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آزاده پوده، دكتر حسين آقاحسيني و دكتر محسن محمدي  
  

   1394،   پاييز 33  شمارة     

  مقدمه - 1
زمـاني كـه   : 1انـد بر ايـن عقيـده   زندگي اميرخسرو دهلوين و شارحان نويسااغلب تذكره

اي از بـيم  سيزدهم ميالدي به ايران حمله كـرد عـده   ةچنگيز در قرن هفتم مطابق با سد
 الدين محمود، سيفدر اين بين . دست به مهاجرت زدندوداع با زندگي و حفظ جان خود 

خ بود به هند مهاجرت كـرد و  كه از امراي قبيلة الچين و تركان نواحي بل ،پدر اميرخسرو
در . هـ 615ازدواج كرد و اميرخسرو به سال جا با دختر يكي از امرا به نام عمادالملكدر آن

سـالگي نرسـيده بـود كـه پـدرش را در       پتيالي از بالد دهلي به دنيا آمد؛ اما هنوز به هفت
و از دوران ا. درآمـد  - الملـك  عماد -  ار از دست داد و تحت كفالت نياي خـود فجنگ با ك

زمـان بـا    يادگيري انـواع علـوم پرداخـت و هـم     درش به مكتب رفت و بهبه امر پكودكي 
شـد   - 2يكي از بزرگان طريقة چشتيه-  تحصيل مانند پدر و برادرانش از مريدان نظام اوليا

داشت به خـدمت  و ارادت او نسبت به شيخ تا پايان عمر ادامه يافت و آنچه از مال دنيوي 
. در نزد نظام اوليا هيچ فردي منزلت و قربـت اميرخسـرو را نداشـت   كرد و شيخ پيشكش 

وي در . ل شـد مـ متحالدهر بود و رياضـت بسـياري   گويند اميرخسرو چهل سال صائممي
از ابتـداي   ،نظام اوليا بود و صاحب وجـد و سـماع و احـوال عرفـاني     پيرواناز  عين اينكه

با . ي عنوان امير داشتتح«است و  بوده نوجواني در خدمت سالطين مختلف و مادح آنان
و هنـوز در   ،لـف تكمثل مردي عادي زيست، ساده و بي .نهاد بود همه درويش و خاكي اين

كـه از   هـايي هصـ هاي جالب به ياد دارند، قهصها از وي قسرايان دهكده هصاالن و قهند قو
  ).263: 1372 ،كوب زرين( »كندشهرت و قبول او در بين عامة مردم حكايت مي

چون : نويسدمي» رالصغ تحفه«او خود در مقدمة «سرود اميرخسرو از كودكي شعر مي
مرا استادي سرآمده بر سر نيامده بود كه بر دقـايق شـعر پارسـي دليـل شـدي و آهـوي       

گفـتم و بـه   مشكبار خامه را از سوي ختا باز آوردي، تا يك مدت از پيش خود شعري مي
بردم گونه فايده ميگذاشتم و از آنها بدانرو مي استان را پيشِجاي استاد، ديوان اساتيد ب

  ). 246: 1341 ،الدولهقويم(» آموزدكه شاگردي از استادي زنده، شاعري و سخنوري مي
هايي به شيوة نظامي، غزليات در شيوة سعدي و قصـايد بـه طـرز    آثار او شامل مثنوي

هـايي  او به تقليد از نظـامي و غـزل   گنج سبب پنجخصوص به  خاقاني است و شهرت او به
كل شيوة او بر تتبـع اسـلوب قـدما نهـاده     در . است است كه به اسلوب شيخ شيراز سروده

  ).363: 1375 ،كوب زرين(است  شده
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دار دنيـا را وداع   ،ماه پس از وفات مرادش نظام اوليـا  شش. هـ 725خسرو به سال امير
اند كه بعـد  كرامات او آورده در. شددفن » شكرگنج«گفت و در پاي شيخ خود در آرامگاه 

كـه بياييـد   « :گفتالدين ابوالفتح سهروردي به ياران خود از وفات وي حضرت شيخ ركن
تا شريك تكفين اميرخسرو شويم و براي او كه از مادحين سالطين بوده، دعـاي آمـرزش   

 فـوراً  ،ادهخسـرو مـرده بـر روي زمـين افتـ     ن به آنجا رسيدند، ديدنـد كـه امير  كنيم؛ چو
من از فضل خدا به دولت شيخ خود آمرزيده شدم و محتاج طلـب  : گويدخيزد و مي برمي

  ).213: 1336 ،گوپاموي( »افتدآمرزش كسي براي خود نيستم و باز همچنان مي
، اميرخسـرو  شيرين و خسروچگونگي تصحيح  بر توصيف عالوهاين پژوهش سعي دارد  

آوردن يـك تصـحيح    دسـت  ح براي بهحيك مص الزم است كهي بپردازد و مراحل ها به شيوه
باز به تصحيح  يتصحيحه به اين نكات، هر جزيرا بدون تو .نظر قرار دهد دح و علمي مقمن
واقـع  ع ديگر از انواع نقادي است و درنقد متون اساس هر نو«. د احتياج خواهد داشتدمج

توان از آثار اي را نميهيچ نكته ،ترين ركن نقد ادبي است، زيرا بدون آن ل و بزرگوخشت ا
گذشتگان استنباط كرد و هرگونه نقد تاريخي، ذوقي يا لغوي كه در باب آثار قدما صـورت  

 ،كوب زرين( »گيرد تا بر متون صحيح معتبر متكي نباشد هيچ اعتبار و ارزشي نخواهد داشت
1355 :28.(  

سخ، چگونگي انتخاب ديگر نانتخاب آگاهانة نسخة اساس،  در اين نوشتار به نكاتي چون
ها متني و در پايان مراجعه به فرهنگ گرفتن از قراين درون بررسي زمان و زبان شاعر، كمك

  .است ها بنا گشتهبر آن شيرين و خسرود دتصحيح مج كه ايم كردهها اشاره و تذكره
  

  انتخاب نسخة اساس - 2

خسـتين بـار در عليگـره    ن. اسـت  اميرخسرو تاكنون دو بار تصـحيح شـده   شيرين و خسرو
هـاي ايـران   كـه از آن چـاپ در كتابخانـه    .م1927حاجي احمـدخان بـه سـال     وسيلة به

يـف  علـي  چاپ مسكو به قلـم غضـنفر   شيرين و خسرومة يافت نشد؛ اما در مقداي  نسخه
ندوستان اسـتفاده شـده   موجود در ه، 10سدة  ةاست كه در اين تصحيح از دو نسخ آمده

يـف  علي دومين بار به دست غضنفر اين اثر. )مقدمه :1961 اميرخسرو،( ه نيستكه قابل توج
بـا ترجمـة   . منتشر شـد اي به زبان روسي مهآكادمي علوم جمهوري شوروي با مقدتوسط 

هاي موجود در ايـران  يك از نسخه مه مشخص شد كه در اين تصحيح هيچكامل اين مقد



١٦٦  

 

  

  
 

آزاده پوده، دكتر حسين آقاحسيني و دكتر محسن محمدي  
  

   1394،   پاييز 33  شمارة     

ديگر  ةو چهار نسخ. هـ 756ل ه سااين تصحيح مربوط ب ةترين نسخديده نشده و قديمي
 1362در ايران به سال خمسة اميرخسرو .است هجريهاي دهم و يازدهم مربوط به سده

است كه در صفحة آغازين اين  اي چاپ شدهصفحه هفت ةمتوسط اميراحمد اشرفي با مقد
هـاي چـاپ انسـتيتوي    از روي نسـخه «: خـورد كتاب، تنهـا ايـن عبـارت بـه چشـم مـي      

  .)1362اميرخسرو، ( »هاي موجودترين نسخهخذ از قديميأشوروي، م خاورشناسي

اساس فهرست نسخ خطي فنخا، حدود هفتاد نسخه از خمسـة اميرخسـرو در ايـران    بر
ه به قدمت اين توجبا  ها ود اين منظومه پس از بررسي آنمجدوجود دارد كه براي تصحيح 

 ،انتخاب -  شودز و به سدة دهم ختم ميآغا 714دوازده نسخه كه تاريخ آنها از سال  -  نسخ
اهللا مرعشي قم كه در كتابخانة آيت811ها، نسخة سال و پس از مقابله و مطابقة اين نسخه

در اين تصحيح نشـان داده شـد كـه    . عنوان نسخة اساس برگزيده شد شود بهنگهداري مي
ـ «. ترين به نسخة مادر نيسـت ترين و نزديكهميشه اقدم نسخ، صحيح ن كـه برمبنـاي   اآن

شناسي هاي نسخهها و قرينهپردازند و به ديگر زمينهها به تصحيح ميقدمت تاريخي نسخه
شـوند بلكـه    هـاي خطـي نايـل نمـي    تنها به تصحيح انتقادي و علمي كتاب اعتنا ندارند؛ نه

 ،مايـل هـروي  (» كننـد  ها را ضـايع مـي   شناسي، ادبي، تاريخي آن كتاب بسياري از فوايد زبان
كه زبانزد بسياري از داعيـان  » ترين نسخهكهن«يا » ترينكهن«ليكن مفهوم «. )188: 1369

آنكه  ليدل به ايكه  يديجد هايبسا نسخه چه .اللغه اعتباري نداردتحقيق است، از نظر فقه
نسـخه بـه نسـخة     نتريكيو نزد نتريآنكه از كهن اي و هاستاز نسخه يليزادة خاندان اص

  ).6: 1373 ،شوقي بنين( خطاتر از نسخ كهن است ؛ استوارتر و كم شدهاستنساخ  ياصل
ان حيــات اميرخســرو استنســاخ طبــق ترقيمــة آن در زمــ 714چنــد كــه نســخة هر
هـا و تركيبـات   ها، پس از مقابله در بسـياري از واژه بر برخي افتادگي اما عالوه است، گرديده

طـور  همان. وارد نشده بود 811 ةر نسخكه به هيچ وجه اين اشكاالت د ارددتحريفاتي نيز 
تصحيفات و  ،يف كه به نسخة تاشكند معروف استعلي كه در نسخة اساس مشهور غضنفر

بـه خـط    756مشهور است كه نسخة تاشـكند در سـال   . است تحريفات بسياري وارد شده
ر اي كـه د  نيز در مقاله ،شناس شورويخاور ،ته شده و سيمونوفشاعر نگاش حافظ شيرازيِ

زي شاعر دانسته و بر روزنامة دولت ايران نوشته، اين منظومه را به خط خواجه حافظ شيرا
. انداست و برخي از بزرگان ادب فارسي نيز از اين عقيده پيروي كردهه نهادهاين مطلب صح
ل اينكـه حـافظ بـه    او: دانـد  را با داليل محكمي مردود مـي  ين اين نظرد معاما دكتر محم
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ق حافظ در زبان عرب و به تعم هاست؛ دوم اينكه با توج ان خود هم نپرداختهآوري ديو جمع
چنين ترقيمـة ضـعيفي را بـه زبـان      برداشتن چهارده روايت قرآن، از او بعيد است كه ايناز

شـيرين و  كاتب  ديگر آن است كه نام پدر و جد بياورد؛ سه شيرين و خسروعربي در پايان 
يرازي حافظ ش ز نويسندگان تراجم، نام پدر و جديك اچد است؛ ولي هي، هر دو محمخسرو

همچنين دهخدا از نسخة معـروف   ).117- 14/119: 1370،نيازكرمـاني ( اندرا بدين نام ياد نكرده
در شيرين و خسـرو  اند كه در پايان منظومة اند و به اين مطلب اشاره كردهتاشكند نام برده

بن محمـد  قير اضعف خلـق اهللا تعـالي محمـد   الفكتبه «: است اين نسخه چنين آورده شده
الملقب به شمس الحافظ الشيرازي احسن اهللا احواله في الرابع و عشرين صفر ختم بالخير و 

 .»الظفر سنه ست و خمسين و سبعمائه و الحمداهللا الذي هدانا لهذا و سـلم تسـليماً كثيـرا   
شت اين كتاب به خط حافظ اتوان يقين دهمه نمي با اين: عالمه دهخدا در ادامه مي نويسد

              .)ذيل حافظ شيرازي :1377 ،دهخدا(» باشد
د حـافظ روزگـار   الـدين محمـ  در محدودة سال استنساخ نسخة تاشـكند سـه شـمس   

. اسـت  ماوراءالنهر بـوده  و ديگري از شيرازِ ،فارس دو تن از آنها اهل شيرازِ. اندگذرانيده مي
اعر معروف است و ديگري هنرمندي است خوشـنويس  يكي از دو شيرازي اول، حافظ، ش

كه حدوداً بايد نزديك به درگذشت حافظ شاعر و يا چندسـالي پـس از او بـه دنيـا آمـده      
اميرخسرو دهلـوي بـه    شيرين و خسروو حافظ سوم همان حافظي است كه كاتب ... باشد
 ةو دستنوشت بوداو اهل شهري به نام شيراز است كه نزديك به سمرقند . است 756ل سا

  ).49- 50: 1382 ،صدري( شودهمين منطقه نگهداري ميدر او نيز اكنون 
و  ،اساس و ديگـر نسـخ   ةو مقايسة آن با نسخ) چاپ مسكو(با بررسي نسخة تاشكند  

به طرز علمـي و انتقـادي    ساير موارد،هاي زباني زمان شاعر و تطبيق اين نسخه با ويژگي
تنهـا كاتـب ايـن     شـود كـه نـه   و عالمه دهخدا تأييد ميد معين هاي دكتر محم بر ديدگاه

بلكـه   م به علـوم ادبـي و زبـان عربـي نيسـت     دان و بليغ و عال نسخه، حافظ شيرازي زبان
  3.يشخصي است ناآگاه به ظرايف و علوم ادب

    
   انتخاب ديگر نسخ - 3

آنها  مقابله و مقايسه گرديد و شش نسخه از بين دوازده نسخه خسرو شيرين ودر تصحيح 
اسـاس  ي متن انتخاب شد كه ايـن گـزينش بر  به اضافة متن چاپ مسكو براي تصحيح نهاي
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كار نيز اثبات گرديد كه هميشه  نسخ بود و باز در اين بخش از و در برخي موارد اقدم اصح
اي نفيس مربـوط بـه   به طور مثال نسخه. ترين آنها نيستنقصترين و بياقدم نسخ صحيح
بخانة ملك وجود داشت كه بسيار نزديك به متن نسخة اساس ما بود كـه  سدة دهم در كتا

يح مطلب ديگري كه در اين تصح. كردتر به هيچ عنوان با آن برابري نميهاي قديمينسخه
تي در كتابت دقخطي و زيبايي يك نسخه دليل بر بي اثبات شد آن است كه هميشه خوش

: نظران بزرگ خالف اين نظر دارند دبا و صاحببرخي از ا البته. و استنساخ يك نسخه نيست
اسـت از لحـاظ    خـط كـه بـه دسـت كتّـاب خوشـنويس نوشـته شـده         هاي خـوش نسخه«

دليلش هم اين . ا در عوض اغلب مغلوط استام نويسي و هنر خط ارزش زيادي دارد خوش
نـد كـه   ادادهو ترجيح مي ،اند و نه درستيها بيشتر به فكر زيبايي بودهاست كه خوشنويس
هـاي غلـط و بـه قـول اهـل فـن       عوض نسخهدر. اما زيبا نوشته شود كلمات درست نباشد

 بيـنش، ( »انـد نـه خـط   كشـيده خط است و كتّاب فاضل براي علم زحمت ميبد» مضبوط«
يعنـي نسـخة سـال     شيرين و خسروهاي اين در حالي است كه بهترين نسخه ).407: 1354
و چه از نظر زيبايي  ،مضبوط بودن و مغلوط نبودن چه از نظر ،ملك 10و قرن  891و  811

  .نظير است كم... نويسي و سرلوح و  بندي و بيتبندي و عنوانخط و صفحه
  :اميرخسرو چاپ مسكو شيرين و خسرواي از تحريفات و تصحيفات منظومة نمونه
  ضبط نسخة اساس و ديگر نسخ  چاپ مسكو بيت ةشمار

  هم در ميانه خودكه ناگنجيده   هم در ميانه جوكه ناگنجيده   96
  در شست هستهمش سهم سعادت   در شست شستهمش سهم سعادت   167
  خاري خوش كند كام ز خرما هم به  هم خوش كند كام اگر خاري خورد  329
  خصم تارم بابه مويي نگسلد   خصم تارم تابه مويي نگسلد   345
  توانيدل را تا  گردآرعنان   دل را تا تواني كژدارعنان   499
  چه خيزد اكسونبخيالن را از آن   چه خيزد كسوتبخيالن را از آن   804
  گشتسير مي خونآشامي از  به خون  گشتسير مي خودآشامي از  به خون  917
  عود كرد برچو در مجلس نوازش   عود كردش ازچو در مجلس نوازش   1038
  گور و انجيرشمار انبستانهمدو  شمار انگور و انجيرپستانهمدو   1048
  تاببگفت آيد گهي خوابت از اين   باببگفت آيد گهي خوابت از اين   2131
  خورد پيش از رطب خار ترز شاخ   خورد پيش از رطب خار برز شاخ   2250
  نو بادا جوانيترا هر روز   بادا نوجوانيترا هر روز   2376
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  حورز جا برخاست آن همخوابة   نورز جا برخاست آن همخوابة   3462
  گويم عقل ثانيباز مبين  گويم عقل ثانيباز تا ببين  3587
  برهان نوشتندرا كان سه كساني   برهان را نوشتند كاين سهكساني  3661
  گنبدي خوش حاليبرآوردند   گنبدي خوش عاليبرآوردند   4003
  4بردنقش چين را آب مي طرازش  بردنقش چين را آب مي طراز  4050


  شاعر بررسي زمان و زبان - 4

ن نظـامي،  ادعلـوم ادبـي، اميرخسـرو در ميـان مقلـ      قان و دانشمندانبه عقيدة اكثر محق
كـه اميرخسـرو را   بر اين عالوه بهارستانكه جامي در برترين و تواناترين آنان است؛ تا جايي

شود كه خمسة نظامي را كسي بهتـر  داند، متذكر مي زبان هند مي ترين شاعر فارسيجامع
  ).106: 1367(است  اسخ ندادهاز اميرخسرو پ

سرايي به پايـة  گويد كه پس از نظامي كسي در مثنويمي العجمشعرشبلي نعماني در 
نظـامي  «ي در زمان معاصر برخي اميرخسرو را حت. )2/110: 1327(است  اميرخسرو نرسيده

ي شگفت اند در اظهار نظراي كه بين اميرخسرو و نظامي كردهاند و با مقايسهدانسته» ثاني
  :اند دانستهبرتر بر نظامي اميرخسرو را 

چيـزي در دسـت نـدارد؛ در صـورتي كـه خسـرو چنـدين گـنج         گنج  پنجنظامي غير از 
نظـامي كـاري جـز    . اسـت  هاي آينده سپرده گرانمايه به صورت نظم و نثر به دست نسل

وجـود  بـا  . است سرايي نداشت؛ در صورتي كه خسرو پركارترين مردان روزگار بودهخمسه
الذكر بيست و هفت سال صرف خمسه نمود و ثـاني الـذكر فقـط در ظـرف سـه       آن اول

سطر هـم از خـود بـه يادگـار     نظامي در نثر فارسي يك ... سال خمسه را به پايان رسانيد
 ،آفتـاب (... اسـت  گنج به جاي گذاشـته  است در صورتي كه خسرو در نثر هم پنج نگذاشته

1372 :1/84(.  
  

شـعرايي اسـت كـه     ي بايد گفت كه درست است كه اميرخسرو جزءبدون هيچ ترديد
ولـي نبايـد    ،به جا گذاشته ينة نظم و چه در حوزة نثر از خودآثار بسيار زيادي چه در زم

است و سـعي خـود را در افـزايش     د بودهكه اميرخسرو در بيشتر آثارش مقل فراموش كرد
مي ايـن اسـت كـه در تمـام دقـايق      هنر نظااما .كميت آثارش صرف كرده تا كيفيت آنها

ت در جانبه و دقـ  شعري هنرمندانه و در عين حال هوشمندانه عمل كرده و با نگاهي همه
  .توانسته آثارش را جاويدان سازدموازين شعري 



١٧٠  

 

  

  
 

آزاده پوده، دكتر حسين آقاحسيني و دكتر محسن محمدي  
  

   1394،   پاييز 33  شمارة     

ص كـرد  تصحيح يك اثر، در ابتدا بايد مشخغرض از طرح مطالب باال اين است كه در 
 د است و يا آفريننده و در ثـاني ميـزان تقليـد در   قلكه شاعر و يا نويسندة اثر موردنظر، م

هيچ  پنج گنج خود از نظامي تقليدكرده كه اميرخسرو دردر اين. ي استاين اثر تا چه حد
د صرف نيست و بـه گونـة بسـيار    حق بايد گفت كه اميرخسرو مقل ولي به ترديدي نيست

سـعي   غيـره، شـعري و  و چـه در صـنايع    ،اي چه در روايت داستان و نقل حوادثزيركانه
و وقوف  شيرين و خسروبررسي دقيق . كه مهر تقليد بر روي آثارش حك نشود است كرده

نظامي،  خسرو و شيرينبر چگونگي كاربرد واژگان و اصطالحات اين شاعر و مقايسة آن با 
كـه  غيـر از اين  ر بسـياري از مـوارد بـه   بسيار در تصحيح اين اثر به ما كمـك كـرد؛ زيـرا د   

هاي نظـامي نيـز    و، اصطالحات و لغات نظامي را وام گرفته، از مفاهيم و مضموناميرخسر
  :به طور مثال 5.ستا كامل گرفته ةبهر

 تــو بــر بســيار حلــوا دســت داري - س
ــت داري   - م ــوا دس ــيار حل ــر بس ــو ب  ت
  

ــر هــر   پيوســت دارينمــكزبــان ب
پيوســته داري شــكر زبــان انــدر 
)237 :1961اميرخسرودهلوي،(  

  
سـه دليـل در   بـه   .مضبوط است» نمك«اساس و ساير نسخ  ةدر نسخ» شكر«به جاي    

  :رجحان دارد» شكر«بر  »نمك«اين بيت واژة 
  .واژة نمك ضبط شده بوددر تمام نسخ  - 1
شـكر اصـفهاني را    داستان، شيرين در گفتگـو بـا خسـرو،    اين بيت با توجه به سير در - 2

  .خواند يم» نمك«مورد طعن و طنز قرار مي دهد و او را 
  :»نمك«اين بيت نظامي، مهر تأييدي بود براي انتخاب واژة  - 3

 پيوســته دارينمــكتــو كانــدر لــب
  
 انه بر لـب خنـدة شـيرين مهيـ     - س
 ابه لـب زان خنـدة شـيرين مهيـ     - م
 

 به مهمان بر چرا در بسته داري؟  
  )303: 1378 ،نظامي(                 

 اثريــافــزاي مــردم چــون حيــات
 مسـيحا مردم چـون   افزايحيات

  
در چاپ مسـكو   .مضبوط است» اثري«در نسخة اساس و ديگر نسخ » امسيح«به جاي     

انـد و طبـق   ها دست بردهح در آنم كه گويا كاتب و يا مصحخوريبه بسياري از ابيات برمي
در  زمـاني كـه  . انـد تـر كـرده  تر و گاهي به فهم نزديـك تر و روانسليقة خود، آنها را ساده

ة اساس با اين بيت برخورد كرديم، ضبط نسخة تاشكند را با توجـه بـه نمـاد بـودن     نسخ
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ر نسخ و اينكـه تمـامي   اما با مقابلة ديگ. ديديمتر پذيرفتنيبخشي حضرت مسيح در جان
بـا بررسـي كتـب    . دچار ترديد شديم ضبط كرده بودند» مسيحا«ا به جاي ر» اثري«نسخ 

ا نـزد  بارد و به اين علت ثريباران ميا هنگام طلوع ثري ،كه به زعم اعراب نجومي دريافتيم
رسد منظور اميرخسرو از به نظر مي1388 :102(.ا،مصف(است اي از فراخي بودهايشان نشانه

 خسرو و شيريناينكه در حين بررسي  ديگر. ت آن استافزايي ثريا همين خصوصي حيات
م قافيه كرده و اميرخسـرو  را با ه» ايمهيا و ثر«م كه نظامي در دو جا ه شدينظامي متوج

نظر از مفهوم ابيات نظامي، اين دو واژه را در برابر هـم دقيقـاً در دو    صرفو،ت از ابه تبعي
  : است اش جاي دادهجاي منظومه

ــخن ــ  سـ ــا ثريـ ــت تـ ــايي ز رفعـ  اهـ
  

ــ   ــرو مهيـ ــتن خسـ ــه داشـ  ا دو خرگـ
  

 امهيــــا شــــد بــــه اســــباب مهيــــ  
ــامي(                                  )14: 1378 ،نظ

ــ   ــون ثريـ ــوهر چـ ــه گـ ــوده بـ  ابرآمـ
  )353: همان(                                  

  :و اين بيت اميرخسرو
ــي  - م ــرف زان م ــ ش ــه از ثري ــد م  اكن
  
ــاه و عــذر باشــد  - س ــاريگن  شــرط ي
 شرمســـاريگنـــاه و عـــذر باشـــد  - م
  

ــه او جمعي   ــي دارد كـــ ــتـــ  امهيـــ
                                  )3054/266(  

 خداونـــــدي بـــــود آمرزگــــــاري  
 خداونـــــدي بـــــود آمرزگــــــاري  

                                  )2759/241(  

    . است استنساخ شده» شرط ياري«اساس و ديگر نسخ  ةدر نسخ» شرمساري«به جاي     
 نمايد و بـا  تر ميمفهوم بيت زيباتر و فصيح» شرط ياري«بر اينكه با انتخاب تركيب  عالوه

رسد كه كاتـب يـا   كند به نظر ميتري برقرار ميمصراع مقابل خود ارتباط معنايي صحيح
ح چاپ مسكو به دليل اينكه واژة شرمساري در آخر مصراع اول بيـت قبـل از بيـت    مصح

در بيـت بعـدي تكـرار    را اند و بـاز ايـن واژه   دچار خطاي ديد شده ،است مورد بحث آمده
  :اندكرده

 شرمســـارم گنـــاهم گـــر ببخشـــي  - 
  

ــارم     ــو ي ــا ت ــم ب ــزيم ه ــر خــون ري وگ
                        )2758/241(  

 .اسـت  را از نظـامي گرفتـه  » شرط يـاري «غير از داليل باال، گويا امير خسرو تركيب  به    
  :است نظامي نيز اين دو كلمه را در كنار هم به كار برده



١٧٢  

 

  

  
 

آزاده پوده، دكتر حسين آقاحسيني و دكتر محسن محمدي  
  

   1394،   پاييز 33  شمارة     

 چنــين آيــد ز يــاران شــرط يــاري    
  

ــ    ــين باشـ ــتداري همـ ــان دوسـ د نشـ
)264: 1378 ،نظامي(                      

اي چنين از آثار ديگر شاعران استعانت گرفت؛ چه بسـا واژه  توان اينالبتّه هميشه نمي    
در چاپ مسكو و نسخة اساس ما متفاوت بود و كاربرد هر دو واژه در مفهوم بيت تغييري 

نظامي هر دو واژه در دو بيـت مختلـف    رينخسرو و شيآورد و در عين حال در پيش نمي
زن كـه  زن و بيـوه به طور مثال دو واژة پيره .يكسان با بيت اميرخسرو آمده بود در مفهوم

  :افزودداديم، معناي بيشتري به بيت نميكدام را در بيت قرار ميهر
 بود خورشـيد را جـا بيـت معمـور     - س
 بــود خورشــيد را جــا بيــت معمــور - م
  

كـي گنجـد آن نـور؟    زنپيـره به كـنج    
كـي گنجـد آن نـور؟   زنبيـوه به كـنج  

                                  )4073/357(  
  

بيـت اميرخسـرو    داگانـه و بـا مفهـوم يكسـان بـا     و در نظامي ايـن دو واژه در دو بيـت ج  
  :است آمده

 نبينــــي بــــرق كــــĤهن را بســــوزد
  

ــوه  ــراغ بيــ ــرده  چــ ــور مــ  زن را نــ
  
 ن را ساغر از چنگدر افتاد آن جوا - س
 ور افتاد آن جوان را ساغر از چنـگ  - م
  

ــره    ــراغ پيـ ــروزد؟ چـ ــون برفـ  زن چـ
  )17: 1378 ،نظامي(                          

زن را غـــول بـــرده خـــروس پيـــره 
ــان(                                 )292: همـ

بــر ســنگ شيشــهدر افتــد كــوهكن را 
ــوهكن را  ــد ك ــر ســنگ   تيشــهدرافت ب

                                  )2095/184(  
      
بر اينكه بيشـتر   عالوه .است آمده» شيشه«اساس و ساير نسخ  ةدر نسخ» تيشه«جاي  به    

اند  ض شدن عيش تعبير كردهرا در معني منغ» شه بر سنگ آمدنشي«ها اصطالح  فرهنگ
نظامي نيـز   ....)و 2/1440: 1380چندبهار، تيك ؛4/27174: 1336 ،پادشاه ؛10/14702: 1377دهخدا، (

  :است به كار برده شيرين و خسروبارها اين اصطالح را در 
ــت ــ  جناي ــه شيش ــن ن ــاي اي ــگ ةه  تن

  
 زد شيشـه بـر سـنگ    عتابش گرچه مي

  

  همه در شيشه كن، بر شيشه زن سنگ  
  )429: 1378نظامي، (                               

ــي   ــرخ م ــيقش ن ــد در جعق ــگبري  ن
  )210: همان(                                  

  .كنيم نظر مي ها صرفآنبيان ه براي دوري از اطالة كالم از و بسياري از ابيات ديگر ك
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ح بايـد  يـك مصـح   ،يك شاعر از روش و سبك شاعر ديگر تأثيرپذيري ةغير از مسأل به    
غيـر از اينكـه در برهـة     اي بـه ندهاين نكته را در نظر داشته باشد كه هر شاعر و يـا نويسـ  

 ،پـذيرد اي از سبك ادبي زمانش تأثير مـي كند و بدون هيچ شائبهزماني خاص زندگي مي
احاطـه  ح بالشـك بـر روي آن   نيز مخصوص خود دارد كه بايد مصـح  يك سبك شخصي

به طـور مثـال عالقـه و    . كندادبي عرضه  ةح و علمي به جامعيابد تا بتواند تصحيحي منق
دادن ركيبـات و تأكيـد او بـر قافيـه قـرار     بعضي از واژگان و ت نكاربرد بهر شاعر براي اصرا

گـرفتن از   كمـك  بـه مندي شـاعر  د و يا عالقهمتعد هايها با يكديگر در نوبهبرخي از واژه
آيات و احاديث در اثرش و يا جايگاه علوم مختلف در آثار او و نحوة كاربرد حروف اضـافه  

شده در تصحيح اثـر بـه مـا كمـك كـرد و      تمام موارد ذكر... قافيه و االت و همچنين اشك
.ابيات با وقوف بر سبك شعري شاعر تصحيح شد

  
  متني گرفتن از قراين درون كمك - 5

ح در تصحيح بايد بر كل متن يك اثر و ابيات قبل و بعـد واژگـان و تركيبـات و    يك مصح
خصوص اگـر آن اثـر،    ه باشد؛ بهابيات تحريف و تصحيف شده، احاطه و وقوف كامل داشت

در . اين روش بسـيار بـه او كمـك خواهـد كـرد      .گونه داشته باشد داستاني و حالت روايت
متني تصحيح شـد و در عـين حـال بـا      ه به قراين درونعدادي از ابياتي كه با توجاينجا ت

  :گرددكرد، ذكر ميميمطابقت ضبط نسخة اساس 
 نخســتم در لبــاس عافيــت پــوش-س
ــوش  نخ - م ــت پ ــاس عافي ــتم در لب  س
 

پــوشاري فروبــه ســتجــرأتپــس ايــن 
اري فروپــوش  بــه ســت جــرممپــس ايــن 

                                 )2554/224(  
هـر   .اسـت  ضـبط شـده  » جـرأت «نسـخ   اسـاس و سـاير   ة، در نسـخ »جرمم«جاي  به     

بـر جـرأت در بيـت تـرجيح      واژة جـرم را اري با توجه به لفظ ست ،لاي در نگاه اوخواننده
شـويم كـه    ه ميمتوج ولي اگر سير داستان را بدانيم و به ابيات قبل رجوع كنيم. دهد مي

ورزد و بـر عصـمت خـود     در داستان اميرخسرو، شيرين دائم به دوري از گناه تأكيـد مـي  
شود و تا پايان داسـتان نيـز بـر    پايبند است و در طول داستان جرم و گناهي مرتكب نمي

شيرين در ابيات قبل از پروردگـارش  . خود را مستحق عقوبت بداند تا كند نمياه اقدام گن
نام خسرو را در برابـر پروردگـارش    ،ي از شرمبرآورده كند و حتخواهد كه آرزوي او را مي

  :داندكردن اين آرزو را گستاخي و جرأت در برابر خداوند مي آورد و طلببر زبان نمي
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ــه  ــي را كـــ ــرآور آرزويـــ  دارم بـــ
 چـــه مـــاجرا هســـت از ادب دوراگر
  
 زاغ و طعنــة بــوم خشــمبهــر  ز - س
ــر  - م ــمز به ــوم  چش ــة ب  زاغ و طعن
  

ــارم    ــه در كنــــ ــد آرزو نــــ كليــــ
تو آنـي كـز تـو نتـوان داشـت مسـتور  

)2552/223و53(                            
ــد شــد ز خــوي خــويش م  عصــومتوان

ــد شــد ز خــوي خــويش معصــوم    توان
                                )1853/162(  

بـر   عـالوه . اسـت  استنسـاخ شـده  » خشم«اساس و ساير نسخ  ةدر نسخ» چشم«جاي  به    
 در اينو  داشته باشد كليله و دمنهنظري به داستان بومان و زاغان تواند مياين بيت  كهاين

بايد گفـت موضـوع ابيـات     ،ل تناسب بيشتري داردصورت واژة خشم با طعنه در مصراع او
و  ،ماند و نه وفاداركس نه پايدار مي وفايي دنياست كه بر هيچدر بي يقبل از اين بيت، سخن

گيرند و بر ي حيوانات بر او خشم ميحت كندكسي رفتار نميبه خاطر اينكه موافق ميل هيچ
  :ن استابيات قبل از اين بيت چني .خوانندزنند و او را جفاكار مياو طعنه مي

 جهان در بـي وفـايي هسـت معـذور    
 ز دست شب دهد چـون روز را جـام  
 وگـــر پوشـــد رخ روز از شـــب تـــار

  

يرگـي بايسـته چـون نـور    كه هستش ت  
ــ  ــد خف ــي نه ــومش ب ــام اش و ب ــا ن وف

ــار   ــدش جفاكـ ــروس و زاغ خواننـ خـ
                                  )52 -1850/162(        

اند كه هيچ توجيهي جهـت  چشم گرفتهكنايه از كبود را» چشم زاغ«لغت  هايفرهنگ    
صـداي نـاخوش و كريـه     ،»خشم زاغ«منظور از رسد به نظر مي. كاربرد در اين بيت ندارد

  :اندزاغ باشد كه اين مفهوم را شاعران ديگر نيز براي اين تركيب به كار برده
 ام بگذار تا در باغ وصلبر گلت آشفته

  
 ان گفـت نمودي تا تـو  هاضيافت - س
 نمودي تـا تـوان گفـت    هاقيامت  - م
  

 كنم چون بلبل آواييم نيست زاغ بانگي مي  
  )362: 1390 ،سعدي(                         

كــه نتــوان تــا قيامــت تــرك آن گفــت
كــه نتــوان تــا قيامــت تــرك آن گفــت

)2665/233(  

ه بـه  ا توجـ ب مضبوط است و» ضيافت«و ساير نسخ اساس  ةدر نسخ» قيامت«جاي  به    
  . صحيح است» ضيافت«متن 

رود و ناگهان در را بر زماني كه خسرو از عشق شيرين و دوري از او به قصر شيرين مي    
نگـرد   كه شيرين بر بام قصر او را مي بيند در گفتگو با شيرين در حاليمي روي خود بسته
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يـدار مـا چگونـه مـرا از     آورد كه در آغـازين د يابد به ياد او ميو خسرو راهي به قصر نمي
هـا و  همه احترام و بزرگداشت به قصر خود در ارمن بردي و چه بسيار ضيافت صحرا با آن

. نشانيپشت در ميمرا ها به يمن ورود من به قصر گرفتي و اكنون چنين غريبانه مهماني
  : ها چنين استابيات پس از اين بيت در شرح اين ضيافت

 بزر افشــــاندي و مرواريــــد شــــبتا
 ز نطـــع انـــداز ديباهـــاي زربفـــت   

  
 تحريـر ز سر تا پـاي آن فرخنـده    - س
 تصــويرز ســر تــا پــاي آن فرخنــده  - م
  

  
  

ــا ســـرم در آتـــش و آب  ــاندي تـ  نشـ
  فرس نـي بـر زمـين بـر آسـمان رفـت      

  )همان/2666- 67(                                    
هـــا هـــيچ تقصـــيرنبـــود از مردمـــي
  هـــا هـــيچ تقصـــيرنبـــود از مردمـــي

                        )1987/174(  
      
سـخن از  . مضـبوط اسـت  » تحريـر «در نسـخة اسـاس و سـاير نسـخ     » تصـوير «جـاي   به

دهد و قبـل  اي است كه شيرين به خسرو ميهاي ميان دو دلداده و جواب نامهنگاري نامه
ه صحبت از تصويري كـه  نمايد و به هيچ وجرا تكرار مي» نامه«از اين بيت نيز بارها لفظ 

گونـه كـه شـيرين در مصـراع دوم بيـان      همان. آيدميان آن دو ردوبدل شود به ميان نمي
  . كه نامة پيشين خسرو مملو از انسانيت و مردمي بود كند مي

 بهار و سوسـن و گلنـار و گلبـوي    - س
ــار  - م ــار و سوســن و گلن ــوي به  و گلب
  

رويمـــه  وزالل و كـــوثر و پـــروين    
ــوثر ــه زالل و كــ ــروين  مــ   رويو پــ

                          )1140/101(  
      

آخر مصراع دوم استنساخ شده بود و در چاپ مسكو » و«اساس و برخي از نسخ  ةدر نسخ
 ديـ نبا» و« يمتنـ  درون نيبا توجه بـه قـرا   .مضبوط نبود» و«و تعدادي از نسخ ديگر اين 

هاي چاپ مسكو و بررسي شده و نسخه ةدوازده نسخ بايد اذعان كرد كه در هر. ذكر شود
تصـحيح ايـن   . تي كاتبان استنساخ شده بوددقاساس، اين بيت اشتباه و با بي ةي نسخحت

  :بيت با توجه به ابيات قبل و بعد آن چنين است
ــوده عــــروس نــــاز    پرورد از آن ســ

ــوي   ــار گلبـ ــن و گلنـ ــار و سوسـ  بهـ
  كشـــوي دلــخ و مينرـــاي فـــهم

ــ    م بــد نديــده رويشــان گــرد   ز چش
ــه  ــروين مــ ــوثر و پــ  روي زالل و كــ

ــوش   ــيارة خــ ــازه و ســ ــاط تــ  نشــ
  )همان/1129- 1131(                               
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اينها اسامي ده كنيز شيرين است كه پس از اين ابيات ده غالم خسرو، عشـق خـود را       
، امـا  كنـد ها را دوباره بيان ميهاي آناميرخسرو نام .دارنديك ابراز مي بر اين ده كنيز، يك

اميرخسرو ايـن دو را صـفتي بـراي     .يستن» رويمه«و » گلبوي«سخن از در آن قسمت 
دليل ديگر اينكه اگر بخواهيم اين دو صفت را اسـم   .است فرض كرده» پروين«و » گلنار«

كـه اميرخسـرو بـه طـور      در حـالي  شـود؛ بيشتر مـي  كنيز بگيريم، تعداد كنيزان از دهدو 
  . است نفر اعالم كرده دهرا كنيزان  شمارمشخص 

  
  هاها و تذكرهرجوع به فرهنگ - 6

مراجعـه   ،كار گيردداشته باشد و آن را به  نظردر مصحح  الزم استيكي از موضوعاتي كه 
هـاي  ها و فرهنگها، جنگاي همچون تذكرهمنابع واسطه«. ها استها و تذكرهبه فرهنگ
» هاي كمكي در تصحيح علمي متون كهن بـه كـار گرفـت   ن نسخهعنوا توان بهلغت را مي

تقريبـاً   شيرين و خسـرو در تصحيح  .)207: 1386 ،صـادقي  .نكو  71: 1391 ،و ديگران سالميان(
مطالعـه  هايي كه دربارة زندگي و آثار اميرخسرو سخن به ميـان آورده بودنـد،   همة تذكره

، العـارفين ريـاض ، اللطـائف  منتخـب ، لحقـايق اطرائق، الشعراتذكرههايي چون  تذكره .شدند
، االفكـار  نتـايج ، تـذكرة ميخانـه  ، االدبريحانـه ، العجـم شعر، العاشقينعرفات، االنسنفحات
در ايـن   .غيـره و  بـا كـاروان حلـه   ، آتشـكدة آذر ، آسـمان   هفت، تاريخ فرشته، الخيالمرآه

 شيرين و خسروچند بيت از  خسرو بود و تنهاات اميرها بيشتر از غزليها شاهدمثال تذكره
  .آمده بود كه چندان كمكي نكرد

 مثال از شعراي گونـاگون همـراه بـود،   كه با شاهد  اتلغ هاي پس از آن كلية فرهنگ
، الفـرس مجمـع ، رشـيدي ، بهار عجم، جهانگيري، آنندراج: هايي چونفرهنگ. بررسي شد

هـا بـه   وع بـه ايـن فرهنـگ   ه رجالبت. برهان قاطعو  اللغات غياث، و همچنين الفرس صحاح
هـا  ها كه بعضـي از آن بلكه همة اين فرهنگ ،ها نبودو بررسي برخي از واژه ،صورت موردي

 برگ از نظر گذرانيده شد و همة ابيات اميرخسرو كـه  به رسيد برگصفحه مي هزاربه چند
يـن  استخراج شد و نتيجه بر آن قرار گرفت كه بيشـتر ا  عنوان شاهدمثال نقل شده بود، به

ابيـاتي كـه از    اغلـب اينكه  يگرد. ات اميرخسرو استخصوص از غزلي ابيات از ديوان او و به
. ق بـود مطـاب  ،811 ةيعنـي نسـخ   اسـاس،  ةبا ضبط نسخ آورده شده بود شيرين و خسرو

ولي مهمتر از همـه، ابيـات   . شده كم نيست ها ابيات مغلوط و تحريفه در اين فرهنگالبت
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هاي چـاپ مسـكو نبـود كـه     يك از نسخ ايران و نسخه ر هيچمعدودي بود كه ضبطشان د
بـه  ايـن مبحـث   . رسـيد تـر بـه نظـر مـي    ي اين ابيات از ضبط نسخة اساس ما صحيححت

هـا و  رجوع به فرهنـگ تواند مي يكي از مراحل تصحيح، كند كهنشان مين خاطرمصححا
   : كنيمه ميجا به برخي از اين ابيات اشاردر اين. باشدبيق آن با نسخ موجود تط

ــيرين - م  كــاري شــيرين دلبنــد   ز ش
  
ــيرين - س ــد  ز ش ــيرين دلبن ــاري ش  ك
ــيرين - ف ــد  ز ش ــيرين دلبن ــاري ش  ك

  

ــود     ــورده ب ــراوان خ ــورف ــد  انگ  در قن
                                      )3423 /298(  

ــود   ــورده ب ــراوان خ ــورهف ــد انگ  در قن
ــود   ــورده ب ــراوان خ ــوزهف ــد انگ  در قن

  

  

 .اسـت  ضبط شده» انگوره«ها آمده، در نسخة اساس كه در همة نسخه» انگور«جاي به
با توجه به اينكه يكي از خصوصيات سبكي اميرخسرو، ساختن كنايـات جالـب و    در ابتدا

و اينكه هم قند و هم انگور شـيرين  » كاريشيرين«بديع است و با در نظر گرفتن تركيب 
متصـور  غايـت شـيرين    را كنايه از چيـزي بـه  » قندانگور در «و يا » انگوره در قند«است، 
همـين بيـت   » هانگـوز «ذيـل واژة   ها آغاز شد،اما پس از آنكه جستجو در فرهنگ. شديم

كنايه از بازي و فريب خوردن » انگوزه در قند خوردن«كه در آنها  اميرخسرو مشاهده شد
  .)ذيل انگوزه ،دهخدا و بهار عجم ؛آنندارج .نك(ضبط شده بود 

گوزه در اصل انگوژد بوده؛ انگو به معني درخت حلتيت؛ چه انگ به معني حلتيـت  ان«
و و ژد به معني ژاي فارسي، در فارسي به معنـي صـمغ؛ پـس ژا را بـه زاي      ،واو نسبت

  . )93: 1363 ،رامپوري( »مگر انگزه بدون واو اصحست. اندعربي و دال را به ها بدل كرده
ستم نيست فريبت كمتر از جور و  - س و م

  
فريبت كمتر از جور و ستم نيسـت  - ف   

  كــم نيســت كــوراباز  كــوركــه چــاه   
                                )755/241(  

ــاه  ــه چ ــورك ــه گ ــم نيســت ازگوراب  ك
  

» گ ژ، چ، پ،«تنهـا چهـار حـرف     و خط فارسي دري با خط عربـي مشـترك اسـت   
اند، اين حـروف  تأثير خط و زبان عربي بوده اما كاتبان كه تحت. رداختصاص به فارسي دا

 ب،«درنتيجه تشخيص آنها با حروف مشابه عربي؛ يعني  .اندرا مانند عربي استنساخ كرده
دشوار است و اين مسأله در پيدايش تصحيفات و تحريفات زبـان و رواج آن در  » ك ز، ج،

در  ).81: 1369 ،هـروي لمايـ  .و نـك  411: 1354 ،بيـنش ( اسـت  ميان كتّاب نقشي مـؤثر داشـته  
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سركشـي  » كـوراب «و » كـور «شده و نسخ چاپ مسكو براي  بررسي ةنسخ 12يك از  هيچ
در معنـي چـاه خشـك و    » چاه كـور «كه دو لفظ در ابتدا به گمان اين .نشده بودقرار داده 

ذيـل   :1377 ،دهخدا(به معني سراب و جايي كه آب جاري در آن بسيار كم است » كوراب«
ها بـه  ق در فرهنگاما پس از تعم. از آن گذشتيم به همين شكل مضبوط استكه  )كوراب

همين بيت اميرخسرو برخورد كرديم كه براي گوراب سه معني نگاشته بودند كه يكـي از  
با معني بيت مـوردنظر همـاهنگي    - »سازندگنبدي است كه بر سر قبور مي« -  معاني آن

  ).3/1176: 1338 ،روري؛ س2/2081: 1351 ،انجوي شيرازي .نك( دارد
ا در آنجـا نيـز   امـ . آوردمـي  االنـوار مطلـع اميرخسرو باز هم اين دو لفظ را در بيتـي از      

كند كه به هيچ وجه ربطـي بـه   را نقل مي» كوراب«و » كور«ح اين منظومه واژگان مصح
  :معني بيت ندارد و در آنجا نيز بايد دو واژة گور و گوراب قرار داده شود

ــ ــردم دانـ ــور مـ ــن دو گـ ــد زيـ  ا نرهـ
  

ــورو فـــرو چـــاه  گـــوراببـــاال     گـ
  )129: 1362 ،اميرخسرو دهلوي(              

 من ار الفي زنم در نامة خويش - س و م
  

خامــة خــويش  پخــتدســتشناسـم    
                                  )270/24(  

 من ار الفي زنـم در نامـة خـويش    - ف
  

ــم    ــتدشناس ــو الفس ــة خ  يشخام
  

  

» بـاف  دسـت «در بيشتر نسخ به همين شـكل و يـا بـه صـورت     » پخت دست«تركيب     
در معنـي عطـا و   » الف دسـت «ها ايـن تركيـب بـه صـورت      ولي در فرهنگ. مضبوط بود

 نند و آن را ميمون و مبارك دانند،بخشش يا سوداي اولي كه استادان حرفت و اصناف ك
   .)861: 1362 ،تبريزي؛ خلف 2/971: 1380 ،چندبهارتيك( است آمده
منـد بـه   ش بسـيار عالقـه  ا ه كه اميرخسرو در سبك شخصيبا در نظر گرفتن اين قضي    

در » الف دسـت «در مصـراع اول و  » الف«صنعت جناس اسـت و تناسـبي كـه بـين واژة     
  . تر به نظر رسيدمصراع دوم وجود دارد؛ اين تركيب صحيح

 گرم كارندنوالنزاغمگو كاين  - س و ف
 گــرم كارنــد قــوالنزاغ مگــو كــاين - م
  

ــم عنقا    ــان دلـ ــه مرغـ ــكارندكـ شـ
ــم عنقا  ــان دلـ ــه مرغـ ــكارندكـ شـ 

                           )4088/358(   
و » قـوالن زاغ«ها به صـورت   است كه در بيشتر نسخه» نوالنزاغ«سخن بر سر تركيب     

آمـده بـود و   » غـوالن زاغ«و » پويـان زاغ«، »خـواران زاغ«در شمار اندكي از نسخ به شكل 
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گويـا كاتـب معنـي ايـن تركيـب را       كتابخانـة مجلـس،   10 ةدر نسخة سـد  تر اينكه جالب
در نسخة اساس براي واژة . است را آورده» الن«يعني  دانسته و تنها قسمت دوم تركيب نمي

بـا ايـن   . گذاري گذاشته شـد يك نقطه گذاشته بود كه بناي آن بر امساك در نقطه» قول«
هـاي اميرخسـرو   سـازي است و اين تركيب از واژه» قوالنزاغ«ت كه نسخة اساس نيز هنيذ

كه جستجوي صفحه به صـفحه در   ولي زماني. است كه شاعر يد طوالني در اين مقوله دارد
» نـوالن زاغ«بلكـه تركيـب    يافت نشد» قوالنزاغ«تنها معنايي براي  نه ،ها آغاز شدفرهنگ

با مراجعه به . گرديده بودمثال ذكر همين بيت شاعر به عنوان شاهد قاًكه اتفا، مشاهده شد
ه شديم كه در اين نسخه نيز همين تركيب به كـار  اساس و دقت بر روي واژه متوج نسخة
. استنساخ كرده بـود » قول«را بسيار شبيه به » نول«با اين تفاوت كه كاتب واژة  .استرفته

نول مانند نول زاغ كه بدان جنگ كننـد و   رتيز باريكبه نون و واو مجهول؛ تبر س: نولزاغ«
: 1362 ،؛ خلـف تبريـزي  3/2185: 1336 ،پادشـاه   ؛2/1144: 1380چندبهار، تيك(» گاهي زمين كنند

. ا نوك و منقار پرنـدگان اسـت  جدر اين» نول«منظور از كلمة  .)426: 1363، رامپـوري و  2/998
  :ا اين بيت به شكل زير نيز مضبوط شده بودهه ناگفته نماند كه در برخي از فرهنگالبت

 انــدنــوالن در كمــين  بگــو ايــن زاغ 
  

ــا نشــين     ــم عنق ــان دل ــه مرغ ــدك  ان
    

در معنـي لولـه و نـايژة     كـه  بردرا در جاي ديگر نيز به كار مي »نول«اميرخسرو واژة 
  :است صراحي و مشربه

 كـــوزه كـــه نبـــود ره نـــولش فـــراخ 
  

 شـــاخ زو نجهـــد جـــز نـــم باريـــك  
  )85: 1362 ،اميرخسرو(                     

  
: اسـت  به دو نام كه در اين منظومه بـه كـار رفتـه   كرد در پايان اين بخش، بايد اشاره 

اسـاس بـه    ةخصـوص نسـخ   ها بـه اسم خاص شاپور در برخي نسخه. »ارژنگ«و » شاپور«
 امـا  .اسـت  استنساخ شده» شاپور«و يا به شكل معمولش؛ يعني » شاوور«، »شاور«صورت 

بن يافث كه زكريـا   پادشاهي از آن اشك: شاپور«: چنين نگاشته شده بود الفرسمجمعدر 
 شاوردر عهد او شهيد شد و نيز نام كسي بود كه واسطه بود ميان خسرو و شيرين و او را 

  .)2/854: 1338 ،سروري( »بوزن گازر و بوزن كافور نيز گويند
مثالي آورده كـه در  ، شاهدرين و خسرومنظومة شياز نيز  فرهنگ جهانگيريي در حت

  : است به كار برده» شاور«آن لفظ 
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ــاه    ــاب شـ ــتن همركـ ــه رفـ ــاوربـ  شـ
  

 كـــرد از ســـخن كوتـــه ره دورهمـــي  
  )396/ 3 :1351انجوي شيرازي،(                  

      
 اش بـزرگ براي نـام ايـن نقـ   » ارتنگ«و » رژنگا«ها از هر دو شكل همچنين در نسخه    

به طور مثال در نسخة اساس به هـر دو شـكل   . استفاده شده و به شكل واحدي نيامده بود
به ژاي فارسي، نام نقاشي : ارژنگ«: داين مطلب درج شده بو فرهنگ رشيديدر  .ه بودآمد

و اش و تخته و كتابي كه صور و اشكاالت غريبـه در آن نقـش كـرده    از چين نظير ماني نق
  :ذكر كرده بود شيرين و خسروو اين دو مثال را نيز از » آويز هنر ساخته باشددست

ــدم از -  ــين دي ــه در چ ــگك ــارپر ارژن  ك
 ارژنـــگ بـــه قصـــر دولـــتم مـــاني و - 

  

 كــه كــردي دايــره بــي دور پرگــار      
ــي  ــحر م ــراز س ــنگ  ط ــر س ــتند ب  بس

  

  

اشـي از  رسي نـام نق رسي و ارژنگ به ژاي فاماني و ارچنگ به جيم فا ةنگارخان: ارتنگ«و 
تحقيـق آن اسـت كـه     اي اسـت و چين، نظير ماني نقاش و هندوشاه گويد كه نام بتخانـه 

كردنـد و  اشان چين صنعت خود را بر آن اظهـار مـي  اي است كه نق ارتنگ صفحه و تخته
 ،حسـيني مـدني  (» خواننـد  اشان روم را تنگ مـي قاشان چين را ارتنگ وكارنامة نقكارنامة ن

با تحقيق بر روي آثار شعراي گذشته دربارة چگونگي كاربرد واژگـان ارژنـگ    .)1/90: 1337
انـد و واژة  اش برگزيـده شعرا واژه ارژنگ را براي شخص نقـ  و ارتنگ روشن شد كه بيشتر

درستي ميان  به فرهنگ رشيدياند و صاحب ارتنگ را در معني نگارخانة ماني به كار برده
  .است اين واژگان تفاوت قائل شده

ها مطابق با نسخة اسـاس   شود كه در فرهنگجا تنها براي نمونه ابياتي ذكر ميدر اين
  :و متفاوت با چاپ مسكو ضبط شده بود )811(

 دل پاكش كه هست از كينه معصوم - س و ف
  دل پاكش كه هسـت از كينـه معصـوم    - م
  

 روقامت جواني ديد خـوب و سـ   - س و ف
 قامتجـــواني ديـــد خـــوب و ســـرو - م
  

 قصر دولـتم مـاني و ارژنـگ    به - س و ف
 بـــه قصـــر دولـــتم مـــاني و ارژنـــگ - م
  

مــوم  بارجــابــه هيجــا آهــن و در    
چــون مــوم بــزمبــه هيجــا آهــن و در 

                                           )197/18(  
قيامـــتبـــه كـــوه انـــداختن كـــرده 
  اقامـــت بـــه كـــوه انـــداختن كـــرده 

                         )1643/144(  
ــراز ــحر ط ــي س ــنگ  م ــر س ــتند ب بس
ــراز ــر ط ــي مه ــنگ   م ــر س ــتند ب   بس

                          )1712/150(  
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 گر افشانم هزاران كان و گنجت - س و ف
ــان و گنجــت  - م ــزاران ك ــر افشــانم ه  گ
  

 آن جوان را ساغر از چنـگ  افتاددر - س و ف
 افتاد آن جـوان را سـاغر از چنـگ    رو - م
  

ــد  ــنباشـ ــزد نـ ــاييم مـ ــت پـ رنجـ
ــتمزدنباشــــد  ــاي دســ رنجــــت پــ

                                        )2981/260 (
در ســنگ شيشــهافتــد كــوهكن را در
ــوهكن رادر ــد ك ــه افت ــر ســنگ   تيش ب

                             )2095/184(  

 بر سـما بـاد   سبزيسر خسرو ز  - س و ف
ــا شــيرينســر خســرو ز  - م ــر ســما ب  دب
  

 اشارت كن به ابروي چو چوگان - س و ف
 اشــارت كــن بــه ابــروي چــو چوگــان - م
  

ــبز   ــار ســ ــادغبــ ــدا بــ پايان زو جــ
ــدا   ــبزپايان زو جــ ــار ســ ــادغبــ   بــ

                      )3915/343(  
چـون گـوي غلطـان    رومكه تـا از سـر   
چـون گـوي غلطـان      دومكه تـا از سـر   

                                   )878/78(  
  
  گيرينتيجه - 7

ادبـي، در اختيـار داشـتن متـوني     - ياولين گام براي آغاز هرگونه پژوهش و تحقيقات علم
اميرخسرو دهلوي بزرگترين . است خالي از عيب و بسيار نزديك به اصل و متن مادر خود

او  ةخمسـ  ت ازتـرين مقلـد نظـامي در تبعيـ    قفارسي زبان هند و در عين حال موفشاعر 
او دو بار به طرز ذوقي و غيرعلمي در خارج از ايـران بـدون    شيرين و خسروتاكنون . است

نگارندگان با انتخاب دوازده نسخه . است در ايران تصحيح شده موجودي هاتوجه به نسخه
از ميان هفتاد نسخة موجود در ايران كه تاريخ كتابت آنها از زمان زندگي شاعر آغاز و بـه  

در اين تصـحيح، عـالوه بـر نقـد     . د تصحيح اين نسخه را آغاز كردندوشختم مي 10سدة 
د ايـن منظومـه،   رستي ضبط نسخة اسـاس در تصـحيح مجـد   دادن د چاپ مسكو و نشان

س و اسا ةح و علمي بايد نسخغير از اينكه يك مصحح براي يك تصحيح منق اثبات شد به
، سـبك شـاعر  ، زبان ،اتي چون بررسي زمانبه نك ، الزم استساير نسخ را آگاهانه برگزيند

. كافي داشته باشده توجنيز ها ها و تذكرهگرفتن از متن اثر و رجوع به فرهنگ كمك


  نوشتپي
، العاشـقين عرفـات ، الشـعرا تـذكره ، شـعرالعجم ، االنـس نفحـات ، الفصـحاء مجمـع  .كن - 1

  ... و  النفائسمجالس، تاريخ فرشته، الحقايق طرائق
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اسـت و از زمـان   ) منسـوب بـه ابـراهيم ادهـم    (دنبالة طريقة ادهميه  شتيهسلسلة چ - 2
بـه بعـد ايـن طريقـه بـه چشـتيه مشـهور گشـت و          ).هــ  329متوفي (ابواسحاق شامي 

...  انجـام شـد  ) .هـ623متوفي (الدين چشتي  وسيلة خواجه معين گسترش آن در هند به
  ).69- 70: 1365 ،ياآر( استترين مكتب عرفاني در هند  چشتيه اولين و مهم

و نقد تصـحيح چـاپ مسـكو در مقالـة ديگـري       شيرين و خسروعلت تصحيح مجدد  - 3
كه به سبب جلوگيري از اطناب، فقط عناوين  است تفصيل بيان شده توسط نگارندگان به

؛ تغييـر در كـل بيـت و يـا مصـراع     ؛ تغييركامـل واژه : شودكلي آن نقد در اينجا ذكر مي
حـذف و اضـافة   ؛ هـا توسـط كاتـب و يـا مصـحح      معنا كردن واژه؛ تصحيفات و تحريفات

   .الخطي اشكاالت چاپي و رسم؛ كلمات
هاي جدول براي اثبات درستي تصحيح مجـدد آن، نيـاز بـه توضـيح     برخي از مصراع - 4

:گرددبيشتري داشت كه در اينجا ذكر مي
 دل را تـا تـــواني ــردآرـعنـــان گـ مغز اوفتد جوش جواني          چو در - 499بيت 

  پرستيچو خوك و سگ مكن شهوت      چو شيران بر شكار انداز مستي                  
اميرخسـرو بـاز هـم    . شـاعر اسـت   ه ازمملو از كنايـاتي برسـاخت   شيرين و خسروسراسر 

ر رفتـار خـود مسـلّط بـودن     را در همين منظومه در معني ب »عنان گردآوردن«اصطالح 
  .است ذكر كرده

  كـــه اندر طبلـــه ناپوشيــده ريزد        را از آن اكسون چه خيزد  بخيالن - 802بيت
 اي قيمتي كه بزرگان جهت تفاخر پوشند با معناي بيت كـامالً در معناي جامه »اكسون«

منطبق است ولي كسوت يك اسم عام است كه در اين بيت جايگاهي نـدارد؛ عـالوه بـر    
  .است را در جايي ديگر از اين منظومه به كار برده اكسون ةاينكه اميرخسرو واژ

  گشتآشامي از خون سير ميگشت        به خونمبارز تشنة شمشــير مي - 917بيت
سخن بر سر جنگ بين بهرام و خسرو است كه در اين جنگ به قدري خون ريخته شـد  

  .كه مبارزان از ريختن خون سير گشته بودند
  ـرادرخــواندة خـوابـبگفت آري بــ        تاب نـازي بگفت آيدگهي خوابت - 2131بيت
است و منظـور از تـاب، سـوزش     اين بيت در قسمت مناظرة بين خسرو و فرهاد آمده    

  .عشق فرهاد است نسبت به شيرين
  مرا گر بر سر آمـد زندگــاني         تـــرا هـــر روز نـــو بادا جـــواني - 2376بيت
در تمـام نسـخ بـه همـين ترتيـب       ،تر استبيت با اين ساختار متقن بر اينكه معني عالوه

  .است ضبط شده
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  كه الحـول از چنين شيطان خيالي       يالـكه بود اين ديـــوچهر الابـ - 3462بيت
  به نـاز و اشكنه چون گـــاو رنجور     ز جا برخاست آن همخوابة حور                   
واژة هاي ديو و شيطان در بيت قبل تناسـب دارد و همـة نسـخ    بر اينكه حور با واژه عالوه

  .همخوابة حور نيز كنايه از خسرو است اند،حور را ذكر كرده
  ـيــم عقـــل ثانــن بازگويـرف نداني        مبيـــن اشام آــر تو نـاگ - 3587بيت

توضـيح  مبين در اين بيت به معناي آشكاراست و  مفهوم بيت مشخص است و نيازي به 
  .است بر اينكه در همة نسخ به همين صورت ضبط شده نيست؛ عالوه

  نبات و معــــدن و حيــوان نوشتــند     كساني كاين سه را برهان نوشتند     - 3661بيت 
  .شود سخن بر سر مواليد ثالث و داليل وجود آنهاست كه با اين ضبط، معني بيت درست مي

قبل از ابيات به ترتيب منظـور  » ف«و » م«، »س«اري هاي اختصدر اين مقاله نشانه - 5
همچنين از اين پس هر ارجاعي به  .است» هافرهنگ«و » چاپ مسكو«، »نسخة اساس«

 ةشـمار / بيـت  ةشمار: ترتيب از راست به چپ كه به استشامل دو عدد ) م( مسكو ةنسخ
  .استصفحه 

  
  منابع 

مجموعـه مقـاالت كنگـرة     ،»يمقلّد نظام نيو بزرگتر نينخست رخسرويام« ،)1372( آفتاب، اصغر
، بـه اهتمـام و ويـرايش دكتـر     تولّد حكيم نظامي گنجـوي  ةالمللي بزرگداشت نهمين سدبين

.75- 84صص ،دانشگاه تبريز: منصور ثروت، تبريز
  .زوار: تهران، طريقة چشتيه در هند و پاكستان ،)1365(آريا، غالمعلي 

.شقايق: احمد اشرفي، تهرانقدمه و تصحيح اميربا م ،خمسه ،)1362( اميرخسرو دهلوي
يف، آكادمي علي ، متن انتقادي و مقدمه به قلم غضنفرشيرين و خسرو ،)م1961( ـــــــــــــــ

  .علوم اتحاد شوروي
، ويراستة دكتر رحيم عفيفـي،  )ج3(فرهنگ جهانگيري  ،)1351( الدينانجوي شيرازي، ميرجمال

  .مشهد دانشگاه فردوسي :مشهد
 دانشگاه ادبيات و علوم انساني ةدانشكدمجلة  ،»روش تصحيح متون فارسي« ،)1354(بينش، تقي 

.390- 426 ، صص115، پاييز، شمارة تبريز
  .خيام: نظر محمد دبيرسياقي، تهران ، زير)ج7(فرهنگ آنندراج  ،)1336(پادشاه، محمد 

. اطالعات: ، تهرانواال ي، به تصحيح اسماعيل حاكمبهارستان ،)1367(جامي، عبدالرحمن 
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  . طاليه: كاظم دزفوليان، تهران ، به تصحيح)ج3( بهار عجم ،)1380(چندبهار، الله تيك 
محمـد   ، تحقيـق و تصـحيح  )ج2(فرهنـگ رشـيدي    ،)1337(حسيني مدني تقوي، عبدالرشـيد  

  . باراني: عباسي، تهران
: دكتـر محمـد معـين، تهـران    ، به اهتمام )ج5( برهان قاطع ،)1362(حسين خلف تبريزي، محمد

  .اميركبير
  .دانشگاه تهران: ، تهران)ج15( نامهلغت ،)1377( اكبر دهخدا، علي

  .اميركبير: ر ثروت، تهران، به كوشش منصواللغاتغياث ،)1363(الدين رامپوري، غياث
هـا در تصـحيح متـون    ها و فرهنگنقش تذكره« ،)1391( گلدره، سهيلياريسالميان، غالمرضا و 

 ابيات و علوم انسـاني  ة، دانشكدشناسي ادب فارسي متن، »مورد مطالعه ديوان مسعود سلمان(
  .59- 74، پاييز، صص )15ي پياپ(، 3 ةجديد، سال چهارم شمار ةدانشگاه اصفهان، دور

: ، تهـران )از مقـاالت، نقـدها و اشـارات   (هـا  ها و انديشهيادداشت ،)1355(كوب، عبدالحسين  زرين
  .جاويدان علمي

  .علمي: ، تهرانبا كاروان حله ،)1372(ـــــــ ــــــــ
.المللي الهدي انتشارات بين: ، تهرانادبي ايران ةاز گذشت ، )1375( ـــــــــــــــ

   .علمي: ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانالفرسمجمع ،)1338(سروري، محمدقاسم 
ئن، حبيب يغمايي، به كوشش مهدي مدا، به تصحيح غزليات سعدي ،)1390(الدين  سعدي، مصلح

 .پژوهشگاه علوم انساني: تهران
  .نگين: ، ترجمة محمدتقي فخر داعي گيالني، تهران )ج5(شعر العجم  ،)1327(شبلي نعماني 

 ةآينـ ، مترجم سيدحسـن اسـالمي،   »شناسي و تحقيق علمي نسخه« ،)1373( شوقي بنين، احمد
  .5- 11 ، صص26 ة، مرداد و شهريور، شمارپژوهش
 ة، فـروردين، شـمار  نامة بهارسـتان ، »هاي كهنضوابط تصحيح متن« ،)1386( اشرف صادقي، علي

  .    207- 210: ، صص1و12
جديـد، زمسـتان،    ة، دورميـراث  ةآينـ ، »هايي از يك غزل حـافظ  ناگفته« ،)1382(مهدي  ،صدري

.40-  54، صص23 ةشمار
: ، صـص 6 ةشمار سي و يكم، شهريور، ة، دورغانارم ،»)4( اميرخسرو دهلوي« ،)1341(الدوله  قويم

250 -245.  
  .اردشير بنشاهي: ناشر، االفكارنتايج ةتذكر ،)1336(اهللا گوپاموي، محمد قدرت

هـاي تصـحيح    شناسـي و شـيوه   مراحل نسـخه (نقد و تصحيح متون  ،)1369( مايل هروي، نجيب
  .قدس رضوي مي آستانهاي اسال بنياد پژوهش: ، مشهد)هاي خطي فارسي نسخه
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، هاي كيهـاني در شـعر فارسـي   فرهنگ اصطالحات نجومي همراه با واژه ،)1388( ا، ابوالفضلمصف
. ساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم ان: تهران

  .قطره: تر سعيد حميديان، تهران، به كوشش دكخسرو و شيرين ،)1378( نظامي، الياس بن يوسف
 . پازنگ: ، تهران)ج15( اسيشنحافظ ،)1370( نيازكرماني، سعيد


