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1. Introduction 

Samak-e Ayyar by Faramarz ibn Khodadad Arrajani is a Persian folk 

tale. The exact date of writing this story is unknown; Mohammad 

Jafar Mahjoub introduces this story as “the oldest Iranian myth that 

emerged in the sixth century” (Mahjoub, 2007: 593). Only one 

manuscript of this oldest legend has survived and is kept in Bodleian 

Library, Oxford University. Based on this manuscript, Parviz Natel-

Khanlari wrote a textual criticism of Samak-e Ayyar and published it 

in five volumes. In a separate volume entitled The City of Samak, he 

discusses the cultural and social issues of the book. Finally, the 

meanings of many words and combinations of this story are recorded 

under the “Glossary” in the final part of The City of Samak. 

In the only manuscript of this story, there are slips in recording some 

words. The book’s textual critic has corrected some of these slips and 

included the face in the footnotes. However, several errors remain in 

the textually criticized text that has not been addressed in any article. 

In this article, these errors are corrected. In addition, the meaning of 

some words that have been missed from The City of Samak is 

presented. 

 

2. Methodology 

The errors and slips in Samak-e Ayyar’s manuscript are either 

mentioned in prose expressions or in the verses quoted by the writer, 

Faramz Ibn Khodadad, from Persian language poets. Since this book 
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does not have more than one manuscript, a deductive correction was 

used to correct the slips observed in prose expressions. In correcting 

the erroneous verses, reference was made to the corrected Diwan of 

the narrators of these verses. This method has been accepted in the 

tradition of correcting Persian texts, and the commentators and textual 

critics of Persian texts, including Khanlari, have used it to correct 

erroneous verses. 

 

3. Discussion 

Samak-e Ayyar has undergone textual criticism only once until today, 

and there are no different corrections. This textual criticism is based 

on its only manuscript, which is in three volumes and is preserved in 

Bodleian Library, Oxford University. The manuscript is not 

complete, and the final pages are fallen off. In addition to the final 

pages, between the second and third volumes of this manuscript, 

many pages are missed, and the story’s connection is cut. 

There is a Turkish version of Samak-e Ayyar in the Library of the 

British Museum. The events link the second and third volumes of 

Samak-e Ayyar’s Persian manuscript. This part was translated from 

Turkish to Persian by Reza Seyed-Hosseini. Its textual critic tried to 

remove the defects by doing this translation. The textual criticism 

was made with astonishing care and obsession; as Mahjoub writes 

about its textual criticism that has been published: “This first part (the 

first volume) was textually criticized cautiously, and published and 

bonded adorably” (Mahjoub, 2007: 609). He adds: “textual criticism 

of this book is not an easy task either, because its copyist - no doubt - 

was a man of little wealth and low in literature, and as a result of his 

negligence and illiteracy, many mistakes, abortions, and distortions 

are left in the book, that because the version is unique, they must be 

textually criticized by guessing” (Mahjoub, 2007: 609). 

There are slips and errors in Samak-e Ayyar’s revised text about 

which no study has been conducted. These slips are divided into two 

categories: those related to recording proper nouns and those related 

to common nouns. In addition, in some places, words or phrases are 

confused. 

 

1.1. Slips and errors related to recording common nouns  

Slips related to this part occur more in verses quoted by poets and 
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less in prose phrases. If the critic of the erroneous verse is known, it 

can be corrected by referring to his corrected Diwan as the textual 

critic of Samak-e Ayyar himself has corrected some of the erroneous 

verses by referring to the Diwan of their narrators. In the footnotes of 

pages of his corrected text, he writes: “The poem is by Qatran Tabriz 

and was textually criticized based on his Diwan” (Arrajani, 2006: 

3/121 and 125). More poems by Persian-speaking poets were quoted 

in the Turkish translation of Samak-e Ayyar than the Persian volumes 

of this story, which are not without slip. For example, sixteen verses 

were quoted from the long ode of Bukhara’s depth in praise of Nasr 

ibn Tafghaj Khan, several verses of which are erroneous, and their 

textual criticism is possible by referring to and confronting the Diwan 

of this poet. 

 

1.2. Slips related to recording proper nouns (names)  

In Samak-e Ayyar’s mauscript, there are slips in recording the names 

of fictional characters in some cases. The proofreader corrected some 

of these inaccuracies and recorded the erroneous form in the 

footnotes. Nevertheless, some of these slips remain in the corrected 

text. The multiplicity of similarities between the characters is one 

factor that confuses the scribe or narrator in writing and narrating 

these names. In correcting such mistakes, accuracy in the process of 

events and the role of characters in it are practical and valuable. 

 

1.3. The shortcomings and confusion of the text  

In Samak-e Ayyar maunscript, and consequently in the corrected text, 

sometimes a sentence has no logical connection with the previous 

sentences. This discrepancy is apparently due to the omission of the 

sentence that made the connection between these sentences. 

Reference to the course of events in the story can help the proofreader 

and the critic restore these omitted sentences approximately. 

 

1.4. The meaning of the words 

The textual critic of Samak-e Ayyar gives the meaning of many words 

in the book The City of Samak. However, there are a few words 

whose meanings are lost. One of the words “body”, which means 

“pudendum”, is in this sentence: “Three times he had a hot desire in 

her body and she took it out from him, the worse it was, he would 
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deal with that woman” (Arrajani, 2006: 5/489). The meaning of this 

word is still common in some Iranian dialects and local languages; 

Ahmad Shamloo has recorded it in the book Alley. Also, the word 

 ,in this sentence: “I was wearing two tenges, now I see one ”تنگه“

another has fallen”, which he recorded in The City of Samak for the 

meaning of “gold coin”. However, in comparison with the sentence 

“... he said I have lost a battle” in the continuation of this story 

(Arrajani, 2006: 2/379), it can be inferred and argued that its meaning 

is “a fardel”. 

 

4. Conclusion 

Samak-e Ayyar is one of the invaluable texts of Persian fables that 

have been textually criticized only once until today. This textual 

criticism was made very carefully, and its slips are tiny due to the 

length of the story and the fact that only one manuscript of it remains. 

Restoring the correct form of the textually criticized text excerpts and 

their application in later editions of this book can make this text more 

refined and make it more eloquent and eligible for the reader. 

 

Keywords: Samak-e Ayyar, Arrajani, Correction, Meaning of words, 

Errors and slips. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  0255 پايیز و زمستان، 05شمارة  دورة جديد، ،42سال 

 
 واژه در سمک عیارملی در ضبط و معنی چند أت

 )تصحیح و معنی چند واژه در سمک عیار(

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1 یمختار کمیلدکتر 

 چکیده
 

هـا  عامیانـف فارسـی اسـ  كـف پرويـز نا ـ         از داستان ارّجانیسمک عیار از فرامرزبن خداداد 
نـوي  ايـن داسـتان كـف در كتاب انـف بادآیـان دكسـاورد نگاهـدار          خانلر  براساس يگانـف دسـ   

و  تهـا  عاـارا  ا  از واژهنوي  سمک پارهنموده اس . در دس شود، دن را  صحیح و منتشر می
ها  ها  داستانی، سهواً بف جا  نام ش صی ا  از ش صی ابیات، مغلوط اس  و نام پاره بعضی از

ا  اما پـاره   صحیح نموده،ديگر دمده اس . خانلر  در متن مصحّح خود بسیار  از اين سهوها را 
روش ح كرده اسـ .  یها را  صحباقی اس . نگارنده در اين مقاآف، اين آغزش ديگر همچنان در متن

ها  نادرسـتی  در  صحیح واژه وما در  صحیح ابیات مغلوط، رجوع بف ديوان گويندگان اين ابیات 
 ،قیاسی اس . مصحّح سمک در مجلد  جداگانف با عنوان شهر سـمک  ،كف در عاارات منثور دمده

اند، ضاط نموده مدخ  نشده هاها  اين داستان را كف در آغ  نامفها و  ركیباژهمعانی بسیار  از و
اند، از اين مجلد فـوت شـده اسـ .    ها  گويشی و محلیاس . با اين همف، معنی چند واژه كف واژه

نتیجـف  ها  گويشی و مااد عاارات، در اين مقاآـف دمـده اسـ .    ها با استناد بف فرهنگمعنی اين واژه
آعاده انجـام گرفتـف و اطـآط دن انـد      اپژوهش اين كف  صحیح داستان سمک عیار، با دق  فوق 
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ها  مغاول مانده، خواننـده  طآط بف صورت درس  خود و ضاط معانی واژهاس . باز دوردن اين ا
 اس .ا  جمآت، مددرسان ارهپخواندن اين داستان و درياف  ماهوم دقیق  ر را در روان

 

 .،  صحیح، معنی واژه، اطآطسمک عیار  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه-1

 بیان مسئله-1-1

 يا مؤآف نام. اس  عیار سمک بلند قصّف فارسی، عامیانف مکتوبها  داستان از يکی

. اس  خداداد فرامرز ديد،می بر كتاب جا  جا  از كف چنان ،داستان اين ةگرددورند

 جعار محّمد. نیس  دانستف روشنی بف ارجمند، قصّف اين گرددوردن يا  أآیف  اريخ

 معّرفی «دمده وجود بف ششم قرن در كف ايرانی افسانف  رين قديمی» را داستان ناي محجوب

  نها كتاب   اريخ كتاب، مصحِّحنا   خانلر ،  پرويز( و 001:01۹1 محجوب،) كندمی

 قرن اواي  يا هاتم قرن اواخر از جديد ر» را كتاب اين از مانده باقی نوي  دس 

 (.دوازده/0 :01۹0 ،ارّجانی) بردنمی گمان«هشتم

نوي  بف دس  دمده كف شورب تانف كام  نیس . از سمک عیار  ا امروز  نها يک دس 

در سف مجلّد ... در كتاب انف بادآیان »نوي  چنانکف مصحّح مرقوم كرده اس  اين دس 

نوي ، / ها (. میان مجّلد دوم و سوم اين دس 0: 01۹0، ارّجانی« )دكساورد ضاط اس 

از سمک عیار بف ا  ار ااط داستان قطع شده اس . نس ف رشتف فتاده وزياد  اها  برگ

سوم  و تیش میوزيوم ضاط اس  كف حوادث دن بین مجلد دوميزبان  ركی در كتاب انف بر

كند. اين قسم  را رضا سیدحسینی از  ركی بف می سمک عیار ار ااط داستانی برقرار

بنابراين  ص نموده اس .مف، رفع نقرج  گردانده و مصّحح سمک با دوردن اينفارسی بر

( مربوط بف  رجمف  ركی سمک و كا ب دن 200-0۹1اطآط اين قسم  )يعنی جلد سوم، 

 و يا برگردان فارسی دن اس .

 چنانکف اس ؛ گرفتف صورت انگیز حیرت وسواسی و دقّ  با عیار سمک  صحیح

 جزو اين: »نويسدمی اس ، بوده يافتف انتشار كف داستان از قسمتی  صحیح هردربا محجوب

« اس  شده  جلید و طاع فراوان سلیقف و ذوق با و  صحیح طرز بهترين بف( جلدن س ) اوّل

 (.150: 01۹1 محجوب،)
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 :فرمايدمی داور  چنین كتاب، اين  صحیح دشوار  مورد در و 

 _شک بی _دن ناسخ چف نیس  دسان كار  نیز كتاب اين  صحیح كف نماند ناگاتف»

 ،و  سواد  بی نیز و طلفامم نتیجف در و اس  بوده ادب در بضاع  كم و مايف د نا مرد 

 فرد بف منحصر نس ف چون كف يافتف راه كتاب در فراوانها   حريف وها سقط وها طلط

 .(150: 01۹1 محجوب،)« شود اصآح   مین و حدس نیرو  بف بايد اس 

 باز صحیح صورت بف را كتاب نوي  دس   نها اطآط از بسیار  خود سمک مصحّح

 .اس  كرده ثا  صاحات، پانوي  در را نادرس ها  صورت و دورده

 ظاهراً كف برخورد اند  موارد  بف داستان اين خواندن هنگام نگارنده همف، اين با

 شده سقط عاار ی يا واژه كف برد گمان نیز موارد  در و نمايدها نادرس  میضاط دن

 برا  يا و نیاف  سمک شهر در و هرجلد پايان در راها واژه از ا رهاپ معنی همچنین. اس 

در  .ور شداوط برا  دنها در شهر سمک متصّمض معانی جز ر معانیی دقیق ها،واژه بعضی

 شود.ر اين موارد بف بحث گذاشتف میمقاآف حاض

 

 تحقیق ةپیشین-1-2

 بفها دن بیشترينف كف اس  يافتف نگارش كتاب و مقاآفها ده سمک، داستان بف راجع

در « سمک عیار»محمود امیدساالر در مقاآة . دارد اختصاص زبانی طیر و ساکی طیر مااحثِ

دانشنامف زبان و ادب فارسی، اين داستان بف  صحیح نا   خانلر  را معرفی كرده و درباره 

  )ن. : موآف و راو  داستان س ن گاتف و در منظوم گشتن اين داستان  رديد نموده اس

افسانف ها  پهلوانی »ب (. ذواآاقار  و باقر  نیز در كتا221-1/224: 01۹۹امیدساالر، 

در مدخ  سمک، ضمن معرفی داستان سمک، جناف ها  داستانی دن را  شريح « ايران

 كف مقاال ی جملف از(.  0100نموده و خآصف دن را دورده اند )ن. : ذواآاقار  و باقر ، 

 كف اس « عیار سمک شناسی ساک درباب بحثی» مقاآة دارد، سمک ساک و زبان با پیوند

  : طآمرضايی،ن.اس  ) نموده بحث كتاب ساک در كتاب، اول جلد اساس بر هنويسند

01۹0 :0۹0- 45۹.) 

 محتوايی ساک بررسی» مقاآة اس ، سمک ساک با پیوند در باز كف ديگر مقاآف

 (.021 – 002: 0105 ،و جعارپور فسنقر  : )ن.اس   «عیار سمک حماسیها  مايفبن
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 ةافسان مثاب  بف سمک ساک در نیز «مکتوب عامیانفها  افسانف در نثر ساک» مقاآف در

-004: 0102 باقر ، و ذواآاقار :  ن.اس  ) شده  احّص بیش و كم مکتوب، ةعامیان

۹2.) 

ها  سقط و هازشغآ بف هويداس ، دنهاها  عنوان از چنانکف  شده، يادها  مقاآف در

  وانمی رو اين از. اس  نشده پرداختف شده، فوت دنها معانی كف هايیواژه عیارو سمک

 .نداردا  پیشینف حاضر، مقاآف گا ،

 

 ت و روش تحقیقضرورت، اهمیّ-1-3

ها  عامف فارسی اس  كف داستان سمک عیار در شمار ديرينف  رين و زياا رين داستان

شناختی بسیار دارد. از داستانی و هنر ، فوايد آغو ، زبانی و جامعف  یافزون بر آذت ب ش

اين رو بايستف اس  كف متن دن حتی االمکان، بدون كمترين آغزش و سهو و كاستی و 

  اين در دسترس دوستداران و پژوهشگران ادب فارسی قرار گیرد. اهمیّ ر هرچف منقّح

متن را  صحیح و كام  ها  و افتادگی چف بعضی از سهوها ،پژوهش در همین راستاس 

چنانکف نجیب  ،ون اصی  ادبی در كشورها  جهان بارها بازنگر  دقیق می شوندكند. متمی

ماي  هرو  می نويسد: محققان و مصحّحان انگلیسی زبان، صد و اند سال را بررو  

رو ، ه)ماي  «  حريف نسّاخ از يک ضمیر د بف جه  رفعدثار شکسپیر می گذارن صحیح 

01۹5 :1۹5.) 

مغلوط ابیات مندرج در داستان، رجوع بف ديوان ها  روش  صحیح ما در  صحیح واژه

مصحّح  ها در ديوانها گويندگان اين ابیات و مقابلف ابیات مغلوط با صورت درس  دن

شاعران اس . اين روش در سنّ   صحیح متون پذيرفتف اس  و مصحّحان متون فارسی از 

كف در عاارات منثور  ها  مغلوط. در  صحیح واژه0اندردهنلر  از دن بهره باجملف نا   خ

معانی چند واژه كف شرح نشده اند يا  نافتي شود، شیوه  صحیح، قیاسی اس . در ديده می

گويشی، ها  اف  س ن، رجوع بف فرهنگب مستوفا نیس ، افزون بر دق  درها شرح دن

 كارساز بوده اس .
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 یبحث و بررس -2

و  خاصها  نام :اند دستف دو اس ، گرفتف صورت آغزشی دنها ضاط در كف هايیواژه

 واژه هايی از قلم افتاده اند كف مورد بحث قرار می گیرند. ،. بف جز اينعام ها اسم

 

 ضبط واژه ها-2-1
 خاصهای نام-2-1-1

  اه یش ص يا خاص اسامی ضاط در هايیآغزش موارد  در ،خطی سمک ةدر نس 

 و اصی  صورت بف را سهوها اين موارد، بسیار  در خود مصحّح. شودمی ديده داستانی

 داده نشان را نوي  دس  در مغلوط شک  صاحات، پانوي  در و دورده باز خود درس 

 نظر بف درس  داستانی، ها ش صی ها  نام ضاط موارد ا پاره در ،همف اين با. اس 

ها بف ها  دنها  داستانی و شااه  نامد ش صی  عدّ سازد؛می دشاتف را متن و ديدنمی

ها بف سهو انداختف اس . تاب  نامكا ب قصف را در بیان و كاند كف راو  يا هم، از عواملی

گردد كف بازياف  صورت درس  اين اسامی، ضرور  اس . اين بازياف ، باعث می

بف سهوآ  بف  حلی   تواندب ر ب واند و محقق خواننده، اين قصف شیرين را روان

 ها  داستان بپردازد.ش صی 

 روز فرخ.دمدند در بارگاه بف ماه چگ  با شاه طوطی: »وزير خاقان/ماه چگ  4-0-0-0

 (.1/121: 01۹0 ،ارّجانی) «... و نهاده پا  بر بند ديدند را

 گاهربا بف وزير خاقان با شاه طوطی: اس  بوده چنین اص  در باال، عاارت ن س  جملف

 برگرديم: قا  بندها  بف كف اس  كافی پیشنهاد ، صورت اثاات برا . دمدند ماه چگ 

 خاقان بف رو باردند، را ماه چگ [ آشکرش و شاه جمشید]كف بدانس  چون شاه طوطی

 و بگاتند اين... كنیم ضاط آشکر و رويم ماه چگ  بارگاه بف كف بايد: گا  و كرد وزير

 :گاتند ماه چگ  طآمان رسیدند، ماه  چگ بارگاه بف  ا بیامدند

 ك  رو  بف بارگاه درِ  ا اس  فرموده ماه، چگ  جهان، ملکة [شاه طوطی] شاه ا 

... بگشايید در اس ؛ بند در واند بارده را [ماه چگ ]=ملکف كف گا  شاه طوطی  ا نگشايیم

 (124/  1: 01۹0 ،ارّجانیبگشودند. ) در پ 
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 همان باشد، اخیر بند ةجمل دخرين ةادام منطقاً اندو یم كف ا جملف اس  بديهی

 .دمدند ماه چگ  بارگاه بف وزير خاقان با شاه طوطی: ماس  پیشنهاد  صورت

 با من  ا خاتن بايد در بدين را دو هر شما گا   اسمک» روزافزون /شمامف 4-0-0-4 

 را شمامف وان دخ  با و بگا  اين رويم؛ بیرون شهر ازين كشتگان بهانف بف شمامف خواهرم

 يک من  ا گیر بر سر يک  و گا  را افزون روز و  دربس  ريسمان و بانیدندخوا در دن بر

 (.4/011: 01۹0 ،ارّجانی) رويم در بف شهر اين از  ا كنمی زار  و سر

 دچار كتاب  يا رواي  در ب كا يا راو  و نیس  درس  شمامف خواهرم باال، بند در

 ادامف در و داستان ادامف  س  چف درا «روزافزون خواهرم» ،س رد رتوص. اس  شده سهو

 ابان اند،شده كشتف كف يعنی شدند خوابانیده در رو  بر كف نار  دو كف بینیممی عاارت

 اس  سمک كنند،می حم   ابوت مثاب  بف را در اين كف دونار  واند شمامف و دخ 

 سر روزافزون و كندمی زار  و افغان و فتفرگ را(  ابوت) در سر يک سمک وروزافزون،

 مواضع در سمک. روندمی بیرون شهر از  رفند، اين با و زار ،و  گريف بدون را ديگر

 .خواندمی خود رخواه را روزافزون داستان از بسیار 

 و بارد نما  گیتی و گلاو  و ماه چگ  بار ، چون» :ماه چگ /نما  گیتی  4-0-0-1

 كسی چنانکف برد و  سرا  بف را ايشان بود،ا  خوانده مادر را او رد،دودر روبین شهر بف

 «ديدنمی ايشان ديدار و كرد پنهان زمین زير در را نما  گیتی و گلاو  و. نشد دگاه

 (.2/05: 01۹0 ،ارّجانی)

 نما  گیتی نام ،«كرد پنهان زمین زير در را نما  گیتی و گلاو »: جملف در باال، بند در

 .اس  «ماه چگ » دن صحیح و س ین درس 

 .اس  برده را نما  گیتی و گلاو و ماه چگ  پهلوان، بار ِ كف خوانیممی داستان در

 جوانمرد  خو  كف چشم، سیاه بف و . اس  زن سف اين كردن دزاد پی در سمک

 او از نما  گیتی و ماه چگ  و گلاو   ا ايم دمده سیاه بار  بهر از» :گويدمی داش ،

سیاه  سرا  بف و بنددمی را پايش و دس  و يابدمی در را بار  سمک،(. 2/20)مانیبست

 مآ بر را زن سف اين جايگاه خورد،می بسیار چوب دنکف با بار  امّا دوردمی چشم

 .كندنمی
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 بار .. » .نماس  گیتی دآااختف بار . بردمی روبین شهر بف را زن سف اين... بار 

 (2/11) .«شد عاشق و  بر دل صدهزار و یآد با ديد را نما  گیتی...

 اشکار را زن سف اين جايگاه بار ، اينکف برا  سمک چنانکف دانندمی همف را اين و

 .«دهم  و بف نما  گیتی  ا بازده من دس  بف ماه چگ  و گلاو » :گويدمی بدو كند،

(2/۹0) 

 و گلاو   ا بگو  مب واه (سمک)و  از  ورا من» :گويدمی بار  بف نیز چشم سیاه

  و بف و بستانم ،خواهی نما  گیتی و اگر بنما ، را ايشان كجايند، نما  گیتی و ماه چگ 

 (2/۹4) «.دهم

 دنها  ا شوندمی سپرده بار  خوانده مادر بف كف زنی دو ما، بحث مورد بند در بنابراين

 بار ، فچ نما ، گیتی و گلاو  نف اس  ماه چگ  و گلاو  كند، پنهان زيرزمین در را

 خوانده ومادر بند با داش می خود پیش» را نما  گیتی خوانیم،می داستان ادامف در چنانکف

 و  در پیوستف و... بود نما  گیتی با بار » .«داش می ماه چگ  و گلاو   یمار بار ،

 ...«.دوي   و می

 های عاماسم-2-1-2

 آغزش دچار نیز عاما  هاسم ضاط موارد  در خاص، اسامی اطض در آغزش جز بف

مصحّح خود در شهر سمک  اس ؛ شده سقط عاارت از  ركیای و واژه يا اس  گرديده

 مانند ،اس  فرموده اصآح يافتف، راه داستان ةگان پنج جلدها  بف كف را چاپیچند آغزش 

 (004:01۹0 خانلر ،) اس  شده طاع «ناپا » اشتااهاً (4/0۹5) كتاب در كف «بودن نابا »

 درس  صورت، صاحفو جلد بف ارجاع بدون( 041)ص سمک شهر در كف«كرد بدريد» يا

 سمک عیار سوم جلد در چاپی آغزش اين و اس  دمده (كرد -)«بدريد» يعنی دن

 اس ، شده متذكر سمک شهر در مصحّح كف اطآطی جز بف. شودمیديده  124صاحف

 .دارد وجود پنجگانف جلدها  در زير اطآط

 «ايستاد جا  بر شنید سمک دواز چون روز فرخ» سنگ دواز/سمک دواز 4-0-4-0

 (.0/202: 01۹0، ارّجانی)
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 كلمفدو اين ظاهر  شااه  ساب بف ظاهراً اس . سنگ محّرف سمک ، جملف اين در

 اثاات برا . اس  گرفتف صورت داستان، نوي  دس   نها در  حريف اين قدما، كتاب  در

 .برگش  ستاناد بف بايد بناچار مدّعا، اين

 بف و . اس  مشغول عاادت بف و دراستف زاهدان شک  بف را خود كوه، در سمک

  ورا كف چنان.»باشد پنهان سنگ میان در كوه باال : كف اس  گاتف روزافزون همراهش

بف هم زدن  سنگ را روزافزون و خود بین فرمز شاان ،سمک «بینی را ايشان  و و ناینند

چون كسی وارد يا خارج شود، او )سمک(، با شنیدن صدا    ا دهدمی روزافزون قرار

 نز برهم سنگ دو  و بینی،می كف پیاده و سوار و رود و ديد كف كسی» شود؛ دمادهسنگ، 

 (.0/250: 01۹0، ارّجانی)« بدانم من  ا

 ،(چراغ شب گوهر) روشنايی چون كف اس  طومار ، شودمی دره وارد كف كسانی از

 ار طومار كوه، باال  از چون روزافزون. كندمی حرك  او جانب بف د،نیبمی سمک پیش

 صید: گا . رسید[ سمک]=ز وراف عاآم گوش بف سنگ دواز زد، هم بر سنگ دو» بیندمی

 «.ايستاد جا  بر .شنید سنگ دواز طومار. دمد دام بف

 مآاع نزديک» روز فرخ. اس  روز فرخ شود،می دره اردو كف كسانی از ديگر يکی

. دمد صید: گا . بشنید سمک. زد هم بر سنگ. بديد را او  افزون روز كف بود رسیده افروز

 «.ايستاد جا  بر شنید[ سنگ:صح] سمک دواز چون  روز فرخ

 بر افروز عاآم از س نی و دواز روز، فرخ ورود هنگام در اصآ كف نکتف اين بف  وجف 

 هیچ اس ، طومار ورود بف مربوط كفا  فلمج با ما بحث مورد جملف مقابلف از و ديدنمی

 سنگ ما، بحث مورد جملف در درس  صورت كف گذاردنمی جا  بر  رديد  و گمان

 .سمک نف اس 

 از و  / از بد:  4-0-4-4

 و  بف امانندچونانکف بود عاآمی از 
 

 جان و  ن  او از همف بدها بف امان باد 
 

  
 (1/154: 01۹0، ارّجانی)

اس  كف فرخی سیستانی در دعا  بف سلطان محمود طزنو  ا  ت چکامفابیابی  باال از 

و چهار بی  دن در سمک عیار، نق  شده اس . چنانکف مصحّح سمک در پانوش  سروده 
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ات در سمک پرطلط درج شده اس . بی  مورد بحث ما، صاحف مرقوم نموده اند، اين ابی

ابق ديوان شاعر بی  مط درس مغلوط اس  و ار ااطی بین دو مصراع نیس . صورت 

 سیستان، چنین اس :

 چونانکف ازو عاآمی از بد بف اماننـد 
 

 جان و  ن او از همـف بـدها بـف امـان بـاد      

 

 

 (11: 01۹5)فرخی سیستانی، 

 باشدم زار / باشم از دز 4-0-4-1

ــر   ــتف جگـ ــدم زار و خسـ ــرا باشـ  چـ

 

 چــو گشــتم  ــوانگر بــرين شــاخ زر 

 

 

 (0/012: 01۹0، ارّجانی)

چرا باشم دزار و خستف »مغلوط و بف صورت اص  سمک عیار،  ةدر نس اول  راعصم

 «چرا باشدم زار و خستف جگر» دن را بف صورت:با  صحیح قیاسی بوده كف مصحّح « جگر

 ثا  كرده اس .

مطلع قصیده ا  از مسعود سعد در ستايش خامف اس  و ضاط دن مطابق با ديوان  ،بی 

 چنین اس : يان،مسعود بف  صحیح مهد  نور

 چــرا باشــم از دز خســتف جگــر 

 

 كــف هســتم  ــوانگر بــدين شــاخ زر  
 

 

 (11۹: 0112)مسعود سعد، 

اس  ده دم« بديع»، «بدين»ياسمی، بف جا  در ديوان مسعود سعد بف  صحیح رشید 

(. بف جز بی  مطلع، چهار بی  ديگر هم از اين قصیده در 02۹: 0110 : مسعود سعد، .)ن

 كف در ثا  بی  دوم نیز سهو  رخ داده اس :شده سمک عیار نق  

 كف چون برگرفتمش بارد همی
 

ــر    ــار در و گهـ ــار برقـ  ز منقـ

 

 (0/012: 01۹0، ارّجانی) 

اس : « پُر»صورت درس  دن، مطابق با ديوان در مصراع دوم، درس  نیس  و « بر»واژه 

 (.11۹: 0112)مسعود سعد، « و گهر رّزمنقار پُرقار دُ»

سیمین از میان  عقیق از هم بگشاد و سیمِ میمِ ،شروان دخ » سین: م /یس 4-0-4-2

(. در عاارت باال سیم بف سیمین اضافف شده كف 0/102: 01۹0، ارّجانیحلقف میم بنمود )

اس  و سین سیمین استعاره از دندان « سین» ةندارد. ظاهراً سیم  حريف شدمعنا  محصّلی 
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 ناسب بین میم و سین  حیح، دراية. با اين  صدهان اره ازاستع ،كف میم عقیقناس  چنا

 شود.  شایف دندان بف حرف سین در ادب فارسی ديرينف اس . برا  نمونف:می دشکار

گشاد و آعاب نح  در میان سین سیمین می نوش در دهان چون میم عقیقین و چشمة

 (. 0/00: 01۹0)بیغمی،  گردانیدمی نهان

 ظ  / قرص 4-0-4-0

 ل و بـدر بـود  ن هآجرم مف چو

 

ــاد    نعــ  يکــران و ظــ  خــوان  ــو ب

 

 (1/450: 01۹0، ارّجانی)   

 دارد بف مطلع:ا  ابواآارج رونی قصیده

 پاســاان  ــو بــاد  خســروا ب ــ   

 

ــاد    ــو بـــ ــان  ـــ ــر قهرمـــ ــاهر دهـــ  قـــ

 

 (01: 0122)رونـــی،                              
 

 

ر نق  شده اس . در بی  عیا كف بف جز مطلع، سف بی  ديگر از اين قصیده در سمک

نمی نمايد و صورت صحیح دن، مطابق با ضاط ديوان  درس « ظ »مورد بحث ما، 

بف وح و ماه  مام )بدر( اس . در اين بی ، هآل ماه بف نع  اسبِ ممد« قرص»ابواآارج، 

 گِرده يا قرص نان ساره او  شایف شده اس .

 زير دمده اس :  صورتدر بی  بعداز همین قصیده كف در سمک عیار بف 

ــد   ــار ديـ ــک روزگـ ــف در ملـ  هرچـ

 

ــاد    ــو بــ ــان  ــ ــف بیــ ــدل دن بیشــ  بــ

 

ــانی)                  (1/450: 01۹0، ارّجـ
 

 

رونی  اس  و صورت درس  دن مطابق ضاط ديوان و بی معنی مصراع دوم، مغلوط

 (.02: 0122 و باد )رونی،  بنان بدين گونف اس : بذل دن پیشة

 راه در م،ددورمی [شاه مرزبان]  را او:  گا  دخ   اج» .دمد نیک/ ابر   4-0-4-1

 مرزبان دخ   اج. دمدا م وق  كف ب وابان را او. دمد ابر : گا  ال .  شد خواب در

 (.0/221: 01۹0 ،ارّجانی) «دوي   دخ   اج در ال . ب وابانید را شاه
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 معنی بف ،«دمد نیک» دن، صورت احتماالً و اس  طلط يا زايد. دمد ابر  باال، بند در

-220) پیش صاحات در داستان بف رجوع .اس  عاارت باف  مناسب كف اس  خوب بسیار

 رفتف( سمک) افروز عاآم دناال بف اوان اين در روزافزون و ابر  كف دهدمی نشان( 225

 گا   وانمی بنابراين. ناودند روز فرخ آشکرگاه در و بود كرده قهر روز فرخ از كف بودند

 :گا  دخ   اج: اس  بوده چنین ما بحث مورد بند درس  و اصی  ضاط

  ف...ك ب وابان را او. دمد نیک: گا  ال . شد خواب در راه در. دوردممی را او

 هیونی / عاونی 4-0-4-2

 گیاش از درشـتی چـو دنـدان افعـی    
 

 هــواش از هیــونی چــو كــام طضــنار     
 

 (1/155: 01۹0، ارّجانی)

اشعار بیشتر  از  ،رسی اين داستان  بف مجلدات فار، نساسمک عیا  ركی ةدر  رجم

بی  مورد بحث و ابیات  ،شاعران فارسی زبان نق  شده اس  كف بی آغزش نیستند. از جملف

 پ  از دن اس . 

بیتی اس  كف عمعق ب ارايی در مدح نصر بن طاغاج خان  012 درازاين بی  از قصیده 

 سروده و مطلع دن چنین اس :

 ال معناـر عاد شما  مشاال

 

 ب ار ب ـور   ـو يـا گـرد عناـر      

 

 

مغلوط اس . در بی  ها از دنا  بی  از اين چکامف در سمک نق  شده كف پاره 01

« عاونی»ضاط ديوان عمعق،  بقطلط و صورت درس  دن مطا« هیونی»مورد بحث ما، واژه 

بعد، در د سطر (. افزون بر ضاط ديوان، در چن415: 01۹0 : عمعق ب ارايی، اس . )ن.

د ضاط يّؤكف م...« خوانیم كف: هوايش چنان پر عاون  و می وصف هوا  اين بیابان،

بی  زير اس  كف  ،از ابیات ديگر اين قصیده بلند عمعق كف در سمک دمده اس .« عاونی»

 دچار  حريف گرديده اس : 

 

 سیدم بف مانند دريـا بف دشتی ر

 

 كســـی جـــز مآيـــک ناـــودش معاـــر   
 

 (.1/155: 01۹0، ارّجانی)
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مصراع دوم در ديوان عمعق بدين صورت اس : كف ك  جز مآيک نديدش معار 

 بی  زير نیز مغلوط و ناماهوم اس : (.415: 01۹0)عمعق ب ارايی، 

 باالش پوشیده افـآ  و انجـم  بف 
 

 بف دامنش پنهـان شـده جـادو خـور      
 

 (1/150: 01۹0، ارّجانی)
 

 (.410نش پنهان شده خاور و خور )اممعق: بف داصورت درس  مطابق ضاط ديوان ع

از ابیات مغلوط ديگر كف مصحّح سمک بف ساب بی وزنی در برابر دن نشانف پرسش 

 نهاده، اين بی  اس :

 چو مو  سر زآف خوبان كشمر    صراطی )؟( چوطريقی بردن 

 (1/150 :01۹0،ارّجانی)                                                                                         

، مطابق ضاط افتاده و صورت كام  و موزون دن« دسمان»در مصراع ن س ، واژه 

 ( 414: 01۹0بر دن دسمان چون صراطی )عمعق ب ارايی،  طريقی ديوان عمعق، چنین اس :

 نادرس  اس :« اژدر»در بی  زير نیز واژه 

 بف باريکی پا  موران وآـیکن 
 

 اريکی و  نگی ديده اژدر    بف 

 (1/150: 01۹0، ارّجـانی )                                     
 

 

جمع ذره و بف معنی « ذرّ»اس . « ذر»ابق ضاط ديوان مط« راژد» درس صورت 

 : كنند. )ن.می  اريکی و  نگی را بف چشم مور  شایف ،مورچگان اس . در ادب فارسی

 :راين صورت درس  بی  چنین اس (. بناب0012: 01۹2شمیسا، 

 بف باريکی پا  موران وآـیکن 
 

ــد   ــاريکی و  نگــی دي ــف    ذر  ةب
 

 (.414: 01۹0ب ارايی، )عمعق 

 کاستی و آشفتگی متن-2-2

هايی افتاده يا عاارات دچار دشاتگی گشتف در سمک عیار در مواضعی، واژه يا واژه

ها در اينجا بررسی ها و دشاتگیافتادگی ا  از اينكاهد. پارهاس  كف از روانی داستان می

 شود.می

 هیچ. ب رد ايشان ا بر از چیز   ا بود دمده باطاان قضا از»: جملف يک حذف 4-4-0

 گرفتف را اآحان مادر كف ديد را خادم امّا بودند رفتف  ماشا بف خلق كف نیاف  بازار در ك 
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 مادر و برويم كف دمدن  وانی! افزون روزا  :گا  افروز عاآم. بردمی شاه سرا  بف و بود

 (.4/1۹2: 01۹0، ارّجانی) .«برهانیم را اآحان

 پیوند  و ار ااط خود، از پیشها  جملف با...« گا  افروز آمعا» :جملف بین باال، بند در

 قلم يا راو  زبان از اس ، بوده رابط قسم  دو اين بین كف ا جملف ظاهراً و شودنمی ديده

 اس . هشد سقط كا ب

 خورشید زن  دخ ، ابان .برگرديم عقب بف كمی بايد بناچار مطلب شدن روشن برا 

 اآحان كمک با و هايی رفند با سمک و گرديده گرفتار گورخان دس  در شاه،

  وانستف اند، سمک دوستداران از سف هر كف سوسنف خادم و سوسنف، او، مادر و ،(اساهسآر)

 دنکف بیم از اآحان. وردد اآحان سرا  بف و دهد رهايی انگورخ چنگ از را دخ  ابان اس 

 دن در كف باطی بف را...  ک ومس و دخ  ابان ديند، او سرا  بف دخ  ابان طلب بف ماادا

 شود.می رهنمون بود، نزديکی

 .شودمی پنهان سرايی در. كند دستگیر را او خانگور اينکف  رس از مادراآحان

 سرا  در بف كنیز . داش  كینف خود كدبانو  با كف بود كنیزكی سرا ، دن در

 ند با خادمی شد، مرخ» گورخان خادم صندل،. دهدمی آو را مادراآحان و ديدمی گورخان

 و بگرف  گیسو را اآحان مادر و برف   خادم. بارستاد كنیز ( اس  زايد دو ظاهراً)دو

 بارد. خان گور سرا  بف  ا« كرد كشان

 بودند، باغ در كف اش اصی برا   ا بود دمده بازار بف باطاان اوان همین در قضا، از

 بازاريان برا  كف نیس  بازار در ك  هیچ بیندمی كف كند خريد ،...و دخ  وابان سمک

 بف و بود گرفتف را اآحان مادر كف ديد را خادم باطاان، اما» بودند رفتف بیرون جنگ،  ماشا 

 « ...ا  روزافزون :گا  افروز عاآم. بردمی شاه سرا 

 كف افروز عاآم كف اس  اين شودمی متاادر داستان خواننده ذهن بف اينجا در كف پرسشی 

 بف او رهايی برا  كف شودمی خاردار مادراآحان، دستگیر  چگونف از اس  غبا در

 برهانیم. را اآحان مادر و  برويم كف دمدن  وانی: بگويد روزافزون

 بف با وجف ما، بحث مورد بند صورت  قرياا و اس  افتاده اي رو از جملف يک ما نظر بف

 :اس  بوده چنین( 1۹2احفص0 پاورقی) اساس، كف بف پاورقی رفتف اس  فنس  ضاط
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 خاآی بازار كف گا  افروز عاآم با و دمد باز باغ بف باطاان.]بودند رفتف  ماشا بف خلق...»

 «...و بود گرفتف را مادراآحان كف ديدم ]را[ خادم اما[ بود

 روزافزون. و+  افروز عاآم/ افروز عاآم  4-4-4

 و اس  افتاده مرا طم اين كف كردن بايدمی مرا كنندمی ايشان كف كار اين: گا  خود با

 عظیم پشتی مرا. بودند خواهر  و برادر  نیک مرا كف خواستن بايدمی افروز عاآم خون

 (.4/255: 01۹0، ارّجانی) بودند

 گران عیار: پهلوانانش فجانان ناردها  از پ  كف اس  شاه خورشید باال، عاارت هگويند

( دشمن سپاه) گورخان سپاه پهلوانان با سیاه فتاح هرمزگی ، ،قصاب جنگجو  چوب،

 افروز عاآم كف بود افتاده دوازه گورخان آشکر در اين از پیش. دارد میدان بف رفتن دهنگ

 اند:شده طرق دريا در سمک، ديرين يار ، روزافزون و( سمک)

 طرق دريا در افزون روز با سمک كف افتاد شهر در دوازه دن كف كرد  قدير  عاآی حق

 .(4/101: 01۹0، ارّجانی) شدند

 بزرگان ديگر و شاه خورشید گوش بف را روزافزون و سمک شدن طرق خار جاسوسی

 شاه خورشید شاه، پدر انمرزب درگاه بف  ا نهاد راه بف رو . ياف  خار جاسوسی:» رساندمی

 را[ ديگران و روزافزون و افروز عاآم] ايشان و فرستاد جاشوبان ، گورخان: گا ... دمد

 .(4/102: 01۹0، ارّجانی)« دشدن طرق جماعتی با افزون روز با افروز عاآم... ريافتندد

 ناردها و روندمی گورخان جنگ بف ،افروز عاآم خون عوض بف و ديگران خورشیدشاه

 شاه خورشید روند،می میدان بف شاه خورشید سپاه از پهلوان چند كف اين از پ .كنندمی

 دمده ما بحث مورد بند در كف گويدس نانی می خود بف و ندكمی میدان بف رفتن هنگد

 .اس 

 قرينف بف واند  شده طرق دريا در دو هر افزون، روز و افروز عاآم اينکف بف  وجف با بنابراين

 افتاده ما، بحث مورد بند  از «روزافزون» واژه«  بودند خواهر  و  برادر  نیک مرا» روشن

 اس : هبود چنین عاارت اص  و اس 

كف: مرا نیک برادر  و خواهر   خواستن بايدمی روزافزون و افروز عاآم خون ... و

 بودند.
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 مشتر  را او گا  بف اما. افتاد نیک !شاها  :گا  جام شاه» او: نام.. / + .  4-4-1

 نمود ، ستايش بسیار را او: گا  روز فرخ. اس  كمال بغاي  حکیمی خوانند؛می

 (.0/400: 01۹0، ارّجانی) «كنم دزمايشی ار او كف خواهممی

 بف اما  اس  «افتاد نیک» ، حکیم نام كندكفمی گمان باال بند هخوانند امر  باد  در

 بسیار» معنی بف «افتاد نیک»جملف میان و نیس  ینچن كف حاآی در. اس  يافتف شهرت مشتر 

جملف و اس ، بسیار فارسی، ديرينف متون عیارو سمک در دن برد كار بسامد كف ،«خوب

 .اس  افتاده كا ب قلم ازا  جملف .«خوانند مشتر  را او گا  امابف»

 نام اردوب( 0/400) صاحف همین در. اس  بوده «ماهان»  ،«مشتر » بف معروف حکیم نام

 اس : دمده «ماهان»

 نهاد. راه بف رو  ماهان.  خواندمی را  و شاه: ،گا  حکیم پیش فرستاد ك  جام، شاه

 :نارنديک مشتر ، و ماهان كف دانس   وانمینیز  زير عاارت از

 عاآم  و دزادمردا   :گا  كرد. و  بف رو  ماهان گويد، س ن كسی كف دن از پیش»

  را سمک اس . گاتش: بلی، مشتر  گا : بحقیق  عاآم افروز  كف نام اص   و افروز 

 .(0/421 :01۹0، ارّجانی« )اس  مسلّم

: خوانندمی مشتر  را او و اس  حکیم نام ، ماهان كف اس  شده  صريح زير، عاارت در

 دن _خوانندمی مشتر  را او كف _ برداريم میان از را ماهان و برويم ،باشی يار من با اگر»

 .(0/401 :01۹0، ارّجانی« )سازيممی كار دل فراغ بف گاه

 اس : هبود چنین  قريااً ، ما بحث مورد بند اصی  صورت اين، بنابر

. خوانندمی مشتر  را او گا  بف اما اس  ماهان نام را او شاه! ا  :گا  جام شاه

  نمود  ستايش بسیار را او. افتاد نیک: گا  روز فرخ. اس  كمال بغاي  حکیمی

 .كنم دزمايشی را او كف خواهممی

 نروزافزو.  نهاد در بف رو و برخاس  دخ  مردان» :جمآت ري تگی هم در 4-4-2

 مردان. گناد دن در نهاد در بود، گاتف پر  شم  چنانکف ، قدم سف و برخواند يزدان نام دن

 از بیش: گا  نافزو روز.ناینم باز ، را نهممی بر ديگر قدمی اگر كف  پیشترد: گا  دخ 

 دراز دس  و نهاد در پا  دخ  مردان. ده من بف دس  و نف در پا   و. دمدن نتوانم اين

 (.0/01: 01۹0، ارّجانی)« دكر
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 صورت  وانمی قا  صاحات در داستان بف بازگش  با و اس  دشاتف و شمشوّ باال بند

  نها و اندبستف طلسم فب را دخ  مردان كف اس  گونفاين داستان. رابازياف  دن سامان بف

 پر  شم  طلب بف روزافزون. اس  پر  شم  بگشايد، را طلسم اين  واندمی كف كسی

 پرس ، يزدان. بردمی پرس  يزدان پیش و گیردمی را پر  شم  وزافزون،ر. رودمی

 پر  شم  از پرس  يزدان .دوردمی راس  راه بف را او و دهدمی  وبف را پر  شم 

 :دهد كفمی رهنمود افزون روز بف شم  .دورد بیرون بند از را دخ  مردان كف خواهدمی

 كف بگو  را مردان دخ   و و اس  [زندانی]دن  در دخ  مردان كف رو گناد در بدان»

 بند و و ديد زيان بف كارها كف رو  بیش كف زينهار. نَف بیش. نِف گناد در قدم سف  وو بیايد

 دس  دمد،  و پیش دخ  مردان چون... بمانی دنجا جاودان  ا و بماند  و گردن در طلسم

 (0/00: 01۹0، ارّجانی.« )اس  چند قدم سف كف بنمود و دور بیرون و بگیر او

 فقط و فقط افزون روز كف كندمی  اكید بسیار پر ، شم  فرمايیدمی مآحظف چنانکف

 مورد، اين در. دهدمی نشان افزون روز بف هم را قدم سف  هانداز حتی و نهد گناد در قدم سف

 بردارد. گام چند دخ  مردان كف نیس  اين از س ن هیچ

 رستگار  وق  كف گويدمی دخ نمردا بف و نهدمی ادگن درِ بف رو  افزون، روز بار 

 .دمدن خواهی بیرون بند اين از. دمد

 بیش دنااي دخ  مردان كف شودمی ماهوم چنین اس ، دشاتف كف ما، بحث مورد بند از

 روز اين ، پر  شم  مؤكد دستور بف و داستان مطابق كف حاآی در  دارد بر گام سف از

 بدين بند، در دشاتگی اين نگارنده، نظر بف. بردارد گام سف از شبی  ناايد كف اس  افزون

 بند، درس  و اصی  صورت واند شده جا جابف كتاب ، هنگام در سطر دو كف اس  ساب

 نتوانم اين از بیش: گا   افزون روز. د  پیشتر: گا  دخ  مردان  ا... : اس  بوده چنین

  ده من بف دس  و نِف در پا   و. ناینم زبا  را نهم،می بر ديگر قدمی اگر كف دمدن

 

 هاواژه معنای-2-3

 دقتی با مصحح. اس  فارسی  ركیاات وها واژه از گراناها ب  ا گنجینف عیار سمک

 در و جلد هر پايان در را كتاب اين فارسی  ركیاات وها واژه از ر سیاب معنا  ستودنی،
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 در ها،واژه از ا پاره معانی ،اين وجود با. اس  داده دس  بف «سمک شهر» نام بف ششم جلد

 .اس  نشده ضاط پنجگانف اتدمجل پايان در يا سمک شهر

. اس  گويشی و حلیم ها واژه اس ، شده فوت دنها معنی كفها واژه اين ازا  پاره

 دستی پیش» فع  شرح در مثآ،: دارد اشاره ها،واژه بعضی بودن گويشی بف نیز خود مصصح

 بف را اول نوب  يعنی: »نويسدمی صاحف،و  جلد شماره بف ارجاع بدون«  كسی فب دادن

.« دارد وجود هنوز كردن دستی پیش اصطآح يزد  گويش در گذاشتن، وا حريف

 (012:01۹0 خانلر ،)

 بتر هرچف دورده، برون و  پ  از و بود كرده و   ن در گرم می  بار سف» . َن 4-1-0

 (.0/2۹0: 01۹0 ،ارّجانی) «كردمی زن دن با بود

 فرخ گانف چهار همسران ،رحمانفبی كف اس  دخ   اج مجازات بف مربوط باال عاارت

 روز فرخ خردسالِ فرزند و بريده سر را بشن شروان و نما  گیتی ماه، چگ  ، گلاو : روز

 هگرفتار شد روز فرخ دس  بف اكنون وقايعی از پ  و اس  برده خود با را شاه مرزبان يعنی

 اعمال او باب در كف هايیمجازات از يکی. اس  س   بسیار دخ   اج مجازات. اس 

 .اوس  پ ِ از دن، دوردن بیرون و او  ن در داغ می  كردن فرو شود،می

 و اس  نرفتف كار بف دن معهود معنی در  ن كف اس  دن گويا  روشنی فب كآم باف 

( قُاُ )پیش با مترادف و : ذي  مدخ  پ (0122)ن. : ده دا،  (دُبُر) پ  مقاب  معنايی

 بحث مورد عاارت در  ن .نیس  مضاوط ده دا، نامف آغ  در  ن واژة برا  معنا اين. دارد

  داول نگارنده زادگاه مردم زبان در كف زنانف شرم اندام معنی بف اس  محلیا  واژه ما،

 ا كلمف:  ن :اس  شده طضا « ن»برا   معنا اين كوچف، كتاب در ، اين بر افزون. دارد

 (.2۹0:012۹شاملو،) «كنند افاده را شرمگاه كنايف بف بدان كف را زنان اس 

آغات  از مقوآة آقف ك  و جزء نیس  بلکفناگاتف نماند كف  ن در اينجا مجاز بف ع

محلی، اندام شرم زنانف اس  و بف ها  مشتر  اس  كف يکی از معانی دن در بعضی زبان

كتاب كوچف مدخ  مستقلی بدان اختصاص دارد. سیروس شمیسا در  ااوت  همین ساب در

بحث مجاز ... در متن جملف اس  اما اگر آغتی »اين دو، مجاز و آغات مشتر ، می نويسد: 

 ،مشتر  اس  نف مجازد چند معنی داشتف باشد در دن صورت بحث آغات بف صورت مجرّ

هم بف معنی اداره. راس  اس  كف معنی اوراق و  اس مثآ دفتر هم بف معنی اوراق جلد شده 



 212 05شماره                                          یپژوهی ادب فارسنشریّة نثر                                                               

جلد شده بف عآقف حال و مح  بعدها در ماهوم اداره استعمال شده اس  اما امروزه يکی از 

 (.2۹: 0102)شمیسا، « كار اس معانی دفتر در زبان و آغ ، مح  

شهر »مصحّح سمک، در  نگف اس   هیار، واژها  سمک عيکی از واژه:  نگف 4-1-4

ضاط نموده اس  « سکف طآ»بدون ارجاع بف جلد و صاحف، معنی اين واژه را  «سمک

(. ظاهراً منظور مصحّح، كاربرد اين واژه، در اين جملف اس : 025: 01۹0)ن. : خانلر ، 

(. 0/21: 01۹0، ارّجانی)« ه زر هزار  نگف برداش  و بف در خانة شغال پی  زور دمدو صرّ»

یز دمده اس  كف معنايی جز سکف طآ دارد و بايد در معنی دن در عاارت زير ن«  نگف»واژة 

  أم  نمود.

پیش خادم نشستف بود. ساعتی بردمد. گريف دطاز كرد.  افروزايشان در گرمابف و عاآم »

خواجف! ازين بتر چف   ازن!  را چف رسید؟ عاآم افروز گا :ا   گا : مدورد. خادفرياد بر

، ارّجانی« )بینم، يکی ديگر افتاده اس .كنون يکی میخواهی؟ دو  نگف جامف داشتم، ا

01۹0 :4/122.) 

وا  دن جز بازگش  بف داستان و دق  در فح ا برا  بازياف  معنی اين واژه چاره

 نیس . 

)سمک(  زن خورشید شاه، در سرا  گورخان بازداش  اس  و عاآم افروز ابان دخ ،

کان گورخان، مرد  عیارپیشف اس  و از دمده اس   ا او را دزاد كند. اآحان، از نزدي

گويد. اآحان بف می وديد و مأموري  خود را بدمی ن سمک. سمک بف نزد اآحاناهوادار

، ارّجانی« )دخ  را بی رنج پیش  و دورد. من فردا يکی بیاورم كف ابان»گويد: می سمک

01۹0 :4/122.) 

د سمک دمده اس   ا گويمی و كندمی ان، سمک را بف مادرش، سوسنف، معرفیاآح

و كمک نمايی كف در سرا  گورخان رف  و دمد د وانی بمی ابان دخ  را دزاد كند.  و

ايمی كردم. بف من گا : گويد ابان دخ  روز  در گرمابف بود و او را قمی دار . سوسنف

 (.120« )ده اس  بنگر كف با  و چف كنم.اگر  و خار بیاور  كف عاآم افروز دم

 فگويد  و چند     جاممیانديشد. بف سوسنف می چاره دخ هايی ابان سمک برا  ر

دورد. می چند     جامف نیکوشاهانف دماده ساز و مرا پیش خادم استاد سرا  بار، سوسنف 

در بغ  ها جامف»دورد، موزه درپا  و چادر بف سر می ا بف شک  زنان درسمک خود ر
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اه )گورخان( رسید. سرا  خاآی بود. پیش خادم گرف  و با سوسنف همراه شد  ا بف سرا  ش

و اين زن ديگر )= سمک( ا  رفتند. چون خادم، سوسنف را ديد گا  بف چف كار دمده

 كیس ؟

ف، ابان دخ  از و  چند جامف خواستف اس . اين سوسنف بف خادم گا  روز  در گرماب

 دخ ( بنگرد. كنیز  بازارگان اس  با جامف دورده ام  ا ملکف )= ابان )= سمک( 

رود. سوسنف بف می دهد. ابان دخ  بف گرمابفمی خادم اين موضوع را بف ابان دخ  خار

ارد. سوسنف در گذمی سمک عیار را نزد خادم سرا شتابد و می گرمابف نزد ابان دخ 

دهد كف عاآم افروز دمده و اكنون پیش خادم اس . سوسنف می گرمابف بف ابان دخ  مژدگانف

دو  نگف جامف »خ  در گرمابف بودند. عاآم افروز پیش خادم گريف دطازيد كف و ابان د

 گران از بهر يزدان بف ملکف )=ا  هبینم، يکی ديگر افتاده اس ، جامفمی داشتم، اكنون يکی

 (.122« )ابان دخ ( بگو  ا شااع  كند كف خواجف من )= بازرگان( مرا هیچ نگويد.

و رود. عاآم افروز گا  مرا بف نزد او بار  ا گريف  خادم خواس  كف پیش ابان دخ 

برد. می دخ نهد و بف نزد ابان می طعام و جآب بف سر فزار  مرا بایند. عاآم افروز خوانچ

عاآم افروز زار  دطاز »فرستد. می سد. خادم را بف بهانف حلوا بیرونشنامی ابان دخ  او را

كف مرا اين زن از پیش خواجف  م نگف جامف داشتفرياد من رس، دو  فملکف با  كرد. گا :

 (4/122: 01۹0، ارّجانی« )بیاورد. يکی از من افتاده اس .

: 01۹0خانلر ، « )سکف طآ»ط شده برا   نگف، فرمايید معانی ضامی چنانکف مآحظف

مناسب متن نیستند ذي   نگف(  :0122)ده دا، ...« زر و سیم و م  مسکو  و »(. و 025

اين واژه )سکف طآ، زر و سیم مسکو ( را در متن بنشانیم معنا  ها  ترادفچف اگر م

 سکّف طآ جامف؟ امف: دومحصلی از دن بف دس  نمی ديد؛ دو  نگف ج

ديد، منظور سمک )همان كنیز  می حوا  داستان برچنانکف از باف  عاارات و ف

هر كدام يک سکّف طآ بازرگان( اين نیس  كف دو سکّف طآ جامف يا دو جامف كف بها  

گويد دو بقچف می گم شده و در راه افتاده اس . ظاهراًها بوده، داشتف و اكنون يکی از دن

بف خاطر دن مرا بازخواس  خواهد اس  و بازرگان  افتادهم كف يک بقچف در راه جامف داشت

 نمايد.می ر كرد. اين معنی با فضا  داستان سازگار ر و منطقی
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در دسترس نیامده اس ، دنچف اين برداش  را مستدل ها  ی در آغ  نامفگرچف اين معن

خوانیم كف ابان دخ ، سمک می تاناس . در ادامف داس داستانگرداند، ادامف می و مستند

اگر مرا يار  »كنیز  بازرگان( را بف خادم كف قاآً بف ابان دخ  گاتف بود  عیار )همان

 كند و بف ابان دخ می ند. خادم بر سمک دفرينشناسامی ،«بود   و را برهانیدمی

اين همف مرا چنان ملکف! مرا يقین شد كف عاآم افروز عیّار جهان اس  ... با ا  گويد:می

جامف گم كرده ام، چنانکف  ایرزمهگا  می كرد ویم خوش نمی ديد كف گريف و زار 

 وان گا   نگف معادل رزمف می . بنابراين(4/120: 01۹0، ارّجانی« )مرا دل بف و  بسوخ 

گويشی و محلی ا  )بقچف، پشتواره( اس  و ظاهراً اين معنا   نگف كف ممکن اس  واژه

متون ادب فارسی طاآااً بف صورت  نگف در اين معنا، در  فوت شده اس .ها فرهنگ باشد از

برا  واژة « يک آنگف بار، جوال، عدل»نامة ده دا، معانی بف كار رفتف اس . در آغ «  نگ»

مدخ   :0122 نگ، ضاط و شواهد متعدد  برا  دن نق  شده اس . )ن. : ده دا، 

 .4 نگ(

 شده ادي ند از بار چندين عیار، سمک در كف داروهايی از يکی :دويک دارو  4-1-1

 هنوز و امكشیده رنجور  من! روز فرخ ا »: گا  سمک اس ؛ «دويک دارو » اس 

 فرخ. دور بیرون و بگشا  .هس  صا   عويذ دو. كن من بازو  در دس  ندارم، قو ی

 يکی و شدمی بهتر حال در كف بود زخم دارو  يکی. بگشا : گا . دورد بیرون روز

  (.2/010: 01۹0، ارّجانی) «دويک دارو 

 برا  دارويی» معنی، ،چهارم جلد  عایرات و آغات بعضی كتاب، پايان ب ش در مصحِّح

 خانلر ،) درد دل رفع برا  دارو نوعی:معنی سمک هرش در و زخم بستن و شستن

 .اس  كرده ضاط «دويک» برا  را  (020:01۹0

 كف كسی بف اگر ،ا  بوده كفافسانف دارويی دويک، دارو ديد كف از سمک عیار بر می

 يا خوراندند،می مرد،می نف و ياف می بهاود نف و بود دمده گرفتار س تی ديرپا  بیمار  در

 دو از ؛اس  بوده همین هم «دويک» بف ودار اين  سمیف وجف. ياف می بهاود يا مردمی

 .  رسیدن يکی بف مرگ و بهاود  حاآ 

 بف درد، از شاه خورشید هايیر برا  كف گیردمی  صمیم سمک كف هنگامی داستان در

ل اين دارو و احتما یخاصیّ  مرگ و زندگی ب ش بف با وجف ب وراند،« دويک دوا » او
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 كف باشید دگاه» :كندمی دماده چنین شاه خورشید فرزند برا  را زمینف ،مرگ خورشید شاه

 را او مرگ مه عاقا  بف ماند بسیار اگركسی...ماندنمی ك  هیچ با پدر و مادر قیام  بف  ا

 در راگ... شود بهتر  ا داد داروخواهم را او من داد شما بف نوب  اكنون شما پدر... ندبشک

 (.2/011: 01۹0 ،ارّجانی) «اس  رسیده اج را  او كف مداريد  نگ دل دگذر

 اجازه بمیرد، دويک خوردن از او پدر ماادا اينکف  رس از ،خورشیدشاه فرزند روز، فرخ

 :ب وراند شاه خورشید بف دويک ،کسم كف دهدنمی

 جهان نتوانم من. شود هآ  كف دهی دارو را او  و كف نکنم رها من :گا  روز فرخ»

 (011 /2 :01۹0، ارّجانی) «ديدن پدر بی

 دارو دن جهد بف» و دوردمی دس  بف را شاه خورشید فرزندان رضاي  سمک سرانجام،

 كرد باز چشم... يزدان قدرت از. دمد بر ساعتی .رف  فرو او گلو  بف  ا دري تن او دهان بر

 (2/011: 01۹0، ارّجانی) بردورد خروش و

 كف شودمی س تی درد شکم دچار و . اس  خورده ويک،د دارو  نیز خود سمک

 از اگر: گويدمی افزون، روز خود، همیشگی همراه بف رو، اين از ندارد؛ را دن  حم  و  اب

، ارّجانی) گردد دسان من بر درد اين ب ورم،  ا ده من فب دار  قدر  دويکی دارو  دن

01۹0 :0/415.) 

 جان سمک، دوستش، ماادا دنکف بیم از دارد خار «دويک» خاصی  از كف زوناف روز

 طاق  مرا و رسد رنجی  را كف ناايد دهم  و بف كف دهدنمی دل مرا اما  دارم» :گويدمی دهد

 يا مرگ خاصی  بف با وجف افزون، روز جواب در .سمک«بکشم را خود و نااشد  و فراق

. بود بهتر نااشد من بر درد كف  اس  رسیده اج  مرا اگر»: گويدمی «دويک» ب شی زندگی

 رهم باز درد اين از دخر اس  نیامده اج  اگر و برهان مرا درد اين از و بارما  شاقتی خرد

 «.ندارم طاق  كف

 ،اس   ركی زبان از  رجمف ند از ب شی كف سمک سوم جلد در ها،اين بر افزون

 دن و دارد دالآ  «دويک» دارو  همین بف يقینا كف دمده دارويی وصف در  یاعاار

 :اس  چنین عاارات



 225 05شماره                                          یپژوهی ادب فارسنشریّة نثر                                                               

 بف  و  دارو اين پرس ، يزدان و  نام اس  قاف كوه دامن در پیر ... گا  روز فرخ

 یا و گردد سالم درحال يا دهند دشرخو بف دارو اين كف كسی ونیز اس  داده من

 (.1/201: 01۹0، ارّجانی) بااشد دوم دن كف ماادا بدهد جان

: 01۹0، ارّجانی).« یبازرس سآم  بف يا و بمیر  يا  نیس بیش خاصی  دو را دارو اين»

1/201.) 

را از درد  بیمارا  كف شرح مستوفا  دارو  دو يک اين اس : دارويی افسانف پ 

 يا بف بهاود  او.  دهد يا بف میراندنرهايی می

 

 گیرینتیجه -3

لند عامیانف ب ةسمک عیار مصحّح پرويز نا   خانلر  كف  ا امروز يگانف  صحیح اين قصّ

هايی در ها و دشاتگیها و افتادگیهايی اند  در ضاط بعضی واژهفارسی اس ، آغزش

ند يا اعام ها سمايا نمايد ها نادرس  میهايی كف ضاط دنا  از عاارات دارد. واژهپاره

 كند و ازها، گاه متن را دچار ابهام میو افتادگی های خاص. رو  هم رفتف، اين آغزشاسام

نوي  ديگر  از اين قصف دآکش برا  مقابلف بف دس  كاهد. چون دس یروانی متن م

ف ها  اين متن بايد بها و افتادگیها و رفع كاستینیامده اس ، بناچار برا   صحیح آغزش

ی و محلّی هس  كف يش صحیح قیاسی  وسّ  جس . همچنین در اين قصّف، چندين واژه گو

نمايد. اعمال اين  صحیحات و رفع ضرور  میها و شرح دناند در شهر سمک شرح نشده

 ر و دن را برا  ها  بعد ، متن را منّقح واند در چاپها، میها و افتادگیاين كاستی

 د. ر سازخواننده، شیرين

 

 یادداشت ها

 ةنفث. از جملف مصحّحانی كف بی  مغلوط در متنی را، از رو  متن ديگر  صحیح نموده، مصحّح 0

اين بی  در همف نسخ مغلوط اس  از رو  »  در  صحیح بیتی می نويسد: آمصدور اس . وا

 ،00: 01۹0نسو ، ) :  .(. نیز: ن42: 01۹0)نسو ، «  صحیح شد 01، ص4جهانگشا  جوينی، ج

 و ...( 20
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شعر از قطران  اريز  اس  و از رو  ديوان او »نا   خانلر  در  صحیح ابیا ی می نويسد: پرويز 

 .(040و  1/040: 01۹0، ارّجانی« )یح شد صح

 (.0۹، ص4: ج01۹0، ارّجانی« )شعرها در اص  مغلوط اس  از رو  ديوان منوچهر   صحیح شد»

 سپاسگزار ايشان هستم. گارنده ياددور شدند.. اين نکتف را داور محترم مقاآف، بف ن4

 

 منابعفهرست 

مف و  صـحیح پرويـز نا ـ  خـانلر ،     با مقد .سمک عیار(. 01۹0) .، فرامرزبن خدادادارّجانی .0

  هران: دگاه 

زبـان و ادب فارسـی، بـف سرپرسـتی      ةدر دانشـنام  .«سمک عیـار (. »01۹۹) .امیدساالر، محمود .4

 رهنگستان زبان و ادب فارسی:  هران.، ف221 – 1/224اسماعی  سعادت، ج

ن: علمـی و   صحیح دكتر ذبیح اآف صاا،  هـرا  .داراب نامه(. 01۹0) .بیغمی، محمد بن احمد .1

 فرهنگی

  هران: دگاه .شهر سمک(. 01۹0) .خانلر ، پرويز .2

  هران: دانشگاه  هران. .لغت نامه(. 0122) .ده دا، علی اكار .0

افساانه هاای پهلاوانی ایاران: معرفای و      (. 0100) .باقر ، بهـادر  و ذواآاقار ، حسن .1

 چـاپ اول،  هـران:   .تحلیل شصت افسانه منظاوم و منثاور پهلاوانی ادب فارسای    

 خاموش.

نشـريف   .«ها  عامیانف مکتـوب ساک نثر در افسانف(. »0102) .ذواآاقار ، حسن و باقر ، بهادر .2
 .004-۹2، صص 21، ش40، سنثر پژوهی ادب فارسی

بف اهتمـام محمـود مهـدو  دامغـانی، مشـهد: كتاباروشـی        .دیوان (.0122) .رونی، ابواآارج .۹

 باستان

 دا سركیسیان،  هران: مازيارار  ديبا همک .کتاب کوچه(. 01۹2) .شاملو، احمد .0

  هران: میترا .فرهنگ اشارات(. 01۹2) .شمیسا، سیروس .05

  هران: میترا .بیان(. 0102) .شمیسا، سیروس .00

 مصحّح علیرضا شعاانلو،  هران: دزما .دیوان (.01۹0) .عمعق ب ارايی، شهاب اآدين .04

، مجلف  اريخ ادبیـات  .«بحثی درباره ساک شناسی سمک عیار(. »01۹0) .طآمرضايی، محمد .01

 .45۹-0۹0، صص 1ش
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بف كوشش دكتر محمد دبیرسیاقی،  هران:  .دیوان(. 01۹5) .فرخی سیستانی، علی بن جوآوغ .02

 زوّار.

بنمايـف حماسـی   بررسـی سـاک محتـوايی    (. »0105) .آدفسنقر ، حج  اآف و جعارپـور، مـی   .00

 .021 -002، صص 4، ش2، دوره ساک شناسی نظم و نثر فارسی .«سمک عیار

هاای  تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقاادی نساخه  (. 01۹5) .ماي  هرو ، نجیـب  .01

  هران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسآمی. .خطی

بف كوشش دكتر حسن ذواآاقار ،  .عامیانه ایرانادبیات  (.01۹1) .محجوب، محمدجعار .02

  . هران: چشمف

 صحیح مرحوم رشید ياسمی،  هران: پیروزبف   .دیوان (.0110) .مسعود سعد سلمان .0۹

بف  صـحیح و اهتمـام دكتـر مهـد  نوريـان، اصـاهان:        .دیوان(. 0112) .مسعود سعد سلمان .00

 كمال.

ــد  .45 ــدبن احم ــو ، محم ــ   .رالمصدد  ةنفث(. 01۹0) .نس ــر امیرحس ــیح دكت ــحیح و  وض ن  ص

 گرد ،  هران:  وس.ديز
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