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یاب ومبقب. ت ن،ب یهبتصحبحب سفینۀ ترمدسبمحّمقی بخغما سب

دکو بمحمادب ونتشا وتب تل ون:ب ویطحیسب یاد ب هم ا نب.یّقب

وفشا بیابهم ا نبنش ب.. ،ب1396.

ادلاضمۀاهشتم،اضفانهاایا
ً
فردیابهامیمامحدمبنایغدول،اظیهرا

ترمد  سفینۀ  میما بها امروزا دادهاکها ازااشعیلامنتخباترتیبا

کهن،ا اغرباجنگاهییا میمنما ایناضفانه،ا محاشود.ا شنیختها

امتایزاتحادالد؛اایناامتایزاتاازاطرفحامعرولاسبطاهییاکهناوا

اقیبلاتوّجهااینامتناواازاطرفادیگر،امعرولابرخحااشعیلا
ً
بعضی

وا پیشا ضیلاهیا ازا مجدوعه،ا اینا اهداّتا اضت.ا آنا موییفتۀا

برا زییدیا ا
ّ
یم تیا معیصر،ا منیبعا برخحا مقلاهییا بهاواضطۀا

لیاکهادلابهادضتا
ّ
اّمیابهادلالاتعذ پژوهشگرانالوشنابودا

ـاهدوالهااـاوجوداداشتها)واهنوزاهماوجودادالد(،ا آولدنانسخۀاآنا

مجیلابحثادلبیباآن،ابهاصولتحاشییسته،اهرگزافراهمانشمها

بود.ااینامتن،اپساازاضیلاهیاامتظیل،ابیاهّدتادوضتاگرامحامی،ا

آقییاضرولیا)واهدکیلیاآقییاابطحح(اضرامجیمامنتشراشم.ا

محاداماماکهاتصحاحاچنانامجدوعهاهییح،ابهاویژهاازااینا

اینا دالد.ا دشوالیاهییحا چها هستنم،ا تکانسخها کها جهتا

کیابهاتجربهاایاکهادلا
ّ
دوضتینابیاعرمابهااینادشوالیاهیاوابیاات

ازییدیا
ّ
تصحاحاداشتهاامم،اایناکیلامهمالااتقبّلاکردهاواتیایم

هماازاعهمۀاآناباروناآممهاامم؛ابیاایناهده،الغزشاهییحادلامتنا

چیپحالخادادهاکهابییمادلاچیپاهییابعمیااصالحاشود.امنا

ایتحادلمولداخطیهییامربوطا
ّ
دلاایناییدداشت،اپساازاذکراکر

بهاویرایشامتناییابرخحاضهوهیادلاالجیعیت،الغزشاهییامتنا

رااخواهماداد.امعروما
ّ
ـاکهاقریبا250امولدااضتااـاتذک اصرحالاا

میدیمهاگرفتناتالشا معنحا بها ا
ً
ابما ییدداشت،ا اینا کها اضتا

مصّححینامیست؛اهراکسامتنالااببینم،امحاتواممادشوالیاکیلا

اینادوضتیناوااهداتامتنالاادلییبم.ااگراهمامناچنیمکهابییما

تا
ّ
بهاعر فقطا مپرداختهاام،ا امتایزاتاچیپاییسرا وا فوایما بها

محمودیتایجماییدداشتابودهااضتاوالاغار1.

راسرولیاخیتدهامحادهماوا
ّ
مۀاکوتیهالاابیایکاتذک

ّ
اینامقم

محالوماضرااصلامطرب.امن،اعرحالغماکوششافراوامحاکهاکردم،ا

متوانستمادلامرایلاتمویناایناییدداشتابهانسخۀاسفینۀ ترمد 

دضترساپامااکنم؛ابنیبراینامدحاتواممایمسابزمماچهامقمالاازا

اغالطادلانسخۀااصرحابودهاواچهامقمالامحصولافراینماچیپا

ادوضوماایناغرطاهی،اازاخودِا
ً
متنااضت.ااگراهده،اییایتحامثال

نسخهابیشم،امحاتواممااعتبیلانسخهالااتیایمودیامخموشاکنم.ا

بحمبق ضاب.لمانی

hr.salmani@gmail.com

ب..ابیا زاب
تهب  بدق نبیلو بوسبوخ سسس
بمعّ فیبتبنققب.فبنۀبت مق:ب
تصحبحبمو ،بمحواونب.فبنه

تا
ّ
مناابتماافصرحامشبعادلاذکرامقیطاقّوتاواامتایزاتااینامتناموشتهابودم،اولحابهاعر 1.ا

یجماییدداشتاوابهاسرولتامیچیلاشمماآنالاایذفاکنم.افقطاییدآولیامحاکنماکها

مهاآممه،امعرومامحاشوداکهادلاییشیۀاصفحیتا
ّ
ازاتصیویرانسخه،اکهادلاسدییمامقم

ییدداشتاهییحاهماوجودادالد.ااگرامصححیناصالحابمامنمامحاتوامنمادلاچیپا

ااگراتصویراصفحۀا
ً
بعمیامتن،امدومهاهییامفامااینایواشحالااهماییدآولیاکننما)سدنی

شصتالاابیاصفحۀا459امتناقایساکنام،امحاتوامامابفهداماکهاکیتباهدیناطولاکها»و«هییااسیفحاوالدا

متناکرده،ایکاجیاهما»و«الاادلاخطاظیهرامکردهااضت:ا»جیممامرولاگشتازافرعوناظرمااو«.اهدانا

باقرالاگارد(.ا
ّ

مصراعادلامتنابیا»و«اآممهاوابهترااضتابرایالعییتاامیمتابیشترا»و«اداخلاقال
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بحاتردیما دیم،ا خواهاما چنیمکها متن،ا سبطاهییا ازا بسییلیا

مغروطاوامصّحفااضتاوابعضحاازااینااغالطا)ازاجدرهایمودا

تا
ّ
80ابیتحاکهافسیداوزمحادالد(ابهاقملیالوشنااضتاکهاگیهادق

کیتبانسخهالاامازامحاتواممایکسرهازیراضؤالاببرد.ابهاهرییلا

داولیادلااینابیبامنوطابهااینااضتاکهابتوامامااصلانسخهالاا

ببیناماوایمامداّزیامایناغرطاهییاخودانسخهاوالغزشاهییا

چیپحاتعااناکنام.الوشنااضتاکهاتفکاکااینادوادضته،ابمونا

دضترضحابهااصلانسخه،ادشوالاوابرکهامحیلااضت.

  

مهب
ّ
پیشنلادهاخیبد یاببمقق

هنگیماموشتناایناییدداشت،ادلابسییلیاازاموالدابهاسرولتا

میچیلابودماسبطاادیواناهیالااهماببینم؛1ادلاهدانامراجعهابها

دیواناهیامکتهاایاتوّجهمالااجرباکرد.امیجراااینااضتاکهابها

ازا یکحا بیاسبطا ا
ً
عدومی ترمد،ا سفینۀ  مظرمالضیماسبطاهییا

کمال  دیوان  دلا ا
ً
)مثال دالدا بیشتریا قرابتا دیواناهیا نسخهاهییا

اصفهانیابیانسخۀاعاوادلادیوان سناییببیانسخۀام(.ابییمابرلضحاکرداکها

آییاایناتوافقاسبطاهیادلاهدۀااشعیلاایناشیعراناوجودادالداییا

خار؛اوادلامریرۀابعم،اآییامحاتواناخویشیوممیااینانسخهاهیاوا

نسخهاهییامأخذامموّناسفینۀاترمدالاااثبیتاکرداییامه.ا

مکتۀادیگریاکهامحاخواهمابهاعنوانایمساطرحاکنماوا

ظا
ّ
پیشنهیداکنمادلاالزییبحانسخهاطرحاشود،امسألۀا»تأثاراتاترف

دلاکتیبت«ااضت.اازابرخحااشتبیهیتاکتیبتحامتنامحاشودابهااینا

متاجهالضیماکهاکیتبادضتاکمابعضحابخشاهییانسخهالااازا

کسحاشنامهاواموشتهااضت.اعالوهابرامقمالازییدیا»و«هییا

امک.اص24،ا210،ا216(،اکتیبتا»وضن«ابهاجییا
ً
اشبیعحا)مثال

»وثن«ا)ص20(اییا»قوطه«ابهاجییا»غوطه«ا)ص333(اییا»تّره«ا

بهاجییا»طّره«ا)ص404(2اواامثیلااینهیاهمامؤیّمااینایمسا

محاتواممابیشم.ایکابیلاهماکهابهاجییا»خصِل...«،ا»خصره«ا

اازاهدانامنظراقیبلابحثابیشما
ً
کتیبتاشمها)ص48(اایتدیال

امایممهااضت(؛اعالوهابرا
ً
)»خصره«ابهااینامعنحادلامتونادیگراظیهرا

اینهی،ا»آشییمهاقبضه«ا)ص150(،ا»برالویهادضت...«ا)ص274(اوا

ابییما
ً
بهاایتدیلاکدترا»خیمهابهادلا]صحاح:اپمل[«اهماکهاظیهرا

شکرحاازاهدینا»آشییِناقبضه«اوا»برالوِیادضت...«اوا»خیِنا

پمل«ابیشنم،اشبیهتاتدیمابهاهدانامدومهاهیادالمم.ابهاهرییلا

مهایایتحامیست،ااّمیامدکنااضتااظهیلا
ّ
طرحااینامسیئلادلامقم

مظراامصّححینادلاایناموالدالاهگشیابیشم.ا

اپیشنهیدابود،ابرخحااشکیالتا
ً
گذشتهاازاایناموالد،اکهاصرفی

ابییمااصالحاشود:
ً
دلامتناوجودادالداکهایتدی

مزائلبم یاطبیهبتی ویش

ابهاویراضتیلیا
ً
بخشحاازااشکیالتحاکهادلامتناوالداشمه،امستقادی

متنامربوطامحاشود.اتعمادیاازااینااشتبیهیت،اازاجدرهاتشمیما

اوزناوامعنحالاادلا
ّ
اوزناواجمامویسحامخل

ّ
واتخفافاهییامخل

مطیویاییدداشتاموشتهاام؛ااینجیاهماچنمامدومۀادیگرالا،ابحاآمکها

قصماایصیاداشتهابیشم،امحاآولماواتأکامامحاکنماکهاهدۀااینا

موالدابیاویراضتیلیادقاق،ادلاچیپابعمامحاتواممامرتفعاشود.ا

یکحاازاایناایرادهی،اویرگولاهییحااضتاکهابحامولدادلامتناوالدا

ااینا
ً
ابهامعنییابیتاهماآضیبالضیممهااضت.امثال

ً
شمهاوابعضی

بیتالااببیناما)ص26(:ا

بشنیضــح عشــقا ذوق،ا لها ازا

ــیل ــق مــوضــی لاها زا مـــوضـــحا آها

معرومااضتاکهاویرگولامعنحابیتالااخراباکردهااضت.اصولتا

دلضتااینااضت:اازالهِاذوِقاعشقابشنیضح...ا.

اینابیتاهماهدانامشکلالاادالدا)ص42(:

مســردیمین ایا مســردیمحا دیــِنا بحــقا

مسردیمم بــما ماک،ا مگرما ــودا خ بــها ــونا چ کــها

قرالادادنانشیمۀاویرگولابعماازا»ماک«اتحدالاقرائتحااضتاکها

»بما برایا »ماک«ا قاما اضتا بهترا میست.ا ما
ّ
مسر هما خارحا

مسردیمم«ابیشماوامها»مگرم«.3ا

لجوعامنابهااینامنیبعافقطادلاموالدیابودهاکهاسبطاسفینه،ابهادالیلاواسح،امقصا 1.ا
آشکیلاداشتهاواقیبلاتوجاهامبودهااضت.

طباعحااضتاکهادلاهدۀاایناموالدابییمانسخهالاادیماوامطدئناشماکهاقرائتامتنا 2.ا
چیپحادلضتااضت.افقطاییدآولیامحاکنماکهادلامولدااینا»تّره«اتردیمادالماکها
هدینا»طّره«ابیشماوافکرامحاکنماسبطاسفینها)یعنحا»تّرۀاعیلض«(ادلضتااضتاوا

اضتعیلهاازاخطاعیلضا)»طّرۀاعیلض«الاامدحافهدم(.

امعرومااضتاکها»ماک«اقامااضتابرایا
ً
ازابیتابعمیاهدیناقصامۀاضوزمحاکیمال 3.ا

»بم«:ا»بمامکهاالچهابمماماکاپراپشیدیمم«.ابهاهرییلاایناضیختا)قاماوامسنمامتضید(ا
ازاضیختاهییامولداعالقۀاقممیضت؛ابهاعنوانامدومه:ا»ایناهدهالاابکوبماوابهالوغنا
بیدامابدیلماتیاضختانرماگردد«ا)اخوینح،ا1371:ا582(؛ا»بهترینابیقرحاآنااضتاکهاازا
آناپوضتابیزاکنحاواپسابپزیاتیاضختانرماشود«ا)هروی،ا1346:ا41(؛اوابهاعنوانا
ا»ماک«اوا»بم«:الیاماکابماولاکاصمولشاعظاماماک/امنا

ِ
مدومهاایاازااجتدیع

شیکِراصمولاواشکییتافزاِیالیا)خیقیمح،ا1385:ا444(.ا
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نشیمۀا بها مربوطا متن،ا ویراضتیلیا دلا دیگرا اوالیا ترکاا

پرضشااضت؛ااینابیتاامولیالااببیناما)ص181(:

ــح ــتامحاکن ــناچیس ــماکیی ــتاآم ــسادلامالم پ

ــودابتر؟ ــردهاضــتاخ ــهاکــنــید،اکــهاک ــتابِ ــزدام ی

اینجیاهمامعرومااضتاکهانشیمۀاپرضشابهامعنحاشعراآضیبا

ـاکها لضیممهااضت.امعشوقاخطیبابهاشیعرامحاگویم:ا»خماومما

ادلا
ً
خوداتوالاابهااینالوزاامماختهااضتااااـاخوبتاکنید«.اییامثال

اینابیتا)ص95(:

گذشــتاعهــماجوامــح،ازالهــواضــیری؟امــه

ضودایح چــوا مولعحا آنا ازا کنمنا ــشا لی بــها

بیزاهمانشیمۀاپرضشامعنحابیتالاامختلاکردهااضت؛اشیعرا

ا
ً
محاگویما»عهماجوامحاگذشتاواازالهواضیریامیست«اواطبعی

ایناجدرهاخبریااضت.اایناعالئماپرضشحامیبهاجیادلامادۀا

مخستامتنابسییلازییدااضتا)مازامک.اص140،ا142،ا240،ا461(.ا

اچنانامسألهاایادیمهامدحاشود؛ابیلعکسادلاا
ً
دلامادۀادومااصال

ابییما
ً
اواقطعی

ً
حاجیهییحاکهاسرولتی

ّ
ایناماده،اعالمتاضؤالایت

دلجاشود،اغییبااضتا)مک.اص143،ا144،ا170،ا171اوابهاویژها

امحوا
ً
358،ا371،ا372اوا375اکهاایناموالدااخارااشعیلیاهستنماکهاکال

ادیمهامدحاشود(.ا
ً
پرضشحادالمم،اولحاعالمتاضؤالادلاآمهیااصال

اشکیلادیگریاکهادلایوزۀاویراضتیلیادیمهامحاشود،امربوطا

ویراضتا دلا اضت.ا یرکتاگذالیاهیا وا فیصرهاگذالیاهیا بها

ادلا
ً
بعمیامتنادلااینامولداهمابییماتجمیممظراکرحاشود.امثال

اینابیتا)ص238(:

البســطة وا العرــّوا فــحا لانا کیما

ــموّاوااآلصــیل ــغ ــحاال شــیدامــیناف

تافیصرهاگذالیامیمنیضبابهااینا
ّ
»کیمران«اوا»شیدمین«ابهاعر

سبطا دلا فیصرهاگذالیا مشکلاا اینا اضت.ا دلآممها شکلا

»پرمموشین«ابهاشکلا»پرمماواشین«ا)ص83(،ا»آذِلابرزین«ا

بهاشکلا»آذلابرازین«ا)ص129(،ا»جودل«ابهاصولتا»جوادل«ا

»اضبیِنا )ص123(،ا »صرهاات«ا بهاشکلا »صرت«ا )ص188(،ا

ماک،اتنازده«ابهاشکلا»اضبیِناماکاتن،ازده«ا)ص316(،ا»مرااازاا

لویاکرم«ابهاصولتا»مرااازاالویاکرم«ا)ص322(اواموالدا

دیگریاازااینادضتاهمادیمهامحاشود.1ابعضحانشیمهاهییادیگرا

مگیلشحاماز،اکهامطیبقاضراقۀامصّححیناوالدامتناشمهااضت،ا

محاتواممازیراهداناقضاّهاطبقهابنمیاشود.ابهاعنوانامدومهااینا

بیتامیصرخسروالااببیناما)ص36(:

ــح ــولامنطق ــهاق ــیمااضــتااواب برکــهامصنوعــحاتد

کیضتح« هرگزا میستا لاا کوا اضتا اینا تدیما »گرا

قوِلا مقولا ا
ً
اصطالیی لاا دوما مصراعا اضت،ا معروما چنیناکها

گاومها داخلا لاا آنا وا کردها تصولا منطقح«ا »بهاقوِلا عبیلتا

ا
ِ
آولدهاامماواایناخطیضت.اقوِلامنطقحاهدیناعبیلِتا»مصنوع

تدیم«ااضتاوامهامصراعادوما)مشروحاآلایایکدیالاادلبیبااینا

ِتاتدیمح«(ا
ّ
اتدیم«،اکهامیظرابراعرتاچهیلمامصنوعیتا)یعنحا»عر

ِ
»مصنوع

ادلازادالمسافر بییمادیم(.ادلااینا
ً
اضت،ادلاآثیلامیصرخسرو،اواخصوصی

موالد،اکهاسرولتحاهمابرایانشیمهاگذالیامتناوجوداممالد،ا

بهترااضتاجیمباایتایطالاامگهادالیماواگاومهالاایذفاکناما

)اگراهماقرالابیشماچازیاداخلاگاومهاباییماعبیلِتا»مصنوعحاتدیم«ا

اضت(.ادلامولدِایرکتاگذالیاهمافقطاییدآولیامحاکنماکها

ا»وِلا«،اکهادلاهدهاجییامتنابهاایناشکلاآممه،اسبطا
ً
مثال

اازاآمجیاکهاالزامحابرایایرکتاگذالیا
ً
دحامیست؛امخصوصی

ّ
مسر

دلااینامولداوجوداممالد،ابهترااضتاازاآناصرفامظراکرد.

یابهاهدانا
ّ
فقماناویمتالویّهادلالضماالخطاهماتیایم

ادلا»گراضخنحا]=ضخِن[اشهرها
ً
ویراضتیلیامربوطااضت؛امثال

کسییحاکسیضت«ا)ص211(اییا»لختحاقصبحا]=قصِب[ازلدادلا

هافتیده«ا)ص260(اییا»کهامازبیمحا]=مازبیِن[اگرضنهادالنازا
ّ
آنایق

مینامنااضت«ا)ص301(اییا»اگراوقتحا]=وقِت[اصبویحادلا

بخواهم«ا)ص430(اکسرۀااشبیعحاابقیاشمه،اولحادلابیقحاجیهیا

یذفاشمهاواصولتااصرحانسخهابهاییشیهابردهاشمهااضتا

امک.ا213،الادۀا4(.اهدچنانادلابعضحاموالد،ابیااصرالابرا
ً
)مثال

ا»خربقة«(،اقیفاهاخراباشمهااضت.ادلااینا
ً
سبطاعربحا)بیاة؛امثال

موالداهمابهترااضتاکردهالاابیا»ه«اسبطاکنام،اچنیناکهادلابیقحا

کردیتاعربحاآناقصامهاهمابهاهداناشکلاسبطاشمهااضتا

)مک.اص277اوابسنجامابیاقیفاهابنمیاص330(.ا

مسألۀادیگر،اکهابیزهمامربوطابهاویرایشاوانشیمهاگذالیا

اینا محاشود.ا دیمها 230ا تیا 227ا صفحیتا دلا اضت،ا متنا

صفحیتامشتدلااضتابراقصامهاایامصنوعاازاجدیلاالمینا

ضدرقنمی.اازاایناقصامه،ابیالطییفاالحارحاکهامرضوماایناموعا

شعرهیضت،اابایتحادلااوزانامخترفااضتخراجامحاشود.ااینا
رامخواهماداد،افقطااینجیا

ّ
دلاایناییدداشتااشکیالتامربوطابهامامافیصرهاهیالااتذک 1.ا

تأکامامحاکنماکهامتناازااینامظراهمابهاویرایشحااضیضحامایزادالد.
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بخشاهییامستخرجالا،ادلامتناچیپح،ابیایروفاضییها)bold(ا

نشینادادهاامماوادلاهدانامریره،ابعضحاضهوهیاوالدامتناشمها

اکردهاایاکهادلابیتامستخرجاآممها
ً
اضت؛ابهااینامعنحاکهابعضی

اص226،ابیتاضّوماکها»بسح«ا
ً
دلامتناقصامهابرجستهانشمها)مثال

بییمابرجستهاشود(اواییابیلعکس،اکردهاایاکهادلابیتامستخرجا

ا»از«ا]صحاح:ادل[اوا»تو«ا
ً
میست،ابحادلالابرجستهاشمهااضتا)مثال

دلاص226ابیت2اوادلاص229ابیت6(.اغاراازااینهیاهمابعضحا

میهدیهنگحاهیاباناابایتامنفرداوامتناکیملاقصامهاوجودادالدا

ابییما»گذالی«ا
ً
ا»گمازی«ادلاص227ابیتاضّوماازاآخر،امشخصی

ً
)مثال

بیشم؛اهمابهایکمامعنحاواهمابهایکمابیتامستخرجادلاص223(.ا

مولدادیگریاکهادلایوزۀاویرایشامتنابییماییدآولیاکنما

بعضحاغرطاهییاامالیحاواتییپحامتنااضت؛اموالدیاازااینا

بهاجییا نباسدهب.اب )ص89(؛ا ماهامب بهاجییا ماه ما دضت:ا

نباس دهب.اب)ص343(؛ایگذ ومنشابهاجییایگذ ونمشب)ص346(؛ا

پا.بانیا بهاجییا پا.پانیب )ص359(؛ا ف .اب بهاجییا فل .اب

)ص393(؛ایبچبتبتابابهاجییاپبچبتبتابا)ص420(اوا.یفببملةا

بهاجییا.یفبوهملةب)ص426(.

منا مظرا بها بعمیا ویرایشا دلا آنا امجیما کها دیگریا کیلا

سرولیااضت،اتفاککادلاقصامهاهییاچنممطرعحااضت.ادلا

چیپاییسر،اتجمیمامطرعاهییاقصییمامشخصانشمهاواهدۀا

امک.ا
ً
ابایتابحاهاچافیصرهاایاپشتاضراهماآممهااضتا)مثال

صفحیتا68،ا71،ا72،ا73،ا87،ا165،ا240او...(.1اا

 ویطۀب.فبنۀبت مقبیابمنایعبجانبی

امنیبعا
ً
مهماترینامسألهادلالابطۀامایناسفینۀ ترمد وادیوان ها )واایضی

جیمبحادیگر(ااینااضتاکهالفتیلامصّححینادلابرابرااینامنیبعاازا

قیعمۀالوشنحاپارویامدحاکنم.امصّححینادلابسییلیاازاموالد،ا

سبطاهییاموّجهاسفینۀ ترمدالاابمونادلارحالوشنابهاییشیهابردها

واسبطادیواناهیالااوالدامتناکردهاامم.ادلاایناموالداسبطادیوانااهیا

گیهاهاچاترجاححابراسبطاسفینه ممالد؛اضهلااضت،اگیهحا

سبطاضفانهاصمدلصمابهترااضتاوامبییماآمهیالاامیدیمهاگرفت.ا

رادادهاام؛ا
ّ
بعضحاازاایناموالدالاادلامطیویامتناییدداشتاتذک

اینجیابرایاتشریحابحث،افقطااینابیتامجارابارقیمحالاامثیلا

محازمما)ص110(:

دوم هدــحا آنا پــحا ازا زلا آبا زلاچــوا پــحا ازا

زل آبا چوا دلــما کــیلا کنما مقرهاایا توا چوا ــی[ا ]ب

سبطااصرحامتنادلامصراعادوما»تی«ابودهاوامصّححینابرااضیسا

اینجیاسبطادیوانا بها»بی«اتبمیلاکردهاامم.ا آنالاا سبطادیوانا

حامحاتواناگفتاسبطاسفینها
ّ
ترجاححابراسبطااصرحاممالداوایت

بهترااضت.اتوساحاقضاّهااینااضتاکهاامصراعااّولادلادیوانابها

ایناصولتاسبطاشمه:ا»دلاپحازلابهاضراچواآباازاپحاآنادوما

کهااو«ا)بارقیمح،ا1358:ا116(؛ابیاایناسبط،امهیدامصراعادوما»او«ا

)زل(ااضتاوابنیبرایناسبطادیواناموّجهااضت.ابیاسبطحاکها

مصراعااّولادلاسفینۀ ترمد دالد،امهیدامعشوقااضتاوابنیبراینا

بییمابیاهدینا»تی«اسبطاشود:ابرایاآنادمبیلازلامحادوماکهاکسحا

چوناتوا)کهامثلامقرهااضت(اکیلادلمالااضیمینابمهم2ا)برایامدومهاهییا

دیگریاازاسبطاهییاموجهاضفانهامک.اص71،ا159،ا166(.

دلامقیبل،اگیهحاسبطاهییاسفینه،ابهادالیلاواسحا)ازاجدرها

وزن(اغرطااضتاوابییمااصالحاشود؛ااّمیامصّححینامهاتنهیاآنا

لااتغااراممادهاامم،ابرکهادلاییشیهاهمابهاسبطاصحاحادیواناهیا

دلامتنا لاا اینهی،اکهابعضحاشواهمشا مکردهاامم.اجزا اشیلها

ابایت،اسبطادیواناهیابها ییدداشتاخواهماآولد،ادلابعضحا

دالیرحابراسبطاسفینهاترجاحادالد؛ادلاایناموالداهمابهترااضتا

رادادهاشود.اازاآمجیاکهااینا
ّ
الاقلاسبطادیوانادلاییشیهاتذک

قضاّۀااخار،امدکنااضتاجنبۀااضتحسیمحاداشتهابیشم،اازاذکرا

الربیباوا
ً
هدۀاآمهیاصرفامظرامحاکنماوافقطاچنمامدومهالا،اطردا

بهاعنواناشیهم،اذکرامحاکنم.ااینابیتاضنییحادلاسفینهابهااینا

شکلاآممهااضتا)ص20(:

ــت ــراشــیهاواب ــیناپ ــکاجه ــحای ــردهابین ــروناپ ازاب

وثن اینا گشتا لهحا آنا لفتنما پــردها بــرونا چونا

تکرالا»برون«ادلاهرادوامصراع،امعنحالااکدحامختلاکردها

اضت.اسبطامختیِلامتنادیوان دلامصراعادوما»چونادلوناپردها

ابهترااضتا)یکحاازانسخهاهییادیواناهما
ً
لفتح«ااضتاواایناظیهرا

ابییماضهویادلاکتیبتاآنامتناهمالخادادها
ً
سبطا»دلون«الاادالد،اولحاطبعی

بیشم(.ا»ضرخالویحاازاآِبالویامجوی«ا)ص24(اهمادلادیوان 

اینامشکلاهمادلامتناچنمابیلاتکرالاشمهااضت؛امصّححینابموناتوّجهابهاضیختا 2.ا
اوزناآنا

ً
کرحابیتاکردهاایالااازادیواناوالدامتناکردهاوابیاایناتغاارامحوابیتاوابعضی

لااخراباکردهاامم.ادلامتناییدداشتامدومهاهییحاازااینامسألهاآولدهاام.ا

برایااینکهاسرولتاایناامرامعروماشود،اییدآولیامحاکنماکهایکحاازاایناتجمیما 1.ا
مطرعاهیا)ص110(ادلادیوان مجارالمینابارقیمحابهاصولتاقصامهاایامستقلاوالدا

اخطیضتا)مک.ابارقیمح،ا1358:ا117(.
ً
شمهاواایناظیهرا
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بهاصولِتا»ضرخالویحازاآِبااجویامجوی«اآممهاواسبطابهتریا

اضت.اازاهدانامقولهااضتااینابیتامجارا)ص113(:

ــین ــحاعســرتاجه ــچاکســحانسیختهاضــتاازاپ ها

پـــردهادل ضپهرا ــرا زی اوا جــزا مکرمتا لها ــرا ب

دلادیوان مجارابارقیمحا»عشرت«اوا»پردۀامکرمت«اآممها)بارقیمح،ا

اییصلابمخوامحاهدینا
ً
1358:ا118(اواسبطاسفینۀ ترمد ایتدیال

سبطاهییادیوانااضت.ادلاصفحۀا187اوادلااینامصراعاازا

شکسته«،ا کوهِا وا اضتا خرابا »بایبینا میصرخسرو:ا قصامۀا

بهاقرینۀا»کوهِاشکسته«اوامحولاعدودیاقصامه،اسبطادیوان 

میصرخسروا)بایبیِنابحاآباواکوهِاشکسته(اگوییابهترااضتا)مک.ا

ییا فسیدا کها اضتا موالدیا اینهیا هدۀا 307(.ا 1353:ا قبیدییمح،ا

ازییدیامسرمااضتاوا
ّ
تصحافاسبطاهییاسفینۀ ترمد تیایم

حااگرامخواهامامتنالااتغاارابمهام،االزمااضتادلاییشیها
ّ
یت

سبطامنیبعادیگرالااییدآولیاکناما)مازامک.اص133،ا262اکهاذکرا

سبطاهییالباب االلباب وادیوان دلاییشیهاسرولیااضت(.ا

گیهحاهماسبطادیواناوامتن،اهرادوالاابهاییشیهابردهاوامتنا

ادلااینابیتا)ص378(:
ً
لااخیلحاگذاشتهاامم؛امثال

لطــفاازاآناافزوناتــراصــولتاازاآناموزوناتــر

بــرگــردم ــراا چ ]...[ا پــرخــوناتــرا ــنا ای ازا دلا

کدیلا دیوانا بهر؛ا میخوامی،اشییم:ا »متنا موشتهاامم:ا دلاییشیها

واسبطا دیوان  کهاسبطا اضتا معروما )؟(«!ا ایدها اضدیعال:ا

ایتدیلحاسفینه،اهرادواموّجهاهستنماواتردیماوجهحاممالد؛ا

بهاهرییلایکحاازااینهیالاابییماداخلامتناآولد،اکدیاایناکهادلا

بیقحاموالداایناکیلالااکردهاامم.ا

نقاخصبتبوش التبپاناشابها

ضودمنم،ا اطالعیتا عرحالغما یواشحاصفحیت،ا توساحیتا

مقییصحاهمادالمماکهابییمادلاچیپابعمیامرتفعاشود:ا

ادلاصفحۀا132اوادلاییشیۀا
ً
تاضبحاتبمبلمبتبناکافی:امثال

قصامۀایسیماالمینانسفح،اگفتهاامماایناقصامهادلالباب االلباب 

ـااچهیلابیتاجمیمادالداکهادلا آممهااضت؛ااّمیاایناقصامهاضهااا

لباب االلباب وامنیبعادیگرادیمهامدحاشود.ابهترااضتامصّححینا

دلااینجیاهم،امیمنمادیگراموالد،ادلاییشیهاییدآولیاکننماکها

اازاایناجهتا
ً
برخحاابایتادلالباب االلباب وجوداممالدا)مخصوصی

کهادوابیتاازاهداناهیااشکیلاوزمحابیلزیاهمادالمم(.اهدچناناگیهامتنا

ییاجییادیگرا ۀا3اواص438(.ا
ّ
لاد بملایکحااضتا)ص160ا وا

»خیمه«ابهاعنواناسبطااصلابهاییشیهابردهاشمه،اوا»مقشاهی«ا

جییاآنانشستهاوامعرومامیستاکهاسبطاضفانهاهدینا»خیمه«ا

ۀا2؛اص259،ا
ّ
ۀا2؛امازاص189،الاد

ّ
اخیمهاهیا)مک.اص169،الاد

ً
بودهاییامثال

لادّۀا2(.ابعضحاوقتاهیاهماشدیلۀاپحاموشتاهیابیامتناهدیهنگا

.اص189،ا341،ا419(.ادلا
ً
ابهاهمالیختهااضتا)مثال

ً ّ
میست،اییاکال

بعضحاموالداهمامصّححینادواییاضهامنبعاغاراازاسفینه ترمد 

اسبطاسفینه لاابهاییشیهابردهاامم،اولحا
ً
برایاشعراآولدهاوابعضی

معرومامکردهاامماسبطامختیلابرااضیساکمامایکاازامنیبعاجیمبحا

ادلاییشیهاموشتهاامما
ً
امک.اص214،ا416(.اییامثال

ً
بودهااضتا)مثال

»دیواناضوزمح:ا-امصراع«ا)صفحۀا280(اواچوناتوساحالاافقطا

برایایکامصراعاآولدهاامم،اعبیلتامبهمااضتا)مصراعادومابیتا

ا
ً
قبلاهمادلادیواناضوزمحامیستاوابییمااشیلهاشود(.اهدانامشکلاعانی

دلاصفحۀا365اهمادیمهامحاشودا)اینجیاهمافقطاسبطادیوان متفیوتا

اضتاوامدحااتواناگفتامصراعالااممالد(.ادلاجییادیگراوادلاییشیۀا

بیتحاازاقطراناموشتهااممادیوان قطران بیتالااممالدا)ص253(؛ااینا

توساحادقاقامیست؛ادیوان قطران اینابیتالاادالد،ااّمیابیااختالفا

امحاتوانادلاییشیهاییدآولیاکرداکها
ً
اضیضحادلاسبط.ااصال

رااینامسألها
ّ
بهاجییااینابیت،ابیتحادیگرادلادیوان آممهااضتا)تذک

بیاتوجهابهاطرزاقیفاهابنمیاایناقصامهاسرولیااضت(.امبوداویمتا

ادلامولدابیتحاازا
ً
لویّهاوقتحالوشنامحاشوداکهامحابانامامثال

ضوزمح،اکهااختالفاآنابیامتنادیوان بهااممازۀاهدینابیتاقطرانا

اضت،اچناناتوساححاممادهاامما)ص284(.ااینجیاهمابییماگفتا

اینابیتادلادیوان ضوزمحاوجوداممالداواجییاآنابیتحادیگرابیا

فالناسبطاآممهااضت.

العاتبحاوشی:ابرااضیساقیعمهاایاکهادلامقممۀامتنا
ّ
نقصبد بوط

آممه،امصححیناهرگیهاشعریالاادلادیواناوامنیبعادیگرامایفتهاامما

ا»دیوان:ا-بیت/قطعه/قصامه«.ا
ً
رادادهاامماکهامثال

ّ
دلاییشیهاتذک

ییشیۀا دلا ریا
ّ
تذک چنانا خوامنمها هرگیها قیعمه،ا اینا برا بنیا

موییفتها شعریا کها بیشما اماموالا محاتوامما ببینما صفحیتا

اهماهدانطولا
ً
محاخوامم؛اکدیااینکهادلابسییلیاازاموالداواقعی

ریادلاپییاصفحهاآممه،اولحا
ّ
اضت.ااّمیابعضحاجیهیاچناناتذک

آناشعرادلاواقعاجمیمامیستاوااگرادلامنیبعاچیپحادیگرابگردیما

محاتواماماآنالااپامااکنام.ابهاعنوانامدومهادلاصفحۀا189اوادلا

ییشیۀاقصامهاایاازامیصرخسرواموشتهاامم:ا»دیوانامیصرخسرو:ا
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-قصامه«.اایناقصامهادلادیواناچیپحادانشگیهاتهرانامایممه،ا

ا
ّ
اّمیااگرابهاچیپاتقویا)صا177-179(امراجعهاکنامامحاتواماماکل

اموالدامشکوکامتناسفینه لا،اکهابسییلا
ً
قصامهالااببیناماوااتفیقی

همازییدااضت،ابیاآنااصالحاکناما)مک.امتناییدداشتاییسر(.اییا

دلاصفحۀا305ادلاییشیۀاقطعهاایاازاادیباصیبراموشتهاامماکها

ایناقطعهادلادیوان میست.اایناتوساحادقاقامیست.اایناقطعها

عالوهابرااینکهادلالباب االلباب )عوفح،ا1390:ا354(اآممه،ادلا

چیپاایدماعبمهللااازادیوان ادیباصیبراهماوجودادالدا)ادیبا

بیزاهمادلاصفحۀا326اوادلاییشیۀا ییا صیبر،ا1380:ا351(.ا

قطعهاایاضهابیتحاازاامولی،اموشتهاامماکهادیوان امولیاقطعهالاا

ممالد.اایناقطعهاهماجمیمامیستاوادلادیوان چیپامفیسحاآممها

اضتا)امولی،ا2536:ا427(.ادواقطعۀاصفحۀا345اهما)کهادلا

ییشیهاگفتهااممادلادیوان انوریامیست(،ادلاچیپاضعامامفیسحاوجودا

دالدا)هدین:ا440،ا410(.اییدداشتاهییاصفحۀا325اهماازاهدانا

مظرابییمااصالحاشود.

دلاهداناچشمااممازامکتهاادیگریالااهمابییماییدآولیاکنم؛ا

مناهدۀاابایتحالااکهاگفتهااممادلادیواناهیاوجوداممالدابرلضحا

مکردهاام،ااّمیابهاطولااتفیقحااینامدومهابهاچشدماخولدهااضت:ا

را
ّ
تذک )ص385(ا عدیدیا ازا قصامهاایا ییشیۀا دلا مصّححینا

دادهاامماکهابعضحاابایتادلادیوانامایممهااضت؛ایکحاازاابایتا

اینااضت:

هجرامــت ضــپیها جنــگا پــحا ازا عدــیدیا

مدحاییبم یــشــرا ــرا ــویات ق دیـــمها ــونا خـ زا

اّمیااینابیت،ادلادیوان عدیدی،ادلاهدیناچیپحاکهامصّححینا

سفینۀ ترمدابهاآناالجیعادادهاامم،ابموناهاچاتفیوتحادلاسبطاهی،ا

آممهااضتا)مک.اعدیدیاشهرییلی،ا1381:ا57(.ادلهرییلاهدۀااینا

موالدالاابیادقتابیشتریابییمابرلضحاکرد؛ابهاویژهااکهابسییلیاازا

ا
ً
اینااشعیلادلاچیپاهییادیگرادیواناهیاییامنیبعادیگرا)خصوصی

حاکردناآمهیابحاایتایطحااضت.
ّ
رهاهی(اآممهاواموییفتهاترق

ّ
تذک

امک.اص346،ا495(اهاچا
ً
عالوهابرااینهی،ابعضحاجیهیا)مثال

تصریححامکردهاامماکهااینااشعیلادلادیوامحاییاجییحاآممهاییا

خار.اگیهحاهمابرایااشعیلیاازاقیعمۀا»فالنامنبع:ا-اشعر«ا

اضتفیدهامکردهاامماتیاخوامنمهامتوجهابشوداکهاایناشعرهیاهما

دلامنیبعادیگر،ادضتاکمادلامنیبعحاکهامصّححینادیمهاامم،ا

امک.اص401ا–ا403اکهاچنماغزلاازا
ً
وجودامماشتهااضتا)مثال

ظهارالمیناضجزیاآممهاکهادلالباب االلباب وجوداممالد(.امولدامشیبها

این،اجییحااضتاکهادلامولداشعریابهامنیبعاجیمبحاالجیعادادها

ا
ً
ولحامگفتهاامماکهادلادیواناآناشیعراهماآممهااضتاییامها)مثال

مک.اص415،الادّاۀا1(.

دلاسدِناقصامۀا»ضالمٌاعرحادالااّماالکواعب«ا)ص123(ا

بیتحاآممهااضتابهاایناشکل:ا»ضییضتابهاکیختاغالمااضتا

واچیکر...«.اآقییاضرولیادلامقیلهاایاکهادلمولداایناقصامها

موشتهاامماواکوشیمهااممادالیرحادلاصحتاامتسیباایناقصامها

بهامصرهللاامنشحااقیمهاکننم،ادلاییشیۀااینابیتاموشتهاامم:ا

»اینابیتافقطادلامونسااالیرالاآممهااضت«ا)ضرولی،ا1393:ا

122(.ااآییااینابهااینامعنحااضتاکهااینابیتادلاسفینۀ ترمد 

هم،امثلاضییرامنیبع،امبودهااضت؟ااگرااینطولااضتاچراادلا

ریا
ّ
اینابیتاچناناتذک ترمدا)ص123(اوادلاییشیۀا سفینۀ 

اییدآولیامحاکنماکهاایناقصامهادلاجنگا243ا
ً
ممادهاامم؟اسدنی

رماآممها)دلاییشیهابهامنوچهرا
ّ
مجرساهمابهامیمایسنعرحامتک

شصتاکرهامنسوباشمه(اواآمجیاهمااینابیتالاادالدا)مک.اجنگا

شدیلۀا243اضنی:اگ242(.ااینامکتهالااهمابییمااسیفهاکنماکهااینا

جنگااخار،ابعماازابیتابیستاوپنجم،ابیتحاآولدهاکهادلامقیلۀا

غییبااضت،اامیاوجوداآنا سفینۀ ترمد  آقییاضرولیاوادلا

محولاعدودیاقصامهالاامحکماترامحاکنما)مک.اهدین:اگ241(.ا

جزااینهیاموالدادیگریاهماهستاکهابرخحااشعیلاسفینۀ ترمد 

لاا آمهیا مصّححینا وا آممهاامما حا
ّ
خط جنگاهییا بعضحا دلا

برخحا تصحاحا دلا ا
ً
بعضی منیبعا اینا کها آمجیا ازا ممیمهااامم.ا

مقییصاوالغزشاهییامتناییسرامؤثراهستنم،ادلامطیویا

آمهیاالجیعا ابایتابها ییدداشتاواسدنابحثادلبیلۀابرخحا

کنم.ا مکّرلا اینجیا لاا راتا
ّ
تذک آنا مدحابینما لزومحا وا دادهااما

بهاهرییلاالزمااضتادلایواشحاچیپابعمیابهاآنامنیبعاهما

ااشیلهاواازاسبطاهییامفاماآمهیااضتفیدهاشود.
ً
یتدی

ادلاصفحۀا214اوادلاییشیۀاقصامۀا
ً
نقصبد بو جاعات:امثال

مرغانیمحابها»عرفیتاالعیشقان،اج1،اص734«االجیعادادهاامما

کهابییمابها»ج2«ااصالحاشود.ابیزادلمولداهداناقصامهابها

بها»ص48«ا بییما کها دادهاامما الجیعا »جنگا53د،اص47«ا

تصحاحاشود.اعالوهابرااینهی،االجیعاصفحیتادیواناهیاهماگیها

ادلاصفحیتا332اوا340االجیعادیوانا
ً
دلضتامیست؛امثال

ضراجاالمیناقدریاازا78اوا321ابییمابهاترتیبابها79اوا320ا
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اصالحاشود.ادلاصفحۀا360االجیعادیوان خیقیمحاازا557ابها

577اوادلاصفحۀا368االجیعادیوان امارمعزیاازا236ابها

237ابییماتغااراکنم.

تاضبحاتبم ّ  بتبسوخق:ابعضحااتوساحیتایواشحازایمااضت.ا

دضتنویسا لضماالخطحا ازاخصییصا یکحا کها محاداماما ا
ً
مثال

هدیشها لاا چه«ا که،ا »خولشیم،ا کها اضتا اینا ترمد  سفینۀ 

بهاصولتا»خرشیم،اکح،اچح«اموشتهااضت،اییادلاپیییناافعیلا

بایلیت،ا :ا
ً
)مثال اضتا آولدها »ت«ا »د«ا بهاجییا مخیطبا جدعا

بگوییتاواامثیلااینهی(.امصّححینادلاهدۀاصفحیتامتن،الویااینا

ا
ً
مثال کها دادهاامما را

ّ
تذک ییشیها دلا وا گذاشتها ها

ّ
لاد کیلبردهیا

»خرشیم=خولشیم«اییا»کح=که«او...ا.اتوساحاایناخصییصا

مهاکیفحااضتاوامایزیامیستادلاهراصفحهاییدآولیا
ّ
دلامقم

هاهییا
ّ
لاد وا راتا

ّ
تذک اینا چنمدهابیلۀا تکرالا کها بهاویژها شود؛ا

پحادلپحاکیلاقرائتامتنالااهمادشوالامحاکنم.اا

هغزشبهابفل .ابمنایع

اتیلیخاامتشیلادیوان ضراجاالمیناقدریادلااینافهرضتا
ً
مثال

1348اثبتاشمه،اولحا1368ادلضتااضتا)امتشیلاتامعانادلا

ضیلا1364اتأضیساشمهااضت(.اعاناهدانااشکیلادلاالجیعابها

دیوان ضیمیسناغزمویاهمادیمهامحاشودا)دلافهرضتامنیبعابها

ا
ً
چیپاضیلا1338اامتشیلاتااضیطاراازااینادیوان الجیعادادهاامماکهاطبعی

ضهوااضت؛اامتشیلاتااضیطارادلاضیلا1361اتأضیساشمهااضت(.اتیلیخا

امتشیلادیوان ضیفااضفرمگحاهمابییماازا1978ابها1979ااصالحا

شود.ادلاهدانافهرضت،امصّححادیوان عدامالویکحاهم،اکها

مذیراایدمااضت،ابهااشتبیهاایدماممیماقیضدحاثبتاشمهااضتا

)میماایدماممیماقیضدحادلاشنیضنیمۀاکتیبابهاعنوانامیشراآممهاوامبییمالبطحا

بهاتصحاحادیواناداشتهابیشم؛امویسنمۀامقممهاهماهدینامذیراایدمااضت(.ا

صیتا
ّ
دلامولداصفحیتامقیلۀاخوداآقییاضرولیاهم،اکهامشخ

آنادلاصفحۀا517اآممه،ا115-124ادلضتااضت.ادلاهدانا

صیتا
ّ
فهرضتامنیبعاوازیراعنوانادیوان مسعوداضعم،امشخ

دیوان مسعوداضعماچیپادکترامولیینالاادادهاامم؛ادلاییلحاکها

تدیماالجیعیتابهادیوان مسعود،ادلایواشحاسفینۀ ترمد،ابهاچیپا

االجیعیتامقممهابهاتاریخ جهانگشای مربوطا
ً
محّدمامهایلااضتا)ایضی

العیتاکتیبشنیختحامنطبقابیاچیپاامتشیلاتا
ّ
بهاچیپاقمیمااینامتناوااط

مهاهما)ازاجدرهادانشنامۀ ادب فارسیا
ّ
امقم

ِ
مگیهااضت(.ابسییلیاازامنیبع

ییادانشنامۀ جهان اسالم ییا»مقماوابرلضحاآداباالحرباواالشجیعة«او...(ا

اغییبااضت.اهدچنانادلامقممهابهاسفینۀ 
ً ّ
دلافهرضتامنیبعاکال

لطافت و ظرافتاالجیعادادهاوادلافهرضتامنیبع،امشخصیتا

مجموعۀ لطائف و سفینۀ ظرائفالااآولدهاامما)محاداماماکهااینادوا

فادقایق االشعارا
ّ
ضفانهابیهمافرقادالمماوادوامتنامجزااهستنم(.امؤل

اضهوا
ً
بیدلاینالااهماایدمبنامحدماکالتحاموشتهاامماواظیهرا

اضت؛اایناجنگاتموینامارعبمالوهیبادولتاآبیدیااضتا)مک.ا

دانشاپژوه،ا1348:ا1/ا57(.اا

هغزشبهانبمو 

ــن ــِحام ــواوادما ــنات ــمادی ــواش ــولات ــراج دلاض ص11ا

فرس وا زیــنا خــولا وا ــیدتا ب قبیا شباپوشا مها

ادلامصراعادوما»شباپوشاواقبی«ادلضتااضت،ابهاقرینۀا
ً
ظیهرا

»زیناوافرس«.االبتهابیااینااصالحاهمابیتاچنمانامفهوما

میستاوالابطهاایابیاابایتاپساواپیشاممالد.اصولتادلضتا

مصراعادوم،اهدینااضتاکهادلادیوان )ضنییح،ا1388:ا308(ادیمها

محاشود:ا»کهامها]بمل:امه[اشباپوشاواقبیابیدتاوامهازینامها

فرسا]بمل:امهازیناوافرس[«.اکیتباکهابیامحوا»مهافالنابیداوا

مهافالن«اآشنییحامماشته،ا»مه«الاا»َمها=امیه«افرضاکردهاوابرا

اینااضیس،ا»خول«الاابهابیتااسیفهاکردهااضت.ابهاهرییلااینا

سبطابحامعنحااضتاوابحااعتبیلترینانسخهاهییادیوان ضنییحا

هماآنالااتأیامامدحاکنما)مک.اهدیمجی(.

مشــکاوا]مســکت[ایکحاضــتاازاآمکــهاهدــح ص23ا

عـــطـــیل... ازا مـــمامـــحا لاا مــــــیکادها

دلابیتااّول،ا»مسکت«اتصحاحاقایضحامصّححینااضتا)دلا

نسخۀااصلا»نسک«اآممهابودهااضت(.ااینجیاهمابهترااضتابهاسبطا

وا »مشکا تعبارا کها کناما اعتدیدا )ضنییح،ا1388:ا199(ا دیوان 

پشکت«الاادالد.اایتدیلااینکها»نسک«اتصحافاوابمخوامحا

ابیشترااضت.1امشکاهاچالابطهاایا
ً
»پشک/پشکت«ابیشماطبعی

بیانزکاممالداوادلامقیبلالابطۀاآنابیاپشکبازامشهولاتااضت.ا

جییادیگریاازاهداناییدداشتاگفتهااماکهابهترااضتاایناتصحاحیتاقایضحالاا 1.ا
حااالمکینابیادیواناهیاامطبیقاداد.اوالداکردنایکاسبطاجمیماوابحاپشتوامهادلا

ّ
یت

متن،ادلاییلحاکهاسبطاموّجهحابرایابیتاوجودادالد،امنطقحامیستا)دیواناضنییحا
ۀ3(،ادلابیتحا

ّ
دلمولدااینا»پشک«اهاچانسخهابملحاهماممالد(.ادلاصفحۀا133اهما)لاد

موییفته،امتنالاابهاقایساعوضاکردهاامم؛اازاآمجیاکهاایناتصحاحاقایضحاکدکحابها
اصالحاوزناوامعنحامدحاکنم،ابهترااضتاسبطااصرحالاایفظاکننم.ا
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»مشکاواپشک«ادلامتونافیلضحافراواناتکرالاشمهااضتاوا

ابمامیستااینابیتاازاسیرالعباد 
ً
مایزیابهاشیهماممالد،اولحاعجیلتی

الی المعاد خوداضنییحالااییدآولیاکنام:

خشــک وا تــرا دانــشا چــوا مــمالدا خــرا

پشک ــها چ وا مــشــکا ــها چ اوا بـــیلا اوا نـــزدا

ااااااااااااااااااااااااااااااا)ضنییح،ا1360:ا260(

قبــول زمــمها مفــسا عشــقا مکنــما ص26ا

ــیل ــک ــمابـــــیِزاُمــــــردهامــــوشاش ــن ــک م

»بیِزامرده«اغرطااضتاوابییمابمیناصولتااصالحاشود:ا»مکنما

بیزامردهاموشاشکیل«ا)ُمردهاصفتاموشااضت،امهابیز(.

شــم ضــپاما یکدــتا ــعا
ّ
توق بــها اوا ازا آدما ص29ا

قفی ضیها ــینا یــرم ضیرحا ــها ب اوا ازا شیطینا

ا
ً
ع«امخلاوزنااضت،ا»ضپاماشم«اهماتقریبی

ّ
دلامصراعااّولا»توق

ابمخوامحا»برقع«ااضت.ادلادیوانا
ً
ع«اظیهرا

ّ
بحامعنحااضت.ا»توق

آممهااضت:ا»آدماازااوابهابرقعایرمتاضپاملوی«ا)خیقیمح،ا1385:ا

اتصحافا»ضپامضر«ا
ً
5(.ابهاهداناقرینها»ضپاماشم«اایتدیال

ا»ضیهاقفی«الااهما
ً
اضت:اآدماازااوابهاابرقعایکدتاضپامضرا)سدنی

بییمابیامامافیصرهاموشت(.

ــت ــشااض ــواناازاآت ــرادی ــهاگوه ــرااک ــحام گوی ص35ا

مخّدرمم ــلا گ ازا هدها ــها ــیم زم ایــنا دیـــوانا

زمــین ایــنا دلا آدما زا نــزادا آدمــحا جــزا

خرمم جدرگحا ــراا چـ ــما ــن آدم ــرا گ ایــنــهــیا

مصراعادوم،ادلاهرادواچیپادیوان میصرخسروا)1353:ا244؛ا

هدو،ا1386:ا121(ابهاایناصولتاآممهااضت:ادیوانااینازمیناهدها

ادیوانشاهرگزا»هدهااز«الاا
ّ
ازاگلامخّدرمم.امیصرخسروادلاکل

َعل«اترفظامکردهااضتاوابنیبرایناازامظراضبکحاسبطا
َ
براوزنا»ف

دیوان هیابهترااضت.امصراعادومابیتادوماهم،ادلادیوانا»اینهیاازا

آدمنماچرااجدرگحاخرمم؟«اسبطاشمها)مک.اهدیمجیهی(اوااینا

ابهترااضت؛امحاداماماکها»آدم«ادلامتوناقمیمابهامعنحاموعا
ً
قطعی

انسینابهاکیلانرفتهاواهداناقرینهاایااضتاقطعحادلافسیداسبِطا

سفینۀ ترمد.اظناغیلبااینااضتاکهااینجیا»گر«اتصحافا)وا

ابمخوامح(ا»کز«ابیشم.امدومهاهییادیگریاهمادلاهدانامتنا
ً
ایتدیال

)مک.ا لاا»گر«اخواممهاواسبطاکردهاامما دالداکها»کز«ا وجودا

اینا دلضتا بنیبراینا ییدداشت(.1ا هدانا دلا توساحیتاص436ا

اضت:ا»اینهیاکزاآدمنماچرااجدرگحاخرمم؟«.ا

میســتاآگــهازامکــهاگــرامــن،اهدچــوااوابُــماییلدــح ص40ا

دوتیضتح شهینا پیشا اوا پشتا چونا منا پشتا

دلضتا صولتا وا ممالدا معنحا اینجیا ا
ً
طبعی ییلدح«ا »بُما

»َبمییلدح«ااضت.

ــۀاماکــحازایــکاضــپنماناکــما
ّ
هاَــمابــهاپر ص41ا

ــم...ا ــمام ــزالاضــن ــملاهـ ــهاایابــمیاامـ
ّ
ــر ــهاپ ب

گنــیه گومهاگومــها بــها لاا خــودا کــردما نشــیمها

ــرخــیضــتاتــاــراخــذالمــم ــهاب ــهاک نــشــیمــۀاچ

ۀ«ااصالحاشود.ادلامصراعا
ّ
هاای«ابییمابها»پر

ّ
دلابیتااّول،ا»پر

دومابیتادومامازا»برخیضت«امعنحاممالداوابییما»بُرجیس«ا

ا»نشیمۀ«ا
ً
)=همف(ابودهابیشم.اهدچنانادلاهدانامصراعاظیهرا

بییمابها»نشیمهاای«اتصحاحاشود.

توبهاضــت گنــها ازا پشــیدیمحا گفــتا لضــولا ص42ا

آمم مــنا ــتا اض تــیئــبا الا کسحا دلــاــلا بــمیــنا

وزنامصراعادوماخرابااضت.ادلضتا»کس«ااضتامها»کسح«.

مــمال خبــرا وا مــیا ضــرا دلا پرنــگا کبــرا ص43ا

ــوضــتاپــرــنــگ... ــییــدــیلاشـــوداپ ــزاکــبــراپ ک

جنــگ پذیرفتهاایــما بییــما جنــگا آمکــها بــیا

ــهاایــماجنگ ــم،اآشــفــت ــیی ــیاآناکـــهاصــرــحاب ب

بهاجییا»خبراممال«ادلادیوان »عجباممال«اآممهااضتا)ضوزمح،ا

اهداناسبطاصحاحااضتا)»خبراممال«ااینجیا
ً
1338:ا232(اواظیهرا

اصلا دلا بییما »پذیرفتهاایم«ا دوماهما بیتا دلا اضت(.ا بحامعنحا

متنا میمنما دیواناهما بیشم،اهرچنماسبطا بودها »پذلفتهاایم«ا

ییسرااضتا)ضوزمح،ا1338:ا232(.

زلدوضــتاازادضــتاجهــینادلاپــییاپاــلاافتــیدهادان ص48ا

لیخته ــیالا ب پالا زّلا ــینا ــت دوض ــییا پ ــرا زی مــیا

ماالداعظادحادلاییدداشتحاکهالاجعابهاقصامۀامصنوعاشرفاالمیناخترحادلا 1.ا
سفیه ترمد موشته،اگفتهااضتاکهاکیتبااینانسخها»کز«الااشباها»گر«امحامویسما
)عظادح،ا1396:ا261(.ابنیبراینامحتدلااضتاکهاخرطااینادواصولت،ابیلعکسا

همااتفیقاافتیدهابیشم.ادلاتأیامایمساماالداعظادحاییدآولیامحاکنماکهادلااینا
ا»گر«ابییمابها»کز«ااصالحاشود:اازالباتوابوضهاامحابییمامرا/اگرا

ً
بیتاهماظیهرا

زبیمتاهاچامگشییمامراا)ص381(.
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دابیشم،اوگرمها
ّ
معرومااضتاکها»زل«ادلامصراعادومامبییمامشم

وزنابهاهمامحالیزد.ابرایااینکهادلاادامهااینامدومهاهیالااذکرا

مکنم،اهدانجیاییدآولیامحاکنماکهایکاگروهاازالغزشاهییاوزمحا

متن،الابطۀامستقامابیامسألۀامگیلشاواویرایشامتنادالمم؛ابهااینا

داشمهاامماواایناتشمیمادلا
ّ
صولتاکهاگیه،ابرخحاکردیتامشم

وزنااختاللاایجیداکردهااضت،امیمنماهدانابیتا)وامدومهاهییا

مشیبهادلاصفحیتا54،ا59،ا92،ا153،ا161،ا192،ا205،ا272(،اواگیها

دابیشنم،ابحاتشمیماآممهاامم؛ا
ّ
کردیتحاکهابهایکماوزنابییمامشم

:ا»لویاضیه،اگوژپشت،اقمادوتی،اضرگران«ا)ص74اوابرایا
ً
مثال

مدومهاهییامشیبهامک.اص99،ا127،ا140،ا251(.

مشــتریا دلاهــیا ِلا
ّ
دال دلی،ا دلهــییا زا لاویا ص49ا

لیخته باضیا لهـــییا
ُ
د جوهریا اینکا خیقیمحا

لاوادلاهیامشتری«ابهترااضتا)مک.ا
ّ
ا»دال

ً
دلامصراعااّول،اطبعی

خیقیمح،ا1385:ا378(.

تــیاخســرواشــروانابــوداچــهاجــییاموشــروانابــود ص52ا

لیخته... بغراا آبا کوا بود،ا ضرطینا الضالنا چونا

کرکــتاطبیــباانــساواجــیناتریــیقااکبــرادلازبــین ص53ا

لیخته... ضوداا کردا قحا دهینا ازا لاکا صفرایاحا

ــین ــیهاجه ــینادلاممیــتاایاش ــناگیهابا ــمام ازامظ ص56ا

لیخته دامیا ضدعا دلا شدعاامگاینا ازا گنجحاضتا

بها»گو«ااصالحاشود.ا بییما اّول،ا»کو«ا بیتا دوما ادلامصراعا

دلامصراعادومابیتادومامازا»قحاکرده«ادلضتااضت.ادلمصراعا

دومابیتاضوماهما»شدعاامگاین«اهاچامعنییحاممالداواچنیمکها

ضّجیدیاتوساحاداده،اسبطااصرحا»ضدعاالکاین«ااضتاکهامیما

کتیبحااضتامشهولادلامبیدیاطباعتاوامسیئلامربوطابهاطبییعا

واموجوداتا)خیقیمح،ا1385:ا1044(.اخیقیمحاجییادیگراهماازااینا

کتیبامیمابردهااضتا)هدین:ا496(.ابهاهرییلااگراسبطااصرحانسخها

هماهدانابیشم،ابییمادلاییشیهاصولتادلضتالااییدآولیاکرد.

همیــهاایابــرالــبالضــیناتحفــهاضــوِیاجینافرضــت ص56ا

خم پشتا ــرانا گ لطــلا ــتا لاض ضبکالوحا قــولا

بیاتوجهابهاوزن،ا»همیهاای«امیدلضتااضتاوابییمابخشامخستا

لاا»همیهابِرالب«اخوامم،امطیبقاسبطادیوان:اهمیهابرادلالضین،ا

تحفهاضویالبافرضتا)خیقیمح،ا1385:ا258(.

دلاطرــباکیلامــناخــیماشــماازادضــتاهجــر ص57ا

»طربت«ادلضتااضتابهاجییا»طرب«ا)هدین:ا260(.

ــلاچراضــتادلاخــطامغــربالقــم
ّ
عاــنامنق ص57ا

ل«اتصحافا»منّعل«ااضتا)هدین:ا261(.
ّ
»منق

خاــول لاا لزمگهــتا برــخا وا نشــیبولا کــردا ص60ا

ا»گرد«ادلضتااضتا)هدین:ا263(.
ً
ظیهرا

قطــباوالمابــراضــرایــکامقطــهادالداچیلماــغ ص61ا

»چیلماخ«اصحاحااضت.

فنمقاآضــیابســتالوزناضــقفامحنــتاجــییامــن ص62ب

»بستهالوزن«ا)وا»محنتاجیی«(ادلضتااضت.

ــیغااوابــودهاضــهامــه هــرافــرشاضــقالطونامــهاصبّ ص69ا

پساازاضقالطونا»که«اجیاافتیدهاوابییماافزودهاشودا)مک.اخیقیمح،ا

1385:ا391(.

تنگبــیلا دهــنا زانا الخبــرا ]أیــن[ا گفتــما ص71ا

نشین؟ا لاا ــمما ع گفتا لویا ــردا ک ــرشا ت عقلا

دلاییشیهاییدآولیاکردهاامماکهانسخهادلااصلابهاجییا»أین«،ا

»أیش«اداشتهااضت.امعرومامیستاچراامتنالااعوضاکردهاامماوا

گذشتهاازاآنامعرومامیستاکهاچراابهاسبطادیوان،اکهاهدینا

»أیش«ابوده،ااعتدیدامکردهاامما)ضهابیتاپیشاازااین،ایکحاازاسبطاهییا

موجهامتنالاابرااضیسادیواناتغاارادادهاامم(.ابهاهرییلااینا»أیشا

ادلامتوناعربح،ابسییلالایجااضت؛ا
ً
الخبر«ا)=اچهاخبر(،امخصوصی

عبمالواضعاجبرحا)2536:ا642(اهماگفتهااضت:

اضــیمابر
ّ
یــیاصییبــحاایشاالخبــرازآناضــروقم

خستهاجگر وا تشنهالبا ضدرا گشتما اوا عشقا کزا

ظردــت گیســویا مقــیبا پمیــمالا گشــتا ص78ا

ــّوق ــط ام
ِ
ــشاتـــاـــزگـــیم ــ ــنالخ ــ گــــردناای

وزنامصراعااّولادلضتامیست؛ا»پمیمال«ابییمابها»پمیمااز«ا

اصالحاشود.

بــرامرــکاپــردۀاکرــکاتــوادالداهدــحامــگیه ص82ا

اسیفهاکردنا»پرده«ابها»کرک«امخلاوزناوامعنحااضت.ااینا

مدومهااهماازاهدانامقولهااضت:ا»لخسیلااللۀالؤلؤاآناکردهادلا

دهین«ا)صا118(اکهابییمابهاایناصولتااصالحاشود:الخسیلا
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اللهالؤلؤاآناکردهادلادهین.ا

صــماق بهاجــییا ضــخیا دلا صــمقا ص85ا

اسبطاصحاحااینگومهااضت:ا
ً
وزناوامعنحامختلااضت.اظیهرا

صمقا]او[ادلاضخیابهاجییاصماقا)وامک.اامولی،ا2536:ا271(.

تارگــح بــیزا محادهــما کــها طعنــهاایا تــیا ص87ا

ــممابـــیزاشــرمــســیل ــن ــحاک ــۀاکـــهام ــذل تـــیاب

ا»طعنهاای«اهمااشتبیها
ً
وزنامصراعااّولامخموشااضت؛اسدنی

چیپحااضتابهاجییا»طعنۀ«.اسبطادلضتااینااضت:اتیاطعنۀا

کهامحادهممابیزاتارگحا)قس.اامولی،ا2536:ا135(.

لوشــن خــردا آیینــۀا وا زشــتالویحا تــوا ص94ا

بندییح لویا آیــیــنــها ــها ب ــوا ت ــرا گ ــتا ــ لواض

پاچــین آتشــحا بــرا ببینــحا ضــییهامیلیا

شیمایح... زا کنحا زلفشا وا چهرها ــیما م تــوا

یکــحاچــوانرگــسابگشــییاعقــلاوا]بــهاخویــش[

تدیشییح ضــرا ــها ب ضــرا ــودا خ ــوا ت کــها فرومگرا

دلابیتااّولا»مندییح«ادلضتااضتابهالحیظامعنییحا)وامک.ا

کدیلاالمینااصفهیمح،ا1348:ا13(.ابیتادوماهماایراداوزمحادالداوا

»ببینح«ابییمابها»بینح«ااصالحاشود.امصراعااّولابیتاضوماهما

ایراداوزمحادالد.ابخشااخارامصراعالاابرااضیسادیوان اصالحا

اوزنااضت.ا
ّ
کردهااممااّمیاتوّجهامماشتهاامماکهااینااصالحامخل

سبطادیواناکدیلااینااضت:ا»یکحاچوانرگسابگشییاچشما

عقلاوابهاخویش«ا)هدین:ا14(.ا

ــوش ــهابهاگ ــفاهِایرق ــماض ــهااتادلکش ــراییدث زابه ص95ا

دلیــییــح دلاجـــوالا ــوداچــواگهرا ــواخ ت ــرا وگ

امخموشااضت،امعنحاهمالوشنا
ً
وزنامصراعااّولامشخصی

اکیتبادلااینجی،امصراعاهییااّولادوابیتامتفیوتا
ً
میست.اظیهرا

اادغیماکردهااضت.ادلادیوان کدیلااینادوامصراعادلادوا
ً
لااضهوا

بیتاجماگیمهادیمهامحاشود:ا»زابهرامیناشمهاایاهدچواضفرها

ضفتهاجگر«ا دلکشنما ییدثهااتا ضرکا »بها وا یرقهابهاگوش«ا

)هدین:ا14اوا15(.ا

ــح ــودالای ــهاخ ــقالا،ام ــهاخر ــمایالا،ام ــهاخ ــهام ک ص95ا

وزنامصراعامختلااضت؛ا»خمای«ابییمابها»خما«ااصالحاشود.

مخترــف الــوانا زا چشــما امــملونا دلا ص96ا

آب وا شیرا وا محا جیما وا جویا وا بهشتا هدچونا

وزنامصراعادومامختلااضت.اسبطادیوان کدیلااینااضت:ا

»هماچونابهشتاجویاشرابستاواشیراواآب«ا)هدین:ا403(.

ــویا]؟[ ــیزاآلدام ــهاما ــرمیاک ــزداض ــحالی ــوناهد خ ص104ا

ضرمیضت دلا ــریا اث خشدشا هابتا ازا مگرا

ابمخوامحا
ً
تردیمادلامولدامصراعااّولاازامصّححینااضت.اظیهرا

نسخهامنجرابهاچناناتردیمیاشمه؛اسبطااصرحااینابییمابیشم:ا

ایزالداموی«ا)خیقیمحاگفتهااضت:اکشتاما
َ
»خوناهدحالیزداضرمیاکهام

ایزلدهابهاضحر(.
َ
مویام

بهاضــعحاخواجــهامگــراچشــماخویــشاخواهــمابــیز ص107ا

لوشــن... مــیتــوانا ا
ِ
چشم آنا گشتا کها کنونا

ــه ــود،االم ــهاض ــماب ــمالض ــواممام ــحات ــهاخصد ب ص108ا

ــن لوش زیـــینا محابیندشا بـــیلیا ــهاامــقــما ب

وزنامصراعادوماخرابااضت.ادیوان کدیلا»کنوناکهاگشتابرانا

ا»المه«ا
ً
]بمل:ابمان[«ادالدا)هدین:ا225(.ادلابیتادوماهماظیهرا

مخففا»اگرمه«اتصولاشمه،اولحامعرومااضتاکهااینجیا»ال«ابها

معنحا»یی«اآممهاوامعنحالوشنااضت:امدحادامماازادشدنحاتوابها

امهیدابیتا»مخیلِفاتو«ااضتاکهادلا
ً
ضودیاخواهمالضیماییامها)سدنی

بیتاپیشاازااینادلادیوان آممه؛ایذفاآنابیتادلامتناییسر،االتبیطاابایتا

لاامختلاکردهااضت(.ابیاایناتوساحیتامعرومااضتاکهانشیمۀا

ویرگولاهمابییمایذفاشود.

نســترن شــیخا اوا دلا عودضــوزا مرجــینا ص118ب

سادران... بــرگا اوا دلا وا مشکاضییا مانییا

آساگــون پهنــییا زا وزیــمها اوا امــملا بــیدا

ــروان... ــا ق بـــیالیا زا گذشتها اوا امـــملا ــرا اب

لل
ُ
د ازا پــرا امجــما پاکــرا کــوها قصــرا زانا

ــین ــد آض ــیالیا ــ ب وا دالدا خـــیکا ــییا ــن ــه پ

بهاقرینۀاموازمهاوامعنحابیت،ا»و«ادلامصراعادومازایمااضت.ا

اینابیتادلاجنگا651ضنیا)ص13(اهمابمونا»و«اآممهااضت.ا

دلابیتادوماهما»آضکون«ا)دلیییاخزل(ادلضتااضتا)مک.ا

هدیمجی(.ادلابیتاضوماهما»زان«اتصحافا»وان«ا)اشیلهابهاقصر(اا

اضت.اسبطااینامصراعادلاجنِگا651اضنیاچنانااضت:ا»وانا
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 شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

قصِراکوهاپاکِراامجماپراازا]؟[ادلو«.

فســینا هــما بایبــما تــوا خنجــرا عکــسا ازا ص119ا

بهایکماوزنا»هدح«اصحاحااضتا)قس.اازلقح،ا1336:ا66(.

جهــین دلا توقاــعا بــها دادها خویــشا اشــغیلا ص119ا

ااو«ادلضتااضتا)مک.اهدین:ا65؛اجنگا651اضنی:ا13(.
ِ
»توقاع

بــید شــیدمینا مرــکا لوزگیلا زا افــزونا ص121ب

»شیدمینازیید«اصحاحااضتا)مک.اجنگا561اضنی:ا16(.

بهایســناوالمــگازابــویاواطعــمادلاعیلــماتــوالاادیمم ص124ب

آذل ازا ازاآباوادلا ازاعیجاوالخا برا ازاضرواوا قما

ا»ز«اتصحافا»و«ااضت.ا
ً
وزنامصراعااّولافیضمااضت؛اطبعی

عالوهابراوزن،امعنحاهماایناتصحافالااتأیامامحاکنم.اعانااینا

اشکیلادلااینابیتاهماوالداشمهااضت:

بهاوقــتاجســتناوامــیولدازاضــبقاوایدرــهادلاماــمان ص126ا

صرصر بهاتکا آتشا بهالگا آهنا بهامعلا خیلاا بهااضما

اشکیلاوزمحامصراعامخستاآشکیلااضت؛ادلضتااینااضت:ا

»بهاوقتاجستناوامیولداواضبقاوایدرهادلامامان«.

ــملااوادالد ــاللااواق ــناواج ــزاواتدکا ــتاع دلخ ص125ا

امصّحفا»و«ااضت.
ً
»او«یااّولاظیهرا

ــب ــیناوال ــمهاواکیماواده ــوالاادلادی ــوداخصــمات ش ص126ب

خنجر مفسا زوبانا ضخنا میچخا زبینا میوکا بهاضرا

دلامصراعادوما»بهاضر«ااشتبیهااضت.ابهاقرینۀاضبکاعبمالواضعا

جبرحاوالفاوانشرابیت،امعرومااضتااضتاکها»بصر«امنظولا

بودهااضت.امدحاداممادلااصلانسخهاآییا»بصر«ابودهاییا»بسر«ا

ولحااگرااینادومحابودهابیشم،اقرینۀادیگریااضتابراایناکها

کیتباالاقلابعضحابخشاهییامتنالااشنامهاواموشتهااضت.ا

اییدآولیامحاکنماکهااینااصرالابراجمامویسحایرفااسیفۀا
ً
سدنی

»به«ادلاچنماجییادیگرامتناهمامشکالتحابهاوجوداآولدهااضتا

)برایاتشریحابهترامیجرا،اچنمامدومهاازاایناابایتالااهدانجی،اوامهادلاذیلا

ادلااینابیتاامولیا)ص177(:
ً
صفحیتامربوط،امحاآولم(.امثال

تقیســی گرفتهاضــتا بــیغا چدــنا زا اکنــونا

لا ــینا ــد س بــگــاــرمــما خــصــما دلا بــها آلیا

ا»بهادل«اشمهااضت.امتنابیاسبطا
ً
ل«اضهوا

َ
معرومااضتا»َبم

ییسراهاچامعنییحاممالداوابییمابهاایناشکلااصالحاشود:ا

»آلیابمِلاخصمابگارمماسدینالا«.ادلااینابیتاجمامویسح،ا

عالوهابرامعنح،اوزنالااهمامختلاکردهااضتا)ص182(:

پــراآب داشــتنا تــوا تاــغا زاچــرخاچشــدۀا

ــریالا ــج ــرام ــهاه ــژۀایــرــقاب ــیی زاخــصــمام

مایزیابهاتوساحامیستاکهاتغاارا»بهر«ابها»بهاهر«ابیعثاچنانا

دیمها زیراهماهدانامشکلا بیتا دلا اضت.ا مشکالتحاشمها

محاشودا)ص272(:

یکامــناایابردــۀاپاوضــتهابــهالو
ّ
لنــگاضــک

تفو آخا ــشا ــخ زم بـــرا زدها ــوجا ــر ــف م مـــغا

معرومااضتاکهادلامصراعااّولا»بهالو«ابییمابها»برو«ا)=اابرو(ا

ابهاتنیضبا»زمخ«اایناکردهالاا»لوی«اتصولا
ً
اصالحاشود؛اظیهرا

ادلااینابیتا)ص276(:
ً
کردهاامما)مازامک.اضوزمح،ا1338:ا77(1.اایضی

ازاهجــوابــهالضــماتــوازمــمامعــلاجعفــری

جعفرم نسلا ازا منا کها منا بها ــریا ب ظنا گرا

ازاسبطامشکوکامصراعادومامحاگذلیم،اولحامصراعامخستا

امتنادلااصلا»برضم«ابودهاواویراضتیلا
ً
همامشکرحادالد؛اظیهرا

آنالاا»به+لضم«اتصولاکردهااضت.امعرومااضتاکهاصولتا

صحاحا»َبراُضم«ااضتا)تنیضباآنابیامعلامعرومااضت(.ابیتازیراهما

ازاهدانامقولهااضتا)ص285(:

مــه مــنا بــوقا بــرا ...نا کیفا لفاقــیا

بایمیس خواهحا کفا بها خوها َپس[ا ]ص:ا بسا وزانا

]دضت[«ا »بها+کفا لاا شکیفتن(ا کفامن:ا )ازا »بکف«ا ویراضتیلا

اچنانا
ً
فرضاکردهاواازاهماجمااکردهااضت.ااینابیتاهماظیهرا

مشکرحادالدا)ص270(:

زّلیــنا ضــتیمۀا کــردما لاا خــودا ضــرایا

لیم وا کهگلا ممیمها برا دلا بها خیمها ضقفا بها

فکرامحاکنمانسخهادلااصلا»خیمهابمل«ابوده،ایعنحا»خیمها

پمل«،اوا»بملا]=پمل[«الاا»بها+دل«اتصولاکردهاامم.ا

انشیمهاایااضتاازازیبییح،اامیادلالویادیگراقضاّها
ً
اواغیلبی

ً
پاوضتگحاابرواناعدومی 1.ا

ایناامرانشیمۀاپرامیاواشآمتاوااینهیضت:ا»اگرامردیابینحاپار،االغر،اتازدممان،ا
میقصازمخ...اابروپاوضته،اچربادضت...ابماناکهاآنامردامیشییستااضتاواپراما
وامحالاوابسییلدوضتاواهواخواهاواگوشتادوضتادال،اواایناصفتالوبیها
اضت«ا)خوابگزالی:ا43؛اهدین:ا42(.ازمجارۀاکردیتحاهماکهاابولیحینادلاکنیلااینا
تعباراآولده،انشینامحادهماکهاایناخصاصهادلاایکیمامجومحامفهومامنفحادالد:ا
وا پاوضتهاابروا وا بزلگاضرا وا ترشالویا وا خشگیمجا دلازا وا »زشتادیمالا

خردچشماوافراخادهیناواضطبرلباو...«ا)بارومح،ا1386:ا381(.
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باقــرال زلــفا مکــنا لویا جرــوهاگیها بــرا ص133ب

نشکنم ــیلا ــگ اف دلا ایــنا صبرا پــشــِتا ــیا ت

ا
ً
اغرطااضت؛اطبعی

ً
»مکن«ادلامصراعااّولاسبطحاغریباواظیهرا

بییما»مکن«ابیشم1ا)مازامک.اعوفح،ا1390:ا144اواجنگا651:ا273(.

ص133

دلاسدِناقصامۀامشهولایسیمانسفح،ادوابیتا)ابایِتا»قهراتوا

مبنمد...«اوا»کییناعهم...«(ااشکیلاوزمحادالمم.ابیتااّولالاابیاکدکا

جنگا651اضنیا)مک.اص273(امحاتوانااصالحاکرد:ا»قهراتوا]تی[ا

مبنمدادضتاشکستهابنم«.ابیتادومالاامنادلامنیبعامایفتماولحا

معرومااضتاکهاکردهاایاازامصراعااّولابیتاافتیدهااضت.ابهاهرییلا

الزمااضتاکهامصّححینادلاییشیهابهاخوامنمهااطدانینابمهنماکها

سبطااصرحاهدانابودهاوااشتبیهحادلاچیپالخاممادهااضت.2ا

بینــم میمــحا صــولتا هدــها داغا دلا ابــرا ا ص135ا

»داغ«ااشتبیهااضتاوابییمابها»لاغ«ااصالحاشود.

کــرد مبییــما آنا چــها هــرا مکنــما ا ص139ا

ــملاآفــریــمهاضــهــوالواضـــت ــیم ک

وزنامصراعادومامختلااضت.اسبطادیواناچنانااضت:الاکادلا

آفریمهاضهوالواضتا)مختیلی،ا1391:ا42(.

مــهالؤلــؤاازاصــمفااضــتامــهاامگباــنازاگایضــت ا ص140ا

ا»اضتاو...«ادلضتااضت.
ً
وزناخرابااضت.اظیهرا

ــۀاشعراضــت ــها]...[امیی ــناهد ــمۀام یکــحاقصا ص141با

اکردیتالااجیبهاجیاموشتهااضت:ایکحاقصامۀا
ً
گوییاکیتباضهوا

منامییۀاهدهاشعراضتا)اینامولد،ابیزهمادلااینامتناشیهمادالد؛امک.ا

بحثامربوطابهاص308(.

بوضــتین کرــۀا ازا گلا اضــتا ترکافریــبا ا ص143ا

بهاقرینۀامصراعادوما)یرِفانشیط(،ا»ترِکافریب«ابهترااضت.

عریــن شــیِرا پنجــۀا شــودا بربــطا پنجــۀا ا ص145ا

بیاتوجهابهازمانۀاشعر،ا»پنجۀاخربط«اصحاحااضت.

ــت ــیلاهس ــیلدامث ــناعط ــواده ــتات دلاممی ب ص147ب

سبطادیوان ضراجاالمیناخراضیمحاهماهدانااضتا)ضراجح،ا

ا»ذهن«اصحاحااضتابهاجییا»دهن«.ا
ً
1973:ا53(،ااّمیاظیهرا

لابطۀا»ذهن«اوا»عطیلد«امشهولااضت:

دیــن عیبــما زهــرها هدچــوا اوا خرــِقا

ــن دی ــیلدا ــطـ عـ ــنا ــخ ض دلا اوا ــنا ــ ذه

اااااااا)ضنییح،ا1382:ا294(

بــرون قبضــها آشــییمۀا زا پــردا چــونا ا ص150ا

ــرال ــ اشـ دلا ازا ــیزدا ــ ــ ض ــینا ــ ــی ــ آش

اضت.ا کردها لااخرابا وزنا اّولا مصراعا دلا قبضه«ا »آشییمۀا

صولتادلضتابییماهدینا»آشییِناقبضه«ابیشم.اآییامدکنااضتا

کیتبا»آشییِن«الااشنامهاوابهاشکلا»آشییمه«اموشتهابیشم؟

پــرت چــیلا تاــرا وا مــرغا آیــما باضــها زا ا ص155ا

هدوال ــحالودا م باضها دلا کها اضتا طییرا چها

وزنامصراعااّولامخموشااضت.اسبطادلضتااینااضت:ازا

باضهاآیماهرامرغاواتاراچیلاپرتا)مک.اشدساییجح،ا1390:ا595(.

ــو ــمات ــوابّس ــباچ ــیازانال ــناصند ــرام ــهاصب ب ا ص156ا

ــهادیـــمۀاافعح ــّرداب ــ ــهازم ــیناکــنــماک ــد ه

امحوااضت؛ادلادیوانا
ّ
»زان«ادلامصراعااّولامشکوکاوامخل

اهدانا
ً
)بموناهاچانسخهابملح(اواظیهرا آممها ادیباصیبرا»آن«ا

دلضتااضتا)ادیباصیبر،ابحاتی:ا262؛اهدو،ا1380:ا265(؛اسبطا

مونس االحرار کالتحاواجنگا651اضنیاهماهدانااضتا)مک.ا

مونس االحرار:اگا105/اص162؛اجنگا651اضنی:اص177(.

ولیااضــتاعجاــباچاردهادضــتادشــدنامن
ّ
مــز ا ص161ا

وزناخرابااضت،ا»عجاب«ابییمابها»عجب«ااصالحاشود.

ــق ــرولاخر ــپاماازاغ ــویاض ــییهاوام ــماض دلاش ا ص162ا

ِگــَرم ضــیــه،ا خــرــِقا ــیلیا ــیهاک ــی ض ازا چنما

سبطامصراعادومابحامعنحااضتاوابییمابهاایناصولتااصالحا

َرما)ضیهاگراصفِتاخرقااضت(.
َ
شود:اچنماازاضییهاکیلِیاخرِقاضیهاگ

گویــحاهمااختــرافرــکا]اضــت[اتنمخیطــرم ا ص163ا

اخترم خیطرا فرکا بــرا هستا کــها بــسا ازا

ادیمهاشمها)برایامدومهامک.ا
ً
فیتاضبکاهنمیابعضی

ّ
سبطافعلامهحابیا»ن«ادلامؤل 1.ا

مخرصاالهولی،ا1395:ا91اوا198(ااّمیابرایاعصراکتیبتاایناضفانهاغارطباعحااضت.

ایناقصامۀامشهولایسیمانسفحادلاجنگاشدیلۀا243اضنیا)ص133-134(اهماآممها 2.ا
اضت.اایناجنگاهمامثلالباب االلباب ضهابیتاجمیمالا،اکهادلاسفینۀ ترمد آممه،ا
ممالداامیادلاعوضاضهابیتادیگرادالداکهادلالباب واسفینۀ ترمد دیمهامدحاشودا
امؤیماسبطاهییالباب االلبابااضت(.اعالوهابراجنگامذکول،اجنگا

ً
)سبطاهییاایناجنگاغیلبی

ـادوابیتاجمیماهمادالدا 651اضنیاهماایناقصامهالااآولدها)ص272-274(اوایکحاا
)گرچهابرخحاابایتاسفینۀ ترمدالااممالد(.ادلامجدوعابیااضتفیدهاازاایناضهامنبعاوادلامظرا

اکیملاایناقصامهالاااضتخراجاکردا)صولتا
ً
داشتناسفینۀ ترمد،امحاتواناصولتانسبتی

اقلیم اماناایدمالازی،اهماآممهااضت(. میقصحاازاایناقصامهادلامنیبعامتأخر،اازاجدرهاهفت 
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»اضت«الاامصححین،ابهاقرینهاایامیمعروم،ابهامتناافزودهاامم.ا

ایناافزودهابحاوجهااضتاوابییمایذفاشود.

محشــرم غوغــییا مایمــۀا مکــنا لضــواما ا ص164ا

اوزناوامحوااضتاوابییمابها»لضوا«ااصالحاشود.
ّ
»لضوام«امخل

مــه بنمگاــما ازا وا کــنا گنــیها ازا آزادا ا ص164ا

»و«ابهایکماوزنازایمااضتا)ییا»گنه«اصحاحااضتابهاجییا»گنیه«(.

گــرابهاخیطــرابگذلامامضــتماامــملاعدــراخویــش ا ص174ا

بری تهدتا هدها ازا یوضفا گرگا چونا ]ییباَم[ا

ااصالحا
ً
متنادلامصراعادوما»ییامام«ابودهاوامصّححیناآنالااقایضی

کردهاامم.امایزیابهااینااصالحامیست،ابرکهاصولتاصحاحا

امولیا ممالد(.ا توجاهحا هاچا )»ییباَم«ا اضتا ماَم«ا »ییا هدینا

ضوگنمهییحامحاخولداکهابگویمادلامیجرایاهجوابرخابحاگنیها

بوده،ااینجیاهمامحاگویما»اگرادلاعدرمابهاچناناچازیافکرا

کردهاام،اییا]اگر[امیمنماگرگایوضفابحاگنیهامیستم...«اجوابااینا

کها ذاتحا ازا بازالما »جیودانا اضت:ا بعمیا بیتا دلا عبیلاتا

)=خما(...«.ا

برــخاگفتاایــناهماکدیلااوضــت،اچنــماالامنکری ا ص177ا

»چنماازامنکری؟«ادلضتااضت.

ایشــین پــروازا بــها کینا خیمهاهــیا بســیا ا ص185ا

َبر ازا وا ــّرا بُـ ازا بــیشــما ــسا ب وا ــیدا آبـ ــما ش

وا میستا معروما َبر«ا ازا وا بُّرا »ازا معنحا دوم،ا مصراعا دلا

یرکتاگذالیامصّححیناهماکدکحابهاقرائتامتنامدحاکنم.ا

اهداناصحاحا
ً
اینامصراعادلادیوانااینطولاسبطاشمهاواظیهرا

اضت:ا»شماآبیداوابسامازاشمازیراواازابر«ا)میصرخسرو،ا1353:ا

306(.اهدانابیتادلابخشادیگریاازاسفینۀ ترمد )ص320(اهما

آممهاواآمجیابهاشکرحامعقولاتراسبطاشمهااضت:اشماآبیداوابسا

ادلابیتامحلابحثامدکنا
ً
]پس؟[امازاشمازیراوازبر.اسدنی

اضتا»از«اتصحافاآنابیشم:اشماآبیداوابسا]پس[ابیشماآنا

]زیا[اااراواازابر.ا

بــرون صحــراا بــها را
ّ
مســت ماییــما ا ص185ا

دختر ــینا ض ــرا ب مهفتهاضتا نشستها

وزنامصراعااّولامخموشااضت.اسبطاصحاحادلادیواناآممها

رابهاصحرا«ا)میصرخسرو،ا1353:ا306(.
ّ
اضت:ا»ماییمابروناآنامست

مــرده زمــمها هدــها پاــری،ا جوامیــشا ا ص187ا

معنبر مــنــّولا وا ــرابا ــ ض شــرابــشا

»معنبر«ابمخوامحا»مغبّر«ااضتا)مک.اهدین:ا307(.

جــزاازالاضــتاکــژیانشــییماکــهاآیــم ا ص186ا

ــّولامــصــّول ــص ــرااهــســتاکـــردهام چـ

دوابیتاپیشاازااین،اوابیتابعماماز،اپرضشاهییحااضتاکهابیا»گر/ا

ااینابیتاهمابییمادلاهدیناچیلچوبا
ً
اگر«اشروعاشمهاواطبعی

بیشم.ادلاهدۀاایناابایتامصراعااّولاامریااضتابمیهحاوامحلا

توافقاوامصراعادوماپرضشحااضتاکهامیصرخسرواازادلاآناامرا

اعراهابارونامحاکشم.ابیاایناشرایطاییابییما»جز«الاامطیبقا
ٌ
متفق

سبطادیوانابها»گر/اول«ا)مک.اهدو،ا1353:ا307اواهدو،ا1389:ا168(ا

تصحاحاکرداییاآنالااتصحافاییابمخوامحا»چون/چو«ادانست.ا

صب189ب-ب191

دلاایناصفحیت،اقصامهاایاطوالمحاازامیصرخسرواآممهااضتا

اعکسااممیشهاهییا
ً
کهابیشترابیتاهییشامغروطااضتاوابعضی

شیعرالااالقیامحاکنم.امصححینادلاییشیهاییدآولیاکردهاامماکها

دیوان میصرخسرواایناقصامهالااممالداوااین،اعرحاالقیعمهابهااینا

معنحااضتاکهاقصامهاموییفتهااضت،ااّمیادلواقعاچنانامیست.ا

دلضتااضتاکهاایناقصامهادلاچیپامانویاوامحققامایممه،ا

امیااگرابهاچیپامصرهللااتقویامراجعهاکناماهداناقصامهالاا

مقییسۀا 177-179(.ا 1386:ا میصرخسرو،ا )مک.ا ییفتا خواهاما

سبطاهییاسفینۀ ترمد وادیوان نشینامحادهماکهابعضحااشکیالتا

ازابمخوامحانسخهامیشحاشمهاوابعضحادیگرامحصولافسیدا

اغربا بهاهرییلا اضت.ا آن(ا میدلنسخۀا )ییا ترمد  سفینۀ  قطعحا

دیوان  چیپا هدانا براضیسا لاا ترمدا سفینۀ  غرطا سبطاهییا

محاتوانادلضتاکرد.ابرلضحاهدۀااختالفاهیادلاایناییدداشتا

مدکنامیست،ابنیبراینابهاصولتاتصیدفحاچنمابیتاازاسفینۀ 

ترمدامقلامحاکنماتیاامکینامقییسۀاآمهیابیامتنادیوانافراهماشودا

ـاادوابیتا )سفینۀ ترمد بعضحاابایتادیوان لااممالد،اولحادلاعوضایکحاا

جمیمابهامتنادیوان اسیفهامحاکنم(.

اضــخن1
ِ
ــوج ــشامــناجــوشاکــردام زابحــرادان ا ا .1

گوهربیل ــرا اب گشتا ضخنا بــها مــنا زیـــینا

ابایتا شدیلۀا بها لبطحا وا شمهاامما گذاشتها الجیعا آضیمحا برایا تنهیا شدیلهاهیا 1.ا
قصامهاممالمم.
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چنــیناشــمماکــهاممامــماهدــحازادانــشاخویــش ا ا .2

ــیل... آث ــزلگا ب ــشا دان منا ازا نــزدا میستا کها

ــود ــهامب ــناچ ــراازام ــناگوه ــماکیی ــحاممام هد ا ا .3

مثیل گهرمگیلا ــرا ب ــنا م ــها ب کــردا چگومها

نرضــنم بُــمنا وا میبــودنا الادتا مــراا ا ا .4

کـــردال... دگــرا ازا خــودا ــرادا م بها بودمحا کها

ــمم ــتاع ــهاچیس ــحاک ــمماآگه ــمماع ــهادلاع م ا ا .5

ــیل... ک ــودما ب چگومها شنیضما ــودا وج دلا مها

ازاآناپســماعرســحاماــزاامــملاآمــماعقــل ا ا .6

ــوال... ــ ام ــما دل دلا پــراکــنــما وا دادا فـــروغا

ــن ــتاببا ــتخواناواگوش ــحااض ــیلهاواب ــزالاپ ه ا ا .7

مسدیل یکا بها دگرا ــملا ام یکا بستا چگومها

قمیــماوامحــمثاواماــکاوابــماوالطاــفاواکثاــف ا ا .8

میهدوال... وا هدوالا وا بحاخطرا وا خطارا

هــزالاطــرفابــهایــکاماــخاواماــخااوامــهاپمیــم ا ا .9

ــوال ــت اض ــخا ــا م ]...[ا ــرفا طـ ــرا زیـ بـــها

»زیین«ابییمابها»زبین«ااصالحاشود. 1.ا

»بمامم«اصحاحااضت.ا 2.ا

»ببود«ادلضتااضتابهاجییا»مبود«.ایتحااگرانسخها 3.ا

اهما»مبود«اسبطامحاکردابییمابها»ببود«ااصالحامحاشما
ً
صریحی

)یرفااّولاایناکردهادلانسخهابحامقطهابودهااضت(اسبطادیوان هما

»ببود«الااتأیامامحاکنم:ا»هدحاممامماکییناجوهرامناازاچهابود«ا

)قبیدییمح،ا1389:ا177(.

»نرضیم«،امطیبقاسبطادیوان،ابهترااضت. 4.ا

عمما زا عمما دلا »مها دیوان:ا اضت؛ا مشکوکا سبطا 5.ا

آگهح...«ا)»ز«اجیاافتیدهااضت(.

مصراعااّولامعنحامحّصلاممالد؛اسبطادیوانادلضتا 6.ا

اضت:ا»ازاآناضپساعرضاپاریاامملاآمماواعقل«ا)سبطاسفینها

صولتافیضماهداناسبطااضت؛اابایتاقبلادلامولداتولماواکودکحاوابروغا

اضتاوااینابیتامکّدلاآمهیضت(.

مصراعااّولاتحریفاسبطادیوانااضت:ا»هزالاپیلها 7.ا

پحاوااضتخواناواگوشتاببان«.

بیاتوجهابهاوزنا»هیموال«،امطیبقاسبطادیوان،ابهترا 8.ا

اضتا)هدین:ا178(.ا

مصراعادومابمخوامحادالدا)معرومااضتاکها»اضتوال«ادلا 9.ا

وزنامدحاگنجم(.اافتیدگحانسخهاازالویادیوان قیبلاجبرانااضت:ا

»بهازیراطرفاضپیلیمهاماخالااُضتوال«.

گدینامحاکنماهدانامقمالابرایانشینادادنااختالفاهییادوا

متن،اکهاذکراآمهیادلاپیولقحاالزامحااضت،اکیفحابیشم؛ااغربا

ابایتاایناقصامهادلاسفینۀ ترمد هداناقملامغروطاوامشکوکا

اضتا)دلابیتاآخراقصامهاهماقیفاهاجیاافتیدهااضت(.

هدحاهریکابهاخودامدکنابمواموجوداوامیمدکن ا ص192ا

میپاما معروما بموا پاماا خودا بها هریکا هدحا

بهاقایسامصراعادوما»موجوداوامیمدکن«الاابهترااضتابمونا»و«ا

آولدا)مک.امیصرخسرو،ا1353:ا2(اییادلامصراعادوماهما»معروما

]و[امیپاما«اسبطاکردا)هدو،ا1386:ا27(.ا

مگرویــم دادگــرا بــرا پنــمالا بــها ا ص194ا

ــراداولیــــم ــ ــمۀادادگـ ــن کـــهامـــیاب

سبطادیوان دلامصراعااّولامنطقحاترااضت:ابهاباماداوابامادگرا

مگرویما)هدو،ا1353:ا504(.

ــو ــوات ــیاچ ــرام ــیااگ ــنام ــتامک مالم ا ص195ا

نسپریم.. جــیهــرــحا لها ــرها خــا ــها ب

بــهاغوغــییامــیداناچــهاغــّرهاشــوی

منبریم ــرا ض ــرا ب ــیا م ــها ک ــحا ــالف خ

اشکلا
ً
اینجیاهماسبطاهییادیوان بهترااضت؛امتناسفینه ایتدیال

تحریفاشمۀاهداناسبطاهیضت:ا»مالمتامکنامینااگرامیاچوا

تو«؛ا»چهاالفحاکهامیابراضرامنبریم؟«ا)مک.امیصرخسرو،ا1353:ا

ادوابیتاآخراایناقصامهاهمابرااضیساسفینه میمفهوما
ً
505(.اسدنی

وامصّحفااضتاواآمجیاهماسبطادیواناصولتااصرحاابایتا

لاانشینامحادهما)مک.اهدین:ا505اواقس.اسفینۀ ترمد:ا196(.

هدــحا ماکــوا گفتــیلا بــها فســومگرا ا ص197ا

ضم دلدمـــنـــمانا ازا آلدا ــرونا ــ ب

ا»ضم«اچنمابیتابعماازاایناقیفاها
ً
وزنامصراعادومافیضمااضتا)سدنی

شمهااضت(.اسبطادلضتاهدینااضتاکهادلادیوان آممه:ابرونا

آلداازادلدمنماناضقما)قبیدییمح،ا1353:ا63(.

اگــراتهدتــماکــردامــیداناچــهابــیک ا ص198ا

اصم وا واگنگا اضتا کولا کها آنابسا ازا
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»بس«ابییمابها»پس«ااصالحاشودا)مازامک.امیصرخسرو،ا1353:ا

64(.اازاایناموعابمخوامحاهیابیزاهمادلااینامتنادیمهامحاشود؛ا

ابییما»پس«اصحاحابیشما)ص48،ا82،ا
ً
دلاایناابایتاهماطبعی

207،ا209،ا285،ا320،ا321اوا415(:

ــیاقــمم ــراجــینامــیاضــرات ــهاضــیلاضــتماب ایالیخت

لیخته تیا زدها تنا میا کما مــیکــردها ذّلهاایا  سا

چونالبیبماکیضـهاخشکااضـتاواخزینهاخیلحااضـت

من اعـــمایا افکنمهاامما گروا دلا طنیبما  سا

ازا ــساشــیراناماــیلیالفتــناازابــسابمدلــح

ــوی ــذالاخــویاآه ــگ ــرانابــرواب ــی ــساش ازاپ

خــمای مرــکا کــها تــوا مقــّریا مــها  ــسا

ــهاکــیضــت ــحامـ ــزومـ ــهافـ ــردامـ ــا ــگ ــچام ــا ه

مــه مــنا بــوقا بــرا ...نا کیفا لفاقــیا

بایمیس خواهحا ]کــذا[ا کفا بها خــوها وزانا سا

پــّران اضــتا هدیشــها دلا مهاــنا خیمــها بــها

کــبــوتــر ــفا ــیل ــخ م دوا ــرا ــمگ ــک ی  ـــسا

خدــوش بیشــحا تــوا وا هاــچا مگویــما مــنا

چنان بـــیشـــما ــیا ــدـ دایـ ــیا ـــسا مـ ــیلا ــ ک

زانا ــساکــهاشــماضــپامامــرااایابنفشــهازلف

چشم ــیلا ــظ ــت ام ازا تــوا ــیها ــی ض ــسا ــرگ ــحان ب

تــیابخوامیــشااوابــهاصــماالبــهاهدحاخوامــماتــوالا ا ص207ا

چومکاجوییشااوضتامحادلاییلاپیشاآلداموی

بــیاخواصاخرقایکســینااضــتاوایکرمــگادلامهید

ــوی لاض وا گــربــزیا پیشینا جــّهــیلا بــرا ــیزا ب

»مخوامیش«ا آممه،ا هما دیوان  دلا چنیمکها اّول،ا مصراعا دلا

دلضتااضتا)بیتادلاوصفادمایضت(.اسبطامصراعادوماهما

اینجیاغریبااضتا)قیفاهاهماتکرالاشمه(اوابهترااضتادلاییشیها

بهاسبطادیوانااشیلهاشود:ا»لاضتاچونالفتحاپِسااواپیشتا

آلدابمخوی«ا)میصراخسرو،ا1353:ا344(.ادلامصراعااّولابیتا

اوزنااضتا)مدکنااضتا»دل«اتصحافا
ّ
دوماهما»یکرمگ«امخل

»و«ابیشم(اواسبطادیوان اینجیادلمجدوعابرتریادالد:ا»اژدهییحا

پیشهادالدالوزاواشبابیاعیقالن/ابیزابیاجّهیلاپیشهاشاگربگحا

والاضوی«ا)هدین:ا207(.

گــرابایمــوزیابــهاگــردونابرلضــیمحافــرِقاخویــش ا ص208ا

گوی ــیزیا ب ایــنا ــملا ام گرامحا بنما بیا گرچها

مصّححینادلاییشیهاییدآولیاکردهاامماکها»بیزی«ادلااصلا

نسخهابحامقطهابودهاوادیوان میصرخسرواهما»تیلی«ادالد.ا

بیایناییلامعرومامیستاچطولا»بیزی«الااوالدامتناکردهاامم.ا

بخوامام،ا »بیزی«ا لاا بحامقطها کردۀا اینا ممالدا دلارحا هاچا

اوقتحاکهامعنحاترجاححابراسبِطادیوان ممالدا)وابرکها
ً
مخصوصی

ا
ً
انشینادادیماکهامصّححیناگیهاسبطانسبتی

ً
مرجوحااضت(.اقبال

(ا
ِ
)ییامرجوح برابرا بیاسبطاهییا لاا بهتِر(انسخها ا

ً
بعضی )وا مقبولا

عدلا اینا دلضتاعکسا گیها وا کردهاامما دیواناهیاجییگزینا

سبطا موالدیا چنانا دلا میستا مایزیا دلهرییلا کردهاامم.ا

بحاپشتوامهاایالاابهاسبطادیوانااسیفهاکنام.ادقاقاترابگویم،ا

یعنحا ا
ً
مثال گو«ا »بیزیا بگویما بعمهیا مفرا یکا اضتا مدکنا

»بیزیاگیه«اییا»دمای«اواامثیلااینهی،اوامستنمااواهماهدانابیتا

میصرخسروابیشم؛ابیتحاکهامحادامامامواالیادلزشامحالود.ا

یذا
ّ
حااالمکینابییمالوشحادقاقاوادائدحااتخ

ّ
دلاتصحاحامتنایت

مظرا ازا متن،ا بیا برخولدا شیوۀا دلا مماوما تغااراتا کرد.ا

لوشاشنیختح،اچنمانادلضتامدحامدییم.

آناکــساکــهااوالااپرولیــماآولدالطفاواجــیناپمیم ا ص208ا

بمن لاا اوا پیکا خیکا ازا آفریما گویحا توا ایــزدا

دلامصراعادوما»خیِکاپیک«اغریبااضت.اسبطا»جیِناپیک«،ا

ی،ا1389:ا599(،امنطقحاتراوا
ّ
کهادلادیوان هماآممهااضتا)امارامعز

بیاضنتاادبحاضیزگیلترااضت1ا)بهاقولافردوضح:الوانشاخردابوداوا

تناجیِناپیک/اتوگفتحاکهابهرهاممالدازاخیک(.

هواضــتا یکســرا وا دیگــرا غرســحا تــوا ا ص210ا

ا»و«ازایمااضتا)مک.امیصرخسرو،ا1353:ا100(.
ً
ظیهرا

ــم ــرازم ــواپ ــوایات ــهاه ــزاب ــهاج ــرغادلاک ــرام ه ا ص215ا

بر ضینها تارا فرکا ــرخا چ زا خـــولدا پــرا ــیا ت

ــر ــِرادی ــنادالاواگا ــماای ــحامپیی ــساهد ــراک ب ا ص216ا

بر وا آلا ا
ِ
ایّــــیم ــردا ــحاب م زودا دضـــتا وزا

محاداماماکهاابومصراایدمابخیلیادلاتاج القصص )تألافاضمۀاپنجم(ابحثحاآولدها 1.ا
اخیکاهیا)بخیلی،ا1386:ا1/ا87(؛اولحامایزیامیستا

ِ
دلمولدالابطۀاآفرینشاآدماواامواع

بهاچناناوجهادولیابرایاتوجاها»خیکاپیک«امتوّضلابشویم.اایتدیلااینکها
یابهاچنینامسألهاایاتوّجهاداشتهابودهابیشم،ادلمجدوعابسییلاکمااضت.ا

ّ
معز
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امصراعادوما
ً
ادل«ادلضتااضت.اسدنی

ِ
دلامصراعااّولا»مرغ

هماخارحامفهومامیست؛ااینابیتاهم،امثلابسییلیاازاابایتا

کها عرفات العاشقین،ا وا 53دا جنگا دلا قصامه،ا اینا دیگرا

مصّححیناآمهیالاادیمهاامم،امایممهااضت.افقطاهفت اقلیم امانا

ایدمالازی،اکهاازامظرامصّححینادولامیممهااضت،ااینابیتا

ا
ِ
لاادالد.اسبطااینامنبعااخاراچنانااضت:ا»تیابراخولدازاچرخ

فرکاتاراضینهادل«ا)اماناایدمالازی،ا1389:ا1624/3(.ادلابیتا

دوماهمامعرومااضتاکهانشیمۀاکسرهادلا»گار«اوا»ایّیم«ازایماوا
امعنحااضت.1

ّ
مخل

ص230-223

قسماضوماسفینۀ ترمد اختصیصادالدابها»قصییمامصنوعۀا

متفرقه«.ااّولاناقصامۀااینابخش،اقصامهاایااضتامصنوعاازا

باییم،ا قصامها متنا اینکها ازا پیشا ضدرقنمی.ا جدیلاالمینا

ابایتحاکهابیالطییفاالحالاازابطناآناقصامهااضتخراجاشمهابیا

ذکرابحولاعروسحاآمهیاآممهاواضپساصولتاکیملاقصامها

دلجاشمهااضت.اآمچهادلاایناچشمااممازامهمااضت،اتدرکزا

هدزمینابراهراادوابخش،ایعنحاابایتامستقلامستخرجاوامتنا

ابیادلامظراداشتناهرا
ً
اصرحاقصامه،ااضت.ادلاایناموالداغیلبی

دوابخش،امحاتوانابخشحاازاابایتالاااصالحاکرد.ابعضحاازا

اشکیالتحاکهادلااینابخشادیمهامحاشودامربوطابهاضهوهییا

وزمحااضتاکهاعالوهابرامتناقصامه،اازامیمابحرهیاهم،اکهادلا

ابتمایاابایتاآممهااضت،امحاشودابرایایلاآمهیاکدکاگرفت؛ا

اینابیتالااببیناما)ص223(:ا

تــیالوداخومیبــهازیــنادیــمۀاگریــینامــن ب ب

من جــینا دلا توا هجرا ازا زمــما آتــشا ــینا زم هرا

بیالیااینابیتاموشتهااضت:ا»بحراممیم،افیعالتنافیعرنا

فیعالتنافیعرن«.ابیاکدکاهدانابحرامحاتوانافهداماکها»از«ادلا

مصراعادومازایماوامخلاوزنااضت.ااگرابهاصفحۀا227،اکهامتنا

اصرحاقصامهااضت،امراجعهاکنامامحاباناماکهامتنادلااصلا

ابییما»از«الااازابیتا
ً
»دل«اداشتهابهاجییا»از«.ابنیبراینااّوال

ادلامتنااصرحاقصامهاهم،اکهاکردیتا
ً
مستخرجایذفاکرداواثیمای

مستخرجابیایروفاضییهادلجاشمه،اایناکردهالااازاییلتاضییها

اسبطااصرحامتنا)دل(ابهترااضتاوا
ً
وانشینادالاخیلجاکرد.اثیلثی

را
ّ
مایزیابهااصالحاقایضحاآنامیست.اچنیمکهامصّححیناتذک

دادهاامم،اسفینۀ ترمد بخشحاازاابایتامستقل،اواازاجدرهااینا

بیت،الاامماشتهااضت؛امصّححیناایناابایتاوامیمابحرهیالااازا

ا
ً
لویامونس االحرار کالتحاوادقایق االشعار افزودهاامم.اظیهرا

دلامقلااینابیتاضهویالخاداده،اچونادلااینادوامتنااخاراهما

ص338؛ا مونس االحرار:ا )مک.ا اضتا آممها »از«ا بمونا متنا

دقایق االشعار:اگ85(.ابیتازیراماز،اازاجهتحادیگر،اذیلاهدانا

مقولهااضتا)ص226(:

بــیدا تــوا ثنــییا ضــراینمۀا لوزگیلا ا ا

ــییاتـــوابـــیدا ــق ــیلافــزایــنــمۀاب ــردگـ کـ

وزناشعرا قایضحا اصالحا امیا میست،ا غرطا بیتا وزنا اینجیا

مشکلاضیزاشمهااضت.اوزمحاکهابیالیابیتاآممهااینااضت:ا

»فیعالتامفیعالافیعالتا]فعل[«.امعرومااضتاکهاایناوزنابیا

بیتاهدیهنگحاممالد.امصّححیناییدآولیاکردهاامماکهادلااصلا

اوالدا
ً
بهاجییا»فعل«،ا»فعول«ابودهااضتاواایشینا»فعل«الااقایضی

متناکردهاامم.اامیامعرومااضتاکهاایناتصحاحاقایضحاکدکحابها

اصالحامتنامکردهاوایتحاآنالاابمتراکردهااضتا)»دا«ادلاهرادوا

مصراعاباروناازاوزنااضت(.اوزنااصرحابیت،ابهاصولتحاکهاسبطا

شمه،ااینااضت:ا»فیعالتامفیعالافیعالتافعولن«.ابنیبراینا

ابهاجییا»فعولن«اا»فعول«ا
ً
دواایتدیلاوجودادالد:اییاکیتباضهوا

موشتها)ییاکیتبادلضتاموشتهاوامصّححینابماخواممهاامم(،اییادلااصلا

امحتدلاترااضت(.ا
ً
»بیدا«ادلابیتا»بید«ابودهااضتا)ییلتااّولاطبعی

)ص343(اکالتح،اکهادلااینابخشاازامنیبعا مونس االحرار 

جیمبحامصّححینابودهااضت،اوزنابیتالاادلضتا)فیعالتامفیعالا

فیعالتافعولن(اآولدهااضت.

آناکــهابــهادیــناامــملاماییــماخــرااضــت ا ص211ا

وزناخرابااضت.ا»ماییم«ابییمابها»مییم«ااصالحاشودا)مک.ا

میصرخسرو،ا1353:ا101(.

رادادهااضتاکهاایناقصامهادلادوامنبعادیگرا)جنگا53داوا
ّ
مصّححادلاییشیهاتذک 1.ا

ا
ً
عرفات العاشقین(اهماآممهااضت.ااینادوامنبعابسییلیاازاابایتالااممالمماواطبعی

مدحاتوامنماکدکازییدیابهاتصحاحامتنابکننما)تعماداابایتاایناقصامه،ادلاسفینۀ ترمد 
56ابیتاوادلادوامنبعادیگرابهاترتیبا13اوا33ابیتااضت(.اایناقصامهاعالوهابراآنادوامنبع،ا

دلامجمع الفصحا واهفت  اقلیم وامهماتراازاآمهیادلاجنگا651اضنیاهماآممها
اضت.اتعماداابایتادلاایناضهامنبعابهاترتیبا20،ا46اوا52ااضتا)مک.اهمایت،ا
بنیبراینا 1382:ا613/1؛ااماناایدمالازی،ا1389:ا1624/3؛اجنگا651:اص274-276(.ا

معرومااضتاکهاجنگا651اواهفت اقلیم،اکهاابایتابیشتریادالمم،امحاتوامنمامنبعا
ابیقحاابایتاقصامهالااکهادلاهاچاکماماازااینامنیبعامیست،ابییما

ً
جیمبحامفامتریابیشنما)ظیهرا

ازامقولۀاابایتاموییفتهابهاشدیلاآولد(.ا
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دالد زینتــحا خومیبــها بــها دیــمها زا لخــما ا ص227ا

بر دلا مــراا زمــما آتــشا ــوا ت عشقا دلا ــوا چ

وزنامصراعادومامشکوکااضتا)»دّلاعشق«ابعامااضتابیشم(.ا

هرادوا»دلداعشق«ا دقایق االشعار  وا مونس االحرار  سبطا

ص338؛ا مونس االحرار:ا )مک.ا اضتا بهترا اینا وا اضتا

دقایق االشعار:اگ85(.ا

ــکاواولز ــیماما ــتاوام ــهامعمل ــناب ــماک دلاصا ا ص216ا

اماکاولز«.
ِ
ا»و«ازایمااضت:ا»دلاصاماکنابهامعملتاوامیم

ً
ظیهرا

ص221ا

محدمبنایغدولادلامقممۀابخشاقصییمامصنوعاوادلابیبا

قصامۀا اینا »وا اضت:ا گفتها ضدرقنمیا جدیلاالمینا قصامۀا

بمیعالاامؤامرهاایا]؟[الطافاپرداخته...«.اسبطادلضتااضتا

اوجهحاممالد.امؤامرهادلااصلابها
ً
واتردیمامصّححیناظیهرا

معنحادضتولالعدلاوالوشاکیلامأمولانامیلایتااضت،اولحا

گیهحابهاطولامطرقابهاعنوانالاهندیاوادضتولاالعدلا)وابهاطولا

موضیقحا بخشا دلا چنیمکها محالود.ا کیلا بها مازا شرح(ا کرحا

امک.اقطباالمینامحدود،ا1387:ا
ً
اج بیلهیاآممهااضتا)مثال

ّ
درةالت

فادستور دبیری همادایرۀامعنییحاایناکردها
ّ
216(.اتعریفامؤل

لاالوشنامحاکنم:ا»وامؤامرهاآنامبشتهالااخوامنماکحامخموما

چنمامهمابفرمییماواتفصالاآنابرادلجحاثبتاکنماتیاخممتکیلانا

برایسباآنامحالومم«ا)ماهنح،ا1375:ا30(.

ــجر ــلاش ــمدااص ــملام ــوداام ــیاب ت ا ص233ا

»ممل«اموجهاترامحامدییم.

ــرب ــهااشــکاط ــدعالیخت ــینیناچــواش صبحانش ا ص240ا

]شــراب[ گشیدها شدعا قــمحا ]فــشــرده[ا اشــکا

مصّححینابراضیساسبطادیوان،امتنااصرحاسفینه لااازا»فسرده«ا

وا»ضراب«ابهاشکرحاکهامحاباناماتغاارادادهاامم.اگدینامحاکنما

تغاارا»ضراب«ابهاشراباموجهااضت،اامیادلامولدا»فسرده«اکدحا

بییماایتایطاکرد.افکرامحاکنمافسردها)یخازده(ابرابراگشیده،اصحاحا

اضت.ادلادیوان فقطایکحاازانسخهاهیا)نسخۀاپیلیس،امولخایمودا

لوابطا بها توجها بیا بهاهرییلا ولحا دالد،ا »فسرده«ا 800-850(ا

تصویریابیتاواهدچناناضنتاهییاادبح،امحاتواناایناسبطالاا

موّجهادانست.ابهترااضتادلاموالدامشکوکاترابهاسبطادیوانا

اچنمابیتابعمترامصراعحاآممهابهاایناشکل:ا
ً
اعتدیداکنام؛امثال

»دلابرماآمماچواچنگاگیسویادلاپیاکشین«؛ابهترااضتااینجیا

»گیسوی«الا،ااگراسبطاخودامتنااضتاوامهااشتبیهاچیپح،ابها

»گیسو«اتغاارابمهاما)مک.اخیقیمح،ا1385:ا46(.امشیبهاچنانا

تغاارامیالزمحادلاصفحۀا260اهمادیمهامحاشود:

ــت ــهادلیمهاض ــراک ــدیاب ــهاش ــزداب ــردۀاای ــناپ ای

لضیمهاضت کها اینجیا دل،[ا ]خیمها بشمما منا تیا

نسخۀااصلابهاجییا»خیمهادل«،ا»جیمول«اداشتهاوابحاوجهاهما

میست.ا»جیمول«الاامنوچهریابهامعنحامطرِقاذیالوحاآولدهاوا

ایناکدیبیشالایجااضت.اازاشرحانسخهابملاهییادیوانامعروما

ازادیواناهما»جیمول«اداشتهاامما)مک.ا محاشوداکهاضهانسخها

منوچهری،ا1370:ا159(.

کیغــماشــیمحااضــتاصبــحاخیمــۀامصریاشــهیب ا ص241ا

»خیمه«اتصحافا»خیمه«ااضتا)مک.اخیقیمح،ا1385:ا47(.

هــمیا وا افتخــیلا توامــما تبــیلا ا ص244ا

اینجیاهما»و«ازایمااضت.

دواتاواخیمــهاوادفتــرشابهاعشــقادلادالد ا ص252ا

زیول ضیوما وا زینتا دوما وا ا جدیلا یکحا

وزناوامعنحامصراعااّولامختلااضت.اسبطادیوانااینااضت:ا

دواتاواخیمهاوادفترشامقشادینالااداد...ا)مختیلیاغزموی،ا

1391:ا182(.ا

مــن دلا بهــیلا ایا بگــویا لاا اوا شــوا ا ص252ا

ــلاامـــملابــهــیلا ــوامــبــیشــماگ ــونات ــهاچـ ک

سبطا»گل«اکدحامشکوکااضت.ااگراایناکردها»گل«ابیشمابها

ایتدیلازییدابییما»بهیل«الاادلامعنحافصلابهیلابگاریماوادلا

اتکرالاقیفاهابهاوجودامحاآیما)»بهیل«ادلااینامعنحا
ً
ایناصولتااّوال

اجنیساتیّماقوافحا)کهاقطرانادلا
ً
دلابیتابعماقیفاهاشمهااضت(اواثیمای

ایناقصامهاالتزاماکردهااضت(اازابانامحالود.ابنیبراینابهامظرامحالضما

»بت«ابهترابیشمابهاجییا»گل«.اسبطادیواناهماهدانا»بت«ا

اضتا)مک.اقطراناتبریزی،ا1362:ا25(.

ــمی ــمابمم ــشامجّس ــوداوافضر ــراج اگ ا ص253ا

برگدیلا اوا ــمالا ــ دی ــها ب ــمها دیـ دوا

دیوان  اضتاسبطا بهترا اضت.ا مغشوشا اّولا مصراعا سبطا
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جییگزینامتناشوداییادلاییشیهابهاآنااشیلهاشود:ااگراجوداوا

فضلامجّسماممیمیا)هدین:ا25(.

ــتحا ــوالویاجس ــویات ــواواخ ــودات زاج ا ص253ا

خدیلا مشکانا وا اضتا مقیبا زیرا بها

معنحا»جستح«ادلااینابیتامعرومانشم.ادیوانا»گردون«اسبطا

کردهااضتاوابهاهداناقرینهامدکنااضتا»جستح«ابمخوامحا

ا»بهازیرامقیب«الااهمادیوانا»بهازّلینا
ً
»گاتح«ابیشم.1اسدنی

مقیب«اآولدهاکهابهاقرینۀا»مشکاناخدیل«امنیضباترامحامدییما

)مک.اهدین:ا26(.

ــیب ــناثا ــِسازلی ــیداناکالهاوانرگ ــترناض نس ا ص255ا

بهاقرینۀا»نرگِسازلیناثایب«،ا»نستِراضیداناکاله«ادلضتااضتا

اضهواکیتبااضت(.
ً
)ظیهرا

واناکــهابــیااجســیمالفظــشاچــواجیمهــیادلاخولمم ا ص256ا

رگرمم
ّ
شک دیــنا مصرا دلا اوا لفظا طوطاینا

امحاشودااینطولااصالحا
ً
مصراعااّولاایراداوزمحادالداوآنالااقایضی

کرد:ا»وامکهابیااجسیماالفیظشاچواجیمهیادلخولمم«ا)معنحااجیزها

مدحادهماوگرمهابیااصالحا»چو«ابها»هدچو«اهماوزنادلضتامحاشود(.2ا

مبنممــم بــیزا اوا پــرا مگیلینــشا پــّرا ازا ا ص259ا

ا»از«ا
ً
اینامصراعحااضتاازامسّدطامشهولامنوچهریاواظیهرا

مقصا بیتا محوا ییسرا صولتا بها اضت.ا »آن«ا تصحافا

محسوضحادالدا)ایناتصحافادلاجیهییادیگرااینامتناهماوالداشمها

امک.اص283(.
ً
اضت؛امثال

بویــشاهدــهاگویــحاضــدنازلداببردهاضــت ا ص259ا

ایناهمامصراعحاازاهدینامسدطامنوچهریااضت.ااینجیاهما

ا»گویح«اتصحافا»بویح«ا)=بوِی(ااضت؛امعنحابیتابیا
ً
ظیهرا

ایناسبطالوشنامیست.

آبــحاچــوایکــحاجــوژاکلاازاخییهابجســته ا ص259ا

اینامصراعاازامسّدطامنوچهریادلامنیبعابهاصولتا»جوژک/

چوجکک«اآممها)مک.امنوچهری،ا1370:ا154،ا158(.اگدینامحاکنما

»جوژاکل«ادلااصل،ااهدینا»جوژگک«ابودهاکهاکیتبا»ک«اآخرا

ـاامطیبقالضماالخطاااـابهاصولتاکشیمهاواشباها»ل«اموشتها آنالاا

اضتا)»جوژ«ابهامعنحا»جوژه«ادلامتونامایممهااضتاوابنیبراینامدحاشودا

سبطاییسرالااتوجاهاکرد(.ا

ــۀاضــیداناتــرازو
ّ
میلمــجاچــوادلاکف ا ص260ا

بهاقرینۀامعنحاوامصراعابعما)هرادوابهاازِلاضرخاطرحاکردهابروناضو(ا

ه«اموّجهاترااضتا)مازامک.امنوچهری،ا1370:ا153(.
ّ
»دواکف

ایاضــرخابیدضــیلاچــواضــرکفتهابیدلمــگا ا ص266ا

زلمگ ضختِحا بیا وا طبرخونا ضرخِحا بیا

»و«ادلامصراعادومازایماوامخلاوزنااضتا)مازامک.اضوزمح،ا

1338:ا98(.

ــوالاا ــییاعــمویات ــیافشــیلدهام ــگاعن چن ا ص267ا

ومنگ ازا مگوضیلشا کــردها امــگــولوالا

ا»عموتالا«اییا»عمویا
ً
وزنامصراعااّولاخرابااضت.اایتدیال

تو«اصحاحااضت.اسبطادیوانا)یسودِاتو(اوجهااخارالااتأیاما

محاکنما)مک.اضوزمح،ا1338:ا100(.

عــذابااهــلاجهنــماکــزاناقریاتــرامیســتا ا ص271ا

ضرام وا ضهلا اوضــتا لمجا ضهلاترینا بهاجییا

»قریاتر«ادلامصراعااّولامعنحادلضتاوامنیضباممالد.اسبطا

دیوانا)=اقویاتر(اکهابیا»ضهلاواضرام«اهماتنیضبادالد،ابهترا

اضتا)مک.اضوزمح،ا1338:ا73(.

ــود ــکماش ــتوناش ــلا...وناواض ــهامع ــحاک خواه ا ص274ا

معربنم... ضعحا ]بــح[ا وا ــرا دلودگ بحاصنعتا

برکنــمابــیبااوادلاخابــرابــهازولادضــت

فکنم دلا ــیلها ب ازا ــضا لب وا قرعها ــیل،ا دلضـ

ا
ً
متنااصرحادلامصراعادوما»بح«امماشتهاوامصّححین،اظیهرا

تحتاتأثاراسبطادیوان،اآنالاابهامتنااسیفهاکردهااضت.امعروما

اضتاکهااینا»بح«ازایمااضتاواوزنالاابهاهمالیختهااضت.ادلا

ا
ً
دیواناچونابهاجییا»دلودگر«،ا»دلوگر«اآممه،ا»بح«اسرولتی

اوزنااضتا)عانااینامشکلاجییادیگرا
ّ
بییمابیشم،ااّمیااینجیامخل

چازیابهامظرمامحالضماکهاچوناضراضراگدینااضت،اترجاحادادمادلاییشیها 1.ا
مهاآممه،امعرومامحاشودا

ّ
طریشاکنم.اازاهدیناصفحیتانسخهاکهادلاامتهییامقم

کهاطرزاکتیبتا»کا«ادلاسفینۀ ترمد طولیااضتاکهامحاتواممابیااضقیطاییاامحیءا
ضرکشابها»یــا=ایسا«اتصحافاشود؛ابنیبراینافکرامحاکنما»کاتح«ا)=اگاتح(ا

دلااینافراینماابتماابها»یــاــتح«اواضپسا»جستح«اتبمیلاشمهااضت.ا
2.امناچونادلامنیبعاواُجنگاهییادلادضترسااینامسّدطامصنوعاامیمامنصولا

کرمانحالاامایفتم،اترجاحادادمااصالییِتاقایضحادیگرالااطرحامکنم.
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همالخادادهااضت؛امک.اشیهمامربوطابهاصفحۀا325ادلاهدانابخش(.ا

دلامصراعاچهیلماهما»دلضیِلاقرعهاوالبض...«ادلضتااضت.

مرکــحااضــتامــرااوالااکهادلاآمجیاشــریکامیســت ا ص274ا

اوزگــنــم وا ایــغــولا وا تنگتا وا خطیا ــیها ش

وزنامصراعااّولامغشوشااضت؛ا»مرااوالا«ابییمابها»مراولا«ا

اصالحاشودا)مازامک.اضوزمح،ا1338:ا95(.

ازاهــراخــریاتــواخرتــریامــنااگــراتــوالاا ا ص276ا

خرترما تــوا ازا مکشما دلا ــیلا ب بــها خــرا ــونا چ

وزنامصراعااّولاخرابااضت.اسبطاصحاحابییمااینابیشم:ا

»ازاهراخریاتواخرتریا]و[امنااگراتوالا«.ا

ضــیما لفــقا بــها لاا ...نا بیلــشا دوا کــردیا ا ص277ا

مرفقها وا مهیلانا یشوا هدچوا ــشا لی ــیا ب

دلضتااضت:ا دیوان  اّولااشکیلاوزمحادالد.اسبطا مصراعا

کردیاگروادوابیلش...ا)مک.اضوزمح،ا1338:ا82(.

مــنامــردامردگییــماواکنــگاامــملاافکنــما ا ص278ا

ــنابــرافــکــنــنــم ــک ــا ــماول ــن ــا ــیناه ــشـ ایـ

مقصاوزمحامصراعادومامعرومااضت؛ابیاکدکادیوانامحاتوانا

وزنالاااصالحاکرد:اایشیناهانمامرداولاکن...ا)مک.اضوزمح،ا

1338:ا26(.

زانادیــگاضــیدیبگوناکــهاماــینالاناهرایکحااضــتا ا ص279ا

لیدننما ضــبــکادضــتا دزدا ــگــرانا ــا خــوال

اوزنااضتاوابییمابها»ضیدگون«ااصالحاشودا
ّ
»ضیدیبگون«امخل

)مازامک.اضوزمح،ا1338:ا27(.

بــیزابــیداامــملافتــیداآناضــرخاتنگاتنفــولالا ا ص282ا

وزناخرابااضت.ادیوانا»ایناضرخاضراچپفوز«ادالدا)ضوزمح،ا

ا
ً
1338:ا384(،اولحاکدکحابهااصالحامتنامدحاکنما)»تنگ«اایتدیال

بمخوامحاکردۀادیگریااضت(.

دلاماماشــبابــهاپیــشامــناازا...وناگشــیدهاکــرد ا ص283ا

»از«اتصحافا»آن«ااضتا)مازامک.اضوزمح،ا1338:ا101(.

ــییادال ــهاپ ــماک ــتاواگفت ــهایکد ــماب بردوخت ا ص284ا

بردوختمامعنحامنیضباممالد،اگوییاهدینا»بسپوختم«ابهترااضتا

)مک.اضوزمح،ا1338:ا101(.

خــراضــریاغژغیلمویــحااعــولیاعاّــیلهاای ا ص284ا

»غژغیلمو«اغرطاچیپحااضتاوابییمابها»غژغیومو«اتصحاحاشود.

ــح ــتاخویحاخربط ــحازش ــحاخارهالوی پحاخموی ا ص284ا

اضت1اا دیوان  اتصحافاهدینا»پرخمو«یا
ً
»پحاخمو«اظیهرا

)مک.اضوزمح،ا1338:ا411(.

شــیرافکنح دلادلیا مــیفاکیلیا معمهاکوبــحا ا ص284ا

»میفاکیل«ااشتبیهاچیپحااضت،ابهاجییا»میفاکیو«.

داشــته برابــرا بینــحا گردنــشا گییــینا گیها ا ص284ا

بهایکمامعنح،ا»گردنش«ابییمابها»کردنش«ااصالحاشود.

بــود چناــنا کــوا دوضــتحا زا دشــدنحا کینا ا ص290ا

صحاحااینااضت:ا»کآنادشدنحاوادوضتئح...«ا)قس.اخیقیمح،ا

1385:ا885(.

زیــناهــرادوایکــحاکیلاکــناالاهــراچــهاکنــحابس ا ص290ا

»از«اصحاحااضت:ا»زیناهرادوایکحاکیلاکناازاهراچها

کنح،ابس«.

مکــنا میصبــولیا وا تنگــملا مشــوا ا ص293ا

ــیل ــ لوزگ آلدتا ــیــشا پ کــها بــما هــرا بــها

»و«ادلامصراعااّولازایماوامخلاوزنااضت.

ــیلانابایبــحامشــکابــیلیابــویاخــوشامیکح
ّ
زاعط ص293با

شر بیشما وا خارا مبیشما آهنگرا پتکا ازا ولاکا

سفینۀ ترمدابهامیما اینابیت،ابیتادوماقطعهاایااضتاکهادلا

ادلامنیبعادیگرادیمهانشمهااضت(.امصراعااّولا
ً
قطراناآممها)واظیهرا

یلانامایبحامشک،ا
ّ
ابییمااینطولابودهابیشم:ازاعط

ً
اینابیتاظیهرا

بیلیابویاخوشاییبح.

فرــک ازا خیقیمــحا طیلــعا کیلا گوینــما ا ص298ا

ــیلاپـــیلاهم ــس ــهاام ــود،اچ ــب ــمام ــیلاب ــس ام

»مبود«ادلامصراعادوماتصحافا»ببود«ااضت؛الابطۀاعدودیا

بیا مقییسهاشودا ایتدیل،ا اینا بیا بیشم؛ا هما »بحاخمو«ا بمخوامحا اضتا مدکنا 1.ا
»بحاخمو«ادلابیتحاازایکیکا)وانسخهابملاهییاآن(اکهادلالغت فرس آممهااضتا

)مک.ااضمی،ا1365:ا202(.
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ابایتاوامعنحابیتاایناتصحافالااتأیامامحاکنم.اسبطادیوانا

)=امسیلابماگذشت...(اهماقرینۀادیگریااضتادلاتأیاماهدانا

ایتدیلا)مک.اخیقیمح،ا1385:ا786(.

شــبح هدحابــردما آضــییشا مــیما ا ص299ا

هست؟ ــرا دیـ ــیا
ّ
تــدــن ــنا زیـ گفتیا ــرخا چـ

گذشــتا آنا گفتــیا عدریاضــت،ا گفتدــشا

ــتامــدــییــحاگــاــراهست ــب ــونالغ ــن ــراک گ

اقوافحا
ً
دلاقیفاۀابیتادوما»گار«ابییمابها»...یر«ااصالحاشود.ااّوال

ایناقطعها)ادبار،اشیر،ازیر،اضیر(اهدهابیایییامجهولااضتاواامولیا

ابیاسبطا
ً
»گار«الاا)کهایییامعروفادالد(ابیاآمهیاقیفاهامدحاکنم؛اثیمای

»گار«الطفاشعرابیلکلاازابانامحالود.اازااینکهامملسالسویا

هماجییاایناکردهالاادلامتناخیلحاگذاشتها،امعرومااضتاکهاآنا

لاا»گار«امخواممهااضتا)مک.اامولی،ا1372:ا561/2(.

آن ازا کــها اوا امــملا دالما لایتــحا ا ص300ا

اضت منا تــیبا وا لشــکا ]و[ا عانا دلا چــرخا

اازالویادیواناافزودهاامم.ا
ً
»و«ادلااصلامبودهاوامصّححیناظیهرا

هاچا اصرحا سبطا اضت؛ا زایما افزودها اینا کها اضتا لوشنا

مشکرحاممالد.اازاطرفادیگر،اسبطادیوان طولیااضتاکهااینا

»و«ادلاآناموجهااضت:اچرخادلاغبناوالشکاواتیبامنستا

)امولی،ا1372:ا557/2(.

اضــت مــنا عــذابا اللّســیمعانا یــیشا ا ص301ا

ـاییَشالِرّسیمعاناـاعذابامنااضت«ادلضتااضت. »ا

ــت ــنااض ــینام ــنهادالنازام ــحاگرض ــهامازبیم ک ا ص301ا

ا
ً
ااشبیعاکسرهااضت.اایناسبطاایتدیال

ً
»ی«ادلا»مازبیمح«اظیهرا

تصحافاهدیناسبِطادیوانااضت:اکهامازبیِناگرضنهادالنازبینا

منااضتا)خیقیمح،ا1385:ا755(.

شــریفاخیطــرامســعوداضــعماضــردینالا ا ص303ا

لا ضرادینا پـــریا چـــونا اضـــتا ــرا
ّ
مــســخ

دلامصراعادوماعالوهابرااینکهاوزنامصراعادومامختلااضت،ا

جدرهاهمامقصادالد.اصولتاصحاحاهدینااضتاکهادلادیوانا

رااضتاضخناچوناپریاضرادینالاا)مک.امعزی،ا
ّ
آممه:امسخ

1389:ا790(.

ــنیخت ــسانش ــلاک ــراناعق ــهازاما ــغاواآهاک دلی ا ص305ا

چنمی وا کجییحا ــیا ت هنرا فــنــونا دلا ــها ک

ــع ــردیاجد ــشاک ــراخوی ــرامه ــقاب دلاخالی

پراکنمی جــهــینا امـــملا کــها فضلا مصابا

وزنامصراعااّولاخرابااضت.اسبطاصحاحابییمااینابیشم:ا

دلیغاواآهاکهامازاِناعقلاکسانشنیختا)لسحاالمینامیشیبولی،ا

1382:ا164(.اهدچنانابیتادومامعنحالوشنحاممالد؛ا»مصاب«ا

اتصحافا»بهاصات«ااضتا)هدین:ا164(.اییدآولیامحاکنما
ً
ظیهرا

کهاایناقطعهادلاجنگا651اضنیاهماآممهاواسبطااینامنبعااخارا

دلاهرادوامولداموافقادیوانااضتا)مک.اجنگا651:ا201(.

گــراتــواخواهــحاکــهاهدــحابشنیضــح ا ص308ا

لوان ــروا ــ ض مــــــیهالویا آنا ــیما ــ م

وزنادوامصراعابیهماهدیهنگامیست.ابیقحاابایتاقطعهانشینا

بنیبراینا اضت؛ا دوما مصراعا مطیبقا اصرحا وزنا کها محادهما

مصراعااّولالاابییمابهاایناصولتااصالحاکرد:اگراتواخواهحا

هدحاکهابشنیضحا)مازامک.ازیراصفحۀا141(.

یــولا ضــیعما چــوا مثــلا بــها گــردنا ا ص315ا

ــییامـــرغـــیبـــح ــ ــ ــشاچــــواپ ــ ــت ــ دض

دلا »بهامثل«ا ا
ً
ظیهرا اضت.ا آشکیلا دوما مصراعا وزمحا مقصا

مصراعادوماازاقرماافتیدهااضت.

زیــراک خوهــحا الا آمــما ماــزا قرــبا ا ص316ا

لاضــت عانشا ــونا چ کنحا ــشا الم قــیمــتا

وزنامصراعادوماخرابااضت.ابیاایتایطامحاتوانا»المش«الاابها

»ال«اتبمیلاکرد.

بعــماازاایــنابشــنویابــهاضــدعاوالســی ا ص317ا

السی«ادلضتااضت.
ِ
»ضدع

ــمهااضــتاواکــّراواگــوشاضــخناییب لنــگالوم ا ص319ا

جهینابان وا محا چشما وا اضــتا فصاحا گنگا

»کّراواگوش«ابییمابها»کّراگوش«ااصالحاشودا)ایناهمامحاتوامما

قرینهاایابیشمابراایناکهاکیتبامتنالااشنامهاواموشتهااضت؛انشیمهاهییااینا

مسألهادلااینامتنافراوانااضت(.

خــولد آتــشا کــها تــوا شــنامیا لعبــتا ا ص319ا

ــرد ــهاچ مـ ــولا ــ ــراخ ــه ب ازا ــما ــد ــهاچ مـ
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وزنابیتامغشوشااضت.اگدینامحاکنما»لعبت«الاابییمابهاشکلا

»لعبه«اموشتا)مدکنااضتالغزشاازاکیتبابیشم(اوامصراعادومالاا

هماایناطولااصالحاکرد:ا»مهاچدماازابهراخولا]و[امهاچرد«.

ایســتیده اضــتا ضــرا برابــرا کبوتــرا ا ص320ا

ــیلیابـــروناضر ــا م ــراپـــّرشا ــهاازازیـ ک

سبطامصراعااّولامشکوکااضت.ااینابیتادلاصفحۀا186ا

ـااوامعقولااـااضت:اکبوترا هدانامتناآممهاواسبطاآمجیامتفیوتا

تراابراضرااضتاایستیده.

امــمل خممــتا بمیــنا دعیگــوا ]خرــوص[ا ا ص320ا

ــومامـــخـــمومابــیشــم ــر ــع ــیاکـــهام ــیم ــد ه

مصّححینا»خروص«الااجییگزینا»خالص«،اکهاسبطااصرحا

متنابوده،اکردهاامم.امایزیابهااینااصالحامیست،اچونا»ِخالص«ا

بهامعنحامخیلصةاوااخالصاهماهستا)مک.ادهخما:ازیراخالص(.

شــییم دهــحا هــما تتدــیجا پــحا ازا آلدا ولا ا ص327ا

کهاموازاضرمیاضیخااضتاوالویاچونابرفااضت

ااشکیلحاممالدااّمیامنافکرامحاکنما»برف«الاابییمابها
ً
بیتاظیهرا

ابهااینادلالاکهابرفادوابیتاپیشاازا
ً
»ترف«ااصالحاکرد.ااّوال

ایناقیفاهاشمهاوابعامااضتاضراجاالمیناقدریاقیفاهالاامکرلا

اشبیهتالویاضرمیزدهابیابرفاخارحالوشنا
ً
کردهابیشم،اثیمای

میست،ادلاییلحاکهاتشباهالویاضرمیزدهابهاترفا)قرهاقروت(ا

الابطۀاتتدیجابیاترفاجییادیگراهمادیمها
ً
معقولامحامدییم.اثیلثی

شمهااضت:

ترتیــب کناــما تتدیجــحا تــیا
بیشم1 ــرفا ت وا آلدا وا لوغــنا ــونا چ

اااااااااااا)کدیلاالمینااضدیعال،ا1348:اا600(

ــشااضــت
ّ
تاغحاضــتاگویــحاکــهابــهاگوهــرامنق ا ا ص324ا

امحاتوانا»گویح«الاابها»گوئاح/اگویای«اتغااراداد.
ً
بهایکماوزنامثال

چواکردماقصمااینایضرتازامنادلخواضتاهراچازی ص325ا

برگردم خیمها ]به[اضویا مخموما ایا نزدتا کزا کنونا

مشخصااضتاکهاافزودنا»به«ابیعثااختاللاوزمحاشمهاوابییما

یذفاشودا)اینابیتاازاقطعهاایااضتاکهادلادیوان امولیاوجوداممالد(.

عیمــت امعــیما زا شــهیا خماومــماا ا ص327ا

تأّضف دلا دشدنا میممهاضتا زوا کها

بهاقرینۀامعنییاقطعهاوابیتابعمیا)بهاضنگاآضییامیمماکهامادح/الوانا

ف(،ا»ز«ااینجیازایمااضت.ابیاایناسبطا
ّ
گشتهاضتاوامادحادلاتوق

قطعهامهیداممالد.

ــح ــشافکن ــرباجیم ــوادلامش ــهاچ ــحاک آنازالل ا ص332ا

خوشیب دّلا عرقا امــملا خــولدا شــرم[ا ]غوطۀا

را
ّ
وزنامصراعادومامغشوشااضت.امصّححینادلاییشیهاتذک

امتنالااازا
ً
دادهاامماکهامتنااصرحا»ضرماقوطه«ابودهااضتا)ظیهرا

دیوانابرگرفتهاامم(.اایناتغااراموجباخرلاوزمحاشمهااضت.اسبطا

فا»شرماغوطهاخولد...«ااضتاکها
َّ
اصرحاگوییاصولتامصح

دیوان  نسخهاهییا ازا نسخها دوا سبطا بیا اضتا مطیبقا ا
ً
اتفیقی

اۀا4(.اسبطا
ّ
آمرح،ا1368:ا79،الاد ضراجاالمیناقدریا)مک.اقدریا

منتخبامتنادیوان،اکهابیاتغاارابقاۀااجزایامصراعاخرلاوزمحا

لاامرتفعاکرده،ااینااضت:ا»غوطۀاشرماخولدادلاعرقشادّلا

ادلانسخهاچنانا
ً
خوشیب«ا)اینا»قوطه«ابهاجییا»غوطه«اهم،ااگراواقعی

بیشم،اازاقراینحااضتاکهاتأیامامحاکنماکیتبابخشاهییحاازامتنالااشنامها

واکتیبتاکردهااضت(.

آبســتنالویحاضــتایبیبــحاکــهاازااوازاد ا ص334ا

اضت... یتاما دّلا عوضا ویا ازا کها دامها هرا

ــن ــحالوش ــهیبام ــوا]و[اش ــۀادی دلادهاکر

اضت لجاما دیوا اوا برا دلا جهینا کیمموها

بیتامخستامقصامحسوضحادلامحوادالدا)مقشا»که«ادلامصراعا

ا»دامهاکه«اتصحافا»دامهاای«ااضت:ا
ً
دومامعرومامیست(؛اایتدیال

»هرادامهایحاازاویاعوضادّلایتامااضت«ا)قدریاآمرح،ا1368:ا

105(.ادلابیتادوماهما»و«ادلامتنامبودهاوادلادیوان همامیست؛ا

معرومامیستامصّححینااینا»و«الااازاچهامنبعحاافزودهاامم.

ــت ــماذلااض شاه
ّ
ــز ــراواع ــحاابت

ّ
کیلشابکر ا ص337ا

»هده«اصحاحااضتابهاجییا»هم«.

شســتهاامم آبا بمیــنا مفــسا فنــییا گــردا ص338ا

هنم
ّ
منز ــحا ــن دی مــجــیضــتا ــزا ک هــرچــنــما

کدیلااضدیعال،ادلاهداناقطعهاکهامربوطابهاتتدیجااضت،اازا»برف«اهماییداکرده،ا 1.ا
ولحالابطۀاآنابیاتتدیجابرامنامعرومانشم.اازاضییرامتون،اازاجدرهامتوناآشپزیاوا
بهاخصوصاقصامۀاتتدیجاۀامنوچهراشصتاکرهاهماچازیاکهاچنانالابطهاایالاا
اثبیتاکنمابرمدحاآیم.ابهاهرییلادضتاکمابهاقرینۀاوجهاشبهاوابحثاقیفاه،ابهترا

اضتاشعراضراجاالمیناقدریالاااصالحاکنام.ا
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»مجیضتادینح«اغرطااضت،ابهاجییا»مجیضتادماح«ا)مازامک.ا

قدریاآمرح،ا1368:ا351(.

جهینامدــییا جــیما غاــرتا بخــواها جیمــحا ص338ا

مهنم کرها پیششا بها ــولانا ی کها ضیقاحا زانا

وزنامصراعادومامختلااضت؛ا»به«ابییمایذفاشودا)قس.اقدریا

آمرح،ا1368:ا351(.

ــین ــوزمینابنش ــیباض ــحام ــهام ــکادواکیض ــهای ب ا ص339ا

دلجوشیم ضپهرا ــشا آت زا ــگا دی هدچوا کــها

دلامصراعادوم،ابهایکمامعنح،امجبولیما»آتِشاضپهر«ابخوامام؛ا

دلاایناصولتاوزناخرابااضت.اسبطادیواناواجنگا651ا

بهترااضت:اکهاهدچوادیگازاطیساضپهرادلاجوشیما)قدریاآمرح،ا
1368:ا372؛اجنگا651اضنی:ا255(.1

آنالویاکــهاازاخــیکابــمالیاتــوادلیغــش ا ص341ا

»ممالی«ادلضتااضتابهاقراینامعنییح.

افتــید قایمــتا تــیا تــوا دیــمالا ا ص342ا

ضخناهیضت آنا دلا ولــحا اضــتا ماکا

»تی«ادلامصراعااّولابهترااضتابها»بی«ااصالحاشود.اسبطادیوان 

)بهاقایمت(اهمامؤیماهداناتصحافااضت؛ادلاجنگاکهنامظما

وامثرافیلضحاهما»بی«اآممهااضتا)مک.اقدریاآمرح،ا1338:ا338؛ا

نمونۀ نظم و نثر فارسی:ا186(.

بــهاایــزداازاتــناچوباــناتــواضــزداهاــزم ا ص343ا

»ال«ادلضتااضتابهاجییا»از«ا)مازامک.اقدریاآمرح،ا1368:ا551(.

ــرداوزناتــوافزایــمااگــر
ُ
بــهاگفتهاهــییاخ ا ص343ا

من مِنا پنجاششا ضنگا اینا ازا ]ضیری[ا خولیا

وزناهرادوامصراعاخرابااضت.ادلامصراعااّولایرکتاگذالیا

رد«ابیعثااختاللاوزمحاشمها)ِخَرداصحاحااضت(،ادلامصراعا
ُ
»خ

دوماهمامتنااصرحا»ضتازی«ابودهاوامصّححینا»ضتازی«الاابها

تصحافا اصرحا متنا محاکنما فکرا کردهاامم.ا بملا »ضیری«ا

»ضتاری«ااضتاواصولتادلضتااینااضت:ا»خولیاضتاریا

ازاایناضنگاپنجاششامِنامن«ا)قدریاآمرح،ا1368:ا551(.

شــراباخــولدنامــناعاــبامحاکنــحاوابــهااضــت ا ص344ا

ــراباخــولدنامن ــه[اخــولدمــتاآخــراش زا]گ

»گه«اوزنالاابهاهمامحالیزد.اهدیناسبطااصرحا)=اگوه؛اایناسبطا

لاادلاییشیهابهاشکلا»کوة/اگوة؟«اآولدهاامم(اصحاحااضتا)مازامک.ا

قدریاآمرح،ا1368:ا552(.

ممبــراخطــیباکــردامــرااضــوزمحابــرامــن ا ص346ا

موضت بــلا کنیمهاضتا مــها ــراا م اوا تشریفا

وزنامصراعااّول،اواتیایمیامعنحاآناهم،اخرابااضت.اگدینا

محاکنما»برامن«ابمخوامحا»برمز«ابیشم:اممبراخطیباکردامراا

ضوزمحابهالمز.

ــم ــحاگوی ــیفعحاهد ــمیاش ــولاه ــراغام چ ا ص346ا

اضت مؤتدنا شطرمجابیزا شریعتا دلا کها

مهــید مبــیحا لاا پختــها مــحا ابوینافــها

اضت دنا دوا ییا ماماجیما اوا خولدنا چها اگرا

ــواگیهانشــیط ــهالوات ــماک ــکاگوی ــمهامیل گزی

اضت زنا چنیناکها شدرا جییزا امــردا غالما

بــرایابنــگازاینبــلالوایتــحااضــتاصحاــح

اضت ضننا ازا طعیما بهراهضما کهاخولدنشا

توابنگاوابیدهاخولاوابها...نادلابراواقدیلاببیز

اضت تنا پیکا امیما چیلا اینا برا اعتدیدا کها

چنیمکهامعرومااضتادوابیتاآخراایناقطعهابسییلاآشفتهااضت؛ا

مصراعادومابیتامیقبلاآخراوامصراعااولابیتاآخر،اهرادواایرادا

وزمحادالد.امصّححینادلاییشیهاتذکرادادهاامماکهابیتامیقبلاآخرا

بیاخطحامتفیوتادلاییشیهاافزودهاشمهاوامصراعااولابیتاآخرا

همابهاخطادیگراموشتهاشمهااضت.امتنااصرحامصراعااولابیتا

آخر،اکهامصححیناآنالاابهاییشیهابردهاامم،ااینااضت:ا»توابیدها

موشاوابها...نادلابراواقدیلاآغیز«.

فکرامحاکنمااینادوابیتااخار،ابهاصولتحاکهادلامتناچیپحا

آممه،اجعرحاوامحصولاتصرفاکیتبینااضت؛ابهااینامعنحاکها

اشیعهابوده،ادلشالسیاممادهاکهاامیماینبلاازا
ً
کیتبح،اکهاایتدیال

چناناتعریضیتحابراکنیلابدیمماوابنیبرایناضعحاکردهابیاضیختنا

یکابیتاواتغاارابیتاآخر،امیمااوالااهمادلاکنیلاشیفعحاوا

ابوینافهاوامیلکاوالداایناقطعهاکنم.اولحامعرومااضتاکهادانشا

اصولتافیضماوامصّحفا»آِساضپهر«ااضتاکهاتعبارابسییلا
ً
سبطاسفینه ایتدیال 1سب

لایجحااضت؛ادلابعضامتونااینا»آساضپهر«انسخهابملحااضتاابرایا»طیسا
ضپهر«اییابیلعکس.
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دورۀ سوم، سال اوّل

 شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

عروسحاایناکیتباهماپییۀاغارتامذهبیشامبودهاوابنیبراینا

متاجۀاکیلشاخوباازاآبادلمایممهااضت.اجزاضستحادوابیتا

اخار،اقراینادیگریاهمااینایمسالااتأیامامحاکنم:

اولاناقرینهااینااضتاکهامحاداماماچنانامگیهح،اعالوهابرا

ایناقطعۀادهقیناعرحاشطرمجح،ادلاجییادیگراهمادیمهاشمها

اضت.اازاجدره،امیصراخسرواگفته:

ــحاجوشــیمهایــاللااضــتاضــویاصییــبالای م

ببیز اضــتا مــبــیحا شطرمجا گــویــما شیفعحا

میلــک لاا ضــیدهازمخا کــودککا صحبــتا

جواز ــتا دادهاض وا لخصتا لاا توا کردهاضتا مازا

مــحاواقادــیلاوالواطــتابــهاطریــقاضــهاامــیم

بفراز ضرا هالا اضــتا یــاللا ضها هرا لاا توا مرا

)قبیدییمح،ا1353:ا113(

محاباناماکهامیصرخسروابهاصییبالایا)=ابوینافه(اواشیفعحاوا

میلک،ابیاهدینادالیرحاکهادلاقطعۀادهقیناعرحاشطرمجحاآممه،ا

تیختهاولحامیمحاازاامیماایدماینبلامبردهااضت1.ااگراچنانا

اینا دلا میصرخسروا مبودا مدکنا محاداشتا وجودا قضاهاایا

چشمااممازاازاطرحاآناصرفامظراکنم.اعالوهابرااین،اقطعهاایا

همادلانسخۀاخطحا»مجدوعۀالطیئفاواضفانۀاظرائف«2اآممها

کهابیزهماتأیامیااضتابرااینکهاابایتااخارادلاسفینۀ ترمد 

امیمعروما
ً
مجعولااضت.ادلاایناقطعهاماز،اکهاشیعراآناظیهرا

اضت،اهاچاخبریاازاامیماایدماینبلامیست:

ــیزیازالویالطــف شــطرمجابحاگــرواچــوامب

میست وبیلا ویا دلا کها شیفعیستا گفتیلا

ــیم ــزالاج ــهاه ــحاوازاپخت ــیم3ام ــیدهازاخ ب

گفتا]اه[ااضتابوینافهاکهاایناجزایاللامیست

گیدنابهاخوشــملحا]و[ابهاضــیماضــرهالواضــت

میست محیلا مردا کها اضتا میلکا قولا اینا

شــطرمجابــیزاوامــحاخــولادلا...نابراواضــرین

زیرااکهازیناضهاچازابهامحشراضؤالامیست

)مجدوعۀالطیئفاو...:اگ420پ(

گذشتهاازااینامحاداماماکهادلازمیناایدماینبلا)164ـ241ق(،ا

ادلابغماداکهامحلانشواوامدییااوابود،ابنگالواجا
ً
خصوصی

ابناتاداّه،افقاهاضرضختاوامعروفاینبرح،ا مماشتهااضت.ا

شیوعابنگالاادلابغمادابیایدرهامغوالنامربوطامحادامما)مک.ا

اعرم،ا1377:ا324-325(.امکتۀاآخرااینکهاامتسیبااینایکما

اضنمیاممالد.اتیاجییحاکهامنا
ً
فقهحابهاامیماایدماینبلااضیضی

جستاوجواکردم،امنیبعافقهح،اازاامیماینبلاضخنحادلمولدا

امایولدهاامم. ـا
ً
اییااثبیتی

ً
ـامفای بنگا

بنیبراینامحاتوانااینادوابیتااخارالااازاجعلاهییاکیتبین،ا

نسخه،ا ایمئولوژیکا تغااراتا ازا کمکنحا شفاعحا بهاقولا وا

تصولاکرد.امنانسخۀاسفینۀ ترمد لااممیمهاام،اولحاگدینامحاکنما

»چیل«امصراعاآخراهمادلااصلابییما»ضه«ابودهابیشم؛4اپسا

بییمابیتامیقبلاآخرالااازامتنایذفاوابیتاآخرالاابهااینا

صولتااصالحاکرد:

تــوابــیدهامــوشاوابــها...نادلابــراواقدــیلاآغــیز

اضت پیکاتنا امــیما ضها اینا برا اعتدیدا کها

جــینادهدــشاپییامــزداتــیاببــردادل ا ص356ا

]؟[ ممامما شدیلا اینا دلا کسا هدها آلیا

سبطادیوان کدیلاهمادلااینابیتاهدانطولااضتا)مک.اکدیلاالمینا

اضدیعال،ا1348:ا699(اوامصّححادیوان،ادلاییشیهاییدآولیا

کردهااضتاکهاهدۀانسخاهداناسبطالاادالمم.اگدیمماتردیما

مصّححادیواناوامصّححیناسفینۀ ترمداوجهحاممالد.اایناموعا

ترفظا»آلی«ا)بیایاکوتیهامعیدلاکسره(ابسییلالایجااضت.5اخینا

بیخرزیا ضیفااالمینا ازا لبیعحاایا مجمع النفایسا دلا آلزوا

آولدهااضتابهاایناصولت:

تــو غــما کیلا شــکرا ضــبحیناهللاا

تو ــما غ بـــیلا عظاما خستهادلما ــرا ب

ا»چیل«اموشتهابیشما
ً
ایتدیلادیگرااینااضتاکهااینا»ضه«الااکیتبااصرحاضهوا 4.ا

ایکحاازاصییبینانسخه،ابهاتصولااصیلتاسبطا»چیل«،اتغااراتحادلاقطعها
ً
وابعما

دادهابیشم.
دلاهداناسفینۀ ترمدابیلهیادلاکردیتادیگراایناخصاصهادیمهاشمهااضت؛ابرایا 5.ا
ادلاصفحۀا357اوا

ً
مدومهامک.اصفحیتا87،ا100،ا110،ا113،ا210او...اسدنی

دلابیتحاازاخیقیمح،امصّححابیامیدیمهاگرفتناایناخصاصهامتنالاابیامتنادیوانا
اموّجهااضت.

ً
جییگزیناکردهااضت،ادلاییلحاکهاسبطااصرحاسفینهاکیمال

بعامامیستاشطرمجحاقطعۀاخودالاابیاتوجهابهاابایتامیصرخسرواضیختهابیشم.ا 1.ا
محاداماماکهاشطرمجح،ادلاقطعهاایاکهادلاهجوایدامالمینامصراکیفحاگفته،اازا
میصرخسروامیمابردهاوااوالا،ااگرچهابیابایمحاطنزآماز،ابرایدامالمیناکیفحابرتریادادها
ابیاشعرااواهماباگیمهامبودهااضت.

ً
اضتا)مک.اعوفح،ا1390:ا392(؛ابنیبرایناایتدیال

امصّححیناایناجنگالاادلادضتاداشتهاامماوابهاآناالجیعادادهاامم،ااّمیابها
ً
اتفیقی 2.ا

التبیطاایناقطعهاواقطعۀادهقیناعرحاشطرمجحااعتنیامکردهاامما)ازادوضتاعزیزا
فیسرم،ااماماشیهدرادی،اکهامراامتوجهاایناقطعهاکرداواتصویراصفحهالاابرایمافرضتیداضپیضگزالم(.

3سباصل:اجیم.
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گفتــحاکــهاچناناغــمامنــتامجنــوناکرد؟

تو غــما آلیا ــو،ا ت غــما ــو،ا ت غــما آلیا

واتأکاماکردهاکها»دلااینالبیعحابنییاقیفاهابرالهجهااضتاوامها

کتیبت«ا)خیناآلزو،ا1385:ا569/2(.اهدانالبیعحالااقایساکنامابیا

لبیعحادیگریاازاامارافخرالمولهامسعودبناابحاالاداناالکرمیمحا

کهاهدانا»آلی«الاابیایییامکرها)مجهول(اقیفاهاکردهااضتا)عوفح،ا

1390:ا58(.

ــی ــرام ــغاب ــحامصــیفاهجــراناکــهاکشــیماتا زاپ ا ص359ا

لا مــیا فرضتا خبریا کــنا مــردمــحا ــیلا وص زا

»خبر«،اعالوهابرامصراعااّولاغزل،ادلابیتاآخراهماقیفاهاشمها

ااینجیامدحاتوامماقیفاهاشودا)دضتاکماخیقیمحا
ً
وابنیبرایناایتدیال

چناناقیفاهاایامدحابنمد(.ازمجارۀا»مصیف«اوا»تاغاکشیمن«انشینا

محادهماکهاقیفاۀااینابیتابییما»یشر«ابیشم؛اسبطادیوان هما

چنانااضتا)خیقیمح،ا1385:ا551(.ا

ــیلامیســتاکــهاشــرطحااضــت ــوامــراااختا ــرات ب ا ص360ا

ــمالد مـ ــیلا ــا ــت اخ دالدا ــرالا ــ ق کــها ــآنا کـ

ابمخوامِحاهدیناسبطا
ً
وزنامصراعادوماخرابااضت.اظیهرا

دیوان اضت:ا»کیناکهاتراادالدااختایلاممالد«ا)خیقیمح،ا1385:ا

.)577

شســت چــونا زلــفا دوا آنا بــرا پاچنــما ا ص364ا

»پاچام«ادلضتااضتا)مازامک.اضنییح،ا1388:ا816(.

ــمامادالی؟ ــشاک ــحازایب ــحاواخیل ــراازاخط بخ ا ص366ا

ابمخوامحا»بجز«ااضتا)مظیمح،ا1362:ا331(.
ً
»بخر«اظیهرا

زال میلــۀا وا زلدا لوزا کــزا دادما پاــیما ا ص369ا

»لوزازلد«امطیبقاضنتاهییاادبحابهترااضتابها»لوِیازلد«ا

اصالحاشود.اسبطادیواناهمامؤیّماایناپیشنهیدااضتا)مک.ا

امارمعزی،ا1389:ا237(.

ــت ــناآممهاض ــهازما ــرااب ــدینام ــونازآض چ ا ص370ا

ــرااضتماآضــدــیناکشم ــرازمــاــناچ ب مــنا

وزنامصراعااّولامیقصااضتاوا»میه«اازاپیییناآناافتیدهااضتا

ی،ا1389:ا742(.
ّ
)مک.اامارمعز

خــولد تــوا فــراقا غــما دلا وا جگــرا ا ص371ا

مــحاخــواهــح ــها چ جــگــرا دلا دلا ــنا زیـ

هــراچــهاخواهــمازاتــواچناــناگویــح

ــح ــحاخــواه ــمالمادگـــراچـــهام ــ ایـــنامـ

دلابیتااّولامعنحا»دلادلاجگر«الوشنامیست.اسبطادیوان 

)دلاوازیناجگر(اترجاحادالدا)ضیّمایسناغزموی،ا1362:ا304(.ادلا

بیتادوماهمامحو،ابهاویژهابیاتوّجهابهاابایتاقبل،امبهمااضتا)مهیدا

دیوانا سبطا هما اینجیا محاکنما گدینا میست(؛ا معروما »خواهم«ا

اصالاتراواایناسبطامصّحفاهدینابیشم:ا»هراچهاخواهمازاتوا

یسن،اگویح...«ا)هدیناجی(.

مخواضــتح آنالاا تــواکردیــما دلاهمیــۀا ا ص372ا

بهاقرینۀامصراعادوما)جیناتحفهامحافرضتمااینالااچگومهاای؟(اوابیقحا

ابایتاغزل،ا»کردم«ادلضتااضت.

بییــم تــوا لعــلا لاادلاخوشــحا لوانا ا ص373ا

بهایکماموازمۀادوامصراعاوامحوامصراعادوما)فرکالاادلاجفیاخوِیا

کدیلاالمینا مک.ا )مازا اضتا »مییه«ا »بییم«اتصحافا دضتول(ا توا

اضدیعال،ا1348:ا717(.

ــم ــروالااپارای ــهاض ــساک ــواازاب ات
ّ
ــم ــیداق ــهای ب ا ص376ا

شدرم ــرانا اخــت کــها بــسا ــتا لخ آلزویا ازا

اوزنااضتا)مازامک.اکدیلاالمینا
ّ
»لا«ادلامصراعااّولازایماوامخل

اضدیعال،ا1348:ا712(.

تــوالااچنــیناکــهاتویــحادیــمهادلمدحاییبــم ا ص384ا

مدحاییبم... ظفرا پــرتــوا ــوا ت ــولا م زا بصرا

ا»پرتو«ابمخوامحا»برا
ً
سبطامصراعادومامشکوکااضت.اظیهرا

تو«ااضت،ایعنح:اچشماازافرطامولیاکهاازاچهرۀاتوامحاتیبما

مدحاتوامماتوالااببینم.ا

ازاآنازمــیناکــهادواچشــمادلربــییاشــممم ا ص385ا

مدحاییبم ــولا ــیم ج یکحا ــها ک ــوا ت جــینا ــها ب

:ا»ازاآنازمیناکهادواچشما
ً
وزنامصراعااّولاخرابااضت.اظیهرا

]تو[ادلربییاشممم«ابودهااضت.

ــت ــحامیس ــرامازبیم ــتاوابه ــنااض ــرادامام زابه ا ص385ا

اوزنااضت.
ّ
»و«ازایماوامخل

لا عطــیلا دیــمهااما لوشــنییحا ا ص388ا

ا»دیمۀاعطیل«ادلضتااضت.
ً
ظیهرا
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ــمه ــیراش ــهاض ــواالل ــفامشــکافیمات ایازل ا ص398ا

شمه ضپرا تارتا غدزۀا پیشا بها ــیا دلاه

»اللهاضیر«امعنحالوشنحاممالداوابییمابها»اللهاضپر«ااصالحاشود.

ــه ــواگشــتمازایرق ــوشات ــهاگ ــهاب چــوایرق ا ص402ا

مهیدی ــرا ب دلا وا گــوشا مــراا گرفتحا

فضییاکرحاشعرا)شکوهاازاهجران(اواضنتاهییاادبحایکمامحاکنما

کهامصراعادومابهاایناشکلابیشم:اگرفتحامرااگوشاوابرادلامهیدیا

ابییما»چو«ابودهابیشم(.
ً
)دلامصراعااّولاهما»ز«اایتدیال

خرعــت الما فکنــمها دوشا بــرا ا ص404ا

مسردینا تــوا ــرا کــف تــوا لویا ازا

»کفِرامومسردین«ابهترااضتا)مازامک.ااخسیکتح،ا1389:ا274(.ادلا

مولداتعبارا»طّرۀاعیلض«اهماکهادلاهداناصفحهاآممه،ادلا

مهااشیلهاکردهااماکهابهاگدیمماسبطاسفینها)تّرۀاعیلض(ااصالاترا
ّ
مقم

اضتاوابهترااضتاتغاارشاممهام.

تــو لویا ازا دولا تــوا لویا دولیا ا ص406ا

]لیخته[ا هما برا زلــفا چــونا منا کــیلا

مصّححینا»لیخته«الااازادیوان والداکردهاوادلاییشیهاگفتهاامما

کهاسبطااصرحامتنا»باخته«ابودهااضت.اازاآمجیاکها»لیخته«ا

ابهترااضتااینجیاقیفاهانشودا
ً
دوابیتاپیشاازاایناقیفاهاشمه،اطبعی

)گرچهادیواناهدانالاادالد(.ااگرا»باخته«الااهماوالدامتناکنام،ابیزا

قیفاهاتکرالاخواهماشما)قیفاهابیتاپیشاازااینا»باخته«ااضت(.اگدینا

محاکنماایناهماازاموالدیااضتاکهاسفینۀ ترمد یکحاازاسبطاهییا

لااهما دیوان  امحاتوامماسبطا
ً
اتفیقی وا نشینامحادهما لاا اصالا

هدینا بییما قمیم،ا لضماالخطا مطیبقا »باخته«،ا کنم.ا اصالحا

»پاخته«ابیشم،ابهامعنحا»پاچامه«ا)مک.ادهخما،ا1373(.اتنیضبا

اآشکیلااضت.ابنیبراینابیااطدانینا
ً
اینامعنحابیازلفاهماکیمال

محاتوانااینامصراعالاابهاایناشکلااصالحاکرد:ا»کیلامناچونا

زلفابراهماپاخته«.

ــیمامم ــوافش ــرات ــماب ــیمیاه ــوابخش ــهات آنالااک ا ص406ا

بخش دگــریا تــوامــحا هاچا الا مفرسما مــنا

وزنامصراعااّولاخرابااضت؛اصولتادلضتااینابییمابیشم:ا

»آنالااکهاتوابخشیمیاهمابراتوافشیممم«.

ــیغ ــنا]و[اب ــراچد ــوادلاه ــیالیات ــتاب ازاخجر ا ص407ا

شکسته ضــپــاــمالا وا ضـــروا ــرا ض افــکــنــمها

کیابهاسبطا
ّ
اینجیاهمامتنااصرحا»و«امماشتهاوامصّححینابیاات

دیوان ضوزمحاآنالاابهامتناافزودهاامم.اایناافزایشاوجهحاممالد،ا

برکهاصولتادلضتاواقطعحاهدینااضتاکهادلانسخۀاسفینۀ 

ترمد آممهااضت.ا»چدِنابیغ«ادلاغیلبانسخهاهییاقمیمابیاهدانا

سبطادیمهامحاشود؛اازاجدرهادلاترجمان البالغه )نسخهابرگردان( 

ااینطولاسبطاشمهااضت:اکیمملا
ً
مصراعامشهولامنوچهریادقاقی

رزالا)لادوییمح،ا1380:ا276(.ااینا
ُ
چدنابیغامهاگلامیمماوامهاگ

ادلادیوان 
ً
مصراعامنوچهریاوابسییلیامدومهاهییادیگر،امثال

فرخحاواادیباصیبراواامثیلااینهی،ابعمهیابهاصولِتا»چدناوا

بیغ«ادلآممها،ااّمیاتردیمیامیستاکهاایناتغااراازادضتکیلیاهییا

کیتبینااضت.1ا

چــراامگفتــحابــیامــنامهــیازالوزامخســت صب407ا

دلضــت... بمالا منا پادینا وا وعمها وا عهما کها

آخر ــح[ا ــن ]ک جفیا وا اّولا ازا مدییما ــیا وف

نرضت ــیلا ی ــییا وف ازا هاچا ]دلـــم[ا ــنا ای دلا

ابمخوامحا»ممال«ااضتا)مازامک.ا
ً
»بمال«ادلابیتااّول،ایتدی

ضوزمح،ا1338:ا368(.ادلابیتادوماوزناهرادوامصراعاغرطا

اضت.ادلامصراعااّولا»و«ابیزاهمازایمااضتاوابییمابهاییشیها

بردهاشود.ادلامصراعادومااینابیتاهمامتنااصرحا»دل«ابودها

کیابهادیواناعوضاکردهاامم.امسألهااینا
ّ
کهامصّححیناآنالاابیاات

اضتاکهادلادیوانابیقحااجزایامصراعاهماعوضاشمهاواسبطا

بیلکلامتفیوتااضت؛ابنیبرایناتغاارا»دل«ابها»دلم«اکدکحابها

اصالحاوزنامخواهماکرد.اگدینامحاکنمامتن،ادلااصل،ا»دِلا

من«ابودهاکها»من«الااکیتباازاقرماامماختهااضت.ا»کنح«اهما

دلامصراعااّول،ادلااصلا»کنم«ابودهاکهامصّححیناازالویا

دیوان تغاارادادهاامم؛ااّمیاایناتغااراهماغارموّجهااضتا)»کنح«ا

بیاسبطاکرحامصراعادلادیواناشییماقیبلاتوجاهابیشم،اولحااینجیاهاچا

توجاهحاممالد(.ااینامصراعاازاقولامعشوقااضتاوابییم،ابیالفعا

مایزیابهاایراداشواهمامیست،ادلابسییلیاازامتوناکهناایناتعبارابموناواواعطفا 1.ا
یا

ّ
بهاکیلالفتهااضتاواهدانادلضتااضتا)ازاجدرهامک.ااخسیکتح،ا1389:ا27؛امعز

میشیبولی،ا1389:ا339،اترمذی،ابحاتی:ا219اواهدین:ا358؛ابهاتوساحااضتیدامیصحادلاییشیهاتوجها

شود.ادلاصفحۀا359اهدانامنبعااخار،ایعنحادیوان ادیباصیبر،اایناتعبارابیا»و«اآممهاوابهایکما

قرینهاضیزیادوامصراعامعرومااضتاکها»و«ازایمااضت.امازامک.اییفظ،ا1375:ا1174/2(.ااینا

اهدیناچازیااضتاکهادلابعضحامتونا)میمنماویس و رامین(ابهاصولتا
ً
چدناظیهرا

)کها »خضرا«ا بهاصولتا بیهقی(ا تاریخ  )میمنما دیگرا متونا بعضحا دلا وا »گرشن«ا
عرحاالقیعمهاترجدۀاهداناتعبارااضت(اآممهااضتا)طرزااضتعدیلاباهقحاهماهدهاجیاهداناصولتا

لااتأیامامحاکنم(.اا
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اشکیلاوزمح،ابهاایناصولتاسبطاشود:ا»وفیامدییماازااّول،ا

جفیاکنماآخر«.

ــو ــیات ــزماب ــوناواعیج ــشالوااکن ــهالایاخوی ب ا ص408ا

توضت بــنــمۀا بــنــمها وا ــوا ت مـــرادا مـــرادا هدها

اوزناوازایمااضتا)مک.اضوزمح،ا
ّ
بیزهما»و«ادلامصراعادومامخل

1338:ا368(.

مگیلامنایســناوامالیتااضــتاواجدیل ا ص409ا

کدیل بها اوا جدیلا وا یسنا وا مالیتا

وزناهرادوامصراعاخرابااضت.ا»هده«ادلاچیپاییاکتیبتا

افتیدهااضت:ا»مگیلامناهدهایسناوامالیتااضتاواجدیل/ا

هدهامالیتاوایسناواجدیلااوابهاکدیل«ا)مازامک.اضوزمح،ا

1338:ا246(.

ــزال ــراشــکیلاواغ ــیراب ــراازاش شمهاضــتاچارهات ا ص409ا

بیزاهما»و«ازایمااضت.

تدــیمازد فــیما تــواشــعرۀا گــهاچهــرۀا ا ص411ا

اتصحافا»میه«ااضتا)لابطۀاصولتاوامیهِاتدیماآشکیلا
ً
»فیم«اظیهرا

اضت(.

لویاطــرباکــحابــرداازامــیامهــین ا ص411ا

آشکیل صبحا چــهــرۀا چنانا گشتها

دلامصراعااّول،ا»برد«اتصحافا»بَُود«ااضتا)مصراعااّولااضتفهیما

بالغحاوامصراعادوماجدرۀاییلاّهااضت(.

بیشــح دولا ضزاضــتا بنــما ازا ا ص413ا

ــما چـــونازمـــگازاخــنــجــرشازدودمـ

زمانۀاکرحاشعرانشینامحادهماکهامصراعااّولابییمااینطولابیشم:ا

»ازاباماضزاضتادولبیشح«ا)»بام«ابیاالغواناوااللهاواعبهراوامیل،اکها

دلاابایتاپیشاآممه،امرتبطااضت؛اتنیضبا»دولبیشح«ابیاخنجراهمامعروما

اضت(.

عــیدتابســتۀاتنــگاتــواشــکراخنمیــمن ا ص413ا

»پستۀاتنگ«ادلضتااضت.

ــم[اآگیه ــها]بودم ــهاچ ــتاب ــکلادهیم ــردماازاش م ا ص414ا

خنمیمنا خبرا ــوا ت ــینا دهـ زا ــمادیا ــ م ــرا گ

متنااصرحابهاجییا»بودمم«،ا»بودی«اداشتهااضتاوامصّححین،ا

براضیسامنبعحامیمعروم،اآنالااتغاارادادهاامم.الوشنااضتاکها

»بودی«ابهالحیظامحویااولویّتادالد.ادلامنیبعامتأخر،اکیتبیناهما

تا
ّ
تااینکهابیااینامحواشرطحاآشنیامبودهاامماواهمابهاایناعر

ّ
بهاعر

کهامطیبقاعیداتازبیمحاخودشیناگدینامحاکردهاامما»مردم«ابییما

بیافعلاجدعاباییم،اچناناتغااریادلابیتادادهاامم.

ــت ــرو[الب ــونادلا]خس ــت[اچ ــفییا]دل دالاش ا ص416ا

دال دالا آنا محرما لاا خستها ایــنا مفسا یکا

سبطااصرحادلامصراعااّولا»دلست«ابودهاوامصّححینامتنالا،ا

اترجاحا
ً
بموناتصریحابرامنبع،اتغاارادادهاامم.اسبطااصرحاقطعی

دالد.

قــمح دلا گررمــگا بــیدۀا بریــزا ضــیقحا ا ص417ا

قمح دلا ضنگا ــما زم لوزا ــها ک پیشا زانا

اصلا دلا اضتا مدکنا اضت.ا مغشوشا دوما مصراعا وزنا

»پیشاتر«ابودهابیشم.اسبطادیوان همامعقولااضت:ازانااپیشااگها

کهالوزازمماضنگادلاقمحا)عدامالویکح،ا1985:ا359(.

باملــحالااازاتــواگــراکیلابــهاضــیمیناآیــم ا ص417ا

»از«ابییمابها»ز«ااصالحاشودابهایکماوزن.

یســناتواچــهاپنهــیناکنــماایادوضــتاپاماضــت ا ص419ا

مــعــلاضدنمت ــرا اثـ ــینا ــوب ــرۀاخ ــه ــراچ ب

اصولتاصحاحااینا
ً
وزنامصراعااّولامغشوشااضت.اایتدیال

اضت:ایسناتواچهاپنهیناکنماایادوضتاکهاپاماضت.

گویحاکســحابســتاازاهــوسابراامگباــناتوامگس ا ص420ا

امگاخته میهتیبا ازا مشکانامفسا شبا بیشما

دلاصملامصراعادوما»ییاشم«اصحاحااضت.

ببــرداعــیلضازلفاــنااوادواچاــز،ادواچاــز ا ص422ا

قار ضییهحا یکحا وا شیرا ضپامیا یکحا

ا»عیلضاوازلفان«ادلضتااضت؛انشیمۀا
ً
دلامصراعااّولاطبعی

ویرگولاهمابحاوجهاوامخلامعنحااضت:ا»ببرداعیلضاوازلفانا

اوادواچاِزادواچاز«ا)قس.امسعوداضعم،ا1390:ا373(.

لخــماچــوالویاضــطرالباگشــتاواموشــتابرااو ا ص423ا

اضطرالب عنکبوتا ــونا چ میخنا ــما زخ زا



123

نقد و
بررسی

سس
 س
وخ
سب
 بو
لو
بی
ن
ق 
بد
 
 
تهب
بب
ا
ز
ا 
ی
اب
.
.

ح
دیم

ضر
سیا

مل
دا
ی

دورۀ سوم، سال اوّل

 شامرۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

اتصحافا»پوضت«ااضت:الخامناچونالویا
ً
»موشت«اقطعی

ـااازازخمامیخنااـامیمنماعنکبوتا اضطرالباشماواپوضتاآنا

ااولویّتادالد(.
ً
اضطرالبا)دلابیتاقبلاازاایناسبطادیوانایتدی

کییالــباخوشافســوناتــواضــیختهابــیامــوایاخود ا ص425ا

زنا خوشافسیمها مــنا بــیا بــحامــواا ضوختاَما

موا«ا »یکحا اضتا مدکنا اضت؛ا مغشوشا دوما مصراعا وزنا

دلضتابیشم،ایی:اضوختاَماپِحاموا،ابیامناخوشافسیمهازن.

ــوس ــییاه ــهاپ ــهاب ــوزا]؟[الواک ــیامس
ّ
ــوجاتدن م ا ص426ا

اتصحافا»مشول«ااضتا)لابطۀاموجاواشولیمنا
ً
»مسوز«اظیهرا

لوشنااضت(.

ــر ــهاعد ــهادلاهد ــم[اک ــها]کن ــیاچ ــنات م ا ص427ا

ــیلی[ا ــ ــودا]ی ــب ــراام ــخــتامـ ــناب ایـ

»کنم«اوا»ییلی«الاابهاجییا»کسم«اوا»بیلی«امصّححیناازا

دیوان والداکردهاامم.اسبطادیواناهاچاترجاححابرامتنااصرحا

اغرطاواتصحافاشمهااضت.ا
ً
ممالد،ابرکهاسبطادیواناقطعی

ضیفااضفرمگحادلاابایتاپیشاازااینادلامولداکسحایرفا

یریفینا ازا فیلغا وا لضیمها معشوقحا وصیلا بها کها محازمما

گراناجین،اخوشادلاواخرمااضت.ابعماازاهدۀااینهی،اوادلا

اعتراضابهابختاخودامحاگویم:ا

ــر ــهاعد ــهادلاهد ــماک ــهاکس ــیاچ ــنات م

ــیلیا ــراامــبــودابـ ــ ــتام ــخ ــناب ــ ای

عهمی ــچا ــا ه ــییا ــ وف بــها لوزیا

ــموالی ــ ــا ــ ــمماام ــشـ ــزانـ ــرگـ هـ

اینجیابییماازاسبطاسفینۀ ترمدابرایااصالحادیواناکدکاگرفتا

وامهابیلعکس.

ــردی ــواب ــهات ــحاک ــینادل ــمانش ــهاجوی ــواچ ازات ا ص428ا

دالی توا کها جــینا ]یمیث[ا گویما چها توا بیا

گدینامحاکنما»دلح«ادلامصراعااّولااشتبیهااضت.ابهاقرینۀاموازمۀا

محویادوامصراعامحاتوانایمسازداکهاصولتااصرحااینا

اضت:ا»ازاتواچهاجویمانشیِنادلاکهاتوابردی«ا)مصّححینا»یمیث«ا

لاادلامصراعادوماازادیواناوالداکردهاامماواشییستهابودادلامصراعااّولاهمابها

سبطادیواناتوجهاکننم(.

باــیالی خــونا بــها دضــتا تــوا ا ص429ا

جویت زا ــنا م لوانا آبا ایا

مولد،ا اینا دلا دیوانا سبطا اضت.ا خرابا اّولا مصراعا وزنا

(:اتوادضتابها
ً
دلضتااضتا)سبطافعلاهمادلادیوانابهترااضتاظیهرا

خونامنامایالیا)اضفرمگح،ا1979:ا616(.

ــوش ــهاک ــباهییتاب ــهاش ــناک ــماای ــسامبیش ب ا ص430ا

»گوش«اصحاحااضتابهاجییا»کوش«.

زادضــِتاهــراکــهاداغــشاعشــقادالد ا ص431ا

ا»داغاعشق«ابییمابیشم.
ً
ظیهرا

ــردد ــولامگ ــهامحر ــواک ــییات ــما]و[اوف ــزاعه ج ا ص431ا

هوایح وا ــودا ب هوضحا بستما کــها عهما هــرا

اینجیاهمامتنااصرحا»و«امماشتهاوامصّححیناآنالااافزودهاامم.ا

محاداماماکهاصولتااصرحاایناترکاباهدینا»عهِماوفی«ااضتا

واایناافزودهااصیلتاسبطالااازابانامحابرد.ا»عهماوفی«اتعبارا

پرکیلبردیااضتا)دلااینامولداهم،امیمنما»چدِنابیغ«،اصولتاعطفحا

متأخرترااضت(:

مرتضــح ضــپسا زانا زمهیلیــینا بــها

وفــی عهــِما وقــتا آنا کــردا طرــبا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا)لباع،ا1390:ا243(

وااگرابشکننماضوگنماناعهِماوفییاایشیناازپساپادیناکردناوا

ضوگنماخولدن...اایامهاخواهاماکهاکیلزالاکناماوااگروهحاکها

بها ایشیناواضگیلشاکردمما بشکستنماضوگنماناعهماوفییا

باروناکردناازامکهاپاغدبرالا...ا)طبری،ا1340:ا602/3(

نزدیــکامــناآنااضــتاکــهاهــراجــرماواخطییــح ا ص436ا

آن اضتا یسنا آیما یسنا وجها صییبا گرا

»گر«ادلامصراعادومابمخوامحا»کز«ااضتا)مازامک.اییدداشتا

مربوطابهاصفحۀا35اواپحاموشتاآن(.

غــالماکیســتاآنالعبــتاکــهامــیالا ا ص437ا

گوش دلا یرقها ــرددا گ خویشا غــالما

»گردد«ادلامصراعادومابمخوامحا»کرداو«ااضت:ا»غالماخویشا

کرداوایرقهادلگوش«.

ــو ــیلاآتشاخ ــقای ــوداعش دشانش
ّ
ــر مس ا ص438ا

میزدا وا ضوزدا پروامها چوا کها کسحا مگرا
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»میزد«ادلاابایتاپیشاقیفاهاشمهااضت.اگدینامحاکنما»ضوزداوا

ضیزد«ادلضتااضت.

خاــزد کــحا مصــرا ازا لبــتا چــونا ص444با

یایتا آبا مــحاچــکــما لــبــیمــتا ازا

مصراعااّولاقیفاهاممالداواوزنشاهمامیقصااضت.ا»مبیت«اازا

پیییناآناافتیدهااضتا)مک.اجنگا651اضنی:ا375(.

ــینااضــتا ــیداوافغ ــت[اچــهافری دلاشــهرا]بگویی ا ص447ا

اضتا لوانا ــیزالا بـ ــها ب ــیزا ب مگرا ــروا ض آنا

متنااصرحا»مگوییت«اداشتهاواهدانابهترااضتا)اضتفهیمابالغح(.

هــوش بــیا ماــزا محشــرا صبــحا مایمــما ا ص449ا

ا»ماییم«ادلضتااضت.
ً
ظیهرا

تــیاکــحاازاغنچــۀاگلاشــرماماییــماباــرون ا ص454ا

بگو گــرــزالا بــها داللاما لویا صــفــتا

مصراعااّولابییمااینطولابودهابیشم:اتیاکحا)=که(اازاغنچهاگلا

ادلااینجیاترکابااسیفحا»غنچۀاگل«ابهاکیلا
ً
]از[اشرماماییمابارونا)قطعی

نرفتهااضت(.

ــت ــرادیمماآلزوض ــولاض ــمماوایض ــناهمه م ا ص459ا

اوزنااضتاوابییمایذفاشودا)عکساهدانا
ّ
»و«ازایماوامخل

مها)صاشصت(اآممهاوامعرومااضتااینا»و«ا
ّ
صفحهاازانسخهادلاسدنامقم

ابیقحا»و«هییااسیفهااـادلامتنااصرحابودهاامم.ابهاهرییلااینهیا
ً
ـااواایتدیال

لاامحاتوانابهاییشیۀاصفحیتامنتقلاکرد(.

ــم ــیماآم ــهالض ــیلیاک ــمای ــوحاآم ــتافت ــمالف غ ا ص460ا

»ییلیاکهالمام«ادلضتاترااضت.

ــما ــش[اج ــما]عی ــولدیاه ــمااخ ــیدهاج ــماب ه ا ص460ا

بــیدا چنانا ــیدا ب تــیا شــما مهدینا شیوۀا یــکا

وزنامصراعااّولامیقصااضت.ادلاامتهییامصراعابییما»کردی«ا

ابهترااضت:ا
ً
افزودهاشود.ادلامصراعادوماهماسبطامشهولاظیهرا

»مکاضردهامهدیناشماتیابیداچنانابیدا«ا)دلاابایتابعمیاایناغزلا

ا»مک«ابهترااضت(.
ً
همادوابیلا»یک«اآممهاواآمجیاهیاهمایتدی

ــو ــینات ــقاواکفازم ــرااعیش ــییادلام ــردافض ک ا ص466ا

»قضیِیادل«اصحاحااضت.

ــن ــتخوانام ــمااض ــوامحاکن ــقات ــپیهاعش ــیراض ش ا ص466ا

»شیراضییه«ادلضتااضت.

پرداخــت بحاضــتومحا لواِقا هفــتا ایــنا ا ص472ا

ابحا
ْ
امعنحااضت:اایناهفتالواق

ّ
کسرۀااسیفه،ازایماوامخل

ضتومحاپرداخت.

زیــنالویالوانامحاکنــماازادیــمهادلود ا ص474ا

ا»دوالود«ادلضتااضت.
ً
ظیهرا

تعراــم اوا وا مــنا گرفتاــما هرچنــما ا ص483ا

ــتا دلض کــیفا اوا ــردما کـ مــگــونا عانا ــنا م

داللتا لبیعحا حا
ّ
کر معنحا میست.ا معروما دوما مصراعا معنحا

محاکنماکهابییماتصحاِفاایناسبطابیشم:ا»مناعانامکومکردما

)=امکوامکردم(ااواکیفادلضت«.

دیوامــه وا نــرا وا گنــگا ضــوزماما مــنا ا ص494ا

خیمها یــکا ازا دوا هــرا ــزا ــا ت دلا ــمما ــن ب

ابهاجییا»فیمه«اسبطا
ً
گدینامحاکنمادلامصراعادوما»خیمه«اضهوا

شمهااضت.الابطۀافیمها)چوبحاکهاپِسادلاگذالمم(ابیا»دل«،اواالبتها

لبطاآنابیالفظامستعیل،امعرومااضت.

نتبجهبگب ن

ا
ً
ابهاضبباچنماشعراوابیتاموییفتهاوابعضی

ً
سفینۀ ترمد،اخصوصی

سبطاهییاکهناوااصال،الویاهمالفتهامتنامهماواالزشدنمیا

دالد.ا زییدیا لغزشاهییا آنا اّولا چیپا متأضفیمها امیا اضت،ا

امرتفعاخواهما
ً
بسییلیاازااشکیالتادلاچیپاهییابعمیاطبعی

هابها
ّ
حااگرامادحاازالغزشاهییامتن،اکهاالبت

ّ
شم،اولحابهامظرمایت

موالدیاکهادلاایناییدداشتاگفتهاشمامحمودامدحاشود،اازاخودِا

ازییدیاکماخواهماشم.ابهاهرییلا
ّ
نسخهابیشم،ااعتبیلانسخهاتیایم

ا
ً
الزمااضتادلاچیپابعمی،ادلاییشیۀاهدۀااشکیالت،ادقاقی

ییدآولیاشوداکهامشکلاازاسبطانسخۀااصرحابودهااضتاییامه.ا

بهاعنوانامکتۀاپیییمحااسیفهامحاکنماکهاجزاموالدیاکهادلااینا

دادیگریاهماهستنماکهاسبطا
ّ
ییدداشتاآولدم،ابیتاهییامتعم

آمهیامشکوکااضت.امناایناموالدالا،ابهادلالاایناکهابهاتصحاحیتا

توساحیتا بودهااما مجبولا ییا مماشتهااما اعتدیدا خودما قایضحا

مفّصرحادلامولداآناتصحاحیتابایولماوایجماییدداشتااجیزۀا

ایذفاکردهاام.ا
ً
چناناکیلیالاامدحادادهااضت،افعال
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منایعبچاپی

ا اخسـیکتح،ااثارالمیـنا)1389(.ادیـوان.ابهاتصحاـحالکناالمیناـ

هدییونافرخ.اتهران:ااضیطار.

ا اخوینـح،اابوبکرالباعابـناایدـما)1371(.اهدایةالمتعلمین فی ـ

ب.ابهاتصحاحاجاللامتینح.امشهم:ادانشگیهامشهم.
ّ
الط

ا ازلقـحاهـروی،اابوبکـرا)1336(.ادیـوان.ابهاتصحاـحاعرـحاـ

عبمالرضولح.اتهران:ادانشگیهاتهران.

ا اضـمیاطوضـح،اابومنصـولاایدمبـناعرـحا)1365(.الغـت ـ

فـرس.ابهاتصحاـحافتـحاهللاامجتبیئـحاواعرحااشـرفاصیدقـح.ا

تهران:اخوالزمح.

ا اضـفرمگح،اضـیفاالمینا)1979(.ادیـوان.ابهاتصحاـحازباـمهاـ

صمیقح.اپیکستینا)مرتین(:اقومحاثقیفتحامرکزابهبود.

ا اشرفحاضدرقنمیا)1392(.ادیوان.ابهاتصحاحاعبّیسابگجیمحاواـ

اماماضرولی.اتهران:اامتشیلاتاکتیبخیمۀامجرساواضفاراالدهیل.

ا یسـیناـ بهااهتدـیما دیـوان.ا )1348(.ا اضـدیعالا کدیلاالمیـنا

بحرالعرومح.اتهران:ادهخما.

ا اعرم،اهوشـنگا)1377(.ا»بنگ«.ادل:ادانشـنامۀ جهان اسـالم،اـ

اداعیدل،اجرما4:ا321-329.ا
ّ
زیرامظراغالمعرحایم

ا ی،امحدمبناعبمالدرـکا)1389(.ادیـوان.ابهاتصحاحاـ
ّ
امارامعـز

عبیسااقبیل.اتهران:ااضیطارا)افست(.

ا بهاتصحاـحاـ دیـوان.ا )1372(.ا محدـما اویمالمیـنا امـولی،ا

محدمتقحامملسالسوی.اتهران:اعردحاوافرهنگح.

ا ــــــــــــــا)2536(.ادیـوان.ابهاتصحاحاضـعامامفیسـح.اـ

تهران:اپاروز.ا

ا بخـیلی،اابومصـراایدـما)1386(.اتاج القصـص.ابهاتصحاـحاـ

ضیّمعرحاآلاداود.اتهران:افرهنگستینازبیناواادبافیلضح.

ا التفهیـم.اـ )1386(.ا ایدـما محدمبـنا ابولیحـینا بارومـح،ا

بهاتصحاحاجاللاالمیناهدییح.اتهران:اهدی.

ا بارقیمـح،امجارالمیـنا)1358(.ادیوان.ابهاتصحاـحامحدماآبیدی.اـ

تبریز:اموضسۀانشراتیلیخاوافرهنگاایران.

ا قطـراناتبریـزیا)1362(.ادیـوان.ابهاتصحاحامحدـمامخجوامح.اـ

تهران:اققنوس.

ا ادیـباصیبراترمـذیا)1380(.ادیوان.ابهاتصحاـحاایدماعبمهللا.اـ

تهران:اامتشیلاتاباناالدررحاالهمی.

ا ــــــــــــــا)بحاتـی(.ادیوان.ابهاتصحاـحامحدمعرحامیصح.اـ

تهران:اامتشیلاتاعردح.

ا جبرـح،اعبمالواضـعا)2536(.ادیـوان.ابهاتصحاـحاذباحاهللااصفی.اـ

تهران:اامارکبار.

ا بهاتصحاـحاـ دیـوان.ا )1375(.ا محدـما شـدساالمینا ییفـظ،ا

پرویزامیتلاخیمرری.اتهران:اخوالزمح.

ا دیـوان.اـ )1385(.ا عرـحا بمیلابـنا افضلاالمیـنا خیقیمـح،ا

بهاتصحاحاسایءالمیناضّجیدی.اتهران:ازوال.

ا مجمع النفایـس.ـ )1385(.ا عرـحاا ضـراجاالمینا خـیناآلزو،ا

زیباالنسـیءا هدـکیلیا بـیا محدمخـین،ا مهرمـولا بهاتصحاـحا

عرحاخین.ااضالماآبید:امرکزاتحقاقیتافیلضحاایراناواپیکستین.

ایـرجا ـ بهاتصحاـحا میمعرـوم.ا مؤلـفا )1346(.ا خوابگـزاری 

افشیل.اتهران:ابنایدافرهنگاایران.

ا میکروفیلم هـای ـ فهرسـت  )1348(.ا محدمتقـحا دانشاپـژوه،ا

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.اجا1.اتهران:ادانشگیهاتهران.

ا لادوییمـح،امحدمبـناعدـرا)1380(.اترجمان البالغه.ابهاتصحاحاـ

ایدـماآتش،ابهاکوشـشاتوفاـقاضـبحیمحاوااضـدیعالاییکدح.اا

تهران:اامجدناآثیلاوامفیخرافرهنگح.

ا اماـناایدمالازیا)1389(.اهفت اقلیـم.ابهاتصحاحامحدملسیاـ

طیهریا)یسرت(.اتهران:اضروش.

ا دیـوان.اـ )1972(.ا خراضـیمحا ضـراجاالمینا ضـیما ضـراجح،ا

بهااهتدیمامذیراایدم.اعراگره:ابحامی.

ا هامنشـح«.اادب ـ
ّ
ضـرولی،ااماـما)1393(.ا»قصامهاایاازامصرالر

فارسی،اش14:ا124-115.

ا مسـعوداضـعماضـردینا)1390(.ادیـوان.ابهاتصحاـحامحّدـماـ

مهایل.ااتهران:اپژوهشگیهاعروماانسیمحاوامطیلعیتافرهنگح.ا

ا ضـنییح،امجـمودابـناآدما)1360(.امثنوی هـای حکیم سـنایی.اـ

بهاتصحاحامحدمتقحامملسالسوی.اتهران:ابیبک.

ا ــــــــــــــا)1382(.احدیقةالحقیقـة و شـریعةالطریقة.اـ

بهاتصحاحامریمایسینح.اتهران:امرکزانشرادانشگیهح.

ا محدمتقـحاـ بهاتصحاـحا دیـوان.ا )1388(.ا ــــــــــــــا

مملسالسوی.اتهران:اضنییح.

ا ضـوزمحاضـدرقنمی،امحدمبناعرحا)1338(.ادیـوان.ابهاتصحاحاـ

میصرالمیناشیهایسینح.اتهران:اامارکبار.

ا شدساییجح،اشدساالمینامحدمبنادولتشیها)1390(.اسفینۀ ـ

شمس حاجی.ابهاتصحاحاماالداعظادح.اتهران:اضخن.

ا شـیرازی،اقطباالمیـنامحدـودا)1387(.ارسـالۀ موسـیقی از ـ

باج.ابهاتصحاـحاواتعراقامصـرهللاامیصحاپول.ا
ّ
ـرة الد

ُ
دّرةالتـاج لغ

تهران:افرهنگستیناهنر.ا

ا طبـری،امحدمبـناجریـرا)1340(.اتفسـیر طبـری )ترجدـه(.اـ
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بهاتصحاحایبیبایغدییح.اتهران:ادانشگیهاتهران.ا

ا عظادـح،اماـالدا)1396(.ا»تأمرـحادلاابایتـحاازاقصامۀامصنوعاـ

شرفاالمیناخترح«.ابخارا،اش121:ا263-261.

ا لباـعا)1390(.اعلی نامـه.ابهاتصحاـحالسـیاباـیتاواابوالفضلاـ

غالمح.اتهران:اماراثامکتوب.

ا عدـیدیاشـهرییلی،اعدیدالمیـنا)1381(.ادیـوان.ابهاتصحاـحاـ

ذباحاهللاایبیبحانژاد.اتهران:اطالیه.

ا عوفـح،امحدـما)1390(.الباب االلباب.ابـیاتصحاحیتاجمیماواـ

یواشحاضعامامفیسح.اتهران:اپایمبر.

ا ضـیّمایسـناغزمـویا)1362(.ادیـوان.ابهاتصحاـحامحدمتقـحاـ

مملسالسوی.اتهران:ااضیطار.

ا میصرخسـرواقبیدییمـحا)1353(.ادیـوان.ابهاتصحاـحامجتبـحاـ

مانویاوامهمیامحقق.اتهران:ادانشگیهاتهران.

ا ــــــــــــــا)1386(.ادیوان.ابهاتصحاحاییجاضـیّمامصرهللااـ

تقوی.اتهران:ااضیطار.ا

ا هاـ
ّ
قدـریاآمرـح،اضـراجاالمینا)1368(.ادیـوان.ابهاتصحاـحایمالر

شکری.اتهران:امعان.

ا عداـمالویکـح،افضلاالمیـنا)1985(.ادیـوان.ابهاتصحاـحامذیراـ

ایدم.االهول:امجرساترقحاادب.

ا بهاتصحاـحاـ دیـوان.ا )1391(.ا غزمـویا مختـیلیا عثدـینا

جاللاالمیناهدییح.اتهران:اعردحاوافرهنگح.

ا مرآت االصطـالح.اـ )1395(.ا آمنـملاما الهـولی،ا مخرـصا

بهاتصحاـحاچنـملاشـیکهر،ایداملسـیاقراچاخیمـحاواهومـنا

یوضفمهح.اتهران:اضخن.

ا دیـوان.اـ )1370(.ا قـوصا ایدمبـنا دامغیمـح،ا منوچهـریا

بهاتصحاحامحدمادبارضییقح.اتهران:ازّوال.

ا دبیـری.اـ دسـتور  )1375(.ا عبمالخیلـقا محدمبـنا ماهنـح،ا

بهاتصحاحاضیّماعرحالسویابهیبیدی.اتهران:ابهیبید.

ا مظیمـح،االایسابـنایوضـفا)1362(.ادیوان قصایـد و غزلیات.اـ

بهاتصحاحاضعامامفیسح.اتهران:افروغح.

نمونـۀ نظـم و نثر فارسـیا)1343(.ابهاتصحاحایبیـبایغدییح.ا ـ

تهران:اچیپخیمۀاتیبین.

ا میشـیبولی،السحاالمیـنا)1382(.ادیـوان.ابهاتصحاحاابوالفضلاـ

وزیرنژاد.امشهم:امحقق.

ا همایـت،السیقرحاخـینا)1382(.امجمع الفصحـا.ابهاتصحاـحاـ

ی.اتهران:اامارکبار.
ّ
مظیهرامصف

ا هـروی،اموفقاالمیـناابومنصـولا)1346(.ااألبنیـه عـن حقایق ـ

االدویه.ابهاتصحاحاایدمابهدنایل.اتهران:ادانشگیهاتهران.

ی
ّ
منایعبیط

ا جنگا53اد.اجنگاخطحادانشکمۀاادبایتادانشگیهاتهران.ـ

ا جنگاخطحاشدیلۀا243.اکتیبخیمۀامجرساشولایااضالمح.ـ

ا جنـگاخطـحاشـدیلۀا561اضـنی.اکتیبخیمـۀامجرـساشـولایاـ

اضالمحا.

دقایق  االشـعار.انسـخۀاکتیبخیمـۀابیدلاـین،اف900ا)فهرسـت  ـ

میکروفیلم های دانشگاه تهران:ا1/ا57(.

مجموعـۀ لطائف و سـفینۀ ظرائف.اضـیفاجیماهروی.انسـخۀا ـ

شدیلۀاOR 4110اکتیبخیمۀاموزۀابریتیمای.

مونس االحرار کالتی )تصویرانسخۀایبیباگنجاعراگره(. ـ


