
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هايي از كليات طالب آملي تصحيح بيت
  *اي دكتر وحيد عيدگاه طرقبه

  چکیده
ک بـار در سـال کلیـات او یـ. رود ترین شاعران سـبک هنـدی بـه شـمار مـی طالب آملی یک از برجسته

متأسـفانه ایـن دیـوان پـر اسـت از . بدون هیچ بازنگری و تغییری به چاپ رسید ١٣٩١و دیگر بار در  ١٣۴۶
از همـین رو نیـاز مبرمـی بـه . اسـت  شناختی و تا کنـون مـورد بـازنگری قـرار نگرفتـه  های لغوی و متن غلط

توان با نگاشـتن  می استام نشده تا هنگامی که چنین تصحیحی انج. شود تصحیح دوبارۀ آن احساس می
در مقالـۀ پـیش رو . هایی به سوی این هدف برداشت های جداگانه و رفع برخی از مشکالت متن، گام مقاله

هـای کلیـات طالـب تصـحیح و اصـالح  هدف مورد نظر، برخی از بیت یابی به که کوششی است برای دست
ای از  ا و قواعـد سـنتی شـعر فارسـی و پـارههـ گفتنـی اسـت کـه در ایـن کـار، برخـی از مـالک. اسـت  شده
  .استهای سبکی شاعر مورد نظر بوده  ویژگی
  

 .شعر فارسی، تصحیح متن، کلیات طالب آملی، سبک هندی: ها کلیدواژه
  

                                                      
  vahid.idgah@ut.ac.ir   .استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران *



80  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

...هايي ازتصحيح بيت  مقاله
 

  سرسخن
ــد ــی ۀخوانن ــذت م ــاعری او ل ــر ش ــه از هن ــدازه ک ــر ان ــی ه ــب آمل ــعر طال ــرد، از  ش ب

زیـرا . شـود اش با تلخـی همـراه مـی امیک افتد و شیرین اندازهای متن به سختی می دست
نـیم قـرن . های تاریخ تصـحیح فارسـی اسـت ترین دیوان دیوانی که پیش رو دارد از پرغلط

چـاپ دوم ایـن اثـر  ١٣٩١در سال . گذرد می ١است که از چاپ نخست کلیات طالب آملی
در کنـار  بازار شد و آن همه شـعر زیبـا بـار دیگـر ۀبدون هیچ تغییری و به صورت افست روان

  . ها انتشار یافت ها و دگرگشتگی ها و نادرستی خوردگی انبوه دست
به نظر  است از مطالبی که مصحح متن در مقدمه و نیز پانوشت برخی از شعرها نوشته

این . است تر از شعر او بوده تر یا جذاب رسد که برای او شخصیت و زندگی طالب مهم می
اری از ظرائف که ممکن است به چشم هر کسی که مصحح به بسی است نگاه باعث شده

ها و  نگر خود، پیوندهای شعر طالب را با برخی از حالت نیاید توجه کند و با نگاه واقع
شمار او بر متن  چنین است که در تعلیقات کم. رویدادهای زندگی او بیابد و نشان دهد

ها حسن خّط او را  کدام ها بر اعتیاد شاعر داللت دارند و بینیم که کدام بیت شعرها می
هند  ۀها گواه گرویدن وی به متصّوف ها حاکی از احولی اویند و کدام دهند و کدام نشان می

  .)١٠٩۶، ١٠٨٠، ١٠۴١، ٩٣١، ٩١٧طالب آملی، ص: نك(هستند 
های متنی  که نکته است اما شاید همین توجه بسیار به شخصیت طالب، سبب شده

به . همه اشکال به دست نشر سپرده شود شعرهای او با ایناثر از دید مصّحح دور بماند و 
هر روی تا زمانی که تصحیح معتبری از این متن چاپ نشود باید با همین متن پرغلط سر 

  .های آن را یافت و نشان داد و به صالح آورد کرد و تا آنجا که ممکن است، اشکال
شود به  هایی که تصور می ست به اشکال در این مقاله که با همین هدف نوشته شده ا

این دسته از اشتباهات اغلب با یک . شود اند پرداخته نمی سبب خطای چاپی رخ داده
نگاه و به آسانی قابل تشخیص و اصالحند و بیشتر خوانندگان را چندان به گمراهی 

  :مانند موارد زیر. اندازند نمی
ما آخر به سـعی صـبر ، اشک )١١٢٣ص(به کار می ] فروشان[ زهدفرشانکاهل نیم چو 

                                                      
  .١٣۴۶، به اهتمام و تصحیح و تحشیۀ طاهری شهاب، انتشارات سنایی، الشعرا طالب آملی کلیات اشعار ملک. 1
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کـه / ، دروغ است این مثل کز خـاک غربـت کـم شـود عـّزت)١١٢١ص(بار ] آورد[ آوروصل 
، کـس را ننشـینم بـه تکّلـف )١٠٩٣ص(دیدم هر قـدر دور از وطـن رفـتم ] بیش[ پیشعّزت 

، راحت گیتـی جراحـت )١٠٨٣ص(کز سوز دلم چند قدم پس ننشیند ]/ پیش[ بیشنفسی 
ــدر دارد ــدر[ ای ــز ند)١٠٧٧ص (ن آســتی] ان ــك هرگ ــان فل ــه دهق ــان ک ــ، شــرم صــد عّم / دی

، کم نیستم ز ذّره ولی چـون کـنم )٨٩١ص ( یساِن تریابر ن] چشمم[ چشمتر ز  گوهرافشان
  .)٨١٨ص(از آفتاب من ] پروری ذّره[پروری  اّمید اّره/ که نیست

؛ کننـده گذاشـته شـد هـای دشـوار و گمـراه گشـایی بیـت کـار بـر گـره ۀاز همین رو پای
بنــدی،  جملــه ۀهــایی از طــرز ســخن شــاعر، شــیو هــایی کــه گشــودن گرهشــان نکتــه بیـت

توانـد  کنـد کـه مـی هـای پربسـامد و برخـی از اصـول شـعری او را نیـز آشـکار مـی مضمون
  .طالب را به کار بیاید دیوانمندان  عالقه
  

  :ها بررسی بیت
 منبــع طوفــان آتــش اســت دهــانم  :٨٣ص *

  

ـــین ـــور مب ـــن تن ـــردار ازی ـــردی ب  م
  

» تنـور«بـرای » مبـّین«و جـدا از آن، صـفت  است در جمله نیامده» بردار«مفعول فعل 
که اشـکال معنـایی و » مبّین«ترین واژه به امالی  نزدیک. تناسب و مشکوک است بسیار بی

، »درپوش یـا دِر دیـگ و تنـور«است به معنای  نهنبن سازد بندی را برطرف می نقص جمله
 طالب بار دیگر هـم ایـن واژه را بـه کـار بـرده. بیت آشکار است که تناسبش با دیگر اجزای

  :است
 طوفــان حادثــات شــود خیــزی ار ز جــای  

  

 ١بنشین که بر تنـور حـوادث نهنبنـی
  

  ).١٠۵٨، صآملی طالب(
. خواهد بگوید که اگر مردی و جرئتش را داری درپوش تنـور دهـان مـرا بـردار شاعر می

  :اینک صورت پیشنهادی
 تــش اســت دهــانممنبــع طوفــان آ  

  

ـــور  ـــن تن ـــردار ازی ـــردی ب ـــبنم  نهن
  

 

 تـاب؟تا کی پیچد به عشق این دل بی  :٨٣ص *
  

 دل نه همین افعی است و عشق نه چیـدن
  

                                                      
  ).١٠۵٨ص(» نهنبن به معنی سرپوش است«: مصحح در پانوشت این بیت آورده است .1
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بایـد بـا افعـی  اسـت آنچه در جایگاه قافیه قرار گرفته. معنای مصراع دوم روشن نیست
بـه ارتبـاط ایـن دو  های کهن ارتباط داشته باشد و آن چیزی نیست جز چندن، که در متن

  :است اشارت رفته) صندل/ چندن، مار/ مار(
 عنـــان بـــر گـــردن ســـرخش فکنـــده  

  

ــدن ــاخ چن ــر ش ــیه ب ــار س ــو دو م  چ
  

  )٨۶منوچهری، ص( 
ــه خاصــیت بدخوســت    مــار اگرچــه ب

  

 پاســـبان درخـــت صـــندل اوســـت
  

  )٣٧١سنایی، ص(
  :اینک صورت درست

 تـاب؟تا کی پیچد به عشق ایـن دل بی  
  

 چنـدنفعی است و عشق نه دل نه همین ا
  

  

 بـــر مـــن فصـــل خـــزان بهـــار اســـت :١۵٩ص  *
  

ــــدارم ــــزان ن ــــیم خ ــــار ن ــــن خ  م
  

اگـر شـاعر خـار نیسـت چـرا . خـورد در مصراع دوم یک اشـکال منطقـی بـه چشـم مـی
بـا اصـالح . شـود گوید خزان ندارد؟ این اشکال منطقی با اصالح یک تصحیف حل می می

هـا و گیاهـان در  گـل ۀهمـ. شـود شاعر مشـخص مـیمضمون موردنظر  خـارُبنمبه  خار نیم
. دانـد خـزان مـی خار؛ و شاعر خـود را خـاربِن بـی ۀشوند جز بوت خزان سست و پژمرده می

  :اینک صورت پیشنهادی نگارنده
 بـــر مـــن فصـــل خـــزان بهـــار اســـت  

  

 خــــــزان نــــــدارم خــــــارُبنممــــــن 
  

  

ـــودتربیت :٢٢٢ص * ـــا غنچـــۀ عقـــل ب ـــۀ ب  یافت
  

 بر سر ما گل داغی که زند دست جنون
  

صورت پیشنهادی نگارنده مشکل . مصراع نخست وزن و دستور و معنای درستی ندارد
  :سازد را برطرف می

ــــۀتربیت   ــــۀیافت ــــودباغچ ــــل ب  عق
  

 گل داغی که زند دست جنون بر سـر مـا
  

  

  در غمت گر بالش نسرین بزیـر سـهیم :٢٢۴ص *
  

 های خار سودا جوشد از بالین مـابوته
  

رسـد کـه در مصـراع نخسـت هـم  دستور و معنا، بـه نظـر مـی ،رستی وزنبا توجه به ناد
شاعر در غـم دوری . مضمون کلی بیت روشن است. و هم افتادگی است ه تصحیف رخ داد

خـار  ۀترین بالش بخوابد بـاز هـم آرام نخواهـد یافـت؛ گـویی کـه بـر بوتـ معشوق اگر بر نرم
به بالش و بالین و از دیگر سو با توجه به رسد که از سویی، با توجه  به نظر می. است آرمیده

 ۀهمچنـین بایـد افـزود کـه واژ. های بیت را کامل کنـد تواند تناسب سر می ۀسودا، واژ ۀواژ
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اینـک صـورت . اسـت نهیمفعل  ۀتناسب است دگرگشت که از هر جهت اضافی و بیسهیم 
  :پیشنهادی نگارنده

 در غمت گر بالش نسرین بزیر سـر نهـیم  
  

 ار سودا جوشد از بالین ماهای خبوته
  

  

 هجوم زخم دست و سوز ناپیکـار نگـذارد :٢۴٨ص *
  

 دوزان را به دور تیغ او حاجت برآیـد بخیـه
  

ــی ــد دســت. معنــی اســت مصــراع یکــم آشــفته و ب ــه از گزن خــوردگی و  مصــراع دوم ک
گوید  شاعر می. کند در بازسازی مصراع یکم به ما کمک می است دگرگشتگی به دور مانده

گیریم کـه  پس نتیجه می. است دوزان روا شده و حاجت بخیه است ه معشوق تیغ کشیدهک
دوزان در مصراع دوم و زخم در مصـراع  بخیه. است های بسیاری به بار آورده تیغ او جراحت

ای از آن در مصراع یکم بـه چشـم  ریخته آورد که ریخت به هم سوزن را به ذهن می ۀیکم واژ
 سـوزاست که به شکل  سوزن ۀنون پایان واژ ناپیکارمهمِل  ۀآغاز واژ در واقع نون. خورد می

اکنـون آشـکار . باشـد بیکـار ۀکـه بایـد دگرگشـت اپیکـار ماَنـد مـی. شود در مصراع دیده می
و عاشـقان را زخمـی  است از بس معشوق تیغ زده. است شود که سخن شاعر چه بوده می
 هیچ دست و سوزن بیکاری بر جای نمانـدهو  است رونق شده دوزان به کار بخیه است کرده
. های عاشـقانند زخم ۀها در حال دوختن بخی ها و سوزن دست ۀبه سخن دیگر، هم. است
  :پس

 نگـذاردسوزن بیکارهجوم زخم دست و  
  

 دوزان را به دور تیغ او حاجت برآیـد بخیـه
  

  

 خود مقیم حـرم کعبـه اسـالمم لیـک :٢۶۵ص  *
  

 هوســـم زیـــرا آتشـــکده کفـــار اســـت
  

ساختار جملـه اسـتداللی  برای اینکهشود؛  مربوط میزیرا نامربوِط  ۀمشکل بیت به واژ
تـرین  نزدیـک. پس باز بایـد بـه دنبـال تصـحیف بگـردیم. نیاز داشته باشدزیرا نیست که به 

نظیر مقیم، کعبه، اسـالم،  ت کند و هم مراعا که هم مشکل را حل می زیراصورت امالیی به 
گونـه کـه  اکنـون صـورت درسـت بیـت، آن. اسـت زایـر رسـاند به کمال میآتشکده و کفر را 

  :انگارد نگارنده می
 خود مقیم حـرم کعبـۀ اسـالمم لیـک  

  

 آتشـــکدۀ کفـــار اســـت زایـــرهوســـم 
  

  

 مراد باغ سخن با خرد پرستان نیست :٢۶۶ص *
  

 نثار گوهر من جز به پای مستان نیست
  

. انـد رند و معنای سـخن را پریشـان کـردههیچ ربطی به دیگر عناصر بیت نداباغ و  مراد
رسد کـه در هـر دو  مگر باغ مراد دارد؟ آن هم باغ سخن و آن هم با خردپرستان؟ به نظر می
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این بار هم یافتن تصحیف مشکل بیت را ). باغ سخن(مصراع سخن از من است نه دیگری 
 ۀواژ اسـت اندهآنچه بر اثر تصحیف و بدخوانی از چشم کاتب یا مصحح دور م. کند حل می
. اسـت که در شعر طالب فراوان به کار رفتـه» حال و حوصله و رغبت«است به معنای  ِدماغ

اینـک صـورت . خواهد بگویـد کـه میلـی بـه سـخن گفـتن بـا خردپرسـتان نـدارد شاعر می
  :پیشنهادی بیت

 سخن با خردپرستان نیستمرا دماغ  
  

 نثار گوهر من جز به پای مسـتان نیسـت
  

  

 لم به جانب رهبان سرم به پـای طبیـبد :٢۶٧ص *
  

 چه شد که گوشۀ چشمم بـه سـوی محرابسـت
  

 محـرابتناسـب و بـا رهبـان  آنچه بـا. است نظیر بیت را ناقص کرده مراعات طبیب ۀواژ
  :پس بیت را باید بدین گونه پیراست. است نه طبیب صلیبتضاد دارد 

 دلم به جانب رهبان سرم به پـای صـلیب  
  

 چشمم بـه سـوی محرابسـتچه شد که گوشۀ 
  

  

 ایمگردون تو جورشیوه و ما عجزپیشه :٢٨٠ص *
  

 بنگر ترا لبت چه و مـا را خطـاب چیسـت
  

نه از نظر مفهومی تـوجیهی لبت  پیداست که. است در مصراع دوم اشکالی پیش آمده
اسـت کـه بـا خطـاب در  لقب، لبت ترین واژه به صورت تصحیفی نزدیک. دارد نه دستوری

  :پس بیت را باید بدین سان پیراست. سب استکمال تنا
 ایمگردون تو جورشیوه و ما عجزپیشه  

  

 بنگر ترا لقب چه و ما را خطـاب چیسـت
  

  

 مــنم پیمبــر دیــر و موافقــان اصــحاب :٢٨٨ص *
  

 صبا سروش منست نسیم میکده و می
  

و بـا  اسـت نظیـر سـاخته شاعر در این بیت با اصطالحات مربـوط بـه پیـامبری مراعـات
اســنادی، هــر یــک از عناصــر مربــوط بــه دیــر مغــان یــا خرابــات  ۀردیــف کــردن چنــد جملــ

بـا نگـاهی بـه مصـراع دوم . اسـت خـواران را در تنـاظر بـا آن اصـطالحات قـرار داده شراب
. ٢پیمبـر دیـر، = مـن . ١: اسـت های اسنادی بر هـم خـورده یابیم که نظم آن جمله درمی

  . سروش= صبا . ۴ی، نسیم میکده و م. ٣اصحاب، = موافقان 
خـوردگی و  که بـر اثـر دسـت است ای اسنادی بوده پیداست که سومین مورد هم جمله
و یکی از عناصر پیـامبری در آن  است معنی درآمده بدخوانی بدین صورت ناتندرست و بی

 سخن گفته) وحی ۀفرشت(سروش  و )صحابه(شاعر از پیامبر، اصحاب . است از قلم افتاده
شـاعر پیـامبر دیـر اسـت و . رسـد میان تنها جـای وحـی خـالی بـه نظـر مـی و در این است

 ۀبـرای او بـه منزلـ) نسـیم(= کـده  بوی خـوش مـی. اویند ۀپیالگانش صحاب همراهان و هم
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دانـیم  می »وحـی و« ۀرا دگرگشت »و می«پس . این وحی باد صباست ۀوحی است و رسانند
  :گونه می پیراییم و بیت را این

 و موافقــان اصــحابمــنم پیمبــر دیــر  
  

 صبا سروش منست  وحی ونسیم میکده 
  

  

 عیدی ما نیست غیر ازین کـه کنـیمجفای :٣٩٨ص**
  

 به خون دیده سر انگشتهای مژگـان سـرخ
  

تنها اشکال مربوط بـه ترکیـب . پیوند دستوری و معنایی اجزای دو مصراع استوار است
جه به اینکه سخن بـر سـر عیـد با تو. است که معنای درستی ندارد» جفای عیدی«وصفی 

رود کـه در هنگـام عیـد  است و سرخ کردن سرانگشت، ذهن به سـمت رسـم حنـا زدن مـی
  :و به ویژه در شعر شاعران سبک هندی نمود آشکاری دارد است مرسوم بوده

 رنگ از حنـای عیـد کلـیم ار نباشـدم  
  

 کشـم بـار مـی دستی به این دو دیـدۀ خـون
  

  )۴٨٩کلیم، ص(
 یـد باشـد کشـتگان عشـق راخون حنای ع  

  

 کنـد جا گریه بر خاک شهیدان می شمع بی
  

  ).١٢۵۴، ص٣صائب، ج ( 
  :اینک صورت درست بیت. ها را با حنا سرخ کرد پس به جای جفا باید سرانگشت 
 عیدی ما نیست غیر ازین کـه کنـیمحنای  

  

 های مژگان سـرخ به خون دیده سرانگشت
  

  

 تان شـکطالب ترنمی که دو کشورس :۴٠٨ص *
  

 در جان بلبالن خوش آهنگ بشـکند
  

وانگهـی . روشن نیست و در درستی آن باید شـک کـرد »دو کشورستان شک«منظور از 
گشودن گره بیت در گرِو یـافتن دو تصـحیف . کشورستان چیزی نیست که شکستنی باشد

کنیم که بیت مورد نظر مقطع غزلی است و طالب گاه در مقطع  نخست یادآوری می. است
پیداست که منظـورش . زند پردازد و از هنر سخنوری خود دم می ها به خودستایی می غزل

در اینجـا کـاربرد دو کشـور مـا را بـه یـاد شـاعران . شـاعران اسـت ،آهنـگ از بلبالن خـوش
 ۀرود که مای همچنین برتری شاعر چیزی است که انتظار می. اندازد هندوستان و ایران می
ماَنـد اینکـه چـه  مـی. رشـک بـدانیم ۀاین باید شک را دگرگشتبنابر . حسادت شود نه شک

گوید که ترّنمی کن  شاعر به خود می. چیزی شکستنی است؛ و آن چیزی نیست جز سنان
کـرده  فرورفته و زخـم ۀرشک در جان شاعران دو کشور بشکند و از درد این سرنیز  ۀتا سرنیز 

  :نیامده، عذاب بکشند و شکسته و بیرون
 که دو کشور، سنان رشکطالب ترنمی  

  

 آهنـگ بشـکند در جان بلبالن خوش
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 چــون هــوس بیهــوش دارد ور مئــی افســون کنــد :۴١٠ص *
  

 ناف لیلی را بلورین ساغر مجنـون کنـد
  

اشکال بیت مربوط به مصراع نخست است که در آن یک بار واو بـه دال و دیگـر بـار دال 
موضوع ریختن داروی . است ار کردهو سخن را بدین صورت ناهنج است به واو مبّدل شده

. اسـت که دچار بدخوانی کاتب یا مصـحح شـده است در می بوده) دارو بیهوش(بیهوشی 
  :اینک صورت درست بیت

 دارو در مِی افسون کندچون هوس بیهوش  
  

 ناف لیلی را بلورین ساغِر مجنـون کنـد
  

  

ــدســیه :۴٩٠ص * ــر چــه ســان آی ــا گفتگــویم ب   مســتم دگــر ت
  

ــدچــه رازم   ــان آی ــرد چــه جــز غــم برزب ــب گی  راه ل
  

گویـد و اینکـه معلـوم  خویشـی خـود سـخن مـی مستی و بـی در این بیت شاعر از سیاه
پـس موضـوع . نیست که چه رازی را فاش خواهد کرد و چه سخنی را بر زبـان خواهـد آورد

 همچنین کاررفت گفتگو در مصراع نخست و بـه. غم نیست و باید در درستی آن تردید کرد
را تصحیف چیـزی بدانـد کـه بـا  جزغمدارد که  نگارنده را بر آن می ،طور کّلی موضوع بیت

اینک صورت پیشـنهادی . حـرفمباشد و آن چیزی نیست جز  سخن و گفتگو ارتباط داشته
  :بیت
 مستم دگر تا گفتگویم بر چه سان آیدسیه  

  

 بر زبان آیدحرفمچه رازم راه لب گیرد چه 
  

  

 همصحبت هر تار زلـف او نسـیمکی سزد :۵٨٧ص**
  

 شود بر سر یک مو میان مأوای او خون می
  

سـخن بـر . اسـت خون شدن مأوای او معنای درستی ندارد و بیت را دچار اشکال کرده
ای  پس مصراع دوم را باید به گونه. سر رقابت شاعر است و نسیم بر سر یک تار زلف معشوق

ترین صورت امالیی بـه آنچـه در  نزدیک. ا برساندتغییر داد تا بیت به درستی این مضمون ر 
) نسـیم(= خواهد بگوید که میان مـا و او  شاعر می. است ما و او) مأوای او( است متن آمده

اینــک صــورت . آیــد بــر ســر یــک مــوی معشــوق خــونریزی و جنــگ و دشــمنی پــیش مــی
  :پیشنهادی

 کی سزد هم صحبت هر تار زلف او نسـیم  
  

 شود خون میاو  ما وبر سر یک مو میان 
  

  

 گر همچو خامه مشق کنیم سینه بنگـری :۶۵٧ص**
  

ــانی ز دود دل ــاطن دوات نه ــون ب  چ
  

یادآور (های خامه و مشق و دوات و دود  با دیدن واژه. وزن مصراع نخست نادرست است
نظیر در کمـال تناسـبند، ممکـن اسـت  که از نظر مراعات) دوده که در مرّکب کاربرد داشته
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بـرای . دیگر اجزای بیت برود و حّل مشکل وزنی را در جـای دیگـری بجویـد ذهن به سمت
اما واقعیت چیز دیگری است و گویا همـین . کنمبه  کنیمنمونه، درست کردن وزن با تغییر 

حقیقت آن است که در این بیـت از مشـق خـط . است کاتب و مصّحح را به اشتباه انداخته
است به معنای شکافتن، که در کنار خامه بارهـا  شقو این واژه تصحیِف  است سخن نرفته

  :است در شعر سبک هندی به کار رفته
  گـردد سـخنور رابه انـدک سـختیی دل چـاک مـی  

  

 که روی سخت نـاخن بهـر شـق خامـه بـس باشـد  
  

  )١۵٠٠، ص٣صائب، ج (
 نظــران ســبق هســتی موهــوممعنــی  

  

 بیــرون شــق خامــه ندیدنــد رقــم را
  

  )١٠٩بیدل، ص( 
َام خوانـده  شخص نیست و باید به صورت ُکنی فعل اول کنیمشود که  کار میاکنون آش 
مرا بشکافی خواهی دید که چه دروِن سیاهی  ۀگوید که اگر مانند قلم سین شاعر می. شود
  :است اینک صورت پیشنهادی نگارنده که معنا و وزن در آن اصالح شده. دارم
 سینه بنگریشق کنَیمگر همچو خامه  

  

ــاط ــون ب ــانی ز دود دلچ  ن دوات نه
  

  

 ترسم به غلط یار ز من دسـت بشـوید :۶۶٠ص *
  

 ای شرم بـه نزدیکـی آن کـوهکن آبـم
  

ناخوش نشسته است و هیچ پیوندی با دیگر عناصر بیت  »کوهکن« ۀدر مصراع دوم واژ
شـاعر . انـد اند و مصراع دوم را دچار تصحیف کرده کاتب یا مصّحح میم را ها خوانده. ندارد

انگیــز و دور از واقعیــت و البتــه دارای صــنعت اســتخدام، خطــاب بــه شــرم  بیــانی خیــالبـا 
ترسم یار با این آب دست بشوید  گوید که مرا در نزدیکی کوی معشوق آب مکن، زیرا می می

  :اینک صورت درست! و در عمل، دست از من بشوید
 ترسم به غلط یار ز من دسـت بشـوید  

  

 آبـم نکـو َمُکـای شرم به نزدیکـی آن 
  

  

 شــــمۀ عــــزتم بــــه جاســــت هنــــوز :٧١۵ص *
  

 قطـــــــــــــرۀ چنـــــــــــــد آرزو دارم
  

دو بیـت پـیش  ۀباید توّجه داشت که این واژه در قافی. آرزو به قطره هیچ ارتباطی ندارد
  :است از این بدون اشکال به کار رفته

 گرچـــه ابـــرم ولـــی بـــه ســـّنت بـــرق  
  

ــــــده آرزو دارم ــــــن خن ــــــک ده  ی
  

کـم را برطـرف کنـد و  ۀبود که هم ایراد تکرار قافیه با فاصـل ای بنابر این باید در پی واژه
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آن واژه چیزی نیست جز آبرو که جزء نخست آن با قطـره . هم با قطره تناسب داشته باشد
کنـد و در دیگـر  مصـراع نخسـت ارتبـاط معنـایی برقـرار مـی عـّزِت تناسب دارد و کّل آن بـا 

  :پیراییم ا اینگونه میپس بیت ر . است های این غزل نیز قافیه نشده بیت
 ای عـــّزتم بـــه جاســـت هنـــوزشـــّمه  

  

ـــــــره ـــــــرو دارم قط ـــــــد آب  ای چن
  

  

  چون بـه یـاد دوسـت در سـاغر مـی گلگـون کنـیم :٧٩٣ص *
  

 گــوش را گیــریم و هــوش از انجمــن بیــرون کنــیم  
  

در سـّنت . رسـاند گرفتن گوش با نویسش کنونی بیت معنای درسـتی را بـه ذهـن نمـی
ه پس از نوشیدن می گلگون به یاد دوست، از سر مستی هوش را شعری ما منطقی است ک

تنهـا راه حـل ایـن اشـکال ایـن اسـت کـه . از بزم بیرون کنند اما چرا گوش را بایـد بگیرنـد
جایی این پیوند  هبه نظر نگارنده با یک جاب. پیوندی معنایی میان گوش و هوش برقرار شود

خواهـد بگویـد کـه گـوش  شاعر مـی. یدآ آشکار می شود و صورت درست بیت به دست می
  :گیریم و از انجمن بیرونش می کنیم هوش را می

  چون بـه یـاد دوسـت در سـاغر مـی گلگـون کنـیم  
  

 از انجمــن بیــرون کنــیم هــوش را گیــریم گــوش  
  

  

ـــل حســـرت :٨٠٩ص** ـــل درد را گ ـــت اه ـــالی غم ـــر ب   مگ
  

ــان   ــد ز گلشــن مژگ ــهیدان دم ــون ش ــگ خ ــه رن  ب
  

اگر بال را نهاد بدانیم مجبـوریم دمـد را فعـل . یت استوار نیستپیوند دستوری اجزای ب
وانگهـی معنـای بیـت نیـز . بگیـریم کـه بسـیار نامتعـارف اسـت) به معنای رویاَنـد(متعدی 

 ۀشهیدان در مصراع دوم، ذهن به دنبال واژ ۀبا نگاهی به واژ. اشکال دارد و مشکوک است
. اسـت انی بـه صـورت کنـونی درآمـدهگردد کـه بـا بـدخو متناظر آن در مصراع نخست می

بـا ایـن . مگر بـالاست نه ) بکربال( به کربالحدس نگارنده این است که آغاز مصراع نخست 
  :شود های بیت برطرف می اشکال ۀنویسش پیشنهادی هم

ـــه کـــربالی غمـــت اهـــل درد را گـــل حســـرت   ب
  

ــان   ــد ز گلشــن مژگ ــهیدان دم ــون ش ــگ خ ــه رن  ب
  

  

  لنــگ اســت چــون دیــوار کفــشپایهــا زیــر از شــنا :٨٢٨ص *
  

ـــوار مـــن   ـــا کمـــر دی ـــودی در بلنـــدی ت  کـــاش ب
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 پـاو کفـش مصحح یا کاتب بـا دیـدن . آید از مصراع نخست معنای درستی به ذهن نمی
 لنـگرا بـا فاصـله از  شـنااند و در نتیجه  خوانده لنگرا ) قوزک پا( شتالنگ ۀبخشی از واژ

 حـال آنکـه از آغـاز پـایی در کـار نبـوده. اند زدهای را رقم  اند و چنین مصراع آشفته نگاشته
خواهـد بگویـد کـه دیـوار مـن کوتـاه  شاعر مـی. ها پایهامالیی است از  پایهاو در واقع  است

درست در بیت پـیش ازیـن بـه  پایه گفتنی است که. تر از شتالنگ است؛ چندین پایه کوتاه
  :تاس اما دیدن آن مصّحح را از خطا بازنداشته است کار رفته

 پایه از خشت بنا نفزوده چـون در ارتفـاع  
  

 همسری ورزد به دیوار دگر دیوار مـن؟
  

  :دهیم اکنون صورت درست بیت را به دست می
  هـا زیـر از شـتالنگ اسـت چـون دیـوار کفـشپایه  

  

ـــوار مـــن   ـــا کمـــر دی ـــودی در بلنـــدی ت  کـــاش ب
  

  

ــی :٨۵۴ص * ــهب ــین ز روب ــر منش ــیشخب ــازی آن م ــمب   چش
  

ــرد   ــون ک ــو فس ــهک ــیش آمیخت ــم م ــا چش ــرا ب  ، ک
  

نظیر مورد نظـر شـاعر، در  با توجه به مراعات. است معنا و وزن مصراع دوم به هم ریخته
این واژه شباهت امالیی بسیاری به . خورد میان روبه و میش جای خالی گرگ به چشم می

ا کـرد، کـر و مصـّحح  اسـت نوشـته بـوده گرگـراگویا . هم دارد کرد، کرا ۀشد صورت تصحیف
معشوق فسون گـرگ . شود به هر روی، معنای شعر با این نویسش روشن می. است خوانده

  :اینک صورت درست. است آمیخته  را با چشم میش
ـــی   ـــهب ـــین ز روب ـــر منش ـــیشخب ـــازی آن م ـــمب   چش

  

ـــه   ـــیش آمیخت ـــم م ـــا چش ـــرگ را ب ـــون گ ـــو فس  ک
  

  

  از دیـــده کـــردی عـــزم مـــی از دل بـــه جـــان آمیختـــی :٨٩٣ص *
  

 میز و نجـــس بـــا مـــن چنـــان آمیختـــیآچـــون شـــعله  
  

  

هیچ ربطی به دیگر عناصر بیـت  می. نخست باید ناهمانگی مصراع یکم را برطرف کرد
الـف  ۀوقتی چیزی از نقط. است ندارد و افزون بر این، نظم منطقی مصراع را نیز بر هم زده

معشـوق از  پس اگـر. ج برسد ۀب به نقط ۀای جز نقط تواند از نقطه رود نمی ب می ۀبه نقط
 دلکه او از  است حال که در متن آمده. عزم جان کند میکرده است باید از  میدیده عزِم 

. مـیبوده باشد نه عـزم   کردهدل عزم  دیدهبایست نخست از  پس می است کرده جانعزم 



90  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

...هايي ازتصحيح بيت  مقاله
 

در سنت شعری ما نیز پیوند دیده و دل معروف است و شاعران از دست دیده و دل فریادها 
 ۀواژ. اکنـون آمـدیم بـه سـر مصـراع دوم. کند بیند دل یاد می یرا هر چه دیده میاند ز کرده
شـاعر بـه معشـوقش . اسـت فضای بیت را به شکلی همراه با نقض غرض بر هـم زده نجس
بنـدی مصـراع نیـز  افزون بـر ایـن، جملـه! گوید که تو با من شعله آمیز و نجس آمیختی می

را واو عطــف  آمیــزد رســد کــه کاتبــان دال مــیبــه نظــر . سســت اســت و نیــاز بــه فعــل دارد
ارتباط شعله و خس در شعر طالب باز . اند خوانده نجسرا ) به خس(=  بخساند و  پنداشته

  :هم نمونه دارد
  بـه کـام١از گلستان یقین طالـب چـو گـل چیـدی  

  

 بایــد شـــدن شــعلۀ خــار و خـــس تشــکیک مـــی  
  

  )٨٢٣، صآملی طالب(
ــ ــده ک ه مشــکل معنــایی و نحــوی مصــراع را برطــرف اینــک صــورت پیشــنهادی نگارن

  :سازد می
  از دیـــــده کـــــردی عـــــزم دل از دل بـــــه جـــــان آمیختـــــی  

  

ـــه خـــس؟چـــون   ـــزد ب ـــی شـــعله آمی ـــان آمیخت ـــن چن ـــا م  ب
  

  

 ام گشت دچـارموشی ز تو گربه پنجه :٩۴۶ص *
  

 بوسیدم و بسـتم بـه میـان چـون زّنـار
  

 پیوند دو مصراع را به هـم زده بازی موش و گربه معنای مصراع نخست را به هم ریخته و
نخست باید توجه داشـت . دهد آوری رخ می تصحیف و بدخوانی گاه به شکل خنده. است

موشـی گویـا . های شعری ما با میان و زنار پیوند دارد موی است نه موش که آنچه در سنت
 اسـت شین اشـتباه شـده ۀدر واقع همزه با سه نقط. موییاست نه  موئی تصحیف نویسش

 ۀرنه دلیلی نداشت کـه چنـین اشـتباهی رخ دهـد و ذهـن کاتـب یـا مصـحح را در دنبالـوگ
را ُگربه بپندارد و در ادامه با دیدن ) حرف اضافه( بهو ) اگر(=  گرمصراع به آنجا بکشاند که 

اینـک . تر شود و چنین مصـراع ناتندرسـتی را رقـم بزنـد از خوانش خود مطمئن پنجه ۀواژ
  :هصورت پیشنهادی نگارند

 ام گشـت دچـارموئی ز تو گر به پنجه  
  

 بوسیدم و بسـتم بـه میـان چـون زّنـار
  

  

                                                      
  .شود دیده می چندینویسش  چیدیدر متن به جای . 1
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ــر :٩۴۶ص * ــد از تحری ــیر نش ــم س ــب قلم  امش
  

 هـــای بـــم و زیـــر ماننـــد دلـــم ز نالـــه
  

 

 تا صبحدم این دو مرغ را دم نگهست  
  

 ایـــن داد صـــریر داد و آن داد صـــفیر
  

بندی و معنایش به هم  جمله اشکال این رباعی مربوط به پایان مصراع سوم است که
شاعر از شب تا روز یکسره در حال نوشتن و : معنای کّلی رباعی روشن است. است ریخته

اکنون باید صورتی را یافت که به تکمیل این مطلب کمک کند ولی . است ناله کردن بوده
است که نزدیکی  نگسستنویسش پیشنهادی نگارنده . ربط نباشد بی نگهست مانند

نگسستن . کند دارد و مشکل رباعی را حل مینگهست  ۀشد به صورت تصحیف بسیاری
 ۀاینک صورت پیراست. دم به معنای قطع نشدن نفس و سخن است و پیوسته بودن آن

  :انگارد بیت، آنگونه که نگارنده می
 تا صبحدم این دو مـرغ را دم نگسسـت  

  

 ایـــن داِد صـــریر داد و آن داِد صـــفیر
  

  

 غ گرفتار گر بود سـر و کـاریترا به مر :١١٠٧ص*
  

 به طوق فاخته گردن نهم اگرچه نمـایم
  

. شود است در آن دیده نمی اگرچه ۀپایان مصراع دوم بی معنی است و آنچه الزم
 همایم نمودن چه تضادی با گردن نهادن به طوق فاخته دارد؟ صورت پیشنهادی نگارنده

رد و هم معنای بیت را روشن که هم با مرغ و فاخته تناسب دا) هما هستم(= است 
داند حاضر است به طوق فاخته گردن بنهد تا در  شاعر اگرچه خود را هما می. کند می

  :شمار مرغان گرفتاری قرار گیرد که معشوق با آنها سر و کاری دارد
 ترا به مرغ گرفتار گر بود سـر و کـاری  

  

 به طوق فاخته گردن نهم اگرچـه همـایم
  

  

ـــد :١١١٠ص* ـــان کنن ـــه آرزومرغ ـــر پروان ـــر پ  ب
  

 من بهر آنکه گـاه سـری زیـر پـر کـنم
  

با توّجه به تقابلی که شاعر . آورد مصراع نخست معنای درستی را به ذهن نمی
خواسته میان خودش و دیگر مرغان برقرار کند، مصراع نخست باید حاکی از یک  می
پس . مهمل است که به کّلی» بر پر پروانه آرزو کردن«کلی و معمول باشد نه  ۀقاعد

تغییر پرواز را به  پروانه، و پی، پر را به پررا به  براگر به ترتیب، . است تصحیفی روی داده
کند و پیوند معنایی دو مصراع  آید که اشکال را برطرف می دهیم صورتی آشنا به دست می

خواهند،  گوید من بر خالف دیگر مرغان که پر را برای پرواز می شاعر می. سازد را آشکار می
  :خواهم آن را برای سر زیِر َپر کردن می

ـــرواز آرزو   ـــِی پ ـــر پ ـــد پ ـــان کنن  مرغ
  

 من بهر آنکه گـاه سـری زیـر پـر کـنم
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 کـارمهای حزین هر که را طلببه ناله :١١٢٩ص*
  

 بدان صفت که به افسانه خواب را طلبنـد
  

اب در بندی مصراع نخست با صورت کنونی جواب شرط الزم دارد و این جو جمله
با این پیشنهاد . است مرگ ۀدگرگشت هر کهرسد که  به نظر می. است مصراع دوم نیامده

شاعر با ناله کشیدن در پی مردن است همچنان که مردم . شود معنی بیت نیز بسامان می
  :بیت ۀاینک صورت پیراست. با خواندن افسانه طالب خوابند

 کـارمرا طلـبمرگهای حزینبه ناله  
  

 که به افسـانه خـواب را طلبنـد بدان صفت
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