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ی نک ی«ن  راان» خ  ل لزاگّ 

رپار عشا» هب یهاگن
پ
نک

یّات زاللی خوانساری. تصحرح و تحقرق سزر  لفرزرپبن. 
ّ
کل

تهی ن: نتاخخار ، مبعی و مینز  سناد مجکس لبگ ن  سالم»، 

.1385

بٰهنامٰربعٰاّولٰتدۀ11ٰقٰ زاللمٰخرانسارمٰازٰتوایندگانٰ

دارد.ٰ بلندٰ دتتمٰ یثنرمٰ وٰ قصیدهٰ قالبٰ دوٰ درٰ کهٰ اتتٰ

وٰ اثناعشومٰ شیعۀٰ ایایانٰ ینقبتٰ درٰ ٰ
ً
عمریا اوٰ قصایدٰ

یشهررتوینٰیثنرمٰازٰیثنریّاتٰهفٰتگانٰهاشٰ)تبعۀٰتیّاره(ٰ

سحقیقٰ وٰ بهٰسصحیحٰ یّاتٰومٰ
ّ
کل اتت.ٰ ایاز«ٰ وٰ »یحمردٰ

ازٰ پسٰ یصّححٰ رتیدٰهاتت.ٰ چاپٰ بهٰ شفیعیّرنٰ تعیدٰ

ع،ٰدرٰکرششمٰکٰمیانندٰقصایدٰوٰتوکیباتٰوٰ
ّ
یٰهامٰیمت

ّ
یقد

یثنرٰمهامٰزاللمٰراٰباٰیقابلۀٰنسخٰههامٰپوشمارٰوٰناهمگنٰ

ازٰ بٰهنقلٰ را،ٰ شاعوٰ پواکندۀٰ اشعارٰ تپسٰ وٰ آوردهٰ فواهمٰ

زبدة  و  االشعار  خالصة  سذکوۀٰ دوٰ دتٰتنرشٰتهامٰ

درٰ )ص889-878(،ٰ خرابات2ٰ وٰ )ص878-871(ٰ االفکار1 

انتهاٰسعلیقاسمٰارزشمندٰوٰ پایانٰتوودٰههاٰگنجانده،ٰوٰدرٰ

ٰبٰهیناتبتٰ ٰنگارنده، ٰاتت. ٰکتابٰافزوده ٰبه ٰکارآید نمایٰههایم

بخشٰ بٰهویژهٰ وٰ اثوٰ اینٰ بهٰ یواجعهٰ ازٰ ناچارٰ سحقیقم،ٰ

باٰ بخشٰ اینٰ تنجشٰ درٰ ایاٰ برد،ٰ آنٰ پواکنده«مٰ »اشعارٰ

ۀٰیصّححٰازٰخالصة االشعار،ٰبهٰ دتٰتنرشتٰیرردٰاتتفاد

کاتتٰمهاٰوٰکژٰمهایمٰدرٰانتقالٰیطالبٰاینٰسذکوهٰبهٰبخشٰ

بهٰ یوبرطٰ کاتتٰمهاٰ کهٰ سرضیحٰ اینٰ باٰ بوخررد،ٰ یادشدهٰ

خالصة  وٰ یّاتٰ
ّ
کل یشتوکٰ قصایدٰ وٰ یثنرٰمهاٰ ازٰ شمارمٰ

یّاتٰ
ّ
کل پواکنده«مٰ »اشعارٰ بخشٰ واردٰ کهٰ اتتٰ االشعارٰ

ٰپارٰهامٰ ٰابیاتٰینحصوبٰهفودٰو ٰاز ٰبسیارم ٰازایٰنرو نشدٰهاندٰو

دیدگانٰخرانندهٰ ازٰ االشعار  خالصة  ارجحٰ ازٰضبٰطهامٰ

نادرتت،ٰ ضبٰطهامٰ شایلٰ کژٰمهاٰ وٰ یاندٰهاند،ٰ پرشیدهٰ

بدخرانٰمهاٰوٰعباراسمٰاتتٰکهٰیصّححٰازٰعهدۀٰقوائتشانٰ

ٰبهٰزحماتٰیصّحح،ٰ ٰنهادن ٰارج ٰنگارندهٰضمن بونیایدٰهاتت.

گزارشمٰازٰیراردٰیادشدهٰرا،ٰهوچندٰدیو،ٰسقدیمٰیٰمداردٰساٰ

اگوٰپسندٰافتاد،ٰدرٰچاٰپهامٰتپسینٰبهٰکارٰآید.

***

کاشانمٰ ینٰ
ّ
سقٰمالد ییوٰ االشعارٰ خالصة  یٰمدانیم،ٰ چناٰنکهٰ

یفّصٰلتوینٰسذکوۀٰعمریمٰفارتمٰاتتٰکهٰبخشٰخاسمۀٰآنٰ

ٰدارامٰلراحقند.ٰ ٰنیز ٰاصٰلها ٰاز ٰبوخم ٰو ٰسنظیمٰشده ٰاصل 12ٰ در

ۀٰهمدانٰاتتٰوٰ
ّ
اصلٰدهمٰاینٰسذکوهٰیوبرطٰبهٰشعوامٰخط

ٰقوارٰ ٰخرانسار ٰو ٰجوبادقان ٰو ٰبغداد ٰبٰهتوسیب3ٰالحقۀ ٰآن پسٰاز

زاللمٰ توودٰههامٰ انتخابٰ وٰ احرالٰ توجمۀٰ کهٰ یافتٰهاند،ٰ

جامٰ خرانسارٰ الحقۀٰ یازدهمٰ ردیفٰ درٰ خرانسارمٰ

ٰبهٰشخصیّتٰ ٰابتدا ینٰدرٰیعّوفمٰزاللم،
ّ
ٰییوٰسقٰمالد گوفتٰهاتت.

ٰادبمٰومٰدرٰ ٰازٰجایگاه ٰپوداخته،ٰتپسٰدرٰیقامٰدفاع ٰاو وٰهنو

بوابوٰخودٰهگیوانٰوٰ»تتٰمظویفان«ٰبوآیدهٰوٰبٰهاقتوامٰحال،ٰ

ٰاشعارٰومٰ ٰاز ٰآٰنگاه ٰساخته،ٰو ٰاینٰکسان ٰبه ٰیفّصل، ٰیطلبم طّم

ٰنقلٰکودٰهاتتٰ)ص700-717ٰدتٰتنرشت(. نمرنٰههایم

اشکاالتٰ بهٰ پوداختنٰ ازٰ پیشٰ وٰ یهٰ
ّ
یقد اینٰ ازٰ پسٰ

یۀٰومٰ
ّ
یادشده،ٰاشارهٰبهٰدوٰنکتهٰازٰنظواتٰیصّححٰدرٰیقد

ٰبخشٰ ٰاو،ٰدرٰذیل ٰرخهتٰآٰنکه یّات ضوورمٰیٰمنماید:
ّ
بوٰکل

وٰشدٰهاتتٰخالصة االشعار »بهٰلحاظٰ
ّ
»نقدٰینابع«،ٰیتذک

آٰنکهٰ دومٰ وٰ اتت«ٰ تودیدٰ ٰ
ّ
یحل بسیارٰ یطالبٰ وثرقٰ

درٰ فوٰلفووشمٰ آن،ٰ فٰ
ّ
یؤل دیگوٰ عیربٰ »ازٰ افزودٰهاتتٰ

شراهدٰ ارائۀٰ جزٰ آٰنچناٰنکهٰ اتت؛ٰ دیگوانٰ تواجمٰ یطاومٰ

خردٰ خرانندگانٰ نصیبٰ یحکممٰ وٰ یفیدٰ یطلبٰ شعوم،ٰ

نمٰمکند.ٰبهٰطررٰیثال،ٰهنگایمٰکهٰبهٰشایعۀٰتوقتٰزاللمٰ

ازٰ بهٰشکایتٰ ازٰاشعارٰقطوانٰیٰمرتد،ٰحدودٰتمٰتطوٰ

 میتضٰ» مبسبن

ٰپژوهشمٰییواثٰیکترب یؤّتسۀ
m.moosavi63@gmail.com

قٰبهٰکتابخانۀٰشخصمٰرواٰنشادٰعبدالعلمٰادیبٰبوویند.
ّ
دتٰتنرشتٰیتعل  .1

قٰبهٰکتابخانۀٰیلک،ٰبٰهشمارۀ3841ٰ.
ّ
دتٰتنرشتٰیتعل .ٰ2
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

شماستٰابنامٰروزگارٰیٰمپودازد«ٰ)صٰهفده(.

دربابٰنظوٰنخست،ٰبایدٰگفتٰهوچندٰعمرمٰسذکوٰههاٰ

ناسندرتتٰمهامٰ دچارٰ کمابیشٰ وٰ نیستندٰ لغزشٰ ازٰ یبّواٰ

گرنٰهگرنم،ٰبٰهویژهٰدرٰوثرقٰیطالب،ٰهستند،ٰایاٰازٰشراهدٰ

ین،ٰ
ّ
ٰسقٰمالد ٰییو ٰکه ٰدرٰخالصة االشعار بویٰمآید فواوانٰیرجرد

قمٰ
ّ
دتٰتکمٰازٰشعوامٰهٰمروزگارٰخریش،ٰآگاهٰمهامٰیرث

ٰآنانٰدرٰکاشانٰدیدارٰ درٰدتتٰداشته،ٰچناٰنکهٰباٰبسیارمٰاز

وٰ کموٰهامٰ علٰمنقمٰ یرالناٰ جوبادقان،ٰ 10،ٰالحقۀٰ اصلٰ )نک.ٰ کودهٰ

ٰنک.ٰاصل11ٰ،ٰبخشٰ
ً
جاهامٰدیگو(،ٰباٰبوخمٰهٰمتفوٰشدهٰ)یثال

اتتواباد،ٰذیلٰناطقمٰاتتوابادم(،ٰبٰهنزدٰسنمٰچندٰازٰایشانٰرفتهٰ

العاتٰخردٰراٰ
ّ
ٰنک.ٰهمان،ٰذیلٰتحابمٰاتتوابادم(،ٰوٰیاٰاط

ً
)یثال

ازٰطویقٰکسانٰوٰآشنایانٰیعتمدٰآنانٰفواٰچنگٰآوردٰهاتتٰ

)نک.ٰاصل11ٰ،ٰبخشٰرم،ٰذیلٰقاضمٰعبدهللاٰرازمٰوٰجاهامٰدیگو(.

ٰاتتٰ ٰهٰمداتتان ٰباٰتخنٰیصّحح ٰنگارنده ٰدوم، دربابٰنظو

وٰنمرنٰههامٰآنٰراٰبٰهکّواتٰدرٰخالصة االشعار یٰمسرانٰدیدٰ

ٰاصلٰ ٰنیز ٰذیلٰخوومٰخرانسارم، ٰاصل10ٰ،ٰالحقۀٰخرانسار، ٰنک.
ً
)یثال

ٰنظوٰیٰمرتدٰدتٰتکمٰدرٰ ٰبه ٰایا ٰنایمٰطهوانم(، ٰبخشٰرم،ٰذیل ،11

ٰراٰازٰ ٰشکرم 
ّ
ایٰنجاٰبایدٰاندکمٰسفاوتٰقائلٰشدٰوٰاینٰبث

تنخمٰدیگوٰشمود،ٰزیواٰافزونٰبوٰکاهشٰشراهدٰشعوم،ٰکهٰ

ٰسحویکٰ ٰاتت،ٰشاهد ٰیادشده ٰفوٰلفووشِم ٰاز ٰدورٰشدن نشانۀ

عاطفهٰیاٰ»ین«ٰاجتماعمٰادیبمٰهستیمٰکهٰازٰبٰماخالقٰمهامٰ

ٰازٰتوٰدرد،ٰضمنٰ ٰآیدهٰو ٰادبمٰروزگارٰخریشٰبهٰسنگ جایعۀ

ٰدادٰشکایتٰ ٰابزارٰدراٰزنریسٰمـ، واگریٰههایمٰعاطفمٰـٰهوچندٰبا

ٰبٰمعدالتٰمهامٰاجتماعمٰ ٰاز ٰنیز ٰدرٰیراضعمٰدیگو ٰچناٰنکه داده،

ٰ
ً
وٰهوٰجویوٰجهامٰتیاتمٰعصوٰخردٰبهٰفویادٰآیدٰهاتتٰ)یثال

صٰ
ّ
ٰیعقربٰالمتخل ین

ّ
ٰذیلٰخراجهٰتواٰجالد ٰبغداد، ٰاصل10ٰ،ٰالحقۀ نک.

بآصف(؛ٰنمرنٰههایمٰازٰاینٰدتتٰدرٰخالصة االشعار نادرٰ

ٰسحلیٰلهامٰ ٰدر ٰیطالبم ٰپیداتتٰکهٰطوحٰچنین ٰناگفته اتتٰو

ٰبرد. ٰسراند ٰبسمٰتردیند ٰدوره ـٰاجتماعمٰشعوٰهو ادبٰم

***
ینٰازٰتوودٰههامٰزاللمٰانتخابٰکوده،ٰ

ّ
ایاٰآٰنچهٰییوٰسقٰمالد

ٰبیتٰ 7ٰ ٰایاز«، ٰو ٰ»یحمرد ٰینظریۀ ٰبیتٰیثنرمٰاز ٰشایل72ٰ
ً
دقیقا

یثنرمٰازٰینظریۀٰ»ییخانه«،5ٰٰقصیدهٰ)بٰهتوسیبٰبوابوٰباٰقصایدٰ

یّات(،ٰیکٰ
ّ
ین،ٰو56ٰٰکل

ّ
18ٰ،15ٰ،62،ٰقصیدٰهامٰدرٰتتایشٰییوٰسقٰمالد

ٰبیت،ٰ 25ٰ
ً
ٰ)یجمرعا ٰسٰکبیت ٰپارٰهغزلٰو لٰو

ّ
ٰسغز قطعۀ7ٰبیتم،14ٰ

یّات اند(،ٰ
ّ
17ٰٰکل ٰتوآغازٰقصاید39ٰٰو ٰبا لٰنخستٰبٰهتوسیبٰبوابو

ّ
ٰسغز ٰدو که

یکصدوبیسٰتویک،ٰ یصّحح،ٰ سرضیحٰ )قس.ٰ اتتٰ رباعمٰ ٰ4 وٰ

ین،ٰسٰکقطعه،ٰ
ّ
ٰیوبرطٰبهٰتتایشٰییوٰسقٰمالد پٰمنرشت7ٰ(؛ٰقصیدۀ

ٰهیچٰیکٰ ٰرباعیّات، ٰو ٰسٰکبیٰتها، ٰو ٰپارٰهغزٰلها التٰو
ّ
باقمٰسغز

ٰبخشٰ»اشعارٰ ٰبخشٰاصلمٰتوودٰهها،ٰجز ٰ)ینظرر ح
َّ
یّات یصح

ّ
ٰکل در

ٰنمٰمخررند. ٰاتت(ٰبهٰچشم پواکنده«

یصّححٰدرٰبخشٰ»اشعارٰپواکنده«،ٰازٰییانٰینتخباتٰ

ین،ٰسمایمٰیثنرٰمهاٰو3ٰٰقصیدۀٰنخستٰ)بٰهتوسیبٰ
ّ
ییوٰسقٰمالد

یّات(ٰرا،ٰگریاٰباٰفوضٰسکوارمٰ
ّ
بوابوٰباٰقصاید15ٰ،62ٰٰو18ٰٰکل

بردن،ٰحذفٰکودهٰو3ٰٰرباعمٰآخوٰراٰنیزٰنیاوردٰهاتت؛ٰحاٰلٰ

آٰنکه،ٰیطابقٰجسٰتوجرٰوٰسطبیقٰیا،14ٰٰبیتٰازٰیجمرعۀٰ

هوٰدوٰیثنرِمٰینتخبٰوٰشمارٰچشمگیومٰازٰابیاتٰقصایدٰ

ٰفخویّٰههامٰ ٰاز ٰبیٰشتوشان ٰکه ٰبیت، 45ٰ
ً
ٰ)دقیقا ین

ّ
ٰسقٰمالد ٰییو بوگزیدۀ

نیزٰ دیدٰهنمٰمشرندٰوٰدرٰیراضعمٰ حٰ
َّ
شاعوند(ٰدرٰیتنٰیصح

اختالفاسمٰتختٰفاحش،ٰازٰنظوٰتوسیبٰابیاتٰوٰضبٰطها،ٰ

ییانٰدوٰیتنٰوجردٰدارد،ٰچناٰنکهٰگاهمٰضبٰطهامٰخالصة 

حٰیٰمچوبدٰوٰضعٰفهامٰ
َّ
االشعارٰبوٰضبٰطهامٰیتنٰیصح

آنٰراٰتوییمٰیٰمکند3ٰ)نک.ٰادایه(.

وٰ درتتٰ قوائتٰ باٰ یصّحح،ٰ کهٰ بردٰ بایستهٰ بنابواینٰ

بخشٰ بهٰ افزودنٰجملگٰمشانٰ وٰ قصایدٰ وٰ یثنرٰمهاٰ دقیقٰ

ۀٰخردٰ »اشعارٰپواکنده«،ٰنٰهسنهاٰکژٰمهامٰنسخٰیرردٰاتتفاد

راٰرفعٰیٰمکود،ٰبلکهٰایکانٰیقایسۀٰحذٰفواضافٰهها،ٰسرالمٰ

بوامٰخرانندهٰ راٰ یتنٰ دوٰ هوٰ اختالفٰضبٰطهامٰ وٰ ابیاتٰ

فواهمٰیٰمنمرد،ٰچناٰنکهٰاینٰشیرهٰدربارۀٰسذکوۀٰهفت اقلیمٰ

-878 )صٰ خراباتٰ وٰ ٰ)1 پٰمنرشتٰ وبیست،ٰ یکصد )نک.ٰصٰ

889(ٰصررتٰگوفتٰهاتت.

***
تنجشٰ بهٰ نخستٰ پیشین،ٰ سرضیحاتٰ بهٰ سرّجهٰ باٰ حال،ٰ

یّاتٰزاللمٰوٰینتخباتٰ
ّ
کل حٰ

َّ
ضبٰطهامٰیتفاوتٰیتنٰیصح

ٰپواکنده«مٰ ٰبخشٰ»اشعار ٰاز ٰکه ٰیٰمپودازیم خالصة االشعار

ٰوٰتپسٰاشکاالتٰقوائٰتهامٰیصّححٰ یّاتٰحذفٰشدٰهاند
ّ
کل

راٰدرٰبخشٰیادشدهٰوایٰمرتیم:

3. درواقعٰیکمٰازٰارزٰشهامٰکتبٰسذکوه،ٰوٰنیزٰجنٰگهاٰوٰتفینٰهها،ٰدرٰچنینٰ

نیزٰ جاهایمٰ درٰ نگرییمٰ اگوٰ اتتٰ انصافٰ ازٰ دورٰ هٰ
ّ
البت اتت.ٰ زیینٰههایمٰ

یّات بوٰضبٰطهامٰخالصة االشعار بوتومٰدارندٰوٰیٰمسرانٰدرٰ
ّ
ضبٰطهامٰکل

سصحیحٰسحویفاتٰوٰسصحیفاتٰاینٰسذکوهٰازٰآٰنهاٰتردٰجست.
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

 اف. سنجش ضبط نان دو متن

ــ  ــشٰخال ــارٰخری ٰنث ــان ــبٰج ٰایش ــه ک ٰ رپاٰر
پ
نک

بــاشــد ــشٰ ــی پ درٰ ــمٰ ــدگ ــن ب طــویــقٰ

)ص588(

پالـ  خریـشٰ نثـارٰ جـانٰ اینـکٰ کـهٰ ٰ هالص ٰ

ــسٰبــاشــد ــک ــوع ٰب ــم ــدگ ــن ٰب طــویــق

)ص705(

اگوٰ»باشد«ٰراٰخطامٰیطبعمٰبهٰشمارٰنیاوریم،ٰآنٰراٰبایدٰ

»باشد«ٰ بدانیم.ٰ خالصه(ٰ ضبطٰ )یثلٰ »پاشد«ٰ ازٰ سصحیفمٰ

ٰیٰمافتد،ٰ ٰتازگار ٰ»نثار« ٰبا ٰآنچه ٰو ٰبیتٰندارد ٰدر یعنامٰدرتتم

پالی ن بٰهیعنمٰ فشار ن اتت.ٰهمچنین،ٰیطابقٰسرضیحاتٰ

یه،ٰزاللمٰبهٰتاختنٰابیاتٰذوقافیتینٰیرلعٰ
ّ
یصّححٰدرٰیقد

ٰپٰمنرشت161ٰ(ٰوٰ ٰیکصدوتٰمودو، ٰنیز بردٰهاتتٰ)نک.ٰصٰنردوپنج،

ٰدانست. ٰآنٰشمار ٰدر ٰیٰمسران ٰ»پاشد«، ٰباٰضبط ٰنیز، ٰبیتٰرا این

س
ْ
رف چرنٰ راٰ چشمٰ دوٰ بدوزمٰ یارٰ پشتٰ بهٰ ٰ رپاٰر

پ
نک

بودار؟ٰ هین!ٰ کهٰ دٰ
َ
افکن دوشٰ زٰ ادیمٰ کمٰ کهٰ

)ص31(

رقش چرنٰ راٰ چشمٰ دوٰ بدوزمٰ یارٰ پشتٰ بهٰ ٰ هالص ٰ

کهٰکمٰادیمٰزٰدوشٰافکندٰکهٰ»هینٰبودار!«

ٰ)ص708(

خالصة  یطابقٰضبطٰ وٰ نیستٰ پیایمٰ هیچٰ حایلٰ س«ٰ
ْ
»نف

بهٰهایرنٰوٰ االشعار،ٰ»نقش«ٰصرابٰیٰمنماید.ٰشاعوٰتوٰ

دشتٰنهادهٰساٰبهٰقناعتٰبزیدٰوٰازایٰنروٰچشمٰخریشٰرا،ٰ

چرنانٰنقٰشونگارمٰکهٰبوٰپشتٰیارانٰبستهٰشده،ٰبٰهدنبالٰ

آٰنهاٰدوختهٰساٰپرتتمٰراٰکهٰیٰماندازند،ٰغذامٰخریشٰکند.

تاقم باٰ یٰمزدیمٰ خمٰ وٰ لیش ٰ قلبٰ بهٰ ٰ رپاٰر
پ
نک

خهاگ رنگٰ شکستٰ ساٰ تبرٰ وٰ جامٰ رنگٰ بهٰ

ٰنگرن ٰکاته ٰیجلسٰخوابٰو چرٰخمٰسهمٰشدٰو

ّمار
َ
خ خانۀٰ زٰ یستمٰ همهٰ شــدمٰ ــوونٰ ب

)ص33(

تاقم باٰ یٰمزدیمٰ خمٰ وٰ سیک ٰ قلبٰ بهٰ ٰ هالص ٰ

رهاگ رنگٰ شکستٰ ساٰ تبرٰ وٰ جامٰ رنگٰ بهٰ

کف بوٰ قدحٰ شدمٰ بیوونٰ ییکدهٰ کرمٰ زٰ

چرٰیشعلمٰبهٰرهمٰگٰلفشانٰدرٰآنٰشبٰسار

)ص709(

ضبطٰ ٰ
ً
حتما وٰ »شیشه«،ٰ ازٰ سصحیفمٰ بٰهقطعٰ »تینه«ٰ واژۀٰ

وٰتپسینٰ پیشینٰ ابیاتٰ پایۀٰ بوٰ ایاٰ اتت؛ٰ درتتٰ یّات 
ّ
کل

قصیده،ٰ»نهار«ٰ):ٰروز،ٰضبطٰخالصه(،ٰوٰنهٰ»بهار«،ٰصحیحٰ

اتت.ٰزاللم،ٰدرٰقّصٰهامٰادبمٰوٰدرٰخیالٰوٰپندارٰخریش،ٰ

تپیدٰهدیانٰراهمٰ»خانۀٰخّمار«ٰشدهٰوٰباٰشادخرارمٰروزٰراٰ

بهٰتوٰبودهٰوٰشٰبهنگامٰبهٰتوکٰییخانهٰگفتٰهاتت.ٰباٰاینٰ

تخن،ٰ»شکستنٰرنگٰنهار«ٰسعبیومٰازٰبهٰپایانٰآیدنٰروزٰ

وٰفوارتیدنٰشبٰاتتٰوٰ»بهار«ٰیعنامٰشایستٰهامٰدرٰبیتٰ

وٰفوامٰکالمٰندارد.

اتت ایلٰ کرچۀٰ کهٰ تخایشٰ آتتینٰ بوٰ ٰ رپاٰر
پ
نک

دریابار یرجٰ اتت،ٰ چینٰ تهٰ دوٰ رمبر   نٰ

)ص34(

اتت، ایلٰ کرچۀٰ کهٰ تخایشٰ آتتینٰ بوٰ ٰ هالص ٰ

دریابار یــرجٰ اتــتٰ چینٰ تهٰ دوٰ رمبرۀٰ

)ص709(

»نمرنۀ«ٰرواتتٰوٰ»نمرنٰهام«ٰزنجیوۀٰنحرمٰبیتٰراٰبوٰهمٰ

یٰمزند.ٰشاعوٰیٰمگرید:ٰیرجٰدریاٰنمرنۀٰچندٰچینٰازٰآتتینٰ

تخامٰیمدوحٰ)ایامٰعلمع(ٰاتت.ٰافزودنٰ»ام«ٰبهٰواژهٰگریاٰ

ٰاتت. ازٰسصّوفاتٰیصّحح

اگــوٰزٰلــمپۀٰدیــرارٰاوٰنقــابٰکشــند ٰ رپاٰر
پ
نک

آٰبانبار ــو،ٰ ده یهو،ٰ وٰ یهٰ اشــکٰ زٰ شــردٰ

)ص35(

کشـند، نقـابٰ اوٰ دیـرارٰ لمهـۀٰ زٰ اگـوٰ ٰ هالص ٰ

آٰبانبار دهــوٰ یهْوٰ وٰ یهٰ ــِکٰ اش زٰ شــردٰ

)ص709(

ٰباٰ ٰارسباطم ٰبرمٰخرش(، ٰ)چهٰیقدارٰکم،ٰچه ٰیعنایم ٰبهٰهو »شّمه«،

ٰاتت.ٰ ٰ)ضبطٰخالصه( ٰ»شمسه« ٰاز ٰسحویفم ٰو ٰندارد ٰکالم اجزاء

ٰزراندودمٰ]اتت[ٰ ٰو مٰنقٰشدار
ّ
ٰفلز ٰ»دایوۀ ٰزر ٰشمسۀ ٰیا شمسه

کهٰبوٰتودرٰتاختماٰنهاٰنصبٰیٰمکودند«ٰ)نک.ٰفرهنگ بزرگ 

سخن،ٰذیلٰیدخل(ٰوٰاینٰیعناٰوٰسناتبٰآنٰباٰ»یهٰوٰیهو«ٰدرٰ

ٰگریاتت.
ْ
بیتٰخرد

ٰنوتــد ٰکنــارٰخــرن ٰبــو ٰســا ٰآنٰتوشــکٰکــه بــه ٰ رپاٰر
پ
نک

رخسار بــوٰ ــارهٰ پ ــارهٰ پ جگوٰ ازٰ خغکط ٰ

)ص36(
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]انتشار: بهار 1401[

ٰنوتـد، ٰکنارٰخـرن ٰبـو ٰسـا ٰآنٰتوشـکٰکـه بـه ٰ هالص ٰ

رخسار بــوٰ ــارهٰ ــارٰهپ پ جگوٰ ازٰ رغکط ٰ

)ص710(

جگوٰ ازٰ نشرد،ٰ خرنینٰ ساٰ کهٰ اتتٰ اشکمٰ بهٰ زاللمٰ قسمٰ

ٰ)ضبطٰخالصه(ٰ ٰپسٰ»نغلطد« ٰنمٰمغلطد؛ ٰرخسار چاٰکچاکٰبو

درتتٰاتت.

سـیآی  خـ   چشـمش  کـهٰ یرالیـدٰ یاننـدٰ ٰ رپاٰر
پ
نک

یجیوم وٰ یسعردٰ ــالــثٰ ث ــیۀٰ د یـ درٰ

)ص44(

یاننـدٰیرالیـدٰکـهٰهتمـش خـ  سـ  آمـ ، ٰ هالص ٰ

یجیـوم وٰ یسـعردٰ ثالـثٰ قمـیٰ دوگ  درٰ

)ص711(

وٰ آیدن«ٰ توٰ بهٰ »چشمٰ عباراتٰ ازٰ یفهریمٰ چهٰ بٰهواقعٰ

گنگٰ بٰهکلٰ بیتٰ ٰ
ْ
سعبیوات اینٰ باٰ بویٰمآید؟ٰ ثالث«ٰ »دایوۀٰ

راٰ االشعار،ٰشاعوٰخردٰ خالصة  اتت.ٰیطابقٰضبٰطهامٰ

ینٰبیلقانمٰشاعوانمٰ
ّ
درٰکنارٰیسعردٰتعدٰتلمانٰوٰیجیوالد

یانٰشعوٰبهٰاینٰتهٰختمٰشدٰهاتت،ٰ
ّ
شمودهٰکهٰدرٰآخوالز

همچناٰنکهٰیرالیدٰثالثٰ)جمادٰوٰنباتٰوٰحیران(ٰتهٰچیزندٰوٰ

ندارند. چهاریمٰ

گوفـت بـاالٰ کارشٰ یـن،ٰ نظـمٰ ازٰ شـهوتٰ ٰ رپاٰر
پ
نک

ــالٰعقاب ب ــهٰ ب لییٰ بــوپــودٰ ــراٰ ه ــرمٰ ت

)ص114(

گوفـت بـاالٰ کارشٰ یـنٰ نـامٰ ازٰ شـهوتٰ ٰ هالص ٰ

عقاب ــالٰ ب ــهٰ ب تریٰ ــودٰ ــوپ ب ــراٰ ه ــرمٰ ت

)ص715(

ٰاتتٰ ٰاتتٰکهٰ»شیو«ٰغلطٰواضحٰوٰ»سیو«ٰصحیح ٰآشکار پو

ٰناصوٰ ٰبه ٰینسرب ٰقطعۀ
ْ
ٰآن ٰبا ٰیوسبط ٰادبم ٰیشهررتوینٰشاهد و

ٰدید...«.ٰجالبٰ ٰاو ٰپوٰخریشٰبو ٰنگهٰکودٰو ٰسیو خسوو:ٰ»زم

نیزٰ پواکنده«ٰ »اشعارٰ بخشٰ درٰ راٰ بیتٰ اینٰ یصّححٰ آٰنکهٰ

ضبطٰ »سیو«ٰ االشعار،ٰ خالصة  اتاسٰ بوٰ آٰنجا،ٰ وٰ آوردهٰ

کودٰهاتت.

ــق ــاگٰعقی ٰخخ ــته ٰبس ــَرد، ــشٰبُ ٰسیغ ــۀ نطف ٰ رپاٰر
پ
نک

شهاب گودون،ٰ بهٰ َجهت ٰ بَُرد،ٰ ُریحشٰ تایۀٰ

)ص115(

نطفـۀٰسیغـشٰبُـَردٰبسـتهٰخـ  هـاگ ٰعقیـق ٰ هالص ٰ

شهاب گودونٰ بهٰ ههت ٰ بَُردٰ ریحشٰ تایۀٰ

)ص715(

ایاٰ ندارد،ٰ درخررمٰ یعنامٰ »َجسته«ٰ وٰ »بخار«ٰ باٰ بیتٰ

ٰیٰمتازند:ٰشمشیوٰ ٰروشن ٰرا ٰیفهرمٰتخن ٰ»خسته« »خارا«ٰو

ٰباٰشکافتنٰتنگٰخاراٰجرهوٰخرد،ٰعقیق،ٰ ٰباقوع( ٰ)ایام یمدوح

راٰچرنانٰنطفٰهامٰدرٰدرونٰآنٰیٰمنهدٰ)حسنٰسعلیل(ٰوٰنیزۀٰاوٰ

شهابٰسیزسگٰراٰدرٰآتمانٰزخمٰیٰمزند.ٰدرضمنٰهنوٰبیتٰ

ٰاتت.ٰ ٰآن درٰیرازنه،ٰوٰضبطٰخالصة االشعار بازساٰبدهندۀ

گفتنمٰاتتٰاینٰبیتٰنیز،ٰهمچرنٰبیتٰپیشین،ٰدرٰبخشٰ

»اشعارٰپواکنده«ٰواردٰشدٰهاتت.

ی نک ی« ب. خ هب ر» نا دگ خخش ل لزاگّ 

ٰیحکمٰالمایررٰیعذورٰدرٰذیلٰ رتخاب ونٰیثَبتٰ ٰلهذا ٰو ... ٰ ٰ •
)712ٰ 871ٰ/ٰخالصه، یّات،

ّ
ٰ)کل یٰمشرد.

ٰازٰییانٰ»انتخاب«ٰ ٰاتت؛2ٰ. (ٰصحیح
ِ
ٰبهٰحکم =(ٰ »

ِ
1.ٰ»بحکم

وٰ»وم«ٰواژۀٰ»قصاید«ٰفووٰافتادٰهاتت.

آنٰنــهٰخرابــمٰزٰطبــخٰدرٰنرکــبس )؟( ٰ ٰ •
بخارٰ ــرنٰ لـ ــتٰ ــخ ــٰتپ دت بُــــَردٰ کــهٰ

یّات،871ٰ/ٰخالصه،712ٰ(
ّ
)کل

یصّححٰدرٰکنارٰواژۀٰ»کیلرس«ٰنشانٰپوتشٰنهادٰهاتت،ٰ

ازٰواژٰهامٰدیگوٰ راٰسحویفمٰ آنٰ یاٰ اینٰتببٰکهٰ بهٰ ٰ
ً
ظاهوا

ٰ
ً
ٰایاٰ»کیلرس«ٰکایال ٰآنٰپمٰنبودٰهاتت. دانستهٰوٰیاٰبهٰیعنام

درٰ بیٰشتوٰ کهٰ اتتٰ اصطالحمٰ درواقعٰ وٰ اتتٰ صحیحٰ

یترنٰپزشکمٰکاربودٰداردٰوٰآنٰ»یایعمٰ]اتت[ٰشیوٰمرنگٰ

کهٰپسٰازٰجذبٰغذاٰدرٰرودٰهها،ٰدرٰرٰگهامٰلنفمٰیافتٰ

قٰدرٰلنفٰاتت«ٰ)نک.ٰ
ّ
یٰمشردٰوٰحاومٰذّراتٰچوبمٰیعل

کهٰ اتتٰ آنٰ بیتٰ یدخل(.ٰحاصلٰ ذیلٰ سخن،ٰ بزرگ  فرهنگ 

حاصلٰ کهٰ پویشان،ٰ خراٰبهامٰ نرعٰ ازٰ شاعوٰ رؤیامٰ

پوخررمٰاتت،ٰنیست.

بخــت نمــکُٰحســنٰچیــنٰگیســرمٰ ٰ ٰ •
رـــاگ طـــّوۀٰ آشـــفتگمٰ همچـــرٰ

یّات،871ٰ/ٰخالصه،712ٰ(
ّ
)کل

ٰدارد. ٰ»یار« ٰنسخه ٰاتت. ٰسصحیفٰ»یار« ٰ»نار« هریداتتٰکه
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دورۀ سوم، سال پنجم
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

خرابــمٰآنٰنــرعٰکــشٰچــرٰروزٰشــرد ٰ ٰ •
ــار... ــن ک وٰ ــرسٰ ب وٰ فــویــبٰ طـــوازٰ درٰ

خــراب ٰٰبــازمٰ خیــال انــدرٰ چشــممٰ

ــزار ــل گ درٰ ــضٰ ــی ف گـــلـــزارٰ دیـــ یٰ

یّات،871ٰ/ٰخالصه،712ٰ(
ّ
)کل

ٰبرسٰوٰ ٰفویِب ٰ)»درٰطوازٰو ٰ»فویب« ٰ»طواز«ٰو ٰییان ٰرا ٰ»و« نسخه

ٰاتت. کنار«(ٰقوارٰداده،ٰوٰ»دیده«ٰراٰ»دید«ٰضبطٰکوده

او درٰ گوفــتٰ ســرانٰ نیگــسٰ دزدٰ ٰ ٰ •
ــمٰدار ــان ــش ــهٰبُـــــَردٰاللـــــٰهاشٰن کـ

یّات،872ٰ/ٰخالصه،713ٰ(
ّ
)کل

راٰ همینٰ نیزٰ نسخهٰ وٰ اتتٰ »هوکس«ٰ بدخرانمٰ »نوگس«ٰ

ٰنک.ٰ ٰبیتٰدرٰتتایشٰکتابٰخالصة االشعار )نیز نرشتٰهاتت.

ادایه(ٰوٰاشارۀٰآنٰبهٰینتخبٰتوودٰههایمٰاتتٰکهٰذیلٰنامٰهوٰ

ٰبهٰتوقتٰ ٰآٰنهاٰرا ٰنمٰمسراند ٰازایٰنروٰکسم شاعوٰقوارٰگوفتهٰو

ٰنسبتٰدهد. ٰبهٰخرد بودٰو

ٰم» مارکــ م ٰزٰتــیو ٰیــکٰجــا بــسٰکــه ٰ ٰ •
یـــقـــدار... ــمٰ ب ــاکٰ خـ گــفــتٰ فلکمٰ

گلــم دگرٰ اّولیــنٰ ازٰ خــارمٰ

ٰنـــار... ــو ٰب ــرد ٰبـ ــرزمٰتــتــم ــس ٰب ــو گ

یســتمٰیســت کــهٰ هاسفــمٰ زدٰ بانــگٰ

ــدار! ــش ه آدیــــمٰ هــرــیٰ امٰ هـــامٰ

یّات،872ٰ/ٰخالصه،713ٰ(
ّ
)کل

وٰ اتتٰ »خیوه«ٰ وٰ »درخت«ٰ »یٰمیاندم«،ٰ نسخهٰ ضبطٰ

ٰهمگمٰاغالطٰچاپٰماند.
ً
ظاهوا

تــووٰدرٰرقــصٰبــردٰوٰگلٰدرٰخــراب ٰ ٰ •
لتاگ راهـــــزنٰ وٰ ــتٰ ــس ی راهـــــووٰ

یّات،872ٰ/ٰخالصه،713ٰ(
ّ
)کل

طباقٰ صنعتٰ »یست«ٰ باٰ کهٰ نرشتٰهاتتٰ »هشیار«ٰ نسخهٰ

یٰمتازد.

ــی  ننهــت )؟( ٰخاغّ  ٰبــاغٰاتــتٰو ایــنٰچــه ٰ ٰ •
ــار... ــگ ن جــعــدٰ بــنــدٰ ــامٰ پـ تنبلشٰ

اجــل خایــۀٰ ســییٰ نمــٰمازٰ

ــار... ــت ــخ ٰی ــد ــم ــفٰصـــدقٰاح ــل خ

)؟( یییغــ»  نثــوٰ وٰ نظــمٰ نمــکٰ

دادارٰ داورٰ لـــطـــفٰ ــوٰ ــه ــظ ی

یّات،872ٰ/ٰخالصه،713ٰ(
ّ
)کل

زاللمٰاینٰقصیدهٰراٰدرٰتتایشٰکتابٰخالصة االشعار وٰ

ییوٰ وٰ کشیدهٰ نظمٰ بهٰ کاشانم،ٰ ینٰ
ّ
سقٰمالد ییوٰ آن،ٰ فٰ

ّ
یؤل

کودٰهاتت:ٰ اشارهٰ چنینٰ بدانٰ توودهٰ آغازٰ درٰ ینٰ
ّ
سقٰمالد

چناٰنکهٰ شاعو،ٰ گفته...«.ٰ فٰ
ّ
یؤل یدحٰ درٰ قصیدهٰ »اینٰ

گریاٰازٰشیرٰههامٰیأنرسٰاوتت،ٰطوحٰاینٰقصیدهٰراٰدرٰ

قالبٰقّصٰهامٰریختهٰکهٰطّمٰرؤیایمٰدرٰباغمٰ)ینظررٰکتابٰ

خالصة االشعار اتت(ٰبهٰسفّوجٰپوداختهٰوٰحالٰدرٰپوتشمٰ

ۀٰ ادبمٰازٰتووشٰعالمٰغیبٰدربارۀٰصاحبٰباغٰوٰپیوایند

آنٰتؤالٰیٰمکند؛ٰآٰنگاهٰپاتخٰیٰمشنردٰکهٰاینٰباغٰ)کتاب(ٰ

ینٰاتت.ٰبناٰبوٰاینٰسرضیح،ٰدرٰ
ّ
شّمٰهامٰازٰقلمٰییوٰسقٰمالد

بیتٰنخست،ٰعبارسمٰکهٰیصّححٰدرٰکنارٰآنٰنشانٰپوتشٰ

»اتیو«ٰ دوم،ٰ بیتٰ درٰ اتت؛ٰ کیست«ٰ »باٰغپیواٰ نهاده،ٰ

ین؛ٰوٰدرٰ
ّ
بدخرانمٰ»اییو«ٰاتتٰوٰگریامٰتیادتٰسقٰمالد

بیتٰترم،ٰ»یویغمٰ)؟(«ٰهماناٰ»ییوٰسقم«ٰاتت.

را یعنــمٰ یوغــکانٰ نهــدٰ ســاٰ ٰ •ٰ
ینقار درٰ ــ ٰ ـ

پ
ذق طعمهٰ ــمٰ پ ازٰ

یّات،873ٰ/ٰخالصه،713ٰ(
ّ
)کل

ه«ٰاتتٰ)آبٰوٰ
ّ
ق
ُ
ضبطٰنسخهٰنیزٰچنینٰاتت،ٰایاٰصرابٰ»ز

ٰلقمه؛ٰ ٰبٰهیجاز، ٰیٰمگذارد،ٰو ٰدهانٰجرجه ٰبه ٰدهانٰخرد ٰاز ٰپونده دانٰهامٰکه

فرهنگ بزرگ سخن،ٰذیلٰیدخل(.

چــرٰ صی فرــل قلــمٰ صویــوٰ ازٰ ٰ ٰ •
)؟( ــ  گ  ر گویــرــم  گو  دو  جــهــانٰ درٰ

چرــ  گــررمٰ کهنــهٰ وٰ سابــرتٰ ســازهٰ

شمار روزٰ ــهٰ ب ــاٰ س کـــودٰ شـــانٰ زنـــدهٰ

یّات،873ٰ/ٰخالصه،714ٰ(
ّ
)کل

2.ٰعبارتٰ 1.ٰیثلٰضبطٰنسخه،ٰ»اتوافیل«ٰصحیحٰاتت؛ٰ

ٰاتت،ٰیعنمٰجهانمٰکهٰ ٰنیمٰیدار« یشکرکٰهماناٰ»دوٰروزٰو

درٰنسخهٰ 3.ٰ»چید«ٰ نیست؛ٰ بیشٰ بوٰچندٰروزمٰ یدارشٰ

ٰآنٰراٰ»چند«ٰخراند.ٰزاللمٰیٰمگرید:ٰ بٰمنقطهٰاتت،ٰایاٰباید

ٰبازمٰکودٰ ٰنقشٰاتوافیلٰرا ٰاینٰجهانٰگذرا ٰدر ین
ّ
ٰسقٰمالد ییو

ٰباٰطوحمٰکهٰدرٰخالصة االشعار 
ً
وٰباٰبانگٰقلمٰخریشٰ)یجازا

نامٰشمارمٰچندٰازٰشعوامٰکهنٰوٰهٰمروزگارٰ درانداخت(ٰ
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بهار - تابستان 13۹9 
]انتشار: بهار 1401[

خریشٰراٰزندهٰکودٰوٰایشانٰراٰعمومٰجاودانٰبخشید.

بوداشــت پارگیــنٰ آبٰ رمٰ
َ
قــد ٰ ٰ •

عرهاگ نـــیدۀ  ــاد  خ یــشــکٰ یــکــمٰ درٰ

یّات،873ٰ/ٰخالصه،714ٰ(
ّ
)کل

وٰ اتتٰ زایدٰ »بادکوده«ٰ همزۀٰ اتت؛ٰ نایرزونٰ دومٰ یصواعٰ

نسخهٰ»زنهار«ٰراٰ»زهار«ٰنرشتهٰاتت.ٰبنابواینٰبایدٰخراند:ٰ

ٰسمثیٰلوارٰ »درٰیکمٰیشِکٰبادکودٰهزهار«.ٰزاللم،ٰضمنٰقصیده،

ازٰحکایتٰیشهررٰ»اعوابمٰوٰخلیفه«ٰتردٰجستهٰوٰدرٰاینٰ

بیتٰبهٰوصفٰآبٰبٰمیقدارٰوَٰیشکٰناچیزمٰکهٰازٰاعواٰوٰ

ٰپوداختٰهاتت. ٰآیده، ٰبهٰدتت ٰاحشام ٰپلید ٰپستٰو جرارح

بـردم اگـوٰ هجـرٰ ییـخٰ ایـنٰ ازٰ پیـشٰ ٰ ٰ •
ــار، ک ــهٰ ب م» هکر ٰ ــهٰ ک خــاللــمٰ چــرنٰ

بْســپرزند هرــاگٰ گــوٰ زیــانٰ ایــنٰ

ــرار ــل ش درٰ ــهٰ ــش پ وٰ دانـــنـــدٰ ــکٰ ــی ک

یٰمبافــم چــهٰ تــوٰ خیــوهٰ امٰ نــانٰ

ــار؟ٰ ــع ــسٰاش ــل ــمٰزٰاط ــ چـــرنٰزالل

یّات،873ٰ/ٰخالصه،714ٰ(
ّ
)کل

ٰ)سنهاٰ ٰ»یٰمخلند« ٰ»هان«، ٰو ٰ»خیار« ٰبٰهجامٰ»یٰمخلید«، نسخه

ٰبوٰرومٰ»ٰل«(،ٰ»چنار«ٰوٰ»هام«ٰضبطٰکودٰهاتت. ٰنقطه باٰیک

چنانٰزٰعدلشٰآهنٰزٰفعلٰخردٰخجلٰاتت ٰ ٰ •
نشتو یٰمخرردٰ غرطهٰ هبد  بهٰ قص ٰ گاهٰ کهٰ

یّات،874ٰ/ٰخالصه،715ٰ(
ّ
)کل

»قصد«ٰوٰ»خرد«ٰ)ضبٰطهامٰخالصه(ٰسصحیفٰوٰسحویفمٰازٰ

ٰ»نشتو«ٰ ٰبا ٰیعنایٰمشان ٰهمبستگم ٰو ٰهستند ٰ»خرن« ٰو »فصد«
آشکارٰاتت.4

نشــدم گهــوٰ آبســتنٰ پناهــاٰ کــومٰ ٰ ٰ •
شرهو راٰ یحیطٰ جــردتٰ کفٰ نگشتمٰ عٰ

یّات،875ٰ/ٰخالصه،715ٰ(
ّ
)کل

ٰکاسبٰنیستٰوٰازٰ
ّ
»از«ٰدرٰنسخهٰنیزٰنقطهٰدارد،ٰایاٰبهٰخط

سصّوفاتٰدیگومٰاتت.ٰباٰسرّجهٰبهٰنحرٰجمله،ٰبٰهقطعٰ»ار«ٰ

درتتٰاتت.

وجـرد بـوامٰ ازٰ دایـادٰ سـرٰ چـرٰ ارٰ نبـردمٰ ٰ ٰ •
نک  ــووسٰ ع هممٰ بماندمٰ بختٰ تیاٰهٰ

ٰغبارٰگحمتٰخریش ٰکهٰخراهم بهٰرخصتٰسـر

درٰاینٰدودٰروزٰبهٰخاکٰدرتٰبهٰترمٰحوو

یّات،875ٰ/ٰخالصه،715ٰ(
ّ
)کل

»دو«ٰ وٰ »هنو«ٰ وٰ یطبعٰماندٰ اغالطٰ »دود«ٰ وٰ »هند«ٰ ٰ.1

برد،ٰ»زحمت«ٰ سراندٰ آٰنچهٰهٰمنشینٰ»غبار«ٰ ٰ.2 صحیحند؛ٰ

ٰننهادٰهاتت. ٰنقطهٰرا ٰنسخهٰهم ه
ّ
ٰالبت اتت.

یٰمآراییــم یعوکــهٰ دعــاٰ سیــوٰ ازٰ ٰ گــیٰ ٰ •
یا لــشــکــوٰ ــشــووٰ ــی پ بُــــَردٰ آهٰ ــمٰ

َ
َعــل

یّات،875ٰ/ٰخالصه،715ٰ(
ّ
)کل

ٰبهٰجامٰ»اگو«،ٰ»یاٰکه«ٰدارد. نسخه

یٰمگویــزد اثــوٰ آهــم،ٰ گویــِمٰ زٰ ٰ ٰ •
یٰمگویزد جگوٰ درٰ دمٰ ــهٰ ب دمٰ ــِسٰ

َ
رــف

یّات،876ٰ/ٰخالصه،716ٰ(
ّ
)کل

ٰبایدٰحذفٰشرد. ٰناهمرارٰکودٰهاتتٰو کسوۀٰ»نفس«ٰوزنٰرا

زاللمٰبادٰو عٰچشمشٰبهٰجامٰهوٰیژهٰخارم ٰ ٰ •
اگوٰیکٰرهٰجداٰزآنٰگلٰنظوٰبوٰگلشنٰاندازد

یّات،876ٰ/ٰخالصه،716ٰ(
ّ
)کل

ٰ»در«ٰ ٰنسخه ٰنمٰمشرد. ٰازٰکالمٰحاصل ٰدرتتم ٰیعنام ٰ»وز« با

نرشتهٰوٰهمینٰصرابٰاتت.

وگیٰدرٰتوٰهرامٰرخشٰجوأتٰساختنٰدارم ٰ ٰ •
دارم باختنٰ جانٰ توٰ جــالدمٰ سیغٰ زیوٰ بهٰ

یّات،877ٰ/ٰخالصه،716ٰ(
ّ
)کل

نسخه،ٰ ضبطٰ یطابقٰ ندارد.ٰ روایمٰ »وگو«ٰ باٰ تخنٰ آغازٰ

»دگو«ٰصحیحٰاتت.

***
یّات زاللی خوانساری،ٰ

ّ
ٰپواکنده«مٰکل ٰسصحیحٰ»اشعار گریا

ٰباٰکممٰ
ً
ساٰآٰنجاٰکهٰبهٰخالصة االشعار یوبرطٰاتت،ٰظاهوا

باٰوجردٰحجمٰ بٰمحرصلگمٰصررتٰگوفتٰهاتت،ٰچناٰنکهٰ

درٰ چشمگیومٰ خطاهامٰ ٰ
ْ
ین

ّ
سقٰمالد ییوٰ ینتخباتٰ اندکٰ

سصحیحٰآنٰیافتٰیٰمشرد.ٰاینٰحجمٰاشعار،ٰشایدٰدرٰبوابوٰ

یّات وٰتوودٰههامٰدرشتٰشاعوٰچندانٰنظوگیوٰوٰ
ّ
حجمٰکل

اشعارٰ یتنٰهمگمٰ کهٰ بردٰ پسندیدهٰ ایاٰ نباشد،ٰ سرّجهٰ قابلٰ

فواٰختوٰ حرصلٰهامٰ صوفٰ باٰ االشعارٰ خالصة  درٰ زاللمٰ

»اشعارٰ بخشٰ درٰ بٰمکٰموکاتتٰ وٰ یٰمشدٰ سصحیحٰ

یّات زاللم بازسابٰیٰمیافت.
ّ
پواکنده«مٰکل ازٰاشارۀٰدوتتٰعزیز،ٰیسعردٰراتتٰمپرر،ٰبهٰاینٰنکاتٰتپاتگزارم.  .4




