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چکیده: ریاض الملوک فی ریاضات السلوک  از متن های 
داستان  در  داستان  شیوۀ  به  هشتم  سده  اعتنای  سزاوار 
از  هایی  کتاب  و  نامه  مرزبان  و  دمنه  و  کلیله  مانند  است، 
این دست که حکایت های جانوران را در بر دارند. اصل کتاب 
در سده ششم به نام سلوان المطاع به زبان عربی نوشته 
شمار  به  آن  از  آزادی  ترجمه  الملوک  ریاض  و  است  شده 
توجهی  قابل  های  فزودوکاست  با  که  ای  ترجمه  می رود؛ 
کتاب  دارد.  بازنویسی  با  مشترکی  مرزهای  و  بوده  همراه 
مذکور به تصحیح و تحقیق بهروز ایمانی در سال 1397 به 
زیور طبع آراسته شده است. نویسنده در نوشتار حاضر، در 

تالش است چند بیت عربی از متن کتاب را اصالح نماید.
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A Few Corrective Points about the Arabic 
Verses of Riyāḍ al-Mulūk
Vahid Eidgah Torqabeh

Abstract: Riyāḍ al-Mulūk fi Riyāḍāt al-Sulūk 
is one of the eighth-century texts that deserve 
special attention. It is in the style of telling 
a story within another story and like Kelileh, 
Demneh, Marzbannameh and books like this, 
contain the stories of animals. The original 
book was written in Arabic in the sixth century 
under the name of Sulwān al-Mutā’, and Riyāḍ 
al-Mulūk is considered a free translation of 
it; A translation that includes considerable 
additions and reductions and is much closer to 
be called a rewriting. The book has been edited 
and researched by Behrouz Imani in 1397. In 
the present article, the author is trying to cor-
rect a few Arabic verses from the book.
Keyword: Riyāḍ al-Mulūk fi Riyāḍāt al-Sulūk, 
Sulwān al-Mutā’, book correction

ياض امللوك( بّية يف )ر بعض املالحظات التصحيحّية لألبيات العر
وحيد عيدگاه طرقبه اي

ياضـات السـلوك( هو أحد النصوص  يـاض امللـوك يف ر اخلالصية: )ر
اجلديـرة باالهتمـام والـيت تعـود إىل القـرن الثامـن اهلجـري، وهـو ميتـاز 
سلوب القّصة ضمن القّصة، حبيث ميكن تشبهيه بكتاب 

ُ
بكتابته بأ

بـان نامـه( وغيرهـا من الكتـب من هذا القبيل  )كليلـة ودمنـة( أو )مرز
اليت تتضّمن قصص احليوانات.

وأصل هذا الكتاب يعود إىل القرن السادس باسم )سلوان املطاع(، 
ياض امللوك( فهـو مبثابة الترمجة  بّيـة. أّمـا )ر وهـو مكتـوب باللغـة العر
احلـّرة هلـذا الكتـاب، حيـث اقترنـت هـذه الترمجـة مبقـداٍر ال بـأس بـه 
مـن اإلضافـات أو احلـذف، مّمـا جيعـل هـذه الترمجـة أقـرب مـا تكـون 

إىل إعادة الكتابة.
 

ّ
وقـد مّتـت طباعـة الكتـاب املذكـور سـنة 1397 الشمسـّية، وتـوىل

تصحيحه وحتقيقه هبروز إمياين.
أّمـا املقـال احلـايل فهـو حماولـة مـن الكاتـب إلصـالح بعـض أبيـات 

الشعر العريب الواردة يف نّص الكتاب.
ياضات السـلوك(، )سـلوان  ياض امللوك يف ر املفردات األساسيّية: )ر

املطاع(، تصحيح الكتاب.
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یاضات السـلوک از متن هـای سـزاوار اعتنـای سـدۀ هشـتم اسـت به شـیوۀ داسـتان در  یاض الملـوک فـی ر ر
که حکایت های جانوران را در بر  کتاب هایی از این دست  داستان و مانند کلیله و دمنه و مرزبان نامه و 
یاض الملوک  دارند. اصل کتاب در سـدۀ ششـم به نام سـلوان المطاع به زبان عربی نوشـته  شـده است و ر
کـه بـا فزود و کاسـت های قابـل توجهـی همراه بوده اسـت و  ترجمـۀ آزادی از آن بـه شـمار مـی رود؛ ترجمـه ای 

مرزهای مشترکی با بازنویسی دارد. خود مترجم در این باره چنین می گوید:

کردم و خالصه و نقاوۀ آن  مفاصل فصول و ابواب آن از هم بگشودم و هر چه در آن سماجتی یافتم طرح 
کردم و در تقدیم و  یاده  کشـیدم و در بعضی مواضع حکایتی چند بر سـبیل تمثیل ز را در سـلک عبارت 

یاده و نقصان آن تصّرف نمودم. )شامی: 135 و 136( تأخیر حکایات و ز

یاض الملوک صرف نظر از مقّدمه و خاتمه بدین شرح است: بخش های پنج گانۀ ر
باب اّول: در تفویض و نتایج آن 

باب دوم: در تأّسی و فواید آن 
باب سیم: در صبر و عواید آن 

باب چهارم: در رضا و میامن آن 
باب پنجم: در زهد و عواقب آن )همان: 139(

به نظر می رسد متن اصلی و به تبع آن، متِن ترجمه شده به علت همین بخش بندی جدی و تا اندازه ای 
خشک )مقایسه شود با بخش بندی کلیله و دمنه( و نیز  به دلیل پرداختن به مقدمات نظرِی سطحی و 
گاه بدیهـی دربـارۀ کانی هـا و جانـوران و نیـز اصرار نویسـنده یا مترجم بر متشـّرعانه کردن مطالِب نه چندان 
مربـوط بـه شـریعت و عرضه داشـتن پندهـای صریـح و نـاالزم و پیونـددادن هـر موضوعـی بـه صنـع صانـع و 
ابیـت و شـادابی و 

ّ
استشـهادهای مکـّرر و نابه جـا بـه منابـع عربـی تـا انـدازه ای و در برخـی از پاره هـا، از جذ

روانـی بی بهـره یـا کم بهـره مانـده اسـت. کنـدی رونـد برخـی از داسـتان ها و حکایت ها و دیررفتن سـر اصل 
کردن  که با حذف برخی از مطالب و رها کتاب می توان برشمرد. در حالی  کاستی های  مطلب را از دیگر 
ابیـت آن را افـزود. امـا فضل فروشـی و 

ّ
کـرد و هـم جذ شـیوۀ اطنـاب ممـل می شـد هـم ادبّیـت متـن را حفـظ 

کاستی ها  هنرنمایی نویسندگان قدیم و در نظرگرفتن مخاطبان خاص معمواًل مانع از برطرف شدن این 
کتاب حاضر و نویسندۀ آن نیز از این حکم مستثنا نیستند. می شده است. 

کتـاب دور از انصـاف اسـت؛ زیـرا پاره هـای خوش سـاخت و روان و حکایت هـای  کلـی  بـا این همـه، نفـی 
که خواننده همواره از خواندن آن دچار مالل  خواندنی هم بیش وکم در آن دیده می شود و چنین نیست 
یاض الملوک  شود و نثر آن را پیوسته فضل فروشانه و پرحشو و زواید بیابد. از همین رو در مجموع می توان ر

را از متن های خواندنی سدۀ هشتم به  شمار آورد.
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کتاب مصنوع اسـت و آمیخته با بیت های عربی  چنان که اشـاره شـد، 
کار تصحیـح آن را دشـوار می کنـد. بـا این همـه مصّحـح  کـه  و فارسـی 
کیزه فراهم آورد و مقدمه و  کوشندۀ آن توانسته است در مجموع متنی پا
تعلیقاتـی سـودمند بـرای آن بنـگارد و بـا فهرسـت های چندگانۀ کتاب و 
کند. او همچنین  کار خوانندگان متن را آسـان  افزودن واژه نامه ای بر آن 
کوشیده است تا با گذاشتن نشانه های سجاوندی فراوان از لغزش های 
بـا  به ویـژه  کنـد،  پیشـگیری  متـن  خوانـدن  در  خواننـدگان  احتمالـی 
کلمـه ای  کجـا بایـد  کـه  کسـرۀ اضافـه یـا درنگ نمـا نشـان دهـد  گذاشـتن 
کـرد. حرکت گـذاری جمله هـا  را مضـاف خوانـد و کجـا بـه سـکون تلفـظ 
و عبارت هـای عربـی نیـز از ویژگی هـای مثبـت تصحیح مورد نظر اسـت 
گرچـه به نـدرت بـا خطاهایی جزئی همراه شـده اسـت، مانند: »مّد اهلُل  )ا
هلم« در صفحۀ 137 و »ِلَملَن الناصحین« به 

َّ
هلم« بـه جـای »ملّد اهلُل ظل

ُّ
ظل

که برخی از مصّححان از  کنده از لغزشـگاه های فراوان  کاری آ ِمن الناصحین« در صفحۀ 172(؛ 
َ
جای »ل

آن پرهیز می ورزند یا به صورتی حداقلی بدان می پردازند تا زمینۀ خرده گیری های منتقدان را فراهم نکنند 
کتـاب بـا تعهـد و صداقتـی شایسـتۀ  گذاشـته نشـود. امـا مصّحـح ایـن  و میـزان عربی دانیشـان بـه داوری 
یده و از انتقادهای احتمالی نهراسیده است. آنچه در ادامه می آید، اصالح  کار دست یاز ستایش بدین 

چند بیت عربی متن را در بر دارد:

البلــــــــوی أســــــــتدفع  مــــــــا  بعــــــــد   بهم نفسی ُابّشرها بطبیب المولِد )ص 101(مــــــــن 

کامـل( و معنـای مصـراع دوم بـه  بـا دگرگونـی طبیلب بـه طیلب وزن )مسـتفعلن متفاعلـن مسـتفعلن، بحـر 
سامان می آید.

الغابللللللللِة  فــــــــی  ُسللللللللد 
ُ
اال منــــــــاَم   خیفــــــــًة بــــــــِه و علیــــــــِه للنمــــــــال منــــــــاُمیبــــــــّز 

ْسلد )شـیران( به 
ُ
که در مصراع نخسـت ا وزن )فعول مفاعیلن فعولن مفاعلن، بحر طویل( نشـان می دهد 

کار رفتـه اسـت و صـورت مرّخـم غابله بـه جای غابِة درسـت اسـت: یبّز منام ااُلْسـد فی  سـکون »سـین« بـه 
الغابه خیفًة  ...

ٍذ فِعــــــــش 
ّ

 حّتی یعــــــــوَد بحولــــــــِه )ص 127(فأّیــــــــاُم شــــــــرٍب هــــــــذه و تلــــــــذ
ً
 ُرْحبللللللللا

بـه جـای مصـدر ُرحلب بـه معنـای »فراخـی« بایـد مصدر رَحلب به همین معنـی را در متن گذاشـت تا وزن 
)فعول مفاعیلن فعول مفاعلن، بحر طویل( بیت به هنجار شود.
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اآلن  هاللــــــــه  انــــــــاَر  قــــــــد  بفطــــــــٍر  فاغــــــــُد علی الّسلللللللللِم و بّکــــــــِر )ص 130(اهــــــــاًل 

گر اصرار بر حفظ رسـم الخط می بود می بایسـت به  که ا در مصراع دوم واژۀ پیش از واو عطف سلام اسـت 
م اشـتباه 

ْ
ی صامت ل نگاشـته می شـد تا با سلل همیـن صـورت کـه در متـن آمـده اسـت اّمـا بـا نشـانۀ مّد رو

کامل( به خطا نیفتند. نشود و خوانندگان در تشخیص وزن )مستفعلن متفاعلن متفاعلن، بحر 

  مداهــــــــُن ُدّر حشللللللللَوهّن عقیُق )ص 171(کأّن عیــــــــوَن الّنرجــــــــس الغــــــــّض بینهــــــــا

در مصراع دوم واژۀ حشو مبتدای جمله است و باید نشانۀ رفع بگیرد، نه نصب.

بهــــــــا أضــــــــّنُ  سللللللللراِر 
َ

ل لــــــــدّی  والُرسِل )ص 191(اّنــــــــی  اودُعها للکتب  و لسُت 

سـراٌر أضّنُ 
َ

واژۀ اسلرار مبتـدای جملـه اسـت و بایـد نشـانۀ رفـع بگیـرد، نـه جـر. صورت درسـت: اّنـی لدّی أل
بها ...

تحتفــــــــر ال  تــــــــی 
ّ
ال کاألفعــــــــی  انــــــــت  فتنجحــــــــر )ص 205(و  سللللللللادرًة  ثّم تجیُء 

کلمـۀ مصـراع دوم را بـه صـورت  کـه سـومین  وزن )مفتعلـن مفاعلـن مفاعلـن، بحـر رجـز( ایجـاب می کنـد 
مرّخم سادره بخوانیم.

داٌر لنــــــــا  صبْحنللللللللا 
َ
أ 209(قــــــــْد  )ص  فــــــــردوِس  و  کجّنــــــــاٍت 

وزن بیت )مفاعیلن مفاعیلن، بحر هزج( ایجاب می کند که همزۀ فعل را در آن به صورت وصل بخوانیم؛ 
که همزۀ باب ِافعال قطع است. صورت درست مصراع نخست: قد اصبحنا لنا داٌر ... هر چند 

ردا َو ْفَقین 
ُ
اال فــــــــی  الظلماِء  دهَم 

َ
ا اذا  کان ُشّداحّتی   من جیب الّدجی ما

و ید الّصباُح یحلُّ

  )ص 219(

کوتاه افزوده شود، وزن بیت نخست درست  گر پس از اذا واژه ای به اندازۀ یک هجای بلند یا دو هجای  ا
گـر یلُد را بـه فعـِل بلدا دگرگـون کنیم،  تـن، بحـر کامـل( می شـود و ا )مسـتفعلن متفاعلـن مسـتفعلن متفاعال
گفتۀ مصّحح ارجمند این شعر در یتیمةالدهر نیز  کلمۀ صباح در بیت دوم آشکار می شود. به  دلیل رفِع 

کتاب صورت درست به دست می آید:  آمده است. )شامی: 558، تعلیقات(. با نگاهی به این 

ردا ی تحّول أدهُم الظلماء ِفي األفقین و باُح یحّل من جیب الدجی َما َکاَن شّداَحّتَ و بدا الّصَ

)ثعالبی: 4/ 273 و 274(
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ٍة فال ُصّدَرت بالواردیِن المشارُع
ّ
اذا لم َتِزدنی موردی غیَر ُغل

 صواعقًا فال جادت الدنیا الغیوِث الهوامُع
ّ

حُب اال و ِان لم تُجدنی الّسُ  
  )ص 221(

در بیت نخست واردین مثّنی نیست و باید به واردیَن اصالح شود. نیز غیوث در بیت دوم باید نشانۀ رفع 
بگیرد؛ زیرا فاعِل فعِل جادت است.

224(کأّن اعراَفهــــــــا مــــــــن فوقهــــــــا ُشــــــــَرٌف ُحمٌر )ص  الجواسیِق  بعض  علی  منّقٌش 

حرکت گذارِی کلمۀ منّقش وزن بیت )مستفعلن فاعلن مستفعلن فع لن، بحر بسیط( را بر هم زده است. 
در بیت مورد نظر این واژه را باید به سکون »ش« خواند.

قلنــــــــا النفــــــــس  همــــــــوُم  زدحَمللللللللت 
َ
ا 228(ِاذا  )ص  انفراُج  لها  یکوُن  یومًا  عســــــــی 

در مصراع نخسـت به جای نشـانۀ همزۀ وصل نشـانۀ فتحه گذاشـته شـده و این کار سـاخت فعل ماضی 
کـه اذا در ِازدحمت  یخته اسـت . هنگامی  و وزن مصـراع )مفاعلتـن مفاعیلـن فعولـن، بحـر وافـر( را به هم ر

ادغام شود، آن را باید به صورت »ِاَذزدحمت« خواند: اذا ازدحمت هموُم النفس قلنا ...

نصدَع الصخُر )ص 229(و لــــــــو اّن ما بــــــــی بالحصا فلــــــــق الحصی
َ
و بالصخرة الصّما ال

یم تا وزن  به نظر می رسد به جای آنکه انصدَع را با »الف« قطع بخوانیم، باید همزۀ صّماء را به تلّفظ درآور
)فعولن مفاعیلن فعول مفاعیلن، بحر طویل( درست شود: و بالصخرة الصّماِء النصدَع الصخُر

حفــــــــرًة لــــــــک  لصاحــــــــٍب  تحفــــــــرّن  فلــــــــُرّب حافِر حفرٍة فیهــــــــا وقَع )ص 234(ال

کرد؛ زیرا وزن )متفاعلن متفاعلن مستفعلن، بحر  فتحۀ پایانی فعل ماضی )وقع( را در اینجا نباید تلّفظ 
کامل( خراب می شود.

حّتــــــــی ک  َانســــــــا ال  صخــــــــُر  یــــــــا  َر َرمســــــــی )ص 254(اال  ُافارَق َعیشللللللللی و أُزو

گر از همین ماده و  کرده است. ا در مصراع دوم َعیشی وزن )مفاعلتن مفاعلتن فعولن، بحر وافر( را خراب 
یم؛ وگرنه صورت  کلمه بخواهیم واژه ای را برگزینیم باید ِعیشتی را به جای َعیشی بگذار نزدیک به همین 

درست بر طبق دیوان خنساء ُمهجتی است. )خنساء: 72(

النســــــــاء  
َ

مثــــــــل نــــــــی 
َ
خلخل کفاِءالدهــــــــُر  فَت ِمــــــــن َقبلللللللللی آذاُن أ کــــــــم شللللللللّنَ و 

ُکفوی َبعــــــــُد فی عدٍم و ِعّنٍة قد َعّقَمللللللللت ارحاَم حّواِء )ص 264(ال بــــــــل غِلطــــــــُت و 
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صورت درست از نظر وزن )بحر بسیط( و معنی و اعراب چنین باید باشد:

کفاِء کم شّنفُت ِمن ِقَبلی آذاَن أ نی مثَل النساء و 
َ
الدهُر خلخل

َمت ارحاُم حّواِء. ُکفوی بعُد فی عدٍم و َعنُه قد ُعّقِ ال بل غلطُت و   

گوشواره زدم  شاعر می گوید »روزگار همچون زنان بر من پایبند زد؛ حال آنکه من چه بسیار از جانب خود 
گفتم. همچون منی پس از این در نبود خواهد بود و زهدان حّوا از زادن  گوِش همانندانم. نه. نادرست  بر 

چنویی نازا شده است«.

بنــــــــاره المصطلــــــــون  یــــــــوّدُ  لیــــــــٍل  ّنُهُم حّتی النهــــــــاِر وقوُدها )ص 281(و 
َ
للللللللْو أ

َ
ل

که وزن )فعول مفاعیلن فعول مفاعلن، بحر طویل(  کنونی مکثی دارد  آغاز مصراع دوم با حرکت گذاری 
و اّنُهُم 

َ
ّنهم خوانده نمی شـود: ل

َ
و مفتوح اسـت و همزۀ أ

َ
را برهم می زند. در خوانش درسـت و ادغامی، واو ل

حّتی النهاِر وقوُدها

ُســــــــعداُن مســــــــعِدِه الطوی  حساُء ُصّداِء )ص 282(یکون عنــــــــد 
َ
و الِورُد عند الصداِء أ

که مسعد باید فتحه بگیرد؛ زیرا خبِر یکوُن است. در مصراع دوم َصدی به جای  نخست باید یادآور شد 
صداء درست است و اشکال وزن )مستفعلن فاعلن مستفعلن فع لن، بحر بسیط( را برطرف می کند.

290(اذا قال شــــــــعرا فالنجــــــــوُم ُرواُتــــــــه فَمن ذا )ص  ِشعرًا  مرٍئ 
َ
ل َروت  الِشعری  ی 

َ
رأ

کرده است.  نهادن همزۀ قطع برای واژۀ ِامرء وزن )فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن، بحر طویل( را خراب 
اِلمرٍئ بر وزن فاعلن خوانده می شود، نه مفاعلن.

العــــــــرِج فــــــــی  رغبــــــــًة  ال  الفللللللللرِج )ص 291(تعارجــــــــُت  بــــــــاَب  قــــــــرَع  أِل ولکن 

 فعولن فَعل، بحر متقارب( را برهم زده است.
ُ

کسرۀ پایانی زائد است و وزن )فعولن فعول

ِلحّبکــــــــم َو  عمــــــــٍر  اّم  یــــــــا  أال اّنما المقلّیُ مــــــــن ال یعاتُب )ص 294(ُاعاتُبکــــــــم 

آنچـه بـه صـورت »واو« عطـف مفتـوح در متـن آمـده و وزن )فعـول مفاعیلـن فعولـن مفاعلن، بحـر طویل( و 
دسـتور زبان را بر هم زده، حرف پایانِی نام عمرو اسـت. صورت درسـت چنین اسـت: ُاعاتُبکم یا اّم عمٍرو 

ِلحّبکم

فارتمی ابلیــــــــس  جند  من  فًتــــــــی  کنَت   حّتی صــــــــار ابلیُس من جندَک و 
ُ

بک الحال

)ص 307(  
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فتحۀ پایان بیت زائد و برهم زنندۀ وزن )فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن، بحر طویل( است.

خطوُبُه تأتــــــــی  المــــــــرء  فضل  قــــــــدر  و ُیعرُف منــــــــه الصبِر فیما ینوُبُه )ص 312(علی 

گـر بـه جـای منله پیـش از  کـه عاملـی بـرای جـّرش یافتـه شـود. ا اعـراب صبلر در صورتـی درسـت خواهـد بـود 
آن عنلَد جـای بگیـرد، چنان کـه در نسـخه بدل ها دیـده می شـود، )شـامی: 312( اشـکال ِاعـراب ایـن کلمه 

برطرف می گردد.

فاســــــــتِعن المشللللللللَوَرَة  الــــــــرأُی  بلــــــــغ  برأی نصیــــــــٍح او نصیحِة حازٍم )ص 324(إذا 

 مفاعلن: بحر طویل( را به سامان می آورد، 
ُ

 مفاعیلن فعول
ُ

که وزن مصراع نخست )فعول صورت درست 
مشورة است به ضّمۀ »شین« و سکوِن »واو«. این تلفظ در متن های فارسی نیز نمونه دارد:

کــــــــس مقصــــــــود حســــــــود در مشــــــــورت نیافــــــــت  إی  سســــــــت ر اصل  بــــــــی  دو  از 

)سنایی: 579(  

ْم و ُدْم واِبْق وامِلْک واْنُم واسللللللللَم و ِزْد
َ
واعِط َوامنــــــــْع و ُضّرَ َوانفــــــــْع و ُصلْ و َصِل إســــــــل

)ص 355(  

در مصـراع نخسـت نهـادن کسـره بـرای حـرف »ب« در سـومین فعـل )ابلق( نادرسـت اسـت و آن را در کنار 
سُم( باید با ضّمۀ »میم« بیاید. در 

ُ
»واو« باید به صورت َوابَق )بمان( نگاشت. همچنین فعل امر از سمّو )ا

مصراع دوم »الِف« نخستین فعل »الف« قطع است از باب ِافعال و دیگر الف ها »الف« وصل. فعل ضّرَ 
نیز باید بدون فتحه و تشدید بیاید تا وزن )مستفعلن فاعلن مستفعلن فَعلن/ مفاعلن فاعلن مستفعلن 

فَعلن، بحر بسیط( درست شود. اینک صورت درست بیت:

ْم و ُدْم َوابَق َوامِلْک َوانُم َواســــــــُم َو ِزد
َ
 َو َصِلِاســــــــل

ْ
َو أعــــــــِط َوامنْع َو ُضْر َوانفــــــــْع َو ُصل

فإّنــــــــُه القضــــــــاَء   َو لــــــــُه أجــــــــلْ )ص 362(َوارَض 
َ

حتــــــــٌم أجللللللللّل

کـه جناس تـام را پدیـدار می کند این  کـرده اسـت. صـورت درسـت   وزن مصـراع دوم را خـراب 
َ

فتحـۀ اجـّل
است: حتٌم أجل َو لُه أجْل

إیماُضــــــــُه یخدُعُکللللللللُم  ال  فالغیُظ تحت تبّســــــــم اآلساد )ص 376(هیهــــــــاَت 

فعـل امـر غایـب بایـد مجـزوم باشـد، نـه مرفـوع. ایـن اصـالح وزن )مسـتفعلن مسـتفعلن مسـتفعلن، بحـر 
کامل( و معنای مصراع را نیز به سامان می کند: هیهاَت ال یخدْعُکُم إیماُضُه ...
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ِع العوجــــــــاِء فامتنعت
ْ
علی الثقات سوی أن تکسَر األَودا )ص 382(ُصِنَعللللللللت عن الِضل

که بخشی از وزن  کامل و بحر بسیط در هم آمیخته شده است. صورت درست  در مصراع نخست بحر 
کنون می ماند یک اصالح  را به سامان می کند، در نسخه بدل ها دیده می شود: صیَغت. )شامی: 382( ا
ع که صورتی اسـت از همان 

َ
ع )اسـتخوان پهلو( به ِضل

ْ
کـه عبـارت اسـت از تبدیل ِضل وزنـی و لغـوِی دیگـر 

ع 
َ
کنون صورت درست مصراع مورد نظر: صیَغت عن الِضل ع( ا

َ
واژه با همان معنی. )دهخدا: مدخِل ِضل

العوجاِء فامتنعت ...

للللللللت قعــــــــَر داِرها َطّنَ َو  422(فطوبــــــــی لنفــــــــٍس  )ص  حجاُبها  ُمرخی  األبواب  قة 
ّ
مغل

وزن )فعولـن مفاعیلـن فعولـن مفاعلـن، بحـر طویـل( و معنـای مصـراع نخسـت بـا تغییـر جـاِی تشـدید و 
برداشتن فاصلۀ »واو« درست می شود: فطوبی لنفٍس َوّطنت قعَر داِرها ...

الغصوِن حســــــــبَتها فــــــــوق  مــــــــا بدت  کُؤُس عقیٍق قد ُمِلئَن من الخمِر )ص 424(إذا 

نخستین واژۀ مصراع دوم )کؤوس( مفعول دوِم فعل حسبَت است و باید منصوب باشد، نه مرفوع.

الــــــــدوارِس کأّنهْم لم یجلسوا فی المجالِس )ص 429(ســــــــالٌم علی اهــــــــل القبــــــــور 

 مفاعیلن فعولن مفاعلن، بحر طویل( درسـت شـود: 
ُ

»میـم« در ضمیـر ُهلم بایـد ضّمـه بگیـرد تـا وزن )فعول
کأّنهُم لم یجلسوا فی المجالِس.

حســــــــٍن بَعیــــــــٍش  دهــــــــرًا  ــــــــروا  دهرِهُم غیــــــــَر عجاِل )ص 430(ُعّمِ آمنی من 

تـن فَعلن، بحر  تن فاعال حـرف پایانـِی ضمیـر ُهلم در مصـراع دوم باید نشـانۀ »سـکون« بگیرد تـا وزن )فاعال
رمل( درسـت شـود. همچنین الزم اسـت حرف پایانی قافیۀ این بیت )و نیز دیگر بیت های شـعر( نشـانۀ 

ْ
سکون بگیرد: آمنی من دهرِهْم غیَر عجال

 الموفوُر
ُ
اّیها الشامت المعّیر بالـ ـّدهر أأنت المبّرأ

ام لدیک العهد الوثیق من الـ اّیاِم ام انت جاهٌل مغروُر  

ه سابوُر )ص 431(
َ
کسری ملوک ابو ساسان ام ایَن قبل کسری  این 

مصراع بندی نادرست است و باید بدین شکل درآید:

 الموفوُر
ُ
اّیها الشامت المعّیر بالّدهـ ـر أأنت المبّرأ

ام لدیک العهد الوثیق من االّیـ ـیاِم ام انت جاهٌل مغروُر  
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نقدوبررسیبکتاب
246چند نکتۀ اصالحی دربارۀ بیتهای عربی ریاۀ الملوچ

ه سابوُر
َ
کسری ملوک ابوسا ـسان ام ایَن قبل کسری  این 

اذ الخورنــــــــق  رُبّ  تذّکــــــــْر  اشـ ـــــــــرَف یومًا و للهدی تفکیُر )ص 431(و 

واژۀ َرب مفعول است و باید منصوب باشد.

عن المعالی و ُیغِرَی المرَء بالکسِل )ص 435(حــــــــّب الســــــــالمِة یثنــــــــی هــــــــّمَ صاحِبِه

فعـل در مصـراع دوم وزن )مفاعلـن فاعلـن مسـتفعلن فَعلـن، بحـر بسـیط( را بـر هـم زده اسـت. صـورت 
که فعل مورد نظر در جایگاه نصب نیست. درستش ُیغِری بدون فتحۀ »ی« است. توجه شود 

کار زمان بر  که تصحیح آن بی گمان  گرامی باید بابت آماده سازی این متن ارزشمند  در پایان از مصحح 
کرد. و توان فرسایی بوده است، سپاس گزاری 
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