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دربارۀ دو بي  از دصیدۀ 

منسوب به ناصرخسرو

 در ُجنگ عبدالکریم مداح

الوند بهاری

در شـمارۀ پیشـین گزارش میراث )ش 56 و 57، صص 156ـ  158( 

نوشـته ای از آقای سـهيل ياری گل دّره به چاپ رسـیده است 

اح آن را از 
ّ
دربـارۀ قصيده ای کـه کاتب ُجنگ عبدالکریم مـد

ناصرخسـرو دانسـته و نویسـنده آن را در دیـوان سـوزنی 

سـمرقندی يافته  است. متأسـفانه، در حروف نگارِی بسیاری 

از بیت هايـی کـه از ُجنـگ نقـل کرده اند خطاهايـی رخ داده 

اسـت. صورت درسـِت آنها را خوانندگان بـا مراجعه به متن 

چاپ شـدۀ ُجنگ خواهند يافت؛ اما دربارۀ دو بیت از قصيده 

ــ که نوشـته اند در ُجنگ به صورتی نادرسـت آمده اسـت و 

ضبط درسـت آنها را با توجه به دیوان سـوزنی به دست داده اند 

ــ بد نیسـت اين توضيح اضافه شـود که هر دو بیت در اصل 

نسـخه بدون غلط آمده و خطاهای متن چاپی )منبع ایشـان( 

حاصـل بدخوانـِی مصحح اسـت. اين مـوارد را البته  در نقد 

خـود بـر تصحيح ُجنـگ عبدالکریـم مـداح )گـزارش میراث، 

دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی ـ دانشگاه خوارزمی
alvand.bahari@gmail.com

ضميمـۀ 3، ویژه نامـۀ نقـد، زمسـتان 1391، ص 44( هم گـزارش کرده  

بودم؛ به اين شرح که بیت

مــــری دايم فســــوس1  گشـــتۀ ديــــو
ُ
ايـــا ز غ

ز مصطفـــی بـــه تـــو بـــر َصدهزارگونـــه َمـــالم

 بـه همين صورت 
ً
در نسـخۀ خطـی ُجنـگ )بـرگ 156( عينا

آمده و مصحح »مالم« را »سـالم« خوانده اسـت. همچنان که 

مصـراع اوِل بیت بعدی هم، در اصِل نسـخه، به اين صورت 

آمده است:

ـــدی ـــن ُه ـــان2 و راه دي ـــف ايم ـــا مخال اي

)يعنـی مطابق همـان ضبطی کـه از دیوان نقـل کرده اند(. در 

ايـن مصـراع هـم »و راه...« را مصحـح »ز راه ...« خوانـده 

است. 

بنابراين، چنان که در تصویر مشـخص اسـت، بیت هايی 

کـه آقـای ياری گل دّره صورت درسـت آنهـا را از روی دیوان 

سـوزنی نوشـته اند در خودِ ُجنگ هم به صورت درسـت آمده 

و خطاهـا در متـن چاپی ناشـی از کم دقتی مصحح  اسـت. 

البتـه بعيد نیسـت که در برگ هـای ديگِر ُجنـگ عبدالکریم 

اح خطاهايی در کتابت بعضی شـعرها رخ داده باشـد؛ اما 
ّ
مد

چـون ممکـن بود نوشـتۀ ایشـان موجـب قضاوت نادرسـت 

خوانندگان شـود، نوشـتن اين چند سـطر را ضروری دانستم. 

در پايـان، از آقای يـاری گل دّره برای برطرف کردن ترديدها در 

صّحت و سـقم انتسـاب اين قصيـده به ناصرخسـرو، و نيز 

سایر نوشته های سودمندی که از ایشان خوانده ام، سپاسگزارم.

1. در نوشتۀ آقای ياری گل دّره، به جای »فسوس«، »فسون« آمده است )ص 157(. 

2. در نوشتۀ ایشان، به جای »ايمان«، »اسالم« آمده است )همان(.

اح، بری 156
ّ
ِی ُجنگ عبدالکریم مد

ّ
بي  های آغازیِن دصیده در نسخۀ خط


