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 بر اساس تصحیح چند بیت کهن فارسی

 باخرزی القصر دمیۀ 
 

 دکتر مجتبی مجرد1 

 چکیده         

المی ین اسبخشی از میراث کهن فارسی را باید در متونی یافت که ایرانیان در قرون نخست

 ات فارسیامثال و عبارار و ا که در برخی از این متون، اشعاند. از آنجبه زبان عربی نوشته

ها به عنوان منابعی توان از آنمتداول در آن دوران ذکر و به عربی ترجمه شده است، می

ایم وشیدهکهن و اصیل برای شناخت بخشی از ادبیات فارسی بهره برد. ما در این نوشته ک

حسن  ناثر علی ب اهل العصر عصرۀالقصر و  دمیۀکه در کتاب را چند بیت کهن فارسی 

 نویسدستق.( آمده و به عربی نیز ترجمه شده است با توجه به دو  467 .م) باخرزی

 ها تصحیح کنیم. برخی از این ابیات در متون فارسیمجلس و پاریس و ترجمۀ عربی آن

صحیف خر است، از تحریف و تهای فارسی آن بسیار متأنویسدستذکر شده اما چون 

ن از ای در متون فارسی ذکر نشده و از ابیات نیز اصالًمصون نمانده است. برخی دیگر 

 حیث بسیار ارزشمند است. 

 .القصر دمیۀ: شعر فارسی، تصحیح متن، باخرزی، هاکلیدواژه

 مقدّمه -1

طیب باخرزی، از علما و معاریف شععرای قعرن پعنجم    ابوالحسن علی بن حسن بن علی بن ابی

آید، از اهالی باخرز بعوده کعه از نعواحی    مش برمیق.( است. وی چنان که از نا 467 .م) هجری

دوران و سعاحر  زمعان    رزی را از نظر هوش و قریحه، یگانۀآمده است. باخنیشابور به شمار می

دیوان شعری به زبعان عربعی بعر     اوسروده و از اند. وی به فارسی و عربی شعر میخویش گفته

 الدهر ۀیتیموی که ذیلی بر  اهل العصر عصرۀالقصر و  دمیۀجای مانده است. کتاب ارجمند 

 عصر یا نزدیک به عصر اوستتن از شاعران و ادیبان هم 245ثعالبی است، شرح احوال حدود 

                                              
 mojarrad_mojtaba@yahoo.com  بجنورد  زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه استادیار  -1

بی
ی اد

رها
ستا
ج

 
رة 
شما
ی، 
هش
ژو
ع پ
ی 
علم
لۀ 
مج

19
4

، 
ییز
پا

 
13
95

 



 سوم  هشمار                 و علوم انسانی سابق(            جستارهای ادبی )ادبیات                                       156

-55: 2ج، 1367بعراون،   و 17-16: 2ج، م.1962: سعمعانی،  رکبرای شرح احوال و آثار وی )

56.) 

آنان را ذکعر کعرده اسعت.    های باخرزی در ذیل احوال هر یک از شعرا، چند بیت از سروده

، اشععار پارسعی نیعز    القصعر  دمیۀۀبسیاری از شععرای معوکور در    آن کهسفانه با وجود أمت

اند، باخرزی تنها به ذکر برخی ابیات عربی آنان اکتفا کرده است. در این میعان، گعاه بعرای    داشته

عربعی، ابیعاتی   نشان دادن استعداد برخی از شاعران در ترجمۀ دقیق و لطیف ابیات فارسعی بعه   

ها را نیز آورده است. این ابیعات فارسعی   فارسی را ذکر کرده و ترجمۀ عربی شاعر موکور از آن

کعه ابیعات معوکور از     : نخسعت آن داردبسعیار  اهمیعت  اگرچه بسیار اندک است، از دو جهعت  

 عربعی یعا   -آید و چند بیتی از آن در هیچ منبع دیگریمواریث کهن ادبیات فارسی به شمار می

که چون ترجمۀ عربی ابیات  دوم این ذکر نشده است، القصر دمیۀجز همین کتاب  -فارسی

 ها پرداخت.توان تا حد زیادی به تصحیح دقیق و علمی آننیز ذکر گردیده است، می

در قرن اخیر حداقل دو بار تصعحیح و چعاش شعده اسعت. نخسعتین       القصر دمیۀکتاب 

آن را تا حدی علمی دانست، تصحیح محمد راغب طباخ  توانتصحیح این اثر که با مسامحه می

م. در حلب سوریه به چاش رسید. طباخ در تصحیح خود از  1930ق./  1348است که در سال 

در قعرن دهعم یعا یعازدهم      احتماالً به گفتۀ مصحح هاترین آنبهره برده که کهن نویسدستسه 

بعدی به دست دکتر محمد التعونجی  دو(. تصحیح  - : یکم. 1930باخرزی، ) کتابت شده است

بهعره بعرده کعه     القصعر  دمیۀۀبعرای تصعحیح    نویسدستانجام گرفته است. وی از دوازده 

قمعری بعوده اسعت. ایعن تصعحیح کعه در حعال حانعر آخعرین و           572ها مورخ ترین آنکهن

ویعژه چعون   رود، خالی از اشعاال نیسعت و بعه   میبه شمار  القصر دمیۀترین تصحیح علمی

با زبان فارسی آشنایی نداشعته، برخعی از اسعامی اععالم و نیعز اشععار فارسعی کتعاب،          مصحح

 نادرست نبط شده است.  

هر دو تصحیح کتعاب( بعه   ) کوشیم ابیات فارسی کهنی را که در این اثرما در این نوشته می

کتابخانعۀ ملعی پعاریس و     نعویس دسعت شال ناقص یا نادرست نبط شده است، با تایه بر دو 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی و با توجه به ترجمۀ عربعی ابیعات تصعحیح کنعیم.      نویسدست
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ت و هعای اصعال  تعاری  کتابعت نعدارد، امعا نشعانه      ARABE 3313پاریس به شمارة  نویسدست

مجلس شعورای اسعالمی بعه     نویسدستخوبی مشهود است. های آن بهکهنگی در خط و نبط

پعاریس در   نعویس دسعت کتابت آن نامشخص، اما ماننعد  نیز ناقص است و تاری   4546شمارة 

 القصر دمیۀرسد هیچ یک از مصححان ست. به نظر میهای پارسی بسیار راهگشانبط بیت

 اند.  ها بهره نبردهاند، زیرا در تصحیحات خود از آناطالع نداشته نویسدستاز این دو 
 

 های کهن پارسیبیت -2

 ابونصر بکسارغی -2-1

اقتعرح  علیعه  ن   » عبداهلل الباسارغی آورده است:ترجمۀ احوال ابونصر منصور بن  باخرزی ذیل

 القائل:]قول  هبالفارسییترجم بیتین 

 من بر کعه عاشعقت کعه چنعین زردسعت      

 گیععرم کععه مشععک بععود بععود دادسععت  
 

 گوئى که چو من از صنمش پر درد اسعت   

 ایععن رنععف زعفرانععی ز کجععا آوردسععت   
 

 ف:فقال و قابلها حرفا بحر

 هبمععععن شععععحف الععععر اح مصععععفر  

 

 هعععب المسعععک صعععو غها عرفعععه   

 
 

 تراهعععا عراهعععا العععوی قعععد عرانعععی     

 )متقععارب(                                     

 «الزعفعععععران هفعععععأن ی لهعععععا صعععععبح

 (1295: 2ج، م.1993 )باخرزی،            
 

عی و باعارعی  های باسارنجی، باسارهای گوناگون به شالنویسدستابونصر باسارغی که در 

نبط شده، از تالموة ابوالقاسم حسن بن اسد عامری بوده و در روستای خود، جندفرشعاد  بعاخرز   

(. باخرزی از تولد یا وفات او سخنی نگفته و تعا آنجعا کعه نگارنعده     1294: همان) زیسته استمی

وی ابوالقاسعم  خورد. اما استاد در منابع دیگر نام و نشانی از وی به چشم نمی ،جستجو کرده است

 به اشتباه نام وی را حسعن نعبط کعرده اسعت     القصر دمیۀحسین بن اسد عامری، که مصحح 

اهل خعواف و از   به گفتۀ ثعالبی اصالتاً ،(491تا، م: ب؛ باخرزی، بی264تا،  ف: : باخرزی، بی)رک

-350) بیثععال  ایعن کعه  (. با توجه بعه  509: 4ج، .ق1420ثعالبی، ) ادبای بزرگ نیشابور بوده است
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خعود   عصعر یعا نزدیعک بعه دورة    احعوال شعاعران و ادیبعان هعم     به شرح الدهر ۀیتیمق.( در  429

زیسته و با این حسعاب دوران  پرداخته، به احتمال زیاد ابوالقاسم عامری در قرن چهارم هجری می

 ست.بوده ا دوم قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم  در نیمۀحیات ابونصر باسارغی نیز احتماالً

نادرست است و نعبط صعحیح   « عاشقت»و « من»های ژهبا توجه به ترجمۀ عربی ابیات، وا

مجلعس نیعز چنعین     هعای پعاریس و  نویسدستچنان که در  باشد؛ «ستعاشق»و « می»آن باید 

(. بعا توجعه بعه اصعالح مصعرع      491تا، م: ب؛ باخرزی، بی264ف:  تا،: باخرزی، بی)رک است

فاعالت مفاعیلن خواهد بود و لوا مصرع دوم نیعز بعه علعت اشعاال      مفعول ،نخست، وزن شعر

 بدلی ارائه ناعرده اسعت، امعا   در این مونع نسخه القصر دمیۀوزنی نادرست است. مصحح 

و نعبط  « گعویی کعی حعور معن ار شعمس فردسعت      »مجلعس بعه صعورت     نویسدستنبط 

، ر ایعن مصعرع  اسعت. د « گویی که چو من از صنمش فعرد اسعت  »پاریس به شال  نویسدست

نبط شعده کعه   « حور»مجلس  نویسدستدر « چو»ها مشترک است. نسخه در همۀ« گویی که»

دانسته و اشعار فارسی را نقاشی کاتب نسخه گویا فارسی نمی این کهویژه به – با اندکی تسامح

کنعد کعه   خواند. از سوی دیگر نرورت وزن نیز اقتضعا معی  « چون»توان آن را می  -کرده است

هعای  نعویس دسعت  است که در همعۀ « مصن» بخوانیم. اختالف دیگر در واژة« ونچ»ن واژه را ای

 نعویس دسعت در « پر درد»پاریس به همین صورت نبط شده است.  نویسدستمصحح و نیز 

کعه بعه   « ععری »نبط شده که با توجه به ترجمۀ عربی و معادل « فرد» مجلس و پاریس صراحتاً

« فعرد »(، نبط اصعح  45-44: 15ج، ق.1414ابن منظور، ) س استمعنی عریان و برهنه و بی ک

گعویی کعه چعون معن از     »خواهد بود.  بنابراین صورت نهایی مصرع دوم چنعین خواهعد شعد:    

 «.  صنمش فرد است

های ما یاسان است و اشاال وزنی و معنایی نیعز نعدارد،   نویسدستمصرع سوم در متن و 

رع چهارم به صورتی که در متن کتعاب آمعده نادرسعت    بنابراین محل بحث نخواهد بود. اما مص

ایعن رنعف زعفعران ز    »مجلعس چنعین اسعت:     نعویس دسعت است و اشاال وزنی دارد. نعبط  

در ایعن  «. این رنف زعفران ز کجا بعرد اسعت  »پاریس چنین:  نویسدستو نبط « کجاوردست

آمعده و بنعا بعه    « زعفعران »های ما نویسدستاست که در « زعفرانی»مصرع یک اختالف بر سر 
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اسعت.  « کجعا آوردسعت  »نرورت وزن باید همین صورت اخیر را پویرفت. اختالف دیگعر در  

بعه قرینعۀ    -که با فارسعی آشعنایی چنعدانی نداشعته     -پندارد که مصحح کتابنگارنده چنین می

مجلعس را   نویسدستنبط کرده؛ چرا که اگر نبط « آ»را با « آوردست»مصرع دوم بیت قبل، 

یل و درستی است بپویریم، مصرع هم از لحاظ معنایی و هم وزنی درست خواهعد  که نبط اص

معوارد   زبان در بسیاری ازدانیم که شعرای فارسینیز می«. تاین رنف زعفران ز کجاوردس»بود: 

گفته »به جای « گفتست»یا « خورده است»به جای « خوردست»: مثالً اند؛چنین استعماالتی کرده

« بُرد»زیرا  ؛پاریس نیز مشال قافیه دارد و لوا نباید درست باشد نویسستدنبط  نمناً«. است

 شود.قافیه نمیهم« فَرد»و « زَرد»با 

 بیت چنین خواهد بود: بنابراین صورت تصحیح شدة این دو

 می بر که عاشق است که چنین زردست

 گیرم کعه مشعک بعوی بعه وی دادسعت     
 

 گویی که چعون معن از صعنمش فردسعت     

 زعفعععران ز کجاوردسعععتایعععن رنعععف 
 

 

 ابوجعفر اندادی -2-2

باخرزی ذیل ترجمۀ احوال ابوجعفر انداذی، از روش منحصر به فرد او در سرودن شعر سعخن  

سعروده و سعپس بعه فارسعی ترجمعه      گوید. بدین صورت که وی قصایدی را به عربعی معی  می

ر همان وزن و قافیعۀ  کرده است. وی اشعار عربی خود را در همان قالب، به همان روش و بمی

(. این فعرد کعه   1325-1324: 2ج، ق.1414باخرزی، ) گردانده استشعر عربی، به فارسی برمی

جام( بوده است، بعه احتمعال قعوی    ) زام بدل: امداد(نسخه) به تصریح باخرزی از روستای انداذ

را از اسعت کعه ثععالبی وی     اصل: الرامی( محمد بن موسعی بعن عمعران   ) همان ابوجعفر الزامی

)ثععالبی،   هعایی از شععرش را آورده اسعت   ادیبان و شعرای بزرگ خراسان معرفی کرده و نمونه

 (.236: 6ج، م.1962: سمعانی، رک؛ نیز 174-171: 4، ق.1420

مل دیگر در نبط نام وی این است که زام معر ب جام است و جام و بعاخرز از  ناتۀ قابل تأ

(. امعروزه در اطعراف   236: 6ج، م.1962سعمعانی،  ) رفتعه اسعت  نواحی نیشابور بعه شعمار معی   

شهرستان تربت جام روستایی به نام انداد یا امداد وجود ندارد، امعا یاعی از روسعتاهای بخعش     
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است که قنات معروفی بعه  « اندای»نصرآباد این شهرستان که در دهستان کاریزان است روستای 

که به احتمال زیاد، نسب ابوجعفر زامعی،   همین نام در آن وجود دارد. نگارنده بر این باور است

اندایی بوده است که منسوب است به همین روستای اندای. این نام به تدریج و بعه علعت ععدم    

 آشنایی کاتبان، به اندادی یا امدادی تصحیف شده است.   

بیت فارسی از این شاعر آورده کعه در حقیقعت ترجمعۀ فارسعی اوسعت از      باخرزی دو تک

 خودش. تک بیت نخست این است: های عربیبیت

 عععععویری  مععععن قععععد ک الخیععععزران »
 

 آن دو رخ چععون گععل ارغععوانی فحععان ز
 

 و مععععن وردتععععی خععععد ک االرجععععوان 

 )متقععععععارب(                                

 «وزان رسعععععید قامعععععت خیزرانعععععی  

 (1325: 2ج، ق.1414)بععاخرزی،           
 

در « دو» ایعن کعه  شاره کرده است: نخسعت  مصحح کتاب در ذیل بیت فارسی به چند ناته ا

در  آن کعه دوم  ها فاقد آن است،نویسدستآمده و بقیۀ  نویسدستمصرع نخست، فقط در دو 

جا ترجمه ها جابهفارسی، صدر و عجز بیت عربی جابه جا شده یا به تعبیر دیگر، مصرع ترجمۀ

در مصعرع دوم نعامفهوم    «رسعید »به تصریح مصحح کتاب، معنای  این کهشده است؛ ناتۀ سوم 

 مجلس صورت بیت را بدین گونه نبط کرده است: نویسدستاست. 

 «یعیزرانععامت خعععرشده قععوزان بَ    آن دو رخ چون گل ارغوانی فحان ز»

 (502م:  ا،عتیعرزی، بعاخع)ب

 پاریس نیز بیت چنین است: نویسدستدر 

 «یعیزرانععامت خعععرشده قبعع وزان  فحان زان رخ چون گل ارغوانی»

 الف(270ف:  تا،)باخرزی، بی   

است. با توجه بعه مصعرع   « دو»ترین اختالف در مصرع نخست، باقی گواشتن یا حوف مهم

را به صورت مثنی ذکر کرده و از سویی با مالحظعۀ ایعن ناتعه کعه     « وردتَی»دوم بیت عربی که 

ندی زیادی به اصل شعر داشعته اسعت،   ابوجعفر اندادی در ترجمۀ فارسی  ابیات  عربی  خود، پایب
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تر دانست. فقعط بایعد بعه یعاد     توان مصرع اول را به همان صورتی که مصحح آورده، صحیحمی

فحان زان دو رخ، چون گعل   »شود: چنین خوانده می با این نبط داشته باشیم که مصرع نخست

 «.ارغوانی

 نویسدستت. دیدیم که دو اس« رسید»گره مصرع دوم نیز چنان که مصحح اشاره کرده در 

مجلعس،   نعویس دسعت )فقعط در  اند نبط کردهمجلس و پاریس، این مصرع را درست و دقیق 

هعم خوانعد؛   « وزان»توان کتابت کرده که البته با اندکی تساهل می« وزانی»را شبیه « وزان»کاتب 

اسعت(. بعه   اند که صحیح نیعز همعان   آورده« وزان»ها به صراحت نویسدستتمام  آن کهنمن 

در برخعی   را کعه احتمعاالً  « بَرشده»رسد مصحح کتاب که با زبان فارسی آشنایی نداشته، نظر می

خوانده و « رسید»نقاشی شده بوده، به اشتباه  -انددانستهکه کاتبانش فارسی نمی -هانویسدست

ق  صفتی است که در شعر فارسی برای توصیف قد و قامعت معشعو  « بَر شده»نبط کرده است. 

ای بر این سخن است. بنابراین صورت صعحیح  رود و خیزران نیز در این مصرع قرینهبه کار می

 بیت فارسی چنین خواهد بود:

 یعزرانععت خیععده قامععشآن بر وز  آن دو رخ، چون گل ارغوانی فحان ز

 باخرزی در ذیل احوال ابوجعفر اندادی یک بیت فارسی دیگر نیز آورده است:

 الععععد جی فععععانظرا  لم ععععا ببععععدر»
 

 یاعععععی برامعععععد معععععاه بنگعععععرا
 

 

 إلععععی صععععوره صععععو رت للععععوری   

 )متقععارب(                                   

 «بععععععروی نگععععععارین او بنگععععععرا 

 (1326: 2ج، ق.1414)باخرزی،          
 

این بیت بدین صورت هم اشاال وزنی دارد و هم اشاال قافیه و بعید اسعت کعه ابعوجعفر    

فارسی و عربی داشته، بیتی چنین معیوب سروده باشد. مصعحح   شعرطی که بر اندادی با آن تسل

ه و ذیل بیت تونیح داده دانسته، گویا متوجه این اشاال شدزبان فارسی نمی آن کهکتاب نیز با 

ها وانح نیست. ما آنچه را نزدیک به معنی بیت عربعی و نزدیعک   متن بیت در نسخه»است که 
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مجلس بعدین صعورت    نویسدستهمان(. بیت در ) «ایموده، آوردهالخط نسخۀ اساس ببه رسم

 نبط شده است:

 «نگراعروی نگارین او بعب  یای بر مه چارده بنگرا»

 (502م:  تا،)باخرزی، بی

آید، مصرع دوم به شالی که در کتاب آمده صحیح اسعت؛  چنان که از نبط این نسخه برمی

دارد. آنچععه مصععحح کتععاب از روی امععا مصععرع نخسععت تفععاوت آشععااری بععا مععتن کتععاب   

« بعر معه چعارده   »مجلعس   نعویس دستخوانده، در « برامد ماه»های غیر وانح خود نویسدست

ب وزنعی  زیرا با کلیت بیت تناس یل است؛مجلس، نبطی صحیح و اص نویسدستاست. نبط 

معاه شعب   »یعا  « ماه کامل»آمده که به معنی « بدر الدجی»رجمۀ عربی و زبانی دارد. همچنین درت

ویس پاریس اسعت کعه   نسازد، نبط دستکدتر میاست. آنچه صحت این نبط را مؤ« ردهاهچ

 دارد. « بر مه چارده» دقیقاً

بدانیم، اگرچه مشال وزن « یای بر مه چارده بنگرا»تر مصرع نخست را اگر صورت صحیح

ردیعف اسعت و   « بنگرا»زیرا  ؛بیت هنوز از نظر قافیه مشال خواهد داشت ،یماشعر را حل کرده

کنعد. بیعت در   پاریس این مشعال را حعل معی    نویسدستبنابراین بیت فاقد قافیه است. نبط 

 پاریس چنین است: نویسدست

 «راعن او بنگعروی نگاریعب  یای بر مه چارده بگورا»

 الف(270ف:  تا،)باخرزی، بی

توان حعدس زد کعه صعورت اصعیل بیعت، همعین صعورتی اسعت کعه در          ی میتا حد زیاد

را بعه  « بگعورا »اند به تعدریج  دانستهپاریس آمده، اما برخی از کاتبان که فارسی نمی نویسدست

اند. اما قرینۀ بسعیار مهعم   نبط کرده« بنگرا»شده، کتابت می« ن»در نوشتن شبیه « ذ» آن کهدلیل 

صورت عربعی مصعرع اول اسعت:     کند،یید میپاریس را تأ سنویدستدیگری که صحت نبط 

در « بنگعرا »ممان است در نگاه نخست، خوانندة ناآشنا گمان کند که «. ببدر الدجی فانظرا  لم ا»

ی مصعرع اول عربعی را در پایعان    «فانظرا»است؛ در حالی که شاعر، « فانظرا»مصرع اول، ترجمۀ 

ترجمعه شعده،   « بگعورا »مصرع نخست فارسی، بعه   مصرع دوم فارسی آورده است. فعلی که در
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و مصعدر آن  « لمم»از ریشۀ « الم »است که در ابتدای مصرع نخست عربی آمده است. « الم »فعل 

: لَمَّ به و  َلَعمَّ  هاإللمام: النزول. و قد  لَمَّ  ی نزل به. ابن سید»: نویسداست. ابن منظور می« إلمام»

(. بنابراین صورت تصحیح شدة 550: 12ج، ق.1414منظور،  )ابن« ارَه غ ب اًو التَمَّ نزل. و الَمَّ به: ز

 بیت فارسی بدین قرار خواهد بود:

 «گارین او بنگراعبه روی ن   یای بر مه چارده بگورا»
 

 ابوالقاسم طبسی -2-3

 باخرزی ذیل ترجمۀ قانی ابوالقاسم عبدالعزیز بن محمد طبسی آورده است:

 :هبالفارسی  البیتین ۀترجمبن  بی  سعد المق ری  له، فی  نشدنی  بو ابراهیم »

 اینک رفتم چرا چنین غمگینی  گفتی که برو برابرم چه نشینی 

 یعبربسته بر آخر دگر کس بین  چون بفروشی بتا ستور زینی 

 )فقال(

 و ها  نا ذا غاد فمالک تحزن   و انت الو ی  بعدتنی إذ ر یتنی 

 «منعتراه علی آری  غیرک یس  زلهعهإذا انت بعت الیوم مهرا ل 

 (1467: 2ج، ق.1414)باخرزی، 

نگارنده با جستجوی فراوان نتوانست در منبع دیگری نشانی از ابوالقاسعم طبسعی بیابعد. در    

 -توان گفت که وی به احتمال، از کسانی بوده که در عصر باخرزیحال حانر همین اندازه می

 زیسته است.یعنی قرن پنجم هجری می

هایی که این دو بیت فارسعی را  نویسدست، تنها در یای از القصر دمیۀ به گفتۀ مصحح

مجلعس، ایعن    نویسدستآمده است. در « با آخر»به صورت « بر آخر»اند، در مصرع آخر داشته

اند و یا کم نقطه و برخی بیشتر کلمات یا فاقد نقطه آن کهبه سبب  -دو بیت را با اندکی تسامح

باخرزی، ) توان به همین صورت خواندمی -تر از حد معمول نوشته شدهنیز کشیده حروف الفبا

یعت را نقاشعی   مجلس، ایعن دو ب  نویسدستمشخص است که کاتب  (. البته کامال556ًم:  تا،بی

آشعنایی وی بعا زبعان فارسعی را فهمیعد و همچنعین میعزان        ناجعا بتعوان   کرده و شاید از همین 
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نوشته، بعاز  « مرا» ی مصرع دوم را شبیه«چرا» این کهپاریس نیز با  ویسندستداری او را. امانت

 نعویس دستای که در تنها ناته الف(.298ف:  ،تاباخرزی، بی) اختالفی ندارد در نبط دو بیت

رسعد  معی است. به نظر « چنشینی»به صورت « چه نشینی»هم نوشتن  پاریس قابل اعتناست، سر

هایی است کعه در  شده، یای از مشخصهکنار یادیگر تلفظ می این نوع کاربرد که دو صامت در

شعر کهن فارسی نمود داشته است. عالوه بر این مورد، در شعری هم که باخرزی ذیل ترجمعه  

« کجاوردسعت »بایعد بعه صعورت    « کجا آوردست»(، 1مورد شمارة ) ابومنصور باسارغی آورده

 خوانده شود.
 

 ابوعلی عثمانی -2-4

 احوال شی  ابوعلی حسن بن عبداهلل عثمانی آورده است: ۀ، ذیل ترجمرالقص دمیۀلف ؤم

 الشاعر: قول الفر خی  هو حیل بینه و بین سواه من الشعراء مثل قوله فی ترجم»

 خوشتر گشتی از آنچه بودی صد راه     خط آوردی رواست بر روی چو ماه

 «یاهععای سهعکشند خط همی بر روی     وبان سیاهعععط تو خععدر آرزوی خ

 (1015: 2ج، ق.1414)باخرزی، 

و خود باخرزی نیعز بعا او دوسعتی بسعیار      انی که پدر باخرزی مفتون وی بودهابوعلی عثم 

همعان:  ) رفتعه اسعت  العقد نیشابور و از ادیبان سرشناس خراسعان بعه شعمار معی     ۀواسطداشته، 

(. 279: ق.1403فارسعی،  ) اند(. وفات وی را به سال چهارصد و هفتاد و اند گفته1009 -1008

بعه   (448: 1388فرخی )لف از فرخی سیستانی است در دیوان دو بیت فارسی که به تصریح مؤ

نبط شعده نعه   « سپاه»)فقط با این تفاوت که کلمۀ پایانی مصرع سوم آمده است همین صورت 

ه احتمعال  زیعرا بع   ؛نیز اشتباه چاپی رخ داده باشعد  القصر دمیۀو احتمال دارد در متن  «سیاه»

. هرچنعد دو  (اسعت ، این ابیات را از دیوان فرخی تصعحیح کعرده   القصر دمیۀزیاد، مصحح 

و « ترین نسخۀ موجود دیوان فرخی بعه شعمار توانعد آمعد    قدیمی»که  «م»بیت موکور در نسخۀ 

 : همان: هفده(. رکقمری است، موجود نیست ) 1067مورخ 



    165                              ...تصحیح چند بیت کهن فارسی بر اساس               سال  چهل و نهم             

 

ا دو اختالف ذکر شده اسعت. در هعر دو   های مجلس و پاریس بنویسدستاین دو بیت در 

، «بعر »)به جعای  « ی رواست ای روی چو ماهخط آورد»مصرع نخست به صورت  ،نویسدست

 آمعده(  «از»، «در»)به جعای  « رزوی خط تو خوبان سپاهاز آ»آمده(، و مصرع سوم به شال  «ای»

 ان ما این دو نبط(. به گم387م:  ،تاب؛ باخرزی، بی207ف:  ،تاباخرزی، بی) نبط شده است

رسععد یععد ایععن نظععر اسععت. بععه نظععر مععیاسععت و ترجمععۀ عربععی ابیععات، مؤ اصععح تععر ودقیععق

ترجمۀ عربی دو بیت موکور را نداشعته و   القصر دمیۀهای مورد استفادة مصحح نویسدست

ها به دست داده اسعت.  ای عربی از آنبه همین سبب، خود مصحح در ذیل این دو بیت، ترجمه

ترجمعۀ عربعی و منظعوم دو بیعت را      صعراحتاً  های پعاریس و مجلعس  نویسدسته در حالی ک

 پاریس چنین است: نویسدستاند. ترجمۀ منظوم دو بیت فرخی سیستانی بر اساس آورده

 وداعمعقد عو ر المع   عو رت یا من وجهه»

 دودا  ععر یتها معععخ   بجسدک الصباح قد

 «بیض خدودا سودا   تخط فی خدودها الع

 ب(207ف:  تا،اخرزی، بی)ب

پاریس اختالف دارد و این مصعرع   نویسدستمجلس فقط در مصرع چهارم با  نویسدست

 (.387م:  ،تاباخرزی، بی) نبط کرده است«  ریتها الخدودا»را به شال 

آورده، بنعابراین بعه   « یعا معن وجهعه   »از آنجا که ابوعلی عثمانی در ترجمۀ مصرع نخسعت،  

پاریس و مجلعس چنعین    نویسدستن، بیت فارسی فرخی را مطابق نبط احتمال قریب به یقی

ن صورت، اگر وی مصرع را به خوانده: خط آوردی رواست ای روی چو ماه. زیرا در غیر ایمی

خواند، در ترجمعۀ منظعوم خعود از اسعلوب     می «خط آوردی رواست بر روی چو ماه»صورت 

رسعد نعبط دیعوان فرخعی و     سی بعه نظعر معی   کرد. اما در مصرع سوم فارمخاطبه استفاده نمی

تر است، زیرا بعه جعای   مجلس دقیق های پاریس ونویسدست، از نبط القصر دمیۀمصحح 

تعر  درسعت « تخط فی خدودها»اند و این نبط اخیر با توجه به آورده «در آرزوی»، «از آرزوی»

 بیت فرخی چنین است:رسد نبط اصح دو رسد. با توجه به موارد موکور، به نظر میبه نظر می
 ودی صعد راه ععع چه بععتر گشتی از آنخوش   روی چو ماه ایخط آوردی رواست 
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  اهپوبان سععط تو خععععدر آرزوی خ
 

 هععای سععیاهکشععند خععط همععععی بععر روی
 

 

 ده است:رباخرزی دو بیت فارسی دیگر نیز ذیل ترجمۀ احوال ابوعلی عثمانی آو

 قول الشاعر: ۀترجمو قال فی »

 ر بدی دو زلف بععر عارض بست          صد پرده دریده گشت و صد توبه شاستتا پی

 تعخوبیت به مستی و به هشیاری هست           هشیعععار ناعوتعععری ندانععم یععا معس

مجزوء الرجز()   

  منو قرنت ]اصل: قرصت  الصُدغ فوق عارض کالبدر

 ترعت الف سعهتا هوبعف تعت العنقض

   صحو و حال السارال هحسنک باق حال

 «ارعی السعت ام فعهی انعفی الصحو اب

 (1016 -1015: 2ج، ق.1414)باخرزی، 

در یاعی از  « بسعت »کلمعۀ   ح ذیعل بیعت نخسعت فارسعی تصعریح کعرده اسعت کعه        مصح

 غلط چاپی است زیرا کعامالً « پیر بدی»به احتمال قوی  بوده است. نمناً« شست»ها نویسدست

یعد  است و ترجمۀ عربی )قرنت الصعدغ( نیعز مؤ  « بریدیب»ه صورت صحیح مشخص است ک

تا ببریدی دوران بعر ععارض لسعت    »مصرع اول به شال  ،مجلس نویسدستاین ادعاست. در 

نعبط شعده و مصعرع دوم و    « هشیار ناوتری ندانم گر مست»و مصرع آخر به صورت « ]کوا 

با نبط معتن   اریس تقریباًپ نویسدست(. 387م:  تا،باخرزی، بی) سوم مطابق متن مصحَّح است

 نبط کرده« خوبیت به مستی و به هشیاری نیست»یاسان است و فقط مصرع سوم را به شال 

 نعویس دسعت ب( که با توجه به ترجمۀ عربی، نعبط معتن بعر نعبط     207ف:  تا،باخرزی، بی)

سعازگارتر  « هشعیاری هسعت  »آمده که بعا  « حسنک باق»زیرا در متن عربی  پاریس ارجح است؛

 «.هشیاری نیست»تا  است

مل است، نعبط مصعرع نخسعت و بعه     أای که در این دو بیت، بیش از همه محل تتنها ناته

یعنی ماه شعب چهعارده   « بدر»ویژه آخرین کلمۀ آن است. در ترجمۀ عربی، عارض معشوق به 
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و نعه در   القصر دمیۀتشبیه شده است، در حالی که مصرع نخست فارسی نه در متن مصحَح 

  ، «]لست»د. ه معنای ماه شب چهارده باشد ندارای که بهای پاریس و مجلس، واژهسنویدست

در پایعان   القصعر  دمیۀهای گونعاگون  نویسدستهایی هستند که در واژه« شست»و « بست»

مصرع نخست این دو بیت فارسی آمده است؛ اما هیچ کدام معنای روشن و وانحی نعدارد کعه   

 اشد.متناسب با ترجمۀ عربی آن ب

باخرزی در ادامۀ همین ترجمۀ احوال، دو بیت فارسی دیگر نیز آورده، که باز هم به دسعت  

 ابوعلی عثمانی به عربی منظوم ترجمه شده است:

 و ترجم قول القائل:»

 آنجععا کععه ببععایی نععه پدیععدی گععویی

 عاشععق کنععی و مععراد عاشععق جععویی
 

 وآنجععا کععه نبععایی از زمععین بععر رویععی  

 خعویی وشاینت خوشی و ظریفی و خع 
 

 فقال:

 تحج ب فی وقت الحجاب فال تعری 

 و تصمی الموالی ثعم تبحعی معرادهم   
 

 و تنبععت فععی وقععت اللقععاء مععن االرض 

 «و ذا غایه فی الظ رف و الخلق المرنعی 

 (1017: 2ج، ق.1414)بععاخرزی،         
 

 سعت این رباعی فارسی را مرحوم سعید نفیسی از جمله رباعیات ابوسعید ابوالخیر دانسعته ا 

(. اما اگر نظر مستدل دکتر شعفیعی کعدکنی را دربعارة اشععار منسعوب بعه       102: 1334نفیسی، )

نعک:  ) «نعد ت یک رباعی و نیم بقیعه جعای تردید  جز دو رباعی و در حقیق»ابوسعید بپویریم که 

(، پس رباعی موکور نیز باید سرودة کس دیگری باشد کعه در  112: 2ج، 1386محمد بن منور، 

 زیسته است.دانیم کیست، ولی به طور قطع پیش از فوت ابوعلی عثمانی میحال حانر نمی

 القصعر  دمیۀۀماننعد نعبط معتن     پاریس و مجلس، عیناً نویسدستبیت دوم رباعی در 

 به صورت زیر آمده است: نویسدستاست، اما بیت نخست در هر دو 

 وآنجا که بباید از زمین بر رویی آنجا که نباید نه پدیدی گویی

(388م:  ،تاالف؛ باخرزی، بی208ف:  ،تاباخرزی، بی)  
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های پاریس و مجلس دست کعم از حیعث منفعی و مثبعت     نویسدستنبط  رسدبه نظر می

عربعی   تر باشعد. بعا توجعه بعه ترجمعۀ     صحیح القصر دمیۀبودن افعال، از نبط متن مصحَّح 

 ؛رسعد تر به نظعر معی  حیحص «ببایی»از نبط  «نبایی»یا  «نباید»ابیات، در مصرع نخست صورت 

رود نعه بعه معنعی    بعه کعار معی    «نبایسعتن »و  «نبعودن »و  «آشاار نشدن»به معنی « تحج ب»زیرا 

جنبۀ ایجعابی دارد نعه جنبعۀ سعلبی؛      در مصرع دوم نیز ترجمۀ عربی کامالً. «باییدن»یا  «بایستن»

تنبت فعی وقعت   »اید برا به صورت معمول نمی« نبایی از زمین برروییدن»بدین معنا که عبارت 

 های پاریس و مجلس، بعا سعیاق معتن عربعی کعامالً     نویسدستترجمه کرد. اما خوانش « اللقاء

 -که مسلط به فارسی و عربی و بسیار زبردست بعوده  -دهد که مترجممطابقت دارد و نشان می

بعه نظعر    توجه نبوده است. با توجه به ناات موکورهای زبانی بیکاریدر ترجمۀ ابیات به ریزه

 تر شعر بدین صورت باشد:رسد خوانش صحیحمی

 ]=نبایی  نه پدیدی گویی آنجا که نباید

 عاشععق کنععی و مععراد عاشععق جععویی  
 

 رویعی ]ببایی  از زمین بر وآنجا که بباید 

 خعویی اینت خوشی و ظریفی و خعوش 
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