ـکشتي عروس
محسن ذاـکر الحسيني
مـنو ر ٬در ضـمن
الشـيخ ابـي سـعيد ٬نـوشته
در باب دوم اسرارالـتّوحيد في مقامات ّ
ّ
مـحم دبن ّ
حکايتي ٬آمده است:

ديگرروز اين مردرا چشم بردريا افتاد .چيزي عظيم ديد .چون نزديک آمد٬

کشتي عروس بود١.

تا کنون در خصوص معني و مقصود از »ـکشتي عروس« تحقيقي انجام نگرفته و نخستين
محم درضا شفيعيکدکني٬
بار آقاي دکتر
مصحح و شارح اسرارالـ ّتوحيد بـر آن درنگ روا
ّ
ّ
داشته و در تعليقات کتاب آورده است:
توجه نشـده
ـکشتي عروس :گويا نوع خاص و ممتاز کشتي بوده است و در فرهنگها بدان ّ
است .در تاريخ بيهقي آمده است :و امير رضياهلل عنه پيوسته اينجا به نشاط و شراب مشغول
االولي تا به َا ْل ُهم )مح ّل ي است( رفت کرانه درياي
ميبود و روز آدينه دو روز مانده از جمادي
ٰ
آبسکون و آنجا خيمهها و شراعيها زدند و شراب خوردند و ماهي گرفتند و کشتيهاي روس
ديدند کز هر جاي آمد و بگذشت و ممکن نشد که دست کس بديشان رسيدي ٬که معلوم است
ـکه هر کشتي بکدام ُفرضه بدارند) .تاريخ بيهقي (٦٠١ ٬
نسخه بدلهايي که از کلمه »ـکشتيهاي روس« شادروان استاد ّفياض داده است ٬بـدين

ـگونه است:

»ـکذا در :N. k

کوشتهاي عروس .بقيّ ه :کشتيهاي عروس «.پس به جز

بقي ه نسخهها »عروس« دارند.
ّ

نسخه K

در نزهةالقلوب  ٬ذيل »نيم مردان« گويد :جزيرهاي است مردم بسيار در آنـجا سـاـکـنانـد.

١ـ(ــاسرارالـتّ وحيد ٬ص .٢٥٨

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٤

٣٣

ـکشتي عروس

ـکشتيها که از اروس )نسخه بدلها :ارس ٬الوس( و گيالن و مازندران ميآيند ٬آنجا ميآيند و
از آنجا سه فرسنگ است تا استراباد و محصول بسيار از کشتيها دارد ) .نزهةالقـلوب  ٬چـاپ
لسترنج(١٦٠ ٬
و در عالمآراي نادري نيز »اروس« بسيار به کار مـيرود؛ پس بـا » ُا ُرس« )=روس( شـايد

بيارتباطي نباشد به ويژه که در خراسان هـنوز »روس« را » ُا ُرس« مـيخوانـند .ايـن نکـته را
قيامالدّ ين راعي هم در مقاله »لغات ترکي ٬مغولي و ...در تاريخ بيهقي« ) يادنامه ابوالفضل بيهقي ٬
 (١٩٥يادآور شده است و در مشهد هم »روس« را » ُا ُرس« ميخوانند.

نکته قابل يادآوري اين است که در عبارات اسرارالـتّ وحيد و در اين بيت هجونامه فردوسي

) چهارمقاله عروضي  ٬چاپ قزويني:(٤٩ ٬
چو هـفتاد کشـتي درو سـاخته

هــمه بــادبانها بــرافــراخـته
برآراسته همچو چشم

خروس٢

ميانه يکي خوب کشتي عروس
صورت »بسان
توج ه به معني »ـکشتي عروس« آن را به
ـکه در نسخه بدلها غالبًا به ع ّلت عدم ّ
ِ

عروس« تغيير دادهاند» ٬ـکشتي عروس« براي بيان نوع خوب کشتي است .حال بايد تـحقيق
شود که اين کلمه با » ُا ُرس« )=روس( ارتباطي دارد يا با »چوب اُرس« که چوبي است بسيار
محکم٣.

صـحت
تأم ل شارح دانشمند اسرارالتّوحيد در اين کلمه بسـيار بـجا و نـظر ايشـان دربـاره
ّ
ّ
نسخهبدلهاي تاريخ بيهقي )»ـکشتيهاي عروس« به جـاي »ـکشـتيهاي روس«( صـايب
استّ .ام ا ٬براي روشن شدن معني و مفهوم »ـکشتي عروس« در اينجا نکتهاي چـند بـر

توضيحات ايشان ميافزايم ٬باشد که سودمند افتد.

نخست آن که »عروس« قطعًا نوعي کشتي بوده و ٬به جز عبارات اسرارالتّوحيد و تاريخ

مؤي د اين معني است .يکي آن که
بيهقي و بيت فردوسي ٬قرايني ديگر به دست است که ّ
»عروس صحرا « ٥ياد کرد و گمان
»عروس بيابان « ٤و
از ميان اسامي و القاب شتر بايد از
ِ
ِ

نميرود که ميان »شتر« و »عروس« )به معناي »زن نوکدخدا«( شباهتي باشد ٬مگر آن که
بگوييم در اين دو ترکيب از لفظ »عروس« معناي »ـکشتي« اراده شده است .استفاده از
شتر و کشتي )در ّبر و بحر( به عنوان وسيله سواري و حتّ ي ناميدن اين هـر دو بـا لفـظ

»مر ـکب« و شباهت حرکت ماليم و باال و پايين رفتن کوهانهاي شتر در صحرا با نحوه
ْ
٢ـ(ــاين دو بيت از مقدمه شاهنامه است در ستايش خاندان پيامبر و با هجونامه مربوط نيست.
٤ـ٥ ٬ـ( فرهنگ آنندراج ٬ذيل همين ما ّد ه.
٣ـ(ــتعليقات اسرارالتّ وحيد ٬صص  ٥٩٤و .٥٩٥

٣٤

نامه فرهنگستان ٣/ ٤
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سير کشتي بر روي امواج دريا گوياي تناسب اين تشبيه است و اـگر توجه شود که شتر را
ـکشتي رونده صبح « ٧نيز خواندهاند ٬جايي براي ترديد نميماند.
ـکشتي صحرا « ٦و »
»
ِ
ِ
قرينه ديگر بيتي است از منوچهري دامغاني:
ـگشت نگارين تـذرو پـنهان در مـرغزار

همچو عروسي غريق در بن درياي چين٨

شدن تازه عروس« آن هم »در بن درياي چين« غريب و
در اين بيت ٬اختيار معناي »غرقه
ِ
از ذوق و تناسب مقام به دور است .اما »غرق شدن کشتي در دوردستهاي دريايي کرانه
ناپديد« تصويري زنده و طبيعي است .گويا نظاميگنجوي هم در اين بيت:
ـکردم آهنگ بر اميد شکـار

تا در آرم عروس را

به کنار٩

از به کار بردن الفاظ »عروس« و »ـکنار« به ايهامي بسيار لطيف و زيبا نظر داشته است:
عروس را در آغوش آر م/ـکشتي به ساحل رسانم.
»عروس چرخ « ١١و
»عروس روز٬« ١٠
شايد ترکيبهايي نيز همچون
»عروس فلک« ١٢
ِ
ِ
ِ

به معناي »خورشيد« و مقايسه آنها با »
ـکشتي زر « ١٣به همان معني قرينه خوب ديگري
ِ
باشد که باور کنيم يکي از معاني »عروس« »ـکشتي« است.

دوم آنکه از تشبيه صريح »تذرونگارين«به »عروس« در شعر منوچهري واز تشبيه »ـکشتي
عروس« به »چشم خروس« در شعر فـردوسي مـيتوان يـقين کـرد کـه رنگ کشـتي عـروس
»سرخ« بوده و اصًال » «arusáدرزبان سنسکريت بهمعناي »سرخرنگ« آمده است.

١٤

توجه به اطالق لقب »عروس بيابان« بر »شتر« و سرخ موي بودن برخي شتران و توجه
»عروس چرخ« بـر »خـورشيد« و
»عروس فلک« و
»عروس روز« و
به اطالق لقبهاي
ِ
ِ
ِ
سرخ بودن خورشيد به هنگام طلوع و غروبـــ که »نگارين تذرو« هم استعارهاي از آن
ـکشتي زر« بر »خورشيد« و اين که »طالي احمر« نوع مرغوب آن
استـــ و اطالق لقب »
ِ
است و اين که »زر« را »ـگوگر ِد سرخ« نيز لقب دادهاند ٬ ١٥همه شواهدي گوياست بر سرخ

کشتي عروس.
رنگ
بودن ِ
ِ
ِ
٨ـ( ـ ديوان منوچهري ٬ص .١٧٩
٦ـ (٧ ٬فرهنگ آنندراج ٬ذيل همين ما ّده.
١٠ـ١١ ٬ـ١٢ ٬ـ١٣ ٬ـ( فرهنگ آنندراج ٬ذيل همين ما ّد ه.
٩ـ( ـهفتپيکر ٬ص .١٧٩
١٤ـ( ـ Äحواشي شادروان معين بر برهان قاطع ٬ذيل »آل«.
١٥ـ(ــنظامي گويد :زر که گوگرد سرخ شد لقبش سرخي آمد نکوترين سلبش )هفتپيکر ٬ص.(٢٣٤
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٣٥
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سوم آن که از بسياري شواهد چنين ميتوان دريافت که احتما ًال ميان »عـروس« )بـه
معناي »زن نوکدخدا«( با »ـکشتي« و »دريا« رابطهاي وجود داشته و مثالً ممکن است
کشتي
ِ
ماشين
عروس آن روزگار چيزي باشد از عالم
عروس اين روزگار و ٬به هنگام پيوند ٬کشتي
ِ
ِ
ِ

ِ
را آراسته و عروس و داماد را در آن مينشاندهاند .اشاره آقاي دکتر شفيعيکدکني به يکي
بودن لفظ »عروس« و »اروس« ٬ضبط »اروس« در فرهنگها بهمعناي »اسباب و متاع«٬ ١٦
و نيز ضبط »عروس« به معناي »ـگوگرد زرد« ١٧نکتههاي ديگري است که در تفسير اين
لغت و شواهد آن نبايد از نظر دور داشت.
)زن نوکدخدا( با
به جز نمونههايي که گذشت ٬در
ِ
شواهد ذيل نيز از رابطه »عروس« ِ
»ـکشتي« و »دريا« نشانهاي پيداست:
عروس ثنا را
من از سطح دريا عريانترم ٬زيور گوهري از کجا به دست آرم که
ِ

شايد؟١٨

بر و
و پنداري اين عروس زيبا که از درون پرده خمول بماند و چون ديگر جواري منشآت در ّ

بحر سفر نکرد و شهرتي اليق نيافت ٬هم از اين جهت بود که چون ظاهري آراسته نداشت٬
دواعي رغبت از باطن خوانندگان به تحصيل آن متداعي

نيامد١٩.

در مثال اخير» ٬جواري« دو معني دارد )دختر ان/ـکشتيها( و نويسنده هر دو معني را
مدّ نظر داشته است.
نظامي ٬در وفات مجنون بر روضه ليلي ٬گويد:
نـــالنده ز روي دردنــاـکــي

عروس
آمد سوي آن
ِ

خاـکي٢٠

از قيد صفت »خاـکي« براي »عروس« چنين توان دانست که »عروس غيرخاـکي« )»ـکشتي
عروس« يا »عروس کشتي«( هم بوده؛ خصوصًا که در بيت بعد گويد:
در حـلقه آن حـظيره افـتاد

ـکشتيش در آب تيره

افتاد٢١

سعدي شيرازي فرموده:
بر عروسان چمن بست صبا هر گـهري

غو اصي ابر از
ـکه به ّ

دل دريا برخاست٢٢

ِ
فرهنگ فرهنگ )باب نخستين ٬فصل يازدهم( ٬فرهنگ انجمنآراي ناصري ٬فرهنگ آنندراج٬
١٦ـ( ـ Äبرهان قاطع٬
١٧ـ( ـ فرهنگ آنندراج ٬ذيل »عروس«.
ذيل همين ما ّده.
١٩ـ( ـ مرزباننامه ٬ص .٦
١٨ـ( ـ منشآت خاقاني ٬ص .١٢٠
٢٢ـ( ـکل ّّي ات سعدي ٬ص .٦٨٥
٢٠ـ (٢١ ٬ليلي و مجنون ٬ص .٢٦٤
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عروسان چمن )=ـگلها( نيز قابل توجه است و چه بسا عروس را
رنگ سرخ
در اين بيتِ ٬
ِ
ِ
»عروس تاـک « ٢٣خواندهاند ٬گويا
جامههاي سرخ ميپوشاندهاند و اين هم که »شراب« را
ِ

نظر به سرخي رنگ آن بوده است .نکته جالبتر اين که »عروس تاـک« )=شراب( را در
»ـکشتي زر « ٢٤يا »
ـکشتي باده) « ٢٥پيالهاي به شکل کشتي( جاي ميدادهاند که خود مفيد
ِ

نسبت
ِ
»جهاز
ِ

»جهاز عروس«٬
»عروس« و »ـکشتي« تواند بود .ضمنًا توجه به ترکيبهاي اضافي
ِ
»جهاز شتر« و اشتراـک اين هر سه در لفظ »جـهاز« شـايد از
کشتي« و هم چنين
ِ

فايدهاي تهي نباشد.
منابع

مـحم د روشـن ٬کـتاب
خاقاني ٬افضلالدّ ين بديل بن عـلي ٬منشآت خـاقاني  ٬تـصحيح
ّ

فرزان ٬چ ٬٢تهران ١٣٦٢؛ سعدي شيرازي ٬مشرفالدّ ين ٬ديوان شيخ اجل سعدي شيرازي ٬
به کوشش مظاهر مص ّف ا ٬کـانون مـعرفت ٬تـهران ١٣٤٠؛ شـفيعي کـدکني ٬مـحمدرضا٬
اسرارالـتّوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد  ٬ج) ٢تعليقات( ٬آـگاه ٬چ ٬٢تهران ١٣٦٧؛ فردوسي٬

ابـوالقـاسم ٬شـاهنامه  ٬شـرکت سـهامي کـتابهاي جـيبي ٬چ ٬٣تـهران ١٣٦٣؛ فـرهنگ٬
ِ
ميرز اابوالقاسم؛
فرهنگ فرهنگ )نسخه خطّ ي( ٬شماره  ١٢١٢ثبت کتابخانه مـلي ايـران؛

مـحم درضا
الشـيخ ابـي سـعيد  ٬ج ٬١بـه تـصحيح
منو ر ٬اسرارالتّـوحيد فـي مـقامات ّ
ّ
ّ
محم دبن ّ
شفيعيکدکني ٬آـگاه ٬چ ٬٢تهران ١٣٦٧؛
محم دپادشاه )شاد(؛ آنـندراج )٧ج( ٬زيـر نـظر
ّ

محم دحسين بن خلف تبريزي
محم د دبيرسياقي ٬کتابفروشي خيّ ام ٬چ ٬٢تهران ١٣٦٣؛ ّ
ّ
محم د معين ٬امـيرکبير ٬چ ٬٣تـهران ١٣٥٧؛ مـرزبان بـن
)برهان( ٬برهان قاطع  ٬به اهتمام
ّ
عبدالو هاب قزويني ٬کتابفروشي فروغي ٬چ٬٤
محم د بن
رستم ٬مرزباننامه  ٬به تصحيح
ّ
ّ

محم د دبيرسياقي٬
تهران ١٣٦٨؛ منوچهري دامغاني ٬ديوان منوچهري دامغاني  ٬به کوشش
ّ

زو ار ٬تهران ١٣٥٦؛ نظامي گنجوي ٬ليلي و مجنون  ٬به کوشش وحيد دستگردي ٬عـلمي؛
ّ

مصح ح ٬همان ناشر؛ هدايت ٬رضـاقليخان ٬فـرهنگ انـجمنآراي
همو ٬هفتپيکر ؛ همان
ّ

ناصري  ٬به تصحيح عبداهلل منشي ٬کارخانه عليقليخان.١٢٨٨ ٬
©
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