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نتیجه تصحیح عنوان تصحیح علمی پذیرفت؛ درتوان آن را بهنیست و نمی  اعتمادقابل

 مجدد این دیوان، ضرورتی انکارناپذیر است. 

 الدین استرآبادي.تصحیح متون، چاپ مجلس، دیوان اشعار، نقد، نظام   :يدیهای کلواژه

 

 . مقدمه 1

ي تمدن و فرهنگ  اي از زنجیره حکم حلقه یک از آثار مکتوب بازمانده از پیشینیان درهر

وبوم است. تصحیح و احیاي این میراث مکتوب اگر برمبناي اصول و موازین نقد  این مرز

علمی   تصحیح  می و  باشد،  زنجیرهتواناستوار  این  تکمیل  در  مؤثر  گامی  و د  علمی  ي 

اي رسیدن به این هدف، متون  تر فرایند تحول زبان و ادب فارسی باشد. برشناخت صحیح

هاي خود به  اساس آن، در پژوهشاعتماد باشند تا محققان بتوانند برشده باید قابلتصحیح

تکیه منابع  به  این  این ضرورت  بیشتر  وص درحوزهخصکنند.  ادبیات فارسی  و  زبان  ي 

اي از ساختار و تاریخ تطوّر زبان و ادبیات  شود؛ زیرا هریک از این متون، گوشهآشکار می

 دهند. فارسی را نیز نشان می

پردازد. رویکرد التقاطی  اساس رویکرد التقاطی به بررسی متن حاضر میاین پژوهش بر     

ظر به دست نیاید و نسخ  مضبوط و معتبر از اثر مورد ن  ينسخه »  اي است که در آنشیوه

یک صحّت و اصالت الزم براي مبناي کار قرارگرفتن را نداشته باشد. در این  موجود هیچ

اثر ممارست در متنمی  شیوه ذوق و دریافتی دخالت بر  هاي  پژوهی و آموزشکند که 

است« شده  تربیت  ابنابراین  ؛(30:  1384، جهانبخش)گوناگون  و  ،  بررسی  به  نوشتار  ین 

 پردازد.  الدین استرآبادي« مینظام دیواني »هاي تصحیح نسخّه ها و قوّتکاستی توصیف

 

 الدین استرآبادی  ای بر شرح احوال و شعر نظام. مقدمه1.1

ي  نهم و اوایل سدهي  ن شیعی سدهبن مجدالدین استرآبادي از شاعرابن حسینالدیننظام

دستور  ي  و رساله  نامهسعادت، مثنوي  دیوان اشعار  ي ادبی هرات است.حوزهدهم)ه.ق( در  
 جامانده از اوست. شعر نظام از چند بعد حائز اهمیت است:آثار بهمعما 
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  نظام بیش از چهل قصیده   ي ادبیات آیینی قرار دارد.الف. حجم زیادي از شعر او در حوزه

که وي در دوران قبل از  مطلب با توجه به ایناین    علی)ع( سروده است.در منقبت امام 

 اعتناست. فویه زندگی کرده است، بسیار درخور ص

سرایان بزرگ قبل از خود مانند انوري، سلمان، خاقانی  توجه خاصی به قصیدهب. نظام  

ز شاعران  و اکه اه یا جواب گفته است. با وجود ایندارد و قصایدي را از آنان استقبال کرد

 دارد.را شعرهایش صالبت و پختگی کافی   ،عراقی است پایانی سبک

یش شعر، ابیات بسیاري را  معماگویی و تالش براي نوآوري در سرا  ي. به دلیل پیشینهج

شیوه مهم به  بعدها،  که  سروده  معادله(  تمثیلی)اسلوب  تشبیه  ساخت  ي  روش  ترین 

قی و ن تغییر سبک عرابنابراین نظام استرآبادي از پیشروا  ها در سبک هندي شد؛ بیتتک

شود. براي  دلیل اشعارش گاه پیچیده و معماگونه میهمیننوآوران سبک هندي است؛ به

 نوشت مقاله آمده است. شناخت بیشتر نظام مراجعه کنید به مقاالتی که در پی

 

 ی پژوهش  . مسئله2.1

اي از این  نسخه انتشارات کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی،    1391در سال 

ان مقاله تصمیم گرفتند،  ، نویسندگدیواناین    يچاپ کرد. نظر به اهمیت چندگانه   دیوان

در تصحیح، بررسی کنند تا    شدهبا نسخ خطی استفاده  چاپی این دیوان را  ي تنها نسخه

ابیات بسیاري یافت   ،در این بررسی و قیاس نقاط ضعف و قدرت تصحیح شناخته شود.

نویسندگان ضمن تصحیح این    راه یافته است.  ي چاپیت آشفته در نسخهصورشد که به

.  الف  صورت گرفته است:  هاي زیرها به دلیلدند که این انحرافابیات به این نتیجه رسی 

 ؛ناآشنایی با عرف نوشتاري کاتبان. ب ؛نداشتن تسلط کافی بر متن

اوزان عروضیبی.  ج به  ناآشنایی    توجهی  آن؛یا  در بی.  د  با  و  ابیات  معناي  به  توجهی 

دقتی در انتخاب  بی.  ه  پیشین و پسین و ساختار عمودي متن؛نظرنگرفتن ارتباط ابیات  

    .نشدن متن تایپیو. ویرایش ؛هابدل نسخه
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 پژوهش   ی . پيشينه3.1

نظام« به نقد این چاپ پرداخته  ي »دیوان نظام یا دیوان بی( در مقاله 1392یساولی)حیدري

اي را که شاعر بر دیوان خود نوشته  . ایشان مقدمهاست  نکات ارزشمندي را ذکر کردهو  

ضبط شده است، آورده و کاستی    2514  يو فقط در دستنویس کتابخانه ملی به شماره

چاپ مجلس را جبران کرده است. همچنین نگاهی کلی نیز به محتواي دیوان انداخته و  

  . همچنین ایشان هاي نادرست را بیان کرده استیح بعضی نکات و افتادگی ابیات و تصح

نویس  ترین دستبا معرفی کهن   ي »خون این دیوان که را بر گردن است؟«( در مقاله1394)

مهمی را    هايهتي چاپی مجلس قیاس کرده و نک، اشعار این نسخه را با نمونهدیوان نظام

ي  ( در مقاله1397. پاشایی)که تالشی ستودنی است  است   پژوهش ارائه کرده  ي در عرصه

چاپ کتابخانه، موزه و مرکز اسناد    الدین استرآبادي تصحیح وقصاید( نظام»نقد دیوان)

اسالمی« در    مجلس شوراي  نیز  را  ابیات  از  بعضی  کتاب،  و ساختاري  نقد کلی  ضمن 

 است.   بخش قصاید از نظر تصحیح بررسی کرده

 

 سخ خطی . معرفی اجمالی ن4.1

دو مجلس شوراي    يشماره  يدر مخزن کتابخانه   826ي  به شماره  ي »اساس«. نسخه1.4.1

سال بعد از وفات شاعر،  ق یعنی تقریبا چهل 967اسالمی محفوظ است. عبداهلل کاتب در سال 

ي مفتاح است  ي کتابخانه برگ نوشته است. این همان نسخه  197با خط نستعلیق خوش در  

  ي ي اول، ُمهر کتابخانه ي دنا جداگانه معرفی شده است؛ چراکه در صفحه اره و که در فهرست 

 ( 70:  2ج ي مجلس سنا، خطی کتابخانه   )فهرست نسخ . شود مفتاح مشاهده می 

ان دهخدا محفوظ است.  سازم   ي در مخزن کتابخانه  26ي  « به شمارهدي ». نسخه 2.4.1

نسخه از  زمان  نزدیک   ،اساس  يبعد  به  نسخه  قصای حیات  ترین  و شامل  است  د  شاعر 

  ي کاملی است. از نظر موارد اختالف به نسخه   نسبتاً  يمدحی و مذهبی است و نسخه

اساس تاریخی که کاتب در انتهاي دیوان  تر از آن است. برتر و گاه صحیحاساس نزدیک

مشکل اصلی این نسخه    ..داردبرگ    207کتابت شده و    1003یا     1002  در سال   ، آورده
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دانشگاه   يمرکز  ي کتابخانه  یخط ي هانسخه   يیهنشر). کتاب استهاي پراکندگی صفحه

 ( 20: 3ج ،تهران

نسخه3.4.1 شماره ي  .  به  کتابخانه  2514ي  »ل«  مخزن  در  در  و  است  محفوظ  ملی  ي 

این نسخه  ، طایري و مهدي است.  که شامل دیوان نظام و برادران اواي قرار دارد  مجموعه

نوشته    دوازده به دست کاتبی ناشناس  ي علیق خوش و به احتمال قوي در سدهبا خط نست

)فهرست نسخ خطی  .آمده است  اي است که سخنان نظام به نثر در آنشده و تنها نسخه

 ( 15 :6ملی ایران، ج  يکتابخانه

یک مجلس شوراي    يشماره  يدر مخزن کتابخانه  13983ي  به شماره »ج«    ي . نسخه4.4.1

آن را در   ق1065االول  عچهار ربیودر بیست  داری محفوظ است. محمدحسن مکتباسالم

ها در منقبت ائمه  این نسخه فقط قصاید را آورده که اغلب آن  نوشته است.برگ    131

که قدمت  ینکاملی نیست. با ا  ي حی اکابر را ندارد؛ بنابراین نسخهقصاید مد  بیشتراست و  

اساس دارد.   ينسخههاي بسیاري با  دقتی بسیاري نوشته شده و اختالفزیادي دارد، با بی

نیست  هايغلطاز  همچنین   نیز خالی  کتابخانه   .امالیی  نسخ خطی  ي مجلس  )فهرست 

 ( 231: 37شوراي اسالمی، ج

نسخه 5.4.1 شماره  ي.  به  کتابخانه   2/375ي  »س«  مدرسهدر  مطهري ي  شهید  عالی    ي 

نوشته شده است.    ي یازده قمريبا خط نستعلیق در سده شود.ر( نگهداري می)سپهساال 

ي اساس منطبق  شود. در بیشتر موارد با نسخهو زاهدانه را شامل می   فقط قصاید مذهبی 

)فهرست نسخ  .  اي را خالی گذاشته استیا جاي واژه  ها را ناقص نوشتهاست. گاهی بیت

 ( 697:  2د مطهري، جعالی شهی   يي مدرسهخطی کتابخانه 

مجلس شوراي اسالمی محفوظ    يدر کتابخانه   9406ي  »مج« به شماره  ي . نسخه6.4.1

  99گیرد و  ق است و تنها قصاید را دربرمی1221  است. تاریخ کتابت آن پانزده شعبان

ها  حتی تشدیدها و نقطه  ؛ متاخرترین نسخه است. دقت امالیی خوبی دارد  و  برگ دارد.

)فهرست نسخ خطی  .  اید دارد. اما بیشترین حذف را از میان قص است  را رعایت کرده

 ( 113:  30مجلس شوراي اسالمی، ج  يکتابخانه
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 .  بحث و بررسی2

به   نزدیک  به متن  اثرنوشتار  براي رسیدن  باید   ،خالق  باشد؛  ناییتوا  حائز  مصحح  هایی 

آثار هماز بر  بر متن، اشراف  با عرف نوشتاري کاتبان،   با  عصرجمله تسلط  اثر، آشنایی 

و سبکی، روشدگرگونی زبانی  و...  هاي  متون،  تصحیح  توانایی  .هاي  این  و داشتن  ها 

-شود که متن مصحَّح به نوشتار خالق اثر نزدیکموجب می   ،این عوامل  يرعایت مجموعه 

از    گردد.تر   ابیاتی  مقاله  این  بر  دیواندر  حاضر  نظام  تصحیح  در  که  است  شده  رسی 

ها ذیل  توان آناند که میعوامل بسیاري در این موضوع دخیل ثبت نشده است.درستی به

 سه عنوان اصلی قرار داد:  

 هاي نادرست؛ . ثبت1

 . ترجیحات نادرست از میان نسخ؛2

 . افتادگی واژگان.3

ایم با  سعی کرده  شود.مولود عواملی است که در ادامه ذکر می   ،مواردیک از این  هر

   1ها به متنی صحیح و نزدیک به گفتار شاعر دست یابیم.بدل مستندات از نسخه  يارائه

 

 های نادرست ناشی از عوامل زیر است: ت ثب . 1.2

 خوانش نادرست ابیات؛   الف.

 )محور عمودي شعر و ارتباط طولی ابیات(؛ توجهی به معناي بیت و معناي متن بی ب.

 توجهی به عرف نوشتاري کاتبان نسخ خطی؛ بی ج.

متن تایپی با متن    نشدن متن و مقابله  نکردندقتی در ثبت و تایپ و ویرایش کاملبی.  د

 . اصلی

یک از نسخ خطی  ، متناسب با هیچها، متن چاپیگونه ثبتالزم به تأکید است که در این)

 (نیست

ی  معناین عوامل، گاه موجب تحریف معناي بیت شده، گاه نیز بیت را بی   يمجموعه   

است.   اکرده  کدامتشخیص  که  هرین  در  عوامل  این  از  استیک  بوده  دخیل  ،  موردي 
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خطاها مربوط  بیشتر    ،رسدمینظر در کل به  صورت جزئی و در هر بیت، ممکن نیست.به

اختالفی در نسخ   هابیتکه در این  ؛ چراصحیحنه ت   ،و ویرایش باشد  ي تایپبه مرحله

نیز خوانا   نوعاستنیست و همگی  این  که  ابیاتی  تعداد  آن  .  یافته و ما  خطا در  راه  ها 

ي  معدود  شواهد   ، جا براي رعایت حجم مقاله. در این بسیار زیاد است  ،ایمتصحیح کرده

 شود:ذکر می 

 اند:   معنی شدهکه با ثبت فعلی بی هاییبيتمثال برای 
   انی سرا چون ماک  نیبه خاک ا یغلطیچند م ر ی صف   زن حا   چون خروس عرش رو برعرش  آن 

 ( 392: 1391)استرآبادي،                        

خروس و عرش    هايواژه. با توجه به  ستیدر مصراع اول مفهوم ن  ر«یآن حازن صف»

  ي معنا  تیببه این ترتیب،  و    درست است  ر«یبدون شک »آن جا زن صف  ت،یب  نیدر ا

 شود: تر میبیت با افزودن عالیم نگارشی زودیاب کند.یم  دای پ یدرست

   ان ی سرا چون ماک   ن ی به خاک ا   ی غلط ی چند م           ر ی عرش،رو بر عرش، آنجا زن صف چون خروِس 

               رودیـ م داـهوی ش در ـ لذت سوداي عشق     وق را ـــ وي شـــ احمد مرسل که مشتاقان ک

 ( 228)همان:                                      

اند، ولی در متن چاپی »هویدا« ثبت شده که معنایی  ثبت کرده   ي نسخ »سویدا«همه

 رود.لذت سوداي عشقش در سویدا می ندارد: ...

 آورد برون شب تار ز بیم ضبط تو می    ان آن را             ــبود کاسم زحلستاره نقد 

 ( 237)همان:                                 

ي نسخ »دغل« است. شاعر  عبارت »ستاره نقد زحل بود...« معنایی ندارد. ثبت همه

علی)ع( آن را  اي است که صرّاف آسمان از بیم ضبط حضرت گوید: »ستاره نقد ناسره می

 آرد« شبانگاه به بازار می

 شب تار  ،آورد برونز بیم ضبط تو می        ان آن راــستاره نقد دغل بود کاسم    

ـ تابزان    ار صنع       ــطاوس مهر چتر زد استادک  نشاند برین قصر زرنگار  رانــ

 ( 240)همان:                                
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ي  راجعه به نسخ نیز پیداست که واژهحتی بدون م است.    ي نسخ »تابدان«ثبت همه

  الغات غیاث. دهخدا ذیل »تابدان« به نقل  »تابران« در این بیت، مفید هیچ معنایی نیست

« و به نقل  آفتاب گذارند  یآمدن روشن   يکه در عمارت و برا   یروزنچنین نوشته است: »

سقف خانه که هر دو طرف  ه  ب  کینزد  ندیرا گو  بزرگیي  ه طاقچاست: »  نوشته  قاطعبرهان

کرده و    نقاشی  ي هرا پنجره و طرف درون را پارچ  آن  رونیطرف ب  ی گاه  ،گشوده باشد

 «را پنجره کنند هر دو طرف آن ی گذارند و گاه یخال گاهی و کنند الوان يه شیجام و ش

 ( 250دار)همان:بود به نیر اعظم سپهر مجمره جاه تو کز عود جان معطر باد            عزمبه 

بیت    نسخ »بزم« است.  يترکیب»عزم جاه« در این بیت مفید معنایی نیست. ثبت همه   

 ي مقصود شاعر، درست حاصل شود: ابه عالیم نگارشی نیاز دارد تا معن

 دار ود به نیّر اعظم، سپهر، مجمرهــب         معطّر بادبه بزم جاه تو کز عود جان،       

 ولی ز بناگوش دشمن تو زریر دهد محبّ آل تو را چهره ارغوان زارست          

 ( 286)همان:                           

رنگ کنند و آن را اسپرک نیز  گیاهی باشد زرد که جامه بدان  با توجه به معناي »زریر« )   

ترکیب »بناگوش دشمن تو زریر دهد« معنی ندارد. ضمن   دهخدا، ذیل زریر(،رک.)گویند(

گوید: رخسار محبّان آل تو همانند ارغوان  ي نسخ »دمد« است. شاعر میکه ثبت همهاین

 و بناگوش دشمنانت مثل زریر، زرد است. 

 این کاربرد در شعر ناصرخسرو: ينمونه

                 ی قد نون ه و ب ریزر ،رخه ب اکنون  الله  ،رخه ب و قده ب يد بُ يسرو

 ( 381:  1357،ناصرخسرو)            
 

 مباش  گالبفتاده در پی هر سفله چون  براي نان که خوري سنگ یارب اي بدنفس         

 ( 304: 1391)استرآبادي،                  

:... تشبیه چون »گالب« هیچ معنایی ندارد. نفس حریص را به سگ مانند نموده است 

 فتاده در پی هر سفله چون کالب مباش. 
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 شده چون ناخنِ عقاب مباش به فکر، خم     وقت              ، همه پیخبر  فانیجور ضع يبرا

 ( 305)همان:                               

  همهخبر،  بی  فانیضع  جورِ  يبرا   ست:خبر« ا »بی  واقعمعنایی ندارد؛ در»پیخبر« هیچ  

 آورد. کند و بر سرش هجوم میاستفاده می خبري طعمهعقاب از بی ...وقت

 

 زیان دانشنه هر طوطی بود ناطق، نه هر ناطق  خوان گشت و هر پیري معلم         نه هر طفلی سبق

 (305)همان:                                 

خوان«، »معلم«، »طوطی«، »نطق« پرواضح  هاي »طفل«، »سبقنشینی واژهبا توجه به هم   

 . دانَش: ...نه هر طوطی بود ناطق، نه هر ناطق، زبانصحیح است  دانَش«»زباناست که 

    کانم نکوتر است ز هر منصب و منال      نوازش تو مرا ساخت سربلند          غر

 ( 346)همان:                              

نیز آشکار است. همچنین ثبت   ترکیب »غر نوازش« معنی ندارد. بافت معنایی بیت 

 است: عزّ نوازش تو مرا ساخت سربلند...  ي نسخ »عز«همه

 وحـل ریس ز  ی کـبارگیشده  یکــه بارگ ي هد  قی طر يهاد  يدست مـن ا  ریبگـ

 ( 364)همان:                                 

ندارد.   معنایی  هیچ  جمله  این  در  وحل«  سیر  »ز  همان    »اسیرترکیب  وحل«بودن، 

 خاقانی: ي این کاربرد در شعر انوري و  المثل »چون خر در گل ماندن« است. نمونهضرب

 حادثه چون خر به وحلیکتادرافتاد به        آخراالمر درآمد به سر اسب اجلش

 (  185: 1364)انوري،

 است ـــمان برخـــ ر ز ترکـــباج اشت       در وحل به برق بسوختـــاشتر ان

 ( 62:  1373)خاقانی،

 جوهري    چور از جواهر و راي ـدُرج پُ زل      ـی زن قضاست مقادیر لمــ در مخ

 ( 482: 1391)استرآبادي،                        
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به      »تو« صحیح است، شاعر خطاب  آن،  در  تشبیه موجود  و  بیت  معناي  به  توجه  با 

 گوید: راي تو جوهري)جواهرشناس( است. ممدوح می

   آثار زیبایی    چنین هنوزت هست پیدا در   عارضت لیکن         مشیکن نهان شد گرچه زیرخط    

 ( 493)همان:                                   

»مشکین« و  توجه به تناسب واژگان و معناي بیت، راهنماي مناسبی است که دریابیم  

 »جبین« درست است: 

 زیبایی وزت هست پیدا در جبین، آثار ـ هن شد گرچه زیرخط مشکین،عارضت لیکن       نهان

 کشد شب تا سحرگه جدول زر می شب از    ا       ـ ي قدرش، قضي گردون پی مجموعهصفحه  

 ( 521)همان:                                    

است. با ثبت »شب« به    ثبت کرده  )شبستان(  »د«ي  ، نسخه»اساس، ل« )شُهُب(  نسخ

نیز مختل  وزن  بر معنی،  عالوه  جاي »شُهُب« این  بیت  ابداعی شاعر  تصویر  شده است. 

ارزش  است که ثبت  براي  با شهاب، جدول  )ع(  علیهاي حضرت»تقدیر  را  تمام شب 

 کشد.از شُهُب، شب تا سحرگه جدول زر می... کشد«آسمان می يدر صفحهطالیی 

 صالیغــم از دل است   يناه ب اندنموده او               يهز جـام مرحمتت ساکنان عــرص

 ( 349)همان:                              

نسخه نسخه نوشته  «بناي»  ،ل«  د،  »اساس،  ي هرسه  دهخدا«:  »  26يشمارهي  اند: 

اند بناي  ... نموده. معناي بیت نیز بسیار واضح است:  128ي اساس: برگ  ؛ نسخه 197برگ

  غم از دل، استیصال.

   احساماري ـچنانچه روح بود در مج    اظ        ــطاوي الفـود در م ـو بــی ت ــمعان

 ( 379)همان:                                   

مرکّب  اي ثبت نشده است. معناي بیت و تشبیهنامه معنی است و در هیچ لغتبی  »احسام« 

 . ...چنانچه روح بود در مجاري اجسام :هاستبیت، راهنماي مناسبی براي درک واژه

 ان اسکندر ــــ ان زمـــ ان منتهیــــزب   ن        ـالک بخت به پیش مبتدیانش به گاه  

 ( 258)همان:                               
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  با   گویاي همین ثبت است. اند. معناي بیت نیز  ثبت کرده، »بحث«  ل«  د،  »ج،ي  هسه نسخ

 بحث، الکن... شود: به پیش مبتدیانش به گاه »بخت« معنایی حاصل نمی

 اند:تغيير معنا یافتهابياتی که با ثبت فعلی  ینمونه

 چه احتمال که بر خاستن  بوَد ظفرم    ن ـواید اعـتـماد بر  کنمفتا    هیچو سا 

 ( 384)همان:                                  

تا نکـنـم اعـتـماد    ـهیچــو سـا نسخ چنین است:    يشکل صحیح این بیت در همه 

. ظاهرا اشکال در  (80)اساس: برگي اساس که بسیار خواناست  ویژه نسخهبه  ...ـواریبر د

 ایجاد شده است.   نشدنتایپ و ویرایش يمرحله 

 راز ــــی از جام حافظ شیـکن مکفیّم ي غم          شد آن محل که به کنج شرابخانه

 ( 298)همان:                              

گوید: گذشت آن روزگاري که از جام حافظ  »مکفّیم« در این بیت معنایی ندارد، می

 »مکیّفم« کنی. 
 

 چنین به هیچ دیار  جاهیکه نیست نادره  ش رو        ــ وي شکارگاهـگذاشتم همه س

 ( 254)همان:                                 

سرزمینی نظیر  گوید به شکارگاه ممدوح رفتم که جایی بسیار نادر است و در هیچمی 

  ي نسخ نیز »جایی« است.ندارد. ثبت همه

 ها برابر خور ـ فروزد س وز ــسه ــ چنانک     و نظم نظام آن باشد        ـع ت ــ ش طبــبه پی

 ( 260)همان:                                   

  اند:...چنانکه نور فروزد سُها برابر خور.»نور« نوشته ي نسخهمه

 ت او مانده آب در کفگیر ــ م از مهابـه      همّشي چرخ پر اختر از  شد آب زهره 

 ( 284)همان:                                 

. اندنوشته   ي نسخ »بیمش«شود. همهمعنی مناسبی حاصل نمیبا توجه به معنی »همّ«  

 بیت به عالیم نگارشی نیاز دارد تا مقصود شاعر بهتر دریافت شود:

 ر ــهم از مهابت او، مانده آب در کفگی ي چرخِ پُر اختر از بیمش         شد آب، زَهره
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 ي خار مغیالنشسازد سایه  افکارکه پا   بیابان ریاضت چون برد آن ناز پروردي           

 ( 306)همان:                              

همچنین  درک است.  افگار: زخمی. از بافت معنایی بیت و تصویر ابداعی شاعر قابل 

بر روي  ي  فاصله در واژهنیم   ي واژه »نازپروردي« رعایت نشده است. گذاشتن حرکت 

 کند: »بُرَد« به درک معنی درست کمک می

 ي خار مغیالنش  ار سازد سایه ــکه پا افگ   ون بُرَد آن نازپروردي        ـت چـان ریاضـبیاب

 است: برده است که آن هم اشتباه ثبت شده کارعر در موردي دیگر این واژه را بهشا

 بماند  ارکاف وز تـو صـد خار الـم در دل   چـمـن باد فـنـا برگ گلت را بربود             ـنیز

 ( 560)همان:                              

 بماند   افگار وز تـو صـد خار الـم در دِل...

 اعظم در کنف  عرضوي فضاي درگهت را   ات را روح قدسی در طواف          اي حریم روضه 

 ( 324)همان:                               

رفته است  کاربه  دیوانبار دیگر در این  معنا و کاربرد ندارد. این ترکیب دو  «اعظم  »عرض

 درست ثبت شده است:ها که آن

 افته یجوالن  ي، جاعرشِ اعظمبر بساطِ  کنون           تا  تـ یتو از صبح بدا  میرَخش تعظ

 ( 457)همان:                               

 اند بسته ياو شام اسر يسو یرا برگ شیخو صدهزاران جان پاک            ،اعظمعرشطوف  بهر

 (209)همان:                                   

 جمالي هروز روشنت از لمع تـاس یبرق   ب ــینه نش گلات از رهی است شام ت  يدود

 ( 339)همان:                                 

اي چنین ضبطی ندارد، تناسب دود  هیچ نسخهمعنایی است.  »گلشن نهیب« ترکیب بی    

و گلخن، راهنمایی مناسبی است. در هر دو مصراع جهش ضمیر روي داده است: سیاهی  

 توست. ي جمال  شب، دودي از گلخن نهیب توست، روشنی روز، برقی از لمعه
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 و واهب ااِلنعـــام  ضیالف اسطو       صفتِ دست و وصفِ همّـت او                  

 (370)همان:                        

گسترنده    )دستش  ایجادشده  نشر«  و  »لف  و  بیت  معناي  به  همتش  توجه  و  فیض  ي 

 . »باسط« است ي نسخواهب انعام است( راهگشاست. همچنین ثبت همه

 ام ک به گوش تو رسد در هر  کیتا که لب يطلب دوست، لب شوق گشا يندا در  

 ( 372)همان:                              

گوید: دوست را مشتاقانه صدا بزن تا در هر »گام«  کند، می»کام«، بیت را از معنی دور می

 داري، نواي لبیک او را بشنوي.که به سویش برمی

 ت دل خونین به آن دهان برسان ــ شکای    کن وانگه              دامي سیراب دهن ز غنچه  

 ( 403)همان:                                

کردن دهن« ترکیب نامناسبی است که در این بیت معنایی ندارد. تناسب زیبایی  »دام

ي »اساس، ل،  هرسه نسخهضبط  بین »دهن«، »غنچه«، »دل خونین« و »دهان« برقرار است.  

 د« نیز »وام« است. 

 هاونت تو مانند باد در  ـــداي صی ــ ص    ي عالم کند به استعجال      طواف عرصه   

 ( 413)همان:                                 

گونه که باد، »هامون«  گوید شهرت تو، جهان را با تعجیل طواف کرده است؛ همانمی   

 مفهوم جهانگردي صیت ممدوح را شاعر در جاي دیگر چنین گفته است:  سَپرد.را می 

                   نامیال  ـداریبـخت تو، بـ نینقش نگ موت یال  اح یّکـــمال عـلم تو، س  تیصـ

 ( 367)همان:                              

  و قارون یس یتجربه به انجام ع  يبرا منال و مال بس است             شپی کم و  يه جینت

 ( 416)همان:                              

ترکیب    چنیش  با  لفشاعر  قارون«  و  »عیسی  بیش«،  و  »کم  است؛  هاي  ونشر ساخته 

 بنابراین »پیش« معنایی ندارد و صحیح نیست.  
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 خانه خوان آید برونکاوّل حال از ضیافت از قرص مهر       بـیشگسترد خوان سحر تقدیر  

 ( 419)همان:                                 

می می خورشید  آمدن  از  قبل  را  سحر  خوان  تقدیر،  همانگوید:  که  گسترد،  از  گونه 

« درست است نه  از »پیشآورند نه نان را؛ بنابراین خانه نیز اوّل سفره را بیرون میضیافت

 «: گسترد خوان سحر، تقدیر، پیش از قرص مهر...از »بیش

 پرمشک ناب انداخته   يانافه  نچیگاه  از سُمش       ینقش ،دشت آهو مانده نیکرده رم ز 

 ( 448)همان:                             

گوید: از این دشت )استعاره از آسمان(، آهویی )استعاره از خورشید( رم کرده و  می   

ي پُر  مانده است. در این جَستن و رمیدن، نافهجاينقشی از سمش )استعاره از هالل( به

اع دوم جایگاهی ندارد و مشک او )استعاره از شب( افتاده است؛ بنابراین »چین« در مصر 

در مصراع اول، ویرگول  نیز    وزن بیت نیز مختل و یک هجا کم شده است.  با این اشتباه،

 بعد از »مانده« جایگاهی ندارد:

 ر مشک ناب انداخته پُ يانـافـه ،گاه جَستن از سُمش     یمانده نقش ،دشت آهو  نیکرده رم ز

 خوبی براي درک تصاویر این بیت است: توجه به تصاویر دو بیت قبل راهنماي 

 اب انداخته   ـــ طن ـنیه        ز آفتابـش لنگـر زرّـ در آب انداخت یکـشت ،شب قضا از ماه نـو 

 شهاب انداخته  ریسرخ، انگشت شست آسمان        بس کـه بهر زاغ شب، ت دهیشفق گرد از

 شاعر در هربیت، تصویري بدیع از غروب، نقش زده است. 

 یـــه چرایـکاسسیه دورمستظهر این  همه قدر است قمر منخسف از چرخ         با این

 (491)همان:                          

یک  « ثبت کرده است. متن براساس هیچدو، »»س«ي  نسخهو    «دون، »ل«  »د،  هاي نسخه

. شاعر  صحیح است  کاسه«، »دون«ي »سیهبیت و واژه   از نسخ نیست. با توجه به معنی

همه  توان به آن اعتماد کرد؛ چراکه قمر را با اینداند که نمیکاسه میچرخ را دون سیه

قدر )نور، اصطالح نجومی( سیاه کرده است. تصویر شاعر بر مبناي آسمان شب است که  

 رنگ است. ي وارونه و سیاهبسان کاسه 
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 ساحت عالم گرفت    نوایشابر چو هوا  قامت گردون ز بار همّت او خم گرفت         

 ( 520)همان:                                

 اند. معنی نوال، »دهش، بخشش« نیز گویا است. ي »اساس، ل، د«، »نوال« نوشته هرسه نسخه 

 کشد  ت او انتقام از چرخ اخضر میــدول کشد          کین در چشم اختر می میخصولت او  

 ( 512استرآبادي:)                           

کشیدن« اصطالح پرکاربردي  اند. »میل درچشمنوشته   «میل»   ، د«  »اساس، ل،ي  ه هر سه نسخ

 برده است:کارکشیدن« را چنین بهخاقانی اصطالح »میل است. 

 سرائی برنخاست  تر زندان کز جهان تاریک  ان ـمیل در چشم امل کش تا نبیند درجه

 ( 581: 1373)خاقانی،                      
 

 ش ـ ود آسان آسانـل بـرموز مشکل مشک گاه اي دل        درین تعلیم   خوان الف بی کسی کو شد   

 ( 260: 1391)استرآبادي،                

است    خوان«  بی  که،  »الف  کسی  است.  یعنی  کرده  الفبا  آموختنِ  به  دلیل   شروع  به 

...کسی   و معنی مختل شده است.بین واژگان رعایت نشده    يتوجهی به معنی، فاصله بی

 .گاه اي دل کو شد »الف بی«خوان درین تعلیم

 کسالنش   ابند ی   کی    بار کـه چون ُپر بار گردد   شود کاهل            ن ی گنه چون پر شود کس را به راه د   

 ( 313)همان:                                      

گوید: سنگینی بار،  . میزیاد از هم »بار  کی« ثبت شده است  ي بارگی: اسب. با فاصله   

می اسب«  »بارگی:  حرکت  کندي  چ...شود:  موجب  گرددکــه  بار  پُر  ی   ون    ابند بارگی 

 . کسالنش

 شب سازد نهان حکم تو صاع  دربارشامگه  یوسف مصر زمانی طالب اخوان دین        

 ( 318)همان:                                 

»بنیامین«    در بارِ   : پیمانه«.صاعکردن »به داستان یوسف و ماجراي پنهاندارد    تلمیح   شعر   

بدل شده  به یک واژه ت   »بار«  « ودري »با این ثبت، دو واژه  و بازگرفتن او از برادرانش.
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تشبیه کرده است: شامگه در   و هالل را به »صاع«  شاعر »شب« را به »بار«  است: »دربار«.

   حکم تو صاع.  ،بارِ شب سازد نهان

 ین ک  ریگر رسد از قوس چرخم ت  یباک ستین   باشدم               امتیتا ق در  بر  جـوشن حبّ تـو 

 ( 437)همان:                                         
 ...باشدم ـامتیجـوشن حبّ تـو در بر تا قـ»در بر« واژگون نوشته شده است: 

 ر ــــ ود موثرت ـــصور در احیا ب نفعز  صریر کلک تو در حشر کشتگان نیاز         

 ( 259)همان:                           

بسیار اند و با توجه به معناي بیت و تلمیح واضح آن، خطا  نوشته»نفخ«    نسخ  يههم

کاربرده  فخ صور« را بهاصطالح »ن  دیوانخود شاعر در دو مورد دیگر در    فاحش است.

 است: 

 ت برنخـواهد خاست ـــغبار من ز رَه دوس کـه بـادِ صبح بقـاست             امتی ز نفـخ صور ق

 ( 140)همان:                               

 ت ز نفخ صور هم از هم ـر اقبالــقص زدینر ا             ــاز ج یستیز بـاد ن ـمتیگَرد تعظ زدینخ

 ( 388)همان:                                

 ستانش ببه  نیب یاهیس وانینظر کن جانب ک حظ            ی اب ی ن   ي از و   ک ی ل   ه ی و سپهرت دا   ی تو طفل 

 ( 308)همان:                                

ننوشته است. روابط معنایی کلمات،   اي »بستانش«هیچ نسخه صحیح نیست.  ستانش« »ب   

به سیاهی ومنسوب نیز راهنماي مناسبی است  بودن کیوان  بیت  »معناي  به سیه.  پستان« 

 چند نمونه: دارد؛، کاربرد وسیعی معناي »شوم« در ادب فارسی

 فرمان یـ ل بـــــر طفـرده از بهـــــک

  

 ان ـــپسته ـــع را سیـــ ادر طبــــــ م

 (221: 1329)سنایی،                     

 پستان این زال سپید ابرو وین مام سیه  زد ـاز خون دل طفالن سرخاب رخ آمی

 ( 360: 1373)خاقانی،                   
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 کجا رسد که کنی دعوي رضا و توکل  دوست تحمل           فضايدال گرت نکند با  

 ( 359: 1391)استرآبادي،                

ترکیب »فضاي دوست« معنایی ندارد؛ »قضا« صحیح است. معناي بیت، بسیار واضح و    

 توانی ادّعاي رضا و توکل کنی.          راهگشاست: اگر دلت به قضاي دوست راضی نباشد، نمی 

 گستري  ي نظمحصر کند به مدحتت شیوه نظام را داعیه آن که بعد ازین         رهاداد 

 ( 489)همان:                                

 که بعدازین... است: داد دها نظام را داعیه آن   است و معنا نیز مؤّید آن   ي نسخ »دها«ثبت همه 

 

 ها بدل نادرست از ميان نسخه . گزینش2.2

ین ایراد  گونه ابیات، انتخاب از بین نسخ مختلف، درست صورت نگرفته است. ادر این

ر بر  خّ هاي مؤبدلتوجهی به معنی بیت، ترجیح نسخهبی  مانند:نیز ناشی از عواملی است،  

ه و گاه معنی را دگرگون  گاهی بیت را از معنی انداخت  )کهم، ترجیحات نادرست  نسخ مقدّ 

 کرده است(.

 اند:معنی شدهمثال برای ابياتی که بی

 سوزن عیسی دارند جویان همه گر  چاره     خار اجل              ازلماي حیات  ـــد پـــ نده

 ( 220)همان:                              

به    بیت  نمیاین ترکیب  معنی  ثبت  »ازلم«  دهد.صورت  نسخهصورت  از  »مج«    يشده 

است و با ساخت بیت، همسانی   داراند که معنیاست. اما نسخ دیگر »از الم« ثبت کرده

گران، سوزن عیسی را نیز به دست  اجل...«. اگر چارهندهد پاي حیات از المِ خارِ    دارد: »

 المِ خارِ اجل« »پاي حیات« مرا آسوده کنند.توانند »از بگیرند، نمی

 پهلوي بدعتست ز شمشیر او نزار شریعتست ز اقبال او سمین           چشم 

 ( 241)همان:                             

  «چشم، »ولی »س، مج«  ؛است  «جسم، »د«  »ي،هاي  هثبت نسخ   »چشم سمین« معنا ندارد.   

 . نظر به معناي بیت، اشتباه در گزینش، بسیار فاحش است. اندثبت کرده
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 بدرّي صفّ اعدا را به تیغ کین ز یکدیگر  تاري به روي خصم در    بر  دي تو با فتح و ظفر  

 ( 264)همان:                               

است که بر    ترتیب »هرگه« و »تازي«به  ،»د«ي  معنی است. ثبت نسخهمصراع اول بی   

  ي معدود مواردي است که اختالف نسخه   ترجیح دارد. البته این بیت جزوشده  چاپمتن  

تو با فتح و ظفر هرگه به روي  ولی در متن اعمال نشده.    »د« در پاورقی ثبت شده است 

 خصم در تازي...

 ( 266)همان:مقعرکه تصور نیابدش   اشد آن بحري             کف جود تو ب

هاي  با توجه به وزن بیت )فعالتن مفاعلن فعلن( باید »مَقْعَر« خواند که معنی ندارد. نسخه

 ...که تصوّر نیابدش معبر.  اند که صحیح است:نوشته«  معبر» ،»اساس، ل«

 رد گذر ـــچو این قضیه مرا در ضمیر ک چو این مقوله مرا نقش بست در خاطر        

   نوک و کمربست به طیره گفتم کاي پاي به طنز گفتم کاي مبتالي وهم و خیال       

 ( 259)همان:                               

ابیات سازگار است. »نوک و  اند که با معناي  ي »ج، د«، »بوک و مگر« نوشته دو نسخه    

هاي کاربرد این اصطالح، کم  کمر« هیچ معنایی ندارد. ضمن اینکه در ادب فارسی، نمونه 

 نیست: 

                  مگر آمد جمله ز بوک و  محنت ما ،خود رامی مگذارید ـ عمر گ ،بر بوک و مرگ

 (93: 1364ي،)انور                       
 

 ور ــغبر  ــکرت تمام عمـازو به زورق ف   رد       ـ محنتم که شاید کنه آن محیط بود 
 ( 274: 1391،استرآبادي)                 

ب،  اساسي  نسخه که  کرده  ثبت  درنگ»غبور«  )غبور:  واژه  معنی  به  توجه  کردن، ا 

نمی،  ماندن(باقی مستفاد  مناسبی  »گردد.  معناي  ل«،  »د،  نسخ  با  عبودر  که  ثبت شده  ر« 

 ازو به زورق فکرت، تمام عمر عبور.... :معناي بیت متناسب است

 م ج با عزم جزمت    ي شد   ي روز ی سپاه فتح و ف  اعدا               ي ه بهر کسر فرق   ی عزمت جزم گشت   چو 

 ( 388)همان:                                        
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مبنایی »جم« شده  ت متن بر چه معلوم نیس   ، »خم« ضبط کرده است.و »ج«، »ضم« »ل«   

)ضمیه، همراه(، ضبط »ل«    با توجه به معناي ضمّ  ز نظر معنایی نیز توجیهی ندارد.ا است.

 .ضم ،با عزم جزمت يشد  يروزیسپاه فتح و ف... مناسب است:

 بر رکاب رود گاه بر کمان  روزگــه  ن یخصم افکنش هم رگ لشي وپااز دست

 ( 400)همان:                              

ثبت نسخه     »د« است ولی ضبط نسخه»روز«  »اساس  ي ي  این  ور«ز،  که  است. ضمن 

توجه به معنی راهنماي خوبی براي گزینش است. همچنین »لشگر« نیز با غلط امالیی  

 نوشته شده است: 

 کاب رود گاه بر کمانه زور بر رـــگ افکنش همین         از دست و پاي لشکر خصم

     قارون يه نی اگرچه خصم تو گردد قر    گور             به کند روزگار، زنده  رهــخطی نیدر ا

 ( 413)همان:                              

»حظیره«»د«ي  نسخه     »حضیره«»ل«ي  نسخه،  ،  »خطیره«»ج«ي  نسخه،  ،    اند. نوشته   ، 

و معناي    «، »چهاردیواري«حظیره»یافت نشد. معناي    نامهلغتدر  « و »حضیره«  خطیره»

واژهبیت گزینش  براي  مناسبی است  راهنماي  ا  :ي صحیح،  کند روزگار،   رهیحظ  نیدر 

 ... گوربهزنده

 برده است: کارین به خاقانی این واژه را چن

 علیا برآورم  يهرــ ن حظیآ ل درـــغلغ ها که دارم از آلودگان دهرزان غصه

 (247: 1373)خاقانی،                    

 ز روز خلعت اطلس دهد ز شب اکسون  آسمان  او را              تْ بدن جانتْجهانْبود 

 ( 414:  1391)استرآبادي،                   

:  است  »ل«  يبرمبناي نسخه ظاهراً ضبط    اي نیست.در هیچ نسخه  تْ بدن جانتْ«جهانْ»

د« »بود جهان بدن جاهت    »ج،هاي  ه»بود جهانت بدن جاهت آسمان او را« ولی نسخ

ثبت کرده را«  او  به معنی و حرکت  اند.آسمان  توجه  این  می   ،گذاري مناسببا  به  توان 

   خوانش رسید:
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 ز روز، خلعتِ اطلس دهد ز شب، اکسون  او را         ، بود جهان، بدنِ جاهت، آسمان

گوید: جهان، بدِن جاِه توست و  علی)ع( است، می ح که حضرت شاعر خطاب به ممدو 

 کند. آسمان براي قامِت جاِه تو، اطلسی از جنس روز و اکسونی از جنس شب، پیشکش می 

 در نقاب جنون يرو ا یکه هستشان ز ح  یشمحه نخا زانیپوش کن يبه رو

 ( 417)همان:

 شود.معناي مناسبی از آن دریافت نمیمبناي ضبط »ل، د« برگزیده شده است که  متن بر

  . از نظر معنا نیز به راحتی قابل »خامه چشمی« است و بسیار هم خواناست  ضبط اساس 

 ی... چشمخامه  زانی پوش کن يبه روکنیزان سیاه چشم است:    ،منظور شاعر که  درک است

     خواص يمضرّت رسان ز رو  يرها چتچو  به مثل         ش زی موبگو به آن کـه بود طبع 

 ( 514)همان:                               

نوشته است که صحیح است. هیچ    ، »موذیش«»د«  »اساس« است ولی  ضبط  »موزیش«   

ندارد.اينسخه »د«  «، »چیزهاي«اساس»  ، »چترهاي«  با    ، »خیرهاي« ضبط کرده است.و 

 است: »اساس« صحیحبودن بیت به بیت بعدي، ضبط به موقوفتوجه 

 واص ـخ يرسان ز رو مضرّت چیزهاي چو به مثل        موذیش   ـه بود طبعــبگو به آن ک

 که آن رسد به تو آخر که »الجروح قصاص«    به خروش          اورشی درون کس مخراش و م

 ازخوي سباع  ونفرتوحوشوحشت از طبع صحرا گررود بیرون برد       به خلعتي نفحه 

 ( 522)همان:                                  

نسخه    ضبط  آن  ولی    ،است  «اساس»  ي»خلعت«  نمیاز  حاصل   ضبط  شود.  معنایی 

ي خُلقت به صحرا گر رود، لقت« است که مفید معنی است: نفحهخُ، »د«  »ل،هاي  نسخه

 بیرون بَرَد... 

 ده است: ها معنا عوض شمثال براي ابیاتی که در آن

 رودطرف وادي گر سموم عمرفرسا می خلوت خستگان را نیست کام برکناري رو که  

 ( 227)همان:                              
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 ل،  »س،ي قبولی ندارد. سه نسخه ترکیب »خلوت خستگان را نیست کام« معناي قابل

ي  متن از نسخه ند که صحیح است؛ ولی  ا ج« »خلوت جُستگان را نیست غم« ثبت کرده

 . »د« انتخاب شده که با معناي بیت سازگار نیست

 ي بحار چون عکس مهر مهر تو در سینه در طینت جبال         چون سنگ شوق حلم تو

 ( 241)همان:                                

نسخه تو«د«  ج،  س،  »ل،ي  چهار  شوق  حلم  سنگ  »چون  کرده  ،  از    .اندثبت  متن 

هاي موازنه و جناس  بیت آرایهاست.    هنتخاب شده که متأخرترین نسخ»مج« اي  نسخه

 :توان به خوانش صحیح رسید، میو حرکات  نگارشی افزودن عالیمدارد. با 

 ي بحار چون عکس مُهر، مِهر تو در سینه     حلم،شوق تو درطینتِ جبال        چون سنگ

ـ المتین لطف وز چحبل     ن           ـــدرفک م دردـــاسیر غ دم  ـ شاها ش  م برآرـــاه غمــ

 ( 243)همان:                                    

اند  ثبت کرده  ، »اسیر غم و درد«ل«  »د،هاي  هنسخترکیب اضافی »غمِ درد« حشو است.     

 است:  تردرست که 

 م برآر ـــ ف وز چاه غم ـــ ن لط ــ المتی ل ـ حب    ن     ــ م و درد، درفک ـ ر غ ــ دم اسی ــ ا ش ـــ شاه   

 وطوفانش نوح   ي از دعا   حا ی مس   من ی هست ا که  ی َرست   ش تش آ ز    ي نهاد   یی قدم چون بر سر دن 

 ( 307)همان:                                        

نوشته    ، »دان که وارستی«»مج«ي  نسخه اند و  ضبط کرده  ، »آفتش«ج«  س،  »ل، هاي  هنسخ   

ي »مج«، »آفتش«  هاي »ل، س، ج« بر نسخهتوجه به معنی بیت و تقدّم نسخه. با  است

   صحیح است.

  المتینوصلبهر استخالص در محشر بود     رم را      ــي مهرت گرفتاران چاه جهــرشت

 (436)همان:                               

،  د«  س،  »ج،هاي  هنسخد.  المتین« جایگاهی نداربا توجه به معناي بیت، ترکیب »وصل   

 انتخاب شده است.   »مج«ي نسخه ولی متن از  ؛اندضبط کرده المتین«حبل»
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            ی رانیآب م در نمیام که چنردهــ ه کــچ  صبر           نکشتمگو که بحر بال قطع کن به  

 ( 472)همان:                              

با »کشتن صبر« رابطه »قطعتناسب واژگانی »بحر«، »آب« و   اي  کردن« و معنی بیت، 

تشبیهی  اضافهثبت کرده که  ، »کشتی«  است ولی »د«  «اساسي » نسخه متن از  ندارد.   ي 

     کند و با محتواي بیت تناسب دارد.»کشتی صبر« را ایجاد می 

 نه تار  که بهر اطلس گردون نه پود بود و      بقا دوختند آن ساعت        ايــبقو را ــت 

 ( 251)همان:                                 

ي  شود. نسخه معنایی حاصل نمیاز این ضبط  ولی    ،است  «اساس»  يبرمبناي نسخه  متن

تشبیهی زیبایی حاصل    يهثبت کرده که با معناي بیت سازگارتر است و اضاف   ، »قبا«»د«

 شود: تو را قباي بقا دوختند آن ساعت...می

   رخ از جواهر ازهر ـت چــه زینــچنانک در و بامش          سیمین بر آن  مزین از رخ

 (258)همان:                         

  است. دلیل این ترجیحِ   بران«سیمین«، »د  ل،هاي » است. ثبت نسخه»ج«  ي  همتن از نسخ

  بران«»سیمین  ،که شاعر  است  مشخص  ،ت بعديابیاالبته با توجه به    معنی معلوم نیست.بی

 کند:می  را توصیف

 که زینت چرخ از جواهرِ ازهر ـــچنان ش              ـــ ران، در و بامــبمزّین از رخ سیمین

 پیکر سیرت و پريخوي و ملَک فرشته گفتار        زبان و خوشهمه شکّرلب و شیرین

 بیت بعدي نیز خطا راه یافته است: ین درنهمچ

   زه و نار خلیل بن آزر ـــ ان سبــبه س    مهرگیاه         هد ــرمیان ـــستانش ان اللهـــمی

 ( 258)همان:                                   

هم است.ها  هنسخ  يهثبت  معناي    »دمیده«  به  ادب  توجه  در  مهرگیا  کاربرد  و  بیت 

 :  راهگشاستفارسی، 

 ستانشان، دمیده مهرگیاه... میان الله

 در شعر سلمان:  «روییدن :دمیدناي از کاربرد »نمونه
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 اله عین علیک  ن آب حیاتی،ـــو عیـــت  اه ـدمیده مهرگی ،نوشت هگرد چشمه ب

 ( 598: 1367ساوجی،)سلمان             

 را  ایمهرگ ،نیورزمــاز ش  ياه دـــم در د ـدمانـــ او ب تِــــ یترب  نظرِ هرِــــم

 ( 367)همان:                                

 کرباس شه نجوم به خلوت شتافت زین      د       ــز بس که کثرت سیاره و ثوابت ش

 ( 300)همان:                                   

تر  واژه بسیار مناسب اند که با توجه به معانی نوشته  ، »کریاس«»س، مج، ج«هاي هنسخ   

 : ي »کریاس« در شعر خواجواي از کاربرد واژهنمونه  است.

 شمع چگل اردوي جان کریاس دل شدکویت اي 

 

   مشتاق را کشی چندین مهل دربحرخون چون می 

 (  182:  1360)خواجو،                                

   رون توانم برد از شلتاق اوــ ا بیـــ ان کجـــ ج       اس بیرون آید و غوغا کندـــ ر دم از کری ــــ ه

 ( 485)همان:                                       

 دي ساز ارکانش ـــ ز خاک فقر و خشت ناامی  ی      ـ ازي در فضاي ناتوانی کاخ درویشـــس چه

 ( 306: 1391)استرآبادي،                         

همه   نسخضبط  به  »چو«ها  ه ي  بیت    ؛»اساس«ي  نسخه   جزاست  معناي  با  »چو«  ولی 

   تناسب دارد:

 چو سازي در فضاي ناتوانی، کاخ درویشی... 

 النشیْمَ ریکه دارد ثقل باشد ز  يزیکه هر چ منزل            ترشنیاپا شتری چو قارون هرکه را زر ب

 (309)همان:                               

  ان یپا، » «جم  ،»ل هاي  نسخه  تر است.نوشته که از همه اقدم و صحیح   ش(ترَ)پایین  »ج«   

نه سرهم. معناي بیت و   ،اند. البته با امالي جدانوشته«  نی ترانیپا»  »س«ي  «، نسخه ترش

چو قارون هر  راهنماي مناسبی براي درک درست بیت است:  ،تلمیح به سرنوشت قارون

 ...منزل ش رَ َت؛ پایین شتریکه را زر ب
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   فراقکز امتالست کنون فاقه مبتالي       ز خوان جود تو گیرد کنار فاقه دگر           

 ( 328)همان:                              

است. ثبت کرده  «فراق، »»ل«ي  نسخه ،  ، »فواق«»د«ي  نسخه  ،  «حواق«، »اساسي » نسخه

... کز امتالست کنون  جمله، »فُواق« )سوء هاضمه( صحیح است:  گرفتن معناي  با درنظر

 فاقه، مبتالي فُواق. 

 اي از این کاربرد در شعر سلمان:نمونه 

 آنکه از جرعه جام کرم مجلس اوست  

 

    امتال همچو صراحی به فواق آمده باز ز

 ( 536:  1367ساوجی،)سلمان                  

 بالغدو و آالصال  زبانر اوست ــبه فک و االشراق              یبالعشبه ذکر اوست زبان  

 ( 348)همان:                                   

با توجه به استفاده از »زبان«    است.  ، »زبان«»د«ي  نسخه  ي »اساس«، »جنان«،ثبت نسخه    

و   نخست  مصراع  ردر  )دل،  »جَنان«  با  »فکر«  و  زبان  با  »ذکر«  همچنین  تناسب  وان(، 

 تر است. ناسبم، انتخاب »جَنان« هاهاساس بر دیگر نسخ يدرنظرگرفتن ترجیح نسخه 

 فکرت شل  يکه گشته در ره حمد تو پا  مــتیتقو  يبـده بـه دست تفکّر عـصا 

 د مرسل      ــ عالـم، مـحمّ ـدیّبــه نعـت س را            ــمحمـدتت برگـشا زبـان م به حمد

 زن اسـرار، پـادشـاه ازلـــمـخ   نـــیام عرصات              هبه عرصـ قیخـال لیخ عیشف

 ( 363)همان:                                   

ضبط کرده است که با توجه به معناي بیت و ابیات پیشین و   ، »ز بعد«»ل«  يه نسخ   

حق، سخن رانده  ابیات پیشین در حمد و ستایش حضرتپسین، صحیح است. شاعر در  

  همچنین ترکیب   او را در مدح پیامبر یاري دهد.  طلبد کهاست و اینک از خدا مدد می

 »حمد محمدت« معناي مناسبی ندارد: 

 شل   ،فکرت  يه گشته در ره حمد تو پاــک تم یتقو ي ـاعـص  ،بـده بـه دست تفکّـر

 رسل      ـ د مـــعالـم، مـحمّ ـدیّبــه نعـت س بعـد محـمـدتت برگـشا زبـان مــرا             ز

 اه ازلــرار، پـادشــ مـخــزن اسـ  ــنیامـ عرصات              ي هعرص  به قیخـال لیخ عیشف
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 ل ــمرض جهل مـن شود منح  شدتکـه  ا          ـــبــه مـــن زار ناتــوان فرم یمحلل

 ( 364)همان:                                 

ي »مج« با حرکتِ »ضمه و که نسخهتر آنجالب  اند.»سده« ثبت کرده  هاهنسخ  يهمه   

ضبط  تشدید« معموال  که  مصححان  »سُدّه«.  است:  کرده  نسخهضبط  در »مج«را    يهاي 

  ي هکـه سُـدّ...  :انداند، معلوم نیست در اینجا چرا به این نکته توجه نکردهاولویت قرار داده

 در شعر خاقانی:   ي »سُدّه«اي از کاربرد واژهنمونه .مرض جهل مـن شود منحل

 د ــــران بستنـــده گـــ ر سُـدر جگ ودش ـــت جـــائالن را ز نعمـــس  

 (  489:  1373)خاقانی،           

 اي از مثنوي معنوي:  و نمونه

 ی دگرــــا رود جایـــر خورد دریــگ ر ــد در جگـــ ده چون شد آب نایسُ

 (401: 1375)موالنا،                       

    م را را   رتیضم ب،یغ يیهباد یوحش سلنرا،  بتیمرگ، نه  يهـبی نا تتبیه 

 ( 374: 1391)استرآبادي،                

ي »د«، »هیبتم« ضبط کرده است. »نسل«  ست. نسخها   «اساس»  ي)هیبتت( ثبت نسخه    

ثبت نسخه  توجه  ، »سل« ضبط کرده است.»اساس«ي  نسخه»د« است ولی    ينیز  به   با 

 چینش زیر صحیح است:    ي بین دو مصراع،موازنهي »سَل« و معناي بیت و معنی واژه

 م را را رتیضمــ ب،یغ ي هیبـاد یوحش          را، سَل  بتیمـرگ، نـهـ   يبهینا بتیهـ

 باشد که از چوب و  يز یسل.]س َ[)اِ( چ  »سَل« چنین نوشته است:  دهخدا در مدخل

ا نیز شاهد مثال  بیت زیر ر  )دهخدا، ذیل سل(  د.فالشه درهم بندند و با آن از آب گذرن

  آورده است:

   ان سلــــرا آسمــاه تـــ بحر ج یزه         ربـره مطــــ را زهوت   شیبزم ع یزه

 و سپهر بـد فرجام  رايز دور حـادثـه  ات هر زمان هنوز کم است            بهیاتهـزار    

 ( 379: 1391)استرآبادي،               
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اي ثبت نشده است،  چنین واژه نامهلغتولی در  ؛اندنوشته  »تایبه«، اساس« »ل،هاي هنسخ

ات هر زمان  به یهـزار نا:  صحیح است  ،(بتی، مصیسخت)  با توجه به معناي بیت، »نایبه«

 ...هنوز کم است

 اي از کاربرد این واژه در شعر انوري: نمونه

   نایبه چون نار کفیدهدل در برش از          هـــرخسار چو آبی ز عنا گرد گرفت 

 (286: 1364:)انوري

 سرکش فکرت به زیر ران  کمنددایم     در فسحت مدیح تو دارد ضمیر من                

 ( 402: 1391)استرآبادي،                        

ندارد.      معنی  سرکش«  »کمند  اضافی  »نسخهضبط  ترکیب  »کمند«اساسي  ثبت  «،   و 

نظام،    ، موجب خطا در گزینش شده است.توجهی به معنیبیي »د«، »سمند« است.  نسخه

 برده است: کارهاي دیگر نیز بهدر قصیدهرا  کمیت سرکش«» و ترکیب »سمند سرکش«

 سمند سرکشِ عمرم کند مراحل، قطع          

 

 زر است              نیز ری به ز جای ترا به نوبت ه

 ربوده است عنان ام که ز دستم دهیخم

 ( 406)همان:                              

 ار ـــوشِ صبا رفتسرکشِ آتش تِیکم

   (256)همان:                              

 زان یماش  هپلّ قمر به هاله بود سنگ و متاع قدر تو سنجد فرشته بر گـردون             

 ( 408)همان:                              

اند. با توجه به  نوشته  »پلّۀ«  دیگر  هاي  هولی نسخ  ؛»مج« استي  اش( ضبط نسخه )پلّه 

را به صورت گزینشی ضبط است و معموال اشعار    ه »مج« متأخرترین نسخي  نسخه   کهاین

قمر بــه هـالـه بود سنگ  ارجح است: ...  هاهمعناي بیت، ضبط سایر نسخکرده و با توجه  

 .زانیم  يهو پلّـ

به کفه شاعر را  به سنگ و هاله  را  که  ي، قمر  تشبیه کرده است  براي    ترازو  فرشته 

-جاي دیگر چنین به  را  تشبیه برده است. این  کارعلی)ع( بهسنجش میزان قدر حضرت 

 است:    تصویرکشیده
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 قـسطاس   يهبـود به هاله، قمر، سنگ پلّ خـرمن جاهت به مـزرع گـردون               يبرا

 ( 301)همان:                               

 کـه بود در دل فلک مخـزون  يجواهر  ود ظاهر             ـــ ب رتظاه ي  جوهر شیبه پ

 ( 414)همان:                                

را به جوهرشناسی تشبیه    شاعر، خاطر ممدوح  .»جوهري ظاهرت« معنایی ندارد  ترکیب    

اند  نوشته، »خاطرت«  ل«  »د،هاي  نسخهولی    ،»ج« است  يثبت نسخه  »ظاهرت«  کرده است.

 .  ...خاطرت  بود ظاهر يجوهر  شیبه پکه صحیح است: 

ـ ییآ يهنظارغرض      نذیآکـه شهرِ حسنِ بتان را زمـانه بست  جمـال تـو بـود             هن

 ( 423)همان:                                 

  اند. »آیین« ضبط کردهها  هي نسخ که همهدرحالی  ؛ج«: آیین  اند: »ل،نوشته  3در پاورقی   

آیین   معناي  به  این  آذین)توجه  مانع  »آیین(  ترکیب  است.  بدگزینی  و  بستن« بدخوانی 

 نمونه از مثنوي:  کاربرد وسیعی در ادب فارسی دارد؛

   رادـــمبی ،دـــ روس ناامیــــوآن ع   اد ـــت و اهل شهر شـن بســشاه آیی

 ( 594: 1375)موالنا،                            

 برده است:  کاری بهبیت دیگر نیز با همین معنالبته خود نظام نیز در دو 

 ار ـــ زو خم   ند ی َکـش نب آسا، مسلسل ل ی سلسب  دهر              ِنیی آ روشن کـــه در بزِم بهشت   ِیآن م 

 ( 245:  1391)استرآبادي،                      

 باشد   وان ـــ ی قـالب ا   ، قـوِس ُقـَزح   أت ی هــ  است                ن یی آن کـه در قصر جاللش که سپهرآ 

 ( 192)همان:                                    

   ن ی عج   ی صّما کن   ي ه صخر و  در جوف کوه   م             ــ حل   ان ـ ی بختـ   م ت س و مشت    ـب ی ز آب نه 

 ( 432)همان:                                   

 ولی در مصراع دوم »و« ندارد. یعنی بیت به این صورت است:   ،نوشته  ، »ستم«»د«ي  نسخه

     نیعج یصمّا کن   يهدر جوف کوه صخر حلم             انی م بُختـتو مشت س  بیز آب نه

 ( 29: گ26ي خطی )نسخه                
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صمّا«    يصراع دوم نیز »و« ندارند. »صخرهاند و در م»سم« نوشتهها  ه ولی سایر نسخ   

 مفعول جمله است و اگر به جوف کوه، معطوف شود، دیگر جمله مفعول نخواهد داشت: 

 ي صمّا کنی عجین درجوف کوه، صخره ز آب نهیب و مشت سُمِ بُختیان حلم          

ـ اکب یّ، قدرت ح یرسم عادت خارق    ی ـتی، نور مه وال یـتیشمع شب هـدا  ي  رـ

 ( 488:  1391)استرآبادي،                    

  ها »رسم و عادتی«هولی سایر نسخ   ؛ اندضبط کرده  ، »رسم عادتی«»ل، مج«  يها دو نسخه   

با  ضبط  ،  هاه»رسم عادتی« و  ثبت سایر نسخ  با توجه به ایجاد حشو در ترکیب   اند.نوشته 

 ي. اکبر یّ، قـدرت حیم و عادت خارق رسواو عطف صحیح است: ...

 بر هر طرف ز خروس سحر فغان برخاست   صبح ز صحراي خاوران برخاست          بادچو  

 ( 506)همان:                                   

اند: چو باز  »باز« نوشتههاي »اساس، د«،  است. نسخه »ل« برگزیده شدهي  نسخهمتن از     

کند: صبح مثل  . بیت تصویر زیبایی از صبح ارائه می  صبح ز صحراي خاوران برخاست...

خیزد و خروس سحري از ترس آن،  بازي است که از صحراي خاوران به آسمان برمی

 :  این تصویر را خلق کرده است نیز  دهد. نظام در بیتی دیگرفغان سرمی

   اند برپا بستهاز را از مهر المع رنگ ـــب   رغ جان کند باز سفید صبحدم         ــ د مـــصی

 ( 207)همان:                              

 قهر او یک گلخن است    نام ي دوزخ ز  عرصه  ي خلد از ریاض لطف او یک گلشن است      روضه 

 ( 520)همان:                                    

،  ل«  »د،  هاي ؛ ولی با معنی متناسب نیست. نسخهاست  «اساسي » نسخهضبط    »نام«

دوزخ ز نار قهر او یک گلخن    ي ...عرصه  اند که مناسب معناي بیت است:نوشته  »نار«

 است. 

 بر بسته لب چو غنچه درین بوستان دریغ   از خزان دریغ            خوداي دیده برگ عمر تو  

 ( 536همان: )                             
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با توجه به معنی،    .کرده استط  ضب  «حود، »»د«ي  نسخهو    «جور«، »اساسي » نسخه

 .  »جور« درست است: اي دیده، برگ عمر تو، جور از خزان؛ دریغ...

 ان یآش یهسـ نیکـه بـود در يا ضهیهر ب ، نهفتـه شـد            ـنیزرّ ـرِیبـاِل طـا ـریدر ز 

 ( 396)همان:                              

وزن    اند. همچنین با ثبت »سیه« به جاي »سبز«نوشته، »سبز«  د«  »ل،ي  ههر دو نسخ 

نیز مختل شده است: ب...  شعر  بـود در  ياضهیهر  اي  در قصیده  نظام  .انیسبزآش  نیکـه 

 دیگر این مضمون را به این شکل بیان کرده است: 

ـ بلن نــــیز  پـر نـــیاحِ زرّــــجـنــشــــمــرغِ آت    د ـ ـی، پـرسبــز   ـانِیآشد ـــ

   ـسرـــکیـان، ــــستـارگ يا ــــهضـهیب   بال و پـرش         رـیر ز زــــ ظـاه تـــگش

 ( 265)همان:                                 

 برون دیآ سمان یگردون ز چه با ر وسفِی سحـر        انواراز  چاهِ مشرق گـردد  سمانِیر

 ( 420)همان:                              

نسخههمهثبت   »ي  سحَ  سـمـانِیرها  انـوار  گــردد  مشـرق   ولی  ؛است«  ...ـرچـاهِ 

نیز مختل  وزن شعر    ،بر معنیضبط »از انوار« عالوهنوشته است. با    ، »از نور«»مج«ي  نسخه

 آید. و در مصراع اول یک هجا اضافه میاست  شده

   رفتی اگر به خواب کسی از فغان ما  امید آنکه کسی بیندش به خواب           بروي 

 ( 535)همان:                             

دارد نه با وزن عروضی تناسب دارد.  »اساس« است که نه معنی  ي  نسخهضبط    »بروي«

دي امید آن که کسی  کند: بونوشته که هر دو ایراد را برطرف می  ، »بودي«»د«  ينسخه

 . ...بیندش به خواب
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 بودن نسخ خطی افتادگی کلمات با وجود خوانا .3.2

بسیار خواناست    ها،هکه حداقل یکی از نسخ؛ چرادلیل این نوع خطاها واقعا روشن نیست

، جاي  ها راه یافتهها در بیتو بیت نیز با همان ثبت، معنی دارد. حال چرا این افتادگی

 سوال است! 

 جهان بگذاشت از کیوان ز مو بر تارکش پرچم  سیر توست          جهانگیر براق برق   ]...[ فلک   

 ( 388)همان:                                          

بیت      نسخاین  نسخههدر  ولی  نیست؛  مج«  »ل،  هیچ    يهاي  و  خواناست  بسیار  »ج« 

  ...توست  رِیسبراقِ برق  رِیجهانگ کِی پ فلک، افتادگی ندارد:

 برافشان]...[ آستینرنجه فرما ساعد عصمت  ]...[ چون مگس بر خوان عصیانم زبون 

 ( 436)همان:                                      

»ج« نیز اشاره شده  ي  رچند در پاورقی به اختالف نسخهه  ،مصراع اول ناقص ثبت شده

بیت  ست. در مصراع دوم نیز »ز« حذف شده و  است، که به جاي »زبون«، »اسیر« نوشته ا 

 :  کرده است معنیرا بی

 ن ی عصمت برافشان ز آست   رنجه فرما ساعِد ش ی نفِس خو زبـوِن    ، انم ی چون مگس برخواِن عص 

  

 گيری . نتيجه3

چنین    ،هاي خطیمتن چاپی با نسخه  يشده از بررسی و مقابلهواهد ارائهبا توجه به ش 

تصحیح    هاياسلوبنبودن به  نداشتن مصححان بر متن و آشناطشود که تسلّدریافت می

بسیار دیگري    هايایراد عمده، مشکلدر کنار این دو    بوده است.ترین ایراد کار  متن، عمده

تنظ  فهرستیدر  مقدمه،  ارجاعم  و  بهها  نیز  مقاله میچشمها  در  که  دیوان »  يخورد   نقد 

نظام کتابخانه  الدین)قصاید(  چاپ  و  تصحیح  مجلس    ،استرآبادي  اسناد  مرکز  و  موزه 

اینشده است. انحراف  پرداختهها  تفصیل به آنبه  شوراي اسالمی«،   چنین وسیع و هایی 

کند که مبادا اقدام به آشکار، خوانندگان اهل فن و آشنایان با تاریخ ادبیات را نگران می

شود    هچنین کارهایی با هدف افزودن به تألیفات، جایگزین کارهاي علمی و پژوهشگران
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قزوینی، مجتبی مینوي و ي خود شایستگانی چون عالمهو کار تصحیح را که در پیشینه 

دیگر بزرگان دارد، به عملی تفنّنی تبدیل و ابزار دست ناآشنایان به این فن کند. نویسندگان  

شک اگر اهل فن با نگاهی  بی  هاي اثر نیستند؛مدّعی پیداکردن تمامی کاستی  ي حاضرمقاله 

نه اثر را دیگر بار بکاوند، نکاتی دیگر خواهند یافت که درخور ذکر باشد. امید است  منتقدا

 هایی به دور باشند. مصححان محترم در کارهاي بعدي از چنین کاستی

دیگر اثر    هاينقصها،  بدل هاي نادرست نسخههاي خوانش و انتخاباگر به کاستی    

فهرست  هايغلطمثل   نداشتن  ارجاعچاپی،  ثبتن  هاي،  نسخهاقص،  و بدل نکردن  ها 

نتیجهمشکل این  به  بیفزاییم،  را  دیگر  دیوان صریح می  يهاي  تصحیح مجدد  رسیم که 

 ضرورتی انکارناشدنی است. 
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