یک تصحیف در دیوان مسعود سعد سلمان
مجیـد منصـوری

*

ديوان او
بنابراي��ن ،کارب��رد ِ
لغت «فم» ب��ه معني «ده��ان» در ِ
نمونهه��اي ديگري هم دارد .بهع�لاوه ،در همين دو بيت نيز
«فم» در كنار «مدح» آمده است .نیز در بيتي ديگر از همو:
در بندگي��ت ازيـن پس چون كلك چون دوات
بن��دم ميــان به جـان و گش��ايـم به مدح فم

آکن��دن دهان ش��اعران با جواهرات از رس��وم رای��ج در دربار
پادشاهان بوده اس��ت .اين اتفاق غالب ًا در مواقعي ميافتاده كه
شاعر ،با سرودن ش��عري ،پادشاه يا بزرگي را به وجد ميآورده
اس��ت .نمونههایی از این رسم را در داستان محمود و پيراستن
دوبيتي عنصري
م��وي اياز -جايي كه س��لطان محمود را ب��ا
ِ
ِ
خاطر خوش ميشود دهان عنصري را به دست خود سه بار پر
از جواه��ر ميكند( -نظامي عروضي س��مرقندي )59 :1376 ،و نیز در
شاهنامه (فردوسي :1382 ،ج )1772 /2ميتوان مشاهده كرد.
ديوان مس��عود س��عد سلمان اشارهاي به همين
در بيتي از ِ
تصحيح آن
مصححان از عهدۀ
نكته ش��ده اس��ت در حاليكه ّ
ِ
برنیامدهاند:

(مسعود سعد)289 :1384 ،

جانب
اميرمع ّزي ( )472 :1389نيز پر
كردن دهان مداح (شاعر) از ِ
ِ
ممدوح را ستوده است:
همچون صدف و نافه پر از گوهر و مشكس��ت
وصــ��اف تـ��و را خاطـــر و مداح ت��و را فم
درس��ت خود را
بيت مذك��ور معني و مفهوم
ِ
ب��ا اين اوص��افِ ،
دهان دوس��تان كردن» و «ريگ و س��نگ
ب��ا تقابل «جوهر در ِ
خاييدن دشمنان» بازمییابد.
ِ

هم�ي ولي�ت بهــم ك�رد زر و گوهــ�ر و ُدر  
همي عدوت بخاييد ريگ و س�نگ و س�فال

(مسعود سعد :1364 ،ج)436 /1

گفتنی اس��ت كه در
تصحيح مرحوم رش��يد ياسمي (مسعود سعد،
ِ

منابع:

 )270 :1384و نيز در تصحيح جديدي كه محمد مهيار به دس��ت
داده (مس��عود سعد )394 :1390 ،بيت مذكور به همان ترتيب ،بدون
نسخهبدل ،ضبط شده است.

 اميرمع ّزي ،محمد ب��ن عبدالملك ،1389 ،ديوان ،تصحيح عباساقبال آشتياني ،تهران :اساطير.
 دهخدا ،علی اکبر ،1377 ،لغتنامه ،تهران :دانشگاه تهران. فردوس��ي ،ابوالقاس��م ،1382 ،شاهنامه ،بر اس��اس چاپ مسكو،تهران :هرمس.
 مسعود س��عد س��لمان ،1364 ،ديوان ،به تصحيح مهدي نوريان،اصفهان :كمال.
________ ،1384 ،ديوان ،به تصحيح رش��يد ياس��مي ،تهران:
نگاه.
________ ،1390 ،دي��وان ،مقدم��ه تصحيح و تعليقات محمد
مهيار ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 نظامي عروضي س��مرقندي ،احمد بن عم��ر ،1366 ،چهارمقاله،تهران :صداي معاصر.

تصحيف «ب ِ َفم» (به فم) به «ب ِ َهم» (به هم)

ذي ً
صحت اين مدعا را میآوریم:
داليل
صواب این بيت و
ِ
ال ضبطِ
ِ
ِ
همــ�ي ولي�ت ب ِ َفم ك�رد زر و گوهــ�ر و ُدر  

مدخل «فم» این دو بیت از مس��عود
ذيل
ِ
در لغتنام��ۀ دهخداِ ،
سعد در شمار شواهد دیده میشود:
پس��ته و فن��دق ز مه��ر و كي��ن ت��و آگــه ش��دنــد
اي��ن ف��م از مدح��ت گش��اد و آن ز بيمت بس��ت فم

وصف تو جنبــ��د ضميــرم اندر دل
همي به
ِ
مدح تو گـــردد زبــانــم اندر فم
همـــي به ِ
* مجید منصوری/
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