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ــج در دربار  ــوم رای ــاعران با جواهرات از رس ــدن دهان ش آکن

ــت. این اتفاق غالبًا در مواقعي مي افتاده که  پادشاهان بوده اس

ــعري، پادشاه یا بزرگي را به وجد مي آورده  شاعر، با سرودن ش

ــت. نمونه هایی از این رسم را در داستان محمود و پیراستن  اس

ــا دوبیتِي عنصري  ــلطان محمود را ب ــوِي ایاز -جایي که س م

خاطر خوش مي شود دهان عنصري را به دست خود سه بار پر 

ــمرقندي، 1376: 59( و نیز در  ــر مي کند- )نظامي عروضي س از جواه

شاهنامه )فردوسي، 1382: ج2/ 1772( مي توان مشاهده کرد.

ــعد سلمان اشاره اي به همین  ــعود س در بیتي از دیواِن مس

ــت در حالي که مصّححان از عهدۀ تصحیِح آن  ــده اس نکته ش

برنیامده اند:

همـيولیـتبهــمکـردزروگوهـــروُدر

هميعدوتبخاییدریگوسـنگوسـفال

)مسعود سعد، 1364: ج1/ 436(

ــید یاسمي )مسعود سعد،  ــت که در تصحیِح مرحوم رش گفتنی اس

ــت  1384: 270( و نیز در تصحیح جدیدي که محمد مهیار به دس

ــعود سعد، 1390: 394( بیت مذکور به همان ترتیب، بدون  داده )مس

نسخه بدل، ضبط شده است.

تصحیف»بَِفم«)بهفم(به»بَِهم«)بههم(

ذیاًل ضبِط صواِب این بیت و دالیِل صحِت این مدعا را می آوریم:

همـــيولیـتبَِفمکـردزروگوهـــروُدر

ــعود  ــۀ دهخدا، ذیِل مدخِل »فم« این دو بیت از مس در لغت نام

سعد در شمار شواهد دیده می شود:

ــدنــد ــو آگــه ش ــن ت ــر و کی ــدق ز مه ــته و فن پس

ــت فم ــاد و آن ز بیمت بس ــت گش ــم از مدح ــن ف ای

ــد ضمیــرم اندر دل   همي به وصِف تو جنبــ

همـــي به مدِح تو گـــردد زبــانــم اندر فم

ــان« در دیواِن او  ــه معني »ده ــرد لغِت »فم« ب ــن، کارب بنابرای

ــالوه، در همین دو بیت نیز  ــاي دیگري هم دارد. به ع نمونه ه

»فم« در کنار »مدح« آمده است. نیز در بیتي دیگر از همو:

ــت ازیـن پس چون کلک چون دوات در بندگی

ــایـم به مدح فم ــدم میــان به جـان و گش بن

)مسعود سعد، 1384: 289(

امیرمعّزي )1389: 472( نیز پر کردِن دهان مداح )شاعر( از جانِب 

ممدوح را ستوده است:

ــت همچون صدف و نافه پر از گوهر و مشکس

ــو را فم ــو را خاطـــر و مداح ت ــاف تـ وصــ

ــِت خود را  ــور معني و مفهوم درس ــاف، بیِت مذک ــا این اوص ب

ــنگ  ــتان کردن« و »ریگ و س ــا تقابل »جوهر در دهاِن دوس ب

خاییدِن دشمنان« بازمی یابد.

منابع:

ــن عبدالملک، 1389، دیوان، تصحیح عباس  - امیرمعّزي، محمد ب
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تهران: هرمس.

ــلمان، 1364، دیوان، به تصحیح مهدي نوریان،  ــعد س - مسعود س

اصفهان: کمال.

ــمي، تهران:  ــید یاس ________،  1384، دیوان، به تصحیح رش
نگاه.

ــه تصحیح و تعلیقات محمد  ــوان، مقدم ________،  1390، دی
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