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علی صفری آق  دلکه

قّرةالعیـن در شـمار متـون كهن فارسـی اسـت كه نـه از نام 

نویسـنده اش بـه درسـتی آگاهيـم و نـه دورۀ نـگارش آن را 

می دانيـم. هميـن اندازه از مندرجات متـن می توان پی برد كه 

نویسـنده در محدودۀ حكومتی غزنويان می زیسـته است چرا 

 از پادشـاهان اين سلسله با 
ً
كه از ميان پادشـاهان ایران، صرفا

عناوينـی سـتایش آميز يـاد می كنـد1. بـرای نمونـه در جايی 

)ص 123( از سـلطان ابراهيـم بن مسـعود بن محمـود غزنوی 

)451-492ق( بعنوان شخصی درگذشته چنين ياد می كند:

در عهد سـلطان كريم ابراهيم چون مشـطب را به رسالت 

غزنين فرستاد]ند[ آن روز كه به غزنين آمد ... .

 
ً
همچنيـن آگاهی هايی از شـهر غزنـه ياد می كند كـه معموال

سـاكنان آن شـهر می توانسـتند از آن ها آگاه باشند چنان كه در 

جايی از متن )ص 80( به يك شـاعر غزنه به نام ناصر مسـعود 

شمسـه اشـاره دارد كه گويا همان ناصر مسـعود شمس باشد 

كه مسـعود سـعد در يكی از قصايدش )ص 438 - 439 چاپ 

مهيار( او را ستوده است:

ناصر مسعود شمسـه يكی بودست از شعرای غزنی؛ وقتی 

از اوقـات در زمسـتان سـرد بـه واقعـۀ مسـتی برهنـه از 

خرابات به در افتاد ... .

بنابراين اگر بپذیريم كه نویسـنده در شـهر غزنه می زیسـته و 

 از آل بويه و آن هم بصورت 
ً
1. از پادشاهان بزرگ ایران -جز غزنويان- عمدتا

مه )ص سه( اشاره كرده 
ّ
حكاياتی از گذشته های دور ياد كرده است. مصّحح در مقد

وله محمود« ياد شده ولی در نمايه های كتاب چنين نامی ديده 
ّ
كه در متن از »سیف الد

نمی شود.

 بـا دربار غزنه ارتباط داشـته، می توان تـا حدودی به 
ً
احتمـاال

دورۀ زندگی او پی برد. نخسـتين قرينه آنكه اشـارۀ نویسـنده 

نشـان می دهد كـه پـس از سـلطان ابراهيم غزنـوی )451- 

492ق( می زیسـته و سـتایش او از آن پادشاه بيانگر آن است 

كـه هنوز بازماندگان آن پادشـاه بر سـر كار بودنـد. بنابراين، 

دورۀ نـگارش اثـر بايـد مدتی پـس از درگذشـت ابراهيم به 

تـی پیـش از سـقوط غزنويـان بـر دسـت 
ّ
سـال 492ق و مد

غوريان در سـال 582 ق باشـد و از اين روی می توان آن را از 

آثار نيمۀ دوم سـدۀ ششـم و هم دوره با آثاری چون چهارمقاله 

نظامی عروضی سمرقندی و تاریخ بیهق ابن فندق دانست.

اين متن يك بار توسـط امين پاشـا اجاللی منتشـر شـده 

اسـت )تبریز، انتشارات انجمن استادان زبان و ادبيات فارسی، 1354ش( 

كه چاپی مناسـب با روزگار خود اسـت اما دستنویسی از اثر 

موجـود اسـت )نسـخۀ 4064 فاتـح، مـورخ 722ق( كـه از همـۀ 

نسـخه های مورد اسـتفادۀ مصّحح كهن تر است و ضبط هايی 

در آن هسـت كـه چـاپ ديگـری از متـن را توجيـه كـرده و 

ضـروری جلوه می دهـد. در ميان ضبط های منـدرج در متن 

چاپی )ص 44( بیتی هسـت كه فقط مصراع دوم آن بی اشـاره 

به نام سـراينده در متن درج شـده است. همان شعر در نسخۀ 

فاتح )ص 15ر( چنين ضبط شده است:

بـــر گونـــه پـــدی باشـــی آن را كـــی ســـهای بـــو

عاشـــق بـــه همـــه جايـــی انگشـــت نمای بـــو

نام سـراينده نيز در نسخه بصورت »پندار« )به پ( ضبط 

شـده كه بايـد تحريف يا ضبطـی ديگر از نام بنـدار )رازی( 

باشـد. بـا توجه بديـن مـوارد می تـوان دريافت که شـعر به 

لهجـۀ رازی اسـت و لـذا در تصحيـح آن بايد آشـنايان با آن 

لهجـه نظر دهنـد2. مضمون مصـراع دوم را می توان فهميد اما 

مصـراع نخسـت، گويا چنيـن معنايی دارد: »بـر گونه /چهره 

پديد باشـد آن را كه سهای! هسـت«. در اينجا ضبط دقيق و 

معنای واژۀ »سـهای« به درسـتی دانسته نیسـت اما مشابهاِت 

مضمونِی اين بیت، درسـت پیش از آن در متن چاپی )ص 43( 

بدينگونه ضبط شده است:

مثـل بـه پارسـی گويند: اثـر صـالح در چهره پيـدا بود. 

شـعر: ال تسـئل المرء عن خالئقه | فی وجهه شـاهد عن 

2. از دوستم پژمان فيروزبخش سپاسگزارم كه شعر را برايم تحليل كرد.

نسخه شناس و پژوهشگر متون ادبی
alisafari_m@yahoo.com
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الخيـر. بیـت: از مـرد مپرس هيـچ اسـرارش | بر چهرش 

پيـدا بـود از كردارش. و به پارسـی گوينـد: گناهكار را به 

گونه بتوان دانست.

شـايد بتـوان گفت كه واژۀ »سـهای« در برابـر واژۀ »خير« در 

شـعر عربـی به كار رفتـه و بنابراين دارای معنـای »نيكی« يا 

»صالح« می تواند بود.

شـعر پیش گفته درست در پايان جلد نهم کشف االسرار 

ميبـدی )ص 508( بـی اشـاره به نام سـراينده بدين گونه ضبط 

شده است:

ـــود ـــرا کـــه ســـها ب ـــدی باشـــه آن ـــه ب ـــر کون ف

ـــود ـــا ب ـــت نم ـــی انگش ـــه جائ ـــق بهم عاش

واژۀ »سـها« )/سـهای( در اين متن نيز همچنـان نامفهوم 

اسـت و قافيه نيز دسـتکاری شـده اّما گمان می رود که »فر« 

در کشـف االسـرار درسـت تر از »بـر« در قّرةالعین باشـد. 

چـون نویسـندۀ اين سـطور از لهجـۀ رازی آگاهـی چندانی 

ندارد بیش از اين درباره درستی بیت نظر نمی دهد.

شکر بندار در مجموعۀ 4064 فاتح، مورَّخ 722ق


