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پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

پیش از انتشار دو یقالۀ نگارنده پیوایرن بخش هام »شیواز 

و نراحم آن« و »سبویز و آذربایجان و نراحم آن« از خالصة 

ه ینتشو شدند1   ـ دو نقد 
ّ
االشعار ـ که هو دو در همین یجل

دیگو بو هویک از این دو بخش، به قلم فاضل نکته تنج، 

آقام هرت دصضاگئةصحبیبصآ گدی، ینتشو شده برد.2 دو یقالۀ 

نگارنده و دو نقد پیشین اشتواکات و تشابهاسم دارند، که 

رویکود  و  دیدگاه  انتقاد،  یررد  یترن  یکسانم  به تبب 

نریسندگان، و همانندم نسبم آیرخته هام دو نریسنده، 

ایوم اجتناب ناپذیو یم نماید. با این حال هو یک از یقاالت 

نکته هام ینحصوبه فوِد بسیارم نیز در بو دارند. ناگفته 

پیداتت که سقّدم فول در وجره یشتوک و یتشابه، با 

پژوهشگو یادشده اتت. 

غفلت از دو یقالۀ پیشین حاصل نقص جست وجرم 

نگارنده بوام آگاهم از پیشینۀ پژوهش خرد برده اتت و 

بدین یناتبت از نریسندۀ یحتوم یقاالت پیشین، آقام 

هرت دصضاگئةصحبیبصآ گدی، و از خرانندگان گزارش میراث 

پرزش یم خراهد.* بم گمان خرانندگان گوایم با رجرع به 

یقاالت پیش گفته از پژوهشگو یادشده به دقایق و نکات 

نگارنده  یقاالت  در  که  یافت  خراهند  دتت  بسیارم 

بدانها اشارت نوفته اتت.

صفاگاةص زصو راع
الاة یلخگنصحصت هب یهاگن
) خشصقزحین،صگالنصحصد ن لمرتصحصفو حةصآن(

صمروضةصموسوی

یوکز دائوةالمعارف بزرگ اتالیم
m.moosavi63@gmail.com

]انتشار:  بهار-سابستان 1396  )پیاپم 79-78(،  به توسیب: س2، ش2-1  1.ص

 1397 بهار-سابستان   ،)83-82 )پیاپم  ش2-1  س3،  1397[؛  زیستان 

]انتشار: بهار 1399[.

بو خالصةاالشعار، بخِش  نقدم  به توسیب: »تخندانّم و خرشخرانم...!   .2

شیواز«، آینۀ پژوهش، 1393ش، س 25، ش5-6؛ »نگاهم به خالصةاالشعار 

و زبدةاالفکار«، سفینۀ تبریز، 1396ش، ش1.

ه و از پژوهشگو گوایم، 
ّ
گز نشصمار ث نیز به تهم خرد از خرانندگان این یجل *ص

حبیبصآ گدی، به تبب این کرساهم پرزش یم خراهد و  ضاگئةص آقام هرت دص

اییدوار اتت پس از این کرساهم ها و تهل انگارم هایم از این دتت در این 

ه رخ ننماید. )گز نشصمار ث(
ّ
یجل

ووضاعصحص عتذ ن
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و  گیالن  قزوین،  )بخش  زبدة االفکار  و  خالصة االشعار 

وهر ن:ص کگلگفة.ص وقةص لّهینص مارص آن(.ص نواحی  و  دارالمرز 

مار ثصماتوب،ص1396ش.ص229ص.

اصل پنجم و ششم از بخش خاسمۀ خالصةاالشعار، اثو ییو 

سقم الّدین کاشانم، گرشه هایم از توگذشت و ینتخِب 

ۀ قزوین و گیالن را در بو دارد 
ّ
اشعاِر پارتم گریاِن دو خط

یحّمد  تیّد  به کرشش  به توسیب  1396ش  تال  در  که 

انتشارات  دبیوتیاقم و یهدم یلک یحّمدم در تلسلۀ 

یؤّتسۀ پژوهشم ییواث یکترب ینتشو شده اتت. گریا، 

به تبب حجم اندک هویک از این اصل ها، هو دو در یک 

دفتو،  این  یطالعۀ  هنگام  به  یا  شده اند.  گنجانده  د 
ّ
یجل

ـ ضمن  را  آنها  که  یافتیم  آن  در  نکته هایم  و  اشکاالت 

پاتداشت زحمات یصّححان گوایم  ـ جداگانه ذیل هو 

اصل وایم رتیم سا در بازچاپ کتاب، اگو صالح دانسته شد، 

ویواتته و اصالح شرند.

 لف.ص الصپنجمص)دنصذکرصلخر یصد ن لّسلطنۀصقزحین(

در این اصل با شوح حال و تووده هام 25 سن از کسان 

ینسرب به قزوین، پایتخت آن روزگار صفریان، روبه روییم 

که هویک یا از شاهزادگان و دولت یودان و ینتسبان دربار 

برده اند، یا از زادگان قزوین، و یا از غویبان و یسافوانم که 

پس از اقایت در آنجا نسبت »قزوینم« یافته اند.

 این کار آخوین اثو از سالش هام اتتاد روان شاد 
ً
ظاهوا

یافته اتت.  طبع  زیرر  که  برده  دبیوتیاقم  یحّمد  تیّد 

نگارنده، پس از بازبینم یتن یصحَّح و یقابلۀ گاه وبم گاه 

آن با نسخۀ اتاس )به شمارۀ 5506 >334< یجلس شررام 

اتالیم(، چنانکه گفته شد، با لغزش هایم )از قبیل بدخرانم، 

افتادگم،حوکت گذارم هام اشتباه و جز اینها( یراجه گشت که 

به احتمال با بازبینم و نمرنه خرانم دقیق تو بوطوف یم شد.

یا در اینجا، به عنران شاهد و سنها بوام نمرنه، به بورتِم 

دقیِق دو بنِد نخسِت این اصل بسنده یم کنیم و تپس به 

یا  که  پوداخت  خراهیم  نکته هایم  و  اشکاالت  دیگو 

چشمانمان دیده اتت و با آگاهم به وجردشان پم بوده ایم، 

و یا هنگام رجرع به نسخه، بوام وارتم و رفع آن اشکاالت، 

بوحسب اّسفاق به آنها بوخررده ایم. با این تخن نگارنده 

تخت یصّو اتت که این اصل نیاز به بازنگوم ام جّدم 

و دقیق دارد سا دتت کم حّق کرشش هام علمم یصّحح 

ارجمند آن به نیکم گزارده شرد. اّیا آن دو بند آغازین:

 الصپنجم

دنصذکرصلخر یصد ن لسلطنۀصقزحین

سلطگنص بر اامصمارت 

تالطین  و  کایکار  شاهزادگان  از  بعض   
ً
خصرصا

نایدار و وزرام عالیمقدار که در زیان خاقاِن جنّت یکان 

ابرالبقا1... در آن بلدۀ جنّت نشان2صیم بردند... از آن جمله 

تلطان ابواهیم ییوزا... و آن شاهزاده برد که... رام رزینش 

 
ٌ
 شویفش َجراهٌِو فم دُرج و کتابة

ّ
یقصد صبح اقبال... خط

فم َدرج.

 فم دُرج... خنجِو 
ً
ـآل

َ
لفظ لطیفش کراکٌب فم بُوج َو ل

ْحَسْین. ینظوش از 
َ
عدا قویِن ِقواِن ن

َ
َبالرک ظفوش بو ا

بُّهت یشتوم تیما طالع... ادراِر عاطفتش 
ُ
روم تعادت و ا

تحاب کودار بو حاضو و بادم هاطل...

1. یعنم قزوین به یناتبت لقب »باب الجنة« داشتن.

2. ن. ل: ابرالمظفو.

ص1 یصّحح در آغاز هو یدخل نام تواینده را یک بار .

ضبط  تطو  شووع  در  نیز  بارم  و  عنران  به شکل 

کوده اتت، حال آنکه در نسخه این نام ها فقط یک بار 

نرشته شده اند و یم بایست یا عنران، چرنان افزوده ام 

ب قوار یم گوفت، و یا اینکه نام 
ّ

به یتن، درون قال

شاعو از آغاز تطو حذف یم شد. در اینجا »تلطان 

 توسیب کالم، و درواقع 
ّ
ابواهیم ییوزا« زاید و یخل

»... در ذکو شعوام دارالسلطنۀ  جمله چنین اتت: 

...«؛ 
ً
قزوین، خصرصا

ص2 دتت نرشت »بعوم« دارد؛.

ص3 سرضیحات شماره هام 1 و 2 در پابوگ ها جابه جا ثبت .

شده اند؛

ص4 به شکل . »شاهزاده«  که  برد  آن  صحیح  بلکه  بهتو، 

»شاهزاده ام« نرشته یم شد؛

ص5 نسخه به جام »یقصد«، »یقّدیه« دارد؛.

ص6 انداختن اجزام یک عبارت یوّصع در دو بند از لطف .

هنوم آن کاتته اتت؛
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ص7 چنانکه . اتت،  صراب  ـآٍل« 
َ
»ل و  غلط   »

ً
ـآل

َ
»ل

دتت نرشت گریام آن اتت؛

ص8 ْحَسْین« و »ینظوش« فووافتاده اتت؛.
َ
»و« عطف از ییان »ن

ص9 بَّهت« صحیح اتت؛.
ُ
بُّهت« خطا و »ا

ُ
»ا

نسخه »بادئ« دارد..ص10

با  اوراق نسخه  ص نکودن یوز 
ّ
باید یشخ این جمع  به 

و  نابه جا  تجاوندم  نشانه هام  و  یعمرل  شماره هام 

بم سناتب را هم افزود، که در تواتو یتن بسم یرجب آزار 

و یالل، و گاه تبب کژفهمم عبارات اتت؛ به خصرص 

نقطه هاِم یکّوِر پایاِن جمالسم که عطف به جملۀ بعد از 

جملگم  عطف،  »و«هام  فووافتادن  نیز  شده اند.  خرد 

یرجب به هم خرردن سرازن جمله هام یسّجع و از ییان 

رفتن روانم و دلپذیوم آنها گشته اتت.

***

اینک به اهّم اشکال هام یتن یصحَّح یم پودازیم:

مخهحم زیان...  ... بو داین توبیت و حجو شفقت  ص4 

 عاطفت آن یعصریۀ دوران 
ِّ
پوورش یم یافت و در ظل

روزگار یم گذرانید.

»یخدویه«  تجع،  رعایت  بوام  و  »یعصریه«  به قوینۀ 

صحیح اتت، چنانکه نسخه و نیز نسخه بدل دارند.

دایم االوقات نزد اگقگنصاجستزصا گل وم را یم تترد. ص4 

پابوگ  در  »خاقان خجسته خصال«  سرضیح  در  یصّحح 

آورده اتت: »یعنم اتماعیل ییوزا )شاه اتماعیل دوم(«. این 

سرضیح صحیح نیست و ینظرر شاه سهماتب صفرم، پدر 

اتماعیل ییوزاتت و عبارات تپسین یبیّن آن اتت.

ــم؟ ــدگان را چــه کن ــدن دوتــت دی بم دی ص6 

کنم؟ چه  را  جهگن  جگنص جهگن،  بم جگنص

در هو دو یررد »جان و جهان« درتت اتت و نسخه نیز، 

در یرضع دوم، »و« را دارد.

 احسان... از برج کمال روم 
ِ
دّنیصآهتگِبصُدناِش بُوج ص9 

به حویض تح ل نهاد.

1.ص»دّرِم آفتاب دُرخش« )= ]تتارۀ[ درخشاِن دارام درخشِش 

خررشید( صحیح اتت؛ 2. »بوج«، به قوینۀ »حویض«، شاید 

گشتۀ »اوج« باشد؛ 3. نسخه به جام »زوال«، »وبال« دارد.

د هللا سعالم ِظلِلصیعدلته الم یرم القیام.
ّ
ل
َ
خ ص10 

.»
َ
»ِظالل« یفعرل جمله و ینصرب اتت: »ِظالل

از غمِ یرتف رخم، از بسکه خرن بگویستم ص11 

نماند کنعانم  پیِو  چرن  فظر  در  روشنایم 

یصّحح در سرضیح »نظو« در پابوگ ها آورده اتت: »کذا 

 "َبَصو" باید باشد«. البتّه »نظو« بم اشکال و یکم 
ً
و ظاهوا

از یعانم آن چشم و دیده اتت )نک. فرهنگ بزرگ سخن: 

ذیل یدخل(.

شهیدان خرن  کوده  اثو  چشمت  به  ص12 

شنهی
ُ
ک فاگهص وــگص کـــردهص یص کجگص

ــرد را ــز خ ــمِ خرنوی ــته ام چش ــوا بس چ

ــدارد  ز  نهی نـ حــاجــت  بیمار  کــه 

بیــا، ســا پــِم چشــمِصتاــمِصســر، »جاهــم«

تپندم چــرن  را  خریش  دل  بسرزد 

1. یعنام یصواع دوم یعلرم نشد؛ 2. بهتو اتت »به بندم«، 

عین نسخه، به صررت »ببندم« نرشته آید؛ 3. »چشمِ زخم« 

ناروا، و »چشمْ زخم« )توکیب اضافم یقلرب( صراب اتت.

او یشکبرم  خِط  ز  کنم  جفا  صد  گو  ص16 

او روم  به  یریم  تــِو  آورم  که  حاشا 

 یشک برم یار »جفا یم کشد«، پس »کشم« 
ّ
عاشق از خط

صحیح اتت و نسخه نیز همین را دارد.

بــوون یم آیــد پیرتــته ز تــبزه گل  ص21 

برحن آیدص گلص سبزهص که  تص طوفه  این 

1. خیال شاعو بو آن اتترار اتت که از گِل رخسار یعشرق، 

تبزۀ یر رتته اتت؛ پس بم تودید »تبزه از گل« ضبط 

درتت اتت، آنگرنه که در نسخه بدل آیده اتت؛ 2. »بوون« 

وزن را به هم ریخته و البد »بیوون« صراب اتت: این طوفه 

که تبزه از گل آید بیوون.
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در فنرِن فوایل و کمگیِت غویب و در صنرِف آداب  ص24 

و خصایل ادیب.

»غویب« گزارۀ جمله، و کسوه در »کماالت« زاید اتت.

و کاَن ذلک فم ُشهرر سنۀ اربع و ثمانین و تسعمائه. ص27 

 
ً
ما

ّ
در توکیب جملۀ عوبم، اتتفاده از همزۀ فارتم یسل

ناصراب اتت. باید »تنة« باشد.

در اندک زیانم... بخش گودانید، چنگفاز هیچ از آن  ص31 

باقم نماند.

یصّحح ضبط نسخۀ اتاس، یعنم »چنانچه«، را به حاشیه 

بوده و در یتن »چنانکه« نهاده اتت )نیز نک ص 38، 46(؛ حال 

آنکه کاربود »چنانچه« در چنین یراضعم، اگوچه به غلط، 

از ویژگم هام کتاب و حتّم از خصایص این دوره اتت.

تش برد...
ّ
براتطۀ وجرّی که در جبل ص32 

ضبط نسخه »سجبّوم« اتت.

اگــو از رشــتۀ جانســت، نخراهــم  ی شــیخ ص35 

یم بخشد ریا  و  تزویو  به  که  طیلسانم 

جمله با »ام« یتوّمن یعنایم روشن نیست و آن شاید 

سصحیف حوف اضافۀ »از« برده باشد.

هزار چشـم بد از هو طوف به جانب تسـت ص36 

کج نظوان ز  فــاــزصد نت  ــدام  خ یگو 

یصواع دوم نایرزون، و تبْب فووافتادن حوف »د« از »نگه 

داردت« اتت.

لرازم سعظیم و سکویم به جام آحند به خالف ایّام  ص38 

گذشته در شیرۀ التفات ذّره ام سهاون ننمرد.

با این قوائت، پیرند دو جمله تست یم نماید. »آورده« )وجه 

وصفم(، یطابق نسخه، به نیکم دو جمله را به هم وصل 

یم کند.

ایا در آن اوقات که در  ینصجگفب تشویف داشت... ص38 

یصّحح ینظرر از »این جانب« را »هندوتتان« انگاشته اتت، 

در حالم که »ایوان« صحیح اتت. تخن از ییوزا جعفو 

اتت که حال یترّجه دیار هندوتتان گشته و کاروکیایم 

یافته، اّیا پیشتو، زیانم که در ایوان حورر داشته، شعو 

یم تووده اتت.

بــالم عشــق یــوا بــس بــرد، بــوو ناصــح ص39 

دگوتت هضارت  شنیدن  سر  نصیحت 

یصّحح در پابوگ آورده اتت: »در هو دو نسخه، شاید 

"فویحت" باشد«؛ ولم در نسخه »نصیحت« ثبت اتت و 

افیّت حدس یصّحح، باید در یتن »نصیحت« 
ّ
بوام شف

نرشته شرد.

تــپهورفعت و خررشــیدرام و کره شــکره ص43 

َدرپیمان
َ
ق و  قواقدرت  و  ملکصجنگب 

»یلک جناب« توکیبم غویب اتت؛ نسخه »فلک جناب« 

دارد، اّیا »فلک« بم نقطه اتت.

ــرد ــو زه نش ــو غی ــا به ــر س ــن س ــان کی کم ص47 

نشرد به  دلست،  در  یــوا  که  جواحتم 

]حلز[

ــز ــو هوگ ــوا نظ ــد ی ــار نیفت ــه روم ی ب

ــازه آرزویـــم در دلــم گــوه نشرد که س

نیاز به افزودِن »]وله[« به یتن نیست، چه، هو دو بیت 

هم وزن و هم قافیه افتاده اند.

این چنه بیت به او نسبت یم کنند و به اتم دیگوان  ص51 

نیز به نظو نسیه و همانا ازوتت...

1. نسخه »چند« را ندارد و با اضافه شدن بیهردۀ آن به یتن، 

سمایم 19 بیِت پس از این سرضیح در زیوۀ ابیات ینسرب 

به شمار آیده اند؛ در حالم که ینظرر سقم الّدین فقط بیت 

بعدم برده اتت؛ 2. نسخه به جام »رتید«، »رتیده« دارد.

هــو زیانــم در غمــش اندیشــۀ آنصمةصداــه ص51 

یک زیان بارم »فووغم« بم کدورت نیستم

 »او«تت که خرش تو اتت همین ضمیو 
ْ
1. ضبط نسخه بدل

جانشین »آن« در یتن شرد؛ 2. »یم دهد«، به قوینۀ »کدورت« 

و »آینه« که در بیت یستتو اتت، باید سحویف »یم دید« 

باشد. گمان فووغِم شاعو آن اتت که اندیشه و خیاِل چرن 

آهِ یعشرق هو زیان بو خاطو آینه گرن عاشق دییده یم شرد 

و او را یدام به خرد یشغرل یم دارد.
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ةصکز به این جانب آیده برد به 
ّ
این چند بیت در مرل ص53 

نظو انتخاب رتید...

: کلمه ام یانند "به 
ً
یصّحح در پابوگ نرشته اتت: »ظاهوا

یالقات" یا کلمۀ دیگو نانریس یانده اتت«. بوخالف نظو 

ایشان، چیزم از جمله فوونیفتاده و یعنام جمله درتت و 

سمام اتت. به احتمال، این سرضیح بوآیده از پم نبودن به 

« اتت که در اینجا »زیان، یرقع و وقت« یعنا 
ّ
یفهرم »یحل

یم دهد )نک. فرهنگ بزرگ سخن: ذیل یدخل(.

»شویم« شوف ز لطِف تلیماِن عهد یافت ص54 

بلند شــد  ــرر  ی یوسبۀ  چگرنه  منار 

نسخه »بنگو« دارد و همین صحیح اتت.

دلداریست یقام  در  تتمش  ین  به  اگو  ص54 

یاریست اجابتم  و  ــا  دع ییان  گر  حص

»و گو« سحویفم از »دگو« اتت.

کودن نتراند   
ً
قطخگ سر  ز  جدایم  دل  ص55 

کودن نتراند  شکیبا  سر  بم  را  خریش 

بهتو اتت دتت کم در یترن ینظرم واژگان یخترم به سنرین 

نصب با الف خرانده شرند، به ویژه اگو حکم قافیه را داشته 

باشند )قطعا / شکیبا(.

کمگل به  نمم رتد  کمالت  نه 
ُ
ک به  خود  ص56 

کمند به  نمم رتد  قدرت  پایۀ  به  کمگن 

»کمان   
ً
)احتماال »کمان«  باید  »کمند«  به قوینۀ  اول  کلمۀ 

گووهه«ینظرر اتت( و کلمۀ دوم به قوینۀ »خود« باید »گمان« 

)خیال و وهم( باشد. تخن از دو چیز انتزاعم اتت که حتّم 

آنها نیز یوسبۀ بزرگم یمدوح را درنمم یابند.

در شهرر تنۀ 980  ز در شهو قزوین درگذشت. ص57 

نسخه »به« را ندارد و به راتتم نهادن آن در یتن یعنام جمله 

را دگوگرن تاخته اتت.

فتاد از چشمِ ین، سا ینکِو قِد سر شد زاهد ص58 

ارصآفاز بشکند نخلم، ز چشمِ باغبان افتد

وزن یصواع دوم کمم به تستم یم زند. با سغییو »هو آنکه« 

به »هو آنکر«، یثل ضبط نسخه، وزن روان یم شرد.

پــگی آواِز  بــه  جفایــش  فویــب  ص60 

نالــه اثنــام  در  خاُیــش  کــود  یــوا 

یصواع نخست یک هجام بلند کم دارد و یطابق نسخه 

»پام« را باید »پایم« خراند سا این کمبرد جبوان شرد.

فهمیــدم ســر  غمــزۀ  از  ح  کم التفاســم  ص64 

انداخت گمان  در  بــاز  یــوا  سر  سبّسم 

»کم التفاسم« یفعرل جمله و »و« پس از آن زاید اتت؛ نسخه 

هم آن را ندارد.

تــوا سمنّــام  ح  الابالــم  ص64 

تایانیها و  تو  بم  بَُرد  خرش 

هنو یصواع نخست بو پایۀ ستابع اضافات اتت و »و« این 

نظم، و نیز یعنم بیت را، بو هم زده اتت. نسخه به جام »و«، 

 طغیان قلم کاسب اتت.
ً
م همچرن الف دارد که ظاهوا

ّ
خط

ــدارم ــار ن ــاِب انتظ ــو س ــه دگ ــا، ک ــا بی بی ص66 

ــدارم ن ــوار  ق ]ح[  ــش  یتگ مص آت تپنِد 

یصواع دوم یعنام نغزم ندارد. یصّحح »بیتابیم« )بم سابم ام( 

را »بیتابم« قوائت کوده و بوام سکمیل وزن، »]و[« را به بیت 

افزوده اتت.

ــم ــبب، نمم دان ــعلۀ دل بم ت ــت ش نشس ص67 

 ینست
ِ
 گرچز وارگةصست این که در چواغ

 سحویفم از »دگو« اتت و باید ییان آن با 
ً
1. »اگو« حتما

 
ّ
»چه« فاصله انداخت؛ 2. »سیوگم تت« بدین شکل یخل

وزن یصواع اتت و یم باید به صررت »سیوگیَست« و یا 

»سیوگم اتت« نرشته یم آید.

لبهگصلربصیدام و روزها به یالزیت سمام به انجام  ص72 

یم رتاند.

از ییان »شبها« و »شوب«، حوف اضافۀ »به« فووافتاده 

اتت. نسخه »به« را دارد.

 وصــِل رقیب
ِ
هــرس نهــاده بو آتــِش یتــاع ص75 

او ــوارِم  ــم ق ب ز  افتم،  غلط  در  یباد 

وزن یصواع نخست با کسوۀ »آتش« کژ گشته اتت.
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ــه دارد ــداران نگ ــن خوی ــب ای ــت از فوی خدای ص75 

که جنِس وصل بیش از  یش و بازاِر هرس سیزتت

»بیش« دوم را باید »پیش« خراند.

وم بو  کند  شیرن  کآتمان  آهم  دود  از  بتوس  ص76 

مةصآند آتشبار  دوِد  این  تو  به  ِکش  دمگنی 

نسخه آشکارا »دیارم« و »یم آرد« را »دیارم« و »یم آید« 

 روشن 
ً
نرشته اتت، که با این ضبط ها یعنام بیت کایال

یم گودد: شاعو دیارم را که دوِد آتشباِر آهِ عاشق بو تو آن 

باال یم رود، یستحّق شیرن آتمان دانسته اتت.

فغـان کـه حیلـۀ این پیوگـوِگ یرتـف گیو ص77 

زنجیو در  کشیده  لیرم  قلدۀص یک  به 

ضبط نسخه چنین اتت: »به یک قالده به شیوم کشیده در 

زنجیو« که نایفهریم بیت را از ییان یم بود.

پـِم سرّحـش جـان، نقشـبنِد جـگدح کـود ص77 

سصریو اژدهـــا  نقش  سنم  پونیاِن  بــه 

نسخه به جام »جادو«، »حادثه« دارد.

به خـراب جلره دهندم، چر قاـِهصتلِف بتان ص78 

سعبیو کند  رتن  و  دار  چربۀ  به  فلک 

بیت دارام آرایۀ لفّ ونشو یوّسب اتت و به یرازات »دار« 

و »رتن« در یصواع دوم، باید از دو چیز در یصواع نخست 

تخن رفته باشد. هوچند نسخه کمم آشفته یم نماید، اّیا 

 سحویفم از »قّد و زلف« اتت که در 
ً
»قید زلف« ظاهوا

داین صنعت یادشده، »قد« با »دار« و »زلف« با »رتن« 

سناتب دارد.

ل
َ
ـو ازیـن جنس خراهم ار بـه َیث

ّ
ز بـس سنف ص78 

بشیو صــرِت  صماخ  در  شــردم  هزارپا 

تخن از زندان اتت و »جنس« سصحیفم از »حبس«، 

چنانکه نسخه بازیم نماید. با این حال، یفهرم بیت چندان 

روشن نیست.

جهـان ُحزنـم و زنجیـوم  تصقاـگِس یحیـط ص78 

نشاِن حصیو به سن  یحیط دردم و یرجم 

« و کسوه در آن 
ً
»از قیاس« به یعنام »از روم قیاس، قیاتا

زاید اتت. شاعو یم گرید »زنجیو همچرن دریام یحیط 

سن یوا در بو گوفته اتت«.

ز غم ُسنک چر حویوم دل و ز ضخفصفراف ص78 

حویـو بـه  اخگـوم  پیچیـده  تـریدا  او  در 

»ضعف نحیف« بد خرانده شده و در نسخه »حدت عنف« 

نرشته آیده اتت.

بـه تمرۀ همـه یاننـد حـوص رهـزِن عقل ص78 

شویو ــار  روزگ  
ِ
طبع چرن  همه  هرقۀ  به 

نیکرتو، بلکه صحیح، آن اتت که »زیوۀ« و »فوقۀ« را 

»زیوه ام« و »فوقه ام« بنریسیم.

چـر دسـت حیلـه بـرآند ز آتـتیِن نفـاق ص78 

شیو و  و 
ّ
شک ایــتــزاج  در  سفوقه  کنند 

 »کنند سفوقه«، »دتت... بوآرند« صراب 
ِ
به قیاس فعل جمع

اتت و نسخه نیز چنین دارد.

در آن زیـان که جهد زآشـیان عقاب تـه پو ص80 

صفیو مرِغ  چر  کمان   
ِ
زاغ دو  بوآورند 

فعل جمله در یصواع دوم »بوآورند... صفیو« اتت؛ پس 

کسوۀ »یوغ« زاید اتت.

ـود
َ
هـرا تـطبو شـرد نرعـم از تواکـمِ گ ص80 

سیو پِو  قبوه  اذندص از  جستن  گاهِ  که 

با سرّجه به فحرام بیت، »نگذرد« درتت اتت و ضبط 

نسخه نیز همین اتت.

رتـد  زصملک حسردت همان زیان که رتد ص81 

غدیو  
ِ
ــرج ی ز  را  ــالک  اف قلعۀ  فصیل 

ت آن ضبط »به یلک« 
ّ
بیت یعنام یستقیمم ندارد و عل

اتت. نسخه به جام »به یلک«، »ز فکو« دارد و با آن یقصرد 

 هریداتت.
ً
بیت کایال

یـن قـادِر  طبـع  کـه  آنـم  جهان پناهـا،  ص81 

راتت   ار عصو  تنجان  قافیه  ضمیو 

به گمان »بصیو« سصحیفم از »نصیو« اتت.

قلـم به یدح سر چـرن در بنان کشـم، گریم ص81 

ظهیو زبــان  او  نــرِک  در  آمه  جنبش  به 
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دتت نرشت به وضرح »آیده« ثبت کوده اتت.

در گررتتان... مههون گشت و دیرانم از او در تنۀ  ص84 

999 قویب به هزار بیت به نظو  ین راقم رتید.

یصّحح در سرضیح »یدفرن« نرشته اتت: »کلمۀ "زین" از 

نسخۀ "ن. ل" اتت«. سرضیح یذکرر به قطع یوبرط به 

»یدفرن« نیست. »این« )در تطو دوم عبارت ینقرل( در نسخۀ 

 یواد یصحح آن برده که »این« )و نه 
ً
اتاس نیست و احتماال

»زین«( از نسخه بدل وارد یتن شده اتت.

چـر ز آفتـاِب رخـش زلف پو ز سـاب کند ص85 

کنه آهتگبص گــوِشص ُدنص حلقزص تلــِفص تص

یعنام یصواع دوم با این حوکات )کسوۀ پس از »زلف« و ضّمۀ 

»در«( راهم به دهم نمم بود. ینظرر شاعو آن اتت که یار 

از زلف خریش حلقه ام در گرش آفتاب یم کشد و او را 

بندۀ خریش یم کند؛ پس یصواع را باید چنین خراند: »ز 

 ناهمرارم وزن 
ً
 حلقه َدر گرِش آفتاب کند«. احتماال

ْ
زلف

یصواع دوم، که حاصل اختیار تسکین اتت، یرجب این 

لغزش شده اتت.

چرنکه بخواید، هزاران تو کند پگمگل،صاویش ص89 

یم پوورد چنین  قد  تــووِ  پام  در  را  تبزه 

»پایاِل خریش« صحیح اتت.

ُرخـت یبـاد که یک لحظـه در نقاب شـرد ص90 

شرد ــو ب  ا جهگِنص نتابد  آفتاب  گو 

دتت نرشت به جام »خراب«، »خواب« دارد و صررت 

 خواب شرد.
ْ
درتت یصواع چنین اتت: گو آفتاب نتابد، جهان

یـم روم سـا نح بـه راهِ آن گِل رعنـا نحم ص92 

هو کجا او پا نهد، ین تو به جام پا نهم

فعل »رو... روم« گریام هیچ یعنایم نیست و به قوینۀ ردیف 

)نهم(، »رو... نهم« صحیح اتت.

***

ب.ص الصلشمص)دنصذکرصلخر یصگالنصحصد ن لمرتصحصفو حةصآن(

سصحیح این اصل، که در آن به گرشه هایم از احرال و آثار 

ۀ یذکرر پوداخته شده، به دتت 
ّ
18 سن از توایندگان خط

یهدم یلک یحّمدم انجام گوفته اتت. در کار او کمابیش 

 اصِل پنجم دیده یم شرد، به اضافۀ 
ِ
همان ضعف هاِم سصحیح

آنکه: 1. بیش ازحد پام بند نسخۀ اتاس برده، و در یراضعم 

که نسخه بدل بو یتن بوتوم داشته، از آن چشم پرشیده و 

همان ضبط هاِم نادرتِت نسخۀ اتاس را در یتن نگه 

یخصرص  نشانه هام  به  سرّجهم  هیچ   .2 داشته اتت؛ 

نسخه شناختم نداشته اتت سا با رعایت آنها قوائتم درتت 

از ابیات به دتت دهد؛ 3. سرضیحم بوام بوخم واژه هام 

دشرار ارائه نکوده اتت، حال آنکه بسیارم از کلمات و 

توکیباِت تاده یاب را یعنم کوده اتت؛ 4. بارها در تشخیص 

وزن لغزیده و ابیات را به خطا ضبط کوده اتت.

***

اّیا اهّم اشکاالت اصل ششم از این قوار اتت:

یعوکه ها و جشن ها آراتتم و با اهل لهر و لعب، به  ص96 

عیش خرش دنسگاتن.

به قوینۀ »آراتتم« و نیز بوام حفظ نحر کالم، »درتاختم« 

صحیح اتت. ضبط نسخه نیز »درتاختم« اتت.

دل بـه هجـوان یم تـپارد قالـب دیو فـز را ص100 

را خانه  یم گذارد  ندارد،  صحبت  طاقت 

صفت »دیرانه« بوام »قالب« عجیب به نظو یم رتد. گریا 

ضبط نسخه »ویوانه« اتت )با اندکم تودید( و نسخه بدل نیز 

به وضرح چنین اتت. تبب هجوت دل خوابم و ویوانم 

قالب دانسته شده و همان »ویوانه« صحیح اتت.

از چه مةصگویه به دلسرزم شِب ساریک هجو ص101 

را پووانه  دل  ترِز  نشد  واقف  اگو  شمع 

تبب گویستن )ذوب شدن( شمع آگاهم از ترز دل پووانه 

فوض شده اتت )حسن سعلیل(؛ پس »یم گوید« رواتت.

هام هام گویه ام شامِ غم از »جارون« گذشت ص101 

تیل اشک دیدۀ خرنبارم از جیحرن گذشت
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روشن اتت که قافیه سکوار شده اتت. نسخه بدل »گودون« 

دارد و همین درتت اتت؛ چه، هم عیب سکوار قافیه رفع 

یم شرد و هم سصریو یصواع روشن یم گودد.

ام ز هجوان روز عیشم تاخته چرن وار شام ص106ص

عمو، اگو دور از سر خراهم زیستن، بو ین حوام 

یثل ضبط نسخه، »سیوه« صحیح اتت.

یوگ پِس  از  که  آن  نبردتت  عشق  شهید  ص110ص

بسوات یــزار  در  خاک  بدنش  گویم  ز 

ز تــودم دم نایحویــان عشــق ســر بــرد

که از حوارت ینصرر چرب دار بسوات

 »نسرخت« صراب اتت. نسخه نیز 
ً
در هو دو بیت حتما

»نسرخت« دارد.

بم سابـم و ونگصدلاـمصبیـن کـه بهـو صلـح ص111 

کنم خبو  رنجش خریشت  ز  و  آیم  خرد 

»سنگ دلم« وزن و یعنام یصواع نخست را خواب کوده اتت. 

»سُنُک دلم« )نازک دلم( درتت اتت.

سـر سنـگ  ام خرابـگاه عوبده هـا چشـم  ص112 

سر خدنِگ  اــز ن  جر حتص یوهم  وم 

پیداتت که یصواع دوم از وزن و یعنا سهم اتت و با جابجا 

کودن »جواحت« و »هزار« هو دو سصحیح خراهد شد. در 

نسخه بو باالم »جواحت« و »هزار« نشانه هام جابجایم 

نهاده شده و ضبط نسخه بدل نیز صحیح اتت، اّیا یصّحح 

به هیچ یک عنایت نداشته اتت.

هوۀ پابرس نیست
َ
ص116گوچه در خراب اتت چشمش، ز

هنـرز بیـدارم  کـه  یم گریـد  غمـزه  پاتـبان 

یصّحح بو باالم »چشمش« عدد سُک نهاده و در پابوگ 

دو  هو  خرابست  در  گوچه  ل:  »ن.  داده اتت:  سرضیح 

چشمش. با اضافه کودن لفظ "در" وزن یصواع کایل یم شرد، 

و یعنم سمام«. وزن و یعنم یصواع کایل و سمام اتت و 

یقصرد یصّحح از این سرضیح به واقع دانسته نیست.

غـم در دل یـن درآیـد و شـاد بوفـت لغاره ص118 

بوفت ح  بنهاد  یهو،  رخــت  و  آیــد  بــاز 

1. درتت آن برد که »لغیوه«، چرنان عنرانم، خارج از بیت 

و در باال قوار یم گوفت؛ 2. ییان قافیه )بنهاد( و ردیف )بوفت( 

در یصواع دوم »و« زاید اتت.

غـوور یسـتم  گداـگیص نتیجـۀ  زهـم  ص119 

ــاِن خمار ــو زیـ ــم نــدایــت دردتـ زه

به قوینۀ »یستم«، »درد تو« و »خمار«، »باده هام« صحیح 

اتت.

ههم به جام قابض و یسهل دهد یخالف  ص121ص

دیّــار ــم  آدیـ ز  نماند  ــار  دیـ در  ــه  ک

ضبط نسخه بدل، یعنم »هم«، قرم تو از »فهم« اتت.

اه ی د دص کزص کنمص لاگیتص تص ختص چر ص ص122ص

فگن حص تص
ّ
جن قسیمص ةص

ّ
لُهف علمص علامص

هیچ پیرند یعنایم ییان دو یصواع بوقوار نیست و تبب آن 

فووافتادن این دو یصواع و یک بیت از بین آنها به هنگام 

قوائت و بازنریسم اتت:

چــوا ز بخــت شــکایت کنــم کــه داد خدام

لمگن تص ــرحنص ب انرص حص کمگلص متگعص مــر ص

ــگاة ــتصل ــرصحصمربّ ــتصهق ــوصصدحل ا 

سرمۀص حلو ی  گن دنشص اگکص استص کزص

ــه ی ــّةص گنا ــلصحل ــهصمرس ــّةص حم حا

نار و  جنّت  قسیم  ــم 
ّ
لــُدن علم  علیم 

نخست  یصواع  در  »خدام«  از  یصّحح  به گمان، چشم 

لغزیده و دنبالۀ ابیات را از »خدام« در یصواع پنجم پم 

گوفته اتت.

اتت ین  روز  اگوچه  بخت  نایساعدم  ز  ص123ص

سار و  سیوه  هجو  اتیوان  شام  وقت  چون 

با »چرن« وزن یصواع دوم ییزان نیست. نسخه »چر« دارد.

بـدان خـدام کـه از عوش سا بـه وخت ثوم ص123 

ــار ــک ــه بــالــعــشــّم واألب یــســبّــحــرن ل

»سخت« غلط واضح و »سحت« )ضبط نسخه( صراب اتت.

األتـماء ـم 
ّ
عل سعلیـم  مسـلمص آن  بـه  ص123 

که یافت أحسن سقریم عّز و قدر و وقار
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م« صحیح اتت و نسخه نیز همین را دارد. 
َّ
به یقین »یعل

ْتماء« کنایه از آدمع اتت.
َ ْ
مَ األ

َّ
مِ سعلیمِ َعل

َّ
»یعل

قبـرل بـارگاه  گسـتاخ  گِل  آتـش  بـه  ص124ص

نار روشن  یافت  سار  به شب  شجو  از  که 

»گل« گریام یعنام یناتبم در بیت نیست. نسخه »دل« 

 بارگاهِ قبرل«، یعنم 
ِ
دارد. قسم شاعو به ترز دِل »گستاخ

یرتمع اتت.

یوتـل احمـد  شـوع  ره  پیـووان  بـه  ص124ص

یگن ۀ 
ّ
صف و  جــالل  حویم  تاکنان  بــه 

ۀ بار« )ایران شاهم( از توکیبات 
ّ
نسخه »بار« دارد و »صف

آشنام زبان فارتم اتت.

خراتـته ام ناگزیـو  خـدا  خلـق  ز  بلـم  ص125ص

ناچار گشته ام  چر  سأیل  به  ذل  ــگد  تی

»زیاد« سصحیف و سحویفم از »ز بار« اتت و نسخه نیز 

چنین دارد. تنگینم باِر خرارم، شاعو را به تؤال و کدیه 

واداشته اتت.

بـه وقـت جمـع زر و یـال  لـخثصطّمـاع ص125ص

بیزار جان  ز  جملگم  کوم  و  جرد  گاه  به 

و  »اشعب«، شخصیّت گرل  »اشعث«  به حتم سصحیف 

یوحک و نکته پوداز عوب در تده هام یکم و دوم قموم 

اتت.

چـر فقـو گشـت نصیـب سـر »حالیـا« آن بـه ص125ص

بهار و  باغ  هــرام  از  نکنم  کر ن  دل  که 

»گوان« صحیح اتت. گوان کودن دل به یعنام اندوهگن 

شدن و بم ییل شدن اتت.

ز دل  تصعشق او آهم که خیزد برم یشک آید ص126ص

آید یشکبار  نسیمم،  آید  چرن  نافه  از  بلم 

1. نسخه به جام »از«، »در« دارد؛ 2. در نسخه، چنانکه 

یصّحح نیز اشاره کوده، باالم »عشق« واژۀ »زلف« نرشته 

شده اتت که با سرّجه به سمثیل یصواع دوم و نیز یطابق با 

تنّت ادب فارتم )تشبیه زلف به نافه و قوارداشتن دل در یرم 

یار(، همان »زلف« صحیح یم نماید.

یبـاد نحت  را  غمـزده  یـن  سـر  از  دور  ص127ص

از چشم آتش ز دل و آب  از تو و  خاک 

»روز« سصحیف »دور« اتت.

به صلح و جنگ سر نازم، به ناز و خشم سر ییوم ص129ص

به طبع و خرم سر تازم به حامصن ی سر باشم

عبارت هام دوسایم در بیت تخت جلره گوند و پس از 

»صلح و جنگ«، »ناز و خشم« و »طبع و خرم«، »حکم و 

رام« صحیح اتت. تعدم راتت:

ــت ــم و رای ــه حک ــم ب ــلیم نهادی ــو تس ت

کنـد رام جهان آرایـت اندیشـه  سـا چـه 

به یدعام منص سـت چرن کـه یدعم نگذارد ص129ص

باشم سر  یدعام  به  سا  توا؟  مهعگص ست  چه 

و  »ینت«  اتت«،  »یدعا  و  اتت«  »ین  به جام  نسخه 

»یدعاتت« دارد و همین صحیح اتت.

زاهـدم از کعبـه ن فـهه، بوهمـن بـارم نـداد ص130ص

ین کیم؟ اکنرن از آنجا رانده، اینجا یانده]ام[

»رانده« در نسخه »راند و« نرشته آیده اتت و بوام همسانم 

با فعل »بارم نداد« همین صراب اتت.

ز ین آن چنان نسـیهیصبه فسرن عیب جریان ص132ص

آشنایم عموم  همه  گریم  سر  با  نبرده  که 

بیت با »رتیدم« عارم از یعناتت. نسخه »رییدم« دارد.

هسـت پووانـه نکربخت که تـرزد پَر، شـمع ص133ص

ترزد سابان  یه  زان  جدا  که  »یقینم«  نه 

در یصواع نخست »َپو« نادرتت و »َبِو« صحیح اتت.

ص138ص ـةصپـام سر آیـد یقصـد و قریـم بـدو یایل

کگمل دیههص آن  بو  یهو  از  آنص برحص نهاده 

یصّحح با قوائت هام نادرتت خرد وزن را به کل از بیت 

ربرده اتت. »بم« سصحیفم از »پم«، »بوو آن« دگوگشتم 

از »پیووان«، و نیز ضبط نسخه »دیده  ام کایل« اتت.

بریـزد سـر یـدار گـو صـاف ییـم فلـک  ص139ص

زار دل  ام  عجز  روم  یــار  در  بو  جز 
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شاعو خطاب به دل یم گرید: هوچند فلک به کام یا نباشد، 

سر جز بیچارگم چیزم بو درگاه یار عوضه یکن. با این 

سرضیح، »نویزد« صراب یم نماید.

صـاد اتـت دو چشـم خـرش آن شـاهِ بتان ص139 

آن از  نیز  فزون  و  سنگ  دهن  شهد  ست 

ــرد ــه نم ــز ک ــر ز یعج ــم نک ــش رق
ّ
خط

یم خران را  فاارح نص رخــش  خــال  با 

1. نسخه به جام »اتت«، »آن« دارد: »شهد آن دهِن سنگ...«؛ 

2. »نیکووان« دربودارندۀ هیچ یعنایم نیست و بدخرانم 

»بنگو و آن« اتت: »با خال رخش بنگو و آن را یم خران«.

ینـم گزیـده بـه جـان یهـِو یاه رخسـارم ص144 

 ـزصتعـم بم گهـوان یانـده در ره او تـو

»به زعم« سصحیفم از »به رغم« اتت.

نهـم بصـو  نـرر  کـودن  تیـگد  بهـو  ص145 

نهم ام پسو  پات  تص نشانهص بو  دیده  چرن 

ضبط نسخه »زیاده کودن« اتت و »ز« را نیز ندارد: »نشانۀ 

پات«.

ص153صصصخرش آن تاعت که چرن بینم به رویش او ز پوکارم

بینم بیشتو  را  او  ین  سا  سغافل   
ً
عمه  کند 

ــن ــتان ی ــریم دلس ــف ت ــد ز روم لط نمم بین

ین زبــان  از  غیو   
ً
غگلبگ او  با  گفته  ــم  دروغ

ینظرم  یترن  در  دتت کم  اتت  بهتو  گفته شد،  چنانکه 

قیدهام یخترم به سنرین نصب را با الف بخرانیم.

دور از سـر فمگفـهصمـر  طاقـت زیـن بیـش ص154 

یوا ــر  س آرزوم  کشت  کــه  ــاب  دریـ

وزن یصواع نخست تخته نیست و ضبط نسخه بدل صحیح 

اتت: »دور از سر یوا نماند طاقت زین بیش«. یصّحح 

سرّجهم به نشانه هام جابجایم در نسخۀ اتاس نداشته اتت.

و  وزیدن  در  طبیعتش...  حدایق  زواهو  ص156-155 

عطر از اتت. جراهو توایو قویحتش... در خندیدن 

و گرهوریزم.

با نشاندن »عطوبیزم« به جام »عطوبیز«، تجع به کالم باز 

خراهد گشت؛ نسخه هم »عطوبیزم« دارد.

تخن فهمم اتت بو دفع شبهات و ملزمگت ظوفا قادر. ص156 

نسخه »یلتزیات« دارد.

بعد از آن که جواحت نحیص هبود فهگد... ص156 

پوواضح اتت که فعل »روم... نهاد« نیاز به حوف اضافۀ 

»به« دارد. نسخه بدل »به« را دارد: »روم به بهبرد...«.

اـگک شـد  و  زدیـم  رفـر  کـه  بـس  از  ص157 

رفت ــن  ــت دوخ ــه  ب همه  تینه  ایــن 

»خاک« شدن هیچ یعنایم در بیت ندارد. به قوینۀ »رفر« و 

»دوختن«، بم شک »چاک« صحیح اتت، اّیا در نسخه 

بم نقطه کتابت شده اتت.

ام نـاز و غمـزه تـویه کش چشـمِ سنگ سر ص157 

سر چنِگ  واِزص ــژۀ  ی زادۀ  فتنه  وم 

یـن دردنـاک  دِل  آهِ  کـه  حیوسـم  در 

سأثیـو چـرن کنـد بـه دِل سـنِگصامچو سر؟

1. قائل شدن »یژه« بوام »چنگ« غیویعقرل اتت. اگو 

کسوۀ »سیز« را حذف کنیم و آن را در سنگ »چنگ«/ »جنگ« 

یژه  بوام  را صفتم  »سیزجنگ«  »سیزچنگ«/  و  بنریسیم 

بدانیم، یعنام کالم راتت یم آید؛ 2. بیت دوم قافیه ندارد 

و تبب آن سرّجه نکودن یصّحح به نشانه هام جابجایِم 

»تنگ« و »همچر« در نسخۀ اتاس برده اتت. نسخه بدل 

هم »همچر تنگ« دارد.

حاجـم و آِب زیـزم و عابد و قبلـه گاه خرد ص158 

یا و توشک بم حد و، بام و دِر توام او

یصّحح بیت را دارام لفّ ونشو دانسته اتت، ایا این بیت 

لفّ ونشو ندارد و بوام آن بیشتو یم سران به سقابل هام دوسایم 

قائل برد. یصّحح یم سرانست در ذیل دیگو ابیات کتاب به 

ابیات 9-10؛ یا   نک. ص173، 
ً
این صنعت اشاره کند )یثال

ص189، یصواع دومِ اولین رباعم(.

داغ یحوویـم  ز پیشـانم اهل هرس اتـت ص161 

بوند یعبرد  ــه  درگ بو  که  تهر  تجدۀ 
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 آن و 
ّ
حسن یصواع نخست به ستابع اضافات، و »به« یخل

نیز بوهم زنندۀ وزن و یعناتت. نسخه نیز »به« را ندارد.

بـه عجـز کـرش کـه آخـو گل یـواد داـه ص161 

دارم جبین  بو  که  تهرم  تجدۀ  داغ  ز 

ضبط نسخه تودیدانگیز اتت؛ »دید« نیز یم سران خراند.

نیسـت سبخالـه بـه لـب لعـِل گهوبـاِر تـوا ص163 

توا ناسگن  ــِش  آت قوا  افکنده  عنبو 

 ســر
ِ
 رخ

ِ
ــرد کاهــش شــمع از ســِف ســب نب

توا ناسگن  بگداخته  سر  حسن  آتــش 

شده  سکوار  دارد،  اشکال  »قافیه ها  نرشته اتت:  یصّحح 

اتت«. به رغم نظو ایشان، اشکالم در کار نیست، چه: 1. 

سکوار قافیه در غزل ها و قصاید این عهد ایوم رایج اتت 

و از فوط سکوار نمم سران بو آن خوده گوفت؛ 2. این ابیات 

انتخابم از یک غزل اند و یمکن اتت در اصل غزل با فاصله 

به کار رفته باشند.

آن شـرخ نمم کنـد  »دوائـم«  درد  عـالج  ص164 

فه ند یسیحص از  ینّت  او  خستۀ  وگونه 

رکن آخو یصواع نخست دو هجام کرساه کم دارد، یعنم 

به جام فعالسن، فع لن آیده اتت. بیت در نسخه به همین 

شکل ثبت شده اتت، اّیا اگو »ندارد« را در یصواع دوم 

خطام کاسب و صحیح آن را »نداشت« بینگاریم، اشکال 

وزن بوطوف خراهد شد.

کشـیده دارد  را  پـام  سـوی  هـو  ز  ص165 

ــت دلــــدار در دل ــای ــد ق ــاش ب ــه  ک

با »ترم« وزن یختل گشته اتت. نسخه »تر« دارد.

... در اقسام شعو نزد آنصمردمصحییت یعووف. ص165 

نسخه بدل »یودم آن والیت« آورده اتت. پیشتو از والیت 

رشت یاد شده و صحبتم از یودم آن به ییان نیایده اتت؛ 

پس باید »آن« را صفت اشاره بوام »والیت« دانست.

ز بـس شـنیده ام از یـار وعده هـام خالف ص166 

است یقینم  و  کوده  وفا  خریش  عهد  به 

به تبب  شاعو،  رواتت.  همین  و  دارد  »نیست«  نسخه 

وعده هام خالف یار، دیگو باورم به عهد و پیمان او ندارد.

تسـت آتـتانۀ  خـاک  تـخن  دل  یـکان  ص169 

تخن یکاِن  سر  فیّاض  خاطو  هست  که 

ص نیست چه 
ّ
نسخه »دل« را آشفته نرشته و به واقع یشخ

واژه ام اتت. با »دل«، تخن یعنام درتتم ندارد.

تـخنرران، تـخن از هّمـت سـر یم گرینـد ص170 

تخن لأِنص علّر  این جا  از  کوده  فهم  که 

»شان« )بدون همزه( صحیح اتت و قافیه هام دیگو ابیات 

)بیان، دلستان...( این را نشان یم دهد.

بـه خـاک کوده عزیزم و در غمش هو شـب ص171 

روم  و ن به  تحو  سا  گویه کنان  نشسته 

بیت از قصیده ام در لغز شمع اتت و »برار«، چنانکه نسخه 

نیز ضبط کوده، به قطع قوائتم ناخرش از »یزار« اتت.

ز حوقـت سـب گـوم اتـت  ت عـوق زان رو ص171 

آ لزصح ن اتت  یحوق  سب  ساب  ز  لبش 

1. نسخه به جام »از«، »در« دارد؛ 2. »آبله وار« سحویفم از 

»آبله دار« )صفت لب( اتت.

چـواغ کشـرر هندوتـتان گر آتش هسـت ص173 

اولراالبصار دیــدۀ  در  باصوه  شمع  چر 

»گو« باید سصحیفم از »کز« باشد.

نهـال واـره در آن دم چـر نخـل بـارآور ص174 

سْر گن آورد  و  آب  عدو  خرن  ز  خــررد 

سیوگم نهال وجهم ندارد. »نیزه« صحیح سراند برد و »نهال 

نیزه« اضافۀ تشبیهم اتت، هوچند ضبط نسخه »سیو« اتت. 

»تو« و »بار« را هم با حذف تکرن باید با فاصله نرشت.

به دتـت وـوصآنصواغ صیقلم اتـت زنگ زدا ص175 

بم زنگار شوع  ــوآِت  ی چهوۀ  کزوتت 

وزن یصواع نخست یم لنگد. نسخه چنین دارد: »به دتت 

سیغ سر آن صیقلم اتت زنگ زدا...«.

احـوام بسـته ام  سـر  شـها ز کعبـۀ کـرم  ص175 

آثار حریم  از  بینند  سر  حویم  در  که 
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»حوم« درتت اتت و نسخه آن را سأیید یم کند.

اکنـرن همگنـان  نـزد  یـن  قصیـدۀ  بـرد  ص176 

چون قطوه]ام[ که بود از تبرم دریا بار

شدتــت گوچــه کالم رهــم طریــل ولــم

طریار این  در  خرد  حال  نقمِ  هنرز  کنم 

ــراره ــۀصهم ــان و فگل ــم افغ ــم کــه یم کن ین

ناهمرار تپهِو  جفام  و  دور  جــرر  ز 

وزن در هو 3 بیت یخدوش اتت و بوام اصالح آن باید: 

1. »چرن« را »چر« خراند، چنانکه نسخه بازیم نماید؛ 2. 

»رقم« را بدون کسوه نرشت؛ 3. همزۀ »ناله« را حذف کود.

زیانـه آنچـه طویـق وفاتـت بـا دل یـن ص177 

یگذار را  ــدام  خ فــاــذ ند،  دقیقه ام 

»نگذارد«، به یعنم »به جام نیاورد«، با »ز« درتت اتت: 

»نگزارد«. البته احتمال دارد که در یصواع نخست سحویفم 

رخ داده باشد و »وفاتت« گشتۀ »جفاتت« باشد، در آن 

صررت »نگذارد« صحیح اتت )زیانه در جفاکارم دقیقه ام 

را فووگذار نمم کند(.

حاالت صررم با قر  تصیعنرم ینوم گوداند. ص180 

 
ِ
»قوابت« یعنام شایسته ام ندارد و به قیاس شکل جمع

»حاالت«، باید سصحیفم از »یواسب« باشد. نسخه بو روم 

الف دو نقطه نهاده و »سب« را »یت« نرشته اتت.

بل اغلب ایشان، بو لّمۀصارباب تیو و تلرک اند.  ص181 

»شّمه« یعنام به تزایم در یتن ندارد. »شیمه« )خلق وخر( 

صحیح اتت. نسخه »ی « را بدون نقطه دارد.

ص184صعجب دارم که خاک و آب و آتش هم به خرد گیود

»یحّمد« را بوون بُوده تـت، قاهصعشقصتصمذابصاگ

پایان یصواع دوم از وزن بیوون اتت. نسخه بو روم »قید« 

و »عشق از« نشانه هام جابجایم نهاده و یصّحح ضمن 

بم سرّجهم به آنها، بوام آنکه وزن کمم همرار شرد، »از« را 

سبدیل به »ز« کوده اتت. پس صررت درتت چنین اتت: 

»... عشق از قید یذهب ها«.

دن حوـوت سر یـوا ننگم از گدایم نیسـت ص187 

نیست پادشایم  ز  کمتو  گدایم،  این  که 

»در« در وزن نمم گنجد. نسخه »ز« دارد و همین به جاتت.

اویـه ص سـت یـن  طبیـب  وضـع  از  ص187 

ــان دریـ بــه  ــد  ــم رت ــم ن درد  ــن  کــی

باشـد یـواد  بـو  نـه  کـه  وصلـم  ص188 

هجوان فاوص ســت  بسم  ــل،  وص زان 

کــف بــو  نهــاده ام  هســتم  نقــد  ـ 

بگیو و  بیا  گر  او اگنص ست  که  هو 

روشن اتت که بوام روان تاختن وزن، باید »هریداتت«، 

ْست« 
ْ
ْست« بخرانیم، هوچند »خراهان

ْ
»نکرتت« و »خراهان

دچار سنافو حووف اتت.

کشـیدن خـرارم  و  یحنـت  انـدر  یـن  ص192 

چاکوتتم کمینه  را  ــد«  ــّم ــح »ی

یصّحح در سرضیح »یحّمد« نرشته اتت: »یحمد: حووت 

یحمد پیایبو اتالم )ص(«. به واقع چنین نیست. »یحّمد« 

ص شعوم »یرالنا یحّمد صرفم« اتت که سقم الّدین 
ّ
سخل

ینتخب تووده هام او را گود آورده اتت. لّب تخن شاعو 

آن اتت که او )یحّمد( به ینتهام یحنت و خرارم رتیده اتت.




