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 یکرمان يوان خواجوید يح انتقادیضرورت تصح

  
   پور حسين جالل

  
  دهيچک

بـا همـة    ،سـت ات اويـ و رباع هـا  عات، مسمطيبات، ترجيات، قطعات، ترکيد، غزليکه شامل قصا يکرمان يوان خواجويد
ح يک بار تصحيش از ين باست که تاکنو ييها وانيآن متصور بود، از جمله د يتوان برا يمتعدد م يها که از جنبه يتياهم

از . فراوانـي دارد صورت گرفته کـه اشـکاالت    ۱۳۳۶در سال  يخوانسار يليح به اهتمام احمد سهين تصحيا. نشده است
ـ ن. وان استفاده نشـده يموجود د يها ن نکته است که از همة نسخهيا ،ح وارد استين تصحيکه به ا يجمله اشکاالت ز از ي

ن مقالـه جوانـب   يـ در ا. عدول شده اسـت  يپژوه ل متنيچ دليه يکرات و بح بوده بيکه نسخة اساس آن تصح يا نسخه
ن شاعران زبان يتر از بزرگ يکيوان يح ديشود که تصح يان ميو در خالل آن نما شده است يابيح ارزين تصحيمختلف ا

  .به دور افتاده است يح انتقاديوة تصحيتا چه اندازه از ش يفارس
  

  هاي كليدي واژه
  .ح متونيتصح  وان اشعار،ي، ديکرمان يخواجو

 
  مقدمه

ـ  گل و نوروز يچنان که خود در مثنو ، آنيشاعر قرن هشتم هجر يکرمان يخواجو سـتم  يکشـنبه ب يدر شـب   :ديـ گو يم
روان يـ زادگان کرمان و از پ از بزرگ يبنا به گفتة دولتشاه سمرقند ۱ .در شهر کرمان متولّد شده است ۶۸۹الحجة سال  يذ
  ۲ .ديآ يبه حساب م ييسرا يدر مثنو يروان نظامين پيتر او از معروف .بوده است يابو اسحاق کازرون خ مرشديش

او اسـت، در   يهـا  يبندها و رباع عيبندها، ترج بيها، ترک ها، مسمط ها، قطعه ها، غزل دهيش که شامل قص »وان اشعاريد«
و  ين بـار توسـط کتابخانـة بـاران    يان شـاعر، نخسـت  ويـ صفحه مقدمة د ۱۰صفحه مقدمة مصحح و  ۸۵صفحه متن،  ۸۳۰

توسـط   ۱۳۶۹ن چـاپ در سـال   يچاپ شده و هم يخوانسار يليح احمد سهيبه اهتمام و تصح ۱۳۳۶در سال  يمحمود
وان شاعر بـه شـمار   يد يح انتقاديو البته تنها تصح ينح، که نخستين تصحيا. د شده استيکاست، تجد و کم ي، ب»پاژنگ«

                                                
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان  مربيjkama55@gmail.com  
  

 ۲۷/۸/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش                                                                                                                           ٢٥/٣/١٣٩٠: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد

  سال پنجم ،دورة جديدسال چهل و نهم، 
  ۱۰۱ -۱۲۴، ص ۱۳۹۲بهار  )۱۷پياپي (، ۱شماره
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وان، بـه  يـ د يهـا گر قسمتياز د ين بار، جدايز چنديش نيهاغزل. نِ آثار شاعر بوده استيشة محقّقيمرود، مرجع هيم
گـذرد و  يح مين تصحين اوليم قرن از ايش از نيامروز ب ۳ .ده استين طبع به چاپ رسيهم ين نفر از رويکوشش چند

  . ان اشکاالتش پرداخته نشده استيگاه به بچين همه سال هيدر ا
. ان از چهار نسخه استفاده کرده اسـت ين ميار داشته که از ايوان، پنج نسخه در اختيح ديتصح يبرا يخوانسار يليسه
  :   اندنين چنيا يب معرفيشان به ترتيدر دست ا يهانسخه
  . کتابت شده است ۷۵۰ملک که در سال  يس کتابخانة ملّينسخة نف) ۱
  .کتابت شده است ۸۲۹ل ملک که در سا ياز کتابخانة ملّ» م«نسخة ) ۲
  ۴ .ق اواسط قرن نهم نوشته شده استيات که به خط نستعلين بيعبدالحس يمتعلّق به آقا» ت«نسخة ) ۳
  .نوشته شده است ۸۰۸ق در سال يان نسخ و نستعليم يکه به خطّ ياصغر باران يعل يمتعلّق به آقا» ب«نسخة ) ۴
مصـحح  . ق نوشته شـده اسـت  يزدهم به خط نستعلياواخر قرن سکه  يحياهللا فص نصرت يمتعلّق به آقا» ف«نسخة ) ۵

  .نبرده است يا چ استفادهيوان هيح دين نسخه در تصحيند، از ايگو يگونه که خود م آن
  :ک شده استين صورت تفکين چاپ به ايدر ا» يکرمان يوان اشعار خواجويد«

  . اتيات، و رباعيات و سفريحضر: اتيعات، غزليبات، ترجيد، ترکيالکمال؛ شامل قصا عيصنا) الف
  . الجمال است عيبدا يها ات قسمت غزليشوق. اتيات، رباعيح، مناقب، شوقيالجمال؛ شامل مدا عيبدا) ب

کـه  » م«و » ب«، »اسـاس « يهـا  را نسـخه يز ؛اصالت دارد و کار خود شاعر بوده باشد يبند مين تقسيرسد ا يبه نظر م
 يهـا  امـا نسـخه  . کننـد  يد مـ ييک را تأين تفکيا ،ميگر که ما در دست دارية دن نسخيز چنديار داشته و نيمصحح در اخت

ـ موجود است که دربردارندة همة آثار  فعالًـ » وان خواجويد«از  يسيدهند که کمتر دستنو يوان نشان مياب ما از دي دست
ات چهار نسـخه،  يال بخش حضرالکم عيح صنايتصح يمصحح برادهند که  يها نشان م نسخه. باشد يبند مين تقسياو و ا
ها و  دهيها خود در شمار قص ن نسخهيالجمال دو نسخه در دست داشته است که هر کدام از ا عيات سه نسخه و بدايسفر
اسـت کـه   » م«ها را در خود دارد، نسخة  ح همة بخشين تصحيکه در ا يسيتنها دستنو. گر اختالف دارنديکديها با  غزل
  .را در خود ندارد... و  دهين غزل، قصيز چنديآن ن

 ؛اند ار داشته آمدهيکه مصحح در اخت» م«و » ب«، »اساس«ها در نسخة  ها و غزل تياز ب ياريح بسيهرچند صورت صح
د کنند و مصحح از ييها را تأ تياند که آن روا ز بودهين يگريمعتبر د يها ن است که نسخهيح اين تصحيا ياما از کمبودها

وان يکه از د يگريد يها ز نسخهيکه مصحح در دست داشته و ن ييها و مقابلة ما از نسخه يبررس. ده استها استفاده نکر آن
  .به دور مانده است يعلم يراستگيوان خواجو تا چه مقدار از پيح دينشان خواهد داد که تصح ،ميا شاعر به دست آورده

  ۵ :ستن قرار ايم از ايار داريح در اختيتصح يکه ما برا ييها نسخه
  . کتابت شده است ۷۵۰ملک که در سال  يس کتابخانة ملّينسخة نف) ۱
  .نوشته شده است ۸۰۸ق در سال يان نسخ و نستعليم يکه به خطّ ياصغر باران يعل يمتعلّق به آقا» ب«نسخة ) ۲
  .۸۲۰خ کتابت يبا تار ياسالم ياز کتابخانة مجلس شورا» مج«نسخة ) ۳
  .۸۲۴خ کتابت يخ گلستان با تاراز کتابخانة کا» کا«نسخة ) ۴
  .کتابت شده است ۸۲۹ملک که در سال  ياز کتابخانة ملّ» م«نسخة ) ۵
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  ١٠٣/     ضرورت تصحيح انتقادي ديوان خواجوي كرماني 
  

 

  .۸۵۵خ کتابت يبا تار ياسالم يگر کتابخانة مجلس شوراينسخة د) ۶
  .۸۵۹خ کتابت ينسخة کتابخانة دانشگاه استانبول با تار) ۷
  .ل قرن نهمياوا يبيرخ تقيبا تار ياسالم يگر کتابخانة مجلس شوراينسخة د) ۸
  .۸۷۲خ کتابت يبا تار ينجف ياهللا مرعش تياز کتابخانة آ» مر«نسخة ) ۹

  .۹۲۷خ کتابت يگر کتابخانة کاخ گلستان با تارينسخة د) ۱۰
م يندار ي، اطّالع»ت«شان، يا ۳از نسخة شمارة . مشترک است يليسه يبا آقا ۵و  ۲، ۱شمارة  يها ن تعداد نسخهياز ا

  . ندارد يآثار خواجو ارزش يشناس ز از نظر نسخهي، ن»ف«شان، يا ۵ و نسخة شمارة
  

  نسخة اساس) ۱
رد و بـا  يـ گ ين نسخه به زمان شاعر اساسِ کار قرار ميتر کيدر صورت صحت، نزد  کهن، معموالً يها ح نسخهيدر تصح

وان يـ ح دين امـر در تصـح  يـ سد ار يبه نظر م. رديپذ ية آن صورت ميح بر پايشود و کار تصح يگر مقابله ميد يها نسخه
نسـخة   ،وان خواجـو در دسـت مـا اسـت    يـ که از د يا ن نسخهيتر ميرا قديز ؛دوچندان برخوردار باشد يتيخواجو از اهم

شـود کـه    يشتر روشن مـ يب ين نسخه زمانيت اياهم. کتابت شده است يهجر ۷۵۰ملک است که در سال  يکتابخانة ملّ
سـراغ   يدر پهنة ادب فارسـ  يا سندهيا نويکمتر شاعر و  ۶.اتّفاق افتاده است يهجر ۷۵۰ز در سال يم فوت خواجو نيبدان
ار يگـر فاصـلة بسـ   يد ينکتة در خـور اعتنـا  . اتش موجود باشديک به زمان حين همه نزدياز آثارش ا يا م که نسخهيدار

 ۵۸است کـه   يا نسخه يمانس از نظر زين دستنوين نسخه به ايتر کينزد. س استين دستنويگر با ايموجود د يها نسخه
سـالة نسـخة اسـاس و     ۵۸م و فاصـلة  يـ که ما از کاتبان دار يخيتار يبا شناخت. کتابت شده است ۸۰۸سال بعد در سال 

ب در يـ م، بترتيديـ چنان کـه د  ز، آنيمعتبر بعد ن يها نسخه. شود يوان دوچندان مينسخة دوم احتمال دستبرد کاتبان در د
 ،معتبر است يا که نسخة اساس نسخه ييجا ب از آنين ترتيبه ا. اند کتابت شده ۹۲۷و  ۸۷۲، ۸۵۹، ۸۵۵، ۸۲۹، ۸۲۴، ۸۲۰

ن يگزيگـر جـا  يد يهـا  م و تنها در صورت ضرورت، متن را از نسخهيشود که فعالً به آن اعتماد کامل داشته باش يالزم م
خطـر بـروز اشـتباه و احتمـال      ،باشـد اسـتفاده شـده کمتـر     يهـا  نسـخه  يهر چقدر فاصلة زمـان  ،ميم، ما کامالً آگاهيکن

  .شود يک اثر کمتر ميقه و خواست کاتبان به يذوق و سل يانداز دست
ــ  » اســت اکثــر مــتن قــرار گرفتــه اســت يحيچــون نســبتاً نســخة صــح«: ســدينو يمصـحح دربــارة نســخة اســاس م

ن نسـخه نـه تنهـا    يم که ايبريم ي، پيوان چاپيبا مطابقت دادن نسخه و د). ۸۲: ۱۳۷۴، مقدمة مصحح، يکرمان يخواجو(
. ز بدان دچار اسـت ين» ب«است که نسخة  ين سرنوشتيا. ز نشده استيده نيبلکه در اغلب مواضع د ؛قرار نگرفته» متن«

ست و روشن هم يها ن کدام از نسخه چيح داده شده که در هيترج يشود و گاه ضبط ينجا ختم نميح کار به اين تصحيدر ا
  .متن از کجا آمده است يدشنهاينشده که صورت پ

  
  حيوة تصحيش) ۲

ح بهره بـرده  يدر تصح يا وهيدهد که از چه ش يح ميح متون کهن رسم است، مصحح، در مقدمه، توضيچنان که در تصح
ن است که يا يوة انتقاديش«. گر مقابله شده استيد يها ک از نسخهيح است و با کدام ياست؛ کدام نسخه، اساسِ تصح
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م وجود داشـته باشـد، آن را   يقد يها م و اگر نسخهيرا مطمح نظر دار يخيتار يشناس ژه متون منظوم، نسخهيوون؛ بدر مت
ت يـ ن دستخوش اضطراب است، از روايت نخستيکه روا يجز در مواقع«و ) ۲۰۷: ۱۳۶۹، يهرو ليما(» مياساس قرار ده

در کتاب حاضر اصـح نسـخه مـتن    «: سدينو يمک بار ي يخوانسار يليسه). ۵۵: ۱۳۷۰برگشتراسر، (» ميريکمک نگ يثانو
ملک کـه   ينسخة کتابخانة ملّ«ف يتر در توص نييو چند سطر پا) ۸۲: ۱۳۳۶، مقدمة مصحح،يکرمان يخواجو(» قرار گرفته

 ،همـان (» است اکثر متن قـرار گرفتـه   يحيچون نسبتاً نسخة صح... « : آورد يم) ۸۲: همان(» ر شدهيتحر...  ۷۵۰در سال 
از  يکـ يهـا، فقـط عکـس     ان نسـخه يو از م اند س در نظر نگرفتهين دستنويا يهم برا يچ عالمتيکه ه ييجا ز آنو ا )۸۲

  . ن نسخه استيوان، هميح در طبع ديم که اساسِ تصحيگذار ين مياند، ما بنا را بر ا ه ن نسخه را در چاپ آورديصفحات ا
ن يو چنـد » الکمال عيصنا«از » اتيسفر«بخش  يها ه غزلن شکل کيست؛ بدين نسخه شامل همة اشعار خواجو نياما ا

ت است، نـه  يار پر اهميح متون کهن بسين نکته، که در تصحيمصحح به ا. را ندارد» الجمال عيبدا«و » اتيحضر«غزل از 
چ يهـ . ن شـکل اسـت  يگـر هـم بـه همـ    يد يهـا  ت نسخهيوضع. اند نفرموده يا ن اشارهيتر در مقدمه و نه در متن کوچک

ها  ک از غزليداند که کدام  يتر از آن محقّق، نم ن نسخ، همة آثار خواجو را در خود ندارد و خواننده و مهمياز ب يا هنسخ
ق خواننده و محقّ يبرا يا چ نسخهيدر واقع حجم ه يعني. موجود است و کدام نسخه کدام غزل را ندارد يا در چه نسخه

جز سه مورد که  يچ کلمه و حرفياز خود ه«: ديگو ياز مقدمه م يسمتاست که مصحح محترم در ق يگفتن. ستيمعلوم ن
مـورد   يهـا  تيـ آن سه مورد و ب) ۸۲،همان(» ن معلوم استيالهالل نيام و آن هم ب نکرده يتصرف ،در تمام نسخ افتاده بود

  : نديها نيبحث ا
  او معمورة دل را سـواد ) عذب( يها نکته. ۱
  

ـه   ـا نقطـ ـان را  يهـ ـمة جـ ـرف او سرچشـ ـاب حـ    حبـ
  )۵ص/قصايد(                                     

، »عـذب « يبـه جـا  » ب«ت را نـدارد،  ين بيده را دارد اما ايقص» م«. ده را نداردين قصياساس ا نسخة ها، ن نسخهياز ب
  .ميار نداريرا در اخت» ت«ضبط کرده است و ما نسخة ! »جدول«

ـ آن فتنه چـو برخ . ۲ ـ زد صـد فتنـه برانگ  ي   زدي
  

ـ      ) زديبپـاخ (ند بـس شـور   يوآن لحظه که بنش
                                     )۱۳۳ /۴۳۶ (۷  

  

که مصحح در » م«و » ب«واژة مورد نظر در دو نسخة . است ندارد» اتيسفر«ن غزل را که در قسمت ياساس، انسخة 
ة دو مصراع، در يح باشد و کلمات قافيبط صحن ضيست هميد نيچ بعيه. است» زديبرانگ» «مج«ز نسخة يار داشته و نياخت

اند  نبوده» افتاده«ها  چ کدام از نسخهين کلمات در هيم که اينيب يبه هر حال م. متفاوت داشته باشند يذهن خواجو، دو معن
  :اما مورد سوم. اش، در متن تصرف کرده است رغم گفته يو مصحح عل
ــ . ۳ ــاد م ــد ب ــ يمانن ــد و م ــرد دم يش ــه ک   دم ب
  

ــناه   » رود«آب  در   ــن ش ــم م ــک چش   مردم
                                       )۷۵۳/۲۵۵(  

  .است» ناخوانا«که فقط در نسخة اساس آمده   
  

  ها بدل ت نسخهيوضع) ۳
پس از مقابلة نسخة اساس با  يعني. هاست بدل کند، ذکر نسخه يتر م يکهن را علم يح متنياز نکات روشن که تصح يکي
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ضبط  ،گاه ممکن است. شود يانتخاب شده ذکر م ياختصار يگر، اختالفات ضبط نسخ با عالمات و رمزهايد يها نسخه
ن مهـم  يه بر متن و مشخّص کردن ايل رجحان حاشيداشته باشد که مصحح با ذکر دل يبرتر» اساس«ها بر  از نسخه يکي

 يخوانسـار سـهيلي  . رسـاند  ياطّالع خواننده مـ دهد و به  يکه متن از کدام نسخه است، صورت مرجح را در متن قرار م
غلط  يها بدل ن صفحه نشان داده و از نسخهييبدل را در پا در کتاب حاضر اصح نسخه متن قرار گرفته، نسخه«: سدينو يم

از هـا   ها، که شمار آن بدل از نسخه ياريح بسين تصحيد در ايم ديکه خواه اما چنان .)۸۲، همان(» ام جسته يو مکرر دور
ـ انـد و غ  تياز آنها پر اهم ياريکه بس ييها بدل اند؛ نسخه رون است، ذکر نشدهيحد ب از  يتنهـا تعـداد معـدود   . ر مکـرر ي
ـ . ز نادرست هستنديها ن از آن يارياند که بس ها ذکر شده بدل نسخه ـ «دة کتـاب،  ين قصـ يبه عنوان مثال اول ـ التوح يف در » دي

بدل کـه   آن سه نسخه يده از کدام نسخه گرفته شده است و براين قصين امت ،ست، مصحح روشن نکردهينسخة اساس ن
ذکر  يبدل از سه تا شود دو نسخه يشتر مشخّص ميب يبا بررس. هستند ذکر کرده است» م«ز از نسخة يبدل ن هر سه نسخه

از  يبدل دارد کـه ذکـر   خهازده نسيده حداقل ين قصيالزم به گفتن است که ا. »م«است نه از نسخة » ب«شده مربوط به نسخة 
ـ ا» ب«نسـخة  . »ب«و نـه از  » م«نه از اساس است و نه از  ۳۶دة صفحة يا متن قصي .آنها نرفته است ده را نـدارد و از  ين قصـ ي

وجـود  » م«اصـالً در نسـخة   » الموعظه يف« ۵۲دة صفحة يقص .امده استيان نيبه م يز ذکريها ن نسخه يها بدل کدام از نسخه چيه
  .هستند» ب«که باز هم مربوط به نسخة  ييها بدل بدل از آن آورده است؛ نسخه مصحح دو نسخه يول ؛ندارد
  :دهند يوان نشان ميد يها بدل نسخه يهم رفته بررس يرو

بـدل   ست؛ مثل نسـخه يها در کنار آن ن کدام از نسخه چياست که عالمت ه  ذکر شده يبدل موارد نسخه يا در پاره) الف
سـت؛ اگـر   يسـت منظـور از نسـخه چ   يکه معلوم ن. »وجه. نسخه«: فقط نوشته شده است ۱۸۵د ص ، و گاه مانن۱۸۴ص 

و در  ن غزل را ندارديا» اساس« ،ميبر يم يآن نسخه پ يم که مقصود، نسخة اساس است در بررسين بگذاريفرض را بر ا
اما پس  ؛کدام مصراع در کدام شعر استست از يامده و معلوم نيمتن ن يچ جايآمده که شمارة آن در ه يبدل نسخه ۲۷۸صفحة 

بـدل ذکـر    است و  نسـخه ) ۲۱۶/۲۷۸(شود که مربوط به مصراع آخر غزل  يصفحه معلوم م ياز جستجو و کنکاش در شعرها
  .است» جور غمت«، »جور و غمت« يح در نسخه به جاياشتباه است و صورت صح» ب«آن از  يشده برا
گر است؛ مثـل صـفحات   يد يا ذکر شده، مربوط به نسخه يبدل نسخه ياختصار مواقع، آنچه با عالمت يا در پاره) ب

  ...و  ۵۴و  ۵۲
م کـه  يشو ينسخه متوجه م ين صورت که در بررسيبد. ک نسخه اشتباه استيبدلِ منسوب به  نسخه يدر مواضع) پ

  .نقل شده اشتباه است» ب«ز که ا يبدل که در هر دو مورد نسخه ۲۸۷و  ۱۹۱ندارد؛ مثل صفحات  يآن نسخه با متن تفاوت
دة يسـت؛ ماننـد قصـ   يا غزل در آن نسخه موجـود ن يده يذکر شده که اصالً آن قص يا اوقات، عالمت نسخه يگاه) ت

  .۵۲صفحة 
ن يرا همـ يـ ز ؛هـا صـورت نگرفتـه    نسـخه  يبا بعض يا شود که احتماالً مقابله يها، مشخّص م بدل نسخه يدر بررس) ث

ذکر شده » ب«از  يبدل که نسخه ۲۸۸مانند صفحة . گر هم قابل مشاهده استيد يها نسخه اختالفات معدود ذکر شده در
کسـان  يآمـده  » ت«کـه از   يبـدل  با نسـخه » ب«که ضبط  ۲۰۶ز صفحة ين. ن موضع با آن مشترک استيو اساس هم در ا

  .هاست بدل ه نسخهيهم شب» اساس«که ضبط  ۲۱۱طور صفحة  نيهم. است
با هم اشتراک دارند و مصحح ضبط نسخة  يا هر چهار نسخه در ضبط واژه يسه نسخه و حتّاز چهار نسخه گاه، ) ج
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در » جنبـان دلـم شـد    زلف تو چـون سلسـله  «مانند مصراع . ست به متن برده استيز نيمنحصر را که نسخة اول و دوم ن
ـ ن. اسـت را بـه مـتن آورده   » چون«مصحح  يدارند ول» تا«، »چون« يکه همة نسخ به جا ۲۴۱صفحة   ۲۴۸ز در صـفحة  ي

  . گذاشته است» مشک«رفته و در متن يرا پذ» ب«اما مصحح ضبط  ؛عشق دارند» ت«، »م«، »اساس« يها نسخه
 يمستسـق «در مصـراع  » يمستسـق « يهاسـت؛ بـرا   ها ذکر ناقص و گمـراه کننـدة آن   بدل گر در مورد نسخهينکتة د) چ

امـا اصـل نسـخه صـورت     . نقل شده» ب«، از نسخة »آن«بدلِ  هنسخ  ۲۲۲ة صفحة يدر حاش» سرچشمة نوش تو بر آتش
نه بـه  است،  يدر واقع آن اضافه بر مستسق يعنيآن سرچشمة نوش تو بر آتش؛  يمستسق: گونه آورده نيت را ايح بيصح
  .دو را ندارد» ب«که  يدر حال. دوشبگون: ن صورتيآمده به ا يبدل نسخه» م«و » ب«از  ۲۳۱و در صفحة  آن يجا

  .ستين يخبر» ف«ها از عالمت  بدل وان در نسخهيدر سراسر د) ح
  .ستيارائه شده از طرف مصحح ن يها بدل به نسخه يتوان گفت اعتماد يان ميو البته در پا) خ
  

  ها  بدل عدم ذکر همة نسخه) ۴
  :ها دو گونه است بدل در مورد ذکر نسخه يوة مصححان متون ادبيش

ـ  يتـر  کننـد و از کوچـک   يـ را ذکـر مـ   اختالفات کوچـک  يحتّـ   ها تمام اختالفات نسخه) الف ن نسـخه  ين اخـتالف ب
ـ نهد و او را ن يش چشم خواننده باز ميمورد استفادة مصحح را پ يها ات تمام نسخهيوه، جزئين شيا. گذرند يدرنم ز در ي

  .کند يم ميقضاوت سه
ه ياز اختالفـات در حاشـ   يا دهد که تنها پـاره  يمح يکند و در مقدمة کتاب توض يمصحح اختالفات مهم را ذکر م) ب

ـ مهـم بـه د   يرود اختالف ين است که احتمال مين روش گرفت ايتوان بر ا يکه م يراديا. آمده است ا يـ د مصـحح کـم   ي
ش يح پين تصحيا، قصد داشته در اي، گويخوانسار يلياست که سه ين روشيا. جه ذکر نشوديت جلوه کند و در نتياهم يب

، مقدمـة  يکرمـان  يخواجـو (» ام جسـته  يغلـط و مکـرر دور   يهـا  بـدل  از ذکـر نسـخه  «: ديـ گو يآن جا کـه مـ   ۸ رد،يبگ
 يبـدل تکـرار   ک نسـخه يـ چگونه ممکن است . ستينجا روشن نيدر ا يهر چند مفهوم واژة تکرار). ۸۲: ۱۳۳۶مصحح،
کند؟ اگر  يها را ذکر م از آن يکيها عالمت ک واژه مشترک بودند، تنين بوده که اگر دو نسخه در يشان ايا مراد ايباشد؟ آ

هـم عـدول    ،ن روشياز ا... و  ۳۳۵، ۳۰۷، ۳۰۶است، در صفحات  ير علمينادرست و غ يطور باشد، که خود روش نيا
  . است  کرده

ن اسـت کـه گـاه    يـ مأخـذ، ا  يب يها از ضبط واژه يم، جدايخور يوة مصحح به آن برميکه در ش يگرياشکال عمدة د
متن مرجح، همانند . ن شده استيگزيگر جايد يا از نسخه يآن مصراع يز نسخة اساس برداشته شده و به جاا يمصراع

ـ يمـثالً ب . مينيب ينم يه نشانيز در حاشيست از کدام نسخه آمده و از مصراع حذف کرده نيگر مواضع، مشخّص نيد در  يت
  :ن صورتيآمده به ا ۵۶۹صفحة 

 الـدواب  هر که از حکمت بگرداند عنان شـر  
  

ـ ابد نـام ن يوانک    ـ ک از درگهـت خ ي   االنـام   ري
  :ن شکل آمده استيکه مصراع دوم در نسخة اساس به ا  

  راالنـام ياللسـان خ  وانک از نامت شود رطب
  :ن صورتيآمده بد يتيب ۵۸۵ا در صفحة ي  
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ــان حکايــعمان   ن چشــم مــنيت بحــري
  

ــادة احمــر نوشــته    ــه ب ــر جــام زر ب ــد  ب   ان
  :گونه آمده است نين در نسخة اساس اکه مصراع دوم آ  

ــه آب د ــر دل ب ــب ــتهي ــوهر نوش ــد دة گ   .ان
    

  ا متن، کدام؟يه يحاش) ۵
رون آمـده  يـ ر دست مؤلّـف ب يکه از ز يراسته است، متنيمنقّح و پ يفة مصحح به دست دادن متنيم وظيدان يچنان که م آن

 ۹.بر آن نشسته باشد يدقت يف، بيود دور شده و گرد تحرخ يه و اصلياز صورت اول يليباشد و با گذشت زمان بنا به دال
م ينيب يگاه م يرد، وليگ» اصح نسخه، متن قرار«ن بوده است که يد، ايگو يچنان که خود م وان خواجو، آنيمصحح د يسع
  . تر از متن است حيه آمده صحيچه در حاش آن

 )۳۰۴/۲۷۰(مثالً در غزل 
ـ    دم ز خــود بــرفتم يچشــ يچــو مـ

  
ــت     ــو مس ــتم چ ــود برس ــتم ز خ   گش

در . انـد  داشـته » دميکشـ «، »دميچشـ « يار داشـته، بـه جـا   يـ کـه مصـحح در اخت  » م«و » ب«، »اساس«ضبط سه نسخة   
اما بـه هـر حـال    . باشد» ت«توان احتمال داد که متن از  يم. اند ه فراموش شدهيه آمده و بقيدر حاش» م«ها فقط  بدل نسخه

  :آمد يد به متن مياست و با يرسج در ادب فايرا يريتعب» يدن ميکش«
ـ    يکه ا   يرعنا چو گل تا چنـد و تـا ک

  
ــاز جــام زر يکشــ   ــهي ــ ن الل   ؟يگــون م

  )۷۱۵: ۱۳۷۱سلمان ساوجي،(               
 :زين) ۳۰۵/۲۷۱(ت از غزل ين بيدر مورد ا  

  م کـه از محنـت کرمـان   يوب صـبور يا
  

ـ  کنعـان  وسف گمگشته بهيچون      ميدينرس
در . دارنـد » گرگـان «، »کنعان« يکه مصحح در دست داشته، از جمله نسخة اساس، به جا يا خهسه نسخه از چهار نس  

نبوده  يزيد، چيگاه ند چيوسف هيکه  ي، با توجه به گرگ»هام تناسبيا«و ساخت » گرگان«و » کرمان«کنار هم قرار دادن 
  :کند يدا مين پآبه  فراوان يا که بعدها حافظ عالقه يروش. که دور از ذهن خواجو مانده باشد

 ):۲۸۸/۲۳۷(ت از غزل ين بيز در اين
  ييکـو ي، مگر که خـازن سـلطان ن  يا ني

  
ــ   ــرد يقفل ــوهرش يزم ــر درج گ   ن زده ب

نقل کرده » ب«ه تنها از يمصحح در حاش. اند آورده» عقد«، »يقفل« يم به جايار داريز در اختيسه نسخة مصحح که ما ن  
کنند که البته باز هم مصحح آن را  يه ميت توجين بيرا در ا» عقد«، وجود »گوهر«و » رجد«. ه درگذشته استيو از ذکر بق

  .ه رانده استيبه حاش
 

  ها غزل يافتادگ) ۶
ـ ب يوان چاپين غزل از ديدهد که چند يوان خواجو نشان مياب ما از دي دست يخط يها نسخه سـهم  . رون مانـده اسـت  ي

 :ن مطلع استيبا ا يتيک غزل پنج بين تعداد ينسخة اساس از ا
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  رميــــنتــــوانم کــــز مهــــرت دل برگ
  

ـ    ـ رو از مـه  يچون تو ک ـ ان دلبـر گ ي   رمي
  . ز که در دست مصحح بوده، داشته استين» ب«ن غزل را نسخة يا  

ا سه يک، دو و يه در يار داشته، بوده است و بقيکه مصحح در اخت» ب«ن غزل، در نسخة ير از ايگر، به غيپنج غزل د
  .نبرده است يا ها بهره ح از آنيدر تصح يخوانسار يليسهگر که ينسخة د

 :داشته است يها دسترس اند و مصحح بدان موجود بوده» ب«که در نسخة  ييها ابتدا مطلع غزل
جانـان ره   يهر چه آن جز جان بود در کو

ــده   مــــــــــــــــــــــــــــــ
  وآن که جز جانان بود در خلوت جان ره مـده   

  

 .ن غزل را دارنديز اينسخة کاخ گلستان نو هر دو » مج« يها نسخه» ب«به جز نسخة 
ــاتوان خفتــه      ــم ن ــود آن چش ــا ب ــدام ت   م

  
  گمان مبر کـه بـود فتنـه در جهـان خفتـه       

 .دارند» کا«و » مج«، »ب« يها ز نسخهين غزل را نيا  
ــوت  ــزل خل ــ من ــه  ينش ــار ب ــة خم   نان خان

  
ـ را     قــت دار بــهيت منصــور اربـاب حق ي

 .دارند ن غزل رايا» کا«و » مج«، »ب« يها نسخه  
ــاب در گ ــويتـ ــک يسـ ــده مشـ ــان مـ   افشـ

  
ــ   ــش از ايب ــه  ي ــش من ــر آت ــل ب   نم نع

 .ن غزل را دارنديا» ب«و هر دو نسخة کاخ گلستان به همراه » مج« يها نسخه  
ـاب   يت از فردوس بابيرو يا   يوز سنبلت بر گـل نق

  
ـاب    يچ و تابيزآن پ يا هر حلقه   ـان مـن طن   يدر حلق ج

  .است آمده» ب«ن غزل فقط در نسخة يا  
 :که مصحح در دست نداشته ييها مطلع غزل

ــه در م ــتم ب ــا يدوش رف ــده ب ــک ــد ياري   چن
  

  چنـد  يقوت جان ساختم از لعـل شـکربار    
 .آمده است» کا«ن غزل تنها در نسخة يا  

ــادو  ــر دو ج ــد  ياگ ــدام در خوابن ــتت م   مس
  

ــه    ــو گوش ــرا چ ــ چ ــينش ــدينان مق   م محرابن
 .است ن غزل در هر دو نسخة کاخ گلستان آمدهيا  

ــ  ــه شــاخ وصــالت نم   رســد يدســت طمــع ب
  

ــ     ــت نم ــة خال ــه دان ــب ب ــرغ طل ــد يم   رس
 .آمده است» کا«ن غزل تنها در نسخة يا  

ــا  ــو ط ــوايچ ــرواز آ  يران ه ــه پ ــو ب ــديت   ! ن
  

ــ   ــن يز دام فـــارغ و از دانـــه بـ ــدياز آيـ   نـ
 .آمده است» کا«ز تنها در نسخة ين غزل نيا  

ـ يبازم از خلوت، دلِ غمگ   کشـد  ين به صحرا م
  

ــا گــل   ــ خــاطرم ب   کشــد يرخــان ســروباال م
  .، و هر دو نسخة کاخ گلستان آمده است»مج« يها ن غزل در نسخهيا  

. منفرد تنها در نسخة دوم کاخ گلسـتان آمـده اسـت    يگر به شکليکه مطلعشان ذکر شد، هفت غزل د ييها جز غزل به
ها را در خـود   ن غزليتر، ا ميقد يها ز نسخهکدام ا چيسال پس از درگذشت خواجو کتابت شده و ه ۱۷۷س ين دستنويا

 كردناما منسوب  ؛ها زبان خواجو را در خود دارند ن غزلياز ا يس، قابل اعتماد است و چندين دستنويهرچند ا. ندارند
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  .ستيده شک به آنها نگريد به ديبا   فعالً شتر دارد و يو دقّت ب ياج به بررسيها به خواجو احت ن غزلياز ا يا پاره
 

  ها تيب يافتادگ) ۷
) ۷۳: ، مقدمة مصـحح يکرمان يخواجو(» ت استيب! هزار ۱۵۰۷۶در حدود «ن چاپ به گفتة مصحح يوان خواجو در ايد

 يکه ذکرشان گذشت، از شعرها يکامل يها جز غزل ت و مصراع، بهين بيچند ،ميبر يم يوان پيد يها نسخه ياما با بررس
ها اتّفاق افتاده  بات و غزليد، قطعات، ترکيقصا: وانيد ين کمبود در همة انواع شعرهايا. امده استين چاپ نيشاعر در ا

مثالً از . »م«و » ب«ار مصحح بوده؛ از جمله نسخة اساس و يفوت شده که در اخت ييها ها از نسخه تياز ب ياريبس. است
  :با مطلع) ۳۴۹/۳۶۲(غزل 

ــوديــشــمع چگــل دوش در ا يا   ؟يوان کــه ب
  

  ؟يبه گلستان که بـود  يان دسرو رو يو  
  :اند ها را در خود داشته تياست که هر سه نسخه، ب ين در حاليا. ساقط شده ۶و  ۵، ۴ات ير، پس از ابيت زيسه ب  

  ؟يم تـو درمـان کـه بـود    يما رنج تو برد    ؟يم تـو مـرهم بـه کـه داد    يما زخم تو خورد
  ؟يبسـتان کـه بـود    چون سرو خرامنده به    ؟يچون مرغ چمـن بـر سـر شـاخ کـه نشسـت      

ــن  ــه ش ــول ک ــه رفتــ  يديق ــه آواز ک   ؟يو ب
  

  ؟يو مهمان کـه بـود   يدر دست که افتاد  
  .اند ت دارند که از متن دور افتادهيسه ب» م«ت هفدهم، اساس و يپس از ب ۲۸ها، صفحة  دهين در قصيهمچن  

ت در يـ ن بيـ نجاست کـه ا يا ت دارد، جالبيک بيت پنجم يپس از ب» ب«اساس و  يها در نسخه) ۲۲۲/ ۹۸(ز غزل ين
ـ  ؛ت را تکرار کردهين بيبرگ بعد ا يان برگ و ابتدايکاتب در پا. نسخة اساس دو بار بالفاصله تکرار شده است بـا   يول

  .امده استين يوان چاپين وجود در ديا
  :آمده ۵۸۸دة صفحة ين برده است، در قصيشعر را از ب يجه معنيحذف شده و در نت يمواضع مصراع يدر برخ

  ز شوکت خـار  يگلش چو گلشن رضوان عر    سـنبلش در تـاب  ! رخـان حسـن   چو زلف الله
  :ن استيت در نسخة اساس چنين بيح ايصورت صح

ـ رخـان   چو زلف اللـه    داريــچـو بخــت روزبهــان چشـم نرگســش ب      سـنبلش در تـاب   نيچ
  مهش چو عارض خوبان بـرون ز داغ خسـوف  

  
  ز شوکت خـار  يگلش چو گلشن رضوان عر  

وان يـ است که در د يبند بيترک ۱۲۹طور در صفحة  نيهم. ز تکرار افتاده استين) ۷۳۵/۲۱۹(غزل  يت براين وضعيا  
موجـود  » ب«ت حذف شده در نسخة يب. ت دارنديهفت ب يگر بندها که همگيبرخالف د ،دارد يتيک بند شش بي يچاپ

  .است
نمونـه   يبـرا . شده است يده که باعث مختل شدن معنت اتّفاق افتايدو ب يها ن مصراعيب ييجا به ن مورد هم جايچند

  ):۷۷۰/۲۸۲(غزل 
ــر د يدر م ــده گ ــک ــت نگ ي ــرا دس ــده م ــو کــس نشــنود از هــم    ردي ــاب ينفســان ب   يکب

ــوز    ــزنم آه جگرس ــا ن ــت ت ــوان غم ــر خ ــ    ب ــر کــف ننهــد ه   يکســم جــام شــراب چيب
  :حِ آن در نسخة اساس آمدهيکه صورت صح

ــوز    ــزنم آه جگرس ــا ن ــت ت ــوان غم ــر خ ــم     ب ــنود از ه ــس نش ــو ک ــان ب ــاب ينفس   يکب
ــر د يدر م ــده گ ــک ــت نگ ي ــرا دس ــده م ــ     ردي ــد ه ــف ننه ــر ک ــراب  چيب ــام ش ــم ج   يکس
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انـد   گر منتقل شدهيد يها از موضع خود به جا تي، بيارياست که در موارد بس يات گفتنياب يب و تواليز دربارة ترتين
بـه مـتن اسـت کـه در      ييهـا  تيگر، ورود بينکتة قابل بحث د. ها اشاره نشده است ک از آني چيبه ه يوان چاپيکه در د

 ،ها را در خود دارند تين بيگر ايد يها ا نسخهيچون نسخه  ؛ها مسلماً از خود خواجوست تين بيستند، اينسخة اساس ن
  .د به آن اشاره شودياست که با يا ن نکتهيح متن اياما به هر جهت در علم تصح

  
  وانيد يبند ميتقس) ۸

خواجـو  . سـت شعرها يموضـوع  يبنـد  مي، تقسيشعر فارس يها وانياز د ياريوان خواجو نسبت به بسيز ديوه تمااز وج
د، يقصـا (الکمال  عيوان به دو بخش عمدة صنايچنانکه گذشت د. ن شکل در آورده استيش را به اياحتماالً خود شعرها

) اتيـ ات، و رباعيشوق: اتيد، غزليقصا(الجمال  عيو بدا) اتيات، و رباعيات و سفريحضر: اتيعات، غزليبات، ترجيترک
سابقه داشته و بعد از او  يرخسرو دهلويو ام ي، سعدييسنا يدر شعرها يبند مين تقسيش از خواجو ايپ. شود يمنقسم م
 يصوص سـعد خب ؛ش از خودير شاعران پين وجه از شعرها تحت تأثيد در ايخواجو شا ۱۰ اتّفاق افتاده است، يدر جام
  .اشدبوده ب

در » ب«و » اسـاس «ک غـزل در نسـخة   يـ ن شـکل کـه   يبـد . به هم خورده است يبند مين تقسيگاه ا يوان چاپيدر د
ـ ار نداشـته هـم تأ  يکه مصحح در اخت» مج«ن را نسخة ياست و ا» الجمال عيبدا« ـ  ؛کنـد  يد مـ يي در  يوان چـاپ يـ در د يول
سـروده شـده   » سفر«کند که در  يد مييآن تأ يمحتوا است و» اتيسفر«گاهش در يک غزل که جايو گاه  »الکمال عيصنا«

وان يـ عمدة چاپ د يرادهاياز ا. است يوان چاپيد يها دهين قصيدر ب يز گاه غزليو ن است» اتيحضر« يها ن غزليدر ب
وان يـ ات از ديبـات و حضـر  يد و ترکياز قصـا  يشـامل قسـمت  «نسـخة اسـاس    ،هـا آورده  نسخه ين است که در معرفيا

امـا منبـع   ) ۸۲ مقدمـة مصـحح،  : ۱۳۷۴ ،يکرمان يخواجو(» باشد يم يالجمال و خمسة و عيات بدايو شوقالکمال  عيصنا
است، » ملک يس کتابخانة ملّينف«س ياز دستنو يوان چاپيد يک از شعرهايشعرها را مشخص نکرده و نگفته است کدام 

  .ن منوال استيز به هميگر نيد يها ت نسخهيوضع
  

  اشعارنادرست  يها صورت) ۹
چند  ياتين بحث ابيتر شدن ا روشن يبرا. ده به دور نمانده استيوان از اشکاالت عديح ديتصح ،که روشن شد چنان آن

  .که مطلوب خواجو بوده به دور مانده است يح نادرست از صورتيشود که در اثر تصح يوان نقل مياز د
  حيصورت نادرست تصح) الف
صورت  ،ديم ديدر ادامه خواه. افته استيها راه  ل در متن شعريدل يفات بتصر ها و يح اغالط، خطاخوانين تصحيدر ا

هـا بـه    صوص نسخة اساس، بوده که مصـحح در آوردن آن خدر دست مصحح، ب يها ات در نسخهياز اب ياريح بسيصح
  :کرده است يمتن کوتاه

  بـازار شـهد از اوسـت    يکه تند يحلواگر
  

  ه نـوش اد تو از ذوق کـرد يش تو را به ين  
  )۱۲۸ص/ها قصيده(                          

  :دياست؛ بنگر يجير رايتعب يات فارسي، در مورد بازار، در ادبيزيت. بازار يزيت: اساس
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ــد ــي ــا يدار م ــو پره يينم ــي ــ يز م   يکن
  

ــازار خــو   ــا يب ــتش و آتــش م ــ زي ــ يم   يکن
  )۲۸۹: ۱۳۸۵سعدي، (                           

  :زيو ن  
ـ  يازار تکُند شد ب ـ گو يغ و گـر کس ـ ي   يد بس

  
  غ را باشـد فسـان  ين پس تيخواهد کرد از ا زيت  

  )۳۰۰: ۱۳۷۱سلمان ساوجي،(                     
  

  نقـاب  شـب  يرو شب در آمد آن بت مهيد *
  

ـ بر مـه       تـاب  فکنـد  چنبـر و در شـب   ديکش
                                          )۱۸۵/۱۹(  

ـ ، کـه ا »ده چنبر و بر مه فکنده تـاب يدر شب کش«: گونه است نيا» ب«البته ضبط . ده و فکندهيکش: »ب«اساس و    راد ي
  .دارد

تر  حيصح» فکنده«و » دهيکش«که از در درآمده،  يت کسيوضع يبرا ،است يا هينکه مصراع دوم جملة حاليبا توجه به ا
نـه بعـد از    ،ن صورت درآورده استيمدن خود را به اقبل از آ ،ديآ يکه م ياست که شخص ين حالتينکه ايگر ايد. است

  .ش کرده استيآرا] صورت خود را[ش از آمدن مه را يشخص، پ. وارد شدن
  ســخنم بهــرهمچــو سرچشــمة نــوش تــو ز 

  
  زتر اسـت يقت گهرانگيچشمم از درج عق  

                                    )۱۹۱/۳۱(  
هـا   کـه در نسـخه  » بحر«ت، يق در بيجود و تناسب سرچشمه، گهر، درج، عقبا توجه به و. بحر سخنم: »ب«اساس و   

  :استفاده کرده است يهين اضافة تشبيباز از ا) ۱۹۶/۴۱( يخواجو خود در غزل. تر است حيآمده صح
  هاسـت  ز بحر شعر مر او را بسـي غنيمـت  

ـان    ـروم از دو جه ـو س ـاه     چ ـر چـه دسـت کوت   اســت گ
  

  پرگهر است خواجو سفينه) لطايف(که از لطافت   
  ولي شکيبم از آن قامـت بلنـد تـو نيسـت    

                                       )۱۹۹/۴۸(  
  
  

بـا  . از جهان کوتـاه شـده اسـت   » دستش«د ين است که بگويشاعر درصدد ا. دست اگرچه کوتاه است: »ب«اساس و 
سـت و  ين» کوتـاه «قـرار گرفتـه کـه     يگاهيدر جا» دست«، يدگاه عروضيت ارائه داده است، از ديکه مصحح از ب يضبط

شود و در واقع  يشود که دو هجا م يواقع م يدر موضع» دست«با ضبط نسخة اساس  يول ؛هم شده است» دهيکش«اتفاقاً، 
  .که مورد نظر خواجو است يده انگاشت؛ همان کوتاهيتوان آن را بر يشکند و م يم

  خون جگر چو در دل مـن جـاي تنـگ يافـت    
  

  و رفـت  ز صحرا برانـد ه ديده گلگون ز را  
                                       )۲۰۸/۶۷(  

  

ز هسـت  ين يگلگون که نام اسب يبرا» دواند«ة يتر است و هم قاف مناسب» به«هم حرف اضافة . به صحرا دواند: اساس
  .ن استيش از ايت پية دو بيقاف» براند«. برقرار کرده است» تناسب هاميا«نجا يو در ا

ــادة طــرب   ــور ب ــز  مخم   را شــوقانگي
  

  جامي نداد و زهر جدايي چشـاند و رفـت    
                                       )۲۰۸/۶۷(  

  

  .دارد يشتريب يدر مصراع دوم سازگار ييوصل با جدا. ز وصل رايانگ طرب: اساس
ــازار مشــتري بشکســت  بهــار ــو ب   روي ت

  
  فريب چشم تو نـاموس سـامري بشکسـت     

                                       )۲۰۹/۷۰(  
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د از نظر دور داشـت  ي؟ البته نبا»بها«تر از  کدام واژه مناسب» يمشتر«و » بازار«با وجود . تو يرو يبها: »ب«اساس و 
  :است ياز سعد ييجز يرييکه مصراع اول با تغ

  بهاي روي تو بازار مـاه و خـور بشکسـت   
  

  راچنان کـه معجـز موسـي طلسـم جـادو        
  )۱۹۸: ۱۳۸۵سعدي،(                          

  

بـاز   يز سعديبوده است، و ن يت سعدير بيت تحت تاثين بيبرد که خواجو در ا يتوان پ يت ميبا دقّت در مضمون ب
  :آورده است يک جايدر » يمشتر«را با » يرو يبها«هم 

ــت  ــو نيسـ ــاي روي تـ ــتري را بهـ   مشـ
  

ــرداران  ــد ســ ــر نهنــ ــايد ار ســ   شــ
  

ــدي   ــدارتمــــن بــ ــي خريــ   ن مفلســ
  )۸۸: ۱۳۸۵سعدي،(                            

  کــه برکشــيدة توســت   رويــتپــيش 
                                       )۲۱۱/۷۳(  

  

تر  ار مناسبيدن آن بسيت به برکشيمحبوب، با عنا ياست از ابرو يا ن واژة که استعارهيا.  غتيش تيپ: »ب«اساس و 
  .ستيدن نيقابل برکشاست که » تيرو«از 

  چـون تـوان داشـت    !پوششز چشمش چشم 
  

  که يک چند است کـو هـم نـاتوان اسـت      
                                       )۲۱۸/۸۹(  

  

خواجـو خـود   . ، بـا نـاتوان تناسـب دارد   »يپرسـ  ادت و احـوال يـ ع« يپرسش بـه معنـا  . چشم پرسش: »ب«اساس و 
  :به کار رفته است ين معنيد که در آن پرسش به همدار يگريت ديب) ۴۶۷/۱۹۳(

  پرست تـو بيمـار خفتـه اسـت     تا چشم مي
  

  رويـم  اي بـه پرسـش بيمـار مـي     هر لحظه  
  

  : ميخوان يات شمس ميز در غزلين 
  نغزي و خوبي و فرش، آتش تيـزِ نظـرش  

  
  پرسش همچون شکرش، کرد گرفتـار مـرا    

  )۲۴: ۱۳۸۷مولوي، (                           
  

: نـاتوان «ت که شاعر ين بيد به ايز بنگرين. اند کرده يمعن يپرس ت، پرسش را احوالين بيحات ايدر توض يکدکن يعيشف
  :ادت استيخواهان ع«  ماريب

  قدم به پرسش من رنجه کن که هر سـاعت 
  

  نداشـت  کنـار دلم چو بـي رخ زيبـاي او   
  

  بسان چشـم خوشـت نـاتوان همـي گـردم       
  )۲۳۰: ۱۳۴۰دي مراغي، اوح(                

  قــرار گرفــت قــرار در خــم آن زلــف بــي
                                       )۲۲۰/۹۳(  

  

  .ح استين صحيداست هميدارند و پ» قرار«کنار  يبه جا: »مج«اساس و 
  رسم باشد کـه بـه انگشـت نماينـد هـالل     

  
ـبب انگشـت   مه نوابرويت چون      نماسـت  زان س

                                     )۲۲۴/۱۰۲(  
  

نکه شاعر در مصراع اول از هـالل اسـتفاده   يبا توجه به ا. دارند» قد من«مه نو،  يدر مصراع دوم به جا: »ب«اساس و 
در مصراع دوم قدش را به هاللِ مصـراع   يرکيندارد و اتّفاقاً با ز» مه نو«به استفاده مجدد از آن و آوردن  ياجياحت ،کرده
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  ١١٣/     ضرورت تصحيح انتقادي ديوان خواجوي كرماني 
  

 

ه کرده استيل تشباو.  
  فرهاد اگر چه با غم عشق از جهان برفـت 

  
  غمش در جهان بماند سوزليکن حديث   

)۲۳۰/۱۱۳(  
  

دارد که سـوز   يشود، تضاد يبه ذهن متبادر م يست وليت نيکه در ب» ينيريش«با فرهاد و » شور«. شور غمش: اساس
، )۱۳۲/۴۳۶( يها د به غزليرهاد و شور با هم دارد بنگربه آوردن ف يخواجو تعلّق خاطر بزرگ. ستيقادر به ساختن آن ن

  ... .و) ۱۵۵/۴۴۷(
  گويـد  نکهتي از مصـر و دلـم مـي    دهد مي
  

  آيــد کــاين بشــير از بــر گمگشــتة مــا مــي  
                                     )۲۳۱/۱۱۵(  

  

  :ن استيط اساس االبته ضب. به شرح ندارد ياجيخوش احت يدن باد و بويدم. يدمد نکهت يم: اساس
را کـه در دو کلمـة   » رازيشـ «و » کنعـان «، »مصر«را شاعر يز ؛که بهتر است» ندياز مصر و به کنعان گو يدمد نکهت يم«

  .ک جا جمع کرده استيدا آمده، در يپ» از«و » ريبش«
  مردان ايـن قـدم را بايـد کـه سـر نباشـد      

  
  کـه پـر نباشـد    بايـد مرغان اين چمـن را    

                                     )۲۳۶/۱۲۶(  
  

د را در يد و بايست که شايو از خواجو دور ن. سته استيشا: ديشا. »د که پر نباشديشا«در مصراع دوم : »ب«اساس و 
  .کند يريجلوگ» ديبا«دو مصراع بگذارد و از تکرار 

ــي ــد   ب ــر گفتن ــخني از رخ دلب   دالن را س
  

ــري از     ــبالن را خب ــلِ نســرينبل ــد گ   دادن
                                     )۲۳۶/۱۲۷( 

  

» واو«گل سرخ است عـام پنداشـته و    يمصحح در تمام مواضع کتاب گل را که به معنا. نيگل و نسر: »ب«اساس و 
  ):۷۵۰/۲۴۸(ديگر را حذف کرده بنگريد يها عطف با گل

  کنون که دامن صحرا پر از گل سمن است
  

  ؟ بگـو رخ گلي کجاسـت  چو آن نگار سمن  
  

  :و حافظ ۱۱ ).۱۷۶/۲۵۹(د به غزل يز بنگريکه در نسخة اساس گل و سمن ضبط کرده است، ن
  شعر حافظ در زمـان آدم انـدر بـاغ خلـد    

  
  دفتـر نسـرين و گــل را رونـق اوراق بــود     

  )۴۲۲: ۱۳۶۲حافظ، (                          
  

  :يرج رونت از ابوالفين بين ايهمچن. ت دوميب) ۲۰۳ ،همان: (رك زين
  اين مجلس خرم که در او چهـره نمودنـد  
  سيمي که مرا بايد از ديـده شـود حاصـل   

  

  و نسترن و سوسـن و نسـرين   گلخيري و   
  انگيـزد بـر وجهم به از اين چبود کز چهره 

                                     )۲۴۴/۱۴۳(  
  

ز يدر مصراع دوم که با چهرة زرد ن» زر«مصراع اول و در » ميس«با توجه به وجود . زديکز چهره زر انگ: »ب«اساس و 
خواجـو  . وجـود آورده اسـت    طنز در چهرة زرد به ين دو کلمه به وجود آمده و نوعين ايب يست، هماهنگيتناسب ن يب

  :ديگو يم) ۳۲۳/۳۰۸(گر يد يتيخود در ب
  گوهر وصل تو وجه سيم و زرم) بهاي(به جاي 

  

  سـاره سرشک مردم چشم است و رنگ رخ  
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  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة   سال پنجم، ، دورة جديد،نهمسال چهل و   شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۴

 

 

  :فراوان به کار رفته است يه چهره به زر در شعر فارسيتشب
ـيم و زر    موي و رويم نيستي از رنج و غم چون س

  
  گر نه در عشقت ز زر و سيم خالي دستمي  

  )۵۹۳: ۱۳۶۱جبلي، (                           
  

  ):۱۴۰: تا يب(  يز عمعق بخارين
  بخر ما را، اگر زر و گهـر داري : مرا گويد

  کـه عاشـقان   عشقشخواجو بنوش دردي 
  

  گهر بستان از اين چشمم، که زر سيم رخان دارد  
  انـد  اند و نيش جفا نوش کرده خون خورده

                                     )۲۴۵/۱۴۷(  
  

دن در ينوازتر است و هم درد نوش گوش و چشم يبصر يدرد، هم از لحاظ سمع يدرد. دردش يدرد: »ب«اساس و 
  .شِ جفا خوردن هماهنگ استيمصراع اول با خون خوردن در مصراع دوم و  درد با ن

  خـواهي  کش ار زانکه دوا مـي  دردي درد
  

  کـردم  ز چشم تـو طلـب مـي   دل گمگشته 
  

  طلبـي  بادة صاف خور ار زانکـه صـفا مـي     
                                     )۳۴۹/۳۴۱(  

ـ      اين داردکرد اشارت به سر زلـف سـيه ک
                                     )۲۴۶/۱۴۸(  

  

 يرا به معن» چو«است اگر  يرفتنيبا نگاه به مصراع دوم ضبط نسخة اساس پذ. جستم يچو از چشم خوشت م: اساس
  ...م يريبگ» که يزمان«

ــو را   ــد خواج ــگ زن ــده گلبان ــل دلش   بلب
  

  که در اين فصل کسي از گل و مي باز آيد  
                                     )۲۴۷/۱۵۱(  

  

  .است يباسابقه در شعر خواجو و ادب فارس يري، تعبييقاياز ارزش موس ير جداين تعبيا. گل و مل: »ب«اساس و 
  : د بهيبنگر

ــت  ــژه در روي کشــ ــه آب مــ   آب بــ
  

  گل به مـل و مـل بـه گـل انـدر سرشـت        
  )۱۶۲: ۱۳۷۹منوچهري، (                    

  

  :و
  حلقة گل و مل خوش خواند دوش بلبـل  در
  

ــد ســلطان   ــد مه ــم چــون نه ــقشدل   عش
  

ــا الســکارا    ــا ايه ــوا ي   هــات الصــبوح  هب
  )۲۶: ۱۳۶۲حافظ، (                            

ــرد    ــمان برنگي ــت آس ــک ذره هف ــه ي   ک
                                     )۲۵۱/۱۵۹(  

  

  .نبوده که از ذهن خواجو به دور مانده باشد يزيره چتقابل مهر و ذ. سلطان مهرش: »ب«اساس و 
  ):۲۷۰/۱۹۹(ن دو را در کنار هم نهاده است از جمله در غزل يخود او بارها ا

ــد ارت ذره ــه دور باش ــر چ ــد مه   اي نباش
  

  کــه مــاه چــارده دايــم ز مهــر باشــد دور  
  

  ... .و ) ۲۷۰/۱۹۹(، )۴۷۱/۲۰۰(، )۷۰۲/۱۵۵( يها ن غزليهمچن
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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  دانـم  جام مـي چـو مـي    دهم کجا ز دست
  

  که دستگير مـنِ خسـته جـام خواهـد بـود       
                                     )۲۴۹/۱۵۵(  

  

است که در دست اسـت و خواجـو    يزين درست است، از دست نهادن مخصوص چيهم.  بنهم يز دست ک: اساس
  . را در دست دارد يد که در حال حاضر جام ميگو يم

  گــر آن مــهنگيــرد  جهــان مشــک و عنبــر
  

ــرد     ــان برنگيــ ــف عنبرفشــ   ز رخ زلــ
                                     )۲۵۱/۱۵۹(  

  

  .ح استيرد صحيو روشن است که بگ. دارند» رديبگ«در مصراع اول » ب«اساس و 
  زنده از اوسـت دارويي از آن لب که روان  نوش

  
ــد     ــزار آوردن ــروح ن ــتة مج ــن خس ــه م   ب

                                     )۲۵۲/۱۶۰(  
  

ـ ، و دانسـتن ا )دهيجراحت د(با در نظر گرفتن عطش انسان خسته . تشنة اوست: »ب«اساس و  ـ ي کـه انسـان    ين معن
  .تر است حين مصراع صحيکند؛ خسته در ا يم يده مدام احساس تشنگيجراحت د

  بـه افغـان آيـد    مـرغ هر شب از نالة مـن  
  

ـ  وين عجب     نشـود  يتر که تو را هيچ خبر م
                                     )۲۵۴/۱۶۶(  

  

نـه   ،ب اسـت يـ آن عج يدن صـدا يو به گوش نرس» چرخ«به افغان آمدن . دارند» چرخ«مرغ،  يبه جا: »ب«اساس و 
  .ندارد ييچندان رسا يکه در واقع صدا» مرغ«

  که جان به لـب آمـد بـه انتظـار لبـت      بسا
  

  ني بـرد وليکن از لب من جان به لـب تـوا    
                                     )۲۵۵/۱۶۸(  

  

را » آمدن«، »انتظار«لحن حاکم بر غزل نشان از آن دارد شاعر منتظر است و . دارند» ايب«، »بسا« يبه جا: »ب«اساس و 
  .ندارد ينجا وجهيدر ا» بسا«. طلبد يم

ـيرين چـو شـکّر اسـت     به لفظ توالفاظ من    ش
  

  انـدر دهـان نهـاد    شـکر  تو هـم گويي لب   
                                     )۲۶۴/۱۸۸(  

  

تـو الفـاظ   » وصف«د در يگو ياست و شاعر م يبه لفظ تو که در متن آمده، غلط آشکار. به وصف تو: »ب«اساس و 
  .آمده است» توام«ح آن در اساس يز اشتباه است که صحين» لب تو هم«ن ين است، همچنيريمن ش

  ولـي بنــاميزد  کـه رفتـي   هسـت دو هفتـه  
  

  باشـد  تـر نمـي   مه دو هفتـه از ايـن خـوب     
                                     )۲۶۷/۱۹۴(  

  

د از آن اسـتفاده کـرده   يها و قصا گر در غزلين بار دياست که خواجو چند يرين تعبيا. يرفت که رفت: »ب«اساس و 
  ):۳۴۰/۳۴۴(است از جمله 

  م بنشانديچه جرم رفت که رفتي و در غم
  

ــزد ار بنشــيني و آتشــم بنشــاني؟      چــه خي
  

  ).۷۶۷/۲۷۷(ز غزل يو ن
  شــــمع بفروزنــــدشــــعله فــــروزان 

  
  ســـــاز بنوازنـــــدنـــــوازان  پـــــرده  

                                     )۲۷۶/۲۱۲(  
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  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة   سال پنجم، ، دورة جديد،نهمسال چهل و   شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۶

 

 

  .ح استيغزل صورت آمده در اساس صح يبا توجه به لحن خطاب. ديد و بنوازيبفروز: »ب«اساس و 
  کنـد بـاد اسـت    مي نقش ر سخن که صباچو ه

  
  بيــان حســن گــل از بلــبالن شــيدا پــرس   

                                     )۲۷۸/۲۱۷(  
  

  .درست است» نقل کردن«ت به سخن، يبا عنا. کند باد است ينقل م: اساس
  مريدي بـه شـيخ ايـن سـخن نقـل کـرد      

  
ــن آزادي  ــو ور زآنکــه از م   مــنم غــالم ت

  

ــي    ــاف پرس ــر انص ــرد گ ــل ک ــه از عق   ، ن
  )۱۲۶: ۱۳۷۹سعدي، (                         

ــه  ــرا ب ــوزهم ــروش کشــان ک   شــرابخانه ف
                                     )۲۸۵/۲۳۱(  

  

کـوزه اسـت،    ين واژه کـه بـه معنـا   يگر از ايخواجو چند مورد د. اند کشان ضبط کرده به وضوح کروه: »ب«اساس و 
  :به دست نداده است يکه مصحح باز ضبط درست) ۲۹۲/۲۴۵(جمله غزل  استفاده کرده است از

  از ســر مســتي کشــيم کــروة رهبــان ديــر
  

  بر در هسـتي زنـيم نوبـت سـلطان عشـق       
  

  ۱۲ .االنوار از آن بهره برده است گر در روضهين دوبار ديهمچن
  صبوحي کنون به مجلس خـاص گاه  به بزم

  
  بخش بود جام مي به حکـم خـواص   حيات  

                                     )۲۸۹/۲۴۰(  
  

  .کنان مجلس خاص يصبوح: »ب«اساس و 
  بـــزن مطـــرب کـــه مســـتان صـــبوحي

  
ــيز    ــل   مـ ــو از تأمـ ــتند و خواجـ   مسـ

                                     )۲۹۵/۲۵۱( 
  

ز قبل از او سابقة استفادة ياست و نرات خود خواجو ياز تعب» تأمل«و » مل«کنار هم نهادن . ز مل مستند: »ب«اساس و 
  :ديفرما يم يسعد. فراوان دارد

  نظراننــد بــر ايشــان پيمــاي هرچــه کوتــه
  

  که حريفـان ز مـل و مـن ز تأمـل مسـتم       
  )۱۲۶: ۱۳۸۵سعدي، (                         

  

  :راست ييز سناين
ــن  ــل کــ ــل او تأمــ ــي فضــ   در يکــ

  
  مگر که سر بدهم ورنـه مـن ز سـر نـنهم    

  

ــل ر   ــن  عقـ ــل کـ ــال و روح را مـ   ا مـ
  )۶۰۹: ۱۳۸۷سنايي،(                           

  اميد وصـل در ايـن ره چـو پـاي بنهـادم     
                                     )۳۰۸/۲۷۶(  

  

ـ بم: مختلف استفاده کند؛ سر بـنهم  يدر معان» نهادن«آن است که سه بار از  يشاعر در پ. سر بنهم: اساس ز سـر  . رمي
  ۱۳: »دست«دارد از  يا ت استفادهين بير اينظ يسعد. آغاز کردم: بنهادم يپا. دست برندارم :ننهم

  ز دست رفته نه تنهـا مـنم در ايـن سـودا    
  

  ها که ز دست تو بر خداوند است چه دست  
  )۱۰۱: ۱۳۸۵سعدي، (                         

  

  :ن کار را کرده استيبا سر ا) ۳۸۶: ۱۳۷۱( يو سلمان ساوج
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  ١١٧/     ضرورت تصحيح انتقادي ديوان خواجوي كرماني 
  

 

  ارم آن سر که سـر انـدر قـدمت انـدازم    د
ــکم   ــر اش ــاب ــي کهرب ــن  آب ــت روش   س

  

  ست که اندر سر بسياران اسـت  وين خيالي  
ــابي  ــو خون ــي ت ــن سرشــکم ب   ســت روش

                                     )۳۱۷/۲۹۴(  
  

  .ن مورد اشتباه دارديوضوح در اب يمتن چاپ. ست روشن يبرِ اشکم گهر آب: »ب«اساس و 
  يي چـو قـدش سـروي    يش کو اللهچو رو

  
  مـاري  زلفـش يي چـو   چو خالش کو مهره  

                                     )۳۳۴/۳۳۱(  
  

  .ست که پنهان بماندين يزيچ ،ديآ يش به وجود ميکه با مو يقيموس. يش ماريچو مو: »ب«اساس و 
  به جام بادة صـافي بشـوي جامـة صـوفي    

  
ـ         ه و تقـوي چرا که بـاده نشـاند غبـار توب

                                     )۳۴۳/۳۴۸(  
  

آمده  يليح سهيحاصل از جام و جامه که در تصح يقيالبته موس. يخرقة صوف يبشو يبه جام بادة صاف: »ب«اساس و 
رقـة  خ«نسخة اساس کـه   يشنهادي، خرقه است و همان صورت پيم جامة صوفيد بدانياما با ؛خودش را دارد ييبايز زين

  .است بهتر است» يصوف
  دارنـد  ورش به مصر چو يوسف عزيز مـي 

  
  مـاه کنعـان اسـت    رنگعجب مدار که او   

                                       )۶۵۳/۵۴(  
  

  .دارد يبرتر يروشن است که ضبط اساس کامالً بر صورت چاپ. رشک ماه کنعان: »مج«اساس و 
  اگرچه برق شود کي رسـد بـه گـرد فـراق        استاي که مر که الشه کمندتکجا رسد به 

                                     )۷۱۵/۱۷۸(  
  

  :ديبنگر. اسب درست است يخر در مقابل سمند به معن يالشه به معن. به سمندت: اساس
  الشة ما کي رسد آنجا که رخش او کشـند 

  
  کارواني کي رسد هرگز بـه گـرد لشـکري     

  )۴۷۱ /۱: ۱۳۴۷انوري،(                       
  

ت يـ ن بيت قبل است که مصحح آن را به اية بيقاف» فراق«. است» براق«ت هم ية بيح قافيد گذاشت که صحيناگفته نبا
  .هم آورده است

  :برق و براق سابقة استفاده دارند
  روز رزمش هر که ديد سرعت براق برقبر 
  

ــاري   ــاد به ــر ب ــيم  از زرگ ــاله س   دوز ک
  

  را در جوشـن و برگسـتوان  ديد بحر و بـاد    
  )۳۰۰: ۱۳۷۱سلمان ساوجي،(                

ــا زده  قبــه ــام نــرگس رعن ــه ن ــي از زر ب   ي
                                     )۷۵۷/۲۶۲(  

  

  .درست است» بر«د يشود فهم يت ميبه ب يسطح يبا نگاه. بر کاله: اساس
ــت داده آب   ــر عطاي ــد را اب ــتة اومي   کش

  
ــال    ــده   را  آزخشکس ــاران آم ــو ب ــر ت   اب

  )۶۰۴: ۱۳۷۴خواجوي کرماني، (             
  
  

  .ابر اگر به جود ببارد هنر است نه به آز. دارد» جود«آز،  يدر مصراع دوم به جا: اساس
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  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة   سال پنجم، ، دورة جديد،نهمسال چهل و   شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۸

 

 

  نيايـد بيـرون   حجـره گر عروس چمن از *
  

  هـر دمـش بـاد صـبا گوشـة مقنـع نکشـد          
  )۲۷همـان،  (                                     

  

  .ندارد يحجله متناسب است با عروس و حجره وجه. حجله: اساس
  نسخه يخوان بد) ب

ق يآن نشان داده شود تا اهل تحق يکتابت يها يژگيهر نسخه، و ين است که پس از معرفيها رسم بر ا نسخه يدر معرف
. را جبـران کننـد   يتـ يح بيتصح اي يا ار واژهيمصحح در اخت يدر صورت ضرورت قادر باشند به کمک آن، اشتباه احتمال

ـ ياز آنها ن يمنحصر به همان نسخه است و برخ يدر نوع کتابت دارند که بعض ياتيکهن، خصوص يها نسخه ن همـه  يز ب
نسخة . ستنديقائل ن» گ«و » ک«، »چ«و » ج«، »پ«و » ب«ن کتابت يب يزيها تما به عنوان مثال اغلب نسخه. مشترک است

وان خواجـو، از  يـ د يها ن نسخهيتوان، در ب يها را در خود دارد که م کهن واژه يها از ضبط ياريح، بسين تصحياساسِ ا
و ضـبط   کـاش  يکاج به جـا  روزه ويمثالً پ» ف« يبه جا» پ«کاربرد . ذ، بذياز جمله بذ. منحصر آن دانست يها يژگيو

  :جا ن نسخه همهيدر ا. اوخشيواژة س
  ). ۲۲۰/۹۲(، )۲۲۵/۱۰۴(، )۳۴۵/۳۵۵(، )۳۲۱/۳۰۴(، )۳۲۰/۳۰۳(، )۳۰۹/۲۷۸(د ياوم ←د يام

  ). ۲۵۴/۱۶۵(، )۲۴۸/۱۵۲(، )۲۳۲/۱۱۸: (درفشان ←درخشان 
  ... .و) ۷۲۰/۱۸۹(، )۶۵۳/۵۴(، )ديقصا ۶۱۸ص (، )۳۲۸/۳۱۸(، )۲۳۱/۱۱۶: (ريعز ←)وسفي(زيعز

ن يمصحح به ا يول ؛کتابت شده) ۳۱۱/۲۸۲(، )۳۰۱/۲۶۴(، )۲۸۴/۲۲۸(، )۲۸۵/۲۲۹: (جان و جهان ←ز جان جهان ين
  .موارد اشاره نکرده است

ها دچار اشتباه شـده اسـت و در    مصحح در قرائت نسخه ،دهد يد که نشان ميآ يبه چشم م ييها تيح بين تصحيدر ا
  :مثالً .ندارد يروشن يت معنيجه بينت

  فشـاني خواجـو   گر نخواهي که کني مشک
  

  گيسوي عروسـان سـخن شـانه مکـن     پيش  
                                     )۳۱۴/۲۲۸(  

  

. رفتـه و بـه مـتن آورده مصـراع دوم را بـد خوانـده اسـت       يرا پذ» ت«ت نسـخة  يت که احتماالً مصحح رواين بيدر ا
 يش به معنـ يوجود نداشته و مصحح ب» پ«و » ب«ن يب يزيکهن تما يها ن آمد، در کتابت نسخهيش از ايهمانطور که پ

  :ن استياند و ضبط مصراع ا آورده» نيچ«ن واژه يا يگر به جايد يها اما همة نسخه .ش خوانده استيشتر را پيب
را در کنار سنبل بـه کـار بـرده    » نيچ«) ۵۸۸/ها دهيقص(گر يد يخواجو خود در جا. عروسان سخن شانه مکن يسويگ نيچ
  .گذاشته است» حسن«، »نيچ« يز به جايت نين بيهرچند مصحح در ا. ن سنبلش در تابيرخان چ چو زلف الله: است
  :ديز بنگرين

  نمـاي  يـا شـام شـب    خط استمشک است يا 
  

  نقـاب  يا صـبح شـب   رخ استماه است يا   
                                      )۱۸۷/۲۲(  

  

شاعر در . مصحح را به اشتباه انداخته است» رخست«، »خطست«وة کتابتش؛ يکاتب با ش. خطت و رخت: »ب«اساس و 
ن يهمچن. ز معشوق اوست، پس ضبط اساس درست استياستفاده کرده و مخاطب ن» العارف تجاهل«ت از صنعت ين بيا
» گفـتم «، )۳۶/۱۹۳(در غـزل  » خرمن زد« يبه جا» خرمن کرد«، )۳۱/۱۹۱(در » زيشکرآم« يبه جا» زيشکرآو«توان به  يم
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  ١١٩/     ضرورت تصحيح انتقادي ديوان خواجوي كرماني 
  

 

  .اشاره کرد... و ) ۱۰۹/۲۲۸(» ست ييايدر« يدر جا» ستيا نيدر«و ) ۵۹/۲۰۴(» گشتم« يدر جا
  صورت نادرست از نظر وزن) پ

ار يـ کام انيديسا نه وزن و وحياو را شم يها اوزان تازة غزل. دانند يم يات فارسيتازه در ادب ييها خواجو را مبتکر وزن
 يبا بررس) ۷۲۵، »اوزان تازه و نادر در شعر خواجو«: سايمقالة شم ۱۳۷۹: يخراسان يريام(سا يشم ۱۴ .دانند يازده وزن مي

جـا پنداشـته    وان شـاعر وجـود دارد و در آن  ين وزن تازه در ديده است که چنديجه رسين نتيخواجو به ا يها وزن غزل
تمـام  «: سدينو يم) ۱۸۶/۲۱(غزل  يمثالً با بررس. وان، از خود خواجوستيموجود در د يرادات وزنياز ا يا است که پاره

: ن شـکل باشـد  يـ د به ايبلند کم دارد و مثالً با يست جز مصراع دوم که دو هجا، درست ايتين غزل نُه بيا يها مصراع
قـت اشـتباه از   ياما در حق ؛»احتماالً اشتباه از خود خواجوست .شراب ]»از آن«ا ي» ما را«[بده  يبت ساق يصبوح است ا
  :ن گونه استيا» ب«ت، هم در نسخة اساس و هم يح بيست و صورت صحيخود خواجو ن

ـ يب ۹ن غزل يدر ا«: سدينو يم) ۳۳۴/۳۳۱(ز دربارة غزل يو ن. بده جام شراب يبت ساق يست اصبوح ا دو مصـراع   يت
حـق بـا   » باشـد  يني، نگـار ينگـار  يد بـه جـا  يک هجا کم دارد و بايکه » ياريع يبت يمهوش ينگار«: اول: اشکال دارد

سـا   سـمن «: سـد ينو ير مورد اشـکال دوم کـه مـ   اما د ؛ضبط کرده است» ينينگار«قاً يز دقين» اساس«ساست و نسخة يشم
ن يـ کـه ا  يا ضبط هر دو نسخه» خطا از خود شاعر است يک هجا کم دارد و به احتمال قويکه  يشان کاريش پريهندو

سا بـا شـم   ياما باز هم شم ؛دارد يراد وزنيا يز با ضبط چاپين غزل نيت آخر اين صورت است و بيغزل را دارند به هم
  :، درآوردکه ضبط نسخه است يمصراع را به همان شکل ،ده باشنديکه نسخه را د آن يخود ب يعروض

  .فشانم: يچاپ. چو خواجو خواهم که جان بر او افشانم
  :شود گفت ير ميت زين دربارة بيهمچن

  !نشـيني  گوشـه تا شد ابروي گژت فتنة هـر  
  

  سـت  اي بسا فتنه که در گوشة هر محرابـي   
  

  . ن است که در نسخة اساس آمده استينش بر وزن دارد و درست آن گوشه ک هجا اضافهي ينينش گوشه
  :حروف) ت

مصـحح در   .داشـته اسـت   ييهـا  در متون گذشته بـا امـروز اخـتالف   » ربط«و » اضافه«گاه حروف ينوع استفاده و جا
  : ها متفاوت است ن نوع حروف داده که با ضبط نسخهيدر ا يراتييوان گاه تغيح ديتصح

  کنـــارت مـــادر دهـــر ردتـــو گـــويي 
  

  ســت  وفــايي پروريــده  بــه شــير بــي    
                                       )۲۱۶/۸۴(  

  

ـ با يپس مادر م. است يناپسند کس يها و خصلت ييوفا يحرف از ب. بر کنارت: »ب«اساس و  از » بـر کنـار  «د او را ي
  . خود داشته باشد» درکنار«خود بدارد نه 

  ريــر کــنم تح  چــون خيــال تــو مــي   
  

  افتـــد  روي کـــار مـــي  بـــربخيـــه   
                                     )۲۲۷/۱۰۷(  

  

  :ستيسابقه ن يدر شعر گذشته ب» با«نگونه از ياستفادة ا. کار يبا رو: »ب«اساس و 
  بــاز بــه يــک وسوســة ديــو عشــق     

  
ــوم     ــوان شـ ــر ديـ ــا سـ ــر بـ ــار دگـ   بـ

  )۸۹۴ /۲ : ۱۳۶۴انوري، (                     
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  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة   سال پنجم، ، دورة جديد،نهمسال چهل و   شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲۰

 

 

  در نمازم خم ابـروي تـو بـا يـاد آمـد     
  

  حالتي رفت که محراب بـه فريـاد آمـد   
  )۳۵۴: ۱۳۶۲حافظ، (                      

  
  

  اي
ــآخر   ــل کـ ــال وصـ ــة حـ ــس غرقـ   بـ

  
  گفتم ببيـنم روي او يـا راه يـابم سـوي او    

  

ــد     ــرت آمـ ــال حيـ ــر حـ ــا سـ ــم بـ   هـ
  )۳۵۲: همان(                                    

  وز جان و تن باز آمـدم در کوي او  ز جانرفتم 
                                     )۳۱۱/۲۸۲(  

  

  از ته دل و جان؛ يعني. به جان: »ب«اساس و 
  اي خواهم بده چون دل گرو داري گر بوسه به جان

  
  برجـايم  دستم وليکن پـاي  مترس ار چه تهي  

  )۸۹۴/ ۲ ج: ۱۳۶۴انوري، (                    
  

  يچاپ يها غلط) ث
  : شود ينمونه چند مورد ذکر م يافته که برايز در متن راه ين يمتعدد ياشتباهات چاپ

  بــده شــراب وآنگــهاول بنــوش ســاغر و 
  

  تـر اسـت   زيرا که بـادة شـکرآميز خـوش     
                                       )۲۰۶/۶۴(  

  

  .کند يت ميکفا» و«ک يت ين بيدر ا. آنگه: »ب«اساس و 
غـم بـه   ) مصـراع دوم . (عرض: حيصح. غرض: ۹۶ص . که: حيصح. يک: ۹۰ص . يکرکس: حيصح. يگر کس: ۸۹ص 

که از ... ز و  يبه جا» و«چو،  يه چون به جايگر شبيو موارد متعدد د» ازيريد« يبه جا» ربازيد«، )۵۷/۲۰۳(خم در  يجا
  .ميگذر يها درم ذکر آن

  
   جهينت

وة يها، به دست ندادن شـ  ل از نسخهيدل يخّص بودن نسخة اساس، عدول باز جمله نامش ؛که گذشت ييها ل و نشانهيدال
ـ ب يموجود در دست مصحح، افتـادگ  يها شمار از نسخه يب ييها غزل يها، افتادگ بدل ح، عدم ذکر نسخهيتصح هـا در   تي

دسـت دادن صـورت    که مسلماً از خود شاعر بوده، بـه  يبند ميت نکردن تقسيبندها، رعا بيها و ترک دهيها، قص ان غزليم
 يوان اشعار خواجو ذکر شد، ضـرورت بـازنگر  يکه از صفحات پرشمار د ينسخ، اختالالت وزن يات، بدخوانيمغلوط اب
ن ضرورت، بـا  يبه موجب هم. سازد ير ميو منقّح آن را ناگز يح علميد تصحيوان خواجو و تجديد يخط يها در نسخه

ح اشـعار خواجـو   يران دست به کـار تصـح  يران و خارج از ايا يها خانهوان شاعر از کتابيد يخط يها نسخه يآور فراهم
باشد بـه   يو حافظ پر شود و گام ين دورة سعدين کار خأل موجود بيبا ا استد يام. ميا ـ زده گانه پنج يها يجز مثنو بهـ 

  .خواجوشناخت بهتر شعر  يسو
  

  نوشتها پي
از مکنـت خانـدان او    ين امـر را ناشـ  يـ ق تولّدش مشخص اسـت، ا يدقخ ياست که تار يخواجو از معدود بزرگان ادب فارس -۱
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  ١٢١/     ضرورت تصحيح انتقادي ديوان خواجوي كرماني 
  

 

  :ديگو يان گل و نوروز ميخود در پا ياند، به هر رو دانسته
  شــب روز الــف از مــه شــده کــاف    
  رســيده مـــاه ذوالحجـــه بـــه عشـــرين 
  ز هجــرت ششصــد و هشــتاد و نــه ســال
  مــــن ازکــــتم عــــدم برداشــــتم راه

  

  فکنـــده آهـــوي شـــب نافـــه از نـــاف   
ــام آور  ــه ب ــن  ب ــت زري ــردون خش   ده گ

ــوال    ــاه شـ ــاه روز از مـ ــده پنجـ   ...شـ
  زار وجــــودم شــــد چراگــــاه ســــمن

  
  

» خمسـة خواجـو  «نامه و گوهرنامه هستند کـه بـه    ، کمالاالنوار ۀروضون، گل و نوروز، يو هما يگانة شاعر هما پنج يها يمثنو -۲
ح شـده و  يتصـح  ۱۳۷۰در سـال   ياز کرمـان يـ د نيسعتوسط ) يکرمان يخمسة خواجو(ن نام يها به هم ين مثنويا. اند معروف شده

به  ينيتر به اهتمام کمال ع شيها پ ز ساليون نيو هما يگل و نوروز و هما. ده استيد باهنر کرمان به چاپ رسيتوسط دانشگاه شه
در دانشـگاه آزاد   يعل نارشد ندا اب ينامة کارشناس انيراً موضوع پاياخ» يکرمان ينامة خواجو کمال يح انتقاديتصح«. اند دهيطبع رس

ـ ن االنـوار  روضـۀ . بوده اسـت  يسبحان. ق هـيدکتر توف ييقات تهران به راهنمايواحد علوم و تحق ياسالم ح و يز بـا مقدمـه، تصـح   ي
  . چاپ شده است» راث مکتوبيم«توسط  يقات سودمند محمود عابديتعل
چاپ شده و پس از آن هم هـر   يسيد نفيبا مقدمة استاد سعو  يکرمان يش به کوشش کوهيها از غزل ين بار تعداديالبته نخست -۳

افشـار توسـط    يکه بـا مقدمـة مهـد    يصورت گرفته است؛ به عنوان مثال چاپ يخوانسار يليسه يح آقايتصح يچه هست از رو
  .کرمان ياز انتشارات خدمات فرهنگ يد مظهريبه کوشش حم» يکرمان يات خواجويغزل«ا يانتشارات ارسطو صورت گرفته 

  .ستيباشد بر ما معلوم ن يا در تملّک شخصين نسخه که گويسرنوشت ا -۴
ن مـتن، بـه همـان    يـ سهولت در کار خوانندة ا يز هستند، برايدر دست داشته و در دست ما ن يخوانسار يليکه سه ييها نسخه -٥

  .شوند يشرح م ،کرده يمعرف ويکه  يصورت
ـ  -٦ ـ در مقدمـة د  يخوانسـار  يليوجـود دارد؛ احمـد سـه    ينظـر کـوچک   فن اخـتال ان محقّقـ يدر مورد سال وفات خواجو ب وان ي
ن ي، مع)۵۴۸: اول ، ج۱۳۵۵( ياني، اقبال آشت)۲۷: ۱۳۷۰(در خمسه  ياز کرمانيد ني، سع)۳۰:، مقدمة مصحح۱۳۳۶، يکرمان يخواجو(
م کرمان مـرگ  يدر شاعران قد) ۵۰۷: ۱۳۸۶( يافضل ريم يعل دين سيهمچن) يکرمان يل خواجويذ: ۱۳۴۵(، مصاحب )۳۱۰: ۱۳۷۵(

در  ،نگار به دورة خواجوسـت  خين تاريتر کيهـ که نزد۸۴۹ يمورخ متوفّ يخواف حيدر مقابل فص. اند دانسته ۷۵۳خواجو را در سال 
 ۷۵۰ز قول ين) ۸۹۵: ۲ ، بخش۳، ج۱۳۶۳(صفا  .کند يذکر م ۷۵۰مرگ او را ضمن حوادث سال ) ۹۳۹: ۲ ، ج۱۳۸۶( يحيمجمل فص

کنـد هرچنـد در مـتن     ين سال ذکر ميخ فوت خواجو را هميجلد تار ياالنوار روةروضح يدر تصح يعابد. دانند يتر م يرفتنيرا پذ
  .اند نفرموده يا چ اشارهيکتاب به مرگ خواجو ه

  .است يوان چاپيمقاله عدد سمت چپ شمارة صفحه و سمت راست شمارة غزل در د يدر همه جا - ۷
وان خواجو دچار است؛ از جملـه  يح دياز مشکالت تصح يا اند که به پاره ارائه داده» حافظ«ز از ين يحيتصح يخوانسار يليسه -۸

ـ کـه با  يال خـودش را از حسـاب  يـ خ«دانـد کـه مصـحح     ين ميل آن را ايدل يخرمشاه يها که آقا بدل عدم ذکر نسخه د مـدام بـه   ي
: همـان  :رک(ح ياز چند و چون آن تصـح  يآگاه يبرا). ۲۹۵: ۱۳۷۰، يخرمشاه(» خوانندگان پس بدهد، بالمره راحت کرده است

۲۹۳- ۳۰۷.(  
سـت،  يص آن دشـوار ن يسـواد، کـه تشـخ    کاتبان کم ياهاطخ ياگر از بعض«: نديفرما يوان حافظ ميهوشنگ ابتهاج در مقدمة د -۹

حـافظ،  (» .مانـد  يبـان مـ  عمد و غـرض کات  يبرا يسهم مختصر ،ميريده بگيآنان را ناد يبصر يسمع يها اشتباه يم و برخيبگذر
: وانيد(دارد  ي»بند بيترک«خواجو . ستيها کم ن از کتاب يا ز در پارهياما بر همه روشن است که سهم غرض کاتبان ن). ۲۱: ۱۳۷۳
  :ن استياز آن ا يتيکه ب) ۱۳۴

  الحـق مهـدي آخـر زمـان     يا ز بهر حجـه 
  

  انـد  خنگ آسمان را زينـي از زر بسـته   نقره  
  
  

  .  ت را حذف کرده باشدين بيخاص ا يتوان احتمال داد تعصب کاتب بر امر يامده، مين» ب« ت در نسخةين بيا
  ).۴۵: ۱۳۸۵، يعابد(د به يشاعران بنگر يها وانيد يبند ميدر مورد تقس -۱۰
م ياعران قدکه در آن شعر ش) ۵۱۹: ۱۳۸۶،يافضل ريم(» م کرمانيشاعران قد«در کتاب محقّقانه و ارزشمند  يافضل ريم يعل ديس -۱۱

  :کند ين نقل ميت را چنين بي، جستجو کرده است ايو چاپ يخط: را در متون کهن
  داني که عرق بر رخ خوبت بـه چـه مانـد   

  

  افتـد  گـل و ياسـمن  چون ژاله که بر برگ   
  
  

  :اند ضبط کرده» کروه«کنند که  يت از خواجو نقل مياالنوار دو ب ةروضح يدر تصح يعابد -۱۲
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  ۱۳۹۲بهار ) ۱۷پياپي (، ۱شمارة   سال پنجم، ، دورة جديد،نهمسال چهل و   شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲۲

 

 

ــروه ــدة مســـ   کـ ــش ميکـ ــم تيکـ   ايـ
  

ــروه ـــل    کـ ــوا و امـ ــزم هـ ــش بـ   کـ
  

ــت   ــتي  نيسـ ــت هسـ ــن مملکـ ــم کـ   ايـ
  )۸۱۲/ بيت(                                     

ــه ـــل  جرعـ ــا و دغـ ــام دغـ ــش جـ   چـ
  )۱۶۷۰/ بيت(                                   

  .ن ضبط را دارديار نداشته هميدر اخت يز که استاد عابدينسخة موزة لندن ن
  ). ۳۵۲: ۱۳۸۴در غزل، يسعد: رک(پرداخته است  يبرجستة شعر سعد ييباين جنبه از زيبه ا» در غزل يسعد«در ان يديحم -۱۳
ـ ، عبـاس مه ياهللا هـاد  روح يها در شعر خواجو نوشته شده است؛ مقاله يقيت وزن و موسيز در اهمين يگريد يها مقاله -۱۴ ار و ي
  .در نخلبند شعرا يتوس زادة يدون تقيفر
  

  منابع 
  يخط يها نسخه) ۱
  .۷۵۰خ کتابتي، تار۵۹۸۰، کتابخانة ملک، شمارة يکرمان يات خواجويکل
  .۸۰۸خ کتابت ي، تاريکرمان يات خواجويکل
  .۸۲۰خ کتابت ي، تار۳۵۲، شمارة ياسالم ي، کتابخانة مجلس شورايكرمان يات خواجويکل
 .۸۲۴ابت خ کتي، تار۱۲۱۴۹، کتابخانة کاخ گلستان، شمارة يکرمان يات خواجويکل

  .۸۲۹خ کتابتيتار ،۵۹۶۳شمارة  ملك، كتابخانة ،يكرمان ات خواجوييکل
  . ۸۵۵خ کتابت ي، تار۱۱۸۲/۴، شمارة ياسالم ي، کتابخانة مجلس شورايکرمان يوان خواجويد
  .۸۵۹خ کتابت ي، تار۴۲۲، کتابخانة دانشگاه استانبول شمارة يکرمان يوان خواجويد
  .ل قرن نهمياوا يبيخ تقري، با تار۸۶۲۱شمارة  ياسالم ية مجلس شورا، کتابخانيکرمان يوان خواجويد
  .۸۷۲خ کتابت ي، تار۱۱۸۸۹شمارة  ينجف ياهللا مرعش تي، کتابخانة آيکرمان يوان خواجويد
  .۹۲۷خ کتابت ي، تار۲۹۹۱، کتابخانة کاخ گلستان شمارة يکرمان يات خواجويکل
  
 منابع) ۲

  .ريرکبيام: ، تهرانرانيخ مفصّل ايتار .)۱۳۵۵(.، عباس يانيآشت اقبال -۱
: ، کرمـان )يکرمان يبزرگداشت خواجو يمجموعه مقاالت کنگرة جهان( نخلبند شعرا .)۱۳۷۹(.، احمد يخراسان يريام -۲

  .دانشگاه کرمان يات و علوم انسانيدانشکدة ادب يبا همکار يشناس مرکز کرمان
ـ د .)۱۳۶۴(. ، علي بن محمـد يانور -۳  يشـرکت انتشـارات  : ، تهـران ۲ ، جيرضـو  مـدرس  يتقـ  ام محمـد ، بـه اهتمـ  واني

  .دوم ، چيفرهنگ يعلم
  .دوم بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چ: تهران، ۱، جيرضو مدرس يتق ، به اهتمام محمدوانيد .)۱۳۴۷(. ------------ -۴
  .ريکبريام: ، تهرانيسيد نفيح و مقابله و مقدمة سعي، با تصحاتيکل .)۱۳۴۰(. يمراغ ياوحد -۵
: ان، تهرانيرازين شيالد ف جمالي، ترجمه و تألمتون يق انتقاديروش تحق .)۱۳۷۰(. برگشتر اسر و عبدالسالم هارون  -۶

  .لک لک
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  ١٢٣/     ضرورت تصحيح انتقادي ديوان خواجوي كرماني 
  

 

  .ر، چ سوميرکبيام: اهللا صفا، تهران حيق ذبيح و تعلي، به اهتمام و تصحوانيد .)۱۳۶۱(.، عبدالواسع يجبل -۷
  .دوم چراغ، چ و و ابتکار و انتشارات چشم هوش: ه، تهرانيسا ي، به سعوانيد .)۱۳۷۳(. الدين محمد شمسحافظ،  -۸
  .، چ دوميخوارزم: ، تهرانيخانلر ز ناتليح پرويح و توضي، به تصحوانيد .)۱۳۶۲(. ----------------- -۹

  .دوم نشر قطره، چ: تهران، در غزل يسعد .)۱۳۸۴(.د يان، سعيديحم -۱۰
مرکـز نشـر   : ، تهرانير نظر نصراهللا پورجوادي، دربارة حافظ، ز»تياهم يب ياهتمام« .)۱۳۶۵(.ن يالد ، بهاءيخرمشاه -۱۱

  .يدانشگاه
  .د باهنر کرمانيدانشگاه شه: ، کرمانيکرمان» ازين«ديح سعي، تصحخمسه .)۱۳۷۰(. يکرمان يخواجو -۱۲
 ية کتابفروشـ يبـه سـرما  : ، تهـران ينسارخوا يليح احمد سهي، به اهتمام و تصحوانيد .)۱۳۳۶(. ------------ -۱۳

  .يو محمود يباران
  . چ سوم پاژنگ،: تهران، يخوانسار يليح احمد سهي، به اهتمام و تصحوانيد .)۱۳۷۴(. ----------- -۱۴
  .راث مکتوبيم: ، تهرانيقات محمود عابديح و تعلي، تصحاالنوار ةروض .)۱۳۸۷(. ------------ -۱۵
  .رانياد فرهنگ اي، بنيني، به اهتمام و کوشش کمال عگل و نوروز .)۱۳۵۰(. ------------ -۱۶
  .سخن: ، تهرانيوسفين يح غالمحسيح و توضي، تصحيسعد يها غزل .)۱۳۸۵(.ن يالد ، مصلحيسعد -۱۷
  .ششم ، چيخوارزم: ، تهرانيوسفين يح غالمحسيح و توضيتصح ،بوستان .)۱۳۷۹(.ن يالد ، مصلحيسعد -۱۸
  .انتشارات ما: ، تهرانيکوشش احمد کرم ح ابوالقاسم حالت؛ بهي، با مقدمه و تصحوانيد .)۱۳۷۱(. يسلمان ساوج -۱۹
  .يباران يکتابفروش: چاپ براون، تهران ي، از روالشعرا ةتذکر .)تا يب(.، دولتشاه يسمرقند -۲۰
  .هفتم تهران، چدانشگاه : تهران، يمدرس رضو يتق ح محمدي، تصحقهیالحق ۀقیحد .)۱۳۸۷(. ييسنا -۲۱
  .يانتشارات فردوس: ، تهرانرانيات در ايخ ادبيتار .)۱۳۶۳(.اهللا  حيصفا، ذب -۲۲
، )۳۲ ياپيپ(د، سال چهارم، شمارة اوليراث، دورة جدينة ميية آي، نشر»خسرو ريو ام يجام« .)۱۳۸۵(.، محمود يعابد -۲۳

  .۴۲ـ۵۰بهار، ص
  .۳۱ـ۴۶، تابستان، ۲ا، شمارهية گوهر گوي، نشر»ثارشدر آ يکرمان يخواجو« .)۱۳۸۶(. ---------- -۲۴
  .يفروغ يکتابفروش: ، طهرانيسيد نفيسع يآور ح و مقدمه و جمعي، با مقابله و تصحوانيد .)تا يب(. يعمعق بخار -۲۵
  .  رياساط: ، تهرانينصرآباد يد محمد ناجيق سيح و تحقي، مقدمه، تصحيحيمجمل فص .)۱۳۸۶(. يخواف حيفص -۲۶
 يخطـ  يهـا  ح نسـخه يتصـح  يهـا  وهيو ش يشناس مراحل نسخه( ح متونينقد و تصح .)۱۳۶۹(.ب ي، نجيهرو ليما -۲۷

  .يآستان قدس رضو يها اد پژوهشيبن: ، مشهد)يفارس
  .نيمؤسسة انتشارات فرانکل: ، تهرانيالمعارف فارس ةريدا .)۱۳۴۵(.ن يمصاحب، غالمحس -۲۸
  .معاصر يصدا: ن، تهرانيکوشش مهدخت مع ، بهسخن نيريحافظ ش .)۱۳۷۵(.ن، محمد يمع -۲۹
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