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 سرچشمۀ ایرانی یک مصراع عربی

در اشکار حافظ

»آزموده را آزمودن خطاس «

وحید سبزیان پور
دانشگاه رازی

ــودم ــود سـ ــر نبـ ــودم آخـ ــد کازمـ هرچنـ

ـــة ـــه الندام ـــت ب ـــن جـــّرب المجـــرب حل م

)حافظ، ديوان، ص 578(

حافـظ در مصـراع دوم می گويـد: هرکس آزمـوده را بيازمايد 

دچـار ندامـت می شـود. ظاهـر قضيه اين اسـت که شـاعر 

مضمونـی عربـی را بـا هويت مشـخص عربـی آن، بـه زبان 

فارسـی و فرهنگ ایرانی منتقل کرده اسـت. امـا »صورتی در 

زیـر دارد آنچه در باالسـتی«. ايـن مضمون در ایران باسـتان 

بسـیار رايـج و شـناخته شـده بـوده و از طريـق ترجمۀ کتب 

پهلـوی بـه ادب عربی منتقل شـده، لباس عربی پوشـیده و با 

هويتی عربی به زادگاه خود بازگشـته اسـت؛ دليل ما برای اين 

ادعـا عبارت اسـت از پندی منسـوب به بهمن بن اسـفنديار 

کـه آن را ثعالبـی در دو اثـر خـود و زمخشـری در کتاب ربیع 

االبـرار نقل کرده اند: بهمن بن اسـفنديار: »تجريب المجرب 

تضيِيع الروزمار« )ثعالبي، اعجاز، ص 54؛ همو، الشـکوی، ص 213؛ 

زمخشري، ربیع، ج 3، ص 454(: آزمایش آزموده، تباهی است.

از نکات قابل تأمل در اين عبارت عربی واژۀ »الرزوزمار« 

اسـت که در فرهنگ های عربی ديده نمی شـود، به گمان قوی 

ايـن کلمـه همـان واژۀ »روزگار« اسـت که معرب شـده و از 

فرهنگ و زبان فارسـی به فرهنگ عربی نفوذ کرده است. دليل 

ما روايت ابن مسـکويه اسـت که اين عبارت را از بهمن پسر 

اردشـیر نقـل کـرده و بـه جـای »الروزمـار« از واژۀ »االيام« 

اسـتفاده کرده است. بهمن اردشـیر: تجريب المجرب تضييع 

االيام )ابن مسكويه، الحکمة، ص 38(.

جان کالم اين اسـت که ميدانی )مجمع، ج 2، ص 327( اين 

مثـل را »مـن جرب المجرب حلت به الندامـة: هرکس آزموده 

را بيازمايـد، پشـیمان می شـود«، و از امثال مولـد )غير عربی( 

دانسـته اسـت يعنـی امثالی کـه در فرهنگ عربی نبـوده و از 

ديگر فرهنگ ها وارد شده است.

از ديگـر قرايـن ایرانـی بـودن اين مضمون اين اسـت که 

مؤلـف خردنامـه آن را از لوحـی زرين در ميـان حکمت های 

موجود در گنجينه شـاپور نقل کرده اسـت. در کتاب خردنامه 

آمده است: 

انـدر کتاب ها و اخبارها يافتيم نبشـته، که حصنی اسـت 

حصيـن انـدر پـارس، نـام او اصطخر و انـدر آن جايگاه 

گنجـی يافتنـد از گنج هـاء شـاپور ملـک و در جملـه آن 

گنج هـا لوحـی بود زرين و بـر آن لوح اين نکته ها نبشـته 

بـود بـه لغـت و عبـارت آن مردمـان. دانايان پـارس آن را 

ترجمه کردند و آن سخن ها چنين بود که ياد کرده شود...

در اين بخش پند نوزدهم چنين است: 

چرا پشـیمانی خورد از کاری کسـی که يک بار از آن کار 

پشیمانی خورده باشد و تجربت افتاده )خردنامه، ص 61(.

عنصر المعالی )قابوسـنامه، ص 51( پند زیر را از انوشـروان نقل 

کرده است: 

چـرا مردمان از کاری پشـیمانی خورند کـه از آن کار 
ديگری پشیمانی خورده باشد. 

حمدهللا مسـتوفی )تاریخ، ص 119( اين سخن را از حکمت های 

مکتوب بر تاج انوشروان دانسته است: آزموده را ميازماييد.

در خردنامـه )ص 55( ايـن سـخن به بزرگمهر نسـبت داده 

شـده است: نوشـروان گفت: سـزاوارتر کیسـت به مالمت؟ 

]بزرگمهر[ گفت: آنک آزموده را آزمايد.

بـرای اطـالع از مضاميـن فارسـی و عربـی )ر.ک: دهخدا 

)1941/4 ،31/1 :1352

کتابنامه
- ابـن  مسـکويه، ابوعلـی احمدبن محمـد، الحکمـة الخالدة، 

تحقيق عبدالرحمان بدوی، بيروت: دار األندلس.
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- ثعالبـی، أبومنصـور، الشـكوى والعتـاب ومـا وقـع للخـالن 
واألصحـاب، المحقـق: إلهـام عبدالوهـاب المفتـي، جامعة 

الكويت، 1421ق.

- ثعالبی، أبومنصور، اإلعجاز واإلیجاز، مكتبة القرآن،
- حافـظ، دیـوان، بـه کوشـش خليـل خطيـب رهبـر، تهران: 

علیشاه، 1368ش.

- خردنامـه، بـه کوشـش منصـور ثـروت، تهـران: اميرکبيـر، 
1378ش.

- دهخدا، علی اكبر، 1352، امثال و حكم، تهران: اميركبير.

- زمخشـری، جـارهللا، ربیـع األبـرار و نصـوص األخیـار، 
مؤسسة األعلمي، بيروت، 1412ق.

- مسـتوفی، حمـدهللا، تاریـخ گزیـده، بـه اهتمام عبدالحسـین 
نوايی، تهران: اساطير، 1387ش.

- عنصـر المعالـی، كيكاووس بـن اسـكندر، قابوسـنامه، بـه 
اهتمام غالمحسـین يوسـفی، تهران: علمـی فرهنگی، 1366 

ش.

- ميدانـی، ابوالفضـل، مجمـع األمثال، تحقيق و شـرح محمد 
محيی الدين عبدالحميد، بيروت: دار المعرفة.

ملنوی مکنوی 

تصحیح مجدد و ترجمه: حسن الهوتی تألیف: موالنا جالل الدين محمد بلخی  

مشخصات ظاهری: ۷ ج. )در 4 مجلد( ترجمۀ گزیدۀ مقدمه به انگليسی: محمود اميدساالر 

بهای دوره: 1200000 ريال شمارگان: 1000 نسخه   

دطع: وزیری

مثنوی معنوی شـاهکار عارف و شـاعر شـهير ایـران موالنا جالل الدين محمد بلخی، سـال ها پیش به تصحيـح عالمانه و محققانه 

دانشمند بزرگ انگلیسی، رينولد .ا. نيکلسون، انتشار يافت که هنوز هم موفق ترين و منقح ترين تصحيح مثنوی در دنياست.

نيکلسـون بعدهـا در پـاره ای از تصحيحات خود تجديدنظر کرد و نسـخه بدل ها و قرائت های مختلف نسـخ خطی مثنوی قرن 

هفتـم از جملـه نسـخه قونيـه را نيز انتشـار داد که همگی آن ها در چاپ حاضر اعمال شـده اسـت، به نحوی که می تـوان اين چاپ 

را آخرين تصحيح نيکلسـون از مثنوی خواند، و آن را صحيح ترين متن مثنوی دانسـت که بر اسـاس کهن ترين نسـخ خطی به شـیوه 

علمی انتقادی تصحيح شده و در دسترس پژوهندگان قرار گرفته است.

زنده يـاد حسـن الهوتـی، در تالشـی چندين سـاله، ضمن ارايۀ چاپـی بی غلط از مثنوی تصحيح نيکلسـون، مـواردی افزون بر 

ديگـر چاپ هـا فراهـم آورده اسـت. اعمـال اصالحات نيکلسـون در متن مثنوی کـه پس از چاپ اصلی انجام شـده بـود، برگردان 

فارسـی مقدمه های سـه گانه و پاورقی های نيکلسـون بر مثنوی، افزودن نکات مهم مندرج در شـرح مثنوی نيکلسون به پاورقی های 

کتاب، و درج قرائات مختلفی که نيکلسون در شرح خود به آن ها اشاره کرده از آن جمله است.

يادآور می شود چاپ و انتشار اين اثر با حمايت مالی جناب آقای مهدی صداقتی امكان پذیر شده است.


