نقد چاپ عرفاتالعاشقین ،مصداقی برای بایستههای تصحیح تذکرههای ادبی فارسی


سعید شفیعیون
چکیده

هایادبیکهنفارسیاستوکاملتریناثردرگونةخودبهشمار

عرفاتالعاشقینوعرصاتالعارفینازمهمترینتذکره
وصحیحتررازنخسرتین

ازاینکتابارجمندتاامروزدوچاپروانةبازارشدهکهآخرینآنبهمراتبعلمیتر

میآید.
آناست.بااینحالدراینتذکرةمفصلبواسطةنقصراننسرووخررابکراریناسرخانوچنددسرتمیمصرححانو
جاکهبخشیازاینموارددرپیوندباروشتصرحیحوماهیرت

دستیارانایشاناشکاالتمتعددیواردشدهاست.ازآن
اثراست،نمارندهضمننقدکارایشان،باتوجهبهویژگیهایاینگونةادبی،بحثریکلریرابرهآسریبشناسریچراپ
تذکرههااختصاصدادهاست .


واژههای کلیدی
آسیبشناسی،غلط،تحقیق 

عرفاتالعاشقین،تذکره،تصحیح،


مقدمه
ترینحوزههایتخصصیمتنپژوهیدانست.تصحیحدرمیراندانر هرایادبری


شایدتصحیحرابتوانیکیازرازناک
مانندنقدادبینوعیرویکرداستواستقاللماهویندارد؛لذاسختوابستةاثریاستکهدرآنبرهکراربسرتهشرده
هاییکهازهرلحاظبرنسوودستیرابیبره


گونفرامتنیمثلمحدودیت

هایگونه

است.صرفنظرازتنوعآثار،متغیر
هایمتعددیرابرایآنتعریفکنند.روشهراییکرههنروزماهیرتوحردودو


هاحاکماست،موجبشدهتاشیوه

آن
هاوضرورتبهرهگیریشانروشننیست.بهعبارتیدیمرتصحیحوموانعِبرسرراه گاهمانندعوالمعرفانی


ثغورآن
هایآسمانیدرپیوستهاست؛چنانکهیادآوراینبیتعطارنیشرابوری()613:6831مریتوانرد

باکشفوشهودوتقدیر
بود :

استادیارزبانوادبیاتفارسیدانشماهاصفهان saeid.shafieioun@gmail.com

تاریووصول38/4/3:تاریوپذیرش38/66/4:

/

توووو وووای بوووه راه در نوووه و هوووی م ووور

خوووود راه بدویووودت کوووه چوووون بایووود رفوو

یکرویِمیِآشکاروآساننمرایش ،ازپیییردگینرهترووصرعوبتیپنهران
ایننوعپژوه سهلوممتنعکهبهرغم 

برخورداراست،موجبشدهتابرخیمدعیاناینحوزهدچارسطحینمریشدهوکارتصرحیحرابراحرروفچینریو

چاپکوشیخلطکنند.بهاعتباریتصحیحازطرفدوطیفمختلفومخرالف،مظلرووومهررورواشرعشردهاسرت.

دستهای،متبرّیانه،آنرانب شبروبازیابِالطایلِمشرتیمرردهریِفرامروششرده،مریپندارنردکرهحتریدرصرورت

ازسرسادهانماری

تابد.دستهای،متولّیانه،


نقدوتحلیلیرابرنمی
فایدهمندی،احیایآنهنرچندانیالزونداردوکمترین

تصحیحرابازیمتنوحاشیهپنداشتهاند.ازایرن

اینفنراتاحدتفنّنتقلیلداده،نسوراعتیقهوگروگانخوی ،و
روبههرمتنیچنگانداختهاندوماهیتمتنبرایشاناندکتوفیریندارد .

ایشدهکههرتغییرصوریدرکتاباعمازترلیدوحروفچینری


بازارمکاره

داریدر
حاصلعملدستةدوو،دکان
ناوتصحیحبهخودگرفتهاست .هماینانندکهبرایگریر ازتیرممنتقردانواهرلفرنازعنراوینمرسرووویراجعرل
اصطالحاتیموهوواستفادهمیکنندازشبیلکوش ،اهتماو،سعی،نظارت،اشراف .

کهفنتصحیحبیفهممتنهرگ میسرنیست.هرمبرهایرندلیرلاسرتکره

تصحیحوتحقیقتوأمانهم ادند؛ 
چنان
انمارانکههرمتنیرامبادرتبهچاپمیکنند .6


شودازبرخیساده

تأسفآدمیبرانمیختهمی
آریپهنایکاربهحدیاستکهحتیدریکحوزةخاصعلمینی براییکعالِم،صدورجوازمنطقینمینمایرد.
برایمثالتصحیحیکمنظومةعرفانیِشرنهفتمویکمنظومةغناییِِشرنیازدهمکاریکشخص،برهآسرانی،نیسرت
زیرازبانومنظومةذهنیوهنریوپشتوانةفرهنمیایندواثرباهمگاهبسیارمتفاوتاسرت.ازوجهریدیمرر،براور
داشتنبهاستغنایمصححازمنابعفرامتنیواتکایصرفبهنسواثر،هرچقدرهمکهمضربو باشرند،آسرانگیرریو
کاروحرفهایهرگ حاضربهتخطّریازمررزوخطرو تخصرص


همازاینرو،مصححدرست
هیچخرسندیاست.
به 

بالغت،کارکردوحوزةتأثیروتأثرشرامیشناسد .

خودنیستودرهمانوادیشلموشدومیزندکهزبان،

طبعاًتصحیحتذکرههایادبینی ازاینشاعدهمستثنینیستوکسیشادربهطبعاینسنومتوناستکرهواشرفبره
اشباشد.درکارکردنایننکتهتوضیحواضحاتاستکهتذکرههرامشرحونازاطالعرات


تماوزوایایعلمیوهنری
رجالیوشعریاندوعمدتاًبهسببایندشواریهاگرفتارتصحیفوتغلیطکاتبرانو

کتابشناسی،تاریخی،جغرافیایی،
حتیمؤلفانشدهاندواینالبتهتکلیفیشاقواف ونتررابردوشمصححانِاهلمیگذاردتاازهیچسهویدرنمذرنرد

ولراوتتبعوتحقیقرارهانکنندومرهوالتمتنرادرلفافهنپوشانندو«عهدتاًعلیالراوی»نمویند.اینبدانمعنری
بدانگونهکهگوییویبهکمکمؤلّفشتافتهتاتماواشرتباهات
نیستکهتماواصالحاتمصححبایدواردمتنگردد ،
یادداشتهایارجاعییاتوضیحیو

میتواندبعضیازخطاهایظریفنویسندهرادربخ 
ویراتصحیحکند2؛بلکه 
مقدمةتحقیقیاشبیاورد.مقالةپی روبرخیازاینمالحظاترابهطرورمصرداشیومثرالیدرنقردتصرحیحترذکرة

العاشقینبهنظرخوانندگانمیرساند .


عرفات
وفراهمآورنردگانایرنچراپنبرودهو

ذکرآنکهرویسخننمارندةاینمقالهدرکلیاتسخن،ابداًبامصححان

شایان
داندوتنهااینرابهانهایبرایانتقادبهبعضری


هایاینکارتماوزحماتایشانراشدرمی

وضمناشرافبردشواری
نیست
هادانستهاستتاسادهانمارانبدانندکهحتیدرچنینتصحیحمعیارمندیکه


جریاناتکژروانةتصحیحبویژهدرحوزةتذکره

/

طیسالیانفراهمآمده،مشکالتولغ شهایشمرفیوجوددارد«.توخودحدیثمفصلبخوانازاینمرمل .»...
گذری کوتاه بر نسخ و چاپهای عرفات
ازعرفاتتابهامروزسهنسخهشناختهشدهاستودوچاپصورتگرفتهکهنخسرتینچراپآندرسرال6833بره
راتاساطیروبااساسشراردادننسخةدوجلدیکتابخانةخردابخ پتنرایرا

کوش محسنناجینصرآبادیوانتشا
تهیهومنتشرشد.ایننسخهعلیرغمآنکهتنهانسخةتراریودارعرفرات64،جمرادیاالول

بانکیپوربهشمارة223و282

ولیمشحونازغلطوسقطاستوکاتببیسوادآنضمناشتباهاتفراوان،عرصةدوووسووحرف«حا»

،6202است؛
کتابخانةملرکومیکرروفیلم
شاعرازشلمانداختهاست.فراهمآورندةاینچاپکهازنسخة 0824

رابههمراهترجمة684
بهعنواننسخهبدلاستفادهکرده،نتوانستهبهمشکالتنسوفائقآیردو

نسخةبسیارناشصکتابخانةعلیمربهشمارة2230
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جاکهمنتقدانآنرافاشداعتبارعلمیدانستهاند .


شبولیازآنارائهدهد؛تاآن
چاپشابل

اماچاپمیراثکهسرگذشتیغمانمی درپسخودداشته،سرانراوبعدازچندینباردستبهدستشردنناشررو

خانةملکومقابلهبانسوکتابخانةخدابخ وعلیمرربرهچراپ


براساسنسخةکتاب
مصححوناظردرسال6833
رسید.درواشعمصححانآنهشتسالپی ازنشراینکتاب،آنرابااساسشراردادننسخةملکومقابلرهبراجلرد
اولنسخةخدابخ بهانراورساندهبودند؛ولیناشریبرایآنپیدانشدهبودهاسرت.بعردازفروتمصرححِنخسرت
سرنوشتچاپاینکتابباانتشاراتمیراثمکتوبگرهخورد.دراینزمانپژوهشمراناینمرک متوجهوجودجلرد
دووایننسخهنی شده،بهمقابلةاینبخ باکارمصححانپرداختندودرکنارکارهاینهاییچاپ،بخشیازمرتنرا
نی بهنظرزندهیادمحمدشهرمانرساندند.کسیکهخودازآغازدرجریانتصحیحآنبودهاست.ایرنهمیراریاگرچره
کیفیتکارراباالتربردامابهسببچنددستشدناثردچاراشتباهاتینی شدهاست؛بویژهکهروشودشرتمصرحح
خالیازعیبنبودهاستوپژوهندگانبعدینی نتوانستهاندبراشکاالتاساسیآنمانندتغییرروشتصحیحوبعضری
موارددیمرغلبهکنند.بدانسانکهعمدةسعیایشانراج مقابلةبخ دوونسخةخدابخ بامتنمصحَّحنخست،در
ازآنجاکههدفمابرجستهکردنوجره
ایتعلیقاتمختصرومطابقتمتنبابعضیمنابعمیبینیم .


تهیةفهرستوپاره
هایآگاهیهایتذکرههاست،بیشتریننقدمانی دراینمقالهبههمینبخ بازمیگردد.بهعبرارت

اطالعیوسرچشمه
دیمراینکتابراازدومنظرتحقیقوتصحیحموردبررسیشراردادهایم.هرچندعمدةاشکاالتمابراینتصحیحبراز

همریشهدرجوهرةتحقیقیایناثردارد.بخ تحقیقمستقیماثررادرنقدمقدمهوروشتصرحیحویادداشرتهرای
توضیحیومنابعارجاعی گ ارشکردیموبخ تصحیحرادرمرتناثررواشرکاالتیکرهبرهنظررمرابردانراهیافتره
است،نشاندادیم .

)1نقدی بر تحقیق اثر
)1-1مقدمه
اینکتابسهمقدمهدارد.نخستین،مقدمةناشردرشرحسرگذشتاینچاپوچمونمیبرهانرراورسریدنآناسرت.
دودیمر،مقدمةبسیارمختصرمصححدرزمانحیات استکهتنهابهمعرفینسووشیوةتصحیحورسمالخرطکتراب
پرداختهاست .مقدمةآخر،ترجمةمقالةنذیراحمدبرهشلرمسریدحسرنعبراسدرمعرفریاوحردیوآثرارش،برویژه

/

زآنجاکهمصححان
عرفاتالعاشقیناستکهبهگماننمارندهبهترینتحقیقدراحوالاوحدیومعرفیآثاراوست.4ا 

اثرتنهابهجلدنخستنسخةخدابخ دسترسداشتهاند،متوجهتاریوکتابتوناوکاتبنبرودهانردوآنرابریتراریو
کنندةاینچاپمیرسید.البتهانرامةنسخههرمدرمقدمرة

پنداشتهاند.امریکهبایدبهاصالحِگروهِپژوهشمرانِتکمیل

نذیراحمدوصفشدهوهمدرعکسصفحةآخرنسخهدرمقدمهبهوضوحآمدهاست .
هایتذکرههابسیارضروریاست،داوریدربابساختارآنبعنوانیکگونةادبیونیر 

چی یکهگفتن درمقدمه
،سرچشمههاونی می انتأثیرگذاریآندرمنابعبعدازخرودشاسرت.گلیرینمعرانی()7/2:6818

درجةاعتباردادهها

اثرراشمردهکهاوحدیازآنهاآشکارااستفادهکردهاست.البتهدراینبابنبایدبهادعایمؤلّفبسندهکرد

حدود23
کارنابلدگاهمنابعیرانقلمیکننردکرهخرود

زیرابعضیتذکرهنویسانِ

والزواستتااشوالویرابااینمنابعبسنریم
هاسودجستهاند.منبعیکهعموماًازآنتغافلکردهیااگربدان


منبعیدیمرازمطالبآن
هرگ بهچشمندیدهوبواسطة
توانبهوالهداغستانیورضاشلیخانهدایتاشارهکرد .


ازاینانمی
اند،بهطعنوتسخرازآنگذشتهاند.


اشارهکرده
والهداغستانی(6671/2:6834و)6426/8عمدةاطالعاتوشرواهدعرفراتدربرابشرعرایسرلفراتحریرفو
تلخیصکردهودرریاضالشعراواردکردهاست.بااینتفاوتکهتراجممفصلراتبدیلبرهاوصرافمختصررومربهم

کندومیگوید«:ازاحوالویچی یمعلوونشد»0ویافالنی«شاعریبوده»است.حیررتانمیر 


ایمضحکمی

کلیشه
اینکهوینتوانستهحتییکبیتمتمای نسبتبهشواهدعرفاتبیاورد.تأسفآوراظهرارنظرراودربراباوحردیو
تذکرهایمسمابهعرفاتکهم خرفاتبسیاردرآندرجکرده،تألیفنمروده؛مشرتمل
کتاب است؛آنجاکهمیگوید «:
برهشتاده اربیتوبازازآنتذکرهایدیمرانتخابکردهاستموسووبهکعبةعرفانکرهاگرربرهنظررنکترهسرنران
دشیقهیاببرسدبایشدِ[صح:پایة]مؤلفراازآندرمییابند»(همان .)483/6:

دراینبارهبکلسکوتکرده،بدانحدکهعموومحققانتراایرناواخررگمرانمریکردنردکرهوی

شلیخانهم
رضا 

اینکهنقلشولهایویازلبابهمهبواسرطةعرفراتالعاشرقین

ایازلبابااللبابدردستداشتهاست؛غافلاز


نسخه
گلیینمعانی .)62/2:6818،

بودهاست(ر.ک.
)2-1روش تصحیح
اگرباتسامحتعاریفواصطالحاتحوزةتصحیحرابپذیریم1؛بایدگفتکهشیوةاتخاذشدهدراینتصرحیحروش
بینابیناستکهمصححیکنسخهرابهطورعاواساسشرارداده،بانسودیمرربرهتصرحیحوتکمیرلضربطهرایآن
امافارغازدرستکاریهاو

پرداختهاست.البتهبایدگفتکهدراینتصحیحازشیوةشیاسیهمبسیاراستفادهشدهاست.
وجهوییادستاندرکارانچاپآندربیاناختالفاتنسواشارهکنریم.


هایمصححبایدبهشیوةدرهموبی
غلط 
کاری

اضافاتنسخهبدلهارادرمتن،درونشالبمریآوردنرد.بردینلحراظهرمآنرا

میدانیمکهپیشتربعضیمصححان7

برجستهمیکردندوهمبعنوانتکبرایارجاعاختالفاتنسوازآنسودمیجستند.ازطرفدیمردراینروشعموماً

تدبیریایکهدرعرفاتاتفاقافتادهو

مصححتصحیحشیاسیانراونمیدادتامربوربهاستفادةدوبارهازشالبشود؛ 
بی

کوشرالبشرده
جنسدریکدیمرگیرکردهتاآن جراکرهمصرححسررانراوناچراربرهاسرتفادهازتر 


هایناهم

شالب
است(براینمونه،ر.ک.اوحدیبلیانی8/6:6833،و4و0و .)4740-4744/7
کنندهدرتماومتنبهکاربستهمیشد،شابلاغماضبودولیالت اونداشتنبهآن،کار


همینروشگیج
بااینهمهاگر

/

راازیکدستیانداختهاستوایندرتحقیقکمگناهینیستزیراضمنایرادپریشانیدراثروذهنخواننرده،نشران

ازبالتکلیفیوبیاعتقادیمصححویامحققنسبتبهرعایتشوانینیاستکهخودنویردالتر اوبرهآنرادادهاسرت.

نمونههاییهمهستکهاضافاتسایرنسوومتوندرشالبنیامدهاست(اوحدیبلیانی.)072/6:6833،ایرنوضرعدر

صورتبسیاردرهمتریپیداکرده؛زیرانسخةاسراسبخر متوسرطینومترأخرینحررف

جلدششم()8046-8136
رانداردومصححاینجانی براف ودةنسخهبدلرادرشالبگذاشتهاست.بااینحرالبرازهم

«کاف»وکلحرف«الو»
هایشیاسیانراودادهومربورشدهکهآنهراراهرمدرشرالببمرذارد،بریآنکره


بدل،تصحیح

برایرفعنواشصنسخه
عریبآنکهمحوشدگیونقصانعباراتنسوراهمبهصورتفضایخالی

مطابقشیوةخودآنهاراتکگذاریکند.

درشالبآوردهکهبکلبافلسفةوجودیشرالبدرتبرایناسرت(3ر.ک.اوحردیبلیرانی8172/1:6833،و.)8173از
طرفیدیمرمصححتصحیحهایشیاسیخودرایکبارباهمینعنوانویکبارباجمالتینظیر«بهشرینةمعنری»ویرا

«بهشرینةعروضاصالحشد»،متذکرشدهاست.درحالیکهعنوان«تصحیحشیاسی»خودعبارترسراومشرهوریدر
توضیحاتاختالفنسواست .البتهاگررنیرازبرهتوضریحباشرددرتعلیقرهمررالطررحآنهسرت.متأسرفانهازایرن
ناهممونیهادربخ توضیحاتاختالفاتنسوبسیاریافتهمیشود.مصححدربعضیارجاعاتمتونکمکیفرامروش

کردهاستکهنشانیکاملبدهد(اوحدیبلیانی182/6:6833،و .)4744/160،7
نکتةعریبدیمرذکراختالفاترسمالخطیبعنواناختالفنسواستکرهمریبایسرتمصرححآنهرارادرمقدمره

بعنرروانویژگرریرسررمالخطررینسرروتوضرریحمرریداد.مررواردیماننرردوجررهالقناعت(اوحرردیبلیررانی:6833،
جهالقناعةوابوذرجمهردرنسروعرفراتارجرح
)کهبرصورتهایو 

،)2383/0ابوزرجمهر(اوحدیبلیانی47/6:6833،
ازموارددیمررسمالخطیکهبایدبهدشترعایتکرد ،ضربطمروادتراریواسرتکرهمتأسرفانهدرایرن

دانستهشدهاند.

مادهتاریو«عالمةزعالمرفت»کهمطابق380استبهگمران
تصحیحدرستلحاظنشده.مثالمصححدرصفحه 4207
عالمهایزعالمرفت»تبدیلکردهاستوتوضیحدادهاستکهاینشعربرابربرا374
آنکهوزنومعنیغلطاست،به« 

استکهباتصریحاوحدیدرچندصفحهجلوترهمخوانینداردوخودنفهمیدهکهشدماگاهیتماوصورتملفوظرا

کردهانرد.در
کردندولیتلفظنمی 


نوشتندوحسابمی

تعریفکهگاهیمی
درموادتاریونمیآوردند،مثل«الف»و«الو»

شدهوهممادهتاریودرستدرمیآمدهاست .


اینصورتهموزنشعرحفظمی
هابعنوانیکیازشواعدنمارشیورسمالخطرینیر نبایردغفلرتورزیرد؛مسرألهایکره

نیمفاصله»
ازنق اساسی« 
متأسفانههنوزباتسامحآنرامینمرندوهمینامرکافیاستتااغلبمتونازاینغلطخ ندهوپنهرانلبریر باشرند.

البتهدرمتونادبیوشعریبواسطةهندسةنظمومعیاروزنتاحدیشابرلتشرخیصاسرت؛امرادرمتروننثرر،برویژه
کتابهایتراریوونراو هرایرجرالتمیر درسرتوغلرط،نیرازبرهتحقیقریپردامنرهدارد.برراینمونرهمصرححدر

عرفات(اوحدیبلیانی)434/6:6833،محمدِعلیِجالیررامحمدعلیجالیرضبطکردهاست(ر.ک.نوایی)666:6818،
وازایناشتباهاتدرمتونتاریخیوتذکرههافراواناست .

نبایدازشیوةمرضیةویدرسؤالبرانمی یمتنچشمپوشید.هرچندپرس هایویعموماًزبانیاستو

انصافرا
بسیاریازمبهماتغیرزبانیاینمتننهدریافتةاوشدهونهبهمعرضدیدخوانندگانگذاشتهشدهاست.بایدبیهریچ
برخیازمحققاندراینبابمحافظهکارندواگرنموییمکههراسانازنمای جهلخویشرندویرابرا

تعارفیگفتکه

/

اظهارآنسؤال،احتماالًمیترسندکهبردفهمیویرابدخوانیشرانازنسروراآشرکارکننرد،3پدیردارکرردنایرنچنرین
بهذکرجملهایمبهمازشبیل«تعدادیازرجرالواعرالوایرنمرتن

کاریالطایلبرمیشمرند؛بنابراین

پرس هاییرا،
بسندهمیکنند.ایندرحالیاستکهاصلپویاییتحقیق،اصلینادرگذراستویکیازعوامرلپویرایی،

شناختهنشد»
پرسشیاستکهبرخیازآنتغافلمیکنند .

نشانهای
همین 
)3-1روش تحقیق و منابع آن
هابهسببآنکهمنابعیاطالعیهستند،مصححدرتصحیحشانبسیارنیازمندرجوعبهمتونکمکیاست.اینمسأله


تذکره
هاییچوننفایسالمآثرو

هاییکهمطالبیفراترازادبیاتارائهمیکنند،ملموسوناگ یراست.تصحیحتذکره


بویژهدرتذکره
هفتاشلیمکهسرشارازاطالعاتتاریخیورجالیوجغرافیاییاندوپرازاشعاروعباراتترکیومعمراهسرتند،ازدانر 

یکمصححبیروناستونیازمندآناستکهویازمنابعمستندومتخصصانسایرعلوونی بهرهجوید .62
العاشقینازآنجاکهنسومضبو وبسامانیهمنداشته،طبعاًجسرتارومطابقرتمطرالب درمنرابعومترون


عرفات
امریکهمصححوگروهپژوهندگاناینچاپبدانمعتقدوپایبندبودهاندواینامر

ضروریتربودهاست؛

کمکیبسیار
منبعیکهایشاندرمقدمهبهدستدادهاند،بهآسرانیمشرهوداسرت.البترهایرنشریوهرادیمررانهرم

ازفهرست622
اندتابدانجاکهبهنظرنویسندهازحالتطبیعیوصادشانةخودخارجشدهاست .66


واردراینحوزهبهکاربسته

کلیشه
تطبیقیکهدرتذکرههابایدانراوگیرد،تقریبراًدرچنردسرطحبررسریدنیاسرت.نخسرت

های
نوعتتبعاتوتحقیق 

دیمرآگاهیهایفراادبیمتنکهمعموالبایدبرامآخرذنویسرنده

تخلصواطالعاتترجمهایشاعرانوشواهدایشان،

تطبیقدادهشود.مصححبایدبهعیارمتنوچاپاینمنابعآگاهباشدودرصورتل ووازمتخصصانمشرورتبمیررد.
افتدکهتعدادیازاینمنابعهنوزدرکسوتنسوخطیباشندویاچاپهایمغلرو ونااسرتواریداشرته


بسااتفاقمی
هاسادهلوحانهخواهدبود .62


دربستبدان
باشدکهارجاعِ
برایناساسبایدگفتکهدرتحقیقعرفاتالعاشقین،مصححوگروهپژوهندگانبعضاًبهسرببدردسرتنداشرتن

نتوانستهاندضبطدرستویابرتررابشناسندوانتخابکنند .

چاپهایمتقنازمنابعونی عدوشناختکافیازآنها68

تخلصهایشاعران،مصححبایدازشراینیچوناشتضرائاتتراریخیوسربک

همچنینبایدگفتکهنظربهشباهت

ادبیوشواهدشعریاستفادهکندتابیجهتشاعریراباشاعردیمرخلطنکنرد.64بررسریومطابقرةشرواهدشرعری

وهمچنینصرحتت
هایبهترویامتفاوترابهنظرمصححبرساند 


تواندضبط
تذکرههابااشرانشانج اینسودمندیمی

انتسابآنهاونی اصالتتذکرهوصداشتودرستکاریمصححوکاتبرابرسنرد.60برایاینکارفرهنگسرخنوران

منبعینسبتاًشابلاعتماداستتابتواننشانشاعررادردیمرمنابعجستجوکرد.هرچندایناثرگرانقدرنی بهسببفرراهم
آمدن ازتذکرههاگرفتاراغالطیفراواناستونی تعدادیازمنابعرانردارد.61سرخنآخرردرایرنبرابآنکرهمصرحح
هایادبیکاریبهمراتبسختترازمصححسایرمتوندرپی دارد.بدینسببکهویمیبایردبراتسرلطبرهتمراو


تذکره
.خاصهآنکهاینبخ ازاینمنابعنی ماننداعالو

سبکهایادبیکهنازعهدةخوان وفهموتصحیحشواهدشعرابرآید

67
.نمونههایذیلکهناشیازعدوتتبرعکرافی

هایفراوانمیشود


دچاردگرگونی
درنسو،طیزمانودستبهدستشدن

مصححدراطالعاتتاریخیوجغرافیاییومانندآنهاست،گواهاینادعایماست :

الف)مرگمیرمرتضیشریفیکهدرسال374ه.ق.اتفاقافتراده(بردایونی،)13/2:6873،درایرنکتراب(اوحردی

/

بلیانی)4274/1:6833،بهغلط380ه.ق.آمدهاست .
ب)مرگخاناحمدگیالنیکهدرسال6220حرادثشرده،درعرفراتالعاشرقین(اوحردیبلیرانی)032/6:6833،
سال6260ثبتشدهاست؛ایندرحالیاستکهدرنسخةخدابخ 6221ضبطشدهاست.برمنمعلروونیسرتکره
چمونهمیتواندبدونرجروع

وشتیمصححبایکحقیقتتاریخیروبهرومیشودونسخ نی باهماختالفدارند،

بهمتونکمکیضبطراداوریکند.باتوجهبهضبطدرستاینتاریودرکاروانهند(گلیینمعانی)848/6:6813،بره
نظرمیرسدمصححنسخهرابدخواندهباشد .

ج)مصحح،شاخینیاشاخنازشصباتشهستان(معینالدیناسف اری)827/6:6883،راکهدرسهنسخةعرفات(اوحدی

)هست،بهاعتبارضبطغلطمرالسالنفایس(نوایی،)600:6818،شاخت،بهحاشیهبردهاست.درواشع

بلیانی6018/8:6833،
بیاطالعیمصححازچیستیاینمنبعموجبشدهکههماعتمادواتکایبی ازحدبهآنداشتهباشدوهمدرارجاعبهآن

پریشانعملکند.بهعبارتیاینکتابدربردارندةدوترجمهازمرالسالنفایسامیرعلریشریرنرواییاسرتکرهعلریاصرغر

حکمتهفتادسالپی دوترجمهازآنبادردستداشرتنیکریدونسرخهچراپکرردهاسرتوبرهاشرتباهوتسرامحی
نابخشودنیناواصلمتنرابرآنگذاشتهوخطاییکتابشناسیمرتکبشدهاست.ایندرحالیاسرتکرههرردوترجمره،
النفایسند.همچنینبایدبردانیمکرهطبرقتصرریحاوحردی(:6833

لطایفنامهوهشتبهشت،آثارینسبتاًمتفاوتبامرالس

)8637/0ویاطالعاتشعرایمتوسطکتاب راازلطایفنامهاخذکردهاست؛لذال ومینداردبررایتصرحیحعرفراتبره
کهضبطهایلطایفبسندهنباشد.اف ونبراینبایددراینارجاعاتوحدترویرهداشرته


هشتبهشترجوعکنیمممرآن
باشیموچنیننباشدکهبهدلخواهگاهیبهاینترجمهوگاهیبدانترجمهرجوعکنیم.متأسرفانهمصرححبریآنکرهخبرراز
اغال ونواشصچاپیاینتذکرهداشتهباشد،آنرابربسیاریازضبطهایدرستمتنخوی ارجرحدانسرتهاسرت.مرثالً
صورتهایدرستنسوعرفات،میرجعفربخشی(اوحدیبلیانی)6322/8:6833،وچرمی(اوحدیبلیانی)6241/2:6833،

)رابهاعتبارضبطغلطمرالسالنفایس،نخشبی،جرمی،فصیحهرویبهحاشیه

،فصیحرونی(اوحدیبلیانی8267/0:6833،
ایجایهاوارونةاینرفتارکردهوضبطدرستمرالسرا


کهویدرپاره

).شمفتآن
بردهاست(نوایی668،613،82:6818،
برصورتغلطنسوعرفاتترجیحننهادهاست.مثلخواجهموسی(اوحردیبلیرانی،)70:6833،نرادریمرروی(اوحردی
بلیانی،)71:6833،میرشرشی(اوحدیبلیانی،)47:6833،سلطانحسینختمری(اوحردیبلیرانی،)662:6833،باباشروریدة
)وحافظسینان،منسوببهناحیهایدرغربهرات(سریفیهرروی)71:6836،کره

شصیدهخوان(اوحدیبلیانی31:6833،

خواجهموسمی(اوحدیبلیانی،)8313/1:6833،نادریهروی(اوحدیبلیرانی،)4823:6833،میررشریشری(همران،)8462،
سلطانحسینسرخطی(اوحدیبلیانی،)6344/8:6833،باباشوریدةشصرهخروان(اوحردیبلیرانی،)2277/4:6833،حرافظ
سینیانیازشریةسینیان(اوحدیبلیانی)6371/8:6833،ضبطکردهاست.اوکهدسترسیبهمتناصلیترکینفایسویاچاپ
سیدعبداهللازلطایفنامهنداشته،ضبطدرستشیروشغال(اوحدیبلیانی)2617/4:6833،درنسرخةاساسر رابرهگمران

بیمعنیبودنبهحاشیهبردهوضبطغلطنسخةخدابخ ،شیرشغالرادرمتنآوردهاست .

)دچاراشتباهاتشمفتانمی یشدهاسرت.شرایداگرر

د)مصححدرترجمةاحمدغفاری(اوحدیبلیانی444/6:6833،
میدانستکهمطالبعرفاتدرذکراینجنسشعراعموماًرونویسیازهفتاشلیم()6887-6883/2:6833است،هرگر از


/

رویاتّکایصرفبهیکیازنسخهها،تاریو373رابهجایتاریومضبو یکیدیمرازنسخهها؛یعنی370بهعنوانزمران
کردوکشتیشاعررابهگلنمینشاند .63


ضبطنمی
فوتغفاریدرمتننمیآوردوبندر«دایل»رانی «زابل»

ه)دراینتصحیحشاضیعبداهللفرنخودیازمشراهیرآنروزگرارکرهدرتمراونسروعرفات(اوحردیبلیرانی:6833،
)2337/0بههمینگونهآمدهاست،بهاعتبارچاپمغلو تذکرةریاضالشعرا(والهداغسرتانی)6484/8:6834،وترذکرة
جالبتوجهآنکهدربعضینسواصیلریراضالشرعرا

روزروشن(صبا)023:6848،عبداهللفرنرودیضبطشدهاست.
هم«فرنخودی»آمدهاست .
و)بهتریناطالعاتدربابانوشیروانبنامیرابوسعیدبنعالءالملکمعروفبهعادلشاهومتخلصبهعرادلرا در
چنیننویسندهاشمادهتاریوفوتویراهمنهصدوچهرلو

هفتاشلیم(رازی)272/6-272:6833،میتوانیافت .
هم
هشتآوردهمطابقاینشعر 
چون سلخ سفر کشته گردیود شوه عواد

«از قتل شه عاد » تواریخ شوده صا ول

درنسوعرفات(اوحدی«)2743/0:6833،شتلشهعادل»یعنی346آمدهاست،کهمصححویاگروهپژوهندگانبر
.اینغلطازآنجاناشیشدهکرهایشرانویرابرا

راترجیحنهادهاند

اساسکاروانهندوتاریوفرشته«شتلشاهعادل»
)خلطکردهاند.جالبتوجرهآنکرهاوحردی()003/6:6833درضرمنبیراناحروال

اسماعیلعادلشاهبیراپوری(و346
ابراهیمخانبنمحمدالریپسربرادراو،همانتاریوفوت343راکهدرهفتاشلیمآمده،برایشاهعادلآوردهاسرت.
نی بایدمتذکرشدکهاوحدی()2743/0:6833ناوویرابهغلطنوشیروانبنعالءالملکآوردهاست .63
ت»،
ز)مصححعرفات()2636/4:6833رنّانرادرعبارت«آشاشاهکیِفناییتخلصِرنّانی،رنّانشریهایازشرایاصفهاناسر 
«زمان»خواندهاستوجایدیمر(«)8882/0:6833شاهکیزیتانی»منسوببهشریةزیتانضبطکردهاسرت.اوضرمنآنکرهدر
کاریاوحدیدرباباینشاعرنشدهکهیکباراینشاعرراباعنوانشراهکیوبرار


اینبابدچاربدخوانیشده،متذکردوباره
دیمرباعنوانفناییآوردهاستوازاینسنواشتباهاتدرکارایرنمؤلرفکرمنیسرت.مرثالًویدرجایمرذاریشراعراندر
هایمتوسطینومتأخرینآشفتهکاریکردهوگاهیشاعرانمتوسطرادرذیلمتأخرینوبرعکسآوردهاست .22

بخ 
)4-1فهرس ها
هادرنشرمتونبرهیچکسیپوشیدهنیست.نظربهمحترواوزوایرایپژوهشریهرر


هاونمایه

امروزهاهمیتفهرست
متنی،تنوعآنهانی تفاوتمیکند.برایمثالدردیوانشاعرسبکهندی،فهرسرتصرورخیرالازفهرسرتاشروالو

درمنظومةتعلیمیعرفانیفهرستصورخیالالطایلبهنظرمیرسرد.

احادیثبهمراتبضروریتراست؛درحالیکه

رههرابرهسرببچنرد
هامانندفهرستآیاتواعالودرهرمتنیضروریتلقیمیشونداماترذک 


همهبعضینمایه

بااین
میتابند؛بااینحالبایددرنظررداشرتکرهتعرددنمایرههراموجربسرردرگمی
وجهیبودنشانفهارسمتعددیرابر 

اوفیالمثلمربورباشدکهبرایمطلوب چندینفهرستاعمازفهرستاعرالو،شراعران،
مراجعهکنندهنشود؛چنانکه 

صاحبتخلصانرابمردد.گاهیاینتنوع،تمرک مصححوفهرستنویسراازمیانبردهوموجبازشلمافتادنبرخری

میشود .
مواردونقصانفهارس 

آنچی یکهدربابفهارسپرفایدةعرفاتچاپمیراثمیتوانگفرتتنهراچنردنکترهاسرت؛نخسرتارجاعرات

گیجکنندهدرفهرستاعالوکهگاهطیچندمرحلهبایدبهشخصموردنظررسید.امریکههرچندتراحردیبردیهی

امادرپیدخالتدادنالقابوکنیههاایرادشدهاست.البتهعنراوینبرهجهرتوسرواسفهرسرتنمراراندر

مینماید


/

نمایههاآمدهوگرنهظاهراًدخلیدرترتیبالفباییندارند.بااینهمهگمرراهکننردهاسرت.26ایرننروعارجراعدرنمایرة

کهمرالسعبدالقادرمراغهایهرجادرمتنباعنوان«مرالس»آمدهاست،

کتابهابازهمموجبخللشدهاست؛ 
چنان

ن دیکبیستمورد،بهمرالسالنفایسارجاعدادهشدهاست(اوحدیبلیانی .)4301-4307/3:6833،
گونهایکهدوکلمهنخستمصرعاولودوکلمة
اندوآنهمبه 


االبیاتفراهمآورده

نویسانبرایاینکتابکشف

فهرست
چینینشاندادهاند؛تمهیدیکهبسیاردرکاه حرمکتابمؤثرافتادهاست؛ولیبایدبره


آخرمصرعدوورابافواصلنقطه
هاراهگشاستوچهبسامخاطبتنهامصررعدووراازبررباشرد،بخصروص
برایمنظومه 

یادداشتکهکشفاالبیاتبیشتر

هاوشعرهایایندورهکهمصرعوگاهتنهامصرعدوواصلشعربهشمارمیآمدهاست(اسلوبمعادله) .


تذکره

)2نقدی بر تصحیح
کردنویژگیخاصتصحیحتذکرههایعنیجنبةتحقیقیآناستوبرایایرنکرار


کهشصدمادراینمقالهبرجسته

باآن
تذکرهایرامحکزدیمکههمبهلحاظذاتاثروهمبهلحاظزحمتیکهبررایتصرحیحآنکشریدهشرده،ازبهتررین

هایچاپیبهشمارمیآید،ناگ یریمتابربخ تصحیحمتنیوزبانیآننیر گرذریبسریارکوتراه


نمونةمعدودتذکره
کنیم.هرچندمعتقدیمدرچنینکارصعبوسنمینیکهچندیندستآنرافراهمآوردند،تاحدودچندصدغلطهرم
شابلاغماضاست.برایپرهی ازاطالةکالومواردیازاغال تصحیحیرادرجدولیبهعرضخوانندگانمیرسانیم .

نادرس

درس

نشانی عرفات

بر خاکم اگر مرکب چون باد برآید

بر خاکم اگر مرکب چون باد براند

بنکچی

بتکچی

464/1

مسیحی در زمان متقدم بود

مسیحی در زبان متقدم بود

4403/6

اهل علم متفقند که در صساب و سیاق

اهل قلم متفقند که در صساب و سیاق

320/1

محمد جانی

محمد جامی

1441/2

سوا بوسه و دشنام میکند د زان لب

سوا بوسه و دشنام میکند د از آن لب

1411/3

اغروار

آغزیوار

1210/2

عقیده

عصیده

2141/4

میر صالی

میر صالتی

1111/2

گلجاری و گلجار

کرهجاری و کرهجار

3424/1

دیرآ و می مغانه برکش

دیرآ ،دنی مغانه برکش

2801/1

عیاری

غباری

2021/1

فتاوی مشهدی

فنایی مشهدی1

3111/1

ور کاتب

در کاتب

464/1

2311/4

من که از و ل سدانش جا معین ساختم

من که در خیل سدانش جا معین ساختم

2442/4

نقاوت

نقارت

2336/1

زن

زین

1483/2

/
زهره را چنگ با رباب که داد/لعل در

زهره را چنگ یا رباب که داد/لعل در سنگ

سنگ یا رب آب که داد
با این همه نتوانم اگر دور شوم
بحر با کاسة چوبینه کشتی بر کف

1641/6

یا رب آب که داد
با این همه ندذاری اگر دور شوم
بحر با کاسة چوبینه بشیء اهلل اس

همسر

همشیره

630/1
4241/6
4610/8

ینوش ها
ایوفرهنگنویسیهمبرهچشرم


هایدانشنامه

هایپژوهشیومدخل
هاوپایان 
نامه


اینوضعدرتحقیقاتفشردهاعمازمقاله
-6
استکهگوییاینمدخلهانهبراساستخصصکرهبرهترتیربحرروفالفبرا

خوردونماهیبرنمایةآنهاتأییداینمطلب


می
بعضاًباشیوههایشیرخطیبرعهدةبعضینویسندگاننهادهشدهاست.همینمعیاراستکهیکنویسندهازترشریتراترشری را
داند.فضاحتچنیندیدگاهیدرعصریکهعالمههای دیرسالیاسترختبهدیارعدو


ملکطلقوحوزةاستحفاظیخودمی
کشیدهاند،پرواضحومبرهناست.

بایدبهیادداشتهباشیمکهسبکنثروشواهدشعریدوبخشیهستندکهمصححبایدباآنهابهاحتیا تماورفتارکند؛یعنری

-2
ویبااشرافبرسبکادبینویسندهودورةتألیفآنونی اجماعنسوهرگ نبایدبرایخویشتناینحقراشائلگررددکرهبره
زعمخودنثرنادرستوپریشاننویسندهراساماندهد.دربخ شواهدنی بایدمتوجرهایرننکترهباشردکرهترذکرههرابرویژه
اند،خودنسخهایازاشعارایشان


تراجمتماسمستقیموچهرهبهچهرهداشته

شانبادواوینصاحب
هایاصیلکهنویسنده 
ها


تذکره
تلقیمی شوندوج درمواردیکهاطمینانکاملازفسادنسوویااشکالذهنیمؤلفداشتهباشیم،حقنداریمبهاصرالحآنهرا

بپردازیم.
-8برایمثالر.ک.شفیعیون،سعید«.)6833(.کهکارهایچنین،»...آیینةمیراث،پایی وزمستان،6833ش،47ص686-602
درتاریوتذکرههایفارسی()8-24:6818جستارخوبیدراحوالاوحدیونقداطالعراتایرنکتراببره

-4گلیینمعانینی 
دستدادهاست.
بایدیادآورشدکهایننوعجمالتمبهمدرتذکرههایاصیلنی مشاهدهمیشودودلیل ایناستکهصورتاولیهیادست

-0
کهمی دانیم،ترراجممحلریازاعررابندارنرد.بنرابراینشرعرهایبسریار

کممنابعاینآثاربیاضبودهاست.دربیاضهانی چنان

هابهثبتمیرسدکهج ناووتخلصنشانیدیمرازشاعرندارد.


معروفیدرآن
هایتصحیحوجودنداردوبینبعضیشانمانندتصحیحاجتهادیوذوشی


متأسفانههنوزتعاریفجامعومانعیازانواعشیوه
-1
وشیاسی،همینینالتقاطیوبینابینمرزمحکمینیست.چهبسامصححخوددعویتصحیحالتقاطیویااجتهرادیداشرتهباشرد
ولیمنتقدآنراذوشیتلقیکند.نکتةدیمراینکهصاحبانایناصطالحاتاستفادهازضبطهایمتونکمکیرانخستتصرحیح
اند؛درحالیکهمیانضبطیکهمستندبهمنابعاصیلباشدباضبطیکهناشیازحردسمصرححباشردوهریچ


شیاسیفرضکرده
شرینهایمکتوببرایآنوجودنداشتهباشد،تفاوتبسیاراست.

-7برایمثالر.ک.سعدی(.)6877گلستانسعدی،تصحیحغالمحسینیوسفی،انتشاراتخوارزمی،تهران6877،
-3مصححدرجایی(اوحدی)4726/7:6833،یککلمهراکهدرهردونسخةملکوخدابخ بودهبهحاشیهبردهوبهجای 
شالبیحاویفضاییخالیآوردهاست.بهنظرمیرسدکهاومری خواسرتهبمویردایرنکلمرهدرسرتنیسرتودرمرتنکمکری

ازمراتبعلمیاستودرستترآنبودکره

مرمعالفصحاهمپاکشدهاستوبایدچی دیمریباشدامااینوسواسبسیاردور
آوردوعالمتسوالیدرداخلشالبجلویآنمیگذاشتمبنیبررایرنکرهایرنکلمره


راکهدرنسوبودمی
ویکلمة«خرل»
شدکهدرمتنکمکیمرمعالفصحاهمافتادهاست.


توانددرستباشدودرپانویسهممتذکرمی

نمی

/

-3مثالمصححدرضمنترجمةمسیحیفوشنری(اوحدی)8383/1:6833،عبارت«اینشعرهاللیسرت»یعنریهاللریشراعررا
نفهمیدهو«اینسفرهاللیست»خواندهوعالمتسؤالگذاشتهاست.شایداگراومانندبسیاریازمصححانگرب اینپرسر را
سیمتوجهصورتدرستآننمیشد.

کرد،اینضبطغلطبرایهمیشهدراینمتنمدفونمیشدوک


کتمانمی
اینکهتذکره هانبایدفراترازادبیاتبهچی دیمریبپردازندظاهراًنر دشردمااصرلیبرودهاسرتوایرنرادرنقردظریرف

-62
جاکهبهطعنمیگوید«:زحمتبسیاردرجمعتواریوکشیدهوتتبعحراالت


توانیافت؛آن

اشمی

)بهمنبعاصلی
اوحدی(174/6
نموده،ازجملهکتابهفتاشلیمتألیفاوستکههمهکسرابهتقریبدرآنجامذکورمیسازدوازهمهچی سخنمیگوید».

امابایدگفتکهانمی ةتألیفبعضیازاینتذکرههافراترازتصنیفیکتذکرةادبیبودهومصنفمریخواسرتهدرکنرارآنبره
گونهکهگفتیمتصحیحاینآثاربویژهآنکهنسخیدرست


سایرعلووهمبپردازد.بههرحالهمان
مسائلدیمریهممثلتاریوو
وشابلاطمیناننداشتهباشند،کارییکتنهنیستونیازمندیاریومشورتخواهیازمتخصصاندیمرهمهسرتتراآنجراکره

ممکناستفهرستناوایشاندرمقدمةمصححخودبیشباهتبهمتنتذکرهنشودواینابداًچی یازجنسزرقبرازیبعضری

شاننیست.برایمثالیکیازاینهاکتابیتحتناودیوانغ لیاتسحابیاسرترآبادیفرراهمآوردهکرهدر


کوشاندرمقدمه

چاپ

واشعمنتخباشعاراوازچاپجواهریدرسال6843است.اینشخصهمانمقدمةویرابرآغازکتابآوردهوبعدچی یبا
ناومقدمهدیمرازخودبرآناف ودهاستوضمنتشکرازکلموجوداتعالمکتابتاراجیخودرابراحرروفچینری
درشتوصفحهآراییبازاری– هررباعیدریکصفحه-بهپدر،دانشماهسیستانبلوچسرتانزاهردان،دانشرماهعلروو

پ شکیزابل،دانشماهزابلوکارکنانسدکرخةاندیمشکتقدیمکردهاست؟!].نی ،ر.ک.کیوانی.664-663:6836،
یادحسنساداتناصریباشد؛تاآنجاکرهبعضریتصرحیح


ها،استادزنده

نویسیبرتذکره

گذارایننوعتعلیقه

بهگمانمپایه
-66
)درحالیکهتعلیقاتاین

ویراازآتشکدةآذرنمونةپسندیدةعلمیتصحیحتذکرههایادبیدانستهاند(ر.ک.آیدنلو22:6836.

مصححباهمةزحمتیکهدرفراهمآوردن کشیده،آنچنانسودمندنیست.نخستبدیندلیلکهعمردةتوضریحاتویپیونرد
مستقیمبامتنندارد؛دودیمراینکهمصححماننداغلبمصححانتذکرههاشناختدشیقیازایندستمنرابعنرداردوبسریاری

هاازرجوعبهمنابعاصلیبازماندهویابهمنبعیاتکاکردهکهشولوییانقلیویانادرستاست؛سهدیمراینکهمصرحح


جای
ایکهدلیلاصلیتعلیقهنویسیبهشمارمیآید.اینسریاق


کمتربهنواشصومبهماتمتنواشتباهاتمؤلفپرداختهاست.مسأله
راپسازویمحمدرضاطاهریدرتصحیحهفتاشلیمرعایتکردهوانصافاًزحمتبسیارکشریدهاسرت؛امرااونیر برهدلیرل
ناآشناییبهمنابعدچاراشکاالتفراوانیشدهاستومنابعدرجهیکودووسهرایککاسهکردهوتمرای یمیراناشروالآنران
شائلنشده،مضافاًآنکهبسیاریازمنابعاصلیراهمندیدهاستوازاغال وتسامحاتمتنومنرابع فهمیردهونافهمیردهبره
بنداینطریقمیتوانبهفاطمةعالشهمصححتذکرةدولتشاهاشارهکردکهضرمنارتکراب


تندیگذرکردهاست.ازپیروانکلیشه
اشتباهاتفاح درتصحیح،تعلیقهایانبوهوپریشانبراینکتابنماشتهومرجعاغلربارجاعراتونقرلشرولهرای تراریو
ادبیاتصفاستکهضمنهمةارجمندیهای ج بخ هایحاوینظراتاجتهادیوتحقیقیِخودصرفامنبعریاصریلوشابرل

اتکادرنقلاطالعاتنیست.
-62شوربختانهنسلمورخانادیبامثالعباساشبالآشتیانیدیرسالیاستکهمنقرضشدهاست؛اف ونبرایناغلربمحققران
ترینوشعینمینهند.ایناستکهنویسرندة


شانکم

اندوبرایتصحیحمتون
تاریووجغرافیاوامثالهمدراینعصرپوزیتیوسیم 
زده

اینسطورحسرتداردکهدستکمبرخیازمتونِمصحَّحِگذشتهبههمانشکل،افستشروند.درایرنبرابسرعیانتشرارات
ست.بسیاریازبازچاپ هایمنابعتراریخیکرهتحرتعنروانتصرحیحبرهبرازارآمردهانردمثرلتراریوالفریو

اساطیرمشکورا
گشتةآنهایند.


شدهوتحریف

منسوخ
هاینخستین،صورت

منتخبالتواریوعالوهبرتکراراغال چاپ


/

هاومنابعیکهایشانبدانارجاعدادهاندمثلدیوانانوری،عطار،ظهیر،عنصریوتذکرةهفتاشلیم،


برایمثالبرخیدیوان
-68
هاینااستواروشدیمیاند.


فرهنگسخنورانچاپ
برایمثالعلیرفیعیعالمرودشتیتعلیقهنویستذکرةالشعرایمطربیسمرشندیبهتصحیحاصغرجانفداکهتالشپرشردری

-64
درتحقیقشاعراناینتذکرهبهخرجداده،ضمنیککاسهکردنمنابعاصلیوغیراصلیصرفتشابهتخلصیکشاعرمطرالبی

راازمنابعدیمرنقلکردهاست.ایندرحالیاستکهدرچندموردکهنویسندةاینمقالهبدانبرخوردکرد،بهنظرمیرسردکره

ویخلطشخصیتکردهباشد.مثالًدرتذکرةالشعرا()213-214:6877سخنازشاعریبهناوجانیکابلیبهمیانآمدهاستکره
رفیعیویراباجانیتیمبانیکیدانستهاست.درحالیکهبایدگفتهیچاشتراکمطلبوشاهدیبرینایرندوشراعردرایرن
درسرایشلباباکوکلتاش،ازحاکمانهرراتدرزمران

منابعوجودندارد.خاصهآنکهباتوجهبهدیدارمطربیباویبهسال338

گوییاشبسیاربعیداستکهایندویکیباشند.مضافاًآنکهسالفوت براساساشرارت
یداهللازبکوتأکیدویبرهنرمعما 

عب
صاحبمذکراحباب()224:6877بافوتویمتبایناینتاریواست.شایدنقلتراریو330بررایفروتجرانیتیمبرانتوسرط
صاحبصبحگلشن()210/6حاصلاختال ایندوجانیبودهباشد.
کهازطرفیاینتطبیقرادرتماومواردالزونمیدانیم،وجوبوضعمعیرارییرکدسرترابررایایرنارجاعرات


ضمنآن
-60
زدمینماییم.معیاریکهظاهراًمنطقیترینآننادرستبودنضبطمتنویانامفهووبودنوناشصبرودنآناسرت.صررف


گوش
همبهزعممصححکاریبخردانهبهحسابنمیآید؛زیراشواهدترذکرههرا،بخصروصترذکرههرای


کمکی،آن
ضبطاحسنمنابع
اند،خودضبطیدیمرونسخهایشابلاعتناازاشعارشاعرموردنظربهشرمار


هاونسودواویناخذشده

اصیلیکهازرویبیاض
میآیند.

رفاتونفایسالمآثراستفادهشدهوگاهنظربهصعوبتکارنویسندهبعضیشعرا

-61برایمثالدراینفرهنگازنسخةناشصع
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ریقیهدایتاهللرازی :

شعرت
رو بوووه یوووری نهووواد و بوووال شووود

بووووی موووردن شووونید و فوووار شووود

شعرجدیهدایتاصفهانی :
این به کیش که درس

اس

کوه ترسوابچه ای

بووورد از هووور یرفوووی دیووون مسووولمانی را

درواشعاگرآگاهبهایننوعنقیضةشعریبود،اشعاردیمرهدایترازیراکهدرادامةترجمةکوتاههدایتاصفهانیمیبرود،بره
کردوبهسرجایخودشمیبرد .
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نامیدهمیشود(ر.ک.تاریوسندیاتراریو

اینبندرکهباناوبندردیولیادیبلهمخواندهمیشده،امروزهبندرتهتهوالهرى
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/
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بایستسطربهسطراطالعاتاینکتابرارصد

کندوویمی

گردنمصححساشطنمی
نظرررمرریگذرانررد .برررایمثررالدر

کررردوآنهررارانیرر انتقررادیوپرسشررمرانهاز

شررولاوبررامنررابع هررمبسررندهنمرری
کهمادهتاریوامینیدرفوتآصفیبهسال323راذکرکردهاست،سرالفروترا
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مادهتاریووی-پیمودهرهبقابههفتادودوگاو-راباتکیهبرمقدمةدیوانویبهگمانخوداصالحکردهوضبطدرسرتنسرو

عرفاترابهحاشیهبردهوتاریوفوتویراباترجیح«پیمود»به«پیموده»تاسال328جلوبردهاست.
مثالمحمدجعفرکوکلتاشکهازمرلسپنرممرالسالنفایس(نوایی)662:6818،نقلشده،دربخر مترأخرینآوردهشرده
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سلطانعینالدولهمحمودغازیغ نوی»بر 
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هادرممارستطوالنیبهدستمیآیدوهیچرم کراویاز


بایدرجوعکنیمواین
«سلطان»کهبهحرف«الف»وکلمة«ابوالقاسم»
آندرمقدمةاثرنشدهاست .
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