فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال هشتم شماره بیست وهشتم ،پاییز(9315صص )19-901

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان امیر خسرو دهلوی
حمیدرضا حافظیان

غالم رضا مست علی پارسا

چکیده
امیرخسرو دهلوی ،طوطی زبانآورِ هند ،از شاعران بنام پارسیگوی ( 159هند525 -دهلی) است،
شکی نیست که بزرگترین شاعر شبه قارة هند امیرخسرو است که برخی وی را سعدی هندوستان
نامیدهاند .او در نظم و نثر پارسی توانایی کامل داشت و از استادان این فن بهشمار میرود .دیوان
غزلیات امیرخسرو بارها در شبه قاره و ایران به چاپ رسیده است .چاپهای تهران م .درویش و
سعید نفیسی مورد عنایتِ اقبال صالحالدین در تصحیح بعدی از دیوان غزلیات امیرخسرو در الهور
قرار گرفت که به سبب نایافت بودن آن در ایران ،محمد روشن همان کارِ اقبال صالحالدین را با
ویراست جزئی به چاپ رسانید .این تصحیح که امروزه به عنوان منبع پژوهش پژوهشگران مورد
استفاده است ،خطاهایی درکتابت و اشکاالت اساسی کوچک و بزرگی دارد که پس از بررسی ژرف
در دیوان و تطبیق با نسخههای بسیار معتبر ،بازنگری و تصحیح دوبارة آن ضروری بهنظر میرسد.
در این پژوهش نمونههایی از اینگونه اشکاالت همراه با ابیات و اشعار نویافته نمایانده شده است.
کلید واژهها  :نسخة خطی ،اشعار نو یافته ،امیرخسرو دهلوی ،تصحیح
 -1مقدمه
در سراسر دورههای تاریخی چه پیش از اسالم و چه پس از آن ایرانیاان و هنادوان پیوناد بسایار
نزدیکی با یکدیگر داشتهاند ،تاریخ ادبیات و متون نظم و نثر پارسی ،میان آنان مشترک است و پس
از ایران بیشترین نویسندگان و سرایندگان زبانِ دری در شبه قارّة هند زیستهاند و تا روزی که همة
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هندوستان مستعمرة انگلستان شد تمدن ایرانی چنان در هند رواج داشته که زبان پارسی پس از
ایران در این شبه قارّه بیش از هر زبان دیگری رایج بوده و زبانِ درباری همة خاندان شاهی
هندوستان شده است .اشتیاق پژوهشگران شبه قارّة هند به زبان پارسی سبب شد تا برخی از کتاب-
ها و نوشته هایِ ادبیات فارسی که در آن سرزمین آفریده شده بودند ،به دست این محقّقان تصحیح،
چاپ و معرفی شود .ضمن ارج نهادن کوششِ وافرِ آن استادانِ شبه قارّه ،این اقدام مثبت آنان از
مشکل به دور نماند .اشکال نخست این که بسیاری از آثار چاپ شده و انتشار یافتة آن سرزمینها
در ایران کمیاب و در مواردی نایاب شد .اشکال دوم بیشتر این است که استادان هندی اهل زبان
نبوده و بر رموز ودقایق زبان فارسی مسلّط نیستند و در نتیجه در متن عالوه بر اشتباه کاتبان و
ناسخان اشکاالت دیگری پیدا میشود.
 -1- 1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
آنچه امروز در بازار چاپ و نشر موجود و مشهود است این نکته را به ذهن متبادر میکند که آیا
صالحالدین ،محمد روشن به احتمال قریب به یقین در

همة چاپهای موجود  -سعید نفیسی ،اقبال
غزل همین چاپ و تصحیح م .درویش را پایه و مالک اصلی قرار دادهاند؟
آیا جدای از اینکه در تعداد و چینش ابیات هر غزل تقریباً برابر هستند ،همان نادرستهای
چاپی را عیناً در کارِ خود آوردهاند؟
آیا با بررسیهای انجام شده در دیوانهای چاپی موجود بازنگری دوبارة دیوان ضروری است یا
خیر؟
 -2-1اهداف تحقیق
با نگاهی ژرف و گذاشتن زمان بسیار و مقایسة نسخههای خطّی معتبر و جستجو در منابعِ کتاب
خانهای با دیوانهای نشر یافته به ویژه چاپ محمد روشن – اقبال صالحالدین  -ضرورت بازبینی
دوبارة دیوان احساس میشود گرچه ایشان در مقدمة کتاب آوردهاند:
«در باز جُستِ غزلیات امیرخسرو دهلوی از نگریستن به تازهترین تحقیقها در منابع باز نایستادم.
آخرین تحقیقات دربارهی «ابیات ناشناختهی امیرخسرو دهلوی» گفتاری است از آقای دکتر
امیرحسین عابدی دانشمند هندوستانی که در مجموعة «گفتارهای پژوهشی در زمینة ادبیات فارسی»
گردآوری آقای دکتر سید حسن عبّاس  ...در تهران به چاپ رسیده است .پانزده غزل از نو یافتههای
غزلیات امیرخسرو نگاشتة استاد دکتر عابدی را در پایان این کلیّات آوردهام .غزلی هم بی مطلع از
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امیرخسرو را آوردهاند که من متن کامل آن غزل را با مطلع « :اگر تو سرنوشت من بدانی دگر افسانة
مجنون نخوانی» در کلیّات غزلیات چاپ خود باز یافتم»( .امیرخسرو دهلوی)28 : 9380 ،
هر چند محمد روشن در این یادداشت به صراحت از مقابله و مقایسة دیوان با سایر نُسخ خطّی
معتبر سخنی نگفتهاند ،ای کاش ایشان در کنار نگریستن به تازهترین تحقیقها در منابع و آوردنِ
پانزده غزل از نویافتههای غزلیات امیرخسرو نگاشتة عابدی ،چند نسخة خطّی را با دیوانِ چاپ
اقبال صالحالدین مقابله میکردند و آن زمان خود به اشکاالت موجود ،ناهمخوانی واژگان و
عبارات ،جابهجایی مصراعها ،حذف بیتهایی مهم از بعضی غزلها ،اضافة بیتهای موجود در
برخی غزلها ،نادرستهای امالیی و  ...در دیوان چاپ الهور پیمیبردند و پیش از دست یازیدن
به چنین اقدام اساسی ایرادها را برطرف میکردند .ایشان حتماً بارها و بارها دیوان امیرخسرو و
چاپ م .درویش را مالحظه کردهاند و میدانند که نسخهای که استفاده کردهاند مربوط به سال 113
هجری است در حالی که ما نسخههای معتبرتر پیش از آن هم

داشتهایم .گرچه ما سرچشمة

بسیاری از نادرستیها و تصحیفات دیوان خسرو دهلوی را در همان دیوان چاپ تهران به تصحیح
م .درویش میدانیم و بر این باوریم که اساس کار ایشان یک نسخة مغلوط و آشفته بوده است و از
سایر نُسخ بهرهای نبردهاند همانگونه که خود در پیشگفتار دیوان تصحیح شدة خویش چنین
نگاشتهاند:
«خوشبختانه پس از جستجوی زیاد و هم چنین راهنماییها و تشویقهای اهل ذوق و ادب،
عالوه بر نُسخ چاپی نسخة خطی بسیار گرانبهایی که در حدود سال  113ها .به خطّ زیبای
نستعلیق کاتبی به نام یوسف بن یعقوب بیاضی نوشته شده بود ،بهدست آمد .این نسخة نفیس ...
طبق نظریة اساتید فن از بهترین و قدیمیترین نسخههای دیوانِ امیرخسرو دهلوی است و با
وجودی که نسخههای دیگری نیز موجود بود ،هیچ کدام موردِ اطمینان قرار نگرفت ،چه نسخة
مزبور از هر جهت کامل و بینقص مینمود و انتخاب و آماده کردن آن برای چاپ ،جای هیچگونه
شک و شبههای را باقی نمیگذاشت بنابراین با صالحدید و مشورت استادان و صاحب نظران قرار
بر این شد که چاپ کتاب بدون کم و کاست از روی متن کامل نسخة مزبور انجام شود و هر جا به
اشکال و ایرادی برخورد نمود ،از روی نسخههای دیگر تصحیح گردد( ».امیرخسرو دهلوی،
 ،9343پیش گفتار .) 3:
 -3-1پیشینة تحقیق
یکی از نمونه کارهای انجام شده که امروزه در دسترس محققّین میباشد دیوان امیر خسرو
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دهلوی است .به جرئت میتوان گفت در بازبینی کتابهای موجود از چاپ تهران  ،م.درویش با
مقدمه سعید نفیسی ،کلیات اشعار با تصحیح و مقابله و مقدمة سعید نفیسی ،چاپ چهار جلدی
دیوان به جمع و تصحیح اقبال صالحالدین و تجدید نظر سیّد وزیرالحسن عابدی نشر یافته در
الهور و چاپ همان دیوان با مقدمه و اشراف محمد روشن متوجه میشویم که چندانِ تفاوتی بین
همة آنها دیده نمیشود ،چاپ سعید نفیسی عینِ چاپ م .درویش است بدونِ تغییر حتی در یک
بیت و یک واژه جز در حروفچینی .چاپ محمد روشن عینِ کارِ اقبال صالحالدین است جز در
حروفچینی ،حذف نسخه بدلها و مقدمهی مصححان و افزودن پانزده غزل نو یافته .تفاوت نسخة
محمد روشن با م .درویش در آن است که نسخة م .درویش و سعید نفیسی چند قصیده ،ترکیبات و
رباعیات دارد که نسخة روشن ندارد و در عوض نسخة روشن چند غزل اضافه دارد که روی هم
رفته در  9525غزل مشترک تفاوتی جز چند مورد جزئی به چشم نمیخورد و به نظر میرسد همة
دیوانهای موجود در چاپ به نسخة تهران م .درویش نظر داشتهاند.
 -4-1روش تحقیق
در این پژوهش یک نسخة خطی بسیار با ارزش و نفیس از دیوان امیرخسرو دهلوی را اساس کار
قرار داده و با بهرهگیری از چند نسخة خطی ارزشمند ،به دیوانهای چاپ شده به ویژه چاپ پایانی
محمد روشن که براساس تصحیح اقبال صالحالدین و عابدی فراهم شده است ،نظر افکنده و به
عنوان یک نسخه بدل از آن بهره برده و به سبب کثرت در ضبط اشتباه در دیوان مزبور تنها به
آوردن نمونههایی اکتفا شد ،بدین صورت که ابتدا اشتباهی را که در دیوان آمده ذکر کرده و پس از
آن بر اساس نسخههای دستنویس ،درست آن آورده شده است .
 -2روش ارجاع به اشعار خسرو دهلوی

)1

.9

کلیات به تصحیح سعید نفیسی (ن)

.2

چاپ محمد روشن ( امیر خسرو )

.3

نسخة آستان قدس رضوی 9به تاریخ تحریر  815هجری (رض)

.4

نسخة آستان قدس رضوی 2به تاریخ تحریر  102هجری (آس)

.5

نسخة آستان قدس رضوی  3به تاریح قرن  1هجری (ق)

نادرستهای چاپی

یکی از موارد نیاز به بازنگری در دیوان امیرخسرو که بسیار مهم است اصالح نادرستهای چاپی
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است که کم نیست .همانطور که ذکر شد آنچه که به صورت غلطهای مطبعی در دیوان سعید
نفیسی ،دیوان اقبال صالحالدین و دیوان به مقدمه و اشراف محمد روشن دیده میشود دقیقاً همان
خطاها در چاپ تهران نیز دیده میشود که در هیچ یک ،این نادرستیها اصالح نشده و همه همانند
هم با نام تصحیح و مقابله چاپ جدید شده است.
الف)جابهجایی واج
یعنی در زمان حروفچینی ،حروف جابهجا نوشته شده است .مانند:
برو ،ای باد و پیشِ دیگران ده جلوه بُساتان را

مرا بگذار تا میبینم آن سورِ خراماان را

برو ،ای باد و پیشِ دیگران ده جلوه بُساتان را

مرا بگذار تا میبینم آن سارِو خراماان را
(امیر خسرو( ،)10 :9385 ،ر ض)928 :

ب) دگرگونی معنی واژه با تغییر حروف
ناازاد مااادرِ ایّااام شااو و شاانگ

تُرک سفید روی و سیه چشم و الله رنگ

مثلا

تُرک سفید روی و سیه چشم و الله رنگ

ماثلش نازاده مااادرِ ایاام شاو و شاانگ
(امیر خسرو( ،)555 :9385 ،ر ض)423 :

ساااوزم از دیااادنِ لبااات بنشسااات

کااز نظاار ماایکشاام حااالوت قنااد

ساااوزم از دیااادنِ دو لاااب بنشسااات

کااز نظاار ماایچشاام حااالوت قنااد
(امیر خسرو( ، )480 :9385 ،ر ض )218

من بدان نذرم که گر میرم به سویم بنگری

بین که چون من چند کس مُردهست در بازار عشق

من بدان نرزم که گر میرم به سویم بنگری

بین که چون من چند کس مُردهست در بازار عشق

(امیر خسرو( ،)553 :9385 ،ر ض)422 :
ج) کاربرد واژگان با حفظ تلفظ و نوشتار آوایی
در دیوان امیرخسرو بیتهایی یافت میشود که به نظر میرسد خود شاعر آن واژگان را با همان
شکل به کار برده است و کاتبان در آن دخل و تصرّفی نداشتهاند .زیرا در جُستوجوی نسخ
گوناگون خطی همه کتابت واژه یکسان میباشند .برای نمونه واژة خسته که در همة نسخهها آمده
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است .خسته با خرما تقابل دارد .بنابراین خسته ،به معنی هسته آمده است .توضیح اینکه در بیشتر
زبانها واک ها  Hبه واک

 xقلب میشود و این موارد بیانگر گونة گویشی است.
گاار چااه مااا هَسااتهایاام و خُرمااا تااو

در دلااات هااایچ جاااا نمااایگیاااریم

رض :خستهایم (دیوان)9185 :
خرمااااا یکاااای و هاااازار هَسااااته

مجروح لبات بسای اسات ،کاس دیاد

رض :خسته (دیوان)9594 :
«خسته :استخوان خرما ،شفتالو و زردآلو و امثال آن  .هسته( .دهخدا :9355،ذیل خسته )»
نمونة دیگر متون ادب فارسی :کلیله و دمنه ... :اگر در ترشیحِ او سعی رود ،همچنان باشد که ...
خستة خرما را در زر گیرند( .نصراهلل منشی)315 : 9359 ،
ناصر خسرو :آن جا خرمایی بود  ...هر یکی ده درم ،خسته که در میانش بود ،دانگ و نیم بیش
نبود( .فرهنگ سخن ،انوری  : 9389 ،ذیل خسته) .یا نمونة دیگر از امیر خسرو که خسته را در
مفهوم هسته به کاربرده است.
خسته از دندان من کن ،گر رطب میخاوانیش

لب رطبسازی و آن گه خسته از دندان کنی

(امیر خسرو ( )9958 :9385 ،رض ،403 :آس )430
باید یادآور شد که امیرخسرو ،خسته را در معنای آزرده و زخمی در دیوان خود به کاربرده است.
گر به کمند زلفِ تو من نه چنین اسایرمی

کی به کمنادِ ابرویات خساتة زخام تیرمای

(امیر خسرو)9135 :9385 ،
)2

جابهجایی و کتابت نادرست برخی مصراعها

در دیوان امیرخسرو شاهد بههمریختگی برخی مصراعها ،جابهجا و یا حذف برخی مصراعها و
آوردن مصراعی دیگر بهجای آن هستیم .با اندکی تأمل و بررسی دیگر نُسخ معتبر این بههمریختگی
و آمیزش نادرست مصراعها مشهود است .این خطا در دیوان امیر خسرو دهلوی که بیشتر ناشی از
خطای کاتبان در گذشته و شاید حروفچینهای معاصر اتفاق افتاده به چند شکل آشکار است:
در غزلی زیبا دیده میشود که یک مصراع حذف شده و مصراع دوم بیت دیگر به جای آن آمده
است ،کاتب در برخی موارد مصراع نخست بیت بعدی را حذف کرده است چرا که با ادغام دو بیت

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان امیر خسرو دهلوی

با یکدیگر ،یک بیت با مفهوم و معنای دیگر ساخته شده است.
هرکه جانیش هسات و جاناان نیسات

او ناااااادارد ز زناااااادگی اثااااااری

آهنااای مااایشاااود رباااودة سااانگ

ناااه کااام اسااات از جمااااد جاااانوری
(امیر خسرو)9151 :9385 ،

هرکه جانیش هسات و جاناان نیسات

ناااه کااام اسااات از جمااااد جاااانوری

آهنااای مااای شاااود رباااودة سااانگ

او ناااااادارد ز زناااااادگی اثااااااری
(رض)150 :

یا در غزلی با حذف دو مصراع جابهجایی نادرستی روی داده است.
بسیار

بهترند

ز

پیران زرپرست

حیلهگران که دست به ورد و دعا زنند

وقتی به زرق ،اگر به دعا خورده می دهیم

شاید ،اگر زخاک سیاهش دوا زنند

سحر و فسونت از پیِ تسخیر میر و شاه

حقا واجب است که بر روی ما زنند
(امیر خسرو)314 ، 844 :9385 ،

باید چنین باشد:
بسااایار بهترناااد زپیاااران زرپرسااات

آن کودکااان کااه راه دل پارسااا زننااد

سحر و فسونت از پی تسخیر میرو شاه

شاااید اگاار زخاااک ساایاهش دوا زننااد

وقتی به زرق ،اگر به گدا خردهای دهیم

حقا که واجب است که بر رویِ ما زنناد
(ر ض)250 :

یا جابهجایی مصراعها به صورت ضربدری :بدینگونه که مصراع اول بیت نخست با مصراع دوم
بیت بعدی و مصراع اول بیت دوم با مصراع دوم بیت نخست جابهجا شده و ترکیبی دگرگونه
ساختهاند .نمونة اوّل :
دل به صد حیله مایگریخات ز عشاق

دل ساااخن از درونِ چَاااه مااایگفااات

غلغلاااای ماااایشاااانیدم از دهاااانش

دیااده از خااویش صااد گنااه ماایگفاات
(امیر خسرو)910 :9385 ،
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باید چنین باشد:
دل به صد حیله مایگریخات ز عشاق

دیااده از خااویش صااد گنااه ماایگفاات

غلغلاااای ماااایشاااانیدم از دهاااانش

دل ساااخن از درونِ چَاااه مااایگفااات
(رض)949 :

نمونة دوم:
رقیااب روساایه را کاان ز خااود دور

خاااوی بلبااال نیااارزد خاااویِ زاغااای

بریااازد آبِ خسااارو چاااون نریااازد

که گُال حیاف اسات در چناگ کالغای
(امیر خسرو)812 :9385 ،

باید چنین باشد:
رقیااب روساایه را کاان ز خااود دور

که گُل حیاف اسات در چناگ کالغای

بریااازد آبِ خسااارو چاااون نریااازد

خاااوی بلبااال نیااارزد خاااوی زاغااای
(ر ض)113 :

نمونة سوم:
جان میرسد هر دم به لب ،دانی که باری نیست آن

جانِ تو ،کافزونتر کنم نر بال را هر زماان

چون از تو میآید بال یک جانست ،ور باشاد دگار

بر ناز دستوری مده چشم دغاا را هار زماان

(امیر خسرو) 9195 : 9385 ،
باید چنین باشد:
جان میرسد هر دم به لب ،دانی که باری نیست آن

بر ناز دستوری مده چشم دغا را هار زماان

چون از تو میآید بال یک جانست ،ور باشاد دگار

جانِ تو ،کافزونتر کنم نر بال را هار زماان

( رض ) 151 :
)3

اشعار نویافته

در اینکه امیرخسرو دهلوی یکی از بزرگترین شاعران پُر سروده است تردیدی نیست .در چند

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان امیر خسرو دهلوی

نسخة خطّ ی مورد استفاده اشعارفراوانی یافته شد که در هیچ یک از آثار چاپی وی وجود نداشت و
همین امر یکی از ضرورتهای تصحیح دوبارة دیوان اوست .چرا که آشکار است در گردآوری
دیوان وی همة نسخ بررسی و مطالعه نشده است .در اینجا چند نمونه از اشعار زیبایِ نو یافتة او
ذکر می شود:
بادصااابا باااه سااارو رواناااش کجاااا رساااد

تنگ شکر به کانج دهاانش کجاا رساد

سااارو ار چاااه در بهاااار لطافااات روان شاااود

هم در قد چو سرو رواناش کجاا رساد

عاشاااق در آرزمنااادی چاااو ماااوی میاااان او

با آن که موی شد به میاانش کجاا رساد

هاار روز اگاار چااه ماااه باارون ماایکشااد کمااان

در ابااروی بلنااد کمااانش کجااا رسااد

خسرو که شد به مدحت تو جاادوگر ایان زماان

هر کس به جاادوان اماانش کجاا رساد
(رض )4513 ، 281 :

ای باااارده فراقاااات ز دل خسااااته قاااارارم

دریاب که من طاقات هجار تاو نادارم

عمری است که بی روی تو ای سرو گل انادام

میساوزم و مایساازم و در نالاهی زارم

شااااید کاااه ز درد دل مااان خلاااق بساااوزد

آهاای کااه بااه درد از دل افگااار باارآرم

تااااا روز قیاماااات ناااارود از دل و از جااااان

داغی که برین ساینه ز هجاران تاو دارم

هرگاااز نااارود یااااد تاااو از ساااینهی خسااارو

گر باد برد گَارد جهاان هام چاو غباارم
(رض )4513 ،482 :

در زیر به چند مطلع از غزلیاتی که در دیوان امیرخسرو ضبط نشده اشاره شده است:
هزار وعاده دهاد لعال تاو وفاا نکناد

هاازار تیاار زنااد چشاام تااو خطااا نکنااد
(ر ض)200 :

روز عیدم گِرد کویت گشتن ای جان واجب اسات

زان که طوف کعبه کردن بر مسلمان واجب است

(ر ض)955:
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آنان که عقل را باه عمال پیشاوا کنناد

باری در این خرابه عماارت چارا کنناد
(ر ض)252 :

کسی که دولت و ملت به عمر در یاباد

هر آن مراد که در دل باود باه بار یاباد
(ر ض)339 :

کنون که باد صبا مشک باار مایگاذرد

دریغ عمر کاه بای روی یاار مایگاذرد
(ر ض)205 :

روز ازل کااه قساامت ارزاق کااردهانااد

درد و غماات نصاایبة عشّاااق کااردهانااد
(ر ض)4513 :

بی روی دلفروزت عمرم به چه کار آید

با لعل جهان سوزت جان در چه شامار آیاد
(ر ض)281 :

)4

کوتاهی غزل و ابیات افزوده

در بررسی دیوانهای چاپی امیرخسرو غزلهای بسیاری دیده میشود که براساس نسخههای
موجود یا تعدادی بیت کم دارد یا تعدادی افزون ،گاهی بیت تخّلص نیز حذف شده است و این
یکی از مباح

مهم بازبینی دوبارة دیوان چاپی است .نکتة در خور توجه آن است که آنچه در

چاپهای موجود دیده میشود برابری یکسان تعداد ابیات است .بدین معنا که ،تفاوتی بین چاپ-
های تهران و پاکستان (م درویش ،نفیسی ،محمد روشن و اقبال صالحالدین) دیده نمیشود.
غزلی با مطلع:
هر که نگه در تو کرد بیش به بُستان نرفات

وآرزویِ رویِ تو از گل و ریحان نرفات
(امیر خسرو)955 :9385 ،

به شماره غزل  254در دیوان چاپ تهران یازده بیت است حال آن که در نسخههای معتبر پژوهش
شده پنج بیت است و یا عکس آن غزلی با مطلع:
ای دل وا مانده ،خیز ،ره سویِ جانان طلب

و ز نفس اهال درد مایاة درماان طلاب
(امیر خسرو)85 :9385 ،

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان امیر خسرو دهلوی

در چاپ تهران  5بیت دارد در حالی که در نسخ مورد پژوهش ما  1بیت دارد.
)5

خطا در نوشته (تصحیف)

یکی از دالیل بسیار مهم ضرورت بازنگری و تصحیح دوباره دیوانهای چاپی امیرخسرو ،وجود
شمار فراوان خطا در کتابت است .در این که همة چاپهای موجود در داخل و خارج کشور به
چاپ تهران م  .درویش نظر داشتهاند تردیدی نیست چون تقریباً همه یکنواخت و از نظر امالیی،
همانند چاپ شده است و اگر تفاوتی دیده میشود بسیار بسیار محدود است.
چندین نمونه از اینگونه خطاها با ضبط شکل درست آن ذکر شده ،یعنی ابتدا صورت نسخة
چاپی و سپس شکل درست آن بر مبنای نسخههای موجود آورده شده است .
باز آی و بنشین ساعتی آخر چه کم خواهد شدن

گر شاد گردانی دمی یارانِ غم فرموده را

باز آی و بنشین ساعتی آخر چه کم خواهد شدن

گر شاد گردانی دمی یارانِ غم فرسوده را
(امیر خسرو( ) 14 :9385 ،رض)992 :

غم فرسوده در صفحه  181دیوان ،صفحه  520نسخه دو بار آمده است.
مسکین سر آسایش جّالب دگار داشات

دل هیچ به شیرینی جان میل نمایکارد

مسکین مگس آالیش جّالب دگر داشت

دل هیچ به شیرینی جان میل نمیکرد

( امیر خسرو() 9385:88 ،رض) 953 :
صبا گردی از آن زلف دو تا خاست

به هر سو بویی از مُشک ختا خاست

صبا دی کز سر زلف دو تا خاست

به هر سو بویی از مُشک ختا خاست

(امیر خسرو ()18 :9385 ،رض)914 :
صبا گردی از آن ( آس )934 :دی گِردِ آن (ق)909 :
خساارو گاارت خیااالِ پرسااتش امااان دهااد

زنهارش استوار نداری کاه یاارِ اوسات

خسرو گرت خیاال باه پرساش زباان دهاد

زنهارش استوار ناداری کاه یاارِ اوسات
(امیر خسرو ( )915 :9385 ،رض)938 :

به پرسش امان (امیرخسرو  )80 :102،به پرسش زبان (امیر خسرو)41 :132 ،
نپنداری ز بهرش رنجها دیدهست ایان دیاده

حقش بگذارم ،ار یک شب ترا در زیرِ پا باشد
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بپنداری ز بهرم رنجها دیادهسات ایان دیاده

حقش بگذارم ،ار یک شب ترا در زیرِ پا باشد
(امیر خسرو ()224 :9385 ،رض)211 :

به بیداری ز بهرت (امیرخسرو )358 :102،
نوشتار حق گذاردن نادرست است و باید حق بگزارم باشد.
چو سنگ نازنینان گُل بود بار روی مشاتاقان

من از دیده بریزم هر گلی کان نازنین بخشاد

چو سنگ نازنینان گُل بود بار روی مشاتاقان

من از دیده پذیرم هر گلی کان نازنین بخشاد
(امیر خسرو ()243 :9385 ،رض)2155 :

بدیدم (امیرخسرو  )211 :102،بریزم (امیرخسرو )232 :132،
این بیت یاد آور داستان بر دار کردن منصورحالج است و آنجا که دیگران وی را سنگ میزنند
و شِبلی گُلی بر منصور میافکند (عطار) 499 : 9310 ،
خسارو ز ر خااوب و ز ماای توباه نماایکاارد

ناگاااه بدیااد آن ر ِ زیبااا ،نگااران شااد

خسااارو ز ر خاااوب دمِ توباااه همااای زد

ناگاااه بدیااد آن ر ِ زیبااا ،نگااران شااد
(امیر خسرو () 219 :9385 ،رض)248 :

دال گرجان ستد خاواهش مکان زاناک

بااه تااأخیری سااخن چناادین نگوینااد

دال گرجااان سااتد خااواهش مکاان باااز

بااه ناااچیزی سااخن چناادین نگوینااد
(امیر خسرو()215 :9385 ،رض)315 :

زلف همچو رسنت ماه سما را بگرفات

من ندانم که در ین ماه چها خواهد شاد

زلف همچو ذنبت ماه ساما را بگرفات

من ندانم که در ین ماه چها خواهد شاد
(امیر خسرو ()358 :9385 ،ر ض) 332 :

در بیت دیگر:
ماه من زلف ذنب وش را چه میگیاری باه دسات

ماه کی گیرد ذناب را چاون ذناب مایخاوانیش

زلاااف همچاااو ذنبااات مااااه ساااما را بگرفااات

من ندانم که در ین مااه چاه هاا خواهاد شاد

(امیر خسرو () 525 :9385 ،رض)403 :

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان امیر خسرو دهلوی

سااروِ بلنااد باااال گاار بااا شااما باار آیااد

هرگااز قااد بلناادت از وی فاارو نمانااد

سااروِ بلنااد باااال گاار تااا سااما باار آیااد

هرگااز قااد بلناادت از وی فاارو نمانااد
(امیر خسرو () 388 :9385 ،رض)953 :

کشت شبت باه دسات نیایاد ،وه ای رقیاب

جایی که پا گرفت خدنگِ سحر خاورد

کشاات شاابش بالساات نبایااد کااه ای رقیااب

جااای بنااا گرفتااه خاادنگِ سااحر خااورد
(امیر خسرو ()402 :9385 ،رض)290 :

جاااودان کااز خطااش ساابق گیرنااد

شاااحنهای هااام از آن ساااواد دهیاااد

جاااودان کااز خطااش ساابق جوینااد

نساااخهای هااام از آن ساااواد دهیاااد
(امیر خسرو ()431 :9385 ،رض)391 :

همچنااان ساااده خوشااتر اساات لباات

کااان شااکر را بااه زور نتااوان کااارد

همچنااان ساااده خوشااتر اساات لباات

کااان شااکر خااورد مااور نتااوان کاارد
(امیر خسرو ()450 :9385 ،رض)311 :

رفت آن که بُود خسرو نیکو ز شاهد و مای

ای دل ،گواه باشی کاقرار کاردم از سار

رفت آن که بود خسرو منکر ز شاهد و مای

ای دل ،گواه باشی کااقرار کاردم از سار
(امیر خسرو ،418 :9385 ،رض)319 :

شیرین غمی است عشق ولیکن زماان کجاسات

ای دل بگویمت که بخور لیک دیادهتار

شیرین غمی است عشق ولایکن زیاان جانسات

ای دل بگویمت که بخوان لیک دیادهتار
(امیر خسرو ()500 :9385 ،رض)385 :

ناادارم چااون بااه حااال صاادق تااا کاای

ز زهااااد آیینااااة تزویاااار سااااازم

ناادارم چااون جمااال صاادق تااا کاای

ز زهاااااد آییناااااة تزویااااار ساااااازم
(امیر خسرو ()585 :9385 ،رض)485 :

بس کاه بخفاتم از غمات ،فارق نباشادم دگار

گر به درون پیرهن رشته به جای خود کشام

بس که ضعیفم از غمت ،فرق نباشدت کاه مان

گر به درون پیرهن رشته به جای خود کشم
(امیر خسرو ()103 :9385 ،رض)442 :

عمر من است بار ننگ ،هایچ وفاا نمایکناد

عمر اگر وفا کند هم باه کناار در کشام
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عمر من است یار لیک ،هایچ وفاا نمایکناد

عمر اگر وفا کند هام باه کناار در کشام
(امیر خسرو ()103 :9385 ،رض)432 :

دادیاااام تااااو جااااان کااااه جانااااا دل بااااده

بنااادهام از جاااان و دل فرماااان بااارم

دادیاااام فرمااااان کااااه جااااان و دل بااااده

بندهام از جان و دل فرمان برم
(امیر خسارو ()121 :9385 ،رض)505 :

ما عافیت نثار ره درد کردهایم

جان را به می برید عدم فرد کردهایم

ما عافیت نثار ره درد کردهایم

جان را به من یزید عدم فرد کردهایم

(امیر خسرو ()133 :9385 ،رض)452 :
عقل و دل و جان و تن ،برد این همه عقل از من

من ماندهام و چشمی حیرانِ جمالِ تو

عقل و دل و جان و تن ،برد این همه عیش از من

من ماندهام و چشمی حیرانِ جمالِ تو
(امیر خسرو ()543 :9385 ،رض)583 :

ودر نسخة دیگر عشق آمده است ( .امیرخسرو )355 :132،
بگشاد عشق از دیده خون ،ناالن شو ،ای شخصِ نگون

آمد شرابِ تو کنون ،جنگِ کهن را ساز کان

بگشاد عشق از دیده خون ،ناالن شو ،ای شخصِ نگون

آمد شرابِ نو کنون ،چنگِ کهن را ساز کن

(امیر خسرو ()112 :9385 ،رض)535 :
چشااام از تاااو دور ،داناااة دل را غمااات بساااوخت
چشااام از تاااو دور ،داناااة دل را غمااات بساااوخت

از سوختن گریز نباشد

سپند را

از سوختن گزیر نباشد سپند را
(امیر خسرو ()55 :9385 ،رض)930 :

باارو ای باااد و پاایش دیگااران ده جلااوه ،بسااتان را

مرا بگذار تا میبینم آن سورِخرامان را

باارو ای باااد و پاایش دیگااران ده جلااوه ،بسااتان را

مرا بگذار تا میبینم آن سرو خرامان را
(امیر خسرو ()10 :9385 ،رض)928 :

ضرورت تصحیح دوبارة دیوان امیر خسرو دهلوی

نتیجه
اشکال وارد و اساسی بر کتب چاپ شدة موجود از دیوان امیرخسرو دهلوی آن است که همة
تصحیحات انجام شده شتابزده و سهلانگارانه به طبع رسیدهاند .بیتردید آنچه آشکار است ،اساس
قرار دادن نسخة تهران م.درویش از سوی همة مصححین ایرانی و شبه قاره میباشد که آن هم از
روی نسخهای مغلوط و مشوّش گردآوری شده است .اشکال مهم و منطقی که بر چاپ مشهور
اقبال صالحالدین و عابدی در الهور و سایر چاپهای هندی وارد بوده بیشتر این است که استادان
و پژوهشگران هندی اهل زبان نبوده و بر رموز و دقایق زبان فارسی تسلّط نداشتهاند و نهایتاً در
متن عالوه بر اشتباه کاتبان و ناسخان اشکاالت دیگری نیز یافت میشود  .در این پژوهش بر اساس
نسخههای خطی معتبر از دیوان امیرخسرو دهلوی نشان داده شد که توجّه به دستنویسهای
ارزشمند ،بهترین روش برای تصحیح خطاهایی است که در ویراست دیوان وی وارد بازار نشر و
چاپ شدهاند و باید یادآور شد به سبب وجود این نسخهها که مصححان گذشته از آنها استفاده
نکردهاند ،ضرورت ارائة تصحیحی انتقادی و نوین از دیوان امیرخسرو بایسته میباشد.
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