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ــعر در ستایش قاضی حمیدالدین بلخی  در دیوان انوری چند ش

آمده است. از مشهورترین آن ها قطعۀ کوتاهی است که انوری 

ــروده و آن کتاب و  ــات حمیدی س ــبت تصنیف مقام به مناس

نویسنده اش را ستوده است:

هر سخن کان نیست قرآن یا حدیث مصطفی

ــون تّرهات ــد اکن ــات حمیدالدین ش از مقام

ــری و بدیع ــی دان مقامات حری ــک اعم اش

ــات ــال از آب حی ــای ماالم ــش آن دری پی

ــی بخوانی بر عدو1 ــت اگر فصل ... از مقامات

ــد نجات ــذر اصم یاب ــی ج ــی از نامنطق حال

)انوری، 1376: 2/ 523(

ــت. این  ــته ضبط مصراع اّول از بیت اخیر اس موضوع این نوش

ــۀ آن کتاب، با  ــح مقامات حمیدی، در مقدم ــراع را مصح مص

ــه از همین چاپ دیوان انوری، به  وجود ارجاع به همین صفح

ــی بخوانم بر عدات« نقل کرده  ــورت »از مقامات تو گر فصل ص

ــت  ــاب علت تغییر »عدو« به »عدات« توضیحی نداده اس و درب

)انزابی نژاد، 1373: 13(.

ــت؛ اما ربط آن ها  ــن اس باری، معنای هر دو مصراع روش

ــم« به جذری   ــم که »جذر اص ــت. می دانی ــکار نیس چندان آش

ــبت دو عدد  ــکل نس ــد که حاصل آن را نتوان به ش می گفته ان

ــا »گویا« که حاصل آن  ــت )مقابِل جذر »ُمنِطق« ی صحیح نوش

ــت(.  ــبِت دو عدد صحیح به یکدیگر اس ــددی صحیح یا نس ع

ــمن  ــت که با خواندن مقامات حمیدی بر دش ــش این اس پرس

ــد و از گنگی  ــدر و قیمت می یاب ــذر اصم ق ــدو( چگونه ج )ع

می رهد؟2

مفهوم »جذر اصم« را انوری بارها، شاید بتوان گفت بیش 

از دیگر شاعران فارسی گوی، در تصویرسازی های خود به کار 

گرفته است )از جمله ر.ک: انوری، 1376: 1/ 6، 84، 126، 174، 319، 353، 

438، 462 و 473(. موضوع اغلب این بیت ها نیز این است که زبان 

ــد و از  ــم و گوش بخش یا قلم ممدوح می تواند جذر اصم را چش

گنگی و کری  برهاند:

ــاورات ــم در مح ــذر اص ــزاج ج ــون م کاکن

ده گوش و ده زبان چو بنفشه است و سوسنست

)84 / 1(

ــنواند از صماخ ــم را بش ــذر اص ــو ج ــک ت کل

هرچه بر شاخ خواطر از سخن پخته است و خام

)319 / 1(

ــه از فصاحت او ــرش ک ــت صری ــه قایلس چ

ــوش صمیم ــم به گ ــذر اص ــخن پذیرد ج س

)353 / 1(

ــط او جذر اصم ــرح و بس ــاید ز ش ــمع بگش س

ــاظ دری ــه الف ــاید ب ــان نطق بگش ــون زب چ

)462 / 1(

ــابه ابیات فوق  ــت مضمونی مش بیتی هم که موضوع بحث اس

دارد؛ اما در آن ربط »عدو« با »جذر اصم« روشن نیست. در یکی 

دیگر از قصیده های انوری )1 / 473( -که از قضا آن نیز شامل 

ــتایش قاضی حمیدالدین بلخی است- »جذر  چند بیتی در س

اصم« در کنار »عدد« به کار رفته است:

ــودی در عدد ــج ب ــر آالی او را ُگن ــه گ آن ک

ــی و کری ــن گنگ ــم را غب ــتی جذر اص نیس

ــر نعمت های او در اعداد می گنجید ]،[  یعنی »خداوندی که اگ
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ــت گنگ و نامعلوم از این  از برکت آن، جذر اصم که عددی اس

عیب می رست و معلوم می گردید« )شهیدی، 1376: 515 و 516(.

ــورد بحث را نیز،  ــت می توان بیت م ــتفاده از این بی با اس

به جای »عدو«، با »عدد« خواند:

ــر عدد ــی ب ــی بخوان ــر فصل ــت اگ از مقامات

ــد نجات ــم یاب ــذر اص ــی ج ــی از ناُمنِطق حال

به این ترتیب، ربط میان دو مصراع نیز روشن تر می شود؛ اعداد 

ــان قدر می یابند که جذر  ــنیدن مقامه های حمیدالدین چن با ش

ــود  ــم نیز، درلحظه، از ناُمنطقی به در می آید و »گویا« می ش اص

ــت که  )یعنی در زمرۀ اعداد صحیح جای می گیرد(. گفتنی اس

این مصراع در سبک شناسی بهار نیز چنین آمده است:

از مقامات تو گر فصلی بخوانم بر َعَدد )بهار، 1337، 2 / 333(

و چون بهار، برخالف اغلب مواردی که روی به تصحیح قیاسی 

ــت می توان  آورده، دربارۀ ضبط این مصراع توضیحی نداده اس

نتیجه گرفت که این مصراع در نسخه ای از  دیوان انوری که او 

در اختیار داشته )احتمااًل یکی از چاپ های سنگِی هند یا ایران( 

با همین ضبط آمده بوده است. 

ــخه های خطی دیوان  ــتر،  می توان نس برای تفحص بیش

ــی کرد. در میان نسخه های موجود در کتابخانۀ  انوری را بررس

ــت؛ یکی نسخۀ  ــخۀ کهن از دیوان انوری هس مجلس دو نس

ــن کهنه  کتاب  ــرگ، که »اّول و آخر ای ــنا، در 133 ب 1260 س

افتاده است« و زمان کتابت آن را سدۀ هفتم دانسته اند )دانش  پژوه 

ــمارۀ 13503،  ــخۀ ش و علمی انواری، 1359: 2 / 195( و دیگری نس

ــر دو، ظاهراً، قدیم تر از  ــرگ، مورخ 680 هـ.3، که ه در 171 ب

ــت که مبنای تصحیح مرحوم مدرس رضوی  ــخه هایی اس نس

ــت4. نسخۀ اخیر شامل چند شعر نویافته )به ویژه تعداد  بوده اس

ــبختانه متن این قطعه  ــت5. خوش ــادی رباعی( از انوری اس زی

ــورد بحث، چنان که  ــت و مصراع م ــخه هس نیز در هر دو نس

ــط »از مقامات تو گر فصلی  ــخه با ضب ــم، در هر دو نس می بینی

بخوانی بر عدد« آمده است. 

ــۀ روی »م« در  ــخۀ 13503، فتح ــه، در نس ــن ک ــن ای  ضم

ــی«، به خصوص با توجه به این که کاتب چندان دربند  »نامنطق

ــد.  ــت، می تواند قابل تأمل باش حرکت گذاری واژه ها نبوده اس

ــد که ضبط »بر  ــن تفاصیل، قدری عجیب به نظر می رس با ای

عدد« -که حتی در نسخه بدل ها هم نشانی از آن نیست- در 

هیچ یک از نسخه های مبنای کار  مدرس رضوی نیامده باشد. 

در هرحال، از آن جا که این شعر )مطابق ضبط مدرس رضوی( 

ــت یادآوری ضبط صحیح آن شاید  به منابع دیگر راه یافته اس

خالی از  فایده ای نباشد. 

)نسخۀ1260سنا،کتابخانۀمجلسشورایاسالمی،برگ89ر(

)نسخۀ13503کتابخانۀمجلسشورایاسالمی،برگ89پ(

3. آگاهی از وجود این هر دو نسخه به لطف دوست فاضلم، علی صفری آق قلعه، ممکن شد. فایل عکسِی آن ها را نیز همو در اختیارم نهاد. لطفش را سپاسگزارم.

4. کهن ترین نسخۀ تاریخ دار از منابع تصحیح مدرس رضوی مورخ 708 هـ.. است )نسخۀ ل( و یکی از نسخه های بی تاریخ )نسخۀ ک( را او، با قید »ظاهراً«، 

متعلق به قرن هفتم هجری و البته »بسیار مغلوط« دانسته است )مدرس رضوی، 1376: 121 و 126(. به این ترتیب، هر دو نسخۀ سنا و مجلس کهن تر از نسخه هایی 

خواهد بود که او از آن ها بهره گرفته است. 

5. برای متن شعرهای نویافته ر.ک: محسن شریفی صّحی و مهدخت پورخالقی چترودی، »اشعار نویافته از انوری در نسخه ای کهن«، جستارهای ادبی )ادبیات و 

علوم انسانی سابق ـ دانشگاه فردوسی مشهد(، شمارۀ 179 )زمستان 1391(، صص 19 ـ 44.
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منابع:

- انزابی نژاد، رضا، 1372، »پیشگفتار«. ر.ک: حمیدالدین بلخی.

ــه اهتمام  ــوان انوری، ب ــد، 1376، دی ــد بن محم ــوری، محم - ان

ــرکت انتشارات  محمدتقی مدرس رضوی، چاپ پنجم، تهران: ش

علمی و فرهنگی )دو مجلد(.

ــعرا[، 1337، سبک شناسی )تاریخ تطور  - بهار، محمدتقی ]ملک الش

نثر فارسی(، چاپ دوم، جلد دوم، تهران: امیرکبیر.

ــه تصحیح رضا  ــی، 1372،  مقامات حمیدی، ب ــن بلخ - حمیدالدی

انزابی نژاد، چاپ دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

- دانش پژوه، محمدتقی و بهاءالدین علمی انواری، 1359، فهرست 

ــمارۀ 2 )سنای  ــالمی ش ــورای اس کتب خطی کتابخانۀ مجلس ش

سابق(، جلد دوم، تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.

ــهیدی، سید جعفر، 1376، شرح لغات و مشکالت دیوان انوری  - ش

ابیوردی، چاپ دوم، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

- مدرس رضوی، محمدتقی، 1376، »مقدمه«. ر.ک: انوری.

■

استـدراک

ــریۀ گزارش میراث، مطلبی با عنوان »ترویح االرواح« از محمدحسین حیدریان  ــمارۀ سه )ویژه نامۀ نقد( نش در ضمیمۀ ش

)صص 82- 85( به چاپ رسیده که اغالطی چند از نظر نگارشی در متن راه یافته است. این اشتباهات به صورت زیر استدراک 

و تصحیح می شود:

ـ ص 83، ستون اّول. ضبط صحیح عبارت »و هو فی بیَئِة َسْوٍء« است نه » و هو بیَئِة َسْوٍء«.

ــت که در یک سطر به سه صورت مختلف »واِمّئٍة«، »واِمئۀ« و  ــکل صحیح واژه »واِمئة« اس ــتون دوم. ش ـهمان صفحه س

»الوامّئة« آمده است.

ـص 84، ستون اّول. صورت صحیح واژه »وسیٌع« است به جای »وسمیع«.

ـهمان صفحه، همان ستون، شماره 2. شکل صحیح واژه »لََمَأ« است به جای »لََما«. همچنین شکل صحیح واژۀ »ألَُمَأ«، 

»أَلَْمَأ« می باشد.

ـهمان صفحه، ستون 2، شمارۀ 7. شکل صحیح واژه »َصْنَجة« است به جای »َصْنَجۀ«.

ـهمان صفحه و ستون، شمارۀ 8. ضبط صحیح واژه »َجْعٌد« است به جای »بَْعٌد«. همچنین صورت صحیح عبارت »و امرأٌة 

َجْعَدٌة« است به جای عبارت »وامرٌۀ جعدٌۀ«.

ـهمان صفحه و ستون، شمارۀ 9. صورت صحیح واژه »وکیرة« است به جای »وکیرۀ«.

ـص 85، ستون اّول، شمارۀ 5. صورت صحیْح عبارت »)و پیرو آن در لسان(« به جای واژۀ مضبوط »ولسان« است.


