
ـ دی 1390 دورة دوم، سال پنجم، شمارة 47 و 48، مهر

دوس��ت.عزيزم.جناب.آقای.دكتر.سّجاد.آيدنلو.هفتۀ.پیش.برای.

ديدنم.به.فرهنگس��تان.آمد.با.ش��مارۀ.جديد.گزارش.میراث.در.

دس��ت..جس��تار.خود.را.با.عنواِن.»آيا.ش��اهنامه.پانصد.بیت.بد.

دارد؟«.به.نگارنده.نش��ان.داد.با.توضیحاتی.دربارۀ.برداشت.خود.

از.بیت.های.ش��اهنامه.كه.بدين.موضوع.اشاره.دارد..در.آن.زمان.

توضیحات.او.به.نظرم.قانع.كننده.می.نمود.و.به.خود.او.هم.همین.

را.گفتم،.ولی.اكنون.كه.جستار.او.را.دقیقتر.خواندم،.نظر.ديگری.

دارم..در.زير.سه.بیت.مربوط.به.اين.موضوع.را.می.آورم.و.دربارۀ.

آنها.به.بحث.می.پردازم:

ب��ود.بی��ت.ش��ش.ب��ار.بی��ور.ه��زار.

غمگس��ار و. شايس��ته. َس��ُخن.های.

پ��ارس��ی ن��ام��ۀ. نبی�ن��د.كس���ی.

نبش��ته.ب��ه.ابی��ات.ص���د.ب��ار.س��ی

ب��د بی��ت. او. در. بازج�وي��ی. اگ��ر.

همان��ا.ك��ه.ك��م.باش��د.از.پانص��د1.

دكتر.آيدنلو.بیت.س��وم.را.موقوف.به.بیت.پیش.از.آن.دانسته.اند..

معنی.او.از.اين.بیت.ها.چنین.است:

اثر.من.ش��صت.هزار.بیت.و.سراسر.س��خن.های.شايسته.و.

غمگس��ار.اس��ت.در.حالی.كه.كس��ی.نمی.تواند.منظومه.ای.

س��ه.هزاربیتی.)نبش��ته.به.ابیات.صد.بار.س��ی(.به.فارس��ی.

بیابد.كه.در.آن.حداقل.پانصد.بیت.بد.وجود.نداش��ته.باش��د«.

)ص15(..

در.مصراع.پايانی.»كم.از«.به.معنی.حّداقل.نبايد.درس��ت.باشد.و.

بافت.س��خن.به.ما.اجازه.نمی.دهد.كه.آن.را.چنین.معنی.كنیم:.

»اگر.در.اين.منظومۀ.س��ه.هزار.بیتی،.بیت.های.بد.را.باز.جويی،.

كمتر.از.پانصد.بیت.اس��ت«..اگر.فردوس��ی.می.خواس��ت.چنین.

منظوری.را.بی��ان.كند،.قاعدتًا.بايد.می.گفت:.»....بیش.از.پانصد.

بی��ت.بد.دارد«..بنابراين.بافت.طبیعی.س��خن.اقتضا.می.كند.كه.

»كم.باش��د.از.پانصد«.را.به.»بیور.هزار«.در.بیت.يكم.ربط.دهیم...

اما.چنانچه.»نبیند«.در.مصراع.يكم.بیت.دوم.را.به.»كم.باشد«.در.

مصراع.دوم.بیت.سوم.ربط.دهیم،.خوانش.مورد.نظر.دكتر.آيدنلو.

به.دست.می.آيد:.»كسی.نامۀ.س��ه.هزاربیتی.فارسی.را.نمی.بیند.

كه.بیت.های.بد.او.كمتر.از.پانصد.باشد«؛.يعنی.می.تواند.ببیند.كه.

بیشتر.از.پانصد.بیت.بد.داشته.باشد..بنده.بر.آن.نیستم.كه.چنین.

خوانشی.اساسًا.نمی.تواند.درس��ت.باشد،.بلكه.خوانش.سنتی.را.

بنا.به.داليل.زير.محتمل.تر.می.دانم:

1..بنا.بر.خوانش.س��نتی،.فردوسی.می.گويد.شاهنامۀ.او.شصت.

هزار.بیت.س��خن.های.شايسته.و.غمگس��ار.دارد.)قید.»سراسر«.

آیا شاهنامه پانصد بیت بد دارد؟

ابوالفضـل خطیبی*

..*..عضو.فرهنگستان.زبان.و.ادب.فارسی

.1..فردوسی،.1386:.ج8،.ص259،.ب3391-3389..
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مورد.اش��ارۀ.دكتر.آيدنلو.در.اين.بیت.فردوس��ی.نیست(..و.شمار.

بیت.های.ش��اهنامۀ.او.چنان.شايس��تۀ.توّجه.اس��ت.كه.ش��ما.

نمی.توانی��د.منظومه.ای.بیابید.كه.حتی.س��ه.ه��زار.بیت،.يعنی.

يك.بیس��تم.از.بیت.های.ش��اهنامۀ.او.را.در.بر.داش��ته.باش��د..با.

خوانش.دكتر.آيدنلو،.اين.آگاهی.به.كلّی.ناديده.گرفته.می.ش��ود..

چنانچ��ه.خوانش.ايش��ان.را.بپذيريم،.بايد.فرض.كنیم.كه.پیش.

از.فردوس��ی.ي��ا.در.زمان.او.چند.يا.چندي��ن.منظومۀ.نزديك.به.

س��ه.هزاربیتی.وجود.داشته.است..در.اين.مورد.شواهدی.به.سود.

خوانش.دكتر.آيدنلو.هست.و.آن.اين.كه.دانشنامۀ.میسری.كه.در.

370ه�...)تقريبًا.همزمان.با.آغاز.سرايش.شاهنامه(.سروده.شده.

است،.4481.بیت.دارد.و.چنانچه.نظر.زنده.ياد.دهخدا2..مبنی.بر.

اين.كه..شمار.ابیات.آفرين.نامۀ.ابوشكور.بلخی.دوسوم.شاهنامه.

است.هم.ترديدآمیز.باش��د،.در.اين.كه.اين.منظومه.بیش.از.سه.

هزار.بیت.داشته.است،.نبايد.ترديد.كرد.3.

همچنین،.چنان.كه.دكتر.خالقی.مطلق4.خاطرنشان.ساخته.

اس��ت،.برخی.از.آثاری.چون.كلیله.و.دمنه.و.سندبادنامۀ.رودكی.

و.شاهنامۀ.مس��عودی.مروزی،.بیش.از.سه.هزار.بیت.داشته.اند..

با.اين.همه،.خالقی.مطلق.می.نويس��د.در.بیت.فردوس��ی،.»شمار.

سه.هزار.را.مانند.ش��مار.بیت.های.شاهنامه.)شصت.هزار(.نبايد.

صددرص��د.گرفت،.بلكه.ش��ماری.اس��ت.حدس��ی.و.تقريبی.و.

گردشده.و.اين.بار.به.پايین.گردشده«.5

2..بنده.گمان.می.كنم.دكتر.آيدنلو.می.پذيرند.كه..در.خوانش.او.

يا.خوانش��ی.كه.بنده.به.سود.خوانش.او.به.دست.داده.ام،.سخن.

فردوس��ی.پیچیدگی.)تعقید(.س��ختی.دارد،.و.اين.پیچیدگی.به.

اندازه.ای.است.كه.بزرگانی.چون.جالل.الدين.همايی.و.تقی.زاده.

و.حافظ.شیرانی.و.خالقی.مطلق.را.به.اشتباه.افكنده.است..

به.گمان.م��ن،.گرچه.ه��م.بیت.ه��ای.موقوف.المعانی.در.

ش��اهنامه.هس��ت.و.هم.-.به.ندرت.-.بیت.هاي��ی.كه.در.آنها.

نوع��ی.پیچدگی.ديده.می.ش��ود،.ولی.در.اي��ن.بیت.ها.ضرورتی.

ديده.نمی.ش��ود.كه.خوانش.خود..را.بر.تعقید.در.سخن.فردوسی.

بن��ا.كنیم،.در.حالی.كه.خوانش.روش��ن.تر.و.به.دور.از.پیچیدگی.

وجود.دارد..

گذش��ته.از.اين،.طبق.خوانش.دكت��ر.آيدنلو،.در.صیغه.های.

دو.فع��ل.به.كاررفته.در.بیت.های.دوم.و.س��وم.يعن��ی.»نبیند«.و.

»بازجويی«.ناهمخوانی.ديده.می.شود..برای.هماهنگی،.در.بیت.

س��وم.بايد.ش��اعر.قاعدتًا.می.گفت:.»بازجويد«.تا.با.»كس��ی«.در.

بی��ت.دوم.مطابقت.می.كرد..چنانچه.اي��ن.دو.مورد،.يعنی.تعقید.

در.كالم.و.ناهماهنگ��ی.در.صیغه.های.فعل.)تغییر.مخاطب(.در.

مواضع.ديگر.شاهنامه.می.بود،.ش��ايد.چندان.محّل.توّجه.نبود،.

اما.وجود.آنها.در.اين.بیت.ها..كه.ش��اعر.از.»سخن.های.شايسته«.

و.»بیت.بد«.و.به.طور.كلی.از.هنر.شاعری.خود.سخن.می.گويد،.

تأمل.برانگیز.اس��ت..البته.چهار.نس��خه.از.پانزده.نسخۀ.مبنای.

تصحیح.دكتر.خالقی.مطلق.و.نیز.دو.نس��خۀ.نويافتۀ.شاهنامه،.

يعنی.س��عدلو6..و.سن.ژوزف7..به.جای.»باز.جويی«،.»باز.جويند«.

دارند.

3..ش��ايد.مهم.ترين.شاهدی.كه.به.س��ود.خوانش.دكتر.آيدنلو.

وجود.دارد،.اين.است.كه.مرجع.ضمیر.»او«.در.مصراع.يكم.بیت.

س��وم.قاعدتًا.بايد.»نامۀ.پارس��ی«.در.بیت.پیش.از.آن.باش��د،.نه.

ش��اهنامه.در.بیت.يكم..يعنی.اگر.فردوس��ی.می.خواست.پانصد.

بیت.بد.را.به.ش��اهنامه.مربوط.س��ازد،.بايد.جای.بیت.های.دوم.

و.س��وم.را.عوض.می.كرد..اما.چنانچه.جای.اين.دو.بیت.عوض.

می.شد،.مراد.فردوسی.حاصل.نمی.شد،.زيرا.شاعر.در.بیت.يكم،.

هم.به.عظمت.و.شكوه.شاهنامۀ.خود.به.لحاظ.شمار.ابیات.اشاره.

دارد.و.هم.به.شايسته.بودن.و.نغزبودن.بیت.های.آن.و.بالفاصله.

پ��س.از.آن.می.خواه��د.تأكید.كند.كه.اين.عظمت.و.ش��كوه.در.

نامه.های.پارس��ی.ديگر.نیس��ت..از.اين.رو.طبق.خوانش.سّنتی.

بايد.بیت.دوم.را.توضیح.اضافی.شاعر.برای.مقايسۀ.شمار.ابیات.

ش��اهكار.خود.با.نامه.های.پارس��ی.ديگر.دانست.و.مرجع.»او«.را.

»ش��ش.بار.بیور.هزار.سخن.های.شايسته«.در.بیت.يكم.گرفت..

می.ت��وان.در.ويرايش،.بیت.دوم.را.بین.دو.خط.تیره.نهاد.تا.روال.

و.ترتیب.منطقی.سخن.در.اين.ابیات.حفظ.شود..شايان.يادآوری.

اس��ت.كه.در.شاهنامه.مواردی.هس��ت.كه.بنا.به.ضرورت.هايی.

ترتیب.اجزای.سخن.به.هم.می.ريزد.

4..ب��ه.گم��ان.نگارنده،.كمی..عجیب.اس��ت.كه.فردوس��ی.در.

ارزيابی.كار.ديگران.دربارۀ.ش��مار.بیت.های.بد.آنها.در.سنجش.

با.ش��مار.بیت.های.منظومه.های.آنها،.اين.گونه.عدد.و.رقم.نسبتًا.

دقیق.به.دس��ت.دهد،.بلكه.طبیعی.تر.آن.اس��ت.ك��ه.دربارۀ.اثر.

خود.دس��ت.ب��ه.چنین.ارزيابیی.بزند..آيا.اين.نظر.فردوس��ی.كه.

2..دهخدا،.1325:.340/3.......3...برای.آفرين.نامه،.نك:.شكوهی،.1384:.62.......4..خالقي.مطلق،.1388:.4/.178.......5..همانجا

6..فردوسی،.1379:.ص978،.س4......7..فردوسی،.1389:.گ.466b،.س5.
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يك.ششم.از.بیت.های.منظومه.های.پیش.از.او.بد.هستند،.سخت.

بدبینانه.نیس��ت؟!.در.حالی.كه.عدد.پانص��د.بیِت.بد.در.منظومۀ.

شصت.هزاربیتی.طبیعی.و.معقول.می.نمايد،.يعنی.نسبت.يك.به.

صد.و.بیس��ت..از.سوی.ديگر.ش��اعر.اگر.می.خواست،.به.سادگی.

و.بدون.پیچیدگی.می.توانس��ت.هم.به.اين.نكته.اش��اره.كند.كه.

كس��ی.نامۀ.س��ی.هزاربیتی.نديده.و.هم.بگوي��د.اين.منظومه.ها.

حداقل.پانصد.بیت.بد.دارند..كافی.بود.در.مصراع.پايانی.به.جای.

»كه«،.»نه«.بگذارد:.

»همان��ا.ن��ه.ك��م.باش��د.از.پانص��د«..

نكت��ۀ.پايانی.اين.ك��ه.به.گمان.نگارنده،.فردوس��ی.در.اين.

بی��ت.به.واقع.با.بزرگواری.و.شكسته.نفس��ی.ای.كه.همگان.از.او.

س��راغ.داريم،.می.گويد.اگر.كسی.با.س��خت.گیری.به.هنر.او.در.

شصت.هزار.بیت.بنگرد،.كمتر.از.پانصد.بیت.بد.می.يابد..بسیاری.

از.هنرمندان.واقعی.نس��بت.به.هنر.خود.چنان.سخت.گیر.اند.كه.

گاه.به.لحاظ.هنری.آن.را.فروتر.از.آنچه.انتظار.دارند.می.انگارند،.

و.اين.مخاطبان.هنرمند.هستند.كه.نبوغ.او.را.درمی.يابند..از.اين.

رو،.اگر.شاعر.بزرگ.ملی.ما.به.كمتر.از.پانصد.بیت.بد.در.شاهكار.

خود.اش��اره.دارد،.لزومًا.به.اين.معنا.نیست.كه.از.نگاه.خوانندگان.

سخن.شناس.هم.اين.گونه.بیت.ها.به.واقع.بد.هستند.

در.پايان.شايسته.اس��ت.به.نكته.ای.در.تصحیح.بیت.مورد.

نظر.اش��اره.كنم..اين.بی��ت.در.ويرايش.دكتر.خالقی.در.دو.مورد.

مبتنی.بر.ضبط.يگانۀ.اقدم.نسخ.)موزۀ.بريتانیا.مورخ.675.ه�.ق(.

است،.ولی.اين.بیت.در.چهارده.نسخۀ.ديگر.به.صورت.زير.ضبط.

شده.است:

اگ��ر.بازجوي��ی.ازو.]ب��ه.ج��ای.درو[.بیت.بد

همانا.كه.باشد.كم.]به.جای.كم.باشد[.از.پانصد.

نگارنده.همیشه.به.ضبط.های.يگانۀ.نسخۀ.اساس.بدبین.بوده.و.

هستم.و.بر.اين.عقیده.ام.كه.اين.گونه.ضبط.ها.اگر.ضبط.دشواری.

نیستند.كه.كاتبان.ديگر.آن.را.به.ضبط.ساده.تر.برگردانده.باشند،.

نبايد.در.متن.قرار.گیرند.و.در.اين.بیت.هم.دلیلی.در.دست.ندارم.

كه.ضبط.های.يگانۀ.اقدم.نسخه.ها.اصلی.باشند..

در.مصراع.يكم،.پیكرۀ.واژگان.متون،.تهّیه.ش��ده.در.گروه.

فرهنگ.نويسی.فرهنگستان.زبان.و.ادب.فارسی.به.ما.می.گويد.

تركیب.»بازجستن.از.چیزی.يا.كسی«.در.شاهنامه.و.متون.كهن.

ديگ��ر.فراوان.به.كار.رفته.اس��ت.و.به.جای.آن.»بازجس��تن.در.

چیزی.يا.كس��ی«.بس��یار.كم.)دو.مورد(..در.زير.چند.ش��اهد.از.

كاربرد.اين.تركیب.می.آورم:

الف..»ستاره.شناسان.به.روز.دراز/.همي.زآسمان.بازُجستند.راز«8.

ب..»بازجس��تن.از.چیز.نخستین.به.هس��تي.باشد،.و.پس..از.آن.

از.مادت.گويند.و.آنچه.چیزي.باش��د،.و.پس..از.آن.بررس��یدن.از.

چگونگي.باشد.«9

ج..»كار.ِخَرد.است.بازجستن/.از.حاصل.خلق.و.چرخ.و.دوران«10

منابع:

-.خالقی.مطلق،.جالل،.1388،.يادداش��ت.های.شاهنامه،.نیويورک:.

بنیاد.میراث.ايران.

-.دهخ��دا،.علی.اكبر،.1325،.لغت.نامه،.تهران:.انتش��ارات.دانش��گاه.

تهران.

-.شكوهی،.فريبا،.1384،.»آفرين.نامه«،.دانشنامۀ.زبان.و.ادب.فارسی،.

زير.نظر.اسماعیل.سعادت،.تهران:.فرهنگستان.زبان.و.ادب.فارسی.

-.فردوس��ی،.ابوالقاسم،.1379،.شاهنامۀ.فردوس��ی.همراه.با.خمسۀ.

نظام��ی،.با.مقدمۀ.فت��ح.هلل.مجتبايی،.تهران:.مرك��ز.دايرةالمعارف.

بزرگ.اسالمی.

�����������.1386،.ش��اهنامه،.به.كوش��ش.ج��الل.خالقی.مطلق،.8.ج.

)جلد.6.با.همكاری.محمود.امیدساالر.و.جلد.7.با.همكاری.ابوالفضل.

خطیبی(،.تهران:.مركز.دايرةالمعارف.بزرگ.اسالمی.

�����������.1389،.شاهنامه،.نسخه.برگردان.از.روی.نسخۀ.كتابت.شده.

در.اواخر.س��دۀ.هفتم.و.اوايل.سدۀ.هشتم.هجری.)كتابخانۀ.شرقی،.

وابسته.به.دانشگاه.سن.ژوزف.بیروت،.شمارۀ.NC.43(،.به.كوشش.

ايرج.افشار،.محمود.امیدساالر،.نادر.مطلبی.كاشانی؛.با.مقدمۀ.جالل.

خالقی.مطلق،.تهران:.انتشارات.طاليه.

-.ناصرخس��رو،.1338،.خوان.االخوان،.به.كوش��ش.ع..قويم،.تهران:.

انتشارات.كتابخانۀ.بارانی.

�����������.1353،.ديوان،.به.كوشش.مجتبی.مینوی.و.مهدی.محقق،.

تهران:.انتشارات.دانشگاه.تهران.

■

.8...فردوسی،.1386:.1/.209........9..ناصرخسرو،.1338:.232........10..ناصرخسرو،.1353:.385.
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بنی آدم اعضای یکدیگرند

ابوالفضـل خطیبی*

در.ش��مارۀ.اخیر.گزارش.میراث.)ش��مارۀ.46،.مرداد.و.شهريور.

1390(،.آقای.س��ید.عبدالرضا.موسوی.در.جس��تار.»در.حاشیۀ.

بیتی«.دربارۀ.بیت.معروف.سعدی:.»بنی.آدم.اعضای.يكديگرند/.

ك��ه.در.آفرينش.ز.يك.گوهرند«،..صورت.»بنی.آدم.اعضای.يك.

پیكرند«.را.»اصح.و.اشرف«.دانسته.و.نوشته.اند:.

اواًل.در.حديث.كمثل.الجسد.آمده.است..در.ثانی.اساسًا.بیت.

به.ش��كل.اصلی.حامل.تعبیر.مستهجنی.می.تواند.بود..يعنی.

ب��ا.عرض.معذرت،.اين.يكی.به.مثابه.فالن.عضو.آن.ديگری.

اس��ت.)حال.اين.عضو.می.تواند.عضو.اسفل.يا.اعلی.باشد(.و.

آن.ديگری.به.مثابه.بهمان.عضو.اين.يكی.)ص45(..

دربارۀ.اين.بیت.و.ضب��ط.»يكديگرند«.و.»يك.پیكرند«،.نظرات.

مختلفی.ابراز.شده.كه.آنها.را.زنده.ياد.دكتر.غالمحسین.يوسفی.

در.ش��رح.گلس��تان1.گرد.آورده.اس��ت..بس��یاری.از.افرادی.كه.

نگارنده.با.آنان.دربارۀ.اين.بیت.س��خن.گفته.اس��ت.مانند.آقای.

موس��وی.گفته.اند.كه.بیت.س��عدی.با.ضبط.»يكديگرند«.معنی.

درس��تی.ندارد..مرحوم.دكتر.محمد.خزائلی.نیز.در.شرح.گلستان.

)ص255(.نوش��ته.اند:.»اعض��ای.يكديگ��ر.بودن.قاب��ل.تصّور.

نیس��ت.«.گزينش.هريك.از.اين.ضبط.ها.چه.بس��ا.مش��كلی.را.

حل.كند،.ولی.در.عین.حال.اش��كال.ديگ��ری.را.پديد.آرد..مثاًل.

با.ضبط.»يك.پیكرند«.مش��كل.مصراع.يكم.حل.می.شود،.ولی.

چنان.كه.ش��ادروان.حبیب.يغمايی.به.درستی.يادآور.شده.است:.

»لطف.مصراع.دوم.هم.كه.پیوستگی.تمام.به.مصراع.اول.دارد.از.

میان.می.رود«.)همان،.ص264(..می..دانیم.ضبط.»يك.پیكرند«.

در.هیچ.يك.از.نس��خه.های.قديم.و.جديد.نیس��ت..بنابراين،.به.

لحاظ.دانش.تصحیح.متن،.بیت.س��عدی.را.بايد.با.همان.ضبط.

»يكديگرن��د«.خواند..البته.مصحح.در.ش��رايط.ويژه.ای.می.تواند.

دس��ت.به.تصحیح.قیاس��ی.بزند -.كه.در.مورد.اين.بیت.شايد.

اين.شرايط.ويژه.وجود.داشته.باشد:.نخست.اين.كه.متن.با.وجود.

ضبطی،.معنای.محّصلی.نداشته.باشد.كه.ظاهراً.در.اينجا.ضبط.

»يكديگرند«.در.نگاه.برخ��ی.چنین.ويژگی.ای.دارد..دوم.اين.كه.

صورت.خطی.ضبط.جايگزين.بايد.به.صورت.خطی.ضبط.متن.

نزديك.باش��د.كه.باز.در.اينجا.ص��ورت.خطی.»يك.پیكرند«.به.

»يكديگرند«.بسیار.نزديك.است.

با.اين.همه،.به.گمان.نگارنده،.برداش��ت.آقای.موس��وی.از.

اين.بیت.س��عدی.س��اده.انگارانه.اس��ت..طرح.دوبارۀ.اين.بیت،.

مرا.وا.داش��ت.تا.بر.اس��اس.پیكرۀ.رايانه.ای.واژگان.متون.)تهیه.

شده.در.گروه.فرهنگ.نويسی.فرهنگستان.زبان.و.ادب.فارسی(.

به.معن��ای.»يكديگر«.دقیق.تر.نگاه.كنم.تا.ش��ايد.بتوان.معنای.

ديگری.جز.آنچه.اينك.در.ذهن.فارس��ی.زبانان.اس��ت،.يافت.و.

به.وس��یلۀ.آن.معنای.ديگری.از.بیت.به.دس��ت.داد..اما.كوشش.

من.به.جايی.نرسید..گذشته.از.اين،.در.منابع.قديمی.اين.بیت.را.

جست.وجو.كردم.تا.ببینم.كدام.يك.از.اين.دو.ضبط.را.دارند.كه.

باز.هم.دست.خالی.ماندم..

به.هر.روی،.به.باور.نگارنده.،.بهتر.اس��ت.در.بیت.س��عدی.

كه.همۀ.نس��خه.ها.در.ضبط.آن.اتفاق.نظر.دارند،.تصّرف.نكنیم..

برداشت.نگارنده.از.بیت.سعدی.با.ضبط.»يكديگرند«.اين.است:.

فرد.A.به.عنوان.عضوی.مثاًل.دس��ت.از.فرد.Z.اس��ت؛.فرد.B.به.

عنوان.عضوی.مثاًل.چشم.از.همان.فرد.Z.است؛.فرد.C.به.عنوان.

.Z.اس��ت..پس.اگر.دست.فرد.Z.عضوی.مثاًل.قلب.از.همان.فرد

.B.كه.همان.فرد.Z.اس��ت،.به.درد.آيد،..چش��م.A.كه.همان.فرد

اس��ت.و.قلب.Z.كه.همان.فرد.C.است،.آرام.و.قرار.نمی.يابند..از.

س��وی.ديگر.چنانچه.پای.Z.به.درد.آيد،.دست.Z.كه.همان.فرد.

A.است،.آرام.و.قرار.نمی.يابند...می.توان.همین.قاعده.را.در.مورد.

افراد.ديگر.نیز.همچنان.گسترش.داد:..فرد.Z.به.عنوان.عضوی.

مثاًل.دست.از.فرد.A.است؛.فرد.B.به.عنوان.عضوی.مثاًل.چشم.

از.همان.فرد.A.اس��ت؛.فرد.C.به.عن��وان.عضوی.مثاًل.قلب.از.

*..عضو.فرهنگستان.زبان.و.ادب.فارسی.

1...سعدی،.گلستان:.266-264..
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همان.فرد.A.است....با.توّجه.به.اين.برداشت،.آيا.بیت.سعدی.با.
ضبط.»يكديگرند«.شكوهمندتر.نیست؟.

...زن��ده.ياد.دكتر.يوس��فی.همۀ.روايات��ی.را.كه.حدس.زده.

می.شود.سعدی.در.سرودن.اين.بیت.متأثّر.از.آنها.بوده،.گردآورده.

است..نگارنده.همین.مضمون.را.در.شاهنامه.نیز.يافته.است.كه.

نش��ان.می.دهد.اين.مضمون.در.ادبیات.ايران.باستان.نیز.وجود.

داش��ته.اس��ت..در.مجلس.دوم.از.مجالس.هفتگانۀ.بوزرجمهر،.

چنین.آمده.است:2.

يك��ي.گف��ت.كان��در.س��راِي.س��پنج.

رن��ج و. درد. ب��ي. خردمن��د. نباش��د.

چ��ه.س��ازيم.ت��ا.ن��اِم.نی��ك.آوري��م.

آوري��م نی��ك. فرج��اِم. زآغ��از. و.

ب��دو.گف��ت:.ش��و.دور.ب��اش.از.گن��اه.

جه��ان.را.همه.چون.ت��ِن.خويش.خواه

ه��ر.آن.چی��ز.كان��ت.نیاي��د.پس��ند.

ت��ِن.دوس��ت..و.دش��من.در.آن.برمبند

در.مصراع.دوم.بیت.سوم،.»جهان«.يعنی.مردم.جهان.)مكان.به.

جای.متمّكن(..مضمون.اين.مصراع.نزديك.به.همان.مضمونی.

اس��ت.كه.در.بیت.سعدی.آمده.اس��ت..شايد.در.نگاه.برخی.واژۀ.

»تن«.در.اين.مصراع.ضبط.»پیكر«.را.در.بیت.سعدی.تأيید.كند،.

ول��ی.اين.ضبط.می.تواند.مؤّيد.ضب��ط.»يكديگر«.-.با.توّجه.به.

برداشت.نگارنده.-.نیز.باشد..

نكت��ۀ.پايانی.درب��ارۀ.اين.بیت.اين.كه،.يك��ی.دو.ماه.پیش.

دوس��ت.ارجمند.نگارنده.جناب.آقای.دكتر.دوستخواه.در.ايمیلی.

به.اين.جانب.به.اين.نكته.اشاره.داشت.كه.اين.بیت.سعدی.را.بر.

سردِر.س��ازمان.ملل.نوشته.اند..در.پاسخ.برای.ايشان.نوشتم.كه.

ش��ما.مطمئن.هستید.كه.اين.بیت.بر.سردِر.سازمان.ملل.نوشته.

شده.است؟.اين.ش��عر.به.فارسی.است.يا.ترجمۀ.انگلیسی؟.چرا.

هیچ.عكسی.از.اين.ش��عر.در.اينترنت.نیست؟.لطفًا.اگر.پاسخی.

برای.اين.پرس��ش.ها.داری.برايم.بنويس..دكتر.دوس��تخواه.در.

پاسخ،.نامۀ.الكترونیكی.زير.را.برای.نگارنده.فرستادند:

درود.

دوست.گرامی،

م��ن.آن.مطلب.را.بی.پژوه��ش.و.پی.گیری.و.تنها.بر.پايه.ی.

ش��هرت.و.اصل.مش��هور.ايرانی.ی.»می.گ��ن....می.گن...«.

نوش��ته.بودم.و.از.اين.رو،.س��زاوار.انتقاد.و.نكوهش��م..پس.

از.آن،.موض��وع.را.دنبال.ك��ردم.و.دريافتم.كه.چنین.چیزی.

درست.نیس��ت.و.تنها.آرزوی.برخی.از.هم.میهنان.است.كه.

درست.باشد!

البته،.گويا.زمانی.كس��ی.از.دست.اندركاران.ايرانی.در.دوران.

پادش��اهی،.يك.قطعه.فرش.ايرانی.را.با.اين.شعر.سعدی.به.

دبیر.كل.وقت.س��ازمان.ملل.متحد.هديه.داده.بوده.است.كه.

البد.در.جايی.در.آن.س��ازمان،.نگاهداری.شده.است؛.بی.آن.

كه.بر.سردری.نصب.شده.باشد.

.....................................................................بدرود

جلیل.دوستخواه

منابع:

-.س��عدی،.مصلح.الدين،.گلس��تان،.به.كوشش.غالمحسین.يوسفی،.

تهران:.خوارزمی،.1387.

-.فردوسی،.ابوالقاسم،.شاهنامه،.به.كوشش.جالل.خالقی.مطلق،.8.ج.

)جلد.6.با.همكاری.محمود.امیدساالر.و.جلد.7.با.همكاری.ابوالفضل.

خطیبی(،.تهران:.مركز.دايرةالمعارف.بزرگ.اسالمی،.1386.

■

.2...فردوسی،.شاهنامه:.ج7،.ص.187،.ب1186-1183(.
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اس��تاد.بزرگوار،.جناب.آقای.دكتر.س��یدمحمد.دبیرس��یاقی.در.مجلۀ.ارجمند.گزارش.میراث،.ش.41.)مهر.و.آبان.

1389(.ص.22.زير.عنوان.»پاره.ها.و.نكته.ها«.نقل.فرموده.اند:

....شادروان.میرزا.علی.اصغر.خان.حكمت.شیرازی.در.يادداشت.های.روزانۀ.خود.نوشته.اند:.آقای....از.صاحب.منصبان.

قديم.وزارت.معارف.حديث.»اطلبوا.العلم.من.المهد.الی.اللحد«.را.در.قالب.مصراعی.به.وزن.بحر.متقارب.برگردانده.

يعنی.به.صورت.»ز.گهواره.تا.گور.دانش.بجوی«.�.انتهی.

آن.گاه.بر.باالی.سه.نقطۀ.جلوی.كلمۀ.»آقای....«.شماره.نهاده.و.در.حاشیۀ.صفحه.اضافه.نموده.اند:.»اين.نام.بر.اثر.

ريخته.شدن.جوهر.روی.آن.محو.و.غیرقابل.خواندن.شده...«

جس��ارتًا.به.محضر.عزيزش��ان.عرض.می.ش��ود:.مرحوم.علی.اصغر.حكمت.در.كتاب.ُجنگ.مانند.ديگر.خود.

موسوم.به.گلزار.حكمت،.ج.1،.ص.279،.چاپ.مهر.2536.شاهنشاهی.آورده.اند:

حاجی.شیخ.الرئیس.ابوالحسن.میرزا.ابن.حسام.میرزا.ابن.فتحعلی.شاه....در.1296.ش.در.تهران.وفات.يافت.و.در.

آنجا.مدفون.گشت..ابوالحسن.میرزا.دامادی.داشت.به.نام.میرزا.ابوالقاسم.ملّقب.به.فخراالشراف.كه.مردی.اديب.

و.باذوق.بود،.ش��عر.هم.خوب.می.س��اخت.و.تا.آخر.عمر.در.خدمت.وزارت.معارف.و.اوقاف.مشغول....بود..او.حديث.

معروف.اطلبوا.العلم.من.المهد.الی.اللحد.]را[.در.سال.1315.كه.سال.مبارزه.با.بی.سوادی.و.تأسیس.كالس.های.

شبانه.سالمندان.بود.به.فارسی.ترجمه.كرد.و.گفت:.»ز.گهواره.تا.گور.دانش.بجوی«.كه.كالم.او.اكنون.مثل.سائر.

زبان.ها.شده.است...

دربارۀ نوشتۀ استاد دبیرسیاقی

محمـدرضـا تاکـی


