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 ی رازي ش ی فغان وان ید  مجدد  حي تصح  ضرورت

 

 فاطمه طوبایی

 آگهیمحمدحسين حبيب

 

 ده يچک 
  سرآمد   انی سراغزل   از  و  نهم  قرن  آورنام  شاعر  کوچک«  حافظ»  به  مشهور  يرازیش  یفغان

  احمد   و  قاره  شبه  در   ي دهلو  ماتهر الل   را  او  اشعار  وانی د.  شودی م  محسوب  عصر  نی ا

 ش یب  تاکنون  ح، ی تصح  آن  از  پس  اما  ؛اندکرده   چاپ  و   حیتصح  ران ی ا  در   يخوانسار  یلیسه

  قدمت   ازنظر   هاآن   از  یبرخ  که  شده  دایپ  یبابافغان  وانی د  از  سی نودست   ينسخه   ستیب  از

  یی شناسا  وجود  با.  است  نیشیپ  مصححان  يمورداستفاده  يهانسخه   از  معتبرتر  صحت  و

 ی گام  وان،ی د  نی ا  اتیاب  ای   هاغزل   مجدد  حیتصح  يبرا   تاکنون  وانی د  نی ا  از  هانسخه   نی ا

 شده حیتصح  يهامتن   در   موجود  يهایکاست  پژوهش  نی ا  در  . است  نشده  نهاده  شیپ

 هایکاست  نی ا   نی ترمهم .  اندشده  یشناسباز   يخوانسار  ی لیسه  و  يدهلو  ماتهرالل   توسط
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 ات، یاب  و  هاغزل   یبرخ  موجودنبودن  نادرست،  يهاخوانش  و  هانش ی گز:  از  نداعبارت

  مقاله   نی ا  در  پژوهشگران.  یچاپ  يخطاها  و  ییامال   اغالط  ه،یقاف  و  وزن  در  اشکال

 از   ییهانمونه   يارائه  و  ن یشیپ  مصححان حیتصح  روش   ی بررس  و   نقد   ضمن  انددهیکوش

 .    کنند نییتب را يخوانسار یفغان وانی د يدوباره حی تصح لزوم موجود، هاياشکال

  ماتهر الل   ،يراز یش   یفغان  ، يخوانسار   یلیسه  ،یفغانبابا  وانید  حیتصح:  ی ديکل  یها واژه 

 . يدهلو

 

 . مقدمه 1

  در   و  است   بوده  نهم  قرن  آورنام  شاعران  از  یکی  کوچک   حافظ   به  مشهور  ي رازیش  یفغان

 و  پدر  همراه  یجوان  يابتدا   در.  شودیم  شمرده  خود  عهد  شاعران  سرآمد  ییسراغزل 

  اما   ؛کردیم  تخلص  یسکاک  سبب   ن یهم  به  و  بود  مشغول   يگر کارد  شغل  به   برادرش

  او  یزندگان  نیآغاز  يدوره   از.  دی برگز  خود  يشعر  تخلص  يبرا  را  یفغان   بعد  يچند

 در   ی مدت   و  شد  خراسان  عازم  ی سالگیس  از   پس  يو.  ستین  دست  در  یچندان   یآگاه

  ، 1366  صفا،رک.  )  کرد  مالقات  را  گرید  شاعر  چند  و  یجام  سفر  نیدرا  و  بردسربه  هرات

  عقوب ی  سلطان  دربار  به  و  رفت  جانیآذربا  يسوبه  هرات  سفر  از  پس  یفغان (  411:  4  ج

»افتی  راه  ونلویقوآق   . (689:  1376  ،يشوشتر)  گفتند«یم  شعرا  يبابا  را  او  زمان  آن. 

  مقارن   آنکه  تا  کرد  رازیش  یراه   را  او  ونلویقوآق  يدوره   انی پا  در  جانیآذربا  اوضاع  یآشفتگ

  شد  م یمق مشهد  سپس  و وردیاب  در ي چند و خراسان عازم  گر ید بار  يصفو   لیاسماع ام یق

  ي اثر  او  يگورجا  از.  بستفرو  جهان  بر  دهید  شهر  آن  در  925  ای  922  سال   به  سرانجام  و

  وان ید  يآورجمع  ينحوه  باب  در  ياوحد (.  413:  4  ج  ،1366  صفا،رک.  )  است  نمانده
  ات ی ترق  آنجا  افتاد،  عقوبی  سلطان  مالزمت  به  خراسان  از  بابا  چون  اما: »است  نوشته  یفغان

  ن یتدو  نموده  مرتب  خود  که   یوانید  و  دی رسان  هم  به  هانظر  در  یوقع  و  اعتبار  و  نمود  میعظ

  مضطر   و  متالّم   تیغا  به  آن  از  بابا.  رفت  غارت   به  اسبابش   مع   ها جنگ  از  یکی  در  بود،  داده

 آن  از  و  شده  گم  بنده  اشعار  وانید  که  نوشت  خود  برادر  به  رازیش  به  یکتابت  لهذا  ؛دیگرد

  هم   به  رازیش  در  آنچه  بنده  شعر   مسودات  از  آنکه  توقع.  ستین  خاطر  به  یمصرع  بل  یتیب
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  راز ی ش  انیزی رین  يسرا   در  ي و  برادر  و  بفرستد  نموده  جمع  هاکتاب  و  هااضیب  از  ،رسد

  که   وانید  آن  و  دهیرس  هم  به  بابا  از  بعد  متداول   وانید  نی ا  که  غرض.  يکرد   يگرغالف

 .(3221: 1389 ،یانی بل ياوحد) شد«  چه که ستین  مشخص بود، داده بیترت خود

 

 ق ي تحق ی نهيش يپ. 1.1

  ي دی خورش  1314  سال   در  «يدهلو   ماتهر الل   »منموهن  را  ی فغان  اشعار   وانید  باراول 

رک. )  است  کرده  چاپ   الهور   در  س«ی پر  کترکیال  ریعالمگ»   يچاپخانه  در   و  حی تصح

  کتاب   يانتها   در   ،دارد  قرار   گرانپژوهش  دسترس   در  که   یچاپ   در  .(2072:  1391  ،ینوشاه 

  دهد یم  نشان  که  شودیم  دهی د  اتی غزل  ياضافه  و  اشعار  يهاضاف  نامه،غلط  نام   با  یی هافصل

  خ یش»   انتشارات  در  چاپ  نیا  نیهمچن.  است  چندم  ای  دوم  چاپ  چاپ،  نیا  احتمااًل

  سه   که  است  داشته  اریاخت  در   نسخه  هفت  ماتهرالل .  است  شده  چاپ  تاجر«  یعل مبارک

 از.  است  آورده  دست  به  کلکته  و  پوریج  و  پنجاب  در  ییهاکتابخانه  از  را  هاآن  ينسخه

 .  شوندیم  محسوب  خرأمت  اریبس  و  اند شده  کتابت  زدهمیس  قرن  در  نسخه  دو  نسخ،  نیا  انیم

. کرد  چاپ  و  حی تصح  را  یفغان   وانید  1316سال   در  رانیا  در  زی ن  يخوانسار   یلیسه  احمد 

  اهتمام   به  1340  سال   در  که  دوم  چاپ.  بود  اتیرباع  و  قطعات  ات،یغزل  شامل  اول   چاپ

  بات، یترک  ات،یغزل  د،یقصا)  یفغان  بابا  اشعار  تمام  ،گرفت  صورت  اقبال   انتشارات

  از   یفهرست  کتاب  انی پا  در  مصحح .  گرفتیمبردر  را(  ات یرباع  و  مقطعات  عات،یترج

  و   1353  سال   در  وانید  نی ا  سوم  چاپ.  است  نموده  اضافه  اماکن  و  رجال   و  اصطالحات

 .است هشد انجام  افست صورتبه

  مدت   نیا  در  که  گذردیم  یفغان  وانید  حی تصح  نیآخر  از  سال   وهشتپنجاه

  اقدام   اشعار  تکتک  حیتصح  ای   وانید  نیا  مجدد  ح یتصح  به  مصححان،  و  پژوهشگران

  ست یب  از   شیب  ،يخوانسار   دسترس  در  نسخ  بر  عالوه  که  است  یدرحال  نیا.  اندنکرده

  صحت،   و  قدمت  ازلحاظ  ها آن  از  یبرخ  که  استشده  افتی  وانید  نیا  از  گرید  ينسخه
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  ي خوانسار   ي هاضبط  یابی ارز  از  پس  پژوهشگران   . هستند  ي خوانسار  ي هانسخه  از  معتبرتر

 .  اندگرفته کمک نسخ نیا از  یبرخ از ترحی صح  يهاضبط انتخاب  يبرا

 

 مصححان  حي تصح  روش نقد. 2

 ی دهلو ماتهرالل ح يتصح. 1.2

  را   ی فغان  وانید  باراول   يبرا  که  کندیم   ذکر  خود  يمقدمه  در  ي دهلو  ماتهرل ال   منموهن
  اختصار به  که  ردی گیم  بهره  نسخه  هفت  از  حی تصح  نیا  در  ي و.  است  کرده  چاپ  و  حی تصح

  غزل  یس  اما  ؛دارد  ژهیو  یکتابت   که  پنجاب  دانشگاه  يکتابخانه  ينسخه.  1:  گردندیم  یمعرف

  .3  ؛پوریج  يماهاراجه  يکتابخانه  ينسخه.  2  ؛ستین  موجود  آن  در  مشهور  يهاغزل   از

  لف ؤم)  يدهلو  صاحب  رامیسر  الله  مرحوم  ينسخه.  4  ؛کلکته  ال ی امپر  يکتابخانه  ينسخه

  شکسته   خط  ينسخه.  5  ؛است  ق.ـه  1289  صفر  23  آن  کتابت  خیتار  که(  دیجاو  يخمخانه

  ؛ است  شده   کتابت  يالدیم  1900  سال  در  که  خدابخش  بهادرخان  ينسخه.  6  ؛خوردهکرم  و

 .  است شده کتابت ق.ـه1253 سال  در و است کامل  تقریباً  که 465 ينسخه. 7

 ماتهر الل چاپ  ی هایکاست  و ح يتصح  روش نقد.  1.1.2

 : از  نداعبارت  يدهلو ماتهرالل   حیتصح  هاياشکال 

  مشخص   اندشده  انتخاب   ماتهر الل   توسط   که  ییهانسخه  از  چهارنسخه  کتابت   خ یتار.  1

  اعتبار  از امر نیهم  که شوندیم محسوب خرأمت   نسخ  ءجز ز ین  گر ید  ي نسخه  سه  و  ستین

   ؛کاهدیم  يو نشیگز و نسخ

  مشخص   یطورکلبه  و  کندینم  یمعرف  را  اساس  ينسخه  حیتصح  نیا  در  ماتهرالل   .2

   ؛است بوده چه او حی تصح  روش ستین

  ؛ کندیم  ادی  هاکتابخانه  در  یفغان  وانید  نسخ  وفور   از  خود  ح یتصح  يمقدمه  در   ماتهرالل .  3

  نشیگز  نیا  علت  نکهیایب  است   دهیبرگز  را   نسخه  هفت  فقط  نسخ  نیا  تمام   انیم  از  يو   اما

  صورت   هانسخه  قدمت  اساس  بر  انتخاب  نیا  که  ستین  مشخص  جهی درنت  دهد؛  حیتوض  را

   ؛نسخ در موجود  يهاضبط سالمت و صحت ای  است گرفته
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 بوده  محدود  قارهشبه  به  نسخ،  افتنی  يبرا   او  يجووجست  يطهیح  رسدیم  نظر  به.  4

 ؛ زندیم وانید  حی تصح به دست هیناح آن در  موجود نسخ اساس  بر و است

 در   ات ی غزل  نیا  ای   که  معنانی ابه  ،ستین  موجود  اتیغزل  از   ي تعداد  ماتهر الل   ح یتصح   در  .5

  قلم  از  ای  اوست  نسخ  ياعتبارکم   بر  گرید  یلیدل  خود  نی ا  که  اندنداشته  وجود  يو  نسخ

  که   غزل  18  نخست،  غزل   چهارصد   در  نمونه   رايب  ؛اندمانده  مهجور  و  دور  يو  حی تصح

   ؛ستندین  موجود ماتهرالل   حی تصح در ،شوندیم  افتی  میقد نسخ در

  غزل چهارصد در مثال  براي ؛است  محذوف ز ین اتیاب از ي ادیز تعداد  حیتصح نیا در .6

   ؛شوندینم افتی ماتهرالل  چاپ در اند،شده ثبت م یقد نسخ  در که تیب 146 اول 

  موجود   ي خوانسار  چاپ  در  نه  که  شودیم  افتی   یفغان  از   ییهاغزل   حی تصح  نیا  در  .7

  نشانگر   تواند یم  مسئله   نی هم.  وانید  ن یا  از   دردسترس  م یقد  نسخ  گرید  در   نه  و  است 

  ی شاعران  از   ات یغزل  نیا  بسا چه.  باشد  ماتهر الل   منتخب   ي هانسخه  ضعف  و  ي اعتبارکم

 با  دورههم  عرفات،  يتذکره  صاحب  ،ياوحد  قول   بنابر  که   باشد  یفغان   تخلص  با  گرید

   ؛اندستهیزیم يراز ی ش یفغان

 گاه و بوده ياقهیسل کامالً  نسخ گرید از اتیاب متفاوت يها ضبط ذکر ح،یتصح نیا در .8

 ؛ اندشده ذکر هاضبط گرید  از  مورد دو ای کی  مصحح، ازی ن احساس ا ی اتیاب یدگی چیپ با

راي  ب  ؛ است  مخدوش   ات ی اب  از   ي اری بس  وزن  یفارس  زبان  با  مصحح   کمتر   یی آشنا  لیدلبه  .9

 : نمونه

  ي خوانسار   چاپ   در   هاآن   بیترت   اساس  بر   اتیغزل  يشماره)  197  غزل   هفتم  تیب  در  -

 (: است

 د یآیم  فرد تو  چون یــکی صدهزار ز  ینفسهم  وصال   یفغان  است ضرورت

 ( 128:  1340)خوانساري،             

 وزن  شدنمخدوش  باعث  که  است  دهیبرگز  را  فرود  ضبط  فرد  ضبط  يجابه  ماتهرالل 

 . شودیم معنا خوردنهمبه و تیب

 :  امیس غزل   پنجم تیب در-
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ودینم حر  آن  از  گرم  اممژه  ـش    ناز  به که  ـس

 

 مرا   خواب بست و مخمور نرگس گشاد 

 (28: همان)

  است  دهی برگز  را  باز«  نه  سحر  کهزان»  ضبط  ناز«  به  که  سحر  آن  از»  ضبط  يجابه  ماتهرالل 

 . کندیم مخدوش را تیب وزن که

 :  ازدهمی غزل   اول  تیب در -

 مرا   د یبا  ي ا خانهغم  طرب   بزم   از   رم یدلگ

 

 را ــ م دیبا  يارانهی و اموانهید قــعاش من 

 ( 12: همان)                                

  مخدوش  را  تیب  وزن  که   است  دهی برگز  را  ،از  گرید  ضبط  رمیدلگ  ضبط   يجا به  ماتهرالل 

 .  کندیم

  است   ممکن.  است  نادرست  موارد  از   ي اریبس  در  ماتهر الل   توسط   شدهانتخاب  ضبط .  10

 بوده   او  دسترس  در  نسخ  در  موجود   ي هاضبط  ضعف  و  ياعتبار کم  سبب به  اشکال  این

  ماتهر الل   يها ضبط  از   معتبرتر  و  تر سالم  یی هاضبط  تیب  90  در  اول  غزل  ست یدو  در.  باشد

 :نمونه براي ؛است  شده  افتی  میقد نسخ در

دیگو- اج  ترک  ـن ــر  و  کن  ـت    مکش   دردسـ

 

 ستین تاج ترک  نبود سر ترک  که ییجا 

 ( 82: همان)                              

  بکش  يواژه  مکش،  ضبط  يجابه  خود  ح یتصح  در  ماتهرالل (  85  غزل   از  پنجم  تیب)

  قولنقل  را  ناصحان  پند  تی ب  در  شاعر ون  چ  ؛کندیم  مختل   را  معنا  که  است   کرده  انتخاب  را

  اما   ؛کندیم  لیزا  فرد  از   را  یپادشاه  يدردسرها   ،یشاه  تاج   ترک  ند معتقد  آنان   کند؛ یم

  ، شودیم  نهاده  سر  بر  که  یتاج  ترک  يبرا   که  کندیم  استدالل  ن یچن  هاآن  به  جواب  در  شاعر

  گذاشتن   يبرا   يسر   کهیهنگام  رد؛یگ  قرار  آن  بر  تاج  که   باشد  داشته  وجود  يسر   دی با  ابتدا

  ی پادشاه   تاج  ترک  ماتهر،الل   منتخب  ضبط  در.  معناستیب   زین  تاج  ترک  ندارد،  وجود  تاج

 . ندارد یهمخوان شاعر  نظرمدّ   يمعنا  با رسدیم  نظر به  که کند یم دردسر جادیا خود

  گفتم یـتیکنا   خطش الوتـح از نــم - 

 

 است  نیا   نیانگب  که  درآمد خنده به لبش

 ( 93)همان:                              
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  استفاده   ی کتابت  يواژه  از  یتیکنا  ضبط  يجا به  ماتهرالل (  هشتادونه  غزل   از  دوم  تیب)

  نادرست   انتخاب  نیا  تیب  يمعنابه  توجه  با  اما  ؛دارد  وندیپ  خط   با  کتابت  آنکه  با.  است  کرده

  ن یا  در  و  است  معشوق  با  مخاطبه   درحال   شاعر   رسد یم  نظر  به  ،اول   ونچ  رسد؛یم  نظر   به

  افت ی  میقد  متون  در  گفتن«  »کتابت  عبارت  دوم،  و  ندارد  ییجا  کتابت  دوطرفه  يگووگفت

 .کند استفاده یب یترک نیچن از  یفغان است دیبع جهیدرنت و است نشده

ــان  - ــتم  خرابات  حال  نش    ي رند  از  جس

 

 است  نیا ن یزم بر که يدرد يکاسه نهاده 

 ( 62: همان)                                 

  مستم   يواژه  جستم  ضبط  يجابه  ماتهرالل   چاپ  در(  هشتادونه  غزل   از  پنجم  تیب)

  شاعر   ت، یب  نیا  اول  مصرع  در.  است  معنا یب  تی ب  ساخت  به   توجه  با  که   است   شده  ضبط

  را  معنا  ماتهرالل   ضبط  است  واضح  کهچنان  و  دیجویم  ي رند   از  را  خرابات  حال   نشان

   :کندیم  مختل

    ه ـوگرن  ستین گدا ساز  طرب قانون - 

 

 است  میس يپرده  در که سوزدل  ينغمه بس 

 ( 75)همان:                                     
 

  پرده   م،یس  يپرده  يجابه  تیب  نیا  در  ماتهرالل   چاپ  در(  نودوسه  غزل   از  دوم  تیب)

  کلمات  .  نشد  متبادر  پژوهشگران  ذهن  به  ییمعنا  ضبط،  نی ا  با  که  است  شده  ضبط  میشم

  ن ی ا  در  و  کنندیم  جادیا  ییمعنا  تناسبات  از  يامجموعه  پرده  و  نغمه  طرب،  قانون،  ساز،

 . است میس يکلمه پازل،  نیا يکنندهکامل و ندارد یگاه یجا م«ی»شم يواژه مجموعه

ه  ازمســــ  آه  برق  ز   - ــن  خـاـن  روشـ

 

 است نــیهم زراندودم يجاطرب 

 ( 83:  همان)                           

  شده   ثبت  فرق  برق،  ضبط  ي جابه  ماتهر،الل   حیتصح  در(  وسومیس  غزل   از  سوم  تیب)

  از   آه  برآمدن  و  داندیم  کاشانه  و  خانه  روشنابخش  را  خود  آه  تیب  نیا  در  شاعر.  است

 کرده،  روشن  را  آسمان  يا لحظه  يبرا   که  کندیم  هیتشب  آسمان  در  برق  گذر  به  را  نهیس

  مخدوش   شاعرانه   ری تصو  ن یا  تنها نه  ماتهر،الل   نظرمدّ   ضبط  در.  شودیم  د یناپد  سپس

 : دهدیم  دست از زی ن را مطلوب يمعنا   تیب بلکه ؛شودیم
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   زدنچشم  هر به که  انینماعشوه  نیا از آه  -

 

 شترند ین دل به و نوشند  يچشمه نظر در 

 ( 48: همان)                              

  شترند، ین  ضبط  يجابه  ماتهر الل   حی تصح  در(  دو وصدوشصت  غزل   از  سوم  تیب)

 در   انی نماعشوه  ریثأت   نیب  تقابل  د،ینمایم  کهچنان  دوم،  مصرع   در.  است  آمده  منتشرند

  ندارد،  تیب  نیا  در  یقیدق  ي معنا   منتشرند  ضبط  نکهی ا  از  جدا،  است  شده  انیب  باطن  و  ظاهر

  با   شاعر  دارد،  يتر کامل  يمعنا   که  تردرست  ضبط  در.  دهدینم  نشان  زی ن   را   تقابل  نیا

 .  کندیم متبادر ذهن به زین  را شین و نوش انی م تضاد شتری ن و نوش يواژه دو از استفاده

  نسخ   ضبط  نادرست  خوانش  دچار  مصحح  گاه  یفارس  زبان  با  کمتر  ییآشنا  لیدلبه  .11 

 : نمونه براي ؛است شده

 من  يهیگر به  يزد که  ینهان تبســم به -  

 

 امشب  سفت  که گهر چه بازمال ی خ يمژه 

 ( 90: همان)                               

  ضبط   خوانش  در   مصحح،  رسدیم   نظر   به  ماتهر،الل   حی تصح  در(  56  غزل   از   دوم  تیب)

  ماتهر، الل   ضبط  در.  است  کرده  ثبت  و  خوانده  مزه  شکلبه  را  آن  و  است  شده  خطا  دچار  مژه

 :شودیم معنا فاقد تیب

 انی مصر به شود  اری نیحز وسفی دل  یک  -

 

 را  بی غر بود بند  گرانید يوفا بلکه 

 ( 77:  همان)                           

.  است  آمده  پند  بند،  ضبط  ي جابه  ماتهر ل ال  حیتصح  در( وسومیس غزل  از پنجم  تیب)

  خطا   دچار  کلمه  خوانش  در  مصحح  شده  موجب   يگذارنقطه  به  کاتبان  یالتفات کماحتمااًل  

 . کند  ثبت پند   شکلبه را واژه و شود

  ن یا  چاپ  خی تار.  است  نشده  ذکر  کتاب  يکجا   چیه  در  اثر  نیا  چاپ  و  حیتصح  خیتار.  12

  ؛میکرد استخراج قارهشبه در شده  چاپ یفارس آثار  یشناس کتاب کتاب  از را وانید

  و   نگارش  يوهیش  یناهمگون  است،  شده  منتشر  یسنگ  چاپ  ي وهیش  به   که اثر نیا  در   .13

  مصحح   به  که  ییخطاها  از  یبعض  است   ممکن  و  شودیم  افتی  وفور به  ییامال  هايغلط

 : نمونه  براي ؛باشد بوده اثر  ناشر  يخطا از یناش  ،شودیم داده نسبت
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 است   ارم  گلشن  چو سروت  يهیسا  ز  چمن   

 

 است  قدم  در خضر آب را تو قد نهال  

 ( 55: همان)                              

  ی دقتیب  اثر  در  است  مشخص  که  است  آمده  ثروت  سروت،  يواژه  يجابه  باال   تیب  در

 . است درآمده شکل  نیا به کاتب ای ناشر

  مخدوش   را   ماتهر الل   حی تصح  اعتبار   که   هستند   نیادیبن  ی اشکاالت   باال   يگانهزدهیس  موارد

 .  کنندیم مشخص  را مجدد حیتصح  ضرورت و

 

 یخوانسار  یليسه ح يتصح. 2.2

چاپش   نیاول  يمقدمه انیکه در پا  ی خی)تار 1315در سال   يخوانسار  یلی سهبار  نینخست

توسط انتشارات    1316پرداخته و آن را در سال    ی بابافغان  اتیغزل  ح یذکر کرده( به تصح

از سه نسخه استفاده شده   ح یتصح   نیاست. در ا  کردهچاپ    هیاسالم  يهیعلم  يکتابخانه

 اند:کرده  یگونه معرفنیخود را ا يمورداستفاده يها نسخه شانیاست. ا

خه. 1» رت آقا  يمتعلق به کتابخانه  ينـس ائل حـض   دامت   ملک آقا نیحـسحاج  يابوالفـض

  اواـسط   دهدیم نـشان آن  بیتذه  و  الخطرـسم  کهيطوربه و  نـسخه  نیترمیقد که  افاـضاته

تیب  تقریباً یعنی  دهم  قرن ال   وپنجـس ا   بابا  وفات از بعد  ـس تنـس ده اـس ت  ـش ماره]  اـس  يـش

 ؛.[است  5093  نسخه، نیا

  قرن   اواخر  ظاهراً  که  يدـستگرد دیوح  يمتعلق به اـستاد دانـشمند حـضرت آقا  ينـسخه. 2

 ؛است  افتهی  ریتحر دهم

  ث یح از  که  ياشــتر  رزااحمدخانیم  يمتعلق به فاضــل محترم حضــرت آقا  ينســخه. 3

 .(16:  1316  ،يخوانسار  یلی)سه .«دارد رجحان  نسخ  ریسا بر خط  ییبایز

  ح ی به تصـح  مجدداً گر،ید  سینف  يآوردن پنج نسـخهدسـتبا به  يخوانسـار  یلیسـه     

ــت م  یفغان  اتیغزل ــال   بردیدس ــارات اقبال به چاپ    1340و آن را در س ــط انتش توس

 شرح است:  نیبد يو  يتازه  ي. نام و نشان پنج نسخهرساندیم



ـ   182  ( 50 پياپی)  1400 زمستان ،4ی شماره ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــ

 

 ازدهم ی  قرن  لیاوا  مؤمن  محمد  قینستعل  خط  به  که  ییالقراسلطان  يآقا  ينسخه  .1»

 ؛يسمرقند   يترمه  کاغذ  و چهارده در وچهارستیب قطع به شده  نوشته

  محمد   قینستعل  خط  به  که   148  يشماره  به  یمل  يشورا   مجلس  يکتابخانه  ينسخه  .2 

 و  یس  در  دوم  کی  و  سه  ستیب  قطع  به  و  دهیگرد  استنسا   1002  سال   در  یکرمان  منؤم

 ؛باشدیم  يآباددولت کاغذ  و کی

  د ی فق  استاد  خط  به  1039  شماره  به  یمل  يشورا  مجلس  يکتابخانه  به  متعلق  نسخه  .3 

  قطع   به  شده  نوشته  مورتاشیت   ی خراسان  معظم  سردار  ي برا  1343  سال  در  که  ینینائ  عبرت

 ؛ باشدیم مهرشده آهار ی فرنگ  کاغذ  و هجده در دوازده

  و   قینستعل  خط  1040  يشماره  به  مجلس  يکتابخانه  به  متعلق  زین  گرید  ينسخه.  4

  دارا  را   دال  تا  الف   فیرد  از  و  بوده  ی فغان  وان ید  از   یبعض  نسخه   ن یا.  ازدهی  در   ستیب  قطع 

 ؛باشدیم

  دهم   قرن   اواخر   ق ی نستعل   خط   به   که   6252  شماره   به   ملک   ي کتابخانه   به   متعلق   ي نسخه   . 5

  ح ی تصح   در .  دوم   ک ی   و   ده   در   نوزده   قطع   به   است   افتاده   آن   انجام   و   آغاز   از   ي مقدار   و   باشد ی م 

 . ( پنج :  1340، ي خوانسار   ی ل ی سه )   [.«است ]   گرفته   قرار   متن   نسخ   اصح   وان ی د   ن ی ا 

      یخوانسار  حيتصح  روشنقد  .  1.2.2

  ی اـساس ـسخن  يو انتخاب نـسخه  حیروش تـصح باب در  نخـست،  حیتـصح در  يخوانـسار

  ر یبا توجه به موارد ز ولی  ؛نکرده اسـت  ینسـخه را به مخاطب معرف  نینگفته اسـت و ا

 ملک« است:    يکتابخانه  5093  ياو، »نسخه  حیو اساس تصح  یاصل  ينسخه  احتمااًل

نسـخ دانسـته    ن یترمیقد  را  ملک  يکتابخانه  ينسـخه د،یآیبرم يو  سـخن  از  کهچنان. 1

 است؛

 ؛نسخه است نیهم  بیمطابق با ترت   يها در چاپ خوانسارغزل   بیترت   تقریباً. 2

 .است  افتهیسامان  نسخه  نیا  اتیاب  بیت بر اساس تر  زین  غزل  هر  اتیاب  بیترت . 3

  بی ترت   ازنظر  دو  هر  که  شودیم  آشکار  ،يخوانسار   حیتصح  دو  به  یاجمال  ینگاه  با     

  ح ی تصح  مانند  تقریباً  زین  دوم  حیتصح  در  اتیاب  بی ترت   نیهمچن  و  اندکسانی  تقریباً  ات،ی غزل
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  توان یم  اساسنیابر.  شودیم  دهی د  هاییتفاوت  هاضبط  از   یبعض  در  فقط  و  است  اول 

  مصحح،   قول   بر  بنا   دوم،  حی تصح  در   که  ملک  يکتابخانه  6252  ي نسخه  که  گرفت  جه ینت

 بوده   يو  يمورداستفاده  هاضبط  یبعض  ریی تغ   يبرا   شتریب  گرفته،  قرار  متن  نسخ  اصح

  ملک   ي کتابخانه  5093  ينسخه  همان  بر   ح،ی تصح  ي مبنا  دوم   حی تصح  در   درواقع.  است

  اساس  ينسخه  عنوانبه  6252  ي نسخه  از دوم  چاپ  در  يخوانسار   نکهیا  وجود  با  و  بوده

  بر .  است  کرده  استفاده  هاضبط  از   یبعض  ردادنییتغ  ي برا  نسخه  ن یا  از  شتریب  برد،یم  نام 

  ی خود روش مشخص  حیدر هر دو تصح  يگرفت که خوانسار   جهیتوان نتیاساس م   نیهم

اساس خود را مشخص    ينخست نسخه  حیدر تصح  اواست.    دهی برنگز  حی تصح  يرا برا

 در .  شودیم  محسوب   اول   ح یتصح  ی شناختروش  ضعف  خود  نیا  و  کند ینم  یو معرف

عنوان اصح  ها را بهاز آن   یکیو    بردیم  نام  افتهیتازه  نسخ  از  نکهیا  باوجود  زین  دوم  حی تصح

  ي نسخه  نیا  و  شده  افت ی   تازه  نسخ   از  ییاما گو  ؛کند  یم   یمتن معرف   حی نسخ  در تصح

امر    نیا است؛ کرده استفاده قبل حی تصح  مشکالت از یبعض رفع يبرا  فقط  دیجد اساس

تطب م  حی تصح  قیاز  آشکار  دوم  و    يگفته  عکسبه  گفت  توانیم  درواقع.  شودیاول 

به  حی تصح   يدر مقدمه  يخوانسار  که حجم   اتیدر غزل  يدیجد   حیتصح   یطورکلدوم 

  ها، یدگی چی پ  از  یبرخ  تنها  و  است  انجام نشدهرا به خود اختصاص داده،    وانید  ی اصل

 قبل برطرف شده است.    حیو نقاط ضعف تصح هاییمعنایب

 ی خوانسار  حي تصح   یها یکاست.  2.2.2

  ات یغزل  ن یا  ای   معناکه  نیا به  ،ستین  موجود  اتی غزل  از  يتعداد   يخوانسار  حیتصح  در.  1

  قلم   از  ای  اوست  نسخ  ياعتبار کم  بر  یلیدل  خود  نیا  که  اندنداشته  وجود  يو  نسخ  در

  ح ی تصح  در  که  دارد  وجود  میقد  نسخ  در  غزل  12.  اندمانده  مهجور  و  دور  يو  حی تصح

  .ستین موجود يخوانسار 

  غزل چهارصد در مثال  براي ؛است  محذوف ز ین اتیاب از ي ادیز تعداد  حیتصح نیا در .2

  در. است  آمده ماتهر الل  چاپ در ای میقد نسخ  در ات یاب ن یا.  ستین موجود تیب 58  اول 

  دوم   حی تصح  در  يخوانسار   اساس  ينسخه  در  اتیاب  نیا   از  تیب  27  اول   غزل   چهارصد
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  ح یتصح اساس  ينسخه  در زی ن  اتیاب  ن یا  از تیب  16 زین  و است   موجود( 6252 ينسخه)

  ات یاب  نیا حذف  لیدال   از  ی کی  که رسدیم  نظر  به.  است  شده  افتی(  5093  ينسخه)  اول 

 : نمونه براي ؛است بوده هاآن مشکل یمعن و  دشوار ضبط يخوانسار  توسط
 :  است شده حذف تیب نیا هفت و پنجاه و ستیدو غزل  در

 شد  برون پرده  از که  سوخت  نتوان  مجنون   

 

 رد ــک نتوان  یاهیس  خانه از نظر ع ــقط 

 ( 228:  1340)خوانساري،             

 ،شودیم  مشاهده  کهچنان.  است  موجود  «5093»  و  «6252»  ينسخه  دو  هر  در  تیب  نیا

  توسط   سبب  نیهم  به  احتمااًل  و  ستین  روشن  چندان  آن  حیتلم  و  نخست  مصرع  يمعنا

 . است شده حذف مصحح

 : است شده  حذف تیب نیا کی و هشتاد و ستیدو غزل  در

 باد  يا یرس  شیکو  از چو  ما  از واممان ییبو به

 بود یراه روز کی چمن نیا در هم تو   چون را ما  که                          

 (240: همان)                                                                   

  هانسخه  در  اول   مصراع  و  است  موجود  «6252»  و  «5093»  ينسخه  دو  هر  در  تیب  نیا

  یی بو  به»  ي برا  براي مثال   ؛دارد  آن  ي دشوار   از   نشان   که   است   متفاوت   ي هاضبط  ي دارا

 .  است  شده  آورده   آستان«  یببوس   و  ممان  دل   يبو  به  همان،  دل   يبو  به»  يهاضبط  واممان«

 :  است شده حذف  تیب نیا  دو و صدیس غزل  در

 ملک   از  غیدر  تــداش  تو،  لـلع  دعا   درس   

 

 شد  چه می گو چه باز تلخ  دشنام به که وه 

 ( 120 همان:)                          

  ی عنی  تیب  يهیقاف  ضبط،  نیا  طبق  یول  ؛است  موجود  «5093»   ينسخه  در  تیب  نیا

 به.(  است  میند  و  میحل  غزل   مطلع  يها هی قاف. )ستین  هماهنگ  غزل  ات یاب  گرید  با  م«یگو»

 . است اوردهین خود چاپ در را تیب نیا لیدل نیهم به ي خوانسار رسدیم  نظر

  است   ممکن.  است  نادرست  موارد  از  ياریبس  در  يخوانسار   توسط  شدهانتخاب  ضبط  .3

 بوده   او  دسترس  در  نسخ  در  موجود   ي هاضبط  ضعف  و  ياعتبار کم  سبب به  اشکال  این
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  ي ها ضبط  از  معتبرتر  و  ترسالم  ییهاضبط  تیب  140  يبرا  اول   غزل   چهارصد  در.  باشد

 :نمونه براي ؛است شده  افتی میقد  نسخ در يخوانسار 

 :3  تيب/  1 غزل

 همچنان  و  گرفت  زنگ  عارفان  زبان  غیت 

 

 را  يسرزدا  خنجر دهدیم جلوه تو عشق 

 (2: همان)                                 

  محمد شاه ينسخهاز اصطالح »گرد گرفت« استفاده شده است.    يدر چاپ خوانسار 

 ضبط  احتمااًل  است،  آورده  را  گرفت«  رنگ»  ضبط  است ق.ــه  950 به مربوط  که  يمشهد

 .  باشدیم  گرفت«  »رنگ  يشدهفیتصح  که  است  گرفت«  »زنگ  حیصح

 :4  تيب/  4 غزل

 د ی بازنا  مرده  دل  وان ــیح  آب   د ینو  به

 

 را  ما غنود هوس که برخور  عمر و حسن ز تو  

 (5: همان)                                      

ار در رع  يچاپ خوانـس دیم  اتمام به  »بازماند«  فعل با اول   مـص ه  اما  ؛رـس خه   ـس   ي نـس

را    د«ی( فعل »بازنایمل  يکتابخانه  2308  ينسـخه  من وؤمحمد کاتب، محمد م  ری)پ  میقد

که   ی)دل  اـست  تردارمعنا و  تردرـست  د«ی»بازنا ـضبط با تیب  رـسدیم  نظر به.  اندثبت کرده

 ..(شد  نخواهد  زنده وانیح آب  يمرده است، با وعده

 :2  تيب/  23 غزل

 حالم  شودیم   چون  دنشید  کز  بود  آگه  دل   نه

 

 ا ــآنج یـآگه ار ی برد توانم رتیغ  از نه 

 ( 28)همان:                                 

ــار  چاپ در  ــود  آگه  دل   نه: »معناســتیب دوم  مصــرع  يخوانس  چون   دنشید  کز ش

ــودیم ــبط. آنجا« یآگه  نیا با دید  توانم  رتیغ  از نه /حالم  ش   از   یبیترک تیب  منتخب ض

خه ت  یمل  2308  و  منؤم  محمد  يهانـس اعر  ییمحتوا  لحاظبه.  اـس  با  دارید  يلحظه  از  ـش

وق رایم معـش اعر دل  یحت آن در که  يدارید  د؛یـس تین  باخبر يو  حال   از  ـش اعر  و ـس   ـش

  ی شخص   خود حال   از  یآگه کسب  يبرا  تواندینم  که است  رتمندیغ  اری  به نسبت  چنانآن
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 تیب ـضبط،  نیا  بودنحیـصح  اثبات  يبرا لیدل  نیترمهم. کند  حاـضر  مجلس آن در را آگاه

 :است بعد

 بدخو آن  خلوت در  کشدیم چونم  که  داندیم  که

 آنجا یهمره  من با ستین  زانیعز  از هرگز  چو                            

 (28: همان)                                                                      

 خود با را  یکسـ  همراهان از معشـوق  با  مالقات  هنگام  هرگز  که  کندیم  تأکید  شـاعر

 .ستین بدخو معشوق با  مالقات  هنگام او  شدنکشته  ينحوه  شاهد  کسچیه و بردینم

 :4  تيب/  93 زلغ

 فرومرد   لحظه  همان   د ید  یگل   چو  بلبل

 

 ست ا مــ ینس ز بستان صاحب یآزردگ 

 ( 100: همان)                          

  تیب  يمعنا   که   است   شده  استفاده  »فروبرد«  فعل  از  اول   مصرع  در  يخوانسار   چاپ  در

  »فرومرد«  فعل  با  را  مصرع  ن یا  يمشهد  محمد  شاه  ينسخه.  کندیم  ناقص  و  مخدوش  را

  خواهد   نیچن  تیب  يمعنا(  فرومرد)  محمدشاه ينسخه  ضبط  به  توجه  با.  است  کرده  ضبط

  ي دردسر   و  کندیم  میتسل  را  جان  گل  دار ید  ي لحظه  در(  است  یواقع  عاشق  که)  بلبل:  شد

  است   است(  گردهرزه)  مینس   از   بوستان  صاحب  یآزردگ.  کند ینم  جادیا باغ  صاحب  يبرا

  از )  دارباغ  یناراحت  جتاً ینت  و  گل  یپژمردگ  باعث  خود  گاه   به  گاه  ي وآمدهارفت  با  که

 . شودیم( گل یپژمردگ

 : 4  تيب/  120 غزل

 را   هـغنچ  بی ج  سحر  مینس  ي ا  ي مگشا

 

 است  بس او  يبو مرا سود چه گل يبو از 

 ( 126: همان)                                

 يمعنا  به   توجه   با   که   است   شده   آغاز   «ي»بگشا   فعل  با   اول   مصرع   ي خوانسار  چاپ   در 

 آمده  «ي مگشا»  فعل    ي محمدمشهد  شاه   ي نسخه   در .  رسد ی م  نظر   به   نادرست   ضبط   ن ی ا   ت ی ب 

 سحر،  شکوفاگر می نس   يا:  شود ی م  نی چن   ت یب   يمعنا  مذکور  ي نسخه   ضبط  اساس بر .  است 

 . است  ی کاف  ار ی   خوش   عطر  مرا .  است  ده یفا ی ب   می برا   گل   ي بو  که  مکن   باز   را   غنچه   بانی گر 
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 : 4  تيب/  159 غزل

 ار ــنوبه  دــ نینجو  وصل  زمـب  خاصان

 

 اند دهید چه  صحرا ز است صحبت مقصود 

 ( 200: همان)                               

  ت ی ب  يمعنا  به  توجه  با  که  است  آمده  ند«یبجو»  فعل  با  اول  مصرع  ي خوانسار  چاپ  در

  ي مشهد   محمد   شاه  ي نسخه  ضبط  اساس نیبرا  و  رسد ینم  نظر   به  درست   چندان   ضبط  نیا

  عشرت   و  نوبهار  خواستار  هستند،  اری   وصال   بزم  خاصان  که  آنان:  است  ترمناسب(  ندینجو)

 . است  ینیشهم و صحبت آنان مراد. ستندین باغ و صحرا در

 : 4  تيب/  163 غزل

 نگرفت   بر  در  زدهشبنم  گل  چون   عاشقت

 

 د ـــینکش یگالب يبو ترت بانیگر کز 

 ( 217: همان)                          

  به   توجه  با   که  ابدی یم  انی پا  بگرفت«  بر   »در  فعل   با   اول   مصرع   ي خوانسار  چاپ   در

  نادرست   ضبط  نیا  دهدیم   مثبت  يمعنا  که  تیب  در  یمنف  فعل  دو  ساختار  و  تیب  يمعنا

 بر  در»  فعل  محمد  شاه  ينسخه  حیصح  ضبط.  کندیم  مخدوش  را  تیب  يمعنا   رایز  ؛است

 . است نگرفت«

 : 6  تيب/  163 غزل

 ندوخت   پاره جگر  چاک  و  سوزن  چون  مژه

 

 د ینکش یخرابخانه دل  ز يدرد خار  

 (217 همان:)                       

  محمد   شاه  ينسخه  در.  ابدی یم  انیپا  »بدوخت«  فعل  با  اول   مصرع  يخوانسار   چاپ  در

  به   توجه  با.  است  شده  استفاده  ندوخت«»  ضبط  از(  6252)   يخوانسار  اساس  ينسخه  و

  شاه   ي نسخه  ضبط(  اوردی ن  رونیب  کسچی ه  رانی و  ازدل   ي درد  خار )  دوم  مصرع  يمعنا

 .  رسدیم نظر  به ترمناسب يخوانسار  اساس  و محمد

 : 8  تيب/  180 غزل

 ورق  هر   ری ز  که  نگارستان  نیزا  مگذر  زود

 

 ودــب پنهان  کدگریدر ی نازک صدهزاران 

 ( 243: همان)                              
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  نگارستان   نیزا  بگذر  »زود:  است  آمده  شکل  نیا  به  اول   مصرع  يخوانسار  چاپ  در

  فعل   يجا   به  کاتب محمد ریپ  و  مؤمن  محمد ،یمل  2308  ي ها نسخه  در.  «يدر  هر  ریز  که

  به   توجه  با.  است  شده  استفاده  ورق«  »هر  از  «يدر  »هر  ي جابه  و  »مگذر«  فعل  از  بگذر

  ؛ است  ترمناسب  نسخ  نیا  ضبط  کدگر ی  در  پنهان  ي هاینازک  به  شاعر  تأکید   و  تی ب  يمحتوا

  ي محتوا  با  زین  »هرورق«  و(  مگذر)  کندیم  يشتریب  تأمل  و  دقت  به  قیتشو  را  خواننده  رایز

  نگارستان  فیتوص  در  که  تیب  يمحتوا  و  است  بوستان  و   باغ  فیتوص  در  که  غزل   یکل

 .  است  سازگارتر  است،

 : 5  تيب/  200 غزل

   ست يانشئه  دی توح  يباده  ز  يسر  هر  در

 

 د ـــبلن  شد  ورـمنص  يدعو اعتبار نیزا 

 ( 290:  همان)                            

  ي ا باده  د یتوح  ي نشئه  ز   يسر   هر  »در:  است  آمده  نیچن  اول  مصرع   ي خوانسار  چاپ   در

  هر   که (  دیتوح  يباده)  است  شده   هیتشب  باده  به  د یتوح  محمد  شاه   ي نسخه  در   اما  ؛ است«

  چاپ   ضبط  رسدیم  نظر   به.  دارد  را  خود  به  مخصوص  ی سرخوش  ،باده  آن  از  یکس

  د ی ؤم  175  غزل   هشتم  تیب  در  مضمون  نیهم  تکرار.  نباشد  درست  چندان  يخوانسار 

  شراب   کی   /بیغر  دارد  یت یفیک   یمشرب  هر  در  عشق: »است  تیب  نیا  يبرا  دیجد  ضبط

 . دهد« گرگونید نشئه کنیول نیا  است

 :  4  تيب/  160 غزل

 الـــف  ییگشا  چون  عشاق  دل   رــدفت  ز

 

 باد تو  حال  حسب شوق  يزمزمه ينوا 

 ( 215: همان)                               

  ضبط .  معناست  فاقد  که   است  آمده  مال   ضبط   با  اول   مصرع  يخوانسار  چاپ  در

 . کنندیم تأیید ي مشهد محمد شاه ينسخه را حی صح

 : 2تيب/  205 غزل

 نهییآ  در یآل  ی طوط عکس همچو  دینما

 

 شد  آهن غرق  خوبان کانیپ  از  که نیخون دل  

 ( 300: همان)                                   
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  در  یآب  یطوط  عکس   همچو   دی »نما:  صورتبه  نخست  مصرع  يخوانسار   چاپ  در

  طرف   است،  گرفته  صورت  یمرکب   هیتشب  تیب  نیا  در  نکهیا  به  توجه  با.  است  آمده  نه«ییآ

: باشد  دهندهيار ی  ح یصح  ضبط   افتن ی  در   تواندیم  آمده  دوم  مصرع   در   که  ه یتشب  نخست 

.«  دینمایم  نهییآ  در  یآب  یطوط   عکس  مانند  شد  آهن  غرق خوبان  کانیپ از  که   نیخون  »دل 

  ر ی»تصو  به  یشباهت  بشود«  آهن  غرق  که  ینیخون  »دل   هیتشب  نیا  مرکب  مشبه  به  توجه  با

  ه ی تشب  مینیبیم   کاتب  رمحمدی پ  ينسخه  در  که  يگرید  ضبط.  ندارد  نه«ییآ  در  یآب  یطوط

  ی سرخ  و  یسرخ يمعنابه  یآل.  نه«ییآ  در  یآل  یطوط  عکس همچو  دی نما: »کندیم  کامل  را

  تواند یم  نجایا  در ی آل يای  نکهیا يعالوهبه است شده   ذکر دهخدا  ي نامهلغت در  رنگمین

  و   است   روشن  د یجد  ضبط  با  ت یب  يمعنا .  است  سر    ی معن  به  خود   آل   و   باشد  نکره

  ر ی تصو  مانند  ؛است  شده  آهن  غرق  خوبان  کانیپ  از  که  ن یخون  دل:  دارد  ریدلپذ   ی اغراق

 . است  نهییآ در رنگسر   یطوط

 : 3تيب/  218 غزل

 تافت   نتوان  رـــ سپه  دست  که   ری گ  الهیپ

 

 دهد  مور دست به مانیسل نـــینگ اگر 

 (312: همان)                               

  افتیدر  آن  از  ی قیدق  يمعنا   که  است  افت«ی   نتوان  سپهر  »دست  يخوانسار   چاپ  ضبط 

  ت یب  يمعنا  که  است  آمده  تافت«  نتوان  سپهر  دست»  «،5093»  ينسخه  در  تنها.  شودینم

  مور  دست  به  مانیسل  نینگ  اگر  -سپهر  با  توانی نمون  چ  ر،یبگ  الهیپ:  کندیم  روشن  را

 . داد شکست  را او و دیتابان  را  او دست و دیجنگ -دهد

 : 5تيب/  220 زلغ

 میتعظ  تی غا  از  خود  نام  صفتان  وسفی

 

 سند ینو تو  غالم وبـمکت  يهــگوش در 

 ( 220: همان)                             

  که   است  شده  آورده  وت نام  خود،  نام   ضبط  ي جابه  اول   مصرع   در  ي خوانسار  چاپ   در

  انتخاب   يمشهد   محمد  شاه  ينسخه  از  حیصح  ضبط.  است  نادرست  کامالً  ییمعنا  ازنظر

 .  است شده
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 : 4تيب/  224 غزل

   است  مرحمت  نیع  معشوق  ز  تلخ  امیپ

 

 د ی شن امیپ  نیا که يری اس  وقت خجسته 

 ( 245:  همان)                           

  ده ی د   ز ی ن   «5093»   ي نسخه   در   که   است   کرده   ضبط   را   وصل   ام ی پ   خود،   چاپ   در   ي خوانسار 

  يتر ی ادب   ي معنا   که   است داشته   مضبوط   را   تلخ   ام ی پ   ي مشهد   محمد   شاه   ي نسخه   اما   ؛ شود ی م 

  الل  عفاک  خرسندم   و   ی گفت  بدم : » فرموده   که  آنجا   م ی ن ی ب ی م  حافظ   از  را   ی مضمون  ن ی چن   و   دارد 

 (. 22:  1ج   ، 1362  ، ي خانلر رک.  )   را«  شکرخا   لعل   لب   بد ی ز ی م   تلخ   جواب   / ی گفت   نکو 

 : 2تيب/  230 غزل

 هالکم  دی ص من که  دور  از   مکش  خنجر

 

 زدیخ چه  تاب و غضب نیز آ ترکینزد 

 (238: 1340)خوانساري،                 

 آورده   زد«یخ  چه  تاب  و  غضب  نیا  از  ترکی نزد»  صورتبه  را  دوم  مصرع  يخوانسار 

  غضب   نیز  آ  ترکینزد»  يمشهد   محمد  شاه  ينسخه  طبق.  ندارد  تیب  در  یق یدق  يمعنا  که

 . دارد تناسب و  يسازگار تیب کل يمعنا با و  است  حیصح زد«ی خ چه تاب و

 : 3تيب/  269 غزل

 کنم   شکفته  نو   يها گل  يجلوه  وصف  چه

 

 دــیآینم نظر در توام  حسن ریغ چو 

 ( 275  :همان)                            

  ي هانسخه  اما  ؛است  کرده  استفاده  ناشکفته   يهاگل  ضبط  از  يخوانسار   تیب  نیا  در

 . دارد يبهتر يمعنا که  اندآورده نوشکفته يهاگل با را تیب «6252» و «2308»

 : 6تيب/  311 غزل

 نبست   صورت  قدت   پرورد  ناز  نهال   چون

 

 دگر  يقند   ین هاجان يرهی ش زالل  از 

 ( 318:  همان)                           

  صورت  نیا  در   که  است  آمده  ببست«  صورت»  ضبط  با  تی ب  يخوانسار  چاپ  در

  صورت « )6252»  و  کاتب« رمحمدی»پ  نسخ  ضبط.  شودینم  افتیدر  تیب  از  یدرست  يمعنا

  زالل  از   تو،  د ــق   پرورد ناز نهال  مانند : است  يتر روشن  يمعنا  يدارا   و  ترمناسب(  نبست

 .نبست صورت  يگرید قند  ین ها،جان يرهیش
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 : 5تيب / 334غزل

 اسم   چ ی ه   مسما   ی ب   نبود   که   بر   مقصد   به   ی پ 

 

 بس   و   است   نام   ن ی هم   نه   عنقا   ند ی گو ی م   که ن ی ا  

 ( 340:  همان )                                     

  مصرع   يمعنا  با(  بس  و  است  نام  نیهم  ییعنقا  ندیگویم   نکهیا)  يخوانسار  چاپ  ضبط

  ند یگویم  نکهیا»  :است  گونهنیبد  يمشهد  محمد  شاه  ينسخه  ضبط.  دارد  تضاد  نخست

 و  لُب :  کندیم  لیتکم  را  ت یب  ي معنا  و  بوده  ترمناسب  که  بس«  و  است  نام  نیهم  نه  عنقا 

  و   اسم  فقط  برند،یم  نام   عنقا  از   نکهیا  ،دارد  یی مسما  یاسم  هر  رای ز  ؛ابیدر  را  سخن  مغز

 . دارد یقتی حق و ستین افسانه

 : 1تيب/  339 غزل

 گونش یم لعل یم  در است  گفتار تلخ تیبغا

 معجونش  يها شربت نقل نیریش جان هزاران                      

   (345: همان)                                                                    

  يمعنا   که  معجونش«  ي ها شب  در  نقل: »است  صورتنیبد  يخوانسار  چاپ  ضبط

  نقل   نیری ش  جان   »هزاران:  است  ماتهرالل   چاپ  ضبط  معنا،  با  ضبط   تنها.  ندارد  یمناسب 

 .معجونش« يشربتها

 گاه  و   بوده  يا قهی سل  کامالً   نسخ   گرید  از  اتیاب  متفاوت   يها ضبط  ذکر   حی تصح  نیا  در.  4

 . اندشده ذکر هاضبط گری د از مورد دو ای کی  مصحح ازی ن احساس ا ی اتیاب یدگی چیپ با

 :  نمونه  براي  ؛شودیم  دهید  ف یرد  و  ه یقاف  در  اشکال  اتیاب  از   تیب  دو  در   حی تصح  نیا  در.  5

 (:يخوانسار  چاپ در اتی غزل  بیترت   اساس بر) 278  غزل  دوم تیب در -

 کـشد یم ماللم  یگاه خوردیم خونم  غـصه گه      یـشب  ییتنها  کنج در  رومیم گر خود ـشمعیب

 (281: همان)                                                                                                

  ي هیقاف  نکه یا  به  توجه   با   .است  دهی برگز  را   المیخ  ضبط  ،ماللم  ضبط  يجا به  يخوانسار 

  ن ی ا  يهیقاف  موجود  نسخ  در  .است  ی جل  يطا ی ا  آن  تکرار  ،است  المیخ  قبل  تیب  دوم  مصرع 

 . است ماللم ،تیب
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 :  هفت و هشتاد و ستیدو غزل  دوم تیب در

  خضر زالل   به يعمر  يدار نظر  آنکه  يا

 

  دـیآ برون جامه از  من سرو که  باش یم 

 (298: همان)                               

  حرف   نکهیا  به  توجه  با .  است  دهیبرگز  را  خانه  ضبط  جامه  ضبط  يجابه  يخوانسار 

 .است نادرست يخوانسار انتخاب  ،است« م»  حرف غزل  نیا در يرو

 :  هفتم غزل   سوم تیب در
 بال چنگ در  گرچه نیمشک جعد زان نگسلم

 

 ها تاب جان  يرشته در غمت  دست  از دارم  

 ( 9: همان)                                    

  در  غمت  دست  از  دارم: »است  آمده  نیچن  يخوانسار   حی تصح  در  تیب  دوم  مصرع

 .  است نادرست (  تارها) هیقاف در اشکال   لیدلبه که. تارها« جان يرشته

 :  نمونه براي ؛است شده خوانش در اشتباه دچار خود  حی تصح در مصحح گاه .6

 :  می خوانیم دوم تیب 325غزل  در

 گره   شد  تازه  رمــ جگ  در  هــک   هاقطره  نیا

 

 ساز دانه دانه و کن خوشه  خوشه عشوه از 

 ( 340: همان)                             

  از   يتر مناسب  يمعنا  نظر   به  و)  است   عشوه  موجود،  ی فرع  و  ی اصل  نسخ  تمام  ضبط

  ي نسخه  نیتریاصل  که)  »ت«  ينسخه  کتابت  يوهیش  در  اما  ؛(دارد  هم  يخوانسار  ضبط

  ي ها   به  واو  دُم  د،شویم  مشاهده  ریتصو  در  کهچنان(  است  يخوانسار  نخست  حی تصح

  با   .کندیم  دای پ  شباهت  عشق  يکلمه  به  اریبس  صورت،نیبد  و  شودیم  وصل  کلمه  يانتها

 . است ادیز يخوانسار   توسط کلمه  نیا خوانش در خطا احتمال   ،ئلهمس  نیا به توجه

     
 «5093»  ينسخه از یتیب در »عشق« و »عشوه« ينوشتار  تشابه

  و   نگارش  يوهیش  یناهمگون  است،  شده  منتشر  یسرب  چاپ  يوهیش  به  که  اثر  نیا  در  .7 

  مصحح   به  که  ییخطاها  از  یبعض  است  ممکن  و  شودیم   افتی  وفوربه  ییامال  اغالط

 : نمونه  براي ؛باشد بوده اثر  ناشر  يخطا از یناش  ،شودیم داده نسبت
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 :5  تيب/  34 غزل

 فراق   در  شد  زغن  و  زاغ  يطعمه  استخوانم

 

 مرا  وبــ یا صبر کن  نظر گو حایمس آن 

 ( 44: همان)                               

ح  ار   ح ی تـص رع   در   ي خوانـس د  روغن   و  زاغ  ي طعمه )  اول   مـص ت   کاماًل( ـش ت   نادرـس   و   اـس

 . نشد   افت ی   ی اصل   ي نسخه  پنج   از   کدام چ ی ه   در   ضبط   ن ی ا .  کند ی م   مخدوش   را  ت ی ب   ي معنا 

 :8  تيب/  81 غزل

 ات یح  آب  چه  همتش  نظر  در  خاک  چه

 

 دانست   نینشره رندان يوهیش  که یکس 

 ( 92: همان)                              

  داشــت«»  يکلمه  از دوم  مصــرع  انیپا در فیرد  تکرار  يجابه  يخوانســار  چاپ در

 .است  یچاپ  اشتباه  قاعدتاً  که  است  شده  استفاده

 :6  تيب/  106 غزل

   سپهر   یــ مابیس  اطلس   ز   چکدیم  خون

  

 ست خم لگونین  نیا در که بوالعجب رنگ بس

 ( 118)همان:                                   

  احتماالً   که است شده  نوشته »حم« يواژه »خم« ضبط يجابه يخوانسار چاپ در

   .است یچاپ غلط
 

 ی ر يگجهي نت. 3

انجام    شی پ  يدهه  پنج  از  ش ی ب  امکانات  و  طیشرا  با  ،یفغان  یچاپ  وانید  حی تصح  سه  هر

  ی فغان   وانید  متن  یبررس.  شودیم  دهی د  ها  آن  در  ییهانقصان  و  هااشکال   که  است   شده
  نسخ   یبعض  و  انجام نشده  یعلم  يها روش  اساس  بر  حی تصح  سه   هر   که  دهدیم  نشان

  و   هانشیگز.  است  نداشته  را   الزم  تیجامع  و  قدمت  صحت،  مصححان  يمورداستفاده

  اغالط   ه،یقاف  و  وزن  در  اشکال   ات،یاب  و  هاغزل   یبرخ  موجودنبودن  نادرست،  يهاخوانش

  يانتقاد   و  یعلم  ي هاروش  با   را  وانید  مجدد   ح یتصح  به  از ین  ی چاپ  يخطاها  و  ییامال

  تا   خدا  لطف  به  مقاله،  نیا  نگارندگان  يازسو  وانید  مجدد  حیتصح  کار.  کندیم  نییتب
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  گردد   فراهم  آن  چاپ   ينهیزم  شدن،یینها  از   پس  که است  د یام   و   رفته  شی پ  ي ادیز  حدود

 .  دشو قی تحق اهل شکش یپ  یوقوع شاعر  نیا  از يتر بی عیب و ترروشن يمایس  تا
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