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 قه يالحققهیحدبرخی واژگان و ترکيبات در  ضبط پيشنهادهایی برای 

 

 یئسيدمهدی طباطبا

 

 چکيده 

می   الحقیقهحدیقه دیرینرا  متون  از  به   يهتوان  فارسی  بهادب  آورد؛  همین  شمار  دلیل 

کار رفته که برخی از  قدمت، واژگان، اصطالحات و ترکیبات کهن و مهجوري در آن به 

دلیل اشتباه کاتبان  هاي لغت هم ثبت نشده است. افزون بر این، به ها حتی در فرهنگآن 

یافته است که شکل    شده یا مصحَح راههاي کتابتهایی در متنی و مصححان، بدخوان

ها را از اصالت خویش  اي از واژگان و ترکیبات آن را دگرگون کرده و آن کتابتی پاره

کاررفته هاي به دور کرده است. ضرورت این پژوهش در آن است که واژگان و عبارت

رفتن شود و پیشی محسوب می، جزو میراث ارزشمند زبان و ادبیات فارسحدیقهدر  

ها بیشتر خواهد کرد و ممکن است کشف  اهل زبان را با آن   يفاصلهزبان و ادبیات،  

آن  روبه صورت صحیح  بیشتري  دشواري  با  گردد.  ها  به   يوه یشرو  کار  صورت  انجام 

و  توصیفی جمعتحلیلی  کتابخاابزار  منابع  اطالعات،  از  هنآوري  آن،  در  که  است  اي 

ترین دستاورد هاي دیگر محققان این حوزه بهره برده شده است. عمده پژوهشدستاورد  

این پژوهش، پیشنهادهایی براي ضبط برخی واژگان و ترکیبات در این منظومه است که  

 اي از ابیات را برطرف خواهد کرد. مشکل مفهومی پاره 

   .، تصحیحقهیالحققهیحدواژگان و ترکیبات  ، قهیالحققهیحدغزنوي،   سنایی کليدی: هایه واژ
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 مقدّمه .  1

شیدن، با ، بالفاصیله پ  از سیرودهالحقیقهحدیقهتاریخ ادب فارسیی گواه آن اسیت که  

اقبال عمومی مواجه شییده اسییت؛ تا جایی که ابیات آن در آثار مااصییرانی سیینایی، مانند  

شده  بهرامشاهی راه یافته است. با وجود این، در میان اظهارنظرهاي مطرح  يکلیله و دمنه

 شود.این منظومه، فرازوفرودهایی مشاهده می يدرباره

دار و غیرجالب سیروده شیده و...  ند که »این منظومه در بحرى سیکتهبرخی بر این باور

هاى فارسییییس اسیییت که »بدیهیات احمقانه و حکایات  بارترین کتابیکى از کسیییالت

گروهی دیگر هم ماتقدند که    (.23: 2، ج1367براون،  رک. شیود  نتیجهس را شیامل میبى

اى  موفق شیده اسیت که مکتب تازههاى عرفانى و اجتماعى هم سینایی در سیرودن »مونوي

باد از وى، مورد تقلید بسیییارى از گویندگان بزرق قرار گیرد   شیهايایجاد کند و مونو

 حکمیهاى  در مونوي  مولويو عطار و    االسیرارمخزندر   نظامیشیاعرانى از قبیل  حتیو 

ابتکیارات   کیار این اسیییتیاد را گرفتنید و روا او را بیا تابیرات و  يخود، دنبیالیه  عرفیانیو  

 (.338: 2، ج1378خود تکمیل کردندس  صفا،  

پژوهشگران به آثار سنایی، موجب شد تا سه تصحیح علمی ماتبر   يدوباره رویکرد 

 اخیر انجام گیرد:  يسدهاز این منظومه، در 

 ؛حدیقه. تصحیح مرحوم مدرس رضوي، بر اساس تحریر جامع 1

 ؛حدیقه(، بر اساس تحریر مختصر نامهفخري. تصحیح حسینی  2

 تر، بر اساس تحریر جامع. هاي دیرین . تصحیح یاحقی و زرقانی، با دسترسی به نسخه 3

ندارد؛ چراکه   به تصحیح آن وجود  نیازي  نباید تصور کنیم که دیگر  این،  با وجود 

ترجیحبدخوانی و  تصحیحها  این  به  که  نادرستی  بههاي  یافته،  راه  اساندازهها  که  اي  ت 

 ها چشم پوشید.توان به آسانی از آننمی

به که  است  متن  در  ترکیب  یا  کلمه  واژه،  نادرست  قرائت  بدخوانی،  از  دلیل  منظور 

شدن  یابد و پیچیدهاطالعی کاتب و مصحح، به متن راه میکاربردبودن، نوع کتابت یا کمکم

را موجب می بیت  قرائتمفهوم  به  نادرست، مصحح،  ترجیح  در  ترکیب    شود.  یا  واژه 
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هاي  اهمیت آن را کمتر از دیگر صورت  يه گزینی و تصحیح خود، درجاما در بیه  ؛رسدمی

 آورد.بدل میهمین دلیل، آن واژه یا ترکیب را در نسخهداند؛ بهشده میضبط

باید توجه داشت که از اشکاالت بزرق مصححان متون ادب فارسی، تغییردادن شکل  

ها با آن خوگر شده است و  آن  شکلی است که ذهن  صورت اصلی بهواژه یا ترکیب، از  

بدیهی است که مرور زیاد و مطالاه و اُن  با شار پذیرند. »اهل ادب آن را به آسانی می

نظر زیبا و خوب و روان    سازد و بهها متمرکز مییا نور و هر عبارتی، آن را در خاطره

اصطالح »توي  به    شود،به روایتی دیگر دیده میدهد و هرگاه آن شار یا عبارت  جلوه می

کردن یک  »توي ذهن زدنس یا بدنما جلوه پ  به محضکند. زندس و بد جلوه میذهن می

تر است که در این  روایت، حق نیست آن را خطا یا سهو بشماریم و به احتیاط نزدیک

  ي نسخهعمل آید و به یک یا دو  وجوي زیادتري بهموارد، استقرا و کنجکاوي و جست

البته در پایبندي به این شیوه هم نباید   (.۵23و ۵24: 1324 بهار،  غیر مرجّح اکتفا نشودس

یا کم نادر  پیش رفت که هر صورت  و تا جایی  داد  را در متن مصحَح جاي  کاربردي 

ضبط اساس    ترس،تر، صحیحهرچه غریب»  يقاعدهگونه استدالل کرد که: »با استناد به  این

 (.907: 1397را حفظ کردیمس  سنایی، 

  را   اتیاب  حیتوض  و  شرح  ،قهیالحققهی حد  يدرباره  شدهانجام  یپژوهش  يکارها  بیشتر

  از   استفاده  با  ،ییسنا  يقهی حد  از  ت یب  چند  حی تصح»  يها مقاله  در  تنها.  شودیم  شامل 

  دگاه ی ع  از  سییسنا  ي قهیحد  از  ییهاتیب  حیتصح»  ،(1393   يخسرو  از  سيری جهانگ  فرهنگ

  یی عطا  و  یمیند  از   سيغزنو  ییسنا  ی چاپ  آثار  در   خطا  چند  حی تصح»  و(  139۵   طرقبه

 . است شده پرداخته منظومه   باتیترک و واژگان به ،(1396 

  ی فارس   ادب  خیتار  در  قهی الحققهیحد  يمنظومه  و  ییسنا  شامخ  گاهیجا  پژوهش،  تیاهم

  از  دی نبا البته. است بوده رگذاریتأث  یفارس شار  در یعرفان  انیجر يریگشکل در که  است

  راتی یتاب  و  باتیترک  و  لغات  چراکه  د؛ی پوش  چشم  یآسان  به  هم  قهیحد  یادب  تیاهم

  که   دارد  ازی ن  يشتر یب  یبازشناس  و  يواکاو  به  کاربردبودن،کم  لیدلبه  آن،  در  کاررفته به

 . است دست نی هم از یبات یترک   و لغات کردنبرجسته زین  پژوهش نیا ضرورت
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  شود، یم  شنهادیپ  پژوهش  نیا  در  که   ی بات یترک  و  واژگان  یقطا  صورت  به  دن یرس  يبرا

 است:   بهره گرفته شده الحقیقهحدیقهماتبر  ينسخه چند از

 ؛ ۵۵2: کتابت ،یوهب یبغدادل ينسخه .الف

 ؛ ۵88: کتابت نالجق،یا  لیخل ينسخه .ب

 ششم؛ قرن احتماال :  کتابت کابل، ينسخه .ج

 667؛: کتابت ن،یو ينسخه .د

 ؛ 681: کتابت منچستر،  ينسخه .هـ

 ؛ 684: کتابت  استانبول، نیالدیول ينسخه .و

 ؛ 687: کتابت دلبرق،ی ها دانشگاه ينسخه .ز

 ؛691: کتابت ،یاسالم يشورا   مجل   ينسخه .ح

 . نامالوم: کتابت ،يافند اساد  يکتابخانه ينسخه .ط

 

 تحليل و بررسی. 2

هاي  بیت در تصحیح  يشدهضبطروند پژوهش بدین شکل است که ابتدا، صورت  

گردد و در ادامه، شکل پیشنهادي نگارنده، براي ضبط واژگان و  ذکر می  حدیقهموجود از  

 ها، با شواهدي از متون ادب فارسی ارائه خواهد شد. همچنین، بیان مفهوم آن
  

 مویان ماده. 1.2

 و سوي او پویندییییچ  انییییجویراه

 ردان چو فاخته در کوي ییییاز مییییب

 

 گویند میک به هرزه  یییی آنکییییآن 

گردییییط در  گويوق  کوکو   نند 

 ( 77:  1387اسی، عب                      

 چون سوي حضرتش پویند  هییییعام 

 ه در کوي ییییو فاختییییباز مردان چ

 

 گویند رزه میییییه هییییآنک بآنک 

 د کوکو گويیییان نوق در گردییییط

 ( 82:  1383سنایی،                        
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 دییییوي او پوین ییو س ییچ  پویانماده

 ه در کوي ییییو فاختییییباز مردان چ

 

 گویند رزه مییییی ه هیییییآنک بآنک 

 وي ییاند کوکو گنردیییوق در گییط

 ( 11: 1382همان،                      

 وي ده پویندییییو سییییچ  بویانماده

 فاخته در کوي و  ییییردان چیییاز مییب

 

 گویند رزه میییییه هییییآنک بآنک 

گردییییط در  »کوکوس گوينوق   ند 

 ( 102:  1397همان،                        

 توضيحات منابع پيشين . 1.1.2

همین ترین شکل را ضبط کرده و به »عامهس، ساده  يواژهمرحوم مدرّس رضوي، با برگزیدن  

این بیت توضیح نداده است. همچنین، او با این   يدربارههم    تالیقات حدیقهدلیل، در  

 گزینی، تقابل واژه یا ترکیب را با »مردانس که در بیت باد آمده، از بین برده است.بیه

اند: »در جنوب  وضیح آن آورده و در ت   بوس ضبط کردهیاحقی و زرقانی، ترکیب را »ماده

ها  شود که بوي ماده دارند و نرهاي دیگر، آنبو، به حیوانات نري گفته میخراسان، ماده

انداز دارند،  کنند. مجازاً به مردانی هم که رفتاري غلطها میل میگیرند و به آن را اشتباه می

ی نیامده است. در بیت اول،  هاي فارسگویند. این ترکیب و این مانا در فرهنگبو میماده

بوس آورده است به ماناي »مردنماهاس و کسانی که حقیقتاً مرد طریقت عرفانی نیستند  ماده»

و در بیت دوم، »مردانس را آورده که مرد طریقت هستند. حاصل ماناي بیت این است که  

اما عارفان آن را قابل اشارت    ؛دانندنمایان در سلوک، طریق خدا را قابل اشارت میعارف

 (.912:  1397دانندس  سنایی، نمی

این اظهارینظر، به شواهد موالی از متون ادب فارسی نیاز دارد تا پذیرفتنی جلوه کند  

 گونه عمل نشده است. که متأسفانه در تالیقات تصحیح، این

 شکل پيشنهادی . 2.1.2

  کابل،  ازجمله   قه،یحد از  ماتبر  یخطّ  ينسخه چند درباید توجه داشت که بیت نخست، 

 است: شده ضبط شکلنیبد ،يافند اساد و نیو ،یوهب یبغدادل

 گیوینییید آنیک بیه هیرزه مییآنیک  چیو سیوي او پیوینید  مییویانماده
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 کاربرد دارد:   ينهیشیشود که این ترکیب در ادب فارسی پبا اندکی بررسی مشخص می

خردمندان بگذر، که رخش عشق، رخت    يگردانا! از قبلهقبله»  شطحيّات: . در شرح  1

 ؟( زهد است، در عشق خردمندى فلک انجمن    مؤیان  مادهخامان برنگیرد. عقل مشیر  

نداردس  بقلی    فرزنديوبوى عشق  دعوى، بیه از تو درین رنگآبستن را در کون مانى، بى 

 (. 1۵۵-1۵4: 1374شیرازي، 

گونه که در متن مشخص است، مصحّح نتوانسته است شکل و مانی ترکیب را  همان

 کرده است. پیدا کند و با عالمت  ؟( این موضوع را برجسته  

اى که چشم بصیرتشان کور »در اثناى آن، طایفه  الدین:احياء علوم  ی. در ترجمه2

به دنیاى دنى   از اشراق عالم روحانى مهجور مانده و روى چنان  بود و نظرشان  گشته 

مردی آن درگاه نباشند و    مویانمادهزدند، چه لدنّى را پشت پاى مىآورده بودند که علم مین

ایشان   يصفت الزمه أَنْ یفْقَهُوهُ ي قُلُوبیهیمْ أَکنَّه آبرویان گرد آن راه نبینند، وَ جَاَلْنا عَلىبى

مطابق احوال ایشان    شده بود و سَأَصْریفُ عَنْ آیاتیی الَّذیینَ یتَکبَّرُونَ فیی الْأَرْضی بیغَیری الْحَقی

حسد در دل ایشان اشتاال    يرهی خویشتن را از أکابر علما شمرده، نا  الاالّت کلّهاآمده. مع

 (.1/ 9: 1386پذیرفت و قاصد این ضایف شدندس  غزالی، 
 چون   آنکه  ،(کنندههیمو    موىماده: »اندنوشته  بی ترک  نی ا  حی توض  در  جم  ویمرحوم خد

 :اندبوده ستنیگر نماد ،یفارس ادب در زنان و( همان.س  دیبگر زن

 او را که ُتند و توسن است   دیچو دزن  

 

 است   زن  دامی  خود  هیگر  ؛انیگر  گشت 

 ( 148، 1دفتر :1366، يمولو             

و    احیاء علوم   ي ترجمه س، به  کار ب ی فر   ي ها واژه اي با عنوان » گیالنی، در مقاله بادها سمیایی

 (. 33:  1374گیالنی،  ، اشاره کرده است  سمیای دست داده مانایی که خدیو جم از آن به 
توان در مفهومی »کسانی که در  این ترکیب را توسااً می  يدربارهتوضیح خدیو جم  

مانندی زنان هستندس گرفت. باید توجه داشت که در زمانی که سنایی زندگی  گفتن بهسخن

 اند:گفتنی بیهوده بوده د سخنکرده است، زنان نمامی
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 نماي سان که هستی چنان میبدان

 

 اا ییبر مبیییالف و ختنرزهیییزنی ه 

 ( 4۵3: 1349خی، فر                     

 و: 

 ه کنیییکَرد پیش آر و گفت کوت 

مایورن از  برخیزییی ه  سخن   رض 

 

چنییییب  کنییا  همره  کَرد  گفت،   ن 

 برخیز ون زنان زین چنین سخن  یچ

 ( 4۵8:  1383سنایی،                     

گفتن، هیاهوي  موي کسی است که خصلتی زنانه دارد و در سخنبا این توصیفات، ماده

بودن این مفهوم را  »مردانس در بیت باد، درست ي واژهکند. تقابل این ترکیب با بسیار می

 رساند. می

دارند،  گویان وقتی در مسیر شناخت خدا گام بر میگوید: پُرگویان و بیهودهسنایی می

هاي کامل،  که انسانگویند؛ درحالیبسیار از یافتن و رسیدن به او سخن می  با هیاهوي

اند و با سردادن »کوکوس، در پی چونان فاختگان، طوق اطاعت را بر گردن خویش افکنده

 یافتن خداي خویش هستند.

حاکی بیت  دَم   از  کلیت  بیهوده  حق،  شناخت  مسیر  در  سنایی  که  است  از آن  زدن 

 پسندد.شناخت او را نمی

 

 سایش  . 2.2

 رده در جهان سخن ییی ش کیییقدرت

 را   جایشل  ییی د به فایییی هرچه آم

 

بییییقوّت   را  فالیییی ی  آبستنیییه   ی 

 ش را ییی ست رایه در قوّتییییهرچ

 ( 82:  1387عباسی،                    

 رده در جهان سخن ییی ش کیییقدرت

آییییییهرچ به فال  ییی ه   را   پایشد 

 

 ی آبستنیییی ه فالیییی ی را بییییقوّت  

قوّتسییییهرچ را ییییه در   ت زایش 

 ( 88: 1383سنایی،                      

ک جهیی قدرتش  در  سخن یییرده   نییی آبستییییه فالییییی ی بییییقوّت   ان 
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آم فال  ییی هرچه  به   را   شییی جاید 

 

 ت زایش را یییاس  ه در قوّتیییهرچ

 ( 10۵: 1397سنایی،                      

 توضيحات منابع پيشين . 1.2.2

است:   آورده  متن مصحَح مدرّس رضوي است،  اساس  بر  که  توضیح خود  در  طغیانی 

شود؛ ازجمله قوه عبارت است از  »جهان سخن: عالم خلق... قوه: بر چند مانی اطالق می

رو  طور مطلق، خواه آن فال مختلف باشد یا نباشد، بااراده باشد یا نباشد. ازاینمبدأ فال، به

  ي جنبهشود و فال:  حیوانی می  يقوهنباتی و    ي قوهعنصري و    يقوهفلکی و    يقوهشامل  

توبیت و تحصیل اشیاء است مقابل قوه. فالسفه حرکت را »خروج تدریجی قوه به فالس  

شود و اگر تدریجی  اند. اگر این خروج دفای باشد، فساد و کون خوانده میتاریف کرده

 باشد، استحاله نام دارد. پایش: پاییدن، دوام. 

خداوند در عالم خلق که عالم و مرق و زندگی است، فال و قوه را با کون و فساد   *

است؛  بدین صورت که فالیت اشیاء منوط به خروج از قوه به فال و بودن   همراه کرده

آن وابسته به فساد و مرق حالت و کیفیت قبلی است(. بنابراین، در عالم کورت، قدرت  

آید، براي  است. بدین صورت که هرچه به فال می  لی کردهاي را آبستن فاخداوند هر قوه

 (.10۵:  1382دوام است و آنچه در قوه است، براي زاییدنس  طغیانی، 

اند: »موجودات عالم یا در وضایت بالقوه  یاحقی و زرقانی در تالیقات خویش آورده

آن  بالفال.  یا در وضایت  و  آمادههستند  زاده    اندها که در وضایت نخست هستند،  که 

گیر هستندس  سنایی،  ها که در وضایت دوم قرار دارند، داراي مکان و جايشوند و آن

1397  :916.) 
اي است که سنایی براي  گیربودنس چه ویژگیسؤال اینجاست که »داراي مکان و جاي

چه   راس  »جایش  عبارت  در  »راس  این،  بر  افزون  است؟  آورده  هستی  بالفال  موجودات 

 رساند؟ مفهومی را می

 شکل پيشنهادی . 2.2.2

  است   شکل  نیبد  نامهيفخر   متن  و   ،کابل  و  یوهب  یبغدادل  يهانسخه  در  تیب  ضبط  شکل



 129 ــــــــــــــــ یئسيدمهدی طباطبا/...پيشنهادهایی برای ضبط برخی واژگان و ترکيبات در 

 

 ساند: ر یم يبهتر  مفهوم  که

 رده در جهان سخن ییییش کییی قوّت 

 را  سایشه فال یییید بیییی هرچه آم

 

ق  بیییی ذات  آبستنیییییوّت  قوّت   ه 

 ست زایش را وّتیییه در ق ییییهرچ

 ( 19: 1382سنایی،                      

رفتن است که سنایی، عموماً چرخ گردون را با  شدن و ازبینسایش به مانی ساییده

 آورد:صفت ساینده می

 مشو غرّه که در یک دم ز زخم چرخ ساینده  

 

 بریزي گر همه سنگی، بسایی گرچه سوهانی  

 ( 682: 1362سنایی،                            

 و: 

 رخ پایندهییییر ز چییییروزي آخ

 

ت یییه  بساینده ییییم  هم  و  سایی   و 

 ( 42۵:  1383همان،                       

 ها توجه کنیم:براي ماناکردن این دو بیت، باید به بیت باالتر از آن

 ره مااا و ماادهیی رده در شییییک 
 

فساد یییفا  و  کون  قرینی  قوّت  و   ل 
 

اشاره فساد  و  به کون  بیت،  این  در  باد می  سنایی  بیت  دو  در  و  گوید: کرده است 

اي، فالیتی را تابیه کرده است تا وقتی به این جهان خداوند در عالم خلق، در نهاد هر قوّه

وجودي خویش را نشان دهند. به فال درآمدن هر قوّتی در این جهان،    ي رهیآیند، خممی

ماندن آن، براي  و در حالت بالقوه باقی  رفتن آن است  فساد(شدن و ازبینبراي ساییده

 آمدن و به حالت بالفال در آمدن  کون(.پدید

 

 فاسی . 3.2

 ماسی ه پارسی  ییی ی بیییو ندانیییت 

 

 بشناسی ون بخوردي تو طام  ییییچ 

 ( 118: 1387عباسی،                   

بپارسیییو ندان یییت   ما سی ی  یییی 

 

 ش طام نشناسی یییون نخوردییییچ 

 ( 114:  1383سنایی،                     
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 ناسی ارسی  ییییی بپ ییییو ندان یییت 

 

 ون که خوردیش، طام بشناسی یییچ 

 (146:  1397سنایی،                     

 توضيحات منابع پيشين . 1.3.2

شود. در تصحیح مدرّس رضوي، واژه به شکلی »ما  مشاهده نمی  نامهفخرياین بیت در  

آن   يصورت »ماسیس ضبط شده، اما در تالیقات، دربارههم به  الحدایقلطایفسیس و در  

 توضیحی ارائه نشده است.

مدرّس رضوي آورده   درّي در شرح دشواري این بیت که آن را بر اساس متن مصحَح 

به »سس ختم میاست، می که  کلماتی  پهلوي  در  ماهی.  »ماسی:  در    شدهنویسد:  است، 

فارسی دري »سس به »هیس بدل شده است، مانند: آگاه = آگاس، رهیدن = رستیدن، گاه =  

، پاورقی،   لغت گاس، گاوماها = گاوماسا، ماهی = ماسی، مه = م .     (. 23274نامه ذیل هی 

مزبور،   آوایی  تغییر  بیان  با  نوابی،  و    māhikمرحوم استاد ماهیار  را    māsyaرا پهلوي 

بر اینکه تو در ره عشق، بسیار  اي است مبنیداند. مفهوم بیت، تمویل و کنایهاوستایی می

 (.  116:  1387مبتدي هستیس  درّي،  

اند: »ناسی  آورده  ااصورت »ناسیس ضبط کرده و دربارهیاحقی و زرقانی هم واژه را به

اا چیزي  گوید دربارهدیگري است براي همان شراب عشق الهی که شاعر می  ياستااره

 (. 9۵6: 1397اا را بدانیس  سنایی، دانی، اما براساس حرف من آن را بخور تا نتیجهنمی

 شکل پيشنهادی . 2.3.2

هاي مختلف  ن ضبطهاي دیرین، ایبودن شکل نگارشی »فیس، »میس و »نیس در کتابتنزدیک

 مجل ، بدین شکل ضبط شده است:  يرا موجب شده است؛ با وجود این، بیت در نسخه

 فییاسییی بپییارسییی  یییو ندانیت 
 

 چیون بخیوردییش طایم بشنیاسیی 

به قول حکیم مؤمن، به یونانى،  »فاسی:  »فاسیس آمده است:    ي دربارهاسماءاالدویه  در  

 (.  180تا: ، بیجهانناظم  نامندس اندروصارون

کتاب دربارهدر  اطالعاتی  طبّی،  به   1»اندروصارونس  يهاي  آن،  توضیح  در  که  آمده 

ي: هو الدواء المسمّى فاس،  الماهیه:  »فاسس هم اشاره شده است: »أندروصارون  يواژه
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، 1426سینا،  س  ابنه: هو حار الطبع، و فیه مرارة و عفوص الطبع  ألن له حدّین کما للفاس.

 (.3۵2: 1ج

: هذا هو الفاس، یش به الفاس؛ و هو حب أ محر اللون، و هل حدان کحد الفاس، مر أ ندروصارون»  و:

أ یضا   ذلک  تفعل  و  ال حشاء؛  یف  العارضة  السدد  یفتح  و  املعدة،  ینفع  ذللک  فهو  قلیةل؛  عفوصة  مع  الطعم 

 (.27: 20، ج1422س  زکریاي رازي،  أ طرافه

ىل  أ ندروصارون»  و: هل زهر ا  ذراع،  دون  بنی احلنطة  یکون  و  هبا،  ورقه  لش به  الفاس  و  ال هنس  هو   :

معتدل،  فیها أ و  رطب  یف ال وىل،  حار  هو  و  یدرک بمتوز.  الشامی،  اکخلرنوب  فیه بزر  غلفا،  خیلف  امحلرة، 

ش  و  یف الزیت  طبخ  ذا  ا  و  الوطء،  قبل  الطهر  بعد  احامتال  امحلل  مینع  و  السدد،  و  یفتح  ب أ سقط ادلیدان 

 ( 6۵تا: .س  انطاکی، بیأ ذهب الطحال، و نفع من عرس النفس

نیز همان »فاسیس است که به اشتباه    المؤمنینتحفه»فاسنیس در    يرسد که واژهنظر میبه

»فاسیس و به    يضبط شده است؛ چراکه مرحوم دهخدا، همین توضیحات را براي واژه

او مول  ت »نقل از همان کتاب آورده است:   خمى است سرخ و خمیده و تلخ، و غالف 

  روید و به یونانى اندروصارون خرنوب و برگش مانند برق نخود و در میان گندم و جو مى

احشاء و جهت درد مفاصل و    يدر اوّل، گرم و تر و لطیف و قابض و مفتّح سده  نامند.

فرزجه نافع و  با عسل، مانع حمل و شرب    يعسرالنف  و سپرز،  در او  او  جوشانیده 

:  1390قدر شربتش دو درهم استس  حکیم مؤمن،    کرم ماده است.  يروغن زیتون، کشنده

62۵-624.) 
این گیاه،   يمزهبردن به مفهوم مصرع دوم نیز باید به این نکته توجه کرد که  براي پی

تیغه هایش دو نوک شبیه دو  گوید که تخم: جالینوس مىایذوصارونتلخ و گَ  است: »

بنابراین، سنایی    (؛288:  1383اا تلخ و گ  استس  ابوریحان بیرونی،  تبر را دارد، مزه

شوي و وقتی به ماهیت  »فاسیس را متوجه نمی   ي گوید که تو مفهوم واژه به مخاطب خود می 

   آن پی خواهی ُبرد که آن را سر بکشی و طام تلخش را در دهان خویش احساس کنی. 
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 چمش  . 4.2

ابروایییجمشی  چشم در  مانده   د 

 

 ورشید مهره در گیسوایییقرص خ 
 ( 202:  1387عباسی،  ؛196: 1383سنایی،  

ابروایییجمشی  جمشی در  مانده   د 

 

 د مهره در گیسوای رص خورشیییق 

 ( 228:  1397سنایی،                      

 توضيحات منابع پيشين . 1.4.2

نیامده است و عبداللطیف عباسی و مدرّس رضوي هم صورت    نامهفخرياین بیت در  

 اند. واژه، یانی »چشمس را برگزیده يساده

صورت »جمشس ضبط شده است و مصححان  در تصحیح یاحقی و زرقانی، این واژه به

اند: »جمش جمشید... شاعر به تناسب موسیقایی کلمات توجه داشته  در تالیقات آورده 

ج متاارف  ماانی  باید  است.  شکوه  ماناي  به  مجازاً  ندارد.  سازگاري  بیت  این  با  مش 

 (. 102۵: 1397گرفت...س  سنایی، 

 شکل پيشنهادی . 2.4.2

نسخه در  آنچه  و    يمطابق  است  جمشیدس صحیح  »چمش  بیت،  این  در  آمده،  مجل  

نسخهیکسانی رسم در  که  است  موجب شده  »جیس  و  »چیس  به شکل   يالخط  منچستر، 

 »جمشس نگاشته شود.

امیر مازى  ]بسکون میم   :آمده است: »چمش  الفرسصحاحدر   [ چشم باشد؛ موالش 

 گوید:

 زند تیر بر دل عشاق چمیش ز  گهی
 

 بر سر اعدا   غ تی زند  تییدس ز    ییییگه 
 

 :بیت و حکیم فردوسى نیز فرماید:

 گوزنان دو چمش  ردار چشمیییبه ک

 

 همه سحر و شوخى، همه رنگ و نمش 

 (.چمش يالفرس، ذیل واژهصحاح   

 صورتی »حمشس آمده است:  به تاریخ سیستاناین واژه در 

 زلفیکانش چوگانقامت چون سرو و   روي از کفی ترکی سیاه حمیش پیري
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اي است از  و مرحوم بهار در پانوی  آورده است: »کذا... والظاهر: چمش که لهجه

 (.319: 1366نا، چشمس  بی 

 شود:شواهد دیگري هم براي این کاربرد در ادب فارسی یافت می

را به نرگ  ماننده کنند؛ نرگ  را غمض و فتح کو، سحر کو، جادوى کو،    »چمش

بخاري،  دل  فتور کو، غنج کو، خمار کو؟!س  مستملی  کو،  دیدار دل طاقت  ربودن کو؟! 

، شکل این واژه  حدیقهجالب اینکه یاحقی و زرقانی در بیتی دیگر از  (.7۵6: 2، ج1363

 اند: درستی ضبط کردهرا به

 رگه یل و روح را خ ییی د او عقیییجا

 

 اگه یییم را تماشیییش او چشیییچم 

 ( ۵۵4:  1397سنایی،                   

در حالی است   بر این  را  باز هم »چشمس  عبداللطیف عباسی،  و  که مدرّس رضوي 

 اند: »چمشس ترجیح داده

 ل و روح را خرگهییید او عق یییجا

 

 اگه یییم را تماشیییم او چشیییچش 
 ( 3۵9:  1383سنایی، ؛ 44۵:  1387 عباسی، 

 »جسمس را برگزیده است: ، نامهفخريو مصحح  

 ل و روح را خرگهیییدی او عق یییجَا

 

 اگه یییم را تماشیییم او چشیییجس 

 ( 128:  1382همان،                    
 

 تکاب و تکين. 5.2

خ یییییب  به ییدل  ز  یقینییون  سّر   ر 

 

روان کرده در  یی دی   تگین ن   تکاب و 

 ( 2۵2:  1387عباسی،                      

 ر یقینییر س ی ییی ون ز به یییی دل خ یی ب 

 

 ادویبینییی یک رده در  ییین روان کیی دی  

 ( 221: 1383سنایی،                     

خ یییی ب  دلی  یقینییه  بهر سروی  ز   ون 

 

 تکاب و تنینرده در  ییین روان کیی دی  

 ( 69:  1382همان،                        
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 ون ز بهر سّر و یقینییییدل خ ییییب 

 

روان کرده در  یی دی   تکین ن   تکاب و 

 ( 23۵: 1397همان،                    

 توضيحات منابع پيشين . 1.5.2

تکاو یا تکاد، نوشته است: »در اینجا    ي واژه ، پ  از توضیح ماانی الحدایق لطایف عّباسی در  

  (،ص به مانی حوض خرد تواند بود. در این صورت، مانی چنین خواهد بود که پیغمبر   

عوض خون که در زمان جاهلیت از خصومت جاهالن جاري بود، در این محال که مذکور  

ضیح »یکاد و  او در ادامه به تو   (. 2۵2:  1387شد، از بهر سّر یقین دین روان کردهس  عباسی،  

دلیل دوربودن از فضاي کّلی بیت،  هاي دیگر آمده، پرداخته است که به یبینس که در نسخه 

 درخور بیان نیست. 

 ب(    ي نسخه چنین آورده اسیت: »در    الحقیقهه یق حدمرحوم مدّرس رضوي، در تالیقات  

است. تکاو یا تکاب، با اّول مفتوح، به مانی زمین شیب    سجاي یکاد یبین، »تکاب و تکین به 

اي از  جا بماند، و دشمنی و نام روستایی از والیت گنجه، و پرده که در او باران ندود و جابه 

موسیقی و حیف آمده. و تگین هم به کسر کاف فارسی نام پادشاه و پهلوان و آتش و به فتح،  

و اگر تکاو و تکین خوانده شود، مانی  (  اللغات اث ی غ و   ف ی لطا از  به مانی حوض خردست.   

جاي خون، دین را در روي زمین و جاي شیب  بیت چنین خواهد بود که: از بهر سّر یقین به 

   (. 319:  1344و مغاک روان کرده و آن را منتشر ساختهس  مّدرس رضوي،  
دار و تنین کهکشان ضبط خود آورده است: »تکاب به مانی زمینی شیب   ي درباره حسینی  

را هم گویند. مراد از تکاب و تنین، زمین و آسمان است. مانی بیت این است که محمد 

براي پابرجاکردن سر و یقین، با دلی پرخون، دین را در زمین و آسمان اشاعه داده استس 

 (. 16: 1379 حسینی، 

اند: »تکاب چند مانا دارد که از آن جمله رود و دریاي عمیق ده یاحقی و زرقانی آور 

ماناي جنگاور و پهلوان و لقب شاهان ها، به نامه نامه( و تکین یا تگین در لغت است  لغت 

ماناي حوض کوچک هم نوشته که تکین به   (2۵2:  1387است، اما عبداللطیف عبّاسی  

ده، اما با این مانا، تکاب و تکین تناسب پیدا هست. مالوم نیست این مانا را از کجا نقل کر 
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توان همین بیت سنایی را دلیلی بر کند. آیا می کنند و با ماناي بیت هم مناسبت پیدا می می 

 (.1037: 1397تکین یا تگین دانست؟س  سنایی،   يکلمه ماناي استنباطی عبداللطیف از  

 شکل پيشنهادی . 2.5.2

  ی احقی  حی ، تصحالحدائقفی لطادر    نی، همچنیوهب  یبغدادل  يدر نسخه  یعطف  بیترک  نیا

 ضبط شده است.  نسیصورت »تکاب و تک، بهیو زرقان

سنایی آمده است: »اگر نسیم   مکاتیب بار هم در  تکاب، یک ي باید توجه کرد که واژه

حی مرجان و گوهر تاهّد آن محتشم درنیافتى، هواى شرایین از را  مشک و عنبر و هنگ

روح محروم مانده بود؛ و اگر رودی عود سود و مصطکىی تربیت آن بزرگوار تدارک نکردى،  

االرحام  تکابی روده از فیض فضل محروم و مهجور گشته بود، و والیت نهاد را به ملک

 (.48:  1962سنایی،   تسلیم کردهس

« داده است:  را توضیح  آن  تالیقات خود،  نذیر احمد در  را  زمینى آبتکاب  و  کند 

دو کوه را که درّه باشد، و زمینى از درّه و غیر درّه که در باضى    يانهی گویند، و وسط و م

جاىی آن، آب فرود رود و از دیگر جاى برآید و باضى جا خشک باشد و باضى جا آب  

اى  ایستاده و باضى جا روان باشد و باضى جاهاى آن سبز و مرغزار بود. سنایى در قصیده

 . (399، چاپ مدرّس، ص 272گوید:  چاپ مظاهر، ص  مى
 آتش کلکش پدید، حل شده بیرون گریخت 

 

 وى تکاب مسام، خون دل نارونسیییس 

 (همان                                      

 دست داد.توان مفهوم اعتال و بلندي را از »تکابس به با این توضیح، می 

شکل گرفته که به مانی فرودین و زیرین    = پسوند نسبت(+ یین     = ته( تکین هم از تک  

 برهان قاطع، چاپ ماین(.   يه یحاش است  رک.  

تقابل دو واژه را با یکدیگر   دیوان سنایی، و    ه الحقیقه یقحد نوع کاربرد »تکاب و تکینس در  

کنند. با این توصیف، کلیت می   ي افاده گونه کلمات، وقتی در کنار هم بیایند،  رساند که این می 

جاس تواند مفهوم »باال و پایینس داشته باشد و در حالت کّلی، مفهوم »همه »تکاب و تکینس می 

 کند.را افاده  
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 که پیامبر، با رسانیدن مردم به سّر و یقینی اسالم،   است  با این توضیحات، مفهوم بیت این 

 جا جاري کرده است.کردن خون مردم در زمین، دین را در همه ریزي و جاري جاي خون به 

 :است  رفته   کار به   هم   یی سنا   دی قصا  در   ، سنی تن  و   تکاب »  شکل   به  ، ی عطف  ب یترک  ن ی ا 

 ه شده جمله رای ره لقمیییوز ش 
 

 دیو، تکاب و تنین ي ه ییی مزرع  
 

 (۵47: 1362 ، یی سنا   
 صورت  و   داده   ح ی ترجس  ن ی تن   و   تکاب »   بر   را س  ن ی ان   »تکاو   ، ي رضو   مدّرس   مرحوم   البته 

 .است   کرده ان یب   ها بدل نسخه  در   را   دوم 

 حیتوض در   و  کرده   ضبط  دوم   شکل  به   را  ت یب   ن یا   سلوک، يها انه یتاز  در  ی کدکنی ا ی شف 

 و  سبیزه   و   آب  پر  و   باشد  داشته  قرار   ب یش   در   که  است  ی ن یزم   »تکاب :  است   نوشته  آن 

 صورت  ن ی ا  به   اما   باشد؛   داشته  حدود  نی هم   در   یی ی مانا   دیبیا   هم س  ن ی تن »   و   باشد   میرتیع 

 متن   صورت   ما .  است   آشفته   ار ی بس   کلمه   ن ی ا  درموردی  ها نسخه   ضبط .  است   نشده   ده ید   یی جا 

 يمانا  هم   باز   که   / ن ی ام  / ن ی ان  و   تکاب :  ها نسخه   گر ی د .  م ی کرد   انتخاب   ها نسخه   ن ی تر م ی قد   از   را 

 .( 444-344: 1390: ی کدکن ی ا ی شف س   ندارد  ی روشن 

 

 انعاظ.  6.2

 الفاظ ت  یید مالم ییییون نباشییییچ

 

 برهنه حفاظ  يهییی  بود جامییییب 

 ( 4۵1: 1387عباسی،                   

 اتااظ ت و  ید مالمییی ون نباشییییچ

 

 برهنه حفاظ  يهییی  بود جامییییب 

 (363: 1383سنایی،                     

 انااظ تی  یی مالمد  یییی ون نباشییییچ

 

 برهنه حفاظ  يهیییود جامییییب  ب 

 ( 144: 1382همان،                    

 الحاظ ت  یید مالم یییی ون نباشییییچ

 

 ه، حفاظیییبرهن  يهیییب  بود جام 

 ( ۵42: 1397همان،                    
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 توضيحات منابع پيشين . 1.6.2

بیت  حدیقهدر شروح   این  به  آورده ،  زرقانی  و  یاحقی  فقط  و  است  نشده  اند: پرداخته 

بمانیم، جامه»الحاظ: چشم امان  در  بینندگان  از سرزنش  اینکه  براي  مانا:    ي ها. حاصل 

 (.1297: 1397پوشی کافی است تا حفاظ ما باشدس  سنایی، تن

  یی به مانااند. باتوجهبرده  ادی جمله را از    یحالت شرط  ت، یب  يمصححان در مانا  اًظاهر

نندگان  یپرسش داده شود که اگر مالمت ب  نیبه ا  یپاسخ   دی اند، بادست دادهها بهکه آن

وجود دارد،    نندگانیحال که مالمت ب  ؟است تا حفاظ ما باشد  یکاف  یپوشتن  ينبود، جامه

 ؟می تن خود را بپوشان  يزیبا چه چ

 ی شنهاد يشکل پ. 2.6.2

نسخه به  ،یوهب  یبغدادل  ي در  نخست  »چون    آمده  نامهيفخرمانند ضبطی  مصرع  است: 

  ح ی تصحو »اتااظس که در    دلبرقی ها  يس که در نسخهقاظینباشد مالمت اینااظس. ظاهراً »ا

 »انااظس است.  ي واژه فیآمده است، تصح يرضو مدرّس

 فرهنگ  »اینااظس در فرهنگ نفیسی، به مفهوم »سخت آزمندشدن مرد و زن به جماعس  

 کاربرد دارد: ينهیشیآمده است و در ادب فارسی، پ »انااظس(  ينفیسی، ذیل واژه

اند  گفته  باضیحاصل شود، چهار دانگ عقل برود و    »فیاض نجیح گفت: چون انااظ 

 (.۵9: 2، ج1386 غزالی،  که دو دانگ دین برودس

اشتداد    گاهی»  و: ارباب سودا  انااظ  و  افتد  انااظ شدید  نباشد،  از قراقرى که مولم 

 (.۵87: 3، ج 1387،  جهانناظمنمایدس  

شود. سنایی  کند و رساتر میمشخص است که با این واژه، مفهوم بیت چقدر تغییر می

شدن افراد نباشد، برهنگی براي پوشش و حفاظ آدمی  تحریک  ياگر مسئلهگوید که  می

 کافی است.

از آن است.    شی »مالمتس پ  ي انااظس بر »الحاظس، وجود کلمه»  گزارا   رجحان  لیدل

ها »الحاظس  که آن  دهدیاند، نشان مدست دادهبه  تیاز ب  یو زرقان  یاحقیکه    ییتوجه به مانا

به مان آورده »چشم  یرا  از واژههاس  اما در ماناکردن،  اند؛  کرده  استفاده  نندگانسی»ب  ياند. 
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 . رساندیرا نم یهاس مفهوم چراکه »سرزنش چشم

  ي برا   یعنوان لباسرا به  یهم، برهنگ  تیب  نیقبل از ا  ي هاتیدر ب  یی، سنانیبراافزون

 پوشش بدن در نظر گرفته است:

 عامه است ر عورت  ییییه از بهییجام

 

 ان را برهنگی جامه است یییی خاصگ 

 ( 363:  1383سنایی،                     

لیبَاسُهُ الْحَیاءس  فتال نیشابوري،    عُرْیانٌ  چشمی به حدیث نبويی »الْإییمَانُاو با گوشه وَ 

 کند: برهنگی پوشیدن ایمانس هم اشاره می يبه »جامه، (460: 2، ج 137۵

 ان براي سور و سروا یییی همچو ایم

 

برهنگ ییییهجامه  درپواییییاي   2ی 

 (426همان،                           

است؛    یعنوان حفاظ مردم کافبه  یاست که برهنگ  نی ا  تیدر ب  یی ، بحث سنانیبنابرا

 است تا حفاظ ما باشد.س ی کاف یپوشتن  يکه »جامهنینه ا

 

 تنکار  . 7.2

زب در  باد  چون  فکن یییی باده   د ییییان 

 

فکند یییییی ب  بیکار ه  ییهیض  دهان   ر 

 ( 483:  1387عباسی،                     

 ان افکندییییاد در جهییییباده چون ب

 

 ر دهان افکند یییییب اریییی بیکهیضه  

 ( 391:  1383سنایی،                     

بباده    ان فکندییییاد در جهییییچون 

 

 ان فکند یییی ر دهییی ب  بیکاررّه  ییییه 

 ( 16۵:  1382همان،                    

ب  ان فگندییییاد در جهییییباده چون 

 

 ان فگند ییر دهییییب  ار یییکبیهیضه   

 ( ۵41:  1397همان،                    

 توضيحات منابع پيشين . 1.7.2

اند. طغیانی، با تغییر شکل »بیکارس به  مصححان، مانایی براي بیت بیان نکردهیک از  هیچ

باده شدند و   يفتهیگونه مانا کرده است: »از آنگاه که جهانیان فر»پیکارس، بیت را بدین
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ها را به تباهی کشید  تباهی و غرور، همزاد  نوشیدن آن را آغاز کردند، استفراغ دهان آن

 (.330:  1382 شراب است(س  طغیانی،

 شکل پيشنهادی . 2.7.2

 و مجل ، »تنکارس آمده است. نالجقیا لیخل یخط يها در نسخه

در   با علم طب،  را  آشنایی خود  بیت هم    حدیقهسنایی  این  در  و  داده است  نشان 

 است. آگاهی او از داروشناسی يدهندهنشان

تواند موجب ایجاد باد در شکم  خواري مینخست در این بیت آن است که باده  ي نکته

هشیار    دمست کند و زو  ده مى خام نامشمّ  و این شراب زودو همچنین، هیضه شود: »با

اندر ماده و مردم هشیار    دسرکا گرد  دمر ماده را چه زو  دمردم ازو، و ناموافق بو  دگرد

از ماده فرو    که شراب  دو هشیار آنگاه گرد  دبجاى بو  وى  ياندر ماده  تا شراب  دنگرد

مى خام که از انگور رسیده کرده بوَند عصیر که از انگور ترا شیرین    ، وز ب دگذر

و چون    دو مر ناقهان را موافق بو  دتر بوها این شراب ضایفکرده بوَند وز همه شراب

 (.167- 166: 1371س  اخوینی، دو برآی دافکن   دبسیار خورند، شکم با

  شود: »هیضه اثر آن، غذا در ماده هضم نمی  اي بیماري است که برهیضه هم گونه

هاى تیز که طبیبان آن را امراض حاده گویند و با خطر  بیمارى  ي است ازجمله  بیماریى

کردن بود و هم با اسهال؛ و گاه باشد که اسهال  است؛ زیر و زبر بگشاید، یانى هم با قى

مى بى بقى  لکن  و  باشدس  اشد  طاام  ناگواریدن  بیمارى  این  اصل  و  نباشد  گشتن  منش 

 (.۵62: 6، ج1391 اسماعیل جرجانی، 

کارس، دارویی است که براي  آید که »بیکارس یا »بیگونه بر میاز فحواي مصرع دوم این

است.    درمان هیضه و درد ماده مفید است؛ اما در منابع پزشکی، دارویی به این نام نیامده

 رسد.نظر میکه درست به کارس، »تنکارس آمدهجاي »بیها، بهنوی در برخی دست

  گرانی درد ماده و  براياین واژه آمده است: »حب تنکار  يدرباره قرابادین اعظم،در 

تنکار دو درم بزر البنج، دو نیم درم فلفل سیاه،    صفت آن:  شکم و آوردن اشتها مامول.

ها بندند بقدر نخود  دوازده درم صبر سقوطرى، شانزده درم کوفته در آب گهیکوار حب
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جهت تحلیل ریح و مواد دو سه حب بدهند و اگر رفع قبض مطلوب بود، زیاده بدهند.  

جهان،   ناظمدس  کننماید و کالنى شکم دور مىمداومت این حب ریح بالکل تحلیل مى

1383  :38 .) 
بفتح تاء فوقانى و سکون  :  شود: »تنکهارصورت »تنکهارس نوشته می»تنکارس در هندي به

نون و فتح کاف و خفاء هاء و سکون الف و راء مهمله، اسم سهاگه است و تنکار نیز  

بلغم   اند؛ تیز و گرم بود، باد وگویند. دو قسم بود: سفید و غیرسفید و هر دو خواص یکى

و سرفه و زهر و دمه دور کند... و این دواء مخصوص حکماء هند است و دیگران به این  

غایت نافع است. چون  ترکیب پى نبردند و همین ترکیب، جهت ثقل و گرانى فم ماده، به 

جز  چیز بهوقت شب، باد از طاام که یک ساعت نجومى بگذرد بخورند، باالى آن هیچ

 (.77:  1386د نخورندس  شریف دهلوي، قدر ضرورت بوَآب که به

اثر افراط    شود: اگر شخصی برطور کامل روشن میبا این توضیحات، مفهوم بیت به

ناچار باید داروي تیز و گرمی تنکار را استفاده  خواري، به مرض هیضه گرفتار آید، بهدر باده 

 کند تا بهبود یابد. 

 

 »نيک بد«  .8 .2

بد و  سپنج  نیک  درین   سراي دان 

 ی ناي، نی کند به دودمیییاین یک

 

 ت و یاری ناهمپاي یید دس یی ت بییجف 

 ی ز بهر شکم ییاي، پیی ر پییوان دگ

 ( ۵۵1: 1387عباسی،                   

 سراي   در این سپنج  نیک و بددان 

به دو دم ییاین یک نی کند  ناي   ی 

 

 ار ناهمتاي ییت ییی د دسییت بییجف 

 ر شکم یی ی ز بهییاي پییر پییوان دگ

 ( 4۵4:  1383سنایی،                   

 سراي   دان در این سپنج  نیک و بد 

 ی ناي، نی کند به دو دمییاین یک

 

 پاي اری ناهمییت و ییی ت بددسییجف 

 ی ز بهری شکم ییاي، پ ییو آن دگر پ

 ( ۵96: 1397همان،                     
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 پيشين توضيحات منابع . 1.8.2

درّي در توضیح بیت آورده است: »نیک و بد این جهان قابل اعتماد نیست؛ هر دو به  

رسانی یاری ناموافق است که جز زیان و نابودي حاصلی  جفت بد و دستی یاري  يمنزله

خاطر شکم خویش،  بُرد و دیگري بهکند و سر میندارند. یکی در آنی ناي گردن را نی می

 (.۵39:  1387کندس  درّي، پاي را قطع می

ا که  است  بهد  مصرع  شان،یمشخص  را  دستی  وم  بد،  »جفتی  س  يناهمتا  اری صورت 

 سرکش و ناموافق: یاست در مان  یبیکه اشتباه است. »بددستس ترک اندهخو

 چرخ استری توسن، جلی سبز اندر بر 

 

 حذر   بددست   توسن  ن یا  از   ی خاقان 

 (.719:  13۵7،  یشروان یخاقان      

 شکل پيشنهادی . 2.8.2

کار رفته، »نیک بدس  رسد که صورت درست اصطالحی که در مصرع نخست بهنظر میبه

نسخه در  که  بدین است  هم  کهن  »نیکس هاي  این صورت،  در  است.  کتابت شده  گونه 

 رساند. »کامالً بدس را میحالت قیدي دارد و مفهوم 

»ترکیب قُوى، قوى ضایف  دقت کنید:    الماجم فی آثار ملوک الاجمبه این جمله از  

ترکیب کالبد که به چهار    يمهیخبد و    ، نیکو احوال بدن  گشته و اعضا، سخت سست

 (.1۵3: 1383 حسینی قزوینی،  میخ ارکان استوار بود، سستى یافتس

مانند  هستند به  مشخص است که در متن باال، »قوي ضایفس، »سخت سستس، ترکیبی

 ها، حالت قیدي دارد.  نخست در آن   يواژه»نیک بدس که 

 توان یافت:  براي این ترکیب، شواهد موال دیگري هم در ادب فارسی می

»و میرزا سلطان ابراهیم را در اثناى راه، مرضى صاب بر مزاج طارى شده، ضاف 

قوّت گرفت و حال، نیک بد شد؛ چنانچه دست تصرّف طبیب از دامن عالج کوتاه گشتس  

 .(86۵: 4، ج1383 عبدالرزاق سمرقندي،  

  جنگ کرد و او را بگرفت. برادر خُردتر بود و نیک   زوبرفت و با طغرل    »و سلطان   و:

 (. 149 :1899منور، بد بودس  ابن
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 و: 

 حال من خود ز غمش نیک بد است

 

 د شد یی ر خواه ییز بتیین نیییوه! کز ای 

 ( 738:  1396کمال اصفهانی،          

 و: 

 ي بد  جز  ما  که  است  آن  دیییب  کین

 

 رییدگ  يارییی شم  مییینکرد  وییت   از 

 ( 7۵1همان،                            

  ن یا  در  ناهمگون  جفتی  و  ناموافق  اری  داشتنی  ت،یب  دو  نیا  در  ییسنا  ح،یتوض  نیا  با

گردن    ي که نا  کشد ینم  یسرکش و ناموافق، طول   اری   چراکه  داند؛ یم  زشت   کامالً   را  ایدن

کردن ری خاطر س( و جفتی ناهمگون بههدیرا به باد م  ی سر آدم   کندیم   لیتبد  یرا به ن

 .شودیم ي شدن پا، موجب قطعشیشکم خو

 

 نبيسنده . 9.2

دل پاشی ییییخوا  سخن  پی  از   ی 

باش وثاق ییییگفت  جاي  دو  مرا   د 

ک  ییییگف جوید  کجات  دیگر   ت 

گوی منزل ییییزانکه  این  در  خرد   د 

 انه بوَمیییوَم در دو آشییییی ا بییییت 

درویش یییییم   بپسنده ن  ییی کی   ردم 

 

 ا باشییییی ار را کجیییی ت ادبییییگف 

محب و  زرّاق  ورّاق ییییی ییییییدل   ر 

 ت که ادبار را دو خانه نه ب ییییگف

 ل انزلییار جهییییی از حمییییساعت 

ب بیییییا  بییییه  یا  بوَمییازار   ه خانه 

 خویش  ي ده یون بهاء د ییی خورد از خ 

 ( 474: 1383سنایی،                    

 توضيحات منابع پيشين . 1.9.2

 3و تصحیح یاحقی و زرقانی نیست.   الحدایق لطایف ،  نامه فخري بیت آخر این حکایت در  

، متوجه کاستی بیت شده و مقابل »بپسندهس، الحقیقه هایی از حدیقه شرح دشواري دّري در  

کند: »به کار گونه شرح می در داخل پرانتز نوشته است: »پسندیدهس. او در ادامه، بیت را این 

جهت کورت کند و به خویش ارتزاق می   ي ده ید بها  وراق اشاره دارد که از نظر شاعر، از خون 
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س  ( ۵و   6 رک ب  و این ادبار است    کند تا نانی حاصل نماید نوشتن، چشم خود را کور می 

 (.۵۵8: 1387 دّري، 
خویش ارتزاق   ي ده ی د ایست که از خون  طغیانی هم آورده است: »این مورد پسند بیچاره 

 (. 374: 1382نماید و  فقر و بدبختی را پذیرا باشد(س  طغیانی، 

 شکل پيشنهادی  . 2.9.2

 يگرید   صورت   دی با   و   است   شسته»بپسندهس در این بیت خوا نن  ي واژه روشن است که  

که ابهام   است   شده   کتابت س  سنده ی »نب  صورتبه   واژه   ن ی ا   ، مجل   ي نسخه   در .  باشد   داشته 

 کند.مانایی بیت را برطرف می 

 کاربرد این واژه هم در ادب فارسی پیشینه دارد:

سلیمان افتاد، گفت: فال گرفتم »و بلقی  نبیسنده و خواننده بود؛ چون چشمش به نام  

 (.1772: 3، ج1380از نام سلیمان به سالمت و از نام رحمان به رحمتس  سورآبادي، 

 

 گيری نتيجه. 3

، به دو تحریر متفاوت آن  الحقیقه حدیقهگرفته از  هاي انجامسامانی تصحیحاي از نابهپاره

هزار بیت 14تا    (نالجقیا  ل یخل  ينسخهدر   بیت    3800ردد که تفاوت ابیات از  گبر می

تبویایاصوفیا  ينسخه در   براي  ب( را موجب شده و همین امر،  ی منسجم این کتاب را 

پژوهشگران بسیار دشوار کرده است. باید توجه داشت که وقتی بیت یا ابیاتی در جاي  

خویش بیان نشوند، محور عموديی منظومه به هم خواهد خورد و درک مفهوم ابیات به  

، حاصل  الحقیقهحدیقههاي  آسانی دست نخواهد داد. از طرف دیگر، برخی از دشواري

 افزاید. ادرست ابیات یا ضبط اشتباه واژگان و ترکیبات است که بر ابهام آن میتصحیح ن 

ذهنی شاعر و همچنین   يهندسهشدن به با وجود این، باید توجه داشت که با نزدیک

را    حدیقههاي کتابتی و ضبط واژگان و ترکیبات  اي از کاستیتوان پارهزبان زمان او، می

 برطرف کرد. 

بدخوانی و ضبط نادرست واژگان و   يعمدهخص شد که دالیل  در این پژوهش، مش 
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 شود:، موارد زیر را شامل میحدیقهشده یا مصحَح هاي کتابتترکیبات در متن

 بودن واژگان  سایش(؛ . مهجور و متروک1

 . کاربرد واژگان و اصطالحات سایر علوم  فاسی، تنکار(؛ 2

 بافت کالم  انااظ، نیک بد(؛ نکردن به مفهوم واژه یا ترکیب در . تأمل3

 مویان(؛ نکردن به کاربرد واژه یا ترکیب در متون نزدیک به زمان شاعر  ماده. توجه4

 هاي دیگر واژگان  چمش و نبیسنده(. توجهی به شکل. کم۵

 

 ها یادداشت

د  شو س، »ایذونیارونس و »اندوصارونس نیز دیده مىس به شکل »ایذوصارون»اندروصارون  يواژه.  1

 (.288: 1383ها تحریف یونانى استس  ابوریحان بیرونی، که »تمام این

ها و مفاهیم است که در سبک هندي، برهنگی را به لباسی تبدیل  یافتن همین مضمون. نظام 2

 مردم پوشانیده شده است:  يکند که بر تن همهمی

 ف آزاد استیی د لباس تکلّیی م ز بنیی تن

 

 خداداد استرم خلات  یی ی به ب ی برهنگ 

 (218: 1341بیدل،                       

 اند: نگاهی به آن داشتهو شاعران مااصر هم نیم

 باران کینه را  يشهی ما بارا هم

 عریانی يبا چترهاي ساده

 ایم احساس کرده

 جز برهنگی خود لباس نیست ما را به

 (. 374 :1387پور،  امین

نویسند: است که یاحقی و زرقانی، پ  از بیان مفهوم حکایت، می دلیل نداشتن همین بیت  . شاید به 3

کنند، »سنایی دو مصداق را براي ادبار مارفی کرده است؛ از میان آنان که در بیرون خانه فاالیت می 

زند و از آنان که محّل کار و درآمدشان خانه است، وّراقان را ذکر کرده است. اما زّراقان را موال می 

 (.1319:  1397اي از ابهام استس  سنایی،  چنان در هاله موال دوم هم 
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 منابع 

 .یاء التراث الاربی: دارإحبیروت  ،1ج  .الطب  ی القانون ف(.  1426عبداهلل.  بننینا، حسیسابن

پطرزبورق:  سن   . د ی سا بى ا د فى مقامات  ی سرارالتوح ا   . ( 1899.   ی هن ی م   منور منور، محمدبن بن ا 

 بوراغانسکى. رزا  ی اس م ی ال 

بیرونى، محمدبنیابور باقر مظفرزاده،    يترجمه  . الطب  یف  هدن یالص   .(1383احمد.  حان 

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسى. 

تصحیح جالل متینی، مشهد: به  .الطبیف  نیالمتالمهیهدا  .( 1371   .احمد  بناخوینى، ربیع

 دانشگاه مشهد. 

سیداسماعیل جرجانى،  قم:    ،6ج  .خوارزمشاهى  ي رهیذخ  .(1391   .حسنبناسماعیل 

 احیاء طب طبیاى.  يمؤسسه

 تهران: مروارید. .اشاار کامل  يمجموعه(، 1387  .پور، قیصرامین

 االعلمی للمطبوعات.   يهبیروت: مؤسس  .األلبابیأول  يتذکره  .تا( بی  .عمربنانطاکى، داود

اهلل  فتح  يترجمه،  2ج  .يساد  تا  یفردوس  از  رانی ا  اتیادب  خ یتار  .(1367   .براون، ادوارد

 افشار، تهران: مروارید. مجتبایی و غالمحسین صدري

 تصحیح هانري کربن، تهران: طهوري. به  .یاتشرح شطح  .(1374   .شیرازي، روزبهانبقلی

  ، 10ي شماره  ،10سال  ،آینده.  سحافظ  دیوان  در  دخیل  شارهاي» (،  1324.  تقی  محمّد  بهار،

 . ۵29- ۵22 صص

 اهلل خلیلی، کابل: دپوهنی مطابه. خلیل يمقدّمهبا  .اتیّکل(.  1341بیدل، میرزا عبدالقادر.  

 خاور. يدهیپدتهران:   ،محمدتقی بهار. تصحیح  ستانیس خی تار  .(1366  .نابی

  ي نسخه نیتریمیقد  براساس ییسنا يقهیحد از  یات یاب حی تصح» .(1397  .حسینی، مریم

، تابستان  3۵و 34يشماره، 10سال ،الزهراء دانشگاه یپژوهش یعلم يفصلنامه .سیخط

 . 21- 1 پاییز، صص  و

فضلقزوینی، شرفحسینی ف  .(1383   .اهللالدین  ملوک  یالماجم    تصحیح به  .الاجمآثار 

 نسب، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. احمد فتوحی
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 قم: نور وحى. .نیالمؤمنهتحف .(1390  .بن محمد زمانحکیم مؤمن، سیدمحمد مؤمن

:  تهران   ، ي سجاد   ن ی اءالد ی ض :  کوشش به .  وان ی د   . ( 13۵7    . ل ی بد   ن ی الد افضل   ، ی شروان   ی خاقان 

 . زوار 

ب  ح یتصح»   .(1393    .دیمج  ،يخسرو از فرهنگ    ییسنا  ي قهی از حد  تیچند  با استفاده 

  زیی ، پا3  ي، شماره2، سال  قاره(شبه  ينامهژهی و  یفرهنگستان عرفان  ينامه  .سيری جهانگ

 . 3۵0- 339صص زمستان، و

 تهران: زوّار. .ییسنا الحقیقهیقهاز حد هاییيشرح دشوار .(1387  .درّي، زهرا

 بیروت: دار احیاء التراث الاربی.   ،20ج  .الطب  یف  يالحاو   .(1422   .زکریاي رازى، محمد

مجدودبن ابوالمجد  غزنوي،  احمد،  به  .یبمکات   .(1962 .  آدمسنایی  نذیر  کوشش 

 هندوستان: دانشگاه علیگره. 

رضوي، تهران: تصحیح محمدتقی مدرّس  یوان.د  .(1362ییییییییییییییییییییییییییییی.  

 سنایی. 

شر  الحقیقهیقهحد  .(1382 ییییییییییییییییییییییییییییی.    .(نامهي فخر   الطریقهیاهو 

 مریم حسینی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. تصحیحبه

شر  الحقیقهیقهحد  .(1383یییییییییییییییییییییییییییی.      تصحیح به  .الطریقهیاهو 

 رضوي، تهران: دانشگاه تهران.محمدتقی مدرّس

 تصحیح محمدجافر یاحقی وبه  .الحقیقهیقهحد  .(1397یییییییییییییییییییییییییییی.  

 سیدمهدي زرقانی، تهران: سخن.

 . یوهب یبغدادل یخط ينسخه .الحقیقهیقهحد .(۵۵2  یییییییییییییییییییییییییییییی.

 . ینالجقا یلخل یخط ينسخه .الحقیقهیقهحد .(۵88  یییییییییییییییییییییییییییییی.

ششم(،    یییییییییییییییییییییییییییییی. قرن    یخط  ينسخه  .الحقیقهیقهحد محتمال 

 موزه کابل. 
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 . ین و   ی مل   ي کتابخانه   ی خط   ي نسخه   . الحقیقه یقه حد   . ( 667    یییییییییییییییییییییییییییییییی. 

  الدینیول  یخط  ينسخه  .الحقیقهیقهحد  .(684   یییییییییییییییییییییییییییییی.
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