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توضیح و اعتذار
پیش از انتشار دو مقالۀ نگارنده پیرامون بخشهای «شیراز
و نواحی آن» و «تبریز و آذربایجان و نواحی آن» از خالصة
ّ
االشعار ـکه هر دو در همین مجله منتشر شدند   1ـ دو نقد
دیگر بر هریک از این دو بخش ،به قلم فاضل نکتهسنج،
آقای فرزاد ضیائی حبیبآبادی ،منتشر شدهبود 2.دو مقالۀ
نگارنده و دو نقد پیشین اشتراکات و تشابهاتی دارند ،که
بهسبب یکسانی متون مورد انتقاد ،دیدگاه و رویکرد
نویسندگان ،و همانندی نسبی آموختههای دو نویسنده،
امری اجتنابناپذیر مینماید .با این حال هر یک از مقاالت
نکتههای منحصربهفر ِد بسیاری نیز در بر دارند .ناگفته

پیداست که ّ
تقدم فضل در وجوه مشترک و متشابه ،با
پژوهشگر یادشده است.
غفلت از دو مقالۀ پیشین حاصل نقص جستوجوی
نگارنده برای آگاهی از پیشینۀ پژوهش خود بودهاست و
بدین مناسبت از نویسندۀ محترم مقاالت پیشین ،آقای
فرزاد ضیائی حبیبآبادی ،و از خوانندگان گزارش میراث
پوزش میخواهد *.بیگمان خوانندگان گرامی با رجوع به
مقاالت پیشگفته از پژوهشگر یادشده به دقایق و نکات
بسیاری دست خواهند یافت که در مقاالت نگارنده
بدانها اشارت نرفتهاست.

 .1بهترتیب :س ،2ش( 2-1پیاپی  ،)79-78بهار-تابستان [ 1396انتشار:
زمستان ]1397؛ س ،3ش( 2-1پیاپی  ،)83-82بهار-تابستان 1397
[انتشار :بهار .]1399
ّ
بخش
«سخندانی و خوشخوانی !...نقدی بر خالصةاالشعار،
 .2بهترتیب:
ِ
شیراز» ،آینۀ پژوهش1393 ،ش ،س  ،25ش6-5؛ «نگاهی به خالصةاالشعار
و زبدةاالفکار» ،سفینۀ تبریز1396 ،ش ،ش.1

ّ
* گزارش میراث نیز به سهم خود از خوانندگان این مجله و از پژوهشگر گرامی،
آقای فرزاد ضیائی حبیبآبادی ،بهسبب این کوتاهی پوزش میخواهد و
امیدوار است پس از این کوتاهیها و سهلانگاریهایی از این دست در این
ّ
مجله رخ ننماید( .گزارش میراث)
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فالاةدبز و راعشالاةصالخ حیحصت هب یهاگن

نگاهی به تصحیحص
خالصةاالشعار و زبدةاالفکار

یوسوم یضترم

فالاةدبز و راعشالاةصالخ حیحصت هب یهاگن

نقد و
بررسی

مصر است که این اصل نیاز به بازنگریای ّ
ّ
جدی
سخت
ّ
ّ
و دقیق دارد تا دستکم حق کوششهای علمی مصحح
ارجمند آن بهنیکی گزاردهشودّ .
اما آن دو بند آغازین:

خالصةاالشعار و زبدةاالفکار (بخش قزوین ،گیالن و
ّ
میر تقیالدین کاشانی .تهران:
دارالمرز و نواحی آن).
میراث مکتوب1396 ،ش229 .ص.

اصل پنجم و ششم از بخش خاتمۀ خالصةاالشعار ،اثر میر
ّ
منتخب
تقیالدین کاشانی ،گوشههایی از سرگذشت و
ِ
ّ
پارسیگویان دو خطۀ قزوین و گیالن را در بر دارد
اشعار
ِ
ِ
که در سال 1396ش بهترتیب بهکوشش سیّد محمدّ
دبیرسیاقی و مهدی ملک ّ
محمدی در سلسلۀ انتشارات
ّ
مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شدهاست .گویا،
بهسبب حجم اندک هریک از این اصلها ،هر دو در یک
ّ
مجلد گنجانده شدهاند .ما به هنگام مطالعۀ این دفتر،
اشکاالت و نکتههایی در آن یافتیم که آنها را ـضمن
ّ
مصححان گرامی  ـ جداگانه ذیل هر
پاسداشت زحمات
اصل وامیرسیم تا در بازچاپ کتاب ،اگر صالح دانستهشد،
ویراسته و اصالح شوند.

اصل پنجم
در ذکر شعرای دارالسلطنۀ قزوین
سلطان ابراهیم میرزا

ً
خصوصا بعض از شاهزادگان کامکار و سالطین
خاقان جنّتمکان
نامدار و وزرای عالیمقدار که در زمان
ِ
ابوالبقا ...1در آن بلدۀ جنّتنشان 2میبودند ...از آن جمله
سلطان ابراهیم میرزا ...و آن شاهزاده بود که ...رای رزینش
ّ
ٌ
خط شریفش َ
جواهِ ٌر فی دُرج و کتابة
مقصد صبح اقبال...
فی َدرج.
َ
ً
ٌ
خنجر
کواکب فی بُرج َو لـآل فی دُرج...
لفظ لطیفش
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ان نحسین .منظرش از
َبالرک ظفرش بر اعدا
قرین ِقر ِ
ِ
ُ ُّ
ار عاطفتش
روی سعادت و ابهت مشتریسیما طالع ...ادر ِ
سحابکردار بر حاضر و بادی هاطل...
 .1یعنی قزوین به مناسبت لقب «بابالجنة» داشتن.
 .2ن .ل :ابوالمظفر.

ّ
دارالسلطنۀ قزوین)
الف .اصل پنجم (در ذکر شعرای

ّ
مصحح در آغاز هر مدخل نام سراینده را یک بار
1 .1
بهشکل عنوان و باری نیز در شروع سطر ضبط
کردهاست ،حال آنکه در نسخه این نامها فقط یک بار
نوشته شدهاند و میبایست یا عنوان ،چونان افزودهای
ّ
به متن ،درون قلب قرار میگرفت ،و یا اینکه نام
شاعر از آغاز سطر حذف میشد .در اینجا «سلطان
ّ
ابراهیم میرزا» زاید و مخل ترتیب کالم ،و درواقع
جمله چنین است ...« :در ذکر شعرای دارالسلطنۀ
ً
قزوین ،خصوصا»...؛

در این اصل با شرح حال و سرودههای  25تن از کسان
منسوب به قزوین ،پایتخت آن روزگار صفویان ،روبهروییم
که هریک یا از شاهزادگان و دولتمردان و منتسبان دربار
بودهاند ،یا از زادگان قزوین ،و یا از غریبان و مسافرانی که
پس از اقامت در آنجا نسبت «قزوینی» یافتهاند.
ً
ظاهرا این کار آخرین اثر از تالشهای استاد روانشاد
ّ
سیّد
محمد دبیرسیاقی بوده که زیور طبع یافتهاست.
َّ
مصحح و مقابلۀ گاهوبیگاه
نگارنده ،پس از بازبینی متن
آن با نسخۀ اساس (به شمارۀ  >334< 5506مجلس شورای
اسالمی) ،چنانکه گفته شد ،با لغزشهایی (از قبیل بدخوانی،
افتادگی،حرکتگذاریهای اشتباه و جز اینها) مواجه گشت که
بهاحتمال با بازبینی و نمونهخوانی دقیقتر برطرف میشد.
بررسی
ما در اینجا ،بهعنوان شاهد و تنها برای نمونه ،به
ِ
نخست این اصل بسنده میکنیم و سپس به
دقیق دو بن ِد
ِ
ِ
دیگر اشکاالت و نکتههایی خواهیم پرداخت که یا
چشمانمان دیدهاست و با آگاهی به وجودشان پی بردهایم،
و یا هنگام رجوع به نسخه ،برای وارسی و رفع آن اشکاالت،
برحسب ّاتفاق به آنها برخوردهایم .با این سخن نگارنده

2 .2دستنوشت «بعضی» دارد؛
3 .3توضیحات شمارههای  1و  2در پابرگها جابهجا ثبت
شدهاند؛
4 .4بهتر ،بلکه صحیح آن بود که «شاهزاده» بهشکل
«شاهزادهای» نوشته میشد؛
ّ
«مقدمه» دارد؛
5 .5نسخه بهجای «مقصد»،
6 .6انداختن اجزای یک عبارت ّ
مرصع در دو بند از لطف
هنری آن کاستهاست؛
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ص10

َ
« ِظالل» مفعول جمله و منصوب استِ « :ظالل».

1010نسخه «بادئ» دارد.

ّ
مشخص نکردن مرز اوراق نسخه با
به این جمع باید
شمارههای معمول و نشانههای سجاوندی نابهجا و
بیتناسب را هم افزود ،که در سراسر متن بسی موجب آزار
و مالل ،و گاه سبب کژفهمی عبارات است؛ بهخصوص
نقطههای ّ
پایان جمالتی که عطف به جملۀ بعد از
مکر ِر
ِ
ِ
خود شدهاند .نیز فروافتادن «و»های عطف ،جملگی
ّ
مسجع و از میان
موجب به هم خوردن توازن جملههای
رفتن روانی و دلپذیری آنها گشتهاست.

ص11

از غم ِ یوسف رخی ،از بسکه خون بگریستم
پیر کنعانم نماند
روشنایی در نظر چون ِ

ص12

به چشمت اثر کرده خون شهیدان
ُ
کجا  کـــردهای تــا نگاه کشندی

ّ
مصحح در توضیح «نظر» در پابرگها آوردهاست« :کذا
"ب َ
و ظاهرا ً َ
صر" باید باشد» .البتّه «نظر» بیاشکال و یکی
از معانی آن چشم و دیده است (نک .فرهنگ بزرگ سخن:
ذیل مدخل).

***

چــرا بســتهای چشــم ِ خونریــز خــود را
کــه بیمار حــاجــت نـــدارد به بندی

َّ
اینک به ّ
اهم اشکالهای متن
مصحح میپردازیم:
ص4

ـی چشــمِ زخــم ِ تــو« ،جاهــی»
بیــا ،تــا پـ ِ
بسوزد دل خویش را چــون سپندی

 ...بر دامن تربیت و حجر شفقت مخدوم زمان...
ِّ
پرورش مییافت و در ظل عاطفت آن معصومۀ دوران

 .1معنای مصراع دوم معلوم نشد؛  .2بهتر است «به بندی»،
عین نسخه ،بهصورت «ببندی» نوشتهآید؛ « .3چشم ِ زخم»
ْ
«چشمزخم» (ترکیب اضافی مقلوب) صواب است.
ناروا ،و

روزگار میگذرانید.

بهقرینۀ «معصومه» و برای رعایت سجع« ،مخدومه»
صحیح است ،چنانکه نسخه و نیز نسخهبدل دارند.
ص4

دایماالوقات نزد خاقان خجستهخصال وی را میستود.

ّ
مصحح در توضیح «خاقان خجستهخصال» در پابرگ
آوردهاست« :یعنی اسماعیل میرزا (شاه اسماعیل دوم)» .این
توضیح صحیح نیست و منظور شاه تهماسب صفوی ،پدر
اسماعیل میرزاست و عبارات سپسین مبیّن آن است.
ص6

ص16

خط مشکبوی او
گر صد جفا کنم ز
ِ
ـر مویی به روی او
حاشا که آورم سـ ِ

ص21

پیوســته ز ســبزه گل بــرون میآیــد
این طرفه که از  سبزه گل آمد برون

ّ
عاشق از خط مشکبوی یار «جفا میکشد» ،پس «کشم»
صحیح است و نسخه نیز همین را دارد.

بیدیــدن دوســت دیــدگان را چــه کنــم؟
بیجان جهان ،جان جهان را چه کنم؟

گل رخسار معشوق،
 .1خیال شاعر بر آن استوار است که از ِ
سبزۀ مو رستهاست؛ پس بیتردید «سبزه از گل» ضبط
درست است ،آنگونه که در نسخهبدل آمدهاست؛ « .2برون»
وزن را به هم ریخته و البد «بیرون» صواب است :این طرفه
که سبزه از گل آمد بیرون.

در هر دو مورد «جان و جهان» درست است و نسخه نیز،
در موضع دوم« ،و» را دارد.
ص9

َّ
الل معدلته الی یوم القیام.
خلد هللا تعالی ِ
ظ ِ

ّ
آفتاب ُد
دری
رخش بُرج احسان ...از برج کمال روی
ِ
ِ ِ
به حضیض زوال نهاد.
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گشتۀ «اوج» باشد؛  .3نسخه بهجای «زوال»« ،وبال» دارد.

فالاةدبز و راعشالاةصالخ حیحصت هب یهاگن

َ
َ ً
ـآل» صواب است ،چنانکه
«7 .7لـآل» غلط و «ل ٍ
دستنوشت گویای آن است؛
َ
«8 .8و»عطفازمیان«ن ْح َس ْین»و«منظرش»فروافتادهاست؛
ُ
ُ
«9 .9ا ُّبهت» خطا و «ا َّبهت» صحیح است؛

ّ
درخشش
درخشان دارای
ی آفتابدُرخش» (= [ستارۀ]
ِ
ِ
« .1در ِ
خورشید) صحیح است؛ « .2برج» ،بهقرینۀ «حضیض» ،شاید

نقد و
بررسی

یوسوم یضترم

فالاةدبز و راعشالاةصالخ حیحصت هب یهاگن

نقد و
بررسی

ص24

میسرودهاست.

صنوف آداب
کماالت غریب و در
فنون فضایل و
ِ
ِ
در ِ

و خصایل ادیب.

ص39

«غریب» گزارۀ جمله ،و کسره در «کماالت» زاید است.
ص27

و َ
کان ذلک فی ُشهور سنۀ اربع و ثمانین و تسعمائه.

ص31

در اندک زمانی ...بخش گردانید ،چنانکه هیچ از آن

ّ
مصحح در پابرگ آوردهاست« :در هر دو نسخه ،شاید
"فضیحت" باشد»؛ ولی در نسخه «نصیحت» ثبت است و
ّ
ّ
برای شفافیّت حدس
مصحح ،باید در متن «نصیحت»
نوشتهشود.

ّ ً
در ترکیب جملۀ عربی ،استفاده از همزۀ فارسی مسلما
ناصواب است .باید «سنة» باشد.
باقی نماند.

ص	43ســپهررفعت و خورشــیدرای و کوهشــکوه
َ
ملکجناب و قضاقدرت و ق َدرپیمان

ّ
مصحح ضبط نسخۀ اساس ،یعنی «چنانچه» ،را به حاشیه
برده و در متن «چنانکه» نهادهاست (نیز نک ص )46 ،38؛ حال
آنکه کاربرد «چنانچه» در چنین مواضعی ،اگرچه بهغلط،
از ویژگیهای کتاب و حتّی از خصایص این دوره است.
ص32

«ملکجناب» ترکیبی غریب است؛ نسخه «فلکجناب»
داردّ ،
اما «فلک» بینقطه است.
ص47

ّ
بواسطۀ ّ
تجری که در جبلتش بود...

ضبط نسخه «تجبّری» است.

ص35

اگــر از رشــتۀ جانســت ،نخواهــم ای شــیخ
طیلسانی که به تزویر و ریا میبخشد

ص36

هزار چشـم بد از هر طرف به جانب تسـت
مگر خــدای نــگــهدارت ز کجنظران

بــه روی یــار نیفتــد مــرا نظــر هرگــز
که تــازه آرزویـــی در دلــم گــره نشود

افزودن «[وله]» به متن نیست ،چه ،هر دو بیت
نیاز به
ِ
هموزن و همقافیه افتادهاند.
این چند بیت به او نسبت میکنند و به اسم دیگران

ص51

نیز به نظر رسید و همانا ازوست...

مصراع دوم ناموزون ،و ْ
سبب فروافتادن حرف «د» از «نگه
داردت» است.

 .1نسخه «چند» را ندارد و با اضافه شدن بیهودۀ آن به متن،
بیت پس از این توضیح در زمرۀ ابیات منسوب
تمامی ِ 19
ّ
به شمار آمدهاند؛ در حالی که منظور تقیالدین فقط بیت
بعدی بودهاست؛  .2نسخه بهجای «رسید»« ،رسیده» دارد.

لوازم تعظیم و تکریم به جای آورد به خالف ایّام
گذشته در شیوۀ التفات ّ
ذرهای تهاون ننمود.

با این قرائت ،پیوند دو جمله سست مینماید« .آورده» (وجه

ص51

وصفی) ،مطابق نسخه ،بهنیکی دو جمله را به هم وصل
میکند.
ص38

کمــان کیــن تــو تــا بهــر غیــر زه نشــود
جراحتی که مـرا در دلست ،به نشود

[وله]

ّ
متضمن معنایی روشن نیست و آن شاید
جمله با «ای»
تصحیف حرف اضافۀ «از» بودهباشد.

ص38

بــای عشــق م ـرا بــس بــود ،بــرو ناصــح
نصیحت تو شنیدن فضیحت دگرست

هــر زمانــم در غمــش اندیشــۀ آن میدهــد
یک زمان باری «فروغی» بیکدورت نیستم

ْ
 .1ضبط نسخهبدل «او»ست که خوشتر است همین ضمیر
جانشین «آن» در متن شود؛ « .2میدهد» ،بهقرینۀ «کدورت»
و «آینه» که در بیت مستتر است ،باید تحریف «میدمد»
خیال چون
فروغی شاعر آن است که اندیشه و
باشد .گمان
ِ
ِ
آهِ معشوق هر زمان بر خاطر آینهگون عاشق دمیده میشود
و او را مدام به خود مشغول میدارد.

اما در آن اوقات که در این جانب تشریف داشت...

ّ
مصحح منظور از «این جانب» را «هندوستان» انگاشتهاست،
در حالی که «ایران» صحیح است .سخن از میرزا جعفر
ّ
متوجه دیار هندوستان گشته و کاروکیایی
است که حال
یافتهّ ،
اما پیشتر ،زمانی که در ایران حضور داشته ،شعر
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ص53

ّ
این چند بیت در محلی که به این جانب آمده بود به

ص60

ص64

«کمالتفاتی» مفعول جمله و «و» پس از آن زاید است؛ نسخه
هم آن را ندارد.

سلیمان عهد یافت
لطف
«شرمی» شرف ز
ِ
ِ
منگر چگونه مرتبۀ مــور شــد بلند

هنر مصراع نخست بر پایۀ تتابع اضافات است و «و» این
نظم ،و نیز معنی بیت را ،بر هم زدهاست .نسخه بهجای «و»،
ّ
ً
خطی همچون الف دارد که ظاهرا طغیان قلم کاتب است.

اگر به من ستمش در مقام دلداریست
و  گر میان دعــا و اجابتم یاریست

«و گر» تحریفی از «دگر» است.
ص55

ص66

ً
دل جدایی ز تو قطعا نتواند کردن
خویش را بی تو شکیبا نتواند کردن

را «بیتابم» قرائت کرده و برای تکمیل وزن[« ،و]» را به بیت
افزودهاست.

ُ
خرد به کنه کمالت نمیرسد به کمال
کمان به پایۀ قدرت نمیرسد به کمند

ص67

گروهه»منظور است) و کلمۀ دوم بهقرینۀ «خرد» باید «گمان»
(خیال و وهم) باشد .سخن از دو چیز انتزاعی است که حتّی
آنها نیز مرتبۀ بزرگی ممدوح را درنمییابند.

شبها شرب مدام و روزها به مالزمت تمام به انجام

ص72

در شهور سنۀ  980به در شهر قزوین درگذشت.

میرساند.

نسخه «به» را ندارد و ب هراستی نهادن آن در متن معنای جمله
را دگرگون ساختهاست.
ص58

نشســت شــعلۀ دل بیســبب ،نمیدانــم
اگرچه تیرگیست این که در چراغ منست
ِ
ً

« .1اگر» حتما تحریفی از «دگر» است و باید میان آن با
ّ
«چه» فاصله انداخت؛ « .2تیرگیست» بدین شکل مخل
وزن مصراع است و میباید بهصورت «تیرگیَست» و یا
«تیرگی است» نوشته میآمد.

ً
کلمۀ اول بهقرینۀ «کمند» باید «کمان» (احتماال «کمان

ص57

تــاب انتظــار نــدارم
بیــا بیــا ،کــه دگــر
ِ
سپن ِد آتــش بیتابم [و] قــرار نــدارم

ّ
مصحح «بیتابیم» (بیتابیام)
مصراع دوم معنای نغزی ندارد.

بهتر است دستکم در متون منظوم واژگان مختوم به تنوین
نصب با الف خوانده شوند ،بهویژه اگر حکم قافیه را داشته
باشند (قطعا  /شکیبا).
ص56

الابالــی و تمنّــای تــرا
خوش بُ َود بی سر و سامانیها

ص64

نسخه «بنگر» دارد و همین صحیح است.
ص54

کمالتفاتــی و از غمــزۀ تــو فهمیــدم
ّ
تبسم تو م ـرا بــاز در گمان انداخت

از میان «شبها» و «شرب» ،حرف اضافۀ «به» فروافتاده
است .نسخه «به» را دارد.

منکر ق ِد تو شد زاهد
فتاد از چشم ِ من ،تا
ِ
هر آنکه بشکند نخلی ،ز چشم ِ باغبان افتد

ص75

وزن مصراع دوم کمی به سستی میزند .با تغییر «هر آنکه»
به «هر آنکو» ،مثل ضبط نسخه ،وزن روان میشود.

ـل رقیب
ـش متـ
هــوس نهــاده بر آتـ ِ
ـاع وصـ ِ
ِ
اری او
مباد در غلط افتی ،ز بــیقــر ِ

وزن مصراع نخست با کسرۀ «آتش» کژ گشتهاست.
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ص54

مصراع نخست یک هجای بلند کم دارد و مطابق نسخه
«پای» را باید «پایی» خواند تا این کمبود جبران شود.

فالاةدبز و راعشالاةصالخ حیحصت هب یهاگن

نظر انتخاب رسید...

ً
ّ
مصحح در پابرگ نوشتهاست« :ظاهرا :کلمهای مانند "به
مالقات" یا کلمۀ دیگر نانویس مانده است» .برخالف نظر
ایشان ،چیزی از جمله فرونیفتاده و معنای جمله درست و
تمام است .بهاحتمال ،این توضیح برآمده از پینبردن به
ّ
مفهوم «محل» است که در اینجا «زمان ،موقع و وقت» معنا
میدهد (نک .فرهنگ بزرگ سخن :ذیل مدخل).

آواز پــای
فریــب جفایــش بــه
ِ
ُ
خامــش در اثنــای نالــه
مــرا کــرد

نقد و
بررسی

یوسوم یضترم

فالاةدبز و راعشالاةصالخ حیحصت هب یهاگن

نقد و
بررسی

زاید است .شاعر میگوید «زنجیر همچون دریای محیط
تن مرا در بر گرفتهاست».
ص 78ز غم تُنک چو حریرم دل و ز ضعف نحیف

ص 75خدایــت از فریــب ایــن خریــداران نگــه دارد
ار هوس تیزست
که
جنس وصل بیش از بیش و باز ِ
ِ

«بیش» دوم را باید «پیش» خواند.

در او سـویدا پیچیـده اخگـری بـه حریـر

ص 76بترس از دود آهم کآسمان شیون کند بر وی
دماری ِکش به سر این دو ِد آتشبار میآرد

«ضعف نحیف» بد خوانده شده و در نسخه «حدت عنف»
نوشته آمدهاست.

نسخه آشکارا «دماری» و «میآرد» را «دیاری» و «میآید»
ً
نوشتهاست ،که با این ضبطها معنای بیت کامال روشن
آتشبار آهِ عاشق بر سر آن
میگردد :شاعر دیاری را که دو ِد
ِ
ّ
باال میرود،
مستحق شیون آسمان دانستهاست.
ص77

ص78

نیکوتر ،بلکه صحیح ،آن است که «زمرۀ» و «فرقۀ» را
«زمرهای» و «فرقهای» بنویسیم.

گ یوسـفگیر
فغـان کـه حیلـۀ این پیرگـر ِ
به یک قالدۀ شیرم کشیده در زنجیر

ص78

ضبط نسخه چنین است« :به یک قالده به شیرم کشیده در
زنجیر» که نامفهومی بیت را از میان میبرد.
ص77

پـی ّ
توحـش جـان ،نقشـبن ِد جـادو کـرد
ِ
پرنیان تنم نقش اژدهـــا تصویر
بــه
ِ

ص78

 زلف بتان
به خـواب جلوه دهندم ،چو قیـ ِد
ِ
فلک به چوبۀ دار و رسن کند تعبیر

ص80

در آن زمـان که جهد زآشـیان عقاب سـه پر
مرغ صفیر
برآورند دو زاغ کمان چو
ِ
ِ

فعل جمله در مصراع دوم «برآورند ...صفیر» است؛ پس
کسرۀ «مرغ» زاید است.

لفونشر ّ
بیت دارای آرایۀ ّ
مرتب است و به موازات «دار»
و «رسن» در مصراع دوم ،باید از دو چیز در مصراع نخست
سخن رفتهباشد .هرچند نسخه کمی آشفته مینمایدّ ،
اما
«قید زلف» ظاهرا ً تحریفی از ّ
«قد و زلف» است که در
دامن صنعت یادشده« ،قد» با «دار» و «زلف» با «رسن»
تناسب دارد.

ص80

َ
هـوا سـطبر شـود نوعـی از تراکـم ِ گـرد
پر تیر
که گاهِ جستن از قبضه بگذرد ِ

با ّ
توجه به فحوای بیت« ،نگذرد» درست است و ضبط
نسخه نیز همین است.
ص81

رسـد به ملک حسودت همان زیان که رسد
فصیل قلعۀ افــاک را ز مــوج غدیر
ِ

ّ
بیت معنای مستقیمی ندارد و علت آن ضبط «به ملک»
است .نسخه بهجای «به ملک»« ،ز فکر» دارد و با آن مقصود
ً
بیت کامال هویداست.

ّ
ز بـس تنفـر ازیـن جنس خواهم ار بـه َمثَل
ـوت بشیر
هزارپا شــودم در صماخ صـ ِ

سخن از زندان است و «جنس» تصحیفی از «حبس»،
چنانکه نسخه بازمینماید .با این حال ،مفهوم بیت چندان
روشن نیست.
ص78

آسـتین نفـاق
چـو دسـت حیلـه بـرآرد ز ّ ِ
کنند تفرقه در امــت ـزاج شکر و شیر

به قیاس فعل جمع «کنند تفرقه»« ،دست ...برآرند» صواب
ِ
است و نسخه نیز چنین دارد.

نسخه بهجای «جادو»« ،حادثه» دارد.

ص78

رهـزن عقل
بـه زمرۀ همـه ماننـد حـرص
ِ
به فرقۀ همه چون طبع روزگــار شریر
ِ

ص81

قـادر مـن
جهانپناهـا ،آنـم کـه طبـع
ِ
ضمیر قافیه سنجان عصر راست بصیر

بهگمان «بصیر» تصحیفی از «نصیر» است.

جهـان ُ
از قیـاس محیـط
حزنـم و زنجیـرم
ِ
نشان حصیر
محیط دردم و موجم به تن
ِ

ص81

ً
«از قیاس» بهمعنای «از روی قیاس ،قیاسا» و کسره در آن

قلـم به مدح تو چـون در بنان کشـم ،گویی
ک او زبــان ظهیر
به جنبش آمد در نــو ِ
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 999قریب به هزار بیت به نظر این راقم رسید.

ّ
مصحح در توضیح «مدفون» نوشتهاست« :کلمۀ "زین" از
نسخۀ "ن .ل" است» .توضیح مذکور بهقطع مربوط به
«مدفون» نیست« .این» (در سطر دوم عبارت منقول) در نسخۀ
ً
اساس نیست و احتماال مراد مصحح آن بوده که «این» (و نه
«زین») از نسخهبدل وارد متن شدهاست.
ص85

آفتـاب رخـش زلف پر ز تـاب کند
چـو ز
ِ
ُ
ـوش آفتاب کند
ز زلـ ِ
ـف حلقه  در  گـ ِ

معنای مصراع دوم با این حرکات (کسرۀ پس از «زلف» و ّ
ضمۀ

«در») راهی به دهی نمیبرد .منظور شاعر آن است که یار
از زلف خویش حلقهای در گوش آفتاب میکشد و او را
بندۀ خویش میکند؛ پس مصراع را باید چنین خواند« :ز
ً
ْ
گوش آفتاب کند» .احتماال ناهمواری وزن
زلف حلقه َدر
ِ
مصراع دوم ،که حاصل اختیار تسکین است ،موجب این
لغزش شدهاست.

***

ّ
اما ّ
اهم اشکاالت اصل ششم از این قرار است:
ص96

ص 89چونکه بخرامد ،هزاران سر کند پامال ،خویش
سبزه را در پای ســروِ قد چنین میپرورد

عیش خوش درساختن.

بهقرینۀ «آراستی» و نیز برای حفظ نحو کالم« ،درساختی»
صحیح است .ضبط نسخه نیز «درساختی» است.

«پامال خویش» صحیح است.
ِ
ص90

معرکهها و جشنها آراستی و با اهل لهو و لعب ،به

ُرخـت مبـاد که یک لحظـه در نقاب شـود
جهان خــواب شود
گر آفتاب نتابد
ِ

ص 100دل بـه هجـران میسـپارد قالـب دیوانـه را
طاقت صحبت ندارد ،میگذارد خانه را

دستنوشت بهجای «خواب»« ،خراب» دارد و صورت
ْ
درست مصراع چنین است :گر آفتاب نتابد ،جهان خراب شود.

صفت «دیوانه» برای «قالب» عجیب به نظر میرسد .گویا
ضبط نسخه «ویرانه» است (با اندکی تردید) و نسخهبدل نیز
بهوضوح چنین است .سبب هجرت دل خرابی و ویرانی
قالب دانسته شده و همان «ویرانه» صحیح است.

گل رعنـا روم
ص	92مـیروم تـا رو بـه راهِ آن ِ
هر کجا او پا نهد ،من سر به جای پا نهم

فعل «رو ...روم» گویای هیچ معنایی نیست و بهقرینۀ ردیف
(نهم)« ،رو ...نهم» صحیح است.

شب تاریک هجر
ص 101از چه میگوید به دلسوزی ِ
سوز دل پروانه را
شمع اگر واقف نشد
ِ

سبب گریستن (ذوب شدن) شمع آگاهی از سوز دل پروانه
فرض شدهاست (حسن تعلیل)؛ پس «میگرید» رواست.

***

ص 101هایهایگریهامشام ِغماز«جیحون»گذشت
سیل اشک دیدۀ خونبارم از جیحون گذشت
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ص84

در گورستان ...مدفون گشت و دیوانی از او در سنۀ

تصحیح این اصل ،که در آن به گوشههایی از احوال و آثار
ّ
 18تن از سرایندگان خطۀ مذکور پرداخته شده ،بهدست
مهدی ملک ّ
محمدی انجام گرفتهاست .در کار او کمابیش
اصل پنجم دیده میشود ،بهاضافۀ
های
همان ضعف ِ
تصحیح ِ
ِ
آنکه .1 :بیش ازحد پایبند نسخۀ اساس بوده ،و در مواضعی
که نسخهبدل بر متن برتری داشته ،از آن چشم پوشیده و
های
نادرست نسخۀ اساس را در متن نگه
ِ
همان ضبط ِ
ّ
توجهی به نشانههای مخصوص
داشتهاست؛  .2هیچ
نسخهشناختی نداشتهاست تا با رعایت آنها قرائتی درست
از ابیات به دست دهد؛  .3توضیحی برای برخی واژههای
دشوار ارائه نکردهاست ،حال آنکه بسیاری از کلمات و
ترکیبات سادهیاب را معنی کردهاست؛  .4بارها در تشخیص
ِ
وزن لغزیده و ابیات را بهخطا ضبط کردهاست.

یوسوم یضترم

دستنوشت بهوضوح «آمده» ثبت کردهاست.

ب .اصل ششم (در ذکر شعرای گیالن و دارالمرز و نواحی آن)

نقد و
بررسی

یوسوم یضترم

فالاةدبز و راعشالاةصالخ حیحصت هب یهاگن

نقد و
بررسی

روشن است که قافیه تکرار شدهاست .نسخهبدل «گردون»
دارد و همین درست است؛ چه ،هم عیب تکرار قافیه رفع
میشود و هم تصویر مصراع روشن میگردد.

 .1درست آن بود که «لغیره» ،چونان عنوانی ،خارج از بیت
و در باال قرار میگرفت؛  .2میان قافیه (بنهاد) و ردیف (برفت)
در مصراع دوم «و» زاید است.

ص 106ای ز هجران روز عیشم ساخته چون تیر شام
عمر ،اگر دور از تو خواهم زیستن ،بر من حرام

ص 119زهـی نتیجـۀ مسـتی بادهـای غـرور
زمـــان خمار
زهــی نــدامــت دردســـر
ِ

بهقرینۀ «مستی»« ،درد سر» و «خمار»« ،بادههای» صحیح
است.

مثل ضبط نسخه« ،تیره» صحیح است.
پس مرگ
ص 110شهید عشق نبودست آن که از ِ
ز گرمی بدنش خاک در مـزار بسوخت

ص 121به جای قابض و مسهل دهد مخالف فهم
کــه در دیـــار نماند ز آدمـــی دیّــار

ز ســردی دم نامحرمــان عشــق تــو بــود
که از حرارت منصور چوب دار بسوخت

ضبط نسخهبدل ،یعنی «هم» ،قویتر از «فهم» است.

ً
در هر دو بیت حتما «نسوخت» صواب است .نسخه نیز
«نسوخت» دارد.

ص 122چرا ز بخت شکایت کنم که  داد خدای
علیم علم ُ
لدنّی  قسیم جنّت و نار

ص 111بیتابـی و تنگدلیـم بیـن کـه بهـر صلـح
خود آیم و ز رنجش خویشت خبر کنم

هیچ پیوند معنایی میان دو مصراع برقرار نیست و سبب آن
فروافتادن این دو مصراع و یک بیت از بین آنها بههنگام
قرائت و بازنویسی است:

«تنگدلی» وزن و معنای مصراع نخست را خراب کردهاست.
ُ
«تنُکدلی» (نازکدلی) درست است.

چـرا ز بخــت شــکایت کنــم کــه داد خدای
مــرا  متاع کمال و هنر بــرون ز شمار

ص 112ای خوابـگاه عربدههـا چشـم تنـگ تـو
گ تو
وی مرهم جراحت هــزار خدن ِ

خصــوص دولــت فقــر و محبّــت شــاهی
که هست خاک درش سرمۀ اولواالبصار

پیداست که مصراع دوم از وزن و معنا تهی است و با جابجا
کردن «جراحت» و «هزار» هر دو تصحیح خواهد شد .در
نسخه بر باالی «جراحت» و «هزار» نشانههای جابجایی
ّ
نهاده شده و ضبط نسخهبدل نیز صحیح استّ ،
مصحح
اما
به هیچ یک عنایت نداشتهاست.

ّ
ّ
 احمــد مرســل ولــی بارخــدای
وصــی

ُّ
ـدنــی قسیم جنّت و نار
علیم علم لـ

ّ
مصحح از «خدای» در مصراع نخست
بهگمان ،چشم
لغزیده و دنبالۀ ابیات را از «خدای» در مصراع پنجم پی
گرفتهاست.

َ
ص116گرچهدرخواباستچشمش،زهرۀپابوسنیست
پاسـبان غمـزه میگویـد کـه بیـدارم هنـوز

ص 123ز نامساعدی بخت اگرچه روز من است
چون وقت شام اسیران هجر تیره و تار

ّ
مصحح بر باالی «چشمش» عدد تُک نهاده و در پابرگ
توضیح دادهاست« :ن .ل :گرچه در خوابست هر دو
چشمش .با اضافه کردن لفظ "در" وزن مصراع کامل میشود،
و معنی تمام» .وزن و معنی مصراع کامل و تمام است و
ّ
مصحح از این توضیح بهواقع دانسته نیست.
مقصود

با «چون» وزن مصراع دوم میزان نیست .نسخه «چو» دارد.
ص 123بـدان خـدای کـه از عرش تا بـه تخت ثری
یــســبّــحــون لــه بــالــعــشـ ّ
ـی واألبــکــار

«تخت» غلط واضح و «تحت» (ضبط نسخه) صواب است.

ّ
ص 123بـه آن مسـلم تعلیـم علـم األسـماء
که یافت أحسن تقویم ّ
عز و قدر و وقار

ص 118غـم در دل مـن درآمـد و شـاد برفـت لغیره
بــاز آمــد و رخــت مهر ،بنهاد و برفت
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گل گسـتاخ بـارگاه قبـول
ص 124بـه آتـش
ِ
که از شجر به شب تار یافت روشن نار

ص 129به صلح و جنگ تو نازم ،به ناز و خشم تو میرم
به طبع و خوی تو سازم به حکم رای تو باشم

«گل» گویای معنای مناسبی در بیت نیست .نسخه «دل»
دل «گستاخ بارگاهِ قبول» ،یعنی
دارد .قسم شاعر به سوز ِ
ِ
موسیع است.

عبارتهای دوتایی در بیت سخت جلوهگرند و پس از
«صلح و جنگ»« ،ناز و خشم» و «طبع و خوی»« ،حکم و
رای» صحیح است .سعدی راست:

ص 124بـه پیـروان ره شـرع احمـد مرسـل
ّ
بــه ساکنان حریم جــال و صفۀ یار

ســر تســلیم نهادیــم بــه حکــم و رایــت
تـا چـه اندیشـه کنـد رای جهانآرایـت

ّ
نسخه «بار» دارد و «صفۀ بار» (ایوان شاهی) از ترکیبات
آشنای زبان فارسی است.

ص 129به مدعای من اسـت چون کـه مدعی نگذارد
چه مدعا است ترا؟ تا به مدعای تو باشم

ص 125بلـی ز خلـق خـدا ناگزیـر خواسـتهام
زیــاد ذل به تأمل چو گشتهام ناچار

نسخه بهجای «من است» و «مدعا است»« ،منت» و
«مدعاست» دارد و همین صحیح است.

«زیاد» تصحیف و تحریفی از «ز بار» است و نسخه نیز
بار خواری ،شاعر را به سؤال و کدیه
چنین دارد .سنگینی ِ
واداشته است.

ص 130زاهـدم از کعبـه رانـده ،برهمـن بـارم نـداد
من کیم؟ اکنون از آنجا رانده ،اینجا مانده[ای]

ص 125بـه وقـت جمـع زر و مـال اشـعث ّ
طمـاع
به گاه جود و کرم جملگی ز جان بیزار

«رانده» در نسخه «راند و» نوشته آمدهاست و برای همسانی
با فعل «بارم نداد» همین صواب است.

«اشعث» بهحتم تصحیف «اشعب» ،شخصیّت گول و
مضحک و نکتهپرداز عرب در سدههای یکم و دوم قمری
است.

ص 132ز من آن چنان رسـیدی به فسون عیبجویان
که نبوده با تو گویی همه عمرم آشنایی

بیت با «رسیدی» عاری از معناست .نسخه «رمیدی» دارد.

ص 125چـو فقـر گشـت نصیـب تـو «حالیـا» آن بـه
که دل کران نکنی از هــوای باغ و بهار

ص 133هسـت پروانـه نکوبخت که سـوزد پَر ،شـمع
نه «یقینی» که جدا زان مه تابان سوزد

«گران» صحیح است .گران کردن دل بهمعنای اندوهگن
شدن و بیمیل شدن است.

«پر» نادرست و َ
در مصراع نخست َ
«ب ِر» صحیح است.

ص 126ز دل از عشق او آهی که خیزد بوی مشک آید
بلی از نافه چون آید نسیمی ،مشکبار آید

ص 138بـی پـای تو آمـد مقصـد و قومـی بـدو مایل
نهاده برو  آن از مهر بر آن دیده کامل

 .1نسخه بهجای «از»« ،در» دارد؛  .2در نسخه ،چنانکه
ّ
مصحح نیز اشاره کرده ،باالی «عشق» واژۀ «زلف» نوشته
شدهاست که با ّ
توجه به تمثیل مصراع دوم و نیز مطابق با
ّ
سنت ادب فارسی (تشبیه زلف به نافه و قرارداشتن دل در موی
یار) ،همان «زلف» صحیح مینماید.

ص 139گـر صـاف میـم فلـک بریـزد تـو مـدار
جز بر در یــار روی عجز ای دل زار

ّ
مصحح با قرائتهای نادرست خود وزن را بهکل از بیت
ربودهاست« .بی» تصحیفی از «پی»« ،برو آن» دگرگشتی
از «پیروان» ،و نیز ضبط نسخه «دیدهای کامل» است.
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یوسوم یضترم

«روز» تصحیف «دور» است.

فالاةدبز و راعشالاةصالخ حیحصت هب یهاگن

َّ
بهیقین «معلم» صحیح است و نسخه نیز همین را دارد.
َّ ْ َ
َّ
«معلم ِ تعلیم ِ َعل َمال ْسماء» کنایه از آدمع است.

ص 127دور از تـو مـن غمـزده را روز مبـاد
خاک از سر و آتش ز دل و آب از چشم

نقد و
بررسی

یوسوم یضترم

فالاةدبز و راعشالاةصالخ حیحصت هب یهاگن

نقد و
بررسی

با نشاندن «عطربیزی» بهجای «عطربیز» ،سجع به کالم باز
خواهد گشت؛ نسخه هم «عطربیزی» دارد.

شاعر خطاب به دل میگوید :هرچند فلک به کام ما نباشد،
تو جز بیچارگی چیزی بر درگاه یار عرضه مکن .با این
توضیح« ،نریزد» صواب مینماید.

ص156

نسخه «ملتزمات» دارد.

ص 139صـاد اسـت دو چشـم خـوش آن شـاهِ بتان
شهد است دهن تنگ و فزون نیز از آن
ّ
خطــش رقــم نکــو ز معجــز کــه نمــود
با خــال رخــش نیکروان را میخوان

بعد از آن که جراحت روی بهبود نهاد...

ص156

پرواضح است که فعل «روی ...نهاد» نیاز به حرف اضافۀ
«به» دارد .نسخهبدل «به» را دارد« :روی به بهبود.»...

دهن تنگ»...؛
 .1نسخه بهجای «است»« ،آن» دارد« :شهد آن ِ
« .2نیکروان» دربردارندۀ هیچ معنایی نیست و بدخوانی
«بنگر و آن» است« :با خال رخش بنگر و آن را میخوان».

ص 157از بـس کـه رفـو زدیـم و شـد خـاک
ایــن سینه همه بــه دوخــتــن رفت

«خاک» شدن هیچ معنایی در بیت ندارد .بهقرینۀ «رفو» و
«دوختن» ،بیشک «چاک» صحیح استّ ،
اما در نسخه
بینقطه کتابت شدهاست.

مهـر ماهرخسـاری
ص 144منـم گزیـده بـه جـان
ِ
بـه زعـم بیگهـران مانـده در ره او سـر

«به زعم» تصحیفی از «بهرغم» است.

ص 157ای نـاز و غمـزه سـرمهکش چشـم ِ تنگ تو
گ تو
وی فتنه زادۀ مــژۀ
تیز چن ِ
ِ

ص 145بهـر زیـاد کـردن نـور بصـر نهـم
چون دیده بر نشانه ز پات ای پسر نهم

دل دردنـاک مـن
در حیرتـم کـه آهِ ِ
گ همچو تو؟
دل سـن ِ
تأثیـر چـون کنـد بـه ِ

ضبط نسخه «زیاده کردن» است و «ز» را نیز ندارد« :نشانۀ
پات».

 .1قائل شدن «مژه» برای «چنگ» غیرمعقول است .اگر
کسرۀ «تیز» را حذف کنیم و آن را در تنگ «چنگ»« /جنگ»
بنویسیم و «تیزچنگ»« /تیزجنگ» را صفتی برای مژه
بدانیم ،معنای کالم راست میآید؛  .2بیت دوم قافیه ندارد
ّ
و سبب آن ّ
جابجایی
مصحح به نشانههای
توجه نکردن
ِ
«سنگ» و «همچو» در نسخۀ اساس بودهاست .نسخهبدل
هم «همچو سنگ» دارد.

ص   153خوشآنساعتکهچونبینمبهرویشاوزپرکاری
ً
کند عمدا تغافل تا من او را بیشتر بینم
نمیبینــد ز روی لطــف ســویم دلســتان مــن
ً
دروغــی گفته با او غالبا غیر از زبــان من

چنانکه گفتهشد ،بهتر است دستکم در متون منظوم
قیدهای مختوم به تنوین نصب را با الف بخوانیم.

آب زمـزم و عابد و قبلـهگاه خود
ص 158حاجـی و ِ
در سرای او
ما و سرشک بی حد و ،بام و ِ

ص 154دور از تـو نمانـد مـرا طاقـت زیـن بیـش
دریـــاب کــه کشت آرزوی تــو مرا

مصحح بیت را دارای ّ
ّ
لفونشر دانستهاست ،اما این بیت
ّ
لفونشر ندارد و برای آن بیشتر میتوان به تقابلهای دوتایی
ّ
مصحح میتوانست در ذیل دیگر ابیات کتاب به
قائل بود.
ً
این صنعت اشاره کند (مثال نک .ص ،173ابیات 10-9؛ یا
ص ،189مصراع دومِ اولین رباعی).

وزن مصراع نخست سخته نیست و ضبط نسخهبدل صحیح
ّ
مصحح
است« :دور از تو مرا نماند طاقت زین بیش».
ّ
توجهی به نشانههای جابجایی در نسخۀ اساس نداشتهاست.
ص156-155

سخنفهمی است بر دفع شبهات و ملزمات ظرفا قادر.

زواهر حدایق طبیعتش ...در وزیدن و

عطربیز است .جواهر سرایر قریحتش ...در خندیدن

ص 161داغ محرومـی به پیشـانی اهل هوس اسـت
سجدۀ سهو که بر درگــه معبود برند

و گوهرریزی.
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ص 161بـه عجـز کـوش کـه آخـر گل مـراد دهـد
ز داغ سجدۀ سهوی که بر جبین داری

ضبط نسخه تردیدانگیز است؛ «دمد» نیز میتوان خواند.

ّ
مشخص نیست چه
نسخه «دل» را آشفته نوشته و بهواقع
واژهای است .با «دل» ،سخن معنای درستی ندارد.

گهربـار تـرا
لعـل
ص 163نیسـت تبخالـه بـه لـب
ِ
ِ
آتــش رخسار ترا
عنبر افکنده قضا
ِ

ص 170سـخنوران ،سـخن از ّ
همـت تـو میگوینـد
که فهم کرده از این جا ّ
شأن سخن
علو
ِ

«شان» (بدون همزه) صحیح است و قافیههای دیگر ابیات
(بیان ،دلستان )...این را نشان میدهد.

ـف تــب نبــود کاهــش شــمع رخ تــو
از تـ ِ
ِ ِ
آتــش حسن تو بگداخته رخسار ترا

ّ
مصحح نوشتهاست« :قافیهها اشکال دارد ،تکرار شده
است» .بهرغم نظر ایشان ،اشکالی در کار نیست ،چه.1 :
تکرار قافیه در غزلها و قصاید این عهد امری رایج است
و از فرط تکرار نمیتوان بر آن خرده گرفت؛  .2این ابیات
انتخابی از یک غزلاند و ممکن است در اصل غزل با فاصله
به کار رفتهباشند.

ص 171بـه خـاک کرده عزیزی و در غمش هر شـب
نشسته گریهکنان تا سحر به روی بوار

بیت از قصیدهای در لغز شمع است و «بوار» ،چنانکه نسخه
نیز ضبط کرده ،بهقطع قرائتی ناخوش از «مزار» است.
ص 171ز حرقـت تـب گـرم اسـت از عـرق زان رو
لبش ز تاب تب محرق است آبلهوار

ص 164علاج درد «دوائـی» نمیکنـد آن شـوخ
وگرنه خستۀ او منّت از مسیح ندارد

 .1نسخه بهجای «از»« ،در» دارد؛ « .2آبلهوار» تحریفی از
«آبلهدار» (صفت لب) است.

رکن آخر مصراع نخست دو هجای کوتاه کم دارد ،یعنی
بهجای فعالتن ،فعلن آمدهاست .بیت در نسخه به همین
شکل ثبت شدهاستّ ،
اما اگر «ندارد» را در مصراع دوم
خطای کاتب و صحیح آن را «نداشت» بینگاریم ،اشکال
وزن برطرف خواهد شد.

ص 173چـراغ کشـور هندوسـتان گر آتش هسـت
چو شمع باصره در دیــدۀ اولواالبصار

«گر» باید تصحیفی از «کز» باشد.
ص 174نهـال تیـره در آن دم چـو نخـل بـارآور
خــورد ز خون عدو آب و آورد ْ
سربار

ص 165ز هـر سـوی پـای را دارد کشـیده
کــه بــاشــد قــامــت دلــــدار در دل

تیرگی نهال وجهی ندارد« .نیزه» صحیح تواند بود و «نهال
نیزه» اضافۀ تشبیهی است ،هرچند ضبط نسخه «تیر» است.
«سر» و «بار» را هم با حذف سکون باید با فاصله نوشت.

با «سوی» وزن مختل گشتهاست .نسخه «سو» دارد.
ص165

 ...در اقسام شعر نزد آن مردم والیت معروف.

نسخهبدل «مردم آن والیت» آوردهاست .پیشتر از والیت
رشت یاد شده و صحبتی از مردم آن به میان نیامدهاست؛
پس باید «آن» را صفت اشاره برای «والیت» دانست.

ص 175به دسـت تـو آن تیغ صیقلی اسـت زنگزدا
آت شرع بیزنگار
کزوست چهرۀ مــر ِ

وزن مصراع نخست میلنگد .نسخه چنین دارد« :به دست
تیغ تو آن صیقلی است زنگزدا.»...

ص 166ز بـس شـنیدهام از یـار وعدههـای خالف
به عهد خویش وفا کرده و یقینم هست

ص 175شـها ز کعبـۀ کـوی تـو بسـتهام احـرام
که در حریم تو بینند از حریم آثار

نسخه «نیست» دارد و همین رواست .شاعر ،بهسبب
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یوسوم یضترم

ص 169مـکان دل سـخن خـاک آسـتانۀ تسـت
مکان سخن
که هست خاطر فیّاض تو
ِ

فالاةدبز و راعشالاةصالخ حیحصت هب یهاگن

ّ
حسن مصراع نخست به تتابع اضافات ،و «به» مخل آن و
نیز برهمزنندۀ وزن و معناست .نسخه نیز «به» را ندارد.

وعدههای خالف یار ،دیگر باوری به عهد و پیمان او ندارد.

نقد و
بررسی

یوسوم یضترم

فالاةدبز و راعشالاةصالخ حیحصت هب یهاگن

نقد و
بررسی

«حرم» درست است و نسخه آن را تأیید میکند.

«در» در وزن نمیگنجد .نسخه «ز» دارد و همین بهجاست.

ص 176بـود قصیـدۀ مـن نـزد همگنـان اکنـون
چون قطره[ای] که برد از سبوی دریا بار

ص 187از وضـع طبیـب مـن هویـدا اسـت
کــیــن درد نــمــیرســد بــه درمـــان

شدســت گرچــه کالم رهــی طویــل ولــی
کنم هنوز رقم ِ حال خود در این طومار

ص 188وصلـی کـه نـه بـر مـراد باشـد
زان وصــل ،بسی نکو اســت هجران

منــم کــه میکنــم افغــان و نالــۀ همــواره
سپهر ناهموار
ز جــور دور و جفای
ِ

ـ

وزن در هر  3بیت مخدوش است و برای اصالح آن باید:
« .1چون» را «چو» خواند ،چنانکه نسخه بازمینماید؛ .2
«رقم» را بدون کسره نوشت؛  .3همزۀ «ناله» را حذف کرد.

روشن است که برای روان ساختن وزن ،باید «هویداست»،
ْ
ْ
«نکوست» و «خواهان ْست» بخوانیم ،هرچند «خواهان ْست»
دچار تنافر حروف است.

ص 177زمانـه آنچـه طریـق وفاسـت بـا دل مـن
دقیقهای نــگــذارد ،خــدای را مگذار

ص 192مـن انـدر محنـت و خـواری کشـیدن
ّ
«مــحــمــد» را کمینه چاکرستم

«نگذارد» ،به معنی «به جای نیاورد» ،با «ز» درست است:
«نگزارد» .البته احتمال دارد که در مصراع نخست تحریفی
رخ دادهباشد و «وفاست» گشتۀ «جفاست» باشد ،در آن
صورت «نگذارد» صحیح است (زمانه در جفاکاری دقیقهای
را فروگذار نمیکند).
ص180

نقــد هســتی نهــادهام بــر کــف
هر که خواهان است گو بیا و بگیر

ّ
ّ
«محمد» نوشتهاست« :محمد :حضرت
مصحح در توضیح
ّ
محمد پیامبر اسالم (ص)» .بهواقع چنین نیست.
«محمد»
ّ
ّ
تخلص شعری «موالنا ّ
محمد صوفی» است که تقیالدین
منتخب سرودههای او را گرد آوردهاستّ .
لب سخن شاعر
ّ
(محمد) به منتهای محنت و خواری رسیدهاست.
آن است که او

حاالت صوری با قرابت معنوی منضم گرداند.

«قرابت» معنای شایستهای ندارد و بهقیاس شکل جمع
ِ
«حاالت» ،باید تصحیفی از «مراتب» باشد .نسخه بر روی
الف دو نقطه نهاده و «تب» را «یت» نوشتهاست.
ص 181بل اغلب ایشان ،بر ّ
شمۀ ارباب سیر و سلوکاند.
ّ
«شمه» معنای بهسزایی در متن ندارد« .شیمه» (خلقوخو)

صحیح است .نسخه «ی» را بدون نقطه دارد.

ص 184عجب دارم که خاک و آب و آتش هم به خود گیرد
ّ
«محمد» را برون ُبردهسـت ،قید عشق ز مذهبها

پایان مصراع دوم از وزن بیرون است .نسخه بر روی «قید»
ّ
مصحح ضمن
و «عشق از» نشانههای جابجایی نهاده و
ّ
بیتوجهی به آنها ،برای آنکه وزن کمی هموار شود« ،از» را
تبدیل به «ز» کردهاست .پس صورت درست چنین است:
« ...عشق از قید مذهبها».
ص 187در حضـرت تو مـرا ننگی از گدایی نیسـت
که این گدایی ،کمتر ز پادشایی نیست
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