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 مهمقد. 1

در صورتي كه مبتني بر اصـول و   ،نقد. ت و ارزش نقد بر كسي پوشيده نيستيامروزه، اهم
  .شود  اي باعث رشد و تعالي مي  در هر زمينه ،موازين علمي باشد

انسان دانست و دانش و تمدن    ةانديشساز تعالي زندگي و  زمينهكه بايد آن را يگانه  جا آنتا  
آورد همين عامـل   رهو تكنيك معاصر نيز كه آخرين حد تكامل زندگي زميني انسان است، 

  ).12: 1377درگاهي، (نقد و نوجويي و ناخرسندي او بوده است 

اي از نقد است كه ماننـد    كنند خود شاخه  نقد متون نيز كه از آن به تصحيح متون ياد مي
هـا   يازيـدن بـدان   دسـت طلبـد كـه بـدون      و موازيني را مي ،ها، اصول  م ديگري دانشهر عل

هـايي چـون     جاست كه امروزه دانـش  اهميت اين كار تا بدان. نمايد  مي متعذرتصحيح متون 
 ،، پيراستهمنقحهاي   شناسي گستردگي و پيشرفت خود را مديون تصحيح زبان و شناسي سبك

  ،چراكه .اند  دهكرعلمي عرضه    ةاستادان بزرگ ادب به جامعكه اند  و نزديك به اصلي
و ركـن   اولحقيقـت خشـت    درنقد متون اساس هر نوع ديگر از انواع نقادي اسـت و  

توان از آثار قـدما اسـتنباط كـرد      اي را نمي  نقد ادبي است؛ چون بي آن هيچ نكته   ةعمد
  .)94/ 1: 1361كوب،  زرين(

سنگ ادب فارسي تا زماني كه بر اساس موازين علمي تصحيح و   هاي گران باري، ميراث
فايده خواهد   ها كاري عبث و بي آن بارةدر...   و ،گونه داوري، شرح، نقد  هر پرداخته نشوند،

تر بـه   شود تا هر چه بيش  باعث مي] هاي علمي  بر اساس مالك[تصحيح متن « زيرا كه  ،بود
  .)27: 1386فر،   شايگان(» شويمزبان و نوشتار اصلي نويسنده نزديك 

بيش از سي سال در پـي تكميـل و   «است كه همايي  سبب شده تهمين ارزش و اهمي
مأخذ و جنگ و ديوان،  50ت بالغ بر دتنقيح و تصحيح ديوان مختاري بوده و در طي اين م

 فيـاض  .)30: 1382، مختـاري (» ن اشعار اين شـاعر بـوده اسـت، را ديـده اسـت     مكه متض
بنده به حكم سي سال ارتبـاط بـا ايـن موضـوع      يهقيب خيتارهاي   نسخه   ةدربار«: يسندنو  مي

توان گفت كـه اگـر ايـن دو      با قطع و يقين مي .)دوازده: 1384، يهقيب(» ...اتي داشتم اطالع
هيچ وقـت در وادي   ،نداشتند تصحيح كنند خواهند  اثري كه مي بارةكافي در بزرگوار دانش

  .نهادند  سنگ گام نمي  تصحيح و احياي اين آثار گران
، ذيـل اي نيازمند اسـت كـه در     العات گستردهطها و ا  در تصحيح متون به دانش مصحح

  :كنيم  ي تقسيم ميتخصصصورت كلي، آن را به دو بخش عمومي و    به چند  هر
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  عمومي ها و اطالعات دانش. 2
  :ذيل نياز است العاتطها و ا  به دانش در بخش عمومي تصحيح متونبراي 
  ؛)شناسي سبك(آشنايي كامل با دانش سبك  .1
  ؛آشنايي با عروض و قافيه .2
  ؛هاي ادبي  آشنايي با فنون بالغي و آرايه .3
  ؛خصوص دستور تاريخي  بهآشنايي با دستور زبان  .4
  ؛گيرد  زباني كه تصحيح در آن انجام مي كارهاي ادبيِ آشنايي با شاه .5
  ؛...  و ،ها از لحاظ قدمت، خط  شناسي و شناسايي نسخه  آشنايي با دانش نسخه .6
  ؛اند شده يلادب فارسي همواره در آثار ادبي متج   ةآشنايي با باورها و اعتقادات كه در پهن. 7
  .آشنايي با اصطالحات و تركيبات خاص .8
  

  تخصصي اطالعاتها و  دانش. 3
  :ذيل نياز است العاتطها و ا  به دانش در بخش تخصصي تصحيح متون براي
  ؛آشنايي كامل با سبكي كه در آن دست به تصحيح زده است .1
  ؛شاعر و اثري كه دست به تصحيح آن زده است بارةداشتن دانش و اطالعات در .2
 ازيـ ن و آثـار  ادبودنيـ زصورت   در .استفاده از تمامي نسخي كه از اثر باقي مانده است. 3
هـايي كـه اصـل و      نسخهاز شناسي،  نسخهها، با استفاده از دانش  آن   ةاز هم   به استفاده نبودن
  .سود جويد اند اساس
عامل و محرك  .دانند  دليري و جسارت را در كار تصحيح كافي مي فقطانه، برخي تأسفم
 فقـط تواند باشد؟ در اين صـورت،    ميطلبي و سودجويي چه چيز ديگري  جز شهرت ها آن

گـويي    فروشي و بيهـوده   خطر فضلاز را  ،تر دنياي ادب  طور جزئي   انتقاد است كه دنيا، و به
  ،چراكه ؛دده  نجات مي

شايد كساني هم كـه آن را زيـاده   . وجدان اخالقي ،ت، نقد در حكم وجدان استابراي ادبي
وجـدان   تـر از   براي بسياري مردم هيچ چيز مـزاحم  نه آيا. يابند براي همين است  مزاحم مي

  .)730/ 2: 1361كوب،  زرين(نيست؟ 

گاه مدعيان نوظهور قادر بـه    هيچ ،كرد  ها نظارت مي  اگر نظام منسجمي بر چاپ تصحيح
تمـام   مصـحح باري، امر تصحيح امري است خطير و اگر  .شدند  در اين زمينه نمي يتركتاز
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 تنهـا  نه ،پي اصالح اثر بر نيايد در دقتنگيرد و با وسواس و  كار  هتوان خود را در تصحيح ب
سـنگ ادب را   رانگـ هاي   بلكه ميراثي از ميراث ،فايده و فاقد ارزش علمي خواهد بود  اثر بي

  .بر باد خواهد داد
  .از اكبر بهداروند يدهلو دليب وانيدو درنگي است بر تصحيح  تأملاين نوشتار 

 ،نقد ،سپس تصحيح غزليات را كاوش و اند  بر كتاب نوشته مصححكه  اي  مهد، مقنخست
از » الف«آماري ما فقط حرف    ةاست كه در بررسي غزليات، جامع گفتني. كنيم ميو سنجش 

  .خارج است اين مقاله   ةچراكه پرداختن به كلّ اثر از حوصل ؛بوده استقافيه و رديف 
 اي اسـت بـر آن؛ بـه     نوشتن مقدمـه  رسد نظر مي به يچه ضرور بعد از اتمام تصحيح، آن

تر از هر كسي  بيش مصحح .دكنآشنا ...   و ،با شاعر، سبك اثر حدياي كه خواننده را تا   گونه  
دست به گزينش و انتخاب زده است و در نهايـت، بهتـر    است؛ با اشعار شاعر مأنوس بوده

است كه كـاربرد اصـطالحاتي نظيـر     كامالً بديهي .تواند سبك شخصي شاعر را بشناسد  مي
كدام از    هم در صورتي كه هيچ   آن ،ت دور از ذهنتخيالبودن از  خاليسادگي، رواني فكر، 

چـه ايـن    گر. سبك آن اثر باشد   ةتواند بازگوكنند  اين اصطالحات تعريف دقيقي ندارند، نمي
توان بـا كمـي تسـاهل و      ، اما همين اصطالحات را ميرسد نظر مي به جذابها، بسيار  حرف
در هر حال، خوانش يك متن  .كار برد  هادبي نيز ب   ةدر همان دور، براي شاعران ديگر تسامح

  .دارد خاص اي  ساختار و محدوده
هاي گونـاگون از اثـر و     ، امر تصحيح، با استفاده از نسخهكرديمتر بيان  كه پيش  همچنان

، را بديهي است كه صرف استفاده از يك نسخه. گيرد  كارگيري اصول و موازيني انجام مي  به
به ديگـر سـخن، تصـحيح    . نبايد در شمار تصحيح متون قرار دهيم ،نظر  اعمالآن هم بدون 

ت قـ هنـر و د  همـة واقـع،    در. تصـحيح  مرحلةضبط و    ةمرحل :متون داراي دو مرحله است
با  مصححدر اين مرحله است كه اگر . شود  نمايش گذاشته مي تصحيح به   ةدر مرحل مصحح

هـاي    برخورد كند، بايد با استفاده از دانـش ...   و ،اي وزني و قافيه هايايرادجمالت نامفهوم، 
در . و وسـواس درصـدد اصـالح آن برآيـد     دقـت و با  ـ تر ذكر شد مواردي كه پيش ـ خود

و همچنين  باشدصورتي كه، كتاب مورد نظر فقط بر اساس يك نسخه تدوين و تنظيم شده 
ـ   اي برآمـده باشـد،     در پـي تصـحيح واژه   مصـحح كـه   ،اعمـال نظـري   هدر سراسر كتـاب ب

تكيـه   العات خودطاهاي مشكوك بر دانش و   ناچار در بيت بهبايد خواننده  و خوريم مينبر
و در  ،ها و ديگر آثار كه مستلزم صرف وقت بسيار و در صورت نياز با مراجعه به كتاب كند
حـداقل كـاري    .دكناست، مشكل خود را رفع ...  به كتاب و نداشتن دسترسي تر اوقات بيش
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كه بر اسـاس منطـق    استكارگيري يك نسخه انجام دهد، آن   هب بارةدر ندتوا  مي مصححكه 
چـه   ا آنمـ ا ،نظر و تصحيح بزنـد   اعمال، دست به )شناسي  سبك( اثر كليتدروني حاكم بر 

اي نيست كه سـير منطقـي     العات جسته و گريختهطجز ا ،دهد  را تشكيل مي مصحح   ةمقدم
هـاي    هـاي نـامفهوم، داده    ها، جملـه   تناقض. شود  اي رهنمون نمي  ندارد و خواننده را به نكته

، ادامهدر . مه را فرا گرفته استدسراسر مق...   و ،هاي طوالني و خالي از فايده  قول نقلاشتباه، 
  :كنيم  ميها را ارزيابي   هايي از اين جمله  نمونه
  

  جمالت نامفهوم. 4
بـه زبـان ديگـر، شـاعر      ؛تمـام دارد    ةغلبـ  ‘خودآگاهي’بر  ‘ناخودآگاهي’در شعر معاصر . 1
شود كه عين   حدود و مراتب هستي امروز مي گر بياناي درخور داشته باشد و   مرتبهكه  آن  بي

 .)56: 1386، دهلوي بيدل( [!]غبن است 

در ادب فارسي آن اسـت  » خودآگاهي«و » ناخودآگاهي«عنصر  بارةت دريحائز اهم   ةنكت
. ختـه شـده اسـت   ادب فارسي بارها بدان پردا   ةدار است و در پهن  كه اين بحث، بحثي ريشه

كه در حالتي از الهام و خلسـه بـه سـرودن     ،شاعران كالسيك بارها در اشعارشان به اين امر
  :ستمدعاات شمس گواه اين يغزل .اند  اند، اشاره كرده  پرداخته

 بشكنم فرمانكه ترسم كنم، خامشزنم،تنگر   يكنـ يمـ شـعرمنيتلقـ مـنجـان انيم كه يا
  )704 /2: 1378، مولوي(

  :گويد  و يا حافظ مي
 دادسـت خدا سخن لطف و خاطرقبول حافظبرنظمسستيايبريمچه حسد

  )90: 1362، حافظ(

را بر ادبيات » خودآگاهي«و » ناخودآگاهي«عنوان كلي بخواهيم  بديهي است كه اگر هم
مربـوط   را» خودآگاهي«را مربوط به ادبيات كهن و » ناخودآگاهي«تحميل كنيم، بايد عنصر 

  .صي دربر نداردخمذكور نيز، هيچ معنا و مفهوم مش   ةم جملوقسمت د. به ادب معاصر بدانيم
و از زبان قديم مخصوصـاً سـبك   [!] زبان شعري سبك هندي زبان جديد فارسي است . 2

از آوردن [!] ي صائب كه در اشعار قـدما ورزيـده اسـت    تح .خراساني در آن خبري نيست
فضـلي    نكردن از زبان قديم را نبايد دليلـي بـر بـي    استفادهكند، بنابراين   زبان قديم پرهيز مي

 .)65: 1386، بيدل دهلوي( شاعران سبك هندي دانست
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   ةداند كه در آخر جمل  گويا، فضل و هنر را فقط در استفاده از زبان گذشتگان مي مصحح
فضـلي شـاعران     دليلـي بـر بـي    نكردن از زبان قديم را نبايد استفاده«كند كه   مذكور تأكيد مي

نكته آن است كه زبان امري يكنواخت و راكد نيست كه هميشـه بـر   . »سبك هندي دانست
خلـق   هاي جديد  هر روز كلمات و واژه. زبان هميشه در حال تغيير است؛ يك حالت بماند

 كنند، يا جاي خود را به كلمـات جديـد    و كلمات كهن يا پويايي خود را حفظ مي شوند مي
كـار    بـه » مجـروح «به معنـاي  » تهخس«امروزه، ديگر . دهند  تغيير معني مي حتي دهند و يا  مي
شـاعر   .غيـره   وانـد    داده» كمـان  رنگـين «جاي خود را به » قوس قزح«و » آزفنداك«رود،   نمي

ات بر يادب«و اصوالً » در اشعار قدما ورزيده باشد«ه چند هم ك  هرفرزند زمان خودش است 
  .)370: 1385شميسا، (» رم عصر تغييراتي داردا نسبت به نُما ،شود  خود بنا مي   ةرزبان دو

 بـودن از عـدم شـناخت مـا ناشـي      آشـنا  ناآشناست و اين  ناتقريباً  ها  بيدل براي ما ايراني. 3
ت يبيدل در ميان مردم افغان و تاجيك همان مقامي دارد كه حافظ براي ما و واقع] [!شود  مي

است و شعر بيدل صداي اين است كه گوش ما از شنيدن صداي تازه هميشه هراس داشته 
نـام    هاي وحشي بـي  عطر شعر بيدل عطر گل. هاي دقيق است  سرشار از انديشه .تازه است

ارزش و عظمت  .ماند  آلود مي مههاي   شعر بيدل به قلّه...  ما   ةهاي خان است نه از جنس گل
 .)76: 1386، دهلوي بيدل( بودن آن است رازآلودو [!] ناكي  ز به وهمها ني  اين قلّه

دهد، چيزي نيست جز جمالتي نامفهوم و برآمده از   هم پيوند مي  عبارات باال را بهچه  آن
ها تقريباً   بيدل براي ما ايراني« :توان از اين جمله استنباط كرد  وگرنه، چه معنايي مي. احساس

چه در اين مقدمه جايي  و آن !»شود  بودن از عدم شناخت ما ناشي مي آشنا ناآشناست و اين  نا
جمالتي از اين دست فراوان در . پيدا نكرده رعايت اصول و موازين علمي در نوشتن است

  .شود  مي اكتفاكالم به موارد ذكرشده    ةشود كه براي پرهيز از اطال  ه ديده ميممقد
  

 تناقض در جمالت. 5

 يا  شهياند و يشعر قيعم يهاافتيره و ينگر  از ژرف يموالً شاعران سبك هندمع البته. 1
 دليـ ب شـان يا انيـ م از بتـه ال. اسـت  يدر آنان در حد اعلـ  يفقط ذوق شعر. ستندين مند  بهره
وصـف   نيـ بـا ا . سـت ين يپـرداز   سـخن  هنرش تنها و تفكر و شهياند يدارا ستا يشاعر

  ).59: همان(است  أسيشاعر تفكر و  دليبلكه ب ،دينام ‘ها  نهييآ شاعر’او را  توان  ينم

  :شده است متذكربعد    ةو در صفح
اي در پيكر شعر فارسي دميده و راهي   از قرن دهم بود كه با پيدايش سبك هندي، روح تازه
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اي بس دشوار پديد آمد كه هر كس را   هاي شاعرانه گشوده شد و شيوه  بديع در بيان انديشه
  .)60: همان( زمايي در آن نبودآ  تاب طبع

) 61: همان(» كاري  يابي و لطيفه  بيني و دقيقه  هنر باريك   ةنمايند«در ادامه، سبك هندي را 
 »ادبيات ايران اسـت هاي پخته بدان نرسد و از لطايف   جز فكر ورزيده و انديشه«داند كه   مي

هـزاران  ] شـاعران سـبك هنـدي   [اين دسته از شاعران «: گويد  و در جايي ديگر مي ؛)همان(
و نزديك به [!] در الفاظي آشنا ... پسند را در موضوعات گوناگون  افكار عالي و خياالت دل

 .)همان(» اند  فهم بيان كرده
. هاي باال روشن و بارز است و لزومي به توضيح واضحات نـدارد   تناقض و تضاد جمله

اين    ةمدبار خواندن مق اي با يك  با حوصله   ةهر خوانند .دنهاي ذكرشده مشتي از خروار  نمونه
  .تواند پيدا كند  ميتري را  هاي بيش  كتاب، نمونه

تر از آن است كه در يك مقاله بتـوان آن را نشـان    گفتار بيش و نواقص اين پيش اتايراد
   اشتباهات فراواني اسـت كـه بـه    در واقع، ،دارد  فرسايي باز مي  چه نگارنده را از قلم داد و آن

  .شود  هده ميمه مشادهاي مختلف در اين مق  گونه
شـده در واقـع همـان مـوارد      ذكـر  بسياري از موارد ،سبكي مختصاتبراي مثال در بيان 

هيچ  )63: همان( »كوشش براي بيان تعابير تازه و ابتكار در مضامين«براي نمونه،  ؛اند پيشين
نـدارد،  ) همـان (» ي و ساخت مضامين بديع و خلـق معـاني شـگفت   آفرين مضمون«فرقي با 

توانـد    شده نيز در ارتباط با خصوصيات سبكي، نمي ذكرهاي   مثال  شاهدنگهي، بسياري از او
و تلمـيح سـاده و حسـن تعليـل      مكنيه ةاستعاربراي نمونه، آوردن يك  .مثالي مطلوب باشد

صـنايع و  [!] كار بردن وافـر    به علتپيچيدگي بيان به «توان در شمار   افتاده را كجا مي   پا   پيش
  :دانست) 66: همان(» بدايع لفظي و معنوي

 دارد خـا يزل دامـان  يپـاك بـرخنده يمعنـ يبنبودوسفيراهنيپچاك
  )همان(

كـردن و   برداشـت به لفـظ و كلمـه و معـاني متفـاوت از آن      كردن هجتو ،در صورتي كه
كـه حسـن حسـيني در    ، را) اسـتخدام (ته در بيت كار رف  هواژه با ديگر كلمات بكردن  درگير

 ،كـرده اسـت   معرفـي آن را نـوعي كاريكلمـاتور    يهنـد  سبك و يسپهر دل،يب 48صفحة 
بـه نـوعي، بـازي بـا كلمـه       چراكـه ات سـبك هنـدي برشـمرد؛    يتوان يكي از خصوصـ   مي

هاي كهن فارسي نمود  كه در سبكصي دارد خدر اين سبك نمود بارز و مش) كاريكلماتور(
  .رود  شمار مي  گيري نداشت و يكي از صنايع و بدايع اين سبك به چشم



 از اكبر بهداروند دهلوي بيدل ديوانهاي مرده؛ نقدي بر تصحيح   چراغ     18

  1392سال چهارم، شمارة اول، بهار ، نامة ادب پارسي كهن

هـاي    هـا و گـزاره    اشتباهاتي از اين دست و همچنين اشـتباهاتي ديگـر از قبيـل داده   
در « مثل ،هاي اشتباه  بندي  جملههمچنين  .توان سراغ گرفت  ها مي  در تناقض ،را نادرست

، نيـاوردن  )60: همـان (» قاره، شبلي نعماني و اقبال به ترك اين سبك كمـك كردنـد    شبه
هـا در مقدمـه     كـه از آن    ، در صورتيشعرالعجم ها در منابع و مĤخذ مانند  بعضي از كتاب

يا » كدكني   ، دكتر شفيعيها  هنييآ شاعر«دهي نادرست مثل   ارجاع   ةسود جسته است، شيو
  ).77: همان(» كوب  زرين، استاد رانيا يادب   گذشتة از«

كـه اصـالً    69   ةمثل صـفح  ،مقدمه يها  صفحهماندن بعضي از   ناتماماشتباهاتي چون 
در بـين خصوصـيات سـبك     69و  68، 65 يهـا   صـفحه چرا  !ص نيستخروشن و مش

هـاي بيـدل     در بـين معرفـي نسـخه    73و  72 يهـا   صـفحه و چرا  ؟اند  هندي قرار گرفته
اين كتـاب را     ةمقدم از اين دست هاييايراد !خانه باشد گويا از اشتباهات چاپ ؟اند  آمده

  .فرا گرفته است
كـار،     ةنبـودن شـيو   اين تصحيح آن است كه عـالوه بـر مشـخص   اشكاالت از ديگر 

! اي استفاده كـرده اسـت    در تصحيح اين كتاب، از چه نسخه مصححص نيست كه خمش
با ترتيبي كه غزليـات   كه توان يافت  در اين دو جلد نمي هم ي يك غزلت، حكه نياديگر 

به بيـان   .باشدداشته اهللا خليلي آمده است، فرق  خليلمحمد خسته و  خالبيدل در چاپ 
به تصحيح بهداروند، دقيقاً و عيناً به همـان ترتيبـي    دليب وانيدها در  ديگر، ترتيب غزل

اين در صورتي است كه  .به تصحيح خسته و خليلي آمده است دليب وانيداست كه در 
ها، در اين چاپ بـر چـه اسـاس و معيـاري بـوده       اصالً مشخص نيست كه ترتيب غزل

ا بحث بر سـر ايـن   ما ،اساس حروف الفبايي تنظيم شده است بردرست است كه ! است
 .اسـت  يت نشـده است كه در ترتيب همان حروف الفبايي نيز، ترتيب و توالي دقيقاً رعا

ديگر نيـز، مـثالً      ةآمده و در چند صفح 139   ةدر صفح» جا اين«براي مثال گاهي رديف 
كـه اگـر قـرار بـر      حـالي  درهمان رديف تكرار شده است؛  199، 171، 148هاي   صفحه

همان رديـف قبلـي و بعـد از آن    ذيل ها نيز در   ترتيب حروف الفبايي بود، بايد اين غزل
نسـبت بـه تصـحيح خسـته و خليلـي،      ي در بعضـي مـوارد،   تكه ح جز اين .آمد  غزل مي
  :با مطلع است غزلي 1187   ةدر صفح ،مثالً. نيز كم دارد   غزلتعدادي 

ــژه ــتيم ــاز جس ــواب ن  دو عــالم نرگسســتان نقــش بســتي   واري ز خ
  :با مطلع است غزلي 1192   ةو همچنين در صفح

 به اين غرور كه ماييم از كجـا تـو نباشـي     نباشيكه دم زند ز من و ما دمي كه ما تو
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غزليـات در     ةولي سير ترتيب و تـوالي همـ   ،اند  در چاپ بهداروند نيامدههاي فوق  غزل
سـير   تنهـا  نهجاست كه  جالب اين. چاپ بهداروند هيچ فرقي با چاپ خسته و خليلي ندارد

چـاپ   1371در  انتشـارات فروغـي   كهها در چاپ خسته و خليلي نيز  ات و ترتيب آنيغزل
به همين شيوه است، بلكه حتي گاهي عاليمي كه در چاپ خسته و خليلـي آمـده در   ده كر

به تصحيح بهداروند  دليب وانيد 170   ةبراي نمونه، در صفح! اين چاپ نيز تكرار شده است
خسـته و   به تصحيح دليب وانيد 72   ةآمده است بدون مقطع، كه در صفح! غزلي چهار بيتي

جاست كه در چاپ خسته و خليلـي در   اين   نكته. خليلي نيز اين غزل چهار بيتي آمده است
عالمت ستاره آمده كه در چاپ بهداروند نيز تكرار شده بـا ايـن تفـاوت كـه      5باالي غزل، 

  .است ستاره آورده سهستاره،  پنجشكني شده و به جاي   شالوده
تر به ساختار و چهارچوب آن مربوط اسـت،   ه بيشيكي ديگر از ايرادهاي اين كتاب، ك

گـذاري    بـه بيـان ديگـر، شـماره     .شـود   شروع مـي  55   ةاز صفح مصحح   ةمدآن است كه مق
اسـت شـروع   » ديوان بيـدل دهلـوي  «   ةكتاب كه فقط شامل نوشت   ةين صفحاولصفحات از 

   ةكنند و شمار  ص ميخمش، اصوالً، صفحات مقدمه را با حروف الفبا كه   صورتيدر . شود  مي
از  يمختـار  عثمـان  وانيـ دهـاي    نگاهي به تصـحيح . شود  ها از متن كتاب شروع مي  صفحه
مـذكور را روشـن و      ةگرفته، كامالً نكتـ  انجام علمي هاي  و ديگر تصحيحالدين همايي   جالل

، آوردن 63و  62 فحاتصـ كننده مـثالً در    هاي طوالني و خسته  قول نقل. كردمبرهن خواهد 
از ديگر ايرادهايي است كـه بـر    نيز 73، 72، 69، 68 فحاتصمباحثي طوالني و نامفهوم در 

  .وارد استمقدمه اين 
  

  نقد تصحيح غزليات. 6
 دليـل    بهاست كه  »الف« حرف فقط ماماري آ   ةات، جامعيدر بررسي و ارزيابي تصحيح غزل

خروار    ةنمون از طرفي، مشت .نظر شد  صرفت ايشدن مقاله از پرداختن به ساير غزل حجيم
اشتباهات نوشتاري ) ب ؛وزني يهاراديا) الفهاي  را به قسمت هاراديادر اين بخش، . است

ب كـ سرهم نوشـتن كلمـات مشـتق و مر   ) دو  ؛نبودن نوشتار كلمات دست يك) ج ؛يا تايپي
  :پردازيم  ها مي به توضيح و بيان آنذيل ايم كه در   تقسيم كرده

  
  وزني يرادهايا 1.6

رقـم   »الف«حرف  آماري ما   ةه به جامعجمورد اشتباه وزني مشاهده شد كه با تو 34حدود 
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در امر تصـحيح، آشـنايي كامـل بـا      مصححهاي   ترين دانش يكي از مهم .است بااليي بسيار
گاهي شناسي اشعار و   زدن به زيبايي  عروض فارسي است و اشتباه در اين زمينه باعث ضربه

ت اسـت نـه   تصحيح اين اشـتباها  مصححرسالت  چراكه .خواهد شد...   ماندن معني و  بهمم
  :ها آنافزودن بر 

 جا نيا ديكش سردودش سوخت يينوايبجاهركه دارميدلــحســرتآتــشســوز خــام كبــاب
  )125: همان(

  !دارمدلي   حسرتسوزم آتشين  خامكباب : بدين صورت بوده اولكه احتماالً مصراع 
هايي كه ايراد وزنـي دارنـد، اكتفـا      ، براي پرهيز از اطناب، فقط به آوردن مصراعادامه در

همـان واژه كـه    يصحيح واژه را نيز، در داخـل قلّـاب، جلـو   كه، صورت  كنيم؛ ضمن اين  مي
  :)است   صفحه ةشمارعدد مقابل مصراع (كنيم   مشكل وزني دارد ذكر مي

  )166(ايم   ساغر زده] آينه[همچو شمع از چمن آيينه 
  )167(اي گيرد جال   كايينه] خاكستري[قدر خاكستر  آن

  )102( نشين اوست كه مهر رخت دل بيدل آن] چون[چو 
  )144(لب غماز ] از[كجا روم كه شوم ايمن ز 

  )173( مگر بر اعتبار دل بيفزايد] خوردن  جگر[جگر خون 
  )217(عريان ما ] درد  مي[درد   تا سحر گشتن گريبان مي
  )220(زنجير را ] درد  مي[درد   ناله در وحشت گريبان مي

  )253(چه خطي كشد به حصار ما ] بين[سر و برگ گردش رنگ ببين 
  )251(عشقي بيدل ] ةغرّ[بر خط و زلف بتان، غره 

  )229(طرف نقابش را ] درد[مگر مجنون ز جيب خود درد 
  )238(ما    انـديشة] ساية[ سوز بود سايه عافيت

  )233(روباه را ] درد  مي[درد   حيله آخر پوست بر تن مي
  )236(ما    تَه شيشة] درد[كه شـود موج پري درد 

  )93(سرمه بس باشد صفاهان را ] گشاي دل[گشايي  سواد دل

  :دبيايد تا مشكل وزني حل شو» گهر«بايد به صورت » گوهر«   ة، واژذيلهاي   مصراعهمة در 
  )193(سعي گوهر بر گرفت بار دل از دوش موج 

  )204(كشيم ما   از اشك، انتظـار گوهر مي
  )219(لسم گداز است ژاله را وضع گوهـر ط
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  )225(كشد موج گوهر سبوي ما  ننگ تري چرا
  )233(ر آبـرو در ضبط امواجش گوهر دارد حصا
  )240(اي رگ موج گوهر گشا   به محيط آشنا نه

  )240(راحت چسان كشد پا را  امنگوهـر به د
  )246(ت تالش محيط موج گوهـر نهفته اس

  )251(پرواز ز موج گوهــرم  مطلب شـوخي
  )254(اي قطره از محيط گذشتي گوهر برآ 

  )201(به چشم خون فشان بيدل تو آن بحر گوهر خيزي 
  )204(كشيم ما   اين رشتـه را ز پاي گوهـر مي

  )223( ا را گوهـر به دامن راحت چسان كشد پ
  )231(آبرو به دريا  بييك قطره چون گوهر نيست 

  )233(تا گوهــر باشـــد، حباب، آرايش عزّت مباد 
  )240(جا عنان موج دريا را  گوهـر دزديده است اين

  )242(گوهـر افسانه داند شورش امواج جيحون را 
  )249(دل سنگين نشـود همچو گوهـر لنگر ما 

  )251(غلتاني را    وةاز گوهـر كيست برد شيــ
  

  اشتباهات نوشتاري يا تايپي 2.6
 .نـد مورد 66حـدود   ،دهنـد   خـود اختصـاص مـي      ترين بسامد را بـه  اين اشتباهات كه بيش

فهمـي يـا     وجود آمدن ايـراد وزنـي و گـاهي باعـث كـج       گونه اشتباهات گاهي باعث به  اين
 مصححاما  ،آيد  وجود مي  خانه به چاپ تر اين اشتباهات در بيش البته ،شوند مي بيت يمفهومنا

بايد اين ايرادها و اشتباهات  ،گيرد  كه قبل از چاپ در اختيار او قرار مي ،هنگام بازبيني نسخه
  :يا تايپي است ينوشتارهايي كه داراي اشتباه   مصراع. را رفع كند

  )103(عسس آيينه را ] گيرد  نمي[گردد   در نظربازي نمي
  )108] (مي[نواي قلقل ميناي من نيست بيدل جز 

  )87(ما ] كمان[با تيـر احتيـاج ندارد گمان 
  )83(جا  است جواب است اين] سؤالي[هر كجا بحث سئوالي 

  )83(هجوم ندامتيم ] خوار  لطمه[خوار   ست طعمه  عمري
  )83] (پا[خلقي به جاه تكيـه زد و ما زديـم ما 

  )87( سر نكني داستان ما] زههر[بلبل به هرز 
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  )88(اين كاروان دنباله را ] كرد[گرد پيشاهنگ گرد 
  )89(گداي ما ] سؤال[سئوال مطلب به خرقه دوخت 

  )92(سودايت ] دشت[افتادگان دست    خيال جذبة
  )95] (بارها[خجالت يارها اي بهار جلوه بس كن كز 

  )101(گاه عشرت نوبهار باغ ناز  طراوت] اي[از 
  )101] (ات  شكفتگي[ات   گفتگينيست در بهار جهان فرصت ش

  )102] (ها  پينه[ها   نازد به شوخي پر طاووس پنبه
  )102(ها   گوهر ريخت آب رخ طوفان] جمعيت[جمعت 

  )106(جهل ما مگر طوريم ما ] پابرجاست[سخت پابرخاست 
  )109(دارد ] رنگ و بو[به گلزاري كه شبنم هم اميد رنگ بو 
  )112(جا  اين] بيا[گويد ببا   به دعوت هم كسي را كس نمي

  )109] (برد ما را  بر پا مي[چو شمع آتش عناني رشته بر پاي برد ما را 
  )115(جاه و جالل را ] تبختر[بر طاق نه تبخير 
  )112(خوان جود سر پوشش ] هاست  نگوني[هاست  اگر با اين نگويي

  )115(اي بيدل چرا   دل عبث گُل كرده] طلسم[اي طلبم 
  )116(ست نال را   نسبت خشكي] خامه[خانه با شغل 

  )117(چه گل ريزد به دامانت ] افسردن[خموشي غير افسودن 
  )121(شد اعتبار جهان هستي ] پستي[بلندي سر به جيب هستي 

  )123(فرو بردم ] سر[دمي به يــاد خيال تو سرو 
  )125] (زندگي گردن ما را به خم عجز كشيد[ زندگي كردن ما را به خم عجز كشيد 

  )127(تهمت است ] همنشيني[موج دريا را به ساحل همنشسيني 
  )129(قيامت را ] فرداي[بيا تا دي كنيـم فراي 
  )134(نيست كم از موج گهـر ] نظر[همت تمكيـن نظرت 
  )135(ابدت چيست جدل ] با[اي نفس صبح ازل تا 
  )137(ست تأويــل عبارت چند؟ ا] مكشوف[معني همه مشكوف 

  )137(در سـر راه تمنّا انتظارم را ] نكاري[نگاري 
  )138(گنجد   نمي] يكتايي[هـوس در عالم ناموس يكتابي 

  )141(گردد ] اثر  بي[چو سيمت نيست خامش كن كه صوتت بر اثر 
  )141(ــا ســر در پنــاه مينا ز مين] ام  دزديــده[ام   دزيـده

  )151(ا گرديد گُم مشكل شود پيد] چون[به دريا قطره خون 
  )151] (گوهر در گره دارد[ ارددر اين دريا دل هر قطره گهر در گوهر د
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  )154(دل    پردة] نشكــافتيم[حيف نشكــافيتيم 
  )172(گـــو عقـــد گهر بگشا ناخني دارد ب] ار[محيط از 

  )177(گويي آن گل خودرو به باغ پا ] ست  شسته[ست   شسه
  )183(ها  ر آغوش مژگاند] خميازه[جـدايي ماند چون خميĤزه 

  )186(دو عالم وحشت است ] زار  جنون[دار   مشت خاك ما جنون
  )199(ا م] بي دست و پايي[سركوب بال و پر شد بي دست پايي 

  )203(چـون گردد ببرّد سنگ را ] دندانه  بي[دانه  بياره 
  )203(و مـوج اين دريا تفاوت بيش نيست ] حباب[در حبات 

  )204(و خفّت كس در خيال كيست ] وقارفكر [فكر و وقار 
  )205(بيـدل از سـاز امكـان نرفت ] نـواي[نوي 

  )206(بالد از مژگان ما   قـدم مي] سعي[چون قلم سعل 
  )210(محيـط دم زدن ] تا به[ در نفس حبـاب چيست تاب

  )212(مشق دردي كن كه در ديوان عشق ] تا تواني[ناتواني 
  )221(عشق حسن آرد برون ] دچپي[گر همه بر خاك پيچيـد 

  )222(به هـر بام هواها ] ما راست[مار است    معمورة
  

  برده است] باغ و بارم[زان همه حسرت كه حرمان باغبارم 
  )201(هـر كـه انـدوزد مرا ] سازد[عالمي را جمع ســازم 

  
  قــدر دانم غافلـــم ليك اين] حجابش[ز نيرنگ خجابش 

  )227(فانوس خيالي را ] سوخت[كه برق جلوه خواهد ساخت 
  

  ست معــراجي  خفته] طلب[هــاي آهنـگ هلب   به پستي
حا مي] واگدازد[نفـس گـر واگــذارد  ا مسـي رد ما را   ـت   )109( ـب

/  
  )228] (را[گـر ذره جوهر شود بر استخـوان بادام ار 

  )232] (رسانند  مي[رساند   خلـقي پي توهم تـا ذات مي
  )232(توان گذشت   عنان سحر مي  دو هم ]گامي[گـاهي 

  )233(مكش ] خاكي[زحمت شيب و شباب از پيكـر خالي 
  )234(دل ايمن  سادهاز عدوي ] تندخـويي[مشو با تندخوبي 

  )248] (غرور[نـاگشتـه خـاك دست نشستيـم از عرور 
  )249(است ] كم فرصتي[چون شرر روز و شبم گرد دم كم فرصتيي 
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  ها  نوشتار واژه دست نبودن يك 3.6
اند، توضـيح    الخطي را كه در امر تصحيح از آن سود جسته  مه رسمدان در مقمصححمعموالً 

بـراي نمونـه، نبايـد    . الخط استفاده كند  بايد از يك رسم هنگام تأليف اثرش مؤلف .دهند  مي
كلمـات  در ايـن تصـحيح، نوشـتار    . صل به كلمهتها را جدا بنويسد و گاهي م  گاهي شناسه

 ملفـوظ   اضافه در كلمات مختوم به هـاي غيـر     ةدادن كسر نشانبراي  ،مثالً .دست نيست  يك
   :استفاده كرده است» ي«و گاهي از » ء«گاهي از 

  )223(معني  جلوةبرون لفظ محال است 
  )همان(اعتبار امكان نيست  ي  هآينسالمت 

  :منفصل آورده استصورت متصل و گاهي    را به» اند«گاهي در پايان كلمات 
  )85] (اند  الفت[ الفتندبيدالن يكسر نياز 

  )136(ها  از ختني اند  كمتركان خطايي چه  

  :صل و گاهي منفصل آورده استتصورت م   را به» است«اهي در پايان كلمات گ
  )84(ايم   احرام گدازي بسته عمريستسان  شمع
  )86(كه چون آينه در بزم خيالت  ست  عمري

  
  و مشتق مركبم نوشتن كلمات سره 4.6

 بكلمـات مركـ   خصـوص    بـه ، نوشتن كلماتتر سعي در جدا نويسي امروزي بيش  در ساده
اصرار عجيـب و   مصحح، ا در اين تصحيحما ،شود  مي تلفظباعث سهولت در  چراكه ؛است

 .دارد ،تي كـه بايـد جـدا از هـم نوشـته شـوند      كلمـا  يحت، غريبي در سرهم نوشتن كلمات
فهمـي يـا   تبـع آن دير  بـه هـاي غلـط و     كه ايرادهايي از اين دست باعـث خـوانش  پيداست 

در هر صفحه  خورد؛  چشم مي بهراوان ف اين اشكال در اين تصحيح .شوند  نامفهومي متن مي
  :پيدا كردتوان چند مورد از اين نوع ايرادها را   مي

  )186(كشيم   ابروي او چيـن مي   ةتغافلخاندر 
  )191( فلكتازيز طاق افتــــــاد ميناي اشارات 

  )158(زند موج از شكست كارها   مي كجكالهي
  )185( سيهروزيشبي گر شمع اميدي بر افروزد 

  .بايد جدا از هم نوشته شوند فوق شدة مشخص كلمات



 25     پور رادفر و هيوا حسنابوالقاسم 

  1392سال چهارم، شمارة اول، بهار ، نامة ادب پارسي كهن

  :سرهم نوشته شده استمه جا توان گفت ه  تقريباً مي ؛است» بس كه«   ةديگر، واژ   ةنمون
  )107(يك رنگند در گلشن  بسكهنياز و ناز با هم 

فقط حرف  ،تر بيان شد كه پيش چنان ،تصحيح اين كتاب گرفته شد   ةكه به شيو ييرادهايا
گرفتن كلّ تصـحيح، شـمار    نظر  دربديهي است كه با  .گيرد  قافيه و رديف را دربر مي »الف«
بـراي   .دليب وانيدسنگ   طلبد هم  مي خود كتابي و خواهد شدبسيار زياد  ها مشكلو  رادهايا

شود و بـا نوشـتن آخـرين      اي ديده نمي  نامه  نمونه، در پايان اين تصحيح، فهرست يا فرهنگ
يـافتن تصـحيح    پايـان با  مصححگويا رسالت . شود  نيز بسته مي دليب وانيدات، يبيت از غزل

  .رسد  پايان مي بهاشعار 
ايـن   كـه   صـورتي   در، كتاب اسـت به اين  دليب وانيد حيتصح نام تر، اطالق از همه مهم

ما، در اطالق عنوان تصحيح به اين كتاب نيز  كه ضمن اين .استات يغزلشامل فقط  تصحيح
نظـر و رفـع     اعمـال كـردن، آن هـم بـدون     بازنويسياي را   عين نسخه چراكه ؛مشكل داريم

نظـر   بـه كاري است سهل كه صرف خواندن و نوشـتن بـراي آن كـافي و وافـي      ،مشكالت
التقاطي و انتقادي باشد، در اين  صورت   بهو  متعددتصحيح بايد با استفاده از نسخ . رسد  مي

ـ بـراي تصـحيح، نيـاز بـه دانـش و معلومـات دارد و        مصـحح صورت اسـت كـه    ين و اول
  .شناسي است  دانش سبك آنترين   اساسي
 هـاي اميـد شـناخت ادبِ     ري، امر تصحيح اگر بدين منـوال ادامـه يابـد، ايـن روزنـه     با
تبـع آن   بـه سنگ فارسي نيز بسته خواهد شد و سبك شخصـي شـاعر، سـبك دوره و      گران

  .اي از زمان، مسكوت خواهد ماند  فرهنگ، در برهه
  ،حال هر در

داري نجات داده است و اگـر    گويي و دكان  انتقاد دنياي ادب را غالباً از خطر استيالي گزافه
نكرده باشد، بـراي ارزش و بهـاي آن كـافي     تجز اين هيچ خدمت ديگري به عالم انساني

  .)36/ 1: 1361كوب،  زرين(است 
  

  گيري  نتيجه. 7
 ايرادها و اشتباهات اين تصحيح، آماري ما در اين نقد   ةبنا بر مطالب مذكور و همچنين جامع

گـرفتن كـلّ تصـحيح    نظر  دربـا   .ت كه آن را درخور كارهاي پژوهشي شمردبيش از آن اس
و اين در صورتي است  طور قطع، ايرادها و اشتباهات سر به فلك خواهد كشيد   ، به)جلد  2(

خرج دهـد   به آيد و بايد دقت و وسواس زيادي  در پي اصالح برمي مصححكه در تصحيح، 
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كـامالً واضـح اسـت كـه      .علمي عرضه كند   ةبه جامع و به دور از اشتباه منقحمتني تا بتواند 
كردن  پيراستهدر پي اصالح و  مصحح چراكه ؛گونه اشتباهي در امر تصحيح جايز نيست  هيچ
  .است نه افزودن اشتباه بر آنمتن 
ماندنش  ناشناختهيكي از داليل  .سبك هندي است اولدرجة ، بيدل جزء شاعران ينگهاو

و  ،، پيراسـته مـنقح ين قدم در شناخت و فهـم اشـعارش، تصـحيح    اولكه    زبان شعري اوست
هـا    گونه تصحيح اينبديهي است كه  .كه بايد از اشعارش به دست داد نزديك به اصلي است

خود باعث هرج و مـرج     ةنوب  بهبلكه  ،كمكي به كارهاي پژوهشي ادبيات نخواهد كرد تنها نه
طلبـان را بـه فكـر      ادبيات ايران نيـز خواهـد شـد و سـودجويان و فرصـت     علمي    ةدر جامع

از چنين جرياني، نقش استادان ي ريگ شيپدر . خواهد انداخت...   و ،فروشي فضلسودجويي، 
  .شده به بازار ادب مهم و اساسي است و دانشجويان ادب پارسي در نقد و ارزيابي آثار عرضه

هـاي بـازاري و     هرج و مـرج ناشـي از تصـحيح    دادن  هدف از نوشتن اين جستار نشان
و مبتني بر اصول و مـوازيني علمـي در    منظمگيري جرياني   رساندن به شكل ياريثمر، و   بي

هـاي    مند فارسي از رهگـذر همـين تصـحيح    پيداست كه بسياري از آثار ارزش .كشور است
، همـواره نيـاز بـه تصـحيحي     در هر حال. ها كاسته شده است جا از ارزش و اهميت آن  به نا

وجود داشته است و با وجود گذشت روزگاران، اين نياز  يدهلو دليب اشعار وانيدعلمي از 
  .كند  همواره بر دوش بزرگان ادب فارسي سنگيني مي

  
  منابع

با اهتمـام حسـين    ،اهللا خليلي خليل و محمد خسته به تصحيح خال ،يدهلو دليب وانيد ).1371( بيدل دهلوي
 .فروغي :آهي، تهران

  .نگاه :تهران ،به تصحيح اكبر بهداروند ،يدهلو دليب وانيد ).1386( بيدل دهلوي
  .علم :، تهرانفياضاكبر  به تصحيح علي ،يهقيب خيتار ).1384( بيهقي، ابوالفضل
 .خوارزمي :به تصحيح و توضيح پرويز ناتل خانلري، تهران ،وانيد ).1362( ين محمددال  حافظ، شمس

ـ ا در يادب نقد يها  وهيش يبررس ،رانيا در شعر نقد ).1377( درگاهي، محمود ، يجـام  عصـر  تـا  آغـاز  از راني
  .اميركبير :تهران

 در يبررسـ  بـا  ينقـاد  مباحث و ها روش و اصول در وجو جست ،يادب نقد ).1361( كوب، عبدالحسين  زرين
  .اميركبير :تهران ،2و  1ج  ،نقادان و نقد خيتار
ـ تحل و نقد با همراه نقد مكاتب يرفمع ،يادب نقد ).1386( فر، حميدرضا  شايگان  ادب از يمتـون  و شـواهد  لي

  .دستان :، تهرانيفارس
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 .ميترا :، تهرانشعر يشناس سبك ).1385( شميسا، سيروس
  .علمي و فرهنگي :الدين همايي، تهران  به تصحيح جالل ،وانيد). 1382(مختاري، عثمان 

رضـا شـفيعي    گـزينش و تفسـير محمـد    و ، مقدمهيزيتبر شمس اتيغزل ).1378( نيالد  مولوي، موالنا جالل
  .سخن :كدكني، تهران



 

 

 


