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كساني كه با متون سروكار دارند، حتمًا هرازگاه با مطالب 
و موضوعاتي جالب توجه برخورد كرده اند كه چه بسا 
در گشودن مشكالت متون ديگر كارآمد باشند. برخي از 
اين موارد در كتاب هايي ديده مي شوند كه اصًال ربطي 
كه  است  بعيد  بسيار  نظر  اين  از  و  ندارند  موضوع  به 
كسي اين موضوعات را در چنان منابعي جستجو كند، 

در حالي كه اين نكات ممكن است ارزشمند باشند.
برخي از اين موارد آنقدر كوتاه اند و شمار شواهدي 
كه  است  اندك  آنقدر  مي شود  يافت  آنها  تأييد  در  كه 
بخش  كرد.  ارائه  مستقل  مقاله اي  در  را  آنها  نمي توان 
«پاره هاي ميراث مكتوبي» به انتشار اين موارد اختصاص 
يافته است و اميد مي رود كه پژوهشگران، يافته هايي از 

اين دست را براي انتشار در اين بخش ارسال كنند.

آبگينه و شيشه
در:  (چاپ شده  بيان الصناعات  در  كه  شاهدي  دو  از 
فرهنگ ايران زمين، ج 5، ص 311) حبيش تفليسي آمده 
مشخص است كه وي ميان شيشه و آبگينه (شيشة آبگينه) 
تفاوت قائل بوده است. بايد توجه داشت كه شيشه داراي 
انواع گوناگون بوده و از شواهد باستانشناختي مشخص 
است كه بسياري از ظروف شيشه اي به صورت مات يا 
رنگي توليد مي شده و فقط انواع مرغوب آن (يعني شيشة 
آبگينه) داراي شفافيت بوده است: «... پس از آن در شيشة 
آبگينه وي را در ريزد و آب صافي از وي بريزد.» در همان 
شيشة  در  را  جمله  «....پس  است:  آمده  متن (ص 310) 

آبگينه كند و سرش به كلس بگيرد...»
البته شاهدي در تاج التراجم (ج 3، ص 1212) داريم 
شيشه  براي  را  «آبگينه»  واژة  نويسنده،  مي دهد  نشان  كه 
(يعني  سفيد  نوع  به  هم  او  ولي  است،  مي برده  كار  به 
شفاف) آن اشاره دارد: «... سليمان ــ عليه السالم ــ كه 

وي خواست كه يقين بداند كه [زنبور، عسل را] از كجا 
همي سازد، فرمود تا وي را كندوهي ساختند از آبگينة 

سفيد تا مگر وي بر آن مطلع گردد...»
بابُر يا بابِر؟

اين نام در برخي از منابع فارسي (از جمله لغتنامة دهخدا 
شده،  ضبط  دوم  باي  كسر  به  اسالم)  جهان  دانشنامة  و 
ولي بر اساس بيتي كه در سلوك الملوك (ص 59) آمده، 

مشخص است كه صحيح آن به ضم باي دوم است.
«غزل مشتمل بر مجمل حكايت جنگ عبيدخاني با 

بابرميرزا است:
ساقـــي بيار جامي، از خــون ديده ها پر 

تا با تو بازگويـــم، جنگ عبيــــد و بابــر
با يكدگـر مصافـي، دادنـد بر لب گــول1 

هر دو جوان و پر زور، هر دو يل و بهادر...
شاهد ديگري كه در تأييد اين تلفظ داريم، بيتي مفرد 
المصنوعة  في االنشاء  رسالة  پاياني  صفحات  در  كه  است 
از سيبك نيشابوري (فتاحي/ تفاحي) آمده و ما آن را از 
كليات فتاحي نسخة 162 دارالكتب قاهره، مورخ 879 ق 

(گ 75 ر) نقل مي كنيم:
ولي العهد سلطان بايسنغر  

ابوالقاسم بهادرشاه بابر

روي شستن و گربه/ مگس
اشعارش  در  سنايي  بار  نخستين  گويا  را  مضمون  اين 
ابوالرجاء  نجم الدين  تاريخ الوزراء  در  است.  برده  كار  به 
قمي (ص 38) آمده است: «اين جماعت اگرچه بر تختة 

صنعت صفر بودند، چون گربه روي مي  شستند.»
در حديقةالحقيقة (صص 380 ـ 381) آمده است:

در طمع زين سگان مزبله پوي  
اي كم از گربه دست و روي بشوي

گربه هم روي شوي و هم دزدست  
الجرم زان سراي بي مزدست

نيز در حديقةالحقيقة (ص 651) راجع به روي شويي 
مگس آمده است:

چون مگس روي بهر نان شويند  
در چو گربه براي خوان جويند

1. واژه اي تركي به معني آبگير. در اينجا گويا محلي خاص منظور است.
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هال
دروازة چوگان است. تصوير اين دروازه ها را در بسياري 
از مينياتورهاي كهن و به خصوص دستنويس هاي منظومة 
گوي و چوگان عارفي هراتي مي بينيم. شكل آن به صورت 
دو ستون عمودي است كه با فاصله در كنار يكديگر قرار 
داشته و در زمين هر كدام از دو حريف، يك «هال» تعبيه 

مي شده است. در انس التائبين (ص 164) آمده است:
قومي  شما  كه  بود  اين  رسوالن  ميراث  اگر  و   ....»
برداشتيد، شما در دو جهان نجات يافتيد و گوي به هال 

برديد و جواب قيامت بازداديد.»
در ديوان مسعود سعد سلمان آمده است:

همي تا هال يابد گوي مركز
 همي تا دور دارد چرخ محور

(ديوان، ج 1، ص 337)
عدو ز بار غم ارچه خميده چوگانست 

همي چو گوي نيابد ز زخم سهم تو هال
(ديوان، ج 1، ص 429)

نايستاده به ميدان هنوز خصم تو راست 
تو گوي ملك به يك زخم سخت كردي هال

(ديوان، ج 1، ص 436)

به صورت هال گاه يا هاله گاه نيز ضبط شده است. در 
درست  آنجا  از  «اگر  است:  آمده   (78 (ص  انس التائبين 
برآيد ــ چنان كه مي بايد ــ گوي به هال گاه برد و كار 

او برآمد.»
چاپ   ،89 (ص  سلمان  سعد  مسعود  ديوان  در 

رشيدياسمي) آمده است:
چو هاله گاه3 شهنشاه اوج گردون بود

گذار گوي ز چوگان بر اوج كيوان كرد

هوادار
به معني پيرو هواي نفس كه تركيبي فارسي و عربي بوده 
و از فرهنگ ها (از جمله لغتنامة دهخدا) فوت شده است. 
در معراجنامه (دستنويس 3441 كتابخانة اياصوفيا، گ 3 
ر) آمده است: «و هركه به معراج دوم منكر شود ــ كه 
نبود يا به خواب بود نه به بيداري؛ يا گويد به دل بود نه 
به جان يا گويد به جان بود نه به دل و تن ــ آن كس 

هوادار بود و خبر مشهور را منكر شده باشد.»
نمونة ديگر از همان متن (گ 7 پ): «و اگر هواداري 
نشد [گوئيم]  افگار  بشكافتند،  را  رسول  سينة  كه  بگويد 

گوش تو را سوراخ كردند، افگار نشد.»
عين همين تركيب را ــ با معناي منفي ــ در چندين 
براي  مي بينيم.  نيز  السواداالعظم  ترجمة  كتاب  از  جاي 
نمونه در صفحة 90 اين متن آمده است: «و اما بدانكه از 
پس عثمان، خالفت مر علي را بود ــ رضي اهللا عنه ــ و 
آن را خليفتي حق بيني و آن را دوست داري و در وي 
طعن نكني و در وي جز به نيكويي سخن نگويي تا مبتدع 

و هوادار نباشي.»
(ص  انس التائبين  كتاب  از  هشتم  باب  عنوان  در  نيز 
57) آمده است: «الباب الثامن: مي پرسند كه هوي چيست 

و هوي دار كيست؟»

«اينجا» و «آنجا» يا «انجا» و «اُنجا»؟
دارند  سروكار  فارسي  ادب  با  كه  كساني  بيشتر  احتماالً 
در  ششم  سدة  فارسي  متن    __ دبيري  دستور  كتاب 
در  و  گرفته اند  مطالعه  به  را  ــ  ميهني  اثر  ترسل  فنون 
اين صورت قطعًا با اين عبارت در آنجا (دستور دبيري، 

ص9) برخورد كرده اند:
«"كه" و "چه" اگر براي استفهام بكار دارند، به "ها" 
بايد نبشتن و اگر استفهام را نباشد ولكن براي صله در 
مياِن سخن آيد، به "يا" بايد نبشتن چنانك گويي: "معلوم 

شد كي ان متعّدي كه بود" ...»
با  دستوري،  نظر  از  مورد،  دو  اين  كه  آگاهي  اين  با 
با  هم  واحد،  نسخه اي  در  اگر  دارند،  اختالف  يكديگر 
«كه» مواجه شويم و هم با «كي»، آيا مي توانيم داوري كنيم 
و  است؟  رعايت نشده  در نسخه  واحدي  رسم الخط  كه 
آيا مجاز هستيم كه همة موارد را به صورت يكسان ضبط 
كنيم؟ يا وقتي «انك» و «ان كي» ــ هر دوــ را به «آنكه» 
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تبديل مي كنيم، نبايد از خود بپرسيم كه آيا تفاوتي ميان 
اين دو ضبط وجود دارد يا خير؟

به هر حال موارد متعددي هست كه به گمان نگارنده 
نياز به مطالعة بيشتر دربارة آنها وجود دارد. يكي از اين 
موارد، احتمال در صحت تلفظ «انجا» (به ياي مجهول) به 
جاي «اينجا» و ديگري، احتمال تلفظ «اُنجا» به جاي «آنجا» 
دستنويس هاي  در  تلفظ  اين  انعكاس  و  متون  برخي  در 

اين متون است.
مورد اول مربوط به دستنويس سمك عيار است. تقريبًا 
«اينجايگاه»،  «اينجا»،  چون  مواردي  كاتب  متن  تمام  در 
«اينجايگه» را به صورت «انجا»، «انجايگاه» و «انجايگه» 
ضبط كرده است. برخي از اين موارد را با اشاره به شمارة 

برگ دستنويس در زير مي بينيم:
6ر: خواست كي بازگردد؛ راه پيدا نبود. گفت: اكنون 

انجايگاه مي بايد بودن تا روز روشن شود.
7ر: پهلوانان اليان و اليار با فّرخ روز گفتند: تو انجايگـه 

مي باش تا ما به طلِب شاه زاده رويم.
انجا  كي  شاه زاَدگان  اي  گفت:  وزير  مهراِن  32ر: 

حاضر ايد و همه بند و زنداِن دايه كشيده ايد.
ـَه  32ر: اگرچه اين كار خورشيدشاه كرد، قومي انجايگ

حاضراَند و به خشنودِي ايشان اين كار توان كرد.
38پ: با خود گفت: جايگاه يافتم كي انجا ماِل فراوان 

به دست آيد.
37ر: گفت: اي سمك! خود را به خيره بر باد نتوان 

دادن كي بي شّك ازنجا نخواهيم رست.

زنده ياد دكتر خانلري همة موارد را ــ بدون اشاره به 
اصل ــ به شكل امروزين آن بدل كرده اند. ولي آيا امكان 
دارد كه كاتب، حرِف «يا» را در ده ها مورد، به صورت 
اتفاقي يا از روي كم دقتي ننوشته باشد؟ يا در نمونة اخير 

ــ ازنجا ــ آيا حذف الف و يا اتفاقي است؟
مورد ديگر مربوط به دستنويس حدودالعالم است. در 
آنجا با دو شاهد ذيل برخورد مي كنيم كه كاتب، عبارت 

«از آنجا» را به صورت «ازنجا» ضبط كرده است:
2ر: و پيدا كرديم همة رودها كي اندر جهانست ــ 
بزرگ ــ  ازنجا [نسخه: «ارنحا»] كي پيدا شود تا انجا كي 

اندر دريا افتد.

ده  او  درازاءِ  خّلخ  اندر  تَوزكوك  درياي  دهم:  3پ: 
نمك  اندرو  و  فرسنگ  هشت  پهناءِ  اندر  است  فرسنگ 
[نسخه:  اُزنجاست  نمك  را  خّلخيان  قبيلِت  هفت  بندد. 

«ازنحاست»] .

يوز و شكار (يوز را سوارِ اسب مي كردند)
ارزشمند  كتاب  در  نسوي  احمد  بن  علي  مختص  استاد 
شكار  چگونگي  و  يوز  به  را  قسمتي  (ص167)  بازنامه 
راجع  دارد  توضيحاتي  و  است  داده  اختصاص  آن  با 
اسب  پشت  بر  تا  دهند  عادت  را  يوز  چگونه  اينكه  به 
بنشيند. قسمتي از آن متن را در اينجا مي آوريم: «... آنگاه 
"دم داري" بايد كه چون يوز را بر اسب گيرند، بُِن ُدمِ يوز 
استوار همي  دارد ... آنگاه به وقِت گوشت خوردن هر روز 
به  اسب  و  كنند  رها  مرس  با  و  افكنندش  فرو  اسب  از 

تقريب آهسته تر و تيزتر همي دارد...»

در قابوس نامه (ص95) آمده است: «اگر نخجيِر يوز 
َفِل اسِب خويش منشان كه هم زشت  ـَ كني، البته يوْز بر ك

بَُود تو را كارِ يوْزداران كردن...»
(ص35)  قمي  ابوالرجاء  نجم الدين  تاريخ الوزراء  در 
آمده است: «يوز سوار آيد و شير پياده. پيل را چهار پاي 

باشد و پشه را شش پاي.»
از  يكي  در  مندرج  بهزاد  كمال الدين  از  نگاره اي  در 
كاخ  كتابخانة  به  متعلق  تيموري  ظفرنامة  دستنويس هاي 
گلستان، تصويري از يك يوز را سوار بر اسب مي بينيم كه 

نمونه اي عيني از چگونگي شكار با اين حيوان است.
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هوالگو يا هوالكو؟
است  مشخص  به «هوالجو»  نام  اين  تعريب  به  توجه  با 
كه تلفظ اصلي آن ــ الاقل در ميان برخي از تاريخ دانان 

عرب ــ «هوالگو» بوده است و نه «هوالكو».

نرگس و انوشيروان
در ترجمة تحسين و تقبيح ثعالبي (ص183) آمده است: 
چشم  به  او  تشبيه  و  داشتي  بزرگ  را  نرگس  «نوشروان 
كردي و گفتي: من شرم دارم كه مجامعت كنم در خانه اي 

كه نرگس بَُود.»

در مرزبان نامه (ج1، ص468) آمده است: 
«... انوشيروان را به وقت آنكه مشاهدة صاحب جمالي 
از منظوران فراش عشرت جاذبة رغبتش صادق شد، نگاه 
رياحين  سفال هاي  ميان  در  نرگس داني  خانه  آن  در  كرد 
و  كشيد  مردانه  مرّوت  روي  در  حيا  پردة  ديد؛  نهاده 
َها  ـَّ گفت: إنّي ألستحيي أن اباضع في بيٍت فيه النّرجُس لِـأن
تُـْشـبِـُه الْـُعـيُـوَن النَّاِظَرة؛ با خود گفت: چون او با همة 
عذر مردي از حضورِ نرگس ــ كه نابيناي مادرزاد بود ــ 

شرم داشت...»
به  اشاره  بدون  ــ  (ص273)  جواهراالسمار  در 
َها َتـشـبــه  انوشيروان ــ آمده است: «نازچهر گفت: إنـَّ
الْـُعـُيـوَن النَّاِظَرَة و أنا أستحيي ِمْن َعـْيـِنـَها؛ چه، اين گل 
را با چشِم مردم تشبيهي تمام است و نمي شايد كه بجز 

چشِم راي، ديدة ديگري محرمِ جماِل من شود.»

ارتباطي كوتاه ميان خردنامه و منظومة راحةاالنسان
در متني بي نام كه دستنويسي كهن از آن به دست است 
و از سوي زنده ياد مجتبي مينوي به نام خردنامه موسوم 
شده است (خردنامه، به كوشش منصور ثروت، اميركبير، 
1367ش، ص62) اين عبارت آمده است: «... بر درِ قصِر 
نوشرواِن عادل هر روز سه بار منادي كردندي؛ نخست 
گفتندي: خويشتن شناسان را از ما درود دهيد و ارزانيان را 
از گنِج ما خشنود كنيد و سخن پرسان را پايگاه بيفزاييد.»

با  «ارزانيان»  واژة  همراه  به  ــ  مضامين  همين  عين 
انوشيروان»  «پندنامة  منظومة  در  ــ  معنايي  كاربرد  همان 
(= راحةاالنسان؛ مندرج در كتاب شرح احوال و اشعار 
شاعران بي ديوان، ص506) از ابومحمد بديع بن محمد بن 

محمود بلخي (تخلص: بدايعي) به كار رفته است:
كسي كو تِن خويشتن را شناخت  

به ميـداِن كام، اسِب اقبال تاخت
كســي كـو شناسندة خـويشتـن 

نباشــد، بَُود ديـو يا اهرمــن...
هر آن كو به ارزانيان چيز خويش  

دهـد، سودش از مايه دارند بيش
به ارزانيان گر دهـي جان رواست  

برين گفته بر مردمـان برگـواست
چنيــن گفت در دفتــرِ سنـدباد     

كه شاهـــي ز پيشينيان كـرد ياد
كه مـن بستدم گنــج از مـردمان  

به ارزانيــان دادم از بهـــرِ جان

علي صفري آق قلعه


