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چکیده
در ايم جُستار دو سطر از كتاب مرزباننامه شرح و معنی شـدهاسـت عالمـه محمـد قزوينـی در
برابر ايم دو سطر ،عالمتِ پرسش قرار داده و در ضب برخی واۀهها و نیز معنی آنها اظهار ترديـد
كرده است مرحوم خطیشرهبر دو سطرِ مذكور را بیمعنی دانستهاست و محمد روشم نیز بـا تغییـر
واۀهای از ايم سطرها متم را دچار پیچیدگی بیشتری كـرده و ایبتـه از معنـی دقیـق عبـارات سـخنی
نگفته است آنچه سطرهای مورد بح را دچار اختالل و پیچیدگی كرده ،تصحی و گشتگی يک
واۀه در ايم جملهها است كه شارحان و مصححان مرزباننامه را به خطا انداخته است در ايم مقایه
بر پاية تصحیح يک واۀه از همیم سطرها ،تالش گرديده چند جملة مبه ِ مرزباننامه شرح و معنـی
شود
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 -1مقدمه
مرزباننامه  ،انشای وراوينی ،از جمله آثار مصنوع ادب پارسی است كه از ديرباز مقبول

طبع فارسیزبانانِ صاحشن ر بوده است ايم كتاب كه تقلیدی تقريباً موفق از كلیله و دمنه
است ،چنديم سال است در دانشگاهها به دانشجويان رشتة ادبیات فارسی درسدادهمیشود
و به سبش پیچیدگیهای واۀگانی و نحوی و استعمال یغات متروک و مهجور عربی،
نیازمند به شرح و توضیح مفصّ است كه عالوه بر توضیحات اندک قزوينی در حاشیة
مرزباننامه و نیز حواشیِ جامعِ محمد روشم در جلد دومِ مرزباننامة تصحیح خودش،
مرحوم خطیشرهبر سالها پیش ،شرح مفصلی از كتاب مرزباننامه را بر پاية تصحیح محمد
قزوينی بهفرجامرسانید معایوص

با توجه به همة ايم كوششها هنوز برخی قسمتهای

متم مرزباننامه الينح باقی مانده كه در ايم تحقیق تالش گرديده دو سطر پیچیده و مبه
از ايم كتاب ،شرح و بررسی شود
-1-1بیان مسئله
دشواری و پیچیدگی متون فنّی ،متکلّ

و مصنوع ادب فارسی ،زادة چنديم عام است

كه استفاده از تركیبات دشوار ،واۀهها و اشعار غريشِ عربی ،اشارات علمی و فلسفی،
اعتقادات و آيیمهای فراموششده و ن اير آن را میتوان به عنوان دالي اصلی ديريابیِ
متون كهم برشمرد در عیم حال ،هنگامی كه ايم دشواری با گشتگی و يا تصحی

همراه

گردد ،فه و درکِ مقصود نويسندة كتاب تقريباً ناممکم میشود يکی از همیم دست
آثار ،كتاب مرزباننامه است كه گاه ،خوانشهای اشتباه و احتمال تصحی

و نیز ايهامهای

تناسشِ چندگانه فه ِ برخی سطرهای آن را دشوار كرده است ماي هروی دربارة دالي
پیدايش تصحی

در متون مختل

چنیم نوشتهاست« :مثالً در روزگار نويسندهای و يا

سخنوری ،كلماتی با شک آوايی و گونهای زبان رايج بوده ،يا از سوی اه زبان ترک
گرديده

و كاتش در حیم كتابت ،جای ايم گونه از كلمات و مصطلحات را به واۀهها و

اصطالحات عصر كه گاهی هیچ ارتباد معنايی با صورت اصلی نداشته پر كرده و به ايم
صورت ،اغالد و تصرفاتی در دستنوشتهاش روی داده» (ماي هروی )71 :9361 ،با ايم
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اوصاف می توان گفت كه تصحیح آثارِ كهم ،مقدّم بر شرح و توضیح ايم دست آثار
است؛ زيرا تا وقتی كه متم تصحیح شده با آنچه مؤی

بر كاغذ ثبت كرده يکسان نباشد،

نمیتوان مقصود از متم را بهدرستی دريافت
-2-1پیشینة تحقیق

نخستیم بار ،شارل شفر ،خاورشناس فرانسوی در سال ( 9005م ) در كتاب قطعات
منتخش پارسی قسمتهايی از مرزباننامه را كه شام بخشهايی از ديباچه و باب اول و
دوم و ك باب سوم است ،تصحیح و چاپ كرد ( )Schefer, 1885: 172- 199ايم
گزيده از كتاب مرزباننامه كه میتوان آن را نخستیم كوشش در تصحیح ايم كتاب
سترگ قلمداد كرد ،گزيدهای بیستصفحهای از مرزباننامه است كه شفر آن را بر اساس
نسخة كتابخانة ملی پاريس به تاريخ استنساخ ( 9275ق ) تصحیح كرده است ر ک
(وراوينی :9392 ،مقدمة مصحح ،ک) تصحیح انتقادی ك مرزباننامه نخستیم بار به دست
عالمه محمد قزوينی به فرجام رسید ايشان كتاب مرزباننامه را در سال ( 9306ق ) مصادف
با ( 9007ه ش ) در ییدن بر پاية شش نسخة خطی از ايم كتاب ،تصحیح و منتشر كرد در
بیم سالهای ( 9339 -9336ه ش ) ،سید محمد فرزان در مجلة يغما ،پنج مقایة فاضالنه در
نقد ايم تصحیح نوشت كه تا حدودی برخی اشکاالت و نکات گنگ و مبه آن را مرتفع
ساخت (فرزان )75 -70 :9339 ،بعد از آن ،محمد روشم با يافتم نسخهای جديد در
كتابخانة اونورسیتة استانبول كه تاريخ تحرير آن ( 720ه ق ) ،يعنی بیست سال از نسخة
اساس قزوينی ( 760ه ق ) كهنهتر است ،تصحیح تازهای از مرزباننامه به سرانجام رساند و
در مجلدی جداگانه تعلیقاتی سودمند و ایبته كلی به آن افزود مرحوم خطیشرهبر در سال
( 9363ه ش ) بر اساس تصحیح قزوينی شرحی كام بر كتاب مرزباننامه نوشت كه
نقدهايی نیز بر ايم شرح نوشته شده است ر ک (فرضی )30 -33 :9305 ،و (منصوری،
 )005 -021 :9300در مجموع بايد گفت كه با همة ايم كوششها در تصحیح و شرح
برخی واۀهها و عبارتهای مرزباننامه همچنان دشواریهايی وجود دارد كه در ايم تحقیق
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به يک فقره از همیم اشکاالت پرداخته شده است كه در هیچكدام از تحقیقاتی كه دربارة
مرزباننامه انجام شده ،به آن اشارهای نشده است
-3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به ايمكه كتاب مرزباننامه از متون ارزشمندِ نثر ادب پارسی است و نیز از
ديرباز در دانشگاههای ايران درس داده میشود ،توجه به زوايای متم ايم كتاب بسیار بايسته
و ضروری مینمايد همچنیم برخی قسمتهای ايم تحقیق میتواند در فه و شرح ساير
آثارِ ادب فارسی نیز بهكار آيد
 -2بحث
در باب هشت از كتاب مرزباننامه ،در داستان شتر و شیر پرهیزگار ،9پس از آغاز
«مکیدت خرس با شتر» ،داستان به آنجا میرسد كه «شتر از هیبت و شکوه شیر همه روزه
در خوف و تفکر ،به آتش سودا روح حیوانی را تحلی میدهد و از توهّ آن چون خالل
باريک میشود» (وراوينی )037 :9392:تا ايمكه «اثر الغری و ضع

بُنیَت بر اطراف و

اعضای او سخت پديد میآيد» (همان) پس از مشاهدة ايم حاالت ،شیر از تغیّر احوال شتر
متعجش میشود و با خويشتم میگويد:
« آيا ايم مسکیم را چه رسیدست؟ گو ی در آن وقت كه مسافر اقطار عای بود،
مخایفت آب و هوای اسفار در او اثر كردست و دست و پای چنیم باريک گشته ،يا
رشته( )9ايست كه در بخاراتش( ) 0جمع آمده همه را بر ثفنات زانو بر ه پیچیدند ،يا
دقّی( )3است كه از مصر به سرباریِ «و تَحمِ ُ َثقایَکُ » ،با خويشتم آورد» (همان)
عالمه محمد قزوينی در حاشیة ( )9و ذي «رشته» به نق از برهان قاطع نوشته است:
«رشته نام مرضی است و آن چیزی باشد كه از اعضای انسان بهسان تار ريسمان بر میآيد و
بیشتر در شهر الر به ه میرسد»(همان) در حاشیة ( )0نوشته است« :كذا فی نسخةاألساس»
(همان) و در مقاب آن عالمت پرسش گذاشته است در نهايت ،در حاشیة ( )3چنیم نوشته
است« :دقّ نوعی از پارچة قیمتی را گويند ،همچون دقّ مصری و دقّ رومی (برهان) و گويا
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ايهام است مابیمِ دَقّ به ايم معنی و دِقّ به معنی تش معروف كه از یوازم

هزّال مفرد و كاهش بدن است؛ ویی ايهام در صورت اتفاق یف یم است و در ايمجا يکی
دَقّ به فتح است و ديگری دِقّ به كسر» (همان)
مرحوم خطیشرهبر در تعلیقات مرزباننامه ،دربارة سطرهای مورد بح  ،در حاشیة (،)3
ذي «رشته» همان سخم قزوينی را به نق از برهان آورده است ر ک (وراوينی:9366 ،
 )622در حاشیة ( )2ذي «بخاراتش» نوشته« :ايم كلمه خوانا و مفهوم نیست» (همان) در
حاشیة ( )6ذي «دقّ» آورده« :به فتح اول نام بافتهای گرانبها كه در مصر و روم میبافند،
مقصود و معنی چند جمله از «گو ی در آن وقت» تا «با خويشتم آورد» ،درست روشم
نیست» (همان)
محمد روشم در تصحیح خود از كتاب مرزباننامه و بر اساس نسخة كتابخانة
اونورسیته ،دانشگاه استانبول( ،وراوينی /9 :9357 ،بیست و نه)؛ «بخاراتش» را كه در اكثر
نسخهها و نیز در نسخة اساس قزوينی بوده ،به گونة «بخار آتش» آوردهاست« :يا رشتهايست
كه در بخار آتش جمع آمد و همه را بر ثفنات زانو بر ه پیچید يا دقّی است كه از مصر به
سرباری رنجها« ،و تَحم ُ َثقایَکُ » با خويشتم آورده» (همان )220-221 /9 :ایبته ايشان در
قسمت تعلیقات ،دربارة «رشته» و «دقّ» همان سخنان قزوينی را بدون ذكر ملخذ آورده
است (همان)727-720 /0 :
از نکتههايی كه در ايم سطرها وجود دارد و تا حدودی ما را در ح معنی ايم عبارات
میتواند ياری دهد ،ايم است كه «يا» در عبارت «يا رشتهايست كه » حرف رب دوگانه و
همپايهساز است و جملة همپاية آن «يا دقّی است كه » است ايم دو جمله پس از عبارت
«دست و پای چنیم باريک گشته» آمده و علتهای فرضیِ باريک شدن دست و پای شتر
هستند «گروههای گسستة ربطی ،مث «يا يا»« ،نه نه»« ،چه چه» ،برای همپايگی به
كار میروند» (فرشیدورد )553 :9300 ،بنابرايم بايد سنخیتی بیم دو جملة همپايه وجود
داشته باشد ر ک (همان )520 :و نیز (نات خانلری )050-026 :9302 ،اكنون بر ايم
اساس ،دو جملة همپايه را در برابر يکديگر قرار میدهی :
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سبش الغر شدنِ

يا رشتهای است

كه در بخاراتش

جمع آمده

شتر

يا دقّی است

كه از مصر

با خويشتم آورد

«رشته» در مقاب «دقّ» قرار میگیرد چنانكه پیش از ايم اشاره شد ،عالمه قزوينی
دربارة «دقّ» نوشته است كه گويا مقصود مصن

ايهام است بیمِ «دَقّ» به معنی نوعی پارچه

و «دِقّ» به معنی نوعی تش كه از یوازم الغری است ایبته به ن ر میرسد ايم ايهام دربارة
«رشته» و برخی واۀههای ديگر در دو جملة مذكور نیز مصداق دارد قزوينی ،روشم و
خطیش رهبر كه پیش از ايم ن رهايشان آورده شد ،فق

به معنی واحدی از معنیهای

«رشته» اشاره كردهاند و به ساير معنیهای آن نپرداختهاند هر سه شارح مذكور« ،رشته» را
بر پاية برهان قاطع« ،بیماری رشته» قلمداد كردهاند ،در حاییكه همانجا معنیهای ديگری
نیز برای «رشته» آمده است« :تار ابريش و ريسمان و آنچه آن را رشته باشند» (برهان:9376 ،
رشته) پس از آن «رشتة تش» آمده است كه آن نیز میتواند با اجزای كالم در ايم جمالت
تناسش داشته باشد
-1-2تصحیف بخارایش به بخاراتش
همانگونه كه پیش از ايم گفته شد ،دربارة ضب «بخاراتش» ،قزوينی اظهار شگفتی
كرده و خطیش رهبر نیز گفته كه معنی و مفهوم آن روشم نیست و در نهايت محمد روشم
ه آن را بدل به «بخارِ آتش» كرده و توضیحی دربارة مفهوم ايم تركیش ندادهاست بر
اساس جدویی كه آوردهاي  ،چون دو جملة مدّ ن ر همپايهاند؛ واۀههای «مصر» و
«بخاراتش» در برابر ه قرار میگیرند بیگمان به ذهم هر خوانندهای از كلمة «بخاراتش»
شهر معروف «بخارا» متبادر می شود احتماالً در اينجا مقصود اصلی وراوينی از «بخاراتش»
همان شهر «بخارا» بوده است بنابرايم جملة مذكور از یحا ترتیش دستوری چنیم میشود:
«يا رشتهايست كه او را در بخارا جمع آمده است » اكنون ايم پرسش مطرح است كه چرا
نويسنده ،ضمیرِ «ش» را ايمگونه به «بخارا» افزوده است؟ در حاییكه بايد به گونة
«بخاراش» يا «بخارايش» میآمد «ایبته او را گرفته مغلوالً به بخاراش بفرستید» (بخارايی،

 )991 :9377احتمال دارد ،همیم نکته ،دیی اصلیای باشد كه سبش شده شارحانِ مرزبان
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نامه درنیابند كه مقصود از «بخارا» در «بخاراتش» همان شهر «بخارا» است دربارة كلمة
«بخاراتش» در ايم جملههای مرزباننامه احتمالهای زير وجود دارد:
الف .كاتبان مرزباننامه «بخارايش» يا «بخاراش» را به تصحی

خواندهاند وآن را بدل

به «بخاراتش» كردهاند
ب .وراوينی «بخارا» را يک كلمة عربی دانسته است و ضمیر «ش» را ايمگونه به آن
افزوده است
ج .مصنّ

بر اساس ايمكه بخارا را يک یغت عربی پنداشته ،با مرتکش شدن يک

مخایفت قیاس ،ضمیرِ «ش» را ايم گونه به آن افزوده و همچنیم تالش داشته كلمة بخاراتش
با ساير اجزای جمله ،ايهامی دوگانه بیابد
بر پاية مباحثی كه پس از ايم آورده خواهد شد ،میتوان اظهار كرد كه احتمال سوم
اندكی پذيرفتنیتر خواهد بود به احتمال قوی ،مصن ِ مرزباننامه به ايم نکته توجه داشته
كه «بخاراتش» با ساير واۀههای جمله ،ايهامگونهای داشته باشد
« اصطالح بخار در پزشکی كهم بیشتر به صورت جمع (بخارات و به ندرت ابخره) به
كار می رفت بخارات تقريباً به معنی گازی بود برخاسته از خون ،بلغ  ،صفرا يا سودای
غلیظ و گنديده كه موجش بسیاری از بیماریهای دماغی و تشهای مختل

میشد»

(كرامتی )206 /0 :9309 ،با ايم اوصاف« ،بخارات» در عل طش با «رشته» (بیماری
رشته)« ،دِقّ» (به معنی تش دقّ) ايهام توجّهبرانگیزی ساخته است ديگر ايمكه «بخار»،
«مجازاً به معنی تش نیز آمده است» (رامپوری :9369 ،بخار) بهعالوه «بخار» به معنی
رطوبت ،با تش «دقّ» مرتب است« :ببايد دانست در تم مردم سه نوع رطوبت طبیعی است،
هر گاه كی يک نوع از ايم رطوبتها خر شود ،تش دقّ تویّد كند» (جرجانی:9357 ،
)072
بايد اشاره كنی كه در دو جملة مورد بح  ،صنعت ايهام چندگانـه و بـه عبـارت ديگـر
نوعی از استخدام وجود دارد با ايم اوصـاف دو جملـة مـ ّد ن ـر ،چهـار وجـه معنـايی پیـدا
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میكند «يا رشتهايست كه در بخارايش جمع آمده همه را بر ثفنات زانو بر ه پیچیدنـد ،يـا
دقّی است كه از مصر به سرباریِ «و تَحمِ ُ َثقایَکُ » ،با خويشتم آورد »
الف :جملة «يا رشتهايست كه در بخاراتش جمع آمده » يکبار به معنی« :يا بیماری
رشته ايست كه او را در شهر بخارا (با توجه به ايهام بخارات) جمع آمده» ،است ديگربار به
معنی« :يا ريسمانی (ابريشمی) است كه او را در شهر بخارا جمع شده» ،آمده است پس از
ايم دربارة عفونت هوای شهر بخارا و مستعد بودن بیماریهای عفونی و رشته در آن شهر،
بح

شده است و همچنیم به شهرت صنعت نساجی بخارا در روزگاران گذشته و تجارت

ابريش و پنبه از ايم شهر به ساير شهرها ،اشاره شده است
ب :جملة «يا دقّی است كه از مصر با خويشتم آورد » ،يکبار به معنی« :يا پارچة
دقّی است كه از مصر با خويشتم آورد» ،آمده و ديگربار به معنی« :يا تش دقّی است كه
از مصر با خويشتم آورد» ،آمدهاست دربارة پارچة «دقّ» مصری و همچنیم وفور بیماری
تش «دقّ» در مصر و عفونت هوای آن شهر ،در ادامة تحقیق ،بح

و بررسی شدهاست

شاعران و نويسندگان متقدّم نیز در اشعار و نوشتههای خود« ،دَقّ= پارچه» و «دِقّ= تش و
بیماری» را در كنار ه آوردهاند «اما شمس دقايقی كه دقا ق سخنش از تار دَقّ و دا ِ دِقّ
باريکتر بود» (عوفی )090 /9 :9369 ،و نیز مجیرایديم بیلقانی گفته است:
بهـــر دَقّ مصـــریانـــد انـــدر تـــش دِقّ الجـــرم

یش كبود و ديده تر چون نی و چون نیلوفرنـد بسـتری
(بیلقانی)73 :9350 ،

-2-2وجه اول معنایی جملة نخست
«يا بیماری «رشتهای» 0است كه او را در شهر بخارا جمع آمده» :معروفتريم جايی كه
در آن به مرض رشته اشاره شده ،ايم بیت سعدی است در بوستان:
يکـــی را حکايـــت كننـــد از ملـــوک

كــه بیمــاری رشــته كــردش چــو دوک
(سعدی شیرازی)62 :9309 ،
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عالمه همايی در كتاب فنون بالغت و صناعات ادبی در بخش ايهام تناسش ،به ايم بیت
سعدی اشاره كرده و نوشته :كلمة رشته در اينجا به معنی نوعی از بیماری است كه آن را
عرق مدنی میگويند و ازيم جهت با دوک تناسش ندارد؛ اما رشته در معنی ريسمان و نخ با
كلمة دوک متناسش است» (همايی )070 :9375 ،همیم ايهام تناسش در عبارات مذكور در
مرزباننامه نیز بیم «رشته= ريسمان» و «دَقّ= نوعی پارچه» و همچنیم فیمابیم «رشته= بیماری
رشته» و «دِقّ= بیماری دِقّ» وجود دارد
«رشته بایکسر معروف مرضی است كه به هندی نارو گويند» (تتوی مدنی ،بیتا:
رشته) و به سبش آن «تار سطبر از پای بیرون میآيد» (رامپوری :9369 ،رشته) و «گويند
سبش آن امتداد باران است» (دهخدا و همکاران :9377 ،رشته) بیشک شهر بخارا ايم
ويژگیها را در خود داشتهاست «بخارا جايی نمناکاست و بسیار میوه و با آبهای
روان» (حدودایعای  )926 :9366 ،مقدسی در احسمایتقاسی ذي «نموجکت» گويد« :قصبة
بخارا است كه همانند فسطاداست در سیاهی گِ و عفونت» (مقدسی )225 :9369 ،ياقوت
حموی در معج ایبلدان دربارة بخارا گويد« :با همة نیکويیهايی كه برای ايم شهر ياد
كردم شاعرانی آن را به كثافت نکوهیدهاند كه در خانهها آبريز ندارد و پلیدی در
كوچههايش ريختهاست» (حموی« )253 /9 :9302،بعضیها در نکوهش بخارا و بدی
هوای آن به عربی شعرها سرودهاند» (آبادی باوي )11 :9357 ،
در رياضایفردوسِ خانی  ،شعری در نکوهش آب و هوای شهر بخارا آمده و دقیقاً
اشاره شده كه از بیماریهای مه ايم شهر «رشته» است« :و الر تلّی ع ی است و
دارایسلطنة ملوک هوای گرم عفم دارد و خوردن آبش مورث عرق مدنیاست كه به
اصطالح مردم ايم واليات «پیوک» و به اصطالح ماورا اینهر «رشته» گويند ،زيرا كه در
بخارا نیز باشد:
فرشـــته گـــر خـــورد آب بخـــارا

برآيــــد رشــــته از پــــای فرشــــته»
(حسینی منشی)26-25 :9305 ،
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در مجایس جهانگیری نیز ايم ابیات با توضیح بیشتری آمدهاست «از ماورا اینهر سه
چیز شهرت دار د كه هر يک به يک جايی منسوب و تماشاگاه مردم آن ديار است :جنگ
سنگ سمرقند ،گ سرخ بخارا ،ريگستان بلخ و همچنان كه گ سرخ بخارا به بسیاری
شهرت تمام دارد ،ايم چنیم آب آن سرزمیم به بدی معلومِ آدمیان است و بیشتری از مردم
بخارا از خوردن آب ،بیماری رشته دارند بلکه هر كه از آن آب خورد –غريش باشد يا
مقی  -رشته میبرآرد چنانچه مشفقی بخاری گويد:
مســــلمانان فغــــان از دســــت رشــــته

چنـــیم رشـــته كســـی هرگـــز نرشـــته

فرشــــته گــــر خــــورد آب بخــــارا

برآيـــــد رشـــــته در پـــــای فرشـــــته

پادشاه بیداردل از درون سراچة اقبال ايم بیت را به دویت خواندند:
در بخــارا هــر كجــا كــور اســت و ینــگ

ینــگ ازآباســت و كــور از جنــگِ ســنگ»

(الهوری)950 :9305 ،
همچنیم در فرهنگِ شعوری« ،رشته» به عنوان بیماریِ مخصوص شهر بخارا ،تعري
شدهاست« :رشتک :بیماریای است ويژة سرزمیم بخارا كه رشته نیز گويند و كاف عالمت
تصغیر است» (فرهنگ شعوری ،0 ،ورق 90به نق از دهخدا و همکاران :9377 ،ذي
رشتک) در بیتی از مختارنامة عطار نیز دو بیماری رشته و دِقّ در كنار ه آورده شده
است در بیتِ زير «شمع» به فردِ بیماری تشبیه شده كه گرفتار امراضِ «رشته» و «تش دِقّ»
است
ای شمع كسی كه چون تو آغشـته بـود

در علّــت و درد خــويش سرگشــته بــود

خــوردی عســ و رشــته و دقّ آوردی

بــس گــرم دمــاغ تــو نــه از رشــته بــود
(عطار نیشابوری)302 :9306 ،

ايم هر دو بیماری ،سبش الغری و آب شدن شمع میشوند شمع به سبش گدازش و
الغر شدن تدريجیاش گرفتار تشِ دقّ است و نیز مرض رشته دارد چون ريسمانی (رشته)
در درون آن قرار گرفته كه تم شمع را میگدازد و نحی

میكند
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-3-2وجه دوم معنایی جملة نخست
«يا ريسمانی (رشتهای) است كه او را در شهر بخارا جمع آمده» :يکی از عمده
محصوالت كشاورزی شهر بخارا پنبه بوده است ابم حوق در صورة َاألرض گويد:
«جامههای پنبهای معروف به بخاری كه سنگیم و محک بافته شده به عراق و ساير جاها
صادر میگردد» (ابمحوق  )097 :9325 ،بر اساس كتاب تاريخ بخارا میتوان دريافت كه
بازرگانی بیم مصر و بخارا در آن روزگاران روا داشته است «و بخارا را كارگاهی
بودست میان حصار و شهرستان و در وی بساد و شادروانها بافتندی و از واليتها
بازرگانان بیامدندی از آنجا جامهها بردندی تا به شام و مصر» (نرشخی« )21 :9359 ،از
بخارا پارچههای نرم و [صادر میشود] » (مقدسی« )275 /0 :9369 ،و همچنیم نسیجها و
جامههای زر اندر زر كه از بخارا و تبريز آرند» (جوينی« )962 /9 :9300 ،و در بخارا
بازرگانی به كرباس و گندم بودی» (نرشخی)21 :9359 ،
بر پاية سخم برهان قاطع در مورد «رشته»« ،و هر چه آن را رشته باشند» -كه پیش از ايم
بدان اشاره رفت -میتوان «رشته» را به معنی منسوجات و پارچههای بافته شده دانست و
گويا وراوينی به سبش ايجاد صنعت ايهام و تناسش بیم كلمات و اجزای كالم ،به جای
پارچه و نسیج ،یفظ «رشته» را (به معنای صفت مفعویی ،يعنی :بافتهشده) آورده است ديگر
ايمكه اگر «رشته» را به معنی ريسمان فرض كنی  ،بیگمان در شهری چون بخارا «رشته» و
ريسمان نیز بافتهمیشدهاست و احتماالً صادرات ريسمان از شهر بخارا به ساير شهرها
صورت میگرفتهاست
در سفر نامة ناصرخسرو ذي وص

مصر چنیم آمدهاست« :و از بزازی ثقه شنیدم كه

يک درم سنگ ريسمان به سه دينار مغربی بخرند و به نشابور پرسیدم كه ريسمانی كه از
همه نیکوتر باشد چگونه خرند؟ گفتند :هر آنچه بین یر باشد ،يک درم[سنگ] به پنج درم

بخرند» (قباديانی )12 :9302 ،و شايد بیسبش نیست كه شاعرِ نکتهسنجی چون خاقانی
شروانی در قصیدة ترسا یة خويش قصد دارد ،افسار و ريسمان خر عیسی را كه بهظاهر
عموماً از جنس رشتههای تنیدهشدة پنبهای بودهاست ،برای خان بخارا بفرستد:
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ز افســـار خـــرش افســـر فرســـت

شماره22

بـــه خانـــان سمرقنـــــد و بخـــارا
(خاقانی)06 :9370 ،

سوزنی سمرقندی در بیتهای زير كه ظاهراً به قصد دعا و شفا يافتمِ ن امایديم نامی كه
بیماری رشته داشته ،سروده« ،رشته» را در معنیهای بیماری رشته ،ريسمان ،بافته و بافتم
آوردهاست:
بـــــه درد 3رشـــــته رنجـــــوری و از رخ

ز چــــرخ ديــــدهور آن رشــــته هشــــته

دم عیســــی كُنــــاد آن رشــــته را پشــ ـ

وگـــــر آن رشـــــته را مـــــري برشـــــته

دعــــای دوســــتداران تــــو بــــر تــــو

اجابـــــت بـــــاد و آمـــــیم و از فرشـــــته
(سوزنی سمرقندی)232 :9330 ،

دربارة تناسش «رشته» و زانوی شتر ،ايم نکته گفتنی مینمايد كه اگر «رشته» را به معنی
ريسمان و بند بدانی  ،میتوان آن را زانوبند شتر و پابندِ پای او دانست و همانگونه كه در
متون كهم مشهود است ،عقال را بر زانوی شتر میبستهاند 2و اگر ايم قید با ريسمان بوده
است ـ نه زانوبند ـ به احتمال بسیار ،ريسمان را چند دُور بر زانوی شتر میبستهاند تا
جایگیر و محک شود ثفنات زانوی شتر به سُخره گرفتم شتران و مشقت و سختی آنها
در سفرها و هزّال و تراشیدگی آنها اشاره دارد ،زيرا پینههای زانوی شتران در اسفار به
سبش زانو زدن بر زمیمهای سخت و ناهموار پديد میآيد در باب هفت مرزباننامه،
خرگوش خطاب به شتر الغر در مورد روزگار تمآسانی و فربهی وی میگويد« :به شانة
پشت و آينة زانو همهسایه مشاطهگری شح و یح كردی» (وراوينی )912 :9392،در
ايمجا مقصود از آينة زانو ،همان زانوی صاف و بیپینهاست كه سبش آن حَضَر و
آسودگیاست و ایبته آيینة زانو نامِ قسمتی از زانو است كه به آن كشکک گفتهمیشود
« آيینة زانو :استخوان و برآمدگی زانو از قدام ثفنه در اشتر» (دهخدا و همکاران:9377 ،
آيینة زانو) «خشتک و خشتچه :آيینة زانو را گويند علی فتحی راست :بیرضايت هركه
پويد يک قدم /خشتک زانوی او بركنده باد» (جهانگیری :9367 ،خشتک) خاقانی گفته
است:
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شــده آيینــة زانــو بــنفش از شــانة دســت

كه دارم چون بنفشه سر به زانوی پشیمانی
(خاقانی)299 :9370 ،

ذكر ايم نکته نیز خایی از یط

نمینمايد كه «رشته» به معنی «رشتة تش» با «بخار» (به

معنی مجازی تش) ر ک (رامپوری :9366 ،بخار) و تش «دِقّ» نوعی ايهام یطی

ساخته

است «رشتة تش به معنی چیزی است كه تش از آن بريدهشود و آن ريسمانی بود خام كه
دخترِ نابایغ رشته باشد و به جهت تش ،افسون بر آن خوانند و گرهی چند زنند و بر گردن
تشدار آويزند يا در كوچة تنگی دو سر آن را به دو طرف ديوار بندند ،گويند هر كس كه
از آن راه گذرد و آن را غاف پاره كند بیمار شفا يابد و تش ،او را عارض شود» (دهخدا و
همکاران :9377 ،رشتة تش)
رشتة جان صد گره چو رشتة تش داشـت

غــ بــه دل يــک گــره هــزار برافکنــد
(خاقانی)762 :9370 ،

در ايم صورت معنی آن جمله میتواند موهوم به ايم نکته باشد كه :هزّال ايم شتر به
سبش رشتههای تبی است كه در زمان سفر در كوچههای شهرِ تشخیز بخارا ،او را جمع
آمده ـ به پای پاره كرده و بر پای او آويخته ـ و ايم رشتههای دفع تش را به زانوی او
بستهاند و زانوی او برآمدهاست؛ زيرا هنگامی كه شتر الغر باشد زانوی او نیز برآمده
مینمايد
-2-2وجه معنایی نخستِ جملة دوم
«يا پارچة دَقّی است كه از مصر با خويشتم آورد»« :دَقّ :نوعی پارچة قیمتی كه
مصری و رومی آن مشهور بود قماشی است فاخر بهترينش مصری بود» (دهخدا و
همکاران :9377 ،ذي دَقّ) پارچة «دَقّ مصری» در متون ادب فارسی ،نیز بسیار مشهور
است
چون مرا در بلخ ه از اصطناع اه بلخ

دقّ مصــری چــادری كردســت و رومــی
)272
(انوری/9 :9376 ،
بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتری

آن كه پوشـیده بـود پـیش از وقـ

دقّ مصــــــر و عمامــــــة معلــــــ
(سنايی)371 :9305 ،
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امّا نکتة ناگفتهای كه در ايم باره باقیاست ،ايم است كه برهان قاطع يکی از ديگر
معانی «دَقّ» را ايمگونه بیان میكند« :پشمینهای را نیز گويند كه مویها از آن آويختهباشد»
(برهان :9376 ،دقّ) به ن ر می رسد ايم تعبیر برای يک شتر بیمار و نحی
پذيرفتنیتر باشد اسماعی جرجانی ذي

و مبتال به دِقّ

عالمات «دِقّ» گويد« :موی درازتر نمايد و

شبش(شپش) در وی بذيذ آيد و هر گاه كی دَبول به درجة آخر كشد موی ريزيدن گیرد»
(جرجانی )975 :9357 ،در ايم حایت «دقّ» ايهامی سهگانه میيابد؛ پارچة گرانبهای
مصری ،پشمینه با مویهای آويخته و بیماری تش دقّ خاقانی «دقّ» را در هر دو معنی آن
(تش دقّ و نیز نوعی پارچه) ،در بیت زير آوردهاست
چــون تــار دَقّ مصــری در دِقّ مــرگ خصــمت

ناالن چو نی مصـر اسـت از نایـه تـم چـو نـایش

(خاقانی)032 :9370 ،
-5-2وجه معنایی دوم جملة دوم
«يا بیماری (تش) دِقّی است كه از مصر با خويشتم آورد» :ارتباد تش «دقّ» نیز با
«مصر» بسیار روشم است ابمفندق گويد« :در هر واليتی آفتی و مرضی بود زشت ،در شهر
مصر ،برغوث و حصبه باشد و بیماری عفونی بود» (بیهقی )01 :9320 ،ديگر ايمكه عموماً
برخی تشها چون تش نوبه و به شهرهای شمایی افريقا منسوب هستند از عارضههای
اصلی تش دقّ ،الغر شدن فردی است كه مبتال به ايم بیماری است
تــا رســت قرصــةخــور از ضــع

علــت دی

بیمــاری دقّآمــد شــش را كــه گشــت الغــر

(خاقانی)910 :9370 ،
ز آســــايش دهــــر و كــــام جهــــان

بــــود قســــمت خصــــمتان دقّ و ســ ـ

(قطران تبريزی)023 :9360 ،
بســــــــــــ
نیلوفرنــــــــــــــد
ـتریباز به
استـ و
انتخاب نکرده
به هر روی ،وراوينی تصادفاً شهرهای «بخارا» و «مصر» را

صورت اتفاقی« ،رشته» و «دقّ» را برای آنها نیاوردهاست وی «رشته» و «دقّ» را با توجه به
مدّ ن ر داشتم صنعت نسّاجی آن شهرها و ديگر بر اساس بیماریهايی كه در آن شهرها به
ه میرسد ،انتخاب كردهاست وی افزون بر همة ايمها احتماالً «بخاراش يا بخارايش» را
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بهصورت «بخاراتش» -با توجه به معنی آن در عل طش قدي  -آورده تا ايم كلمه نیز موه
به ايهامهايی ظري

باشد

گويا در روزگاران گذشته نیز به تشابه اقلیمی مصر و بخارا واق

بودهاند ،به همیم

سبشاست كه مقدسی در احسم ایتقاسی -چنانكه پیش از ايم گفتهآمد -ذي «نموجکت»
گويد« :قصبة بخارا است كه همانند فسطاد است در سیاهی گِ و عفونت» (مقدسی،

 )222 /0 :9369و فسطاد منطقهای در مجاورت مصر است كه نام آن در سفرنامة
ناصرخسرو نیز آمده« :چون از جانش شام به مصر روند اول به شهر قاهره رسند و فسطاد
یشکرگاه را گويند» (قباديانی )72 :9302 ،و «فسطاد به معنی یشکرگاه ،نخستیم شهری
است كه مسلمانان در مصر به دستکاری عمروعاص در سال  90هجری ساختند» (همان:
 )060در ايم جملههای بسیار زيبا نوعی استخدام و ايهام بسیار یطی

مکنوناست كه هر

يک از آنها چنديم وجه معنايی دارند با توجه به همة ايهامها و نکتههای موجود ،ايم
جملهها را میتوان چنیم معنی كرد:
ايم شتر كه متعلق به يک بازرگان برای سفرهای تجاری بودهاست ،دا ماً از شهر بخارا
كاالی ريسمان و نخ و منسوجات به مصر میبرده و در سفر بازگشت از مصر به بخارا،
پارچة دَقّ مصری به بخارا میبردهاست و تنها رهاوردهای او از ايم سفرها بیماری تش رشته
بود كه در بخارا به آن مبتال شده و نیز بیماری تش دِقّ كه در مصر گريبانگیر او شدهاست
ايمها بیماریهايی بوده در ايم شهرها متویّد میشده است و همة ايم مشکالت ،ه شتر را
الغر كرده و ه باع

شده موهای ايم حیوان بريزد و الغریِ جانبیم زانو ،مفص زانوی

ايم حیوان را برجستهتر نشان دهد
معنی نخست[ :هزّال و الغری شتر] يا [به سبش] ريسمانیاست كه او را در شهر بخارا
جمعآمده و گويی همة آن ريسمانها را بر پینههای زانوی او پیچیدند (اشاره به زانوبند شتر
و ايم نکته كه الغری شتر ،سبش میشود استخوان زانوی او بزرگتر نمايد) ،يا [به سبش]
دقّی (پارچة دَقّ و نیز دقّ در معنی سوم آن ـ پشمینهای كه مویها از آن آويخته باشد)
است كه از مصر به سرباری با خويشتم آورد
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معنی دوم[ :الغری شتر] يا [به سبش] بیماری رشتهای (با توجه به ايهام رشتة تش)
است كه او را در شهر بخارا (با توجه با ايهام «بخارات» و «بخار» با ساير كلمات) جمع آمده
و گويی آن رشته (با در ن ر داشتمِ ايهام چندگانة آن) را بر پینههای زانوی او پیچیدند -
زيرا شتر كه الغر گرديد زانوهای او به سبش فرو ريختم گوشت جانبیم ،بزرگتر مینمايد-
يا [به سبش] تش دقّی است -با توجه به همة ايهامها و تناسشهای موجود بیم اجزای كالم-
كه از عفونت شهر مصر به سرباری با خويشتم آورد در مورد تش «دقّ» ايم نکته ديده
میشود كه مصنّ

با توجه به اسناد مجازی ،آن را «سرباری» 5دانستهاست كه افزون بر رنج

اثقال بر دوش شتر نهادهاند ،زيرا بیماریِ تش وزن ندارد
-3نتیجهگیری
در آثار مصنوع و فنی ادبیات فارسی پیچیدگیهای بسیاری ه از یحا تصحیح و ه
از ن ر شرح و گزارش ايم دست آثار وجود دارد در ايم تحقیق ،جمالتِ گنگ و نامفهومِ
«يا رشتهای است كه در بخاراتش جمع آمده يا دقّیاست كه از مصر به سرباریِ با
خويشتم آورد»؛ كه شارحان و مصحّحانِ مرزباننامه در ضب ِ واۀهها و معنی آنها دچار
ترديد شدهاند ،معنی شد و ضممِ پیشنهادِ تصحیحِ واۀة «بخاراتش» به «بخارايش» نشان داده
شد كه وجود ايهامهای چندگانه و احتماالً يک مخایفت قیاس كه وراوينی در افزودن
ضمیر «ش» به شهر بخارا مرتکش شده ،حدود دو سطر از كتاب سترگ مرزباننامه را گنگ
و مبه كردهاست رابطة «رشته» و «بخارا» از دو بُعد نشان داده شد؛ «رشته» در جمالت فوق
به هر دو معنی «ريسمان» و «بیماری رشته» آمده كه متعلق به شهر بخارا بودهاست و بیماری
رشته در ايم شهر غایباً پیدا میشدهاست ضمناً وراوينی واۀة «دقّ» را در دو معنی «پارچة
ابريشمی» و نیز «بیماری دقّ» آورده كه ايم هر دو به مصر منتسش هستند
یادداشتها
 9ايم داستان را غازی ملطیوی در روضةالعقول آورده است (ملطیوی)331 -330 :9313 ،
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 0در اصطالح علمی ،به ايم بیماری ،دراكنکویوس مديننسیس يا تش گینه ()Guinea worm
گفتهمیشود ايم كرم با آشامیدن آبهای آیوده از طريق روده و بافتهای آن به زير پوست انسان
راه پیدا میكند و در آنجا بایغ میشود و پس از چندی پوست را میشکافد و سر در میآورد
(9172 ، Schlimerم)022-023 :
 3در ديوان« :بدو در رشته رنجوری » متم بر اساس یغتنامه دهخدا است (دهخدا و همکاران،
 :9377ذي رشته)
 2عطار گفتهاست:
آن كه كار او جز به حقّ يـک دم نکـرد

تـــا بــــه زانوبنــــد اشــــتر كـــ نکــــرد
(عطار)053 :9303 ،

 « 5سرباری :بار و بستة كوچکی را گويند كه بر باالی بار و بستة بزرگ بندند» (دهخدا و
همکاران :9377 ،سرباری) ايم بار اضافی سبش خستگی و رنجش مركبان میشدهاست «بارساالر
ايّام چون بار حوادث در ه بسته ،تیغ به سرباری در بار نهاده» (خرندزی زيدری نسوی)9 :9372 ،
مویوی در بیت زير سرباری را در كنار واۀة اشتر آوردهاست
در چشمةسـوزن تـو خـواهی كـه رود اشـتر

ای بسته تو بـر اشـتر شـش تنـگ بـهسـرباری
(مویوی)167 :9306 ،

فهرست منابع
الف( کتابها
9

آبادی باوي  ،محمد ( )9357ظرایف و طرایف تبريز :انجمم استادان زبان و ادبیات
فارسی

0

ابم حوق ( )9325صورةاألرض ترجمة جعفر شعار تهران :بنیاد فرهنگ ايران

3

انجو شیرازی ،میرجمالایديم ( )9375فرهنگ جهانگیری به اهتمام رحی عفیفی
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد

2

انوری بلخی ( ،)9376دیوان تصحیح مدرس رضوی تهران :علمی و فرهنگی

5

بخارايی ،شمس ( )9377تاریخ بخارا خوقند و کاشغر تحقیق محمد اكبر عشیق
تهران :میراث مکتوب

222

نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی

6

برهان تبريزی ،محمد حسیم بم خل
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( )9376برهان قاطع به اهتمام محمد معیم

تهران :امیركبیر
7

بیلقانی ،مجیرایديم ( )9350دیوان به تصحیح محمد آبادی تبريز :موسسة تاريخ و
فرهنگ ايران

0

بیهقی ،ابوایحسم علی بم زيد ( )9320تاریخ بیهق به تصحیح احمد بهمنیار تهران:
كتابفروشی فروغی

1

تتوی مدنی ،عبدایرشید بم عبد ایغفور ایحسینی (بیتا) فرهنگ رشیدی به تصحیح
محمد عباسی تهران :كتابفروشی تهران

 92جرجانی ،سید اسماعی

( )9357ذخیرۀ خوارزمشاهی(چاپ عکسی) به كوشش

سعیدی سیرجانی تهران :بنیاد فرهنگ ايران
 99جوينی ،محمد ( )9300تاریخ جهانگشای جوینی تصحیح محمد قزوينی تهران:
دنیای كتاب
 90حسینی منشی ،محمد میرک بم مسعود ( )9305ریاضالفردوس خانی به كوشش
اير افشار و فرشته صرّافان تهران :بنیاد موقوفات محمود افشار
 93حموی بغدادی ،ياقوت ( )9302معجمالبلدان ترجمة علینقی منزوی تهران :سازمان
میراث فرهنگی
 92خرندزی زيدری نسوی ،شهابایديم محمد ( )9372نفثةالمصدور به تصحیح امیرحسم
يزدگردی تهران :ويراستار
 95دهخدا ،علیاكبر و همکاران ( )9377لغتنامه دهخدا تهران :دانشگاه تهران
 96حدودالعالم منالمغربالیالمشرق ( )9360به كوشش منوچهر ستوده تهران:
كتابخانة طهوری
 97خاقانی شروانی ( )9370دیوان به كوشش ضیا ایديم سجادی تهران :زوّار
 90رامپوری ،غیاثایديم محمد ( )9363غیاثاللغات به كوشش منصور ثروت تهران:
امیركبیر
 91سعدی شیرازی ( )9309بوستان تصحیح غالمحسیم يوسفی تهران :خوارزمی
 02سنايی غزنوی ( )9305دیوان به اهتمام مدرّس رضوی تهران :سنايی
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 09سوزنی سمرقندی ( )9330دیوان تصحیح ناصرایديم شاهحسینی تهران :امیركبیر
 00عطّار نیشابوری ( )9306مختارنامه مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی
كدكنی تهران :سخم
 03ـــــــــــــــــــ ( )9303منطقالطیر مقدمه تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی
كدكنی تهران :سخم
 02عوفی ،محمد ( )9369لباباأللباب به قل محمد عباسی از روی چاپ براون با مقدمه
و تعلیقات محمد قزوينی تهران :كتابفروشی فخر رازی
 05قطران تبريزی ( )9360دیوان بر اساس تصحیح نخجوانی تهران :ققنوس
 06فرشیدورد ،خسرو ( )9300دستور مفصّ امروز تهران :سخم
 07قباديانی ،ناصرخسرو ( )9302سفرنامه به تصحیح محمد دبیرسیاقی تهران :زوّار
 00كرامتی ،يونس (« )9309بخارات» در دايرةایمعارف بزرگ اسالمی تهران :مركز نشر
دايرةایمعارف بزرگ اسالمی
 01الهوری ،عبدایستاربم قاس

( )9305مجالس جهانگیری تصحیح عارف نوشاهی و

معیم ن امی تهران :میراث مکتوب
 32ماي هروی ،نجیش ( )9361نقد و تصحیح متون مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستان قدس رضوی
 39مقدسی ،محمد بم احمد ( )9369أحسنالتقاسیم .ترجمة علینقی منزوی بیجا:
شركت مویفان و مترجمان ايران
 30ملطیوی ،محمدبم غازی ( )9313مرزباننامة بزرگ(روضةالعقول) به تصحیح
فتحاهلل مجتبايی و غالمعلی آريا تهران :خوارزمی
 33مویوی ،جاللایديم محمد بلخی ( )9306کلیات شمس بر اساس چاپ بديعایزمان
فروزانفر تهران :هرمس
 32نات خانلری ،پرويز ( )9302دستور زبان فارسی تهران :توس
 35نرشخی ،ابوبکر محمد بم جعفر ( )9359تاریخ بخارا ترجمة ابونصر احمد بم نصر
ایقباوی ،تلخیص محمد بم زفر بم محمد ،تصحیح و تحشیه مدرّس رضوی بیجا :بنیاد
فرهنگ ايران
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 36وراوينی ،سعدایديم ( )9366مرزباننامه به كوشش خلی
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خطیشرهبر تهران:

صفیعلیشاه
 37ــــــــــــــــــــــــــ ( )9357مرزباننامه به تصحیح محمد روشم بیجا :بنیاد فرهنگ
ايران
 30ـــــــــــــــــــــــــ ( )9392مرزباننامه به تصحیح و تحشیة محمد بم عبدایوهاب
قزوينی تهران :نشريات كتابخانة تهران
 31همايی ،جاللایديم ( )9375فنون بالغت و صناعات ادبی تهران :هما
ب) مقالهها
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