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  فلعل و خز

  تصحيح ديوان آرزو در جواب ديوان بابافغاني نقد و بررسي
  ∗سعيد شفيعيون

  
  چكيده

پژوهش  ةاي در حوز ه خان آرزو از جايگاه ويژ الدين علي سراج ،در ميان ادباي قديم
رين شعراي ت افزون بر اين امر، وي يكي از مهم ؛زبان و بالغت برخوردار است

شاعران زده  بسياري ازگوي پركار هندي است كه چوب نقدش بر ديوانهاي  فارسي
نوراالسالم  ،خوشبختانه به همت يكي از استادان ساعي ادبيات فارسي هند .شده است
براي اولين بار بخشي مختصر از كليات پرحجم او به چاپ رسيده كه البته  ،صديقي
بررسي و  بههمت خود را  ةعمد ،حاضر مقالة در نگارنده .نيست از اشتباه خالي

كتاب گماشته است تا خوانندگان كتاب را در فهم ين روشي و فني ا اصالح اشكاالت
همچنين محترماً به مصحح اشكاالت كار . صورت درست اشعار آرزو ياري كرده باشد

ات او را نك را يادآوري كرده است تا اگر عزم تصحيح مابقي كليات آرزو را دارد اين
  .به كار آيد

  .طغالا، روشي خطي، تصحيح، بي ةآرزو، غزل، نسخ: ها كليدواژه
  

                                                 
  اصفهان استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  ∗
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  مقدمه
پژوهان فارسي غيرايراني خاصه  خضوع به تمام ادباظهار احترام و  اداي ضمن

خصوص از  هخواهم ب ند ميا قاره كه تمام ايرانيان وامدار ايشان استادان واالمقام شبه
ار گرانسنگ ادبيات فارسي در آن ديار طي اين سالها چاپ مغلوط بسياري از آث

بينانه و متعصبانه مثل جالالي طباطبايي و  قصد ندارم كوتهاصالً . اظهار تأسف كنم
تعلق  و همين تكه ادبيات فارسي را ملك طلق ايرانيان برشمرم ،حزين الهيجي

ولي اين  ،ئه كنمزيبا و مظلوم فارسي را تخطبهانه به زبان و ادب  يادگاري و عشق بي
سراغ  اصيلحق طبيعي هر مخاطب و خريداري است كه مطلوبش را در معيارهاي 

و خاستگاه واقعي مطلوب و  منديبر تقاضا عرضه لذا بايد گفت چون اصل. گيرد
رود معيار چاپ و نشر آثار زباني و ادبي فارسي از  آن است انتظار مي گانخواهند
ر مطابق چاپ و نش ترين سطوح آن اي ارترين و كليشهكهاي كار تا آش ترين اليه نهاني

مثل  ،قاره ويژه در شبه هنگاهي گذرا به چاپ بعضي كتابها ب .كتاب در ايران باشد
افسوس هر طرفدار  ،ديوان بابافغانيدر جواب  ديوان آرزوو  1سالنفاي مجمع ةتذكر

كوشيهاي انگيزاند كه چگونه اين سخت جدي متون ادبي كالسيك فارسي را برمي
ي عزيزاني صورت گرفته يهنمااي و احياناً ريرا همراهي و هم بي ،منت دلسوزانه و بي
شان كار مصححان و محققان محترم را وزن و لوني  توانسته هر توصيه است كه مي
ترين دواوين شعر  نويد چاپ يكي از مهم ،چيني مقدمهغرض اصلي از اين . ديگر دهد
خان  الدين علي سراج ،نظير ادب فارسي جسته و كماديب بر وگويان هندي  فارسي
علمي و ادبي ايران نسبت به ادبيات  ةكه به سبب غفلت يا تغافل جامعاست  ،آرزو

 ،هاي اشعار او اين دانشمند و كميابي نسخه محققانةسبك هندي و نيز وجه غالب 
  .ديگرانگاه مورد توجه خاص خواص نبوده است تا چه رسد به  هيچ

  
  هاي آن رزو و نسخهاشعار آ

در گوي هندي است كه تنها پنج ديوان  پركار فارسي آرزو يكي از شعراي برجستة
جواب محمدقلي سليم تهراني و آخوند شفيعا اثر شيرازي و بابافغاني شيرازي و 

سروده و افزون بر آنها دو ديوان ديگر نيز شامل خبوشاني و كمال خجندي نوعي 
تعداد . )27ـ25 :ديوان، آرزو( طعات و مسمطات داشته استغزليات، قصايد، رباعيات، ق
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و  3702 ةامپور به شمارر هاي كتابخانة نسخهكل ابيات اشعار وي تا به دست نيامدن 
 ةدانشگاه پنجاب الهور به شمار و كتابخانة 3520به شمارة خدابخش  كتابخانة
VI112/3809spi 1408 يمنزو ؛28ـ27 :همان( جز حدس و تخمين نخواهد بود :

 مركزمحفوظي در  2/99ميكروفيلم  ةة عليگره به شماركتابخان ةنسخ. )8/1121
به اين دليل كه . )1/96: 1379 پيري خواجه( تچندان قابل اتكا نيسنيز ميكروفيلم نور 

و دو مثنوي  جز آنها پنج رباعي. به اقتفاي اثر شيرازي است غزل 150تنها حاوي 
در اين ) ع(اطهار   ةدر منقبت ائم همششصد بيتي  قصيدهكوتاه در سيصد بيت، نه 

 ،شاعر از غربت هندهاي متعدد  نسخه هست كه بر اساس مدح شاهچراغ و شكوه
  2.از آرزو نيست يقيناً

تنها موفق به  م2007در  ،دهلي ةاسالمي ةملي ةاستاديار جامع ،نوراالسالم صديقي
 همت نويسندهد كه در اين مجال ان آرزو شده ديوان از بابافغاني تصحيح بخش جوابية

اميد است كه با به  .تنها مصروف بر معرفي و نقد و اصالح تصحيح ايشان شده است
شاعري و  را در باب رتبة ششعار آرزو بتواند پژوهشهايدست آوردن نسخ ا

به  اصالحي ـ    ه انتقاديساختار اين بررسي بر نگا. دامتيازات شعر وي تكميل كن
تصحيح و  ةرزو و معرفي نسخ ديوان وي و شيوباب احوال آح در مقدمة مصح

اندك از محاسن هرگز در اين راه نيز  .الخط متن استوار است خوانش نسخ و رسم
  .غفلت نخواهد شد مصحح كار
  

  عيب باشد كاو نبيند جز كه عيب
مصحح در انتخاب  ن كتاب كوشش و دقت نسبتاً محققانةاز محسنات محدود اي

 ،چهل مأخذ قديم و جديد قل منابع احوال آرزو است كه در ميان سيهوشمندانه و ن
ترين را برگزيده و ضمن روشن كردن مواردي مبهم و تاريك از  ترين و اصيل قديم

هرچند كه است كرده  هم استحسانينظرات آزمايي و ارائة  رزو سعي در ذوقزندگي آ
 نخست روشنگري قاطع .رسد ترديدآميز است، مغتنم و شجاعانه به نظر مي بعضاً
 سفينةخودنوشت شاعر در  احوالدر اكبرآبادي بودن آرزوست هم بر اساس  ايشان

بنا به هم كند و  الرأس ياد مي كه از آن شهر به عنوان مسقط )314 :ق1378( خوشگو
  :مهر تأييدي مضاعف بر اين قول استكه  او شعري از ديواننقل 
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  فغاني گر ز شيراز است و صائب گر ز تبريز است  يبود از اكبرآباد آرزو و خسرو از دهل
  )6 :ديوان، زوآر( 

  :توان به موارد زير اشاره كرد استحساني وي نيز مي هاياز نظر
  )11 :همان( در متهرا وزپدر بودن آر كنار .1
  .)همانجا( ارهشهر مت مرگ پدر آرزو در بلبشوي قيام .2
  .)همانجا( اش پدربزرگ مادري ةنشو و نماي آرزو در خان .3
  .)20 :همان( الشعرايي در عهد محمدشاه مقام ملك .4
  .)25 :همان(  3شخصي خود ةمدفون شدنش در خان .5

كه طبق است اصيل  اي ه عنوان يك مصحح استفاده از نسخهايشان ب كار حسن ديگر
  .تخط شاعر بوده اس كه دست رسد به نظر مياي  قرينه

  
  فزوداز هر طرف كه رفتم جز وحشتم ني

  اشتباهات تحقيقي در بررسي احوال و آثار آرزو .الف
بعضي خطاها را منابع دسته دوم  اعتنا به ،پايبندي محقق محترم به منابع اصيل ةبا هم

حضور و خدمت آرزو و مالزمتش در ارتش  به وجود آورده است مانند آنكه
مدعي  ايشان ،اينافزون بر  .)13 :همان( است شده زيب امري مسلم پنداشته اورنگ
در حالي كه  ؛استنواب صفدر جنگ را نيز درك كرده  كه شاعر در اوده محضر است

و و پيشتر از ورود آرزماه چندين نواب  انشايمطابق اغلب منابع و حتي محاسبات 
  .)24ـ23:همان( ساالر جنگ به اوده فوت كرده بوده است

مبني بر  و قول آرزو) 1164( النفايس مجمعف با تكيه بر سال تألي همچنين وي
اين سالها بين  است كه  گفته ،يوان فغاني طي چهار سالسرودن ديوانش در جواب د

 ةبر تأليف اين تذكر محكمي دالّ در حالي كه هيچ قرينة. بوده است 1164ـ1160
جغرافيايي  ةتعيين حوز چنين است .)25 :همان( داردنسال وجود  م در يكيحج

تمامي حدسيات محقق ارجمند ت و يقين محكمي براي تأليف آثار آرزو كه قطعي
  .)24ـ22:همان( ر بودتوان متصو نمي
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  اساس انتخاب نسخة .ب
معرفي اجمالي و ناكافي كه گفت بايد گرامي نيز   مصحح ةنسخ مورد استفاددر باب 

تا اينجا «زدگي از يك عبارت  هم بيشتر نيست و ذوقها كه دو تا  ايشان از نسخه
به  اندازه چهتا  كه دهد نشان مي »1167شهر رجب  12ابافغاني تمام شد جواب ب

  د كه ينان كرطماتوان  مياين نتيجه 
امي شعر ديوان كليات را به تم مولف است و خود آرزو الً نسخةكليات خان آرزو اص

مذكور بوده  ةتحرير به كتابت آورده يعني به حرف ديگر خودش كاتب نسخ رشتة
  ).26:همان( شود اهميت و ارزش اين كليات روشن و مشخص مي رو از اين. است

از اغالط فاحش دستوري،  و مالحظة انبوهي با يك بررسي سرسري و كوتاه اما 
 ،كه اين به اصطالح نسخة اساسرسد  به نظر مي بسيار بعيدعروضي و نگارشي 

كه اغلب  نسخههمچنين ايشان ضمن ضبط حواشي اين  4.تنوشت شاعر باشددس
آنها  ةت نويسندبطهاي ديگر اشعار و گاه توضيح لغوي آنهاست هيچ متذكر هويض

اند و گويي  چنانكه در باب بسياري از ضبطهاي غلط اشعار هم سكوت كرده .اند نشده
لذا عاقالنه است كه  5.اند دانسته مطلع را طبيعي و عادي مي غزل دومطلعي يا غزل بي

اگر هم  ،گون ين فرض كنيم كه عبارت ترقيمهنسخه چنبا اين همه اشتباه آشكار در 
مغلوط   خةاين نساي كه  از آن آرزو باشد در واقع متعلق بوده است به مادرنسخه

  .رامپور از روي آن استنساخ شده است
  
  التقاطي نادرست صحيحت .ج

  ت كهصديقي مدعي اس
اول از  هلةدر و .ساسي قرار داده شده استا آرزو نسخة رامپور نسخة ديواندر تدوين 

را نقل كرده و با اصل مقايسه كرده شد تا  ديواناين نسخه استفاده كرده شد يعني تمام 
 خدابخشرامپور كامالً با  نسخةاز اين به بعد مقايسة متن . شودبه مطابق اصل نسخه 

صورت گرفت و با توجه و تمايل تمام متن ديوان تصحيح كرده شد و اختالفات هر دو 
 :همان( 6تتمامي اختالفات در پاورقي ديوان آمده اس .اده شده استنسخه هم نشان د

28.(  
شانزده مورد صحيح  ايشانا معلوم شد كه نسبتاً گذر يطي نگاه ولي بر نگارنده

احتماالً حدس خدابخش يا  نسخةرده است و ضبط غلط رامپور را به حاشيه ب
اساس  ةاشكال نسخ بيجهت ضبط  هار بار هم بيچ 7.اش را به كار گرفته است ذوقي
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رعكس ب 8.ارجح دانسته است بر آن خدابخش را نسخةرا به حاشيه برده است و 
رامپور اصرار ورزيده و ضبط صحيح خدابخش را  نسخةدوازده مورد بر ضبط غلط 

ه را از متن بيرون كرده و جا هم ضبط صحيح هر دو نسخ  يك 9.به حاشيه رانده است
لبته گهگاه نيز اتفاق افتاده است كه بخت ا 10.ده استرا نقل كر خود ضبط غلط ذوقي

خدابخش نسبت به يت ياري كرده و متوجه برتري هجده مورد ضبط صحيح و ارجح
و حدس صحيح  را متذكر شده نادرستي ضبط هر دو نسخه هم بار و دو شده رامپور

  11.است است كه البته مغتنمزده 

  

  در ضبطاري ك و پريشان نسخ الخط ناآشنايي به رسم .د
الخط و  داند در رسم گوي هندي مي خلف استادان فارسيرا رو كه خود  ايشان از آن

اي  اصطالحات و كنايات هندي و از كاربرد زبان نگارش نيز بر اسلوب ايشان رفته
و  »زانو زدن«به جاي  »ترين اهم«و  »ها غلطي«و  »زانو ته كردن«مثل 

 كاتبانالخط  رسم نكرده است و تسليم دربستابا  ،»ترين مهم«و  »كاريها اهاشتب«
 :كن( زبان فارسي است ةاعتنايي ايشان به طبيعت زند همه نشان از بيكه  شده هندي
اي مشخصات زباني و نگارشي فارسي  در اين نسخه جز پاره. )13 ،7 ص مقدمه، :همان
 117 :مانه :كن( »تهه«يعني  »ته«هندي در الفاظ فارسي مثل  »هـ«د مثل كاربرد مهنّ
يعني  »خرم«، »تاقا«، »قشون«مثل  يكلماتدار  و لهجه و ضبط غريب) 118 ـ
هم  الخط كهني نوعي رسم ،)154 ،34 ،32 :همان :كن( »خورم«، »اوتاق«، »قوشون«

ي »ها«  شود كه در اين روزگار كمي غيرطبيعي است مثل از قلم انداختن مشاهده مي
و  »نديداست«و  »كرداست«و  »حلقهاست«بيان حركت در جمع يا وجه نقلي مثل 

 :كن(» شده است«و  »نديده است«و  »كرده است«و  »ها حلقه«بجاي  »شداست«
 ،گونه است جدانويسي حروف اضافه از فعل و برعكس هم از اين .)129، 35، 3 :همان
كلمات مركب مثل اغلب نويسي  با اسم و نيز متصلهنگام اتصال نويسي آنها   سرهم

 ،»بپاي« ،»بهر« ،»ميفروشم« ،»ميكشي« ،»بختن«، »بكس«، »بيني به«، »تنشس نه«
به جاي  »آسودگيش« ،»شوخيش« ،»تابكي« ،»بيك« ،»بدار« ،»چكني«
به «، »به هر«، »فروشم  مي«، »كشي مي«، »به ختن«، »به كس«، »ببيني«، »ننشست«
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» اش سودگيآ«، »اش شوخي«، »تا به كي«، »به يك«، »به دار«، »چه كني«، »پاي
  .)97، 59 ،34 ،25 ،21 :همان: كن(

 »پ«و  »ب«و  »گ«و  »ك«عمال اكاري در  رفتاري و ندانم وعي وارونهن
و  »شكفته«، »كار«، »كشتن«، »كه«، »كشتي«، »كرد«جاي هم به طوري كه  هب

، »گرده«، »نگرد«، »گم«، »گرم«، »گردن«و برعكس  را با گاف ضبط كرده »تنك«
را با كاف  »گه«، »نگشايد«، »گشاد«، »گشا«، »گيا«، »نگردم« ،»گو«، »نگهت«

، »پسندان«، »پاك«، »چليپا«طور  همين. )178 ،165، 44 ،15 :همان: كن( نگاشته است
 ،28، 15 ،10 :همان: كن( ضبط كرده است »با«را با حرف  »پند«و  »شدپا«، »پي«

را به صورت  »ذال«جا  زي قائل نشده و همهينيز تمي »ز«و  »ذ«بين مصحح  .)115
» بزر«و  »گزار«، »گزرد«، »پزيرفت«، »شتگيگز«، »رهگزر«ضبط كرده مثل  »زا«
  .)87، 80، 64 ،38 :همان: كن(

ويژه در انتهاي كلمات مختوم به   هب) ء(او هرگز متوجه نقش لفظي ياي كوچك 
است و  جهت افزوده و گاه از قلم انداخته و گاه آن را بيبيان حركت نشده  ي»ها«

 »اي سربسته«به جاي  »سربستة«كه معادل ياي نكره است مثل هم اي جايها  در پاره
، 60:همان :كن( به همان صورت قديم ثبت كرده است آنها را و دقت كافي نكرده است

به غلط رفته و  نيز دار دندانه و دندانه در خواندن حروف كشيده بي .)117، 96، 64
  ).38 :همان :كن( خوانده است »مست«را  »مت«كلماتي مثل 

 و عالمات سجاوندي بسيار كم و نابجا استفادهحروف  گذاري حركتاز اغلب 
تبديل  »يا«اضافه را در پايان حروف نشناخته و به  براي نمونه كسرة و 12است كرده

جايها اي  در پارهاين اعراب را  ،برعكس است ونكرده و به همان صورت نگاشته 
اغراق  بي ،غزليچهارصد و يازده  در اين ديوانِ الجمله في 13.تسبب افزوده اس بي

الخطي و يا  از غلط وزني يا رسم توان شماره كرد كه شايد تنها پنجاه غزل را مي
معناداري فواصل حروف در خط  بهتوجهي  حتي با بي حروفچين. عاري باشد مطبعي

كشته از بس «واقع ه ب 14.مبهم و مغلوط در كنار هم نشانده استفارسي گاه كلماتي 
از  انتقادي در باب شعر آرزوتا به آنجا كه اظهار نظر » كه فزون است كفن نتوان كرد

 هاي بسياري در شيوةكاري با آنكه تازه .احتياطي خواهد بود كمال بي ديوانطريق اين 
وار و دقايق  هندي ةسازي و اصطالحات تاز مضمونلحاظ اين اديب از سخنوري 
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در اما در زير آوار اغالط اين چاپ كه  ،شود يافته ميلف ؤشخصيت م روانشناختي
 اي داوريگونه هر  ،مورد هم افزون است 250تعدادش از اين بررسي گذرا، 

صدر و خلق  با سعةاميدوارم مصحح ارجمند  .مخدوش و نامطمئن خواهد بود
 مندرج در ينكات انتقادي و اصالح ،قاره هست اي كه در نهاد مردمان شبه كريمانه

احياناً تصحيح كليات  در چاپ بعدي اين كتاب وآن  درستنامةبه انضمام را اين مقاله 
  .آرزو لحاظ كنند

  
  :هانوشت پي

النساء عليخان و دكتر  در سه جلد به كوشش دكتر زيب 1385و  1383اين تذكره در سالهاي  .1
آباد به چاپ رسيده است كه  محمد سرافراز و دكتر مهرنورمحمدخان در مركز تحقيقات اسالم

متأسفانه به سياق كتابهاي قديمي در آخر . بخشي از جلد اول در جلد دوم به تكرار آمده است
  .هيچ فهرستي هم براي آن ترتيب داده نشده است

2.   
  ساغرم چون الله از خون جگر دارد شراب  تا ز گلزار وطن چيده است دست غربتم

  شب شد نقاب ةون پردـرا چـروز مةرـچه  ستاندوـغربتم سهل است اما ظلمت هن
)66گ (  

هيچ استنادي مطرح كرده است  بايد گفت اين قول را ظاهراً اول بار آقاي منوهر سهاي انور بي. 3
  :بنگريد به

Anwar 1960: 28. 
همان، (و عكس صفحه آخر نسخه خطي رامپور 411ي غزل چاپي ديوان به شماره  با مقايسه. 4

توان دريافت كه مصحح محترم در استنساخ نيز مرتكب اشتباهات فراواني شده  مي )33ص ،مقدمه
  :ثبت كرده است) افزودي(را ) افروزي(است و كلمه 

 طبعان بـزم افـروزينيايد آرزو زين تيره
  

ما شعله ادراك بايستي ةخانچراغ 
)411، غزل 187همان، ) 

  :ذيل توجه فرماييد ي ناقص و معيوبها هاي غزل براي نمونه به مطلع .5
 خــود خــداي را ةلطــف كــن و مــرا شــمر بنــد  خداي را]اي[اي كه اديب خويشتن ساخته

 

 هي چو من كرده طلب خداي راگر دل گمر
  

ــمرده در رهـــش   ــةوحـــي شـ دراي را زمزمـ
)2، صهمان(  

 )؟(وحشت آهـنگم  بس ز اچون شمع صبح پيش باد
 ]چو شمع صبح پيش بــاد از بـس وحشت آهنگم[

پـرد رنگـم   ه بـال دل طپيـدن در هـوايش مـي    ب 
)151، صهمان(  
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ــي  ــارم ب ــب دارم  به ــد رخ زردي عج ــزان زو ش  خ
  

بخشــد مــه و روي عجــب دارم بــه دل آرام مــي 
)جاهمان(  

 داده ســمند خـــود را آن شــعله خـــوي جـــوالن  
  

ــش      ــوار آت ــا س ــروز گوي ــته ام ــاد گش ــر ب ب
)121،صهمان(  

  
اي از تمام  اند در حالي كه آميزه صحيح انتقادي كردهرسد ت از فحواي قول ايشان به نظر مي .6

  .هاست روش
7.  

 تو تا اي ماهرو تشريف آوردي در اين گلشن
  

امشب ]خرمن است:س[گل مهتاب در هر سوي خرمن خرمست 
)5ب30غ16ص(  

 در مجمع اغيار تبسم نكني باز
  

تبسم نكني بازچند] بر كشتني اي:س[برگشتني 
)1ب254غ118ص(  

 ت ميل شكار اي طفل شوخ از بس بوددر خاطر
  

گرفتارم كني ]كز نو:س[سازي رهايم از قفس گر تو 
)4ب388غ176ص(  

 جز خواب نيست در نظر تو نمود او
  

ايهبيدار ديدةاگر به ديد ]دنيا:س[ديبا 
)2ب370غ168ص(  

 محزون در او)جا دل:س(زلف شب رنگي كه دارد جان و دل
  

مجنون در اوكوچة ليلي بود آن زلف و دل  
)1ب366غ166ص(  

 الغر ز زهد گشتي اي شيخ گرچه بسيار
  

دماغ مردم ]موي:س[نتوان به دير گشتن سوي 
)1ب289غ133ص(  

 بود كز بيم چشم بد]بر جا:س[سكوتم از سخن هرجا
  

قماش شعر را پرده به روي كار مي بندم 
)4ب291غ133ص(  

، 1ب 173غ 80، ص3ب 160غ  74، ص6ب 140غ 64، ص1ب 135غ 62ص :كنو نيز  
 131، ص2ب 283غ 130، ص2ب 274غ 126، ص7ب 219غ 102، ص1ب 176غ 82ص
  .1ب 285غ
 5 ب 138غ 63، ص )تا ديد /ناديده( 2 ب 37غ 19، ص )نه /ني( 1 ب 25غ 14ص  :نك. 8
  ).پرتوي /پرتو( 4ب 247غ 115، ص) اينها/اينجا(
9.   

 آيدنيم غافل كه سويم آن ستمگر باز مي
  

آيدرفته اين آواز مي ]ز زنگ:ب[گوشم زرنگكه در 
)1ب131غ60ص(  
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 افغاني]بردارد:ب[كه شور گريه ام بردار و] يي[به صحراي 
  

به جاي قطره از ابرش دل غمگين فرو ريزد 
)2ب214غ100ص(  

 را به دام آورده است]دلم:ب[رميدگيش دم
  

به باز ديدن خود آن غزال تا چه كند 
)4ب239غ112ص(  

 آموزي اغيار ز بس داشت عتاباز بد 
  

كه مراست ]خطابي:ب[غايبانه به منش بود خطايي 
)3ب259غ120ص(  

 بود هالك نجات ار طلب كني در عشق
  

مكش ]كرانه:ب[ز بحر پر خطرش رخت بر كنار 
)2ب264غ122ص(  

 ]بنشين:ب[مقدر است اگر روزي آرزو بيش است
  

خفتي از مردم زمانه مكش] ،سعي[به سعيِ 
)نجاهما(  

  1ب 352غ 159، ص6ب 335غ 151، ص4ب 283غ 130، ص10ب 266غ 122ص :كننيز 
10.  

 آرزو از آن]ز يار:ب.س[غير از بال نديد زياد
  

م نمي دهدهدل رخصت نظارة او  
)1 ب 115غ  52ص (  

، 5 ب 138غ63، ص3و2و1 ب 92غ 42، ص2ب 63غ 30، ص7ب 29غ 15همان :كن .11
 222غ103، ص2ب 213غ  99، ص 1 ب 199غ 93ص ،6ب 163غ 75ص ،3ب 142غ 65ص
 ،6ب 367غ 166، ص2ب 329غ 149، ص2ب 237غ 110، ص1ب 233غ 109ص ،3ب
، 4ب 389غ  177، ص 1ب 372غ 169، ص1ب 370غ  168، ص2 ب 269غ 124ص
  .5ب 295غ 135ص
  )31ص همان، :كن( نونم را نو، نم ضبط كرده است كلمة در جايي .12
  :هاي ذيل بنگريدراي نمونه به مثالب .13
 از رفـتن اسـت]مانعي[كي ضعف مجنون مانعِ[!] آرزو

  
ناقه با او همنفس خواهد شـدن ] دراي[گر در آيي 

)159ص  همان،(  

 چون رخ تو نيست كـه روزي ] گلي[به باغ دهر گل
  

بگذشتي هنوز بـوي تـو دارم  ] خاطرم[به خاطر 
)146 ص همان،(  

ت زير ابيا. ضبط شده است دردنها نم، جاوليصورت به  درد نهانم، جا وليكلماتي مثل  .14
  .چيني است اي از اغالط تايپي و ضعف خوانشي و در هم ريختگي حروف جموعهم

 دنـــكناطفـــال مـــيهتســـخير ملـــك عشـــق بـــ
  

جنون مرا اين اين قشون بس اسـت ] نادرشه[تا در شه 
)32صهمان،(  

 ]آيا[آبا]ديده اي[ةزلف بتان ديد]خواب،مگر[در خوابِ دگر
  

امـــروز كـــه اي چشـــم پريشـــان نظـــري بـــاز 
)117صهمان،(  
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  درستنامه
  صفحه ةشمار/ غزل ةشمار درست  غلط
  8/- واال  والد

  11/- دوصد صدد و صد
  19/- ميرزاخان ميرزاجان

  2/3 تيول  بتول
  6/6 فغاني  مغاني
  11/7 خيريبي خبري بي

 16/10 برگ شدبي برگ نشد بي
 17/10 عجب كه  عجب
 20/11 ينهد  دنيه

 24/13 اشببندگي اش مبندگي
 29/15 گامي  گاهي
 29/15 ژرف  ژف
 33/17 از  ااز

 39/20 پتك  تپك
 47/23 كن  كس
 50/24 گرو  گرد

 50/24 اسكندريش اكندريش
 50/24 لشكر  تشكر
 52/25 گر  گو

 53/25 انگبين  انگين
 55/54 ميان  ميا

 55/54 تا كي تا كسي
  54/- توان  نتوان
 56/27 خيري  يخبر
 56/27 خير  خبر

 56/27 زآيينة از آيينة
 59/28 عشق  عش
 61/29 اشك  رشك
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  شمارة صفحه/ شمارة غزل درست  غلط
 60/29 گرد در در گرد
 70/32 نادرشه تا درشه
 76/35 جاي  جائي
 78/36 آگاه از  آگه از

 83/38 شرمت شرمست
 91/41 اندرز  اندوز
 93/42 زين  زبن
 96/43 چو  چون
 99/45 بردش  بروش

 120/55 اگر  گر
 122/55 چو  چون
 127/58 در  درر
 129/59 ار  از
 134/61 گر  گو
 136/62 نا  تا

 136/62 گوئي  كوي
 139/64 وگر  دگر
 139/64 چو  چون
 139/64 در  در
 144/66 ناله  الله

 150/69 شنيدن  شنيدم
 152/70 دل  دلم

 152/70 اي كه  اينكه
 53/71 شهيدت شهيدست

 155/72 نارد  نازد
 161/74 عاقبت  عافيت
 162/75 تنگ  نيك
 170/79 دير  ديرم
 181/84 بار  بر
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  صفحه ةشمار/ غزل ةشمار درست  غلط
 183/85 بردند  بردن
 167/77 دو  در

 183/85 رت آدميخم خمر آدمي
 184/86 چو  چون

 185/86 كار با خيال با خيال كار
 193/90 جان دارو جان دارد

 193/90 نگيرد  نگردد
 193/90 اشسونش سونش

 196/91 بر  پر
 202/94 چون  چو

 203/94 سيكي  شبكي
 206/96 ار  او
 208/97 از  ار

 212/99 پريشان پيريشان
 214/100 بردارد  بردارو

 215/100 خوبرويان خوبروي
 218/102 بر اين  شرين
 218/102 گر  گه

 219/102 سور  سوز
 220/103 وه  ده

 228/106 بناز  يناز
 228/106 دهن  وهن

 230/107 از  ز
 233/109 رخ  رغ
 240/112 دلم  دم
 246/115 نشئة  نشه
 250/116 يابد  بايد
 252/117 مگر  دگر
 252/118 آيا  آبا

 256/118 نكشي  نكني
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  صفحه ةشمار/ غزل ةشمار درست  غلط 
 259/120 خطابي خطائي
 262/121 عافيت  عاقبت
 266/123 شبههب  شبهه

 271/124 بچه ترسا اگر بر ترسا بچه اگر
 274/126 بدهندم بدهيدم

 276/126 گر  كو
 278/128 برآسودن آسودن
 288/132 بخشدم بخشيدم

 288/132 صطرالب اصطرالب
 288/132 ره  راه

 297/136 رفتم  روفتم
 301/138 خيمه  خميه
 304/139 گه  گاه
 304/139 باز  بار

 305/139 وزير  رزوي
 310/141 بزم  بز
 310/141 بط  لط
 322/146 به  بر

 345/156 نوچه  توچه
 346/156 نا  تا

 351/158 فرس  فرش
 353/159 عسس  عبس
 359/162 نهم  فهم

  361/1630 ميكده را  ميكده
 372/168 بجد  بحد
 373/168 الفد  الفت
 374/170 گيرائي ست گيرائي

 376/170 هستي هستي است
 385/175 به زير  رزب
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  صفحه ةشمار/ غزل ةشمار درست  غلط
 386/175 خرام  خرم
 388/176 اگر  دگر
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