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دیـوان حکیـم کسـایی مـروزی.ی تـکشزیمـیورا.ی أل ـفی

محّمدبکییینجفیر  ه.ی هی ن:یرو ف،ی1396.

مروزی؛  کسایی  کتاب  تألیف  در  ریاحم  یحمداییص  دکتف 

دیوانم  یکل گیفی  باعث  که  او  شعر  و  اندیشه  زندگی، 

کوچک از ایعار کَایم ید، کویشم درخور دایته است 

و در جمع آوری و یافتص ایعار تازه از ایص یاعف قدیم از 

رهگذر ارزیابم ینابع انیل و دست اول از جمله یتون ادبم، 

ففهنگ های  و  یعفی  یجموعه های  و  تذکفه ها  جنگ ها، 

لغت، خدیتم بزرگ به ادبیات فارسم کفده است.

در تألیف ایشان، نخَتیص سوگ نایۀ یذهبم در یعف فارسم 

بفای اولیص بار به یکل کایل یعففم یده و یناسبات بیص کَایم 

و نانف خَفو و نیز اقوال یحققانم که در بارۀ کَایم به تحقیق 

پفداخته اند یورد بفرسم نقادانه قفار گففته است. همچنیص با 

ذکف ینابعم که ایعار انیل و یشکوک کَایم را در خود جای 

داده اند راه تحقیق و تحلیل ایص ایعار بفای دیگفان باز یده 

است. ریاحم در پایان ایعاری که از کَایم آورده است، 

ابیات پفاکنده و پس از آن ابیات ینَوب به کَایم را که به 

داده یده است ذکف کفده و ینبع سخص  نیز نَبت  دیگفان 

خویش را نیز یاد کفده است.

هدف از یادآوری ایص نکات، ادای احتفام و پاسدایت 

زحمت استادی است که یورد ستم قفار گففته است و کَانم 

با حانل رنج و زحمت او سعم کفده اند بفای خود اسم و 

رسمم به هم بزنند و سفی در سفها دربیاورند؛ کَانم که نه 

الربای تحقیق را یم دانند و نه از سالیت و نداقت علمم 

نیز  نام آینا  نایفی  نانواب،  راه  ایص  در  البته  دارند.  بهفه ای 

خطایم عجیب کفده و تألیِف )! ( دیوان کسایی را، که درواقع 

ل است، ینتشف کفده است. اثفی ینتحس

در  و هم  ایعار  یتص  در  یقدیه، هم  در  یؤلف هم  کار 

توضیحات و تعلیقات، رونویَم و گفدآوری یطالب دکتف 

ریاحم است و اغلب از بفدن نام ریاحم ابا دایته و به زعم خود 

او را با کلماتم چون »ینتقدان« و »بفخم« )نک. ص153( نادیده 

گففته است! 

فونویتزیشکا ری کایفشک زیوی شگی نی فیمقدمر

گرتۀ ریاحم در آنچه زیف نام »کَایم، زادگاه کَایم، یذهب 

کَایم و روابط یعفی وی با نانف خَفو« آیده، در چاپ 

جدید دیوان کسایی سفقت یده و به ریاحم و ینابع یورد 

استرادۀ او ایارتم نففته است. یؤلف در اولیص بندی که اجزای 

ون ذکف ینبع و  ـ بد یختلف آن را از گویه و کنار یتص ریاحم 

یأخذ  ـ جمع آوری کفده، چنیص گرته است:

نام کَایم به درستم رویص نیَت. باخفزی در دمیه القصر از 

یمحتنیایشرزیَصحز

دانش آیوختۀ دکتفی زبان و ادبیات فارسم، دانشگاه آزاد یشهد
mohsen.sharifi66@yahoo.com

 ری یر کسی فی ایکفی تکشزی کی
 ییکسی ریشکا ری کایفشک ز!
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سخنوری به نام »ابوالحَص علم بص یحمد کَایم یفوزی« 

سخص یم گوید که آراینده و پیفایندۀ آن آقای احمد آتش ایص 

او همان کَایم یاعف  دانَته که  یقیص  به  نزدیک  را  گمان 

در رویه های  پذیففته  انجام  بفرسم های  در  باید.  یعفوف 

پَیص دریافته یم یود که ایص دیدگاه درست است و جای هیچ 

یوجود  تذکفه های  و  چهارمقاله  و  نیَت  گمانم  و  دودلم 

و  نَبت  تفتیب  بدیص  یم کنند؛  تأیید  را  گواه  ایص  پارسم 

یجفه نایۀ ایص یاعف رویص یم یود. )ص15( 

ایص بند چند ابهام و پفسش در ذهص خواننده ایجاد یم کند:

ی1 در ابتدای بند، نام کَایم به درستم رویص نیَت و در .

پایان رویص یم یود!

ی2 آراینده و پیفاینده یعنم چه؟!.

ی3 ایص . کَانم؟  چه  جانب  از  انجام پذیففته  بفرسم های 

بفرسم ها نشانم و ناحب ندارند؟

ی4 رویه های پَیص چیَت؟!.

ی5 ینبع دمیه القصر چگونه بف ایص رونویس یناخته یده است .

و چفا هیچ نشانم نه از ایص کتاب و نه از یأخذ گرتار وی  

در ارجاعات او یشاهده نمم یود؟

بند یادیده یلغمه ای از نکات یوجود و یافته های یخصم 

ریاحم در یتص دیوان کسایی است:

نخَتیص و یهم تفیص ینبع دربارۀ کَایم، دمیةالقصر ابوالحَص 

باخفزی است... و کنیه و نام نحیح او که غلط یشهور 

یتأخفان را بف طفف یم کند... )ص9(

ابوالحَص  به نورت  عفوضم  چهارمقالۀ  در  کَایم  نام 

یده:  یاد  چنیص  او  از  دمیةالقصر...  در  و  آیده  کَایم 

ابوالحَص علم بص یحمد الکَایم المجتهد المقیم بنَف و 

یفوزی االنل. )ص18( 

چنیص است نام او در چهارمقاله و نیز در دمیةالقصر باخفزی 

کَایم  یحمد  علم بص  ابوالحَص  نام  به  یاعفی  از  سخص 

یفوزی یم رود که به حدس احمد آتش همیص کَایم است. 

)ص44(

همچنیص آنچه زیف یذهب کَایم از نرحۀ 19 تا 25 آیده 

خالنه ای از یافته های ریاحم و دیگفان است که در یتص ریاحم 

یوجود است. نجف زاده خطابۀ ریاحم را نیز، که از نرحۀ 53 

به بعد آیده و در نه دسته ایعار نانف خَفو دربارۀ کَایم را 

تحلیل کفده، به نام خود به ثبت رسانیده است )رک. ص43-35(. 

 یر کسی فی ایکفی تکشز

یؤلف، در یقدیه ای که با کمک استاد ریاحم نویته است، در 

ذکف تراوت کار خود و ایشان گرته که ریاحم 307+ 38 بیت 

از ایعار کَایم را گفد آورده و وی )یؤلف( 357 بیت را؛ یعنم 

ادعا کفده که چاپ او 12 بیت یعف جدید دارد که در دیوان 

گفدآوردۀ ریاحم یوجود نیَت.

البد ینظور از 307+ 38 بیت در چاپ ریاحم، ایص است 

که آن زنده یاد 307 بیت را از کَایم دانَته )البته گاهم در ایص 

 از کَایم نیَت( و 38 بیت دیگف به نام 
ً
ابیات ایاره کفده که احتماال

دیگفان آورده که به کَایم نیز ینَوب است. ایا چنان که با 

یطالعۀ سطحم چاپ استاد ریاحم نیز یعلوم یم یود، ایشان 

در 38 یماره ابیاتم از دیگفان را که به نظف ایشان به ایتباه به 

کَایم ینَوب یده را در پایان 307 بیت ذکف کفده است. 

کتاب  یؤلف  یعنم  ایشان،  گفدآوردۀ  دیوان  رونویس کنندۀ 

حاضف، ایص 38 یماره را 38 بیت پندایته که به وضوح خطا 

کفده است؛ 2 یمارۀ اول، نَبت نانحیح قصیدۀ نانف خَفو 

و حمزۀ کوچک است و در 36 یمارۀ باقم یانده نیز تعداد 40 

بیت از ابیات یشتفک االنتَاب به کَایم و دیگفان یعففم یده 

است، نه 38 بیت. تشخیص ایص انتَابات نیز کاری راحت 

نبوده است و اغلب آن حانل یطالعات و یافته های یخصم 

استاد ریاحم بوده که ایشان با ذکف ینابع و یآخذ و دالیل علمم 

گرته اند ایص 40 بیت نمم تواند از کَایم باید و به دیگفان 

ینَوب است. حال تمایم ایص 40 بیت یکجا یورد یصادرۀ 

یؤلف قفار گففته و در البه الی دیگف ابیات کَایم جا خوش 

کفده است. نه تنها ایص 40 بیت که اغلب توضیحات ریاحم 

دربارۀ ایص ابیات نیز در چاپ جدید وارد یده است، بدون اینکه 

یؤلف خود را یلزم به ذکف ینبع و یأخذ اطالعات خویش بداند. 

البته ایص بدان یعنا نیَت که وی فقط توضیحات و تعلیقات 

 تمام آنچه 
ً
یفبوط به ایص 40 بیت را رونویَم کفده است، تقفیبا

دربارۀ 347 بیت گفدآوردۀ ریاحم آورده رونویَم است که در 

بخش بعدی بدان خواهم پفداخت.

گرتیم که یکم از ادعاهای یؤلف دیوان تازۀ کَایم ایص 

 345 
ً
است که دیوان گفدآوردۀ ریاحم 307+38 بیت )جمعا

بیت( دایته و چاپ ایشان 357 بیت؛ یعنم گمان بفده است که 

با احتَاب 345 بیت در چاپ ریاحم، 12 بیت نَبت به او به 
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دیوان کَایم افزوده است، که طبق آنچه گرته ید )چاپ ریاحم 

347 بیت دارد نه 345 بیت( یحاسبات او غلط بوده و تعداد 10 

بیت یورد اختالف است.

ایا آیا یافتص 12 بیت یا 10 بیت از یک یاعف جواز چاپم 

جدید است؟ آیا بهتف نبود ایشان یافته های خویش را در قالب 

یک یقاله ارائه دهد؟ بفای رویص تف یدن یوضوع و ادعای 

کشف 12 بیت که در حقیقت 10 بیت است، ایص 10 بیت 

نویافته را در ایص بخش بفرسم و تحلیل یم کنیم تا ادبا را به 

کار آید و رونقم بف چاپ ایشان بیرزاید.

قطعه ای سه بیتم در نرحۀ 81 به یفح زیف هَت: 1.ی

سپید عاج  چون  آید  بفون  پفده  از  دستش 

یاه و  ــفه  زه زنــد  تیغ  همم  ییغ  از  گرتم 

نفم قاقم  یکم  چون  یثل  به  دستش  پشت 

سیاه انگشت  سف  ــفده  ک قاقم  دم  ــون  چ

نگفیَت چاکف  به  پفده  پس  ز  نفیک  نفم 

یاه گویۀ  ــد  زن تیغ  همم  ییغ  از  گرتم 

ریاحم )ص92( که فقط دو بیت آغازیص را به نام کَایم ثبت 

کفده، دربارۀ بیت اول گرته است: 

با تغییف یصفاع اول در لغت فرس )چاپ دبیفسیاقم، ص83( 

چنیص است:

نگفیَت چاکف  نهانم سوی  پفده  پس  از 

یاه گویۀ  زند  تیغ  همم  ییغ  از  گرتم 

و در نحاح¬الرفس نخجوانم )ص 162( بدیص نورت:

نگفیَت به چاکف  پفده  نفیک ز پس  نفم 

یاه گویۀ  زند  تیغ  همم  ییغ  از  گرتم 

حال یؤلف نه تنها تمایم نکات ذکفیده را به نام خود ثبت و 

ـ که در  رونویَم کفده، بلکه با رندی و هویمندی  بیت سوم را 

واقع ضبطم دیگف از بیت اول است و ریاحم نیز بدان ایاره 

کفده است  ـ به عنوان بیتم نویافته از کَایم به گنجینۀ ادب 

فارسم افزوده است!

بیت یمارۀ 272 در چاپ جدید دیوان )ص86( بدیص  2.ی

نورت است:

بــف ارغــوان  بــه  بــاران  قطــفۀ  آن 

بف نیکوان  روی  بــه  کــه  ــوی  خ ــون  چ

در زیف ایص بیت گرته اند که در بفخم ینابع چنیص آیده است:

بف ــوان  ــ ارغـ ــه  ب ــاران  ــ ب ــفۀ  ــط ق آن 

بف نیکوان  بناگوش  بــه  ــوی  خ ــون  چ

یؤلف ایص بیت را نیز بیتم یجزا از بیت 272 پندایته و آن را نیز 

در یمار ابیات جدید کَایم تلقم کفده است! نکته ای که نباید 

از نظف دور دایت ایص است که ریاحم )ص116( ایص بیت را در 

یمار ابیات دیگفان ضبط کفده و گرته جزو قطعه ای پنج بیتم 

است که به نام زینبم علوی در لباب االلباب )ص275( یوجود 

نقل و  نام ریاحم  ذکف  بم  را  ایص سخص  تمام  است. یؤلف 

رونویَم کفده، با ایص تراوت که بیت را دو بار یمفده است.

از اندک نکاتم که حانل یافته های یؤلف است بیت  3.ی

زیف است )ص87( که در چاپ ریاحم یوجود نیَت:

نیز بَته  از  ــم  ه و  ــاو  س زر  از  ــم  ه

چیز گونه  هــف  و  یــاقــوت  و  در  از  هــم 

او در توضیح بیت چنیص گرته است: 

یأخذ یعف: تحفة االحباب؛ در نَخۀ خطم تحفةاالحباب 

یمارۀ عمویم 3712 کتابخانۀ آستان قدس رضوی ایص بیت را 

به اسدی نَبت داده است. )ص157(

نمم دانم ایشان ایص انتَاب را در کدام تحفةاالحباب دیده 

است و چنیص ارجاع دادنم در کجا سابقه دارد، ایا طبق آنچه در 

فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر )ینَوب به قطفان، ص142( 

گرشاسپ نامۀ  در  و  از اسدی طوسم است  ایص یعف  آیده، 

اسدی )1354: 197( یوجود است و چنیص ضبط یده است:

نیز رسته  از  هــم  ســـاوه  زر  از  هــم 

چیز گونه  هف  و  یاقوت  و  در  از  هم 

چهار بیت پشت سف هم در چاپ ریاحم )ص104-  4-5.ی

105( آیده که به یفح زیف است:

یــدیم گونــه  کنــد  و  بودیــم  تیــز 

یــدیم بایــگونه  و  بودیــم  راســت 

بلنــد گاه  چنــد  بودیــم  ســفو 

ــدیم ــه ی ــون درون ــتیم و چ ــوژ گش گ
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کار یــگرتم  ای  نایــفده  نــوز 

راســت بــا یــفدگان بگونــه یــدیم

خــوب گــف ســوی یــا نگــه نکنــد

ــدیم ــه ی ــا نمون ــه ی ــو ک ــو ی ــو یگ گ

ف دیوان جدید بیص دو بیت اول و دو بیت دوم فانله ایجاد 
ّ
یؤل

کفده، ایا یگرتم آنجاست که از درون ایص چهار بیت دو بیت 

ریاحم  چاپ  در  یتأسرانه  که  کشیده  بیفون  نویافته  و  تازه 

اول  بیت  خاص،  درایتم  با  ایشان،  است!  نگشته  یشاهده 

)ص87( و دوم )ص92( را یکفر کفده و آنها را تازه پندایته است.

ی6 چاپ . و  )ص82(  جدید  چاپ  در  سه بیتم  قطعه ای 

ریاحم )ص94( یوجود است که بیت دوم آن به یفح 

زیف است:

نبــفد هفگــز بــه ســف  داوری  یــک 

تــا جــان بــه نــزد او نبــفی پــاره

تا بدیص جای کار تنها تراوت بیص دو دیوان ایص است که ریاحم 

»به سف« ضبط کفده و یؤلف »بف سف«. ایا یؤلف چاپ جدید 

ایعار کَایم همیص بیت را در نرحات بعد چنیص آورده و آن 

را تازه قلمداد نموده است:

یــک داوری بــه ســف نبــفد هــف کار

پــاره بــزی  او  نبــفد  جــان  تــا 

ی7 همچون نمونۀ باال، بیت زیف یتعلق است به یعفی .

هرت بیتم )ص82( و در نرحاتم بعد )ص94( یکفر 

یده است:

ــز ــه زن هفگ ــد و ب ــه ففزن ــه ب ــل ففزان ــد یی نبای

ببــفد نَــل ایــص هــف دو نبــفد نَــل ففزانــه

ی8 همچنیص بیت زیف )رک. ص82، 94( که از همان یعف .

یذکور یکفر یده است:

اگــف ابــفوش چیــص آرد ســزد چــون روی یــص بینــد

که رخَــارم پــف از چیص اســت چون رخَــار بهنانه

ریاحم آگاهانه ابیاتم از ایعار کَایم را وارد دیوان وی  9-10.ی

نکفده است، چون حاوی الراظ زیت و رکیک بوده اند:

نظیف پنج بیت که در نَخه های گونه گون لغت فرس اسدی 

به یاهد واژه های: بالیه، یندف، یکیاز، نزرده آیده است. 

)ص42( 

حال یؤلف فقط توانَته دو بیت از پنج بیت یورد نظف ریاحم 

را بیابد و در چاپ خویش وارد کند. او ایص دو بیت را در یمار 

ایعاری در نظف آورده که در چاپ ریاحم نیَت )ص95(. 

ضبط بیت اول در چاپ وی زییص تا آسمان با آنچه باید باید 

 قابل فهم نیَت. 
ً
یتراوت است و به خاطف آیرتگم ضبط، انال

فونویتزی وض حکسیفشک زی فی یل قکس

بخشم که در چاپ جدید »یفح و تحلیل ابیات یتص کتاب« 

نام دارد، در واقع همان توضیحات و تعلیقات ریاحم است که 

در پانویس هف نرحه از دیوان کسایی دیده یم یود. یؤلف 

 تمایم ینابعم را که ریاحم دیده بوده بدون ارجاع تکفار 
ً
تقفیبا

کفده و اغلب یافته های او را، به اضافۀ ضبط های خاِص یصاریع 

و ابیات یختلف در چاپ ریاحم، به نام خود به ثبت رسانیده 

است. ذکف تمایم نمونه ها از حونلۀ ایص یقاله خارج است و 

تنها به یواردی اکترا یم یود:

ی1 قطعۀ دوبیتِم: «هیچ نپذیفی چون ز آل نبم باید یفد... .

الخ« در چاپ ریاحم )ص73( آیده و ایشان دربارۀ آن 

چنیص گرته است:

ایص دو بیت در کتاب النقض ص285 بم ذکف گوینده آیده و 

نریَم در تعلیقات لباب ص661 حدس زده است که ایص 

ابیات از کَایم است به دلیل ایص که نانف خَفو قصیده ای 

در ایص وزن و قافیه سفوده و از آخفیص ابیات آن بفیم آید که در 

جواب کَایم است:

ــف ــد و ضعی ــده پیون ــایم ی ــخص های کَ ــف س گ

ســخص حجــت بــا قــوت و تــازه و بفناســت 

حال یؤلف با سفقت تمام آنچه در گرتار ریاحم آیده، 

تعلیقات  و  النقض  کتاب  خود  که  کفده  وانمود  طوری 

نریَم بف لباب االلباب را دیده است:

یأخذ یعف: نقض، ص285، تعلیقات لباب االلباب، ص661. 

در  نریَم  استاد  روانشاد  و  نشده  یاد  یاعف  نام  نقض  در 

تعلیقات لباب االلباب گمان کفده که یعف باید از سفوده های 

کَایم باید. چه نانف خَفو قصیده ای در همیص وزن و قافیه 

سفوده و در بیت پایانم کَایم را یورد خطاب قفار یم دهد:
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گــف ســخص های کَــایم یــده پیونــد و ضعیف

ــت  ــازه و بفناس ــوت و ت ــا ق ــت ب ــخص حج س

ی2 ضبط یعف »نفگس نگف چگونه همم عایقم کند...« در .

عرفات العاشقین و مجمع الفصحا در قیاس با لباب االلباب 

دارای تراوت هایم است که در چاپ ریاحم )ص74( ذکف 

، بم آنکه نایم از ریاحم ببفد، 
ً
یده است. یؤلف نیز عینا

یآخذ سه گانه را آورده و نَخه بدل ها را نیز رونویَم کفده 

است )ص114(.

ی3 زد . باربدی  رود  بفبَت  »سفکش  بیت  دربارۀ  ریاحم 

سفود...« چنیص آورده است:

در لغت نامۀ دهخدا به یاهد واژۀ سفود به نام کَایم آیده، 

ایا در همان کتاب در یادۀ سفکش... به ]نام[ سنایم نیز ضبط 

 از کَایم 
ً
یده و چون در دیوان سنایی یافته نشد، ظاهفا

است. )ص80(

ـ  همچون نکات دیگفی که پیشتف گرتیم   ـ از  یورد یادیده 

یافته های ریاحم است؛ یعنم ریاحم به داللت دهخدا در 

لغت نامه چنیص سخنم گرته است. ایا یؤلف، بم اعتنا به 

ایص ایف، چنیص آورده است:

در لغت نامۀ دهخدا ذیل واژۀ سفکش )علیفغم حضور ایص بیت 

در دیوان و یجموعۀ آثار سنایم ]البد یم خواسته اند بگویند 

»علیفغم عدم حضور...«[( به سنایم نَبت داده یده و در 

همیص یأخذ ذیل واژۀ سفود به نام کَایم آیده است. )ص118(

ی4 ریاحم بفای یعف 12 بیتم »نبح آید و عالیت یصقول .

بفکشید...« هرت ینبع و یتص یهم را که با ابیات آن یفتبط 

بوده، با ذکف نشانم دقیق، یعففم کفده است.

تمام ایص قطعه )به استثنای بیت 81( در المعجم )چاپ 1314 

یدرس، ص258-260( آیده است. بیت 81 را نریَم در 

تاج المآثر تاج الدیص حَص نظایم به دنبال دو بیت قبلم و نیز 

به نورت تنها، بم نام گوینده در تفجمۀ کتاب الفتوح از 

ابص اعثم کوفم یافته است؛ و همیص بیت به دنبال یطلع، با اندک 

تغییف در یصفاع دوم، بم نام گوینده در سندبادنامه )ص221( 

و نیز دو بیت نخَتیص در کلیله و دمنه )چاپ یینوی، ص220( 

آیده است. عباس اقبال ضمص یقاله ای در یجلۀ ایرانشهر... 

دو قطعه را... یکم دانَته... یولوی دو بیت اول را با اندک 

تغییفی... آورده است...(. )ص77( 

یؤلف نیز چنان وانمود کفده که تمایم ینابع یادیده را خود 

دیده و همۀ ایص گرتار حانل تتبعات اوست )ص120(.

ی5 دمیةالقصر . در  را  کَایم  ایعار  از  یکم  یأخذ  ریاحم 

باخفزی )چاپ 1349 حلب، ص169( به دست داده است 

)ص81( و یؤلف نیز یأخذ همان یعف را »دییةالخضف، 

ص169« دانَته و دیگف توضیحات ریاحم را تکفار کفده 

است )ص125(. 

ی6 ریاحم دربارۀ یعف »گل نعمتم است هدیه ففستاده از .

بهشت...« گرته است که هفیان اته و، به نقل از او، ادوارد 

بفاون )هف دو با ارجاع دقیق( به تقدم ایص یضمون بف گرتۀ خیام 

ایاره دایته اند )ص87(. یؤلف نیز با حذف نیمۀ اول، یعنم 

ایاره به هفیان اته، باقم گرتار ریاحم را رونویَم نموده 

است )ص132(. 

ی7 ریاحم زیف بیت »زاد همم ساز و یغل خویش همم بف/ .

چند بفی...« گرته است: 

لغت فرس و صحاح الفرس، »بف« و »بفی« را »پز« و »پزی« 

نقل کفده اند و دهخدا نیز آن را ذیل یاهد »پختص« ذکف کفده که 

بم تفدید نایناسب و غلط است. )ص95( 

یؤلف نیز تمام ایص نکات را به نام خود ثبت کفده است 

)ص147(.  

ی8 ریاحم بیت »نداند دل آیفغ پیوند دوست...« را در بخش .

ایعاری که از کَایم نیَت آورده و گرته است: 

در صحاح نخجوانم )ص161( به نام کَایم آیده، در حالم 

که الزار )ص94( آن را با استناد به لغت فرس به ابویکور 

نَبت داده است. )ص115(

یؤلف نیز پس از رونویَم یوارد یادیده گرته است:

به همیص روی بفخم در انتَاب ایص یعف به کَایم یک 

کفده اند. )ص153(

 ینظور او از »بفخم« استاد ریاحم است.
ً
ظاهفا

رونویَم های یؤلف تمایم ندارد، ایا به نظف یم رسد همیص 

یقدار جهت آیکار ساختص سفقات وی کافم باید.
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غلطی فیضبطیصح حیو ژگکنیویغلطی کایمطبیز

در بخشم که یفبوط به یفح کشریات یؤلِف چاپ جدید دیوان 

کَایم بود به بفخم ایتباهات وی در ثبت و ضبط ابیات ایاره 

ید. در اینجا نیز به بفخم ایتباهات عجیب او در ضبط واژه ها 

و به یواهد ناآینایم وی با وزن یعف و نیز غلط های یطبعم 

چاپ او، که بَیار است، به اختصار ایاره خواهد ید:

ی1 در اولیص نگاه به یعف دوم یتص )ص71( گمان یم رود که .

کَایم ناحب یک یَمط یده است:

سیاه روی  و  سپید  یوی  بتمتشبیه  دید  سپید  یص  سف  چون 

سیاهگرت تشبیه یب و سخت عجب روی  و  سپید  یوی  گرت 

همچو روز است در ییانۀ یب

ایا رویص است که عنوان یعف را که »تشبیه یوی سپید و 

روی سیاه« است جزو یعف یحَوب دایته اند و یکل و 

یمایل ایص قطعه را به یانند یَمط درست کفده اند. در 

یصفاع دوم نیز »ییب« را »یب« نویته اند. ذکف عنوان در 

جای یصفاع در یعفی دیگف )ص76( نیز رخ داده است.

ی2 آورده اند )ص71(: هیچ نپذیفی چون زال نبم باید یفد؛ .

نحیح: ز آل.

ی3 آورده اند )ص72(: گویم همم یبه به زیفد در او ژنند؛ .

نحیح: در اوژنند.

ی4 آورده اند )ص72(: همچون سرال تو که به آبش ففو زنند؛ .

نحیح: نو .

ی5 ع یاند یک بف دگف سپید و سیاه؛ .
س
ز آورده اند )ص73(: به جس

نحیح: جزع.

ی6 آورده اند )ص73(: سیاه زنگ را یاند چو بف هم تاختص .

گیفد؛ نحیح: سپاه )یفاد زلف یعشوق است(.

ی7 کشید؛ . بف  یقصور  کلۀ  بایداد  کز  )ص74(:  آورده اند 

نحیح: یصقول.

ی8 آورده اند )ص75(: نشنیدی که کنند یاه تبه جایۀ خویش؛ .

نحیح: کند، خیش.

ی9 آورده اند )ص76(: تا یا به یاد خواجه دگف بار پف کنیم/ از .

خویه اکحل و قیرال و باسلیق؛ نحیح: از خون خویه.

آورده اند )ص77(: نهیب یفگ بلفزاندم همم یب و روز/.ی10

چون کودکان بدآیوز را نهیب دوال؛ نحیح: چو.

آورده اند )ص81(: بیمارم از نهیب عقب رنجه/ درد دلم .ی11

گففته و تِب باده؛ نحیح: تب.

به .ی12 هم  را  ستون  تص  ستون  گف  طبایع  )ص82(:  آورده اند 

پوّسدیص؛ نحیح: ببوسد بص.

منکبع

اسـدی طوسـم، ابونصف علم بص احمد )1354(. گرشاسپ نامه. ـ 

به اهتمام حبیب یغمایم. تهفان: طهوری.

فرهنـگ فارسـی مدرسـۀ سپهسـاالر )ینَـوب بـه قطـفان(  ـ

)1380(. به تصحیح علم ایفف نادقم. تهفان: سخص.

کَـایم یفوزی )1367(. کَـائم یـفوزی؛ زندگم، اندیشـه و ـ 

یعف او. تألیف یحمداییص ریاحم. تهفان: علمم.

کَـایم یـفوزی )1396(. دیـوان حکیـم کسـایی مـروزی. ـ 

تألیف یحّمدباقف نجف زاده. تهفان: زوار.


