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  يافته از شاعري گمنام  هايي تازه نسخه

  )نجيب جرفادقاني(
   1ها احمدرضا يلمه

  
  چكيده 

عظيمـي از آثـار   هنوز بخش  ،آثار تصحيح شده هر روز رو به فزوني استشمار آنكه  با
 ديوان .وشي استفرام هاي مختلف در بوتة هاي خطي در كتابخانه ادبي به صورت نسخه

ط احمـد  توسـ  1371در بهـار  براي اولين بار نجيب جرفادقاني از جمله متوني است كه 
نـد  توا اين مـتن نمـي   ،وليكن با داليل فراوان ،و به چاپ رسيده استشده تصحيح كرمي 
سـياري از ابيـات ايـن شـاعر بـه      ب. اين شاعر باشد اشعاراي از  مستند و منتقدانه ديوان
و برخي از ابيـات نيـز در    و مغلوط و مبهم به صورت الينحل ضبط شده اي محرّف گونه
بـا در دسـت داشـتن    نگارنده . چاپي نيست ديوانيافته ضبط است كه در  هاي تازه نسخه

چستربيتي دوبلـين و   اين شاعر از جمله نسخة كتابخانة ديوان يافته از چندين نسخة تازه
در ايـن مقالـه   ، چـاپي  ديواناين نسخ با متن  ةبريتانيا و مطابقه و مقايس نيز نسخة موزة

  . رادات و اشكاالت اين متن بپردازدبه برخي از ايسعي دارد 
  

 .تحريف و تصحيح، هاي خطي نسخه، نجيب جرفادقاني، ديوان: هاي كليدي واژه

                                                 
   واحد دهاقانيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي دانش .1

                 E-mail: ayalameha@yahoo.com  
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  مقدمه 
يكي از شاعران تواناي پايـان قـرن    1 )گلپايگاني(الدين جرفادقاني  الشعرا نجيب ملك

از بهترين جانشينان سرايي  وي در قصيده. هفتم هجري قمري استاوايل قرن  ششم و
كـه   )3/419: 1373 صـفا (شـود   پايان قرن ششم در عراق شمرده مي شعراي بزرگ

مضـامين  ، تخـيالت باريـك  ، ايراد معاني مختلف. الشعرايي نيز داشته است لقب ملك
هـاي   و سهولت كـالم از ويژگـي   روانيتشبيهات و تركيبات نو و نيز ، انگيز تازه و دل

سخنش در رواني و انسجام و اشتمال بر معاني «: نويسد ذبيح اهللا صفا مي .ر اوستشع
تـابع انـوري    مبتكَر يادآور كالم سحار انوري و متابعان اوسـت و وي اگرچـه واقعـاً   

ل علمـي بـراي خلـق مضـمونهاي     نند همان شاعر در استفاده از مسائولي ما ،نيست
هجري است كـه پـس از    665تاريخ وفات اين شاعر  .)همانجا(» د استشعري استا

و رجعت به زادگاه و عزلتگاه خويش بعد از هفتاد سالگي اتفـاق  مسافرتهاي طوالني 
  . افتد مي

غزليـات و  ، بنـد  يـك تركيـب  ، مقطعـات ، اين شاعر مشتمل بر قصايد ديوان
در  كوشـش احمـد كرمـي   به » ما«نشريات  رباعيات براي اولين بار از سوي سلسله

خـود بـر   اي   صفحه مصحح در پايان مقدمة يك. دطبع آراسته ش به حلية 1371سال 
اميـد  ، او بيش از اين نيسـت  بارة تحقيق ما در نتيجة« :نويسد چنين مي ،چاپي ديوان

 »اهللاشـاء  ان. را معرفـي نماينـد   طـور كـه بايـد او    است محققـين و بزرگـان ادب آن  
ر معرفـي نسـخ خطـي چنـين     د مصـحح  .)»ب«ص ، »مقدمـه «، ديوانجرفادقاني، (

 جانـب و چنـد نسـخه    اين خطي كتابخانةبر پاية مقابلة نسخة  ديواناين «: نويسد مي
نظيـر   سراي كم قصيده، ياد استاد محمود منشي كاشاني ، با راهنمايي فاضالنة زندهديگر

   .)همانجا(» ـ فراهم آمده است رحمه اهللاـ عصر ما 
دست قصـيده و غـزل در پايـان قـرن      ني از سرايندگان چيرهنجيب جرفادقا

. ششم هجري است و ديوان اين شاعر از متـون ارزنـده و مهـم ادب فارسـي اسـت     
آن و هم از جهت احتـواي آن بـر لغـات     هم از جهت اشعار ارزندة ديواناين اهميت 

  .هت تاريخي نيز بسيار ارزشمند استكهنه است و از ج
متعـدد كـه در فهرسـت نسـخ خطـي      هاي متقدم و  همتأسفانه با وجود نسخ

ديواني سرشار  ،حمصح ،بيش از ده نسخه آن معرفي گرديده )1349منزوي، ( منزوي
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اند كه بـه داليـل    و اسقاطات فراوان فراهم آورده  ها از اغالط و تصحيفات با افتادگي

  : اين شاعر باشد ديوانتواند متني مستند و علمي از  زير نمي
زمـان كتابـت و ويژگـي نسـخ     ، هـا  اي به نسخه ين چاپ مصحح هيچ اشارهدر ا .لفا

  . به عبارت ديگر هويت نسخه براي خواننده مجهول و ناشناخته است. نكرده است
اي را بر چـه   چه نسخه حاينكه مصح :تصحيح در اين چاپ مشخص نيست شيوة .ب
  . قرار داده است اي به عنوان نسخة اساس پايه
  . نسخه و يا نسخ بدل استارجاع به الي و عاري از هر گونه خ ديوانمتن  .ج
  . ندارد )...تعبيرات و، لغات، اشعار، اعم از اعالم(هيچ فهرستي  .د

، محتـوي زنـدگي و سـبك شـعري    ، تحقيقـي و مسـتند   فاقد مقدمـة  ديوانمتن  .هـ 
  . است.. .و ممدوحان و معاصران شاعر

هاي محرّف و مـبهم در  ضبط ،هاي متقدم وجه به عدم دسترسي مصحح به نسخهبا ت .و
 ديـوان  خورد و بسياري از ابيات به صورت نامفهوم در متن ميفراوان به چشم  ديوان

  . ضبط شده است
از آنجا كه چنـد سـالي اسـت در    و نيز  ،با توجه به داليل مذكور ،اين سطور نگارندة
ـ  مشـغول  ،تصحيح متون شاعران قرن پنجم تا هفتم هجـري  زمينة ق و پـژوهش  تحقي
اين شاعر و مقابلـه و   ديواننفيس و ارزشمند از  نسخةبا در دست داشتن چند ، است

مشكالت بسياري از ابيات ناقص و ، چاپي اين شاعر ديوان با ،نسخ موصوف مقايسة
كه در اين مقاله براي نمونـه بـه برخـي از آنهـا اشـاره      مبهم را برطرف ساخته است 

  . شود مي
  

   س نگارندهمعرفي نسخ در دستر
 699با تاريخ تحرير  )ايرلند( چستربيتي دوبلين تابخانةخطي متعلق به ك نسخة .الف

از دواوين شعراي قرن پنجم اي است  اين نسخه كه مجموعه )م1300( هجري قمري
الدين جرفادقاني است كه به خط نسخ ريز و خوش  نجيب ديواننسخ اقدم ، تا هفتم

ابونصر محمدبن احمدبن  .1 :ته شده استنوش توسط دو كاتب در قطع بزرگ
 350تا  314و  305تا  286و  160تا  2محمدبن برحق بن نعمان اليمني كه اوراق 

ساكن محله (بن شادبخت اصفهاني بن محمود بن علي محمد شاه. 2 ،به خط اوست
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را نوشته و از كاتب  401تا  351و  313تا  306و  285تا  161كه اوراق  )كران
تاريخ اي از  نسخهدر دست است و نيز  تاريخ جهانگشاي جوينييي از  ها دوم نسخه

  ).1355پوپ (به خط اوست  طبري
 258دارد كه صفحات  يسطر 31 در هر برگ چهار ستونموصوف  نسخة

و به لحاظ نوشته شدن در نجيب جرفادقاني است  ديواناز آن متعلق به  271تا 
  . ناپذيري داردترديده و اصالت و قدمت قابل توج، اواخر قرن هفتم

محتوي دواوين دوازده تن از ، حكيم اوغلو علي پاشا 669 نسخة خطي شمارة .ب
. ود استالال اسماعيل موج ك تن از شعراي عرب كه در كتابخانةشعراي ايران و ي

كه عكس آن توسط استاد شادروان مجتبي  استورق  545موصوف در  نسخة
 شمارةبه مركزي دانشگاه  شده و فيلم آن در كتابخانةن تهيه مينوي براي دانشگاه تهرا

الدين  الحكما نجيب با نام ملك، هفتمين شاعر در اين مجموعه .موجود است 170
اتب آن معلوم نيست اين نسخه به خط نسخ ريز كتابت شده و نام ك. جرفادقاني است

ة صفويه آستانة متبركوقف «ممهور است به مهر  ديوانهاي موجود در جنگ و كلية
مزبور پيش  زد كتابت نسخةتوان حدس  و از روي همين تاريخ مي» هجري 1097

 بوده و اين نسخه از نظر صحت و امانت و كمال يكي از معتبرترين و 1097از سال 
   .ترين نسخ موجود است مطمئن

معرفي  or. 3376 كه در فهرست ريو با شمارة بريتيش ميوزيم كتابخانة نسخة .ج
و هجري به اتمام رسيده است  1002 ليق زكّي همداني است و در ذيقعدةعشده و نست

رشيد وطواط و ازرقي هروي است و فيلم آن ، ادقانيمشتمل بر دواوين نجيب جرف
  . مركزي دانشگاه تهران موجود است نةدر كتابخا 1283 ةبه شمار

خطي  ةو نيز چند نسخمزبور اين سطور با در دست داشتن نسخ  ةنگارند
سي  ةنسخ، هجري 1008و  1007مكتوب به سال  ،بادليان ةاز جمله نسخ(ر ديگ

جميع نسخ با  ةو مطابقه و مقابل )مجلس ةملي ملك و نسخ نةشاعر متعلق به كتابخا
و اغالط فراواني   ها افتادگي، تصحيفات، با تحريفات ،چاپي شاعر مزبور ديوان

 . شود ميآنها اشاره  فقط به برخي از ،برخورد كرد كه چنانكه ذكر گرديد
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   ابيات مبهم

  : 12 س ،10ص
  به يمن همت تو همت از وسن برخاست  چو بر داللت دولت بدين جناب افتاد

 تـرين نسـخة   در قديم .چاپي مضبوط است ديوان به همين صورت مبهم در متن بيت
  : بيت چنين است اين )ق 699 نسخه چستربيتي مكتوب به(موجود 

  از وسن برخاست  به يمن همت تو بختش بدين جناب افتادتچو بر داللت دول
  

است و شاعر با اشاره بـه سـفر خـود در     )ملك ازبك(بيت در وصف ممدوح شاعر 
كند كه با رسيدن به درگاه تـو   ميچنين بيان ، و رسيدن به درگاه ممدوح ابيات پيشين

وصـف ممـدوح   امير معـزّي در  . بيدار گرديده است )وسن(بخت من از گراني خواب 
 : چنين گويد

  تا حشر ناديده فلك در گردن بختت وسن گاه بقاء گفته فلك با بخت تو ما لي و لك
صورت  مصرع ثاني بدين، امير معزّيديوان ي چاپي از  ها گفتني است در جميع نسخه

بيت مزبور بر  ».تا حشر تا ديده ملك بي گردن بختت رسن«: ضبط گرديده است
آفيس مكتوب به سال  اينديا ةنسخ(امير معزّي  ديوانترين نسخ  از قديم اساس يكي

   2.اين سطور در دست دارد ةاست كه نگارند )ق 713
  

  :2س  ،21ص 
  دهد  مياز عبارتها ز ماهي و سمندر آب و آتش در جهان با اهتمام عدل او

اخ     بيتاين  بدين صورت مفهوم روشن و مشخصي ندارد و از تحريفـات آشـكار نسـ
  : خوانيم مي در اقدم نسخ چنين .است

  دهد  ميزنهار ماهي و سمندر،از عنا آب و آتش در جهان با اهتمام عدل او
مفهوم بيت واضح و آشـكار  ، لف و نشر مرتب ةو بدين صورت با در نظر گرفتن آراي

  . است
  

  : 9س  ،24ص 
  كسي جمال تو را زحمت نقاب دهد  بهار روي تو كز برگ گل بيازارد
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  : خوانيم ر نسخ موجود چنين ميد
  كجا جمال تو را رخصت نقاب دهد بهار روي تو كز برگ گل بيازارد

 
  : 8 س ،29ص 

  چو زير سايه تو ماهي حصين دارد  كنون به ياري اقبال و فرّ طالع خوب
و در ادامه » .چو زير سايه تو مأمني حصين دارد«صحيح مصرع ثاني چنين است 

  : خوانيم مي
  كه درج خاطرش از غث و از سمين دارد ستان تو خواهد فشاند هر گوهربر آ

 
  : 5س  ،32ص 

  نمايد ظفر زو پاي بر جا مي    برجا نيست ليكن ز ذلت پاي
در . بيت مزبور در وصف اسب ممدوح است و بدين صورت مفهوم مشخصـي نـدارد  

صحيح  كهآمده  جهش و جنبش به معني »ز ركضت« ،»ز ذلت« نسخ قديمي به جاي
  . هم چنين است

  
  : 11س  ،46ص 

  پيش فطرت يونان به صبحدم ز تنور ز ز طبع توست فطير سخن كه برنامد
مصرع ثاني چنين  ،ها ن نسخهيتر در قديم. ور نامفهوم و مبهم استبيت به صورت مزب

و شاعر در جايي ديگر بيتي شـبيه   ».پيش فطرت تو نان به صبحدم ز تنورز «: است
  : مون داردبه اين مض

  ز پيش فطرت تو نان صبحدم ز تنور ز جود توست وجود جهان كه برنامد
) 49ص  ،ديوان(  

  : و نيز
  چرخ از فطير راي تو هر صبحدم نان ساخته تا دامن آخر زمان در كلبة آفاق باد

  )95، ص ديوان(                     
  : 3 س ،43ص 

  ارد بر اوست چرخ اثير به خاك راه ند حريم صدر تو با آبروي مسند تو
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  : چنين است ،دسترس هاي مطابق با نسخه ،رت صحيح بيتصو

  به خاك راه ندارد بروت چرخ اثير  حريم صدر تو با آب روي مسند تو
  

  : 6 س ،59ص 
  ز دست من برود در چمن گل از تشوير  بيا كه تا خط سبز تو دست در هم داد

خطـي متـأخر    چاپي و نيز چنـد نسـخة   ةهمين صورت مبهم در نسخ مصرع ثاني به
مـن گـل از   بـرود در چ  ميز دست «: خوانيم ترين نسخه مي قديم مضبوط است و در

  ».تشوير
   

  : 5 س ،61ص 
  كند پرواز  فراز قبه قدر تو مي زهي رسيده به جايي كه پيش طاير وهم    

  : استب بيت مزبور مطابق جميع نسخ چنين صوا
  كند پرواز  فرود قبه قدر تو مي كه طاير وهمزهي رسيده بدان مرتبت

 
  : 4 س ،69ص 

  تو بر سر آمدي آخر از او بر فرّ و به هنگ عيار حلم تو چون تنگ بار ديد جهان
  : صورت صحيح بيت چنين است

  تو بر سر آمدي آخر از او به فرّ و به هنگ عيار حلم تو، نيك، باز ديد جهان
  

  : 12س  ،74ص 
ظر ن محل  ا  ر آفاق  ر  ب ا ك ا   شده افاضل ايام را محيط رجال  شده 

» محط رحال«، »ط رجالمحي«به جاي تركيب ناسازگار ، هاي موجود مطابق نسخه
  .صحيح است )انداز قافله و محل فرود آمدن ارباب حاجاتبه معني بار(
   

  : 9 س ،68ص 
  سنگ  مردابه طبع تسبك عناني طبع گران ركابي حزمت به وقت كار دهد

  : خوانيم هاي موجود چنين مي در نسخه
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  سنگ زيبق به طبع مردا سبك عناني گران ركابي حزمت به وقت كار دهد
و مفهـوم بيـت    )جـوهر سـرب  (است و مرداسنگ همان مردارسـنگ  » جيوه«، زيبق
  . واضح

  
 : يازدهم س ،90ص 

  السيل ذباهصبر از اين پيش ندارم بلغ آتش محنت تو خشك و ترم جمله بسوخت
زبي جمع زبيه است و زبيه بـه  » .بلغ السيل زباه«صحيح نيم مصرع آخر چنين است 

 شـهيدي ( معني بلندي است و اين مثل را هنگامي زنند كه كـار از حـد تجـاوز كنـد    
  : انوري گويد .)486: 1376

  بلغ السيل زباه ، چه كني نقش تخيل ؟ قضي االمر فقمچه روي راه تردد
 

  : 8 س ،92ص 
  ذره را بر سر خوان تو نگيرد آماه  بس عجب نيست كه با جنس زبوني كور است            

  : خوانيم ي موجود مي ها در نسخه
  تره را بر سر خوان تو بگيرد آماه  بس عجب نيست كه با جنس ذبولي كه وراست            

ت از نجيب جرفادقاني به همين بي »آماه«ذيل واژه دهخدا در  لغتنامة گفتني است در
  . عنوان شاهد مثال آمده است

  
  : 4 س ،93ص 

  خورشيد شب را جايگه درياي ماجان ساخته بر آسمان چون انجمن، انجم وليكن زان ميان
                                              

مطابق نسخ در دست نگارنده  ،صحيح بيت. بيت بدين صورت مبهم و نامفهوم است
  : نين استچ

  خورشيد شب را جايگه در پاي ماچان ساخته بر آسمان چون انجمن، انجم وليكن زان ميان
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 ديـوان بيت بعد از بيت مزبور نيـز از   .را گويند» كن كفش«ي ماچان يا صف النعال اپ

  : چاپي ساقط است
  سوراخ سوزنهاي او هر يك دگر سان ساخته زن وليكمانند سوزنگر فلك، دامن پر از سو

                       
  : 6 ، س119ص 
ادا   وانگه به زير دامن جاه تو دربگي  قباي ملك به باالي قدر تو ب

متقـدم بـه    ؟ نگارنده با توغّل در نسختواند داشته باشد ميي ابچه معن» دربگي«واژة 
 .)آستين باز و كوته به معني جامة پيش(است » درلكي«اين نتيجه رسيد كه واژة مزبور 

همـين بيـت از نجيـب    ، »درلكـي « در ذيـل واژة  نامـه  لغـت گفتني است دهخـدا در  
  . جرفادقاني را آورده است

  
  : 9 ، س138ص 

  خندد  هست معذور كه بر لعل و گهر مي گوهر تر ز لب لعل تو نوشي نبرد
  : خوانيم هاي موجود مي در نسخه

  خندد هست معذور كه بر لعل و گهر مي تو لعلي نبودگوهري تر ز لب نوش
 

  : 9 ، س148ص 
  به سان سكه دهانش رسان فروماند  كسي كه زير لبش خطبه ثناي تو نيست

  : چاپي ضبط شده و صحيح آن چنين است ديوان بيت به همين صورت مغلوط در
  روماند به سان سكه به مهرش دهان ف كسي كه زير لبش خطبه ثناي تو نيست

 
  : 3 ، س152ص 

  گان حو راه ست  هم از عداد كمربسته نشيني و شخص كوه تو را محيط كوه
  : خوانيم ميدر نسخ موجود چنين 

  بستگان درگاه استهم از عداد كمر نشيني و شخص كوه تو را محيط كوه
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  : 7 ، س155ص 
  پرتاب دهد انجم چرخ هر آن تير كه جاودان بر جگر خصم تو خونريز تو باد

  : خوانيم ميي موجود چنين  ها در نسخه
  انجم چرخ هر آن تير كه پرتاب دهد  جاودان بر جگر دشمن چون ديو تو باد

 
بسياري . شود ميچاپي نجيب جرفادقاني به موارد مزبور ختم ن ديواناغالط 

ع ( با تكرار قرينهديوان از ابيات در  و بيـت  قافيـه در د  تكـرار  و يـا ) در ابيات مرصـ
 يز تحريفات فاحش ضبط شده كـه ارائـة  متوالي و نيز تركيب دو بيت در يك بيت و ن

  . شود هايي از اين اغالط اشاره مي گنجد و فقط به نمونه تمامي موارد در اين مقال نمي
  

   :ابياتتركيب 
  : 12 س ،4ص 

  كه بر زمان تو دوران چرخ مأمور است اساس عدل تو معمور باد جاويدان
ترين نسخ  در قديم .ه استبيت از ابياتي است كه دو بيت در يك بيت تركيب شداين 

  : خوانيم ميچنين 
  كه آفتاب سپهرش كمينه مأمور است  نمــبيميروز بار،سند توـحريم م

  ه در اساس تو دوران چرخ مزدور استك اساس عدل تو معمور باد جاويدان
 

  : 7 س ،25ص 
  شكوه باز به پيشاني غراب دهد  ن ابوبكر آنجهان جود و كرم زين دي

بيت هم از ابياتي است كه به اين . استچنانكه مشهود است بيت نامفهوم و مبهم 
  : بيتي مغشوش و مبهم ساخته شده و صحيح بيت چنين است ،خلط دو بيت واسطة

  كه بحر و كان را ز جود خود نصاب دهد  جهان جود و كرم زين دين ابوبكر آنك
رّ،قدراپهرس ف كه  بالتآني  ق   شكوه باز به پيشاني غراب دهد  ا
  : 12 س ،79ص

  ز گور زنده برآرد همه رفات عظام  بدان خداي كه كنه و نهايت لطفش
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مصرع دوم بيت اول و نيز بيت دوم و همچنين مصرع اول بيـت سـوم از قلـم كاتـب     

رت صواب بيـت چنـين   صو. افتاده و از مصاريع باقيمانده يك بيت ساخته شده است
  : است

  نه در ضماير ما گنجد نه در اوهام بدان خداي كه كنه و نهايت لطفش
  سپهر را حركت داد و خاك را آرام بدان حكيم كه در بدو فطرت از در علم
  ز گور زنده برآرد همه رفات عظام بدان قدير كه هنگام حشر و وقت نشور

  
  : 4سطر  98ص  

  زند سر زلف تو سر به عياري كه مي آيدمينگقباي نافه از اين روي ت
  روا مدار كه ريحان كند بر او خواري  بينم آنكه آخر كارميچو آفتاب ه

  : مطابق جميع نسخ موجود چنين استصحيح ابيات مزبور 
  داري  لهـفت دم كـر زلـد سـزنميكه آيدميقباي نافه از اين روي تنگ

  ياري ـر به عــر زلف تو سـبرآورد س ر كارـخبينم آنكه آميچو آفتاب ه
  روا مدار كه ريحان كند بر او خواري  تو نيز،ز خط سبز تو عنبر زبون شدست

 
  : 5س  ،116ص 

  ز قهر گردش اين سبز چرخ مينايي  ز دست و تيغ تو بر ياد روزگار بماند
نيـز از ابيـاتي    بيت مزبور به همين صورت در متن ديوان چاپي ضبط شده و اين بيت

است كه مصرع دوم بيت اول و مصرع اول بيـت ثـاني از قلـم افتـاده و از مصـاريع      
  : صحيح بيت مزبور چنين است. باقيمانده بيتي نامربوط ساخته شده است

  حديث رستم دستان و حاتم طايي  ز دست و تيغ تو بر ياد روزگار بماند
  گردش اين سبز طشت مينايي ز قهر چو مور خصم تو در طاس روزگار بماند

 
   دو نمونه از تكرار قافيه

  : 8 ـ 7 س 52ص 
  گهي ز شيون و سوز و گه از غنا و سرور  هميشه تا كه سراي سپنج خالي نيست
  رور ـــور و ســجاه تو بادا قرين سولي عدوي تخت تو بادا نديم شيون و رنج
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ن نسخه موجود تري در قديم. كرر استم، بينيم قافيه در هر دو بيت متوالي ميچنانكه 
  : خوانيم چنين مي

  گه از عنا و سرور و گهي ز شيون و سور  هميشه تا كه سراي سپنج خالي نيست
  جاه تو بادا قرين ســور و ســـرورولي حسود بخت تو بادا نديم شيون و رنج

 
  : 5 ـ 4س  140ص 

السالم ا د ا عم م  ا ي ا ده  ي د م  رد  دل و دستش به همند همه سرمايه كان از م
  كلك و شمشير كه ديري است كه تا خصم همند خواجه تاشند به هم در كف دستش اكنون

  : موزه بريتانيا چنين است ابيات مزبور مطابق نسخة صحيح
السالم ا د ا عم م  ا ي ا ده  ي د م  رد   كاسمانها همه از طلعت او محترمند م
  ه ديري است كه تا خصم همندكلك و شمشير ك خواجه تاشند به هم در كف دستش اكنون

                                                                                              
   چاپي ديوانيي ديگر از تحريفات  ها نمونه

  
  يافته ي تازه ها نسخه چاپيديوان

اي جــاه تــو زانگــه كــه مايــههمــ: 4ص 
 گسترده است

گسـترده   سـايه  هماي جاه تو زانگه كه
 است

جگر خصم تـو ماننـد دل صـفدر: 13ص 
  توست 

  مانند دل صفدر توست  نهجگر خصم 

،چــو دور عمــر بــه در در رســيد: 15ص 
  چون باشد 

  چـون  ، رسـيد ديرچو دور عمـر بـه د
  باشد 

بي سفير خـاطر و پيرايـه رايـت: 21ص 
  مباد 

  رايت مباد  پروانهبي سفير خاطر و 

د جهان شد بـه رايكه حل و عق: 46ص 
  او مأمور

كه حل و عقـد جهـان شـد بـه راي او     
  مقصور
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كه روز فتح و ظفر را پديـد كـرد: 55ص 

  عيار 
  فتح و ظفر را پديد كرد عيار زركه

مجال ثابتـه تنـگ اسـت و پـاي: 65ص 
  حادثه لنگ 

تنگ اسـت و پـاي حادثـه     نايبهمجال
  لنگ 

كه آستان تو بوسـند سـروران بـه: 89ص 
   جاه

   جباهكه آستان تو بوسند سروران به 

ــر: 100ص  ــا آب اب ــه شــد ز روي حي ك
  آزاري 

   آذاريكه شد ز روي حيا آب ابر

كه بد چو تيغ اجل تيغشـان بـه: 111ص 
  جان تكري 

كه بد چو تيغ اجـل تيغشـان بـه جـان     
   شكري

ــش: 113ص  ــو دروي ــل ت ــده عق در قاع
  پناهي 

  تو درويش پناهي  عدلدر قاعده 

  مردمي و خطبه نيكو سيري سكهنكته مردمي و خطبه نيكو سيري: 121ص 

  خاطر و ناطقه را راهبري رائد رايز خاطر و ناطقه را راهبري: 123ص 

كــه ديــد جــور چنــان بــا بتــان: 130ص 
  فرخاري 

  ؟بتان فرخاري جنان يا حوري اندك

كـه چنـين سـينهبيناين جگر: 138ص 
  فراهم دادست 

 فـرا غـم  كه چنين سـينه   بين اين جگر
  دادست 

  نهادند  نگارباز بر انگشت گل  باز بر انگشت گل بهار نهادند: 159ص 
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  نتيجه
يـي از   هـا  كه فقط به نمونه(اگر به تحريفات و تصحيفات ارائه گرديده در اين نوشتار 

يجـه  به اين نت، وان است اضافه گرددافرديوان كه در متن  چاپياغالط  )آن اشاره شد
ي فراواني دارد كه بسـياري از   هاكاستي ،اين شاعر چاپ شدة ديوان خواهيم رسيد كه

شـود و بسـياري از    مي يافته برطرف ي متقدم و تازه ها آنها با مقابله و مطابقه با نسخه
تصـحيح خواهـد گرديـد و     ،ابهامات و تعقيدات ضبط گرديده، ابياتي كه با تصحيفات

   .شود متعدد و متقدم تبيين ميهاي  سخهاين شاعر بر اساس ن ديوان
  
    هانوشت پي

و همـان   )پايـه كوه(= » گرپاتگـان «جرفاذقان معرّب اسم جرفادقان، ، جرباذقان، جربادقان ةكلم.1
   .)3/416: 1373صفا (به گلپايگان تبديل شده است است كه در تلفظ بعدي 

ـ  ، »مشهور تصحيح يك قصيده«وان با عن ،نگارنده اين سطور مقالة: كن.2 پژوهشـي   مجلة علمـي 
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