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چکیده :دشواری صفتی است که همواره به دیوان و
قصاید خاقانی نسبت داده شده و برای تحلیل آن از دیرباز
شروحی به رشتۀ تحریر درآمده است .یکی از شروح کهن
این دیوان ،شرح شادیآبادی است که از ارزش علمی درخور
ً
ّ
توجهی نیز برخودار میباشد .اخیرا برای اولین بار این شرح
ّ
به همت خسرو شهابی تصحیح و منتشر شده است.
با وجود تالش مصحح ،به دلیل عدم پایبندی به اصول
و موازین تصحیح علمی و انتقادی ،کاستیها و ایرادات
مختلف و متعددی در متن دیده میشود .در این مقاله به
تبی�ین و تشریح این اشکاالت میپردازیم.

قصاید خاقانی ،تصحیح خسرو شهابی ،چاپ اول ،تهران :کلیدواژه :خاقانی ،دیوان ،شرح ،شادیآبادی ،خسرو
شهابی.
مشق شب.

Review of the Shadiabadi Commentary on
Khaghani›s Poems
Saeed Mahdavifar
Abstract: Difficulty is a feature that has always
been attributed to Khaghani›s poems, and
since old times, various commentaries have
been written for their analysis. One of the
ancient commentaries of this divan is the one
by Shadiabadi, which also has a remarkable
scientific value. Recently, for the first time, this
commentary has been edited and published by
Khosrow Shahabi. Despite the efforts of the editor, due to the lack of observing the principles
and standards of scientific and critical editing,
various shortcomings and flaws can be seen in
the text. In this article, we will explain these
problems.
Keywords: Khaghani, Divan, Shadiabadi commentary, Khosrow Shahabi.

ّ دراسة
نقدية لكتاب شرح الشادي آبادي لقصائد اخلاقاين
سعيد مهدوي فر
ً
 الصعوبـة هـي الصفـة التي غالبـا مـا يوصـف هبـا ديـوان:اخلالصـة
 وقد كتبت العديد من الشـروح منذ،اخلاقـاين ومـا فيـه مـن القصائـد
.القدمي لتحليل هذه القصائد وتفسيرها
 والذي،ومن الشـروح القدمية هلذا الديوان هو شـرح الشـادي آبادي
ً
ّ أخيرا
ّ
وألول ّمرة
 وقد صدر هذا الشـرح.العلمية الكبيرة
ميتاز بقيمته
ً ّ
ً
.مطبوعا ومصححا من ِقبل خسرو شهايب
ّ
ّ
املصحـح إال أ ّنـه وبسـبب عـدم التزامـه
ورغـم اجلهـد الـذي بذلـه
ّ
ُ
ّ
ّ
 فإنـه يالحـظ وجـود،بقواعـد التحقيـق ومواز ينـه العلميـة والنقديـة
ّ
.واملتعددة يف هذه الطبعة
عدد من النواقص واإليرادت املختلفة
ٍ
ّ
.احلالية تعمل عىل تأشير وتشر يح هذه اإلشكاالت
واملقالة
ّ
، الشـادي آبـادي، الشـرح، الديـوان، اخلاقـاين:األساسـية
املفـردات
.خسرو شهايب
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پیشکش به دکتر رسول جعفریان
که بیتدبیر او این جستار نوشته نمیشد.

ّ
مقدمه

محمد بن داود بن ّ
یکی از شـروح مهم و برجسـتۀ اشـعار خاقانی ،شـرحی اسـت که ّ
محمد شـادیآبادی
بـه رشـتۀ تحر یـر درآورده اسـت .وی از اهالـی شـادیآباد (مانـدو) بـود و در قـرن نهـم میزیسـت و دهههـای
ً
نخسـت سـدۀ دهـم را نیـز درک کـرد .شـادیآبادی همچنیـن شـرحی بـر اشـعار انـوری نوشـته و ظاهـرا
واژهنامـهای نیـز موسـوم بـه مفتـاح الفضلاء تألیـف کـرده اسـت 1.شـرح انوری را بـه درخواسـت ناصرالدین
خلجـی 2و گـزارش اشـعار خاقانـی را بنابـر درخواسـت دوسـتان خـود نگاشـت 3.هـدف وی حـل اشـعار
مشـکل و معضلات قصایـد شـاعر بـوده اسـت .تار یـخ نـگارش ایـن کتـاب مشـخص نیسـت ،ولـی بنابـر
قراینی در سـالهای پختگی شـارح نوشـته شـده ،آنگاه که اشـعار اسـتادان سـلف را خوانده و بر غوامض
معانی آنها اطالع یافته است 4.همین تتبع و تأمل در کنار تبحر وی در لغتشناسی ،سببساز تألیف
ً
قطعا کوشش شادیآبادی با ّ
ّ
مقتضیات زمانی و مکانی ،اثری مقبول
توجه به
شرحی مفید شده است.
اسـت .این شـرح را باید یک نمونۀ تحقیقی کهن به شـمار آورد ،زیرا نه تنها آ گاهیهای شـارح چشـمگیر
اسـت ،بلکـه سـاختاری نیـز کـه وی بـرای گـزارش دیـوان خاقانی به کار برده ،سـاختاری محققانه اسـت.
شادیآبادی نخست واژگان و تعابیر را تحلیل میکند و سپس به ذکر اشارات ،معانی و ماحصل ابیات
ً
یپـردازد و در پایـان معمـوال از صناعـات بدیعـی و صور خیال یاد میکند .وی از اشـارات خاقانی غافل
م 
ً
نبوده و جز در دو سـه حوزه چون جغرافیا و ادیان کهن ،در سـایر زمینهها عموما به پشـتوانههای فرهنگی
خاقانی دسـت یافته اسـت .شـارح با طریق غریب شـاعر آشـنایی داشـته و بر شـماری از تعمدات هنری
پیدا و ناپیدای وی اشراف پیدا کرده است.
ً
از شـرح شـادیآبادی دسـتنویسهای نسـبتا زیادی موجود اسـت 5.سـالها پیش نیز در قالب پایاننامۀ
دورۀ کارشناسـی ارشـد ،نخسـت در دانشـگاه تربیـت مـدرس 6و سـپس در دانشـگاه شـیراز  7تصحیـح
 -1با توجه به تحلیل شایستۀ واژگان و تعابیر در شرح وی بر اشعار خاقانی ،انتساب چنین اثری بدو پذیرفتی است .صاحب فرهنگ
نظام تألیف این واژهنامه را به سال 873ق میداند (داعیاالسالم :1362 ،ج :5یا .)11 /
 -2بنگرید به :عسکری و دیگران.86 :1395 ،
ّ
 -3در مقدمـۀ کتـاب بدیـن امـر چنیـن اشـاره کـرده اسـت« :بـه التمـاس بعضـی از احباب که انیس پـردۀ خلت و جلیـس حجرۀ خلوت
بودند  ...شرح بعضی ابیات مشکلۀ قصاید و اشعار معضلۀ دیوان افضل الفضالء  ...مسوده گردانید (ص .)56
« -4و بر غوامض معانی دقیق قصاید و اشعار استادان سلف مطلع گشت( »...ص  .)56بر این اساس میتوان گفت که تألیف این
شرح بعد از مفتاح الفضالء و شرح مشکالت انوری بوده است.
 -5دور نیسـت کـه یکـی از عوامـل ایـن امـر پیراسـتگی آن باشـد .ایـن درحالـی اسـت کـه از شـرح وی بـر اشـعار انوری نسـخ کمتری دیده
میشود.
ّ
 -6به کوشش فیروز فاضلی روشنده و با راهنمایی سیدضیاءالدین سجادی در سال .1370
 -7ایـن تصحیـح بـه ّ
همـت چهـار تـن از دانشـجویان دانشـگاه شـیراز بـا راهنمایی جعفر مؤید شـیرازی در سـال  1373به فرجام رسـیده
است.
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شـد ،امـا هیـچگاه بـه صـورت کتـاب در اختیـار عالقهمنـدان قرار نگرفت .اثر حاضر که به کوشـش خسـرو
شـهابی تصحیـح و بـرای اولیـن بـار منتشـر شـده ،تالشـی درخـور احتـرام اسـت که شـوربختانه بـا اصالت
علمی تصحیـح انتقادی متـون پایبند نبـوده و همین امر
علمـی همـراه نشـده اسـت .مصحـح بـه موازیـن
ِ

کاسـتیهای متعـدد و گوناگونـی را بـه شـرح تحمیـل کـرده ،به گونهای کـه تصحیح مجدد آن برپایۀ نسـخ
معتبر و براساس موازین علمی امری بایسته و اجتنابناپذیر است .ما در این جستار به تبیین و تحلیل
برخـی از ایـرادات اساسـی ایـن تصحیـح میپردازیـم تـا این ضرورت عیان شـود .برای نیل بـه این مقصود
در بخـش نخسـت مقالـه مالحظـات کلـیای در باب شـیوۀ تصحیح و بایسـتههای پیرایـش چنین متنی
داشـتهایم ،این مباحث در چند محور عمده به همراه شـواهد و مسـتندات علمی و تحقیقی ارائه شـده
است .در بخش دوم نیز به تصحیح نمونههای بیشتری از ضبطهای نادرست متن پرداختهایم.

الف .مالحظات کلی
در نقد تصحیح شروح کهن میتوان دو محور عمده را مورد تأمل قرار داد ،یکی تصحیح و دیگری شرح.
در محور نخسـت به بررسـی موازین تصحیح علمی و انتقادی میپردازیم و در محور دوم ویژگیهایی را
که کمابیش اختصاص به این دسته متون دارد ،مورد ّ
توجه قرار میدهیم.

 .1تصحیح
 .1-1نسخ
میدانیم که یکی از شروط تصحیح علمی ،جستجوی شایستۀ نسخ و تعیین درجۀ اعتبار و بهرهگیری
ً
مناسـب آنهاسـت .متأسـفانه عدم تفحص در باب نسـخ اصیل و تکیه بر نسـخههای متوسـط و بعضا
ً
کمارزش از مهمترین کاسـتیهای اثر حاضر اسـت .تقریبا از نسـخه یا نسـخ طراز اولی به طور مسـتقیم در
این تصحیح بهره گرفته نشـده و تنها به برخی دسـتنویسهای دمدسـت بسـنده شـده اسـت .اعتبار این
نسخ چنان بوده که مصحح خود مینویسد« :از آنجا که هیچ یک از نسخهها به دالیل مختلف مانند:
کسریها ،افتادگیها ،سهو نساخان و  ...ظرفیت قرار گرفتن به عنوان نسخۀ اساس را نداشت ،تصحیح
بـه صـورت التقاطـی انجـام گرفـت .بـه ایـن ترتیب که به منظور دسترسـی به نسـخهای منقـح و کامل و در
عیـن حـال قابـل اعتمـاد ،همـۀ نسـخهها اسـتفاده شـده اسـت .خالصـه اینکـه تصحیح حاضـر ماحصل
ً
مجموع همۀ نسخههاست» (ص 17و18؛ ر.ک :ص 31و .)32قطعا چنین رویکردی در تصحیح علمی
بسـیار خطرنـاک خواهـد بـود ،چنانکـه مصحـح بسـیاری از برافزودههـای کاتبـان را حتـی بدون قـرار دادن
در قلاب یـا کروشـه [] بـه متـن افـزوده اسـت .ایـن در حالـی اسـت که از شـرح شـادیآبادی به عنـوان اثری
هندی ،نه تنها در خارج 8بلکه در ایران نیز نسخی متعددی موجود است .حداقل میبایست نسخ اخیر
مورد بررسی قرار میگرفت و از میان آنها چند نسخۀ معتبر گزینش میشد.
 -8برای آ گاهی از این نسخ بنگرید به :رادفر102 :1380 ،و.103
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مصحـح در پیشگفتـار بیـان میکنـد کـه سـالها پیـش دو نسـخه از
ایـن شـرح را رونویسـی و مقابلـه کـرده ،نسـخی کـه متعلـق بـه کتابخانـۀ
ُ
مجلس بوده است .سپس به یاری دوستی شمار نسخ به نه دستنویس
میرسد و بر اساس این تعداد و علی رغم اختالف بسیار آنها با تالشی
شـبانهروزی مقابلـه و تصحیـح شـرح شـادیآبادی را به پایان میرسـاند
(ر.ک :ص  .)17نخسـتین نسـخهای کـه بـه معرفـی آن پرداختـه شـده
(نسـخۀ الـف) ،دسـتنویس شـمارۀ  14204کتابخانـۀ مجلـس اسـت کـه
یشـود .در پایـان افتادگـی
از نظـر اعتبـار ،نسـخهای متوسـط قلمـداد م 
دارد و تار یـخ کتابـت آن مشـخص نیسـت .ولـی نشـانهها از متأخـر بودن
آن حکایـت دارد .همچنیـن ایـن نسـخه نگاشـتۀ فـردی شـیعهمذهب
بـوده و ایـن بـه وضـوح از لعنـی کـه در حـق ابوبکـر ،عمـر ،عثمـان (ب
 )156و برخـی از امامـان اهـل سـنت روا داشـته (ب  )24عیـان اسـت،
حـال آنکـه مسـلم اسـت کـه شـادیآبادی از اهـل سـنت (ر.ک :ص
ً
468و469و( )466ظاهرا شـافعیمذهب) بوده و حتی خاقانی را نیز شـافعیمذهب خوانده اسـت (ص
 .)244ایـن دیدگا ههـای ایدئولوژ یـک ،یکـی از عوامـل مهـم تحریـف متون اسـت و مصحح بایـد با نهایت
دقت آنها را بررسی کند.
دومیـن نسـخه ،دسـتنویس شـمارۀ  1113کتابخانـۀ مجلـس اسـت کـه بـا عالمـت اختصـاری «ب» از
آن اسـتفاده شـده اسـت .تار یـخ کتابـت آن 1261ق اسـت و تمامـی متـن بـه یـک خـط نیسـت .کاتـب
شـیعیمذهب اسـت و برخـی از خلفـا را بـا القابـی و عباراتـی چـون «امیـر المفسـدین»« ،زندیـق» و «علیـه
اللعنـة» یـاد کـرده اسـت (ر.ک :ص  .)150نسـخۀ سـوم یـا «ج» نیـز متعلـق بـه کتابخانـۀ مجلـس (با شـمارۀ
 )412است .این دستنویس اگرچه از دو نسخۀ پیشین بهتر است ،ولی اعتبار متوسطی دارد و در موارد
ً
تقریبا ضعیف اسـت .کتابت آن به سـال  1238صورت گرفته و ترتیب اوراق آن ّ
مشـوش اسـت.
خاص
نسـخۀ چهـارم یـا «د» تار یـخ کتابـت 1035( 1030؟) دارد و برخـی ضبطهـای اصیـل را حفظ کرده اسـت،
یهـای متعـدد آن ارائه کرده و متذکر شـده اسـت کـه برخی از قصاید
امـا مصحـح شـواهدی دال بـر افتادگ 
و ترکیببندهـا را نـدارد (ص 37و .)38نسـخۀ پنجـم یـا «س» بخشـی از یـک جنـگ بـه شـمارۀ 13743
در کتابخانۀ مجلس است که با وجود برخی ضبطهای خوب و اعتبار و قدمت نسبی 9،افتادگی دارد.
نسخۀ ششم یا «ص» با شمارۀ  / 1523ف در کتابخانۀ ملی نگهداری میشود .احتمال داده شده که از
قرن دهم باشد و در بردارندۀ اشعاری است که در هیچ یک نسخ نیامده است .متأسفانه در نسخهبدل
ذکری از این نسخه نرفته است.
 -9در فهرست کتابخانۀ مجلس (ج :37ص 279و )280از قرن دهم دانسته شده است.
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نسـخۀ هفتـم یـا «ل» بـه شـمارۀ  / 20ف کتابخانـۀ ملـی در جمـادی الثانی  1032کتابت شـده اسـت .این
ً
دسـتنویس اگرچـه افتادگیهایـی دارد ،ولـی از نسـخ کامـل و درخـور ّ
توجه اسـت .ظاهـرا مصحح چندان
بدان التفات نکرده و اختالفات آن را نیز در نسـخهبدلها نیاورده اسـت .نسـخۀ هشـتم یا «م» معتلق به
کتابخانۀ مجلس (شـمارۀ  )15647اسـت .این نسـخه تاریخ 1237ق را دارد و با وجود برخی افتادگیها
و پایـان ناقـص ،در برخـی مـوارد ضبطهـای اصیـل را رعایـت کـرده اسـت .اختالفـات ایـن نسـخه نیـز در
نسخهبدل ذکر نشده است .آخرین نسخه یا دستنویس «و» به شمارۀ  5697متعلق به کتابخانۀ مجلس
اسـت ،این نسـخۀ قرابت بسـیاری به نسـخۀ پیشـین دارد و از آن دوازده سـال متأخرتر است ،یعنی تاریخ
یشـود .از ایـن رو دور نیسـت رونویسـی از همـان نسـخه باشـد .مصحـح بـه
کتابـت 1249ق در آن دیـده م 
ذکر اختالفات این نسـخه نیز اهتمامی نداشـته اسـت .در حقیقت مصحح تنها از چهار نسـخه (الف،
ب ،ج و د) بهـره بـرده و بقیـۀ نسـخ ،تنهـا در مـواردی خـاص بررسـی شـده اسـت (ر.ک :ص  .)18تأمـل در
ً
برخی از این دسـتنویسها نشـان داد که قطعا بهرهوری بیشـتر از آنها میتوانسـت از اغالط و کاسـتیها
این تصحیح بکاهد.
میبینیـم کـه مصحـح منحص ًـرا بـه برخـی از نسـخ کتابخانـۀ مجلـس و ّملـی ّ
توجـه داشـته و متأسـفانه در
بهرهگیـری از همیـن نسـخ نیـز از لغـزش دور نمانـده اسـت .در حقیقـت نـه تنهـا نسـخ چنـدان معتبـری
ّ
گزینش نشـده ،بلکه حتی از این نسـخ نیز به نحو احسـن اسـتفاده نشـده اسـت ،زیرا نسـخ کتابخانۀ ملی
ّ
توجـه بیشـتری میطلبیـد .ایـن در حالـی اسـت کـه نسـخ خوبی از این شـرح در ایران موجود اسـت .برای
ً
مثـال نسـخۀ شـمارۀ  180کتابخانـۀ مجلـس ،از نسـخی اسـت کـه قطعا در پیراسـتن متـن و ارائۀ تصحیح
بهتـر مؤثـر اسـت .ایـن نسـخه در آغـاز یـک صفحـه افتادگـی دارد ،در پایـان نیـز چنـد بـرگ محـدود را نـدارد
کـه شـرح برخـی از اشـعار ترکیببندهاسـت .شـمار اوراق آن بـه  415صفحـه میرسـد .خوشـبختانه ایـن
افتادگـی محـدود بـا اصالـت شـایانذکر نسـخه همـراه بـوده اسـت .ایـن اصالـت دربردارنـدۀ مـواردی چون
ثبت صورت اصیل واژهها ،وفادار بودن به متن اصلی و عدم دستبردها و تحریفهای مختلف کاتبان
است .نسخۀ مذکور را از قرن ده و یازده دانستهاند.

10

و امـا نسـخۀ ارزشـمند دیگـری کـه در ایـران وجـود دارد ،دسـتنویس شـمارۀ  2461دانشـگاه تهـران اسـت.
محمـد فاضـل فرزنـد ّ
فـردی بـه نـام ّ
محمـد شـفیع کتابـت ایـن نسـخه را بـه تاریخ یکشـنبه بیسـت و ششـم
رمضـان سـال 1110ق (سـال جلـوس اورنگزیـب" ،چهـل و سـه") در شـهر احمدآبـاد بـه پایـان بـرده اسـت.
ایـن کاتـب چنانکـه از استنسـاخش برمیآیـد فـردی دانشـور بـوده ،کتابـت نسـخه را بـا دقت انجـام داده و
اگر افتادگی یا اصالحی بوده آن را در حاشیه ذکر کرده و به نظر میرسد استنساخ را از روی نسخۀ پاکیزه
و معتبـری انجـام داده اسـت .وی هنـدی اسـت و بـه خوبـی از عهـدۀ ثبـت صـورت اصیـل واژگان هندی
 -10بنگرید به :فهرست کتابخانۀ مجلس ،ج :24ص .131

 186آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀششم ،بهمن واسفنــــــــــد1399

253

باتک یسرربودقن
 یناقاخ دیاصق رب یدابآ یداش حرش باتک یسررب و دقن

شهـای و یـژۀ نسـخۀ حاضر اسـت ،زیرا یکی دشـوار یهای چنین شـرحی،
برآمـده اسـت .ایـن یکـی از ارز 
ً
رسـیدن بـه ضبـط اصیـل واژ ههـای هنـدی اسـت .بـرگ نخسـت دسـتنویس از بین رفتـه ،این بـرگ قاعدتا
چند سطر از مقدمه را در برمیگرفته است ،ولی خوشبختانه در پایان افتادگی ندارد .در این نسخه شرح
 49قصیده و چند بند از دو ترکیببند خاقانی آمده است .بر این اساس اضافات برخی نسخ را ندارد.
ً
آنچـه آمـده بـا سـبک شـارح همخوانـی تمـام دارد .نسـخه تقریبـا از دسـتبردها و تحریفـات مرسـوم کاتبـان
عاری و در تعیین ضبطهای درست گرهگشاست .این دو نسخه در بیشنیۀ موارد ضبطهای یکدیگر را
ً
تأیید میکنند و قاعدتا از یک خانواده هستند.
سرودهای در شکرانۀ پایان یافتن استنساخ با خط کاتب نوشته شده 11،این شعر تخلص «طرزی» دارد:
طـ ـ ـ ــرزی! اکنـ ـ ـ ــون پـ ـ ـ ــی دعـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــردار


دســــــــت

در

بــــــــارگاه

ســــــــبحانی
(ب )211

برخی گمان بردهاند که همان طرزی افشـار مشـهور اسـت ،ولی به باور نگارنده این شـعر با سـبک خاص
ً
طـرزی همخوانـی نـدارد و بـه احتمـال بسـیار سـرودۀ شـخصی غیـر از اوسـت .کاملا پذیرفتنـی اسـت ایـن
ً
تخلص و شعر از آن خود کاتب باشد 12.این شعر همراه است با مدح شخصی که قاعدتا سفارشدهنده
و صاحب نسـخه بوده اسـت .سـراینده وی را سـرور خود خطاب کرده و خواسـته در پریشـانی احوالی که
بدان دچار است ،وی را یاری کند 13.شمار اوراق این نسخه  211برگ ،خط آن نستعلیق و شیوۀ نگارش
و کاغذ نیز هندی اسـت 14.بر روی ابیات شـرح شـده ،خطی سـرخرنگ کشـیده شـده و در آغاز آنها واژۀ
«نظم» با همان رنگ نوشته شده است.

 -11این انگاره در یادداشتی بر برگ اول نسخه مرقوم شده است .همچنین فهرستنویس نیز این باور را تکرار کرده است.
 -12اسـتاد امیرحسـن عابـدی در معرفـی نسـخهای از شـرح شـادیآبادی بـه شـمارۀ  93در کتابخانـۀ دولتـی آندراپـرادش حیدرآبـاد
(کتابخانـۀ آصفیـه) بنابـر ایـن مصـراع «قصـه کوتـه بـاد جامـی را» سـرایندۀ ایـن ابیـات را شـاعری جامیتخلـص غیـر از جامـی مشـهور
دانسـتهاند (عابدی143 :1374 ،و .)144این در حالی که مصراع مذکور در دسـتنویس  2461بدین صورت آمده اسـت« :قصه کوته
که با من زارا» .همچنین نسخۀ کتابخانۀ آصفیه تنها ابیاتی از آغاز سرودۀ مذکور را داشته است.
 -13همچنین در پایان شرح ابیاتی از یک قطعۀ خاقانی را ذکر کرده است:
پاکا ملکا قد فلک را
آن چیست که از بدی نکردم
خاقانی را که مرغ عشق است
گفتم که دهی جزای جرمم
جز بهر سجود خم نکردی
وآن چیست که از کرم نکردی
جز نامزد حرم نکردی
چون وقت رسید هم نکردی
که با اندک اختالفی در دیوان نیز آمده است (ص .)932
 -14دانشور ارجمند ،حمیدرضا قلیچخانی شیوۀ نگارش هندی این نسخه را تأیید کردند.
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 .2-1چگونگی مقابلۀ نسخ و نسخهبدلها
چنانکه اشارۀ شد مصحح از میان نسخ نهگانه تنها به مقابلۀ چهار نسخه (الف ،ب ،ج و د) پرداخته و
از نسخ دیگر برای رفع برخی معضالت و شبهات بهره برده است (ص  .)18این چنین رودیکردی البته
ً
علمـی و سـنجیده نیسـت .قطعـا مقابلـۀ دقیـق همیـن نسـخ نهگانـه بـا رعایـت موازیـن تصحیـح انتقادی
بـه ارائـۀ متنـی بهتـر میانجامیـد .یکـی از ایـن موازیـن ،ارائـۀ نسخهبدلهاسـت .دو نکتـه در بـاب رویکـرد
مصحـح در پیونـد بـا ایـن مبحـث گفتنـی اسـت؛ اول اینکـه بهتر آن بود اشـاره میشـد که ضبـط مختار از
کـدام نسـخه یـا نسـخ اسـت ،ایـن امر ّ
اهمیـت مهمـی در تصحیح دارد که متأسـفانه مغفول مانده اسـت.
دوم اینکـه مصحـح تنهـا بـه ثبـت اختلاف همـان چهـار نسـخه مقابلهشـده پرداختـه اسـت ،یعنـی مـا
نمیدانیم فالن واژه یا تعبیر و عبارت در پنج نسـخۀ دیگری که ایشـان برشـمردهاند ،چگونه بوده اسـت!
در توجیـه ایـن کاسـتی آمـده اسـت« :از آنجـا کـه اختالفهـای نسـخ به حدی بـود که اگر همـه در پانویس
یشـد ،بخش عمدهای از کتاب را به خود اختصاص میداد ،نا گزیر فقط اختالف چهار نسـخه
آورده م 
در پانویس آورده شـد» (ص  .)18در حقیقت نه مصحح از نسـخ بهینه سـود جسـته و نه امکان پیراسـتن
متن با کمک نسـخهبدلها برای خوانندگان فراهم شـده اسـت .یک تصحیح علمی با توجه به ّ
ظرفیت
نسخهبدلها میتواند بارها پیراسته و تنقیح شود.
 .3-1رسمالخط و خوانش نسخ
ّ
توجـه بایسـته بـه رسـمالخط در تصحیـح متـون کهـن امـری اجتنابناپذیـر اسـت .برکنـار از زیـر و بمهـای
خاصی که در شیوۀ نگارش کهن وجود دارد ،در بسیاری از موارد رعایت نقطه (در حروفی چون پ ،چ،
ً
ژ ،ش) و سرکش (در حرف گ) یک آزمون است ،زیرا عموما در دستنویسها رعایت این موارد با تسامح
صـورت گرفتـه و مصحـح بایـد بـا دقـت و تحقیـق مناسـب ،صـورت اصیـل را ثبـت کند .یکـی از ایرادات
ً
تصحیح حاضر عدم ّ
توجه به این ضرورت اسـت .مصحح عمدتا واژه را به همان صورت که در نسـخه
بوده ،وارد متن کرده است ،به این موارد بنگریم:
از گالب ژاله و کافور صبحش در ســــــــموم

خیشخانۀ کسری و سرداب خاقان دیدهاند
[ص ]91



«ژالـه :شـبنم و سـنکجه» (ص 221و .)222کـه مصحـح صـورت «سـنگچه» را درنیافتـه و همـان شـکل
نسـخ را رونویسـی کرده اسـت .گفتنی آنکه سـنگچه به معنی تگرگ اسـت و تگرگ را یکی از معانی ژاله
دانستهاند (ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل ژاله؛ همان :ذیل سنگچه) .و یا:
بـ ـ ـ ــا ارزن اسـ ـ ـ ــت بیضۀ کافور همنشــــــــین


با فرج اســــــــتر اســــــــت ّزر پــــــــاک همقران
[ص ]313

 186آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀششم ،بهمن واسفنــــــــــد1399

255

باتک یسرربودقن
 یناقاخ دیاصق رب یدابآ یداش حرش باتک یسررب و دقن

«ارزن :غلهای است مانند کال که اهل هند آن را "چینه" گویند» (ص « .)548کال» تصحیفی از «گال»
است که آن را قسمی ارزن گفتهاند (ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل گال) .این تصحیف در موضع دیگری
نیز دیده می شود:
گاو سـ ـ ـ ــفالین کـ ـ ـ ــه آب ال لـ ـ ـ ــۀ تـ ـ ـ ــر خورد

ارزن ّزر ینــــــــش از مســــــــام برآمــــــــد
[ص ]144



ً
«ارزن» :غلـهای ماننـد کال سـرخ( »...ص  .)318در حقیقـت مصحـح بـه ایـن قانـون کـه در متون عمدتا
سرکشها را نمینویسندّ ،
توجه نداشته و نسخه را رونویسی کرده است.
گاه بایسـته اسـت بـه جهـت مقاصـد بالغـی چـون برقـراری تناسـبات لفظـی (جنـاس و  )...صـورت کهن
ً
رسمالخط رعایت شود ،عدم ّ
توجه به این موضوع یکی از کاستیها تصحیح متون است ،مثال در بیت
ذیل:
چار صفهای ملـ ـ ـ ــک در صفههای نه فلک

بر زبانا جای استســــــــقای بــــــــاران دیدهاند
[ص ]92


ً
قطعا بایستی صورت «صفهای» برگزیده شود تا صنعت تعمدی شاعر از بین نرود.

ً
بدخوانـی نسـخ نیـز گاه ایرادتـی ایجـاد کـرده اسـت ،مثال «ور» ممکن اسـت در برخی نسـخ نزدیک به «در»
کتابت شود و مصحح را دچار لغزش کند ،چنانکه در بیت ذیل روی داده است:
پوشـ ـ ـ ــندگان خلعت ایمان گه السـ ـ ـ ــت

گردون کاسهپشت چو کفگیر جمله چشم

ایمانصفت برهن هسـ ـ ـ ــران در معسکرش

نظــــــــاره ســــــــوی زنــــــــدهدالن کفــــــــندرش
[ص ]218



«کفندر :کنایت از حاجیان اسـت که احرام بسـته و جامۀ نادوخته پوشـیده بودند و جامۀ احرام را کفن
از آن گفتـه اسـت کـه هـر دو نادوختـه باشـند» (ص 391و .)392چنانکـه پیداسـت در هـر دو موضـع بایـد
«کفنور» باشد که در نسخ و دیوان آمده است .چنین لغزشی در موضع دیگری نیز دیده میشود:
ای کعبـ ـ ـ ــۀ جهانگـ ـ ـ ــرد ای زمزم رس ـ ـ ـ ـندر


ّزر ین رســــــــن نمایی چون زمــــــــزم آیی از بر
[ص ]187

در شـرح نیـز همیـن «رسـندر» ثبـت شـده اسـت :خطـاب مـر آفتـاب راسـت و از کعبـۀ جهانگـرد و از زمـزم
رسـنور ،آفتـاب مـراد اسـت .معنـی بیـت آن اسـت کـه ای آفتـاب تـو کـه کعبـۀ جهانگـرد و چشـمۀ زمـزم
رسـندر هسـتی ،وقـت برآمـدن رسـنهای ّزر یـن مینمایـی و همچـو چشـمۀ زمـزم از باال برمیآیـی( ...ص
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 .)352ضبط اصیل در اینجا بدون شک «رسنور» است که با بدخوانی «رسندر» ضبط شده است.
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 .4-1دستبردهای کاتبان
ّ
یکـی دیگـر از ضرور یـات تصحیـح متـون کهن ،توجه به دسـتبردهای کاتبان و دیگر افراد در نسـخ اسـت.
ایـن تحریفـات دامنـۀ گسـتردهای دارد و در متـون مختلـف به یک اندازه نیسـت .بی شـک یک تصحیح
موفـق ،تصحیحـی اسـت کـه ایـن ناسـره را از سـره تشـخیص داده و از ورود آن بـه متـن جلوگیـری کنـد.
اثـر حاضـر در ایـن بـاب بسـیار ضعیـف اسـت .دامنـۀ ایـن کاسـتی نـه تنهـا بـه دسـتبردهای خـرد ،بلکـه
بـه اضافـات گسـترده نیـز کشـیده شـده اسـت .شـرح چنـد قصیـده و ترکیببنـد را براسـاس یـک نسـخه
(دسـتنویس «ص») وارد متـن شـده اسـت و مصحـح بـه صراحـت اشـاره میکنـد کـه «تصحیـح حاضـر
ماحصـل مجمـوع همـۀ نسخههاسـت»! (ص 17و .)18حتـی اگـر بـر آن باشـیم کـه ایـن برافزودههـا بایـد در
متـن قـرار گیـرد ،شـیوۀ علمـی و انتقـادی آن اسـت کـه بـا قالب [] چنین مواردی مشـخص شـود .امری که
هیچ گاه محقق نشده است.
همچنیـن یکـی از وجـوه دسـتبرد ناسـخان و دیگـر افـراد در متـن ،افـزودن عبـارات توضیحـی ،توصیفـی و
ً
تکمیلـی اسـت .مصحـح ایـن چنیـن دسـتبردهایی را عمدتـا اصیـل دانسـته و در متن ثبت کرده اسـت.
حال آنکه چنین عباراتی به هیچ وجه در نسخ اصیل دیده نمیشود .برای نمونه در شرح این بیت:
خراسـ ـ ـ ــان گر حرم بود و بهین کعبه ملکشاهش

قدرخان مرد چون وقتی نموید خود سمرقندش

سـ ـ ـ ــمرقند از فلک بود و مهین اختر قدرخانش

ملکشه رفت چون روزی نگرید خون خراسانش
[ص ]214



«یعنی در این جهان نه ظالم ماند و نه عادل؛ پس بهتر آن است که پادشاه عادل باشد و احسان و کرم و
شفقت و مهربانی کند» (ص  ،)465که ضبط اصیل چنین است« :پس بهتر آن است که پادشاه عدل
و احسان کند» .و نیز:
دل من پیر تعلیم است و من طفل زباندانش


دم تســــــــلیم سر عشر و ســــــــر زانو دبستانش
[ص ]209

آمده اسـت« :و یا گاهی بود که شـاگرد را اول ده آیت کالم اهلل میباید آموخت تا اسـتاد را اعتراض نکند
مرا استاد تختۀ تسلیم آموخت ای خاموشی آموخت تا بر قول استاد رد و اعتراض نکنم و سؤال نکنم»...
(ص 417و .)418کـه مـا متـن را براسـاس برخـی نسـخ چنیـن تصحیـح کردهایـم« :و یا جایی که شـا گرد را
اول ده آیت کالم اهلل میباید آموخت ،مرا اسـتاد تختۀ تسـلیم آموخت ،ای خاموشـی آموخت تا بر قول او
اعراض نکنم» .و نیز:
 -15برای شواهد بیشتر بنگرید به بخش "ب" این جستار.
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در سمیرا ســــــــدره بر جای مغیالن دیدهاند
[ص ]92



«و گوینـد کـه هـر جـا کـه مهتـر خضـر علیـه السلام پـای بـر زمین نهـد ،آنجا سـبزه رویـد و جایی که سـایۀ پر
جبرئیل علیه السلام و سـم اسـب جبرئیل بر زمین رسـیده نیز سـبزه روید» (ص  ،)228که این قسـمت از
کالم نیز برافزودۀ دیگران است و در نسخ معتبر دیده نمیشود .همچنین:
گوهر می آتش اسـ ـ ـ ــت ورد خلیلش بخوان


مرغ صراحی ِگل اســــــــت باد مســــــــیحا بدم
[ص ]259

«مهتـر عیسـی علیـه السلام بـاذن اهلل تعالـی مرغـی از گل بـه صـورت شـپرک بسـاخت و در او دمـی زد ،در
ً
ُ
ُ
حال زنده شـد و پرنده گشـت کما قوله تعالی"ّ :إنی َا ُ
الطین َکهیئة ّ
خلق من ّ
فیکون طیرا
فأنفخ فیه
یر
الط
ِ
ِ
ِ
ُ ُ َْ ْ َ َْ
ُ
ْ
ُ ُ َْ ْ
ْ َ
عبارت َ«و أ ْب ِرئ ال ك َم َه
اهَّلل"» (ص 522و .)523که
ِ
بأذن اهلل َو أ ْب ِرئ ال ك َمه َو ال ْب َر َص َو أ ْح ِيي ال َم ْوتى ِب ِإذ ِن ِ
ِ
ْ َْ َ ُ
ْ
ْ َ َْ
ْ
َ
َ
اهَّلل» ،نه تنها پیوندی با بیت خاقانی و گزارش شارح ندارد ،بلکه در نسخ
َو البرص و أح ِيي الموتى ِب ِإذ ِن ِ
نیز دیده نمیشود.

 .5-1قراین درون متنی
ّ
توجـه بـه شـواهد و قرایـن درو نمتنـی در تصحیـح متـون از ّ
اهم ّیت ویژهای برخودار اسـت .امـری که در اثر
حاضر چندان بدان ّ
توجه نشده است ،نمونه را:
اول بیـ ـ ـ ــار شـ ـ ـ ــیربهای عـ ـ ـ ــروس فقـ ـ ـ ــر
خاتون دارملک فریدونش خوان که نیست
وآنگـ ـ ـ ــه ببـ ـ ـ ــر قبالـ ـ ـ ــۀ اقبـ ـ ـ ــال رایـ ـ ـ ــگان


کاویــــــــن این عــــــــروس کــــــــم از زر کاویان
[ص ]309

«شیربها :دستپیمان که از طرف داماد عروس را وقت نکاح دهند» (ص  .)555در برخی نسخهها «نقد
دهند» آمده که ضبط اصیل است ،قیاس کنیم با توضیح این واژه در موضعی دیگر« :دستپیمان که
از طـرف دامـاد عـروس را وقـت کار خیـر نقـد دهند» ،طرفه آنکه مصحح در اینجا نقد را ثبت کرده اسـت.
و نیز در باب این بیت:
همدم هـ ـ ـ ــاروت و همطبـ ـ ـ ــع زن بربطزنم


افعــــــــی ضحاکــــــــم و ریمآهــــــــن آهنگــــــــرم
[ص ]249

ّ
«ضحـاک ،نـام پادشـاهی ظالـم اسـت کـه دو مـار بـر هـر دو کتـف او رسـته بودنـد و هـر روز مغز سـر دو آدمی
ً
طعمۀ ایشان بود» (ص 502و ،)503که «دو» افتاده و متن قطعا نادرست است ،قیاس کنیم با توضیحی
دیگر در باب ّ
ضحاک از همین شـرح« :و بر هر دو کتف او به بوسـه دادن دیو دو مار رسـته بودند و هر روز
مغز سر دو آدمی وظیفۀ ماران بود» (ص  .)66و نیز:
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که یک دیگ تو را گشنیز ناید زان دو تا نانش
[ص ]212

«گندنـا :سـبزهای اسـت ماننـد سـیر و از سـیر نازکتـر باشـد و او را میخورنـد و از غایـت سـبزی بـه سـیاهی
میزنـد» (ص  .)446در شـماری از نسـخ ( :2461ب 12؛  :180ص 22؛  :7964ب 18؛ 31ج :بـی ص)
ایـن عبـارت نیـز آمـده اسـت« :و سـبزی کـه در پیـاز کارنـد» .ایـن توضیـح در مواضـع دیگـری نیـز ذکـر شـده
اسـت« :سـبزهای اسـت مأ کول که در سـیر و پیاز کارند و برگ او سـبز بود که اندکی به سـیاهی زند» (ص
« .)709سبزهای است مانند سیر که آن را میخورند و آن را در کشت پیاز میکارند» (ص  .)690و:
ز خاک پای مردان کن چو تخت حاسبان تاجت


وگر تاج زرت بخشــــــــند ســــــــر دردزد و مستانش
[ص ]212

«تخـت حاسـبان :تختـۀ خا کـی کـه محاسـبان بـر وی ارقـام حسـاب نویسـند و بـاز مضمحـل کننـد و بـاز
نویسند» (ص 453و ،)454که ضبط ّ
مرجح «کشند» است .قیاس کنیم با« :تختۀ خا ک را گویند و آن
تختـهای چوبیـن باشـد کـه محاسـبان بـر آن خـا ک پراکننـد و ارقـام حسـاب کشـند» (ص  .)711و« :تختۀ
خاک که محاسبان بر آن پارهای خاک پراکنند و به قلم چوبین یا آهنین بر او ارقام حساب کشند» (ص
 .)121و نیز« :آن تخته که محاسبان بر او پارهای خاک پراکنند و بر آن ارقام حساب کشند» (ص .)775
و یا نمونۀ زیر:
بـ ـ ـ ــه مطلع خـ ـ ـ ــرد و مقطع نفس ک ـ ـــــه در او


خالص جان خواص است ازین خراس خراب
[ص ]52

«مطلـع :جـای طلـوع شـدن چیـزی» (ص  .)139در برخـی نسـخ« ،طالـع» آمـده کـه ضبـط ّ
مرجـح اسـت،
در موضع دیگری نیز گفته است« :مطالع :جمع مطلع یعنی جای طالع شدن» (ص  .)127همچنین:
چون بلبلـ ـ ـ ــه دهن بـ ـ ـ ــه دهان قـ ـ ـ ــدح برد


گویی که عــــــــروه باد بــــــــه عفــــــــرا برافکند
[ص ]135

«و بدان که چون کودکان میان خود بازی کنند و باد در دهن خود جمع کنند و هر دو دست بر هر دو گله
بزنند باد به آواز بلند از دهن بیرون رود و عاشق و معشوق بدین نوع بازی کنند به وقت بوسهبازی» (ص
ّ
 .)289در اینجا «گله» تصحیف «کله» است ،شارح ذیل این بیت از سوگندنامه:
ّ
بـ ـ ـ ــه کله و بـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ــفال و تـ ـ ـ ــرازوی نارنج


به جفت و طاق آلــــــــوی جنابه و به جناب
[ص ]54
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ّ
مینویسـد« :کلـه ،نـام بـاز یای اسـت کـه کـودکان بازنـد و آن چنـان اسـت کـه یـک کـس بـاد در دهن خود
ّ
بگیـرد و دیگـری هـر دو دسـت بـه هـر دو کلـۀ او زنـد تـا بـاد از دهـن او بـه آواز بیـرون رود» (ص  .)142یکی از
ّ
معانـی کلـه را رخسـاره و روی و نیـز گـوی را گفتهانـد کـه در وقـت خندیـدن بـر دو طـرف روی پیـدا میشـود
ّ
(ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل کله) .و نیز:
ّ
پارسـ ـ ـ ــا را چـ ـ ـ ــه لـ ـ ـ ــذت از عشـ ـ ـ ــرت

خنفســــــــا را چــــــــه راحــــــــت از عطــــــــار
[ص ]196



«خنفسـا :کـرم سـرگینغلطان کـه آن را عـرب ُجعـل خواننـد( »...ص  .)336در برخـی از نسـخ
«سـرگینغلطانک» آمده که ضبط صحیح اسـت .شـارح خود در ادامۀ شـرح بیت گفته اسـت« :و معنی
بیت آن اسـت که چنانکه کرم سـرگینغلطانک را از عطر عطار هیچ راحت نیسـت( »...همان جا) .به
نظر میرسد در شاهد نخست کاف تصغیر بدل به «که» شده باشد.
یـک وجـه برجسـتۀ ایـن قرایـن درون متنـی در بـاب شـروح کهـن ،تصحیـح ابیـات براسـاس شـروح و نیـز
تصحیح شروح براساس ابیات که در ادامه از آن سخن خواهیم راند.

 .6-1عالئم سجاوندی
به کار بردن نادرسـت عالئم نگارشـی و سـجاوندی آسـیبهایی به متن زده و در مواردی کالم را آشـفته و
ّ
مشوش ساخته است .یکی از عوامل چنین لغزشهایی عدم آشنایی با سبک شارح است که در ادامه
ً
از آن سخن خواهیم گفت .مثال در باب این بیت که نخستین بیت گزارششده در این شرح است:
دل من پیر تعلیم است و من طفل زباندانش


دم تســــــــلیم سر عشر و ســــــــر زانو دبستانش
[ص ]209

میخوانیـم« :و دم تسـلیم ،ای در وقـت تعلیـم خامـوش بـودن .و شـا گرد سـر عشـر آن اسـتاد اسـت» (ص
417و ،)418کـه متـن را بایـد چنیـن نگاشـت و خوانـد« :و دم تسـلیم ،ای در وقـت تعلیـم خامـوش بـودن
تهـای سـجاوندی برخلاف نظـر و مقصـود شـارح
شـاگرد ،سـر عشـر آن اسـتاد اسـت» .گاه حتـی عالم 
گذاشته شده است:
نایب تنگری تویی کـ ـ ـ ــرده به تیغ هندوی


ســــــــنقر کفرپیشه را سنســــــــنگوی تنگری
[ص ]424

ّ
آمـده اسـت« :و معنـی بیـت آن اسـت کـه ای ممـدوح تـو نایـب خـدای ّ
عـز و جـل هسـتی و بـه ّقـوت تیـغ
هندوی پادشـاه تتار را که سـنقر نام دارد و کافر اسـت و سنسـنگوی ،تنگری کردی»! (ص  .)744حال
ّ ّ
عز و جل هسـتی و
آنکـه متـن بایـد چنیـن باشـد« :و معنـی بیـت آن اسـت کـه ای ممدوح! تـو نایب خدای
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ّ
گوی تنگری کـردی» .ادامۀ
بـه قـوت تیـغ هنـدوی پادشـاه تتـار را کـه سـنقر نـام دارد و کافـر اسـت ،سنسـن ِ
سـخن شـارح در ایـن بـاب حجـت قاطـع اسـت« :یعنـی بـه ّقـوت تیـغ هنـدی سـنقر کافـر را که پادشـاه تتار
ّ
وحدانیـت خـدای ّ
ّ
عـز و جـل مقـر گردانیـدی تا خـدای تعالی را یکـی میداند و
اسـت مسـلمان کـردی و بـر
تویی تویی میخواند» (همان جا).
ً
گاه تغییر امالی واژگان نادرست است ،مثال عبارت «رحمة اهلل علیه» بارها به صورت «رحمت اهلل علیه»
ّ
(ص 125و306و208و530و540و546و584و )647ثبـت شـده کـه غلـط مسـلم اسـت .نیمفاصل ههـا نیـز
در بسیاری از موارد رعایت نشده که به خوانش دقیق متن ضربه میزند.

 .2شرح
 .2-1ترتیب شرح
ً
میدانیـم کـه برخـی از متـون مثل فرهنگهای لغت سـاختار خاصی دارند که عمدتا رعایت آن سـاختار
کهـن در تصحیـح متـون از ضرور یـات اسـت .حتـی اگـر بـرای مخاطـب امـروزی پیچیـده باشـد .بـا اینکـه
شـرح شـادیآبادی چینش و سـاختار بسـیار خاص و پیچیدهای در آوردن اشـعار و گزارش آنها ندارد،
ولـی مصحـح ترتیـب نسـخ را نادیـده گرفتـه و آن را بـر مبنای ترتیب الفبایی حـرف /حروف قافیه و ردیف
ً
آورده است .قطعا این دستبرد به اصالت تصحیح و متن ضربه زده است ،در مواردی -چنانکه مرسوم
است -شارحان به توضیحات پیشین ارجاع میدهند که با بر هم زدن ساختار اولیه ،بیمعنی میشود.

 .2-2سبک و شیوۀ شرح
یشـک در هر شـرح ،سـبک و روشـی برای تحلیل ابیات وجود دارد .آشـنایی دقیق با این شـیوه یکی از
ب 
ً
ّ
ضروریات تصحیح این متون است و توجه به آن مخصوصا در تعیین و پیراستن دستبردهای غیرمؤلفی
نقش عمدهای دارد .در برخی موارد میبینیم که این امر نادیده انگاشته شده و در نتیجه متن از اصالت
خود دور افتاده است .تسامح در این باب سبب خلط مطالب نیز شده است ،نمونه را:
سـ ـ ـ ــار به شاخسـ ـ ـ ــار بر زنگـ ـ ـ ــی چارپارهزن
خندهزنــــــــان چو زنگیان ابــــــــر ز روی اغبری
[ص ]430



«شاخسـار :شـاخهها .کشـن :انبـوه کـه بـا یکدیگـر آمیختـه باشـند» (ص  ،)706کـه صـورت اصیـل متـن
چنین است« :شاخسار :شاخهای گشن انبوه که با یکدیگر آمیخته باشند» .یا در شرح بیت ذیل:
در همـ ـ ـ ــه پیلـ ـ ـ ــۀ فلـ ـ ـ ــک پیلـ ـ ـ ــور زمانه را


نیست به بخت خصم تو داروی درد مدبری
[ص ]431

«پیلـه :خشـکیای کـه میـان دو شـاخ لـب آب بـود  ...و آونـد :طبلـۀ عطـار کـه در او دارو نـگاه دارند» (ص
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 ،)709که مصحح درنیافته «آوند» و «طبله» هر کدام توضیحی برای «پیله» است .یا در شرح بیت زیر:
قـ ـ ـ ــاع

صفصـ ـ ـ ــف

صفصـ ـ ـ ــف

دیـ ـ ـ ــده

سـ ـ ـ ــپهداران

و

حـ ـ ـ ــاج

کوس را زیردستان زیر و دســــــــتان دیدهاند
[ص ]91



«زیر اول :تار رباب و سرود نرم» (ص  ،)222که متن چنین است« :زیر :اول تار رباب و سرود نرم» .و نیز:
آن کش غـ ـ ـ ــرض ز بادیـ ـ ـ ــه بیتالحرام بود

کی چشــــــــم و دل به حلــــــــه و احیا برافکند
[ص ]140



«بادیـه :نـام بیابانـی اسـت مهلـک و بـیآب در راه خانۀ کعبه بیتالحـرام» (ص  ،)304که صورت اصیل
کالم چنین است« :بادیه :نام بیابانی است مهلک و بیآب در راه خانۀ کعبه .بیتالحرام :خانۀ کعبه».
گاه این درهمآمیختگیها بسیار شگفت است .برای نمونه در گزارش بیت زیر:
گربسیطخاکراچونمنسخنپیرایهست

اصلــــــــم آتش دان و فرعم کفــــــــر و پیوندم انا
[ص ]22



ایـن عبـارت آمـده اسـت« :کـه امـام رشـیدالدین قصیـده فرسـتاده بـود ،امـام خاقانـی در جـواب گفتـه».
عبـارت ذکرشـده متعلـق بـه شـرح قصیـدۀ بعـدی اسـت که جوابیـۀ خاقانی برای وطـواط باشـد و در ادامۀ
شرح بیت ذکرشده آمده و مصحح آن را درنیافته است! گاهی نیز این آشفتگیها با افتادگی همراه شده
و زنجیرۀ اصالت کالم را گسسته است:
خیک اسـ ـ ـ ــت زنگی خفقـ ـ ـ ــاندار کز جگر

وقت دهــــــــن گشــــــــادن صفــــــــرا برافکند
[ص ]135



«خفقـان :حرکـت دل و آن از غلبـۀ خـون و صفـرا بـود و صاحـب زحمـت خـون و تلخـه قـی کنـد و آن زرد
اسـت» (ص 289و ،)290کـه صـورت صحیـح چنیـن اسـت« :خفقـان :حرکـت دل و آن از غلبـۀ خـون و
صفرا بود و صاحب زحمت ،خون و تلخه قی کند .صفرا :تلخه و آن زرد است».

 .3-2استشهادات
ً
ـبکی شـروح کهـن ،آوردن استشـهادات اسـت .ایـن استشـهادات عمومـا یـا قرآنـی
یکـی از ویژگیهـای س ِ

اسـت ،یا حدیثی و یا شـعر (چه فارسـی و چه عربی) .بسـامد چنین استشـهاداتی در شـرح شـادیآبادی
بـه نسـبت ز یـاد اسـت .در تصحیـح انتقـادی باید این وجه به خوبی مورد تحقیق قـرار گیرد ،یعنی نه تنها
نهـا مشـخص و در صـورت نیـاز توضیحـی ارائه شـود ،بلکـه در ضبط نیز دقت تمـام به عمل آید.
مآخـذ آ 
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ً
در اثر حاضر تقریبا هیچ گونه توضیح مفیدی برای استشهادات نیامده ،تنها مآخذ آیات بیان و عبارت
«حدیـث نبـوی» بـرای احادیـث ذکـر شـده اسـت .طرفهتـر آنکـه در مـواردی ثبـت و ضبـط استشـهادات بـا
لغزش همراه بوده است ،حتی استشهادات قرآنی! به شرح این بیت ّ
توجه کنید:
مـ ـ ـ ــرا

چـ ـ ـ ــون

دعـ ـ ـ ــوت

عیســــــــی

اسـ ـ ـ ــت عیـ ـ ـ ــدی هـ ـ ـ ــر زمـ ـ ـ ــان در دل


دلم قربــــــــان عید فقر و گنــــــــج گاو قربانش
[ص ]211

کـه آمـده اسـت« :دعـوت عیسـی :آن اسـت کـه قـوم مهتـر عیسـی درخواسـت کردنـد کـه از حضـرت ّ
رب
العـزة از بـرای مـا التمـاس مایـده کـن ،ا گـر از آسـمان مایـده فرودآیـد اطمینـان قلـب مـا گـردد .مهتـر عیسـی
َّ ُ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً ّ َ َّ َ َ ُ َ
کـون ل َنـا"» (ص  ،)442کـه ادامـۀ آیـه ثبـت
مناجـات کـرد کـه" :اللهـم ر بنـا أن ِـزل علینـا ما ِئـدة ِمـن السـم ِاء ت
نشده ،این درحالی است که نه تنها نسخ دیگر بلکه بر پایۀ اصالت معنایی کالم نیز این پاره را ضروری
َّ ُ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً ّ َ َّ َ َ ُ َ
ً ََّ
َ
کون ل َنا ِعیدا ِل ّو ِل َنا َو ِآخ ِرنا» (المائدة  .)114 :5در شـرح
اسـت« :اللهم ر بنا أ ِنزل علینا ما ِئدة ِمن السـم ِاء ت
مصراع دوم نیز این لغزش روی داده اسـت« :و گنج گاو ،آن اسـت که در بنیاسـرائیل مردی پوسـت گاو
ْ َ َ
به دینارهای زر پر کرده بهای گاو داده بود و ذکر آن گاو در سـورۀ بقره اسـت کما فی قوله تعالی"َ :و ِإذ قال
َ َْ
َ ْ َّ َ ْ ُ َ َ ْ
َ ً
َ ً
اهَّلل َيأ ُم ُرك ْم أ ْن تذ َب ُحوا َبق َرة"» (البقرة  )67 :2که عبارت «أ ْن تذ َب ُحوا َبق َرة» ذکر نشده است.
ُم َوسى ِلقو ِم ِه ِإن
یا در شرح بیت زیر:
در دبسـ ـ ـ ــتان نسـ ـ ـ ــو اهلل کردهام تعلیم کفر


کاولین حرف اســــــــت ال مولی لهم بر دفترم
[ص ]249

ّ ّ
اه ْم َأ ُنف َس ُه ْم ُأ َولئک ُه ُم ْال َفاس ُق َ
اهَّلل َف َأ َنس ُ
«قوله تعالی"َ :ن ُسوا َ
عز و جل را پس
ون" ،یعنی ترک کردند امر خدای
ِ
ِ
خوار گردانید حق تعالی ایشـان را و لطف و کرم خود را از ایشـان بریده گردانید .و این آیه در شـأن منافق
اسـت» (ص  .)505که در هیچکدام از نسـخ هشـتگانۀ در دسـت ما ،این آیه نیامده و صورت َ«ن ُسـوا َ
اهَّلل
َ
ف َن ِس َـي ُه ْم» مذکور اسـت .ادامۀ سـخن شـارح نیز ضبط نسـخ را تأیید میکند ،زیرا این آیه آشـکارا در باب
ْ
َ َ ْ
ْ
«ال ُم َناف ُق َ
ـون َو ْال ُم َناف َق ُ
ـات َب ْع ُض ُه ْـم ِم ْـن َب ْع َ ُ ُ َ ْ ُ ْ
وف َو
منافقیـن اسـت:
کـر َو َي ْن َه ْـون ع ِـن ال َم ْع ُـر ِ
ِ
ِ
ـض يأمـرون ِبالمن ِ
ٍ
َ َ َ َ ُ ْ َّ ْ
َ ُ ُ َْ ُ
َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َُ
َ
َ
ُ
اسقون» (التوبة  .)67 :9و نیز در باب بیت زیر:
يق ِبضون أي ِديهم نسوا اهَّلل فن ِسيهم ِإن المن ِاف ِقين هم الف ِ
زکات دسـ ـ ـ ــت تو توفیـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــورة األنفال
ســــــــفیر جان تو عنــــــــوان ســــــــورة األحزاب


[ص ]49

َّ
َ َ ُّ َ َّ
َ َ ُ
اهَّلل َو ل ت ِطع
الن ِب ُّـي ات ِـق
«سـورة األحـزاب :عبـارت از ابتـدای سـورۀ احـزاب اسـت کمـا قولـه تعالـی" :يا أيهـا
ِ
َ
ْ َ
ان ب َما َت ْع َم ُلونَ
اهَّلل َك َ
ّ
اهَّلل َك َ
َ َ َُْ
يما * َو َّاتب ْع َما ُي َ
وحى إ َل ْي َك ِم ْن َر ّب َك إن َ
ين إ َّن َ
َ
يما َح ِك ً
ان َع ِل ً
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الك ِاف ِر ين [و َالمن ِاف ِق ِ
َ ّْ ََ
َ ً
ََ
َ
يلا]" ،یعنـی ای ّ
محمـد علیـه السلام پرهیـزگار بـاش و بـا کافـران و
ـاهَّلل و ِك
اهَّلل َو كفـى ِب ِ
خ ِبي ًـرا * َو ت َـوكل علـى ِ
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ّ
ّ
توکل بر خدای ّ
عز و جل کن و بسنده است
منافقان یاری مده و مصاحبت مکن و پسروی وحی کن و
ّ
ّ
تو را به خدای وکیل سـاختن ،ای کافی اسـت وکیل تو خدای عز و جل (ص 124و .)125در متن و نسـخ
توجه به ترجمۀ آن در شـرح ،آیات اول تا سـوم مورد ّ
تنها آیۀ نخسـت آمده ،اما با ّ
توجه شـارح بوده اسـت.
بهتر است این قسمت نیز ذکر و در [] قرار بگیرد.
در ثبت استشهادات حدیثی نیز کاستیهایی دیده میشود:
خواندهاند از لوح دل شرح مناسک بهر آنک


در دل از خط یداهلل صد دبســــــــتان دیدهاند
[ص ]89

ّ
َ
«و رمز دیگر آن است کهُ :
ّ
المؤمن بین اصبعین من
"قلب
حمن ُیقلبها کیف یشاء"» (ص ،)203
اصابع الر ِ
ِ
ِ
ّ
کـه ضمیـر پیوسـته بـه «یقلـب» بـه قلب راجع اسـت و صورت صحیـح واژه جز ُ«یقل ُبه» نیسـت .یا در باب
بیت ذیل:
پیش کعبه گشته خون باران زمینبوس از نیاز


و آسمان را بر طوافش هفت دوران دیدهاند
[ص ]94

ُ
آالف و انانـی فـی ُ
األخیـر"» (ص  ،)243کـه
السـبع
«و پیغمبـر علیـه السلام فرمـود کـه" :عم ُـر الدنیـا سـبعة ٍ
ِ
ِ
صـورت اصیـل «أنـا فـی» اسـت .پیداسـت کـه ناسـخان کمسـواد «أنـا فـی» را بـه صـورت «انانـی» خوانـده و
ّ
نوشتهاند .ضبط ما بر اساس نسخۀ  2461دانشگاه (ب  )33است .این تحریف به علت عدم تحقیق
مصحح ،در دو موضع دیگر نیز دیده میشود:
آسـ ـ ـ ــمان در دور هشتم بعد سال شش هزار


زاده خورشیدی که تختش تاج سعدان آمده
[ص ]372

«بدان که از گاه هبوط آدم علیه السلام به کوه سـراندیب شـش هزار سـال گذشـته بود و هفتم هزار شـروع
ُ
آالف و اتانی فی ُ
شده بود که حضرت رسالت علیه السالم تولد نمود کما قالُ :
السبع
"عمر الدنیا سبعة
ٍ
ِ
األخیر"» (ص 663و.)664
ِ
به تخم بوالبشر و خشکسـ ـ ـ ــال هفت هزار


به ســــــــال پانصد آخر که کــــــــرد فتح الباب
[ص ]51

«بـدان کـه از گاه هبـوط آدم علیـه السلام از بهشـت مـدت بقـای دنیا هفت هزار سـال نهادهانـد ،کما قال
ُ
آالف و انانی فی ُ
ُ
السبع األخیر"» (ص 130و.)131
النبی علیه السالم:
«"عمر الدنیا سبعة ِ
ز چـ ـ ـ ــار ارکان برگـ ـ ـ ــرد و پنـ ـ ـ ــج ارکان جوی


که هســــــــت قاید این پنج ،پنــــــــج نوبت ال
[ص ]13
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َ َ
َ
َ َ َّ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ
َ ََ َ
ـریک ل ُه َو ِإق ِام
حده ال ش
سـة :شـهاد ِة أن ل ِإله ِإل اهَّلل و
«قال
الن ِب ُّی علیه السلام" :و ُب ِن َي ِاإل ْسلا ُم على خ ْم ٍ
َ
َ
َ ً
َّ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
الص َل ِة و اتا الزك ِاة و ص ْوم َرمضان و ح ّج َ
إلیه سبیال"» (ص 103و ،)104که باید ِ«إيت ِاء»
یت من استطاع ِ
الب ِ
ِ
باشد .و نیز:
خفت الجنـ ـ ـ ــه همه راه بهشـ ـ ـ ــت آمد خار

خفــــــــت النار همه را ســــــــقر گلزار اســــــــت

پس ز خاراسـ ـ ـ ــتان گلـ ـ ـ ــزار تمنـ ـ ـ ــا بینند

باز خارســــــــتان سرتاســــــــر صحــــــــرا بینند
[ص ]97



ُ َّ
َّ
َ ُ َّ َّ
َ َّ ُ َ
الن ُـار ِبالش َـه َوات" ،یعنـی گـرو گرفتـه شـده اسـت
ـکار ِه و خف ِـة
«قـال النبـی علیـه السلام" :خف ِـة الجنـة ِبالم ِ

بهشـت بـه دشـوار یها و گـرو گرفتـه شـده اسـت دوزخ بـه آرزومندیهـا» (ص  ،)334کـه در تمامـی مـوارد
صـورت اصیـل «حفـت» اسـت .گزینـش مـا براسـاس نسـخ  2461دانشـگاه (ب  )92و  412مجلـس (ب
 )287و نیز صورت اصیل حدیث مبارک نبوی(ص) است (ر.ک :الزمخشری ،بیتا :ج213 :2؛ شیحا،
ّ
 :1434ذیل ُحفت) .و:
بودی بـ ـ ـ ــرون عیـ ـ ـ ــد نفسهـ ـ ـ ــای روزهدار

منقــــــــار بر قنینــــــــه و پــــــــر بر قــــــــدح بماند

مشـ ـ ـ ــکین کبوتـ ـ ـ ــری ز فلـ ـ ـ ــک نامهآورش

کآمد همــــــــای عید و نهان شــــــــد کبوترش
[ص ]222



«و در کبوتـر مشـکین رمـز آن اسـت کـه «خلـوق فـم الصائـم عنـد اهلل اطیـب مـن ریـح المسـک» (ص
373و« .)374خلـوق» تصحیفـی از «خلـوف» اسـت کـه به معنای بدبویـی و بوی گرفتن دهان روزهدار و
ص األنبیای ابواسـحاق نیشـابوری آمده
فرد گرسـنه اسـت (ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل خلوف) .در قص 
است« :چون سی روز ،روزه بداشت موسی علیهالسالم ،روزه بگشاد و به طور رفت .از حق تعالی امر آمد
که یا موسـی ندانسـتهای که بوی دهن روزهدار بر ما دوسـتتر از بوی مشـک بر شماسـت؟ ادب آن ده روز
دیگـر روزه فرمـود .گفـت پـس بیـا و کالم مـا شـنو .و ایـن را قیـاس کردنـد از خبـر مصطفـی صلـی اهّلل علیـه و
سـلم" :خلـوف فـم ّ
الصائـم اطیـب عنـدی من ریح المسـک عند النـاس"» (نیشـابوری .)210 :1386 ،این
تحریف در موضع دیگری نیز دیده میشود:
چون لب خم شـ ـ ـ ــد موافق با دهان روزهدار

سر به مشک آلوده یک ماهش معطر ساختند
[ص ]111



«یعنی چون لب خم با دهان روزهدار موافق شـد به روزهداری ،پس چنانکه مهر مشـک بر دهن روزهداران
مدت یک ماه بود ،همچنان مهر مشک بر دهن خم شراب تا یک ماه کردند .و رمز آن است که« :خلوق
فم الصائم عند اهلل اطیب من ریح المسک"» (ص 258و .)259یا در شرح بیت ذیل:
مرا بر لـ ـ ـ ــوح دل الـ ـ ـ ــف با تا نبشـ ـ ـ ــت اول


کهدردسرزباناستو ز خاموشیاستدرمانش
[ص ]209
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آمـده اسـت« :ز بـان بـه واسـطۀ نطـق ،رنجـی و زحمتـی و بالیـی اسـت و داروی دفـع آن رنـج و زحمـت،
َ
ً
َ
َ َ
خاموشـی اسـت که"َ :من َسـکت َسـلم و َمن َسـلم نجاء"» (ص  ،)423که قاعدتا صورت درسـت «نجا»
است.
ً
عدم تحقیق در باب استشهادات شعری نیز سبب لغزشهایی در ضبط ابیات شاهد شده که قطعا با
پژوهش و رجوع به چاپهای اصیل این لغزشها روی نمیداد .برای نمونه در باب بیت ذیل:
بدین اقبال یکهفته که بفزاید مشـ ـ ـ ــو ّ
غره

کهچونماهدوهفتهاستآنکز افزونی است نقصانش
[ص ]213



ّ
ّ
«یـک هفتـه :عبـارت از قلـت مـدت اسـت .یعنـی در دنیـا بـه اقبـال چند روزه که هـر روز در افزایش باشـد،
مغـرور و فریفتـه مبـاش ،ز یـرا کـه آن اقبـال بـه مـاه تمـام ماند کـه بعد از افزونـی نقصان میپذیـرد .و حاصل
بیت آن است که دولت و نعمت دنیاوی همچو ماه تمام بعد از افزونی در نقصان افتد که:
اذا

تـ ـ ـ ــم

امـ ـ ـ ــر

وفـ ـ ـ ــی

نقصـ ـ ـ ــه

توقــــــــع

ً
زواال

اذا

قیــــــــل

تــــــــم

پـس بـدان دولـت و اقبـال فریفتـه و مغـرور نشـاید شـد کـه فانـی اسـت» (ص 458و .)459در برخـی نسـخ
ّ
( :2461ب 15؛ 23 :7964؛ « )29 :180دنی» آمده که در اصل نیز چنین است (ر.ک :الدینوری:1418 ،
ج358 :2؛ عنصرالمعالـی60 :1387 ،؛ دهخـدا .)91 :1386 ،گفتنـی اینکـه در موضعـی دیگـر این بیت
با همین ضبط «دنی» ثبت شده است (ر.ک :ص .)537
انگشـ ـ ـ ــت ارغنونزن رومی بـ ـ ـ ــه زخمه بر


تبلــــــــرزۀ ثنــــــــا بــــــــه ثنایــــــــا برافکنــــــــد
[ص ]135

آمده است« :زخمه :نواخت رود چنانکه نواخت رباب و بربط و طنبور و امثال آن و چوبی خرد که بدان
رباب و جز آن بنوازند ،چنانکه شیخ نظامی راست:
زهـ ـ ـ ــی زخـ ـ ـ ــم 16گـ ـ ـ ــز زخمۀ چون شـ ـ ـ ــکر


شــــــــود رود خشــــــــکی از آن رود تــــــــر
(ص .)290

کـه «گـز» ،تصحیـف «کـز» اسـت .این بیت از شـرفنامۀ نظامی اسـت (نظامـی155 :1378 ،؛ همو:1393 ،
165؛ همو .)79 :1380 ،و یا:
سگی کردی کنون العفو میگو گر پشیمانی

 -16در متن «زخمه» که براساس چاپهای شرفنامه تصحیح شد.

که سگ هم عفو میگوید مگر دل شد پشیمانش
[ص ]214

باتک یسرربودقن
 یناقاخ دیاصق رب یدابآ یداش حرش باتک یسررب و دقن

266

آینۀپژوهش 186
سال سیویکم ،شمارۀششم ،بهمن واسفنــــــــــد1399

«و از "عفو" ،بانگ سگ مراد است از آنکه این لفظ مشابه بانگ سگ است و به غیر واو "عف" نیز آمده
است ،چنانکه شاعر گوید:
سـ ـ ـ ــگ کوی تـ ـ ـ ــو بر مـ ـ ـ ــن ار عـ ـ ـ ــف کرد

چه غــــــــم« :القــــــــاص الیحــــــــب القاص»
(ص 462و)463



چنانکه پیداست وزن با ضبط «چه غم» مخدوش است .در نسخ معتبر «گفتم» آمده که ضبط ّ
مرجح
است .و نیز در این بیت:
گورچشـ ـ ـ ــمی کـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــر تـ ـ ـ ــن یوز اســــــــت

از پــــــــی شــــــــیر نــــــــر ندوختهانــــــــد
[ص ]105


«گورچشم» :نوعی از حریر منقش است چنانکه خواجه نظامی راست:
قـ ـ ـ ــرا کنـ ـ ـ ــدی از گورچشـ ـ ـ ــم حریــــــــر

بپوشــــــــید و فــــــــارغ شــــــــد از تیــــــــغ و تبــــــــر

کـه تصحیـف «قزاگنـدی» اسـت .ضبـط مـا براسـاس نسـخۀ  2461دانشـگاه اسـت (ب  .)94ایـن بیت از
شرفنامۀ نظامی است (ر.ک :نظامی گنجوی146 :1393 ،؛ همو .)68 :1380 ،و:
مغز گردون عطسه داد و حلق دریا سرفه کرد

زان غبــــــــار که ایــــــــام الرهان افشــــــــاندهاند
[ص ]110



«ایـام الرهـان :روزهـای معینانـد کـه در آن روزهـا مردمـان در صحـرا رونـد و اسـبها به گرو دوانند تا اسـب
کسی که سبقت کند از دیگر گرو ببرد؛ چنانکه عبدالواسع جبلی راست در صفت اسب:
سـ ـ ـ ــرمۀ چشـ ـ ـ ــم سـ ـ ـ ــتاره کرده او بوم الوغا

حلقۀ گــــــــوش مجره نعل او یــــــــوم الرهان»
(ص .)197



«کـرده» و «بـوم» ،تصحیـف «گـرد» و «یـوم» اسـت .بیـت در دیـوان عبدالواسـع نیـز به همین صـورت اصیل
آمده است (جبلی .)333 :1361 ،و:
فلک به پیـ ـ ـ ــش رکاب وزیر هـ ـ ـ ــارونرای

نطاق بســــــــته به هارونی آید اینت عجاب



[ص ]49

آمده است« :از هارون که در مصراع اول است ،برادر مهتر موسی علیه السالم مراد است که وزیر موسی
علیه السلام بود .و از هارون که در دوم مصراع اسـت پاسـبان مراد اسـت .و در ملک باال رسـم اسـت که
هارون همه شب جالجل در کمر بسته پاسبانی میکند و گرداگرد بگردد و بر آواز او پاسبانان دیگر بیدار
مانند ،چنانکه خواجه نظامی رحمة اهلل علیه میفرماید:
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جالجلزنـ ـ ـ ــان گفـ ـ ـ ــت هـ ـ ـ ــارون شـ ـ ـ ــاه

برآویخــــــــت هنــــــــدوی چــــــــرخ از کمــــــــر

کـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ــه تاجـ ـ ـ ــور بـ ـ ـ ــاد و دشـ ـ ـ ــمن تباه

بـ ـ ــــه هارونــــــــی شــــــــه جرسهــــــــای زر
(ص 123و)124



ترتیب این ابیات در نسخ معتبر و نیز در شرفنامه (ر.ک :نظامی گنجوی102 :1378 ،و103؛ همو:1393 ،
133؛ همو )60 :1380 ،برعکس است .متأسفانه مصحح این زیر و زبری را نادیده گرفته است.
دوش برون شـ ـ ـ ــد ز دلو یوسف ّزر یننقاب

یوسف رسته ز دلو مانده چو یونس به حوت

کرده بر آهنگ صبح جای به جای انقالب

صبحدم از هیبتش حــــــــوت بیفکند ناب
[ص ]47



«چون آفتاب در حوت آید ،وقت صبح برف بارد ،چنانکه هم بدین معنی خواجه نظامی گنجه راست:
بـ ـ ـ ــرون رفتـ ـ ـ ــه از چـ ـ ـ ــاه دلـ ـ ـ ــو آفتـ ـ ـ ــاب

درم بــــــــر درم کیســــــــه و کــــــــوه شــــــــخ

به ماهـ ـ ـ ــی گرفتن سـ ـ ـ ــوی حـ ـ ـ ــوض آب

گ ـــــــره بســــــــته چون پشــــــــت ماهــــــــی ز یخ
(ص .)166



صورت اصیل در اینجا «کیسۀ کوه و شخ» است که در برخی نسخ ثبت شده است( .نسخۀ  :2461ب
169؛ :180ص 305؛  :412ب  .)354این بیت در شرفنامه نیز به همین صورت اصیل آمده است (ر.ک:
نظامی گنجوی301 :1378 ،؛ همو267 :1393 ،؛ همو.)143 :1380 ،

 .4.2شواهد درونمتنی
چنانکـه اشـاره کردیـم یکـی از نـکات مهمـی که در تصحیح شـروح کهـن باید مورد ّ
توجه باشـد ،تصحیح
ابیـات بـر پایـۀ توضیحـات و نیز تصحیح توضیحات براسـاس ابیات اسـت؛ این امتیـاز مهم در تصحیح
حاضر مغفول مانده است .برای نمونه در باب بیت ذیل:
نبشتم ابجد تجرید پس چون نشرۀ طفالن


بکاویدم به سرخ و زرد اشک و چهره هزمانش
[ص ]209

ضبط اصیل که در دیوان نیز آمده «نگاریدم» است و شارح نیز همین ضبط را مورد ّ
توجه دارد« :بعده به
اشـک خونی که به شـنگرف میماند و به زردی رخسـاره که به زعفران میماند ،لوح ابجد مذکو را مانند
نشرۀ فالن هر زمان نگاشتم» (ص  .)426و یا:
به کار آبـ ـ ـ ــی و دین بـ ـ ـ ــا دل و تنت گویان


کـ ــــــه کار آب شــــــــما ریزد آب کار شــــــــما
[ص ]13
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ً
براسـاس معنایـی کـه شـارح از بیـت بـه دسـت داده ،قطعـا «ریـزد» نادرسـت و «بـرد» صحیـح اسـت« :و
معنـی بیـت آن اسـت کـه تـو در خـوردن شـراب مشـغول هسـتی و دیـن اسلام بـا دل و تـن تـو میگویـد کـه
شرابخواری شما ،رواج و رونق کارهای دینی و دنیاوی شما میبرد( »...ص  .)103و نیز:
ز خاک پای مردان کن چو تخت حاسبان تاجت

وگر تاج زرت بخشــــــــند ســــــــر دردزد و مستانش
[ص ]212



«مردمـان :کنایـت از سـالکان مرشـد اسـت» (ص 453و )454کـه نادرسـت اسـت .ایـن ضبـط براسـاس
ً
نسخۀ الف ( 14204مجلس) است ،در بقیۀ نسخ صریحا «مردان» دیده میشود .و یا:
بهر دفع درد چشـ ـ ـ ــم رهروان ز آب و گیاش

شیر مادر دختر و گشــــــــنیز پستان دیدهاند
[ص ]91



در اینجا صحیح بسـتان اسـت که شـرح نیز آن را تأیید میکند« :و گیاه بادیه را به جای گشـنیز بوسـتان
یافتند» (ص  .)221و:
پیش کعبه گشته چون باران زمینبوس از نیاز

و آسمان را بر طوافش هفت دوران دیدهاند
[ص ]94



در شرح بیت آمده است« :خونباران :ای خونگریان» (ص  .)243پیداست که شارح در بیت خونباران
را مدنظـر داشـته اسـت .در مصـراع دوم نیـز «بـر» تحریـف «در» اسـت ،قیـاس کنیم با معنی ارائهشـده برای
بیت« :و آسمان را در طواف کعبه هفت دور دیدند» (ص  .)243یا در بیت ذیل:
حاج را دیوان اعمالی اسـ ـ ـ ــت وانگه عمره را


ختم اعمال و فذالکهای دیوان دیدهاند
[ص ]95

کـه ضبـط اصیـل «حـج» اسـت« :یعنـی مـر حـج را دفتـر عملهاسـت از آنکـه در او افعـال و اعمال بسـیار و
عمـره بـه منزلـۀ ختـم اعمـال و فذالـک دفتر اسـت» (ص  .)245در برخی نسـخ نیز بـه صراحت حج آمده
اسـت ( :2461ب 34؛  :180ص 67؛  :412ص 86؛ 31ج :بی ص؛  :15647بی ص؛  :7964ص .)51
و همچنین:
باش تـ ـ ـ ــا باغ قیامـ ـ ـ ــت را بهار آیـ ـ ـ ــد که باز


نحل و بلبل بینی اندر لحن و دستان آمده
[ص ]372

«و معنی بیت آن است که صابر باش تا باغ قیامت را بهار آید ،ای حشر و نشر شود و مردگان زنده شوند تا
بلبل گل ،یعنی پیغامبر علیه السلام از خلوت بیرون آید و به شـفاعت امت خود با حق تعالی در گفتار
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آید و به شهد شفاعت ،امراض خطایای عاصیان و الم عذاب ایشان دفع کند» (ص  .)663حال آنکه
ضبط درست «بلبل و نحل» است که در بیت نیز آمده است .و نیز:
هـ ـ ـ ــاره واقصـ ـ ـ ــه وا قصـ ـ ـ ــۀ آن راه شـ ـ ـ ــویم


کـ ــــــه ز برکهش بر کــــــــه برکه ســــــــینا بینند
[ص ]96

ً
«هاره» قطعا تحریف «هاویه» اسـت که در نسـخ آمده و شـرح نیز آن را تأیید میکند« :هاویه :نام دوزخی
( »...ص  .)331در همین توضیح «واپس» صورت نادرست «و آتش» است ،زیرا هاویه از نامهای آتش
است (ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل هاویة).
مسـ ـ ـ ــخن من ازآنک
خصم نگردد به زرق ه 


همدل بلبل نشــــــــد بوالعجــــــــب از گندنا
[ص ]39

ضبـط درسـت «همـدم» اسـت کـه در برخـی نسـخ دیـده میشـود .شـرح نیـز این صـورت را تأییـد میکند:
«از آنکـه بازیگـر بـه واسـطۀ بـرگ گندنـا که در دهن کند ،همدم بلبل نشـود ،ای نـوای بلبل نتواند زد» (ص
107و.)108

 .3-2واژههای هندی
یکی از وجوه برجسـتۀ کاسـتیهای اثر حاضر ،ضبط نادرسـت واژههای هندی اسـت .شـادیآبادی اهل
ً
هند بود و در اثرش به شـماری از برابرهای هندی واژهها اشـاره کرده اسـت .قاعدتا ناسـخانی که با زبان
هنـدی آشـنا نبودنـد در ثبـت ایـن واژ ههـا از لغـزش بـه دور نبودند .مصحح باید با تأمـل و تحقیق ویژه این
واژ ههـا را ضبـط کنـد کـه متأسـفانه ایـن مهـم محقـق نشـده اسـت 17.در اینجـا چنـد نمونـه از ضبطهـای
نادرست این واژگان را تصحیح میکینم:
شـ ـ ـ ــیرزدگان امید و سـ ـ ـ ــینهرنجوران عشق


در زقومش هم دو پستان هم سپستان دیدهاند
[ص ]92

آمـده اسـت« :سپسـتان :میـوهای اسـت لـزج ،رافـع حـرارت و دافـع مـرض سـینه کـه آن را سگپسـتان نیـز
گوینـد و اهـل هنـد آن را "الهـوره" خواننـد» (ص 232و ،)233کـه «الهـوره» تحریـف و در واقـع بدخوانـی
«لهسـوره» اسـت :سپسـتان ،لغـت فارسـى اسـت و بـه عر بـى دبق و مخيطـا و مخاطا و مخاطيـه نيز گويند
و بـه يونانـى فاطـرون و بـه سـريانى كلثـا و بـه هنـدى لهسـوره و كاسـمر و برگونـدا (ناظـمجهـان ،بیتا135:؛
ر.ک :همان.)225 :
 -17مصحـح خـود بـه ایـن امـر اذعـان دارد« :اگرچـه اینجانـب بـا مراجعـه بـه مآخـذ و مراجـع مختلـف نهایـت سـعی خـود را بـه کار گرفتم
که به وجه درسـت الفاظ دسـت یابم ،معالوصف به دلیل عدم آشـنایی به زبان هندی ،شـاید قرائت برخی آنها محل تردید باشـد»
(ص .)31
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مــــــــزو ری تا رهــــــــد از ّ
ّ
مزو ری
میدهــــــــدش
[ص ]431



ّ
«مزو ر :آش برنج و گوشـت که در او اندک ناردان ترش اندازند و بیمار را خورانند و اهل هند آن را «بحیه»
گوینـد» (ص  .)709صـورت اصیـل ایـن واژۀ هنـدی چنانکـه در برخـی نسـخ آمـده «پیـچ» اسـت کـه بـه
صورت «پیچهـ» (با های دمشی) نوشته میشود.
فرنجکوارشـ ـ ـ ــان بگرفتـ ـ ـ ــه آن دیــــــــو

که ســــــــریانی اســــــــت نامش خورخجیون
[ص ]319



«فرنجک :دیو سیه 18که مردم را در خواب فروگیرد و اهل هند آن را «اتهاره» گویند» (ص « .)582اتهاره»
تحریفی است از واژۀ «جهاهه» که در نسخۀ  2461آمده است (ب  .)72در شرفنامۀ منیری ذیل ستنبه
آمده است که ستنبه را به تازی کابوس و به هندی جهاهه مینامند (دهخدا :1373 ،ذیل ستنبه).

19

چه عجب زانکه گوزنـ ـ ـ ــان ز لعابی برمند

کــــــــه هزبرانــــــــش در آب شــــــــمر آمیختهاند
[ص ]120



«گوزن :جانوری است دشتی که سرون او دوشاخه بود و اهل هند «سبابر» خوانند» (ص  .)315صورت
اصیل این واژه «سابر» است که در نسخ معتبر ( :2461ب 182؛  :180ص  )314نیز آمده است.
رعد سـ ـ ـ ــپیدمهرۀ خورشـ ـ ـ ــید ابردســــــــت

بــــــــر بوقبیــــــــس لــــــــرزه بــــــــه آوا برافکنــــــــد
[ص ]135



«سـپیدمهره :نـای ترکـی و مهـرۀ دریایـی کـه از دمیـدن ،از او آواز بلنـد میخیـزد و اهـل هنـد آن را «سـنکه»
گویند و نصاری آن را بدمند» (ص  .)291صورت اصیل واژه «سـنگه» اسـت که های آن دمشـی به شـمار
میرود .این لغزش در موضع دیگری نیز دیده میشود:
قحـ ـ ـ ــط وفاسـ ـ ـ ــت در بنـ ـ ـ ــۀ آخـ ـ ـ ــر الزمان

دردم ســــــــپیدمهرۀ وحدت بــــــــه گوش دل

هان ای حکیـ ـ ـ ــم پردۀ عزلت بسـ ـ ـ ــاز هان

خیز از ســــــــیاهخانۀ وحشــــــــت به پای جان
[ص ]308



«سـپیدمهره :نـای ترکـی و مهـرۀ دریایـی کـه وقـت جنگ آن را بدمند و از او آواز مهیـب و بلند خیزد و اهل
ً
هنـد آن را «سـانگه» گوینـد» (ص  .)523همچنیـن در نسـخۀ شـمارۀ  2461دانشـگاه (ب  )51صراحتـا
 -18ضبط درست «ستنبه» است که در ادامه از آن سخن خواهیم گفت.
 -19این واژه در نسخۀ چاپی شرفنامه به صورت «اجهاجه» ثبت شده است (قوام فاروقی :1385 ،ذیل ستنبه).
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«سنگه» ضبط شده است.
هر پاسـ ـ ـ ــبان که طـ ـ ـ ــرۀ بام زمانه داشـ ـ ـ ــت

چون طره ســــــــر بریده شد از زخم خنجرش
[ص ]215



«پاسبان :کنایت از ستاره است .طرۀ بام :سر بام را گویند که بران مهچه بیرو نداشت کرده باشند» (ص
384و .)385بـه نظـر مـا «مهچـه» تحریفـی از «جهجـه» اسـت کـه گویا واژهای هندی اسـتّ :
طـره ،چیزی
از سـنگ یا چوب اسـت که بر سـر و روی عمارتها سـازند برای محافظت باران و آن را به تازی «منطقه»
گویند و در فارسی «بارانگریز» و در عرف هند «جهجه» خوانند (ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل طرة).
گوزباز چرخ چون طفالن به عید از بهر لعب

گو ز مه کرده است گوز از اختران انگیخته
[ص ]394



ً
«گوز :جوز که اهل هند آن را «کهروت» خوانند» .ضبط اصیل در اینجا «اکهروت» است .ظاهرا «کهروت»
بدخوانیای باشد که در پیوند با «را»ی پیش از آن صورت گرفته است.
درع رسـ ـ ـ ــتم ز

سـ ـ ـ ــنبل آرایـ ـ ـ ــد

تیــــــــر

آرش



ز

عبهــــــــر

انــــــــدازد
[ص ]123

شبـوی کـه زنـان در سـر اندازنـد و آن را هندو« ،مهر» گوینـد» (ص  .)250مهر در
«سـنبل :گیاهـی اسـت خو 
اینجا بدخوانی «چهر» است (ر.ک :عقیلی خراسانی.)523 :1371 ،

20

ب .تصحیح نمونههایی دیگر از ضبطهای نادرست
سر زانو دبستان اسـ ـ ـ ــت چون کشتی نوح آن را


که طوفان جوش درد اوست ،جودی گرد دامانش
[ص ]209

ّ
«یعنـی از جـوش درد عشـق چنـدان بگر یـد کـه طوفـان نـوح خیـزد و در مـدت عزلـت از بـر دامنـش چنـدان
غبار نشـیند که مانند کوه جودی انباری بزرگ برآید» (ص  .)419در شـماری از نسـخ «عزلت دراز» آمده
( :2461ب 3؛  :180ص 3؛ 31ج :بـی ص؛ 15647؛ بـی ص :7964 ،ب  )2کـه ضبـط اصیـل اسـت.
مصحح این صورت را به نسخهبدل انتقال داده است.
چو بردند اسـ ـ ـ ــب عمرت را عوانان فلک سخره


چهجوییزینعلفخانه کهقحطافتادهدر خانش
[ص ]211

آمـده اسـت« :سـخره :کاری بـه غیـر اجـرت کـردن» (ص 443و .)444امـا در اغلـب نسـخ بـه صراحـت
 -20نگارنده برای تحقیق بهتر این مبحث از برخی راهنماییهای دانشور ارجمند ،خانم لیال عبدی خجسته بهرهمند شده است.

باتک یسرربودقن
 یناقاخ دیاصق رب یدابآ یداش حرش باتک یسررب و دقن

272

آینۀپژوهش 186
سال سیویکم ،شمارۀششم ،بهمن واسفنــــــــــد1399

ً
«کنانیدن» ضبط شـده اسـت که قاعدتا غرابت نسـبی آن سـبب برگزیدن ضبط سـاده و نادرسـت شـده
اسـت .این فعل به معنای کردن فرمودن و سـاختن فرمودن ،به کردن داشـتن دیگری را ،به کاری داشـتن
و دستور دادن به دیگری تا کاری را انجام دهد آمده است (ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل کنانیدن)ّ .
توجه
باید داشت که شادیآبادی ،لغتشناس و لغتنویس است.
بدیننانریزههامنگر کهشبداردبراینسفره


کهاز دریوزۀعیسیاستخشکاریدر انبانش
[ص ]212

ً
«انبـان :آونـد چوبیـن کـه درو نانهـا و نانریزههـا نـگاه دارنـد» (ص  ،)447کـه قطعـا نادرسـت اسـت و در
ً
تمامـی نسـخ در اختیـار مـا بـه صراحـت چرمیـن ثبـت شـده و ظاهرا مصحـح آن را چوبین خواند ه اسـت.
ِ
در گزارشهایـی نیـز کـه بـرای انبـان ذکرشـده پیوند آن با چرم مذکور اسـت :ظـرف چرمی که در آن زاد نگه
دارند؛ زنبیل فقیران که از چرم میباشد؛ کیسهای از پوست گوسفند دباغتکرده که درست از گوسفند
برآورنـد؛ پوسـت بزغالـۀ خشـککرده کـه درویشـان در میـان بندنـد و ذخیـره در او بدارنـد (ر.ک :دهخـدا،
 :1373ذیل انبان).
نهاد تنپرسـ ـ ـ ــتان را گل خندان گلخن دان


درونسو خبث و ناپاکی و بیرون ّدر و مرجانش
[ص ]212

«گلخـن :خا کـدان محلـت کـه درو جاروبکـردۀ محلـت اندازنـد» (ص  .)449در بیشـتر نسـخ «جارو بـه»
دیده میشـود که ضبط اصیل اسـت و باید «جاروبکرده» را سادهشـدۀ آن دانسـت .این تحریف در سـه
بیت بعد نیز دیده میشود.
کشف در پوست میرد لیک افعی پوست بگذارد


تو کمز افعینهایدر پوستچونماندیبهجامانش
[ص ]212

«و معنـی بیـت آن اسـت کـه پوسـتی را کـه در او سـگ و جیفـه داری ،همچـو افعی بگذار ،زیـرا که از افعی
ک م نهای که در هر سـالی پوسـت میگذارد .پس تو که آدمی هسـتی در پوسـت چگونه ماندی؟ زود بگذار
ّ
نفسـانیت بیرون آی تا بر صفت
که در پوسـت مردن صفت باخه اسـت که سختپشـت اسـت ،یعنی از
روح شـوی و تـرک خـود میگیـر و حـرص و هـوا و شـهوت نفسـانی بگـذار» (ص  .)451در برخی نسـخ «ترک
ّ
ارجحیت دارد و مصحح آن را بد خوانده است.
خودی گیر» آمده که
همه گیتی است بانگ هاون اما نشنود خواجه


کهسیمابضاللتریختدر گوشاهلخذالنش
[ص ]215

«و حاصل بیت آن است آوازۀ رسالت و دعوت و نبوت و معجزات و دین او در همه عالم شایع و فایض
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شده است ،اما خواجه که اهل خذالن ،ای کافران و فالسفه به گمراهی او را ناشنوا و کر کردهاند و غافل
یشـنود و بـه دیـن پیغمبر علیه السلام نمیگـرود و ایمان نمیآرد
گردانیدهانـد ،آن آواز را بـه سـمع قبـول نم 
و بـر شـریعت او میـل نمیکنـد» (ص 470و .)471بـه بـاور مـا ضبـط اصیل «مسـتفیض» اسـت کـه یکی از
معانـی آن ،شـایع و منتشـر و فـاش اسـت (ر.ک :دهخـدا :1373 ،ذیل مسـتفیض) .درنیافتـن این معنی،
سبب تغییر ضبط شده است .این ضبط در تمامی نسخ به غیر از نسخۀ  412مجلس (ص  )46آمده و
به نظر میرسد از همین نسخه وارد متن شده است.
طاق ایـ ـ ـ ــوان جهانگیـ ـ ـ ــر و وثـ ـ ـ ــاق پیرزن

از نکونامــــــــی طــــــــراز فرش ایــــــــوان دیدهاند
[ص ]90



«فـرش :گسـتردنی ماننـد بسـاط شـطرنجی و زیلوچـه» (ص « .)213زیلوچـه» صـورت سادهشـدۀ «زلیچه»
است که در نسخه  2461دانشگاه (ب  )24آمده است .این تحریف در موضع دیگری نیز دیده میشود:
عاقرباست کوراخواندهاستجایعقرب

کز فر اوســــــــت مــــــــه را برقع ز فــــــــرش عبقر
[ص ]188


«فرش :زیلوچه و هر فرش و گستردنی که باشد» (ص .)356
مـ ـ ـ ــاه نو در سـ ـ ـ ــایۀ ابـ ـ ـ ــر کبوترفام راسـ ـ ـ ــت


چون سحای نامه یا چون عین عنوان دیدهاند
[ص ]92

«کبوترفـام :سـیاهفام» (ص  ،)230در نسـخ معتبـر «سـیاهوام» آمـده کـه ضبـط ّ
مرجـح و اصیـل اسـت و بـه
سـیاهفام سادهنویسـی شـده اسـت».وام» بـه معنـی رنـگ اسـت (ر.ک :دهخـدا :1373 ،ذیـل وام) .ایـن
تحریف در مواضع دیگری نیز دیده میشود ،از جمله:
سـ ـ ـ ــعد ذابح بهـ ـ ـ ــر قربان تیـ ـ ـ ــغ مریخ آخته


ّ
جرم کیوانش چو سنگ مکی افسان دیدهاند
[ص ]94

«افسـان :سـنگ سـیاه یـا سـبزفام را گوینـد کـه بـدان خنجـر و تیغ و کارد تیـز کنند و آن از مکـه خیزد» (ص
 ،)242کـه در برخـی نسـخ «سـبزوام» آمـده اسـت ( :2461ب 33؛  :180ص 65؛ 31ج :بـی ص؛ :7964
ص .)50



در آبگینـ ـ ـ ــه نقـ ـ ـ ــش پری بین بـ ـ ـ ــه بزم عید

زان چــــــــون پریگرفته نماینــــــــد اهل عید

آن می کز آتش اسـ ـ ـ ــت پـ ـ ـ ــریوار جوهرش

کآب خــــــــرد ببــــــــرد پــــــــریوار آذرش
[ص 222و]223
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«و بـدان کـه مـی سـرخ انگـوری را نقـش پری از آن گفته اسـت کـه چون ّ
معزمان به ّقـوت عزیمت پری را در
شیشـه حاضر کنند و دهن شیشـه به موم اسـتوار کنند پری در آن شیشـه سـرخفام نمایند» (ص .)374
در برخی نسـخ (412و 180مجلس؛ 2461و 31ج دانشـگاه) «سـرخوام» اسـت که به سـرخفام سادهنویسـی
شده است .و نیز:
دسـ ـ ـ ــت قراسـ ـ ـ ــنقر فلـ ـ ـ ــک سـ ـ ـ ــپر افکند

خنجــــــــر آقســــــــنقر از نیــــــــام برآمــــــــد
[ص ]144



آمـده اسـت :قراسـنقر :پرنـدهای درنـده اسـت سـیاهفام کـه سلاطین بـدان شـکار کننـد و نـام غالمـان
قسـنقر :پرنـدهای اسـت درنـده سـپیدفام که بدان نیز شـکار کننـد و نام [غالمان] تـرکان نیز (ص
تـرکان .آ 
319و .)320که در نسخ معتبر «سیاهوام» و «سپیدوام» آمده است .و همچنین در این بیت:
گو یـ ـ ـ ــی

صـ ـ ـ ــف

قسـ ـ ـ ــنقر
آ 

آواز

بــــــــر خیــــــــل قراطغــــــــان برافکنــــــــد
[ص ]509



«آقسنقر :نام شاه طیور است و آن پرندۀ درندۀ سپیدفام است که بدان ملوک شکار کنند و آن در زمین
ترکستان بود .و قراطغان :نام پرندۀ درندۀ سیاهفام که ملوک بدان شکار بازند و این هر دو لفظ مرکباند»
(ص  .)760در اینجا نیز «سپیدوام» و «سیاهوام» در نسخ اصیل دیده میشود.
بـ ـ ـ ــر

چـ ـ ـ ــادر

کـ ـ ـ ــوه

گازرآســــــــا



از داغ ســــــــیه نشــــــــان برافکنــــــــد
[ص ]509

«رسم است که گازران برای نشانه بر جامه داغ سیاه کنند .و اینجا از داغ سیه ،سبزۀ پژمرده و سیاهشده
مـراد اسـت کـه بعـد گداختـن بـرف بـر زمیـن پیـدا میآیـد و زمیـن بیسـبزه نیـز از زیـر بـرف پیدا میآیـد و آن
سـیاهفام نمایـد» (ص  .)761میبینیـم کـه عـدم تأمـل مصحـح چگونـه سببسـاز یـک رشـته تحریف در
متن شده است.
شـ ـ ـ ــب عقد عنبرینۀ گردون فروگسســــــــت


تا دســــــــت صبح غالیه ســــــــازد ز عنبرش
[ص ]215

«عقد عنبرینه :گلوبندهای زنان که از مروارید و مهرههای عنبر اشهب بسازند و در گلو بندند و در اینجا
کنایت از سـتارگان و اندکی تاریکی صبح اسـت» (ص  .)386در اینجا بدخوانی و تحریف برجسـتهای
بـه متـن راه یافتـه اسـت ،ز یـرا صـورت اصیـل کالم «گلوبنـد و هـار زنـان» اسـت .آشـکار اسـت کـه کاتبـان
معنـای «هـار» را درنیافتهانـد .هـار از واژههـای هنـدی اسـت بـه معنـی رشـتۀ مرواریـد و گردبنـد و گلوبنـد
اسـت (ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل هار) .در معنی بیت نیز این واژه تحریف شـده اسـت« :و معنی بیت
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آن اسـت که شـب به وقت صبح صادق مرواریدهای عنبرینۀ گردون را بشـکند تا صبح به دسـت خود
ً
مهر ههـای او را بـا غالیـه بسـاید و عطـر سـازد» (ص  .)386ظاهـرا در اینجا ضبط «مراوریـد و هار عنبرینه»
بـوده کـه البتـه در نسـخ معتبـر تنهـا «هـار عنبرینـه» آمـده اسـت .ایـن تحریـف در موضـع دیگـری نیـز دیـده
میشود:
مهرۀ خر آنکـ ـ ـ ــه بر گردن نـ ـ ـ ــه در گردن بود

به ز عقد عنبرین خوانم چه بیمعنی خرم
[ص ]250



«عقد عنبرین :آنها را گویند که از مرواریدهای بزرگ و مهرههای عنبر اشهب بسازند و آن را زنان در گلوی
خود بندند» (ص « .)507آنها را» بدخوانی آشـکاری اسـت از «آن هار را» .به علت رسـمالخط پیوسـته و
عدم آشنایی با واژۀ «هار» چنین ضبط نادرست و بیمعنیای به متن راه یافته است.
تا پخته نیست مردم شیطان وحشی است

جو تا که هست خام غذای خر است و بس

و آن دم که پخته گردد سلطان انس و جان

چون پخته گشت شــــــــربت عیسی ناتوان
[ص ]313



«و تخصیص به عیسی علیه السالم از آن کرده است که معجزۀ او از جنس طبیبی بود و آن برای أبرص
و أ کمه و إحیاء اموات اسـت» (ص  .)549که ضبط درسـت «ابراء» اسـت به معنی به کردن از بیماری،
از بیمـاری رهانیـدن ،شـفا بخشـودن و خـوب کـردن :چون عیسـی علیه السلام ابراء اکمـه و ابرص کرد...
(ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل ابراء).
قـ ـ ـ ـ ّـوت مرغ جـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــه بال دل اسـ ـ ـ ــت


قیمت شــــــــاخ گــــــــز بــــــــه زال زر اســــــــت
[ص ]66

«گـز :درختـی اسـت کـه از شـاخ او چوبـۀ تیـر و گـرز راسـت کننـد» (ص  .)177ضبـط «تیـر و گـرز» بیوجـه
اسـت .در بعضی نسـخ «تیر و گز» ثبت شـده که به نظر میرسـد ضبط اصیل باشـد ،زیرا «گز» ،قسـمی تیر
یپـر و پیـکان کـه دو سـر آن بار یـک و میـان آن گنده میباشـد و بدان بـازی کنند و
بـوده اسـت :نوعـی تیـر ب 
این قسم تیراندازی را «گزاندازی» گویند (دهخدا :1373 ،ذیل گز) .در اینجا صورت «تیر گز» نیز به ذهن
متبادر میشود ،ولی نسخ ما آن را تأیید نمیکند.
کشـ ـ ـ ــت امیـ ـ ـ ــد چـ ـ ـ ــون نرویانـ ـ ـ ــد


گریــــــــه کو فتــــــــح بــــــــاب هر نظر اســــــــت
[ص ]66

«فتح باب :نظر دو کوکب با همدیگر که خانههای ایشان مقابل یکدیگر باشند ،چنانکه عطارد که خانۀ
او بـرج جوزاسـت ناظـر باشـد بـه مشـتری کـه خانـۀ او بـرج قـوس اسـت و مقابـل بـرج جوزاسـت و چـون ایـن
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شـکل واقـع شـود ،بـاران و بـرق افتـد و اول بـاران کـه بـارد آن را نیـز فتـح بـاب گوینـد» (ص  .)178در برخی
از نسـخ« ،بـرف» آمـده کـه ضبـط اصیـل اسـت و مصحـح بـه جهـت عـدم تحقیـق در بـاب یـک اصطلاح
نجومـی ،صـورت ّ
مرجـح را در نسـخهبدل ذکـر کـرده اسـت .ابوریحـان مینویسـد« :هـر آن دو کوکـب کـه
ّ
خانههای ایشان به مقابلۀ یکدیگرند چون میان ایشان اتصال بود او را فتح باب خوانند ای گشادن در،
ّ
پـس اتصـال قمـر یـا آفتـاب بـه زحـل فتـح باب خواننـد ،دلیل بـاران و برف آرمیـده بود ( ...بیرونـی:1386 ،
498و .)499این تصحیف در موضع دیگری نیز دیده میشود:
به تخم بوالبشر و خشکسـ ـ ـ ــال هفت هزار

به ســــــــال پانصد آخر که کــــــــرد فتح الباب
[ص ]51



«فتـح البـاب :اول بـاران کـه بعـد خشکسـال ببـارد ،وقتـی کـه دو کوکب که خانههایشـان مقابـل یکدیگر
ً
باشـند بـا همدیگـر ناظـر شـوند ،چنانکـه مثلا خانـۀ مشـتری ،قـوس اسـت و خانـۀ عطـارد ،جوزاسـت کـه
از قـوس هفتـم خانـه اسـت ،چـون میـان ایشـان نظـر تثلیـث یـا تسـدیس و جـز آن واقـع شـود ،در آن وقـت
بالخاصیت باران بارد و برق افتد و این شکل را فتح الباب خوانند» (ص 130و.)131
گـ ـ ـ ــه با چهـ ـ ـ ــار پیر ز بـ ـ ـ ــان کـ ـ ـ ــرده در دهن

گه بــــــــا دو طفل در دهن افکنده ریســــــــمان
[ص ]311



«و معنـی بیـت آن اسـت کـه پیغامبـر علیـه السلام گاهـی در حالـت تشـنگی ،زبـان مبـارک در دهن چهار
یار کرد تا تشـنگی ایشـان فرونشسـت و گاهی برای نگاهداشـت خاطر هر دو جگرگوشـه رشـتۀ ریسـمان در
دهن خود کرد و خود را بر طریق مرکب ایشـان سـاخت» (ص 557و .)558در برخی نسـخ «نبسـه» آمده
( :2461ب 52؛  :180ص  )124کـه ضبـط اصیـل اسـت .در نسـخۀ ( 7964ب « )95نبشـته» ثبـت شـده
کـه تصحیـف و تحریفـی از همیـن «نبسـه» اسـت .نبسـه را بـه معنی دختـرزاده دانسـتهاند (ر.ک :دهخدا،
 :1373ذیل نبسه) .این ضبط و تحریف شاهد دیگری نیز در این تصحیح دارد:
گـ ـ ـ ــر آن کیخسـ ـ ـ ــرو ایـ ـ ـ ــوان نور اســــــــت


چــــــــرا بیــــــــژن شــــــــد ایــــــــن در چــــــــاه یلدا
[ص ]24

«کیخسرو» :نام پادشاهی است و او پسر سیاوش بن کیکاوس بوده است و نبیرۀ دختری افراسیاب بود»
(ص  ،)83که در اینجا نیز صحیح «نبسه» است.
بـ ـ ـ ــه تلخ و ترش رضا ده به خـ ـ ـ ــوان گیتی بر


که نیشــــــــتر خوری ار بیشــــــــتر خوری حلوا
[ص ]7

«سـودا از خـون فاسـد ،و اخلاط سـوخته از خـوردن حلـوا زیـادت گـردد و از خـوردن ترشـی و تلخی نقصان
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شـود» (ص  .)65کـه صـورت صحیـح آن چنانکـه در نسـخ معتبـر آمـده ( :2461ب 66؛  :180ص )126
چنین است« :سودا از خون فاسد و اخالط سوخته حادث گردد و خون فاسد و خلط سوخته از خوردن
ً
حلوا زیاده گردد و از خوردن ترشی و تلخی نقصان شود» .توضیحا باید افزود که سودا را به دو نوع طبیعی
و غیرطبیعـی تقسـیم کردهانـد ،نـوع دوم سـودایی اسـت کـه از سـوختن و احتـراق سـایر خلطهـا (خـون،
صفرا و بلغم) به وجود میآید (ر.ک :رازی73 :1387 ،؛ االخوینی البخاری35 :1344 ،و36؛ ابنسینا،
 :1385ج .)39 :1چنین لغزشی در موضع دیگری نیز دیده میشود:
کلکتطبیبانسو جانتریاکاکبردر دهان


صفرایی لیک از دهان قی کرده سودا ریخته
[ص ]380

ّ
«سـودا :علتـی اسـت کـه از خلـط حـادث گـردد و گونـۀ مـردم را سـیاه گردانـد .و خلـط :خـون سـوخته و
فاسدشـده را نیـز گوینـد( »...ص  .)680مصحـح دچـار بدخوانـی شـده ،زیـرا ضبط اصیل چنین اسـت:
ّ
«سـودا :علتـی اسـت کـه از خلـط حـادث گـردد و گونـۀ مـردم را سـیاه گردانـد و خلـط و خـون سـوخته و
فاسدشده را نیز گویند.»...
فرنجکوارشـ ـ ـ ــان بگرفتـ ـ ـ ــه آن دیـ ـ ـ ــو


که ســــــــریانی اســــــــت نامش خورخجیون
[ص ]319

«فرنجـک :دیـو سـیه کـه مـردم را در خـواب فروگیـرد» (ص « .)582سـیه» تحریـف و تصحیفـی از واژۀ
«سـتنبه» اسـت ،سـتنبه یـا اسـتنبه همـان دیـو خـواب ،کابـوس یـا فرنجک اسـت (ر.ک :دهخـدا:1373 ،
ذیل ستنبه؛ همان :ذیل استنبه) .شارح در مفتاح الفضالء نیز فرنجک را دیو ستنبه گزارش کرده است
(شادیآبادی ،بیتا :ب .)70
کحلی چرخ از سحاب گشت مسلسل به شکل


عودی خاک از نبات گشــــــــت مهلهل به تاب
[ص ]42

ّ
«و معنـی بیـت آن اسـت کـه کحلـی چـرخ ،ای روی آسـمان از ترکیـب ابـر معلـق ماننـد جامـۀ مسلسـل
نمودن گرفت و عودی خاک ،ای گونۀ روی زمین از رستنیها مانند مهلهل تابان و رقیق مینمود» (ص
ّ
156و .)157ضبط اصیل «مخلق» اسـت که به معنای نیک تشـکیل شـده و به طور کمال صورت بسـته
ّ
شده باشد (ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل مخلق) و در تقابل با «مهلهل» (سست بافته شده) قرار دارد.
مجلس غم سـ ـ ـ ــاخته و من چو بید سوخته


تا به مــــــــن راوق کند مــــــــژگان میپاالی من
[ص ]320

یبـار اسـت .چـون خواهند که شـراب انگوری را راوق کنند ،ای صـاف کنند ،چوب بید
«بیـد :درختـی ب 
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را بسـوزند و انگشـتهای او در خم شـراب انگوری درآرند ،بعد چند روز آنچه صاف بود باال برآید و آن را
راوق خواننـد و آنچـه کـه در او ثقـل بـود در تـه خم نشـیند و آن را ُدرد خوانند» (ص 586و .)587در اینجا
نیز دو تحریف و تصحیف روی داده اسـت :اول آنکه «کدر» به صورت تحریفشـدۀ «که در» ثبت شـده
ً
اسـت ،در حقیقـت «کـدر و  »...را «کـه در او  »...خواندهانـد .و دوم «ثقـل» کـه قطعـا تصحیف و بدخوانی
ُ
«ثفل» به معنای ُدردی و تهنشین باده و مانند آن است (ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل ثفل).
هـ ـ ـ ــاره واقصـ ـ ـ ــه وا قصـ ـ ـ ــۀ آن راه شــــــــویم

کــــــــه ز برکهش بر کــــــــه برکه ســــــــینا بینند
[ص ]96



آمـده« :هاو یـه :نـام دوزخـی واپـس» (ص  .)331در اینجـا «واپس» تصحیف و تحریفی از «و آتش» اسـت،
زیرا یکی از نامهای آتش ،هاویة است (ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل هاویة).
باز ّزر یـ ـ ـ ــن ز بر رایـ ـ ـ ــت و دسـ ـ ـ ــتارچه نیز


آفتابی به شــــــــب آراســــــــته عمــــــــدا بینند
[ص ]97

«دسـتارچه :علـم جامـه کـه بـر نیـزه او بزنـد» (ص  .)333آشـکار اسـت کـه «او بزند» تصحیـف و تحریف
«آویزند» است.
بلبـ ـ ـ ــل نهام که عاشـ ـ ـ ــق یاقـ ـ ـ ــوت و زریوم


بــــــــر شــــــــاخ گل حدیــــــــث تمنا بــــــــرآورم
[ص ]245

پیداست که ضبط شگفت «زریوم» تحریف «زر بوم» است ،مصحح حتی به در گزارش شارح نیز تأمل
نکرده اسـت« :از یاقوت ،گل لعل مراد اسـت و از زر ،آن زردی مراد اسـت که در میان گل لعل میباشـد.
یعنی دوسـتدار و شـیفتۀ شـراب سـرخ که به گل سـرخ میماند و زر که به زردی گل سـرخ میماند ،نهام»
(ص .)495
گرچه خرد در خطاسـ ـ ـ ــت بر خط می دار سر


تا خــــــــط بغــــــــداد ده دجلهصفت جام جم
[ص ]260

پیداسـت که ضبط اصیل جز «در خط اسـت» نیسـت ،قیاس کنیم با شـرح« :در خط شـدن :عبارت از
اندیشمند و بیهوش شدن و رنجیدن» (ص .)524
در یـ ـ ـ ــای گندنارنگ از تیغ شـ ـ ـ ــاه گلگون


لعل پیازی از خون یکیک پشــــــــیز والش
[ص ]228

«گندنا :سبزهای که در پیازی میکارند و آن سبزهای است که در طعام بخورندش و تیغ و خنجر را شعرا
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بـدو تشـبیه کننـد» (ص  .)407پیداسـت یـای اضافـه در «پیـازی» ،همـان «مـی» در «میکارند» اسـت که
گرفتار بدخوانی شده است.
بیست و یک پیکر که از سقالب دارد خیلتاش

گ ـــــــرد راه ظــــــــل او تــــــــا قیــــــــروان افشــــــــاندهاند
[ص ]107



«ظـل» در اینجـا تحریفـی از «خیـل» اسـت« :و معنـی بیـت آن اسـت کـه بیسـت و یـک پیکـر شـمالی کـه
همخیل اهل سقالباند نیز در رکاب آفتاب روان شدند و غبار لشکر او را تا قیروان افشاندهاند ،ای غبار
لشکر مذکور تا به مغرب رسید» (ص .)190
چون ز تاریکی به بلغار آمد قندز فشـ ـ ـ ــاند

اهل بابــــــــل بر رهش نزل گران افشــــــــاندهاند
[ص ]110



«تاریکی :ظلمات را گویند که دارا و اسکندر به طلب آب حیات رفته بود» (ص  .)199ضبط اصیل در
اینجا «در او  /درو» است که در نسخ معتبر نیز دیده میشود.
فلک به پیـ ـ ـ ــش رکاب وزیر هـ ـ ـ ــارونرای

نطاق بســــــــته به هارونی آید اینت عجاب
[ص ]49



آمده است« :از هارون که در مصراع اول است ،برادر مهتر موسی علیه السالم مراد است که وزیر موسی
علیـه السلام بـود .و از هـارون کـه در دوم مصـراع اسـت پاسـبان مـراد اسـت» (ص  .)123در نسـخ معتبـر
«پیـک و پاسـبان» آمـده کـه ضبـط مرجـح اسـت ،شـارح پیـک را سـگ! خوانـده و آن را در نسـخهبدل ذکر
کرده است.
بـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ــاب یکسـ ـ ـ ــر ناخن قـ ـ ـ ــوارۀ مـ ـ ـ ــه را

دو شــــــــاخ چون ناخــــــــن فرانمــــــــود به تاب
[ص ]51


«تاب» :روشنی و پنج» (ص  ،)132صورت شگفت «پنج» ،تصحیف «پیچ» است.
ّ
بـ ـ ـ ــه دفۀ جـ ـ ـ ــد و ماسـ ـ ـ ــوره و کالوه و چرخ


به آبگیر و به مشتوت و میخکوب و طناب
[ص ]54

«مشـتوت :آلـت بافتـن پنبـه جوالهـه کـه بـرای بافتن سـاخته و بر چوبی پیچیده باشـد و آن از ابریشـم بود»
(ص  .)145در نسخ معتبر به جای این واژهها «تنته» آمده ( :2461ب 142؛  :180ص 250؛  :15647بی
ص) کـه ضبـط اصیـل اسـت .هـم توضیـح شـارح آن را تأییـد میکنـد و هـم تحریـف آن در مواضعی دیگر
از شرح:
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بــــــــر پــــــــر ســــــــبز رنــــــــگ غبیــــــــرا برافکند
[ص ]134


«خان عنکبوت :خانۀ عنکبوت»« ،خانه» آشکارا تحریف تنته است .و نیز:
یـ ـ ـ ــا در آن خانـ ـ ـ ــۀ مگسگیــــــــران

ســــــــرخزنبور



کافــــــــر

اندازنــــــــد
[ص ]466

«خانۀ مگسگیران :در اصل تنتنۀ عنکبوت را گویند و اینجا کنایت از آتشـدان ّ
مشـبکدار اسـت» (ص
 .)750چنانکه پیداست «تنتنه» بدخوانی و تحریفی از تنته است که آن را تار و تنیدۀ عنکبوت گزارش
کردهاند (ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل تنته) .گفتنی آنکه در برخی از نسـخ ( :2461ب 175؛  :14204ب
« )202تنـه» ذکـر شـده کـه آن نیـز صحیـح اسـت ،امـا ضبـط نادرسـت بیشـتر تنتـه را تأییـد میکنـد .تنـه در
موضع دیگری از شرح حاضر به کار رفته است:
به ّارۀ پـ ـ ـ ــدر و مثقـ ـ ـ ــب و کمانـ ـ ـ ــه و مقل

به نایــــــــژه و به مکوک و به تــــــــار و پود ثیاب
[ص ]54



«تـار :تنـه بـود و آن ریسـمان کـه بـه ماسـوره پیچنـد و بدان جامـه بافند و آن ضد پود اسـت» (ص  .)146در
اینجا نیز در نسخ معتبر «تنته» ضبط شد ه است.
بـ ـ ـ ــه لوح پـ ـ ـ ــای و به پاچـ ـ ـ ــاه و قرقـ ــــــر بکره

بــــــــه خط مهــــــــره گــــــــردون و پــــــــرۀ دوالب
[ص ]54



یهـای خـود در او درآرد و جامـه بافـد» (ص  .)146حـال آنکـه صـورت
«پاچـاه :کـوک مربـع کـه بافنـده پا 
درسـت «کـوک»« ،گـوک» بـه معنـای گـو (چالـه) کوچک .در باب پاچاه گفته شـده اسـت« :گوی باشـد که
بافندگان گاه بافندگی پای در آن آویزند» (دهخدا :1373 ،ذیل پایچال) .گفتنی اسـت در برخی نسـخ
ً
نیز «گوی» آمده که قاعدتا صحیح است .این تصحیف در مواضع دیگری نیز دیده میشود:
ُ
فرضۀ عسقالن و نیل از شط مفلحان و کر

هســــــــت خراس پارگین از ســــــــمت ّ
مزو ری
[ص ]425


«پارگین :آب گنده که از ّ
غساله در کوک جمع شود» (ص .)746
گوزباز چرخ چون طفالن به عید از بهر لعب


گو ز مه کرده است گوز از اختران انگیخته
[ص ]394
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«گو :کوک خرد که کودکان بر زمین بکاوند» (ص  .)633و نیز:
صیدگاه شاه جانها را چراگاه است از آنک

هم در او افعی گوزنآسا شــــــــده تریا کدار

لخلـ ـ ـ ــۀ روحانیـ ـ ـ ــان بینی در او بعـ ـ ـ ــر الظبا

هم گوزنانش چو افعی مهــــــــرهدار اندر قفا
[ص ]19



«گـوزن :دابـهای اسـت دشـتی کـه در کـوه مانـد و مـار را بخـورد ،چون زمانی بگذرد چشـمان او سـرخ شـوند
و از آن اشـک روان شـوند و نزدیک هر دو بیغولۀ چشـم او دو کوک باشـد ،آن اشـک که تریا ک اسـت در آن
کوکها جمع شود» (ص 114و.)115
کلکتطبیبانسو جانتریاکاکبردر دهان

صفرایی لیک از دهان قی کرده سودا ریخته
[ص ]380



ّ
«سـودا :علتـی اسـت کـه از خلـط حـادث گـردد و گونـۀ مـردم را سـیاه گردانـد و خلـط و 21خـون سـوخته و
ً
فاسدشده را نیز گویند که در سر میپیوندد» (ص « .)680سر» در اینجا قطعا تحریفی از «سپرز» است که
قدما آن را جای سودا دانستهاند (ر.ک :ابنسینا :1385 ،ج.)39 :1
تیغ تو عذرای یمـ ـ ـ ــن ،در حلۀ چنیش تن

چون خردۀ ُد ّر عدن بــــــــر تخت مینا ریخته
[ص ]380



ّ
«معنـی بیـت آن اسـت کـه ای ممـدوح! تیـغ تـو گو یـی دختری یمنی اسـت کـه حلۀ چینی ،ای حریر سـبز
ّ
ّ
منقش در اندام خود پوشیده است و نقوش آن حله ،ای گوهرهای تیغ بر صفحۀ تیغ چنان مینمایند که
گویی ریزههای مروارید عذرا بر تختۀ کبود جوهری ریختهاند» (ص 682و .)683ضبط اصیل در اینجا
«عدنی» است که صفت مشهوری برای مروارید است .عدن از مکانهای استخراج مروارید بوده است
(ر.ک :حدود العالم438 :1383 ،؛ جیهانی50 :1368 ،؛ الحموی :1397 ،ذیل عدن).
چشمۀ خضر ساز لب از لب جام گوهری


کز ظلمات بحر جســــــــت آینۀ ســــــــکندری
[ص ]419

«شـبی آمدنـد و آن آینـه را برکندنـد و در آب در یـا انداختنـد .چـون اسـکندر را از آن حـال خبـر شـد ،حکما
را طلبید و چارۀ کار ایشـان پرسـید ،ایشـان سـنگ مغناطیس طلبیدند و در ته کشتی چسبانیدند» (ص
 .)722در برخـی نسـخ «چفسـانیدند» آمـده کـه صـورت ّ
مرجـح اسـت .ایـن ضبـط در موضـع دیگـری نیـز
ساده شده است:
 -21پیشتر در باب بدخوانی اینجا سخن گفتیم.
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خورشید در تصعید و حل آتش در اعضا داشته
[ص ]384



«تصعیـد :بلنـدی گرفتـن و در اصطلاح کیمیا گـری زرنیـخ و سـیماب و جـز آن کـه در دو کتـوره و یـا در دو
دیگ مهرکرده بر آتش نهند تا از کتوره و یا دیگ زیرین برآید به کتوره و دیگ زبرین بچسبد» (ص ،)622
که صورت اصیل «بچفسد» است.
عید است و آن عصیر عروسی است صرعدار

وآنگه خــــــــزام ّ
معزم عید اســــــــت بهر صرع

کف بـ ـ ـ ــر لب آور یـ ـ ـ ــده و آلـ ـ ـ ــوده معجرش

بــــــــر بــــــــرگ زر نوشــــــــته طلســــــــم مزعفرش
[ص ]222



«طلسم :تعویذ مزعفر ،تعویذی که به زعفران نبشته باشند» (ص  .)371افتادگیای در کالم روی داده،
زیرا اصل سخن چنین است« :طلسم :تعویذ ،و طلسم مزعفر :تعویذی که به زعفران نبشته باشند».
بـ ـ ـ ــودی به روز عیـ ـ ـ ــد نفسهـ ـ ـ ــای روزهدار

منقــــــــار بر قنینــــــــه و پــــــــر بر قــــــــدح بماند

مشـ ـ ـ ــکین کبوتـ ـ ـ ــری ز فلـ ـ ـ ــک نامهآورش

کآمد همــــــــای عید و نهان شــــــــد کبوترش
[ص ]222



بنابـر گـزارش شـارح ،ضبـط بایـد «بـرون عید» باشـد که از قضا ضبـط اصیل این بیت اسـت« :و معنی هر
دو بیـت آن اسـت کـه پیـش از روز عیـد فطـر ،دمهـای روزهدار مشـکین کبوتـری بود که از بـاال برمیآمد و از
پادشاه حقیقی بر صایم ،مکتوب نجات میآورد( »...ص .)373
می و مشک است که با صبح برآمیختهاند


یا به هم زلــــــــف و لب یــــــــار درآمیختهاند
[ص ]116

«امام خاقانی رحمة اهلل علیه سرخی و روشنی صبح را به می سرخ و لب یار نسبت کرده است و تاریکی
شـب را -که اندکی در وقت صبح مانده اسـت -به مشـک و زلف یار منسـوب گردانیده اسـت و بر طریق
تجاهل میگوید که :سـرخی و سـیاهی که بر افق مشـرق پیدا آمده اسـت ،می سـرخ و مشـک سـیاه اسـت
کـه ّ
مدبـران قضـا و قـدر بـا صبـح آمیختهانـد یا زلف یار اسـت که با هـم آمیختهاند» .در نسـخهبدل «زلف
ً
و لـب یـار» آمـده کـه قطعـا ضبـط اصیل اسـت .ضبط مصحح محـور تصویری و معنایـی کالم را تخریب
میکند.
تا گشاده ششـ ـ ـ ــدر سـ ـ ـ ــی مهرۀ ماه صیام


غلغلی زین هفت رقعۀ باســــــــتان انگیخته
[ص ]393
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«ششـدر :در بسـاط نـرد خانـهای را گوینـد کـه چـون مهـره در او بـود ،حریـف ششـدر خانـۀ رهگـذر او را بـه
مهر ههـای خـود بنـدد تـا آن مهـره محبـوس گـردد و روان شـدن نتوانـد و حریـف بـازی ببرد و فـره کند» (ص
 .)628در شـماری از نسـخ چنانکه در نسـخهبدل نیز دیده میشـود« ،شـش» ثبت شده که ضبط اصیل
است.
گوزباز چرخ چون طفالن به عید از بهر لعب

گو ز مه کرده است گوز از اختران انگیخته
[ص ]394



«گـو :کـوک خـرد کـه کـودکان بـر زمیـن بکاونـد و چنـد جوز به شـرکت دیگران یکـی کوک به دسـت گیرد و از
مسافت دو سه گز پرتاب کند( »...ص  .)633صورت صحیح این ضبط عجیب «کودک» است!
از لبتچون گلشکرخواهم کهداریدر جواب

زهر کان در سنبل است از ناردان انگیخته
[ص ]395



شبـوی کـه زنـان آس کـرده در سـر خـود آالینـد و از سـنبل در اینجـا ّ
خـط زلـف
«سـنبل :گیاهـی اسـت خو 
مرجحّ ،
معشوق مراد است» (ص  .)637ضبط ّ
«خط لب معشوق» است ،قیاس کنیم با شرح« :یعنی
مانند تلخی که در سنبل است که بر لبهای تو رسته است و آن سبلت نو دمیده است» (ص .)637
جان پیشکشت سـ ـ ـ ــازم اگر پیش من آیی

دل رو ینمایــــــــت دهــــــــم از روی نمایــــــــی
[ص ]434



«رو ینمـا :هدیـه زری را گوینـد کـه وقـت جلـوه شـه مر مشـاطه را انگشـتری زر یـا مهر زر یا نقـره میدهد تا از
ً
روی عـروس بـه شـه بنمایـد» (ص « .)718زری» قطعـا نادرسـت اسـت ،هـم بـر اسـاس معنـی «رو ینمـا» و
هـم بـر پایـۀ آنچـه شـارح در معنـی بیـت گفته اسـت« :و اگر روی به مـن نمایی بدل هدیـۀ روی ،دل خود را
به تو بدهم» (ص .)718
او در سـ ـ ـ ــخن از نابغه برده قصب السـ ـ ـ ــبق

چون خســــــــرو نعمانکــــــــرم از حاتم طایی
[ص ]436


«نعمان :نام پادشاهی مسیحی است» (ص  .)718ضبط اصیل در اینجا «سخی» است!
شـ ـ ـ ــش سـ ـ ـ ــال دگـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ــران انجـ ـ ـ ــم

ه ـــــــر هفــــــــت رســــــــد بــــــــه بــــــــرج میــــــــزان

ببینـ ـ ـ ــم

بـ ـ ــــا بیســــــــت و یــــــــک قرانــــــــش ببینــــــــم

در


آذر

و

مهـ ـ ـ ــرگان

[ص ]267

«از بیست و یک قران ،پیوستن زهره و عطارد مراد است که آن را قران سفلتین گویند» (ص 540و.)541
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«سـفلتین» ،تصحیفـی از «سـفلیین» اسـت ،دو اختـر زهـره و عطـارد را «سـفلیین» (دو سـفلی مینمانـد)،
نهـا ز یـر فلـک خورشـید اسـت .سـه کوکبی اسـت کـه در پایینتر از فلک خورشـید قـرار دارند:
ز یـرا فلـک آ 
ـفلیه میگوینـد؛ در برابـر کواکب ّ
زهـره ،عطـارد و مـاه ،و ایـن سـه را کوا کـب ِس ّ
علویه که برتر از خورشـید قرار
گرفته و عبارتند از :زحل ،مشتری و ّ
مریخ (ر.ک :خوارزمی217 :1389 ،؛ ر.ک :بیرونی79 :1386 ،و.)80
پرچین بـ ـ ـ ــه باغ پرو یـ ـ ـ ــن بل ّپر نس ـ ـــــر طائر


بومش فضای گردون ،دیــــــــوار ّ
خط محور
[ص ]192

«پرچیـن» :خـاری اسـت کـه برای محافظت باغ بر گرد درختـان از خارها نصب کنند (ص 364و.)365
واژۀ «خاربسـت» به شـکل نوشـتاری «خاریسـت» تصحیف شـده و به متن راه یافته اسـت .یک آشـنایی
مختصـر بـا واژۀ پرچیـن و یـا رجـوع به فرهنگهای لغت میتوانسـت سببسـاز دوری از این لغزش شـود:
حصاری باشد که از خار و خالشه و شاخ درختان بر دور باغ و فالیز و کشت زار سازند؛ خاربست (ر.ک:
دهخدا :1373 ،ذیل پرچین).
مهدیصفـ ـ ـ ــت شهنشـ ـ ـ ــه ،امتپنـ ـ ـ ــاه داور


جانبخش چون ملکشه ،کشورستان چو سنجر
[ص ]193

«مهـدی :مهتـر عیسـی علیـه السلام و مـردی از آل علی رضی اهلل عنه که بـا ّ
دجال ّ
حجت کنند و احیای
دین اسالم کند و حاکم کشور هفتم حصه زمین ربع مسکون که عرب آن را اقلیم خوانند» (ص .)366
صورت بسـامان این توضیح آشـفته چنین اسـت« :مهدی :مهتر عیسـی علیه السلام و مردی از آل علی
رضـی اهلل عنـه کـه بـا ّ
دجـال ّ
حجـت کننـد و احیـای دیـن اسلام کننـد .داور :حاکـم .کشـور :هفتـم حصـۀ
زمین از ربع مسکون که عرب آن را اقلیم گویند».
کی طرفه گر عدو شـ ـ ـ ــد مجذوم طرفهتر آنکه


افعیشدهاسترمحتز افعیشمیرسدضر
[ص ]194

در شـرح مجذوم و دیگر الفاظ همریشـۀ آن را با «ز» ثبت شـده اسـت! مانند« :مجزوم :صاحب جزام ای
پیسـی .افعـی :نوعـی از مـار اسـت و خاصیـت او آن اسـت کـه چـون مجـزوم آن را بپزد و بخـورد ،جزام دفع
شود» (ص .)367
زین خامۀ دوشـ ـ ـ ــاخی اندر سـ ـ ـ ــه تا انامل


مــــــــن فــــــــارد جهانم ایشــــــــان زیــــــــاد منکر
[ص ]194

«معنی بیت آن است که امام خاقانی رحمة اهلل علیه در ستایش خود و مذمت شعرای آن عصر میگوید
کـه بـه واسـطۀ قلـم کـه در سرانگشـت مـن اسـت ،در خطاطـی و نبشـتن فـارد جهـان هسـتم و نظیـر نـدارم و
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دیگر شاعران که همعصر مناند مانند زیاد منکر و زشت و کار ایشان غیبت و فسادکاری و تهمتگویی
است» (ص 367و .)368باید گفت که «سرانگشت» ،صورت تحریفشدۀ سه انگشت است ،همان
«سه تا انامل» که در بیت دیده میشود.
گاو سـ ـ ـ ــفالین کـ ـ ـ ــه آب ال لـ ـ ـ ــۀ تـ ـ ـ ــر خورد

ارزن ّزر ینــــــــش از مســــــــام برآمــــــــد
[ص ]144



«ارزن :غلهای مانند کال سـرخ و عرب آن را "وخنه" گویند» (ص  .)318ضبط «وخنه» نادرسـت اسـت
و صـورت اصیـل آن «دخـن» اسـت (ر.ک :دهخـدا :1373 ،ذیـل دخن) .ضبط ما براسـاس نسـخۀ 2461
(ب  )196است.
گوهـ ـ ـ ــر جـ ـ ـ ــان وام کـ ـ ـ ــردم از پـ ـ ـ ــی تحفه

پیش چنین تحفه کو تمیمۀ عقل اســــــــت

تحفه بـ ـ ـ ــزرگ اسـ ـ ـ ــت از آن بـ ـ ـ ــه وام برآمد

واحــــــــزن از جــــــــان بوتمــــــــام برآمــــــــد
[ص ]145



«واحـزن :آه غـم وانـدوه و آهـی کـه بـه حسـرت زننـد» (ص « .)322غـم و انـدوه» ،بدخوانـی و تحریـف
«غمانـدوده» اسـت کـه صفتـی بـرای آه باشـد« ،واحـزن» و «واحزنـا» آهـی اسـت کـه بـه هنـگام و از سـر غم و
اندوه برمیآورند (ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل واحزن).
در

بـ ـ ـ ــر بلبلـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــواق افتـ ـ ـ ــد

ک ـــــــز دهــــــــان آب احمــــــــر انــــــــدازد
[ص ]123



ّ
ّ
«فـواق :علتـی اسـت کـه خـون زایـد حـادث گـردد و صاحـب علـت را هلا ک برآیـد و خـون قـی کنـد» (ص
« .)249هال ک» تحریفی از «هلک» است که آن را به معنی َجستن گلو و فواق دانستهاند (ر.ک :دهخدا،
 :1373ذیل هلک) .و اما در برخی نسخ« ،هکک» آمده که آن را چنین گزارش کردهاند :جستن گلو باشد
که به عربی فواق خوانند (ر.ک :همان :ذیل هکک) .دور نیست که این ضبط ّ
مرجح باشد .همین ضبط
در موضع دیگری نیز آمده است (ص  .)473ولی ضبط هال ک ،تناسب بیشتری با هلک دارد.
درع رسـ ـ ـ ــتم ز


سـ ـ ـ ــنبل آرایـ ـ ـ ــد

تیــــــــر

آرش

ز

عبهــــــــر

انــــــــدازد
[ص ]123

«سنبل :گیاهی است خوشبوی که زنان در سر اندازند» (ص  .)250به نظر میرسد که باید بعد از «زنان»
س کرده» را افزود ،این عبارت نه تنها در نسخ مضبوط است ،بلکه در مواضع دیگری از شرح
عبارت «آ 
برای سـنبل به کار گرفته شـده اسـت« :سـنبل :گیاهی اسـت خوشبوی مشـابه به موی که زنان آس کرده
و در سـراندازند» (ص  .)395و« :سـنبل :گیاهی اسـت خوشبوی که زنان آس کرده در سـر خود آالیند»
(ص .)637
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تــــــــا بــــــــر ایــــــــن دیوگوهــــــــر انــــــــدازد
[ص ]123



«بدانکـه چـون دیـو بـر فلـک بـرای اسـتراق سـمع ،ای بـرای شـنیدن اخبـار آسـمانی ،پـس شـهاب را فرمـان
َ َْ َ َ ُ َ ٌ َ
اب ث ِاق ٌب" .و
میشود که آتش بزند بر وی از کرۀ اثیر تا بگریزد و دیو فرومیافتد کما قوله تعالی" :فأتبعه ِشه
معنی بیت آن است که وقت صبح من از کرۀ آتشین پیکان میسازم و بر این آسمان که دیواصل است
میزنم تا سوخته و مجروح گردد چنانکه دیو از شهاب» (ص  .)251چنانکه پیداست «کره» ،تحریفی از
«آه» است .شاعر ما آه خود را به جهت نفوذ و گرمی به پیکانی آتشین مانند ساخته است.
چـ ـ ـ ــون کشـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــوس جوزهـ ـ ـ ــر ســــــــوی

کــــــــه ز جــــــــوزای ازهــــــــر انــــــــدازد
[ص ]125



«یعنـی گویـی هـر دو دسـت ممـدوح جـوزای روشـن اسـت و تیـر او جوزهـر اسـت کـه از جـوزا میانـدازد .و
بدانکه قوس و جوزهر الفاظ متناسباند (ص « .)253و جوزا» پیش از «الفاظ» افتاده است.
یـ ـ ـ ــاری از کـ ـ ـ ــردگار دان کـ ـ ـ ــه رســــــــول

خــــــــاک در روی کافــــــــر انــــــــدازد
[ص ]125



ّ
«قصـۀ ایـن بیـت چنـان اسـت کـه چـون پیغمبـر علیـه السلام از مکـه بـه سـوی مدینـه هجـرت کردنـد و از
خانه روان شدند ،ابوجهل و چند کافران به قصد ذات مبارک آن حضرت در کوچه نشسته بودند .چون
پیغمبر علیه السالم را دیدند ،برخاستند و قصد ذات مبارک او کردند .پیغمبر علیه السالم پارهای خاک
برگرفت و بر طرف ایشان انداخت به اذن اهلل تعالی همه کور شدند تا پیغمبر علیه السالم با یارانش دلیل
یافتند و بیشتر شدند کما قوله تعالی"َ :و َما َر َم ْي َت إ ْذ َر َم ْي َت َو َل ِك َّن َ
اهَّلل َر َمى"» (ص  .)254صورت اصیل
ِ
ً
واژۀ «دلیل»« ،ویل» است ،توضیحا باید افزود که یکی از معانی «ویل» ،فتح و ظفر است و نیز فرصت و
وقت یافتن کاری به مراد خویش ،هنگام یافتن کاری به مراد (دهخدا :1373 ،ذیل ویل).
شـ ـ ـ ــه چو چـ ـ ـ ــوگان زنـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــلیمانوار

جفــــــــت و طــــــــاق ســــــــپهر درشــــــــکند

ز یـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــر آن بـ ـ ـ ــاد صرصـ ـ ـ ــر انــــــــدازد

انــــــــدازد



جفتــــــــهای

کان تــــــــکاور

[ص ]126
«جفـت :تیز پـای طـاق و آن را جفـت مقـوس نیز گوینـد» (ص  .)255به نظر میرسـد «تیزپای» ،تصحیف
«تیزنای» باشد که در برخی نسخ نیز آمده ( :2461ب 230؛  :180ص  )365و به معنی محل تیزی است
(ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل تیزنا).
آتش قندیل بنشست ،آب سبحه هم برفت



کآتش و آب از قدح ،قندیل دیگر ساختند
[ص ]111
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«از آب که در مصراع ثانی افتاده اسـت ،آب صاف نیز مراد تواند بود از آنکه بعضی شـاربان چون شـراب
سـخت تیـز و گـرم مـی،بیننـد قـدری آب در وی میاندازنـد ،آنـگاه میخورنـد (ص 262و .)263در متـن
بدخوانی روی داده ،زیرا باید «میبینند» ثبت شود.
چندان بمان که ماه نو آید عیان ز شـ ـ ـ ــرف

وز ســــــــوی غرب صبــــــــح تــــــــاال برافکند
[ص ]140



«در ایـن بیـت دعـای تأییـد اسـت در حـق ممـدوح و چـون روز قیامـت قریـب آیـد ،آفتـاب عـود کنـد و از
جانب مغرب طلوع کند و ماه نو از مشـرق نمودار گردد( »...ص  .)305چنانکه میدانیم «دعای تأبید»
درسـت اسـت نه «دعای تأیید» ،و آن دعایی باشـد که آن را تعلیق کنند به چیزی که بقای او تا قیامت
باشد (ر.ک :دهخدا :1373 ،ذیل تأبید).
زخمـ ـ ـ ــۀ مطر بـ ـ ـ ــان صـ ـ ـ ــای صبـ ـ ـ ــوح


در

زبانهــــــــای

مزهــــــــر

انــــــــدازد
[ص ]122

«مزهر :بربط و آن سـاز مطربان اسـت مانند رباب یا هشـت تار» (ص « ،)248یا» در اینجا تصحیف «با»
است ،قیاس کنیم با« :بربط :نام ساز مطربان است مانند رباب با هشت تار» (ص  .)109همین توضیح
ً
عینا در موضع دیگری آمده است (ص  .)424هشت تار داشتن بربط از اشارت ّ
مکرر خاقانی است:
و آنهشتتابربطنگرجانرابهشتهشتدر

هر تار از او طوبی شمر ،صد میوه هر تا ریخته

 ()378
بربط تنی بیجان نگر ،موزون به چار ارکان نگر

هر هشت رگ میزان نگر ،زهره به میزان آمده

()452
بربط از هشت زبان گوید و خود ناشنواست



زیبقش گویــــــــی با گوش کــــــــر آمیختهاند
()117

بربطکریاستهشتزبانکشبههشتگوش

هر دم شــــــــکنجه دســــــــت توانــــــــا برافکند

 ()135
بربط اعجمیصفت هشت زبانش در دهان

از ســــــــر زخمه ترجمان کرده به تازی و دری

 ()427
بربط چو سخنچینی کز هشت زبان گوید



لیک از لغت مشــــــــکل اســــــــرار همیپوشد
()500
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چــــــــون ســــــــوزن بیکــــــــران برانداخــــــــت
[ص ]508

«خرگـه :خوابـگاه» (ص  .)758در برخـی نسـخ «خـرمگاه» آمـده و در نسـخی نیـز «خورمـگاه» ثبـت شـده
ً
ً
کـه قطعـا ضبـط اصیـل اسـت .توضیحـا افـزود کـه برخـی خـرگاه را «جـای خوشـی» گـزارش کـرده و «خـر» را
در زبان پهلوی به معنی و خوشـی و نشـاط دانسـتهاند (ر.ک :بهار :1380 ،ذیل خرگاه؛ رامپوری:1363 ،
ذیـل خـرگاه؛ دهخـدا :1373 ،ذیـل خـرگاه) .عـدم ّ
توجـه به چنیـن مباحث فنـیای در تصحیح ،موجب
تحریف کالم شده است.
بیسـ ـ ـ ــت و یـ ـ ـ ــک خیلتاش سـ ـ ـ ــقالبیش


خیــــــــل دیمــــــــاه را شکســــــــت آخــــــــر
[ص ]485

«خیلتاش :همخیل و چند کس که در خیل یک صاحب خدمت کنند .بیست و یک خیلتاش :کنایت
از بیسـت و یک پیکر شـمالی اسـت که در فلک هشـتماند .و سـقالب :نام شـهری اسـت چنانکه شـمال
و مردمـان آنجایـی سـرخرنگاند» (ص  .)754صـورت اصیـل ایـن ضبـط« ،جانـب» اسـت کـه در نسـخۀ
 2461دانشـگاه (ب  )209آمـده اسـت .همچنیـن در مواضـع دیگـری از شـرح میخوانیـم« :سـقالب :نـام
شهری است جانب شمال هم از این جهت پیکرهای شمالی را به سقالب نسبت کردهاند» (ص .)190
و« :سقالب :نام شهری است جانب شمال و آنجا ترکان ساکناند و ایشان سرخ رنگاند» (ص .)294
بـ ـ ـ ــر قراسـ ـ ـ ــنقر اوفتـ ـ ـ ــاد شکســــــــت


آقســــــــنقر ز بیــــــــم جســــــــت آخــــــــر
[ص ]486

«قراسـنقر :نام پرندهای درنده اسـت که بدان شـکار کنند و آن سـیاهفام اسـت .آقسـنقر :نام پرندۀ درندۀ
سـپیدفام اسـت که ملوک ترک بدان شـکار بازند (ص 755و .)756چنانکه پیشـتر گفتیم ضبط اصیل
در این موارد «سیاهوام» و «سپیدوام» است.
به ناخن رسـ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ــون دل بحـ ـ ـ ــر و کان را


که بــــــــر ناخنش معــــــــن و نعمــــــــان نماید
[ص ]131

ضبـط «بـر» نـه تنهـا بـا ّ
توجـه بـه نسـخ ( :2461ب 204؛ 31ج :بـی ص) ،بلکه بر پایۀ معنیای نیز که شـارح
از بیـت ارائـه میکنـد ،بایـد «هـر» باشـد« :یعنی ممدوح چندان بذل و سـخاوت میکنـد که هر ناخن او در
سخا ،مانند معن و نعمان مینماید» (ص .)327
گرچه عفریت آورد عرش سـ ـ ـ ــیاهی نزد جم


دیدنش جمشــــــــید واال برنتابد بیش از این
[ص ]338
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ضبط شگفتی است! در شرح نیز به صراحت آمده است« :عرش :تخت .سبا :نام شهری است که زنی
در او پادشاهی میکرد و نام آن زن بلقیس بود .او را مهتر سلیمان علیه السالم نزد خود خواند و عفریت
تخـت او را از سـبا پیـش از آمـدن او ،پیـش مهتـر سـلیمان آورد .چـون مهتـر سـلیمان بلیقـس را پرسـید کـه
َ َ َّ
تـو ایـن چنیـن تخـت داری؟ بلقیـس چـون تخـت خود را دید ،متحیر مانـد و گفت« :كأن ُه ُه َـو» (ص .)601
ضبط ما براساس نسخۀ  2461دانشگاه است (ب .)206
خضـ ـ ـ ــر ز توقیـ ـ ـ ــع تو سـ ـ ـ ــازد تر یـ ـ ـ ــاق روح

چون به کفت برگشــــــــاد افعــــــــی زرقام فم
[ص ]262


در شرح بیت نیز «زرقام»! آمده (ص  ،)531که تصحیف آشکاری از «زرفام» است.
بحری که عیـ ـ ـ ــد کرد بر اعدا بر پشـ ـ ـ ــت ابر

از ّ
غرتش درخش و ز عدل اســــــــت تندرش
[ص ]225



«غری :غریدن  ...آن اسـب ابری اسـت که از سـپیدی پیشـانی خود برق دارد و از غریدن ای بانگ کردن
رعـد دارد» (ص 382و .)383چنانکـه پیداسـت ضبـط بیـت بـا آنچـه در گـزارش آن همخوانـی نـدارد.
شـارح مـا در بیـت «غر یـش» را مـورد ّ
توجـه داشـته کـه مصحـح آن را در نسـخهبدل ذکـر کـرده اسـت .در
«غرشـن» ضبـط شـده ،ولـی ضبـط مختـار شـادیآبادی نیـز خالـی از ّ
دیـوان ّ
اهم ّیـت نیسـت ،خاصـه بـه

یسـازد .همچنین در برخی نسـخ به جای «غریدن»،
جهت تناسـب لفظی برجسـتهای که با «غرتش» م 
«غرنبیدن» ثبت شده که ضبط ّ
مرجح است.
منابع
ابنسینا ،حسین بن عبداهّلل ،)1385( ،قانون ،ترجمۀ عبدالرحمن شرفکندی (ههژار) ،چاپ ششم ،تهران :سروش.
االخوینی البخاری ،ابوبکر بن ربیع ،)1344( ،هدایة المتعلمین فی الطب ،تصحیح جالل متینی ،چاپ ّاول ،مشهد:
دانشگاه مشهد.
ّ
بهار ،الله تیک چند ،)1380( ،بهار عجم ،تصحیح کاظم دزفولیان ،چاپ اول ،تهران :طالیه.
بیرونی ،ابوریحان ،)1386( ،التفهیم ألوائل صناعة التنجیم ،تصحیح جالل ّ
الدین همایی ،تهران :نشر هما.
جبلی ،عبدالواسع ،)1361( ،دیوان ،تصحیح ذبیحاهلل صفا ،چاپ سوم ،تهران :امیرکبیر.
جیهانی ،ابوالقاسم بن احمد ،)1368( ،اشکال العالم ،ترجمۀ علی بن عبدالسالم ،با ّ
مقدمه و تعلیقات فیروز منصوری،
چاپ اول ،مشهد :بهنشر.
حدود العالم من المشرق الی المغرب ،)1383( ،ترجمۀ میرحسنشاه ،تصحیح مریم میراحمدی و غالمرضا ورهرام ،چاپ
دوم ،تهران :دانشگاه الزهراء.
یاقوت بن عبداهلل ،)1397( ،معجم البلدان ،بیروت :دار صادر.
خاقانی شروانی ،افضل ّ
ّ
ّ
الدین بدیل ،)1374( ،دیوان ،تصحیح سیدضیاءالدین سجادی ،چاپ پنجم ،تهرانّ :زوار.
خوارزمیّ ،
محمد بن احمد ،)1389( ،مفاتیحالعلوم ،ترجمۀ سیدحسن خدیوجم ،چاپ چهارم ،تهران :علمی و فرهنگی.
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ّ
سیدمحمدعلی ،)1362( ،فرهنگ نظام ،چاپ دوم ،تهران :دانش.
داعی االسالم،
دهخدا ،علیا کبر ،)1386( ،امثال و حکم ،چاپ چهاردهم ،تهران :امیرکبیر.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،)1373( ،لغتنامه ،چاپ دوم ،تهران :دانشگاه تهران.
ّ
الدینوری ،عبداهلل بن مسلم ،)1418( ،عیون األخبار ،تحقیق  ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
رادفر ،ابوالقاسم« ،)1380( ،خاقانی و هند» ،نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،شمارۀ صد و هفتاد و
هشتم و نهم ،بهار و تابستان.117-95 :
محمد بن زکریا ،)1387( ،المنصوری فی الطب ،ترجمۀ ّ
رازیّ ،
محمدابراهیم ذا کر ،تهران :دانشگاه علوم پزشکی تهران.
ّ
رامپوری ،غیاثالدین ّ
محمد :)1363( ،غیاثاللغات ،به کوشش منصور ثروت ،چاپ ّاول ،تهران :امیرکبیر.

محمد ابوالفضل ابراهیم و علی ّ
الزمخشری ،محمود بن عمر( ،بیتا) ،الفائق فی غریب الحدیث ،تحقیق ّ
محمد البجاوی،
بیروت :عیسی البابی الحلبی و شرکاه.

شادیآبادی ،محمد بن داود ،)1398( ،شرح شادیآبادی بر قصاید خاقانی ،تصحیح خسرو شهابی ،چاپ اول ،تهران:
مشق شب.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ( ،بیتا) ،شرح دیوان خاقانی ،نسخۀ خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،شمارۀ .2461
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ( ،بیتا) ،شرح دیوان خاقانی ،نسخۀ خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،شمارۀ .7964
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ( ،بیتا) ،شرح دیوان خاقانی ،نسخۀ خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،شمارۀ 31ج (ادبیات).
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ( ،بیتا) ،شرح دیوان خاقانی ،نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،شمارۀ .180
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ( ،بیتا) ،شرح دیوان خاقانی ،نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،شمارۀ .412
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ( ،بیتا) ،شرح دیوان خاقانی ،نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،شمارۀ .14204
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ( ،بیتا) ،شرح دیوان خاقانی ،نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،شمارۀ .15647
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ( ،بیتا) ،مفتاح الفضالء ،نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،شمارۀ .4676
شیحا ،خلیل بن مأمون ،)1434( ،موسوعة المعجم المفهرس أللفاظ الحدیث النبوی الشریف للکتب الستة ،بیروت :دار
المعرفة.
عابدی ،امیرحسن« ،)1374( ،شرح قصاید خاقانی» ،قند پارسی ،شمارۀ نهم ،بهار.164-143 :
عسکری ،فراست و دیگران« ،)1395( ،تحلیل سبکی اولین شرح دیوان انوری» ،مطالعات شبهقاره ،سال هشتم ،شمارۀ
بیست و هفتم ،تابستان.102-83 :
عقیلی خراسانیّ ،
ن األدویه ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات و آموزشانقالب اسالمی.
محمدحسین ،)1371( ،مخز 
عنصرالمعالی ،کیکاوس بن اسکندر ،)1378( ،قابوسنامه ،تصحیح غالمحسین یوسفی ،چاپ دهم ،تهران :علمی و
فرهنگی.
ّ
قوام فاروقی ،ابراهیم ،)1385( ،شرفنامۀ منیری یا فرهنگ ابراهیمی ،تصحیح حکیمه دبیران ،چاپاول ،تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ّ
م جهانّ ،
محمد اعظم( ،بیتا) ،أسما ء األدویه ،چاپ اول ،تهران:مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مک
ناظ 
ل.
م 
نظامی گنجوی ،الیاس بن یوسف ،)1378( ،شرفنامه ،تصحیح حسن وحید دستگردی ،به کوشش سعید حمیدیان،
چاپ سوم ،تهران :قطره.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،)1380( ،شرفنامه ،تصحیح برات زنجانی ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه تهران.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،)1393( ،شرفنامه ،تصحیح بهروز ثروتیان ،چاپ دوم ،تهران :امیرکبیر.
نیشابوری ،ابوسحاق ،)1386( ،قصصاألنبیاء ،تصحیح حبیب یغمایی ،چاپ پنجم ،تهران :علمی و فرهنگی.

