تصحیح بیتهایی از حدیقة سنایی
وحید عیدگاه طرقبهای
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
(از ص 98تا ص ) 04
تاریخ دریافت مقاله85 /04/89 :؛ تاریخ پذیرش مقاله85/06/80 :

چکیده
از میان آثار سنایی ،مثنویِ حدیقةالحقیقه و شریعةالطّریقه اهمیت دارد و از دیر باز مورد توجّه سخنوران سدههای
گوناگون قرار گرفته است .در این مثنوی انبوهی از آگاهیهای اجتماعی و فرهنگی و مذهبی با زبانی هنری و
دارای گسترة واژگانیِ بسیار بیان شده و این در نتیجه متنی را فراهم آورده است که دریافتنش گاه به آسانی و
برای همه کس ممکن نیست .با این همه ،شماری از دشواریهای این کتاب مربوط به پیچیدگیِ سخن سنایی
نیست و از تحریف متن به دستِ کاتبان و ناتوانیِ مصحّحان در تشخیصِ دستخوردگیها سرچشمه گرفته است.
یافتنِ برخی از این موارد و اصالحِ آنها هدف این مقاله است.
واژههای کلیدی :تصحیح متن ،شعر کهن فارسی ،حدیقةالحقیقة سنایی غزنوی.
 .رایانامة نویسنده:

vahid.idgah@ut.ac.ir
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مقدمه
از حدیقة سنایی دو ویراستِ قابل توجه در دست است که در فراهم آمدنشان برخی از اصول
تصحیح متن رعایت شده و برخی لغزشها نیز روی داده است .ضبط شماری نه چندان اندک از
بیتها در این دو ویراست نادرست است و بیگمان با سخنِ ریختة قلم سنایی متفاوت .نگارندة
این جستار ،با تأکید بر ضرورت تصحیح دوبارة حدیقه ،بر آن است که پیش از دست یازیدن به
چنین کار گستردهای باید در نگاشتههای جداگانه نمونههایی از بیتهای تحریفشدة متن را
بررسی کرد و لغزشهای مصححان را در ویراستن آنها نشان داد تا کاستیهای کارهای انجام-
گرفته آشکار شود و برخی از باید و نبایدهای کار برای مصححان آیندة ویراستِ احتمالی متن
به گونهای آزموده و سنجیده روشن گردد .نوشتة پیش رو کوششی است برای یافتن صورت
درست برخی از بیتها که در هر دو ویراستِ حدیقه دچارِ گشتگی شدهاند.
پیش از هرگونه بررسی ،یادآوریِ این نکته بایسته است که کار تصحیحِ متنهای کهن ،بیش
از دانستن مأثورات و احاطه بر معارف رجالی و نیز آشنایی با آهار و کاغذ و ترنج و شنگرف ،به
دانستن زبان فارسی نیاز دارد .مصحّحی که بر ابعاد گوناگون زبان یک متن تسلّط دارد ،اگر نه
همه را ،بسیاری از راه را رفته است .نبودِ چنین تسلّطی است که شمار چشمگیری از تصحیح-
های خوبِ متنهای فارسی را دچار اغالط فاحش کرده است؛ تصحیحهای بد به کنار .آنچه
بیش از هر چیزی در دو ویراستِ حدیقه به چشم میخورد ناآشنایی مصححان است با نکتههای
ریز و درشتِ زبان سنایی و این که او واژه و جمله و وزن و قافیه و صنعت و  ...را چگونه به کار
میبرد .از همین روی ،در این دو ویراست رسیدن به ضبط درست شماری از بیتها برای ایشان
میسّر نگشته است .اکنون به بررسی آن بیتها میپردازیم ) (.در این بررسی نشانههای
اختصاری بدین شرح است:
 :Bدستنویس بغدادلی وهبی ،نگاشتة  558ه.ق که از تحریرهای کوچک حدیقه به شمار میرود
و مینوی آن را منتخب حدیقه خوانده و اساس چاپ حسینی است و در چاپ مدرس رضوی با
نشانة س به کار رفته است.
 :Nدستنویس خلیل اینالجق ،نگاشتة  599ه.ق که ناقص است و همچون  Bتحریر کوچکی از
حدیقه به شمار میرود.
 :Kدستنویس کابل که در  556چاپ عکسی شد و تاریخ نگارش آن را مربوط به سدة ششم
دانستهاند (رک .سنایی  : 556دو).
 :Vدستنویس وین ،نگاشتة  666ه.ق ،که از تحریرهای کوچک است.
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بررسیِ بیتهای تحریفشده
ص :76

()8

آنکه بی رنگ

باز نستاند از تو هرگز رن

زد تگرا نیرنگ

بیت مورد نظر در چاپ حسینی به همین صورت دیده میشود (رک.

سنایی598 ،

 .)5 :مصراع

نخست مفهوم درستی ندارد ،زیرا واژة نیرن  ،که در جایگاه قافیه نیز قرار گرفته است ،معنا را
بر هم زده است .آنچه باید جایگزین آن شود بیرن

است که در نسخهبدلهای مدرس رضوی،

بی مشخص شدن نشانة دستنویس ،و در چاپ حسینی با نشانة ( Vدستنویس وین) دیده می-
شود .بیرن

طرح نخستینی است که نقاشان مینگاشتند و بر پایة آن رنگآمیزی را آغاز می-

کردند (رک .دهخدا ،ذیل بیرنگ) .این واژه در سه بیت دیگرِ حدیقه نیز به کار رفته است که در
چاپ مدرس رضوی در دو مورد به صورتِ نادرستِ نیرن
همههه را تهها ابههد بههه امههر قههدم
چار گوهر بهه سهعی هفهت اختهر
آن که بهی خامهه زد تهرا نیرنهگ

ضبط شده است:

زده نیرنهههههگ در سهههههرای عهههههدم
شهههههده بیرنهههههگ را گزارشهههههگر
ههههم توانهههد گهههزاردن بهههی رنهههگ
(سنایی558 ،

)66 :

در چاپ حسینی هر سه بیت به صورت نادرست ضبط شده و واژة بیاساسِ نیرن
کتاب نیز راه یافته است

(سنایی56 ،5 : 598 ،

به واژهنامة

 .)564 ،گفتنی است که سه بیت از چهار بیت مورد

نظر در لغتنامة دهخدا به همراه چندین شاهد مثال دیگر برای واژة بیرن

آورده شده است

(دهخدا ،مدخل بیرنگ) ،اما مصححان بدان توجّهی نکردهاند .منظور سنایی از «آن که بی رنگ
زد ترا بیرنگ» خداست .خداوند بدون به کارگیری رنگ بیرنگِ انسان را زد ،یعنی طرح آفرینش
او را ریخت .بیت مورد بحث را این گونه اصالح میکنیم تا جناسِ تامّش نیز آشکار گردد:
آنکه بی رنهگ زد تهرا بیرنگ

بههاز نسههتاند از تههو هرگههز رنههگ

ص :76
فعل و ذاتش برون ز آلت و سوسگت

بس که هویتش پر از کگ و هوسگت

بیت در ویراستِ حسینی چنین آمده است:
فعل و ذاتش بهری ز آلهت و سهو

کنهههه ههههوّیتش پهههر از کهههن و ههههو
(سنایی: 598 ،

)8
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بیت های پیش و پسِ بیت مورد نظر دربارة فراتر بودنِ خداوند است از ویژگیهای مادّی و گمان
و دانشِ بشر .پس چگونه شاعر در این بیت هویتِ خدا را ،که از هرگونه کُ و هو فراتر است ،پُر
از کُ و هو دانستهاست؟ پاسخ را باید در دستنویسها جُست .ضبط ویراستِ مدرس رضوی به
هیچ روی قابل اعتماد نیست ،زیرا او مشخص نکرده است که منبع آن چیست .حسینی در
پاورقی آورده است که به جای بری (ضبطِ  )Bدر

K

و

V

ضبطِ برون آمده است .این ضبط

اگرچه مناسب مینماید ،تا زمانی که دلیلی قطعی بر نادرست بودنِ ضبطِ کهنترین دستنویس
( )Bبه دست نیاید ،نباید بر آن ترجیح داده شود ،چنانکه حسینی نیز چنین نکرده است .وی
دربارة مصراع دوم هیچ نسخهبدلی به دست نداده است و این نشان میدهد که ضبط آن در هر
سه دستنویس کهن ( Bو  Kو  )Vیکسان بوده است )5(.اما نگارنده با نگاهی به  Kدریافت که
اشکال از بدخوانیِ مصحّح بوده است که مانندِ مدرس رضوی بَر را پُر خوانده است .با ضبطِ
درست ،معنای مصراع دوم هم بسامان میآید و تناقضِ مفهومی آن با بافتِ شعر برطرف می-
گردد :کنهِ هویتِ خداوند از چند و چون و کُن و هو باالتر است:
فعههل و ذاتههش بههری ز آلههت و سههو

()4

کن هه ه هوّیتش بَگگر از کههن و هههو

ص :351
گر کنی زهگر بگا روانگف

گت

از شگگکر تلگگ تگگر نیگگارت گ گگت

بیت مورد نظر در چاپ حسینی نیز به همین صورت آمده است

(سنایی 598

 .)45 :به جای نیارت

که در چاپ حسینی از  Bو  Vانتخاب شده است باید ندانف (ضبط  )Kگذاشته شود تا روانف با
ندانف و

ت با گ ت قافیه شود و آرایة دوقافیگی بیت را بیاراید .سنایی بیشوکم به آرایة

دوقافیگی عالقه و توجه داشته است (مثالً رک.

سنایی ،889 : 558 ،بیت  4؛  ،506بیت  5؛  5 8بیت 6؛

 ،5 6بیت 5؛  ،580بیت  6؛  ،58بیت  6؛  ،586بیت 8؛  ،588بیت  5؛ ،558بیت  6؛ ،555بیت  .) 8گذشته از
این ،فعلِ دانستن به معنای «توانستن» در حدیقه بارها در همین جایگاهِ وزنی به کار رفته است
(سنایی  04 : 558؛  05؛  68؛  64؛  ،855 : 598بیت 4585؛  ،808بیت 5558؛  ،849بیت :)4866
آنچههههه او بهههههر آدمههههی آراسههههت

آرزوش آنچنهههان ندانگگگد خواسهههت

هههر کههه او نیسههت هسههت دانگگد کههرد

هسههت را نیسههت هههم توانههد کههرد

پههیش دیههوان حکههم حههق جههز مههرد
چهههون نباشهههد ز محرمهههان بهههه نهههه

شههکر سههیلیِ حههق کههه دانگگد کههرد؟
س هرّ قههرآن زبههان چههه دانگگد گفههت؟
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پس ضبط  Kرا باید ترجیح داد .نکتة دیگر این که روانف را باید به زوانف دگرگون کرد تا پیوند
معنایی اجزای بیت روشنتر شود:

()5

گر کنهی زههر بها زوانگف جفهت

از شهههکر تلهههخ تهههر نگگگدانف گفهههت
(سنایی 556

)56 :

ص :373
ن س روینده تگا بگه گوینگده

همگگه چگگون بنگگدهانگگد وینگگده

چاپ حسینی بر پایة  Bو  Vپیش از وینده واوی را افزوده دارد

(سنایی 598

 .)45 :اشکالِ ضبط

بدونِ «واو» این است که تشبیهِ بیوجهی در آن به کار رفته است :همه مانند بنده جوینده
هستند .مگر ویژگی بنده جویندگی است؟ اشکالِ ضبطِ دارای «واو» این است که در آوردن
صفتها تناسب رعایت نشده است .دو صفت در مصراع نخست آمده است ،اما در مصراع دوم ،با
اینکه سیاقِ سخن آوردنِ دو صفت را ایجاب میکند ،یک صفت دیده میشود؛ چیزی که با
ضبط فریبندة ( Kهمه پویندهاند و جوینده) به ظاهر برطرف میشود .اما صورت درست بیت
کدام است؟ باید در پی صفتی بود متناسبتر از پوینده که جای چون بنده را پر کند .به
گمان نگارنده ،صفت مورد نظر چیزی نمیتواند باشد جز نبنده که با چون بنده ( ون
بنده) در کمال همانندی است .بنابراین ،ضبطِ درستِ بیت مورد بحث با تصحیح قیاسیِ آنچه
در  Bو  Vآمدهاست ،چنین خواهد بود:
نفس روینده تها بهه گوینهده

همهههه نبنگگگدهانهههد و جوینهههده

ص :371
کو در ایگ راه کردنگی کگردن

کگگه توانگگد ق گگای او گگوردن

کردنگگگی بایگگگدت عزازیلگگگی

تا زند دست لعنگتش سگیلی

دو بیت باال در چاپ حسینی بدین گونه آمده است:
کههو دریههن راه کردنههی کههردن
کردنههههی بایههههدت عزازیلههههی

کو توانهد قفهای حهق خهوردن
تهها زنههد لعنتههی بههرو سههیلی
(سنایی ) 5 : 598

در این دو بیت مصدر کردن به کار نرفته است و آنچه دیده میشود تصحیفِ گردن است که با
قفا خوردن (پسگردنی خوردن) هماهنگی کامل دارد .بافتی که دو بیت مورد نظر در آن آورده
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شده است سرشار است از مفهومِ تسلیم در برابر قضا و قدر و ارادة خداوندی .به باور سنایی،
کسانی که از سختیهای زندگی و پیشامدهای قضا و قدر مینالند و آه میکشند فرومایه و
گمراهاند:
کههی ( )6کنههد بهها قضههاه او آهههی

جز فرومایهای و گمراهی
(سنایی ) 5 : 598

شاعر در چنین بافتی گردنی را میستاید که همچون گردنِ عزازیل (ابلیس) سیلیِ خداوند را
تاب بیاورد:
کههو دریههن راه گردنگگی گگگردن
گردنگگگگی بایههههدت عزازیلههههی

کو تواند قفهای حهق خهوردن؟
تهها زنههد لعنتههی بههرو سههیلی

گفتنی است که گردنی گردن را به دو گونه میتوان معنی کرد )6(:گردنی که به راستی گردن
باشد و گردنی که (به مجاز) سرکرده و نیرومند باشد

(برای معنای دوم رک .بیهقی550 ،

.)886 ،550 :

شاعر در سرودن دو بیت مورد نظر و نیز بیت زیر هر دو معنیِ گردن را در نظر داشته است:
گردنانی که با خدای خوشند

حکههم را بختیههانِ بارکشههند

ص :182
از ودی ویش زی

هان برتگر

وز بگگگدی از ا گگگل گلگگگوبُرتر

در چاپ حسینی نیز همین ضبط دیده میشود (سنایی .)88 : 598 ،بیت مورد نظر و بیتهای
پیش و پس از آن آکنده است از جملههایی در نکوهش خودبزرگبینیِ فقیهان و دیگر صفت-
های زشت آنان .اشکالی که در آن دیده میشود مربوط به قافیه است؛ برتر را با گلوبُرتر نمی-
توان قافیه کرد .صورت درست پُرتر است که در دستنویسهای کهن به صورت برتر نوشته
میشده است ،چنان که در  Kمیبینیم (رک .سنایی .)805 : 556 ،با ضبط درست ،معنای مصراع
نخست هم روشن میشود :فقیهان از خودیِ خود پُرند؛ حتّی پُرتر از این جهان .پس بیت را
بدین گونه اصالح باید کرد:
از خودی( )9خویش زین جهان پُرتر

وز بههههدی از اجههههل گلههههوبُرتر

ص :131
ن س کو مر ترا چو اندارسگت

بی تو در سف تو بسی کارست
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در ویراست حسینی نیز همین ضبط دیده میشود (سنایی .) 6 : 598 ،اشکال بیت این است که
میان دو مصراعش پیوندِ نحویِ استواری برقرار نیست و در نتیجه ،معنای درستی از بیت
دریافته نمیشود .با تغییری در مصراع دوم ،که مدرس رضوی هیچ نسخهبدلی برای آن نیاورده-
است ،می توان به ضبطِ درست دست یافت؛ ضبطی که در اساس حسینی ( )Bوجود دارد ،اما او
به دلیل نامشخّصی از آوردن آن به متن خودداری ورزیده است« :نفس را کو ترا چو جاندار
است» .اکنون پیوند نحویِ دو مصراع آشکار میشود .شاعر میگوید که بی تو در جسم تو نفس
را بسی کار است (نفس بسی کار دارد) .پس صورت درست چنین است:
ن س را کو ترا چو جهاندارسهت

بی تو در جسهم تهو بسهی کارسهت

ص :137
کسی از حیز سرگذشت نجسگت

حیز را کونگذشت باید گ گت

ضبط ویراست حسینی چنین است:
کسی از حیز سرگذشهت نجسهت

حیز را کونگذشت باید جسهت
(سنایی ) 00 : 598

در نادرستیِ ضبط مدرس رضوی تردیدی نیست ،زیرا در آن نجست با گ ت قافیه شده است.
البته در ضبط حسینی نیز قافیه اشکال دارد ،چراکه مادّة ست در آن تکرار شده است .آنچه
باید به جای ست در مصراع دوم بیاید چست است که در دستنویسهای کهن به صورت
ست نوشته میشده است ،چنانکه در  Kمیتوان دید (

سنایی5 ، 54 : 556 ،

 .)8تنها مشکلی

که میماند باید است که باید با تصحیح قیاسی به آید تبدیل شود ،وگرنه مصراع دوم بیمعنی
خواهد بود .کاربردِ صفتِ چست در کنارِ فعلِ آمدن در شعر سنایی نمونه دارد؛ از آن میان
میتوان بیتهای زیر را یادآوری کرد:
مدح بی صلّت آن راد نمیآید چسهت
گفتم پس از آنهمه طلبهای درست

شعر بی جامة آن مرد نمی گیهرد هنهگ
(سنایی)544 : 568 ،
پاداش همان یک شبه وصل آمد چُسهت
(سنایی) 6 : 568،
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معنای کلّی بیت مورد بحث با ضبط پیشنهادی این است که از حیز نباید سرگذشت پرسید،

زیرا برای او «کونگذشت» برازنده (چست) است .بیت مورد نظر با ضبط آید در لغتنامة دهخدا
آمده است و این اگرچه قابل استناد نیست ،محتمل بودنِ حدسِ نگارنده را نشان میدهد:
کسی از حیز سرگذشت نخواست

حیههز را کههون گذشههت آیههد راسههت
(دهخدا ،ذیل حیز)

بنابراین ،صورت درست بیت ،با تصرفی در حدّ حذف ب از باید ،چنین خواهد بود:
کسی از حیز سرگذشت نجست

حیز را کونگذشت آید چست

ص :443
زار ماندسگگت مگگرد زی دنیگگا

نکنگگد ُسگگت را کگگری دنیگگا

معنای مصراعِ دوم روشن است :دنیا ارزش جستجو را ندارد .اما معنای مصراعِ یکم چیست؟ چرا
مرد به سوی دنیا زار مانده است؟ در این مصراع غلط فاحشی روی داده است .مَرد زی باید به
مُردری (= مردهریگ :میراث) بدل گردد .واژة مورد نظر در فارسیِ سدههای پیشین گاه همان
کاربردی را داشته است که واژة وامانده در فارسیِ امروز دارد ،یعنی مفهومِ نکوهش و خوارداشت
را نیز به ذهن میرسانده است ،چنانکه در بیت زیر در وصف گاوِ دردسرسازِ داستان به کار
رفتهاست:
مانده چون پای مُقعد اندر ریگ

آن سههرِ مههردهریگههش انههدر دیههگ
(سنایی)804 : 598 ،

گشتگیِ مردری به مرد زی در چاپ حسینی با دو غلط دیگر نیز همراه گشته و ست ،بدون
توجه به معنا ،و کری ،بدون توجه به قافیه ،به چست و کری تبدیل شده است:
زار مانههده سههت مههرد زی دنیهها

نکنههد چُسههت را کههری دنیهها
(سنایی) 84 : 598 ،

آوردن مردری در کنار زارمانده کاربرد آشنایی بوده است و در دیوان انوری نمونهای دیگر از
آن را میتوان دید:
ولیکن ار بدن مردهریگ نیست چنان

که خدمت تو کند جان زارمانده کجاست

(انوری)45 : / 566 ،

تصحیح بیتهایی از حدیقة سنایی09/

زارمانده ،که در هر دو چاپ حدیقه به صورت دو کلمة مستقل نگاشته شده است ،اسم مرکّبی
است در معنایی نزدیک به مردری

(وامانده) که اجزایش جدا فرض شدهاند؛ از همین روی از

فرهنگها افتاده است و در واژهنامة چاپ حسینی نیز دیده نمیشود .اکنون صورتِ درستِ بیت
را به دست میدهیم:
نکند جُست را کری دنیا

زارمانده ست مُردری دنیا

نکتة دیگر این است که مردری یای مجهول داشته و این واژهای است که ممکن بوده با
کری قافیه شود.
ص :474
تا کنی نان و آب کو و کمیز

بهر آن کرد پادشگات عزیگز

بیت مورد نظر در چاپ حسینی چنین آمده است:
تا کنی نان و آب ،کوه و گمیز؟
(سنایی)809 : 598 ،

بههههر آن کهههرد پادشهههات عزیهههز

کو در چاپ مدرس رضوی و کوه در چاپ حسینی تغییریافتة واژة گوه است به معنای
«مدفوع» که ارتباطش با گمیز به معنای «ادرار» روشن است .این لغزش در تصحیح بیت زیر
نیز روی داده است و در آن نیز گوه باید جایگزین کوه شود:
هههر کههه دارو سههتاند از معتههوه

زود گیهههرد همهههه جههههان در کهههوه
()8

(سنایی 690 : 558؛ ) 58 : 598

پس دو بیت مورد نظر را اینگونه اصالح میکنیم:
بههههر آن کهههرد پادشهههات عزیهههز
هههر کههه دارو سههتاند از معتههوه

تهها کنههی نههان و آب گگگوه و گمیههز؟
زود گیهههرد همهههه جههههان در گگگگوه

ص :484
عقل داند بعقل بگاز شگنا ت

دیده را گز بدیگده نتگوان یافگت
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در ویراست حسینی نیز همین ضبط دیده میشود

(سنایی6 : 598 ،

 .)8قافیة بیت نادرست است.

نزدیکترین صورت ممکن که به شنا ت تصحیفپذیر باشد شتافت است که در  Kدیده می-
شود .گفتنی است که مدرس رضوی در تعلیقات حدیقهالحدیقه ،که سالها پیش از ویراستِ
 558چاپ شده ،صورت درست را آورده است که باید به همین سان در متن حدیقه نیز اصالح
میشد:
عقههل دانههد بعقههل بههاز شگگتافت

دیهههده را جهههز بدیهههده نتهههوان یافهههت
(مدرس رضوی)595 : 545 ،

ص :427
تا ترا کسب و ای و اه دهد

زانکه ایگ وگوف ی گدای دهگد

ضبط بیت در ویراستِ حسینی چنین است:
تا تو را کسب ،جای و جهاه دههد

زانکهههه ایهههن صهههوفیی خهههدای دههههد
(سنایی)885 : 598 ،

مشکل بیت مربوط به قافیه شدن اه است با دای .مصححان با آن که صورت درست و
برطرفکنندة ایراد قافیه را در اختیار داشتهاند ،ضبط نادرست را برگزیدهاند .ای و اه بر پایة
 Kباید جابجا شوند تا قافیه درست گردد .بیت مورد نظر دنبالة سخن پیری است با فرزندِ
پشمینهپوشِ ناهموار خود .در اینجا برای این که معنای بیت به تنهایی ناقص است ،دو بیت
پیشینش را هم یاد میکنیم:
پسههری داشههت شههیخ نههاهموار
رو چههو زر بایههدت سههفیهی کههن
تا تو را کسب و اه و ای دهد

گفهههت پهههورا ز سهههر( ) 0کبهههود بهههرآر
ور سهههههریت آرزو فقیههههههی کهههههن
زان کههه ایههن صههوفیی خههدای دهههد

ص :511
چون بخصمش پیامی آمد ازو

دت فگگرو رفگگت و گگان برآمگگد ازو

در چاپ حسینی نیز همین ضبط دیده میشود

(سنایی: 598 ،

 .)84پیامی باید به پیامبر

دگرگون شود تا قافیه درست گردد .مدرس رضوی از «م» و «ر» (دستنویس کتابخانة مدرسة
عالیِ سپهساالر) و حسینی از  Nو  Kنویسة درست را در اختیار داشتهاند ،اما درستیِ آشکار آن

تصحیح بیتهایی از حدیقة سنایی00/

را تشخیص ندادهاند .ضبطِ چاپ حسینی از

B

و

V

انتخاب شده است .گفتنی است که واژة

پیامبر در بیت مورد نظر و وضعیتهای وزنیِ همانند آن ،بر وزن پیمبر خوانده میشود

(مثالً

رک .سنایی  ،68 : 598بیت  096؛  ،68بیت  865؛  ،98بیت  456؛  ،95بیت  496؛ ،80بیت  600؛ ناصرخسرو،

 ،8 : 555بیت  .)85سنایی این بیت را در ستایش بهرامشاه سروده است و در آن میخواهد بگوید
که اگر پیک (پیامبر) از شاه به سوی دشمنش برود ،نفسِ دشمنش فرو میرود و جانش برمی-
آید:
چون بخصمش پیگامبر آمهد ازو

دم فهههرو رفهههت و جهههان برآمهههد ازو

ص:753
مگس و کژدمنگد مگردت دون

نیشی انگدر دهگان یکگی در کگون

بیت در چاپ حسینی بدین صورت آمده است:
مگس و کهژدم اسهت مهردم دون

نیشههی انهههدر دهههان یکهههی در کهههون
(سنایی) 56 : 598 ،

سخن بر سر یکی است که در اینجا نابجا به کار رفته است .این نویسه در دستنویس

B

و

V

دیده میشود و در  Kو  Nواژة ذکر به جای آن آمده است .باید اندیشید که اختالف دو نویسه
در این دستنویسهای کهن از کجا سرچشمه میگیرد .هر دو واژه سه حرف دارند و در حرف
میانی (ک) مشترکاند« .ذ» اگر تنگِ «ک» نوشته شود ،بسیار شبیه به دندانة یایِ چسبان
خواهد بود« .ر» و همانندان آن («ز» و «ژ») نیز از حروفی هستند که در خطّ نَسخ ،خطّ
معمولِ دستنویسهای کهن ،شباهتی به یای پایانی (ی) دارند .از همین روی در نوشتن و
خواندن آنها گاه اشتباه پیش میآمده است .به همین سبب است که در چنین دستنویسهایی
تصحیف کز ،گر و از به کی ،گی و ای یا برعکس بسیار روی میدهد ) (.اما صورت درست نه
ذکر است و نه یکی .کاتبان

K

و  ،Nاز آنجا که ذکَر را با قافیة مصراع دوم از نظر معنایی

مناسب یافتهاند ،آن را چنین خوانده و نوشتهاند؛ حال آن که این واژه چیزی نیست جز دگر.
معنی بیت :انسان دون مانند مگس و کژدم نیشی در دهان و نیشی دیگر در پشت دارد .گفتنی
است که در

K

به جای نیشی نویسة نیشش به چشم میخورد که علتش بر نگارنده روشن

است :از آنجا که ذکَر یای نکره ندارد در کنار نیشی (نیش  +یای نکره) بیتناسب مینموده -
است .برای رفعِ این بیتناسبی دو راه پیش روست :یکی این که ذکر را با یای نکره به ذکری
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تبدیل کنیم ،دیگر این که یای نکره را از پایان نیش برداریم و چیز دیگری به جایش بنهیم .راه
نخست وزن را بر هم میزند ،پس کاتب از راه دوم رفته است .در پایان صورت درست بیت را به
دست میدهیم:
مگس و گزدم( ) 8است مردم دون

نیشههی انههدر دهههان دگگگر در کههون

ص :773
گر بر ای

وان تگو

تگی و فگردی

دیگگ

در را بگگه از گگگر گگوردی

در چاپ حسینی بدین گونه آمده است:
که بهرین خهوان جفتهی و فهردی

دیهههگ دل را بهههه از جگهههر خهههوردی
(سنایی ) 95 : 598

سخن بر سر نخستین واژة مصراع یکم است که در درستیاش ،چه به صورت که چه به
صورت گر ،باید تردید کرد ،زیرا در هر دو حالت شاعر خوردنِ خوراک را بر خوردن جگر (کنایه
از اندوه خوردن به سبب گرسنگی) ترجیح میدهد ،حال آن که بافتِ شعر داللت بر قناعت و
پرهیز از حرص دارد و شاعر در آن نزدیکی جستن به خویشاوندِ لشکری را برای یافتن جاه و
مال مینکوهد:
چه کنهی بهاد ریهش و سهبلت او
حههرص را برنههه از قناعههت بنههد
خواجة تو قناعت تهو بهس اسهت

کهههه مهههه او و مهههه عهههزّ و دولهههت او
وانگهههه از دور او گهههریّ و تهههو خنهههد
صههبر و همههت بضههاعت تههو بههس اسههت
(سنایی94 - 95 : 598 ،

)

این اشکال از آنجا روی داده است که مصححان به ضبط دستنویسهای خود (که در  Bو  Kو
V؛ گر در  )Nاعتمادِ بیجا کردهاند ،حالآن که باید دست به تصحیح قیاسی میزدند .در این کار
ضبط

N

بسیار راهگشا است ،زیرا برطبق رسمالخطّ کهن به صورتِ کر نوشته شده است و کر

میتواند تصحیفِ کو باشد .چنین تصحیفهایی در مورد «و» و «ر» ،که بسیار شبیهِ هم نوشته
میشدهاند ،فراوان روی میدهد .در ضبطِ پیشنهادیِ نگارنده شاعر با پرسشی انکاری میگوید:
بر این خوانِ جفتی و فردی ،در دیگ دل بهتر از جگر خوراک (خوردی) کو؟ یعنی بهتر از جگر
خوراک نیست؛ پس باید به جای خوردی (خوراک) ،جگر خورد (= اندوه خورد) .پس صورتِ

تصحیح بیتهایی از حدیقة سنایی999/

درست ،با تصرّفی در ضبط چاپ حسینی که بر پایة دستنویسهای کهنتری فراهم آمده است،
چنین خواهد بود:
کو بر این خوانِ جفتهی و فهردی

دیهههگ دل را بهههه از جگهههر خهههوردی؟

ص:611
زیر چر ست رسف پیگر و گوان

زیگگر چگگرن ایگ نباشگگد و هگگف آن

در چاپ حسینی آمده است:
زیر چرخ است رسمِ پیهر و جهوان

زیههههر چههههرخ انههههدرین نباشههههد وان

(سنایی) 48 : 598 ،
پیش از پرداختن به معنا باید گفت که نخستین اشکال نویسة مدرس قافیة سادة آن است.
سنایی می کوشد که بیشترین هماهنگی را در قافیه برقرار کند و تا آنجا که ممکن است به
درست بودنِ قافیه بسنده نکند و به غنای موسیقی بیت بیفزاید ،همچنان که پیش از او در
شاهنامة فردوسی دیدهایم (رک .شفیعی کدکنی566 : 569 ،؛  .)59در شعر استادانی چون فردوسی و
سنایی ،مصحح باید قافیههای ساده را به دیدة احتیاط یا حتی انکار بنگرد .پس مدرس رضوی
باید نویسة و آن از «م» (دستنویس ملکالشعرای بهار) را برمیگزید که قافیه را آهنگینتر می-
کرد .از این جهت نویسة حسینی (وان) برتر است .البته مدرس رضوی نیز نویسة حسینی را که
در  Bدیده میشود در اختیار داشته است (با نشانة س) ،ولی ،چنان که شیوة اوست و خود نیز
در بخشِ «چگونگی تهیة این نسخه» یادآوری کرده است ،برای رعایت اختصار همة اختالفها
را به دست نداده است (رک .سنایی : 558 ،م) .اما از نظر معنی هر دو صورت اشکال دارد .وقتی
می گوییم رسم پیر و جوان زیر چرخ است ،دیگر چرا باید سخن خود را نقض کنیم و بگوییم
رسم پیر و جوان (این و آن /این و هم آن) زیر چرخ نیست؟ واقعیت آن است که مصححان و
برخی از کاتبان کلمة زبَر را زیر خواندهاند .پس آنچه در آغاز مصراع دوم باید بیاید زبَر است نه
زیر .معنی :رسم پیر و جوان زیر چرخ است .زبرِ چرخ این و آن (رسم پیر و جوان) نیست .در
دستنویس

B

برای درست کردن وزنِ «زیر چرخ این نباشد و آن» کلمة اندر پس از چرن

افزوده شده است و حسینی ،ناآگاه از ساختگی بودنِ این نویسه ،آن را در متن گذاشته است.
پاورقیِ وی بر این بیت حاکی از آن است که مصراع دوم در  Nو  Kو  Vبه این صورت است:
«زیر چرخ این نباشد و آن» .اما چرا باید یک مصراع در سه دستنویسِ کهن دچار غلط وزنی
شده باشد؟ دستنویس  ،Nکه عکسی بیکیفیت از آن در اختیار نگارنده است ،به جای صورت
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درستِ زبر نویسة زیر را دارد (دستنویس خلیل اینالجق ،در حدود گ  00پ) .نگارنده با
نگاهی به عکس دستنویس کابل ( )Kنویسة درست را یافت (زبَر چرخ این نباشد و آن) و پی
برد که در مورد  Kاشکال از خوانشِ مصحح بوده است (رک .سنایی ) 5(.) 56: 556 ،به هر روی،
صورتِ درست بیت چنین خواهد بود:
زیههر چرخسههت رسههم پیههر و جههوان

زبَگگ گرِ چههههرخ ایههههن نباشههههد و آن

ص :615
قسگگف مگگ دان ز ملگگة شگگعرا

از پیمبگگگر مگگگ از گگگدای آال

بیت در ویراستِ حسینی اینگونه آمدهاست:
قسهههم مهههن دان ز جملهههة شهههعرا

از خداونههههههههههد نعمههههههههههت واال
(سنایی598 ،

)880 :

واال و آال تغییریافتة اال هستند که در پایانِ سورة شعراه ( آیات  )886-884آمده است و در آن
شاعرانِ گرویده به دین از دیگر سرایندگان با واژة الّا مستثنی شدهاند:
والشّعراهُ یتّبعُهم الغاوون .الم ترَ أنّهم فی کلّ وادٍ یهیمون و أنّهم یقولون ما ال یفعلون الّا الّذین هامنوا و
عملوا الصّالحات و ذکروا اهللَ کثیراً و انتصروا من بعد ما ظُلموا و سیعلم الّذین ظَلموا أیَّ مُنقلَبٍ ینقلبون.

سنایی میخواهد بگوید که نعمت اال را تنها بهرة من بدان ،یعنی تنها من هستم که مستثنی
شدن از شاعرانِ توصیفشده در سورة شعراه را سزاوارم .پس واال که در  Bو  Nو  Vدیده می-
شود باید به اال (ضبطِ  )Kتبدیل شود و بقیة مصراع بر پایة سه دستنویسِ اولی تصحیح گردد:
قسهههم مهههن دان ز جملهههة شهههعرا

از خداونهههههد نعمهههههتِ الّگگگگگا

()34

پینوشتها
 .شمار بیت های نادرست در هر یک از دو ویراستِ متن بسیار بیش از اینها است .منتها در بسیاری از موارد ،صورتِ درستِ
ضبطِ نادرستِ حسینی را در چاپ مدرس میتوان یافت و برعکس.
 .8شمارة صفحه در چاپ مدرس رضوی.
 .5دستنویس  Nافتادگی دارد و بیتِ مورد بحث در آن نیامده است.
 .4دوست دانشورم ،شهروز خنجری ،یادآوری کرد که چنین لغزشی در تصحیح بیتی از دیوان سنایی نیز روی داده است و
بیتِ تحریفشدة « عاشقی پرخور و پرشهوت و پرخواب چو خرس /نفس گویای تو زان است به حکمت اخرس» باید به
صورتِ «عاشقی بر خور و بر شهوت و بر خواب چو خرس /نفسِ گویای تو زان است به حکمت اخرس» درآید( .رک .سنایی
.)509 : 568
 .5یادآوری ارزشمند دوست دانشورم ،پژمان فیروزبخش.
 .6در چاپ مدرس رضوی به اشتباه «که» آمده است.

تصحیح بیتهایی از حدیقة سنایی999/

 .6دو تن از شارحان که ضبط مدرس رضوی را در اختیار داشتهاند صورت مورد نظر را گردنی کردن خواندهاند و مصراع را
چنین معنی کردهاند :در این راه گردنی کردن وجود ندارد :کو در این راه گردنی کردن؟ (طغیانی 68 : 596 ،؛ درّی،
 .) 65 : 596اما هم بافتِ سخن و هم ضبط مصراع دوم در  Bنادرستیِ نظر ایشان را نشان میدهد :کو (که او) تواند قفای
او خوردن .منظور سنایی این نیست که کسی تواناییِ گردنکشی (گردنی ،چنان که شارحان پنداشتهاند) در این راه را ندارد.
او در پی گردنی (یک گردن) است که سیلیِ خداوند را تاب بیاورد ،نه این که با استفهامِ انکاری بگوید :گردنی (گردنکشی
کردن) کجاست؟ پس یای گردنی یای نکره است و بیت بعد نیز این را تأیید میکند :گردنی بایدت عزازیلی /تا زند لعنتی
برو سیلی.
 .9ودی مضاف است اما در این جایگاهِ وزنی کسرة اضافه نمیگیرد (رک .یادداشتِ مربوط به بیت ص .)44
 .8برخی از شارحان کو را تصحیفِ کود دانستهاند! ( طغیانی566 : 596 ،؛ درّی.)546 -546 : 596 ،
 . 0در هر دو ویراست به جای ز سر کبود برآر ،که در  Kدیده میشود ،بر پایة کهنترین دستنویس ( = Bس) آمده است:
سر از کبود برآر .اما به گمان نگارنده ضبط  Kدرست است.
 .از همین قبیل است بیتِ «کز پدرفرزندی الهوت باید چون مسیح /هر کرا برگست با ناسوت خواهردختری» از سنایی
که استاد شفیعی کدکنی در ضبط و معنای آن تردید کردهاند و آن را باید بدین صورت اصالح کرد :کی پدرفرزندیِ الهوت
یابد چون مسیح /هرکرا برگست با ناسوت خواهردختری (رک .شفیعی کدکنی 89 : 568 ،؛ .)448
 . 8آنچه در دستنویسهای کهن ،از جمله  Bو  Nو  ،Kدیده میشود کزدت است که گزدت (= گزندهدم) خوانده میشده-
است ،نه کژدت (= کجدم) .تلفظ همگانیِ متنهای کهن همین بوده است و بیتهایی چون بیت زیرین آن را تأیید میکند:
متاز بر دُم دنیا که گزدمش بگزدت /ز گزدمش بحذر باش کش گزنده دُم است (ناصرخسرو408 : 555 ،؛ نیز رک :متینی،
.) 546
 . 5نگارنده دستنویسِ  Vرا در اختیار ندارد.
 . 4شارحی بر پایة ضبط نادرستِ مدرس رضوی ،آال را جمعِ الی (نعمت) پنداشته است (طغیانی.)505 : 596 ،
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