چند بيت تازه از منوچهري و بعضي نکات ديگر
علياشرف صادقي
دانشمند محترم ٬آقاي دکتر محمد دبيرسياقي ٬تا کنون ديوان منوچهري را دو بار تصحيح
ـکردهاند .تصحيح نخست ايشان در سال  ١٣٢٦مـنتشر شـد و پس از آن چـهار بـار ٬بـا
تغييراتي ٬در سالهاي  ١٣٥٦ ٬١٣٤٧ ٬١٣٣٨و  ٬١٣٦٣مجددًا به چاپ رسيد .در سال
زو ار منتشر شد که ٬در صفحه دو٬
 ٬١٣٧٠تصحيح ديگري از اين ديوان به ّ
هم ت انتشارات ّ

نوبت چاپ آن چاپ اول قيد شده است .بعد از اين تاريخ نيز اين تصحيح يک بار ديگر به
چاپ رسيد که ظاهرًا اين تجديد طبع بدون هيچگونه تغييري بوده است .طبق احصاي
بنده ٬تصحيح دوم کتاب نسبت به چاپ سوم از تـصحيح اولـــ کـه در اخـتيار نگـارنده
استـــ  ٣٨بيت اضافه دارد .تعدادي از اين ابيات مربوط به نسخهاي از ديوان منوچهري
برادر مرحوم دهخدا بوده ٬ولي در اصل
اختيار
است که در سال  ١٠٥١نوشته شده و در
ِ
ِ
به خود دهخدا تعلق داشته است؛ يادداشتي بر برگ اول آن و نکتهاي که در زير ميآيد
اين مطلب را تأييد ميکند .آقاي دکتر دبيرسياقي تفاوتها و اضافات اين نسـخه را ٬در
صفحات سي و هفت تا پنجاه و
اول ديوان )٬ (١٣٦٣
هفت مقدمه چاپ پنجم از تصحيح ِ
ِ
نقل کردهاند.
آقاي دبيرسياقي ٬پس از چاپ تصحيح اول کـتاب ٬نـمونههاي چـاپي آن را بـه نـظر
مرحوم استاد فروزانفر رسانده بودند و ايشان درباره تعدادي از
ابيات ديوان حدسهايي
ِ
زده بودند که ايشان اين تصحيحات را ٬در چاپهاي بعدي ٬به متن کتاب بردهاند .سپس٬
حواشي نسخه چاپي خود استخراج
يادداشتها و »حدسها«ي مرحوم دهخدا را نيز از
ِ
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تصحيحات حدسي
کردن اين گونه
ـکرده و غالب آنها را در متن کتاب درج کردهاند .منتقل
ِ
ِ
و گاه ذوقي به متن ٬در تدوين متنهاي انتقادي ٬بيشک با روش مرسوم تصحيح انتقادي
انتقادي عيني فقط بايد به نسخههايي متّ کي باشد
و علمي متون سازگاري ندارد .يک متن
ِ
مصح ح بر اساس آنها کتاب را تـصحيح مـيکند .هـرگونه حـدس و احـتمال دربـاره
ـکه
ّ

صورت کلمات و عبارات متن ٬ناـگزير ٬بايد در حاشيه قيد شود .تـنها در مـواردي کـه٬
درنتيجه سهو القلم کاتب ٬غلطي آشکار در متن پيدا شده يا کلمهاي ٬هنگام کتابت ٬از قلم
ِ
افتاده بـاشد
مـصحح مـيتوانـد مـتن را تـغيير دهـد .امـا ٬در مـورد ديـوان مـنوچهري و
ّ
»تصحيحات « مرحوم دهخدا نکته ديگري هست و آن اينکه دهخدا نسخه مورخ ١٠٥١
ِ
را در اختيار داشته و مقدار زيادي از آنچه را در حاشيه نسخه خود آورده ٬و به عـنوان
»تصحيح« دهخدا به چاپهاي تصحيح اول ديوان راه يافته ٬از اين نسخه نقل کرده است.
نمونه اين گونه منقوالت را در صفحات سي و هفت تا پنجاه و سه مقدمه چاپ پـنجم
ميتوان ديد .احتما ًال وي به بعضي نسخههاي ديگر ديوان يا به ُج نگها و مجموعههاي
ديگري نيز دسترسي داشته است و صورتهاي مضبوط در ايـن نسـخهها را در ذهـن
داشته و در حاشيه نسخه خود از ديوان منوچهري نقل کرده است .ايـن نکـته در مـورد
تصحيحاتي که دهخدا در اشعار منقول در لغت فرس اسـدي انـجام داده ٬و آقـاي دکـتر
دبيرسياقي آنها را به متن چاپ خود از لغت فرس منتقل کردهاند ٬نيز کامالً صدق ميکند.
نگارنده ٬هنگام تصحيح لغت فرس اسدي ٬متوجه شد که تمام اين »تصحيحات« منقول از
نسخههاي ديگر لغت فرس يا از فرهنگهاي ديگر است که دهخدا ٬بدون هيچ گونه قيدي
و اشارهاي ٬در حاشيه نسخه چاپي خود نقل کرده بوده است.
اهم نسخههاي موجود
آقاي دکتر دبيرسياقي چاپهاي چندگانه ديوان را ٬بر اساس ّ
آن ٬که قدمت هيچيک به زير سال  ١٠٠٠نميرسد ٬تصحيح کـردهانـد؛ امـا ٬گـهـگـاه از
ُج نگها و مجموعههايي که اشعار شاعر در آنها نقل شده نيز استفاده کردهاند .نگارنده٬
هنگام بررسي بعضي جنگها و مجموعهها که اشعار منوچهري را در بر دارند ٬به ابياتي
برخورد که در چاپهاي آقاي دکتر دبيرسياقي نيامدهاند .بيشتر ايـن ابـيات مـربوط بـه
قصايد يا قطعههايي هستند که در اين چاپها آمدهاند؛ اما ٬ابيات مورد نظر را فاقدند.
اينک اين ابيات:
در خالصة االشعار تقيالدين کاشي )نسخه کتابخانه مجلس شوراي اسالمي ٬ش ٢٧٢فـيروز(
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در قصيده شماره  ٢٢چاپ سوم از تصحيح اول )ص (٤٢و شماره  ٣٤چاپ اول از تصحيح
جديد )ص ٬ (٥٣به َم طلع
ِ

عاشقا رو ديده از سنگ و دل از فوالد ساز

ـکز سوي ديگر برآمـد عشـقباز آن يـار بـاز

بعد از بيت هفتم ٬بيت زير آمده ٬که در ديوان نيست:
بنان زرفشانش چون عجب
آن قلم بين در ِ

دشمنان زو بـا مـذلّت دوسـتان بـا اعـتزار

در همين قصيده ٬در خالصة االشعار بعد از بيت هشتم دو بيت زير آمده ٬که باز در ديوان

نيست:
قــــامت کــــوتاه دارد رفــتن شــير دژم

ـگـــونه بــيمار دارد قــوت کــوه حــجاز

در عيان لؤلؤ فشاند در نـهان عـنبر خـورد

عنبراست اورا بضاعت لؤلؤ است اوراجهاز١

در نسخه مذکور ٬در قصيده شماره  ٢٧چاپ سوم از تصحيح اول )ص (٥٠و شماره ٣٩
چاپ اول از تصحيح جديد )ص (٦١به مطلع
ِ
بيني آن ترکي که او چون برزند بر چنگ چنگ

دل ابدال بگـريزد بـه صـد فـرسنگ سـنگ
از ِ

بعد از بيت دوازدهم بيت زير آمده ٬که در ديوان نيست:
نـيک و بـد دانـي هـمي نـانام و نـيک

جـاودان٢

هست نيک و نيستش بد هست نام و نيست ٣نـنگ

و در قصيده شماره  ٥٥چاپ سوم از تصحيح اول )ص (١٣٩و شـماره  ٦٧چـاپ اول از
تصحيح جديد )ص (١٣١به مطلع
ِ

ـگا ِه توبه کردن آمد وز مدايح وز هـجي

ـکز هجي بينم زيان و از مدايح سود ني

بعد از بيت ششم بيت زير آمده ٬که در ديوان نيست:
زهـير مـصرخـي
ـکو وليد و کو جرير و کـو
ِ

ـکو عبيد و کو حميد و کو دريد و شعري )؟(

در ُج نگ شماره ٥٣ـد دانشکده ادبيات دانشگاه تهران دو بيت زير آمـده ٬کـه در ديـوان

نيست:
ميدان حق به تيغ کالم
اسب علم به
ِ
بر ِ
ِ
اـگرش مسند و کرسي به قدر فضل نهند

ـکسي جز او نکـند بـر سـؤال بـاطل رد
ز نفس کرسي در عقل بـاشدش مسـند

ظاهرًا اين ابيات مربوط به قطعه شماره  ٧٨چاپ سوم از تصحيح اول )ص (٢٢١و شماره
 ١٨چاپ اول از تصحيح جديد )ص (٢١به مطلع زير است:
ِ
به فال نيک و به روز مبارک شنبد

١ـ(ــاصل :حجاز

٢ـ(ــظاهرًا :با نام و ننگ جاودان

نبيذ گير و مده روزگار نيک به بد
٣ـ(ــاصل :نيس ش
ـلـ
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در همين ُج نگ دو بيت زير نيز آمده ٬که در ديوان نيست:
نگار من آن چون قمر بـر صـنوبر

نه ماني ُچ نو کرد صورت

سان دو ما ِه مـنقّش
دو خدّ ش به ِ

سان دو
دو زلفش به ِ

نـه آزر٤

مـاه٥

مـعنبر

در ُج نگ شماره  ٢٤٤٦کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران پنج بيت زير آمده ٬که در ديوان

نيست:
دلم او دارد ٬او دارد ] ـو[ او خـــواهــد داشت

عزيز من و جـانان مـن است
جان
ـکو دل ] ـو[
ِ
ِ

دل خـويش
ور کــنم قــصد کــزو بــاز سـتانم ِ

دل خـود دل نـه بـه فـرمان مـن است
بســتانم ِ

بوستان پاي )؟( گل و بر من و بر دوست فشان

وقت گل و وقت گلافشـان مـن است
ـکه کنون ِ

جفا کني و بدان ننگري ٦که هم روزي
به تازيانه هـجرم ٧زنـي و کس نشـنيد

بـود
وفاي ما و جـفاي تـو را چگـونه َ
بـود
اوار تــازيانه َ
ـکــه دوســتار ســز ِ

آقاي دکتر دبيرسياقي دو بيت اخير را ٬با تغييراتي اندک از خـالصة االشـعار  ٬در ص٢١٩
تصحيح جديد ديوان  ٬جز ِء اشعار منسوب به منوچهري آوردهاند.
دو قطعه زير نيز در ُج نگ شماره  ٣٠٣٦دانشگاه آمده است .اين جنگ ظاهرًا متعلق
به حسينعلي باستاني راد بوده و او ٬در يادداشتي ٬آن را تذکره عالئي ناميده ٬که در اواخر
قرن نهم نوشته شده است .اما ٬عارف نوشاهي ٬در يادداشتي ديگر ٬آن را بياض خواجه
آقابيک دانسته است ٬که به دستور او کاتبان مختلف آن را براي وي نوشتهاند .سبک اين
اشعار به هيچ وجه به اشعار منوچهري شبيه نـيست و مـيتوان گـفت بـه طـور قـطع از
منوچهري نيست.
ملک کرم سرور دهـر
مالک
ِ
ِ
مــالک حـومه دار االسـالم

سالک ٨راه عال مهر کرم )؟(
وارد مــــورد آال و هــــمم
حارس درگه او علم و حکم

مطلع طـالع او مـهر و عـطا
ِ
هم هواي در او روح ملوک

هـم دعـاي دل او ورد امـم

ـکار او در همه عالم اصـالح

مهر او در هـمه دلهـا مـرهم

ـکلک او علم رسل را هـمراه

دم او ورد مــلک را هــمدم

راي او راه کـــرم را ســالک

عــلم او عـالم دل را مـحرم

٤ـ(ــاصل :آذر
٥ـ(ــکذا و ظاهرًا :مار .قس دو مار افساي عينينش دو مارستند زلفينش ) .ديوان ٬ص ٥٨تصحيح جديد(
٨ـ(ــکلمه پاـک شده ولي ظاهرًا سالک است.
٧ـ(ــاصل :هجري
٦ـ(ــاصل :بنگري
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بــهر صــبوح بـرخـيزم
ســحرگهان کــه ز
ِ
خط دوست زنم دست در گل و سوسن
چو ِ
ســـتارگان را دنــدان بــه کــام درشکــنم
بـود از جـهان نـينديشم
چو مي بـه دست َ

جهان خراب شود گر مـن انـدرين مـجلس

هــزار فــتنه ز هــر گــوشهاي بــرانگــيزم
زلف يــار بــه سـرو سـهي درآويـزم
چــو ِ
بــه گــا ِه عــربده گــر بــا سـپهر بسـتيزم
بــود از فــلک نــپرهيزم
چـــو يــار يــار َ

ز نـيمخورده خـود جـرعه بـر جـهان ريـزم

عالوه بر ابيات فوق ٬در ُج نگهاي نامبرده و جنگهاي ديگري که در زير مشخصات آنها
مرجح و گاه
خواهد آمد ٬بعضي
ابيات ديوان با ضبطهاي متفاوتي آمدهاند ٬که ضبطهاي ّ
ِ

متفاوت آنها در زير درج ميگردد.
ِ

نگ شماره  ٢٤٣کتابخانه مجلس شوراي اسالمي شماره) ٢سناي سابق( ٬در
در ُج ِ
قصيدهاي به مطلع
ِ

ســر تـيري
تــرک آهــوچشم آهــو از
بــزن اي
ِ
ِ

ـکه باغ و راغ و کوه و دشت پرـماه است و پرـشعري

دوازده بيت اضافه آمده که در چاپهاي اول تا چهارم ديوان نيست .اما ٬در چاپ پنجم از

تصحيح اول و چاپ اول از تصحيح جديد )ص ٬ (١٢٧-١٢٣اين دوازده بيت ٬به ضميمه دو
بيت ديگر از نسخه عد )نسخه مورخ  ٬ (١٠٥١نقل شـده است .در ايـن نسـخه ٬بـعضي از
ـکلمات اين ابيات تصحيف شده که در نسخه سنا گاهي صورت درست آنها آمده است.
ِ
اينک شواهد آن:

بشر بن حازم دوم چون عمرو بويحيي
چاپي )بيت  :(١٦٧٨يکي چون ِ

سنا:
چاپي )بيت:(١٦٩٢
سنا:
چاپي )بيت:(١٦٩٧
سنا:
چاپي )بيت:(١٧٠٥

..............................................ـچون عمرو ح ا ه
ـلـ لـ

يکي سرمايه نعمت ٬دوم سرمايه دولت
 .................................دوم پيرايهـدولت
به روي پاـک و راي نيک و فعل خوب و کار خوش
به دين پاـک  .......................................روي خوش

من از عبدالمجيد افلح ابن المنتشر منم)؟(

همه خير و همه خوبي همه بر و همه نشري

سنا:
من از ع دالمح د افلح ا ن )د ن( المرمي م همه ح ر و همه حو ي همه ر و همه سري
ـلـ

ـلـ

لـ

لـ

لـلـلـ

ـلـ

بشري باشد.
شايد کلمه آخر بيت
ٰ
چاپي )بيت :(١٧٠٧حديث لفظهاي او و جد ....و جور او

لـ

لـ

لـ
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سنا:
ظاهرًاَ :ج دّ او و جود اوَ .جدّ به معني »حظ و بهره و نيکبختي«؛ اما ٬در اينجا به معني
»بزرگي و عظمت و توانگري« است.
چاپي )بيتِ ................................... :(١٧٠٨س ُيم بيراه را عطفت چهارم ديده اعمي
..........ـعطلت حهارم حلق ]ـرا[ ف وي
سنا:
ـکلمه عطفت در عربي نيامده و عطلت نيز در اينجا معني نميدهد.
چاپي )بيت :(١٧٠٩خداوندا يکي بنگر به باغ و راغ و دشت و در
 ..................................................دشت اندر )اصل :اندار(
سنا:
حديث لفطهاي او و حد او و حود او

ـلـ

چاپي )بيت:(١٧٠٣
وسير ابن ابيسلمي )؟(
برش را و بأسش را و سهمش را نداند کرد آن صافي
وقار و عزم و ّ
ِ

سنا:

وقار و عرم برس را ده اس س را و مس را
لـ

ــ

لـ

لـلـ

دا د کردد صافي ر ر ابن ابيسلمي
لـلـ

لـ

پيداست که ر ر ابن ابيسلمي ٬زهير ابن ابيسلمي است.
چاپي )بيت :(١٧٠٤يکي از کوه دارد زور و ديگر جنبش از ماهي
کي ار کوه دارد رور د کر ح س ار در ا
سنا:
لـلـ

لـ

لـ

ـلـلـ

لـ

چاپي )بيت:(١٧٠١
سنا )؟( و سيرت پاـک و نهاد و هيبت او را

چهار آيات معجز کرد ما را از نُبي االعلي

سنا:
س اد و س رت اـک نهاد هيبت او را
ـلـ

ـلـ

لـ

ـحهار آ ات معحر کرد ما را ار ي االفل
لـ

لـ

ظاهرًا سناد  ٬سداد است به معني »راستي و درستي«.
چاپي )بيت:(١٧٠٢
يکي معراح نيکويي دوم ساماح )؟( پيروزي

حية ت َْس عي
سديگر چشمه کوثر چهارم ّ

چاپي )بيت................................ :(١٧١١

تن خويش و تن ما را چهار آالي کن اَحري

سنا :ـ ـ ـ ـ ــ....................................................

 .................................چهار آالتـ..............

سنا :ـ ـ ـ ـ ــ................ـدوم سالح.............. ٩

٩ـ(ــبيت مورد بحث در چاپ سوم ٬ص ١٣٥نيز ٬با شماره  ٬١٧٦٢آمده و در آنجا نيز اين کلمه به شکـل سالح

قيد شده است.

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٤٤

چند بيت تازه از منوچهري

مقاله

چاپي )بيت:(١٧١٢
يکي طنبوره کويي دوم طنبور حدادي سديگر جام بغدادي چهارم باد الص ري )؟(
ـلـ

سنا:
 .......ط وره کو ر )يا کو ي(  ............ــ ..............................حهارم اده الصري )؟(
ـلـلـ

لـ

لـ

لـلـ

ضمنًا ٬ترتيب ابيات اين قصيده در نسخه سنا به قرار زير است:
٬١٧٠١ ٬١٧٠٤ ٬١٧٠٣ ٬١٧٠٠ ٬١٦٩٩ ٬١٦٩٨ ٬١٧٠٨ ٬١٧٠٧ ٬١٧٠٥ ٬١٦٩٦
.١٧١٢ ٬١٧١١ ٬١٦٧٦ ٬١٦٧٥ ٬١٦٧٤ ٬١٦٧٣ ٬١٦٧٨ ٬١٦٧٧ ٬١٧١٠ ٬١٧٠٩ ٬١٧٠٢
همان طور که در مقدمه چاپ پنجم آمده ٬در نسخه عـد بـيتهاي ٬١٧٠٦ ٬١٧٠٥
 ٬١٧٠٢ ٬١٧٠١ ٬١٧٠٤ ٬١٧٠٣ ٬١٧٠٨ ٬١٧٠٧بــه تــرتيب ٬بـعد از بـيت  ١٧١٠قـرار
ـگرفتهاند .اما ٬در چاپ جديد به ترتيب مذکور است.
از ُج نگ مکرمين خليل )فيلم  ٢٦٧دانشگاه تهران(:
چاپي )بيت:(٥٥سپيدهدم از بيم سرماي سخت بـپوشيد بـر کوه سنجابـها
ِ
جنگ:

سپ ي دهدم از بـي م سرماي سرد
ـ ـ

ـ

بگسـترد بـر کوه سنجابـها

ضمنًا سنجاب در واژهنامه پايان کتاب کنايه از برف دانسته شده ٬در حالي که بر اساس
آنچه در برهان قاطع آمده و مناسب بيت است ٬سنجاب به معني »سبزه« است.
)بيت:(٦١منجم به بام آمد از نور مي
چاپي
ّ

گـرفت ارتـفاع سطرالبـها

دهخدا در لغتنامه )حرف الف ٬ص ٬٢٣٧ذيل مدخل »أ«( مصراع دوم را به صورت
زير نقل کرده است :گرفت ارتفاع از سطرالبها؛ و ظاهرًا اين ضبط بهتر است ٬هـرچـند
نسخههاي
ديوان آن را تأييد نميکنند.
ْ
شعر اعشي قيس
چاپي )بيتَ :(٦٢ا َبر زير و بم ِ

همي زد زننده به مضرابها

ُج نگ  ٢٥٨٦کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران :و بر زير و بم .......
قصيده شماره  ٩ديوان به مطلع
ِ

دل احرار چه کار است
اي ترک ترا با ِ

غارت ترکان تتار است
دل ما
نه اين ِ
ِ

را ٬نــخستين بــار ٬دکــتر تــوفيق ســبحاني در جــلد چـهارم نـامواره دکـتر مـحمود افشـار

)ص ٬ (٢٣٠٧-٢٣٠٥از جنگي کهن متعلق به قرنهاي هفتم و هشتم ٬نقل کرد .اين قصيده در
بـيت سـوم و هـفتم آن در ُج ـنگ شـماره ٢٤٤٦
هيچجاي ديگر نـيامده است .تـنها دو ِ

ـکتابخانه مرکزي دانشگاه تهران درج شده است .ضبط بيت هفتم در نامواره چنين است:

مقاله

نه دل دهدم کز تو کنم روي به يکسـوي

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
چند بيت تازه از منوچهري

٤٥

نه با تو ازين بيش مرا رنـج و قـرار است

آقاي دکتر دبيرسياقي قرار را در ديوان به مرار تصحيح کردهاند .اما ٬در جنگ  ٢٤٤٦بـه
جاي رنج و قرار  ٬صبر و قرار آمده و همين درست است.
مطلغ قصيده شماره  ٢٦ديوان چنين است:
صنما بيتو دلم هيچ شکيبا نشود

وگر امروز شکيبا شد فردا نشـود

مجلس
به جاي بيتو  ٬در چند نسخه ديوان که در حاشيه آمده و نيز در جنگ شماره ٢٤٣
ِ
سنا ٬از تو آمده است.
شکيفتن از و شکيبيدن از و شکيبا شدن از کسي يا چيزي يعني »نسبت به کسي يا چيزي
قرار و آرام و صبر نداشتن« .قطران ميگويد:
همي ندانـم در هـجر چـند بـاشم چـند

همي ندانم کز دوست چون شکيبم چون
) ديوان قطران ٬ص(٣٣١

در همين قصيده ٬بيت  ٤٨٠به شکل زير آمده:
خبر فتح برآمـد خـبر نـصرت تـو

جز ملک را ظفر و فتح مهنّا نشود

در چاپ سوم ٬به جاي برآمد  ٬تو آمد قيد شده و در حاشيه آمده است :به نظر استاد دهخدا :بر.

برآمد مطابق نسخه عد است ٬که ضبط ُج نگ  ٢٤٣نيز آن را تأييد ميکند.
بيت آخر قصيده در هر دو چاپ به شکل زير ضبط شده است:
مـلکا بـر بـخور و کـامروايـي مـيکن

هرگز اين مملکت و دولت يغما نشود

مصح ح ٬در حاشيه هر دو چاپ٬
نسخه عد ٬به جاي کامروايي ميکن  ٬کامروا زي کز تو دارد.
ّ
اضافه کرده که به نظر دهخدا به جاي کامروايي مـيکن  ٬کـامروا رو کـن تـو درست است.
بيشک کن در اينجا غلط و کز صحيح است ٬که در موقع استنساخ يادداشتهاي دهخدا
ِ
بهاشتباه نقل شده است .ضبط ُج نگ ٢٤٣نيز کامروا ري لر بو است ٬که بايد کامروا زي کز تو
خوانده شود .اين ضبط درستتر به نظر ميرسد؛ زيرا ٬بر اساس آن ٬ميان دو مـصراع
مصحح اين ارتباط به هم ميخورد.
ارتباط برقرار ميشود .اما ٬با ضبط منتخب
ّ
بيت هفتم قصيده شماره  ٬٣٦در چاپ سوم از تصحيح جديد ٬چنين است:
خجسته را بهجز از خُ ردما ندارد گوش

بنفشه را بـهجز از کُـرکما نـدارد پـاس

و ٬در حاشيه ٬در مورد خُ ردما گفته شده که در اصل خُ ردپا بوده و متن قياسًا تصحيح شده
مـتن تـصحيح اسـتاد
است .در مورد کرکما نـيز گـفته شـده کـه در اصـل گـرگپا بـوده و ْ
ِ

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٤٦

چند بيت تازه از منوچهري

مقاله

فرهنگ پايان کتاب ٬خُ ردما به »جانوري خوشآواز و خوشرنگ« و کرکما
دهخداست .در
ِ

به »دم جنبانک و صعوه« معني شده است .يادآوري ميگردد که فرهنگهاي جهانگيري و
سروري و رشيدي  ٬به جاي کرکما  ٬اين کلمه را به شکل کَ رکَ رک ضبط کرده و همين شعر را
براي آن شاهد آوردهاند .اما ٬در فرهنگهاي سروري و رشيدي ايـن شـعر ٬بـه غـلط ٬بـه
ناصرخسرو نسبت داده شده است .با اينهمه در فرهنگ سروري  ٬در شعر شاهد ٬کرکرک

به شکل کرکما ضبط شده است .کرکما در هيچ يک از سه فرهنگ مزبور نيست و تنها در
برهان قاطع ضبط شده است .اين کلمه در مازندراني به شکل کِ رکِ را به کار ميرود ٬که ضبط
ـکرکرک را تأييد ميکند .اما ٬هيچ يک از نسخههاي
خطي ديوان اين کلمه را به شکل کرکرک
ِ
نياوردهاند .خردما نيز در فرهنگهاي جهانگيري و سروري و رشيدي به هـمين شکـل و بـا

همين شاهد آمده است .اين کلمه يک بار ديگر نيز در ديوان )ص ١٨١تصحيح جـديد(  ٬در
مسمط هفتم ٬به کار رفته است :از شغب خردما الله به هوش آمده است .در چـاپهاي قـديم
ّ
ِ
ديوان  ٬به جاي خردما  ٬مردمان آمده و ضبط خردما از نسخه عد است .اما ٬در فرهنگ رشيدي
نيز ٬در اين مصراع ٬اين کلمه به همين شکل درج شده است.
در قصيده شماره ٥٢ـ ٬بيت  ١٢٥٥در ديوان چنين است:
جهل او هم حجت است و هم دليل
قول او بر
ِ
ِ

عقل من هم شاهدست و هم يمين
فضل من بر ِ
ِ

مصراع دوم در ُج نگ شماره  ٦٧٨مجلس سنا چنين است :فعل من بر عقل ٬...و اين ضبط
بهتر است.
متن چاپي چنين است:
در قصيده شماره ٥٦ـ ٬بيت  ١٣٩٠در ِ
انگــورها بــر شــاخها مــاننده َچ ـمچاخها

واويجشان چون کاخها بستانشان چون باديه

»داربست درخت انگور«٬
ولي مصراع دوم در فرهنگ جهانگيري ذيل کلمه واديج  ٬به معني
ِ

چنين ضبط شده است :واديجشان چون کاخها بستانشان چون زاويه  ٬و اين ضبط ٬يعني واديج ٬
بهتر است .زيرا با توجه به معنايي که در واژهنامه ديوان براي کلمه آويـج بـه دست داده
شده ٬يعني »آونگ و آويز«» ٬و« در اول مصراع دوم زايد است .در ضمن ٬آويج در لغت
هيچ گاه به معني »داربست« نيامده است و برهان آن را به »آويز« معني کرده و پيداست که
مرادش آويج در کلماتي
مانند مردآويج است و ظاهرًا لغت مستقلي نيست .بنابراين ٬معني
ِ
ـکردن آن به »آونگ« نادرست است.
در قصيده شماره  ٧٥از تصحيح جديد ٬بيت اول چنين است:

مقاله

شـبديزفعل رخشخـوي
مـرکب
آفــرين زان
ِ
ِ

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
چند بيت تازه از منوچهري

٤٧

اعوجي مادرش و آن مادرش را يحموم شوي

مصحح محترم ضبط شبديزفعل را از نسخه عد نقل کردهاند .در ساير نسخهها ٬به جاي
ّ ِ
اين ضبط ٬شبديزنعل آمده و همين درست است ) Äبـيت : ٧٧١اعـوجيکردار و دلدلقـامت و
ـ

شبديزنعل . (...نعل شبديز به بزرگي شهرت داشته است؛ در برهان قاطع آمده :شبديز ...و چون او

مصحح به جاي نعل ٬
را نعل بستندي به ده ميخ بر دست و پايش محکم کردندي .در چاپ سوم٬
ّ
متن رنگ ضبط کردهاند و اين حدس ظاهرًا مبتني بر ضبط بيت
طبق حدس دهخدا ٬در ْ
 ٨٧٥ديوان به اين شرح است :آفرين زان مرکب شبديزرنگ رخشرو...

در قصيده شماره  ٬٧٧بيت  ٢٠٥٩در ديوان چنين است:
تا بوي دهد ياسمن و چيني و سنبل

تا رنگ دهد وسمه رومـي و االيـي

اما ٬در نسخهاي که متأسفانه آن را يادداشت نکردهامـــ و احتما ًال خالصة االشعار باشدـــ
چنين ضبط شده است:
تا بوي دهد ياسمن و خيري و سنبل

تا رنگ دهد وسمه رومي و خطايي

مصحح محترم ٬در واژهنامه ٬چيني را به »ورد الصيني«  ٬يعني »ـگل چيني« ٬معني کردهاند .اما٬
ّ
ظاهرًا چيني بهتنهايي به اين معني به کار نرفته است .بنابراين ٬ضبط خيري ارجح به نظر
مصحح در حاشيه چاپ سوم آورده:
ميرسد .االيي نيز معلوم نيست چه کلمهاي است.
ّ
ـکلمه االيي مشکوک است .شايد االني بوده است ٬با قبول تسامح در استعمال يا کلمه ديگري )؟(  ٬و در
واژهنامه آورده :االني )ديبه( حرير منسوب به سرزمين االن )اران( به قفقازيه )؟( .در واژهنامه چاپ
جديد نيز آورده :االني )وسمه( :منسوب به االن )اران( .ناحيتي در شمال رود ارسّ .ار اني منسوب به

ّار ان است و آالني منسوب به آالن ٬نام قديم قوم آس .بنابراين ٬االيي معلوم نيست چـه

کاتب نسخه
ـکلمهاي است .بيشک ٬االني نميتواند به االيي تبديل شود .به همين جهتِ ٬

مورد بحث )خالصة االشعار)؟ (ـ( آن را به خطايي بدل کرده است .دهخدا در لغتنامه  ٬ذيل
ـکلمه »آل« ٬در توجيه االيي مينويسد :آل نام درختي است که از بيخ آن رنگي سرخ گيرند و جامه

بدان سرخ کنند و شايد آاليي يا االيي همين باشد .اين توجيه نيز نميتواند درست بـاشد .ضـبط
وسمه به جاي ديبه از نسخه عد است .دهخدا نيز ٬ذيل کلمه »آل« ٬اين واژه را ٬در بيت
مذکور ٬وسمه ضبط کرده و ظاهرًا مأخذ او همين نسخه بوده است.
در قصيده شماره ٦٠ـ ٬بيت  ١٤٨٣در چاپ جديد چنين است:
جام رحيق خواهي شعر مديح خواهي

مال حـالل جـويي شـاخ کـمال کـاري

٤٨

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
چند بيت تازه از منوچهري

مقاله

اما ٬در خالصة االشعار  ٬مصراع اول چنين ضبط شده است :جام رحيقگيري شعر لطيف خواني.
آنچه در حاشيه شماره  ٬١٦ص ٩٩چاپ سوم با عنوان »نظر استاد دهخدا« آمده ٬يعني
همين
ضبط شعر لطيف خواني  ٬ظاهرًا از همين نسخه گرفته شده است.
ِ
در همين قصيده ٬بيت  ١٤٧٣در خالصة االشعار چنين ضبط شده است:
من دل به تو سپردم تا شغل من بسيجي

زان دل به تو سپردم تا شغل من گذاري

متن چاپي ٬ضبط مصراع دوم چنين است ........................ :تا حق من گزاري.
در حالي که ٬در ِ
پيداست که گذاردن شغل يعني »ـگذراندن آن« و ظاهرًا اين روايت بهتر از روايت »حق من
ـگزاري« است .در ضمن ٬ضبط کلمه بسيجي  ٬که در اين چاپ بر اساس نسخههاي عد و کا
انتخاب شده ٬با ضبط خالصة االشعار تأييد ميشود.
در همين قصيده ٬بيت  ١٤٧٩در متن چاپي چنين است:
ننگ آنکه شاهان باشند بر سـتوران
از ِ

پشت ژندهپيالن اين شه کند سواري
بر
ِ

اما ٬در خالصة االشعار بيت مذکور چنين است:
بهر آنکه شاهان باشند َابَـر سـتوران
از ِ

پشت ژندهپيالن آموخت او سواري
بر
ِ

در نسخه عد نيز ٬در مصراع اول ٬به جاي بر  ٬ابر ضبط شده است ٬که قديمتر است .ضبط
ننگ است.
بهر نيز بهتر از از ِ
از ِ

در همين قصيده ٬بيت  ١٥١٢در متن چاپي چنين است:
اميد آنکه خواند روزي ملک دو بيتم

بختم شود مساعد روزم شود بـهاري

اما ٬در خالصة االشعار و در نسخه عد ٬ضبط مصراع اول چنين است ... :روزي ملک به پيشم ٬
ديگـر مـنقول در
ـکه به نظر بهتر ميآيد .بعضي ضبطهاي ديگر ايـن قـصيده و قـصايد
ِ
مصحح در چاپهاي بعدي ٬بـراي
مرجح به نظر ميرسد .اميد است
ّ
خالصةـاالشعار نيز ّ
تصحيح ديوان  ٬از خالصة االشعار نيز بهره گيرند.
در بيت اول قصيده ٦٢ـ ٬يعني
نوروز در آمد اي منوچهري

با الله لعل و با گل خَ ـمري

ـکلمه خمري از المعجم نقل شده ٬ولي در همه نسخهها به جاي آن حـمري آمـده است.
حمري در همين قصيده دو بار ديگر نيز به کار رفته است ٬يک بار با گل )بيت  (١٥٧٥و يک
مصحح آنها را تغيير ندادهاند .در قصيده  ٬٧١بيت  ١٨٨٦و قصيده
بار با مي )بيت  (١٥٨٢و
ّ
٥٩ـ ٬بيت  ١٤٣١نيز اين کلمه به کار رفته است.
مصح ح ٬در حاشيه ٬خمري را به »رنگ
ّ
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٤٩

مال حمراست و
سياهي ک ه به سرخ ي گرايد« معني کردهاند .اما ٬بايد دانست که َح مري ُم ِ
ـ

ـ

نيازي به عوض کردن آن نبوده است ٬چنانکه در ابيات ديگري که به آنها اشـاره شـد٬
دوم هـمين قـصيده ٬کـلمه زبـان  ٬در
بهـهمين صورت باقي گذاشته شده است .در بـيت ِ
فرهنگ جهانگيري  ٬در همين شاهد ٬به شکل زُفان ضبط شده و البته اين ضبط قـديمتر و
بهتر است.
در قصيده ٦٧ـ ٬بيت  ٬١٧٥٤کلمه بلي  ٬به معني »ـکهنه« ٬در نسخهها تلي آمده است و
بلي
حدس مرحوم محمد قزويني بوده است .اما ٬در خالصة االشعار نيز اين کلمه به شکل
ِ

بلي ضبط شده ٬که مؤيد حدس قزويني است.
در همين قصيده ٬در بيت زير:
روزگاري پيشمان آمد بدين صنعت همي

هم خزينه هم قبيله هم واليت هم لِوي

به جاي قبيله بيشتر نسخهها فصيله دارند .اما ٬خالصة االشعار  ٬به جاي قبيله و فصيله  ٬فسيله

دارد و اين انسب است؛ زيرا شاعر از چيزهايي بحث ميکند کـه بـا کـوشش بـه دست
ميآيد و قبيله از اين مقوله نيست.
زير
در همين قصيده ٬در بيت ِ ١٧٦١

روزگاري کان حکيمان و سخنگويان بُدند

شعر نـغز گـفتن اشـتهي
بود هريک را به ِ

در حاشيه ٬گفته شده که به جاي بود  ٬به نظر دهخدا ٬کرد درست است .ضبط خالصة نيز
ـکرد است و ظاهرًا دهخدا اين ضبط را از اين نسخه برداشته است.
در قصيده ٦٨ـ ٬بيت  ٬١٧٧٣يعني
ز خس گشته هر چاهساري چو خوري

ز کف گشـته هـر آبگـيري چـو طـبلي

در خالصة االشعار  ٬به جاي کف  ٬تف آمده و ظاهرًا بهتر است .در همين قصيده در بـيت
 ١٧٧٧در خالصة  ٬به جاي تختهنرد  ٬تختنرد آمده و همين درست است.
مسمط هفتم در بيت  ٢٤٠٥مصراع قوموا شرب الصبوح يا ايها النائمين در حدائق السحر به
در ّ

شکل قوموا لشرب الصبوح يا معشر النائمين آمده و همين درست است .مرحوم فروزانفر نيز يا

ايها النائمين را به معشر النائمين تصحيح کرده است ) Äچاپ اول از تصحيح اول کتاب( ؛ زيـرا
عراب رفع دارد مطابقت ميکند و بايد النائمون باشد ٬که با
ـکلمه بعد از أيُّها با اين کلمه که ِا ِ

قافيه ساير ابيات تناسب ندارد .در حالي که معشر به کلمه بعد از خود اضافه ميشود و
نائمون به صورت نائمين در ميآيد.
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بيت
مسمط در ِ
دوم همين ّ
در بند ِ

دل ما غم َبود
مِيزدگانيم ما در ِ

بـود
رطل دمادم َ
چاره ما بامداد ِ

بخش پاـکستان )ظاهرًا متعلّق به قـرن هـفتم( ٬بـه جـاي
در ُج نگ قديمي کتابخانه گنج ِ
بامداد  ٬در مصراع دوم بيشکي آمده و بهتر به نظر ميرسد؛ زيرا در مصراع اول صحبت از
مقي د کردن اين مداوا
»مِ يزدگي« و در مصراع دوم صحبت از »چاره و مداواي آن« است و ّ

به بامداد وجهي ندارد.

سوم اين بند ٬يعني
بيت ِ

بـود
هرکه صـبوحي زنـد بـا ِ
خـرم َ
دل ّ

با دو لب مشکبوي با دو رخ حور عين

در ُج نگ ٧١ب دانشکده ادبيات دانشگاه تهران چنين آمده:
عـاشق مـحرم بـود
هرکه کند باده نـوش
ِ

] ـبا دو ل [ ـب خندخند با دو رخ حور عين
ـ

اول بند بعدي ٬يعني
در بيت ِ

پســر مِ ــيگسار نــوش لب و نـوش گـوي
اي
ِ

فتنه به چشم و به خشم فتنه به روي و به موي

به جاي به چشم و به خشم در ُج نگ مذکور به جسم و به چشم آمده و بهتر است .در مصراع
چهارم همين بند به جاي َج نگ کن در همان ُج نگ خشم کن آمده است.
سوم بند بعد ٬يعني خاسته از مرغزار غلغل تيم و عدي  ٬در ُج نگ مذکور به جاي
در مصراع ِ

غلغل تيم و عدي  ٬لحن خوش موبدي آمده ٬که بهتر است و در مصراع پنجم به جاي نعت ٬
صحن آمده که باز مرجح به نظر ميرسد.
در بند ششم ٬در همان ُج نگ ٬به جاي خوشا )دو بار( خوشخوش آمده است.
در بند هفتم ٬مصراع آخر ٬در ُج نگ ٬چنين است:
صحن چمن جلوهـگر راست چو خلد برين ٬
ِ

ـکه بهتر از متن چاپي است.

در بند نهم ٬به جاي غاليه اشپيخته در مصراع دوم ٬در ُج نگ مشک بر آميخته آمده و ٬در
مصراع چهارم ٬به جاي لؤلؤ ريخته در ُج نگ لؤلؤ برريخته آمده است.
مصراع سوم بند دوازده ٬در جنگ ٬چنين است :نرگس در اح )= تاج( زر لولو مکنون زدهست.

ِ
در بند سيزده در مصراع دوم ٬يعني دسـتگکي مـوردتر گـويي بـر پـر زده است  ٬در ُج ـنگ
لـ

مذکور ٬به جاي گويي بر پر  ٬طوطي بر سر آمده است.
در بيت دوم قطعهاي که در چاپ سوم از تصحيح اول )ص (٢٢٠و در تصحيح جديد
)ص (٢١آمده به جهد غلط و صحيح بجهد است .بيت چنين است:
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٥١

هاويه خوبتر از روضه رضوان گردد

در ص  ٢٢٧چاپ سوم و ص ١٠٥تصحيح جديد در بيت دوم قطعه ) ٨٧قطعه  ٥٨چاپ
جديد( تختهنرد غلط و تخت نرد درست است.
بيت
در ص ٢٣٠چاپ سوم و ص ٢١٣تصحيح جديدِ ٬
نوآئين مـطربان داريـم و بـربطهاي گـوينده

مساعد ساقيان داريم و ساعدهاي چون فلّه

ـکه از اسدي و سروري و جهانگيري نقل شده ٬از فرخي است) .ـ Äديوان  ٬ص٣٤٩ـ(

قصيدهاي به مطلع
ِ

چون صبح برکشد َعلَم ساده پرنيان

بايد کشيد رايت عشرت بر آسـمان

دولتي نسخههاي خطي مدراس هندوستان به نـام
ـکه در نسخه شماره  ١٨٣کتابخانه
ِ
منوچهري آمده است )ـ Äمقدمه چاپ پنجم٬ص پنجاه و سه و تصحيح جديد ٬ص (٢١٨و در چاپ
جديد در انتساب آن به منوچهري ترديد کردهاند؛ در ُج ـنگ شـماره  ٢٤٤٦کـتابخانه
نام »جوهري
مرکزي دانشگاه تهرانِ ٬
ورق  ١٨٣و نيز در ُج نگ  ٤٨٦٤همين کتابخانه به ِ
زرگر« آمده است .در جنگ اخير تعدا ِد ابيات قصيده  ٢٣است.
و اينک بعضي توضيحات درباره تعدادي از لغات ديوان :
آب و آذار در واژهنامه به معني »ماه ششم سرياني« آمده است .اما ٬آب ماه هشتم٬
معادل اوت )آـگست( ٬است و آذار ماه سوم ٬معادل مارس.
آلپيکر به معني »با اندامي چون اندام آل ٬همانند ماهي آل« آمده است .اما ٬ماهياي
به نام آل وجود ندارد .ظاهرًا ماهي بال يا وال را با آن خلط کردهاند .آل بهمعني »سرخ«
است.
بيت
آوار در ِ
ديـو نگـوناخـتر بـرده شـده آوار
انگشتري جم برسيده است به جم باز
وز ِ
)چاپ سوم ٬ص ٬٣٩تصحيح جديد ٬ص(٤٤

در واژهنامه به »ستم و آزار و رنج« معني شده؛ اما ٬در لغتنامه دهخدا معني آن يغما و
غارت دانسته شده است و همين درست به نظر ميرسد.
ابتر را به »زيانکار« و »دمبريده« و »ناتمام« و »غيرکامل« معني کردهاند .زيـانکار در
لغتنامه دهخدا آمده؛ اما ٬شاهد ندارد .در شعر مورد بحث ابتر صفت انسان و به معني
»بيهنر« است.
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حواشي نسخه رضاقليخان هدايت از ديـوان  ٬نـام اسب نـعمان بـن مـنذر
اعوج در
ِ
دانسته شده است.
انجيردن به معني »سوراخ کردن« آمده که ٬در حاشيه ص٤٧ـ ٬دهخدا آن را به جاي
ـکلمه ديگري حدس زده است .اما ٬اين کلمه در فرهنگها شاهد ندارد.
اي را در شعر زير
ابــــر هــزبرگون و تــماسيح پــيلخوار
ِ

با دست اوست يعني شمشير اوست اي

به معني »آري« دانستهاند .اما ٬همان طور که دهخدا در لغتنامه نوشته ٬اي در اينجا همان
معني لغوي خود )»يعني«( را دارد و در بيت مزبور بعد از يعني بايد »و« اضافه شود تـا
معني درست شود .معني شعر چنين است :ابر معادل دست و شمشير اوست.
ايالق »شهري در ختا« دانسته شده ٬که البته در ترکستان است.
باشباش  ٬مربوط به ص ٬١٠٦از قلم افتاده است.
باديه را مدخل کرده و به »باطيه« معني کردهاند .باديه تلفظ امروزي و عاميانه باطيه
است و در قديم به کار نرفته است.
بَراز را به معني »برازندگي« دانستهاند؛ اما ٬اضافه کردهاند که ممکن است از ريشه بَ َرز

عربي باشد ٬به معني مبارزه .همين شق دوم درست است و تلفظ صحيح آن ِب راز است.
برگراييدن  ٬ذيل گراييدن جام و مشک ٬به »برتابيدن« معني شده ٬در حالي که به معني
»متمايل کردن« است.
پايرشت به معني »بافته شده با پا ... ٬با آالتي که به وسيله پا به گردش درآيد« دانسته
کلمات
زير حرف »ر« کسره گذاشته شده ٬در حالي که ساير
ِ
شده و در متن کتاب )صِ (١٨٧
قافيه دشت ٬ن ََو شت ٬گذشت و گشت است .هم کلمه پايرشت ترکيب عجيبي است و هم

کلمات قافيه نشان ميدهد که کـلمه بـايد
معنايي که براي آن به دست داده شده .ساير
ِ
َر شت خوانده شود .رشتن در فارسي به معني رنگ کردن بوده ٬منتها استعمال آن بسيار
زود متروک شده و صورت باقاعده آن ٬يعني رزيدن ٬جاي آن را گرفته است .بنابراين ٬اـگر
ـکلمه پاي در اين ترکيب درست باشد ٬معني آن »رنگکرده با پاي« است ٬که باز مقصود از
صفت ديباست و به هر حال با رنگ کردن
آن معلوم نيست .اما ٬اين ترکيب در بيت شاهد
ِ
تناسب دارد:
از الله و بــنفشه هـمه کـوهسار و دشت

سرخ و سپيد گشت چـو ديـباي

پايرشت
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٥٣

تُراس جمع تُرس دانسته شده و به »سطح زمين« معني شده است .اما ٬صحيح ايـن
ـکلمه تِ راس است به معني »سپرها«.
تَ کاو را به دو معني آوردهاند» (١ :زميني که پس از گذشتن سيل در او جايجاي آب
مانده باشد« » (٢نام آهنگي از موسيقي« .در شعر شاهد تنها معني دوم درست است.
جامه فرو نيل زدن مدخل شده ٬در حالي که اين تعبير لغتي نيست کـه بـتوان آن را
مدخل فرهنگ کرد.
ِ

َج ّالب در شعر زير
ملکت چو چراـگاه و رعيت رمـه بـاشد

جالب بود خسرو و دستور شبان است
ّ
)ص ١٠چاپ سوم و ص ١٤تصحيح جديد(

جالب در لغت يعني »ـکسي
در واژهنامه به »رباينده« و »ـکِ شنده« معني شده که غلط استّ ٬
ـکه گوسفند را براي فروش از جايي به جايي ميبرد« .چه َجلْ ب به معني »ـگوسفند و شتر و
برده از جايي به جايي بردن براي فروختن« است .هماـکنون در طبس به فروشنده گوسفند
جالب گفته ميشود )ـ Äابوعبداهلل حسين زوزني ٬کتاب المصادر  ٬به کوشش تقي بينش ٬ج ٬١مشـهد٬
ّ

 ٬١٣٤٠-١٣٣٩ص .(٤٢٩-٤٢٨در ايل باصري فارس َج ّالب به دستهاي از گـوسفندان گـفته
ميشود که براي فروش در اختيار کسي گذاشـته مـيشود )ـ Äمـجله زبان و ادب  ٬ش٨-٧ـ٬

جالب به معني ّ
 ٬١٣٧٨ص .(٩٤در تاجيکيّ ٬
»دال ل« است.
چارچار را بهمعني »برابري و همچشمي مخالفان با يکديگر« نوشتهاند .اما ٬در نسخه
عد ٬که قديمترين نسخ ديوان است ٬خارخار آمده و همين درست است .اين کلمه در ديوان
مصحح در ديوان
مصحح( و ديوان ناصر خسرو )ص ٢٩و (٥٣٧هم آمده و
فرخي )ص ٩٧چاپ
ّ
ّ

فرخ ي ٬به حدس
مصحح چاپ اول آن ديوان  ٬آن را ب ه چارچار بدل ک رده است! نـاصر
ّ ِ
خسرو ٬در ص ٥٣٧ديوان  ٬آن را همراه با لجاج و مِ ري ) = مراء ٬يعني جدال( به کار برده و
ـ

ــ

ــ

پيداست که معني آن »جدال و لجاج« است و از بيت شاهد نيز همين معني برميآيد:
تا بر کسي گرفته نباشد خداي خشم

پيش تو نايد و نکـند بـا

تـو چارچار

معنياي که در واژهنامه ديوان براي اين کلمه )چارچار( آمده تنها در آنندراج درج شـده
است ٬که بيشک فاقد اعتبار است .درباره خارخار

نيز Ä

مقاله دکتر رواقي در نقد ديوان

فرخي در مجله دانشکده ادبيات  ٬دانشگـاه تـهران ٬سـال  ٬٢٣ش٬(١٣٥٥ = ) ٢٥٣٥ ٬٢ - ١
ص .١٢٥-١٢٤دکتر رواقي معني اين کلمه را »ـگستاخي و دليري« دانسته ٬که درست به
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٥٤
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نظر نميرسد .دهخدا نيز در لغتنامه اين کلمه را به صورت خارخار  ٬و با همين شـاهد٬
آورده است.
چرمه به معني »سـپيدرنگ« ٬مـربوط بـه بـيتي در ص ١٤٢چـاپ سـوم و ص١٣٢
تصحيح جديد ٬در واژهنامه نيامده است.
َچ نگُل به معني »چنگال« ) Äاسدي ٬برهان(  ٬مربوط به بيتي در ص ٢٢٤چاپ سوم و
ص ٦٩تصحيح جديد ٬در واژهنامه نيامده است.
ُخ ردمنش به معني »ـکوتهنظر« ٬که در بيتي در ص ١٠چاپ سوم و ص ١٤تـصحيح
جديد آمده ٬در واژهنامه درج نشده است.
َخ فير را به معني »بدرقه ٬راهبر ٬دليلَ ٬بلَ ِد راه« دانستهاند .اما ٬خفير يعني »محافظ و
پناه دهنده که معمو ًال همراه مسافر و کاروان ميرود«.
خوازه به معني »طاق نصرت« را با واو معدوله تصور کردهاند و نوشتهاند :کلمه را در

شعر براي رعايت وزن خَ وازه نيز توان خواند .اما ٬صحيح اين کلمه همان خَ وازه است و هنوز در
ماوراءالنهر و بخارا به کار ميرود Ä) .احمدعلي رجـائي ٬يادداشتي درباره لهجه بخارائي  ٬انـتشارات
دانشگاه مشهد ٬ذيل همين کلمه(

خوي را با تلفظ خُ ي ضبط کردهاند .اما ٬تلفظ اين کلمه در
(xwe
بعدها خْ ِوي ) ¦

قديم خْ َو ي )(xway

بوده ٬که

تلفظ ميشده است .در ص ٬١٣٤اين کلمه با مَ يَ ٬ح ي ٬نينَ وي ٬شيي٬

وي ٬سيبَ َو يَ ٬و ي و غيره قافيه شده ٬که همه آنها بايد با ياء مجهول خوانده شوند؛ زيرا
نينوي
ممال نينواست و در اماله  ¦ aبه  ¦ eبدل ميشود ٬نه به  ayـ.
ِ
خويد نيز با ضبط خيد آمده است ٬در حالي که صورت صحيح قديم آن همان خويد

) (xwe¦dـ ٬با واو معدوله ٬بوده است.
خيرخير )به خيرخير( به معني »خيره و بيهوده« ٬مربوط بـه ص ٢١٤چـاپ سـوم و
ص ١١٨تصحيح جديد ٬در واژهنامه نيامده است.
خيلتاش را به »سپاهي و لشکري« و »فرمانده لشکر و امير« معني کردهاند .شاهد اين
معاني بيت زير است:
دل بازده به خوشي ور نه ز درگه شه

فــردات خيلتاشي تــرک آورم تـتاري
)ص(١١٠

خيلتاش يعني »ـکساني که در يک خيلاند« .اما ٬از شواهدي که در لغتنامه آمده ٬برميآيد
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٥٥

خيلتاش
ـکه خيلتاش به معني »فراش و مستخدم« به کار ميرفته است .بنابراين ٬منظور از
ِ

معني »فرمانده لشکر و امير«٬
ترک غالم ترک است که در دربار غزنويان فراوان بودهاند.
ِ
براي اين کلمه ٬فقط در ناظم االطباء آمده و درست نيست.
داشاب در واژهنامه به »دشمن« معني شده و جلوي آن ٬در پرانتز٬
صورت داشاد نيز
ِ

معني
ضبط شده است .در فارسي کلمهاي به صورت داشاب وجود ندارد و داشاد نيز به
ِ
»عطا و بخشش« است.
در داشتن به معني »مانع شدن« مربوط به بيتي در ص ١٠٩چـاپ سـوم و ص١١٨
تصحيح جديد ٬در واژهنامه نيامده است .البته ٬در تصحيح جديد
صورت برداشتن را از
ِ
يک نسخه به متن بردهاند.
»غران و خروشان
َد مان در واژهنامه به دو معني آمده است» (١ :دمنده ٬دمزنان«ّ (٢ ٬

از روي خشم« .براي معني اول به صفحات ) ٧٦در اصل ٬به غلط (٦٦ ٬و  ١٣٤رجـوع
داده شده است .در يکي از اين دو شاهد دمان صفت ممدوح است و با چـمان و دنـان

همراه آمده و در ديگري صفت طاووس .پيداست که در هر دو مورد معني آن »چمان و
خرامان« است ٬و ّـاال »دمنده و دمزنان« در مورد ممدوح و طاووس چه معني مـيدهد؟
ـکلمه دمنده نيز به »خروشنده« معني شده و به ص ٢٣رجـوع داده شـده است .در ايـن
صفحه نيز دمنده صفت ابر است؛ و پيداست که ابر خروشنده نـيست ٬بـلکه خـرامـان
است.
رز به سه معني آمده و سه بار مدخل شده است» (١ :باغ انگور« » (٢درخت انگور«
ذيل معني سوم آمده و به »ميوه رز« معني
» (٣انگور« .اما ٬ترکيبات دختر رز و بچه رز در ِ
شده است .ميوه رز همان انگور است و اين ترکيبات بايد ذيل معني دوم ميآمدند.
معر ِب روستاـک و به معني » ِد ه و ناحيهاي از نواحي تابع شهر« آمده است.
ُر ستاق ّ ٬
»بخش « امروزي به کار ميرفته و مشتمل بر چند طسوج
رستاق در متون قديم به معني
ِ

بوده است) .براي معاني رستاق و طسوج  Äمعجم البلدان  ٬ج ٬١ص ٬٤١-٤٠مقدمه(

زشتي در بيت زير
تو هرچند زشتي کني بيش با ما

شود بيشتر با تـومان مـهرباني
ـ)ص(١٣٨

ـکه به معني »دشمني و کين« است ٬در واژهنامه نيامده است .در بـعضي تـفاسير قـرآن ٬

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٥٦
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اينـکلمه ٬در ت رجم ه بَغضاء و در ب رخ ي ديگر م رادف دشـمنادگي آمـده است Ä) .احـمد
ـ

ـ

ـ

ــ

ـ

تفضلي در فرخندهپيام  ٬يادگارنامه دکتر غالمحسين يوسفي ٬مشهد  ٬١٣٥٩ص(٥٣٣-٥٣٢

سحيق دو ب ار مدخل شده است :ب ار اول به معن ي »مسحوق ٬سوده ٬نرم کرده شده«
ـ

ـ

ـ

و بار دوم به معني »دور و دوردست« و هر دو بار به صفحه ٦رجوع داده شده است .در
بيت مورد نظر ٬سحيق صفت بيابان است و به معني »دورکرانه« .بنابراين ٬معني اول در
اينجا مورد ندارد.
سروستان نيز دو بار مدخل شده است :بار اول به معني »جايي که سرو بسيار رسته
باشد« و بار دوم به معني »آهنگي از موسيقي« و هر دو بار به ص ١٨٩رجوع داده شده
است .در بيت مورد نظر ٬سروستان در معني اول به کار رفته و بنابراين معني دوم نـبايد
ذـکرـميشد.
سبکدل به معني »سبکسر« ٬مربوط به ص ٩٧چاپ سوم و ص ١٥١تصحيح جديد٬
از قلم افتاده است.
ضم اول ضبط شده است که صحيح آن به کسر اول است.
ِسکّه به معني »ـکوچه« به ّ

کسر اول درست است.
ِش َ
برم نيز به فتح اول ضبط شده ٬که به ِ
شاهين .ذيل اين کلمه گفته شده گروهي نام او را مشتق از کلمه
اوستائي َسئِ َن ميدانند ولي اين
ِ

تحول يافته و همان است که در کلمه سينمُ رو
نظر درست نيستَ .س ئِ َن در پهلوي به ّ se¦n

) = ـسيمرغ ٬مرغ سين( ديده ميشود .شاهين از کلمه شاه و
ـکه ممکن است

-a
مبدل ¦ n

-e
پسوند ¦ n
ِ

ساخته شده است

نسبت باشد ٬يعني »شاهانه«.

شبرنگ »نام اسب خسروپرويز« دانسته شده ٬در حـالي کـه نـام اسب خسـروپرويز
شبديز بوده است .در متن ٬شبرنگ مسلمًا نام اسبي است؛ زيرا همرديف اعوج و دلدل و
شبديز و رخش و بـراق آمـده است .تـوضيح ايـن کـه فـرهنگها شـبرنگ را »نـام اسب
سياوش« دانستهاند .اما ٬چنان که مرحوم دکتر معين ٬در حواشي برهان قاطع  ٬توضيح داده
است ٬در شــاهنامه نـام اسب سـياوش بـهزاد است و شـبرنگ صـفت آن است .احـتما ًال
منوچهري شبرنگ را به جاي بهزاد به کار برده است .آنچه مسلم است ٬بـه عـلت ذـکـر
شبديز در بيت مورد بحث ٬توضيح مصحح در واژهنامه نادرست است.
شراع در واژهنامه دو بار مدخل شده و هر دو بار به فتح اول ضبط شده است .مصحح
محترم معني اول آن را »مهمانخانه« دانستهاند که درست نيست .شراع به معني »سايهبان و
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٥٧

بيت همين معني مـراد است ٬کـه از مـعني اول آن ٬يـعني
خيمه و سراپرده« است و در ْ
»بادبان« ٬گرفته شده است .ضمنًا حرف اول اين کلمه مکسور است ٬نه مفتوح .در متن
نيز ٬همه جا ٬اين کلمه مفتوح ضبط شده است .ص ١٤٠نيز در واژهنامه غلط ٬و صحيح
آن ص ٤٠است .مصحح محترم ذيل معني دوم شراع  ٬يعني »بادبان« ٬گفتهاند
شراع شتر
ِ

ـکنايه از گردن اوست ٬و به ص ٩٣رجوع دادهاند .اما ٬در شعري که در ص ٩٣آمده ٬شاعر

سرين )سرون( و قفاي شتر را به
شراع کشتي تشبيه کرده و صحبتي از گردن شتر در ميان
ِ
نيست.

ض حکه در واژهنامه و متن غلط و َض حکه درست است Ä) .منتهي االرب(
ِ

ِط الل »جمع ط َل ل« دانسته شده و به اين کلمه رجوع داده شده است .اما ٬در حاشيه
ص ٧٨که به آن رجوع داده شدهِ ٬ط الل »جمع َط ّل « به معني »شبنم« آمده است .در اينجا
ِ
بيت زير
توضيحي الزم است؛ در ِ
ـام گـذشته
وآنجا کـه تـو بـودستي ايّ ِ

آنجاست همه َربع و طالل و دمَن من

مـصح ح ٬بـه پـيشنهاد مـرحـوم
ـکه در همه نسخههاي کـتاب بـه هـمين صـورت آمـده٬
ّ
عبدالحميد گلشن ابر اهيمي ٬طالل را به طلول بدل کرده؛ زيرا در عربي جمع ط َل ل طُـلول
ِ
است ٬نه طالل .اما ٬ضبط نسخههاي خطي درست است و طَ الل به فتح اول مخفّف اطالل
است .در زبان فارسي ٬در بسياري از کلمات که با
مصو تهاي کوتا ِه  aـ i ٬ـ u ٬ـ ٬يعني »ا«
ّ

مصو ت حذف شده و ٬با تغيير يا بـدون تـغيير ٬بـه بـعد از
شروع ميشدهاند گاهي اين
ّ

صامت آغاز کلمه افزوده شده است .مانند افزون  Äفزون ٬افکندن  Äفکندن و غيره .اين
ِ
کلمات َا طناب و
قاعده در مورد تعدادي از کلمات عربي نيز پيش آمده است ٬چنان که
ِ
َا عرابي و َا عوان به
شکل طَ ناب و َع رابي و َع وان در آمدهاند .طَ الل نيز از اين مقوله است و
ِ
از اطالل گرفته شده و عوض کردن آن به طلول نادرست است.
طَ اليه  ٬که مخفف طاليع است ٬به صورت ِط اليه ضبط شده است.

طيطو به همين شکل ضبط شده ٬در حالي که در متن به صورت طيطوي آمده است.

در کليله و دمنه نيز اين کلمه به شکل طيطوي آمده؛ اما ٬در بعضي متنهاي ديگر به صورت
طيطو به کار رفته است.
َظ الم به صورت ِظ الم ضبط شده و جمع »ظُ لمت« دانسته شده است .ظالم مفرد است
و جمع ُظ لمت در عربي ُظ َل م و ُظ ْل مات و ظُلُ مات و ظُلَ مات است.

نامه فرهنگستان ٤/ ٥
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َع بايه »نوعي گليم من ّق ش« دانسته شده است .گـليم امـروز بـه نـوعي فـرش اطـالق
ميشود .اما ٬در قديم به نوعي لباس پشمي نيز اطالق ميشده است و در اينجا مـرا ْد
همين معني دوم است .عبايه و عباءه در عربي صورتي از »عباء« و به همان معني است.
ُطارد است.
عطارد به صورت ع ُ
ُطارد ضبط شده ٬در حالي که تلفظ آن در عربي ع ِ
ع َّوا » ٬صورت پنجم از صورتهاي فلکي شمالي« ٬به صورت عُوا ضبط شده است.

عود مثلث  ٬که در ص ١٣٦آمده ٬از قلم افتاده است.
َغر در شاهدي که در زير ميآيد به » َق حبه« معني شده است:
تو گر حافظ و پشتباني مرا

به ذ ّره نينديشم از

هر غري

)ص(١٢١

پيداست که در اينجا غر معادل »غرچه« و »مخنث« و »ديوث« است ٬نه قحبه .توضيحًا
اضافه ميکند که به جاي پشتباني در همه نسخهها پشتباشي آمده است ٬و تنها دو نسخه
مرجح است؛ زيرا بعد از اـگـر اسـتعمال وجـه التـزامـي
پشتباني را دارند .طبعًا پشتباشي ّ
رايجتر است.
ُغراببين  ٬ذيل غراب به »زاغ پيسه يا سرخمنقار و پا« معني شده است .آنـچه وجـه
امتياز غراببين )در عربي :غراب البين( است در کلمه بين يعني »جدايي« است؛ زيرا ٬به
بيت
اعتقا ِد قدما ٬اين نوع کالغ نحس بوده و ميان نزديکان جدايي ميافکنده است .در ِ
شاهد نيز همين معني گفته شده است:
فغان از اين غراب بين و واي او

ـکه در نـوا فکـندمان نـواي او

مصحح فاضل در نوا فکندن را در واژهنامه ٬ذيل نوا که به غلط ناله چاپ شـده است ٬بـه
ّ
معني »به ناله و زاري واداشتن« دانستهاند .اما ٬بيشک نوا در اينجا عربي و اصل آن نوي

به معني »دوري« است .شاعر ميگويد آواز غراب بين ما ] ـنزديکان[ را به جدايي کشانده
است.
فرازيدن به همين شکل مدخل شده و به صفحات ٥٢ ٬١٨ـ ٥٥ ٬و  ٦٥رجـوع داده
ذيل فرازيدن به همين صورت آمده است .اما ٬مراجعه به متن
شده است .برفرازيدن نيز ِ

ديوان نشان ميدهد که ٬در همه مثالها ٬صورتي که از اين فعل به کار رفته بن مضارع آن
ِ
است ٬نه بن ماضي .پيداست که بن ماضي اين فعل فراشتن )افراشتن( است ٬نه فرازيدن.
تصادفًا ٬از همين فعل در همين ديوان )ص٬ (١٣٧
صورت فراشته نـيز بـه کـار رفـته است.
ِ
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مصحح محترم در موارد ديگر نيز از روي بن مضارع مصدر ساختهاند .کلمات توزيدن )به
جاي توختن( ] ٬ـبر[ ـفروزيدن )بـه جـاي بـرفروختن = بـرافـروختن( ٬گـدازيـدن )بـه جـاي
ـگداختن( ٬گسليدن )به جاي گسستن يا گسيختن( و هليدن )به جاي هشتن( از اين قبيلاند.
در تمام موارد ٬در ديوان  ٬بن مضارع اين کلمات به کار رفته است ٬نه بن ماضي .اين مسئله
موجب شده است که مصحح با استفاده از همين بن مضارع براي اين افعال مصدر بسازد.
فراز هم به معني »نزديک« قيد شده و هم به معني »دور« .اما ٬اين کـلمه بـه مـعني
»دور« به کار نرفته است.
قوش  ٬که در ترکي به معني مرغ است ٬در واژهنامه ضبط شده و به ص ٣رجوع داده
شده است .اما ٬مس ّل م است که در عهد منوچهري اين کلمه هنوز وارد فارسي نشده بوده
است .خود مصحح نيز ٬در حاشيه ٬اشاره کرده که اين کلمه مشکوک است.
قِ َم طره  ٬به معني »جاي کتاب« و »شکردان« ٬از واژهنامه فوت شده است.

ـکِرداره  ٬به معني »ـکردار« که در صفحات  ١٣٢و  ١٣٧به کار رفته ٬از واژهنامه فوت

شده است .اين کلمه از صورت کرداريه پهلوي گرفته شده

است Ä) .علياشرف صادقي ٬مسائل

تاريخي زبان فارسي  ٬تهران ٬١٣٨٠ ٬ص(١١١-١٠٣

ـکُديه  ٬در واژهنامه و متن )ص ٬ (١٥١به
شکل کَ ديه ضبط شده است.
ِ

ذيل آن چرخ کيان آمده و به »آسمان٬
ـکيان به »طبيعت« معني شده و ٬بالفاصله ٬در ِ

»طبيعت « عربي است؛ اما ٬به معني
چرخ ٬فلک ٬سپهر« معني شده است .کيان به معني
ْ
»فلک « فارسي و حرف اول آن مضموم و شکل اصلي آن گُ يان است.
ْ
ـگُ مان به »نوعي جواهر و لؤلؤ و ُج مان« معني شده و به ص ١٣رجوع داده شده است.
معرب از فارسي دانستهاند .جواليقي در المعرب آن را به معني
فرهنگهاي عربي ُجمان را ّ
»مهرهاي از نقره ٬مانند لؤلؤ« دانسته و المنجد آن را به »لؤلؤ« معني کرده است .امـا ٬در
نوشتههاي فارسي ٬اصل اين کلمه هيچجا به کار نرفته است .دهخدا و معين نيز گمان را به
»تصو ر« است:
اين معني ضبط نکردهاند .در بيت مورد نظر گمان بيشک به معني
ّ
برگ رزان رنگبهرنگاند
قوس قزح ِ
چون ِ

در قوس قزح خـوشه انگـور گمان است

اـگر گمان را در اين بيت به معني »لؤلؤ« تصور کنيم ٬شعر کامالً بيمعني ميشود .ضبط
جمان در نسخه عد نيز ٬بيشک ٬بايد چمان خوانده شود ٬که در ُج نگ  ٢٤٣سنا آمـده
است.
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»خار گوش ٬گوشواره« معني شده و به ص ٣٦رجوع داده شـده است.
ـگوشخار به
ِ
بيت شاهد چنين است:
ِ
اين چنان زريـن نـمکدان بـر بـلورينمائده

وان چنان چون در غالف زر

سيمينـگوشخار

در همه نسخههاي کتاب ٬بهجز ُج نگ کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ٬به جاي گوشخار ٬
مصح ح ٬بر اساس نظر دهخدا که نوشته رسم منوچهري تکرار قافيه نيست
ـگوشوار آمده است و
ّ

و گمان ميکنم به جاي »بر غالف زر سيمينگوشوار« چيز ديگري بوده است  ٬گوشخار را به متن بردهاند.
متون ادب فارسي خارگوش و گوشخار به معني »ـگوشوار« به کار رفته است؟
اما ٬در کجاي ِ

الد به »هر طبقه ديوارگلي« معني شده و به صفحات  ١٧و  ٨٨رجوع داده شده است.

شواهد اينها هستند:
در همه کاري صبور وز همه عيبي نفور
درخت اُرس کافور
نريزد از
ِ

ـکـــالبد تــو ز نــور کــالبد مــا ز الد
مـيان الد الدن
نــخيزد از
ِ

پيداست که الد در اينجا به معني »خاـک« است ٬و ّـاال چگونه ممکن است کالبد شخصي
از »طبقه ديوار گلي« باشد؟
)مردم مائي( در واژهنامه با عالمت سؤال و بدون معني ضبط شده است .بيتي
مائي
ِ
ـکه کلمه در آن به کار رفته چنين است:
ـگرچه به هوا بر شد چون مرغ هميدون

ورچه به زمين درـشد چـون مـردم

مائي

مصحح محترم ٬در حاشيه کلمه مائي  ٬نوشتهاند :به نظر استاد دهخدا :يائي .اما ٬يائي را معني
ّ
نکردهاند .در لغتنامه  ٬اين کلمه را به معني »مردم منسوب به مـاي )شـهري در هـند(«
دانستهاند که به جادوگري مشهور بوده و شعر خاقاني ... :اختر شمران رومي و يوناني و مائي را
نيز به شاهد آن آوردهاند و همين درست است) .براي ماي  Äلغت فرس اسدي(

ماغ  ٬که بارها در کتاب تکرار شده ٬از قلم افتاده است.
مِ ثاق مخفّف ميثاق دانسته شده و به ص ٤٩رجوع داده شده است ٬که البته غلط ٬و

صحيح آن ص ٦٠است .در چاپ جديد ٬به جاي مثاق از نسخه عد وثاق را به متن بردهاند

و همين درست است .اما ٬در ص ٤٩چاپ سوم ٬که نسخه عد در دست مصحح نبوده٬
در متن مثاق آمده است .بيشک ٬ميثاق نميتواند به مثاق مخفف شود .تبديل يا ِء مجهول

خاص کلمات فارسي است.
و گاه يا ِء معلوم به کسره ِ

توس عًا با توجه به ريشه کلمه ٬خرافه ٬سخني که باور ندارند« معني
َم خْ َرفه »ر ِه فراخ؛ ّ
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شده و به حاشيه ص ٢٠٠رجوع داده شده است و در صفحه مذکور ٬در
مقابل مخرقه  ٬که
ِ
در متن آمده ٬قيد شده که نظر استاد دهخدا مخرفه است .اما ٬مخرفه در عربي به کار نرفته
و
صحيح همان مخرقه است.
ْ

مِ زمر  ٬که در ص ٤آمده ٬از واژهنامه فوت شده است.

مزيدن نيز ٬که در صفحات  ٧٣ ٬٤٠و  ١٢٩آمده ٬در واژهنامه از قلم افتاده است.

مکمن به معني »ـکمينگاه« ٬به غلط» ٬صاحب مکافات و جايگير« معني شده و اين
غلط چاپي از
معني واژه بعدي ٬که مکين است ٬به اين واژه منتقل شده است.
ِ
ِ
مُ والي به معني »بنده« و جمع آن َم والي دانسته شده است! مُوالي از مواالت ٬به معني
»دوست و ياور و دستگير« ٬است و مَوالي جمع مولي است .در چاپ سوم نيز اينچنين
است.
مؤذن در ديوان غالبًا بدون تشديد به کار رفته است :در ص ٥٥به شکل مـؤ ِذن  ٬در
ص ٨٦به شکل مؤذَن و در ص ١٤٣به صورت مؤ ِذني  .کليه اين موارد از واژهنامه فـوت
شده است.
ناخنپيرا در مقابل اين کلمه در واژهنامه٬
صورت ناخن ِپ را نيز آمـده و بـه ص١٠٧
ِ
رجوع داده شده است .آنچه در اين صفحه ضبط شده ناخنپراي است .اما ٬چنان که در
حاشيه همين صفحه آمده ٬هفت نسخه ناخنبراي داشتهاند و ظاهرًا در هيچيک از نسخ
ناخنپراي نيامده است.
صورت اصلي اين کلمه نـاخنبراي و نـاخنبيرا و نـاخنبراه است٬
ِ
بسته به اختالف لهجهها و گويشها ٬و آن مشتق از فـعل بـيراسـتن و بـراسـتن ) = هـمان
دوم
ترکيب آرابيرا و
ِ
ويراستن ٬که در دهههاي اخير از ِ
اصل پهلوي گرفته شده است( .جز ِء ِ

آر اـگيرا نيز از همين فعل است) .براي توضيح بيشتر  Äيادداشت نگارنده در مجله زبانشناسي  ٬سـال
چهارم ٬ش ٬١٣٦٦ ٬٢-١ص(٣٢

نسپاسي  ٬به معني »ناسپاسي« ٬مربوط به ص ٩١چاپ جديد ٬در واژهنـامه نـيامده
است.
نفايه به »پست ٬بد ٬دور افکني« معني شده و به ص ١٦٦رجوع داده شده است .شعر
شاهد اين است:
ابــر
باد از سمنستان به تک آمـد بـه طـاليه
تـــا حــرب کــند بــا ســپ ِه ِ
پيداست که ابر نميتواند »پست و بد و دور افکني« باشد .نفايه به معني »سـياه و تـيره«
نفايه
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است Ä) .برهان  ٬متن و حاشيه(

نُ قل يعني »آنچه براي تغيير ذائقه با شراب خورند« .در مقابل آن ضبط نَقل نيز آمده٬
ـکه وجه آن معلوم نشد.
واي  ٬که در ص ٩٣به کار رفته :فغان از اين غراببـين و واي او  ٬و کـلمه وايواي  ٬کـه در
ص ١٠٦در شعر زير به کار رفته:
رزم او نگيرد ع ّز عزرائـيل جـان
ِ
روز ِ

بزم او بماند جبرئيل از وايواي
ِ
روز ِ

از واژهنامه فوت شده است .همان طور که دهخدا نوشته وايواي به معني دفـطـير يـا
پرش است ) لغتنامه  ٬حرف الف ٬ص ٬٢٣٧ح( .در زبان پهلوي نيز ريشه واي به معني »پريدن«
واي ندَ ـگ به معني »پرنده« از آن گرفته شده که هماـکنون در شيراز به صورت باهنده
است و ِ

متداول است .متأسفانه واي و وايواي  ٬در لغتنامه  ٬مدخل نشده است .واي به عنوان اسم
ِ
صوت نيز در لغتنامه نيامده است .در فرهنگ فارسي معين ٬واي در بيت اول منوچهري به
معني »فرياد« و »ناله« دانسته شده است.
***
در سال  ٬١٣٧٢نگارنده مقالهاي با عنوان »اشعار تازهاي از منوچهري« در مجله نشر دانش

)سال سيزدهم ٬ش ٬٦ص (٢٣-١٨به چاپ رساند و در آن اشعار تازهاي را ٬کـه از شـاعر در
ُج نگي متعلق به کتابخانه گنجبخش پاـکستان آمده و نيز يک قصيده از او را که در ُج نگ
شماره  ١٠٢٦کتابخانه نافذپاشا )ترکيه( آمده بود ٬نقل کرد .اـکنون ٬بر بعضي نکات آن
مقاله مستدرکاتي دارد ٬که در زير به نقل آنها ميپردازد.
ــ در ص ٢٠مقاله ٬نام چند شاعر ٬که نگارنده از آنها اطالعي نداشت ٬آورده شده
است .پس از چاپ آن مقاله ٬نگارنده ٬با جستجو در منابع خطي و چاپي ٬از چند تن از
آنان آـگاهيهايي به شرح زير به دست آورد:
براي اطالع از شرح حال سعد بن

خليفه Ä

نفيسي ٬تاريخ نظم و نثر  ٬ص.١٨١ ٬٩٥

از شهابالدين نسفي ٬در جنگ شماره  ٩٠٠مجلس و در جنگ  ٢٤٤٦دانشگاه نام
برده شده و ٬در جنگ شماره ٩٠٠مجلس ٬سه بيت از او در هجو سوزني آمده است.
از عزالدين طغرل ٬در جنگ  ٢٣٢٦مـجلس شـوراي اسـالمي و در جـنگ ٢٤٤٦
دانشگاه ٬شعر نقل شده است.
براي فريدالدين فارسي نيز ُ Äج نگ  ٥٣دانشکده ادبيات دانشگاه تهران.
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بيت
ــ در ِ
بر ارغوان طويله ياقوت قيمتي است

بـود
عـقد
بر شاخ الله
ِ
عـقيق ثـمن َ
ِ

ـکلمه ثمن  ٬که حرف اول آن در نسخه بينقطه است ٬بايد يمن خوانده شود.
بيت
ــ در ِ
اي بــلبل بــهاري غــلغل چــرا نـداري

آن عاشقي کجا شد و آن رستخيز و زاري

به جاي رستخيز احتما ًال در اصل جست و خيز بوده است.
الح ث است به
ــ در عبارت في صفة الشراب و الحب علي الشرب )ص (٢١الحب تصحيف َ
معني »برانگيختن«.
ابيات
ــ
ِ
عکس جـام خـواهـد شـد
مرا فروغ مـي از
ِ
ِ
ـکجاست باده صافي که اندرن دوسه رود )؟(

سـپهر چـاـکـر و انـجم غـالم خـواهـد شـد
وصال مـوسم عشـرت حـرام خـواهـد شـد
ِ
ِ

در ُج نگ شماره  ٣٠٣٦دانشگاه تهران نيز آمده و در آنجا ٬به جاي عبارت اندرن دوسـه

رود  ٬اندرين دوسه روز آمده است.
ــ بيت اول و دوم و چهارم قطعهاي به مطلع
ِ
از آن مـاهـپـرورده مـهربخت

ـکه از ماه تن دارد از مهر جان

ـکه در ص ٢٢مقاله آمده ٬در جنگ شماره  ٣٠٣٦دانشگاه نيز با تفاوتهايي آمده است.
بيت اضافي در مطلع و تفاوتهايي در
در ورق ُ ٢١٤ج ِ
نگ گنجبخش ٬اين قطعه ٬با يک ِ
بيت مطلع آن چنين است:
ضبط ٬با
عنوان »لواحد من الشعرا« آمده استِ .
ِ
بـيار اي مـه ديـده مـهرجـان )؟(

ـکه بنده است و چاـکر ترا اين و آن

و بقيه تفاوتها چنين:
ضبط اول

ضبط دوم

چو بر کف گرفتي تو گويي مگر

چو بر کف گرفتيش گويي مگر

همي بر سمن بشکفد ارغوان

سمن )؟( بر سمن بشکفد ارغوان

چو بر لب نهاديش گويد خرد

چو بر لب نهاديش گويد چه سود

مگر آب نارست يا ناردان

مگر آب نارست بر ناردان

آخر قطعه در اينجا نيامده است.
بيت ِ

ــ در ص ٢٣مقاله ٬حدس زده شده بود که مهربخت امالي قديم مهرپخت است .اـکنون٬

نامه فرهنگستان ٤/ ٥

٦٤

چند بيت تازه از منوچهري

مقاله

در تأييد اين حدس ٬بيت زير از منجيک نقل ميشود:
روي حاسد زرد
جان عاشق سوزان چو ِ
چو ِ

ز مــــهر پــــخته و نــايافته ز دود گــزند

بيت
ــ در ِ
ميي خواه بويا چو رنگين عقيقي...

نيز در جنگ  ٣٠٣٦دانشگاه آمده است ٬با اين تفاوت که در آنجا در مصراع دوم ٬بـه
جاي جوي  ٬خواه و ٬به جاي معشوقه  ٬معشوق آمده است.
©

