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 خالصةاالشـعار و زبدةاالفکار )بخش شـیراز و نواحی آن(.ر

یـنرکگتـگفة.ربشرلاةصارففیسـشر یر فـة.رلهر ن:ر
ّ
مصـررلقةر لو

مصر ثرماتوب.

ین 
ّ
اصل نهم از بخش خاسمۀ خالصةاالشعار، اثو ییو سقم الد

از  سن   35 تووده هام  انتخاب  و  احرال  شووح  کاشانم، 

شاعوان شیواز و نراحم آن را در بو دارد. این اثو در تال 1392 

به کرشش نفیسه ایوانم در تلسلۀ انتشارات یوکز پژوهشم 

ییواث یکترب به چاپ رتید و تپس تو گریا سنها یک یقاله 

در یعوفم و نقد گرشه هایم از آن ینتشو شد1. بوام نگارنده، 

ـ به جز یدخل  بنا به جهاسم، یطالعۀ جملگم یداخل کتاب 

»یرالنا عوفم« ـ بایسته یم نمرد. ضمن یطالعه لغزش هایم در 

 آنها را در 4 دتته 
ً
کار سصحیح به چشم آید که یم سران عمریا

3. خطا در  2. اشکاالت وزنم؛  1. کژخرانم ها؛  داد:  جام 

بوخم حوکت گذارم ها؛ 4. کاربود غیوضوورم و گاه اشتباه 

پاس  به  و  تپاس  نهایت  با  نگارنده  تجاوندم.  عالئم 

کرشش هام یصحح، به ویژه به تبب نگارش سک نگارم میر 

تذکره، آن نکات را، هوچند دیو، پیش یم کشد سا اگو صراب 

دیده شد در بازچاپ اعمال شرد.

ــود ــه یم خ ــقم، ک ــتۀ عش ش
ُ
ــواِن ذهقرک حی ص6 

را؟  ــذاب  ع کــوایــت  نقِد  بــه  ــزا  ج روِز 

1. »ذوق« و »کشته« را سنگ هم نرشته اند، حال آنکه توکیب 

را باید »ذوِق کشته« خراند؛ بیتم دیگو از غیوسم گریام این 

نکته اتت: 

شــتۀ« شمشــیِو بیدادِ سر، هو تــاعت
ُ
ز »ذوِق ک  

گیود  تتم  راهِ  آرزو  صد  با  شرق  از  اجل 

)ص40(

2. »که« در یصواع نخست حوف ربط اتت، بواین پایه جمله 

پوتشم نیست و نشان تؤال در پایان جمله زاید اتت: تبب 

حیوت شاعو ذوِق )/تویستِم، لذِت( کشتۀ عشق اتت که روز 

جزا عذاب را به نقد کوایت یم خود.

ز اتــتغنا کجا آن شــرخ پوتــد دادخراهــان را؟ ص7 

را؟ پادشاهان  گدایان  یادِ  رتد  کم  خاطو  به 

 یطلعم سازه اتت و بهتو برد پیش از آن، ییان قالب، 
ْ
این بیت

عنران »وله« افزوده شرد: ]وله[. گریا تبب این کاتتم هم وزن 

و هم قافیه افتادن این بیت با ابیات پیشین اتت.

قیایــت فــوداِم  ســر  شــهیداِن  ذهِق  از  ص15 

قیایت صــحــواِم  به  نگنجند  که  توتم 

ناگفته پیداتت که کسوه در »ذوق« زاید اتت.

رمرلضةرموسوی

یوکز دائوةالمعارف بزرگ اتالیم
m.moosavi63@gmail.com

فاگاةربهبگنرربشرلاةصار
خ حی یت گنرهرابود یهاگن
)بخشرتیر ارهرفو حةرآن(

و  زبدةاالفکار )بخش شیواز  و  ذاکوم، یصطفم )1393(. »خالصةاالشعار   .1

نراحم آن(«. گزارش میراث،  س8، ش3-4 )پیاپم 64-65(: ص111-108.
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دارد ســر  سمنــام   
ِ
داغ از  دل  کــه  ذوقــم  ص25  

دارد ســر  سماشاِم  شغِل  شــویــنــده ام  ن 

سر شوینده  سماشام  »از« شغل  یوا   ... اتت:   »از« صحیح 

]یم[دارد. نسخه1 نیز »از« دارد.

گــودد غیوســم  بــگا ِن  ر
ِ
گــرم یبــاد  ص26 

یکنید ین  یــاِر  به  نصیحت  که  را،  خــدام 

یصحح در پاورقم افزوده  اتت: 

این بیت به لحاظ وزنم یک هجام کرساه کم دارد.

بوخالف نظو ایشان، وزن بیت درتت اتت، به شوط آنکه 

 
ْ
کسوۀ »گوم« حذف، و »بازار« »به آزار« خرانده شرد: یباد گوم

به آزاِر غیوسم گودد.

بعــد از هــزار تــال بــه وصلــش اگــو رتــم ص29 

ـــاره یــم شــرد 
ّ
 نـــظ

ِ
ــع ــان ــر غ ی  هـ

ِ
ــم ــی ب

نیز  نسخه  اتت.  درتت  »فواق«   
ً
حتما »وصل«،  قوینۀ  به 

»فواق« دارد.

ــد ــد ش ــاک خراه ــزۀ بم ب  غم
ِ
ــع ــازش یطی ــو ن اگ ص33 

خگک خراهد شد بسم دایاِن عصمت از نگاهش 

 »چاک« صحیح اتت.
ً
»خاک شدن دایان« بم یعنم اتت.  قطعا

ــد ــم زدن ــو ه ــر را ب  س
ِ
ــزم ــۀ ب ــیده جرع ناکش ص33 

خررند دیگو  تاغِو  نرحویفان  این  سا  باش 

»جوعه ام« صحیح اتت که یطابق روش یصحح باید به شکل 

»جوعه]ام[« نرشته شرد.

ــاودان ــاِت ج ــم دادش حی ــت ی ــه را یم کش هوک ص37 

برد ــوده  ک پنهان  غمزه  در   
ً
غگلبگ حیران  آِب 

بهتو آن اتت که دتت کم در یترن ینظرم، قیرد یخترم به سنرین 

نصب با الف خرانده شرند: »غالبا«؛ چنانکه در یترن کهن تو نیز 

دیده یم شرد: رخسار صبح پوده »به عمدا« بوافکند )خاقانم(.

ــاره اش در اضطــواب افتــاده ام
ّ
بــس کــه از نظ ص37 

یم دهد هجوان   
ِ
بیم را  دل  بــاز  ایشب  تــوِق 

ون کسوه بنریسیم سا ایکان  احتیاط آن اتت که »شرق« را بد

 ایشب/ شرِق 
ْ
قوائتش به دو شکل وجرد داشته باشد: شرق

ایشب.

م همنشــین کــه عشــق
َ
بــو یــن هســونربنو َیــد ص42 

َرَود فسرن  کز  دلــم،  به  آن چنان  ننشسته 

1. »بند« نارواتت و »پند« درتت اتت، چنانکه نسخه نیز 

سأیید یم کند.

2. بایسته اتت دو واژۀ »فسرن« و »پند« از سنگ هم به در آیند 

و »فسرِن پند« خرانده شرند.

ــش ــه ُرخ ــایم ب ــده گش ــگن دی ــه چن بم حجابان ص44 

نکند سغافل  ــاره 
ّ
ــظ ن  

ِ
م
َ
د ــو  گ ــزه اش  ــم غ

»چسان« )چه تان( صحیح اتت، چنانکه در نسخه ضبط  اتت.

ربنبِ ســر یمنــرن
ِ
از بــس دل و جــان شــد ز غــم ص45 

نسازند ــه  ــران دی ــِن  ی بــا  ــو  دگ کــه  توتم 

به اعتبار »دل و جان« که دو چیزند، باید »غم و درد« باشد. 

نسخه نیز »و« دارد.

ــد اتــت ــة ز نگاهــت دل آرزوین ــشرمربم ب ص45 

نبود ــاودان  جـ عمِو  از  ــو  دگ تم 
ّ
ین کــه 

در نسخه »بمودیم« آیده اتت و باید به همین شکل بماند؛ 

 تخت گریاتت.
ْ
سقابل »یودن« و »عمِو جاودان« در بیت

 لنــگ
ْ
کنــد از خایــِم او روِز جــزا دوزخ ص47 

نشرد ایمان  در  رخنه  نگهت  از  را  هوکه 

»ننگ  به یعنم  »ننگ¬کودن«  باشد؛  صراب  »ننگ«  باید 

داشتن« اتت: دوزخ، در روز جزا، از خایم کسم که عاشق 

نشده اتت ننگ دارد. نسخه نیز »ننگ« دارد.

آرزو بنگــو کــه جریم وصــِل او با آنکه هســت ص50 

بم اعتبار ین  و  غنم 
َ
ُیست یار  غصرمةرم 

نیکرتو اتت »غیو« و »یحوم« را با یک فاصله بنگاریم سا با 

سرجه به دو جملۀ بعد، نهاد و گزاره از هم یشخص باشند: 

غیو )رقیب/ بیگانه( یحوم اتت... .

عالــم خــواب گشــت ز طرفــاِن گویــه ام ص52 

هنرز فغان  در  دل  نیایده  بم خردم  بن 

ینظرر از »نسخه«، در همۀ یرارد، نسخۀ یتعلق به کتابخانۀ شخصم عبدالعلم   .1

ح با کرسه نرشِت 
َّ
ادیب بوویند اتت که اتاس کار یصحح برده و در یتن یصح

»ب« یشخص گشته اتت.
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 »وز« صحیح اتت )واو حالیه + حوف اضافه(: ... درحالم 
ً
ظاهوا

که دل از بم خردم هنرز در فغان نیایده. ضبط نسخه »ور« اتت.

اجــل از شــرق چــرن پووانــه ِگــودِ جــاِن یــن گــودد ص55 

 جالدش 
ِ
یژگان چشم  

ِ
سیغ شو چرن 

ُ
ک به خرنویزم 

شد« خطا و 
ُ
فعل در یصوع دوم »سیغ کشیدن« اتت؛ پس »ک

 
ِ
 جالدش به خرنویزم سیغ

ِ
شد« صحیح اتت: چرن چشم

َ
»ک

شد.
َ
یژگان ک

ــن؟ ــتغناِم ی ــاِن ات ــع دای ــِت طم ــد دت ــم کش ک ص66 

ین؟ ــاِم  پ ــِو  زی ــام  گ یک  بُــَرد  همت  عوصۀ 

بــا خــرد بــه خــاک بــود کــه تــنجد بــه دوزخــش؟ ص67 

ین خرن چکاِن  دِل  سر  از  ــت  داش که  ــم  داغ

 بیت نخست )که 
ِ
روشن اتت که نشان تؤال در یصواع دوم

جمله ام خبوم اتت( و یصواع نخسِت بیت دوم )که حوف »که« در 

آن از نرع ربطم اتت( به اشتباه به کار رفته اتت.

ــه زهــد غــّوه یشــر یبــاش ینکــِو عشــق و ب ص70 

گنگر ر
ْ
مةض ثو ِبر گودد  که  بتوس  آن  از 

پسندیده تو اتت که از کاربود حوکت در این عبارت پوهیز 

شرد؛ چه، آن را یم سران به شکل »ثراْب یحِض گناه« نیز خراند 

که ازقوا قوائتم رتاتو اتت.

بوخاتــت بــه عهــِد ســر چنــان بــار ز دل هــا ص75 

را جــان  ــذِت  ل گرر ین  شمارند  ذوق  کز 

شاید »گوان« باشد، چنانکه بیت بعد نیز سأیید یم کند؛ با این 

فوض، یواد شاعو آن اتت که در عهد حووت علمع دل هام 

سمام  با  نیز،  را  روان  و  روح  که  شده  تبک بار  چنان  یودم 

بم وزنم، بو خرد گوان یم دانند و جان بو آنها تنگینم یم کند.

گشــتند چنــان اهــِل سعلــق کــه نیابنــد ص75 

را ــوان  گ ــاِر  ب نشان  ســر   
ِ
علم زاندیشۀ 

 »حلم« اتت. نسخه نیز همین »حلم« ضبط کوده اتت.
ً
قطعا

َرت
ْ
ــد

َ
آیرختــه وهــم از پــِم اندیشــۀ ق ص75 

را ــوان  ــیَ
َ
ط ــت  ذّم توعِت  نظو  ــاِب  س از 

»عزیت« صراب اتت و در نسخه نیز چنین اتت.

 عــدو نیســت عجــب فیــِض کــِف ســر
ِ
در کام ص75 

را تنان  ــرِک  ن فواو  گو  جــان  خاصیَت 

 باید »بدهد« باشد؛ یعنم: از فیض سر شگفت و دور 
ً
ظاهوا

نیست که نیزه )آلت قتل( به دشمن سر زندگم بدهد.

ــو ــه بتگب ــم ک ــواِر جهان ــه ات ــر ب ــم س عالِ ص75 

را نهان  راِز  قوا  ســر  ضمیِو   
ِ
لــرح از 

»بتابد« سصحیف »نیابد« سراند برد: حتم قوا هم راز نهان را 

از ضمیو سر درنمم یابد.

ــد در جگــوش خــگک ــر فت  س
ِ
ــغ ــِت سی از هیب ص76 

را فسان  چر  گذراند  خاطو  به  سر   
ِ
خصم

»خاک در جگو افتادن« بم یعنم اتت و باید »چاک« باشد.

ــت ــب نیس ــاغ عج ــِت ب ــِم توبی ــت ز پ لق
ُ
خ ص77 

را خــزان  فصِل  فواو  گو  جان  خاصیِّت 

لق نیکرم سر 
ُ
اینجا هم باید »بدهد« باشد: عجیب نیست که خ

به فصل خزان خاصیت زندگم بخشم بدهد.

ناکــوده نظــو حیوتــش آن نــرع فزایــد ص77 

را بصگن  حــرفر کند  ــوایــرش  ف ــوم  ش کــز 

ــم چــاره ــو تــِو بخت ــد ب ــم گــو نکن چــه کن ص79 

جهان شهنشاهِ  لطِف  ر
ِ
ــَرم

َ
ک تایه باِن 

دریــادل فلک یوسبــۀ  یلک جــاهِ  ام  ص80 

جهان دو  هو  ــَرد  بُ سر  گــو ِی  طفصلِةر که 

گریا حوف عطف از ییان واژه هام یشخص شده فوو افتاده 

َوم و لطف، طفیلم و گدا.
َ
اتت: حوف و بیان، ک

از عدالــت بــه زیــاِن ســر ز غمخــرارِم گــوگ ص80 

شبان ــأِس  ی ــَرد  بُـ آزار  بــاعــِث  را  ش 
ّ
گل

1. تشدید  »گله« ضوورسم ندارد.

2. »پاس« یا »باس« )= بأس( صراب یم نماید. تخن شاعو آن 

اتت که وقتم گوگ نگهبان گله باشد، شدت و تخت گیوم 

شبان، بوام یحافظت و نگهبانم، یرجب آزار گله اتت.

ــر ا ــز او گاهِ ه ــبک خیز ک ــد و ت ــان سن آن چن ص82 

عیان آیینه  در  عکس  شرد  که  یمکن  نیست 

»فوار« درتت اتت، چنانکه نسخه نیز گریام آن اتت.

ــودش بوتــد شــخص ابد
َ
نیســت یمکــن کــه بــه گ ص82 

ــوان  ــیَ
َ
ط نماید  ــگم  گ اــوِسر ــاِل  بـ ــه  ب ــو  گ
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»هرِس گام« یعنام درخررم ندارد؛ »هرس ]و[ کام« صحیح 

یم نماید: ابد به پونده ام یانند گشته که دو بال به نام هام »هرس« 

و »کام« دارد.

 َعمــگ
ِ
ــع ــِم رف لیــک واجــب شــده اظهــار پ ص82 

زیان اهِل  از  دلم  بو  گوان  اتت  کره  چر  که 

در نسخه »عمم« ضبط شده و یصحح آن را با الف آورده اند؛ 

 »غمم« اتت که به کرهم گوان بو دل شاعو یانند 
ً
این واژه یسلما

شده اتت.

ــن ــوافوررخش ــِشرس ــِو آت ــَرد از اث ــا بُ س ص82 

آه کشان غم  شــِب  در  ترخته دل  عاشِق 

 سصحیفم 
ً
»خشن« در بیت گریام هیچ یعنم ام نیست و یحققا

از »حسن« اتت: سا برد از اثِو آتِش ترزندۀ ُحسن. ضبط نسخه 

نیز »حسن« اتت.

کنــد را خیــال  ســر  راِم  اطاعــِت  اگــو  ص84 

گنی
ّ
ست پیو   

ِ
چـــوخ نکند  ــا  ــون ه ق ــه  ب

 »تیّارم« صراب اتت. ینظرر شاعو آن اتت که چوخ 
ً
ظاهوا

کج رو، پس از فویان بودارم از سر، دتت از حوکت و خردتوم 

خراهد کشید و دیگو جرالن نخراهد داد.

چــوا بــه غمــزه یــوا آشــنا نمم تــازم ص87 

ننگ در  ینم  نسبِت  از  و  ین  از  نه  هگر 

 جملۀ نخست بیت اتت و آغاز جمله با 
ْ
درواقع یصواع دوم

»و« صررت خرشم ندارد. دراینجا »اگو« یناتب تو اتت.

ز فخــِو آنکــه یشــابه بــه ه ــِل َیوکِب سرتــت ص88 

ننگ دارد  ــالل  ه ــودون  گـ آشــنــایــِم  ز 

»فعل« سصحیف »نعل« اتت که یاه بدان تشبیه شده اتت.

ــوق ــرن ب ــبک عنان چ ــره و ت ــر ک ــوان رکاب چ گ ص89 

نهنگ چــر  هــر خرپــر  و  پلنگ  چــر  ــد  ــزارق
َ
ن

»نهنگ« به هو یعنایم که باشد )چه وال و چه سمساح(، انگاشتن 

»پو« بوام آن خطا تت. گریا »بو« صحیح اتت و »فواخ بو« 

به یعنم پهن تینه اتت.

 ِشــکِره بســیار اتــت، عاشــق را همــان بهتــو
ِ
یتــاع ص93 

نگشاید بــار  قیایت  ــگا ِن  ب نهِار در  جز  که 

»روزبازار« )توکیب اضافم یقلرب( درتت، و کسوه زاید اتت.

بســیگِن روِز وصــل ز گویــۀ  َینَعــم یکــن  ص95 

را هجوان کشیده  عــاشــِق  ــت  ات بلرفـــگاک 

1. بهتو اتت کسوه را از »بسیار« حذف کنیم سا خراندن آن به 

هو دو شکل )تکرن و کسوه( یمکن باشد.

2.رشایسته اتت »دل« و »نازک« با یک فاصله نرشته شرند سا 

یجمرع آنها یک صفت سلقم نشرد.

 یــن به ســر گویم کنــد رقیب و خرشــم
ِ
به رغــم ص95 

است سر  اقتواِم عشق  از  سر  به  او  ِیهِو  که 

شاعو یم گرید خرشم عاشق ازآن روتت که یحبت رقیب به 

یعشرق از َتِو عشق نیست؛ پس »هست« غلط، و »نیست« 

صحیح اتت، چنانکه در نسخه نیز ضبط اتت.

شــند
ُ
چشــماِن ســر هــو هســربررجو را نک ص98 

شند
ُ
نک را  ــر  ــل ج وص ــاِن  ــب ــل ــت ط راح

باید »فسوده خر« باشد سا صنعت جناس بیت نیز از دتت نوود: 

»فسوده خر« و »وصل جر« )»خر« و »جر«(.

ر لَةسبصن.  وَ  اییوالمرینین علیه السالم: االدُب  ِحْ
َ
... و قال ص101  

یَْین« 
َ
ُحْسن

ْ
]م[ ال

َ
د

ْ
 الَحسبین« لغزشم آشکار اتت؛ »اِح

َ
د

ْ
»اِح

صحیح اتت و نسخه نیز چنین دارد.

ــخت ــد ت ــن ناایی ــر و ی ــیگنرِجبِلة س نس ص102 

یوا؟ آورم  یاد  به  که  کنم  طمع  این  چرن 

»نسیان« و »ِجبِلم« سنگ هم آیده اند، حال آنکه جدانرشتن 

فوایرشم  یعنم  و...؛  سر  ِم 
ّ
ِجبِل  

ْ
نسیان اتت:  درتت  آنها 

طبیعت سرتت.

ــت ــن ات ــاِر ی ــو از ذوِق انتظ ــه بم خب ــو ن اگ ص104 

خ ِفرهعوۀ ین از چه شویساِر ین اتت؟

باید »خالف وعده«   
ً
ظاهوا و  یم نماید  زاید  کسوۀ »خالف« 

)به یعنم بدعهد( باشد که صفتم بوام یعشرق اتت.

پــِم تــرِز کســان چرن شــعلۀ آتش یشــر تــوکش ص104 

ین دروِن  تــرِز  از  ت 
ْ
مشتگقگف رشکند  در  که 

 روان تو 
ً
ت« نیز خراند که اسفاقا

َ
ت« را یم سران »یشتاقان

ْ
»یشتاقان

اتت و یانع از تکتۀ نایلیح بیت یم شرد.
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... شوِف افتخاِر این طایفۀ گوایم بدو مةرب فنو... ص345  

یصحح در پاورقم افزوده اند: »س، ج: ـ یم نایند«؛ پس یتن 

نیز باید »یم نایند« باشد که نسخه نیز این را سأیید یم کند.

بــه جانــم زآرزوِم مراــم ام دل خــرش آن زخمــم ص350 

بیوون َبَرب  یوهم  خراهِش  خارخاِر  دل  از  که 

1. وزن یصواع نخست ناسندرتت اتت و این به تبب ضبط 

غلط واژۀ »یوهم« اتت؛ درتت »یوهمم« برده اتت، چنانکه 

نسخه نیز نشان یم دهد.

2. »َبَود« در نسخه »رود« کتابت شده اتت.

وه کــه تمشــیِر تــیاهِ ســر بــه قصــِد دل و دین ص350 

یکدگوند از  خرنویزتو  که  دلیوند  دو 

در نسخه به جام »شمشیو«، »چشمان« ضبط اتت. دانسته 

نیست که یصحح این واژه را بو چه پایه ام اینگرنه ثبت کوده اند.

ــهم و از تــایه ز خــراب خو ســتش تــووِ َت ص356 

گلزار در  فــتــاده  خــرابــش  جایۀ  هنرز 

باید »خاتته« )به یعنم بلندشده، نه اراده شده( نرشته شرد، حتم اگو 

در نسخه با »و« باشد.

مــوم
ُ
فــواِز قایــِت شمشــاد، صبحــدم، ق ص357 

لگر به ن هرش  گرِش  زند  نعوه  چه  ببین 

»سا ادوار« نایفهرم اتت؛ یا پس از بازبینم نسخه آن را »با او 

دار« خراندیم، یعنم گرِش هرش به نعوۀ قموم بده!

دو روزه صحبــِت گل را چنــان بقایــم نیســت ص357 

زنهار غنچه تان   
ِ
ســرخ گــِل  به  دل  یبند 

حوکت کسوه در »توخ« خطاتت و باید واژه را به تکرن 

خراند: غنچه تان دل به گِل توخ یبند!

 ضمیــِو او ُیومــو
ِ
فنــرِن علــم بــه لــرح ص357 

اضمار اتت  فاعل  ه ِل  در  که  طویق  بدان 

قوائت »فعل« بدون کسوه صراب اتت؛ فنرن علم که در لرح 

ضمیو پنهان اتت به فاعِل یستتو در فعل یانند شده اتت.

ِخــَود کنــد ز دلــش اتــتفادۀ افوــال ص357 

ــرار ان اتتفاضۀ  ـــش 
َ
ُرخ ز  کند  َملِک 

ک« )فوشته( صحیح اتت.
َ
 »َیل

ً
ظاهوا

فســرِن یعدلتــش فتنــه را فکنــده بــه خــراب ص358 

بیو ن شــرد  یگو  قیایت  روِز  چنان که 

»بیدار« درتت  باید  در یصواع نخست،  به قوینۀ »خراب« 

باشد؛ تخن از خراِب فتنه و بیدارِم آن در قیایت اتت. گفتنم 

از  دیگو  که شاید شکلم  کوده  »ویدار« ضبط  نسخه  اتت 

»بیدار« باشد.

ــرررب ن ــع ب ی ــوگاِر ُصن ــر پ ــِط س ــم ز خ زه ص358 

پوگار نقطۀ  یانند  ــر  س ســنــِگ  دهـــاِن 

باید »دایوه وار« باشد.

ــت ــِلرحف ــع، نح ــاِت صن ــدِن آی ــواِم خران ب ص359 

کنار به  نهم  ُماِةفة  چنان  که  زیان  آن  خرش 

 »رحل صفت« صحیح اتت، یعنم همچرن رحل. 
ً
1. حتما

2. »م« در »یصحف« به سثلیث خرانده یم شرد و بهتو اتت 

حوکتم روم آن نگذاریم؛ نیز کسوه در »ح« خطا، و فتحه 

صحیح اتت: »یصَحف«.

ــرِفرآهتــگِبرملک
ُ
طهمگســبرخــگِنرجهــگن،رت ص362 

ــار ــت آراِم روزگـ ــک ــل ــم خــررشــیــدوار، ی

نشان ویوگرل پس از »جهان« و دو اعواب ضمه و کسوه در 

»شوف«، وزن و یعنا را از بیت ربرده اتت. صراب آن اتت که 

َوف، آفتاِب یلک.
َ
خرانده شرد: طهماتب خان، جهاِن ش

بــه هــم یخلــرط گوجــم و یســلمان ص366 

کو مر ست؟ لقویر گور ااو؟ر پرسور کشر

یصحح، در سرضیح »گر«، در پاورقم افزوده اند: »کر« نیز خرانده 

یم شرد. به گمان یا همان »کر« صحیح اتت و یصوع را بهتو 

اتت چنین بخرانیم: که پوتد زهد کر، سقرم کدام اتت؟!

اشــعار دیــراِن  نهِی  کــس  نبینــد  ص367 

اتت ــام  ج و  رود  ــاِن  ــت دات آنــجــا  کــه 

یطابق ضبط نسخه »ترم« درتت اتت.

مــر
َ
حگحبُر أل یــگر را  افتــاده  یــِن  ص369 

ــِت اعــتــصــام اتت ــر دتـ ــاِن س ــ ــه دای ب

»صاحب« ینادام یواف اتت و اعواب آن با فتحه صحیح 

اتت: یا صاحَب االیو.
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عندلیــب ار بُــَردش طایــِو قدتــم چــه عجب ص373 

الران اتت ه  نه خیمه چمنم پو ز گل  کاین 

»و« زاید اتت و نسخه نیز آن را ندارد.

ــد  یــن جــا یم کن
ِ
ــش دروِن چشــم

ْ
نقــِش مواهن ص374 

یم کند سماشا  ین   
ِ
چشم به  را  خــرد  ــررِت  ص

ش«، به تکرِن »ن«، وزن را یختل یم کند و باید »ن« را 
ْ
»یرزون

ش«.
َ
با فتحه خراند: »یرزون

هــم آوازم نــدارم غیــِو کــرهِ صبــو در هجــوان ص376 

دارم ین  که  افغانم  ساِب  ندارد  هم  آن  بلة،ر

»ولم« درتت اتت: ... ولم کرهِ صبو هم ساِب نالۀ یوا ندارد.

فــة فکــِو یــن بــه یــن تــخنم زآن دهــن ماــن ص377-378ر

مان ــن  ی فــکــِو  ــدا  خ ــواِم  بـ از  یم ییوم 

ــر ــِف س ــد ه لط ــه اّیی ــتاده ب ــم ت ــو لب ــان ب ج

مان تخن  یــک  لبت  لعِل  فـــداِم  جانم 

دل یــم رود ز دتــت، نریــدم ســر غافلــم

مان خریشتن  دِل   
ِ
کــگم بشر  فویششرر] ی[ر

1. در بیت نخست شاید »بم« درتت باشد. 

2. در بیت دوم »و« زاید یم نماید.

3.ردر بیت ترم، چنانکه نسخه نیز گریاتت، »اندیشۀ لگام« 

صحیح اتت، یعنم باید افسار و لگایم بو دل زد که از دتت 

نوود.

 غلط، و 
ً
4.رایا یهم تو از اینها ردیف »یکن« اتت که حتما

یعنام  ابیات  از  با »یکن« هیچ یک  »بکن« صراب اتت؛ 

درتتم ندارند؛ نسخه نیز »بکن« دارد.

 حدیث 
ِ
 بسیارم از فوایِل نفسانم اتت و در علم

ِ
... جایع ص382 

رثگفة.
ُ
و فقه هرب،رمگرلش

با نهادن ویوگرل پس از »فود«، لطف صنعت تجع از ییان رفته 

 یا لُه ثانم« باشد )یگانه ام که دویم ندارد(.
ٌ
اتت؛ باید »فود

ــرد ــۀ وج ــدم خیم  ع
ِ
ــم ــه ِکت ــوون زده ب بی ص394 

تایه بان و  چتو  ــِو  ت کشیده  ینتها  بــو 

تم« اتت.
َ
»ِکتم« غلط و صحیح »ک

)؟( آهنبرر ار الر مســلمةر پره فــشر ص394 

شه نشان و  شاه  ولم  فقو،   
ِ
کنج ــِش  دروی

طوز قوائت و یعنام یصواع نخست بو یصحح آشکار نبرده 

مم آورده از ازل 
َّ
 باید آن را چنین خراند: پووانۀ یسل

ً
اتت. ظاهوا

)پووانه: از اصطالحات دیرانم به یعنام دتترر یا اجازۀ کتبم بوام انجام 

یعنم  یالیاسم(؛  بخشردگم  و  یعاف بردن  یا  مم: تالیت 
َّ
یسل کارم؛ 

 فقو از ازل اجازۀ تالیت یا یعافیت یافته اتت.
ِ
درویِش کنج

ــت  وق
ِ
ــام ــٰم ای ــجِد اقص ــه در دروِن یس گ ص395 

ــاودان ج ــده  زن َعلٰة  ر حةُّ ــداِم  ن ایــن  وز 

ظاهو اتت که »حمَّ َعلٰم« صراب اتت.

شــاهم که دتــِت بخشــِش جرد و عطــاِم او ص395 

سان
َ
طیل روز  ِف 

َ
ت
َ
ک بو  فکنده  شب  از 

1.ربخشش و جرد و عطا به یک یعنم اتت و »و« عطف پس 

از »بخشش« فووافتاده اتت.

ف«.
َ
ت
َ
تِف« اتت نه »ک

َ
2.رسلفظ کهن »ِکتف«، »ک

باشــد فهنــگ،ربةــِر کــِف دتــِت یوسوــم ص396 

دهان و  لب  گشاید  چر  ــَود  ــووَب ف م 
َ
عال

تشبیه »بحِو کِف دتت« به »نهنگ« چندان بلیغ نمم نماید؛ گریا 

یصواع چنین اتت: باشد نهنِگ بحو، کِف دتِت یوسوم.

ــد ــگنی بونمم آی ــِرری ــواد از اج ــوم ی ــه بم صب ب ص399 

بونمم آید ــارم  ک دیدیم  هم  صبو  ــِت  دت ز 

باشد؛  »البته«،  یعنام  به  »بارم«،  یم رتد  نظو  به  »یارم« 

بنابواین یصوع را باید چنین خراند: به بم صبوم یواد از هجْو 

بارم بونمم آید.

رحگل یودم اهل برده...
ُّ
علةر ی ص400 

« درتت اتت.
ِّ
 »علم« اتت و »ام

ِّ
»اّم« یجوور به حوف جو

 خــرِب ســر دیده ایم
ِ
خربــم چنــان کــه بــگ رخ ص401 

بویده ایم هم  از  همه  دیوینه همدیان 

»با« در جمله روایم ندارد و »سا« صحیح اتت.

 َملِــک همیشــه افســانۀ یاتــت
ِ
تســبیح ص406 

یاتت ییخانۀ   
ِ
خـــادم ایــیــن،  جبویِل 

ک« باشد.
َ
به قوینۀ »تسبیح« و »جبویل«، باید »َیل

مــش  ا روِم خریش
َ
دل کنــم خــرن و بــه گویــه ران ص408 

خریش پهلرِم  از  ــودارم  ب بال  کــرهِ  این  باشد 
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یصحح »از« را از نسخ دیگو به جام »بو«، که ضبط دتت نرشت 

اتاس برده در یتن نشانده اتت. حال آنکه یصواع با »بو« نیز 

صحیح اتت.

اندیشــه کــن از دردِ غویبــم ام شــرخ ص409 

ــارت یــم پــوس ــ ــاِن دی ــب ــوی ــگر غ گــشرگ

دانسته نیست چوا یصحح »گه گاه« را از نسخ دیگو به یتن 

افزوده و ضبط دتت نرشت اتاس را که »گاهم ز« برده، به زیو 

بوده اتت. »گاهم ز غویباِن دیارت یم پوس« یعنم گاهم از 

غویبان دیارت تواغم بگیو و جریام احرال آنها شر.

حــوِف فخســت، ابجــِد دیباجــۀ ِقــدم ص413 

ــۀ دیــــراِن کــودگــار ــای ــارن فــهــوتــِت ک

نهاده شده اتت. شاعو  به خطا  از »نخست«  ویوگرل پس 

حووت علمع را »حوِف نخسِت ابجِد دیباجۀ ِقدم« خرانده 

اتت.

به تــاِن خایــه زبانــم شــرد تــیاهم ریز ص415 

ناقل ــرم  ش ــو  اگ حوفم  به  کیش  لصِرر ز 

 »سیوگیش« درتت اتت 
ً
تخن از ظلمت شب اتت و یحققا

و »سیِو کیش« هیچ یعنایم ندارد: اگو از سیوگم این شِب خاص 

تخنم گریم، زبانم تیاه یم شرد.

دلــم بــرد  بم قــوار  بــال  بحــِو  ییــان  ص415 

تاحل بو  فکند  لطفش  وطۀ 
ُ
ش موج،  که 

 شوطۀ 
ِ
باید حذف شرد؛ چه، »یرج ویوگرل پس از »یرج« 

لطف« دِل بم قوار در ییان بحِو بال را بو تاحل افکنده اتت 

)یوجع ضمیو »ش«، در یصواع دوم، دل اتت(.

بــه آِب سربــه باــگن را بشــرم و پــس بگشــا ص415 

عــادل  
ِ
ــم ــالِ ع شهنشاهِ   

ِ
یـــدح بــه  زبـــان 

یصحح »دهان« را به نقل از نسخ دیگو به یتن آورده و ضبط 

نسخۀ اتاس را که »دهن« برده به زیو بوده اتت؛ حال آنکه 

»دهن«، چه از نظو وزن و چه یعنم، اشکالم در بیت ایجاد 

نمم کند.

ــدر ــِم عالم ق ــت، عل ــاه و جالل ــان ه ج جه ص416 

که گشت شخِص وجردش طواِز این یحفل

 زاید اتت: علم جهاِن جاه و جاللت اتت. نسخه 
ً
»و« قطعا

نیز »و« ندارد.

کیران قــدر  
ِ
یویــخ رزم تــپهوصرلِت  ص417 

ِیهوافسو  
ِ
ــزم ــدب ــی ــاه ن نطلص ۀ 

َ
و
َ
ق

به قیاِس ردیف شدِن نام تیارات در کنار هم )یواعات نظیو(، باید 

و  پیش قواول  قمو  که  یم دانیم  همچنین  باشد؛  »قموطلیعه« 

طالیۀ )طلیعۀ( تپاه کراکب اتت: 

ــوه زهـ و  ــارد  ــطـ عـ و  ــت  ــ ات ــو  ــم ق

زحــل و  یــشــتــوم  و  ــخ  ــوی ی و  شــمــس 

ُیهــِو ســاوِت حایــدم بــو لــب تــایوم نهم ص421 

یوا پوفسرن  لِب  آن  دهد  زبان  تخن  به  گو 

کسوه در »تکرت« زاید اتت و »حایدم« را باید به شکل 

ـ حایدم! ـ بو لب تایوم نهم. خطابم خراند: ُیهِو تکرت 

ــد ــم کمن ــه ب ــم ک ــِبرفاگا ــواِن آن هری حی ص421 

ــَود صــیــِد ریــیــده را تـــرِم صــیــاد یــم َب

بهتو اتت با حذف کسوه، »فویب نگاه« )آنکه نگاهم فویبا دارد( 

خرانده شرد؛ در این صررت، صفت جانشین یرصرف )یعشرق( 

گشته اتت.

 زاِر یــن
ِ
تــرِز ِفــواق تــرخت چنــان چشــم ص424 

نماند اتتخران  او  از  که  غمت  آتــِش  در 

آنچه یم سراند ترخت، چنانکه اتتخرانم از آن نماند، »جسم« 

اتت نه »چشم«. نسخه نیز »جسم« دارد.

ــم از تــرِز آهِ خریــش ــه چــوخ افکن آتــش ب ص424 

خریش تیاهِ  بخِت  کرکِب  کصنۀ  ز  تــرزم 

نشان همزه در پایان واژۀ »کینه« زاید و یرجب به هم خرردن وزن 

و از دتت رفتن یعنا اتت: ترزم ز کینه کرکِب بخِت تیاهِ 

خریش؛ یعنم کرکِب بخِت تیاهِ خریش را از کینه یم ترزانم.

 یــن ز گویــه حصر ن اتــت
ِ
عجــب نباشــد اگو چشــم ص425 

اتت آب  تِو  بو  که  خانه]ام[  شرد  خواب  بلم 

به واتطۀ واژۀ »حیوان« وزن یصواع نخست به هم خررده و 

قافیه فاتد شده اتت. با سرجه به نسخه و نیز یصواع دوم، 

»خواب« صراب اتت.
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بــو کگغــذِرنها ســر همــه خــِط اعالــم ص427 

افاضل ُیهِو  همه  سر  کــذب  یحوِو  بو 

به قوینۀ »یحوو کذب«، »کاغذ زور« درتت اتت که به یعنام 

»نایۀ دروغین و تزویوناک« اتت.

ــرِر ســر جــرِر ســر نمایــان و ســر در خراب
ُ
از ط ص427 

غافل سر  و  هریدا  سر   
ِ
جمع سر   

ِ
چرخ وز 

»چوخ« به قطع سصحیفم از کلمۀ »خوج« اتت که در سواد با 

واژۀ »جمع« به کار رفته اتت. ضبط نسخه نیز »خوج« اتت.

ــره هســت ر لبق
ُ
ــِت جوع ــر را عل اصحــاِب س ص427 

یسهل شــوبــِت  خاصیِت  ــوا  ی ابـــراِب 

 البقو« نرشته شرد.
ُ
بهتو اتت »و« با یک فاصله از »جرع

جم جــاه  
ِ
یرتــف رخ همایرن فــِو  داراِم  ص428 

ّ
ُهماظل یلک قدِر  ملکرچتِر  خررشید 

خررشیدم  چرنان  یمدوح  چه،  اتت؛  صحیح  »فلک چتو« 

پنداشته شده که فلک چتو او تت )چتِو افواشته بو تو شاهان، 

همچرن سخت و ساج، از لرازم و نشانه هام تلطنت برده اتت(. گفتنم 

اتت در نسخه نیز »فلک چتو« آیده، ایا »فلک« نقطه ندارد.

بــه چیــِن طــّوۀ دیرانــگاِن تلســله دارت ص430 

س سِلر یشگن سلور
ْ
فا حشرر بشر لگر کشر

از  به نسخه پیش  با سرجه  و  وزن یصواع دوم یختل اتت 

سلد« دو واژۀ »ز هم« فووافتاده اتت.
ْ
»نگ

ةــگِل بــاغ
ُ
از بنفشــه تــویه دان ها آورد ک ص432 

کند سماشایم   
ِ
چشم در  تبزه  ییِل  به  سا 

حال« درتت اتت، چنانکه در واژه نایۀ کتاب آیده اتت.
َ
»ک

زانعــکاِس صــررِت اشــجار در یــوآِت چــوخ ص433 

کند کمرخگیة  چــوخ   
ِ
فیووزه برم اطلِس 

نیکرتو »کمخایم« اتت و بهتو برد در واژه نایه سرضیحم بوام 

آن نرشته یم شد: »پارچۀ ینقش و رنگارنگ که کمم پوز دارد«.

ــوف ــز روِم ش ــالک ک ــۀ اف ــراِر عوص شهس ص434 

کند فلک تایم  قدرش  َیوکِب  نعِل  ِگربِ 

ود« صراب اتت.
َ
»ِگود« خطا و »گ

در هــراِم قــاِف انصافــش عجــب نْبــَرد اگــو ص434 

کند عنقایم  ه 
ّ
پش نماید  شهبازم  ُح ور 

 »َصعره« درتت اتت.
ً
حتما

چــرن نــدارد جــز سر یــرال چشــم دارد کــز واِل ص435 

کند یرالیم  سر  لطِف  رضا  عیِن  از  وم  با 

پاکــش از آلردگــم ســگاره ز آِب فوــِل خــرد  

کند داین آالیم  عصیان  به  گو  جهالت،  از 

با این قوائت، »و« زاید یم نماید. اگو بیت دوم را به دنبال بیت 

نخست بخرانیم و زیان فعل را در پایان بیت دوم پیش چشم 

بداریم، باید »تازد« صحیح باشد: شاعو چشم دارد که یرال 

او را، اگو به عصیان داین بیاالید، با آب فول خرد از آلردگم 

پاک تازد.

ــش ــگب آت ــِت  ههت ــِو انگش ــمع در ت ــر ش چ ص436 

انگشت نهاد  و  آید  طبیب  چر  ین  نبِض  به 

بهتو اتت ییان »او« و »فتاد« در یصواع نخست، یک فاصله 

بیفتد سا به صررت فعِل »اوفتاد« خرانده نشرد.

آه تــیاه ناَوِک  خصمــت  دِل  از  بوآیــد  ص437 

انگشت ــداد  ی از  آمــو  ــوون  ب تیاه  بلم 

 »آید« صحیح باشد. یصواع دوم سمثیلم بوام یصواع 
ً
ظاهوا

نخست، و زیان فعل در چنین جمالسم حال اتت.

 وصــال
ِ
 یــار و در بــزم

ِ
غصــِر یحــوم در حویــم ص438 

بوون در  باشد  قِد خم چرن حلقه  با  بیکسم 

»غیو« به یعنام بیگانه و رقیب )یقابل عاشق که اینجا بیکسِم شاعو 

اتت( و نهاد جمله اتت و بهتو اتت بدون کسوه خرانده شرد: 

 وصال، یحوم اتت.
ِ
 یار و در بزم

ِ
غیو، در حویم

بــوو و  یســتیز  تــتیزه کار   
ِ
چــوخ بــا  ص442 

ــودِش نهاگـــگن دریــیــاویــز و بوو بــا گـ

یصوع دوم یک هجام بلند و یک هجام کرساه افزون دارد و از 

وزن یعمرل رباعم خارج اتت. این بیت در نسخۀ اتاس نبرده 

و یصحح آن را از دو دتت نرشت »س« و »ج« آورده اند که در 

آن دو به جام »روزگار«، »دهو« نرشته شده اتت. با این ضبط، 

یشکل وزن از یصواع دوم بویم خیزد.


