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Abstract
This research reviews and criticizes poetical works of Faizi Fayyazi who was a famous
and reputable poet in tenth century (15th century AD) and was one of indisputable
masters of Persian literature in Indian peninsula. Beside some imperfect lithographic
transcription, in 1967, this poetic work was printed by research office of Pakistan and in
1362 (1983) the same print was offset printed by Forughi publication in Iran with some
incorrect manipulations. The main question of this research is how valid are these
transcriptions and how far they can transfer the poet's intentions to reader. To answer
these questions, we have reviewed and analyzed Faizi's poets (specifically lyrics) based
on unfeigned and primeval manuscripts using scientific text correction methods and
critical approach through comparing those manuscripts with printed transcriptions. With
finding disruptions and distortions which were mainly the consequence of misread
and/or editor's carelessness, we came to this conclusion that printed transcriptions
except those distortions and disruptions, suffer from other handicaps like metre
disorder, gaps, etc. and anywise are not meritorious to Faizi's poets. Therefore it's
essential to scientifically reedit poetic works of this great poet.
Keywords: Persian Poetry in the Subcontinent, Faizi Fayyazi's Poetical Works, Critical
Correction, Disruption and Distortion
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چکیده
فیضی فیّاضی یکی از عالمان و نویسندگان و شاعران توانای سدة دهم و بهیقین از استادان زبان و ادب فارسی در شبههقبارّة
هند و از پیشگامان سهک هندی است .در سال  ،9176ادارة تحقیقات پاکستان ،دیوان این شاعر توانا را از روی چنبد چبا
سنگی ناقص ،چا

حروفی کرد و انتشارات فروغی همین چبا

را در سبال  9671ببا دسبتکباریهبایی نباروا در ایبران

بهصورت افست در اختیار همگان قرار داد .بررسی و نقد این دو چا  ،موضوع این مقاله است .پرسش اصلی این پبووهش
این است که این چا ها تا چه اندازه ارزش و اعتهار علمی دارند و چهقدر توانستهاند سخن سراینده را چنانکه بوده اسبت

در دسترس دیگران قرار دهند .در پاسخ به این پرسشها ،با بهرهگیری از روشهای تصحیح علمی متون ،متن چباپی دیبوان
فیضی با دستنویسهای ناب و معتهر دیوان او مطابقت و مقایسه شد و آشکار شد که در مبتن چباپی پاکسبتان ،ببه سبه
غلطخوانیها یا کمدقتیهای مصحح ،انواع تصحیفات و تحریفات بهطور گسترده راه یافته اسبت .شبمار ایبن تصبحیفات و
تحریفات در چا

ایران نیز به سه

دستکاریهای نابهجا و نسنجیده ،بسیار بیشتر شده اسبت؛ ایبن عوامب باعب

شبده

است تا شعر فیضی از درستی و روانی ،بسیار دور شود .نتیجة این پووهش نشباندهنبدة ضبرورت و نیباز تصبحیحی تبازه
بهصورت علمی انتقادی از دیوان این شاعر بزرگ و تواناست.
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1ـ مقدمه
دیوان فیضی فیّاضی ،یکی از گنجینههای ارزشمند شعر فارسی در شههقارة هنبد اسبت .فیضبی فیّاضبی شباعر نبامآور و
توانای سهک هندی و ملکالشعرای دربار اکهرشاه گورکانی است .دیوان او افزونببر ارزشهبای مسبتق فبراوان ،منهعبی
دستاول برای مطالعه و بررسی شعر و زبان فارسی در شههقارة هند است .شیخ ابوالفیض فیضی فیّاضبی ( 9116بب 116
ق) مشهور به فیضی دکنی از شاعران و نویسندگان پرکار قرن دهم و چند سال اول قبرن یبازدهم اسبت .کمبابیش همبة
تذکرهنویسان و مؤلفان ادبی و تاریخی ،هنر و شیوة بیانش را ستودهاند و به استعداد او در شعر و هنرهبای دیگبر اشباره
کردهاند؛ برای مثال خواجه نظامالدین احمد در طهقات اکهری او را یگانة عصر ،از علمای کهار و مشایخ بزرگوار ،بیهمتبا
در مکارم اخالق و انهساط طهع ،در شعر سرآمد شعرای وقت و در انشا منفرد و یگانه مبیدانبد (نظبامالبدین احمبد،9169 ،
ج 686 :1ب  .)687نویسندة همزمان او ،امین احمد رازی در هفتاقلیم در ستایش او چنین نوشته است« :در فهبم و دقبت و
جامعیت علوم و لطف شعر و حسن مقال عدیمالمثال است و در حدّت طهع و کثرت فهم و دقت خیبال مشبر

ببر مرتهبة

کمال و در انشاء و مکارم اخالق و انهساط طهع بیهمتاست .اشعارش از غایت اشتهار ،احتیاج به اظهار ندارد» (امبین احمبد
رازی ،بیتا ،ج .)666 :9مؤلف عرفاتالعاشقین که تذکرهاش را چند سال پس از وفات فیضی نگاشته است ،بر واالیبی مقبام
علمی و ادبی فیضی تأکید میکند و با تعابیر سلطانالعلما و الفضال ،شهریار اقلیم سخن ،تازهساز اسمهای کهن ،استادالکبالم،
مشکاتالظالم ،گوهر رموز حقایق و جوهر عروض حقایق ،او را میستاید (اوحدی بلیانی.)6669 :9681 ،
از فیضی افزون بر نوشتههای فراوان منثور ،خمسهای ناتمام و دیوان گستردهای در دسبت اسبت 9.بخبش بیشبتر ایبن
دیوان غزلهای اوست .این غزلیات جلوهگاه اصلی هنر اوست .بعضی از پووهشبگران ،غبزل او را ادامبة غبزل بابافابانی
(صهور )166 :9661 ،و بعضی ادامة غزل حافظ دانستهاند؛ هرچند میتوان گفت ویوگیهای سهک هندی در غبزلهبایش
نمود بیشتری دارد و او را باید از پیشگامان این سهک دانست.
1ـ 1ضرورت تحقیق
اهمیت تصحیح و انتقادی متون چیزی نیست که امروزه بر اه علبم و ادب پوشبیده باشبد .فبن تصبحیح علمبی و
انتقادی در روزگار ما بسیار پیشرفت کرده است و انتظار میرود تصحیح متون دستنویس با بهرهگیری درست از قواعبد
این دانش به انجام رسد؛ بنابراین میتوان متونی را که بدون بهرهگیری از این قواعد چا

شده است ،دوباره ببهصبورت

علمی و انتقادی تصحیح کرد« .نکتهای که در نقبد و تصبحیح آثبار و متبون ادببی بایبد مبورد توجبه اهب زببان باشبد،
تصحیحات مجدد و یا تجدید تصحیح آنهاست؛ زیرا متون ادبی به علت استقهال عموم اه زبان ،در طبول تباریخ دچبار
دگرگونیهای فراوان شده است» (مای هروی .)696 :9671 ،چاپی که در پاکستان از دیوان فیضبی انجبام شبده اسبت و
سپس در ایران افست گردید با عنوان تصحیح ارائه شد؛ امبا تصبحیح علمبی و انتقبادی نیسبت و ببدون بهبرهگیبری از
روشهای درست و علمی تصحیح ،باتوجهبه چند دستنویس متأخر انجام شده است .افزونبر این حاص کار به سبه
بیروشی و غلطخوانی و کمدقتی و عی

و کاستیهای دستنویسهای استفادهشده ،سرشار از تصحیفات ریز و درشبت

است .این تصحیفات نهتنها خوانندگان عادی بلکه اه فن را در درک شعر فیضی با دشواری روببهرو مبیکنبد و یبا ببه
بیراهه میکشاند .وجود این غلط ها و اشتهاهات فراوان ،نیاز تصحیحی دوباره و درسبت و انتقبادی از دیبوان فیضبی را
آشکار میکند .این تصحیح باید برپایة دستنویسهای کهنتر و اصی تر و با بهرهگیری از شیوههای علمی انجام شود.
1ـ 2پیشینة تحقیق
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فیضی در تاریخ ادبیات فارسی و ببهویبوه در شبههقبارة هنبد جایگباه واال و شایسبتهای دارد و شبعرش در ایبران و
هندوستان دوستداران بسیاری داشته است؛ به همین سه
چا

دیوانش چندبار و بیشتر بهصبورت سبنگی و ببهطبور نباقص

شده است که از آن میان به این آثار میتوان اشاره کرد:
 )9دیوان فیضی چا

مطهع افتخار دهلی ( 9816م) ،در  988صفحه ،مشتم بر  669غزل و گزیدة رباعیات ،قطعات

و قصیدهای در توحید است.
 )1دیوان فیضی چبا

مفیبدالخالیق دهلبی ،غبرة رمضبان ( 9178ق) 9819( ،م) خالصبهای از دیبوان وی در 118

صفحه است.
 )6دیوان فیضی چا

فیروزالدین الهور در  911صفحه است (نوشاهی.)1181 :9619 ،

 )6دیوان فیضی چا

ادارة تحقیقات پاکستان شام قصاید و ترکی بندها و غزلیات در  117صفحه است.

 )1کلیات فیضی ،جلد  ،9مشتم بر قصاید و ترکی بندها ،غزلیات و مطالع ،چا
روی چا

انتشارات فروغی ایران (افسبت از

ادارة پاکستان) با اندک دستکاری و مقدمة کوتاهی دربارة فیضی در  167صفحه است.

دو پووهش کوتاه دربارة اندیشه و افکار و سهک فیضی انجام شده است (شکفته)9681 ،؛ (غفاراوا )9611،و جز ایبن
دو پووهش ،دربارة تصحیح انتقادی آثار و سهک شعری و درون مایه های موجود در دیوان فیضی بهطور گسترده پووهشی
انجام نگرفته است.
2ـ شیوة تصحیح دیوان فیضی چاپ پاکستان
در سال  9667شمسی ( 9176میالدی) ادارة تحقیقات پاکستان قسمت اول دیوان فیضی را چا
 9671با اندک دستکاری و مقدمة کوتاهی از حسین آهی در ایبران چبا

کرد .ایبن اثبر در سبال

(افسبت) شبد .ای .دی ارشبد ببا اسبتفاده از

دستنویسهای زیر توانست دیوان شاعر را در ادارة تحقیقات پاکستان به چا

برساند:

 )9نسخة آزاد کتابخانة دانشگاه پنجاب الهور ذی شمارة  520VIبا تاریخ نگارش  9111هب .ق؛
 )1نسخة شیرانی کتابخانة دانشگاه پنجاب الهور ذی شمارة  62VIبدون تاریخ نگارش؛
 )6نسخة آذر کتابخانة دانشگاه پنجاب الهور بدون شماره و تاریخ نگارش؛
 )6دو نسخة علیگر کتابخانة دانشگاه مسلم با شمارههای  969و

 16 -9بدون تاریخ نگارش؛

 )1نسخة حهی گنج کتابخانة حهی گنج به شمارة  1966با تاریخ نگارش ( 9176ای .دی .ارشد :9176 ،مقدمه 91 ،ب )91
در باب شیوة تصحیح دیوان فیضی چا

پاکستان چند نکتة مهم گفتنی است که در ادامه بیان میشود:

2ـ 1مشخصنبودن دستنویس اساس و چگونگی استفاده از سایر دستنویسها
در مقدمه و پیشگفتار دیوان ،هیچ اشاره و نشانهای مهنیبر تعیین دستنویس اساس دیده نمیشود و در باب اهمیبت
و اعتهار دستنویسها و شیوة استفاده از آنها سخنی به میان نیامده است .بیشتر دستنویسهبای اسبتفادهشبدة مصبحّح،
متأخر است و اصالت چندانی ندارد؛ به نظر میرسد در تصحیح از همة دست نویس های باال استفاده نشبده اسبت و جبز
نکاتی نادر و کماهمیت ،هیچ نشانهای از مقابلة جدی ،ذکر نسخهبدلها ،اجتهاد و استنهاط مشاهده نمیشود.
2ـ 2نداشتن تعلیقات یا فهرستها
از بایستههای تصحیح علمی و انتقادی ،افزودن تعلیقات است؛ بهویوه دربارة متونی مانند دیوان فیضی کبه سرشبار از
ابهام و ایهام هستند و نیاز به توضیح و گرهگشایی دارند .نکتة دیگر افزودن فهرستهبای گونباگون و کارآمبد (فهرسبت
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اعالم ،لاات ،ترکیهات ،کنایات ،تلمیحات و اشارات) است که کار پووهشگران را بسیار آسبان مبیکنبد .ایبن دو ویوگبی
بسیار مهم است که چا

دیوان فیضی از آنها بیبهره است.

2ـ 3مشخصنکردن دستنویس غزلها
در متن چاپی دیوان ،تعداد غزلها  676است؛ اما تعداد غزلها در شش دستنبویس اسبتفادهشبدة نویسبندگان ایبن
جستار ،از  611تا  711غزل است .در مقدمه یا در متن دیوان فیضی چبا

ایبران و پاکسبتان ،هبیچ اشبارهای ببه تعبداد

غزلها یا قصاید در هر یک از دستنویسها نشده است؛ همچنین دربارة اینکه هر غزل در کدام دستنبویس ببوده و در
کدام نهوده ،سخنی به میان نیامده است .بیشتر دست نویس های در دسترس از دیوان فیضبی در قبرن یبازده نوشبته شبده
است (ر.ک :درایتی ،9619 ،ج .)116 :96دست نویس های اسبتفاده شبدة نگارنبدگان ایبن پبووهش در تصبحیح انتقبادی
غزلیات وی عهارت است از:

1

 دستنویس کتابخانة ملی ایران به شمارة  ،91616با نشان «م» ،شبام کلیبات فیضبی اسبت مشبتم ببر غزلیبات،قصاید ،قطعات ،اشعار دیگر و ازجمله مثنوی مرکز ادوار 661 ،برگ  96سطری ،به خط زیهبای نسبتعلیق ،ببدون کاتب ،
تاریخ نگارش :شاید قرن 99؛
 دستنویس کتابخانة مجلس شورای اسالمی به شمارة  ،776با نشان «ج» ،دیوان فیضی اسبت مشبتم ببر دیهاچبةمنثور ،قصاید ،غزلیات به ترتی

تهجی ،رباعیات و 116 ،...برگ 91سبطری ،خبط نسبتعلیق ،کاتب  :محمبد مبؤمن ببن

نصیرالدین محمد ،تاریخ نگارش 11 :شعهان  9111ق؛
 دست نویس کتابخانة مجلس شورای اسالمی به شمارة  ،1666با نشان «ل» 61،برگ  98سطری ،ببه خبط نسبتعلیقخفی ،تاریخ نگارش 9197 :ق .این دستنویس شام منتخهی از قصاید و غزلیات و رباعیات فیضی است؛
 دستنویس کتابخانه و موزة ملی ملک به شمارة  ،6666با نشان «ک» ،دیوان فیضی است با دیهاچة منثوری که خوداو نوشته است؛  196برگ  91سطری ،به خط نستعلیق خوش ،بدون کات  ،تاریخ نگارش :قرن ( 99در صفحات آغبازین
دستنویس ،دو تاریخ  9176و  9116ذکر شده است)؛
 دستنویس کتابخانة آستان قدس رضوی به شمارة  ،66661با نشان «ق» ،مشتم بر قصاید (ص  77ب  ،)6غزلیبات(ص  971ب  ،)76قطعات و مادهتاریخها (ص  169ب  ،)977مثنبوی نب و دمبن و مرکبز ادوار (ص  671ب  ،)161خبط:
نستعلیق زیها ،بدون کات  ،تاریخ نگارش :قرن 99؛
 دستنویس کتابخانة مجلس شورای اسالمی به شمارة  1661با نشان «ت» ،شام دیهاچة نثر فیضی در شبر حبالو آثار خویش (ص  6ب  ،)9قصاید و ترکی بنبدها (ص  996ب  ،)1غزلیبات ،قطعبات ،رباعیبات و مفبردات (ص  668ب
 )991و درمجموع  6111بیت است .اهمیت این دست نویس در آن است که در کتابخانههای ترکیه ببوده اسبت و سبفیر
ترکیه در ایران آن را به کتابخانة مجلس تقدیم کرد .این دستنویس در ضهط ابیات بسیار دقیق است و این نشان میدهد
که از روی دستنویس معتهری نوشته شده است.
همة دستنویسهای استفادهشدة نگارندگان این جستار ازنظر دقت در ضهط کلمات و ابیات ،ارزش بباالیی دارنبد و
به گمان بسیار از روی دستنویسهای مادر یا نزدیک ببه اصب نوشبته شبدهانبد .از میبان دسبتنبویسهبای نبامهرده،
دستنویس «ج» ازنظر اصالت و قدمت و دقت در ضهط ابیات ارزش بیشتری دارد؛ این دستنبویس یبک سبال پبس از
مرگ فیضی نوشته شده است و بهنوعی دستنویس اساس پووهشگران این مقاله به شمار میرود .دستنویسهبای «ت»
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و «ق» نیز نسهت به دستنویسهای دیگر ابیات بیشتری را ضهط و ثهت کردهاند.

3ـ بررسی نادرستیها و اشتباهات غزلیات دیوان
دستنویسهای برجای مانده از آثار پیشینیان ،به سه

بدنویسی و بدخوانی و بدشنوی و نیز خطاهای ذهنبی سرشبار از

انواع تصحیف ،تحریف و غلطاند و همین عوام تصحیح علمی و انتقادی دستنویسها را ضروری میکند .الهته گفتنبی
است که اگر تصحیحکننده شرایط الزم را نداشته باشد ،بسیاری از خطاهای موجود در دستنویسها را به تصحیح خبود
راه میدهد و حتی خود نیز بر اثر بدخوانی و بدفهمی ،نادرستیهای تازهای بر آنها مبیافزایبد .نمونبة آشبکار ایبن نبوع
تصحیحها ،تصحیح دیوان فیضی است که هم به سه

نادرست ببودن دسبتنبویسهبای اسبتفادهشبده و هبم ببه سبه

بیدقتیها و بدخوانیها سرشار از غلط و تصبحیف اسبت .الهتبه بسبیاری از غلبطهبا و تصبحیفهبا را ببا مراجعبه ببه
دستنویسهای اصی تر و درستخوانی دستنویسها میتوان اصال کرد .در ادامه تالش مبیشبود تبا نمونبههبایی از
خطاها و تصحیفاتی بررسی شود که با راهیافتن به دیوان چاپی فیضی ،بهویوه غزلیات ،به شعر او آسی

زده اسبت .ایبن

خطاها را به چند دسته میتوان تقسیم کرد:
3ـ 1خطاخوانیها ،تحریفات ،تصحیفات و خطاهای تایپی
1

فریـب صــورت کثــرت مکــن تماشــایی

هـــزار پـــاره دل عاشـــقان یکتـــا را
(فیضی)171 :1332 ،

مصراع نخست افزونبر نداشتن معنی درست ،با مصراع دوم نیز پیونبد اسبتواری نبدارد و پیداسبت کبه تصبحیف و
نادرست است .صورت درست « فریب صورت کثرت مخور تماشا کن» است که در دستنویسهای ت (برگ  ،)61ق
(برگ  )967م (برگ  )111مشاهده میشود .اینگونه ،بیت معنی روشنی دارد و نیز پیوند مصراعها استوار میگردد.
2

از دل غبار تو که بروبم عبـارت اسـت

گلگــون بــاده جلــوة میــدان رفتــه را
(همان)111 :

مصراع نخست هم ازنظر معنی و هبم ازنظبر وزنبی مشبک دارد« .از دل غهبار توببه ببروبم کبه درخبور اسبت» در
دستنویسهای ت (برگ  )961ق (برگ  ،)968ل (برگ  ،)11م (برگ  )168آمده است و این ضبهط ،هبم وزن را روان
میکند و هم معنی رندانة زیهایی به سخن میدهد.
3

در خواب راحت اند نـه بیمـار نرگسـ

کوته کـن ای طبیـب فسـونگر فسـانه را
(همان)202 :

مصراع نخست با «نه» به هبیچ روی معنبی و سباختار درسبتی نبدارد و ببیگمبان «نبه» تصبحیف «دو» اسبت کبه در
دستنویسهای ت (برگ ،)911ق (برگ  ،)967ک (برگ  ،)16م (برگ  )6آمده است و با آن سباختار و معنبی مصبراع
بهطور کام روشن و درست میشود.
4

تا لب ما چنین که شد خشت رواق میکده

زود بود که بنگری بر سر خم نشست مـا
(همان)210 :

مصراع نخست با «تا ل » به هیچ وجه معنی درستی ندارد و بیگمان تصحیح «قال » است که در دستنویسهبای ت
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(برگ  ،)961ق ( ،)967م (برگ  )119آمده است و امکان تصحیف آن به «تا ل » بسیار است.
5

دود زین شمع پی وسمه برد حور امشـب

آن شبستان تجلّی است که گر دست دهد

(همان)225 :

«دود» معنی مناسهی ندارد و درستتر آن «دوده» است که در دستنویسهبای ت (ببرگ  ،)961ق ( ،)916ک (ببرگ
 ،)999م (برگ  )91آمده است؛ زیرا از دوده برای وسمه و رنگ استفاده میشده است.
3

آن رنگ ندیدی که بـر آیینـة مـه بسـت

ای آمــده غافــل ز نــم دیــدة عشّــاق

(همان)232 :

معنی بیت با «رنگ» نیز سازگار است؛ اما فضای تصویری و اشاری بیت خواهان «زنگ» است که در ت (برگ ،)966
ق (برگ  ،)968م ( 16برگ) آمده است و با غم و آیینه تناس

و پیوندی آشکار دارد .صائ

هر که را آیینه بیزنگ است میداند کـه مـن

میگوید:

از دل روشن چه زین فیروزه گلشن میکشم
(صائب ،1323 ،ج)2300 :5

7

بیرحم دل سپرده ام از نـاز خـون مکـن

کین مرغ پر شکسته به بسمل برابر اسـت
(فیضی)244 :1332 ،

«بیرحم دل سپردهام» بههیچروی معنبی درسبتی نبدارد و از نمونبههبای شبگفتانگیبز تحریبف اسبت؛ درسبت آن
«بیرحمدل پسر ،دلم» است که در دستنویسهای ت (برگ  ،)911ق (برگ  ،)961ک (برگ  ،)911م (ببرگ  )91آمبده
است و معنی روشن و استواری دارد.
2

قیمت جوهر آیینـة خـود دان کـه هنـوز

کلفت دیدة خورشید به ماه تو کـم اسـت
(همان)257 :

«کلفت» در آغاز مصراع دوم که به معنی سختی و رنج است ،به هیچ روی با فضای معنبایی و تصبویری بیبت تناسب
ندارد و درست «کَلَف» است که در دستنویسهای ت (برگ  ،)971ق (ببرگ  ،)976م (ببرگ  )119آمبده اسبت و ببه
معنی لکههای سیاه موجود بر روی ماه است و بیت با آن ،معنی استوارتری میپذیرد .با بیت زیر سنجیده شود:
از شرم کیست جبهة مه پر کلف کـه بـاز

امشب نشسته گـرد بـه سـیمای ماهتـاب
(اکسیر اصفهانی)21 :1315 ،

1

فیضی به بحر دیـدة مـن گـر فـرو روی

خورشید چرخ گوهر یکدانـة مـن اسـت
(فیضی)251 :1332 ،

این بیت نمونهای از دستکاریهای نابهجایی است که در چا

تهران دیوان فیضی انجام شبده اسبت؛ زیبرا هبم در

دستنویسهای ق (برگ  ،)968ک (برگ  ،)969م (برگ  )11و هم در چا

ادارة تحقیقات پاکستان ببهجبای «چبر »،

«نر » آمده است؛ اما حسین آهی با دستکاری در متن به قرینة خورشید ،واژة «نر » را به «چر » تاییر داده اسبت و ببا
این تاییر معنی بیت را خراب کرده است.
10

روی زمـین ز گریـة مــاتم گرفتــه اســت

طوفان اشک ماست که عالم گرفته اسـت
(همان)230 :

مصراع نخست معنبی زیهبایی نبدارد و ببا مصبراع دوم نیبز پیونبد محکمبی ایجباد نمبیکنبد؛ امبا «مبا نبم» کبه در
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دستنویسهای ت (برگ  ،)961ق (برگ  ،)967م (برگ  )16آمده است ،معنی مصراع را روان و پیونبد بیبت را اسبتوار
میکند.
 11تــا کــه خواهــد گتشــت در نظــرم

کــه بــه خشــم مــن اضــطرابی هســت
(همان)234 :

مصراع دوم به اینگونه با مصراع نخست پیوند درستی ندارد .به گمان بسیار «خشم» تصحیف «چشبم» اسبت کبه در
دستنویسهای ت (برگ  ،)968ق (برگ  ،)971ک (برگ  ،)919م (برگ  )91آمده است و ببا آن معنبی و پیونبد بیبت
آشکار میشود .نیز دور نیست که خطای نوشتن با ماشین تحریر باشد .همچنین عکس ایبن تصبحیف یبا خطبای چبا
حرو  ،تهدی «خشم» به «چشم» ،در بیت زیر دیده میشود:
 12چه گفته اند ز من بـاز کـنن بهانـه طلـب

به چشم مـیرود و در سـراغ مـیپیچـد
(همان)212 :

در دستنویسهای ت (برگ  ،)171ج (برگ  ،)66ق (برگ  ،)117ک (برگ  ،)916م (برگ « )76خشم» آمده است.
 13دور فلک آن نیست که در دست تو باشد

آخر شب پیدا و مرا هـم سـحری هسـت
(همان)234 :

پیداست که دو کلمة «پیدا و» در مصراع دوم ،سخن را از روانی و درستی انداخته است .درحقیقت «پیدا و» تصبحیف
«بیداد» است که در دستنویسهای ت (برگ  ،)961ق (برگ  ،)917ک (برگ  ،)991م (برگ  )96آمده است و سخن با
آن درست و استوار میشود.
 14اگر دو کـون نثـارت کـنم ز مـن بپـتیر

که دست مورچه ننید به غیـر پـای ملـ
(همان)227 :

مصراع دوم افزونبر نداشتن معنی درست ،با مصراع نخست نیز پیوند استواری ندارد .در دستنویسهبای ت (ببرگ
 ،)986ق (برگ  ،)918ک (برگ  ،)971م (برگ « )69ز دست مور ،چه آید» (به صورت پرسش) آمبده اسبت کبه معنبی
روشنتری دارد و نیز با مصراع نخست پیوند استواری برقرار میکند.
 15متاع صبر در بازار ما گـو کـاروان بگشـا

که در سودا زیان این جا نگردد سود میگردد
(همان)211 :

مصراع دوم معنی روشن و استواری ندارد .جایگزینی «به گِرد» بهجای «نگردد» که در دسبتنبویسهبای ت (ببرگ
 ،)166ج (برگ  ،)99ق (برگ  )161آمده است ،معنی روان و درست و پارادوکس نیکویی به سخن میدهد.
 13زلــــف تــــو هــــزار پارســــا را

از کعبـــه بـــه دهـــر موکشـــان بـــرد
(همان)307 :

«از کعهه به دهر بردن» نادرستی آشکار است و پیداست که «دهر» تصحیف «دیر» است کبه در دسبتنبویسهبای ت
(برگ  ،)111ق (برگ  ،)197م (برگ  )66آمده است« .از کعهه به دیر بردن» مضمون رندانة آشکار و پرکاربردی است.
 17پرواز شوق من پـی صیّادپیشـه ای اسـت

کز طبل نـاز او خـرد و هـو

مـیپـرد

(همان)307 :

شاید بتوان «طه ناز» را اضافة تشهیهی گرفت و بیت را معنی کرد؛ اما فضای صید و شکاری بیت آشکار میکنبد کبه
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«طه ناز» تصحیف «طه باز» است که در دستنویسهای ت (ببرگ  ،)911ق (ببرگ  ،)111ک (ببرگ  ،)961م (ببرگ
 )61آمده است و با فضای معنایی و اشاری بیت هماهنگ است .طه باز طهلی است که شبکارچیان ببرای پبروازدادن و
فراخواندن باز شکاری از آن بهره میگرفتند .با بیت زیر سنجیده شود:
از بانــگ طبــل بــاز ،دل مــا نمــیرمــد

ما کبک خود به چنگـل شـهباز داده ایـم
(عرفی شیرازی ،1372 ،ج)311 :1

 12حســن تــو بــه ایــن بلنــد و پســتی

از تــــار

مــــاه تــــاج گیــــرد
(فیضی)313 :1332 ،

بیت با «بلند و پستی» معنی درست و شیوایی ندارد .در ت (برگ  ،)166ج (برگ  ،)91ق (برگ  ،)161م (ببرگ )11
«بلنددستی» به معنی بلندپایگی آمده است؛ معنی بیت با این ترکی
 11شســـتند کارنامـــة معنـ ـی بـــه آب رز

زیها روشن و روان میشود.
جز نق

کارنامـة چـین و چگـل نمانـد
(همان)333 :

به گمان بسیار «کارنامه» در مصراع دوم تصحیف «کارخانه» است که در دستنویسهبای ت (ببرگ  ،)191ج (ببرگ
 ،)98ق (برگ  ،)111م (برگ  )19آمده است و با چین و چگ تناس
آن پـــــریپیکـــــر حصارنشـــــین

و پیوندی آشکار دارد .با بیت زیر سنجیده شود:

بــــود نقّــــا

کارخانــــة چــــین
(نظامی)211 :1310 ،

 20حسن هر جا که شود مجمرهگـردان نگـاه

پــا بینــان شــرر ک ـ نظــران دور برنــد
(فیضی)351 :1332 ،

مصراع دوم به این شبک معنبی روشبنی نمبیپبذیرد و درسبت «پباک بینبان شبرر و کبجنظبران دود» اسبت کبه در
دستنویسهای ت (برگ  ،)119ج (برگ  ،)61ق (برگ  )168آمده است .این عهارت ،هم معنی روشبن و اسبتواری ببه
سخن میدهد و هم بیت را به آرایة تقسیم دلپذیری میآراید.
 21هرکه می از دسـت تـو بدمسـت خـورد

ســنگ نــه بــر شیشــة گــردون زنــد
(همان)352 :

مصراع دوم معنی درست و دستکم روشن و روانی ندارد« .سبنگ نبه ببر» تصبحیف «سبنگ ببه نبه» اسبت کبه در
دستنویسهای ت (برگ  ،)119ج (برگ  ،)16ق (برگ  ،)111ک (برگ  ،)989م (برگ  )11آمده است« .سنگ ببه نبه»
هم معنای درست و استواری دارد و هم تصویر زیهایی به بیت میبخشد .نه شیشة گردون استعاره از نه فلبک اسبت .ببا
بیت زیر سنجیده شود:
نق

این نه شیشه گر یادم نباشد ،گو مبـا

سیر مینایی دگر در طـاق نسـیان کـرده ام
(بیدل دهلوی)1141 :1327 ،

 22شب دل از یاد تو در عالم حیرانـی بـود

هوس عشـق مـرا ذوق خـداخوانی بـود
(فیضی)331 :1332 ،

«هوس عشق» ترکیهی حشوآمیز است و اگر معنایی هم بپذیرد ،معنی شیوا و دلپسندی نخواهد بود؛ اما «موسی عشبق»
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که در دستنویسهای ت (برگ  ،)191ق (برگ  ،)116م (برگ  )61آمده است ،هم تصبویری زیهبا و نبو اسبت و هبم
معنی بیت را روشن و روان میکند و با «خداخوانی» پیوندی آشکار مییابد.
 23دل میتپد به کاکـل او از شـکن زلـف

بین مرغ کز نفس بـه سـوی دام مـیرود
(همان)373 :

مصراع دوم تحریفشده مینماید و معنی درستی ندارد« .بین» بیگمان تصحیف «ببس» و «نفبس» تصبحیف «قفبس»
است که در دستنویسهای ت (برگ  ،)166ج (برگ  ،)11ق (برگ  ،)198م (برگ  )16آمده است و ایبنگونبه ،معنبی
مصراع روشن و روان میشود و نیز قرینهسازی تمثیلی آن با مصراع اول درست میگردد.
 24گــر تــو نــداری ســر فرمــان مــن

م ـیکــنم از دســت تــو خــود را شــهید
(همان)327 :

«فرمان» با فضای معنایی بیت همخوانی ندارد .این کلمه بیشک تصحیف «قرببان» اسبت کبه در ت (ببرگ  ،)111ق
(برگ  ،)111م (برگ  )71آمده است و با فضای معنایی بیت بهطور کام سازگار است .همچنبین قرببان مبن ببه معنبی
قربانی کردن من است.
 25من و غوّاصی بحر محبّت گرچه میدانـم

حبابی هم نیارد دست بیـرون زد ز گـرداب
(همان)407 :

مصراع دوم به این شک اگر غلط هم نهاشد ،معنی و ساختار روان و شیوایی ندارد؛ امبا «حهبابی هبم نیباورده اسبت
بیرون سر» که در دستنویسهای ت (برگ  ،)111ج (برگ  ،)68ق (ببرگ  ،)161ک (ببرگ  ،)191م (ببرگ  )69آمبده
است ،هم ساختار استواری دارد و هم معنی روان و رسایی به بیت میبخشد.
 23کی از شکاف خامـه گشـاید در حضـور

از تیغ عشـق پـردة دل را نکـرده عشـق
(همان)423 :

مصراع دوم به این شک نادرست است .بیگمان «عشق» تصحیف «شق» است که در دستنویسهای ج (ببرگ ،)11
ق (برگ  ،)167ک (برگ  ،)191م (برگ  )66آمده است و معنی روشن و روانی دارد .شقکردن (شکافتن و چاککردن و
دو نیم کردن) تعهیری است که در شعر سرایندگان دیگر نیز وجود داشته است:
پــی نظّــاره پــردة شــرم شــق کــرد

شــیرین عــرق کــرد

ز تــاب دیــدن

(وحشی بافقی)421 :1321 ،
 27من چنین کاسة خاشا صفت از غـم دل

در دلم شکوه چو آت

که فتـد در خاشـا

(فیضی)422 :1332 ،

مصراع اول با «کاسه» ساختار و معنی درستی ندارد و به ابهام در بیت انجامیبده اسبت .ببیتردیبد صبورت درسبت،
«کاسته» است که در دستنویسهای ت (برگ  ،)119ج (برگ  ،)16ق (برگ  ،)168ک (برگ  ،)119م (برگ  )61آمبده
است.
 22نمک به پسته مزن بهـر تلخـی مـی نـابم

که بوسه بر لب ساقی بس است لعل شـرابم
(همان)433 :

«لع شراب» به هیچ روی با فضای معنایی بیت هماهنگ نیست و معنی درستی ندارد .به یقبین ایبن ترکیب

تصبحیف
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«نق شراب» است که در دستنویسهای ت (برگ  ،)691ج (برگ  ،)78ق (برگ  )611آمده است و بهخوبی با فضبای
معنایی بیت سازگار است و معنی روشن و روانی دارد .اشاره به سنت نق و مزهخودن همراه با شراب ،ببه درسبتی ایبن
ترکی

میافزاید.
 21کبک بهشت بوده ام قهقهه بـر فرشـته زن

در پی صید پیشهای همتک سگمگس شـدم
(همان)440 :

«پیشه» تصحیف «پشه» است که در دستنویسهای ت (برگ  ،)116ج (برگ  ،)61ق (برگ  ،)117ل (ببرگ  ،)66م
(برگ  )171آمده است و با فضای معنایی و تصویری بیت تناس

آشکاری دارد .پشه در اینجا کنایه از هر چیز پسبت و

خرد است .با بیت زیر سنجیده شود:
کــمهمتــان بــه حاصــل دنی ـای مختصــر

در صید پشّه زحمـت شـهباز مـیدهنـد

 30تــا در وصــل آمــدم آبلــهپــای همچنــان

(بیدل دهلوی)524 :1327 ،
حلقة کبریای او پـا زده بـاز پـس شـدم
(فیضی)440 :1332 ،

«پا زده» با فضای معنایی بیت هماهنگ نیست .واژة درست« ،نازده» است کبه در ت (ببرگ  ،)116ج (ببرگ  ،)61ق
(برگ  ،)117ل (برگ  ،)66م (برگ  )171آمده است و با آن ،بیت معنی رساتر و روانتری دارد.
 31شهباز بـس کـه یـاد تـو دارد در آتشـم

چون آفتاب شـعله زنـد هـر سـحر دلـم
(همان)443 :

«شههاز» به هیچ روی با ساختار معنایی بیت هماهنگ نیست .این کلمه بیگمبان تصبحیف «شب هبا ز» اسبت کبه در
دستنویسهای ت (برگ  ،)118ج (برگ  ،)16ق (برگ  ،)181ک (برگ  ،)161م (برگ  )61آمده است و سبخن ببا آن
هم روان و رسا میگردد و هم با «آفتاب» در مصراع دوم پیوند استواری مییابد.
 32پا نمیکوبیم بر گردون که هنگام صـبو

غی ـر را مســتانه از بــام ســرور انــداختیم
(همان)457 :

«پا نمیکوبیم» تصحیف «پای میکوبیم» است که در دستنویسهبای ت (ببرگ  ،)611ج (ببرگ  ،)69ق (ببرگ  )118آمبده
است و بیت با آن ،معنی استوارتری میپذیرد.
 33چون دیو شیشـه بنـد نمـائیم زیـر چـرخ

هم چون ملک به عـالم بـا بـرون رویـم
(همان)437 :

«نمائیم» تصحیف «نمانیم» در دست نویسهای ت (برگ  ،)617ق (برگ  ،)111م (ببرگ  )86اسبت کبه بباتوجبهببه
فضای معنایی بیت بهویوه مصراع دوم صحیحتر به نظر میرسد.
 34خردهدانان جهان یـک سـر مـویی نبرنـد

بس که وصف دهن تنگ تو مجمل گویم
(همان)471 :

«یک سر مویی نهرند» معنی آشکاری ندارد و تصحیف «یک سر مو پی نهرند» است که در دستنویسهبای ج (ببرگ
 ،)11ق (برگ  ،)186ک (برگ  ،)166م (برگ  )89آمده است .بیت با این عهارت معنی درست و آشکاری دارد.
 35به سـامان مـن در جهـان کـس نبـودی

اگــر تــر

چشــمت نمــیکــرد نــا ن
(همان)475 :

بررسی و تحلی و نقد چا دیوان فیضی فیّاضی
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بیت با «ناالن» هم معنی دارد؛ اما فضای معنبایی بیبت نشبان مبیدهبد کبه «نباالن» تصبحیف «تباالن» اسبت کبه در
دستنویسهای ت (برگ  ،)616ج (برگ  ،)67ق (برگ  ،)618ک (برگ  ،)116م (برگ  )11آمده است .تاالن ببه معنبی
غارتگری و چپاول با حال و هوای معنایی بیت و واژة ترک بسیار متناس
عقــل هنــدو دردســر مــیداد و مــا
 33شـد تیـره جهـان در نظـرم روز جـدایی

خانــها

است .با بیت زیر سنجیده شود:
ترکانــه تــا ن کــردهایــم

(شاه نعمـتاهلل ولی)437 :1331 ،
ای روز ســیه دیــدة بینــا و شــب تــو
(فیضی)411 :1332 ،

مصراع دوم به این شک نادرست مینماید و معنی استواری ندارد .به گواهی دستنبویسهبای ت (ببرگ  ،)661ج (ببرگ
 ،)81ق (برگ  ،)691ک (برگ  ،)176م (برگ « )16دیدة بینا» تصحیف «دیده مهیناد» اسبت کبه مصبراع ببا آن ،معنبی درسبتی
میپذیرد.
نمونههای دیگری از تحریفات و تصحیفات راهیافته به غزلیات دیوان فیضی:
متن چاپی دیوان

صفحه

دستنویسهای استفادهشدة نگارندگان

جنـون پـرورم ایـن لبـاس را

110

بو که بـه شـور

112

خـــون کـــه بـــر رو و دیـ ـده اســـت او را

خـــون کـــه بـــر رو دویـــده اســـت او را

201

حاجت بـه نصـب نیسـت بـه دیـوار پسـت مـا

حاجت به نقـب نیسـت بـه دیـوار پسـت مـا

223

نیســـت ســـوادی عشـــق در هـــر کـــس

نیســـت ســـودای عشـــق در هـــر کـــس

231

المــاس نــیمســوده بــه جــان نگــار ریخــت

المــاس ن ـیمســوده بــه جــان فگــار ریخــت

242

گنبـــــد طـــــرّة پریشـــــان نیســـــت

گنـــــه طـــــرّة پریشـــــان نیســـــت

242

یـ ـک نفـــس از پـــای نخواهـــد شکســـت

یـــک نفـــس از پـــای نخواهـــد نشســـت

241

تا ز نو

مـهه چـون خامـه سـیاهیریـز اسـت

مهه چـون خامـه سـیاهیریـز اسـت

257

بــا همــه غمــزه بــه خــونریزی دلهــا مشــتاق

با همـه غمـزه بـه خـونریزی دل هـا مشـتاب

233

شــمع مــن از هجــوم اســیران میانــه تنــگ

شــمع مــن از هجــوم اس ـیران می ـا بــه تنــگ

235

ی ـار

یـار

کــم بــرو سربســته طومــار جنــونم پ ـی

پـر بـاده کــه بـر یـاد حریفـان خــوردم

بو که به شـور

باز نو

جنـون بـر درم ایـن لبـاس را

کـم بــرد سربســته طومــار جنــونم پـی

275

دو

211

مــــــرهم داغ دل مــــــن دیــــــدها

مــــــرهم داغ دل مــــــن دیـــــد دو

213

ز جلــوه ی ـار چن ـین مانــدنت ز تمک ـین نیســت

ز جلــوه بــاز چن ـین مانــدنت ز تمک ـین نیســت

217

بــس کــه پیچــی بــه هــر ســخن از دوســت

بــس کــه پیچ ـی بــه هــر ســخن زود اســت

313

بــاز شــد فیض ـی گریبــانچــا از دســت ته ـی

باز شد فیضـی گریبـان چـا

از دسـت بتـی

315

بت زیر خرقـه کـرده حـرم مـیکـنم طـواف

بت زیـر خرقـه گـرد حـرم مـیکـنم طـواف

325

به جز دوری چه حاصل زین خس و خاشا خواهد شد

به جز دودی چه حاصل زین خس و خاشا خواهد شد

331

ز تبــی روشــن شــد

ز بتــی روشــن شــد

تــا نشســتیم در آتــ

دو

هر بـاده کـه بـر یـاد حریفـان خـوردم

تــا نشســتیم در آتــ
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کـه تـا کـرده ای گنـاه

گل ریز و مـی بنـو

373

گل ریز و مـی بنـو

320

او بــه صــد عربــده و چنــگ چــرا مــیآیــد

او بــه صــد عربــده و جنــگ چــرا مــیآیــد

314

بهر دل خون شـدة زلـف و رخ خشـکخطـان

بهر دل خون شـدة زلـف و رخ مشـکخطـان

312

بـــاز آفتـــابرویـــان واســـوختیم آخـــر

مـــا زآفتـــابرویـــان واســـوختیم آخـــر

402

شراب پردگـی حسـن پـرده سـوز تـو راسـت

شــراب پردگــی حســن پــردهســوزتر اســت

423

پیوســته گــرم بحــ

و جــدل بینمــت دلــی

و جــدل بینمــت ولــی

444

کــه گوشــهای ز نگــه دزد و رهزنــت گیــرم

کــه گوشـــه از نگـــه دزد رهزنـــت گیــرم

450

لشــــکر عشــــق تــــا فــــردو آمــــد

لشــــکر عشــــق تــــا فــــرود آمــــد

454

مــــا رهزنــــان قافلــــهپــــرواز غفلتــ ـیم

مــــا رهزنــــان قافلــــهپــــرداز غفلتـــیم

457

سـنگ زد بــر شیشــه و جـام طهــور انــداختیم

سنگ رد بـر شیشـه و جـام طهـور انـداختیم

452

بــر فــرق مــا بــازده داغ جنــون ســوز

بــر فــرق مــا بــازده داغ جنــون مســوز

474

جهــان عاقبــت آرام دارد غمــزه را ســر ده

جهــان عافیــت آرام دارد غمــزه را ســر ده

471

چون غمزهات بجسته خدنگی ز شسـت حسـن

چون غمزه ات نجسته خدنگی ز شست حسـن

422

صـــد پـــارة خـــونجگـــر نگـــه کـــن

ای پــــارهای از جگــــر نگــــه کــــن

513

شــک حی ـای تــو کــردم فرشــتهخــوی کس ـی

ســگ حیـای تــو کــردم فرشــتهخــوی کسـی

پیوســته گــرم بحــ

کـه تـا کـردهای نگـاه

3ـ 2افتادگیها
افتادگیها یکی از شایعترین و پربسامدترین خطاهاست« .تصر های سهوآمیز کاتهان گاه براساس خستگی و خطبای
چشم ر میداده است؛ به شکلی که کات

به علت خستگی چشم ،حر

یا کلمهای را تکرار مینویسانیده و یبا حبر

یا کلمهای را میانداخته است» (مای هروی .)166 :9661 ،اینگونه خطای تصحیح در دیوان فیضی ،بهویوه غزلیبات ،ببه
شک های زیر بسیار یافت میشود:
3ـ2ـ 1گاهی حرفی یا کلمهای از بیت افتاده است:
1

از عشـــق ن مـــن خبـــر بگوییـــد

زیـــن منـــزل پـــر خطـــر بگوییـــد
(فیضی)311 :1332 ،

در دستنویسهای ت (برگ  ،)111ق (برگ  ،)116ک (برگ  ،)966م (برگ « )66از عشق به من» آمده است.
2

بوالهوس فـارغ ز سـیل اشـک ن عاشـق غرقـه خـون
خس در ایـن گـرداب پیـدا و گهـر پنهـان بـود
(همان)332 :

در دستنویسهای ت (برگ  ،)118ج (برگ  ،)11ق (برگ  ،)168م (برگ « )16ز سی اشک و» آمده است.
3

بـــر صـــفحة روی ن نگـــر خـــ

اســـتاد قضـــا نوشـــته ســـر خـــ
(همان)411 :

در همة دستنویسها «روی او» آمده است.

بررسی و تحلی و نقد چا دیوان فیضی فیّاضی
4

ندهد چراغ صـبح فـروغ ن چـراغ گـل
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هر صبح روشـنایی دیگـر گرفتـه اسـت
(همان)230:

در دستنویسهای ت (برگ  ،)969ق (برگ  ،)967م (برگ « )16فروغ و» آمده است.
3ـ2ـ 2گاهی از غزلی یک ،دو یا چند بیت افتاده است؛ مثالً غزل شمارة  966دیوان که در همة دستنویسها هفبت
بیتی است ،در متن چاپی ،شش بیت آمده است .بیتی که از متن چاپی افتاده ،اینگونه است:
بــیدرد غافــل از گــره ســینهام مبــا

کاین ناشکفته غنچـة گلـزار غیـرت اسـت

(ت :برگ )968؛ (ق :برگ )916؛ (ک :برگ )916؛ (م :برگ )16
یا غزل شمارة  199که در متن شش بیت ضهط شده است و این بیت از متن افتاده است:
کعبه ویران بکن ای عشق که شمع ره ماست

هر که سـنگی ز سـر راهگـتاری برداشـت

(ت :برگ )919؛ (ق :برگ )978؛ (م :برگ )96
نیز غزل  161در همة دستنویسهای استفادهشدة نگارندگان هفت بیت است؛ اما در مبتن چباپی چهبار بیبت آمبده
است.
3ـ2ـ 3گاهی بیت مقطع غزل از متن افتاده است؛ مانند غزل شمارة  669و یا غزل شمارة  161که بیبت مقطبع آن از
متن افتاده است و در همة دستنویسهای نگارندگان این جستار ذکر شده است .گاهی به سه
کات

اشتهاه و لابزش چشبم

در رونویسی ،مصراعها درهم آمیخته است؛ مانند مطلع این غزل:
گــر بــر لــبم نهــد قــد نــیمخــورده را

صد جـان پـی بـه منـزل مقصـود بـرده را
(فیضی)111 :1332 ،

با رجوع به دستنویسهای ت (برگ  ،)966ق (برگ  ،)916ک (برگ  ،)991ل (ببرگ  ،)16م (ببرگ  )99مبیتبوان
دریافت که ابیات آغازین این غزل اینگونه است:
ساقی کشـد بـه رقـص دل خـون فسـرده را

گــر بــر لــبم نهــد قــد نــیمخــورده را

وه چون کنم کـه عشـق تـو آواره مـیکنـد

صد جـان پـی بـه منـزل مقصـود بـرده را

به بیان دیگر خطای چشمی سه

شده است تا کات  ،مصراع دوم بیت اول و مصراع دوم بیت دوم را بهصورت یک

بیت بنویسد و دو مصراع دیگر را از قلم بیندازد.
4ـ نادرستیهای وزنی
بسیاری از ابیات ثهتشده در دیوان فیضی ،ازنظر وزنی اشکال دارد و با وزن شعر ناهماهنگ و ناهمخوان است .نمونهها:
1

گــر بــدانی قــدر لــتّت یکتــایی را

بــه دو عــالم نــدهی ی ـک دم تنهــایی را
(همان)203 :

در دستنویسهای ت (برگ  ،)961ق (برگ  ،)911ک (برگ  ،)916م (برگ « )91قَدَری» آمده است.
2

بــر خــواب دو چشــم او مــیگریــد

گیراســت بــه طبــع نــاتوان خــواب
(همان)223 :
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در دیوان فیضی چا

ادارة تحقیقات پاکستان «میگرد» آمده که حسین آهی با اندک دستکاری آن را ببه «مبیگریبد»

تاییر داده است؛ این هر دو تصحیف «مگیرید» است که در دستنویسهای ت (ببرگ  ،)966ق (ببرگ  ،)917ک (ببرگ
 )996آمده است و با آن هم وزن و هم معنی درست میشود.
3

مپو

چهره ز فیضـی کـه پـا بینـان را

نظــر بــه آیینــة دل مقابــل افتــاده اســت
(همان)231 :

آشکار است که «آیینه» وزن مصراع را خراب میکند و «آینه» درست است که در همة دستنویسها آمبده اسبت .در
چند جای دیگر متن چاپی نیز این اشتهاه ر داده است (ر.ک :همان.)981 :
4

معاشران چمن را چه جـای پیغـام اسـت

که با هزاران وقت است در خرو

آمـد

(همان)332 :

مصراع دوم ازنظر وزنی و معنایی نادرستی دارد و درست آن «که با هزار زبان وقت در خبروش آمبد» اسبت کبه در
دستنویسهای ت (برگ  ،)161ج (برگ  ،)96ق (برگ  ،)166ل (برگ  )69آمده است.
5

نــاکرده اثــر هــم زلــف دل بگــدازد

مــرهم کــه بــه داغ دل افگــار ببنــدم
(همان)440:

مصراع نخست هم ازنظر وزنی و هم ازنظر مفهومی و معنایی مخدوش است و درست «نباکرده اثبر هبم ز تبف دل»
است که در دستنویسهبای ج (ببرگ  ،)79ق (ببرگ  ،)187ک (ببرگ  ،)168م (ببرگ  )81آمبده اسبت و ببه سبه
همشکلی «ز تف» به «زلف» تصحیف شده است.
3

کنسمان پوش

بر سر کوی تو شبهایی که ماندیم به عی

ما بود و زمین بسـتر مـا
(همان)521 :

وزن مصراع اول خراب است و درست «ش ها گذراندیم» است که در دستنویسهبای ج (ببرگ  ،)911ق (ببرگ )618
آمده است.
7

غنچــه مپســند بــه روی نــرگس ســاقی

شیشــة مــی بــر ســر پیالــه گشــاید
(همان)532 :

وزن مصراع نخست با «مپسند» درست نیست و درست «بیند» است که در ت (برگ  ،)116ج (ببرگ  ،)66ق (ببرگ
 )161آمده است.
2

ای که لبریز حسد مـیکـردی دل سـر پـر زکـین
کهدمــی در جیــب داری مــاری انــدر آســتین
(همان)534 :

وزن مصراع اول بسیار مخدوش است و درست آن در دستنویسهای ج (برگ  ،)916ق (برگ  )671آمده اسبت و
عهارت است از« :ای که لهریز حسد میگردی و سرتیز کین» .الهته تهدی «سرتیز» ببه «سبر پبر ز» از نمونبههبای شبگفت
تصحیف است.

بررسی و تحلی و نقد چا دیوان فیضی فیّاضی
1

طبیـــب نـــب

دان را دســـت نبـــود

بــر آن دردی کــو درمــان
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تــو باشــی
(همان)535 :

آشکار است که وزن مصراع دوم درست نیست و درست «که» بهجای «کو» است که در دستنبویسهبای ت (ببرگ
 ،)666ج (برگ  ،)911ق (برگ  )666آمده است.
5ـ نادرستیهای دیگر
5ـ 1تکرار دوبارة یک غزل
در متن چاپی دیوان گاه برخی از غزلها دو بار و در دو جا تکرار شده است .برای نمونه غزل زیر:
مرا بـه راه محبّـت دو مشـکل افتـاد اسـت

که خون گرفته ام و یـار قاتـل افتـاد اسـت
(همان)242 :

مرا به راه محبّـت دو مشـکل افتـاده اسـت

که خون گرفته ام و یار قاتـل افتـاده اسـت
(همان)232 :

آشکار است که سه

این تکرار ،شیوة نگارش و به سخن درستتر بیتوجهی ببه شبیوة نگبارش اسبت کبه «افتباده

است» را یکبار به همین صورت و بار دیگر به صورت «افتاد است» خوانده اند؛ درنتیجه غزل دو بار آورده شبده اسبت.
غزل زیر نیز به همین علت دو بار آمده است:
در دل من هوس وصـل کسـی افتـاد اسـت

که از او در دل هر کس هوسی افتـاد اسـت
(همان)242 :

در دل من هوس وصل کسـی افتـاده اسـت

که از او در دل هر کس هوسی افتاده اسـت
(همان)232 :

5ـ 2شمارهگتاری اشتباه غزلها
غزلیات در متن چاپی دیوان شمارهگذاری شده است و دو غزل بهطور نادرست با شمارة  119ذکر شده اسبت (ر.ک:
فیضی 171 :9671 ،ب )178؛ درنتیجه شمار غزلها از  671به  676تاییر یافته است.
3ـ نتیجهگیری
از آنچه بیان شد میتوان دریافت که چا های موجود از دیوان فیضی بدون بهرهگیبری از روشهبای درسبت و علمبی
تصحیح و تنها باتکیه بر چند دستنویس متأخر انجام شده است؛ به همین سه  ،این آثار شایسبته و بایسبتة ایبن شباعر
نامآور و بزرگ سدة دهم و پیشگام سهک هندی نیست؛ زیرا همة این چا ها ب هم چا هبای سبنگی و هبم چبا

ببه

اصطال تصحیحشدة پاکستان و هم افست دستکاری شدة ایران ب افزونبر کاستیها و نادرستیهبایی ماننبد اخبتالالت
وزنی ،ناقصبودن ،افتادگی بسیار و ...سرشار از نادرستی و تحریف و تصحیفاند .نادرسبتیهبای ایبن آثبار گباه بسبیار
آشکار است و شعر شاعر را از روانی و شیوایی انداخته است و حتی آن را مههم و بیمعنی میکند .الهته دامنة تصبحیفات
و تحریفات در غزلیات فیضی بسیار وسیعتر و گستردهتر از نمونههای ذکر شده است؛ بهگونهایکه در دیوان وی بهویبوه
بخش غزلیات ،کمتر صفحهای میتوان یافت که ابیات آن تصحیف و تحریف نشده باشد .بدیهی است با بررسی قصباید
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و اشعار دیگر شمار تصحیفات و تحریفات بسیار بیشتر میشود .وجود این همه کاستی و نادرستی در دیوان شباعری ببه
این بزرگی ،تصحیح علمی دقیق از دیوان او را ضروری کبرده اسبت .ببه همبین سبه

پیشبنهاد مبیشبود پووهشبگران

باتوجهبه دستنویسهای معتهر موجود ،دیوان و آثبار دیگبر ایبن شباعر گبرانقبدر را تصبحیح کننبد و از کاسبتیهبا و
نادرستیهای یادشده و یادنشده آن را بپیرایند.
پینوشتها
 .9برای آگاهی کام از زندگی و شر احوال و آثار وی ر .ک :حجتی ،9681 ،ج 1191 :6و صفا861. :9671 ،
 .1گفتنی است تصحیح دیوان فیضی در سال  9611در دانشگاه عالمبه طهاطهبایی موضبوع پایباننامبة کارشناسبی ارشبد یکبی از
دانشجویان این دانشگاه به نام سپهر رمضانپور بوده است .در این پووهش ،دیوان شاعر برپایة متن چاپی دیوان و دو نسخة متبأخر
(قرن  91و قرن  )96تصحیح شده است .متأسبفانه ببا بررسبی ایبن تصبحیح چنبین دریافبت شبد کبه بسبیاری از تحریبفهبا و
خطاخوانیهایی موجود در دیوان ،به این تصحیح نیز راه یافته است.

منابع
 -9اکسیر اصفهانی ،میرزا عظیما ( .)9611اکسیر سبخن ،گزیبدة غزلیبات اکسبیر اصبفهانی ،مقدمبه ،گبزینش ،تعلیقبات،
محمدمصطفی رسالت پناهی ،موگان محمدی ،کاشان :مرس .
 -1امین احمد رازی (بیتا) .هفت اقلیم ،جلد  ،9تصحیح و تعلیق جواد فاض  ،تهران :علمی.
 -6اوحدی حسینی دقاقی بلیانی اصفهانی ،تقی البدین محمبد ( .)9681عرفبات العاشبقین و عرصباتالعبارفین ،تصبحیح
ذبیح اهلل صاح کاری و آمنه فخر احمد (با نظارت علمی محمد قهرمان) ،تهران :میراث مکتبوب ببا همکباری کتابخانبه،
موزه و مرکز مجلس شورای اسالمی.
 -6بیدل دهلوی ،عهدالقادر بن عهدالخالق ( .)9686غزلیات بیدل ،براساس نسخة خالمحمد خسته و خلی اهلل خلیلی ،ببه
کوشش فرید مرادی ،تهران :زوار.
 -1حجتی ( .)9681دانشنامة ادب فارسی ،ادب فارسی در شهه قارة هند ،پاکستان ،بنگالدش ،جلد چهارم ،بخبش سبوم،
به سرپرستی حسن انوشه ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -7درایتی ،مصطفی ( .)9619فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) ،جلد  ،96تهران :سبازمان اسبناد و کتابخانبة ملبی
جمهوری اسالمی.
 -6شاه نعمتاهلل ولی ،نعمتاهلل ببن عهبداهلل ( .)9671کلیبات اشبعار ،ببه سبعی محمبدجواد نبوربخش ،تهبران :خانقباه
نعمتاللهی.
 -8شکفته ،صاری بانو («.)9681پووهشی در افکار و اندیشه های فیضی ،برجسته ترین فارسی گوی دورة تیموریبان شبهه
قاره» ،فصلنامة دانش ،مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ،پاییز ،شمارة  19 ،911ب .66
 -1صائ

تهریزی ،میرزا محمدعلی ( .)9686دیوان ،تصحیح محمد قهرمان ،تهران :علمی و فرهنگی.

 -91صهور ،داریوش ( .)9661آفاق غزل فارسی ،سیر انتقادی در تحول غزل ،تهران :گفتار.
 -99صفا ،ذبیحاهلل ( .)9671تاریخ ادبیات در ایران ،از آغاز سدة دهم تبا میانبة سبدة دوازدهبم هجبری ،جلبد  ،1تهبران:
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پنجم.

 -91عرفی شیرازی ،جمالالدین محمد ( .)9668کلیات ،به اهتمام و تصحیح محمد ولیالحق انصباری ،تهبران :دانشبگاه
تهران.

 -96غفاراوا ،ضمیره ( .)9611جان

هندوستان آید همی ،دهلی نو :مرکز تحقیقات فارسبی ،رایزنبی فرهنگبی سبفارت

جمهوری اسالمی ایران.
 -96فیضی فیّاضی ،ابوالفیض بن مهارک ( 9111ق) .دیوان ،دستنویس کتابخانة مجلس شورای اسالمی ،کاتب  :محمبد
مؤمن بن نصیرالدین محمد ،شمارة 776.
 9197( -------------------- -91ق) .گزیدة دیوان فیضی ،دست نویس کتابخانة مجلس شورای اسالمی ،شمارة
1666.
 .)9671( ------------------- -97دیوان فیضی ،بزرگ ترین شاعر سدة دهم سرزمین هند ،با تصبحیح و تحقیبق
ای .دی ارشد ،با مقدمه و مقابلة حسین آهی ،تهران :فروغی.
 9667( ------------------ -96ش 9176 ،م) .کلیات فیضی ،مشتم ببر قصباید و غزلیبات و مطبالع ،جلبد ،9
تصحیح ای .دی ارشد زیر نظر سید وزیرالحسن عابدی ،الهور :ادارة تحقیقات پاکستان.
( ----------------- -98قرن  .)91کلیات ،دستنویس کتابخانة مجلس شورای اسالمی ،شماره1661.
( ----------------- -91قرن  .)99دیوان ،دستنویس کتابخانه و موزه ملّی ملک ،شمارة 6666.
( ----------------- -11قرن  .)99کلّیات ،مشتم بر دیوان ،مثنوی ن و دمن ،مرکز ادوار ،دستنبویس کتابخانبة
آستان قدس رضوی ،شمارة 66661.
( ----------------- -19شاید قرن .)99دیوان ،دستنویس کتابخانة ملی ایران ،شمارة .91616
9816( ----------------- -11م) .دیوان ،چا
 -16مای هروی ،نجی

سنگی ،دهلی :مطهع افتخار.

( .)9671نقد و تصحیح متون (مراح نسخه شناسی و شبیوه هبای تصبحیح نسبخه هبای خطبی

فارسی) ،مشهد :آستان قدس رضوی.
 .)9661( ----------- -16تاریخ نسخهپردازی و تصحیح انتقادی نسخههای خطی ،تهران :کتابخانبه ،مبوزه و مرکبز
اسناد مجلس شورای اسالمی.
 -11نظامی ،الیاس بن یوسف ( .)9611هفت پیکر ،با تصحیح و حواشی حسبن وحیبد دسبتگردی ،ببه کوشبش سبعید
حمیدیان ،تهران :قطره ،چا

دهم.

 -17نظامالدین احمد ( .)9169طهقات اکهری ،جلد  ،1به کوشش بی .دی .ام .ای .آثی .اس ،کلکته :انجمن آسیایی بنگال.
 -16نوشاهی ،عار

( .)9611کتابشناسی آثار فارسی چا شده در شههقاره (هند ،پاکستان ،بنگالدش) از سبال -9971

 9687ه .ش 9618-9911/ه .ق 1116-9689/م ،تهران :میراث مکتوب.
 -18وحشی بافقی ،کمالالدین ( ،)9689دیوان ،به سعی و اهتمام پروین قائمی ،تهران :پیمان.

