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تصحيح متون 
با تأكيد بر تصحيح متون فارسي

سيد محمد عمادي حائري1
تعريف

مقابله،  اساس  بر  كهن  متني  آماده سازي  به  اصطالح،  در 
گونه اي  به  آن،  خطي  نسخه هاي  تصحيح  و  سنجش 
ممكن  صورت  نزديك ترين  فرهم آمده،  نهايي  متن  كه 
بدين  مي گويند.  متن»  «تصحيح  باشد،  مؤلف  نوشته  به 
اشتباهات  و  اغالط  اصالح كنندة  متن  مصحح  ترتيب، 
لفظي يا معناي مؤلف و مصنف نيست (براي نمونه، نك: 
شفيعي كدكني، «مقدمه»، منطق الطير، ص 224ـ225، كه 
توجه  منطق الطير  در  عطار  نادرست  ظاهر  به  قوافي  به 
در  مصححان  و  كاتبان  نابجاي  تصرف  از  و  مي دهد 
ص  آذرنوش،  نيز:  مي كند؛  ياد  متن  اصالح  قصد  به  آن 
183ـ184، كه به اشتباهات نحوي بهمنياربن مرزبان در 
مي كوشد  او  بلكه  مي كند)،  اشاره  عربي اش  نگارش هاي 
به  زمان  مرور  به  كه  تصرفاتي  و  تصحيفات  اغالط،  تا 
دست ديگران (عمدتًا كاتبان) خواسته (تحريف و تغيير 
نوشته مؤلف) يا ناخواسته (بدخواني، اسقاط متن، و...)، 
در نسخه هاي اثر راه يافته را از متن آن بزدايد و آن را 
به گونه اي تصحيح و ويرايش كند كه متن، تا حد امكان، 

نزديك به اصل نوشته مؤلف باشد.

پيشينه
تصحيح متون از آن حيث كه به وثاقت متن مي پردازد، 

طوالني  سابقه اي  مسلمانان  ميان  در  و  مشرق زمين  در 
سلسله هاي  يا  مؤلف  نزد  متن  سماع  يا  قرائت  دارد: 
و  مؤلف  دستنوشتة  نسخة  به  توجه  او،  شاگردان  بعدي 
قرابت نسخه هاي بعدي با آن، سلسله سندهاي دستيابي 
نسخه ها  اختالفات  به  توجه  اصيل،  متن  به  اشخاص 
(براي نمونه هايي از اهتمام قدما به موارد ياد شده، نك: 
فهرست هاي  در  كتابشناسي  «نگره هاي  حائري،  عمادي 
حديث:  «نقد  همو،  181ـ197؛  ص  نجاشي»،  و  طوسي 
اميدساالر،  نيز:  56ـ57؛  ص  متن پژوهي»،  و  كتابشناسي 
وجود  و  20ـ27)،  ص  متن»،  تصحيح  از  «تاريخچه اي 
از  همگي  شده،  تصحيح  و  مقابله  متعدد  نسخه هاي 
با  مي رود.  شمار  به  متون  وثاقت  به  توجه  اين  مصاديق 
اين همه، شيوه هاي امروزين تصحيح متن، از راه آشنايي 
با شيوه هاي تصحيحي دانشمندان اروپايي (براي آگاهي 
تصحيح  روش هاي  تحول  و  سير  تاريخ،  از  اجمالي 
اميدساالر،  نك:  امروز،  تا  آغاز  از  مغرب زمين  در  متن 
القصص»،  و  مجمل التواريخ  تصحيح  پيرامون  «نكاتي 
متن»،  تصحيح  از  «تاريخچه اي  همو،  299ـ308؛  ص 
حاشيه   ،29 ص  در  كه  منابعي  همچنين  و  8ـ15،  ص 
1 نام مي برد) در ميان محققان مسلمان، به ويژه ايرانيان 
در تصحيح متون فارسي، رواج يافته است (براي نمونه، 
به  كه  393ـ394،  388ـ389،  ص  هروي،  مايل  نك: 
جريان هاي متأخر تصحيح متون فارسي در هندوستان و 
ايران اشاره مي كند). در حوزة متون فارسي، تا آنجا كه 
تصحيح  به  جديد  شيوة  به  كه  ايراني  نخستين  مي دانيم، 
متن پرداخت، محمد قزويني (متوفي 1328 ش) است كه 
هرچند در ايران تحصيالت علوم قديمه داشت، با مهاجرت 
ادوارد  با  آشنايي  اثر  بر  و  ق)   1322 سال  (در  اروپا  به 
براون و به تشويق او، به روش خاورشناسان اروپايي به 
تصحيح و انتشار متوني مانند مرزبان نامه (ليدن، 1908م / 
1326ق)، چهارمقاله (قاهره، 1909م / 1327ق)، المعجم 
جويني  جهانگشاي  تاريخ  / 1327ق)،  (بيروت، 1909م 
(با  حافظ  ديوان  و  55ـ1329ق)   / 37ـ1911م  (ليدن، 
1. پژوهشگر و مصحح متون، عضو و دبير گروه متن شناسي مركز پژوهشي 
تاريخ،  كهن:  فارسى  قرآن  در  پيشتر  نوشتار  اين  مكتوب.  ميراث 
پژوهشى  مركز  تهران،  عمادى حائرى،  محمد  (سيد  تحليل  تحريرها، 

ميراث مكتوب، 6831) صص 112 ـ 122 به چاپ رسيده است.
 Email: m.emadi@mirasmaktoob.ir



دورة دوم، سال سوم، شمارة 25 و 26، مهر و آبان 1387
5

همكاري قاسم غني، تهران، 1320ش) پرداخت. همزمان 
با قزويني، در ايران نيز كساني مانند سيد محمد قدسي 
(با تصحيح ديوان حافظ، بمبئي، 1322ق) و سيد نصراهللا 
1304ش؛  تهران،  ناصرخسرو،  ديوان  تصحيح  (با  تقوي 
و زادالمسافر همو، كه به چاپ نرسيده است)، به شيوه 
فارسي  متون  تصحيح  به  قاجار  عصر  ايرانِي  فضالي 
متعدد  نسخه هاي  با  مقابله  از  هرچند  كه  بودند  مشغول 
و دقت هايي خاص خالي نبود (براي نمونه، نك: قدسي، 
ص 492ـ495؛ قس: سايه، ص 49، كه به راهگشايِي گاه 
گاهِ متن ويراستة قدسي در تصحيح غزل هاي حافظ اشاره 
«مقدمه»،  حائري،  عمادي  نيز:  ص 543؛  تقوي،  مي كند؛ 
زادالمسافر، ص هجدهـ  نوزده، كه بخشي از موخرة تقوي 
بر زادالمسافر را نقل كرده است)، اما تفاوت هاي آشكاري 
با شيوة تصحيح اروپايي داشت كه مهمترين آن عدم ذكر 
دقيق  شيوه  بود.  تصحيح  مبناي  نسخه هاي  نشان  و  نام 
خاورشناسان كه راه را براي تحقيق و بررسي هاي بعدي 
باز مي گذاشت، تحت تأثير قزويني در ايران مورد اقبال 
واقع گرديد (نك: بهار، «تعليم زبان فارسي»، ج 1، ص 
409، كه صراحتًا به شيوه تصحيحِي قزويني به تأسي از 
خاورشناسان اشاره مي كند؛ نيز: دهخدا، ص 616؛ مينوي، 
دست  به  روش،  در  اندك  اختالفاتي  با  و،  [سح])  ص 
متوني  تصحيح  با  بهار  ملك الشعراء  چون  دانشمنداني 
مانند تاريخ سيستان (تهران، 1314ش) و مجمل التواريخ 
تصحيح  با  همايي  جالل  (تهران، 1318ش)،  القصص  و 
مصباح الهداية  و  1318ش)  (تهران،  التفهيم  مانند  متوني 
تصحيح  با  فروزانفر  بديع الزمان  و  1325ش)،  (تهران، 
و  38ـ1333ش)  (تهران،  بهاءولد  معارف  مانند  متوني 
پي  45ـ1334ش)  (تهران،  تبريزي]  [شمس  كبير  ديوان 
گرفته شد. سپس شاگردان دانشگاهي آنان همانند محمد 
(تهران،  جوامع الحكايات  مانند  متوني  تصحيح  با  معين 
كربين،  هنري  همكاري  (با  عبهرالعاشقين  و  1335ش) 
تهران، 1337ش) و پرويز ناتل خانلري با تصحيح متوني 
ديوان حافظ  مانند سمك عيار (تهران، 53ـ1338ش) و 
آزاد  تحصيالت  كه  پژوهشگراني  و  1359ش)،  (تهران، 
مينوي  مجتبي  مانند  بودند،  دانشگاه  مدرس  اما  داشتند 
(تهران، 1343ش)  دمنه  و  كليله  مانند  متوني  تصحيح  با 
به  1344ش)،  (تهران،  مينكبرني  جالل الدين  سيرت  و 
تصحيح متون پرداختند، كه به همين ترتيب در نسل هاي 

با  يزدگردي  اميرحسن  مانند  آنها،  شاگردان  از  بعدي 
ظهير  ديوان  و  1343ش)  (تهران،  نفثة المصدور  تصحيح 
فاريابي (تهران، 1381ش، كه پس از مرگ او به كوشش 
اصغر دادبه منتشر شده است) و محمدرضا شفيعي كدكني 
اسرارالتوحيد (تهران، 1366ش)  مانند  متوني  تصحيح  با 
يافته  ادامه  امروز  به  تا  1383ش)  (تهران،  منطق الطير  و 

است.

دانش و َمنِش مصحح
تصحيح متون كهن فارسي (كه اصطالحًا «ادبيات» ناميده 
مي شود)، نياز به اطالعات ميان رشته اي مصحح دارد (به 
فني  يا  علمي  موضوعي  قدمت،  بر  افزون  متن  اگر  ويژه 
و  دستور  به  بايد  مصحح  كه  گونه  بدين  باشد)،  داشته 
معني شناسي تاريخي زبان فارسي آگاه باشد و در كنار آن 
بر مفاهيم و مصطلحات علمِي متن اشراف داشته باشد؛ 
كهن،  فلسفي  و  كالمي  متن  يك  تصحيح  نمونه،  براي 
عالوه بر آگاهي تاريخي نسبت به زبان، آشنايي مصحح 
با مفاهيم، اصطالحات، و جايگاه تاريخي متن در موضوع 

خود را مي طلبد.
افزون بر اينها، تصحيحي موفق، مستلزم روشمندي، 
احتمال  همواره  كه  گونه اي  (به  مصحح  احتياط  و  دقت 

خطا در تشحيص خود را بدهد) نيز هست.

نسخه شناسي
براي تصحيح يك متن، مصحح نخست بايد به جستجو 
و بررسي نسخه هاي خطي موجود متن بپردازد كه به طور 
عام از آن به «نسخه شناسي» تعبير مي شود. بدين منظور، 
كتابخانه هاي  خطي  نسخه هاي  فهرست هاي  به  مي بايد 
از  بسياري  و  پراكنده اند  فوق العاده  كه  كرد  مراجعه  دنيا 
رسيده اند (براي  چاپ  به  مجموعه ها  و  مجالت  در  آنها 
نسخه هاي  كه  كتابخانه هايي  چاپي  فهارس  از  فهرستي 
خطي فارسي دارند، نك: افشار، كتابشناسي فهرست هاي 
«مقدمه»،  منزوي،  نيز:  دنيا؛  در  فارسي  خطي  نسخه هاي 
فهرستوارة كتابهاي فارسي، ج 1، ص 19ـ60). از اين رو 
«فهرست مشترك» (= فهرستگان) كه مجموعه اطالعات 
فهرست هاي چاپي (و گاه چاپ نشده) را در يك جا گرد 
اجمالي  مشخصات  به  دستيابي  در  مصحح  به  مي آورد، 
نسخه هاي يك متن و مكان نگهداري آنها كمك بسياري 
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فهرستگاني  از  بايد  فارسي،  متون  محدودة  در  مي كند. 
احمد  (از  فارسي  خطي  نسخه هاي  فهرست  عنوان  با 
منزوي) نام برد كه نسخه هاي خطي فارسِي كتابخانه هاي 
به  و  الفبايي  ـ  موضوعي  صورت  به  را  جهان  و  ايران 
تنها  فهرستگان  اين  (از  مي كند  ياد  كتابت  تاريخ  ترتيب 
و  شده  منتشر  1348ش  ـ   53 سال هاي  طي  جلد  شش 
فهرست هاي چاپ شده پس از اين تاريخ را در بر ندارد). 
در  مندرج  اطالعات  كه  داشت  توجه  بايد  ميان  اين  در 
فهرست ها گاه نادرست است (براي نمونه، نك: شفيعي 
نسخه  به  كه  و 9،  ص 63  مختارنامه،  «مقدمه»،  كدكني، 
موهوم مختارنامه در موزة بريتانيا اشاره مي كند) و مصحح 
در مواردي كه در صحت نوشته فهرستنگار ترديد دارد، 
مي بايد به اطالعات فهرست بسنده نكند و نسخة خطي 

(يا تصوير آن) را از نزديك ببيند.
مصحح  متن،  موجود  نسخه هاي  از  آگاهي  از  پس 
به  و  كند  بررسي  قدمت  حيث  از  را  آنها  وضعيت  بايد 
در  نيز  مكتوبي  تاريخ  بسا  چه  (كه  كهن تر  نسخه هاي 
سنت  زباني،  قرائن  اساس  بر  اما  باشند،  نداشته  خود 
كتابتي و نشانه هاي ظاهري نسخه، كهن تر از نسخه هاي 
مرحله  مهمترين  بدهد.  ويژه  اهميتي  باشند)  تاريخ دار 
در نسخه شناسي متن، كشف ارتباط و پيوند نسخه ها با 
پيوندي  چنين  دريافِت  صورت  يكديگر (كه مصحح در 
همانند  نََسبي  و  هم خانواده اند  كه  را  نسخه هايي  مي بايد 
هم دارند و به نسخه اي واحد بازمي گردند در يك گروه 
جاي دهد) و سنجش ميزان صحت و اصالت آنهاست. 
و  مهم  بخش هاي  مصحح  كه  است  آن  مستلزم  كار  اين 
حساس متن را در نسخه هاي برگزيده با يكديگر مطابقت 
دهد و با سبك و سياق ديگر آثار مؤلف يا آثار هم خانوادة 
آن (از حيث موضوع و تاريخ) مقايسه كند؛ كه طبعًا در 
نزديك  پيوندي  متن شناسي  با  نسخه شناسي  مرحله  اين 
(جستجو  نسخه شناسي  گانه  سه  مراحل  اين  از  مي يابد. 
و  نسخه ها،  كهن ترين  شناخت  فهرست ها،  بررسي  و 
با  ترتيب  به  آنها)  صحيح ترين  و  اصيل ترين  تشخيص 
عنوان نسخه شناسي توصيفي، تاريخي، تطبيقي ياد كرده اند 
نسخه شناسي،  سه گانه  مراحل  از  تفصيلي  آگاهي  (براي 
نسخه شناسي  در  333ـ356).  ص  هروي،  مايل  نك: 
انتظار  كه  آنجاست  از  كهن تر  نسخه  اهميت  تاريخي، 
مي رود نسخه هاي قديمتر به جهت نزديكي زماني بيشتر 

مؤلف)  نسخه   =) متن  اصلي  نسخة  به  مؤلف،  عصر  با 
نزديكتر باشند و كمتر مورد تصرف و تصحيف واقع شده 
باشند (براي نمونه هايي از تصرفات متني در نسخه هاي 
جديدتر، نك: شفيعي كدكني، «نقش ايدئولوژيك نسخه 
بدل ها»، ص 93ـ107)؛ با اين همه، اين قاعده به هيچ رو 
روي  از  كه  جديدتري  نسخه هاي  بسا  چه  و  نيست  عام 
نسخه اي قديمتر و اصيلتر كتابت شده و به همين دليل، 
گرچه از نظر تاريخ كتابت جديدترند، از اعتبار بيشتري 
با  تطبيقي  نسخه شناسي  كه  اينجاست  باشند.  برخوردار 
نسب شناسي نسخه ها و مقايسه آنها با يكديگر، اصيل ترين 
و صحيح ترين نسخه ها را شناسايي مي كند. نسخه شناسي 
تطبيقي بهره هاي متعدد ديگري نيز دارد كه از مهمترين 
آنها مي بايد به شناخت تحريرهاي گوناگون يك متن به 
58ـ64،  ص  رياحي،  نك:  نمونه،  (براي  مؤلف  دست 
شاهانه»  «نسخه  و  درويشان»  «نسخه  تحرير  دو  از  كه 
مرصادالعباد نجم رازي سخن مي گويد) و يا تصرفات و 
تغييرات بعدي نويسنده / شاعر در متن (براي نمونه، نك: 
سايه، ص 21، 26ـ28، 41ـ43، كه به تغييرات حافظ در 
غزلياتش توجه مي دهد و نمونه هايي از آن را ذكر مي كند؛ 
به  مي بايد  مصحح  كه  كرد  اشاره  ص 51)  سميعي،  نيز: 
آنها توجه داشته باشد و به ضبط هاي گوناگون مؤلف به 

عنوان ضبط هاي اصيل اما جداگانه، بنگرد.

روش هاي تصحيح
در  را  شيوه اي  هر  خود  دلخواه  به  نمي تواند  مصحح 
موجود  نسخه هاي  چگونگي  بلكه  برگزيند،  تصحيح 
متن و اصالت و صحت آنها (نك: قبل) است كه روش 
تصحيح را براي مصحح معين مي كند. روش هاي تصحيح 
تصحيح  كرد:  تقسيم  كلي  دسته  دو  به  مي توان  را  متن 
بر  تصحيح  در  التقاطي.  تصحيح  اساس،  نسخه  پايه  بر 
پايه نسخه اساس، نسخه اي كه از نظر اصالت، صحت و 
قدمت بر ديگر نسخه هاي موجود برتري آشكاري دارد 
اساِس متن نهايي قرار مي گيرد و مصحح در ضبط متن 
صورت  در  نسخه ها،  ديگر  ضبط  و  نمي كند  تصرفي  آن 
(مانند  مي شود  آورده  بدل  نسخه  عنوان  به  تنها  لزوم، 
معنوي،  مثنوي  از  سروش  عبدالكريم  تصحيح  روش 
هيچ  كه  آنجا  از  التقاطي،  تصحيح  در  تهران، 1375ش). 
نسخه اي را نمي توان كامال اصيل تر و صحيح تر از ديگر 
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نسخه ها دانست، ضبط متن نهايي از ميان ضبط نسخه هاي 
گوناگون (هركدام اصيل تر و صحيح تر) برگزيده مي شود 
تهران،  حافظ،  ديوان  در  سايه  تصحيح  روش  (مانند 
1373ش). روش هاي ديگر تصحيح، مانند روش بينابين 
جهانبخش، ص  نيز:  هروي، ص 437ـ438؛  مايل  (نك: 
مستقل  شيوه اي  عنوان  به  بينابين  روش  از  كه  30ـ31، 
كرده اند)،  بحث  التقاطي  شيوة  و  اساس  شيوة  كنار  در 
به عنوان روش هاي فرعي در ميانة اين دو روش اصلي 
تصحيح  روش هاي  كه  گفت  مي توان  و  مي گيرند؛  جاي 
همچون طيفي است كه «شيوة اساس» و «شيوة التقاطي» 
در دو سِر آن قرار دارند، و بسته به وضعيت نسخه هاي 
اين  از  يكي  به  تصحيح  فرعي  روش هاي  متن،  موجود 
روش  دو  اين  كنار  در  مي يابند.  گرايش  اصلي  شيوة  دو 
اصلي و روش هاي فرعي ميان آنها، مي بايد از «تصحيح 
يادشده،  طيف  از  بيرون  سوم،  روش  عنوان  به  قياسي» 
كه  جايي  در  مصحح  قياسي،  تصحيح  در  برد.  نام  نيز 
(يا  «ناصحيح»  را  متن  موجود  نسخه هاي  همگي  ضبط 
«نااصيل») تشخيص مي دهد، بر پاية شناختي كه از الفاظ، 
و  متن  تأليف  مكان  و  زمان  هم خانواده،  متون  مفاهيم، 
اصيل تر  و  صحيح تر  كه  را  ضبطي  آورده،  دست  به   ...
مي پندارد به جاي ضبط نسخه ها پيشنهاد مي كند و (با ذكر 
ضبط نادرست نسخه ها در پانوشت) در متن نهايي جاي 
مي دهد. تصحيح قياسي يكي از بحث انگيزترين مسائل 
در تصحيح متون است كه در آغاز رواج روش هاي جديد 
مي شد  شمرده  «نامجاز»  عمومًا  ايران،  در  متن  تصحيح 
(نك: فياض، ص هجده، كه به اين عقيده نزد مصححان 
متجدد ايراني اشاره مي كند)، هرچند در همان دوره نيز 
را  قياسي  تصحيح  بهار  ملك الشعراء  مانند  مصححاني 
«پاسخ  بهار،  مي شمردند (نك:  «الزم»  كه  «جايز»  تنها  نه 
به انتقادات» ج 1، ص 224، 227). اما با مرور زمان و 
آگاهي يافتن مصححان به تصرفات آشكار و پنهان كاتبان 
«نااصيل»  ضبط هايي  پيدايش  موجب  كه  نسخه ها  در 
باشد)  هم  «صحيح»  است  ممكن  بسياري  موارد  در  (كه 
امروزه  است،  گرديده  متن  نويسنده  ضبط  با  متفاوت  و 
تصحيح قياسي يي كه نه بر ذوق و احساس مصحح، بلكه 
بر موازين معتبر و روشمند در شناخت متن، استوار باشد، 
نه تنها مجاز، كه «وظيفة مصحح» در تصحيح متن و «يكي 
از توانش هاي تصحيح انتقادي» به حساب مي آيد (نك: 

خالقي مطلق، ص بيست و هفت). اكنون مي توان تصحيح 
متن  سراسِر  تصحيح  در  روش  يك  عنوان  به  را  قياسي 
دقيق  شناخت  با  مصحح  آن  طي  در  كه  گرفت  كار  به 
و روشمند ويژگي هاي اصيل معنايي و لفظي متن اوليه، 
متن كنوني را به صورت نخستين آن بازمي گرداند. از اين 
شيوه مي توان به «بازسازي متن» تعبير كرد (براي آگاهي از 
نظريه بازسازي متون، نك: عمادي حائري، قرآن فارسي 
كهن، ص 122ـ126، نيز: 55ـ56). بدين گونه، تصحيح 
قياسي را، در كنار تصحيح بر پايه نسخة اساس و تصحيح 
التقاطي، مي بايد يكي از سه روش اصلي تصحيح متون 

به شمار آورد.
ضبط  به  تام  توجه  عين  در  مصحح  حال،  هر  در 
منابع  متني،  قرائن  مؤلف،  بيان  و  زبان  از  بايد  نسخه ها، 
تحقيقي و هر روشي كه او را در دستيابي به متن اصيل 
ياري مي كند بهره ببرد. از همين رو، برخي برآنند كه پس 
دانشمندان  نظر  و  نقد  و  متعدد  محققانه  تصحيحات  از 
متون  از  بعضي  نهايي»  «نسخة  به  مي توان  آن  پيرامون 
دست  فردوسي)  شاهنامه  و  حافظ  ديوان  (مانند  خاص 
يافت (نك: نجفي، «حافظ: نسخه نهايي»، ص ؛30 خالقي 
در  كوشش  و  دقت  همه  اين  يك).  و  سي  ص  مطلق، 
اصيل»  «ضبط  كه  آنجاست  از  اصيل  ضبط  به  دستيابي 
نقشي اساس در پژوهش هاي بعدي كه بر پاية متن انجام 
مي شود دارد و ضبط نادرست متن طبعًا به نادرستي آن 
تأثير  از  نمونه هايي  (براي  انجاميد  خواهد  پژوهش ها 
ضبط نادرست متن در نادرستي پژوهش هاي بعدي، نك: 
و  دويست  ص  اسرارالتوحيد،  «مقدمه»،  كدكني،  شفيعي 

بيست؛ عمادي حائري، «فرقة ناصريه»، ص 63ـ64).

گونه هاي زباني و شيوه هاي رسم الخطي
متوني كه تا پيش از نيمه قرن هفتم (پيش از حمله مغول 
به ايران) و تثبيت زبان فارسي معيار تأليف شده اند، كم يا 
بيش برخوردار از واژگان و ويژگي هاي گويشي هستند؛ 
و متوني كه كاربرد محلي بيشتري داشته اند، ويژگي هاي 
واژه ها  از  مصحح  آگاهي  دارند.  آشكارتري  گويشي 
براي  سويي  از  فارسي  زباني  گونه هاي  ويژگي هاي  و 
در  را  او  ديگر  سوي  از  و  است،  ضروري  متن  تصحيح 
تشخيص مكان و زمان تأليف متن (يا كتابت نسخه هاي 
گونه هاي  به  توجه  با  بايد  مصحح  مي دهد.  ياري  آن) 
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زباني فارسي از درآميختن ضبط نسخه هايي كه در مناطق 
گوناگون و به گويش هاي متفاوت تحرير شده اند پرهيز 
كند، و در صورت كشف گونة زباني مؤلف، ضبط ديگر 
نسخه ها را به گونه زباني مؤلف بازگرداند (براي آگاهي 
از مبحث گونه هاي زباني و نقش آن در تصحيح متون، 
قدس،  قرآن  «مقدمه»،  رواقي،  17ـ29؛  ص  الزار،  نك: 
ص هشت ـ يازده، هجده؛ مايل هروي، ص 319ـ330؛ 
عمادي حائري، قرآن فارسي كهن، ص 40، 118ـ؛121 
براي نمونه اي از كشف گونه زباني مؤلف، نك: عمادي 
حائري، «مقدمه»، زادالمسافر، ص بيست و چهار ـ بيست 

و پنج؛ نيز: همو، قرآن فارسي كهن، ص 117).
با توجه به شناخت نسبتًا كاملي كه اكنون از شيوه هاي 
گوناگون  دوره هاي  در  فارسي  كهن  متون  رسم الخطي 
295ـ318)،  ،ص  هروي  مايل  (نك:  است  شده  حاصل 
و  آسان  خوانِش  براي  مصحح  كه  است  بهتر  امروزه 
امروزين  رسم الخط  به  را  كهن  رسم الخط  متن،  درست 
از  بخشي  «مقدمه»،  رواقي،  (نك:  دهد  تغيير  فارسي 
شفيعي  هفت؛  و  شصت  ص  فارسي،  به  كهن  تفسيري 
بر  كه  84؛  ص  وقت،  طعم  چشيدن  «مقدمه»،  كدكني، 
همين موضوع تأكيد مي كنند). در عين حال، مصحح در 
كند  دوري  افراط  از  بايد  هم  رسم الخط،  كردن  امروزي 
و هم اقتضائات متن، مثًال قرائت متون نظم يا بازي هاي 
اين  در  اما  باشد.  داشته  نظر  در  را  مؤلف،  رسم الخطي 
را  قديمي  رسم الخطي  صورت هاي  بايد  مصحح  ميان، 
برخي  در  يا  هستند  پيوند  در  واژه  تلفظ  با  احتماال  كه 
دارد  نگاه  مؤثرند،  امروزي  رسم الخط  درباره  استدالل ها 
(مانند: «سطبر» به جاي «ستبر»؛ نك: اديب سلطاني، ص 
حائري،  عمادي  228؛  ص  ننويسيم،  غلط  نجفي،  8ـ9؛ 
قرآن فارسي كهن، ص 107ـ109؛ براي نظر مخالف، نك: 

خالقي مطلق، ص بيست و هشت ـ بيست و نه).

آرايش متن نهايي و افزوده هاي مصحح
و  نسخه ها  ضبط  به  نسبت  مصحح  قضاوت  از  پس 
و  تفكيك  به  مي بايد  مصحح  نهايي،  متن  آماده سازي 
متون  كه  پيداست  بپردازد.  متن  (پاراگراف بندي)  تبويب 
كه،  منثوري  متون  اما  هستند،  مستثنا  امر  اين  از  شعري 
تقسيم بندي  مؤلف  سوي  از  و  طوالني اند  مخصوصًا، 

در  و  موضوعات  تناسب  به  مي بايد  نشده اند،  جزئي 
راستاي سير كلي كتاب، بند بند شوند. مصحح، به ويژه 
در مورد متون منثور، مي بايد به نشانه گذاري متن بپردازد 
و از اين طريق خواننده را در خوانش و فهم متن ياري 
دهد؛ اما بايد در نشانه گذاري به حداقل ممكن بسنده كند 
و در متون منظوم، تا جاي ممكن، از آن اجتناب ورزد. 
نسخه بدل هاي متن نيز با توجه به كاربران متن يا سليقة 
مصحح در پانوشت ها يا پايان متن درج مي شود؛ هرچند 
در متوني كه بيشتر مورد مراجعه محققان است، بهتر آن 
است كه نسخه بدل ها در پايين صفحات آورده شود كه 
خواننده  چشم  پيش  نهايي  متن  با  همراه  نسخه ها  ضبط 
باشد (براي آگاهي بيشتر درباره نسخه بدل ها، اهميت و 
هروي، ص  مايل  نك:  انتقادي،  آنها در تصحيح  جايگاه 

477ـ487).
افزوده هاي مصحح، و به طور خاص «مقدمه مصحح»، 
از ضروريات چاپ انتقادي متون است. مصحح در مقدمه 
از مؤلف، آثار و افكار و عقايد او، اثر پيش رو، و مهمتر 
تصحيح  مبناي  خطي  نسخه هاي  همه،  از  بايسته تر  و 
مي گويد.  سخن  خود  كار  شيوة  و  تصحيح  روش  متن، 
بسته  نيز  مصحح)  تعليقات (يادداشت هاي  توضيحات و 
به نوع اثر و حوزه مطالعات مصحح و پسند او، در حجم 
و شيوة نگارش متفاوت است. برخي از مصححان، مانند 
با  ش)،  شطحيات (تهران، 1344  شرح  در  كربن  هانري 
نگارش مقدمه اي تحليلي درباره مؤلف و اثر او، از نگارش 
و گردآوري توضيحات جداگانه چشم پوشيده اند. آنچه 
را  مصحح  يادداشت هاي  اندازه  و  نوع  چيز  هر  از  بيش 
تعيين مي كند، كاربران متن و نيازهاي آنان است، چنانكه 
چاپ هاي  (تهران،  چهارمقاله  تصحيح  در  معين  محمد 
استفاده  قصد  به  ششم 1341ش)  چاپ  جمله  از  مكرر، 
شرح  در  فراواني  توضيحات  دانشجويان  و  دانش آموزان 
و معناي واژه ها و عبارات افزوده، ولي همو در تصحيح 
تهران،  كربين،  هنري  همكاري  (با  جامع الحكمتين 
1332ش) به درج فهرستي از لغات و اصطالحات بسنده 

كرده است.
مصحح همچنين بايد به تنظيم فهرست هاي گوناگون 
و  پژوهشگران  بر  را  جستجو  كار  تا  بپردازد  متن  براي 
مراجعان متن آسان كند. فهرست آيات، احاديث، اعالم، 
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متون  رايج  فهرست هاي  جمله  از  اصطالحات،  و  لغات 
هستند؛ با اين همه باز هم نوع متن و نيازهاي كاربران آن 
است كه ضرورت، تعداد و موضوع فهرست ها را معين 
مانند  فهارسي  تنظيم  متون  برخي  براي  چنانكه  مي كند، 
نام گياهان و جانوران نيز الزم است، و براي برخي متون 

ديگر تنظيم نمايه اي از نام هاي اشخاص كفايت مي كند.
خطرخيزترين  و  مهمترين  از  متن  حروف نگاري 
هم  آن  در  سهل انگاري  كه  است  انتقادي  چاپ  مراحل 
و  متن  اعتبار  از  هم  و  مي دهد  هدر  را  مصحح  زحمات 
اعتماد خواننده به آن مي كاهد. از اين رو در حروف نگاري 
و  اغالط  از  ممكن  حد  در  تا  كرد  بسيار  دقت  بايد  متن 
اشتباهات به دور بماند. به همين دليل، تجربه و كارداني 
نهايي  متن  صحت  در  نمونه خوانان  دقت  و  حروف نگار 
بسيار مؤثر است؛ هم چنانكه طراحي و صفحه آرايي متن 

نشانگر هنر صفحه آرا و حسن سليقه ناشر است. 
عربي  و  فارسي  كهن  متون  انتقادي  تصحيح  درباره 
(هرچند اصول اوليه آن ميان همة زبان ها مشترك است) 
كتاب ها و مقاله هاي متعددي تأليف و تدوين شده است 
كه از آن ميان مي توان به تاريخ نسخه پردازي و تصحيح 
دوم،  ويراست  هروي،  (مايل  خطي  نسخه هاي  انتقادي 
التراث  تحقيق  اصول  فارسي،  زبان  به  تهران، 1380ش) 
(عبدالهادي الفضلي، چ 3، بيروت، 1416ق) به عربي، و 
Textual Criticism and Scholarly Editing 
(Thomas  Tanselle,  Charlottesville,  1990) 

به زبان انگليسي اشاره كرد.

منابع
ـ آذرنوش، آذرتاش، چالش ميان فارسي و عربي، تهران، 

1385ش.
خط  شيوة  بر  درآمدي  ميرشمس الدين،  اديب سلطاني،  ـ 

فارسي، تهران، 1378ش.
ـ افشار، ايرج، كتابشناسي فهرستهاي نسخه هاي خطي در 

دنيا، تهران، 1337ش.
در  متن  تصحيح  از  «تاريخچه اي  محمود،  اميدساالر،  ـ 
(دورة  ميراث  آينة  مسلمين»،  ميان  در  و  مغرب زمين 
تهران،  33ـ34)،  پياپي  2ـ3،  ش   ،4 سال  جديد، 

تابستان و پاييز 1385ش.
و  التواريخ  مجمل  تصحيح  پيرامون  «نكاتي  همو،  ـ 

القصص»، ارج نامة ملك الشعراء بهار، به كوشش علي 
ميرانصاري، تهران، 1385ش.

اقبال  عباس  انتقادات  به  «پاسخ  محمدتقي،  بهار،  ـ 
آشتياني»، بهار و ادب فارسي (مجموعه يكصد مقاله 
از ملك الشعراء بهار)، به كوشش محمد گلبن، تهران، 

1371ش.
داريم»،  الزم  كه  كتابهايي  و  فارسي  زبان  «تعليم  همو،  ـ 

بهار و ادب فارسي، نك: پيشين.
به  ناصرخسرو،  ديوان  «[مؤخره]»،  سيدنصراهللا،  تقوي،  ـ 

كوشش سيد نصراهللا تقوي، تهران، 1348ش.
تهران،  متون،  تصحيح  راهنماي  جويا،  جهانبخش،  ـ 

1378ش.
ابوالقاسم  شاهنامه،  «مقدمه»،  جالل،  مطلق،  خالقي  ـ 
فردوسي، به كوشش جالل خالقي مطلق، دفتر يكم، 

تهران، 1368ش.
ديوان  مالحظات»،  و  «حواشي  علي اكبر،  دهخدا،  ـ 

ناصرخسرو، نك: تقوي.
به  كهن  تفسيري  از  بخشي  «مقدمه»،  علي،  رواقي،  ـ 
فارسي، به كوشش سيد مرتضي آيت اهللا زاده شيرازي، 

تهران، 1375ش.
رواقي،  علي  كوشش  به  قدس،  قرآن  «مقدمه»،  همو،  ـ 

تهران، 1364ش.
نجم الدين  مرصادالعباد،  «مقدمه»،  محمدامين،  رياحي،  ـ 
تهران،  امين رياحي،  محمد  كوشش  به  رازي، 

1379ش.
به  حافظ،  «مقدمه»، [ديوان]  ابتهاج]  هوشنگ  سايه [=  ـ 

كوشش سايه، تهران، 1376ش.
متون»،  تصحيح  باب  در  «نكته هايي  احمد،  سميعي،  ـ 
تهران،  اسفند)،  و  بهمن  ش 2،  (سال 4،  دانش  نشر 

1362ش.
اسرارالتوحيد،  «مقدمه»،  محمدرضا،  كدكني،  شفيعي  ـ 
محمد بن منور، به كوشش محمدرضا شفيعي كدكني، 

تهران، 1366ش.
ـ همو، «مقدمه»، چشيدن طعم وقت (از ميراث عرفاني 
شفيعي  محمدرضا  كوشش  به  ابوالخير)،  ابوسعيد 

كدكني، تهران، 1385ش.
ـ همو، «مقدمه»، مختارنامه، عطار نيشابوري، به كوشش 

محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، 1375ش.
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بهارستان  نامة  نسخه بدل ها»  ايدئولوژيك  «نقش  همو،  ـ 
(سال 5، ش 1ـ2، پياپي 9ـ10، بهارـ  زمستان)، تهران، 

1384ش.
معارف  ناصريه»،  «فرقة  محمد،  سيد  حائري،  عمادي  ـ 
تهران،  تير)،  ـ  فروردين  پياپي 58،  ش 1،  (س 20، 

1382ش.
ـ همو، قرآن فارسي كهن: تاريخ، تحريرها، تحليل، تهران، 

1386ش.
به  قبادياني،  ناصرخسرو  زادالمسافر،  «مقدمه»،  همو،  ـ 
كوشش سيد محمد عمادي حائري، تهران، 1384ش.

علوم  متن پژوهي»،  و  كتابشناسي  حديث:  «نقد  همو،  ـ 
و  بهار  35ـ،36  پياپي  1ـ2،  ش   ،10 (س  حديث 

تابستان)، قم، 1384ش.
ـ همو، «نگره هاي كتابشناسي در فهرست هاي طوسي و 

نجاشي»، علوم حديث، نك: پيشين.
كوشش  به  بيهقي،  تاريخ  «مقدمه»،  علي اكبر،  فياض،  ـ 

علي اكبر فياض، مشهد، 1350ش.
كوشش  به  حافظ،  ديوان  «[مؤخره]»،  محمد،  قدسي،  ـ 

محمد القدسي الحسيني، بمبئي، 1322ق.
مهستي  ترجمة  فارسي،  زبان  شكل گيري  ژيلبر،  الزار،  ـ 

بحريني، تهران، 1384ش.
تصحيح  و  نسخه پردازي  تاريخ  نجيب،  هروي،  مايل  ـ 

انتقادي نسخه هاي خطي، تهران، 1380ش.
ـ منزوي، احمد، فهرست نسخه هاي خطي فارسي، تهران، 

1348ـ1353ش.
تهران،  فارسي،  كتابهاي  فهرستوارة  همو،  ـ 

1374ـ1383ش.
دانش  نشر  نهايي»،  نسخة  «حافظ:  ابوالحسن،  نجفي،  ـ 

(س 2، ش 1، آذر و دي)، تهران، 1360ش.
ـ همو، غلط ننويسيم، تهران، 1378ش.

مثنوى نويافته اى از پوربهاى جامى
بهروز ايمانى1
يگانه دستنوشته اى كه از ديوان پوربهاى جامى (سرايندة 
سدة 7ق) به دست ما رسيده، به شمارة 9213 در كتابخانة 
موزة بريتانيا محفوظ است2. اين دستنويس را نظام الدين 
حيدرآباد  در  1029ق  سال  به  شيرازى  عبداهللا  احمدبن 
شاه  قطب  محّمد  سلطان  كتابخانة  براى  خزانه  رسم  به 

(حكومت: 1020 ـ 1035ق) تحرير كرده است:
عن الشّر  مصونة  الزالت  ـ  حيدرآباد  دارالسلطنة  در   ...
و الفساد ـ ... به رسم خزانة ...3 اعليحضرت، خديو زمان 
و داراى دوران، السلطان بن السلطان، الخاقان بن الخاقان، 
سلطان محّمد قطب شاه ــ الزال ظالل رأفته َعلى مفارق 
تاريخ  در  پذيرفت  اتمام  سمت  كتاب،  اين  ــ  العالمين 
المرجب سنة 1029. كتبه العبد الّداعى  ُغّرة شهر رجب 

نظام الدين احمدبن عبداهللا شيرازى ـ عفى عنهما4.
پوربهاى  سروده هاى  همة  دربردارندة  ديوان،  اين 
جامى نيست و در سفينه ها و جنگها و مجموعه ها و ديگر 
آبشخورهاى ادبى و تاريخى، اشعارى از او مى يابيم كه در 
ديوان خّطى مذكور، موجود نيستند. حتّى چكامة پرآوازة 
او، كه حاوى لغات و اصطالحات تركى و مغولى است و 
28 بيت از آن را دولتشاه سمرقندى در تذكرة خود ثبت 
نموده5، در ديوانش درج نشده است. بنابراين اين ديوان 
جامى  پوربهاى  سروده هاى  از  گزيده اى  شامل  بايد  را 
جنگها  سفينه ها،  الف.  ديگر:  منابع  و  آثار  در  و  دانست 
تاريخى،  آبشخورهاى  و  تذكره ها  ب.  مجموعه ها،  و 
از  اشعارى  و  ابيات  و...  بالغى  آثار  د.  واژه نامه ها،  ج. 
قصيدة  ابياتى  يا  و  تمام  چنانكه  كرد.  جستجو  را  پوربها 
مغولية او ــ كه ذكرش گذشت ــ و مطلع آن اين است:

1. پژوهشگر زبان و ادبيات فارسى.
E-mail: imani_book@yahoo.com

2. Handlist of Persian Manuscripts (1895-1966), by G.M. Meredith-

Owens, London, 1968, p. 56.

3. خوردگى در دستنويس ديوان.
4. ديوان پوربهاى جامى، دستنويس شمارة 9213 كتابخانة موزة بريتانيا، 

برگ 99.
5. تذكرة الشعراء، به همت محمد رمضانى، تهران، كاللة خاور، چاپ دوم، 

1366، صص 137ـ 138.
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اى كرده روح با لب  لعل تو نوكرى
معشوق ارتگى و نگار ُهجاورى

در آثار زير ثبت شده و در ديوان او موجود نيست: 
(صص  افكار1  ظرايف  منبع  و  اشعار  لطايف  مجمع 

102 ـ 105). 
مونس االحرار فى دقائق االشعار2 (فراهم آوردة كالتى 

اصفهانى در سال 702ق)، صص 722 ـ 723.
اين  در  قصيده  مطلع  (تنها  ص3724:  گزيده،  تاريخ 

كتاب، ثبت شده است).
آوردة  (فراهم  دقائق االشعار4  فى  مونس االحرار 

بدرجامى در 742ق)، ج 1، صص 274 ـ 277؛ 
جنگ شمس حاجى5، برگ 68 ـ 70؛ 

جنگ معروف بغدادى6، برگ 297 ـ 299؛ 
جنگ نقيب شيرازى7، برگ 226 ـ 227؛ 

ـ   137 صص  سمرقندى)8،  (دولتشاه  تذكرة الشعراء 
138؛ 

خالصة االشعار9، برگ 168؛ 
تذكرة خطايى قمى10، ص 627؛ و ...

سروده هاى  جستجوى  در  مدتهاست  كه  نگارنده 
پوربهاى جامى از بطون متون خطى است، در كتابى به 
حسين  نام  به  دانشورى  فراهم آوردة  جوامع االنشاء11  نام 
كه  يافت،  دست  پوربها  از  نويافته اى  مثنوى  به  هروى، 
گفتار  اين  در  را  آن  چاپ  پژوهان،  ادب  آگاهى  براى 

مختصر، بايسته دانست.
است  نامه هايى  و  منشآت  مجموعة  جوامع االنشاء 
و  تيمورى،  دورة  سرايندگان  و  دانشوران  دولتمردان،  از 
يكى از مهمترين منابع اطالعاتى دربارة تاريخ و فرهنگ 
هيچ  ظاهراً  مجموعه،  اين  ن  مدوِّ از  است.  مذكور  دورة 
منفرد،  فرهانى  مهدى  دكتر  نيست.  دست  در  آگاهى 
دربارة اين شخص، دو احتمال ارائه نموده است:12 شايد 
خوافى  نظام الملك  خواجه  فرزند  حسين  كمال الدين  او 
انشا   ...» نوشته:  او  به  راجع  نوايى  اميرعليشير  كه  است، 
حسين  كمال الدين  شايد  و  مى كند»،13  زيبا  بغايت  نيز 
گازرگاهى است، كه اميرعليشير شرح حال او را در تذكرة 

خود ثبت نموده است.14
بيتى   29 مثنوى  يك  گرانقدر،  اثر  در  هروى  حسين 
از پوربهاى جامى ثبت نموده، كه وجود آن بسيار مغتنم 

است. پوربها در اين مكتوب شاعرانه، صبا را ــ كه پيك 
او  از  و  داده  قرار  خطاب  مورد  ــ  است  عشق  ارباب 
زادگاه  كه  ــ  جام  ساكنان  به  را  درودش  است  خواسته 
سوز  و  درد  همه  او  درود  اين  برساند.  ــ  است  شاعر 
كه  است  درودى  است.  نياز  و  سوز  و  شوق  و  گداز  و 
گريه  به  بهارى  ابر  چون  خواند،  كوه  بر  را  آن  صبا  اگر 
زمانى  را  مثنوى  اين  پوربها  است  معلوم  مى داردش.  وا 
سروده، كه از زادگاه خود، جام، دور، و دلش به سنگ 

جدايى شكسته بوده.
پوربهاى جامى، سراينده اى است شيفتة تكّلفات زبانى 
نماية  و  نمود  است  دلبستگى  اين  نشانه هاى  و  بيانى،  و 
واژگان و اصطالحات تركى و مغولى در سروده هاى او، 
ذوق آزمايى در بحر كامل15 ــ كه ويژة شعرتازى است ــ 

1. نسخة خطى كتابخانة مجلس شوراى اسالمى، شمارة 900.
از   51/37 شمارة  عليگر،  دانشگاه  آزاد  موالنا  كتابخانة  خطى  نسخة   .2

مجموعة حبيب گنج.
3. به اهتمام عبدالحسين نوايى، تهران، اميركبير، 1362.

4. به اهتمام ميرصالح طبيبى، تهران، جلد 1، 1337.
5. عكس شمارة 3673 كتابخانة مركزى دانشگاه تهران. (اصل اين دستنويس 

به شمارة 1026 در كتابخانة نافذ پاشا «تركيه» محفوظ است).
6. دستنويس شمارة 2184 كتابخانة كاخ گلستان (سلطنتى سابق).

7. فيلم شمارة 843 كتابخانة مركزى دانشگاه تهران. (اصل اين دستنويس 
به شمارة V.65(7) در كتابخانة دانشگاه كمبريج محفوظ است).
8. به همت محمد رمضانى، تهران، كاللة خاور،  چاپ دوم، 1362.

9. عكس شمارة 4910 كتابخانة مركزى دانشگاه تهران (اصل دستنويس 
به شمارة 104ب دانشكدة ادبيات در كتابخانة مركزى دانشگاه تهران 

محفوظ است).
اهدايى  مجموعة  (از  تبريز  مركزى  كتابخانة   6 شمارة  خطى  نسخة   .10

مرحوم حاج حسين نخجوانى).
(فهرست  تهران  دانشگاه  مركزى  كتابخانة   180 شمارة  فيلم   .11
ميكروفيلم  هاى كتابخانة مركزى دانشگاه تهران، ج 1، ص 70). اصل 
(استانبول)  عثمانيه  نور  كتابخانة  در  شمارة 4301  به  دستنويس  اين 

محفوظ است.
12. پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور صفويان، 

تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1382، ص 45.
13. تذكرة مجالس النفائس، به سعى و اهتمام على اصغر حكمت، تهران، 

منوچهرى، 1363، ص 280.
14. همان، ص 94.

15. ديوان پوربهاى جامى، برگ 8.
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استفاده از آرايه هاى ويژة ادبى، گزينش رديفهاى خاص، 
همچون قبچر، لعل، روح، زر، شرع، عدل، پوستين، گرو 
و ... انتخاب قوافى دشوار و... او آنجا كه تفنّن و تكلف 
را وامى نهد، سروده هايى عرضه مى نمايد در كمال روانى، 
سادگى و انسجام، كه مثنوى زير، نمونه اى است از اين 

گونه سروده هاى او.

مكتوب نظم پوربهاى جامى1
اال اى صبـا! پيـك ارباب عشـق

بيــا گـوش كـن فصلـى از باب عشق
تويـى قاصـد هـر كجـا بيـدلـى

چـه قاصـد، كه مقصـود هـر مقبلـــى
قـدم نِه سـوى قاصـدم قاصــدا!

كه صــد جــان پاكيــزه بادت فـــدا
ره و رسم يارى به پايـان رسـان

زميــن بوسـى مـن بـه جانـان رسـان
ببوس از لب شوق من خاك جام

علــى ساكنيــها هدى (كذا) الّســالم
از آن تربـت طيّـب و خاك پاك

كه مـى بوســدش جان هـر پاك خاك
چو سرمـه  كشـى چشم اقبال را

ز مـــن عرصــه ده صــورت حال را
سالمـى بگـو از سفـر كــرده اى

ز تيـــــغ جـــــدايـــى دل آزرده اى
سالمـى چـو اوقـات اهـل صفا

صفـــا در صفــــا و وفـــا در وفـــا
سالمـى چو انفاس عيسـى دمان

كه دل را ز هــر رنج بخشـــد امـــان
سالمى چو اخالص مردان خاص

كه جــان را ز هـــر قيد سازد خالص
سالمى همه درد و سوز و گـداز

سالمــى همــه شوق و ســوز و نيـاز
سالمــى چنـان با غــم آميـخته

كه صــد نالــه در هــر دم انگيـــخته

سالمى كه بـر كـوه اگــر خوانيش
چــــو ابــر بهــاران بگـــريــانيـــش

سالمى كه گـر خواندش مـرغ بـاغ
نهــد بــر دل غنچــه چـون اللـــه داغ

چـو بگـزارى آنجــا سالم چنيــن
ز مــن روى اخــالص نه بــر زميـــن

دگــرباره نــو ساز عهــد كهـــن
به جانـان ز مــن بنــدگى عـرض كـن

بگــو تا ز وصل تـوام مانــده دور
دلــــى دارم از زنــدگــانـــى نفـــور

درونى چو غنچه ز غم گشته خون
سرشكـى ز خــون جگــر اللــه گــون

قد[ى] حلقه چون زلف هندوى تو
تنــى چــون ميانـى كـم از مــوى تــو

مـژه چـون زنـم در غمت بـر مـژه
دو صد قطـره خــون ريــزد از هـر مژه

شد از شوق جام، اشك مـن الله فام
چـو آن قطــرة مــى كـه ريــزد ز جام

دل تنــگ مــن بـود جــام تُنــك
كــه سنـگ جـدايــى شكستش َسبُـك

چو بــر جام من آمد از هجر سنگ
رود بـــى درنـگ اشك مــن بـاده رنـگ

ز بدحالـى خـود برانــم كه نيــك
دهـم بـــى تــو شــرح جدايـى وليك

نه چندان كشم بى رخت داغ و درد
كــه در نامـــه آن را تــوان شـرح كرد

ز گفتـن، زبـان سوده شد نامــه را
همان به كه كوته كنم خامه[متن: نامه] را

گـر از خـون دل گشت پر جام من
ور از درد و غـــم تلـــخ شــد كام من

تــرا بــاد در جــاْم عيـش مــدام
مـن و تلــخ كامــــى غـــم والّســالم2

1. عنوان مثنوى از حسين هروى است. جوامع االنشاء، برگ 222.
2. جوامع االنشاء، برگهاى 222 ـ 223. 


