
  
  
  
  
  
 

  
  

  درضا شفيعي كدكنية دكتر محمالبارة مق درنكاتي 
  

 خالفت همي راند چونانك خواست  سي ماه راسـت»صاحب غار« ز بر ∗
  )23 سص دوازده، (

ن است و بايد  ںىزدر مصراع تعريفي ندارد، و نويسة آن در نسخه، بر  ز  زِ بـ ،
  .، خوانده شود»كلّاً، تماماً«به معني 

  
ر ز دنيـا بـرونميچو   مـخالفت فكنـد او بـه شـوري درون     رفت ع 

ر ز دنيـا قـدم مـــم    چو برداشـت ع ــوري رق ــت ز ش ــر خالف  زده ب
 سالمت نخواسـت ] و[چو فتنه سالم   فراوان سـخنها بخاسـتشورِز 

  )16 – 14ص سيزده، س (
را از آخـر آن  » ي«را در بيت سوم، بايد از خطاهاي كاتب بدانيم كه حـرف   شور 

  .است، كه در دو بيت ماقبل نيز به آن اشاره شده ىشور صورت صحيح. انداخته است
 

                                                 
آيد،  مي ز عالمتآيد، نقل از كتاب، و آنچه بعد ا مي عالمت از اين پس، آنچه بعد از  .∗

  .اظهارنظر و توضيح نگارنده است
 .ص شده استكلمات ابيات منقول از كتاب، كه اشكال متوجة آنهاست، با قلم سياه مشخّ -
 .استنامه  عليهاي ارجاعي اين بخش از مقاله مربوط به مقدمة چاپ عكسي  شماره -
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 روان را نشـاط  دزنـو نـوا  كه تا   كن نام ايـن نوبسـاط»نامه علي«  

  )25ص هفده، س (
   :اين مصراع در نسخه بدين شكل استنويسة . معناي مصراع دوم روشن نيست 

  : ود، و بايد چنين خوانده ش»روانرا نشاط داز کىاىوىو«
  كه تا نونو آرد روان را نشاط... 

» ر«روي حـرف   آرذ، را در) بعـد از مصـوت  (» ذ«از آنجايي كه كاتب نقطة 
  . گذاشته، باعث اشتباه خواني شده است

  
ــن آرزوي  ــان مكــ ــي  ره پهلوانــ ــز از راه بـ ــن  بپرهيـ  رويديـ

  )6ص هجده، س (
. تواند درست باشد نمي) دين روي بپرهيز از راه بي( رويمعني مصراع با كلمة  
شـود، بـدانيم،    مـي » ره پهلوانـان «، كه مرجع آن اوي را تحريف ضمير روياگر 

  .كند مصراع معناي مناسبي پيدا مي
  

 رغبت نمايند همه خاص و عامبه  بكــن شــاهنامه مــرو را تــو نــام 
  )12ص هجده، س (

  .باشد كه در مصراع دوم، بايد به جاي رسد كه به به نظر مي 
  

دارد كـه چنـان نخواهـد     بـا دلگرمـي اظهـار مـي    ] شاعر[= و سپس خود ...  
ماند و اين سـخنان اهـل ديـن ضـايع نخواهـد شـد، هرچنـد دشـمنان سـخنان          

و » شــهنامه«داننــد كــه آنهــا  نيــك مــيمحــال بگوينــد امــا حكيمــان فاضــل 
  :است» نامه مغ«

ــال    نماند همي ضـايع از هـيچ حـال ــك مح ــر ي ــد ه ــد گوين ــر چن  اگ
ــن ــد اي ــل بدانن ــان فاض  ايـن » نامهمغ«آن است و » نامهشه«كه  حكيم
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ارجاعي است به كتابي از جـنس  » نامه اين مغ«و پيداست، به قرينه، كه تعبير 
  .و طبعاً از كتب ضالل شاهنامه

  )13 – 7ص نوزده، س (
ــس و       ــب در پـ ــايِ كاتـ ــوع خطاهـ ــت دوم، از نـ ــراع دوم در بيـ مصـ

صــورت درســت مصــراع، بــا مالحظــة مضــمون . اســتنويســي كلمــات  پــيش
  : بيت، به احتمال زياد بايد چنين باشد
 نامـه ايـن  نامه آن است و شـهكه مغ  حكيمــان فاضــل بداننــد ايــن

واقع، با آوردن اين بيت، خواسته است برتـري و اصـالت اثـرش را    شاعر در 
نشان دهد و بگويـد كـه تنهـا خردمنـدان فاضـل هسـتند كـه         شاهنامه نسبت به

نامه است، نه شاهنامه، و  مغ) فردوسي شاهنامه(= دهند كه آن كتاب  تشخيص مي
  .نامة واقعي اين كتاب من است شه

كتـاب  «نامـه، يعنـي    نامه دانستن اثرش، يا به معناي مجازي شاه شاعر در شه
بـوده و  ) ع(توجه داشته و يـا آنكـه منظـور او از شـه، حضـرت علـي      » عاليقدر
شـاعر در مـوارد ديگـر نيـز حضـرت      . نامه خوانده است را به كنايه شه نامه علي
  :را با عنوان شاه و شاهنشه ياد كرده است) ع(علي

 5862ب / بد بسـي سپه ] و[همي جست آب  ه داد و دين هر كسيز شاهنش
 11184ب /ز منبر به زير آمد انـدر زمـان    روانوصي نبي شاه روشـن

  
اين احتمال را در ذهن  »داعيان«و در همين جا بيتي دارد كه به خاطر لفظ ...  

كند كه به احتمالي ضعيف تصور كند شايد سرايندة اين حماسـه   خواننده بيدار مي
 :يك شاعر اسماعيلي مشرب است

ــتندة ــان«فرســـ ــين»داعيـــ ...ر 207/ بر بخردان از پيِ داد و ديـنامـــ
  )18 – 16ص بيست، س (

مجلـس هشـتم از   «در آغاز نامه  عليبيت مذكور از جملة ابيات خطبة كتاب  
است كه شاعر به ستايش خداوندي كه پيامبران امين را براي داد و » ينحرب صفّ
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» پيغمبـران «در اين بيـت، كنايـه از    داعياندين فرستاده، پرداخته است؛ بنابراين 

 نامـة  لغـت  در. ارتبـاطي نـدارد   در مذهب اسـماعيليه  داعياناست و به اصطالحِ 
  .است» رسول خدا«، به معني االرب منتهي، به نقل از اهللا داعيدهخدا، 

  
 سخن نشنود دين مگر بـر فسـوس    نامه و رستم و گيو و طـوس ز شه 

 به هر دو جهان برخـورد  وكه تا ز  خوانَـد زفـانِ خـرد»نامه علي«
 سـت  سخن، كو دروغ آمد، از كاستي  سـتاز راستيمانعرا»نامه علي«

  )11 – 9ص بيست، س (
بافت نحوي مصـراع اول بيـت آخـر بـدون نهـاد اسـت و معنـي ناپسـندي          

ــه ــي  را ب ــه عل ــت  نام ــيده اس ــة  . بخش ــراع از كلم ــكال مص ــانعاش ــت م . اس
گونـه كـه پـيش از ايـن اشـاره شـد، كاتـب تعـداد زيـادي از كلمـات را            همان

ها كلمـات ديگـري را كـه تشـابه آوايـي بـا كلمـات         اشتباه شنيده و به جاي آن
 مايــهآن را  نامــه علــي، كــه راوي مــانعاصــلي داشــته آورده، از جملــه كلمــة 

(= » را مايـه  نامـه  علـي «بـا ايـن تصـحيح،    . شـنيده اسـت   مانعخوانده و كاتب 
شـود و بيـت نيـز معنـي       نهـاد عبـارت مـي   ) فـك اضـافه    ء، بـا را نامه عليماية 

 .درست و روشني خواهد داشت
  

  ...كهن كست سخن خوش چوبود خوش  ز بهراء دين در شكفته سـخن 

ــارد  از وفـا»ربيع«چو در بوستان ــا نگــ ــدح آلِ عبــ ــز مــ  بجــ
  )10، 5ص بيست و يك، س (

   .اند گونه كه مصححان در متن آورده دانست، هماننَكارد و  كشت را بايدنگارد و  كست 
  

ــان ببــ    حال كارچنانحسين چون بديد آن  ــراء ايش ــوگواردز به  س
ــي ــزد علـ ــاد نـ ــد بفريـ  يلـي علي چـون بديـد آن سـوارِ      برفتنـ
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 گشـته ريـش   ببودند غمگين و دل  قرابـات خـويشهمه اهل بيت و
  )12 – 10ص بيست و هشت، س (

  : گونه بدانيم ص شده را در ابيات، بهتر است اينموارد مشخّ 
دهخـدا  . نـك (» توانـا، چابـك  «، به معني ملي  كار؛ حالجاي  به حال و كار،

در ( ملـي . قرابـات خـويش  جـاي   بـه  خـويش، ] و[قرابات ؛ يلي جاي ، به)1377
 . كار رفته است بيش از چهل بار در كتاب به) و غيره شيرِ ملي، سوارِ مليتركيب 

  
ــد    ي كه بر پشت بـاد اژدهـاتو گفت  ــت و كن ــادنشس ــاب  از دم ره

  )11ص سي و شش، س (
انـد آتـش از دهـان     جـايي كـه گفتـه    از آن. در نسـخه، بـدون نقطـه اسـت     باد 

بـدانيم تـا بيـت    ) آتـش (=  نـار  را تصـحيف  بـاد آيد، بهتـر اسـت    اژدها بيرون مي
  .معناي مناسبي داشته باشد

  
 گـون ديـد بازارشـان    تيـره  1جهان  كارشــانبــرزمانــه بخنديــد 
   جوان:نسخه. 1

  )7ص سي و هفت، س (
ل، باشـد،  ت خنـده، در مصـراع او  تواند بيان علّ از آنجايي كه مصراع دوم مي 

را حفظ كنيم و يا اينكـه بـه   ) چوآن(=  جوانبهتر آن است كه ضبط نسخه، يعني 
  .اصالح كنيم) چنان(=  چونان

  
ــه رزم   سرورِ علي داشـت مـردي هـزار   ديــده همــه نامــدار   هم

  )17ص سي و هشت، س (
ــي  ــرورِ عل ــحيح آن   س ــورت ص ــدارد و ص ــايي ن ــه معن ــراع، توجي  در مص

  .است) سپردار(=  سپرور
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دهخــدا آمــده اســت و در  نامــة لغــت، بــا شــاهدي از فردوســي، در ســپرور
) 522: 1377ايرانشـان  ( نامه كوشو ) 339: 1354اسدي طوسي ( نامه گرشاسب

  ).4911 – 4908، ب 221همين مقاله، ص . نك(كار رفته است  نيز به
  

 ...شنيدي بسي زرق و هزل و فسوس  رستم و گيـو و طـوسز شهنامة 
  )12، 17ص چهل و يك، س (

  :تر باشد چندان رسا نيست، شايد ضبط زير مناسبمصراع اول بيت يكم  
 شنيدي بسي زرق و هـزل و فسـوس    رستم و گيو و طوس]از[ز شهنامه

  
  )ظاهراً(بدرقه : بدره  

 ز فرش و ز پوشـيدني چـون نگـار     شـمارهـا بـيفرستادش او جامه
ــر    فرسـتاد دربـدرهاز آن پس بـه ــته كمـ ــي بسـ ــان رومـ  غالمـ

  )3 – 1ص چهل و شش، س (
را در  بـدره اگر . اين دو بيت مربوط به هديه دادن معاويه به مغيرة بن شعبه است 

معاويـه بعـد از آن   : بخوانيم، و معني بيت را چنـين بـدانيم  ) راه بد(=  بد رهمصراع 
بـراي مغيـره   ) بـه منظـور عمـل ناپسـند    ( به بدرهغالمان رومي آماده به خدمت را 

  ).2532 – 2530، ب 115همين مقاله، ص . نك(مناسبت نيست  يفرستاد، ب
  

  .نمايد ها خردگاه به معني خيمة كوچك آمده و مناسب مقام مي در فرهنگ: خوردگه 
 تنـدباد  خوردگـه سـان كـه در   بدان  بگفت اين و بر خيل شام اوفتـاد

   )9 – 8ص پنجاه و سه، س (
. ، باشـد »كـاه خُـرد  «، يعني )كَه خُرد (= خورد كَهمصراع، شايد در  خوردگه 

  : كار برده است تمثيل باد و كاه را شاعر باز هم به
 4937ب /كـاه كه از باد صرصر شود خرده  وليكن چنان رفت از آن رزمگاه
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  عني بيرون آوردن بسيار مشكوك استبه م» برون داختن«در تركيب : داختن 
 داختنــدز خانــه مــرو را بــرون     ز شيعت كنون چنـد تـن تاختنـد

  :باشد آختنو به دليل اين بيت بايد تصحيف 
 بـــه نـــزد اميـــر يمـــن تاختنـــد   آختنــدونبــرخانــهزبــه قهــرش

  :برون داختنو اين شواهد ديگري براي 
ــد از دوش در ــرش را بيفكنـ  ســر داخــتبــرونبــه يــك ضــربتش او   سـ
ــه از آن  در آن حال كـز جـاي برداشـتش ــان  ز خيمـ  داخـــتش بـــرونسـ

اگر داختن اصيل باشد در اين بيـت، شـايد بـه دليـل قافيـه، صـورت درسـت        
  : داختن باشد

 1روز در پـيش خـود داخـتش   همه  وزارت بـــدو داد و بنـــواختش
  .داشتش: نسخه. 1

  )25 – 17ص پنجاه و سه، س (
ل و دوم، بـه  ، در بيـت او بـرون آختنـد  و  بـرون داختنـد  الف ـ از آنجـايي كـه     

اســت، بنــابراين و بــه احتمــال زيــاد، » بيــرون كشــيدند و بيــرون آوردنــد«معنــي 
در بيـت بعـد، بايـد تصـحيف      بـرون آختنـد   را در بيت اول، به قياس برون داختنـد 
  :دانست برون آختند

 ز خانه مرو را برون آختند ز شيعت كنون چند تن تاختند
ـ  بيـرون  «سـوم و چهـارم، بـه معنـي     ، در بيـت  برون داختش و برون داخت ب 
  .است» انداخت
. قس(است  انداختاي از  ، گونهانداخت ، درan ـ، با حذف هجاي آغازين داخت
  .)نشاندن <هنوز، شاندن  <اگر، نوز    <گر

  :هاي جنوبي زبان تاجيكي رايج است در برخي از گويش) انداختن(=  داختنگونة 
  ؛)133: 1997محمودف . (»گستردن. 3كردن؛ وصل . 2انداختن، ريختن؛ . 1: داختن«

 اي داختهكاكل به ميان و پيش و پس   اياي دلبر جان، كاكُلَه جفت بافتـه
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 اي داختـه آن را تو بـراي جـان مـا      دو كاكــل زرد داري و بنــدش طلّــا

  )138: 1986اَمانُف (                                                                    
را در نسخه، براي رعايـت   داشتشف كرد و توان تصرّ پ ـ در بيت آخر نمي 

بسيار است و مصـراع   نامه علي گونه قوافي در تغيير داد، زيرا اين داختشقافيه، به 
  .دشو معني مي بي داختشنيز با 

  
بنابراين بيت معـروف فردوسـي را نيـز بايـد     . روايت، حديث، نقل و خبر: در 

  :چنين خواند
  است اين سخن، قول پيغمبر استدر  ام در استعليعلممكه من شهر

  ):ص(يعني حديث است و خبر منقول از رسول
ــه    كه دارم نشاندرهاازين قصه ــي گفت ــنم آنگه ــان  ك ــا در فش  ر 4/ ه

  پ 7/ المتين پاك دين حيدر استكه حبل  اسـتدرمبربديم از پيشنيده 
  )16 – 12ص پنجاه و چهار، س (

، به معنـي  نامه عليرا در دو مصراع اول ابيات منقول از  در دكتر شفيعي، كلمة 
 درسـت گرفته، و بر اين پايه، تلفّظ و معني صحيحِ » روايت، حديث، نقل و خبر«

) روايـت و خبـر اسـت   (= در اسـت  را در مصراع دوم بيت معـروف فردوسـي،   
  :كنيم در اين مورد، به توضيحات زير توجه مي.  دانسته
، در همين مصراع، از مقولـة  ازو ) نامه عليدر مصراع اول بيت يكم از ( در -

  .است ها اين قصهدو حرف اضافه براي متممِ 
 در نسـخة عكسـي،  ) نامـه  عليل بيت دوم از در مصراع او( در استنويسة  -
در  ،حيـدر اسـت  نوشته شده، و دكتر شفيعي، با توجه به قافيـه و رديـف    درست

  . دانسته) روايت است(=  در استمصراع بعد، آن را 
انواع تصحيفات و تحريفات، عيوب وزن و  نامه علي در اكثر صفحات منظومة
جا نويسي كلمات، اسامي نادرسـت، اغـالط اماليـي     قافيه و رديف، تكرار، جابه

اي  در كمتـر صـفحه  «: دكتر شفيعي خود در اين باره نوشـته اسـت  . شود ديده مي
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- 9ص سي و چهـار، س  ( »هاي فاحش عروضي و فنّي ديده نشود است كه غلط
هاي ضعيف و ناقص، به  فتاد و چهار نيز، ذيل عنوانِ قافيهايشان در صفحة ه ).10

  .اند گونه ابيات اشاره كرده تعدادي از اين
  :را در بيت مورد نظر در استاز اين روي، 

ــر ــديم از پيمب   حيدر استالمتين پاك دين كه حبل  در اســتشــنيده ب

 حيـدر اسـت  بخوانيم، كه بـا   درستدر نسخه، بايد  درستبا توجه به نويسة 
گونه قافيه، بـه يـك بيـت     براي تأييد اين. قافيه شده است) حيدرست: در نسخه(

  :شود اشاره مي نامه عليبسيار گويا از 
پرســــتبدانســــت آن مــــرد ايــــزد   درسـتپس آنگاه از حالِ يك يك

 )چاپي 4564ب / ر 124(
و در بيـت ديگـر   . ه استدقافيه ش پرَستبا  تدرسشود،  كه مشاهده مي چنان
  :قافيه شده جفتبا  درست

  برين روي من گر بداني درست   هالگوي كين موي طاقست يا جفت

  )چاپي 2232ب / پ 60( 
  .بدانيم ،»روايت و خبر است«، آن هم به معني در استرا  درستتوان  بنابراين نمي

  :درستي خبر پيغمبر در بيت زير مانند بيت مورد نظر است -
ز روي درســـــــتي و روي عبـــــــر    دادستمان زين پيغمبر خبر چو

 )چاپي 831ب / پ 23(
  :بيان كرده است اخبارو  خبراصوالً شاعر در اين منظومه قول پيغمبر را با كلمة 

ــر   ــر دادگـ ــت پيغمبـ ــي گفـ  علـ
  

  ازين در بدادست ما را خبر   
  )چاپي 1399ب / پ 38(             

ــي  ز  ــادق نب ــار ص ــان و اخب  فرق
  

  نخواند مگر لعنتش اين شقي  
  )چاپي 334/ پ 200(                  
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است اين سـخن   در«اگر ما، به نظر آقاي دكتر شفيعي، مصراع فردوسي را  -

شود و  مي» خبر و حديث«، هر دو به معني قول ودر بخوانيم  »قول پيغمبر است
  .اي حشو گونه

به نظر نگارنده، اگر استاد محترم موافق باشند، بهتر آن است كـه بيـت مـورد    
هاي اين منظومه بدانيم، و  هاي شعري و خطاي از شمار ضعف نامه علينظر را در 

را نيـز بـراي   » حديث و خبر«همچنين تصرّفي در بيت فردوسي نكنيم، و معناي 
  .قائل نباشيم درواژة 

  
  )دنبه معني ز(دادن : دهيدن 

ــد  بپذريــدكنيــد آنــچ بايــد ز مــا ــد دهي ــد و خوري ــد و زني  و گري
  )17ص پنجاه و شش، س (

هــاي  ، و ســاخت»بزنيــد، بكشــيد«، بــه معنــي دهيــداز آنجــايي كــه فعــل  
كـار رفتـه    صـورت مضـارع بـه    همـواره بـه  ) ده، دهي، دهاد، دهـاده (ديگر آن 

تـوان مصـدر    و ساخت ماضي آن در متون كهـن نيامـده اسـت، بنـابراين نمـي     
بـه  . نيـز مشـكوك اسـت    دادن دانسـت و همريشـه بـودن آن بـا     دهيدنآن را 

 -dahاز يـك ريشـة ايرانـي، يعنـي      هـاي ديگـر آن،   و سـاخت  ده نظر بيلـي، 
. نــك(آيــد، مشــتق شــده اســت  آميــز از آن برمــي كــه معنــي عمــل خشــونت

ــادقي  ــيار 83 – 87: 1353صـ ــمي 588 – 586: 1352؛ سروشـ ؛ ابوالقاسـ
1352 :154 – 156(.  

 بپذريـد محـو شـده و دكتـر شـفيعي آن را      بپذريـد در » پ«در نسخه، حرف 
باشـد، زيـرا   ) نظركنيد صرف(=  بگذريدت، بايد خوانده، كه با توجه به مضمون ابيا

 سـلمه، از جنـگ منصـرف     عايشه پيش از جنگ جمل، به سبب اعتراض و پنـد ام
گويد، از شركت كردن من در جنگ منصرف شو و دلم را به  شود و به طلحه مي مي

درد نياور، از من صرف نظر كنيد و هرچه را كه الزم است انجام دهيد، و بكشـيد و  
  .د و بزنيد و بخوريدبگيري
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» از بـراي «و » بـراي «جـاي   اين صورت درين منظومه بـه . از برايِ :ز بهراء 
  ...شود و در متون ديگر ديده نشده است هميشه ديده مي

  )25 – 24ص پنجاه و هفت، س (
ديـده   شاهنامهو يك بار در  ورقه و گلشاه دو بار در منظومة كهن... ز بهرايِ 
  .)201: 1390. صادقي. نك(شود  مي

  
  )؟(گري  كنايه از عمل لغو، يا حيله :ريك پختن 

 از مكر و تلبـيس ريـك   پختهمي  جوان گفت در مصر بود او وليك
  )14 – 13ص پنجاه و هفت، س (

اقدام بـراي انجـام   «، به معني ديگ پختن را بايد ريك پختن صورت صحيح 
  .دانست» كاري

دهخدا، ديگ پختن، ديگ حادثات پختن، ديگ هوس پختن، بـه   نامة لغتدر 
، بـا  »حادثه پديد آوردن، حادثه سـاختن، هـوس و طمـع بـه دل آوردن    «معني 

  . شواهدي از مولوي، انوري و خاقاني آمده است
  : شود مشاهده مينامه  علينيز در  پخته شدن ديگساخت 

 163ب / ديگ اوميدشان پخته شدكه تا  كران گفته شداز اين در سخن بي
 9543ب / نشد پخته از آتشش ديگ خام  ها بگفت آن امـامچو زين در سخن

  
  فرياد و شيون: غو 

 از چپ و راسـت  غو برآمد ز يثرب  كه در وقت عثمان چو غوغا بخاسـت
  )26 – 25ص شصت و چهار، س (

بـدون  ) 9964، 9961، 137ب . نك( نامه عليدر بيت باال و ابيات ديگر  غو 
آواز و بانـگ  «، به معني عودهخدا،  نامة لغتدر . استشده نوشته  عونقطه، يعني 

و . حـدس زده شـده   غـو با شاهدي از اسـدي، مصـحف    ،»و صدا و فرياد در  عـ
در  عـو است و تأييدي است بـر اصـالت    غوظي از صحيح و گونه و تلفّ نامه علي
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...) و  7/38، ج 6/325، ج 5/553، ج 4/240ج . نك( شاهنامههاي كهن  نسخه
  .نامه گرشاسبو در 

  
 اي از تركان؟ ـ قبيله كجاجي، ترك  

 يكـي چوبـه تيـر    ترك كجـايي چو  بپيوست اندر كمـان شـوخ پيـر
  )19 – 18ص شصت و شش، س (

. اســت تركــان چــاچيدر مصــراع، بــه احتمــال، تحريــف تــرك كجــاجي  
چاچ، شهر معروفـي در تركسـتان قـديم بـوده و كمـانش بـه خـوبي شـهرت         

ــوده  ــاور ب ــانش جنگ ــته و مردم ــد  داش ــك(ان ــدودالعالم. ن ). 116: 1362 ح
همـين مقالـه، ص   . نـك (كـار رفتـه اسـت     بـه  شـاهنامه كمان چاچي بارها در 

  .)7895، ب 354
  

  طرز رفتار و سخن مستان :كالكوده 
 ر152/ چو مستان كالكوده گفتند سخن   تنزنانشان بـه كـام دل خويشـ   

 ر242/  خـواب كالكوده جستند يكسر ز   به مانند مستان ديوان ز خـواب
  )12- 10ص شصت و هفت، س (                                                      

. قس(» آشفته و پريشان«نزديك به معني  كالكودهدهد كه  دو بيت باال نشان مي 
  .است )كج و كوله
است، كه مصـححان   ٮاٮـس در مصراع آخر، در نسخه به شكل  ز خوابنويسة 

رسـد كـه    به نظر مي). 9036، ب 404ص . نك(اند  خوانده شبابآن را  نامه علي
، بـه  )به تـاب (=  بتابصورت صحيح، با توجه به معني بيت و شكل كلمه، شايد 

  .باشد» با اضطراب و هيجان«معني 
  

احتماالً از كوشيدن، به معني يار و ياور و كسي كه با كسي كوشـش  : كوشه هم 
  .كه از گوشه باشد نيز هست احتمال اين. مشترك دارد
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 عمر بـن عـاص بـود    كوشةهمكه  درون سعد وقّـاص بـودبه پشتش
  )20 – 18ص هفتاد و دو، س (

. ، اسـت »سنخ جنس، از يك هم«، به معني گوشه هم، كوشه هم صورت صحيحِ 
بارها در آثار منثور و اشـعار ناصرخسـرو و   ) سنخيت(=  گوشگي همو  گوشه هم

  .كار رفته است متون كهن ديگر به
دهخـدا، بـا چهـار شـاهد از فردوسـي، ناصرخسـرو        نامـة  لغتدر  گوشه هم

  .و انوري آمده است
بـه  با توجه بـه بيـت قبـل، بايـد      ،است و ششببىدر نسخه  به پشتشنويسة 

  :خوانده شود پيشش
كار مانـده ز خيـر   همي رفت و بي پس پشـت وي مصـعب بـن زبيـر
عاص بـود بن] و[كه هم گوشة عمرِ به پيشش درون سـعد وقّـاص بـود

  
  .معني مناسبي براي آن نيافتم: ندم 

ــدم ــر ق ــه زي ــوا را در آرم ب   پ 4/ ندم د بگذرم يكخربه كام  ه
  )16، 15ص هفتاد و يك، س (

: شـود  ع دوم معناي درستي ندارد، و چنين معنايي از بيـت مسـتفاد مـي   امصر 
شاعر در بيت قبـل نيـز گفتـه    . گويم گذارم و عاقالنه سخن مي غرض را كنار مي

، از اين رو شـايد بتـوان احتمـال داد كـه     ...نگويم سخن جز كه بر راستي : است
  :گونه بوده است صورت درست مصراع اين

  يك دمند برزنم به كام خر  هـــوا را در آرم بـــه زيـــر قـــدم

  
  
  
  
  




