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کلیات سلمان ساوجی. گتهل نلدین یقتها یهاگن. یل   حبح 

عبهیعقن افهین.  هرنا: یخن، 1389.

یلیگت دیونا سلمگا سگوجک، شگعژ سدۀ هشتم هجژی، چندین 

بگا تصحیح و چگپ شده نست و آخژین تالش ان دا نین عژصه 

آقگی عبگسعلک وفگیک یژده نست. نو دا تصحیح نین نثژ نز 4 

نسخۀ نصلک، و دا تصحیح نثنوی هگ به صوات جدنگگمه نز 4 

نسخۀ دیاژ و دا بخش قصیدۀ نصنوع میز نز 4 نسخه نستفگده 

یژده نست؛ نّنگ نسگس یگا نو دا تصحیح عمدۀ دیونا بژ همگا 

نین تصحیح  نسگس  نسخۀ  نست.  بوده  نصلک  نسخۀ  چهگا 

نتعلق به یتگبخگمۀ مواعثمگمیه نست یه تگایخ یتگبت 844ه  دناد 

و نسخه هگی دیاژ میز هماک نتعلق به میمۀ دوم سدۀ مهم هستند. 

ماگامده به نسخۀ نعتبژی نز دیونا سلمگا سگوجک دست یگفته 

یه تگایخ یتگبت 804ه  دناد و نتعلق به یتگبخگمۀ آیت هللا نژعشک 

مجفک نست. نین نسخه 40 سگل پیش نز نسخۀ نسگس تصحیح 

آقگی وفگیک به ماگاش داآنده نست و ضبط هگی نستوناتژ و 

صحیح تژی نسبت به بگقک نسخ دناد و نز نصگلت بیشتژی میز 

بژخوادنا نست. بگ توجه به نیژندنت فژنونمک یه تصحیح نخیژ 

دناد و همچنین بگ توجه به نینکه یگا تصحیح بگید بژ نسگس 

یهن تژین نسخه هگ نمجگم گیژد، ماگامده قصد دناد ضبط هگی 

نین دیونا ان نز مو بژاسک یند و نسخۀ یتگبخگمۀ آیت هللا نژعشک 

ان نسگس یگا خود قژنا دهد. دا نین نقگله نیژندنت تصحیح نخیژ 

بژاسک نک شود و همچنین چند بیت نز نشعگا سلمگا، به تژتیب 

دا بخش هگی قصگید، غزلیگت، قطعگت، تژجیعگت، تژییبگت و 

ابگعیگت، بژ نسگس نسخۀ یتگبخگمۀ آیت هللا نژعشک تصحیح 

نک شود تگ نشخص شود یه تفگوت ضبط ونرگگا و نبیگت تگ چه 

نمدنزه نست. دا قسمت آخژ میز ابگعیگت و تک بیت هگیک نز نین 

شگعژ مقل نک شود یه دا تصحیح نخیژ نوجود میستند.

  

سلمگا سگوجک نز شعژنی سدۀ هشتم هجژی نست یه دیونا 

شعژی شگنل قصگید، غزلیگت، قطعگت، تژجیعگت، تژییبگت، 

ابگعیگت، نفژدنت و همچنین دو ننظونه بگ مگم هگی »فژنق مگنه« 

و »جمشید و خواشید« دناد. تصحیح نشعگا نین شگعژ، بگ 

توجه به نینکه حجم قگبل توجهک دنامد، بسیگا نهم نست و مقش 

نهمک دا بژاسک شعژ سدۀ هشتم هجژی دناد. تگ به حگل دا نین 

نز جمله  نفژندی  و  انستگ یوشش هگیک صوات گژفته نست 

 عبگسعلک وفگیک 
ً
نشفق، نهژدند نوستگ، نبونلقگسم حگلت و نخیژن

به تصحیح نین دیونا پژدنخته نمد. 

بگ نینکه هژیدنم نز نین پژوهش گژنا دا تصحیح نین نثژ 

ح و ویژنسته 
ّ
امج هگ بژده و سعک هگ یژده نمد، هنوز هم به نتنک ننق

نز دیونا نین شگعژ دست پیدن مکژده نیم. تصحیح آخژ یه گمگا 

نیژندنت  بگ  و  مبود  نتأسفگمه  بگشد،  حک 
ّ
ننق نک افت تصحیح 

  همرنا نرژاجن

دننشجوی دیتژی ندبیگت حمگسک دننشاگه فژدوسک نشهد
K.arzhangi@gmail.com

 اجهان نامله ت یل   حبح 
 قبهی یقتها یهاگن
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نسگسک فژنونمک نانئه شد. یکک نز نیژندنت نین تصحیح نمتخگب 

نسخۀ نسگس نست. نتأسفگمه بسیگای نز ضبط هگی نسخه هگی 

نجلس، بگ شمگاه هگی 2588 و 994، یه به حگشیه افته نمد، بژ 

نسخۀ نسگس ناجحیّت دنامد و نین نسأله بگ بژاسک نسخۀ 

نواخ 804ه  نتعلق به یتگبخگمۀ آیت هللا نژعشک تأیید نک شود. 

دیاژ نیژند بزاگ نین تصحیح آا نست یه نصّحح تکلیف 

نبیگتک یه دا دیاژ نسخه هگ آنده نّنگ دا نین نتن میست ان نشخص 

مکژده نست. نبیگت فژنونمک دا نسخه هگی نجلس نوجود نست 

یه بوی نصگلت نز آمهگ نک آید و نلبته دا نسخۀ نژعشک میز 

نوجودمد و شگید یکک نز یوچک تژین بخش هگی آا، »نفژدنت« 

 دا تصحیح نیشگا دیده ممک شود؛ تک بیت هگی 
ً
بگشد یه نصال

نستونای یه به نحتمگل بسیگا سژودۀ سلمگا هستند، نّنگ نز نین 

تصحیح فوت شده نمد، باذایم نز چندین قصیده و غزل مگب یه 

گویک به یلک نعدوم شده نمد. بژخک نشعگا دا نین تصحیح دیده 

نک شومد یه هیچ نسخه بدلک مدنامد و نشخص میست یه آیگ 

ضبط نین نشعگا دا همۀ نسخه هگ یکسگا بوده، یگ فقط دا نسخۀ 

نسگس آنده نست و دا دیاژ نسخ نوجود میست؟ 

نصّحح ُجنگ هگی یهن ان مدیده و ننگبع نهم دا نین زنینه 

ان بژاسک مکژده نست. همین نفژدنت و ابگعیگتک یه نز نتن نو 

فوت شده نست، دا جنگ هگی یهن دیده نک شود. نسخه هگ نز 

مظژ قژنبت بگ یکدیاژ بژاسک نشده نمد. بژخک نسخه هگ نز یک 

نز اوی  یگ یکک  خگمونده هستند، به طوای یه نک تونا گفت 

دیاژی موشته شده، یگ هژدوی آمهگ نز اوی نگدانسخۀ نشتژیک 

به یتگبت داآنده نمد. دا بژخک نوناد پیش نک آید یه نسخه هگ دا 

بخش هگی نختلف بگ هم قژنبت دنامد؛ بژنی نثگل دا بخش 

غزلیگت دو نسخه بسیگا به هم شبیه هستند، نّنگ دا بخش قصگید 

نختالف آمهگ زیگد نک شود؛ یگ دو نسخه نی یه دا بخش قطعگت 

بگ هم بسیگا نزدیک هستند، دا بخش تژییبگت بگ هم نختالف 

یلک دنامد. وظیفۀ نصحح نست یه تمگنک نسخه هگ ان نز نین 

ننظژ بژاسک و طبقه بندی یند. 

خ 844ه  ان نسگس  وفگیک دستنویس یتگبخگمۀ مواعثمگمیه نواَّ

یگا خود قژنا دنده و نز دستنویس نتعلق به یتگبخگمۀ نجلس 

شوانی نسالنک، یه تگایخ یتگبت آا 798ه  ضبط شده نست، 

به عنونا نسخه بدل بهژه بژده نست. نو نعتقد نست یه تگایخ 

ب آا چنین 
ّ
یتگبت دستنویس نخیژ صحیح میست و نز نژی

بژنک آید یه نتعلق به سدۀ مهم نست. بگ توجه به ضبط هگی ناجح 

نین نسخه نسبت به نسخۀ مواعثمگمیه، به مظژ نک اسد حدس 

نصحح نشتبگه نست و اجحگا ضبط هگی دستنویس یتگبخگمۀ 

نجلس بژ ضبط هگی دستنویس یتگبخگمۀ مواعثمگمیه ان نسخۀ 

نواخ 804 یتگبخگمۀ نژعشک میز تأیید نک یند.

پیش تژ آقگی وحید عیدگگه طژقبه نی دا نقگله نی بگ عنونا 

طژقبه نی،   )عیدگگه  سگوجک«  سلمگا  یلیگت  نمتقگدی  »بژاسک 

و  نست  پژدنخته  تصحیح  نین  همه جگمبۀ  بژاسک  به   )1390

به خوبک نز پس یگا بژآنده نست. نو مه تنهگ به تصحیح ضبط هگی 

فگسد چگپ یگدشده دا تمگنک نشعگا سلمگا پژدنخته نست، بلکه 

نیژندنت به جگیک نز محوۀ یگا نصحح، لغزش هگی وزمک نشعگا، 

نحتونی نقدنۀ دیونا و همچنین نشعگا بسیگای یه نز نین 

تصحیح فوت شده نمد ذیژ یژده نست. 

آقگی سیّد علک نیژنفضلک میز دا نقگله نی بگ عنونا »ابگعیگت 

نزمظژنفتگدۀ سلمگا سگوجک« )نیژنفضلک، 1391(  تعدند 23 ابگعک 

سلمگا سگوجک ان یه نز تصحیح یگدشده فوت شده نمد یگفته و 

مقل یژده نست. جگلب نست یه بژخک نز نین ابگعیگت دا نسخۀ 

نسگس یگا آقگی وفگیک نوجود بوده نمد و نشخص میست به چه 

ت نز مظژ دوا نگمده نمد.
ّ
عل

ماگامده میز پیش تژ دا نقگله نی بگ عنونا »تصحیح نجدد 

چند بیت نز غزلیگت سلمگا سگوجک« )نارماک، 1394(، بگ توجه 

به نسخه بدل هگی نوجود دا پگواقک دیونا تصحیح آقگی وفگیک، 

به تصحیح نجدد چند بیت نز غزلیگت سلمگا پژدنخته نست.

بگ توجه به نیژندنت فژنونا نین تصحیح، و نسخه هگی یهن 

دیاژی یه نز دیونا سلمگا سگوجک نوجود نست، ماگامده قصد 

دناد ضبط هگی نین دیونا ان نز مو بژاسک یند و ننیدونا نست یه 

بتونمد دا انه تصحیح بهتژ نشعگا سلمگا، گگنک یوچک بژدناد.

معرفن نسخۀ  مهیخهاۀ آیت هللا مرعشن

نین نسخه دنانی 283 بژگ نست و بگ شمگاۀ 11842 دا یتگبخگمۀ 

آیت هللا نژعشک مجفک دا قم ماهدنای نک شود. تگایخ یتگبت 

نین نسخه اوز پنجم ابیع نالول سگل 804ه  ذیژ شده و نسخه 

به خط نسخ خونمگ ماگاش یگفته نست. نین نسخه نثنوی هگی 

»فژنق مگنه« و »جمشید و خواشید« ان مدناد، نّنگ نیزنا قگبل 

نالحظه نی نز نمونع شعژی، نز قصگید گژفته تگ نفژدنت، ان دا 
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خود دناد. دا نقگم نقگیسه نک تونا گفت یه نین نسخه فقط دا 

نواد قصگید، 69 قصیده بیش نز چگپ آقگی وفگیک دناد. دا 

چگپ وفگیک تنهگ 95 قصیده آنده نّنگ نین نسخه 164 قصیده نز 

نشعگا سلمگا ان دا بژ دناد. دا بگقک نمونع شعژی میز نین نسخه 

تعدند بیشتژی نز نشعگا سلمگا ان دا خود دناد.

بررین ضبط نیبهی

خ 804ه  یتگبخگمۀ  ماگامده بژنی ممگیش نصگلت نسخۀ نواَّ

آیت هللا نژعشک ان نشگا دهد، و سپس نشگا دهد یه بسیگای 

به داستک ضبط  وفگیک  آقگی  دا چگپ  نین شگعژ  نشعگا  نز 

نشده نمد، ضبط هگی نیشگا ان بگ نسخۀ نژعشک نقگبله یژده و 

دا نین انستگ نز نسخه هگی یتگبخگمۀ نجلس، به شمگاه هگی 

ـ  یه نّولک دا نونیل سدۀ مهم ماگاش  2588، 994 و 2890 

یگفته، دّونک تگایخ یتگبت 798 دناد و سونک میز نتعلق به سدۀ 

مهم نست  ـ میز بهژه بژده نست.

ماگامده بژنی نشگا دندا نسخۀ یتگبخگمۀ آیت هللا نژعشک، نز 

نشگمۀ نختصگای »م« نستفگده یژده نست و دا بگقک نوناد، نز همگا 

نشگمه هگی نختصگای کلیات سلمان تصحیح شدۀ آقگی وفگیک 

نلف؛ 994 نجلس: ب؛ 2890  )2588 نجلس:  یژده نست  نستفگده 

نجلس: د(. همچنین نسخۀ نسگس آقگی وفگیک، نتعلق به یتگبخگمۀ 

مواعثمگمیه به شمگاۀ 187، یه دا چگپ نیشگا بگ نشگمۀ »ج« 

نشخص شده، دا نینجگ میز بگ همگا نشگمه ممگیگمده شده نست.

1. ق هید

ــهر ز گل تگزه تــژ نســتـ  نی یــه اوی تــو بــه صــد ی

نز حیگیت به عژق اوی گل تگزه تژ نست )ص38، ب1(

دا م، رات آنده یه ضبط داست نست و بگ رات جنگس دناد.

نسخه هگی نلف و   میز نین ضبط ان تأیید نک ینند. 

مگصــژ دیــن مبــک، شــگه نویــس آمکــه دلــشـ 

عگلم علم علک، عه ل عدل عمژ نست )ص39، ب2(

دا م، عهمل آنده یه ضبط صحیح نست و نسخه هگی ب و   میز 

آا ان تأیید نک ینند. 

یمــگا قــوس و قــزح تــگ زنگمــه پــر زه یــژدـ 

)14 بیت  )ص49،  نست  تیژبگانا  گلزنا  سژ  بژ  رنله  ز 

دا م،  ر آنده و نسخۀ ب میز آا ان تأیید نک یند. پر میز دا نتن 

نیشگا بگید تصحیف بر بگشد، پس همگا ضبط م داست نست.

بــژدم گمــگا یــه اســت مبــها تــرن  تــرـ 

آخژ( ب  )ص89،  دهد  گمگا  دا  تن  تو  نیگا  یجگ  نّنگ 

دا نلف و ج، ایست مبهان و دا ب، است مبهان آنده نست. بگ 

نین قژنین بگید ضبط م ان پذیژفت یه به نین صوات نست: »بژدم 

به  تر  مجر ان  گمگا یه هست نیگمک تژن ناژ...«. نصّحح 

تصحیف یژده نست.

گژچــه صگنــت بــود و نفتــوا زیــژ خــگک نز عهد یکـ 

حّک مگطق شد، به مگم خسژو نز ناونل زر)ص 107، ب5(

دا ب و م، نز او زنل زر آنده یه ضبط صحیح نست. زنل زر بگ 

خسرا و  ن تنگسب دناد. دا جگی دیاژ میز نصحح نحتژم 

نشگاۀ سلمگا به زنل زا ان مگدیده گژفته و ضبط دیاژی نمتخگب 

یژده نست:

نســت بهمــن  دوانا  و  آذا  زنــگا  ســگقک 

ب4( )ص54،  نست  آهن  زمدنا  به  زالل  رز  خوا 

دا نسخه هگی نلف، ب و م، چوا زنل زر زالل آنده یه ضبط 

صحیح نست. سلمگا به زمدنمک شدا زنل دا قفس آهنین توسط 

بهمن فژزمد نسفندیگا نشگاه نک یند.

نز بهــگا فتــح و مصــژت اللــه زنای گشــت دشــتـ 

گژد نبژ و یوس اعد و تیژ بژق چوا مطر )ص107، ب آخژ(

دا م، ا خوا مطر آنده یه ضبط داست نست. 

ــمـ  ــب انه گ ــت ش ــود نز ظلم ــژده ب ــژت نول ی مص

شد دا آخژ ا ری حق  بغ نو ان انهبژ )ص108، ب11(

دا نسخه هگی ب و م، نخمر  بغ  و آنده یه ضبط صحیح نست.

نلــکـ  نلــک  دا  آانم  نیــن  نشــنیده  دل  گــوش 

چشم سژ مگدیده نین نمصگف دا عدل عمژ )ص109، ب14(

دا م، عتر آنده یه ضبط صحیح نست.

شــبگا، شــبگا ز ســتماژ چنــگا شــود نیمــنـ 

یه گرگ ا میش شود نستشگا و نؤتمنش )ص121، ب2(

دا م، گرگ پبر آنده یه ضبط داست نست. نیش نگژ نستشگا 

و نؤتمن شبگا شود نشکلک میست.
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ــدـ  ــوا ادی ــک اوی چ ــه ی ــت گل دواوی ب اوی

نمفعگل )ص125، ب3( ز  بژآند  و سژخ  زاد  بگا  صد 

گویگ ادید غلط تگیپک نست و بگید یدید بگشد. دا م هم یدید نست.

نزیــنـ  بعــد  زهــژه  شــمژد  یــدل  ان  نژیــخ 

آخژ( ب  )ص125،  صگل 
ّ
نت یگبد  نگژ  تو  انیت  نگه  بگ 

دا نسخه هگی ب،   و م، یل زا آنده یه ضبط صحیح نست. 

نژیخ محس نصغژ نست و دلیلک مدناد زهژه نز اوی فخژ خود 

ان بدل نژیخ بدنمد!

ــسـ  ــهی نای ــژ حهگ ــدن نظه ــف خ ــوات لط ص

 حق اوی ظفژ پست و پنگه نسالم )ص142، ب5(
ّ
ظل

دا نسخه هگی نلف، ب،   و م،  ین شیخ نایس آنده یه ضبط 

صحیح نست.

آفتــگبـ  تــگ  آســمگا  زمــها  دســتت  دا  بــگد 

هژ سحژ خونهد عنگا نز حد نشژق تگختن )ص167، ب18(

زمهم داست نست.

ســیصدـ  اونا  ناــدرش  ســپگه  بــه  خســژونا  ز 

ب20( پنجگه )ص183،  اونا  نادرش  ایگب  به  نادونا  چو 

دا هژ دو نواد دا نسخه هگی ب و م، نادری آنده یه ضبط 

صحیح نست. نین نبیگت خطگب به سلطگا نویس نست و نین 

 نشخص نست:
ً
مکته نز نبیگت قبل و بعد یگنال

بک نجبــگا توســت  پیمــگا  بســتۀ  ســتگاه 

ــت بــک نیــژنه ــوس ــدۀ فــژنــگا ت ــن ســپــهــژ ب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــکژگگه ــت و لش ــکژ نس ــک لش ــوم ]و[ فل ــو ان مج ت

ــونه  ــت خ دول و  دنعیند  نلک  و  نلوک  ان  تــو 

گــژ ادننســتن دال یآتــش گل و ایحــگا شــودـ 

آتش اوی خلیلم بین گل و ایحگا شده )ص187، ب2(

دا نسخه هگی ب،   و م، ادیدیتن آنده یه ضبط صحیح نست 

و بگ ونرۀ یبن دا نصژنع دوم تنگسب دناد.

شــدهـ  نیــزنا  دا  نهــژ  نغژبــک  داســت  تــگ 

هست بگد مهرگهان زاگژ بستگا شده )ص187، ب9(

دا نسخه هگی نلف، ب، ج،   و م، مهرگهان آنده یه صحیح 

نست. همچنین دا بیت بعد:

دســت هگ یوبنــده بــژ هــم ســژو و هــژ ســگعت چنگا

شده دست نفشگا  و  ــگص 
ّ
اق مهرگها  هــونی  دا 

دا نین بیت میز دا تمگم نسخه هگی یگدشده، مهرگها آنده نست. 

نین نعنک ان بیت بعد میز تأیید نک یند:

گل اوی  نشــتیگق  دا  ماــژ  ان  گلبــن  شــگخ 

شده ــژزنا  ل جــگا  نهژ  نز  ــون،  ه نز  امــگ  ایخته 

بــژ یمینــت هــژ یــه انســخ بــود چــوا  بــر ا  تهاـ 

آنده بژ سژ نگژ دا ازم خود عژیگا شده )ص189، ب4(

دا نسخه هگی ب،   و م،  بغ یتها آنده یه ضبط صحیح نست.

خقــویـ  آا  دا  بــود  گــژ  زدمــت  دم  نجــگل 

زنین ببوس و دعگیم زنگا زنگا بژسگا )ص159، ب 18(

دا نسخه هگی ب،   و م، حضری آنده یه ضبط داست نست. 

»نجگل دم زدا میگفتن« و »زنین بوسک« و »دعگ اسگمدا« نز لونزم 

حضژت و داگگه هستند.

2. غزلبهی

بگالتــژـ  آا  نز  یــه  چینــم  تــو  بــگالی  داد 

ب1( )ص267،  نست  بگالیک  فلک  بزم  دا  یه  گفت  متونا 

دا نسخه هگی نلف، ب،   و م، زیر آنده یه ضبط صحیح نست 

و بگ »بگال« آانیۀ تضگد بژقژنا نک یند.

بژیــنـ  و  بســتیم  تــو  عهــد  دا  ســودنزده  دل 

عهدهگ افت و اجوین یه نژن شیدنیک نست )ص267، ب3(

دا نسخه هگی نلف، ب و م، اجفمن آنده یه ضبط صحیح نست.

نک زمــدـ  خوبــک  گــوی  دولــت  گا 
ّ
ســک ننصــب 

دوست یــوی  ــژدد  گ یه  یو  سعگدت  صگحب  سژ  آا 

میســت چــو  وصلــم  دولت خگمــۀ  نیــدنا  دا  یــگا 

نک ینم آند شدی پیش ساگا یوی دوست )ص274، بیت2 و 3(

نین دو بیت داهم آنیخته نمد و قگفیه میز نشتبگه شده نست. دا 

نسخۀ م چنین آنده نست:

میســت گا دولت خگمــۀ وصلــم چــو 
ّ
ننصــب ســک

ــت دوس یــوی  ســاــگا  پیش  شــدی  آنــد  نک ینم 

نک زمــد خوبــک  گــوی  دولــت  نیــدنا  دا  یــگا 

دوست گــوی  ــژدد  گ یه  یو  سعگدت  صگحب  سژ  آا 
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ضبط صحیح همین ضبط نسخۀ م نست. چند دلیل نین ان ثگبت 

نک یند: 1. قگفیۀ شعژ داست نک شود؛ 2. دا بیت مخست 

ونره هگی »سکگا« و »ساگا« بگ هم آانیۀ تجنیس نک سگزمد و 

همچنین »ننصب دولت خگمه« و »پیش ساگا یوی دوست« بگ 

هم تضگد دنامد؛ 3. دا بیت دوم ونرگگا »نیدنا« و »گوی« بگ هم 

تنگسب دنامد. نین دو بیت به صواتک یه نصحح نحتژم ضبط 

یژده هیچ نعنگی نحصلک مدناد.

هســت ـ دالاننــک  یــه  ان  آا  دل  آانم  اســت 

خّژم آا دل یه دا نو صبژی و آاننک هست )ص275، ب8(

دا م، ایست آنده یه ضبط داستک نست و نسخه هگی نلف و ب 

میز آا ان تأیید نک ینند. نین نعنک ان بیت آخژ غزل میز تأیید 

نک یند:

صبــژ و آانم ز ســلمگا چــه طمــع نــک دنای؟

هست؟! آاننـــک  و  صبژی  ــژن  ن یه  ــک  آم بژ  تو 

شگعژ دا بیت مخست ندعک نست یه هژ یه نحبوب و دالاننک 

ت نین ننژ ان 
ّ
دناد، نو ان آانم و قژنا میست، و دا نبیگت بعدی عل

فژنق و هجژنا یگا نک دنمد و دا بیت آخژ میز خطگب به دالانم 

خود تصژیح نک یند یه نو ان صبژ و آانم میست.

ِگل ـ بــه  ننــگ  نک خونمــدم  وفــگ  و  بک نهــژ  یــهز 

نهژ متونا یژد پنهگا، بک وفگ پیدنست ییست )ص276، ب1(

دا نسخه هگی نلف، ب و م، یهر آنده یه ضبط صحیح نست.

نلــولـ  نشــو  نالنــت  ز  دال  عگشــقک  دا 

یگحونل خستاگا هون، گز صدنع میست )ص280، ب4(

دا م، ین آنده نست و نسخه هگی نلف و ب میز آا ان تأیید 

نک ینند. »هون« دا نین بیت به نعنک عشق نست مه هوس.

گلـ  نیــگم  نســت  خــوش  دوانمــک  گژچــه 

ب3( )ص281،  میست  نیگم  عشق  دوانا  نز  خوشتژ 

دا نسخه هگی نلف و م، حسن آنده و دا نسخۀ ج میز نمه چنبن 

آنده یه تصحیف همگا نیهم حسن نست؛ لذن به مظژ نک اسد 

ضبط صحیح ُحسن بگشد.

ــتـ  ــه وق ــجد زنمک ــج نس ــدم نز ین ــگت آن دا خژنب

ت ا موعو  رضونا برامهفت )ص285، ب14(
ّ
نامظهر گن

دا م نصژنع دوم به نین صوات ضبط شده نست: »نمتظگا وعدۀ 

جنگت و اضونا بژمتگفت« و نین ضبط ان نسخه هگی نلف و ب 

میز تأیید نک ینند.

ســلمگا نگــژ نز یــگا غمــک بــژ دلــت آیــدـ 

یهشد یه غم یگا تو غمخونا تو بگشد )ص312، ب6(

دا نسخه هگی نلف، ب،   و م، یهید آنده یه ضبط صحیح نست.

3. قطعهی

یگفــت ـ تگبــک  آفتــگب  نز  تــو  عــذنا  نیــه 

بسوخت ــگب  ــت آف دا  ــذنات  ــ ع ــه  ی نبژ  گــمــگا 

نهــژ یــل  آفتــگب  نفتــگد  اهــت  دا  چــو  ولــک 

جمگل اوی تو ان دل بژ آفتگب بسوخت )ص429، ب15 و 16(

دا م، نگر آنده یه داست تژ به مظژ نک اسد و نیه نینجگ نعنگی 

نحصلک مدناد. دا نواد دوم میز دا نسخۀ م، ز آنده یه نز مظژ 

نعنگ صحیح تژ نست. شگعژ نک گوید: نگژ آفتگب دا سژ انهت 

بیفتد، زیبگیِک تو نز اوی نهژ بژ نو دل نک سوزنمد.

نحســگاـ  نوانق  دا  یــه  بگیــد  چــژن 

ب12( )ص447،  مبگشد؟  دیــنــگای  بنده  ینها 

دا نسخۀ م، یل اهم آنده یه ضبط صحیح نست.

اعــده آمــد شــدـ  ز بــس یــه دا اه نیــن 

دو پگ بژفت ز دست و به چگاپگ نژسید )ص459، ب8(

وزا نصژنع مخست یگنل میست. دا نسخۀ م، بین ونره هگی 

اعده و آمد، ونرۀ  ر  آنده یه صحیح نست. به نین صوات:

ز بــس یــه دا اه نیــن وعــده یــژد آندشــد

نژسید ــگ  چــگاپ ــه  ب و  ــت  دس ز  بــژفــت  ــگ  پ دو 

 
ً
دا نسخۀ ب،  ر م آنده یه آا میز داست و به جگست ولک فعال

بگید ضبط نسخۀ م ان پذیژفت.

مــگگگهـ  ســلطنت  گــژدوا  نــگه 

ب10( )ص465،  دایغ  منع  حجگب  دا  و  مهگا  شد 

دا نسخۀ م، مبغ آنده یه ضبط داست نست. دیاژ قگفیه هگی 

ف، »تیغ« و »دایغ« نست.
َّ
نین قطعۀ سه بیتِک ُنَژد

تــوـ  پــگک  گواــر  حیــگی  ز  نی 

ب9( )ص 476،  ــدا  ع بحژ  زندۀ  ــژق  ع ــژق  غ
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دا نسخۀ م، گهر آنده یه صحیح تژ نست.

نــژنـ  آفــگق  خســژو  نی  دنده نی  وعــده نی 

وقت آا نست یه آا وعده عطه فژنگیک )ص484، ب آخژ(

ونرۀ عطه دا نقگم قگفیه دا دو بیت قبل تکژنا شده و تکژنا قگفیه 

دا قطعه نی پنج بیتک بسیگا غژیب نست. دا نسخۀ م، افه آنده 

یه ضبط داست نست.

4. ترگبعهی

مشــتهقبمـ  اهنمــگی                   ســگلک 

ب15( )ص489،  نسژنایم  پژده هگی  نحژم 

هقبم آنده و ضبط نسخۀ نلف آا ان تأیید نک یند.
ّ
دا م، عش

5. تر ببهی

چــگا طفلنــد گرنمن تــر نزیــن گــها عزیــزـ 

آا عزیزنا نژن خونا و فژننوش نکن )ص512، ب آخژ(

دا م، گرنمن ترم نز گها عزیز آنده یه ضبط داستک نست و 

نسخه هگی نلف، ب و   میز آا ان تأیید نک ینند.

ســگابگاـ  خفتــه  نی  نک زمــد  احیــل  یــوس 

بژخیز و زا  او یه اونا نست یگاونا )ص521، ب5(

دا م، رنه آنده و نسخه هگی نلف و ب میز آا ان تأیید نک ینند.

میســتکـ  دنغ  یــه  یــه  نــدنا  طمــع  هســتک 

ب6( )همگمجگ،  جهگا  داونزۀ  به  دامیگندست  یس 

نک گوید  شگعژ  نست.  داست تژ  ضبط  یه  آنده  ین  م،  دا 

میگنده نست، پس  نین جهگا  به  میستک  دنغ  بدوا  هیچ یس 

هستک همیشاک طمع ندنا.

ــشـ  ــف و صوات ــک لط ــود یگب ــه خ ــک ی ــن نعن ــنو نی نش

یگ نلک بگشد به حسن و سیژت سلطگا نویس )ص529، ب3(

دا م، یل لطف آنده یه ضبط صحیح نست.

ــو ـ ــگک ت ــگا خ ــوا و غلم ــم ح ــل چش ــهه یح په ش

صد هزنانا احمت حق بژ اونا پگک تو )ص531، ب1(

دا م، په شهاه آنده یه دا سیگق یالم ننگسب تژ نست. دا نین 

بیت پگدشگه نواد خطگب  قژنا گژفته نست.

6. ریهعبهی

نبتدن چند ابگعک ان یه دا نسخۀ م آنده نست ننگ دا چگپ وفگیک 

دیده ممک شود مقل نک ینیم. تعدند آمهگ 8 ابگعک نست یه به تژتیب 

مقل نک شومد:

مقشــک نســت دا نیــن خگمــه نگــژ ونخونمــد. 1

ــد ــود دنمـ ــ ــِک خ ــدنیـ ــدخـ ــو ز یـ ــل تـ ــق ع

دگژســت یدخدنیــک  یــه  بــژو  خونجــه  نی 

ــۀ الجــــــواد نـــک گـــژدنمـــد ــگمـ یــیــن خـ

نفکنــده. 2 بنــد  بــه  ان  نــگه  تــو  زلــف  نی 

ــده ــن ــک ــد نف ــن ــپ ــگا س ــمـ ــت آسـ ــ ــژ اخ ــه ب

جمــگل عیــگا  تــو  زلــف  ســژ  ز  هژشــب 

ــده ــن ــک ــد نف ــن ــم ــگه ی ــ ــژ یــنــاــژۀ نـ ــ ب

ــوی. 3
ُ
به م حیگتــک  تــو  نز  مفســم  هــژ  نی 

شوی دوا  ــن  ن ز  مفس  ــک  ی ــه  ب ــه  ی حــگشــگ 

بــژ دا  عزیــزی  نــژن  مفــس  همچــو  تــو 

ــژوی بـ ــک  ــگی ــی م ــه  یـ ــگدن  ــبـ نـ اوز  آا 

بگیــد. 4 بژمهــگدا  بــژنی  ز  پــگالا 

آیــد پـــــگالا  ــدۀ  ــنـ ــژبـ خـ ز  یــــگا  آا 

لیــک گگیــد  خــژ  یــه  شــنیده نم  خژبنــده 

ــده مـــدیـــده نم یـــه پــــگالا گــگیــد ــن ــژب خ

ــنگ. 5 ــد س ــش خونم ــژ یس ــه ه ــن ی ــژزۀ ن ــن خ نی

سنگ ــد  ــگم ن ــگ  ــج ی ــدو  بـ ــک  ــگ دل ــن س دا 

ــد ــه ین ــس ی ــژ ی ــگه و ه ــس گن ــنگ ز ب ــد س ش

ــد سنگ ــژدنمـ ــدنش گـ ــ ــه، خ ــن ــگا گ ــی ــس ب

بژیــژد. 6 دل  دا  ...ا  هــونی  ناچــه  یــگا 

داد دناد  بــســک  ــداوا  ــ نمـ دا  ...ا  نز 

نک یــژد شــد  و  آنــد  نگژچــه  پیشــش  دا 

نــک خــواد  ــه 
ُ
گ پسش  دا  و  ــک افــت  ن گــه گــه 

نــژدم. 7 ان  نژدنــگا  چشــم  تــو  ذنت  نی 

ــگا ان نــژدم پـــــژواده بــه مــعــمــت تــو جـ

اوز هــژ  تــگ  نلمــک  نبــگدت  چشــم  نز 

ــگا ان نـــژدم ــه ــم تـــو ج ــش بــیــنــنــد بـــه چ

بــود. 8 نجمــوع  یــه  اوز  و  شــب  بــه  دنمــک 

آا گــوشــه نــشــیــنــک یــه بــه نــجــمــع نــژود
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جمــع بگشــد  گل  مــگزک  دل  غنچــه  دا 

ــده شــود      ــن ــژنی ــت دا نمــجــمــن پ ــوا افـ چـ

نینک به تصحیح نبیگت نک پژدنزیم.

نســتـ  باژیختــه  عندلیــب  ز  یــه  بیــن  گل 

ــت ــه نس ــت ــخ ــی ــک داآن ــل ــگق ــگ دننــــن ب بـ

یجذشــتل ز یــحبها یــخنن چــوا بلبــل

وز دننن بگقلک داآویخته نست )ص540، ابگعک دوم(

»باذنشته  نست:  آنده  صوات  نین  به  سوم  نصژنع  م،  دا 

سحبگا سخنک چوا بلبل«، یه به مظژ صحیح تژ نک اسد.

نســتـ  نژگــس  یــف  بــژ  ســپهژ  ســگقک 

ب18( )ص543،  نژیز  و  دنا  یه  ج  پیگله نی  بنهگد 

دا م،  ژ آنده یه ضبطک یهن تژ نست و دا بسیگا جگ نز نین 

نسخه نین ونره به همین صوات آنده نست. بژنی نثگل:

نــن بــگ تــو چــو اخ انســت اوم لیکــن تــو

چوا فیل و چو فژزین همه یج نک بگزی )ص549، ب1(

دا نینجگ میز دا م،  ژ آنده نست.

دیــداـ  تونمــم  بــژوا  خــود  تــن  نز  جــگا 

ب2( )ص547،  دیدا  تونمم  چوا  ین  تو  جگی  نن 

دا نصژنع دوم بعد نز ین بگید  و بوده بگشد تگ هم وزا شعژ و 

هم نعنگی آا داست شود. دا نسخۀ م به نین صوات آنده یه 

صحیح نست: »نن جگی تو بک تو چوا تونمم دیدا«.

نز نــک چــو صژنحــک شــده نفغــها حبــرناـ 

وآماه چو قدح دست به دست نفتگده )ص548، ب2(

نفغها حبرنا نعنک نحصلک مدناد و همگمگ تصحیف نفمها خبزنا 

نست یه دا نسخۀ م آنده نست.

7. مفر نی

دا چگپ وفگیک بخشک بگ عنونا نفژدنت میگنده، نّنگ دا نسخۀ 

م، شش بیت زیژ عنونا نفژدنت آنده نست یه به تژتیب دا زیژ 

مقل نک شود:

ننــم. 1 تــو  آخــژ یــه شــکگا  گفتــه نم  بگاهــگ 

ینم چه  ماژفتک  هیچم  به  دوســت  نی  تو  چوا 

ــژد. 2 ــگم ی ــش م ــید نلک ــمگا خواش ــگهم یآس ــگم ش م

یژد آانم  حسن  و  عیش  و  ذوق  و  جگا  نیگا  دا 

پوشــیدا. 3 نــگ  جگنــۀ  ان  تــو  هژچنــد 

بپوش عیب  ــن  نی ین  لطف  ــک  ول ــت  نس عیب 

آواد. 4 بــگد  ان  بوســعید  نلکــت  چــوا 

ــگدآواد بـ دا  ــت  نس معمتک  و  دولـــت  ــوش  خ

ــود ان. 5 ــت خ ــژ یوی ــدنی س ــه ف ــژدم ب ــه گ ــگ ی ت

نک گژدنمم ــو  ت ــوی  ی ســژ  ــژد  گ شــب  و  اوز 

چــوا تــو نســعودی و ثگبت قــدم و دولت یــگا. 6

یگا  ــژ  آخ ــود  ب نحمود  ــه  ی ــت  نس آا  همت 
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