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ضرورت تصحیح مجدد دیوان ابوالفرج رونی


مریم محمودی
چکیده

ابوالفرج رونی از شاعران توانایی است که شعر او به دالیل مختلف دارای اهمیت است .دیوان این شاعر شاامل صااای
صطعات رباعیات و غزلیات تاکنون دو بار در ایران تاحیح و منتشر ش ه است .نخستین باار در ساا  4031باه اهتماا
چایکین و بار دو در سا  4011به کوشش محمود مه وی دامغاانی .ایان ملالاه باا بررسای چاا

افیار اعفهاا و

نارسایی های آن را در چن مورد نشاان مای دها از مملاه شایوص تااحیح شنامشاخن باودن و غیار انتلاادی باودن
آن) اشکاالت مربوط به نسخه ب
نسخه ب

ها شذکر نکردن نسخه ب

ها

بط نادرست نسخه ب

هاا

ابط نکاردن شواشای

ها) اشکاالت مربوط به تعلیلات نلن در نمایه های پایاانی و غلاط هاای چااپی .با ین ترتیا

مشاخن

می شود این تاحیح از دیوان ابوالفرج که امروزه در دسترس است فطاها و اشکاالت کوچک و بزرگ بسیاری دارد کاه
تاحیح دوبارص دیوان مذکور را تومیه میکن .
واژههای کلیدی
ابوالفرج رونی دیوان اشعار تاحیح متون تاحیح محمود مه وی دامغانی.
مقدمه
ابوالفرج رونی از شاعران بزرگ صرن ششم هجری است که تاریخ تول و وفات او در هیچ یک از تذکرهها ثبت نش ه اسات.
در تعلیلات چهار ملاله به طور مشروح و مفال مطال

ارزشمن ی دربارص تاریخ اشتمالی وفاات او آما ه اسات کاه نشاان

میده ابوالفرج بع از سا  194ه.ق که سا ملوس سلطان مسعود است صطعاً شیات داشته است .شر.ک .نظامی عرو ای
 441 -449 :4034و نیز عثمان مختاری « .)001 -013 :4034اصل او از روناه و مولا و منشااً او ماننا مساعود ساع در
الهور بوده است» شصفا  .)11/4 :4004ابوالفرج در دربار سلطان ابراهیم بن مسعود غزنوی در شاعری باه شاهرت رسای و
عالوه بر این شاه و پسرش ع های دیگر از بزرگان دربار این دو پادشاه و نیز سلطان مسعود را م ح کرد.
 دانشيار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان m.mahmoodi75@yahoo.com
تاريخ وصول99/9/22 :

تاريخ پذيرش94/4/51 :
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او از پیشروان تغییر سبک فراسانی به سبک عراصی است که توانسته است «پیش از کما اعتالی شعر فارسای فاصاه
در فن صای هسرایی راهای ناو در شااعری بگشاای و شایوهای تاازه پ یا آورد و تعبیارات و ترکیباات و تشابیهات و
استعارات ب یع از آن گونه که به ذهن شاعری نرسی ه و سیمرغ وهم هیچ گوین ه را صوت عروج ب ان باال نبوده باشا در
شعرهای فویش عر ه کن » شمحجوب بی تا .)113 :در اهمیت شعر و روش ابوالفرج همین بس کاه اناوری را دنبالاه
رو او دانستهان « :انوری در آغاز شاعری ابت ا از ابوالفرج رونی پیروی میکرده و تتباع شاعر او ماینماوده ...او باه شاعر
ابوالفرج بیش از سایر شعرا تومه داشته و دیوانش را پیوسته مطالعه میکرده و شتی در ممع اشاعار وی اهتماا داشاته»
شانوری  .) 433/4 :4014شای یکی از دالیل تمایل انوری به سبک ابوالفرج این باش که او نیز همچون ابوالفرج به تللی
از شعرای متل

میل زیادی ن اشته و میفواسته است افکار و عبارات نو و تراکیا

و معاانی دور از ذهان را در شاعر

فود به کار برد شنفیسی .)11 :4003
دیوان ابوالفرج مشتمل بر صاای صطعات رباعیات و غزلیات است و فروزانفر تع اد ابیات دیاوان او را شا ود چهاار
هزار بیت نوشتهاست شفروزانفر  )043 :4030صاش

تذکره ریاض الشعرا تع اد ابیات دیوان او را دو هزار و دویسات

بیت برآورد می کن شواله داغستانی  )33/4 :4031در شالی که در نسخ فطی در دسترس و نیز نساخههاای چااپی ایان
تع اد به ش ود دو هزار بیت می رس  .آنچه مسلم است اشعار ابوالفرج به این تع اد بیت مح ود نمی شاود و بای شاک
ابیات و اشعاری از او در نسخه های مومود نیام ه است.
پیشینۀ پژوهش
دیوان ابوالفرج رونی ابت ا در سا  4043ه.ق در هن در شاشیۀ دیوان عناری با چا
به چا

رسی و پس از آن دو بار در ایران به طبع رسی  .نخستین چا

سنگی به شکل نااصن و مغلاوط

آن به اهتما چایکین در ساا  4031ه.ش و باه

عنوان میمۀ سا ششم مجلۀ ارمغان صورت پذیرفت .چایکین مستشارق روسای و متارمم او سافارت روسایه در
م ت اصامت در تهران با هفت نسخهای که در دست داشت این کتاب را تاحیح کرد .پس از آن میارزا محما علی فاان
ناصح عضو مؤسس انجمن ادبی ایران در تاحیح مج د این متن کوشی و شاشیهای بر آن نوشات .نساخههاای ماورد
استفاده چایکین در تاحیح متن عبارت است از:
 -4نسخۀ متعلق به آصای تیمورتاش شب ون تاریخ و نسبتاً ص یمی).
 -4نسخۀ هشت دیوان متعلق به ماحح شب ون تاریخ و نسبتاً تازه).
 -0نسخۀ دیوان ابوالفرج و منتخبات از دیوان سوزنی شنسخۀ تازه و ب فط).
 -1نسخۀ متعلق به  .بهار.
 -1نسخۀ متعلق به آصای شامی شسین آصای ملک.
 -0نسخۀ تازه و ب فط دیوان ابوالفرج متعلق به ماحح.
 -1منگ آصای تیمور تاش شابوالفرج رونی .)419 :4031
این طبع شامل  434صای ه  4هجویه  0غز و  11رباعی است .متن دیوان در  411صفحه با ون فهرسات اشاعار و
ب ون نمایهای در پایان تنظیم گردی ه است .تعلیلات محم علی ناصح هم در  04صفحه در آفر دیوان آم ه است.
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در سا  4011بار دیگر دیوان ابوالفرج به اهتما محمود مها وی دامغاانی از ساوی کتابفروشای باساتان منتشار شا  .ایان
تاحیح همراه مل مهای در شرح اشوا ابوالفرج و معرفی مم وشان او و بررسی مختار ویژگیهاای شاعری او و شاامل 14
صای ه  1صطعه  0غز  4هجویه و  10رباعی است .همچنین صطعهای که مسعود سع در پاسخ صطعاه اباوالفرج ساروده و در
نسخههای در دسترس مه وی دامغانی مومود بوده در این تاحیح آم ه است .صسمت پایانی دیاوان شاامل صااای غزلیاات
صطعات و رباعیاتی میشود که در نسخههای در دسترس دامغانی مومود نبوده اما در چا چایکین بوده است.
مه وی دامغانی تعلیلات ارزشمن ی نیز در  400صفحه بر این کتاب نوشته است اما فهارس کتااب تنهاا محا ود باه
فهرست بعضی از اعال تاریخی و مغرافیایی و فهرست پارهای از لغات و ترکیبات میشود .نساخههاای ماورد اساتفاده
مه وی دامغانی عبارت است از:
 -4عکسی از نسخۀ مومود در انگلستان که به وسیلۀ میناوی تهیاه شا ه اسات .ایان نساخه مجموعا ًا در  41بارگ
عکسبرداری ش ه است .هر برگ آن  444تا  449بیت دارد و مجموعاً  4119بیت است که از این ملا ار چهال و شاش
بیت رباعی است .هر چن این نسخه فاص تاریخ کتابت است اما بنا به اظهار میناوی در ساا  094یاا  094نوشاته شا ه
است شبا عالمت افتااری ).
 -4عکسی از نسخۀ عکسی دیوان ابوالفرج که در مجموعهای از نسخههای عکسی دیوان شعرای صرن پانجم و ششام
در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگه اری میشود .این نسخه مجموعاً  40بارگ اسات و صافحات آن شا اصل  443و
ش اکثر  443بیت دارد و مجموعاً  4013بیت است که از این مل ار چهل و شش بیت رباعی است .در آفر نسخه نوشاته
ش ه است« :تم ال یوان و الحم هلل شکرا فی منتاف شوا سنه  »099شبا عالمت افتااری د) .شالز باه ذکار اسات کاه
نگارن ص این سطور هر دو نسخۀ « » و «د» را در افتیار داشته است).
 -0نسخه ای از دیوان ابوالفرج در کتابخانه دانشک ص شلوق ومود دارد که بسایار تاازه و باا فاط شکساتۀ نساتعلیق
کتابت ش ه و تنها در مواردی ان ک به آن اشاره ش ه است شبا عالمت افتااری ح).
بحث و بررسی
م و وع این ملاله بررسی اشکاالت چا

محمود مه وی دامغانی از دیوان ابوالفرج رونی است که با صراشت ارورت

تاحیح مج د این دیوان را می نمایان  .این موارد در چن دستۀ کلی شامل شیوص تاحیح نسخه ب

ها تعلیلاات غلاط

های چاپی و نلن در نمایههای پایانی صابل بررسی است .برای پرهیز از تکرار در ارماع به چا

مزباور تنهاا باه ذکار

صفحه اکتفا ش ه است.
 -1نامعلوم بودن شیوۀ تصحیح و انتقادی نبودن آن
روش تاحیح مه وی دامغانی به گفتۀ فود او چنین است« :بن ه متن دیوان چا

شا ه چچاایکینر را اسااس صارار داد.

افتالف نسخی را که در دیوان ذکر ش ه بود در پاورصیها ذکر نکرد ولی افتالف نسخههاای و د و ح را در پااورصی
ذکر نموده صاای و صطعاتی که در دیوان چا

ش ه اما در دو نسخه نبود م اگانه در آفر صرار دار » شچهل و هفت).

اما گاهی در متن با تاحیح چایکین افتالفاتی دی ه میشود که به آن ها اشارهای نش ه است مانن :
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کسی که حکمت او برکشد به جیحون سرر

کسی که فکرت او بر نهد به ذروه قدم

()11

درتاحیح چایکین در ماراع دو به مای واژص شکمت همت آم ه است.
در مواردی آنچه در متن آم ه در هیچ یک از نسخه ب
موکررم منصررور او هنرروو برره موهنررد

ها ومود ن ارد و به منبع آن هم اشارهای نش ه است مانن :
بررر تررغ افترران تنیررده اسررت فترران را
( )1

ماراع دو در تاحیح چایکین و نسخههای و د چنین است« :بر تن افغان همی تنی فغان را» و مشخن نیست که
مه وی دامغانی با تومه به ک ا نسخه این بط را انتخاب کرده است .نمونه های دیگر:
آن سررریهری ترررو در آورد کررره آورد فلرر

تاحیح چایکین

شررور هیجررای تررو ننشرراند روو هیجررا

د :سپهر
( )5

آن کرررره بفراشررررت شررررر را ررررردن

تاحیح چایکین

وآن کررره بفرررکود ملررر

را بررراوار

د:بفرافت

دددددددددددددد:بفرافت

()66

بفرافت
یرررررد برررره ف رررر یررررد
آفررررای ب
تاحیح چایکین

بخرررت ترررو تعرررالی مثرررال ملررر

د :به عالی
()18

و رش ر

او بخمررد پشررت ررراحم رچن ر

تاحیح چایکین

و سهم او برسد هرو

راکرم ضرر ام

د :برم
()105

گاهی نیز ماحح ب ون هیچ اشاره ای از نسخه ب

های تاحیح چایکین استفاده کرده است مانن :

میرران چرررم و میرران مه رربش رره لعررم

جهان و مل

جهان هر دو داو ی

ندب است
(همان)23 :

ماراع دو در طبع چایکین به شکل ناصن آم ه است« :مهان و ملاک مهاان »...و آنچاه مها وی در پایاان مااراع
افزوده یکی از نسخه ب

های چایکین است.

در تاحیح چایکین گاهی بط های متفاوت در متن آم ه که مه وی همان را بی کام وکاسات آورده اماا باه ابط
صحیح اشاره ای نکرده است مانن موارد زیر:
سوی هر مرحله راهی (پیموده) برده ی

ترغ

ویر هر رار بنری شریری کشرته تنهرا
( )4

ضرورت تصحيح مجدد ديوان ابوالفرج رونی
بسررته لررال برره میرران بررر کمررر رردمت او

همه ردان و بکر ان فل

دهررر پرریش تررو مانررده دسررت برره کررش

چرم پیش تو شته (کرده) پشت دو تا
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تا (چون) جووا
( )4
( )1

او بیرران تررو لبرر ف رر فررر (فررره)

وو بنرران تررو چشررم جررود کحیرر
()85

بیت های مذکور در چا

چایکین ومه وی به همین شکل آم ه است و هیچ یک از ماححان باه صاورت اصاح و

ارمح آن اشاره نکرده ان .
در تعریف نل و تاحیح متون گفتهان « :به شاصل آوردن نسخه ای از اثری که بر اساس عرض دادن و ملابلاه کاردن
نسخه های فطی معتبر و موثق آن اثر فراهم آم ه باش به طوری که نسخۀ مذکور چه از مهت مفهو و معنای و چاه از
باب لفظ و صورت عین نخستین نسخه ای باش که مؤلف عر ه داشته است و یا الاصل هیأتی داشاته باشا کاه مؤلاف
اثرش را به مانن آن و یا نزدیک به آن فراهم آورده است» شمایل هروی  .)413 :4009با روشی که مها وی دامغاانی در
تاحیح این دیوان برگزی ه است صطعاً این ه ف تأمین نمی شود زیرا به مز مواردی که در پااورصی باه اصاح و انسا
بودن آن اشاره ش ه مشخن نیست که بط صحیح ک ا است ب ین ترتی

این چا

به هایچ روی تااحیح انتلاادی

محسوب نمی شود .در یک تاحیح انتلادی و علمی هم بای متن اصالح شود و هم نسخه ب
امانت در افتیار مخاط

ها به درساتی و دصات و

صرار گیرد« .رعایت امانت ایجاب می کن که ماحح نه تنها بط های نسخ فطی را به نساخۀ

چاپی منتلل کن بلکه از دفالت در آن ها نیز م اً بپرهیزد .منظور از دفالت این است که ماحح تنها می توانا یکای از
نسخ فود را با است ال در متن صرار ده و بط های نامرمح را در شاشیه نلل کن اما مجاز نیسات ماتن را باه ذوق و
سلیلۀ فود تغییر ده » شصادصی .)431 :4031
شیوص تاحیح این دیوان با هیچ یک از شیوه های چهارگانه یعنی تااحیح متاون بار مبناای نساخۀ اسااس تااحیح
التلاطی شیوص بینابین و تاحیح صیاسی مطابلت ن ارد و با تومه به نمونه هایی که ذکر ش در مواردی به تاحیح ذوصای
نزدیک می شود.
یکی دیگر از اشکاالت در تاحیح مه وی دامغانی ومود اشعار منسوب به ابوالفرج است زیرا در تاحیح چاایکین
 43صای ه و صطعه مومود است که در نسخه های و د نیست .مه وی دامغانی ایان صااای و صطعاات را م اگاناه در
آفر چا

فود صرار داده است با اعتلاد به این که «به اشتما صوی آن صاای هم از ابوالفرج رونای اسات» اماا بررسای

دیوان رکن ال ین دعوی ار صمی مشخن می کن برفی از این صاای و صطعات متعلق به اوست که ابیات آغازین آن هاا
در ادامه می آی :
بررا اهرر

رررد جهرران برره کرریغ اسررت

مررررد هنرررری او آن مررریغ اسرررت
(د ویدار قمی)110 :1265 ،

میمرررون شرررد و فررررم و مبرررار

بفرا رررت و چررررم تررراج و ترررار
(د ویدار قمی)111 :1265 ،
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وهرری دسررت ووارت او تررو بررا نررور

ندیررده چشررم یترری چررون تررو دسررتور
(د ویدار قمی)114 :1265 ،

سوار ربحدم هر روو کک مشری برون تاود

سیر بر یرد و شمشیر و با مغ جنر

آ راود

(د ویدار قمی)116 :1265 ،
سرررر رشرررته رررویش رررم کررررده ام

و رررالم یکررری رهبررررم آرووسرررت
(د ویدار قمی)117 :1265 ،

ررررردون و برررررای هررررر ردمنررررد

رررد شررربت جرران سررتان در آمیخررت
(د ویدار قمی)111 :1265 ،

برره ررردون نررور ا تررر مرری فرسررتم

بررره دریرررا در و نبرررر مررری فرسرررتم
(د ویدار قمی)118 :1265 ،

لرری سرروی لررد بررریغ مرری فرسررتم

شررربه پررریش در یمررریغ مررری فرسرررتم
(د ویدار قمی)180 :1265 ،

بدان دای کره برر روی رقعره

مرت

کمینه بیدی حکمش هرکار فررویغ اسرت
(د ویدار قمی)183 :1265 ،

چنان به لب کف راد اوست اشق جرود

که آن یکی است چو سرو د ر چو شیریغ اسرت
(د ویدار قمی)182 :1265 ،

بدان دای که هر دم به شرکر نعمرت او

وبان لم تر و کرام قر شریریغ اسرت
(د ویدار قمی)184 :1265 ،

به حکرم ایرکد و اقررار جملره تراجوران

پناه و پشت جهران رک دیرغ توانرد برود
(د ویدار قمی)185 :1265 ،

ای برراد ررربحدم کرره و دم رو پررروری

و

و

چو نو بهاری و وشبو چو نبرری
(د ویدار قمی)186 :1265 ،

ای بنران جررود تررو بررر کا ررد روو سرریید

نقش کرده امه قردرت بره ویرر آفتراب
(د ویدار قمی)181 :1265 ،

سررر افررراوا تررو آن ررردری کرره لبعررت

بررره جرررک تخرررم نکوکررراری نکرررارد
(د ویدار قمی)301 :1265 ،

بررررر آمررررد یکرررری آروو ملرررر

را

کررره برررود انررردر آن آروو سرررال هرررا
(د ویدار قمی)301 :1265 ،

برررره رررردایی کرررره ره معرررررفتش

روو و شم مسرل

رراحم ن رر اسرت

(د ویدار قمی)303 :1265 ،

 -3نسخه بدل ها
درج افتالف نسخه ها در تاحیح متون از اهمیت باالیی برفوردار است زیرا فرصاتی را فاراهم مایآورد تاا «منتلا باا

ضرورت تصحيح مجدد ديوان ابوالفرج رونی
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سنجش و صیاس آن با بط های متن استواری کار ماحح و درست فوانیها و اشیاناً ب فوانیهاا و غلاطفاوانیهاا و
پختگی یا نارسی گی روش او را بررسی کن » شصادصی  .)043 :4031در ادامه عیوب و نواصن تااحیح مها وی از ایان
لحاظ بررسی می شود.
 -1-3ضبط نکردن نسخه بدل ها
بط نسخه ب لها از روش های علمی در تاحیح متون به شمار میرود اما در تااحیح دیاوان اباوالفرج نواصاای در
این مورد دی ه میشود که به آن ها میپردازیم:
مه وی دامغانی از دو نسخۀ و د شنسخۀ مینوی و دانشگاه تهران) به عنوان نسخه با

اساتفاده کارده اسات اماا در

موارد ع ی های به افتالف نسخ اشاره نمیکن به گونهای که گاه بط نسخۀ د و گاه بط نسخۀ و گاه بط هار دو
نسخه بط نش ه است .ابیات زیر نمونههایی از این موارد است:
صبضۀ چرخ تو شایطان ببساود و بگریخات

گفت این نیست مگار عها ه ال شاو و ال

د :تیغ
ش)1
از ایاان چهااار مااا آر کااه آفشاایجانن

صویترنا هماین دو ماا آر آتاش و آب

د :مل ر
ش)44
ای ناااا تاااو بخشااای ص بخشااان ص ارواح

آیاااات رساااالت را انفااااس تاااو الاااواح

د :بخشن ه
ش)14
پاک است شاغل فیار تاو از روی و از ریاا

دور است کار غازو تاو از لهاو و از شاراب

 :عزّ تو
ش)40
بنمود بارق هیبات تاو فاصایت باه سانگ

بشااکافت ساانگ و مااوهر او پاار شاارار ش ا

 :همت
ش)13
ماااار فااااوان صماااار تااااو را ساااافره

نعااال فناااگ تاااو را شاااهاب شاااراک

و د :مر فوان تو را صمر سفره
ش)31
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بساااته شکااام تاااو در صلاااوب و رصااااب

مساااته امااار تاااو در سااانین و شاااهور

و د :بسته
ش)31

یکی از موارد صابل تومه در این تاحیح اهما در بط شروف است .بسیار دی ه می شود کاه مااحح باه تفااوت
شروف در نسخه ها اعتنایی نکرده است مثالً در بیت زیر:
چنرران بررر بررمن و امررنش الررم آمررد

کرره فترری امررغ او فصر بهررار اسررت
()27

در تاحیح چایکین و نسخۀ د ماراع او ب ون شرف ربط و به این شکل آم ه است« :چنان بر باأس امانش غالا
آم » و این گونه بیت صابل تومیه است در شالی که مه وی نسخۀ را که به شکل زیر آم ه اصح و انس
چنررران فرمررران و امرررر

الرررم آمرررد

دانسته است:

کرره فترری امررر او فص ر بهررار اسررت
()27

همچنین است بیت زیر:
ر شام نوان بود و بری بر ری و بری برر

او بررر

نرروا داد د ررر شررام نرروان را
()13

در تاحیح چایکین و نسخۀ

ماراع او ب ون شرف ربط آم ه است« :گر شاخ نوان بود ز بی برگی بیبارگ» کاه

مومهتر است.
به بیت های زیر دصت کنی :
ترررا برررر افرررراو باشرررد و بررره نشررریم

آترررررررش و آب را ره رفترررررررار
()73

آترررش برررری و بانررر

ر رررد آمیرررک

پرریش فرمرران امتحرران تررو شررا

یییی

()15

در نسخه های و د بیت او «ره و رفتار» و بیت دو «فرمان و امتحان» است در شالی که اوالً این صورت ها ابط
نش ه است و از سوی دیگر تو یحات مه وی در تعلیلات نشان از آن دارد که در بیات دو بارای ایشاان نیاز ترکیا
«فرمان امتحان» صابل صبو نبوده است .وی در معنی بیت می نویس « :آتش برق و بانگ رع در صبا فرماان تاو آمااده و
سالح در بر هستن یا آن که در نزد امتحان تو با فوف و ترس یک پا شا ر می شون » ش.)414
و رررنو او شرررره و آو فرررانی او بررراقی

و بخت او شتم و فتنه فتره او بیردار
()62

این صورت بط ش ه هر چن مومه تر به نظر می رس اماا یکای از نساخه با

هاای چاایکین اسات و بیات در

تاحیح چایکین و نسخه های و د چنین است:
و رررنو او شرررره و آو فرررانی و بررراقی

نمونههای دیگر از ع

بط افتالف شروف:

و بخت او شتم و فتنره فتره و بیردار

ضرورت تصحيح مجدد ديوان ابوالفرج رونی
لمررر

لرررق مقتررردی اسرررت برررر او
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کعبررررۀ جررررود مقترررردا باشررررد

د :ب و
()46
او چرررم مشررعبد نخررورد شررعبده لرریکغ

واهنده برر او شرعبدۀ لمر روا کررد

 :شعب ه را
()52
ایرررا شرررته مخرررالف ترررو را م یررر

ویرررا داده ومانررره ترررو را ومرررام

د :ایا
(همان)103:
مرررغ رهررری نیرررک باو شرررته بررره کرررام

دیررده اقبررال شرراه و رررر

ررریم

د :دی ه ز اصبا شاه صرف رعیم
()110
مسکیغ مرغ بیردل چره بره شرم هرای دراو

چون چشم فلر

نیامردم چشرم فرراو

د :که
()165

 -3-3ضبط نادرست نسخه بدل ها
در مواردی آنچه به عنوان نسخه ب

از نسخ و د در پی نوشت آم ه با اصل آنها تفاوت دارد که نشاان از با فوانی

نسخه است .نمونههای زیر از این موارد است:

اویییی
اوج فل ر

همررت او سررا ته مرکررم

بر فرری وحر رفعرت او سروده قردم را
( )1

یییی

شکل صحیح ماراع او در نسخۀ د به مای واژص همت ششمت است در شالی که در پی نوشت نسخۀ د به شاکل
متن بط ش ه است.
یییی او نکشد شور و فتنه رنرو سریهر
و امغ

و سهم او نچشد پی و پشه راحت رواب
()34

در نسخۀ د یییی
ماراع او چنین است« :ز امن او نکش شور فتنه رنج سهر» اما در پی نوشت به مای سهر ساپهر ابط
ش ه است.
با روی ترو آبلره بسری کوشریده اسرت

تررا لعترری او مهررر در او پوشرریده اسررت

فتی که دو هفته ماه نو پوشریده اسرت

و یاسمغ بر او جوشریده اسرت

یییی

روضه

()161
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ماراع چهار این رباعی در نسخه های و د چنین است« :زو ص گل و یاسمن برون موشی ه است» در شاالی کاه
در پی نوشت آم ه است« :رو ه گل و یاسمین بر او موشی ه است».
به ویر ق

به ویر قر کری آرد شرمار معرروفش

رر آمرد شرمار آترش و آب
()30

ماراع او در نسخه های و د این گونه است:
 :به زیر علل که آرد شمار معروفش د :به زیر علل کی آرد شمار معروفش
در شالی که در پی نوشت چنین است :و د :به زیر علل کی آی شمار معروفش.
در مواردی مه وی دامغانی صورت اصح و انس

را بر اساس بط نادرست نسخه ب

مشخن کارده اسات چناان

که در بیت زیر:
بس رد نان که ردن چون وی بردرند

ررردد همرری و رررولت تررو رررولجانیا
( )8

شکل درست ماراع او نسخۀ چنین است«:بس گردنا که گردن چون گوی او بر او» اما مها وی آن را ایان گوناه
بط کرده است« :بس گردنا که گردون چون گوی او برد» و همین صورت نادرست را اصح و انس

دانسته است.

گاهی بیتی در متن آم ه است اما در یک نسخه نیست در شالی که در پی نوشت اشااره شا ه کاه «در هار دو نساخه
نیست» مثالً بیت زیر:
رای او بر شرررراده ررررو

یقرررریغ

جررررود او بررررر کشرررریده دیرررردۀ آو
()13

در نسخۀ د نیست اما در هست درشالی که در پی نوشت گفته ش ه است« :در دو نسخه نیست».
گاهی برفی از صاای با عنوان یا ب ون عنوان در نسخۀ یا د آم ه است اما در پای نوشات در ایان بااره باه اشاتباه
تو یح داده ش ه است مثالً صای ص  09در نسخۀ د با ذکر عنوان آم ه در شالی که در پی نوشت گفتاه شا ه اسات« :در
صفحۀ  40و  41نسخۀ د ب ون ذکر عنوان مکتوب است» .صای ص  14نیز در نسخۀ د ب ون عنوان است اما در پی نوشات
به اشتباه گفته ش ه است« :در صفحۀ او نسخۀ د با ذکر عنوان آم ه است».
 -2-3ضبط نکردن حواشی نسخۀ م
در نسخۀ در شواشی برفی از ابیات نکاتی آم ه است که مه وی دامغانی در بط نساخه با

هاای ایان نساخه

گاهی متن و گاهی ب ون هیچ اشارهای شاشیه را ذکر کرده و در مواردی که متن چاپی با ایان نساخه مطابلات داشاته از
بط شاشیه فودداری کرده است .مثالً در بیت زیر:
کامران بادی در یتری ترا یتری هسرت

بسررته در دامررغ امررروو تررو دامررغ فررردا
( )5

در شاشیه به مای «امروز» واژص امی آم ه اما بط نش ه است .موارد دیگر:

ضرورت تصحيح مجدد ديوان ابوالفرج رونی
بررا همررت تررو وهررم ندانررد بریررد راه
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با هیبت ترو دهرر نیرارد چشرید رواب

هامش :چرخ
()35

هامش:چرخ
ررررا آسررررمان بفرسرررراید
ررررر ق
چرفچرخ

اوج قررردر ترررو آسرررمان ترررو بررراد

هامش :آستان
هامش:چرخ
چرفچرخچررررو نررررام او مسررررعود
ا تررررر او

()57
مجلررررس او چررررو لبررر او رررررم

هامش :بخت
هامش:چرخ

()113

عکس موارد فوق شاشیه آم ه اما متن بط نش ه است:
در بیت های زیر بر
چرفچرخ
بررررا پیراسررررته لررررکار بهشررررت

لررربغ آراسرررته حرررورالعیغ اسرررت

متن :آراسته
هامش:چرخ
شرررت اسررت و بی ررۀ لهررو
روضررۀ
چرفچرخ

()20
موقررف رامررش اسررت و موضرر سررور

متن :موسم
هامش:چرخ
چرفچرخ و در جمررر اوا رررر
مقررردم قررر

()72
مرررو ر هرررد برررا لرررم اوایررر

متن :عه
هامش:چرخ
چرفچرخکنرام سرتور سریاه توسرت
رحغ ومریغ

()82
اوج سریهر رررحغ سررتون یررام توسررت

متن :گیاه

متن :لوح

هامش:چرخ

هامش:چ

چرفچرخ

رخ

 -2اشکاالت مربوط به تعلیقات

()120

چرفچر

مه وی دامغانی تعلیلات نسبتاً مفالی بر دیوان ابوالفرج نوشته است کاه شاامل معاانی لغاات اصاطالشات کنایاات و

خ

تلمیحات و ذکر افتالف نسخه ها و در مواردی نل و ارزیابی آن ها و شرح برفی ماراع ها و ابیات است .بای تردیا
این تعلیلات با ارزش و سودمن در فهم بسیاری از ابیات مؤثر است اما نلاط عفی نیز در آن ها به چشم میفورد.
مطابلت ن اشتن تعلیلات و صورت بط ش ه یکی از اشکاالت است مثالً در تو یح بیت  44صافحۀ  01از نساخۀ
بطی آورده ش ه که به نظر مه وی اصح است در شالی که در پی نوشت ملحوظ نش ه اسات .همچناین در تو ایح
بیت  4صفحۀ  09صورتی که از نسخۀ آم ه با آنچه در پی نوشت ذکر ش ه تفاوت دارد.
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همان طور که گفته ش یکی از اشکاالت وارد بر چا

مه وی بط نکردن هماۀ نساخه با

هاسات .در تعلیلاات

گاهی از یکی از نسخه ها بطی آم ه است که در پی نوشت نیست مثالً در تو یح بیت  1صفحۀ  10بطی از نساخۀ
آورده ش ه اما در پی نوشت چنین بطی دی ه نمیشود.
گاهی تو یحات مربوط به بط نادرست نسخههاست مثالً در پی نوشت بیت زیر:
تا به شاهیغ تو بربسرت ق را پرر قراب

به حجاب دم او بریم ترو در شرد نقرا
( )5

نسخه این گونه بط ش ه است« :تا به شاهین صضا پر تو بود دست علااب »...و در تو ایح آن گفتاه شا ه اسات:
«نسخۀ سکتۀ وزنی دارد» این در شالی است که ماراع به درستی بط نش ه است و صورت صحیح آن به شکل زیر
و ب ون سکتۀ وزنی است:
تا به شاهیغ ق ا پرّ تو بوده است قاب

به حجاب ردم او بریم ترو وان شرد نقرا

در تو یح بیت:
رد بار به چن

آمرد معلروم جهرانش

ویغ دست به چن

آمد و وان دست

ا کررد
()52

گفته ش ه است« :ظاهراً نسخۀ که به این صورت "ص بار به چنگ آم معمور مهانش" مای باشا اصاح و انسا
است چه معمور یعنی آبادی و در بیت مراد ما و نعمت است» ش .)031در شالی که معلو در معنای ماا وماه پاو
زر در و دینار است شمعین :4001 :ذیل معلو ) و به نظر مناس

تر است.

در تو یح بیت:
وهرررم او دیرررده بررراد را ررررورت

سررررهم او کرررررده کرررروه را شرررردیار
()71

آم ه است « :از معانی باد یکی ه ف است و در این صورت معنای مااراع او روشان اسات یعنای وهام مما وح
صورت ه ف و کنه فواستۀ همگان را درک میکن » ش .)040بیتردی صا شاعر آن است کاه وهام مما وح را از نظار
سرعت بر باد برتری ده  .در بیتی دیگر هم شلم مم وح را به باد تشبیه میکن :
ا ر شمای حلمرش بره براد در ردرد

دهرررد شرررکوه تجلررریش بررراد را لن رررر
()11

دربارص بیت:
آمرررد آن تیرررر مررراه سررررد سرررخغ

ررررم در فت ررروی شرررد برررا مرررغ
()132

گفته ش ه است« :آصای ناصح در تعلیلات به صورت مهرماه تاحیح نموده ان و علی اللاع ه بای هماین طاور باشا »
ش .)033ظاهراً هم ناصح و هم مه وی به واژص تیر در معنای فال پاییز و فزان تومه نکرده ان  .استعما تیر و ماه تیر به
معنی پاییز و ماه های نزدیک زمستان از ویژگی های سبکی شعر عار غزنوی است شمحجوب بی تا .)400:مال ال ین
همایی نیز در تو یح بیت زیر از عثمان مختاری:

ضرورت تصحيح مجدد ديوان ابوالفرج رونی
ورف ن ار و باده به تحوی سال و یرد
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نعرت بهرار و تیرر بره نروروو و مهر رران

می نویس  « :تیر و مهرگان که در این بیت آم ه نه به معنی معروف اسات کاه تیار مااه تابساتان و مشان مخااو
مهرگان یعنی  40مهر ماه باش بلکه منظور اصطالح دیگری است که در عارف شاعرا و لغات نویساان صا یم معماو و
مت او بوده است که غال

هر دو کلمه تیر و مهرگان و معربش مهرمان را به معنی فال پاییز و گااهی مهرگاان را باه

معنی آغاز فال استعما می کرده ان » شعثمان مختاری .)104:4034
 -4نقص در نمایههای پایانی
در یک متن ماحح فهرست ها از بخش های مهم است که موم
های پایانی چا

تسریع در مرامعه و نمونهبرداری میشاود .فهرسات

مه وی دامغانی بسیار مختار و تنهاا محا ود باه فهرسات بعضای از اعاال تااریخی و مغرافیاایی و

فهرست پارهای از لغات و ترکیبات میشود .به این فهرست ها میتوان فهرست آیات و اشادیث فهرست بیتها و مااراع
ها فهرست اصطالشات فهرست امثا و شکم و ...را ا افه کرد.
 -5لط های چاپی
هر چن غلطنامهای در دو صفحه در آغاز دیوان گنجان ه ش ه است با این شاا اغاالط بسایاری در ماتن دیاوان و پای
نوشتها دی ه میشود که به برفی از آن ها در م و زیر اشاره میشود.

غلط

صحیح

صفحه

بیت

زیر

زبر

1

پی نوشت

فلق

صلق

44

0

فجی ن

چخی ن

43

پی نوشت

بخیت

نجی

49

پی نوشت

محم

معم

01

4

مهییا

مهیا

00

پی نوشت

پذیرد

پذیره

00

پی نوشت

ده

ره

00

پی نوشت

زفان

زمان

14

پی نوشت

رانی

دانی

91

پی نوشت

ادهم

اوهم

434

4

گه

که

440

پی نوشت

بر

پر

413

1
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نتیجه
ابوالفرج رونی از شاعران بزرگ زبان فارسی در دورص دو غزنوی است .او در نو کردن سابک ساخن بسایار کوشای باه
گونه ای که شیوه ای ممتاز در سخنوری در بین معاصران فود به دست آورد .در این ملاله دیوان ابوالفرج رونی تاحیح
محمود مه وی دامغانی مورد ارزیابی و بررسی صرار گرفت و به دالیل متع د غیر انتلادی بودن ایان تااحیح نشاان داده
ش و معلو ش که برای دستیابی به متنی منلح تاحیح مج د و علمی ایان دیاوان ارورت دارد .دالیال اراداه شا ه
عبارت است از:
 -4نامشخن بودن شیوص تاحیح و غیر انتلادی بودن آن.
 -4اشکاالت مربوط به نسخه ب
شواشی نسخه ب

ها از ممله ذکر نکردن نسخه ب

ها

بط نادرست نسخه ب

ها

بط نکردن

ها.

 -0اشکاالت مربوط به تعلیلات.
 -1نلن در نمایههای پایانی.
 -1غلط های چاپی.
پی نوشت
این ملاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان تاحیح دیوان اباوالفرج اسات کاه در مرکاز پژوهشای نساخه پژوهای
وتاحیح متن دانشگاه اصفهان در شا انجا است .
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