
 

 اميرخسرو دهلوي بهشتِ نگاهي به هشت
 ارسطوو ذوالفقاري  ۀویراست

 پور مرتضی رزاق

 چكيده

فارسيی اسيت كيه در     ۀهاي عاشقانامیرخسرو دهلوي از زیباترین منظومه اثر بهشتهشت
هاي دار است و بيرخالف دیيدگاه  شبی از ارزش بسیاري برخورویكهاي هزارفضاي قصه

جياي آن بيه چشيم    نظامی نیست و اصالت و تيازگی در جياي   پیکرهفتتقلیدي از ، رایج
 . خورد می

در مسکو منتشر شيد،   3977كه در سال  بهشتهشتپس از انتشار نخستین ویراست 
حسين ذوالفقياري و پرویيز ارسيطو     ویراستی دیگر از این اثر به كوشيش   3193در سال 

نویسينده در ایين مقاليه كوشيیده اسيت نشيان دهيد كيه ویراسيت جدیيد            3.انتشار یافت
اي كه اسياس ایين تصيحیح قيرار     نویافته غلطهاي فاحش بسیار دارد و نسخۀ بهشت هشت

 .گرفته فاقد اعتبار است

 .و ارسطو بهشت، امیرخسرو دهلوي، چاپ مسکو، چاپ ذوالفقاريهشت :هاواژهکليد
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امیرخسرو دهلوي به كوشش حسن ذوالفقاري و پرویز  بهشتهشتتصحیح و انتشار 
هاي انگیز داستان دل ثاري كه در فضايهاي عاشقانه و آ ارسطو براي مشتاقان منظومه

اند، رهاورد نویدبخشی بود كيه اگير بيه شایسيتگی انجيال       شبی خلق شدهویكهزار
ترین آثار ادب فارسی را به مشتاقان این میرا   توانست یکی از درخشان شد، می می

 ارزش و ظياهراً  اي مزليوط و بيی   اما دریغ كه اساس قرار دادن نسخه. كهن ارائه كند
دقتی مصححان، این كتاب را از حیيز هرگونيه انتفياعی     گی و بیو شتابزد ،اصیلغیر

 .ساقط كرده است
توجهی و عدل حساسیت جامعيۀ  فقدان متن منقحی از این كتاب اوالً نشان از بی 

تنهيا  رسيد انيگ زدن   ما نسبت به میراثهاي فرهنگی خویش دارد، ثانیاً به نظير ميی  
فرهنگ و اندیشه نیز به قيوت   و محدود به رقابتهاي سیاسی نیست و در حوزۀ ادب

خواندن آثار امیرخسرو این داوري ظالمانه را در پيی دارد  « تقلیدي». شود دیده می
. هاي امیرخسرو اتالف وقت است پرداختن به منظومه ،هست كه تا آثار اصیل نظامی 
سویفت نخستین رمانهياي   ماند كه كسی بگوید چون سروانتس یا این سخن بدان می

آشينایان بيا   . هاي پيس از ایشيان را خوانيد   اند، دیگر نباید رمان خلق كرده اجهان ر
دانند كه وي بیشتر تحت تأثیر ساختار آثار نظامی  خوبی میهاي امیرخسرو به منظومه

هاي دیگيري  یا به كلی داستان، ا تزییر دادهها رو در موارد بسیار، یا شکل داستاناست  
 . به نظم كشیده استرا 
و  (سيابق ) علول اتحاد جماهیر شيوروي   در فرهنگستانه سال پیش حدود پنجا 

هر كدال به دست مصيححی  هاي پنجگانۀ امیرخسرو  منظومه ،دانشگاه دولتی تاشکند
هنوز در ایران توفیيق نشير   ها این منظومه. شده استو چاپ تصحیح انتقادي  ،توانا
. هيا یافيت  كتابخانيه  برخی توان در نویس آنها را می هاي دست و تنها نسخه اندنیافته

تصيحیح   فرهنگستان یادشيده از اعضاي  جعفر افتخاررا  بهشت هشتمنظومۀ زیباي 
معتبر را  نویس و دو نسخۀ چاپ سنگی نسبتاً مصحح هشت نسخۀ دست. كرده است
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در شیراز به  ق757اي را اساس كار خود قرار داده است كه در  فراهم آورده و نسخه
. الدین حافظ شیرازي كتابت شده است مد ملقب به شمسبن محمدبن محدست محمد

هياي موجيود، روش كيارش را     ضمن معرفی نسخه ،فاضالنۀ خود ۀمصحح در مقدم
هرچند براي تصحیح ایين كتياب زحميات بسيیاري     او . روشنی توضیح داده است به

كيه  رفيت   خالی از ایيراد نیسيت و انتظيار ميی     حاصل كارشكشیده شده است، اما 
 .كم فاقد اشکاالت آن چاپ باشدجدید این منظومه دستویراست 
 3193 خرداددر پرویز ارسطو به تصحیح حسن ذوالفقاري و  بهشت هشتمنظومۀ 

انيد كيه    اي را مبناي كار خود قرار داده مصححان محترل نسخه. روانۀ بازار كتاب شد
عنيی در  ی ق،733اسيت و در   متعلق به كتابخانۀ مركز اسناد مجلس شوراي اسيالمی  

اي دیگر، متعليق   این نسخه ظاهراً با نسخه. زمان حیات امیرخسرو كتابت شده است
 مق را دارد و با نشانۀ 993تاریخ كتابت این نسخه  كهبه همان كتابخانه، مقابله شده 

  .معرفی شده است
چاپ نسخۀ اساس هیچ نشانۀ اختصاري ندارد تا خواننده هنگال مطالعيۀ  این در 

هاي نسخۀ دیگر را بر نسخۀ اسياس  موارد ضبط مصححان در كدال د كهمنظومه دریاب
بيا تکیيه بير دانيش و آگياهی و       كيه است  این وظیفۀ اصلی مصحح. اندترجیح داده

برگزینيد و از میيان   را تيرین ضيبط بيه دوران حیيات شياعر       بصیرت خود نزدیك
واننيدگان  تيرین نسيخه را بيه خ    هاي معتبر و نامعتبر موجود، بهترین و صحیح نسخه

ست كه هنر و ذوق و وسعت دانش و دقت مصيحح بير   جادر همین دقیقاً. عرضه كند
اي  اي را به طور كامل در متن آوردن و نسخه گردد وگرنه نسخه اهل ادب آشکار می

از  ،هاي آنها را در پياورقی گنجانيدن  عنوان نسخه بدل برگزیدن و اختالفدیگر را به 
هاي دیگري هيم  بدلدر این چاپ نسخه. دیآمیهر دانشجوي مبتدي ادبیات فارسی بر

داده شده كه تماماً متعلق به چاپ مسکو است و جعفر افتخار آنهيا را مقابليه كيرده    
 .اند گنجانیده نوشتاست و مصححان چاپ اخیر تنها آنها را در پا
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پ ميذكور داراي چيه اغيالط    كوشد نشان دهد چا در ادامۀ این مقاله نگارنده می
سوادي و عدل دقت كاتب چگونه در معنياي روشين بسيیاري از     فاحشی است و بی

اي هت آنکه مصححان فاضل نیيز هميان ضيبط   شگف. ابیات اختالل ایجاد كرده است
 . اند رها كرده پانوشتهاي صحیح را در نادرست را در متن آورده و ضبط
 ایين  شيود كيه در  حش و مسلمی اشاره میهاي فادر این نوشتار تنها به ذكر غلط

خورد و از آوردن اغيالط مطبعيی و ویرایشيیِ فيراوان آن پرهیيز      چاپ به چشم می
به همراهی چهار تن از دوستان محقق خود در محفليی ادبيی كيه    )نگارنده . گردد می
هاي عاشيقانۀ و كهين فارسيی خوانيده و      اي چند روز تشکیل و در آن منظومه هفته

، چاپ موجود را با چاپ مسکو و نسخۀ خطی دیگري (دنشو فانه میبررسی موشکا
این نسخۀ خطيی تياریخ نيدارد و    . بیت به بیت مقابله كرده است ،كه در اختیار دارد

ها یکيی   و نیز به سبب آنکه بعد)صفحۀ نخست آن افتاده است و گویا به همین دلیل 
اي پيرغلط   نسيخه  از مالکین نسخه بيراي جبيران نقيص آن صيفحۀ اول را از روي    

رسيد نسيخۀ    اما به نظر می .اند اهل تحقیق آن را جدي نگرفته (رونویسی كرده است
ایين  . اي اصیل استنساخ كرده باشد بسیار اصیلی باشد یا كاتب، آن را از روي نسخه

توانست مشکالت  نسخه در اختیار جعفر افتخار نبوده است و گرنه با تکیه بر آن می
در ادامه هر جا نگارنده شکل صحیح و درست كلميه یيا    .ندچاپ خود را اصالح ك
 ،اسيت  یادشيده مقصودش ضبط چاپ مسکو و نسخۀ خطی  ،كند عبارت را ارائه می

 .ه باشند كه بدان اشاره خواهد شدآنکه این دو با هم اختالف داشت مگر
 از گناه آن چيه در جهيان كيردل   يي 

 

 داد دل كيييه آن كيييردل  رخصبببتم 

 

 (53بیت )

. معنی سستی دارد و رخصت دل، توجیه مناسبی براي ارتکاب گنياه نیسيت  رخصتم 
 . ید همین معنی استؤبیت بعد نیز م. است رحمتم شکل درست
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 این عميل یيارل   چون ز رحمت در

 

 هييم بييه رحمييت حوالييه كيين كييارل

 

 (59بیت )

 :است( ص)در وصف معراج پیامبر يي 
 

 پييس بييه پیشييش عطييارد نييامی  

 

 
 

 یميييانی و شيييامی ببببود شببب ري

 

 (399بیت )

نيوعی جاميۀ   « شيعر ». اسيت  بُبرد شَب رِ  شکل صحیح . معنی است بی« بود شعري»
اهيدا  ( ص)كه عطارد به عنيوان تشيریف آن را بيه پیيامبر      ابریشمین نازك اعالست

بيرداران را بيه   همین معنی نسيخه  و اي نیز هستنال ستاره «شعري»هرچند  .كند می
تواند داشته باشد؟ تناسيب و  چه معنایی می شعر ،ا این ضبطاما ب ،غلط انداخته است

؛ شيود جبران می« برد»ۀ رود با كلماز میان می «شعري» النظیري كه با فقدانمراعات
ایهيال  « یميانی »و  «رشع»ش نوعی لباس است و در كنار ازیرا برد در معناي ثانوي

 .آفریندزیبایی می بتناس
 :باز هم در وصف معراجيي 

 

 نکتييه برخوانييد بييی وكالييت هييوش

 

 
 

 قصييه بشيينید بييی میييانجی گييوش 

 

 

 سير غیييب را سينجد    کبباو گوش 

 

 
 

 بحييري انييدر صييدف كجييا گنجييد 

 

 (339ي333 بیتهاي)    

 .درست است کيبا توجه به مصرع دول 
عبيارات زیير   . كنيد  هر بخش را با عباراتی مصنوع آغياز ميی   امیرخسرو معموالً يي

  :است الدین اولیا نظالدربارۀ پیر و مرادش 
ناصبره  یومئذ  وجودهاي تازه ال الحق فی الدنیا و الدین كه گلنعت قدوه الخافقین نظ

مقبدم  اهلل فيی   بلب  . هاي تر الی ربها ناظره در فردوس ارادت او توان یافيت و نرگس
 .(310 ص)صدق عند ملیك مقتدر 
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 : صورت صحیح این عبارت چنین است
ناضبره  یومئذ  وجبوه هاي تازه الحق فی الدنیا و الدین كه گلال نعت قدوه الخافقین نظ

مق بد  اهلل فيی   بلغبه . هاي تر الی ربها ناظره در فردوس ارادت او توان یافتو نرگس
 .صدق عند ملیك مقتدر

من از نعت پیامبر نعمتی به دسيت آوردل و از ایين    :گوید میدر جایی امیرخسرو  يي
 :گوید در ادامه می. تم شودسفره نانی فراهم كردل تا ذخیرۀ آخر

 

 ابييييود زليييييه آدل ر گنيييييدمی 
 

 
 

 ميييریم راببببود نيبببز اي  خوانچيييه

   
 ال كيييز رسييول اوليييی بيييود  زلييه 

 

 
 

 نيييی كيييم از آدل و مسيييیحا بيييود

 

 (351ي359 بیتهاي)

 . است نيز پور مريمصحیح باتوجه به مصراع دول صورت 
 :الدین اولیا گوید در مدح نظاليي 

 

 گيياه گشيياد او تیيير چييرخ،  مبباه 

 

 
 

 نفسييش تیييغ تیييز همچييون بيياد   

 

 (375بیت )  

 . است آهغلط است و شکل صحیح  ماه مسلماً
 :ي باز در مدح اوست

 

 چون ز وجد آميده دليش در شيور   

 

 
 

 را كييرده كيير ریييا را كييور   سببمع

 

 (313بیت )  

 تواند داشته باشد؟ شکل صيحیح  هنگال وجد و حال سمع را كر كردن چه معنایی می
ود به ميردل چنيان كيه ریيا نميودن افعيال       شنوانیدن عمل خیر خ»است یعنی  هسُم َ
 .اندبنابراین سُمعه و ریا كمابیش به یك معنا به كار رفته (.لزتنامه، دهخدا)« حسنه

 :ي در وصف همان مریدان
 

 دار شييييب از دل تسييييبیح زنييييده

 

 مسيييیح روانغلزيييل افکنيييده در  

 

 (399بیت ) 
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 . اند افکنده ،یعنی آسمان چهارل ،مسیح رواقغلزل نه در روان كه در 
گوید  شاعر می. آید تا گوهر اشعار وي را با خود ببرد مشتري از آسمان فرود می يي

 :گوید مشتري در پاسخ می. توانی بپردازي حرفی نیست اگر بهایش را می
 

 بهييياواري نببببود  گفيييت اگييير

 

 
 

 هسيييت دیيييدار رایگيييان بييياري  

    

 ميين چييو گیييرایی ش نظيير كييردل   

 

 
 

 بسبببته تبببر کبببردمحقيييه را مهييير 

 

 (903-901 بیتهاي)

غلط نیست، اما بيا توجيه بيه    « نبودش»هرچند . به معنی قیمت كاال است« بهاوار»
اي ندارد، زیرا  بیت دول نیز معناي منطقی. رسد تر به نظر می مناسب نبودممصراع دول 

تير نکيرده   محکمدر جعبه گوهرها را  با توجه به متن، شاعر با دیدن اشتیاق عطارد،
 «.بسبته، برکبردم  حقه را مهر »: شکل صحیح بیت آخر این است. بلکه گشوده است

 .ها به معنی برداشتن آمده استر فرهنگد «بركردن»
 :در دعاي یکی از بزرگان گفته است يي

 

 تیيير ملييك گیييرش بيياد  تببافييتح 

 

 
 

 جييان دشييمن شييکار تیييرش بيياد 

 

 (990بیت ) 

 .است باصحیح ضبط . آید حرف اضافۀ تا در جملۀ دعایی نمی
 :در مدح پادشاهی گفته است يي

 

 بر درت خسروان ز غرب و ز شيرق 

 

 
 

 فييرق صببور شيده ز   اسببلحهميه  

 

 (993بیت ) 

 همه اصلع شبده ز سبودن فبرق   : معنی و شکل صحیح آن چنین استمصراع دول بی
 .ریخته باشداش  صلع به معنی مردي است كه موي پیشانیا

 :ي در وصف بخشش ممدوح است
 

 تو زان كف چو سحاب بادياسب 
 

 

 ابييير بيييارد وليييی سيييوارك آب  

 

 (910بیت )   
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از باریيدن   ، مضيارع التزاميی  باري معنی است و شکل صحیح نادرست و بی« بادي»
 .نیز به معنی حباب است« سوارك آب». است
 :نیز در مدح ممدوح يي

 

 نظببببرخيييياربن را برافکنييييی ز 

 

 
 

 سييرنهببان کنببي در  خيياركن را 

 

 (919بیت ) 

 :شکل صحیح بیت چنین است
 

 گبب رخيياربن را بييرا فکنييی ز   

 

 
 

 نهيييال از سييير کنبببيرا خييياركن 

 

كاري تا به جاي خاركنی به  پس از برداشتن خار، از نو براي خاركنان نهال می :یعنی
 . باغبانی بپردازند

بعيد از آن  . ه تيورا پنيد دهيم   گوید من در حد آن نیستم كي  خطاب به ممدوح می يي
 :آورد هاي زیر را میتمثیل

 

 هسيييت بیيييدار كيييردن بیيييدار  

 

 
 

 بييارهمچييو بيياران بييه روي دریا  

 
 

 

 نسيييزد چيييرب كيييردن بيييادال  

 

 
 

 دامدادن  نييی حييالوت بييه شييیر  

 

 (971ي977 بیتهاي) 

اي  یعنی نباید حالوت را به شیر وال داد، زیرا كار بیهوده. است وامشکل صحیح كلمه 
 .است
 :شود بیت زیر در وصف شبی است كه سرودن هشت بهشت در آن آغاز می يي

 

 برگشيييياده هييييواي نييييورانی  

 

 
 

 پیشييييانی گشببببادهآسييييمان را 

 

 ( 971بیت ) 

  .است «پیشانی گره ز»صحیح شکل . پیشانی گشاده را نیازي نیست دوباره بگشایند
 :گوید در خصوص رنگ گنبدهاي هفتگانه می يي

 

 نیييز رنگببي  زیيين نمييط رنگهيياي 

 

 
 

 سيييان دیگييير بيييرآرل از تمییيييز 

 

 ( 117بیت )  
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 . است گنبدهاي شکل صحیح رنگ. موردي است حشو بی هاي رنگینرنگ
 :گنبد زرد است ها یکی از این گنبد

 

 فييال کييه زرد اسييت و زعفرانييی  وان

 

 
 

 نيييال ارغبببوانيكييينمش رنيييگ 

 

 ( 119بیت )

 شيکل صيحیح  . دهيد  قرینۀ زرد و زعفرانی بر نادرست بودن ارغيوانی گيواهی ميی   
 .است زعفراني

در یيك بهشيت   ( فت داسيتان ه)بهشت آن است كه هفت بهشت  ي وجه تسمیۀ هشت
 :جاي گرفته است( كل كتاب)تر  بزر 

 

 ، كيوثر هفيت  ببه هفبت  هفت باشيد  

 

 
 

 هشييتم آن كانييدرو بييود هيير هفييت

 

 (135بیت )  

 .است بهشت شکل صحیح. معنی است مصراع اول بی
زینت دیگري هم . دهم بهشت را تا جایی كه بتوانم زینت می گوید هشت شاعر می يي

و امیيدوارل پروردگيار آن را از مين    ( قبول عال اثير  احتماالً)هست كه خدایی است 
 :دریغ نکند

 

 زیورش كيز مين آیيد آن پرداخيت    

 

 
 

 بایيد سياخت  سازمش آن چنان كه 

 

 داد بببتوان  كيه وان دگير زیييوري  

 

 آن خيدایيی بيود خييداي دهيياد   

 

 (151-159 بیتهاي)  

چياپ   نوشيت است كه در پا نتوان شکل صحیح. معنی است بی بتوانواضح است كه 
 . شود هم دیده می حاضر
برداران قيدیم گياه    دانند كه نسخه هاي خطی سر وكار دارند می كسانی كه با نسخه يي

در . نوشتند جا میدقتی، بیتی یا سطري را به اشتباه جابهبه علت خستگی مفرط و بی
بهشت كه در اختیار مصححان محترل بوده است، بیت زیر بیسيت   نسخۀ خطی هشت
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 : اش آمده است بیت جلوتر از مقال اصلی
 

 تييا ميين از زنييدگانی تييو بييه راز   

 

 
 

 از پييس ميير  زنييده گييردل بيياز  

 

 (159بیت )  

رسد مصححان محترل فرصت خوانيدن دقیيق ميتن را نداشيته و تنهيا بيه        به نظر می
 اند، زیرا همین خطا را عیناً اكتفا كرده پانوشتبدل در رونویسی نسخه و ضبط نسخه

 . اند مرتکب شده
 : كند شاعر در نصیحت به دخترش او را به وقار دعوت می يي

 

 خييویش خزانييۀ پيييرگهر بيایيييدت

 

 
 

 باش با سنگ خود به خانۀ خویش

 

   تر است گرچه گوهر ز سنگ نیك
 

 اسيت  هنبر  نکيوتر از  ميردل  سنگ

 

 (191ي197 بیتهاي) 

 گهركلمه شکل درست . اي از زیبایی بیت با این ضبط از میان رفته است بخش عمده
 . است و مصراع اول قرینۀ آن

 :داند او ساز و سرود و موسیقی را آفت و دال زنان می يي
 

 دشيمن و دوسيت   دف بي ني هزار

 

 
 

 كنيد در پوسيت   فتنه را بانيگ ميی  

 

 (301بیت )  

 . است دفشان بي هراسمعنی است و ضبط درست مصراع اول آشفته و بی
 :كند از آرایش و خال نهادن برصورت اجتناب كند او به دخترش توصیه می يي

 

 شييود پرگيبباه خييال چييون نقطييه

 

 
 

 هييم بييه یييك نقطييه روسييیاه شييود

 

 :ضبط چاپ مسکو چنین است
 

 دخييال چييون نقطييۀ گیيياه شييو    
 

 
 

 هم بيه یيك نقطيه آن گنياه شيود     

 

 (339بیت )  

 :تر است ضبط نسخۀ ما اصیلرسد معنی نیست اما به نظر می شکل فوق هر چند بی
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 دخييال چييون نقطييۀ گنيياه شييو    
 

 
 

 هييم بييه یييك نقطييه روسييیاه شييود

 

 :داند او شانه و آیینه و خودآرایی را شایستۀ زنان نمی يي
 

 اگييير آیینيييه بایيييدت در پيييیش  

 

 
 

 ز زانيوي خيویش   آيينبه پیش نيه  

 

 

 وگييرت شييانه بایييد انييدر مشييت  

 

 
 

 مشيت كين ز شيانۀ پشيت     اي شانه

 

 (399-393 بیتهاي)    

یعنی از شانۀ پشت شيانۀ مشيت   . صحیح است شانةو در بیت دول  آينهدر بیت اول 
گزینی و سر به عبارت دیگر با عزلت .یعنی از شانۀ پشت شانۀ مشت بساز. بساز
زانو نهادن و خمیده شدن كمر و پشت، به نورانیت و بصیرت عارفانه و شهود  بر

 .دست پیدا كن
 :كند به لحاظ زبانی، بازي می با كلمۀ گور، می امیرخسرو مانند نظا يي

 

 تييا در ایيين كهنييه گورخانييۀ پسييت  

 

 
 

 برسببتگورخييان هييم ز داغ گييور 

 

 (535بیت )  

واضيح اسيت كيه     كامالً. مقصود از گورخانه، دنیا و منظور از گورخان، پادشاه است
 . یعنی بهرال شکار مر  شد. صحیح است نرست
كند و كنیزك از ترس درندگان پياي   بهرال كنیزك چینی خود را در بیابان رها می يي

 :نهد به گریز می
 

 زان بسيييييياط ددان آهوخيييييياي

 

 
 

 آهببو جبباي كييرده بييیم ددانييش   

 

 (577بیت )  

« آهو پاي شدن». یعنی به سرعت از آنجا دور شد. است آهوپايشکل درست كلمه، 
 .استكنایه از به سرعت دویدن و گریختن 

گیيرد در هیيأتی    كنیزك پس از فراگرفتن دانش از دهقانی دانشمند، تصيمیم ميی   يي
 :ناشناس نزد بهرال برود
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 گالليييه را در قبيييا كشيييیدي تنييي
 

 
 

 سيياختی ز خييدنگ جامببهسييرو را 

 

 ( 737بیت )  

خدنگ نال چوبی است كه از آن زیين اسيب   . درست است خانهغلط و  مسلماً جامه
معنی برزین نشستن، مشهورتر از آن اسيت كيه    بر زین كردن بهخانه  و اندساختهمی

 .نیازي به توضیح داشته باشد
 :او در شکار و نواختن بربط مهارت كافی به دست آورده است يي

 

 زكشييتی آهييوي دشييت را بييه سييتی 
 

 
 

 گه به پیکان و گيه بيه زخميۀ تیيز    

 

 بييالرك افييزون بييود را  چييوب او  همچو پیکانش زخمه در خون بود

 

 (799-793 بیتهاي) 

حيال آنکيه    ،از زخمۀ بربط او افزون بيود ( شمشیر هندي) بالركبا این ضبط یعنی 

 . بالرك افزون بود از چوب او: ضبط صحیح چنین است. ماجرا برعکس است

 :یابد سرانجال بهرال كنیزك را می يي
 

 كييرد منييزل بييه جييان مشييتاقش   

 

 
 

 بببه غلتبباقش چييون در بييرآورد 

 

 (773بیت )  

بزلتياق نيوعی قبياي بيدون     . است بغلتاقشمعنی است و شکل صحیح  غلتاق بی

 .آستین است

 :وزیر و مشاور بهرال است بن منذرنعماندر این داستان  يي
 

 شييه ز بييس دانييش و معييانی او   

 

 
 

 از بزرگييييييی و كيييييياردانی او 

 

 دادنببددر همييه مُلييك اشييارتش   

 

 دادنببببددسييييتگاه وزارتييييش   

 

 (793-790بیتهاي )  

نامشخص  نهاد جمله «دادند»با ضبط . درست است داده بنابرایننهاد جمله شاه است 
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یعنی شاه به او مقال مشاور و . ندكاست و بیت به لحاظ نحوي و معنایی ایراد پیدا می
 .وزارت را داده بود

 :سازد و بهرال از این تدبیر خوشحال است نعمان براي بهرال هفت گنبد می يي
 

 چنييان رایييی آفييرین گفييت بيير   

 

 
 

 كييه برآراسييت آن چنييان جييایی  

 

 طيييالع روز  احتيبببا  وانگيييه از  

 

 شه بيه هير گنبيدي نشياط افيروز      

 

 (710-779بیتهاي )  

 .یعنی طالع و وقت مناسبی را برگزیدند .است و معنی واضح اختيار شکل درست

 :داستان روز شنبه ماجراي سه شاهزادۀ دانا است يي
 

 هيير هنيير كانييدرو گمييان نرسييد   

 

 
 

 آن نرسيييد کمبببان ور رسيييد در

 

 

 كيييرده بيييود اوستادشيييان تعليييیم

 

 
 

 هر یکی گشيته فیلسيوف و حکيیم   

 

 

 گشبباد از سببر نبباز عقييده زیشييان 

 

 
 

 كيه مليك را بيه كيس نمانيد نیيياز     

 

 ( 130-101 بیتهاي)  

 . صحیح است راز چنان گشاد ازو در بیت سول کمال در بیت اول 

 :گوید یکی از پسران به شاه می يي
 

 تویی ملك بر كسيی نيه سزاسيت   تا 

 

 
 

 زیستن ز بهير چراسيت   بي خبود  

 

 (190بیت)  

 .است بي تو خودضبط درست 

 :فرستد هاي دور میران را براي كسب تجربه به سرزمینشاه پس يي
 

 در بیابييان و راه و منييزل و جيياي  

 

 
 

 پييياي درنهادنبببد پبببي تجبببار  

 

 (131بیت )  

را ساكن خواند و با ضعف تألیفی آشکار ایين معنيی بيه ذهين      پي با این ضبط باید
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حال آنکيه در ایين سيفر هيیچ     . اند رسد كه شاهزادگان براي تجارت به سفر رفته می
 . است پاي ننهادند بي تجاربشکل صحیح . تجارتی صورت نگرفته است

آیا در پرسد كه  زنگی از آنها می  رسند و غالمی شهري می  شاهزادگان به نزدیکیيي 
هاي آن را آنکيه شيتري دیيده باشيند نشيانی      هيا بيی  انيد؟ آن  مسیر خود شتري دیيده 

دارد و  شمارند و غالل به گمان اینکه دزد شتر را یافته است فریاد و فزان برميی  برمی
 :شوند خلق گرد آنها جمع می

 

 گردشييان شييد ز خلييق انجمنييی   

 

 
 

 هركسی گفت بيیش و كيم سيخنی   

 

 

 افتييادآن قييرار  تيييا نهایييت بييير 

 

 
 

 كيه ببایيد شدن چيو كييار افتيياد   

 

 

 کردنبببدملييك عهيييد را خبييير   

 

 
 

 کبردنببببدراه انييييصاف را نييييظر 

 

 

 بگشببايند كييار كييان بسييته گشييت 

 

 
 

 فبرمايبنببببدكيارفييييرما تييييمال 

 

 ( 113-113 بیتهاي)  

شکل . و ارتباط جمالت پیرو و پایه از هم گسسته است بیتهاپیوند  ،بینیم كه می چنان

یعنيی بير    .نگشبايد، فرمايبد   کبردن، و  :به ترتیب، عبيارت اسيت از   ،صحیح كلمات

كسی نزد پادشاه نرفته  زیرا هنوز ؛كردند او اتفاق ۀخبركردن پادشاه و قضاوت منصفان

خبر كردن و نظركردن )مردل تازه تصمیم بر چنین كاري  و تا او را از ماجرا مطلع كند

 .اندگرفته( او

يي در بخشی از قصه، مادر شاه به ارتباط نامشروع خود بيا یکيی از درباریيان    

 :كند اعتراف می
 

 هرچييه در سرنوشييت بييود مييرا   

 

 
 

 عاقبيييت نميييود ميييرا بيييی نقبببش

 

 (3090بیت)  

 . درست است نفس
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گناهی آنان واقف  سرانجال ملك بعد از شنیدن دالیل هر یك از شاهزادگان بر بی يي
 :كند شان میان را با احترال روانۀ موطن اصلیشود و آن می

 

 گفييت كييز داد نیسييت شيياهان را  

 
 

 
 

 را گنييياهان بيييی خييون ریخييتن
 

 تيييا نبييرد عنييان از دسييت عصببمتم

 

 رخت مهمان بيه ناقيه بایيد بسيت     

 

 (3050-3039 بیتهاي) 

 . است غضبمشکل صحیح كلمه 
پيردازد و نيزد شياه     ي در قصۀ روز یکشنبه، زرگري هنرمند از سیم و زر فیلی ميی ي
خواهد كه با هزار من زر براي او فیلی شبیه به فیيل سيیمین    شاه از زرگر می. برد می

زنيد كيه    یکی از رقیبان زرگر حدس می. پسندد كند و شاه می زرگر چنین می. بسازد
 :شده نباید هزار من باشد لِ ساختهفی

 

 كييرد روشيين كييه آن خیييال شييگرف 

 

 
 

 زان كيه شه داد كمتر اسيت بيه صيرف   

 

 

 مایييۀ كيييار اگييير هيييزار ميين اسييت 

 

 سخن است يكي نه به جاي است و در 
 

 (3339-3333بیتهاي )  

 . شکل صحیح آن است  کمينادرست و  يكي
فرستد تا با همسير وي طيرح دوسيتی     میي رقیب حسود، زن خود را به خانۀ زرگر 

شب هنگال، . دراندازد و ازین طریق بر راز وزن كردن فیلی بدان سنگینی واقف شود
شود و از  اما در نهایت تسلیم می ،كند زرگر در برابر اصرار همسرش ابتدا مقاومت می

 :خواهد تا سوگند خورد كه این راز را به كسی نگوید او می
 

 یيييان آميييدعهيييد و سيييوگند در م

 

 
 

 بگشبببايدكيييياین خزینيييه زبنيييد 

 

 (3319بیت )  

 .درست است نگشايدواضح است كه 
خيود بيا    ۀكند و او نیيز بيه نوبي    ي اما همسر راز شوهر را براي زن رقیب بازگو میي
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 :شود گري فراهم می گذارد و بدین ترتیب زمینۀ فتنه شوهرش در میان می
 

 راي مييييرد پرغیييييرت مخييييالف 

 

 
 

 جييياي از بيييالیافيييت انگیيييزش 

 

 (3930بیت) 

 .يافت انگيز  بال را جاي: شکل صحیح مصراع دول چنین است
كند كه وزن فیل هزار من نیسيت و زرگير    رود و ادعا می ي رقیب زرگر نزد شاه میي

اي را  گوید حیف است چنین اثر هنرمندانيه  شاه می. بخشی از طالها را دزدیده است
 :براي وزن كردن بشکنیم

 

 نزيز  گبزار  گفت شه كاین چنيین  

 

 
 

 چييون دهييیم از شکسييتنش پييالزز 

 

 (3939بیت )   

به معنی تصویر و خیال و  نگار صحیح در اینجا گزارش هیچ وجهی ندارد و شکل 
  .ها آمده استرابی در فرهنگپالزز نیز به معنی خ. تمثال است

شيود   گذارد و سرانجال معلول ميی  مرد روش وزن كردن فیل را با شاه در میان می يي
 : پذیرد كند و زرگر اتهال را می شاه زرگر را مؤاخذه می. كه نهصد من است

 

 گفيييت كييي ري نيييه از ره دزدي  

 

 
 

 ميييزديآببببي تبببنگليييیکن از 

 

 

 صييدمنی بيييردل از هييزار منييت   

 

 
 

 كييه ببخشييی زكييات جييان و تنييت

 

 

 ال بيير جيياي  آنکييه نهيياده ورنيييه 

 

 
 

 سيييراي درون ایييين روز را بهييير

 

 (3930-3911 بیتهاي)  

 .است آنَک هم آنكه. است مزديتنگناي کمشکل صحیح . معنی است بی آبي مزديتنگ
شود تيا از گرسينگی و تشينگی     طبق فرمان شاه زرگر در برج بلندي زندانی می يي

 :شود بیند كه كسی به برج نزدیك می روزي مرد می. بمیرد
 

 چون نگه كرد خواجيه، یيارش بيود   

 

 
 

 بييييود کامكببببار  زن نييييادان

 

 (3973بیت )  
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 . درست است خامكار با توجه به رفتار نابخردانۀ زن، 
نيخ ابریشيمینی را بيه بياالي بيرج       ،آميوزد  خواجه بيه او ميی   ي زن با ترفندي كهي
 : فرستد می

 

 خواجيييه تيييار بریشيييم از بييياال  

 

 
 

 سييييلك لولييييوي الال کببببرد در

 

 (3915بیت )  

كليۀ لؤليؤ در ایين    سر و  كشند و اساساً اینکه چگونه تار ابریشم را در رشتۀ لؤلؤ می

. آیيد  پیش می هبراي خوانندجوابی است كه االت بیؤمیان از كجا پیدا شده است، س

 . یعنی به دقت تار ابریشم را پایین فرستاد. است هشت چونشکل صحیح 

، او را در صيف   قصيه ایين  آید و شاه با شينیدن   ي خواجه با زیركی از برج پایین می

 :دهد خدمتکاران خاص خود قرار می
 

 داد کببب  خبببدمتش نبببواز   در

 

 
 

 هاي خویشييش دادشييزلی از شييزل

 

 ( 3177بیت )

 . استداد ص  خدمت اختصاصش  آن درمعنی است و شکل صحیح  مصراع اول بی

حلول در جسم دیگران را بيه شياهی    ۀقصۀ روز دوشنبه، مرد افسونگري شیو ي دري

آموزد و شاه كه قادر نیست راز را در دل نگه دارد آن را با وزیر خيود در میيان    می

رود و تخيت و تياج و    وزیر با استفاده از این ترفنيد بيه قاليب شياه ميی     . گذارد می

به شکل طوطی درآمده  ،در پی ماجراهایی ،شاه نیز. كند حرمسراي او را تصاحب می

 :روزي زن تنهاست. گیرد شود و با یکی از همسران سابق خود انس می كاخ می وارد
 

 كارسييازي بخييت  کببه بامييدادي 

 

 
 

 بييود تنهييا عييروس بيير سيير تخييت

 

 (3559بیت )  

است  عروسحال آنکه نهاد  ،نهاد مصراع دول باشد باید کارسازي بختبا این ضبط 
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بامبدادي ز   :چنيین اسيت   شيکل صيحیح  . تواند دو نهياد داشيته باشيد    و جمله نمی
 . کارسازي بخت

كنيد كيه شياه واقعيی اوسيت و وزیير        ي در بیت زیر طوطی براي زن تعریيف ميی  ي
ناجوانمردانه و با افسونی در كالبد او حليول كيرده و او مجبيور بيوده اسيت قاليب       

 :طوطیان را برگزیند
 

 مييرغ زیييرك چييو دیييد جييا خييالی

 

 
 

 كيييرد پیييدا نهييان خييود حييالی   

 

 

 سيييریر كيييردش دورآفتيييی كيييز 

 

 
 

 دسييتور غصببة خييویش و قصببة

 

 ( 3579-3573 بیتهاي)  

 .که غصه دارد شاه است نه وزیرباید عوض شود زیرا آن غصهو  قصهجاي 
كند كه چگونيه در طيی سيفرش بيه طوطیيان در دال       ي طوطی براي زن تعریف میي

اما خود او براي رسيیدن بيه شيهر و     ،افتاده، آموخته است كه خود را به مردن بزنند
 :چنین كاري نکرده است شهرت و آوازه و رسیدن به كاخ عمداً

 

 پیمييایی وان پيریيييدن بيييه دشييت 

 

 
 

 در صيييف طوطیييييان صيييحرایی 

 

 

 گببران جنببگ وان گزیييدن بييه دال 

 

 
 

 بنييد خييویش و رهييایی دگييران   

 

 (3577-3575 بیتهاي)   

وان گزيدن ببه  » :چنین است صحیحشکل . در این قصه جنگی صورت نگرفته است
 .گرانه یعنی حیله ،«گران  حيله ،دام
 :گویيد  یابد طوطی همان شوهر سابقش بوده است با آه و زاري ميی  ي زن كه درمیي

 :اكنون من چگونه با مرغی همنشین شول
 

 جفت هركس نيه جينس وي باشيد؟   

 

 
 

 جيينس مييرغ كييی باشييد؟   آدمييی

 

 (3571بیت )  

 :دهد میو طوطی به او دلداري 
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 توسبت  مرغ گفت آن درل كه دشيمن 

 

 توسبت  مخبزن  غم مخور كان كلید 

 

 

 (3753بیت ) 

كند كه مصيححان   معنی است كه مانند موارد بسیار دیگر خواننده حیرت می بیت آن قدر بی
 :اند؟ شکل صحیح بیت چنین است سخیفی را برگزیده طبا كدال معیاري چنین ضب

 

   بستمرغ گفت آن دَرَم که دشم  
 

 غم مخور کبان کليبد نيبزم هسبت    

 

شنبه مربوط به جوانی است كه عاشق دختري شده كه ميورد عالقيه    قصۀ روز سه يي
كند كه بر فراز ستون بلنيدي بنيا شيده و راه     اي زندگی می دختر در خانه. شاه است

گليی   یکی از دوستانِ جوانِ عاشق براي دختير دسيته  . یافتن بدان بسیار دشوار است
 :كند فراهم می

 

 پیييراي گييل طلييب كييرد مييرد گييل 

 

 
 

 گشياي  نافيه  بنبد  دسبت شد ز گيل  

 

 (3751 بیت)

 . درست است بند و دستهواضح است كه 
، از شوند هاي لطیفی متوسل می ي دوستان جوان براي راهیابی به خانۀ دختر به حیلهي

بيرد، طيرح دوسيتی     گلی ميی  فروشی كه هر روز براي دختر دستهجمله با پیرزن گل
 :خواهند ریزند و از وي كمك می می

 

 رضيييا باشيييداز دوسبببتان ليييیکن 

 

 
 

 وانييدر ایيين كييار یييار مييا باشييد  

 

 (3711بیت ) 

 .است ار دوست رامصراع اول معنی سستی دارد و شکل درست 
 :رساند زن ماهري است، نقبی را تا پاي ستون می ي یکی از دوستان جوان كه نقب

 

 شيکافت چنييان  گِيل بيه پيوالد ميی    

 

 
 

 عنيييان ربييود مييی زاندیشييه كيييه

 

 

 نقييب را بييه درسييت  رسببيدندتييا 

 

 
 

 جسيت  در ستونی كيه دسيتگه ميی   

 

 (3131-3137 بیتهاي)  
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 شکل صيحیح . زائد است« به»زن تنهاست و دول با این ضبط، حرف  اول اینکه نقب
 . است رسانيد كلمه
دهند تا رسیدن به مقصود، به شهر خود  ي دوستان جوان براي رفع نگرانی او قول میي

 :باز نگردند
 

 تيو را بيه چنيدین جهيد     بهترما كه 

 

 
 

 زدیم ز مهييدبييرپيييرده بييير ميياه  

 

 كيزین خجسيته دیييار    بببداني تيا 

 

 رخييت بربنييدیم بييی متيياع مييراد   

 

 

 (3117ي3117 بیتهاي)  

 .درست است ندانيتو را و در بیت دول  بهردر بیت اول 
 :ي بیت زیر در توصیف آمدن صبح و رفتن شب است

 

 بيياد شييبگیري  بببران داشببت تييا 

 

 
 

 از رخ صييييبح پييييردۀ قیييييري  

 

 ( 3933بیت )  

 .است برانداخت شکل درست
 :آید رود و دختر شادمان نزد او می پوش می ي روز چارشنبه بهرال نزد بانوي بنفشه

 

 دتييا بييه شييال بيياقی بييو  طببرفآن 
 

 مييه غييالل و سييتاره سيياقی بييود   

 

 

 (9010بیت) 

 .است طرب شکل صحیح
زادۀ هوشمندي است كه از مسافري غریيب   بازرگاني قصۀ روز چهارشنبه ماجراي ي

ند و رنگ روي آنهيا بينفش   ااز مردل آن خاموش شنود كه نیمی  داستان شهري را می
است و علت آن حمال عجیب و غریبی است كه هر كه پا در آن بگذارد تا یك سال 

 :كند راه بازگشت را گم می
 

 گرچه سيالی درو بيود كيم و بيیش    

 

 
 

 رخنيييۀ خيييویش درون درنیابيييد

 

 (9071بیت )   
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نیسيت، زیيرا ميرد وارد آن    ( حمال)نیازي به پیدا كردن درون رخنه طبیعی است كه 
 .است نشان شکل درست. شده است
از جمله به  ؛كند هاي بسیاري مشاهده میشود و شگفتی ازرگان وارد حمال میي پسر ب

 :اند خورد كه در شب ضیافتی ترتیب داده جماعتی از پریان برمی
 

 چون كشیدند پیش هيركس خيورد  

 

 
 

 سيييفید و گيييردۀ زرد  وقببباقاز 

 

 ( 9333بیت )    

 .صحیح است ،به معنی نوعی نانِ تنكِ سفید ،رقاق
زاده را  بازرگان. دهد تا او را پیدا كنند زاد دستور میي شاه پریان با شنیدن بوي آدمیي

اميا   ،خواهيد كيه برتخيت و در كنيار او بنشيیند      برنيد و وي از ميرد ميی    نزد او می
 :پذیرد زاده نمی بازرگان

 

 گيو فيراوان رفيت   وزین نمط گفيت 

 

 
 

 رفيت  بتبوان خواجه جایی نشد كه 

 

 (9370بیت)  

 . درست است نتوان طبیعی است كه
از او طليب   سياعتی عشيقبازي  شيود و پيس از    ان ميی بازرگان عاشق شاه پریي  يي

موكيول   كند، اما پري با عشوه و فریب خواستۀ او را بيه وقتيی دیگير    هماغوشی می
غوشی، مضمون مکيرر قصيۀ پریيان    ازادگان از وصال و همناكال ماندن آدمی. كند می
 :است

 

 فييروش فریييب عشييوه  ميياه ابلييه 

 

 
 

 به عذرهاي چيو نيوش   داد  قبلبه 

 

 (9093بیت )  

هيا و تصيرفات   از برساخته ظاهراً قلبه. صحیح است به معنی فریبش داد قلبه داد 
كلمه را با این معنی جيایی   زیرا نگارنده جز در آثار امیرخسرو این ،امیرخسرو است
 :گویدمی شیرین و خسرودر . ندیده است
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 بييازان قلبييه بييازدجهييان بييا قلبييه

 

 
 

 

 مخييالف بييا مخييالف در نسييازد   

 

 (1137 ، بیتشیرین و خسرو)

قلبيه  » و «فریبکيار »را در معنيی   «بياز قلبه» شعري ۀفرهنگنامرحیم عفیفی نیز در 
 .(3970: 3177 عفیفی) گرفته است «فریب دادن»را به معنی  «دادن
 :بیت زیر در توصیف بوس و كنار با شاه پریان است يي

 

 سييفت او بييه دنييدان عقیييق را مييی 

 

 
 

 رفيت  خسيت و انگبيین ميی    می تند

 

 (9913بیت )  

 . درست است و در اینجا استعاره از لب قند
خیزد، خود را در ریگزاري خشك و  ي درآخرین شب وقتی بازرگان از خواب برمیي

 :بیند تفته می
 

 چشيييم بگشييياد مسيييت دوشيييینه

 

 
 

 در سييینه خلیييد دسببتشریييگ 

 

 (9977بیت )  

 . صحیح است دشتش
رسيد كيه    به روسيتایی ميی   ،گرفتهخیزد و راه دشت را  يي خواجه با حسرت از جاي برمی

 :شود خواجه با دیدن دختر برجا میخکوب می. ندك با دختر زیبایش در آن زندگی میزالی 
 

 رانييد تیزتيير مييی تيببز خواجييه كييز

 

 
 

 ناوك غميزه خيورد و برجيا مانيد    

 

 (9979بیت )   

 . است تير شکل صحیح. وقاحت مضمون خود دلیل بر نادرستی متن است
 :كند كشت و كار زندگی می ي زال از رهگذري

 

 پیييرزن لييرزانسببر  گشببت بيير 

 

 كييرد چييون كشيياورزان  كييار مييی 

 

 

 (9913بیت ) 

 . درست است سرکشت
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اندازي به خزانيۀ او دارد   كند و شب هنگال قصد دست ي خواجه با دختر ازدواج میي
 :گوید كند و می كه دختر براي عدل تمکین حضور مادرش را در خانه بهانه می

 

 اي گیيير از والیييت دگييرل  خانيييه

 

 
 

 تييا كشيی در كنيار خيود بيه بيرل      

 
 

 بسبفت خواجه لعلش بدین فریيب  

 

 
 

 در برش كرد تيا بيه روز و بخفيت   

 

 

 (9109-9101 بیتهاي) 

 . درست است نسفت كهواضح است 
شود و دختر براي وداع  ي صبح فردا بازرگان براي رفتن به والیت دیگري آماده میي

 :رود مینزد مادر 
 

 سيگال  خاست در دل عيروس فتنيه  

 

 
 

 ميييادر زال و داغكيييرد گریيييان  

 

 (9137بیت )  

 . صحیح است وداع
اي او را نقيش   خواهد بار سفر بر درازگوشی بگذارد كه خرك با جفته ي خواجه میي

. بیند اي می كوهساري و نزدیك كلبه پس از به هوش آمدن خود را در. كند زمین می
 :گویيد  پیرمرد می. كند و براي پیرمردي ماجراي خود را تعریف می شودمیوارد كلبه 

 :اي اند و عمرت به دنیا بوده كه هنوز زنده آنها از پریان بوده
 

 زنيدگيييانی هنيييوز بييود بييه جيياي

 

 كه ازیين سيو رهيت نميود خيداي      

 

 

 از تف و تابدارد  كه جانبورنه 
 

 

 چون شدي در چنین خرابه خراب

 ( 9139-9133 بیتهاي)  

 . است داندو  جانتكلمات شکل صحیح 
 : كند كه مبادا از كلبه خارج شود ي پیرمرد به او توصیه میي

 

 پیير گيفتش كييه چيون نهيادي دل   

 

 
 

 كييه كنييی هييم بييه كييوي مييا منييزل

 

 

 تيا ازیين زاویيه بييه گييال فييراخ   

 

 
 

 بيييه هيير طييرف گسييتاخ  بخرامببي
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 زین طرف هركجا كُيه و غيار اسيت   

 

 
 

 خوارسييت ز ميييرغان آدمييیپييير 

 

 ( 9159-9150 بیتهاي) 

 . درست است  نخرامي
 :است ی سرسبزبیت زیر در وصف دشت يي

 

 هيياي مینارنييگ  بيير سيير سييبزه  

 

 
 

 ز نزميۀ چنيگ   ببد  ناي گنجشيك 

 

 ( 9171بیت )  

 است پر شکل درست
تيازگی  رسد كه پادشاه آن بيه  آید و به شهري می خواجه از كلبۀ پیرمرد بیرون می يي

اند تيا اوليین مسيافري را كيه از راه      مرده است و مردل شهر بر دروازۀ اصلی نشسته
نشیند و  كند و برتخت پادشاهی می بخت با خواجه یاري می. رسد برتخت بنشانند می

 :آید زیباترین زن شاه سابق نزد او می
 

 کييه زیشييان بييه پایييه بيياال بييود آن

 

 
 

 دليييفریبی كشیيييده بييياال بيييود   

 
 

 شييياه را بگرفيييتآميييد و دسيييت 

 

 
 

 او بيه شيگفت  جبالل   ماند شيه در 

 

 (9339-9333 بیتهاي)  

 . زده شده استاو شگفت جمال بازرگان نه از جالل كه از
كند، اما پیش از آن بایيد بيه گرمابيه     ي خواجه هرشب را با یکی از زنان سپري میي

 :شو دهدورود و بدن را با گالب شست
 

 رفت و تين شسيت در گيالب روان   

 

 
 

 در پیييرهن چييو سييرو رواندسببت 

 

 (9313بیت )  

 رویيد و سير  یعنی همچنان كه سرو در زمین می. لباس پوشید در پیرهن یعنی رُست
به  .كردكشید و جامه بر تن میكشد او نیز در پیرهن خویش چونان سروي سر میمی

 .روییدعبارت دیگر سرو قامتش از میان پیراهن می
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شود، تمال  خواجه خواهان چیزي بیش از بوس و كنار میي در این ماجرا نیز وقتی ي
 :گردد ها ناپدید میبرقها و زیباییوآن زرق

 

  ز بي حالي چون ز خود باز زنده شد
 

 اي خيييالی دیيييد عفریيييت خانيييه

 

 (9377بیت ) 

 :صورت صحیح مصراع چنین است. است  وزن و معنی را تباه كرده« ز بی»
 بالفاصله، فوراً: حالی .حالي چون ز خود باز زنده شد

كه بر حسب تصيادف بير    رال اي است به نال شنبه ماجراي شاهزاده ي قصۀ روز پنجي
. بیند شود و آنها را در آغوش هم می روابط نامشروع نامادري خود با وزیر واقف می

 :گیرند آن دو تصمیم به سر به نیست كردن او می
 

 دسييتور گفييت بيييا بييانوي ملييك 

 

 
 

 اسيت و شياه غیيور   كه پسر عاقيل  

 

 

 كنيیم  وامتا نکيرده اسيت چاشيت    

 

 
 

 كيييار او پيييیش او تيييمال كييينیم 

 

 (9591-9597 بیتهاي) 

و  ناميه  قيابوس دهخدا، تعلیقيات   امثال و حکمكافی بود مصححان محترل دست كم 

پیش از شيال بير كسيی    »المثل  تا ضرب كردندمیرا مطالعه  كلیله و دمنههاي پاورقی

بيه هير   . را به خاطر آورنيد  «پیش از چاشت بر كسی شال كردن»یا  «چاشت كردن

دستی كنيیم و كيار او را   غرض این است كه پیش. است شامحال شکل صحیح كلمه 

 .بسازیم

گریزد و در حوالی شال با سيه ميرد    ي رال كه بوي توطئه را شنیده است از شهر میي

نهيا در خيواب كيردن    یکيی از آ . آميوزد  شود و از هر یك افسونی ميی  دانا آشنا می

 :به نمایش بگذارد خواهد این فن را عمالً دیگران مهارت دارد و رال از او می
 

 كييه هرچييه گویييد مييرد  گويببدرال 

 

 
 

 گفتييۀ خييود تمييال بييياید كيييرد   
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 را چنييان بيييرخواند رق ببهكيياردان 

 

 كييه درافتيياد رال و خفتييه بمانييد    

 

 (9519-9513 بیتهاي)  

معنيی افسيون و ورد    بيه  رقيبه  صحیح اسيت و در بیيت دول   گفتشاول در مصراع 
 . معنی است رقعه بی. ساحران

شيود و راه رهيایی از    ر میكسوت پیرزنی بر وزیر ظاه در بخشی از قصه، رال در يي
دهد و وزیر از فرط  اي را كه وزیر به آنها مبتال شده است، نشان می هاي بامزهگرفتاری

 :خواند میمحبت او را مادر خود 
 

 خوانييييد نهببببانيرال را مييييادر 

 

 
 

 بهتيير از مييادران جييانی خوانييد   

 

 (9757بیت )  

اینکه مادر نهانی چگونه مادري است پرسشی است كيه نگارنيده جيوابی بيراي آن     
شود  است و معناي مصراع چنین می آمده زباني هاي مورد نظر ما نیافت، اما درنسخه

 . كه وزیر، رال را به زبان، مادر خطاب كرد
كشند و رال بيا خيواب    اي از اطرافیان وزیر، رال را به بند می ي در جایی دیگر عدهي

 :گشاید كردن آنها بند از دست و پاي خود می
 

 رال بگشيياد بنييد خييویش از دسييت 

 

 خيييود را بسيييت بنبببدگان هميييۀ 

 

 (9703بیت )  

مشخص است كه در این قسمت داستان، رال كه به  ،اگر به داستان درست توجه شود
 . است بندندگانضبط درست . اي ندارد شکل ناشناس وارد خانۀ وزیر شده هیچ بنده

 :برد و باالي برج بلندي می كندمیي در بخش دیگري رال دختر وزیر را خواب ي
 

 سير بيه كنگير مياه    برکرده  اي غرفه

 

 
 

 سييوي آسييمان كوتيياه   كييرده ره

 

 (9715بیت )  

 . درست است برده
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اما در اینجا تنها یك نمونه  ،هاي مسلم استاین مقاله قصد من نشان دادن غلط ي دري
دهد مصححان حتيی بيه خيود زحميت      آورل كه نشان می از صدها اشتباهاتی را می

 :اند یك بار متن را با دقت بخوانند و ویرایش كنند نداده
 

 دوسبببت دل نكبببويي رال نیيييز از 

 

 
 

 با نکوروي دوست شيد در پوسيت  

 

 (9737بیت )  

 . است نكويي دل دوستكه صورت صحیح آن 
 :بندد كه هرگز همسري جز او انتخاب نکند ي رال با دختر وزیر پیمان می

 

 خيورل بيه خيداي    ليیك سوگند می

 

 
 

 که هستی ز امر اوسيت بيه پياي   آن

 
 

 خيویش  به چاربيالش  گرچه جستم

 

 
 

 بيیش  نجيویم  اي جز تيو همخوابيه 

 

 (9751-9757 هايبیت)  

 . درست است که چو خسبم
انگیزد تيا   هاي خویش از وزیر، مرد گستاخ زیركی را برمیجوییي رال در مسیر انتقام

 :بندۀ او بوده و از پیش وي گریخته است این نزد پادشاه مدعی شود كه وزیر پیش از
 

 دودانييدودهيياي گفييت ازیيين داغ 

 

 
 

 نبببزدودخواجيييه را داغ بنيييدگی 

 

 (9719بیت )  

هاي سیاه نیز قصۀ بامزه و شيیرینی دارد  داغ. درست است نه، زودنادرست و  نزدود
 . كه بهتر است داستان آن را در خود متن بخوانید

گیرد با چهرۀ حقیقی نزد شاه بيرود و پيرده از كيار     ي در پایان قصه رال تصمیم میي
 :مادرخواندۀ خود برداردوزیر و 

 

 هخييوا فرصييتی یافييت رال فرصييت 
 

 
 

 قل ببة مبباهبرقييع افکنييد و شييد بييه 

 

 (9131بیت )  

 . رود نه به قلعۀ ماه كه معلول نیست كجاست و چرا باید به آنجا برود می خدمت شاهرال به 
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ي قصۀ روز جمعه ماجراي شاهی است كه به زنان اعتمادي ندارد، اما وزیرش به او ي
شياه بنيا بيه    . دهد كه اگر هوشیار باشد زنان به او خیانتی نخواهند كيرد  اطمینان می

روزي با یکی از زنيانش بيه   . آورد توصیۀ وزیر چهار دختر را به عقد خویش درمی
 :رود گردش در باغی می

 

 بييوي كييرده لختييی بهييار سوسيين  

 

 
 

 و جبوي در تماشاي بياغ و گلشين   

 

 (1003بیت )  

 . است فعل جمله  روي کردن
بینيد یيا    اي همراه خود دارد كه هرگاه كار مضحکی را ميی  ي پادشاه تمثال و مجسمه

زن مذكور وقتی در كنار دریاچيه  . دهد اي بلند سر می شنود خنده سخن گزافی را می
گرداند تا ماهیان نامحرل روي او را  بیند، از آنها روي برمی چشمان باز ماهیان را می

 :دهد این رفتار زن خنده سر می تمثال با دیدن. نبینند
 

 خیييال شيينید کباو  بياز ایين سييخن  

 

 
 

 محيال شينید   کباو  خنده برداشيت 

 

 (1009بیت ) 

 . باشد کانواضح است كه هر دو مورد باید 
غلتند  شود و كنیزكانی در آب فرومی ي در همین لحظه قایقی در دریاچه واژگون میي

 :قهقهۀ تمثالرود و باز  و زن با دیدن این صحنه از هوش می
 بياز در خنييده شييد طييلسم چنييان    

 

 كيه ملك را ز دسييت رفييت عنييان    

 

 لیك چون روي دل بيه كياري داشيت   

 

 به دل غباري داشت وان چه گفت او 
 (1031-1037 بیتهاي) 

 . است وانگفت ارشکل صحیح . مصراع آخر آشفته و پریشان است
 :آور است شگفتي در بیت زیر گزینش مصححان محترل به راستی ي

 

  پسببببيروز ميييياه روز  آخببببري 
 

 
 

 تعیييین کنببد منزلييی تببا خواسييت

 

 (1093بیت ) 
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 :شکل صحیح بیت چنین است
 

 آخبببببر روز مببببباه روزنشبببببي 

 

 
 

 خواست کبش منزلبي شبود ت يبي     

 

. دهيد  شویم كه شاه هریك از زنان را در عمارتی جاي ميی  با مطالعۀ قصه متوجه می
 :كند میبیت بعد مطلب باال را تأیید 

 

 گشييت فرمييان كييش آورنييد فييرود 

 

 
 

 در رواقييی كييه بييود بيير سيير رود 

 

 (1099بیت )  

 سراسیمه. بیند اش را در كنار نمی خیزد و همبستر نوبتی ي پادشاه شبی از بستر برمیي
بینيد   دارد و بانوي پرهیزگار را در كنار زنگی مست تازیانه به دستی می شمشیر برمی

 :كند كه وي را به خاطر دیرآمدن به سر قرار مؤاخذه و تنبیه می
 

 خييود شمشييیر سببرانبرگرفييت از 

 

 
 

 وز سيير نيييردبان دویييد بييه زیيير  

 
 

 درون خویشييتن را نهفتييه داشييت  

 

 
 

 ببببرونوز پييس در نظيير فکنييد   

 

 

 خربنييده زنيييگی سرمسييت دیيييد 

 

 وز سيير خشييم تازیانييه بييه دسييت 

 

 ( 1059-1050 بیتهاي)  

معنی نیسيت، اميا ظياهراً ضيبط      به معنی كفش و موزه بی سرانهر چند در بیت اول 
معنی بالش و متکا بهتر باشد، زیرا شاه از بستر برخاسته  به سَري نسخه مسکو یعنی 

و  درونجياي  در بیت دول بایيد  . باید از زیر بالش خود شمشیر بیرون كشد قاعدتاً
زیرا شاه از خانه بیرون آمده است و از بیرون خانه به درون كلبۀ  ،شود عوض بيرون

 . كشد خربندۀ زنگی سرك می
شيب  . خواهد زنان دیگر را نیز بیازمایيد  دارد، زیرا می ي شاه پرده از كار زن برنمیي

رود و سبویی را كه پيیش از ایين    خیزد و به كنار دریاچه می نیز برمی دیگر زن دول
نشیند تا در آن سوي دریاچيه بيا معشيوق هنيدوي      دارد و برآن می پنهان كرده برمی

 :خویش مالقات كند
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 پييیش از آن رفتييه بييود گيياه فييراغ 

 

 
 

 كيرده پينهان سيبویی انييدر بيياغ   

 

 راه شببتاببسييتد و زیييير كيييرد   

 

 كنيد مراغيه بير آب    چون گلی كاو 

 

 (1091-1097 بیتهاي)  

درسيت اسيت و    و راند درآبمعنی است  بی مصراع اول بیت دول با این ضبط كامالً
سبو را در زیر نهاد و مانند گلی كيه در آب بياال و پيایین    : شود معنی بیت چنین می

 .رود رفت می
 :مربوط به مر  بهرال گور است بهشت هشتي بخش پایانی منظومۀ ي

 

 شيياه گنبيييدساز  قبببصه ببببرداشت 

 

 
 

 گنبيييد ایييين آواز داد در هفيييت

 

 

 چون كيه بهيرال چنيدي از دل شياد    

 

 
 

 رانييد گنبييد بييه گنبييد اسييب مييراد

 

 (1373-1370 بیتهاي)  

مانند اسالف خویش، فردوسی  ،اند كه امیرخسرو گویا مصححان محترل فراموش كرده
كند كه این داسيتان را از   در آغاز هر بخشی از كتاب به این نکته اشاره می  ،و نظامی

 . است پرداز قصهبه هر حال شکل صحیح . كه شنیده یا كجا خوانده است
 :ي در وصف مر  و زندگی گویدي

 

 عمر آب است و شيخص ميردل دال  

 

 
 

 هاي مسيال  كش چو دال است رخنه

 

 

 زو چو رفت آب هييركجا خيواهی  

 

 
 

 ميياهی  مبردمببان دیير نيبييود ز  

 

 (1931-1937 بیتهاي)  

یعنی عمر ماننيد   ،است مبردن معنی است و شکل صحیح  مصراع آخر با این ضبط بی
هاي ایين دال خيارج   هرگاه آب از سيوراخ  و گیري استآب و جسم مانند تور ماهی

 .خواهد مرد( یا جان)ماهی زندگی  شود،
 

 پس چنان باش كيز تين خاكيت    يي

 

 
 

 ببببه دعببباگو کننبببد در خاکبببت  

 

 (1971بیت )     
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شکل صحیح ضيبط  . معنی است، بلکه به لحاظ وزن ایراد دارد مصراع دول نه تنها بی
 :نسخه مسکو است

 .یعنی با دعاي مردل خاك بر تو رحم آورد به دعايي کرم کند خاکت 
تعيداد  هایش براي جلوگیري از تحریف كاتبيان   ي امیرخسرو در پایان تمال منظومهي

 :كند ابیات آن منظومه را در یکی دو بیت یادآوري می
 

 همه بیيتش بيه گياه عيرض شيمار     

 

 
 

 سيصد و پنجه است و دوسبه هبزار  

 

 ( 1917بیت )  

 1159اگر اختالل وزنی مصراع دول را در نظر نگیریم، تعداد ابیات برحسب این بیت 
بیت اسيت   1133چاپ آنکه ابیات این منظومه طبق ضبط همین  حال ،شود بیت می

شيکل صيحیح بیيت    . ها اضافه شده است البته بدون در نظرگرفتن ذیل پایانی كه بعد
 :چنین است

 

 همه بیيتش بيه گياه عيرض شيمار     

 

 
 

 وچبار چلسه هزار است و سيصبدو 

 

 :داند ي در ذیل پایانی منظومه، امیرخسرو نال نیك و سخن دلپذیر را شایستۀ بقا میي
 

 اسيييتزاد کيييه مقصيييود آدمیيييآن

 

 
 

 نال نیك است و آن دگر بياد اسيت  

 

 

 و باشببد ديببروآنچييه از نييال مييرد  

 

 
 

 و شمشيیر  خامبه سخن است آن نه 

 

 ( 9101-9107 بیتهاي)  

 :شکل درست بیت دول چنین است
 

 چييه از نييال مييرد مانييد دیيير   وآن

 

 
 

 سخ  است آن، نه جامه و شمشير

 :كند ستایش می ي در پایان منظومه، امیرخسرو یکی از بزرگان عصر راي
 

 تدر تيشابه یقینسيت او عليی اسي   
 

 
 

 در تناسييخ درسييت بييوعلی اسييت 

 

 

 خببون اسببت کببرد م يببار  چييرخ 

 

 
 

 ببار  بسته عيزّ اللييهی بييه هير     

 

 (1175-1173 بیتهاي) 
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هيا نیيز   هنگيال تصيحیح بيه معنياي بیت     دانم كه مصححان محترل اساسياً  من نمی
شکل درست . آید هیچ معنایی از این ضبط به دست نمی اند یا نه، اما ظاهراً اندیشیده

 :بیت دول چنین است
 

 چرخ چبون راسبت کبرده دسبتار     

 

 
 

 بسببته عزاللهببي بببه هببر تببار    

 

 
شود كه وزن و قافیيۀ آنهيا مختيل    در پایان براي نمونه چند بیت از ابیاتی آورده می

 :شده است
 

 قبدم كيش و فرشيته   همه شیطانيي 

 

 
 

 نهييياده قيييدلوز روش بييير هيييوا 

 

 (393بیت )  

 . است خدمشکل درست . با این ضبط قافیه غلط است
 :گوید يي سیارۀ مشتري خطاب به شاعر می

 

 بببباردرياگفييت كييياي در ضييمیر   

 

 
 

 بيياربازارگييان دریييا دریا گشببت 

 

 (397بیت )  

. اسيت  گشبته و  درياکبار  شکل صيحیح . معنی است جداي از قافیه، مصراع دول بی
 . دریاكار به معنی مالح

   

 هفت و نه در رنيج  به چون شدي يي

 

 
 

 نقد عصمت فتياد در شيش و پينج   

 

 (337بیت )  

 . است بهر شکل صحیح
  
 گر خيدایت كنيد ز عصيمت یياد     يي

 

 
 

 ز خسييرو یيياد  کبب بييه دعييایی  

 

 (397بیت )   

 . است کنيشکل صحیح 
 : است كه دانش را در رول فراگرفته است زادۀ حکیمی  يي بیت زیر در وصف دهقان
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 سبق حکميت بيه رول كيرده درسيت    

 

 
 

 و چه رسيت  مزادكز سپهر و زمین چه 

 

 (571بیت )  

 پانوشيت زیرا ضيبط یادشيده در    ،مطمئناً غلط مطبعی نیست. است زاددرست شکل 
 . آمده است

  
 انيدر زیير   نيايي گفت زن چون تويي 

 

 
 

 گشييتی از جييان و زنييدگانی سييیر   

 

 (3990بیت)  

 . است نايي شکل صحیح
  

 چييون بپرداخييت زارجمنييدي اويييي 

 

 
 

 منيييدي اوبهيييره بهبببره جسيييت 

 

 (3307بیت )  

 . است بهري زشکل صحیح 
   

 نخسببت بييانوش پرسشيی نمييود ييي  

 

 
 

 بلکييه گييوهر سييفت  او درافشيياند

 

 (3553بیت )  

 .گوواست، یعنی در حال گفت گفتبهصحیح شکل 
   

 اسيتاد  درودگبري شخص چيارل   يي

 

 
 

 موشيييکافی بيييه تیشيييۀ پيييوالد  

 

 (3733بیت )  

 . درست است دروگري
 

 ميييياه باالنشييييین فروخواندنييييد 

 

 
 

 گفتنبببدقصيييه در گيييوش او فيييرو

 

 (3937بیت )  

انيد و قافیيۀ    آورده پانوشيت را در راندند  مصححان محترل شکل درست كلمه یعنی 
 . اندمزلوط را ضبط كرده

  
 بببوسآمييد و بييا هييزار البييه و يييي 

 

 
 

 داد بيير دسييت و پيياي برنييا بييوس 

 

 (9905بیت )  
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اسيت بيه معنيی     لبوس  شيکل درسيت  . كند قافیه را مختل می ببوس واضح است كه 
 .زبانیچاپلوسی و چرب

   

 گفت شاها فليك سيریر تيو بياد    يي 

 

 
 

 تیيير تييو بيياد  بببر دشييمن آميياج 

 

 (9530بیت )  

 . است پرّشکل صحیح 
ویراسيت ذوالفقياري و   هاي مسلمی است كيه در  آنچه در باال آمد بخشی از غلط

به طور میانگین از هر ده و هشت دهم بیيت و در هير یيك و    . شود دیده می ارسطو
عالوه بر این تقریباً هیچ موردي در این متن . شود چهاردهم صفحه یك غلط دیده می

. یافت نشد كه در حل مشکالت نسخۀ مسکو مفید باشد یا ضبط بهتري را ارائه كنيد 
فاقيد هرگونيه ارزش اسيت و     چياپ ایين   به نظر نگارنيده به همین دالیل است كه 

هياي   صيدد چياپ دیگير منظوميه    ترل اگر با تکیه بر هميین نسيخه در  مصححان مح
اي معتبر دست نگه دارنيد و شيتاب    امیرخسرو هستند، بهتر است تا پیدا شدن نسخه

بخشم كه جامعيۀ ميا در    پایان این نوشته را با ابیاتی از امیرخسرو زینت می. نورزند
این ابیات زمانی سروده شيده اسيت كيه    . ان نیاز وافر داردحوزه دانش و فرهنگ بد

هاي شاعر را با نگاه انتقادي مطالعيه و عیيوب آنهيا را     یکی از فضالي عصر منظومه
 :گوشزد كرده است

 

 شييکاف نظييري تیييز كييرده مييوي  

 

 
 

 اي بييه گييزاف نييی بييه عمیييا نظيياره

 

 

 گرچييه چييون دوسييتان پسييندیده   

 

 
 

 دیييده  دشييمنان  لیييك از چشييم  

 

 

 دیييده چييون دشييمنان دریيين دفتيير 

 

 
 

 تيييا همييه عیييبش آمييده بيييه نظيير

 

 

 وار چييون همييه عیييب دیييده دشييمن

 

 
 

 وار شسييته چييون دوستيييان آینييه  

 

 (1199-1111بیتهاي )
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