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 چکیده
 هايی مانند منظومهشدن  است که راه را برای سروده  زبان فارسی مة عرفانینخستین منظو الحقیقه ةیقحد

آن  اهمیّت اين منظومه در ادب فارسی موجبهموارتر کرد.  مثنوی معنویو  سراراأل مخزن، العراقین ةتحف

ه متن اصلی تری ب ها، اشتباهات تازه اين کتابت وانی از آن انجام گیرد و در اغلبهای فرا شد که استنساخ

انجمام   حديقمه کم  دو تحريمر اصملی از     ها حاکی از آن است که دست روايت گر، برخیدي طرفراه يابد. از

تصمحی    و کمار   شدهآن را موجب  های گوناگون آمیختگی باب  ه  است که همین موضوع، در  بوده گرفته 

 هما و  تحلیلسو، و  از يک حديقهموضوعی و واژگانی  اهمیّتاست.   های بیشتری همراه کرده را با دشواری

 ،د تا در اين پمژوه  شداليلی بود که موجب  جملهاز آن،ای از ابیات  پژوهشگران بر پاره اشتباه تعلیقات

سمنايی و  اهمیّمت پمژوه ، تبیمین جايگماه      پرداختمه شمود.  ابیماتی از ايمن کتماب     تحلیمل مهومومی  به 

بما اسمتهاده از امنانمات     است کمه  تحلیلی م توصیهی ،تحقیق روشو  است در ادب فارسی الحقیقه ةیقحد

تصمحی  برخمی از اشمتباهات    اين پژوه ، افمزون بمر    دستاورد ترين عمده است. انجام شده  ای کتابخانه

 ، ارائمة مهومومی جديمد از   الحقیقمه  ةیق  حمد  ی ممبو  از ابیات دادن مهووم دست بهاين حوزه و  پژوهشگران

تعبیراتی چون دبّابی، پوستگال و پوستگاله، رشتة چَمه، شیرعودسموز، دسمت بما ران     واژگان، ترکیبات و 

 است.  نشده برجستهمهووم  آنهای لغت فارسی،  است که در فرهنگشدن، احمد و احمد  قرين
 

دست بما ران   ،شیرعودسوز ،رشتة چَه ،پوستگال و پوستگاله ،دبّابی ،الحقیقه ةیقحد کلیدی: های هواژ

 احمد و احمد. ن،شد قرين

                                                           
 m_tabatabaei@sbu.ac.ir                                                                      رايانامة نويسنده:   . *
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 مقدّمه .1

 ز زمان سرودن، با اقبمال است که ا  عرفانی ادبیّات های شامخ ازجمله کتاب الحقیقه ةیقحد

 آن انجام گرفتمه  بسیاری دربارة های ادبی و بر همین اساس، پژوه  رو شده فراوانی روبه

ای از ابیاتِ اين کتاب، هنموز هم     پاره رسد که مشنل مهوومی نظرمی اين، بهاست. باوجود 

  است.  برطرف نشده

 ممدرّس تصمحی    ؛الحقیقمه  ةیق  حد  یتصح ةحوز درگرفته  ترين کارهای انجام شاخص

 در .اسمت  و زرقمانی  يماحقیی تصحی   و نامه فخری، تصحی  مري  حسینی با عنوان رضوی 

، تعلیقمات  (در قمرن يمازده    عبّاسیعبداللطیف ) الحدايق  لطايف توان به می نیز آن شرح ةحوز

شمرح مشمن ت    ،)زهمرا درّی(  الحقیقة سنايی  ةیقهايی از حد ریاشرح دشورضوی،   مدرّس
 .اشاره کرد  و زرقانی ياحقییو تعلیقات  (اسحاق طغیانی) حديقة سنايی

بومره   خطیمی ، از شمانزده نسمخة    منتشر شده 1320در که رضوی   در تصحی  مدرّس

شمده در   خة کتابتصورت نسخة اساس و با اتنا به نس شیوة تصحی  او به است.  برده شده

 ،را در اختیار داشته (552)کتابت سمال  وهبی  که او نسخة بغداد لی حالیاست. در 758سال 

اسمت کمه بعمدها      ای اين هممان نسمخه   ؛است  عنوان نسخة اساس استهاده ننرده از آن به

همای خلیمل اينمالجق     بمردن از نسمخه   را بر مبنای آن و با بوره نامه فخریمري  حسینی، 

)کتابمت:  و نسمخة کابمل    (667)کتابمت   ناممه  الومی  ، کتابخانة ملیی وين با عنوان(588)کتابت 

 تصحی  کرد.احتماالً اواخر قرن شش  يا اوايل قرن ههت ( 

لنمدز  کتابخانمة جمان راي   خطیینسخة  ش و زرقانی ه  در تصحی  خوي  از  ياحقیی

، نسمخة کابمل،   ق( 687)کتابمت:  ، نسخة کتابخانة دانشگاه هايدلبرگ (681)کتابت: منچستر 

 المدّين  نسخة کتابخانة اسمعد افنمدی، نسمخة کتابخانمة دانشمگاه کمبمريخ و نسمخة ولمی        

 است. ه نسخة اساس آن ،اند که نسخة منچستر استهاده کرده (684)کتابت: استانبول 

 ةقم يحد از دشموار  تیایم اب یِمعنم  در یتمممّل »اين حموزه نیمز    از بین مقاالت پژوهشیِ
« خطیمی  ةنسمخ  نيتمر  یميقد براساس قهيحد از یاتیاب  یتصح»، (1378)طاهری،  «يیسنا

، (1381)مصمهیا و درّی،   «يیسمنا  ةقم یالحق  ةیقدح از یاتیاب یبررسشرح و »، (1379)حسینی، 

، (1393 )خسمروی، « یریجومانگ  فرهنگ از استهاده با يیسنا ةقيحد از تیب چند  یتصح»

 تیم ب چند  یتصح و شرح»و  (1395)عیدگاه طرقبه، « يیسنا ةقيحد از يیها تیب  یتصح»

گشمايی از   گمره  کمه هرکمدام سمعی در    انمد  توجّهشايان  (1397)کمیلی، « يیسنا ةقيحد از

 اند.  برخی ابیات اين کتاب داشته
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 نيم ا کمه  رفتيپمذ  ديم با ،الحقیقه ةیقحد بارةدر گرفته انجام ها و شروح باوجود تصحی 

مهاهیمی کمه ارائمه    واژگان و ترکیبات، و چه از منظر شنلِ مرجّ  ها، چه ازحیث پژوه 

ايمن پمژوه  هم      .ستندین دور  به اشتباه و لغزش از ، هايی همراه بوده کاستی ند، باا کرده

انجام  حديقهمهوومی چند بیت از  بواما کردن برای برطرفهای پیشین،  در ادامة پژوه 

 است.   گرفته

، الحمدايق   لطمايف شدة ابیمات در   ضبط گونه است که ابتدا شنل بدين کارشیوة انجام 

شمود و   و زرقانی ذکر می ياحقییتصحی  و ، تصحی  مري  حسینی، رضوی مدرّستصحی  

تعلیقمات  ، عبّاسمی پس از آن، توضیحاتی که از آن بیت يما ابیمات در شمرح عبمداللطیف     
و ، شمرح مشمن ت حديقمة سمنايی    ، هايی از حديقمه  شرح دشواری، رضوی مدرّس حديقة

و درنوايمت، شمنل پیشمنوادی ضمبط      دشو میارائه  ت،اس  آمدهو زرقانی  ياحقییتعلیقات 

  د.خواهد ش آورده به همراه توضیحات نگارنده دربارة آن ،بیت
 

 شرح و تحلیل ابیات .2

 ذبّابي یا دبّابي. 2-1
 خسممممممتة جوممممممل را ز پرخمممممموابی

 
 گممممممژدمِ حمممممممق کممممممرده ذبّممممممابی 

 (193: 1387، عبّاسی)                          

 خمممممموابیخهتممممممة جوممممممل را ز پر 

 
 کممممممژدم حمممممممق کممممممرده ذبّممممممابی 

 (187: 1383سنايی، )                          

 خهتممممممة جوممممممل را ز پ رخمممممموابی 

 
 کممممممژدمِ حَمممممممق کممممممرده دبّممممممابی 

 (53: 1382همان، )                             

 خسممممممتة جوممممممل را ز پرخمممممموابی

 
 گممممممزدمِ ح مممممممق کممممممرده ذبّممممممابی 

 (220: 1397همان، )                           

 است:   در توضی  اين بیت آورده عبّاسیعبداللطیف 
 )قاموس(دَبّابی: دبابی لواطت. دَبّ از پس رفتن. )لطا(/ ذبّابی: ذبّ ای دفع ذبّاب. دفاع 

  .(193: 1387، عبّاسی) اد دفع مضریت ناي  جول تواند بوداينجا مر

شمرح   فاسمت، مللیم    نرفتمه کار هما بمه   در فرهنمگ « ابیذبّم »واژة نمه  با عنايمت بمه اين  
ذَبَّ » يما از  «ذُبماب »از رانمی   در مهووم مگسکه  دهد احتمال می هايی از حديقه دشواری

 گونمه معنما کمرده    با اين توضی ، بیت را بمدين او  .باشدبه معنی دورساختن  عربی« يَذُبُّ

 است:  
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کند تا بیشتر در خواب جوالت  رانی می است مگس  حماقت يارِ نادانی شده

 .(202: 1387)درّی، رود  فرو

دانمد کمه    دور از فضمای بیمت نممی    را هم  « دبّابی» ، گزارشبدل براساس نسخه درّی

همخموانی بیشمتری   در ايمن بیمت    «کمژدم »واژة با  «دبّ يَدّب  العقارب»به تمثیل  باتوجّه

 .)همان( دشو دچار تعقید می امّا معتقد است که در اين صورت، بیت از نظر معنا ؛دارد

 و (192: 1382) اسمت   گرفتمه نمودن مجازاً بمه معنمی بیمدار    را« کردن ذَبّابی» ،طغیانی
خسمته در متمون   »انمد:   در تعلیقات آورده« خسته»به « خهته» و زرقانی با تبديل ياحقیی

کننمده. در   اب: بسیار دفع؛ ذبّابی محتمل چند معناستگذشته به معنای مجروح است. ذبّ

هما   صورت معنای مصراع دوم اين است که حماقت آدمیان باعث شمده ديگمران از آن    اين

علیت جراحت ه  هسمت کمه در ايمن معنما بما       ابی به معنای تورّم چش  بهدوری کنند. ذبّ

خسته و پرخوابی مصراع اوّل ربط دارد. حاصل معنای بیت اين است که مردممان گرفتمار   

 .(1011: 1397)سنايی، « اند غهلت و جوالت
 خطیمی در نسمخة  است کمه    «دبّابی» ،در اين بیتواژه  شنل درسترسد که  مینظر به

تموان بما اسمتناد بمه      میو  است  تصحی  حسینی آمدهو  ، کمبريخ، مجلسبغدادلی وهبی

 .ردآن پی ب مهووم، به یهای لغت و متون ادب فرهنگ

اسمت    اين کلمة مصنوعیِ هجاگويان فارسی»است:   نوشته« دبّاب»دهخدا در توضی  

مثال بمرای ايمن واژه و   پس از آن سه شماهد  1«.اند که به صیغة وصف تهضیلی عرب کرده

 آورد: است می  داده دست معنايی که از آن به
 

 

 ديمده سموی خهتمه شمد روان     شوخ ابِدبّ

 
 تمما کشممک پختممه کوبممد در گوشممتین جممواز     

 روحی ولوالجی                                          

 گممماه کمممرده سمممبیل  ت خمممر کیمخممم 
 

 اببممممممر گروکممممممان شممممممب رود دبّمممممم   

 سوزنی                                                                      

 اب خوش بخهمت بیووش گشت و بر ره دبّ

 
 چون وقت زير برزدن آمد، به هوش کرد  

 سوزنی                                                   

 «(دبّاب: »1337)                                      

 ،اسمت   آممده  حديقمه معنای بیتمی کمه در    ه  به فو ِ برای دَباب مثال دهخداشواهد

 کند: کمک می
 

 کممه ببممالین تممو گريممان و غريمموان چنممدان

 
 بیممدار ةبمماب آمممدم ای خهتممهمما بممه دَ شممب 

 سوزنی                                                              



 45/ 24، شمارۀ پیاپي 1398، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 9ادب فارسي، سال 

 د و مسمت خسمبد و خیمزد   ر خورَشراب پ 

 
 رابمماب کسممی را و گممه کسممی او   گوممی دَ 

 سوزنی                                                              

 وشیاری شرم آيمدش بخسمبد مسمت   ه به

 کممه بممود او درنوممد چنممان ةگممزر بممه دبّمم

 

 بمماب خیممز مممر او را چممو نمماتوان بینممد    دَ 

 کممردن چممو رايگممان بینممد   سممزای گايممان 

 سوزنی                                                              

... 

 عثمممان ةفتممق بممراهی  و غلممم  بممادِه بمم

 
 بممابدَ گیممر وقممتِ  ممموش علممیِة بممه دبّمم  

 یخاقان                                             

 «(دَباب» همان:) 
حنايمت آن دو بمرادر، ينمو کوسمه و ينمو      »است:   رفتهکار در مثنوی ه  بهواژه  اين

عاقبمت   ؛ها بر مقعدِ خود انبمار کمرد   امرد خشت اى خهتند. شبو اتیهاقاً خانه امرد، در عزب

بمه  ها را به حیله و نرمو از پس او برداشت، کودك بیدار شمد   دَبّاب دَبّ آورد و آن خشت

هما را چمرا    ها کو؟ کجا بردى و چرا بردى؟ او گهت: تو ايمن خشمت   اين خشت یجنگ، ک

  (3/493 تا: بی )مولوی، «نوادى؟

 است:   شویدی در توضی  آن آورده
 آمدن نمودن.ردن: قَصد نزدينو کردن. قصدِ گرد: مبالغت در دبّ. دب آو دَبَّاب

  

 منممرِ زن پايممان نممدارد رفممت شممب 

 
 قاضو زيرك سوى زن بومر دَب  

                   (1373 :7/572)                    

 :ساير متونگونه است کاربرد اين واژه در  ه  اين
داد تما او را در کمار    مو  را پنوانو چیزکو  االمر چنان شد که دبّابان عاقبتين ... الدّناصر

  .(1/189 :1959 )اف کی، آرند

 و:
 

 در اين سه مماه شمود اممرد ايممن از دبّماب     
 

 که در کف لوطی شود فسرده خپو از آن 

 (618: 1375)مجد همگر،               

و فمرد   دمرَدر شب و هنگامی که اَ« دَبّابی»آيد که  از برخی شواهد شعری چنین برمی

 بیدار بماند:« ابدَبّ»گرفت و شرطِ اين کار آن بود که  انجام می ،بود  مهعول خهته
 

 شمممب بمممه بمممزمِ معاشمممرت رفتمممی 

 تمما ينممی مسممتِ خهتممه را گممادی    

 

 خهتممممممی آنجمممممما بممممممرای دبّممممممابی   
 خمممموابی جممممان بممممدادی ز رنممممخ بممممی 

 (650 همان:)                                   

ا از کمژدم بم  در متمون،  کمه   جايی؛ تااست  دبّابینوعی گزيدنِ کژدم ه   از سوی ديگر،

 : است  شده نام برده  «دبّابه»عنوان  
 

 



 سنایي الحقیقه یقةحدشرح و تحلیل ابیاتي از / 46
 

 

 اللیممممه فیومممما عقربمممماً    ال بممممارك

 
 2ابِعلممممممو دبّمممممم  تْدبّمممممم دبابممممممةً 

 (3/93: 1974)کتبی،                            
 

 بین خواب و کژدم ه  بايمد ارتبماطی  شود که  بیت چنین استنباط می از مهووم کلیی

 کژدم در شب است: آمدن باشد که اين ارتباط، بیرون
 

 ک  داران خوش شرابِ عید درمی میانِ روزه
 

 نه آن مستی که شب آيی ز شرمِ خلق چون کزدم 

 (541: 2536)مولوی،                                

 کممژدم از النممه بممرون آيممدبسممیار بممه شممب 

 
 تممممو کژدمممممی و پیوسممممت در روز نمايممممانی    

 (928  :1380)قاآنی،                                   

دانمد   نادانی را نوعی دبّابی ممی  ی در اين بیت، فرورفتن نی  کژدمرسد سناي مینظر به

هما را   نجوالت در اين حالت آ اند که کژدم چنان خوابی فرورفته گويد: افراد نادان به و می

  3شوند.  توجّهنه مکند؛ بدون اين دبّابی می
 

 پوستگال و پوستگاله. 2-2
 دوسممممتی کممممز پممممیِ پیالممممه کننممممد

 
 بَممممدل دنبممممه پوسممممت کالممممه کننممممد  

 (545: 1387، عبّاسی)                          

 دوسممممتی کممممز پممممی پیالممممه کننممممد

 
 نمممدهی پوسمممت پوسمممت کالمممه کننمممد    

 (448: 1383سنايی، )                          

 دوسممممتی کممممز پممممیِ پیالممممه ب مممموَد  

 
 نمممدهی پوسمممت پوسمممت کالمممه ب ممموَد     

 (200: 1382، همان)                            

 دوسمممممتی کمممممز رهِ پیالمممممه کننمممممد

 
 نمممدهی پوسمممت، پوسمممت کالمممه کننمممد   

 (591: 1397، همان)                          

 ←) ايمن بیمت اسمت   دربمارة   عبّاسمی تقريباً توضیحاتِ عبمداللطیف   تعلیقاتِ حديقه

معنمی کماال و متماع،      را بمه  «کالمه »، برهان قماطع با استناد به  ايشان. (545: 1387عبّاسی، 

ويمژه کمدويی    باشند، کدو و به  رشتن فتیله کرده رایای که ب کرده، پنبه اجیپنبة حلی گلوله

زراعمت آراسمته و    رایو زمین کمه بم  )خربزة کوچک نارسمیده(  که در آن شراب ريزند، کالک 

  .(563: 1344رضوی،  )مدرّساند  آورده ،باشند  آماده کرده

است، کاله را در ايمن    داده دست رضوی از اين واژه به  معناهايی که مدرّس با ذکر درّی

دانمد و ترکیمب    منان ممی  و به معنیِ جای ،، پسوند مزيد ملخیر امننه«کال»بیت برابر با 

« پوست کاله» تنگرفو درنوايت با درنظرد. اشمر اين کاربرد می را شاهدی بر« کاله میان»
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کسمانی کمه بمه طممع طعمام و      »کند:  گونه معنا می ، بیت را اين«جای پوست»در معنی 

جمای را   شراب ادعای دوستی دارند، پوست از تو خواهنمد و اگمر پوسمت نمدهی، پوسمت     

 .(533: 1387)درّی، « دخواهند کن

توضمیحات  از کاله، بر ايمن باورنمد کمه     برهان قاطع با ذکر معانیو زرقانی ه   ياحقیی

بمه   ايمن پرسم    طمرح ها بما   آن کند. را حل نمی مهوومی بیت رضوی نیز مشنلِ  مدرّس

آيما مضممون بیمت دوم ايمن اسمت کمه اگمر مشمک شمراب را          »افزايند:  دشواری بیت می

 .(1334: 1397)سنايی،  «افگنند؟ ها ندهی، تو را به رنخ می تمامی به آن به
ی، سمخن از پوسمتنال و پوسمتگاله اسمت و     سمناي  داشت که در ايمن بیمتِ   توجّهايد ب

 گونمه معنما شمده    دهخدا بمدين  نامة لغته  در اين دو واژه  در اينجا جايی ندارد.« کاله»

 است:  
گوسهند و زير مقعد گوسهند باشد. )از  ةموی که زير دنب اِ مرکب( پوست بی: )پوستگال

است. )برهان(.  های آن آويخته پوست دبر گوسهند که سرگین از موی. برهان(. پوستگاله

 :حمیره
 

 از غممم م آننمممه زی عیمممال آيمممد 

 
 پوسمممتگال آيمممده او ز دنبمممه بممم 

                                           سنايی                                            

 :لَ / لِ[ )اِ مرکب( پوستگال: ]پوستگاله
 

 دوسممتی کمممز پممی پیالمممه کننمممد  

 
 بمممدل دنبمممه پوسمممتگاله کننمممد 

                                              سنايی                                            

ها  پاره ها و چرم ها و پوستگاله وسوسه و ايمان بزرگ آب است ... ولینن اين خاشاكِ

ايمان  شود، نزديک است اين آب روشنِ های غهلت چندانی جمع می پارهو بوريا و تخته

 .(«پوستگاله» :1337) (. رجوع به پوستگال شودالمعارفرا نبینی )کتاب 

را « بمدل دنبمه  »، عبمارت  حديقهبرخی از نسخ  رضوی با درنظرگرفتن گزارش  مدرّس

 کند:   صورت معنا می   و بیت را بدينداند  می« ندهی پوست»بوتر از 
خواری و میگساری با ينديگر دوستی کنند، چنین اشخاص به  اگر دوستانی برای شراب

  .(563: 1344جای دنبه و رسانیدن منهعت زيان رسانند )

کابل  خطییهای  نسخةاست که در   همان گزارشیرضوی از بیت،   سگزارش دوم مدرّ

 است:   و مجلس ه  آمده
 دمممممه کننممگالمموستممه پمممدل دنبممممبَ            دممه کننمممالممیِ پیممز پمممی کمممدوست

 گرفت:نظرننات را در اين بايداين بیت،  برای رسیدن به مهووم

پوشماند؛   گوسهند را ممی  صل است و کپلست که به دنبالچه متیا  . دنبه، يک تودة چربی1
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 است. آن زير مقعدموی زير دنبة گوسهند و  بی پوستِ ،پوستگالامّا 

 کردند: عنوان غذا استهاده می دنبه به. در گذشته از 2
 نممماگوی بولمممول را خشمممنی بخاسمممت

 آزمممماي  کمممرد آن شممماه  مگمممر   

 ردپمماره بايممد کممرد خُمم   شمملغ ْ :گهممت

 انممدکی چممون نممان و آن شمملغ  بخممورد

 شمماه را گهتمما کممه تمما گشممتی تممو شمماه 

 حمم وت شممد طعممام از قوممر تممو    بممی

 

 وی دنبممه خواسممت شمماه ازرفممت پممی             

 تممما شناسمممد همممیی بممماز از ينمممديگر   

 پمماره کممرد آن خممادمی  و پممی  بممرد   

 بممر زمممین افننممد و مشممتی غمم  بخممورد  

 جايگممماه چربمممی از دنبمممه برفمممت ايمممن 

 ببايمممد شمممد بمممرون از شمممور تمممو  ممممی

       (211: 1386، عطیار)                          

 و:
 چش  آن دم که خورَم نانِ توی، از حسرت

 
 بممر رخِ دنبممة بريممان نگممران خواهممد بممود    

 (141: 1382بسحق اطعمه، )                   

سمرگین از آن و   شمدن  دلیمل آويختمه    ، پوستگال بمه ست. در برابر دنبه که غذايی گوارا3

بواءولمد   رو هممین و از تواند خوشگوار باشمد  شدن با فضوالت، بسیار بدبوست و نمی آغشته

فرهنمگ  صماحبِ  ه البتی ؛(2/18: 1382بی بلخی، خطیی)داند  می« پ رنشانِ گَنده و زهاب»آن را 
را مموى   گالمه: پوسمت بمو    پوسمت » دهمد:  ن آن به همراه دنبه خبر میاز پخت، جوانگیری

انجمو  ) «آن را به اندك دنبمه جمدا کمرده در سمیراب بپزنمد      در زير دنبه باشد وکه گويند 

 (. 1942/2: 1351، شیرازی

گذشته از معنای ظاهری « کردن بدلِ دنبه پوستگاله»توان گهت:  با اين توضیحات می

نینمیِ   کمردن  جبران»است در مهووم   ای کنايهکه دنبه از پوستگاله ارزشمندتر است،  ،آن

  .«اوست تر از حقی دوستی ارزش تر و بی پايین چه فردی با آن

 است: کار رفته به حديقه، يک بار ديگر ه  در «پوستگاله»واژة 
 

 وز غممم م آننمممه زی عیمممال آممممد  

 
 او ز دنبمممممه بمممممه پوسمممممتگال آممممممد   

 (828: 1387، عبّاسی)                          

 از غممم م آننمممه زی عیمممال آيمممد   

 
 او ز د نبممممه بممممه پوسممممت کممممال آيممممد  

 (130: 1382سنايی، )                          

 از غممم م آننمممه زی عیمممال آممممد   

 
 پوسمممممتنال آممممممد  او ز دنبمممممه بمممممه  

 (663: 1383همان، )                           

 کمممه زی عیمممال آيمممد   از غممم م آن

 
 او ز دنبممممه بممممه پوسممممت کممممال آيممممد  

 (547: 1397سنايی، )                          

را در معانیِ کخ و خمیمده، جما و مقمام، زممین      «گال»، برهان قاطعبه نقل از  عبّاسی
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و  آورده نموعی از گمل   و ژولیده و دره ، خام و نارسیده، گندنا و کمدو کَند،  شنافته و آب

یمدن،  زه و غم ف پنبمه، شمغال، فريماد، غلت    را به معنمی دور، غلمة گماورس و غمو    « کال»

کمه مشمنلی از بیمت حمل     ( 828: 1387) اسمت  ذکر کرده دادن و خروس  دادن، بازی فريب

   کند. نمی

کند کمه   معنا می ،زير دنبة گوسهند باشد مو که در پوست بی را طغیانی ه  پوستنال

از »را معمادل  « از دنبمه بمه پوسمتنال آممدن    »کنايه از شرمگاه زن است. او  در اين بیت،

بارگی را رها کرده روی  نه غ مآن» آورد: داند و در معنیِ بیت می می «چاله به چاه افتادن

 «گردد( توجّه)به ظاهر دنبه و پوستنال نیز است   خوي  را از چاله به چاه افننده ،به زنان آورد
 .(281: 1382)طغیانی، 

در اين بیمت، پوسمتنال را   ( 1301: 1397)سمنايی،   و زرقانی ياحقییو  (719: 1387) درّی

ممه  اع دوم ندارنمد. فقمط درّی در اد  اای به مهوموم مصمر   امّا اشاره ؛اند درستی معنا کرده به

 .(719: 1387)درّی،  «است  سروده شدهابیات در ذمّ زن »است:   آورده
 شود:   روشن می با عنايت به دو ننتة زيره  بیت اين  مهووم

گماه  کردند و  و شرمگاه زنان را به پوستگاله مانند میدنبه به در ادب فارسی، سرين را . 1

 خواندند:  میبه اين نام 
 

 آراسمممت آن کمممودك قصّممماب دکمممان ممممی

 گهت میدستی به کهل زد و خوش و خوش 

 

 اِسممتاده ب دنممد مردمممان از چمم  و راسممت    
 !زهممی دنبممة فربممه کممه مراسممت   ،احسممنت

 (40: 1347)موستی گنجوی،                 

  و:
  شمن  و پوسمتگالة   کارى دست در انبمانِ  از پوِ ةریبالح  ازنِفَ گهت  اذا زنیتَ رشید را مو

فرج زده، جاى پوستگاله پ رنشاِن گَنمده و زهماب باشمد، پمس از کثمرت طعمام بمیمرد        

 .(18/2: 1382بی بلخی، خطیی)

 است.  کردن  و ازدواج بارگی غ م تركِ، «از غ م زی عیال آمدن». منظور از 2

افمزون بمر   « از دنبه به پوسمتگال آممدن  » شود که روشن می به آنچه ذکر شد، توجّهبا

آوردن بمه اممری    اممر مطلموب و روی   رهاکردن»در مهووم کنايیِ معنای عريانی که دارد، 

 . است« نامطلوب
 

 رشتة چَه. 2-3
 تممممب زردسممممت رشممممتة چَممممه او 

 
 مممممممرگِ سرخسممممممت رفممممممتنِ ره او 

 (589: 1387، عبّاسی)                      
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 تمممب زردسمممت رشمممتة چمممه اوی   

 
 ممممممرگ سرخسمممممت رفمممممتن ره اوی  

 (489: 1383)سنايی،                       

 تممممب زردسممممت رشممممتة چممممه او 

 
 مممممرگِ سممممرخ اسممممت رفممممتنِ ره او   

 (585: 1397)همان،                       

 است:   درّی در توضی  بیت آورده
اسمت کمه دختمر نابمال  آن را       ای رشته: ريسمان. و در اينجا رشتة تب است و آن رشته

دار  جوت تب، افسون بر آن خوانند و گرهی چند زنند و بمر گمردن تمب    رشته باشد و به

آويزند يا بر دست او ببندند يا در دو طرف کوچه دو سر آن را به ديوار ببندند تا ناگوان 

دهد. خاقانی گويمد:   کسی گذر کند و پاره شود. معتقد بودند رشتة تب بیمار را شها می

 ،ن موی همچو رشتة تب بر به صد گره )ديموان تب چو تار موی مرا رشتة حیات/ و آاز 

 .(576: 1387)درّی،  (920ادی، سجّ

 الحقیقمة سمنايی    ةیق  همايی از حمد   شرح دشواریو زرقانی برگرفته از  ياحقییتعلیقات 
: 1397)سمنايی،   اسمت   است که درّی آورده  همانی نیزشان ل که بیت شاهدمثا جايی؛ تااست 

ای بمه ايمن ننتمه پمی      و زرقانی از چه قرينمه  ياحقییص نیست که درّی، مشخیامّا  ؛(1330

کمه سمنايی باصمراحت از     درحمالی  ؛تاسم « رشتة تمب »در اين بیت، « رشته»اند که  برده

 گويد!   سخن می« رشتة چَه»
زرد است و رفتنِ رهِ او تب  مانند گونه است: رشتة چه او به بیت اين ترتیب دستورمند

 سرخ. مانند مرگ به
 کشیدند: است که با آن از چاه، آب می  همان ريسمانی« رشتة چاه»يا « رشتة چَه»

 

 

 ست و پ ر ز خون سینه ز زخ ِ ناخن  چاه شده
 

 رگ چممو نمممود از درون، رشممتة چمماه مممن نگممر    

 (328: 1361، دهلوی)                           

 و:
 از چَهِ سمیم  ار دهمد رخصمتِ آبم  آن زغمن     

 
 ز تمن کشم ، رشمتة چماه سمازم      من رگِ جمان   

 (458: 1341)جامی،                                 
 

چماهِ آن بیابمان    ةرا رشمت )يرقمان(  سمنايی، تمب زرد   کمه  است « صهت بیابان»بیت در 

 3 نوادن در آن. شدن را فرجامِ گام داند و کشته می
 

 سوز شیر عود. 2-4
 شمممیر اگمممر بممما شمممب تمممو روز کنمممد  

 
 کمممممام چمممممون شمممممیر عودسممممموز کنمممممد  

 (335: 1397سنايی، و  694: 1387، عبّاسی)   
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 شمممیر اگمممر بممما شمممب تمممو روز کنمممد  

 
 کممممام چممممون شممممیر عممممود سمممموز کنممممد  

 (539: 1383)سنايی،                               

 شمممیر اگمممر بممما خمممویِ تمممو روز کنمممد 

 
 کممممام چممممون شممممیرِ عممممود سمممموز کنممممد  

 4(250: 1382)همان،                                  

)سمنايی،   «معنمای بیمت را درنیمافتی    »انمد:   آورده چنمین  و زرقانی در تعلیقات ياحقیی

1397 :1138). 
 است:  اثر آمده حرکت و بی بی در مهووم امثال و حن شیر عودسوز در 

 اثر. مثال:  حرکت، بی شاهنامه: بی مثل نق 

 بنار آيد و نه اسب و نه سازکزو نه مرد  ز هیبت تو عدو نق  شاهنامه شود
 سوزنی                                  

 . پیمل  لَم ام. شمیر عَ نظیر مثلِ رسمت  در حمّم   ؛نام قطران نیز ديده شده اين شعر ب

گرمابه. نق  ايوان. نق  بر ديوار. نق  گرمابه. شیر برفین. نع  تعزيمه. از آسمیابانک.   

ر بال . شیر قالین. شیر رايت. شمیر پمرده. شمیر    شیر شادروان. ماه سپر. زاغ کمان. شی

پنبه. شاه شطرنخ. پیل شطرنخ. اسب چوبین. طبل تومی. تربمد.    ر از پوستین پولوانمزوّ

سرخر بستان. مترس خرمن. هممزة  . شاخ آهو. شاخ گوزن. شیر عودسوزپیل.  ال هرزهبقی

 .(3/1495: 1383)دهخدا،  وصل

توانمد مشمنل مهومومی     است، نمی  ترکیب ارائه کردهمهوومی که دهخدا از اين ه البتی

 برطرف کند.را  ت سنايیبی

 عودسموزها را بمه   ،در گذشمته است کمه   اين ترکیب، حائز اهمیّت در فو  معنی ةننت

ی خاصّم  جايگاه ،شیر میان، ساختن عودسوز به شنل ايندرساختند که  شنل حیوانات می 

 ةمموز است و اکنون در   جوقیان ساخته شدهينی از اين عودسوزها که در دورة سلداشت. 

 شنل است:اين شود، به  نگوداری می نیويورك نِمتروپولیت
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درون آن شممومات را  شود تما عمود و سماير مَ    سرشیر جدا می از قسمت ،اين عودسوز

اسمت    ، عودسوزی«شیرِ عودسوز»منظور از ، ه  در بیت سنايیرسد  مینظر به. قرار دهند

 شد.   می  به شنل شیر ساخته که

شمیر   ادب فارسی، کام و دهان بگیري  که درمهووم بیت، بايد درنظر شدن برای روشن

 5است:  بدبويی نماد

 

 دهان چو شیر و چون گرگ حرون ای گَنده
 

 چون خرس کريهْ شخص و چون خموك نگمون   

 (1021: 1364)انوری،                          

اسمت کمه وقتمی      بمرای شماعران زبمان فارسمی بمديوی بموده      قمدری   اين مسملله بمه  

کردنمد کمه    ممی   ح اغراق کنند، به اين ننتمه اشماره  خلقیِ ممدو خواستند دربارة خوش می

 تواند دهان شیر را معطیر کند:   میبوست که حتیی  قدری خوش بهخوی خوشِ او 
 

 به بیشه در دهمنِ شمیر از آن روايم ِ خُلمق    
 

 بممماد شممممال بسممماط عطرفروشمممی نوممماده    

 (240: 2536)وحشی،                            

 و:
 نسی ِ گلشنِ خُلقت مشامِ شیر اگمر خواهمد  

 
 آهموی تنگمی   تر کام  ز ناف شود خوشبوی 

 (168: 1363يمین،  )ابن                        
شمبی   ،است بدبويی که دهان او در نوايت گويد: اگر شیر میدر اين بیت سنايی ظاهراً 

دلیمل ايننمه دود    که بمه شد  شیرِ عودسوز خواهد مانند دهان با تو سر کند، دهان او به را

 بوست. شود، بسیار معطیر و خوش آن خارج می عود از روزن

 است:  رفتهکار ه  به ديوان سنايیمهووم در  ، با همین«عودسوز شیر»ترکیب 
 

 روز کلن  دو  چون  بنواده  او  هرکه سر بر خطی

 جوان بیرون نشمد تما جمان او او را نديمد     زين
 

 چمون مما يمک زممان    هرکه پی بر کمام او بنوماد    

 پرنیمان  سر چمو شمیرِ عودسموز و تمن چمو پیمل      

 (424: 1362)سنايی،                               
 

 شدن قرین با راندست . 5-2
 

 با ران دسمممت اعممدا قمريممن شممده  شمممان بمماران ناز و نعمممت ز کلممک

 (395: 1397 و 617: 1393سنايی، ؛ 761: 1387، عبّاسی)                              

دست با ران »طغیانی  .(761: 1387) «)لط( حسب تواضع يعنی به»است:   آورده عبّاسی

دبیران با تدبیری که »است:   را کنايه از مردن شمرده و در مهووم بیت آورده «شدن قرين

 .(459: 1382) «اند چند، دست دشمن را از دنیا کوتاه کرده شان میقلمثروت از 
تعبیمر  )مادّة ران(  نامه لغتدر »اند:  آورده، دهخدا نامة لغتبا استناد به و زرقانی  ياحقیی
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کنايمه از ضممانت    برجسمته کمرده و آن را   «ران»را ذيل ممدخل   «دست زير ران گذاردن»

دانند و بر اين باورند  برای اطاعت و وفاداری و امانت در سوگند می شخص سوگندخورنده

 -1187: 1397)سمنايی،   «است  رفتهکار ه  در همین مهووم به حديقهکه اين تعبیر در بیت 

1188). 

درسمت   ،کدام از سه مهوومی که دربارة اين ترکیمبِ کنمايی ارائمه شمد     هیی هانهمتمسّ

 توان يافت: می در ادب فارسیرا اين ترکیب  های ديگر ه صورتالبتینیست. 
 

 دست بر ران زدنـ 
گهتنمد: موالنما بمراى شمما      کردند و ممو  بیشتر خصمان براى تسخره و استوزاء آواز مو

نمام بمه جمواب گهمت:      ، بیايیمد ببريمد. رفیقمو بنیممان     است  ذخیره و گوسهند فرستاده

گهت:  زد و مو مو  بر ران  شیرگیر دست[  شاءاللیه در حالت انوزام. در اين وقت ]اتابک ان

 .(129-130: 1387[ بنیمان راست آمد )همدانی،  ]سخن

 و:
چون خواهد کمه   ؛هاى ما در قبضة قدرت خداى است گهت : نهس گهت: نماز بگزاريد....

  بمر ران   بازگشت و روى بگردانیمد، و شمنیدم کمه دسمت     بیدار کند. ،ما را بیدار گرداند

 .(1/706: 1386الی، )غزی ءٍ جَدَلًا وَ کانَ ال إِن سانُ أَک ثَرَ شَیْگهت:  زد و مو مو
 

 ـ دست جفتِ زانو کردن
 

 مممممرا هجممممرانِ آن آهمممموی آمممممو   

 زممممانی روی کمممرده جهمممتِ آرنمممخ   

 

 ممممرده آهمممو  دارد چمممو بچّمممه  هممممی 

 زممممانی دسمممت کمممرده جهمممتِ زانمممو 

 (356: 1362)قطران تبريزی،              

 ـ دست بر زانو زدن
  

 زد دل خمممونین  رقممم  بمممر رو هممممیز 

 
 زد بممه حسممرت دسممت بممر زانممو همممی   

 (700: 1337)جامی،                       

دسمت تغمابن بمر زانمو     »به معنیِ  نامه لغتدر  «دست بر زانو زدن» با عنايت به ايننه

دست با ران »، «(زانو»: 1337دهخدا، ) است  آمده« ابراز پشیمانی و حسرت کردن» و« زدن

 است.  «کاری خوردن و زيان حسرت»نیز کنايه از « شدن قرين

ظاهراً در اين بیت که در مدح اصحاب ديوان و اربماب قلم  و مشمايخ اسمت، سمنايی      

که دشمنان با کوبیدن دسمت  است   ها جاری شده قدری ناز و نعمت از قل  آن گويد: به می

 دهند. خوي  را نشان می کاری ، حسرت و زيانبر ران
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 احمد و احمد یا احمد و اجمد؟!. 2-6
 آننممممه تمممما يافممممت ز آسمممممان مسممممند

 
 سممممت احمممممد و اجمممممد   يممممک زمممممین  

 (778: 1387، عبّاسی)                                

 کممممه تمممما يافممممت زاسمممممان مسممممند آن

 
 يممممممک زمینسممممممت احمممممممد و احمممممممد 

 (627: 1383)سنايی،                                 

 آسممممان مسمممند کمممه تممما يافمممت ز    آن

 
 سممممت و احمممممد و احمممممد  يممممک زمممممین  

 (403: 1397)همان،                                 

بماران   آن کمه در دانمد   ممی معنی بستن آب و سالی   به« جَمَد»را از  «اجمد» عبّاسی

 نرسمیده آن زمینمی کمه بماران بمه      معنمی   به« جَماد»واژة  . او با درنظرگرفتن معنینبارد

سمالی وقتمی    چراکه خشک ؛شمارد معتبر می« جَمَد»بخل و خساست را در باشد، مهووم  

 افتد که ابر از روی بخل، بارانی بر زمین فرونبارد.   هاق میاتی

کمه  گیمرد   ممی را در مهومومِ کثیرالحممد و نمام مبمارك حضمرت پیغمبمر        «احمد»و ا

 نويسد:  در مهووم بیت می گاه آنترين مخلوقات بودند. جوادترين و سخی
ة عطما و بخمل، يمک صمورت     يعنی مادّ ،تا ممدوح از آسمان مسند يافت، احمد و اجمد

 .(778: 1387، عبّاسی)و باران جود او بر همه باران است پیدا کرده 

 الحمدايق   لطمايف است که در   تقريباً برگرفته از همان مطالبی رضوی  مدرّستعلیقات 

هم    را «باشمد   ای که شیر نداشته ناقه»، «جَماد»؛ با اين تهاوت که او در معنی است  آمده

سال و زمین از  چه خشنیِ :است  افزوده عبّاسیهمچنین مثالی را بر توضی   . است آورده

 ممدرّس ) «کمحسن بسیار بخیمل باشمد   مدمجکه  چنان ؛ستا سحاب در ريزش باران بخلِ

 .(662: 1344، رضوی 

م. يک زمین بمودن: کنايمه   مسند: مقا» که است  نگاشته اين بیت شرحدربارة  طغیانی

ابونصمر احممد    المدّين  جمال»بودن. احمد: نام مبارك پیامبر است و همچنین اس  از برابر 

است که تا از آسممان مقمام     ممدوح من کسی* ، ممدوح سنايی. «بن سلیمان محمّدبن 

 .(462: 1382) «گرديد صشمن پیامبر يافت ه 

دربارة گزارش اجممد   رضوی را  توجیوات مدرّسبا ذکر اين ننته که و زرقانی  ياحقیی

 اند:   نقل کرده رضوی  تعلیقات مدرّساند، توضی  بیت را از  نپسنديده و احمد
است که همین که اين مسند را آسممان بمدو مهموّ       ( کسیمحمّد بن ممدوح )احمد

شمد از او نمام بمرد.     بود که می «احمد»يعنی فقط يک  ؛در زمین تنوا او بود و او ،داشت

باشد که او   ه  داشته ای به وجود شخص پیامبر اس م )احمد( تواند اشاره اين تعبیر می

 .(1195: 1397)سنايی،  (662: 1344، رضوی  مدرّسه  در زمین تنوا و منحصر بود )
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کمبمريخ،   خطیمی همای   کمه در نسمخه   گونه باشد رسد شنل صحی  بیت اين مینظر به

 :است  رضوی ه  آمده  سمجلس و تصحی  مدرّ
 

 يک زمیمن اسمت احممد و احمممممممد  کممه تما يمافمت ز آسمان مسند آن

آمممده اسممت، تمر از آن   بمرای رسممیدن بمه مهومموم بیمت، بايممد دو بیتممی را کمه پممی     

 گرفت:درنظر
 

 در رهِ حقیقممممت و شممممرع  6سممممی می

 يقممممین ام بممممه شممممان را نديممممدهعلم

 

 تمممر زيمممن فمممرع اصممملی قمممدي نیسمممت  

 الممممدّين تممممر از جمممممال وارثمممی حممممق 

 (403: 1397)سنايی،                         

را پمس از   محمّمد نصر احمد بن  ابی الدّين جمال ،در اين دو بیت، سنايی، ممدوح خود

داند. از طرف ديگمر، در   پیامبر اکرم و احمد حنبل، سومین فرد در راهِ حقیقت و شرع می

نامد که ظاهراً به دو فرقة  می« امام هر دو فريق»است که ممدوح را   آمده  ادامه ه  بیتی

 دارد:اشاره حنبلی و شافعی 
 

 

 شمماد بمماش ای امممام هممر دو فريممق   

 
 ديممممر زی ای امممممام هممممر دو طريممممق!  

                                               )همان(                                          

؛ ممدوحی که است ترك ادب شرعیپیامبر و ممدوح،  شمردن ينسان نهننتة آخر اين

 :مصطهی ، نه مثلِ و مانندِنامد می« وارث مصطهی»ی در ابیات بعد، او را نايس
 

 وارث مصمممطهی بمممه علممم  و وفممما   

 
 نائمممب مرتضمممی بمممه علممم  و سمممخا    

 (630: 1383)سنايی،                      
 

  نتیجه .3

 ،است شده  نوشته حديقهها و تعلیقاتی که بر  شرح با بررسیِدر اين پژوه  ت ش شد تا 

توان داليلِ ايمن   ی، میکلیطور به. برجسته شود مهوومی برخی ابیات های نادرست برداشت

 بندی کرد:   ش  قالب تقسی اين های نادرست را در  دريافت

 ؛پیچیدگی و ابوام معنای شمعر را موجمب شمده بمود    که  واژگانشنلِ ضبطِ نادرست  .1

 .مانندِ دبّابی و احمد

د تا پژوهشگر بمرای درك مهوموم   ش که موجب میمرکیب  ای واژه گرفتنِبسیط درنظر .2

گیمرد و بمه دشمواری مهوموم     رنظصورت جداگانمه در  لمة مرکیب را بهکبیت، معانیِ اجزای 

 يد؛ مثلِ واژة پوستناله.بیهزا

زبان فارسی که براساس بافت ک م، معمانیِ  ز خاصیتِ چندب عدی برخی واژگان غهلت ا .3
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 «.کردن بدَل دنبه پوستگاله»مانندِ پوستناله در تعبیرِ  ؛گیرند مختلهی را به خود می

رشمتة  »ع؛ مانند مهوومی کمه از ترکیمبِ   اهای واژگانی در يک مصر بفريبندگیِ تناس .4

 داده شده بود. دست به« تب»دلیلِ حضورِ واژة  به« چه

برخی وسمايل و لموازم زنمدگی کمه      رفتنِرفتن از جامعة روزگار سنايی و ازيادگ فاصله .5

پردازی شاعر بوده است. طبیعی است کمه مخاطمب اممروزی در درك     ماية مضمون دست

 به مشنل برخورَد.« شیر عودسوز»بیرِ هنرمندانة سنايی از تع

مهوومی پذيرفتنی از آن؛ ماننمد  دادنِ  دست به منظورِ به ،به يک تعبیر ،معنايیتحمیلِ  .6

 ارائه شده بود.« شدن دست با ران قرين»مهاهیمی که از تعبیرِ 

ترديمدی وجمود نمدارد،     الحقیقمه  ةیقحدبايد پذيرفت اگرچه در دشواری مهووم ابیات 

 است.  ها افزوده  توضیحات نادرست برخی شروح ه  بر دشواری آن

 ايمن کتماب  در شمرح ابیمات    ،تواند بمی  از سماير منمابع    رسد منبعی که می مینظر به

شمدن بمه    بما نزديمک  توان  است. پس از آن می  آثار سنايی و ديگر حديقهآيد، ابیات کار به

از برخی ابواممات اشمعار    ،نزديک به زمان او آثار بردن از بورههمچنین  ،شاعر ذهن و زبان

 کرد. گشايی گره وی
 

 نوشت پي
رود و شاعران هجاگوی فارسی ايمن   کارنمی در زبان عربی به« دبّاب»است که  تصوّر دهخدا اين بوده  .1

« مصمنوعی »روسمت کمه ايمن واژه را     اند؛ از هممین  برساخته« لواطت و اغ م»به معنی « دَباب»واژه را از 

 ده کرد: توان کاربرد اين واژه را مشاه که در متون عربی می است  نامد. اين درحالی  می
 

 اللیممممه فیومممما عقربمممماً    ال بممممارك

 
 ابِعلممممممو دبّمممممم تْدبّمممممم دبابممممممةً 

 (3/93: 1974)کتبی،                       
 

 و تيّم اذ مورد را خود چون یزن  ین که آزاردهنده و زننده  ین عقرب ندینب برکت و ریخ معنی بیت: .2

ترجمة بیت از دوست دانشورم،  .(است  را گزيده خودش چون یبدذات آدم هک یعقرب) است  داده قرار آزار

 است. ابوالهضل رضايی 

مهوموم   است که اين ترکیب ه  بی آمده « رَستة چَه»، «رشتة چَه»جای  های خطیی، به در برخی نسخه. 3

است که در يک صف و راسمته در بیابمان    هايی  چاه« رَستة چَه»است و « راسته»مخهیف « رَسته»نیست. 

تناسبِ بیشتری دارد و از « رَستة چَه»را در مصرع دوم در نظر بگیري ، « رفتنِ ره»شد. اتیهاقاً اگر  حهر می

 منظرِ تصويرسازی بوتر است. 

اسمت:   گونه نگاشمته   پژوهشگر ديگری که دربارة تصحی  چند بیت از سنايی تحقیق کرده، بیت را اين. 4

 (160: 1397)کمیلی، « شیر اگر با شب تو روز کند/ کام چون شیر، عودسوز کند»

 همان(. ←)است  ه . کمیلی در پژوه  خود به اين ننته اشاره کرد5
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