
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سنايي تصحيح چند بيت از حديقة
  با استفاده از فرهنگ جهانگيري 

  * مجيد خسروي

  چكيده
حكيم سنايي غزنوي از شعراي ممتاز قرن ششم هجري است كه آثار او مورد تقليـد شـعراي بعـد از وي    

استنساخ زياد شعر اين شاعر و حوزة واژگاني خاص او و فهميده نشدن بعضي از واژگان . قرار گرفته است
الحقيقه  حدیقة. است كه باعث ايجاد تحريف و تصحيف در آثار اين شاعر شده است آثار سنايي از عواملي

گذشـتگان  آثـار  اولين مثنوي عرفاني حاصل ذهن خالق و توغل اين شاعر گرانسنگ در الطريقه  یعةو شر
در ايـن ميـان منـابع جـانبي ماننـد      . ي راه يافتـه اسـت  ياست و در آن نيز مانند ديگر آثار سنايي خطاها

. توانند راهگشاي تصـحيح باشـند   هاي قديمي كه در بردارندة بخشي از متن مورد نظر هستند مي نگفره
كـه  هاي قديمي  ترين فرهنگ اين مقاله برآن است كه با تكيه بر فرهنگ جهانگيري به عنوان يكي از مهم

بعضي از ابيـات  به بررسي و نقد در هند نوشته شده است و به حوزة زباني شاعر بسيار نزديك بوده است 
  . حديقة سنايي در فرهنگ جهانگيري بپردازد

انجـوي شـيرازي، فرهنـگ    الـدين   الطريقه، ميرجمـال  شریعةالحقيقه و  یقةحد سنايي غزنوي، :ها كليدواژه
  . جهانگيري، تصحيف

                                                      
  .شجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيدان. *
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  مقدمه
حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي عارف و شاعر ممتاز قرن ششم هجري اسـت كـه   

عـوفي  . سرايي صاحب سـبك و نـوآور اسـت    ي و هم در قصيده و غزلسراي هم در مثنوي
 عـوفي، (الشـعرا يـاد كـرده اسـت      از او با عنوان اسـتادالحكما و خـتم   االلباب لبابصاحب 

يكي از عوامل تأثيرگذار در برجستگي كـالم سـنايي توغّـل او در آثـار شـاعران      . )428ص
اي از مجموعـه اشـعار مسـعود سـعد را      سخهن«ه كپيش از خود و آشنايي با آنها بوده است، چنان
عثمان مختاري را استاد خـود خوانـده بـود و در    . كتابت كرد و با عثمان مختاري و معزي آشنايي داشت

ذهـن خـالق سـنايي ميـراث ادبـي      . )شـش ص ، 3سـنايي  ( »رثاي امير معزي مراثي سروده بـود 
اي از آثـار ادبـي در    بقهسـا  گذشتگان را با ابتكار و نوآوري خود آميختـه و مجموعـة بـي   

آفريني باعث شد تا مـورد اقبـال قـرار     هاي مختلف خلق كرده است و همين سبك حوزه
اي كه در زمان حيات سنايي استشهاد به ابيات او در آثار منثور رايج بوده  به گونه ؛بگيرد
كـه در  ـ   كليلـه و دمنـه  ه كمتر متن منثوري اعم از متون داستاني همچون كچنان .است

 جهانگشايون تاريخي مانند ـ، متسنـدباد نامهو ت ـ  افته اسـر يـمان حيات شاعر تحريز
و  حديقـه توان يافت كه در آن ابيـاتي از   را مي مرصادالعبادجويني و متون عرفاني نظيرِ 

نه تنها مانند ديگر آثار سنايي در زبان او صـورت   حديقهنوآوري در . موجود نباشد ديوان
هاي عرفـاني در   نر هم نمود دارد؛ چرا كه پيش از سنايي هرچند انديشهيافته است، در ژا

آثار منثور و به صورت پراكنده در آثار نظم وجود داشته است، براي اولين بار سـنايي آن  
و پس از او ژانر مثنوي عرفاني نموده ن و پيوسته ارائه را در قالبي مستقل به صورت مدو

نظير نظامي و عطـار و مولـوي بـا الگوپـذيري از سـبك      رواج پيدا كرده است و شاعراني 
هـا و   متأسفانه در ضبط ابيات ايـن مـتن پريشـاني   . اند سنايي اين نوع ادبي را پيش برده

 حديقـه نخست آنكه چـون  : هاي بسياري وجود دارد كه ناشي از چند علت است اختالف
هـاي   ستنسـاخ نخستين مثنوي عرفاني است بسيار مـورد اقبـال همگـان بـوده اسـت و ا     

تر و دستخوش تغيير شده  به مرور زمان سادهاين متن اند و به تبع آن  فراواني از آن كرده
استفاده كرده  يواژگان خاص و مهجور بسياراز دوم اينكه سنايي شاعري است كه  .است

ممكـن   .انـد  اين واژگان براي كاتبان ناشناخته بوده است دست به تحريف آن زدهو چون 
هـاي   زبـان در حـوزه   اژگان تأثير لهجة خاصي باشـد كـه بـراي افـراد فارسـي     است اين و
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 حديقـه توجه به موضوعي كه سنايي در مقدمة با . جغرافيايي ديگر قابل فهم نبوده است
سـبب  هم اين موضوع ممكن است اند  را ربوده حديقهاي  عدهكه به آن اشاره كرده است 
در چنـين مـواردي   . )18 -17، ص2نايي سـ (باشـد  هـاي آن شـده    پراكندگي و تغيير ضبط

مصـحح  بلكـه  بر مبناي نسـخ كهـن و موجـود از مـتن باشـد،      تنها بايد تصحيح متن نه 
بايست از اهم منابع جانبي كه بخشي از اثر مورد نظـر را در خـود مضـبوط دارد نيـز      مي

چرا كه ممكن است صورت صحيح متن در اين منابع جـانبي حفـظ شـده     ؛استفاده كند
چرا كه ممكن است نويسندگان آنهـا   ؛گونه منابع را نسخ ميانجي ناميد توان اين مي. باشد

انـد كـه امـروزه در دسـت      هاي قديمي و اصيلي در ضبط خود دسترسي داشـته  به نسخه
البته بايد متذكر شد اين شيوه نيازمند دقت و دانش و پشتكار مصحح اسـت كـه    .نيست

يكي از اين منابع جـانبي كـه در   . تشخيص دهد هاي موجود را بتواند غث و سمين ضبط
هايي هسـتند كـه    تواند مورد استفادة مصححان قرار گيرد فرهنگ تصحيح متون نظم مي

هـايي كـه در هندوسـتان نوشـته      به ويژه فرهنـگ . در آنها شواهد شعري درج شده است
اشعار شـعراي  اند و براي شعراي آن ديار بسيار مهم بوده است زيرا به غناي واژگاني  شده

مؤلـف   .اسـت  فرهنگ جهانگيريها  ترين اين فرهنگ يكي از مهم. افزود سبك هندي مي
ها از عمر خود  شيرازي سال )اينجو(حسن انجو الدين  حسين بن فخرالدين  مير جمال«آن 

الدين محمد اكبرشاه و پسرش جهانگير بسر آورده، و  را در سرزمين هند، در دربار جالل
و نـام  ) ، ص سـه 1عفيفـي، ج  ( »و عنايت اين دو پادشاه برخوردار بوده اسـت  پيوسته از مهر

ايـن فرهنـگ از   . فرهنگ خود را نيز از نام نورالدين جهانگير پسر اكبر شاه گرفتـه اسـت  
 53ه مؤلـف در مقدمـه ذكـر كـرده     كـ چناناينكه نخست : چند جنبه داراي اهميت است

و همين امر بر جامعيت و غناي كـار   )7 -5، ص1همو، ج(فرهنگ ماقبل خود را ديده است 
شواهد شعري فراواني در اين فرهنگ موجود اسـت و بـه نظـر    اينكه دوم . او افزوده است

سوم دقت مؤلـف در  . هاي قديمي و اصيلي دسترسي داشته است رسد مؤلف به نسخه مي
را حاصل  نگاري به همراه ديد انتقادي او در ارائة معاني مختلف يك واژه، فرهنگي تعريف

چهارم  .)، ذيل بيجاده2همو، ج(تواند محل ارجاع و راهگشا باشد  كرده است كه همچنان مي
: اينكه نويسندة اين فرهنگ دربارة اشعار سنايي تأكيد دارد كه تحقيق محلي كرده است

انجـو  ( »نمـودم مثالً لغاتي كه از حديقه و ديوان حكيم سنايي غزنوي يافته شد، از مردمان غزني و كابل پـژوهش  «
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  .)10، ص1شيرازي، ج
از حديقة سنايي دو تصحيح موجود است كه اولين آن تصحيح مرحوم مدرس رضوي 
است و تصحيح دوم از مريم حسيني است كه حجـم آن تقريبـاً نصـف حديقـة مصـحح      

هـاي   هـا و ضـبط   مدرس رضوي است كه همين نكته گوياي اختالف بسيار زيـاد نسـخه  
يچ كدام از اين دو مصحح از منابع جانبي براي تصحيح اين اثـر  متأسفانه ه. حديقه است
  .اند و خطاهاي بسياري در ضبط اشعار وجود دارد بهره نگرفته

نگارنده در اين مقاله بر آن است با تكيه بر فرهنگ جهانگيري به نقد و بررسي برخي 
اهاي راه كه در اين فرهنگ موجود است بپردازد و با مشخص كردن خط حديقهاز ابيات 
الزم به يادآوري است منابع جانبي خالي . صورت صحيح آن را ارائه كند حديقهيافته در 

در مجالي ديگـر بـدين   . از لغزش نيستند و ممكن است اشتباهاتي در آن راه يافته باشد
  .موضوع نيز خواهيم پرداخت

ــو ســحاب  .1 ــن چ ــمنان دي ــرده از دش   ك
 

 خامـــة ريـــگ را بـــه خـــون ســـيراب
 

  )246ص، 2 سنايي( 
ز ، به خـون  جز اينكه به جاي ،در ضبط مريم حسيني نيز بيت به همين صورت است

اين بيت ذيل واژة خامـه بـدين    فرهنگ جهانگيريدر  .)80، ص3سنايي (آورده است خون 
  :تودة ريگ را خوانند خصوصاً، چنانچه حكيم سنايي به قيد نظم آورده... خامه ـ «: صورت آمده است

ــق    دشــمنان چــو ســحابكــرده از خل
 

ــه خــون ســيراب     ــة ريــگ را ب  »خام
 

  )انجو شيرازي، ذيل خامه( 
 حديقـه هـاي   و هم در تصحيح فرهنگ جهانگيرياين بيت از ابياتي است كه هم در 

مـدرس رضـوي و    هـاي  بـدل  قابل ذكر اين است كه نسـخه  ةنكت. اشتباه ضبط شده است
ط جهـانگيري اسـت و بـه جـاي     مريم حسيني بر مصراع اول اين بيت دقيقاً ماننـد ضـب  

نكتـه اينجاسـت كـه     .)80، ص3 ؛ همـو 246، ص2سـنايي  (دارد خلق دشمنان ، دشمنان دين
بـراي دانسـتن ايـن     تبديل شده است يا بالعكس؟ دشمنان دين به خلق دشمنانچگونه 

. نكته ابتدا بايد معني بيت و ارتباط منطقي دو مصـراع و انسـجام كـل بيـت را دريافـت     
اند بين تشبيه مصراع اول و آيـين گـردن زدن ارتبـاط منطقـي      ان نتوانستهمشخصاً كاتب

رسـد صـورت اصـلي     به نظر مـي . اند هاي گوناگون تغيير داده پس آن را به صورت .بيابند
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چنـدان  دشـمنان ديـن    چراكه تركيـب  .تر بوده باشد نزديك خلق دشمنانبيت به ضبط 
تر شدن معني تغيير يافتـه   راي درستروشن است كه احتياجي به تغيير نداشته و فقط ب

كه اين بيـت در آن قـرار گرفتـه اسـت      حديقهاينكه عنوان اين بخش از  افزون بر. است
 همين موضوع تـداعي ضـبط  . است السالم ستايش اميرالمؤمنين علي ابن ابي طالب عليه

حلقة ارتباط اجزاي اين بيت دانستن نكتـة خاصـي   . ت بخشيده استرا قودشمنان دين 
زدن مجرمـان بـراي    يب كه به هنگـام گـردن  تتر بدين. زدن مجرمان است در آيين گردن

اي ريگ  بر زمين پخش نشود، تودهد ـ شو كه از نجاسات محسوب ميـ  اينكه خون مجرم
 تـا  كسي كشتن هنگام به ريگ فروريختن و پاشيدن :ريگ ريختن«. ريختند بر زمين مي

و اشاره به ايـن نكتـه در ادبيـات فارسـي     ) ل ريگدهخدا، ذي( »ريزد ريگ روي بر وي خون
  .سابقه داشته است

  ريخـت  آن زر كه نه او چو ريگ مي
 

 ريخـت  در كشتن خصم ريـگ مـي  
 

  )138نظامي، ص( 
  مــرد حكايــت كننــد از يكــي نيــك

  به سرهنگ ديـوان نگـه كـرد تيـز    
 

ــرد   ــاج يوســف نك ــرام حج ــه اك  ك
 كه نطعـش بينـداز و ريگـش بريـز    

 

  )63ص ،سعدي( 
است؛ زيرا خون از حلـق   حلق تصحيف واژةخلق رسد  وجه به اين نكته به نظر ميبا ت

  :پس صورت صحيح بيت اينگونه است. شد زدند، جاري مي كساني كه گردنشان را مي
ــق دشــمنان چــو ســحاب    كــرده از حل

 

 خامـــة ريـــگ را بـــه خـــون ســـيراب
 

ست كه خون مانند ممدوح به قدري حلق دشمنان دين را بريده ا: كه معني آن چنين است
  .باراني كه از ابر فرو بريزد، تپة ريگ را كه براي گردن زدن فراهم شده سيراب كرده است

  
ــود   .2 ــاي بـ ــر، همـ ــه فـ ــر و بـ ــر بپـ   گـ

 

ــود   ــاي بـ ــت و پـ ــه دسـ ــرش او بـ  پـ
 

  )518، ص 2سنايي ( 
  :)تصحيح مريم حسيني( حديقهضبط 

ــود      ــاي ب ــر هم ــه پ ــرد ب ــر بپ   گ
 

ــود   ــاي ب ــت و پ ــه دس ــرش او ب  پ
 

  )239ص ،3و هم( 
  :بدين صورت آمده است فرهنگ جهانگيرياين بيت در 
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ــود   ــاي ب ــر هم ــه پ ــرد ب ــر بپ   گ
 

ــود  ــاي ب ــه دســت و پ ــارة او ب  پ
 

  )ذيل پارهانجو شيرازي، ( 
بـه معنـي پريـدن    ... «: را اينگونه تعريف كرده اسـت پاره آمده است و  پارهبيت ذيل 

مورد در جاي ديگري اين واژه تكرار ها به جز اين  در متون كهن و فرهنگ) جا همان( »بود
ها از روي جهانگيري همـين   نشده است و شاهدي به جز اين شاهد ندارد و همة فرهنگ

نيـز تـا آنجـا كـه نگارنـده       پـرش اند، ولي بايـد توجـه داشـت كـه واژة      بيت را نقل كرده
بـه كـار نرفتـه     موجو كرده است به معني پريدن در متون ادبي تا پايان قرن ششـ  جست
بـاره،  در نسخه بدل مدرس رضوي . با وجود اين ساختار پرش خالف قياس نيست .است
آمـده  باره ، پرشح مريم حسيني نيز در حاشيه به جاي مصح حديقةو در بارة شه و ياره 

، 3همـو   ؛518، ص 2سـنايي  (در هيچكـدام از دو نسـخه نيسـت    پـاره  بدل  است ولي نسخه
شـوند و   ت به پرش ضبط مهجورتري محسـوب مـي  ها نسب هر كدام از اين ضبط. )239ص

هاي بعد پرش به باره و يا ياره و واژگاني از اين دست تغيير پيدا كرده  بعيد است در دوره
هـاي پـرش،    ممكن است در اصل شعر واژة مهجور ديگري بوده است كه به شـكل . باشد

دارد كه بارة شه بدل  هچنانكه اشاره شده يك نسخ. و ياره تغيير پيدا كرده است  باره، پاره
باشـد  بارة شـه، يـارة شـه    اگر به جاي . ممكن است ضبط نزديك به صحيح همين باشد

 انـد  كافي است بدانيم ياره و فـر از لـوازم پادشـاهي بـوده    . كند معني قابل قبولي پيدا مي
  .)398؛ مسعود سعد سلمان، ص386، ص6فردوسي، ج (

سـفينة  «؛ 335، صخاقـاني ( د داشـته اسـت  نيز در متون قديم تشبيه نعل به يـاره وجـو  
  .)315، ص »...شاعران

رسد در مصراع دوم شكل نعل اسب را به يـارة پادشـاه تشـبيه كـرده      پس به نظر مي
  .است، يعني اسبي كه يارة شاه را در دست و پاي خود دارد

بودن معني مصححان صـورت صـحيح بيـت را درسـت      در مصراع اول به خاطر گنگ
كه ضبط ارجح تلفيقي از ضبط جهـانگيري و مـدرس رضـوي     درحالي ؛دان تشخيص نداده

  :هاي همنشين هستند جزو جفت واژهفر  وهماي هاي  است؛ توضيح آنكه واژه
ــيكن  ــد ول ــن هــر دو پرانن ــر اي   آري ز ب

 

ــايي  ــر هم  از جغــد نديدســت كســي ف
 

  )605ص، 1سنايي (
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  بـه فـر هـماي اســت ليكــن همــاي   
  كـه ديـد   هماي استخوان خورد و هرگز

 

ـــان  ــود و زيـ ــار سـ ـــه منقـ ــارد بـ  نيـ
 كـــه فـــر همـــاي آيـــد از اســـتخوان 

 

  )525صمسعود سعد سلمان، ( 
  :پس احتماالً صورت صحيح بيت چنين است

ــود   ــاي ب ــر هم ــه ف ــرد ب ــر بپ   گ
 

 يارة شـه بـه دسـت و پـاي بـود     
 

  
ــم  .3 ــار هـ ــياري  يـ ــت بسـ ــه هسـ   كاسـ

 

 كيســـه كـــم بـــود يـــاري ليـــك هـــم
 

  )447، ص2سنايي ( 
  :ح مريم حسيني بيت چنين ضبط شده استمصح حديقةدر 

  كاســه هســت بســياري يــار هــم
 

ــم ــك ه ــاري  لي ــود ي ــم ب  درد ك
 

  )199ص، 3سنايي ( 
حكـيم  ... اندوه و ماللت بود«: چنين آمده استتاسه ذيل  فرهنگ جهانگيرياين بيت در 

  : سنايي فرمايد
  كاســه هســت بســياري يــار هــم

 

 »تاسـه كـم بـود يـاري    ليك هم
 

  )شيرازي، ذيل تاسه انجو( 
درد  هـم ضـبط  . تاسـه آمـده اسـت    مدرس رضوي ضبط هم حديقةهاي  بدل در نسخه

سازد كه دو مصراع از نظـر معنـايي    اگرچه كامالً غلط است، ما را بدين نكته رهنمون مي
اين نكتـه از ابيـات پـس و پـيش ايـن بيـت هـم        . گر باشنديبايد در تضاد معنايي با يكد

 كاسـه  هـم كـه بـا    كيسـه  همرا جايگزين درد  همآنجا كه ناسخ صفت تا  ،شود دريافت مي
كاسه معني نزديك به هم دارند و  كيسه و هم ضمن اينكه هم. سازد كرده است  جناس مي

. معني در تقابل با هم به كار رفته باشـند  با منطق شعر سازگار نيست كه اين دو واژة هم
كيسه بود بـه   درد يا هم صورت صحيح همدر عين حال اين نكته قابل توجه است كه اگر 

گرفت و نبايد  دليل سادگي و رواج اين دو تركيب نبايد اين همه اختالف ضبط شكل مي
اشاره بـه ايـن نكتـه نيـز     . تاسه باشد بدل اين دو تركيب واژة مهجوري همچون هم نسخه

سـاخته  كه تركيب رايجي بوده است  كاسه همبه قياس از  تاسه همضروري است كه واژة 
درد و  همين امر نيـز سـبب تغييـر آن بـه هـم      .شده و در متون ادبي سابقه نداشته است

كـار  ه قابل ذكر است كه سنايي واژگان تاسه و كاسه را در حديقه ب. كيسه شده است هم
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  .)163، ص3سنايي ( برده است
  

  اي بســــا بــــاد و بــــوش تكنينــــان .4
 

ــكينان   تـــرت و مـــرت از دعـــاي مسـ
 

  )557، ص 2سنايي (
ذيـل   فرهنگ جهانگيريمصحح مريم حسيني نيامده است و در  حديقةاين بيت در 

  :بدين صورت ضبط شده است ومرت ترت
  اي بســـا بـــاد و بـــوش تكســـينان

 

ــاي مســكينان  ــرت از دع ــرت و م  ت
 

  )ومرت انجو شيرازي، ذيل ترت(
 مخفـي  و داشـتن  محفـوظ  و گذاشـتن  لفاف در و فروپوشيدن«به معني  تكنينواژة 

اسـت كـه در اينجـا مناسـبت     ) دهخدا، ذيـل تكنـين  ( »اينها جز و دانشي يا چيزي تنساخ
 شـهري  و تركستان از است ملكي و ملكي نام« به معنيتكسين  ولي ضبط .معنايي ندارد

 خوب تركان از را بدانجا منسوب و آمده نيز امير و حكمران معنيه ب و خوبان به منسوب
آمـده اسـت    فرهنـگ جهـانگيري  در  .)ذيـل تكسـين   همـو، ( »دخواننـ  ينستك ةپرورد روي،

آمده كـه   »تسكين«بدل اين بيت واژة  در ضمن در نسخه. استمناسب معناي بيت بوده 
بخشـد و در   ت ميقورا به دليل شباهت اماليي با تكسين ظن ما در انتخاب واژة تكسين 

  .)684؛ امير معزي، ص99فرخي، ص( ادبيات فارسي اين واژه شواهد بسياري دارد
  :با اين توضيحات صورت صحيح بيت اينگونه است

  اي بســـا بــــاد و بـــوش تكســــينان  
 

ــكينان   تـــرت و مـــرت از دعـــاي مسـ
 

  
ــردم مســت   .5 ــو م ــود زده چ ــاي در خ   پ

 

ــوزة دل پســت  ــن دســت م  چيســت اي
 

  )400، ص2سنايي ( 
در  فرهنگ جهـانگيري مصحح مريم حسيني نيامده است، در  حديقةاين بيت كه در 

هـا و   الي شراب و گل تيرة چسبنده را گويند كه در بن حـوض «: نگونه ضبط شده استاي خرذيل 
  :حكيم سنايي فرمايد. ها بهم رسد و آن را خرد و خره نيز خوانند ته سياه آب

ــت    ــردم مس ــو م ــر زده چ ــاي در خ   پ
 

 »چيست ايـن دسـت مـوزة دل گسـت    
 

  )انجو شيرازي، ذيل خر( 
دهد و احتماالً ضبط  اقل در اين بيت معني نميمعنايي ندارد و يا ال پاي در خود زدن



347 
  قــاره شبـه

  ... تصحيح چند بيت از حديقة مقاله
 

صحيح ضبط جهانگيري باشد؛ در گل فرو رفتن پاي مستان كه كنايه از نهايت مسـتي و  
  .)190؛ عطار، ص218، ص2نظامي ( خبري و عدم تعادل است تعبير رايجي بوده است بي

هـم بـه كـار     الـوزرا  تاريخالمثل در آمده است در  اين تعبير كه در زبان بصورت ضرب
خورد، و چون مال قاصر شد و موش ببرد، چون مسـتي در   پنداري چون شترمرغ آتش مي«: رفته است

  .)224الدين ابوالرجا قمي، ص نجم( »ميان وحل افتاد
بـه معنـي گـل و الي     خـر از مثال ديگري كه جهانگيري از قصايد سنايي بـراي واژة  

  :برده است ه كه سنايي به كار ميهايي بود شود كه جزو واژه آورده است مشخص مي
  در درياي معاني در ته خر جاي ساخت

 

 1ها آخال مانـد  از پي دعوي به روي آب
 1مانـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

  )انجو شيرازي، ذيل خر( 

اسـدي  : مثالً نك( اين واژه به همين معني در ديوان ديگر شاعران هم به كار رفته است
  .)137، ص1طوسي 

با توجه به اينكـه ضـبط دشـوارتر     گست دلكيب رسد كه تر ضمناً در مصراع دوم به نظر مي
  .باشد، هر چند براي هر كدام شاهد موجهي يافت نشد پست دل تر از است بهتر و با معني

  
ــار .6 ــي كـ ــد   بـ ــر ندهـ ــار و بـ ــم بـ   علـ

 

 مغـــز بـــس ثمـــر ندهـــد تخـــم بـــي
 

  )321، ص 2سنايي ( 
: است تصحيح مريم حسيني دقيقاً مانند مدرس است و در حاشيه گفته ةحديقضبط 

فرهنـگ جهـانگيري   . )103ص، 3همـو  ( »)...نسخة مدرس بس ثمر(بس ثمر تصحيح قياسي است «
  :اين بيت را اينگونه ضبط كرده است

ــي  ــار ب ــد   ك ــر نده ــام و گ ــم ك   عل
 

ــي  ــم ب ــد   تخ ــر نده ــار و ب ــز ب  مغ
 

  )انجو شيرازي، ذيل گر( 
فرهنـگ  ( »آنچه مـورد آرزوسـت؛ مطلـوب؛ مقصـود    «: از اتباع است و به معني وگر كام

                                                      
  :سنايي چنين آمده است ديواناين بيت در . 1

 در معني در بن درياي عزلت جاي سـاخت
  

 هـا آخـال مانـد    وز پي دعـوي بـه روي آب  
 

 .است خر به معني گل و اليدارد كه مشخصاً تصحيف واژة ته خود و خود هاي آن به جاي عزلت، در  بدل كه نسخه
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 دهخـدا و گـاهي در   نامـة  لغـت از ديرباز در متون كاربرد داشته است و در ) ، ذيل كامسخن
  :ضبط شده است كام و كربه صورت چاپي متون 

  بر تو ميمون باد و فـرخ اي شـه پيروزگـر   
 

 مي خور و بفروز جام با ناز و نوش و كام و گـر 
 

  )480صقطران تبريزي، (
ــه آرزو داري   ــر چــ ــد آخــ   گويــ

 

 و زهر و غم نه كـام و گـر اسـت   آرز
 

  )65صخاقاني، ( 
انـد و مصـراع    كرده بر بار واند و آن را تبديل به  نشده كام و گرناسخان متوجه معني 

انـد، ضـمن اينكـه در     دوم را هم به دليل جلوگيري از تكرار متناسـب بـا آن تغييـر داده   
و مريم حسيني  )321ص  ،2سنايي (آمده است كام و بر و  كام و كرهاي مدرس  بدل نسخه

بـار و  بديهي است كه تركيب سادة . هم از روي نسخة مدرس تصحيح قياسي كرده است
 كـام و بـر   وكـام و كـر   هاي مهجوري همچـون   بدل آن هم به صورت احتياج به نسخه بر

با توجه به . دليل تصحيح قياسي شده است بيت دوم هم بياينكه نداشته است، افزون بر 
  .صورت صحيح بيت، ضبط جهانگيري استتوضيحات فوق 

  
ــوي     .7 ــردي خ ــه ف ــي ب ــر كن ــي گ   بره

 

 از خوشـــي خشـــو و ننـــگ ننـــوي   
 

  )665ص، 2سنايي ( 
 حديقةاين بيت برخالف ظاهر ساده و معني مشخص آن پيچيدگي بسياري دارد؛ در 

  :مصحح مريم حسيني بيت اينگونه آمده است
ــوي     ــردي خ ــه ف ــي ب ــر كن ــي گ   بره

 

ــگ   ــاخوش و ز ننـ ــن نـ ــوي از تـ  ننـ
 

  )131ص، 3سنايي ( 
  :هم اينگونه ضبط شده است فرهنگ جهانگيريو در 

ــوي     ــردي خ ــه ف ــي ب ــر كن ــي گ   بره
 

ــوي   ــگ بپـ ــور و ننـ ــو و خسـ  از خشـ
 

  )انجو شيرازي، ذيل خسور( 
كه در مذمت و ن ـ  مصححان محترم حديقة سنايي بدون توجه به مفهوم كلي داستا

هاي بسيار مغشـوش ايـن    بدل گرفتن نسخه و بدون در نظرت ـ  پرهيز و تقبيح ازدواج اس
 حديقـة در حاشـية  . اند ترين ضبط را برگزيده ربط ترين و در عين حال بي فهم بيت، راحت

از خوشـي  ... از تن نـاخوش : هاي بيت اينگونه آمده است بدل مصحح مريم حسيني نسخه
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رضوي  نسخة مصحح مدرس ةزشت و نكو؛ و در حاشي... ننگ ننو... خوش ناخوش... خشو
از تس ناخوش و ... از خوش و ناخوش و ز زشت و نكوي... بپوي... ببوي: چنين آمده است

  .ز ننگ ننوي
  :براي مشخص شدن ضبط صحيح اين بيت توجه به چند نكته ضروري است

  :فرخي گويد. مادرزن باشد«: به معني خشو :نكتة اول
  بدســـــگال تـــــو و مخـــــالف تـــــو

 

ــگ  ــوء جنـ ــاد  خشـ ــا دامـ ــوي بـ  »جـ
 

  )202ص، 2 ي طوسياسد( 
  .)1087، ص1سنايي ( سنايي اين واژه را يكبار ديگر هم به كار برده است

در متون كهن به كار ) ذيل خسور، دهخدا( »پدر زن«: به معنيخُسر و  خُسور: دوم ةنكت
  .)57، 52ص فخرالدين اسعد گرگاني،( رفته است

ر است، نبايـد مـا را دچـار    هر چند كه با بافت معنايي بيت سازگا ننوواژة : سوم ةنكت
ريخت ديگري از . اشتباه كند، زيرا در متون كهن ما اين واژه به معني گهواره سابقه ندارد

نانو بـا نـون مضـموم دو معنـي     «: آمده است نانوبه شكل  فرهنگ جهانگيرياين واژه در 
ـ . دارد ه خـواب  اول ذكري را گويند كه زنان در وقت جنبانيدن گهواره بگويند، تا اطفال ب
  :حكيم آذري راست. روند

  تا خواب رود خصم تو بـر بسـتر جاويـد   
 

 »...زنـدش هاويـه نـانو    در مهد سقر مـي 
 

  )انجو شيرازي، ذيل نانو( 
 ننوي ةنشيني واژ هاي بسيار مغشوش بيت و هم بدل خهبه ضرس قاطع با توجه به نس

 يعني بيوكاني و وسعر بمعني«: بيوياين واژه تصحيفي است از  خشوو  خسوربا واژگان 
 ويـس و رامـين  در بيتي كـه از   .)دهخدا، ذيل بيو( »خوانند نيز بيوك و ويو را آن و عروسي

بـا توجـه بـه    . انـد  نشين شده هم خسورو  ]بيو، بيوي، بيوك= [ ويوگنقل شد نيز واژگان 
  :همة اين توضيحات صورت صحيح بيت بايد اينگونه باشد

  برهي گر كنـي بـه فـردي خـوي    
 

 ور و خشــو و ننــگ بيــوياز خســ
 

بـه صـورت فـوق     بيويذيل  فرهنگ جهانگيريدر  حديقههمين بيت از اينكه ضمن 
اگر به تنهايي و تجـرد عـادت كنـي، از    : و معني آن بطور خالصه چنين است. آمده است

  .يابي مادر زن و پدر زن و ننگ عروس رهايي مي
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