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... !كه كارهاي چنين  
  العاشقينچاپ تذكرة عرفات نقدي بر

  *سعيد شفيعيون
 

  چكيده
هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ محتوا، از  العارفينالعاشقين و عرصاتعرفاتة تذكر
كتاب ارزشمندي كه تا امروز بنا به داليلي،  ؛هاي شعر فارسي استترين تذكرهمهم

اي از آن به البته چندي پيش نسخه. هنوز چاپ منقحي از آن صورت نگرفته است
كاري  ؛تصحيح چاپ و منتشر شدصة همت انتشارات اساطير و يكي از كارجويان عر

مشتاقان ادبيات كالسيك فارسي رفت تا عطش ديرسال خيل انگيز كه اميد ميرشك
منتج به اين حقيقت تلخ و گزنده شد كه ناشر و  ،را فرونشاند؛ اما نگاهي گذرا بر آن

لة امق. اندهمصحح كتاب خواسته يا ناخواسته آسيبهاي جدي به اين اثر پر ارج زد
ة ضمن بيان برخي عيبها و كاستيهاي چاپ اساطير، ضرورت تصحيح ديگر بار حاضر
  .كندرا با معيارهاي دقيق علمي يادآوري مي عرفات

  
  .خوانيغلط نسخ خطي، تصحيح، ،هاي فارسيتذكره العاشقين،عرفات: ي كليديها واژه

  
  
  

                                                 
 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهاناستاديار  *
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  مقدمه
 سالتوان بهترين و بدترين سال يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت شمسي را مي

چاپ و انتشار » خبر«بهترين از بابت . ادبيات دانستة بازار كتاب ايران در حوز
و بدترين، به سبب ــ گر جان فشانم رواست  بدين مژده ــ العاشقينعرفاتة تذكر

  .آنة آگند و نوميدكنندغيرعلمي و غلط» تصحيح«در منظر آمدن 
معة ي جاجاي بسي تأسف است كه پس از گذشت اين همه سال، آرزومند

گري عروس تحقيقي ادب فارسي و چشم به در دوختگي ايشان در انتظار جلوه
ارجعي «نسخ خطي و در كسوت چاپ آمدنش، باز فرياد نة عرفات از نهانخا

هيچ اعتمادي  »مطمئنه« و غير» منتشَر«شود كه بر اين صورت در داده مي »ارجعي
در . سراي نسخ خطي جسترا همچنان بايد در عصمت العاشقينعرفاتنيست و 

اند، آنقدر كارانش كشيدهاندرزحمتي كه دستهمة واقع بايد گفت كه اين چاپ با 
گرفتار تعجيل و تغليط و تساهل شده است كه گمان اصالح و سازواري در آن 

لذا نگارنده معتقد است كه قبول چاپ حاضر، جز آنكه . رسدغيرمنطقي به نظر مي
اندازد و بر نوميدي و حرمان مخاطبان جدي يز انتفاع ميكلي از حه اصل اثر را ب

تحقيق و تصحيح در ايران ة افزايد، محققاً سند رسوايي حوزشعر سنتي فارسي مي
بنابراين دردمندانه خواستارم كه هر كه به اين اثر مظلوم و سند ارزشمند . خواهد بود

ين حد كه زبان و شعر فارسي تعلق جاني دارد به همراه فضلي در خور، در هم
بهره نباشد، دستي از پرده برون آرد عروض پارسي بداند و از فهم ظرائف شعري بي

  .و كاري بكند
اين مسأله  ،كه بگذريم عرفاتهمه ابهامات غير قابل اغماضِ تصحيح  از آن

و مصححش  چنين عظيم از طرف ناشر دهد كه چرا كاري اينسخت آزارمان مي
مصحح تا بدانجاست كه يقيناً  شيفتگي ناشر و احتماالًخود. ساده تلقي شده است

مقدمة . كندعرض و افتخارات پيشين ايشان را در اين عرصه پامال مي بسياري از
در اول «فرمايند نمايد، آنجا كه ميناشر بر كتاب، صدق گفتار نگارنده را تأئيد مي

با كيف چمداني بزرگي كه معلوم بود پر و سنگين است، مردي جوان  1378ماه  آبان
ة تذكرو خالصه آنكه آن جوان، محسن ناجي، » سالم كرد .وارد دفتر اساطير شد

تري دار افتاده، با اصرار در قبال دستمزد اندكرا كه مقبول جناب جربزه نصرآبادي
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قد ز و البته عهمه نا ناشر پس از آن. سپاردنسبت به ساير ناشران به اساطير مي
پرسد، ناجي از عزمش در تصحيح ح جوان ميقرارداد، از خياالت جديد مصح

تا سال  پذيردباز مي ،گويد و ناشر با همة هراسداغستاني مي ةوال الشعرايرياض
يابد و اين شرف حضور مي »با باري دوبرابرِ بار پيش«ح كه اين بار نيز مصح 1383

رغم ترين ويژگي مصحح است، چنانكه علينب ناشر مهمزورمندي او كه ظاهراً از جا
فرمايند و در برابر اظهار نگراني را مي العاشقينعرفاتميل وي، پيشنهاد تصحيح 

اهللا ياد ذبيحظاهراً استاد محمد قهرمان و زنده( ديگري«ناجي از اين امر كه 
تو برو كار خودت را بكن، مگر « :فرمايندمي» كنددر مشهد دارد كار مي )صاحبكار

هم از آن ] دكتر احمد مدقق يزدي[ كه منتشر شد، تصحيح ديگريتذكرة نصرآبادي 
الحمدهللا كه ارباب نظر اين دو كار را سنجيدند و براي  [...] همزمان با ما انتشار نيافت
 برو كه سرماية ما عشق است و تفاوت است بين كار دل و. ما روسپيدي به بار آورد

  1.حبذا ،حبذا بر اين تواضع .»كار گل

گفت گو در باب دشواري متن و تصحيح آن نكتة جالبي مييكي از دوستان ظريفه
دانست كه تنِ سياه و سفيد، اي ميو به طنز آن را مطابق قول عوام، همان رودخانه

ون شاهد مثالش نيز كساني بودند كه اصطالحاً بير .شودتنها در ساحل آن معلوم مي
حواشي ادبيات چيزي نيست كه ندانند و ننويسند؛ ولي ناتوان از ة بار از گودند و در

اين مقدمه بيانگر اين سخن است كه . اندخواندن دو بيت از سعدي يا فردوسي
اي هم نيست تا چه استادديدهة كار هر پژوهند ،هم متون شعري آن ،تصحيح متون
ي جز مشكالت خودش، گرفتاريهاي سخن ديگر آنكه هر متن. نينرسد به متفن

از اين رو هيچ  ؛هاي كامل و مضبوط نداردنسخه عرفاتديگري نيز دارد، مثالً همين 
كس تا به امروز جسارت طرف شدن با آن را نداشته و تصحيح آن، آرزوي ديرين 

اي بسا آرزو كه « :معاني بوده استبزرگان بسياري چون استاد فقيد احمد گلچين
و نقل  عرفاتمعاني ضمن استفادة بسيار از شايان توجه است كه گلچين .»خاك شده

 عرفاتبخشهاي زيادي از آن در تأليفاتش، فهرستي هم از اعالم و نام شاعران 
دار، ناشي از ، بر خالف تعبير جناب جربزهعرفاتپس چاپ نشدن . ترتيب داده بود

بي عاشقانة كارآگهان اين عرصه طلناتواني و نبود مرد ميدان نبوده كه ريشه در كمال
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دقيقاً همان چيزي كه در اين كار آقايان، از قلم افتاده . پذيري ايشان داردليتئوو مس
  .است و نويسنده به شرح آن خواهد پرداخت

  
  مصححي از جنس ناسخان قديم

اگر هدف غايي از تصحيح متون احياي آن و نزديك كردنش به صورت اصلي تأليفي 
اين ويژگي نيست؛ بلكه ة ، بايد گفت تصحيح حاضر نه تنها در بر دارندنويسنده باشد

اي مرتكب شده حش بر خرابيهاي نسخ افزوده است و حتي اشتباهات كودكانهمصح
اگر امانت و صداقت را نيز كه از بايستگيهاي بي قيد و شرط مصحح در نقل  2.است

. بهره است باز چاپ مذكور در موارد متعددي از آن بي ،نسخ است، بر آن عالوه كنيم
جناب ناجي در اين كار انواع اشتباهاتي را كه در يك تصحيح ممكن است اتفاق 

از اول شاه  ]محتشم[« :اند ايشان در جايي چنين ضبط فرموده .اند بيفتد، مرتكب شده
 ).6/3584(» داستادي و شاعري مستقل بواسب تا ظهور شاه عباس در ايران بِطهم

شبه صاحب سبك تازه  خواهند يك ويژه براي شاعران جواني كه ميه البته اين قول ب
سال سر  66اما باور اين امر كه محتشم كاشاني  ؛و زبان خاص شوند آموزنده است
رسد همان ضبط نسخ  بسيار بعيد است و به نظر مي ،پا ايستاده تا شاعر مستقلي شود

را به كلمات » به« الخط قديم حرف اطالع مصحح در رسم زيرا جهت ؛تر باشد درست
از اول شاه طهماسب تا ظهور شاه عباس در  ]محتشم[«يعني  ،چسباندند مابعدش مي

  .»ايران به استادي و شاعري مستقل بود
را در ظاهر كتابي جدي و مفيد نشان  عرفاتخصوص ه ب ،آنچه كارهاي ايشان

و ماهوي آثاري است كه ايشان به آنها دهد، نخست ارزش و اهميت ذاتي  مي
دوديگر آنكه به . نداپردازند و در اين باره جميع اهل تحقيق مديون ايشان مي

مواردي اعم از تهية فهارس . معيارهاي ظاهري كتاب و تصحيح توجه شاياني دارند
ها و تحقيق در باب مطاوي كتاب و مقايسة  متنوع و كسب نسخ متعدد از كتابخانه

ت اش در صح با آثار مشابه پيشرو و پيروش كه اين نكتة آخر، جز كارآمديآنها 
هاي كمكي قابل توجهي در تصحيح كتاب مورد  تواند نسخه سنجي اقوال مؤلفان، مي

ايشان توانسته با مقايسة گاهگاهي كه توان گفت  مي ،براي مثال .نظر به وجود آورد
تحفة و  النفايس مجالسو  لتشاهتذكرة دوو  االلباب با مĤخذش مثل لباب عرفات
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و يا  التواريخ منتخبو  مĤثر رحيميو دواوين شعرا و كتابهاي تاريخي از قبيل  سامي
 عرفاتتعدادي از اشتباهات كاتبان  الفصحا مجمعو  الشعرا رياضمراجعي مانند تذكرة 

 :كن( را تصحيح كند االلباب لبابدر نقل تواريخ و يا شواهد ناخواناي منابعي نظير 
  .)987، 971،973، 2/852 ؛569، 48ـ1/46 ،العاشقينعرفاتبلياني،  اوحدي

با اين دقت عمل  عرفاتبار اين است كه مصحح در اصالح شواهد نكتة تأسف
اعتقادي جناب ناجي به اين بخش كتاب  امري كه ظاهراً نشان از بي ؛نكرده است

ها منتخبات اشعار  مندي تذكره چرا كه اصل فايده ؛اي غلط است است و البته عقيده
اي از ديوان ايشان به نظر نرسيده است و اصالً  گاه نسخهشعرايي است كه يا هيچ

شده وجود اند و يا اشعاري است كه در ديوانهاي موجود و شناخته ديواني نداشته
   3.ندارد

 اي از كارهاي ايشان است، نگارنده كه از مخاطبانِ بناچار پاره ،بر اين اساس
وزنها و قوافي  ايشان. اند معتقد است كه مصحح محترم ناتوان از تصحيح متون شعري

آنگونه كه عرفات با درايت ايشان به گنجينة  ؛شناسند معمول شعر فارسي را نمي
  .مدرن تبديل شده استستاي از اشعار پ نويافته

 ]رداپيشيـف[اي دل مخور انديشة فردايي
  

 يـدورانديشنزديك مشو به غم ز 
 

1/133  
 شد]تازه[پارهسرازگلشندرعارضش زتاب گل

  

 سبزة پژمرده زان زلف معنبر تازه شد
 

4/2541  
 خواهيماو از جهان نمي]ما جز[به آخر 

  

 خواهيم اثر از كن فكان نمي
 

ت ما بـلــند هـمچو هـماستـهم 
  

 خواهيم استخوان نمي] جز[هر ] لقمه[لقمة
 

4/2541  
 ]به ذل[چند كه عزّتم بدل گشته بدل هر

  

 مشمار مرا ز دوستان سر پل
 

3/1484  
 كج]آه[تا جسته است از دل من برق او

  

 كرده است در رخت سر زلف سياه كج
 

4/2661  
 گر آمدنم ز من بدي نامدمي

  

 ]شدمي[ نه آمدمي نه بدمي نه شدي
 

1/118  
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 كجا و من خراب كجا]بوسه[حديث تو شه
  

 شراب كجانشئة ] ـ و[ خيال زهد كجا و
 

 دارمتو فكر سبحه و من فكر جام مي
  

  آفتاب كجا] و[+كجاست پرتو پروين 
1/480  

 را ]تركيب خوش[ كيست خود شعر اين ايگفته غرّا بسيار
  

 كه داني دوستم يا آنكه دشمن كيستم] ؟[خوانم
 

5/3074  
 ]مرغيم[ امانيسي از ستم روزگار آن مرغي

  

 مانة هاي دل آب و داكه گشته آبله
 

1/656  
  

نه تنها بسياري از ضبطهاي غلط را  مصحح محترماين ناآگاهي موجب شده است كه 
سؤال از آنها بگذرد كه ضبطهاي درست را هم غلط ضبط كند يا در  و بي درنيابد

از هايي  گمان كرده است همين كه كسي نسخه ،مثل بسياري ،ايشان. حاشيه نگه دارد
؛ در حالي كه ماهيت موضوع تواند تصحيح علمي ارائه كند اثري را به دست آورد، مي

بودنشان به ت و سقم نسخ، فارغ از قدمت و قلميو اهليت و تخصص مصحح و صح
ايشان . خبرند خط مؤلف، همه و همه دقايقي است كه متأسفانه مشاراليه از آن بي

اند و  خورده الشعرا رياضو  نصرآبادية تذكرظاهراً فريب آساني نسبي كار را در 
دانستند چنين خبطي  كه اگر مي ،اند اين بار پهنة كار تا كجاست دانسته نمي
ط هم داشت، كار يك راه و مضبوبههاي رو كهن كه حتي اگر نسخه اثري 4.دكردن نمي

هاي عاشق صادقي است كه  فهرست ذيل گواه گفته. ل به تنهايي نبودنفر اديب متوغ
. مرتكب اين جسارت شد ،سبك هندية خصوص دوره ب ،در غم زبان و شعر فارسي

الزم به تذكر است كه نگارنده با مطالعة گذراي هفت جلد و تطبيق موردي آن با دو 
 ،للناظرينةًموارد بسيار معدودي را عبر) M(بدل مصحح و نسخه) K( نسخة اساس

  .»ست كفن نتوان كردكشته از بس كه فزون ا«گرنه  يادآور شده است و
  
 
  العاشقين شناسي چاپ عرفات آسيب

  چيني بندي و حروف پريشاني در صفحه. 1
، 1/537: از جمله(چند جا  .اند در تمام كتاب اشعار بسيار بد زير هم رديف شده

گاه حروف يك كلمه آنقدر دور از  .اند مصرعها روي هم افتاده )4018ـ4017، 6/4000
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با آنكه  .)4/239: از جمله( كند فهمي ميخواننده را دچار سختاند كه  هم چيده شده
مصحح سعي داشته شعرهاي متفاوت را از هم جدا كند، گاهي از سر فراموشي يا 

توجهي چند شعر را يك شعر تصور كرده است و گاه برعكس شعر واحدي را  بي
  .)5/3273 ،3/1365 ،1/556: مثالً( چند شعر متفاوت نشان داده است

   مشكوالت و مشكالت. 2
مثل  ،گذريموجه بعضي كلمات كه ب ح بر مشكول كردن بياز اصرار عجيب مصح

و نيز قصور  »،« به جاي» «  الحال و يا كاربرد يا كلمات ركيك معلوم» درِ« ،»اَز«
 شبِ كشيدة ما، چادر«گذاري و مشكول كردن ضروري مواردي نظير  ايشان در نشانه
خواني متن با  ، بايد گفت كه آقاي ناجي گاه در پي غلط)2/1101( »آسمان بس است

براي  .خواني را هم براي خواننده بسته است گذاري اشتباه، راه هر گونه درست حركت
  :نمونه

 خود رخش اگر برانگيزي]كُشتة[خاك كشتة به
  

  چو گَرد خيزد و چون باد در عنان بدود

  
 

2/1126  
 بيني]گَبرم[ترسا به كليسياي كبرم

  

  ناقوس به دستي و به دستي دستش

  
 

1/140  
  اغالط مطبعي. 3

هر چند نادرستيهاي مطبعي در هر كتابي ممكن است به مقدار بسيار اندك وجود 
داشته باشد، بايد اذعان كرد چنين اشكالي در آثار تصحيحي كه علت وجوديشان 

با  .متن درست و عاري از غلط است تا اندازة زيادي غير قابل گذشت است ةارائ
اين ة نويسند ،آنكه اين قسم اغالط در كتاب نسبت به ساير اشتباهاتش وزني ندارد

  :پردازد به ذكر مختصري از آن مي ،جهت ياري خوانندگان كتاب مقاله،
داونيدن  ؛غرفة ثانيه :)1/60(االعالم؛ غرفة تائيه قاموس): 1/30(االعالن قاموس

مصطبه؛ مجروج ): 1/116(اي؛ مضطبه ناله :)1/588(دوانيدن؛ نالة اي  :)1/645(
مشرّف؛ گسيو ): 1/569(هيئت؛ مشرفّف ): 1/133(مجروح؛ هيت ): 1/121(
دوست؛ عروس ): 5/2769(خدمتت؛ دست ): 5/2780(گيسو؛ خدمت ): 2/1226(
مرگ؛ نزست ): 3/1522(؛ مگر ديديد): 3/1494(عروش؛ ديد ): 3/1408(
حي؛ تصاينف ): 1/4161(كه؛ جي ): 3/1365(كه،كه، نرست؛ ): 3/1522(
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گفتم؛ غرفة متقدمين ): 4/2658(بينيد؛ گفتن ): 4/2602(تصانيف؛ بيند ): 3/1571(
  .غرفة متوسطين): 1118ـ2/1069(
  ليكن اين نسخه سقيم افتاده است. 4
اين است كه از آن ظاهراً تنها پنج نسخة نسبتاً  عرفاتاصل دشواري تصحيح  

: 1363 :گلچين معاني ؛64ـ1/60 همان،: نك( همزمان و البته ناقص و مغلوط موجود است
آقاي ناجي .تواند اساس كار مصحح قرار گيرد تنهايي نميه اي ب لذا هيچ نسخه ؛)2/12

و ميكروفيلم  ،)229( و خدابخش) 5324( در اين ميان توانسته از دو نسخة ملك
) 209( هاي آصفيه در حالي كه نسخه ؛در كار خود استفاده كند) 2285( آستان قدس

و كتابخانة ) 3887( و ملك) 313(ديوان هند  مثل نسخة ،و حتي منتخباتش
مشكل ة فخرالدين نصيري در صورت دستيابي بسيار كارساز خواهد بود؛ زيرا عمد

گرنه تراجم و اطالعات تاريخي آن  است ودر ناخوانايي شواهد آن  عرفاتتصحيح 
همان نسخ و ساير متون قابل احيا و بازيابي است و ضمناً اهميت شواهد بلة با مقا

امري كه براي  ؛اگر بيشتر از اطالعات تاريخي آن نباشد، كمتر نيست عرفاتشعري 
  .مصحح اهميت نداشته و اتفاقاً بيشترين لغزشگاههاي او هم در اين بخش است

  ..!آخر دمي بپرس .5
براي نگارنده جز اعتماد به نفس و همت  مصحح محترمترين وجوه  از جالب

سواد جاهل و  حيرتي ايشان در برخورد با متني است كه كاتبان بي عاليشان، بي
توان  را مي عرفاتدر واقع . بدخطش در آن خبط و خطايي نبوده كه نكرده باشند

تا آنجا  ؛ها در طول تاريخ دانست كاتبان نسخهاي از اشتباهات و تصرفات  مجموعه
گاه با تكيه بر نسخ مزبور اصالح نخواهد نويسنده برخي از اشعارش هيچة كه به عقيد

اي هست كه كاتبان، آنها را به زعم  شعرهاي گويشي عرفاتدر  ،به عنوان مثال. شد
ر سوداني مثل اشعا ؛ش از دست ما رفته استااند و صورت اصلي خود تغيير داده

، 3/1771 ،1/556 مثالً(اصفهاني و شعباني اصفهاني و ناصر شيرازي و مقري خراساني 
و عجيب آنكه اين همه ابهامات براي مصحح محترم جز چند ) 6/3725، 1861، 1813

شگفتا كه ايشان به  .)5/2971، 3/1813مثالً (مورد اندك سؤال به همراه نداشته است 
 ،اند وان ناصرخسرو، چاپ استادان مينوي و محقق را ديده، ديعرفاتگواه كتابنامة 

ولي هرگز به روش ايشان عمل نكرده و در مقابلِ ابيات مبهم و مغلوط عالمت سؤال 
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اند و راهي را هم براي اقتراح و طرح  اند و خواننده را سر در گم رها كرده نگذاشته
مساهمت ديگر اهالي فن باز اي از آنها در آينده با  مشكالت متن و حل احتمالي پاره

اند، مگر آنكه بر اين باور باشيم، اين موارد اصالً براي مصحح سؤال نبوده  نكرده
  .است

  ارجاعات. 6
وجه به نظر  در اين كتاب گاه در يك محل، دو شمارة ارجاعي آورده شده كه بي

بعضي . )2/1287 :مثالً( برخي ارجاعاتش نيز تكرار يكديگرند. )3/1526 :مثالً( رسد مي
 .)6/4138: از جمله( جايها در ارجاعات همان چيزي آمده كه در متن هم هست

را به جاي هم نقل كرده  K و M ها، مصحح در موارد متعددي در ارجاعات نسخه
در  ،پز سبزواري را نداردبيت دوم رباعي سيد محمد كله Kمثالً گفته نسخة  .است

يا در شعري كه  .)6/3619 :از جمله( است Mحالي كه اين نقصان مربوط به نسخة 
رديف » تو«است در حالي كه  »او« رديف Mاست، گفته در نسخة » او«رديف آن 

  .)2/1144 :مثالً( است
  بندي و تدوين بخش. 7

در تدوين ابواب كتاب و اينكه برخي جايها  عرفاتكاري مؤلف افزون بر پريشان
مصحح نيز گرفتار  ،)60ـ1/59 :مثالً( شرح حال يك شاعر چند بار آمده است

عنوان مثال وي دو مدخل به احولي سيستاني اختصاص ه ب .اشتباهاتي شده است
 :در جاي ديگري هم ذيل عنوان حكيم صيفي گيالني، آمده است .)1/563( داده است

مصحح گفته است كه  .»و بعضي گويند صيفي و نه صنعي [...]حكيم صنعي گيالني «
در حالي كه در نسخة  ؛ضبط شده است» صيفي«با قلمي ديگر نام شاعر  Kدر نسخة 

بعضي گويند « هم آمده Mو در نسخة » بعضي گويند صفي و نه صيفي« مذكور آمده
آخر معلوم نيست آقاي ناجي اين اختالفها را از كجا ذكر كرده  .»صنعي و صنعي

  .)4/2166 همان، :كن(است 
  روشيهاي مصححشرحي بر بي. 8

  پايبندي و امانتداري. 1.8
اي عمل شده است كه نشان از  ، گاه به گونهعرفاتدر ذكر اختالفات تصحيح 

چرا كه در متون اين دوره معموالً  ؛حساسيت باال و گاه غير ضروري مصحح دارد
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جزو » سفيد«و » سپيد«الخطها آنقدر مهم نيست كه مثالً  ها و تفاوت رسم تأثير لهجه
حركات  هاي نامضبوطي، يا آنكه در چنين نسخه ،)2/751( اختالفات ذكر شود

 لغوه، خوي سير، حروف و نقطه محل اختالف قرار گيرد و مثالً كلماتي مانند تُرقُو،
، 2/683 :نك(چيره ذكر شود  لقوه، جوي شير، عنوان اختالف ضبط ترقو،ه بة چير

  .)6/3776، 3038و  5/2886
قدر وسواس از خود نشان داده است و  شگفتا مصححي كه در چنين مواردي اين

اختالف قلمها يا نانوشته ماندن فالن  و) دماغ و دماخ( حتي لغزشهاي فاش كتابتي
، 3119/ 5 ،4/2167، 1/650 :كن(برگ و جابجايي بهمان صفحات نسخ را متذكر شده 

سازي از بيان اختالفات  در جايهاي بسيار حساس و سرنوشت ،)3170و  3121
، 6/3671 :كن( پوشي كرده است شرح گزارشهاي وضع نسخ چشم اساسي و يا

بدتر از اينها وااندازي كلمات و عبارات نسخ و يا اضافه . )4017ـ4015 ،3487ـ3483
كلي از اين ه وجه است، آنگونه كه اعتماد نگارنده ب كردن حروف و كلمات بي

  5.تصحيح سلب شده است

  :از كم و زياد كردن مصحح هايينمونه
 كردي برابر]ره[+با خاك مرا

  

  چو در خاكسترم آتش نديدي

  
 1/132  

دهان خواهي دال بنگر تأمل كن]زان[ز آن گر ]نشان[ نشاني
  

كه اين مشكل معمايي است نتوان يافت آسانش
[ 

1/645 

 زير بار گناهم كه روز حشر]به[+چندان 
  

  شودبه جزا كم نمي] من[+ جرم گناه

  
 3/1540 

 رعشه درآيد چو آه سر دهم از دلفلك به 
  

  لرزد] هـ [چو گردباد بجنبد ز جا گياه

  
 

1/564  
 آن شوخ قلندر كه غم از جانم برد

  

  همره خود به عزم دورانم برد] ـ به[دي به

  
 

 از دود آه كيست]ه[+به هم برآمد زلفت
  

 افروخته رخ تو ز تاب نگاه كيست
 

6/3669  
 انداو طلسمي بسته]زلفهند[غالبا در هند به زلف

  

  هر دل آواره كانجا رفت ديگر برنگشت

  
 

2/786  
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   مؤالنا آهنگ] نغمة كماالت عقل و فرهنگ:+K[ عرفة
1/660  

  تصحيح التقاطي. 2.8
به سبب نقصهاي K مصحح با وجود اساس قرار دادن نسخة  ،چنانكه پيشتر گفته شد
يعني هر جا  ؛التقاطي بهره گيردة ناچار شده است كه از شيو ،متعدد آن و ساير نسخ

از ديگر نسخ و يا منابع  ،برده كه ضبط نسخة اساس كاستي يا اشتباهي داردگمان مي
امري كامالً  ؛ها و ديوانها و يا تصحيح قياسي استفاده كرده استكمكي مثل تذكره
  . روشي مصحح است، بيانگيز استاما آنچه در اين ميان شگفت .بديهي و شايع

باعث شده از دشواريهاي متن به سالمت عبور نكنند و به  ،مايگي ايشان در شعركم
 6.عنوان مثال ضبطهاي درست را از غلط بازنشناسند و آنها را از متن به حاشيه كشند

 اند آنطنز تلخ اين داستان جايي است كه ايشان دست به تصحيحهاي قياسي نيز زده
  7.قالبنشان و بيبيهم اغلب 

 خورشيد شدي]تمام:M[از سر تا پا همه
  

  از بس كه نگاه گرم سويت كردم

  
 

1/543  
 مستقيم بر سر اال رسيد] ِز ره[چون زره  ال را دگر پيروي از بهر چيست]رهزن: H[روزن 

 

4/1559  
 اواي ز كوثر اگر نصيب بود رشحه ]ضرر:M[ز تاب تشنگي حشر خلق را چه عجب

 

2/778  
 ترسم]فزون:H.M[گناهم را عذابي نايد از دوزخ كنون

  

 كه سوزندم به داغ هجر فرداي قيامت هم
  

2/1338 
 عشق است نزيبد همه كس رايةپيرا دلق مرقع كه مرا ستر جنون است] اين: M[اي 

 

1/651  
    ه وانشدـد وين دل بستـه شـزان شكفتـگل به خ

  را) گشايناخن است ني بخت گره: K(گشايي در بن ناخن ني گره    
  شب به آواز] دو دانگ: K[بخوان بعد از دو و يك 

  گــردي ســرافــراز) تــــا(بــزرگ از جــان مــــا 
3/1457  
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   خزاين معني در دست گنجور فطرت او نهاده] كليد :M[ كلين
2/824  

   كم عيب] پر هنرة سيدزاد: M[ با پرهيزة سيدزاد
1/551  

   گفته و شنفته ]شافي :M[ هزل و هجو باقي
2/1165  

  
  بدخواني نسخ. 9

  ،شعراش در مايگيالخط نسخ در كنار كمناآشنايي مصحح با رسم
جوشي ساخته است كه اصالح آن به مراتب از تصحيح اصل معجون درهم عرفاتاز 

گويي  ،همه زحماتي كه در اين زمينه كشيده است وي با آن .عرفات دشوارتر است
الخط قديم وقوف ندارد و هم از اين روست كه ايشان بر خالف رسمة هنوز به شيو

  الخط نسخ بحثي رايج تصحيح در مقدمة كارهاشان در باب گزارش رسمة شيو
از نشانة  »ه«براي مثال بايد گفت كاتبان قديم در تنكير كلمات مختوم به . كنندنمي

نوشتند يا مية» مژد«را » ايمژده«كردند يعني بر سر حرف آخر آنها استفاده مي »ء«
نگاشتند و نمي» ها«بيان حركت را در آخر آن كلمات به هنگام جمع بستن با » ه«

هاي حروف را در هنگام همچنين دندانه. نوشتندمي» خزانها«را » هاخزانه«مثالً 
 را به شكل» وصل است«مثالً  .كشيدندنگاشتند و آن حروف را معموالً مياتصال نمي

ها، انگاري در ثبت نشانهسهل .وشتندنمي» ـي«را به صورت » يي«يا » وصلت«
گاهي به  .هاي متأخر هم مرسوم بوده استها اصوالً تا همين سدهسركشها و نقطه

دست و «گذاشتند و مي» ضمه«عطف بر سر حرف آخر كلمة ماقبل » واو«جاي 
را » را«و » دال«و » واو«و » الف«لب اغ .كردندضبط مي» دست كفت« را » كفت

با اين توضيحات جاي بسي شگفتي است كه مصحح با اين . نوشتندمانند يكديگر مي
هاي چاپي امروزي برخورد كرده است و آنها را هرگونه كه امروزه نسخ مانند نمونه

  : شود فهميده استخوانده مي
 كنم اي دوستانز اشك و آه خود گل مي] تا[ما 

  

 شود دشمن صبا با گلشن و ياران ماگو 
 

1/658  
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 وحدت گردان]آيينة[زانوي خود آينه
  

 نه زاير كعبه باش نه ساكن دير 
 

2/1328  
 انديشرغم بدعلي]وصل است[انسي مي وصلت

  
 خوش نوش كه بربست فلك دست عسس را 

  

1/651
 است مرا]زخمي[تو زخم]جدايي[از تيغ جداي 

  
 غلطدبه خون مي بر حال تسلي كه 

  

1/575
 از عشق]شوم[خود شدمنام تو برم هر دم و بي

  
 جدايي ]جان ز+:قس[خواهم كه به اين حيله برم  

  

1/571 

 بزايد ]ايسخي[اينه وقتي كه گويي سختي  نه صبري كه گويي نمايد سخايي
 چو مفهوم شد مرد را اين معاني

  
 قناعت گرايد]كوي[سزد گر به كويي  

  

1/129
 چنانكه نوك قلم در شتاب حلقة ميم     روزةكند به گشاد خدنگ ديد] سيه[سپه 

  

1/133
 من است]كوي؟[سوي از خلد دري گشاده كين

  
 است من ]خوي؟[ جوي كين زده در ]جهان[ جان به آتش 

  

1/131
 عضوي ز تو گر دوست شود با دشمن

  
 زن ]دو + :قس[ زخم كش دو تيغ شمر ]دو[ در دشمن 

  

1/131
 در اثبات وفا از بس كه كردي امتحان من

  
 ام از توبرگرديده]آن كه[ آنگه ،نداري اعتقاد 

  

2/793
 يــض روحـابـو قــت آري تــگف
  

 كسي كو ز دست بنده بجست]از[ار 
  

2/1285
 از خاك نيز سوخته رويد گياه من  ز عشقت كه بعد مرگ]چندان بر آتشيم[ بر آتشم چند

  

2/1328
 در تنگدلي با تو گماني كه مراست

  
 من] يا[ شادي تو گنجد با] زحمت[رحمت يا 

  

3/1419
 در ماندگان بي حميت]خهي[ تهي

  
 بندگان ناسپاسان ]زهي خر[ رهي جز 

  

همانجا
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 از غم لبالبم]آرزو پر وز[با آنكه زار و نزار
  

 هرگز به خواهشي نشود آشنا لبم 
  

5/3074
 8]نرفتم[بحمداهللا كه از كويت برفتم

  
 بــــه كـار آمــد مـرا پاي شكسته 

  

6/3639
 ]ببر[در اين چمن طمع از زاهدان خشك مبر

  
 كه باغبان ز درختي كه خشك گشت بريد 

  

6/3936
 مهر]زهي مذلّت[ دلت به زهي زلفش حلقة تاب ز
  

 خهي خجالت ماه ]خوبش[ خويش چهرة نور ز 
  

3/1447
  صفت جمله قدم باش ]پاچه[ در راه طلب با چه  روغن]چشمة سرِ[ سرچشمة به پي بري كه خواهي

 باش ]كم[ گم تو ]تخم؟[ نجم جهان به گو نبود اين ور  گاهي ز تو مقصود عسل باشد و روغن
 لوت]بزن[احمد ز رياضت نشدت كشف نزن

  
 چون نيستي از اهل دل از اهل شكم باش 

  

1/442 -443
 مسن]هايخزانه[كنون بجوشد خون خزانهاي

  
 كنون بجنبد مسمارهاي ملك قديم 

  

1/133
 سپر استر]پي[به گام فرق مرا كرد بي

  
 استر] پر[ به پويه گشت چو شاهين تيز بر 

  

2/962
 ]دست و كفت[معجز از دست گفت بديد كاسه تا
  

 مثل تو نديده ديده در كاسة سر 
  

3/1454
 دور از رخ يار]بگريستيم[چندان بگريستم

  
 مردمك ديده سياهي شستيم] كز[گر 

  

2/791
 ببرند سرت گر كه ]؟[+ بودن بايد ]چه چنان[ چنانچه

  
 ز سر بريدن تو دوستان خرم گردند 

  

2/1052
 دم سردي سپهر همين با من و تو نيست

  
 ]؟[+ گرم داشته است] را كه[ كزو فسرده خاكستر 

  

6/3667
 خريدارت ]گشتي[ گشتن جان به ديدي را تو يوسف اگر
  

 يقين معذور فرمودي ز مهر خود زليخا را 
  

4/2550
 ديگر به ما از دم گويا رسيد]ةمژد[ ايمژده

  
 نوبت عيسي بهل كار به باال رسيد 

  

3/1559
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 دـان سايـر آسمـب]هـِر مـس[هـرمـر سـگ
  

 ريــسادهــت زيــا رخــد بــنـكــن 
  

1/536
 رسيد و تو گوساله]چل[عمر تو به چهل

  
 نفسي] نگشتي[با راحت و آرام نكشي 

  

2/1111
 يار در مجلس ]نشاندمي[ نشايدمي زان خودم بر مقدم

  
 زود برخيزم] تا[كه گردم شرمسار از وضع او يا 

  

1/636
 قايم مقام عقل كل!اي نفس سر خيل رسل

  
 انّماصاحب خطاب ] ذل[ قسام اول عزّ و دل 

  

5/3252
 ]به خاك[آب روي گالب ريخت كاش

  
 ارشـــســان رخــتــســلـم گــنــبـش 

  

5/3256
   ]متأخران است[ اگر چه يك دو رباعي آخر به روش متأخر نيست

1/117  
  ]امنزده[ امزر احوالش را بر سنگ تشخص برده

1/565  
  

  تصحيح فرامتني. 10
 ،نسخ اثر تصحيحي ناقص و مغلوط باشندخصوص مواردي كه ه ب ،گاهي در تصحيح

مصحح ناچار است از ساير منابع نزديك به آن در اصالح و تصحيح استفاده كند و 
گيرد كه البته همة اين اگر آنها نيز بسنده نيامدند از اجتهاد و گمان خويش بهره مي

خ موارد را بايد در قالب قرار دهد تا خواننده قادر به تعقيب و تشخيص اصل نس
  .باشد

  
  تصحيح بر اساس متون كمكي. 1.10

 امروز اگر دولت برنا بر
 ]امروز اگر مراد تو برنايد[

 

 فردا برسي به دولت آبا بر 
 به دولت آبا بر] رسي[ فردا

  

2/26عوفي،؛ 2/834
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 اجل زين بردم و من از آن ترسم
 ]اجل ز تن برَدم جان و من از آن ترسم[

 

 دردناك بردكه درد عشق تو از جان 
 كه درد عشق تو از جان دردناك برد

  

3/1320آرزو،؛5/3060
 پاي تو دردناك از آن شد كه آسمان
 پاي تو دردناك از آن شد كه آسمان

 

 دادش بنفشة  زحمت بسيار هر زمان 
 ]دادش به بوسه زحمت بسيار هر زمان[

  

2/822واله داغستاني،؛ 3/1408
 كو؟بر هم زده گرگ اين رمه را چوپان

 بر هم زده گرگ اين رمه را چوپان كو؟
 كافر شده ابناي زمان نوح كجاست

  

 اين پست و بلند دهر را طوفان كو 
 ]اين پست و بلند دهر را سوهان كو[

 طوفان كو ]ز[ فاسد شده اجزاي جهان
  

3/1479 واله داغستاني،؛ 4/2670
 دهـوديـران نـاعـن شـآه از اي

 ]دهـاديـران نـاعــن شــآه از اي[
 كه ندارند نور در ديده 

 كه ندارند نور در ديده
  

 خوانندقد خوبان سرو مي
 خوانندقد خوبان به سرو مي[

 سرو چونيست ناتراشيده 
 ]رخ ايشان به ماه تابيده

 ماه قرصست با تمام عيار
 ماه قرصي است نا تمام عيار[

 

 روي ايشان به ماه تابنده 
 ]سرو چوبي ست ناتراشيده

  

4/2334واله داغستاني ؛ 6/4031
 ماندمجنون به من بي سر و بي پا مي
 ماندمجنون به من بي سر و بي پا مي

  

 ماندهمخانة دل به كبريا مي 
 ]ماندغمخانة دل به كربال مي[

  

1/246واله داغستاني،؛ 1/647
  تصحيح قياسي. 2.10

 امشب دل بيمار عسس خواب نكرد
 نكردخواب)عشق:K(غمشبيمار دل امشب :9ق.ت[

 ]مخالف نسخ[ يك تير مژه به كس پرتاب نكرد 
 ]خواب نكرد) ؟(يك ره مژه دستي به كش

 )سودا به زمين:K( من سودايي شوربخت دل چشم
 چشم دل شوربخت سودايي من

  

 تا صبح نشد نمك حس خواب نكرد 
 ]تا صبح نشد نمك چش خواب نكرد :ق.ت[

  

5/2914
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 به نظر تو چو آب اندر ابر)اشك :M( رشكم
 ]اشكم به نظر بود چو آب اندر ابر :ق.ت[

  

 سرعت در عيش چون شتاب اندر ابر 
 سرعت در عيش چون شتاب اندر ابر

  

3/2054
 تو شادمانه هست دل چگونه )ايپرسيده :H( پرسي

 ]چگونه دلت شادمانه نيست پرسيده اي :ق.ت[
  

 در عهد جور تو دل و آنگاه شادمان؟ 
 عهد جور تو دل و آنگاه شادمان؟ در

  

3/1390
 ها فراوان استچو در سينة من خاك

  
 ها فراوان استچو در به سينة من خاك

  
 ]ها فراوان استچو در به سينة من چاك :ق.ت[

  

 دري كه بر رخم از عاشقي گشاد اين بود 
  

6/3484 

 دري كه بر رخم از عاشقي گشاد اين بود
  

 199 سام ميرزا،

 بر رخم از عاشقي گشاد اين بوددري كه
  

 سـازد سـيه را ]تيماج :ق.ت[ تتـمـاج ]كفـش[ گفتمش
  

 تكفش ساغري اس] بگويند :ق.ت[ندنگويات 
  

1/556
  

  سخن پاياني
بيش از آنكه تصحيح باشد  العاشقينعرفاتچنانكه مالحظه گرديد چاپ حاضر از 

  مصحح نيز تنها توانسته تا  .نوعي تصحيف و تغليط از اين كتاب برجسته است
شواهد ــ  اي عبارات منثور كتاب را اصالح نمايد و عمالً بخش مهم ديگر كاراندازه
الجمله نگارنده را هيچ اعتماد و اعتقادي في .را مغلوط نقل كرده است ــ شعري

خواهد تا در كارهاي علمي خود بدان تكيه از خوانندگان مي و بدين چاپ نيست
  . نكنند

  
  نوشتهاپي

طي دو مقاله به بررسي  1380و  1379تذكراً بايد گفت كه تنها آقاي حسين مسرت، در سالهاي  .1
دو چاپ نصرآبادي با تكيه اصلي بر تصحيح مدقّق يزدي پرداخته است و در باب كار آقاي 

خالصة داوري ايشان اين است كه چاپ مدقق تنها به . ناجي بسيار رندانه اظهار كرده است
اي تعليقات و فهرست اشعار حاظ كمبود برخي از تحقيقات در باب اشكاالت كار مؤلف و پارهل

مثالً در  ،تر و مرتبط با متن استكه اشكاالت چاپ ناجي اساسي در حالي ؛هايي داردكاستي
  : ثبت ابياتي چون
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  يربه دهقان كشد از خوشه ت دانه  يردل فشان يخاك م يندر تخم
 يهابه قول امروز يا( است يكه معنا هم نه شد يم ضبط »ميفشان« يدشعر، با وزنحفظ  يبرا كه

آن را  يوزن شعر را خراب كرده و هم معن هم »فشان مي« يناج يدر ضبط آقا يول )يامر منف
  به صورت درست نقل شده است 443 ةبه عكس كرده است كه در چاپ مدقق صفح يلتبد
 .را يهم وزن را خراب كرده است و هم معن ] نه[كلمه مشكول كردن  547 ةدر صفح يا .].[.

  :داشته گفته است يانبه سبك فرنگ يكه در سقف آن نقاش يعمارت يفشاعر در توص
  كرده قالب يته يرتز غ مسيحا    كار فرنگ يرسقفش نه تصو به

درست است  يعالمت نف ] نه[  كه همان ياند در صورت مشكول كرده ]9ـ  نه[ آن را يناج آقاي
آن  :يدبگو خواهد يمحفوظ بماند و هم مقصود شاعر كه م )بحر متقارب( تا هم وزن شعر

شده  يهوشب ياز فرط شگفت يحبلكه حضرت مس يست،كار فرنگ ن يرسقف، تصو يرو ينقشها
آمده و در  »كرده قالب يته يرتزح« چاپ مدقق تندر م اًضمن .كرده ياست و قالب ته

در چاپ  ضمناً )589صفحه ( يستن يدترد يمتن مدقق جا يدرستدر  كه »يرتغ ز« يپاورق
در ضبط  ينصرآباد يهم آقا يبر رو .داده نشده است هم اصالً ينسخه بدل ينصرآباد يآقا

اهل فن را نيازي به توضيح  ).13: 1379 مسرت( اند مبذول نداشته يبدلها توجه چنداننسخه
اصلي چاپ ناجي و مهجوري نسبي چاپ مدقق  بيشتر نيست جز آنكه بايد بگويم كه اقبال

اش  نشينيارتباط بسيار مستقيم با خصوصي بودن انتشارات و با تدبيري ناشر و البته پايتخت
  .دارد

  :كرده استو شعر زير را چنين ضبط  نشناختهاز خرزه باز  را گزبراي مثال  .2
  كيـف افيـونبه پـا بـودم ولـي از     از بيم سرما تا سحرگاه[...] چو گز 

1/581  
اي از اشعار  يافتة بياض يا سفينهها در اصل صورت بسط اي از تذكره شايان ذكر است كه پاره .3

را بر اين مبنا فراهم  فردوس خيالچنانكه اوحدي در ابتدا  ؛شعرا منتخب مؤلفان آنها بوده است
را  النفايس عمجمو يا خان آرزو نيز ) 1363،2/5 :گلچين معاني( را نگاشت عرفاتآورد و بعد 

  ).1/43 ،النفايسمجمع، آرزو :كن( از اين طريق پديد آورد
به ياد ) 1/203( مولوي مثنويرا در دفتر دوم  »روستايي و شير«اين كار ايشان داستان  .4

  .كرد آورد كه در تاريكي شير را با گاوش اشتباه گرفته بود و نوازشش مي مي
   :جا ضمن ضبط غلط اين بيتمثالً در يك .5

 هرگز دلي ز غم نرهاند]گردون[گر دوست
  

 كي كامي از اين سفله كسي بستاند
 

بيت باالتر آن  Kدر صورتي كه . ضبط شده است Mاين بيت را ندارد و بر اساس  Kگفته است 
همچنين  ).2/852( را نداشته است و از اتفاق در اين نسخه شعر كامالً درست ضبط شده است

 قدرتي آورده در حالي ،Mمصحح به غلط ضبط را بر اساس  »قدري قزويني«در ذيل مدخل 
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 به درستي قدري ثبت شده است و به اين نكته هيچ اشاره نشده است Kكه در نسخة 
  :در بيت ).5/3074(

 است] بيش[ دو هيزم چون به هم شد شعله پيش  به همدردي توان گفتن غمش را
لبالب انگبينت زير نيش « :چنين ضبط شده است Mمصرع دوم در نسخة  :گفته است نيز

توجهيهاي مصحح از ديگر بي .ضبط شده است» بيش است«كه در آن نسخه  در حالي .»است
  :توان به موارد زير اشاره كردتشخيص ضبط صحيح مي دربه اختالفات نسخ و ناتواني 

 استراست گنج رنج كاه]مقام :M[ مقامي
  

 مبرقع الزمش با پنج گاه است 
  

3/1456
 تنگ است]چنان :K[ جهان دلم بر جهان فراخناي

  
 كه چون نفس بكشم باز در دهان آيد 

  

3/1466
 تيزگام زود سفر ]قاصد :K[خاصه  مرحبا اي سفير اهل هنر

 بس سياه و الغر تن]زردي و :K[ زرده
  

 سيرت از هند باز تا به يمن 
  

3/1592
 گذرانند اهل دلمي]دلـ:K[كه تيره دل روزي
  

 شك نيست كافتاب به زير نقاب توست 
  

4/2490
 ريزم چو اشك آتشين بر ياد شمع عارضت

  
 فتد دامن در لحظه هر )خرمنم خرمن پروانه،:K( منم خرمن پروانة 

  

1/553 
 گاه تلخم گاه شيرين گه جماد و گه نبات

  
 امدانم چهانسانم نمي ]گه :K[ گاه حيوانم گاه 

  

5/3268 
 تا حشر دگر دامنش از دست مده

  
 زنهار اي دل]هزار + :K[ زنهار اي دل 

  

1/563 
  ). 1/654( باريك معني ريسي] بدل رشتةبي :M[  دل رستةبي
 كند اي به اين نكته نمياما اشاره ،پاره شده است Kنسخة  b 712جا نيمي از صفحة يك

شعري را با وجود ناخوانايي نسخه قياسي و ) 6/3990 :كن(در موردي همچنين  ).6/3671(
ه بدهد و البته از اين موارد و شبيه ئآنكه گزارشي از اين كار خود ارا بي ،غلط ضبط كرده است

اين در حالي است كه  .ويژه در اشعار و عبارات مشكوك و غلط كتاب بسيار استه آن ب
و  2911 و 5/2962 :كن(چيني انا را به جاي نقطهمصححان كاربلد و امين، موارد ناخو

كنند تا خواننده خود از آن طريق به اصل نسخه متصل شود و احياناً كشف نقاشي مي )2971
  .رمز كند

 عرفاتاشكال  مواردي در اين كتاب هست كه مصحح ضبط درست منابع كمكي را بر ضبط بي .6
اي از  تواند مانند نسخه فارغ از صحتش مي عرفاتغافل از اينكه ضبط  ،ترجيح داده است
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غلط محض و ضبط  عرفاتاي جايها كه ضبط  برعكس در پاره .اشعار آن شاعر تلقي شود
  :مثالً .ديوان درست بوده، آن اغالط را در متن حفظ كرده است

 چرخ دندان خاي انگشت به دندان كه چرا
 ]چرخ خايد همه انگشت به دندان كه چرا :لباب[

  

 نيكمردي به بدان اين همه نيرو بدهد 
 

 كار خاقاني دال و بي دوران را ماند
 ]كار خاقاني دوالب روان را ماند :ديوان[

 ز يكسو بستاند به دگر سو بدهدكه 
  

2/1050
 نه گرد است اين ز جوالن سمندش بر هوا رفته

  
 وجود خاك داشت بر باد فنا رفته 

 ]بر باد فنا رفتهوجود خاكسارانست  :ديوان انوري[
  

6/4152
  :بيت ذيل را خالف ضبط نسخ چنين ثبت كرده است ،واقف نيست) خيمه( چون به معني ستاره

 زنند]ستاره:K.M[فلك فزون شود ار لشكرت سپاه
  

 زمين كم آيد اگر دامن خيام كشند 
  

1/124 
از شواهد ديگر منابع نيز، اشعاري وارد متن  عرفاتهمچنين معلوم نيست كه چرا در ضمن شواهد 

  ).3093ـ3092و  5/2997 :كن( اند كرده
ظاهراً ) 6/3541(» ]داشت[بسيار صاحب طبيعت بوده و اشعار تركي «مثالً در عبارت فالني. 7

  :يا در شعر زير .درست است» دارد«
 خويان عراق]رشك:M[چون پير شدي زشت

  
 از كشور دلبريت بيرون كردند 

  

2/1189
  :ضبط درست آن آمده است Kكه بر اساس نسخة  در حالي

 از كشور دلبريت بيرون كردند  خوبان عراقچون پير شدي ز ننگ،
اين ة درست آمده است و اين مورد و نظاير آن ثابت كنند) 4/2095( الشعرا رياضاين شعر در . 8

  .منابع همه جا استفاده نكرده استها و نكته است كه آقاي ناجي بر خالف ادعايش از تذكره
  .منظور از اين رمز تصحيح قياسي نگارنده است. 9
  

  منابع
  .1385، آباداسالم تصحيح محمد سرافراز، ،النفايسمجمع الدين عليخان،سراج آرزو،

 تصحيح محسن ناجي نصرآبادي، ،العارفينالعاشقين و عرصاتعرفات، الدينتقي اوحدي بلياني،
  .1388، تهران

  .1380، خ، تهرانالدين همايونفرركن تحشيةتصحيح و  ،سامي تحفة سام ميرزاي صفوي،
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