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32، پياپي 1396دوم، تابستانيشماره،نهم سال

و همايوني تصحيح منظومه نگاهي به  اهتمام كمال عيني بههماي

 ∗∗پور مرتضي رزاق∗محمدمهدي معلمي

، ايرانهمداندانشگاه آزاد اسالمي)ره(خمينيالمللي امام بيندانشگاه

 چكيده
و همايوني منظومه ي خواجوي كرماني، شاعر عارف قرن هشتم، از سروده هماي

اي آثار عاشقانهزمره ي شـام، بـه ست كه در آن، عشق آتشين هماي، شـاهزاده اي

را. همايون، دختر فغفور چين به نظم كشيده شده است بـار نخسـتين اين منظومـه

و دو سال پيش تصحيح انتقادي كمال عيني، محقق برجسته ي تاجيك، حدود پنجاه

، يعنـي 750اي را اساس كار خود قرار داده كه در سال مصحح نسخه. كرده است

ي دقت نظري كـه مصـحح با همه. سال پيش از وفات شاعر كتابت شده استسه

، متأسـفانه هنـوز اشـكاالت براي انتشار بدون نقص اين اثر صـرف كـرده اسـت

شود كه نگارنـدگان ايـن مقالـه را واداشـت از رهگـذر متعددي در آن ديده مي

ي خطيِ مزبور ايـن اشـكاالت را تـا حـدوديي مجدد متن چاپي با نسخهمقابله

دقتـي در اين مقاله حدود پنجاه خطاي مسلّم ناشي از بدخواني، بـي. مرتفع سازند

و مواردي مصحح، نديدن كلمه يا عبا و از اشـتباه از ايـن رت هـاي دسـت آمـده

. است، صرف نظر شده است اند اغالط مطبعي بسياري كه نگارندگان احتمال داده

ي، خواجوي كرماني، كمال عيني، تصـحيح، منظومـه همايونو هماي: هاي كليديواژه
.عاشقانه

 مقدمه.1

و همايوني منظومه .ي اسـتـخواجو يكي از دلپذيرترين آثار غنـايي ادب فارسـ هماي
ســبه نخستينــاين منظوم و انستيتويـبا همك 1348الــار در  اري بنياد فرهنگ ايران

ات فارسـي دانشجوي دكتري∗ و ادبيـ  mahdi.moallemy@yahoo.com)گـرايش ادبيـات عرفـاني( زبـان

)ي مسئول نويسنده(
و ادبيات فارسي ∗∗  morteza.razaghpoor@yahoo.comاستاديار زبان

11/12/95: تاريخ پذيرش مقاله30/6/95: تاريخ دريافت مقاله
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و انســتيتوي خاورشناســي فرهنگســتان علــوم اتحــاد جمــاهير شــوروي سوسياليســتي
محقق تاجيكي منتشـر عيني، تصحيح كمالخاورشناسي فرهنگستان علوم تاجيكستان به 

و تحقيقات فرهنگي تجديد چاپ شـد در مؤسسه 1370اين اثر به سال. شد .ي مطالعات
:ي زير استفاده كرده استمصحح براي تصحيح اين متن از چهار نسخه

. 4751يي ملي ملـك بـه شـماره كتابخانه خواجوي كرمانيكليات:»د«ي نسخه.1
سه750اين نسخه در سال سال قبل از درگذشت شاعر، محمد بـن عمـران هجري يعني

ي نفيس را اساس كـار خـود دليل مصحح، اين نسخههمين كرماني كتابت كرده است؛ به
.قرار داده است

ي ايـن نسـخه. در لندن سه داستان خواجوي كرمانيي خطي نسخه:»ل«ي نسخه.2
سـ. شود در بريتيش موزيم، در شهر لندن نگهداري مي در 798ال اين نسخه در هجـري

.شهر بغداد به دست ميرعلي بن الياس التبريزي الباورجي كتابت شده است
. 5963يي ملي ملـك بـه شـماره كتابخانه كليات خواجوي كرماني:»م«ي نسخه.3

شش 829اين نسخه در سال و سـال پـس از وفـات خواجـو در هجري يعني در هفتاد
بندارالسلطنه بي هرات، محمد ابوسعيد قاضـي نيشـابوري آن را بـه بن يوسفن مطهر

.خط نستعليق خوب كتابت كرده است
ي نسـخ خطـي كه در گنجينـهي خواجوي كرمانيخمسهي نسخه:»ك«ي نسخه.4

از. شـود نگهداري مـي 766ي فرهنگستان علوم تاجيكستان به شماره ايـن نسـخه يكـي
هجـري در 1275ت كـه در سـال هاي خواجـوي كرمـاني اسـ هاي داستان نوترين نسخه

آن الدوله جرجان، مالنور بن مالمحمدرحيم به دستور نظام خان بن مغفـور ذوالفقارخـان
.را كتابت كرده است

ايـن. را اساس كار خـود قـرار داده اسـت»د«ي كه اشاره شد مصحح، نسخهچنان
و نسخه ي ملي ملك موزهي ارزشمند را دانشگاه شهيد باهنر كرمان با همكاري كتابخانه

و مفاخر فرهنگي كرمان، اداره و ارشاد اسـالمي كرمـان تهران، انجمن آثار ي كل فرهنگ
و هنر به در) فاكسـيميله(صورت عكسي در انتشارات شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ

وي دقيق نسـخه مؤلفان اين مقاله پس از مقابله. است منتشر كرده 1392سال ي مـذكور
ي كمال عيني متوجه شدند كه مصحح محترم اين منظومه در موارد فراوانـيي چاپنسخه

و اعمـال سـليقه بـدل هايي در خوانش نسخه، خطا در انتخاب نسـخه دچار لغزش ي هـا
هـا مشـخص رو در اين مقاله كوشش برآن است كه ايـن لغـزش فردي شده است؛ ازاين
و شكل صحيح آن بهشده براي اين كار تنها به مـواردي است بديهي. دست داده شودها
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و از نمونه اشاره مي هـايي كـه شود كه به نظر نگارندگان اشتباه مسلّم مصحح بوده است

. به نظر ما بر متن ترجيح دارد صرف نظر شده است

 بررسيو نقد.2
و مژده ي صبح را در تُتُق نـور از زبـان حوريـان خواجو پس از نكوهش روزگار، تبشير

:شنودميبهشتي
ــير صـــبح از تتـــق هـــاي نـــورتباشـ

نفــس نــوا مــرغ شــيرين كــه اي خــوش
ايــندم از لفــظ حــور بــه گــوشآمــدم
و بشـــكن قفـــس و بـــال بجنبـــان پـــر

)13تيب،15:ب1370كرماني،خواجوي(

و صحيح» آيدم«،»آمدم«ي اساس به جاي در نسخه تر به نظـر ضبط شده كه مناسب
ميو ضبط غالب نسخه»دماين«تركيب. رسد مي . كند ها نيز كمابيش آن را تأييد

مي ــ در ادامه خيام و غنيمت دانستن وقت سخن :گويد وار از ناپايداري جهان
چـــو بنيـــاد عمـــر اســـت نااســـتوار

بيـژن ايـن اسـت بيـژن كجاسـتشه
بــه نقــد ايــن نفــس را غنيمــت شــمار
بــه نقــد ايــن نفــس را غنيمــت شــمار

)17، بيت17:همان(

و شكل صحيحبي»شه«ترديدي نيست كه ،»م«ي با اينكـه نسـخه. است»چه«معني

جالـب. ضبط كرده است، اما مصحح ترجيح داده كه صورت فوق را برگزيند» چه بيژن«
. چه بيژن است حال آنكه چنين نيست»د«ي كند كه نسخه است كه در پاورقي تأكيد مي

از در .اين اشكال برطرف شده است خواجويخمسهتصحيح نياز كرماني
مي- :كنددر ابيات زير نيز همچنان دنيا را نكوهش

و دون پرور استكه دون است گردون
سـه نـان كه يابد ازيـن قـرص زريـن

ــادان ــه ن ــر ك ــادتر ه ــر اســتازو ش ت
ــان ــان دو ن ز دون ــرون ــرين ســفره بي ب

)19، بيت18:همان(

است، اما مصحح بايد بدون هيچ ترديـدي بـه» نانسه«ي اساس هرچند ضبط نسخه
م«هاي بدل نسخه و مي»ل و كه صورت صحيح اعتماد گزيـد؛ زيـرا را برمـي» سنان«كرد

و مجموعـاً سنان تركيب تشبيهي قرصِ زرين. مفعولِ يابد، دو نانِ پايان بيت است اسـت
و معني بيت چنين است چه كسي جز دونان از اين خورشيد،: استعاره از خورشيد است

.است شده برطرف اشكال اين كرماني نياز چاپدردو قرص نان نصيب خواهد برد؟ 
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ز :ير در وصف نخجيرگاه استــ بيت
ــوه ــيه ك ــوبرهس ــه آه بــــرآورده كبكــــان خــــروش از درهچشــمش ب

)10، بيت29:همان(

از» كوه سيه« اسـت كـه» گوش سيه«در اين بيت چه معنايي دارد؟ سيه كوه تصحيفي
و ادب فارسي حدس ما را تأييد مـي  كـه اسـدي كنـد؛ همچنـان شواهد بسياري در شعر

:گويد مي
گه به خشـماز كميندرخشچونجهانگــوش چشــمنهــاده بــر آهــو ســيه

)1386:341اسدي طوسي،(
و همايونخواجو نيز در جاي ديگري از : گفته است هماي

ــق شــيرگـوش بـر آهـوان گشـته چيـرسيه ــير در حل ــده آب شمش ش
)107:ب1370خواجوي كرماني،(

ميداستان هماي، شاهزادهــ در آغاز و تصـوير همـايون،ي شامي، وارد كاخي شود
:كند كه بر باالي تصوير نوشته استدختر خاقان چين، را بر ديواري زرنگار مشاهده مي

در اين صـورت از راه معنـي ببـين
ــه چشــم خــرد ــا ب بنگــرينگــر ت

ــتان چـــينفرومانـــده صـــورت پرسـ
و حكمــت نگنجــد پــري كــه در عقــل

)13، بيت32:همان(

آن» ننگري«ي اساس در نسخه و مقابـل آمده كه مصحح آن را در پـاورقي گنجانـده

است؛ زيـرا مقصـود نويسـنده» ننگري«شكل صحيح همان. عالمت سؤال گذاشته است
و حكمت نمي تواند نقـش پـري آن است كه با خرد در اين تصوير نگاه نكن، زيرا عقل

و بيـت بعـد نيـز. كنـد بدين ترتيب نقش خرد را در معرفت عرفاني انكار مـي را دريابد
:كند همين نكته را تأييد مي

اش دانـن نقــش را عيــولي نقش از خرد بازمانــم به نقــنگوي
.اين اشكال برطرف شده است كرماني خواجوييخمسه در

ميطور كه محو كاخ مذكور هماي پس از عاشق شدن، همان- :گويد است، با خود
دوست هستازنگويم كه من هستمكنم ترك سر گر دهد دوست دست

)20، بيت34: همان(
بي»از«ي اساس نيز در نسخه و شكل صـحيح آمده كه »ار«گمان خطاي كاتب است

.اين اشكال برطرف شده است كرماني خواجوييخمسهدر. است
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شـكلي ديگـر رخ داده اسـت؛ بـدين معنـي كـه در در ابيات زير نيز اين اشتباه بـه

و مصحح»ار«ي اساس نسخه :ضبط كرده است»از«بوده
روي دلخــــواه مــــنازدمســــپيدهكه رخشنده مهرست يا ماه مـن

)10، بيت39:همان(
ــهپيكـر اسـتكه اين زهره يا روي مه ــروغ م ــتازف ــر اس ــت دلب طلع

)13بيت:همان(
در- و در پاورقي متذكر شـده اسـت كـه ايـن بيـت مصحح بيت زير را در قالب آورده

و از نسخهنسخه م«هايي اساس نيست و در»ل آورده شده است؛ حال آنكه اين بيـت
.ي اساس وجود داردنسخه

ــين[ ــانوييق ــر م ــان پيك ــت ك ]سـر جـادويبـهآن سـروستخيالس
)4بيت،36:همان(

.ندارد وجود كرماني نياز سعيد چاپدرنيز اشكال اين
مي- مي در بخشي از داستان سمندون زنگي، هماي را به اسارت و بر كشتي :نشاند گيرد

ــاد ســخت ــد يكــي ب قضــا را برآم
ــادز ناگــه ــه جــوشدرافت ــا ب دري

ــه ــاور درخــتك ــا تن ــدي از ج بركن
درافگنـــد در قعـــر دريـــا خـــروش

)7-6:، بيت41:همان(

را از كجـا» درافتـاد«است، اما معلوم نيست مصـحح» درآورد«ي اساس ضبط نسخه
.آورده است

مي- او هماي پس از رهايي از دست زنگيان به سرزمين خاور و سواراني به سـوي رسد
:شتابند مي

ــو ــروچ ــاه را پيش ــر ش ــد م و به جـان در گـروغريوبه دل درديدن
)3:، بيت43:همان(

آمـده) به معني آچمز در بـازي شـطرنج(»عري«،»غريو«ي اساس به جاي در نسخه
و شاه تناسب دارد .است كه با گرو

ي زيبـا بـه اش تشـبيه چهـره هاي عاشـقانه يكي از تصاوير پركاربرد خواجو در مثنوي-
شب روزي :آن را آراسته است) استعاره از زلف(است كه
ورخمفروزان ــينستازيورشبروز ــركم ــنبلم عنب ــادم س ــتاخ س

)20:، بيت52:همان(
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شب« و ابي» روز شب«صورت صحيح.ست معني ي است كـه در نسـخه» زيور روزِ
. اساس آمده است

به- و نام آذرافـروز مـي بهزاد يكي از ياران نزديك شاهزاده هماي، عاشق دختري شـود
:گذارد ماجراي عشق خود را با هماي در ميان مي

ــه ــم دان ــاددل ــر برگش و پ ــد اي دي
چشم بـادام بـودبدانچو چشمش

ــاد ــق اوفت ــه، در دامِ عش ــدان دان ب
ــه ــان دان ــاندانســت ك ــودي دام ب

)1:، بيت54:همان(
بهدر نسخه . ضبط شده اسـت كـه درسـت اسـت» با دام«و» برآن«ترتيبي اساس
و سـاختن جنـاس مركـب از آن، از شـگرد بازي بـا واژه دري بـادام هـاي زبـاني رايـج

.هاي خواجوست مثنوي
در- :شكارگاه استبيت زير توصيف سواركاري

ــري ــواروشپ ــدي س ــر نون ــي ب ــرش يكــيمه ــه زي ــودب ــذارب درياگ
)10:، بيت61:همان(

يخمسـهدر. آمده است) رنگ اسب سرخ(» بور«،»بود«ي اساس به جاي در نسخه
.اين اشكال برطرف شده است كرماني خواجوي

مي- بهرسد كه دختري هماي در ابيات زير به قصري زاد در آن اسـير نـام پـري زيباروي
:زند جادوست

ــام ــنگ رخ ز س ــالي ــد ع دري دي
و بگشـــود دســـت بيازيـــد بـــازو

بـر آن قفلـي افگنـده از سـيم خــام
و قفل بهم درشكسـتزندانو در

)2:، بيت82:همان(
كـه آن قفـلي بيت قبل است، اما با توجه به قرينه»و زندان«ي اساس هرچند نسخه

م«ي اسـت، ضـبط دو نسـخه)ي خالصنقره(از سيمِ خام  و » قفـلِ سـيمين«يعنـي»ل
.درست است

مينام درباره در بيت زير فغفور چين از بازرگاني سعدان- :كندي هماي سؤال
بخاستكه سروي چنين راستي راكه سعدان بگو كين جوان از كجاسـت

)15:، بيت92:همان(
آمده است كه صحت آن آشكارتر از آن است كه نيازي» نخاست«ي اساس در نسخه

.اين اشكال برطرف شده است كرماني خواجوييخمسهدر.به توضيح داشته باشد
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مي- اكنـون مـدتي. گويد وقتي من عازم چين شدم برادرم در شام ماند سعدان در پاسخ

و اين نوجوان از او به :يادگار مانده استاست كه او از دنيا رفته
كه چون دور گردون به چينم دواند
كنــون مــدتي شــد كــزين خاكــدان

نمانـــدبـــه اقصـــاي شـــامم بـــرادر

وي رفت برون ايـن نوجـوانو مانـد از
)20:، بيت92:همان(

م«هـاي شكل صحيح، ضبط نسخهي اساس چنين است، اما اگرچه ضبط نسخه و »د
است، زيرا اگر سعدان برادري در شـام نداشـته چگونـه از او فرزنـدي بـه» بماند«يعني

.اين اشكال برطرف شده است كرماني خواجوييخمسهدريادگار مانده است؟ 
ا- و صحرايي مي بيت زير در وصف دشت : كند ست كه همايون بهاران را آنجا سپري

و راغخوانغزل ــرايســرايانغزاالن بران دشـت ــاغس ــه ب ــذروان ب ت
)5:، بيت105:همان(

.است» سرايي«ي اساس ضبط نسخه. معني است با اين ضبط بيت بي
:بيت زير در توصيف زلف همايون است-

ــروزفــروزخورشــيد عــالمكــردشــبت ــر نيم ــرده ب ــاختن ب حــبش ت
)6:، بيت112:همان(

ي خواجو ريختن زلف بر گرد صورت است كه در اين يكي از تصاوير مورد عالقه
.است»گرد«در بيت فوق صورت صحيح. شود منظومه موارد فراواني از آن يافت مي

مي- و پس از كشتن پاسبان، در بخشي از داستان، هماي پنهاني وارد قصر همايون شود
و ترانـه مـي  و اطرافيـانش حيـرت بر بام قصـر سـرود و همـايون ي زده دربـاره خوانـد

ميهخوانند :كنندي ناشناس اظهار نظر
ز دسـتچه درمان چو كارشهستدرويشيكي گفت اگر زانك بـرون شـد

)10:، بيت113:همان(

است كه با بدخواني مصحح تبديل به درويش شـده» درديش«ي اساس ضبط نسخه
را» درويشـي«اين اشتباه ناشي از غلط مطبعي نيسـت، زيـرا مصـحح در پـاورقي. است

خواجـويي خمسـهدر. را برگزيده اسـت» درويش«گنجانده تا متذكر شود كه آگاهانه
.اين اشكال برطرف شده است كرماني

:هماي، زير قصر همايون استي سوزناك بيت زير در وصف گريه-
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چو عنقا خروشـش برآمـد بـه اوجدرآمد بـه مـوجدرياي سركشچو
)6:، بيت125:همان(

.»درآمد به مـوج دريا سرشكشچو«:ي اساس چنين استمصراع نخست در نسخه
.اين اشكال برطرف شده است كرماني خواجوييخمسه در
مي هماي با تجاهل- :گويد العارفي هنرمندانه به ابر

ــاسرشــكت چــرا راهگـون بـاال گرفـتچو كار تـو زيـن ــتدري گرف
)5:، بيت139:همان(

. است» صحرا«ي اساس يعني صورت صحيح، ضبط نسخه
و رانـدن او از كـرده- خـودي در بخشي از داستان همايون، پس از بگومگو بـا همـاي

به پشيمان مي و مي شود :رود دنبال وي
ز دل تـا بـه دلبـر ز خود تا بـدو دررسـيدبري شـد رسـيدبرون شد

)13:، بيت141:همان(
است، زيـرا در ايـن بخـش از قصـه» رسد«يعني»م«ي صورت صحيح ضبط نسخه

و ابيات بعد نيز آن را  ميهنوز همايون به هماي نرسيده است .كند تأييد
و هماي بدون آنكه بداند همايون با لباسي مبدل به جنگ او آمده با وي نبرد مـي- كنـد

:گيرد كمربند او را مي
ــت ــالبرافراخ ــگب ــد چن كمربنـــد دلبنـــد بگرفـــت تنـــگو بيازي

)14:، بيت147:همان(
مصـحح. ها نيامده است فرهنگبرافراختن در ها مشخص شد، بالكه در بررسيچنان

بـدل آمـده بـه را كـه در نسـخه) افراختنگردن(=» يال برافراختن«شكل صحيح، يعني 
. پاورقي برده است

مي هماي خطاب به راهبان پاك- :گويد سيرت ديري
ــلهبـلوكـيشگشـته قربـانكه اي ــورا مثـــ ــاالن حـــ بحيرامثـــ

)18:، بيت149:همان(
 كرماني خواجويي خمسهدر. است» كيشِ هبل«ي اساس صحيح در نسخهصورت

.اين اشكال برطرف شده است
دبير قلـم بـه. اي به فغفور چين بنويسد گزيند تا نامه اي را برميهماي دبير شايسته-

و نوشتن را آغاز مي :كند دست گرفته
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ــر نهــادقلــم در زمــان بــرخطش ز درج شـــبه عقـــد گـــوهر نهـــادب
)9:، بيت154:همان(

سر بر خط كسـي نهـادن. است» سر نهاد«ي اساس يعني شكل صحيح، ضبط نسخه
و شايع روشن شـگفت آنكـه مصـحح. تر از آن است كه نيازي به توضيح داشته باشـد تر

م«ي عالوه بر بدخواني ضبط صحيح دو نسخه و در. را در پـاورقي گنجانـده اسـت»ل
.است شده برطرف اشكال اين كرماني خواجوييخمسه
مينگارنده- :كندي نامه پس از ستايش خداوند، فغفور چين را مدح

و مــاهنامــداريپــس از بـوس مــن سـوي فغفورشــاهزمـينخورشــيد
)13:، بيت155:همان(

و بي صـحيح شكل. ترديد تصحيف كاتبان است مصراع نخست معناي مناسبي ندارد
و ماه نامِ دارايِ« موجـود خواجو كلياتهاي خطي ضبط يكي از نسخه. است» خورشيد

كه تصـويري از آن در اختيـار 13736يي مجلس شوراي اسالمي به شمارهدر كتابخانه
.كند نگارندگان است، حدس ما را تأييد مي

اي بـه يابد دخترش، همايون، نزد هماي رفتـه اسـت، نامـه فغفور چين وقتي درمي-
مي هماي مي و و حيله همايون را از او پس بگيرد نويسد : كوشد با مكر

بحــر اگــر باشــدت لنگــريســويكنون چون به دست آمدت گوهري
)1:، بيت160:همان(

و معناي بيت چنين اسـت» شوي«ي اساس ضبط نسخه اكنـون كـه گـوهري: است
و مقام وااليي خواهي رسيد . چون همايون به دستت افتاده است اگر صبور باشي به جاه

.است شده برطرف اشكال اين كرماني خواجوييهخمس در
دو اي روزگـار مـي فغفور چين پس از سرزنش دختر خود كه نزد بيگانـه- گذرانـد،

ميتمثيل زير را به :گيرد كار
ــي ــبن گل ز گل ــزد ــر بري ــزد گ س
مريــزاد ســروي كــه در جويبــار

كه خنـدان شـود پـيش هـر بلبلـي
چـو بيـد از نسـيم بهـاربلرزد

)11:، بيت161:همان(
و ناشي از بدخواني مصحح است؛ زيرا غـرض فغفـور بي ترديد ضبط فوق نادرست

وي. كند را كامالً نقض مي ضـبط. آن است كه بهتر است سرو با هر بادي نلـرزد مقصود
. است» نلرزد«ي اساس نسخه
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رود ــ در بخش ديگري از داستان، شاهزاده هماي، سحرگاه به بام قصر همايون مـي
و زاري مي گويـد هرگـاه كـه همـاي خواجو با حسن تعليلي هنرمندانه مـي. كندو گريه
به قصد بازگشت مي مي نوحهكرد سگ پاسبان : پرداخت گري

گرفـتپاسـبان نوحـه برمـيسبكگرفــتچــو آن شــيردل گــام برمــي
)2:، بيت168:همان(

توان داشـت كـه كاتـب آمده، اما ترديدي نمي» سبك«ي اساس نيز هرچند در نسخه
بيـت.ي پاسبان وجـود نـدارد خوانده است؛ زيرا توجيهي براي نوحه» سبك«را»سگ«

:كند بعد نيز اين حدس را تأييد مي
انـــسگ پاسبكه خاموش گرددانــزد كه باش اين زمجرس بانگ مي

)3بيت:همان(
:بيت زير خطاب به باد صباست-

ــد روان ــو باش ــان آب از ت ــو فرم دوانسـزد گــر شـود در ركابــتچ

)3:، بيت171:همان(
آمده است كه بـا توجـه» روان«ي اساس معنا نيست، اما در نسخهبي» دوان«اگرچه

.به جناس تام موجود در بيت، اين ضبط بهتر است
مي- :گويد هماي همچنان خطاب به باد

كــه بــارت دهــد در حــرم محرمــيدمـيمـن كـنبه گرد حرم طوف
)20:، بيت171:همان(

مقصود هماي آن است كه باد صبا گـرد حـرم. است»كنمي«ي اساسضبط نسخه
.همايون طواف كند

مي- :گويد در ادامه هماي به باد صبا
ــدارز خنجــركش غمــزه جان به جاندار لعلش سـپاررو آناش غــم م

)17:، بيت172:همان(
بي(» روان«مصحح آن«را) درنگ به معني آشـنايي بـا بـا انـدك. خوانده اسـت» رو

ميشيوه بهي شاعري خواجو راحتي دريافت كه خواجو بـه روابـط هنـري كلمـات توان
و با اين شگرد اليه توجه ويژه مي اي دارد و بـدان هاي معنايي شعر خود را گسترش دهد
.ي هنري شعر خواجوستبه نظر نگارندگان حافظ تحت تأثير اين جنبه. بخشد عمق مي

مي- :گويد فغفور در نكوهش همايون
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ــوانم از ســور او مــاتم اســتغـم اسـتفراوانمرا بر دل از وي در اي
)12:، بيت175:همان(

گفتـه آمده است كه بـا توجـه بـه شـگرد هنـري پـيش» هزاران«ي اساس در نسخه
و سور صحيح ايهام تناسب برقـرار كـرده) نام دو پرنده(تر است، زيرا خواجو ميان هزار
.است شده برطرف اشكال اينخواجوي كرمانييخمسهدر. است
مي- و تشييع جنازه فغفور چين به دروغ خبر مرگ همايون را شايع ي دروغيني كند
:دهد تا شاهزاده هماي براي هميشه از او دل بكندمي ترتيب

ــاتم اســت ــور او م ــوانم از س در اي
ــيشز دلشهنشــاه شــوريدهپ

فروشد بـه دروازه دريـاي خـون
ره كـرده از ديـده گـل همه خـاك
)11:، بيت179:همان(

را جبـران است كـه ايـن نقـص» پيشش«ي اساس ضبط نسخه. بيت دوم نهاد ندارد
و توصـيه بـه مـي. كند مي اسـت خـواري جالب است كه در بيت زير كه در وصف الله

:عكس اين اشتباه رخ داده است
و آب خشــكاللــه افتــاد مشــكآتشــشچــو در ــر زن دم از آتــش ت

)22:، بيت205:همان(

.است» آتشِ الله«صورت صحيح
ميوار آواره هماي بعد از شنيدن خبر دروغين مرگ همايون، مجنون- و صحرا :شودي كوه

و و دشـتبه حدي بگشـتدريادر آن كوه كه شد مونسش وحشي كـوه
)15:، بيت180:همان(

تا«ي اساس ضبط نسخه بي) دره:در(» در ي دليل ضبط غلط نسخه است، اما مصحح
و دشـت. رود متن آورده است؛ چراكه در اين داستان، هماي به دريا نميبدل را در كوه

ميمصراع دوم درستي نسخه ايـن كرمـاني خواجوييخمسهدر. كندي اساس را تأييد
.اشكال برطرف شده است

:بيت زير در وصف جنگ هماي با فغفور چين است-
و برآمــد بــه مــاه و گـــرد ســـپاهســـهيلدرآمــد ســپاه ســـتوران

)9:، بيت193:همان(
بيهرچند بيت مطابق با ضبط نسخه ل«هـاي ترديد ضبط نسـخهي اساس است، اما

م .درست است)ي اسبشيهه(» صهيل«يعني»و
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ميدر اين بيت نيز صحنه- :شودي جنگ توصيف
ــغ ــاف تي و شفاش ــر ــاك تي زده آتــش ســهم در جــان ميـــغچكاچ

)4:، بيت195:همان(
دانـيم اسـم كـه مـيي اساس مطابق است، اما چنـان اگرچه ضبط متن با ضبط نسخه

و پرواز تير  به» شفاشاف«صوت حركت » چكاچـاك«خوردن شمشيرهاهمو اسم صوت
و چكاچاك تيغ«ها يعنـي بدل است؛ بنابراين ضبط نسخه كـه در پـاورقي» شفاشاف تير

.شده، صحيح استنقل 
:بيت زير نيز در وصف ميدان جنگ است-
ربودند سـر همچـو گـويز تن ميجـويچوگـان سـواران پرخـاشبه

)13:، بيت196ص(

و نسخهضبط نسخه است روشـن اسـت كـه اوالً در ميـدان»چو«،»ل«يي اساس
و ثانياً با چوگان جنگ كسي چوگان در دست نمي در. رباينـد سر را نمـي گيرد خواجـو

شـدن گـوي بـا چوگـان در شدن سرهاي جنگجويان ميدان نبرد را به ربـوده اينجا بريده
. ميدان بازي ماننده كرده است

مي- مي هماي پس از كشتن فغفور چين بر تخت او تكيه و جشن پيروزي بر پا :كند زند
ــي در ــام م ــا ج ــود ت ــدبفرم ودمن ــد ــرنم نوازنــ ــاغردهندتــ ســ

)17، بيت201:همان(

ايـن اشـكال كرمـاني خواجـوييخمسـهدر. اسـت» دهنـد«ي اساس ضبط نسخه
.برطرف شده است

گـل«ي اسـاس معنـا نيسـت، امـا در نسـخهبي» گل خيري«ــ در بيت ذير هرچند

:آمده است» خَمري
و خمر گلگون به دستخيريگلمسـتسرافگنده چون نـرگس نيمـه

)2:، بيت206:همان(
ا گل خَمري ). نامـه لغت(ست كه به سياهي زند يا سياهي كه به سرخي زند گل سرخي

:دهخدا بيت زير را از ديوان منوچهري دامغاني شاهد آورده است
سا اللهـــبريـــد اي منوچهــوروز درآمـــن و با گل خَمريــي رخ

)1381:117منوچهري،(
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را خواجو در بيت پانزدهم همين صفحه ديگربار از اين گل نام مي و مصـحح آن برد

اين اشـكال برطـرف كرماني خواجوييخمسهدر. به صورت صحيح ضبط كرده است
.شده است

:است شراب جام وصفدر زير ابيات-
چــــراغ روان مشــــعل شــــبروان

و حـــوروشوار پـــري ديـــوافگن
و ــات ــر حيـ ــابسراسـ روانلبـ

منــــوردلِ نــــاريِ نــــوروش
)13-14:، بيت207:همان(

بهدر نسخه دار بـه معنـي آمده اسـت كـه پـري» دار پري«و» لبالب«ترتيبي اساس،
جن جن و و خواجـو شـراب را بـه اعتبـار گرفته در فرهنـگ زده هـا ضـبط شـده اسـت
به كف .زدگان مانند كرده استجنآلودبودن

و جاذبه- مي در بيت زير خواجو بر ناپايداري جهان :خورد هاي آن دريغ
و ــيافشــان مــيگــلدريغــا صــبوح ز پـ ــتي داغ دوري ــر نيسـ اگـ

)17:، بيت208:همان(

ميگل«ي اساس ضبط نسخه و ايـن كرمـاني خواجـوييخمسـهدر. است» افشان
:را مرتكب شده است خطا اين عكسمصحح در بيت زير.اشكال برطرف شده است

ــعجــوان ــرِ دهروشــنوطب و پي ــرِ دهدل و ميـ ــاوه ــر نوبـ ــن پيـ كهـ
)3، بيت207:همان(

گونه اشتباهات بارها تكرار شـده اسـت، امـا اين. وجود ندارد»و«ي اساس در نسخه
.گويي به همين دو مورد بسنده شده استبراي پرهيز از دراز

مي- :فرستد تا همايون را نزد او آورند هماي كساني را
ــكين ــاه مش ــان م ــتاد ك ــفرس مهـدش بـه چـين آورنـدبه زرينـهدبرن

)18:، بيت210:همان(

بـه» پرنـد مشـكين«. است كه مصحح غلط خوانـده اسـت» پرند«شكل صحيح كلمه
.ست كه همايون به تن كرده است رنگي ابريشمين سياهيمعني پارچه

و پادشاييبيت زير درباره- :استي گوارايي طعم سلطنت
ــك ــر ي ــاهي اگ ــي پادش ــتول همه ماتم اسـتسوزشخوش است ارچهدم اس

)7:، بيت212:همان(
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اين اشـكال كرماني خواجوييخمسهدر. آمده است» سورش«ي اساس در نسخه
.برطرف شده است

:است بزم مجلس وصفدر زير بيت-
و معني ربـابرعدمغنّي چو و شــراب آفتــاباست قــدح آســمان

)16:، بيت212:همان(

مي. است» دعد«ي اساس ضبط نسخه. است معنيبي» رعد«در بيت باال، دانيم چنانكه
و رباب« از» دعد مي. عشاق معروف عرب استنام دو تن :گويد ناصرخسرو

و بـــر ربـــاب زدي دعــد بــر صــفات ربــابچنـــد گفتـــي غــزل
)1370:28ناصرخسرو،(

بي- :نشانده است»در«را به جاي»بر«ي اساس توجه به نسخه مصحح در ابيات زير
ــدبخـتدم كه رامينِ برگشتهخوش آن ــرزن ــراپردهب ي ويــس تخــتس

)223:ب1370خواجوي كرماني،(
سـر زلــف گلچهـر دسـتبـــرزندپرسـتدم كه اورنگ انـدهخوش آن

)14:همانجا، بيت(
مي هماي پس از شنيدن خبر مرگ پدرش، منوشنگ- : شود شاه، عازم شام

ــرد ــرواز كـ ــاز پـ ــه بـ ــه آرامگـ ــانبـ ــارهم ــردروزگ ــاز ك ــفر س س
)20:، بيت227:همان(

همـان روز«: صورت صحيح آن چنين است. مصحح مصراع دوم را بد خوانده است

.»كارِ سفر ساز كرد
ميقصه- و همايون با مرگ اين دو شخصيت به پايان بيت زير اشاره. رسدي هماي

: كند به مرگ هماي پس از وفات همايون مي
و بـه يـكبردميبرفـتچندي او هـمچو بگذشت يك دم برفـتكشيد

)18:، بيت229:همان(
.است»پر«شكل صحيح

مي- كند كه شعر او را بـه معنـاي ظـاهري خواجو به خوانندگان اين منظومه توصيه
:محدود نكنند
سـتبدانش كه آن صورتي مـانويسـتمعنويصورتيبخوانش كه او

)14:، بيت232:همان(
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.به معناي قرآني آن است» سورتي«ي اساس آمده شكل درست كه در نسخه

:ي خود را به بازي نرد مانند كرده استي كتاب خواجو قصهدر خاتمه-
تمــامي رســاندم ســخندادبــهي قصـه بـردم بـه بـنچو منصـوبه

)15:، بيت235:همان(
و داوِ تمـامي در معنـي بـه) نوبت بـازي نـرد(» داو«ي اساس نسخهدر  كمـال آمـده

مي. رساندن است :كند بيت معروف حافظ نيز به همين معني اشاره
و مهـر كـو زنـمحالي من اندر عاشقي داو تمامي مياورنگ كو گلچهر كو نقش وفا

)1362:688حافظ،(
بي- و مي خواجو در ستايش بلندهمتي و نيز توانگري معنوي خود :گويد نيازي

ســلطان شــاماگــر نيســت در صــورتم نــان شــام چــرخ بــه معنــي دهــم
)237:ب1370خواجوي كرماني،(

به معني خـراج» خرج«ي اساس ضبط نسخه. است معني با اين ضبط مصراع دوم بي
:است بوستاناست كه از سويي يادآور اين بيت سعدي در 

چنان خوش بخسبد كه سلطان شامگدا را چو حاصـل شـود نـان شـام
)1375:61سعدي،(

تـر اهميـت است كه نگارندگان از ذكر موارد كـم در پايان اشاره به اين نكته ضروري
و خطاهـايي را انگشـت اند عمد خودداري كردهبه و تنها اغـالط تا سخن به درازا نكشد

مينهاده ضمناً ذكر اين ايرادها بـه معنـي. آيد اند كه با رفع آنها معناي بيت از ابهام بيرون
ي ايشان گمان خدمت شايستهبي. گرفتن مساعي ارزشمند دانشمند تاجيكي نيستناديده

عا ترين منظومهي يكي از مهمدر عرضه ي فارسي از چشم ايرانيان قدرشـناس شقانههاي
اي بـري حاضـر در حقيقـت نقـد كـار او نيسـت، بلكـه تكملـه مقاله. دور نخواهد ماند

. دريغ وي است زحمات بي

 گيري نتيجه.3
اشـاره شـده همـايونو همـايي در اين مقاله به اشكاالت ذيل در تصحيح متن منظومه

و با ذكر داليل، صورت صحيح هر بيت مشخص شده است :است
ي اساس، ضـبط ديگـري را در مـتن گونه ذكري از متن نسخه مصحح گاه بدون هيچ.1

و بـي آورده است؛ حال آنكه ضبط نسخه شـك صـورتي اساس هيچ ايـرادي نداشـته
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ا. صحيح بيت بوده است يز ايـن مـوارد ازجملـه البته اين امكان وجود دارد كه برخي
.اغالط مطبعي بوده باشد كه معناي بيت را مختل كرده است

و مصحح با نسبتابياتي كه در نسخه.2 هـاي ديگـر، دادن به نسخهي اساس وجود دارد
و متذكر شده كه در نسخهآن .ي اساس وجود نداردها را در متن گنجانده است
.ي اساس رجحان داردترديدي بر نسخه ها بدون هيچ بدل مواردي كه نسخه.3
.مواردي كه مصحح محترم دچار بدخواني شده است.4

و الزم به ذكر است كه از بيان اغالط مطبعـي كـه بـه راحتـي قابـل تشـخيص اسـت
. اجباري به ذكر آن نبوده خودداري شده است

 منابع

(احمـدبن علي ابونصر طوسي، اسدي  تصـحيحو اهتمـام بـه.نامـه گرشاسـب،)1386.
.كتاب دنياي: تهران يغمايي، حبيب
(اكبر علي دهخدا، و سيدجعفر شـهيدي.نامه لغت).1377. :، تهـران زير نظر محمد معين

.دانشگاه تهران
(الدين محمد حافظ، شمس  خـانلري، ناتـل پرويز توضيحو تصحيحبه. ديوان،)1362.

.خوارزمي: تهران
(يكرمان خواجوي  كرمـاني، نيـاز سـعيد تصحيحبه.كرماني خواجوييخمسه.)1370.
.كرمان باهنر شهيد دانشگاه: كرمان

.هنرو فرهنگ نانيكارآفريتعاون شركت: تهران،اتيكل.)1392(.ــــــــــــــ
(ــــــــــــــ : تهـران،ينـيع كمـال كوشـشو اهتمـامبا.نوروزو گل.)الف 1370.

و تحقيمؤسسه .يفرهنگ قاتيمطالعات
 تحقيقـاتو مطالعـاتيمؤسسـه: تهران.همايونو هماي.)ب 1370(.ــــــــــــــ

.فرهنگي
، مجلـس شـوراي 13736يشـماره بـه.خطي كليـات خواجـوينسخه.ـــــــــــــ

.اسالمي
: تهــران يوســفي، غالمحســين توضــيحو تصــحيح.بوســتان.)1375(.شــيرازي ســعدي

.خوارزمي
(صمنوچهري، احمد بن قو . زوار: به كوشش محمد دبير سياقي، تهران. ديوان). 1381.

.دانشگاه تهران:مهدي محقق،تهرانو مينوي مجتبي تصحيح.ديوان.)1370(.ناصرخسرو


