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    مقدمه
مزايـا و   « بـوده و بعـدها       هايي است كه همواره مورد توجه      از جمله فرهنگ   برهان قاطع 

» نگي مورد نقد و بررسي قـرار گيـرد        معايب آن سبب گرديده است كه بيش از هر فره         
 بسياري كـه     به سبب شهرت   برهان قاطع هاي فرهنگ   نقص «.)145: 1368دبيرسياقي،  (

هـايي بـه صـورت      نتيجـه كتـاب   شناسانِ بعد شد و در    سي پار حاصل كرد، محلّ اعتناي   
   .)385: 1/5، ج1351 صفا،( »تعليق بر آن ترتيب يافت

اگـر نگـاهي گـذرا بـه     .  اسـت برهان قـاطع ترين معايب تصحيف و تحريف، از عمده       
اي تـرين صـفحه    شد كـه كـم    هاي مرحوم معين بر برهان شود، مالحظه خواهد         حاشيه

و ظاهراً به سبب همين » مصحف فالن كلمه«وشته نشده باشد است كه در حاشية آن ن
دانشمندي و مقام علمي برهان تبريزي نيز مـورد         « است كه    برهان قاطع معايب فراوان   

آوردن جمـع  «.)141: 1368دبيرسـياقي،   (»  برخي از محققان معاصر گـشته اسـت        ترديد
د آوردن معـاني  ضبط و حركات مختلف لغتي بدون تشخيص صحيح از سقيم و نيز گـر          

داوري و نقد عالمانـه ميـان آنهـا و نقـل كـردن كلمـات                گوناگون منقول براي لغتي بي    
از ديگـر نقـائص     ...  شـده بـدون نـشان دادن وجـه اصـلي           محرّف و مصحف و دگرگـون     

  .)181: همان(» است] برهان قاطع[برشمردنيِ 
. هد شـعريِ آن اسـت     ، حذف شوا  قاطع برهانترين معايب    ترين و مهم  يكي از اصلي       

اي كه در كتاب او موجود است، حذف شواهد اسـت كـه بـرخالف               ترين نقيصه  و بزرگ «
انـد، وي بـراي   نويسان متقدم كه همه از اشعار و ابيات شعر استشهاد كرده ساير فرهنگ 

حـذف شـواهد     «.) ص نـود   :1، ج 1376معـين،   (» اسـت ننمـوده   هيچ لغت شاهد و مثال      
نظور جاي دادن لغت بيشتر در فرهنگ خـود، يكـي ديگـر از             شعري و نثري لغات، به م     

  ) 145-144: 1368دبيرسياقي، (» نقائص مهم كار اوست
سـت كـه ايـن فرهنـگ خيلـي مـورد اعتمـاد               ا هـا      به سبب همين معايب و كاستي     

تـاريخ  بـراي نمونـه مرحـوم قزوينـي در كتـاب            . دانشمندان معاصر واقع نگـشته اسـت      
مـتن تـصحيح قياسـي    «: گويـد  مـي »زندنيجي«خصوص ضبط    در   گشاي جويني  جهان

  )59: 1ج، 1382جويني، (» ، گرچه اعتمادي به آن هم نيستبرهاناست از روي 
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مرحوم .  آن است   فراوان هايسازيسازي و لغت  ، تركيب قاطع برهاناز ديگر معايب         
برهـان  ب  ي كه صـاح   ا  پيرامون معني » دربارة چند لغت فارسي   «سعيد نفيسي در مقالة     

هاي صـاحب   سازي اين از لغت  «: گويد نوشته است مي   »...زن  : سعتري« براي واژة    قاطع
معـين،  (» ...  است و هم آن گياه خوشـبو اسـت         عربي» سعتر«برهان است و اصل كلمة      

  .)228: 1ج ،1384
 ةنام لغت كه نويسندگان    برهانبراي نمونه به يكي از موارد بسيار ساختگي و جعليِ                
كنايه : كبوتروار آب «: كنيماند، اشاره مي  نموده اند و آن را باز    آن پي برده   نيز به    دادهخ

، )آننـدراج (،  )برهـان ( از پاياب است و آن جايي باشد از رودخانه كه پياده توان گذشت            
  :اين عنوان ظاهراً از اين بيت خاقاني به غلط استنباط شده است

  »امريزي در دهان آورده    خورده و پس جرعه آبكبوتروار،ام سرچشمة خضر و ديده      
  )دهخدا، ذيل همين تركيب: كن    (

 برهـان هـاي   حوصلة اين مقاله به بررسي برخي تركيب      حد  در ادامه سعي داريم در           
  . بپردازيمست، مستخرج از اشعار قدما كهقاطع

  
  برهان قاطعهاي تركيب

ا            خود واژه  چند برهان تبريزي سعي داشته در فرهنگ      هر هـاي عربـي را ذكـر ننمايـد؛ امـ
به عبارت ديگـر، ظهـور لغـات عربـي          .  از اين قاعده مستثني شده است       برهان هايتركيب

بـا توجـه بـه      .  نمود پيدا كرده اسـت     -مستخرج از اشعار قدما    -برهانهاي  غالباً در تركيب  
شـعريِ آن   ا حـذف شـواهد      ، يكـي از معايـب ايـن كتـاب ر          قـاطع  برهـان اينكه منتقدانِ   

هـاي  عـم از تركيـب    ا( برهـان هـاي    اكنون اين پرسش مطرح است كه تركيـب        اند، دانسته
 اين پرسش چندان دشـوار   چه اساسي نوشته شده است؟ پاسخ به       بر...)  وصفي و كنايي و   

 آشنا باشد، بـه     كه با ديوان خاقاني و انوري و خمسة نظامي        اي  نمايد، زيرا هر خواننده    نمي
  .ها نوشته شده استبر اساس اين كتابعمدتاً  برهانهاي يابد كه تركيبمي آساني در 

 هاي كـار وي   به عقيدة نگارنده، اين قسمت از كار برهان تا حدودي از ساير قسمت                 
هـا دچـار     زيرا در بسياري موارد هم در فهم معني برخي از اين تركيـب             تر است، ضعيف

شتن آنها متن را دچـار تحريـف و تـصحيف           لغزش و اشتباه شده و هم در خواندن و نو         
توان  از اين موارد مي    .)در بخش مقدمه  » كبوتروار آب «: به عنوان مثال نك   (كرده است   
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 كـه   ،)برهـان ( » را گويند كه بادگير داشته باشـد       ايخانه: بادپروا«. اشاره كرد » بادپروا«به  
 البتـه   .)فعـل دعـايي   ( »به تربيع صـليبت بـاد پـروا       «:  است برگرفته از اين مصراع خاقاني    

اند كه   را نقل كرده   برهانهاي ساختگيِ    نيز اين معاني و تركيب     برهانهاي پس از    فرهنگ
. انـد در اين خصوص گوي سبقت را از همگان ربوده        ) فرنودسار( نفيسي و   آنندراجفرهنگ  

ين  مورد بررسي قرار داد و به ا       )تركيبات شعري  ( را برهانهاي  نگارنده در تحقيقي تركيب   
  :نتايج دست يافت

هـاي  از قبيـل اضـافه    ( توجهي از اين تركيبات، شامل تركيباتِ اضـافي         درصد قابل  )الف
  .شودمي...)  تشبيهي، استعاري، اقتراني، اختصاصي و كنايي و

و فالن را نيـز  « به صورت برهانكه صاحب ...   و1هاي دوم و سوم  در خصوصِ معني   )ب
ي زادة ذهن وي بوده و غالباً در مواردي كـه در معنـي و               آورده، بيشتر اين معان   » گويند

توانسته از بيت اسـتنباط شـود،       ها دچار ترديد شده، هرچه را كه مي       مفهوم اين تركيب  
  .نوشته است

نـابر  درستي بخوانـد، هـر دو احتمـال ممكـن را ب            در مواردي كه نتوانسته متن را به       )ج
 رسد كـه  به نظر مي  . )مرغ آفتاب علم  :  نك ،براي نمونه ( استنباطِ خود ضبط كرده است    

 فرهنگ رشيدي يكي از انتقادات نويسندة     .  نبوده است  قاطع برهاناين ويژگي، مختص    
آنكه بعضي لغات را به تـصحيفات خوانـده و لغـات           «:  چنين است  فرهنگ جهانگيري بر  

  .)11:، ديباچه1، ج1386 رشيدي،(» اندچند جا ذكر كرده] و[متعدده پنداشته 
بـه ترتيـب،   ( خمسة نظـامي ، ديوان خاقانيها به ترتيبِ بسامد برگرفته از  لب تركيب  غا )د

  . استديوان انوريو ) ليلي و مجنون، خسرو و شيرين، نامه ل  اقبا، نامه شرف، األسرارمخزن
ها صورت گرفتـه اسـت؛      گونه تركيب  معاني جعلي و ساختگيِ برهان تبريزي در اين        )هـ

هاي برهان كه محققاني امثال مرحوم نفيـسي        پردازيه از لغت   يك جنب  ،به عبارت ديگر  
ها بوده است و خود در برخي       اند، معلول فهم سقيم وي از اين تركيب       به آن اشاره كرده   

كنايه از عالم ملكـوت و جبـروت   : بحر بيكران خندق «: موارد اصالً تركيبي در كار نبوده     
ذيل بحر آمده است و آنندراج نيز آن را          دهخدا   نامة اين تركيب در لغت   (. )برهان(»شدبا

  :، حاصلِ بدخوانيِ يك بيت انوري است)نقل كرده است
  ...د ازرقـاري چو گنبـد ز شكل بخـــ  كن درت مطلق     ـه قـت بــه آلـه بـمقدري ن    
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  رقـاه گشاده در آن مكان بيـهر و مـ ز م    د راه    ـــه حكمتي كه خلل اندرو نيابــب    
  بحر بيكران، خنــدق بــه گرد او زده از          عـصنل وليك بهـآب و گِحصار برشده بي    

  )272: 1 ج،1376 انوري،(                                                                             
دهخـدا و   : نـك ( همچنـين    .)برهان(»  كنايه از شراب انگوري باشد     :»ريز خانة سيل «     

درستي معلوم نيست    ه در اينجا ب   .)األطباء، ذيل خانه   آنندراج، ذيل همين تركيب و ناظم     
برهان تبريزي چگونه چنين معنايي را بر اساس اين بيت از ليلي و مجنون ذكـر كـرده                  

  است؟
  الص مردانـــاو دور شد از خــك    ن از اين خراس گــردان     ـدوري ك            

  نمنشيد، سيل، خيز، ـل آمــسي   ـن      ـــ منشيـزريـ ة سيلانـــخدر 

  )526: 1387نظامي، (
آورده كـه معنـي و       در مواردي، برهان تبريزي بر اساس اشعاري خـاص، تركيبـي را              )و

  :نموده، نوشته است شاعر براي آن واژه يا تركيب بازمفهوم آن را  بر اساس تعريفي كه
گويند هر  .  را گويند و آن آب را به عربي بحر اخضر خوانند            درياي چين  :»آب كبود «     

آيند و بر دامن كوهي كـه كنـار آن دريـا واقـع              مي صورت از آن دريا بر    شب زنان خوب  
 اين تركيـب    .)برهان(» روندشود، باز به دريا فرو مي     كنند و چون روز مي    است بازي مي  

 ايـن ابيـات نظـامي اشـاره نـشده      بـه  دهخدا آمده كه البته     ةنام لغتبا اندك تفاوتي در     
  :»در رفتن اسكندر به هندوستان «.)دهخدا، ذيل آب كبود: نك(است

  ـاهــد پهلــــو به آرامگـــل روز ازين گونـه رفتنــــد راه      نبردنـــچه
  دنــد      به پاييــــــن دريـا فرود آمدنــدــ آمآب كبـودچو نزديــــك 

  رافراختنــدـهــــا به انجـم بــد      علمـ ساختنگــاه انجمنبر آن فرضه
   است اينجا شگرفه درياكناريـان رفت از آن آب ژرف      كـايت چنـحك

  گـاهــاه       همه شب برآيند از اين فرضهـعروسان آبي چو خورشيد و مـ
  ســـازي كننــد       غناهـا سراينـــد و بـازي كننــدبر اين ساحـل آرام

  هش از لطــف آوازشـانود بيـ ش ي كاو به گوش آورد سازشـــان     كس
  ست كسري نگفتهـد و بس       كه در هيچ بحـسراينـي در اين بحر بيتـ

  كننـد آن گرامي گـروهكنج كوه      طـرب ميسـان در اينشب بدينهمه
  ـدـبرن مي ســر فــروآبِ سيـهـرنــد      به ـبــچو بر نافـــة صبح بو مي

  )1124: 1387: نظامي(                                                          
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به سبب اينكـه برهـان   . نيز نمونة ديگري از اين موارد است      » گزا لهنة جان «تركيب       
صـورت درسـت    -خواني شده است تبريزي در خصوص ضبط اين تركيب دچار تصحيف       

  .ايمها آورده را در قسمت تصحيح تصحيفآن -است» گزاي پهنة جان«آن 
  :اينك دو نمونه:  در مواردي، تركيب را به صورت ناقص نقل كرده است)ز

  .)برهان(» وات اهللا عليهم اجمعين را گويندانبيا و اوليا صل: آموختگان ازل«         
   لـكل اين كار نكردند حـــــ           مشرورش آموختگـــان ازلــــپ 

  )3: 1387ي، نظام(
  .)برهان(» بط است و آن سازي باشد كه مطربان نوازندكنايه از بر: آبستن فرياد«     

  دل و مردان به طبع      تن و ناالنبربط آبستن           
                اند افشاندهخوانآبستنِ فريادجان بر آن                          

  )106: 1378خاقاني، (                                                                 
  هاي برهانها و كژخوانييح تصحيفتصح

نويـسي   رهنگتا زماني كه آثار ادبي به صورت انتقادي در دسترس نباشد، هيچ ف            «هرچند  
، ص  1عفيفي، مقدمة فرهنگ جهانگيري، ج    ( »تواند بر كنار باشد   ها نمي گونه لغزش  از اين 

 و تحريف در اين كتاب،       بايد گفت پيدايش تصحيف    برهان قاطع  اما در خصوص     ،)چهارده
توان غالباً به سبب بدخواندنِ متن از جانب برهان تبريزي بوده است، به همين سبب نمي              

هـايي اسـت كـه صـاحب برهـان در            معلول ضبط اشتباهِ نـسخه     شت كه اين امر   عقيده دا 
  : از اين قرار استسخناشته است؛ داليل ما براي اين اختيار د

 در بسياري از موارد، در صورتي كه ضبط برهان را بپذيريم، شعر با اشـكال و اخـتالل                   -1
 درسـتي  متأسفانه بايد بگوييم كه احتماالً، صاحب برهان، درك. شوددر عروض مواجه مي  

  !شدخواني نميهمه بدخواني و كژصورت دچار اين، در غير اين از اوزان عروضي نداشت
خمـسة   و   ديوان خاقاني هاي   تقريباً در همة مواردي كه برهان در باب ضبط تركيب          -2

خواني شده، حتّي در يك نسخه از ديوان شـاعران          ، دچار تصحيف  ديوان انوري  و   نظامي
  .شودبدل ديده نمي مذكور، نمونة ضبط برهان به عنوان نسخه

 بر اساس معنايي كه در بيـت        زيرا -ندا  ها، از لحاظ معنايي درست    ركيب بيشتر اين ت   -3
البتـه ايـن شـامل      (نـد   ا   از لحاظ صـوري دچـار اشـكال        لي و -داناند، معني شده  يافتهمي

  .)شودهاي برهان نميبدخواني
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خواني شده است؛ به عبارت      صاحب برهان، حتّي در قسمت قوافي نيز دچار تصحيف         -4
اس قافية مصرع قبلي يا بعـدي       اس بر   شدراحتي مي  هايي را كه به   ها و تركيب  ، واژه ديگر

نهـي   «:نك ،براي نمونه(رد، با تصحيف خوانده و نوشته است درستي خواند و ضبط ك   به
  .)»در نواد

  
  هاها و كژخوانيتصحيح تصحيف

 در خـصوص    دهخدا ةنام لغت اين است كه نويسندگان      اي كه اينجا بايد مد نظر داشت      نكته
 كـه آن تركيبـات      -از اشـعار قـدما    مـستخرج    -انبرههايي نظير   هاي فرهنگ غالب تركيب 

انـد و   اند، شواهد شعري آنها را نيز از ديوان شاعران، اسـتخراج كـرده            درستي نوشته شده   به
هـا و   اند براي تركيـب   اند؛ اين در حالي است كه آنها نتوانسته       ذيل آن تركيب يا واژه نوشته     

 اسـت، شـاهدي     ني و كژخواني بوده   خواهاي مستخرج از اشعار قدما كه معلول تصحيف       واژه
  .هايي كه پس از اين خواهد آمد نيز از اين دايره بيرون نيستندتركيب. بيابند

  
  خواني در تركيبات شعر خاقاني تصحيف)1

  پيشينافزودن كلمات مستقل با ات تركيبو وضع گسترش ) الف
 در  .)برهـان ( »لي باشد  كنايه از دنيا و عالم سف      :كوچة باستان  زنْ«: »كوچة باستان  زنْ« -

آورده شده است و فقط به نقلِ اين تركيب         » كوچة باستان  زنْ«، تركيبِ   دهخدا نامةلغت
، ذيـل   دهخـدا : نـك ( اكتفـا شـده اسـت        ناظم األطباء  و   آنندراج و   برهانو معني آن از     

كوچـة   زن«: ه، ايـن تركيـب را آورد  ناظم األطبـاء   علي اكبرخان نفيسي، صاحب      .)»زن«
 تصحيف اين بيت خاقـاني       تركيب، ناي. )ناظم األطباء، ذيل زن   ( »عالم و جهان  : باستان
  :است

    ببينمانــة باستــــزين كوچ         ري بِكَران كنم كه اهلي  ـــعم    

  )265: 1378خاقاني، (                                                      

 براي آنكه از آنها چنـد       ستهاكستن تركيب ، ش برهان قاطع هاي  يكي از خصوصيت       
، تركيـب   برهـان صـاحب   . شود فراوان يافت مي    برهان نمونة اين كار در   . سازدتركيب بر 

كوچـة  «: را نيـز در جـايي ديگـر آورده اسـت          ) قسمت دوم عبـارت را    (»كوچة باستان «
ستوري و  از لحاظ د  » كوچه زنْ« به هر روي،     .)برهان(»كنايه از دنيا و عالم است     : باستان

  .رسدبسيار دور از ذهن به نظر ميتركيبي ساختاري نيز 
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عني شخـصي كـه   ي. كننده به سوز ه از گريهكناي: مادرِ آب و آتش  «: »مادرِ آب و آتش   « -
  :خواني اين بيت خاقاني است حاصل تصحيف و كج،)برهان(»از روي سوز گريه كند

  آن نسيم      گويي  از فكرت كهما، در آب و آتش                
     باد زلفــت بود يا خـــاك جناب پادشــــا                                      

  )19: همان(                                                           
 ).دهخدا، ذيـل مـادر    : نك (آمده است » مادر«، ذيل   دهخدا ةناملغتاين تركيب در         
: همچنين نـك  ) (ذيل مادر : ينمع: نك(آمده  » مادر«مرحوم معين ذيل     فرهنگ فارسي  در

مادر آب و   «: آورده و نوشته است   » مادر« نيز اين تركيب را ذيل       ناظم األطباء  .)آرا انجمن
 نيز اين تركيـب     آنندراج . )نفيسي، ذيل مادر  : نك( »كندآنكه از روي سوز گريه مي     : آتش

  .)آنندراج، ذيل هين واژه: نك(بق آن نقل كرده است  و بر طبرهانكاست از  و را بدون كم
جهـانگيري، ذيـل همـين      : نـك (  نيـز آمـده اسـت      فرهنگ جهانگيري اين تركيب در         

، احتمال  است فرهنگ جهانگيري  ،قاطع برهان و با توجه به اينكه يكي از منابع          )تركيب
  ! نقل كرده باشدجهانگيريدارد برهان تبريزي اين تركيب را از 

  خواني شعر خاقانيحاصل از تصحيفات تركيب وضع )ب
اعتبـاري  ايـه از خـواري و بـي       كن: از نقش گور خار رسـتن     «: »از نقش گور خار رستن    « -

: نك(هخدا نيز به همين ترتيب آمده است         د ةنام لغتدر  كه  اين تركيب   ). برهان(» باشد
  : تصحيف اين بيت از خاقاني است،)دهخدا، ذيل گور

  و     ــ الحمدهللا گرست خارورِ نفس اگر برـــگ ز      
           سو بين گلستانشسو خار ديدستي درونبرون                                        

  )210: 1378خاقاني، (                                                                                               
خوانده » نقش«دچار تصحيف شده و آن را » نفس«، در خواندنِ برهانست كه روشن ا      

  .و اين تركيب را برساخته است
گريـة مظلومـان     «؛)نبرها(» كنايه از گرية بسيار باشد    : اشك داوري «: »اشك داوري « -

ن مظلومان نـزد حـاكم بـراي        گريه كرد  «؛)آنندراج، ذيل اشك داوري   (» به پيش حكّام  
 دهخـدا، ذيـل     نامـة  لغـت : همچنـين رك  ). (گ ضياء، به نقل از دهخدا     فرهن(» دادرسي

  :در اين ابيات خاقاني است» اشك داودي« تصحيف .)همين تركيب
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      مزور ساختيمِداودياشكها كز سبحه      روي سليماني برافشانيم پاك  ر پريـب         

  )631: 1376خاقاني، (                                                             
     ــدـهــاي سليمـــان نمايـخـانهپري        از مـي ك داوديـاشهاي چون دحــق        

  )128: همان(                                                                      
   ــتـــي فرسـز قرائـ اشـــك داودي         عصمتــي ـــح سليمــانـر تسبيــبه        

  )828: همان(                                                                      
، )برهان(»  اول، كنايه از تيغ و شمشير استبه ضم: حور زباني ساز«: »سازحور زباني « -
هخـدا ذيـل   د: نك(آمده نيز   دهخدانامة لغتدر كه  اين تركيب   .)نيز بنگريد به آننـدراج    (

  :تصحيف اين بيت خاقاني است) حور
   بين    سارحور زبانيبار بين، آن روض دوزخ          

    داشتـهءبحر نهنگ اوبار بين، آهنگ اعدا                                     

  )386: 1378خاقاني، (                                             

در ديـوان وي   . از تركيبـات پارادوكـسي خاقـاني اسـت        » سـار حور زبـاني  «تركيب        
  :شودنيز ديده مي» حور زباني عقاب«تركيب 
  رنگ     اوست حوروش و روضهِظفر تيغصبح          

   ــابـــاني عقــ روضة دوزخ اثر حورِ زبـ                                                

  )48: همان(                                                                      
» ك چهارم و برج اسـد را نيـز گوينـد          كنايه از آفتاب است و فل     : خانة زر «: »خانة زر « -
  .)»خانه«األطباء ذيل و ناظم» خانة زر«دهخدا و آنندراج، ذيل : رك(؛ همچنين)برهان(

  ه   ايـــخ از سقف نيمهاي زرينايهـــخآن          
   رـسيماب شد چو بر زد سيماب آتشين س                                   

  )186: 1378خاقاني، (                                          
ن باشـد و فلـك هـشتم را نيـز           كنايه از آفتـاب و سـتارگا      : خانة زرين «: »خانة زرين « -

األطبـاء ذيـل    ل همين تركيـب و نـاظم      دهخدا و آنندراج، ذي   : كن(؛ نيز   )برهان(» گويند
  .)»خانه«

  ايه   ـــخ از سقف نيمهاي زرينايهـــخآن          
   رـسيماب شد چو بر زد سيماب آتشين س                                   

  )186: همان(                                                      
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و آن را   را از اين بيت خاقاني اسـتخراج كـرده          » سر نسيماب آتشي «صاحب برهان،        
  .)در همين مقاله» خايه هفت نيم«: نك(تركيب به حساب آورده است 

دهخـدا،  ( نيز بنگريد به     ،)برهان(» تاب است  كنايه از آفتاب عالم   «: »خسرو زرين عطا  « -
  .)و آنندراج ذيل همين تركيب

   طاــــخسرو زرين غار ــشع   قبة ازرق     ان تشدهِ دسآب خادم اين جمع دان و        

  )36: همان(     
 در  .)برهـان قـاطع   : نـك ( »كنايـه از آسـمان اسـت      : گـون خُمِ آهن «: »گونخُمِ آهن  «-

دهخـدا، ذيـل    : نـك (؛ آمده   ... ظرفي سفالين  (»خُم« تركيب، ذيل    دهخدا اين  نامة لغت
.  فرهنگ خـود آورده اسـت      در» خُم«اكبرخان نفيسي نيز اين تركيب را ذيل          علي .)خُم

  .)نفيسي، ذيل خُم: نك( »آسمان: گون خُمِ آهن«
  آهنم پالود و سوخت     چون ريم  كهگونخماهناين        

   من ِشد سكـــــاهن پوشش از دود دل درواي                                                   

  )321: همان(                                                                                
 آنندراج و  انجمن آراي ناصري     دهخدا به نقل از    ةنام لغتدر  » گونخماهن«تركيب       

 را خرگاه   كنايه از فلك باشد و آن      «،آمده كه بيت پيشين از خاقاني نيز شاهد آن است         
  .)گوندهخدا، ذيل خماهن(» ... الجورد نيز خوانند

كنايه از ديدن شـراب اسـت       : در آيينه نقش پري ديدن    «: »در آيينه نقش پري ديدن    « -
  .)برهان(» هدة جمال ساقي باشد در جام شرابدر پيالة بلوري و مشا

  وار جوهرش  ز مي كز آتش است پري       به بزم عيد آبگينه نقش پري بيندر        
  )222: 1378خاقاني، (                                                                            

  :در اين بيت خاقاني نيز مشهود است» پري«و » آبگينه«تناسب      
  كن اي پري زن ديودلي آبگينهسنگ بر         خوي روهـنيست فرشتگون آبگينه گنبد        

  )420:همان(                                                                                    
» ر آبگينه نقش پـري ديـدن      د«اين تركيب در آنندراج به صورت درست آن؛ يعني               

  .)آنندراج، ذيل همين تركيب: نك(آمده است 
نامـة  در لغت  اين تركيب    .)برهان(» كنايه از خليفه و پادشاه است     «: »مساية رب النعي  « -

آننـدراج و شـرفنامة منيـري، ذيـل         : همچنـين رك  (،  )، ذيل سـايه   دهخدا(است  آمده   دهخدا
  .)همين تركيب
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                     ساية رب النسمائس خير البالد ــس          اول سلجوقيان، سنجر ثاني كه هست       

  )261: 1387خاقاني، (                                                                                                            
اي كه جـان    انسان يا هر جنبنده   «: به معني » نسمه«است و   » نسمه«جمع  » نَسم«     

ـ  ]منتهـي األرب  [مـردم . ، ج، نَسم  ]از اقرب الموارد  ؛  از المنجد [ .داشته باشد  س، تـن،   ، كَ
بـه معنـي    » النسمرب   «،اين  بنابر .)دهخدا، ذيل نَسمه  (» ]يادداشت مؤلف [مردم، نفس 

  .)622: 1، ج1382سجادي، : رك( است» پروردگار مردم«
رات است كه كنايه از خورشـيد       به معني شاه سيا   : شاه طارم فلك  «: »شاهِ طارمِ فلك   «-

شاه طـارم   «: به اين ترتيب آمده   دهخدا   نامة لغت اين تركيب در     .)برهان (»آرا باشد  عالم
 همچنـين   ،)دهخـدا، ذيـل همـين واژه      (» ... ت معني شاه سيارا   تركيب اضافي، به  : فلك

  : تصحيف اين بيت خاقاني است،)آنندراج: نك(
  ر  ــس رست ز ديو هفتاهد طارم فلكــش           

       سرياي اقچة زر شش  ريخت به هر دريچه                                                 

  )419 : 1378خاقاني، (                                                              
خواني شده و آن را     از اين بيت نيز دچار تصحيف     » سر ديو هفت « برهان در تركيب         

تركيـب  . )برهـان (»  كنايه از اقاليم سبعه است     :ديو هفت در  «: به اين صورت آورده است    
  .)نبرها: نك(نيز از اين بيت استخراج كرده است را » سري زر شش«
ر اعظـم اسـت        : ان چـرخ  شاهد طغ «: »شاهد طغان چرخ  « - ايـن   .)برهـان (» كنايـه از نيـ 

:  همچنـين رك   ،)دهخـدا، ذيـل شـاهد     : نـك (آمده اسـت     دهخدا نامةلغت در    كه تركيب
  . اين بيت خاقاني است تصحيفِ،) ذيل همين واژه،آرا آنندراج، انجمن(

    بين با دو غالم روز و شب  شاه طغان چرخ        
    سنقريسنقري كند وآن كند آق كاين قره                                       

  )429: 1378خاقاني، (                                                                         
 .)برهـان ( »آرا باشد  كنايه از آفتاب عالم   : زند و استا  شاهنشاه  «: »شاهنشاه زند و استا   « -
  : اين بيت خاقاني استحاصل تصحيفِ ،ين تركيبا

  5ِرندآسا شاهنشاه است مرا همت چو خورشيد         
    بر رانش استسر عيسي و كه چرخش زير ران است                                     

  )210: همان(                                                               
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. آمـده اسـت  » شاهنـشاه زنـد و اوسـتا       «:به صورت دهخدا،  نامه  لغتين تركيب در    ا     
يعنـي  آمده اسـت،    : شاهنشاه زند و اوستا   «: صورتبه  هم   منيري   شرفنامةهمچنين در   

» پرستان هـم بـدين آتـش پرسـتند         آتش شود و آفتاب چه جملة گرمي از او متولّد مي       
 تـصحيح خودشـان،     ديوان خاقاني زي در    آقاي كزا  .) منيري، ذيل همين تركيب    نامة شرف(

  :انداين بيت را چنين ضبط كرده
  مرا همت چو خورشيد است شاهنشاهِ زنداُستا        

    است و سر عيسي است بر رانشكه چرخش زير ران                                              

  )315: 1، ج1375خاقاني، (                                                                 

 ع «در متن . »رندآسا» «)سجادي( س«در متن   «: انددر حاشية همين بيت نوشته          
كدام از اين دو را معنـايي سـنجيده و سـزاوار در بيـت                هيچ. »زندآسا«،  »)عبدالرسولي(

» شاهنـشاهِ زنـد اسـتا     «. ست، درست است   »زند استا «كه  » ع«گمان پچين   بي. نيست
بازنمودي است از خورشيد كه چونان همتا و جانشيني بـراي آن، در بيـت آورده شـده                  

    نغز و دالويـز از ارج و ارزش آيينـي خورشـيد و روشـنايي در                 است؛ و بازتابي است نيك
  .)317-316: همان(» هاي باستاني ايراندين مزديسنا و ديگر دين

نخست اينكه اگر ضبط بيـت      ! رسديمنبه نظر   توجيهات آقاي كزازي چندان موجه           
هاي موجود در بيـت از بـين        را بر اساس تصحيح ايشان بپذيريم، در اين صورت تناسب         

از مواردي است كه در شعر خاقاني       » شاه و سلطان  «و  » رند«ديگر اينكه رابطة    . رودمي
» دآسـا شاهنشاه رن «هاي ديگري نيز دارد و خاقاني در اين بيت، تركيب پارادوكسيِ            نمونه

  :شودديده مي» شاه و سلطان«و » رند«در ابيات ذيل نيز تناسب . را برساخته است
   ـي طلب كنــ وقت آشنايـدانــرنـ ز       ـر مرد دردي ـــ اگـسلطان ـاهــشمگو        

  )795: 1378خاقاني، (                                                             

       صفا بگذرز صف اه اينكـاندر سپ سپاه رندان شاه دل  كه از       تفرقه برخيز و بر صف    

  )448: همان(                                                                         
» آسـا  رنـدان شـاه   «،  »)عبدالرسـولي ( ط«سخة  در ن » دل  رندان شاه «ضبط تركيب        
درسـت در   » آسـا  رنـدان شـاه   «ه در اين صورت، تركيـب        ك ،)6ة  همان، حاشي : نك( است

خوبي روشن است كه هدف خاقـاني ايجـاد          گيرد و به  قرار مي » آسا شاهنشاه رند «مقابل  
  . تركيب پارادوكسي بوده است
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    سلطان توشه طلبد رنديردا ز در ــ ف        طلبد توشه رندي، سلطانامروز گر از        

  )360:همان(                                                                     
گويند؛ اگرچـه مـوي سـر را بـه          موي سر معشوق را مي    : گنبد معنبر «: »گنبد معنبر « -

رد كه معشوق سر برهنه كـرده       توان ك گنبد مناسبتي نيست، اما وقتي اين تشبيه را مي        
جالب اسـت  .  دهخدا و آنندراج، ذيل همين واژه      نامهلغت:  همچنين رك  .)برهان(» باشد

كه خود برهان تبريزي نيز فهميده است كه موي را با گنبد شباهتي نيست و در ادامـه                  
  :تصحيف اين ابيات خاقاني است. به توجيه آن پرداخته است

    افشانده استكمند معنبر   تا  ـــت   ـابرش آفتاب بستة اوس                    

  )81: 1378خاقاني، (                                                 

    ـدازدـــ انكمند معنبـــر  تا  ادهم شب گريخت ساقي كو                         

  )123: همان(                                                         
 » باشد كـه بـه عربـي نـار گوينـد           ز آتش كنايه ا : مرغ آفتاب علم  «: »مرغ آفتاب علم  « -
  : تصحيف اين بيت خاقاني است.)برهان(

              حصن بام آسمان كنيد امروزــمـمريـخ آفتاب علـبهــر                      

  )483: همان(                                                            
بـه  » علـم «آورده است، اما بـا تغييـر در        » مرغ« نيز اين تركيب را ذيل       األطبا ناظم     

 ةنامـ  لغـت  ايـن تركيـب در       .)ناظم األطباء، ذيـل مـرغ     ( »آتش: مرغِ آفتابِ عالم  «. »عالم«
 بايـد ايـن    .)»مـرغ «دهخدا، ذيـل    : نك(، آمده است    آنندراج و   برهاندهخدا نيز به نقل از      

دي، بـه جـاي واژة      هـاي مرحـوم سـجا     يك از نـسخه    نكته را مد نظر داشت كه در هيچ       
مـريخ  «، تركيـبِ    برهـان نكتة جالب اينكـه صـاحبِ       . ضبط نشده است  » مرغ«،  »مريخ«

كنايـه از آتـش     : مـريخ آفتـاب علـم     «: را نيز در چند صـفحه جلـوتر آورده        » آفتاب علم 
  .)برهان( »ناك است شعله

 .)برهـان ( »از آتش است كه به عربي نار گويند       كنايه  : پر مرغِ ياقوت «: »پر مرغ ياقوت « -
 ،)»مرغ«دهخدا، ذيل : نك(آنندراج آورده است دهخدا اين تركيب را به نقل از برهان و       

  :تصحيف اين بيت خاقاني است، )األصباء، ذيل مرغناظم: رك(همچنين 
    اندازندپيكر رغ ياقوتـــــمد و در او         ـــقفسِ آهنين كنن               

  )466: 1378خاقاني،(                                                       
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لباس حـق   كنايه از مردمي باشد كه باطل را        : كار شيطاني  ملمع«: »كار شيطاني  ملمع «-
دهخـدا ذيـل    : نـك («آمده اسـت    ا  دهخد نامة لغت اين تركيب در     ).برهان(» جلوه دهد 

 تصحيف اين بيت    ،)اانجمن آر (» باطل در لباس حق جلوه دهنده     : ارك ملمع«. )كارملمع
  :خاقاني است

  در باطن         كهخويياز آن در خرقة آدم خشن
                               دار شيطانـــيملمعـــي، ـدار ابليسمرقّع                                          

  )413: مانه(                                                                
بعة سياره است كه هفت كوكـب       كنايه از س  : هفت دختر خضرا  «: »هفت دختر خضرا  « -

 اين بيـت خاقـاني      تصحيفِ) دهخدا ذيل همين تركيب   : همچنين رك  (.)برهان(» باشد
  :است

   ـدبرافكن هفت دخمة خضرا  بر روي       آب حيات نوشد و پس آب مردگان             

  )133: همان(                                                                                
 سـبعة  به معني هفت مشعله باشـد كـه كنايـه از       : هفت نژاد فلك  «: »هفت نژاد فلك  « -

) دهخـدا، ذيـل همـين تركيـب       : نيـز رك   (.)برهـان (» سياره است؛ يعني هفت كوكـب     
  :تصحيف اين بيت خاقاني است
  بدخواهان اوست        سو كهتخت نرد ملك را زآن

                خانه مششــدر ساختنــدهفت نرّاد فلك                                          

  )115: 1378، خاقاني(                                                       
 نيز  ،)برهان(» هفت طبقة زمين و هفت اقليم باشد      كنايه از   : هفت نطع «: »هفت نطع « -
  .)دهخدا، ذيل همين تركيب: رك(

   هم با قدم سوار برون شو به هفت خوان         هشت نطعهم با عدم پياده فرو كن به      
  )309: 1378خاقاني، (                                                             

 همچنـين   .)برهـان (» مان اسـت  ت آسـ  كنايه از هف  : خايههفت نيم «: »خايههفت نيم « -
  :حاصل تصحيف اين بيت خاقاني است) دهخدا، ذيل همين تركيب: نك(

   سيماب آتشين سرسيماب شد چو برزد         ايهـــخسقف نيمهاي زرين از آن خايه     

  )186: 1378خاقاني، (                                                              
را از بيت پيـشين اسـتخراج       » سر سيماب آتشين «سين بن خلف تبريزي،      ح محمد     

كرده است و آن را تركيب به حساب آورده در حالي كه صورت دستوري مصراع چنـين          
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سـيماب  «. »چو سيماب آتشين سر بـر زد، سـيماب شـد          ...  هاي زرين آن خايه «: است
    .)برهان( »عالم آرا باشد كنايه از خورشيد به معني سيماب آتشين است كه: آتشين سر

 .)برهـان ( »كنايه از هشت بهشت اسـت     : ل رضوان هشت هيك «: »هشت هيكل رضوان  « -
نك، دهخدا، ذيل هشت هيكل     (اين تركيب برهان را ثبت كرده است         نيز    دهخدا ةناملغت

هفـت آسـمان،    : هفـت هيكـل   «. باشد» هفت هيكل «خوبي پيداست كه بايد      به. )رضوان
خوانند كه موجب امن     هفت دعاست كه در هر روز هفته يك دعا از او             ،تعويذ و بازوبند  
  .)هيكل دهخدا، ذيل هفت: نك( »و سالمت باشد

    شناسمشهفت هيكل رضوانحرزي كه         هر هشت حرف افضل ساويست نزد من      

  )89: 1378خاقاني، (                                                                                                      
       كايمن كند ز هوا سبـــاع و شــر هوام         استهفت هيكلاين نامه هفت عضو مرا      

  )304: همان(                                                                            
  دـــان كردهلــهفت هيك او         هشت جنّت ــان از نــامـــايل حوريــــــدر حم     

  )17: همان(   
  

  :خواني در تركيبات شعر نظاميتصحيف) 2
  خواني مهم در شعر نظامي يك تصحيف)الف

يعني در سوراخ گذاري و به زيان آوري، چه نواد به معنـي          : نهي در نواد  «: »نهي در نواد  « -
  .)برهان(» نشان گردانيمعدوم سازي و بيكه سوراخ و زيان باشد و كنايه از اين است 

 .)همـان ( »نـواد : رك«: انـد ، ذيل همـين تركيـب نوشـته       )5(مرحوم معين در حاشية        
بـر وزن سـواد، سـوراخي را گوينـد ماننـد            : نواد«: نوشته است » نواد«صاحب برهان، ذيل    

 2مخزني به جهت پنهان كردن چيزها و به معني زيان هم هـست كـه بـه عربـي نقـصان                    
و ظاهراً درين دو    ) 6( گويند و به معني زبان هم به نظر آمده است كه عربان لسان خوانند             

  .)برهان(» اهللا اعلم! خواني شده باشدصحيفمعني ت
نـواد بـه فـتح اول    «از دسـاتير،  : 6«: انـد مرقوم فرموده) 6( دكتر معين ذيل حاشية       

» 1:47 فـاب    :رك و   271 ص فرهنـگ دسـاتير   . »معني زبان كه به تازي لـسان گوينـد        
  .)همان(
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 تعريـف   برهـان قـاطع   را بر اساس    » نواد« دهخدا، پس از آنكه      ةناملغتنويسندگان       
يادداشـت  [ آمده، لفظ مجعول و غلط اسـت       در برهان قاطع  نواد كه   «: انداند، نوشته كرده
» 271 ص فرهنـگ دسـاتير   بـه   ] شـود [رجـوع   . هاي دساتير اسـت   از بر ساخته  ]. مؤلف

  .)»نواد«خدا، ذيل ده(
از اين قرار اسـت كـه برهـان     » نهي در نواد  «داستانِ اين لغت و معني آن و تركيب              

  :دچار سه لغزش شده است» نهي در نواد«و تركيب » نواد«تبريزي در خصوص واژة 
» نواد«دچار تصحيف شده و آن را       ) در چند بيت از نظامي    ( »نورد«در خوانِشِ واژة     -1

 . همين سبب، معانيِ آنها را با يكديگر خلط كرده استخوانده و به
خوانـده و چـون     » نهـي در نـواد    « را   نامـه  شرف در بيتي از     3»نهي در نورد  «تركيب   -2
» زيان«را هم مصحف خوانده و آن را » زبان«بوده و » زبان«در دساتير به معني » نواد«

در دساتير، تركيب را بر اساس      » نواد«خواني در معنيِ    پنداشته، با توجه به اين تصحيف     
 .، معني كرده است]زيان به جاي زبان[» نواد«معني مصحف 

      كفي خاك خواهي ز من خواه گرد      نهــي در نوردگَرَم بشكنــي گر 
  )746: 1387نظامي، (                                                   

 اري و به زيان آوري، چه نواد به معنـي سـوراخ           يعني در سوراخ گذ   : »نهي در نواد  «     
گفته » نواد«است؛ زيرا در تعريف     » نورد«در اينجا تا حدودي منطبق بر يكي از معاني          [

 ذيـل نـواد   :  نك ،»سوراخي را گويند مانند مخزني به جهت پنهان كردن چيزها         «: است
مـصحف زبـان    در دساتير اسـت كـه       » نواد«در اينجا به معني     [و زيان )] تصحيف نورد (

  .)برهان(» نشان گردانيكه معدوم سازي و بيباشد و كنايه از اين است  ]است
كه ) اي دساتيري است  كه واژه » زبان«به جز معنيِ    ( »نواد« در خصوصِ معاني ديگر      -3

هـستند بـر    » نـورد « نوشته، بايد متذكر شويم كه اينها معنيِ ديگـرِ واژة            برهانصاحب  
: آورده اسـت  » نـورد « دهخدا آن ابيات را ذيل واژة        ةناملغته    اساس ابياتي از نظامي ك    

  :دهد خريطه ميدر اين ابيات، معنيِ بسته، درج و «
  ـــر نخــوردـ  كه او عشوة كيمياگـ     نوردكســي را بــود كيميـــا در           

  )نامه اقبال(                                                                        
  ...اي از ميــان به زير افتــاديسهـ   ك ـاد   ــ باز گشـنوردچونكه مهــر از           
  شد گرفت به دست  چونكه در بسته  ـت   ـ را در بسـنوردهمچنــان آن           

  )پيكر هفت(                                                                       
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  نــورد  بپيچيد و بنهــــاد در يك   ــرد   ـها را همه جمع كشه آن نامه          
  )دهخدا، ذيل نورد: نك( )نامه اقبال(                                          

  :تواند به معني خريطه و جعبه باشدمي» نورد«در اين ابيات نظامي نيز 
   ردــرد نام او جسم جنبنده كـــ       خوردـــناز و آن جوهر آمد برون ــچ         

  )1080: 1387نظامي، (                                                         

   جــرنسنجيده هيچ گوهـرسنــــر و گنج       بــ گوهنوردت چندين ــگف         

  )621: همان(                                                                   
       ردــاد كــزارندگان را چنين يـــ     گ4وردــــنان ــــزارندة درج دهقــگ         

  )780:همان(                                                                     
 كه برهـان    اي  يعنتقريباً با م  » نورد«ين ابيات،   شود، در ا  گونه كه مالحظه مي   همان     

 »سوراخي را گويند مانند مخزني به جهـت پنهـان كـردن چيزهـا             «: آورده» نواد«براي  
  .منطبق است) برهان، ذيل نواد(

رچنـد برهـان    كـامالً روشـن نيـست، ه      » نهي در نورد  «در  » نورد«به هر روي، معني          
معـدوم سـازي و     ه از ايـن اسـت كـه         كنايـ ... «: درستي نوشته است   معني كناييِ آن را به    

، شوشـتر  محلـي  لغـات  فرهنـگ  دهخدا، به نقل از      ةناملغت در   .)برهان(» نشان گرداني  بي
دهخـدا،  (» نام و نشان كردن باشـد     كردن و بي  كنايه از پنهان    : در نورد نهادن  «: آمده است 

خُـرد   و يـا     به معنـي نـابود كـردن        » نهي در نورد  «در  » نورد«رسد،   به نظر مي   .)ذيل نورد 
و در بعـضي شـروح      : ... نـورد «) ذيل نورد .(»]يادداشت مؤلف [غلطك،  : نورد«! باشدكردن  

»  نورد عبارت از سوراخ روباه؛ چراكـه آن هـم پـيچ در پـيچ باشـد                 كه:  نوشته اسكندرنامه
  .)اللغات، ذيل نوردغياث(

  
  خواني ديگر در شعر نظاميد تصحيف چن)ب
: ريـز خانة آفت  «.)برهان(» يا و عالم است   كنايه از دن  :  ريز خانة آفت «: »خانة آفت ريز  « -

؛ )انجمن آراي ناصري، ذيل همين تركيب   (»  حوادث و آالم   جهان. اين سراي . اين جهان 
 اين   تصحيفِ )»خانه«األطباء ذيل    دهخدا، آنندراج، ذيل همين تركيب و ناظم      : همچنين رك (

  : استسراراالمخزنبيت 
   رـــ  دست برآور همه را دست گي             پذيرة آفتــــــخانز آفت اين 

  )14: 1387نظامي، (                                                                     
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 كه در آن خـوف و       كنايه از نوشته و خطي باشد     : خط شمشيربند «: »خط شمشيربند « -
ـ   دهخدا ةنام لغت . )برهان: نك(» خطر بسيار باشد   برهـان  اس ر اسـ  نيز اين تركيـب را ب

تركيب اضافي،  : دخط شمشيربن «.  نقل كرده است   آراي ناصري  انجمن و   آنندراج و   قاطع
  .)دهخدا، ذيل خط شمشيربند: نك(» ... اي كهنوشته

   بر تو كنم خطبه به بانگ بلند                   خطّة شمشيربندليك در اين           

  )20: 1387نظامي، (                                                              
هاي آن بر   اي كه راه  اي كه در محاصرة شمشير است، ناحيه      خطه: خطة شمشيربند «    
  .)235: 1384زنجاني، (» ر مردان شمشيرزن بسته شده استاث
 كنايه از عناصر اربعه اسـت و حـواس خمـسه را نيـز             : دو سر دهليز  «: »دو سر دهليز  « -

دو «دهخـدا، ذيـل     : نـك (آمـده اسـت      دهخدا   ةناملغت اين تركيب در     .)رهانب(» گويند
  .)»دو سر«األطباء، ذيل ناظم: نك(، همچنين )»سر

   اكــــوح تو را از تو بشويند پـــ  ل   خاك   دو سه دهليزچون گذري زين          

  )52: 1387ي، نظام(                                                              
كنايه از هفت كوكب است و هر ستارة روشن را نيـز  : دو سر قنديل «: »دو سر قنديل  « -

  .)برهان(» اند و كنايه از فلك هم هستگفته
    راديلـدو سه قناد دميدن ـــــــ ب  رافيل را   ـــــــز و بفرماي ســــخي          

  )14 :1387نظامي، (                                                              
، )»دو سـر  « دهخدا، ذيـل     نامة لغت :نك( دهخدا آمده است     نامةلغت     اين تركيب در    

  .)»قنديل« دهخدا، ذيل نامة لغت:همچنين نك() »دو سر«األطباء، ذيل ناظم: نك(همچنين 
نايـه از دنيـا و       ك كنايـه از مـاه و آفتـاب اسـت و          : عقد شب و روز   « :»عقد شب و روز   « -

، )دهخدا، ذيل عقد  : نك( دهخدا آمده    ةناملغت اين تركيب در     .)برهان(» روزگار هم هست  
  .) ذيل همين تركيبانجمن آرا و  آنندراج:نيز رك(

   رغ شب و روز راــر شكن اين مــپ      را   روزــعقد شب افه كن اين ـــدان          

  )6: 1387نظامي، (                                                                   
كنايه از گيسوي مـشكبوي حـضرت رسـالت صـلوات اهللا            : عنبر ارزان «: »عنبر ارزان « -
  .)برهان(» يه و آله است به امتياز نفع عامعل

   يــ به دو عالم دهي ارزان دهــري       گـ دهعنبر لرزانوي كز آن ــــــب          

  )13 :1387مي، نظا(                                                            
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اين تركيب نيز از مواردي است كه هم صورت صـحيح و هـم صـورت مـصحف آن                        
رت رسالت  به معني عنبر لرزان باشد كه كنايه از گيسويِ حض         : عنبر لرزان «: آمده است 

  .)برهان(» پناه عليه السالم باشد
  .)برهان(» تن باشدكنايه از بلند مرتبه و بزرگي ياف: فلك اندازه كردن«: »ازه كردنفلك اند« -

   ردــفلك آوازه ك      مرغ سخن را       باغ سخا را چو فلك تازه كرد 

  )4: 1387نظامي، (                                                       
   فلك آوازه كــردام نظامي ـــ    ن     خواجة دل عهد مرا تازه كـرد   

  )28: همان(                                                              

فرهنـگ  : رك: همچنـين ( به همين ترتيب آمده است        دهخدا نامةلغتاين تركيب در         
  .)معين، آنندراج

 تصحيف  تركيب،اين  . )برهان(» كنايه از آسمان است   : قنديل دوسر «: »قنديل دو سر  « -
 است كه جاي اجزاي آن را تغيير داده و اين يكي از             األسرارمخزنهمان بيت پيشين از     

  .هاي برهان استويژگي
     راديلـه قنــدو س  باد دميدن        رماي سرافيل را  ـيز و بفــــخ

  )14: 1387نظامي، (                                                            

، همچنـين   )»دو سـر  «دهخدا، ذيـل    : نك( .آمده است  دهخدا نامةلغتاين تركيب در         
  .)»قنديل«دهخدا، ذيل (:  همچنين نك)»دو سر«األطباء، ذيل ناظم: نك(
» ورد است كه كنايه از آسمان باشد      به معني كرة الج   : سوزكرة وهم «: »كُره وهم سوز  « -
دهخـدا  : نـك ( »آورده شده» كره« تركيب ذيل واژه نيز ايندهخدا  ةنام لغت در  .)برهـان (

  : استمخزن األسرار اين بيت از  تصحيفِ.) آنندراج:همچنين نك؛ ذيل كُرِه
   زلف شب ايمن نشد از روي روز            سـوزگرهِ وهما نگشاد اين ــت             

  )4: 1387نظامي،(                                                                                       
گاه دريـاي اعظـم و آب آن دريـا          سنگي است در موج   : گزا لُهنة جان «: »گزا لُهنة جان « -

گويند هركه آن سـنگ را      . كنده آن دريا غروب مي     است و آفتاب هم ب     سيمابهمچون  
 از الـف يـاي       هم گويند كه بعـد     گزاي لهنة جان بيند، چندان بخندد كه بميرد و آن را         ب

گزاي است و    پهنة جان « تصحيف   .)برهان( »الضحك خوانند  حطي باشد و به عربي حجر     
  :معني آن نيز مستخرج از اين ابيات نظامي است
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  ــارد برونـد شه را كه صد رهنمـــون       از اين آب، كشتي نيــنمودن
  ... نـامست قصاصه         نهنگ اژدهاييفـــامآب سيمابر كاندر اين ـدگ

  زين خانـه دور        يكي فرضه بيني چو تابنده نــورـهمه، آن كبتر زين
  اهـ      همه ازرق و زرد و سرخ و سي گاه  ـبسي سنگ رنگين در آن موج

  ـده چون مرقشيشــاي زر        مني و دو من كمتـــر و بيشتـرــفروزنـ
  ـرّميـ بس شادي و خـد در او ديــدة آدمـــــي         بخندد زـچو بين

  ن ديدن و دادن جان همانا   هم رّمي جان دهـد در زمان     ـوز آن خ
  ـمـ    ز خاصيت افتد وگر صد به ه م    ـولي هرچه باشد ز مثقــــال ك

  گـزاي پهنة جاني خواندش ـ     هم تان جان بردنش رهنمـــاي   ـز به
  )1107: 1387نظامي، (                                        

 باشد كه مرد مـشهور و       آوازهبه فتح اول و ثاني، به معني بلند       : آوازه ملك«: »آوازه ملك« -
ل دهخـدا، ذيـ   : نـك ( آمـده اسـت      دهخـدا  نامةلغت اين تركيب در     .)برهان(» معروف است 

  .)قالهاندازه كردن در همين م  فلك:چنين ؛ همهمچنين رك ناظم األطباء، ذيل ملك(، )آوازه ملك
  »ردـــفلك آوازه ك مرغ سخن را      رد   ــاغ سخا را چو فلك تازه كــب             

  )4: 1387نظامي، (                                                                  
           ــردـفلك آوازه كام نظامي ــــ  ن     ـرد  ــخواجة دل عهد مرا تازه ك«             

  )28: همان(                                                                                                              
 ايـن   .)برهـان (» يه از دعاي مظلومان است ظالم را      كنا: غبارنقش بي «: »غبارنقش بي « -

آننـدراج ذيـل همـين      : نيز نـك  دهخدا، ذيل نقش؛    ( دهخدا آمده است     ةناملغتتركيب در   
  : استاألسرار  مخزن اين بيت از  تصحيفِ.)»نقش«يل األطباء ذتركيب و ناظم

 ارــــ   با تو ببين تا چه كند روز ك      بارـغنفس بيت چندين ــــهم   

  )47: 1387نظامي، (                                                             
  

  خواني در تركيبات شعر انوريه تصحيف يك نمون)3
 ايـن تركيـب در      .)برهـان قـاطع   (تـاب اسـت      كنايه از آفتاب عالم   «: »نوجودسازِ معاد « -

  .)دهخدا، ذيل وجود: نك( آمده است و ناظم األطباء  دهخدانامة لغت
  ن اروـــ قرين قسازِ معادنوهــوج         ز نام تو دهن سكّه گر ببندد چرخ              

  )113: 1، ج1376انوري، (                                                                                            
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: انـد ، در شرح اين بيت گفته     شرح لغات و مشكالت انوري    مرحوم شهيدي در كتاب          
 :انـد   و در ادامه گفتـه )256: 1376شهيدي، (» ... به به مشبه  اضافة مشبه : سازِ معادن وجوه«
 بـه   .)همـان (» ه زمين فرو رود   اگر نام تو بر سكّه نقش نبندد، زر و سيم ب          ] معني بيت [«

شود؛ زيرا مقصود   رسد اين استنباط مرحوم شهيدي از بيت مذكور مستفاد نمي         نظر مي 
اگر نـام  «: خورشيد است و در اين صورت، معني بيت چنين است      » ساز معادن وجوه«از  

بحـر بيكـران    «تركيـب   : نك .»خورشيد به زمين فرو رود    ]الهي[ سكّه نقش نبندد،     تو بر 
  .در مقدمة همين مقاله» خندق

  
  گيري نتيجه

بـه نقـل از    ( دهخـدا  ةنامـ  لغـت هايي از قبيل    لغت بسياري از لغات و تركيبات در فرهنگ      
ــديميفرهنــگ ــرهــاي ق يكــسره، برســاختة اذهــان برخــي  مــضبوط اســت كــه ...   و)ت
نويسان از قبيل برهان تبريزي است؛ عمده دليلي كه جعلـي و سـاختگي بـودن        فرهنگ
كند، اين است كه در متـون كهـن حتّـي           ها را تا حدودي اثبات مي     ها و تركيب  اين واژه 

  .يك شاهد براي اثبات و تأييد آنها وجود ندارد
بـري چـون    هاي مهـم و معت    ها در فرهنگ  ها و تركيب  چند ظاهراً ضبط اين واژه         هر
نويسانِ با توجه به اين نكته كه فرهنگ -رسدخالي از اشكال به نظر ميدهخدا  ةنام لغت

: گوني از قبيـل    اما ممكن است در آينده، اين واژها به داليل گونا          -اندقديم آن را نوشته   
وارد حوزة زبان فارسي شوند؛ بـه همـين سـبب، يـافتن و              ...  يابي و  نويسي و معادل  سره

هاي لغت امري سـزاوار     هاي ساختگي و جعلي در فرهنگ     ها و تركيب  ن اين واژه  بازنمود
  .رسدو بايسته به نظر مي

  
  نوشتپي       

پيش از همه بايد گفته آيد كه من بنده به هيچ وجه در خصوص بررسي و تحليل * 
شد چه بسا موارد بسياري با). در همه باب(  ادعاي استقصا ندارمبرهان قاطعهاي تركيب

جرقة اين تحقيق زماني . كه از نظر به دور مانده يا دربارة آنها حقّ كالم ادا نشده باشد
 با چند تركيب عجيب و غريب مواجه شد كه برهان قاطعزده شد كه نگارنده در فرهنگ 

نواد و نهي در نواد و مادرِ : نظير( رسيدنداللغه تا حدودي نامأنوس به نظر مياز لحاظ فقه
 پس از آن در آغاز، بنابر حدسيات و محفوظات اندك ذهني، بيت يا ،...) وآب و آتش 
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سپس غالب . رفت اين تركيبات از آنها ساخته شده باشد، يافته شدابياتي كه گمان مي
) آمد ميرسيد و چه آنهايي كه ناصواب چه آنهايي كه صواب به نظر مي(تركيبات برهان 

 شاهدي براي آنها ضبط نشده بود، در  دهخداتنامةلغاستخراج گرديد و تركيباتي كه در 
مشكوك به نظر ...  آنگاه تركيباتي كه از لحاظ ضبط و معني و. اولويت قرار گرفت

اگر بيت و يا شعري كه اين تركيبات به غلط، از آن استنباط شده . رسيد، انتخاب شد مي
. شدظر، مشكل حلّ ميرسيد، همانجا با مراجعه به ديوان شاعر مورد نبود، به ذهن مي

 رسيد، بنا بر تصحيح قياسياگر بيتي كه تركيب مد نظر از آن گرفته شده بود، به ذهن نمي
 كرديم تا سرانجامافزار درج جستجو مي  و گمان را در نرمشد و آن حدسعبارت گذاشته مي

  . يافتيمصورت درست و صواب تركيب را مي
ست نيست بلكه اين معاني دوم است كه صحيح به نظر  در برخي موارد، معاني اول در)1 

 .رسدمي
:  افزوده شود5 پس از حاشية، 9شية سطر ، حا2178صفحة «، 257، ص5معين ج) 2

 .ترجمة زيان، ضرر است. نقصان ترجمة زيان نيست
در بيت نظامي، اصالً » نهي در نورد«با » نهي در نواد«شايد اين ترديد به وجود آيد كه ) 3

طي به هم نداشته باشند؛ اين در حالي است كه نگارنده هم در مورد شواهدي كه از ارتبا
دانسته است و هم در خصوص » نورد«را تصحيف » نواد«شعر نظامي آمده و بر اساس آنها 

ها را بررسي كرد و واژه؛ ابياتِ پس و پيشِ اين »نهي در نواد«به جاي » نهي در نورد«
ها استخراج شده كه ژههايي از ابيات قبل و بعد اين وا تركيبقاطع برهان كه در متوجه شد
گوهر خانه «: آوريممي» ]نواد[نهي در نورد «-ابيات قبل و بعد- دو مورد از آنها را در اينجا

: رقيبان راز «.)برهان(» ناه محمدي صلوات اهللا عليه باشدكنايه از حضرت رسالت پ: خيز
 .)برهان(»  نگه دارندگان اسرار و راز باشدوكنايه از عارفان و اصحاب مشاهده 

: را از همين بيت استخراج كرده و در معني آن نوشته است» درج دهقان«برهان ) 4
و قول دهقان را . گويندكنايه از كتاب تاريخ است، چه دهقان مورخ را مي: درج دهقان«

  .) درج دهقانبرهان، ذيل(» ي سخن معتبر و غير معتبر هم هستنيز گويند و به معن
  .»زندآسا: ط: 11 حاشية«) 5

هاي ديگري كه از نظر ما به دور  ها و يا تركيب  ممكن است برخي از همين تركيب:اشاره
هاي ديگري  ها در هنگام نقل از فرهنگ خواني اين تركيبمانده است، حاصل تصحيف

  .كنداين نكته تحقيق بيشتري را طلب مي! باشد...   وجهانگيرينظير 
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  نابعم
، به اهتمام رحيم عفيفي،     جهانگيري فرهنگ ،)1351(نجوي شيرازي، ميرجمال الدين حسين      ا

  . دانشگاه فردوسي مشهد:مشهد
 :، به اهتمام محمد تقي مـدرس رضـوي، تهـران          ديوان انوري  ،)1376(انوري، محمد بن محمد     

  .علمي و فرهنگي
  . خيام:، تهرانفرهنگ آنندراج ،)1336 (پادشاه، محمد

 : تهـران  ،، بـه اهتمـام محمـد معـين         برهـان قـاطع    ،)1376 (يزي، محمد حسين بن خلـف     تبر
  .اميركبير

 :، به تصحيح عالمه محمـد قزوينـي؛ تهـران         تاريخ جهانگشاي جويني   ،)1382(جويني، محمد   
  .دنياي كتاب

 ،الدين سـجادي  ء، بـه كوشـش ضـيا      ديوان خاقاني  ،)1378 (خاقاني شرواني، افضل الدين بديل    
  .ار زو:تهران

  . خيام:، به تصحيح علي عبدالرسولي، تهران ديوان خاقاني،)1357 (ـــــــــــــ 
  . مركز: تهران،الدين كزازي ، به تصحيح ميرجاللديوان خاقاني )1375(ـــــــــــــ 

  . زوار:، تهرانفرهنگ لغات و تعبيرات خاقاني ،)1382(سجادي، ضياء الدين 
 انجمن آثـار    :، تهران غات و مشكالت ديوان انوري ابيوردي     شرح ل  ،)1376(شهيدي، سيد جعفر    
  .و مفاخر فرهنگي

  . هرمس: تهران،، بر اساس چاپ مسكوخمسة نظامي گنجوي ،)1385 (ـــــــــــــ 
  . اميركبير:؛ تهرانتاريخ ادبيات در ايران ،)1351(صفا، ذبيح اهللا 

  .سپرك نشر ا:، تهرانفارسي هايفرهنگ ،)1368(دبيرسياقي، محمد 
  . دانشگاه تهران:، تهران دهخدانامة لغت،)1377 (دهخدا، علي اكبر

. به كوشش منصور ثروت، تهران، اميركبير، غياث اللغات،)1363(رامپوري، غياث الدين محمد   
 فرهنگ رشيدي، به كوشش اكبر بهداروند، تهـران،         )1386 (رشيدي، عبدالرشيد بن عبدالغفور   

  .سيماي دانش
  . دانشگاه تهران:، تهراناألسرار نظامي گنجوياحوال و آثار و شرح مخزن ، )1384(زنجاني، برات 

پژوهـشگاه   :، به تصحيح حكيمه دبيـران، تهـران        منيري ةشرفنام )1385(قوام فاروقي، ابراهيم    
  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  .، تهران، اميركبيرفرهنگ معين )1362(، محمد معين
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   مجيد منصوري                       
  
   1388پاييز  ، 9 شمارة             

، دربارة چند لغـت فارسـي     ، مقالة سعيد نفيسي با عنوان       پورداودة  يادنام )1384(ــــ    ــــــــ
  .اساطير: تهران

، به تـصحيح عبـداهللا منـشي طبـري،          انجمن آراي ناصري   )هـ ق 1288(هدايت، رضاقلي خان    
  . چاپ سنگي:تهران

 .نرم افزار درج، مهر ارقام رايانه
  


