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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   2012جو	ی  31برلين ــ     

  

 

  

 

  !!!نيسان و ايار باش تا خيمه زند دولتِ 

مگر در يکی از صنوف با	 بوده؛ صنف ھشت و نه و يا ده و شايد  ،صنف بوده نميدانم که در کدام

در ھر صورت ضمن قصيدۀ شاھوار استاد سخن حضرت سعدی شيرازی،  اين . ھم يازده و دوازده

  :بيت را خوانده بوديم

  اين ھنوز اول آثار جھان افروز است

  نيسان  و ايار باش تا خيمه زند دولتِ 

تا اينکه امروز صبح وقت، وقتی از خواب . به امروز به حافظه سپرده بودم و ھمين ورشن را تا

آن را شگون نيک گرفته با خود گفتم، چه . برخاستم، ديدم که خدائی ھمين بيت را زمزمه ميکنم

ميشود که اين بيت را بھانه قرار داده و سطری چند بنگارم؛ آخر ھفته ھاست که برای پورتال 

  قلم نزده ام؟؟؟ "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ما عزيز و دوست داشتنی 

اول مطمئناً بيادم نيامد که اين بيت از سعدی شيرازی ست، پس رجوع کردم به پاليدن و چه دِم در 

؟؟؟ روان عYّمه دھخدا شاد باد که عمر "امثال و حکم دھخدا"مأخذی بھتر است در زمينه، غير از 

از  و آيندگان نيز، ع آوری آثار شاندار و نافع کرد و ما امروزيانعزيز خود را صرف تأليف و جم

مگر ھمين که گويندۀ اين بيت را يافته و فھميدم که سعدی . ثمرۀ دسترنجش استفاده ھا ھميکنيم

قيد کرده  ی ديگرشيرازی ست که چنين نغز بيان فرموده، با تعجب ديدم که دھخدا اين بيت را طور

 *.ا	 آوردم و ھمين صورت را از آوان مکتب حبيبيه بخاطر سپرده بودماست؛ غير از آنچه در ب

يافتم و دريافتم . پس کليّات سعدی را باز کردم و قصيدۀ متضمن اين بيت را در رديف قصائد، يافتم
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از پاريس  1316سال ) ماِه دلو(که ھمان ورشن با	 با چاپی که آقای عباس اقبال آشتيانی در ديماه 

  )1369چاپ مھارت، چاپ دوم ــ سال .(نوشته بود، در مطابقت کامل است بر آن مقدمه

بدين ھم اکتفاء نکرده و دو چاپ ديگر کليات سعدی را که در اختيار دارم، باز کردم، که ھردو از  

در يکی ازين . روی نسخۀ تصحيح شدۀ مرحوم ذکاء الملک محمد علی فروغی ترتيب گرديده اند

، ضمن سفر دومم به ايران خريداری کرده 1984سال آگست ت و آن را در دو نسخه که قديميتر اس

متأسفانه  "!!!نوروز"يافتم، نه مطابق ثبت عYّمه دھخدا،  "آثار"ام، بازھم کلمۀ مورد منازعه را 

انتشارات " و فقط آن را مربوطِ دارد نطبع تاريخ مطابق به ستندرد امروزی که اين نسخه 

سومی که بازھم از روی نسخۀ  نسخۀ. ثبت کرده اند" بازار بين الحرمين کتابفروشی موسی علمی ــ

طبع در چاپخانۀ تک  "نشر آروين"از طرف  1374در سال محمد علی فروغی  مرحومتصحيحی 

 کلمۀچون ، که يقيناً اشتباه تايپ و چاپ است، ثبت کرده" آزار" شده است، کلمۀ مورد نظر را

  !!!يدھددرين بيت اصYً معنی نم" آزار"

پشتو  "ِھر سر او بل خيال"ھم ھمان مثِل معروِف  "خربوزۀ طبع کتبشھر "در  به ھر صورت

گويا در مطابع مجھّـز ايران ــ با وجود پرسونل ورزيده و مجّرب آن ديار نيز ــ  . کامYً صدق ميکند

 "خودی به دلِ سر "بی نظميھا فراوان مشاھده ميگردد و من اين رقم بی سر و سامانی و نمط ازين 

  .را در کتب دستداشته ام که ھشتاد تا نود درصد چاپ ايران اند، فراوان ديده ام "ھردم خيالی"و 

. شوند "جوزا"و " ثور"از ماھھای ُسريانی اند، که به حساب ما و بحساب عربی  "ياراَ "و " يساننَ "

قعاً ساخت زيبا دارد و گويا از خوشم می آيد؟؟؟ فکر ميکنم اين کلمه وا "نيسان"نميدانم چرا از کلمۀ 

شايد ھم عYقۀ من بدين لغت بدين سبب باشد، که از زمانه ھای بس . نگ و طنينش خوشم می آيدرَ شَ 

ھميشه وقتی پدر مرحومم از دوستان خود . به گوشم آشنايند "حيدر جان نيسان"و  "نيسان"قديم نام 

 "حيدر نيسانمحمد "و بر ھمين سبيل بود که  را پيوند حتمی نام ايشان ميساخت؛ "جان"رد، نام ميبُ 

.  "صالح جان"را  "صالح ايوبی"ميگفت و يا دوست ديگر خود  "حيدر جان نيسان"را ھميشه 

 "دارالتحرير شاھی"که نويسنده و شاعر ظريف، نقّاد و خوش کYمی بود، مدتی در  "نيسان"جناب 

به ھمين سبب با پدر مرحومم که . بود در ملحقات دفتر تحريرات ظاھر شاه، مصروف وظيفه يعنی

آن " کارمند"نيز از زمانه ھای قديم و از زمانی که يادم می آيد، مأمور و باصطYح فيشنی ايران 

تا روزی که رخ در نقاب خاک کشيد، و در اعYن فوتی، آن بزرگمرد اديب و  ــ دفتر و ديوان بود

. دوستی و صميميت داشتــ  نوشته بوديم "مدير قلم مخصوص دارالتحرير شاھی"فاضل را بحيث 

برپا بود، در صف فاتحه گيران و  "يرهشدوشم شاهِ "وقتی مراسم فاتحه گيری آن مرحوم در مسجد 

جناب حافظ نور محمد  ــ که روانش شاد باد ــ "انجنير عبدهللا معروفی"در پھلوی برادر بزرگترم 
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فاتحه دھندگان با کمال صميميت و اخYص و ھمان خان ُکھگدای جای گرفته و با وجود ِکبَِر سن از 

  .استقبال ميکردند، ماست ملکِ  مرسومقسمی که 

مادرکYن مرحومم ــ اعنا  ، ھنگام مراسم فاتحه گيریکه پانزده سال پيشتر ازين يادم استو خوب 

ا با چه پدرم ــ که در مسجد جامع عاشقان و عارفان برپا گشته بود، حافظ صاحب پدرم رماجِد مادر 

مرحوم کھگدای که . ميکرد ھمدردی و غمشريکیه، تسلّی ميداد و ابراز گرفتمھربانی در آغوش 

ظاھر شاه بود، پدرم را که از زيردستان مقّربش بود، بسيار دوست داشت و  "ِسرمنشی حضور"

و آخرين لطف جناب کھگدای . خطاب ميکرد "واحد جان"ھميشه او را مورد لطف قرار داده و 

فاتحه گيری  حينِ ھمين بود که خود را بحيث يکی از بازماندگان پدر مرحومم شمرده و گوار بزر

  .، قرار داده بودندپدرمدر صف ما برادران و نزديکترين بازماندگان 

حافظ نور محمد خان ُکھگدای انسانی بودند سخت فاضل، اديب، شعردوست و شعرشناس و آگاه از 

يادداشتھای آن مرحوم را که . افغانستان ماو مقدس خ سرزمين محبوب مسائل گذشته و جزئيات تاري

به سرپرستی جناب ِسراج الدين وھّاج نشر ميشدند، ھميشه با ولعی عجيب  "درد دل افغان"در مجلۀ 

ميخواندم و لحظاتی را زير شعاع آن خاطرات و يادداشتھای جالب با فرحت و به صد شوق تمام 

مرحوم خطی بسيار خوش و زيبا نيز داشتند و وقتی صاحب حافظ . ردمکامل بسر ميب خاطر و حظِ 

ايشان از نظرم ميگذشت، بر خط مرواريدگون  "درد دل افغان"يادداشتھای سکن شدۀ ايشان در 

  .آفرين ميگفتم

نيز نشر ميکنند؛ و با  "افغان جرمن آنYين"از مدتی ست که اين يادداشتھا را تايپ شده در پورتال 

دھا اشتباه امYئی و بعضاً انشائی نيز، که يقيناً ماحصل قلم خود مرحوم کھگدای بوده تأسف با ص

  !!!نميتواند

قابل ياددھانی ميدانم که توصيف و تمجيد شخصيت ادبی و فرھنگی اراکين و بلندپايگان دوران 

  !!!معنای تأئيد شخصيت سياسی ايشان را ندارد، ظاھرشاه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيح

بھاريۀ حضرت شيخ اجـّـل قصيدۀ مصراع دوم بيتی از  "باش تا خيمه زند دولت نيسان و ايار"ــ  *

 "مکَ امثال و حِ "Yّمه علی اکبر دھخدا در جلد اول ع. دلپذير است و بی ماننده بسسعدی ست، که 

مصراع اول اين بيت را اين طور ) ، چاپخانۀ سپھر، تھران1370ــ چاپ ھفتم،  340صفحۀ ( خود 

  :می آرد
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  "نوروز جھان افروز است اين ھنوز اولِ "

ين ھمخوانند، مگر ا ده وبھم رسانلفظی قشنگ تناسب " جھان افروز"و  "نوروز"با وجودی که 

اما عYّمه دھخدا عYّمه است و . ورشن از جھات مختلف ارتباط منطقی موضوع را نقض ميکند

نگوئيد که بدون . روا داشته است بزرگان ازين تصرفات بی مورد در بسا ابياتفارغ از قيد و بند، 

خاطر دليل نقل قول يک عYّمۀ کم نظير را تخطئه ميکنم؛ پس به سطور آتی نظر افگنيد و لحظاتی 

  :عاطر تان را رنجه فرمائيد

 "نوروز اولِ "با آن ھم اگر . ندارد "اول و دوم"است و  "روز"فقط يک  "نوروز"ــ اول اين که 

سخن ميگوئيم، که پيامد کYم منطقاً بايد  "نوروز صبحِ "بگوئيم معنای اين را دارد، که گويا از 

ھمان روز ھم باشد، که چنين  "ديگر"و  "پيشين"و  "بعد از چاشت" يعنی؛ "روزنو آخرِ "حکايتگِر 

را مطابق به رسم " نوروز"و اگر فرض کنيم که حضرت سعدی به قوت و	يت خود، !!! نيست

چه ميشود، که با اين   "جوزا"و  "ثور"دريافته بود، تکليف دو ماه  "سيزده روز"امروزی ايران 

  ؟؟؟نميخوانندسيزده روز 

رفته است که  "ثور و جوزا"يعنی  "نيسان و ايار"ديث از ــ چنان که بينيم در مصراع دوم ح

به حيث  "مه دھخداعYّ "را مطابق به روايت  "نوروز"اند، و  "حمل"متعاقباً دو ماِه بعد از ماِه 

  :و به عبارت ديگر!!! ــ تحمل کرده نميتوانند "يک روز"ــ يعنی فقط  "اول حمل"

ديگر را ھم ندارد، چه رسد به  "ِروز"ن حتی يک است و گنجايش پذيرفت "روز"فقط يک  "نوروز"

  !!!!!!بگنجانيمدر آن تمام را  "ِماه"دو بخواھيم پنداشته و " فصل"را " روز" ايناينکه 

  

  

  ) 2012جو	ی  29برلين ــ صبحگاھان ( 

 

  :ـملۀ تصحيحیتک

ادآوری کرد بعد از نشر اين مقاله دوست  دانشور، بسيار دلسوز و ارجمندی ضمن تماس تلفونی، ي
است که  Googleکه بزرگترين و ساده ترين مرجع يافتن سراينده و شاعر شعری، خود گوگل 

با و شعر مکمل آن را  در اختيارش بگذاريم، فوراَ منظومهو فارسی وقتی بيتی را بزبان دری 
 د و مرجعِ مِّ و عمYً ھم اين کار را کرديم و دريافتيم که گوگل واقعاً مُ . بيرون می افگندسراينده اش 

  .افع و بی جنجالی در زمينه ميباشدن

بيت مورد منازعه را  "امثال و حکم دھخدا"آن دوست در ھمين گوگل ضمن يکی از چاپھای ديگر 
  :اين طور يافته بود

  جھان افروز است آذاراين ھنوز اول 

  باش تا خيمه زند دولت نيسان  و ايار
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  :چنين ميشود را گويند، معنای بيت "ماِه حمل"به سريانی  "آذار"و چون 

  !ا ماه ثور و جوزا خيمه فروھلندت باشاست، اين ھنوز اول ماه حمل 

ھرسه کلمات ُسريانی ميباشند، ميبينم " ايار"و " نيسان"و " آذار"با اين تبيين مستدل و برؤيت اينکه 
استنساخگران بايد ھمين طور بوده باشد،  که به مرور ايام در دست آن کلمۀ مورد مناقشه که اصل 

در . لوت خورده و اشکال کج و معوج مختلف را بخود گرفته استو نسخه گيران  چنين لوت و پَ 
را بر اثر اشتباه تايپ  "آذار"ثبت کرده است، در حقيقت امر  "آزار"چاپی که کلمۀ مورد مناقشه را 

  .نوشته اند "آزار"

، "آزار"و  "نوروز"است و نه  "آثار"و آخرا	مر بدين نتيجه ميرسيم که کلمۀ مورد مناقشه، نه 
بدين . بيت را درست و دقيق افاده ميکند و مفھومبوده  "ماِه حمل"معنای در است که  "آذار"بلکه 

وسيله از آن دوست ارجمندم قلباً سپاسگزارم که بر موضوع روشنی انداخت و آنچه را در طول 
  !!!تصحيح فرمود دھه ھای متوالی اشتباھاً ثبت آرشيف حافظه کرده بودم،

را خاضعانه بستايم، که زحمات ايرانی دلسوز و سعی بليغ دانشمندان پرکار  ھمينجا ميخواھمدر 
فراوان را متقبل گرديده و اشعار مکمل شعرای نامدار قديم و جديد فارسی و دری را ثبت دفتر 

شعر  داری را در پایولی شانــ  "بی ُمجرا"ــ و باصطYح کابلی انترنت کرده و خدمتی بدون اجر 
  .ريخته اند ،فارسی/ ادب و فرھنگ زبان دری و

  

  

  ) 2012دوم آگست پنچشنبه، برلين ــ ( 

   

  


