
 

 س دي غزلهاي نقد و بررسي

 اتابکی پرویز و یوسفی غالمحسین تصحیحِ

 لیان سعید

 چكيده

 نقد و بررسی سعدي غزلهاي از اتابکی پرویز و یوسفی حسینغالم تصحیح این نوشتار در
 .ایيم  پرداخته آن اشکاالت ذكر به تنها و گذشته اثر این محاسن بیان ازجا این در. است شده
 روش بيودن  نامناسيب  از انيد عبيارت  كه  شده ذكر كتاب این تصحیح روش اشکاالت ابتدا

 بيه  جاناب توجه و ها،نسخه ارتباط و خویشاوندي به توجه عدل تصحیح، این براي انتقادي
 تصيحیح  ایين  دیگر اشکال .نسخ سایر به الزل توجه عدل و تصحیح این اساس هاي نسخه
 شيرح  پیچیيدگی  و كتاب، پایان به بدلهانسخه بردن یعنی است، آن بدلهاينسخه به مربوط
اسيت؛ از   داده رخ اشيعار  تنظيیم  و گيزینش  در كه است اشکاالتی دیگر مورد .بدلها نسخه
 و الحياقی،  اشعار تشخیص در اشکال غزلیات، از شعري قالبهاي سایر تفکیك عدل: جمله
 .مشکوك و الحاقی غزلهاي با اصیل غزلیات بودن آمیخته

 الحاقی، اشعار ها، نسخه خویشاوندي بدل، نسخه متن، تصحیح سعدي، غزلهاي :هاکليدواژه

 .اتابکی پرویز یوسفی، حسینغالم
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 غزلهياي  از اتيابکی  پرویيز  و یوسيفی  غالمحسین تصحیح به بررسی نوشتار این در
 نهيایی  تصحیح به اندازه چه تا تصحیح این كه ال نشان دهمپرداخته و كوشیده سعدي
 سایر با آن مقایسۀ به بنابراین دارد؛ فاصله آن از یا است شده نزدیك سعدي غزلیات
 .ال نپرداخته تصحیحها

 كارهایی دیگر كه است رسیده ايدرجه به متون تصحیح فن اكنون من عقیدۀ به

 تصحیح یك براي خاص امتیازي بدلهانسخه نقل یا قدیم نسخ از استفاده چون

 حساب به تصحیح یك بزر  معایب جزو را آنها فقدان باید بلکه شود،نمی محسوب

 به تنها و درگذشته محاسنی چنین بیان از حاضر تصحیح نقد در رو این از. آورد

 كمتر است، در شاناهمیت از آن رو كه را چاپی اغالط. ال پرداخته آن اشکاالت

 .ال آورده «یك پیوست»

 كتاب جلد روي بر .یك :كنم اشاره نکته دو به است الزل ،نقد آغاز از پیش

 جلد روي مانند) «یوسفی غالمحسین دكتر: توضیح و تصحیح» :است شده نوشته

 كتاب دو این خالف بر كه است حالی در این(. ایشان تصحیح به بوستان و گلستان

 از بخشی داشت قصد یوسفی البته. است «توضیحات» بخش فاقد «سعدي غزلهاي»

 .دو 3.نیافت را كار این فرصت متأسفانه كه دده اختصاص توضیحات به را كتاب

 میان این در بسیاري نقشهم  اتابکی پرویز و  نبوده تنها كتاب این تصحیح در یوسفی

 این من نظر به 9.خورد نمی چشم به جلد روي بر وي نال متأسفانه اما است؛ داشته

 نیز خود من ،بینید می كه چنان و خواند «اتابکی يیوسفی» تصحیح باید را تصحیح

 نال از برگرفته كه است «یب» مطلب این در تصحیح این نوشتكوته) .ال كرده چنین

 :تصحیح این اشکاالت اما (.است مصحح دو هر
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 تصحيح رو  اشكاال . 0

 تصحيح اي  براي انتقادي رو  بودن نامناسب. 0. 0

 همه»: است نوشته باره این در یوسفی. است انتقادي تقریباً كتاب این تصحیح روش
 اساس ،بوده نظر مورد غزل حاوي و معتبر و ترقدیم كه اينسخه آن ضبط جا

 اسلوب پایۀ بر و هاستنسخه اصالت و قدمت ترتیب به كار این و شده واقع تصحیح
 روش بارۀ در توضیح ضمن نیز اتابکی(. وسه بیستص ) «متون تصحیح علمی
 مورَّخ] آل نسخۀ به قدمت لحاظ از]...[  یوسفی دكتر» كه است شده متذكر یوسفی
 استناد و اعتماد[ ق777 مورَّخ] آ نسخۀ به غزلها توالی و یتكم لحاظ از و[ ق707
 نیز وي ،یوسفی درگذشت از پس كه است كرده اضافه سپس و( پانزدهص ) «داشت
 (.شانزدهص ) است رفته یوسفی راه همان بر

 و نیست، مناسب چندان سعدي غزلیات تصحیح براي روش این نگارنده عقیدۀ به
 میيان  در. شد می  استفاده حافظ غزلیات تصحیح مشابه روشی از باید تصحیح این در

 تصحیح روش ینترمناسب كه است آمده پدید اجماعی تقریباً حافظ دیوان مصححان
 میان ۀفاصل. 3 :از است عبارت ایشان دالیل از برخی. است التقاطی شیوۀ كتاب، این
 دست در اي نسخه شاعر حیات زمان از) موجود هاي نسخه ترینقدیم و حافظ وفات
 خود توسط دیوان گردآوري عدل .1 ؛حافظ دیوان نسخ در بسیار اختالف .9 ؛(نیست
 .اشعارش در شاعر مداول کاریهايدست .3 ؛(اندالگل محمد نوشتۀ بر بنا) شاعر
 اميا  كند، می صدق حافظ دیوان براي فقط شرایط این كه كردلمی گمان ترپیش من
 :است صادق نیز سعدي غزلیات مورد در تقریباً شرایط این
 غزلیات نسخۀ ترینقدیم و است، درگذشته ق793 سال در سعدي زیاد احتمال به. 3
 وضع این 1.است( آل) ق707 مورَّخ نسخۀ د،كر اعتماد آن تاریخ به توانمی كه او

 غزلیات از كه اي نسخه ترینقدیم و( ق799) حافظ درگذشت تاریخ به دارد شباهت
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 نسخۀ ترین قدیم و حافظ و سعدي وفات بین یعنی 3،(ق107) است دست در او
 .است فاصله سال پانزده غزلیاتشان

 هانسخه زیاد اختالفات متوجه توانمی حاضر تصحیح بدلهاي نسخه به نگاهی با .9
 توالی نیز و آنها ابیات تعداد نظر از چه و غزلها بر نسخ احتواي لحاظ از چه ؛شد
 تربیش حافظ نسخ اختالفات از گرچه اختالفات این. كلمات ضبط كیفیت و ابیات
 زیادي خوانندگان كه آثاري چنین اصوالً. نیست تركم هم چندان باري نیست،
 .پذیرفتند می بسیار لتبد و تزییر اند، شده می استنساخ مکرراً و اند داشته
 تبویب و گردآوري را خود اشعار سعدي كه اندعقیده این بر محققان از برخی .1

 و ندارد وجود خاص نسخۀ این امروزه کهاین است مسلم چهآن اما است؛ بوده كرده
 هست اينسخه آیا كه كرد مشخص تواننمی ،موجودند فعالً كه هم نسخی میان در
 نسخ برخی اینکه. نه یا باشد شیخ خود نسخۀ از باواسطه یا واسطه بی رونوشتی كه
 این كه دهد می نشان اند آورده متفاوتی صورت به و بار یك از بیشرا  غزل یك
 از بعضی در نسخ از برخی این، بر عالوه 5.اند شده تدوین مختلفی منابع تلفیق با نسخ
 از غزلیات ها نسخه این در كه دهدمی نشان این و دارند خویشاوندي هم با غزلها
از (. دو پیوست نیز و ،نقد همین در 3. 9 بخش: نك) اند آمده فراهم مختلفی منابع
 تنظیم با سعدي غزلیات از «كامل» اي نسخه كه گردد می ضعیف فرض این این رو
 7.است داشته وجود او خود
 نبيوده  خيود  سابق اشعار اصالح و حك پی در ،حافظ خالف بر ،سعدي احتماالً .3

 کاریهايدست حاصل موجود بدلهاينسخه از ايپاره رسدمی نظر به حال این با است؛
 ميدت  در سعدي كه است پذیرفتنی آیا. باشد تواندنمی هم این جز و باشند، او خود
 7باشد؟ نیاورده پدید آنها در تزییري هیچ اشعارش مطالعۀ هنگال خود عمر
 دیوان تصحیح روش در چندانی تفاوت كه رسد می نظر به نکته چهار این به توجه با

 .باشد نداشته وجود سعدي اشعار و حافظ
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 انتقادي روش كه است این ،انتقادي شیوۀ بر التقاطی روش ترجیح در دیگر نکتۀ
 محمود دكتر توضیح مدیون را مطلب این دریافت. نیست غزلیات تصحیح مناسب
 یك در مختلف بخشهاي اعتبار كه گویداو می. هستم نامهشاه نسخ دربارۀ امیدساالر
 بخشهاي است ممکن كه معنی این به است؛( گردان) «گردنده» نامهشاه واحد نسخۀ
 بخشهایی یا بخش و نباشند برخوردار واحدي اعتبار از واحد نسخۀ یك مختلف
. تر شده دگرگون و تر خورده دست دیگر بخشهایی یا بخش و باشند تراصیل نسبت به
 نفر یك را متن تمال گاهی نامهشاه باالي حجم دلیل به كه بوده این هم آن دلیل

 طبعاً و نوشتندمی مختلفی افراد را آن مختلف بخشهاي بلکه كرده،نمی رونویس
 1.كند استفاده متفاوتی( مادر نسخۀ) سرمشق از كاتبی هر بود ممکن

 هم «غزلیات» مورد در وضع این كه رسید ذهنم به حاضر تصحیح بررسی هنگال
 پدید جا یك و باره یك به كه نیست اثري شاعري هر غزلیات زیرا كند، می صدق
 به نیز اندك اندك و است  آمده پدید شاعر عمر طول در تفاریق به بلکه باشد، آمده
 و بردارينسخه و زمان مرور اثر بر كه است طبیعی. است  رسیده می داراندوست دست
 حیات زمان همان در غزلها دالیل، این امثال و شاعر خود تصرفات و حافظه از نقل
 اندبوده مجبور دیوان «جامعان» بعدها. است شدهمی تحریف و تزییر دچار نیز شاعر
 یك هانسخه از بعضی گاه اینکه. كنند «جمع» كنار و گوشه از را پراكنده اشعار این
 خود ،(5 نوشت پی :نك) اند آورده متفاوتی هايصورت به و بار چند یا دو را غزل
 .اندرسیده كاتب یا جامع دست به متفاوتی منابع از اشعار این كه است آن دهندۀ نشان

 به واحد نسخۀ یك در مختلف غزلهاي اصالت كه گرفت نتیجه توانمی بنابراین
 داشته محکمی بسیار پشتوانۀ است ممکن غزل یك كه حالی در. نیست اندازه یك
 با است ممکن دیگر غزلی باشد، شده نقل شاعر خود خطدست از حتی و باشد
 حتی) .باشد رسیده كاتب یا جامع دست به حافظه از نقل با حتی و واسطه چندین
 به بنابراین (.باشد متفاوت ابیات سایر منبع با غزل یك از بیت چند منبع است ممکن
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 گرفتن نظر در بدون) شاعر یك غزلیات تصحیح براي روش بهترین كه رسدمی نظر
 .است التقاطی روش( استثناها
 است انتقادي روش« متن تصحیح علمی سلوبا» تنها كه كنند  گمان برخی شاید

. گیردمی صورت بخواهیدل طور به كه است نسخ از اي ملزمه تهیۀ التقاطی، روش و
 خواهدمی دلش كه را ضبطی هر مصحح كه نیست آن التقاطی تصحیح كه گفت باید
 آنها همۀ برآیند از كه دارد را خود به مربوط دقیق ضوابط این كار كند؛ وارد متن در

 چنین مرحلۀ نخستین كه شول می متذكر نمونه براي. شود می برگزیده ضبطی
 كه شود معلول اگر زیرا است، نسخ خویشاوندي یافتن و هانسخه ارزیابی تصحیحی،

 یك حکم در را آنها همۀ باید مشترك ضبطهاي در ،خویشاوندند نسخه چند یا دو
 با باید را خویشاوند هاي  نسخه مشترك ضبطهاي حداقل یا دانست، واحد نسخۀ
 .دكر بررسی تريبیش احتیاط

 هانسخه خويشاوندي به توجهي بي. 1. 0

 اشارات گلستان مقدمۀ در یوسفی آنها خویشاوندي و ها نسخه اعتبار میزان بارۀ در

 بررسی هنگال من 9.است  نکرده ذكر چیزي غزلیات مقدمۀ در اما دارد، مختصري

 وجود شباهت ها نسخه ضبطهاي برخی بین گاه كه شدل متوجه بدلها نسخه اجمالی

 گاه مثال براي. شود می دیده نسخ آن غزلهاي برخی در فقط شباهت این منتها دارد،

 این دوي هر با آل میان نیز گاه و ،چ و آل میان گاه و هست قرابت د و آل میان

 .است نشده توجهی موارد گونه این به حاضر تصحیح در متأسفانه. ها نسخه

 بیان با مستقیمی ارتباط تصحیح، این مبناي نسخ خویشاوندي بررسی كه جاآن از

 .شد برده «دو پیوست» به بخش این كالل تطویل از جلوگیري براي ندارد، آن ایرادهاي



 061/بررسي و نقد غزلهاي س دي تصحيح غالمحسي  يوسفي و پرويز اتابكي

 اساس نسخة به وجهبي توجه. 6. 0

 زده اساس نسخۀ به اساس بی توجه همین تصحیح این به را لطمه ترین بزر  شاید
 اما است، گرفته قرار اساس غزل آن داراي نسخۀ ترینقدیم ،غزل هر مورد در .باشد
 كه داشت توجه باید. باشد هم نسخه ترینصحیح نسخه آن كه نیست معلول هیچ
 همیشه نسخه این است، نسخ اقدل تصحیح این در آل نسخۀ كلی طور به گرچه
 179 و است غزل 117 شامل فقط نسخه این زیرا است؛ نشده واقع اساس نسخۀ
 مورد برحسب است ممکن ،نیست نسخه این در كه غزلهایی در. ندارد را دیگر غزل
 .باشند گرفته قرار اساس دیگري هاينسخه یا ،  ه ،گ نسخۀ

 و اند برده متن به را اساس نسخۀ فرد منحصربه ضبطهاي متعدد موارد در نمصححا
 هست هم بسیاري انحصاري ضبطهاي اما 30اند؛ كرده اشاره موضوع این به گاهی فقط
 بيراي . برد پی آنها وجود به بدلها نسخه بررسی با باید و است نشده  اشاره آنها به كه

 :كنم می اشاره مورد یك به نمونه
 یب 71/1ي 

 بکشييم خویشييتن تييو دسييت ز ميين

 

 نیيياالیی خييون بييه دسييتت تييو تييا 

 

 ( ... دستم...  :71 ش ،77ص ،یزمایی ؛539 ،فروغی)
 دارند، دستم نسخه شش ندارند، را غزل نسخه شش نسخه، هفده میان از: بدلهانسخه
 كيه  ماند می باقی نسخه یك فقط بنابراین. دستی نسخه سه و دارد دستان نسخه یك
 .آل یعنی است، آن مطابق متن

 مصراع درست معناي كه است بوده این براي هانسخه در كاتبان کاريدست ظاهراً

 خيون  از بعد جایش واقع در ،آمده دست از پس كه «يم» ضمیر. اند درنیافته را دول

 نمونۀ) «نیاالیی خونم به دست تو تا»: است چنین مصراع دستورمند صورت یعنی است،

 (.است 351 غزل سول بیت نشده، اشاره آنها بودن انحصاري به كه ضبطهایی از دیگر
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 ميتن  وارد فياحش  غلطی است شده باعث حتی گاه اساس نسخۀ به جابی توجه
 :ثالم گردد؛ اشعار

 113/3ب 

 هشيیار  یکيی  خانگيه  از رود  نميی  در به

 

 اند  مست صوفیان كه بگویی شحنه پیش كه 

 ( ... بگوید...  :911 ش ،319 ص ،یزمایی ؛997 ،فروغی)
 را بیت این نسخه یك ندارند، را غزل نسخه پنج نسخه، هفده میان از: بدلهانسخه
 .دارد «بگویی» آل نسخۀ فقط و دارند بگوید نسخه ده ندارد،
 درون صوفیان كه است آن نشانۀ آید بیرون خانقاه از هشیار ايصوفی اگر آیا
 صوفیان مستی از شحنه شدن آگاه راه تنها پس. نه كه است بدیهی اند؟مست خانقاه
 خبر این خود و رود شحنه نزد و آید بیرون خانقاه از هشیار ايصوفی كه است این
 .بگوید او به را

 بيه  نسيخ  اكثریيت  ضيبط  اسياس،  نسخۀ خاطر به كه نددار وجود بسیاري موارد
 ميورد  یيك  نشيانی  ذكر به تنها مطلب تطویل بیم از من. است شده رانده بدلها نسخه
 بير  آل نسيخۀ  ضبط آنها در كه ،31 ،30 ،9 ،7 ،7 ،5 ابیات ،71 غزل: كنم می بسنده
 .است شده داده ترجیح نسخه نه تا هفت

 متن به را اساس نسخۀ ضبط کهاین با نمصححا كه هست هم موارد برخی

 33.«نماید می تر مناسب» آمده بدلها نسخه در كه ضبطی كه اندشده متذكر اما ،اند برده

 را اساس نسخۀ ضبط اندشده مجبور نمصححا كه دارد وجود هم بسیاري موارد البته

 بسیار تصحیح این در نیز موارد گونه این. ببرند متن به را نسخ سایر ضبط و بگذارند كنار

 :بگیرید نظر در را زیر بیت مثالً. اندكرده اشاره آنها تمال به نمصححا ظاهراً و است
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 16/1ب 

 زار اللييييه و صييييحرا و سيييبزه  و روان آب

 

  
 

 است تر خوش احباب در چشم كه مگو من با 

 ها نسخه دیگر به توجه با  ه اساس بر متن بگو؛ من: گ»: اند آورده بدل نسخه در
 «.معنی و

(  ه) آن از پس نسخۀ ترینقدیم از ،(گ) اساس نسخۀ اشتباه رفع براي مصححان
 ها نسخه كدال نیست معلول و است مبهم «ها نسخه دیگر» عبارت اما اند؛ كرده استفاده
 تزیینی و مشورتی هایی نسخه حد در عمالً را نسخ سایر مقال كار این. اند بوده نظرمد
 هياي  نسخه) هستند نسخه سه یا دو عمالً تصحیح این در كه دهدمی نشان و كاهدمی
 39.كشند می دوش بر را متن تصحیح بار كه(  ه ،گ ،آل

 این جز نیز اتابکی و یوسفی و نیست خطا از خالی اينسخه هیچ كه است بدیهی
 متن وارد را اساس هاينسخه جمله از و نسخ تمال اغالط تا اندكوشیده و نیندیشیده
 :انيد نوع دو بر كتابتی خطاهاي كه است این میان این در مهم بسیار نکتۀ اما نسازند؛
 خللی كه پنهان، خطاهاي ؛ و دیگرياند معنی یا وزن مخل كه فاحش، خطاهاي یکی
 از تير  مناسيب  و بهتير  گاهی حتی پنهان خطاهاي 31.كنندنمی ایجاد معنی و وزن در
 كه است این ،بدانیم خطا را آنها شودمی باعث چهآن اما رسند،می نظر به ضبطها دیگر
 :بگیرید نظر در را زیر بیت مثالً. كنند می دور شاعر «اصیل» كالل از را ما

 19/1ب 

 عشيق  كشتۀ سر به بیایی بار صد تو گر

 

 آیيی  بيار  دگير  كيه  مترصد دارد چشم 

 

 گ نسخۀ ضبط فقط. است( دیگر نسخۀ نه احتماالً و) آل اساس بر ظاهراً متن

 هم لطفی از خالی و است صحیح نیز اخیر ضبط این كه بینیممی. است «باشد چشم»
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 شاعر خود «عشق كشتۀ» از منظور كه است ترقوي آن در احتمال این زیرا نیست،

 گویدمی سخن غایبی شخص از گویی «دارد چشم» گویدمی وقتی شاعر زیرا باشد،

 همین نداشت، را بیت این یا غزل این آل نسخۀ اگر زیاد بسیار احتمال به. خود از نه

 و است، نسخ اقدل آل از پس گ زیرا شد، می متن وارد گ نسخۀ فرد منحصربه ضبط

 یعنی این. است افتاده اتفاق این شده واقع اساس گ نسخۀ كه بسیاري موارد در

 از آن كاتب شودیم واقع اساس اينسخه وقتی گویی ها،نسخه با دوگانه رفتار

 نسخه همان وقتی اما شود؛می دانسته مصون( آشکار گاه حتی و) پنهان خطاهاي

 كه است حالی در این. دهدمی دست از را خود مصونیت كاتب نیست، اساس

 اما اند،محتمل( تربیش بلکه و) فاحش اشتباهات اندازۀ همان به پنهان اشتباهات

 33.اند نکرده توجه وضوعم این به اصالً نمصححا

 بدلها نسخه اشكاال . 1

 کتاب پايان به بدلها نسخه بردن. 0. 1

 به بدلها نسخه ،«كتاب بودن روح سبك» براي كه است كرده اشاره مقدمه در یوسفی

 روح سبك كتاب متن طریق بدین شاید(. ودو بیستص ) است شده برده كتاب آخر

 به رجوع كار این. كنند می بسیار جانیِگران محققان با بدلها نسخه اكنون اما باشد، شده

 این عطاي بسیاري عدۀ گمان بی كه اي گونه به است، كرده دشوار بسیار را بدلها نسخه

 دور بررسی و نقد رسدست از بدلهانسخه نتیجه در و بخشندمی لقایش به را كار

 .گرددنمی میسر متن تهذیب و تنقیح و دنشو می

 :بگویم سخن تر مفصل قدري موضوع این به راجع دهید اجازه



 010/بررسي و نقد غزلهاي س دي تصحيح غالمحسي  يوسفي و پرويز اتابكي

 ادبي تحقيقا  در بدلها نسخه به يابيدست سهولت نقش. 0. 0. 1

 تأثیري يي شده توجه آن به تركم كنون تا كه يي بدل نسخه مهم بسیار نقشهاي از یکی
 این ،باشد تر سهل بدلها نسخه به یابیدست هرچه و گذارد می ادبی تحقیقات بر كه است
 تيا  شيود  ميی  باعيث  نسخ اختالف به یابیدست سهولت زیرا  شود؛ می تر پررنگ نقش

. برونيد  بدلها نسخه سراغ به متن خواندن حین در تريبیش دانشجویان و پژوهشگران
 و مقياالت  خال مادۀ ،افزایند می خود نسخۀ بر زمان مرور به افراد این كه اي حواشی
 و ميتن  بهتر شناخت موجب قطعاً وضع این چنین هم) .آوردمی فراهم را آتی نقدهاي
 (.شد خواهد تصحیح فن با بهتر آشنایی
 این در. افتاد اتفاق حافظ دیوان از خانلري تصحیح چاپ از پس وضع این نظیر
 خوانندگان به این و است آمده آن روي روبه  صفحۀ در غزل هر بدلهاي نسخه چاپ
 كار طریق بدین و كنند بررسی را ضبط هر جایگزینهاي راحتیبه كه دهدمی امکان
 آن پاسخ و شد نوشته خانلري تصحیح بر كه نقدهایی. نمایند ارزیابی را مصحح
 ترین دقیق از بخشی و است، شده پژوهی حافظ در بسیار تکامل موجب نقدها،
 از دیگر برخی البته و) تصحیح این بدلهاي نسخه نقد حاصل انتقادي، مباحث
 .است( تصحیحها
 است اي اندازه به سعدي غزلیات در آن بدلهاي نسخه و غزل هر حجم بختانهخوش

 تزییر كتاب كلی حجم صورت این در. كرد چاپ صفحه یك در را دو هر توانمی كه
  35.كرد نخواهد چندانی

 بدلها نسخه شرح پيچيدگي. 1. 1

 اآنه نقل شیوۀ و بدلهاست نسخه نقل نفس است مهم آنچه كه باشند معتقد اي عده شاید
 آنها نقل از بیش حتی گاه بدلهانسخه نقل شیوۀ من نظر به اما ندارد؛ چندانی اهمیت
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 مختلف مصححان و است جداگانه یفن و هنر خود بدلهانسخه نقل روش. دارد اهمیت
 كار این براي را مختلفی روشهاي كار، مبناي نسخ تعداد و خود روش به توجه با

 غزلهاي در دگرسانیها دفتر بدلهانسخه دقت و وضوح از خوبی نمونۀ. اندگرفته پیش
 این بدلهاينسخه از استفاده سهولت دالیل از یکی. است نیساري سلیم از حافظ
 .اند آمده جدول در بدلها نسخه و ابیات توالی كه است این تصحیح
 در كه است این كند، می ترساده را بدلها نسخه از استفاده كه كارهایی از دیگر یکی
 «بدلهانسخه مثبت ثبت». كنیم استفاده «مثبت بدلنسخه» از نسخ اختالف ذكر كنار
 تعبیري به و ندارد، تفاوتی متن با هانسخه كدال ضبط كنیم ذكر كه است معنی این به

 در ویژه به كار این. است هایینسخه چه به مستند متن كه كنیم مشخص دیگر
 در چون كند؛می خواننده به زیادي كمك است زیاد آنها مبناي نسخ كه تصحیحهایی

 .شود می دشوار بسیار متن پشتوانۀ نسخ كردن پیدا صورت این غیر
 استفاده فارسی متن یك بدلهاينسخه در روش این از كه كسی نخستین ظاهراً
 نیساري تصحیح در و شاهنامه از مطلق خالقی تصحیح در. است ریتر هلموت ،كرده
  37.است شده استفاده مثبت بدل نسخه از نیز حافظ دیوان از

 شیوۀ به را اطالعات تمامی كه بوده آن بر كلی طور به یوسفی ترجیح الظاهر علی
 ذیل در]...[  بدلهانسخه شرح در»: است نوشته مقدمه در مثالً. كند ذكر( سلبی) منفی
 تركم آنها تعداد معموالً و) است فاقد را غزل آن كه هایی نسخه]...[  غزل هر شمارۀ
 (.وپنج بیست ي وچهار بیست) «شده یاد( گیرد می را تريكم جاي آنها ذكر و است
 رميز  بایيد  ،است آمده هانسخه كدال در غزل یك آنکه فهمیدن براي روش این با
 هاينسخه رمز و نوشت كاغذ یك روي را تصحیح این در استفاده مورد نسخۀ هفده
 اگير  كيه  حيالی  در برسيیم؛  نظر مورد نسخ به تا زد خط میان آن از را غزل آن فاقد
 جياي  و ودبي نميی  محاسبات این به نیازي ،شد می ذكر نیز غزل هر داراي هاي نسخه
 .شد نمی اشزال كتاب از نیز چندانی
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 یوسفی. اند گرفته پیش ابیات توالی ثبت در كه است خاصی روش بعدي مشکل
 را هشتم بیت غزلی یعنی( 9←7: مثالً) بدلها نسخه شرح در ← عالمت»: است نوشته
 ماجرا تمال این اما. است دشواري بیهوده و غریب روش(. وچهار سیص ) «ندارد
 كاربرد ابتدا در. اند كرده استفاده هم دیگري مقصود براي عالمت این از ظاهراً. نیست
 بدلها هنسخ مطالعۀ ضمن در بعدها ؛ امانبود معلول من بر درستی به عالمت این دیگر
 پیکان نشانۀ»: است آمده بدلها نسخه صفحۀ نخستین ذیل در كه شدل متوجه

ص ) «الخ است، شده واقع 9 بیت از پس 5 بیت كه است آن نمودار( 5←9: مثالً)

 و نیست عالمتی چنین به نیازي بیت، دو توالی صرف دادن نشان براي اما. (153
 سردرگمی موجب فقط آن، متفاوت كاربرد دو خلط دلیل به عالمت این

 .شد خواهد خوانندگان
 نسخ در را غزل یك ابیات تعداد ،ابیات توالی ذكر شیوۀ این این، بر عالوه
 دقیقاً نسخه فالن كه این نکته یافتن جهت همین به دهد،نمی نشاندرستی به مختلف
 صرف مستلزل و است دشوار بسیار يكار ندارد، را ابیات كدال و دارد را ابیات كدال
 غزل یك ابیات تعداد و توالی تواننمی عمالً روش این در چنینهم. است بسیار وقت
 .كرد مقایسه هم با مختلف نسخ در را

 ،موارد از بسیاري در. هست نیز كلمات ضبط بررسی دشواري موجب روش این
 هميین  به. است شده اكتفا «هانسخه دیگر» ذكر به فقط نسخ، اختالف گزارش هنگال
 هانسخه كدال دید باید چیست، «هانسخه دیگر» از منظور اینکه دریافتن براي سبب،
 را بیيت  آن هيا نسيخه   كيدال  ،دارند را غزل آن كه ها نسخه آن از و دارند را غزل آن

 .نه كدال و است متن مطابق كدال ضبط دارند را بیت آن كه ها نسخه آن از و دارند،
 ثبيت  براي را تري الوصول سهل هاي شیوه سعدي غزلیات آتی مصححان امیدوارل

 .بگیرند پیش در بدلها نسخه
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 اشعار تنظيم و گزينش در اشكاالتي. 6

 غزليا  از ش ري قالبهاي ساير تفكيک عدم. 0. 6

 قطعيه  731 شيامل ]...[  را ميتن  نویس پیش» یوسفی ،است  كرده ذكر اتابکی كه چنان
 نوشته خویش خط به سعدي، معروف بند ترجیع عالوۀ به غزل، و قصیده از اعم شعر
 (.شانزده ي پانزدهص ) «[بود]

 بیاورد، كتاب متن در را اشعار این تمال كه داشته قصد یوسفی آیا كه نیست معلول
 باز و كند، خارج كتاب متن از را اشعار این از ايپاره خواستهمی احتماالً اینکه یا

 در و) قدیم نسخ ترتیب و نظم همان عیناً خواستهمی مرحول آن آیا كه نیست معلول
را  آ نسخۀ غزل 717 از غزل 35 چرا صورت این در كند؟ رعایت را( آ نسخۀ واقع
 است؟ شده چه غزل 35 این سرنوشت و 37نیاورده؟ خود نویسپیش در

 ذیل دیگري مجلدات در را اشعار برخی داشته قصد وي كه زنممی حدس من
 كه هم ايقرینه. ببرد ملحقات بخش به را اشعار برخی یا كند، نقل قطعات یا قصاید
 را اشعار برخی گاه بدلها نسخه در او خود كه است این دارد وجود موضوع این بر
 .است نامیده «قصیده»

 وجود( مصرَّع هايقطعه گاه و) قصیده و غزل میان واضحی و دقیق مرز البته
 در و دانست غزل را آنها تواننمی كه هست كتاب این در اشعار برخی اما ندارد،
 پانزده) 3 شمارۀ و( بیت 17) 1 شمارۀ اشعار مانند ندارند، خوبی جلوۀ غزلیات میان
 .اند شده نامیده قصیده بدلها نسخه در دو هر كه( بیت

 شيبیه  ابیيات  تعيداد  و مصيرَّع  مطليع  داشتن حیث از كه هستند هم اشعار برخی
 مين  و انيد خيارج  غيزل  موضوعات حوزۀ از عادتاً كه دارند موضوعاتی اما اند، غزل
 :موارد این مانند كرد؛ محسوب مصرَّع قطعات باید را اشعار گونه این كه كنممی گمان
 را هيا آن بيدلها  نسخه در كه ،هر كدال یازده بیت 9و  7هاي و شماره بیت نه 5 شمارۀ
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 .اندنامیده مرثیهرا  آن بدلها نسخه در كه بیت، هشت 1 شمارۀ. اند نامیده قصیده
 است حالی در این و 31اند؛نامیده «غزل» را اشعار باقی تقریباً موارد این از غیر به
 این از برخی. آورد حساب به غزل تواننمی وجه هیچ به را اشعار این از برخی كه

 :از اند عبارت موارد
 از یك هیچ در غزل این» :اند آورده بدلها نسخه در. است قطعه: 379 شمارۀ ي
 حاشیۀ در اما( 131 ش) آورده غزلیات در را آن فروغی «.ندارد مطلع بیت ها نسخه
 در مطلعبی غزل این خطی، نسخ بعضی و چاپی هاينسخه در» :است نوشته آن
. (517 ص) «است غزلیات شمار در ها نسخه ترین قدیم در ولی آمده، قطعات ضمن
 (.359 ش ،335 ص) است آمده غزلیات جزو هم یزمایی در
 .دارد بند چهارده. كرد محسوب باید طمسم را آن 571 شمارۀ ي
 دول بند اساس بر كه است طیمسم مستقل و در واقع ريشع) بندترجیع 91 بند ي
 را آن یزمایی. است تردید محل سعدي به آن انتساب و شده سروده بند ترجیع همین
 غزلهاي در را آن فروغی اما ،(773ي771 ص) است آورده بندترجیع 99 بند از پس
 91) 393 شمارۀ ،(بیت هفده) 373 شمارۀ نیز و (.771 ش) است آورده الحاقی
  39(.بیت 99) 559 شمارۀ ،(بیت 99) 397 شمارۀ ،(بیت

 چندان فارسی غزلیات میان در آنها آمدن واند عربی تماماً كه هست هم شعر چند
 شمارۀ ،(اند نامیده «شعرقطعه» را آن خود كه بیت، سیزده) 133 شمارۀ: نیست پذیردل

 (.بیت ده) 157 شمارۀ ،(بیت دوازده) 155

 الحاقي اش ار تشخيص در اشكال. 1. 6

 در تنها غزلها این»: است شده نوشته چنیناین توضیحی الحاقی غزلهاي ابتداي در
. (133ص ) «است شده قلمداد الحاقی چاپها بعضی در و آمده ها نسخه از اي پاره
 «چاپها بعضی» از منظورشان و چیست اشعار این دانستن الحاقی معیار نیست معلول
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 در كه است اول غزل تنها آمده بخش این در كه شعري هفده میان از كدامهاست؛
 .است شده دانسته الحاقی نیز فروغی چاپ

 غزلها این تمامی من است، مشوش حد از بیش الحاقی غزلهاي بخش كه از آنجا
 :مكنمینقل  را

 در ،گفتيیم  كيه  طيور  هميان . اسيت  آمده( مل) نسخه یك در تنها غزل این .0  
 .است شده دانسته الحاقی هم فروغی
 اسيت  زیبایی غزل. است آمده(   ،پر ،م ،مل ،پ) نسخه پنج در غزل این .1  

 (.90 غزل) است آمده نیز فروغی چاپ در و خورد، می سعدي به نیز آن سبك و
 سيعدي  بيه  آن انتساب احتمال. است آمده(   ،پر ،م ،مل ،پ) نسخه پنج در .6  
 (.357 غزل) است آمده هم فروغی چاپ در و هست
 فروغيی  چياپ  در. است آمده(   ،پر ،م ،مل ،پ) نسخه پنج در نیز غزل این .1  
 (.931 غزل) هست نیز
 آمده هم فروغی چاپ در. است آمده( پر ،م ،پ) نسخه سه در غزل این .1  
 (.933 غزل)
 دو) پ) :است شده ثبت بار دو نسخ برخی در و آمده نسخه پنج در غزل نای .3  
 شبیه خیلی آن سبك گرچه است، زیبایی غزل. (بار دو)   ،پر ،(بار دو) م ،مل ،(بار

 (.919 غزل) است آمده هم فروغی چاپ در. نیست سعدي
 سبك با و است زیبایی غزل. است آمده(   ،پ) نسخه دو در غزل این .1  

 .است آمده 577 شمارۀ به فروغی چاپ در. خواند می نیز سعدي
 شمارۀ به فروغی چاپ در. است آمده(   ،پر ،مل ،پ ،ال) نسخه پنج در .8  
 .است آمده 513
 این از پس كه مواردي. شودمی تمال الحاقی غزلهاي واقع در بعد به جااین از
 :است تصحیح در اشتباه حاصل ،آید می
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 999 غزل از دیگري تحریر غزل این. است آمده پا نسخۀ در فقط كه اند نوشته .9  
 .است آمده هم دیگر نسخۀ ده در و شده هم لحاظ آن بدلهاينسخه در كه است
 993 غيزل  از دیگري تحریر غزل این. است آمده   نسخۀ در فقط كه اند نوشته .01  
 .است آمده هم دیگر نسخۀ دوازده در و شده هم لحاظ آن بدلهاي نسخه در كه است
 اميا  اسيت،  هميان  عینياً  آن متن. است 5 شمارۀ الحاقی غزل همان واقع در .00  

 .چرا نیست معلول كه دارند تفاوت اندكی بدلها نسخه
 غيزل  از دیگيري  تحریر غزل این. است آمده   نسخۀ در فقط كه اندنوشته .01  

 ایين  هم دیگر نسخۀ ده. است نشده لحاظ آن بدلهاي نسخه در اما است، 177 شمارۀ
 .دارند را غزل
 مکيرر  ضيبط  واقيع  در غزل این. است آمده گ نسخۀ در فقطكه  اندنوشته .06  

 نشيده  لحاظ بدلها نسخه در اما است، 979 شمارۀ غزل از دیگري تحریر و گ نسخۀ
 .دارند را غزل این هم دیگر نسخۀ ده. است
 دیگيري  تحریر غزل این. است آمده پر و پا هاي نسخه در فقط كه اند نوشته .01  
 نسيخۀ  هفيت . اسيت  شيده  هم لحاظ آن بدلهاي نسخه در و است 93 شمارۀ غزل از

 .دارند را غزل این هم دیگر
 واقيع  در غزل این. است آمده( پر ،م ،مل ،پ ،  ه) نسخه پنج در كه اند نوشته .01  

 شيده  لحياظ  آن بدلهاي نسخه در  ه نسخۀ و است 571 شمارۀ غزل از دیگري تحریر
 هشيت  كل در. اند نشده لحاظ آن بدلهاي نسخه در پر ،م ،مل ،پ هاي نسخه اما است،
 .دارند را غزل این نسخه
 در و است، قطعه ،اند كرده اشاره هم خودشان كه طور همان شعر، این .03  

 در كه هست آن احتمال و (115 ص) است آمده قطعات بخش در فروغی تصحیح
 .باشد آمده قطعات جزو نیز نسخ سایر
 شمارۀ غزل از دیگري تحریر غزل این. است آمده  ه نسخۀ در فقط اندنوشته .01  
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 نشده لحاظ غزل این بدلهاينسخه در كه است  ه نسخۀ مکرر ضبط ظاهراً. است 770
 .است آمده بار دو نسخه دو در كه دارند را غزل این دیگر نسخۀ ده. است

 به غزل هشت تنها اند،شده نامیده الحاقی كه غزلی هفده میان از دیدیم، كهچنان
 غزلیات بقیۀ پس كه رسد می ذهن به سؤال این اكنون. اند آمده ملحقات در فقط واقع
 بایستمی هيييك ودهيينب دیگري اشعار نسخه، هفده این در آیا هستند؟ كجا الحاقی
 اشعار میان در ملحقات این از بخشی كه رسدمی نظر به بیایند؟ ملحقات بخش در

 .اند نیافته كتاب این در جایی اصالً آنها از برخی و اند آمده اصیل

 مشكوك و الحاقي غزلهاي با اصيل غزليا  بودن آميخته. 1. 6

 غزلیات برخی مثالً هستند؛ سعدي به انتساب براي كافی پشتوانۀ فاقد غزلیات برخی
 تنها زیر غزل دو. است ضعیفی بسیار پشتوانۀ این و اندآمده نسخه دو یا یك در تنها
 :اند آمده نسخه یك در
 آمده( 39 ش) اصیل غزلیات جزو فروغی تصحیح در(: گ نسخۀ) 733شمارۀ  ي
 بدلهانسخه در ولی باشد آمده هم نسخ از دیگر برخی در كه هست آن احتمال. است
 ،593 ص: شودنمی معلول چیزي هم یزمایی بدلهاينسخه از) باشد افتاده جا آنها نال

 (.بدایع 103 غزل بدلهاي نسخه
. اسيت  آمده (137 ص) قطعات جزو فروغی تصحیح در(: آ نسخۀ) 757شمارۀ  ي
( اتابکی ي یوسفی در آ)=  مشهد نسخۀ در فقط غزل این كه است داده توضیح یزمایی
 جيزو  چاپی ها نسخه در. نیست دیگر هاي نسخه در»: است افزوده سپس است، آمده
 (.بدایع 137  غزل بدل نسخه ،709 ص) «تر بجاي و است قطعات
 :اند آمده نسخه دو در فقط هركدال هم غزل پنج این
 غزل» :بودل  نوشته آن كنار غزلیات مطالعۀ هنگال من(: آ و  ه نسخ) 799 شمارۀ ي
 هم فروغی در اما خورد،نمی سعدي به غزل سبك كه است واضح «.است معقّدي
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 (.319 ش) است آمده اصیل غزلیات جزو
 .(773 ش) است آورده ملحقات در را آن فروغی(: پا و آل نسخ) 730 شمارۀ ي
 .(753 ش) است دانسته الحاقی هم را این فروغی(: پا و آل نسخ) 733 شمارۀ ي
 .(779 ش) است دانسته الحاقی هم را یکی این فروغی(: پا و آل نسخ) 731 شمارۀ ي
 .نیست فروغی تصحیح در ظاهراً شعر این(: آ و گ نسخ) 759 شمارۀ ي
 733 و 739 ،733 ،730 غزلهاي ،نیسیبر  كاظم تحقیق بنابر كه است ذكر به الزل
 730 غزل دو كه بود مطمئن تقریباً میان این در توانمی .است اسماعیل الدین كمال از
 تاریخ به او دیوان از اينسخه در زیرا اند،كمال از( اندنسخه دو به مستند كه) 733 و

: نیسيی  بير  ) باشند كمال از كه است آن ترمحتمل نیز دیگر غزل دو. اندآمده ق711

 (.37ي35 ص: نیز ،707 و 791 ،333 ،393 غزلهاي توضیحات

 فروغي با اتابكي ب  يوسفي غزليا  ت داد مقايسة. 1. 6

 تصحیح دو این غزلیات شمارۀ كه داشت تطبیقی جدول یك حاضر تصحیح كاش اي
 مقابله هم با را تصحیح دو این غزلیات مطلع من ،حال هر به. دادمی مطابقت هم با را

 اصلی غزلهاي از غزل پنج حاضر تصحیح كه شد این مقابله این نتیجۀ 90.كردل
 (:است فروغی تصحیح اساس بر غزلها شمارۀ) شرح بدین ندارد، را فروغی
 را طناز دلبر آن یافتم خوش طرب وقت: 33 شمارۀ ي
 خرابات از درآمد سرمست: 91 شمارۀ ي
 داند می رهنماي را تو خیال دلم: 990 شمارۀ ي
 رنگ گل شراب آن بده ساقی: 133 شمارۀ ي
 .مشتاقی صفت نیاید راست قلم به: 517 شمارۀ ي
 نیز و) 133 و 990 ،91 غزلهاي اصالت به فروغی كه است توضیح به الزل البته
 بهتر كه افتاده فکر این به كتاب چاپ آخر مراحل در و نبوده بینخوش چندان( 357
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 هم 517 غزل حاشیۀ در. (307 ص) آوردمی ملحقات در را غزلها این اگر بودمی
 «.نیست قدیم بسیار نسخ در غزل این»: است نوشته
 دو نیز فروغی تصحیح مقابل در 93.ندارد هم را ملحقات از غزل 91 مجموعاً يب
 (:يب اساس بر شماره) ندارد را يب اشعار از شعر
 99نفس كنی كوته كه باد دراز عمرت: 105شمارۀ  ي

 .شهوات قلزل غریقان اي: 759شمارۀ  ي

 سخ  پايان

 این. دارد ایرادهایی ،بشري فعالیتهاي از یك هر مانند ،اتابکی ي یوسفی تصحیح
 غزلیات نهایی تصحیح را تصحیح این تواننمی وجههیچبه كه است قدري به ایرادها
 شدن نزدیك براي ارزنده است كوششی حاضر تصحیح ،حال این با دانست، سعدي
 .سعدي اجل شیخ اصیل سخن به

 از دیگري تصحیح شاهد متمادي سالیان تا ما ،تصحیح این وجود با احتماالً
 شود، چاپ غزلیات از دیگري تصحیح كه فرض به و بود نخواهیم سعدي غزلیات
 است بهتر كنممی گمان بنابراین. باشد تصحیح این از بهتر كه نیست معلول هیچ
 را سعدي غزلیات تصحیح اینکه جاي به و ودش پرهیز كاري دوباره از المقدور حتی
 را حاضر تصحیح ایرادات تا بکوشیم كرد، آغاز دوباره تصحیح این ایرادات خاطر به
 برخی رفع براي زیرا  است، مهم بسیار ناشر نقش میان این در. كنیم رفع امکان حد تا

 .گردد كار این همراه وي همت و موافقت باید تصحیح این اشکاالت

 نوشتها پي

 به مربوط توضیحات[ كتاب] دول بخش»: است نوشته كتاب كلی ساختار توضیح در یوسفی. 3
 تركیبات، كلمات، به است مربوط توضیحات. ابیات و غزلها شمارۀ ترتیب به گیرد؛برمی در را متن
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 نموده می توضیح محتاج چهآن و تاریخی نکات و احادیث و قرآنی آیات به اشارات اصطالحات،
 توضیحات بخش به را اي نکته توضیح بدلها نسخه ضمن در گاه حتی و ؛(ودو بیست ص) «است
 متأسفانه اما ،(199/3 ،995/3 ،930/9 ،73/9 ،75/9 ،99/9: نك نمونه، براي) است كرده احاله
 .نشد كار این انجال به موفق
 :از اند عبارت اند بوده اندركار دست تصحیح این در كه كسانی .9
 .اتابکی و یوسفی: 137 تا 3 غزلهاي ي
 و نیاصفی رفعت همکاري با سپس تنهایی، به یوسفی(: غزل 303) 331 تا 137 غزلهاي ي

 .بازرگان مینو
 رفعيت  همکياري  بيا  اتيابکی (: ملحقات و ترجیعات اضافۀ به غزل، 997) 735 تا 331 غزلهاي ي

 (.هفده ي شانزده ص: نك) نیا صفی
 793 مورَّخ د یکی: دارند ترقدیم تاریخی نسخه دو تصحیح این استفادۀ مورد نسخ میان در. 1
 دو این تاریخ در یوسفی(. وهفت بیست ص) ق793 یا 773 مورَّخ پا دیگري و ق؛797 یا

 قزوینی محمد از اي یافته تازه نامۀ اساس بر اكنون. (33 ص ،بوستان) بود كرده تشکیك نسخه
 قزوینی) است ق773 پا نسخۀ صحیح تاریخ كه است شده مشخص فروغی، محمدعلی به

3190 :933-939.) 

 آنهيا  تاریخ اما دارند، تري قدیم تاریخ شود می ادعا كه هست حافظ اشعار از اي نسخه چند البته. 3
 .است تردید محل
 اينسيخه  در بار یك از بیش كه هست غزل 307 حداقل كه شد مشخص بدلهانسخه بررسی با. 5

 بيار  350 غزل 307 این. است آمده نسخه یك در بار سه یا دو گاه واحد غزل یك یعنی اند، آمده
 اسيت  كيرده  اشاره غزل یازده تکرار به مستقیماً اتابکی فقط میان این از. اند شده تکرار ها نسخه در
 (.الحاقی 7 ،717 ،719 ،595 ،519 ،517 ،513 ،511 ،519 ،513 ،579 غزلیات)

 ،315: مورد پنج) آل: قرارند بدین غزلیات شمارۀ ذكر با هستند، مکرر ضبط داراي كه نسخی
 ،770 ،573 ،503 ،377 ،373 ،379 ،350 ،337 ،979: مورد ده) گ ؛(701 ،311 ،339 ،191
 ،171 ،193 ،913 ،971 ،315 ،373 ،395 ،339 ،331 ،13 ،70 ،37: مورد بیست)  ه ؛(711
 ،33: مورد پنج) پ ؛(339 ،37: مورد دو) آ ؛(770 ،719 ،501 ،353 ،351 ،339 ،313 ،175
 ،350 ،315 ،310 ،337 ،303 ،157 ،133 ،191: مورد 97) م ؛(الحاقی 7 ،731 ،501 ،357
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351، 357، 375، 377، 310، 317، 501، 593، 591، 517، 513، 519، 511، 513، 517، 
 ،339 ،333 ،93 ،91 ،57 ،11 ،39 ،31 ،37 ،33: مورد شانزده) د ؛(الحاقی 7 ،717 ،595 ،519
: مورد 19) چ ؛(910 ،379 ،335 ،339 ،333: مورد پنج) پا ؛(791 ،701 ،595 ،501 ،319 ،191
 ،179 ،135 ،139 ،191 ،139 ،955 ،997 ،393 ،390 ،315 ،313 ،337 ،37 ،31 ،(بار دو) 30
 ،517 ،579 ،573 ،333 ،(بار دو) 310 ،335 ،303 ،193 ،111 ،(بار دو) 113 ،173 ،173 ،177
 ،519 ،501 ،357 ،197 ،119 ،995 ،979 ،935 ،391 ،339 ،77: مورد چهارده) پر ؛(519
 پنج) مه ؛(الحاقی 7 ،731 ،703 ،531 ،530 ،357 ،935 ،339: مورد هشت)   ؛(731 ،703
 (.599: مورد یك) صو ؛(353 ،339 ،313 ،170 ،339: مورد
 73 شامل جنگی) ن ،(شیخ غزل 13 شامل جنگی) ص: از اند عبارت ندارند، مکرر غزل كه نسخی
 صو نسخۀ(. غزل 137 شامل ،713 مورَّخ نسخۀ) مل ،(شیخ غزل 37 شامل جنگی) ال ،(شیخ غزل
 .است شیخ غزل 339 فقط شامل كه است اي مجموعه دارد تکراري غزل یك فقط كه نیز
 است برده پایان به ق797 سال در را شیخ غزلیات از خود تنظیم نخستین بیستون ابوبکر .7
 شیخ غزلیات با او آشنایی كه است بدیهی و شیخ؛ وفات از پس سال 15 یعنی  ،(993 ص فروغی،)
 تبویب و جمع زمان آن در كه پیداست وي توضیح از اما است، بوده تاریخ این از پیش سالها از

 بنیاد وضع اصل در علیه اهلل  حیة شیخ دیوان آورندۀ جمع»: دانستندنمی سعدي خود از را كلیات
 چنانچه بنوشتند، رساله هفت به بعضی و رساله شش و كتاب شانزده بود، كرده كتاب ودو بیست بر

  (.995 ص فروغی،) «شد می وسه بیست
 احتمياالً  او زعيم  بيه  كيه  اسيت  كرده اشاره مواردي به گاه بدلهانسخه نقل ضمن در نیز یوسفی .7

 .3/ 973 و 3/ 915 ؛1 و 7/ 939: موارد این جملۀ از هستند، سعدي خود ویرایش حاصل
 .است مطلق خالقی جالل دكتر به متعلق اصل در نظر این كه دادند تذكر فیروزبخش پژمان آقاي .1
 این گرچه. دارد بسیار قرابت گ نسخۀ با مل نسخۀ كه است  نوشته (39 ص) گلستان مقدمۀ در .9
 گلستان متن به ناظر یوسفی توضیح این كه است بدیهی اما هستند، هم غزلیات داراي نسخه دو
 دارد قرابت گ نسخۀ با تاریخ بی نسخۀ (90 ص) اندنوشته نیز. است
 كه مواردي. است كرده اشاره اساس هاينسخه انحصاري ضبطهاي به اتابکی از بیش یوسفی .30
 ضبطهاي: از اند عبارت نسخ قدمت ترتیب به برخوردل، آنها به بدلهانسخه بررسی در من

 ،307/39 ،305/9 ،97/3 ،53/3 ،11/1 ،3 و 11/1 ،3/1 ،1/99(: مورد 13) آل فرد منحصربه
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 ،907/7 ،319/30 ،379/1 ،(؟) 370/5 ،7 و 335/7 ،310/3 ،393/7 ،339/9 ،309/5
 ،317/9 ،(؟) 331/7 ،199/3 ،197/9 ،199/5 ،137/7 ،977/39 ،955/9 ،7 و 901/3
 ،13/7 ،91/7(: مورد 93) گ فرد منحصربه ضبطهاي. 701/9 ،553/7 ،393/5 ،331/3 ،319/1
 ،979/30 ،(؟) 957/5 ،993/3 ،931/3 ،373/1 ،373/9 ،351/30 ،359/30 ،313/7 ،33/3
917/3، 911/30، 991/7، 135/5، 110/1، 111/9، 171/3، 307/1، 301/33، 333/1، 
. 150/3 ،133/33 ،393/9 ،303/9(: مورد چهار)  ه فرد منحصربه ضبطهاي. 571/3 ،391/9
 ،51/5 ،33/9(: مورد پنج) آ فرد به نحصرم ضبطهاي. 59/1: ن فرد منحصربه ضبط مورد یك
 از مورد هشت به اتابکی و مورد شصت به یوسفی كه مورد، 71 مجموعاً. 1 و 131/3 ،(؟) 73/3
 .اند كرده اشاره آن
 ،903/30 ،377/3 ،379/7 ،55/1 ،53/7: كيرد  اشياره  تيوان ميی  ميوارد  این به نمونه براي. 33
 ،139/33 ،109/30 ،913/1 ،971/5 ،5 و 977/3 ،937/3 ،930/5 ،913/9 ،5 و 909/1
133/3، 115/7. 
 بيا  را ميوارد  گونيه این. است نشده يااشاره نسخ سایر ضبط به اصالً گاهی كه رسد می نظر به. 39
 .بدهم باره این در نظري توانم نمی عجالتاً من و كرد معلول باید خطی نسخ با مقابله
 .97 و :3177 نیساري: نكبراي این موضوع، . 31
 دیگر نسخ ضبط متعدد موارد در مصححان اساس، هاينسخه در فاحش اغالط وجود دلیل به. 33
 ،آل نسخه از بهتر گ نسخۀ متعدد مواضع در كه دهد می نشان موارد این بررسی. اند برده متن به را
 به نمصححا حد از بیش اعتماد كه دهد می نشان موضوع این. است گ نسخۀ از بهتر  ه نسخۀ و

 ،3: است ترصحیح آل از گ كه رسد می نظر به غزلها  این در مثالً. است بوده نادرست آل نسخۀ
53، 317، 317، 375، 311، 903، 939، 933، 970، 973، 971، 977، 100، 109، 107، 133، 
 ،31 ،33 ،19 ،95: است تر صحیح گ از   ه كه رسد می نظر به غزلها این در و. 371 ،339 ،173
 غزل بیست در آ نسخۀ. 705 ،119 ،911 ،979 ،935 ،377 ،351 ،359 ،339 ،50 ،31 ،33
 كه) پ: است بهتر نسخ سایر ضبط غزل نه در رسد می نظر به كه حالی در شده، واقع اساس نسخۀ
 سایر. 77: مل ؛71 ،79: م ؛397 ،75 ،73 ،51 ،51 ،39(: است آ از جدیدتر سال یك فقط

 ،115 ،170 ،131 ،73 ،57 ،55 ،90 ،31 ،33: از اند عبارت ،است اساس نسخۀ آ كه مواردي
190، 757. 
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 از هم غزلها این بدلهاينسخه(. صفحه 199) هستند كتاب 199 تا 3ص از 735 تا 3 غزلهاي. 35
 و غزل هر اگر. شود می صفحه 713 آنها مجموع كه ،(صفحه 109) هستند 751 ص تا 139 ص
 از صفحه 13 فقط كه گیرندمی جا صفحه 735 غزلیات شوند، چاپ صفحه یك در بدلهایش نسخه
 .است تربیش فعلی حالت
: 3115 نیسياري : نيك ) اندكرده استفاده مثبت بدلنسخه از خاصی شرایط در آنان دوي هر البته. 37

 (.«بسنده پشتوانۀ مفهول» بخش ،31

 من بررسی طبق ،این بر عالوه است، يب تصحیح غزل 735 از تربیش تا 99 آ نسخۀ غزل 717. 37
 ،931 ،937 ،313 ،5: از است عبارت آنها شمارۀ كه نیستند، آ نسخۀ در كتاب اشعار از تا 91
539، 531، 573، 593، 700، 709، 733، 735، 739، 717، 730، 733، 739، 731، 733، 
 .735و  ،731 ،773 ،771
 ش) نال بدون ،(بیت 37 ،39 ش) «قصیده»: از اند عبارت دارند متفاوت نامی كه مواردي سایر. 31
 ش) «موعظيه  غزل» ،(عربی بیتِ سیزده ،133 ش) «شعرقطعه» ،(است غزل البته كه بیت،ده  ،905
 غزلهاي) «قطعه» ،(ملماع بیت، 97 ،735 ش) «شعر» و( بیت نوزده ،739 ش) «ملماع غزل» ،(733
 (.37ش الحاقی،
 731 ش و( اندنامیده «ملماع غزل» را آن خود بیت، نوزده) 739 ش: ملماع شعر دو نیز و. 39
 (.بیت نوزده)
 تبیييان وبگيياه در كييه فروغييی تصييحیح غزلیييات فهرسييت از جييدول ایيين تهیييۀ در. 90
(www.tebyan.net )كردل استفاده ،داشت قرار. 
 ،731 ،737 ،737 ،735 ،733 ،731 ،739 ،719 غزلهاي از اندعبارت الحاقی غزلیات این. 93
 انتهاي در كه الحاقی غزلپنج  نیز و ،770 ،759 ،751 ،757 ،757 ،755 ،759 ،753 ،750 ،739
 (.177ي 175 ص: است من اختیار در كه چاپی در) اند آمده ،«عرفانی غزلهاي» عنوان تحت مواعظ،
.(110: 3113 منصييور) اسييت آمييده «خبیثييات» بخييش در سييعدي كلیييات از چيياپی در .99
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 چاپي اغال . پيوست يک

 این در نیز امالیی اغالط از بسیاري كه است مسلم. یافتم غزلیات مطالعۀ حین را زیر موارد
 آنها متوجه ،نکنیم مقابله ها نسخه اصل با یا دیگر تصحیحی با را تصحیح این تا كه هست تصحیح
 حال این با باشد، مصححان متفاوت خوانش از ناشی است ممکن زیر موارد از برخی. شد نخواهیم
 گذاريفاصله اغالط. كردل نقلشان ،باشند چاپی خطاي كه رفتمی نیز آن احتمال چون
 .كردل ذكر بود معنا مخلّ كه معدود مورد چند در فقط را( اي كلمه میان و اي كلمه درون)

 .است غزل شمارۀ به نیسی بر  و یزمایی و فروغی به ارجاع
 (.«سرحدا» و «جدا») است زاید ر وي حروف تشدید قافیه، كلمات در: 5 و 7/3
 .است زائد «حد» روي تشدید. 37/9
 مدخل دهخدا، نامۀلزت: نك نیز سخن، سیاق به توجه با) است زائد «زحمت» آخر كسرۀ احتماالً. 53/3

 (. تصحیح همین در 911/1 بیت نیز و «بردن زحمت»
 . اللَّه اللَّه ← اهلل اهلل. 71/3
 (.آن بدلهاي نسخه و 11 غ ،13 ص ،یزمایی ؛170،فروغی) نشکفتم ← بشکفتم. 91/1
 (.آن بدلهاي نسخه و 95 غ ،17 ص ،یزمایی ؛93، فروغی) دورانها ← بستانها. 305/30
 .كه ← ك. 357/9
 نامۀلزت: نك نیز. 331 ش ،397 ص ،یزمایی ؛35، فروغی) باالست و زیر ← باالست] [  زیر. 351/1
 باال و زیر» مدخل ،سخن بزر  فرهنگ: نیز ،«زیر» ذیل «گفتن باال و زیر» و «باال و زیر» مداخل ،دهخدا

 .(«زیر» ذیل ،«گفتن
 .است زائد «ایستادن» آخر كسرۀ. 310/1
 (.باشد فاصله جزء دو میان نباید) نگارگر ← گر نگار. 393/3
 .پیل ← پپل. 395/1
 (.971، نیسیبر  ؛397، فروغی: نك. خواند «س رِ» باید) است زائد «سرِّ» تشدید احتماالً. 391/1
 ش ،379 ص ،یزميایی  ؛519، فروغيی ) اسيت  «صحبت» صحیح و غلط «صبحت» احتماالً. 913/1

 .(آن بدلهاي نسخه و ،991
 (.995 ش ،313 ص ،یزمایی ؛1، فروغی) مرو ← مرد. 911/30
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 .اند داده« 933» شمارۀ آن به اشتباهاً. 939
 .سرست ← سرت. 937/33
 (.931 ش ،397 ص ،یزمایی ؛177، فروغی) برآمیختمی ← برآمیختی. 957/5
 .است زائد «غریق» آخر كسرۀ. 951/1
 (.باشد فاصله جزء دو میان باید) هوش با ← باهوش. 973/7
 (.970 ش ،933 ص ،یزمایی ؛330، فروغی) این ←( بیت ابتداي) اي. 971/3
 «پيیش » هيم  یزمایی ضبط ؛330، فروغی) استصحیح  «پیشم» و غلط «پیش» احتماالً. 971/7
 چنيین  كيه  حيالی  در آورده، هيم  را «پیشيم » ضيبط  بيدلها  نسخه در اما (970 ش ،933 ص) است
 (.است نشده ذكر يب در بدلی نسخه
 (.979 ش ،931 ص ،یزمایی ؛377 ،فروغی) چون ← چو. 910/7
 (.977 ش ،937 ص ،یزمایی ؛103، فروغی) جادوان ← جاودان. 915/9
 .شیدایی ← شیدابی. 101/33
 در اما (91 ش ،110 ص) است «برد» هم یزمایی ضبط ؛307، فروغی) بود گر ← برد گر. 111/1
 (.است نشده ذكر يب در بدلی نسخه چنین كه حالی در آورده، هم را «بود» ضبط بدلها نسخه
 .(91ص ،نیسی بر : نك) است زائد «صبر» آخر كسرۀ احتماالً. 153/33
 ،131 ص ،یزمایی ؛370، فروغی) استصحیح  «مگیرید» و غلط «نگیرید» احتماالً. 151/30

 نهی فعل ساخت در «ني» از «مي» جاي به سعدي كه است مستبعد بسیار. (بدلهانسخه و 31 ش
 .باشد كرده استفاده
 .(77 ش ،155 ص ،یزمایی ؛590، فروغی) خرابی ← خوابی. 177/1
 .چه ← جه. 193/7
 (.باشد فاصله جزء دو میان نباید) برخی ← خی بر. 303/1
 (.بدلها نسخه و 309 ش ،119 ص ،یزمایی ؛317 ،فروغی) بین ناز ← نازنین. 339/3
 ،333 ص ،یزمایی حاشیه؛ و 39 غزل ،100 ص ،«مواعظ» ،فروغی) روز و شب ← روز شب. 377/7

 (.357 ش

 .است زائد بیت پایان سؤال عالمت. 377/3
 (.باشد فاصله جزء دو بین باید) سمن یا ← یاسمن. 501/3
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 .كاشکی ← كاسکی. 533/30
 ص ،یزمایی ؛731 ص ،... ابوبکر بنسعد اتابك ستایش در ،«مواعظ» ،فروغی) راوي ← رواي. 539/7

 .(909 ش ،331
 .است شده حروفچینی بار دو بیت این. 570/1
 (.977 ش ،393 ص ،یزمایی ؛91 غزل ،799 ص ،«مواعظ» ،فروغی) عیون ← عیوان. 517/3
 (.جاهمان ،یزمایی جا؛همان ،فروغی) خورشید ← خوشید. 517/5
 .است وزن مخل كه( جاهمان) است «دنیا» یزمایی ضبط (.همانجا ،فروغی) دنیی ← دینی. 517/7
 (.باشد فاصله جزء دو میان نباید. است باد)=  بادست ← دست با. 791/5
 (.93 ش ،799 ص ،یزمایی ؛71 ،فروغی) صباحی ← صباي. 711/9
 (.91 ش ،797 ص ،یزمایی ؛717 ،فروغی) است افتاده «كه» دول مصراع ابتداي از. 717/7

(.39 بنييد ،«ترجیييع» ،773 ص ،یزمييایی ؛770 ،فروغييی) بييس ← پييس. 39/30 بنييد ترجیييع،
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 نسخ خويشاوندي بررسي. دو پيوست

 الزل) كرد مشخص كتابتی اغالط بررسی با توانمی جمله از را هانسخه خویشاوندي
 در(. آموختم مطلق خالقی جالل دكتر شفاهی افاضات از را نکته این كه است ذكر به
 نسخ خویشاوندي بر ايقرینه توانندمی هم خاص ضبطهاي بعضی كتابتی اغالط كنار
 هم با هانسخه برخی كه رسدمی نظر به چنین غزلیات، بدلهاي نسخه بررسی با. باشند

 خویشاوندي دارد، مجزایی النسبسمسمة غزلی هر چون منتها. دارند خویشاوندي
 .دكر بررسی جداگانه صورت به غزلی هر در باید را هانسخه
 تربیش اساس، نسخۀ به بسیار توجه و بدلهانسخه ضبط نوع دلیل به كلی طور به
 سایر خویشاوندي تا شد ها نسخه سایر با اساس نسخۀ خویشاوندي متوجه توان می
 در است، داشته اساس نسخۀ به كه اعتقادي دلیل به یوسفی مرحول. هم با ها نسخه
 نیز گاه. است دهكر متن وارد و حفظ را اساس نسخۀ منفرد ضبطهاي ،موارد بسیاري
 موارد این از برخی. كنند می تأیید را اساس نسخۀ ضبطهاي نسخه دو یکی
 به زیر در. دارد وجود اساس نسخۀ و آنها میان ارتباطی كه است آن دهندۀ نشان
 :كنم می اشاره ها نسخه شباهتهاي برخی

 .5 و 1/ 707 ،930/9: پا ،د ،آل
 دادن نشيان  بيراي  خيوبی  هياي نمونيه  هسيتند  كتيابتی  اغيالط  كه مورد دو این

 :هستند ها نسخه این خویشاوندي
 :است چنین( صو ،  ،پر ،م ،مل ،آ ، ه ،گ) متن. 930/9

 نشييد مييرد نبييود عاشييق كييه هيير

 

 نگييداخت تييا نگشييت فييایق نقييره 

 

 آخيرت  و دنیيا  نه كه) 1 بیت دول مصراع بیت این دول مصراع جاي به پا ،د ،آل
 .است كتابتی اشتباهی واقع در كه دارند، را( درباخت
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 :است چنین( مه ،  ،پر ،م ،مل ،پ ،آ ، ه ،گ) متن. 707/1

 مين  بيا  دوسيتی  به كردي تو كه تطاولی

 

 نپسندل خویش خوار خون دشمن به آن من 

 :است چنین پا ،د ،آل
 و عهد بشکستی كردي تو كه تطاولی

 

 و سيوگندل  عهيد  و پیميان  سر بر هنوز 

 

 پينجم  بیيت  دول مصيراع »: كيه اسيت   داده توضیح چنین دول مصراع از پس اتابکی
 :آید می زیر در هم پنجم بیت «.است

 :است چنین( مه ،  ،پر ،م ،مل ،پ ،آ ، ه ،گ) متن. 707/5

 بشکسيتی  عهيد  و بریيدي  مهر اگرچه

 

 سيوگندل  و عهيد  و پیميان  سر بر هنوز 

 

 خوارخون دشمن به آن من :است چنین پا ،د ،آل دول مصراع مورد این در كه
 .نپسندل خویش

 «.دارد جایی جابه و است سول بیت دول مصراع»: كه است داده توضیح اتابکی

 (ق 113 تا 390) د و( ق 113) آل

 از. دارد فيرق  دیگر نسخ تمامی با نسخه دو این ضبط كه دارد وجود بسیاري موارد
 3 و 399/1 ،9 و 391/9 ،9 و 399/1 ،390/5 ،7 و 17/7 ،71/7 ،91/7: جملييه

 935/7 ،379/7 ،375/9 ،1 و 370/9 ،353/33 ،33 و 315/5 ،310/5 ،(7 نیييز)
 .غیره و( 3 نیز) 9 و 970/1 ،7 و

 :از اند عبارت دهند می نشان بهتر را خویشاوندي این كه موارد این از برخی
 :است چنین( د ،آل) متن ضبط. 399/9

 من چو بو د سماعش ذوقِ كه كسی اال

 

 زنيم  هميی  ذوقيی  سر از نعره كه داند 

 

 :است چنین( مه ،  ،پر ،پا ،م ،پ ،آ ، ه: نسخه هشت) ها نسخه سایر ضبط و



 ويژۀ نقد، 63آينة ميراث، ضميمة  /031

 مين  كه كند اوت تف چه را نبوده دردي

 

 زنيم  ميی  نعيره  و خورل می درد بیچاره 

 

 :است چنین( د ،آل) متن ضبط. 370/1

 ربيييایم دُر كيييه طميييع بيييه رفيييتم

 

 درربيييييودل دجليييييه و نربيييييودل 

 

 :است چنین( مه ،  ،پر ،پا ،م ،پ ،آ ، ه: نسخه هشت) ها نسخه سایر ضبط و

 انييييداخت كييييارزارل حلقييييۀ در

 

 ربيييودل ميييی حلقيييه كيييه نیيييزه آن 

 

 متن ابیات جاي به د و آل) 9 و 1/ 395 ؛(غزل این ابیات توالی و) 39/9: نك نیز
 1 و 7/ 939 ،(اند برده متن به را نسخ سایر ضبط نمصححا كه دارند، دیگر بیت دو
 متن به را نسخ سایر ضبط نمصححا كه دارند بیت یك بیت، دو این جاي به د و آل)

 و آمده بدل نسخه در كه دارند مشترك ضبط پنج د و آل) 9 و 7 و 107/5 ،(اند برده
 (.اند كرده متن وارد را نسخ سایر ضبط نمصححا

 (ق 161 تا 111 حدود) چ و( ق 113) آل

 از. دارد فرق دیگر نسخ تمامی با نسخه دو این ضبط كه دارد وجود متعددي موارد
 و 319/9 ،339/7 ،309/1 ،301/7 ،(7 زنی) 30 و 9 و 7 و 71/5 ،39/33: جمله
 .غیره و ،995/3 ،393/5 ،(9 نیز) 7 و 1

 از دارد، فرق نسخ سایر با نسخه سه این ضبط كه هست متعددي موارد: چ ،د ،آل
 ،33 و 313/5 ،(غزل این ابیات توالی و) 53/7 ،17/7 ،33/7 ،3/31: جمله
 نمونه براي. غیره و ،1و 151/3 ،937/3 ،31 و 903/9 ،379/9 ،371/5 ،317/9
 :گردد می ذكر زیر مورد

 (ق 131) پا و( ق 161 از ب د) م و آل

 جمله از كنند،می راهیهم را آل ضبطهاي چ و د نسخ كنار در گاه نیز نسخه دو این



 030/بررسي و نقد غزلهاي س دي تصحيح غالمحسي  يوسفي و پرويز اتابكي

 :موارد این در
 .990/3 ،(99/7: د و آل) 99/1: د ،م ،آل
 .937/5: پا ،د ،م ،آل
 .999/9 ،951/9: چ ،د ،م ،آل
 .913/1 ،997/1 ،317/1: چ ،پا ،د ،آل

 فرق دیگر نسخ تمامی با نسخه دو این ضبط كه دارد وجود چندي موارد: پا ،گ
 ،397/7 ،(7 نیيييز) 310/7 ،357/3 ،(9 نیيييز) 331/30 ،330/7: جمليييه از. دارد
 .غیره و ،(5 نیز) 909/30

 منابع

بر اسياس چاپهياي محميدعلی فروغيی و حبیيب       غزلیات سعدي ،3110 ،نیسی، كاظم بر  ي
 .فکر روز ،تهران ،یزمایی

 . امیركبیر ،تهران ،كلیات سعدي ،3177 ،فروغی، محمدعلی ي
به كوشيش نيادر    ،«نامۀ عالمه محمد قزوینی به ذكاءالملك فروغی» ،3190 ،دي قزوینی، محم

 .933ي907 ، ص37 ، ش33 س ،نامۀ بهارستان ،لبی كاشانیمط
، ادب خانۀ كتاب 3137-3137چاپ   بر اساس نسخۀ كلیات سعدي. ،3113 ،ي منصور، جهانگیر

 .كتاب احیا ،تهران
 .سینانگار ،تهران ،وهشت نسخۀ خطی سدۀ نهم بر اساس چهل دیوان حافظ ،3177 ،ي نیساري، سلیم

خطی سدۀ  برگرفته از پنجاه نسخۀ) دفتر دگرسانیها در غزلهاي حافظ ،3115، نیساري، سلیمي 
 .(نشر آثار)فرهنگستان زبان و ادب فارسی  ،تهران ،9ج  ،(نهم
 .مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران ،غزلیات سعدي ،3173 ،یزمایی، حبیبي 
 .خوارزمی ،تهران ،گلستان سعدي،3173 ،حسینسفی، غالمي یو
 .خوارزمی ،تهران ،(نامهسعدي)بوستان  ،3175 ،یوسفی، غالمحسیني 

 .سخن ،تهران ،هاي سعديغزل ،3115 ،پرویز اتابکی،  ؛حسیني یوسفی، غالم
 




