
5

مقاله

147سال بیست و پنجم،مشارۀسوم، مـــرداد و هشـریور1393

 ســعدی از این پس نه عاقل است و نه ُهشیار
فضایــل2 و  فنــون  بــر  بچســبید  عشــق 

ِخ 721 هـ . ق.  شادروان یغمائی در ضبِط این غزل از دستنوشِت کهنۀ ُمَوّرِ
که از آِن حسیِن دانِش بزرگ نیا بوده است - و از آن باز هم سخن خواهیم 
کرده اســت؛3 و از همین جا - و ِبنا بر تصویِر دستنوشــِت  گفــت - پیــروی 
کنــون پیــِش روِی مــن اســت - عــرض می کنــم: »فنون و  کــه هم ا یادشــده 
م و همــان »فنوِن فضایل« صحیح اســت؛ چه، این واو 

َ
فضایل« َســهوالَقل

که از حیِث معنی هم نبودش بهترست، در دستنوشِت یادشده نیست.

در نســخه ای از َغَزلهــاِی ســعدی کــه بر أســاِس »پنج متِن معتبــِر خّطی و 
دو نســخۀ مســتنِد چاپی«، به اهتماِم آقایان إســماعیِل صارمی و حمیِد 

کرده اند: مصّدق فراهم آمده است، در متن ُچنین ضبط 
 ســعدی ازین پس نه عاقل اســت و نه ُهشــیار
فضایــل و  فنــون  بــر  بچربیــد  عشــق 

که »در نســخ قدیم«، »عشــق بچســبید« آمده  و در حاشــیه تذّکــر داده اند 
است.4

2. َغَزلّیاِت سعدی، به تصحیِح حبیِب یغمایی، به کوشِش مهدِی مدائنی، چ: 2، تهران: ِپژوهشگاِه 
علوِم ِإنسانی و مطالعاِت فرهنگی، 1390 هـ . ش. ص 202.

3. نگر: همان، ص 201.
4. نگــر: َغَزلهــاِی ســعدی، به اهتماِم ِإســماعیِل صارمــی )و( حمیِد مصّدق، چ: 1، تهران: نشــِر البرز، 

فتاِر شــیراز، َغَزلی اســت چون بیشترینۀ دیگر 
ُ
باِت شــیِخ شــّکرین گ در َطّیِ

الِت شیخ، روح انگیز و ِدلنواز، به آغازۀ:  َتَغّزُ

بدیع شــمایل ای  تــو  بــر  خــدا   چشــِم 
قبایــل، شــاِه  و  جمــع  شــمِع  و  مــن  یــاِر 

که بیِت َفرجامینش ازین قرار است:

 ســعدی ازیــن پــس نــه عاقلســت و نه ُهشــیار
فضایــل فنــوِن  بــر  بچربیــد  عشــق 

این ضبِط ویراســِت زنده یاد محّمدعلِی فروغی اســت و در حاشــیۀ واژۀ 
»بچربید« در آن تصحیح مرقوم داشته اند:

»در نسِخ بسیار معتبر از قدیم و جدید عمومًا به جاِی بچربید کلمه ایست 
کــه بجســتند خوانــده می شــود ولــی چــون معنــِی آن واضــح نشــد، متن را 
گمان نمی رود شیخ  مطابِق نســخه هاِی چاپی بچربید نوشتیم، با این که 

کار ُبرده باشد«.1 کلمه را به  سعدی این 

ِح شــادروان حبیِب یغمایــی، ضبِط بیت  در غزلّیــاِت ســعدی ِی مصّحَ
از این قرار است:

کوشــش و نظــارِت بهاءالّدیــن  1. کّلّیــاِت ســعدی، بــه اهتمــاِم محّمدعلــِی فروغــی، ]بازچــاپ بــه 
میرکبیر، 1389، هـ . ش. ص 539، هامش.

َ
سۀ انتشاراِت أ مشاهی[، چ: 15، تهران: موّسَ ُخّرَ

»عشق بچربید بر فنوِن فضایل«
و ریخِت أصیل تِر آن به گواهِی 

نسخه هاِی قدیم

مقــالــه جویا جهانبخش

چکیده: محور سخن نگارنده در نوشتار حاضر این بیت از سعدی است: سعدی از این پس نه عاقلست و نه هشیار / عشق بچربید بر فنـــون فضایل
نگارنده ابتدا واژه »بچربید« یا »بچسبید« را در برخی نسخ و شروح غزلیات سعدی بررسی می نماید. در ادامه، در پی پاسخ به این پرسش برمی آید 
که واژه »بچســبید« در این بیت، که در نســخه های قدیم و نیز در دو تصحیح معتبر آمده، یعنی چه؟ و آیا با سیاق سخن سعدی در این بیت سازگار 
اســت یا نه؟ از این رو، وی پس از اینکه معنای این واژه را در منابع مختلف مورد مداقه قرار می دهد، اذعان می دارد که »چســبیدن« در این بیت 
سعدی به معنای »رجحان«، »برتر آمدن« و »چیرگی« است.                                                                                                                                  
کلیدواژه: عشق بچربید بر فنون فضایل، غزلیات سعدی، سعدی.                                                                                                                                    
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ضبِط »بچسبید« را اختیار کرده است و »عشق بچسبید بر فنوِن فضایل« 
یعنی چه.

در ُشــروِح آقایــان دکتــر خلیــِل خطیــِب رهبــر،10 و دکتــر محّمدرضــا برزگــِر 
خالقی و دکتر تورِج عقدایی،11 و خانِم دکتر َفَرِح نیازکار،12 علی رغِم آن که 
زارندگان 

ُ
گ َقــل ضبِط َیغمائی در دســترِس 

َ
هــم یادداشــِت فروغی و هم الأ

بــوده اســت، گویــا هیــچ ضرورتی دیده نشــده تــا - ولو بإشــارت - ، َبدیِل 
کاظِم  ضبــِط »بچربیــد« را نیــز مــورِد توّجــه قــرار دهنــد.13 زنده یــاد اســتاد 
گــزارش کرده اســت،  کــه ضبــِط َیغمائــی را )در حاشــیه(  برگ نیســی هــم 

دربارۀ آن توضیحی نداده.14

با این همه جا دارد از خود بپرســیم »بچســبید« که در نســخه هاِی قدیم و 
نیز در دو تصحیِح معتبر آمده در اینجا یعنی چه؟ و آیا با ســیاِق ســخِن 

سعدی در این بیت سازگار تواَند بود، یا نه؟

*    *    *

َکژ شــدن و انحــراف یافتن و تمایل  »چســبیدن« را در معنــاِی میل کــردن و 
کهــن می یابیــم، بــه ویــژه در  یافتــن و ماننــِد اینهــا، بارهــا و بارهــا در متــوِن 
ترَجمه ها و تفاسیِر قرآِن کریم  و ُشروح و برگردانهاِی فارسِی دیگر متوِن َعَربی؛ 
ــران و شارحاِن دیرینه روز  و به َبَرَکت همین برابرِنهاده هاِی ترُجمانان و مفّسِ
تی این 

َ
اســت کــه می توانیم معناِی دقیق و روشــن و قلمرِو کارُبــردی و َدالل

ُکنانه و روزگار َفرسود را نیک دریابیم و روشن بداریم. واژۀ فارسِی 

کلمات و تعبیــراِت قرآنی را  فرهنگنامــۀ قرآنی کــه برابرِنهاده هاِی فارســِی 
کتابخانۀ  بــر پایۀ 142 نســخۀ خّطِی کهن از قرآن هاِی ُمَترَجــِم محفوظ در 
مرکــزِی آســتاِن ُقــدِس رضوی)ع( به دســت می ِدَهــد،15 راهنمــاِی خوبی 
یختهــاِی دیگر و دیگرگــوِن آن  کــه نشــان می دهــد »چســبیدن« و ر اســت 
)ماننِد »چسپیدن« و »چفسیدن«(، در روزگاراِن دور دقیقًا به چه معانیی 

کار رفته اند. به 

 الَمیِل( )س 4، ی 129( برخی به »چسپیدن« 
َ

وا ُکّل
ُ
»الَمیل« را در )َفال َتِمیل

10. نگر: دیواِن غزلّیاِت اســتاِد ســخن سعدِی شیرازی، به کوشــِش دکتر خلیِل خطیب رهبر، چ: 10، 
تهران: انتشاراِت مهتاب، بی تا، 1/ 509 و 510.

11. نگــر: شــرح َغَزلهاِی ســعدی، دکتر محّمدرضا برزگــِر خالقی )و( دکتر تورِج عقدایــی، چ: 1، تهران: 
انتشاراِت زّوار، 1386 هـ . ش. 1/ 750.

12. نگر: شرِح َغَزلّیاِت سعدی، َفَرح نیازکار، چ: 1، تهران: انتشاراِت ِهرِمس، 1390 هـ . ش. ص 850.
13. همین طــور در شــرِح آقــای بهاءالّدیِن اســکندری )نگر: َغَزلّیاِت شــیِخ شــیراز ســعدی، مقّدمه و 
سۀ انتشاراِت قدیانی، 1386 هـ . ش. ص 436(؛  شرح: بهاءالّدیِن اسکندری، چ: 6، تهران: مؤّسَ
و: غزلّیــات و قصایــِد ســعدی، بــه کوشــِش غالمرضــا ارژنــگ، چ: 1، تهران: نشــِر قطــره، 1383 هـ . 

ش. ص 567.
یراســِت  ذاری و تصحیح و توضیح...: کاظِم برگ نیســی، و

ُ
14. َغَزلّیــات ســعدی، مقابلــه و إعراب گ

یراســِت دوم، چ:  ز، 1380 هـ . ش.، ص 566؛ و: و نخســت، چ: 1، تهران: شــرکِت انتشــاراتِی فکِر رو
1، همان ناشر، 1386 هـ . ش.، ص 801.

َدِب بنیاِد پژوهشــهاِی ِإســالمی، با نظارِت دکتر 
َ
15. فرهنگنامۀ قرآنی، تهیه و تنظیم: گروِه فرهنگ و أ

محّمدجعفــِر یاحّقــی، 5 ج، چ: 1، مشــهد: بنیــاِد ِپژوهشــهاِی ِإســالمِی آســتاِن ُقــدِس َرَضوی)ع(، 
1372 - 1376 هـ . ش.

ایــن ضبط را باید آشــکارا، نســبت به تصحیِح زنده یــاد فروغی، گامی به 
َپــس تلّقــی کرد، زیرا نه تنها ِدلیرانه از »بچســبیِد« ُنســِخ قدیم ُعدول کرده 
کــه به معناِی »أنواِع فضیلتها«ســت - به  اســت، »فنــوِن فضایل« را نیز - 
گذشت -، یعنی: »فنون  که ِذکرش  خواِنشــی نوآئین تر و امروزی َپَسندتر - 

گردانیده است. و فضایل«، َبَدل 

کــه بــا تکیه بر ســه چهار نســخۀ چاپِی  در نســخه ای از غزلهــاِی ســعدی 
کّزازی ویراســته شــده  نه چندان متمایز، به کوشــِش دکتر میرجالل الّدیِن 

گفت وگو از این قرار است: است، ضبط بیِت مورِد 

 ســعدی ازین پس نه عاقل اســت، نه هشیار؛
فضایــل5 فنــوِن  بــر  )؟(  بچربیــد  عشــق 

کّزازی دربارۀ واژۀ »بچربید« کرده و نشــانۀ ُپرسشــی  تردیدی که آقای دکتر 
ِی آن ِنهــاده اســت، بِاحتمــال پیآمــِد همــان َتــذکار و درنِگ  کــه پیــِش رو

زنده یاد فروغی است.

کــه از آِن حســیِن دانــِش  ِخ 721 هـــ . ق.  در آن نســخۀ بســیار معتبــِر ُمــَوّرِ
کتابخانــۀ مجلــِس شــوراِی ِإســالمی اســت، و  کنــون در  بزرگ نیــا بــوده و ا
مرحــوِم دکتر غالمُحَســیِن یوُســفی در تصحیــِح خود آن را با رمــِز »گ« یاد 
کرده است، »بچسبید« خوانده می شود ولی ُجز باِء دوم و یاء، هیچ حرِف 
دیگــر نقطه گذاری نشــده )و البّته ایــن بی نقطگی را مرحوِم یوُســفی َتذّکر 

نداده است(.

زنده یــاد اســتاد دکتــر ُغالمُحَســیِن یوُســفی هــم در تصحیِح ایــن بیت از 
طّیبــات، در متــن، به جاِی »بچربید«، همان »بچســبید« ضبط فرموده6 و 
البّته احتمال داده است که ضبِط »بپیچید« نیز در اینجا درست باشد.7

که  شــادروان یوُســفی ضبِط »بجنبید« را هم از یک نســخۀ قرِن هشــتمی 
به شــمارۀ 89365 در کتابخانۀ مجلس محفوظ اســت نقل فرموده؛8 که 
ی الّظاهــر ُجــز تصحیــف / بدخوانــِی همان ضبِط دشــواِر »بچســبید« 

َ
َعل

گویا قابِل اعتنا نیست.9 نباید باشد و 

چاپهای یغمائی و یوُسفی از غزلّیاِت سعدی، هیچیک - مع ااَلَسف - 
ح  که چرا مصِحّ توضیحات و تعلیقات ندارد تا بر خواننده روشــن ســازد 

1376 هـ . ش. غ 342، ب 11.
َکّزازی، چ: 2، تهران: نشِر مرکز، 1376 هـ . ش. ص 199. یرایِش میرجالل الّدین  5. َغَزلهاِی سعدی، و
یِز  6. نگــر: َغَزلهــاِی ســعدی، بــه تصحیــح و توضیِح دکتر ُغالمُحَســیِن یوُســفی، بــه اهتماِم دکتــر پرو

َاتابکی و دستیارِی بانو رفعِت صفی نیا نایینی، چ: 1، تهران: انتشاراِت سخن، ص 129.
7. نگر: همان، ص 469.

8. نگر: همان، همان ص.
9. البّتــه ایــن نکتــه عجالــًة خورنــِد عنایــت اســت کــه »چســبیدن« و »چســپیدن« بارهــا و بارهــا، در 
شاهنامه  و دستور اإلخوان و ...، به »جنبیدن« تصحیف شده و این را بآسانی در نسخه َبَدل هاِی 

که در همین نوشتار بدانها إرجاع خواهیم داد، می توان دید. این متون در بعِض مواضعی 
ِف »چسبیدن / چسپیدن« همواره  پس دسِت کم این هست که »جنبیدن« را به مثابِت َبدیِل ُمصّحَ

کار آید. گاه در بازشناسِی تصحیف ها به  گوشۀ ذهن باید داشت؛ شاید  در 
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کنــاِر  ِبالَیِمیــن( )س 37، ی 93(، در ترَجمــۀ »راَغ«، در  یِهــم َضربــًا 
َ
َعل

بــه چشــم  »بگشــت« و »بگرایســت« و ...، »بچســبید« و »بچســپید«27 
می خوَرد.

وَبُهــم( )س 61، ی 5(، »زاغــوا« 
ُ
َزاَغ اهلُل ُقل

َ
ــا َزاُغــوا أ ّمَ

َ
در ترَجمــۀ عبــارِت )َفل

را به »بچســپیدند« و »بچســبیدند«28 برگردانیده اند. در ترَجمۀ »أزاَغ« نیز 
در کنــاِر  برابرِنهاده هائــی چــون »بگردانید« و »برگردانید«، »بچســبانید«29 

آمده است.

َها( )س 8، ی 61(، 
َ
لِم َفاجَنح ل در ترَجمۀ عبارِت قرآنِی )َو ِإن َجَنُحوا ِللّسَ

کنــاِر برابرِنهاده هائی چون »بگردند« و »بگرایند«  در ترَجمــۀ »َجَنحوا«، در 
ِف  و »بگرونــد« و »میل کنند«، »بچســبند« و »بخســبند«30 )شــاید مصّحَ

همان »بچسبند«؟( هم هست. 

کــن« و ...،  کنــاِر »بگــرد« و »بگــرای« و »میل  در ترَجمــۀ »أجَنــح« نیــز، در 
»بچسب« و »بچسب بگرای«31 دیده می شود.

ذیَن...( )س 6، ی 113(، 
َّ
فِئَدُة ال

َ
یِه أ

َ
در ترَجمۀ عبارِت ُقرآنی )َوِلَتصَغی ِإل

کناِر برابرِنهاده هائــی چون »بگردد«، »بگراید« و  در ترَجمــۀ »ِلَتصَغی«، در 
....، »بازچفسد« و »بچسبد«32 نیز آمده است.

کنــاِر  در ترجمــۀ عبــارِت قرآنــِی )و َصــَدَف َعنَهــا( )س 6، ی 157(، در 
گرداَند« و »برگرَدد« و ...، »باز چســپد«33  ی اندر  برابرِنهاده هائی چون »رو

هم هست.

وا ُرُؤوَســُهم( )س 63،  ّوَ
َ
 اهلِل ل

ُ
ُکم َرُســول

َ
در ترَجمۀ عبارِت قرآنِی )َیســَتغِفر ل

کنــاِر برابرِنهاده هائــی چــون »بجنباننــد« و  وا«، در  ــّوَ
َ
ی 5(، در ترَجمــۀ »ل

»بگرداننــد« و »برتابنــد« و »برپیچنــد« و »بپیچانند« و ..، »بَچســَبانند«34 
هم دیده می شود.

فاِت ســدۀ 
َّ
کــه از مؤل نزیــل  کهــِن ُمَســّمی بــه ِلســان الّتَ در واژه نامــۀ قرآنــِی 

چهارم یا پنجِم هجری بشمار است، واژۀ قرآنِی »ِضیزی« را اینگونه معنی 
کژ«.35 کرده اند: »چسبیده از حق، یعنی 

سرار، رشــیدالّدیِن میُبدی می نویسد: »معنِی 
َ
َکشــف األ در تفســیِر َارج آوِر 

که از راِه استقامت با یک سوی چسبد«.36 یغ آنست  ز

27. همان، 2/ 768.
28. همان، 2/ 817.

29. همان، 1/ 121.
30. همان، 2/ 626.

31. همان، 1/ 69.
32. همان، 2/ 484.
33. همان، 3/ 922.

34. همان، 3/ 1273.
ق، چ: 2، تهران: مرکِز انتشــاراِت علمی و فرهنگی، 1362  35. لســان الّتنزیل، به اهتماِم مهدِی محِقّ

هـ . ش.، ص 71.
نصاری(، أبوالفضل رشیدالّدین 

َ
برار )معروف به: تفسیر خواجه عبداهلِل أ

َ
ة األ

َ
سرار و ُعّد

َ
36. َکشُف األ

کما این که در ترَجمۀ »الَتِمیلوا« در همین  و »چسبیدن« برگردانیده اند؛16 
عبارت، »َمه چسبید« و »مچسبید« نوشته اند.17 

َعِظیمــًا( )س 4، ی 27(،  َمیــاًل  ــوا 
ُ
َتِمیل أن   ...( را در عبــارِت  »َتِمیلــوا« 

همــان  ــِف  ُمصّحَ )شــاید  »بخفســید«  و  »بچســبید«  و  »بچفســید«  بــه 
« را در همین عبارت به »چفسیدن« 

ً
»بچفسید«؟( گردانیده اند؛18 و »َمِیال

و »چســبیدن« و »چســپیدن« و »جسبیدن« و »جفسیدن« و »خفسیدن« 
ِف »چفسیدن«؟( برگردانیده اند.19  )شاید ُمصّحَ

یُکم 
َ
وَن َعل

ُ
مِتَعِتُکم َفَیِمیل

َ
ســِلَحِتُکم َو أ

َ
وَن َعن أ

ُ
و َتغُفل

َ
در عبــارِت قرآنــِی )ل

ــوَن«، بــه برابرِنهاده هائی 
ُ
ــًة َواِحــَدًة( )س 4، ی 102(، در ترَجمــۀ »َیِمیل

َ
َمیل

یم،20 و در ترَجمۀ  چون »بچسبند« و »بچسپند« و »برچسبند« باز می خور
ًة«، به برابرِنهاده هائی چون »چسبیدن« و »چسپیدن« و »جسبیدن« 

َ
»َمیل

و »واچسبیدن«.21

در ترَجمــۀ عبــارِت قرآنِی )َفَمن َخاَف ِمن ُمــوٍص َجَنفًا أو إثمًا( )س 2، ی 
کناِر برابرِنهاده هائی چون »میل از راستی«  182(، در ترَجمۀ »َجَنف«، در 

و »گشتن« و »گرایستن«، »چسبیدن« و »چسپیدن«22 را می بینیم.

در ترَجمــۀ عبــارِت قرآنــِی )ِتلــَک إًذا ِقســَمٌة ِضیــَزی( )س 53، ی 22(، 
کاســته« و »کــج و ناراســت« و ...،  کنــاِر »کــم و  در ترَجمــۀ »ِضیــَزی«، در 

»بچسبیده«23 نیز هست.

کنــاِر برابرِنهاده هائــی چــون »کژی« و  یــغ« )س 3، ی 7(، در  در ترَجمــۀ »َز
»گرایستن« و ...، »چسبیدن«24 هم آمده است.

ناُت( )س  لُتم ِمــن َبعِد َما جآَءتُکــِم الَبّیِ
َ
در ترَجمــۀ عبــارِت ُقرآنــِی )َفإن َزل

کنــاِر برابرِنهاده هائی چــون »بلغزید«  لُتــم«، در 
َ
2، ی 209(، در ترَجمــۀ »َزل

و »بگردیــد« و »از جــای بشــوید«، »بچســبید« و »بچســبی شــما«25 را نیــز 
می بینیم.

بَصاُر( )س 33، ی 10(، در ترَجمۀ 
َ
در ترَجمۀ عبارِت قرآنِی )َو ِإذ َزاَغِت األ

کناِر برابرِنهاده هائی ماننِد »بگشت« و »برگشت« و »از جای  »َزاَغت«، در 
شد...« و ...، »بچسبد« و »بچسبید«26 نیز هست.

ی َءاِلَهِتِهــم...( )س 37، ی 91( و )َفَراَغ 
َ
در ترَجمــۀ عبــارِت قرآنِی )َفَراَغ إل

16. همان، 3/ 1461.
17. همان، 2/ 561.
18. همان، 2/ 561.

19. همان، 3/ 1461.
20. همان، 4/ 1900.

21. همان، 3/ 1461.
22. همان، 2/ 627.

23. همان، 3/ 954.
24. همان، 2/ 825.
25. همان، 2/ 823.
26. همان، 2/ 816.
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- ، در ترَجمــۀ ِفقــرۀ »َفَصَغا َرُجٌل ِمنُهم ِلِضغِنِه...«، آمده اســت: »... پس 
کینۀ خود...«.44 بچسبید مردی - سعِد وّقاص - از ایشان براِی 

 زاِئــٌل، َو ِســناٌد 
ٌ

در خطبــۀ موســوم بــه »َغــّراء«، در ترَجمــۀ ِفقــرۀ »... َو ِظــّل
ماِئٌل...«، می خوانیم: »... و ســایه ]یی[ زایل شونده، و ُپشت دهنده ]یی[ 

چسبیده...«.45

ُعــوا 
َ
ضل

َ
َوأ ریــَق،  الّطَ ُبــوا  َهّیَ َقــد   ...« ِفقــرۀ  ترَجمــۀ  در  دیگــر،  جــاِی  در 

کــه مخــوف ســازند راه را، و  الَمضیــَق...«، آمــده اســت: »... بُدُرســتی 
بچسبانند جاِی تنگ را ...«.46

ّیِح  ــَجُر َیــوَم الِر
َ

َکَمــا َیِمیُد الّش در جــاِی دیگــر نیــز، در ترَجمــۀ »... َو َمــاُدوا 
الَعاِصِف...«، می خوانیم: »... و بگردند و بچسبند چون گردیدن درخت 

روِز باِد سخت جهنده...«.47

رَضاه - ، در داماِن خطبۀ بیست 
َ
آنجا که شریِف َرضی - َرِضَی اهلُل َعنُه وأ

و یکم یادداشتی برافزوده و نوشته است:

ی اهلل 
ّ
»إّنَ هذا الکالم لو وزَن، بعَد کالِم اهلل سبحاَنه و کالِم رسول اهلل - صل

 به راِجحًا و بّرَز علیه ساِبقًا«. 
َ

مال
َ
کالٍم ل علیه و آله - بُکّلِ 

در ترجمه آمده:

گر این ســخن بســنجند، بعد از ســخِن خــدا - تعالی - و  کــه ا »بدرســتی 
ســخِن رســوِل خــدای - صلعــم - به هر ســخنی، هر آینه بچســبیدی آن را 

چسبنده،48 و بیرون آید بر او پیشی گرفتنی«.49

که بــر پایۀ  کهنــی از مقامــاِت َحریــری بــه زبــاِن فارســی  در ترَجمــۀ بســیار 
کوشــِش دانشــورانۀ اســتاد دکتر علِی  ِخ 686 هـ . ق. و با  دستنوشــتی ُمَوّرَ
گرایش  رواقــی بــه چــاپ رســیده اســت، همیــن »چســبیدن« بــه معنــاِی 
ردیــدن و انحراف یافتــن و ماننــِد آنهــا، 

َ
گ َکژ گشــتن و خم شــدن و  و میــل و 

بارهــا و بارهــا به چشــم می خــوَرد. نمونه هائی از این کارُبردهــا را در اینجا 
صلِی مقامــات  را نیز بــَدر آورده و پیش از 

َ
کــرده ام و عبــارِت أ بیرون نویــس 

44. همان، 1/ 22 )خ 3، ش 8(.
45. همان، 1/ 137 )خ 82، ش 7(. افزونه هاِی دروِن ُقاّلب از خوِد طابِع فقیِد متن است.

46. همان، 2/ 63 )خ 194، ش 8(. این ِفقره، در »فهرسِت لغات و ترکیباِت« آِخِر کتاب )2/ 619( 
ملحوظ نگردیده است.

47. همان، 1/ 212 )خ 96، ش 15(.
یا همین بهتر باشد. گو 48. »چسبنده ای« هم می توان خواند، و 

49. کتــاِب نهج البالغــه، همــان چ، 1/ 48؛ بدوِن درنظرگرفتِن تصّرفاِت طابِع فقیِد متن، و با َتَبعّیت 
از آنچه از نسخه - ولو در هاِمش - ارائه داده است! 

زارشــی ِبه از آن باید که 
ُ
یز و شــیرین را، پژوهشــی و گ َکنده از َبراَبرنهاده هاِی ذهن آو این ترَجمۀ دیرین و آ

َکرَدنی َتر  ینی بدان اهتمام کرده اســت؛ و آنچه ُچنین اهتماِم دوباره ای را  شــادروان دکتر عزیزاهلِل ُجو
ۀ گزارِش میراث نوشت و گزارش کرد 

ّ
می ُکند، آن اســت که - آنســان که یکی از ِپژوهشــیان در مجل

مان دسترس به 
ُ
یِم دســتیاب شده است؛ و بی گ - دستنوشــِت دیگری هم از همان ترَجمۀ قدیِم قو

یگری شگرف خواهد بود. کاِر خود یار دو دستنوشت از آن متِن متین، ِپژوهنده را در 
َکرَدنی بیاغاَزد. ایدون باد! کاِر  یاَزد و بدین  که صاحب هّمتی دست در یم  امید می دار

ُموا(، 
َ
ذیَن َظل

َّ
ــی ال

َ
کریمــۀ )َوالَترَکُنوا ِإل در همــان تفســیِر دیرین، در ترَجمۀ 

آمده است: »و با ستم کاران مچسبید و مگرائید«.37

حمد بِن محّمِد غزنوی در واژه نامۀ قرآنِی سودآوری که زیِر ناِم 
َ
بوالمعالی أ

َ
أ

کرده است، آورده: عاِجم در سدۀ ششِم هجری تألیف 
َ
َتراِجم األ

َجاُنف: چسبیدن ]نسخه َبَدل: میل کردن[.«38 »الّتَ

در الُمســَتخلص فی ترُجماِن القرآِن39 محّمــد بِن محّمد بِن َنصِر ُبخاری 
کــه از دانشــوراِن ســده های هفتــم و هشــتِم هجــری بشــمار اســت - ، و   -
کــه بــه نــاِم تفســیِر مفــرداِت قــرآن40  کهنــی  همُچنیــن در واژه نامــۀ قرآنــِی 
بــه چــاپ رســیده و بِاحتمــال از یادگارهــاِی ســدۀ پنجِم هجری اســت، 
کژشــدن و انحراف یافتن و  »چســبیدن« و »چســپیدن« به همین معناِی 

کار رفته است. میل و میالن بارها به 

کــه آن را از  گــران َارج از نهج البالغــهِی شــریف هــم  کهــن و  در ترَجمــه ای 
بــه هّمــِت  یادگارهــاِی ســده هاِی پنجــم و ششــِم هجــری دانســته اند و 
شــادروان دکتر عزیزاهلِل جوینی به چاپ رســیده اســت، این »چســبیدن« 

بکّرات به چشم می آید. 

و ُملِحٍد ِفی 
َ
در همــان خطِبۀ نخســِت نهج البالغــه، در ترَجمۀ ِفقــرۀ »... أ

أسِمِه...«، آمده است: »یا بچسبنده در ناِم او«.41

 َماِئٌل...« آمده اســت: »... و 
َ

در جــاِی دیگــر، در ترَجمۀ ِفقرۀ »... َو اعَتَدل
گشت چسبنده ای...«.42 راست 

« وصــف 
ُ

ــال  الَمّیَ
ُ

ــال ّیَ
َّ

کــه »ُغــالُم َثقیــٍف« بــا عبــارِت »الذ در جــاِی دیگــر 
شــده اســت، در ترَجمۀ این عبــارت می خوانیم: »خرامندۀ دامن کشــندۀ 

چسبنده«.43

در خطبۀ َارج آوِر ِشقِشقّیه - که به تعبیِر گذشتگان »مردی ازو همی زاَید!« 

ســۀ انتشــاراِت أمیرکبیر،  صغِر حکمــت، چ: 3، تهــران: مؤّسَ
َ
المیُبــدّی، بــه ســعی و اهتمــاِم علــی أ

1357 هـ . ش.، 2/ 19.
37. همان، همان چ، 4/ 444.

عاجــم، بــه اهتمــاِم مســعوِد قاســمی )و( محمــوِد مدّبــری، چ: 2، تهــران: انتشــاراِت 
ََ

38. َتراجــم األ
اّطالعات، 1389 هـ . ش. ص 203.

39. نگر: الُمسَتخلص فی ترُجماِن القرآن )جواهر القرآن(، تصحیح و تعلیق و توضیح از: دکتر َسّید 
م )و( دکتــر رضا أشــرف زاده، چ: 1، تهران: مرکِز نشــِر فرهنگِی رجــاء، 1365 هـ . 

ّ
ــوِی ُمَقــَد

َ
محّمــِد َعل

ش. ص 357.
ینی، چ: 1، تهران: انتشاراِت بنیاِد فرهنِگ  40. نگر: تفسیِر مفرداِت قرآن، به تصحیِح دکتر َعزیزاهلِل ُجو

ایران، 1359 هـ . ش.، ص 219.
41. کتــاب نهج البالغــه با ترَجمۀ فارســِی قرِن پنجم و ششــم ]کذا[، شــرِح واژگان و تصحیح و مقابلۀ 
ســۀ انتشــارات و چاِپ دانشــگاِه تهران، 1377 هـ .  ینی، چ: 2، تهران: مؤّسَ متن از: دکتر عزیزاهلِل ُجو

ش.، 1/ 11 )خ 1، ش 30(.
42. همان، 1/ 349 )خ 152، ش 5(.
43. همان، 1/ 269 )خ 115، ش 4(.

ینی، این ِفقرۀ ترَجمه را ُچنین ضبط کرده است: »خرامنده  طابِع فقیِد متن، شادروان دکتر عزیزاهلِل ُجو
]و[ دامن کشنده، ]و[ چسبنده ]از دین[«.

گمان نمی کنم به این َبرافزوده هاِی میاِن ُقاّلبها نیازی باشد.

عشق بچربید بر فنون فضائل
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َحاِف«.68 ی استِهَداِء الّصِ
َ
 ِإل

َ
▪ »َمال

کاسه های سیمین پهن«.69 »بچسبید به هدیه خواستن 

ُب«.70
َ
خُبَر ِلَمِن الَغل

َ
ی أن أ

َ
▪ »... َفِملُت ِإل

کرا باشد غلبه«.71 که  که بیازمایم  »... بچسبیدم بدان 

▪ »ال َتُصُبوّنَ إلی َوَطن / فیِه ُتَضاُم و ُتمَتَهن«.72
ه دارند ترا«.73

ّ
کنند بر تو و به ذل که در آن ستم  »مچسب به وطنی / 

یه...«.74
َ
وُبُهم ِإل

ُ
▪ »... َفُطوَبی ِلَمن َصَغت ُقل

که بچسبد دلهای ایشان بدو...«.75 »... خنک آن را 

یِغ...«.76 ▪ »... و ِإَصابًة َذاِئَدًة َعِن الّزَ
»... و صواب کاری بازدارنده از چسبیدن سوی باطل...«.77

▪ »َوَقد َدَجا ُجنُح الّظالِم الُمسِبِل«.78
یکی پرده فروگداشته«.79 یک شدست چسبش طرف تار »و بدرستی که تار

▪ »الِسّیما َو َقد أغَدَف ُجنُح الّظالِم«.80
یکی«.81 یک شد چسبش تار که تار »خاصه 

 َهَوی َقلِبَی الُمنَحِرِف«.82
َ

ی اسَتَمال ▪ »َحّتَ
گردندۀ مرا«. 83 »تا چسبیدگی خواست دِل 

 ِبَنا َحّتی َغَدوَنا َنجَتِدی«.84
َ

▪ »... َمال
کدیه می کنیم«.85 کردیم  »... بچسبانید ما را تا بامداد 

▪ »َحَیاَری َیِمیُد ِبِهم َشجُوُهم...«.86 
که می چسبانید ایشان را اندوِه ایشان...«.87 »سرگشتگان 

68.  مقامات الَحریرّی، ص 153.
69. مقاماِت َحریری، ص 132.

70. مقامات الَحریرّی، ص 323.
71. مقاماِت َحریری، ص 284.

72. مقامات الَحریرّی، ص 321.
73. مقاماِت َحریری، ص 282.

74. مقامات الَحریرّی، ص 418.
75. مقاماِت َحریری، ص 376.

76. مقامات الَحریرّی، ص 10.
77. مقاماِت َحریری، ص 1.

78. مقامات الَحریرّی، ص 43.
79. مقاماِت َحریری، ص 33.

80. مقامات الَحریرّی، ص 127.
81. مقاماِت َحریری، ص 111.

82. مقامات الَحریرّی، ص 238.
83. مقاماِت َحریری، ص 208.
84. مقامات الَحریرّی، ص 69.
85. مقاماِت َحریری، ص 57.

86. مقامات الَحریرّی، ص 156.
87. مقاماِت َحریری، ص 135.

ترَجمه هــا قــرار داده ام تا خود روشــن تر و بهتر چون و چنــِد این کارُبرد را در 
آن متِن ارَزنده و شاَینده باز توانید دید:

ِق َزَمانی...«.50 ّیِ ▪ »ِملُت فی َر
»بچسبیدم در ابتداِی زماِن خود...«.51

52.»
َ

، و َعَکَس االمال
َ

 إاّلَمال
َ

▪ »َما مّول
کند امیدها را«.53 که نه بچسبد و عکس  »مال ندهد 

ی اجِتیاِز الّتّیاِر، َو اخِتَیاِر الُفلِک الّسّیاِر«.54
َ
▪ »ِملُت ال

کشتی روان«.55 یا، و برگزیدن  گدشتن به موج در  »بچسبیدم به 

اِئِر، ِإلی ِإحَدی الَجَزاِئِر«.56
َ

ا الَحَدِث الّث
َ

▪ »َفِملَنا ِلهذ
 »بچسبیدیم از بهر این حادثۀ انگیخته شده را، به برخی از جزیره ها«.57

ِمیُل«.58
َ
سُت َعِن الَحِقّ أ

َ
▪ »َو ل

»وز حق نمی چسبم«.59

ی ُمحاَوَرِته«.60
َ
▪ »َفِملُت ِلُمجاَوَرِتِه ِإل

»بچسبیدم از همسایگِی او به همسخنی با او«.61

▪ »... َو ِملُت َعن َحرثَی ال َرغَبًة/ َعنُه...«.62
کشتزاِر من، و نه از َسرددلی از آن ...«.63  »... و بچسبیدم از 

َقاِع«.64 ی ِإرَجاِع الّرِ
َ
ت ِإل

َ
▪ »... َو َمال

»... و بچسبید به بازخواستن رقعه ها«.65

66.» ّمِ ت ِإلَی اسِتخالِص الَبدِر الِتّ
َ
▪ »... َفَمال

 »... بچسبید به ستدن ماه تمام...«.67

ســۀ فرهنگِی شهید محّمِد رواقی،  50. مقامات الَحریری، ]باهتماِم عیســی ســابا[، چ: 1، تهران: مؤّسَ
1364 هـ . ش.، )افست از روِی چاِپ دار صادر(، ص 213.

ســۀ  51. مقامــات َحریــری )ترجمــۀ ]کهــِن[ فارســی(، ِپژوهــِش دکتــر علــِی رواقــی، چ: 1، تهــران: مؤّسَ
فرهنگِی شهید محّمِد رواقی، 1365 هـ . ش.، ص 187.

52. مقامات الَحریرّی، ص 224.
53. مقاماِت َحریری، ص 195.

54. مقامات الَحریرّی، ص 315.
55. مقاماِت َحریری، ص 276.

56. مقامات الَحریرّی، ص 317.
57. مقاماِت َحریری، ص 278.
58. مقامات الَحریرّی، ص 68.

59. مقاماِت َحریری، ص 56.
60. مقامات الَحریرّی، ص 146.

61. مقاماِت َحریری، ص 126.
62. مقامات الَحریرّی، ص 371.

63. مقاماِت َحریری، ص 331.
64. مقامات الَحریرّی، ص 59.

65. مقاماِت َحریری، ص 48.
66. مقامات الَحریرّی، ص 60.
67. مقاماِت َحریری، ص 49.
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قاضــی أبوعبــداهلل ُحَســین بــِن أحمــِد زوَزنــی )ف-- : 486 هـــ . ق.( در 
کتاِب الَمصاِدر نوشته است:

کردن«.101 طفیل: بچسبیدن آفتاب به فروشدن، و طفیلی  »الّتَ

ة: بچسبیدن«.102
َ
ول

ُ
 و الَمِمیُل والَمیل

ُ
و: »الَمیُل والَمَیالُن والَممال

ِد ُمقرِی بیهقی )ف- : 544 هـ . ق.(، در  حمد بِن علّی بِن محَمّ
َ
أبوجعفر أ

تاج الَمصاِدر نوشته است:

 
َ

 ُمنُه َمال
ُ

ُة: چســبیدن؛ یقال
َ
ول

ُ
 َوالَمِمیُل َوالَمیل

ُ
ُن والَمَمــال

َ
»الَمیــُل َوالَمَیــال

یِه ِفی الُظلِم«.103 
َ
 َعل

َ
 َعِن الَحّقِ َوَمال

َ
یُء َوَمال

َ
الّش

در فرهنــِگ ســودبخِش دســتور اإِلخــوان، فراهــم آوردۀ قاضــی خــان بــدر 
کــه احتمــااًل در أواخــِر ســدۀ هفتــم و أوایِل ســدۀ هشــتِم  محّمــد دهــار - 
یسته است - ، »چسبیدن« در معناِی مورِد نظِر ما، یا نزدیک  هجری می ز
به آن، بارها و بارها در ِإیضاِح واژگاِن تازی به کار گرفته شــده اســت. این 

موارد را بنگرید:
ة: چسپانیدن.104

َ
اإلمال

یر: چسبانیدن.105 الّصَ
اإلصغاء: بچسبانیدن.106

عریج: چسبانیدِن بنا.107 الّتَ
ة: سوِی خویشتن چسبانیدن.108

َ
ااِلسِتمال

زاُور: چسبیدن.109 الّتَ
مایل: چسبیدن.110 الّتَ

ع: چسبیدن.111
َ
ل

َ
الّض

الَمیل و الَمَیالن: چسبیدن.112
ااِللِتحاد: بچسبیدن.113

غی: بچسبیدن.114 الّصَ

101. کتاب الَمصاِدر، به اهتماِم تقِی بینش، چ: 2، تهران: نشِر الُبرز، 1374 هـ . ش.، ص 582.
102. همان، همان چ، ص 134.

ســۀ  103. تــاج الَمصــاِدر، بــه تصحیــح و تحشــیه و تعلیــق: دکتــر هــادِی عاِلــم زاده، چ: 1، تهران: موّسَ
مطالعات و تحقیقاِت فرهنگی، 1366 هـ . ش.، 1/ 184.

هی، چ: 1، 
ّ
سُدالل

َ
104. دستور اإلخوان، قاضی خان بدر محّمد دهار، به تصحیِح: دکتر سعیِد نجفِی أ

تهران: انتشاراِت بنیاد فرهنِگ ایران، 1349 هـ . ش.، 1/ 70.
105. همان، 1/ 394.

106. همان، 1/ 46.
107. همان، 1/ 152.
108. همان، 1/ 35.
109. همان، 1/ 141.
110. همان، 1/ 166.
111 . همان، 1/ 400.

112. همان، 1/ 623.
113. همان، 1/ 65.

.386 /1 .114

َواِن َقاَمَتُه...«88.
َ
 الَمل

َ
َمال

َ
▪ »... قد أ

»... بچسبانیده بود روز و شب باالِی او را...«.89

ّیَ َمیٍد«.90
َ
یِه أ

َ
▪ »... َماَد ِبَی ااِلرِتیاُح ِإل

»... بچسبانید مرا آسایش گرفتن بدو چگونه چسبیدنی«.91

ؤوِس«.92 ِت الَعَماِئِم عن الّرُ
َ
َمال

َ
▪ »... أ

»... بچسبانیدی عمامه ها را از َسرها«.93

عناَق«.94
َ
 األ

َ
َمال

َ
َعاَس َقد أ ▪  »إّنَ الّنُ

گردنها را«.95 که خواب بچسبانید  »بدرستی 

َهِب شــرف الّدیِن َشــَفروه ِی اصفهانی )ف: 
َ

طباق الّذ
َ
در ترَجمۀ کهنی از أ

که نزدیــک به همــان روزگاِر تألیِف آن صــورت پذیرفته  600 هـــ . ق.( هــم 
و از چشــم انداِز واژه شناســِی پارســی ارج و ارزشــی فــراوان دارد، چندبــار 

فته به چشم می خوَرد.
ُ

»چسبیدن« باز در همان قلمرِو مفهومی پیشگ

هب را با ترَجمۀ پارسِی 
َ

صلِی مندِرج در متِن أطباق الّذ
َ
در اینجا عباراِت أ

کارُبردهاِی  هریــک از ترجماِن ناشــناختۀ متِن یادشــده باز می نویســم تــا 
گرامی افَتد: »چسبیدن« و »چسباندن« در آن ملحوِظ نظِر خوانندگاِن 

َک ِللّناِس(
َ

ر َخّد ▪ )َواَل ُتَصِعّ
»و َمَچسبان ُرِخ تو را از برای مردمان«.96

َک«
َ

َها َخّد
َ
ر ل ▪  »َواَل ُتَصّعِ

»و َمَچسبان از براِی آن دنیا ُرِخ تو را«.97

یِغ َوالِمَیِل«. ▪ »َفُیفِتیِهم ِبالّزَ
»پس فتوی دهد ایشان را به چسبیدن از حق و چسبیدن ها«.98

ِة« ّیَ ِو رَعِة الّسَ ▪  »َفاَل َتنَحِرف َعِن الِشّ
»پس بَمَچسب از طریِق راست«.99

نیا...«
ُ

ِق الّد ِ
ّ
یَغ َفَطل َقیَت الّزَ

َ
▪ »... َفِإِن اّت

گر بپرهیزی از بچسبیدن از حق، پس طالق ِده این جهان را...«.100 »پس ا

88. مقامات الَحریرّی، ص 241.
89. مقاماِت َحریری، ص 211.

90. مقامات الَحریرّی، ص 252.
91. مقاماِت َحریری، ص 220.

92. مقامات الَحریرّی، ص 147.
93. مقاماِت َحریری، ص 127.

94. مقامات الَحریرّی، ص 158.
95. مقاماِت َحریری، ص 137.

بیع نیا )و( ولِی  َهب فی المواِعظ والُخَطب، تحقیق و تصحیح: عبدالحمیِد ر
َ

96. ترَجمۀ أطباق الّذ
ســناِد مجلِس شــوراِی ِإســالمی، 1391 هـ . ش.، 

َ
علی منــش، چ: 1، تهــران: کتابخانــه، موزه و مرکز أ

ص 83.
97. همان، ص 95.

98. همان، ص 123.
99. همان، ص 220.

100. همان، ص 226.
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پیش از روزگاِر سعدی نیز خودنمائی می کند؛ در شاهنامه.

فت وگوخیِز داســتاِن رســتم و اسفندیار بیتی هست، 
ُ
گ در خطبۀ ِدالویز و 

از این قرار:
همــی َنُخســَپد  بلبــل  تیــره،   شــِب 
همــی بَچســَپد  بــاران،  و  بــاد  از  گل 

این ضبِط درسِت برخی از چاپهاِی شاهنامه است124 که با ضبِط بعِض 
کهن ترین و معتبرترین دستنوشــتهاِی کتاِب فردوســی نیــز مواَفَقت داَرد، 
ِخ 675 هـ  و از آن ُجمله: دستنوشــِت بســیار مهّم و معتبِر موزۀ بریتانیا ُمَوّرَ
کم نقطگی هایش خوشــبختانه در »بچســپد« حرِف دوم و  . ق. )که بَرغِم 
کرده اســت،125 و همین ما را  چهارم را - البّته تنها به یک نقطه - منقوط 
بــه خواِنِش درســِت واژه َرهنمون تواَند بود(. در بعِض چاپهاِی شــاهنامه 
کــه به گماِن  کرده اند  نیــز بــه جاِی »بچســبد«، »بجنبد« یا ُجــز آن، ضبط 

کنونِی ما، بیرون.126 گفت وگوِی  ی، از دائرۀ  ما، مرجوح است، و به هر رو

َکّزازی در گزارِش این بیِت شاهنامه آورده اند: استاد دکتر میرجالل الّدیِن 

یخت هایــی دیگــر از آن  کــژ شــدن اســت و ر »چســپیدن در معنــِی خــم و 
بلبــل  پارســی،  ســخِن  پندارشناســِی  »در  چفســیدن«؛127  و  چســفیدن 
نمادگونــۀ ِدلُشــدگی اســت و گل نمادگونــۀ ِدلــداری. هــم از آن اســت که 
بلبل شِب تیره را، از شیفتگی و سودازدگی، زنده می دارد و بیدار می ماَند 
کــه گل از بــاد و بــاران در رنج  و از انــدوِه عاشــقی می نالــد، در آن هنــگام 
و آزار اســت و بــاال می َخماَنــد و به هر ســوی تاب می گیــرد، بلبل، چونان 
دلباختــه ای خوگیر به رنج و شــکنج و آزمــوده و آبدیده در بوتۀ نیاز، وارونۀ 
که ِدلداری است نرم و نازک و پرورده در داماِن ناز، شِب دیریاِز آزار و  ل 

ُ
گ

َزند به روز می رساَند...«.128
َ
اندوه را پیروزمند و بی گ

زنده یاد استاد دکتر عزیزاهلِل جوینی معتقد بود براِی سازگاربودن با »براعِت 

َکّزازی، چ: 1، تهران:  یرایش و گزارِش شــاهنامۀ فردوسی(، دکتر میرجالل الّدیِن  124. نامۀ باســتان )و
یِن کتِب علوِم ِإنســانِی دانشــگاهها )ســمت(، 1384 هـ . ش.، 6/ 145؛ و:  ســازماِن مطالعه و تدو
َکّزازی، چ:  خشــم در چشــم )گزارشی از داستاِن رستم و اسفندیاِر شاهنامه(، دکتر میرجالل الّدیِن 

1، تبریز: انتشاراِت آیدین، 1387 هـ . ش.، ص 17.
ینــی هــم )در: نبرِد اندیشــه ها در حماســۀ رســتم و اســفندیار، چ: 1، تهران:  زنده یــاد دکتــر عزیــزاهلِل ُجو
انتشــاراِت دانشــگاه تهران، 1374 هـ . ش.، ص 3(، همین ضبط را، با تفاوتی ُجزئی )»نخسبد« و 

کرده است. »بچسبد« - به باِء تازی به جاِی باِء پارسی -(، اختیار 
125. نگر: شاهنامه، به کوشِش َجالِل خالقِی ُمطلق، چ: 3، تهران: مرکِز دائرة المعارِف بزرِگ ِإسالمی، 

1389 هـ . ش.، 5/ 292، هاِمش.
شگفت است که خوِد آقاِی دکتر جالِل خالقی مطلق در اینجا از ضبِط کهن و استوار و دشواِر نسخۀ 

کرده اند. کرده و در متن به جاِی »بچسپد« )/ »بچسبد«(، »بجنبد« ضبط  أساسشان ُعدول 
یــش، »نُچســپد« )بــا نون و پیــِش جیِم  یراســتۀ خو 126. اســتاد مصطفــی جیحونــی در شــاهنامه ِی و
پارسی( ضبط کرده اند )نگر: شاهنامۀ فردوسی، با تصحیِح انتقادی و مقّدمۀ تحلیلی و نکته هاِی 
یافتــه ِی مصطفــی جیحونــی، چ: 3، اصفهــان: انتشــاراِت شــاهنامه ِپژوهی، 1380 هـ . ش.، 3/  نو
که از این ضبط، در یادداشــتهائی  ر شــدند  1155، ب 25952(؛ لیک در گفت وگو با نگارنده یادآو
یگردان شده و به همان »بچسپد« )با باِء  یراسِت تازۀ تصحیِح خود فراهم ساخته اند، رو که براِی و

گرائیده اند. ین(  آغاز
127. خشم در چشم، ص 17 و 18.

128. همان، ص 18. نیز نگر: نامۀ باستان، 6/ 636 و 637.

اإللحاد: از حق بچسبیدن.115
الُملِحد: از حق چسبنده.116

یُغوَغة: از حق بچسبیدن.117 یغ و الّزَ الّزَ
حد: بچسبیدن از حق.118

َّ
الل

کسی چسبیدن.119 ُکون: سوِی  الّرُ
مَیل: چسبنده تر.120

َ
األ

کسی چسبیدن در خصومت، و آنچه بدان ماَند.121 حاُمل: بر  الّتَ

فرهنگ نویســاِن قدیــِم فارســی نیــز بــا ایــن معنــاِی »چســبیدن« آشــنایی 
ص به ُبرهان، 

ّ
ِف تبریــزی متخِل

َ
داشــتند؛ ُچنان که محّمدُحَســین بِن َخل

در ُبرهــاِن قاِطــع، یکی از معانِی »چســبیدن« را »میل کردن« آورده و طابِع 
ِمفضــاِل آن کتــاب، زنده یاد اســتاد دکتر محّمِد معین، هــم با بهره َوری از 
َدُهَما اهلُل ِبُغفراِنه - ، در حواشِی آن بشرح در  إفاداِت عاّلمۀ دهخدا - َتَغّمَ

این باره سخن رانده است.122

که آن هم به همین معنی  یخِت دیگِر »چســبیدن«، »چفسیدن« اســت  ر
کار رفته. کهن به  در متنهاِی 

قاضــی حمیدالّدیِن بلخــی )ف- : 559 هـ . ق.(، در مقاماِت حمیدی، 
کــه در ُپرســمانهاِی فقهــی اســت - ، از فقیهــی یاد  در مقامــۀ دوازدهــم - 
کــه »آتِش دعــوی می افروخت و خود را چون طــاووس بر نظارگیان  مــی آَرد 
می فروخت« و »... چون از آتِش ســخن بتفســید و از جادۀ آزرم بچفســید 
گفت: ســلونی عن  ]نســخه َبَدل: بچســبید[، منبــِر دعــوی برتر نهــاد و ... 

المغیبات والتکتموا عّنی المخیبات...«.123

یخــِت دیگــِر همــان »َچســبیدن« و به همــان معناِی  ایــن »چفســیدن«، ر
منحرف شدن و ِمیل کردن است.

گمانی بر جای  کردم تا  شاده َدســتی 
ُ
گ واجوئی 

ُ
گ گواهاِن فراوان آوردم و و در 

نماَند که در روزگاِر سعدی، »چسبیدن« به معناِی »میل« و »َمَیالن«، واژه ای 
مها روان بوده است، و به کارگیرِی آن را 

َ
نیک آشنا و زودیاب، و بر زبانها و َقل

در زباِن شیِخ شکرگفتاِر شیراز، هیچ ُمسَتبَعد نباید دانست.

ایــن واژه، افــزون بر متــوِن عاّمه خوان، در زباِن شــاهکارهاِی أدبِی ســترِگ 

115. همان، 1/ 66.
116. همان، 1/ 607.

117. همان، 1/ 323.

118. همان، 1/ 535.
119. همان، 1/ 307.

120. همان، 1/ 73.
121. همان، 1/ 131.

میرکبیر، 1362 هـ . 
َ
ســۀ انتشــاراِت أ 122. نگر: ُبرهاِن قاِطع، به اهتماِم دکتر محّمِد معین، تهران: مؤّسَ

ش.، 2/ 636، متن و هامش.
123. مقامــاِت حمیــدی، به تصحیِح رضا َانزابی نژاد، چ: 3، تهران: مرکِز نشــِر دانشــگاهی، 1389 هـ. 

ش، ص 120.
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گواِه ما نحُن فیه تواَند بود. م رانده است، 
َ
آن بر َقل

بازآئیم به ُسرودۀ سعدی و »عشق بچسبید بر فنوِن فضائل«:

کهِن نهج  البالغه، ترُجماِن ُهشــیواِر ُخرده بین، آنجا  که در ترَجمۀ  دیدیم 
که یادداشــِت َشــریِف َرضی را در داماِن خطبۀ بیســت و یکم، به پارســی 
 ِبــِه راجحــًا« می نویســد: »بچســبیدی آن را 

َ
مــال

َ
ــزاَرد، در ترَجمــۀ »ل

ُ
می گ

چسبنده )یا: چسبنده ای(«.

»چسبیدن« در این بیِت سعدی نیز همان »ُرجحان« و برترآمدن و چیرگی 
است، و بی شبهه أصیل و ُمفید معنی.134

واِئــِل ســدۀ ُنُهــِم هجــری، »بچربیــد« بــه عنــواِن یــک َبدیِل 
َ
َقــل از أ

َ
گویــا الأ

کهنه و أصیِل بیِت سعدی به میدان آمد. زودیاب از براِی ضبِط 

ِخ  یم، در مجموعه ای است موّرَ گویا قدیمترین ُسراغی که از این َبدیل دار
کــه در ایاصوفیــه )به شــمارۀ 3857( نگاهداری می شــود و  816 هـــ . ق. 
داراِی 142 غزل از ســعدی اســت و زنده یاد دکتر غالمُحســیِن یوُســفی در 
»شرِح نسخه بدل ها«ِی غزلهاِی سعدی اش، ضبِط »بچربید« را به نقل از 

کرده است.135 آن در نسخه بدل هاِی این بیت درج 

َدِب فارســی باز هم 
َ
مانــا ایــن تصحیِف »چســبیدن« بــه »چربیــدن«، در أ

سابقه داشته باشد.

گنجه ای، در  در شــرفنامه ِی داستانَسراِی بزرِگ ایران زمین، حکیم نظامِی 
داســتاِن »رفتِن اســکندر به بردع و دیدِن نوشابه«، از زباِن نوشابه خطاب 

به اسکندر می خوانیم:
کیـــن هنـــگاِم  بـــه  چربـــم  تـــو  بـــر  ار   مـــن 
زمیـــن136 ِی  رو قایم انـــداز  بـــوم 

کهن و معتبِر این متن  گزارِش نســخه َبَدل هاِی شــرفنامه، دو نسخۀ  ِبنا بر 
یس، و دیگری  ــِی پار

ّ
کتابخانۀ مل ِخ 767 هـ . ق. محفوظ در  )یکــی، ُمــَوّرَ

کتابخانۀ دولتِی دانشــگاِه لنینگراِد سابق  ِخ 797 هـ . ق. محفوظ در  ُمَوّرَ
ُکنونی! -( به جاِی »چربم«، »خسبم« دارند.137 - سن پطرزبورِگ أسَبق و 

ِف »چســبم«  بــه گمــاِن من، بعید نیســت که »خســبم«، در اینجا، ُمصّحَ

به گماِن این کمین خادِم کتاب و ســنت - َعَفا اهلُل َعنه! - ، این معناِی پیشــنهادی براِی »َمّیال« در 
زارندگاِن دیگر بدان گرائیده و »مّیال« را 

ُ
گ عبارِت نهج البالغه ِی شــریف، از آنچه بعِض شــارحان و 

گرفته اند، بهتر، و با عبارِت متن و ُعرف و عادِت  َکژرو و ماننِد آن  به معناِی سَتمران و ستم پیشه و 
ُبردهاِی »مّیال« در معناِی متناســب با این  َدبِی َعَربی ســازوارتر اســت؛ لیک فرانمودِن کار

َ
غوی و أ

ُ
ل

نجائِی این یادداشت.
ُ
گ پیشِنهاد، خود َبحثی است علی ِحَده و بیرون از 

« )صیغۀ نخســِت فعِل ماضی از »میــل«( و دیگر ِصَیِغ آن با 
َ

134. در متــوِن عربــی هم گاه وقتی »مال
ردن و کاِر کســی را  حــرِف َجــّرِ »ب-« و »علی« به کار می رود، معانیی چون چیره  شــدن، و تاِزش آو

کردن، و ماننِد اینها، می َدَهد. کسی فرود آمدن و او را نابود  یکَسره ساختن، و بر َسِر 
135. نگر: َغَزلهاِی سعدی، به تصحیِح یوُسفی، چ: 1، ص 469.

ســۀ انتشــاراِت  ِز َثروتیان، چ: 1، تهران: مؤّسَ 136. َشــَرفنامه، نظامــِی گنجــه ای، به تصحیــِح دکتر بهرو
میرکبیر، 1386 هـ . ش.، ص 258 ) بنِد 36، ب 189(.

َ
أ

137. نگر: همان، همان ص، هامش.

اســتهالِل« ایــن داســتان، »گل... می بایــد اندوهگین باشــد... . فردوســی 
گوید: شبانگاه بلبل از اندوهی که دارد خوابش نمی َبَرد و باالِی بلنِد گل نیز 
گوژ شده است« و این از آنجاست که »معمواًلرسم  از باد و باران خمیده و 

است در مرِگ عزیزان گویند: قامِت صاحب عزا خم گردیده است«.129

که در  ل« در این بیِت فردوســی، همان اســت 
ُ
گماِن من، َچســپیدِن »گ به 

گفته می شود. ح 
ُ
زباِن َعَربی َتَرّن

ــح، تلوتلــو خــوردن و به این ســوی و آن ســوی متمایل شــدن اســت به 
ُ
َتَرّن

ید: »... َمستیم به پیش  واسطۀ َمستی یا ُجز آن. سخِن مولوی را فرایاد آور
ح، همین 

ُ
َکژ می ُشــد و َمژ می شــد...«. َتَرّن َکشــتِی بی لنگر  آمد ... / چون 

گزارِش لغت نامه ِی دهخدا،130 در  که ِبنا بر  َکژ و َمژ شدن است؛ و ُطرفه آن 
ح« را به همین »چســپیدن از مســتی و جز آن« معنی 

ُ
َغــه، »الَتَرّن

ُ
مجمــل الّل

کرده انــد. در کتــاِب الَمصــاِدِر زوَزنی هــم قریب به همین توضیــح در برابِر 
ح« آمده است.131

ُ
»الَتَرّن

ل  را َرقصان می ُکَند؛ بدین ســوی و آن ســوی 
ُ
گ َوِزِش بــاد و ریــِزِش بــاران، 

که در  ل 
ُ
گ می گرایاَنــد و در آن َصحنــۀ بدیــع و دلکِش عشــقبازِی ُبلبل بــا 

ل به همین معنی، و 
ُ
گ خطبۀ رســتم و اســفندیار آمده است، »چسپیدِن« 

ل است. صد البّته در غایِت تناسب و اوِج َتَغّزُ

یختی  کاربرِد »چفســیدن« که ر معنــاِی خرامیــدن و َمَیــالن در َمشــی، در 
دیگــر از همــان »چســبیدن« اســت، در ایــن گواِه منقول از تفســیِر فارســِی 

کمبریج ملحوظ است: کتابخانۀ دانشگاِه  کهِن محفوظ در 

کــه می خرامنــد و در رفتــِن خویــش گاه برین ســو می چفســد  »... آن زنــان 
کــه دِل مردمــان بــه خود می کشــند، در بهشــت  گاه بــر آن ســو، آن زنــان  و 

نروند«.132

دیدیم که در ترَجمۀ کهِن نهج  البالغه ِی شریف، آنجا که در متِن خطبه، 
ــال« وصف گردیده بــود، ترُجماِن   الَمّیَ

ُ
ّیال

َّ
»ُغــالم َثقیــف« با عبــارِت »الذ

ُهشیواِر دیرینه روز، »ُخرامندۀ دامن کشندۀ چسبنده« نوشته بود.

کــه بعِض ُشــّراح  گــر - آنســان  »الَمّیــال« در ایــن عبــارِت نهــج البالغــه، ا
فرموده اند - کسی باشد که از سِر کبر و ناز می خرامد و درین رفتن قامتش 
گویۀ  که َترُجمان در وا به این سوی و آن سوی می گراَید،133 »چسبنده«ای 

129. نبرِد اندیشه ها در حماسۀ رستم و اسفندیار، ص 4.
130. ذیِل »چسپیدن«.

131. نگر: کتاب الَمصاِدر، چ بینش، ص 793.
132. أســاِس اشــتقاِق فارســی، پاول ُهرن - و - هاینریش هوبشــمان، ترَجمه و تنظیم با نقِل شــواهِد 
فارســی و پهلــوی از: جــالِل خالقِی مطلق، چ: 1، تهران: انتشــاراِت بنیاِد فرهنــِگ ایران، 1356 هـ . 

ش.، 1/ 563 و 564.
133. ابِن میثِم َبحرانی در شرح نهج البالغهاش فرموده است: 

کبرًا...«  : أی یکثر الّتمایل 
ً
کان ... مّیاال  ...«

)شــرح نهــج البالغــة، کمال الّدین میثم بــن علّی بن میثــم الَبحراّنی، قم: مکتب اإِلعالم اإِلســالّمی، 
صر، 3/ 108(. سة الّنَ 1362 هـ . ش.، از روِی چاِپ موّسَ

عشق بچربید بر فنون فضائل
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147سال بیست و پنجم،مشارۀسوم، مـــرداد و هشـریور1393

باشد )از »چسبیدن« به معناِی غالب شدن و چیره گردیدن(:

کین... من ار بر تو چسبم به هنگاِم 

احتمــال دارد رونویســگری، یــا خوِد شــاعر، َدســت بــه تبدیــل و تغییر )/ 
گــردم( را به »چربم«  تجدیــِد نظــر( زده و »َچســَبم« )= غالــب شــوم و چیره 

کرده باشد. َبَدل 

کــه »چربیــدن« در متوِن  بی گمــان، آنچــه آمــد، هرگــز بدان معنی نیســت 
کار نمی رفته است. أَدِب فارسی به 

سخنســاالِر َشــروان، حکیــم خاقانــی، در چکامــه ای، خویشتن ســتایانه 
ُچنین می گوید: 

کــه میمــون طایرم؛ ــک، شــاید؛ 
َ
م بــر َفل  گــر َبَپــّرَ

گوهرم138 که موزون  َور بچربم بر جهان، زیَبد؛ 

مولوی در مثنوی گفته است:

َخدیــو! ای  بگفتنــد  و  کردنــد   ســجده 
دیــو139 َچربیــد  مــا  ز  ت  َکــّرَ یکــی  گــر 

در خسرو و شیریِن حکیم نظامی می خوانیم:

حربــم بــه  آیــد  یــان  ژ شــیِر   وگــر 
بچربــم140 باشــد  مــن  ســوِی  شــیرین  چــو 

و:

شــیرین جــاِی  نگیــرد  هرگــز   شــکر 
شــیرین141 حلــواِی  شــکر  بــر  بچربــد 

اصفهان/ 1392 هـ . ش.  

َکّزازی، چ: 1، تهران: نشــِر مرکز، 1375 هـ . ش.،  یراســتۀ دکتر میرجالل الّدیِن  138. دیواِن خاقانی، و
1/ 387 )ق 79، ب 9(؛ و نیــز: دیــواِن خاقانــِی شــروانی، به کوشــِش دکتر ضیاءالدین َســّجادی، 
تهــران: کتابفروشــِی زّوار، ]چ: 1؟[، بی تــا، ص 248 )بــا ضبــِط »مــوزون جوهــرم«؛ به جــاِی »موزون 

گوهرم«(.
ینولد. ا. نیکلســون، ترَجمه و تحقیق: َحَســِن الهوتی، چ: 1،  139. مثنــوِی معنــوی، آِخرین تصحیِح ر

تهران: نشِر قطره، 1383 هـ . ش.، 2/ 529 )د: 3، ب: 928(.
مشــاهی، چ: 2،  140. خمســۀ نظامــی، بــه تصحیِح ســامیه بصیرُمژدهــی، بازنگریســتۀ بهاءالّدیِن ُخّرَ
ِز ًثروتیان،  تهران: انتشاراِت دوستان، 1388 هـ . ش.، ص 184؛ و: خسرو و شیرین، تصحیِح بهرو
ســۀ انتشــاراِت أمیرکبیر، 1392 هـ . ش.، ص 237 )بنِد 39، ب 36 / با ضبِط  چ: 2، تهران: مؤّسَ

یان«(. »شیِر سیاه« به جاِی »شیِر ژ
141. خمســۀ نظامــی، تصحیــِح بصیرُمژدهــی، ص 271؛ و: خســرو و شــیرین، تصحیــِح َثروتیــان، چ 

أمیرکبیر، ص 354 )بنِد 63، ب 120(.
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