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خالصةاالشعار و زبدةاالفکار )بخش یزد و کرمان و نواحی 

ین کنانا .  و را سیّ  عل  مرریاضل . 
ّ
آن(. مرر  ق  یل 

 هرین: مرریث مگتوب، 1395ش.

االشعار، سصنیف و  خالصة  از بخش خاسمۀ  اصل هشتم 

از  بخش هایم  شایل  کاشانم،  ین 
ّ
سقم الد ییو  سألیف 

زندگانم و ینتخبم از تووده هام چهل سن از شاعوان یزد 

 
ً
)یجمرعا هند  بالد توزیین  سا  یناطق  آن  نراحم  و  کویان  و 

در  ییوافولم  علم  تیّد  به سصحیح  که  اتت  فصل(  دو  در 

ینتشو  یکترب  ییواث  پژوهشم  یؤّتسۀ  انتشارات  تلسلۀ 

از  ناگزیو  دیگو،  پژوهشم  به یرجب  نگارنده،  شده اتت. 

بوخم  در  ت 
ّ
دق با  و  برد  دفتو  این  از  قسمت هایم  یطالعۀ 

عبارات و اشعاْر پم به وجرد بعوم لغزش ها و نادرتتم ها 

م کار، یتن را از تو سا 
ّ
بود و از این روم، بوام تنجش کل

بیشتوم  اشکاالت  به  رفت،  پیش  هوچه  و  فووخراند  بن 

کرشش هام  پاتداشت  ـ  ضمن  دنباله  در  که  بوخررد 

یصّحح   ـ به اهّم آنها یم پودازد سا در بازچاپ اثو، اگو یقبرل 

وحشم  تووده هام  اتت  )گفتنم  شرند  اصالح  و  اعمال  افتاد، 

یواجعۀ  به تبب   ،)316-257 )ص  دکنم  فیوم  و  )ص77-3(  بافقم 

م« آنان )ص پانزده(، بیوون از وارتم 
ّ
یصّحح به »دواوین چاپم و خط

این جستار برده اتت(1.

***
پیش از پوداختن به اشکاالت یادشده، رواتت اشاره کنیم:

از حرصله،  کتاب  این  آن اتت که سصحیح  یلف.    ظاهو 

آن  تو  بو  فواگیو  شتابم  و  یانده  دور  بایسته  سأّیلم  و  م 
ّ
سأن

تایه افکنده اتت که یصداق هام بارز و فواوان آن را یم سران 

فاصله نگارم هام  و  نابه جا،  سکوارهام  ایالیم،  اغالط  در 

رعایت  که  یراردم  کود؛  یشاهده  نایکدتت  و  یشّرش 

تهمم  یم سرانست  اثو  دقیق  بازخرانم  در  آنها  از  هویک 

ح 
َّ
یصح یتِن  بیشتِو  هوچه  دلپذیوِم  و  درتتم  در  به تزا 

اشاره  یرارد  بارزتوین  از  بوخم  به  نمرنه  بوام  داشته باشد. 

یم کنیم )ضبط غلط: صررت درتت )شمارۀ صفحه / شمارۀ تطو((:

یلف. 1. یغاط یمای : 

نرگس  نرگش:  )11/4(؛  یکثر  یگثر:  )11/4(؛  یستندین  یستندن: 

)22/79(؛ یپنگب: یینگب )2/87(؛ اگتب د ی: اگتب ی ی )10/129(؛ 

 ز ه:  رصه )17/133(؛ نشناب: نشنن )14/135(؛ حوا : حرا  

 الن   تب  و را
شالا  یهالن  ی صت ه  یهاگن 
*
)تخش یزد ی کرمنن ی اویح  آن(

 مر ض  موسوی

یوکز دائوةالمعارف بزرگ اتالیم
m.moosavi63@gmail.com

پیشکش به روان حسین آهم، به یاد بزم هام شررانگیز شبانه.  *

تودبیو  )یعاون  راتتم پرر  یسعرد  آقام  فوهیخته،  و  عزیز  دوتت  از  تزاتت   .1

ـ به قلم  االشعار  خالصة  نقدنرشته هام  دورۀ   واصالح 
ّ
حک به تبب  ه(، 

ّ
یجل

نگارنده   ـ و نیز بوخم راهنمایم هام ارزنده، تپاتم ویژه داشته باشم.
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کشش  کشسش:  )23/153(؛  گریبننش  گریبنات:  )22/138(؛ 

تلذ د:  )7/165(؛  شلق  شلف:  تنص )20/157(؛  تن:  )22/156(؛ 

سنتقت:  )27/167(؛  نزدیگم  نردیگم:  )11/166-12(؛  الذ د 

مسنتقت )3/170(؛ ی : یص )16/182(؛ گرد: کرد )14/183(؛ کر: 

کز )20/193(؛ یستقسن: یستسقن )9/200(؛ کتن : کنن  )15/204(؛ 

یمرریلمؤارن:  )6/228(؛  چو  چر:  )20/209(؛  چون  چو: 

)5/235(؛  ت  دییی  ت  دیی ی:  )20/232(؛   یمرریلمؤمنرن 

)10/240(؛  د دمن ین  د من ین:  )8/236(؛  جودت  جوت: 

یم تنن:  )6/244(؛  اهر  اهره:  )22/242(؛  یقوٰ   یصقو : 

یمت نن )4/245(؛ ستنیر : ستنین  )24/247(؛ یانل ق: یانیل ق 

عریص  عریض:  )12/259(؛  حضرت  حضرب:  )6/248(؛ 

)4/318(؛ مستبل : مستلب  )17/319(؛ مرکب: ملرکب )1/320(؛ 

)11/352(؛  مس 
ّ
یلش مش: 

ّ
یلش )9/339(؛  ایست  نسیت: 

کنلوح   وح : 
ّ
کنلل )12/353(؛  ان نشن  ] ن[اب  ان نشناب: 

)26/353(؛ ص: یص )7/354(؛ کسیت: کیست )19/360(؛ شور: 

)10/372(؛  ل   ل  :  )17/369(؛  تب  یب:  )4/365(؛  شضر 

ییسطب  یسطب:  )4/376(؛  تذل  تذ :  )1/374(؛  پشت  پشب: 

)11/376(؛ ت ی: تود )4/382(.

ضبط  عین  گاه  سکوارها  این  انتب جن:  2.  گری  نی  یلف. 

نسخه2 برده اند که یم بایست از یتن زدوده یم شدند و گاه 

بو اثو اشتباه یصّحح وارد یتن گشته اند.

... و الحق به سبّحو در فنرن شعو و سجّود در صنرف د   ـ 

لنوف حقایق و دقایق شبیه و نظیو ندارد. )13/151(

فولم انکار کند ُحسن  و توا سا نبود... )17/192( ـ 

 شود گذشته، خرد نیز فهمید 
ّ
آخو االیو، چرن کار از حد ـ 

که... )22/198(

سم و بزرگیم به قناعت و ی عدم احتیاج 
ّ
... و هیچ عز ـ 

بوابوم نمم کند. )15/230(

جرانم یست فاضل شعوشناس اتت... )2/253( ـ 

... و شعوا و فصحام عصو]...[ اشعار یالن  و قصاید  ـ 

رنگین گفتند. )11/383(

یلف. 3. انللب الن ی  نی مشّوش ی انیگ ست: افزون بو 

)که  واژه ها  توهم نریسم  و  جدانریسم  در  تم 
ّ
کم دق

این   
ً
ظاهوا دید(،  خراهیم  ارائه شده  شراهد  در  را  آن  نمرنه هام 

تشریش بیشتو در نزدیک نریسم توکیبات رخ داده اتت، 

 گاهم به شکل 
ً
ب یثال

ّ
چنانکه در تواتو یتن کلمات یوک

به صررت  زیانم   ،)23/2 فاصله؛  بم  و  تکرن  )با   لب« 
ْ

»نرش

هنگایم   ،)10/1 فاصله؛  یک  و  تکرن  )با  انجام«   
ْ
»بالغت

و   ،)27/2 فاصله؛  و  تکرن  )بم  »عشوت اندیشان«  به گرنۀ 

یک  با  و  تکرن  )بم  یافتگان«  »توبیت  به طرر  نیز  وقتم 

دتتاوردهام  به لطف  که  آیده اند  نرشته   )6/1 فاصله؛ 

هیئتم  در  یم سرانستند  جملگم  جدید،  حووف چینم 

)چنانکه  عشوت اندیشان  بالغت انجام،  )نرش لب،  درآیند  واحد 

در یتن هست(، و توبیت یافتگان(.

خرد  ـ که  چیز  دو  جام  ناپیواتتگم ها،  این  بو  افزون  ب.  

سهم  تخت  سصحیح  این  در  ـ  علمم اند  سصحیحم  الزیۀ 

یم نماید:

ص نشده اتت و 
ّ
ب. 1. یوِز صفحاِت نسخۀ اتاس یشخ

را  نگارنده  یم سرانست  دتت کم  یعهرد  نشان گذارم  این 

در یافتن ضبط هام یشکرک یارم رتاند.

در  نسخه بدل ها،  همان  دتت نرشت ها،  اختالف   .2 ب. 

یتن  سمایم  که  ندارد  ایکان  و  نشده اتت  ارائه  پابوگ ها 

برده باشد.  اتاس  نسخۀ  بم کم وکاتت  بازساب  ح 
َّ
یصح

ازدتت رفتۀ  بخش  سصحیح  »در  یصّحح  آنکه  با 

چهارده(  )ص  بخش ها«  تایو  یقابلۀ  و  اصل  دتت نریس 

از 6 نسخۀ دیگو ترد جسته، اّیا:

ب. 2. 1. به واقع دانسته نیست که شوح حال و حدود 

1400 بیت آغازین تووده هام وحشم بافقم، یک بوگ 

 شوح حال قاتم بیگ قسمم از 
ّ
پایانم اشعار همر و کل

 
ً
ظاهوا آنکه  حال  گشته اتت،  یتن  وارد  نسخه ها  کدام 

یادشده  افتادگم هام  یم سرانسته اند  نسخه  ـ  ته  دو   سنها 

را پرشش دهند.

نیز  و  اتاس  نسخۀ  یا  یشاهدات  یطابق   .2  .2 ب. 

نسخه هام جانشین در یراضعم دچار اغالطم فاحشند 

پایه ام  بو چه  آنها  سحویفات  و  نمم دانیم سصحیفات  و 
ق به کتابخانۀ شخصم روان شاد عبدالعلم ادیب بوویند، که 

ّ
دتت نرشت یتعل  .2

اتاس کار یصّحح برده اتت و انتقادات یا بو پایۀ آن خراهد برد.
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یا  دتت نرشت ها  دیگو  به پشترانۀ  گشته اند،  سصحیح 

:
ً
به قیاس و بو پایۀ آگاهم هام یصّحح؟ یثال

افتد3 ازیارمِ باد  آتش  که درین  نه چرن شمعم  ـ 

افتد آتش اهند  ازل  از  عاشق  پووانه  چرن  که 

)ص147(

 غلط، و »آتش نهاد« 
ً
ما

ّ
نسخه »عاشق نهاد« دارد که یسل

صحیح اتت؛ اّیا دانسته نیست »آتش نهاد« از کجا وارد 

یتن شده اتت.

ــِو آب  اث
ْ

وقتم اتــت کــه از نغمــۀ آتــش ـ 

زبانه شعله  تگش   یاهم  تینۀ  در 

)ص212(

به درتتم  یصّحح  و  اتت  »نکشد«  نسخه  ضبط 

سصحیحش کوده اتت، ولم از چه طویق؟

بـه خـرن خصـم چـه حاجـت کـه دم زنـد سیغت ـ 

دیـار سـر  داـمن  ص  آَ د  بـر  روزگار  کـه 

)ص228(

به  حاشیه  در  افزوده  این  )با  نرشته  رشمن«  »بوازد  نسخه 

و  نسخه  لغزش  به  یصّحح  اّیا  دشمن(،  ز  دیگو:  م 
ّ
خط

سصحیح خریش اشاره نکوده اتت.

ب. 2. 3. گاهم واژه هایم به نسخۀ اتاس افزوده، یا از 

آن کاتته شده و نیز سغییواسم در اصل یتن ایجاد شده 

که یعلرم نیست حاصل تهل انگارم یصّحح اتت یا 

دخل وسصّوف آگاهانۀ او بو پایۀ دیگو نسخه ها. این در 

 صحیح 
ً
کایال اتاس  نسخۀ  که ضبط هام  اتت  حالم 

:
ً
و بدون اشکال برده اند. یثال

الیزالــم ام گهــو  یعوفــت،  بحــو  در  ـ 

احــمــوم ــرت  ــاق ی ــت،  ــال م آتـــش  در 

)ص116(

چه  اتت،  صحیح  همین  و  »یالیت«  نسخه  ضبط 

رقیبان  یالیت هام  و  طعنه ها  از  شکره   
ْ
بیت فحرام 

شاعو اتت.

زیــن عجــب بیــن کــه در ثنــام  ــو ـ 

بوخاتت زبـــان  از  ــم  ــَه
ّ
ــل ال  

َ
ــارک ــ ب

)ص119(

آن وزن یصواع  با  دارد که  »سر«، »همه«  به جام  نسخه 

روان یم گودد.

ــد بــه بنــده ام الریســت
ّ
اگــو بــه چشــم سفق ـ 

احـوار بـا  التیـام  نسـب  اصـل  در  کنـد 

)ص201(

نسخه »نگوم« ضبط کوده و همین شکل رواتت.

ــد ــر دی بنماین ــت   ــزل تلممٰ ات ــه ین دو َره ب ـ 

قوار کــرم  به  یکم  و  شــرق  وادم  به  یکم 

ســر کــم بــه نقــد طلــب عشــرۀ اریــب خــررم

ــار... ک افتد  دل  با  که  دم  آن  یعایله  ــن  دری

ــو ــت دگ ــه یستم ات ــم چ ــه پیای ــه نیمْ جوع ب

توشار سنغری  نپیمرده  ــر  س ــو  ب هــنــرز 

دارم حیوســم  لیــک  دعــا،  وقــت  رتــید 

بوخرردار سر  نیستم  ازآن  آنچه  ایست  که 

)ص205(

ص شده، به توسیب »پوده«، 
ّ
نسخه به جام واژه هام یشخ

و  کشیده اتت(  خط  »م«  )روم  »تاغو«  »شکیب«، 

»چیست« دارد که همگم درتتند و پایۀ این دگوگرنم ها 

به واقع آشکار نیست.

ــاغ ــم آن ب
ُ
ــا ش ــت و قدح ه ــه بهشت ات ییخان ـ 

ــم او
ُ
ــاالم خ ــد و بـ ــام فــلــک تــا، ق ــرب ط

)ص213(

م« نخستین، به صواحت، »گل« دارد 
ُ
نسخه به جام »خ

و همین صحیح اتت.

ل گشــت ص باغــم کــه درون یم آیــد
ُ
بهــو گ ـ 

یم آید بــوون  ــاغ  ب از  ــش  رخ ــوم  ش ز  ــل 
ُ
گ

)ص246(

تبب  و  نرشته  »به«  »ز«،  نخستین  به جام  نسخه 

دگوگرنم آن دانسته نیست.

م جزوم 
ّ
... و با آنکه تب نسبت به هّمت پندان نن آن کل ـ 

تود... )ص321(

نسخه نخستین »به« را ندارد و »پادشاهان« و »برد« را 

»پادشاهم« و »نمرد« نرشته اتت.  یطابق یتن چاپم اتت.
ً
3. اشعار و عبارات ینقرل عینا
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ــان ــتاره فش ــد ت ــده ش ــم از دی ــو دل ــر اخگ چ ـ 

ترخت شبنم  چو  دوزخ  نم  آتــش  ــووغ  ف

)ص330(

و  نرشته اتت  نیم(  به   =( »بنیم«  گریا  را  »سنم«  نسخه 

»چر« را نیز ندارد.

افزوده هام  جز  اتاس،  نسخۀ  حراشم  در   .4  .2 ب. 

چشم  به  نیز  دیگو   
ّ
خط ـ   ته  دو   با  نرشته هایم  کاسب، 

از  دیگوم  ضبط هام  یا  سغییوات  بوخم  که  یم آید 

 .1  
ِّ
خط دو  )با  هستند  آنها  اصالح شدۀ  یا  یتن  واژه هام 

با   
ً
ظاهوا و  ایووزم   

ّ
به خط و  یشکرک   .2 یتن؛  قلم  به  نزدیک 

وارد  را  بیشتوشان  سرضیحم،  بم  یصّحح،  که  خردکار( 

یتن کوده اتت و بایسته برد به این جایگزینم ها اشاره 

:
ً
کند. یثال

فنـرن بنـد  رصـد  آن  لایـ   رشـک  از  ـ 

خرن بــه  غوقه  انـــررم  روح  ــن  دای شــد 

ْر به تــوام طبــع او بیوــه نهــد
َ
بــرم ا

بیوون ــوآَرد  ــ ب بیوه  از  ــو  ت جبویل 

)ص105(

»طبع«،  به جام  و  »صالم«  »صالیم«،  به جام  نسخه 

»بزم« دارد، اّیا »صالم« به »صالیم« )با جرهوم جز از 

 و جرهوم 
ّ
جرهو یتن(، و »بزم« در حاشیه به »طبع« )با خط

دیگو( سغییو یافته و یصّحح نیز همین سغییوات را اختیار 

»بزم«  و  اتت  درتت  آنکه »صالم«  کوده اتت؛ حال 

بم اشکال، بلکه ارجح یم نماید.

ــن ــد وط ــ  دارن ــک  ن ــه یل ــه ب ــاران ک ی ـ 

دکن و  گــجــوات  بــه  ســا  گوفته  ــوه  اگ از 

)ص222(

حاشیه  در  اّیا  دارد،  »خریش«  »هند«،  به جام  نسخه، 

بدون  یصّحح،  و  شده  نرشته  »هند«  دیگو  م 
ّ
خط به 

یم نماید   ـ  درتت  البته  ـ که  را  ضبط  همین  وم، 
ّ
سذک

بوگزیده اتت.

به  »یادداشت ها«  بخش  در  که  برد  پسندیده  همچنین 

اتاس  نسخۀ  زیانم  )که  یعانم  گلچین  احمد  حاشیه هام 

را در دتت داشته و سرضیحاسم در گرشه و کنار آن نرشته اتت 

 ص16، 118 نسخه(( عنایت بیشتوم شرد. از سرضیحات 
ً
)یثال

گلچین یعانم گریا سنها به یک سرضیح بسنده شده اتت 

)ص411(. 

م 
ّ
ـ دو شوح حال، به خط جز اینها، در پیوایرن یکم  

کتاب  ف 
ّ
یؤل بو  هجرآییز  تخت  انتقاداسم  دیگو، 

یادکودشان  که  نسخه(   234 ص230،   
ً
)یثال دیده یم شرد 

خالم از لطف نبرد.

»نیازم  و  کاشانم«  »تنجو  ذکو  یصّحح  نظو  به  ج.  

کویان  شاعوان  یختّص  )که  اصل  این  دوم  فصل  در  بخارایم« 

ین 
ّ
سقم الد ییو  ناچارم  اتت(،  هندوتتان  بالد  سا  آن  نراحم  و 

»که  را  اشعار تنجو  و  برده اتت؛ چه، شوح حال  کاشانم 

 در اصل نخست کتاب، در جمع شاعوان 
ً
یم بایست قاعدسا

دیار کاشان، یم آورد، به دلیل آنکه بعد از اسمام آن بخش به 

حورر  و  گنجانده اتت«  اصل  این  در  افتاده،  او  دتت 

پیدا کودن جام  ف در 
ّ
این اصل »بالسکلیفم یؤل نیازم در 

یناتب بوام درج شوح حال او در تایو اصل ها برده اتت« 

آراء  این  کنار  در  اّیا  اتت،  صراب  یصّحح  نظو  ده(.  )ص 

اکبو  دربار  یقیم  تنجو  که  کود  سرجیه  نیز  چنین  یم سران 

)ص386(  دهلم  شهو  تاکن  نیازم  و  )ص357(  پادشاه 

ییان تخن پودازان  در  یادکودشان  به همین تبب  و  برده اند 

دیار هند بم وجه نمم سراند برد.

***
یم پودازیم  آن  سصحیح  کار  ناسندرتتم هام  و  یتن  به  حال 

و  آیات  اشتباه  اعواب هام   .1 اینهاتت:  شایل   
ً
عمریا که 

عالئم   .3 واژه ها؛  ناصحیح  حوکات   .2 عوبم؛  عبارات 

اعالم،  از  بوخم  غلط  ضبط هام   .4 نادرتت؛  تجاوندم 

اشعار؛  ناهمرار  وزن هام   .5 هندم؛  نام هام   به ویژه 

6. بدخرانم ها. افزون بو اینها، بسیارم از واژه هام غلط در 

اصالح  با  یم سرانست  یصّحح  که  یم کنند  خردنمایم  یتن 

آنها کیفیّت کار خرد را بهبرد بخشد.

اتتادان  قصاید  در  لّو  پسندیده،  شعوفهمان  چنانچه  ص4  

در تفاین خرد ثبت نمردند.

وِ یعنم به دنباِل )بوام 
ْ
ر« )بدون تشدید( صحیح اتت. د   ِل

ْ
»سِل

سکوار این خطا، نک. ص233/س23(.
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یشغرلم  وب 
ُ
ش به  بیشتو  یعهرد  طویق  به  یرالنا   ... ص4  

یم نمرد و]...[ با جمعم از ی ل مشرب یجلس را از 

فووغ باده]...[ روشنم یم داد.

عبارت  آغاز  چنانکه  اتت،  صراب  شوب«  »اهل  به ظاهو 

نیز گریام آن اتت.

ــم ــد فان ــتم ش ــو ت ــه خنج ــه ب ــمم ک قس ص78 

حیوانم از  ــب  ش ــش  ــدی دی ــع  ییق در 

ه ساریخ »یکم 
ّ
 یاد

ْ
»واقعه« )خراب و رؤیا( درتت اتت. بیت

از یرزونان« درباب قتل قسمِم شاعو اتت.

خراطو  پیواین  مسنیدت  و  بوتوم  خیال  بلکه  و   ... ص79 

نمم گذاشتند.

و  »جهیدن  به یعنم  »یساورت«،  از  سحویفم  »یساودت« 

 »بوتوم جستن« اتت.
ً
حمله کودن به یکدیگو«، و یجازا

ن 
َ
ِاط چرن  که  اتت  چندان  تخنرریش  نِصاب   ... ص85-84 

ابکار  افکار  در  سأیل  و  غرر  ُینصف،  کایل  و  ُیدرک 

وم کند...

ِطن« )زیوک، هرشیار( 
َ
ن« )زیوکم ها، هرشیارم ها( غلط و »ف

َ
»ِفط

.
ْ
ِطن

َ
درتت اتت. کاسب حوکات را به درتتم نهاده اتت: ا

 توایم و شاهد این اگتب گذی ی از 
ْ
و بیّنۀ این یدحت ص85 

این بیت]...[ یعلرم اتت...

سصحیح  »نکته گزارم«  به  باید  اّیا  اتت،  چنین  نسخه  در 

شرد.

  فم 
ّ
عن
َ
و انتخاب باقم اشعار وم]...[ درین اوقات، ی ص85 

شهرر تنه اثنم و الف هجویه...

دانسته نیست یصّحح »اعنم« را چگرنه خرانده اتت، ولم 

نم«، بو وزن »یعنم« و با کاربودم یشابه آن، 
ْ
ع

َ
به هو روم »ا

صراب و تشدید زاید اتت )بوام سکوار این خطا، نک. ص195/

س12، 5/197، 16/257، 14/259، 9/319، 17/352، 2/353(.

ــو فکنــم، طعنه هــا کشــد از رخ چــر پــوده ب ص86 

نایـد اگـو بـه زیـو، چـر در یحشـو آفتـاب

نم نـم به تـهر گشـت قوین زین تـخن صمنن

آفتاب بوتو  فلک  ز  جویمت  که  ــه  بِ آن 

قوائات یصّحح یعنم را از بیت دوم ربرده اتت: 1. »زیان« 

را  »ب «  نقطۀ  )کاسب  اتت  »زبان«  از  سصحیفم  به قطع 

فووانداخته اتت(؛ 2. »جریمت« غلط و »جریدت« رواتت، 

چه فاعل جمله »آفتاب« اتت و نسخه نیز »جریدت« دارد. 

دچار  پیشین،  بیت  یحترام  به تبب  را،  خریش  زبان  شاعو 

رسبۀ  آفتاْب  که  دیده اتت  آن  بهتو  تپس  و  دانسته  تهر 

یمدوح )علمع( را باالتو از آتمان جست وجر کند.

نبــرد جــز ایــن کــه بندگــم اش را کنــم قبــرل ص86 

آفتاب ــاور  ب نکند  کسم  گر  ــژده  ی آن 

 سصحیفم 
ً
»گو« در زنجیوۀ نحرم بیت نمم گنجد و آن حتما

از »کز« اتت. توسیب واژگان بیت چنین سراند برد: آن مژده، 

)علمع([  ]سر  کب  ابَُود  یین  جز  اگن ،  تنی   کس   یص  آاتنب  کب 

تن گ  یش )بندگم آفتاب(  ی قبول  کن .

قــدرت بــه شــکره آمــ  اگــو گاه خطبــه ات ص86 

آفتـاب ینبـو  و  صریعـه  تـپهو  گـودد 

با سرّجه به زیان فعل »گودد«، »آید« صراب اتت. در نسخه 

بم نقطه نرشته شده اتت.

صیبنــ ه یی یســت تــجده کــرم تــوا از آنــک ص86 

آفتاب تــو  نماید  ــام  پ بــه  ســا  ــوق  ف از 

اتت«  »زیبنده  لیکن  اتت،  شکل  همین  به  نسخه  ضبط 

خرش تو یم نماید؛ چه سنکیِو صفت روا نیست: آاتنب سج ۀ 

کوی  و  ی صیبن ه یست.

بــه گاه حــوب ســر هوگــز ندیــده اتــت کســم ص87 

َمَجن ز  دلیوتو  و  حسام  ز  عزیزتو 

«، به کسو ییم، درتت اتت.
ّ
»ِیَجن

ز خشــم خراتــت نظــام فلــک زنــد بــو هــم ص90 

اورنگ پنجمش  چوخ  برد  که  تتمگوم 

ــّوم ــتن خ ــام خریش ــل ز دعاه ــرد زح ش

آهنگ کند  او  تــرم  رهگذرت  ــود 
َ
گ چر 

کراکب  کونِش  و  نیاز  وصف  به  پیش  بیت  چند  از  شاعو 

هفتگانه در بوابو یمدوح )ایام یحّمد باقوع( پوداخته سا در بیت 

نخست از دو بیت باال نربت به یّویخ رتیده اتت، اّیا نه سنها 

یشتوم پس  بلکه جام  یانده اتت،  ناسمام  بیت  این  یعنام 
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ییان  از  بیت  این  فووافتادن  یم نماید. تبْب  یّویخ خالم  از 

دو بیت یذکرر اتت:

خبــو ز نهــِم ســراش داد یشــتوم، ور نــه

خدنگ به  را  ثرر  خریش  ِو 
َ
َیق از  فکندم 

ــوگ ــس ب ــت ز ب ــرر نیس ــر خ ــاغ رهِ پوس در ب ص92 

را ــاه رخــان  ی ــوون  ب الذی ی   بس  ــن  زی

صراب  »بگذارید«  به گمان   .2 اتت؛  صحیح  »پس«   .1

اتت؛ گریا یواد شاعو آن اتت حال که نرر خررشید راهم 

روشنایم  را  آنجا  دلبوان  یاه  چرن  رخسار  با  ندارد،  باغ  به 

برد،  ننهاده اتت و اگو فعل نهم  دهید. نسخه نقطۀ نرن را 

یم بایست »یگذارید« یم نگاشت.

ــتنام ــاده بس ــم و ب ــان ده ل ج
ُ
ــم گ در یرت ص92 

را زیان  و  ترد  ین  چر  نبوده تت  راه  کس 

و  تاخته اتت  ناهمرار  را  نخست  یصواع  وزن  »بستانم« 

یم باید، همچرن نسخه، »تتانم« نرشت.

توافواز بخت  یم کندش  چرن  که  یم یافت  ص93 

را تنان  بــرگ  نظو  یــم کــود  چــر  ســر  خصم 

و  سحویف  را  »بوگ«  اگو  اّیا  ندارد،  درخررم  یعنام  بیت 

سصحیفم از »نرک« بدانیم، یم سرانیم گفت: خصم یمدوح، 

با دیدن تِو نیزه، دریافته که بختش با او چه خراهد کود و 

نیزه(  تو  بو  توش  )رفتِن  خرد  حتمم  یوگ  به  این  بو  بنا 

»توافواز«  با  شاعو  بازم  و  بیت  طنزآییز  لحن  )به  اندیشیده اتت 

سرّجه شرد(.

ــتن ــب گنهِ بوگش ــرن ت ــب ییگ ــگاه از آن ل ن ص93 

صدبار طوف  به هو  نیفتد  که  برد  عجب 

شاعو جناس ییان »نگاه« و »بگاه« را پیش چشم داشته اتت؛ 

پس باید یثل ضبط نسخه »بگاه« نگاشت.

ــم دادن ــالم نظارگ ــت، ص ــن یق ــه ُحس ب ص94 

گمار غمزه  ــاِش  دوربـ بد  ــدۀ  دی ــع  دف به 

 یصواع نخست را چنین باید خراند: »به ُحسن، وقِت 
ً
ظاهوا

صالم نظارگم دادن«، و بیت یعنم:  نلنم  کب لای  منان 

دیدی، دی تنش غمزه  ی حناظ حسن شود کن.

ــش ل
ّ
 یلن

ُ
ــنت ــرن تِن ــد چ ــر گودن ــان س یخالف ص96 

کمینه تزاتت این  گوچه  درون  به خاک  ولم 

عش«، به فتح باء، صحیح اتت.
ّ
  الن

ُ
»َبنات

بیُهــده نبــرد چــر شــکایت بــوم ص98 

آاــینن  
ْ
الــک شــاه  دِر  تــرِم 

عســلری حســن  دوران،  هــادم 

ــان ــم گم ــود پ ــش نب ــه وصف ــه ب آنک

آتتانۀ  را  فلک  شاعو  چه  اتت،  صراب  »فلک آتتان«   .1

را  آن  اینکه  نه  د انسته اتت،  عسکومع  حسن  ایام  درگاه 

هم  نسخه  کوده باشد.  سصّرر  ایشان  پوندگان(  )النۀ  آشیانۀ 

»فلک آتتان« دارد. چند بیت پیشتو »بلبل« و »عوش آشیان« 

کنار هم نشانده شده اند:

 آشــیان
ْ

عوش شــده  طبعــم  بلبــل 

فغان ــدش  ــرن ــن ش کــم  ــن  ــی زی ــل  اهـ

2. یم دانیم که »عسکو« یعّوب »لشکو/ لشگو«، و کاربود 

نک. ص98/س20،  این خطا،  سکوار  )بوام  گاف خطاتت  با  آن 

10/131، 4/241 )یعسگو((.

نعــل افتــندش  گــو  پــر  و  در  ــک  ص98 

نــشــان نـــبـــردم  یـــاه  از  ــک  ــل ف بـــو 

ص217/س22(،  نک.  )نیز  اتت  واژه  کهن  ظ 
ّ
سلف »سگ«   .1

چنانکه یصّحح دو صفحه بعد رعایت این نکته کوده اتت:

ــرد ــن نب ــو زیی ــه ب ــهِ پری ــاش گ ــان پ نش

طیرر صفات  سگش  وقت  به  هست  آنکه  از 

2. وزن یصواع نخست یم لنگد و تبْب فووافتادن یاء شوط 

از فعل جمله اتت. طبق نسخه »نفتادیش« صحیح اتت.

بــرد گــو  تــزد  گرنــه  ازیــن  مــرگ  ص98 

تــتــان ــک  ــال ــم ی ــاه  ــ ش او  راکــــب 

»یوگ« غلط و »یوکب« درتت اتت. شاعو از چند بیت 

پیش به سرصیف اتب یمدوح )ایام حسن عسکومع( پوداخته 

چنین  »راکِب«  شایستۀ  را  چنان  »یوکِب«  بیت  این  در  و 

دانسته اتت. نسخه نیز »یوکب« دارد.

ــم َ َید صآن پیــش  اتــت کــه جان
ْ
ــه ــان بِ هم ص99 

شرر ــا  دل ه به  افکند  نمکین  لب  آن  که 
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ت آن فووافتادن »ز 
ّ
یصواع نخست از وزن خارج اتت و عل

 یست کب جنام 
ْ
تِب  منن  سن« از ییان »َرَود« و »زآن« اتت: 

َ َید ص  ن صآن پیش.

ــع ــو جم ــه خاط ــه اش ب ــه پری ــار گ ــِم نث پ ص100 

ینثرر لــؤلــؤِ  نشنان   ــاش  پ و  ــت  دت بــه 

ظاهو اتت که »نشانند« )ضبط نسخه( گشتۀ »فشانند« اتت 

و این در بیت خرد گریاتت. 

ــو ــم اگ ــب زندگان ــان صع ــه عالمی ــدم ب ش ص100 

هـرر گ ییـِ   لبـن  نعلـش  ز  نمم نمـرد 

یصواع دوم یحملم از یعنا ندارد و دانسته نیست یصّحح آن 

نمرده اتت.  آن  از  بوداشتم  چه  و  کوده  قوائت  چگرنه  را 

کسوۀ  و  »ضیا«،  از  سصحیفم  به حتم  نسخه(  )ضبط  »صبا« 

 و .  گ یی ،  ضرن  اللش  ص  ام  امود  اتت:  زاید  »گدایم« 

 
ْ
تخن بیت این اتت که اگو خررشید از نعِل یوکِب یمدوح

روشنایم و نرر وام نمم گوفت، جهان ساریک یم یاند.

از آن بــه عفــر شــدم در گــهِ دعــن خــّوم ص100 

کـه پیـش از آنکه کشـم سیغ، خصم داشـت غوور

باید  »سیغ« و »خصم«،  به قوینۀ  و  بم یعناتت  اینجا  »دعا« 

شاعو  باشد.  نبود(  و  )جنگ  »وغا«  از  سصحیفم  و  سحویف 

شّرم   سبب  یم گرید:  یهدمع(  )حووت  یمدوح  به  خطاب 

 و د  عفو دامن تب  نلنم جنگ یین تود کب... .

غمزه چشم  رز  دو  ز  ییَفکن  دیگوان  ترم  ص100 

را یا  کمان  نکشم  آید  شکره  وقت  چر  که 

به قطع  و  شده  انگاشته  چشم  صفت  ضبط،  این  با  »سیز«، 

اشتباه اتت. »سیو« )یثل نسخه( صحیح اتت و »سیو غمزه« 

اضافۀ تشبیهم اتت )به سناتب »سیو« و »کمان« سرّجه شرد(.

 شباب درگذشته و یعّمو شده ـ 
ّ
... و اکنرن که از تن ص107 

...
ً
ا
ّ
ه سعالم فم عموه ید

ّٰ
 الل

ّ
ُم 

آن  حوکت گذارم  و  ه«، 
ّٰ
»الل آن  فاعل  و  یعلرم  فعل   »

َّ
»َید

نک.  خطا  این  سکوار  )بوام  خطاتت   )
َّ
)ُید یجهرل  به شکل 

ص319/س3(.

ــه روز! ــق، روزم و چ ــن عش ــه یُم ــم ب داری ص111 

کنــد غالییــش  قــدر  کــه شــب   یص 

وزن یصواع دوم ناهمرار اتت و باید یثل نسخه »روزم« 

نرشت سا وزن به تایان آید.

آن تتمْ دشــمنم کــه بــا عــ ل یســت ص118 

بــوخــاتــت ــان  ــم ــس ری ــع  طــب را  ــار  یـ

پو واضح اتت که »عدلت« صراب اتت و نسخه نیز چنین 

نرشته اتت.

بقــا بــم  زر  بــه  ییــاال  دتــت  ص121 

من انگشت  ــِو  ت از  ش 
َ
ن
ُ
ک بخش 

پیش  حوکت  اینکه  و  ندارد  حوکت  اصل  در  »کنش«   .1

از ضمیو پیرتتۀ ترم شخص، در این یتن، فتحه برده باشد 

»یا«   .2 گذاشته نشرد؛  اتت حوکت  بهتو  و  نیست  قطعم 

)ضبط نسخه( به احتمال گشتۀ »ها« اتت: یالشت  ن.

یســت آدم  ره  تــنگ  پُــو  کیســۀ  ص121 

یست غم  ت   کمو  در  سهم  ــت  دت

)ضبط  یم نماید  صحیح  اتت«  »بم غمم  و  اتت«  »آدیم 

نسخه یشکرک اتت(. شاعو در یصواع دوم یم گرید:  ه  دست  

یست کب م   ویا  تب یلنل ت  غم  ی آسودگ  شرنل برس .

آب بــو  پاکــم  طعنــۀ  زنــد  بــرل  ص122 

ــاب ــت ــد اــیــر بـــِر آف ــن ــده ک ــن خ

از  ناخرش  قوائتم  گریاتت،  هم  نسخه  چنانکه  »شیو«، 

»شّپوه« اتت )سقابل آفتاب و شّپوه بسیار یشهرر اتت( و یصّحح، 

بوام جبوان این خرانش غلط و به آهنگ شدن وزن، به »بو« 

اتت:  چنین  یصواع  صحیح  صررت  افزوده اتت.  کسوه 

شن ه کن  اّپره بر آاتنب. جالب آنکه کمم پایین تو این بیت 

را یم بینیم:

آفتــاب ل 
ُ
گ همچــر  تــخنم  از 

نقـاب در  حسـد  ز  طبعـان  شـّپوه 

 آن گل عـذار افتـاده اتـت
ِ
زلـف یشـکین بـو رخ ص132 

اتت افــتــاده  غبار  ــم  آیینۀ  یی بو  که  َوه 

به ظاهو »رویش« درتت اتت. نسخه »رویم« دارد.

ــد لَ مــ  کــه از خریــش نجاســم دادن
َ
ــب ی

َّ
لِل ص133 

دادنـد حیاسـم  آب  آن  ت 
ّ
لـذ از  خبـو 
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د« خرانده شرد.
ْ
َحم

ْ
هِ ال

َّ
نیکرتت که »لِل

ــف ــۀ زل ــر از حلق ــنل س ــن ح ــد به ی بنمردن ص133 

دادنـــد ذاســـم  نقطۀ  ــوۀ  ــ دای از  خــبــو 

آنچه با »زلف« و »نقطه« پیرند دارد »خال« اتت نه »حال« 

)هوچند در نسخه بم نقطه اتت(.

ــ  بــه یقایــم رفتــم آن چنــان یســت و ُملرَت ص135 

 نشان«
ْ

ساک از  نه  برد  نشان  ساک  از  نه  »که 

»ُیَعْوبِد«، به کسو باء، صحیح اتت.

ــاد ــاد افت ــد نه ــل ب ــه در اص ــو ک ه ص140 

یّمر  ــدار  یـ ازو  نیکم  هیچ 

د 
ّ
یشد و  ف 

ّ
یخف دو شکل  هو  به  را  دوم  یصواع  آخو  کلمۀ 

از تو  را  تشدید  اتت  بهتو  احتیاط  بوام  و  یم سران خراند 

»ایید« بزداییم.

و  اغانم  اتتماع  و  لعب  و  لهر  انراع  به  اگو شرق   ... ص140 

دوتتان  جانب  رعایت  از  را  او  عویا   با  یعاشوت 

حقیقم باز دارد...

آوازخران(  )زنان  »غرانم«  بم تودید  کالم،  فوام  به  سرّجه  با 

رواتت، با آنکه نسخه هم »عرانم« ضبط کوده اتت.

با  را  اصدقا  که  اتت  آن  وظایف صداقت  از  دیگو  و  ص141 

قریتت شویک گوداند و از اظهار  خرد در نعمت ها و 

و اختصاص به آن ُمَ ّرص باشد و یصدر کوایت را در 

ائوب یحنت یحفرظ دارد...

1. »قوابت«، به قیاس شکل جمع »نعمت ها«، شاید سحویف 

و  »ُیَحّوز« غلط واضح   .2 باشد؛  »یواسب«  از  و سصحیفم 

بوام  یعنایم   .3 اتت؛  نسخه( درتت  )عین ضبط  »یحتوز« 

»شئرب« یافت نشد.

... هوچند بنام یحبّت اتترار باشد، به تعایت نّمام  ص141 

در صدد یا زیم و انهدام آید.

عبارات  و  اتت  صحیح  کودن(  )ترراخ  »انخوام«  به قطع 

تپسین یؤیّد آن اتت: 

و حکما نّمام را تشبیه کوده اند به کسم که به ناخن دیرارم 

پیدا کند و  سا توانگشت را جایم  یستحکم را یم خواشد 

بنا  عاقبت  سا  تازد  بزرگتو  را  آن  سیشه  به  یابد،  رخنه  چرن 

را ینهدم تازد.

... لبیان احرال اهل  ذی القویه... ص142 

ث(، »هذه« صراب اتت.
ّ
به قوینۀ »القویة« )یؤن

... دنیا از شویو و گزیر و فاتق و فاجو و کافو و ینافق  ص142 

و زندیق و یلحد خالم نیست...

به  )البد  »گزیو«  به شکل  آن  سصحیح  و  دارد  »گذیو«  نسخه 

فتح گاف، در یعنام داروغه و عسس(، در بافت یتن و با هم نشینم 

نمم دهد. حدس  به دتت  یعنام تزاوارم  یتن،  کلمات  با 

دچار  که  اتت  ار( 
ّ
یک حیله گو،  ه باز، 

ّ
)حق »گوبز«  واژۀ  یا 

سصحیف شده و با »شویو« هم بستگم یعنایم ایجاد یم کند.

فتد زو  که    ش  
ِ
امع ین  جان  بالم  گشته  ص146 

شـعله بـه دایـن نظـو، چشـم چـر بـو وم افکنـم

جانشین  صفتم  چرنان  و  هم  سنگ  )در  »شمع رخ«  اتت  بهتو 

یرصرف( بخرانیم یا دتت کم بوام احتیاط کسوه را از پایان 

»شمع« حذف کنیم سا به هو دو شکل خرانده شرد.

بُــردم از حــوف ســر ناکــوده بــه یقصرد شــووع ص147 

گفتن خراهم  چه  راز  این  تِو  گشایم  چرن 

هم  »ُیودم«  به شکل  و  اتت  بم نقطه  نسخه  در  »بُودم« 

به پشترانۀ  اّیا  یم نماید،  بم یعنم  »بُودم«  خرانده یم شرد. 

»ُیودم« یعنام بیت روشن خراهد شد: سخن گفتن  و، پیش 

یص آاگب تخوی   تب مقوود تپردیصی، مری کشت... .

هسـت جنـس  رـزِ تـنصی  نگاهـت کـس ییـاب ص149 

آیده تت به خووار  در وم عشره و شرخم  گوچه 

»سیز« )با کسوه( صفت »جنس« انگاشته شده، حال آنکه باید 

)توکیب وصفم یقلرب(  »سیزبازار«  به شکل  »بازار« و  سنگ  در 

خرانده شرد:  ست جنِس  رزتنصیِ  الن ت... . تعدم راتت:

یم کنــم پوهیــز  و  یم نمایــم  دیــدار 

یم کنـم سیـز  یـا  آتـش  و  خریـش  بـازار 

گویان سنگنا  زین  سنگ دل  جاهل  پیو  چرن  رود  ص152 

گویانش دیده  در  ویل   بینم  که  دان  طفلم  چر 

د« باشد، هوچند نسخه »سرالد« دارد.
ّ
باید »سرل
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ــندم ــو دل داغ خوت ــت ب ــوب درگاه ات ــان ق نش ص153 

ارمننش  
ّ
شط یص  سرکش   مبندی  شنمب،  ن  چو 

 یصواع دوم در نسخه تفید اتت و همین یصواع ته 
ّ
یحل

وارد  از چه طویقم  نیست  یعلرم  اّیا  آیده،   
ً
عینا پیشتو  بیت 

اینجا شده اتت.

غلط گفتم چه الف اتت این، یکم گر در نمکدانم ص154 

ژیژشوی ننـش بهـو  از شـرراب دوران کـوده  پُـو 

نه »ژاژخراهانش« )یطابق خرانش یصّحح( و نه »ژاژخرایانش« 

 
ً
حتما نیست.  صحیح  یک  هیچ  نسخه(،  ضبط  )یطابق 

»ژاژخایانش« درتت اتت.

شـرق یوغـان به چمـن باعث آن شـدکه نسـیم ص155 

آورد رعنا  ــل 
ُ
گ ــوام  ــوده ت پ در  شــنک 

بوخالف تشخیص یصّحح و ضبط نسخه، »چاک« صراب 

اتت. »چاک شدن« )شکفتن( گل به دتت نسیم نقش یایه ام 

پوسکوار در ادبیّات فارتم اتت.

کــرد ایــووز چنــان لطــف ســرام شنطْرجمــع ص156 

آورد فـودا  اندیشـۀ  دلـم  از  بـوون  کـه 

از  کودن« دتت باال  فعِل »خاطوجمع  کاربودِ  تابقۀ  به گمان 

ذیل  سخن،  بزرگ  فرهنگ  )نک.  ترتت  این  به  زندیّه  دورۀ 

یدخل( و بهتو اتت با حذف تکرن و ایجاد یک فاصله ییان 

دو واژه، »خاطو« را یفعرِل فعِل »جمع کود« به شمار آوریم: 

یمریص لطف  و شنطرم ] ی[ چننن جمع کرد... .

بــو یــوادش خــم ابــووم بتــان چــرن یحواب ص156 

بوبنـدد دعـا  سیـو  تـ   ـۀ 
ّ
چل کمـان  بـو 

و  »پم« اتت  از  »بم« سصحیفم  بم یعناتت.  دوم  یصواع 

افزوده اتت.  همزه  ه« 
ّ
»چل به  وزن  سکمیل  بوام  یصّحح 

ب پِ   رر دعن برتن د.
ّ
صررت درتت چنین اتت: بر کمنن چل

سوصعشـق سردروم و  زعشـق سرخرنین  دلـم  ص161 

نباشد هیچ  کتنب  در  نمک  و  خرن  غیو  به 

»کباب«  را  »کتاب«  یم کند  واداریان  »نمک«  و  »خرن« 

اّیا نگارنده اصوارم  بخرانیم )نسخه نقطۀ حوف دوم را ندارد(، 

ندارد بو اینکه »ترز« سصحیفم از »شرر« برده اتت.

و یودم آن نراحم نسبت به یرالنا ارادت سمام و عقیدت  ص163 

هکام دارند.

 غیوقابل وصف و از واژه هام 
ً
به احتمال قرم، »یاالکالم« )یجازا

یعنام  »الکالم«  اتت.  صحیح  االشعار(  خالصة  در  پوکاربود 

درتتم در عبارت ندارد.

غمــزه اش سربــه ز خــرن ریختــن عاشــق کــود ص164 

دادگــوتــت ــهِ  ش ز  عتابش  بیم   
ً
ظن ری

یخترم  قیدهام  ینظرم،  یترن  در  دتت کم  اتت،  پسندیده 

به سنرین نصب را با الف بخرانیم: ظن ری.

ــت م
َ
ــْو َعل ــبِ ت ــن ه َم ــۀ  شش ــت آیین هس ص164 

ظفوتت و  فتح  چهوۀ  عیان  گشته  درو  که 

 شاعو یاه را، چرنان توعلم بیوق یمدوح، به آیینه ام 
ً
ظاهوا

درخشان یانند کوده که یم سران چهوۀ پیووزم را در آن دید. 

پس یصواع نخست را باید چنین خراند:  ست آیینۀ  ششن ۀ 

مت... .
َ
َمب، َسرَعل

گــو شــبم بــو یــاد حــق تــو در گویبانــم کنم ص165 

تـوٰم« بر ناـت شـرد
َ
ـذم ا

ّ
تـّو »ُتـبحان ال

بوهانت(  به   =( »ببوهانت«  نسخه،  یطابق  را،  »بوهانت«  باید 

نرشت سا یصواع دوم یرزون شرد.

ریخت خرنت آن دم که  ت بدیدم 
َ
ُ ش یوشد  ص167 

ییّسـو نشـد  وصلـت  نگفتـم  تـو  تـوک  سـا 

آشکار اتت که »ُرخش« صحیح اتت و نسخه نیز همین 

را دارد.

مس فم یلوسط الّسماء...
ّ
... کالش ص171 

»وتط« یواف اتت و »ال « نمم گیود. نسخه نیز »ال « را ندارد.

یات 
ّ
ایید که بو طبق ]آیۀ[ کویمۀ]...[ به ادراک یتمن ص175 

اخووم نیز انیض شرند.

1. کاربود »کویمه« )صفت( به جام »آیه« )یرصرف( پوبساید 

»فایز«  باید   .2 ندارد؛  روایم  یتن  به  »آیه«  افزودن  و  اتت 

باشد. »فایز شدن« به یعنم رتیدن به چیزم اتت.

ــت ــو رای ــالف، اگ ــول اخت ــع اض رود ز طب ص176 

ینرال یک  به  جهان  باشد  که  اراده  کند 



118

نقد و
بررسی

م 
تر

م یر
و

یوس

گن 
ها

الن  ی صت ه  ی
ه
لا  ی

ا
ش
ا 
 ر

و
  تب  

لن 
 ا

دورۀ سوم، سال چهارم
شامرۀ یکم و دوم )87-86(

بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

 »فصرل« صراب اتت.
ً
اگوچه نسخه »فورل« دارد، قطعا

دارم چــه شــکره ها ز ســر، داد یــوا یگــو ص177 

دهـد آاـینن   
ْ
الـک جـاهِ  تـپهْو  خـاِن 

باز هم، یثل ضبط نسخه، »فلک آتتان« درتت اتت.

ــو ــد اگ ــم کن ــم ط ــه دی ــوخ را ب ــام چ دری ص177 

دهـد نردتـنن  نـر  َیـهِ  کشـتم  بـه  عزیـش 

به قوینۀ »دریا« و »کشتم«، باید »بادبان« باشد )یثل نسخه(.

ــوون ــش بی ــۀ توک ــو از گرش ــوده ت ــو انک سی ص180 

یژگان چرن  تیَه  خررشید  گویِم  از  گشته 

نسخه »سا« دارد و به قوینۀ بیت پیشین همین ضبط رواتت:

ســا ز قوبــان خــم ابــووم کمــان گشــته بلنــد

بتان ابــووم  چر  کوده  تیهش  خرر  ت 
ّ
حد

دهــو در  کنــد  اثــو  آه  یالیمــت  اگــو  ص183 

همـرارم  
ّ
یسـتعد شـرد  کـره  یـزاج 

»آه« بم یعنم اتت و همچرن نسخه »او« صحیح اتت.

شـها! بـه یـدح لئیمـم قصیـده ام زیـن پیش ص184 

هوزه گفتـارم ز  ینشـنء  یـن  طبـع  نمـرد 

حال  شده اتت،  وزن  در  تکته  یرجب  همزه(  )با  »انشاء« 

آنکه نسخه همزه را ندارد.

قصیـده ام کـه کنـد در هـرام قهـرش رقـص ص184 

یختـارم جـان  و  عمـادم  روح  ذّره،  چـر 

به قوینۀ »ذّره« و نیز فحرام بیت، »یهوش« به جاتت. 

ــص ــن زر خال ــو کی ــف تزوی ــج در ک برا ص186 

یکنرن جراهو  کین  حیَل  دتت  به  خزف 

ت ادبم، بم تابقه یم نماید 
ّ
هم نشینم »بونج« و »زر«، در تن

)به  برد  سراند  »تونج«  از  سصحیفم  نسخه(  )ضبط  »بونج«  و 

خربم  شاهد  خاقانم  بیت  شرد(.  سرّجه  »زر«  و  »تونج«  توخم 

عاتت:
ّ
بو این ید

ــن ــه زّری ــز و ب ــج زر، پووی ــوٰم و تون کس

یکسان شده  خاک  با  یکسو،  شده  باد  بو 

صــد نخــل بــارور کشــد از روم صفحــه قــد ص187 

نقشـم اگـو بـه جـنم کننـد از چمـن نـگار

نسخه »جایه« نرشته، اّیا »خایه« صراب اتت.

ــا ــت قو ــد خاصی ــر نه ــزاج د  ــو در ی گ ص187 

د  دتـت جـرد او کـه بـرد غیـوت بحـار

ــال ــۀ ط ــد شرش ــوق َجَه ــام ب در وم به ج

شاهرار ّر 
ُ
د چکد  قطوه  به جام  وم  از 

از نشانه هایم چرن »بوق« و »قطوه« یم سران حدس زد   .1

که »دهو« گشته ام از »ابو« اتت؛ 2. »در« در آغاز یصواع 

 بیت نخست، باید سصحیفم از »از« باشد.
ِ
دوم

زاتـتغنا ام  تین  تـرم ین آن شـرخ و یـن هودم ص188 

م کـز حیـا تـریم نمم بینـد
ّ
کنـم خـرد را تسـل

»نبیند«  گشته اتت.  کژ  »نمم بیند«  با  نخست  یصواع  وزن 

)ضبط نسخه( صحیح اتت.

وقــت اتــت اگــو نســیم تــحوگاه مــن د ــ  ص190 

یـار بـه دتـت  بـاغ خیالـم  ز  گل دتـته ام 

»ین« جایگاهم در بیت ندارد و به گمان »ین دهد« سحویفم 

از »یم دهد« اتت.

اغیــار سدبیــو  و  حیلــه  بســم  کودنــد  ص193 

ــری  یق داد  ریختنم  ــرن  خ ــه  ب ــار  ی ــا  س

بو پایۀ نسخه، »قوار« صراب اتت.

هادم  و  المتبّحوین  الفقهاء  جم 
َ
ن حووت  نبیوۀ  ص195 

الخالیق الم یلطریق الیقین...

»الطویق« یواف اتت و »ال « نمم گیود. نسخه »ال « را ندارد.

سریان  هزار  دوازده  مویصی،  قویه  آن  تِو  بو  الجوم  ص196 

جویمه بو او حراله نمرد...

به  را  آن  باید  و  اتت  زاید  »یرازم«  از  پس  ویوگرِل  نشاِن 

اضافه خراند )»یرازِم« یعنم »بوابِو، یعادِل«(.

بندر  یترجه  و  نشست  کشتم  در  بصوه  راه  از   ... ص197-196 

جّرین گشت.

د آیده )نک. 
ّ
ف و یشد

ّ
ظ نام این بندر به هو دو شکل یخف

ّ
سلف
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به  فارسی، ذیل یدخل( و حذف تشدید نزدیک تو  دایرةالمعارف 

احتیاط اتت.

گرناگــرن سفوقــۀ  ُصــَرِر  دی  هــو  ص197 

ــو بـــوون ــدی ــق آیـــد ز پـــس پــــودۀ س

جــان گشــت ز بســیارِم انــدوه زبــرن

شون غرقۀ  شــد  غّصه  ــم  زخ ز  نیز  دل 

به جام  و  دارد  »دم«  »دو«،  ناصراب  قوائت  به جام  نسخه، 

»غوقۀ خرن«، »غوقه به خرن« نرشته اتت.

لبانــگ یک ســفرر شــرد
ُ
در آن زیــان کــه بــه گ ص200 

قوار ز  زیین  بم طاقتم،  ز  َرتته  تپهو 

بم گفت وگر »صفیو« )همچرن ضبط نسخه( درتت اتت.

ــرند ــاک ش ــگان خ ــۀ خفت ــبک ز صمزم ت ص200 

بیدار خرد  گــوان  خــراب  ز  یهد  طفل  چر 

»زیزیه«  به  آن  شدن  اضافه  و  اتت  »خفتگان«  جمله  نهاد 

به شکل  »زیزیۀ«  قوائت  با  گوفته اتت.  بیت  از  را  یعنم 

»زیزیه ام« بیت یفهرم خراهد شد.

ــت ــاله ره ات ــزار ت ــد ه ــر ص ــان یی اظ یی ص201 

انظـار بـو دریچـۀ  او  نیسـت جـز  اگوچـه 

»و« از ییان »او« و »نظو« افتاده اتت. نسخه »و« را دارد.

ــم ــا باش ــو کج ــر ه ــح س ــا و یدی ــز ثن بج ص203 

ـلن  و دِثـار
َ
گمـان یـدار کـه باشـد یـوا ا

 »ِشعار« )به کسو شین( درتت اتت.
ً
حتما

ــه خلرســم کــه به خردگریــد و ز خــرد شــنرد ب ص203 

قّهار واحـــد  یلُملک«   
ُ
ــن ــَم »لِ ــۀ  ــوان ت

این خطا،  سکوار  بوام  )غافو16/40؛  اتت  ک« صحیح 
ْ
ُمل

ْ
ال »لَِمِن 

نک. ص373/س2(.

ــا ــحو آنج ــۀ ت ــب و نال ــه ز آه ش خرش آنک ص204 

مهـن  ـْس 
ْ
ف
َ
ن نهـاد  از  یـن  دل  بـوآورد 

در  و  اتت  صراب  »دیار«  ندارد.  یعنایم  بوآوردن«  »یهار 

نسخه نیز چنین آیده اتت.

دگــر نه قاصــد و نــه نایه بخشــدش تســکین ص205 

دیـدار از  پیایـم  دیـده  سـنا   کـه  دلـم 

و  دیگو  م 
ّ
خط با  حاشیه  در  اّیا  نرشته،  »وگو«  نسخه   .1

به  اشاره ام  شده اتت.  سصحیح  »دگو«  به  کم رنگ  بسیار 

)نک.  یم نمرد  بایسته  یصّحح  ترم  از  جایگزینم  این 

)نک.  اتت  »رتاندش«  نسخه  ضبط   .2 4(؛   .2 ب.  سرضیح 

سرضیح ب. 2. 3(.

اّییــد برتــتان  ز  بــوگ  بــم  ص205 

بوآیـد کـم                  سـا 

 یطابق با نسخه اتت یا 
ْ

جام تؤال اتت که قسمت بیاض

 نانرشته در 
ّ
اینکه اشکالم یطبعم اتت؟ در بورتم یا یحل

دتت نرشت تفید اتت، اّیا از آنجا که نسخۀ یررد اتتفادۀ 

سرضیحم  برد  پسندیده  نیست،  همگان  دتت  در  یصّحح 

دراین باره یوقرم یم گشت.

پــوداز توانــه  آن  ینــم  شــاها!  ص206 

ــد ــوآی کـــز هـــو نــفــســم اــلــم ب

خرانش یصّحح )نعم( و ضبط نسخه )بغم( هو دو ناصحیح 

م« )نغمه ها( درتت اتت.
َ
اتت و بم تودید »نِغ

در یعوکــۀ اییــد و ترــم یســت ص206 

گــویــزد جــگــو  دل  پــهــلــرم  از 

ضبط نسخه )بیمست( به قطع سحویفم از »بیمت« اتت: د  

ملرکب یی کب یمر  ی ترم  و تب  یه یا یشتب... .

ــا ــب از ی
َ
 الِعن

ُ
ــت ــوم بِن ــد بک ــه ش ــم ک یایی ص208 

نبرده تت حجله  این  َیحوم  یا  ز  تیش  کس 

یا تو خم  از  پیش  یم گرید کسم  »پیش« رواتت. شاعو 

این  از  پس   
ِ
توجیع بیت  ننرشیده اتت.  آن  از  و  نگشرده  را 

بیت نیز گریام همین ضبط اتت:

الســتیم بــزم  زدۀ  صبرحــم  رنــد  یــا 

یستیم همه  بیش از  و  ــش  ردم ک
ُ
د پیش ازهمه 

را یغــان  دیــو  بجــز  نپوتــیم  راه  یــا  ص210 

را کعبه روان  َمنٰ   ادراک  پــِم  از  تعم 

»ِینٰم«، به کسو ییم، صحیح اتت.
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دم یــک دو تــه جایــم زده، از خانــۀ خّمــار ص211 

ــودم ییــن دی  ــده از وتــرتــۀ ی ــارغ ش ف

عین ضبط نسخه، »دین دار« درتت اتت.

ــد ــه در آی ــادت ب ــاله عب ــد ت ــدۀ ص از عه ص211 

خرار  
ْ
ــدح ق ــدان  رن یستانۀ  سج ۀ  یک 

به  »یستانه«اش،  نرع  از  هم  آن  »تجده«،  دادن  نسبت 

»تجده«  به گمان  یم نماید.  دور  کمم  قدح خرار«  »رندان 

سحویفم از »خنده« اتت که از حاالت یستم آن جماعت 

شایان  توجیع بند  همین  از  زیو  بیت  دو  دراین باره،  اتت. 

اشاره اند:

بانگــم کــه یناجاســم اش از صریعــه جریــد

آید بــدر  تــاغــو  خــنــدۀ  آن  عــهــدۀ  از 

)ص 209(

ــم: ــرد زده، گفت ــدۀ بم خ ــم خن ــتانه یک یس

ــار
ّ
زن حلقۀ   

ْ
ــه بِ دایــوه  ــن  ازی حالت  در 

)ص 211(

وقتم اتــت کــه از شســت دعــا هوچــه بوآیــد ص212 

نشـانه  سـت  جگـوم  را  اثـوش  سیـو 

 و 
ّ
ـ که با خط نسخه »گشت« دارد، اّیا یصّحح »هست« را  

جرهوم دیگو در حاشیه افزوده شده   ـ وارد یتن کوده اتت، 

سرضیحات  )نک.  اتت  بم اشکال  به واقع  »گشت«  آنکه  حال 

ب. 2. 3 و ب. 2. 4(.

ــد ــوو بن ــده ف ــم، دی ــان طلب ــدِن جان ــو دی گ ص213 

َ ا  گر پِس صد پرده حجاب اتت
َ
کاینجا ی

به جام  نسخه   .2 )اعواف143/7(؛  اتت  صحیح  ِرنم« 
َ
»ا  .1

و  بم اشکال  که   )3  .2 ب.  سرضیح  )نک.  دارد  »کره«  »پوده«، 

شاید ارجح اتت.

ــوآورد ــود ب ــوو بُ ــه ف ــن هوچ ــرح زیی ــن ن ای ص213 

 تـیلِم آب اتـت
ّ
ایـن خـاک، دگـو مسـت ق

تشدید »یستحق« زاید اتت و باید آن را به سخفیف خراند 

سا وزن جرر درآید.

جان یک نفس ازبوام  ل کند 
ُ
عشره گ صدکچب  ص216 

را چشم کوشمه زام  درآورم  به فسرن  چرن 

اّیا یعنم آن، به هیچ یک از دو شکل،  نسخه »کجه« دارد، 

چه« یم گریند که در 
ُ
یافت نشد. در اصفهان »جرانه« را »ک

رایج  هم  کویان  در  یعنا  این  آیا  اّیا  نیست،  بم سناتبم  بیت 

برده اتت؟

عالمنــد ارکان  فولــۀ  و  وجــرد  حشــر  ص217 

عارشـان لـرث  از  شـده  پُـر  غیـب  دایـان 

آلرده(  )به یعنم  »تو«  باید  اّیا  اتت،  بم نقطه  نسخه  ضبط 

صحیح باشد. »تودایان« اصطالح آشنایم اتت.

ندهــم رهایــم  را  عقــنب  کــه  گیــوم  ص221 

نــدهــم روایـــــم  را  یــــواد  بـــــازار 

اتت؛  »نقاب«  از  گشته ام   
ً
ظاهوا نسخه(  )ضبط  »عقاب« 

یعنم »گیوم که نقاب از رخ نگشایم«.

اتــت دگــو  نرایــم  یــوا  دل  تــیموغ  ص222 

اتت دگــو  هرایم  را  قــدس  هدهد  ویــن 

نشــرد تــلیمان  او  پیــام  بــه  َیحــوم 

اتت دگــو  تخن ازعوش وسپن    ــررا  ک

به قوینۀ »هدهد« و »تلیمان« و نیز بوام هماهنگم قافیه ها، 

»تبایم« )یثل ضبط نسخه( صراب اتت.

از هم نفســان ببنــد قاصــد نمطــم ص222 

شطم گشت  ــده ام  دی که  تلو  زنهار 

م دیگو »یگر« 
ّ
نسخه »بگر« را ندارد، اّیا در حاشیه به خط

نداده،  آن  دربارۀ  سرضیحم  نه سنها  یصّحح  و  شده  افزوده 

با   
ً
یعمرال کوده اتت.  ثبت  »بگر«  چوا  نیست  دانسته  بلکه 

سرضیحات  )نک.  دارد  کاربود  ینفم  فعل  »زنهار«  شبه جملۀ 

ب. 2. 3 و ب. 2. 4(.

آن یــوغ کــه باغــم از قفــس یم بینــد ص222 

یم بیند دتــتــوس  ز  بـــوون  نــقــد،  ــن  وی

در دیــده نــه بــاغ و نــه بهــارش آیــد

یم بیند نفس  ــو  ه ــه  ک آن  ــرد  ب مرگ  

درتت  شّمه ام(   
ً
)یجازا »بوگم«  »بهار«،  و  »باغ«  به قوینۀ 

بوگم  جز   
ْ
باغ پهنۀ  از  قفس  اتیِو   

ِ
»یوغ یعنم  یم نماید، 

)اندکم( نمم بیند«.
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گریند]...[ در شهو یحم یالر فرت شده. ص226 

و« اتت )نیز ص259/ 
َ
گ

َ
صررت صحیح نام این شهو »احمدن

س6؛ نک. دایرةالمعارف فارسی، ذیل یدخل(.

و در یجب تسمرّب به این نام ها وجره گفته اند. ص232 

بو  خالصۀدلگشا]...[  درین  ه 
ّ
عل  ح  ذکو  به  و   ... ص233 

ینّصۀ عوض نشانم.

بم هیچ سرضیحم، تشدید در هو دو یررد زاید اتت.

و یودم در یحل نزاع و توافع، به واتطۀ غنیت جانب  ص236 

سرجه  احمد  قاضم  جانب  به  بیشتو  احتیاط،  و  حزم 

یم نمرده اند...

نیز  نسخه  در  و  اتت  »رعایت«  از  بدخرانم ام  »غایت« 

همین طرر  اتت.

گریند به شوف ذات]...[ یرصرف توده و در یجالس  ص236 

صحبت]...[ قصب السبق از فوال]...[ یم ربرد]...[ و 

طبع  الماس  به  احادیث  و  آیات  یعانم  َرر 
ُ
د ی  َور 

ُ
غ

لطیف بُسفت.

»برد«  نسخه،  یثل  »یم ربرد«(،  )با  تجع  رعایت  بوام   .1

 زاید اتت 
ً
َرر« قطعا

ُ
َور« و »د

ُ
صحیح اتت؛ 2. »و« ییان »غ

و نسخه نیز آن را ندارد.

اِ...
ّ
 الیَدِخل یلجن

ُ
... البَخیل ص242 

.
َ
ا
ّ
ة« یفعرل جمله و ینصرب اتت: یلجن

ّ
»الجن

کنــم قهــو  اگــو  را  نفــس  یمــن  ه  ص244 

باشم یــویــم  ــرر  پ ــر جفت  س ــوش  ع ــو  ب

باید »اّیارۀ« نرشت. ایجاد فاصله ییان »اّیا« و »ره« و ننهادن 

همزه در پایان واژه، گریام بدخرانم یصّحح اتت.

ُجســتم یاســم زده  بلبــل  از  وم  ساریــخ  ص248 

ل« یص »تنغ« برین ا 
ُ
در ناله شد و گفت: »گ

ه ساریخ، به حساب یصّحح، 957ق، 
ّ
عدد حاصل از این یاد

اّیا یطابق شمارش یا بوابو با 953ق اتت )1003 )باغ(- 50 

)گل(= 953(. همینجا گفتنم اتت در آغاز صفحۀ 249 یتِن 

ه ساریخم از تووده هام کاهم کابلم، به یناتبت 
ّ
 یاد

ْ
ح

َّ
یصح

اتاس  نسخۀ  در  که  شده اتت  ضبط  پادشاه،  همایرن  یوگ 

این  نیست.  یعلرم  یصّحح  یأخذ  و  نمم خررد  چشم  به 

سکوار  پادشاه«  »همایرن  یدخل  ذیل  هم  بارم  ه ساریخ 
ّ
یاد

شده اتت )ص384( که شاید از آنجا در ذیل یدخل »کاهم 

کابلم« وارد شده باشد.

سعلق  ایشان  به  َتنیّه]...[  ۀ 
ّ
ُتد آن  عنلرّۀ  یناصب   ... ص257 

گوفته...

ث »عالم« )بو وزن فاعل( و تشدید آن زاید اتت.
ّ
»عالیه« یؤن

و  نط 
ّ
مش دتت کارم  از  بیانش  چهوۀ  جمال   ... ص258 

له بم نیاز.
ّ

پام یودم دال

اطه« صحیح اتت. نسخه 
ّ
له« )از نظو وزن(، »یش

ّ
به قوینۀ »دال

اطه« دارد.
ّ
هم »یش

نسب در  پادشاهم  هم  نسب،  در  نبّرت  هم  ص317 

انگشتوم؟ کند  انگشتش  در  سا  تلیمان  کر 

بو پایۀ نسخه، »نسب« دوم »حسب« اتت.

 شویفش 
ّ
... از اّول ایام نشر و نما سا این هنگام که تن ص317 

به عقد سنرن رتیده...

تتین«  »عقد  نسخه  اتت.  ین« 
ّ
»تت از  سصحیفم  »تنین« 

نرشته اتت.

به  نماز  شده،  حاضو  یعبد  آن  در  وقت  پنج  هو   ... ص317 

جماعت م  گذی ا ...

اتت،  درتت  آوردن(  به جام  و  )اداکودن  »یم گزارند«   
ً
حتما

 با ذال 
ً
هوچند ضبط این واژه، با این یعنا، در نسخه عمریا

اتت.

ین، یوّوج 
ّ
الد البدع ین وجره  آثار الکفو و  ... یاحم  ص319 

یذهب حق یئما المعصریین...

نسخه  اّیا  صفت(،  و  یرصرف  )سبعیّت  اتت  صراب  »االئمة« 

»ال « ندارد.

 قبلــۀ  فتــم شــهید طــرس
ّ
یــا رب بــه حــق ص323 

ــوآورم ب ــردا  ــان ز قالب ت کــآنــدم کــه ج

ایام رضاع، قبلۀ »هشتم« شیعیان دوازده ایایم  شهید طرس، 

ضبط  را  همین  به غلط  نیز  نسخه  )چنانکه  »هفتم«  قبلۀ  نه  اتت 

کوده اتت(. 
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یوغــان قــدس زآن تــرم افــالک جــا کننــد ص324 

ــان یا ــی ــرد از آش ــه ام ب ــال ــو یـــوغ ن گ

انلۀ  یگر  »بود« بم یعنم، و سصحیفم از »َپَود« اتت؛ یعنم: 

 من یص آاینن تب پرییص د آی ... .
ِ
 مچون مرغ

بـه هـو طویـق کـه خراهم لبـاس عمـر بپرش ص324 

را سـر  جنـگ  و  آشـتم  شـناخته ام  یـن  کـه 

نسخه »عموه« دارد که البد همان »غمزه« اتت.

عنبویــن را ی  بنمــا رخ و زلــف  ص324 

را دیــن  و  عقل  نــمــام  ســـاراج 

»عنبوین« صفت »زلف«، و »و« ییان آن دو زاید اتت.

از چشــم زدن تیــش بــه یقصــرد رتیده تــت ص325 

یـا راحلـۀ  پـم  گوفته تـت  کـه  هوکـس 

»پیش« صراب اتت، یعنم قبل از پلک زدنم.

کسـم که در طلبـش  یی به تـرم کعبه نهاد ص328 

کوده تت قفا  در  روم  وفــا  اهــل  نــزد  به 

ز آتــتین نالــۀ دردم چــون بوون دتــت کشــید ص329 

بوداشت توّحم  دتت  کنان  ناله  ایتحان 

باید  ناهمرار اتت و  وزن یصواع هام نخست هو دو بیت 

»روم« و »چرن« را، چرنان نسخه، »رو« و »چر« بنریسیم 

سا روان شرد.

ص330  ــن کــب از غمــزه بــه پــام نگهــم خــار خلیــد

داشت پنهانم  سر  ترم  نگهم  گریا  دیــده 

آن اتت که »سا که« بدخرانم  زنجیوۀ دتتررم بیت گریام 

در  غمزه  خاِر  به ناگهاِن  خلیدِن  تبِب  شاعو  اتت.  »ناگه« 

پام نگاه را، نظو پنهانم آن به جانب یعشرق دانسته اتت.

ــم زار ــه چش ــو لحظ ــر ه ــواق س ــش ف در آت ص333 

برد آب  در  تایه  چر  اضطواب  در  بیخرد 

اتت  »جسم«  بوازندۀ  »اضطواب«  ویژگم  و  »زار«  صفت 

نه »چشم«. نسخه نقطه ها را ننهاده اتت.

ــه باشــد ــم سفوق ــه ب ــک گنم ندیده تــت ک ی ص334 

کود وجــب  اندیشه  به  ــاق  آف همه  عقلم 

ص 
َّ
ینغ که  عیشم  یعنم  بم سفوقه«  »کام  رواتت؛  »کام« 

نباشد و بودوام باشد. بیت پیشین نیز یؤیّد این ضبط اتت:

ــود ــب ک ــار طل ــب ی ــل ل ــرد از لع دل کام خ

کود لب  آرایــش  خنده اش  و  شد  خنده  در 

یگـو خراهد نهـد طوحم، ارنیـ  در دل سنگم ص335 

م  آم  بسیار  دلم  گود  در  ــووز  ای غمش 

1. با »نیایم« یا »نیابم« )ضبط نسخه( پیرند دو یصواع چندان 

 این واژه صفتم بوام »طوح« اتت و 
ً
اتترار نیست و ظاهوا

 .2 دیگو؛  چیزم  یا  »غیابم«  یا  »نهانم«  از  سحویفم  شاید 

یم نماید.  صحیح  حال(  )زیان  »یم آید«  »ایووز«،  به قوینۀ 

نسخه سنها نقطه ها را نگذاشته اتت.

هــو یوغ کــه جــا داشــت در ایــران ســر رم کود ص335 

داد حــوم  یوغان  ســوصش  ین  نالۀ  شب 

»شررش« سناتب شایسته توم با »رم کودن« یوغان دارد.

نایم از کرم بتان هو تـرم برم درد شویسـت ص336 

یم کنند ینزل  اق 
ّ
عش هوکجا  خیزد  درد 

»خاتت« )بلند شد، خیزید( درتت اتت.

یحبّتــم از  نبــود  گمــان  پــوم  آن  ســا  ص339 

در  لنملم ین  و  نظاره  از  یحر  ــان  ج

به کرچۀ  نبود، خرد را  او پم  به عشق  یار  آنکه  بوام  شاعو، 

علم چپ زده اتت؛ پس »سغافلم« صراب اتت.

از جنــرن عشــق، شــررم در جهــان انداختــم ص340 

انداختم آتمان  ــدر  ان انم   ت   غلغل 

آنْ  و  نیست  تازگار  بیت  یعنام  با  »بم نایم«  ضبط 

بدخرانم ام از »بم سابم« اتت )در نسخه بم نقطه اتت(. این 

عاتت:
ّ
بیت، از همین صفحه، شاهدم یناتب بوام ید

ــرن یــم داد ــم ام جن اگــو اجــازت بم ساب

چهـا کـه بـا جگـو اهـل هـرش یم کودم

گـو از سر سـا به یقصد یک گام یانده دور اتـت ص341 

پنینن تب  ــوده ام  ک طم  ینزل  هزار  صد  گو 

»به پایان« )= بپایان( سصحیفم از »بیابان« اتت و نسخه نیز 

همین را دارد.
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یـر نیسـت بو تـو ین، ترداتـت توکشـیده ص341 

نشسته هرس  د د  دیاغم  در  که  بس  از 

»درد« گشته ام از »دود« اتت و یعنام بیت و قواینم چرن 

»یر« و »تردا« )به جهت رنگ تیاه( شراهدم بو آنند.

چــرن صنــدل تــت دارم داغ ســر بــه پیشــانم ص342 

یسلمانم آیین  یــا،  کیش  به  اتــت  کفو 

»سب«  نسخه،  به تان  و  نیست  یعنایم  هیچ  درخرر  »بت« 

صحیح اتت. کاربود صندل و گالب بوام رفع سب و تودرد 

از سرصیه هام بسیار یشهرر پزشکم در یترن ادبم اتت.

نســبت بــه اییــد داده پهلــر بــه یــواد ص347 

ــم رو ی ــا  پ ــس  پ ــه  ب ــرد  خ از  سافته  رو 

 سصحیِف »پشتت« )= پشت 
ً
»نسبت«، به قوینۀ »پهلر«، حتما

سر( اتت؛ یعنم: د  حنل  کب تب یمر  پشت گرم ا ه یی... .

و  الحشمة  و  العظمة  و  للسلطنة   
ً
قرایا ابرالفرارس   ... ص353 

یهتّها...

تشدیِد قواریافته بو روم »ه « خطا، و صررت صحیح واژه 

بََّهة« اتت.
ُ
»ا

حاد]...[ تمت اتتحکام 
ّ
... یقنارن قرانین لندقت و اس ص353 

و اتتبداد یافته...

 »افانین« )شاخه ها( و »صداقت« یا »یصادقت« صراب 
ً
ظاهوا

اتت.

... رجاء واثق و آمل صادق اتت که... ص353 

ص اتت که »ایل« درتت اتت و نسخه نیز چنین 
ّ
یشخ

افزوده  آن  به  دیگو  قلمم  با  و  کم رنگم  به  م 
ّ
ید اّیا  دارد، 

ب.  سرضیحات  )نک.  بوگزیده اتت  را  همین  یصّحح  و  شده 

2. 3 و ب. 2. 4(.

نحا و یِ جنی بالد خواتانـ  لرّنت عن 
َ
... در تسخیو ا ص354 

الحدثان ـ که یلک یرروث و یکتسب آن پادشاه عالم 

جاه یمالک تتان اتت...

نحا« )اطواف و نراحم، گرشه ها و 
َ
رجا«، بو وزن و یعنم »ا

َ
1. »ا

و  اتت  زاید  »صینت«  تشدید   .2 اتت؛  صحیح  کناره ها(، 

فعل را باید به شکل یجهرل خراند.

و اکنرن اییدوارم به اتتعانت و یارم حووت بارم  ص354 

ت 
ّ
آن شهسرار یومار عز کفرّت  بر  آن اتت که]...[ 

باز در سصّوف اولیام دولت ابد صرلت در آید...

»بو  یم شرد؟  حاصل  کالم  از  یعنایم  چه  خرانش،  این  با 

ت: جنبش، 
َ
و

ْ
کفیّت« سحویفم ناخرب از »بوکوت« )= به َرک

یحرر  در  »یومار«،  و  »شهسرار«  که  اتت  حوکت( 

هم  نسخه  جمله اند.  تاخت  در  آن  یکّمل  هم نشینم، 

»بوکوت« دارد.

دکن  و  شنا یس  داران  زیین  بعوم  چرن  لیکن   ... ص355 

برد  والم خاندیس تال ها  و چرن  که]...[  برد  چندم 

که...

)نک. اتت  »خاندیش«  ه 
ّ
خط این  نام  صحیح  صررت 

دایرةالمعارف فارسی، ذیل یدخل(.

بیلک]...[  زخم  به  که  سرفیق]...[  رحیق  شاربان   ... ص355 

امنینن  افووز  شب  بوج  از  روز  در  را  ثاقب  کراکب 

آورند...

پایین(  به  پایان=  )به  »بپایان«  از  ناخرشم  بدخرانم  »نمایان« 

اتت. نسخه نیز »بپایان« ضبط کوده اتت.

... در قلعه فلک یدار کویلرن ]...[ جام داده شد... ص356 

شکل درتت نام این ناحیه »گرالیار« اتت )نک. دایرةالمعارف 

فارسی، ذیل یدخل(.

آن  رام]...[  به  یفّرض  انام،  فوق  ِمهنم  انتظام  همراره  ص356 

پادشاه]...[ برده...

»َیهاّم« )ایرر یهم(، به فتح ییم، درتت اتت.

ه سعالم تویو الّسلطنه تب مرنمن ذاسه...
ّٰ
... زیّن الل ص357 

به واقع  عوبم  عبارت  ییان  در  »به«  فارتم  شکل  کاربود 

ناگرار اتت. یثل نسخه »بمیاین« باید نرشت.

ــم ــار بل ــش دهــد ی ــوا نی ــوس و ی ــو را ت غی ص363 

نهند بیگانه  یــودم  بو  اتت  خرب  هوچه 

بلکه  »برس«  نه  »نیش«  بوابونشیِن  ادبم،  سقابل هام  در 

»نرش« اتت.
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فــودا پوتــتش ســر بــرد گــو گنــاه یــن ص365 

ین ــراه  ــذرخ ع لــب  طعن  زبــان  ی  تن  

ـ که حایل یعنایم در بیت نیست  ـ قوائتم نادرتت  »بند و« 

از »بندد« )ضبط نسخه( اتت.

ــژه د دم ــزد ز جگــو در ی ــه کــه خی هــو گوی ص366 

ــه دایـــن نپسندم ــده ب ــرزن ــش ت ــن آت ای

باید  آن  و  نیست  سمام  جمله  یعنام  و  صررت  »دردم«  با 

سحویفم از »دارم« باشد؛ یعنم: گریۀ برشنستب یص جلر  ی د  

مژه الب م  دی م  ن دیمنم  ی نسوصد.

بـه دشـت پیـوو یجنـرن شـدیم و م  پرسـیم ص366 

یا روتــتــایــم  عقل  ــود  ب شهو  ــه  ب خبو 

هواس شاعو از خبوچینم عقل اتت؛ پس »یم توتیم«، و 

نه »یم پوتیم«، صراب اتت. نسخه نقطه هام »یم پوتیم« 

را ننهاده اتت.

ــوون ــد بی ــک نظــو آی ــر چــر پی ــه تــواغ س ب ص367 

بیوون آیــد  تیشتر  او  از  شــرق  از  جانم 

هریداتت که »پیشتو« درتت اتت.

ــت ــل گوف ــو یغ ــه سی ــوت و ن ــغ  یچپ ــه سی ن ص369 

بم کوان اتــت  جهانم  که  را  هند  اقلیم 

اتت  »راجپرت«  نسخه(  ضبط  )یثل  واژه  صحیح  صررت 

)نک. دایرةالمعارف فارسی، ذیل یدخل(.

 دتت
ْ
 پیکو و همچرن ستونش

ْ
چرن ت  ستونش ص370 

اتتخران ــرده  ت زیین  ــاو  گ ــاش  پ ــو  زی در 

ضبط  )عین  »بیسترن«  به شکل  یعووف  کره  این  ضبط   .1

نسخه( رواتت؛ 2. نشانه هام تکرن بو روم »ش« در هیچ 

ب بو فایده ام نیست و باید این عالیت 
ّ
یک از دو واژه یتوس

را بو روم »ن« گذاشت.

ــوم ــام از ش ــد هم ــع کن ــر جم ب ص374 

تــازم پهن  تایه  ســر  کــه  آنجا 

»بو« بم یعنم و »پو« صحیح اتت. درضمن نسخه »کند« 

اّیا  نرشته،  نقطه(  )بدون  »همایم«  را  »همام«  و  »کنه«  را 

یصّحح سرضیحم نداده اتت )نک. سرضیح ب. 2. 2(.

... و در هو قسم، تب  خّوص نعت و ینقبت، قصاید  ص376 

گفته.

 »به سخصیص« اتت و در نسخه نیز همینطرر اتت.
ً
حتما

نزد  هزار نن  با  گفته  رباعم  این  آن پادشاه  آخواالیو،  ص376 

وم فوتتاد...

در  رایج  یسکرک  )زر  »هرن«  از  صررسم  یا  گشته ام  »هان« 

هند( سراند برد.

ــاده ــر در جــام فت ــا عکــس خــط و لعــل س س ص379 

فتاده ــام  ش ی  شفق  و  ــالل  ه بوعکس 

نــه یــاه و نه خــرر اتــت، ولــم دارد از شــوف ص380 

هـار...
ّ
یـل و الن

ّ
بـا مـنه شـو  یقابلـه فـم الل

تورشــته اش ز کــف نتــران داد زآنکــه هســت

روزگار ُیثقـ   عـریه  یلمترـن   
ُ
َحبـل

2. پسندیده  ییان »شفق« و »شام« زاید یم نماید؛  1. »و« 

عطف  »و«  چنگک،  داخل  در  »خرر«،  و  »یاه«  ییان  برد 

افزوده یم شد: یاه ]و[ خرر؛ 3. بهتو برد »عووة وثقم«، که 

»عووۀ  به شکل  شده اتت،  خارج  خرد  عوبم  ریخت  از 

با  آن  ییان  هم  باز  و  وثقم(  عووه  )نسخه:  نرشته شرد  وثقم« 

گودد:  اضافه  عطف  »و«  چنگک،  در  »حبل المتین«، 

حبل یلمترن ]ی[ عریۀ یثق .

حکمت   
ّ
فن در  پادشاه[  ]همایرن  گریند  چنانچه  ص382 

و  افالطرن  ثاث  ثالث  ریاضم  قسم   
ً
خصرصا

ثانم  جالینرس برد و در قّرت سخیّل و درتتم سدابیو 

اثنین اتکندر ی ارلوس.

1. نسخه »ثالث« را ندارد؛ 2. »فیلرس« غلط و »فیلقرس« 

ییان  »و«   .3 دارد؛  چنین  نیز  نسخه  و  اتت  صحیح 

آن  نسخه  )هوچند  اتت  زاید   
ً
قطعا »فیلقرس«  و  »اتکندر« 

نیز  و  اتت  بنّرت  اضافۀ  فیلقرس«  »اتکندِر  چه  دارد(،  را 

دوییِن  سدابیو«  درتتم  و  سخیّل  »قّرت  در  پادشاه  همایرن 

یک سن یعّوفم شده اتت، نه ترییِن دو سن )چنانکه در جملۀ 

پیشین اینطرر اتت(.

زور بــه   نمــنن  بــرد  فــزون  بیــژن  ز  ص383 

هرر بوگشت  ــر  چ ــودد  گـ عیب  هنو 
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داتتان هام  به  ربطم  و  اتت  فوعرن  نایدار  وزیو  »هایان« 

شاهنامه ندارد. ضبط درتت این نام »هریان« اتت و نبود 

بیژن با او در داتتان »دوازده/ یازده رخ« بسیار یشهرر. این 

بیت از ابیات پوکاربود شاهنامه در یترن دورۀ صفرم اتت.

رقیـب آییص کـود از کریت این رتـرام عالم را ص387 

را آدم  فـودوس  از  آورد  بـوون  بلـم شـیطان 

اتت  »آواره« صراب  که  یم دهد  نشان  بیت  یعادلۀ  اتلرب 

)آواره شدن از کرم یار = بوون آیدن از فودوس( و نسخه نیز همین 

را دارد.

ــر را ــت س ــوف دوت ــرد از ط ــو نب ــم گ کشش ص389 

طلب؟ ز  گشاید  چه  ترنتنن،  راه  رتد  کم 

 سصحیفم 
ْ
صررت و یعنام کالم با »بیابان« ابتو اتت و آن

از »بپایان« )= به پایان( اتت. ضبط نسخه هم »بپایان« اتت.

یوا بیمارم عشق اتت کفن یص بهو ین تازید ص392 

تازید کفن  ین  بوام  شوبت  یوا  نمم تازد 

م دیگو آن را به »کفن« 
ّ
نسخه گریا »فن« نرشته برده، اّیا خط

سبدیل کوده اتت. نسخه همچنین »از« را ندارد. حال دانسته 

در  درخررم  یعنام  ـ که  را  »کفن«  یصّحح  چوا  نیست 

یصواع نخست ندارد و وزن را نیز بو هم زده اتت   ـ بو ضبط 

اصل )فن( بوتوم داده و باز یعلرم نیست که »از« را با چه 

»فن«  با  بیت  وزن  و  یعنا  کوده اتت.  یتن  وارد  پشترانه ام 

سرضیحات  )نک.  اتت  روان  و  روشن   
ً
کایال چاره(   )به یعنم 

ب. 2. 3 و ب. 2. 4(.

کنــد کــه  زیــوا  آینــه  بویــدار  ص397 

خریشتنت از  آ صیی  بــرتــه هــا 

»آرزوم« وزن را به تکته انداخته اتت. کاسب، بوام توییم 

سرّجهم  اّیا یصّحح  کشیده،  روم »م« خط  بو  نقص،  این 

به آن نداشته اتت.

ن ، به 
ّ
 ذش

ِ
... و در طوز غزل، اشعار آبدار از بحو طبع ص403 

تاحل ظهرر یم آَرد.

ار« اتت.
ّ
صررت صحیح واژه »زخ

***

خوده نکته هام  یادشده،  یرارد  جز  گفت،  باید  پایان  در 

ذکوشان حجم  با  آن یم رفت  بیم  که  برد  دیگوم هم  بسیار 

ه 
ّ
البت گودد.  سنگ  خراننده  بو  حرصله  و  گیود  افزونم  یقاله 

کتاب  یطالب  دوترم  به  یوبرط  سنها  اشکاالت  یقدار  این 

ـ چنانکه گفته شد   ـ از  اتت و تووده هام وحشم و فیوم 

نگارنده  این،  بو  عالوه  برده اتت.  خارج  بحث  حرزۀ 

شمارم از ابیات را هم نیک درنیافت و تبب را در نادانم 

یا  یصّحح  کار  در  ضعف  سا  کود  جست وجر  خریش 

یصّو  تخت  نگارنده  حال،  هو  به  نسخه.  کژنرشته هام 

و  نسخه بدل ها  افزودن  بو  افزون  سصحیح،  این  که  اتت 

م و 
ّ
سرضیح ضبط ها و جایگزینم ها، نیاز به بازبینم ام جد

دقیق دارد و نمم سران تخن یصّحح گوایم را، یبنم بو اینکه 

نهایِم  یتن  نشان دهندۀ  زیادم،  حدود  سا  حاضو،  »سصحیح 

یررد نظو سقم کاشانم اتت« )ص تیزده(، پذیوفت.
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