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تصحیح بیتی از بیدل دهلوی

میرزاعبدالقادربیدلدهلویهرچندبهعنوانشاعربرجستۀقرن

یازدهمودوازدهمزبانفارسیشهرتیافتهاست،ولیباید

اذعانکردکهبانوشتنکتاب»چهارعنصر«،خودشرادرزمرۀ

بزرگتریننویسندگانسبکهندینیزمطرحساختهاست.

کتابچهارعنصر،اولینباردرسال1344–1341درافغانستان

چاپشدوسپسدرایراننیزازسال1379تاکنونچهاربار

زیرچاپرفتهاستکههمۀاینچاپهادرحقیقتکپیبرداری

ناشیانهازروینسخۀچاپکابلبودهاست؛بعالوۀایرادهای

متعددامالیی،تایپی،تحریفات،تصحیفات،واشکالهای

ویرایشیوسجاوندیکهبهضعفهایچاپکابلافزوده

است.تنهادرآخرینچاپیکهسیدضیاءالدینشفیعیازروی

چاپکابلبازنویسیکرده،برخیازاشکالهایامالیی،تایپی،

ویرایشی،سجاوندیو...مرتفعشدهاست؛بااینحالابهامها

عدم بهخاطر حقیقت در که اساسی متعدد اشکالهای و

مراجعهبهنسخههایخطیمعتبرونزدیکبهحیاتمؤلف،

ناخواناییخطنسخهها،اعمالسلیقۀکاتبانونّساخانبوده،

دراینچاپهاهمچنانبهقوتخودباقیاست.نگارندگان

اینمقالهقصددارندبیتیازیکقطعۀبلندراکهدرهمۀ

چاپهایچهارعنصرونسخههایخطیموردمطالعه-جز

یکنسخۀخطی-مغشوشوغلطضبطشدهوازهمینروی

معنایبیتدرهالهایازابهامقرارگرفتهاست،موردبررسی

باعرضۀمستنداتوتوضیحاتمتقن،شکل قراردهندو

صحیحبیتراارائهدهند.

ماجراازاینقراراستکهشاهقاسمهوالهی،استادبیدل

دهلوی،روزیمجموعهایازرسائلسلفراکهملکخودوی

بود،بهبیدلمیدهدکهمطالعهکندوبهویاجازهمیدهدتا

نسخهایدیگرازرویآناستنساخنماید.بیدلبعدازمطالعۀ

آنمجموعه،نسخهایاستنساخمینمایدوذیلاختتام،آنرابه

یکقطعۀ57بیتیزیباییکهبیانگرنگرشخاصومنحصر

بهفردبیدلبهحروفتهّجیاست،مزیّنمیکندوبهحضور

استادخودمیفرستد،بااینمطلع:

داردایننسخـهازعلومکمــال

یابسورطبچونکتــابمبین   

)بیدل،208:1392(

همۀ در قطعه،  این وششم بیتسی از اول مصرع

نسخههایچاپیوخطی،اشتباهوبهشکلمبهمضبطشده

است.برایروشنشدنمطلبابتداچندبیتازابیاتپیش

وپسبیتمذکورراازچهارعنصرچاپشفیعیذکرمیکنیم

مختلف نسخههای و چاپها در آن بررسی به سپس و

میپردازیم:

...غافلاز»صاد«و»ضاد«نتوانبود

یکنگــهراست،دردوچشمکمین

گـرکشددیدهتهمتچـپوراست

نــــور،پاکاستازیسـارویمین

الف»طا«چـــودستۀطنبـــور

میلدرچشموهــمکــردهیقیــن

گــــهچوطنبورطــیســــرطی

چندباشیچوچنگ»الم«حزیـــن

»طا«بهیکنقطهاسم»ظا«گیــــرد

ســاز،یکسـازونغمـههاچندیـن

فیضقبضاستچونکنیتصحیف

هـــمبهتحریفیآفرین،نفــرین...

)همان:210(

اینبیتدرچاپکابل،درچاپهایاکبربهداروندکهدر

اصلازرویچاپکابلکپیبرداریشده،وآخرینچاپاین

کابل چاپ اساس بر را آن شفیعی سیدضیاءالدین که اثر

رقیه همتی
استادیارگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهپیامنور
hemmatiro@gmail.com
عبداله ولی پور
استادیارگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهپیامنور

abdollahvalipour@gmail.com
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بازنویسیکرده،بهاینشکلضبطشدهاست:

گهچوطنبورطــیسرطــی

چندباشیچوچنگالمحزین   

)همو،641/4:1344؛همو،480:1386؛همو،210:1392(

نگارندگانمقالۀحاضر،عالوهبرسهنسخۀچاپی،بهچهار

نسخۀخطیموجوددرایراننیزمراجعهکردهاندوایننسخهها

نیزمصرعاولاینبیترابهاشکالمختلفومغشوشضبط

کردهاندکهدرذیلبهآنهااشارهمیکنیم:

درنسخۀسناکهبهشمارۀ)1355/2(سسوشماره

میكروفیلم)8449(درکتابخانهومرکزاسنادمجلسشورای

اسالمینگهداریمیشودومحمدعالمابنآخوندمالمحمد

شریفنمنگانی،آنرابهخطنستعلیقهندیکتابتکرده

است،اینبیتبهشکلذیلضبطشدهاست:

گهچــوطنبورطیسیــرطربی

چندباشیچوچنگالمحزین  

)همو،نسخۀکتابخانۀمجلس:ص؟(

یبهشمارۀ)5-7331(کهدرآن
ّ
نسخۀخطیکتابخانۀمل

مرکزنگهداریمیشود،بهخطحافظمحمدحبیباللهابن

حافظمحمددرویش،بهتاریخكتابترجب1182-1183

هـ.ق.درحیدرآبادهندکتابتشدهاست،مصرعاولاینبیت

رابهدوشکلذیلضبطکردهوبررویشکلاولنوشتهشده

است:»نسخه«،وبیانگرآناستکهاینمصرعدرنظرکاتبان

نیزازمواردمناقشهبودهاست.

گهچوطنبورطیسرطوبی/گهچوطنبورطایرطوبی

چندبــاشیچوچنگالمحزین  

)همو،نسخۀکتابخانۀملی:19(

از نسخه دو تهران دانشگاه اسناد مرکز و کتابخانه در

این از یکی میشود؛ نگهداری دهلوی بیدل چهارعنصر

نسخههابهشمارۀ)9642(،بهخاطراینکهچندینصفحهاز

اولوآخرایننسخهافتادهاست،نامكاتبوتاریخكتابتآن

معلومنیستونسخۀدیگربهشمارۀ)106ب(ادبیاتدانشگاه

تهراناستکهدرایننسخهنامكاتبآننامعلوموتاریخ

كتابت)1238(هجریاست.درنسخۀشمارۀ)9642(مصرع

اولبیتمذکوربهشکلذیلضبطشدهاست:

گهچوطنبورطیسرطیبــی

چنــدباشیچوچنگالمحزین   

)همو،نسخۀ1دانشگاهتهران:113(

ایننسخۀخطیدرحاشیه،کلمۀ»طربی«رابهعنوان

نسخهبدلبرای»طیبی«آوردهاست.

درنسخۀشمارۀ)106ب(ادبیاتنیزاینبیتبهشکلذیل

ضبطشدهاست:

گهچوطنبورطــیسرطربی

چنــدباشیچوچنگالمحزین   

)همو،نسخۀ2دانشگاهتهران:115(

حالبهبیتقبلازبیتمذکوربرمیگردیموباتحلیلو

بررسیایندوبیتبهگزینششکلصحیحضبطهاازبیِت

موردبحثدستمییابیم.دربیتقبلیگفتهاست:

الِف»طا«چودستۀطنبور

میلدرچشموهمکرده،یقین   

)همو،210:1392( 

گفتیمکهبیدلدهلویدراینقطعۀبلند،نگرشخاصو

منحصربهفردیبهحروفالفباداردوبرداشتوتأویلخاصی

ازهرحرفارائهمینماید.دردوبیتقطعۀمذکوربهتوصیف

ازحرف»ط«میپردازد.بیدلدراینبیتحرف»ط«راازیک

سویبهسازطنبورتشبیهکردهاستکهقسمتگردیحرف

»ط«بهمنزلۀکاسۀساِزطنبوراستوالف»ط«نیزبهدستۀ

طنبورتشبیهشدهاست.وازسویدیگرقسمتگردیحرف

»ط«رابهچشمتشبیهکردهوالف»ط«رابهمیلیتشبیهکرده

استکهبرطبقعادتمرسوم،باآنچشممجرمانراکور

الِفحرف»ط«که
ً
میکردندوبیدلبراینباوراستکهیقینا

شبیهدستۀطنبور،ودراصلمیِلداغاست،برقسمتگردی

حرف»ط«کهبهمنزلۀچشموهموگماناست،میلمیکشد

کهآنراکوربکند،تادیگروهموگمانیدرراهشناختوجود

نداشتهباشد.ودربیتدومنیزکهدرحقیقتدنبالۀبیتقبلی

است،مخاطبرابهخوشیوشادباشیترغیبوتشویقمی

کندومیگوید:هرازگاهیهمانندکاسۀطنبوربهفکرخوشی

وشادیباشیابهخوشیوشادیبپرداز؛تاکیمیخواهی
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تراازغموغصههمانندحرف»ل«وسازچنگ،خمیده
ّ
قد

کنی.

بااینتوصیفات،بهایننتیجهمیرسیمکهبیتمذکوررا

همۀنسخههایچاپی»چهارعنصر«غلطضبطکردهاندواز

معنی چاپی نسخههای در شده مواردضبط از کدام هیچ

مطلوبیاستخراجنمیشودوهمچنانمعنایبیتدرهالهای

ازابهامباقیمیماند،وباگزینشضبطنسخۀ)106ب(

ادبیاتدانشگاهتهرانابهامموجوددربیتمذکوربهراحتی

و میآید بهدست بیت از مطلوب معنی و میشود مرتفع

میتوانیمبهقطعویقینبگوییمکهصورتدرستومنطقی

بیتبایدبهاینشکلباشد:

گهچوطنبوِرطیسِرطربی

چندباشیچوچنگالمحزین   

منابع
چهارعنصر، ،1392 عبدالخالق، بن عبدالقادر دهلوی، -بیدل
بازنوشتۀسیدضیاءالدینشفیعی،چاپاول،تهران:مؤسسۀ

فرهنگیوانتشاراتبینالمللیالهدی.

_____________،چهارعنصر،نسخۀخطیكتابخانۀملی،به

خطحافظمحمدحبیباللهابنحافظمحمددرویش،تاریخ

كتابترجب1183-1182هـ.ق.درحیدرآبادهند،عنصردوم

بهشمارۀ)7331-5(

_____________،چهار عنصر،نسخۀخطیكتابخانهومركز

اسناددانشگاهتهران،نامكاتبنامعلوم،تاریخكتابت1238

هجری،بهشمارۀ)106ب(ادبیات.

اکبر تصحیح بیدل، آوازهای  ،1386 ، _____________

بهداروند،چاپاول،تهران:نگاه.

_____________،چهار عنصر،نسخۀخطیكتابخانهومركز

اسناددانشگاهتهران،نامكاتبوتاریخکتابتنامعلوم،بهشمارۀ

.9642

_____________،چهار عنصر،نسخۀسنا)كتابخانهومركز

اسنادمجلسشورایاسالمی(،بهخطنستعلیقهندِیمحمد

عالمابنآخوندمالمحمدشریفنمنگانی،بهشمارۀ1355/2

سسوشمارهمیكروفیلم8449.

_____________،كلیات )4ج(،بهاهتمامخالمحمدخسته

هخلیلی،دپوهنیمطبعه،1344–1341.
ّ
ومقدمۀخلیلالل
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میرتقی الدین کاشانی )زنده در 1016هـ . ق(، خالصة االشعار و زبدة االفکار 

)بخش تبریز و آذربایجان و نواحی آن(، تصحیح و تحقیق رقیه بایرام حقیقی، 

تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، صفحات: صد و بیست و شش، 265، 7، 

شمارگان: 1000 نسخه، 1395.

ُججانی )تبریزی( مشهور به خواجه شیخ )سدۀ هشتم 
ُ
خواجه غیاث الدین محمد ک

هجری(، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: مسعود راستی پور و احسان پورابریشم. 

تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، صفحات: بیست و هشت، 247، 6، 

شمارگان: 1000 نسخه، 1395.


