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Abstract  

Athir ol-Din Omani was a poet living in the sixth and seventh centuries (AH). 

The only remaining work by him is his anthology, which includes sonnets, 

ballades, odes, quatrains and Tarkib-bands (literally composite ties). His 

poems are a link between Khorasani and Iraqi styles. Due to the inclusion of 

the words, idioms, verses and interpretations of the poet's contemporaries as 

well as the presence of numerous historical and literary references in his 

poems, it is necessary to pay attention to the correction of his anthology. The 

book was revised by the library, museum and documentation center of the 

Islamic Parliament of Iran in 2011. This study reviews the revision and 

criticizes the errors and omissions of the revised version. Through the 

examination and analysis of the revised text based on the eclectic approach, 

the bugs and errors in that text are found as follows: the imperfect title of the 

newly published anthology, incorrect prefixes, typing and spelling mistakes, 

referencing mistakes, scientific errors, and slips in the writing of the works 

cited. Since every manuscript is considered as a valuable cultural and literary 

treasure, the errors of the revised version must be resolved in order to preserve 

the authenticity of the legacy. It is hoped that the findings of this study will be 

taken into consideration and that the mentioned shortcomings will be 

addressed in the next edition of the book. 
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نامهكاوشفصلنامة علمي   

54ة، شمار9911بيست و یکم، تابستان  سال  

  981-519صفحات

 ضرورت تصحیح مجدّد دیوان اثیرالدین اومانی

 پژوهشی( مقالة)

 1دکتر محمّدرضا پاشایی 

 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران

 دکتر هادی دهقانی یزدلی
 ادبیّات فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران استادیار گروه زبان و

 حجّت کجانی حصاری 
 ات فارسی دانشگاه خوارزمی آموختة دکتری زبان و ادبیّدانش

 

 چکیده:

تنها اثر برجای مانده از وی، دیوان اوست که . از شاعران قرن ششم وهفتم هجری است اومانی اثیرالدین

های در شعر این شاعر پیوندی میان سبک شود.بندها میشامل قصاید، غزلیات، قطعات، رباعیات و ترکیب

دلیل شمول آن بر الفاظ، اصطلاحات، کنایات و تعبیرات رایج عهد شاعر شود و بهخراسانی و عراقی دیده می

. رسیدو نیز وجود اشارات تاریخی و ادبی فراوان، دقّت بیشتر در نقل دیوان مذکور، ضروری به نظر می

 یاسلام یکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا یاز سو 0931الدین اومانی در سال اثیر وانید حیتصح

پژوهش حاضر بر اساس روش التقاطی، به بررسی و نقد اشکالات و سهوهای تصحیح  و گردیده استمنتشر

 پردازد. نسخۀ مزبور می

ی در آن متن، آشکار هایبرمبنای رویکرد التقاطی، اشکالات و لغزش ا بررسی و تحلیل متن فوقب

 اغلاط نگارشی وها، بدلنسخهات نادرست در حیترجشود که بدین قرارند: عنوان ناقص دیوان چاپی، می

هایی در فهرست منابع. از آنجا که هر ها، اشتباهات علمی و لغزشالخطّی، لغزش در ارجاعیی و رسماملا

شود بایسته است که برای حفظ اصالت می نسخۀ خطی در حکم گنجینۀ ارزشمند فرهنگی و ادبی محسوب

  این دیوان نیز اشکالات واردشده در تصحیح متن آن برطرف گردد.

 .نسخۀ خطی، نقد و بررسی، تصحیح متون، دیوان اثیرالدین اومانیواژگان کلیدی: 

                                                           
  :94/99/7991تاریخ پذیرش نهایي:                              9/4/7991تاریخ دریافت مقاله 

 pashaei.reza@yahoo.comمسئول:  ةنشاني پست الکترونيکي نویسند - 9
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 مه. مقد0ّ

نگ  ن و فرهاي از زنجيرة تمدّحکم حلقه پيشينيان در هر یک از آثار مکتوب بازمانده از

این مرز وبوم است. بازخواني دقيق و احياي این ميراث مکتوب اگگر برمننگاي اصگول و 

تکميگ  ایگن  مگثثّر درتوانگد گگامي موازین نقدوتصحيح علمي استوار انجام گيگرد، مگي

تر فرایند تحول زبان و ادب فارسي باشد. براي رسگيدن زنجيرة علمي و شناخت صحيح

د قاب  اعتماد باشند تا محقّقين بتوانند بر اسگا  آن، به این هدف، متون تصحيح شده بای

هاي خود، به این منابع تکيه كنند. این ضرورت، بخصوص درحوزة زبگان و در پژوهش

اي از سگاختار و شود؛ زیرا هریک از ایگن متگون، گوشگهادبيّات فارسي، بيشتر آشکار مي

 دهند.تاریخ تطوّر زبان و ادبيات فارسي را نشان مي

ه اشاره شد، این پژوهش بر اسا  رویکرد التقگایي، بگه بررسگي دیگوان اثيگر چنانک

نسخة مضنوط و معتنر از اثگر مگورد » اي است كه در آنپردازد. رویکرد التقایي شيوهمي

نظر به دست نياید و نسخ موجود هيچ یگک صگحّت و اصگالت لگازم بگراي مننگاي كگار 

كند كه بر اثر ممارست دریافتي دخالت ميقرارگرفتن نداشته باشد. در این شيوه، ذوق و 

(. ایگن 91: 9985جهاننخش، )«هاي گوناگون، تربيت شده استدر متن پژوهي و آموزش

هاي تصحيح نسگخة موجگود ها و قوّتنوشتار با این شيوه، به بررسي و توصيف كاستي

پگردازد. تصگحيح یادشگده بگه كوشگش اميگد سگروري و عنگا  مي« دیوان اثير اوماني»

 است.جاني چاپ و منتشر شده ب

 

 . مرور مختصری بر احوال و شعر اثیرالدین اومانی0-0

اثيرالدین اوماني، از شاعران قرن ششم و هفتم هجري، از اهالي اومان )اویمان( همدان 

، «الشّعگراافضگ »، «اميگگرالکگلام»اسگت كگه در روزگگار خگود، بگه القابگي چگون 

: 9981دولتشاه، «)گنجور معاني»( و 717و  965، 676: 9941 جاجرمي،«)الشّعراملک»

( نامنردار بوده است. این شاعر از آغاز شاعري، به مدح اميران كوچک و بزرگ 971

و یا بزرگان درباري « خليفه»و گاه به مدح « پرچميان»، «هاعلاءالدوله»محّلي از جمله 
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وني و تغيير سنک خراساني به پردازد. در روزگاري كه با دگرگمي« خوارزمشاهيان»

زمان است، او همچنان اشعار خود را به شيوة گيري مکتب آذربایجان همعراقي و شک 

گيري آید همين سنک سرایش كه در آغاز شک سراید و به نظر ميسنک خراساني مي

با این حال، وي  .9اش باشدگردد، علّت گمناميمکتب دیگري از سوي شاعر انتخاب مي

شود مهري آنان روبرو ميهاي حاكمان و وزرا برخورداراست و گاه با بيز حمایتگاه ا

بار نيز یعم تلخ زندان را به دلي  حسد گشاید؛ یکو زبان به هجو و شِکوه از آنان مي

گردد. شاعر همچنين در یک غزل و اي ميچشد كه زمينة سرودن حنسيهحاسدان مي

 .1كرده استیک رباعي به مرگ فرزند خود اشاره 

دورة ق( از شاعران هگم 691م ) 9الدین لننانيق( و رفيع694م ) الدّین اسماعي كمال

اي دیگگر در و قطعگه 5اي دربارة روابط دوستانه با كمگالاند و از اثيرالدین قطعهاثير بوده

هجگري(  664یگا  644) باقي مانده است. از اثيرالگدین در پایگان عمگرش 4باب سوگ او

بند و رباعي بگاقي مانگده بيت شام  قصيده، غزل، قطعه، تركيب 5111تم  بر دیواني مش

 هاي سنکي خاص خود را دارد.است كه ویژگي

دیوان اثيرالدّین اوماني از جمله آثاري است كه با وجگود قگرار گگرفتن در ميانگة دو 

زماني با مکتب آذربایجان، چنگدان در معگرب بررسگي و سنک خراساني و عراقي و هم

شناسي قرار نگرفته است؛ در عگين حگال، مثلّگف تگاریخ ادبيّگات در حقيق جدي سنکت

وي در شعر بيشتر متمای  به سنک انوري اسگت و بگا »نویسد: ایران، درباره سنک او مي

كه علوّ ینع و قدرت بيان و فصاحت گفتار انوري در او نيست، اما چون سگادگي بگر آن

آید و چگون عگدم تر به نظر ميتر و شيرینو سليس ترینع او چيره است، اشعار او سه 

منالغة او را در ایراد اصطلاحات و معاني علمي و لغات غریب عربي بگا سگادگي بيگان و 

مختصّاتي از زبان و شعر فارسي در پایان قرن ششم و نيمه اول قرن هفگتم جمگع كنگيم، 

 (.511: 9، ج 9978)صفا،  «شودسنک او از سنک سخن انوري متمایز مي
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 . پیشینۀ پژوهش2-0

هگا در مقالگة تاكنون آثار اندكي دربارة اثيرالدّین اوماني نوشته شده است. احمدرضا یلمه

( بگه بررسگي زنگدگي و احگوال اثيرالگدین 9919« )گمنامي بنام در تاریخ ادب فارسگي»

اوماني پرداخته است. وي در این پژوهش به كندوكاو و اثنات شگهرت وعنگوان واقعگي 

« زندگينامة اثيرالگدین اومگاني»عر یادشده نيز توجه گردد. محمدرضا پاشایي در مقالة شا

كند و سپس، سگنک شگعري وي ( نخست، زندگي اثيرالدّین اوماني را بررسي مي9911)

هگاي سگنک بررسي ویژگي» اي دیگر با عنوانكند. پاشایي در مقالهرا تشریح و تنيين مي

سنک شگعري اثيرالگدّین را بتفصگي ، بررسگي كگرده اسگت و (، 9911« )اثيرالدّین اوماني

 نماید. مشخصات سنک خراساني را در زبان و اندیشة شعري شاعر تنيين و آشکار مي

(، چگاپ كتابخانگة 9911« )دیوان اثيگر اومگاني»جاني، در اميد سروري و عنا  ب 

فصّلاً دربارة مجلس شوراي اسلامي، ضمن تصحيح دیوان اثير، در مقدّمة تصحيح خود، م

اند. در این مقدمه هاي شعري شاعر بحث كردهزندگي، اوضاع تاریخي روزگار و ویژگي

هاي اثير در لفظ و صگورت براي ارائه متني كام ، معتنر و نزدیک به سروده»آمده است: 

ها و نيز در مفهوم و معنا، ابتدا تمامي نسخي كه دیوان اثير را در برداشتند شناسگایي واژه

كگدام قگدمت ها تهيه شد. پس از بررسي این نسخ، مشگخ  شگد كگه هيچتصاویر آنو 

هاي بسگياري هگا متخخّرنگد و سرنوشگت اختلافگات و ضگنطتاریخي نداشته و بيشگتر آن

اي با شيوه -نامعلوم است. از این رو، براي رسيدن به مقصود، شيوة التقایي برگزیده شد

« هاي موجگود بگراي بهتگرین انتخگابي ضگنطمطالعه و مقابله دقيق همه نسگخ و بررسگ

 (.  998)همان: 

با وجود تلاش فراوان این دو مصحح در تصحيح و توضيح دیوان نامنرده، اشکالات 

هایي در ارجاعات، اشکالات علمي، ضنط هاي املایي و نگارشي، لغزشفراواني در زمينه

گيري مقالگة حاضگر را شگک هاي نامعتنر و امثال آن در این اثر رخ داده كه زمينگة نسخه

پدید آورده است. در عين حال، تاكنون هيچ نقدي بر تصيح ایگن دیگوان انجگام نشگده و 

 پردازد.بار است كه به این موضوع ميپژوهش حاضر در نوع خود، نخستين
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 . روش پژوهش9-0

هگا مقالة حاضر با مقایسه و مقابلة نسخ خطي مورد استفادة مصحّحان و ضنط نهگایي آن

است و ساختار كلّي نسخة بندي و ارائه كردهآمده را تقسيمر متن چاپي، نکات به دستد

چاپي مجلس شوراي اسلامي، روش تصحيح و توضيحات مقدّمگه را نقگد كگرده اسگت، 

كه مصحّحان محترم در دیوان اثير از روش التقایي براي تصگحيح با توجه به اینسپس، 

اسگت و هرجگا از مگوارد بگه حاشية دیوان رجوع شده اند، در بگسياريمتن استفاده كرده

ها، كه معني بيت باتوجه به صورت موجود، نامناسب بوده، بگا مراجعگه بگه نسگخه بگدل

شده بگه نقگد كشگيده شگده تر را جایگزین كرده و نسخة چاپكلمات یا عنارات مناسب

 است.

 

 های خطی. معرفی نسخه0-4

هگاي مختلگف و بگا سگنک و خطي است كه در زمان دیوان اثيراوماني داراي چند نسخه

هاي موجود و در دسگتر ، خوشگنختانه، برداري شده است. نسخهسياق نسّاخان، نسخه

شود كه در ادامة بحث به معرفي اجمگالي آن پرداختگه در دو كتابخانة مجزّا نگهداري مي

 شود.مي

 

 میهای خطی موجود در کتابخانۀ مجلس شورای اسلا. نسخه0-4-0

 الافکارالاشعار و زبدهتذکرة خلاصه« خ» الف. نسخۀ

كتابگت ( ق.111) الگدین كاشگي اسگت كگه در تگاریخاین نسخه به خط مثلّگف، ميرتقي

شود. كاشي مطالگب دركتابخانة مجلس نگهداري مي« 96786» گردیده است و به شماره

دودي از اشعار، سطري كتابت كرده و براي تعداد مع11برگ و در چهار ستون  16را در 

بيگت از اشگعار اومگاني در 1811اسگت. گگزینش وي دربردارنگدة عنواني انتخگاب نموده

تگرین و معتنرتگرین نسگخة بنگد، قطعگه و ربگاعي و كهنهاي قصيده، غگزل، ترجيعقالب

 (.919-911: 9911اثير اوماني، ) موجود دیوان اثيرالدّین اوماني است
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 هامجموعۀ دیوان« ل» ب. نسخۀ

ازرقي هروي، حسگن غزنگوي، اثيرالگدّین اومگاني، مختگاري  هايمزبور شام  دیوان نسخة

در كتابخانة مجلس شگوراي اسگلامي « 7886»غزنوي، اميرمعزّي و...  است كه به شمارة 

( ق. 99 بگرگ احتمالگاً در )قگرن 979این نسخه به خط نسگتعليق، در . 6شودنگهداي مي

صاید، غزليات، ترجيعات، قطعات و رباعيگات بيت از ق 9111نوشته شده است و حدود 

 دقّتي و اهمگال كاتگب داردهاي غلط این نسخه حکایت از بياثير را نيز در بردارد. ضنط

 (.915-9911:919اوماني،)

 دیوان اثیرالدین« ج»پ. نسخۀ 

 محفوظ در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي و در سگال «1979»نسخة یادشده به شمارة  

نستعليق خوش كتابت شده است. سطري به خط شکسته91برگ 955وي ق( بر ر9184)

كنگد. مگتن اقليم نقگ  ميكاتب در این متن، شرح حالي از اثيرالدّین را به نقگ  از هفگت

 بيت از اشعار اوماني را با عناوین قرمز در برگرفته است.9711نسخه حدود 

شگده و اختلافگات در این نسخه توسط فردي غير از كاتب با نسخة دیگري مقابلگه  

بر آن بسياري رسد؛ علاوههامش و بالاي كلمات آمده است كه تاحدودي مفيد به نظر مي

آیگد و هاي آن چنگدان درسگت بگه نظگر نميهرچند ضنط -اندبندي شدهاز اشعار عنوان

 .هایي داردغلط

 

 های موجود در کتابخانه دانشگاه تهران. نسخه0-4-2

 هاوانمجموعۀدی« ب»الف. نسخۀ 

اي از اشعاراثيرالدّین اوماني، ادیگب صگابر، شگرف شگفروه و رفيگع مجموعه« ب»نسخة 

در كتابخانه موزة بریتانيا محفوظ و فگيلم  «or.2846»لنناني است كه اص  آن به شماره 

( بگه ق 9191) این نسخه در سال .7دانشگاه تهران موجود است در« 9419» ةشمارآن به 

يگت از دیگوان ب 9111ي رستمداري كتابت شده است و حدود خط نستعليق توسّط روح

اثيرالدّین اوماني را در بردارد. صفحاتي پایاني ایگن نسگخه موجگود نيسگت و در نتيجگه 
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ین نسگخ تگركهنیي از قطعات و رباعيگات را نگدارد. ایگن نسگخه از بهتگرین و هابخش

 ماندة دیوان اثيرالدّین است.باقي

 مجموعۀ اشعار« ت»ب. نسخۀ 

الگدین هگاي اثيرالگدّین اومگاني، مجيربيلقگاني، فهيرفاریگابي، كمالیواندتركيني از اشعار 

در كتابخانة مركزي دانشگگاه تهگران  محفوظو « 9889» ةشماراسماعي  و ادیب صابر به 

دهگم قمگري و در  ةسگداست. این نسخه به دست كاتني نامشخ  به خط نستعليق در 

يگات، غزل يگت از قصگاید،ب 1911ت؛ همچنين شام  اسي نوشته شدهسطر 19 برگ 919

این . 8اندبندي گردیدهعنوان هاآنترجيعات، مقطعات و رباعيات اثيرالدّین است و بيشتر 

ي صحيح و داشتن عناوین نسنتاً مناسگب، از اعتنگار هاضنطنسخه نيز به لحاظ قدمت و 

 (.911: 9911اوماني، )خوبي برخوردار است 

 

 موجود در کتابخانۀ ملی ایران یهانسخه. 9-4-0

 مجموعۀ دو دیوان از شاعران« م» الف. نسخۀ

تنها نسخة موجود در كتابخانة ملّي اسگت كگه دیگوان اثيرالگدین اخسگيکتي و اثيرالگدّین 

ایگن . 1گگردددر آن كتابخانه نگهگداري مي« 1519» گردد و  به شمارهاوماني را شام  مي

، بگر روي كاغگذ (ق9111) اسگرایي يخ احمگد بنينسخه به خط نستعليق به دست ابن ش

سطري، با در نظر داشگتن ترتيگب قگوافي كتابگت شگده اسگت. 19برگ 191بخارایي، در 

اومگاني، )گيگردبيت از اشعار اوماني را بدون عنوان در بگر مي 9811 نسخة مزبور حدود

9911 :919.) 

 

 . بحث و بررسی2

 اهای انتسابی. نقد کلّی دیوان، مقدمه، تعلیقات و خط2-0

تواند، آغگازي بگراي اي براي شناخت كلّي یک متن است. مقدّمه ميمقدمة هر اثر دریچه

تر براي فهم بهتر متن از مقدّمه شناخت كلي یک اثر باشد تا خوانندة متن با افقي گشوده

پردازنگد از ایگن قاعگده هاي خطّگي ميهایي كه به تصحيح نسخهبهره بنرد. مقدّمة كتاب
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و تعليقگات آن از  911تگا  98ي نيست. مقدّمة دیوان اثيرالگدّین اومگاني از صگفحه مستثن

 یابد.كتاب پایان مي 898شود و در صفحه شروع مي  617صفحه 

 

 . سهو در عنوان انتسابی شاعر2-0-0

تگرین مننگع معرفگي اثيرالگدّین اومگاني اسگت، الدّین اسماعي  در دیوانش كگه كهنكمال

 یگادكرده اسگت« اثير دیگن» ثير سروده است كه در آن از وي با لقباي در جواب اقطعه

مقدّمگه و  91(. مصحّحان نيز به همين لقب در صفحه 919: 9958الدّین اسماعي ، كمال)

كگگه روي انگگد، درحالياشگگاره كرده917، 916، 914، 915، 919، 57، 51صگگفحاتنيگگز در 

كه با توجه به حاليینع شده است، در« يدیوان اثير اومان»سهواً عنوان جلد دیوان چاپي، 

 صحيح است.« اثيرالدّین اوماني»الدّین به این شاعر، عنوان اشارة كمال

 

 .اشکالات نگارشی و املایی2-0-2

كه در خورد درحاليبه چشم مي« اثير»مورد اشاره به تخل   8با مطالعة ك  دیوان، فقط 

شده اسگت و ایگن در حگالي اسگت كگه مرتنه ذكر  1« اثير»تخل   91سطر آخر صفحه 

 :اندمورد از آن تخلّ  اشاره كرده 8فقط به  5مصحّحان نيز در پاورقي شماره 

 مجاهزکاناي ز خرج كفت، 

 

 كگگرده بگگا آفتگگاب اننگگازي  

 (617: 9911اوماني، )         

اشگتناه، در این بيت از انوري است و در تعليقات قصاید اثيرالدّین ذكر شده؛ امگا بگه

 فاصله افتاده است.« مجاهزكان»همان تعليقات ميان حروف واژة 

 كس كه به اميّد سخاستچون من وشمع هر آن  كنگوش از پهلوي خود قوت خور و جان مي

 (979همان: )                                         

نط نماید؛ بلکه ضگمعنا و مفهوم بيت درست نمي« گوش»در بيت فوق با ضنط واژة 

از پهلوي خود قگوت خگور و جگان ( = تلاش كن) كوش»تر است؛ یعنيدرست« كوش»

 «.كنمي
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   در اشکال چرخ دور از راست خرقوگرچه   ز شوق حالتشان چرخ خرقه خرق كند

 (977همان: )                                  

سگخه نوشتي آمده اسگت كگه بگه ذكگر نپي« خرق»براي واژة 977در پاورقي صفحة 

« ل»آرزوي كشف غطاست؛ «: خ»نویسند؛  پردازد و مصحّحان دیوان در آن ميها ميبدل

ها هگيچ بدلروي سوي كشف عطاست )همان(؛ درحالي كگه توضگيحات نسگخه«: ت»و

اسگت.  91ندارد؛ بلکه مربوط بگه دو بيگت قنگ  از آن« خرق» ارتنایي به این بيت و واژة

قرار گرفته است؛ در حالي كه این شمارة « راست»ژة نوشت بر واعلاوه بر این شمارة پي

 شد.ثنت مي« خرق» نوشت باید بر واژةپي

 

 . لغزش در ارجاعات درون متنی2-0-9

هگاي متني این تصحيح، با یکي دو صفحه پگس یگا پگيش از بخشبيشتر ارجاعات درون

ده است كگه صفحاتي آم، شماره91در پاورقي صفحه  اند.مربوط به ارجاعات نوشته شده

صگفحات یگاد شگده اشگتناه اسگت و در آید و برخي از شمارهها ميتخلّ  شاعر در آن

آمده است. مصحّحان متن براي اشگاره بگه تخلّگ  شگاعر در صگفحات  5پاورقي شمارة

« 471، 547، 595، 519، 516، 911، 157، 911رک. دیوان، صگ  »نویسند؛ مختلف، مي

غلگط،  519صحيح و 591غلط،  516صحيح و  515كه صفحات(. در صورتي91)همان: 

 غلط است. 547صحيح و  544غلط،  595صحيح و  591

به بزرگداشت خليفة اوّل و دوم توسط اثيرالگدّین در  96صفحه  4در پاورقي شمارة 

اشاره شده است؛ ولي مصحّحان دربارة این موضوع بگه اشگتناه بگه  96صفحه  4پاورقي 

 صحيح است. 595كه صفحه ال آناند؛ حارجاع داده 596صفحة 

اي، شعرشناسي و قگدرت نقگد آمده است كه اثير در قصيده 49در سطر دوم صفحة 

دیگوان  991جملگه، در پگاورقي بگه صگفحة شاه را ستوده است و در پایگان شعر سليمان

 شده، موجود نيست.ارجاع داده شده است؛ امّا چنين ارجاعي در متن تصحيح
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كننگد و اشگاره مي« اومگان»مورد زادگاه اثير، مصحّحان به منطقة در مقدّمة دیوان در 

شاه بسيار نزدیک بگوده دهد این روستا به مقرّ حکومت سليماناثير نشان مي»نویسند مي

( و در پگاورقي 11)همان:« و باحتمال قوي، جزو قلمرو وي و كردستان قدیم بوده است

اي وجود ندارد، فحة مذكور چنين اشارهشود. باز، در صارجاع داده مي 997به صفحه  4

 آمده است. 996صورت منهم در صفحه بلکه مطلب به

اند كه احتمالاً پيرو مگذهب اهگ  در مقدّمه دیوان اثيرالدّین در مورد مذهب او نوشته

كگه ارجگاع داده شگده  596به اشتناه بگه ص  4سنّت بوده و در پاورقي شماره وجماعت

 (.96: 9911اثيرالدّین اوماني، )است  595به ص مربوط  99چنين ارجاعي

ذكر شده است كه اثيرالگدّین، سليمانشگاه را در ضگمن مدیحگة  58در مقدّمة صفحه 

خطاب نموده و در پاورقي به شماره صفحاتي ارجاع داده شده كگه « ملک ایوه» خویش،

 174) 176صگحيح اسگت(،  146) 147، 967برخي نادرسگت اسگت؛ از جملگه: صگ  

 (.58همان: ) 484، 947،466است(،  صحيح

 

 . لغزش های علمی2-0-4

در مقدّمة این كتاب مصحّحان پيرامون تخثيرپذیري اثيرالدّین اوماني از شاعران پيشين، به 

كنند، كنند و سپس به تخثيرپذیري اثير به بيتي اشاره ميبيتي از عندالواسع جنلي اشاره مي

 بيت وجود ندارد.كه هيچ ارتنایي بين این دو حال آن

 

 

 عندالواسع:

 الدین:جمال

 اثيرالدین:

 بر این مصينت ناكام و وقعت ناگاه  اگگر بنگارم خونابگه و بگرآرم آه

 چه اوفتاد ندیدي زمانه را ناگاه

 

 ز شور یالع مَيشوم و اختر گمراه 

 (14 - 15)همان:                   

 ا در عالم خوف و رجابسته احرام وف  اي زده لنّيک شوق از غایت صدق و صفا
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 الدین:جمال

 :الدیناثير
 كگه زر و سيگم برِ اه  خرد مختصر است  ایگن همگه لاف مزن گرچه تو را سيم و زر است

 خيز و بزم یرب افروز كه وقت سحر است

 

 

 تر استافق مشرقي از عارب گ  تازه 

 (14همان: )                                      

 خاقاني:

 پيماي منچگون شفق در خون نشيند چشم شب  صنحگدم چگون كلّگه بنگدد آه دودآسگگاي من
 

 اثيرالدین:

 غمخوار مناي ز بدو حال بوده لطف تو 

 

 وي هميشه خاک درگاه تو استظهار من 

 (14همان:)                                   

مصحّحان در مقدّمه، پيرامون اثرگذاري اثيرالدّین اوماني برشاعران پگس از خگود بگه 

گونه تاثيري خاص بر شگاعران پگس هانشان هيچاند كه برخي از آنهایي اشاره كردهبيت

ها نگه بگر اثگر و صرفاً تکرار یک واژه یا تركيب است. كاربرد این گونه واژهاز او نيست 

تاثير سنکي و فکري و خيالي شاعران بر یکدیگر، بلکه نشان از یگک سگنّت یگا الگگوي 

هاي گوناگون از سوي شگاعران دسگت بگه دسگت فکري و خيالي عام است كه در دوره

 شده است؛مي

 اثيرالدین:
 تگر اسگتافگق مشرقگي از عگگارب گگ  تازه  گروز كگه وقت سحر استاف خيگز و بگزم یگرب

 سلمان ساوجي:

 تر استاي كه روي تو به صدبار ز گ  تازه

 

 تر استاز حيایت به عرق روي گ  تازه،  

 (17همان: )                                        

 خرم و شاد آمدي اهلاً و سهلاً مرحنا  لقايمونماي چو مه  مقدمچو خور فرخندهاي

 (14همان: )                                     
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؛ اندشگنيهي دانسگتهرا اضگافه ت« مضاحک بگرق»مصحّحان در بخش قصاید، تصویر 

 .(618: 9911اوماني، ) استكه تركيب یادشده اضافة استعاري درحالي

 از مضاحک برق خنددينماگر چه ابر 

 

 قفگگافتگگد بگگه ولگگي ز قهقهگگه، گگگ  بگگاز مگگي 

 (959همان: )                                     

في المدح و یصگف و له » بيتي با عنوان 95اي تصحيح، قطعه 519تا  917از صفحه 

آمده است. شاعر در این قطعگه تنهگا در چنگد بيگت « ت» بر اسا  نسخه بدل« فيه القلم

یصگف » پردازد و بر اسا  آن چند بيت اندک انتخاب عنگواناندک به توصيف كلک مي

 آید؛چندان درست به نظر نمي« فيه القلم
 كلک دیدم در كفت گفتم مگر یویي است، ليک

 نشاید كرد از آنمي نسنت كلکت به یویي

 

 بگگازگفتم جگگاي یگگویي یگگرف دریابگگار نيسگگت 

 كاو شکر خوار است چون كلکت شکرگفتار نيست...

 (519-917: 9911اوماني، )                            

 

 . لغزش در ارجاعات پایانی2-0-5

ارجاعات بجا و صحيح، اسا  و بنيان یک پژوهش است. از سوي دیگر تصحيح متگون 

دهي بگه هاي پرزحمگت و تاثيرگگذار اسگت كگه بایگد در روش ارجگاعجمله پژوهشاز 

وسوا  و دقّت تمام در آن كوشيد؛ چرا كه مایه تحقيق، یک اثر فرهنگگي و متعلّگق بگه 

 ميراث گذشتگان است.

، شاعر قرن ششم ذكرشده، در «مختاري»شده، بيتي از دیوان تصحيح 691در صفحه 

 اي به مننع آن نشده است؛شارهحالي كه در فهرست منابع ا

 این شعر گواه بس بدین معني

 

 از حکگگگگم شگگگگریعتي و دیگگگگواني 

 (498مختاري،  : )                     

ترین تگذكره زبگان فارسگي، نوشگتة الافکگار مفصگّ  ةالاشگعار و زبگد خالصة »كتاب 

است « صفویّهالدّین علي حسيني كاشاني، از نویسندگان دورة الدّین محمد بن شرفتقي

(. این اثر در شرح احوال شاعران متقگدّم، متگخِخّر و معاصگر 11: 9986الدین كاشي، )تقي

سال یول كشگيد و پگس از اتمگام كگار در سگال نویسنده است نگارش آن بيش از چه 
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: 9969ق( تقدیم كرد. )گلچين معگاني، 9198 -116ق به شاه یهماسب اول )حک 9196

كگه در فهرسگت ارجگاع داده شگده، در حالي« الاشعارخلاصه» (. درپاورقي مقدمه به451

 .(91، 97، 95، 16،99، 19: 9911اوماني، ) منابع، این كتاب معرفي نشده است

شگود؛ همچنگين در پگاورقي اشگاره مي« السّيرحنيب»به كتاب  41در پاورقي صفحة 

 روضة »كتگاب  بگه 49؛ در پگاورقي صگفحه «الدّین گلپایگگانينجيب»به دیوان  57صفحة 

و در « اسگکندرميرزا»و جنگ  « شگاه شگجاع»بگه جنگ   45؛ در پاورقي صگفحة «النّافر

اشاره شده كه در فهرسگت منگابع بگه معرفگي « تاریخ جلالي»به كتاب  61پاورقي صفحة 

 دقيق آثار مربوط به آن پرداخته نشده است.

شود؛ تکرار مي عنوان شماره پاورقيدوبار به« 9»، عدد 511در بخش پاورقي صفحة 

 اند.ارجاع( همگي اشتناه ثنت شده 91بنابراین تمام ارجاعات این صفحه )
 چو دید پرتو خورشيد، ناگهگان بگگداخت  تنم كه یافته بُد مالش جهان چون موم 

 (969: 9911اوماني، )                         

انگد و قي ضنط كردهشمارة پاور« ناگهان»در بيت بالا مصحّحان محترم بر روي واژة 

موجود نيست )همان(. منظور ایشگان « ج»اند؛ كه این بيت در نسخة در توضيح آن نوشته

از درج پاورقي و توضيح مربوط، در ارتناط با ك  بيت است و در ایگن حالگت، شگماره 

پاورقي اصولاً باید بر روي آخرین واژه بيت قرار گيرد نه بر واژگگان ميگاني مصگراع یگا 

 بيت.

  سگگگدّة درگگگگاه ورا اسگگگتلام  گه كندبنوسد خور و آن خاک

 (177همان: )                   

انگد پاورقي ثنت كرده« سدّه»گفته است. مصحّحان بر واژة بيت فوق نيز داراي ایراد پيش

اند كه این بيت در اند و نوشتهو توضيحي را نه براي یک واژه بلکه براي ك  بيت آورده

 دارد، با این وصف شمارة پاورقي باید در پایان بيت ثنت شود.وجود ن« خ»نسخة 

 دمیگگگدكگگگه از مفگگگرّق قسگگگمت، ره امگگگان   ستكنون چو جوهر فردم زمان تنهایي

 (119: 9911اثيرالدین اوماني، )                
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در پگاورقي « قسمت ره»در ارتناط با تركيب  119مصحّحان در بيت بالا و در صفحة

ي هابگدلاند؛ در حالي كه مننگع آن یعنگي نسگخه ارجاع داده« قسمت ده این» عنارتبه 

 معرفي نشده است.« قسمت این ده»مربوط به تركيب 

 گر چه از دست و پا ده كم شلي

 

  )؟( واجارمسست و مستي هميشه  

 (111همان: )                         

تمگام  111درصگفحة  كگهاسگت؛ درحگالي 8و  7نوشگت شگماره این بيت داراي پي

هم بگه درسگتي  8و  7جابجا ثنت شده و در نتيجه ارجاع شماره  96ارجاعات تا شماره 

 ضنط نشده است.

 تخلصي بشنو اي یگانة آفاق

 به تيغ ُكه بر، از آن ابر گسترد كربا »

 ز عنصري كه بود اوستاد فن سخن 

 «كه تا به پيش تو آرد زمانه تيغ و كفن

ان، در دو بيت بالا، بيت نخست از اثير و بيت دوم از عنصري به گفتة مصحّحان دیو

؛ امگا مصگحّحان (58است كه اثيرالدّین آن را در شعر خود تضمين كرده است ) همگان: 

 اند.محترم هيچ مننعي را براي شعر اثير و عنصري ذكر نکرده

 

 . لغزش های تصحیح متن2-2

 هابدلهای نادرست از نسخهضبط . ترجیح2-2-0

انگد و در ادامگه مصحّحان محترم در بخشي از مقدّمگة كتگاب بيتگي از عنصگري را آورده

اند؛ این درحالي است كه در ضنط بيت عنصگري اثيرالدّین را تخثيرپذیر از آن بيت دانسته

 خطا رخ داده است:

 بيا ز خسرو مشرق عيان بنين تو هنگر  هنرایا شنيده هنرهاي خسروان به 

 (19: 9911اوماني، )                      

(ضگنط درسگت از 914: 9969عنصري)عنصگري،  95با بررسي بيت فوق از قصيده 

 . ...خبرایا شنيده هنرهاي خسروان به مصراع اول چنين است؛ 
 چنين كه ابگر مجگاهز نشسگت در دریگا  تر كند ز لثلثبه یک دو هفته جهان پُر
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 (959: 9911) اوماني،                      

 كند. در مصراع دوم مصحّحين ضگنطزا اشاره مينعر در بيت فوق به ابرهاي باراشا

اند كه با توجه به محور همنشگيني واژگگان درمصگراع مربگوط و سگابقه را برگزیده« در»

نماید؛ معنا ميبي« در»در زبان و ادبيّات فارسي، انتخاب « نشستن بر دریا»كاربرد معنایي 

هگم بگه « ب»و « خ»چيزي؛ باوجوداین در نسخة « در»نشيند نه چيزي مي« بر»چراكه ابر 

 نماید. تر ميدرست« ابر مجاهز بر دریا نشست» )بر( اشاره شده است؛ بنابراین كاربرد

(37366،ج3131ابر من دی بر لب دریا نشست) مولانا، گوید: مولانا در تصویر مشابه، مي

  

 نهاده بگه هگم روي وامگق و عگذراكه بر   گ  دوروي چنان زرد وسرخ با هم هست

 (951: 9911)اوماني،                        

گ  دو روي، گلي است كه یک روي آن زرد و روي دیگر آن سگرخ اسگت و آن را 

عنوان خوانند)دهخدا، ذی  گگ  دورو(. شگاعر از گگ  دو روي بگهگ  رعنا و زینا نيز مي

سرخ بگا هگم »حّح در پایان مصراع اول ضنط كند.اما مصمشنّه در مصراع اوّل استفاده مي

كند و در معنا نيگز ابهگام؛ گزیند. این انتخاب مصحّح سکتة وزني ایجاد ميرا مي« هست

روي » زیرا روي وامق و عذرا به عنوان شيفتگان مشهور ادبي در مصراع دوم همين بيت

ایگد و مناسگب نماشگتناه مي« سرخ با هم هسگت» اند؛ پس ضنطتصویر شده«نهاده بر هم

 را برگزینند؛ یعني «سرخ در بر هم» یعني«م» است كه مصحّحين نسخه بدل

 كه بر نهاده به هم روي وامگق و عگذرا  گ  دو روي چنان زرد وسرخ در بر هم

 (951: 9911)اوماني،                      

 گوید:چنانکه انوري در مورد رو بر روي بودن گ  دو رو را چنين مي

 مانند گ  دو رویه رو بگر رویگت  شوم سوخته دل گر بنهم چو لاله

 (167: 1، ج9965) انوري،        

 هوواهر آن نوالگه كگه پيچيگد گگ  ز بگاد   به دست باد، جهان در دهان خاک افکند

 (959: 9911اوماني، )                        

 نواله لقمة خوراكي براي گذاشتن در دهان است.
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 نایتت ن نوالتت  از دستتت  تتو  تتو 
 

«ناصر  سرو»زیرا ک  نوال  است پراستخوان 

 )دهخ ا7 ذیل نوال (                              

رسد. در محور همنشگيني واژگگان و در درست به نظر نمي« باد هوا» بنابراین كاربرد

نمایگد و تر و زینگاتر ميدرسگت« گگ »و « صگنا»و « بگاد»سنّت ادبي شاعران، همنشگيني 

اند؛ بگر اسگا  مگوارد یادشگده، را ضنط كرده «صنا»صورت « خ»و « ب»مچنين نسخة ه

 «.صبا هر آن نواله كه پيچيد گ  ز باد»رسد؛ یعني تر به نظر ميضنط اخير درست
 كه هست هر چه بناید ورا مگر همتا    فرسير خسرو سليمانشه ستوده

 (959: 9911)اوماني،                  

 ضگنط« ل» آنکه نسگخةاند حالرا برگزیده« كه هست هر چه بناید» طِمصحّحين ضن

كگه هفگت چگرخ »تري دارد؛را ترجيح داده است و معناي مناسگب «كه هفت چرخ نيابد»

كگه هگر چگه » صورت مصگراع دوم را« خ»در برداشتي دیگر نسخه «. نياید ورا مگر همتا

معناي زیناتري دارد؛ زیرا با ضنط كرده است؛ ضنط اخير« خواست بيابد ز حق مگر همتا

 توجه به تاثيري كه اثير از انوري دارد این مضمون در بيتي از انوري چنين آمده است؛

 اي یافته هر چه جُسته از گيتي

 

 زهي محيط دلت داده ابر را ادرار

 یگابيجز مثگ  كگه ایگن یکگي نمي 

 (541: 9، ج 9965انوري، )          

 اجگرا  فزوده ابگر كَفَگت رود نيگ  را

 (955: 9911)اوماني،                 

اسگت) دهخگدا، ذیگ  « اقيگانو  و دریگاي بگزرگ»به معناي« محيط»در بيت فوق، 

در « ابگر» دهگد؛ بنگابراین كگاربردمحيط( كه به عنوان حقوق و مقگرّري آب بگه دریگا مي

 آمگده اسگت،« ل»كگه در نسگخة « بحگر» مصراع اوّل نادرست است. بهتر بود از صورت

عنوان پگاداش، ستاید و اقيانو  بهشد؛ زیرا این بيت بخشندگي ممدوح را مياستفاده مي

 بخشد.بحر( مي) آب را به دریا

 منگت ایگزد را كگه چون تابان مهي بازآمدي

 دست اول با هزار ابکار چين پيشت نهاد

 هاگگرچه بودي رفته دور از دیده ها همچون س 

  قگدّت قضگاانگداخت بگر چون قنگاي ملگک مي

 (951: 9911اوماني، )                         
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دست اوّل شگاید »، «دست اوّل با هزار ابکار» به جاي« ل»و « ت»، «م» هاير نسخهد

تر صگحيح« شاید ار پيکار» رسدثنت شده است و اولویّت دارد؛ النته به نظر مي« ار پيکار

 «.دست اوّل شاید از پيکار چين پيشت نهاد»باشد؛ 

 بهر زین مركب خاص تو سازندش حنا      بر خيال كژ، مه نو منحني شد تا مگر

   تا بدان صنعت سم اسب تو بوسد دائما  تا به شک  نع  اسنت زان برآمد ماه نو

 (941: 9911اوماني، )                    

آمگده اسگت « تا»بر اسا  ترجيح مصحّحين در ابتداي مصراع اوّل بيت فوق حرف 

به كار رفته است و كاملاً صحيح « تا»به جاي « یا»هم حرف« ت» اشتناه است. در نسخهو

 است و معناي مناسني با بيت دارد؛

 بهر زین مركب خاص تو سازندش حنا  بر خيال كژ مگه نو منحني شد تگا مگر

 تا بدان صنعت سم اسب تو بوسد دایما  یا به شک  نع  اسنت زان برآمد ماه نو
 

 گر نه از بحر كگف راد تگواَش بگودي حيگا  شک من جهان بر سر گرفتي آب ابرهمچو ا

 (949: 9911)اوماني،                           

آمگده « ریگز»واژة « ابگر»بگه جگاي « خ»و « ل» در ارتناط با بيت فوق، در نسخه بدل

در ایگن صگورت، بيگت معنگاي «. همچو اشک من جهان بگر سگر گرفتگي آبریگز»است؛ 

در معناي ایهامي استفاده كرده است « حيا»یابد. در مصراع دوم مصحح از تري ميبمناس

كه ایهامي ندارد و صورت منتخب مصحّحين اشتناه اسگت. بهتگر بگود از ضگنط در حالي

بگه هگر روي، «. گر نه از بحگر كگف راد تگواَش بگودي عطگا»شد؛ استفاده مي« م»نسخة 

 پ مجلس است.تر از صورت نسخه چاصورت موجود مناسب
 چگو جرم چرخ بجننگد بگه مقتضگگاي قضگا  عجب مدار كه گوي زمين بي سر و پا

 (945: 9911اوماني، )                     

اسگت )دهخگدا، ذیگ  « شدهشده، درخواستشده، یلبتقاضا كرده» مقتضا به معناي

قتضا بگه معنگاي ضنط شده است. ا« اقتضا»جاي مقتضا واژة به« م» مقتضا(. در نسخه بدل

وام بازخواستن و تقاضا كردن است )دهخدا، ذی  اقتضا( كه با توجه بگه معنگاي مصگراع 
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چگو جگرم چگرخ »تري اسگت تگا واژة مقتضگا؛ دوم و بافت معنایي بيت صورت مناسب

 «.بجنند به اقتضاي قضا

 گهي بود كه صواب افتد و بود كگه خطگا  چه من و تو به عق  دریابيمبلي هر آن

 (945: 9911اوماني، )                       

در بيت بالا، مفهگوم مصگراع دوم بيگت، ابهگام و تعقيگد معنگوي دارد، درحگالي كگه 

را ضنط كرده اسگت كگه « گهي بود به صواب و گهي بود به خطا»مصراع: « م» بدلنسخه

 زداید.گفته را ميبافت روان و معناداري دارد و آن تعقيد و ابهام پيش

 گهي بود كه صواب افتد و بود كه خطا  آنچه من وتو به عق  دریابيم بلي هر
 

 دراكند مشابهت عق ، وهم هگرزه   كه پُر بود كه پي ح  مشکلات علوم

 (944: 9911)اوماني،                 

نامشگخ  و مگنهم اسگت. مصگراع یادشگده، مفهگوم « پُر»مفهوم مصراع اوّل با واژة 

كنگد. و كراهگت از مقایسگه و تناسگب دو موضگوع را مطگرح ميكنگد انزجار را بيان مي

را ترجيح داده اسگت كگه كاملگاً درسگت بگه نظگر « بد»، «پر»به جاي واژة « خ» بدلنسخه

 «.كه بد بود كه پي ح  مشکلات علوم»رسد؛ مي

 كه چرخ را مگر از هم همي شود اجزا  كردمكه شب ز سير ستاره خيال مي

 (944: 9911اوماني، )                     

كه نگارنده براین نظر است كه با اشاره كرده درحالي« از هم جدا شود»به « م» نسخة

شگود و اسگلوب وزن شگعر هگم این خوانش اخير هم معنا و هم رواني كلگام حفگظ مي

كه چگرخ را مگگر از هگم جگدا شگود »صحيح است؛ « هم جدا شود»گردد. نابسامان نمي

 «.اجزا

 ز بيم در شکن زلف و یگرّه و رعنگا  عشّاق نيز ننشيندكزین سپس دل 

 (947: 9911)اوماني،                   

 را« شاهد» در مصراع دوم به كار نرفته است و در عوب، واژة« یره»، «ج» در نسخة

تر اسگت و در نتيجگه بگا مناسگب« ج»رسگد ضگنط نسگخه ضنط كرده است. به نظگر مي
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گردد: انگيزتر ميموسيقایي و تصویري و معنایي بيت، دلجننة « زلف شاهد رعنا»تصویر

 «.ز بيم در شکن زلفِ شاهدِ رعنا»

   از پي حاص  عمري كه چو گ  بر گذر است  موسم خرمن گ  اه  خرد غم نخورند

 (971همان: )                                     

بگه « م» د. نسگخهنمایگدرسگت نمي« بر گذر اسگت» در مصراع دوم این بيت تركيب

از پگي حاصگ  »رسگد؛ تر بگه نظگر ميداند كه دقيگقرا صحيح مي« در»، ضنط «بر»جاي 

 «.عمري كه چو گ  در گذر است

 از نامده و رفته چه پرسي كه یقين است

 

 نز آمده سود است و نه از رفته زیگان اسگت؟ 

 (988همان: )                                  

انگد كگه اسگتفاده كرده« آمگده»ازكلمة « نيامده»به جاي واژة « ج»و« م» هايبدلنسخه

از آمده و رفته چه پرسي كه » تر است؛ درست« آمده»النته با توجه به مصراع دوم، ضنط 

 «.یقين است

 كگه او نشگان سعگادت هميگن قدر دارد     دلي  دولت تو گرچه زآن پدیدتر است

 

  كار و بار بزرگان بسي اثر دارد به  ولي مدیح اثير از پي مآثر خير

 (911همان: )                      

تر است و استفاده كرده است، كه درست« بلي»از واژة « ولي»به جاي « م» بدلنسخه

 «.بلي مدیح اثير از پي مآثر خير»؛با این انتخاب، ایهام تضاد نيکویي ساخته است
 شهي بدین همه آداب خسروي موصوف

 

 پيگگر ورا دولگگت جگگوان باشگگدكگگه ر ي  

 (111همان: )                                 

انگد كگه مصراع دوم بيگت بالگا را ایگن گونگه ضگنط كرده« م»و« ب» هايبدلنسخه 

كه ر ي او بگدن ملگک را روان »نماید؛ تر است و از لحاظ تصویري نيز زیناتر ميصحيح

 «.باشد

 د      كگگز آشيانگگه مّریخگش آشيگگان باشگگددوم نتيجه خورشيد و هم نه آن خورشي
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 ولي بلندمکاني كه اوج مرتنتش

 

 هزار منزل از آن سوي لامکان باشگد 

 (191همان:)                             

تر اند كه مناسگباشاره كرده« بلي»به « ولي»به جاي كاربرد « م»، «ب» هايبدلنسخه

گگردد كگه صگورت بلگاغي آن را داراي تاكيگدي مي نماید. با این ضگنط اخيگر، بيگتمي

 «بلي بلند مکاني كه اوج مرتنتش»سازد؛ موكّدتر مي
   روزي دو برِ تو گشت پابست  تا درد قدم بچيندت درد

 (911همان: )                 

اند؛ استناد كرده« ب» بدلدر بيت بالا به نسخه« درد»مصحّحان در پاورقي براي واژة 

ه نسخه بدلِ پاورقي و نسخة اسا  هر دو یک نظر را دارند و نيگازي بگه ذكگر كدرحالي

 بدل ننوده است.نسخه

 

 . خطاهای املایی، چاپی و ویرایشی2-9

دقّت و تيزبيني در تصحيح متون، باید هر گونه سهو و خطایي را در زمينه املگا و چگاپ 

شود كه علاوه هایي باعث ميو ویرایش اجزاي زباني متن، از نظر دور ندارد. چنين دقّت

و گویگاتر بگر ذهگن و زبگان مخایگب و اهگ   شگده روانبر رعایت امانت، متن تصحيح

پگردازد، در مگوارد پژوهش بنشيند. متني كه این پگژوهش بگه بررسگي و واكگاوي آن مي

رو اسگت. بایسگته اسگت كگه رفگع چنگين دقّتي روبگهبسياري با خطاهاي ویرایشي و كم

 شار بعدي متن در كانون توجه مصحّحان قرار بگيرد.سهوهایي در انت

 كنگگد یغمگگاپيشگگه ميبخيگگره، بگگاد ستم  به خون دل چو هر آن برگ كو فراهم كرد

 (959)همان:                                  

« خيگره، بگاد» ویرگول نشانه مکث است و در این بيت بهتر بود علامت ویرگول بين

 به اشتناه دعایي خوانده نشود.« ادب»گرفت تا فع  قرار مي

 ز دسگگت دهگگر بيابنگگد مالشگگي بگگه سگگزا  چو موم اگر نه پذیراي مُهر امر توَاند

 (956: 9911)اوماني،                      
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كه در بيت بالا آمده است، دقيقاً بيانگر صفت نيست « به سزا» صورت نوشتاري واژة

بگراي فهگم پایگان مصگراع بنگابراین از است؛ به صفتي ني« مالش»كه پس از كلمة درحالي

 صحيح است.« بسزا»
 خاصه این دور كه بگرفته جهان یوفگان اسگت  كشورش كشتي امن است و كفش حودي بذل

 (984همان: )                                         

گونگگه كگگه در تعليقگگات مگگتن در بيگگت معنگگا نگگدارد و همان« حگگودي» كگگاربرد واژة

كشگور كشگتي امگن »اسگت:  درست« جودي» ده توضيح داده شده است، واژةشتصحيح

 «.است و كفش جودي بذل
  مدام پيکر مه رخ سگوي سگفر دارد  كه همره آوازة مناقب توستاز آن

 (916همان: )                           

 انگد؛بدل آوردهدر مصراع دوم را به عنگوان نسگخه« دارد»كلمة916در پاورقي صفحة

« دارد»به اشتناه به كلمة  بنابراینبوده است؛ « سفر» كه قصد مصحّحان محترم واژةآنحال

 اند كه كاملاً اشتناه است.ارجاع داده

 ارواح مسگگگگتقر دارد مركگگگگردرون   در آن مقام كه مستودع نيام، حسام

 (917همان: )                            

درون »تر اسگت: درسگت« مركگز»و صورت رسد غلط به نظر مي« مركر» ضنط كلمة

 «.مركز ارواح مستقر دارد

   رمحت چه پيش برد و سنانت چه كار كرد  دل عدوت نداند كه اندر او جزكس 

 (111همان: )                                  

نيگز همگان شگماره ارجگاع « رمحت»( و براي واژة 9ارجاع شماره )« جز» براي واژة

ثنگت شگده و  5و  9هاي ارجگاع كه در پاورقي به ترتيب شگمارهحاليرثنت شده است د

 براي هریک توضيحاتي نيز نوشته شده است.

 خواه بود جان هر سخن كه بداندرن 

 

 بقاي مادح و ممدوح جگاودان باشگد 

 (199همان: )                            
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ي ارجگاع داده شگده و در آن ادر پایان مصراع اوّل بيت بالا به پاورقي199در صفحة 

نوشگت كه مح ّ ارجگاع پياین بيت را ندارد؛ درحالي« ل»شود كه نسخه توضيح داده مي

 در پایان مصراع اشتناه است و باید در پایان بيت، ارجاع داده شود.

 شگعار شگدگيتي مسخّر شگب مشکين  از ناف شب چو روي هوا مشکنار شد

 (195مان: ه)                             

« شگعار»و براي توضيحي براي بيت فگوق، مصگحّحان بگر روي واژة  195در صفحة

( 6هاي مربوط را با شگمارة )بدلاند؛ اما در پاورقي، توضيحات نسخه( قرار داده4شمارة)

جا نوشگته ( جابه8( و )7هاي)نيز توضيحات شماره 198اند. در پاورقي صفحه ثنت كرده

( ثنت شگده و 4نيز در دو بيت چهارم و هشتم ارجاع شماره ) 191شده است.در صفحة 

نادرست است. همچنين، در پاورقي همين صفحه یک ارجاع كمتر ثنت شده اسگت كگه 

 جا و نادرست است.بهها جا( به بعد، شماره همة ارجاع5بدین ترتيب از شماره )

 ام گویيعم  نکرده و معزول گشته

 

 رانهيب حملة سرما و تير صاعقه 

 

 بهر تشریف معلَم گویيا چون آستين

 

 كه این قضيّه چه خوانند بخردان بصير  

 (157)همان:                                 

 كنون به جز سپر پوستين كه دارد تاب

 (988همان: )                                

 بوسه كي بر دست شاه كامران خواهم نهاد

 (599همان: )                                

گانه بالا لازم است كه در پایگان چنگين تر ابيات سهبراي خوانش درست و فهم آسان

شده از این نکتگه غفلگت شگده ابياتي حتماً علامت سثال قرار گيرد؛ امّا در دیوان تصحيح

« ؟... كه این قضيه چه خوانند بخردان بصگير» است و بيت داراي علامت سثالي نيست؛ 

 کذا.و ه

 بجان خریدم اگرچند رایگان دیگدم  شدم به قول خرد، عزلت و قناعت را

 (111همان: )                          

« بجگان»الخطّ فارسي و اسگتقلال واژگگاني، تركيگب رسد براي حفظ رسمبه نظر مي

 نوشته شود. « به جان» باید جدا و به صورت 
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 متگگاع فضگگ  بگگه بگگازار روزگگگار امگگروز

 

 ت است كساد ارچه نيک شگد نایگاببغای 

 (988همان: )                              

در بيت بالا نيز صگادق اسگت و « بغایت»گفته در بيت پيشين براي واژة ترجيح پيش

 نوشته شود.« به غایت»بهتر است به صورت 

 فلک به گِ  رخ خورشيد را بياَنگدوده  ز شرم نور ضمير مناركت هر شام

 (997همان: )                             

آغگاز « آ»، مگ( هرگاه بر سگر فعلگي درآینگد كگه بگا  ، نگ بگ») بر اسا  قواعد زباني 

« شگگود)جز بایسگگتاد(: بيفگگزودبگدل مي« ي»شگود، علامگگت مگگد از الگف حگگذف و بگگه مي

درسگت اسگت نگه « بينگدوده» الخط(؛ بنابراین در بيت بالگا، رسگم69: 9911)ذوالفقاري، 

 «.ياَندودهب»

دیوان چاپي و در ارجاع شماره یک، مصحّحان  99 594و  91 595در پاورقي صفحه 

انتخگاب شگده اسگت و حتگي « ت» دهند كه عنوان شعر این صفحه از نسخةتوضيح مي

همچون دیگر اشعار( هيچ عنگواني ) اند؛ امّا در ابتداي شعرعنوان را نيز در پاورقي آورده

انتخگاب و ضگنط « ت»صدر تمام اشعار از نسگخة  ه كه عنوانآنکنوشته نشده است؛حال

 شده است.

 

 نتیجه

جگاني در سگال كه اميگد سگروري و عنگا  ب چه بيان شد در دیوان اثيراوماني بنا برآن

، انگدي منتشگر كردهاسگلام يكتابخانه، مگوزه و مركگز اسگناد مجلگس شگوراتوسط 9911

بگر مننگاي  شگدهتحليگ  مگتن تصحيح ا برّرسگي وبگاشکالات وسهوهایي رخ داده است. 

هایي در این تصگحيح دیگده شگده اسگت كگه بگدین رویکرد التقایي، اشکالات و لغزش

اشگکالات هگا، بگدلنسگخهات نادرسگت در حگيترجقرارند؛ عنوان ناق  دیگوان چگاپي، 

الخطّي، هاي علمي، اشکالات رسمیي، ارجاعات نادرست و ناق ، لغزشاملا نگارشي و

متني و فهرست منگابع. بگا توجگه بگه ارزش و رش ارجاعات درون و برونلغزش در نگا

اي كاملاً صحيح، ضروري است هاي خطي و ضرورت ارائه نسخهاهمّيت تصحيح نسخه
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ها بگا دقگت هاي ادبگي گذشگتگان، نسگخهها و ميراثبراي حفظ اصالت و انتقال گنجينه

 مجدد تصحيح گردد. بيشتري تصحيح و مقابله شوند و برخي چون نسخه مذكور 

 

 هایادداشت
تا 11 ص   9/79براي آشنایي بيشتر با زندگي نامه اثيرالدین اوماني به مجله تاریخ ادبيات شماره  .9

 مراجعه كنيد 911

 . مطلع غزل:1

 وز نشگگگگتر فگگگگراق روانگگگگم خليگگگگده شگگگگد

 (991: 9111)اثيراوماني،                        

 ه شدپشتم ز گوي چرخ چو چوگان خميد 

 مطلع رباعي: 

 (985: 9111در خاک شد آن زمانه نادیده تمام )اثير اوماني،           چون غنچه لنش باز نخندید تمام

در دیوان اثيرالدین هيچ اشاره اي منني بر ارتناط این دو با هم وجود ندارد اما ذبيح الله صفا به نق   .9

: 9، ج 9987صفا، ) سخنوري او را بسيار به نظم درآورد گوید كه اثيرالدین اوماني اوصافاز دولتشاه مي

519) 

 كه فخر جان و جهان شد تو را ثنا كردن گگاني خدیو كشور فض  ان معگگان جگگجه.5

 دا كردن گن خوبت اقتگگگت سخگگبه سن ملت و دین اي كه بر خرد فرب استكمال 

 (918: 9958كمال الدین اسماعي ،)                                                                     

 

 ردنگپيام روح قدُ  دم به دم ادا ك  ر دین را رسمي است بر زبگگان قلماثي

  به گام صيت، مجارات با صنا كردن  به نوک كلک گهر را جگر همي سفتن

 (919همان: )                                                                                             

 شنيدم دي كه ناگاهان فرو شد جهان جان كمال الدین سماعي  .4

 (991: 9111اوماني، ) به باد درد بي درمان فرو شد دریغ آن شمع روشن دل كه ناگاه

 961، ص 16 فهرست نسخ خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي،ج.6

617، ص 9شگاه تهران،ج هاي كتابخانة مركزي دانفهرست ميکروفيلم .7  

 581، ص 8فهرست نسخ خطي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران، ج  . 8

 1519، ص 1 فهرست نسخ خطي كتابخانة ملي ایران، ج .1

   كه صنح سان همه را رو به سوي كفّ عطاستاند     زانشکن مجاورانش سحرخيز و شب .91
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 (977: 9911اثيرالدین اوماني، )                                                                            

  كه دل دوستي شرع محمد گم كرد  علي تفرشي آن دشمن بوبکر وعمر .99

 (595: 9911اثيرالدین اوماني، )                                           

 و له بهجاء كمال الدین علي مستوفي .91

 نظام الدینو له یمدح الخواجه  .99
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 تصحيح حسين بحرالعلومي، تهران، دهخدا.

(، دیوان اثير اوماني، تصحيح اميد سروري و عنا  ب  جاني، 9911) . اوماني، اثير1

 ركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.تهران، انتشارات كتابخانه، موزه و م

، كتابخانة مجلس شوراي 96786. اوماني، اثيرالدّین، دیوان اشعار، نسخة خطي شمارة 9

 اسلامي.
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 تهران، انتشارات كتابخانه سنایي.
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