
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنایی و مولویاز  هاییبیت ها در تصحیحِشاهدهای شعریِ فرهنگ نقشِ

 

 1مجید منصوریدکتر 
 

 5/1/0171تاریخ پذیرش:     01/7/0177تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
رود. این  شناهدها بنا همن      نویسی فارسی به شمار میدر فرهنگ ویژههای آوردنِ شاهدهای شعری، از سنّت

گاه مصنححان را  گهتوانند مینویسان، های ناروای فرهنگسازیبدخوانی و احتمال تصحیف تا واژهاز ؛ معایب

از ای  شاهدها خطاسنت، مصنححان نینر در    بسیاری در تصحیح برخی متون یاری رسانند. البته چون ضبط 

هنایی  ، احتمناً  نسن ه  نویسنان دندی   ه فرهنگا توجه به اینکب امااند، اهمیت ندادهچندان به آنها اکثر موارد 

هنای لتنت، هماننند    اند، از شاهدهای شعری ای  فرهنگکه  در اختیار داشته آثارِ تألیفِ تر به روزگارِنردیک

توان استفاده کرد و در تصحیح متون از آنها بهره جُست. در ای  جُستار بر پای  برخی شاهدهای بدل مینس ه

، پیشننهادهایی بنرای تصنحیح این      فرهنگ جهانگیریو عموما  های لتت شعری سنایی و مولوی در فرهنگ

 .استشدهها مطرح بیت
 

 شاهد شعری، فرهنگ جهانگیری، مولوی، سنایی واژگان کلیدی:

 همدان یدانشگاه بوعلی سینا ،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی. 1
 

M.mansuri@basu.ac.ir 
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 مقدمه -1

، توجه اصلیِ بنه  لتت فرس اسدی طوسی؛ ی به فارسیِ بازماندهلتت فارس تری  فرهنگِدر که 

به همی  سبب بنرای   ،ست. ظاهرا آنهامندرج در  دشوارِ های اشعار و نیر معنی کردنِ لتاتِدافیه

 لتنت فنرس  اسندی در مددمن    . اسنت شنده های ای  فرهننگ، شناهد شنعری آورده    غالب واژه

نهادم از گفتنار شناعرانی   تی شعر به استشهاد فرورده شد، بیهر لفظی را که یاد ک: »استتهنوش

نویسانِ ددی  یکسنره  فرهنگ (.14: 1611)اسدی طوسی، « استدهکه الفاظ ایشان درست و پسندی

 وارد شنعر نشنده،  هنای  انند و بنه واژه  ی شاعران پرداختنه هاانبه لتات و ترکیبات شعرها و دیو

چنون توجهنه صنرفا     »انند.  بنرر  کنرده   فرهنگ خود را دچنار ندن   و  انداهمیت ندادهچندان 

نویسنان  دانستند، بنابرای  فرهننگ معطوف به شعر بود و زبان و ادبیات را متعلق به شاعران می

 نهااکردند کنه در شنعر بند   به زبان محاوره و مکاتبه توجهی نداشتند و فدط الفاظی را جمع می

 یمثن  بن د هنند و عثمنان     رانیج از ادر خار آنها شتریب» (.11: 1671)ندنوی،  « سر و کار داشتند

 یلتنات شنعر   ننوادر لتنات و م صوصنا      یفدنط نظنر و تندو    ی، در بعضاستتهافی فیتأل  یدد

 (.141: 1671کوب، ی )زر« استبوده

نویسی تا حدی اسنت کنه از نظنر    ارزش و اهمیتِ درج همی  شاهدهای شعری در فرهنگ

، برهنان دناطع  های فرهننگ مشنهوری مثن     التری  اشکمنتددان ددی  و جدید، یکی از عمده

که در کتاب او موجنود اسنت، حنذف     یاصهیند  یترو برر . »لتات است یحذف شواهد شعر

شنعر استشنهاد    اتین متددم که همه از اشعار و اب سانینوفرهنگ ریشواهد است که برخ ف سا

حنذف شنواهد   » نود(.: 1641)معی ،  «استدهلتت شاهد و مثال ذکر ننمو چیه یبرا یاند، وکرده

از ندناص    گنر ید یکن یدر فرهنگ خنود،   شتریدادن لتت ب یمنظور جالتات، به یو نثر یشعر

 (171-177: 1614 ،یادیرسی)دب« کار اوست مه 

هایی که شناهدی  کوشیدند تا برای واژهنویسانِ ددی  میالبته به همی  دلی  برخی فرهنگ

شنعری   یفارسی در دست نبوده، به هر دیمت، شناهد  ی شاعران برر  ادباهاندر دیو آنهااز 

را  ویبرخنی   و سنت هااز همنی   فرهننگ شنعوری   مؤلنف بیابند و وارد فرهننگ خنود کننند.    

شناهد برخنی لتنات     ناشنناس بنرای  معنی بنا ننام شناعرانی    دار و بیاند و اشعاری خندهفریفته

 وسه(.شصت -شصت :1641، داده  .نک) استدهآوراند و او آن شواهد را در فرهنگ خود آورده

چنون  ، هسنت ها و خطاهای برر  و کوچک ها کاستیهرچند در شاهدهای شعری فرهنگ

انند،  تری از دینوان شناعران دسترسنی داشنته    های که نویسان ددی  به نس هاحتماً  فرهنگ
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 عنوان نس ه بدل اسنتفاده کنرد و پیشننهادهایی   ها بهعری ای  فرهنگتوان از شاهدهای شمی

 مطرح کرد. آنهاها در دیوان سرایندۀ برای تصحیح ای  بیت
 
 سنایی ی ازهایتصحیح بیت -2

 مانههدهای نههه در  م مهههده ریهه ه  ●

 

 نهههه در  م دیهههده انهههر   هههانی   

            (114: 1641)سنایی،                                                                                                         

 ،پانی به معنی آب اگرچنه هندیسنت  : »استتهنوش رشیدیمدرس رضوی به ند  از حاشی  

اما چون سنایی در ک م خویش آورده بنابرای  ذکر شد. رشیدی جرم به هندی بودنش کرده و 

مشنتر  مینان هنر دو زبنان      سنراج شک به پارسی بودنش نموده و صاحب  جهانگیریصاحب 

تصحیح مصنفّا   دیوان سناییبیت مذکور در (. جا)همان« موافق آنست بهار عج حب دانسته و صا

 :استآمدهگونه ای 
 ای ماننندهنننه در آن معننده ریننره  

 
 ای تنننانیننننه در آن دیننند دطنننره  

(671: 1661)سنایی،                           

نی  اسنت:  ای  مصراع در مت  آدای مدرس رضوی چ»مظاهر مصفّا در حاشی  بیت نوشته: 

های دیگر به جای پنانی؛ ینابی، بنانی بنود. بنه حندس       ای پانی. و در نس هرهنه در آن دیده دط

ای در آن تنوانی  ای به جا مانده و نه دطرهتصحیح شد. معنای بیت اینست: در آن معده نه ریره

در « دیند »بنه  « دینده »و تتیینر  « تنانی »جنای  بنه  « پنانی »البته اختیار ضبط (. جا)همان« دید

 تصحیح مصفّا خطاست.

نه دران معنده خندرۀ میندهه ننه دران     »چنی  آورده شده:  فرهنگ رشیدیبیت سنایی در 

بنه  نینر  « خندره »ذین    جهنانگیری در همچننی   (. 164 ه1: 1664)تتوی مدنی،  «دیده دطرۀ پانی

هنا  در فرهننگ « خدره»رسد به نظر می (.441ه1: 1641انجو شنیرازی،   نک.) استآمدههمی  ضبط 

 : خدره(.1644، ده دا .کنخوانی ای  بیت سنایی و بیتی دیگر از مولوی است )حاص  تصحیف

بر ضنبط  . بننا استدهرخ دا« مانده»به « میده»تصحیف  ،دیوان سناییدر مصرع ن ست در 

 توان بیت را به صورت زیر اص ح کرد:می جهانگیریو  فرهنگ رشیدیبیت در 
 میننندهای نننه در آن معنننده رینننره 

 
 پنننانی  ایهننننه در آن دینننده دطنننر  

 
 :استتهسنایی در بیتی دیگر چنی  گف تناسب دارند. دیوان سناییپانی و میده در     
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 اسننامی درینن  عننال  اسننت ارنننه آنجننا   

 
  مینده چنه پنانی   چه آب و چنه ننان و چنه     

 (144: 1641)سنایی،                                 
                                                                                                               

بر همی  بینت  در مجموع، بنا: میده(. 1644، )ده دا« سبوس سازند میده: نانی که از آرد بی»
و در هنر دو  اسنت  آمنده درسنت   « آب»به معنی  دیوان سناییکه در « پانی»شود مش   می

بیندی،  بنا   .کنن ) اسنت « آب»ای هندی بنه معننی   هنیر واژ« پانی»سب دارد. تنا« میده»بیت با 

ماء: به فتح می  و الف ممدوده، به فارسی آب و به هندی پانی و به انگلشی » (.151 -157: 1641
انند کنه بنه    مث   ماء و آب و سو و پانی الفاظ مترادفنه »(. 451: 1645)عدیلی خراسانی، « واتر نامند

ماء اعرف است و به نسبت با اه  فرس آب و نسبت با تر  سو و بنه نسنبت بنا     نسبت با عرب
های ترکنی  و معادل« پانی»و عمادالدی  نسیمی داآنی شیرازی (. 75 ه1: 1641)آملنی،  « هند پانی

 .اندهآورددر شعر خود و فارسی آن را 
 

 و ریهه  جامهههغلههش عهها رام بههه  ●

 ثنههههاجویی حالهههه ریشهههه  و 

 

 یرانههههههیوز دروم صههههههده ار و 

 دانهههیکبهههر  و  جبههه  زبهههام 

 (114: 1641)سنایی،                               

هنا  سنازگار نیسنت. در سنایر نسن ه    با معننی بینت   « جامه و ریش»در بیت ن ست عطف 

و « حنال »که به احتمال دوی باید تصنتیر واژۀ  « حالک»در بیت دوم نیر واژۀ (. جا)همان« خانه»

(. جنا )همنان « چاکنک »هنا  و متناسب با بیت ندارد. در برخی نسن ه  معنی درست ،باشد« حاله»

 :استآمدهبیت مذکور در تصحیح مصفّا به گون  زیر 
 ریشنننک و حالنننک و ثنننناجویی  

 
 دانننیزبننان وکبننر  و عجبننک   

  (671: 1661)سنایی،                       

کاچه: بنا جنی  عجمنی    »: استشدهبه گون  دیگری ضبط  فرهنگ جهانگیریها در ای  بیت    

مفتوح دو معنی دارد. اول زنخ باشد و شنیرازیان کچنه خواننند. حکنی  سننایی فرمایند: غلنط        

و ریشنک و ثنناجوییه کبنر  و     کاچنک سنو هنرار ویراننیهه    و ریشه وز درون جامهشاعران به 

و « رینش »با توجه به ضبط جهانگیری عطف (. 711 ه1 :1641انجو شیرازی، )« عجبک و س ندانی

 یابد.میو بیت استحکام معنایی خود را بازشود پذیرفتنی می« کاچک»
 

 کُهه دولت  م راست درین وات که  بسهت از   ●

 

  سنگصلت  م راست درین عهر که نانست از  

 (676: 1641)سنایی،                                                                                                                         
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به تصحیح مظاهر مصفا نینر عیننا  مطنابق اسنت بنا تصنحیح        دیوان سناییدر  پیشی بیت 

نوشنته:   برهنان . مدرس در حاشنیه ذین  سننگ بنه ندن  از      (144: 1661)سنایی، مدرس رضوی 

گنویی کنردن   سنگ به فتح اول و سکون ثانی و کاف فارسی در اینجا بنه معننی ًف و گنراف   »

 :استشدهآورده به صورت زیر سنایی بیت  نام  ده دالتتدر  (.676: 1641)سنایی،  «تاس
 لنه دولت آن راست دری  ودت کنه آبسنت از   

 
  بننگ صلت آن راست درین  شنهر کنه نانسنت از      

 : له(1644، )ده دا                                           
                                                                                                                             

« لَنه: شنراب؛ بنادۀ انگنوری    »انند؛  مشک  مصنرع ن سنت را گشنوده    نامهلتتان مؤلفالبته 

با ای  اوصاف معنی مصرع ن ست چنی  است: ادبال در ای  روزگار با کسی است کنه  (. جا)همان

پاداش کسی راست که نانش »ت. مصرع دوم نیر بنا بر ضبط ده دا چنی  است: خوار اسشراب

را شک ضنبط درسنت بینت    آشکار است که بیت دچار اخت ل معنایی است. بی«. از بنگ است

له با اول مفتوح و اظهار ها، سه معننی دارد. اول شنراب   » :بازجُست فرهنگ جهانگیریباید در 

آن راست دری  ودت که آبش از لهه صنلت آن راسنت درین      باشد. حکی  سنایی فرماید: دولت

بنابرای  ضنبط درسنت بینت سننایی بنه       (.1146 ه1: 1641انجو شیرازی، )« منگشهر که نانش از 

 گون  زیر خواهد بود:
 لهدولت آن راست دری  ودت که آبست از 

 
  مَننگ صلت آن راست دری  شهر کنه نانسنت از    

 
؛ اسندی طوسنی،   1577: 1641برهنان،  )« و دمارخاننه باشند   بنازی و دمار منگ: دمار و دماربناز »

و « لنه  شنراب  »معنی کلّی بیت یعنی آبش از شراب است و نانش از دمار. دو واژۀ  (.111: 1611

 .استآمدهدر ابیات دیگری از سنایی نیر « منگ  دمار»
 مکنننن  از کعبتننننی  نهننننی و دنننندح   

 
 عمننننر خننننویش هنننندر منننننگو  لننننه بننننا  

 
(116: 1641، )سنایی           

 هرچننننه بسننننتاند از حننننرام و حننننرج  
 صننرف کننند  منننگیننا بننه   لننهیننا بننه  

 

 از بهننننننننای نمنننننننناز و روزه و حنننننننن  

 بننننننرف را یننننننار دو  و تننننننرف کننننننند
 (141: 1614)سنایی،                                       

        
 دوریهها از سههواق و اههرینیا بهها صههداق  ●

 

 تهها مهها هوههی عههق  بههه نههوای سههل  زنههیا 

  (751: 1641یی، )سنا   

اما مصنراع دوم   ،ا با ضبط مدرس رضوی یکسان استمصرع ن ست در تصحیح مظاهر مصفّ 

. البتنه  (111: 1661، همان)« تا ما همی سدف به نوای سلک زنی »در تصحیح مصفا چنی  است: 
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شدق: دست بر ه  زدن با اصول چنانکه صدا از آن . »استشدهمشک  بیت بیشتر  ،با ای  ضبط

ای کنه آمند بنا    در تصحیح مندرس رضنوی بنه معننی    « شدق. »(: شدق1641، )برهان «ند شودبل

تناسب کام  دارد و در ضبط آن اشکالی نیست و مصفا بنه نناروا آن را بنه    « صداع»و « سماع»

 دراست. صنورت درسنت بینت    « سلک». بنابرای  اشکال اصلی در واژۀ استدهبدل کر« سدف»

شکک: بنا اول و ثنانی مفتنوح، تنبنوره را گوینند. حکنی  سننایی        . »استشدهآورده  جهانگیری

)انجنو شنیرازی،   « زننی   شککفرماید: دوری  از صداع و درینی  با سماعه تا ما همی شدق به نوای 

یابد و ارتبنا  اجنرای آن محکن     با ای  اوصاف، بیت معنی اصلی خود را بازمی(. 1167ه 1: 1641

 . ... زنی نبور کف میتما با نوای شود. معنی مصراع: تا ودتی که می
 

 جام به دان  کن م یّن تا عوی زیبا ازان  ●

 

 زیب کی گیرد  وارت بی نظها  دسهت یهاز      

 (657: 1641)سنایی،                                       

 (.141: 1661، همنان ضبط بیت منطبق است با چاپ مندرس رضنوی )   ،در تصحیح مظاهر مصفّا 

راز: و در : »اسنت شدهصورت درست بیت سنایی آورده « راز»و ذی  واژۀ  گ جهانگیریفرهندر 

عربی رأس البناصی  بود یعنی سردار گلکاران. حکی  سنایی فرماید: جان به دانش ک  مری  تنا  

زیبا از آنکه زیب کی گیرد عمارت بی نظام دسنت راز. عمیند لنومکی گفتنه: بنناء دصنر        شوی

در (. 614ه 1: 1614)انجو شنیرازی،  « نه عد  هیچ مهندس نه وه  راز رسدمعالی تست کاندر ویه 

و البتنه در ذین  واژۀ    اسنت آمنده به صورت درست « راز»بیت سنایی ذی  واژۀ  نام  ده دالتت

که بنه احتمنال دنوی،     : داز(1644، )ده دا« مالیده شدهکار و بنّا. دیوار گچگچ. گچ»آمده: « داز»

است. شایان ذکنر اسنت کنه    « راز»حاص  گشتگی « کار و بنّاگچ»و معنی « داز»در ای  مورد، 

های لتنت در  ه همایی احتماً  ه  بر پای  فرهنگضبط اصی  ای  بیت سنایی را ع م همچنی 

 :استدهحاشی  بیتی از عثمان م تاری آور
 همننی تننا فلننک بننر زمننی  در عمننارت   

 
 بنننننادوار پرگنننننار باشننننند بنننننه رازی   

 (154: 1641 تاری غرنوی، )م               

 .664 -667: 1671تفضّلی،  نک. اللت  ای  واژهبرای توضیحات بیشتر و فده           

 کها  تهو بهاد    سهاا  حفظ ای د سال و مه بر  ●

 

  وم گردوم روز و عب در کوکب کهار تهو بهاد     

(414: 1641)سنایی،      

 
(. 165: 1661، همنان )ن است ضبط بیت در تصحیح مظاهر مصفا با چاپ مدرس رضوی یکسا

آورده « سنامه »بنه عننوان شناهد     فرهننگ جهنانگیری  در « سنامه »بیت سنایی ذین  مندخ    
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سامه: سیوم به معنی خاصه آمده. حکی  سنایی نظ  نموده: حفظ ایرد سنال و منه   . »استشده

ه در سام  کام تو باده عدد گردون روز و شب بر کوکب ننام تنو بناد. چهنارم پنناه باشند. خواجن       

 «ای به از آن آسنتان نبنود  عصمت ب اری راست: روزی به بارگاه سلیمان روزگاره رفت  که سامه

آشکار است که صاحب جهانگیری خطا کرده و اگر ضنبط سنامه را    (.645ه 1: 1614)انجو شیرازی، 

 .استآمده« پناهگاه»و « پناه»در بیت سنایی بپذیری  در معنی 

گرشاسب دانایان جهان را گرد کنرده بنود   »آمده:  سیستان تاریخسامه به معنی پناهگاه در 

که م  شهری بنا خواه  کرد بدی  روزگار که ضحا  همنه جهنان را همنی وینران کنند و تنا       

)تاریخ سیسنتان،  « ام فرمان نباشد... که او را بر شهری که م  کرده ای باشدمردمان عال  را سامه

و  ،اسنت آمنده در همی  معننی  ( 154 -651: 1647)همچنی  در دو بیت ناصرخسرو  (.6-7: 1617

منا در سنای  دولنت و سنام  حشنمت این        »: استآمدهدو بار در همی  معنی  کلیله و دمنهدر 

و ضعفای امهت و ملّت را در سنای  عندل و   » (.154: 1646)منشی، « ای ملک روزگار خرّم گذرانیده

سنامه: از آنچنه رشنیدی و    : »اسنت تهیه نوشمینوی در حاش (.4: همان)« سام  رأفتِ او آرام داده

انند  انند و از شنواهدی کنه از شنعر دندما آورده     گفتنه  آنهنا و غینر   برهان داطع مؤلفسروری و 

آید که به معنی پناهگاه و جای ام  است و شاید تعبیر رشیدی درست باشد که خطّنی و  برمی

 «دع  سن ت بندن پنناه جوینند    جای مردم باشد و ودت ضرورت و واای که پناهگاه و اماندایره

در شنعر  : »اسنت تهنوشن  کلیلنه و دمننه  ایشان در فهرست لتات پاینان کتناب    (.4: 1646)منشی، 

 م تاری ه  به جای شامه شاید سامه باشد:
 همننی ز تینن  تننو سننازند شننامه تننا نَبُننرَد  

 
 «ز خنجنننر سنننت  روزگارشنننان حنجنننر    

 (764: 1646)منشی،                               

دیوان م تاری  . دراستدهمعلوم نیست مینوی بر چه اساس بیت م تاری را چنی  ند  کر 
 :استفرخ چنی  آمدهتصحیح همایونغرنوی 

 همننی ز تینن  تننو سننازند سننایه تننا نَبُننرَد   
 

 ز خنجننننر سننننت  روزگارشننننان حنجننننر 
 (164: 1661)م تاری غرننوی،                      

« سنامه ». در بیت سنایی نینر  استشدهتصحیف « سایه»به ای  واژه احتماً  در متون که   

 یعنی ایرد سال و ماه، پناهگاه آرزوهای تو را مصون دارد. ،استآمده« پناهگاه»به معنی 

 
 ک  حشوت و جاه تو هوی  هی  نیایهد   ●

 

 یهار نور اور و عوس به درگهاه تهو بهی     

 (141: 1641)سنایی،                              
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: 1661، همنان )در تصحیح مظاهر مصفا ضبط بیت با تصحیح مدرس رضنوی یکسنان اسنت    

های دبلی ای  دصیده در جایگاه دافیه آمده و در ای  بیت دافینه تکنرار   در بیت« یار»واژۀ  (.141

بنار: رخصنت   »به گون  دیگنری اسنت.    آراانجم و  فرهنگ جهانگیریضبط بیت در  .استشده

خصوصا  چنانکه حکی  سنایی به دید نظ  آورده: از حشمت و جاه تو همی درآمدن مجلس بود 

تنا:  )هندایت، بنی  و ( 141ه 1: 1614)انجو شیرازی، « پیش نیایده نور دمر و شمس به نردیک تو بی بار

است که عیب تکنرار دافینه    جهانگیریفرهنگ و آرا انجم شک با توجه به ضبط اخیر بی (.171

یابند. مسنعود سنعد    شود و بیت معنی اصنلی و منطدنی خنود را بنازمی    در ای  دصیده رفع می

 :استتهگف
 چنننرخ ز تنننو کنننور شنننود روز رزم  

 
 مهنننر ز تنننو ننننور بَنننرَد روز بنننار     

 (145: 1645)مسعود سعد،                     
                   

 چونههام نوههود کههی اثیههری اثههر بههه کههوه ●

 

 کههاج ای او گر ههت هوههه یههر  جویبههار     

 (114: 1641)سنایی،                                                      
 

  م کهه  اثههر کینهه  تههو بهها د  سردسههت   

 

 حقهها کههه اگههر گههر  کنههد کلهه  اثیههر      

 (414: 1641)سنایی،                                        
  

. (167: 1661، همنان )بیت ن ست در تصحیح مصفا نیر منطبق است با چاپ مدرس رضنوی  

چونان نمود گن  اثنر خرمنی )گن  ز گلسنتان اثنر( بنه کنوهه         »ی تصحیح مصفّا: هاسایر نس ه

های مدرس رضنوی بنرای بینت دوم    بدلنس هجا(. )همان« کاجرای او گرفت همه رنگ کوهسار

: 1641)سننایی،  « کنند چنرخ منینرش    -م، ع: حدا که اگر گرم کمند کلک اثیرش»چنی  است: 

414.) 

ای دیگر آمده که هرچنند ضنبط و معننی    هر دو بیت مذکور به گونهفرهنگ جهانگیری  در

کَلَک: مند  و آتشدان را گویند. حکی  سنایی گویند: آن  »مشکو  است، داب  توجه است:  آنها

کر اثر کین  او با دم سرد استه حدّا که اگر گرم کند کلک اثیرش. هن  او گویند: چوننان نمنود     

 (.1174ه 1: 1614)انجو شیرازی، « رفت همه طرف جویبارکلک اثیر اثر به کوهه کاجرای او گ

معی  در حاشنیه  (. : کلک1641، )برهان «باشد یو سفال یمند  و آتشدان گل یمعنه ب کَلَک:»

، نوشته در اینجنا بنه ضنرورت    «چونان نمود کلک اثیری اثر به کوه»ضم  آوردن شعر سنایی: 

فلک به همه مندن    یا»آورده:  (614ه 1 :1616)ده دا جنا(.  )حاشی  همانوزن به سکون ًم است 

فلنرات سنازند و کلنک آتشندان      ریسا ایاست که از آه  و برن   ی؛ مند  آتشدانبه ما کلک یداد
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 تیب نت شنکا   یجملنه از ناسنازگار    یرشک به منراح بند   ایه در مودع غبطه باشد. عامه نهیسفال

در  :kilkکَلَنک؛  »لنف آن آمنده:   هنای م ت صنورت  زبان فارسنی  شناختیفرهنگ ریشهدر  .«کنند

. (1166 -1161ه 7: 1646دوسنت،  )حسن  « ... سوخت  و دا  کردن فرهنگ جهانگیری به معنی مند 

های سنایی بایند آن  ً  در بیتابوده، احتم« کیلک»واژۀ به صورت ای  صورتی از  اینکهبا توجه به 

 شود:ن ضبط جهانگیری تدویت میخواند و بر پای  شاهدهای زیر احتمال درست بود« کِلْک»را 
 بنننره و گننناو را بننندوز بنننه تینننر    

 
 پننننس درانننننداز در تنننننور اثیننننر    

 (714: 1614)سنایی غرنوی،                   
                  

 مننریخ گننر تنننورۀ خصنن  تننو بشننکند 

 
 جننرم حمنن  نصننیب تنننور اثیننر بنناد    

 (611: 1614)بیلدانی،                           
                 

در « حدّنا . »اسنت آمنده « تننور اثینر  »در شواهد دبلنی  « کلک اثیر: مند  اثیر»که به جای 

ای  اوصاف، فعن ِ  است. با « حاشا»احتماً  تصحیف  «حدا که اگر گرم کند کلک اثیرش»مصرع 

ور کنردن  به معنی درگرفت  و شعله« کاجرای او گرفت همه طرف جویبار» در مصراع« گرفت»

 : گرفت (.1644، ده دا .کن) استو آتش گرفت  

 

 مولوی ی ازهایبیتتصحیح  -3
 بس کن که هر مرغ ای  سر خود کی خورد انجیر تهر  ●

 

 

 زاغ را چی ی دگهر عد یهو  یویی عکر وام  

 (145ه 1: 1644)مولوی،                                 

چنامی : بنا منی     . »تاسن آمنده ای دیگنر  به گوننه  جهانگیریو  آنندراجمصرع دوم بیت در 

 فرماید:میمولوی اند. آوردهه  به معنی بول و ه  به معنی غایط  را مکسور و یای معروف
 پسر کی خوش خنورد انجینر تنر   بس ک  که هر مر  ای

 
 شد طعم  طوطی شنکر  وان زا  را چنامی  تنر   

(144ه 1: 1641)انجو شیرازی،   

جنر علفنی بنه سنرگی      . »استآمده« می چا»به گون  « چمی »امینی  آرایتاریخ عال در  

البتنه ضنبط    (.646: 1641اهلل روزبهنان،  )فض « یاب آمی ته و گیاهی چامی  بر او ری ته دوتی نمی

از لحناظ معننایی مشنکلی نندارد و اگنر آن را تتیینر داده ینا از معننی          کلیات شنمس بیت در 

ضبط بینت   ی اص ح کند. بنابرای خواسته بیت را از نظر اخ داط ع بوده و یا میبی« چامی »

و بنا توجنه بنه تکنرار این  مضنمون در سنایر        ، ده داو به تبع آن در  آنندراجو  جهانگیریدر 

طنوطی و چمنی  و    دنخنور  رابطن  شنکر  تواند صورت درست بیت باشد. های مولوی، میبیت

 ود.  شدیده می کلیات شمسو  مثنویچامی  یا سرگی  خوردنِ زا  در ابیات زیادی از 
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 اسننتدهگرچننه طننوطی خننود از شننکر زننن  

 
 زا  را منننننی چمنننننی  خنننننر بایننننند   

 (614: 1641)مولوی،                                 
      

 کنننننیزا  را مشننننتاگ سننننرگی  مننننی

 
 کننننیطنننوطی خنننود را شنننکرخا منننی 

 (1541)همان:                                       
             

 ینی و مننرداری غننذای زا  سننازیدی ز سننرگ  

 
 چه داند زا  کان طوطی چه دارد در شکرخایی 

 (1117)همان:                                              
 

 چننند چننون زا  بننود نننول تننو در هننر سننرگی   

 
 خبنننر جنننان چنننو طنننوطی شنننکرخا برگنننو    

(1114)همان:   

  

 کنهد مهی  کَنکهار جور و جفا و دوریی کهام   ●

 

 کنهد مهی  کهار کنهه م بر دل و جام  اعقام چو 

 (14ه 1: 1644)مولوی،                                     

ه 4: 1644)مشنکو  اسنت. فروزانفنر    « کنار کننه »و « کَنکار»های ضبط واژه روش  است که

کار: آنکنه ماننند   کَنَه: »استدهرا چنی  معنی کر« کارکنه»، کلیهات شمسدر ب ش لتاتِ ( 757

در مصنراع  « کنکنار »احتمناً  مدصنودِ فروزانفنر، همنان     . «و آزار باشدکنه کارش خوردن خون 

کسنی کنه کنارش    »کرده و به معنی « کارکنه»ن ست است که آن را در دسمت لتات، بدل به 

بنر دل و  ». نس ه بدلِ مصرع دوم در تصحیح فروزانفنر،  استتهدانس« خون خوردن و آزار است

فرهننگ  همچننی  در   .نمایند ه بسنیار دابن  تأمهن  منی    است کن « کندبتر از اسکنه کار می نهااج
کتگار و کتگنر: بنا اول مفتنوح    : »استشدهشاهد آورده رای بیت مولوی ب« کتگار»ذی   جهانگیری

به ثانی زده و کاف عجمی مفتوح درودگر باشد. مولوی معنوی فرماید. جور و جفنا و دورینی کنان    

 (.144ه 1: 1641)انجو شیرازی،  «کندر میکنده بر دل و جانها بتر از اسکنه کامی کتگار

« به سبب آنکه درودگر را کتگر و کتکار نینر گوینند   استآمدهکت: به معنی ت ته و چوب »

معتدد است واژۀ کتگر و کتگنار، برسناخت     (166 -165: 1674)صادگ کیا (. 1146ه 6: 1641، )برهان

هنا  ها بنرای این  واژه  های فرهنگدلی  وی نیر ای  است که شاهد .نویسان متأخر استفرهنگ

به عدیندۀ نگارننده دًین  کینا در این  بناره اسنتوار نیسنت و بنر پاین             (.جاهمان. کن) خطاست

 توان چنی  تصحیح کرد:ها، بیت مولوی را میو شواهد فرهنگ کلیات شمسهای بدلنس ه
 کننندمننی ارتگننکجننور و جفننا و دوریننی کننان  

 
 کنند منی  رکنا بتنر ز اسنکنه    هنا ناجبر دل و  

یابد و چون مطلع غرلی زیبنا از مولنوی اسنت، بنه     با ای  پیشنهاد، بیت معنی خود را بازمی 

ای اسنت. توصنیف   گوننه بیتِ مولوی، شهرآشوب یابد.نوعی ک  ای  غرل نیر ارزش بیشتری می
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درودگری است که با اسکنه مشتول تراشیدن چوب است. سنایی در بیتی نردیک به این  بینت   

 :ستاتهگف
 گنننه شکسنننتی چنننو چنننوب را سِنننکنه 

 
 سننننننر و روی حننننننروف  از شِننننننکنه   

 (141: 1614)سنایی،                                   

 :استتهمسعود سعد در شهرآشوبی در صفت یار درودگر گف
 ننننرار و تافتنننه گشنننت  بسنننان سنننازوی تنننو

 چننو برمنن  تننو شنندم در غنن  تننو سننرگردان    
 همیشنننه هجنننران جنننویی بسنننان ارهۀ خنننود 

 

 کننن  بتنننرس ز اینننرد ز عادبنننت بنننندیش م 

 بسننان چننوب تننو از اسننکنه شنندم دلننریش   

 به سوی خویش تراشی همه چو تیش  خنویش 
 (114: 1645)مسعود سعد سلمان،                  

      

 یکتهها مهه وّری اسههت بنفشههه عههده دوتهها  ●

  کنهد سهنبی از خوهار   سر چپ و راسهت مهی  

 دود انههدر رکههاو سههرو سههب ه  یههاده مههی 

 

 سههت وااههو ت ویههر  ای اههرین  نیلههو ر ا 

 بههر یسههار  و ریحههان  در یوههین   اریهها 

 غنچه نهادم هوی کنهد از چشها بهد جبهین    

 (111ه 7: 1644)مولوی،                                      

: 1644، ده ندا . کنن ) انددانسته« بادها»و به معنی « ریح» عرا جم« اریاح»های لتت فرهنگ

سنت.  هاها س   از انواع گ ر ای  بیتایر اجرای بیت سازگار نیست. دالبته ای  معنی با سریح(. 

. اسنت شنده ای دیگنر ضنبط   ای  بیت مولوی به گوننه « ورتاج»ذی  واژۀ  فرهنگ جهانگیریدر 

النرأس رسند   رنگ که چون آفتاب بنه سنمت  مفتوح به ثانی زده؛ گلی باشد سرخورتاج: با اول »

 پرست نیر خوانند. مولوی معنوی فرماید:   و آفتاببشکفد و آن را پنیر  و توله و نان ک
 فکنند ننرگس از خمنار   سر چن  و راسنت منی   

 
 بننر یسننارش و ریحننانش بننر یمننی   ورتنناج 

 (1114ه 1: 1641)انجو شیرازی،                     

است و بینت را  « ورتاج»فِ تصحیح فروزانفر تصحی کلیات شمسدر « اریاح» با ای  اوصاف،

در بینت زینر از   « ورتاج»و « نرگس»تصحیح کرد. تناسب گ   جهانگیریفرهنگ اساس باید بر

 منصور شیرازی نیر آشکار است:
 گشنناده دینندۀ بینننا سننتاره چننون نننرگس     

 
 در آب رفتننه گنن  آفتنناب چننون ورتنناج       

 : ورتاج(1644، )به ند  از ده دا                    
        

 

 ج از داد تهو ههر  ها    عد محرَز و عد محرِز ●

 

 الغر نشهود هرگه   م را کهه تهو  هروردی      

 (147ه 1: 1644)مولوی،                                  
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و  نظنام هنایی نظینر   . در فرهننگ اسنت  تهمش   است که مصراع ن ست مشکو  و آشف

ف نرز بنا اول مفتنوح بنه     . »استآمدهای دیگر به گونه« ف رز»، بیت موًنا ذی  واژۀ جهانگیری

شند  ه و رای مکسور به زای مندوطه زده فربه و دوی را گویند. مولنوی معننوی فرمایند:    ثانی زد

 :1641انجو شنیرازی،  « )از داد تو هر عاجره ًغر نشود هرگر آن را که تو پروردی ف رز و شد ف رز

هنای لتنت هن  اعتمناد     هرچند به فرهنگ .حاشی  ف رز: 1641برهان، نک. همچنی  (. 411 :1

دربارۀ ای  بیت موًنا وجهی داشته باشد! در این  بناره    آنهااحتمال دارد س    کلی نیست، اما

درست باشد و معنی مصراع چننی    ممک ... نیر  و« پناه داده»به معنی « مُحرَز»باید افرود که 

« ف نرز  فربنه  »در ای  صورت، واژۀ ...«  دادۀ داد و عدل تو شدههر عاجری پنا»تواند باشد: می

 غلط ای  بیت از مولوی است. حاص  خوانش
 

 سوسههن بهها تیههن و سههون بهها سهه ر ●

 

 سههت و گههیِ تههر سههوارسههب ه  یههاده 

  مههده بههه دعههتو خشههشا    نههد  

 

 بههه لههب جویبههار   حلبههونهنههو و  

 (11ه 6: 1644)مولوی،                           

 د. البتنه بیت وجود نندار ای  در مصرع دوم « حلبو»های لتت، مدخلی برای واژۀ در فرهنگ

. اسنت شنده آورده « جلبنو »، ای  بیت مولوی ذی  واژۀ جهانگیریو  آراانجم ، فرهنگ نظامدر 

ایست که شبیه به نعناع باشد مولوی معننوی فرمایند: فنندگ و خشن اش بنه      جَلبو: نام سبره»

پاین   بر (.144تنا:  هدایت، بنی ؛ 1157ه 1: 1614)انجو شیرازی،  «رد  آمدهه نعنع و جلبو به لب جویبار

را مطرح ساخت. پیداسنت کنه   « جلبو»به « حلبو»توان پیشنهاد تصحیح ها نمیس   فرهنگ

 اند.ای حدسی برای آن نوشتهمعنی« نعنع»نویسان بر پای  عطف شدن ای  واژه به فرهنگ

« حلبنو »و نظایر آن آمده که احتمناً  « جلبوب»و « حلبوب»های های لتت واژهدر فرهنگ

اًملسنو  فین اسنت و بنه انندلس حر    یلتنت نبطن  : حلبوب»ست. آنهاتتییریافت  در شعر مولوی 

را  اربوطنانون نامنند و آن   یو بعضن  ونیبرسنان  یبعضن  آن رادر رابعه نوشته کنه   دوسیسدورید

این  واژه و حتّنی   (. 615: 1645عدیلنی علنوی شنیرازی،    ؛ : حَلبوب1644، )ده دا« است یطب یخواص

هنای مصنحهف   ها به طرز عجیبنی بنه صنورت   ت و سایر کتابهای لتهای آن در فرهنگمعادل

چننی  آورده   م ؤتحفن  حکنی  من   و  اًدوینه م رنبه ند  از  نام  ده دالتت؛ در استآمدهدر

ف مصنحه  یکن ی د؛ شنای حلبنوب اسنت  . از لنب ب اسنت   یو جلبوب نوع. جلبوب: جربوب»شده: 

و بنه  « لنب ب »منوچهری ذی   از امیر فرهنگ داروها)همان: جربوب(. در کتاب « است یگرید

جرنوب: هو الحرینق امملنس و هنو    . »(676: 1616)منوچهری،  استشدهآورده « حلبوب»صورت 
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: اسنت تهنوشن  نینر  (611: 1444)إب  بیطنار  (. 111ه 1: 1711)إب  بیطار، « الذی یسمی جلبوب ایضا 

حلبنوب و  لینوزسطیس: هو عصا هرمس. یکون عصا هرمس تصحیفا م  خصی هرمس. و هنو  »

 .  «الحرّیق امملس عند شجارینا بامندلس

هنای اشنتباه رخ   های این  لتنت نینر خنوانش    گونه که مش   است حتّی در تعریفهمان

آورده در برخنی  « حلبنوب »که إب  بیطار در معنی صورتی دیگنر از  « امملسحریق»؛ استدهدا

 (.164تنا:  انطاکی، بی .کن) استشدهآورده « اًملسخربق»و « امملسحربق»های متون به صورت

و « لیندرسنطس »و « لینورسنطس »به صنورت   ده دادر « لینوزسطیس»ها کلم  افرون بر این

بنرای واژۀ حلبنوب نینر تصنحیف رخ داده و     « عصنا هنرمس  ». همچنی  در استآمدهنظایر آن 

 خُصنی »کنه آورده شند، صنورت درسنت آن را     چننان  (611: 1444)کسانی همانند إبن  بیطنار   

حلبوب: هو عصا موسنی،  : »استشدهبرخی منابع دیگر چنی  آورده در و  استتهدانس« هرمس

: خصنی  1644) ده ندا  . در(164تنا:  )انطاکی، بنی « و یدال بال اء المعجمه. و یسمی حربق بالمهمله

خُصنی هنرمس: عصنی هنرمس. حلبنوب.      . »اسنت آمده« خُصی هرمس»نیر به صورت  هرمس(

املس: به لتت اندلس حلبنوب. حربنوب. جلبنوب. خصنی      حریق» ،«ساممللینوزسطس. حریق

 )همان: حریق املس(.« هرمس. عصی هرمس. لینوزوزطیس

و نظایر آن است که نام گیناهی  « حلبوب»همان « حلبو»مش   است که در بیت مولوی، 

را « حلبنو »تنوان  . بننابرای  منی  اسنت تههای زرد که خواص طبی م تلفی ه  داشن است با گُ 

گیناهی شنبیه   »به معننی  « جلبو»شود که دانست و با ای  اوصاف آشکار می« حلبوب» فف م

نویسان اسنت. البتنه ممکن  اسنت در بینت مولنوی همنان        برساخت  خطای فرهنگ« به نعناع

حلبنو بنه لنب    »را « حلبوب لب جویبنار »درست باشد و مصححان یا ناس ان نُسخ، « حلبوب»

 تصحیح کرد:چنی  احتماً  بیت را باید  ،صفالوبدل کرده باشند. مع« جویبار
 آمننده بننه دشننتو خشنن اش  فننندگ

 
 ب، لننننب جویبننننارحلبننننونعنننننع و  

 
. در مصرع ن سنتِ  و نعنع و حلبوب، ]به[ لب جویبار یعنی فندگ و خش اش به دشت آمده

هنا و گیاهنان   را با سایر اجرای بیت که نام گن  « فندگ»بیت، همچنان یک مشک  پابرجاست؛ 

« فنندگ »رسند  ! به نظر میاستدهاسبی نیست. احتماً  در ای  واژه نیر تصحیفی رخ دااست تن

فیندس: بنه یوننانی مناذریون     »باشد که نام گُلنی اسنت.   « فیدس»در ای  بیت صورت مصحهف 

 : فیدس(.1644، )ده دا« است
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 گیرینتیجه -4

 اینکنه . با توجه به تاسهمدهای فارسی، شاهدهای شعری از شاعران م تلف آفرهنگ بیشتردر 

هنای خطنیِ دینوان شناعران،     در نسن ه  آنهنا در اکثر موارد، ضبط ای  شاهدها نسبت به ضبط 

اند. در عی  حال، هرچند آشفته و خطاست، مصححان متون به ای  شاهدها چندان اعتنا نکرده

ران تواند به تصحیح برخنی ابینات در دینوان شناع    ها میبه ندرت، اما شاهدهای شعری فرهنگ

کند. در ای  مداله براساس برخی از همی  شاهدهای شعری، پیشنهادهایی برای کمک م تلف 

بیت از سنایی و پن  بیت از مولوی مطرح شند و نشنان داده شند کنه ضنبط این         دهتصحیح 

 های دیوان ای  شاعران رجحان دارد.های لتت نسبت به ضبط نس هشاهدها در فرهنگ

 

 منابو

 میانجی. تهران: اس میه. .. تصحیح افاصس الفنون فی عراصس العیونن . 1641. آملی، ش

 . بیروت: دارالکتب العلمیه.الجامع لمفردات اًدویه و امغذیه. 1711. إب  بیطار، ع

تحدینق ابنراهی  ابن  منراد. بینروت: دارالتنرب        تفسیر کتاب دیاسدوریدوس.. 1444. ـــــــــــــــــــــــــ

 اإلس می.

 صاددی. تهران: خوارزمی. .ا.مجتبایی و ع .. به تصحیح فلتت فرس. 1611. ، ااسدی طوسی

 عفیفی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. .اهتمام ربه .فرهنگ جهانگیری. 1614. انجو شیرازی، م

 بیروت: موسسه اًعلمی للمطبوعات.تذکرۀ داود انطاکی.   تا.. بیانطاکی، د

 معی . تهران: امیرکبیر. .اهتمام م. بهطعبرهان دا. 1641. برهان تبریری، م

 خاور.  الشعراء بهار. تهران: موسسبه تصحیح ملک. 1617 تاریخ سیستان.

(: 44) نشنری  زبنان و ادب فارسنی دانشنگاه تبرینر.     «. رازیجر یک لتت کهن  فارسی». 1671 .تفضّلی، ا

667- 664. 

 تهران: کتابفروشی تهران.عباسی.  .. تصحیح مفرهنگ رشیدیتا.  . بیع تتوی مدنی،

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ناختی فارسی.شفرهنگ ریشه.  1646. دوست، محس 

 تهران: چاپ ان  سپهر.امثال و حک . . 1616. ده دا، ع

 ند  در مددم  برهان داطع. تهران: امیرکبیر.«. فرهنگ شعوری». 1641. ــــــــــــــــــــــــ

 تهران: دانشگاه تهران.ا. ده د نامهلتت. 1644 .ــــــــــــــــــــــــ

(: 4) نامن  فرهنگسنتان.   «.بررسی چند واژۀ دخی  هندی در شعر فارسنی ». 1641. بیدی، حرضایی با 

156- 111. 

 .615 -671(: 141). یتما .(«6) های آننویسی و دشواریدربارۀ لتت». 1671. کوب، عزری 
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 . تصحیح مدرس رضوص. تهران: چاپ ان  سپهر.الحدیدههحدید. 1614. سنایی، م

 تصحیح مظاهر مصفا. تهران: امیرکبیر. دیوان.. 1661. ــــــــــــــــــــــــ

 اهتمام مدرس رضوی. تهران: سنایی.. بهدیوان. 1641. ــــــــــــــــــــــــ

 . تهران: باورداران.امدویهم رن. 1645. عدیلی خراسانی، م

 . تهران: باورداران.الدویهم رن .1645. لی علوی شیرازی، معدی

 عشیق. تهران: میراث مکتوب. .ا.تصحیح م آرای یمینی.تاریخ عال . 1641 ب  روزبهان.اهللفض 

 . تهران: وزارت فرهنگ و هنر.تاج و ت ت. 1674. کیا، ص

 اکبر علمی.یفرّخ. تهران: علهمایون .. تصحیح ریواند. 1661  رنوی، ع.م تاری غ

 همایی. تهران: علمی و فرهنگی. .اهتمام جبه دیوان.. 1641. ــــــــــــــــــــــــ

مهینار. تهنران: پژوهشنگاه علنوم انسنانی و مطالعنات        .. تصنحیح م ینوان . د1645 مسعود سعد سلمان.

 فرهنگی.

 . تهران: امیرکبیر.مددم  برهان داطع . 1641. معی ، م

 مینوی طهرانی. تهران: امیرکبیر. .  کلیله و دمنه. تصحیح مترجم. 1646. منشی، ن

 . تهران: بنیاد فرهنگ ایران.های دشوارنامهفرهنگ داروها و واژه .1616. منوچهری، ا

 فروزانفر. تهران: هرمس. .. براساس چاپ بکلیات شمس . 1641. مولوی، ج

 زانفر. تهران: امیرکبیر.فرو .. تصحیح بکلیات شمس. 1644. ــــــــــــــــــــــــ

 محدق، تهران: دانشگاه تهران.. مینوی و م .، تصحیح مدیوان. 1647. ناصرخسرو دبادیانی، ا

 .فرهنگ وزارت نگارش ک  ۀادار: تهران .پاکستان و هند در فارسی نویسیفرهنگ. 1671. ندوی، ش

 .هیماس  یتهران: کتابفروش ،یناصر یفرهنگ انجم  آرا تا. .  بیر ت،یهدا


