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 اي وحید عیدگاه طرقبه

 چكيده

مسعود سعد سلمان شاعر تواناي سدۀ پنجم هجري است كه دیوانش تا كنون چند بار چاپ 

در این جستار . هایی دارددیگر برتریها و كاستیاست و هر چاپ آن نسبت به چاپهاي  شده 

 دیيوان هاي ور و بافت سخن، برخی از بیتاست تا با توجه به وزن، قافیه، دست  كوشش شده

 ،اسيت   شدهمسعود سعد سلمان كه در ویراست تازۀ این متن دچار بدخوانی یا دگرگشتگی 

هایی از شیوۀ  ، به جنبهها افزون بر به دست دادن صورت درستدر بررسی بیت. اصالح شود

 .ستا  پردازي شاعر اشاره شده سخن

پيردازي،   مسعود سعد سلمان، شعر فارسی سدۀ پنجم، تصيحیح ميتن، قافیيه    :ها کليدواژه

 . وزن، تلفظ

 
 
 
 
 
 
 

 

، مقدمه، تصحیح و تعلیقات از محمد مهیار، تهران، پژوهشگاه علول انسانی و دیوان مسعود سعد سلمان . 
 .ش3190مطالعات فرهنگی، 
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 سرسخ 

بيه چياپ رسيید كيه      سعد سيلمان  دیوان مسعوداي از  ویراست تازه 3190در سال 
هياي ایين سيخنور برجسيته      نگارنده را بر آن داشت تا بار دیگر به خواندن سيروده 

هایی یافته شد كه جستار ادرستیهایی به دست آمد و ن در این بازخوانی نکته. بپردازد
هاي كار مصحح كه در البته پرداختن به لززش. گیرد ر میترینِ آنها را در ب ِ رو مهم پیش

ویژه چاپ هاي دو ویراستِ پیشین، بهدادن برخی از ضبط گاه به ترجیح  شاین پژوه
انجامد، به این معنا نیست كه در موارد دیگر هيم الزامياً چنيین ترجیحيی      نوریان می

شيده را    دادن ميوارد بررسيی   نگارنده به هیچ روي قصد تعميیم  . وجود داشته باشد
هاي آمده متنی اسيت كيه لززشي    هممتن فراپیش از سخن، باید گفت كه . است  نداشته

دهد  اش نشان می هاي سجاوندي است و برخی از نشانه  چاپی كمی در آن روي داده
. اند نگري و پذیرش مسئولیت خوانده ها را با باریك كه مصحح و نیز ویراستار سروده

 در این میان مقدمۀ سودمند كتاب كه سالشمار زندگی شاعر نیز در آن گنجانده شيده 
که در این نباید فراموش كرد؛ به اضافۀ این نامۀ كارآمد دیوان را و همچنین واژهاست  

 . است  شود كه در دو چاپ پیشین دیوان نیامده ویراست چند سروده دیده می

 چند اشكال در رو 

ترین صورت به ریختۀ قليم   هدف از ویرایش انتقادي متن، جدا از رسیدن به نزدیك
ها بيدل  متن، با پیش چشم داشتن نسخه در هنگال خواندن آن است كه پژوهنده  لف،ؤم
هاي پانویس بسينجد و بتوانيد در درسيتی و    واند ضبط برگزیدۀ مصحح را با ضبطبت

 سعد مسعود دیواناین چیزي است كه خوانندۀ . نادرستی هر كدال از آنها داوري كند
بيراي  و  اسيت نیاميده  بدلها زیر هر صفحه  چراكه نسخه ،در عمل از آن محرول است

هاي گوناگون، هر بار باید به پایان كتاب سر كشید و آگاهی یافتن از ضبط دستنویس
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كشد  زند هم وقت را می و این هم تمركز را به هم می. بخش اختالف نسخ را ورق زد
 .كند گیر را كالفه میو هم خوانندۀ پی
كار، بيه بياور    بهترین. بدلها هم باید اصولی را نگاه داشت دادن نسخه در به دست

است؛ یعنيی در    خالقی مطلق انجال شده شاهنامۀنگارنده، كاري است كه در تصحیح 
ه ضبط برگزیدۀ ميتن  ها، گفته شود كختالف دستنویسهر مورد، جدا از مطرح كردن ا

این كاري است كه بيراي پژوهنيدگان بسيیار سيودمند     . هایی هستدر چه دستنویس
تر  تر و عینی بدلها واقعی ان را در مورد وضعیت نسخهافتد و دید و آگاهیِ خوانندگ می
تواند داوري كنيد و   كند؛ به طوري كه پژوهنده دربارۀ اعتبار هر ضبط، هر بار می می

براي نمونه، هنگامی كه ترجیح یافتن ضبط دو دستنویس سدۀ نهمی را بر ضبط چند 
. حح شيك كنيد  دستنویس سدۀ هفتم و هشتم، آشکارا ببیند، در درستیِ گزینش مص

البته ایين  . شد هم بایست انجال می مسعود سعد دیواناین كاري است كه در تصحیح 
ها صيورت  بنديِ درستی از دستنویس بی و ردهنیازمند آن است كه در آغاز كار، ارزیا

و  Bو  Hپذیرد و هر دستنویس بر سر جاي خود قرار گیرد؛ وگرنه آوردن رمزهاي 
D شياهنامۀ وقتی در . مال بیشتر صحت هیچ ضبطی نیستدهندۀ احت به تنهایی نشان 

، ق، ل، فیابیم كه مصيحح ضيبط    درمی ،«آ= متن »: بینیم ویراستۀ خالقی مطلق می
هاي اعتبيارترین دستنویسي   نوترین و بيی  است؛ یعنی ضبط  را كنار نهاده... و  ل ، س

اميا هنگيامی كيه در    . اسيت   تيرین آنهيا تيرجیح داده    تيرین و كهين   خود را بر مهيم 
شویم، چه تصيوري از احتميال    روبرو می Gیا  Hمسعود سعد با  دیوانبدلهاي  نسخه

دیيدیم، چيه    را ميی  Fو  Cهيا  ر به جاي آنبیشترِ صحت ضبط یکی از آنها داریم؟ اگ
 داد؟  تزییري در تصورمان روي می

 ديده بررسي بيتهاي آسيب

اي از بیتها  ه دن به صورت درست پاررسی از ،مصحح در فراهم آوردن ویراست كنونی



 ويژۀ نقد، 63آينة ميراث، ضميمة  /011

هيا تحریفيی   ادرست است یا معنایشان، یيا در آن ا یا وزنشان ناین بیته. است بازمانده
با رمز )ترین دستنویس دیوان  بندي بیشتر به ضبط كهنگمان با پای بی. است روي داده

A )هاي و كنار ننهادنِ ضبطK (یراست نوریانو )آميد  نمی ها پیشبرخی از این آسیب .
هاي زبانی و ادبی سخنِ مسعود سعد، بیش از هر هرچند در مواردي، اشراف بر ویژگی

اي از اصيول سيخنوري و    توجيه داشيتن بيه پياره    . توانست كارآميد باشيد   چیز می
آنچيه در دنباليه   . گشاستازي كهن نیز در چنین كارهایی راهپرد قراردادهاي قصیده

 اینها مواردي است كه اهمیت بیشيتري داشيته  . دیده نیست هاي آسیبآید، همۀ بیت می
هاي پیش رو یادداشت. ست گرهِ آنها را بگشایدا  انگارد كه توانسته است و نگارنده می 

غفلت »و « و دیگر قراین توجهی به بافت، دستور بی»، «وزن نادرست»در سه بخشِ 
 :است سامان داده شده «از تلفظ

 وزن نادرست

شيود و   روزگار دیيده ميی  این هاي همچنان در تصحیحزنی چیزي است كه اشکال و
دهد كه اغلب مصححان تسيلط الزل را بير آهنيگ سيخن      بسامد باالي آن نشان می

نیز باید بيه دیيدۀ    هر جا كه وزن نادرست است، اصالت دیگر عناصر بیت را. ندارند
 .تردید نگریست

 : 399ص  ي
  دهر خودرو چو خس مباش در سرد و گرل

 باش به هير شيدات و رخيا   آزاده سرو  

 

مفعول فياعالت  و وزن مصراع دول مفعول فاعالن مفعول فاعالن وزن مصراع نخست 
ها صورت درست وزن را كه موازنۀ میيان  بدل با نگاهی به نسخه. است مفاعیل فاعلن

 :توان یافت می Gكند، در دستنویس  دو مصراع را نیز تکمیل می
 (3039: 3190سعد  مسعود ←)ر مباش به هر گرل و سرد ده خودروي خس
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را بر خيالف دسيتنویس    سردو  گرماكنون تنها كاري كه باید كرد این است كه جاي 
G  دارنيد   سرد و گرمكه ظاهراً )ها زیرا پیروي از نویسش اكثر دستنویسعوض كنیم؛
 :تر است به احتیاط علمی نزدیك( گرم و سردنه 

 سرد و گرل دهر به هرمباش  خودروي خس
9آزاده سرو بياش بيه هير شيدات و رخيا       

 

 

 : 357ص  ي
 گونيۀ عنياب   ،گرفته اشکم بر گونيه   چو چوب عنّابم چین برگرفته روي همه

 

 :برداریم، وزن درست می شودگرفته را از سر فعل بر اگر پیشوند نابجاي 
1گرفته اشکم بر گونه گونيۀ عنياب    روي همه چي  گرفتهچو چوب عنّابم 

 

 

 : 319ص ي 
 او نشست، از جاي خود بجست چو یوزبر 
 به قصيد غيزنین هنجيار رهگيذار گرفيت       

 

است نشسبت  به جاي نشستم و آورد،  صورت درست كه وزن و معنا را به سامان می
 :(3015: همان ←) شود دیده می Aكه در 
 از جاي خود بجست چو یوز نشستم وبر او 
3به قصد غيزنین هنجيار رهگيذار گرفيت     

 

 

 : 113ص ي 
5اگرچه آتش را قربی و عزّتيی باشيد  

 

 

 به نفس خویش عزیز است نیز خاكستر 

 

مسعود سعد )و چاپ نوریان ( 9: 3131مسعود سعد )رشید یاسمی   وزن بیت مورد بحث در چاپ. 9
 . درست است( 91/ 3: 3173

 .دارد وجودهم این اشکال ( 73 ، ص3ج )و نوریان ( 99ص )در چاپ یاسمی . 1
 .شود غلط وزنی دیده نمی( 309 ، ص3ج )و نوریان ( 77ص )در چاپ یاسمی .  3
 .درست است( 191 ، ص3ج )چاپ نوریان . است هم روي داده( 319ص )در چاپ یاسمی  این لززش.  5
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 :آید با تزییري اندك، وزن به سامان می
 و عزّتی باشد قرباگرچه آتش را 

 :130ص ي 
 دیيييوان تيييو ميييردان كيييارزاري 

 

 مرغيييان تيييو تیرهييياي بيييا پييير 

 

 : (3097: همان) مصراع دول این گونه است Cو ( چاپ نوریان) Kدر 
 پرمرغانت همه تیرهاي با
گونيه بایيد   پس بیت را ایين . ریزد درست هم همان باید باشد، وگرنه وزن به هم می

 :پیراست
 دیيييوان تيييو ميييردان كيييارزاري 

 

7تیرهيياي بييا پيير  مرغانْببت همببه  
 

 

 : 531ص ي 
 ميين بنيييده ز صيييدر دور مانيييده 

 

 بيير مييدح و دعييا اختصييار كييرده  

 

صورت درسيت را در چياپ نوریيان    . وزن مصراع نخست با مصراع دول فرق دارد
 :توان یافت می (775/ 9: 3173همو )

 صيييدر دور مانيييده بنبببدۀ ازميين  

 

 بيير مييدح و دعييا اختصييار كييرده   

 

 : 730ص ي 
 گفتم چو فيرو شيد آفتياب در كيه    

 

 بنمييود شييفق چييو شييعر عنّييابی    

 

 زرایيين طبييق اسييت و زبييرش اللييه

 

 نگيار مين بيه سييیرابی   چيون روي   

 

این ایراد وزنی در بیت نخسيت اشيکال   . مصراع نخست هر دو بیت ایراد وزنی دارد
رود؟ با دید شاعرانه هم  مگر آفتاب در كوه فرو می: معنایی هم به وجود آورده است

رود، نه ایين كيه در    كه به غروب نگاه كنیم، می بینیم كه آفتاب دارد از كوه پایین می
( 909/ 9: 3173همو )و نوریان  (711: 3131سعد مسعود)چاپ یاسمی . كوه فرو برود

 

 .هم اشکال وزنی دارد( 919ص )چاپ یاسمی .  7
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را دارنيد كيه وزن را   از که صورتِ  در کهكنند و به جاي  سخن نگارنده را تأیید می
برطيرف  ز بيه  و اشکال وزنی بیت دول هم با نزدیك ساختن . آورد هم به سامان می

 :گونه باید پیراستپس دو بیت را این. وز بر : شود می
 كيه  از فتياب گفتم چيو فيرو شيد آ   

 

 بنمييود شييفق چييو شييعر عنّييابی    

 

 بييرش اللييه وززرایيين طبييق اسييت 

 

 چيون روي نگيار مين بيه سييیرابی     

 

 : 757ص ي 
 روي لعبيييت جيييوزاكمر  اي مييياه

 

7سیم است و زر به ماه و به جوزا بر 
 

 

 :كنیم براي مشخص شدن وزن شعر، بیتی دیگر ازین سروده را نقل می
 امروز روز لهو و نشاط اسيت خیيز  

 

 بييير پيييیش مييين آر بيييادۀ انيييدوه 

 

جيدا از  . ها همخوان نیستكه وزن مصراع دول با دیگر مصراع شود اكنون آشکار می
در مصيراع نخسيت، شياعر دلبير را     . وزن، معناي این مصراع هم دچار اشکال است

اي پیونددهنده  قرینه. كند، ولی در مصراع دول سخن بر سر ماه و جوزاست وصف می
آن قرینيۀ  . الزل است تيا مياه و جيوزا را اسيتعاره از روي و كمربنيد دلبير بيدانیم       

اكنيون  . كنيد  كه وزن مصراع را هم درست می ْ جز ضمیر  پیونددهنده چیزي نیست
 :دهیم به دست می (K)صورت درست را از ویراست نوریان 

 روي لعبيييت جيييوزاكمر  اي مييياه

 

 بر جوزا  سیم است و زر به ماه و به 

، 33999، 1509، 7793، 930هياي  بیت: 3190همو  :، نكهاي وزنیبراي دیدن دیگر لززش)
 (.31177و 31035، 31033، 39915، 39911، 39119 ،39111، 39117، 39117

 توجهي به بافت، دستور و ديگر قراي بي

 ،آید توان با توجه به بافت سخن و دیگر قراینی كه از آن برمی ها را میبسیاري از بیت
بدلها دست به  شود كه مصحح از میان نسخه مینبود چنین توجهی باعث . تصحیح كرد

 

 .هم نادرست است( 246ص )در ياسمي .   
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هاي كهن به براي نمونه، برخی از ساختهاي دستوري در متن. بزند هاي نادرستگزینش
هاي دیگري جاي شده و ساخت عد به فراموشی سپرده هاي ب است كه در دوره  كار رفته
و با منطق ها توجه داشت در تصحیح متنهاي كهن باید بدان ساخت. است  فتهآنها را گر

ادهاي ادبی شعر سنتی هيم در ایين   آگاهی از قرارد. ها نرفتزبانی امروز به سراغ آن
 .گشاست میان راه

 : 335ص ي 
 بس شب كه به یك جاي نشستیم و همه شب

1زو لطف و لطَيف بيود و ز مين ناليه و تیبيا       
 

 

یيابیم كيه    ها در ميی بدل با نگاهی به نسخه. الی نداردصورت كنونی بیت به ظاهر اشک

بيا ایين   . شود دیده می هم، نویسش يکاست و در آن به جاي   چنین نبوده Aضبط 

زیرا ميا   ،گردد زبانِ امروز نامأنوس می بندي مصراع نخست براي فارسی ضبط، جمله

 .بریم گونه به كار نمی را اینهم 

منيزل   در خرابات طریقت ما به هم »است كه مصراع   همین نامأنوسی باعث شده
پژوهيان   حيافظ نویسيان و   هاي نادرست شرحاز حافظ با توجیهات و گزارش« ویمش
؛ 3/55: 3179 ؛ هيروي 13: ؛ برهيانی 9/3310: 3179 مصفّی: از جمله نك)رو شود هروب

انيد و مجبيور    آشينا نبيوده  هم ؛ زیرا اغلب ایشان با این كاربردِ (3/93: 3179 ذوالنّور
منزل شيویم   خرابات مزان ما نیز همدر )شدۀ ویراستِ خانلري  اند كه یا ضبط آسان شده

زبيان را نادیيده    را بپذیرند یا در شرحشيان دسيتور   (17 -17 ، صاندیو، حافظ :نك
در شيعر حيافظ   به هم منزل  9.دارد يکاینجا همان كاركردي را دارد كه هم . بگیرند
نیز در شعر مسيعود  به هم جاي . «به منزل یکسان و مشترك»/ «به یك منزل»یعنی 

 

 .هم درست نیست( 1، ص 3ج )و نوریان ( 37ص )در یاسمی .  1
 -397، ص تفسیر قرآن پاك: نك)است  به دست داده همهاي مناسبی براي این كاربردِ  علی رواقی نمونه.  9

 (.901: 3190صادقی : ؛ نیز نك397
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شيده را   ربرد گفتيه كا. «به جاي یکسان و مشترك/ به یك جاي»سعد برابر است با 
 :هاي زیر هم دیدتوان در بیت می
 ه شهرل یکی مهربيان دوسيت بيود   ب

 

 پوسيت بيود   كه با من توگفتی ز هيم  

 

 (33، ص 3، ج شاهنامهفردوسی، )

 كييه گيير شييه بييرادر بُييدي ميير مييرا

 

 هييم بيياب و مييادر بُييدي ميير مييرا ز 

 

 (303 ، صورقه، عیوقی)
 :باید كردپس بیت مسعودسعد را بدین سان درست 

 جاي نشستیم و همه شب همبس شب كه به 
 زو لطيف و لطييف بيود و ز ميين ناليه و تیبييا     

 

 : 337ص ي 
 بيير تختييۀ سييیم، اوفتييد بيير هييم   

 

30از شييانه دو تييوده عنبيير سييارا    
 

 

بیت بعدي آن ما را به صورت درسيت رهنميونی   . است این بیت دچار بدخوانی شده
 :كند می

 در درج عقیيييق او پدیيييد آیيييد  

 

 خنييييده دو رسييييته لؤلييييؤ الال از 

 

دهد كه بیت مورد نظر را هيم بایيد هميان     ها در این بیت نشان می شیوۀ چینش واژه

در واقع فعل به كار رفته . باشند  گونه بخوانیم تا دو بیت با هم هماهنگی نحوي داشته

چیيزي نیسيت جيز ضيمیر     او . اوفتبد است نه فتد در مصراع نخست بیت مورد نظر 

پس صورت درست چنین بایيد  . شود چنان كه در بیت بعدي دیده میشخص، هم سول

 :باشد

 فتييد بيير هييم سببيمِ او بيير تختييۀ  

 

 از شيييانه دو تيييوده عنبييير سيييارا 

 

 
 

 .نادرست است( 1، ص 3ج )درست و در نوریان ( 31ص )در یاسمی . 30
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 : 371ص ي 
 حاصل خویشعرض كردیم همه كردۀ بی

 هر چه بر ماست ندانستیم اكنون كه ز ماست
 Iمصحح باید ضبط . ندانستيمدرست است نه بدانستيم دهد كه  بافت سخن نشان می

 :داد هایش ترجیح میرا بر ضبط دیگر دستنویس Kو  Jو 
 عرض كردیم همه كردۀ بی حاصل خویش

 اكنون كه ز ماست بدانستيمهر چه بر ماست 
 : 373ص ي 

 راسييت گييویی دو دیييده پنييدارد  

 

 33در دو چشم آتشین دو پیکان است 

. اند سر جاي خود ننشستهدهندۀ تصویر بیت درست  رسد كه عناصر تشکیل به نظر می
باید جيایگزین   بيداردهد كه در مصراع نخست  نشان می( K)ضبط ویراست نوریان 

تر  با این ضبط بیان تشبیهی شاعر روشن (.3013: 3190سعد  مسعود: نك)شود  پندارد
كه در شعر كهن اغلب در هنگال تشبیه به كار  راست گوييشود و جایگاه عبارت  می
 :شود یرفتنی و موجه میاست، پذ رفته می

 ديبببدۀ بيبببدارراسيييت گيييویی دو 

 

 در دو چشم آتشین دو پیکان است 

 : 377ص يي 
 بارۀ شبدیز تو بيه رفيتن و جسيتن   

 

39نایب ابر بهيار و بياد بيزان اسيت     
 

 

بایيد  بهبار  آنچيه در كنيار   . است صورت كنونی بیت آرایۀ تضاد شعر را از میان برده
توان دیيد   می( نوریان) Kو  Gصورت درست را در . بزاناست نه خزان جاي بگیرد 

 :(3013: همان)
 بارۀ شبدیز تو بيه رفيتن و جسيتن   

 

 اسيت  خبزان نایب ابير بهيار و بياد     

 

 

 .هم درست نیست( 55ص )در یاسمی . 33
 .هم درست نیست( 37ص )در یاسمی . 39
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 : 319ص ي 
 فرزندگانش را پيس ميرگش عزیيز دار   

 

  

 31كاو خود به عمر جز غم فرزندگان نداشت
. توجهی به دستور زبان، به ظاهر اشکالی نيدارد  این بیت كه نمونۀ دیگري است از بی

شود كه نادرستی تصحیح كنونی را نشيان   اما در بخش اختالف نسخ ضبطی دیده می
 کاو خود به عمبر به جاي  Dاست كه در  کاو را به عمرمنظور از آن ضبط . دهد می

كسيی را  »رسد كه كاتبان از ساخت كهن  یبه نظر م. (3015: همان :نك) شود دیده می
اند؛ از همین روي صيورتِ آشيناي كنيونی را بيدان      ناآگاه بوده 33«غم چیزي داشتن
 :كنیم گونه اصالح می بنابراین، بیت را این. اند ترجیح داده
   را پس مرگش عزیز دار 35فرزندکانش

 نداشيت  فرزنبدکان به عمر جز غيم   راكاو 

 

 : 393ص  ي
 او را دستیاري نیك ساخت عدل حکم حزل

  37ملك عرض پاك او را جفتی اندرخور گرفت
گرهِ بیت با نگاهی بيه مصيراع دول   . رساند مفهول درستی را به ذهن نمی حكمِ حزماضافۀ 

اسيت،   به كيار رفتيه    عرضدر مصراع دول براي پاك همچنان كه صفت . شود گشوده می
 Iكه در جزم باشد و آن چیزي نیست جز  تناسب داشته  حكمباید در پی صفتی بود كه با 

 :خواهد بود بنابراین، صورت درست بیت چنین. است آمده ( ویراست یاسمی) Jو 
 

 .هم درست نیست( 335 ، ص3ج )و نوریان ( 77ص )در یاسمی . 31
ما را چه غم : قاطوس گفت. خبر به قاطوس بردند»: توان دید می سمك عیارنمونۀ این كاربرد را در . 33

، همان: نك؛ نیز 333 ، ص3، ج سمك عیارارجانی، )« ایشان دارد؟ نه آن شهر است كه كسی بتواند ستدن
 (.73 ، ص9ج 
 (.5: 3117صادقی  :نك)اشرف صادقی اصالح شد  بر پایۀ نظر دكتر علی. 35
 .هم نادرست است( 333 ، ص3ج )در نوریان . 37
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 او را دستیاري نیك ساخت جزمعدل حکم 
 ملك عرض پاك او را جفتی اندرخور گرفت

 : 391ص ي 
 حد نمود هاي بس بی طبعم اندر مدح گفتن

  37گرفتمر  هاي بس بییمتدستم از جودش غن
تعبیر ناآشنا و « ها را نمودنگفتن». ت از نظر معنا اشکال داردپیداست كه مصراع نخس

تواند معنا را به سامان بیاورد و نیز بیيت را بيه آرایيۀ     چه ضبطی می. نارسایی است
توان یافيت كيه هيم موازنيه را برقيرار       می Dموازنه بیاراید؟ پاسخ را در دستنویس 

 :(3017: همان :نك)تهی است « ها نمودنِ گفتن»ادرستِ كند و هم از تعبیر ن می
 حد نمود بس بی هاياز مدحش شگفتي طبعم

 مر گرفت هاي بس بیدستم از جودش غنیمت
 : 391ص ي 

 هست حسامت همیشه در سير اعيدا  

 

31انيد حسيامت   گویی كز عقل كرده 
 

 

. كار شمشیر بریدن سر است نه فيرو رفيتن در آن  . هنجار است تصویر بیت كمی نابه
توان یافت  می Aچرا شاعر باید سر را جایگاه شمشیر بداند؟ پاسخ را در دستنویس 

گره مصراع نخست با این . (3017: همان :نك)را داراست دل نویسش سر كه به جاي 
اهر همان اشکال مصراع نخست پیش شود ولی در مصراع دول به ظ ضبط گشوده می

شاهد زیر . تواند باشد جز آري مگر دل جایگاه عقل است؟ پاسخ چیزي نمی: آید می
دل داد تيا  ... خليق را ... خيداي  :انيد  دانسيته  دهد كه دل را جایگاه عقل می نشان می

 .(93 ، صتاریخ، بلعمی) اندریابند و به دل اندر عقل نهاد تا حق از باطل بداند
 :در دو شاهد زیر نیز گواهی است بر آنچه گفته شد« دانستن»و « خرد»با  دلارتباط 

 

 .هم درست نیست( 339، ص 3ج )و نوریان ( 77ص )در یاسمی . 37
 .هم درست نیست( 337، ص 3ج )و نوریان ( 75ص )در یاسمی . 31
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 دل بخييردان داشييت و مزييز ردان  

 

 دو كتييف یييالن و هييش موبييدان   

 

 (319 ، ص3، ج شاهنامه، فردوسی)
یکی از او دل است كه بيدان  : مردل را دو چیز است كه دانش را بدان بتواند پذیرفت

 ، صگشيایش ، ناصرخسيرو ) كه بدو مر آن دانش را كار بنيدد بداند، و دیگر تن است 

301). 
خسروِ جوان خود را بيه دیيوانگی    آنجا كه كیشاهنامه و از همین روست كه در 

پیداست كه كاتبان ناآگاه از این  39.گوید كه این جوان دل ندارد زند، افراسیاب می می
اند، در متن دست  را مناسب ندیده دلواقعیت، از آنجا كه در بیت مسعود سعد نویسۀ 

 :پس صورت درست بیت چنین است. اند را به جاي آن نشانده سرو   برده
 اعيدا  دلهست حسامت همیشه در 

 

 انيد حسيامت   گویی كز عقيل كيرده   

 

 :939ص ي 
 بیننيد از شيعر مين آري    هنجار نمی

 

90بینند ز انجم به شب تاري هنجيار  
 

 

شياعر ميدعی   . اسيت   نادرست و متناقض كرده تصحیح قیاسی مصحح مفهول بیت را
دهد و رهروان با شعر او  است كه شعرش چون ستاره در شب تاریك راه را نشان می

را بيه صيورت   بيننبد   هنجار هميمصحح به دلیل نامعلومی . بینند مسیر درست را می
 :اینك صورت پیراستۀ بیت. است  درآوردهبينند  هنجار نمي
 ر مين آري از شيع  بينند هميهنجار 

 

 بینند ز انجم به شب تياري هنجيار   

 

 : 959ص ي 
 نیز جان جان را بخست از هیبت تابنده تیغ

 93نیز كس كس را ندید از ظلمت تاري غبار
 

 (.173، ص 9، ج شاهنامهفردوسی، )ز سر پرسمش پاسخ آرد ز پاي / بدو گفت كین دل ندارد به جاي. 39
 .درست است( 909، ص 3ج )و نوریان ( 377ص )در یاسمی . 90
 .نیز نادرست است( 997، ص 3ج )و نوریان ( 379ص )در یاسمی . 93
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توان پيی بيرد كيه جمليۀ مصيراع       به آسانی مینيز از موازنۀ بیت و نیز كاربرد واژۀ 
تصيحیفِ  بخسبت  رسيد   به نظر ميی . نخست نیز همچون مصراع دول باید منفی باشد

از ترس تیغ درخشنده، جيان جيان را   »: معنی مصراع چنین باید باشد. استنجست 
 :اینك صورت پیراستۀ بیت« .یافت نمی/ جست نمی

 از هیبت تابنده تیغ نجستنیز جان جان را 
 نیز كس كس را ندید از ظلمت تاري غبار

 : 139ص ي 
 رحمييت كييردي و فضييل چنييدانك

 

 چييون دیييد زمانييه داشييت بيياور   

 

تو چندان بخشایش و بخشش كيردي كيه زمانيه    »: معنی صورتی كنونی چنین است
 او. آشکار است كه این معنی نقض غيرض شياعر اسيت   « .هنگامی كه دید باور كرد

براي این مفهيول اگير   . شایش ممدوح را نشان بدهدخواهد بسیاريِ بخشش و بخ می
. اسيت   بگوید بخشش و بخشایش تو باوركردنی است، منظور خود را وارونيه گفتيه  

دهد كه فعل  نشان می (133/ 3: 3173همو )و نوریان  (999: 3131همو )ضبط یاسمی 
 :مصراع دول باید منفی باشد و همان را باید پذیرفت

 رحمييت كييردي و فضييل چنييدانك

 

 بيياور زمببان نداشببتچييون دیييد  

 

 : 139ص ي 
99این اند سال كرد به مازندران مقير   رستم به كارزار یکی دیو خیره شد

 

 

 :است  نامۀ كتاب هم نیامده كه در واژه« چندین»است به معناي اينند دگرگون شدۀ اي  اند 
 سال كيرد بيه مازنيدران مقير     اينند  رستم به كارزار یکی دیو خیره شد

 

 :117 صي 
91طبعی از دانش روشن چيو رنيگ    عیشييی در انييده تیييره چييو گييل  

 

 

 .هم نادرست است( 179، ص 3ج )و نوریان ( 335ص )در یاسمی . 99
 .هم نادرست است( 107ص )در یاسمی . 91
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تواند بيه كيار    جا نمیاست و این  دو بیت پیش از این بیت به كار رفته دررنگ قافیۀ 

كه در  («زنگ» هخدا، مدخلد :نك)« پرتو»است به معناي زنگ صورت درست . رود

که مصحح ایين  شگفت آن .شود دیده می( 3/390: 3173 مسعود سعد)ویراست نوریان 

ها ارجياع  نامه هم بدان حیح كرده و در واژهواژه را در جاهاي دیگر دیوان درست تص

 .(957: 3190همو  ←)است  داده

 عیشييی در انييده تیييره چييو گييل  

 

 زنبگ  طبعی از دانش روشين چيو   

 

 :333ص ي 
 اي قييوت جييان ميين ز لطييف تييو 

 

 بی شيفقت، خيویش ميرده انگيارل     

 

است، معناي مصراع دول را چنین   نهادهشفقت نمایی كه پس از  گویا مصحح با درنگ

بيا ایين   م ضيمیر متصيلِ   « .انگارل من بدون شفقت، خود را مرده می»: است پنداشته

جيا را بيرداریم،   نمياي بی  اگر ایين درنيگ  . خواهد بودخوانش نادرست، شناسۀ فعل 

ميرا  »: به معناي درست آن پی ببریم خواهیم توانست كه مصراع را درست بخوانیم و

 :استانگار مفعولِ فعل م در این حالت، « .بدون شفقتِ خویش مرده بینگار

 اي قييوت جييان ميين ز لطييف تييو 

 

 بيی شييفقتِ خيویش مييرده انگييارل   

 

 :331ص ي 
 اسيت ایمين    هيا شيده  از همه سقطه

 

93كيه بيه تيك درنیایيدش حيدثان      
 

 

خواهيد بگویيد كيه     شياعر ميی  . اسيت  بیت دربارۀ شتاب و رهواريِ مركب ممدوح
در كار است دريافت  جا پس این. پاي او برسند و دریابندشتوانند به  ها هم نمی حادثه
 :شود دیده می( چاپ یاسمی) Jو  Iصورت درست در . آمدننه 

 اسيت ایمين   هيا شيده   از همه سيقطه 

 

 حييدثان درنيابببد كييه بييه تييك   

 

 

 .هم نادرست است( 591، ص 3ج )در ویراست نوریان . 93
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 : 377ص  ي
 بانشاطملك از تو بانشاط و تو ز ملکت 

  95دولت از تو شادمان و تو ز دولت شادمان
، به نتیجه ملكتدر برابر دولت با نگاهی به موازنۀ برقرارشده در بیت و جاي گرفتن 

تا ایين واژه نیيز    ملکباشد نه ملكت رسیم كه نخستین واژۀ مصراع نخست باید  می
. بيار بیایيد  است، در مصيراع نخسيت دو    كه دو بار در مصراع دول آمدهدولت مانند 

 :توان دید چنین تکراري را در بیت دیگري نیز می
 ملکتت افزون و همچون ملکت تو روزگار

 روزگارت فرخ و چون روزگارت مهرگان 
 (379: همان)

 :اینك صورت پیشنهادي
 از تو بانشاط و تو ز ملکت بانشاط ملكت

 دولت از تو شادمان و تو ز دولت شادمان
 :370ص ي 

 الزلييييييت فييييييی دولتييييييه

 

 یخيييييييييدمها النیايييييييييران 

 

زیرا باید در حال نکره بماند تا جملۀ بعدي صفتی باشد  ،تواند مضاف شود نمیدولت 
اي باشی كه خورشید و  همواره در كامیابی»: معناي درست بیت چنین است. براي آن

 :پس صورت درست چنین باید باشد« .كنند اش را می ماه چاكري
 د حةةةةةةةٍالزلييييييت فييييييی 

 

 یخيييييييييدمها النیايييييييييران 

 

 : 313ص ي 
 من همی گفتم ایين و هياتف گفيت   

 

97سبلت و ریش كنيده كيم جنبيان    
 

 

 

 .هم درست نیست( 553، ص 3ج )و نوریان ( 373ص )در یاسمی .  95
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اي  قطعيه  ۀتوان ریشِ كنده را جنباند؟ توجه به قافی گونه می نخست باید پرسید كه چه
 :دهد از مسعود سعد پاسخ را به دست می
 پیوسيييته مييين از سيييپیدمویی  

 

 كنيييده باشيييم  حجايييال بيييروت  

 

 تييا ميين بکيينم سييپید مييویی    

 

 ...مييوي سيييیاه كنيييده باشيييم  ده  

 

 (797: همان) 

توانسيته در   گمان نميی  است، بی  در بیت دول قطعه به كار رفتهکنده از آنجا كه قافیۀ 

ي ا آن هم در قطعيه  ،چنین تکرار نابجایی. مصراع دول بیت یکم نیز به كار رفته باشد

دنظر را هم صورت درست كه گرهِ بیت مور. بیتی، هرگز شدنی و پذیرفتنی نیست پنج

 :گونه پیراست پس بیت را باید این. استگنده گشاید  می

 من همی گفتم ایين و هياتف گفيت   

 

97كيم جنبيان   گنبده سبلت و ریش  
 

 

 : 557ص ي 
 آخر رسید خواهد ازیين دو بيرون بيدان   

 

 

  91یا عمر من به قطعی یا غيم بيه غيایتی    
 

اميا   ،دانيد  ممکين ميی  شاعر دو حاليت را  . است  در این بیت نقض غرض روي داده

را ببدان  آشکار اسيت كيه   ! گوید از این دو حالت حالت دیگري را هم فرض كن می

 I  این ضبط را دستنویس. درآورد تا اشکال معنایی برطرف شودمدان باید به صورت 

 :(3397: همان)دارد 

 یا عمر من به قطعی یا غم به غایتی  مدانآخر رسید خواهد ازین دو برون 

 

 :در این بیت هم باید اصالح شود. 97
 كس نیست كه از منش بگوید در راز

 

 بروتی پرداز كز ما به دگر كنده 

 

 (. 799: 3190مسعود سعد )
 .درست است( 797، ص 9ج )و نوریان ( 591ص )در یاسمی . 91
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 : 515ص ي 
 ضعیف كرد به قوت قوي مرا جان را  مزاج خاطر بادش قوي كه خاطر او

كيه  اسيت   مزاجبان  قبوي ت درست رصو. بندي مصراع دول اشکال دارد معنا و جمله
 :پیراییم گونه می اكنون بیت را این. است دچار بدخوانی مصحح شده

 را مزاجان ضعیف كرد به قوت قوي  مزاج خاطر بادش قوي كه خاطر او
 : 597ص ي 

 گویی هر زرا و سیم داشت كه در مزز و دل
  99خاك به رخ برفشاند سنگ به دل درنهاد

  جایی نيامعمولی در آن روي داده  مصراع نخست از نظر دستوري اشکال دارد و جابه
. را دارد و همان درست استکه داشت ضبطِ داشت که ِ  به جاي I  دستنویس. است

وليی  . است گویا صورت كنونی بیت به دلیل نادرست پنداشتنِ وزن مصراع پدید آمده
هياي ایين    هیچ اشکالی نيدارد و نمونيه  که داشت باید گفت كه وزن مصراع با ضبط 

باز هم  مسعود سعد دیوانرا در ( مفاعلن فاعلن در كنارِ مفتعلن فاعلن)صورت وزنی 
 :توان دید می

 خیل ستاره به كین با من در كيارزار   به خشم شیر فلك سوي من اندر نخیز

 

  (1913، بیتِ 993 :نك؛ نیز 999: همان)
 :پس بیت موردبحث را چنین باید پیراست

 در مزز و دل که داشتگویی هر زرا و سیم 
 خاك به رخ برفشاند سنگ به دل درنهاد

 : 719ص  ي
  تویی به سان تذرو از درخت فضل آراي  سپرزار علم  تویی چو فاخته كان كشت

پیداست كه صيورت درسيت   . است  سامان كردهدخوانی مصحح، بیت را آشفته و نابب
 

 .درست است( 130، ص 9ج )و نوریان ( 599ص )در یاسمی . 99
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 :باید چنین باشد
 سيپر  زار عليم  كشيت  فاختگانتویی چو 

 

 آراي درخت فضيل  ت روانتویی به سان  

 

 : 753ص ي 
 چو راست گشت بر اكحلش نشتر فصاياد 

 

 

 كيزان میيان بچکیيد   گل گداختيه دیيدل    

 

  طشتنه خون بد آن كه تو دیدي میان زراین
 10سرشك دیدۀ آهن بد آن كه زو بچکید 

حح بيه چيه   مشخص نیست كه مصي . آشکار است كه بیت ردیف دارد اما قافیه ندارد
بيا  . اسيت  نیياورده را به متن  (3939: همان) D، و Iهاي دلیلی ضبط درستِ دستنویس

 :شود اشکال قافیه برطرف میها ضبط این دستنویس
 چو راست گشت بر اكحلش نشتر فصاياد 

 

 

 گل گداختيه دیيدل كيزان میيان بچکیيد      

 

  طشتیدي میان زرایننه خون بد آن كه تو د
 بچکیيد  او کبزان  سرشك دیدۀ آهن بيد  

 

 : 739ص ي 
 بييود( ؟)از وكييیالنْش آن تييراش  

 

 ور همه یك دو مشيت مياش بيود    

 

در ن نادرست است و واج وکيالنش بودن بر  نخست باید گفت كه نهادن نشانۀ ساكن
چنيدان واژۀ ناشناسيی   تبرا   که دیگر آن 13.تواند متحرك خوانده شود این واژه می

 

 .درست است( 6 8، ص 6ج )و نوريان ( 6 2ص )در ياسمي .   
در  ناست، از جمله بيت زير كه در آن   اين لغزش در ويرايش بيتهاي ديگري نيز روي داده.   

 : تواند متحرك باشد مي هج انش
 داري دوسـت در انده هجـرانْش اگـر  

 

 چون ناي ز دل نال نه چون چنگ ز پوست 
 (.  6 ، بيتِ 66  ←؛ نيز 6  :  8  مسعود سعد ) 
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یك بار دیگر هم ترا   19.نیست كه الزل باشد در كنارش نشانۀ پرسش بگذاریم
به كار « چینی جویی و لقمه رهبه»هاي مسعود سعد با معنایی نزدیك به  در سروده
 :است رفته 

 غييرض او تييراش باشييد و بييس     زین همه زخم و بند و چوب و حرس

 

 (733: همان)
 :دهیم بحث را به دست می ترِ بیت مورد اكنون صورت پیراسته

 بييييود تببببرا آن  وکببببيالنشاز 

 

 ور همه یيك دو مشيت مياش بيود     

 

 : 713ص ي 
 اي ميييه نيييو اگييير تميييال شيييدي

 

11آفتيياب بييال شييدي سييخت زود  
 

 

 :براي روشن شدن زمینۀ مطلب، بیت بعدي را هم باید به دست داد
 گیتی او را بيه جيان رهيی گشيتی    

 

 دولييت او را بييه طييوع رال شييدي   

 

همچنيین  . یابیم كيه بیيان ایين شيعر خطيابی نیسيت       در بیت دول درمیاو از ضمیرِ 
او »ي بلکيه بيه معنيا   تواند باشد،  نمی« تو شدي»یابیم كه ردیف شعر به معناي  درمی
در بیيت نخسيت   اي است كه مطمئن شيویم    این اندازه استدالل كافی. است« شد می

شود،  هاي بعد دیده میبیتیرا جمله را بر خالف آنچه در است؛ ز  نادرست به كار رفته
که ردیيف  باشد؛ حال آن( تو شدي)شدي اي باید  كند و ردیف چنین جمله خطابی می
شيعر    بر این باید افزود كيه ردیيف  . باشد( شد او می)شدي تواند چیزي جز  شعر نمی
شخص باشد زیرا تلفيظ ایين دو گونيۀ     است هم خطابی و هم سول  توانسته هرگز نمی
در بیت اي اي را به جاي  چارۀ كار این است كه واژه. است  متفاوت بودهفعلی با هم 

تواند باشد  این واژه چیزي نمی. نخست بنشانیم تا وزن و تلفظ و معنی به سامان بیاید
 

 :در اين بيت به همان معني استت اشیدن .  6 
 اي صدر زمان مگو كه از تو

 

 ت اشیم  میچيزي به گزاف  

 

 (.628، ص سفينهشمس حاجي، )

 .هم درست نيست(  3 ، ص 6ج )و نوريان (  34ص )در ياسمي .   
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 :دهیم به دست میاي  به اي اكنون صورت پیراستۀ بیت را با تصحیح قیاسی  .اي جز 
 مييه نييو اگيير تمييال شييدي   ايبب 

 

 اب بييال شييدي سييخت زود آفتيي  

 

 : 109ص يي 
 از بخت گلی خواهم خياري دهيدل  

 

13باشد روزي كه روزِ كاري جهيدل  
 

 

با توجيه  . «جهیدنِ روزِ كار»سخن بر سر اشکال مصراع دول است با تعبیرِ ناآشنايِ 
ربطی ندارد کار و روز رسد كه سخن شاعر به  ، به نظر میکاربه تکراري بودن قافیۀ 

مسعود سيعد  . است  دچار بدخوانی شدهروزگار است که شدۀ  صورتِ دگرگون بلکه
اسيت، البتيه در ميورد     را مانند بیت موردنظر به كار بردهجهيدن در جایی دیگر فعل 

 :روزگارنه بازار 
 آخيير نگييذاردل فلييك چييون زاري

 

 آخيير بجهييد فضييل مييرا بييازاري   

 

 (193: همان)

به كار « دگرگون شدن و بهبود یافتن»معناي مشخص است كه شاعر این تعبیر را به 
بیيت  )كند كه بازار فضلش رونق و بهبود یابد، جاي دیگير   یك جا آرزو می. برد می

 :پس صورت درست چنین باید باشد. روزگارش( مورد بحث
 از بخت گلی خواهم خياري دهيدل  

 

 جهيدل  روزگباري باشد روزي كيه   

 

 غفلت از تلفظ

. آیيد  ها نیز در تصحیح بسیار به كيار ميی   برخی از واژهآگاه بودن از چگونگی تلفظ 
اي و بدیعی و وزنی كه گاه  هاي قافیهاي ناهماهنگی مال داد كه در پارهباید همواره احت

 دیيوان مسعودسيعد  در . شود، پاي تلفظی خاص در میان است در شعر كهن دیده می
هياي آوایيی،    نکتيه  توجهی مصحح یا كاتبان بيه  شود كه به علت بی هایی دیده میبیت

 

آمده و دهدم نویسۀ نادرست جهدم به جاي ( 3097، ص 9ج )و نوریان ( 707ص )در یاسمی . 13
 .است دوقافیگی رباعی از میان رفته 
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 . است  دچار تزییر یا اشکال شده
 :393ص  ي

 از این پر مشك شد گیتی وزان پر در همه عالم
  15شد صحرا از این پر بوي شد بستان وزان پرنور

شيده در بیيت     هاي گنجانيده  اگر به هماهنگی جمله. این بیت به ظاهر مشکلی ندارد
انتظيار چنيان   . است  هماهنگی را بر هم زدهاین همه یابیم كه واژۀ  توجه كنیم، درمی

پبر دُر  ، عبيارت  پرنور شدو پربوي شد ، پرمشک شدرود كه همچون سه جملۀ  می
ما را به نویسۀ درست نزدیيك   Hدستنویس  .اي بیاید نیز به صورت جملههمه عالم 

ماند یك مسأله و آن اینکه چيرا در   می. (3037: هميان  :نك) پر در شده عالم: كند می
شيود بيه    ؟ پاسخ مربوط ميی شدهاست و در این جمله   آمدهشد ه جملۀ دیگر فعل س

در زبيان  . اسيت   از آن آگياه نبيوده   Hیك ویژگی آوایی زبان مسعود سعد كه كاتب 
، حتی در حالت سکون بيه  عز، دُر، زرها مانند  در برخی از واژهر سعد، واج  مسعود

 :است؛ مانند این بیت  شده گونۀ مشدد و برابر با دو واج تلفظ می
 به ناز گفت كه از دیده درا بیش مریز

 

 به مهر گفتم كز زلف مشك بیش مکن 

 (503و  377، 179، 939، 391، 390، 399 :نك؛ نیز 503: همان)
توانستند در عروض یك هجاي بلند و یك كوتاه را پر كنند و در  هایی می چنین واژه
فعيلِ  شده پس در بیت موردبحث باید به جاي . باشندعزم و درد ، زردوزنِ  واقع هم
در ایيين صييورت، هميياهنگی چهييار جملييۀ . را بييا تصييحیح قیاسييی برگييزینیمشببد 
 :شود دهندۀ بیت نیز آشکار می تشکیل

 عالم دُرّ شداز این پر مشك شد گیتی وزان پر 
 شد صحرا از این پر بوي شد بستان وزان پرنور

 

 .هم نادرست است( 39، ص 3ج )و نوریان ( 99ص )در یاسمی .  15
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 : 311ص  ي
 گلبن به خدمتش كمر زر ابير میيان    سر بر درخت بستتا تاج زر نهاد به 

 

در پایان مصراع دول جياي بگیيرد   ابر نویسش بر است كه به جاي   آنچه باعث شده
كيه گفتيه شيد،    چنان زرهایی چون  واژه. استزر ناآشنایی كاتبان با چگونگی تلفظ 

آنان . سعد به كار بروند توانند بر وزن یك هجاي بلند و یك كوتاه در شعر مسعود می
انيد؛   اند براي مأنوس ساختن بیيت دو كيار كيرده    كه از این ویژگی آوایی آگاه نبوده

و برخی دیگر ( شود كه در متن دیوان دیده میچنان)اند  كردهابر را تبدیل به بر برخی 
(K  داردابَر را به جاي بر كه صورت ) گليبن بيه    :انيد  درآوردهزرد را به صورت زر

 .(3373: همان)ش كمر زرد بر میان خدمت
آشکار است كه هر دو صورت ساختگی است و باید به دنبال ضبطی گشيت كيه   

و چاپ یاسيمی   I چنین ضبطی در. باشد ویژگی آوایی زبان مسعود در آن حفظ شده
 :كنیم پس بیت را بدین سان اصالح می. شود دیده می (337: 3131همو )

 میيان زرّ ببر  گلبن به خدمتش كمر   بست تا تاج زر نهاد به سر بر درخت

 

 :971ص ي 
 آن كييه چييو برخیييزد ابيير سييخاش

 

 در كنييد او بيير همييه گیتييی نثييار   

 

یك ) درّاست كه كاتبان با تلفظ   تنها ازین روي به بیت افزوده شدهاو نهادِ حشوگونۀ 
داشيته  او صورت اصیل مصيراع دول نبایيد   . اند آشنا نبوده( هجاي بلند و یك كوتاه

پيس بیيت را   . كنيد  هم تأیید می (957/ 9: 3173همو ) این را ویراست نوریان. باشد
 :گونه تصحیح باید كرد این

 آن كييه چييو برخیييزد ابيير سييخاش

 

 بيير همييه گیتييی نثييار    کنببد درّ 

 

 :913ص  ي
 این چه گفتيار چيون منيی باشيد؟    

 

 آري اسيييتاخی اسيييت در اشيييعار 
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: 3131هميو   ←)شيود   دیيده ميی   گستاخينویسۀ استاخي در چاپ یاسمی به جاي 

: 3173هميو  )داراسيت  گرنه به آري این ضبط را ویراست نوریان نیز با تزییر . (313

را پیش رو  آري گستاخي است در اش اررسد كه كاتبان صورت  به نظر می. (973/ 9
دانيش عميومی   . انيد  زنندۀ وزن انگاشته را برهمآري پس از گ اما وجود  ،اند داشته

اميا واقعیيت آن اسيت كيه برخيی از      . كند نظر چنین كاتبانی را تأیید میعروض نیز 
تر از  ها كوتاهدر برخی از متن( آري به ویژۀ همین)« ي»هاي انجامنده به مصوتِ  واژه

 :اند معمول تلفظ شده
 ازپييیِ وصييل چنييان هجيير چنييین 

 

 بيييی خيييار نباشيييد وردي   آري 

 

 (519، ص دیوانكمال اسماعیل، )

 نگيياه كنیييد  یييا چييو در روي او 

 

 از شييمار ميين نگریييد  هببمبيياري  

 

 (739، ص همان)
 :پس بیت مورد بحث را چنین باید پیراست

 این چه گفتيار چيون منيی باشيد؟    

 

 اسييت در اشييعار   گسببتاخيآري  

 

 : 379ص  ي
 مزرب 17چو خورشید درفشنده نهاده رو زيِ

 كمسان  17شده پیروزگون گردون به سان دیبۀ

براي درسيت  . شود تلفظ نمیزيِ گیرد و به گونۀ  هرگز كسره نمی زيباید دانست كه 
پيبروز  را هم نباید به صيورت  پيروزه  .نوشترويْ را به صورت رو شدن وزن باید 

ديببة  را نباید در حالت اضافه به صيورت  ديببه  همچنین . نوشت تا اشتباه پیش نیاید
 :بیت اكنون صورت درست. هايِ ملفوظ دارد نگاشت؛ زیرا این واژه

 

 .درست است( 537، ص 3ج )در نوریان . 17
 .هم درست است( 333ص )در یاسمی . 17
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 مزرب روي زيچو خورشید درفشنده نهاده 
 كمسان  ديبهِگون گردون به سان  شده پیروزه

 : 377ص ي 
 جوشن و برگستوان از خز بباید سياختن 

 

 

 ك مد اینك با لباس لشيکري بياد خيزان    

 

خبز  صيورت   (553/ 9: 3173همو )و نوریان ( 373: 3131مسعودسعد ) و یاسمی Iدر 
توجهی به تلفظِ تشدیددارِ  مصحح به علت بی. شود و همان درست است دیده میبايد 
را در متن ببايبد  شدۀ  نویسشِ آسان( برابر با یك هجاي بلند و یك هجاي كوتاه)خزّ 
 :كنیم اكنون بیت را بدین سان اصالح می. است  آورده

 باد خزان ك مد اینك با لباس لشکري      ساختن خزّ بايدجوشن و برگستوان از 
 : 739ص ي 

 افيروز  اي من رهی آن رخ چيون بسيتان  

 

  

  11گر نیست گل و الله به جایست آن امروز
بيه شيك    انيد و ایين بایيد مصيحح را    ها آشفتهبدلنسخه. به ظاهر اشکالی ندارد بیت

شود و كسيره   ، مضاف نمیاي م  رهي آندر كلیشۀ رهي که با آگاهی از این. بیندازد
جوي ضبطی بود كيه ایين عبيارت در آن افيزون بير وزنِ      ودر جستگیرد، باید  نمی

اي به اندازۀ یك هجاي بلند  واژهرخ و آن به سخن دیگر، باید میان . نباشد مفعول مفا
وجيود  رهبيِ  تلفظ  ،كلیشۀ موردنظردهد كه در هاي زیر نشان می نمونه. جاي بگیرد
 :است  نداشته

 اي ميين رهييی آن روي چييون قميير

 

19رنيگِ همچيو مياز    شبهوآن زلف  
 

 

 (333، ص لزت فرس اسدي،)
 

 .هم درست نیست( 777، ص 9ج )و نوریان ( 539ص )در یاسمی . 11
 .بیتی است از شهید بلخی. 19
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 چهرۀ زیبا كه تو گویی 30اي من رهی آن
 در بييزل امیرارمييرا تييازه نگاریسييت    

 

 (93، ص دیوانفرخی، ) 

 دار اي من رهی آن دو چشيم زوبيین  

 

 
 

 زن اي من رهيی آن دو دسيت زوبيین   

 
 

 (393، ص دیوانقطران، )

 گرفتيه  نظر كسيره نميی   ايِ مورد ساختِ كلیشهدر رهي شود نتیجه گرفت كه  پس می

اي من رهيی   :كند شده نزدیك میما را به نویسش گم Hو  Cضبط دستنویس . است 

 .(3971: 3190سعد  مسعود)دو رخ چون بستان افروز 

جاي بگیيرد هميین    رخو آن هجایی كه باید میان  رسد كه آن واژۀ یك به نظر می

حفيظ كنيیم و بيا    دو را در كنيار  آن كه صورت  پیشنهاد نگارنده این است. استدو 

 :تصحیح قیاسی چنین ضبطی از بیت به دست دهیم

 افروز رخ چون بستانرهيْ آن دو اي من 
 گر نیست گل و الله به جایست آن امروز

 : 735ص ي 
 صاحب همۀ عمر نکردي به كفایيت   آنچه تو بدان كلك كنی روز قیامت

 

تلفيظ فراگیير ایين واژه در نظيم     . استهمه اشکال بیت مربوط به مضاف شدنِ واژۀ 
صيادقی   ←)همة است نه   بودههمه فارسیِ چند سدۀ نخست، بر خالف تلفظ امروز، 

اي بیت مورد نظر هم، آنچه را گفتيه  بدلههمۀ نسخه 33.(سه و شصت يدو و شصت: 3111
 

و « چ»شده، مصراع نخست، بدون توجه به ضبط  توجهی به نکتۀ گفته در چاپ دبیرسیاقی، به علت بی. 30
 .(99، ص دیوانفرخی، )اي من رهی آن رخ زیبا كه تو گویی : است ، بدین صورتِ نادرست درآمده «نچ»
ظاهراً تنها با . ها جاي تردید است چند مثال نقض براي این حکم وجود دارد كه در درستی همۀ آن. 33

اي جداگانه  است و این دیگر مقوله تفاوت معنایی و دستوري، امکان مضاف شدن این واژه وجود داشته
 :است را در هر دو معنی و هر دو صورت به كار برده همهسنایی در بیت زیر . است
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اكنون . (3973: همان)را مضاف خواند همه توان  كنند و در هیچ كدال نمی شد تأیید می
هميو  )كه در یاسيمی  ، چنانCو  I ،Hهاي گیري از دستنویس درست را با بهرهصورت 

 :دهیم شود، به دست می هم دیده می( 770/ 9: 3173همو )و نوریان ( 553: 3131
 عمر نکردي به كفایت به همهصاحب   آنچه تو بدان كلك كنی روز قیامت

 : 739ص ي 
 شاید ار از اصل و فضل خویشتن یادي كنی

  39كان یکی مشهور بود و این دگر مذكور هست
براي روشن شدن . بیت مورد نظر بیت پایانی یکی از بندهاي مسمط سول دیوان است

 :كنیم زمینۀ بحث، بیت پیشینش را هم نقل می
 همچو مهرو ابر از زرا و گهير رادي كنيی  

 

 

 بیيدادي كنيی  د بدهی وز سخا بر گنج دا 

 

به سبب داشتنِ یياي  ( بيدادي/ رادي)شده  شود كه دو قافیۀ بیت نقل اكنون روشن می
/ ē/كه یاي مجهول ( یاي نکره + یاد=  یادي)، با قافیۀ بیت مورد بحث / ī/معروف 

با نگاهی . است آنها را با هم قافیه كند  توانسته پس شاعر نمی. دارد، هماهنگ نیست
را دارنيد و  شبادي  به جاي صورت كنونی، ضبط  Cو  Aیابیم كه  بدلها درمیبه نسخه

تواند با آنها  یاي معروف دارد و میبيدادي و رادي درست همین است؛ زیرا همچون 
 :پس بیت را چنین باید پیراست. قافیه شود

 كنی شاديشاید ار از اصل و فضل خویشتن 
 كان یکی مشهور بود و این دگر مذكور هست

                                                                                                                   
 

 خويش كرده در كارشهمة 

 

 او گشته بهر ديدارش همه 

 

 ( 66، ص حديقهسنايي، )
 .هم نادرست است( 773، ص 9ج )و نوریان ( 553ص )در یاسمی . 39
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 بعمنا

 بنیاد فرهنگ ،، به تصحیح پرویز ناتل خانلري، تهرانسمك عیار ،يي ارجانی، فرامرزبن خداداد
 .ش3153، ایران

اشيرف صيادقی،    علی و اهلل مجتبایی به تصحیح فتح ،لزت فرس ،يي اسدي طوسی، احمدبن علی
 .ش3175خوارزمی،  ،تهران

 ، جشناسی حافظ ،«خانلري، كدال؟غنی یا ي   حافظ قزوینی»، 3173ي3173 ،يي برهانی، مهدي
 .پاژنگ ،تهران ،9

، به تصحیح محمدتقی بهار، به كوشش محميد پيروین گنابيادي،    تاریخ بلعمی ،يي بلعمی، محمد
 .ش3133ادارۀ كل نگارش وزارت فرهنگ،  ،تهران

 .ش3111سمت،  ،، به كوشش علی رواقی، تهرانتفسیر قرآن پاك
 .ش3179خوارزمی،  ،به تصحیح پرویز خانلري، تهران، دیوان ،الدین محمد يي حافظ، شمس
دانشيگاه تهيران،   تهيران،  نظر محمد معین و جعفير شيهیدي،    ، زیرلزتنامه ،اكبر يي دهخدا، علی

 .3159ـ3193
 . ، تهران، زوارجوي حافظودر جست ،3179، يي ذوالنور، رحیم

 ،ميدرس رضيوي، تهيران    ۀتصحیح و تحشیبا ، حةيقةاحققيق  ،يي سنایی غزنوي، مجدودبن آدل
 .ش3159دانشگاه تهران، 
 .ش3111سخن،  ،، به كوشش میالد عظیمی، تهرانسفینه شمس حاجی ،يي شمس حاجی

، «هاي خياص ایرانيی در دورۀ اسيالمی   شکلهاي تحبیبی نام» ،3117، اشرف صادقی، علی. يي
 .3 ش ،99 س، شناسی مجلّۀ زبان

، عين حقيایق االدویيه   االبنیيه  ، «االبنیيه هياي زبيانی   ویژگی» ،3111، اشيرف  صادقی، علی. يي
 .میرا  مکتوب ،، تهرانبن علی هرويابومنصور موفق
، بيه  اهلل صيفا  ناميۀ ذبيیح   ارج، «عیيوقی  ورقه و گلشاهدربارۀ » ،3190، اشرف يي صادقی، علی

 .میرا  مکتوب ،د، تهرانداو  علی آلسید كوشش 
 .ش3131 ،دانشگاه تهرانتهران، اهلل صفا،  ، به تصحیح ذبیحورقه و گلشاه ،يي عیوقی

 احیاةر    ةةية دامركيز   ،تهيران  ، به تصحیح جالل خالقی مطلق،شاهنامه ،يي فردوسی، ابوالقاسم
 .ش3117، یبزر  اسالم
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 .ش3139ار، زوا ،، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهراندیوان ،يي فرخی سیستانی
 .ش3111 ،شفق ،به تصحیح محمد نخجوانی، تبریز ،دیوان ،يي قطران تبریزي

فروشيی  تهيران، كتاب ، به تصحیح حسيین بحرالعليومی،   دیوانالدین اسماعیل اصفهانی،  يي كمال
 .ش3131 ،دهخدا

 .ش3131كتابفروشی ادب،  ،رشید یاسمی، تهرانبه تصحیح ، دیوان ،يي مسعودسعد سلمان
 .ش3173كمال،  ،نوریان، اصفهان، به تصحیح مهدي دیوان ،يي مسعودسعد سلمان

وهشيگاه  ژ پ ،مقدمه تصحیح و تعلیقات محمد مهیيار، تهيران  با ، دیوان ،مسعودسعد سلمان. يي
 .ش3190علول انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 .پاژنگ ،، تهرانفرهنگ ده هزار واژه از دیوان حافظ ،3179، يي مصفّی، ابوالفضل
اسياطیر،   ،، به تصحیح سعید نفیسی، تهرانش و رهایشگشای ،يي ناصرخسرو قبادیانی، ابومعین

 .ش3110
 .لفؤم ،، تهراناي حافظشرح غزله ،3179، علی يي هروي، حسین





 

 س دي غزلهاي نقد و بررسي

 اتابکی پرویز و یوسفی غالمحسین تصحیحِ

 لیان سعید

 چكيده

 نقد و بررسی سعدي غزلهاي از اتابکی پرویز و یوسفی حسینغالم تصحیح این نوشتار در
 .ایيم  پرداخته آن اشکاالت ذكر به تنها و گذشته اثر این محاسن بیان ازجا این در. است شده
 روش بيودن  نامناسيب  از انيد عبيارت  كه  شده ذكر كتاب این تصحیح روش اشکاالت ابتدا

 بيه  جاناب توجه و ها،نسخه ارتباط و خویشاوندي به توجه عدل تصحیح، این براي انتقادي
 تصيحیح  ایين  دیگر اشکال .نسخ سایر به الزل توجه عدل و تصحیح این اساس هاي نسخه
 شيرح  پیچیيدگی  و كتاب، پایان به بدلهانسخه بردن یعنی است، آن بدلهاينسخه به مربوط
اسيت؛ از   داده رخ اشيعار  تنظيیم  و گيزینش  در كه است اشکاالتی دیگر مورد .بدلها نسخه
 و الحياقی،  اشعار تشخیص در اشکال غزلیات، از شعري قالبهاي سایر تفکیك عدل: جمله
 .مشکوك و الحاقی غزلهاي با اصیل غزلیات بودن آمیخته

 الحاقی، اشعار ها، نسخه خویشاوندي بدل، نسخه متن، تصحیح سعدي، غزلهاي :هاکليدواژه

 .اتابکی پرویز یوسفی، حسینغالم

 

  فارسی  ادبیات و زبان ارشد كارشناس /saeedlayan@yahoo.com 


