
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  اشرف صادقي االلحان، به تصحيح علي جامع» فهلويات«
، مراغي يكي دو صفحه را اختصاص داده بـه  االلحان جامعدر بخش خاتمة و اما 

اشـرف   به جنـاب علـي   ،خضرايي كه در اين زمينه خود را ناوارد يافته. فهلويات
ع كـرده و  رجـو  ،نمـوده صادقي كه به گفتة او تمام بخش خاتمه را هم بازخواني 

صادقي پـيش  دكتر كار آقاي . كتاب نقل كرده است رعيناً متن مصحح ايشان را د
و سپس در مجلـة   به چاپ رسيده بود )1، ش9 س( شناسي زباناز آن در مجلة 

  :با اين توضيح )28، ش7 س( ماهور
 بـر اسـاس نسـخة    1372سـال   پس از تحرير اين مقالـه در  االلحان جامعخاتمة 
مطالعات و تحقيقات فرهنگـي   عثمانيه در رديف انتشارات مؤسسةرنو 818مورخ 

به طبع رسـيده و اشـعار مزبـور بـا     ) به استثناي مقدمه و فهرستها(صفحه  195در 
  .)68: 1384صادقي (آن چاپ شده است  143ـ140اغالط زياد در صفحات 

  
تري اين بنده را برانگيخت تا با دقت بيش ،اين توضيح كه به كار بينش اشاره دارد

حال نتيجـة ايـن   . صادقي را بررسي كنمدكتر بخش از كار بينش و همچنين كار 
  .شود مي تقديماهل فضل و انصاف به بررسي 

در ايـن دو   ؛خالي از سهو و خطا نيست ،كه پيشتر متذكر شدم البته چنان ،كار بينش
تن فهلويات نيز لغزشهاي آشكاري در خوانـدن و نوشـ   ه اهل فضل و انصافسه صفح
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كـه پيداسـت    ،)140ص( »اسـتانه خرم آني كه واوش و« :مثالً. بعضي الفاظ داشته است

 »بجا منَ به تو عاشق بي مننه حقّا « :نويسد مي يا. »واوش«صحيح است نه » دادش«
  .شك زايد است بي» ن«روي  ةنيز فتح. »حقا«صحيح است نه » حوا«كه  ،)141ص(

 بـر  بناو كار دارم،  سر االلحان جامعيد نگارنده با چاپ جد ،اما در اين بخش
اشـرف صـادقي بپـردازم كـه بـراي       عليدكتر اين ميل دارم بيشتر به بررسي كار 

اما به چاپ اين . سومين بار در كتاب ويراستاري شدة خضرايي منتشر شده است
چرا كه در آنجا اشعار با توضيحات  ؛كنم مي نيز رجوع ماهورفهلويات در نشرية 

  . فاقد اين توضيحات است االلحان جامعكتاب  آمده و در
  : نوشته است» لبابا حافظ الهمداني«ضيح ودر ابتداي امر جناب صادقي در ت

ايـن  . چنين است در هر سه نسخه و مسلماً غلط است و مقصود بابا طاهر است
كـه در زيـر    عبدالقادر چنـان . اشتباه مسلماً از خود عبدالقادر است نه از كاتبان

 خواهيم كرد، متن اشعار را نيز حداقل يك جـا غلـط نقـل كـرده اسـت      اشاره
  .)68: 1384صادقي (

  
. طاهر، كه ذكر لقب مغفول اوسـت  تحريفكنم حافظ در اينجا نه  مي اما بنده تصور

شـده   مـي  اطـالق آنهـا  از جمله اصنافي كه عنوان حافظ به  ،دانيم مي طور كه همان
و امثال اينها  بهار عجم، اللغات غياثگهايي چون كه در فرهن ؛ چنانها بودند خواننده

نماياند كه اين دوبيتيها ملحون گفتـه   مي طاهر چنين از طرفي اشعار بابا. آمده است
هـم از  . اسـت  چنين بوده گويا  و اساساً غالب فهلويات ،شده مي و بعد از آن نوشته

ازي كـه در  روست كه شمس قيس متعجب و البته معترض است كه چرا بندار ر اين
كنـد، در فهلويـات بـه جـاي جـزء اول       اش وزن را كامالً رعايت مي اشعار فارسي

پاسخ ايـن معمـا جـز    . آورد مي اغلب فاعالتن» فعولن/ مفاعيلمفاعيلن مفاعيلن «
تواند بود كه اين دوبيتيهاي محلي با آواز همراه بوده و همين به نوعي جواز  نمي اين

اين تفاوت و تخطـي و   ،چرا كه در آواز ؛ن شده استتبديل مفاعيلن اول به فاعالت
ناهنجاري آن قدر محسوس نيست كـه در قرائـت سـاده و معمـول يـك عبـارت       

  .)ءناظم االطبا ( تغني كردن: اند باري، در معني دوبيتي خواندن نيز آورده .منظوم
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ش را بـه  طاهر خود دوبيتيهاي توان احتمال قوي داد كه بابا مي ،بنا بر همة آنچه گفتيم

ضـمن آنكـه معـاني ديگـر      است؛ خوانده و به حافظ نيز كمابيش شهرت داشته مي آواز
از ديگر موارد استعمال ايـن  . نسبت با اين عارف و شاعر مشهور نبوده است بيهم  حافظ

سـمعاني  . ثين اسـت الق آن به حافظان قرآن و نيز محداط ،عنوان كه در منابع قديم آمده
به نقـل  ( شناختند مي از ائمه است كه حديث رااي  حافظ لقب عده نويسد كه مي انسابدر 

  .آورد مي و حكايتي هم در اين مورد )15 ، صانسابسمعاني، از لغتنامه، 
شود كه او اهل حـديث   مي طاهر روشن و اين قدر از آثار منظوم و منثور بابا

بـرخالف   ،ايـن مقـوالت در گذشـته    ،وانگهـي . است شعر و آواز بوده و قرآن و
حافظ تمام يا بخشي از قـرآن  م پيوسته و مرتبط بودند و اساساً به ه ،روزگار ما

چرا كه مقامهـاي موسـيقي را همـراه بـا      ؛بودن، منافاتي با خواننده بودن نداشت
بخشـهايي از   ،آموختند و كساني كه مسلط بر مقامهاي موسـيقي بودنـد   مي قرآن

  .قرآن، و گاه تمام آن را در حافظه داشتند
استه با ذكر اين لقب چيزي بر اطالع ما نسبت به احـوال  اين مراغي خو بر بنا
ذكـر لقـب حـافظ قبـل از     . بـدانيم  مغتنمطاهر بيفزايد و ما بايد اين فايده را  بابا

عبدالقادر حـافظ  «حتي خود مراغي هم به . است نسبت مكاني امري معمول بوده
. »يالدين حافظ شـيراز  شمس«الغيب به  يا حضرت لسان ،شهرت داشته» مراغي

  .بابا حافظ همداني: است اينجا هم آمده
بينيم كه اين لقب يا عنوان در اول اسم بسيار شايع  مي البته بعدها در متون مختلف

حافظ : ها خواننده«: خوانيم مي واصفي هروي الوقايع بدايعالمثل در كتاب  في ؛شود مي
ود علي و حـافظ حـاجي و حـافظ سـلطان محمـ      بصير و حافظ مير و حافظ حسن

  .)405 ص( »و حافظ تربت و حافظ چراغدانعيشي 
غرض اينكه مراغي اين حافظ را بدل اسم طاهر ننوشته بلكه به جهـت شـهرت   

 ؛نديده كه نام طاهر را ذكر كنـد  ديگر لزومي 10»همداني«و  9»بابا«طاهر همداني به 

                                                 
مؤلف اين تذكره ــ عليقلي واله داغستاني . 1261، صالشعرا رياضبراي نمونه بنگريد به تذكرة  .9

شنيده «: كند از بابا طاهر چنين ياد ميالطّاء ة مؤلفان در ابتداي روضـ ــ همچون بسياري از
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  .همدانيحافظ طاهر  بابا: نوشت مي واال اگر اين شهرت در كار نبود چه بسا كه

اي  شود كه مصحح با هيچ كدام از زبانهاي محلـي  مي از تأمل در متن روشن .و اما متن
المثل ايـن مصـرع را كـه بـه زبـان       في .ندارد كاملآشنايي  ،كه در اين دو سه صفحه آمده

، 60 :1384صادقي ( »آدم نه بخاك من مر ورزي من« :است چنين آورده ،مازندراني است
يـا  (م نه به خاك مهـر ورزد  آد«: است و چنين شرح كرده .)377 ، صااللحان جامع مراغي،
نه اينكه آدم به خاك « :نويسد مي و نيز از قول جيحوني .)63: 1384صادقي (» ؟... )ورزيد

   .)همانجا(» مهر ورزيد، بلكه من ورزيدم، من) كه از آن سرشته شده است(
. رخ داده اسـت است كـه در خـوانش يـك كلمـه     هي اما اين تفاسير حاصل اشتبا

و ايـن بخاكـه   . بخاكه: نويسد؛ در اصل مي »بخاك«نوشت كلمة  صادقي خود در پي
آدم نه بجا كه «: شود مي است كه در ثبت مرحوم تقي بينش ديده» بجا كه«تصحيف 

  .)141ص ،)خاتمه(االلحان  جامعمراغي، (» ورزي منمر من 
حوا نه بجا من به تـو  «: د اين قرائت تواند بودمصرع آخر اين رباعي نيز مؤي

صـادقي  دكتـر  كند كه  مي ضمن اينكه دقت در اصل نسخه معلوم ».عاشق بي من
خـود   رأيرا هـم بـه   » كـه «خوانده و » بخا«را نقطه فرض كرده و » بجا«ضمة 

  .رسيده است اي متفاوت واژهساخته و با اتصال اين دو، به » ك«

                                                                                                             
بابا ... فرمايد كه بابا مي... عزيمت خدمت بابا نموده ... خواجه نصيرالدين طوسيشد كه 

 .بر همين نهج و منوال است تا انتهاي مدخل» ...فرمايد خنده كرده مي
در كتابخانة ملي پـاريس يـك   «: نويسد مي ديوان باباطاهر ةمرحوم رشيدياسمي در مقدم .10

ني مضبوط است كـه جـا   الهمداني ني في اشاراتالفتوحات الرباخطي عربي به عنوان  ةنسخ
  » .ق به خواهش ابوالبقاء احمدي شرح كرده است 889بيك عزيزي آن را در شوال 

با توجه و عنايت به مفهوم فتوحات (» همداني«شود كه صرف ذكر  از عنوان كتاب معلوم مي
ص شـاعر و  كفايت مي كرده براي اينكه ذهن خوانندة كتاب رهنمون شـود بـه شـخ   ) رباني

بد نيست يادآور شوم كه كتاب در اواخر قرن نهم تأليف شده . طاهر عريان عارفي به نام بابا
طاهر تا اين وقت چندين عارف نامي از آن سرزمين برخاستند كـه از جملـة    و از زمان بابا

 .القضات همداني است مشاهير ايشان عين
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است كه تلفـظ  » مه«است تصحيف  كه در پايان مصاريع نقش رديف را يافته» من«  
يعنـي بـه   . آيد مي است، اال اينكه در زبان مازندراني در آخر فعل» مي«متفاوتي از 

  .»رسي مه« ،»رسيدم مي« ، و به جاي»ورزي مه«: شود مي گفته »ورزيدم مي« جاي
و » گر همه توي من ميان داني من« :مصرع سوم اين رباعي نيز محل تأمل است

اگر همـة جهـان تـو    « :تأمل برانگيزتر) البته از قول جيحوني(دقي صا دكترتفسير 
  .)63: 1384صادقي (» )مرا(مرا در ميانه بدان، من ) خدا(هستي 

 خطـاب بـه  (اگر همه تـويي  : رسد كه معناي مصرع چنين باشد مي اما به نظر
 البتـه  .»نيسـتم «در زبان مازندراني يعني  »مه دني«. من در ميان نيستم) خداوند

نيز از ميان افتـاده اسـت و صـورت صـحيح مصـرع      » به«بنده معتقدم كه حرف 
  ».من بميان دني مه) تويي(گر همه توي « :است احتماالً چنين بوده

عجيـب نيسـت و نبايـد موجـب     است، نوشته » داني«را مراغي » دني«اينكه 
 ويـژه در نگـارش   بـه  ،تبديل مصوتهاي كوتاه به مصوتهاي بلند. گمراهي ما شود

وانگهـي ايـن اخـتالف اساسـاً در برخـي      . اسـت  ادبيات محلي امري شايع بوده
ي در برخي منابع چنين زمثالً دو شعر زير از بندار را ؛ها قابل پيگيري است لهجه
  :است آمده

 مـه تر و نيكوتر هر روج مرا خوش بــر ســرمهعلــيتــا تــاج واليــت
ــ   شكرانة آن كـه ميـر ديـن حيدرمـه ــدا و منّ ــل خ ــهاز فض  ت مادرم

   
ــه    گـــر بـــه دل حـــب آل حيدرتـــه ــوض كوثرتـ ــاقي آب حـ  سـ
ــدا ــير خ ــب ش ــي مح ــر نباش ــه    گ ــاه مادرت ــويم؟ گن ــه گ ــن چ  م
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م بـه شـكل   ، و رديف شعر دو»مي«و در برخي منابع رديف شعر نخست با تلفظ 

 ،614، ص2، جالمـؤمنين  مجـالس  ، قاضي نوراله،كن( استثبت و ضبط شده » تي«
اقبال آشتياني ، 609، ص1، جالفصحا مجمع هدايت، ،1170، ص2، ج ليمهفت اق رازي،
1378: 2/203(.  

 ندا »الف« است برخالف آنچه در شرح ابيات آمده» دال«در رباعي بعد نيز الف 
دل را تا هر كـاري  ) رها كردم(يعني گذاشتم  .»بهشتم دال تا بكني هر كاري« .نيست
  ... يعني آنجا كه دل را ميل است »ميرد كاريآنجا كه دالوينه «: و مصرع بعد. بكند

امـا از   ؛شارح اين اشعار در خصوص مصرع مذكور هيچ توضيحي نداده است
يابيم كه ايشان دالوينه را يك كلمه فـرض كـرده    درمي» دالوينه«پيوسته نوشتن 

توانسـته مفهـومي از آن    نمـي  و هـم ازيـن رو  ، )بـرخالف مرحـوم بيـنش   (است 
+ ا + دل  :از چند جزء تشـكيل شـده اسـت   الي كه دالوينه در ح ؛استخراج كند

 .»ـ ميـل اسـت    دل را«يعني  »وِنه ـ  دله«ها و به تلفظ امروز مازندراني. ه+ وين 
 باشـد؛ » مير دكاري«، »ميرد كاري«دهم كه ادامة عبارت هم به جاي  مي احتمال

مير احتمـاالً  و ) است» ب«دال در ابتداي كلمه بدل از ( »بكارد«يعني  »دكاري«
آنجا كه دل را ميـل  : و معني كل مصرع چنين. است) مهر( »مر«ديگري از  يامال

االسـتعمالي   اگرچه تعبير قليل. و مهركاري همان مهرورزي است. است مهر بكارد
دهخـدا ذيـل    لغتنامـة جالب اينكـه در  . ؛ اما خوشبختانه نمونه و شاهد دارداست

فخرالدين  ويس و راميناز مده كه هر پنج پنج شاهد منظوم آ »مهركاري«مدخل 
   :مثالً. اسعد گرگاني است

 نبينــــد خرمــــي از مهركــــاري  چو عاشـق را نباشـد بردبـاري
  :يا

ــاري ــرا در مهرك ــان م ــين ج ــدين ســختي و رســوايي و زاري  بب  ب
  

 .بار  يعني بيشتر از پنج يا حتي ده ،البته مكرر اين تعبير آمده ويس و رامينو در 
حاكي از آن است كه تعبير مهركاري در آن منطقه بيشـتر رواج  شايد اين خود  و
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در ) كه فخرالدين اسعد به آن منطقه منسـوب اسـت  (كه گرگان  چرا ؛داشته است

قسمت غربي مازندران واقع شده است و عجيب نيست اگر ببينـيم ايـن تعبيـر در    
نبايد گذاشـت كـه   گفته ناهر چند  ؛شود مي ن منطقه بيشتر يافتآكالم گويندگان 

 زبان نواحي ديگـر نيـز   گويندگان پارسيبعضي در كالم كم و بيش را  مهر كاشتن
  :گويد مي كه موالنا چنان. توان يافت مي

 انگار كين نبودت تا چند مهركاري  افشردن تو سودت،انگور اين وجودت
  )203، جزو ششم، صكليات شمس(

  :گويد مي و باز
ـاكدر اين خاك در اين خ  اك در ايـن مزرعـة پ

 دگـر تخـم نكـاريم    ،بجـز عشـق  ،بجز مهر 
  )224، جزو سوم، صكليات شمس(

در » سر بـرآورد  =سر برآري «، كلمة »بكارد =دكاري «مدلول ديگر در صحت 
 :توجه كنيد. اگرچه از اين مصرع به نظر بنده چيزي افتاده است. مصرع بعد است

  ».دامن داري سر برآريهر كه ْ«
هر كه دامن دارد سر : چنين ترجمه كرده است اب صادقي اين مصرع راجن

از اين  دو حرفا بنده تقريباً اطمينان دارم كه يك ما .)63: 1384صادقي (برآورد؟ 
. بوده باشد »...دامنكه جا هر «دهم كه در اصل  مصرع افتاده است و احتمال مي

معروف » دشت و دمن«است كه در تركيب  »دمن«در اين مصرع همان  »دامن«
المثل بندار  كه في چنان ؛»هست«يعني فعل  ،است» دري«همان » داري«است و 
  :گويد مي رازي

 ندانم كاين حرام از چـه دري مي  ابلهان گويند كاين مي بي حـرام
  )609 ، صمجمع الفصحاهدايت، ( 

هسـت  بـراي چـه   ) است كه اگر حرام است ميمنظور (دانم اين حرام  نمي :يعني
  ؟ )وجود دارد(

و اما در مصرع آخر اين رباعي نيز سهو و تصحيفي از قلم مصحح صادر شده 
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 :همراه با شرح مصـرع بخوانيـد   است گونه كه صادقي نوشته است، مصرع را بدان

  به آن درد نميرد كه درمان ندارد؟: يعني» .بĤن درد نميره كه درمان نياري«
مرحوم بينش ثبـت  كه  چنان(صحيح است » بميره«دارم كه  ،گمان، بلكه يقين

اين مصرع اداي نفرين گوينده است كه دلـش را رهـا كـرده تـا هـر       .)كرده است
كشد محبت بورزد و  مي هر جا كه عشقش. خواهد بكند كه مي) هر غلطي(كاري 

  .مهر بكارد و هر جا كه دمني هست سر برآورد
ن درد بميـرد كـه   آبـه   :كنـد  مي گونه نفرين بعد از اين همه شاعر دلش را اين

چراكـه در ايـن صـورت    ت ـــ  اگرچه انسب اس ــ »ندارد«و نه (درمان نياورد 
نبـود؛  » نيـاري «به جاي  »نداري«و مانعي براي آوردن . نداري: گفت مي بايست
شـارح را  ترجمه و توضيح حال  .)وزن و قافيه كيفيت واحدي دارند حيثچه از 

هر كه دامن دارد سر ... هر كاري بكني دال گذاشتم تا تو« :يك بار ديگر بخوانيد
   »يرد كه درمان ندارد؟آورد؟ به آن درد نمبر

درنـگ و تـأملي   رسد در اين دو صـفحه فهلويـات،    مي از ديگر مواردي كه به نظر  
اول بيـت  . شود به بيتي از قطعة چهاربيتي بندار رازي مي مربوططلبد،  مجدد را مي

  :و بعد از آن خواهم پرداخت به نكات مبهم كنم، مي نقل ،ماقبل آنرا به عالوة بيت 
كه با مشكين خطت او را خطر بـو  بنفشــه بنــد آيــا كــه چــه پنداشــت
ــه ــل كروف ــة برك ــر او طرف تر بـو  پس آن كوروفه بر كل طرفه اك
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  :است دادهاين دو بيت را جناب صادقي چنين شرح   
است، اما منظـور از آن معلـوم نيسـت    » بند بنفشه«ظاهراً به معني » بند بنفشه«

اصل طوري نوشته  در نسخة» كروفه«. دستة بنفشه باشدشايد به معني  ؛چيست
معنـي  . شـود، امـا معنـي آن معلـوم نيسـت      مـي  نيز خوانـده  »روفهكُ«شده كه 

آيا بنفشه بند چـه  : ... معني اشعار. در مصراع آخر نيز روشن نيست» كوروفه«
بـر  اي  اگر او طرفـه . را خطر باشداو تو مشكين كه با خط ] اشتپند[پنداشت؟ 

  .)65: 1384صادقي ( تر باشد بر گل طرفه... نآگل نشاند؟ پس 
  

آيد كه ارتبـاطي   مي به نظر ،روشن اين دو بيت و ساختار جمالت يبا توجه به اجزا
  11».بر رسته دگر باشد و بر بسته دگر«: نزديك با اين مثل قديمي دارد

بند بنفشه اين شعر بعيد نيست كه در  »بند بنفشه« است  كه دكتر صادقي گفته نچنا
را كسي تصور كنيم كه بنفشه را  »بند بنفشه« توانيم اگرچه با اندكي مسامحه مي .باشد
 بندها همين بنفشهيكي از ظهوري ترشيزي خطاب به . است بسته مي كرده و مي دسته
  :گويد مي

 گوشمرو به باغ چه سنبل كدام مرزن  رومويـانبندي زلف بنفشه به دسته
  )440، صديوانظهوري، (

موضوعي است كه در شـعر قـدما    ،گل را دسته كردن و هديه دادن و يا فروختن
كـه   چنـان  ؛فراوان بدان اشاره شده و از بنفشه در اين ميان مكرر ياد شـده اسـت  

                                                 
  .260، ص1، جاسئله و اجوبه اهللا، فضلرشيدالدين : ، و نيز403، صمختارنامه عطار، :نك .11
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  :گويد مي طيمنوچهري دامغاني در مسم

دهبوستانبانا امـر اي زير آن گلبن چون سبز عماري شـده  ايوز بـه بسـتان بـ
اي اي چند ازو تازه و تر برچدهغنچه اياي دست به گل بـرزدهآستين بر زده

  اي ها بسته به شادي برِ ما آمدهدسته
  هارـافروز ب تا نشان آري ما را ز دل

ـر و ـر س  بـروي  خاك لب جوي آبكي خرد بزنرويبازگرد اكنون و آهستگشان ب
ـرامن جـوي جامه ـه پي ـرد ب  گلي يابي از مهـر ببـوي   هر كجا تازه  اي بفكن و برگ

  هر كجا يابي ازين تازه بنفشة خودروي
  همه را دسته كن و بسته كن و پيش من آر

 دري باز برگرد به بستان در چون كبـك   چون به هم كردي بسيار بنفشـة طبـري
ـبويتا كجا بيش بود نرگس خ  نگري  كه به چشم تو چنان آيد چون در  طـريوش

  كه ز دينار درآويخت كسي چند پري
  هر چه بشكفته بود پاك بِكَن باك مدار

 )168 ، صديوان منوچهري،(

بخوانيم به معناي » اي طَرفه«ابتدا گمان كردم كه شايد بتوانيم را » اي رفهطُ«همچنين 
  .شويم در مصرع بعد مواجه مي» تر طُرفه«آن وقت با مشكل ديدم ، كه »اي لحظه«

در مصرع دوم مطلب از اين قرار است كه آيا با وجود خط مشكين يار بهايي 
 ،در اينجا به معني بها و ارزش اسـت  »خطر«ماند؟  مي) بند بنفشه(بند  براي بنفشه

  :يمعزّكه در اين بيت از امير چنان
 ان خويش ندارد بسي بهـا گوهر به ك  مردم به شهر خويش ندارد بسي خطـر

  )19 ، صديوان معزّي،امير( 
بـه هـر    ».هر چيز را بها و خطر سوي مردمسـت « :يا اين مصرع از ناصرخسرو

بند چه خيال كرده؟ فكر كرده با وجـود   بنفشه: )خطاب به معشوق( گويد مي ،حال



 67 / اشرف صادقي االلحان، به تصحيح علي جامع» فهلويات«

  
  خط مشكين تو بهايي دارد؟ 

ر مـوي يـار بـه    مـا مكـر  ؛ چون در ادبيات اما چرا بنفشه؟ جواب ساده است
  : گويد مي براي مثال فردوسي. است بنفشه تشبيه شده

ــمن     برخســارگان چــون ســهيل يمــن ــرد س ــه گ ــده ب ــه دمي  بنفش
اگـر او چيـز   يعنـي   ».بر گل كروفـه اي  اگر او طرفه«: خوانيم مي در مصرع سوم

  .)؟(وش و خاص و باارزشي بر گل ببنددخ
قدر از ظاهر عبـارت   اما همين ،روشن نشد زنگارنده نيبر  »كروفه«البته معني 

. داشته باشـد ) ببندد(استنباط كردم كه فعل است و شايد معنايي نزديك به بستن 
يعني اگـر او چيـز خوشـي را بـر گـل      . به هر حال هر چه هست عارضي است

  ... و اضافه كند، ببندد يا بنشاندعارض كند 
 به احتمال قـوي . تر بو رفهپس آن كوروفه بر گل ط: و باالخره مصرع چهارم

» كوروفـه «جناب صادقي نوشته كه معنـاي  . و نه كوروفه استروفه صحيح  كوـ
فاصـله افتـاده و ايـن     »روفه«و  »كو«در چاپ مرحوم بينش بين . روشن نيست

) روفـه؟ (رويـد  ) كو(كه او  پس آن: معني مصرع. باشدتر  به صواب نزديكشايد 
چيز ) بند بنفشه: بند بنفشه(در واقع اگر او . باشد تر طرفه) كنايه از معشوق(بر گل 

پـس   ،ببندد و گمان كند كه آن را پربها ساخته استاضافه كند يا باارزشي بر گل 
  . تر است باارزش ،رويد مي )معشوق(كه بر گل ) خط مشكين(آن چيز 

ربـاعي بـه نظـم     قالـب دو بيـت را هاللـي جغتـايي در    تقريباً عين مضمون همين 
  : است درآورده

نظر بربسته و خوش نهاده در پيش ترديدم كه يكي، دو دسته از سنبل
دگر بربسته دگر باشد و خود رسته گفتم كه برو دو زلف يارم بنگـر

  )214 ، صديوانهاللي، ( 
توان تأمالتي  مي در استنساخ و استنباط و روش تصحيح همين دو صفحهباز هم 

كه به زبـان  ) الوند واجي كه خوش بو از من آيه( در دوبيتي سوم. سودمند داشت
در و كـوهر بـدامان از   « :اسـت  مصحح مصرع دوم را چنين آورده ،همداني است
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را بـه  بـوده و مصـحح آن   » ار«در اصـل  » از«كه است و توضيح داده » .من آيه

نوشـته  » ار مـن آيـه  «اما در مصرع چهارم همين دوبيتي . تبديل كرده است» از«
  . از: شايد آمده است،» ار«توضيح  شده و در
  گونه تصميم گرفت؟ توان در خصوص رديف يك شعر دو مي دانم چطور نمي

دلي نبود كه « :خوانيم مي آمده است» به زبان قزاونه«بيت سوم از اشعاري كه  رد
  ».سر آنجا بجنبر او نكني

 آيد و در نسخة دستنويس عبدالقادر نيز ميطور كه از وزن شعر بر همان
دانم كه اين دال كه در نسخه  نمي زايد است و» نبود«دالِ  ،شود آشكارا ديده مي

يعني نَبود و نه (اگر واو را ساكن بگيريم نيست و وزن را هم دچار اشكال كرده و 
درآورده و در توضيح  چطور از اينجا سر ،شود ساختار جمله نيز فاسد مي )نَبـُود

  )؟تواند بود نمي يعني غلط تايپي( ه استمحترم نيز به همين شكل آمد مصحح
مخفّف  »بو«كه  ؛ چناناست »نَبود«مخفّف  »نَبو«دانيم  طور كه مي همانباري، 

  ضمناً اين بيت. »بود«
 نكني دلي نبو كه سر آنجا به جنبر او  هاچياين كه جنبر عنبر بزلفش او

  
قبـل يكـي شـده و در شـرح     بيت است و اينكه با دوبيتي ما مفرد است يعني تك

توانـد حاصـل اشـتباه     قطعاً نميكه  چرا ؛است آور تفكيك نشده تعجبابيات نيز 
  .مصحح باشد

  
ن آشود كه مصحح ظاهراً در نسخة كتابخانة ملـك   مي بيتي در پايان كار ديدهدو دو

نسـخة  ) چـاپ فرهنگسـتان  (تصحيح خضـرايي   االلحان جامعاما در . را يافته است
صادقي دكتر اين دوبيتيها را واجد است و جناب ) به خط عبدالقادر(ديگري نيز 

اين دوبيتيهـا چـه   حال ببينيم در تصحيح . است آن نسخه را نيز از نظر گذرانده
 )مصـرع سـوم  (در دوبيتـي نخسـت   . خـورد  نكات قابل بحثـي بـه چشـم مـي    

مراغـي،   ؛61: 1384صـادقي  (» دامانم وزني جنـگ ار دو كيتي ده « :خوانيم مي
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اما وقتي به عكس چاپ شـدة ايـن دوبيتـي در پايـان      .)448، صامع االلحانج

بينـيم هـيچ اثـري از حـرف واو در      در كمال تعجب مي ،كنيم مي كتاب مراجعه
، صورت صحيح نيـز همـين   كه پيشتر گفتيم و چنان. نيست» زني«ابتداي كلمة 

   .شود مي چراكه با الحاق واو به زني وزن شعر مختل است؛

ابتـدا دوبيتـي را بـه    . دارد انگيز بيشتري را با خـود  موارد بحثي دوم البته دوبيت  
 :صادقي بخوانيددكتر روايت جناب 

  
ــان بــر آمــان  خمار ببريـده بـا بدريـده دامـان     شــوان كــردان و ياوان

 ح كيلـي سـامان  بو كـه الوم بـرب    الو)بنگژنم(چسر حشمان خود ببكيژنم
  )448، صجامع االلحان ؛61: 1384صادقي ( 

 .»خمـار «نه  ،شود مي ديده »خار«در تصوير نسخه در پايان كتاب آشكارا كلمة 
، دليل و دريدن دامان، و نيز بريدن پا )جمع بيابان: وياوانان(ارتباط خار با بيابان 

ن اسـت  آپاسخ  ،و اگر بحث وزن مطرح شود. ت اين قرائت استديگري بر صح
گـاه بـه جـاي    ) كه غالباً در وزن دوبيتي اسـت (فهلويات در  ،كه گفتيم چنان ،كه

خـار  : در اينجا اين قاعده اعمال شده است. شود مي مفاعيلن اول فاعالتن آورده
شاعر كه در بيابان گرفتـار  ). فعولنمفاعيلن (ده پا بدريده دامان ) فاعالتن(ببري 
وضـيح جنـاب   حـال ببينـيم ت   .خار پا را بريده و دامان را دريـده  :گويد مي شده

  :نويسد مي ايشان. صادقي در خصوص اين مصرع چيست
عربي باشد به معني مقنعه است كه خـاص زنـان   » خمار«خمار اگر همان كلمة 

بـه  » دامـان  بدريده«. است، اما معلوم نيست در اين شعر خمار به اين معني باشد
  .)67: 1384صادقي (است » دريده دامن«معني 

  
انم و در دگـر نهـا  اشـبها در بياب « :چنين معني كرده است و در نهايت بيت اول را
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  .)همان(» با دامن دريده؟... شوم  مي آنجا ظاهر

و ) آيـد  مي از پي هم(گردد  مي شبها: رسد معني بيت چنين باشد مي اما به نظر
، خار، پـا را  )آيد نمي در واقع چيزي جز بيابان پيش چشم(شود  مي ظاهرنها ابياب

  . دريده است بريده و دامن را
شود كه قائل اين سخن شخصي است كه از وطن خـود   مي در بيت دوم معلوم

دور افتاده و در بياباني برهوت ) جايي سرسبز و خوش آب و هوا(كه گيالن بوده 
  :كند مي در فراق ديار خود مويه

كيلي سـامان ح بو كه الوم بري ب چرا چشـمان خـود بنگـژنم الو
  

 :خوانده و اين طـور شـرح داده اسـت   » چسر حشمان«را » چشمانچرا «صادقي دكتر 
  .)همان(است » از چشمان سر«يعني » جسر چشمان«احتماالً تصحيف » چسر حشمان«

 ،كـه در نسـخه آشـكارا پديـدار اسـت     » ي«را با حذف » حببري «همچنين 
يـزد  خوانده و در شرحِ بيت، دو نقطه بر آن افزوده و بريج را به معنـي بر  »برنح«

  :توجه كنيد. گرفته است
به معني خطّه و » كيلي سامان«به معني الو و شعله است، و » الو«ظاهراً 

از چشمان سر خود و يا : بنابراين شايد معني بيت چنين باشد. سرزمين گيالن
گيالن  زم؟ باشد كه شعله و آتش من به خطةري مي از سر چشمان خود شعله

  .)67 :1384صادقي () بريج(بريزد 

اول  :دانـد  مـي  اما يكي دو نكتـه را گفتنـي   ،خبر است بي» الو«نگارنده از معني   
به ادبيات عرفاني تعلـق  ) كه در مقابل چشم سر وضع شده(اينكه تعبير چشم سر 
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دارد و در خارج از اين حوزه به ويژه در ادبيات محلي و فهلويات سراغ گـرفتن  

ه بعيد است الو در اين بيت چنـين معنـايي   دوم اينك. در پي ندارداي  از آن نتيجه
آيد كه  برمي ،طور كه پيشتر اشاره كردم همان ،چراكه از فحواي شعر ؛داشته باشد
اين چرا بايد از چشـمان   بر بنا فراق خطة سرسبز گيالن محزون است؛ شاعر در

» يـج «و اضافه كردن » ي«كه با حذف (» بري«بر گيالن بريزد؟ ثالثاً خود آتش 
باشد كه الو : يعني. است» برَد«خود به معني ) يج به معني بريزد تبديل شدهبه بر

 »حب«در نسخه هر دو حرف البته . خطة گيالن )؟( مرا ببرد به) هر چه كه هست(
اگرچـه نقـش آن از    ،معلوم نشد كه چيست راقم اين سطورفاقد نقطه است و بر 

  .جمله نسبتاً قابل درك است ياجزاباقي 
 

  هللا التوفيقو من ا
  ضا موسوي طبريسيد عبدالر

  تير ماه هزار و سيصد و هشتاد و نه شمسي
  


