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سخت جگرآور، سخت جگر

هـادي اكبـرزاده*   

ــا مقدمه و تعليقات دكتر  ــن تصحيح تاريخ بيهقي، ب در تازه تري
ــيدي كه در دو جلد از انتشارات  محمدجعفر ياحقي و مهدي س
ــت از عبارتي مشهور از  ــخن روانۀ بازار شده، ضبطي نادرس س
تاريخ بيهقي ارائه شده است. در اين تصحيح تازه منتشرشده در 
ــنك عبارت مشهور  صفحۀ 179 در پايان ذكر برداركردن حس
ــخت جگر آور. چنان شنودم كه دو  ــنك زني بود س او مادر حس
ــتند، و از ارباِب حكمت و  ــث نهان داش ــه ماه از او اين حدي س
ــه منفعِت خويش در  ــنيدم كه هر ك ــوراِن جهان چنان ش دانش
ــود،  ــد، او را از آن منفعت اگر حاصل ش ــّرت ديگران جوي مض
ــد و... (تاريخ بيهقی، چاپ ياحقی و سيدی: 467)  تمّتعي نباش
ــي «در مورد او» و متعلق به  ــراً مصححان «او را» را به معن ظاه
فعل «شنيدم» گرفته اند كه تالش نگارنده براي يافتن شاهدي 
ــنودم»  براي «او را» به معني «در مورد او» قبل از فعِل «چنان ش

بي نتيجه ماند.
ــتي ضبط فياض اين  ــۀ قابل توجه ديگر در تأييد درس نكت
ــاهد مثال يافته است  ــت كه نگارنده براي «جگرآور» دو ش اس
ــت.  ــه تا به حال در هيچ يك از فرهنگ هاي لغت نيامده اس ك

فرهنگ بزرگ سخن همچون لغت نامۀ دهخدا آورده است:
ــجاع، دلير: «... و مادر حسنك زني بود  «جگرآور: (مجاز) ش
سخت جگرآور. چنان شنودم كه دو سه ماه از او اين حديث 

نهان داشتند.» (بيهقي 236)
شواهد نويافتۀ ما براي «جگرآور» اين دو بيت زير است:

ــِگ جگرآور ــش پلن ــِگ دليري در چن
گويي كه رميده ست گنجشك زشاهين 

(ديوان ابوالفرج روني، 145)
و نيز از مسعود سعد:

هست او قوي  دل و جگرآور ز بهر آنك
ــاله دل و جگر  ــاِم او همه س ــد طع باش

(ديوان مسعود سعد، 182)
در نسخه هايي كه نگارنده بدان ها دسترسي دارد آمده است: «و 
ــنك زني بود سخت جگرآور. چنان شنودم كه دو سه  مادر حس
ــنيد جزعي نكرد چنان  ــتند، چون بش ماه اين حديث نهان داش

كه زنان كنند...»

در نسخۀ 3138 كتابخانۀ  مجلس شوراي اسالمي نيز آمده:

توضيحي كوتاه در ضبط نادرست عبارتي از تاريخ بيهقي

(نسخۀ 8503 كتابخانۀ مجلس شوراي اسالمي)

( نسخۀ 3138 كتابخانۀ  مجلس شوراي اسالمي)

* مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد 
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ــنيد جزعي نكرد چنان كه زنان كنند...» (خطيب  چون بش
ــياري از نسخ به  رهبر، 236:1371) به رغِم تمامي چاپ ها و بس

اين صورت آمده است:
ــنك زني بود سخت جگر؛ او را چنان شنودم كه  «و مادِر حس
ــتند، چون بشنيد جزعي  ــه ماه اين حديث پنهان داش دو س
ــي، 179:1388) و در  ــه زنان كنند...» (ياحق نكرد چنان ك
نسخه بدل ها نيز آورده اند: «جگر او را، كذا درQGRUXN، در 
ــت كاري شده  ــده، X هم دس N باالِي كلمه «دار» اضافه ش
ــت، C: جگرآور، S: جگر، WYTPJIA و فّياض: جگرآور  اس
XWUN ــاض + از او / پنهان كذا در ــه ماه: A و في / دو س

بقيه: نهان.» (همان)
ــخت» را با «جگر» خوانده اند (به عبارتي  مصححان كه قيِد «س
ــخت جگر» را يك واژه مركب دانسته اند) در جلد دوم كتاب  «س
ــتي ضبط فياض و  ــخت جگر» در نادرس در توضيحات واژۀ «س

ديگر نسخ آورده اند: 
ــس از آن در چاپ هاي  ــخت جگر» اين تعبير و جملۀ پ «س
ــيار معروف  ــدوش و در عين حال بس ــيِن بيهقي، مخ پيش
است. تفاوت نسخه ها را در حاشيه آورده ايم. A و فياض كه 
ــخت» را براي آن قيدي گرفته اند،  «جگرآور» خوانده و «س
ــده اند پس از عبارِت «دو سه ماه»، «از او» بيفزايند  ناگزير ش
ــود. بنابراين ديگر نسخه هايي كه جگرآور  تا معني كامل ش
ــد در واقع صّحِت  ــزودِن «از او» غافل مانده ان آورده و از اف
ضبِط «سخت جگر، او را» را تأييد مي كنند.» (تاريخ بيهقی، 

چاپ ياحقی و سيدی: ج 2، 969) 
ــاره مي نمايد:  ــتي اين قرائت به چند نكته اش نگارنده در نادرس
ــت آنكه «او را» قبل از «چنان شنودم كه...» به كدام جمله  نخس
ــواهد بسياري از متون در  ــت؟ ش تعلق دارد و به چه معنايي اس
ــت كه در اغلب آنها عبارت «چنان شنودم» عبارتي  ــت اس دس

آغازين است و متمم آن محذوف:
ــي ديد...  ــيد خواب ــنودم كه هارون الرش ــان ش ــت: چن • حكاي

(قابوس نامه، ص 44)
ــنودم كه پيري صدساله، گوژپشت، سخت  • حكايت: چنان ش
ــته و بر ُعكازه اي تكيه كرده همي رفت... (همان، ص  دوتا گش

(58
ــه روزگار فخرالدوله، صاحب  ــه ب ــنودم ك • حكايت: چنان ش
ــراي نيامد... (همان،  ــماعيل عبادـ  رحمةا هللاـ  دو روز به س اس

ص 219)

• حكايت: چنين شنودم كه پسر مقله: نصربن منصور تميمي را 
عمل بصره داد. (ص 73): 

و گاه متمم «چنان شنودم» قبل از آن ذكر شده:
ــنيدم كه هرچه نيكو  • ليكن من از مردم دانا و دوربين چنان ش

نهاده بود، نيكوتر منه. (مرزبان نامه، ص 462)
ــان مي دهد «جگرآور» به معني دلير و شجاع در روزگار  كه نش
ــت.  ــت و ضبط فياض صحيح تر اس ــته اس بيهقي كاربرد داش
ــخت جگر» نيز  ــت كه براي «س ــح اين نكته ضروري اس توضي

نتوانستيم هيچ شاهدي بيابيم.
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