
  
  
  
  
  

  تقدیم به استاد رفیعیان که در اعتالی فرهنگ و آموزش عالی در آذربایجان
  .های ثمربخشی نمود کوشش

  های ویراستاری چاپ مجدّد آثار ادبی لغزشگاه
  ) چاپ مسکواز خمسۀ نظامیای تفصیلی بر روی چاپ مجددی  براساس مطالعه(

  
  مهر رحمان مشتاق

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  
  

های  که از کساد و رکود بازار پژوهش     ـ  کی از مشکالت بازار نشر    امروزه ی 
هـای خطـی      مـشتری نـسخه     آور و بی    جمله تصحیح پرزحمت و مالل    واقعی از 

هـا   رویۀ متونی اسـت کـه سـال    های مکرّر و بی تجدید چاپ ـ  کند حکایت می
بینی یکی از استادان مسلّم ادب فارسی چاپ        پیش به کوشش و دانش و باریک      

گونـه  سال از تاریخ درگذشت مصحّح، هر شت سیشر شده و اکنون با گذ  و منت 
  .مانع قانونی از سر راه چاپ مجدّد آن برداشته شده است

امّهات متون ادبی از شاهنامۀ فردوسی و خمسۀ نظامی گرفتـه تـا کلیّـات               
امروزه از این طریق به دسـت       ... سعدی و مثنوی و غزلیّات شمس و حافظ و          

  .رسد ار آنها میخوانندگان پرشم
ها حتّی حوصلۀ این انتظار طوالنی را هـم ندارنـد و بـرای تجدیـد              بعضی

اینهـا در ذیـل هـر       . انـد   تری پیـدا کـرده      گونه آثار راه کوتاه    دردسر این   چاپ بی 
ای مقتـبس از تـاریخ        کنند و مقدمـه     صفحه از کتاب، یکی دو لغت را معنی می        

 به حقّ مصحّح بـه      ءه کتاب را بدون اعتنا    افزایند و آنگا    ادبیّات به اوّل کتاب می    
  !رسانند اهتمام و مقدّمه و شرح خود به چاپ می
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خمـسۀ   ـ  ها گونه تجدید چاپ      در هر حال ما با مطالعۀ موردی یکی از این
ایـم   سـعی کـرده   ـ  نظامی چاپ نشر ققنـوس از روی نـسخۀ چـاپ شـوروی    

خوانی و تصحیح شیوۀ خط     هایی را که ویراستاران در حین بازبینی و باز         لغزش
شوند، گوشـزد کنـیم تـا ناشـران در      گذاری این قبیل متون، مرتکب می     و نشانه 

های علمی   تجدید چاپ این آثار، با احساس مسئولیّت بیشتر و رعایت حدّاقل          
  .و فنّی عمل کنند و حقوق خوانندگان را ملحوظ دارند

  مقدّمه
وع ایـن قـانون کـه بـه         آورنـدۀ موضـ   مادّی پدید مدّت استفاده از حقوق     «

آورنده، سی سـال    شود از تاریخ مرگ پدید       منتقل می  موجب وصایت یا وراثت   
  1.»است

این مادّه از فصلِ سوم قانونِ حمایتِ حقوقِ مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان             
 2»هنوز به قوّت قـانونی خـود بـاقی اسـت          «، که   1348مصوّب یازدهم دی ماه     

دارد و به آنـان       ش پای ناشران و ویراستاران برمی     مانعِ چاپ مجدّد آثار را از پی      
دهد که در صورت تقاضای بازار نشر بتواننـد بـدون پرداخـت حـقّ                 اجازه می 

های قانونی دیگر، آثاری را که سی سـال از تـاریخ             تألیف و رعایت محدودیّت   
  . گذشته باشد، تجدید چاپ کنند3مرگِ پدیدآورنده یا پدیدآورندگانش

اده و در مـواردی سـوء اسـتفاده از ایـن جـواز قـانونی را         نمونۀ بارز استف  
دیـوان حـافظ تـصحیح      «حـساب و کتـاب        های متعدّد و بـی      توان در چاپ    می

عالوه بر این دو اثر، . دکتر محمّد معین دید» فرهنگ فارسی«و »  ـ غنی قزوینی
گونه آثـار چـاپ مجـدّد       بخش قابل توجّهی از آثار موجود در بازار نشر به این          

  .صاص دارداخت
هـای   از طرف دیگر، به دلیل نپیوسـتن کـشورمان بـه معاهـدات و میثـاق               

، در مـورد  )copy rightرایـت   کپـی  (4المللیِ رعایت حقوق پدیدآورندگان بین
آثار چاپ شده در خارج از کشور، حتّی رعایت ایـن محـدودیّت زمـانی نیـز                 

گونـه    به چاپ این   الزامی ندارد و ناشران در صورت اطمینان به تقاضای بازار،         
  .کنند چینی مجدّد اقدام می ار به صورت افست یا گاهی با حروفآث

بـا آگـاهی از    ـ  در تجدید چاپ آثاری از این دست، معموالً خود ناشران
شـوند و بـه گـزینش و چـاپ آثـار       پیـشقدم مـی   ـ  تقاضای بازار و ارزش اثر
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بـاز  «شران اسـت کـه      انتشارات اساطیر نمونۀ خوبی از این نا      . کنند  مبادرت می 
جملـه بهـار، بهمنیـار،      حققان نامدار ایرانـیِ درگذشـته از      چاپ مجموعۀ آثار م   

و بازچاپ آثار فارسی محقّقان و فـضالی قلمـرو   ... پورداود، اقبال و نفیسی و   
شـمرده  ر را جـزو اهـداف انتـشاراتی خـود بر       در خارج از کشو   » فرهنگ ایران 

گونـه    الً به طریق افـست و بـدون هـیچ         این ناشر، آثار برگزیده را معمو     . 5است
کند که هم باعث کم شدن هزینۀ چـاپ           ویرایش و افزایش و کاهشی چاپ می      

دهد که اصل کتـاب را در اختیـار دارد و             شود و هم به خواننده اطمینان می        می
نحوۀ ضبط کلمات همان است که مصحّح متن اصلی اختیار کـرده و بـه هـیچ                 

 چـاپ دیـوان ناصـر خـسرو بـه تـصحیح             تجدید. وجه دستکاری نشده است   
زاده و آثار منثور ناصرخـسرو کـه چـاپ اوّل آنهـا               نصراهللا تقوی با مقدّمۀ تقی    

معموالً در مطبعۀ کاویانی برلین چاپ شـده اسـت، نمونـۀ روشـنی از تجدیـد                 
ناشـران دیگـر، امّـا، همـه بـه ایـن روش عمـل                6.چاپ به طریق افست است    

 و اندازۀ حـروف و شـیوۀ خـطّ را بـا سـلیقه و                کنند؛ آنان برای اینکه نوع      نمی
عادت عامّۀ خوانندگان مطابق و هماهنگ کننـد، معمـوالً مـتن را بـه دبیـر یـا                   

نامـۀ    خواهند که متن را براساس شـیوه        سپارند و از او می      ویراستار مجموعه می  
ناشر اصالح کند و مخصوصاً در وصل و فصل اجزای کلمات مرکّب و مـشتق   

  چـین     عمـل کنـد؛ آنگـاه حاصـل کـار را بـه دسـت حـروف                 به شیوۀ متـداول   
دهند تا متن را زیر نظر ویراسـتار و نـاظران فنّـی بـا حـروف           می) تایپیست(= 

حاصـل کـار در تجدیـد       . کنـد ) تایـپ (چینـی    نواز حروف   خوشخوان و چشم  
پسند، معموالً    هایی از این دست، علیرغم ظاهر شکیل و جذّاب و مشتری           چاپ

چـین بـه خطاهـای        است؛ زیرا خطاهـای ویراسـتار و حـروف        غیرقابل اعتماد   
شود و خوانندۀ عادی در هنگام مواجهه با ابهام           احتمالی چاپ اصلی اضافه می    

داند که ابهـام در اصـل مـتن اسـت یـا در نتیجـۀ خطـای                    و اشکال، دقیقاً نمی   
مصحّح در قرائت نسخه یا نسخ خطّی، وارد متن شده اسـت یـا ویراسـتار در                 

اشتباه شده و یا    گذاری و خطّ، دچار       وانی و اعمال شیوۀ جدید نشانه     حین بازخ 
البتّـه گـاهی ممکـن      . چین باعث بروز ابهام شـده اسـت        سهو و خطای حروف   

است ویراستاری این قبیل آثار به استادان و متخصّصان شایسته سپرده شود که             
 مجـدّد   تواند به سراغ متن چـاپ       در آن صورت، خواننده با اعتماد بیشتری می       
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اگرچه اشتباه و خطـای ایـن قبیـل ویراسـتاران نیـز بـه                7؛برود و آن را بخواند    
تمامی منتفی نیست و مخصوصاً وقتی کار سفارشی باشد و شـتابزده صـورت              
گیرد و ناشر بیشتر به درج نام و عنوان ویراستار برروی جلـد کتـاب، مـصرّ و                  

های  ها و بازبینی   سنجی  و نکته های علمی    مند باشد و به استفاده از توانایی        عالقه
الزحمـه،    وی در تکمیل کار مصحّح متن، اعتقادی نداشته باشد و در تعیین حق            

 باشد، آنچه در چنین مواقعی از زیردست این اسـتادان بیـرون             ءاعتنا  ها بی  بدان
ه بـه دسـت ویراسـتاران گمنـام و      هماننـد آثـاری خواهـد بـود کـ     نیـز  آید می
  8 .ه باشدمتخصّص، ویراستاری شدغیر

هاست دیوان حـافظ     کار متعدّدی، که سال     کار یا کهنه    عالوه بر ناشران تازه   
هـای متعـدّد    غنی و کلیّات سعدی فروغی و مثنوی نیکلسون و چاپ ـ  قزوینی

کننـد،    شاهنامه را به طور مرتّب چاپ و بازار نشر را به طور کاذب اشـباع مـی                
ای از متـون مهـم و        چـاپ مجموعـه   ای با برنامه، تجدید       چند ناشر نسبتاً حرفه   

اند که انتشارات روزنه، دوستان، ققنوس، هرمس و          پرخواننده را در پیش گرفته    
جمله تصحیحاتی کـه بنابـه قـانون حمایـتِ حقـوق            از. اند  ستهامیرکبیر از آن د   

مؤلّفــان، چــاپ مجــدّد آنهــا بــدون مــانع و اشــکال و از لحــاظ بــازار نــشر،  
شـاهنامۀ فردوسـی، تـصحیح  ژول        : اینهاسـت بخش و سودآور است،       اطمینان

مول فرانسوی و ایرانشناسان مسکو، خمسۀ نظامی، تصحیح وحیـد دسـتگردی    
، کلّیّـات سـعدی تـصحیح فروغـی، مثنـوی           )باکو و مـسکو   (و چاپ شوروی    

که چاپ عکسی آن در اختیـار همـه         (مولوی تصحیح نیکلسون و نسخۀ قونیه       
صحّحان و ویراستاران متعـدّد بعـدی       قرار گرفته و بعد از یک چاپ حروفی، م        

حتّی ممکن بوده است که به جای مراجعه به چاپ عکـسی، نـسخۀ چـاپی را                 
اساس تصحیح قرار دهند و احیانـاً گـاهی بـه چـاپ عکـسی آن نیـز نگـاهی                    

  ، کلّیّات شمس تصحیح فروزانفر و دیـوان حـافظ تـصحیح قزوینـی             !)بیندازند
  .غنیـ 

طلبـی    متخـصص و در عـین حـال، راحـت         البتّه گاهی ویراستاران اهل و      
گیـر نـسخ خطّـی و کوشـش           هستند که به جای جستجوی پرزحمت و وقـت        

نسخ متعدّد،    نویسان و مقابلۀ    فرسا برای قرائت خطوط غالباً ناخوانای نسخه       توان
و به بهانۀ شرح و تفسیر، تمام       . روند  به سراغ تصحیحی قابل اعتماد و آماده می       
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کنند؛ بدون اینکه بـه نقـض قـانون حـقّ              چاپ می  متن تصحیح شده را تجدید    
  !مؤلّف متّهم شوند
نامه تصحیح قزوینی و شرح تاریخ بیهقـی تـصحیح فیـاض و             شرح مرزبان 

شرح گلستان و بوستان و غزلیّات سعدی تصحیح فروغی که به توسّـط دکتـر               
چنـان    هـا آن    این شـرح   9. خلیل خطیب رهبر صورت گرفته، از آن جمله است        

تنها عامّۀ خوانندگان بلکـه      ی را در بازار پر کرده است که نه         تصحیح اصل  جای
گاهی حتّی دانشجویان نیز به اشتباه از حافظ، گلستان و بوستان و تاریخ بیهقی              

  !گیرند تصحیح خطیب رهبر سراغ می
که گفته شد چاپ مجدّد متونِ ادبی، بعـد از درگذشـت مـصحّح و                چنان

گـذاری معمـول صـورت        ا اعمال شیوۀ خطّ و نـشانه      بدون نظارت او و غالباً ب     
  .گیرد می

نمایـد،    اعمال شیوۀ جدید، اگرچه به ظاهر، کـاری آسـان و زودیـاب مـی              
کاری دقیق و تخصّصی و مستلزم آشنایی با زبان و سبک شاعر یـا نویـسنده و             
مقدّمات و کلّیّات علوم ادبی از قبیل وزن و قافیه و علوم بالغی و محتوای اثر                

 که همۀ اینها بایستی به توانایی در قرائت و فهم درسـت مـتن و قـدرت                  است
تشخیص واژگان خاص و ترکیبات ابداعی و تصاویر شاعرانه براسـاس سـبک        

  .شخصی شاعر یا نویسنده منجر شده باشد
هـا، حتّـی در بـازنگری و     فقدان آشنایی و آگاهی در هر کدام از این زمینه 

. شـود    یک صـفحه از مـتن نیـز آشـکار مـی            گذاری  الخط و نشانه    تصحیح رسم 
های لغزش و خطای ویراستارِ ناوارد به متن، به صـورت             طبیعی است که نشانه   

  .هایی در سرتاسر اثر احساس شود اندازها و ناهمواری دست
رسـید، معمـوالً حـرف        در آثاری که تا سی چهل سال پیش به چـاپ مـی            

ی »را«و  ) شـد   صریح نامیـده مـی    که مفعول غیر  (متّصل به کلمۀ بعد     » به « اضافۀ
پیشین ماضـی اسـتمراری    جزء ـ  »می«نشانۀ مفعولی، متّصل به مفعول صریح و 

  .شد متّصل به فعل نوشته و چاپ می ـ ای از فعل امر و مضارع اخباری و گونه
ی جمع، متّصل به اسم مفرد و حتّی اسم مفردِ مختوم بـه             »ها«همچنان که   

/ وحـدت / نکـره   » ی«شد و     نوشته می ) ها رت نام ها به صو    نامه(غیرملفوظ  » ه«
غیرملفـوظ معمـوالً بـه صـورت یـای کوچـک و             » ه«نسبتِ اسامیِ مختوم بـه      



  عیانیادنامۀ استاد اسماعیل رفی
 

 958

شد که در حین چاپ حتّی ممکـن بـود، حـذف              ای برروی آن آشکار می      همزه
  ).نامه ← ای به صورت نامۀ نامه( شود

متّـصل  » بــ «در این قبیل موارد باید به درستی تشخیص دهد که          ویراستار  
به کلمه، از نوعِ حرفِ اضافه و الحاقی است یا جزو اصل کلمه و ذاتـی اسـت                  

در معنی گـازی کـه      » بخار«بوده باشد با    » به خار «که ممکن است    » بخار«مثل  (
هرگونه خطا  در قرائت و فهـم        ...  و) آید  در نتیجۀ تبخیر مایعات به وجود می      

آیـد و خواننـده را بـه     مـی   درست متن به صورت ضـبطی غلـط و نـامفهوم در           
. کند  اضطراب و سردرگمی و تردید در صحّت تشخیص و فهم خود دچار می            

گانۀ نظـامی    های پنج  هایی که در پی خواهد آمد حاصل قرائت مثنوی         یادداشت
بعـضی مجلّـدات در     ( ققنوس آن را از روی چاپ شوروی         است که انتشارات  

ای شـکیل هـم در        و انـدازه  در قطع   ) مسکو و بعضی در باکو چاپ شده است       
گانه با جلد مقوایی و هم در یـک مجلّـد بـا جلـد گـالینگور، بـه               مجلّدات پنج 

  . دفعات چاپ کرده است
در اوّل کتـاب آمـده،   » سـخنی کوتـاه  «در یادداشت ناشر که تحت عنـوان      

 نگـارش و ویـرایش    نامـۀ     الخط اثر براساس شـیوه      رسم«تصریح شده است که     
ها یا ابیـاتی     ها، عبارت   واژه شده و هر جا که نیاز بوده         انتشارات ققنوس تنظیم  

جا که مشاهده شـده، وزن شـعر   انوشت آمده و هرها به صورت پ  بدل   از نسخه 
ای، ضروری تشخیص داده شده، با توجّـه          دچار نقصان است، اگر افزودن واژه     

  های چاپی نسخۀ  آورده شده و غلط[ ]های دیگر، آن واژه میان قالب  به نسخه
شـناس    بدیهی است که این کار جز از ویراستار متن        . »اصلی اصالح شده است   

آیـد از      کس دیگـری برنمـی      عهدۀو متبحّر در شناخت زبان و سبک نظامی از          
رو خواننده توقّع دارد چیزی بیشتر از متن چاپ شوروی در دسـت داشـته                این

کنـد کـه      زو مـی  خورد، آر   باشد؛ در حالی که وقتی به خطاهای بسیار متن برمی         
الخـط و     شـد؛ یـا در رسـم        ای کاش عین متن اصلی به طریق افست چاپ مـی          

گرفت تا الاقل خواننده تکلیف خود        گذاری آن هیچ تغییری صورت نمی       نشانه
دانست و در صورت برخـورد بـا ابهـام و اشـکال،       را با نظامی و مصحّحان می     

 یا قدمت متن است یـا بـه         یافت که آن ابهام، ناشی از زبان شاعرانه         اطمینان می 
  .شود شیوه و کار مصحّح متن اصلی مربوط می
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در بیانِ خطاهایی که در حین اِعمال تغییرات ویراستاری وارد مـتن شـده،          
قصد نگارنده تنها استقصا و استخراج و بزرگ کردن خطاهای اثـر مـورد نظـر                

یی را هـا  ، سعی کرده است لغـزش مطالعه و بررسی موردی  نبوده است؛ بلکه با     
در هنگـام   ـ  آشـنا   هر چند متّخصص و متن ـ  یادآوری کند که هر ویراستاری

گذاری آن، ممکـن اسـت بـدان دچـار            الخط و نشانه    ویرایش متن و تغییر رسم    
  .شود

در عنوان مقاله، بدان سبب اسـت کـه مـوارد لغـزش را              » ها لغزشگاه«ذکر  
 قرائت این قبیل متون     گوشزد کند و حسّاسیّت و دقّت ویراستاران را در هنگام         
تر   انتر و خوشخو    غلط  بدان موارد برانگیزد تا چاپ مجدّد آثار و متون ادبی کم          

  .کننده به دست خوانندگان برسد اندازهای مأیوس و بدون دست
های تکراری، بـه خمـسۀ نظـامی چـاپ           برای جلوگیری از آوردن عبارت    

شـود و از مـسئول        اشاره می » متن اصلی «تحت عنوان   ) مسکو و باکو  ( شوروی
» ویراسـتار «الخط در چاپ مجدّد با عنوان کلّی          تغییرات و تصحیح رسم   اعمال  
در تمام موارد، نخست ضبط متن اصلی آنچنـان کـه در دسـترس              . شود  یاد می 

ویراستار بـوده، نقـل و آنگـاه تغییـری کـه ویراسـتار در آن داده، یـادآوری و                    
اهـای مربـوط بـه شـیوۀ خـطّ          در بیان خط  . شود  چگونگی لغزش او تحلیل می    

دستور معیار، فرض و قواعد درست مربـوط      » دستور خطّ فرهنگستان  «فارسی،  
  .به هر مورد از آن نقل شده است
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  های ناشی از اعمال شیوۀ جدید خطّ فارسی لغزش. 1
  » به«حرف اضافۀ  1. 1

در متن اصلی، پیوسته به اسم بعد نوشته شده و          » به«  حرف اضافۀ : توضیح
و همچنــین شــیوۀ خــطّ فارســی مــصوّب ( نامــۀ ناشــر ســتار طبــق شــیوهویرا

را » بـه «خواسـته   ) 24 ص   1385فرهنگستان زبان و ادب فارسی ویرایش سال        
معنی کـرده و      ولی در مواردی کلمات بسیط را به اشتباه دو پاره و بی           . جدا کند 

امـر  زینت یا تأکید را که بر سر فعل ماضی یـا مـضارع التزامـی یـا                  » بـ«گاهی  
حـرف اضـافه تلقّـی و آن را از فعـل، جـدا و جملـه را                  » بـه «آید به اشتباه      می
  .معنی کرده است بی
  
 از کلمۀ بسیط   » بـ« تفکیک 1. 1. 1

   به خار ←بخار  
  متن اصلی

 پیر چـو زان روضـۀ مینــو گذشـت         
 زان گل و بلبل کـه در آن بـاغ دیـد           
 دوزخـــی افتــــاده بجــــای بهــشت

  شـــــدهاریبخــسبـــــزه بتحلیـــل 
  

  بعد مهی چند بر آن ســــو گذشت  
  نالۀ مشـــتی زغــن و زاغ دیــــد
  قیصـــر آن قصـــر شده در کنشت
  دســـتۀ گل پشــتۀ خاری شــــده

  167مخزن 
شادابی از باغ و دشت رخـت بربـسته و     . سخن از دگرگونی طبیعت است    

زه انـدک انـدک     در بیت آخـر سـب     . پژمردگی و تباهی به جای آن نشسته است       
طراوت خود را از دست داده و از بین رفته است و دسته گل به پـشتۀ خـاری                   

  .تبدیل شده است
تبـدیل و بیـت را   » به خـار « ای بسیط بوده به      را که کلمه  » بُخار«ویراستار  

  )129ص (معنی کرده است  بی
    به دل←بَدَل  

  متن اصلی
ـــده   ــان کن ـــبی دل از می ــرخ سی   س

  

  ـــــه آکنــــــــده ناردانبدلـش  

  262هفت 
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آتش مانند سیب سرخی اسـت کـه آن را از           . بیت در توصیف آتش است    
  .درون تهی کرده و به جای آن ناردانه انباشته باشند

تصور کرده و به را از دل تفکیک نموده اسـت           » به دل «را  » بدل«ویراستار  
  10 .)761ص (

   به دست←بَدَست    
  متن اصلی

ــو  ــور خ ــر ز گ ــودیگ ــر ب   دش خب

  

  از سـه گـز نیفــزودی       بَدَسـت یک    
  109هفت،   

بود به جـای      ر از فرجام کار خود با خبر می       گسنمار، معمار قصر خورنق ا    
کـرد و حتّـی یـک         آنکه ارتفاع قصر را از صد گز بگذراند به سه گز بسنده می            

  .افزود وجب بدان نمی
ارتباطی با دست   شناسی هیچ     را که گویا از لحاظ ریشه     » بدست«ویراستار  

  )714ص ( .تصوّر و به تفکیک ضبط کرده است» به دست« 11،ندارد
   به اسکندر←سکندر با  

  متن اصلی
   بگــویباســکندربــدو گفــت رو  

  

  که هـرچ انـدرین ره نیـابی مجـوی           

  75 ، اقبال  
ضـبط  » سـکندر « و  » اسکندر« اسکندر در زبان فارسی به هر دو صورت         

  12.شده است
اسکندر را به صـورت بـه اسـکندر         ه  ون توجّه به وزن بیت، ب     ویراستار بد 

  )1244ص (. تغییر داده و وزن بیت را مختلّ کرده است
  
 زینت یا تأکید از فعل » بـ«تفکیک  2. 1. 1

   به زن←) فعل امر(بزن  
  متن اصلی

 خلوت خـوش سـاز عـدم خانـه را         
 روزن این خانــه رهـا کـن بـه دود          

  

  یرانـــه رابـاز گــذار ایــــن ده و  
  آخر چـه بــود    بزنخانه فروشـــی   

  128مخزن،   
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را کـه   » بـزن «  ویراسـتار    13.خانه فروشی زدن، کنایه از حراج کردن است       
فعل امر از مصدر زدن است، حرف اضافه و مفعول غیر صریح فرض و از هم                

  ).163ص (تفکیک کرده است 
   به خُرّم←) فعل ماضی( بخرّم 

  متن اصلی
ــرّم ــدار گــبخَ   ر فروشَــــد بخــت بی

  

  به صد ملک چنین یک مـوی دلدار  

  291 ،خسرو
فعل ماضی از مصدر خریدن     » بخرم«پیداست،  » فروشد«که از قرینۀ     چنان

کـرده   ویراستار که تصوّر نمی. شود است که به ضرورت وزن، مشدّد قرائت می       
یل و بیت   تبد» مبه خرُّّ «کند، آن را به     » تشدید «گاهی ممکن است وزن اقتضای    

اگر بخت بیدار بفروشـد حاضـرم صـد         : )276ص  ( معنی کرده است    را از بن بی   
  .چنینی را با یک موی معشوق معاوضه کنم ملک این

   به رنجم←) فعل ماضی(  برنجم  
  متن اصلی

ــدین ســـر   گــر تیــغ روان کنــی ب
 اسماعیــــلی ز خـــــود بـــسنجم

  

ــدین در      ـــی ب ــودم کن ــان خ  قرب
ــر   ـــلی ام اگـ ـــمبراسماعیــ  نجـ

  256لیلی،   
  

قربان خود کنی خود    اگر تیغ بر گردنم نهی و مرا        : گوید       مجنون به لیلی می   
کنم  و اگر از این کار تو رنجشی بـه دل راه دهـم،                 قیاس می ) ع(را با اسماعیل  

  .بد دین و اسماعیلی باشم
. حرف اضافه تلقی و از فعل جدا کـرده اسـت          » به«تأکید را   » بـ«ویراستار  

  ). 567ص(
  
  التباس حرف جرّ عربی و حرف اضافۀ فارسی 3. 1. 1

آیـد از نـوع حـرف         های عربی می   که در آغاز بعضی از ترکیب     » به«حرف  
 بعینه ، بنفسه، بـرأی : شود اضافۀ فارسی نیست و پیوسته به کلمۀ بعد نوشته می      

  )24دستور خط فارسی، ص (العین، بشخصه، مابازاء، بذاته 
   به عینه←بعینه  
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  متن اصلی
   صورت خســـرو در آن بستبعینه    خجسته کاغذی بگرفت در دست

  108خسرو، ص 
  متن اصلی

 مراد شه که مقصود جهـان اسـت       
  ج

   با بـــرادر همچنــان اســـتبعینه  
  14 54خسرو، ص 

  

 و شـرف    453،  203،  182صص  : جمله خسرو از(ویراستار در تمام موارد     
نوشته کـه   » به عینه « کرده و به صورت      ا تفکیک عینه ر ه  ب) 1049 و   971صص  

  .نادرست است
  
  به کلمۀ بعد» به« پیوستن 4. 1. 1

حرف اضـافه گـاهی تـشخیص       » به«      به دلیل اشتباه در قرائت و فهم متن،         
داده نشده و پیوسته به کلمۀ بعد باقی مانـده و موجـب اشـکال و ابهـام شـده                    

  .است
    برآیی←) به رایی(=   برایی 
  یمتن اصل

  که دستــور باشــد خـرد      برایــی
 نیابت بجــای آری از دیـن و داد        

  

 نگهـــداری انـــدازۀ نیـک و بــد       
 نیــاری ز من جــز بنیــکی بیـــاد      

  235شرف،   
فرستد و به او      را به همراه وزیر به یونان می      ) دختر دارا (اسکندر، روشنک   

) از خـرد پیـروی کنـد       (ای که خرد مشاور آن باشـد        با رأی و اندیشه   : گوید  می
سزد حقّ نیابت مـرا        دار و همچنان که از دین و داد می          نیک و بد را اندازه نگه     

  .ادا کن و از من به نیکی یاد کن
تصوّر کـرده و بـه      » برآیی« را که سرهم نوشته شده ،       » به رایی «      ویراستار  

  ).1034ص (معنی ساخته است همین صورت ضبط نموده و بیت را به کلّی بی
   بُخار←) به خار( = بخار 

  متن اصلی
ــستاخ بخــار ــود گ ــخ، شــیرین ب    تل

  

 زنگی است بر شاخ   شیرین شدرطب، چو  
  366خسرو، ص   
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 شـیرین   15.رونـد   خار و خرما با هم تقابل دارند و معموالً با هم به کار می             
تـا زمـانی کـه عـشق تـو جـز رنـج و مـشقّت            : گوید  در شکایت از خسرو می    

 شیرین در میانۀ کار بود و اکنون که روزگار خوش و حاصـل            حاصلی نداشت، 
ای از شـاخ      خرمای شـیرین ماننـد زنگولـه      (شیرین داری، دور از دسترس منی       

  ).آویزان و دور از دسترس است
خوانـده  » بخار«که در متن اصلی سرهم نوشته شده        را  » به خار «ویراستار  

  )303ص ( .و به همان صورت باقی گذاشته است
   بدین←) به دین(= دین ب 

  متن اصلی
ـــی  ــودم خدای ــتی ب ــه دوس  یگان
 درِ دنیــا بــدانش بنــــد کــرده

  

  به صد دل کــرده با من آشنــایی  
   خرســـند کردهبدیــنز دنیا دل 

  66خسرو، ص 
   

تقابـل وجـود   » دنیـا و دیـن  «و » دنیا و دانـش   «در بیت دوم به ترتیب بین       
  .دارد

شود که در مـصراع آخـر، او از    لوم می از توصیف خدایی بودن دوست مع     
  .تمام دنیا، به دین قناعت کرده و دامن از لذّات و شهوات برچیده است

 ایـن    و ضـمیر اشـارۀ    » بـه   « ویراستار، به گمان اینکه بدین حرف اضـافۀ         
گردد، آن دو را به همان صـورت   است که قاعدتاً به دانش در مصراع اول برمی        

  )187ص  (.باقی گذاشته است
   الحق به فعل از آن» نـ «و »بـ «تفکیک  5. 1. 1

به اشتباه در متن اصـلی      ) بای زینت و تأکید   (الحق به اول فعل     » بـ«گاهی  
  .جدا نوشته شده و ویراستار همان را در متن حفظ کرده است

   به پیوسته←) بپیوسته(= به پیوسته  
  متن اصلی

ــسته   خــوانی از لعــل و دُر در او ب

  

  بــه پیوســتهبــه هــم لعــل بــا دُر   

  833 و چاپ ققنوس 465هفت   
   نه باشد←) نباشد(= نه باشد  

  : گوید مهین بانو در نصیحت شیرین می
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   توسـت گر این صاحب جهان دلدادۀ
  ینـــی ناشکیبو لیـــکن گرچه ب

  شــکاری بس بزرگ افتـادۀ توست  
   گوش داری بر فریبـــشنه باشــد

  246، چاپ ققنوس 217خسرو 
  

ست، یعنی نکند به فریبش گـوش دهـی و فریفتـه            » مبادا« نباشد به معنی    
  !شوی
 که در متن اصلی به درستی، جدا از کلمـۀ           16»نبود«،  »نیست«به معنی   » نه«

در نتیجۀ خطای ویراستار در قرائت بیت، در چاپ ققنـوس           . بعدی نوشته شده  
  ).424(به کلمۀ بعدی پیوسته و بیت را نامفهوم کرده است

   نبینی←) بینی نیست(= ه بینین 
  متن اصلی 
   خرگهـی بـر روی بـسته       نه بینـی  

  

  نه دندان یـک دو زرنـیخ شکـسته          

  670خسرو،   
  

ای است که در شب زفاف شـیرین او را بـه جـای                بیت در وصف عجوزه   
مـستی متوجّـه      فرسـتد و خـسرو بـه سـبب غلبـۀ            خود به خوابگاه خسرو مـی     

. مصراع دوم در وصف دنـدان اوسـت       مصراع اول در وصف بینی و       . شود  نمی
نبینـی  : حاال تصوّر کنید که بیت را با ضـبط جدیـد چگونـه بایـد معنـی کـرد                  

  ...خرگهی بر روی بسته
  
  غیر ملفوظ» ه«به کلمات مختوم به ... وحدت و » ی»الحاق  1. 3. 1

امروزه یای وحدت، نکره و نسبی در هنگام الحاق به کلمـات مختـوم بـه      
 در 17 .)ای   خانـه  ←خانـه   (شـود     نوشـته مـی   » ای«ورت  ملفوظ به ص  های غیر 

نوشـته و   » ه«بـر روی    » ء«بـه صـورت     » ی«های خطّی فارسی این نوع،        نسخه
در خمـسۀ   . شـد   گاهی نیز در هنگام استنساخ یا چاپ، به مسامحه حـذف مـی            

ها حفظ شده ولی ویراستار، باید در تمام موارد آن            چاپ شوروی، ضبط نسخه   
مشتبه نشود؛ با   ) کتابخانۀ دانشگاه (کرد تا با عالمت اضافه         می تبدیل» ای«را به   

این حال بعضی کلمات، به همان صورت اصلی باقی مانده که احیانـاً موجـب               
  .شود بدخوانی می
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   تشنۀ←) ای  تشنه(= تشنۀ  
  متن اصلی

  چنین بـاز داد ارْشْـمیدس جـواب       

  

   راه زد جــوی آبتــشنۀکــه بــر   

  40اقبال،   
  )1221ص (.  نیز به همین صورت حفظ شده استدر چاپ ققنوس

   غمزدۀ←) ای غمزده(= غمزدۀ  
  متن اصلی
ــر  ــزدۀه ــهغم    درون خان

  

  با همسر خـود بـدین بهانـه       

  489لیلی،   
  )650ص (. در چاپ ققنوس نیز به همین صورت باقی مانده است

   رشتۀ←) ای رشته( رشتۀ  
  متن اصلی

ــه  ــودۀورای همـ ـــود اوبـ    بـ

  

  جـوهر آلـود او        ۀرشتهمه    

  

اولـی تغییـر یافتـه      . یافـت   ای تغییر می    ای و رشته    هر دو مورد باید به بوده     
مانده و تناظر و توازن دو مصراع را به هم زده            همان صورت باقی   به   رشتۀولی  
  )1193ص (. است

   بیشۀ←) ای بیشه( = بیشۀ  
  متن اصلی

  نپــوشـد بر تو آن افســانه را راز
 ه و آن شانه را چـست فکند آن آین  

 زنی کو شانه و آینه بفگنـد     
  

 که در راهی زنی شـد جادویی سـاز         
  رســـت  بیشۀکزین کوه آمد و زان،  

 ز سختی شد به کوه و بیشه ماننـــد        
  

  

شد  تبدیل می» ای   بیشه« باید به   » بیشۀ« از فحوای کالم کامالً پیداست که       
  )216 ص(. که دست نخورده مانده است

  
  غیر ملفوظ» ه«ی جمع به کلمات مختوم به »اه«الحاق 
ی جمع در هنگام الحاق به کلمات مختوم بـه هـای غیـر ملفـوظ، جـدا                  » ها«

در چـاپ اصـلی بـه پیـروی از شـیوۀ کتابـت              ). هـا    نامـه  ←نامه  ( شود    نوشته می 
 .های خطّی پیوسته نوشته و های غیر ملفوظ از پایان کلمه حذف شده است نسخه
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گونه موارد را مخصوصاً برای جلـوگیری از         صد داشته این  ویراستار طبعاً ق  
 اصـالح کنـد ولـی       )هـا    نامـه  ←نامه  / ها    نام ←نام  (اشتباه با کلمات همگون     

  .موفق به تشخیص بعضی موارد نشده است
  ) 415ص (ریزها    قراضه←) ها قراضه ریزه(= ریزها  قراضه 

  متن اصلی
 اگر چه زر به مُهر افزون عیار است       

  

 ا هــم در شــمار اســتریزهــ اضــهقر  
  646خسرو   

  )614ص (ها   دان←) ها دانه(= ها  دان 
  متن اصلی

ــوردن   ــز خـ ــای دانکـ ــامهـ   ایـ
  

ــاد در دام     ــه اوفتـ ــرغ کـ ــس مـ  بـ
  380لیلی    

  ) 633ص ( ها   نوال←) ها نواله(= ها  نوال 
  متن اصلی

  چـون زهـــر    هـای  نوالخورد    می
  

 رکاو بهره نخـورده بـود از ایـن بهـ            
  438لیلی   

  )713ص (  وعدها←) ها وعده(=  وعدها 
  متن اصلی

 مرد بنّـا کـه آن نـوازش دیـد         

  

   امیـد وار شــنید     وعدهای  

  106هفت   
  
شـوند؛ از ایـن        پیوسته به فعل نوشته می     ها،  ضمایر متّصل فاعلی یا شناسه     4. 1

بـه صـورت ذیـل      » زیـستن «گانۀ مضارع التزامی از مـصدر        های شش   رو صیغه 
  :شوند وشته مین

  زیم، زیی، زید، زییم ، زیید، زیند؛
ا ویراستار آن را با ضمیر متصل مفعولی اشتباه گرفته، همچنان کـه آنهـا               امّ

های مختلف این فعل نیز، شناسه را از         در ساخت )  مورد بعد  ←(را جدا کرده    
  .  فعل جدا کرده که نادرست است

  ام  زی←)  زندگی کنم(= زیم  
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  متن اصلی
 ا کز عـشق بـه نایـد شـــماری         مر

  

 18 جز عشق کاری     زیممبــادا تا     
  185، چاپ ققنوس62خسرو، ص  

  ایم  نزی←) کنیم  زندگی نکنیم؛ زندگی نمی( = نزییم  
  متن اصلی

ــم  ــا ه ــزییمم   جــاودانین

  

  نوبت چو به ما رسد بـدانی        

  674، چاپ ققنوس 560لیلی   
  اید  زی←) کنید زندگی کنید؛ زندگی می= ( زیید 
  متن اصلی

  از گزنـد   زییـد بدین ایمنی چـون     

  

  که بر در ندارد کسی قفـل و بنـــد         

  1319، چاپ ققنوس 182اقبال   
  
  ضمایر مفعولی  5. 1

در متن اصلی براساس شیوۀ کتابت نُسَخ خطّی، ضمیر مفعولی، پیوسته به            
 را جدا فعل نوشته شده ولی ویراستار قصد داشته برای سهولت در قرائت، آنها       

  .بنویسد
قصد او در تمام موارد عملی نشده و بعضی فعلها به همان صورت اصلی              

  .)19(باقی مانده است
   نشاندیم←)  ام مرا نشاندی؛ نشاندی(: نشاندیم  

  متن اصلی
 ، نشـست  نشاندیمهر جا که    

  

 و آن جا که بـریم زیـر دسـتم           
  478، چاپ ققنوس 9لیلی  

  

است ولی به ضرورت    » بری  مرا می « به معنی    ز از این قبیل افعال و     بریم نی 
  .شود وزن به همین صورت نوشته می

و » اِیْ«یای نکره و مصدری و نسبت در الحاق به کلمات مختوم بـه               6. 1
 ←ای  یـا کـشتی          تیز پـی   ←مثل تیزپی   شود    نوشته می » ای«به صورت   » ای«

ـ        » ی«ایـن   ). 29دسـتور خـطّ فارسـی        (کشتی ای  ه کلمـه   قبـل از ایـن غالبـاً ب
 در مـتن اصـلی نیـز ضـبط          ). کـشتیی  ← تیزپیی؛ کشتی    ←تیزپی  (پیوست    می

. کلمات به شیوۀ اخیر بوده، ولی ویراستار به درستی آنها را جدا نوشـته اسـت               
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مانـده   ر رفته و به همـان صـورت اصـلی بـاقی           بعضی موارد از زیر دست او د      
  .است

   میی←) ای می(= میی  
  متن اصلی

 مشید هوش که چون کرد ساالر ج    

  

اد نوشـــابه نوش     میی     چنــد بر ـی

  1060، چاپ ققنوس 282شرف   
  

دستور خـط   ( شود  می و همی همواره جدا از کلمۀ پس از خود نوشته می           
  ).25فارسی 

را از اول » مـی و همـی  «ویراستار، این قاعده را مراعـات و جـزء پیـشین     
ـ   افعال جدا کرده است ولی بعضی مـوارد را بـه لحـاظ قرائـت                 اقی متفـاوت ب

  .نوشت ، جدا میگذاشته است که باید مثل بقیه
   میخور←) خور؛ فعل امر به معنی بخور یا باده بخور می= (  میخور 

  متن اصلی
  می مطرب و ساقیت هـست      میخور

  

 غم چه خوری؟ دولت باقیت هست       

  74، چاپ ققنوس 34مخزن ص   
شد که پیوسته و      می جدا» خور« باید از   » می«در هر دو قرائت قابل قبول،       

  !اضافه ضبط شده با کسرۀ
  

 » های بیان حرکت«یا » های غیرملفوظ«و » های ملفوظ «خلط
ها از نـوع ملفـوظ اسـت و     )ماهمُخَفّف  (ماتی نظیر فرمانده، گِرِه، مَه      در کل 

احوال آن در هنگام افزودن کسرۀ اضافه، ضمایر متّصل ملکی و مفعولی و یای              
مصدری مثل بقیّۀ صامتهای متّصل است؛ در حـالی         وحدت و نسبت و نکره و       

که پسوند نسبت در کلمات بهاره و پـاییزه و پـسوند اسـم مـصدری در آخـر                   
سازد؛   کلمات پویه، خنده و ناله و پسوندی که از بن ماضی، صفت مفعولی می             

ملفــوظ اســت و از لحــاظ ای غیرهــ از نــوع... خــورده، دیــده، گزیــده و مثــل 
/  آزادۀ وطـن   /آزادگـی   /  آزادگـان  ←آزاده  ( داردصی  الخط قواعد بخصو    رسم

؛ متأسّفانه امروزه گاهی در نوشتار و گفتار بعضی از مجریان           ...)ای و     مرد آزاده 
شـود و صـداهای ناهنجـاری کـه کـامالً             صدا و سیما این دو با هم خلـط مـی          
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  )!rafteh astمثل رفته است با تلفظ ( رسد متکلّفانه است به گوش می
  
  اضافه های ملفوظ و کسرۀ  1. 7. 1

   فرماندۀ ←) فرماندهِ( = فرمانده  
  متن اصلی

 ای حــاکم کــشور کفایــت

  

ـــده   ــت فرمانـ ــوی والی   فت

  479، چاپ ققنوس 12لیلی   
   گرۀ ←) گرهِ(=  گره 

  متن اصلی
ــاده شــو  ــی افت ــت زن ــر درِ دول  گ

  

ـــو گــرهاز      هفــت فلــک ســاده شـ

  144، چاپ ققنوس 205  مخزن  
  

یـای  » ه« اضافه ندارد ولی ویراستار در هر دو مورد روی  کسرۀ   متن اصلی 
هـای   گذاشته که نادرست است و درست آن است که مثل صـامت          ) ء( کوچک

  .کسره گذاشته شود» ه«دیگر در هنگام  اضافه زیر 
  
 ی ملفوظ و ضمایر متصل ملکی و مفعولی » ها«  2. 7. 1

  ات  مه←) مهت؛ ماه تو(= مهت  
  ام  گره←) گرهم؛ گرهِ من(= گرهم  

  متن اصلی
  بـوده گیـر    مهـت کیل زن سـال و      

  

 این مه و این سـال به پیمـوده گیـر           
  98 ، چاپ ققنوس 88مخزن  

  متن اصلی
  بـود جـای    گـرهم گرچه گـره در     

  

 برنگرفت از ســر آن رشتـــه پـای         
  85 ، چاپ ققنوس 58مخزن  

  

استار با تغییـر    لی ویر شیوۀ خطّ متن اصلی در هر دو مورد درست است و          
ملفـوظ را   ملفـوظ و غیر   » ه«ن داده که تفـاوت      نشا» ام  گره«و  » ات  مه«آن دو به    

  .نادیده گرفته است
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  ملفوظ و ضمایر ملکی و مفعولی های غیر3. 7. 1
نگـام اضـافه بـه ضـمایر متّـصل،      غیرملفـوظ در ه » ه«کلمات مختـوم بـه     

  : شوند صورت نوشته می بدین
ــه  ــه←عمام ــه اش  عمام ــه ←؛ خان ــه  خان ــه←ام ؛ پای ــوره  پای   ام؛  ک

  اش  جرعه←اش؛ جرعه   کوره←
ـ          گاهی وزن شعر اقتضا می     ه تخفیـف خوانـده     کند که این نـوع کلمـات ب

شـوند و   ملفوظ و همزۀ ضمیر در تلفظ ساقط میای غیره شوند؛ در آن صورت 
؛ عمـامَش؛ خـانَم؛ پـایم؛ کـورَش    : شـوند  ورت تلفـظ مـی  کلمات باال به این ص  

بدیهی است که ضبط کلمات بدین صورت موجب بدخوانی و ابهـام            . جرعَش
برای تمایز این نوع کلمات بـا       ) 20( های معتبر از متون ادبی     در چاپ . شود  می

شـود ولـی      غیر ملفوظ در کتابت حفظ و در تلفظ ساقط می         » ه«کلمات مشابه،   
ش،  عمامـه : صـورت   شـود؛ بـدین     ت و هم در تلفظ حذف می      همزه هم در کتاب   

  .ش ، کورهش و جرعهم م، پایه هخان
ملفوظ و  های غیر   های خطّی   وی از شیوۀ کتابت نسخه    در متن اصلی به پیر    

ا بـرای  همزۀ ضمیر هر دو حـذف شـده کـه تـشخیص صـورت درسـت آن ر            
  .کند متخصص دشوار میخوانندۀ غیر

ویراستار چاپ مجدّد نیز نتوانسته تمام موارد ایـن چنینـی را تـشخیص و           
  .تغییر دهد

   عمامش ←) ش عمامه( = مامش ع 
  متن اصلی

  فلــک را داده ســروش سبزپوشــی

  

   باد را عنبر فروشـــی    عمامش  

  170، چاپ ققنوس 19خسرو   
   خانم←) م خانه( + خانم  

  متن اصلی
 گنـه از خانـه بـه رویـم کـشید            بی

 درســــتم آبــــاد زمــــانم نهــــاد
  

 موی کشان بر سر کویـم کشید       
ــر در    نهــادخــانممهــر ســتم ب

  107، چاپ ققنوس 111خزن م  
   پایم←) م پایه(= پایم   
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  متن اصلی
 آتش من، محرم ایـن دود نیـست        

  از این سرو تواناتـــر اسـت       سایم
  

 از نمک تـازه نمکـسـود نیـســـت         
  از این پایه بـه بـاالتر اســــت         پایم

  84، چاپ ققنوس 57مخزن   
  

را که قرینۀ   » پایم« و   تبدیل کرده » م  سایه«را به درستی به     » سایم«یراستار  و
  .آن بوده باقی گذاشته است

   کورش←) ش کوره(= کورش  
  چاپ اصلی
   آنگه ز هفت جوش نشـست   کورش

  

 کامد آن هفت کیمیـاش بدسـت       
  759، چاپ ققنوس 257هفت   

   جرعش←) ش جرعه(= جرعش 
  متن اصلی

  به کوه و دریـا قـوت       جرعشداد  
  

  نام این دُر، نشانِ آن یاقوت       

  696، چاپ ققنوس 44هفت   
  
  )هستم(=  ملفوظ و ام های غیر4. 7. 1

این مورد نیز از لحاظ ضبط در حین تخفیف به اقتضای وزن مثـل مـورد                
  :قبلی است

   گرد زدم←) ام گرد زده= م  گرد زده(= گرد زدم  
  متن اصلی

 من زنده و بهْ که دشـت گیــــرم        
 بگذار مرا تـو در چنیــــن درد   ... 

  
  

  خانــه در بمیــرم   تا آن که به       

   تـــو بـاز پـس گــرد       گرد زدم من  

  

  617، چاپ ققنوس 389لیلی 
  

ام   من دیگر به بیابان عادت کـرده      : گوید  سخن مجنون است با مادرش، می     
  .ام تو برگرد و برو و مرا به حال خود بگذار و غبار آلوده

  
  ) که او( کاو ←) ضمیر استفهام در معنی کجاست( کو   8. 1

ر مفهـوم   د» کـو «های خطـی     کتابت نسخه   لی به پیروی از شیوۀ    در متن اص  
ویراسـتار خواسـته    . نوشـته شـده   با یـک امـال      » که او «مخفّف  » کو«استفهام با   
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» کـاو «ی دوم را برای جلوگیری از التباس با ضمیر اسـتفهام بـه صـورت                »کو«
» کو«همین امر باعث شده که در بعضی موارد به اشتباه ضمیر استفهام             . بنویسد

  .معنی کند تبدیل و جمله را مبهم و بی» کاو«را به 
  متن اصلی

  پندار زبـان در ایـن دهـان نیـست         

  

   یک ســر موی کان زبان نیـست       کو  

  652، چاپ ققنوس492لیلی   
و بـه همـین صـورت، درسـت         ) استفهام انکـاری  = (مصراع دوم پرسشی    

 ] اشـتیاق بیـان  [هیچ سر مویی نیست که زبـان : است و مفهوم آن این است که
  .نیست

  متن اصلی
 دریغ آیـدم کـین نگـارین نــورد        

  کــزین دستـــکارکــودر دولتــی 
  

 بود در سـفینه گرفتــار گرد      
 به دیوار او برنشانـــم نـگار    

  992 و 3، چاپ ققنوس صص 43شرف   
  

. ها مدفون شـود    آید که داستان اسکندر در کتاب       حیفم می : گوید  نظامی می 
ز این کار هنرمندانه، دیوار او را بیارایم؟ یعنـی،          دولتی که ا   کجاست در صاحب  

  این کتاب را به نام او کنم؟
» کـو «که معلوم است متن اصلی کامالً درست بوده و نیازی به تغییر          چنان

  !نبوده است» کاو«به 
  
   دواالمسک←) دواء المسک(= دواالمسک   9. 1

ی ون همـزۀ پایـان     در فارسی بد   ]و دواء [کلماتی مانند انشاء، امالء، اعضاء      
ولـی ایـن قاعـده      ) 33دستور خط فارسی    (شود که صحیح است       هم نوشته می  

  .شود شامل ترکیبات عربی که عیناً وارد فارسی شده، نمی
  مفرّح با نســیمش گـشته دمـساز      

  

   با بویــش بـه پـرواز      دواالمســـک  

  252، چاپ ققنوس 230خسرو  
  

ـ           دون همـزه نوشـته شـده و        در متن اصلی و به پیروی از آن دواالمسک، ب
شـود و بـدون تلفـظ آن وزن           خطاست؛ زیرا در حین قرائت، همزه تلفـظ مـی         

  .کند اختالل پیدا می
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 های ناشی از بدخوانی لغزش. 2
  ! غلتم←) کنم اشتباه می(= غَلَطم  1. 2

داده، در تمام    می ویراستار که ضبط کلمات را به صورت متداول آنها تغییر         
هـای    و سـاخت 21»تـشت «را بـه  » طـشت «، »تپانچه«را به  » هطپانچ«موارد مثالً   

تغییـر  . تبـدیل کـرده اسـت   » غلتیـدن «را به درسـتی بـه       » غلتیدن« مصدر   فعلی
 بیشتر مکانیکی و بدون تأمّـل       ،ه این تغییرات  کدهد    نشان می » غلتم«به  » غلطم«

دهـد و   صورت گرفته است؛ چون با این تبدیل، بیت هم معنی را از دست مـی      
  !هنگ روان خود راهم آ

  متن اصلی
 تنها نه پــدر ز یاد من رفـت       

  که من چه نـامم     غلطمدر خود   
  

 خـــود یاد من از نهـــاد من رفـت         
 معشــــوقم و عاشقم کدامم   

  583اپ ققنوس ، چ300لیلی   
  

با توجه به معنی ابیات، هیچ تردیدی در درستی ضبط مـتن اصـلی، بـاقی                
  .ماند نمی

  !تا   نی←) قصد(= نیت 
هـا جـدا     ویراستار که قصد داشته نی، می و پی را از ضمایر متّـصل بـدان              

را کـه بـه ضـرورت وزن، بـدون       »نیّـت «بـسیط      کند، این بار بدون دقّت کلمۀ     
شود از هم تفکیک کرده و بـه صـورتی کـامالً ناپـذیرفتنی در                 تشدید تلفّظ می  

  .آورده است
 به عزم خدمتت برداشــتم پای    

 ه ست جانـم   بر کعبه آورد   نیت
  

 گر از ره یـــاوه گـردم راه بنــمای           
 اگر در بادیه میــرم نـدانم      

  168، چاپ ققنوس 14خسرو ص   
  
  باد درودم←) باد در او دم(= باد درودم  3. 2

نوشـته شـده،    » و«به تخفیف بـه صـورت       » او«ویراستار در مواردی که     
اص کـه   آنها را با همزه و به صورت اصـلی آورده، ولـی در ایـن مـورد خـ                  

ضبط متن اصلی نیز غلط افکن بوده و جای اصالح داشـته، مـتن عینـاً                  شیوۀ
  .منتقل شده است
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  متن اصلی
   چــو مســـیح از دماغ    باد درودم 

  

  باز رهــان روغــن خود زین چـراغ       

  100، چاپ ققنوس 94مخزن   
خواهد اسیر دست گردش فلـک        نظامی در این ابیات از مخاطب خود می       

که روغن جان خود را از بیهوده سـوختن در چـراغ            ) ع(ند عیسی نماند و همان  
د چراغ خورشید را با نفس مسیحایی و کفّ نفس خـاموش            نیها ر خورشید باز 

  .و خود را نجات دهد) اعتنا باشد به دنیا بی(کند 
شد تا راه خواننده را در قرائت بیـت           که باید جدا نوشته می    » باد در او دم   «

  . صورت دیریاب در متن اصلی باقی مانده است به همان.کرد هموار می
  

ظرفی بلوری یا چینی و ماننـد آن بـا گـردن            ( تُنگ   ←) بار، عدل (= تَنگ   4. 2
  .)ای نسبتاً باریک استوانه

  متن اصلی
 کوچک دهنی بـزرگ سـایه     

  

   شکر فراخ مایـه    تنگچون    

  

 513 ، چاپ ققنوس 112لیلی 

دانـد   شنا باشد، مـی ن کهن، آ  هر کس اندکی با متو    . متن اصلی حرکه ندارد   
یعنی بار شکر و تُنگ به ضَمّ، در متون کهن فارسـی            ) به فتح ت  (شکر    که تنگ 

  .  به کار نرفته است
  
  !  جوِ سنگ؟←) گیری وزن معادل یک جو واحد اندازه(= جو سنگ  5. 2

  متن اصلی
 رود از جوهر ایـن کهربـا        می

  

   بـه منـی کیمیـا      جو سنگی هر    

  

  99وس چاپ ققن، 92مخزن 
  .کند یعنی هر جو سنگی از جوهر این کهربا با یک من کیمیا برابر می

تلقّی سطحی از وزن شعر باعث خطای ویراستار در قرائت و ضبط بیـت              
  . شده است

  !جوِ سنگ؛ یعنی جوی از جنس سنگ؟
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   هری←) شهر هرات= (هَری  6. 2
  متن اصلی

  هـری بنا کرد شهری چو شـهر       

  

  کـری  کزان سان کند شهر کـردن       
  930، چاپ ققنوس 56شرف   

نیـز بـه    » کِـری «درسـت اسـت و      ) hari(نام شهر هرات با یای منقـوص        
 تـوان   در چنین مواردی به هـیچ وجـه نمـی         . شود  پیروی از آن مُمال قرائت می     

  .منقوص را تابع الف مقصوره کرد» ی«
  
  ! برده خرِ؟←) خریدار برده(= برده خر  7. 2

  متن اصلی
ــ   رده فــروشتــا یکــی روز مــرد ب

  

   شـاه را رسـاند بـه گـوش         برده خر   

  789، چاپ ققنوس 343هفت   
برده خر شاه، اضافۀ وصفی مقلوب است؛ یعنـی         . متن اصلی، حرکه ندارد   

یافـت،    خرید و چون آنها را باب مـیلش نمـی           می) کنیز(شاهی که پیوسته برده     
وم نیـست  معل. برده خر و برده فروش تقابل دارند  . فروخت  زود زود آنها را می    

را ضـروری   » خر« ویراستار، بیت را چگونه خوانده که افزودن کسرۀ اضافه به           
  !دانسته است

  
   دُر صدف←) حرف اضافه و صدف(= دَر صدف  8. 2

  متن اصلی
  صدف صبح به دست وفا     در

  

 غالیۀ بـوی تـو سـاید صـبا          
 68وس ، چاپ ققن23مخزن   

صـبا کـه بـوی      . ستتشبیهی ا    صدف صبح اضافۀ  . متن اصلی حرکه ندارد   
عطـر تـو را در داخـل صـدف            پراکند، در واقع به دسـت وفـا غالیـۀ           خوش می 

ظرفی ظریـف     شود که صدف گاهی به مثابۀ       از فحوای بیت معلوم می    . ساید  می
 .رفته است برای ساییدن موادّ معطّر به کار می

بـه معنـی مرواریـد    » دُر«در کنار صدف ، ذهن ویراستار را بـه     » در«دیدن  
  !افزوده است» د«ای بر روی  تأمّل ضَمّه  سوق داده، در نتیجه بیدرشت
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  ! دَر او ←)  مروارید درشت و حرف عطف(دُر و  9. 2
  متن اصلی

 ز آتش و آبی که به هم در شکست        
  

   گردۀ یاقوت بست   در و پیه    

  58، چاپ ققنوس 2مخزن   
  

را » دُر« و   را مخفّف ضمیر او دانسته، بدان همـزه افـزوده         » و«ویراستار چون   
  !خوانده و بیت را از حیّز انتفاع ساقط کرده است» در«نیز بر عکس مورد قبلی، 

  
  !  کُنده نُه←) پایبند نهنده (= کُنده نِه  10. 2

  متن اصلی
 چشم خیاالت شـو    کش  میل

  

  پـای خرابـات شـو      کنده نه   
  137، چاپ ققنوس 187مخزن   

  

 هـر دو صـفت فـاعلی       »کنـده نـه   «و  » میل کـش  «. متن اصلی حرکه ندارد   
  : گوید می. مرکّب مرخّم است

چشم خیال پرست را کور کن و پای میخانه رَو را زنجیر کن تا از فساد و                 
  .گناه آسوده بمانی

  ! خوانده و ضمّه گذاشته؟» نُه پای« معلوم نیست ویراستار چرا 
  
  ! پیشِ در آن←)  دران، حاجبان، دربانان پرده( = پیش دران  11. 2

  لیمتن اص
 در این وقت کیست؟   : حلقه زدم گفت  

  پرده برانداختـــند  دران  پیش
  

 اگر بار دهــی آدمی اســـت     : گفتم    
 پـردۀ ترکیب در انداختنــد   

  

  

. متن اصلی بدون حرکـه و بـدون عالمـت مـدّ بـر روی الـف اسـت                  
و گذاشتن مـدّ    » پیش«ویراستار با قرائت نادرست و افزودن کسره به آخر          

عاً به دنبال معنای خاصّـی از بیـت بـوده اسـت؛ ولـی از                بر روی الف، طب   
اسم مرکّب جمع در معنی     » دران  پیش«شود    پرده برانداختن معلوم می     ۀقرین

  22.حاجبان است
  گر داری←) کرداری؛ ادات تشبیه ( = گر داری 
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  متن اصلی
  همایی گر داری بدین طاوس   

  

 روان شد چون تذروی در هوایی       
  371س ، چاپ ققنو531خسرو   

  

بیت در توصیف شیرین است که از بام قصر، خم شده و با خسرو گفتگو               
ی است که مانند هما     )طاووس مانند (شیرین در زیبایی طاووس کردار      : کند  می

   . ...گسترد و  سایه بر سر خسرو می

  آشنایی با وزن و قافیه های ناشی از نا لغزش. 3
  وزن 3. 1

   هم نشیمن با← هم نشیمن
  متن اصلی

 دهقان خسیس رفته از باغ    

  

  زاغ نـشیمن   همبلبل شــده     

  609، چاپ ققنوس 370لیلی   
  

بعد از  بیت از لحاظ وزن هیچ اشکالی ندارد ولی ویراستار در مصراع دوم             
یی افزوده و به زعم خود خواسته اشـکال وزن          » با«داخل کروشه   » نشیمن  هم« 

  .را از بین ببرد
را برای پر   » با«خوانده و افزودن    » نشین  مه«را  » نشیمن  هم«رسد    به نظر می  

  .کردن وزن الزم دانسته است
   بارگاه←بارگه  

  متن اصلی
  تنـگ  بارگـه فراز آمــد به نزد     

  

  زاغ نـشیمن   همبلبل شــده     

 
  253، چاپ ققنوس 232و خسر  

  

. بیت در متن اصلی به همین صورت ضبط شـده و هـیچ اشـکالی نـدارد                
بارگاه که وزن را مختـلّ کـرده، بـه چـه منظـوری              معلوم نیست تغییر بارگه به      

  !صورت گرفته است
اشکاالت وزنی متن اصلی که ویراستار طبق آنچه در سـخن ناشـر آمـده،               
موظف به اصالح آنها بوده ولی در مواردی عینـاً آنهـا را نقـل کـرده و ضـبط                    

 وزن غالباً در پاورقی صفحات مربوط در متن اصلی آمده            درست کلمات مخلّ  
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  .است
   یکدیگر←) یکدگر(= یکدیگر  

  متن اصلی
 دو تیر انـداز چـون سـرو جوانـه         

  چنــدان نهادنــدیکــدیگرنظــر بــر 

  

  کـرده نـشانــه    یکدیگربه مهــر از      
 که آب از چشم یکـدیگر گـشـادند       

  243 ، چاپ ققنوس 211 و 20خسرو   
  

به اقتضای وزن، دو مورد مشخص شده بایـد مطـابق نـسخه بـدل خ بـه                  
شده که مسامحۀ مصحح متن اصلی به متن چـاپ            مخفّف می » یکدگر«صورت  

  .مجدّد منتقل شده است
  آورد  در ←) در آرد(= در آورد  

  متن اصلی
ــار  ــر ب ــران را دگ ــان را و پی  جوان

  

  ســرخ گلــزار  آورد  دربه سرسبزی     

  250،چاپ ققنوس 227خسرو   
  

ر، اقتضا  همچنان که در نسخه بدل ج در متن اصلی آمده، رعایت وزن شع            
 مـصحّح مـتن      مـسامحۀ . ضـبط شـود   » درآرد«به صورت » درآورد«کرده که     می

  .اصلی حفظ شده است
   دارم←) آرم (=  دارم 

  متن اصلی
 بــدین دل کــز کــدامین در درآیــم

  که ارز آرد جهـان را      دارمچـه طرز   

  

 کدامین گنج را سـر برگشـایم      
 23چه برگیرم که در گیرد جهـان را         

  171پ ققنوس ، چا23خسرو   
  

ال وزن توجـه کـرده      ویراستار به اشـک   . متن اصلی به همان صورت است     
  . اصلی بوده، به پاورقی منتقل کرده است را که در نسخۀ» آرم«ولی نسخه بدل 
   نصیب←) نصیبت(=  نصیب 

  متن اصلی
 گرت صد گنج هست ار یک درم نیست       

  

  زین جهان جز یک شکم نیـست       نصیب  

  282ققنوس ، چاپ 308خسرو   
  



  عیانیادنامۀ استاد اسماعیل رفی
 

 980

بـوده کـه     »نـصیبت « ، با توجّـه بـه وزن و معنـی     »نصیب«صورت درست   
مسامحۀ مصحّح باعث ضبط نادرست آن شده و عینـاً در چـاپ مجـدّد حفـظ             

  .شده است
   پرستشی←) پرسشی(=  پرستشی 

  متن اصلی
 با یکدگر از طریق طاعـت     

  

ــه    ــد ب ــاعپرستــشیکردن   قن
  643، چاپ ققنوس 470لیلی   

گـذارد ولـی      تردیـدی بـاقی نمـی     » پرسشی« معنی بیت در درستی      وزن و 
  . ویراستار خطای مصحّح را عیناً به چاپ مجدّد منتقل کرده است

  
   آینه←) آیینه(= آینه  
  متن اصلی

ـــهزنــی کــو شــانه و  ـــدآین   بفگن
ــی  ــهیک ـــدآین ـــه درافکنـ   و شان

  

  ز سختی شد به کوه و بیشه ماننـــد  
 24ش کرد در بنــد    به افسونی به راه   

  

  

» آیینـه «ضبط شده ولی مقتضای وزن      » آینه«در متن اصلی در هر دو مورد        
  . است

ویراستار همان را در متن خود حفظ نمـوده و وزن را از روانـی انداختـه                 
  .است

  
 قافیه  2. 3

  جهان ←) زمان؛ زبان(= جهان  
  متن اصلی

 اجهان ر چه طرز دارم که ارز آرد       
  

 رگیرد جهان را  چه برگیرم که د     

  171، چاپ ققنوس 23خسرو؛ ص   
  

دیگـر کـه بـه عنـوان          دو نسخۀ . بیت به همین صورت و بدون قافیه است       
و » زمـان «در مصراع نخـست     » جهان« بدل در متن اصلی آمده، به جای         نسخه

کـه زمـان مناسـبت      (در صـورت جـایگزینی یکـی از آن دو           دارند کـه    » زبان«
 ءاعتنـا   ویراستار از ایـن اشـکال، بـی       . رود   بین می  اشکال قافیه از  ) بیشتری دارد 
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  .گذشته است
   کرد←) خورد(=  کرد 

  متن اصلی
 چنین اسـت آفرینــش را والیـت       
 به اول عهد زنبور انگبـین کـــرد       

  

 که باشـــد هـر نهـادی را نهایــت          
 کـرد به آخر عهـد هـم زان انگبـین         

  281، چاپ ققنوس 307خسرو   
  

بـوده کـه بـه وسـیلۀ         ) xard(= یـر، خـورد     بدون شک، قافیـۀ مـصراع اخ      
ضبط شده و ویراستار چاپ مجدّد نیـز آن         » کرد« اشتباه   مصحح چاپ اصلی به   

  !را عیناً وارد متن خود کرده است
   صدف را←) صدف وار(= صدف را  

  متن اصلی
 زمین را مشک پیمودن بـه خـروار      

  

 صـدف را  هوا در غالیه کردن       

  255، چاپ ققنوس 238خسرو   
  

 25. لغزش قلم مصحّح یا کاتب نسخۀ اصلی است       » صدف را «بدون تردید   
تغییر دهد، در پـاورقی بـا       » روا  صدف«ر به جای آنکه آن را در متن به          ویراستا

  .استناد به نسخۀ وحید ضبط درست را نقل کرده است
   بود←) باد( = بود 

  متن اصلی
 اختر سرسـبز مگـر بامــداد      

 ه بـود  یا فلـک آنجـا گـــذر آورد       
  

 بـود گفت زمین را که سـرت سـبز           
 سبزه به بیجاده فرو کـــرده بــــود       

  87، چتپ ققنوس 64مخزن   
  

کامالً محرز است که کاتب متن اصلی، ناخواسته و به اشتباه، آخرین کلمۀ             
ویراسـتار مـتن را     . در پایان بیت اول ثبت کرده     » باد « بیت بعد را به جای قافیۀ     
) باد(= اورقی و با استناد به نسخۀ وحید، قافیۀ درست          عیناً حفظ نموده و در پ     

  .آوری کرده است را یاد
   همی بود←) بود می= (همی بود   
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  متن اصلی
 بود  زمین بوسید و خود برجای می     

  

 بـود   همیبه رســـم بندگان بر پای        

  231، چاپ ققنوس 180خسرو   
  

 بـه مراجعـه بـه       برای اصالح غلط فاحشی که در متن اصلی بـوده نیـازی           
را در مـتن حفـظ نمـوده و         » همـی بـود   « دیگری نبوده ولـی ویراسـتار        نسخۀ

  !را به نقل از وحید در پاورقی ضبط کرده است) بود می(صورت درست 
   داستانش←) دل ستانش(= داستانش  
  متن اصلی

 داســتانشچــو غالــب شــد هــوای 

  

 بپرسیــد از رقیبــان داســــتانش      

  239پ ققنوس ا، چ202خسرو   
  .خطای کاتب متن اصلی، وارد چاپ مجدّد شده است

 های ناشی از امالی کلمات لغزش. 4
  گذاری کلمات منقوط نقطه 1. 4
  ها تعداد نقطه 1. 1. 4

هـای خطّـی، در گذاشـتن         در متن اصلی، به پیروی از شیوۀ کتابت نـسخه         
ضـبط  » بیش «اغلب به صورت  » پیش«ها دقّت چندانی نشده و مثالً         هتعداد نقط 
کرد کـه ویراسـتار، ایـن مـوارد را            مسئولیّت ویراستاری ایجاب می   . شده است 

  .تصحیح کند و خوانندۀ چاپ مجدّد را از سردرگمی درآورد
   بیش←) پیش(= بیش  

  متن اصلی
 گفت اگـر زانچـه وعـده دادم شـاه         
ــار     ــی ک ــاه چین ــن کارگ ــش ای  نق

  

ــیش   ــاه ب ــودمی آگ   از ایــن شــغل ب
ــستمی در ا  ــرک ب ــار بهت ــن پرگ  ی

  713، چاپ ققنوس 106هفت   
  

سنمار وقتی کاخ خورنق را به پایان رسـاند و نعمـان در بازدیـد از کـاخ،                  
سنمار در جواب گفت اگر قبالً      . های بسیار داد    اظهار شگفتی نمود و بدو وعده     

سـاختم و همـین سـخن         شدم، کاخ را بهتر از ایـن مـی          ها آگاه می    از این وعده  
ه قتل او شد تا نتواند بهتر از آن را برای پادشاه دیگـری              باعث تحریک نعمان ب   

  .بسازد
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درست است نه بیش؛ ولـی ویراسـتار از کنـار آن          » پیش«با توجّه به معنی     
  . اعتنا گذشته است بی

  متن اصلی
 بــیش درکــردمــرا ســیالب محنــت 

  

 تــو رخــت خویــشتن بــردار و برگــرد  

  394، چاپ ققنوس 589خسرو   
  لو انداختن و با خود بردنیعنی ج» در پیش کردن«

  تر بیش ←) پیشتر=  (بیشتر 
  متن اصلی 

 نغـز هـای      کـان سـخن    بیشتراز این   
ـــده ـــتم در نهـــفت سراینـ  ای داشـ

  

 برآوردی اندیـشـــه از خـون مغــــز         
هـای پوشیـــده گفـت  که با من سخن   

  1197 ، چاپ ققنوس 8اقبال   
سـرایی   کند که در سـخن      ییاد م » ای  رایندهسروش س   «نظامی با حسرت از     

گفـت و او آنهـا را         یاریگر شاعران است و پیشتر از این در نهان با او رازها می            
  .کرد در سخن درج می

  متن اصلی
  زین کـه بنواخـت شـاه       بیشــترمرا  

  

 به مـن داد چینـی کنیــــزی چـو مـاه             

  1221، چاپ ققنوس 41اقبال   
  

پیشتر از این، که شاه بـا  : گوید بیت از زبان ارشمیدس به استاد اوست؛ می       
   26 .من خوب بودو به من لطف داشت کنیزی زیبا به من بخشید

   پیش←) بیش(= پیش  
  متن اصلی 

 کــاورد وقــتِ آرزو خواهـــی
 و آن که بـا او مکـاس پـیش کنــد           

  

ـــی    ــه جانکاه ـــد را ب  آرزومنــ
 زود قــصــد هــالک خــویش کنـــــد

  790، چاپ ققنوس 346هفت   
  

ی است که حاضر به برآوردن کام کامجویان نیست؛ از ایـن   توصیف کنیزک 
رو هر که در خواهش خود بیشتر پافشاری کند، در هالک خـود اصـرار کـرده                

  .است
 ز میلی که بـر مرکـز خـویش دیـد          

  

  دیـــد  پـیش سوی دایـره میـل خـود          

  1258، چاپ ققنوس 95اقبال   
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رد، خطـای مـتن     ویراسـتار در هـر دو مـو       . بیشتر تمایل نشان داد   ... یعنی  
  .اصلی را ابقا کرده است

  
  ها و حروف  نقطه جابجایی2. 1. 4

  خطیره/ حظیره 
گـور     محـصور مخـصوصاً محـدودۀ       به معنی محوّطـۀ     ) hazire(= حظیره  

درست است ولی به دلیل خطـای کاتـب         ) باح و ظ  ( بزرگان، به همین صورت   
منتقـل شـده و     در تمام موارد نقطه بـه روی ح         ) 24نوشت     پی ←(متن اصلی   

ها » حظیره«در آمده است و ویراستار نیز تمام       ) xatire(کلمه به صورت خطیره     
  !ضبط کرده است» خطیره« را 

برگـرد خطیـره    / درحلقۀ آن خطیره افتاد   / این گفت و از آن خطیره برخاست      
چـاپ ققنـوس صـص      :  بـه ترتیـب    ←سود    رخساره بدان خطیره می   / خانه کرده 

 .ام موارد منظور گور لیلی و حصار بند دور آن است در تم589،673،670،603
 چـاپ ققنـوس صـص       ←) پدرام؛ شاد و خوش و خـرّم       (= بدرام: و نیز 

    1220 و 1082،1074،1072،1023،589
  164 چاپ ققنوس ← )ستییدی، آمدی ، جَپر= (ـ بریدی 

  354 چاپ ققنوس ← )چابکی؛ چاالکی ، جلدی(= چاپکی ـ 
  711  چاپ ققنوس←) نگلعرین، بیشه، ج(=  غرینـ 
  597  چاپ ققنوس← )اعزل، صورت فلکی سماک اعزل(= اغزل ـ 

  !راند؟  تیز نر می← )راند تیزتر می= (راند  تیز نرمی
  متن اصلی

 یکــسرتیــز نرمــی رانــد وز آن جــا 
  

ــصر     ــیش قی ــا پ ــسطنطینه شــد ت ــه ق  ب

  271، چاپ ققنوس 279خسرو   
  .راند درست است تیزتر می

پیچیدنـد و آن را مهـر         ؛ بند و نـواری کـه دور نامـه مـی           sehaسِحا  (= سخا   
  سخا←) کردند می

  متن اصلی
  نامــه را دیــدســخایمجنــون چــو 

  

 جز نامه هر آنچه بـود بدریـد         

  603، چاپ ققنوس 352لیلی   
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  164، چاپ ققنوس 4 خسرو ←) ار، اگر= (ـ از 
 165  چاپ ققنوس، 5 خسرو ←) باز جُست(=  بار جستـ 

 71 چاپ ققنوس، 28  مخزن ←) بجست؛ جستجو کرد= (ـ بخست 
  دیرباز←) ، دیر پای، طوالنیdīr- yāzدیریاز (=  دیربازـ 

  متن اصلی
 دیربـاز چو پاسی گذشـت از شـب        

  

ــک دراز     ــر ی ــده ه ــر مان ــاس دگ  دو پ

  1198، چاپ ققنوس 9اقبال   
   نیاید←) نباید(= نیاید  

  متن اصلی
ــان   ــم ز فرم ــرا ه ــدم   گذشــتنیای

  

 ســوی پرســش کــنم بازگــشتکنــون   

  1261 چاپ ققنوس، 99اقبال   
  959  چاپ ققنوس، 108 شرف ← )خواری، مذلّت(=  خاریـ 

  381 چاپ ققنوس، 555 خسرو ← )داننده= (ـ دادنده 
   آرمی روی←) آدمی روی(= آرمی روی ـ 

  متن اصلی
 آرمـی روی  چو پیلی، گر بـود پیـل        

  

 چو شیر، ار شـیر باشـد عنبـرین مـوی            

   349  چاپ ققنوس، 479خسرو   
  

بیت در توصیف تخت خسرو پرویز است و هر دو مصراع تشبیه تفـضیل              
  .یا مشروط دارد

   روابخش←) دهندۀ دردها دوابخش؛ التیام= ( روابخشـ 
  متن اصلی

 که ای محراب چـشم نقـش بنـدان        

  

ــش   ـــدانروابخـ   درون دردمنـ

  325، چاپ ققنوس 420خسرو   
  بشتی برن←) برنشستی= ( برنبشتی 
  متن اصلی

 رنبـشتی و گر تیـری بـه چـشمش ب        

  

ــسـتی      ــم نب ــر ه ــژه ب ــی م  ز مدهوش

  314  چاپ ققنوس، 392خسرو   
  

   248 چاپ ققنوس، 222 خسرو ← )بتانی= ( بنانی 
  در دیده ← )دزدیده(= در دیده 
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  متن اصلی
 چه خوش نازی است ناز خوبرویان     

  

ــده را     ــده ران ـــدهز دی ــاندردیـ   جوی

  263 پ ققنوس چا، 258خسرو   
  

 ءاعتنایی و استغنا    کند که به ظاهر به عاشق خود بی         ناز زیبارویان اقتضا می   
گیرنـد؛    رانند ولی پنهان از او سراغ مـی         رو به ظاهر او را می       نشان دهند؛ از این   

  .دزدیده درست است
  
  »گ«و » ک« 2. 4

شـده ولـی    غالباً به یک صورت نوشته مـی  » ک و گ  «های خطّی     در نسخه 
ندگان در موقع مطالعۀ متن از فحوای کالم آن دو را تشخیص می دادند و               خوان

خوردند، ولی امروزه، تمـایز ایـن دو در موقـع             در فهم مطلب به مشکل برنمی     
دقتی ممکـن     شود و در صورت مسامحه و بی        نوشتن و چاپ کامالً مراعات می     

  .است، منجر به سوء فهم شود
ک و  «های خطّـی، در تمـایز         ب نسخه تاک  در متن اصلی به پیروی از شیوۀ      

. و بـدون سـرکش ضـبط شـده اسـت          » ک«غالباً مثـل    » گ«دقّت نشده و    » گ
نمـود و امـالی متـداول     ویراستار بایستی این موارد را بـه دقّـت تـصحیح مـی      

ها و تنگی مجال، ما را        کثرت نمونه . کرد  گونه موارد حفظ می    کلمات را در این   
  .کند رد مقیّد و محدود میبه ذکر یکی دو نمونه از هر مو

  
  سوگ و سوگوار / سوک و سوکوار 1. 2. 4

در تمام  ) سوک و سوکوار  (به هر دو صورت آمده که باید صورت مرجّح          
  674،590،587صص :  چاپ ققنوس← .شد موارد رعایت می

  
  نشکفت ←) عجیب نیست: نشگفت؛ نه شگفت(= نشکفت  2. 2. 4

  متن اصلی
 تمرغـی نـشکفت اگـر دو پـر یافــ    

  

ــت       ــر یاف ــرازوی دو س ــدل، ت ــا ع  ی

  650، چاپ ققنوس 490لیلی   
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  ...اگر مرغی دو پر داشته باشد جای شگفتی نیست 
  متن اصلی

 ش  این مرغ کـه مهـر توسـت مایـه         
  

  کـه فـرخ اســـت سـایش        نشـکــفت  

  498، چاپ ققنوس 65لیلی   
  

اش مبـارک باشـد جـای         مرغی که از محبّت تو برخوردار باشد، اگر سایه        
  .عجّب نیستت

در هر دو مورد، ویراستار خطاهای کاتـب یـا مـصحّح مـتن اصـلی را در                  
  .چاپ مجدّد حفظ کرده است

  
   شگفتن←) شکفتن؛ باز شدن گل(= شکفتن 3. 2. 4

  متن اصلی
 شــگفتدر چمــن بــاغ چــو گلــبن 

  

 بلبـل با بـاز در آمــد بـه گفـت            

  157، چاپ ققنوس 243مخزن   
  از جبینـــــتشگفتــــهگلنــــار 

  

ـــنت   ـــرم در آستی ـــع ک  توقیـ

  483  چاپ ققنوس، 22لیلی   
  

ــی از او  ــر حرف ـــهه ــاغیشگفتـ   ب

  

ــه   ـــچراغی افروخت ــر ز شبــ  ت

  490، چاپ ققنوس 41لیلی   
  

ویراســتار موظّــف بــود امــالی درســت و متــداول کلمــات را در ضــبط  
  27 .های فعلی و وصفی از مصدر شکفتن رعایت کند ساخت

  
  گیاهی/  گیا←) ، بزرگیپادشاهی/ کیایی؛ پادشاه، بزرگ/ اکی (= گیایی/ گیا  4. 2. 4

  متن اصلی
 به ذره آفتابی را که گیـــرد     
 چه سود افسوس من در کدخـدایی     

  

 بــه گنجــشــکی عقــابی را کــه گیـــرد  
 گیایـــیجــز ایــن مویـــــی نــدارم در 

   179، چاپ ققنوس 44خسرو   
  

ای شایستۀ او     ت و هدیه  خواهد که دست تنگ اس      نظامی از پادشاه عذر می    
ام،   با همه سـروری و شـهرت، جـز همـین شـعری کـه آورده               : گوید  می. ندارد
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   27 .ام؛ از این رو تأسّف من حاصلی ندارد چیزی نداشته
  متن اصلی

ــود  ــســتان ب  دیلــم کلهــیم دل
  دیلـــم آیــینگیــایایــن پیــر 

  

  همـان بــود    ام  گیـایی در جمـله     
 از من ستـدش به زخـم زوبـین       

  663، چاپ ققنوس 528لیلی   
  

در قدیم، عنـوان بعـضی از حکـام و          » کیا«با توجّه به اینکه یکی از معانی        
رؤسای طبرستان و گیالن بود و کیایی به معنی مطلق اهل طبرسـتان و گـیالن                

» کیایی و کیـا   « ای بر صحّت      در متون فارسی به کار رفته، دیلم در ابیات قرینه         
  . را حفظ کرده استاست ولی ویراستار ضبط متن اصلی

  
   برک←...) برگ؛ برگ درخت، توشه و مایحتاج و (= برک  5. 2. 4

  متن اصلی
ــد   ــخا بن ــدت دل در س ــی بای  بزرگ

  

  گنـدنا بنــــد    بـرک سر کیسه بـه       

  349، چاپ ققنوس 480خسرو   
بـازی    سرکیسه را به برگ گندنا بـستن کنایـه از سـخاوت و دسـت و دل                

  . شود ای باز می رد و نازک است و به اشارهتُ) تره(= است؛ چون برگ گندنا 
  متن اصلی

ـــتند   ــمع برخاس ــون ش ــزانِ چ  کنی
ــد  ــینهادن ـــرون برک ــت بـ   ز غای

  

 ملوکانــــه خــــوانی برآراســــــــتند  
  از چنـــدگون ای پختـــه ز هـــر بختـــه

  1051، چاپ ققنوس 178شرف   
  

» بـرگ «هر دو مورد بایـد بـه        .بسیار بر سفره نهادند      یعنی خورش و توشۀ   
  .یافت ر میتغیی

  
   کرد←) گرد(=  کرد  6. 2. 4

  متن اصلی
ــت    ــا برنخاس ــرد فن ــدم ک ــا ز ع  ت

  

 تاز که میـدان تـو راسـت         تک و می    می  

  71، چاپ ققنوس 28مخزن   
  
   گرد←) فعل ماضی از مصدر کردن: کرد(=  گرد ••
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  متن اصلی
ـــرد   ــوفی آزاد مـ ــالن ص ــت ف  گف

  

 گـرد کاستی از عالــم کوتـاه        
  134 قنوس چاپ ق، 180مخزن   

  

تبـدیل  » کرد«در این بیت باید به      » گرد«و  » گرد« باید به    کرد در بیت قبل   «
  .شد می
  
  زکال ←) زگال؛ زغال(= زکال  7. 2. 4

  متن اصلی
  از دود خـصمش عـود گـردد        زکال

  

 که مـریخ از ذنــب مـســـعود گـردد           
 181، چاپ ققنوس 49خسرو   

  متن اصلی
  آتـش اللـه رنــگ      زکالبه مشکین   

  

 فتاده چون عکس گـوهر بـه سـنگ        درا  

  1057 چاپ ققنوس، 277شرف   
  

ضبط شـده و بایـد تمـام مـوارد مربـوط بـه              » زگال«های معتبر   در فرهنگ 
  .یافت تغییر می» زگال«

  
   کاورس←) گاورس؛ ارزن(= کاورس  8. 2. 4

  متن اصلی
 به آتش بـدل گـشت مـشتی شـرار         

  

 وار  کـاورس کلیچه شد آن سـیم        
 

  1001 سچاپ ققنو، 177شرف   
  متن اصلی

 کـاورس گر عمر تو خرمنـی اسـت        
  

 تـرس   از خوردن این دو مرغ می       

  643 چاپ ققنوس ،465لیلی   
  
  1051 و 1306 چاپ ققنوس ←) گمبودگی؛ گمراهی(= کمبودگی  9. 2. 4
  306 و 138 چاپ ققنوس ←) شوخگن و زهرگن(= کن و زهرکن  شوخ 10. 2. 4
   چــاپ ققنــوس ←) 28گــشتنگــشت؛ مــصدر مــرخم از (=  کــشت 11. 2. 4

  1016ص 
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  204 چاپ ققنوس ←) کُنج؛ گوشه(= گنج  12. 2. 4
 چاپ  ←) گیری شدن  آمادۀ جفت : به گشن آمدن  / گُشن؛ نر = ( کشن   13. 2. 4

  201و2ققنوس صص 
 چـاپ   ←) ؛ نـوعی جـام شـراب بـه شـکل کـشتی            کشتی(=  گشتی   14. 2. 4

  182ققنوس 
  400 ققنوس  چاپ←) ، تاختنتگ؛ دویدن(=  تک 15. 2. 4
 1002 صـص     در چاپ ققنوس   ←) کالهخود و مغفر    ترگ؛  (= ترک   16. 2. 4
، با مرگ و برگ قافیه شده و درست ضبط شده است ولـی گـاهی بـا                  1074و  

  996 همان ص ←کاف آمده 
  1083 چاپ ققنوس ←) سازگاری، آرامش و صلح(=  سازکاری 17. 2. 4
  891 چاپ ققنوس ← 30 )فهام؛ کجاستتکو؛ ضمیر اس(= گو  18. 2. 4
  
  گذاردن/ گزاردن  3. 4

گزاردن به معنی ادا کردن، به جا آوردن، انجام دادن، ابالغ پیام و تعبیـر و                
در متن اصلی ترکیباتی مانند حقگزار ، پیغامگزار و         . درست است » ز«تفسیر با   

  !آمده و ویراستار نیز آنها را به حال خود باز گذاشته است» ذ«خدمتگزار با 
 و اقبال   200 لیلی   ← )حقگزار و حقگزاری  (= گذاری    گذار و حق    حق 1. 3. 4

  1306 و 545 چاپ ققنوس 164
  600 چاپ ققنوس، 345 لیلی ← )پیغامگزار= (گذار   پیغام2. 3. 4
  575 چاپ ققنوس، 281  لیلی ← )عهد گزاردن= ( عهد گذاردن 3. 3. 4
  1061، چاپ ققنوس 284 شرف ←) 31خدمت گزاشتن= ( خدمت گذاشتن 4. 3. 4
 شـرف   ← )نامه؛ مترجم نامـه     گزارندۀ(= نامه    گزارندۀ(= گذارندۀ نامه    5. 3. 4

  1010 و 934 صص چاپ ققنوس، 192 و 64
و به صـورت درسـت ضـبط کـرده،          » ز«در بعضی موارد که متن اصلی با        

 ، چـاپ    70، شـرف    344لیلـی    ←( ویراستار همان را عیناً نقـل کـرده اسـت           
معلوم نیست در این میـان، ویراسـتار چـه نقـشی            ) 938 و   600ققنوس صص   

  !دارد؟
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  لغزش در وصل و فصل کلمات. 5
   گر آید←) گراید؛ میل کند(= گر آید  1. 5

  متن اصلی
ــد  ــو خــالی و نومی ــدم ز ت ــرو مان  ف

  

  سـوی خورشیــد    گر آیـد  چو ذَرّه کو      

  414، چاپ ققنوس642خسرو   
  

  .، میل به دیدن تو دارمگراید  ای که به خورشید می مانند ذرّه
  
   جوانشیر←) شیر؛ شیر جوان جوان(=  جوانشیر 2. 5

  متن اصلی
 ز بــیم ســکّه و نیــروی شمــشیر   

  

 جوانـشیر هراسان شـد کهـن گـرگ از        
  218، چاپ ققنوس147خسرو   

  

  .اند  گرگ کهن و شیر جوان در تقابل هم آمده:متن اصلی
  
   همسر←) سر+ سر؛ قید تأکید  هم(= همسر  3. 5

  متن اصلی
 همسری است   گرچه خود این پایۀ بی    

  

  بـاالتری اسـت    همسرپای مرا     
  76 ، چاپ ققنوس38مخزن   

  

اگرچه همین اندازه هنر نمایی هم، بالمنازع ودر انحـصار        : گوید  نظامی می 
  .کمالم  من همچنان در اندیشۀ من است،

  
   انسان←) آن سان، آنگونه، آنچنان(=  انسان 4. 5

  متن اصلی
ــزار  ـــه  ه ــان دای ــر چن ــرین ب  ای آف

  

 ای   گرانمایـه  انسانکه پرورد از      

  1121چاپ ققنوس ،388شرف   
  .ای را پرورده است ای که چنان گرانمایه آفرین بر دایه

   
   دز بانو آن←) دز بانو آن(= دز بانوان  5. 5
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  متن اصلی
 او درآن دزچـــو بـــانوی ســـقالب

  

  ندیده به خـواب    دز بانوان هیچ    

  809 ققنوس، چاپ400هفت   
  

خواست ازدست خیل خواستگارانش پنـاه جویـد،          شاهزاده خانمی که می   
در مـصراع اول اسـتحکام قلعـه را بـه قلعـۀ             . ای ساخت و در آن نشست       قلعه

بانوی سقالب تشبیه کرده ولی بالفاصله ایـن را بـر آن و بـر هـر قلعـۀ دیگـر                    
در خواب نیز ندیده    ای که هیچ دژ بانویی آن را حتّی           قلعه: ترجیح داده و گفته   

  .است
  دست  هم← )همدست؛ یار و موافق و همدم(= دست  هم

  متن اصلی
 آن گه به من اوفتــاد یـارم      

  کسی که درتو دل بـسـت      دست  هم
  

 کــز خـــود بــه در اوفتادکــارم  
 آنگاه شـــدی کـه او شـــد از دسـت          

  

  652، چاپ ققنوس 496لیلی 
  .زمانی با من کنار آمدی که مرا از دست دادی

  
  آزادمی←) از آدمی(= آزادمی  7.  5

  متن اصلی
 دور نگر کـز سـر نـامردمی       

  

 آزادمـی بر حذر اسـت آدمـی         

  

  104، چاپ ققنوس 104مخزن 
  

در اینکه خطای موجود در بیت، خطای کاتب متن اصلی بـوده، تردیـدی              
نیست ولی ویراستار آن را در متن باقی گذاشته و با اسـتناد بـه چـاپ وحیـد،                   

  !را در پاورقی آورده استصورت درست 
  
  649، چاپ ققنوس 687لیلی  ←) جان نواز، روح نواز(= جاننواز  8. 5

کلمات مرکبی که حرف پایانی جزء اول با حرف آغازی جزء دوم همانند             
  )43دستور خط فارسی ( شوند یا هم مخرج باشد، الزاماً جدا نوشته می
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   حروف لغزش در رعایت فاصلۀ. 6
ایت فاصلۀ بین اجزای کلمۀ بسیط یا مرکـب و فاصـلۀ     بدیهی است که رع   

حـال  . بین کلمات با همدیگر در قرائت و فهم درست متن تأثیری اساسی دارد            
اگر این فاصـله رعایـت نـشود خواننـده از تـشخیص صـورت درسـت بیـت                   

  .کند واقعی از بیت پیدا می و در نتیجه دریافتی غیرماند درمی
  
  سرور وی ←) سر و روی(=  وی سرور 1. 6

  متن اصلی
ــراب  ــردد خ ــرور  وی آن دزد گ  س

  

 کــه خــود را رســن ســازد از ماهتــاب  

  1206، چاپ ققنوس20اقبال   
  بویی باختن  ← )بویی با خُتَن(= بویی باختن 
  متن اصلی

ــستـجویم  ــازی روم را در جــ  بنــ

  

ــاختن   ــویی بـــ ــویمببـــ   در گفتگـــ
  378، چاپ ققنوس550خسرو   

  

 خُتن رعایت شده ولی در چـاپ مجـدّد آن         بین با و       در متن اصلی فاصلۀ   
  .شود خوانده می» باختن«دو کنار هم قرار گرفته و 

   ز  یارت←) زیارت(= ز یارت 
  متن اصلی

 و گر خاکم تـو ای گـنج خطرنـاک         
  

 ای برسـاز از ایـن خـاک          خانه ز یارت   

  328، چاپ ققنوس427خسرو   
  
   زرگر←) زر  گر(= زرگر  4. 6

  متن اصلی
 جــان دادن اســتدادن زرگــر همــه 

  

 ناســـتدن بهتر از آن دادن است       

  134، چاپ ققنوس178مخزن   
  

  که در هـیچ    شد  رعایت می » زر«از   »گر«  در چینش حروف بایستی فاصلۀ    
  .کدام نشده است
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   ار  نی←) اَرِنی؛ خود را به من نشان ده(= ارنی  4. 6
  متن اصلی

 موسی از این جام تهی دیـد دسـت        

  

  شِکـست  ارنی ۀ  شیشــه به کهپای    

  71، چاپ ققنوس28مخزن   
  

حروف ارنی در متن اصلی رعایت شده ولی اجـزای آن در چـاپ                 فاصلۀ
  .مجدّد از هم جدا افتاده است

  
   ارزان که←) ار  زانکه(= ارزان که  5. 6

  متن اصلی
 چونکه ناگفتــه بـاز نگذاریـد      

  

  بـاورم داریـــد    ارزان که گویـم    
  767، چاپ ققنوس 282هفت   

  

هـایم را بـاور      کنید اگر حـرف     چون شما ناگفته، مرا به حال خود رها نمی        
قیـد  » ارزان«در متن اصلی و به تبـع آن در چـاپ مجـدّد              . کنید، خواهم گفت  

  !رسد به نظرمی» گویم«

  !گذاری بر روی حروف برای قرائت درست کلمات لغزش در حرکه. 7
   158  چاپ ققنوس← )گزلِک(=  گزلَک 1. 7
  199  چاپ ققنوس)اظهار بندگی کردن: عبدُهُ، عبدُهُ نوشتن(= ۀ عبد 2. 7
  109  چاپ ققنوس)مشک(=  مِشک 3. 7
  894چاپ ققنوس )القاص الیُحِب القاسّ(=   الیَحِب القاصصّّالقا 4. 7
  

  های چاپی یا کتابتی متن اصلی به چاپ مجدّد لغزش در انتقال غلط . 8
های کوچک آهن که به شکل خـار          طعهق: حسک/ خسبک به جای خسک      1. 8

  .انداختند ساختند و در راه لشکر دشمن می سه گوشه می
  متن اصلی

ــسته ســت  ــن راه ب  مگــر دود دل م
  

  در پـا شکـسته سـت       خسبکنفیر من     

  362، چاپ ققنوس 511خسرو   
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  ، بندهمطیع: ممکوک به جای مملوک  2. 8
  متن اصلی

ــد ای شــش جهــت از ــستی بلن  و پ

  

 ا به زیردســــتی    تو ر  ممکوک  
  598، چاپ ققنوس340لیلی   

  

درنـگ    غلط کتابتی است و باید بی      ً معنی و قطعا    ممکوک در متن اصلی بی    
ولی ویراستار آن را در متن باقی گذاشـته و مملـوک را              شد  در متن اصالح می   

  !در پاورقی به نقل از نسخۀ وحید آورده است
تن چاپ مجدد شده کـه در       های چاپی دیگری وارد م      عالوه بر آنها، غلط   

  :چاپ اصلی نیست و تفصیل آنها موجب اطناب خواهد بود؛ از جمله
  530)  بهر←( ،     مهر 384)  چُست←(،    چیست 185)  جهان← (جان
،   1062) رانـد  ←( راندن          ،    1058)  زند ←(رند      ،   540)  آن ←(  آب
، چون  283)  سرانی ←(سرایی   ،796)  یا   ←(  با    1163) بایدم   می ←( آیدم    می
  .652) چو← ( 
  
  
  :ها نوشت پی
، 2 پیوسـت  1375 سـمت  چاپ و نشر، چاپ اول، تهران،  عبدالحسین آذرنگ، آشنایی با   . 1

  .224ص
 .158همان، ص. 2
اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجـود آمـده              ( مدّت حمایت اثر مشترک     . 3

سـال بعـد از       سی) شود   متمایز نباشد، اثر مشترک خوانده می      کار یکایک آنان جدا و     باشد و 
 .226 و 225آورنده خواهد بود؛ همان، صص  فوت آخرین پدید

 .160 و 159همان، صص . 4
 .1387های انتشارات اساطیر  سخن ناشر در آغاز فهرست کتاب. 5
کلـسون،  االولیای تـصحیح نی     ۀ ولف، قاموس کتاب مقدّس هاکس، تذکر       فرهنگ شاهنامۀ . 6

هـای اوسـتا بـه ترجمـه و تفـسیر       متن کامل اوستا به زبان اوستایی به اهتمام گلدنر، بخـش        
عهـد عتیـق، رسـائل و       (پورداود، نوروزنامه منسوب به خیّام تصحیح مینوی، کتاب مقدّس          

، دسـتور زبـان و گزیـدۀ متـون اوسـتایی            ...به ترجمۀ فاضل خـان همـدانی و         ) عهد جدید 
لباب مثنـوی بـه اهتمـام نـصراهللا تقـوی، تـاریخ               هلوی از نینبرگ، لب    پ  جکسون، دستورنامۀ 

سالجقه تصحیح عثمان توران و تاریخ اسماعیلیه تصحیح سیمیونوف از جمله آثار کمیـابی              
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 .است که در سایۀ اهتمام این ناشر دستیاب شده است
چـاپ   نظامی تصحیح وحید دستگردی به کوشش سـعید حمیـدیان،           مانند چاپ خمسۀ  . 7
یوان خاقانی تصحیح سجّادی و عبدالرّسولی بـه کوشـش کـزّازی، چـاپ کلیّـات شـمس                  د

سبحانی و چاپ مثنوی مولوی تصحیح نیکلسون بـه         .    تصحیح فروزانفر به کوشش توفیق ه     
 .اهتمام نصراهللا پورجوادی

همانند چاپ مجدّد شاهنامۀ چاپ مسکو، مثنوی نیکلسون، غزلیات سعدی فروغـی هـر              . 8
 .نام ح چند تن از استادان صاحبکدام به تصحی

تـر    اهمیّـت   های کـم   با نگاهی به تصحیح   ( تاریخ بیهقی تصحیح فیاض   : از این قبیل است   . 9
محقق به کوشـش جعفـر    ـ  پژوه، دیوان ناصر خسرو تصحیح مینوی به کوشش دانش) قبلی

شعار و کامل احمدنژاد، دیوان سنایی تصحیح مـدرّس رضـوی بـه کوشـش محمّـد بقـالی                   
 .ان، جهانگشای جوینی تصحیح عالمۀ قزوینی، سیدشاهرخ موسویانماک
 )62ص(خورد عبدالمحمّد آیتی نیز به چشم می این خطا در قرائت متن، در متن گزیدۀ . 10
، زیـر نظـر     )جلـد اول   (شناختی زبـان فارسـی      حسن دوست، فرهنگ ریشه   دکتر محمّد . 11

  .»بدست« ذیل 1383فارسی، بهمن سرکاراتی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب دکتر
در  . 12 ـی   را نمی سکـن ـد آـب  بخشـن

  

ــار      ــن ک ــست ای ــسّر نی ــه زور و زر می  ب

  حافظ  
 فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست         

  

  آمـــــدیاســـکندرآب خـــضر نـــصیبۀ   

  حافظ  
 عشق تو عقل مرا کیسه به صابون زده سـت         . 13

  

ــه   ــا هــوش راخان ــد و آمــده ت  فروشــی زن

  به نقل از فرهنگنامۀ شعری609وان خاقانی، دی  
  :های دیگر نمونه. 14

  گفتــی آن شـــکل جهانتـــــاببعینــه

  

 سـواری بــود کــان شـب دیــد در خــواب    

  751خسرو، ص  
  در او صـورت خـویش دیـد        بعینه

  

 والیت بدســـت بداندیش دیـــــد      

  761شرف، ص  
  به هـر ســو کـه برداشتــنـــد         بعینه

  

 دنمایــش یکــی بــود بگذاشـــتنــ       
  128شرف، ص  

  
 نیز نگیرد جهان شـکار مـرا      . 15

ــســــی   ــرا و ب ــدم م ــدمش و دی  دی

  

 نیسـت دگر با غمانش کـار مـرا         

 خــوردم خــــرماش و خست خـار مـرا    

  125ناصرخسرو، دیوان   
  

میبـدی  ( ای آب نه      با هیچ کس قطره   :12، شمارۀ   »نه«حسن انوری، فرهنگ سخن، ذیل      . 16
2/520( 
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 29خطّ فارسی،ص نامۀ  شیوه: رک. 17
  : موارد دیگر. 18

 نیست غـم ملـک و والیـت مــرا         

  

  ایــن دانــــه کفایــت مــرازیــمتــا   

 105، چاپ ققنوس106مخزن   
 تـوان زیـســـت     چون با تو به هـم نمـی       

  

 ، گنـاه مـن چیـست؟      زیـم زین سـان کـه        
 605، چاپ ققنوس357لیلی   

 شــک در دل مــن بــود کاســــــیرم

  

  ز قهــر میـرم     زیـم کز لطـف      

 476، چاپ ققنوس5لیلی   
  مــن بالکـــشنــزیمخوشــدل 

  

 وان کیــست کــه دارد او دلـــــی خــوش   
  534، چاپ ققنوس 169لیلی   

  
 .تبدیل شده است» ام نگذاری«در بیت زیر، بعد از تغییر ویراستار به » نگذاریم« برای مثال. 19

  متن اصلی
 چون خلقـتم آفریـدی اوّل     

  

ــر    ــذاریمآخ ـــلنگ   معطّ

  478ققنوس ، چاپ 9لیلی   
  

شیوۀ خط (را تجویزکرده است ) طشت و تشت(فرهنگستان هر دو صورت ضبط کلمه . 20
 )50فارسی 

داران معنـی کـرده       خوانده و حاجبـان و پـرده      » دران  پیش«بهروز ثروتیان نیز به درستی      . 21
 )284مخزن (است 

 .داین بیت، ادامۀ یادداشتها را مالحظه بفرمایی در مورد اشکال قافیۀ . 22
 .این بیت به نقل از پاورقی نسخۀ اصل، در پاورقی متن چاپ ققنوس قید شده است. 23
االسرار و لیلی و مجنـون چـاپ شـوروی بـا خـطّ               هفت پیکر، خسرو و شیرین، مخزن     . 24

هـاو لغزشـهایی کـه بـه      در نتیجـه در مـسامحه  . خوانا کتابت و از روی آن چاپ شده است     
شود، مخصوصاً وقتـی خطاهـای فـاحش نـسخه            داده می مصحّح متن اصلی این آثار نسبت       

 .بدلی ندارند، به احتمال زیاد کاتب مقصر است
 بیت بعد، از زبان نظامی به یاد همـسرش آفـاق سـروده              42مقایسه کنید با این بیت که       . 25

شده و از لحاظ لحن و معنی کامالً بیت قبلی است ولی دراینجا به درسـتی در مـتن اصـلی            
فلک پیشتر زین که آزاده بود از آن به کنیزی مرا داده            : ضبط شده است  » پیشتر «چاپ مجدّد   

  )1222، چاپ ققنوس 43اقبال ( .بود
با کـاف آمـده، در چـاپ مجـدّد نیـز حفـظ شـده اسـت                  » شکفت  «اگر در متن گاهی     . 26

 ).564لیلی(
  .اند معنی کرده هر دو کیایی ضبط و) 24ص (و وحید ) 100ص ( ثروتیان. 27
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  جهـان  کـشت ببین تا چه دید او ز       . 28
 

  

 تـــو نیـــز آن مکـــن تـــا نبینـــی همـــان  
  

 202شرف 
  گردش روزگار=  گشت جهان

چو بزد بامداد این نور گلرنـگ . 29
 رازی گنـجگشاد از گنج در هر      

 

ـــنگ      ــر سـ ــل بـ ــشین از نعـ ــار آتـ  غبـ
ـــرازی   ــوهی طـ ــر کـ ــرد هـ ــا کـ  ز دیبـ

 112 خسرو   
  

 از سر گنجـی   ای، پرده ادین خورشید درهر گوشهنور افشانی بامد: گنج دوم کنج است  
  ...برداشت

ــی  ــورطب ـــاری؟  گ ــســتش خ ــه نی   ک

  

 مــاری؟ یــا کجــا نــوش مهــــره بــی      
 637هفت   

  

  )لغتنامۀ دهخدا(به جا آورد، ادا کردن : گزاشتن. 31
  
  
  
  
  

  : منابع
  .1375آشنایی با چاپ و نشر، چاپ و اول، تهران، سمت : آذرنگ، عبدالحسین ـ 1
، چـاپ اول، تهـران، سـخن    ) جلد8(فرهنگ بزرگ سخن): سرپرستیبه (انوری، حسن ـ  2

1381. 
، زیـر نظـر بهمـن    )جلـداول (شناختی زبـان فارسـی   فرهنگ ریشه: دوست، محمّد حسن ـ  3

 .1383سرکاراتی، چاپ اول، تهران، فرهنگستان زبان وادب فارسی
م، تهران، دفتر مطالعات دستور خط فارسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ شش ـ  4

 .1386ها  و توسعۀ رسانه
 .1365نامه، دانشگاه تهران، مؤسسۀ دهخدا  لغت: اکبر دهخدا، علی ـ 5
 .1387های انتشارات اساطیر، اساطیر،  فهرست کتاب ـ 6
 .1364 ، تهران، امیرکبیر) جلد6(معین، محمد، فرهنگ فارسی  ـ 7
. بـرتگس و بـه سـعی و اهتمـام ف    .ا. و توضیح ینامه، به تصحیح اقبالنظامی گنجوی،  ـ  8

 .1363بابایف،گوتنبرگ 
ـ  ـــــــــــــ ـ  9 برتگس و به سعی و اهتمـام  .ا.به تصحیح و توضیح ی: خسرو وشیرین: ــــــ
 .1960بابایف، باکو. علیزاده و ف.ع.ع

ـ   ـ  10 تـوس   هـران، ، ت به تصحیح و توضیح بهروز ثروتیانخسرو و شیرین، :ـــــــــــــــــــ
1365. 
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 .1363سبعۀ حکیم نظامی گنجوی، تهران، علمی : نظامی گنجوی ـ 11
 .برتگس و به سعی و اهتمـام ع  .ا .نامه، به تصحیح و توضیح ی شرف: ـــ ـــــــــــــــــ ـ  12
 .1947علیزاده، باکو  .ع

 و بـه سـعی و   بـرتگس  .ا .لیلی و مجنون، بـه تـصحیح و توضـیح ی    :ــــــــــــــــــــ  ـ  13
 .1965بابایف، مسکو . علیزاده و ف .ع .اهتمام ع

ـ  ـ  14  ، تهــران، بــه تــصحیح و توضــیح بهــروز ثروتیــانلیلــی و مجنــون، :ـــــــــــــــــــ
 .1364توس

ـ   ـ  15 برتگس و به سعی و اهتمام  .ا .االسرار، به تصحیح و توضیح ی مخزن :ـــــــــــــــــــ
 .1960زاده، باکو  علیعبدالکریم علی اوغلی 

ـ   ـ  16 االسرار، به تـصحیح   مخزن: بن یوسف  نظامی گنجوی، ابومحمّد الیاس:ـــــــــــــــــــ
 .1363توس و توضیح بهروز ثروتیان ، تهران،

ـ   ـ  17 بـرتگس و بـه سـعی و اهتمـام     .ا.هفت پیکر، به تصحیح و توضیح ی :ـــــــــــــــــــ
 .1987مسکو  طاهر احمداوغلی محرم اوف،

 




