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۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٩٦

مقدمه

،)قصاید(شیبیهدیوان: ازعبارتندمجموعه آثار محتشم، شامل دواوین سبعه یا هفت دیوان،

ُنقـلرسـالۀ،)منظـونثـر(جاللیـهرسالۀ،)غزلیات(صبائیهدیوان،)غزلیات(شبابیهدیوان

اثرهفتاین). لغزومعّما(یاتمعّمدیوانو) تواریخ(روریاتضدیوان،)نظمونثر(عشاق

مجمـوع از. اسـتآمدهگردمجموعهیکدرمنتخب،یاکاملطوربهچاپیهاینسخهدراغلب

:ازعبارتندزمانیترتیببهکهاستبررسیوتأملقابلچاپچندهای این متن،چاپ

های شاعر است کهبیت از سروده۵۷۰۰ل ؛ منتخبی شامکاشانیمحتشمموالنادیوان. ١

رسـیده چـاپبهبمبئیدرسنگیصورتبهشیرازیصاحبحیدرعلیاهتمامبهق١٣٠٤در

.است

ششبند،ترکیبدوقصیده،مرّکب از ُنه استای؛ گزیدهکاشانیمحتشمموالنادیوان. ٢

شـم، بــدونش بــه سـعی بــرادران محت۱۳۳۷کـه در تــاریخمـادهســهوغـزل٣١٤ربـاعی،

.منتشر شده استی،توضیحوشرحگونههرونمایهواژگان،فهرستبدل،نسخه

چـاپایـن.انیکـگرمهرعلـیوشـشکبـهش١٣٤٤؛اشـانیکمحتشمموالنادیوان. ۳

٥٤٦بنـد،ترکیبهفتقصیده،٧٤عشاق،ُنقلجاللیه،رسالۀشامِلو داردموجزایمقدمه

فاقـِد،)مرثیـهوتـاریخمادهاغلـب (دیگرقطعۀ٨٠وثنویمُنه رباعی،٨٧قطعه،٥٣غزل،

ومنـابعبـهحمصـّح. اسـتتوضیحاتوشرحگونههرونمایهواژگان،فهرستبدل،نسخه

.استنکردهاشارهخوداستفادۀموردنسخ

یمهـدویینـوانیعبدالحسـوشـشکبهش١٣٨٠در؛اشانیکمحتشمدیوانهفت. ٤

ن،کامـاها،فرقـهولیـقبااشـخاص،هاینمایـهوهافهرستل،ّصمفمقدمۀشامِلی،صدر

وقصـیده١٧١بـااثـرایـن. منتشر شدکتابانتهایدرمفّصلتعلیقاتنیزورسائلوتبک

محتشـمدیـوانترینکامـلتـاریخ،ماده٢٣٣وربـاعی١١٠غـزل،٨٤٩بند،ترکیبوقطعه

بـهشـایانیکمکتعلیقاتتوضیحاِتوهانمایهوهافهرست،آنبرعالوه. آیدمیحساببه

اثرایندرمحترمحینمصّح.کندمیخواننده
ً
سـنگیوچاپیخطی،نسخۀششازمجموعا

این اثر . استق١٠٨١تاریخبه،صدریمهدیملکینسخۀآنهاترینقدیمکهاندجستهمدد



١٩٧/سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلیات محتشم کاشانی

درترکیمحمدرضادکترهایی است که بودنش، در ضبط ابیات دارای ضعفرغم کاملعلی

).١٠٧-٩٠: ١٣٨٤ترکی، (استبه آنها اشاره کردهخودارزشمندمقالۀ

فاقد،موجزمقدمۀدارای،بهداروندبرکاکوششبهش١٣٨٥؛اشانیکمحتشمدیوان. ٥

درواست۱۳۷۹سالنسخۀسومچاپکتاباین. شرحوتوضیحونمایهفهرست،گونههر

بـهبنـدترکیب٦٨،ربـاعی٨٦مثنـوی،ُنـهقطعـه،١١٣قصیده،٨٣غزل،٧٠٠ترتیببهآن

اقرسالۀ«و»جاللیهرسالۀ«همراه
ّ

بـهایهاشـارکتـابمقدمۀدرمصّحح.استآمده»عش

کـهعبـداللهیرضـاآقایازمقدمه،انتهایدرفقطونکردهخوداستفادۀموردنسخومنابع

مشخصاتبهایاشارهاماکردهتشکر،هنهادواتیاراخدررانایابشونویسدستهاینسخه

بـدونکاشـانیمحتشـمخطـیغزلیاتبهنیزکتابمآخذومنابعدر. استنکردههانسخه

. استشدهاشارهمشخصات

واقـعدراثراین. انیکگرمهرعلیوششکبهش١٣٨٧؛اشانیکمحتشمموالنادیوان. ٦

دراضـافاتیو،مقدمـههمـانوجدیـدآراییفحهصباش که١٣٤٤چاپی است ازتجدید

بخشـیتـابکمؤخرۀدرنیزو،ناصریساداتحسندسّیقلمبهمحتشم،نامۀزندگیبخش

اسـتفادۀمـوردنسخومنابعبهدر این چاپ نیزحمصّح. »نویافتهقطعاتوابیات«عنوانبا

.استنکردهاشارهخود

بعد چاپاین. کاشانیفیضیمصطفیوششکبهش١٣٨٩؛اشانیکمحتشمکلیات. ٧

مزّیـتواستترین ویرایش از مجموعۀ آثار محتشم کامل) در باال٤شمارۀ (هفت دیواناز 

حاصـلمحتـرم،مصـّححنـا بـه گفتـۀبکـهاستارزشمندهایبدلنسخهارائۀدراصلی آن 

دیوانآنهانتریقدیمکهاستچاپینسخۀسهوخطیبیاضونسخههفتبررسیومقایسه

دیـوان،جـامعکاشـانی،الـدینتقیاصلینسخۀرویازگویاکهاستایکهنهبسیارخطی

ترینصـحیحابیـات،ضـبطصـّحتدرجـۀنظرازچاپ را بایداینلذا،. استشدهکتابت

چهارقصیده،٨٤شامِلجلددودرمجموعهاین. دبه شمار آورمحتشمآثارازموجودچاپ

.استتنظیم شدهغزل٧٠٢وتاریخماده٢٣٧رباعی،١٠٧بند،رکیبتُنهمثنوی،

غزل،٧٠٢شاملترتیببه،قانعیسعیدوششکبهش۱۳۹۳؛اشانیکمحتشمدیوان. ٨

و»جاللیـهرسـالۀ«همـراهبهبندترکیبهشترباعی،٨٩مثنوی،ُنهقطعه،٦٩قصیده،٨٢



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١٩٨

اقرسالۀ«
ّ

ایصـفحههرچند. ستانکردهدخوتفادۀاسموردنسخبهایاشارهمصحح.»عش

امـاآورده،کتـابآغـازدرراف٢٤٨٥شمارۀبهمجلسکتابخانۀدرموجودخطینسخۀاز

کـهاطالعـیبـربنـا. استنبودهوااستفادۀموردنسخهاینکهدهدمینشانابیاتاختالف

. اسـتشـدهنسـاخاستموجودچاپینسخازاین چاپه،کردکسباثراینناشرازنگارنده

بـدونآن،ماننـدوکـردهتبعیـتبهدارونـدچـاپ ازکتـابایـندریافتیم کهبررسیازپس

.استالزمتوضیحاتوواژگانفهرست

روش کار

آثـار محتشـم،ی است که در همۀ نسخهبرخی از ابیاتتصحیحهدف این پژوهش  های چاپِی

هـای ی کاشانی از میان دیگر چاپاز آنجا که تصحیح مصطفی فیض. اندنادرست ضبط شده

مالک بررسـی ابیـات قـرار داده و بـا » فیضی«با عنوان ، آن را ترین استاعتمادموجود قابل 

نسـخه از برای تأیید و تثبیت اصالحات جدید، ابیات با دو. ایمهای دیگر مقایسه کردهچاپ

:ازکه عبارتنداندمقابله شدههای خطی دیوان محتشمترین نسخهقدیم

.ق۱۰۸۸به سال شده کتابت،ف١/٤٥٨ی به شمارۀ ّ نسخۀ خطی کتابخانۀ مل. ۱

به سـال شده کتابت،٨٦٤٣٤نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ . ۲

.ق١٠٨٨

مقایسۀ ابیـات قـرار معیار اصلی،»ملی ـ مجلس«، با عالمات اختصاریاین دو نسخه

ویژه معدود ابیاتی که از نظر نگارنده حتـی در دو نسـخۀ خطـی به، در برخی موارد. اندگرفته

ازاهدیوشـارائـۀبـاگاهومختصرتوضیحاتیبابر این است تاسعی، نادرست کتابت شده

برای پرهیز از اطالۀ کالم از آوردن .شودبیان جدیدوجوهتأییدبرایمتقنیدالیلدیگر،متون

ی پرهیز و فقط به ذکر مواردی که قابل تأملند، بسنده شـدهتمامی وجوه اختالف در نسخ چاپ

، ص/جه به ترتیـب بـا عالئـم صفحۀجلد، عالمت جداکننده و شماربا شمارۀ ابیات. است

١.اندمشخص شدهPو توضیحات نگارنده با نشانۀتر،ا حروف سیاهب

دخـوارزشمندهای د گرامی خود، آقای دکتر مسعود قاسمی، که در کمال سخاوتمندی علمی، با راهنماییاز استا. ١

.مکنمیسپاسگزاری ،دندکرمرا یاری 



١٩٩/سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلیات محتشم کاشانی

تصحیح ابیات

١٢٩ص/١ج

ــاد  ــه ب ــر قطــره چکانــدن، ب ــه اب ــرهب ـــرای نزدنقت ـــرین ب ـــت دی ـــرای دوران دادزه س

ü ردهـای کبـا همایـن واژهکه درصـورتی،اسـتدر چاپ فیضی رایحه معنـا شـدهقتره

:رفته استکار به»دویدن«معنای به» کردن«و »زدن«

لدر ایــن ره بــهقتــرهزنــد گــر همــه روزه 
َ
دوصد قرن به آن قصـر جـاللمیَمث رسد بعِد

)١٣٦٣:٨٧،شفائی اصفهانی(

رامرکــبخامکــردنقطــرهبــازداردرفــتنزقـدرشازهـرکسخامکـاریز راهوماندفر

)١١٦: ١٣٦٥المع، (

قطـرهرا بـه قتـرهمحمدرضا ترکی به این بیت و نیز بیت دیگری از محتشم اشـاره کـرده و 

):١٠٢: ١٣٨٤ترکی، (است اصالح کرده

ــاب ــبح آفت ــر ص ــو ه ــرای ت ــر در س ــرم ای ب ــام گ ــا ش ــرهت ــوقت ــانچ ــی مالزم ادن

) ١/٣٢٢: ١٣٨٩، محتشم(

قتـرهصـورت فیضـی بهو) ١١٠ص: ؛ مجلـس١٤٦ف: ملـی(مجلس ملی ـ این واژه در 

:همچنین. استضبط شده

بــود میــان عــرق، آتــش جهنــده شــررشـودقتـرهگه شـتاب کـه چـون بـرق گـرم 

)١/٢٠٧: همان(

گواه بر این اسـت کـه ،هایی از آن ذکر گردیدکه نمونه،شواهد متون کهن،از طرف دیگر

تأیید آن راهای قدیمی نیزفرهنگورودکار میبا هر دو امال بهمعنای دویدن،در قطرهو قتره

وم مضـمبا هر دو سـین «:استآمده» سکسک«مدخِلزیِرفرهنگ جهانگیریدر .کنندمی

: ١٣٥١،انجـو شـیرازی(»رودقتـرهباشد وه راه نداشته ک، اسبی را گویند٢زدهبه هر دو کاف

از پویـه نایـه کبا اول مضموم بـه ثـانی زده، «: استآمده» گرگدو«مدخِلزیِرو ،)٢/١٥٢٤

.)٣/١٦٢: همان(»گویندردن بود و آن را به تازی هروله کقطرهرفتن و

.)ذیل مدخل: ١٣٧٧، دهخدا(حرف ساکن : زده.٢



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٠

١٦٤ص/١ج

ــر ــده خس ــا ندی ــیده راگوی ــد آن قص ...ان کنـددیـک کـارۀتا کار مـن بـه عهـدو عه

ــ ــده و نی ــا خوان ــک ــنرده تحّم ــول م نـدکران کـیرم بـکـ،تا شه بـه وقـت خـودل رس

ــ ــه ی ــه ب ــا ش ــته وز ی ــیاد داش ــابرینک نــدکن نــاتوان یــه چــارۀ اکــنگذاشــته قض

üحدسـیات خسـرو نسـبت بـه مـدح خـود داردلطفـیای که از کمشاعر در شکوائیه ،

در ابیات فوق در اغلب قضـابری. کندلطفی بیان میاصلی آن کممتعددی را برای یافتن دلیل

:؛ مجلـس١٤٥ف: ملـی(است شدهضبط قضابریمجلسـملیو در مصابرینسخ چاپی 

بدل اشـاره نمـوده، طور کـه فیضـی در نسـخهمعنی، و همـانهر دو ضبط بیاین). ١٠٩ص

جمـع قصـائریـاقصایر. باشدقصایریتواند میقضابرینگارنده از نظر. شده استتحریف

شـاعر در ایـن بیـت، . خوانی داردنوعی با مضمون ابیات همبه٣النسببه معنای دانیقصیرة

.داندالتفاتی خسروانه دخیل میفرومایگی یکی از اطرافیان شاه را در این بی

٢٠٢ص/ ١ج

ــر از زیــر و زبــر  ــمگ اظهــاردهــربــانوینــد کدرت خــویش قــردن بنیــاد غمــمک

ـــه  ـــریم ثانی ـــم ـــرک ـــرخ اثی ـــۀ چ ــد ز رابع ــجده خواهن ــتکس ــزان وی از اس بارکنی

ــمان ــریکوکآس ــهزاده پ ــه ش ــانمب ــان خ در او اســتظهارکآســمان راســت بــه خــاکخ
ج

üباشـددهـربانویـۀ، بایسـتیمجلـســهای ملینسخهصحیح طبق ضبط دهری بانو

دهخـدا نامـۀ لغتدر »بـانو«به معنای عام و مطلـق بانویه.)٦٣ص: ؛ مجلس٩٤ف: ملی(

بدل در پـاورقی آورده و عنوان نسخهشاید به همین علت است که فیضی آن را به. استیامدهن

، بانویـهواژۀ ٤.ایـراد دارداز نظـر وزنکـه پیشنهاد کرده عنوان تصحیح قیاسی بهرا بانوی دهر

:شودمیدیدهدر متون ، ندرتبه
محّبت به ایشـان ملصـق شـد او را هفتصـد زِنـ و سیصـد متعـه بـود بانویـهسلیمان از راِه

.)١٣٨٠:٦٦١،همدانی(

علمـای زمـان و افاضـل دوران بـه تقـدیم بانویۀآن ـ  جهان، چندان لطف و احسان در حـّق

.»صیرةقیفالن ابن عم«: الموارداقربو االربنتهیمبه نقل از )قصیرة: ذیل(دهخداۀناملغتاز . ٣

.شودکند، اگرچه وزن غلط نمیای در وزن ایجاد میشود که سکتهمی» لنتن مفعولن فع«معادِل» بانوی دهر اظهار«در واقع. ٤



٢٠١/سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلیات محتشم کاشانی

ی،یـزدحسـینی(سـفیر زبـان اسـت، نگنجـد ]کـه[کـه شـرح آن در زبـان قلـم... رسانید

١٤٣: ١٣٨٨(.

.اسـتضبط شـدهآینۀ دهرهای چاپی دیگرنسخهدر و دهرۀبا نو دیوانهفتاین واژه در 

.نمایدمیصحیحمعنایینظرازکهاستکردهضبطبانیهصورتبهراآنبمبئیسنگیچاپ

٢٣٠ص/١ج

خنـکجمله به او طـرحچمنخندان هرزهانـــدمجمعــی ســاخته وز قهقهــه انداخته

üبه شـکلمجلسملی ـدرخنک
ِ

؛ ٥٦ف: ملـی(اسـتشـدهضـبط حنـکصـحیح

ه کـاست دهان یا سقف باالیی دهان معنا شدهدهخدا نامۀ لغتدر حنک).٢٤ص: مجلس

خندیدنـد و قهقهـه طـوری در آن مجمـع می«: متناسب با فحوای بیت است به این معنا کـه

:دعمید لویکی گوی. »شدمیه سقف باالیی دهان آنها دیدهکزدند می

حنکهم ذقنم فسرده بین در سکرات و همفضل کنی در آن نفس کـز دمـۀ اجـل شـود

)١٩٨٥:١٨٩،لویکی(

برادران در چاپاست و رقی ذکر کردهبدل در پاوعنوان نسخهفیضی این ضبط را به

صورت را بهآن)٨٤: ق١٣٠٤همو، (و چاپ سنگی بمبئی) ١٩: ١٣٣٧محتشم، (محتشم 

.اندضبط کردههنک

٢٣٢ص/١ج

کلـکهر سحر بـر جمـل چـرخ زرانـدود تــا نهــد شــاهد روز از جهــت ســیر جهــان

ü بهمجلسـ ملیدر کلکضبط
ِ

؛ ٥٨ف: ملـی(اسـتآمـدهحکـکصورت صـحیح

برهـان،نقـل از بـهدهخـدا،نامـۀ لغتدرمکسـور،، با هـای هـّوِزهکک. )٢٦ص: مجلس

در معنای زورق و قایق، کلک. استرائه نشدهو برای آن هیچ شاهدی امعنای کجاوه استبه

نهـد اما آنچه شاهد زیباروی روز بـر شـتر چـرخ می،ای برای سیر جهان استهرچند وسیله

جمل و حکـکالنظیر بیت را بین شاهد، از طرفی این ضبط، مراعات. محمل یا کجاوه است

صـورتبـه)٨٥: ق١٣٠٤محتشم، (بمبئیسنگیچاپدرواژهاین. کندبرقرار میخوبیبه

.استشدهضبطکجک



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٢

:٢٥٨ص/١ج

ــتم سـاززّینمـ!ای زبـان،است زمانتمضیق ــر خ ــه ُمه ــخنت را ب ــحیفۀ س ــص المک

ـــال  ـــت دیرانتق ـــرای دول ـــدب ـــه اب ـــا ب امکر ثبـــات و دوام اســـتحکـــدعـــا بـــه ذت

ــــتح ــــداری اقبــــال بــــاد مس ــه دواممکز پای ــت ب ــات و جاللت ــه ثب ــدارتت ب ص

üمعنایی و) ١٨٧ص: ؛ مجلس٢٣٣ف: ملی(مجلس ـ ملیحیح طبق ضبط ص قرینٔه

کامل » ام یافتنکاستح«شود تا بیت دوم با فعل اصالح یابدتا به تا به ابدبایستی بیت آخر،

.شود و وضوح معنایی بیابد

٢٦٥ص/١ج

حیات از آب حیوان بخشـد،ند تـدبیر اوکها تگر اصالح مضّر
ْ

زهر افعی و ارقـمپیش

ü ؛ مجلس١١١ف: ملی(مجلسـ ملیصحیح با توجه به فحوای بیت و بنا بر ضبط :

چیز قدری همهچراکه با تدبیر کارساز ممدوح به،تغییر دادبیشبایستی به راپیش) ٧٩ص

.بخشی کنداز آب حیوان جانبیشترتواندشود که حتی زهر کشندۀ مار سمی میمطلوب می

٣٨٦ص/١ج

ـــّحت  ـــه ص ـــدل بیکـــب داریش رادار گیتـــــــــــیمؤیـــــــــــدمـــاریش ران ب

ü ابدی «در علم بالغت که شاعر در ابیات پایانی قصیده، » تأبید«طبق اصطالح

مانند ضبط ،رامؤیدبایدکند، را از خداوند مسئلت میاوعمر پادشاهی یا حکومت » شدن

.تغییر دادمؤبدبه ،)٥٨ص: ؛ مجلس٨٨ف: ملی(مجلس ـ ملیصحیح 

٤١٨ص/١ج

نـدکانیرسـخناندر اوصاف تو زیـن برتـر کمنـیبـیم ٥زکـرد آن رخش کف زین نئعقل خا

ــأنناقه بست از خودسریکرفت و بر یدلُپروهم  ــل ش ــری٦محم ــودج پیغمب ــا ه ــو را ب ت

üو) ٣٩ص: ؛ مجلس٦٦ف: ملی(مجلسـ ملیصحیح ت از ضبط به تبعّیمنی

چراکه ،شوداصالح نبیبه بایستیدر بیت بعد،»پیغمبری«و قرینٔهبدل نسخۀ فیضینسخه

.از: ظ. ٥

.شان: صحیح. ٦



٢٠٣/سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلیات محتشم کاشانی

ترسو ،رساندمی)ص(را به مقام پیغمبراورفیع شأن)ع(شاعر در مدح امام رضا امری که عقِل

.دهداز آن هراسان است ولی وهم و خیال جسور آن دو را در یک ردیف قرار می

٥٠٠ص/١ج

ــاه زد ــو زخــم نخســتین نگ ــر محتشــم چ بـــه نگـــاه دگـــر نیافـــتاثـــر هیبـــتشاز ب

ü ؛ مجلـس٦٨٣ف: ملـی(ملـی ـ مجلـسرا به پیروی از ضبط صـحیح هیبتشباید :

ای با گونهیعنی معشوق به،اصالح کرد تا بیت دارای انسجام معنایی شودهستیشبه ) ٦٠١ص

.اولین نگاهش او را از پای درآورد که دیگر از وجودش اثری برای نگاه دیگر باقی نماند

١/٦١٥ج

همـای آن این غزل را در مراجعت چون خندان و شـتابان دیـدم از تحقیـق توجـه برندۀـ

... زبان گردیدم کـهو بیو پریشانای مضطرببه مرتبهاثرتمسّرروزآن ،فروزهمایون

. پی نپرسیدمن قاصد فرخندهزمان عزیمت وی به کلبۀ خویش از آ

üملی ـ مجلس ، مطابق ضبط صحیح ثراروز مسرتآنهمای همایون فروزبهتر است

مسرتفرهمایونهماِیبه ) ٦٨١ص: ؛ مجلس٧٦٩ف: ملی( یعنی .تغییر یابداثردر آن روِز

به وزشود و فرهمایونتا شودمیهمایون الحاقبه فر،شودمیبه دو جزء تفکیک فروزۀواژ

.دشومیبرقرار سجعاثرمسرتو فرهمایوناصالح میان با این .یابدمیتغییر در

٧٥٩ص/١ج

ـــرف ـــی ش ـــالدین عل ـــذل ک ـــشکه ب ــــت از رزق م ــــادکهس ــــات زی ...این

ــــــ ــــــامرانی ک ــــــدک ــــــر بفرمای ــاه گ ــن نهــد بــر ابــرش بــادشایهس زی

ü ملیمطابق با
ِ

بایسـتی) ٨٠٠ص: ؛ مجلـس٨٩٥ف: ملـی(مجلـسـ ضبط صحیح

ضمیر فـاعلی سـوم : ش+کنندۀ اسب، ستوربان رام: سایس یا سائس(سایسشرا به اشسایه

در ضمن بـا . شودبرقرار) نوعی اسب(، زین و ابرشبین سایسیتا تناسبتغییر داد)شخص

و شاعران کننده، ایهام تناسب داردمعنای سیاستدر اینجا به»سایس«توجه به فحوای کالم، 

:اندر این معنی به کار بردهدرا دیگر نیز آن

ــه  ــروی ک ــایسای خس ــس ــو از نف ــر ت ــداذام ــر پــای هفــت توســن گــردون نهــاد قی ب

)١٣٧٥:٥٦٢،همگرمجد (



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٤

اگرچه سرکش و بدخوی و تند بود و حرونعدلش زبون شد ابلق دهـرسایسبه دست 

)١٣٤٤:١٤٨،یمین فریومدیابن(

٣٥ص/٢ج

ــتتــا همــتم بــه دســت طلــب زد در بــال دربس
ّ

ــخ ــد مس ــن ش ــالکر م ــور ب ش

ü؛ مجلس٥٦٢ف: ملی(تاسضبط شدهدربستهصورت بهمجلسـ ملیدر دربست :

اسـت، امـا بـا شـواهد متعـدد از قـرن ششـم آمـدهدهخـدا نامۀ لغتدر دربسته. )٤٩٣ص

بـا توجـه . استارجاع شدهدربستهو معنای آن نیز به تنها با یک شاهد مدخل شدهدربست 

، ارجح است کـه ون کهندر متدربسته در زبان امروزی و کاربرد دربستبه کثرت استعمال 

:تغییر یابددربستهبه دربست
سیورغال دربستهحضرت خاقان سعید را به حال او نوعی اهتمام بود که والیت خوارزم را ـ 

.)١/٣٧٣ق/٢: ١٣٨٣،عبدالرزاق سمرقندی(او فرمود 

ــــیمی ــــوی مّنت ــــودن آن ب ــــد از گش ــتیمدربســتهآی ــوان گذاش ــه رض ــد ب ــاغ خل ب

)١٣٤٧:١١٧،وحشی بافقی(

یدمیدیوانمحتشم در جای دیگر :گو

را بر وی گشـاید دردربسته فلک صد عالم ملکـی رادربسـتهکه گر طالب شود جهانبانی

)١٣٨٩:١/٢٢١محتشم،(

١١٢ص/٢ج

یندنکترسم از رشحسـداببـازنی بسملم که کبعد از آن هم  یسـت؟که این بسمل کگو

üرا طبـق ضـبط اببـاز ز اصالح بافت نحـوی جملـه بایـد روشن شدن معنا و نیرایب

گونه بدین. اصالح نموداربـاببه ) ٣٤٠ص: ؛ مجلس٣٩٥ف: ملی(ملی ـ مجلسصحیح 

» گوینـدن«برای فعِل) حاسدان یا حسودان(ارباب حسـدبافت نحوی جمله با فاعل مناسِب

از بـاب «معـادل در مصـراع دوم از نظـر معنـایی» از رشـک«از طرفی دیگر . شودکامل می

ای کـه خـود فاعـل نـدارد بـه دور از است که خود نوعی تکرار اسـت و بـرای جملـه» حسد

.شود که مصراع دوم پرسشی نیستبا این تصحیح مشخص می. فصاحت است



٢٠٥/سنجش هشت چاپ و تصحیح ابیاتی از کلیات محتشم کاشانی

١١٢ص/٢ج

یست؟که در محفل کدلم از دغدغه خون است شـــنوماو میمحفـــلگرچـــه آواز وی از 

üکه یکـی از عیـوب فصـاحت اسـت و نیـز وضـوح معنـا بایسـتی برای پرهیز از تکرار

ضبط  در مصـراع محفل، )٣٤٠ص: ؛ مجلس٣٩٥ف: ملی(مجلسـ ملیصحیح براساِس

.تغییر یابدمحملاول به 

١١٩ص/٢ج

ش در باز نیسـتکگوید مرو زحمت مناز میشـانکشـاَند موکخواهد به آن بـزمم عشوه می

س بر این آواز نیستکه گوش کچندان ن دادَزه هسـتکـتنگ آردبهن تا کمحتشم فریاد می

ü را تنـگ آردکه فریادرسی نیست، بهتر است کـه اینبهبا توجه به خطاب شاعر به خود

تغییـر تنـگ آیـیبـه) ٣٧٦ص: ؛ مجلس٤٣٥ف: ملی(مجلسـ ملیضبط صحیح مطابق 

.داد

١٣٨ص/٢ج

ـــمرد اابــــــان تمنــــــبیتفتنــــــدهپـــــروردۀ  ـــت ش ـــتجّن ـــای قیام دوزخ گرم

ü ؛ ٥٧٢ف: ملـی(دادتغییـر تفسـندهبـه مجلـسـ ملیق ضبطرا طبتفتندهبهتر است

ولـی شـواهدی سـت ابدون شـاهد آمـدهدهخدانامۀ لغتدر تفتنده زیرا )٥٠٢ص: مجلس

:که خود دلیل بر کاربرد این واژه در متون استوجود داردتفسندهچند از 

ــندهروزن تـش کـرده یـخکه از سرما بخـار روی آبس ــر میتفس ــاقمجم ــد ت دارنمای

)١٣٧٣:١٠١ ، اشرف مازندرانی(

در وصف دشت و بیابان با همین ضبط دیوان خود جای دیگری ازدرراتفسندهمحتشم 

:استدهورآ

دشت انگیخت شورانگیز دریـاییسندهتفز هر هارانیدگر گرینده چشـمی خواهـد از سـیالب

)١/٥٠٣: ١٣٨٩محتشم،(

هرگاه قطرهـ 
ّ

،مـروی(ترین آتش سوزان گردد تفسندهار افتد ای از فرمایش آن بر بحر زخ

٣/١٠١١: ١٣٦٩(.



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٠٦

١٥٧ص/٢ج

ــددنــیکدفــع اعــدا مــیوراز جهــاد حیــدری  ــزد را م ــدد،دیــن ای ــزد م ــادکای ــو ب ار ت

ü اصالح دربه) ٣١٤ص: ؛ مجلس٣٦٦ف: ملی(ملی ـ مجلسطضب، طبق وراگر

.دشوضح میامعنای بیت و،نتیجهدروود، مصراع دوم دارای فعلش

١٩٢ص/٢ج

رسـداین نیشتر چون بر رگ جان میحالتممحتشـرسیهای مژگانش چه ُپیزیشرح ت

ü به) ٥٢٥ص: ؛ مجلس٥٩٨ف: ملی(مجلسـ ملیضبط صحیح طبق حالتاگر

د، گرداصالح ) ]شخص مفردضمیر مفعولی دوم[ت + ]به معنای اکنون[حالی (حالیت

. شودمعنی بیت روشن می

١٩٣ص/٢ج

نرسد به خاطر ستمی که به مسـتمندی نرسـدکه تو را!ای سروبالستهچ،فلکت در آیین جفا

üملـی(ت پیـروچه بالسـملی کتابخانۀضبط نسخۀ. مصراع اول معنای روشنی ندارد :

.اسـت) ٥٢٤ص: مجلس(بردچه بالست بمجلس کتابخانۀ و ضبط نسخۀ ) ٥٩٧ف
ً
ظـاهرا

ضبط صحیح همان است که در نسخۀ کتابخانۀ ملی آمده و کلمۀ سوم آن در نسخۀ مجلـس 

بـه کـار » چو«جای باید به» چه«جا ، با این توضیح که در ایناستتصحیف شده» ببرد«به 

رسـم فلکـت در : معنـی(» ...فلکت در آیین جفا، چـه بالسـت پیـرو کـه تـو را«: باشدرفته

...).جفاکاری مانند بال پیرو توست، از این روست که تو را

٢٤٦ص/٢ج

ــر ــروایدی ــی کپ ــنو و بس ــأخیرش ــمت ــأخیر نک ــه ت ــه آن مرتب ــا ب ــت ــاک ــرودئه س ل ب

ü فعل کمکی در مصـراع دوم و نیـز نارسـائی معنـا، تأخیرتکرار در هر دو مصراع، نبوِد

با، )٣٩٥ص: ؛ مجلس٤٥٦ف: ملی(ملی ـ مجلس شود تا مطابق ضبط موجب می
ِ

اصالح

:گونه تصحیح کردبیت را این، در خیربه تأخیر

ــروای پ ــر مکدیر ــنو و در خی ــی، بش ــس ــأخیر نک ــه ت ــه آن مرتب ــا ب ــت ــرودک ــایل ب ه س

در اینجا بـی،به هر معنایی که باشددیرۀواژ
ً
پـرواِی«از طرفـی . نمایـدوجـه میمستقال

ۀیـک کلمـپـرواو دیـردو کلمـۀنظر نگارنده بهتر است از این رو از.شنیدنی نیست»کسی
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پروامرّکب  دیرتوجـه، دیرالتفـات، به معناِی) ذیل واژه(دهخدا نامٔهلغتکه در گرفته شود دیر

: است، ترکیبی که در متون کاربرد زیادی داردآمدهدیرصلحودیرآشنا

پروایـیگشته دل صید نگـاه  کـم ز صـد خنجـر زدنیک تغافل کردن او کـه نیسـتدیر

)١٣٨٤:٨٧٧،زاللی خوانساری(

٣١٢ص/٢ج

سـخن دارد هـوسکنگه دارد تمنـا یـکیچشم و لبتدرمحتشم را یک نفس باقی است 

ü وزرا به دردبای) ٤٢٥ص: ؛ مجلس٤٨٨ف: ملی(مجلسـ ملیضبط صحیح طبق

!د نه در آنشاعر نگاه را از چشم، و سخن را از لب تمنا دارزیرار دادتغیی

٣١٨ص/٢ج

خدا گردانـدم یـارب بالگـردان هـر تـارشبلنـد آویختــه زلـف نگونســارشداریدلز 

ü ؛ ٦٢٠ف: ملـی(مجلـس ـ ملـیضـبطبه پیروی ازدزدیدلبه صورِتدلداریتغییر

نامـۀ لغتدر دزدیدلهرچنـد .کندتر میبیت را رساتر و شاعرانه، معنای)٥٤٣ص: مجلس

توان وجود دسـتوری آن می» دل دزدیدن«و » دزددل«است و با ترکیباتی مانند نیامدهدهخدا

و شـود م تا قرن هشتم هجـری دیـده میکنویسی با بسامد فرهنگۀرکدر پیامارا احتمال داد 

:استرده ار بکمحتشم در قرن دهم بار دیگر آن را به

ــــی ــــوز دل م ــــد، هن ــــه ش ـــــینآن هنـــــدوی آویختـــــه دزدیدلدزددآویخت ب

) ١٣٦٦:٢٨٨،خلیل شروانی(

کاریز چشـم تــرک تـو آموخــت ایـن ســیهدزدیدلنبـــود هنـــدوی زلـــف تـــو مـــرد 

)١٢٠: م١٩٩٩ ، عبید زاکانی(

نویسـٔه،هفـت دیـواندر .اسـتآوردهدلداریدر متن وبدلدر نسخهرا دزدیدلفیضی 

).٢/١٢١٥: ١٣٨٠محتشم، (استآمدهدودیدل، یعنیمشابه آن

٤٠٨ص/٢ج

گاهکنیست از ه بـودکـبرافتـادهو ساخت که کار خود ازآن نم؟کـچه ،چه سازم،ار من آ

ü هـر بـه ) ٥٥٧ص: ؛ مجلـس٦٣٥ف: ملـی(مجلـسـ ملیضبط مطابق برافتادهاگر

.معنای بیت روشن و رسا خواهد شدتغییر یابدافتاده
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٥٤٩ص/٢ج

ــه ــت ن ــان خوانم ــه جان ــان ن ــه خوب ــن ُحســن ای ش ــه ای ــب انج

ــَود  ــزی ُب ــر چی ــوشاگ ــن خ م ــاِن ــان،جان ــیتر ز ج آن

ـــک ـــدریمل ـــرق ـــگان کمت ـــاب از س ـــدر احب ـــت ق و پیش

یشــــانی ــــم درپر ــــو دای ــــاب از ت ــــانیو احب پریش

ü ضـبط برای برقراری هماهنگی و مـوزونی بـین دو مصـراع و اجـزاء آنهـا، بایـد طبـق

یشـانی، قـدریاس ملکو به قی) ٥٩٥ص: ؛ مجلس٦٧٩ف: ملی(مجلس ـ ملیصحیح  پر

از طرفـی تکـرار . تغییـر داد)شأنیپری(= نیاشپریآن یعنی ۀنویسرا به همآغاز مصراع دوم

مجلـسـ ملـیضـبط رو بیت به تبعیـت از در بیت نیز خالف فصاحت است از ایناحباب

:شودگونه بازنویسی میاین

قـــدری و پیشـــت قـــدر اصـــحاب از ســـگان کمتـــرملک

نی و احبــــاب از تــــو دایــــم در پریشــــانیاشــــیپر

٥٥٠ص/٢ج

هـزار جـانیازبـدل دالن را ه بـیکـتو بمان بیـرونز تو گرچه خلق شهری به جفا شدند 

ü بهرا بیرون،)٤٨٤ص: ؛ مجلس٥٥٢ف: ملی(ـ مجلس ضبط ملیبهتر است مطابق

در پانوشت فیضـی . یی یابندتغییر داد تا دو مصراع با یکدیگر تناسب معنا) جانبی(= بیجان

اصلی  .استآمده» جانبی«نیز اشاره شده که در نسخٔه

١٦٩٥ص/٢ج

ـــود  ـــم راز خ ـــار پیش ـــی ـــودی میک ــــاه کگش ــــف راز آن م ــــدا میش ــــودبع نم

ü بعـد به) ٨٥١ص: ؛ مجلس٩٥٠ف: ملی(مجلسـ ملیطبق ضبطنمودبعدا میاگر

گـاه راز خـود را ه هیچکـیعنـی یـارم ؛ودشـاصالح شود، سـخن مفیـد معنـا میاز می نمود

هفـت و از کتـاب نیستاین بیت در چاپ فیضی .ردکگفت وقتی ِمی خورد آن را برمال نمی

.شده استنقل)٢/١٦٩٥: ١٣٨٠حتشم، م(دیوان
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