
  
  
  
  
  
 

 
  

 
  )چاپ فرهنگستان هنر(االلحان  جامع

كه به كوشش بابك خضرايي و توسط  جامع االلحانو اما چاپ اخير 
فرهنگستان هنر صورت گرفته است نيز در اين ميان شايستة بررسي است تا هم 

ببينيم  ،تر از آن مهم ،كار مرحوم بينش در قياس با آن سنجيده شود و هم
خضرايي در  .عبدالقادر مراغي به كجا انجاميده است سرنوشت اثري ارجمند از

  :پيشگفتار كتاب در باب ضرورت كار خود نوشته است
نيز كه به همت مرحوم تقي بينش به چاپ رسيد، گرچه تأثير  جامع االلحانكتاب 

عميق و مثبتي بر جاي گذاشت، به سبب كمبود امكانات آن دوره و شايد كسالت 
بدل،  اراي اشكاالتي است؛ از جمله به سبب نداشتن نسخهايشان، در برخي موارد د

جاي بسياري از مطالب كه در آن نسخه در حاشيه آمده بود، بر مصحح روشن 
نيز . ناچار در پانويس آمده و متن تا حدي از پيوستگي دور مانده است نبوده و به

ايد جاافتادگيها بيشتر جدولها از نسخه، گراور شده كه غالباً ناخواناست و بر اينها ب
بايد گفت در كنار . و احياناً قرائت نادرست و غلطهاي فراوان چاپي را نيز افزود

اند، نكاتي در برخي يادداشتها  يادداشتهاي مفيدي كه مرحوم تقي بينش نوشته
كرد كه تصحيح دوباره و  همة اينها ايجاب مي. طرح شده كه خالي از اشكال نيست

ها و منابع بيشتر براي اين رسالة موسيقي فارسي بسيار  هتري با تكيه بر نسخ دقيق
  ).ص هجده چاپ خضرايي، ،جامعمراغي، (مهم انجام شود 

  



 آثار عبدالقادر مراغي ييت احيااي از كيف گونه گزارش: 27ضميمة /  30

 
هاي نفس مـا بـا ميراثـي كـه از تالشـ      ازهحال بايد ديد كه به راستي مصحح ت

چـه   ،هاي نويافتـه و امكانـات جديـد    مرحوم بينش در دست داشته و نيز نسخه
  .نادرست و اغالط چاپي و امثال ذلك كاسته است هاييزان از اين قرائتم

 ،اگر كاستيهايي دارد ،شكي نيست كه اين كتاب نسبت به كار مرحوم بينش
مثالً بعضي از مطالبي كه بينش  ،مواردي از اشكاالت رفع شده است. امتيازاتي هم دارد

ت شده وارد متن شده كه غالباً موجب پيوستگي و سالمت جمال ،در حاشيه آورده بود
از ديگر امتيازات اين چاپ داخل گيومه قرار گرفتن حروف ابجدي است كه . است

اما فارغ از اين موارد كه . شود با حروف و كلمات متن خلط و آميزش نيابد سبب مي
جناب خضرايي نه در تحقيق به منابع  ،البته در جاي خود از اهميت برخوردارند

جز اينكه ( به قدر انتظار تالش كرده استجديدي مراجعه داشته و نه در تصحيح 
  مي باز به خط مؤلف به دست آورده و با تحرير نخست مقابله كردهنسخة دو

  .)ته مغتنم است و جاي قدرداني داردكه الباست 
هايي از برخي اشكاالت و لغزشها اشاره خواهم كرد كه  در اينجا بنده به نمونه

باشد كه با طرح اين مسـائل   دست آمد؛ قيق كتاب مذكور بهاز تورق نه چندان د
  .تري نسبت به كار بينش داشته باشيم قضاوت منصفانه

  
  نغمات و ايقاعات

 تعمـق  دوايـر البته نگارنـده در جـداول و   . كنم مي مقدمه از موارد جزئي آغاز بي
دسـت نـزده   ) تشخيص صحت و سقم ارقام و حـروف  براي(نكرده و به محاسبه 

نمونـه،   من بابكنم  مي چند مورد به نظر آمد كه عرضاما از فرط وضوح  ،است
از جملـه در  . شايد مصحح را برانگيزد تا در ديگر موارد دقت و رفع اشتباه كنـد 

مـروري سـاده    ،فصل رابع از باب سادس كه در كار بينش هـم نظـري افكنـديم   
زايـد  » ح«و » و«در نغمات عزّال يك نقطه از دو نقطة ميان نغمة . كارساز است

  .نقطة موجود اساساً بيجاست» يه«و » يو«يا در نغمات صبا بين نغمة . ستا
 ؛كه يقيناً اشتباه اسـت  است آمده» نَنَنْ تَنَنَنَنْ تَنَنَنَنْتَنَ: ثقيل هزج« 237در ص 
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كه عبدالقادر مراغـي در دو صـفحة قبـل     نَنَنَنْ فاصلة كبري است و چنانچرا كه تَ

  .بري در ازمنة ايقاعي مستعمل نباشدفاصلة ك ،دارد تصريح 235يعني ص 
  

  
نيـز در بحـث از زمانهـا     236جالب اينكه در جوار همين لغزش آشكار، يعني ص 

و ثالثه امثال آن را خفيف ثقيل هزج خواننـد و اربعـه امثـال آن را    ... «: آمده است
  . هذا مصحح محترم سه فاصلة كبري را برابر ثقيل هزج آورده است مع» .ثقيل الهزج

و آن سه حرف بود كـه  «: در تعريف وتد مفروق آمده است 235همچنين در ص 
كه باز غلط اسـت و صـحيح   » .حرف اول متحرك باشد و حرف وسط ساكن؛ مثالً تانْ

و «: تانَ است؛ چراكه حرف وسط الف است و ادامة عبارت مراغي خود گوياسـت 
  ».تحرك افتاده استاين را مفروق براي آن خوانند كه ساكن آن در ميان هر دو م

  
   هاخواني ناخوانيها و غلط

. شود كه ظاهراً مصحح قادر به قرائت متن نشده اسـت  مي مواردي در كتاب ديده
احتماالً بر مـا  ها خواني اما غلط ،بعضي از اين موارد با عالمت سؤال مشخص شده

كه متن اصلي را پيش رو نـداريم، جـز معـدود مـواردي كـه       چرا ؛پوشيده است
، 136فحة اصل تصوير متن را در كتاب به چاپ رسانده است، مثالً در ص مصحح

) يعنـي نغمـة يـو   (» يـو «به جاي عالمت سـؤال   ،سطر دوم 32نوشت شمارة  پي
  .است كه در تصوير آمده چنان ،صحيح است
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ــا در ص ــي285ي ــده   ،54نوشــت شــمارة  ، پ ــه چــاپ ش ــابق تصــويري ك مط
همچنـين  . الـدين بـدرالنايي   ت نـه شـمس  صحيح اس» بن بدر النايي الدين شمس«
  .شود نه شيكلدي عودي مي در تصوير ديده و خوانده» شيكلدي عواد«

  

  
از . موجـود اسـت   494دو دوبيتي محلي آمده كه تصوير آن در ص 448يا در ص 

اگرچـه ظـاهراً   . (توان به عدم دقت نظر در كار مصحح پي بـرد  روي اين تصوير مي
اشـرف صـادقي    كلي به قرائت و استنساخ و اسـتنباط علـي  جناب خضرايي اعتماد 

اما موارد متابعت از كار  ،نكرده و در يكي دو مورد از متن مصحح ايشان تخطي كرده
ار دو كيتي « :خوانيم مثالً مي) .دارد  پي اي در نامبرده كمال تعجب را براي هر بيننده

خبـري  » زنـي «ملصق به  اما در تصوير از واو .)448ص(» ده دامانم وزني جنك
چرا كه منهـاي ايـن واو در وزن و معنـا خللـي      ،نيست و صحيح نيز همين است

اما آشـكارا در  » .ح كيلي ساماننبو كه الوم بر« :خوانيم مي ديگر. شود نمي ايجاد
» حببـر «را » حببري «كه » .كيلي سامان بحبو كه الوم بري « :است تصوير آمده

  . دهد مصحح در استنساخ متن خبر ميانگاري  خواندن خود از سهل
خواني واضح و فاحشي ديـده   طور در مصرع قبل از اين مصرع نيز غلط همين

در كـه  » .چسر چشمان خـود بنگـژنم الو  « :روايت مصحح چنين است. شود مي
و . اال اينكه كاتب حرف چ را كشيده است است؛» چسر«به جاي » چرا«تصوير 

باالخره يك چشم بينا حـرف بعـد از ايـن     ،نباشد» چرا«تازه گيريم كه اين لغت 
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را كه به عقيدة بنده الف است و شايد يك شخص ناوارد آن را » چسر«يا » چر«

  تواند ناديده گرفت؟ مي )به دليل شباهتي كه سهواً پيش آمده(واو بخواند 
  

  
به حسـب   ،كه بدون ديدن متن هم چرا ها نيز محل استعجاب است؛برخي ناخواني

المثـل در مـتن    توان يقين كرد كه فـي  ، ميجمله و گاه به ياري وزن و قافيهمعنيِ 
  .بوده است» ميثاق«واژة » خوانده نشده«زير، جاي هر دو كلمة 

  
 چو از مجاري حال تو كردم استنطاق  و حسـن پيمـان داد...خبر ز صحت

ــداي آن    هزار نفس گرامي فداي آن پيمـان ــي ف ــزار جــان گرام  ...ه
  )455 ص( 

  :خوانيم يا در جاي ديگر مي
 بنه بر سر برو هر جا كه خواهي  از نـــور الهـــي...ادب تـــا

  )432 ص( 
بـوده؛ يعنـي ادب   » جيسـت «چـين در نسـخه    پيداست، و شك نبايد كرد كه جاي نقطه

  ...تاجيست 
  

  مورد تشكيكهاي بي
: آمده اسـت  459ر صمثالً د. مورد است بي بعضي عالمت سؤالها يا ترديدها و تشكيكها

كه عالمت سؤال در اينجا بيجاسـت و  » .بر در مان درآ] ؟[ناز و جور و جنگ «
كه معشوق همواره در ادبيات ما بـه ايـن   (گويد جنگ و نزاع را  مي. معني روشن

) چه يكي از معاني ماندن، گذاشتن اسـت (بر در بگذار ) قبيل صفات متصف است
  .و سپس داخل شو
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  :ستآمده ا 441يا در ص

 بر كف كس تا ابـد نگـار نمانـد     باده خور و عيش كن كه عمر بكار است
  

ته شـده و در توضـيح آن آمـده    گذاشـ  اي هستار »نگار«و  »بكار«بر روي كلمة 
در اين مصرع عجالتاً اظهـار   »بكار«در مورد معني كلمة . قرائت مشكوك: است
و اين معنـي در تركيـب    اما نگار در مصرع دوم به معني نقش است ،كنم نمي نظر

كه امروز هم مستعمل است وضوح دارد، همچنين نقش يـا نگـار   » نقش و نگار«
امـروز هـم در   . (بر كف دست زدن در گذشته امري رايج و معمـول بـوده اسـت   

برخي از نقاط ايران و كشورهاي همجوار در مناسبتهاي مختلـف كـف دسـت را    
له در ادبيات فارسي بارهـا و  أاين مس و.) كنند مي حنا و يا با نقش و نگار تزئين

  :گويد كه نظامي گنجوي مي چنان ؛بارها مورد توجه شاعران قرار گرفته است
ــار ــتها در نگ ــته دس  به شادي دويدندي از هـر كنـار    رخ آراس

  )971، صشرفنامهنظامي، ( 
  :است و باز نظامي گفته

 همه در دستها گرفتـه نگـار    بهـار هر نگاري بسان تازه
  )701، ص پيكر هفتهمو، (

  :گويد مي تر به عصر ما وحشي بافقي و از شاعران نزديك
 دل جوانان در شـب نـوروز و عيـدهمچو خرّم

ــدر نگــار  ــا و دســتها ان ــدر حن ــا ان  پايه
  )303، ص ديوان، وحشي(

  
  عدم توجه به تقديم و تأخير

تابتي در نسخ كهـن  هاي ك برخي از اشتباهات ناشي از عدم اشراف بر رموز و نشانه
كه در (» خـ  م«هاي رايج در ميان كاتبان قديم عالمت  المثل يكي از نشانه في. است
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ايـن  . به نشانة مقدم و مؤخر بـوده اسـت  ) گذاشتند را نمي» خ«بسياري مواقع نقطة 

شد كه كاتب دو كلمه يا دو مصرع يا دو سطر را  نشانه وقتي بر روي كلمات قيد مي
زدن و  كـاري و خـط   عالمت مقدم و مؤخر به آسـاني از كثيـف  . نوشت جا مي جابه

دانم در مواردي كه در اين كتاب مشـاهده   من نمي. كرد دوباره نوشتن جلوگيري مي
در اصل متن بوده يا نه؟ چـرا كـه در مـواقعي كاتـب قصـد       »خـ  م«كردم، عالمت 

گذارد اما قصد كرده كه بعد از كتابت صفحه يا فصل يا كل كتاب اين عالمت را ب مي
هذا در مواردي بر بنده معلـوم و مبـرهن اسـت كـه دو      كرد، مع خود را فراموش مي

 355مـثالً در صـفحة   . جا شود تـا مـتن سـالمت خـود را بازيابـد      كلمه بايد جابه
  :خوانيم مي

 غم مقلوب كرم را تو به، اي ماية  در باغ طبيعت تو چون نيست كـرم
  

  ».كرم تو را به اي ماية غم مقلوب«: كه صحيح آن اين است
  :خوانيم مي 380فحة يا در ص

 هوس باختن يك ندم نرد افتاد هم را در سـرشب ماناگهان چارده
 :كه آشكارا از حيث معني و وزن معيوب است و صورت صحيح آن، چنين

  ».ناگهان ماه شب چاردهم را در سر«
  

  :تأمالت نابجا
. اسـاس اسـت   از لغات و اصطالحات گاه بـي اي  پاره توضيحات مصحح در خصوص

 خوانند را شجاع مي) يعني سوراخ پشت ني(گويد كه ثقبة ظهر ناي  المثل مراغي مي في
آساني و وضـوح شـجاع خوانـده     ها به و به قول مصحح، اين كلمه در نسخه .)26ص(

اند كه شايد  دهحدس ز ،شود، اما از آنجايي كه معني اين لفظ بر ايشان پوشيده است مي
  .)103نوشت شمارة  پي 31ص(باشد ) به معني اكتاو بم(صحيح آن شحاج 
با ثقبـة ظهـر   ) در معاني مختلفش(از ارتباط كلمة شجاع عجالتاً البته بنده نيز 

هاي مختلف آثار مراغي و  در نسخه كراراًاما از آنجا كه اين كلمه  ،اطالعم ناي بي
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 و نيز رساالت عربي موسيقي بـه وضـوح آمـده   نويس،  ديگر موسيقيدانان پارسي

معني اسـت، بلكـه صـواب آن     ديگر بياي  ، حدس و گمان براي يافتن واژهاست
  .است كه مصحح همة هم خود را صرف دريافت وجه تسمية لفظ شجاع كند

مندان به متـون كهـن موسـيقي     نمونة ديگر كه ذكر آن خالي از فايده براي عالقه
خضرايي اين كلمـه را درسـت   . است براي وتر مياني عود »لسان«نيست، اصطالح 

خوانده و از اين رو حاصل كارش نسبت به كار مرحوم بينش كه كلمه را بـه سـبب   
تر  نوشته، يك گام به اصالت متن نزديك» پسان«وجود سه نقطه در زير حرف سين 

درمانـده و بـه   اما او اين بار نيز از رابطة ميان معناي اين لفظ و وتر سوم عود  ؛است
  .)123ص: كن(همين سبب در اصل لغت همچون لغت شجاع شك كرده است 

رسد كه وجـه تسـمية آن    مي ولي به ذهنم ،در اين مورد هم بنده مدعي نيستم
اعم از حيـوان  (چرا كه زبان در وسط و ميانة صورت جاندار  ؛نسبتاً روشن است

د در عربي استخوان بن زبـان  وانگهي يكي از معاني واژة عو. قرار دارد) و انسان
كه شاعر مالحظة  چنان 1شده، مي عود اطالق از آنجا كه لسان به وتر مياني. است

  :گويد مي ،است ترتيب اوتار را كرده
ــم     حاد و زير و لسان و مثلـث و بـم ــا ه ــق ب ــد متّف ــنج تارن  2پ

  
اسـت  همه حدس و ظن  البته اين. بعيد نيست كه وجه تسمية آن چنين بوده باشد

 »لسان«م اينكه اين كلمه ؛ ولي قدر مسلو بيشتر بايد در اين خصوص تحقيق كرد
                                                 

آن گاه كه عود (ضروري است متذكر شوم كه اگر نشاني از كلمة لسان در متون متقدم موسيقي  .1
در بيان اربعه اوتار «فصل ثالث از باب خامس ذيل عنوان  را چهار وتر بيشتر نبود و مراغي در

تمامي آنچه در شأن نزول اين كلمـه   ،يافت شود) كند از آن ياد مي» كه آن را عود قديم خوانند
چرا كه لسان نام ديگر وتر مثني است و اگر چهار وتـر بـراي عـود در نظـر      ؛ام خطاست آورده
  .به اين معنا كه مراد كرديم نداريم) مثني(دوم توجيهي براي لسان ناميدن وتر  ،بگيريم

بيـت مـذكور را    )224ص(الدين شيرازي  قطب التاجةدرپور در تعليقات  آقاي نصراهللا ناصح .2
  : است چنين آورده

ــم    حاد و زير و مثنـي و مثلـث و بـم ــا ه ــق ب ف ــد متّ ــنج تارن  پ
  .ستا و گويا اصالً ملتفت اخالل ايجاد شده در وزن شعر نشده
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  . است و احتماالت ديگر منتفي است

. اسـت  )157ص( »مرق«كلمة  ،نمونة ديگر كه باز خالي از فايدة لغوي نيست
آنكه مأخذ خـود   نوشته و معني آن را بي »مرق«يا  »مرق«خضرايي اين كلمه را 

البته پيدا كـردن  . آورده است» سرود كنيزكان«و » سرود گدايان« را مشخص كند
 اقـرب همين معاني به نقل از دهخدا لغتنامة در . مأخذ اين معاني كار آساني است

يـن  ا استخراج چنين معنـايي از  نگارندهاما به باور  ؛آمده است الساميو  الموارد
» زون و مـرق باشـند  و اين جمع نغمات محـ «: گويد مي لفظ در جملة مراغي كه

  .رسد نمي ربط نيست، منطقي به نظر اگرچه مطلقاً بي )157ص(
اين كلمه ــ  بلكه گزاف نيست اگر بگويم به قطع و يقينــ  به احتمال قوي

و بدين  3كننده و به معني نازكدل »مرِقّ«يعني با تلفظ  ،نعت فاعلي از ارقاق است
كه مثالً در  آن سراغ گرفت، چنانتوان از  مي تلفظ و معني در متون ديگر هم
اگرچه بيشتر فهلويات به معني غريب « :خوانيم مي المعجم في معايير اشعار العجم

  .)173ص( »...آراسته است و به نغمات مرقّ مطرب پيراسته 
  

  توضيحات ابتر
اما براي فهم دقيق و درست مـتن   ،توضيح بعضي اصطالحات اگرچه غلط نيست

كه گمان كنم تنها يك بار در سراسر ايـن كتـاب   ــ اژة تربيع مثالً و. ناكافي است
  :است دو بار توسط ويراستار شرح داده شده ــ آمده باشد

چيـزي را  : بـدين عبـارت   284ص 51عشر، شمارة  نوشت باب ثاني در پي .يك
                                                 

از يكـي از متـون   ) مرق، به فـتح مـيم و سـكون راء   (دهخدا شاهدي براي اين واژه لغتنامة در  .3
نيـز   لغتنامـه هم از ايـن رو در  . تواند بود فارسي نقل شده كه قرائت آن چندان مورد اعتماد نمي

تأليف محمـدبن   السلجوقيه ةيـالعراضه في الحكاعبارت از . نسبت به آن اظهار ترديد شده است
عجوزه به قرينه بدانست، و به سر كوچه «: گويد مي. است )86ص(بن نظام حسيني يزدي مدمح

در  لغتنامهدر پانوشت » .دويد و به طريق اماره گفت از فالن خانه فرياد و نالة مرق معلق شنيدم
امـا  » .و اگر چنين باشد اينجا شاهد نيسـت ) ؟(شايد مرغ معلق «: آمده است» مرق«مورد واژة 

و  ،است به معنـي نازكـدل كننـده   » مرِقّ«، بلكه »مرغ«است و نه » مرق«رسد كه نه  مي به نظر
 .اي ديگر باشد معلق نيز شايد تصحيف كلمه
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  .چهارتايي ساختن

   .تربيع چهارگوشه يا چهارگانه بودن )506ص(نامة عربي به فارسي  در واژه .دو
حال ببينيم متن مراغي چيست و نقش ايـن كلمـه در آن چگونـه اسـت؟ و آيـا      

توانـد   توضيح ويراستار يا مصحح راهگشاي خواننده براي نيل به مقصود مراغي مي
: نامه نوشـته اسـت   شوم كه مصحح در توضيحي در آغاز واژه بود يا خير؟ يادآور مي

  .)505ص(» ب آمده استمعاني واژگان با توجه به معني آنها در اين كتا«
ل او اما مراغي در بخشي از كتاب مـذكور در توضـيح نوبـت مرتـب كـه اشـك      

نوبت مرتب از چهـار قطعـة موسـيقي    : گويد تصانيف رايج آن دوران بوده است، مي
سپس هر يك از اين چهار قطعه يا . قول، غزل، ترانه و فروداشت: تشكيل شده است

اين فقير، احسن «: نويسد كند و در پايان مي ح ميچهار نوع از انواع تصانيف را تشري
  .)273ص( »اهللا احواله، در نوبت پنج قطعه اختيار كردم تا از شكل تربيع دور باشد

تواند بود كه چرا بايد از شكل تربيع دور  مي پرسش خوانندة اين مطلب چنين
ـ  نمي باشد؟ و بديهي است كه توضيح جناب خضرايي هيچ كمكي به خواننده . دكن

اما اگر براي مخاطب روشن كنيم كه تربيع در اعتقاد قدما با نحوست همراه بـوده  
مشهور است و همين عقيده و باور نجومي به اي  لهأو نحوست تربيع در نجوم مس

هـاي   اهل هنر نيز سرايت كرده چندان كه در معماري و نقاشي و موسـيقي نمونـه  
خواننده فهم و درك كاملي نسبت  ،دادتوان سراغ  مي بسياري از پرهيز از تربيع را

   .كند مي به متن كتاب پيدا
: آمـده اسـت  » مسـتزاد «در همين واژه نامة عربي به فارسي برابر كلمـة  : جملة معترضه(
آنچه اضافه شده، بخش پنجم نوبت مرتب كه احتماالً عبدالقادر مراغي به نوبت مرتب «

در ايـن جملـه نـه نشـانة     » ماالًاحت«از نظر اين بنده لفظ  ).509ص »افزوده است
 الزم؛دقت و وسواس علمي بلكه آيتي است از عدم تتبع و تفحص كافي و بلكـه  

مكرر به اين موضوع بـه   شچرا كه عالوه بر خود عبدالقادر مراغي كه در تأليفات
المثـل   فـي . انـد  ديگران نيز اين واقعيت را تأييد كـرده  ،صراحت اشاره كرده است

   :نويسد مي وسيقي خودبنايي در رسالة م
برين چهـار يـك كـار ديگـر مزيـد      ــ اهللا روحه  روحــ  و خواجه عبدالقادر 
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رساله بنايي، (» كه نوبت به مذهب او پنج كار باشدساخته و آن را مستزاد ناميده 

  .)128 ، صدر موسيقي
  

 مقابل مثلث آمـده . ديگر از موارد قابل ذكر توضيح كلماتي چون مثلث و مثني است
از طـرف  (دومين وتر عـود  «: و مقابل مثني »)از طرف زير(سومين وتر عود «: ستا

طور بوده كه ويراسـتار محتـرم    تا زماني معين همين ها البته واژهاين معني  .»)زير
و در  بـوده اما در زمان عبدالقادر مراغـي كـه عـود پـنج تـار       ؛اشاره كرده است

يعني عودي كه داراي پنج (از عود گونه  سرتاسر اين كتاب هر حكمي رفته بر اين
 وتر و مثلث چهارمين وتـر عـود اسـت    مثني سومين ،رفته است) وتر متفق بوده

  .)121ص: نك(
  
  ها نامه، كتابنامه و نمايه واژه

 ؛هـاي آن نيسـت   نامه معاني گاه ناقص و يا مبهم برخي واژه البته نقص عمدة واژه
ها غالباً براي خوانندة بيگانه بـا   بلكه اول نقص آن اين است كه تلفظ صحيح واژه

نقـص  . چرا كه نه اعراب دارد و نه آوانويسي شده است ،زبان عربي معلوم نيست
مثالً شـما اگـر   . تنامه اس هاي متن در اين واژه دوم داخل نكردن بسياري از واژه

 »و اسباب حدت ما يقابـل ذالـك اعنـي غلـظ و خلـو و صـغر      ... «در متن بخوانيد 
اگرچـه بارهـا ايـن عبـارت     (يابيد  مي نامه را در واژه» ما يقابل ذلك«نه  )26ص(

حتـي الفـاظ بسـيار     .را» صـغر «را و نـه  » خلو«، نه )كوتاه در كتاب تكرار شده
. آيـد  نمـي  نامـه بـه چشـم    هم در اين واژه» اوتار«و » اخري«پركاربردي چون 

ز حجم كتاب بدان هاي عربي بخش خاتمه كه تقريباً نيمي ا بگذريم از اينكه واژه
و كاش در ايـن بـاب توضـيحي    . بالكل ناديده گرفته شده است ،تعلق يافته است

، نامه براي متنِ منهاي خاتمـه تـدارك ديـده شـده اسـت      شد كه اين واژه مي داده
  .كه كتابنامه چنان

باري، در كتابنامه نيز به هيچ يك از نشانيهايي كه به مĤخـذ بخـش خاتمـه داده    
ديـوان  ، ديوان فخرالدين عراقـي ، ديوان خاقاني، ان سلمان ساوجيديوشده همچون 



 آثار عبدالقادر مراغي ييت احيااي از كيف گونه گزارش: 27ضميمة /  40

 
، و ديوان متنبيو  ديوان ابوتمامو  ديوان امام علييا  رباعيات مهستي گنجوي، انوري

توان دست يافت؛ چرا كه ويراستار محترم تصحيح ايـن   نمي... و تاريخ آل جاليرنيز 
ش كرده اسـت كـه منـابع آن را در    بخش را ظاهراً به ديگران وانهاده و بالكل فرامو

المثل ارجاع مصحح به كدام چـاپ از   دانيم كه في از اين رو ما نمي. كتابنامه ذكر كند
  .را مد نظر داشته است ديوان سلمان ساوجياست و يا كدام تصحيح از  ديوان انوري

 ،مثالً اگر در نماية اصطالحات نظري بيفكنيد. ها نيز همين وضع را دارند نمايه
خواهيد ديد كه بسياري از اصطالحات متن را فاقد است؛ از جمله همان غلـظ و  

  . خلو و صغر را كه پيشتر از آن سخن به ميان آمد
. ضمناً آنچه در اين نمايه ذكر شده نيـز بعضـاً نشـاني كامـل و دقيقـي نـدارد      

اما فقـط نشـاني يـك     ،شايد صد بار در كتاب تكرار شده باشد» محط«المثل  في
  .در برابر آن قيد شده است )256(صفحه 

البته بعضـي از ايـن اغـالط    . يستهمچنين متن اين فهارس از اغالط خالي ن
يـا   )524ص( »المهـدي  بنت«به جاي  »المهدي بت«مثل  ،اصطالح مطبعي است به
 »جنبنـده «به جـاي   »جنبده«يا  )526ص( »مغز ما برد«به جاي  »مغز ما ببرد«
مثــل  ؛ن بــه ايــن فهرســتها راه يافتــه اســتو بعضــي اغــالط از مــت )510ص(
و  )523ص( »بـن بـدرالنايي   الـدين  شـمس «بـه جـاي    »الدين بدرالنايي شمس«
امـا  . كه پيشتر اشاره شد )523ص(» شيلكدي عواد«به جاي  »شيكلدي عودي«

مثـل واسـع    ،كنـد  مـي  يعني ايجاد اشـكال  ؛بعضي اشتباهات از نوع ديگري است
بــراي اي  يقينــاً هــيچ پژوهنــده ).524ص( جبلــي بــه جــاي عبدالواســع جبلــي

ر حرف واو، به دنبال واسع كند كه د نمي وجوي عبدالواسع به ذهنش خطور جست
 »اهللا«و لفـظ   »الف«وجوي نام عبداهللا به باب  كس در جست چنانكه هيچ( بگردد
  .)كند نمي رجوع
  

  ويرايش
يا بهتـر اسـت    ،جا مثالً همه ؛متأسفانه كتاب از ويرايش ناشيانه صدمه ديده است

اهللا  ذالـك فضـل  : ذلك با الف آمده است به ايـن صـورت   ،در بيشتر موارد بگويم
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ص (ما يقابل ذالـك   ،)11ص (غير ذالك  ،)12ص (نعوذ باهللا من ذالك  ،)2ص (

  ...و  ،)167ص (كذالك  ،)117ص (بعد ذالك  ،)55ص (في ذالك  ،)26و  25
 مـثالً . غالباً فاقد نقطـه اسـت  » ة«تاء گردك در آخر كلمات عربي مختوم به 

كثيره  ،)10ص(الحده و الثقل  ،)9ص(دالّه المنظومه  ،)1ص(السلطنه و الدنيا  معين
  .)117ص(االنواع 

همچـون  (و جز مواردي معدود كه حكم النادر كالمعدوم بر آن جـاري اسـت   
  .سراسر كتاب بر همين نهج و منوال است )180ص

  
  جداسازي

وجـه اسـت كـه     استاري اين كتاب برخي جداسازيهاي بيديگر از اشكاالت وير
بـه جـاي    )382و  379و  222ص( 4هم چون: گويا در روزگار ما مد شده مثل

) 388ص(گـران   به جاي همكاسه، صـورت  )356و  312ص(همچون، هم كاسه 
بـه   )410ص(عوض همنفس، آرام گهي  )383ص(عوض صورتگران، هم نفس 

  .و امثال ذلك ،جاي آرامگهي
ا بدتر از اينها و از عجايب و غرايب اين كتاب جداسازي بعون اهللا به شكل ام

  .است )436ص( 5و بحمداهللا به صورت به حمدهللا )1ص(به عون اهللا 
همچنين انفصاالتي كه منجر به اخالل در قرائت صحيح موزون در مصاريع ذيل 

بايـد   كـه بايـد و   )384ص(» جهان نوردي كه امروزش ار برانگيـزي «: شده است
» واليـاس كـه الـف بـري ز المـش     « :يا. نوشته و خوانده شود (kemruz)كامروز 

                                                 
واضح است كـه  » .چون هيئت عود بود العود؛ و هيئت آن هم اما تحفه«: مثالً در اين عبارت. 4

معنـي  » هـم «ت جداسـازي،  و در صور» مانند«يك كلمه است به معني » همچون«در اينجا 
العود نيز چون سازي ديگر، به  آيد كه تحفه يابد و براي خواننده اين تصور پيش مي مي» نيز«

 .شكل عود است
ار اخـالل  حذف الف نيز مطابق متن چاپي است كه عالوه بر اشكال قبلي، وزن را هـم دچـ  . 5

  .تمبه يمن شربت وصلت به حمدهللا كه من رس: در اين مصرع. كرده است
  : .تبديل شده كه باز مخلّ سالمت وزن شعر است» شي هللا«ها به  »شي اهللا«نيز تمام  352در صفحة 

 شي هللا از آن قامت و باالي تو بابو     شي هللا از آن صورت زيباي تو بابو
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خيـره گـردد ديـده    «: همچنين. »كه الف«است و نه  (kalef)كه باز كالف  )404ص(

چـه  «: و نيز. تواند بود نمي» كافتاب«كه جز ) 406ص(» جايي كه آفتاب از رو بود
شـود و   نوشته و خوانده مي» چتوان«كه ) 411ص(» توان كردن نصيب ما اين كردند

با اين همه اگر ضبط نسخه غيـر از صـورت   . هر شكلي و قرائتي جز اين غلط است
قطعاً ناصواب تراشيد، امـا وقتـي   شد وجهي براي اين عمل  بود باز مي صحيح آن مي

  .متن در كمال صحت و سالمت است تصرف در آن به هيچ روي روا نيست
  

  عالمات نابجا
برخي عالمات نيز همچون تنوين و تشديد و امثال اينها بعضاً در جاي خود قرار 

شد يـا بـه    مي يا دقتكاش  با اين حال ،اگرچه غلط تايپي استكه  است نگرفته
چراكه بهتر است اگر مصحح يـا ويراسـتار كمكـي در تلفـظ      ؛شد مي كلي حذف
الاقـل دچـار تشـويش و     ،توانـد كـرد   نمـي  هاي مـتن بـه خواننـده    صحيح واژه
جا كه بر حسب اتفاق به چشمم  چند مورد از تشديدهاي بي. اش نكند سردرگمي

البرّ  ،)17ص(متنّحي  ،)13ص(يتّغن  ،)13و  12ص(جبلي  :آورم مي خورد نمونه
  . از اين دست بسيار است... و  ،)353ص(قّالشّي  ،)323ص(

  
  ناهماهنگي و آشفتگي
عـدم وحـدت رويـه در     ،رسد اشـكال ايجـاد كـرده    مي باز از مواردي كه به نظر

 ،المثل در خصوص همان جداسازيها كه پيشتر ذكر كـرديم  في. ويرايش كار است
باب  من. ر يك منوال نيستجا يكسان و ب بايد يادآور شويم كه كار ويراستار همه

  :خوانيم مي 390فحة كنم؛ در ص مي نمونه عرض
قمـرت]ن[ترسم كه ببيني رخ هم چو

ــدر نظــرت  ــاز نيايــد دگــر ان  كــس ب
را دو نـيم سـاخته   » همچو«فرماييد ويراستار عالوه بر اينكه  مي كه مالحظه چنان

در  )397ص(چنـد صـفحه بعـد    در امـا  . يك نون هم به آن اضافه كـرده اسـت  
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  :كند مي شرايطي كامالً مشابه تصميم متفاوتي اتخاذ

 زاي همچو مي ارغـواني  طرب  آراي همچون گـل نوشـكفته دل
  

: اش در مصرع اول بيت آمده اسـت  يعني هم متصل و هم منهاي نون كه حتي قرينه
و براي آنكه اين مورد را نتيجة اتفاق و يا غفلـت ويراسـتار   » ...آراي همچون  دل«

همچو سيبي بـه ارغـوان   «: ، آنجا كه آمده است381تلقي نكنيد، بنگريد به صفحة 
از افزودن نون  )147ص( جامع االلحانكه برخالف مرحوم بينش در خاتمة » آبستن

  :326و باز نگاه كنيد به صفحة .  اجتناب ورزيده است» همچو«به آخر واژة 
ـان و شكسـت  چو نيست ز هرچه نيست نقص

 رچه هست بـاد انـدر دسـت   چون هست ز ه
جالب اينكه گاه تفاوت روش در اعمال برخي تصرفات دقيقاً در جهـت عكـس   

 :خـوانيم  مـي  381 فحةدر صـ  .كـنم  مي مثال عرض. تناسب و توافق با متن است
بايد خواند و آبيسـت   ābīstكه به تناسب وزن » آبي است به آتش روان آبستن«

  7.نيز خوانده شود ābī astتواند  ست كه ميتا آبي ا 6تر است به اين تلفظ نزديك
مند نيستند و در نظم و نثر  البته بسياري به اين نوع از ويرايش فني و عالمانه عالقه

كنند، اما ويراستار محتـرم در ايـن كتـاب بـه      در هر شرايطي به روشي ثابت عمل مي
مـذكور شـعر    مـثالً بعـد از مصـرع   . گونه روشي اعم از ثابت و متغير مقيد نيست هيچ

كـه در اينجـا   »  اي غـالم  8]خيز[ساقيم در خواب شد «: كند ديگري را چنين نقل مي
» ام سـاقي «بـه جـاي  » سـاقيم « ،برخالف روش اعمال شده در ويرايش مصرع ماقبل

                                                 
  :خوانيد كه در همين صفحه مي چنان. 6

 دخان يست بيتغير و نار نوريست بي      كسوف كثافت و شمسيست بي روحيست بي   
  :بينيد كه مثالً در مصرع دوم اين بيت به درستي مي چنان. 7

  )302ص ( چاشني است عمر چون مي چشمش بي  تا شاه شباب رفت و خيل و حشمش
امـا شـعر از    ،قرار گرفته كه يعني اضافه شدة ويراستار است[]  دو قالب داخل »خيز«واژة . 8

 )866قي اندر خواب شد خيـز اي غـالم، ص  سا(انوري است و در ديوان چاپي او موجود 
بود و بـه آن مأخـذ نيـز اشـاره      بنابراين اگر اين افزودة مختصر مبتني بر مأخذي معتبر مي

 .كرد طبعاً مصحح در جلب اعتماد خواننده توفيق بيشتري كسب مي ،شد مي
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آمده، و اين در حالي است كه قرائت مقتضيِ وزنِ شعر دقيقاً عكس اين تصرفات را از 

» آبيست«را » آبي است«كه گفتيم اولي آن است كه  انيعني چن. كند ويراستار طلب مي
  :خوانيم مي 409 فحةيا مثالً در ص. بنويسند» ام ساقي«را » ساقيم«نوشته و بالعكس 

ــار در پيشــه كــن راســتي ــر ك ــه ه  چو خواهي كه نگراييت كاسـتي   ب
  

بـه جـاي   ( »ايـدت نگز«كاري به ساختار جمله ندارم كه آشكارا معيوب است و 
 ات نوشـته  اما با فرض صحت نگراييت در اينجا اگـر نگرايـي   ؛صحيح) نگراييت

تـر در   و عجب اينكه دو سـطر پـايين  . شد با قرائت آن تناسب بيشتري داشت مي
كه رغم مـورد  » از راستي است جاي الف در ميان جان« خوانيم مي همين صفحه

قرابت بيشـتري بـا    (rāstist)» تراستيس« بلي ثبت آن بي الف يعني به صورتق
  .قرائت آن در اين وزن داشت

كـه شـمار   (گونه ناهماهنگيها و عدم وحدت رويه نه فقط در جداسازيها  اين
چين به جاي آن نيز  ناهنجار و درج نقطهاي  بلكه در حذف كلمه) آن بسيار است

  :خوانيم مي 408 فحةكه در ص چنان ؛شود مي ديده
 كان دولت تو بر تو بتيزد روزي  ت تيز مدهدولت...چندين تو به

  
  :و درست بعد از اين بيت
  داد مي ...روزي دو هزار  ام كه ابلـيسدر قصه شنيده

  
اما به رغم قربت و اتحاد تـام  . دو بيت باال در يك صفحه و به توالي ذكر شده است

ات ناشي از ناهماهنگي در ويراسـتاري مصـون   در مضمون  و محل كتابت، از صدم
ذكر شده است؛ اين در حالي اسـت كـه   » تيز«در بيت اول دو بار واژة . نمانده است

  .شود چين جايگزين آن مي حذف و نقطه» تيز«الفور در بيت بعد كلمة  في
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  ها فاصله

ء از ين دو جـز مورد ب هاي بي مرتبط با ويراستاري اين متن فاصله موارداز ديگر 
بـه ابـر   « يا )352ص( »گر خود به فضل و هنر ذو فنونيو« مثالً. يك كلمه است

  .)317ص( »كردم تشبيه دست در بارت
از  ،را حمـل بـر سـهو حـروفچين و غفلـت مصـحح كنـيم        ها نمونهو اگر اين 

صـد كـاروان   «: پوشي كرد توانيم به آساني چشم نمي مصرعاين مواردي همچون 
عنبر حكايت از آن دارد » راء«عالمت سكون بر  .)314ص( »رسد نمي عنبرْسا را

را مراد و مقصود شاعر فرض كرده و از تركيـب آشـنا و   » عنبرسا«كه ويراستار، 
غافل شده و صورت و معني را يكجا قربـاني فهـم نادرسـت    » عنبرِ سارا«رايج 

گـذاري   آورم تا روشن شود كه با يـك فاصـله   مي بيت را كامل. خود كرده است
  .در هم ريختتوان هم معنا، هم وزن و هم ساختار سالم يك جمله را  مي لطغ

 رسدصد كاروان عنبر سارا نمي  تورود كه ز درياي لطفيكدم نمي
  

  اري ناپايدار به شيوة كتابتي متنوفاد
ها كه برشـمرديم خـتم    بايد گفت آشفتگي در كار اين ويراستار به همين نمونه

ديق متعدد ديگري هم دارد كه ذكر جملة آنهـا از حوصـلة   شود؛ بلكه مصا نمي
كـنم و ايـن بحـث را     تنها يك نمونة ديگر عـرض مـي  . اين مقاله خارج است

  . دهم خاتمه مي
دانيم، گذشتگان در كتابت خود گـاهي مالحظـة تفـاوت ميـان      كه مي چنان

ــي» ژ«و » ز«و » پ«و » ب«و » چ«و » ج«و » گ«و » ك« ــد را نم . كردن
ار يا مصحح كتاب حاضر نيز براي حفظ امانت، خواسته حروف مزبور ويراست

كه كـاش در سرتاسـر كتـاب    (را به همان شكل كتابت قديم ثبت و ضبط كند 
در يك . نظري بيفكنيد 448، اما براي نمونه به صفحة )شد اين روش دنبال مي

  :دوبيتي مختصر حتي، دو گونة ويراستاري متن را مالحظه خواهيد كرد
 من بوي ته وس گلي پرگهانور  پر خوري من سوي ته وسگهانار 
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 وا روي ته وس كهانمن از هر دو   جنـكده دامانم وزنـيكيتيار دو

  
 ،كـه مالحظـه بفرماييـد    چنـان  آمـده اسـت؛   494فحة تصوير اين دوبيتي در صـ 

 را »بـر «و ) در هـر دو مـورد  ( »گهان«را  »كهان«ويراستار در سطر يا بيت اول 
را كـه   »كيتـي «اما در سطر يـا بيـت دوم    ،نوشته است »گلي«را  »كلي«و  »پر«

را  »جنـك «بنويسد يا  »گيتي«بايست  مي )در كار بود يا البته اگر قاعده(قاعدتاً 
را  »كهان«نهد و جالب اينكه كاف  مي به همان شكل مضبوط در متن وا »چنگ«

  .كند نمي تبديل» گ«به ) اش در سطر قبل برخالف رويه(در بيت دوم 
  

  
  اضافات

يعنـي   ،اشكال ديگر كه الزم است در همين بخش يا الاقل متصل به ايـن بخـش  
هاي بيجايي اسـت كـه مكـرر در    كردن اضافه ،مطرح شود ،بحث ويراستاري كتاب

متن كامالً روشـن و قابـل    هااضافاتي كه بي آن ؛خورد مي الي سطور به چشم البه
از ذكر نام كامـل شـيخ ابونصـر فـارابي در صـفحات       مثالً مراغي بعد. فهم است

 در صفحات بعد به ذكر كنية او بسنده كرده و مثالً )9بنگريد به ص(نخست كتاب 
شيخ ابوعلي : نويسد مي يا در مورد بوعلي سينا. شيخ ابونصر رحمه اهللا: نويسد مي

ـ  . رحمه اهللا دو  ه داخـل ويراستار محترم در تمام اين موارد فارابي و سـينا را البت
  .)19ص : براي نمونه نك(به متن اضافه كرده است []  قالب

شود و در بعضي صفحات  مي اين اضافات تقريباً در تمام صفحات كتاب ديده
 ]يعنـي [ ،]در عين حـال [چهار مورد اضافات توضيحي مثل  در يك پاراگراف سه
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الواقـع دور از   خورد كه في مي به چشم... و  ،]يا[ ،]مثالً[ ،]در اين حالت[ ،]آن كه[

  .كند مي تغيير دستخوشانتظار است و نثر و شيوة نگارش مؤلف را 
اش در  بـازي  دل و تر اين است كه ويراستار برخالف دسـت  هولناكاما مصيبت 

اي يا حرفي را به مـتن   كند كه كلمه موارد غيرضرور، آنجا كه ضرورت ايجاب مي
. . يـح  (چه عشاق « :خوانيم يم 172فحة مثالً در ص. ورزد اضافه كند امساك مي

   ».را در دور حذف كنند» يح«و ) ا. .  د . . ح ز . . يا  . .يه يد 
و اينجـا  . كه پيداست جملة نخسـت آشـكارا نـاقص اسـت و فعـل نـدارد       چنان

) ا... الـي  ... يـح  (عشـاق  ] نغمـات [چـه  : ضرورت داشت كه مصحح اضافه كند
  .را در دور حذف كنند» يح«و ] است[
بحث ويراستاري كتاب نكات گفتني هنوز هم بسيار اسـت؛ امـا حوصـلة بنـده      در

هـاي   ، شـماره )كه البته معدود اسـت (بنابراين از ذكر اغالط تايپي . تابد ديگر برنمي
گـذاريهاي   و نيز بعضـي اعـراب  ) كه معدود نيست(جا شدة پانوشتها  نامرتب و جابه

  . بررسي و نقد بخش خاتمه بماند گذريم تا مجال و رمقي براي درمي... نادرست و
  

  خاتمه
البتـه  . بخش خاتمه در چاپ فرهنگستان مملو از اشكاالت ريز و درشـت اسـت  

تعدادي از اين اشكاالت از قلم شخص عبدالقادر مراغي صادر شده كه عجالتاً از 
  .بندي اينها معذوريم تفكيك و دسته

دوم معيـوب   بيـت  291فحة باري، در اين بخش در همـان مجلـس اول، صـ   
  ».شكر آن خدايي را كه هست آفريدت از عدم« :است

امـا آفريدسـت را او نيـز     نوشـته، » هسـتي «، »هسـت «البته بينش به جـاي  
چرا كه مصرع مزبور ترجمة فارسـي بيـت قبـل     ؛آفريدت خوانده كه اشتباه است

  »الحمدهللا الذي خلق الوجود من العدم« :گويد مي است كه
  :تسا ت و مصرع دوم آن در مجالس چنين آمدهبيت از مجالس سعدي اس

  شكر آن خدايي را كه او هست آفريدست از عدم 
  )875 ص، چاپ مصفا، كلياتسعدي، (
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  : 3بيت  294ص  ـ

 در معرضــي كــه دم ز صــفا و وفــا زننــد
ــر  ــق صــديق اكب ــو مواف  اســت آن كيســت ك

ـ    )3، صكليات ،ديبع: نك(است  يناكازبيت از عبيد  جـاي   هو در آنجـا مطـابق ب
و نيز با توجـه بـه    ــاز آنجا كه در بيت مطلع قافية موافق ذكر شده . موافق آمده
  .صحيح است) يا شايد هم مرافق(قطعاً مطابق  ــ فحواي بيت

  
  :3بيت  299ص  ـ

 سوخته پختـه از چـه باشـد خـام      آتشـــي انـــدر او زنـــد كـــه شـــود
  .متذكر شده است) 31ص (كه بينش  صحيح است؛ چنان) اگر(» ار«، »از«به جاي 

  
  :شعرِ پايين صفحه 300ص  ـ

ـان  گشـايگيـر و گـرز قلعـهبه زخم تيغ جه
ــان مســخّر مــن شــد چــون تــن مســخّر  راي جه

مصرع پاياني شعر نيز آشكارا مشكل وزنـي  . صحيح است» چو«، »چون«به جاي 
  ».سر ملوك نداني ز كلّه گداي«: دارد

  »].هاي[شايد كلّه«: نوشته استگفتني است بينش متوجه اين اشكال شده و 
  

  :3 تيب 303ـ ص
 خاك به باد آب بـه آتـش رسـيد     روز خوش عمر بسـر چـون رسـيد

  
از موارد خطاهاي مراغي است، ولـي مصـحح بايـد متوجـه     مورد يحتمل البته اين 

به هر حال بيت . كرد كم به اين خطاي فاحش اشاره مي شد و دست اشكال قافيه مي
  :ر مثنوي مخزن االسرار و صورت صحيح آن چنين استاز نظامي است د
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 خاك به باد آب به آتـش رسـيد    رسيدروز خوش عمر به شب خوش

  )64 ، صاالسرار مخزننظامي، (
  .كه به فتح خاء بوده است» خوش«با تلفظ كهن 

  
  :ـ و باز در همين مثنوي

 موي سـفيد آمـد نوميـدي اسـت      دولت اگر دولـت جمشـيدي اسـت
  

  .صحيح است» آيت«، »آمد«جاي  كه به
اسـدي   نامـة  گرشاسبكنم از  كه گمان ميبيتي است به نام فردوسي  311ـ صفحة 

  : اين است) به شكل معيوب(به هر حال بيت  ؛طوسي است
 كــه دلْــت خواهــد نيابــدش بــاز  چنان اين سـخن در دلـت دار راز

  
  .صحيح است »دلْت خواهد] گر[«روشن است كه 
 .ماقبلش اتحـاد و اتفـاق دارد  بعدي البته در وزن و موضوع با بيت ضمناً بيت 

بايد بين ايـن   ،سعدي است و اگر در اصل نسخه پيوسته نبوده باشد بوستاناما از 
  .دو بيت فاصله داد

  
  :318ص  ـ

ــود بــر دل از جــور غــم بارهــا  كنـد كارهـا  ] گـر [تجربت كه بي  ب
  :يح آن چنينسعدي است و شكل صح بوستان ايضاً بيت از

ــر دل از جــور غــم بارهــا ــرد ب ــا   ب ــاآزموده كنـــد كارهـ  كـــه نـ
  )169، چاپ مصفا، ص كليات سعدي،( 

در صـفحة  ) »بـرد «بجاي » بود«با شروع (جالب اينكه اين بيت به صورت اخير 
كه ادنـي تـوافقي بـا سـاختار جملـه      » گر«بينش عوض . تكرار شده است 339
  ).57ص : نك(زوده است به مصرع اف» مي«يك  ،ندارد
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  :335ـ ص 

 دم چو خواند اين نامه بر اهل ديـارباد مشكين
 ســـرا عاشـــقان بســـتند احـــرام در دولـــت  

امـا  » .مصـرع اشـكال وزنـي دارد   «: نويسـد  ويراستار در پي نوشت اين بيت مي
ساكن فـرض  » در«حرف » راء«زنم  شود؛ جز اينكه حدس مي اشكالي ديده نمي
 سـاخته  مكسـور ن در حالي است كه بينش آن را بـه وضـوح   اي. شده نه مكسور

  .درِ دولتسرا: ، يعني نوشته است)81ص(
  

شـعر از سـعدي اسـت و    » .امروز كـه دسـتگاهي داري و تـوان   «: 336ـ ص 
  .چنين آورده است) 84ص(بينش . صحيح است» دستگاه«
  
بـه  «بر وزن رباعي اسـت و  » .عمرش بر سر آمد استخوان تو نديد« :355 ص ـ

  .ذكر كرده است) 112ص(كه بينش  چنان ؛صحيح است» سر
  
  :370ص ـ

 جنّــت الخلــد اســت يــا فــردوس يــا دارالســالم
ـاي مقتداسـت    يا حريم پرصفاي مرتضاي مجتب

كل شعر بر وزن مصرع اول بيت فوق است و واضح است كـه مصـرع دوم يـك    
ش و نـه  جالب اينكه نه خضرايي و نه دوسـتان و همكـاران  . فاعالتن اضافه دارد

  .تقي بينش متوجه و متذكر اين اشكال فاحش نشدند
  
  : 381ص ـ

 بويي ز عدم داري و رنگي ز وجـود   ذات معــدوم و صــفاتت موجــود
 »وي ذات تو معدوم و صفاتت موجـود «: است بينش مصرع اول را چنين آورده

  .كه صحيح همين است
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  :382ص ـ

 آيـد  ي خون ميكز بوي شراب بو  هم بنگ كـه رنـگ زنـدگاني دارد
  .ساختار جمله نقص كلي دارد

  
  :382ص ـ

 در آرزوي طغم شده رنجـة غـراب    بسيار خوار و مدخل و ديوانـه نيسـتم
 »در آرزوي طعم شده رنجه و خراب« :است بينش آورده. روشني نداردمعني  كه 

  .)149ص(
  
  :383ص ـ

 زاد بنگهر دم ز لطف، لطف دگر   تا در دهان تنگ چو شكّر نهاد بنگ
  .است شدهر و متذكبينش متوجه . وزن مصرع دوم اشكال دارد

  
  :384ص ـ

ـمارد از پـس آنـك ـان ش  نشيب و باال يكس
ـه       ـيب و ن ـه ش  باالسـت به كام او به جهان نه ب

 اهللا از آن آب شـير آتـش فعـل تبارك
 هواسـت  كه با ركاب تو خاك است و با عنانْت

و » به شيب«به جاي » نشيب«و ) 44، صديوان ي،انور: نك( شعر از انوري است
  . است» آب سير«ثبت بينش . صحيح است» آب شير«به جاي » آب سير«
  
  :386 ص ـ

 مو برآيد به كف و مـوي تـو نايـد بـه كفـم
  اين چنين بخت كه من دارم و اين خو كه تو راست
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  .تدر غير اين صورت ساختار عبارت معيوب اس ؛صحيح است» زين چنين«
  
  :388 ص ـ

ـيچ   خـطهر دلي كاو هر كسي ننهاد سر بـر ه
 نهاد زير زلف او كنون سر بر خط مشكين  

  من غالم آن خط مشكين كه گويي مورچـه
ـاد پاي مشك    آلود گويي بر گل و نسرين نه

. اسـت  در آن وارد شـده اي  اشكاالت عمده پيداستطور كه از ظاهر ابيات  همان
هر دلي كز سركشي ننهاد سر بر « :ي است و مصرع اول آن چنينشعر از امير معزّ

لـود بـر   پاي مشـك آ « :و مصرع آخر آن .)162ص كليات،اميرمعزي، (» هيچ خط
  ).همان( »نسرين نهاد برگ گل

  
  :397 ص ـ

 وز لفظ تو نطق را شكرخا كردم  ام گهرسا كردماز خطّ تو ديده
  ف ميان جان جا كردممانند ال  وز نامة زيباي تو حرفي را

به » هر حرفي«در مصرع نخست و » ام ديده«به جاي » ديده را«كه به احتمال قوي 
  . نماياند در مصرع سوم صورت اصلي و سالم رباعي را به ما باز مي» حرفي«جاي 

  
  :490 ص ـ

ــوده ــدازة ب ــه ان ــودب ــد نم  خجالت نبـرد آنكـه ديـده نمـود      باي
  : صورت صحيح آن. استساير مثل  بيت مشهوري از سعدي است و

 خجالت نبرد آنكـه ننمـود و بـود     بايـــد نمـــودبـــه انـــدازة بـــود
  )263، چاپ مصفا، ص كلياتسعدي، (
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  :412 ص ـ

 بپسـندي  آن روا دار كه گر بر تو كنم  دانشمنديچيست داني سر دلداري و
اما در چاپ  ؛بدل هم نيست در چاپ خضرايي به همين شكل آمده و خبري از نسخه

اما جاي تعجب است كـه  . است كه صحيح همين است» رود«، »كنم«بينش به جاي 
  .بدل هم در كار خضرايي ذكر نشده است اين صورت صحيح حتي به عنوان نسخه

  
  :413ص ـ

 كه به تاج چو هدهد سـرم بيـارايي    سـحرخيزموار به ذكـرت از آن خروس
 »تـو «بينش با اضافه كـردن  . ه استنشدصرع دوم مصحح متوجه اشكال وزني م

  .مصرع را بازسازي و ترميم كرده است» كه«بعد از 
  
  :415 ص ـ

 گر زنـده كنـد ور بكشـد او دانـد      ام مصلحت خويش بدو مـنبگذاشته
  .زايد است» من«اضافه دارد؛ يعني » فع«وزن رباعي است و مصرع اول يك 

  
  :427 ص ـ

 رو كه به سالي قضاي آن نگزاري  آنچه ز عمر تو خود گشت بـه روزي
كه به قول مصـحح در حاشـيه ايـن     ؛ چنانصحيح است» خود«به جاي » فوت«

بايست به داخل متن  مي وزن و معني يكلمه نوشته شده و به عقيدة راقم به اقتضا
  .شد مي در پاورقي ذكر» خود«يافت و  مي راه
  
  :431 ص ـ

 تيغ بار]ست[كه آن بكشيددر ساعدي  دست زمانه يارة شاهي بيفكند
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البتـه بيـت در    .است كه وزن را سـالمت بخشـيده اسـت    نگارندهافزودة  »ست«

  : مسعود سعد چنين آمده است ديوان
ــد ــارة شــاهي نيفكن ــه ي  در بازويي كه آن نكشيدست بارِ تيغ  دســت زمان

  )410، ص ديوانمسعود سعد، (
 هللارصـ ن :براي نمونه نك(نقل شده است  و در منابع ديگر نيز عموماً به همين شكل

  .)97ص، كليله و دمنه ،يشنم
  
  . بندة حلق به گوش ار ننوازي برود :438 ص ـ

  .»حلق به گوش«صحيح است و نه » حلقه به گوش«آشكار است كه 
  
  :434ص  -

ـد  هر نفس چون كيش اسماعيل قربان كرده  نفس كافركيش را در راه او روحي فـداه  ان
» كبش فـدي «به معني گوسفند جوان است و در تركيب  صحيح است كه» كبش«
  .معروف) گوسفند قرباني(

  
  :438 صـ 

 ور سپاه كيست وين شاه از كجاست  سـتيا رب اين مهمان چون ماه از كجا
  .صحيح است» وز سپاه«
  
  :447 ص ـ

 دانـي  مـي ] تـو [كه كم و كيـف آن    اي پارســـــال انعـــــاميكـــــرده
  

  .وزن مختل ،افزوده از من است و بي آن
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و من اين . برابر آنچه ذكر شد دهكم  ؛ دستگفتتوان  و از اين موارد بسيار مي

 .مقدار را از تفأل و تورق سرسري بخش خاتمه استخراج كردم


