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 چکیده
رسی پاشعر بر هکاست  هندوستانسرزمین  سخنخوش دهلوی،طوطییرخسرو ام ،پارسی زبانسرایندگان  نپُرکارتری یکی از

خود  آوازه هرچند امیرخسرو فراوان و شگرفی نهاده است. تأثیرات ،در سرزمین های هند و سند و ایران،سرایان پس از خود
 اینجاوند رایگاه وجاست که بر جای  مانده  نیز هایی استادانه و دلنشینغزل از وی مثنوی هایش است،و امدار  بیشتررا 

های گشتگیو ها دگرگونیو اشتباههای بنیادی  از نشان می دهد. در این جستار برخیادب پارسی  را درشکرشکن ۀ  سرایند
 ایم.داده قرار داده و صورت درست آنها را پیشنهاد  و ویرایش را مورد ارزیابیامیر خسرو راه یافته درمتن دیوان 
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Abstract 
 
One of the most prolific poets of Persian, Amir Khusrau Dehlavi, India is well-spoken parrot lands on 
Persian poetry after your chorus, in the land of India and Sindh and Iran, and significant influences is 
established. , and significant influences is establised ,However Amir Khusrau your reputation is more 
indebted to his Masnavi, he also left a pleasant ode elaborate and eloquent poet in Persian literature 
This esteemed position .In this article some fundamental errors and changes and inversion of the way 
the Court of Amir Khusrau evaluate and edit text placed correctly they have proposed. 
Keywords: Poets, Persian literature, Amir Khusrau Dehlavi, the Court of Sessions, India.  
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  مسئله بیان و مقدّمه -1
ق.( یکی از شاعران زبر دست سرزمین هندوستان است که اشعار فراوانی به زبان فارسی در قالبهای 525-156امیر خسرو دهلوی )

گوناگون شعری سروده است. وی گاه به پیروی از دیگر شاعران فارسی زبان و گاه بدون پیروی ازسبک و روش آنان به سرودن 

برای پژوهشگران و  ،ذشته از به شور و وجد آوردن هر خواننده نکته سنج و خوش پسندیکه گ، اشعاری ناب و ماندگار پرداخته 

جویندگان دانش وآگاهی و ژرف اندیشان دریای دانایی و خرد نیزهمواره سرشار از نکته های سربسته و پرسشهای فراوان است 

. اما باید بیان کرد که نسخه های چاپی که امروزه از که بدان وسیله می توان به نویافته های زبانی و ادبی ارزنده ای دست یازید

سرشار از خطاهای نگارشی و اشتباه های ، دیوان غزلیات وی در دسترس است و در بازار چاپ و نشر ایران به فروش می رسد

ویش می نماید انجام رساندن کار خدشواری در به پژوهش و کاوش دچار سر در گمی و  خوانشی است که هر جوینده ای را در راه

ی زبان و فرهنگ فارس ۀو شایسته است که پیش از هر جستاری در زمینه ابتدا با همت و کوشش دوستداران و کارکشتگان پهن

 هایی تازه یۀ دستنویسچه در ایران و چه در خارج ایران ویرایشی دانشمندانه و آگاهانه از متن غزلها و دیگر سروده هایش بر پا

ر نو و ارزنده دبه رهاوردها و فراوردهای ، د تا بتوان با پشتگرمی بدان متن ساخته و پرداخته از لغزش ولرزشو نویافته فراهم آی

نۀ های گوناگون زبان و ادب فارسی دست یافت. همانگونه که می دانیم و بر پژوهندگان و جویندگان در نوشته های آهنگین زمی

ۀ نوضعیت پرداختن به چاپ و ویرایش دانشورا ؛تان پنهان و پوشیده نیست و غیر آهنگین چاپ شده در شبه قارۀ هند و پاکس

ه ب و بر پایه رویکرد درستی انجام نمی گیرد که از آن جمله می توان به کلیات غزلیات خسرو نیست متنهای کهن چندان مناسب

که در الهور به چاپ رسیده (1)اشاره کردو نگاهی دوباره از سوی سید وزیر الحسن عابدی آوری و ویرایش اقبال صالح الدین گرد 

بیهوده  و به شمار می رود و این پندار ناسازادبی اندیشمندان و فارسی دوستان است و به عنوان آبشخور اصلی بیشتر پژوهشهای 

روی  از ؛تدارای اهمیت فراوان اس نیست که ویرایش غزلهای وی به وسیلۀ آنان که بخش بزرگی از کلیات او را در بر می گیرد و

ساده انگاری و بد خوانی و با روشی شتابزده انجام شده باشد و بایسته است که مورد ویرایشی تازه بر پایه تالش و کوششی بردبارانه 

چاپ ،واستوار و پاینده انجام گیرد . باید این نکته را یاد آور شویم که در ایران نیز چاپی از این ویراست)کلیات غزلیات خسرو

باههای آن بر طرف نشده است بلکه در ه کوشش محمد روشن صورت گرفته که نه تنها بر چاپ الهور برتری ندارد و اشتالهور( ب

های دیگری نیز بدان افزوده شده است و متنی ناپخته تر و نسنجیده تر را فراهم آورده است و در جستاری جداگانه ایراد این چاپ

 (2).باید مورد کند و کاو قرار گیرد 

در این گفتار می کوشیم که شماری از بیتهای غزلهای امیر خسرو که به وسیلۀ ویراستاران نامبردۀ پیشین دچار بد خوانی و  ما

را مورد ویرایش مجدد قرار داده و شکل درست آنها را بنگاریم تا شاید آنکه توانسته باشیم گامی استوارتر  اندشده دست بردگی 

 م.از متنهای پیشین برداشتی باشی

 

  پیشینۀ پژوهش                                                                                                                  -2
اگر نگاهی هوشمندانه و ژرف کاوانه به متن آن  ، با وجود کوششهای فراهم آورندگان چاپهای موجود از دیوان امیر خسرو دهلوی

پی می بریم که  آنان از دستیابی به متنی سخته و شایان بهره گیری برای پژوهشگران در کاوشهای علمی بازمانده  ؛چاپها بیندازیم

ی و بالغی و عروضی به ایرادهای زیادی ازدیدگاه ساختار زبانی و دستور ،اند و در غزلهای این شاعر نام آورسرزمین هندوستان 

چشم می خورد و مسئولیت ما را دو چندان می کند که گامی فراتر و استوارتر از کارهای انجام گرفتۀ پیشین برداریم و بایستگی 

امریست ضروری و انکار نا پذیر و تا زمانیکه  ویرایش این متن به شکلی  ویرایشی نو بر آن بر پایه دستنویس هایی نو و معتبر

می توان با پایبندی به پاره ای از اصول متن پژوهی و برخورد با زبان آهنگین  فارسی گامهای  ،ه و در خور انجام گیرد شایست

 آمده است و برخی از بیت های امیر خسرو کهر بر داشت همانطور که از این پس ارزنده ای در راستای رسیدن به هدف مورد نظ

یا گشتگی هایی شده اند  را مورده واررسی قرار داده و کوشیده ایم که  صورت ویراستهای پیشین دچار دست خوردگی  در

 د ر دسترس خوانندگان ارجمند قرار دهیم.  درستشان را فراهم آوریم و
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 بیتهای دگر گون شده در چاپ الهور                                                                     بررسی و ویرایش -3
ذیل نخست نگارش دگرگون شدۀ چاپ پاکستان از هر بیت را می آوریم و پس از نقدو بررسی و ارزیابی آن به بیان دلیل  در

 شکل درست پیشنهادی و ویراستۀ آنرا می آوریم. ،اشتباه بودن شکل آن بیت می پردازیم ودر پایان ارزیابی آن بیت

 


 بین که چه موسمی است خوش نقل و می و کباب را         باد نشاط می دهدساغر الله هر زمان  چاپ الهور:1

 (65: 6ج ،6751،امیر خسرو دهلوی )                                                                                       

 

چیزی را یاد «به مفهوم  دادنیاد چیزی به کار رفته است. باید بگوییم  جای یاد نشاط دادنبه  باد نشاط دادندر این بیت 

 است.  امیر خسرو از این تعبیر در جاهای دیگر نیز استفاده کرده است: «آوری کردن

 کاسه گر است ،کوه ،خلق را یاد می دهد ز شراب                         آنکه از الله                           

  ( 156: 6ج،همان)                                                                                           

 

 بین که چه موسمی است خوش نقل و می و کباب را       نشاط می دهدساغر الله هر زمان یاد بیت:   ۀشکل ویراست

شادمانی و نشاط را یاد آوری می  ؛گل الله که همچو ساغر می است« می شود:که با انجام این ویرایش مفهوم بیت به این صورت 

 « کند. ببین چه زمان خوشی است برای نقل و می و کباب.

 

 :(65 : 6ج  ،) همان   را پیر و جوانبنفشه کوژ پیش سرو گویی                      تواضع می کند        چاپ الهور 

در مصرع دوم این بیت ارتباط میان واژگان مصرع اول از هم گسسته شده و کارکرد مفهومی آنها  جوانپیر و با نوشتار نادرست 

 ی معنای مصرع اول و دوم این بیت آشکار می گردد.گاز میان رفته است  که با ویرایشی اندک پیوست

اشاره دارد؟روشن است که جوان به سرو اما ابتدا باید این پرسش را مطرح کنیم که پیر و جوان در مصرع دوم این بیت به چه 

هور ویراستار در چاپ ال، اشاره گر است و بر این اساس بنفشۀ کوژ و خمیده قامت بایسته است که پیر باشد با این ارز یابی ما 

 باید شیوه نگارش زیر را به کا ر می برد که وجود سرو در مصرع اول جایگاهی پسندیده می یافت.

 

 را جوان ،پیریبنفشه کوژ پیش سرو گویی                       تواضع می کند       بیت: ۀشکل ویراست

کرنش همچو پیری است که در مقابل جوانی  ؛کوژپشت بنفشۀ خمیده قامت و« : که در این صورت مفهوم بیت چنین می شود

 « و تواضع می کند.

 

 :آب را از پی رقصِ ،سبز و تر بساط ،کشید در زمین           سبزه بال  ،مرغ چو در سرود شد چاپ الهور 

 (16: 6ج  ،همان)                                                                                                                     

بال  )به نظر می رسد که ویراستارمرغ را فاعل  ،گنگ استبا نگاهی نکته سنج به این بیت در می یابیم که مفهوم آن نارسا و 

متاسب نشستن در محور همنشینی  بالدچار این اشتباه شده که  ۀ مرغ در مصرع اول واژ انگاشته و وی با توجه به کشید(

ت از ومی این بیفاعل بدانیم تا لغزش مفه ،را در مصرع دوم برای کشید سبزهواژگان این بیت است و این در حالیست که باید 

به  سبب خوانش غلط ویراستار بوده باشد. البته باید این نکته را نیز یاد  بازمی تواند دگرگون شدۀ  بال میان برود. در این حالت

 («ذیل باز کشیدن« ،دهخدا ). است «پهن کردن و گستردن « به معنی: باز کشیدنآور شویم که در لغت نامه دهخدا نیز 

 

                                                      
 چاپ الهور را نشان می دهند. ،مشخص شده ( . بیتهایی که با عالمت)  1
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 آب را از پی رقصِ ،سبز و تر  بساط ،سبزه   کشید در زمین         باز ،مرغ چو در سرود شد  بیت: ۀشکل ویراست

بر روی زمین بساط  هنغمۀ خود را آغاز کرد سبزهنگامی که پرنده  « که با نگارش درست آن مفهوم بیت باید این چنین باشد

 « .خویشتن را برای رقص و جاری شدن آب گسترانید

 

 :من کجا فتنه نشانِ ،فتنه شد نِهجرم نشا                  من کجا نِآرام جا ،رفتجانم از آرام چاپ الهور 

  (26 :6ج ،6751،امیر خسرو دهلوی)                                                                                                      

 

 :لحاظ آهنگ عروضی دارای اشکال است و با خواندن بیت دیگری از این غزل مصرع نخست این بیت به

 سرو روان من کجا ،سنبل دمید و الله هم                     سبزه به صحرا زد قدم،آمد بهار مشکدم                

می گردد. از همین روی است که می توانیم روشن  «رجز مثمن سالم  ؛ مستفعلن مستفعلن مستفلن مستفعلن« وزن بیت :

 آمده است: ن( را بر چاپ الهور برتری دهیم و بیت همان است که در آ6:  6116 ،)امیر خسرو چا پ تهران نگارش 

 من کجا فتنه نشانِ ،فتنه شد نِهجرم نشا              من کجا نِآرام جا ،شدجانم از آرام  بیت: ۀشکل ویراست

 

:چون است در هجران ماگذر خود نگفتی این        از تب و تاب غم هجران چو ما را دل بسوخت  چاپ الهور 

 (04:   6ج ،6751،امیر خسرو دهلوی)                                                                                                  

 

و این تعبیر به وفور دیده می  ،از نو ویرایش گردد  2گداو باید به صورت  ، در مصرع دوم به هیچ وجه همخوان نیست گذرواژه 

 مانند: ،خوانده است گداشود که شاعر در جای جای دیوانش خود را 

 را گدایزان شوخ چون وفا طلبم من که بر درش            هرگز زننگ می ننگرد این 

 (55:   6ج همان)

 را گداخواهم که در رکابش باشم و لیک نتوان           کز خود عنان زلفش بربود این 

 راگدا م گه گه ز حال خسرو            کردی چرا فرامش زینگونه این دگفتی که یاد کر

 (16: 6ج ،همان)                                                                                           

صورت درست پیشنهادی ما از بیت به شرح زیر ، بر اساس بسامد باالی این واژه در اشعار امیر خسرو دهلوی و نمونه هایی که آمد

 است:

 چون است در هجران ماگدا خود نگفتی این          از تب و تاب غم هجران چو ما را دل بسوختبیت: ۀشکل ویراست

:آن شمع که در سوز چنان بی خبرم              که گرم سر ببرند هیچ خبر نیست مرا غم  چاپ الهور 

 (07:   6ج ،همان)                                                                                                   

 به جای منممفهوم مصرع نخست بسیار پیچیده و نا گیراست و این به خاطر بد خوانی ویراستار چاپ الهور بوده. و با جای گزینی 

وچک بسیار ک منمدر واژۀ  ) م(پریشانی و پیچیدگی مفهومی لخت نخست از میان خواهد رفت.گفتنی است که اگر دایرۀحرف، غم

می شود.شاعر می خواهد بگوید من  غمشکل این واژه بسیار شبیه واژه  ،اندکی کج نگاشته شود )ن(کشیده شود و دندانۀ حرف

.بنابرین بیت به ؛دار نمی شومرآن شمعی هستم که از سوختن خویش چنان بی خبرم که اگر سرم را هم از بدن جدا کنند خب

 صورت زیر باید ویرایش شود.

                                                      
 از آنجا ست که ممکن است  ، نوشته می شده   « گذا «در متون گذشته  گاهگاهی با ذال معجمه و و به صورت   « گدا «. یاد آور شویم که   2

  خوانده باشند.   «گذر« نویسندگان و یا ویراستاران آن را به صور ت 
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 نان بی خبرم            که گرم سر ببرند هیچ خبر نیست مراآن شمع که در سوز چ منم بیت: ۀشکل ویراست

 

:زین خارها نشکندخار خاری در دل است و غنج های خون بر آن         چون کنم چون خود جز این گل چاپ الهور 

 (02:    6ج ،همان)                                                                                                                              

دگرگون شده. و اشکال دیگری که بر این بیت  غنجها به غنچه هاو اژ ۀ ، ابتدایی خست به این پی می بریم که در لختدرنگاه ن

به گل نسبت داده شده است و بر هر کس آشکار   نشکفد به جای نشکند که  فعلبه لخت دوم این بیت بر می گردد  ؛وارد است

و  پیوستگی غنچه و گل و خار )جابجایی نشکفد به جای نشکند(است که شکفتن در این بیت متناسب با گل است و با 

شکفتن روشن می شود و لرزش و لغزش مفهومی این بیت از میان می رود. در دل شاعر که دچار خارخار دغدغه است غنچه ای 

. به عبارتی بهتر جز این گل دید آمده است. شاعر می خواهد چنین بیان کند که دغدغه های من دلم را خون کرده استخون پ

 )غنچه های خون ( از این خارها نمی شکفد.  شکل درست آن باید به فرم زیر باشد.

 :بیت ۀشکل ویراست

 زین خارهانشکفد  نم چون خود جز این گلچون ک  خون بر آن     چه هایغنست و خار خاری در دل ا           

 

در وی ببین که بی دل و دین می کند مرا         دل دوست شد به باد  :  از من مپرس گر چهچاپ الهور 

 (66:   6ج ،همان)                                                                                                     

از دیدگاه معنایی بسیار تعبیری بسیار آشفته و ناسازگار است بدان روی که در مصرع دوم )دل دوست(  برای باد رفتن()به 

است و این در حالیست که در پارۀ دوم این بیت فقط از دل یاد شده است)آن هم دل دوست نه دل شاعر!( دل و دین( سخن از) 

کزچه  را به (گرچه)می توانیم به مفهومی روان و رسا از این بیت دست یابیم. اگر  با بازنگری و دگرگونی چند واژه در این بیت

و نادیده گرفتن  )و دینت(در  واوبر گردانیم از آن روی که با  جابجایی حرف  دینت را نیز به دوستو  )=که از چه سبب(

ی بنابرین شاعر م ؛واننده در جایگاه رخدادهمگونگی آن با واژه دوست پذیرفتنی است و کج خوانی آن توسط خ)ن(نقطه بر روی

خواهد این پیام را برساندکه)= از من مپرس که به چه سببی دل و دینم به باد رفته است بلکه از آنکسی بپرس که مرا بی دل و 

 ۀ پیشنهادی ما بر این بیت چنین است:ویراست دین کرده است(.

 در وی ببین که بی دل و دین می کند مرا          به باد   از من مپرس کز چه دل و دینت شد بیت: ۀشکل ویراست

:فرامش نکرد آن قد و آن رنگ را پیشگاه خرامیدنش یک نظری هر که دید                  چاپ الهور    

                                                                                   (10: 6ج،)همان                                                                                                                             

ه به سبب ک به جای آن به کار رود بیش ۀوباید واژ ،بسیار نابه جا و ناسازگار با بافت گفتار است پیشدر مصرع دوم این بیت واژۀ 

دین به کار گرفته شده است . ب )دیگر(در این بیت به مفهوم  بیشبد خوانی در جایگاه آن نشسته است . باید یاد آور شویم که 

ل دیگر آن شک، د بود: هرکس که او  را یک نظر به گاه خرامیدن دیدۀ ما دارای این مفهوم خواهویراست ترتیب صورت پیشنهادی

 وشیوه دلربا را از یاد نبرد(.

 فرامش نکرد آن قد و آن رنگ را بیش  گاه خرامیدنش یک نظری هر که دید              بیت: ۀشکل ویراست

  :از دور بس است گرد ما را                                      در نریزدگر دیده به خاک چاپ الهور 

 (642 : 6ج،همان)                                                                                        

:اگر دیده بر خاک اشک در ذهن  نقش نمی بندد آن در این بیت لغزشی پدید آمده که اگر از میان نرود هیچ گونه مفهومی از

 را نریزد از دور گرد برای ما کافیست؟! بدیهی است نامفهوم و نارساست. این بیت در چاپ تهران هم آمده است:اش نه گومروارید

 گرد ما را بشست نیرزد                               از دور ردَ کِخاگر دیده به                        

 (26: 6101 ،)امیر خسرو                                                                                        
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با بهره گیری از چا پ تهران و الهور می توان در هم پیچیدگی این بیت را گشود و با ویرایش آن به مفهومی رسا وروشن ره 

 یافت:

 از دور بس است گرد ما راد                     نیرز ردَ کِخاگر دیده به  بیت: ۀشکل ویراست

 «بسنده می کنیم. ؛گردی وغباری که از راه دور به ما می رسد به،ارزش خاک در یار را ندارد دیدهاگر « چنین بیان می کند:

 :خون کرد پای خویش را پُرکوه               گام چندان زد که  غِالله بر هر تی برو ای یکبک کهسارچاپ الهور 

 (667: 6ج ،همان)                                                                                                           

 برای الله در )ای(مفهوم پریشان و در هم بیت به خاطر ویرایش نادرست و اشتباه ویراستار پیشین از آن است. آوردن فعل امر

 لخت نخست هم مفهوم بیت را گنگ می سازد و هم ما را از آرمان شاعر دور می سازد.شکل درست نگارش در زیر آمده است.

 خون کرد پای خویش را پُرگام چندان زد که       کوه غِالله بر هر تیبروی )به روی ( یکبک کهساربیت: ۀشکل ویراست

:چاپ الهور 

 از ستاره و مه ساخت خانمان مرا پُرسپیده دم از درم            درآیدخوش آن دمی که                  

 سر خود گیر بخش جان مرا زو که خیز و                سرم برید و به دستم نهاد و راه نمود                   

 (607 :6ج،همان)                                                                                    

گزین  جای درآمداز آنجا که زمان فعلها در این دو بیت گذشته است. در پارۀ اول بیت اول نیز باید زمان فعل گذشته باشد یعنی 

قرار گیرد. صورت پیشنهادی ما بر این بیت چنین رو باید فعل امر  زوشود.همچنین روشن است که در بیت دوم به جای  ،درآید

 است:

 ت:ابیا ۀشکل ویراست

 از ستاره و مه ساخت خانمان مرا پُرسپیده دم از درم              درآمدخوش آن دمی که 

 سر خود گیر بخش جان مرارو که خیز و                  سرم برید و به دستم نهاد و راه نمود   

 :پیش در استکدامیش چه داند ملک خفته در خواب ناز                 که ناالن چاپ الهور 

                                                                  (545: 6ج،)همان                                                                           

ه با گشتگی کشاه و گداست  روبروی هم قرار گرفتن، نکته هنری در این بیت که با ساده انگاری ویراستاران پیشین پوشیده مانده

مین گونۀ نادرست بیت آمده است. باید بگوییم که در چاپ تهران هم ه ایجاد شده در مصرع دوم کدامیشبه  گدائیش

 است.رویارویی شاه و گدا در شعر امیر خسرو دهلوی و دیگر شاعران همواره مورد توجه بوده است.

 پیش در است گدائیشچه داند ملک خفته در خواب ناز                 که ناالن بیت: ۀشکل ویراست

 شکر فروش به شبهای عید دکان رامست                 منِ یِ دو لب مبند یک امشب به روچاپ الهور: 

 (245: 6ج،همان)                                                                                               

مفهوم آهنگ عروضی مصرع نخست این بیت درست نیست و مفهوم آن گنگ و پیچیده است.بهره گیری از آهنگ عروضی و 

بدانیم  باز مشکل آهنگ شعر از میان نمی رود نبست  سخن می تواند در ویرایش متن راهگشا باشد.اگر مست را دگر گون شدۀ

 و با دگرگونی جزیی دیگری می توان به صورت درست بیت دست یافت.

 به شبهای عید دکان را شکر فروش                نبست که، منِ یِ دو لب مبند یک امشب به رو  بیت: ۀشکل ویراست

  ،لبانت محروم و نا امید مکناز امشب را که شب شادمانی و عید است مرا « که به این ترتیب بیت دارای چنین مفهومی می شود:

 «.چرا که هیچ شکر فروشی در شب عید دکان خود را تعطیل نمی کند 

:(212:  2ج ،همان)            دیپنهانی ببین  غِآن ماه                     دلم را دا  ،آشکارا رویش ببیند       چاپ الهور 
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باشد که در اثر خوانش نادرست آنگاه  شدۀدر لخت نخست این بیت باید دگر گون  آن ماه این بیت در چاپ تهران نیامده است.

یشین این است و در بیتهای پ ببینیددر پارۀ نخستین گشتۀ  ببینید ویراستار چاپ پاکستان به متن راه یافته است. همچنین

ونی است و دگرگاین غزل است و روی وی با شنونده  غزل می بینیم که پشت ست سر هم تکرار شده است و سخن اصلی شاعر در

ه فرم پیشنهادی وپیراسته بیت ب ،  مفهوم بیت را دچار پیچیدگی و نارسایی می کندبدون دلیل فعل از امر مخاطب به امر غایب 

 گونۀ زیر است.

 دیپنهانی ببین  غِدلم را دا                      آنگاه   ،آشکارا رویش ببینید    بیت: ۀشکل ویراست

:که هنگام خوی از رخسار آن زیبا پسر افتد       غلطان را     رّدآن  هزاران گوهر جان قسمت است  چاپ الهور 

 (101: 2ج  ،همان)                                                                                                    

ویرایش  به نادرستی در ویراست پاکستان، بیت هایی که آنجا نیستند  معموالً این بیت در چاپ تهران به نگارش در نیامده است و

شده اند و در این گونه بیتها  اشتباه ویراستار الهور در امر ویرایش متن اشعار نمود گسترده تر و چشمگیرتری می یابد. روشن 

 ۀ زیر باشد.است که صورت درست این بیت باید به گون

 وی از رخسار آن زیبا پسر افتدکه هنگام خ غلطان را     رّداست آن  هزاران گوهر جان قیمتستبیت: ۀشکل ویراست

:سمندش به خاکیان برسید                    نفیر گمشدگان از زمین برون آمد لعلصدای   چاپ الهور 

 (601: 2ج  ،همان)                                                                                               

 نیز با همین صورت نگارش چاپ الهور برخورد می کنیم. که باید آن را به شکل پیشنهادی زیر پیراست.( 274در چاپ تهران )ص 

 سمندش به خاکیان برسید           نفیر گمشدگان از زمین برون آمد نعلصدای  بیت: ۀشکل ویراست

:چشمش        تو مباش غافل ای جان که هنوز کار دارد بجستدل من ببرد زلفش جگرم  چاپ الهور 

 (065 :2ج  ،همان)                                                                                          

را چنین آن  ۀشد( نیز  به همین فرم به نکارش درآمده است. که صورت درست و باز سازی 267این بیت در چاپ تهران )ص 

 می آوریم:

 چشمش        تو مباش غافل ای جان که هنوز کار دارد بخستدل من ببرد زلفش جگرم   بیت: ۀشکل ویراست

:مانده که جانان کی رسد ،روزم دو دیده سوی ره          رسیدوین روز تنهایی  ،وه شب مونسم زهره ست وچاپ الهور 

 (112: 2ج  ،همان)                                                                                                                                              

. « سدتنهایی روین روز  ، مه شب مونسم زهره ست و« ( به این شکل آمده است:674پارۀ آغازین این بیت در چاپ تهران)ص 

 یات گوشنواز خواهد بود:ۀ اباگر نگاهی هوشمندانه به این غزل بیندازیم قافیه میانی در هم

 تا شب به پایان کی رسد ،خونغلتان میان خاک و          بی سکونباشم ز هجران  ،زبونشبها که من خوار و    

 کان نامسلمان کی رسد،بگوکافر دال آخر                      زآرزو  جانم بر آمد ،فتنه جوهان ای خیال       

 خسرو به ایشان کی رسد ،شد دیرشد           رفتند یاران  سیرجان و دل از تن  ،شد شمشیرسر بر سر        

ه به علت کج کمیانی در لخت نخستین باشد ۀ بیت چاپ پاکستان نیز باید دارای قافی ،با در نظر گرفتن دیگر بیتهای این غزل

ۀ میانی بیت از دیدگاه مفهومی نیز تیره و نا رساست. رسید در مصرع اول باید گشتۀ خوانی ویراستار گذشته از بر هم زدن قافی

باشد و از این رو  سیهرا در چاپ تهران دگرگون شدۀ رسد واژه ای باشد که هم آهنگ و هم قافیه با مه و ره باشد. همچنین اگر 

اینگونه پنداشته شده باشد که ویراستار چاپ تهران و یا  نگارندگان دستنویس هایی که وی از آنها بهره برده است دو نقطۀ حرف: 

 خوانده اند بیت به صورت پشنهادی زیر در خواهد آمد. « ر «را حرف سیهژۀ در وا «ی«

 بیت: ۀشکل ویراست

 مانده که جانان کی رسد ،روزم دو دیده سوی ره                 سیهروز تنهایی  وین ، مه شب مونسم زهره ست و

 :لعل تو باز می دهد  ،زین روشی که هر زمان       چشم تو جان همی برد  ،مرا میزبان می کش و    چاپ الهور 
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 (116: 2ج  ،همان)                                                                                                                   

پ و ویراستار این چا ۀوسیلبیت از دیدگاه مفهومی دچار پیچیدگی و آشفتگی است که در اثر ویرایش نادرست و بد خوانی به 

 ( رخ داده است. و باید آن را به صورت زیر پیراست.75چاپ تهران)ص 

 لعل تو باز می دهد  ،زین روشی که هر زمان      چشم تو جان همی برد  ،مرا می رهان می کش وبیت: ۀشکل ویراست

را با روش و شیوه ای که لحظه به لحظه در پیش گرفته ای و چشم تو جان « در این صورت بیت چنین مفهومی پیدا می کند:

 «می برد و لب لعل تو جانبخشی می کند مرا  ابتدا بکش و سپس وا رهان. 

 
 

          گیری نتیجه -4

اری متن هایی همچون این پژوهش بیشتر و پیشتر از هر چیز فراهم می آید آن است که در ویراستاز  رهاوردی که

که ساده بل ، امیر خسرو مشکل اساسی کمبود و یا در دسترس نبودن دستنویس های نژاده و خوانا نیست دیوان غزلیات

انگاری و کم توجهی ویراستاران متون نسبت به پایه های دستور و زبان و زیر و بمهای آهنگ عروضی در شعر و شاعری 

مهمترین آنهاست. بنابرین مهمترین عاملی که باعث و عروض و قافیه از  سرایندگان فارسی زبان است که دانش نحو 

 عدم ژرف اندیشی و رعایت آهنگ عروضی در آنهاست.ت متون ادبی می گردد بد خوانی و ویرایش نادرس
 
 
 

 هانوشتپی

ز آن ا که یکیری آثار امیر خسرو بهره برده است در ویراستا ،و چاپکستان )الهور ( از چندین دستنویس ویراستار در چاپ پا .6

انتشارات جاویدان به   ۀوسیل در تهران شمسی6101م.درویش( است که در سال ها دیوان کامل امیر خسرو دهلوی به کوشش)

 چاپ رسیده است. که ما در انجام این پژوهش در کنار چاپ پاکستان به آن چاپ نیز نظر داشته ایم.

 با مقدمه و اشراف محمد روشن که  انتشارات نگاه در سال  ۀ  اقبال صالح الدین ویراستدیوان امیر خسرو دهلوی . 2

 .   رسانیده است آن را به چاپ 6165
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 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران:  ، (6155)  ، علی اکبر،دهخدا

 . جاویدانتهران: انتشارات   ، چاپ دوم، سعید نفیسی ۀمبه اهتمام م.درویش و مقد ،(6116)  ، امیرخسرو ،دهلوی

 ،جمع و تصحیح اقبال صالح الدین باتجدید نظر وزیر الحسن عابدی  ، کلیات غزلیات امبر خسرو دهلوی (..م6751) ، ــــــــــــــــ 
 .الهور اول و دوم : جلد

چاپ  ، مقدمه و اشراف محمد روشن  با ، تصحیح اقبال صالح الدین به   ، کلیات غزلیات امبر خسرو دهلوی ، (6165)  ، ــــــــــــــــ

 .تهران: انتشارات نگاه ، دوم
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