کار  ببـــوع  زاری  بـــه  هـــم 

ــار خـــرم  ــ  کـ
چ
ــمی ــ ــه شـ ــوبـ ــه تـ ــ ــم ب ــ ه

این قادده عر مصراع عیگری از اشعار مجالس فضل بن محب 

نلز به کار رفته است: یارب یارب من رخ عیناری... )ص33(. 

عوستان عربارۀ ضبط این مصراع نوشته اند: 

به نار مم رسد عر اصل کلیه ای افتاعه یا تصحلفم روی عاعه 

باشد. شاید: یا رب یا رب من ]این[ رخ عیناری. 

به نارم با توجه به هیان قاددۀ کهن ذکرشده، اگر »ن« را عر 
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بهار - تابستان  13۹5

»من« مشدع بخوانلم وزن این مصراع از اوزان متداول ربادم 

خواهد بوع:

 رخ عیداری )= مفعولن مفعول مفادللن فع(
چ
یا رب یا رب  ی

شاید هم »ب« عر »رب« مشدع باشد: 

یا رب یا أبچ من رخ عیداری )= مفعولن فادظت مفعولن فع(

وزن مزبور از اوزان بیست وچهارگانۀ معروف ربادم نیست، 
اما به تصریح شیس قیس »وزن عوبیتم ]= ربادم[ است«1

تــو. 3 عاری  مــه  چــو  مــرا  عل  نــور  از 

تو عاری  نـــاـــاره گـــه  ــرا  ــ م ــّر  ــ س ــن  ــ وی

تـــو عاری  گنـــه  یـــا  دزیـــز  دبـــد  یـــا 

)ص29(   ].....[ یــکــم  چــنــو  ــه  ک ــد  ــای ش

نوشته اند:

عر نسخه جای چند کلیه سفلد است که محتیل است »یکم 

نگه عاری تو« بوعه باشد.

عر متن، ربادم فوق پس از دبارت »ان تجتنبوا کبائر ما تنهون 

دنه« آمده است که بخشم از کرییۀ »ان تجتنبوا کبائر ما تنهون 

 کرییا« )نساء، 31( 
ً
ر دنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخظ

ّ
دنه نکف

است. آیه بشارت مم عهد که اگر از کبائر اجتناب شوع سیئات 

پوشانده مم شوع و بندۀ گنه کار را به مقامم و منزلگاهم کریم و 

بزرگوار وارع مم سازند. ربادم ما نحن فله بظفاصله عر تأیلد و 

تفسیر این آیه نقل شده است.این مفهوم املدبخش به شکل های 

مختلف عر چند شعر عیگر هم آمده است )ص27، شعر شیارۀ 7؛ 

عربارۀ  بیت 3(.  ص29، شعر شیارۀ 13؛ ص39، شعر شیارۀ 48، 

مصراع عوم گفتنم است:

لاف. دزیز از اسیاء الهم است: آیا که خوع آن دزیز و جبار  ـ

کراست... )ص39(.

ب. »یا« عر »یا گنه عاری تو« به معنای »اگر« است. ـ

ج. حدس مم زنم که کلیۀ نوشته نشده عر آخر مصراع  ـ

ه« )= االه( باشد. عر نتلجه بیت عوم چنلن مم شوع:
َ
چهارم »اِل

تـــو عاری  گنـــه  یـــا  دزیـــز  دبـــِد  یـــا 

تــو[ عاری  ــه  ــ ـ
َ
]اِل یــکــم  چــنــو  ــه  ک ــد  ــای ش

ای بندۀ خدای دزیز اگر گناه کاری، مهم نیست )= شاید( زیرا 

خدایم چون او عاری ]که گنه ببخشد و بر داصلان ببخشاید[.

به این عو بیت  هم توجه کنلد:

بیـــش ســـتارگان  از  مـــن  جـــرم  گـــر 

عارم  مـــــاه  ــو  ــ چ عل  ــه  ــ ک شـــایـــد 

چندیـــن خوریـــم  چـــرا  انـــدوه 

)ص27(  عارم  الـــه  ــم  ــک ی تـــو  چـــون  تـــا 

بــه مصــر زنــم بــه یوســف انــدر نگریــد. 4

ــت برید ــرم، عسـ ــم بـ ــج مـ ــرن گــفــتــا کــه ت

بنگـــر کـــه ز یوســـف بـــه زللخـــا چـــه رســـید

)ص29(  بــدریــد  زللخا  آن  یوسف  پلراهن 

عربارۀ ضبط مصراع سوم، عر پانوشت نوشته اند: 

شاید صورت صحلح اینگونه باشد: »بنگر که به یوسف ز 

زللخا چه رسید«.

به نارم هیان ضبط نسخۀ اصل عرست است.ابتدا ببینلم این 

عوبیت عر چه بافتم قرار عارع: 

نکته: هلچ کس از مؤمنان از عنلا بلرون نشوع تا کظم حق 

تا  ندهد  جان  دارف  هلچ  گوید:  بسطامم  بویزید  نشنوع. 

خداوند خوع را نه بیند تا سکرات مرگ بر وی سهل گرعع. 

نکته: زنان مصر عر مشاهدت یوسف عست هیم بریدند و 

از جیال یوسف از عست بریدن خبر نه ]...[ چه گویم اگر 

جظل و جیال حق بر جای او اوفتد هیه آفاق کشف شوع 

اندر جنب کشف حق چه دجب اگر جان بدهد و از آفت و 

سکرات خبر ندارع. به مصر زنم به... الخ )هیان، 55(.

سخن از یکسان نبوعن مقام »مؤمن« و »دارف« است؛ مؤمن 

کظم حق را مم شنوع و مم ملرع و دارف جیال حق را مم بیند 

و جان مم سپرع. هیلن سخن را عر تیثلل قصۀ یوسف و زللخا 

بلان کرعه است. زنان مصر )عر اینجا معاعل »مؤمن«( لحاات 

کوتاهم یوسف را عیدند و عستشان را بریدند. اکنون بنگرید 

که به زللخا )عر اینجا معاعل » دارف«( که سال ها کارش با عیدار 

یوسف افتاعه بوع، از دشق یوسف چه رسید؟! آنقدر بم  تاب 

شد که از پرعۀ دصیت برون آمد و پلراهن یوسف را عرید و 

رسوای دشق شد.

2. شیس الدین محیدبن قیس الرازی )بم تا(. المعجمفیمعاییراشعارالعجم. به 
کوشش محید قزوینم، با مقابلۀ محیدتقم مدرس رضوی. تهران: کتابفروشم 

تهران، ص146-145.


