
  3/7/1391تاريخ پذيرش:       20/9/1390تاريخ دريافت: 

  چنار يا خيار؟
 (بازخواني دو بيت از حديقة سنايي بر اساس يك باور عاميانه) 

 محمد صادقي شهپر1
 دكتر رضا صادقي شهپر2

  چكيده

آثار ويژه در باورها و فرهنگ و معتقدات عوام بازتاب چشمگيري در متون ادب فارسي به
رو  اند. از اينهره گرفتهب هاآنهاي مختلف از گو به شكلما دارند و شاعران پارسي منظوم

كارگشا  ،، گاه در تصحيح يك متن و تشخيص يك ضبط مرجّحاين موضوعدر نظر داشتن 
بر  كند و نگارندگان بر همين اساس و بناخواهد بود. اين مقاله چنين ديدگاهي را دنبال مي

يشنهادي سنايي را بررسي كرده و نظر پ الحقيقهةحديقيك باور عاميانة ديرين، دو بيت از 
هايي چند از بيتبا طرح براي مستند شدن گفتار، اند. همچنين خود را دربارة آن ارائه داده

كه اند كردهپيشنهاد را  هاآنصورت مرجّح  در پيوند با همين باور عاميانه، شاعران ديگر
  .مورد توجه واقع شود حديقهها و شروح گزيده ،هادر آينده در تصحيح تواندمي

  .، چنار، خيار، باور عاميانه، تصحيحالحقيقهةحديقسنايي، ها: ژهكليدوا

  مقدمه - 1

 تــدارد دســشي بـــش از آتــآت آتش جست            چنارتچون به عشق از 

 ش؟                                           ــآت ارــخيچون جهد  ناگه از وش؟             ـچون شود دهر با تو يك دم خ
سرودة حكيم سنايي غزنوي، شاعر قرن ششم هجري است. از  الطريقهةالحقيقه و شريعةحديق
كه ح مرحوم مدرّس رضوي هاي چندي وجود دارد كه نسخة مصحَّعرفاني تصحيح ةاين منظوم

روشن نيز اين منظومه را تصحيح  مشهورتر است. محمداز همه قريب به دوازده هزار بيت دارد 

                                                 
  m.shahpar@yahoo.com      همدان  يدانشگاه بوعلي سيناشناس ارشد زبان و ادب فارسي كار -1

ـ واحد همدان - 2  sadeqishahpar@yahoo.com     ولئمس، نويسندة استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي 
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 ايـنحدود پنج هـزار بيـت دارد. تصـحيح ديگـري از  حديقهاز مريم حسيني  و تصحيحكرده 

به كوشش محمدجعفر ياحقّي و سيّد مهدي زرقاني در حال انجام است كـه انتشـارات  منظومه
  سخن منتشر خواهد كرد. 

بـر  ،دارد يهـاي مختلفـود، ضـبطهاي موجـدر تصحيحكه  حديقهدر اين مقاله، دو بيت از 
براي مسـتند كـردن سـخنان . اساس يك باور عاميانه دربارة چنار بررسي و تصحيح شده است

 نيز در پايانايم كه با اين باور عاميانه در پيوند هستند. خود، ابياتي را از شاعران ديگر نقل كرده
تصـحيح  دربارة ضبط مرجّحِ ابيات، دبيان پيشنهاچنار و  ه دربارةشناسي باور عاميانپس از ريشه

  ايم. سنايي ارائه كرده پيشنهادي خود را دربارة دو بيت

  حديقهها و شروح هاي سنايي در تصحيحبيت - 1

  :است از اين قرار حديقهمورد بحث از  دو بيت
 چون به عشق از چنارت آتش جست

 
 شچون شود دهر با تو يك دم خـو

  

ـــت  ـــدارد دس ـــي ب ـــش از آتش  آت
ـنايي، (           )22، ب 168 :1377سـ

ــش ــار آت ــه از خي ــد ناگ ــون جه  چ
 )15، ب 470(همــان:                     

 
  

در نسـخه  .آمده اسـت» خيار«و » چنار«مدرس رضوي به همين شكل با ضبط  ةحديقدو بيت باال در 
. در پاورقي ص خوردبه چشم مي ابياتدو صورت مختلف از اين  ارائه كرده،هايي كه مدرس رضوي بدل
  از نسخة (م) آمده است به اين شكل:                                                      » چنارت«به جاي » خيارت«، حديقه 168

  چون به عشق از خيارت آتش جست ...  
  دارد: » چنار«حديقه، نسخة (چ)  470و در پاورقي ص 

  چون جهد ناگه از چنار آتش
كـه اسـت. چنـان» جهـد آن يـك دم«، »چون جهد«در مصرع دوم به جاي  ،(س) همچنين در نسخة

ها، حتي در متن مصحح مدرس رضوي هم با دو گونه هاي مختلف در نسخه بدلعالوه بر ضبط ،بينيممي
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كه در هـر در حالي ،»خيار« 470 ةاختيار شده است و در صفح» چنار«168ضبط مواجهيم؛ يعني در صفحة 
  سخه بدل داريم. دو مورد نيز ن

هر دو بيت مذكور عيناً مطابق با متنِ نسخة مصحح مدرس رضوي اسـت؛  ،در تصحيح محمد روشن
) و نسخه بـدل هـم  7، ب 341 و 5، ب 110: 1377 (سنايي، يعني چنار در بيت اول و خيار در بيت دوم

  ندارد.
 ، ب211و  275، ب 17: 1382 است (سنايي،» خيار«ح مريم حسيني، در هر دو بيت مصحّ ةحديقدر 
گويـد كـه در دو ذكر نشده اما خانم حسيني در جاي ديگـري مـي ) و هيچ نسخه بدلي براي آن دو3596

ـين اعتبـار ظاهراً .)13: 1379 (حسيني،نسخة قديمي بغدادلي وهبي و كابل، خيار ضبط شده است   بـه هم
  . است هاي احتمالي ديگر اعتنا نكردهبه نسخه بدل است كه ايشان

. از ميان تفاوت معنايي ايجاد كرده استهاي مختلف اين دو بيت، در شروح شارحان حديقه هم ضبط 
از احمد مهدوي دامغاني،  در باغ روشناييفقط در گزيدة ، كه در اين پژوهش ديده شد ايبيش از ده گزيده

  آمده است:» خيار«يكي از دو بيت مورد نظر ما هست كه البته با ضبط 
  تـــدارد دســشي بـش از آتـآتعشق از خيارت آتش جست             چون به
ديگر آتش ظاهري اثـر  ،اگر از خيار وجودت آتش عشق به خداوند فروزان شود«اند: و در شرح آن نوشته

سوزانندگي (= آتشي) خود را از دست خواهد داد. آتش از خيار جستن كنايه از اتفاق نـادر و تحقـق امـر 
المثل بوده است و هنوز هم هست كه آتش چنار از خود لبته آتش از چنار جستن هم ضربمحال است. ا

همان آتش از خيار جستن است. در نسـخة  ،چنار است ولي مناسب اين مقام كه نوعي خرق عادت است
  .)173: 1382(مهدوي دامغاني، » بسيار قديمي و اصيل كابل هم خيار آمده است

سنايي متأسفانه هيچ توضيحي دربارة دو بيت مذكور نيسـت. در  ةحديقدر تعليقات مدرس رضوي بر 
در  ،كه بر اساس تصحيح  مـدرس رضـوي اسـت از اسحاق طغياني شرح مشكالت حديقة سناييكتاب 

استعاره از وجود شاداب آدمي است. اگر آتش  چنار«آمده است: » ... چون به عشق از چنارت« توضيح بيت
» داردآتش در مقابل تو دست از حرارت و گرمـي خـويش بـر مـي ،كشد عشق از درخت وجودت زبانه

  نيامده است.» ... چون شود دهر«در اين شرح، بيت  .)173: 1382(طغياني، 
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 آورد امّا خود ضبط مدرّس رضوي را مي ،سنايي الحقيقهة حديقهايي از شرح دشواريزهرا درّي هم در 
چـون بـه عشـق از «در توضيح بيت او  .داندمرجح ميرا » خيار«و كند اظهار نظر مي دربارة ضبط بيت نيز

چرا كه اساساً خيار در طب، اغذية سـرد  ؛آمده و بهتر است» خيارت«در نسخة (م) «نويسد: مي »چنارت ...
گويـد: عشـق خـرق و تر است و به همين سبب جهيدن آتش از آن ناممكن و عجيب است. شاعر نيز مي

آتـش ظـاهري  ،روح وجودت آتش برخيـزدكه عشق باعث شود از خيار سرد و بيگاه آن .كندعادت مي
را » خيـار«ضبط  نيز »... چون شود دهر«وي در شرح بيت  .)181: 1387(دري، » كندآتش بودن را رها مي

  .)554(همان،  دهدترجيح مي

  هاي مرتبط با باور عاميانة چنار و آتشبيت - 2

  انددهخدا نقل شده ةناملغتو  امثال و حكمابياتي كه در  .1- 2
بـراي  ؟چنـار يـا خيـار ؛ها كه بگذريم، سخن در اين است كه كدام ضبط را بايد برگزيداز معناي بيت

ـنهادي خـود، ابتـدا بـه بررسـي  رسيدن به پاسخي درخور براي اين پرسش اصلي مقاله و ارائـة نظـر پيش
 پردازيم كه مرحوم دهخـدا درگوي ميشاعران پارسيهايي مرتبط با باور عاميانة آتش و چنار از ديگر بيت
اين دو  ،»آتش چنار از چنار است«، ذيل مثل امثال و حكم. وي در است نقل كرده امثال و حكمو  نامهلغت

  آورد:بيت را از عطار نيشابوري مي
 هالك نفس خوي زشت نفس است

ــه ــرم پيل ــد هــر ك ــن تن ــر ت  كفــن ب
  ج

ـياري   نكـــو زد ايـــن مثـــل را هوشــ
ــاري ــر چن ــود ه ــش از خ ــرآرد آت  ب

 
  

  .)1/16: 1352(دهخدا،  »ماست نظير كرم درخت از درخت است، از ماست كه بر«نويسد: و مي
  آورد:ها را ميهم اين بيت» آتش از خيار برنيايد«همچنين ذيل مثل  

ــو يــك دم خــوش ــا ت  كــي شــود دهــر ب
 نكرد و هم نكنـد حاسـد تـو كـار صـواب

ــن ــرم توســت اي ــة ك ــ لطيف ــه ن  رگس راك
 بي آبروي دست تو هر كس كه آب يافـت

ـــــــر د ـــــــدار واي ب ـــــــداد پن  بام

ـنايي)  ــش (سـ ــار آت ــه از خي ــد ناگ ــون جه  چ
 نجَست و هم نجهد هرگز از خيار آتش (اديب صابر)

 سماعيل)الدين ابه سعي باد بهار آتشي جهد ز خيار(كمال
ـار (انـوري) ـĤتش از خي ـان ك  از دست دهر بود چن
ـته ـــ ــــران نشس ــــه خ ــــو هم ــــارغ چ  ف
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ـــــان در ـــــان مردم ـــــه مي ـــــت ب  نام
ــــد ــــار جه ــــش از خي ــــارب آن آت  ي
ـــــرم ـــــر بب ـــــار اگ ـــــي از روزگ  آب

  

ـــوري) ـته (ان ــ ـــار جس ـــي از خي ـــون آتش  چ
كـــه دلـــم زآتـــش غمـــش برهـــد (انـــوري) 
ـــوري) ـــد (ان ـــار آي ـــه از خي ـــي دان ك  آتش

ــــل از           ــــه نق ــــان (ب  )16و  1/15: هم
  

امثـال: چنـار از خـودش آتـش «نويسـد: مي ، بعد از ذكر معنـي آن»چنار«هم ذيل  نامهلغتدهخدا در 
ـند: چنـار بـه آتـش مي آنندراجو صاحب  انجمن آراگيرد، آتش چنار از خود چنار است. مؤلف مي نويس

  آورد:هاي زير را شاهد ميسپس بيت». گرفتن از خود مشهور است
ـار اگـــــر ببـــــر  مآب از روي روزگــــ

  
ـان در ـان مردمــــ  نامـــــت بـــــه ميــــ

  
  هالك نفـس خـوي زشـت نفـس اسـت
 هكفــن بــر تــن كنــد هــر كــرم پيلــ

  
  

ـــــي  ـــــدآتش ـار آي ــــ ـــــه از چن  دان ك
 منيـري) شرفنامة(انوري، نقل از                    

ـته ـار جســــ ــــ  چـــــون آتشـــــي از چن
 منيـري) شرفنامة(انوري، نقل از                   

ـياري  نكــــو زد ايــــن مثــــل را هوشـــ
ــرآرد آتــش از خــود هــر چنــاري (عطــار)  ب

ـار) /6  :1377نقل از دهخدا، (           ذيـل چن
  

ـتن«، مثل »آتش«ذيل  نامهلغتهمچنين در  آورد و آن را كنايـه از را مـي» آتش از خيار بر آمدن يا جس
  كند:هاي زير را نقل ميداند و بيتمي» امري ممتنع و محال صورت بستن«

ـارت آتـش جسـت  چون به عشـق از خي
ـان در  ـان مردمــــ نامـــــت بـــــه ميــــ

 وي دست تو هر كس كه آب يافـتآبربي
ـا ـار جهـــد يــ  رب آن آتـــش از خيــ

ــرگس را ــه ن ــت اينك ــرم توس ــة ك  لطيف
  

ـنايي)آتــش از آتشــي بـــدارد دســت    (ســ
ـته (انـــوري) ـار جســ  چـــون آتشـــي از خيــ
 از دست دهر بود چنان كĤتش از خيار (انوري)

ــد ــش بره ــش غم ــم زآت ــه دل ــوري) ك  (ان
ــد ز ـار آتشــي جه ـاد بهـ ــعي بـ ــه س ـار ب  خيـ

 الــدين اســماعيل)(كمال                             
ـان          ــــ ـــــل  /2: (هم ـــــش«ذي  )»آت
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آورد و در توضيح معناي را مي» آتش از خيار نجهد (برنيايد)«، مثل نامهلغتدر  »آتش«و نيز ذيل همان 
 عنـوان شـاهد نقـلبـههاي زيـر را و بيت» توقع و انتظاري نه به جاي خويش است«نويسد: آن مي كنايي
  :كندمي

 نكرد و هم نكنـد حاسـد تـو كـار صـواب
ــو يــك دم خــوش ــا ت  كــي شــود دهــر ب
ـــــرم ـــــر بب ـــــار اگ ـــــي از روزگ  آب

  

 (اديب صابر) نجست و هم نجهد هرگز از خيار آتش 
ـنايي) ــش؟ (سـ ـار آت ــه از خيـ ــد ناگ ــون جه  چ

ـار آيـــد (انـــوري)  آتشـــي  دان كـــه از خيــ
 همــان)(                                                       

  

هاست و ها و آشفتگيدهندة تصحيفها در برخي ابيات، نشانضبط دقّت در شواهد دهخدا و اختالف
آبي «اند. براي مثال، دو بيت كه كاتبان و مصحّحان هم گاه در ترجيح و اختيار قطعي يك ضبط درمانده اين

در  است؛ ا هر دو شكل خيار و چنار آمدهانوري، ب از »... نامت به ميان مردمان در«و  »... از روزگار اگر ببرم
آتش «ذيل مثل  »چنار«با ضبط  نامهلغتو در » آتش از خيار برنيايد«ذيل مثل  »خيار«، با ضبط امثال و حكم

  است. كه البته نسخة مأخذ دهخدا در اين دو مورد يكسان نبوده» چنار از خود چنار است
است؛ يكي ذيـل چنـار بـا  همين دو بيت انوري با دو گونه ضبط آمده، نامهلغتكه در  تر آناما جالب

دوگانگي در ضبط اين  . اين»خيار«با ضبط » آتش از خيار جستن«و ديگري ذيل آتش و مثل  »چنار«ضبط 
المثلِ كـامالً متفـاوت آن هـم در يـك در دو جا و ذيل دو واژه و دو ضرب هاآنها و سود جستن از بيت

ـيده كتاب، نشان مي  بـودهدهد كه احتماالً دهخدا هم در برگزيدن ضبط واحد، به نظر قطعي و مسـلّم نرس
  .است
درج بيـابيم  را در ديـوان شـاعران هاآنهايي را كه دهخدا نقل كرده و ما توانستيم برخي از اكنون بيت 
  شويم.را متذكر مي هاآن و اختالف ضبط كنيممي

  گويد:مي خويش اي خطاب به ممدوح) در قصيده546اديب صابر ترمذي (متوفي به سال 
  وفاق توست شراب و در آن شراب نشاط        خالف توست خمار و در آن خمار آتش

  جست و خود نجهد هرگز از خيار آتشـواب         نــو كار صـنكرد و هم نكند دشمن ت
  )165: 1343(اديب صابر ترمذي، 

  ندارد. نيز نسخه بدل  و است امثال و حكمو هم در  نامهلغتهم در  اين ضبط (خيار) مطابق با ضبط دهخدا
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  الدين اصفهاني هم در ديوان چنين است:بيت كمال
  كه نرگس را            به سعي باد بهار آتشي جهد ز خيار لطيفة كرم توست اين

  )125: 1348 ( اصفهاني،
آمـده » چنـار«، »خيار«(م) به جاي  و خة (ل)دو نسدر اما  ؛الدين مطابق با دهخدا استمتن ديوان كمال

  . است
  همچنين اين بيت انوري: 

  بي آبروي دست تو هر كس كه آب يافت        از دست چرخ بود چنان كĤتش از خيار
  )1/180 :1376(انوري،  

انوري تصحيح مدرس رضوي  ديوانآمده است. در متن » خيار«با همين ضبط  نامهلغتو  امثال و حكمدر 
دهد كه ح نشان ميضبط شده است. در پاورقي ديوان، هيچ نسخه بدلي نيامده اما توضيح مصحّ» خيار«ز ني

جستن آتش از خيار در فارسي مثلي «نويسد: كه ميبوده است؛ چنان» چنار«، »خيار«در برخي نسخ به جاي 
هـركس بـي مـدد و  ،است كه در جايي كه كاري بس نادر و غريب اتفاق افتد گويند. يعنـي اي ممـدوح

بس نادر و غريب بود. و در صورتي كـه بـه جـاي  ،ياري تو عزت و اعتباري از روزگار حاصل كرددست
آن نيز به همين معني باشد: يعني امري بسيار نادر و غريب  ،كه در بعضي نسخ آمده)خيار، چنار باشد (چنان

  .)2/1078 (همان: »هدجمشهور است كه هر هزار سال يك بار از چنار آتش مي ،چه ؛است
، كنايـه از »جستن آتش از خيار«مدرس رضوي بايد داد كه  پيشنهادي البته اين توضيح را دربارة معناي

ـاي تحقـق امـر نـادر و  »جستن آتش از چنار«شگفت و نادر و امري كار ناممكن و محال است نه  بـه معن
  شگفت است.

  نوري است:اما بيتي كه در آن اختالف بسيار است، اين بيت ا 
  نامت به ميان مردمان در                   چون آتشي از خيار (چنار) جسته

را با هر دو ضبط خيار و چنـار  اين بيت، امثال و حكمو  نامهلغتكه پيشتر هم گفتيم، دهخدا در  چنان
الـدين اهيم قوامتأليف ابـر هاي قرن نهم هجري،نامهاز لغت - شرفنامة منيريآورده كه البته در يك مورد از 

اي است كه انـوري آن را در ذمّ فتـوحي شـاعر نقل كرده است. بيت مذكور، يكي از ابيات قطعه - فاروقي
  گفته است:
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ـــــداربامــــداداي بــــر در  پـن
 نامـــت بـــه ميـــان مردمـــان در
 مـــا را فلــــك گـــزاف پيشـــه

  

ـته   فارغ چو همه خـران نشس
 چون آتشي از چنـار جــسته

 بر آخور شركت تــو بــسته 
ــــــوري،   )2/714: 1376(ان

  

  

  دارند. » خيار«ص) ( ) ود(، )(ت ةآمده است اما سه نسخ» چنار«اين بيت در متن ديوان انوري با ضبط 
ـته« كه ذكر بيت نكتة قابل توجه و تأمّل اين     در  »نامت به ميان مردمان در / چون آتشي از خيار جس

ايه از صورت بستن امري ممتنع و محال دانسته شـده كه كن» آتش از خيار جستن«ذيل مثل  ،امثال و حكم
ـاي است مناسبتي ندارد و اين بيت با اين ضبط نمي تواند شاهد مناسب و درستي براي اين مثل با ايـن معن

خواهد بگويد بلكه مي ،مراد شاعر محال بودن نام و آوازه نيست ،كنايي مورد نظر دهخدا باشد. در اين بيت
تر ، درست»چنار«. پس صورت است اني و نابيوسان رسيدهاي شگفت، ناگهآوازهبه شهرت و مخاطب كه 
بـر  هم چنين است؛ چرا كه بنـا شرفنامة منيريهمان گونه كه در متن مصحح مدرس رضوي و  ؛نمايدمي

  جهد نه خيار، و اين در نظر عوام امري شگفت بوده است. باور عامه، آتش از چنار مي

  ديوان شاعران ديگرابيات مذكور در  .2- 2

نقل كرده است، ده بيت ديگر هم در ديـوان  امثال و حكمو  نامهلغتهايي كه دهخدا در عالوه بر بيت
    :كنيمدر ادامه نقل ميايم كه شاعران ديگر يافته

 كند و سپس از آتشِ ترسي كه در دل خصـماي خصم ممدوح را به خيار تشبيه ميخاقاني در قصيده
  آيد:چرا كه باور دارد هرگز از خيار آتش بر نمي ؛شودزده ميشده شگفت ور(خيار) شعله

  د بارــــسي چنــو در نفـن تــاز نفس كي  خصم تو گر نيست دون هست چنان اي عجب
  رگز نديد كس كه جهد از خيار! ـش هــكĤت  ش؟ ــان در دلــت شعله زنـآتش انديشه چيس

  ) 185: 1382(خاقاني،      
» خيار«با ) نيز همانند نسخة مرحوم سجادي، 256(ص دكتر كزّازي تصحيحخاقاني  ديوان اين بيت در

(بـا  نسـخة ط: جيـار«آمده است. اما در پاورقي نسخة سجادي نسخه بدلي هم هست بدين صورت كـه: 
  .»در يك نسخه چنار بود و شايد خيار بوده« :در حاشيه نوشتهو  »جيم)
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  گويد:) هست كه در بيتي از آن مي569وفات اي هم از سوزني سمرقندي (قصيده
  و سخاوت نايد چو از چنار آتشا زمانه دست حسود تو بشكند چو چنار         كز

  )137: 1344(سوزني سمرقندي،  
  گويد:در بيتي از آن مي كهدارد اي در مدح حضرت علي (ع) ) هم قصيده10(قرن  عرفي شيرازي

  م         عجب مدار گر آتش برآورم چو چنارچنين كه ناله ز دل جوشد و نفس نزن
  )2/119: 1378(عرفي شيرازي،  

  صائب تبريزي آمده است: ديوانهفت بيت زير هم در 
 نخواهد آتش از همسايه هركس جـوهري دارد

  
 پــيش كســي دراز نگشــته اســت دســت مــا

  
ـازد گرمتـر ـال س  حرصِ پيـران را بـه جمـع م

  
ــن نمي ـاريتي ت ــوز عـ ــه س ــرت ب ــدغي  ده

   
ــه  ــيب ــن نم ـاريتي ت ــوز عـ ــوهرس ــد ج  ده

   
 با كهنساالن مكن اي نوجوان كاوش كه هست

  
 انديشــه كــن ز بــاطن پيــران كــه چــون چنــار

  

ـينة خــود مي  ـار از سـ ـاد آتــش راچنـ  كنــد ايجـ
ــزي،        ـائب تبري ــزل ،1/189 :1375 (صـ  )373غ

ــه ــود در گرفت ــش خ ـار از آت ــون چنـ ـا چ ــممـ  اي
ـان:                      ـــ ــــزل ،5/2829 (هم  )5861غ

ــز دســت خــالي در چنــار افتــاده اســت  آتشــي ك
ـان:                        ـــ ــــزل ،2/567 (هم  )1124غ

ـار را  جـــــوهر بـــــرآورد ز دل آتـــــش چنــــ
ـان:                         )700غــــزل ،1/340 (همـــ

ـــي ـار م ــ ـــود چن ـــر خ ـــش جگ ـــوزدز آت  س
ـان                     ـــ ــــزل ،4/1837 :(هم  )3815غ

ـيده در مغــــز چ ـالدارآتشــــي پوشـــ ـار ســـ  نـــ
ـان                       )4569 غــــزل ،5/2201 :(همـــ

ـالخورده را ــ ـــه دل س ـــه ب ـــي نهفت ـــت آتش  هس
ـان                          ـــ ــــزل ،1/358: (هم  )737غ

  

كنايه از تحقّق امري شـگفت و » آتش از چنار جستن«كه  گرفتچنين نتيجه توان مياز آنچه گذشت 
و در خوانش ابيـاتي كـه  به معني امري ناممكن و محال است» ار جستنآتش از خي«ناگهاني و نابيوسان و 

  (چنار / خيار) هستند، اين معاني بايد در نظر گرفته شود. داراي دو ضبط
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  »جهدآتش از چنار مي«شناسي باور عاميانة ريشه - 3

 عـوام .مثلي شايع در بين عامـه بـوده اسـت» آتش چنار از خود چنار است«و » آتش از چنار جستن«
گيرد و اين مضمون، دستماية شـاعران هـم شـده اند كه چنار سالخورده خود به خود آتش مياعتقاد داشته

اي ديـرين امّا تقدس چنار در بين ايرانيان سـابقه ،است. دانسته نيست كه چرا چنين باوري پديد آمده است
   ه است.در پديد آمدن چنين اعتقادي بي تأثير نبودبسا كه اين باور و دارد 
التجا بردن به درختان مقدس و شفاخواهي از آن، به ويژه درختان كهنسال چنار، از باورهاي بسياري از «

كنند و قرباني ميبندند و در پاي آن بدان پارچه مي هاران است كه براي درمان بيمارياهالي نقاط مختلف اي
در ايران قديم، چنار مظهر « .)2/204 :1383هري، (ش »جويندزنان نازا به منظور باردار شدن، بدان توسّل مي

: 1369 (يـاحقّي، »غنا و باروري و سرسبزي طبيعت و موجب بركت و نعمت خدايان و ارواح بوده اسـت
170(.   

يـا  »گيردچنار از خود آتش مي«ثل به آتش گرفتن از خود مشهور است و بر اساس اين پندار، مَ«چنار 
هانري  اند.اين موضوع را به سرو نيز نسبت داده .)170:(همان »د آمده استپدي »آتش چنار از خود اوست«

» نينگبي«. سپس از »روندبه عقيدة عوام، بعضي از درختان، گاهي خود به خود از بين مي«نويسد: ماسه مي
ن كنار آرامگاه حافظ در شيراز، سروي وجود داشت. نگهبان آرامگاه بـه مـن گفـت كـه آ«كند كه: نقل مي

گاهي، در تنـة بعضـي «به گفتة ماسه:  .)1/393 :2535/1355 (ماسه، »درخت، چند سال پيش آتش گرفت
آويزند هاي كوچك، بدان ميرو، آيينه آيد كه پناهگاه يك نفر پارساست و از ايناي پديد ميدرختان، حفره

هايشـان را بـه درخـت گـره اساي از لبتكّه ،كنندها نذر ميكنند. موقعي كه زنو در آنجا شمع روشن مي
   .)393 :(همان ...» زنندمي

اي به علّت پيدايش اين پندار يا چگونگي ارتباط آتـش و چنـار نشـده اسـت. منشـأ در منابع، اشاره« 
بـه منظـور برآمـدن ارتباط با رسم شمع افروختن گيرد)، شايد بيپيدايش اين باور (چنار از خود، آتش مي

آمده در تنة برخي از درختان مقدّس و كهنسال به ويژه چنار نباشد. بنابراين بعيـد در حفرة پديد ها حاجت
ايـن درختـان كهنسـال و مقـدّس  رده شدن حاجت، شمعي روشـن در حفـرةنيست كه فردي براي برآو

كه به گفتة هـانري  شده است؛ چنانرفته است و گاه همين امر، موجب سوختن درخت مينهاده و ميمي
نيـز در شـهر  .)315: 1386 (صادقي شـهپر،» بزرگ امامزاده يحيي در تهران، سوخته بوده استچنار  ،ماسه
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ـنج چنـار كهنسـال در كنـار » كمر بسته«اي به نام تويسركان از توابع همدان در منطقه كه تقدس هم دارد، پ
- باغ«د سوخته است. همچنين در قسمت مركزي اين شهر در حياط مسج هاآنيكديگر هستند كه يكي از 

ـيط وار كه گفته ميتك چناري هست معروف به چنار باغ» وار شود حدود دو هزار سال قـدمت دارد. مح
. هنـوز هـم مـردم وجود دارداين درخت در سطح زمين حدود بيست متر است و داخل آن حفرة بزرگي 

بندنـد و فل مـيكنند و بدان پارچه و قهايشان، در پاي آن شمع روشن ميشهر براي برآورده شدن حاجت
  سوخته است زيرا چند سال پيش آتش گرفته است. اتفاقاً
در اينجا قبل از هر چيز بايد به اين نكته توجه كنيم كه اين درختان كهنسال و رازآميز، مقدّس به شمار  
ـيب زدن بـه ايـن درختـانآمدهمي  اند. ديگر اينكه به تبع همين امر، به اعتقاد عوام، غيرممكن بوده كـه آس

. اين اعتقاد تا جايي در اذهان رسوخ داشته اسـت كـه به همراه نداشته باشدمقدس، پيامدي شوم براي فرد 
 كـه خـانم مريـتزده است. چنـانكس به آن دست نميهيچ ،افتادهاي از اين درختان ميحتي وقتي شاخه
ـبب نيـاز بـه كارگري از چاه قنات با ،در يوسف آباد«كند كه: اش نقل ميهاكس در سفرنامه ال آمد و بـه س

گشتنش به قنات نگذشته بود كـه اي از يك درخت نظركرده را در محل شكست. چندي از برآتش، شاخه
ـتند كـه ايـن  ةبدن ـين داش چاه فرو ريخت و بدنش را خرد كرد. كسي بر مرگ او تأسف نخـورد، زيـرا يق

ـين  .)80: 1383 ن،(شعربافيا »حرمتي او نسبت به درخت بوده استمجازات به خاطر بي نيز به خـاطر هم
ـبت داده شـده اسـتتقدّس است كه قتل اتفاقي متوكّ  (رك: شميسـا، ل عباسي به بريدن سرو كاشـمر نس

1378 :307(.  
ويژه سوزاندن ايـن درختـان از سـوي كسـي، شد كه بههمين گونه مسائل و عقايد باعث مي«بنابراين 

در  هـاآنن كهنسال و اعتقاد به توانايي و نيز تقدس اين درختاعملي دور از گمان و باورنكردني تلقّي شود 
به شخصي يا عاملي بيرونـي، اكـراه  هاآنشد كه عامّه از انتساب آتش گرفتن سبب مي هابرآوردن حاجت

قدرت اعجازآميز و حرمـت  ،داشته باشند؛ زيرا اين كار  عالوه بر دور از ذهن بودن به داليلي كه اشاره شد
ـته از بـاطن و برد و پسنديدهان توانا و كارگشا را زير سؤال مياين مقدّس تر آن بود كه اين آتـش را برخاس

  .)316: 1386(صادقي شهپر، » سينة خود اين درختان بدانند
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  ها؛ چنار يا خيار؟ضبط مرجّح در بيت - 4

هر كـس كـه بي آبروي دست تو « در ترجيح چنار يا خيار، جعفر شهيدي در توضيح اين بيتِ انوري:
معتقد است كه متأسفانه استعمال شاعران هـم در ايـن  »آب يافت / از دست دهر بود چنان كĤتش از خيار

از روي قرينـه چرا كه كلمه به هر دو صورت به كار رفته است و تنهـا بايـد  يكـي را  ؛باره كارگشا نيست
 نيـز بعضيدر ز خيار جستن است و آتش ا ها مسلّماًتوان گفت در بعضي بيتو از روي قرينه مي ،برگزيد

 (شهيدي، اي بايد متوقّف ماندآتش از چنار جستن. اما بعضي ديگر محتمل هر دو صورت است و در پاره
  .)339 و 338: 1376

توان گفت كدام يك از روي اطمينان نمي«گويد: او در نهايت دربارة اصالت يكي از اين دو تركيب مي
توان گفت اين تركيب، آتش آيا مي يا آتش از چنار جستن.ش از خيار جستن از دو تركيب اصالت دارد؛ آت
اند و لغويان بعدي بـراي آن وجـه سپس كاتبان، چنار را به خيار تحريف كرده و از چنار جستن بوده است

: (همان» ؟كه آتش از خيار جستن، استعمالي رايج بوده سپس فراموش شده است يا آن ؟انداشتقاقي ساخته
341(.  

آوريم و بـر جـا مـيهاي پيشين ذكر كرديم، يـكهايي را كه در بخشبيت تمامياكنون يك بار ديگر 
يك  شناسي باور عاميانة آتش و چنار كه در باال گفتيم، دربارة ترجيح ضبط چنار يا خيار در هراساس ريشه

  ها از اين قرارند:كنيم. بيتاز ابيات استدالل مي
ـــ - 1 ـر ك ــ ـــد ه ـــن تن ـر ت ــ ـــن ب ـهكف ــ  رم پيل
 چنــين كــه نالــه ز دل جوشــد و نفــس نــزنم- 2
 نخواهد آتش از همسايه هر كس جوهري دارد - 3
ــن نمي - 4 ـاريتي ت ـوز عـ ـه سـ ـرت بـ ــدغيـ  ده
 با كهنساالن مكن اي نوجوان كاوش كه هسـت - 5
 پــيش كســي دراز نگشــته اســت دســت مــا- 6
ـر - 7 ـازد گرمت ـال س ـه جمـع م ـران را ب  حرصِ پي
ــي - 8 ــن نم ـاريتي ت ـه ســوز عـ ــبـ  د جــوهرده
ــار - 9 ــاطن پيــران كــه چــون چن  انديشــه كــن ز ب

ـاري  ــ ـر چن ــ ـود ه ـــش از خــ ـرآرد آت ــ ـار) ب ــ  (عط
 (عرفي  شيرازي) عجب مدار گر آتش برآورم چو چنار

ـود مي ـاد آتـش را چنار از سينة خ ـائب)كنـد ايج  (ص
ـائب) ـار را  (صــ ـرآورد ز دل آتـــش چنــ ـوهر بــ  جــ

ـالدار ـار سـ ـز چنـ ـيده در مغـ ــي پوشـ ـائب) آتش  (صـ
ـائب) ـه ايـم (ص ـود در گرفت  ما چون چنار از آتـش خ
ـائب) ـاده اسـت (ص  آتشي كز دست خالي در چنار افت

ــي ــش جگــر خــود چنــار م  (صــائب)ســوزد ز آت
 (صــائب)هســت آتشــي نهفتــه بــه دل ســالخورده را 
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ـان در - 10 ــــ ـان مردم ــــ ـه مي ــــ ـــــت ب  نام
ــــد - 11 ـار جه ـــ ــــش از خي ـارب آن آت ـــ  ي
ـرگس را - 12 ـه نــ ـرم توســـت اينكــ ـة كــ  لطيفــ
ــارت آتــش جســت - 13  چــون بــه عشــق از چن
ـه آب يافـت - 4 ـر كـس ك  بي آبروي دست تو ه

ـرم - 15 ــــ ـر بب ــــ ـار اگ ــــ ـــــي از روزگ  آب
ـو يـك دم  - 16 ـا ت ـر ب ـود ده ـوش ؟چون ش  خ
ـواب هـم نكرد و - 17 ـار ص ـو ك  نكنـد حاسـد ت
ـعله - 18 ـان در دلـش؟آتش انديشه چيسـت ش  زن
ـار   - 19 ـو چن ـو بشـكند چ ـود ت زمانه دست حس

  

ـته ـار جســـ ـون آتشــــي از خيـــ ـوري)  چـــ  (انـــ
ـــد ـــش بره ـــش غم ـــم زآت ـه دل ــ ـوري)  ك ــ  (ان

 الدين اصفهاني)(كمال خيار به سعي باد بهار آتشي جهد ز
ـنايي)  آتــــش از آتشــــي بــــدارد دســــت  (ســـ

ــار (انــوري) از ــĤتش از خي ــان ك  دســت دهــر بــود چن
ـوري) آتشــــي ـــ ــــد  (ان ـار آي ـــ ـه از خي ـــ  دان ك

ـنايي) ـار آتـــش؟ (ســ ـه از خيــ ـون جهـــد ناگــ  چــ
 خيار آتش (اديب صابر) نجست و خود نجهد هرگز از

ـاني) ـار (خاق ـه جهـد از خي  كĤتش هرگز نديد كس ك
 و سخاوت نايد چو از چنار آتش(سوزني سمرقندي)ا كز

  

  بندي كرد:توان در چهار گروه دستهبيت هاي مذكور در باال را مي
  درست است.» چنار«اختالفي نيست و قطعاَ  هاآندر هايي كه بيت ؛9تا  1ابيات  دستة اول:
و در برخـي » چنـار«اختالف است و در برخـي نسـخ داراي هايي كه بيت ؛13تا  10: ابيات دستة دوم

  باشند.» چنار«آمده است امّا با توجه به معنايشان قطعاً بايد » خيار«
، هاآني ولي با توجه به معنا است لغزان» خيار«و » چنار«كه بين  هاييبيت ؛15و  14: ابيات دستة سوم

  هم قابل توجيه است.» چنار« اگرچه گاه به يك اعتبار، ؛نمايدمرجّح مي» خيار«
شـكّي  هـاآن بـودن» خيـار«هايي كه با توجه به معناي سلبيشان، در بيت ؛19تا  16: ابيات دستة چهارم

  نيست.
  .كنيمطرح ميها ماكنون داليل خود را در ترجيح يكي از دو صورت چنار و خيار در هر يك از بيت

ـتن نسـخة  همـان ؛درست است» چنار«) قطعاً صورت 9 تا 1( هاي دستة اولبيتدر  گونـه كـه در م
 مثـل معـروفايـن ها نيز همسو با باور عاميانـه و هم چنار ضبط شده است. همچنين معناي بيت هاديوان

  ».آتش چنار از خود چنار است« است كه:
  به داليل زير:) چنار است 13 تا 10( دوم ةهاي دستبيتصورت مرجح در 



 ومس شمارة                                   جستارهاي ادبي (ادبيات و علوم انساني سابق)                                                    94 

، صورت بستن امري محـال و ممتنـع اسـت و اگـر »آتش از خيار جستن«، معناي كنايي دهم در بيت
خواهـد محـال و ممتنـع بـودن با معناي مورد نظر شاعر مناسبتي ندارد. شـاعر نمي ،ضبط خيار را بپذيريم

ـاني شهرت و آوازة شخص مورد نظر در بيت را بگويد بلكه شگفت و نـابيوس بـودن آوازه و انگيز و ناگه
شهرتش مراد است. بنابراين، معناي اخير با مفهوم كنايي آتش از چنار جستن مناسبت دارد كه تحقق امري 

  دادن كاري عجيب است. شگفت و رخ
ـته كـه آن را بـا  خويش در بيت يازدهم، شاعر آتش عشق نهفته در دل را آنچنان عظيم و شگفت دانس

- و تأكيدي كه بر آن شده فهميده مي» آن«آيد قياس كرده است و اين از واژة ميآتش عظيمي كه از چنار بر

(زبانـه  گويد: اگر دل من از آتش عشق رها شود و يكباره ايـن آتـش نهفتـه را آزاد كنـدشود. بنابراين مي
و  ،جهـدانگيزي خواهد بود كه به ناگهان از چنار بر مـيهمانند آتش عظيم و شگفت چنين حالتي ،بكشد)

را كه آتش جستن از آن محال است. نيز اين بيت و بيـت » خيار«كند نه را در بيت تأييد مي» چنار«اين معنا 
  .است ضبط شده» چنار« نيريشرفنامة ممدرس رضوي و هم در  تصحيح ديوان انوريدهم در 

جمله، ايجابي تواند مجازاً ساقه و وجود خود نرگس باشد. همچنين در بيت دوازدهم، چنارِ نرگس مي
داند كه كاري اسـت بـس است و آتش جستن از چنار نرگس را به بركت كرم ممدوح، ممكن و ميسّر مي

 بـر ؛(ل) و (م) آمده، مرجّح اسـتة كه در دو نسخ» چنار«شگفت و نادر. بنابراين در اين بيت، نسخه بدل 
  .است» ارخي«كه  نامهلغتو  امثال و حكمخالف متن ديوان و نيز ضبط دهخدا در 

  مرجح است و دربارة آن جداگانه بحث خواهيم كرد. » چنار«نيز  بيت سنايي يعني در بيت سيزدهم
ها همه ايجابي است نه سلبي؛ نكتة بسيار مهم در هر چهار بيتي كه ذكرشان گذشت اين است كه جمله

ـتن از از امكان آتش جستن سخن رفته است. باور عامه هم مبني بر ا هاآنيعني در همة  مكـان آتـش جس
اند آتش چنار از گفتهچنار است هر چند بسيار نادر باشد. نيز در مثل مشهور هم اين امكان لحاظ شده و مي

آيد. بنابراين همين مسئله دليلي است بر (سالخورده و پوسيده) بر مي يا آتش از چنار پوده ،خود چنار است
  . هاي باالدر بيت» خيار«بر » چنار«ترجيح صورت 

ست بدين صورت كه: آتش از خيـار برنجهـد يـا نقطة مقابل آن، صورت سلبي در مثل آتش و خيار ا
  نيايد و آن كنايه از امر محال است.بر
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گرچـه در تـرجيح دارد ا» چنار«بر » خيار«) به اعتبار معنايشان، ضبط 15و  14( هاي دستة سومدر بيت
  را هم توجيه كرد. توان چناربرخي موارد مي

 گويد كه كسب آبرو و اعتبار از دست روزگار بـدون لطـف وميخطاب به ممدوح  يت چهاردهمب در
التفات تو امري محال و ناممكن است. جمله در اصل چنين است: آبرو يافتن از دست دهر همچون آتـش 

تش از خيار اش: همان طور كه آسلبي ةبه گون اما اين بار شوددوباره جمله تأويل مي. جستن از خيار است
چنـان مرجّح است؛ » خيار«توان يافت). بنابراين آيد (نميآبرو هم از روزگار برنمي ،جهد)آيد (برنميبرنمي

  ترجيح داده شده است.» چنار«بر نسخه بدل » خيار«مدرس رضوي هم  تصحيحانوري،  ديواندر متن  كه
گويد: د نه ايجابي؛ بدين صورت كه مي، عبارت جنبة سلبي دارمبيت چهارده ماننددر بيت پانزدهم نيز 

همانند آن است كه از خيار آتش  ،آورم)ورم (كه قطعاً به دست نميآاگر آبرو و اعتباري از روزگار به دست 
توان كسب آبرو و شهرت كرد. پس صورت جهد). به طور كلي از روزگار نميگاه نميبجهد (كه البته هيچ

توان بدين صـورت مي - ضبط شده منيري شرفنامةكه در  چنان - م باشده» چنار«ترجيح دارد. اگر » خيار«
توجيه كرد كه كسب آبرو از روزگار همچون برآمدن آتش از چنار، بسيار عجيب و دشوار و نـادر اسـت. 

توان گاهي اگرچه به سختي و دشـواري، از روزگـار باشيم كه مي آنالبته اين در صورتي است كه قائل به 
تـوان غلبه يافت. تفاوت اين بيت با بيت چهاردهم در اين است كـه در اينجـا مي آنبر  كسب آبرو كرد و

توان اين به هيچ رو نمي مكمي خوشبين بود و كسب آبرو از روزگار را متصوّر دانست اما در بيت چهارده
  چرا كه ممدوح چنان عظيم است كه بدون او اين كار غيرممكن است.  ؛بيني را داشتخوش

  مرجّح است.» خيار«) نيز به دليل سلبي بودنشان، صورت 19تا  16چهارم ( ةهاي دستدر بيت
  دربارة بيت شانزدهم از سنايي جداگانه بحث خواهيم كرد.

ـتنِ در بيت هفدهم، غيرممكن بودن صدور كار صواب از حسودِ ممدوح، مساوي با محال بـودنِ  جَس
زيرا آنچه  ؛هم در اين بيت به قوّت اين نظر افزوده است» هرگز«آتش از خيار دانسته شده است. آمدن قيد 

افتـد اگرچـه مي ي بـراي آناتفاق چنينآيد خيار است نه چنار، كه عامه باور دارند هرگز آتش از آن برنمي
  بسيار دور و نادر باشد. 

را در اين بيت ترجيح دهد و استدالل كند كه شـاعر در اينجـا » چنار«حال ممكن است كسي صورت 
ضمن انكار صدور كار صواب از حاسدِ ممدوح خود، در مقام انكار آتش جستن از چنار و تعريض به اين 
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پايه دانسته اسـت و اساس و مبتني بر وهم و تصورات بيو آن باور رايج را موضوعي بي موضوع هم بوده
. اما بايد به اين نكتة برنيامدن كار صواب از دشمن ممدوح را مساوي با نجَستن آتش از چنار انگاشته است

هاي القاي مطلب و تعليم موضوع مورد نظر، استفاده از باورها ترين راهاساسي توجه داشت كه يكي از مهم
شـود و شـاعران و هاي تعليمي نيز ديـده ميو عقايد عاميانة رايج در ميان مردم است كه همواره در كتاب

اساس بودن يك بـاور عاميانـه مهـم اند. در اين شيوه حتي بيفراواني بهره گرفتهنويسندگان از اين شيوه به
گيري از آن باور است. بنابراين در ايـن بلكه آنچه اهميت دارد القاي موضوعي خاص از طريق بهره ،نيست

اي رايج در ميـان مـردم (آتـش گـرفتن رسد كه شاعر با انكار عقيدهبيت از اديب صابر نيز بعيد به نظر مي
اثبات و القاي مطلب مورد نظر خويش (كار صواب نكردن حاسد ممدوح) برآمده باشـد؛  چنار) در جهت

(نفي كار صواب از حاسدِ ممدوح) كه در ايـن بيـت  خود مقصود بيانچرا كه در اين صورت، توفيقي در 
ـين موضـوع به دنبال آن است نخواهد يافت. از بيت هم به روشني برمي آيد كه قصد شاعر نيـز القـاي هم

كـه در  مرجّح است چنان» خيار«بايد گفت كه در اين بيت، صورت  بر همين اصل بنا يگر.ت نه چيز داس
  نيز همين ضبط اختيار شده است. ديوان

ـتن از خيـار. خاقـاني خصـم  بيت هجدهم نيز تأييدي است بر همين مطلب و محال بودن آتـش جَس
ور شـده (خيـار) شـعله يشه) كه در دل خصم(اند كند و سپس از آتشِ ترسيممدوح را به خيار تشبيه مي

، »خيـار«آيد. پـس اگـر بـه جـاي كند؛ چرا كه باور دارد هرگز از خيار آتش برنمياست اظهار شگفتي مي
بر باور عامه، جستن آتش از چنـار  زدگي هيچ محملي ندارد چرا كه بنااين شگفت ،در نظر بگيريم» چنار«

  ر باشد.مستبعد و محال نيست اگرچه بسيار ناد
امّا  ،آمده است» چنار« با در هر دو مصراع ديوانهم اگرچه در  )بيت نوزدهم(بيت سوزني سمرقندي  

بوده باشد به دو دليل: يكي اينكه در اينجـا هـم عبـارت، سـلبي » خيار«رسد در مصراع دوم بايد به نظر مي
باشد در » چنار«سته است. اگر سخي نبودن حاسد ممدوح را همانند نجستن آتش از خيار دانشاعر است و 

(انكار باور عوام)  اي رايج و مشهور در ميان عوام بوده و برخالف آن است و از اين طريقواقع انكار عقيده
(نفي سخاوت دشمن ممدوح) توفيق يافت. ديگر اينكه جناس و  توان در القاي مقصود مورد نظر بيتنمي

  توان به كلي از نظر دور داشت. مصراع نمي تناسب لفظي ميان چنار و خيار را هم در دو
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  و ترجيح چنار يا خيار حديقههاي بيت - 5

  پردازيم كه در آغاز مقاله آورديم: اكنون به دو بيت سنايي مي
            تـــدارد دســـــي بــشـــش از آتـــآت          چون به عشق از چنارت آتش جست - الف
    ش         ـــيار آتــــه از خـاگــد نــون جهــچ          وشــچون شود دهر با تو يك دم خ  - ب

هايي است كه با گنجد؛ يعني جزو بيتدر دستة دوم مي »الف«با توجه به مطالبي كه پيشتر گفتيم، بيت 
گيرد يعنـي هم در دستة سوم جاي مي »ب«مرجّح است. بيت  هاآندر  »چنار«توجه به معنا، قطعاً صورت 

  مرجّح است.ر آن د» خيار«
ـبط » چنـار« ،مرحوم مدرس رضوي و محمد روشن تصحيح حديقههاي در نسخه »الف« بيتدر   ض

مرجّح است و مراد اين اسـت كـه » چنار«است. به نظر ما » خيار«مريم حسيني  تصحيحشده اما در نسخة 
منيّـت و  هستيهاند و ج(وجود) تو آتش برمي آسايي دارد كه از چنارعشق چنان كاركرد شگفت و معجزه

ايجابي است نه سـلبي؛ يعنـي در  اين است كه جمله» خيار«بر » چنار«سوزاند. دليل ترجيح ضبط مي تو را
است و » جهدآتش از چنار بر مي«بيت از امكانِ آتش جستن سخن رفته است و اين، همسو با باور عاميانة 

هر چند بسيار نادر باشد. در مثل مشـهور هـم ايـن باور عامه هم مبني بر امكان آتش جستن از چنار است 
 تـوان چنـارآيد نه خيار. همچنين در ايـن بيـت، چنـار را ميامكان لحاظ شده است و آتش از چنار بر مي

خيـار «(وجـود شـخص) نـدارد و عبـارت  گرفت و خيار مناسبتي با آندر نظر (درختِ) وجود شخص 
  معناست.، سست و بي»وجود

» ترين نسـخة خطّـيتصحيح ابياتي از حديقة سنايي بر اساس قديمي«كه در مقالة  خانم مريم حسيني
) و مدرس رضوي بحث نامهفخري( مصحّح خود ةبيست و پنج بيت از حديق دربارة اختالف ضبط تقريباً
آورد همين بيت (چون به عشق از چنـارت آتـش جسـت / آتـش از هايي كه ميكرده است، يكي از بيت

ال را مطرح ؤاين س ،، به جاي چنار، خيار استنامهفخريكه در  با اشاره به اين) است و ستآتشي بدارد د
ـتن در  .درست استضبط كند كه كدام مي وي پس از ذكر نظر دكتر شهيدي دربارة مثل آتش از چنار جس

گزيند و با توجّه به ضبط نسخ قديمي، صورت خيار را برميانوري كه ما پيش از اين آورديم، توضيح بيت 
شـود بر ما روشن مي ،يعني نسخة بغدادلي وهبي و نسخة كابل حديقهبا توجه به نسخ قديمي «نويسد: مي

سنايي آتش از خيار جستن استفاده كرده است و در هر نسخة قديمي به همين صورت اسـت و  كه مسلّماً
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ـاي  به هر حال، با توجه .)13: 1379 (حسيني،» چنار، تصرّف كاتبان بعدي است به استداللي كه بر پاية معن
  باور عاميانه كرديم، از نظر ما در اين بيت سنايي چنار درست است نه خيار.

» خيـار«ح مدرس رضوي و محمد روشن و مريم حسيني، هر سـه، بيت (ب) در متن نسخة مصحّدر 
 آن يك دم جهدمريم حسيني به اين شكل است: ( ةضبط شده است با اين تفاوت كه مصراع دوم در نسخ

ـيچ نسـخه » چنار«مدرس رضوي،  ةاز خيار آتش). در نسخ نسخه بدل است و در دو تصحيح ديگر هم ه
  در نسخة مدرس رضوي نسخه بدل است.» جهد آن يك دم«ذكر نشده است. همچنين، » خيار«بدلي براي 

/ بيت، مطابق با ضبط مدرس رضوي و محمد روشن، يعني (چون شود دهر با تـو يـك دم خـوش  
در اين صورت معناي  كهبايد پرسشي خوانده شود  و استفهام انكاري استچون جهد ناگه از خيار آتش) 

سلبي دارد؛ يعني  محال است كه روزگار حتي يك لحظه با تو خوش شود؛ همان گونه كه محال اسـت از 
 و اسـت» برنيايـد آتش از خيـار«در اين صورت، بيت متناسب با مثل  ،بينيمكه مي خيار آتش بجهد. چنان

  مرجّح است.» خيار«بنابراين ضبط 
تر ديگـري هـم بـراي ايـن بيـت ...) توجيه متفاوت (جهد آن يك دم مريم حسيني ةامّا مطابق با نسخ

ـاني كـه«در مصراع اول در معنـي » چون«هست. در اين صورت، بيت نبايد پرسشي خوانده شود و  و » زم
يد تأويل كنيم و ايجاب را در معناي سلب بفهميم، بدين صورت: اگـر شود و نيز بيت را بافهميده مي» اگر«

اين كار چنان است كه در آن يك دم از خيار آتش  - شودكه البته نمي - كه روزگار يك دم با تو خوش شود
ـتن از  - جهدكه البته نمي - بجهد ؛ پس خوش شدن روزگار با تو همان اندازه محال اسـت كـه آتـش جس

  مرجّح است و بيت طنز هم دارد.» خيار« خيار. باز هم ضبط

 المثل بر پاية يك باور عاميانه با دو معناي متفاوت رواج دو ضرب - 6

 ،و منشـأ پيـدايش آن گفتـه شـد» جهـدآتـش از چنـار مـي«با توجه به مطالبي كه دربارة باور عاميانة 
آتـش از «يرين و اصيل بوده و مثَل اي عاميانه و دعقيده» آتش از چنار جستن«نگارندگان بر اين باورند كه 

دستماية شاعران شده است. بـر ايـن اسـاس،  هاآنبعداً پديد آمده است و اتفاقاً هر دوي » آيدخيار بر نمي
در ابتدا تصحيفي » آتش از خيار جستن«رسد كه بوده باشد؛ امّا به نظر مي» چنار«اصل هم در اين متون بايد 

بوده كه بعداً رواج يافته و كنايه از امري ناممكن گرفته شده است. » جستن آتش از چنار«برخاسته از همان 
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، نه برخاسته از تصحيف و اشتباه كاتبان، بلكه بـا يـك »آتش از خيار جستن«احتمال دوم هم اين است كه 
ايي بوده باشد، با همان معناي كن» آتش از چنار جستن«تبادر ذهني، اقتباس و برساختة خود شاعران از روي 

هاي مختلف رايج بوده اسـت، المثل در دورهامر ناممكن و محال كه ذكر شد. بر اين اساس، هر دو ضرب
كنايه از تحقق امري شگفت و ناگهاني » آتش از چنار جستن«منتها با يك تفاوت معنايي؛ بدين صورت كه 

به معني امري نـاممكن و  »آتش از خيار جستن«و نابيوسان و نيز واقعي و دروني و جوهري بودن امري و 
ـتبدانهمتصوَّر است و نبايد در اين باره » خيار«و » چنار«محال بوده است. بنابراين هر دو صورت  عمـل  مس

ـتن«شود و در مواجهه با متون ادبي، به سبب وجود باور ديرين  ـبط »آتش از چنـار جس » چنـار«، فقـط ض
فاوت ظريفي كه بين معناي اين دو هست (امر شگفت برگزيده شود؛ بلكه بايد با توجه به معناي ابيات و ت

 »خيـار«و » چنار«ها، يكي از دو صورت امر ناممكن و محال) و نيز سلبي و ايجابي بودن بيت - و نابيوسان 
  .كرداختيار  را

بر اساس همـان بـاور عاميانـة » آتش از چنار جستن«شايد اين پرسش براي مخاطب پيش آيد كه اگر 
را بـه » خيـار«را برگزيد و صورت » چنار«، ضبط پس چرا نبايد در همة موارد اختالفي ،ديرين اصل است

ـئلهبـي» خيـار« اشتباه كاتبان نسبت داد و به نسخه بدل اي اسـت كـه پـس از اعتنـا بـود؟ ايـن همـان مس
هـاي يـتشناسي اين باور عاميانه، در ابتدا به ذهن نگارندگان مقاله هم رسيده بود و در برخـورد بـا بريشه
در همة موارد، قطعي و درست اسـت. ايـن موضـوع » چنار«يي بر همين عقيده بودند كه ضبط سنا حديقة

هـا و شـواهد اما با ديدن بيت .باعث شد كه به جستجوي شواهد بيشتري براي اثبات فرضية خود بپردازيم
يم و متوجـه شـديم كـه ها، در فرضية خود ترديد كـردو اختالف ضبط - كه در اين مقاله ذكر شد - متعدد

» خيـار«هاست. سرانجام بررسي شواهد مختلف نشان داد كه در برخي موارد ضبط تر از اينموضوع عميق
- تواند فقط يك تصحيف ساده بوده باشد بلكه اتفاقاً قابل توجيه و حتي مرجّح است. نتيجة بررسيهم نمي

ـيم و از  ـ موارد اختالفـيدر تمام » چنار«اصالت  ـها آن شد كه در فرض نخستين خود  تجديـد نظـر كن
اي برسيم كه در باال ذكر كرديم. اين نتيجه زماني تقويت شد و استبداد عمل دوري گزينيم و به همان نتيجه

رفـت در آن نمي» چنار«و » خيار«به قطعيت رسيد كه بيتي را يافتيم كه تصور هيچ گونه تصحيفي در ضبط 
چه برخاسته از تصحيف و اشتباه كاتبان باشد  - هم در گذشته» خيار جستنآتش از «كرد كه مثل و ثابت مي

ـبط رايج بوده است و بيت - و چه برساختة خود شاعران از باور عاميانة آتش و چنار را » خيـار«هايي با ض
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بن سعيد معروف به شـمس  الدين محمدشمس - و آن بيتي است از شمس فخري ،هم بايد اصيل دانست
  نقل شده است:         امثال و حكمكه در   - سان قرن هشتم هجريفخري از نثرنوي

  هاند ز غاوشوـــي بجـــاند كه آتشـــپنداشت دشمنت كه به انديشة محال                ت
  )1/16 :1352دهخدا،  (نقل از 

راي خياري است كه ب«نويسد: مي» غاوشو«در معناي كلمة  فرهنگ اسديبه نقل از  نامهلغتدهخدا در 
  آورد:. وي در كنار بيت شمس فخري، اين بيت لبيبي را هم شاهد مي»تخم نگهدارند و بزرگ شود

  زرد و درازتر شده از غاوشوي خام         نه سبز چون خيار و نه شيرين چو خربزه
ـتن«) بيان همان مثل فخري (آتش جهاندن از غاوشوبنابراين، بيت شمس  اسـت و » آتش از خيار جس

ست بر اين مدعاي ما كه اين مثل، با همان معناي كنايي امر محال و ناممكن، بعـدها از روي مثـل تأييدي ا
  ساخته شده است.» آتش از چنار جستن«مشهور 

  گيرينتيجه

  آيد:از مطالبي كه ذكر شد نتايج زير به دست مي
بوده است و مثل  آتش گرفتن خود به خودي چنار سالخورده، باوري عاميانه و ديرين در بين مردم - 1

در شعر شاعران، كنايه از وقوع امر شگفت و » آتش چنار از خود چنار است«يا » جهدآتش از چنار بر مي«
ويژه در اشعار صائب تبريزي غالباً كنايه از جوشش و تحول از درون بوده نادر و نابيوس است. همچنين به

  و نيز تأييدكنندة رواج اين باور در ميان مردم است.
ساخته شده است » آتش از چنار جستن«بعداً از روي مثل » جهدآتش از خيار بر نمي«المثل ضرب - 2

آتـش از خيـار «و معناي كنايي آن توقع نداشتن وقوع امر محال و ناممكن است. احتمال اول اين است كه 
افته و كنايه از امري بوده كه بعداً رواج ي» آتش از چنار جستن«در ابتدا تصحيفي برخاسته از همان » جستن

ناممكن گرفته شده است. احتمال دوم هم اين است كه آن، نه برخاسته از تصحيف و اشتباه كاتبان، بلكه با 
ـاي » آتش از چنار جستن«يك تبادر ذهني، اقتباس و برساختة خود شاعران از روي  بوده باشد با همان معن

  كنايي امر ناممكن و محال. 
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ـتبداد عمـل شـود و بـا با نبايد  »خيار«و » چنار«ارد اختالفي بين ادبي، در مو در مواجهه با متون - 3 اس
برگزيده شود؛ بلكه بايد بـا توجـه بـه » چنار«فقط ضبط واحد » آتش از چنار جستن«توجه به باور ديرين 

ا، هـمعناي ابيات و تفاوت ظريفي كه بين معناي كنايي اين دو مثل هست و نيز سلبي و ايجابي بـودن بيت
  اختيار گردد. با دقت و احتياط »خيار«و » چنار«يكي از دو صورت 

- سنايي به اين شكل پيشنهاد مي حديقةچنار و آتش، ضبط درست دو بيت  ةبا توجه به باور عاميان - 4

  شود:
  دارد دستـــشي بـــآتش از آت    آتش جست           چنارتچون به عشق از 

  آتش؟ خيارهد ناگه از ـــچون ج              چون شود دهر با تو يك دم خوش؟  
  و يا: جهد آن يك دم از خيار آتش

الحقيقه مصحَّح مدرس رضوي و محمـد روشـن ةحديقهاي بنابراين، ضبط اين دو بيت در متن نسخه
ـتن« مطابق با همان چيزي است كه ما از طريق استدالل بر پاية باور عاميانة دقيقاً بـدان » آتش از چنـار جس
 ايم. نسخة مصحَّح مريم حسيني هم در بيت (چون شود دهر...) مطابق با همين باور است اما در بيتسيدهر

كه به نظر ما صـورت ضبط شده است در حالي» خيار« ...) با آن مطابق نيست و چنارت(چون به عشق از 
  است.  » چنار«صحيح در اين بيت، 

  كتابنامه
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