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 خالصه

نام قرن ششم هجری است. دیوان این شاعر بزرگ تا کنون چندیین بدار بده زیدور آردس هراسد ه شدی         ظهیر فاریابی از شاعران به

یاد اس اد امیرحسن یزدگردی است. تصدحیح مدوکور کده در واقدس     این دیوان، تصحیح زنی  ترین چاپاست. واپسین و شناخ ه

شان اس اد دک ر اصدرر دادبده در دسد ری شدین اان ادر پارسدی      اه مام شاگرد فرزانهرسالة دک ری هن اس اد فقیی بود  است به

شدود، تحدت   اثدر دیدی  مدی   هایی را که گاهی در ایدن  رو به نقی و بررسی این اثر پرداخ ه و کاس یقرار گرف ه است. مقالة پیش

(ایدرادات وزندی، بررسدی    4گواری و عالئم سدجاونیی،  (حرکت3(خطاهای تایپی، 2(ابیات و عرارات محرّف، 1چهار عنوان: 

 سدنینة پیشین دیوان )تصحیح تقی بینش( و نیدز نسد ة خطدی     کرد  است. همچنین موارد محل بررسی در این تصحیح، با چاپ

 انی. مقابله و مقایسه شی  ترریز

 

 : نقی، تصحیح، ظهیر فاریابی، دیوان اشعار، تعلیقات.ها کلیدواژه

 

 در آمد

                                                           
 نمایی می بایس ه نک ه چنی بر تآکیی، ناقیان دیار و ایشان از سپای ضمن، جس ارها در دالونی هقای نقی چاپ با: 

 به نوش ه تایپ عین. 2 ؛ است تسامح ن یجهء و عادت حاصل دس نوش ه ذکر. 1336 سال از است ای بود  نوش ه تایپ، ظهیر دیوان چاپ در من منرس و مآخو. 1
 پیشنهادهائی از نظر قطس نقیها. 3  ؛ قرارگرف ه کروشه در تصرف مورد مطلب، گرف ه صورت تصرفی، اف ادگی یا ناخوانائی سرب به احیانا اگر و رسیی  چاپ
 چاپی غلطهای بربنیاد است هائی اصالحیه جمله، دیوان تصحیح برای ترریز سنینهء در منیرج ظهیر نس ه از اس ناد  و المجالس نزهه با ظهیر رباعیات مقابله چون

 دادم ناشرمح رم به و کردم فهرست را چاپی غلط 150 حیود خود، من، دیوان ان شار محض به. 4 ؛!  است خوانی غلط، غلطها این که( حکم این یا) فرض این با
=  بارفروشنی:مثل، نقطه اف ادن:نقطه( الف:جمله از ؛ است معیود و محیود عواملی معلول، غالرا، مح رم ناقیان اس ناد  مورد چاپی غلطهای. 5 ؛ نشی چاپ که

، نقطه جابجائی(/ 89 ص) نادر=  تادر:مثل، نقطه افزایش(/ 26 ص) فصل=  فضل:مثل، نقطه زاییبودن( / 136 ص) بازوی=  باروی:مثل و ؛(33 ص) بازفروشنی
 تایپ دس ااههای در، حروف برخی قرارداش ن سرب به، حروف جایازینی( ر ؛/ است نقطه ماجرای حاصل اصالحها و نقیها بیش ر(. 132 ص) تررم=  ب رم:مثل

 به که ام نرود  هن بر(. 141 ص) خرد=  خود:مثل ، نیز(26 ص) کاروان=  کاردان:مثل و( 52 ص) جور=  جود:مثل، هم به نزدیک با هم کنار در قییم و جییی
 داد خواهم دست به گوشت و همی پیش هنچه از درخور گزارشی گرفت صورت ظهیر دیوان از دیار چاپی اگر ان شاءاهلل. دهم پاسخ نقیها به معمول ٴشیو 

 ( .سردبیر)



-تصحیح ان قادی دیوان ظهیرالیین فاریابی موضوع رسالة دک ری اس اد دک ر یزدگردی بود  اسدت، بده راهنمدایی اسد اد بدییس     

آلردی اسد اد در کارهدای علمدی و     امّدا کمدال  »انایز. ماننی و ارجمنی و سودمنی و تحسینگمان بیالزمان فروزاننر. تصحیحی بی

( هموار  چنان احسدای  1365( تا گا  مرگ )1336سال، از زمان دفاع رساله )همیز ایشان موجب شی تا قرر سیدقّتِ وسوای

شدان اسد اد   ( لوا پس از فوت هن اس اد فقیی، شاگرد دانشمنی15: 1381)ظهیر فاریابی، « کنی که کاری بیین تمامی ناتمام است

انی. دیدوان مدوکور   هوردی کرد ، و هن را به زیور آرس هراس ههای اس اد جمسنوش ه-اصرر دادبه دیوان موکور را از میان دست

هجدری قمدری اسدت کده      717ترین هنها )نس ة اسای( م علّق به تداریخ  بر پایة شش نس ة خطی تصحیح شی  است که قییمی

است. ک ار موکور م شکّل از دو ب ش است: ب ش اوّل شامل م ن اشعار ظهیدر فاریدابی   خود حاکی از ارزشمنیی اثر حاضر 

است. ب ش دوم خود شامل شش فصل است: فصل اوّل: زنیگی ظهیر، فصل دوم: شعر ظهیر، فصل سوم: شعر ظهیدر در ک دب   

نجم: فرهند  لردات و   ادر، فصل چهارم: دیوان ظهیر فاریابی )وصف نسخ و کینیت تصحیح و فهرست نسخ خطی(، فصدل پد  

اندی کده شدامل ایدن     را افدزود  « هدا فهرسدت »کنایات و تعریرات، فصل ششم: حواشی و تعلیقات. در پایان نیز اس اد دادبه ب دش  

شود: فهرست هیات قرهن کریم، فهرست احادیث و امثلة عربی، فهرست ابیات شاعران، فهرست مطلس شعرها، نمایه عناوین می

-و در دقّتْ موی به دو ندیم شدکاف ه   ییبیضا نمود  -چنانکة شیوة ایشان است -ر هر یک از عناوین فوقعام. اس اد یزدگردی د

 انی. 

کاهدی،  دانم که نقی کنونی نه تنها از ارزش و اع رار این اثدر نمدی  پیش از ورود به بحث، ذکر این نک ه را بر خود واجب می

و از رهاوار این وجیز ، هیچاونه گردی به دامن کرریایی اس اد فقیدی   تر کردن هنبلکه کوششی است در راس ای هرچه منقّح

شان اس اد دادبه ن واهی نشست. ناارنیة این سطور، چاپ این ک ار را که برهمی  از عشدق راسد ین   یزدگردی و شاگرد فرزانه

 شود برای دیار هثار ادبی. ایدانی و امیی هن دارد که این اثر سرلوحهشاگردی به اس اد خود است، بسیار ارزشمنی می

انی با چاپ پیشین دیوان )چاپ تقی بینش( و نسد ة خطدی   قابل ذکر است که ابیات و عراراتی که در این مقاله بررسی شی 

انی و چنانکه بیت مدورد  ای از اشعار ظهیر است د مقابله شی  قمری( د که حاوی ب ش عمی   721د   3)تاریخ ک ابت  ترریز سنینة

 بحث در دو اثر موکور یافت نشی ، ناارنی  بر پایة حیی و قیای به نقی هن پرداخ ه است. 
 

 (ابیات و عبارات محرّف1

 ایم که به نوعی تصحیف و تحریف در ضرط هنها را  یاف ه است: در این ب ش به نقی و بررسی عرارات و ابیاتی پرداخ ه

و چون تیغ، همه تن، پرور دامناغانی، بنی غم از پای جان و دل باشایی چون میغ، همه  ا تأملِبغواص بحر معانی که *»

را بدا شدایی ب دوان بدا توجیهداتی      « با تأمّل اغدانی »(. در این عرارت دو تحریف رخ داد  است. 24: 1381)ظهیر فاریابی، « پرگهر

( به درس ی عرارت را ضرط کدرد  اسدت:   2شود. تقی بینش )ص معنای درس ی دریافت نمی« پروردامن»پویرفت امّا از ترکیب 

و چدون   دامن، پُردُر]= اناش ان[ اغانی، بنیِ غم از پایِ جان و دل باشایی، چون میغ، همه  (1)به اَنامِلغواصِ بحر معانی که »

 و بالعکس در م ون پارسی بسیار شیوع داش ه است.  « و»به « د»چنانکه در ادامه خواهیم دیی، تحصیف «. (2)تیغ، همه تن، پرگهر

بِدهِ   یعنیی الشُّدعراء  الدّوینی ُیم وتندونی ِفدی الماسدالِم ُیدأمم رنه ْم اهللن قین یُقنولدوا شدعرا          روای ی است از پیردامرر صدلوات اهلل علیده:    *»

شدود.  (. مطابق ضرط کنونی از عردارت معندای درسد ی حاصدل نمدی     25: 1381)ظهیر فاریابی، « نّةِالحورالعین ألزواجهنّ فِی المجُ



-ضرط کرد  است که مطابق هن معنا ایناونه خواهی بود: خیاونی شاعرانی را کده در اسدالم مدی   « تُغَنّی»، «ی عنی»بینش به جای 

هایشدان در بهشدت هواز ب وانندی.    ران با هن شدعر بدرای زوج  کنی تا شعری باوینی که حومیرنی )شاعرانی که مسلماننی( امر می

الشعراء  الوین یموتون فی االسالم یأمرهم اهلل تعدالی قن  »قابل ذکر است که م ن حییث در منابس مع رر ایناونه ضرط شی  است: 

 (.6/335تا: )سیوآی، بی« یقولوا شعرا  ت رنّی به الحور العین الزواجهنّ فی الجنة

ما را ازین فضل غرضیی سی ن   شی [ نیست در شریعت، و هرهینه کرد دلیلِ هن است که شعرم مُنهیّ ]= نهی این همه،*»

( بده  5شدود. بیدنش )ص   (. عرارت مش ص شی  محرّف است و از هن معنایی حاصل نمی26: 1381)ظهیر فاریابی، « نسبتی است

 «.غرضی و از این س نْ سببی استفصلْ و هرهینه ما را ازین »درس ی عرارت را ضرط کرد  است: 

مدادر و پدیر پیدر بده غصده و زُجْدر        (3)چون عوایق ایّام و نوایب زمان این ضعیف را از اهل وآن دور افکندی و در ]فدراق[  *»

« رسدی خردری جویدی    کیاردانی گرف ار کرد و بیان خرسنی گردانیدی کده چدون بداد]ی[ وزد از ایشدان نسدیمی بویدی و چدون         

شیوع بسیار داش ه « د»به « و»است. چنانکه پیش ر اشار  شی، تصحیف « کاروان»تصحیف « کاردان(. »26: 1381)ظهیرفاریابی، 

 است.

ضدرط کدرد    « م حدرّق »، «منحدرف »(. بینش بده جدای   26)همان: « نشود منحرفسیّی پیش این هرزو برهوُرْد که هرگز *»

شدونی   دریدی  »است: « من رق»صورت صحیح این واژ   دانس ه است. امّا ظاهرا « منحرق»است و در حاشیه صورت صحیح را 

 «(. من رق»: ذیل 1377)ده یا، « پار گردنی ، دریی  و پار پار و پار 

قران این حضرت من ی نیست جز این صیر صاحب مبنیو چون در اآراف هذربایجان کس را از آریق اکرام و انعام بر *»

که زبان در بییان لشی ر آن   بار منت گردانیی  است به غای ی لطایف کرم او را گرانو یاانة جهان را که به وظایف نعم و 

(. 27: 1381)ظهیر فاریدابی،  « فی بر عجزت عن الشکر فاقرطتتوان نمود، مصراع: د که پیوس ه در تزایی باد د وفا نمی   نعمت

یابدی.  هدای فدراوان او قاصدر مدی    از شکرِ نعمدت ای است که ثناگوی دربار پادشا  است و خود را این عرارت زبان حال گوینی 

چون در آدرف  »توان هنها را توجیه کرد. صورت صحیح عرارات ایناونه است: س  ی میانی و بهعرارات مش ص شی  محرف

 شی ر ب او بنیان  و]= ثناگو[ این حضرت من ی نیست ]...[ به غای ی که زبان  مُثنیِهذربایجان کس را از آریق اکرام و انعام بر 

 (. 8: 1337)ظهیر فاریابی، « فی الرر و عجزت عن الشکر فافرطتتوانی نمود. نعمت که پیوس ه در تزایی باد وفا نمی آن

ای از هن خود عزیز ها[ بیارد، بنی عوارف ]= نیکویی کَتَفِپس اگر این صیر روزگار این دعاگو را در ظلِّ عواآف و *»

حمایت، سایه و ظلّ[ ضرط کرد  اسدت کده   « ]= کَنَف»، «کی یف»( به جای 8(. بینش )ص28: 1381)ظهیر فاریابی، « کرد  باشی

 نمایی. تر میدرست« ظلّ»با توجّه به 

 *ولیکن از سدر سدیری ب دوُد اگدر قدومی     

 

 فروشددنی مُددنّ و سددلوی را بییارتییرّهبدده  

 (33: 1381)ظهیر فاریابی،  

درس ی مصدراع را  ( به13م ون کهن فارسی اس عمال نشی  است. بینش )ص از واژگان مصطلح م أخّرین است و در « بارترّ »

 (.471: 1381ترریزی، ←)نیز« منّ و سلوی را بازفروشندبه ترّ  »ضرط کرد  است: 



 ای پیشِ مدن در ایدن دعدوی   اگرچه آاینه*

 همه چنیان ب وُد که باشایددمولیکن این

 برنددی هری رابدده ریشدد نی بدددددرون مددی  

 را انثیی  (4)هدای سر حقّده به دست نطق 

 (33: 1381)ظهیر فاریابی،  

ضدرط  « اِنشیی »( به جای ایدن واژ ، بده درسد ی    14شود. بینش )ص در این بافت معنای م ناسری دریافت نمی« انثی»از واژة 

 ده دیا  نامدة لردت و در «( انشدی »و « انشداء »: ذیدل  1377)ده یا، « انشی: ممال انشاء، شعرگن ن، سرودن، شاعری»کرد  است: 

 همین بیت ظهیر به عنوان شاهی نقل شی  است.  

 زبان گرفت فلک تواندحییثِ جود *

 

 چنان کده قصّدة مجندون و ذکدر لیلدی را      

 (34: 1381)ظهیر فاریابی،  

زبدان   در را تیو حدییثِ جدودِ   »درس ی ضرط کرد  است: ( مصراع را به15مصراع ن ست معنای روشنی نیارد. بینش )ص 

زبدان گرفدت،    انیدر  تیو حییثِ جدود  »توان ایناونه حیی زد: صورت صحیح م ن اس اد یزدگردی را نیز می«. گرفت، فلک

 «.فلک

 * دریا ف اد  در تب لدرز اسدت روز و شدب   

 

 رویدش بدیان گواسدت    گزنةآعم دهان و  

 (35: 1381)ظهیر فاریابی،  

لیکن ایدن واژ  در ایدن معندا بدا سداخ ار بیدت تناسدری        «( گزنه»: ذیل 1377ده یا، ←ای خاص از گیا  است )گونه« گزنه»

ترریدزی،  ←)نیدز « رویش بر ایدن گواسدت   گونةآعم دهان و »( مصراع دوم را ایناونه ضرط کرد  است: 18نیارد. بینش )ص 

 «(.گونه»: ذیل 1377)ده یا، « گونه: رن  و لون»بیین قرار است: « گونه»(. معنای 469: 1381

 زندی* شیرِ ژیان که الف به سرپنجه می

 گدزد نازنین که سراناشت مدی  یاروین 

 زنددددیکرکِ دری که قهقهة شوق می

 از دستِ مددور در کفِ صی محندت و بالسدت   

 هم محن ی است گرنه آپیینمش از کجاست؟

 هسیبِ قهرِ پنجدة شددددداهینمش در قنددداست   

 (35: 1381)ظهیر فاریابی،  

شدود در بیدت دوّم واژة   شدمرد. چنانکده مالحظده مدی    های هریک از حیوانات را برمیاین ابیات، شاعرم مصائب و س  یدر 

ضرط شی  است که با ساخ ار ابیدات  « باز»، «یار»( به جای 18هم زد  است. در چاپ بینش )ص محور عمودی ابیات را به« یار»

(. سراناشت گزیین باز نیز تعریری شاعرانه است از ایدن ویگگدی پرندیة    49: 1381ترریزی، ←پیش و پس تناسب تام دارد )نیز

 کنی.های خود را با منقار تمیز میموکور که بنا به عادت پیوس ه ناخن

 که ملک و دولدت را  بگو و برستی*ع مُر 

 

 تناخر است به نامش چه جای القار اسدت  

 (39: 1381)ظهیر فاریابی،  



که ملدک و ملّدت    پرستییگانهع مُر »( مصراع را ایناونه ضرط کرد  است: 23نمایی. بینش )صمصراع ن ست محرّف می

 «.را

 فلدک چنردری نشدی    سفرة*هن دل کده  

 

 در چنرر دو زلف تو اکنون مس ّر اسدت  

 (41: 1381)ظهیر فاریابی،  

 نیز مؤیّیِ ضرط پیشنهادی است. « مس ّر»و « س ر »(. پیونی 37: 1337ظهیر فاریابی،  ←است )« س ره»تصحیف « سنر »

 *در عهیِ تو بننشه حدزین اسدت، بدیش نده؛    

 

 تو باشی چندار بداد   جوددرویش اگر ز  

 (52: 1381)ظهیر فاریابی،  

تدر  کدرد  اسدت کده صدحیح    ضرط « جور»، «جود»جای ( به61شود. بینش )ص ممیوح درویش نمی« جود»مسلما  کسی از 

 نمایی.می

 گدا  عدروی ظندر بدود    *جایی که جلو 

 

 خصدمْ گدوهرِ تیردت نثدار بداد      فرضبر  

 (52: 1381)ظهیر فاریابی،  

 (.62: 1337ظهیر فاریابی، ←است )« فرق»تصحیف « فرض»

 *در تناندددای بیضددده ز تدددیبیر عدددیل او

 

 نهداد  آشییان  مدر   پیکدر طبی    نقّاش 

 (60: 1381)ظهیر فاریابی،  

مدر   »و « مرغان سنان»و « مر  شران»، «مر  هشیان»ها به جای شود. در نس ه بیلاز مصراع دوم منهوم درس ی دریافت نمی

هسد ان: بده پشدت    »ایناونه همی  اسدت:   فرهن  جهانایریشود. در ضرط شی  است که از هیچکیام معنایی حاصل نمی« سنان

 گن ه: (5)اسماعیل خوابیی ، و هن را س ان نیز خواننی؛ کمال

 در تناندددای بیضددده ز تدددأثیر عدددیل او   
 

 «نهداد  آسیتان پیکدرِ مدر     صن نقّداش   
 

 (1/126: 1351الیین انجو شیرازی،  )میرجمال 

، کده  «نقّاش صنس پیکر مرغان س ان ]= به پشت خوابیدی [ نهداد  »( نیز مصراع دوم را ایناونه ضرط کرد  است: 71بینش )ص 

 معنای هن واضح است. 

 خواهدی*سرو تو بر ز سمددن دارد و دل می

 تن من شی چو رسن زلف تو چنرر، چده شدود  

 دم هرروزة گرمم چددددو به تو درنادددرفت

 هرکه خواهی که سمن بار دهی سدددرو او را 

 

 که از هن سرو قیت برگ سمن برگیرد 

 باز دلددم گوشدة چنردر گیددرد؟   که رسن

 ه  هر صرحی سردم به تو کدی درگیدرد  

 یار چو تو سدددرو سدمنی برگیدددرد   پای 

 (66: 1381)ظهیر فاریابی،  



 جایی رخ داد  است. صورت منطقی ابیات بایی ایناونه باشی:به عقییة ناارنیة این سطور، در ترتیب ابیات جابه

 خواهدددی سرو تو بر ز سمددن دارد و دل می

 هرکه خواهی که سمن بار دهی سدددرو او را

 تو چنرر، چده شدود  تن من شی چو رسن زلف 

 دم هرروزة گرمم چددددو به تو درنادددرفت
 

 که از هن سرو قیت برگ سمن برگیرد 

 پای یار چو تو سدددرو سدمنی برگیدددرد   

 باز دلددم گوشة چنردر گیدددرد؟  که رسن

 ه  هر صرحی سردم به تو کدی درگیدرد  
 

(. نک دة دیادر   457: 1381ترریزی، ←همین صورت اخیر است ) هم ترتیب ابیات به ترریز سنینةقابل یادهوری است که در 

بیدت دوم ایناونده    ترریدز  سنینةشود. در اینکه مطابق ضرط کنونی، قافیة دو بیت ن ست تکرار شی  است که عیب محسور می

 ضرط شی  است:  

 (6)بدر گیدرد  بویة سروِ چو تدو یدارِ سدمن     هرکه خواهی که سمن بار دهی سرو او را

  )همانجا( 

 گردد. قابل یادهوری است که تقی بینش بیت دوم را ضرط نکرد  است.که مطابق هن، مشکل موکور مرتنس می

 *بهر او دسدت زمدان دف در افدالد هرد    

 

 گیدرد  محیور پیش او تیر فلک خامه و  

  (67: 1381)ظهیر فاریابی،  

دان، دوات( ضرط کرد  است که تناسب بیشد ری بدا خامده )کده بده هن      مرکّب« )= مِحْبَر»، «محور»( به جای 82بینش )ص 

 عطف شی  است( و دف ر و تیر )= دبیر فلک( دارد.  

 *ایددا شهی که به یک ف حِ بددار همّت تدو 

 تویی که عیلِ تو در چارسویِ کون و فسداد 

 گشددداد  دیی درِ امن و عافیت بدددر خدددود  

 

 ندی افک آسمییانجهانیدددان را در موجِ  

 نددیای عافیت و مددگد  امددددددان افکندی  

 افکندی  آسیمان کسی که چشم برین فرخ 

 (77: 1381)ظهیر فاریابی،  

عندوان  در مطلسِ قصیی  نیز بده « هسمان»شود. قابل یادهوری است که معنای درس ی دریافت نمی (7)«موج هسمان»از ترکیب 

نمایدی. بیدنش )ص   افکنی؟( و قافیه شینِ هن با فاصلة یک بیدت بعیدی مدی   قافیه همی  است )چه غلرل است که دولت در هسمان 

ضرط کدرد   « آستان»دادن( و به جایِ هن در بیت سوم، منّت و احسان، نعمت« )= امتنان»در بیت اوّل، « هسمان»( به جای 92

 بر اس واری معنا، تکرار قافیه نیز ن واهی داشت.  است که عالو 

 چون گردد جدیا  ف ح کمال*تیرِ عزمت از 

 

 موی بر اعضای اعیای تدو پیکدانی کندی    

  (80: 1381)ظهیر فاریابی،  



ضرط کرد  است که با توجه به تناسری که با تیر و پیکان دارد، بدر ضدرط اسد اد    « کمان»، «کمال»( به جای 100بینش )ص 

)اضدافة تشدریهی( پیوندی بیشد ری     « تیدر عدزم  »اضافة تشریهی است که بدا  « کمان ف ح»یزدگردی ارجحیت دارد. نک ة دیار اینکه 

 دارد.

 * کنون چو سروسهی هر کجا که هزادی است                

 یددار دهدویردددویِ جددس رفییطو و دنان لهددع

 (126: 1381)ظهیر فاریابی، 

 طیر  عندان لهدو و   »( مصراع را ایناونه ضرط کرد  است: 107مرهم است. بینش )ص « آرف»در مصراع دوّم معنای واژة 

 (.459: 1381ترریزی، ←)نیز« سوی جویرار دهی

 تیو  خنجر*عیوت مثلِ تو هناه شود که 

 

 بدده روز معرکدده هثددار ذوالنقددار دهددی     

  (84: 1381)ظهیر فاریابی،  

خواهی هماننیِی عیوی ممیوح و ممیوح را تعلیق به امدری محدال کندی لدیکن مطدابق ضدرط کندونی        در این بیت شاعرم می

خنجدر  »( بده جدای   110دهی. بینش )ص شود؛ چراکه شمشیر ممیوح پیوس ه هثار ذوالنقار را بروز میمقصود شاعر حاصل نمی

 است:« برگ بیی» اس عار  از« خنجر بیی»نمایی. ضرط کرد  است که درست می« بید خنجر»، «تو

 شود چو غنچة گل چادْ تردِ دشمن تدو 
 

 گرش به نام تو بر سدر زنندی خنجدرِ بیدی     
  (585: 1376)انوری،  

ایدن   ترریدز  سنینةتوانی هثار ذوالنقار را نمایان سازد. قابل یادهوری است که در مسلّم است که برگ درخت بیی هرگز نمی

 (. 459: 1381ترریزی، ←است )« خنجر بیی»ضرط شی  است که اح ماال  صورت محرّف « خنجر تنی»ترکیب به صورت 

 شکّرین ماهی که هر کو را بییی              هن لب تا در*

 یدییدودا پددش سدر دلدی بددالف آرعش همددبرخ
 (89: 1381)ظهیر فاریابی، 

 است.« نادر»تصحیف « تا در»ظاهرا  

                  خرمیِ مجلس و شاه*جهان بیین صنت از 
 ارددلِ بهددالم فصدددایِ سددک در اثنددانددر او چن

 (90)همان: 

ظهیدر  ←« )خرمیّ و مجلیسِ شیاه  جهان بیین صنت از »توان ایناونه تصوّر کرد: صورت صحیح مصراع ن ست را می

 (. 135: 1337فاریابی، 

 جددوزا * هنددوز از پددس پشدد م حمایددل  

 

 تتییارنکددرد  بددر سددر شمشددیر، نیکددوانِ   

  (91: 1381)ظهیر فاریابی،  



نیز همی  است )زییری نسدوی،   المصیور ننثةدر چهار نس ة «( نکرد »جای  به« نررد »این بیت به همین صورت )با اخ الف 

 انی: (، لیکن اس اد یزدگری ضرط نسخ را نپویرف ه و بیت را ایناونه ضرط کرد 90: 1385

 هندددوز از پدددس پشددد م حمایدددل جدددوزا 
 

 ایثییارنکددرد  بددر سددر شمشددیر نیکددوان   
 

همة نسخ: نررد  بر سر شمشیر نیکوان ت ار، م ن مطابق اسدت بدا دیدوان اسد اد ظهیرالدیین فاریدابی بده        »انی که:  و در پاورقی توضیح داد 

ضدرط شدی  اسدت. مد ن     « نیکدوان ت دار  »، المصدیور  ننثدة هدای   شود در دیوان نیدز همچدون نسد ه    ؛ امّا چنانکه مالحظه می«تصحیح ناارنی 

های چاپ بینش همی  است. سوال اینجاست که چرا م نی را که اسد اد یزدگدردی از دیدوان ظهیدر نقدل       بیل در یکی از نس ه ننثةالمصیور

اسد اد یزدگدردی در   کرد  است، با هنچه در تصحیح خودشان از دیوانِ همین شداعر همدی  اسدت، م نداوت اسدت؟ اّمدا معندی بیدت )کده          

انی( به زعم ناارنی  ایناونه است: حمایل جوزا: اس عار  از زلدف؛ شمشدیر: اسد عار      درس ی نمودی از تعقیی معنوی دانس ه هن را به 352ص

ز معشدوقان بدا   اندی )هندو   وارشان را بر سرِ شمشیرِ قام شان نکدرد   هایِ حمایل از قامت بلنی؛ معنی: زیرارویان ت ار هنوز از پشت سر من، زلف

 انی(.   زلف بلنی، به دنرال من را  نین اد 

 *بیان جواد کده چدون ابدرم باددسد ی را    

 

 ها بده یدک ادرار  دهی سال چرخوجو   

  (92: 1381)ظهیر فاریابی،  

( لوا معنای بیت ایناونه خواهی بدود:  444: 1381( )ترریزی، 139: 1337ظهیر فاریابی، ←است )« خرج»تصحیف « چرخ»

 دهی.دس ی را میهای فردِ تهیسوگنی به هن جوادی که هماننی ابر با یک ب شش، وجو ِ هزینه

 حجلة بلقیس وقدت را  ب تْ*یعنی که 

 

 هورد ب دددت پدددیشِ سدددلیمان روزگدددار 

 (94: 1381)ظهیر فاریابی،  

در مصدراع اوّل،  « ب دت »جدای  ( بده 152اشکال نیست. بینش )ص است لیکن تکرار هن در دو مصراع بی« ب ت»فاعل بیتْ 

 (. 445: 1381ترریزی، ←)نیز« یعنی که ت تِ حجلة بلقیس...»ضرط کرد  است که همین ضرط صحیح است: « ت ت»

 *چنیانک هتش غضرت یدک زبانده زد  

 

 ما  ندو شدود همده اآدرافش از شدرار      بر 

  (94: 1381)ظهیر فاریابی،  

 (. 153: 1337ظهیر فاریابی، ←است )« پُر»تصحیف « بر»

 نقدددددی احسدددددانی زان و*تدددددا تدددددو 

 

 بحدددر و کدددان را نماندددی وزن و خطدددر   

  (100: 1381)ظهیر فاریابی،  

 است.« وزّان»گش ة « و زان»

 *ای کدددده بددددر اوج بددددرج تعظیمددددت 

 

 آددددائر ز بدددددیم بنهدددددی پدددددر  سیییییرِ 

  (100)همان:  



 (.469: 1381)ترریزی، ( 125: 1337است )ظهیر فاریابی، « نَسْر»گش ة « سر»

 دهنیییت*پدددیشِ شمشدددیرِ لنظدددت از 

 

 صدددددرح صدددددادق بینکندددددی خنجدددددر  

  (101: 1381)ظهیر فاریابی،  

ضدرط کدرد  اسدت کده     « دهشیت »، «دهندت »جای ( به125نمایی. بینش )ص حشو است و در این ساخ ار زائی می« دهنت»

 (. 469: 1381ترریزی، ←همین صحیح است )نیز

 فراز در پدیش اسدت  *برین که چنی نشیب و 

 

 نشددور بیشییگانز هسدد ان عددیم تددا بدده   

  (105: 1381)ظهیر فاریابی،  

ترریدزی،  ←ضرط کرد  است )نیدز  « پیشگاه»جای هن ( به147شود. بینش )ص معنای روشنی حاصل نمی« بیشاان»از واژة 

 ( که معنای هن روشن است.      460: 1381

 صدوامس خداد   او*چنانک دور نراشی که 

 

 مجدداوران عددیم سددر نهنددی سددویِ نشددور  

  (107: 1381)ظهیر فاریابی،  

 (. 454: 1381( )ترریزی، 151: 1337ظهیر فاریابی، ←است )نیز« از»گش ة « او»

 *اگرچه سیم و زرم نیست هست گوهر ننس          

 وهردگ زارگانیهی ده از صدل بده نزد عقددک

 (108: 1381)ظهیر فاریابی، 

 است.  « کان هزار»محرّف « هزارگان»

 مددییحت صییورت*ز بهددر خددیمت  

 

 گشددداد  دیدددی  و بسددد ه کمدددرم گدددوش  

  (116)همان:  

همدین ضدرط صدحیح    « گدوش »ضرط کرد  است که با توجّده بده پیوندی هن بدا     « صوت»، «صورت»جای ( به169بینش )ص 

 است.

 حملدة تدو   ییاد *ایا شدهی کده بریدزد ز    

 

 به روز معرکه دنیان پیدل و کدام نهند     

  (119: 1381فاریابی،  )ظهیر 

 (. 455: 1381( )ترریزی، 180: 1337ظهیر فاریابی، ←است )نیز« باد»تصحیف « یاد»

 مِدددددنم ذاتِ ایحْجُدددددالِ رَوْزَةٌایهدددددوِ ِ *

 

 ایمْ غندددر ةَ آیلیعُدددتْ فِدددی شیدددهْرِ شیدددوّالِ      

  (121: 1381)ظهیر فاریابی،  



هیا ایدن دیدیاری اسدت از محروبدة     »است لوا معنی بیت ایناونه خواهی بود: کردن( دییار، زیارت« )= زَوْرَة»گش ة « رُوْزُة»

 (. 484: 1381)ظهیر فاریابی، « دار یا ما  شب اوّل شوّال است که آلوع کرد  استخل ال

           گفت و مبادخرر از جای خویش *بجست بی

 لدایدود مددا شدوای شمدددده هدددچ دل بده هیددک

 (125)همان: 

 ...«.  و گفت: مبادخرر از جای خویش بجُست بی»صحیح مصراع ن ست ایناونه است: صورت 

 *کنددت حاصددل دخددل دریددا و کددان    

 

 خدداص و عددام حاجیی بپرداخددت در  

  (129)همان:  

 (.199: 1337ظهیر فاریابی، ←است )نیز« حاجت»گش ة « حاجب»

 سددتبدوی ایددن درگدده *مدنم کددز زمددین 

 اگدددر خدددیمت ت دددت بلقدددیس کدددرد  

 

 مددرا تدداج بددر سددر مددیام     چددو هیهددی  

 بددر مددن حددرام  سییدرهسددعادات ایددن  

  (131: 1381)ظهیر فاریابی،  

ظهیدر  ←تدر اسدت )نیدز   بیل همی  است صحیحکه در نس ه« سُدّه»، «سیر »جای در بیت پیشین ظاهرا  به« درگه»با توجّه به 

( درِ خاندده و درگدا  و سداحت خاندده   االسدماء مهدور ( )ربنجندی س دیّ : درگددا  ) (: »458: 1381( )ترریدزی،  200: 1337فاریدابی،  

 «(.سی »: ذیل 1377)ده یا، (« االررمن هی( )هننیراج)

 بدددداد بددددر س ددددیِّة تددددو هددددم نرسددددی   

 

 ای کدده ازوسددتگنددت بددر خدداد س ددیّ 

 

 *ز من ملود جهان ندام نیدک زندی  کنندی    

 

 پدددریشبددداد فکدددرت نددده بددداد خددداد  

 (238: 1376)انوری،  

 تمکدددین سدددیر  مانندددی خددداد بدددی   

 (153: 1381فاریابی،  )ظهیر 

 بتیر  دالن بدر میدان مدزن    به قول مدرد  

  (132)همان:  

 (.464: 1381( )ترریزی، 194: 1337است )ظهیر فاریابی، « تَبَر »تصحیف « ب رم»

 *بدددوبکربن محمّدددی کدددز فدددرّ آلعددد ش

 

 و ت ت جدم  کرسیزینت گرفت افسر  

  (135: 1381)ظهیر فاریابی،  

 (.452: 1381( )ترریزی، 204: 1337ظهیر فاریابی، ←)نیزاست « کِسری»گش ة « کرسی»

 گرد از فلدک بدرهور و از روزگدار هدم      کامکدار  بیاروی *شمشیر تیدز داری و  



  (136: 1381)ظهیر فاریابی،   

 (.206: 1337ظهیر فاریابی، ←است )نیز« بازوی»گش ة « باروی»

 بدرد *وقت آرر چو دست سویِ جام مدی 

 

 دفیین دکیان  بحیر  برهم زنی ذخیرة  

  (141: 1381)ظهیر فاریابی،  

، کده نسدرت بده مد ن     «کان دفینِ و بحربرهم زنی ذخیرة »( ایناونه ضرط کرد  است: 214ب ش پایانی بیت را بینش )ص

بدرهم  »( ایناونه ضرط شی  اسدت:  256)ص ترریز سنینةاس اد یزدگردی اس وارتر است. قابل یادهوری است که مصراع دوم در 

 چینی شود.حروف« جامِ مُی برد»به صورت « بردجام می»در مصراع ن ست نیز شایی به ر باشی، «. زنی ذخیرة بحر و نوال کان

 حجّ ی چنین که برندید زبدان چدرخ    یا*

 

 زمیان تیغ تو را رسی که بر اعیا کشدی   

  (141: 1381)ظهیر فاریابی،  

شدود. بیدنش   نیز معنای روشنی حاصل نمدی « زمان کشی»هغاز مصراع تناسب چنیانی با ساخ ار بیت نیارد. از  در« یا»حرف 

 ( بیت را ایناونه ضرط کرد  است که نسرت به م ن حاضر اس وارتر است:415)ص 

 حجّ دی چندین کده برندید زبدان چدرخ       با
 

 زبیان تیغِ تو را سزد که کشی بدر عدیو    
 

 شایس در ادر پارسی است. کشیین تیغ تعریریزبان

 *بددر بدداد داد هیرددت تددو خددرمن قمددر     

 

 ترکشیان واتش زد  شدکو  تدو در را     

 (141: 1381)ظهیر فاریابی،  

 (.457: 1381( )ترریزی، 215: 1337ظهیر فاریابی، ←است )نیز« که شان»]کوا[ گش ة « ترکشان»

 خیود *وق ی که گم شود ز سر سرکشان 

 

 پددردالن روانروزی کدده باسددلی ز تددن   

  (141: 1381)ظهیر فاریابی،  

، «گدم »جدای  ( بده 457)ص  ترریدز  سدنینة ( و 347)ص  المعجم فی معاییر اشعار العجدم است. ضمنا  در « خرد»گش ة « خود»

 (.215: 1337ظهیر فاریابی، ←ضرط شی  است )نیز« کم»

 *وی دوسددد ان ز مهدددر تدددو هن دیدددی   

 

 نشیییمنکدددز کدددین مق دددیای جهدددان   

 (144: 1381فاریابی، )ظهیر  

کدز  »( مصراع را ایناونه ضرط کرد  اسدت:  221شود. بینش )ص معنایی م ناسب با ساخ ار بیت حاصل نمی« نشمن»از واژة 

 (. 468: 1381ترریزی، ←، که ضرطی اس وار است )نیز«دشمنکینِ مق یایِ جهان، 

 بدده فددرق همددی  از روغددن  آ  چییون  *وز امددددد الی نعمددددد ش هتدددددش را  



 (144: 1381فاریابی،  )ظهیر  

]کدوا[ بده   « وی»صورت ضرط کرد  است )بدا اخد الف   بیت از لحاظ معنایی و نحوی هشن ه است. بینش نیز بیت را به همین

 خونابیه »( ایناونه ضرط شی  است که نسرت به م ن کنونی اس وارتر اسدت:  468)ص  ترریز سنینةمصراع دوم در «(. وز»جای 

ر ه قابل یادهوری است که اس اد فرزانه، دک ر یزدگردی نیز در پاورقی صورت صحیح مصدراع دوم را  ال«. به فرق همی از روغن

 تایییی است بر حیی هن اس اد فقیی. ترریز سنینة، که ضرط «خونار به فرق...»انی: ایناونه حیی زد 

 به صدف هخدر اوف داد    پا*تا عاقرت چو 

 

 چون تیز کرد بأی تو دنیان بدرو چدو سدین    

 (149: 1381)ظهیر فاریابی،  

 (.236: 1337ظهیر فاریابی، ←هشکار است )« سین»)هخرین حرف النرا( است که پیونی هن با « یا»تصحیف « پا»

 *وان بحر زاخدری کده ز روی مناسدرت   

 

 اخضرسددت کمیندده غددییر تددو پییای در 

 (157: 1381)ظهیر فاریابی،  

 (.242: 1337ظهیر فاریابی، ←هشکار است )نیز« غییر»و  «بحر»است که نسر ش با « دریای»گش ة « در پای»

 *گر ملود هنت کشور بر درت حاضر شونی               

 و جا  د و زندیانحشمتت دال بارگاهداز مث

 (158: 1381)ظهیر فاریابی، 

 «.و جا  اندوزند حشمتاز مثال بارگاهت »چینی شود: مصراع دوم محرّف است لوا بایی ایناونه حروف

 کزان سوی جهان صی میل رفت              پاسش*صیمه 

 را ددددحل ان ددرد کدددش کدرینددم هفددددر دو چش

 (158)همان: 

 (.251: 1337ظهیر فاریابی، ←است )نیز« باسش»گش ة « پاسش»

 *با آاعت تو هن ننس هیی نهداد خصدم  

 

 جندیر   سین  کاسیب قهر تو دهدیش   

 (163: 1381)ظهیر فاریابی،  

 نیی  کاسدیب قهدر تدو دهدیش     »همین دیوان )چاپ یزدگدردی( ایناونده ضدرط شدی  اسدت:       404مصراع دوم در صنحة 

است. صورت م  ار اس اد یزدگردی کیام یک از این دو ضرط بود  است؟ ضمنا  بیدنش  « 1یو»، که مطابق ضرط نس ة «جنیر 

 ضرط کرد  است.  « تن »، «سن »جای ( نیز به252)ص 

 *تو سود کن ز جهان نام نیک اگرچه مرا             

 تددسبود  انیزبیها ددر بر امّیدددوماهه عم



 (187: 1381)ظهیر فاریابی، 

 (. 290: 1337ظهیر فاریابی، ←هشکار است )نیز« سود»است که پیون هن با « زیان»تصحیف « زبان»

 *زمانه پای رکابدت ندیارد اندیر جند     

 

 اسدت  جن از هن عنان مرادت همیشه در  

 (188: 1381)ظهیر فاریابی،  

 نمایی.در بیت بعیی نیز قافیه شی  است و تکرار م والی هن بعیی می« جن »است؛ چراکه واژة « چن »گش ة « جن »

          پیشست*جهانِ جا  تو را آول و عرض از هن 

 یداسدددار بشنددش کندددان هددیسددمِ هندده وهددک

 (196)همان: 

 است.« بیش»گش ة « پیش»

 *تدددوانارتر کسدددی کدددو را بجدددویی   

 

 باشددی دردیییشدریددن عهددی از وفددا    

 (197)همان:  

سدازد  مدی « تدوانار »ضدرط کدرد  اسدت کده بدا توّجده بده پیوندیی کده بدا           « دروییش »، «دردیش»جای ( به302بینش )ص 

در ایدن عهدی و وفدا درویدش     »( نیز مصراع را چنین ضرط کدرد  اسدت:   481)ص ترریز سنینةنمایی. تر می)پارادوکس(، صحیح

 «.باشی

 گر ز مدن پدیش و بدیش اسدت     نسیبی*

 

 سددلیم اسددت ایددن بهددل تددا پددیش باشددی   

 (197: 1381)ظهیر فاریابی،  

انی لیکن آرق اس قصایی که صورت گرفدت ندام ایدن شداعر در میدان شداعران       را شاعر دانس ه« نسیری»، «نمایة عام»در ب ش 

اندی. بیدنش )ص   نامی از این شاعر ذکدر نکدرد   « شاعران معاصر ظهیر»معاصر ظهیر نیامی  است و اس اد یزدگردی نیز در ب ش 

 بر م ن پیشین برتری دارد.به سیمی( ضرط کرد  است که با توجّه به توضیحات موکور « )= بسیمی»، «نسیری»جای ( به303

 در زمین          کاید*عیل هم در بُیْوِ فطرت دیی 

 یدلطف و قهرت را دلیل نصرت و خوالن کن

 (200: 1381)ظهیر فاریابی، 

 (. 479: 1381( )ترریزی، 301: 1337ظهیر فاریابی، ←که ایزد( است )نیز« )= کایزد»گش ة « کایی»

 چندی *گرچه اقرال تدو از را  محابدا دور   

 

 با خصمت لراساتی بسدی ندرد گشداد    یافت 

 (204: 1381)ظهیر فاریابی،  

(. نک دة دیادر   485: 1381ترریزی، ←است )« باخت»د که در چاپ بینش نیز چنین ضرط شی  است د گش ة  « یافت»ظاهرا  

 ضرط کرد  است.« بآسانی»هم همی  است د  ترریز سنینةد که در « لراساتی»جای ( به312اینکه بینش )ص 



 *صوفی بدرای لقمده کندی قصدی خاناده     

 

 دیددر بسییا رهرددان بددرای زلّدده نمایددی    

 (206: 1381)ظهیر فاریابی،  

 است. « نشا »گش ة « بساط»ظاهرا  

 اِعْدددددرِفِ الندددددرقی بُدددددیْنی دال  و ذال  *

 بییییالواًکنددددلُّ مددددا قیرْلیدددده  س ددددکونَ   

 

 م عْظیدددددموُ هدددددیُ اصدددددلَ بالنارسدددددیّةِ  

 بمُعْجَییی  بِسیییواهُی  فیدددیالَ وُ مدددا  

  (216)همان:  

 توان ایناونه حیی زد:با توجّه به وزن و اعرارِ ابیات، صورت صحیح بیت دوم را می

 واکنددددلُّ مددددا قیرْلیدددده  س ددددکنونَ بددددال     
 

 (8)فَمُعْجَییی  سِیییوَاهُی  فیدددیُالَ وُ مُدددا  
 

مس نعلن فعالتدن/ فداعالتن منداعلن فعالتدن/ فداعالتن منداعلن فعالتدن. بدا         وزن مصاریس: فاعالتن مناعلن فاعالتن/ فاعالتن 

-زائی است. همچنین با در نظرگرف ن اعرار کلمات، م وجّه مدی « سوا »بر سر « ر»توجّه به اوزان مصاریس، پی خواهیم برد که 

  (9) است.« ف»گش ة « معجم»بر سر « ر»شویم که 

 مسیت *خمار بادة پارین هندوز در سدر   

 

 ای از جام کس نیدالودم که لب به جرعه 

 (216)همان:  

 (.332: 1337ظهیر فاریابی، ←است )نیز« هست»محرّف « مست»

 *به ترد گن م و رف م چو اندیرین دولدت  

 

 نیندزودم هیچ مدی  گزیچو دنب خر ز  

 (216: 1381)ظهیر فاریابی،  

 (.333: 1337ظهیر فاریابی، ←است )نیز« کژی»تصحیف « گزی»ظاهرا  

 کددده در هشدددیان دولدددت تدددو   میییه*

 

 روز دشدددمن ندددیم بددده سدددیرت بدددوم     

 (218: 1381)ظهیر فاریابی،  

 ضرط کرد  است.« هس ان»، «هشیان»جای ( به334است. ضمنا  بینش )ص « من»گش ة « مه»

 که رسی تدا اسدای مدیح نهدم     پایه*به 

 

 فددراز پایدددة دیاددر نهددداد  باشددی پدددای    

 (222)همان:  

صدورت  را بده « ایپایده »( به شدیوة قدیما،   478)ص ترریز سنینة( و 340ضرط شود. بینش )ص« ایپایه»صورت بایی به« پایه»

 انی.ضرط کرد « پایة»

 [ از کاروان عمرم و من              سفر*گوشت سی ]



 و درایددی  همچدرد دهن درفکنددان به گددزب

 (222: 1381)ظهیر فاریابی، 

به عقییة ناارنیة این «. نمایی، که مناسب نمینفرنوش ه: م ن دست»ایناونه همی  است: « سنر»در پاورقی دربارة ضرط واژة 

( گدرو   اللردات غیاثننر: گرو  مردم از سه تا د  )»نوش ة اس اد یزدگردی اصل، و معنای هن بیین قرار است: سطور، م ن دست

 «(. ننر»ذیل : 1377)ده یا، (« االآراءناظممردم از سه تا د  یا تا هنت )

 گدران پای ناخواندی  رسدیی و نندرِ مویده    

 

 کنددددان را ِ ننددددر باشددددایییوارشددددییا  

 )خاقانی، به نقل از همان( 

 کننی.  نوش ه را تاییی می( نیز ضرط دست478)ص ترریز سنینة( و 340قابل یادهوری است که چاپ بینش )ص

 *دوام عمر تدو باشدی کده هخدرش نردود     

 

 دییداری  بیه سزد که کار مرا هخری  

 (223: 1381)ظهیر فاریابی،  

 (.482: 1381( )ترریزی، 339: 1337ظهیر فاریابی، ←است )نیز« آری بدید»گش ة « به دییاری»

 افکندددی دنییییا*سلسدددله بدددر آدددرف  

 

 تددددا مددددرا در بنددددی سددددودا افکنددددی     

 (232: 1381)ظهیر فاریابی،  

الدیین   جمدال  ←اسد عار  از رخسدار )نیدز   « دیردا »زلدف اسدت، و   اس عار  از « سلسله»است. توضیح هنکه « دیبا»گش ة « دنیا»

 (.360: 1320عریالرزاق، 

 جدددان اغدددانی یاف ددده  لطفیییت*ای ز 

 

 امددددددانی یاف دددددده ازوی ز جددددددودت  

 (232: 1381)ظهیر فاریابی،  

یعندی از  »است. وحییدس اردی بیت را ایناونه معندا کدرد  اسدت:    « آز»مسلما  تصحیف « از»، و «لفظت»ظاهرا  گش ة « لطنت»

الدیین   )جمدال « لنظ و بیان تو جان نرمة اغانی یاف ه، و از جدود تدو از و حدرص تمدام امدانی و هرزوهدای خدود را بده دسدت هورد          

 (.361: 1320عریالرزاق، 

 جیوی  جیوی قطدر    *از نهیرش قطدر  

 

 جهدددی از مسدددام دشدددمنش خدددون مدددی  

 (232: 1381)ظهیر فاریابی،  

از »( ایناونه ضرط شی  اسدت:  360الیین )ص هیی. مصراع اوّل در دیوان جمال سازگار نمی« قطر  قطر »با « جوی جوی»قیی 

هدایی دیادر در دیدوان ظهیدر      ، که به عقییة ناارنی ، همین ضرط درست است؛ چراکه نمونده «همچو خویقطر   نهیرش قطر 

 دارد:

 بیانددددددییش را از تددددددف قهددددددر او  
 

 خددون چکددی از مسددام  عددرقبدده جددای   
 (129: 1381)ظهیر فاریابی،  



 دشدمن بده هرزو خواهدی   ز تفِّ کین تو 
 

 که خون به رهاور خوی برون شود ز تدنش 
 (113)همان:  

 قابل یادهوری است که ظهیر ظاهرا  این مضمون را از فرّخی سیس انی اق رای کرد  است:

 خدوارِ تدو روز نردرد    از نهیب خنجرِ خون
 

 جای خویْ عیو را از مسدام  خون برون هیی به 
 (463: 1388)شمس قیس،  

 یمین نیز همین تصویر را ارائه کرد  است: در ادوار بعی ابن

 ثانیدددددا  هیر دددددی کددددده بدددددا دشدددددمن 
 

 *خددود نینییشددی کدده روزی عاشددقش   
 

 خددون چکانددی بدده جددای خددوی ز مسددام  
 (95یمین، چاپ ننیسی:  )ابن 

 بددددا صددددیرِ دنیددددا افکنددددی بییییاوری

 (232: 1381)ظهیر فاریابی،  

ضدرط  « داوری»( به جای این واژ ، 473)ص  ترریز سنینةپایمردی، دس ایری( است. در « )= یاوری»گش ة « باوری»ظاهرا  

 شی  است.  

 سددتجییایی*بدداد بددا عددزمِ او گددران   

 

 سدددتخددداد بدددا حلدددم او سرکسددداری 

 (234: 1381)ظهیر فاریابی،  

 (.472: 1381( )ترریزی، 351: 1337فاریابی، ظهیر ←است )نیز« جانیگران»تصحیف « گران جایی»

 *دادیددم داد مددی ز پددی عیددی چنددیگا    
 

 دهدیم یکدی لحظده داد عیدی    نمیاکنون  

 (236: 1381)ظهیر فاریابی،  

به مُی( ضرط کرد  است که با توجّه به آرد و عکس بیت، نسرت به ضرط پیشین « )= بمی»، «نمی»جای ( به354بینش )ص 

 برتری دارد.

 ام کدز سدر فسدوی   پای از هن در همی *از 

 

 دسدت  یار بهگویی که با تو عهی برنیم  

 (238: 1381)ظهیر فاریابی،  

 دادن نشانة عهیبس ن است. هوردن و دست( و دست پیش358: 1337ظهیر فاریابی، ←است )نیز« بیار»گش ة « به یار»

 به میح تدو  در زبان*هر روز صیهزار 

 

 زاد  بدداددر بنددیگی چددو سوسددن هزاد   

 (240: 1381)ظهیر فاریابی،  

 است.« ورزبان»گش ة « زبان در»( نیز بیت را ایناونه ضرط کرد  است. به عقییة ناارنیة این سطور، 361بینش )ص 

 ان                ددردانی به گردِ این جهدو گردونم بادد*گر چ

 گر چو گردون ناله بر گردون کشم سرآب  در



 (249 :1381)ظهیر فاریابی، 

است لوا معنای بیت ایناونه خواهی بود: اگر مرا هماننی گردون و ارابه به گردِ ایدن  « آی  سر در»گش ة « در سرهبم»ظاهرا  

 ام را به فلک برسانم.جهان باردانی، خیای مرا به سر بینکنی اگر هماننیِ ارابه ناله

 ت را                  دیارم دسدت ند*چون ظهیری از غم عشق

 گریران دامن انیر خون کشم پا ازشنق چون 

 (249)همان: 

 است.« تا ار»گش ة « از پا»

 *تیدددر محندددت ب یسدددت سدددینة مدددن    

 

 شددددی از نیسدددد ی خزینددددة مددددن بییییر 

 (253)همان:  

 است که پیونیش با خزینه هشکار است.« پُر»گش ة « بر»

 دارد ار شدددود بددده مثدددل زبیییان*چددده 

 

 در جهدددان کدددار شددداعری بددده خلدددل    

 (253)همان:  

 (.364: 1337ظهیر فاریابی، ←است )نیز« زیان»گش ة « زبان»

 نهدددی پیییرورد*تدددرکم نقدددط غالیددده  

 

 تددددا دا  بددددال بددددر دو رخ زرد نهددددی   

 (266: 1381)ظهیر فاریابی،  

 (.340: 1388است )شمیسا، « ورد بر»گش ة « پرورد»

 *گن م که مار دل نده چدو دلدیار هیدی    

 

 هیددی یییادتددا در غددم و شددادیی مددرا     

 (266: 1381فاریابی، )ظهیر  

 ضرط شود.« یار»، «یاد»جای با توجّه به قافیه، بایی به

 هیدی *شیرین دهنش چدو در سد ن مدی   

 ناددردگویددی چشددمی کدده درو مددی مددی

 

 هیدی مدی  شی ن  شی ن گدری  در شیو  

 هیددیمددی دهییاناز حسددرتش هر در 

 (266)همان:  

 ضرط شود.« دهن»، «دهان»جای توجّه به قافیه، بایی بهاست. در بیت دوم نیز با « ش رش ن»گش ة « شکن شکن»ظاهرا  

 *ای بددداد بیدددا و بدددوی گلدددزار بیدددار    

 

 بلرددددل مسددددت نالددددة زار بیددددار    دی 

 (267)همان:  

 است.« وی»گش ة « دی»



 *ای دل مشو انیر خط ایدن خدوش پسدران   

 ، مزن دسدت دریدن  راست مااین حلقة 

 

 هر عشو  کده زلنشدان فروشدی م در هن     

 منده پدای بدر هن    رُسیت  میو وان رش ة 

 (270)همان:  

 چینی شود:بیت دوم بایی ایناونه حروف

 ، مزن دسدت دریدن  است ماراین حلقة 

 

 ، منده پدای بدر هن   است موروان رشد ة   

  

 ( ایناونه ضرط شی  است:486)ص  ترریز سنینة(. قابل یادهوری است که بیت در 379: 1337ظهیر فاریابی، ←)نیز 

 پددای بددرو ایددن مددور سددیا  اسددت مندده    

 از هن شید  پاای که خدون  ای باد ز غصّه*

 پییریش نییرور زلددف همددی پریشددیش 

 

 وان مار سدیا  اسدت مدزن دسدت در هن     

 بددا یددار ماددو کدده تندد  دل باشددی از هن

 بر تداز  گلدش مدزن کده ب راشدی از هن     

 (270: 1381)ظهیر فاریابی،  

 (.488: 1381ترریزی، ←است )نیز« پریش نر »نیز گش ة « نر پریش»است. « پاشد»غلط تایپی، و صحیح هن « پا شی»

 خانددة آددالس شددا   سییتثورگییه*در 

 

 نشددانت اگددر سددیا  شددی چهددرة مددا       

 (272: 1381)ظهیر فاریابی،  

 (.380: 1337ظهیر فاریابی، ←است )نیز« هست که ثور»گش ة « ست ثورگه»

 [ اشدک امّیا دهی ]*جان رشوة دیی  می

 

 پیددیا نکنددی صددورت حددالم بدده کسددی     

 (273: 1381)ظهیر فاریابی،  

انی تدا خلدل وزندی بیدت برآدرف شدود لدیکن بده         از بیت ساقط شی  است و مصحّح مح رم هن را به بیت افزود « امّا»ظاهرا  

شود لوا پیشنهاد اینجاندب ایدن اسدت کده مصدراع      عقییة ناارنیة این سطور، با ضرط کنونی معنای درس ی از بیت دریافت نمی

، که معنای حاصل از هن ایناونه خواهی بدود: جدان بده دیدی      «[ اشک...با تادهی ]جان رشوة دیی  می»شود:  اول ایناونه ضرط

دری اشک: ترسدم کده اشدک در غدم مدا      ای است به پرد هایش رازم را فاش نسازد. و این خود اشار دهی تا با اشکرشو  می

 پرد  در شود.

 *رخسدددارة نازنیندددت ای سدددرو سدددهی 

 بهیی  زو چدو زلدف تدو    پهلو که کنی ا

 

 هم ندام سدعادت اسدت و هدم روز بهدی      

 کددورا ندده چددو خددال تددو بددود روسددیهی؟

 (274)همان:  



است. ضمنا  عالمدت سدؤال در   « کردنپهلو تهی»باشی لوا فعل جمله « تهی»در بیت دوم تصحیف « بهی»رسی که به نظر می

-مصراع است و یک عالمت سؤال در ان هدای بیدت کنایدت مدی    ان های مصراع سوم زائی است؛ چراکه مصراع بعی ادامة همین 

 کنی.

 که بر هسمان فضل فار و*ای هن زمین 
 

 مددا  خجسدد ه منظددر و خورشددیی انددوری  
 (303)همان:  

به معنی برجی که در بنیرگا  میان هر یا در کرانه برپا کننی و شرها بدر هن چدرا    »در پاورقی ایناونه معنا شی  است: « فار»

یعندی کسدی کده وقداری     « وقدار زمدینم »اسدت و  « وقیار »گشد ة  « و فار»به عقییة ناارنیة این سطور، «. = فانوی دریاییافروزنی 

 همچون زمین دارد. 
 

 (خطاهای تایپی2

 شود:یاف ه در اثر حاضر نشان داد  میدر این ب ش برخی از خطاهای تایپیِ را 
 *بر بود و مار عمر به سر برد حسودت               

 یددر همدا حُشیدانش مناجدادثه بر جددح ور
 (71: 1381)ظهیر فاریابی، 

 است که اح ماال  خطای تایپی است. « وز»تصحیف « ور»

 از ر  صددورت شیی  *گرچدده یددک  

 

 دارم از علددددددمْ لشددددددکری جددددددرّار   

 (97)همان:  

 است.  « ش ص »به اح مال زیاد غلط تایپی، و صحیح هن « ش م»

 درگهدش *شا  جهان اتابک اعظدم کده   

 

 اسدت اسد وار   خصنیاسالم را ز حادثه  

 (98)همان:  

 است. « حصنی»به اح مال زیاد غلط تایپی، و صحیح هن « خصنی»

 *هنکس که یکیم از می عصیانت مست شی                          

 ارییخورت ددیش سدددور نشکنددخ صددا ننددت

 (99)همان: 

 است.« خمار»ظاهرا  غلط تایپی، و صحیح هن « خار»

 *هزار جان شی  قربان هزار کدیش خدرار  

 

 و دوال قربدانش  گیشز رشک گوشده   

 (110)همان:  

 است.  « کیش»غلط تایپی، و صحیح هن « گیش»



 دوش*نهددددی زلنددددین عنرربددددار بددددر  

 

 حدددییث مدددا نیددداری هدددیچ در گدددوش  

 (115)همان:  

 است. « گوش»در مصراع ن ست غلط تایپی، و صحیح هن « دوش»با توجّه به ردیف قصیی  )گوش(، 

 *چنیان بقات باد کده هنادام حصدر هن   

 

 از مدؤامر   هی   وعاجز شدود محاسدب    

 (163)همان:  

 «.  کردن(از مؤامر  )= مشورت وه عاجز شود محاسبِ »چینی شود: مصراع دوم بایی ایناونه حروف

 گن ندی  تیر  بگاه*به خیمت همی  بودم 

 

 سدت که خواجه دوش نشاط شرار فرمود  

 (187)همان:  

 است.  « ترپگاه»غلط تایپی، و صحیح هن « باا  تر»

 هنجا که دشمنت بنشست          ساعقه*ب است 

 ت تو بزادددب که دولددادثه هن شدرد حددبم

 ( 193)همان: 

 است.  « صاعقه»غلط تایپی، و صحیح هن « ساعقه»

 کندی فربده   *سپهرش از پدی قربدان همدی   
 

 چو ش ر روز چنی سر بندراز  کورواست  

 (208)همان:  

 است.« گو»غلط تایپی، و صحیح هن « کو»
 *چددددون جرهددددت فددددرّخ تددددو دیددددی 

 

 یییوش شیی مدده را بشکسدد ه آددرف   

 (211)همان:  

 هن تشریح شی  است. معنای 425است که در صنحة « پوشش »غلط تایپی، و صحیح هن « شب یوش»

 زمانده شدربت ندوش    شد نو*ز جام مهر تو 

 

 نیش (10)ز دست قهر تو یابی سپهر قربت 
 (212)همان:  

 است.« نوشد»غلط تایپی، و صحیح هن « نو شی»

 *ای بسددا کددز هجددرت هر چشددم مددن  
 

 بدر زر گوشدت   جیان  مهیر همچو بداد   
 (231)همان:  

 چینی شود.معرّر مهرگان( حروف« )= مهرجان»صورت بایی به« مهر جان»

 بددددر تددددو دیهددددیم را گزینددددی نیسددددت  نشددینی نیسددت*ت ددت را چددون تددو بدده 



 (235)همان:   

 چینی شود.بنی است بایی در وسط صنحه حروفاین بیت، که بیت برگردان ترکیب
 

 گذاری و عالئ  سجاوندی(حرکت3

 پردازیم:کار رف ه در هنها میسجاونیی بهگواری ابیات و عالئم در این ب ش به نقی و بررسی حرکت

 *پشت فلک ز بهدر ربدودن کجدا خمدی    

 

 تا نعل نقر ، خن  تدو مسدمار نشدکنی؟    

 (76: 1381)ظهیر فاریابی،  

-نقدر  «. خند ِ تدو مسدمار نشدکنی    تا نعلِ نقدر ْ »گواری کرد: به عقییة ناارنیة این سطور، مصراع دوم را بایی ایناونه نشانه

 (. 920: 1363)رامپوری، « اسپِ سنیی که رن ِ هن ماننی سیم روشن باشی»خن : 

 *به روزگار تو هن ان ظدام یافدت جهدان   

 

 نیداز شدی کدافور   ، بیجوحمایتْکه از  

 (103: 1381)ظهیر فاریابی،  

نیداز شدی   از حمایتِ جو بدی که »گواری کرد: مطابق ضرط کنونی مصراع دوم معنای روشنی نیارد. مصراع را بایی ایناونه حرکت

)ده دیا،  (« حکدم  و امثدال کدافور در حمایدتِ جدو باشدی )    »اندی:  دانسد ه توضیح هنکه از دیرباز کافور را تحت حمایتِ جو می«. کافور

 «(کافور»: ذیل 1377

 نینمسدددی فدددیائنک ال لقیدددیْری بدددل ایرُی  

 

 إنّ الشیدددددددعِیری وقایدددددددةن الکدددددددافورِ   

 ، به نقل از همان(العراضه)از  

دسدت  بده « جُوجُدو »ای دیادر از کدافور در شدهر    و گونه«( جودانه»انی )همان: ذیل گن همی« جودانه»ای از کافور را نیز گونه

 همی  است:می

 تددا دیردده ز روم هیددی و سددنجار ز بلرددار 

 

 سدت و زبدان سوسدن   *خسروا گوش بننشه

 

 تا نافه ز چدین خیدزد و کدافور ز جُوجُدو     

 ()قاهنی 

 ز گنای و کدری  بِرُستندکه به عهی تو 

 (171: 1381)ظهیر فاریابی،  

 «.بِرَستند»گواری شود: بایی ایناونه نشانه« برس نی»

 *ندده سددپهر از دور اوّل چددون تددو دیددی؟ 

 

 ندددده جهانددددت هددددیچ ثددددانی یاف دددده؟   

 (232)همان:  



دانسد ه اسدت. حدال هنکده بده عقیدیة        9را عدید  « نده »هیی، مصحح مح درم،  چنانکه از عالمت سؤال ان های دو مصراع برمی

 قیی ننی است و جمله نیز خرری است؛ نه سؤالی.  « نه»ناارنیة این سطور، 

 توسددت بُردابُییردِ*در جهددان امددروز  

 

 دولدددت و اقردددال تیدددغ هورد توسدددت    

 (232)همان:  

بدودن: روز اق دیارِ او   روزِ بُردابُرد کسی«. »بَردابَرد»است:  گواری نشی  است؛ صحیح هن بیین قراردرست نشانه« بردابرد»

 عنوان شاهی نقل شی  است. ، و همین بیت ظهیر به«(بُردابُرد»: ذیل 1377)ده یا، « بودن )یادداشت مؤلّف(

 *عیوت گرچه همه گردن است همچو ش ر              

 به سن  نیاز ران ردِییگِیش ددانه بشکنددزم

 (207: 1381فاریابی، )ظهیر 

 یران را گوینی که بدر هن گوشدت بسدیار باشد     اس  وانِ گِردران:»گواری شود: نشانه« گِردْران»صورت بایی به« گِردِ ران»

 «:گردران با گردن است»المثل بیت اشار  است به ضرر«(. گردران»: ذیل 1377)ده یا، (« هننیراج( )جهانایری( )برهان)

 ت زد بر گردنم                دادم مشددش نهددت بر راندددس

 «گِردْران با گردن است»این مثل با یادم همی:  

 )سوزنی، به نقل از همان(

 *بر آدرف مده هن آدرة شدررناش بدین     

 

 شدکر در شدکر تدناش بدین     تُن صدی   

 (270: 1381)ظهیر فاریابی،  

: ذیدل  1377)ده دیا،  « ( بار شکربرهان( )فری لرتتین : خروار شکر )»گواری شود. نشانه« تَن »صورت بایی به« تنن »

 «(.تین »

 (ایرادات وزنی4 

 شونی:در این ب ش برخی از ابیاتی که ایراد وزنی دارنی بررسی می

 *گنت هنچه برشمردی ازیدن هدیچ نیسدت   

 

 دانی که چیست؟ با تدو بادویم بده اخ صدار     

 (98: 1381)ظهیر فاریابی،  

گنت هنچه برشمردی از ایدن  »( مصراع را ایناونه ضرط کرد  است: 130وزن مصراع ن ست دو هجا کم دارد. بینش )ص 

 (. 445: 1381ترریزی، ←)نیز« هیچ نیست جمله

 *عقل است برسدرهمی  از کایندات و او  

 

 خدوشِ هواسدت  هم پایمالِ شهوت و دست 

 (36: 1381)ظهیر فاریابی،  



-دست ه هم پایمال شهوت و »( مصراع را ایناونه ضرط کرد  است: 18وزن مصراعِ دوّم یک هجا کم دارد. بینش )ص 

 «.خوش هواست

 نسدددرت معدددانی او کیییه*خدددیایاانی 

 

 فلک چون یکی است از هن داد حسارِ هنت 

 (59: 1381)ظهیر فاریابی،  

نسدرت معدانی    کزخیایاانی »( مصراع را ایناونه ضرط کرد  است: 69بینش )ص  (11) نمایی.وزن مصراع ن ست م  ل می

 (.456: 1381ترریزی، ←کننی )نیزضرط اخیر را تأییی می ترریز سنینةکه ساخ ار و معنای بیت، و دس نویس « او

 *بلددرزد از ننددس چاوشددان درگددا  بدداد  

 

 چهار حیّ وجود از صدیای نن دة صدور    

 (107: 1381)ظهیر فاریابی،  

 سدنینة م  ل شی  است. بیدت در  « درگا »سرب واژة ساخ ار بیت از لحاظ دس وری اس وار نیست. وزن مصراع ن ست نیز به

 ( ایناونه ضرط شی  است:454)ص  ترریز

 بلددرزد از ننددس چاوشددانِ درگدده بدداز،    

 پس ازیدن  ازرویم هر خود*مرر به پیش 

 

 چهار حی وجود از صدیای نن دة صدور    

 زبدان هورم ز سد  ب درم   حییث نان بده  

 (132: 1381)ظهیر فاریابی،  

« از»اسدت. همچندین   « خرد»معیور است. صورت صحیح این واژ  « خود»سرب ضرط نادرست واژة وزن مصراع ن ست به

 است.« ار»ن ست نیز گش ة 

 بگیاه شرابی مسکین بننشه بین کده   تن *

 

 سرش فرو شی و نرگس هنوز م مور اسدت  

 (188)همان:  

شدرابیِ  تُنُی  »( مصدراع را ایناونده ضدرط کدرد  اسدت:      287مصراع اوّل از لحاظ وزنی و معنایی هشن ه است. بیدنش )ص  

هنکده شدرارِ بسدیار ن واندی     »شدرار:  ، که مطابق این ضرط معندی بیدت ایناونده خواهدی بدود: تننندک      «پگاهمشکین بننشه بین که 

ظرفی دیِ بننشدة   ظرفی دی. معندی: بدی   شدرار   ی مصدیری: بدی   بی: تنکشرا؛ تنک«(شرارتنک»: ذیل 1377)ده یا، « گواردن

 امّا گل نرگس هنوز م مور است.  (12)مشکین را برین که هناام صرح، فورا  مست شی  و سر به زیر افکنی  است؛

 *برون ز حکمت و انواع هن در هر بار

 

 مرا رسی کده کدنم بدا فلدک هدم هوازی      

 (224: 1381)ظهیر فاریابی،  
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