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عشق و شباب و رندی 
(يادداشتهای پراگنده دربارۀ متون)

مهران افشاری
بخش چهارم (آخرين  بخش)

تقديم به استاد دكتر محمدرضا شفيعی كدكنی

10. سه يادداشت راجع به شاهنامه
1.10. زن جادو در خان چهارم

گذشتن رستم از هفت خان در شاهنامه بيش و كم با سفر 
پرماجرای اوليس برای بازگشت به نزد پنلوپ در اديسه 
قابل مقايسه است. از جمله همانگونه كه رستم در خان 
سفر  در  نيز  اوليس  می شود،  روبه رو  جادو  زنی  با  چهارم 

خود به «سيرسه»، الهۀ جادو، می رسد.
چه  به  جادو  زن  كه  است  نشده  ذكر  شاهنامه  در 
مقصود نزد رستم آمد كه سپس چون نام خدا را از زبان 
به  و  گشت  سياه  او  زيبای  و  جوان  صورت  شنيد،  رستم 
گنده پيری مبدل شد و رستم يزدان پرست او را كشت.1 
اما در اديسه به صراحت درخواست سيرسۀ جادو از اوليس 
بيان شده است. او از اوليس درخواست با هم خوابيدن و 
هم بستر شدن را داشت و سرانجام اوليس با او هم بستر 

شد.2
در شاهنامه رستم در خان چهارم به چشمه ای می رسد 
كه در كنار آن خواِن خوراک گسترده و جامی پر از باده 
بود. طنبوری هم آنجا بود كه رستم آن را نواخت و آواز 
خواند. به عبارت ديگر همۀ اسباب عيش و عشرت مهيا 
بوده كه زن جادو به هيأت دختری زيبا نزد رستم نمايان 
شده است. اگرچه فردوسی توضيح نداده است كه چرا و 
به چه منظور زن جادو با چهره ای زيبا به نزد رستم آمد 
و البد در مأخذ او نيز چنين توضيحی نبوده است، اما با 
عنايت به ويژگيهای جادوزنان كه در اديسه و نيز در برخی 
از متون ادب فارسی آمده است می توان منظور جادو را 
كشف كرد كه همانا هم آغوشی يا هم بستر شدن با رستم 

نهم،  قرن  از  بيغمی،  داراب نامۀ  در  جمله  از  است.  بوده 
زردۀ جادو قصد وصال و هم خوابِی بهروز عيار را دارد؛3 و 
در قصۀ امير ارسالن هم مرجانۀ جادو عاشق امير ارسالن 

می شود و قصد هم خوابی و هم آغوشی با او را دارد.4
همانگونه كه در شاهنامه آمده است در امير ارسالن 
در  دارند،  كريه  و  زشت  بس  چهره ای  كه  جادوزنان  نيز 
امير  قصه،  قهرمان  نزد  به  دلربا  و  زيبا  دخترانی  هيأت 

ارسالن، می روند تا او را بفريبند.5
داراب نامۀ  ديده ام  و  كرده  مطالعه  بنده  كه  آنجا  تا 
از  دقيق تر  نهم،  قرن  از  فيروزشاه نامه،  همان  يا  بيغمی 
متون ديگر ويژگيها و شكل و شمايل جادوزنان را وصف 
كرده است: «فيروزشاه ... رو به زردۀ  جادو كرد. ُخمی ديد 
بزرگ و پيرزنی را ديد به غايت بد شكل و چشمهای ازرق 
و رنگ روی زرد چون زعفران و موی سفيد چون كافور، 
رويی كرنج از پيری، و دو دندان مانند دندان گراز، و دهان 
چون مبرز تغماجيان كه بوی گندش عالم گرفته، ناخنها 
دراز گشته و از عمر نامباركش سيصدسال گذشته، هرگز 
يك نوبت آب بر اعضای نامباركش نرسيده. بدين صفات 
نامحمود آراسته، سر نامبارک خود را نيمی از مياِن ُخم 
بيرون كرده، به يك دست شيشه  يی گرفته و دودی از آن 

شيشه بيرون می آمد، عالم را سياه و تاريك كرده بود.
فيروزشاه چون او را بدان صفت بديد به غايت بترسيد 
كه هرگز بدان شكل چيزی نديده بود اما چاره يی نبود و 
محل بازگشتن نبود. به ضرورت دست به قبضۀ تيغ كرد 
و مركب درو جهانيد. دست و تيغ برآورد تا برو زند كه 
زردۀ جادو به زير لب چيزی برو خواند و برو دميد. مركب 

1.  فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، به كوشش جالل خالقی مطلق، 
حماسه های  پژوهش  مركز  فردوسی،  كانون  تهران،  دوم،  دفتر 
ايرانی، وابسته به مركز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، 1386ش، 

ص 29ـ31.
2.  هومر، اوديسه، ترجمۀ سعيد نفيسی، تهران، علمی و فرهنگی، 

1373ش، ص 225ـ226 (سرود دهم).
و  تصحيح  و  مقدمه  با  داراب نامه،  محمد،  موالنا  بيغمی،    .3
تعليقات ذبيح هللا صفا، ج 1، تهران، علمی و فرهنگی، 2 مجلد، 

1381ش، ص 222 ـ 223.
4.  نقيب الممالك شيرازی، محمدعلی، امير ارسالن، با تصحيح 
و مقدمۀ محمدجعفر محجوب، تهران، سازمان كتابهای جيبی، 

1340ش، ص 485.
5. همان، ص 337 و 377.
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فيروزشاه با فيروزشاه در خاک غلطيدند. زردۀ جادو دست 
دراز كرد و فيروزشاه را از خاک برداشت و در پيش ُخم 
و  گرفت  هوا  روی  و  برداشت  خود  جای  از  ُخم  گرفت. 

ناپديد شد.»1
اين هم كه بنابر داراب نامۀ بيغمی يا فيروزشاه نامه 
پرواز  هوا  بر  ُخم  با  و  می نشستند2  ُخم  بر  جادو  زنان 
قصه های  در  اينكه  با  است  مقايسه  قابل  می كردند، 
پرواز  و  می شوند  سوار  جارو  بر  جادوزنان  اروپايی 

می كنند.

2.10. می و بيهوشدارو
در ماجرای زاده شدن رستم كه شكم رودابه را می بُرند و 

رستم به دنيا می آيد می خوانيم:
بيامـد يكی موبـدی چـرب دست

مــر آن ماه رخ را به می كرد مست
بكافيــد بـی  رنـج پهلــوی مـاه

بتــابيــد مــر بچــه را ســر ز راه
چنـان بی گزنـدش بـرون آوريـد

كه كس در جهان آن شگفتی نديد
يكی بچه بُد چون َگوی شيرفش

بـه باال بلنــد و به ديـــدار گــش
شگفت انـدرو مانده بُد مرد و زن

كه نشنيــد كـس بچـــۀ پيــل تن
شبـان روز مادر ز می  خفتـه بود

ز مـی خفته و دل ز هش رفته بود
همان درزگاهش فـرو دوختنـد

بـه دارو همــه درز بسپــوختنــد3
در اين داستان موبد رودابه را با «می» بيهوش كرده 
است. اما آيا «می» به تنهايی آدمی را چنان به خواب فرو 

می برد كه بيهوش گردد؟
و  عيار  سمك  نظير  فارسی  كهن  قصه های  در 
حسين  قصۀ  جمله  از  متأخرتر  قصه های  و  فيروزشاه نامه 
كرد شبستری، بارها ذكر شده است كه قهرمانان و خاصه 
بادۀ  جام  در  را  بيهوشانه  يا  بيهوشدارو  ترفند  با  عياران، 
حريفان می ريزند و آنان با نوشيدِن می بيهوش می شوند.

بيهوشدارو همان بنگ بوده است.4 بنگ كه در متون 
پهلوی به صورت «منگ» آمده است در ايران دورۀ باستان 

و در بين زردشتيان برای درمان و بيهوشی تداول داشته 
است چنانكه در ارداويراف نامه نيز آمده است كه ويراف يا 
ويراز با خوردن «مِی آميخته به بنگ» به خواب فرو رفت 
آمده  هم  زراتشت نامه  در  شد.5  بيهوش  شبانه روز  چند  و 
و  رفت  فرو  خواب  به  می  خوردِن  با  گشتاسپ  كه  است 
می   است،  آمده  زردشتی  متون  در  چنانكه  شد.  بيهوش 
می گفته اند.  گشتاسپی»  منگ  و  «می  را  بنگ  به  آميخته 
به  آميخته  است  نوشيده  گشتاسپ  كه  ميی  آن  بنابراين 

بنگ بوده است.6
در متون فارسی هم بارها به ارتباط باده و بنگ اشاره 
ديگر  موارد  برای   .211 ـ   210 ص   ،1 ج  بيغمی،  داراب نامۀ   .1

همچنين همان، ص 640ـ641.
نشستِن»  ُخم  «بر  دربارۀ  فارسی  ادبيات  در  ديگر  شواهد  برای   .2
جادوان  عطار نيشابوری، فريدالدين، اسرارنامه، با مقدمه و 
سخن،  تهران،  كدكنی،  شفيعی  محمدرضا  تعليقات  و  تصحيح 

1386ش، تعليقات شفيعی كدكنی، ص 366ـ 367.
3. شاهنامه، تصحيح انتقادی به كوشش جالل خالقی مطلق، دفتر 

يكم، ص 267ـ268.
4.  افشاری، مهران، تازه به تازه، نو به نو، تهران، چشمه، 1385ش، 
ص 92؛ همو، «سبزک و بيهوشدارو»، در دانشنامۀ جهان اسالم، 
زير نظر غالمعلی حداد عادل، ج 4، تهران، بنياد دائرة المعارف 

اسالمی، 1377ش، ذيل «بنگ».
مجتبائی،  زردشتی   متون  در  منگ  يا  بنگ  كاربرد  برای   .5
سياستمدار  زرتشت  مقدمۀ  خاورشناسان»،  و  فتح هللا، «زرتشت 
تهران،  فانی،  كامران  ترجمۀ  هنينگ،  و.ب.  نوشتۀ  جادوگر،  يا 
چراغعلی،  سنگسری،  اعظمی  ص 14ـ18؛  سروش، 1358ش، 
«پيشينۀ پزشكی در ايران روزگار ساسانيان و پيش از آن»، در 
سخنواره، پنجاه و پنج گفتار پژوهشی به ياد دكتر پرويز ناتل 
خانلری، به كوشش ايرج افشار و هانس روبرت رويمر، تهران، 
توس، 1376ش، ص 471ـ475؛ نيز  تازه به تازه، نو به نو، 

ص 90، 92 ـ93.
اعظمی  چراغعلی  شادروان  91ـ92.  ص  نو،  به  نو  تازه،  به  تازه   .6
منگ  و  هوم  معجون  از  دينكرد  در  اينكه  اساس  بر  سنگسری، 
بحث شده است، می آميخته به منگ را می انگوری ندانسته و 
ميی خاص كه از افشردۀ «هوم» بوده تصور كرده است (سخنواره، 
متون  در  اينكه  از  گذشته  نيست.  درست  او  سخن  ص 473). 
باستانی «می» در معنی همان بادۀ انگوری به كار رفته است و 
به معنی «هوم» نيست، شواهد متون دورۀ اسالمی نيز داللت به 

آميزش بنگ و شراب انگوری می كند.
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شده است.1 سعدی نيز در قرن هفتم از ريختن بيهوشانه 
يا همان بنگ در می سخن گفته است:

جرعه ای خورديم و كار از دست رفت
تا چه بيهوشانه در مـی كرده اند2

با اين سخنان، به نظر می رسد ميی هم كه موبد به رودابه 
و  بوده  بنگ  به  آميخته  مِی  است،  كرده  بيهوش  را  او  و  داده 

فردوسی ظاهراً به تبع مأخذش، نام بنگ را ذكر نكرده است.

3.10. فرزانه
در داستان زال و رودابه در وصف عاشق شدِن زال آمده 

است:
دل زال يكبــاره ديــوانــه گشـــت

خرد دور شد عشق فرزانه گشت3
استاد جالل خالقی مطلق در توضيح اين بيت «فرزانه» 
را حكيم و فيلسوف معنی كرده اند4 ـ يعنی همان معنی 

واقعی فرزانه.
اما در بيت مذكور «فرزانه گشت»، يعنی مسلط و چيره دست 
يا پر زور و توانمند گشت. فرزانه با همين معانی چندين بار در 
فيروزشاه نامه يا همان داراب نامۀ بيغمی به صورت صفت برای 
پهلوانان و مبارزان به كار رفته است: «آن دو پهلوان يگانه و آن 
دو مبارز فرزانه، چون سيل كه از كوهسار آهنگ نشيب كند، و 

چون شيری كه از بيشه قصد مرغزار كند، روان شدند....»5
«پس آن دو سوار ُگزين، و آن دو پهلوان پشِت زين، 
آن دو مبارز يگانه و آن دو سوار فرزانه، به تيغ آبدار و به 

سر سنان خونخوار، در آن كارزار در كار درآمدند.»6
مسلط،  توانمند،  چون  معانيی  كه  می رسد  نظر  به 
چيره دست، دلير و شجاع برای واژۀ «فرزانه» با عنايت به 
ارتباط «دانستن» و «توانستن» و اينكه «توانا بود هر كه دانا 
بود»، به وجود آمده است (با سپاس از مشاوره و راهنمايی 

دكتر كتايون مزداپور).

11. زردشتيان خراسان
حضور  از  كه  المرشديه  فردوس  گرانقدر  كتاب  از  گذشته 
زردشتيان در كازرون و روستاهای اطراف آن در قرن چهارم 
ابواسحاق  مرشد  شيخ  مبارزات  و  مخالفتها  و  می دهد  اطالع 
كتاب  می دهد،  شرح  آنان  با  را  426ق)  (متوفی:  كازرونی 
مقامات ژنده پيل نيز منبعی بس مهم است برای بررسی تاريخ 
زردشتيان ايران كه بر اثر ماجراهای شيخ احمد جام (متوفی: 

و  حضور  از  را  ما  خراسان،  روستاهای  زردشتيان  با  536ق). 
اين  می كند.  آگاه  پنجم  قرن  خراسان  در  زردشتيان  زندگی 
كتاب نشان می دهد كه زردشتيان خراسان در برابر دعويهای 

شيخ جام، از دين خود دفاع و با او مناظره می كردند.7
اسالم  به  زمان  گذشت  با  زردشتيان  از  بسياری 
گرويده اند. مقامات ژنده پيل نشان می دهد كه آنان برای 
مسلمان شدن دست كم از دو امر بيمناک بوده اند: يكی 
اينكه مسلمانان آنان را ختنه می كردند8 و ديگری اينكه 
هم كيشان زردشتی ايشان كاالهای فردی را كه مسلمان 

می شد از او می گرفتند.9

1. از آن جمله است بيت مشهور حافظ (متوفی: 792):
ازين افيون كه ساقـی در مـی افگند

حريفان را نه سر مانـد و نه دستار
ج 1،  خانلری،  ناتل  پرويز  توضيح  و  تصحيح  به  حافظ،  ديوان 

تهران، خوارزمی، 1362ش، 6/240.
و يا:

سبزقوی خورم كه به حلقم فرو شود
از جام می مدد كنم آن را فرو برم

از سيبك نيشابوری (متوفی: 852) در ديوان اسراری مندرج در: 
دگرديسيهای  تاريخ،  در  قلندريه  محمدرضا،  كدكنی،  شفيعی 
يك ايدئولوژی، تهران، سخن، 1386ش، ص 461؛ نيز همان، 

ص 476، شعری كه با اين بيت آغاز می شود:
لعـل ساقـی چـو بـرگشـود نقــاب

كـرد آغشتـه سبـزه را بـه شـراب
سخن،  تهران،  يوسفی،  غالمحسين  تصحيح  سعدی،  غزلهای   .2

1385ش، ص 74.
3. شاهنامه، به كوشش جالل خالقی مطلق، دفتر يكم، ص 185، 

ب 319.
نيويورک   ،1 ج  شاهنامه،  يادداشتهای  جالل:  مطلق،  خالقی   .4

2002م/ 1380ش، ص 217.
5. داراب نامۀ بيغمی، ج 1، ص 370.

6. همان، ص31.
7. غزنوی، سديدالدين محمد، مقامات ژنده پيل (احمد جام)، با مقدمه 
سنندجی،  مؤيد  حشمت هللا  كوشش  به  فهارس  و  توضيحات  و 

تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1345ش، ص 178ـ179.
8. قابل مقايسه است با اين جمله از رسالۀ دلگشا:

«اسلم مجوسی فقيل له كيف رأيت االسالم؟ فقال من دخل فيه 
قطعوا كّوته و من خرج منه قطعوا رقبته». عبيد زاكانی، كليات عبيد 
زاكانی، به اهتمام محمدجعفر محجوب، نيويورک، 1999 ميالدی، 

ص 261، نيز ص 269 ـ 270.
9. مقامات ژنده پيل، ص 178.
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12. دو يادداشت از ابومسلم نامه
دكتر  آقای  كوشش  به  ابومسلم نامه  آنكه  از  پيش  سالها 
(تهران،  شود  منتشر  مجلد  چهار  در  اسماعيلی  حسين 
در  ابومسلم نامه  خطی  نسخۀ  از  را  مطالبی  1380ش) 
كتابخانۀ مجلس به شمارۀ 7141 يادداشت كرده بودم كه 

دو پاره از آنها تقديم می شود:

1.12. كوچۀ رندان
در تاريخ ايران، رندان در واقع طبقه ای از اراذل و اوباش 
جوانمردی  آيين  با  نيز  پيوندی  كه  می شوند  محسوب 
داشته اند.1 (با مفهوم رند در شعر حافظ و ادبيات عرفانی 
(متوفی:  حافظ  اينكه  اما  نداريم).  كار  و  سر  اينجا  در 
تعبيری  است،2  گفته  سخن  رندان»  «كوچۀ  از  792ق) 
مجازی نيست. كوچۀ رندان (محلۀ رندان) واقعيت داشته 
است يعنی كوچه ای كه اراذل و اوباش كه بدنام بودند، در 
آن سكونت داشتند و ظاهراً در بسياری از شهرها مشهور 

بوده است. اينك شاهدی از ابومسلم نامه:
«... از آنجا چون به كوچۀ رندان رسيد يكی را ديد كه 
گفت:  دست.  در  تبر  و  بازو  در  كمانی  برآمد  كوی  آن  از 
هم  به  بود.  كنده شكن  اسحاق  شناخت.  امير  كسی؟  چه 

آشنايی كردند» (گ 218ب).

2.12. ُمفردان
ُمفِرد به كسر «راء» از سلسله مقامهای درويشان عجم بوده 
است. می دانيم كه فرقۀ عجم با آيين فتّوت و جوانمردی 
مرتبط بوده اند.3 از سوی ديگر، برای عياران و جوانمردان 
بوده  مهم  بسيار  خود  اقران  بين  در  شهرت  و  نام  كسب 
است. با عنايت به اين دو مطلب بر اساس جمله هايی كه 
از ابومسلم نامه در ذيل نقل می شود، ظاهراً مفرد به معنی 

همان عيار يا مقامی از مقامات عياران بوده است:
«... گفتند ای عيارۀ روزگار! ما همه شاگرد تو بوده ايم 
و تا قيامت قيامت (كذا، مكّرر) مفردان عالَم ازين عياری 

تو بگويند» (گ 217 الف).

اين همه گفتيم ليك اندر بسيچ
بی عنايات خدا هيچيم هيچ

«برِگ چشم» و «كاغد»
علی نويدی مالطی

به  موسوم  ربيع األبرار  ترجمۀ  در  چشم:  برِگ   .1
نسيم الربيع معادل جالبی برای «أجفان» وجود دارد كه در 
هيچ كدام از فرهنگهای عربی به فارسی كهن بدان اشاره 
نشده است. در بند 16 از باب اول اين ترجمه (تصحيح 
روزگار  چشم  گويد:  عبيده  «علی بن  است:  آمده  نگارنده) 
ساكن»  او  چشم  برگ  در  خاليق  و  است  نگران  بمكاره 
«علی بن  است:  ربيع األبرار  از  بند  اين  ترجمۀ  كه  [12ب] 
عبيدة: عين الدهر تطرف بالمكاره و الخالئق بين أجفانه» 

(ربيع األبرار و نصوص األخبار، ج 1، ص 48).
كه  است  سخن  بزرگ  فرهنگ  تنها  لغتنامه ها  بين  در 
و  كرده  اشاره  چشم»  «پلك  معنی  همين  به  «برگ»  برای 
همچنين به بيتی از سعدی و جمله ای از عرايس الجواهر و 
نفايس األطايب كاشانی به عنواِن شاهد استناد جسته است:

بــرگ تــر خشــك مــی شــود بزمــان
 بــرگ چشمـــان مــا هميــشه تـــر است

(غزلهای سعدی، ص 304)
طلی  چشم  برگ  بر  چون  كه  باشد  همين  سبب  «و 
كنند، موی مژه بروياند» (عرايس الجواهر، ص 137). البته 

شواهد ديگر نيز برای اين كاربرد خاص وجود دارد:
خــاک پــای او به نــوک بــرگ چشـم

گاه مــی ُرفتيـــم و گـــه مــی بيــختيــم
(ديوان عطار، ص 526)

برگ چشمم مـی نخوشد در زمستان فراقت
وين عجب كاندر زمستان برگهای تر بخوشد

(غزلهای سعدی، ص47)
از آنجا كه تمام شواهد مربوط به اين معنی متعلق به 
بعد از قرن ششم هجری است، گمان می رود كه تا اين 
زمان اين كاربرد (برگ به جای پلك) وجود نداشته است. 
دربارۀ ارتباط اين واژه با معادلی كه در لغتنامه های كهن 
به  مناقب العارفين»،  به  راجع  مهران: «يادداشتهايی  افشاری،    .1
ياد محمد قزوينی، به كوشش ايرج افشار، تهران، بنياد موقوفات 

دكتر محمود افشار، 1386ش، ص 23ـ25.
2. ديوان حافظ، ج 1، تصحيح خانلری، 5/177: 

زاهد از كوچۀ رندان به سالمت بگذر
تا خرابت نكند صحبت بدنامی چند

3.  افشاری، مهران: تازه به تازه، نو به نو، ص 112ـ 113.
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ذكر شده، گفتنی است از آنجا كه در بيشتر اين فرهنگها 
تمايزی در نگارش ک/گ و ب/پ وجود نداشته،1 محتمل 
(به  «بَلگ»  شايد  و  «بَلك»  واژۀ  «جفن»،  معادل  كه  است 
جای تلفظ دگرگون شده و امروزی پِلك) بوده باشد. به 
به  بعد  دوره های  در  كه  است  واژه  همين  احتمال  يك 

«برگ» تبديل شده است.
به  بار  ده  781ق)  (تأليف  نسيم الربيع  در  كاغد:   .2
مناسبتهای مختلف واژۀ «كاغد» به كار برده شده كه تلفظ 
دو  به  نمونه  برای  می شود.  محسوب  كاغذ  برای  ديگری 

مورد اشاره می شود:
باب 14، بند 35: «[كثيربن الصلت] عظيم بَتنگ آمد و 
از غايت اضطرار كاغدی بمعويه نبشت و اظهار عجز كرد و 

.[55b] «راضی شد بخانه فروختن و عذرها خواست
پاره ای  كاغد  بگشود.  درج  «...َسِر   :14 بند   ،18 باب 

.[67a] «...دران بود و بخط فارسی برانجا نبشته كه
يكسان نويسی برخی حروف از طرف كاتبان اين شبهه 
يا بی دقتی در  شايد جاافتادگی نقطه  ايجاد می كند كه  را 
در  شواهدی  اما  باشد.  شده  ضبط  اين  ارائۀ  موجب  كتابت 
نظم فارسی وجود دارد كه نشان می دهد كه اين نوع تلفظ 
اينكه  مضافاً  است؛  داشته  سابقه  نيز  زمان  اين  از  پيش 
«تنگنای قافيه» مجالی برای شك و ترديد باقی نمی گذارد:

آن زاغ نگـر كـه بـر هــوا مـی كاغـد
يك نيمه اش از مداد و نيمی كاغد

(مسعود سعد سلمان، به نقل از فرهنگ بزرگ سخن)
گر بگويـم شــرح اين بی حــد شود

مثنــوی هشتــاد تـا كاغــد شود
(مثنوی، د3، ب 4441)

يـا نويســد كاتبـــی بــر كاغــدی
كاتب و خـط خوانـم و من ابجدی

(مثنوی، د 2، ب 3584)
و نيز در غزليات شمس با مطلِع:

جامه سيه كرد كفر نور محمد رسيد
طبل بقا كوفتند ملك مخلّد رسيد

بيتی آمده كه در آن «كاغد» با كلماتی چون مجّرد، 
خد، مجلّد، مقّيد و ... هم قافيه شده است:
پيِك دِل عاشقان رفت به سر چون قلم

مژدۀ همچون شكر در دل كاغد رسيد
(كليات شمس، ج 1، ص 597)

و نيز:
شكر كند كاغِد تو از شكِر بی حّد تو

كامد او در بِر من با وی ماننده شدم
(كليات شمس، ج 2، ص 1123)

البته استاد شفيعی كدكنی به اين نكته در تعليقات 
غزليات شمس تبريز (غزل 496) اشاره كرده اند: «در قديم 
گاه كاغذ (با ذال) و گاه با دال به كار می برده اند. به همين 

دليل در مثنوی 3/254 گويد:
گر بگويم شرح اين بی حد شود

مثنوی هفتاد من كاغد شود»
برای  متفاوتی  ضبط  مثنوی  نسخه های  برخی  در  اينكه 
اين بيت ديده می شود، محتمًال برای حل نامأنوس بودِن اين 

ضبط اصيل به علت ناآگاهی از جواِز كاربرِد آن بوده است.

منابع
و  علمی  تهران،  تفضلی،  تقی  تصحيح  عطار،  ديوان   .1

فرهنگی، 1362ش.
2. ربيع األبرار و نصوص األخبار، محمودبن عمرالزمخشری، 

تحقيق سليم النعيمی، بغداد، مطبعة العانی، 1976م.
3. الّسامی فی األسامی، از ابوالفتح احمدبن محمد ميدانی 
تهران،  هجری)،  سال 601  به  مكتوب  نسخۀ  (عكس 

بنياد فرهنگ ايران، 1345ش.
4. عرايس الجواهر و نفايس األطايب، ابوالقاسم عبداهللا كاشانی، 

به كوشش ايرج افشار، تهران، المعی، 1386ش.
تهران،  يوسفی،  غالمحسين  تصحيح  سعدی،  غزلهای   .5

سخن، 1386ش.
از  تفسير  و  گزينش  مقدمه  تبريز،  شمس  غزليات   .6

محمدرضا شفيعی كدكنی، تهران، سخن، 1388ش.
بلخی،  محمد  جالل الدين  موالنا  تبريزی،  شمس  كليات   .7
سبحانی،  هـ.  توفيق  كشف االبيات:  فهرست  توضيحات، 

تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1386ش.
8. مثنوی معنوی، جالل الدين محمد بلخی، تصحيح ر.ا. 

نيكلسون، تهران، اميركبير، 1373ش، 4 جلد.

است.  آمده  «بَلك»  واژۀ  «جفن»  معادل  األسامی  فی  الّسامی  در   .1
البته كاتب االسامی بين ب/پ تمايز نهاده است كه در صورت 
شكل،  و  لفظ  عين  نقل  و  كاتب  طرف  از  امانت  حفظ  فرض 
تلقی  ميدانی  تلفظ  حداقل  يا  دوره  آن  معمول  تلفظ  می تواند 

شود. نك: الّسامی فی األسامی، ص 89.
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چند نكته
علی صفری آق قلعه

1. روي عراق
گزارش  نشريۀ  مسلسل 34  شمارۀ  از  تا 34  صفحات 32  در 
ميراث مطلبي با عنوان «مجموعه اي در موسيقي» به قلم استاد 
شده  ياد  نوشتۀ  در  ايشان  است.  رسيده  چاپ  به  افشار  ايرج 
نخستين  كه  پرداخته اند  موسيقي  مجموعۀ  يك  شناسايي  به 
بخِش آن، متن عربي رسالۀ ادوار صفي الدين ارموي و سومين 
لطف ّهللا بن  قلم  به  ادوار  فارسي  ترجمۀ  مجموعه،  بخِش 
محّمد بن محمود سمرقندي است. اما در ميانۀ اين دو بخش، 
بخشي هست كه در آن چند نوشتۀ پراكنده در زمينۀ موسيقي 
هست و در ميانۀ آنها ابياتي در يادكرد «مقامات» و «آوازات» 
موسيقي ايراني ديده مي شود كه استاد افشار ــ به حكم تبّحر 
ــ  ديرياب  و  پراكنده  و  كوتاه  اما  ارزشمند  آثار  شناسايي  در 
به تصحيح و انتشار اين ابيات پرداخته اند. در آنجا (ص 32) 

هنگام يادكرد «مقامات»، بيتي ديده مي شود بدين قرار:
عراِق عشرت افزايست مطلوب

گهي روي عراق و گاه مغلوب
در اين بيت، اصطالح «روي عراق» جلب توجه مي كند 
كه يكي از شعبه هاي مقام عراق است و از لغتنامه ها ــ 
از جمله لغتنامۀ دهخدا ــ فوت شده است. در شاهد اين 
مي باشد  رشته  اين  اصطالحات  از  عراق»  «روي  كه  نكته 
تصحيح  محمد،  فخرالّدين  ابن  (ميرزاخان  تحفةالهند  در 
نورالحسن انصاري، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1354ش، 

ج1، ص 427) آمده است:
«شعبه هاي مقام عراق : اّول ”مخالف“ و آن را ”روي 

عراق“ نيز گويند و آن مرّكب از پنج نغمه باشد.»
بايستۀ يادآوري اينكه در لغتنامۀ دهخدا ذيل «مخالف» 
نيز به نام دوم آن يعني «روي عراق» اشارتي نرفته و اين 
مدخلي است كه مي بايست به فرهنگهاي واژگان فارسي 

افزوده شود.

2. تقطيع = قطع
طّيارِي  رسالۀ  بررسي  هنگام  نويسنده  اين  پيش،  چندي 
جلد (رسالۀ جلدسازي) اثر سيد يوسف حسين به اصطالح 
گوناگون  جايگاههاي  در  اصطالح  اين  برخورد.  «تقطيع» 

دو  در  اما  رفته  كار  به  معني  چند  به  شده  ياد  متِن  از 
بيت، به همان معنايي به كار رفته كه امروزه با اصطالح 
«قطع» از آن ياد مي كنيم؛ و مقصود از آن، اندازۀ كتاب يا 
كاغذ است. نخستين مورد، بيت زير (مندرج در: فرهنگ 

ايران زمين، ج 16 و 17، ص 8) است:
به تقطيِع درازش كن دوبندي

مربّع را به يك بندي پسندي
مفهوم بيت چنين است: اگر قطِع كّراسه ها «دراز» بود، 
قطِع كّراسه ها  و اگر  كن  ته دوزي  نخ،  رديف  دو  با  را  آن 
«مربّع» (خشتي) بود، آن را با يك رديف نخ، ته دوزي كن. 

بيت ديگر (همان، ص 24) به قرار زير است:
به تقطيِع كتب جزوي بياري

حواشي را به دلخواهش گذاري
از آنجا كه در ميان نويسندگان شبه قاره اصطالحات 
اين  نويسندۀ  دارد،  وجود  نسخه پردازي  براي  ويژه اي 
يادداشت گمان مي كرد كه اين اصطالح نيز ويژۀ آن منطقه 
باشد. اما چندي پس از آن هنگام بررسي متن المرشد في 
مجلس،  كتابخانۀ  نسخۀ 2154  (تأليف 691ق،  الحساب 
ـ كه می دانيم اهل آذربايجان  ص 165) اثر حسن بن عليـ 
به  سال  هر  و   ...» برخورد:  عبارت  اين  به  ــ  است  بوده 
وقِت افتتاِح معامالت و ادراِك ارتفاعات بايد كي دفترها از 
شهوِر آن سال جدا بََرد هر يك بر آن تقطيع كي احتياج 
باشد ــ اگر ”نصفي“ بايد و اگر ”ربعي“ و اگر ”سدسي“ ــ 

و ريسمانها دركشد و در جريَدهاي پاكيزه نهد.»
اشارۀ نويسنده به تقطيع «نصفي» و «ربعي» و «سدسي» 
مربوط به قطِع كاغذ در ميان پيشينيان ــ به ويژه دبيران 
ششم،  سدۀ  (نوشتۀ  دبيري  دستور  در  چنانكه  است؛  ــ 
با  اشخاصي  به  كه  كاغذي  قطع  توصيف  هنگام  ص12) 

مقامهاي گوناگون نوشته مي شد آمده است:
«قطع كاغذ: بر ”نصفي“، سالطين و امرا [را] نويسند 
يا نّواِب دواويِن ايشان ــ چون وزير و مستوفي و دبير ــ 
و هركه بيرون ازين است، بر ”ثلثي“ بايد. و بعضي شرط 

كرده اند كه ملّطفه، كم از ”ثلثي“ بايد به عرض.»
از  نيز  «قطع»  اصطالح  كه  داشت  توجه  بايد  البته 
ديرباز در ميان پيشينيان كاربرد داشته چنانكه در عبارت 
پيش گفته از دستور دبيري ديديم. براي نمونۀ ديگر، كاربرد 
همين اصطالح «قطع» را در وقفنامۀ ربع رشيدي (ص133) 
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مي بينيم: «شرط كرده شد كه متولّي، هر سال دو نسخت 
تمام ساخته گرداند: يكي جامِع قرآِن مجيد در سي جلد1 
به خّطي نيكو، تمامت معّرب و معجم به اعراب و عْجـمي 
درست؛ چنانكه مفيِد يك قراءت باشد از قراآِت سبعه. و آن 

به قطِع حال، بزرِگ بغدادي باشد و مذّهـب...»
در:  (مندرج  رشيدي  جامع الّتصانيف  ديباچۀ  در  نيز 
اوراق  سبب،  بدان   ...» است:  آمده  ص3)  ج2،  لطائف الحقائق، 
كاغذ بزرگ ساخته كه هر يك به مقدار شش طبق كاغذ باشد 
و آن صور بدان كشيده و چون كاغذي چنان قطع بزرگ دست 
داد، خواسته كه تمامت تصانيف او جمع كرده در يك مجلّد 

كتاب نويسد تا همه به هم جمع گشته يادگار را بماند...»

3. ِرفاَده
س  ميراث،  گزارش  شكار»،  و  («يوز  يادداشتي  در  اين  از  پيش 
2، ش 17 و 18، ص 12) دربارۀ شيوۀ شكار با «يوز» نوشتيم 
سوار  اسب  پشت  بر  را  يوز  كار،  اين  براي  كه  شديم  يادآور  و 
مي كردند و هنگام نزديك شدن به شكار، يوز را رها مي كردند. 
قاعدتاً براي اين كار مي بايست كه چيزي بر پشت اسب بيندازند 
متن  بررسي  هنگام  به تازگي  نبيند.  آسيب  يوز  پنجه هاي  از  تا 
نسخۀ  ق،   691 (تأليف  علي  حسن بن  اثر  في الحساب  المرشد 
2154 كتابخانۀ مجلس، ص 355) به بخشي برخورديم كه به 
در  است؛  يافته  اختصاص  درنده  حيوانات  با  شكار  ويژۀ  واژگان 
فاَدة: دو بالش كي بر پِس ستور نهند تا يوز  آنجا آمده است: «الِرّ

بر وي نشيند. الحلس2: پالس كي بر سِر رفاده پوشند.»
در ميان معاني گوناگوني كه در فرهنگهاي لغت ــ به ويژه 
لغتنامۀ دهخدا ــ براي واژۀ «رفاده» ياد شده، اين معني ديده 
و  پيشين  نوشتۀ  تكميل  در  را  يادداشت  اين  لذا  و  نمي شود 

يادآوري اين معني به فرهنگ نويسان بر كاغذ آورديم.

4. موي عاريت
مقالۀ  از  بخشي  در  اين  از  پيش  سطرها  اين  نويسندۀ 
در:  (مندرج  تحفةالعراقين»  ديرياب  تركيبات  و  «واژگان 
به ياد عالمه قزويني، به كوشش ايرج افشار، تهران، بنياد 
ـ   312 صص  1386ش،  افشار،  محمود  دكتر  موقوفات 
خاقاني  تحفةالعراقين  در  عاريت»  «موي  تعبير  به   (368

(بيت 730 چاپ نگارنده) بدين قرار اشاره داشت:
ميران زمانه را به هر سان

گلگونه و موي عاريت دان

كه  است  آن  نشانگر  تعبير  اين  كه  شد  ياد  آنجا  در 
كار  به  آرايش  براي  را  انسان  و  جانوران  موي  پيشينيان، 
آن  در  نيز  «كاله گيس»  همانند  چيزي  احتماالً  و  مي بردند 
روزگاران كاربرد داشته است. نيز اشاره كرديم كه اين تعبير 

جز در دو بيت از ديوان خاقاني در متن ديگري يافت نشد.
في  الّنهاية  كتاب  ترجمۀ  خواندن  هنگام  پيش  چندي 
مجّرد الفقه و الفتاوي ([3 ج]، ابي جعفر محمدبن الحسن بن 
تهران،  دانش پژوه،  محمدتقي  كوشش  به  الّطوسي،  علي 
دانشگاه تهران، 1342 و 1343ش) در باب چهارم از كتاب 
مكاسِب اين اثر (ج 1، ص 368) به اين عبارات برخورد كرد: 
«و كسِب مّشاطگان حاللست چون غّشي نكنند و تدليس 
نكنند در كار خويش؛ و موي كسان بموي كسي ديگر هم 
از آدميان بنپيوندند و وشم نكنند و گلگونه بر روي نكنند و 
چيزي نكنند كه در شريعت اسالم روا نبود. و اگر موي كه 

نه آِن آدميان بود بموي زنان پيوندند باكي نبود.»
از اين عبارات به خوبي برمي آيد كه «موي عاريت» ــ 
كاربرد  آرايشگري  در  ــ  جانوران  از  چه  و  آدمي  از  چه 
طوسي  شيخ  زندگي  روزگار  به  توجه  با  و  است  داشته 
آن  كاربرد  پيشينۀ  كه  است  روشن  ق)   460 ــ   385)
دو  يكي  يعني  هجري  پنجم  و  چهارم  سدۀ  به  دست كم 

سده پيش از روزگار زندگي خاقاني بازمي گردد.
از  جانوران  اندام  ديگر  به  نسبت  «موي»  كه  مي دانيم 
احتمال  روي  اين  از  و  است  برخوردار  بيشتري  پايداري 
ميان  در  و  دوره  اين  از  پيش  كاربردي  چنين  كه  دارد 
امروزه  نمونه  براي  است.  داشته  وجود  گوناگون  ملتهاي 
از  قاضيان  فرنگي،  كشورهاي  برخي  دادگاههاي  در  نيز 
كهنسالي  از  نمادي  به منزلۀ  گويا  ــ  سفيد  كاله گيسهاي 
در  همچنين  مي كنند.  استفاده  ــ  تجربه مندي  و 
تخت  مانند  ــ  ايران  باستاني  كاخهاي  نقش برجسته هاي 
جمشيد ــ افرادي را با آرايشي يكسان مي بينيم كه اين 
اين  باشد.  كاله گيس  نوعي  كاربرد  نشانۀ  شايد  يكساني 

نكته البته بايد بررسي شود.

نه  و  باشد  قرآن  متن  تمامي  شامل  كه  مصحفي  يعني  «جامع»   .1
بخشي از آن و در اينجا مشخص است كه جامعي سي پاره مد 

نظر مي باشد.
2. به فتح «حا» و سكون «الم» و كسر «حا» و سكوِن «الم» هر دو 
ضبط شده است. نيز به كسر «حا» و «الم» نيز ضبط شده است و 

آن به معني نمد زين و نوعي پالس و گليِم كلفت است.
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نكته ای دربارۀ مقاله 
«تاج» در دائرة المعارف بزرگ اسالمی
وحيد سبزيان پور

اسالمی  بزرگ  دائرة المعارف  در  «تاج»  مقالۀ  در 
(زرين كوب 1385: 206ـ211) اطالعات ارزشمند 
لغوی، ادبی، تاريخی، باستانشناسی و حتی عرفانی 
دربارۀ تاج ديده می شود. پيشينۀ لفظی واژه «تاج»، 
در اوستا، متون ادبی، زبان عربی و برخی زبانهای 
كسانی  اولين  خصوص  در  تاريخی  پيشينۀ  ديگر، 
كه تاج بر سر نهادند، انواع تاجها، شكل، اندازه، نوع 
جواهرات، سنگ نوشته ها و سكه هايی كه نشانه از 
تاج و ويژگی آن را دارند از اطالعات مفيد و ارزنده 
اين مقاله است و سير تحول تاج و تاجگذاری در 
دوران بعد از اسالم، از مرداويج زياری تا خاندان 
پهلوی و نيز آل حفص در تونس و گوركانيان در 

هند، نيز از داده های بايستۀ مقاله است.
تاج،  خصوص  در  تأمل  و  دقت  همه  اين  با  اما 
قصيده  در  خاقانی،  از  بيت  اين  تفسير  در  خواننده 

معروف ايوان مداين دچار ابهام می شود:
بس پند كه بود آنگه بر تاج سرش پيدا

صد پند نو است اكنون در مغز سرش پنهان
(خاقانی 1375: 246)

كه  كسی  است:  انوشروان  دربارۀ  خاقانی  سخن 
پندهای بسياری در تاج سرش پيدا بود امروز صد 
عبرت در مغز او كه در گذر زمان از بين رفته وجود 

دارد.
آنچه در مقالۀ مذكور جايش خالی است، توضيحی 
دربارۀ پندهای تاج انوشروان و ديگر شاهان ساسانی 
را  انوشروان  مفصل  پندهای  نفيسی  سعيد  است. 
در  كه  ده پهلو  جواهر  به  مكلّل  و  مرّصع  تاج  بر  كه 
دخمۀ خود گذاشته بود، به تفصيل نقل كرده است. 
بخش  هر  كه  است  آمده  بخش  ده  در  پندها  اين 
اختصاص به يك پهلوی تاج و در هر پهلو نزديك 

مقاله  در  چنانكه  است  بديهی  دارد.  وجود  پند  ده 
زنجيری  با  را  سنگين  تاج  اين  است،  آمده  مذكور 
زرين به سقف ايوان آويزان كرده بودند و انوشروان 
پس از نشستن در جايگاه، سر خود را درون آن قرار 
می داد (برای اطالع از اين پندها، نك: نفيسی1310: 

623ـ626).
تاج  پندهای  درباره  ديگری  اطالعات  هرچند 
تاج  بر  می رسد  نظر  به  ولی  نيافتيم،  شاهان  ديگر 
داشته  وجود  پندهايی  نيز  ساسانی  شاهان  ديگر 
است. زيرا بر اساس آنچه در گلستان سعدی آمده، 

بر تاج كيخسرو نبشته بود:
چه سالهای فراوان و عمرهای دراز

كه خلق بر سر ما بر زمين بخواهد رفت
چنانكه دست به دست آمده است ما را

به دستهای دگر همچنان بخواهد رفت
(سعدی 1368: 120)

(مستوفی  گزيده  تاريخ  در  مستوفی،  حمدهللا 
1339: 118ـ120) نزديك به يكصد پند حكيمانه 

از تاج انوشروان نقل كرده است.
نكتۀ ديگری كه قابل تأمل و جای آن در مقاله 
خالی است، اشاره به تاريخچۀ تاج و تقدم تاريخی 

آن در ميان ديگر ملل جهان است.

منابع:
ـ خاقانی شروانی، افضل الدين بديل بن علی شروانی، 
1375، ديوان، به اهتمام جهانگير منصور، تهران، 

نگاه.
دائرة المعارف  «تاج»،   ،1385 روزبه،  زرين كوب،  ـ 

بزرگ اسالمی، ج 14، ص 206ـ211.
توضيح  و  تصحيح  گلستان،   ،1368 سعدی،  ـ 

غالمحسين يوسفی، تهران، خوارزمی.
به  گزيده،  تاريخ   ،1339 حمداهللا،  مستوفی،  ـ 

اهتمام عبدالحسين نوايی، تهران، اميركبير.
ـ نفيسی، سعيد، 1310، «ده پند انوشروان»، ارمغان، 

سال 12، شمارۀ 9، ص 626ـ623.
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شعری فارسی 
به روايت ابن داود اإلصبهانی 

در كتاب «الّزهرة»
علی نويدی مالطی

«ظاهری»،  به  معروف  اإلصبهانی  داود  محمدبن  ابوبكر 
اديب و شاعر و از بزرگترين علما و فقهای عصر خود بود. 
اينكه  با  و  شد  متولد  بغداد  در  هجری  سال 255  در  او 
كتابهای بسياری تأليف كرده است بيشتر با كتاب الّزهرة 
شناخته می شود.1 انگيزۀ اصلی تأليف كتاب الّزهرة عالقۀ 
او به جوانی داروفروش به نام محمدبن جامع الصيدالنی و 

در نتيجه اهدای كتاب به او بوده است.2
و  الّزهرة  كتاب  خطی  نسخه های  شدن  پيدا  داستان 
چگونگی تصحيح آن تفصيلی دارد كه در مقدمۀ مصححان 
كتاب الّزهرة (ج 1، صص 17ـ29) به آن اشاره شده است. 
الّزهرة از كهن ترين كتابهای ادبيات عرب است كه در آن 
يكسره به موضوع عشق پرداخته شده است. در بين اشعار 
عربی اين كتاب، يك شعر فارسی در انتهای باب هفتاد 
ذكر  مناسبت  به  كه  می كند  خودنمايی  كتاب  هفتم  و 
است.3  شده  آورده  ديگر  زبانهای  به  اشعار  از  نمونه هايی 
دارای  اشعاری  ارائۀ  از  بعد  باب،  اين  انتهای  در  داود  ابن 
كلماتی زنجی و قبل از ذكر شعری از ابونواس، كه در آن 
الفاظ رومی به كار رفته، شعری فارسی را در انتهای دو 

بيت عربی ذكر می كند كه موضوع اين نوشته است.
تا جايی كه نگارنده جستجو كرده است، هيچ كدام از 
كتاب  اين  فارسِی  شعر  وجود  متذكِر  معاصر  پژوهشگران 

كه در پی می آيد نشده اند:
«وهذا شعر فيه بالفارسية:

و قائـل قـال لــی فأفـَحَمـنـی
يا هائَم القلِبِ ما تََری ُرْشَدْک

قلُبـَك هــذا كــْم أنَت تـاِرُكـُه
عند الـذی ليـس قلُبُه ِعْنَدْک

يا كور شنيئم و كور دل و شوح
روی بُنــا انــدكــا تَــَدک»4

سه  جز  ــ  كلمات  احتمالی  ضبط  نگارنده،  گمان  به 
زير  ضبط  به  قريب  چيزی  ــ  نشد  مفهوم  كه  اول  كلمۀ 

می تواند باشد:

[يا كور شنيئم] و كور دل و شوخ
روی بُنما اندک اندک (يا: اندكا اندک)

اينكه ضبط نامشخص سه كلمۀ اول و احتماالً كلمات 
بعد از آن نتيجۀ اشتباه كاتب به هنگام نگارش شعری به 
زبانی ناآشناست يا اشتباه مصحح كتاب، معلوم نيست. به 
هر تقدير تا دست يابی به اصل نسخه و قرائت از روی آن، 

قرائت آن برای نگارنده ممكن نيست.

انجامۀ «كتاب الزهرة»، نسخۀ دارالكتب المصرية

لحن  از  كه  آنجا  تا  نخست  بيت  دو  به  توجه  با 
منطقی  ادامۀ  نيز  فارسی  شعر  برمی آيد،  مالمتگرانه اش 
نصيحتگری  قول  به  شاعر  است.  عربی  بيت  دو  معنايی 
اشاره می كند كه وی را با حرفهايش اين گونه به سكوت 
وامی  دارد كه ای پريشان دل بی خرد! تا كی قلبت را نزد 
كسی جا می نهی (به كسی دل می دهی) كه تمايلی به تو 
ندارد و دلش با تو نيست. ای كندفهم گستاخ بهتر است 

اندک اندک روی خود بنمايی.5
هم  فارسی  با  كه  شاعر  می رسد  نظر  به  بنابراين 
آشنايی داشته، محض تفّنن و ذكر شعری از زبانی ديگر و 
برانگيختن شگفتی ديگران، و البته هنرنمايی خود، شعری 
عاشقانه سروده كه اصفهانی نيز از منابع موجود در روزگار 
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خود يا از حافظه به ذكر آن پرداخته است.
اوزان  با  عربی  شعر  دو  ادامۀ  در  اينكه  با  شعر  اين 
با  كامل  انطباق  كه  می رسد  نظر  به  است،  آمده  عروضی 
پرسش  حال  باشد.  نداشته  عربی  اشعار  عروضی  افاعيل 
اين است كه اين شعر عروضی فارسی ــ كه ظاهراً كلمۀ 
«اندک» در انتهای مصرع دوم نيز به قصد قافيه پردازی با 
از  چرا  ــ  است  شده  آورده  «عنَدْک»  و  «رشَدْک»  كلمات 
قبل  عربی  بيت  دو  با  عروضی  اركان  و  وزن  انطباق  نظر 
منطبق نيست؟ آيا كلماتی از شعر فارسی افتاده است يا 

دليلی ديگر دارد؟
تنها انگيزه برای نگارش اين يادداشت، مغفول ماندِن 
اين بيت فارسی در كتاب الّزهرة بوده كه به يقين طرِح آن 
را فرصِت مناسبی برای آموختن از استاداِن خود می دانم.

پی نوشتها:
1. جز دائرة المعارف بزرگ اسالمی (ج 3، ذيل مدخل «ابن 
فريدنی  مشايخ  محمدحسين  مرحوم  مقالۀ  و  داوود») 
و  فروردين  شمارۀ 1،  چهارم،  (دورۀ  معارف  مجلۀ  در 

تير 1366، صص 79ـ105) با عنوان «داود ظاهری و 
كتاب  الزهره» و مقدمۀ الزهرة (ج 1، الدكتور ابراهيم 
السامرائی و الدكتور نوری اللقيسی، اردن، مكتبة المنار، 

صص 14 و 15)، به او و آثارش پرداخته نشده است.
2. مشايخ فريدنی، همان، صص 86ـ87.

3. اصفهانی در اين باب نمونه هايی از شعرهای معجم و غير 
معجم، صدور ابيات معجم و اعجاز ابيات غير معجم، 
يك كلمه معجم و كلمۀ ديگر غير معجم، يك حرف 
معجم و حرف ديگر غير معجم و نمونه های عجيب و 
غريب ديگر از اين گونه از تفنن ادبی را ذكر می كند. 

4. الّزهرة، همان، ج 2، ص 790.
5. مصداق شعر سعدی است كه اندک اندک روی نمودن 
سبب  را  شدن)  پنهان  سپس  و  نمودن  روی  (دمی 

شوقمندی بيشتر می داند:
ديدار می نمايی و پرهيز می كنی

بازاِر خويش و آتش ما تيز می كنی
تهران،  يوسفی،  غالمحسين  تصحيح  سعدی،  (غزليات 

سخن، 1385ش، ص 289).

آثار برگزيدۀ ميراث مكتوب در جشنواره ها
در سال 1388

ـ سجاد آيدنلو، برگزيدة ششمين دورۀ جشنوارۀ نقد كتاب برای نقد «ويرايشی ديگر از شاهنامه» 
مندرج در آينۀ ميراث، شمارۀ 41، تابستان 1387ش.

ـ نجفقلی حبيبی، برگزيدۀ آيين بزرگداشت حاميان نسخ خطی برای كتاب شرح الّتلويحات اللوحية 
و العرشية.

ـ محمدعلی آذرشب، شايستۀ تقدير آيين بزرگداشت حاميان نسخ خطی برای كتاب مفاتيح االسرار 
و مصابيح االبرار.

كتاب  برای  خطی  نسخ  حاميان  بزرگداشت  آيين  تقدير  شايستۀ  آق قلعه،  صفری  علی  ـ 
تحفة العراقين.

رسالۀ  كتاب  برای  خطی  نسخ  حاميان  بزرگداشت  آيين  تقدير  شايستۀ  رحمتی،  محمدكاظم  ـ 
االفاده.

ـ لو جين، شايستۀ تقدير آيين بزرگداشت حاميان نسخ خطی برای كتاب چين نامه.
ـ سيد محمدرضا ابن الرسول، شايستۀ تقدير آيين بزرگداشت حاميان نسخ خطی برای كتاب مناظرۀ 

سرو و آب.


