
  
  
  
  
  
  
  
  

  نامه علي حروفيكسي و عمتن  ةبار نكاتي در
  

ر ز دنيـا قـدم  ــم    چو برداشـت عمـ ــورا رق ــت ز ش ــر خالف  زده ب
 سالمت بخاست] و[سالم  چو فتنه  ها بخاسـتفراوان سخنشورز 

  1)26 – 25، ب 2ص (
در نسـخه   بخاسـت و  ،اسـت  ىشـور تحريف  ،ل بيت دومدر مصراع اوشـور   
خوانده شود تا بيت معني درسـتي داشـته باشـد،     نخواستاست و بايد  ستاىخو

  : بنابراين صورت صحيح بيت اين است
 نخواستسالمت ] و[چو فتنه سالم   ها بخاسـتفراوان سخنىشورز 
  

ــر از آن دورتـــر  ــورتر   ابـــوبكر و عمـ ــروان را مقهـ ــد مـ  بكردنـ
  .]تلفظ و استعمال كرده است» رِ«را به شكل » را«شاعر گاهي [   

  )36، ب 2ص (
 

                                                 
در اين بخش از مقاله، مربوط به چاپ حروفي ) با نشانة ص و ب(شمارة صفحه و بيت  .1 

 .استنامه  علي
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كه اكنون نيز در بسياري از  باشد،) با فتحه(» ر«بايد ) را(= » رِ«تلفّظ صحيح  

هاي زبان دري افغانسـتان   گويش در تعداد زيادي از. هاي ايران رايج استگويش
  :شود تلفّظ مي» ر«و زبان تاجيكي نيز 

  گندم ديدم  ميان) را(=  رهمن قد ِ تو  
  به جيب مردم ديدم) را(=  رهتو ) دستمال(= دسمال                                                     

  بوي نداد) كردم(= بوي كَدم  ره دسمال تو
ــه جــان مــردم ديــدم) را(=  رهمــن بــوي تــو                                                         ب

  )137: »هاي مردمي افغانستانرباعيات و دوبيتي« 1382رحماني (                        
  
  نظرُم، ياد كُنُم يا نكُنُم) از(= روي اَي  مي

ـنُم    ) را(=  رهدل غـم زده  ) اين(= اي                                               ـنُم يـا نكُ ـاد كُ   ش
  دانَن مي  زدگان غم) را(= ره زده  دل غم) اين(= اي 

  يـاد كُـنُم يـا نكُـنُم     رهرفيـقِ كهنَـه   ) اين(= اي                                       
  )136 :»رباعيهاي خلقي تاجيكي« 1986اَمانُف (                                        

  
 خـوار و حـزين  ] و[دند مقهور ببو  و رانده از شهر دينگشته كمدو  

  )6، ب 3ص (
، »گمـراه «، بـه معنـي   گشـته  گـم معني روشني نـدارد و بهتـر اسـت بـه      گشته كم 

  .تصحيح شود
  

ر خلـق     آن فقيهبكشتمصحفز بهراي  غمـري سـفيه  گزيد او اَبـ 
  )، ب آخر3ص (

 گونه بـوده  شايد در اصل اين. مفعول ندارد بكشتمعني است،  ل بيمصراع او :
(= مصـحف بگشـت آن فقيـه     چو از راه :يا... آن فقيه  بگشتمصحف  ز هر راه
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چون عثمان از مسير دين و قـرآن منحـرف شـد، كسـي را ماننـد       :، يعني)عثمان
  .بر مردم مستولي كردنادان عمروعاص 

  
 استوار اشبد آن خانه چو حصني همي بود آن جنگ روزي چهـار 

  )72، ب 4ص (
د آن خانـه   است و مصححان آن را بـه  سىىان جـا ىذدر نسخه   اصـالح  اش  بـ
) اش اش، پايـه  پـي (= جا پيش  بد آن كه صحيح نيست و صورت درست ،اند كرده

  : شود است، و خوانش بيت چنين مي
 اش اسـتوار پي جاچو حصني بد آن همي بـود آن جنـگ روزي چهـار

 
 دوام خــردنخفــتم شــبي جــز  نــرفتم دمــي جــز بــه كــام خــرد 

  )117، ب 6ص (
  : است بامِ خرد بهروشن نيست و ظاهراً تحريف  دوامِ خرد معني 

ــرد    نــرفتم دمــي جــز بــه كــام خــرد ــام خ ــه ب ــز ب ــبي ج ــتم ش  نخف
  

 بــرون گيــر مغــز 1معــانيز طبــع   به نيروي يزدان سخن گوي نغـز 
  ]معادي. [/ 1

  )121، ب 6ص (
ــية    ــححان در حاش ــال داده ،1مص ــت   احتم ــبط درس ــه ض ــد ك ــاني ان  مع
معنـي   بـا ايـن احتمـال، مصـراع بـي     . باشـد » دشمنان«، به معني معاديتواند  مي
طبــع ســخن شــاعر در جــاي ديگــر . اســت معــانيشــود و صــحيح همــان  مــي

  : ستآورده ا
  9685ب / بگيرم ز طبع سخن مغز من... 
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ــي  ــديل ز ب ــاني ع  ها دهم هم اَرت بايـد دليـل  نشان  راســتان مردم

 شــناس نــادين داســتانان بــيز  قيـاسدليلي كه دارد نشـان بـي
  )135 – 134، ب 7ص (

 باشـد، ) حكايت(= جمع داستان  داستاناناگر . مبهم است داستانان ز بيمعني  
دليلـي  : ، خواند، و معني بيت نيز چنين اسـت »دنبال«، به معني پيتوان  را مي بي

  .ناشناسان دارد كه از دنبال، نشانهاي زيادي از داستانهاي دين
  

 ابا عمـرك عـاص پنهـان نشسـت      نخسـتكشته عثمان مروانچو شد 
  )139، ب 7ص (

پيـدا   بهتـري اصـالح كنـيم، هـم مصـراع معنـاي       بجسـت را بـه   نخستاگر  
  .شود كند، و هم عيب قافيه برطرف مي مي

  
 مير در شرع بايسـته نيسـت  چنين  دگر گفت وي نيز شايسته نيست 

  ) 146، ب 7ص (
  .است) چون او(=  چنو، چنينجاي  در نسخه، به 

  
 داران آن انجمـــن بـــدان نـــام   سـخنچنين گفت عمـار شـيرين 
ــان   اين زمـانز آسمانتركنون پيش    ــير خــداي جه ــزد ش  شــوم ن

  )168 – 167، ب 8ص (
انـد؛   آوردهز را، بـراي رعايـت وزن،    ازاست و مصـححان  از اسمان در  نسخه  

نادرست و شكل صحيح  ز آسمانو  از اسمان است، ومعني  مصراع به هر صورت بي
بـا  ( شـمان كلمـة  . باشد تا مصراع معني درستي پيـدا كنـد  ) از شما(=  از شمانبايد 

، در متون ديگـر نيـز ديـده    شماجاي  به) پس از مصوت بلند nصامت غير اشتقاقي 
  :بنابراين صورت درست بيت اين است). 5 – 1: 1383صادقي . نك. (شود مي
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ــان    ز شـمان ايـن زمـاناتركنون پيش ــداي جه ــير خ ــزد ش ــوم ن  ش
  

ــر علــي را از ايــن  ــان    خبــر داد قنب ــي گفتش ــداندرعل ــين آري  ه
  )191، ب 9ص (

ـ «از آنجايي كه ضمير   جمـع اسـت، مرجـع آن قنبـر     ) در گفتشـان (» شـان  ـ
اند، بنـابراين   جمع شده) ع(تواند باشد بلكه گروهي است كه نزد در خانة علي نمي

  .دانيم، ب»داخل شويد«يعني  اندر آييد،بايد را صورت درست فعل 
  

 اسـت از ابتـدا   كام ز من تان چه  بگفــت آن زمــان آفتــاب هــدي 
  )202، ب 10ص (

 )امڭ(» ك«، با سه نقطه روي حـرف  »خواسته، خواهش«، به معني كـام  كلمه 
كـام  نيز دو بـار   ورقه و گلشاه كهندر منظومة . تلفظ شود گامنشان داده شده تا 

  )204: 1390صادقي . نك. (آمده است) امڭبا كاف سه نقطه، يعني ( گامبا تلفظ 
  

 شــد آكنــدهو يــا مســجد از نــور   مصطفي زنـده شـدمگرتو گفتي 
  )215، ب 10ص (

نشان داده » ك«از موارد معدود ديگر كه حرف گاف در نسخه با سه نقطه روي  
  ).با كاف( آكنده ضبط شود، نه) با گاف( آگندهدر بيت باالست و بايد  هڭندآ شده،
  

ــرا   ــرك ــيراه ب ــودب ــت ب  مالمـت بـود   به هر دو جهـان بـي    خيان
  )280، ب 13ص (

حرف اضـافه دانسـته، و در   ) راهبر، رهبر(=  بر راهرا در » بر«مصححان فعل  
را اسم فرض كـرده و در نمايـة    ،»امين، صادق«، به معني خيانت بينتيجه صفت 

در  خيانـت  بيصفت . اند معني كرده» خيانتي، صداقت بي«آن را ) 546ص (لغات 
  .نيز آمده است 9422، 2019، 1074ابيات 
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 تو مر عهـد مـا را شكسـته شـمر      گـرچـارهبـوداگرمان بر اين غم 

  )346، ب 17ص (
ساز  اگر غم من و زبير را چاره: گويد در اين بيت طلحه به عبداهللا بن عامر مي 

  .اصالح كرد بوِيرا بايد به  بود باشي، بيعت ما را شكسته بشمار؛ بنابراين فعل
  

 مكه بايد شـدن  زيبه هر حال   ايـن انجمـن]از[بگفت او كـه پنهـان 
  )368، ب 17ص (

اند، در حـالي كـه پنهـان، بـدون حـرف       را در مصراع اضافه كردهاز مصححان  
، به معني زيهمچنين حرف اضافه . ، صحيح استپنهانِ اين انجمن، يعني ازاضافة 

»زياست و بارها در اين اثر به هر دو صورت  زين، در نسخه »به سويِ، به طرف 
انـد،   تغييـر داده  زيرا بـه   زيـن  كار رفته است و مصححان در تمام موارد به زينو 

 n ، با توجه به تحول آوايي افزوده شدن صامت غير اشتقاقيزي < زينكه  درحالي
اكنون نيـز در زبـان    هم. بعد از مصوت بلند در پايان برخي از كلمات، صحيح است

تاجيكي، كلمات سو، قالي، كاشي، كُشـتي؛ سـون، قـالين، كاشـين، كُشـتين تلفّـظ       
  )5 – 1: 1383صادقي . براي اين تحول آوايي و شواهد آن، نك. (شود مي

  
 همســرِ ســامري آنشــدند شــاد   بـــه ديـــدار عبـــداهللا عـــامري 

  )395، ب 18ص (
نوشــته، از جملــه در مصــراع بــاال، كــه ) آن(=  انرا  از در مــواردي كاتــب 
   :باشد از بايد

 شــدند شــاد از همســرِ ســامري     بـــه ديـــدار عبـــداهللا عـــامري
ــي ــامري   : يعن ــاي س ــامري، از آن همت ــداهللا ع ــدن عب ــا دي ــداهللا (ب ــي از عب يعن
  .شاد شدند) عامري
  

 به بد راهتـان ديـو شـد رهنمـون      كنـونگشتيد شـما تـاكه ديوانه 
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 همي بـرد خواهيـد اكنـون بـه در      بــاره ســرحيــدر دگــرتيمــارز 
  )437 – 436، ب 20ص (

انـد، و   اصالح كرده گشتيد شمااست و مصححان آن را به  كشتند مادر نسخه  
كـه ديوانـه   «صـورت   اگر مصراع را بـه . با وجود اين مصراع معني روشني ندارد

  .كند تصحيح كنيم، معني درستي پيدا مي» گشتيد شمايان كنون
اســت،  پيمــانل بيــت دوم بــه احتمــال زيــاد تحريــف در مصــراع او تيمــار

 سـرپيچي (= بـرد  در خواهيـد  حيدر بـار ديگـر سـر بـه     ) بيعت(= از پيمان : يعني
  ).خواهيد كرد

  
 كه گفـتش وليـد   بـدآن هاي سخن  به طلحه بگفت در زمان آن بريد 
  ]سان سخنها بدان[/   

  )443، ب 21ص (
اند،  حدس زده سان سخنها بدانرا، در حاشيه،  بدآنمصححان صورت درست  

اصالح كنيم، هـم بـه    بـرّان  را به بدآن اگر. در نسخه دور است بدانكه از نويسة 
  .نزديك است و هم با معني ابيات مناسب است بداننويسة 
  

ــا كاســتي   سخن گفته است از سـر راسـتي   نجستســت در جــان م
 باهوش بـاش  لعبهمينديش از اين   زبير آن زمان گفت خـاموش بـاش

  )447 – 446، ب 21ص (
دانسته و در نمايـة   لُعبهنوشته شده و مصححان آن را تحريف  كعبهدر نسخه  

احتمـاالً نوشـت    كعبـه . انـد  معنـي كـرده  » احمق، نادان«آن را ) 568ص (لغات 
 .لعبهاست، نه  گفتهنادرست 

  
 به مكه درون شـد بـه ماننـد ابـر      زان جـاي طلحـه چـو ابـردر آن وقت 

  )452، ب 21ص (
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  .در آن وقتنوشته شده، نه  دوان رفتدر نسخه 
ــديم    آمـديمسـپسما زيـنبه نزد تو ــرب آم ــاز و ط ــه از روي ن  ن

  )470، ب 22ص (
  .باشد زين سببدر مصراع مفهوم نيست و به احتمال زياد بايد سپس   زينمعني 
  

ــتيز  ــين و س ــر دو ز ك ــد ه ــار      برفتن ــپارند ك ــا س ــدان ت ــزب  پري
  )502، ب 23ص (

جا با  ، بارها در اين اثر تكرار شده و در نسخه همه»جنگ و نبرد«، به معني پريز 
. انـد  آورده) پريـز (» پـ«است و مصححان در تمام موارد آن را با ) بريز(» بـ«حرف 
، نيامـده اسـت و در متـون كهـن     »جنگ و نبـرد «دهخدا، به معني  نامة لغتدر  بريز

  :است ورقه و گلشاهكار رفته؛ از جملة اين متون يكي  شناخته هم كمتر به
ــز    بريـزفگند اسـپ را در ميـان ــه برآهيخــت شمشــير تي  )38ص، (ز كين

  :بيغمية نام دارابو ديگري 
 )677، ص 2ج(بريـز  بغرّيد چـون رعـد وقـت      بزد دست در نيـزه بهـزاد نيـز

  :آمده است فريزگونة  نامه كوشدر 
  )333ص،(هوا شد پر از گرد و خاك فريز   در آمد به مغـز دليـران سـتيز

  )214: 1390صادقي . نك(
  

 ديــن احمــد گــزين بشــر   بــرِ  دربـهنگر تا چه مكـر آورد در 
  )520، ب 24ص (

  .براست، نه ابر  در نسخه 
  

ــزد   وز آن روي چو پيـك انـدر رسـيد  ــه ن ــديد ب ــن س ــراي رك  حمي
  )527، ب 24ص (
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صـورت   است و مصححان آن را به بنزد حميرا ركن شديد ،مصراع دوم در نسخه 
  به نزد حميرا ز گبر شَديد: اند، كه درست نيست و بايد چنين باشد باال تصحيح كرده

) معاويـه (= طـرف گبـر شـديد    پيكـي از  : و خالصة معني بيت نيز ايـن اسـت  
  .آمد) عايشه(= نزد حميرا 

  .آمده استنيز  ديدپليد شَ، در تركيب 10995در بيت  شَديد
  

ــامري  ــداهللا ع ــن روي عب  چــون ســامري هرجــايرســيدند   وز اي
  )530، ب 24ص (

باشد، يعني چهار  ) هر چهار(=  هرچارصحيح نيست و مطابق نسخه بايد  هرجاي 
  .عبداهللا عامري، مروان بن حكم، طلحه، زبير ؛)ع(نفر از مخالفان حضرت علي 

  
ــي    بـر مؤمنـانكشـتهاگر ميـر بـد  ــان ب ــادر مؤمن ــنم م ــان م  گم

  )548، ب 25ص (
گمان مادر  اگر علي امير مؤمنان شده، من نيز بي: گويد در اين بيت، عايشه مي 

  .باشد گشتهل بايد در مصراع او كشتهمؤمنانم، بنابراين 
  

ــا مصــطفي   دگرباره گفـتش كـه آن روز مـا  ــوديم ب  همــه جمــع ب
 نشاندش ورا نـزد خـود مصـطفي     به ناگه در آمد گـزين مرتضـي

 گـه رسـول امـين    به تو گفـت آن   مير دينتو كردي گران روي بر
 نهان تو اكنون به مـن شـد عيـان     مهربــانابــن عــم نبــيكــه بــر

 ...گسـارم ورا  شب و روز هم غـم   تو گفتي به دل دوست دارم ورا
 نيابـت همــي داشــت جانــان مــن   منكه در خانروي گفتماز آن

  )572 – 565، ب 26ص (
خطـاب بـه   ) يكـي از زنـان حضـرت رسـول    (در اين ابيات گفتار ام سـلمه   
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ام سـلمه بـار ديگـر    : عايشه است و مجمـوع ابيـات بـدين مضـمون اسـت كـه      

به عايشـه گفـت، همـة مـا بـا حضـرت رسـول جمـع شـده بـوديم و ناگهـان            
داخـل شـد و رسـول او را نـزد خـود نشـاند، و تـو رويـت را از          حضرت علي
بـه تـو گفـت كـه بـا ايـن        و آن وقت حضرت رسـول . يبرگرداند حضرت علي

و تـو در  . عمل نيت تو بر من معلـوم شـد كـه پسـرعموي مـرا دوسـت نـداري       
جواب گفتـي كـه او را قلبـاً دوسـت دارم و شـب و روز غمخـوار او هسـتم و        

زيـرا تـو اي    ،سبب روي برگردانيدم از علـي آن اسـت كـه از وي شـرم كـردم     
  .بودي بايست نزد من مي اشتي و ميجانان من در خانة من نوبت د

معنــي اســت و نويســة آن در نســخه چنــين  ل بيــت چهــارم بــيمصــراع او
كـه بـر ابـنِ    : گونـه خوانـد   آن را بايـد ايـن  و . مهربان ىىیكه بر ابن عمم : است

بـا ايـن خـوانش، توضـيح مصـححان در حاشـية       . مهربـان ) نيستي(= نيي  ممع
  .صحيح نيست» مهربان مخاطب است«كتاب، كه 

ــتماز آن روي  ــتم(=  گف ــبب گف ــا  در مصــراع او) از آن س ــر، ب ــت آخ ل بي
حرفـي   مضمون شعر، درست نيسـت، زيـرا عايشـه بـه حضـرت علـي       ه بهتوج

رگردانيـده بـود، بنـابراين فعـل     نزده بـود بلكـه رويـش را هنگـام آمـدن وي، ب     
ــتم ــه   گف ــد ب ــتمرا باي ــرد  كف ــحيح ك ــتم. تص ــي  روي كف ــود را «يعن روي خ

  .»برگردانيدم
منحــرف و متمايــل «، بــه معنــي كيــب، بــا بــن مضــارع )كيفــتن(=  كفــتن

  :است» كردن
ــن« ــت   و از دي ــل بكيف ــن باط ــه  دي ــق ب ــان ح ــف(» ش ؛ )80: 1353ي نس

  : كش به كژي، شهيد گفتممكيب يعني از راستي به جايي ديگر «
  »خود رحم كن بر امت و از راهشان مكيب يا رب بيافريدي رويي بدين مثال... 

  )23 – 22: 1319اسدي طوسي (      
ارتباط اين بيت بـا  « :اند بارة بيت آخر، نوشته مصححان در حاشية كتاب، در

  . »ص نشدابيات قبل و بعد مشخّ
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ه به توضيحات باال، ارتباط اين بيت با ابيات ديگر معلوم استبا توج.  
  

  در آن روز بهر علي؟ تتگفچه  فراموش كـردي كـه پـيش نبـي 

  )583، ب 27ص (
  .باشد گفتيبايد بيت در اين  تتگف 

 
ــدره زر  ــه ده ب ــا اشــتر و جام ــر عايشــه    اب ــرد ب  مكــر بــيعطــا ك

 مبــاد دلــت گفــت هرگــز حــزين   حميرا بـر آن ميـر كـرد آفـرين
 شـد  گـرم وي سـرد چو موم آهن   پس آن ديگ سردش ازو گرم شد

  )727 – 725، ب 33ص (
چون  بي«، به معني مگر بيل، درست نيست و بايد در مصراع دوم بيت او مكر بي 

  .كار رفته است ، به همين معني، بارها در اين كتاب بهمگر بي. باشد» ترديد و چرا، بي
  .گونه كه در نسخه آمده است باشد، همان مبادادر مصراع دوم بيت دوم، بايد  مباد

آهن سرد ترديد  مصراع دوم بيت آخر، از نظر معنا و قافيه صحيح نيست و بي
  .، استآهن سخت وي نرم شد، تحريف شدوي گرم 

  
ــد دالور    سركشـانهمـهآنشدند آن زمان  ــزد وليــ ــه نــ  دوانبــ

  )732، ب 33ص (
است و مصححان ظاهراً براي موزون شدن بيـت، آن را   همه سركشاندر نسخه  
ة سركشـان  (با تشديد حرف ميم  راهمه اگر . اند تغيير داده آن همه سركشانبه  همـ (

  .ايم شود و هم اينكه در متن تصرّفي نكرده بخوانيم، هم وزن مصراع درست مي
  .باشد رواندر مصراع دوم، احتماالً بايد  دوان

  
ــتاد كــس  ــرا فرس ــزد حمي ــه ن   ...بس كه ما را نشستن در اين خانه  ب
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ــو در   همه ساخته زي حميـرا شـدند ــدهاچ ــدند عه ــكيبا ش  ناش

  )742، 738، ب 34ص (
، كه در نسخه آمده، و معنايي نـدارد،  تهاسس جاي را قياساً به عهدهامصححان  

ه صورت صحيح كلمه در مصراع، با توج. اين تصحيح درست نيست. اند قرار داده
گمـان  ، بيسستهاو نويسة ) نشستن در اين خانه بس(... ل به مصراع دوم بيت او 

  : ، است»ها خانه«، به معني ها بيت
ــدند ــرا ش ــاخته زي حمي ــه س  هــا ناشــكيبا شــدند چــو در بيــت  هم

  
ــربماننـــد  ــاني دگـ ــدر زمـ  كـه تــا مـن بيــايم ز خانـه بــه در     ايـ

  )746، ب 34ص (
  .اصالح كرد بمانيدرا بايد به  بمانند 

  
ــاه   اهسـپ عسكرگردهمي رفت در  ــي تب ــپه گشــتي گيت ــرد س ز گ 

  )35ب ، 35ص (
ــرد مصــححان در مصــراع يكــم، نويســة   ــظ گ ــا تلفّ ــرد را ب ــي گ ــه معن ، ب

ــراف« ــون، اط ــد آورده ،»پيرام ــده،   . ان ــه ش ــل گفت ــت قب ــه در بي ــايي ك از آنج
را بايـد   گـرد شتربان شتر عايشـه را ماننـد دود از مكـه بيـرون بـرد، بنـابراين       

ـ »غبـار «، بـه معنـي   گَرد عسـكر  لشـكر در گـرد و خـاك    : ظ كـرد، يعنـي  ، تلفّ
  .كرد حركت مي) نام شتر عايشه(

  
ــان    سـيد ايـن زمـانبدو گفـت اي  ــادر مؤمن ــدت م ــي خوانَ  هم

  )789، ب 36ص (
 ،»...اي سرور من اآلن «، يعني اي سيدي اين زمانرا بايد  اي سيد اين زمان 

  : شاعر در جاي ديگر نيز گفته است. دانست



 39/  نامه علينگاهي به دو چاپ عكسي و حروفي 
 

 گفت بايـد بـه تيـغ و سـنان    سخن  بــدو گفــت يــا ســيدي ايــن زمــان  
  7477ب.نك ؛ همچنين،8762ب   

  
 كسي زينهار بخواهدكه از وي   وارحميرا چنين گفت آزرده 
 كه به زو كسي نيست فريادرس  بسيادمان يارآفرين جهان    

  )799 – 798، ب 36ص (
ــه     ــاري دادن ب ــن عمــر از ي ــداهللا ب ــه عب ــه شــده ك پــيش از بيــت اول، گفت

ل در بيـت او . دهنـد  كنـد و ايـن را بـه عايشـه خبـر مـي       عايشه خودداري مـي 
كمـك  ) عبـداهللا بـن عمـر   (= گويـد كـه كسـي از وي     زردگـي مـي  عايشه بـا آ 

گويـد خداونـد يـار مـا اسـت و كسـي بهتـر از         و در بيت دوم مـي . خواهد نمي
  .او فريادرس نيست

ــن توضــيح،  ــا اي ــدب ــ بخواه ــد ب ــت اول، باي ــد ه، در مصــراع دوم بي  نخواه
  نخواهد كسي زينهاركه از وي  ...:اصالح شود

ــار ــان ي ــدارد، و نويســة آن در نســخة   يادم ــاي درســتي ن در مصــراع، معن
تـا مصـراع معنـي     خوانـده شـود   بادمـان يـار  گمان بايـد   است، و بي ارىيادمان 

  ...آفرين بادمان يار بس جهان: صحيحي داشته باشد
  

 مـوي  تا پاي شب تيره فرو شست  پس آن روز را شب سيه كـرد روي 
  )815، ب 37ص (

بـه   فرو هشـت، در مصراع مفهوم نيست و به احتمال زياد تحريف  فرو شست 
  .، است»رها كرد به پايين«معني 

  
ــزين   اي همچنينوي نامهبنوشـت چو  ــريان حـ ــتاد زي بصـ  فرسـ

  )823، ب 37ص (
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اصــالح كــرده و  بنوشــتاســت و مصــححان آن را بــه  بنمشــتدر نســخه  

) 819و  817بيـــت (در همــين صــفحه   . انــد  بنمشــت را در حاشــيه آورده  
  .شود نيز مشاهده مي نوشتهو  نبشت هاي نويسه

ــت ــامت   بنمش ــدال دو ص ــه اب ــه ب ــا توج ــي، ب ــدار  لب ، در »م/ ب «و واك
  .صحيح است) نقم/ غژم، نقب / غژب . قس( نمشتو  نبشت
  

 ...چـو دود حـرب او حيهمي رفت تا   از آن جايگاه بر گرفت او كه بـود 
 ل كه ايـن جـاي را چيسـت نـام    در او  بگوييد ما را كنون خاص و عـام
ــان ــادر مؤمن  *نيكـــو از آن خـــوببـــود نـــام وي   بگفتنــدش اي م

ثبت شده ولي شاعر آن را به تصـحيف  » حوأب«نام اين جايگاه در تاريخ [ .*    
  .]خواسته ايهامِ ترجمه بسازد» نيكو«خوانده و با آوردن » خوب«

  )843 – 842و  835، ب 38ص (
، در مصـراع دوم بيـت نخسـت، بايـد گفـت كـه ايـن نويسـه         حـرب او دربارة  

ي ، هگفتـه شـد  ب، چنانكه در مصـراع  َحوأ. است َبحوأتحريف  قبيلـه  «، يعنـي  حـ
آب يــا موضــعي بــوده متعلّــق بــه طائفــة بنــي كــالب،  «نيســت، بلكــه » و بطــن

ــك بصــره  ــك(نزدي ــور . ن ــن منظ  – 714، 1: 1365؛ مســعودي 6/  3: 1988اب
  ).412 – 411: 1372؛ اعثم كوفي 715

مصححان به سبب آنكه اين تحريف از نظرشان پنهـان مانـده، در مـورد نويسـة     
 خوباند،  ايم، گفته گونه كه نشان داده در حاشيه، همان) 843مصراع دوم بيت ( خوب

  .».با آوردن نيكو خواسته ايهامِ ترجمه بسازد] شاعر[«است و  حوأبتصحيف 
نظر مصححان در مورد اين تصحيف صحيح است، ولي اين نظر كه شاعر نـام  

ايهام ترجمه بسـازد،   نيكوخوانده و خواسته با  خوبرا نشناخته و آن را  حوأب
درست نيست؛ زيرا شاعر با تاريخ وقايعي كه نقل كرده، در حد خود آشنا بوده و 

شناخته و ايـن تحريفـات از طـرف     گمان حوأب و حديث مربوط به آن را مي بي
  .كاتب نسخه بوده است
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جـز تحريـف    بـه  بود نام وي خوب نيكـو از آن  رسد كه در مصراعِ نظر مي به
، تحريفات ديگري هم وجود داشته باشد، زيرا مصراع كالً آشـفته اسـت و   حوأب

گونـه   هاي درسـت آن از ايـن   شايد صورت. شود معني  درستي از آن فهميده نمي
  ب تو نيكو بدانحوأبود نام يا  بود نامِ وي نيك حوأب بدان: بوده است

ه واقعــه از آنجــايي كــه طــرح چنــد بيــت ديگــر در ايــن مقالــه، مربــوط بــ
است، بايد يادآوري كـرد كـه بـه گفتـة منـابع، عايشـه همـراه طلحـه و          بحوأ
رود، و در  از مكـه بـه سـوي بصـره مـي     ) ع(ر براي جنگ با حضـرت علـي   بيز

هـاي آنجـا بـه عايشـه پـارس       سـگ . رسـد  مـي  بحوأنام  بين راه به موضعي به
زنـي  «: گفتـه بـود  آورد كـه بـه او    يـاد مـي    كنند و عايشه سخن پيغمبر را به مي

وأ    ه از زن ب گوينـد و سـگان آن موضـع در    اي من به آبـي رسـد كـه آن را حـ
اعــثم كــوفي (» اي حميــرا، زنهــار كــه تــو آن زن نباشــي. روي او بانــگ كننــد

ــك411: 1372 ــوبي . ؛ و نـ ــه از  .)79 – 78، 1: 1366يعقـ ــابراين عايشـ بنـ
روغ بـه او  گيـرد، ولـي بـه د    شود و تصميم بـه بازگشـت مـي    جنگ منصرف مي

ــي ــن   م ــام اي ــه ن ــد ك ــره و     گوين ــتن بص ــه رف ــت و او را ب ــوأب نيس ــا ح ج
  .كنند خواهي عثمان راضي مي خون
  

تزخروشنده شـد در    زبير اندر اين بد كه كُرده سـگي  شـكي  بـي سـ 
  )839، ب 39ص (

خوانده  ستز نوشته شده و مصححان آن را ستردر مصراع دوم، در نسخه  ستز 
، بـا توجـه بـه مضـمون     ستر. اند معني كرده» ستيز«) 559ص (و در نماية لغات 

  .باشد شُتر واقعة حوأب، بايد تصحيف
  

  )876و  872، ب 40ص (

 ...تو اين كـار خيـر؟   بجستيز بن چون  وليد اندر اين حال گفـت اي زبيـر 
ــه  زبير اندر آن عجز خاموش گشـت ــةهمـ ــت كعبـ ــوش گشـ  وي فرامـ
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ه بـه مضـمون شـعر، بايـد     است، و با توج نحستي در نسخه با نويسة بجستي 

  . خوانده شود نجستي
. نـك (انـد   معنـي كـرده  » مقصـود، موضـوع  «را در مصـراع،   كعبهمصححان 

  ).566نماية لغات، ص 
جا با توجه بـه مضـمون ابيـات، بـه احتمـال زيـاد، تحريـف         در اين كعبه نويسة
  .است گفته
  

ــد  ــس در آم ــوارهاز آن پ  كــه آمــد حميــرا هــم از گــرد راه  ز راهس
  )894، ب 41ص (

كنـد، بايـد بـه     در مصراع، معني لغوي خود را افاده نمـي  سوارهاز آنجايي كه  
  .اصالح شود) ساز با ياء نكره( سواري

  
ــان   چو بنوشت نامه هم انـدر زمـان  ــرِ كوفيـ ــدر بـ ــتاد حيـ  فرسـ

ــي    نور چشم نبـيحسينبه دست ــاب وصـ ــول آفتـ ــد بتـ  اميـ
 تو اين نامة مـن سـوي كوفـه بـر      بدو گفت ايا شـمع جـان پـدر
 جـان  باش ايـا پـاك   حسينعديل  به عمار فرخنده گفت آن زمان

  )917 – 914، ب 42 – 41ص (
، امـام  )ع(هـاي بعـد، گفتـه شـده كـه حضـرت علـي        در اين ابيـات و بيـت   

ار ياسـر   ) ع(حسين را بـراي دعـوت مـردم، بـه كوفـه فرسـتاد، ولـي در        و عمـ
ــام حســن  ــاريخي، ام ــابع ت ــده  ) ع(من ــر ش ــر ذك ــار ياس ــك(و عم ــوبي . ن يعق

  ).413: 1372؛ اعثم كوفي 2400، 6: 1362؛ طبري 79، 2: 1366
  

 برفتنـــد آن دو يـــل گُردگيـــر    پيـربه ماننـد بـادي بـه فرمـان 
  )921، ب 42ص (
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  .است) ع(باشد، و منظور از آن حضرت امير  مير بايد تحريف پير به احتمال 
  

ــزد   ز شــادي بــه يكبــارگي كوفيــان  ــد نـ ــينبرفتنـ ــان حسـ  تازيـ
   )924، ب 42ص (

بايـد   حسـين گونه كه اشاره كرديم، طبـق روايـات تـاريخي، بـه جـاي       همان 
  .باشد حسن

شـتابان، تنـد،   «، بـه معنـي   تازنـان . اسـت  تازنـان ، تازيانجاي  در نسخه، به
جـا آن را بـه    كـار رفتـه و مصـححان همـه      بارها در ايـن كتـاب بـه   » باسرعت
ــان ــر داده تازي ــات   تغيي ــة لغ ــد و در نماي ــته) 548ص (ان ــد نوش ــان«: ان : تازن

  .»دوان در حال دو، دوان: ظاهراً تصحيف تازيان است
و متــون منظــوم ديگــر  شــاهنامه كــامالً صــحيح اســت و بارهــا در تازنــان

  : كار رفته است به
ــدار ــا نــــوذر نامــ ــود بفرمــــود تــ ــانش ــيش ســ  تازن ــوارپ  ام س

  )174، 1: 1386فردوسي (
ــوال    بـــرِ زالتازنـــانهـــر دو رفتنـــد ــو اح ــاز گ ــتور ب ــت دس  گف

  )301: 1382سنايي (
  .دانست) تازانيدن < تازنيدنبا مصدر ( تازان < تازنرا بايد از مادة  تازنان

  
 حاضــرانســخن بــرمال پــيش آن   پس از طلحه گفت و زبير عـوام 

  )936، ب 42ص (
آمده، كه بارهـا در ايـن اثـر تكـرار      خاص و عام، حاضرانجاي  در نسخه به 

  .اند تغيير داده حاضرانشده، و معلوم نيست مصححان به چه سبب آن را به 
  

ــر آور   اعداي ديـنازگسي كرد و گفتش  ــار ايب ــزين دم ــجاع گ  ش
  )986، ب 452ص (
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  . خوانده شود كزاست، و بايد  كردر نسخه  از 

  
ــي   شمشير و گفتا سـرتبرآهيخت  ــم ب ــرّم نه ــرت  بب ــان در ب  گم

  )1018، ب 46ص (
آمـده، و بهتـر اسـت همـين     ) »ي«برآهخـت، بـدون   (=  براهخـت در نسخه  

  .ضبط حفظ شود
  

ــاك   كرد آفـرينوعلي شادمان شد  ــد پ ــاتون زاه ــر آن خ ــن ب  دي
  )1031، ب 47ص (

ــراي نشــان     ــر، ب ــوارد ديگ ــاال، و م مصــححان واو عطــف را در مصــراع ب
ــ ــه آورده دادن تلفّ ــا فتح ــعر، ب ــد ظ آن در ش ــراي  . ان ــعر، ب ــف در ش واو عط

ـ  O= رعايت وزن، اُ  را هـم  شـود و حـرف آخـر كلمـة پـيش از آن       ظ مـي تلفّ
  .Oتوان مشدد خواند و هم با همزة قبل از  مي

  
 مــدارا بــود  چيــره مــردم در او  وغا بـودتو داني كه جايي كه غ 

  )1127، ب 51ص (
بـه احتمـال صـورت    . اند حدس زده چارهرا ممال  چيرهمصححان در حاشيه،  

 مدارا بود چاره هر دمدر او  ...:گونه بوده است درست مصراع از اين
  

ــه  بـه يـك ذره انـدر دلـش بيامد  ــش  از آن گفت ــدر آب و گل ــا ان  ه
  )1131 ، ب51ص (     

اســت و همــين ضــبط  نيامــددر نســخه . در مصــراع نــامفهوم اســت بيامــد 
  .صحيح است

  
 !...به تو گفت شد كار اسالم راسـت؟   حسن زين سخن تيز بر پاي خاست 
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ــد ــته ش ــانرازبدانس ــونهام  ...تو فردا بداني كـه ايـن كـار چـون      كن
ــاس     اين سخن گفت برخيز هـينحسن ــن عب ــو اي اب ــاكيزهت ــن پ  دي

ــد آن ــرون آمدن ــه آنب ــيانگ  جـــا و رفتنـــد انـــدر زمـــاناز آن  س
  )1143، 1141، 1139، 1137ب  52 – 51ص (

. خطـاب بـه طلحـه اسـت    ) ع(اين ابيـات مربـوط بـه سـخنان امـام حسـن       
اســت، كــه بايــد  انىرازهــادر مصــراع صــحيح نيســت و در نســخه  رازهامــان
 را تحريــف حســناگــر  اول بيــت ســوم،در مصــراع . خوانــده شــود رازهاتــان

بــدانيم رابطــة نحــوي كلمــات و معنــاي مصــراع مشــخّص و  پــس ازيــا  پــسِ
  : شود روشن مي

اسِ پـاكيزه     هـينپس از اين سخن گفت برخيز/ پسِ ديـن  تو اي ابـن عبـ 
وزن و معناست و بايد غلط چاپي باشد و صورت صحيح،  در مصراع بي سيان

  .است سيدان گونه كه در نسخه آمده، همان
  

ــيا  ــه اوصـ ــا و همـ ــه انبيـ  از بدكســـان در بـــال  برســـتند  همـ
  )1151، ب 52ص (

بـه احتمـال زيـاد    ، كه مطابق نسخه در مصراع بـاال آمـده، اشـتباه و    برستند 
  .است) اند بوده(=  بدستندتحريف 

  
 بس شكه ما را از اين مكر و دستانْ  حميرا چنـين گفتشـان زان سـپس 

ــر در بـــرِ وي ن بــودني چــه كــز  شـــدنببايـــدزِ هـــد هــا بخواهــد ب 
  )1190 – 1189، ب 54ص (

نوشته  جه كرصورت   به چه كز، و يداىىدر نسخه بدون نقطه و به شكل  ببايد 
بـا ايـن خـوانش، صـورت     . خوانـده شـود  ) اگرچه(= گر  چه و نبايدشده و بايد 

  : درست بيت و معني ابيات چنين است
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ـر در بــرِ وي نبايــد شــدن ن گــر بــودنيچــه  زِ هـــدهــا بخواهــد ب 

حميرا بعد از آن به طلحه و زبير گفت كه مكر و نيرنگ علـي بـراي مـا بـس     : يعني
  .مقدرات به وقوع خواهد پيوستگونه نبايد نزد او رفت؛ اگرچه  است، و به هيچ

  
 ير آمدســتي ز خيــرســبــدو گفــت   علي كرد پس روي سوي زبيـر  

ــا مــا نبــي دادت انــدر ســفر  ر آن خبـرگـ فراموش كردي م  كــه ب
 ...بخت  آن نيك انگشتراندر به دست  چو در باديه مصطفي داشت سخت

  )1221 – 1219، ب 55ص (
كه اشـتباه   ،اند اصالح كرده انگشتر نسخه، به را در ٮنکشـ امصححان نويسة  

تصحيح كرد، و معنـي ابيـات ايـن    ) انگشت تو(=  تتانگشاست و آن را بايد به 
مگر از خير سير شدي و آن خبري را : رو به زبير كرد و گفت) ع(علي : است كه

بخـت   كه پيغمبر در سفر به تو گفت فراموش كردي؟ هنگـامي كـه پيغمبـر نيـك    
  ...انگشت تو را محكم در دست خود گرفته بود و

  : نيز ذكر شده است الفتوح همين ماجرا در
دهم ياد داري روزي كـه   بار بر تو سوگند مي ديگر: المؤمنين گفتپس، امير«

آمد و تو در خدمت او بـودي و او   از سراي عمرو بن عوف مي) ص(رسول خدا 
  ).426: 1372اعثم كوفي (» ...دست تو گرفته بود؟

  
 بســي رنــج بينــد ز تــو بوالحســن  پيمبر تو را گفـت كـز بعـد مـن 

ــان ــر خطــازنــي از زن  كنــي تــو بــه جنــگ علــي مبــتال  مــرا ب
 يكي بـاد سـرد از جگـر بركشـيد      اين شنيدتو از نبيچو آن گوش

  )1229 – 1227، ب 55ص (
گويـد كـه پيغمبـر بـه      بـه زبيـر مـي   ) ع(در ادامة ماجرا، در ابيات باال، علي  

بينـد و تـو زنـي از زنـان      تو در آن روز گفت كه علي از تـو رنـج زيـادي مـي    
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كنـي، و در بيـت آخـر، چـون زبيـر ايـن        مرا به جنگيدن بـا علـي مواجـه مـي    
كشـد، بنـابراين مصـراع     شـنود، آه سـردي از جگـر مـي     سخنان را از علي مـي 

بدين صورت اصالح كردبايد ل بيت آخر، اشتباه است و آن را او :  
  يكي باد سرد از جگر بركشيد  اين شنيد)از وصي:يا(چون آن گوش او از علي

  
 كه از سرخ ياقوت بد افسرش  يكي هودجي بد بدان عسكرش 
 به گوهر مرصع به رنگ رطب  حلي از سطبكردشفرو هشته   

  )1274 – 1273، ب 57ص ( 
ــردش  ــي ك ــراع ب ــحيح  در مص ــت و ص ــردشمعناس ــي گ ــودج، «، يعن دورِ ه

  .، است»اطراف هودج
  

ــان  ــد اي سركش ــدم در آيي  1حربشــانبــوينيم زيكــه تــا مــا   مق
  رويم جربشان .1 

  )1372، ب 62ص (
، شانىر ح ىمرو ىوىىيىمما  كىا: نويسة مصراع دوم در نسخه بدين شكل است 

را  بوبينيم مصححان. بينيم رويم حربشانكه تا ما بو: گونه خوانده شود و بايد اين
را  حربشـان در » حــ «كوچك زيرِ » حـ«اند و  ضبط كردهزي را  رويمو  بوينيم

نشانگر تلفظ آن بـه  بوبينيم الخطّ  رسم. اند گفتهجربشان نقطه دانسته و در حاشيه 
. شود الخط ديده مي است، كه در برخي از متون كهن نيز اين رسم bobinimگونة 

كه تـا  : معني است، ولي با اين خوانش بنابراين مصراع دوم با ضبط مصححان، بي
اي سركشـان ابتـدا شـما بـه     : شود ني بيت چنين ميما بوبينيم، رويم حربشان، مع

  .ميدان برويد، تا ما شما را مشاهده كنيم و بعداً به حرب آنها برويم
  

ــاور يكــي حملــه   سـنانازميسـرهبرتو اي طلحه  ــابي  دشــمنان ب
  )1384، ب 62ص (
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يجـه معنـي   تن جـا نوشـته و در   كاتب حـروف اضـافه را در بيـت بـاال جابـه      

  : صورت درست بيت بايد چنين باشد. شعر مبهم شده است
ــر دشــمنان   سـنانبـاتو اي طلحـه از ميسـره ــه ب ــاور يكــي حمل  بي

  
 سـو شـد از راه شـير ملـي    به يك  از آن قلب لشـكر علـيچمبزد  

  )1405، ب 63ص (
اسـت، كـه مصـححان     رد حـم ى صـورت  در نسخه بدون نقطـه، و بـه   بزد چم 

» آمــاده و مهيــا«) 550ص (را در نمايــة لغــات  چــمخوانــده و بــزد چــم  آن را
، بـزد خَـم   صـحيح نيسـت و قرائـت درسـت     اين خوانش و معنـا . اند معني كرده

 –علـي  : دهـد  مـي   اسـت و بيـت نيـز چنـين معنـي     » سريع دور شـد «به معني 
در . از قلب لشـكر بـه سـرعت دور شـد و بـه طـرف ديگـر رفـت         –ر توانا يش

گريختـه، فـرار   «و » گـريختن «، بـه معنـي   زده خـم و  خـم زدن دهخدا  ةنام لغت
ــعرا، بــا پــنج شــاهد شــعري، آمــده، و در »كــرده ســيالكوتي ( مصــطلحات الشّ
ــز ) 369: 1380 ــرادف  زدن خــمني ــي  زدن خــم پــسمت ــه معن ــاهد، ب ــا دو ش ، ب

  ).64: 1385قاسمي . نك(شود  ديده مي» گريختن«
 

ــا دراز   چو رفتند نزديـك مركـب فـراز  ــه آنج ــي خفت ــد يك  بديدن
ــو ــدنك ــربربكردن  نديدنــد خيــري مگــر جملــه شــر  در وي نظ

  )1420 – 1419، ب 64ص (
ــخه  ــر در نس ــححان آن را  ب ــت و مص ــه اس ــدون نقط ــر ب ــه ب ــده و ب  خوان

ايــن . معنــي اســت انــد، كــه نادرســت و بــي در مــتن آورده بربكردنــد صــورت 
ــرنويســه را بايــد  خوانــد تــا مصــراع نيــز معنــاي ) نشــانة صــفت تفضــيلي( تَ

  : درستي داشته باشد
 نديدنــد خيــري مگــر جملــه شــر  نكـــوتر بكردنـــد در وي نظـــر
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ــد  ــرود آمـ ــدهان درازفـ  غمي گشته از دل تن انـدر گـداز    از انـ
  )1415، ب 64ص (

  .استفرو آمد در نسخه  
  

ــا  ــرور انبيـ ــد سـ ــته بـ  رب الســمابــه وحــي و بــه الهــام  بدانسـ
 خالف آورنـد بعـد مـن بـر امـام       زبيـر عـوامبـرطلحـه وبـر كه 

  )1449 – 1448، ب 65ص (
ل بيت دوم، معلوم نيست، و ظاهراً بايد تحريـف  در مصراع او بر نقش و معني 
  .باشد ،، صفت طلحه و زبيربد

  
 حيدر و تيـر وي بـين خواسـت   ابر  كه او تير پيوست و چپ كرد راست 

  )1498، ب 67 ص(
بيــت مطــابق . ، در مصــراع دوم حــذف شــده اســتبــين بعــد از چــهكلمــة  

  : نسخه، بايد چنين باشد
 ابرحيدر و تير وي بين چه خواست  كه او تير پيوست و چپ كرد راست

  
ــرد و   چــو عبــداهللا آن ســر بديــد ناگهــان  ــه كـ ــوتر نگـ ــيدنكـ  زان پرسـ

  )1571، 70ص (
  .باشد ترسيدبايد در مصراع دوم، به احتمال زياد،  پرسيد 

  

ــان    او بـه زاري زار آن زمـانگريست  ــادر مؤمنــ ــتاد زي مــ فرســ
  او به زاري ابا خاص و عام گريست  حميرا چو ديد كشته ابن عـوام

   )1576 – 1575، ب 71ص (
  .ضبط و تلفّظ شود گرِستدر بيت اول و دوم، براي رعايت وزن، بايد  گريستفعل  
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 لخـت لخـت   ١درعشانبه شمشير شد   ببد كار آن جنگ بر هر دو سخت 

  درفشان .1 
   )1647، ب 74ص (

، بـه معنـي   درعشـان آمده و مصححان آن را بـه   درفشاندر نسخه  درعشان 
، به معنـي  )شاندرقَه(=  درقَشانرا بايد به  درفشان. اند، تصحيح كرده»شان زره«
  .كار رفته استر همين متن بهدبارها  درقه. ، اصالح كرد»سپرشان«

  

 شـير نـر   جـواننشست و در آمد   جراحت ببست و به اسـب دگـر 
  )1651، ب 74ص (

  :است و بيت را بايد چنين خواندچو آن الخطّ در مصراع درست نيست و رسم جوان 
 در آمد چون آن شـير نـر  نشست و   جراحت ببست و بـه اسـب دگـر

  

 ز جـاي  اينـك كه لختـي بجنبيـد     به مردان دين گفت شـير خـداي 
  )1678، ب 75ص (     

  .نوشته شده اكنوننيست و  اينكدر نسخه  
  

 امنــا ايـا كـه مـان از جهــان بـس      همـي گفـت هـر يـك ايـا امنــا 
  )1697، ب 76ص (                     

نوشـته شـده و مصـححان آن    ) ىاا(در مصراع دوم، در نسـخه، بـدون نقطـه     ايا 
بـا ايـن ضـبط، معنـاي بيـت نـاقص       . انـد دانسته ايادر مصراع يكم،  ايارا، با قياس 
ضبط شـود، تـا بيـت معنـي درسـتي داشـته باشـد و عيـب         ) با(=  اَبااست و بايد 

   :قافيه نيز برطرف شود
ــا ــا امن ــك اي ــر ي ــت ه ــي گف  امنـا  ابـا كه مان از جهان بـس    هم
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بـا مادرمـان   ) مـا را از جهـان  (گفت اي مادرِ مـا، از جهانمـان   يعني هر كس مي
  .كافي است) بودن(

  
ــداد وز  ــر بام ــن روي روز دگ  داد سـپاهي نـه از روي   بياورد  اي

  )1738، ب 78ص (
را بايد به  بياورداست، بنابراين » سپاه«با توجه به آنكه نهاد جمله در بيت  
  .تصحيح كرد، تا هم نحو مصراع رعايت شود و هم وزن آن بيامد

  
ــزاف زدن  ــي از گ ــپاه عل ــر س  نكردند از ايشـان يكـي را معـاف     ب

  )1755، ب 78ص (
در » ـ اند« در شناسة» د«در اين منظومه، صامت نوشته شده،  زدنددر نسخه  زدن 

  .شود در بيت باال، براي رعايت وزن تلفّظ نمي نكردندو  زدندتعدادي از افعال، از جمله 
  

ــيم  ــد يت ــد فرزن ــا چن ــا امن  بسـيم  بـي بكردي به هـر شـهر در  اي
  )1767، ب 79ص (

در مصراع روشن نيست و  بسيم بيمعناي . است نقطهدر نسخه بدون  بسيم 
 سيمب بيشايد . اي به آن ندارند مصححان نيز در نمايه لغات و حاشيه، اشاره

  .باشد، »از پي سيم و زر، از براي پول«، به معني پي ِ سيمريف تح
  

ــان  ــدكم ــيدر براني ــوي عل  شـقي   بر شد آن گبـر دون  سپس  س
  )1793، ب 80ص (

  .است در پرانيدمعني است و شكل و تلفّظ درست آن  در مصراع بي در برانيد 
  

ــر  بـردحملـهوعلي باز بر آن عـد  ــان ب ــاالر ايش ــردز س  آورد گَ
  )1813، ب 81ص (
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در  گَردقافيه  ةدر مصراع، از خطاهاي ديگر كاتب است و با توجه به كلم برد 

  :بوده است كَرددر اصل  ظاهراًمصراع دوم، 
ــرد    حملـه كـردوعلي بـاز بـر آن عـد ــر آورد گ ــان ب ــاالر ايش  ز س

  
رّه بـاز  بـردچو نـزد تـذروان     ببرد ابن ابوبكر يـك حملـه بـاز  جـ 

  )1817، ب 81ص (
يعني ، پرَددر مصراع دوم معناي بيت را نامفهوم كرده و بايد آن را به  بردفعل  

  .اصالح كرد تا معناي شعر روشن شود ،»پرواز كند«
  

ـنان و حسـام   لعـل فـام  ١زمينهوا زردگون شد   ز بس خون كه شـد از س
  زمي. 1

  )1823، ب 82ص (
را، كه در  زميكهن و اصيل  ةمصححان به چه سبب واژمعلوم نيست كه  

  .اند را در متن قرار داده زمينگونة نسخه آمده، به حاشيه برده و 
  

 فرســتاد زي بصــره نــزد پزشــك  ابـر چشـمش سرشـكخونبباريد  
  )1841، ب 82ص (

نوشته شـده و اگـر آن را   ) ںۏح(» و«در نسخه فقط با يك نقطه باالي خون  
  : تر است بخوانيم مناسب چون

ــزد    ابرْ چشمش سرشـكچونبباريد  ــره ن ــتاد زي بص ــكفرس  پزش
  .شد در نسخه، به همين صورت در متن آورده مي بزشك و بهتر بود نويسة

  
 جز اين داده بودي تو ما را نويـد   روزگــار اميــدهمــي گفــت ايــا 

  )1842، ب 83ص (
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 عنيدشايد در اصل . صفت براي روزگار، ظاهراً درست نيست ة، از مقولاميد 
  .بوده است پليدو يا ) گر ستيزه(= 

  
 همي بود هر يـك در آن دمدمـه    جو صفت كشيدند همـهسويبران  

 ديـد از فعـل و كردارشـان    كه مي  همــي رانــد حيــدر بــر آثارشــان
 رهيـد انـدر   و بنگذشت از جوي  به نزديك آن پل رسيدحيدرچو 

 *رفـت  بهبيستاد بر جاي و گامي   همي كرد حين حين و هر سو به تفت
  ...].ظاهراً بيت يا ابياتي افتاده است و فاعل بيت حاضر شتر عايشه است[. * 

   )1876 – 1873، ب 84ص (
  : كنيم دربارة ابيات باال به موارد زير توجه مي 

، يعني بران روي جو است و رويدر مصراع اول بيت يكم، در نسخه  سويـ 
  .»در آن طرف جو«

در مصــراع اول بيــت ســوم، از مــواردي اســت كــه كاتــب در   حيــدرـــ 
ــه  ــرده اســت، و ب ــدرجــاي  ضــبط اعــالم اشــتباه ك ــد  حي ــدلباي اســب ( دل

  .باشد) حضرت علي
طور كه در  باشد، همان اندر رميددر مصراع دوم بيت سوم، بايد  اندر رهيدـ 

زماني كه دلدل نزديك آن پل رسيد، : و معني بيت اين است. ستنسخه نيز آمده ا
  .از جوي عبور نكرد و رميد

بـا  است، و ) نقطه با حرف اول بي( فترىآخر، در نسخه   در مصراع رفت بهـ 
  .باشد نرفت داشت معني مصراع، بايدنظر

  
 حيـدر مرتضـي؟   كه هستي تو اي  باوفــاچنــين باشــد وامــام ايــن 

  )1888 ، ب85ص (
و در ) ع(با توجه به آنكه اين بيت از زبان عايشه خطاب بـه حضـرت علـي     

  .باشد وفا بيبايد  باوفاجاي  رسد كه به نظر مي گيري از وي است، به خرده
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ــان  ــير ج ــك ش ــه مال ــر ميمن  حسـام همي زد به گرز و عمود و   اب

  )1924، ب 86ص (
، اشـتباه كاتـب و   جـان يـه، برابـر   در مصـراع دوم، در محـلّ كلمـة قاف    حسام 

  :است ،»نيزه«، يعني سنانريف ل تحبه احتما
ــير ــك شـ ــه مالـ ــر ميمنـ  همي زد به گرز و عمـود و سـنان    جانابـ

  
... گمـان  همه دسـتها را شـما بـي     ايــن زمــاننهيــدمــرهمبفرمــود 
 سبك فاتحـه خوانـد شـير ژيـان      به هم برنهادنـد دسـت آن زمـان    

  )1948، 1946، ب 87ص (
) ع(اين دو بيت مربوط به حكايتي است كه بـه قـول شـاعر، حضـرت علـي       

خواسـتند بـه هـودج     كه مي ،هاي بيش از دويست نفر از لشكريان خود را دست
گويـد   كند و سپس به آنها مـي  درازي كنند و وي را بكشند، قطع مي عايشه دست

هاي  هاي بريده شدة خود را بياوريد و سر جايش بگذاريد و آنها نيز دست دست
خوانـد و   اي مي فاتحه) ع(حضرت علي . دهند بريده را بر جاي جدا شده قرار مي

هـاي آنـان    كشد و دسـت  ي دست بريدة هر نفر ميرداي حضرت رسول را بر رو
  .شود بهتر از اول مي
در مصـراع، موضـوعيتي نـدارد و صـورت درسـت       مـرهم نهيـد  با اين توضيح، 

در بيـت بعـد،    ...بـه هـم بـر نهادنـد دسـت     اسـت، كـه عبـارت     هم نهيـد برآن 
هـم   ىر، نويسـة  مـرهم نهيـد  جـاي   به جز اين، در نسخه نيـز بـه  . د آن استمؤي
  .خوانده شود بر هم نهيداست، كه بايد  دنهي
  

ــين  ــم مصــطفاي ام ــن ع ــنم ب ــت   م ــواالمر از گف ــقاول ــرين خل  آف
 )2109، ب 95ص (
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 حـاق را در » ٯ«اسـت و   افـرين  ٯحـا در نسخه به شكل  آفـرين  خلقنويسة  
در مـوارد ديگـر نيـز    . خوانـد  آفرين جاندانست و نويسه را » ن«توان حرف  مي
  .كار رفته است به آفرين جانجا  همه

  
 شباب چو مسخي شوند آن شيوخ و  بــر اهــل همــدان عــذاببباريــد 

  )2191، ب 98ص (
د و طبعاً ده است كه در آخرالزّمان روي مي بيني حوادثي بيت مربوط به پيش 

  .باشد ببارندتواند درست باشد و بايد  نمي بباريد
  

  )2211 – 2209، ب 99ص (
) ص(بيني حضرت رسـول   اين سه بيت نيز مربوط به وقايعي است كه به پيش 

) ع(، حضـرت علـي  نامه عليدر آخر زمان روي خواهد داد و بنا به روايت شاعر 
. كنـد  بعد از جنگ جمل در مسجد بصره، اين وقايع را براي مردم بصره بازگو مي

  .است ابيات باال نيز در مورد ظهور امام زمان
نامفهوم است، زيـرا در ابيـات، صـحبتي از لشـكر      ،»برْلشكر«به معني ، اَبرجيش

 ، بدون ضمير، كه مرجـع آن بايـد حضـرت مهـدي    جيشنشده و  حضرت مهدي
نوشته شـده و آن را بايـد   ) ابرحس(در نسخه بدون نقطه  جيش. باشد، آمده است

بيـت   بنابراين معنـي . خواند) حضرت مهدي(= بر سمت چپ او «، يعني اَبرچپش
در آخرالزّمان، بر سمت راست حضرت مهدي، جبرئيل، بـا  : دوم و سوم اين است

پرچم فتح، خواهد بود و بر سمت چپِ او، حضرت عيسي خواهد بود و پيغمبر به 
 .ما چنين خبر داد

ــان  چو در مكه مهـدي رسـد شـادكام  ــران مي ــام   گ ــن و مق ــه رك  ماي
ــين  ــام امـ ــين امـ ــر يمـ ــود بـ  بـ

 ، عيسـي بـود آن زمـان   ابر جـيش 
  

ــتح روح    ــت فـ ــا رايـ ــين  ابـ االمـ
 چنـــين داد مـــا را پيمبـــر نشـــان
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 *جـاودان رهنمـاي  به دوزخ بـود    بود يار نيكان بـه دو جهـان خـداي 

بيت ديگري است كه وصف حال بـدان بـوده و   ظاهراً مصراع دوم مربوط به [. * 
  .]افتاده است

  )2263، ب 102ص (
ظاهراً مصراع دوم مربوط به بيت ديگر نيست و از ديگر خطاهـاي نگارشـي    

دهـد كـه احتمـاالً صـورت درسـت       نشان مـي  شكاتب است و مضمون ابيات پي
  :مصراع در اصل چنين بوده است

 رهنمـاي  دوزخ بـود جـايِ بـدبه  بود يار نيكان به دو جهـان خـداي
  

  1حرب صفين: دفتر دوم
  

 كه تا نو نو آرد روان را نشاط  بساطعلي نامه كن نام اين نو 
 ...چو آب روان] و[به خوشّي چو شهد   روانشيرينبري از تكلّف به    
 *دلم حال صفين كنون خواستار  يارابا نيكچو از طبع ما كرد    

نيك يار از طبع مـا ابـا كـرد و دوري گزيـد كنـون دلـم خواسـتار شـد          :يعني[. *
: شـود  بخـوانيم معنـي چنـين مـي    » اَبـا «را » ابـا «اگـر  . كه احوال صفين را بگـويم 

يعنـي هـم بـه خواسـت     . كنون دلم با نيك يار از طبع ما حـال صـفين را خواسـت   
 قرائــت. خــواهم حــال صــفين را بگــويم بــاطني و هــم بــه خــواهش دوســتم مــي

  .]رسد نظر مي نخست صحيح به
  )2308، 2305، 2304، ب 105ص (

بخـوانيم، شـايد   ) زبـان  شـيرين (=  زوان شيرينرا در مصراع  روان شيريناگر  
  . تر باشد مناسب

توانـد   ايـم، نمـي   آوردهآن را ، كـه در بـاال   ابا نيك ياربارة  نظر مصححان در
                                                 

 .اين عنوان در نسخه نيامده و افزودة مصححان است .1  
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) نشانة نـدا ( اَيـا را بايد  ابادر نسخه بدون نقطه است و  ابا نيك يار. درست باشد
  :بخوانيم تا بيت معني درستي داشته باشد، يعني

  .چون دلم اكنون از طبعم احوال جنگ صفّين را درخواست كرد! يار نيك اي
  

 ز دل بركشــــيد آه و باريــــد دم  آن جگرخواره مـادر ز غـم دل 
  )2331، ب 107ص (

در مصراع اول، توجيهي ندارد و مخلّ معناست، ولي اگر صورت  دلآمدن  
  .بدانيم، اشكالي نخواهد داشت هميدرست آن را 

  
ــا    هـافرستاد از آن پس لعين نامـه  ــران ب ــرِ مهت ــدب ــه نَ ــا و جام  ه

  )2338، ب 106ص (
اي  گونه است، ولي طرز نوشت آن به )طال(=  زردر نسخه،  نَدضبط صحيح  

نوعي از «) 571ص (خوانده و در نماية لغات  نداست كه مصححان آن را 
  .اند معني كرده» هاي خوش و عطريات بوي

  
ــن    گـاه مـنبه نـزد علـي رفـتم آن  ــا انجم ــاد ب ــد او ش ــته ب  نشس

ــت ــل دادم ورا تعزي ــن قت ــر اي ــت   ب ــيد وي گف ــوبجوش ــت ك  تهني
  )2393 – 2392، ب 109ص (

يعنـي   گـو تهنيـت  در مصـراع معنـي درسـتي نـدارد و صـحيح       كو تهنيـت  
 ، بـا دروغ است، زيرا در دو بيت مذكور ابليس در ظاهرِ مردي پير» گوب تبريك«
رفتم و به سبب قتل عثمان به او تسليت گفتم ولي او عصباني شد گويد، نزد علي  مي

  .و گفت تبريك بگو
  

 در آميخت با جهل و كين احتيـال   آن بدســگالبناليــدز شــادي 
  )2410، ب 110ص (
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از خوشحالي «يعني  ز شادي بباليدباشد و  بباليدبناليد در مصراع بايد  

  .»خاطر شد منبسط
  

ــام    حميرا بيامد به شـامازكه چون  ــر خ ــك آن گب ــيد نزدي  بباش
  )2412، ب 110ص (

  ...چون عمروعاص با حميرا به شام آمد: اصالح كرد، يعني با را در مصراع بايد به از 
  

 ز بهـــر مغيـــره بـــرون ســـراي   بفرمــود تــا پــس بســازند جــاي 
 ز فرش و ز پوشيدني چون نگـار   شـمارهـا بـيفرستادش او جامه

ــته كمـــر   ١به بـدره فرسـتاد زراز آن پس  غالمـــان رومـــي بسـ
  در. 1

  )2532 – 2530، ب 115ص (
بــن شــعبه بــه نــزد معاويــه بــراي  ةبيــت مربــوط بــه رفــتن مغيــرايــن ســه  

شـود   معاويـه از ديـدار مغيـره خرسـند مـي     . اسـت ) ع(مخالفت با حضرت علي
بــراي اقامــت مغيــره آمــاده كننــد و هــدايايي را بــه او دهــد محلّــي  و دســتور مــي
  .كند، از جمله چند غالم رومي پيشكش مي
اســت، كــه مصــححان  دردر مصــراع اول بيــت ســوم، در نســخه  زركلمــة 
از آن پـس بـه بـدره    : انـد  اصالح كرده و مصراع را چنـين خوانـده   زرآن را به 

ــي ــتاده زر، يعن ــتاد : فرس ــره فرس ــراي مغي ــه ب ــالح و . زر را در كيس ــن اص اي
  :خوانش ظاهراً درست نيست و احتماالً بايد چنين خوانده شود

ــد ر ــه ب ــر   ه فرســتاد دراز آن پــس ب ــته كمـ ــي بسـ ــان رومـ  غالمـ
منظـور   معاويه پس از آن هدايا، غالمـان رومـي آمـاده بـه خـدمت را بـه      : يعني

  .فرستد عمل زشت به نزد مغيره مي
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ــر دون  ــال آن گب ــد در ح  اندرون پيش و پنهان بهسحي كرد   بپيچي
  )2558، ب 117ص (

در نسـخه نيامـده و معنـاي ايـن مصـراع روشـن        بـه  در مصراع دوم، حرف اضافة 
  : است و مصراع را بايد چنين خواند بنهادتحريف  پنهاناحتماالً . نيست

  .نامه را بست و در پيش خود گذاشت: سحي كرد و بنهاد پيش اندرون، يعني
  

ــو آن  ــذچ ــدكاغ ــته بدي  بخنديد و زي فضـل دون بنگريـد    نانوش
  )2563، ب 117ص (

جــاي  بــه كاغــدتلفّــظ . نوشــته شــده، كــه صــحيح اســت كاغــددر نســخه  
ح؛  167: 1363قباديــاني . نــك(شــود  در متــون ديگــر هــم ديــده مــي كاغــذ

ــةرو ــريقين ض ــاري  ؛ 194: 1359 الف ــداهللا انص ــه عب ــايل خواج ــه رس  مجموع
1352 :104.(  

  .است) با دال( كاغددر نسخه،  كاغذ، 4260، 4259، 3619همچنين در ابيات 
  

ــد آن  ــنم گوي ــرم ــارمي ــار ي كه خواندست ما را ولـي كردگـار    جب 
  )2589، ب 118ص (

  .خوانده شود شيرنوشته شده و بايد  سيردر نسخه  مير 
  

 بر پير گـرگ  ژرف بفروختبسي  به دينار بخريـده گـرگ سـترگ 
  )2634، 120ص (

  .، است»حيله كردمكر و «، به معني زرق بفروخت به احتمال زياد، ژرف بفروخت 
  

 علي را همي گفت بـد آشـكار    داركه گـر نـه كـه آن گبـر نابـاك 
  )2644ب  120ص (
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، و با وجود تصحيح زاد كه كرنه ان كبر ناباك: مصراع يكم در نسخه چنين است 

  : بوده كزين گونهدر مصراع نامفهوم است و شايد در اصل  كه گر نه كهمصححان، 
ــر ــه آن گب ــزين گون ــاكك  علي را همـي گفـت بـد آشـكار      دارناب

  
ــه ســفيان   زيـن خبـر يافتنـدكهچند پسِ   زو تافتنــد]و[بدادنــد ب

  )2716 – 2715، ب 124ص (
  .، صحيح است»تيپس از مد«، يعني پسِ چند گه 

  
 به عجز اندرون من ز اندازه بـيش   در پـيش خـويشپذيرمشكه فردا 

  )2776، ب 126ص (
ــذيرمش  ــخه،  پ ــشىددر نس ــه   رم ــححان آن را ب ــت و مص ــذيرمشاس  پ

بـا ايـن تصـحيح، بيـت نـامفهوم شـده و ارتبـاط معنـايي و         . انـد  تصحيح كـرده 
را بايــد  رمــشىدنويســة نســخه، يعنــي . ص اســتنحــوي در مصــراع نامشــخّ

  .خواند تا محور افقي بيت برقرار شود) يعني بِدرم او را( بدرمش
  

 در آورد پاي بخيتشبه پشت   رايآن يل نيكهم اندر زمان 
 به گرمي به دهليز در بخيتش  هميدون همي برد آن نامور
 گرفتند سخت بخيتشزمام   نقيبان درگاه آن شوربخت

  )2802 – 2801، 2799، ب 127ص (
  

 همي گفـت رفـتم بـه نـام خـداي       در آورد پايبخيتشبه پشت  
  )2954، ب 134ص (

 روان را به حسرت ببسـت   شكسته  نشسـتبخيتـيبگفت اين و اندر 
  )5364، ب 241ص (
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ــارة   ) 542ص (، در ابيــات مــذكور، در نمايــة لغــات بخيــتمصــححان درب
در اصــل بختــي اســت و ايــن كــاربرد احتمــاالً از [شــتر : بخيــت«: انــد نوشــته

  .»]سوادي گوينده است كم
، نحيىش، بحيىش، ىحينش: ها نوشـته شـده   در نسخه بدين شكل بخيتيو  بخيتش
. ، باشـد »شترش و شتري«، به معني نجيبيو  نجيبش، و بدون ترديد، بايد يحبىي
  .و متون كهن آمده است هادر فرهنگ» شتر«به معني  نَجيب

  
 فراوان بگفتي تـو بـي مـر خليـف      كردي شـريفبدو گفت طرماح 

  )130، ب 130ص (
ـ   در مصراع بي شريفكردي   نسـخه،   الخـطِّ  ه بـه رسـم  معني است، و بـا توج
  ): نشانة كسرة اضافه است» گُردي«در » ي«(خواند  گُردي شريفتوان آن را  مي

  ...بدو گفت طرماحِ گُرد شريف
  

  ستون شريعت نشست من است  كنون رايت دين به دسـت مـن اسـت 

  )2902، ب 132ص (
جـاي  «جايي كه سـتون   ، نقطه ندارد، و از آنستوندر » ن«در نسخه، حرف  

خوانده شود، اگرچه تشـبيه شـريعت    ستورشد، بايد اتواند ب نمي» نشست و تخت
  .ستني چندان مناسببه ستور 

  
 سـپاري زمـان  بر اين شكر نعمت   به طرماح گفت ابن صخر آن زمـان 

 به يزدان چو از شـكر تـو منكـرم     بدو گفـت طرمـاح مـن شـاكرم
  )2935، ب 133ص (

  .در نسخه بدون نقطه است سپاري، از نظر معني و قافيه، نادرست است، و سپاري زمان 
ه به مضمون شعرشايد، با توج،  آيا زبان «، يعني ي زباننيارصورت درست

  .باشد» كني؟ گشايي؟ آيا اقرار نمي نمي
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 پس تـو چيـز كسـان    بستديچرا  بدو گفت پس ابن صخر آن زمـان 

 حـرام  ١كسـان نـه  بود بر تو مـال    تو گر مؤمني اي عرابـي تمـام
  كسانه. 1 

  )2940 – 2939، ب 133ص (
آمــده و آن را  كســانهانــد كــه در نســخه  مصــححان در حاشــيه نشــان داده 
، از مقولـة صـفت نسـبي و بـه معنـي      كَسـانه  .انـد  تصـحيح كـرده  كسـان نـه   به 
دا نيـز بـا سـه    دهخـ  نامـة  لغـت صـحيح اسـت و در    ،»ديگري، ديگـران، غيـر  «

  :رو، آمده است؛ يكي از آن شواهد اين استشاهد شعري از ناصرخس
 دل بر وطـن و خانـة كسـانه     بيــدار و هشــيوار مــرد ننهــد

. نـك . (رود كـار مـي   زبان تاجيكي بـه  هاي شمالي در برخي از گويشكسانه 
با اين توضيحات، ). 52: 1385؛ قاسمي 151: 1976 عيني؛ 236: 1370شالچي 

  :صورت درست بيت و معني آن چنين است
 بود بر تو مال كسـانه حـرام    تو گر مؤمني اي عرابـي تمـام

  .اگر تو مسلماني، مال كس ديگر به تو تماماً حرام است! اي اعرابي: يعني
  

 كــردانبـار  بـه پـيش امــامش در  هاي درم شـير مـردهمان بدره 
  )2962، ب 134ص (

بدانيم،  ايثار كرددر مصراع معني چندان دقيقي ندارد و اگر آن را انبار كرد  
  . تر است مناسب

  
 ز فرقان بخوان، در نگر ز حالش  كه را مرد خواند ايزد دادگر 

  )2975، ب 135ص (                                                                              
است و مصححان صـورت صـحيح    رحالدر مصراع دوم، در نسخه  ز حالش 

ـ    . اند دانسته و در بيت قرار داده ز حالشآن را  ه بـه  به احتمـال زيـاد، و بـا توج
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يت، قرائت و صورت درست اين نويسه ظاهراً در نسخه و مضمون ب رحالنويسة 
  : است، كه اشاره به اين آيات مباركة قرآن دارد جالٌرِ

»      كْـرِ اللَّـهـن ذع ـعيلَـا بةٌ وـارجت الٌ ال تُلْهِيهِمينَ   « ؛)24/ نـور  ( »رِجنـؤْمـنَ الْمم
 ــه لَيع ــه ــدوا اللَّ هــا ع قُوا مــد ــالٌ ص بنــابراين بيــت را بايــد ). 23/ احــزاب ( »رِج

  :چنين خواند و دانست
 رِجالٌ ز فرقان بخوان، درنگـر   كه را مرد خواند ايـزد دادگـر

خواهي بداني كه خداوند چه كسي را مرد دانسته است، آية رِجالٌ  اگر مي: يعني
  .را از قرآن بخوان و بينديش

  
 خود هميشه حكيمخبر داد از   خرد را و جان را خـداي كـريم 

   )3058 – 3057، ب 139ص (
ـ «: رسد بيت مذكور اشاره به اين آيـة مباركـه دارد   به نظر مي  سيـنِ  أوع لُونَك

  )85/ اسراء (» قَليالً الوتيتُم منَ الْعلْمِ إِأمرِ ربي وما أالرُّوحِ قُلِ الرُّوح منْ 
  

ــرِ  عثمـان بـودبهـركرا دل سوي  ــو ب ــود ســزد ك ــفيان ب ــور س  پ
  )3125، ب 142ص (

در مـوارد  . باشد پير شايد كلمة صحيح. تواند درست باشد در مصراع نمي بهر 
  .ديگر نيز به پيري عثمان اشاره شده است

  
 اين كسان را تو بر ايـن مقـام  بگير  گفت اي امـام االنـامببه حيدر 

   )3157، ب 143ص (
  .باشد نگيرگمان بايد  بي بگيربا توجه به مضمون ابيات قبل و بعد از بيت باال، فعل  

  
 ز خنده فرو بست خورشـيد لـب    خرگه قيرگون رفـت شـبدرچو  

  )3162، ب 143ص (
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اگــر منظــور از . در بيــت بــاال، شــاعر آمــدن شــب را تصــوير كــرده اســت 

بايـد   دررسـد حـرف اضـافة     نظـر مـي    خرگه قيرگون، سراپردة شب باشـد، بـه  
  .باشد از
  

 خر و گـاو شـامي ز كـردار دون     جمله كيفـر كنـوناينبروليكن 
   )3174، ب 144ص (

بـوده   برنـد در مصـراع، بيـت را نـامفهوم كـرده و احتمـاالً در اصـل        بر اين 
  .برند همة اهل شام اكنون به سبب رفتار بد، كيفر مي :است، يعني

  
ــار ويچــو بشــنيد  ــار عم ــار وي    گفت ــه پيك ــين ب ــتابيد از ك  ش

  )3258، ب 148ص (
 ــراع او ــن     مص ــات در اي ــتن كلم ــيش نوش ــس و پ ــاي پ ــوع خطاه ل از ن

  : گونه خواند و اصالح كرد منظومه است و مصراع را بايد اين
ـار گفتــار وي ــار وي    چــو بشــنيد عمـ ــه پيك ــين ب ــتابيد از ك  ش

 
 اتنزيل و محكـم لـو  ] و[بسندست   خـداي شـمابدين گفته هامـان 

  )3328، ب 150ص (
ما  خـداي درسـت نيسـت و بايـد     خداي شـما به احتمال زياد   خـداي  (=  سـ

ــه، . باشــد) آســمان ــن منظوم ــما، خــداي ســمادر اي الس بكردگــار ســماو  ر 
 .كار رفته است بارها به

  
ــاد   شـادقيس با سـعدبگفتش سپس  ــد ب ــرد مانن  ...برفــت و ســپه ب

 ...به فال مبارك در آن وقت سـعد   قـيس و سـعدهنرمند بيداردل
  )3362 – 3352، 152ص (
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ـ   اي  ه صـحابه كـ ليس و سـعد دو شـخصِ عالحـده نيسـت، ب    در ابيات باال، ق
ـ          است بـه  بـاده، كـه در جنـگ صم لشـكر   فّنـام قـيس بـن سـعد بـن عين مقـد

دهخـدا  . نـك (بود و از طـرف او بـه حكومـت مصـر رسـيد      ) ع(حضرت علي 
  : بنابراين ابيات مذكور را بايد چنين خواند). ذيل قيس: 1377

ــاد   بگفتش سپس قيسِ بن سعد شـاد ــد ب ــرد مانن  ...برفــت و ســپه ب
 ...به فال مبارك در آن وقت سـعد   هنرمنــد بيــداردل قــيسِ ســعد

س و سعد و قيص و سعد بايد بـه  يق 3567، 3552، 3538ابيات همچنين در 
  .سعد اصالح شود قيسِ
  

ــدم ايــن شــروحكــز  بدان مهتـران گفـت انـدر نهـان   نشــان آوري
  )3374، ب 153ص (

ــدون نقطــه اســت و بايــد آن را   ايــن  ــد، يعنــي  ابــندر نســخه ب ابــن خوان
  .آمده استاين نام ، كه در ابيات ديگر نيز شروح
  

 رساند بـه بنـد؟   افزونكه را بخت   كه تا بر چه گردد سـپهر بلنـد؟ 
  )3379، ب 153ص (

ــامفهوم اســت  را تحريــف ) ونافــر: در نســخه( افــزوناگــر . مصــراع دوم ن
ــب   وارون ــم تركي ــدانيم، ه ــي بخــت وارونب ــه«، يعن ، صــورت »بخــت وارون

بخـت   منظومـه، در ايـن  . شـود  كند و هم معني بيـت روشـن مـي    درستي پيدا مي
  .كار رفته است بارها به بخت وارونهو  بخت وارونه، وارون

  
 *رخـش زعفـران   ببد كور رنـگ   نشـانچو آن نامه برخواند آن بـد 

  .]يافت نشد» كوررنگ«معناي مشخصي براي [. *
  )3397، ب 154ص (
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شـاعر ايـن نـوع تصـوير را در دو     . است رنگ كاهظاهراً تحريف  كور رنگ 

  :جاي ديگر نيز آورده است
  

  
 از فتنه خوردست خمر بخت بدكه  آن زمان پور سفيان به عمـرو بگفت 

 همي كرد خواهد كنون پسـتي اوي   عمـرو و ز مسـتي اوياياببد مست
ــي ــد كس ــگفتي ببين ــراوان ش  *كسـي  بنـد كشـتي ببينـد   كز اين   ف

 .]معناي مشخصي يافت نشد[ .* 
  )3400 – 3398، ب 154ص (

ــححان و       ــات مص ــت و تحريف ــحيح نادرس ــت و تص ــذكور قرائ ــات م در ابي
در ذيـل، بـه ترتيـب ابيـات، ايـن اشـتباهات تصـحيح و        . كاتب وارد شـده اسـت  

  : شود بازسازي مي
است و مصححان آن را بـه  ) ببد(=  ىبددر نسخه  بگفت: مصراع يكم بيت اولـ 
   .صحيح است ببدم داد، همان با توضيحي كه در ادامه خواهي. اند اصالح كرده بگفت
  .است» با«به معني ) به عمرودر (در اين مصراع،  بهـ 

لـ مصراع دوم بيت او :اگرچه درست است، بايد » بدبخت«، به معني بد بخت
  .آمده است بدبختصورت   يادآوري كرد كه در اين متن چندين بار به

. نـك (اسـت  » گمراهـي، كفـر  «معني   در اين مصراع، اسم مصدر و به فتنهـ 
  ).فتنة ذيل: 1377دهخدا 

   :بنابراين صورت صحيح بيت و معني آن چنين است
 كه بدبخت از فتنه خوردست خمـر   ببد آن زمان پور سفيان بـه عمـرو

ـنيدچو آن پور صخر اين سخن  2330ب /بشكفيد ]گل[ز كَهرنگ وي زرد   ها ش
 32011ب /خس و كاه شد ]ن[زرير رخش چون  ز ترســيدنش عمــرو آگــاه شــد
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معاويه در آن زمان با عمروعـاص بـود و آن بـدبخت از گمراهـي شـراب      : يعني
  .يده بودنوش

در ايـن  . ، صـحيح اسـت  »با«، به معني اَبا خطا و ايا: ـ مصراع يكم بيت دوم
معاويه با عمروعاص مست بودند و معاويه به سبب مستي : بيت شاعر گفته است

  .خواست با عمروعاص لواط كند مي
نقطه اسـت و فقـط حـرف     بي كالً  كلمات اين مصراع: وم بيت سومدـ مصراع 

ه به معناي بيت قبل، صورت درست مصـراع را چنـين   با توج. نقطه دارد بينددر » ن«
  :بايد دانست

د كُنشـتي نبينـد كسـي      فــراوان شـــگفتي ببينــد كســـي كز ايـن بـ 
لواط معاويه (بيند، ولي اين نوع عمل بد  آور زياد مي انسان چيزهاي شگفت: يعني

  .كند مشاهده نميرا ) و عمروعاص
ــدكُنشصــفت  دكُنشــتو  بــدكردار، بــدعمل«، بــه معنــي ب ــا بيتــي از »ب ، ب

دهخــدا . نــك(آمــده اســت  نامــه لغــت، در بدكنشــتفردوســي، بــراي شــاهد 
  )ذيل بدكنش، كنش، كنشت: 1377

فقـط در   بدكنشتيكار رفته و  بيش از چهل بار در اين متن به بدكنش ساخت
  .صورت غلط، آمده است بيت مذكور، و آن هم به

  
 نهـان كه شـد نامـة پـور سـفيان       ي كــاردانوچنــين گويــد آن را 

  )3446 – 3445، ب 156ص (
جـاي   فرسـتد، بـه   جايي كه معاويه نامـه را بـراي قـيس بـن سـعد مـي       از آن 
  .باشد روانبايد  نهان

  
 كـه ايـزد چـه تقـدير كـرد     نداند  بر اين راي پيوسـته تـدبير كـرد 

  )3471، ب 157ص (
 باشد ندانستنيز بايد  ندانده به زمان گذشتة افعال در بيت، با توج.  
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 شبيخون نگـه دار و جـاي كمـين     است اعـداي ديـننيرنگ سايچو  

  )3506، ب 159ص (
  .باشد ساز نيرنگاحتماالً بايد  نيرنگ سايتركيب  

  
 روز درفشــد درفشــان چــو از نــيم  به وقتي كه بر شب شود چيـره روز 

ــوا ــدرد ه ــونب ــة قيرگ  روز رايــت بــرون ز مــا دل كشــد  جام
  )3537 – 3536، ب 160ص (

در مصراع آخر  ز ما دل كشدمعناي . در ابيات، آمدن روز تصوير شده است 
؛ ...كشد ێز مأو الف ـ: شود جاي آن پيشنهاد مي ص نيست، و دو گزينه بهمشخّ
  ...:ز منزل كشدب ـ 

 منزل كشد روز رايت بـرون ز /ێز مأو  بـــدرد هـــوا جامـــة قيرگـــون
  

 در حال بر فـال سـعد   برگيكي سـعد]و[قيصفرستاد جابر بر 
  )3567، ب 162ص (

  .صحيح است قيسِ سعدطور كه پيش از اين گفتيم، در اين بيت نيز  همان 
، كـه احتمـاالً   لىراي اسـت بـه شـكل     در مصراع دوم، در نسـخه، نويسـه   برگ
، بـه معنـي مـذكور، يـك بـار نيـز در بيـت        نـزل . اسـت » هديـه «، به معني نُزل

  .آمده است 9813
  

  كفت. 1
  )3701، ب 167ص (

 به معنيت، كُفگونة است، و معلوم نيست كه به چه سبب  همي كفتدر نسخه  
  .، در متن قرار گرفته استكوفتبه حاشيه رفته و   ،»زد، لت و كوب كرد«

 در گفت و گو آن زمان ١همي كوفت  گونه آن گرگ را سر شـبان بر اين 
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ــام  ــدش ن ــراقه ب ــبانس ــر ش  كه شد از همه بد بـري آن زمـان    پي
  )3729، ب 169ص (

 شـبان؛   ىىرسراقه بدش نام ان : ل در نسخه به اين شكل استنويسة مصراع او
معنـي  ، به شبانسر. شبان سر سراقه بدش نام آن: و قرائت صحيح آن چنين است

  .شود نيز ديده مي 3701، در بيت »ها رئيس چوپان«
  

 سزايش چنين است كه كرديم مـا   جــاي بــدآموز مــاهمــي گفــت 
  )3732، ب 169ص (

ه به مضـمون مـاجرايي   با توج. مصراع يكم، از نظر معني و قافيه اشكال دارد 
  : گونه باشد كه بيت باال در آن آمده، شايد صورت درست مصراع اين

  ...رابدآموز  خاينهمي گفت 
  .سزاي بدآموزِ خائن، اين است كه ما انجام داديم: يعني

  
 سـت  فراموش وليكن به من ساقي  سـتوصال جهان جـادوي جـافي 

  )3758، ب 170ص (
مصـراع  . نتيجه معناي آن، نادرست اسـت  ساخت نحوي در مصراع دوم و در 

  : و اگر آن را چنين بخوانيم. ساقيست ىىنفرامش وليكن : در نسخه چنين است
  .شود و هم معناي آن ؛ هم بافت نحوي مصراع درست ميفراقش وليكن ببين شافيست

  
 شمع مـن چو عالي سخن راند بر   سـت طبـع مـنز بهر علي عالي 

  )3769، ب 170ص (
  .بوده است سمع مندر مصراع مبهم است و احتماالً  شمع منمعناي  

  
ــد  ــش آزت اي آزمن ــدين آت ــكرت    ب ــود آب ش ــد ب ــر نارمن  ١ب
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 گرت سود بايد به شكرش گـراي   است شكر خـدايسودمندبهي 

  .]معناي مشخصي يافت نشد. [1 
  )3777 – 3776، ب 171ص (

  .شود ص ميبدانيم، معناي مصراع مشخّ برو يارمندرا تصحيف  بر نارمند اگر 
 نامـة  لغـت د از فردوسي، در با شواهد متعد ، و»دهنده ياري«، به معني يارمنـد 

  . دهخدا آمده است
  .بهترين سودمندي، شكر خداي است: باشد، يعني سودمنديدر مصراع بايد  سودمند

  
ــين    خطيع لعين]بود:متن[به مردي قوي بد  ــدان ك ــه مي ــتم ب ــد رس ــه مانن  ب

  بسي طعن و ضرب يالن خورده بود  گـران كـرده بـودهـايحيلهبسي 
  )3846 – 3845، ب 174ص (

در نسـخه نيـز بـه    . ، بـويژه در ابيـات بـاال، درسـت نيسـت     هاي گـران  حيله 
  : خوانده شود جنگهاي گرانگمان بايد  است، و بي كران ءحىلها شكل

  ...هاي گران كرده بود بسي جنگ
  

ــرد  ــردان م ــد م ــده كردن ــامي در آن   طرازن ــارتمـ ــر روزگـ  دنبـ
  )3877، ب 175ص (

. ظ (در مصـراع، بـا نحـو بيـت سـازگار نيسـت و فعـل طرازنـده          روزگار 
كردند مفعول ندارد و معنـي بيـت نيـز مـبهم اسـت، بنـابراين بيـت را        ) طرازيده

  : بايد چنين خواند
ــ ــردطرازي ــردان م ــد م ــر    ده كردن ــارِ نبـ ــامي در آن روز كـ  دتمـ

  
 ركــينخطيــع بــه لعنــت  ابــنبــه جناح سـپه را سـپرد آن لعـين 

  )3899، ب 176ص (
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  :باشد، يعني) از كينه(= زِ كين بايد است و قرائت درست  ركيندر نسخه نيز  
  .خطيع ملعون سپرد بنِجناح سپاه را از روي كينه به ا) علقمه بن هالل= (آن لعين 
سازي آمده و در ابيات متعـدد ديگـر نيـز بـه      در بيت مذكور براي قافيهكين 

  .قافيه نشسته است مورد در محلّ مورد و بي
  

 ...چو مالك ورا سوي دوزخ كشـيد   رسـيدبـه نيـران١عدو تاروان  
 ...ز سفيانيان چون يكـي شـير نـر      برون زد سـواري دگـر٢همان دم
 نــام افكنــد تــن را بــدان زشــتبــر  تيـغ از نيـامبر آهيختمحمد

  عدوتان. 1 
  كم   .2 

  )4062، 4060، 4058، ب 183ص (
  .اصالح كردعدوشان آمده، بايد به  عدوتانرا كه در نسخه  تاعدو  ـ 
  .شود خوانده  همان گَهو بايد است،  همان كهدر نسخه  همان دمـ     
همين  و بهتر آن است كهاست، ) بر آهخت(=  براهخت در نسخه بر آهيختـ     

  .حفظ شودنويسه 
  

 گـوي  برافكنـد ز دعوي به ميدان   جـويچو تنگ محمد شد آن جنـگ 
  )4075، ب 184ص (

 .باشد درافكند، مطابق نسخه، بايد برافكند 
  

 تـو در انجمـن   بـي كه تو سروري،   به فضلت ببخش جنگ او را به مـن 
  )4182، ب 189ص (

معنــي اسـت و بــدون شـك نويســة    بـي دوم، در مصـراع   تـو در انجمــن  بـي  
نيز اين است؛ و معناي بيت بياست، نه ) بهتر(=  بِه درست:    
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با بزرگواريت جنگ با او را بـه مـن واگـذار كـن، زيـرا تـو سـاالر لشـكري و         

  : بهتر است در ميان لشكر باشي
 كه تو سروري، بِـه تـو در انجمـن     به فضلت ببخش جنگ او را به مـن

  
ـاص   ابا عـام و خـاص   تازانگرازان و   همي رفت در پيششان عمروع

  )4283، ب 193ص (
ولي از آنجـايي كـه ممكـن      اند، كرده  تصحيح تازاناست و به  ياراندر نسخه  

را  نـازان بايد  تـازان جاي  ، لذا بهتازانرفت و هم ) خرامان(=  گرازاننيست هم 
  .در مصراع قرار داد

  
 رضاشان رضاي خداي سماسـت   ره مصطفي چون ره مرتضـي اسـت 

  )4299، ب 194ص (
  ...ره مرتضي چون ره مصطفي است: بايد چنين باشدمصراع يكم قاعدتاً  

  
ــام   شـام١جهـلنباشد درنگي كه بر  ــار امـ ــل ذوالفقـ ــارد اجـ  ببـ
  ]اهل[ / . 1

  )4334، ب 196ص (
، جهـل ه به نويسة با توج. اند تر دانسته مناسب جهلجاي  را به اهلدر حاشيه،  
  .توان صحيح دانست مينيز را  خيل

  
٢اين سخن شنيدمعاويه از وي چو 

 يكي باد سرد از جگـر بـر كشـيد      
 ]اين را شنيد[ /   .2

  )4336، ب 196ص (
طـور   ع يكم موزون نيست و به همين سبب تصحيح آن را در حاشيه اينامصر 

  : اند پيشنهاد كرده
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را در مصـراع حفـظ كنـيم و     سخناگر ما . »معاويه از وي چو اين را شنيد«
  : تر است مصراع را چنين اصالح كنيم، مناسب
 يكي باد سرد از جگـر بـر كشـيد     معاويه چـون ايـن سـخن را شـنيد

  
ــوتراب  ــدكي دشــمن ب ــاب    بــدين ان ــفته ت ــير آش ــي ش ــد يك  بيام

ــبناك و   بــه ماننــد پيلــي ولــيكن دمــان ــاغض ــت  ب ــانهيب  آهرمن
 ز سيصــد فــزون از تــن گوســفند  ميان رمه در شـد و سـر بكنـد

 گـاه از كـين و درد   برون رفـت آن   و چيـزي نخـوردبر دارهمي كرد
  )4359 – 4356، ب 197ص (

ابيات دربارة شير بدهيبتي است كـه هـر روز تعـدادي از گوسـفندان گلـه را       
  . خورد كشت، ولي نمي مي

انـد، كـه وزن    را مطـابق ضـبط نسـخه، در مصـراع آورده     آهرمنانمصححان 
  .باشد اَهرمان مصراع را ناموزون كرده است و بايد

را شـير گوسـفندان را بـه دار    درست نيست، زي ،در مصراع بيت چهارم بر دار
الشـة غيـر قابـل    «، بـه معنـي   مردارشك  بي بر دارصورت صحيح . يختآو نمي

  .، است»خوردن
  

 درد مـان دردمـان  كه باشد بر اين   انـدر زمـاند حيدر همنزشدم  
  )4366، ب 197ص (

. انـد  معنـي كـرده  » درمـان «را  دردمـان ) 554ص (مصححان در نمايـة لغـات    
اگـر  . اسـت » دردمنـدي «، بـدون شـاهد، بـه معنـي     دردمـاني دهخـدا   نامة لغتدر 

، از نـوع خطاهـاي كاتـب نباشـد، گونـه و تلفّظـي از       »درمـان «، به معنـي  دردمان
بــه آن افــزوده » ر«بعــد از صــامت » د«اســت كــه صــامت غيراشــتقاقي  درمــان
ــده مــي  . شــده ــز دي ــوع تحــول آوايــي در كلمــات ديگــر ني . نــك(شــود  ايــن ن
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ــاجي ــيدآقايي  ح ــر ). 102 – 99: 1389س ــانو اگ ــاي   دردم ــة خطاه از جمل

   :توان آن را چنين اصالح كرد يكاتب باشد، م
 درد درمانمـان كـه باشـد بـر ايـن       شــدم نــزد حيــدر هــم انــدر زمــان

  
 و ميش فخفـار مترس اي سراقه ز   مرا گفت برگرد و شو جاي خـويش 

  )4392، ب 198ص (
معنـاي مشـخص يافـت    «: انـد  نوشته فخفاردربارة ) 564ص (در نماية لغات  
ترين صورت به اين كلمه قََفخَـه بـه معنـاي     نزديك. بايد حيواني اهلي باشد. نشد

  .»گاو ماده است
اي  كلمـه  ،نامـه  لغـت  در قجغـار و  قچقـار . اسـت  قچقـار تصـحيف  ظـاهراً   فخفار

ــي   ــه معن ــي و ب ــوچ «ترك ــني، ق ــفند گش ــل از »گوس ــه نق ــاطع، ب ــان ق  و بره
 فرهنـگ ازبكـي بـه فارسـي    در ). 1377دهخـدا  . نـك (آمـده اسـت    ،آنندراج

يــارقين . نــك(اســت » گوســفند نــر شــاخدار ،قــوچ«بــه معنــي  قوچقــارنيــز 
1386 :1 ،779.(  

  :در متون ديگر نيز آمده است قچقار
جهانگير گوركاني (» از قچقار كوهي و غيره پنجاه و شش رأس شكار شد«

1359 :1361.(  
  

 بغلطيــد بــر خــاك چــون بــرهمن  بـنكـوهچو بشنيد اين شير چـون 
  )4404، ب 199ص (

 در بيـت معنـي    بـن  كـوه در نسخه نقطه نـدارد، و از آنجـا كـه     بن لحرف او
 :خوانـده شـود، يعنـي    تـن  كـوه قافيـه نيسـت، بايـد     د و بـا بـرهمن هـم   ده نمي

نيـز در وصـف ايـن     4407در بيـت  . شيري كه تنش ماننـد كـوه بـزرگ اسـت    
  :شير گفته شده

د قالـب او چـو كـوه نمانـد و ز هيبــت شـد انــدر ســتوه    اگر چند بـ 
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   )4424 – 4422، ب 200، 199ص (
اند، ولـي بـا    را، براي موزون شدن شعر، به مصراع افزوده پس مصححان كلمه 

گـردد و در   كه بايد شير باشد، به غير او بـاز مـي  » آن«اين تصحيح مرجع ضمير 
  . نتيجه معني مصراع مبهم شده است

  : گونه اصالح كنيم اگر مصراع را فرضاً بدين
ــر    سبك چون بشد زنـده آن شـيرِ نـر ــار فيروزگـ ــدير جبـ ــه تقـ  بـ

چـون آن شـير، بـه خواسـت     : شـود، يعنـي   مـراد شـاعر حاصـل مـي     معني
ار گفـت، اي اميـر هـم     را بـه   اكنـون سـالم مـن    خدا، بالفاصله زنده شد، به عمـ

  .برسان) حضرت علي(= شير يزدان 
  

 هـزار  آوران چـل  به يثـرب ز نـام    ســواراز پـي ديــنمـدد آمدنــد 
  )4522، ب 204ص (

بـه گـرد    نوشته شده، كه بكرد امذنددرست نيست، زيرا در نسخه  مدد آمدند 
  .شود خوانده مي آمدند
  

 ...پــر از مردمــان خــس و بــدنيت  دهي بد بزرگ اندر آن ناحيـت 
 او اميـر و رئـيس   طـان  ديـه بر آن  همي بود ابن شروح خسـيس

  )4542، 4539، ب 205ص (
  .اند آورده) 532ص (را نام خاص دانسته و در نماية جايها  طانمصححان  

 بشد شير چونان كه بد هـم چنـان    چو گفتم من اين قـول انـدر زمـان 
ــروزه    نرسبك شير]پس[چو آن زنده شد ــار في ــدير جب ــه تق ــر ب  گ

 ســپار  ســالمم بــدان شــير يــزدان  عمار گفت اي امير ايـن زمـان به
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 ،)گـان  -+  ديـه (» هـا، دهـات   ده«، بـه معنـي   گـان  ديه طان ديهصورت صحيح 

نگـارش شـده و بـه همـين سـبب       طـان در نسـخه، شـبيه   ) گـان (=  كان. است
اند ر كردهآن را اشتباه خوانده و نام جغرافيايي تصو.  

  
 سر تيغ من جز قضاي تـو نيسـت    رضاي تو نيسـتالجرم بي تـنم  

 به شمشير دين حـد بخـواهم زدن    را كنون از قضاي تو مـن وعد
  )4647 – 4646، ب 209ص (

ـ    ي درستيدر مصراع معنا تنم  در مصـراع آخـر،    حـد ه بـه  نـدارد و بـا توج
  .، باشد»مجازات شرعي من«، يعني )حد ِ من(=  حدمبايد 

  
 در هنر همسر اسـت  يكه او با عل  مردي او رستم ديگـر اسـت كه 

  )4717، ب 213ص (
، بـه  )گـاه (=  گَـه است و صحيح كرده  آشفتهمعني مصراع را  و نحو كهكلمة  

  : است ،»هنگامِ، زمانِ«معني 
 كه او با علي در هنر همسر اسـت   گَــه مــردي او رســتم ديگــر اســت

  
ــاق    *در آن لشــكر روم شــاه عــراق  ــل نف ــر اه ــرد آن مي ــه ك  نگ

  .]ارتباط اين مصراع با داستان مشخص نشد. [* 
  )4775، ب 215ص (

  :، واو عطف بگذاريم و بيت را چنين بخوانيم در مصراع روماگر بعد از كلمه  
ــكر روم ــراق]و[در آن لش ــاه ع ــاق     ش ــل نف ــر اه ــرد آن مي ــه ك  نگ

بـه  ) معاويـه (= اميـر منافقـان   : يعنـي شود،  ص ميارتباط مصراع با داستان مشخّ
  .نگاه كرد) لشكر حضرت علي(= كر شاه عراق لشكر شاميان و لش
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ــت ز  ــدان راي ــته ب ــررنبش  كه اين هست بشير ظفـر  به سبزي  د ب
  )4789، ب 216ص (

  .بوده است به سطريدر مصراع نامفهوم است و احتماالً  به سبزي 
  .نيز آمده است 2685، در بيت »خط«سطر، به معني 

  

 فرســتادم و شــد فــزون مــزد تــو   د تـونـزكرانچو من لشكر بي 
 بـه زيـر تـراب    در آريز گردون   كينه ور بوترابشوي3بران تو

  ]بر آن تا. [ / 3 
  )4830، ب 217ص (

در مصـراع پيشـنهاد    بـران تـو  جـاي   را بهبر آن تـا  ، 3 ةمصححان، در حاشي 
خوانـده شـود، صـحيح اسـت؛      بِران تـو اگر بران تو ضبط نسخه، يعني . اند كرده

را  در آريهمچنين در مصـراع بعـد،   . باشد سويِاست، كه بايد  شوياشكال از 
   :اصالح كرد در آرشبايد به 

ــران تــو ســويِ كينــه ور بــوتراب  ز گردون در آرش بـه زيـرِ تـراب     بِ
گـردون بـه زيـر     اوجتوز ببر و او را از  سوي بوتراب كينه تو لشكرت را به: يعني

  .خاك در آور
  

 كه اين جنگ جستن كي آيد صواب؟  *ما را كنـون بـوترابچنين داد 
  ...]بوتراب ما را چنين پاسخ داد: مقصود شاعر اين است. [* 

  )4900، ب 221ص (
دانستند، نيازي به توجيه داخل  مي داد خبررا تحريف  چنين داداگر مصححان  

 .قلّاب نبود
  

 دو سپه بر سران سـر بدنـد   هركه  اميــر طاليــه دو مهتــر بدنــد 
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ــامري ــداهللا الع ــود عب ــدري    يكــي ب ــل حي ــد ي ــد محم ــر ب  دگ

 دار ديـــده همـــه نـــام همـــه رزم  علي داشت مردي هزارسرور
 دالور سـوار  فزون داشت آن شب  *هزارعبداهللا العامري شش بـه 

 .]در اين مصراع هيچ نقش و معنايي ندارد» به«ظاهراً . [* 
  )4911 – 4908، ب 221ص (

  .باشد، تا معني مصراع روشن شود دردر مصراع دوم بيت اول، ظاهراً بايد  هر 
، بـه  سـپرور گمان تحريف  ل بيت دوم، معنايي ندارد، و بيدر مصراع او سرور

  .علي هزار مرد سپردار داشت: يعنياست، » ندهرسپردا«معني 
  .با شاهدي از فردوسي آمده است نامه لغتدر  سپرور

. نوشـته اسـت   و جاي  در بيت چهارم، از خطاهاي ديگر كاتب است كه به به
  .در ابتداي مصراع، بارها در اين منظومه اعمال شده است و آمدن
  

 همــانبــر بــرِ بــن عــم مصــطفي  يكي نامه بنوشت فضـل آن زمـان 
  )4944، ب 223ص (

 همـان  بـر  ، با مضـمون ابيـات مناسـبتي نـدارد، و    »همچنين«، به معني همان 
كـار   ، بارها در اين منظومه به»غم و اندوه«، به معني غمـان . بوده پرغماناحتماالً 

  .رفته است
  

 ســـپه زي يزيـــد لعـــين كمينـــه  داد و كـينسپرد آن زمان دشـمن 
  )4981، ب 224ص (

و  داد و ديـن . است و همين ضبط صحيح اسـت  داد و ديندر نسخه،  و كين داد 
  .كار رفته است است و مكرراً در اين مثنوي به) ع(تعبير از حضرت علي  دين و داد

، بـه معنـي   يمـين در مصراع دوم، خطاي كاتب است و كلمـه درسـت    كمينـه 
  :اين است تاست، بنابراين صورت صحيح بي» سمت راست لشكر«
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ــين     آن زمان دشـمنِ داد و ديـن سپرد ــد لع ــن يزي ــپه زي ــينِ س  يم
  

 كه را فضل بيش است ز هر دو امام  شهيب آن زمان گفت از اين هر دوان 
 علـي باشـد از وي فـزون    دوز هر  عمرو گفتا به علم اندرونگفتبدو 

  )5028، ب 227ص (
اند، كاتب به سـبب قافيـه نبـودن     طور كه مصححان در حاشيه ذكر كرده همان 

 هم نوشـته اسـت تـا   » ن«، حرف امامدر كلمة » م«، باالي حرف امامو  هردوان
در مصـراع،   امـان بـودن  معنـي   بيدليل  مصححان ظاهراً به. نيز خوانده شود امان

بـه احتمـال زيـاد،     ،امـان يـا   امـام . اند را در متن ابقا كرده امامهمان كلمة غلط 
وقت گفـت، از ايـن    شهيب آن: شود مياست، و معني بيت نيز چنين  عيانتحريف 
  فضل چه كسي آشكارتر است؟) و معاويه) ع(يعني علي (هر دو 
  .استغلط چاپي  ظاهراًدر مصراع بيت دوم، زايد، و  گفت
، دردر مصراع دوم، بافت و معناي مصراع را آشفته كرده است، و اگر آن را بـه   دو

  : شود ، اصالح كنيم، معني و بافت مصراع درست مي»طريق، گونه، نظر، نحو«به معني 
 ز هر در علي باشـد از وي فـزون    بدو عمرو گفتـا بـه علـم انـدرون

دانـش، از هـر نظـر از    در فضـل و  ) ع(علـي  : عمروعاص به شهيب گفت: يعني
  .معاويه برتر است

  
 دويـن به يكديگر اندر خورند اين   دويـنجنس يكديگرند ايـن و هم 

  )5042، ب 227ص (
. اسـت ) ىندو(نقطـه   ، در هر دو مصراع، بـي دويندر »  يـ«در نسخه، حرف  

معنـي  » جمـع دو، دوتـا  «آورده و ) 556ص (را در نماية لغات  دوينمصححان 
آمده است و بهتـر آن اسـت كـه     دوانجا، جمع دو  در اين منظومه، همه. اند كرده

  .بخوانيم دو تنرا در نسخه،  ىندونويسة 
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ـ   5بر ابرد  چو آهرمني ديـد اعـداي ديـن   خـديج لعـين   نشـدي ب

 ]ابرش[/  .5 
  )5069، ب 228ص (

، ابرشرا در مصراع،  ابردايم، صورت درست  مصححان، چنانكه در باال آورده 
  . اند حدس زده ،»اسب«يعني 

در مصـراع، از سـرداران سـپاه معاويـه     ) معاويـه بـن خـديج   (= بن خـديج  
 ،اسـت ) ع(در اين منظومه اسـت و بـرادر وي نيـز از مخالفـان حضـرت علـي       

بيـت بـاال توصـيف    . شـود  مـي  كنـد و كشـته   د بن ابوبكر جنـگ مـي  كه با محم
بـا ايـن   . اين برادر ابن خديج اسـت كـه بـراي مبـارزه بـه ميـدان آمـده اسـت        

يـا  ) بـرادر كـوچكتر  : دادر( دادر بـه را در مصراع بايـد تحريـف    برابـرد  ،توضيح
نيـز ابـن خـديج از    ) 5155 – 5154(در ابيـات بعـد   . بـدانيم  برادريا  كه دادر

  :شود مرگ برادر كوچكترش آگاه مي
 گمـان  بـي هكه دادرش كشـته شـد خديج لعين آن زمان]ابن:متن[چو ديد بن

 ز غم بركشـيد از جگـر بـاد سـرد      بباريـــد از ديـــده خونـــاب زرد
  

 انجام زهر است در جام جنگغم  همي گفت مرگ است فرجام جنگ 
 بكاسـت رنج و غم از دل  بيفشـرد   بگفت و پـس آالت رزمـي بخواسـت

  )5157 – 5156، ب 232ص (
  .است» همچنين« معني، به همدر مصراع، خطاي كاتب و بدون شك  غم 

  . است بيفزودندارد و احتماالً تحريف » رنج«نيز در مصراع آخر مناسبتي با  بيفشرد
در نسخه نقطه ندارد، و به مالحظة معني مصراع، بـه احتمـال    بكاستحرف اول 

  .خوانده شود نكاستبايد 
  :شود سبك بيان در ابيات زير نيز ديده مياين 

 1170ب /فزون شد غمش لهو شد كاسته چو ديد آن سپاهي بياراسته



 81/  نامه علينگاهي به دو چاپ عكسي و حروفي 
 

  8328ب / غمانشان بيفزود و شادي بكاست ز سفيانيان بانگ و زاري بخاست
  

 بـه خـواب  دشـمن ديـن  نيارد مرا   همي گفت ايـا لشـكر بـوتراب 
  )5177، ب 233ص (

  : در نسخه چنين استصورت صحيح آن مصراع دوم خطاست و  
  نيارد مرا ديد دشمن به خواب

  
ــمند     ببندي بـه خـم كمنـدشنگر ك  ــا هوش ــن آرش اي ــزد م ــه ن  ب

 *نيوش اي اخي اين سـخن دربه دل  خود نباشـد كـه گفتمـت مـن چو اين
  .]ابيات قبل معلوم نشدارتباط اين بيت با . ظاهراً بيت يا ابياتي افتاده است. [* 

  )5193، ب 234ص (
و معنـي مصـراع چنـين    . باشد جز اينه به مضمون شعر، بايد ، با توجچو اين 
هيچ كـار ديگـري انجـام    ) خديجابنبستن(جز اين كاري كه به تو گفتم به : است
تاده و اين بيـت بـا   نيفشود كه بيت يا ابياتي  ص ميبا اين تصحيح مشخّ. دهي نمي

  .قبل ارتباط داردابيات 
  .است به دل بر نيوشدر نسخه،  به دل در نيوش

  
 شد از كينه جسـتن در آوردگـاه    پنـاهآن يـل ديـنچو آشـفته ديـو 

  )5199، ب 234ص (
آشـفته  پناه در مصراع، كنايـه از مالـك اشـتر اسـت و تشـبيه او بـه        يل دين 
  .ناپسند است ديو

) ع(گونه تشبيهات را براي دشمنان حضرت علي  اش اين شاعر نيز در منظومه
آشفته و يا  آشفته پيل ،آشفته ديوجاي  كار برده است، بنابراين شايد در اصل به به

  .بوده، كه بارها نيز در اين منظومه به كار رفته است شير
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ــراز بغرّيـــد آن گـــرد گـــردن  ١تنـدر تنـدبازبگفت اين و جـون   فـ

  تندر و تندباد. 1 
  )5204، ب 234ص (

در نسـخه  تنـدباز   تنـدر انـد،   طور كه مصححان در حاشـيه ذكـر كـرده    همان 
انـد، ولـي صـفت     صـورت بـاال تصـحيح كـرده     است، كه آن را بـه  تندباد و تندر
. اصـالح شـود   تنـدتاز معنـي اسـت و بايـد بـه      بـي ) رعـد (= براي تندر  تندباز

كـار بـرده و    نيـز بـه   )4055بيـت  (جـاي ديگـر   شاعر همين بيـت را بعينـه در   
تنـدر  درسـتي آن را بـه    نوشـته و مصـححان بـه    تنـدر تنـدباز  جا  كاتب در اين

  .اند تصحيح كرده تندتاز
  

 رها كرد ضربت به شمشير سـخت   بدان مالك آن دشمن شوربخت 
ــل    زوبين سپردالور گرفت آن به ــر پي ــغ ب ــد تي ــارگر  نب ــن ك  ت

  )5211 – 5210، ب 234ص (
 زوبـين رسـد كـه    نظـر مـي   معني درستي ندارد، بـه  زوبين سپراز آنجايي كه  

 سپر رويين. ، صفت سپر باشد»ساخته شده از فلز روي«معني   ، بهرويينتصحيف 
  .آمده است 7134يك بار نيز در بيت 

  
ــه چــرب  *مالك از تاب نيـزه ربـود سنان  ــود در آوردگ  دســتي نم

  .]نشد معناي مشخصي يافت. [* 
  )5222، ب 235ص (

بخوانيم،  پس آناگر اين نويسه را . است ساندر نسخه، به شكل  سناننويسه  
  :شود صورت و معني درست مصراع مشخّص مي

ــرب  پس آن مالك از تاب نيـزه ربـود ــه چ ــود در آوردگ ــتي نم  دس
  



 83/  نامه علينگاهي به دو چاپ عكسي و حروفي 
 

 تن بـن خـديج لعـين بسـته ديـد       سپه بنگريـدآنچو بن عاص دون 
  )5233، ب 235ص (

  .اصالح شود ازدر مصراع معلوم نيست و بايد به  آننقش و معني  
 

 دريا به سود گوشبكش كشتي از   همي گفت ايا شهره ملّـاح رود 
 غَرَق شد ز غمـري بـه يكبـارگي     چو بار گران داشت آن بـارگي  

  )5236 – 5235، ب 236ص (
بـه   كنايه، به سبب بار سـنگين شتي، به مضمون ابيات حاكي از آن است كه ك 

، به گوش دريارسد كه گوش در  نظر مي گل نشسته و غرق شده است، بنابراين به
معنـي    ، بـه لـوش در اصـل،   گوششايد . ، نبايد درست باشد»گوشة دريا«معني 

  .بوده است» گل و الي«
  

 به چاره تـن خـويش كـردم رهـا      اژدهـاكـز ايـنها زدمرا طعنه 
  )5237، ب 236ص (

اســت و بايــد  ىنكــر معنــي اســت و در نســخه در مصــراع بــي كــز ايــن 
در ابيـات قبـل گفتـه شـده     . شـود  ، خوانـده  »گُزيـده، دالور «، به معني گُـزين 

خـديج او را سـرزنش    گريـزد و ابـن   كه عمروعاص از دست مالك اشـتر مـي  
كنـد، عمروعـاص    خـديج را اسـير مـي    كند، و زماني كه مالـك اشـتر، ابـن    مي
بــه مــن ) ابــن خــديج(= گويــد، اژدهــاي گــزين  بيــت بــاال بــا خــود مــيدر 
ها زد، ولي من بـا حيلـه جـان خـود را از دسـت مالـك اشـتر خـالص          طعنه

  ).و او گرفتار شد(كردم 
  

ــير ايزدپرســت   بر افكند تن فضل چون پيل مسـت  ــر آن ش ــه ب  ز كين
 گرفت آن زمـان تيـغ را شـير نـر      بـه روي سـپر٣هالـكبزد تيـغِ
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ــغ ــغ آن تي ــر تي ــپرس ــر س ــر   زن ب ــن و ز كم ــرد از جوش ــذر ك  گ

  مالك. 3  
  )5314 – 5312، ب 239ص (

) هـالك كننـده  (=  هالـك را در مصراع، به ) مالك اشتر(=  مالك ن،مصححا 
صحيح اسـت و   مالك اند، كه درست نيست و همان ضبط نسخه، يعني  تغيير داده

  :نيازي به تصرّف در آن نيست كنيم،اگر بيت را چنين بخوانيم و معني 
 گرفت آن زمـان تيـغ را شـير نـر      مالـك بـه روي سـپر]و[بزد تيغ 

آن هنگـام تيـغ را بـا    ) مالك(= فضل شمشيري به مالك زد و آن شير نر : يعني
  .روي سپر گرفت

  
 گـر  آن چـاره بـر چـاره    نبد سوده  لعين برد بـر سـر سـپرخارهز  

  )5323، ب 240ص (
طور كه در نسـخه و   است، همان چارهدر مصراع معنايي ندارد و صحيح خاره  

  .مصراع دوم نيز آمده است
  

 بدادند پشت از بنه خـاص و عـام    منهزم اهل شـام ٣شد وچو عمرك 
  او. 3 

  )5366، ب 241ص (
 ،تغيير داده  در نتيجه معني بيت مبهم شده است ورا در نسخه به  اومصححان  

  :و صورت ذيل را بايد حفظ كرد
 بدادند پشت از بنه خـاص و عـام    چو عمرك شد او منهزم، اهل شام

  .چون عمروعاص فراري شد، لشكر شام همگي، از بزرگان و عوام، گريختند: يعني
  

 آن جراحت گرفتش به دستسوي  طبيب انـدر آن حـال از جـا بجسـت 



 85/  نامه علينگاهي به دو چاپ عكسي و حروفي 
 

 گـر  بايست بر دوخت آن چارهچو  به سوزن سر زخم را سـر بـه سـر
  )5577، ب 251ص (

ري يا  سرِ معني مصراع را آشفته كرده و صحيح سوي  يـاء نشـانة   + سـر  ( سـ
  .تكرار شده است سرِ زخماست كه در بيت بعد نيز در تركيب ) كسرة اضافه

  
ــامبوچنــين گفــت   يكـم روزگـار  كه به گشت مالك   دارمخنــف ن

  )5587، ب 251ص (
در نسخه بدون نقطـه اسـت و بايـد     يكم. نيست يعبارت درست روزگاريكم  

ابومخنف نامـدار چنـين   : معني بيت نيز روشن است. خوانده شود) به كَم(= بكَم 
  .ت كمي شفا يافتمد پس ازگفت كه مالك اشتر 

  
 نشسته به خيـر؟  برمـان چرايي تو   پس آنگه بگفتند خيـز اي اميـر 

  )5619، ب 253ص (
اين كلمـه در نسـخه بـدون نقطـه     . در مصراع دوم، روشن نيست برمانمعني  

انـدوهگين،  «، بـه معنـي   پژْمـان يـا   پزْمـان است و به احتمال زياد بايد ) مانىر(
بنـابراين صـورت درسـت    ). 216 – 215: 1389قاسـمي  . نـك (، باشد »دلتنگ

  : مصراع اين است
  !اي؟ چرا تو بيهوده غمگين نشسته: يعني !پژمان نشسته به خير؟/ چرايي تو پزمان 

  
*فرمانْش چون گربه سگ ١سويبدان  برِ خويش خواندش بيامد به تـگ 

 

 موي .1
  ...]مان آمدفرسوي  آن سگ مثل گربه به: مقصود شاعر[.  * 

  )5666، ب 255ص (
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اسـت   مـوء انـد، در نسـخه    ، چنانكه مصـححان در حاشـيه نشـان داده   سوي 

ــهو آن را  ــرار داده و در حاشــيه بيــت را   ســوي  ب ــتن ق ــرده و در م اصــالح ك
  .اند معني كرده

ايـن مفهـوم كنـايي را بيـان كنـد كـه        هدر بيت مذكور شاعر درواقع خواسـت 
كنايـه  (آن سگ ود، د طرف آن مي طوري كه گربه با شنيدن بوي گوشت به همان«

ولـي ضـعف   ، »دويـد ) مسلمه(= نيز با شنيدن فرمان او ) از دشمن حضرت علي
بنـابراين  . درسـتي القـا نشـود    بيت از نظر بافت نحوي باعث شده تا اين مفهوم به

  :سوياصالح شود، نه به  بوي، در نسخه، بايد به موء
 سگ ،بدان بويِ فرمانْش چون گربه  برِ خويش خواندش، بيامد به تـگ

  
 درنـگ  بيسر كه من گفتم آن خيره  از اين سان سپاهي به جنـگبرون رفت 

  )5716، ب 257ص (
  .است برون برد، همانگونه كه در نسخه آمده، برون رفتصورت صحيح  

  
ــدن    پس ميان دو تـنقنبرروان شد  ــده را از ب ــر بن ــرَّد س ــه ب  ك

  )5775، ب 259ص (
چند بار در ابيـات قبـل و    قنبركلمة كه از آنجايي . مصراع اول موزون نيست 

اگـر   .اسـت  بعد تكرار شده، ظاهراً كاتب در اين بيت نيز قنبر را به اشـتباه آورده 
  : اصالح كنيمگونه  بر را از مصراع حذف كنيم و آن را بدينقن

  .شود وزن مصراع درست مي ،...ميان دو تن ]او در[روان شد پس 
  

 از كرده رسوا ببـود  پس آن ناحق  پيـدا ببـود١بنـدهگشاده شد آن 
  بند. 1 

  )5778، ب 260ص (



 87/  نامه علينگاهي به دو چاپ عكسي و حروفي 
 

ه بـه مضـمون حكايـت،       بنددر نسخه  بنده  بـه معنـي   بنـد است، و بـا توجـ ،
  .، صحيح است»گره«
  

 منم حق به فرزندي كـردم چنـين    چنـيناينبكردچو فرزند نبد او 
  )5815، ب 261ص (

در مصراع بعـد تأييـد    كردماست و  نكرده به مضمون حكايت، ، با توجبكرد 
  :چنين است آن، و معني بيت

چون او فرزندش نبود، اين كار را انجام نداد و من چـون فرزنـد بـه حـقّ و     
  .واقعي او هستم، اين كار را انجام دادم

  
ــير  پس آن ران برّيـده را طشـت در  بكـــرد آن اميـــر گزيـــده سـ 

 گشـاد از تـف گـرم اوي    دگسر  به فرمـان ايـزد بشـد نـرم اوي
 بديدنـــد آنجـــا صـــغار و كبـــار  پـارت شير اندرون پارهدرون رف

  )5821 – 5819، ب 261ص (
. انـد  دانسته» ديگ«) 555ص (را در بيت دوم، در نماية لغات  دگمصححان  

اسـت، كـه ران   ) ع(هاي حضـرت علـي    مربوط به حكايتي از داوري  ابيات فوق،
ريـزد و ظـرف را حـرارت     دهد و شير روي آن مي اي را در طشتي قرار مي مرده
  .رود شود و شير داخل رگ مي دهد و براثر گرما ران نرم و رگش باز مي مي

  .اصالح كنيم رگرا بايد به  دگشود كه  ص ميبا اين توضيح، مشخّ
  

 به جز رنجشـان چيـز بهـره نبـود      بسـود١دست دليـراندر آن كار 
  دگران. 1 

  )5925، ب 266ص (
ه به اين نويسة نسخه، شايد با توج. است گرانددست در نسخه  دست دليران 

  . باشد دستان گُردانصورت درست، 
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ــد و برداشــتند   بگذاشــتندنُهــنســر چــاه را    ســپه آب خوردن

  )5934، ب 266ص (
ن «: انـد  نوشـته ) 571ص (مصححان در نمايـة لغـات     نـبن  : نُهـصـورتي از نُه :

و ) ع(بيت مذكور مربوط به حكايتي است كه حضرت علي. »سرپوش ديگ و تنور
بـا چنـد تـن از    ) ع(علـي . وجوي چاه آبـي هسـتند   سپاهش در بين راه در جست

اگـر تـو ايليـا     گويـد  جا مي رسند و راهبِ آن فرزندان و بزرگان لشكر به ديري مي
كند  چاه را پيدا مي) ع(علي. هستي، سوار اسبت شود تا او تو را به چاه آب برساند

  : كند و سپس دارد و آب زاللي فوران مي و سنگ بزرگي را كه روي آن بود، بر مي
 بگذاشـــتندنُهـــنســـر چـــاه را   ســپه آب خوردنــد و برداشــتند

پـس از  : يعنـي  ،اسـت » گسترده، باز«، به معني پهندر مصراع تصحيف  نُهن
  .پوشند گذارند و نمي دارند سر چاه را باز مي خورند و برمي آنكه آب مي

رونـد و در بـين راه بـه گروهـي      و سپاهش از آنجـا مـي  ) ع(پس از آن علي
نشاني چاه آب را بـه  ) ع(سپاه علي. خورند كه آنان نيز در طلب آب هستند برمي

. دهنـد  خبـر مـي  ) ع(يابند و به علـي  ي از آن چاه نميدهد، ولي آنان اثر آنان مي
  : گويد گردد و به او مي به نزد راهب برمي) ع(علي

ــردم ــار بك ــان روي آن چاهس ــذار   نه ــدان رهگ ــدون ب ــدم همي  بمان
ــاز ــاه ب ــد آن چ ــان آم ــوني نه  بگو تا چه دانـي از ايـن روي راز   كن

  )5949 – 5948، ب 267ص (         
خوانـده   نكـردم در نسخه بدون نقطه است و با توجه به حكايت، بايد بكردم 
گونه در راه گذاشتم، ولـي   روي آن چاه را پنهان نكردم و آن را همان: شود، يعني

دانـي؟ راهـب كتـاب     اكنون آن چاه دوباره پنهان شد، بگو تا از اين راز چه مـي 
عيسـي در آن خبـر   دهد كه حضرت  نشان مي) ع(آورد و به علي سشان را ميمقد

كند و بعد از ايـن   ت ششصد و اندي سال، كسي اين چاه را پيدا نميداده كه به مد
گذرد و چـاه را   سوار بر استري با لشكريانش از اين راه مي) علي(= ايليا  ،تمد

  : و ،كند پيدا مي
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 زودي نهــان ســر چــاه گــردد بــه  چو سيراب كـرد او سـپه را از آن
  )5958، ب 267ص (               
  

 نگســليكــه دل از غمــان  نزيبــد تو را بود خواهد ظفـر بـر علـي 
  )6031، ب 271ص (

نيـز   بگسـلي و  بزيبـد تواننـد   در نسخه نقطـه ندارنـد و مـي    نگسليو  نزيبد 
  : خوانده شوند

ــان بگســلي   تو را بود خواهـد ظفـر بـر علـي ــه دل از غم ــد ك  بزيب
  

 و پيـر  عوانـان فروض اسـت نـزد     طلب كردن خـون عثمـان پيـر 
  )6078، ب 273ص (

  .باشد جوانان، شايد پيردر تناظر با  عوانان،د سر نظر مي به 
  

ـ گمان او چنان برد آن زشت   بـر گـاوميش   ٣پشّهشود  چيرهكه  شيك
 شه. 3

  )6107، ب 274ص (
  .خوانده شود خيرهاست و احتماالً بايد ) حيره(، در نسخه بدون نقطه چيرهحرف اول  

، در نسـخه  شـه . انـد  اصالح كـرده و در مـتن قـرار داده    پشّهرا به  شهمصححان 
بنابراين صورت درسـت بيـت و   . است) ع(درست است، و كنايه از حضرت علي

  : گونه باشد معناي آن بايد اين
 كه خيره شـود شـه بـرِ گـاوميش      كـيشگمان او چنان برد آن زشت

در برابـر آن  ) علـي (= ، چنان پنداشت كه شـه  كيش وعاص، آن زشتعمر: يعني
 . شود عاجز مي) عمروعاص(= گاوميش 
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شـود، بـا تصـحيح مصـححان، مصـراع ايهـام ناپسـندي         چنانكه مالحظـه مـي  

  .پيدا كرده است
  

ــكار  ــد آش ــد هن ــيد فرزن  شـكار  ٤تنگ بـر شـيرمرد  كه شد   بترس
 شير برد  .4 

  )6116، ب 274ص (
  .د شكارىرشير ىركه شد تنك : نويسة مصراع دوم در نسخه بدين شكل است 

اند، كه توجيه معنايي ندارد و بايـد    صورت باال خوانده مصححان اين مصراع را به
  : چنين خواند شود

 شـكار  نـزد تـر شـيرْ د تنگكه ش  بترســـيد فرزنـــد هنـــد آشـــكار
معاويه (= به شكار ) حضرت علي(= آنكه شير به سبب ) معاويه(= فرزند هند : يعني

  .تر شد، ترسيد نزديك) و لشكريانش
  

 ست باز؟ گشته خيرهكه اين خرمگس   ست در خواب آن گبـر بـازچه ديده 
  )6142، ب 276ص (

ره است، كه به احتمال زياد بايـد   خرهدر نسخه  خيره  باشـد، و مصـراع را    جـ
  : كنيم بدين صورت اصالح و معني مي

   ؟ست باز كه اين خرمگس جرّه گشته
  .باز گشته است جرّه) كنايه از معاويه(اين خرمگس : يعني

كـار   ، بارها در اين متن به»بازِ شكاري و جسور«، به معني بازِ جرّهيا  باز جرّه
  .)3982، 2041، 1817، 1086ب . نك(رفته است 

  
ــد روي    جـويگزين مالك و اشعث نـام  ــمن نهادن ــار دش ــه يكب  ب

  )6276، ب 282ص (
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هاي كاتب باشد،  نويسي مصراع دوم ساخت درستي ندارد و اگر از شمار غلط 
  : گونه بوده است شايد در اصل بدين

ــاره روي   جـوينـامگزين مالـك و اشـعث ــد يكب ــمن نهادن ــه دش  ب
  

 ٣حسـام و سـنان  بباريد خـون از    غمـانسان كه آن سيل بارد بدان 
  سنان و حسام. 3

  )6297، ب 282ص (
حسـام و  ، بـه  غمـان نسخه را، براي رعايت قافيه بـا   سنان وحساممصححان  
در مصراع يكـم، درسـت نيسـت و بيـت را      غماناند، حال آنكه  تغيير داده سنان

، اسـت و بـا ايـن    »ابرها، ابـر «، به معني غَمامتحريف  غمان. كرده است پريشان
  : شود خوانده ميتصحيح، معني بيت روشن است و چنين 

 بباريــد خــون از ســنان و حســام  سان كه آن سـيل بـارد غمـام بدان
  

 جنـگ ] و[هرگونـه پيكـاربكردند  چو خسته شدند آن دو لشكر ز جنگ 
  )6335، ب 284ص (

  .خواند و دانست نكردندرا در مصراع دوم، بايد  بكردند 
  

 كه بيرون شود اي شجاعان شـام؟   بر طالب ايـن همـامهمي گفت 
  )6385، ب 286ص (

 بوطالـب ابـن همـام   معنـي اسـت و ظـاهراً     در مصراع، بي بر طالب اين همام 
  . است) سرداري از لشكر معاويه(

  
 و درخشنده چـون اختـري   بـدين  به سر بـر نهـاده يكـي مغفـري 

  )6453، ب 289ص (
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، بـه معنـي   بزيـب در مصـراع معنـاي درسـتي نـدارد، شـايد در اصـل        بدين 

  .، بوده است»زيبا«
  

 دگر در غم ناكثين شـد بـه خـاك     آن هـالكبه طيـر ابابيـل شـد 
  )6466، ب 290ص (

خوانـده  ) سـگ (=  سـك اي نوشته شده كـه   ، كلمهآن هالكدر نسخه باالي  
    :شود، بنابراين صورت صحيح مصراع چنين است مي

  ).شود ابابيل براي رعايت وزن، ابابِل تلفّظ مي... (به طير ابابيل شد آن سگ هالك
  

ــان   را خبــــر داد انــــدر زمــــان  ــدر ام ــان داد حي ــر آبم ــه ب  ك
  )6857، ب 308ص (

 سـبر  ابتداي مصـراع كلمة در نسخه، . ساخت نحوي مصراع يكم ناقص است 
نوشـته و   سبرظاهراً كاتب اول . نوشته شدهچسباني  يِ»ها«» ر«باالي  است كه

اي كه بايـد در ابتـداي مصـراع     تغيير داده، در هر صورت كلمه سبهبعد آن را به 
 ...سپه را خبر داد اندر زمان: است سپهبيايد تا وزن و معني برقرار شود، 

  
 بود هنـده بـه آن خيمـه در   كه مي  بـر دور درمن از حـال آن خيمـة 

  )6869، ب 308ص (
خيمـه بـر دو   نسخه  ضبط. استو ناروشن وزن و معني مصراع يكم نادرست  
، خيمة بـر دو در . ه به مضمون شعر، همين ضبط صحيح است، كه با توجاست در

گـاه بـراي    ، كـه طبـق مضـمون ابيـات، افـرادي گـه      »درخيمة داراي دو «يعني 
، از يـك درِ خيمـه وارد، و پـس از    )مادر معاويه(= با هند جگرخوار  همبستري

  : در دو بيت بعد نيز اين امر چنين گفته شده. شدند وصال، از در ديگر خارج مي
ــاه ــي گ ــردم بس ــه م ــاهز بيگان  در آن خيمــه جســتي بــر هنــد راه  گ

 برون رفتـي اوي  از اين در بدان در  چو ره يافتي كـام رانـدي بـر اوي
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 بر او شيعت از فعل زشت كشتندكه  ز ناپاكي است آن سگان را سرشـت 
  )6888، ب 309ص (

به سبب : ، يعنيشود هخواند گشتنددر مصراع دوم، معني ندارد و بايد  كشتند 
  .شدند) معاويه(= پيرو او  ،كاريزشت

  
 *بـر آماجگـاه؟   گر آيدچو تيري   سخن كز دروغ است كي آيد بـه راه 

  ]آيد؟ سخن دروغ حتي اگر چو تيري بر هدف بيايد، كي به راه مي: يعني. [* 
  )6921، ب 311ص (

ــيح آن،   ــين توض ــراع دوم و همچن ــاي مص ــيه   معن ــححان در حاش ــه مص ك
بخـوانيم، صـورت و معنـي درسـت      كـژ آيـد  را  گر آيـد اگر . مبهم است، اند آورده

   :شود مصراع مشخّص مي
 چو تيري كـژ آيـد بـر آماجگـاه      آيد به راهدروغ است كيسخن كز

  
ــي  ــردار آن ب ــار ك ــر آث ــاب  زبــانش كنــد تــا بجنبــد ثنــا  ري

  )6950، ب 312ص (
از آنجايي كه كاتب كلمات مصراع دوم را در جاي خودشان ننشـانده اسـت،    

  : صورت درست مصراع ظاهراً بايد چنين باشد. شده است نامفهوممصراع 
ــا   ريــاآثــار كــردار آن بــي بــر ــا ثن ــد ت ــد كن ــانش بجنب  زب
  .كند تا ثناي او را بگويد ، زبان شاعر حركت مي)ع(به دنبال كردار حضرت علي : يعني

  
 به چنگ خسسرش را تو بگسل از آن   جنگ]و[كسي كاو كند با تو پيكار 

  )6977، ب 313ص (
خواند شود، ولي  چنيننوشته شده، كه طبعاً بايد  حسدر نسخه به شكل  خس 

شود و به همـين سـبب مصـححان     با اين خوانش وزن و معني مصراع آشفته مي
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اند، كه آن نيز بافت نحوي مصـراع را غيرطبيعـي    را در مصراع آورده خسگزينة 

  :رسد نظر مي به پسنويسة صحيح . كرده است

  
 *بـدهبول به نـزد علـي آن زمـان      فرستاد پس پور سـفيان رسـول 

 .]صورت و معني كلمه يافت نشد[ .* 
  )7065، ب 317ص (

(=  بلفضــول، كلمــة درســت را بــدهبوله بــه نويســة شــايد بتــوان بــا توجــ 
گـو، رسـولي را    هـرزه ) معاويـة (= پـور سـفيانِ   : احتمـال داد، يعنـي  ) گو بيهوده

  .فرستاد) ع(به نزد علي 
  

ــرو    *او سـپه در دوانبكردهميدون  ــود م ــي ب ــرههم  روان  ان تي
  ]معناي مشخصي يافت نشد[. * 

  )7106، ب 319ص (
  : اگر مصراع يكم را به اين صورت اصالح كنيم 

شود و ابيـات بعـدي نيـز     ص مي، معناي آن مشخّ...گرد سپه در دوانهميدون به 
  .كند اين تصحيح را تأييد مي

  
ــان  به ياران خود گفت ساالر ديـن  ــا مي ــده ــين  بندي ــاره ه  يكب

  )7124، ب 320ص (
) نقطه با نون بي(يد ببىد در نسخه. غير موزون شده بنديد مصراع دوم به سبب 

  .خوانده شود ببنديد نوشته شده و بايد
  

 زبـون بر اين گفتة خـويش از مـا     به بـدره درم گيـر از مـا كنـون 
***  

  سرش را تو بگسل از آن پس به چنگ  جنگ]و[كسي كاو كند با تو پيكار
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ــين   سنان دو نيـزه بـه ميـدان درون ــوناجــل را همــي داد از ك  زب
***  

ــون ــد كن ــم آي ــا پيش ــد ت  ٥زبــونبــه جــان از ســنانم ســتاند   بگويي
***  

  ]ديون. [ / 5  
  )7570، 7526، 7153، ب 339، 337، 321ص (

در دو بيـت ديگـر نيـز     زبـون . اند دانسته ديونرا در بيت آخر  زبونمصححان  
  . وجهي ندارد
 زرمـزد،   بيعانه، پيش«، به معني ربونگمان تصحيف  در ابيات مذكور بي زبون

در ). 1377دهخـدا  . نـك (است » يا سيمي كه پيش از كار كردن به مزدور دهند
  . آمده است ربوندهخدا چند شاهد منظوم براي  نامة لغت

  
 جـواز  بايـد به جنّت از اين جنگ  نيـازبه دنيـا كـنم مـن ورا بـي 

  )7215، ب 324ص (
  .است يابدنوشته شده و قرائت درست آن  بدىادر نسخه،  بايد 

  
ــه  ــر هم ــد يكس ــته بودن ــار وي زي   بدانس ــدفعلي كـ ــهز بـ  همـ

  )7297، ب 327ص (
بن شعبه  ةبيت دربارة مغير. در مصراع دوم تكراري است همهكلمة قافية  

است كه در ابيات قبل گفته شده كه عثمان او را در شهري مسند قضاوت داده 
خورد، بنابراين صورت  ها را مي گرفت و مال آن بود و وي از مردم رشوه مي

  .است ،، كنايه از مردمرمهدر مصراع دوم، احتماالً  همهدرست 
  

ــاد    بــدنژاددر آن بــاب آن دشــمن  ــد ب ــت مانن ــرس را برانگيخ  ف
  )7318، ب 328ص (
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دران باب از جاء ان بدنژاد، كه : نويسة مصراع يكم در نسخه بدين شكل است 

  : بايد چنين خوانده و تصحيح شود
ــدنژاد ــاي آن ب ــاب از ج ــاد   در آن ت ــد ب  فــرس را برانگيخــت مانن

شـور و  «به معاني مختلف، از جملـه   تابدر مصراع نامفهوم است، ولي  باب
  .تكرار شده استدر كتاب بارها » هيجان
  

ــار گفتــا ايــا زشــت  تر زين و مـا را بپـاي   بيشمر او  رايبــه عم 
  )7321، ب 328ص (

نوشـته شـده و همـين    ) نرو(= در نسخه مرو . معني است در مصراع بي مر او 
  .بيشتر از اين نرو و منتظر ما باش: نويسه صحيح است، و معني مصراع

  
ــدبر  ــپاه يزي ــر س ــن ب ــد ت  هل من يزيدگفت همي رفت و مي  افكن

  )7323، ب 328ص (
اين عبارت نادرست . اند را مطابق نسخه در متن آورده هل من يزيدمصححان  

  .است) 30مأخوذ از سورة ق، آيه ( هلْ من مزيداست و صورت صحيح آن 
  

 خرد شـد اسـتخوان   اندر پِيشكه  چنـانبزد بر زمينش حسين آن 
  )7420، ب 333ص (

انـدر  و بهتـر اسـت    ،نوشـته شـده   ىىس انـدر در نسخه، به شـكل   اندر پِيش 
  .خوانده شودتَنَش 
  

 بكُش مـر ورا پـيش ايـن انجمـن      حسين را بگفت اي تن و جان من 
 كه بگذارش ار چند كردست سـتم   از كـرمزبـابه چشمش همي كـرد

  )7426 – 7425، ب 333ص (
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 ل بيت دوم نامفهوم است و با در نظر گرفتن مضـمون ابيـات قبـل،    مصراع او
  : شايد در اصل چنين بوده

 كه بگذارش ار چند كردست ستم  حسينش همـي گفـت بـاز از كـرم
ين چند بار بـه جنـگ حضـرت    بن شعبه است، كه در صفّ ةابيات دربارة مغير

. كنـد  نيز او را آزاد مي) ع(حضرت علي و شود رود و هر بار اسير مي مي) ع(علي
) ع(به امام حسين) ع(شود و حضرت علي در ابيات باال نيز مغيره دوباره اسير مي

نظـر، حضـرت    و، در مصراع مـورد . مغيره را در پيش لشكر هالك كن: گويد مي
مغيره را دوباره از روي بزرگواريت : گويد مي) ع(به حضرت علي) ع(امام حسين
 . چه ظلم كرده استرها كن، اگر

  
ــطين  ــل از قاسـ ــداهللا فضـ  همي بد به ميدان در خشم و كـين   عبيـ

  )7516، ب 337ص (
  : وزن مصراع دوم درست نيست و بايد چنين باشدساخت و  
  خشم و كين] از[همي بد به ميدان در ... 

  
 *غمـام  تيـر از در آوردگه شد چو   شجاعي كه قعقاع بد او بـه نـام 

  .]تناسب غمام با اين مصراع مشخص نشد[. *  
  )7624، ب 341ص (

  :گونه بوده است از ايندوم شايد صورت درست مصراع  
د او بـه نـام در آوردگه شد چـو شـير از كُنـام     شجاعي كه قعقـاع بـ 

  
ــوار  ــي س ــنان دو جنگ ــوك س  پـار همي جست بيرون درفشـنده    ز ن

 فشـان  كردي از تـاب، آتـش  اجل  چو بر هم زدند آن شـجاعان سـنان
  )7645ـ  7644، ب 342ص (
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در مصـــراع، تصـــحيح مصـــححان اســـت و در نســـخه  درفشـــنده پـــار 

ر درفشـنده نـا  آمـده، كـه هـر دو ضـبط اشـتباه اسـت و صـحيح         درفشنده باز
  .است )درخشان  آتش= (

در نســـخه نقطـــه نـــدارد و بـــه احتمـــال زيـــاد، و بـــه اعتبـــار   اجـــل
  .باشد) كوه معروف( اُحد ، بايد»فشان آتش«

  
 نه چون ما بود آرزومنـد جـان    *زنــدگي روانآفــرين روان 

صـورت درسـت مصـراع    . مقصود شاعر آوردن صفاتي بـراي خداونـد اسـت   [ .* 
  .]دريافت نشد

  )7682، ب 344ص (
را بـه   زندگي روانبراي آنكه صورت درست مصراع يكم دريافت شود، بايد  

  : تصحيح كنيم و بيت را چنين بخوانيم) كنايه از خداوند( روان زندة بي
ــرين، روان ــي آف ــدة ب  نه چون ما بود آرزومنـد جـان    روانزن
  

 هم اندر زمـان آن دالور بـه قهـر     زهـردرآويختبه نوك سنانش 
  )7721، ب 346ص (

  .آمده و همين صحيح است) درآميخت(=  دراميختدر نسخه،  درآويخت 
  

 آن ســرفرازابــا جملــه يــاران     اين و پس كرد حيدر نمـازبگفت  
  )7738، ب 347ص (

  : گونه اصالح كرد مصراع دوم را براي داشتن معني مناسب، بايد اين 
 ابا جملـه يـاران بـر آن سـرفراز      بگفت اين و پس كـرد حيـدر نمـاز

  .با تمام يارانش براي عمار ياسر نماز خواندند) ع(حضرت علي :يعني
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 در اين جنگ شمشير خـواهم زدن   مـنطالـب پيـر عمـارچو بر 
  )7789، ب 349ص (

بــه ســبب كشــته شــدن عمــار ياســر، بــه ) ع(در بيــت بــاال حضــرت علــي 
ار     . جـنگم  گويد من براي انتقام با شـما مـي   دشمن مي بنـابراين طالـبِ پيـر عمـ

ــار(=  كــين طالــبِ معنــي روشــني نــدارد، و شــايد در اصــل ) طلــبِ پيــر عم
دههـا بـار   » طلـب «طالـب بـه معنـي    . ، بوده اسـت طالبِ خونِ عمارو يا  عمار

  .در اين كتاب به كار رفته است
  

 در آوردگــه از عــدو سرفشــان     شمشيرسـانگونهزينهمي كرد 
  )7800، ب 349ص (

يعنـي  «، شمشيرشـان ه به ابيات قبل، درست نيست و بايد ، با توجشمشيرسان 
ل، در در مصـراع او  زيـن همچنـين  . ، باشد»و ياران او) ع(شمشير حضرت علي

  .است ازيننسخه، 
  

ــاز    ديربـــازدر آن قيرگونـــه شـــب  ــود ب ــه برآس ــكر ز كين  دو لش
 خيل و حشم ]و[ز مشرق برآورد    ون علمگچو ساالر سقالب گل

  )7817 – 7816، ب 350ص (
اسـت و مصـححان آن   ) نقطـه  بـا بـايِ بـي   ( زىاديـر در نسـخه،   ديربـاز نويسه  
   .اند خوانده ديربازرا 

 بـه معنـي   ريـاز يدخوانش درست ،»  ديريـاز . اسـت » تدراز، طـوالني مـد ،
ــراي   ــفت، ب ــة ص ــب«از مقول ــد » ش ــواهد متع ــا ش ــز آن، ب ــعري، از و ج د ش

  .دهخدا آمده است نامة لغتفردوسي و ديگران در 
ــا آوردنِ  ــت نحــوي و   ]و[مصــححان ب ــي آن را  در مصــراع آخــر، باف معن

  .است و خيل و حشم مفعول آناست ، فعل گذربرآورد. اند آشفته كرده
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 بــه آوردگــاه  خــاليببودنــد   سـپاهاز اين هـر دو گونـهدرنگي 

  )7825، ب 351ص (
 درنگي ازين گونه هر دو سپاه: شود ل، در نسخه، چنين خوانده ميمصراع او...  
در آن «، بـه معنـي   حاليدر مصراع دوم، غيرموجه است و ظاهراً تصحيف  خالي

  .، است»حال، در آن وضع
  

 صواب و خطاست كاوبر ما از اين   بگفتندش آري بكن هـم رواسـت 
  )7885، ب 353ص (

آمده ) اگر: گر(=  كرف مصححان است و در نسخه، در مصراع دوم، تصرّ كاو 
  .معني مصراع را متناقض كرده و ضبط نسخه درست است كاو. است
  

 يكي چوبه تيـر  ترك كجاجيچو  بپيوست اندر كمـان شـوخ پيـر 
  )7895، ب 354ص (

شهري بـوده   چاچ. است تركان چاچي، به احتمال زياد، تحريف ترك كجاجي 
در . خـوبي معـروف بـوده    در تركستان قديم، و ازبكستان كنوني، و كمـان آن بـه  

چـاچ، ناحيتيسـت بـزرگ و آبـادان و     «: آمده است كـه ) 116ص ( حدودالعالم
  .»بسيار افتد... ي كمان و تير خدنگو از و... كن پيشه و جنگ مردماني غازي

  
 ويـا بر اعـداي ديـن بـر سـنانش       بري كه بود او بـه روز وغـاهز 

  )8049، ب 360ص (
ــامصــححان   ــاب  وي ــة لغــات كت ــل و واي«، )572ص (را در نماي معنــي » وي

ــرده ــد ك ــا. ان ــات  وي ــت، و ابي ــن بي ــا، در نســخه 5365، 5250، 5249، در اي  وب
نوشـته شـده، و مصـححان بـر پايـة ايـن        ويـا ، به اشـتباه،  2181است، و در بيت 

، كنايـه از  وبـا ترديـد، تصـحيف    ، بـي ويـا . انـد  دانسـته  ويـا نويسه، موارد ديگـر را  
  .، است»آور يماري مرگب«
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ــار   پـارز فعل سـتوران درفشـنده  ــر كــرد آتــش نث ــر افــالك ب  ب
  )8066، ب 361ص (

يك  هيچ . اند دانسته و در مصراع آورده پاررا در نسخه، مصححان  تارنويسة  
  .است) آتش(=  نارنويسه توجيه معنايي ندارد و صورت درست  از اين دو

  
طـرازبدو گفت ايا مـرد ميـدان   بـر مـا دراز   ١بيكبـار  شد اين كار  

  ]يكباره. [ / 1 
  )8072، ب 361ص (

حـدس   يكبـاره مصححان، صـورت درسـت را، ظـاهراً بـراي وزن مصـراع،       
ه بـه  . اند زده شـكل درسـت   )رىكباى(نويسـة نسـخه   مضـمون ابيـات و    با توجـ ،

  .دانست پيكارتوان  را مي
  

 ســـود ماننـــد شـــير دژمهمـــي   و دنـدان بـه هـمگفتحسين علي 
 سزايش در ايـن رزم مـن كردمـي     همي گفت اي كـاش مـن بـودمي

  )8282-8281، ب 370ص (
توانـد درسـت    در مصراع بيت يكم نمـي  گفتدهد كه  مضمون ابيات نشان مي 

  . ، است»خشمگين شد«، به معني تَفتباشد و ظاهراً 
  

ــزه   دركشـيدحسـدچو دشمن شراب  ــد از او ني ــرون كشــيدمحم  بي
  )8318، ب 372ص (

ـ        ـ در بيت باال صحبت از كشته شـدن عبيـداهللا عمـر بـه دسـت محم ه د حنفي
ــابراين تركيــب اضــافي تشــبيهي   .اســت در مصــراع، غريــب  حســدشــراب بن
  .بوده است شراب اجلشايد در اصل تركيبي مانند . نمايد مي
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 خواستاركنم خون وي زان سپس   ايـن يادگـاركه تا من بسازمش 

  )8336، ب 373ص (
  .است و همين صحيح است اين بار كار در نسخه، اين يادگارخوانش  

  
ــي  اي مؤمنـانجهان كرد پـر فتنـه  ــان علــي ب ــان االم  گمــان االم

 *علي بر نهاد اين دروغ او به كين  چــو او فتنــه آورد گبــر لعــين
  .]معني مشخصي يافت نشد[. * 

  )8359 – 8358، ب 374ص (
اگر خطاي كتابتي در بيت دوم وارد نشده باشد، عدم درك درست معناي بيت  

از زبان ) هاي ماقبل آن و بيت(ل بيت او. را بايد در بافت نحوي نامنظم آن بدانيم
معاويه، و بيت دوم از زبان شاعر است، كه قصد داشـته ايـن معنـي و مقصـود را     

با گفتن (وجود آورد،  ر ملعون اين فتنه را بهچون خود معاوية گب: بازگو و القا كند
رابطة اجزاي بيـت درواقـع   . انداخت) ع(آن فتنه را به گردن علي ) سخنان دروغ

  : بايد چنين باشد
  او اين دروغ، به كين، بر علي نهاد/  چو او ـ گبر لعين ـ فتنه آورد 

  

 بپوشد همي بر تـن خـويش عـار     كـارهمي از چنين زشـتترسيدچو  
  )8369، ب 374ص (

در  بپوشـد  در قياس بـا (وزن شعر و زمان فعل . است ترسد در نسخه، ترسيد 
  .باشد ترسدكند كه  اقتضا مينيز ) مصراع دوم

  
 ابر حكم حق جمله راضي شـديم   شـديممشغول و صابربگشتيم 

  )8403، ب 376ص (
دست ابولولو اشـاره دارد،    مضمون بيت به ماجرا و واقعة تاريخي قتل عمر به 

براي انتقام قتل پدرش، ايرانـي مسـلمان   ) فرزند عمر بن خطّاب(كه عبيداهللا عمر 
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به روايت شاعر، پس از . رساند مي نام هرمزان، با خويشانش به قتل  اي را، به شده
ماندة خويشانِ مسلمان شدة وي، براي دادخـواهي نـزد    كشته شدن هرمزان، باقي

  : گويند روند و مي يم) ع(حضرت علي 
ــتيم  ــغول و صــابربگش ــديممش  ه راضي شـديم ملابر حكم حق ج  ش
سـلم يـا   نمسـلما تحريـف   ،، احتماالًمشغوله به توضيحات قبل، با توجو  م

د و ديـن  دهـ  كسي كه دينش را تغييـر مـي  «به معني ، صابي، يقيناً، تحريف صابر
و معني بيـت   .)ذيل صابي: 1377دهخدا . نك( است» كند انتخاب ميديگري را 
مسلمان شديم و دين خود را تغييـر داديـم و همگـي راضـي بـه      : شود چنين مي

  : دستور خداوند شديم
  ه راضي شديمملابر حكم حق ج   مسلم و صابي شديم/ مسلمانبگشتيم 

  .شود با اين تصحيح، عيب قافيه نيز برطرف مي
كه اين واقعه در آن بيان شـده، در مقدمـة خـود    دكتر شفيعي كدكني ابياتي را 

  .نقل كرده، ولي بيت مذكور را نياورده است) ص بيست و هشت(
  

ــيدند   سراســر نشســتند بــر بــارگي  ــارگي رده بركشـ ــه يكبـ  بـ
 سـاز جنـگ   به يكبـارگي بكردند   درنـگسواران دين همچنـان بـي   

  )8453 – 8452، ب 378ص (
است، و معلـوم نيسـت كـه     يكبارگي، در دو بيت باال، در نسخه، به يكبارگي 

  . اند تغيير داده و در متن آورده يكبارگي بهمصححان به چه سبب آن را به 
  

 بكوشد يكي پـيش هـر دو سـپاه     ز آوردگـاه٣ويكه تـا بدان شرط 
  بود. 3 

  )8482، ب 379ص (
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تصـحيح   وينسـخه را در مصـراع اول، بـه     بـود با وجودي كـه مصـححان    

ــرده ــد،  ك ــوز ان ــاموزو هن ــراع ن ــل   مص ــايد در اص ــت و ش ــت اس ن و نادرس
  :گونه بوده است بدين

 بكوشد يكي پيش هر دو سپاه  بدان شرط تـا وي در آوردگـاه
  

ــام   ز پوالد خـامكـوهيستچو كوهي  ــرّد حسـ ــين را نبـ ــه آهنـ  كُـ
  )8573، ب 383ص (

  .شود ، كه ضبط درست است، خوانده ميگوييدر نسخه  كوهي 
  

 چگونه دو نيم زد علي از كـران   را ميـانميانآهننديدي كه 
  )8575، ب 383ص (

، اىىانراهن: نويسة اين تركيب در نسخه چنين است. درست نيست ميان آهنضبط  
   :است بنابراين شكل درست بيت اين. تنان را آهن: گونه و خوانش آن، اين
 چگونه دو نيم زد علي از كـران   تنــان را ميــاننديــدي كــه آهــن

  
 بغل برگشـاد  ]را[هدي به شمشير   برافكند تن را بـدان ديـن و داد 

  )8603، ب 384ص (
انـد؛   آن افزوده را به] را[مصححان، ظاهراً براي كامل شدن وزن مصراع دوم،  

ايـن نويسـه   . اسـت  هـدي با وجود اين، مصراع ناموزون است و اشكال در كلمة 
  .است هنديگمان تحريف  بي

بنـابراين صـورت    .كار رفتـه اسـت   چندين بار به تيغ هنديدر همين منظومه 
  : صحيح مصراع اين است

  به شمشير هندي بغل برگشاد        ر افكند تن را بدان دين و دادب
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 تن بـر فـرس همچنـان     نيمهبدان  چو رفت آن فرس در صف شـاميان 
  )8626، ب 386ص (

د آن  در مصراع دوم، بايد بدان  چون آن اسب به لشـكر  : خوانده شود، يعني بـ
  .شام رفت، آن نيمة تن همچنان بر اسب بود

  
ــاب   سـوارنامي٣سه]سـان[برفتند آن  ــان آن آفت ــه فرم ــار ب  تب

  شه.  3 
  )8705، ب 389ص (

و بهتـر   ،...سوار  برفتند ان شه نامي: نويسة مصراع يكم در نسخه، چنين است 
  : كردند ه به مضمون ماجرا، چنين اصالح مياين مصراع را، با توج بود مصححان

  ...سوار نامي] سه[برفتند آن شب 
  

 يكي گفت مركـب بيـار اي غـالم     لگـاميك داشت در دست زين و 
  )8719ب ، 390ص (

، بـا  لقـام  .خوانـده شـود   لقـام  اسـت و بايـد   امٯ لدر نسخه، با نويسـة   لگـام  
در متـون ديگـر    لقـام  .اسـت  لگـام ، گونـة ديگـر   »ق«بـه  » گ«ابدال صـامت  

). 399:1363مينــي ر؛ ك311:1344اخــويني . نــك. (نيــز بــه كــار رفتــه اســت
، در متـون گذشـته آمـده اسـت     »غ«بـه  » گ«نيز، با ابـدال صـامت    لغام گونة 

  .)145: 1354 منتخب رونق المجالس. نك(
  

 دستش به دست همي بودز حسرت   ز غم پور سفيان سـبك برنشسـت 
  )8730، ب 390ص (

شـود و همـين    خوانـده مـي  ) ماليـد  مـي (=  همـي سـود  در نسـخه،   همي بود 
  .صحيح است
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ــغ   ١تيـغ نيزه و تيزهمي گفت هين  ــد امشــب ز دشــمن دري  مداري
  تيغ تيز. 1

  )8737، ب 391ص (
  : توان اصالح كرد گونه نيز مي در نسخه بدون نقطه است، و مصراع را اين تيز 

ــغ   تيغ]و[تيرهمي گفت هين نيزه و ــد امشــب ز دشــمن دري  مداري
  

 چنـين  به نرمـي كجـا رفـت خواهـد      همي گفت هر كس كه ساالر ديـن 
ــود ــا[ بفرم ــي زدن]ت ــل حرب ــه دشــمن   طب  شــدن بخواهــدمگــر او ب

  )8794 – 8793، ب 393ص (
ابيات مـذكور مربـوط بـه    . در نسخه، نقطه ندارد بخواهدو  بفرمودحرف اول  

ماجراي يكي از معجزات حضرت امير است و دو فعل مذكور را بايـد بـه گونـة    
افـراد لشـكر   : ، بـدين معنـي  كرد و دانسـت ، قرائت نخواهدو  نفرمودمنفي، يعني 

رود؟  چنين بي سروصدا و آرام كجا مي) حضرت علي(= گفتند كه ساالر دين  مي
  رود؟ دستور نداد تا طبل جنگي را بكوبند، مگر او به جنگ دشمن نمي

  
 جفـت  وارونـه بر پـور سـفيان     روان عمرو ملعون بدو باز گفـت 

  )8964، ب 400ص (
ــت     ــت اس ــد، سس ــته باش ــايي نداش ــر خط ــت، اگ ــاختار بي ــححان . س مص

. انـد  معنـي كـرده  » نـوعي دشـنام  «، )571ص (را در نمايـة لغـات    جفت وارونه
اي اسـت بـه رابطـة     ، اشـاره )معاويـه (= ، بـراي پـور سـفيان    جفت وارونهصفت 

ــي   ــر او، يعن ــاص و غي ــا عمروع ــه ب ــروع معاوي ــتش ) كســي (« نامش ــه جف ك
  .»شدمرد با ،جاي زن به

  
ــپاه  ــان س ــد مي ــون بازگوي  پنـاه  اي صـف   ها بنه توده سلح  كن
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 قبول افتد ايـن قـوم را انـدكي     نه مردان ما بـأس دارنـد يكـي    
  )8987 – 8986، ب 401ص (

ــيش    ــات پ ــه در ابي ــگ  ) 8969 – 8968ب (معاوي ــام شــدن جن ــراي تم ب
جـا بگـذار تـا چنـد كـس       گفته بود، همة سالح را در يـك ) ع(به حضرت علي

دو بيــت بــاال نقــل ســخنان معاويــه، از . از طــرف مــن آنهــا را محافظــت كنــد
بنـا بـر ايـن توضـيح، مصـراع      . ، بـه سـران لشـكر اسـت    )ع(زبان حضرت علي

  : اول بيت دوم را بايد چنين خواند
  ي                      قبـول افتـد ايـن قـوم را انـدكي     اس دارند يكـ كه مردان ما پ

  
 نگهبان شدند بر همـه مـؤمنين    گـرد سـلح قاسـطيننرا بست 

  )9009، ب 402ص (
حصـار، ديـوار   «نيـز آورده و  ) 571ص (را در نمايـة لغـات    نـرا مصححان  

  .اند ، معني كرده»كوتاه
 نامـة  لغـت در  تـرا  .، است»حصار، ديواربستديواره، «، به معني تَراتصحيف  نرا

. هاي ديگر، با چند شاهد شعري آمده اسـت و فرهنگ لغت فرس به نقل از ،دهخدا
. نـك (كار رفته اسـت   در بعضي از متون گذشته به تراق بستنگونة  به بستنتراي 
  .)552، 2و ج  158، 1ج : 1366ميهني 

  
 سـو بينگاشـتيم    عداوت به يـك   كه ما نيز چنگ از سلح داشـتيم 

  )9013، ب 403ص (
  : مصراع دوم معني درستي ندارد و بايد چنين باشد 

  .دشمني را ترك كرديم: بگذاشتيم، يعني] ي[سو عداوت به يك
  

 حرونو ما كشته گشتيم و خوار و   كه او زنده آمـد بـرِ مـا كنـون 
  )9081، ب 406ص (
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گمان تصـحيف   ، در مصراع وجهي ندارد و بي»اسب سركش«به معني  حرون، 

  ).1377دهخدا . نك(، است »خيلي غمگين«، به معني حزون
  

ــود  ــي زدنبفرم ــل حرب   سان بخواهد شدن دشمن اينكه زي  او طب

  )9130، ب 408ص (
 باشد نفرمودصحيح نيست و بايد  بفرموده به مضمون ابيات، با توج.  

  
ــيد  كس كه نشنود اين از شـما هر آن  ــا    پرس ــران م ــك ز پي اين

  )9167، ب 409ص (
در . اضـافه شـود   پرسيدبايد به  به مصراع دوم ناموزون است و پيشوند فعلي 

  .است) بپرسيد(=  به برسيدنسخه نيز 
  

 كه بودنـد لعينـان در آن سـوگوار     روزگاراو يكيبر اين برگذشت 
  )9190، ب 410ص (

تصـحيح كنـيم، مصـراع معنـي درسـتي       انـدكي مصـراع را بـه    او يكـي اگر  
  :كند پيدا مي

  كه بودند لعينان در آن سوگوار  روزگاراندكيبر اين برگذشت
  

 ز حيدر گلـه پـيش يـزدان كنـيم       كنيمفرمانكه ما كار از اين پس به 
  )9220، ب 412ص (

اصالح كنيم تـا مطـابق مضـمون    ) قرآن(=  فرقانرا در مصراع بايد به  فرمان 
  .در اين منظومه بيش از چهل بار آمده است فرقان. ابيات باشد

  
 به يك ره مشو اين چنين غرّه تـو   تــوبــاهرّهبــه گفتــار ايــن يــار 

  )9249، ب 413ص (
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 :، اسـت »ابلـيس «، بـه معنـي   هرّبامگمان  معني است و بي در مصراع بي باهرّه 
دو بار  بامرّه). 1377دهخدا (» ة ابليس استينو آن ك ةصورتي از ابومر... بامرَّه«

  .آمده است) 9602، 2951ب (ديگر در اين منظومه 
  

د نخسـتناه بدگ  كه وي با علي جنـگ و پيكـار جسـت     اندر پـدر بـ 
 او ز پيمــانْش، پــاي مــي برگرفــتكــه  ندانست او حق شـير خـداي

  )9262 – 9261، ب 413ص (
  .خوانده شود) بدي(=  گناه و بددر مصراع،  گناه بدبهتر است  

تغييـر   برگرفـت  كـه مـي  را در نسـخه، بـه    بـر گرفـت   بـي كـه   ضبط مصححان
در  بــر يبــ. انــد، كــه درســت نيســت و همــان ضــبط نســخه صــحيح اســت داده

متـون ديگـر   و   شـاهنامه اسـت و بارهـا در   » بيهـوده «مذكور، به معنـي   مصراع
  .كار رفته است به

  
 كه گفتست آن مصـطفاي گـزين    پيران اصـحاب ديـنستودند 

  )9270، ب 414ص (
خوانـده   شـنودند نوشـته شـده و بايـد     سـنوذند در نسخه بـه شـكل    ستودند 

  .ستودندشود، نه 
  

 تو با دشمنت شهد و شـكر مخـور    پدركه چون گفتش اين مهربان 
 چو زهر آورد شـهد بـدخواه بـار     آن به فرجـام كـاربفزايدتكه 

  )9276، ب 414ص (
. دهــد در مصــراع معنــي نمــي بفزايــدتدهــد كــه  مضــمون ابيــات نشــان مــي 

. ، اسـت »رسـاندت  گزنـد مـي  «، بـه معنـي   بگزايـدت گمـان تحريـف    بي بفزايدت
از . دهخدا، ذيـل مصـدر گزاييـدن، شـواهد زيـادي نقـل شـده اسـت         نامة لغتدر 

 گزاييـدن و يـا مصـدر    گزاييـد آنجايي كه در ايـن شـواهد سـاخت فعـل ماضـي      
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كار نرفته و فقط سـاخت مضـارع آن وجـود دارد، بنـابراين مصـدر ايـن فعـل،         به

آمــده اســت  اســت كــه در بعضــي از متــون كهــن  گزايســتنبلكــه  گزاييــدننــه 
  ).5/2361: 1377ح؛ ياحقّي  1814: 1344 فسير طبريترجمة ت .نك(

  
ــد    گمانپس آن مست مستان بود بي  ــه مانن ــيرب ــته ش ــان  شكس  كم

  )9279، ب 414ص (
 .كمان، در تناظر با باشد تيرتحريف بايد در مصراع،  شير

  
ــان  ــطفينفرمودم ــينمص  چنـين  كه بيهوده مؤمن كشـيد ايـن    ي ام

  )9298، ب 415ص (
ــان  ــة   نفرمودم ــا نويس ــخه ب ــودىفردر نس ــد   نىام ــت و باي ــاناس  نفرمودت

ي  مصـطفي همچنـين بهتـر بـود امـالي     . شود تا معناي مراد بيـت باشـد   هخواند
در نسـخه نيـز همـين    . شـد  آورده مـي  مصـطفاي امـين  به شـكل متعـارف    امين
  .الخط آمده است  رسم

  
 اين اهل شـام  كه خوب است گفتار   هر كس از خاص و عام١باهمي گفت 
ـتند دسـت      دو دسـت ]هـر[بداريم از كُشتشان   كنون چون بـه فرقـان زدس

  .ما. 1 
 )9309 – 9308، ب 415ص (

اند، كه درست نيسـت، زيـرا بـا ايـن      اصالح كرده با را در نسخه به مامصححان 
شود، در حالي كه مضـمون ابيـات    مي» گفت« تصحيح، نهاد جمله، شناسة مستترِّ

را در نسـخه،   مـا  بنـابراين  .است» خاص و عام«دهد كه نهاد بيت  قبل نشان مي
تا جايي كه هر كس از بزرگـان  : اصالح كرد، و معني بيت نيز اين است تابايد به 

هـاي   هاي قرآن بـر سـر نيـزه    به سبب ديدن پاره) ع(و عوام لشكر حضرت علي
  .فت كه سخن لشكر معاويه، يعني عمل به حكم قرآن، درست استشاميان، گ
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را در مصــراع  هــرمصــححان در مصــراع آخــر، بــراي مــوزون شــدن وزن، 
خطاي كاتب . با اين تصحيح، معناي مصراع مبهم و نادرست شده است. اند افزوده

را از قلم انداخته » ر«نوشته و حرف  دورا  دوردر اين مصراع آن است كه كلمة 
  :با اين توضيح صورت درست مصراع چنين بوده است. است

ــداريم از كشتشــان دو   كنون چون به فرقان زدستند دست  دســت] ر[ب
  .كنيم اند، دستمان را از كشتنشان دور مي ل شدهچون اكنون به قرآن متوس: يعني

  
چـون جـاهالن مسـت مـا     بمانيم   به حق در زنيم آن زمان دست ما 

 )9347، ب 417ص (
ـ    ىىمنمـا در نسخه،  بمانيمنويسة   ه بـه مضـمون بيـت، بايـد     اسـت و بـا توج

  .خوانده شود نمانيم
  

 به فرقان گراييم كاين حـق كيسـت     كه اين جنگ چيستآوريدند ستُه 
  )9374، ب 418ص (

) 559ص (مصححان درنمايـة لغـات   . ه استدر نسخه بدون حركت ضم ستُه 
اند، كه با مضمون بيـت سـازگار نيسـت و بـا فعـل       كرده معني» ستوه«را ستُه 

، به معنـي  ستهبايد  ستُهخوانش درست . نيز كاربرد ندارد) آوردن(=  »آوريدن«
  ).1377دهخدا . نك(باشد » لجاج و ستيزه«

  
ــه   ...عــداوت ز تخــم خيانــت بــود     ز تخــم امانــت بــود*زبان
ــه داد   همه جور و كين از خيانت بود     ــود  هم ــت ب ــن در امان  و دي

  .]صورت صحيح كلمه مشخص نشد[ .* 
  )9425، 9423، ب 421ص (

 است نةديامحرّف  زبانهد آن است كه مضمون مصراع آخر مؤي.  
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 خـوان خـداي جهـان    بدادست مـي    را نشانهر دو آنبه فرقان در اين 

  )9429، ب 421ص (
 در اين اثر و آثار ديگر است، كه بارها ) تاهردو(=  هردوان صورت صحيح
  .كار رفته است به
  

ــام  ــي نظ ــديثش ز نظم ــه ح    گرفت
 هر دل از خاص و عام بپسندشكه 

  شيرين و خوش]است[چو زيبا عروسي
 كش نهاني استدل مؤمنان را   

  )9438 – 9437، ب 421ص (
  .باشد، همان طوري كه در نسخه آمده استبپسنددش بايد بپسندش  
آن در نسـخه، بـه ايـن     ةمعنـي اسـت و نويسـ    در مصـراع، بـي   نهاني اسـت      

ـسں ٮـهاٮ: شــكل اســت ــده و دانســته  بهاريســتگمــان بايــد  ؛ و بــيٮـ خوان
  .شود تا معني بيت روشن گردد

شاعر در ابيات مذكور، از شعرش تعريف كرده، كه مانند عروس است و براي 
  : مؤمنان همچون بهاري خوش و خرم است

ــش    شيرين و خَوش]است[عروسيچو زيبا  ــان را بهاريســت كَ  دل مؤمن
  

 حنظل چو قند خاي مي ٦گويبر او  كسي را كه نايد جوابم پسـند 
  گو. 6 

 )9542، ب 426ص (
 گونه خوانده شود ه به نويسة نسخه، بايد اينمصراع دوم، با توج : 
   بر او گو همي خاي حنظل چو قند... 
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 بــه بنــد شــما پــاي مــن نبايــد   تان راي منپسنديدهچو نايد 
  )9572، ب 427ص (

  .است نيايددر نسخه، بدون نقطه است و قرائت درست آن ظاهراً  نبايد 
  

ــن گفتتــ     راضي ايدون بر اين كردتان منم  ــدون از اي ــد اي  انببيني
  )9583، ب 428ص (

 باشـد » راضي نيسـتم «، برعكس، بايد منم راضي ،ه به مضمون ابياتبا توج .
، خوانده شود، »نيستم«، يعني نـيم گمان بايد  است، و بي ىنمدر نسخه،  منمنويسة 

  .»راضي نيستم«يعني  نيم راضيو 
  

 ٢بايــد برفــتكــه يــا شــيخ در پــيش    در آن حال با اشعري عمرو گفت 

  رفت. 2 
  )9646، ب 431ص (

 : مصراع دوم را بهتر است بدين صورت اصالح كنيم 
 رفت] ت[بايد كه يا شيخ در پيش...  

  
ــرم ز طبــع ســخن مغــز مــن    منخوببخوانم يكي خطبة   بگي

  )9685، ب 432ص (
در  خـوب جـاي قافيـة نادرسـت     كند كه بـه  حكم مي) مغز(قافية مصراع دوم  

باشد نغزل، بايد مصراع او.  
  

 نثـار يكي خطبه بـر خـوان ز روي      بارتو بر شو بر آن منبر آن وقت 
  )9693، ب 433ص (

در  بـار نويسـة  . در دو مصـراع، معنـي روشـن و درسـتي نـدارد      نثـار و  بار 
  .نسخه، بدون نقطه است
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 بـه منبـر رفـتن ابوموسـي    (ه بـه مضـمون مـاجرا    وجتدر مصراع يكم، با  بار

ــد  ،)اشــعري و فريــب خــوردن از عمروعــاص ــازباي ــه معنــي ب ــاره«، ب ، »دوب
ـ  نثارباشد، و  نيـاز ه بـه قافيـه و معنـي آن در مصـراع، بايـد بـه       را نيز، با توج 

  :تصحيح كنيم
 يكي خطبه برخـوان ز روي نيـاز    تو برشو بر آن منبر آن وقت باز

  
ــرد  ــعريبك ــي اش ــان موس  انگشــتريز انگشــت خــود راســت  آن زم

  )9777، ب 437ص (
  .، است»جدا كرد، خارج كرد«، يعني بكَنْدتحريف  بكرد 

  
*طلبدل دوستان علي بود اندر 

ــال و تعــب     ــه گــردد ب ــد ك  نباي
  .]وزن اين مصراع يك ركن اضافه دارد[ .* 

  )9782، ب 437ص (
  : ، يعني)9791(در مصراع يكم، نامفهوم است؛ به قياس بيت ديگر  طلب 

ــبب ــن سـ ــي زيـ ــتان علـ ــب      دل دوسـ ــا و تع ــدر عن ــود ان ــي ب  هم
 كَـرَب . نوشته است طلب، )ناراحتي، اضطراب(=  كَرَبجاي  احتماالً كاتب به

  : نيز آمده است 5438در بيت 
  سرشكش چون خون شد بساطش كرب   ز غم شد بر او روز روشن چو شب

تشـويش   در) ع(دل طرفداران حضرت علـي : و معني بيت مذكور چنين است
  .بود كه مبادا حكميت عمروعاص و ابوموسي اشعري؛ باعث بال و دردسري شود

اگر كلمه . اند، وزن اين مصراع نادرست است طور كه مصححان ذكر كرده همان
ـ هاي كاتـب بـدانيم، وزن متقـارب     نويسي علي را در مصراع از گونة اضافه ن ثمم

  : شود محذوف بيت نيز حفظ مي
ــود ا ــتان بـ ــربدل دوسـ ــدر كـ  نبايــد كــه گــردد بــال و تعــب      نـ
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 عفيـف آن زمـان   بر بـن  نزدبه  ]تازيان:متن[همي شد ابا ده پسر تازنان 
  

  )9917، ب 443ص (
: آن در نسخه چنين اسـت  ةص است و نويسنامشخّ به نزد بر بن عفيفمفهوم  

  .بوده به نزديك ابن عفيفو شايد در اصل ... بن عفيف ىربنرد 
  

ــه در  ــد ك ــهرنباي ــرش ــر     ياري دگ ــور و ش ــي ش ــاني يك ــزد نه  بخي
  )9938، ب 444ص (

 مصراع اوه به مضمون ماجرا، بايد چنين اصالح كردل را، با توج :  
 بخيزد نهاني يكي شور و شر  نبايد كه در شهر باري دگر

  .وجود آيد  مبادا كه بار دگر در كوفه، شور و شري در نهان به :يعني
  

 را رهنمـون چو دين بـود و دانـش و  سپرد او حق دين كنـونحق ويبه  
  )1037، ب 453ص (

 .گونـه كـه در نسـخه آمـده      باشـد، همـان  ) دار حـق (=  ور حقبايد  حق وي 
  .كار رفته است بارها در اين كتاب به ور حق

  
ــج    كه تا دست بد فتنه بسته شود  ــردم از رن ــتهدل م ــود بس  ش

  )10161، ب 454ص (
  .باشدرسته در مصراع دوم، از نظر معني و قافيه، نادرست است و بايد  بسته 

  
ــا اســب و   كران سيم و زربفرمود تا بي   و ســپرســليح  ببردنــد ب

  )10247، ب 457ص (
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و يـا   تيـغ اي ماننـد   كلمهسـليح  جاي  شايد به. وزن مصراع دوم درست نيست 
  .بوده است ساز

  
 دم همه كار و كردار توستمرا   سوي ديدار توستجسم و دلمرا  

  )10281، ب 459ص (
  .باشد چشم و دلبه احتمال زياد، بايد  جسم و دل 

  
 شـد ز كينه به مـردي بـس افـزون       شدكه اين حيدر اكنون دگرگون 

  )10289، ب 459ص (
بخـوانيم، وزن بيـت    شـده را  شـد اگـر رديـف   . هر دو مصراع نـاموزون اسـت   

  .شود درست مي
  

ــي    از مردميآزرم دادمشمن   ــد كژدم ــد دشــمن كن ــر چن  اگ
  )10353، ب 462ص (

مراعـاتش را   :، يعنـي دارمش آزرمنبايد درست باشد و احتماالً  آزرم دادمش 
  .است ،كنم اش را مي كنم، مالحظه مي
  

 زده جربــتخــوكبــه ســان يكــي    كجا رفت خواهي تو بر بيهده 
  )10450، ب 466ص (

دچـار بيمـاري جـرب    «، )549ص (را در نماية لغـات   زده جربتمصححان  
  .اند تعريف كرده» شده

حان آن را  ) ىتحر(نقطه  بي جربتل و سوم در نسخه، حرف اواست و مصـح
  . اند خوانده جربت

دهخـدا  . نـك (است » نيزة كوتاه«، به معني حربتخوانش درست اين نويسه 
، در زده بسـان يكـي خـوك حربـت    و ). هـاي عربـي ـ فارسـي     و فرهنگ 1377
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. اسـت  »سرگردان و گيج شـده «، كنايه از »مثل خوك تير خورده«مصراع، يعني 
كنايـه از  «، عبـارت مثـل خـوك تيـر خـورده،      )ذيل خوك(دهخدا  نامة لغت در

  .آمده است» عصبانيت سخت، خشمگين و آزرده
  

ــا بســيز روي مالمــت ســخن   گوشم از هر كسيبشنودمگر    ه
  )1079، ب 486ص (

 نقطه است، و به مالحظة مضمون مـاجرا، بايـد   در نسخه بي بشنودل حرف او 
  .باشد نشنود

  
*آن كريمبازديدپسوبفرمود 

 اي از اديــمهمــان جايگــه خيمــه   
  .]نشدمعناي دقيقي براي مصراع يافت [ .* 

  )10481، ب 468ص (
) ع(بيت باال به ماجراي اسير شدن سعد وقّاص به دست حضرت امام حسـين  

كند او را  درخواست مي) ع(مربوط است، كه سعد، پس از اسارت، از امام حسين
) ع(حضـرت امـام  . ببرد تا مردم او را مالمت نكنند) ع(شبانه به نزد حضرت علي

جا ببرند تـا شـب فـرا     يمه بزنند و سعد را به آنجا خ دهد تا همان نيز دستور مي
) تا برپا كردنـد (=  تا زدندل، بايد به را در مصراع او بازديدبا اين توضيح، . رسد

  : را نيز زايد دانست و بيت را چنين خواند» و«تصحيح كرد و حرف 
ــريم ــد آن ك ــا زدن ــس ت ــود پ  اي از اديــم همــان جايگــه خيمــه    بفرم

  .جمله است اختياري  نهاد) حسين امامحضرت (= كريم آن 
  

 نيسـت  پايـاي چو مان با علي هـيچ     مرا جنگ جستن كنون راي نيست 
  )10515، ب 469ص (

ــاي  ــي پاي ــخه،   در مصــراع دوم، ب ــة آن در نس ــي اســت و نويس ــامعن  ٮباي
 نامـه  لغـت در  .، باشـد »تـاب مقاومـت  «، بـه معنـي   پاياببايد  احتماالًاست، كه 
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. نـك (ديگـر بـراي آن نقـل شـده اسـت       عراناز فردوسي و شـا شواهد زيادي 

  .)1377دهخدا 
اي ديگـر   تحريف كلمـه  راياگر  .درست نيست پايابهمچنين، قافية بيت با 

  .نباشد، از نوع خطاهاي رديف و قافيه در اين منظومه است) مثالً تاب(
  

 كــه از تيــغ حيــدر كنــاره كنــيم؟   اكنون چه چاره كنيمبگو تند 
  )10517، ب 469ص (

 ىىدبكـو در مصراع، نادرست است و نويسة آن در نسخه، بـه شـكل    بگو تند 
در بيت، عمروعاص بگوييد مخاطبانِ . خوانده شود بگوييد ترديد بايد است، و بي

  .و مروان و گوينده معاويه است
  

 مـدار هـيچ بـيم    عذر خـواهي چو تو   كريم است حيدر ز مرد كريم 
  )10563، ب 472ص (

  
، جستنعذر با فعل . خوانده شود جويياست و بايد  ىىیحودر نسخه،  خواهي 

  ....)و  3075، 1249، 421، 189ب . نك(كار رفته است   در ابيات ديگر نيز به
  

 چــون گفــت آن محتشــم نوشــتند   به زين كرده دلدل به زير علم 
  )10600، ب 473ص (

نويسـة ايـن   . نادرسـت اسـت و معنـاي بيـت را مـبهم كـرده اسـت        نوشتند 
ـ  بوبسـتند اسـت و بايـد    ىسىىدنوفعل در نسخه،   ببسـتند ظ و اماليـي از  ، كـه تلفّ

ــود   ــده ش ــت، خوان ــس(اس ــوبينيم. ق ــه، ص  =  ب ــين مقال ــيم، در هم ، ب 62ببين
   :شود و معني بيت نيز روشن مي) 1372

  .زين شده را به زير علَم ببستندگفت، دلدلِ ) حضرت علي(= چون آن محتشم 
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 ســان بــرون داخــتش ز خيمــه از آن   نبرداشتدر آن حال كز جاي 
  )10644، ب 475ص (

ــه   شىسادىردر نســخه،  برداشــتن  ــي و قافي ــت معن ــراي رعاي ــه ب اســت، ك
  .خوانده شود برداشتشبايد 
  

 كفـه   چو مـردان و عمـرو لعـين هـم       يمين صفهسطرياننشستند 
  )10738، ب 479ص (

. اسـت ) ماننـد شـتر  (=  شترسانمعنايي ندارد و به احتمال زياد تحريف  سطريان 
شاعر اين قيد تشبيه را براي استخفاف مروان بن حكم و عمروعاص و ديگر يـاران  

  .معاويه، كه در داستان در سمت راست صفّه، كنار هم نشسته بودند، آورده است
  

ــه درون  ــه خان ــر ب ــت دخت ــه راهس ــرون    ك ــالف ب ــد از مخ ــان آوري  نه
 از پي بدگمان پس يافته  به نزد من آريد اندر زمان
 در به فرمان حيدر همه دربه  بكردند آن مؤمنان سر به سر

 ها ببسته همه مردوارميان  سواربمخساهمه ساخته بر
  )10806 – 10803، ب 482ص (

از جنگ جمل است كـه حضـرت   ابيات مذكور مربوط به ماجراي عايشه بعد  
براي رفتن به مدينه، جمعي از زنـان بصـره را بـا     ،به درخواست عايشه) ع(علي 

؛ طبـري  440: 1372 اعـثم كـوفي  . نك(كند  جامة مردانه، در معيت او راهي مي
ـ ٯٮاـٮس ـٮ : در نسـخه ( پـس يافتـه  به ايـن مالحظـه،   ) 6/2478: 1362 بـه  ) هـ

  . است) پسر به نظر رسيده(=  پسر تافتهاحتمال، 
. نـك (باشـد  ) شـتران (= ، )ن(نجيبا گمان بايد بي) محسا: در نسخه( بمخساو 

  .)2799، ب 127همين مقاله، ص 
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ــازرده   ايمها چه بد كردهبگفتند آن  ــا كســي را بي ــا م ــم؟ كج  اي

ــاه و     خطاكه با ما همي كرد بايد ــس گن ــا ك ــده ز م ــاندي  جف
 چه ره جست زي مادر مؤمنان؟  جسمتانبگفتندشان كز خطا

 ...ها چرا غم خوريم؟ سان سخناز اين  ها كه ما دختريمبگفتند آن
 نهانحميرا بگفت اين دروغ است   شگفتي بماندند آن شاميان

  )10869 – 10866، ب 485ص (
در ابيات باال و در ادامة ماجراي قبل، طرفداران عايشـه در شـام، بـه زنـان      

گويند كه شما چگونه جرأت كرديـد در   مردنمايِ محافظ عايشه و همراهانش مي
مـا  : گويند و محافظان مي! از روي حرام نگاه كنيد) عايشه(= راه به مادر مؤمنان 

  .اصالح كرد چشمتانبايد به را در مصراع،  جسمتانبنابراين، . دختريم نه مرد
  .است هانيا مهان  نيز در مصراع آخر، معني روشني ندارد و احتماالً  نهان
اشتباه است، و به احتمال زياد، بـا  ) خطا كردن با كسي(در مصراع بيت دوم،  خطا

نيز  جفابه مصراع دوم برود، و  جفاجاي  هاي كاتب، بايد به جانويسي مالحظة جابه
  :جايگزين آن شود

 خطانديده ز ما كس گناه و   جفاكه با ما همي كرد بايد
  

ــود   ببـود١آگـاهچو حيـدر از آن حـال  ــيدا بب ــير ش ــي آن ش ــم گفت  ز غ
  ]آگا[ /  .1 

  )10933، ب 488ص (
 آگارا در مصراع، براي رعايت وزن، در حاشيه  آگاهمصححان كلمة  

، و آگاهخوانده شود، نه  آگهاست، و بايد  اكهدر نسخه،  آگاهنويسة . اند دانسته
  .نيست آگالزومي به اصالح آن به 

  
 زمان نبيايد به نزديك من اي  ]تازيـان:متن[تازنانگوبه عمرو لعين گفت 

  )10967، ب 490ص (
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بـه مالـك    اواسـت، و ضـمير   ) كـه او (=  كـو درست نيسـت و صـحيح    گو 
  .گردد اشتر برمي

  
 عزيـزم بـه نزديــك هـر انجمــن     ٤كــه مــنبداننــدشــاميامعــكــه تــا 

  .خام. 4 
  )10974، ب 490ص (

ل در نسخه چنين استمصراع او :  
صورت باال تصحيح  و مصححان آن را به ،...كه تا عام شامي بدانند كي خام

  :گونه بايد اصالح كرد مصراع را اين است، واين تصحيح اشتباه . اند كرده
 عزيزم به نزديك هر انجمن  كه منبداندشاميخامكه تا 

  .كار رفته است خام در اين متن بارها به. »شامي نادان«يعني  خام شامي
  

ــه هنگــام زور   سـتوربدانست كه نتوان شدن بـا  ــالي ب  در آن قصــر ع
  )10982، ب 491ص (

. بيت مربوط به ماجراي رفتن مالك اشـتر بـا شـترش بـه قصـر معاويـه اسـت        
 اشـتر باشـد، كـه در ابيـات قبـل و بعـد نيـز       ) شـتر (=  شتوردر مصراع بايد  ستور

  .گفته شده ناقهو 
  

ــه برشســته  ايـن بادپـايمويكم از نباشد  ــراي ك ــان س  اي در مي
  )11024، ب 492ص (

 تصحيح كرد بباشدرا بايد به  نباشده به مضمون ابيات متن، با توج.  
: معنـي بيـت ايـن اسـت كـه     . باشـد  مور، شايد )شتر(=  بادپا، در تناظر با موي

را كه در ميان قصر من بر آن ) شتري(= بادپايي ) گويد معاويه به مالك اشتر مي(
  .اي كمتر است اي، از مورچه نشسته
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 بـا چـوب تـر    بارهچو گاوان يكي   خرگه برون راند از آن پيشپس آن 

  )11039، ب 494ص (
بـا حـرف   ( دهىادر مصراع موجه نيست، و نويسة آن در نسخه، به شكل  باره 

 نامـه  لغـت در  پاده. دانسته و خوانده شود پادهترديد بايد  است، و بي) نقطه اولِ بي
، و با سه شاهد شـعري،  »گلة خر و گاو«، به معني برهان قاطعدهخدا، به نقل از 

. نـك (، در زبان تاجيكي بسيار رايج اسـت  »گلة گاو«، به معني پاده. آمده است
  :معني بيت نيز چنين است و )71 – 68: 1383رواقي 
دبناَ مالكابوبكر را با چوب تر، مانند يك گلة گاو، از پيش آن  شتر قاتالن محم
  .برد بيرون) معاويه(= خر 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 




