Textual Criticism of Persian Literature, Vol. 10, Issue 4, No. 40, Winter 2019

The Necessity of re-correcting Katebi Neishaburi’s Divan of Ghazals
Bahram Bashiri
PhD student of Persian languages and literatrure, Faculty of Literature and foreign languages, Islamic Azad
University Tabriz, Iran, bahrambashiri45@yahoo.com
Rostam Amani *
Assistant Professor of Persian languages and literatrure, Faculty of Literature and foreign languages, Islamic
Azad University Tabriz, Iran, rostam90@ymail.com
Hamidreza Farzi
Associate Professor of Persian languages and literatrure, Faculty of Literature and foreign languages, Islamic
Azad University Tabriz, Iran farzi@iaut.ac.ir

Abstract
Katebi Nieshaburi is one of the famous poets of ninth century AH and is a pioneer of
the Indian style. His divan (collection) of Ghazals (sonnets) has been corrected and
published only once using a limited number of manuscripts. The published divan of
sonnets of Katebi does not include all of his sonnets; so that there are 124 sonnets more
than published version in other manuscripts that the correctors have not used them. In
addition to the corrected divan, there are shortcomings that necessitate re-correction of
this divan. There are defects such as lack of complete introduction and tables of content,
lack of a section called glosses, incorrectness of the alphabetic order of sonnets for easy
reference, existence of mistypes, missing words and incorrect refrains and so on, which
necessitate exact correction of this eminent poet for eliminating these shortcomings. The
purpose of this paper is to elaborate on the dimensions the defects of the Katebi’
published divan and to provide a context for improvement. To correct the problems in
divan, seven new manuscripts were not used by the correctors. Because none of the
manuscripts is significant in terms of accuracy, dating, and completeness over the other,
problems in the published version of divan have been corrected by the eclectic method.
Keywords: Re-correction, Katebi Neishaburi, Ghazals (Sonnets), Printed Mistakes,
False Preferences
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ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غزلیات کاتبی نیشابوری


بهرام بشیری  -رستم امانی  -حمیدرضا فرضی
چکیده

کاتبی نیشابوری از شاعران معروف قرن نهم هجری و از زمینه سازان سبک هندی است .دیوان غزلیات او تنها یک باار باا
استفاده از نسخه های خطی محدودی ،تصحیح و چاپ و منتشر شد .دیوان چاپی کاتبی همۀ غزل های او را در بر نادارد
بهطوریکه در مجموعِ نسخههای خطی دیگر ا که مصحِّحان از آنها استفاده نکردهاند ا  421غزل بای

از نساخۀ چااپی

وجود دارد .افزون بر این ،دیوان تصحیح شده کاستی های دیگری نیز دارد که تصحیح دوبارة آن را ضارورت مای بخشاد
اشکال هایی مانند نداشتن مقدمۀ کامل و فهرست های الزم ،نبود بخشی با عنوان تعلیقات ،درساتنباودن ترتیا

الفباایی

غزلها برای آسانی رجوع به آنها ،اشتباهات تایپی بسیار ،افتادگی حروف و کلمات ،تصحیفات ،ترجیحات نادرسات ،و...
که برای رفع همۀ این کاستی ها الزم است تصحیحی منقّح و دقیق از دیوان این شاعر برجسته ارائه شود .هدف این مقاله
شرح مشکالت دیوان چاپی و اصالح آنهاست .برای تصحیح مشکالت دیوان چاپی ،از هفت نسخۀ خطی جدید اساتفاده
شد که تصحیحکنندگان از آنها بهره نبرده بودند .هیچیک از نسخهها ازنظر دقت و قدمت و کاملبودن ،بر دیگری برتاری
درخور توجهی ندارد به همین سب

اشکاالت دیوان چاپی با روش التقاطی زدوده شده است.
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مقدمه
رهرو آن نیست که گه تندد و گده آهسدته رود

کمابی

رهددرو آن اسددت کدده آهسددته و پیوسددته رود

بیشتر مردم این بیت معروف را شنیده و آن را در تأیید سخن خود به کار بردهاند اما کمتر کسی میداند کاه

این بیت ،مطلع غزلی از شمسالدین محمد کاتبی نیشابوری (ترشیزی) است .او یکی از معروفترین شااعران قارن نهام
بود که در سرودن غزل ،قصیده ،مثنوی ،قطعاه ،ربااعی شاهرت دارد« .کااتبی میاان هامعصاران مقاامی بلناد داشات و
علیالخصوص در تتبع شیوة قدما توانا بود .قصاید متعدد و مثنویهای او که در غال

آنها با مهارت باه صانایع مختلا

توجه شده ،نشاندهندة قدرت و قریحۀ وی هنگام درافتادن در مضایق شعر است و غزلهاای

همگای ،هام از لطافات

ذوق او حکایت میکنند و هم نظم کالم و استواری سخن در آنها قابل توجاه خااص اسات» (صافا ،4369 ،ج .)239 :1
اشعار کاتبی با وجود تقلید او از شاعران پیشین ،از ابتکار و خالقیت خالی نیست .بیشتر آثار او تصحیح شده اماا اکناون
فقط دیوان غزلیات کاتبی بهصورت کتاب ،چاپ و منتشر شده است .تقی وحیدیان کامیار با همکاری سعید خومحمادی
خیرآبادی و مجتبی جوادینیا در سال  4382غزلیات کاتبی را در بنیاد پژوه های اسالمی آستان قدس رضوی تصاحیح
و چاپ کرد .این چاپ برپایۀ پایاننامۀ دکتری آقای مجتبی جوادینیاست .شاید محدودیت زماانی باعا

شاتابزدگای

شده و به آنها فرصت تهیۀ نساخههاای دیگار از غزلیاات کااتبی را ناداده اسات .همچناین کامدقتایهاای برخاساته از
شتابزدگی در مراحل مختل

کار ،امکان فراهمکردن نسخهای بیعی

از دیاوان کااتبی را از آنهاا گرفتاه و هماین باه

راهیافتن اشکاالت بسیار در دیوان تصحیحشدة ایشان انجامیده است.
در این مقاله به تعدادی از کاستیهای موجود در دیوان چاپی اشاره میشود تا لزوم تصحیح دوبارة این غزلها روشن
شود .ازجمله ایرادهای مطرح ،استفادهنکردن مصحِّحان از نسخههایی است که در کتابخانههای ایران و کشاورهای دیگار
موجود است .به نظر میرسد آنها تنها از نسخههایی استفاده کردهاند که دسترسی به آن آسان بوده و از نسخههای دیگار،
که اعتبار بعضی از آنها بسیار است ،بهرهای نبردهاند .همچنین مصحِّحان از میان هفت نسخۀ معرفیشده در مقدمۀ دیوان،
تنها به ش

نسخه در تصحیح توجه داشتهاند و از نسخۀ کتابخانۀ ملی ایران که در بخ

معرفی نسخهها از آن یاد شاده

است ،هیچ استفادهای نکردهاند .این آگاهی را از پاورقی ،محل درج اختالف نسخهبدلهای کتاب ،میتوان دریافت زیارا
از ابتدا تا پایان کتاب حتی یکبار هم از نسخۀ نامبرده ذکری به میان نیامده است .از مشکالت دیگر دیوان چاپی ،وجاود
اشکاالت متعدد در ضبط ابیات است .اشکاالت چاپی و بدخوانیها و ترجیحات نادرست ازجملۀ این مشکالت است.
در تصحیح دوباره ،هفت نسخۀ خطی جدید به کار برده میشود کاه از ایان هفات نساخه ،تنهاا نساخۀ کتابخاناۀ ملای در
دسترس مصحِّحان بوده است و البته از آن استفادهای نکردهاند .با انجام این تصحیح  421غزل به غازلهاای موجاود در دیاوان
اضافه خواهد شد .این غزل ها از نسخه های معتبر برگرفته شده است و در انتساب آنها به کاتبی هیچ تردیدی نیسات .همچناین
مقدمهای کامل و فهرستهای مختل

و تعلیقات ضمیمۀ دیوان خواهد شد و تاحد امکان همۀ کاستیهایی کاه شاعر کااتبی را

از مسیر خود دور کرده است ،چه کاستیهای ناخواسته و چه آگاهانه ،از دیوان این شاعر زدوده خواهد شد.
پیشینۀ پژوهش

پیشینۀ تصحیح دیوان
تقی وحیدیان کامیار و همکاران

در سال  4382دیوان غزلیات کاتبی نیشاابوری را در بنیااد پاژوه هاای اساالمی

آستان قدس رضوی تصحیح و چاپ کردند .برپایۀ اظهار مصحِّحان ،آنها بارای تصاحیح دیاوان کااتبی از هفات نساخه
استفاده کردهاند:
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 )4نسخۀ مرحوم محمود فرّخ خراسانی که در کتابخانۀ دانشکدة ادبیات دانشگاه مشهد نگهداری میشاود .مصاحِّحان
این نسخه را بهسب

قدمت کتابت و کاملبودن ،اساس قرار دادهاند

 )2نسخۀ متعلق به کتابخانه آستان قدس رضوی
 )5-3سه نسخه از کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
 )6نسخۀ کتابخانۀ ملی ایران
 )7جُنگ :مجموعه ای که از نسخههای خطی کتابخانۀ آستان قدس رضوی است و دیوان کاتبی در حواشای آن آماده
است.
تصحیح کنندگان همچنین یادآوری کرده اند که در میان نسخههاای دیاوان کااتبی ،نساخۀ کتابخاناۀ سالطنتی از هماه
معتبرتر و کاملتر است که برخالف کوش های بسیار و تماسهای مکرر آنها با اولیاای کتابخاناۀ ملای ،اثاری از آن باه
دست نیامده است .گفتنی است علت اصلی توفیقنیافتن آنها در به دست آوردن نسخۀ نامبرده این باوده اسات کاه آناان
کتاب مربوط به کتابخانۀ سلطنتی یعنی کاخ گلستان را از کتابخانۀ ملی میجسته اند .البته در پاورقیهای دیوان ،جایی کاه
اختالف نسخه بدل ها درج شده ،اثری از نسخۀ کتابخانۀ ملی نیست و این نشان میدهد که آنها نساخۀ ناامبرده را بعاد از
پایان کار به دست آورده و نسخۀ اساس را با آن مقابله نکردهاند.
پیشینۀ نقد دیوان چاپی
مهدی نمازی در مجلۀ گزارش میراث در مقاله ای با عنوان «در حواشی دیوان کاتبی» به بعضی از غلط های موجود در
دیوان چاپی اشاره کرده اما بهسب

در دست نداشتن نسخههای خطی دیاوان ،بیشاتر اشاکاالت را ندیاده اسات .گااهی

غلطها را درست تشخیص داده اما در تصحیح آن اشتباه کرده است.
روش پژوهش
در این پژوه

برای اصالح مشکالت نسخۀ چاپی از هفت نسخۀ خطی استفاده شد .ابتدا نسخه های خطی معرفی و

سپس هریک از مشکالت دیوان چاپی جداگانه بررسی میشود .در بخ

تصحیح غلطها ،نخست صورت بیت از دیاوان

چاپی نقل و سپس برپایۀ نسخههای خطی معتبر ،صورت صحیح بیت با توضیحات کوتاه ارائه شاده اسات .هایچیاک از
نسخه ها ازنظر دقت و قدمت و کامل بودن ،بر دیگری برتری درخور توجهی ندارد به همین سب

اشکاالت دیوان چاپی

با روش التقاطی تصحیح شده است.
معرفی نسخههای خطی
نسخههایی که در این بخ

معرفی میشود ،در تصحیح دیوان چاپی استفاده نشده است.

نسخۀ کاخ گلستان (کا)
این نسخه با نام مجموعۀ امیرخسرو دهلوی با شمارة  884در موزه و کتابخانۀ کاخ گلستان نگهداری مایشاود .خاط
نسخۀ کا ،نستعلیق و قطع آن ،وزیری است .سلطانعلی شیرازی در سال  881آن را باه کتابات درآورده اسات .صافحات
مجموعۀ امیرخسرو دهلوی جدول دارد و به چهار بخ
شاعر را جای داده است .بخ

تقسیم شده است .کات

در هریک از بخ های آن ،آثاار یاک

اول یعنی حاشیۀ کناری ،حاشیۀ عریضی است که قسمت باال و کناار و پاایین صافحه را
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در بر میگیرد .در این بخ  ،کلیات کاتبی نیشابوری قرار گرفته است .در هر صفحۀ این بخ  ،حدود  47بیت از اشعار
کاتبی جای دارد.
بخ

دوم ،حاشیۀ دوم کناری است که بعد از حاشیۀ عریض یاد شده قرار دارد .دیوان کمال خجندی در ایان بخا

نوشته شده بهطوریکه مصراع ها مثل بخ
یاد شده را در خود جای داده است .بخ

اول و چهارم زیر هم کتابت شده است و حدود هفت بیت از اشاعار شااعر
سوم ،مستطیلی در وساط صافحه اسات کاه حادود چهاارده بیات از اشاعار

امیرخسرو دهلوی در هریک از صفحاتِ آن نوشته شده است و مصراع های دوم در امتاداد مصاراع هاای اول قارار دارد.
بخ

چهارم حاشیۀ داخلی است که به شیرازة صفحات نزدیک است .این بخ

و دیوان حافظ در این بخ

نگارش شده است .به این ترتیا

مثل بخ

دوم حدود هفت بیت اسات

مجموعاۀ امیرخسارو دهلاوی شاامل آثاار چهاار شااعر

برجسته است .نسخۀ کاخ گلستان دقیقترین و صحیحترین نسخههاست .این نسخه  1غزل از غزلهای موجود در دیاوان
چاپی را ندارد اما  13غزل از غزلهای این نسخه در دیوان چاپی نیست.
نسخۀ دانشگاه استانبول (اس)
این نسخه کلیاتی از کاتبی نیشابوری است که در دانشگاه اساتانبول باا شامارة  501نگهاداری مایشاود .سالطانعلی
شیرازی ،همان کات

نسخۀ کاخ گلستان ،در سال  867هجری نسخۀ دانشگاه استانبول را کتابت کارده اسات .خاط ایان

نسخه نیز نستعلیق است .حُسن این نسخه تقدم تاریخ کتابت است .کمدقتی کات
نداشتن تعدادی از غزلها از معای

در ضبط صحیح و غلطهای آشاکار و

این نسخه است .این نسخه  46غزل از غزلهای دیوان چاپی را ندارد.

نسخۀ تبریز (تب)
این نسخه در کتابخانۀ مرکزی تبریز به شمارة  4502نگهداری میشود .محمد بن محمود در ساال  880آن را کتابات کارده
است .نسخۀ «ت » دربرگیرندة کلیات آثار کاتبی است .این نسخه  228بار و  156صافحه دارد .در هار صافحۀ ایان نساخه
حدود  41بیت شعر به خط نسعلیق نوشته شده است .این نسخه  308غزل دارد که  46غزل آن در نسخۀ چاپی نیست.
نسخۀ کتابخانۀ ملی (مل)
این نسخه در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران به شمارة  46928نگهداری میشاود و  235بار
دارد .غزلیات و قصاید و قطعات و رباعیات در متن و مثنویهای شاعر در حواشی نسخه به خط نساتعلیق نوشاته شاده
است .پس از پایانیافتن رباعیات ،بقیۀ مثنویها ،هم در متن و هم در حواشی صفحات اداماه دارد .منظوماۀ «دلرباای» در
این نسخه نیست .در سال  888هجری ،حسن بن محمد شیخ سختکمان در استرآباد این نسخه را کتابات کارده اسات.
تعداد ابیات متن  47بیت و تعداد ابیات حواشی  7یا  8بیت است .تعداد غازلهاای آن  528اسات کاه  440غازل آن در
نسخۀ چاپی نیست.
نسخۀ کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران (لی)
این اثر نیز نسخۀ دیگری است که به شمارة اموال  190در کتابخانۀ ملی ایران نگهاداری مایشاود .ایان نساخه 270
صفحۀ  47سطری دارد و شامل قصاید و غزلیات و قطعات و رباعیات و مثنوی مجمعالبحرین است .ترقیمۀ ایان نساخه
افتاده و بنابراین تاریخ کتابت و کاتب

نامشخص است .این نسخه  358غزل دارد که  48غزل آن در نسخۀ چاپی نیست.

مصحِّحان نسخۀ چاپیْ نام این نسخه را در بخ

معرفی نسخهها آوردهاند اما در تصحیح از آن استفاده نکردهاند.
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نسخۀ مجلس (مج)
این نسخه در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارة  2645نگهداری میشود .خط

نساتعلیق اسات و کاتا

و

سال کتابت آن معلوم نیست .به گمان بسیار در قرن نهم کتابت شده است .از پنج مثنوی کاتبی فقط سه مثنوی «ده بااب»
و «مجمعالبحرین» و «سینامه» در ایان نساخه اسات .درمجماوع  146صافحۀ  45ساطری دارد و تعادادی از قصااید و
غزلیات و قطعات کاتبی را در بر گرفته است .این نسخه  214غزل دارد که یکی از غزل هاای

در نساخۀ چااپی نیاماده

است.
نسخۀ مجلس (لس)
این اثر نسخۀ دیگری است که به شمارة  8688در کتابخانۀ مجلاس شاورای اساالمی نگهاداری مایشاود .باهساب
افتادگی های اول و آخر آن ،تاریخ کتابت و نام کات

مشخص نیست 140 .صفحۀ  41سطری دارد .این نسخه تنها شاامل

قصاید و غزلیات و رباعیات و قطعات کاتبی است .نسخۀ لس  137غزل دارد که  75غزل آن در نسخۀ چاپی نیست.
کاستیهای دیوان چاپی
کاستیهای مقدمۀ نسخۀ چاپی
مقدمۀ نسخۀ چاپی در  40صفحه تنظیم شده است .این بخ
معرفی نسخه ها ،و روش تصحیح است .مطال

دربردارندة شارح حاال شااعر ،ویژگایهاای شاعر او،

مربوط به شرح حال کاتبی ،کلای و برگرفتاه از مناابع مختلا

و بیشاتر

نقل قول مستقیم است .در ذیل عنوانِ «ویژگیهای شعر کاتبی» ،هیچ ویژگی مشخصی از شاعر او نیاماده و فقاط مطاالبی
کلی از منابعی مانند تاریخ ادبیات در ایران از ذبیح اهلل صفا نقل شده است .در معرفی نسخهها نیز اطالعات چندانی ارائاه
نشده است .دربارة بیشتر نسخهها فقط سه نکته بیان شده است )4 :محل نگهداری نسخه  )2شمارة نساخه  )3عالمات
اختصاری آن .خالصۀ مطل

اینکه مصحِّحان میتوانستند مطال

مقدمه را بسیار مفصلتر از مقدمۀ بیانشده ارائاه کنناد

بهگونهایکه اطالعات مفید بیشتری داشته باشد.
کاستی فهرستها و تعلیقات
نسخۀ چاپیْ بعضی فهرستهای الزم مانند فهرست اعالم و احادی

و امثال و منابع را ندارد .الزم بود کتاابْ بخشای

با عنوان تعلیقات داشته باشد تا با توضیح نکات الزم ،فهم اشعار برای مخاطبان آسان شود.
مشکل تبویب
ترتی

غزل ها در دیوان چاپی برپایۀ حروف هجای آخر قوافی و سپس به ترتی

حرف اول بیات مطلاع اسات .ایان

شیوه مشکالتی در یافتن ابیات به وجود میآورد مثالً اگر بخواهیم بیتی از دیوان کاتبی بیاابیم کاه مطلاع غازل نیسات،
یافتن آن دشوار خواهد بود .البته این ترتی

نیز در همه جا به درستی رعایت نشده و گااهی ترتیا

مطلعهای غزل به هم خورده است مثالً غزلی با ردی

«لذیذ» داخل غزلهایی آمده است کاه قافیاۀ آنهاا باه حارف «د»

پایان میپذیرد .گاهی نیز غزلهای مربوط به یک حرف در دو بخ
«د» است ،به دو قسمت تقسیم شده است .بخ
این بخ

الفباایی قافیاه هاا یاا

آمده است مثالً غزلهایی که حرف آخر قافیۀ آنهاا

اول با غزل هایی شروع میشود که حرف آغازین مطلع آن «ال » است.

سرانجام به مطلعی با حرف «م» میرسد .دوباره مطلعها از حرف «ال » شروع مایشاود و تاا آخارین حارف

 / 90متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و چهارم ،دورة جدید ،سال دهم ،شماره ( ،1پیاپی  )10زمستان 4397

ادامه مییابد .آیا بهتر نبود مصحِّحان محترم همۀ غزلها را بدون در نظر گرفتن مطلع آنهاا فقاط برپایاۀ قافیاههاا مرتا
میکردند؟ شاید گفته شود آنها از ترتیبی پیروی کردهاند که نسخۀ اساس بر آنها تحمیل کرده بود و اشاکالهاای ترتیا
الفبایی غزلیات بهسب

نسخۀ اساس است .در اینجا این پرس

مطرح میشود که پیروی از نسخۀ اساس تا چه حاد الزم

است؟ آیا اگر در نسخۀ اساس غلط های آشکار و مشخصی وجود داشته باشد ،باز هم تصحیح کننده اختیار اصالح آنها را
باتوجه به نسخهبدلها ندارد؟ اگر جواب مثبت باشد ،باتوجهبه توضیحات پاورقی دیوان چاپی ،مصحِّحان بارها این اصال
را زیر پا گذاشته اند .ازسوی دیگر در اساس بودن این نسخه جای تردید است زیرا برخالف ادعای مصحِّحان ،این نسخه
نه اقدم و نه اکمل نسخههاست .برای اثبات قدیمیبودن ،تاریخِ کتابت ندارد و بارای رد کامالباودنِ آن هماین باس کاه
نسخههای کتابخانۀ کاخ گلستان و تبریز و ملی و مجلس درمجموع  421غزل از این نسخه بیشتر دارد .ترتی
هیچیک از نسخهها مثل هم نیست بنابراین بهتر است برای آسانی مراجعه ،غزلها بهطور اصولی مرت

غزلهاا در

شود.

نداشتن شیوة نگارش یکسان
یک دستی شیوة نگارش باع

خواننده را مشخص می کند .گااهی در کتااب

اعتبار و زیبایی هر کتابی است و تکلی

نامبرده به این موضوع توجهی نشده است.
چسبیدن پیشوند «می» به فعل
دقت در بیت زیر ،مشت نمونۀ خروار است ،نشان میدهد که در دیوان چاپی گاهی پیشوند «می» متصال باه فعال و
گاهی جدا از آن نوشته شده است:
هر زمدان از حسدن میگدردد گلدت آشدهتهتدر

نددو بهددارت را چمددنآرایددی افددزون مدیشددود
(کاتبی)221 :2831 ،

چسبیدن پیشوند فعل مرکب به آن
مصدر و فعل مرک

باید جدا از هم نوشته شود .در نسخۀ چاپی در بیشتر موارد به این شیوه عمال شاده اسات اماا

گاهی مثل بیت زیر ،همان شیوة نگارش به نسخۀ چاپی منتقل شده است:
دستگیر ای مه که دسدت هجدر را تدابی دهدم

روی چون آتش نمدا تدا دیدده را آبدی دهدم
(همان)271 :

بهجای «دستگیر»« ،دست گیر» درست است.
چسبیدن «ها»ی جمع به کلمات مختوم به «هد» غیرملهوظ و افتادن «هد» غیرملهوظ از آخر آن
چددو بدداده نددوش کن دی ی داد دردنوشددان کددن

کبددا

از دل و از سددینهای جوشددان کددن
(همان)111 :

بهجای «سینهای»« ،سینههای» درست است.
غلطهای چاپی
گاهی تشخیص اشتباهات چاپی از اشکاالتی که با اختیار و ترجیح مصحِّحان اتفاق افتاده ،کار آسانی نیست .به همین
سب

در این مقاله آن اشکاالتی در شمار اغالط چاپی ثبت شاد کاه در پااورقی ،محال ضابط اخاتالف نساخهبادلهاا،

توضیحی دربارة آنها نیامده است هرچند ممکن است بسیاری از آنها اختیار مصحِّحان باشد .اشکاالت دیگر ا اشاکاالتی
که در بخ

ضبط نسخهبدلها توضیح دارد ا در بخشی با عنوان ترجیحات نادرست ذکر شاد .منشاأ غلاطهاای چااپی
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است مانند التباس حرفی با حرف دیگر ،کم یا زیادشدن نقطۀ یک حرف ،جابهجایی حروف ،اضافه یا کامشادن

حرف یا کلمه و. ...
التباس حروف باهم :گاهی حروفی مثل «ب» و «پ»« ،ک» و « »« ،ج» و «چ»« ،د» و «ر» و ...با هم اشتباه گرفته شاده و
در بیت مشکل ایجاد کرده است:
التباس حروف « » و «پ» در کلماتی مانند پیش و بیش ،بیشتر و پیشتر ،بیشه و پیشه
دمددی کدده بازکشددی بدداز خددارزار جهددان

بدده سددوزن مددژه حددورت ز پددای خددار کشددد

(همان)291 :

مل و مج این غزل را ندارد .در نسخه های دیگر بهجای «باز»« ،پا ز» آمده است که با توجه به معنی بیت ضبط درساتی
است.
الله چو ارغوان ،تو هدم پدیش گدل عداار او

بس که بیاستادهای ریختده خدون بده پدای تدو
(همان)119 :

در همۀ نسخهها مصراع دوم بهصورت «بس که به پا ستادهای ریخته خون به پای تاو» ضابط شاده کاه بادون شاک
درست است.
ای سددوار عرصددۀ خددوبی! ز دسددتم شددد عنددان
پیش از این تدا چندد باشدد پدای هجدران در رکدا
(همان)81 :

صورت صحیح :بی
هددزار سددال اگددر گویمددت حکای دت خددویش

هنددوز قصددۀ مددن اندددکی بددود از پددیش
(همان)218 :

صورت صحیح :بی
مضمونِ «اندکی از بی

گفتن» در متون ادبی پیشینه دارد مثل بیت زیر از سعدی:

نیددک بسددیار بگهتددیم در ایددن بددا

سددخن

و اندددکی بددیش نگهتددیم هنددوز از بسددیار
(سعدی)711 :2819 ،

زهرا

فراق اسدت در آن غمدزة چدون ندیش

هدر روز از آن ،ریدش درون مدیشدودم پدیش
(کاتبی)131 :2831 ،

صورت صحیح :بی
بدده کمددی در ره فقددر از همدده عددالم پیشددم

پادشدداهم نتددوان گهددت کدده مددن درویشددم
(همان)272 :

صورت صحیح :بیشم
طعنه کم زن که از این بیش فغان پیشدت بدود

قدددوت نالددده نماندسدددت از آن خاموشدددم
(همان)281 :
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صورت صحیح بهترتی  :پی

و بیشت

ی دار بددر دل تیرهددا م دیزد مددرا زی دن بیشددتر

یدداد آن کددو یدداد مددیآورد گددهگدداه از دلددم
(همان)231 :

صورت صحیح :پیشتر
بیشتر زان دم که خاک مدا رود بدر بداد عشد

خویش را بدر آ

آتدش رند

مدیبایدد زدن
(همان)291 :

صورت صحیح :پیشتر
بددرون خددرام چددو شددیران ز مرغددزار جهددان

تددو ش دیر پیش دۀ عشددقی مشددو شددکار جهددان
(همان)291 :

صورت صحیح :بیشۀ
التباس «ج» و «چ»؛ «ش» و «س» در کلماتی مثل چشم و جسم
ضبط «جسم» یا «چسم» بهجای «چشم»
تیغ هجران کدرد دیگدر قصدد جدان مردمدان

رفت خورشیدی ز جسم خدونفشدان مردمدان
(همان)299 :

ترکی

«چشم خونافشان» در شعر بیشتر شاعران دیده میشود ازجمله در بیت زیر از حافظ:
مددرا چشددمی اسددت خددونافشددان ز دسددت آن کمددان ابددرو
جهددان بددس فتندده خواهددد دی دد از آن چشددم و از آن ابددرو
(حافظ)131 :2811 ،
کاتبی جسم خود از خدون جگدر تدر مدیدار

سرخرو گردی اگدر گدوش بددین پندد کندی
(کاتبی)182 :2831 ،

مضمون «چشم خود را با خون یا آب جگر تر داشتن» از مضامین آشنا در ادبیات فارسی است چنانکه در بیات زیار
از عطار دیده میشود:
چدددون نددددارم هدددیچ آبدددی بدددر جگدددر

پدددس چگونددده چشدددم تدددر دارم ز تدددو
(عطار)111 :2831 ،

التباس «د» و «ر»
ب در مسددتی زاهددد بدده خرابددات نکددو نیسددت

وقت است کزو یدک دو سده سداغر گارانندد
(کاتبی)299 :2831 ،

صورت صحیح :بدمستی
پدداک کددردم دل و امیددد زیددادم آن اسددت

کدده گددرم تیددر زنددد هددم بدده دل پدداک زنددد
(همان)217 :

در همۀ نسخهها «یارم» آمده است بنابراین ضبط «یادم» درنتیجۀ بدخوانی یا اشتباه چاپی است.
غنیمت اسدت حریهدان سدهیل طلعدت سداقی

کدده آن سددتاره بدده هددر مدددتی مدددیر برآیددد
(همان)221 :
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برپایۀ ضبط نسخه ها و قافیۀ غزل و کلمۀ مجاور« ،مدید» درست است .بدخوانی مصحِّحان و بی توجهی آنها به قافیاه
موج

این اشتباه است.
برخددویی نیکویددان پددروردن جددان باشددد

گددر آن منددی ای دل خددوگیر بدده بدددخویان
(همان)111 :

برپایۀ ضبط همۀ نسخهها صورت صحیح مصراع اول به این شکل است« :بدخویی نیکویان پروردن جان باشد».
زل د

سدداقی را طنددا

سددایهبددان عمددر دان

باده خود کدز خیمدۀ افدالک مدیبایدد شددن
(همان)291 :

ضبط صحیح در همۀ نسخهها بهجای «خود»« ،خور» است.
رخ دی اسددت زرد مددرا بهددر زل د

شددبرنگت

بلددی بددود زر سددرخ از بددرای دور سددیاه
(همان)128 :

غیر از نسخۀ ت

که این غزل را ندارد ،در سایر نسخهها بهجای «دور»« ،روز» ضبط شده که باتوجاه باه معنای بیات،

درست است .در این نمونه مصحِّحان «ر» را با «د» اشتباه گرفته و نقطۀ «ز» را ندیدهاند.
میدهد چند

تدو یدادش ز قددم در مجلدس

مطربا رحمت ح بدار تدو را بدر سدر چند
(همان)211 :

این غزل در برخی نسخهها نیست .در نسخههای اس و کا و مل بهجای «بار»« ،باد» آمده که درست است.
التباس «د» با «و»
یددار بددر فتددراک بندددو صددید تیددر غمددزه را

کشددتۀ آن صدید و آن فتددراک مدیبایدد شدددن
(همان)291 :

ضبط صحیح در همۀ نسخهها بهجای «بندو»« ،بندد» است.
التباس «ذ» با «ز»
مدددعی پ دیش تددو صددد قصدده گدداارد از مددن

مشدددنو قصدددۀ او و سدددخن مدددن بشدددنو
(همان)117 :

این غزل تنها در نسخه های اس و کا و مل وجود دارد و در آنها کلمۀ «گاذارد» باا اماالی «گازارد» ضابط شاده کاه
باتوجهبه معنی ،درست است.
التباس «ر» با «ل»
ای دل بهر سرای جهان را کده دوزخدی اسدت

تددا در بهشددت بهددر تددو قصددری بنددا کننددد
(همان)31 :

باتوجهبه ضبط نسخههای خطی ،صورت صحیحْ «بهل» است.
التباس «ر» و «و»
آ

رخ مدددا کددداهگدددل خاند دۀ تدددن بدددود

بددر خددوان فنددا دسددت بشددوییم از ای دن گددل
(همان)211 :

این بیت در برخی نسخهها نیامده و در نسخههای ت  ،مل ،اس ،کا ،بهجای «بود»« ،برد» آمده کاه بااتوجاهباه معنای
بیت ،صحیح است.
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فلددک رسدداند سددالمی ز مدداهرویددی چنددد

وسددیله مددژدة مهددری ز مهرجددویی چنددد

(همان)31 :

در همۀ نسخهها بهجای «وسیله»« ،رسید» است که باتوجهبه معنی بیت کامالً درست است.
التباس «ر» و «هد»
چددون کسدی در عقددب لشددکر بشکسددته رود؟

سدد ر عقددل کدده بشکسددت مددرو از پددی او

(همان)223 :

غزلی که این بیت در آن آمده ،در نسخههای مج و لس و لی نیامده است .مصراع اول در دیگر نساخههاا باهصاورت
«سپه عقل که بشکست مرو از پی او» ضبط شده که درست است.
نالددۀ کیسددت کدده از خانددۀ تددن مددیآیددد

چون نه از دل اثری ماند و نده از جدان رهدی

(همان)211 :

بهجای «رهی» در همۀ نسخهها «رمقی» آمده که ضبط صحیحی است.
ای کددداتبی افغدددان مکدددن در آسدددتان او بسدددی

کددز قصدده خددود بهددر گدددا سددلطان نم دیآی دد بددرون
(همان)293 :

اس و لس این غزل را ندارد .در بقیۀ نسخهها بهجای «قصه»« ،قصر» آمده که صورت صحیح کلمه است.
التباس «ز» با «ی»
دلدددددم بگرفدددددت از تنهدددددانشدددددینی

بیدددددا از درد تدددددا تنهدددددا نباشدددددم
(همان)272 :

مج این غزل و لس این بیت را ندارد .در سایر نسخهها بهجای «از»« ،ای» ضبط شده که درست است.
التباس «س» و «م»
کسدددی کدددو دیدددد چشدددم دلسدددتانش

سدددبک گردیدددد سسدددت و سدددرگرانش
(همان)218 :

در همۀ نسخهها بهجای «سست»« ،مست» آمده که باتوجهبه معنی بیت ،درست است.
خون دل بدر چهدرة زردم چدو بیندی مشدکنش

مکۀ خود حی

دان بر روی قلدب انددود مدن
(همان)291 :

در همۀ نسخهها بهجای «مکۀ»« ،سکۀ» آمده که کامالً درست است.
بددا مسددت مگوییددد کدده میخاندده گشددادند

بسددیار کمددی جددان دهددد از شددادی ناگدداه
(همان)121 :

در نسخههای دیگر بهجای «کمی»« ،کسی» ضبط شده که درست است.
التباس «ک» و «گ»
چه گدم شدود ز تدو ای نوبهدار گلشدن جدان

که خار هجدر مدن از وصدل گلسدتان سدازی
(همان)112 :

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غزلیات کاتبی نیشابوری

ترجیح «گم» به جای «کم» در این بیت خطاست زیرا وقتی کسی را به کاری ترغی
من این لط
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میکنند به او میگویند اگر تو در حاق

را به جای آوری ،چیزی از تو کم نخواهد شد و نمیگویند چیزی از تو گم نخواهد شد .مثال از موالنا:
ای تو ملول از کار من ،مدن تشدنه تدر هدر سداعتی
آخر چه کدم گدردد ز تدو کدز تدو برآیدد حداجتی
(مولوی)789 :2839 ،

مثال از حافظ:

در سدددایۀ تدددو ملدددک فراغدددت میسدددرم

ای شدداه شددیرگیر چدده کددم گددردد ار شددود

(حافظ)111 :2811 ،
بدده دیدددارش همدده چشددمیم چددون نددی

پددی صددوتش همدده کوشددیم چددون عددود

(کاتبی)181 :2831 ،

صورت صحیح :گوشیم
تددا گددرد شدده عشدد در گددنج کددرم بدداز

شد دامن چشمم چدو فلدک پدر گهدر و لعدل

(همان)211 :

معنی :از زمانی که شاهِ عشق درِ گنج کرم را باز کرد ،دامن چشمم مانند فلک پر از گوهر و لعل شد بنابراین به جاای
«گرد»« ،کرد» درست است.
دارد به دولدت طرید از ندام و تند  ،تند

هدددرکس طریددد ندددام گرفتندددد کددداتبی

(همان)212 :

شاعر در بیت میگوید :ای کاتبی! همهْ راهِ شهرت طلبی را در پی

گرفتند ،ولی من به سب

گرای

به عرفاان ،ناام و

ننگ را ننگ میشمارم بنابراین بهجای «تنگ ،تنگ»« ،ننگ ،ننگ» درست است.
مددا ز مسددتی نقددل را ری د

ساقی ما کشدته خردر و کاسدۀ سدرها قدد

بیابددان کددردهای دم
(همان)238 :

باتوجهبه معنی بیت بهجای «کشته»« ،گشته» صحیح است.
جهل گشته است تو را ،تیدغ کدش و خدونش ریدز
قصده ایدن بددود کدده گهدتم ،برسددانش بدده قصددا
(همان)211 :

در اینجا شاعر چنین میگوید که چون جهلْ تو را کشته پس تو نیز تیغ بک

و خون جهال را بریاز و او را قصااص

کن پس ضبط «کشته» درست است.
گر تصوف خدواهی ای صدوفی ،صد

رنددان طلدب
کددز صددهای صددهّۀ صددوفیه کددردی سددینه صدداف
(همان)217 :

باتوجهبه معنی بیت« ،گردی» درست است.
درویش را مهلس مبین گوهر نهدس زیدر زمدین

آتددش ز آه گددرمرو در گددنج قددارون افکنددد
(همان)287 :

 / 96متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و چهارم ،دورة جدید ،سال دهم ،شماره ( ،1پیاپی  )10زمستان 4397

در نسخههای ت  ،مج ،لس ،لی ،بهجای «گوهر نفس»« ،کو دمبهدم» آمده و نسخۀ مل «کو هر زمان» و در نساخههاای اس،
کا «کو هر نفس» ضبط شده است باتوجهبه همۀ ضبطها و معنی بیت« ،گوهر» درست نیست و شکل درست« ،کو هر» است.
چگوندده کُددنج غمددت ماندددم نهددان کدده فددراق

زده

هددزار نقددب ز هددر سددو بددرین خددرا

(همان)121 :

با توجه به معنی بیت« ،گنج» درست است زیرا فراق برای به دست آوردن گنجِ غم از هر سو نقا
نق

مایزناد .اصاوالً

را برای دستیافتن به گنج میزنند .خاقانی میگوید:
نقدددبزن گدددنج روان را ن دددرم بایسدددتی

چون زکاتی به مدن از گدنج روان مدیندهندد

(خاقانی)311 :2813 ،

التباس «م» و «ت»
یددک لح دده نمددیآیددد در خانددۀ مددن خددوابم
ترسم کده در ایدن ویدران دزدی بده کمدین باشدد
(کاتبی)91 :2831 ،

مطابق ضبط نسخهها بهجای «من»« ،تن» درست است.
التباس «م» و «ن»
تدددا کددده را داوی رسدددد از کعبتدددین مهدددر او
مددزد را نتددوان بدده دانددش خددو

و در خددور بدداختن
(همان)217 :

این غزل در لس و مل نیامده در سایر نسخهها بهجای «مزد»« ،نرد» درج شده که بیتردید درست است.
التباس «م» با «هد»
در مکرمددددت و مرحمددددت او چدددده شددددک آرم
چددون مسددت یقی دنم کدده کددریم اسددت و رح دیم اسددت
(همان)11 :

برپایۀ همۀ نسخهها و معنی بیت ،صورت صحیحْ «هست» است.
دوش از هدددوی و رخ او پدددیچ و تدددابی داشدددتم
خوش حریهی خدوش شدبی خدوش ماهتدابی داشدتم
(همان)271 :

در لس و لی به جای «هوی»« ،زل » ،و در کا و اس «موی» آمده که «موی» صحیح است .همچنین در دیاوان چااپی
«داشتم» که ردی

غزل است ،در مصراع دوم نیامده است.

الله ز تو سرخوش است سدرو سدهی سدرگران

هسدددت هدددوای تواندددد بندددده و آزاد هدددم
(همان)232 :

مج و ت

این غزل را ندارد .در سایر نسخهها بهجای «هست»« ،مست» ضبط شده که ضبط درستی است.
مطربددا هسددت شدددم چند

بدده قددانون بنددواز

تددا نگوینددد کدده در میکددده بددی قددانونم
(همان)231 :

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غزلیات کاتبی نیشابوری
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غیر از مج که این غزل را ندارد ،در سایر نسخهها بهجای «هست»« ،مست» آمده که درست است.
چون کداتبی بده مسدتی لعدل تدو جدان دهدد

از خدداک تددربتش بدهددد شدداخهای تدداک
(همان)218 :

در همۀ نسخهها بهجای «بدهد شاخهای»« ،بدمد شاخههای» ضبط شده که صورت صحیح است.
التباس «ن» و «ی»
کاتبیددا کددن بدده مددن نامددۀ ندداموس طددی

غیددر مددی عشدد وی عددیش مهیددات کددو
(همان)119 :

در تعدادی از نسخهها این غزل نیست .در نسخههای کا و اس و مل به جای «من»« ،می» آماده کاه صاورت صاحیح
کلمه است.
تصحیهات یا غلطهایی که اشتباه در نقطه ،آن را ایجاد کرده است
زیادی یا افتادن و یا جابه جایی یک یا چند نقطه به طور عمدی یا سهوی ،عامل اشکال در بعضی از ابیات شده اسات
که در ادامه بیان میشود.
کمشدن نقطه
کاتبی را گدر بریدزد خدون و میدرد در فدراق

در قیامددت رو نجوی دد خددونبهددای خددویش را
(همان)88 :

بهجای «رو»« ،زو» درست است.
چو حاکم میدهد بر بداد زلد

عنبدرافشدانش

در آ

رویم آتدش مدیزندد چداه زنخددانش
(همان)219 :

صورت صحیح :خاکم
چند منّت کشدم از هجدر بدی کشدتن خدویش

گر اجل تدا مدن از ایدن منّدت هجدران بدرهم
(همان)219 :

نسخههای ت

و مج این غزل را ندارد .در بقیۀ نسخهها ضبط درست بیت به شکل زیر آمده است:

چند منّت کشدم از هجدر پدی کشدتن خدویش

کو اجل تدا مدن از ایدن منّدت هجدران بدرهم

جابهجایی نقطه
شددادی و غددم روز وصددال و شددب هجددران

لداّات و بلیدات نعدیم اسددت و حجدیم اسددت
(همان)11 :

باتوجهبه تقابل کلمۀ «جحیم» با «نعیم»« ،جحیم» در این بیت درست است.
مددن آن صددیدم کدده تددا خنجددرکشددیدن

ندددددانم زنددددده باشددددم تددددا نباشددددم
(همان)272 :

بهجای «تا»« ،یا» درست است.
شد تنم از عشد خداک مدیبدردش بداد هدم

بدداد همیشدده چنددین بلکدده تبددر بدداد هددم
(همان)232 :

در این بیت بهسب

جابهجایی نقطهها« ،بتر» به «تبر» تبدیل شده است.

 / 98متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و چهارم ،دورة جدید ،سال دهم ،شماره ( ،1پیاپی  )10زمستان 4397

بددا جددنس خددویش زود تددوان آشددناشدددن

بیگدددانگی نمایدددد میدددان مدددن و سدددگت

(همان)111 :

برپایۀ ضبط همۀ نسخهها و معنی بیت« ،نماند» درست است.
تددددا

گدددر چدددو رسدددتم همددده بددده دسدددتایند

سددددر پنجدد دۀ غمددددش ناریددددد

(همان)213 :

نسخۀ لی این غزل را ندارد .در نسخه های مج و لس این بیت وجود ندارد .در نسخه های اس ،کا ،مل ،ت  ،باه جاای
«دستایند»« ،دستانید» آمده که باتوجهبه معنی بیت و قافیۀ غزل درست است.
تددا چنددد همچددو مدداهی تددابی بدده روی تابدده

ای دان دۀ دُر آخددر هددر مددوج توسددت مجددری

(همان)128 :

در همۀ نسخهها بهجای «مجری»« ،بحری» ثبت شده که صورت درست کلمه است.
افتادگیها
اختالل در وزن و معنی بیت شده است.

گاهی افتادن حرفی از یک کلمه یا حذف آن موج
افتادگی حروف

سددرای عقددل و قصددر صددبر نیکددو محددکانددد امددا
زالزل چون ز عش آیدد هدم ایدن افتدد هدم آن لدرزد
(همان)211 :

در همۀ نسخهها بهجای «محکاند»« ،محکماند» آمده است.
ای دل از عددالم بدده یدداد دلربددایی مددیروم

چددون وفددادار بدده عش د ب دیوفددایی م دیروم

ضبط نسخهها بهجای «وفادار»« ،وفاداران» است که باتوجهبه وزن درست است.
مگددر آتددش شددده کدداتبی از سددوز درون

(همان)271 :

کدده ز سددر تددا قدددمت جملدده زبددان مدیبیدنم
(همان)278 :

این غزل در نسخههای اس ،مج ،لس ،لی وجود ندارد .در نسخۀ مل این بیت وجود ندارد و در کاا باهجاای «شاده»،
«شدهای» آمده که باتوجهبه وزن شعر ،ضبط درستی است.
بقیۀ شواهد در جدول زیر آمده است.
صفحه

صورت

صفحه

شکل موجود در دیوان چاپی

48

هر ریگ و سنگ تربتم لعل و یاقوتی شود

لعلی

493

دلکه معلوم نمیشد کز کجا گم کردهام

معلومم

36

چو خم ز باده چنان که دورم ار شکند

چنانم

491

کاتبی چو رسید مژدة قتل

چون

مپیچ

206

یا گل خودروی نگین است یا خود روی او

رنگین

68

تا بگویم که مرا نیز تمنّایهست

تمنّایی

249

بتان شهر مسیحا دمند کشته بسی

دمند و

459

چون طبق آمد میان دیگ که برخواند سبق

دیگر

226

487

آفرین بر چشم ما بادا که جان پرودهایم

پروردهایم

229

66

درست

کاتبی موی

چو دیدی از غلوی غم پیچ

شکل موجود در دیوان چاپی

صورت
درست

پی تسخیر زل
که هست در دل

همچو شت
از داغ عشقی دردی

شست
عاشقی

487

توتیای بهر چشم مردمان پروردهایم

توتیایی

230

دل شد از دست من افتاده چنین بیسَروپا

دست و

494

مگشای کاتبی اگر نیست مردمی

اگرت

230

همه مردند و ندادی به کس حلوایی

کسی

492

نوشتم نامه چون کاتبی نزد تو برخوان

نامهای

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غزلیات کاتبی نیشابوری
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افتادگی کلمه
گددنج مددراد را خددط خوبددان بددود طلسددم

وی دن گددنج نامددهای کدده ه دیچ اژدهددا نیافددت
(همان)12 :

در مصراع دوم ،بعد از«نامه ای» در همۀ نسخه ها« ،است» ضبط شده که ضبط درستی است .وزن بیت نیز این نکتاه را
تأیید میکند.
تا عرق دیدم بر آن رخ مست و بیخود گشدته ام

باشددد از مخمددوری افتدداده بددر روی دش عددرق
(همان)219 :

وزن مصراع دوم درست نیست .تعدادی از نسخهها ایان غازل را نادارد .مصاراع دوم در لاس باهصاورت «باشاد از
عرق» ،در نسخه های کا و اس «باشد از مخموریی افتاده بار رویا

میخوارگی افتاده بر روی

«باشد از مخموری ار افتاده بر روی

عارق» و در نساخۀ مال

عرق» است که صورت اخیر درست به نظر میرسد .شواهد دیگار در جادول زیار

آمده است.
صفحه
61

شمشیر عشق تیز ز سنگ مزار است

66

چو دیدی از غلوی غم

درست
کاتبی موی

صفحه

شکل موجود در دیوان چاپی

صورت

صورت

شکل موجود در دیوان چاپی

درست

مزار ماست

470

این غبار بروبم ز آستانۀ دل

که این غبار...

مپیچ

476

ز رمح حاصل که بر سماک کشم

ز رمح آه چه
حاصل

پیچ
70

هر شبی بر جگر هزاران داغ است

جگر چرخ

481

صد شکر چون بخت همایون نشستهایم

91

کاتبی نظم تر و آب و دامنپاک

آب رخ و

200

سبزه توست

435

گر چه دست رسول همه آن روز مباد

گرچه بادست

202

وجود خشک من از نق

چون به بخت
نق

سبزة
خط تو

فراغت کاتبی مر

است و من هجر

من در هجر

کی مانم
یک دم از عاشقی شو غای

418

مستی

مشو غای

240

هیچ مست نیفتاد چنین از هر سو

زلفت

247

چو درویشی که در رفتن بر آستان

در رفتن دهد

بوسه

بر

جان عشق و

227

ببُر خنجر چون آب حلق کاتبی امّا

ببر به خنجر

نفتادست
چنین
پیچاپیچ زل

کو سر کفر آمدست

457

نق

459

حسن دلبر جان عشق جان عاشق است

462

مبارزی که به شمشیر گشت هالک

عشق جان
شمشیر عشق

229

در این جهان و آن بی نیاز و بیزار است

جهان و در آن

گشت

اضافهبودن یک حرف
در بعضی ابیات حرفی به کلمه اضافه شده است:
ساقی خوش آمدی که ز قد چدو طدوبی اسدت

صددد کددوثر روان شددده در سدداغر دو چشددم
(همان)291 :
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بهجز مج که این غزل را ندارد ،در نسخههای دیگر بهجای «طوبی است»« ،طوبیات» آمده که باتوجاهباه معنای بیات
درست است .شواهد دیگر در جدول زیر آمده است.
صفحه

شکل موجود در دیوان چاپی

درست
چه مرغی زیرکی ای کاتبی که وقت

شکل موجود در دیوان چاپی

صفحه

420

صورت

499

مرغ

صورت
درست
صوت

منال کاتبی از صورت اهلل اهلل صوفی

سخن
424

زنده آن دل که چون بخت

به وفا یاری

248

چو

چاه

زمزم برِ چاره ذقنت آبفروشی

داد
هرچه آید به غیر تو در چشمم

486

249

چشم

چه حالت است که کسی را نمیرسد

کس

نفسی
487

زانکه ما قدّ و ل

و دلدار را دانستهایم

ل

دلدار

اضافهبودن یک کلمه
گاهی حرف یا کلمهای بهاشتباه به مصراع اضافه شده است:
صفحه

صفحه

63

شکل موجود در دیوان چاپی

صورت
درست

کوه غم ای دل همآواز از من تنها

205

همآواز من

شکل موجود در دیوان چاپی

جوهر سر شناس عقل نداند که

بس است
473
483

صورت درست

جوهرشناس

عشق چیست

در درون خلوت ما خلوت ما

درون خلوت

آنچه بود آوردهایم

ما آنچه بود

بستهایم احرام و جان به قربان

جان قربان

246

ما را سخن

ما را به سخن بیقدمان کی برد
از راه

جانان کردهایم

جابهجایی حروف
گاهی جابهجایی حروف در سطح کلمه باع

ایراد شده است:

ای کدداتبی ار طاقددت دسددتان غمددت نیسددت

در عرصۀ مدردی بده از ایدن رسدمیتی نیسدت
(همان)13 :

در همۀ نسخه ها به جای «رسمیّتی»« ،رستمیی» آمده است در درستی این ضبط شکی نیست و معلوم است که اشاتباه
نوشتاری (تایپی) است .وجود کلمۀ «رسمیّتی» قافیه و وزن و تناسبات موجود در «دستان» و «مردی» را مختل میکند.
فاصله میان دو کلمه
گاهی منشأ مشکل ،فاصلۀ ایجادشده در میان دو بخ

از یک کلمه است که در خاوان

کرده است .گاهی نیز رعایتنکردن فاصلۀ بین دو کلمه به اشکال در خوان

صاحیح آن ،اشاکال ایجااد

انجامیده است.

نبودن فاصله
گاهی حذف فاصلۀ بین دو کلمه ،آنها را به هم متصل کرده و کلمۀ جدیدی به وجود آورده است:

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غزلیات کاتبی نیشابوری
صفحه

شکل موجود در دیوان چاپی

درست

صفحه

صورت

شکل موجود در دیوان چاپی
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صورت
درست

14

ایثار کرد تن ،سرو آن خاک پا نیافت

سر و آن

469

رستهام از بدو از نیک مرا قیدی نیست

بد و از

54

که راست درد و جهان این چنین بهجا

در دو

493

دردسرای کاتبی زان نزد دلبر بردهام

درد سر

درخواست

جهان

75

نقاب هشت عربوار دختر رزو برد

رز و برد

80

غنچهها راز رخ ای باد برانداز نفاب

را ز رخ

ای
224

هزار قاصد از این درد می روان سازی

در دمی

اعمال فاصله بین دو بخش از یک کلمه
با این کار ،یک کلمه به دو کلمه یا بیشتر تبدیل شده است:
همه تن جان شوم و بر تو فشدانم چدون شدمع

گددر بدده ماننددد شددبی بددر سددر بددالین تددوام
(همان)271 :

مصحِّحان محترم در این بیت بدون توجه به متعدی بودن فعلِ «بمانند» ،آن را به صورت «به مانند» ضابط کاردهاناد و
کامالً نادرست است.
صفحه

درست
چو رهروی که کند و رد خرقهدوزی

کند ورد

صفحه

22

شکل موجود در دیوان چاپی

صورت

471

شکل موجود در دیوان چاپی

درست
گرد و صد سوگند خواهی خوردن از

گر دو

مهر و وفا

صد

دو رها شد که در این دایرة پرگاریم

دورها

را
11

دل که بسیاری به گرد آن ز نخدان

آن زنخدان

488

صورت

میدوید
98

از شرب تو به غایت بیمشربی بود

توبه

490

هرگه ز سر و قامت او یاد کردهایم

422

چو دید کاتبی خسته را و داعی

وداعی

496

با دو روزگار

سرو
قامت

که روز فکر چو ش

گفت
429

که می چو کم شو دم محتس

جهان
گمان

کم شودم

499

نبرد
416

کاتبی جمله را نیاز به دوست

بدو (به او )

417

بر دو ز چشم صورت اگر اهل

بر دوز

203

نمای زل

باد و
روزگار

کج ای ساقی ور با دل و

ساقی و

جانم

ربا

به رو رها نتوانست برد چرخ برون

به روزها

معنیی

ترکیبی از چند ایراد
گاهی در یک کلمه چند اشکال دیده می شود جابهجایی نقطه و حروف و اعمال فاصله یا رعایتنکردن فاصالۀ باین
حروف یک کلمه و مشکل تشخیص تعداد نقطه باع
گرچه از نزد امانانم لیدک خدون آیدد نده آ

شده است که یک کلمه به کلمه یا کلمات دیگری تبدیل شود:
دامددن خددود گددر بیهشددارم وگددر تددابی دهددم
(همان)271 :
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اشتباه در تشخیص تعداد نقطه و جای آن و ایجاد فاصاله باین دو بخا

از یاک کلماه باعا

شاده تاا مصاحِّحان

«تردامنانم» را «نزد امانانم» بخوانند .صورت صحیح مصراع اول در نسخه های دیگر چنین است« :گرچه از تردامنانم لیاک
خون آید نه آب»
جانددددددب او فرسددددددت زود مددددددرا

کدددداتبی صددددبر در عدددددم پنهانسددددت

(همان)11 :

افزوده شدن نقطه و جابه جایی آن و اضافه شدن حرف «نون» به کلماه ،آن را باه کلماۀ دیگاری تبادیل کارده اسات.
صورت صحیح مصراع اول در همۀ نسخه ها چنین اسات« :کااتبی صابر در عادم تنهاسات» .کااتبی در جاایی دیگار از
غزلیات

مضمون این بیت را به شکل دیگری تکرار کرده است:
رفتدی سددوی شددهر عدددم ای صددبر مددن هددم م دیروم
بهددر مددن آنجددا چددون رسددی بنیدداد افکددن خانددهای
(همان)121 :
ریدددزدم خدددون و هدددیچ بددداکش نیسدددت

شدددوخ از نیسدددان ندیددددهام بدددی بددداک
(همان)218 :

جابه جایی نقطه و افتادن حرف «ا» و در نظر نگرفتن فاصله ،دو کلمه را به یک کلمه تبدیل کرده اسات .مصاراع دوم
در همۀ نسخه ها بهصورت «شوخ از اینسان ندیدهام بی باک» آمده است که باتوجاه باه وزن شاعر و معنای آن ،درسات
است.
عش ورزی به تدو غیدر از دهندت حد نبدود

طبدددع مدددوزون نهروشدددند بددده دنید دا و درم
(همان)219 :

جابهجایی نقطه و افتادن حرف «ر» ،کلمۀ «دینار» را به «دنیا» تبدیل کرده است .مصراع دوم در همۀ نسخهها به شاکل
زیر آمده است« :طبع موزون نفروشند به دینار و درم » که ضبط درستی است.
یار مشکین خط ما رفت و سدالی تدو نوشدت

کدداتبی ب دیخددط آن ی دار چدده گددویم چددونم
(همان)231 :

افتادن «م» از «سالمی» و افزوده شدن «تو» به جمله و افتادن «ن» از «ننوشات» ،موجا

اشاکال در مصاراع اول شاده

است .بهجز مج که این غزل را ندارد ،مصراع اول در دیگر نسخهها چنین ضبط شده است« :یار مشکین خط ماا رفات و
سالمی ننوشت».
برسدددد چدددار سدددوی تدددو بهدددر ن دددری

خاک شد دایرة صد گوشدهنشدین از هدر سدو
(همان)121 :

این بیت در سه جا افتادگی و بدخوانی دارد و با توجه به ضبط همۀ نسخه ها ،با اندکی اخاتالف در نساخه هاا ،شاکل
درست بیت چنین است:
بددر سددر چددار سددوی مهددر تددو بهددر ن ددری

خاک شد دیدة صدد گوشدهنشدین از هدر سدو

ترجیحات نادرست
تفاوت این اشکاالت با اشکالهای بخ

قبلی در آن است که گویا ایرادهای بخ

قبلی سهوی بوده اسات و معلاوم

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غزلیات کاتبی نیشابوری
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نیست که مصحِّحان به وجود چنین اشکاالتی آگاهی داشتهاند یا نه اما خطاهای این قسمت آگاهانه و عمدی انجام شاده
و صورت های اشتباهِ این بخ

با توضیحاتی در پاورقی همراه شده است .آشکار است که ایان صاورت هاا ،ترجیحاات

مصحِّحان است و چون نادرستی این ترجیحات با دقت در نسخههای معتبر برای نگارندگان این مقاله اثباات شاد ،بارای
عنوانِ این بخ  ،ترجیحات نادرست در نظر گرفته شد.
بددودیم همچددو نافدده همدده عمددر در ختددا

مدددوی سدددهید بدددین و درون سدددیاه مدددا
(همان)27 :

مصحِّحان گمان برده اند کلمه «خطا» با «ط» در معنی «شاهری از ترکساتان» درسات نیسات باه هماین ساب

آن را

برخالف نسخۀ اساس خود بهصورت «ختا» ثبت کردهاند .باتوجهبه اینکه در لغتنامههای معتبری مانند دهخادا و معاین
هر دو شکل آن در معنی شهری در ترکستان است ،ترجیح «ختا» بر «خطا» اشتباه است زیرا با اختیار «خطا» زیبایی شاعر
افزوده میشود و «خطا» ایهام خواهد داشت یکبار به معنی ختن و یکبار به معنی گناه و اشتباه .خطاا در معنای خاتن
در شعر شاعران دیگر نیز آمده است:
خورشددددددید درم خریددددددد ماهددددددت

ای مشددددک خطددددا خددددط سددددیاهت

(عطار)221 :2831 ،
جگددر چددون نافددهام خددون گشددت کددم زیددنم نمددیبایددد
جزای آن که بدا زلهدت سدخن از چدین خطدا گهتدیم
(حافظ)111 :2811 ،
امیدددد بدددرگ ز بددداد اسدددت بینوایدددان را

کدده از کددریم طمددعهددا بددود گدددایان را
(کاتبی)27 :2831 ،

مصحِّحان در نسخۀ چاپی بهجای «یار»« ،باد» ضبط کرده و در پاورقی توضیح دادهاند که در نسخۀ اساس« ،یاد» آماده
بود که باتوجهبه سایر نسخهها تصحیح شد .گفتنی است در نسخۀ اساس نیز «یار» ثبت شده کاه باهساب

التبااس «ر» و

«د» ،آن را «یاد» خواندهاند همچنین در بعضی از نسخهبدلهای ایشان (نساخۀ د )2نیاز «یاار» آماده اسات .دیگار آنکاه
باتوجهبه معنی بیت« ،یار» نیز درست به نظر میرسد زیرا بینوایان از یار و نه از باد ،امیاد ناوا و بخشا
شماری از نسخهها ،ازجمله نسخۀ کاخ گلستان ،خوان

دارناد .ضابط

«یار» را تأیید میکند.

مددرا آن مهددر روشددن گهددت کددز مهددرم شددوی پیدددا
هر آن چیزی که آن مه گهدت ایدن مده مدیشدود پیددا
(همان)82 :

مطابق ضبطِ بیشتر نسخهها ،صورت مصراع اول چنین است« :مرا آن ماه روشن گفت کز مهرم شوی شیدا» .افزونبار اشاارة
آشکار نسخهها ،برای اثبات درستی صورت اخیر میتوان گفت همانطور که در مصراع دوم« ،آن مه گفات» درسات اسات ،در

 / 401متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و چهارم ،دورة جدید ،سال دهم ،شماره ( ،1پیاپی  )10زمستان 4397

مصراع اول نیز «آن ماه روشن گفت» ،صحیح است .همچنین تکرار قافیه ،مانع درستبودن «پیدا» در مصراع اول است.
به سگان سر کدویش چده کندی حملده بده خدویش
بدددا بزرگدددان نتدددوان گهدددت حکایددت بدددهتعدددب
(همان)83 :

غزل مربوط به این بیت در بیشتر نسخه ها ،به جز نسخۀ اساس دیوان چاپی و نسخه هاای تا
است .در نسخۀ ت

و مال و لاس ،نیاماده

به جای «حمله به خوی »« ،حمله به ش » آمده و در نسخههای لس و مل« ،حمله به خشام» ضابط

شده است .با توجه به اینکه «به سگان سر کوی حمله به خوی

کردن» معنی مشخصی ندارد ،ضبط نسخه های لس و مال

درست به نظر میرسد .همچنین در نسخههای لس و مل در مصراع دوم بهجای «حکایت بهتع »« ،حکایات باهغضا »
آمده است .برای آنکه با بزرگان حکایت بهتع

گفاتن وجهای نادارد و بااتوجاهباه ارتبااط معناایی دو مصاراع ،ضابط

نسخههای لس و مل درست است.
تشدددنهلدددب و خددداکیم م دددیچ عندددان را

گرچدده سددمندی اسددت همچددو بدداد روانددت
(همان)11 :

«آب» در این بیت بنابر علت هایی که ذکر میشود ،ضبط درستی است :ال ) در یکی از نسخه بدل هاای مصاحِّح نیاز
«آب» آمده است ب) در ش

نسخه ،از نسخههای نگارندگان این مقاله (همۀ نسخههایی کاه ایان غازل را دارد)« ،آب»

ضبط شده است ج) صفت «روان» برای آب مناسبت بیشتری دارد د) تناس

«آب» با ترکی

«تشنه ل » در مصاراع اول

زیبایی بیت را افزون میکند.
بددا صددد هددزار تیددغ مددرا در زمددان گرفددت

سدداقی بیددا کدده دور فلددک همچددو آفتددا

(همان)11 :

این غزل تنها در نسخه های اس و مل و کاخ وجود دارد .ضبط نسخه های اس و کاخ ،به جای «زمان»« ،زباان» اسات.
در نسخۀ مل« ،میان» آمده است که درست به نظر میرسد .زیرا میان با «دور» تناس

دارد و همچنین کسی را باا تیاغ در

میان گرفتن به معنی محاصرهکردن اوست اما دربارة ضبطهای دیگر ،معنای روشنی وجود ندارد.
8د1د7
چددون سددر بُددرد بددهجددور و کشددد در زم دین بددهندداز
نددازش بددرم کدده نددازک و سددرکش فتدداده اسددت
(همان)11 :

در همۀ نسخهها بهجای «برم»« ،کشم» آمده است که ضبط درستی است .افزونبر آن ،ترکی
بیشتر کاربرد دارد و وجود «کشم» در مجاورت «نازک» و «سرک » گوشنوازی بیشتری دارد.

«نااز کسای را کشایدن»
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خدددوش نیسدددت
(همان)11 :

در نسخۀ ت

این غزل وجود ندارد .در سایر نسخهها بهجای «میرم»« ،بمیرم» ضبط شاده اسات کاه ضابطی درسات

است زیرا با این انتخاب افزونبر تأیید نسخهها ،اختالل وزن بیت نیز اصالح میشود.
کدداتبی ،نالدده چددو بلبددل مکددن از گددلروی دان

زانکه ایشان چو تو هر لح ده شدکاری گیرندد
(همان)32 :

در همۀ نسخههای نگارندگان این مقاله و در سه نسخه از نسخهبدلهای دیوان چاپی باهجاای «شاکاری»« ،هازاری»
ضبط شده است .همچنین مصحِّحان در توضیحات خود «هزاری» را برتر دانسته اند اما به متن وارد نکرده اند .بایتردیاد
باتوجهبه ضبط بیشتر نسخهها و زیباییهای دیگری که با وجود آن به بیت اضافه میشود ،ضبط «هزاری» درست است.
تددو در نقددا

شددوی ،مدداه در نقددا

شددود

فکددن نقددا

کدده هددر ذره آفتددا

شددود

(همان)99 :

در نسخه های کا ،مج ،لس ،مل ،لی ،ت « ،چو» به جای «تو» آمده است .باتوجه به این علتهاا ضابط «چاو» باه «تاو»
برتری دارد )4 :در بیشتر نسخهها «چو» آمده است  )2از فعل جمله نیز مفهوم «تو» (شخص) را میتوان دریافات  )3باا
کاربرد «چو» بهجای «تو» ،معنی شرط و زمان به کالم افزوده میشود.
پنداشددتم ز مددوج غمددت جددان بددرم؛ ولددی

ای دن س دیل تنددد خاندده بدده ی دکبددار م دیبددرد
(همان)99 :

در نسخۀ ت

به جای «به یکبار»« ،ز دیوار» و در مل و نسخۀ اساسِ دیوان چاپی «ز بنیاد» (این ضبط باتوجه به قافیاه

درست نیست) و در کا ،لس ،لی و در یکی از نسخه بدل های دیوان چاپی« ،پندار» آمده است .در ایان بیات« ،پنادار» باه
علتهای زیر صحیح است )4 :ضبط چهار نسخه به این شکل است  )2وجود «پنداشتم» در اول بیت که به زیباییهاایی
مانند اشتقاق و تصدیر انجامیده است.
شددد پهلددوی چدداه ذقددن پنهددان چددو صددیادان دهددن
بنگددر کدده ص دید تشددنه را چددون قصددد پنهددان م دیکنددد
(همان)219 :

ضبط شماری از نسخه ها «صیادان» است .تنها در نساخه هاای تا
عالمت مد و در ت

و اس« ،صایاد آن» آماده کاه «آن» در اس بادون

با عالمت مد است .بر صاحبان ذوق پوشیده نسیت که «دهن» بدون «آن» چیزی کام دارد و معلاوم

نیست به کدام دهان اشاره میکند بنابراین بهتر است مصراع به صورت «شد پهلوی چاه ذقن پنهان چاو صایّاد آن دهان»
باشد .علت اصلی برای ضبط نسخه های دیگر به شکل «صیادان» شاید کمیِ جا و پایبند نبودن به ایجاد فاصله بین کلماات
و رعایتنکردن عالمت مد باشد.
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رخش را کاتبی گده شدمع خوانددی گداه مهدر و مده
نگددو تقریددر کددردی نددور از ایددن تقریددر مددیبددارد
(همان)228 :

مصراع دوم بهصورت «نکو تقریر کردی نور از این تقریر میبارد» درست اسات .معنای بیات اینچناین اسات کاه ای
کاتبی ،صورت معشوق را گاهی به شمع تشبیه کردی و گاهی به ماه و خورشید .چهرة او را خوب توصی
این توصی

کردی کاه از

تو نور میبارد .اشتباهْ برخاسته از توجه نکردن به معنی بیت است «نگو» در همۀ نسخه ها به صاورت «نکاو»

ثبت شده است.
سوختم زین دل صد پداره کده هدر روز ز ندو

پنجددده در پنجد دۀ زرید دن کمدددری انددددازد
(همان)219 :

آقای مهدی نمازی در مقالۀ «در حواشی دیوان کاتبی» نوشته اند« :به تصاریح مصاحِّح محتارم در مصاراع نخسات مصاراع
اساس بهجای «هر روز ز نو»« ،هر ذره از او» و مصحِّح آن را باتوجهبه نسخههای دیگر تغییر داده است در صورتی کاه ناهتنهاا
ضبط نسخۀ اساس فاقد اشکال است و وجهی در تغییر آن نیست ،بلکه باتوجهبه مصراع دوم مناس تار هام هسات» (نماازی،
 .)430 :4394نظر آقای نمازی را نسخههای کا و اس ا هر دو از نسخههای معتبر دیوان کاتبی است ا تأیید میکند.
کدداتبی هرکدده ز زل د

و رخ ی دار آگدده بددود

وقت رفدتن ز غدم هدر دو جهدان رسدته رود
(همان)223 :

در نسخههای مج و لس و لی غزل مربوط به این بیت نیامده است .در نسخههای دیگر بهجاای «باود»« ،شاد» ضابط
شده است که مناس

به نظر میرسد.

ز جان همیشده قددش سدرو نداز مدیخوانندد

چدده سددرو ندداز کدده عمددر دراز مددیخواننددد
(همان)223 :

در دیوان چاپی ،ردی

غزل تا پایان «میخوانند» ضبط شده است .مصحِّح در پاورقی اشاره کرده که در سه نساخه از

نسخه بدلهای او« ،میخواند» ردی
ردی

این غزل است .از میان نسخههای خطیِ نگارندگان این مقاله نیز تنها در نساخۀ اس

«می خوانند» ضبط شده است و در بقیۀ نسخه ها« ،میخواند» ردی

«میخواند» صحیح است و «میخوانند» قطعاً ردی

است .با توجه باه بعضای از ابیاات ایان غازل،

این غزل نیست ازجمله در ابیات زیر:

در آن هددوا کدده کبددوتر نمددیکنددد پددرواز

پراندددد مدددر دلدددم را و بدددازمیخواندددد

کس دی ز تربددت محمددود م دیرسددد بدده مددراد

کدده پددیش فاتحدده بهددر ایدداز مددیخوانددد

حقیقتدددی نبدددود کددداتبی بددده تحقدددیقش

کسی کده عشد چندین را مجداز مدیخواندد

در بیت اول ،فاعل فعل های «پراند» و «بازمیخواند» یکسان است و ممکن نیست فعل اول مفارد و فعال دوم ،جماع
باشد .در بیت دوم و سوم« ،کسی» فاعل است و برای هر دو ،فعل مفرد الزم است.
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چنددین اول کدده در کددین داشددت کددین کدداتبی زلهددش
دویی گر داشت در سدر پدیش از ایدن اکندون یکدی باشدد
(همان)211 :

دربارة مصراع نخست این بیت ،دو مشکل وجود دارد:
ال ) در نسخه های اس و کا ،به جای «کین»« ،سر» ضبط شده که اگر در سایر کلمات این مصراع اختالف نظر نباشاد،
ضبط اس و کا دربارة این کلمه درست است.
ب) در نسخههای مج ،لس ،مل ،لی ،ت  ،مصراع اول بهصورت «چنان اولی که در سودا باه مساکین کااتبی زلفا » آماده
است .ضبط نسخۀ اساس دیوان چاپی نیز به این صورت بوده که مصحِّحان مطابق نسخههای دیگر متن را اصالح کردهاند.
ضبط «چنان اولی که در سودا به مسکین کاتبی زلف » را به علتهای زیر بر ضبط متن میتوان ترجیح داد:
 )4این صورت با ضبط بیشتر نسخهها ازجمله ضبط نسخۀ اساس دیوان چاپی مطابق است
 )2با اختیار این صورت ،معنی بیت روشنتر میشود
 )3ضبط «چنین اول» ازنظر دستوری خالی از ایراد نیست اما در ضبط «چنین اولی» ،از این دیدگاه ایرادی وجود ندارد.
گنددداهبخشدددی آن چشدددم آهوانددده نگدددر

کدده خددون مددن بدده سد

تازیاندده مدیبخشددد
(همان)212 :

به جز نسخۀ اس که ضبط آن مطابق با متن دیوان چاپی است ،در سایر نسخه ها به جای «تازیانه»« ،آستانه» آمده اسات
که به علتهای زیر ،ضبطی درست است:
 )4قافیۀ بیت پیشین نیز «تازیانه» است و تکرار قافیه در غزلیات کاتبی پیشینه ندارد
 )2افزون بر پنج نسخه از نسخه های خطیِ نگارندگان این مقاله ،ازجمله نسخۀ معتبر کا ،دو نسخه از نسخه بادل هاای
مصحِّحان نیز همین ضبطِ «سگ آستانه» را تأیید میکند.
 )3کاربرد ترکی
دست نمیآید .ترکی

«سگ تازیانه» در شعر کاتبی و در سایر متون ادبی پیشینه ندارد .همچنین معنی درستی نیز از آن به
«سگ آستانه » در بیت زیر آمده است:

وحشدی چددرا بدده نند

نمی دری کدده پ دیش او

از غیدددر کمتدددری ز سددد

آسدددتانه هدددم

(وحشی بافقی)99 :2878 ،

مددرا گددویی بددرآور جددان ،روان ازبهددر ایثددارم

گناه از جانب جدان اسدت ،جدانم برنمدیآیدد
(کاتبی)218 :2831 ،

در چهار نسخه از نسخه بدل های دیوان چاپی و در نسخه های کا ،لس ،لی ،مل به جای «جاان نیسات»« ،مان نیسات»
آمده است که ضبطی درست است .درواقع شاعر با این ضبط بدون تکرار کلمۀ «جان» ،خود را تبرئه کرده است.
بددددا کددددوی تددددو بددددا نیدددداز آیددددم

سدددددجده ز پدددددی نمددددداز باشدددددد
(همان)211 :

صورت درست بیت در همۀ نسخهها به شکل زیر است:
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در کددددوی تددددو بددددا نیدددداز آیددددم

مسدددددجد ز پدددددی نمددددداز باشدددددد

چدده غددم ای خسددرو خوبددان تددو را بددر بسددتر غیددرت
گدددای دربددهدر گددر همچددو سدد

بددر آسددتان لددرزد
(همان)211 :

مج و لس و لی این بیت را ندارد و در نسخۀ مل به جای «بستر غیرت»« ،مسند عشرت» آماده اسات .در نساخههاای
اس و کا ،بهجای «غیرت»« ،عشرت» ضبط شده است .باتوجهبه معنی بیت ،ضبط «عشرت» صحیح است.
مددرا آن غمددزه غددارت کددرد و بدداز از جن د

م دیپرسددد
م دیپرسددد

چدده حددال اسددت اینکدده ره م دیبینددد و فرسددن

(همان)281 :

ضبط نسخههای اس و مج و لی مطابق متن است .در نسخههای کا و ت

و لس و در دو نسخه بدل از دیاوان چااپی

به جای «ره»« ،ده» ضبط شده است .در امثال الحکم نیز به این شکل آمده است« :ده بینی و فرسنگ مایپرسای» (دهخادا،
 .)811 :4383در خسرو و شیرین نظامی این مثل بهصورت زیر آمده است:
چددو کددوران گددر ندده لعددل از سددن

پرسددم

چددددرا ده بیددددنم و فرسددددن

پرسددددم

(ن امی)113 :2818 ،

در دیوان چاپی کاتبی نیز در غزل دیگر همین ضربالمثل تکرار شده و در آن بیت ،مَثَل به شکل درست ضبط شده است:
کعبدده دور اسددت دال بادی ده پیمددای چددو بدداد

سعی آن نیست که ده بیندی و پرسدی فرسدن
(کاتبی)211 :2831 ،

با این شواهد در درستی ضبط «ده» بهجای «ره» شکی نمیماند.
کدداتبی را سددوی مسددجد مطلددب زان ابددرو

کعبدده آنجاسددت کدده روی دل شدداهد باشددد
(همان)281 :

در بیشتر نسخهبدلهای دیوان چاپی و در همۀ نسخههای نگارندگان این مقاله ،بیت بهشکل زیر ضبط شده است:
کدداتبی را سددوی مسددجد مطلددب زان ابددرو

کعبدده آنجاسددت کدده روی دل سدداجد باشددد

یازده نسخه این ضبط را تأیید میکند .همچنین دقت در معنی بیت نیز نشان میدهد کاتبی ابروی شاهد را قبلۀ خاود
دانسته و روی دل خود (ساجد) را به سوی آن (شاهد) کرده است نیز آرایه ای که بین مسجد و ساجد وجاود دارد ،باین
مسجد و شاهد نیست.
در حشددر کدده پرتددو شددود مشددعل خورش دید

روشدددن شدددود آتشدددکدة مدددا ز دم صدددور
(همان)211 :

در نسخههای ت

و لس بهجای «پرتو»« ،بیتاب» آمده و در نساخههاای کاا ،اس ،ماج ،مال« ،پُرتااب» آماده اسات.
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مصحِّحان دیوان چاپی نیز پُرتاب شدن مشعل خورشید در روز قیامت را پذیرفته و نوشته اناد« :ظااهراً «پرتاو» کاه تحات
تأثیر لهجه است ،مناس تر باشد» .برخی بر این باورند که «پُرتاب» با تأثیرپذیرفتن از لهجه به «پرتو» تبادیل شاده اسات
در همۀ نسخه ها ،به جز نساخۀ اسااسِ دیاوان چااپی،

در رد این نظریه علت های زیر را میتوان بیان کرد :ال ) کمابی

«بیتاب» یا «پرتاب» ضبط شده است و هیچیک از آنها «تاب» را به شکل «تاو» نیااورده اسات ب) در هایچ کلماهای از
کلمات اشعار کاتبی ،تأثیرپذیری از لهجۀ محلی دیده نمیشود بنابراین نمیتوان حکام داد کاه تنهاا در اینجاا ،لهجاه در
شعر او تأثیر گذاشته است .با توجه به ضبط نسخههای معتبر و معنای بیات و شااهدی کاه از صاائ
گرمبودن خورشیدِ قیامت در دست است ،ضبط «پُرتاب» مناس
یدا ر

از دل مشددرق نددور هدددایت کددن مددرا

درباارة پُرناوری و

به نظر میرسد.
از فددرو عشدد خورش دید قیامددت کددن مددرا
(صائب تبریزی ،2871 ،ج)33 :2

طریقدی داشددت ای دن درویدش بددا خددال سدیهپوشددت
خطددت آورد بددرگ سددبزی و از خددط ببددرد آنددش
(کاتبی)219 :2831 ،

ضبط نسخۀ اس مطابق با متن است .مصراع دوم در نسخههای دیگر بهصورت «خطت آورد برگای سابز و از خااطر
ببرد آن » آمده که باتوجهبه معنی بیت مناس

است.
گر گار در صدیدکدردن بدر خرابدی باشددش

سوی من میآ صد دل زانکه شده را عیدب نیسدت

(همان)211 :

ضبط همۀ نسخهها بهجای «میآید صید»« ،میآ به صید» است که باتوجهبه وزن و معنی بیت درست است.
آدمی باشد که ایدن اسدت سدخن را مخلد

تددا کده ای دل بددودت فکددر روایدات قصد

(همان)211 :

این غزل تنها در نسخههای کا و اس و مل آمده و در این نسخهها بهجای «که»« ،کی» و بهجای «باشد»« ،باش» ضابط
شده که صورت درست بیت است.
نکددو رفددت آخددر خددوش اسددت ای دن طری د

دلددم رفددت و بددا درد و غددم شددد رفیدد

(همان)213 :

مطابق ضبط همۀ نسخههای خطی و چهار نسخهبدل از دیوان چاپی ،مصراع دوم بهصورت «نکو رفتی ای دل خاوش
است این طریق» آمده است و مناس

به نظر میرسد.

گددل همددیگیددرد صددبا از دفتددر حسددنش ورق
ای صددبا گددل چیسددت بدداری بددازگردان ای دن ورق
(همان)219 :

ضبط نسخۀ اس مطابق با متن است .در نسخه های کا و مل و لس ،همچنین در دو نسخه از نساخه بادلهاای دیاوان
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چاپی ،در مصراع اول بهجای «ورق» «سبق» آمده است .بقیۀ نسخهها این غزل را ندارد .مطابق معنی بیت و قافیاۀ غازل و
ضبط تعدادی از نسخهها ،در مصراع اول بهجای «ورق»« ،سبق» درست است.
چو زل

خویش اگر هم سر بری و گدر بنددی

بدده خدداک پددای تددو کددز ه دیچ سددر ن یچددانم
(همان)231 :

این غزل تنها در نسخههای کا و اس و لس وجود دارد .در این نسخهها بهجای «اگر هم»« ،اگرم» آمده که باتوجاهباه
وزن و معنی درست است.
گددر کبددا

دل نخددورد آن مسددت معدداور اسددت ازآنددک
زهدددر پیکدددان دارد ایددن زهدددر نمدددکسدددود دلدددم
(همان)231 :

این بیت را فقط کا و مل دارد .مصراع دوم در این دو نسخه بهصورت «زهر پیکان دارد این مرغ نمکسود دلم» ضبط
شده که باتوجهبه معنی بیت و ضبط نسخهها ،صورتی درست است.
دلددم را آرزو دار اسددت و خددود را کشددته مددیخددواهی
چدده بددویم میددوهای چددون خشددک نخددل آرزوی مددن

مل و لس این بیت را ندارد .ضبط اس مطابق با متن است .بیت در مج به این صورت است:

(همان)219 :

دلددم را آرزو دار اسددت و خددود را کشددته مددیخواهددد
چدده گددویم میددوهای چددون خشددک نخددل آرزوی مددن

بیت در نسخۀ کا به این صورت است:
دلددم را آرزو دار اسددت و خددود را کشددته مددیخواهددد
چدده بددویم می دوه چددون شددد خشددک نخددل آرزوی مددن

بیت در نسخههای ت

و لی به این صورت است:

دلددم را آرزو دار اسددت و خددود را کشددته مددیخواهددد
چه جویم میدوه چدون خشدک اسدت نخدل آرزوی مدن

ضبط نسخههای ت

و لی از سایر نسخهها مناس تر و معنی آن روشنتر است.

بدددردوز دیدددده کددداتبی و دم ز فقدددر زن

بازیچدده نیسددت در دو جهددان پارسدداشدددن
(همان)111 :

مج این غزل را ندارد .ضبط کا و اس مطابق با متن است .در نسخه های لس ،ت  ،مل ،لی به جاای «پارساا»« ،پادشاا»
ضبط شده است که مناس

به نظر میرسد.

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان غزلیات کاتبی نیشابوری
ناصددح مگددو کدده از سددخن عش د دور بدداش
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دوری حکاید دت تدددو شدددنهتن نمد دیتدددوان
(همان)111 :

این غزل در مج نیامده است .ضبط نسخههای لی ،لس ،اس ،کا مطابق باا ماتن دیاوان چااپی اسات .مصاراع دوم در
نسخۀ ت

چنین است« :دوری حکایتی است شنفتن نمی توان» .این ضبط ازنظر معنی مناس

است اماا مشاکلی در وزن

دارد .بنابراین ضبط نسخۀ مل« ،دوری حکایتی که شنفتن نمیتوان» ،مناس تر است.
بلبلددی کشددته و آویختدده بددین از هددر سددو

در چمن پرده براندازد و چو گل بر سدر شداخ

(همان)121 :

به اشارة خود مصحِّحان در پاورقی و ضبط سایر نسخهها بهجای «براندازد و»« ،برانداز و» درست است.
کددو یوسد

گدددو دردی غدددم را مهروشدددید عزیدددزان

مصددر اسددت گرفتددار تددک چدداه
(همان)121 :

در دو نسخه از نسخه بدلهای دیوان چاپی و همۀ نسخهها ،بهجز ت

که این غزل را ندارد ،بهجای «غم»« ،خم» ضبط

شده است که دربارة این بیت مناسبت بیشتری دارد.
اگددر خددواهی سددتادن جددان و دان بوسدده عاشدد را
روان اولددی اسددت دادن جددان و بسددتان روان بوسدده
(همان)127 :

یکی از خطاهای مصحِّحان در این بیت که در جاهای دیگر نیز گاهی دیده میشود ،یکسان بودن ضبط متن و پاورقی
است .شکل صحیح بیت در همۀ نسخهها بهصورت زیر است:
اگددر خددواهی سددتاندن جددان و دادن بوسدده عاش د را
روان اولددی اسددت دادن جددان و بسددتادن روان بوسدده
کاتبی یکدم بمیر گر کشد خود را چدو شدمع

گددر نش دیند ب دی چددرا عارضددش در خلددوتی
(همان)113 :

در نسخه های مختل

دربارة مصراع اول این بیت چند اختالف وجود دارد .نسخۀ اس فقط به جای «بمیار»« ،بمیارد»

ضبط کرده و در سایر موارد مطابق با متن دیوان چاپی است .مصراع دوم در نسخۀ کا به صورت «کاتبی یکدم بمیارد گاه
کشد خود را چو شمع» ثبت شده و در نسخه های دیگر به صورت «کاتبی در دم بمیرد یا کشد خود را چاو شامع» آماده
است .بهعلت آشکاربودن معنی و ضبط بیشتر نسخهها مورد اخیر را بر بقیه میتوان ترجیح داد.
نتیجهگیری
پانزده سال پی

( ،)4382تقی وحیدیان کامیار و همکاران

دادند که مشکالت بسیاری دارد .دیوان چاپی بهساب

نخستین تصحیح دیوان غزلیات کاتبی نیشابوری را ارائاه

شاتابزدگای ،کامدقتای در مقابلاۀ نساخههاا ،اساتفادهنکاردن از
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نسخه های موجود ا که اعتبار بعضی از آنها از نسخه های استفاده شدة مصحِّحان بیشاتر اسات اا و کام دقتای در مراحال
مختل ِ چاپ ،اشکاالت زیر را در بر دارد:
 )4نداشتن مقدمهای کامل و شایسته
 )2نداشتن فهرستهای الزم مانند فهرست اعالم ،احادی  ،آیات ،امثال ،منابع
 )3آشفتگی ترتی

غزلها و مشکل مراجعه به آنها

 )1استفادهنکردن از همۀ نسخههای خطی موجود در کتابخانهها
 )5بهرهنبردن از نسخۀ کتابخانۀ ملی که مصحِّحان آن را یکی از نسخههای استفادهشده معرفی کردهاند
 )6یکساننبودن شیوة نگارش کتاب
 419 )7اشتباه چاپی که به سب های مختل
چاپی به سب

وارد کتاب شده است .این  419اشتباه عبارت است از :ال )  17اشتباه

التباس حروف ب)  14اشتباه چاپی به سب

یا ایجاد فاصله در کلمات د)  43اشتباه چاپی به سب

افتادگی حرف یا کلمه ای از بیت ج)  24اشتباه به سب

حذف

اضافه بودن یک حرف یا کلمه در بیات هاا)  40اشاتباه باه ساب

جابهجایی حروف و نقطه یا کم و زیاد شدن نقطه و) در  6بیت ترکیبی از چند مشکل وجود دارد کاه مجماوع آنهاا 47
اشکال است.
 ) 8ایجاد مشکل در  38بیت از کتاب بهسب

ترجیحات نادرست

 421 )9غزل در نسخههای خطی معتبر وجود دارد که در دیوان چاپی نیامده است.
برای رفع همۀ این کاستی ها الزم است دیوان کاتبی دوباره از روی نسخه های خطی جدید ،با دقتای بیشاتر تصاحیح
شود تا چاپی منقّح و کمعی

از غزلیات این شاعر در اختیار دوستداران شعر و ادب قرار گیرد.
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