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چکیده
تصحححید داححسان سححوییی تححس ی سححا  1390بححه تیححت ا تتححارات کتابجا ححه ایوححال یححسرای اسحح ای
انتتریحح ا اسححتن ااححر ححتار به قحح و بررسححی خن اصتصححا .داردن بححا ا تححرام بححه اصحححد احتححرم و
سپاس از ز یاتی که بحرای تصححید ااحر داحسان کتحی ا اسحت ااحا سحجر تنحتر در احسرد تصححید ایحری
از سوییی تحس ی یحایری تسا ینح و یحیقین نحرن حم کحه تیحام ییحر صحسال را بحه تشویح فرتنح یحیقی
پرداصته و با ننایت و انایحت بشحز ز ح تی کحردا و سحر بحر خسحتان تحیح ایح و ی ایحر از ات بیحت پیحااشر
صویاهلل یویه و اله فحرود یحاوردا کحار پمرا حیسلیتی اسحتن ا تمحار ایرفحت بحرای تصححید خیحار احا ایحری از
وی ونححت و اااححی یاا ححته تشایححته یححسدن در تصحححید اححشکسر ححاتی نابحح بررسححی و اصحح ت اسححتن
از یوححه بححرای اححافتر ایححقار تححازاای از سححوییی تححس ی پحح وتل و تنحگصححی دا رتححسن در من تححا و
اییسیححهتای یححقر یححیقی را ایبوشحح و از تیححه ا متححر اصحححد یححیساای ا سححت و یویححی بححرای
تصحید داحسان سحوییی تحس ی در محر رفتحه اسحت یح وا بحر ایح ا تی در صحسا ل ایحقار و حار و
واححراال خن در حححسو تحح وار کتححا و تصحححید یححا اححساردی داحح ا اییححسدن در ااححر ححتار سحح س و
صطاتححا در داححسان در سححه بجححل تح وار کتححا تصحححید و رو تصحححید ححار و واححراال بریححیردا
ی ا استن
کلیدواژهها :داسان سوییی تس ی ق ن تصحید من

ییقین

 .1مقدمه
نرن م ا ق بحیتحرار نحرن ادبیحات انمحسم یحیقی و صراسحان بحار بحا دایحتر یحقرای بارتحی میحر سحوییی
تس ی ابحر حام صسسحنی لطح اهلل یتحابسری خرری اسحنراانی و افین حی اححسر ا حمتحرار وقحهتحای ادبحی
یقر ییقی استن وقهای ادبحی کحه بهصحسرت ا ق بحی بحا ارامحه انحاایر اتحتر یحیقی در پحی تحروا فرتنح
تتیز در ایان اردم یااه استن یقراای کحه بحا ادااحه رکحت ا ق بحین حر کایحی از اح ت تنحتر ااحرا و یحا
و یاتان صسدداری کرد و تیحام تنحر و یحقر صحسال را ونح تحروا فرتنح تتحیز و ایحایه احشحت و اح ت
ات بیت یوحی مال ح م کرد ح ن بحا ااحر رکحت ا ق بحی فنحای اح ی را در پحیل روی یحقرا بحهوا ا یحقرای
ییقی تتحسد ن «سحوییی تحس ی» ا حی از یحقرای یحیقی بر حته نحرن حم اسحتن احتحسای ایحقار او اح ااد و
انانب پیااشر صحوی اهلل یویحه و خلحه و نحرت یوحی یویحهال گح م و صا ح ان رسحالت و امیگحه اقصحسایر احیبایح
که در نالب نصی ا اثنسی ترکیحببنح ا حیگو و نطقحه سحرودا یح ا اسحتن داحسان سحوییی تحس ی بحه کسیحل
سححی یشححاس رسححتاصیا و اق اححه ححر یححابنی در  393صححنحه تسسححو ا تتححارات کتابجا ححه ایوححال یححسرای
اس ای در سا  1390در ت ران چاپ تردا ا استن
در ااححر تصحححید ف رسححت اطالححب و اق اححهای ححااز در ححسزا یححقر یححیقی سیتهی ح ا و اصحححد بححا ارامححه
ححب صطححی بححر ایتشححار تصحححید صححسال افححاودا اسححتن بااارتیححه چنحح تححهای در
تصححاواری از اصحح
فححا ل در اححتر بححه مححر رسححی کححه در اقالححی ا ححر بحح انتا
ادرسححتیتای رو تصحححید اححشکسر و ااحح
پرداصتهی ا استن
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 1-1پرسشها
1-1-1ن خاا داسان سوییی تس ی تصحید یویی ی ا است؟
1-1-2ن چ س ححه ایححتشاتات اتقحح د و بییححیار اس ححسد در تصحححید اححتر اححشکسر
اصحد به فر تصحید و اکافی بسدن اب یات و اطالقات وی دارد؟
1-1-3ن ا مترار و خی ارترار ایتشاتاتی که در داسان سوییی تس ی خا ا چی ت؟

ااححت از اا ححوو بححسدن

 1-2پیشینۀ پژوهش
داححسان سححوییی تححس ی ا ححی از ا متححرار دواواححر یححقر یححیقی در نححرن ححم و درییر ححا ا ححی از تینححامترار
خ اسحتن خیححاری کححه پیرااحسن ااححر یححایر یحیقی بححه تحقیححه و تنححا پرداصتححه بححه تقح اد ا تححتان اح دسححت
ی ت و فقو ایتسان از چن اقالحه حام بحردن از یوحه اقالحی « حاتی بحر داحسان سحوییی تحس ی» از نی حه اارا حی
ایوححه تححاار ایححرانن ب یححر و اسححنن 1390ن 49ن صححا 88-83ن ااححر اقالححه قحح کستححاتی بححر تصحححید
داسان سوییی تس ی اسحت کحه پ وتتح ر در ااحر و یحاا در احساردی از خن ب حرا بحردا اسحتن اقالحی دا حر اقالحی
«داححسان سححوییی تححس ی» از یویر ححا ابححارری ایوححه خاینححه پحح وتل فححروردار و ارداش تححت 1391ن 133ن
صححا 112-109ن ااححر اقالححی کستححاا بححه تححاراب یححقر یححیقی در کنححار اقرفححی سححوییی تححس ی بححهینسان اطرتتححرار
یایر ییقی نرن م ایارا داردن
 1-3روش کار
اار اقالحه در ابتح ا بحه اقرفحی سحوییی تحس ی و اتییحت داحسان وی ایپحردازدن در ادااحه پحال از اطالقحی اق احه و
اتر داحسان چحاپی سحوییی تحس ی و اقاا حی داحسان بحا چنح اییسیحه حجه صطحی از یوحه حجه صطحی 3528
دا ت اا ت ران ی را بحه منح یوحی بحر ا یح اس حسد در کتابجا حی ارکحای دا تح اا ت حران بحه رکحر ایح ا ت
خن تصحححید ایپححردازدن ااححر اقالححه در چ ححار بجححل سححوییی تححس ی و اتییححت داححسان س ح س و صطاتححا در ت ح وار
کتا ییسو تصحید ییسو ار و واراال بر اساس ار اع به صنحات چاپی اشکسر ارامهی ا استن
 .2سلیمی تونی کیست؟
اس ححا سححوییی تححس ی م  854انق) اقاصححر اایریححاتی سححشاواری اححرد سححویمبشز و ی س ححاد و اتح د بححسد و در
یححایری بشقححی نححسی دایححته و در انقشححت اایرالی ح انیر یوححی ک حرگماهلل و ححه و او د بارتححسار و امیححی اقصححسایر
ر ححساناهلل یوححی م ا یقححیر نصححاا ا حرگا دارد و و ات ااححهتا را چححسن او ک ححی از یوححه ا ح ا ان مححم ححردا
اسححتن اص ح او از تححسن اسححت و در ی ح ر سححشاوار اتححسبر بححسدا و ا ح فر او در سححشاوار اسححتن رن تشکروالتححقرا
درو ححی و دسححت
 )436-438 :1338سححوییی تححس ی یححایری تسا ینحح و یححیقی اسححت کححه بقحح از احح ا قحح
کتحی ن از یححد داححسا ی تیححام ییححر صححسال را بححه تشویح فرتنح یححیقی پرداصتححه و بححا ننایححت و انایححت بشححز
ز تی کردا و سر بحر خسحتان تحیح ایح و ی ایحر از ات بیحت پیحااشر صحویاهلل یویحه و الحه فحرود یحاوردا اسحت
چنا ه در یحیر فقحر و تن سحتی بحه احشحت نحرت یوحی یویهال ح م و او د ااتحان ایبالح و از یحقر تنحتر
برای ات بیت یصیت و ب ارت د شا رزق و روزی ی تن
اگررهستمررهیسست ازررتسا سنهررفاسی رر س ررف س
س

بررحسّرررتسنهسارر سعررفبیس جرر یسن رر س ف عرراا س
س

سوییی تس ی  :1390سیوپن )

اتسسحو اسحت و انطحه یحقری وی انطقحی یحابنی اسحت و حه اسحت لی و
گ
از مر سحش یحقری یحایری
فو نین یقر تیچسن رسا های در تشوی و تروا تتیگز ااران در کسچه و بازار ا یگر بسدا استن
داححسان سححوییی تححس ی از دو ححت ب ححیار اسردتس ححه و اتییححت اسححت1 :ن احتححسای ایححقار سححوییی تححس ی
ا ح ت و انقشححت صا ح ان پی حااشر صححویاهلل یویححه و الححه اسححت کححه در نالححب نصححی ا اثنححسی نطقححه ترکیببن ح و
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ا یو سحرودا یح ا اسحتن سراسحر داحسان وی انانب ااحه ات بیحت یوی مال ح م اسحت و در سراسحر داحسان وی
بیتی یاا ا که در خن ا ت صا ح ان شحست شایح 2ن ا حی دا حر از ااتیحازات داحسان سحوییی تحس ی و حسد تس حه-
تححای اتنححسع یححقر یححیقی از یوححه «ا اراححه» «ارییححه» «و اححت ااححه» و تس ححه «فقححه انمححسم» اسححت کححه سححوییی
تس ی را به یایری راحان سحاز در یرصحه تنحسع ادبحی در حسزا یحقر یحیقی تشح ا کحردا اسحت بهتس حهای کحه
یقرای یصحر صحنسی بحه تقویح از تس حهتای ادبحی وی در یرصحی یحقر یحیقی تحام بردایحتها ن بحا ترار ب حاا
تس ه «و ات ااحه» در نحرن حم در داحسان سحوییی تحس ی اسحتن در ااحر داحسان  22و احت ااحه در نالحب نصحی ا
در یححرت کرااححات و اقیححاات نححرت یوححی یویححهال گحح م و ححسد داردن از یوححه «و اححت ااححه اایرالیحح انیر
نرت یوحی یویحهال گح م) در فراحان کحردن یایحت حح » سحوییی تحس ی « 238 :1390داسحتان صح نه دادن ا حار از
اایرالیح انیر نححرت یوححی یویححهال گح م)» ر تیححان« )100:و اححت ااححه اایرالیح انیر یویححهال گح م) در تردا یح ن
خ فرات» ر تیان )229:وننن ن
بتحححححنس و اتحححححی ز و احححححاتن ارتنحححححی

ححان ک ححی تححنی ا اسححت اث ح خن

کا ح ر

تیان ا)

سححوییی تححس ی ححهتن ا در ححسزا انقشححت سححراای سححرخا بححسدا بو ححه در ححسزا فقححه یححیقی و خوردن خن بححه
یرصه اد انمسم سرخا استن اتحر تحسان تنحت کحه او اولحیر ک حی اسحت کحه فقحه یحیقی را انمحسم کحردا ااحا
به نطز ایتسان تنت او در زارا پیلنراو ن اار یرصه اح س اییسدن
نطقهای در اط رات:
یاسات اسحت دا بحس و انحی و احااو و صحسن دان

فقححاع و صیححر و صححس و سح

دتححر اححردار و کححافر دان
سوییی تس ی )332 :1390

3ن سححوییی تححس ی از یوححه یححقراای اسححت کححه در سححش و یححیسو سححجر د شالححهرو اس ححا ححر کایححی اسححت و
ا حرگر از او و چ ححس ی سححجنل اححادکردا و اقیححس ق نصححاا او را اسححتقشا یححسدا اسححتن تیححان :چ ویححل) زم
بححه رکححر اسححت ححر کایححی ا ححی از اح یرترار افححراد در ت ححتر فرتنح تتححیز و اطححرتتححرار یححایر یححیقی
از مر ااح مسلسیا ی و یقیح تی یحیقی در نحرن تنحتم اسحتن وی اولحیر یحایر یحیقی اسحت کحه تیحام داحسان وی
اصتصا .به اح ت ات بیحت یصح یت و ب حارت داردن حر کایحی یحایر بر حته یصحر ااوجحا ی بحا نحسر
صسد یرصه ا ی را در حسزا ت حتر یحقر تتحیز تتحسدن ح گاد یحاد قحل حر کایحی را در ت حتر
یقاا تتیگز را اا ن قحل و اتیگیگحت ی احه وگحی و احقحه کرکحی دا حته و احیتساح « :کایحی حهگ بارتحی بحه
تححردن اححردم دایححته از ححت خنکححه خنتححا را بححه راا حهگ تح اات و بححه خاححیر یححیقه رتشححری کححردا اسححت و بححه
تیحیر اناسححشت ننن یااگححه ساتح سحنگته از تشیححته و ححا بحا وی دیححینی اححیکححرداا ح و او را سححرخااز ح ون
اححشتب یححیقه در دولححت صححنساه اححا در روزتححار سححوطان احی ح اولیححااتس ص ابن ح ا اححیدا ححتها ح ننن» ح گاد یححاد
)24-25 :1389

 .4سهو و خطاها در تصحیح دیوان سلیمی تونی
تیححانبسر کححه رکححر ی ح داححسان سححوییی تححس ی در ا تتححارات کتابجا ححه ایوححال یححسرای اس ح ای بححه زاححسر بشححز
خراستهیح ا اسحتن ااحر ا تتحارات ا ححی از اقتشرتحرار ایحران در حسزو چحاپ ححب صطحی از یوحه حب یححقر
یححیقی اسححت ااححا اتأسححنا ه ححسیی یححتا زدتی و بححی سصححو ی در چححاپ ااححر کتححا اتح سد اسححت و بححه سیی
خدا تنمححیم کتححا در ااححر ا تتححارات ریااححت ت ح ا اسححتن ای ح ا ت کتححا را اححیتححسان در چن ح بجححل بیححان
یسدن از یوه:
 4-1تدوین کتاب

 4-1-1اصحححدن احتححرمن داححسان سححوییی تححس ی بححاارادا و تح

اح

داححسان  393صحنحهای را تصحححید یسداا ح
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ااا برای رویحر کحردن رو تصححید و اقرفحی انحابز و تس حید در احسرد اتییحت داحسان تصحیدیح ا بحه اح
پیلتنتحار  4صحنحهای اکتنحا کرداا ح ن پحیلتنتحار ااتحان حیر اان حه حانا اسحت و اطالحب حروری در خن
یاا ح ا ینسانبن ح ی تححم ت ح ا اسححتن ب تححر بححسد بححه ای ححار دو اق اححه -ا ح اق اححه از سححسی اصحححد و
اق اححهای از سححسی ححر یححابنی  -بححرای اح ایححر اح اق اححی ححااز پیرااححسن داححسان سححوییی تححس ی ایححته
ایی زارا اق اه بهانالی چ رو ایر است که در اا او صسد یاای ایکن ن
 4-1-2اصححد ف رسحت یااححه ابیحات را بیدر ح بقح از ف رسحت اطالحب رکححر کحردا اسحتن بححهبسراقیس
ف رست یاای ابیات در ا ت ای کتا نرار ایتیردن
 4-1-3اصحححد تصححاوار ححب صطححی اسرداسححتنادا را در ا ت ححای کتححا خوردا کححه ب تححر بححسد در ادااححی پححیل-
تنتار و در را اقرفی تر جه نرار ایترفتن
 4-1-4داححسان سححوییی تححس ی از یحح صححنحهخراای ححقی اسححت بهبسریکححه فاصححوه اصححرعتا و فاصححوه
ابیات تنمیم ی ت و سیی بی میی در چینل خنتا به چتم ایصسردن
 4-2تصحیح و روش تصحیح

حجه صطحی خیحناای بحا یوحم تصححید و ا حارت در حجهیناسحی اسحتن در
ا ی از اواواحات تصححید اح
برای اافتر حجه بح تحای اتقح د بحه حت صحسا ل و حشو ب تحر کویحات دایحتر رویحی ا ا حه
کنار ت
در تصحید روری استن
 4-2-1ضعف در نسخهشناسی

اصحححد داححسان سححوییی تححس ی در یححزخوری ایححقار در ایححان من تححا و اییسیححهتای یححقری دچححار ححسیی
یحتا زدتی و کمدنتححی یح ا اسححت زاحرا ایححقار چنح ی از ااححر یحایر یححیقی در من تححای یححیقی دا ایح ا و
از یوه ایتسان بحه حجه صطحی  3528دا تح اا ت حران میح را بحه منح یوحی بحر ا یح ایحارا کحردن بحهینسان
یس ححه نصححاا ی در منح یوححی بححر ا یح ان ححس بححه سححوییی تححس ی اسححت کححه در داححسان چححاپی خوردا تح ا
استن در اانیا اطوز اار نصاا ق اییسد:
ححح حححیحححم صحححالحححه دارای داور

بححه ححام نححادر نححیگححسم اکححشححر

یوی بر ا ی سبیتاه :بر

اححقححیححااتححی از ولححی صححالححه ار

ا حححح ت یز یححححس ای برادر تححا ک نم ادت ادا

و سححححیححا
تیان :بر

س

بف سراسیرسث نفسعکمرررهسگترررفسسفس ف سدررر یسا ارس

س

)89
)214

خاا اس تف گمرررههس بحسب ن ثلسازرررتس سب عف رس
تیان)228 :

اصحد احترم در پیلتنتحار ایحارا دارد کحه «ا حمتحرار انحابز و اذصحش ااحر اییسیحه یشارتا ح از چ حار
ححجه صطححی کححه اکنححسن بححه اقرفححی خنتححا ایپححردازام» سححوییی تححس ی  :1390بی ححتوا ) ااححا در ادااححه یححل ححجه
صطححی را اقرفححی ایکن ح ن اصحححد در بجتححی کححه بححه بیححان رو تصحححید ایپححردازد ایححارا دارد کححه در ححیر
تصحید داحسان سحوییی تحس ی از چنح ار منح و اییسیحهتای صطحی دا حر بحرای اصح ت برصحی اصحت ت و
اصسا یتححای ابیححات اسححتنادا کححردااام کححه اتجصححات خنتححا را در کتا ااححه ار ححاع داداااححم(.تیححان :بی ححتوچ ار)
به مر ونتی اصحد در تصححید اح ایحر از حب اتقح دی ب حرا ایبحرد بااح بحه اقرفحی تیحام حب بپحردازد و
ااحر صححید ی حت کحه برصحی از من تحا را اقرفحی کنح و از اقرفحی پحاراای دا حر سحرباز ز ح و صسا نح ا در
ححیر اطالقححه اتس ححه یححسد کححه اصحححد بححرای تصحححید ااححر نصححی ا از فح ن نمح ادبححی  -کححه تححیح اب ح ع و
تااریححی از خن ح ارد  -ب ححرا بححردا اسححت و ااححر از ایححاان ایتشححار تصحححید ایکاتح ن اتححر اصحححد بححر اسححاس خن
ححجه بححه تصحححید یححقری پرداصتححه باا ح خن را در زاححرا ححب اسرداسححتنادا اقرفححی و بححه تااریححی پیرااححسن خن
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ان ح ام یاا ح ن «اصحححد ححجه  7594کتابجا ححه ایوححال را ححجه اسححاس اقرفححی کححردا اسححت و چنححیر دراافححت
اییححسد کححه سححروداتاای کححه از انشححز خن سححجر بححه ایححان یاا ح ا اسححت از ححجی اسححاس ق ی ح ا بای ح ولححی
اارتس ححه ی ححت و دسححت ساال اححشکسر ییححی ب ححیار کیتححر از صحح ایححقار اححشکسر در کتححا را دارد کححه
یححاا ااو حب نصححاا کستححاا  4اثنححسی  5ترکیببن ح و ا ححیو و  30نصححی ا اسححتن» اارا ححی « )84 :1390افححاون بححر
اار تن ام ارا قه به حجه اسحاس اتحات ا یح کحه ابیحاتی از اح یحقر در حجه اسحاس ت حت کحه از کتحا
افتححادا و در اححساردی ک ح ا ح یححقر رکححر ت ح ا اسححتن» تیححان )86:اا ن ح تر یححزبن ح بححر  167تححا  171ححجه
اساس که بحا ااحر اطوحز در داحسان چحاپی یااح ا اسحتن تصحساری از بحر ر 167حجی صطحی  7594در پیسسحت صساتح
خا ن)

بررح س ر ر سبررف ار سزرررراررترره سنررف س رررر ررف س
س

در ححاا یححاا
سروداتا ااتجا استن

چ سنتهسبهسزهسعفلیسبت ا سزفعۀسعف س
س

اقرفححی دسححت ساالتا و جهیناسححی ححانا اسححتن تیچنححیر انشححز ب ححیاری از

 4-2-2مشخص نبودن روش تصحیح

اصحححد در پححیلتنتححار رکححر کححردا اسححت کححه رو تصحححید وی در ااححر داححسان رو ا تقححادی اسححتن در رو
ا تقححادی اصحححد بححر اسححاس ححجهب بححه تصحححید ایپححردازد ااححا تصحححید ااححر داححسان ححجهب حح ارد و
خوردا کححه اتححجا ی ححت بحر چححه اساسححی ااححر وایتححان در
اصححد در ای ححای داححسان وایتححا ی را در نح
نرارترفته است زاحرا اتحر بحر اسحاس محر یجصحی بحه تصححید پرداصتحه کحه دا حر ااحر تصححید از حسع
ن
ا تقادی ی حت و اتحر بحر اسحاس اقابوحه بحا حب دا حر تصححید صحسرت ترفتحه اسحت بااح اتحجا یحسد بحر
خاح ا اسحت تحا از سحردرتیی صسا نح تان وحستیری یحسد زاحرا رسحالت
اساس ک ام حجه ااحر وایا در نح
یوم تصححید تیحسار کحردن ا حیر پح وتل و تحقیحه اسحت ااحا بحا صسا ح ن داحسان سحوییی تحس ی احققحیر ااحر
یرصححه دچححار سححردرتیی اییححس و بححه اچار ایشسر ح صححسد بححه ححب صطححی ارا قححه کننح تححا بن ینح ححشو
ححب چ س ححه بححسدا اسححتن بححهینسان یس ححه اصحححد ااححر بیححت را چنححیر تصحححید
کویحات اسرد مریححان در اصح
کردا است:
نصررر ب سبن اخرررتس سنرررهیسعهابررر سراسبمررر س
س

پرررن سر شسبررر یس سعررر ی سیایسبهّمررررسر رررفس
س

اصحححد بححر وایا «ب ححی» پححاورنی زدا و سیححته اسححتن اححتر« :را ححی» بححر وایا «پححن روز » پححاورنی زدا
و سیحته اسححتن اححتر« :پحن روزی» بححر وایا «یححسدت» پحاورنی زدا و سیححته اسححتن احتر« :دیححست»ن ولححی ایححارا
ردا اار اقابوحه بحا کح ام حجه ا یحام یح ا اسحتن خاحا بحر اسحاس محر یجصحی تصححید کحردا احا حجهب
دایته است؟ چرا از  72بیت اار نصی ا تن ا تییر ا بیت اقابوه ی ا است؟
اصحد احترم ایتسا حت در احسرد بیحت فحسق در پحاورنی رکحر کنح کحه بحر اسحاس حجه  13609ایوحال
بر  200اتر« :را ی»ن
 4-2-3مشخص نبودن شیوۀ کتابت نسخ خطی مورداستفاده در تصحیح دیوان سلیمی تونی

رکر وا تی رسمالجحو حجی اسحاس در تصححید اح داحسان یحقری از اواواحات تصححید بریحیردا احییحسدن
بححهبسراقیس در خیححاری کححه احققححیر بححه تصحححید خن تیگححت اححیتیار ح در بجتححی بححه بیححان رسححمالجححو ححجه
صطییان ایپرداز تا صسا ن تان احا پ وتتح ران یرصحی ادبحی ب ا نح کحه یحیسو کتابحت حجه صطحی در فح ن
نححرن اححشکسر چ س ححه بححسدا اسححت زاححرا ااححر ااححر تححم در یرصححی تسسححقه وایتححا ی و تح حسگ وایتححا ی و تححم در
یرصی تسالتای احوی و ادبی ناب بررسی و پی یری استن
الشتححه در یرصححی تصحححید تححی دا ححری تححم ناب تأا ح اسححتن از یوححه اصححححان بق ح از تصحححید داححسان
ی وا بر رکر رسمالجو حب بحا تس حه بحه یحیسو اریحی و رسحمالجحو حجه اسحاس بحه سش یناسحی خن ایحر
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ادبححی اححیپرداز ح ن اتأسححنا ه تصححید داححسان سححوییی تححس ی فانح ااححر دو وا تححی ا ححم اسححت و احققححیر اصح ق
یی دا ن وا تحی کتابحت ااحر ایحر و حب پیرااحسن خن چ س حه بحسدا و اصححد در ا حیر تصححید چحه انح اااتی
ا یام دادا استن
پ وتت ح ر بق ح از بررسححی ححجهتاای کححه اصحححد در اق اححه رکححر کححردا بححسد تسا ححت اتس ححه یححسد کححه
اصحد بهینسان یس ه ان ااات زار را در تدییر رسمالجو ا یام دادا است:
-

-

چ شا ن « ه» نی به فق

اا ن  « :شینم» به ای « ه بینم» « ش » به ای « ه ب » « نت ته» به ای « ه ت ته»ن

ا کردن وایو «ا » از اسم اا ن « :ا

قرا» به ای «ا نقرا» «ا

دم» به ای «ا م»ن

ا کردن رف «را» از اسم اا ن « :کیان را» به ای «کیا را» «د را» به

ای دلران

 4-2-4ضعف و کم دقتی در خوانش درست اشعار و عناوین کتابت شده در نسخه.

اصحححگد داححسان سححوییی تححس ی در تشایححتر ینححاوارن یححقری از روی ححجه صطگححین اسححاس کححم دنگححت اسححتن
بحهینسان یس ححه در داححسان سحوییی تححس ی نصححی اای بحا ینححسان «نصححی ا در یح ادت ااححام تتححتم یوحی بححر اسسححی
الر ححا ع)» و ححسد دارد کححه از مححر سححاصتاری و دروناااححه یححشیه تس ححی ادبححی «وفححات ااححه» اسححتن وفححات ااححی
سححوییی تححس ی وفححات ااححهای اسححت کححه در یحح ادتن ااححام ر ححا یویححهال گحح م سححرودا یحح ا اسححت و راوی خن
«صسا ه اباصوت» استن
از یات و از و فات و اقیااتل تهای
صاصحححل اباصحححوت اار رواات ایکن
گ
صادم

تس کر تححا بححازتسام ز ابت ح ا تححا ا ت ححا
خن سححح تسدان ای تقححادن پححا دارن پححارسححححا
)65 :1390

اقنی یایر در اار سع ادبی ابت ا با ینای باریتقالی و نرت رسس و ا ت نرت ر ا یویهال گ م وارد بجل
سستنااهی داستا ی نرت ر ا یویهال گ م اییسدن اار یقر در داسان سوییی تس ی با ینسان «وفات ااه» یاا ا است
و برای پ وتت ر الشته ای ب ی تأا دایت که چرا ینسان «وفات ااه» برای اار یقر یاا ا استن پ وتت ر بق از
جه صطی اتس ه ی که اص ن اار یقر در جه صطگی صاامرالقصی ا کتابجا ه ایوال یسرای
ارا قه به اص
اس ای به ییارا  4992با ینسان «وفات ااه ااام تتتم سوطان یوی بر اسسیالر ا سوییی تسا » در بر  59خا ا
است ااا اصحد احترم اار ینسان را رکر ردا استن تصساری از بر  59جه صطگی صاامرالقصی ا و صنحی
تصحید ی و داسان در پیسست صسات خا ن
 4-2-5اختالالت وزنی

« اخیناای اصحد با اوزان یقر فارسی در کنار صسا ل ایتشاا دست ساالتا اس ب ی ا اصت ت ب یاری در ایقار
راا ااب که وزن یقر را اجت ساصته استن» اارا ی  )85 :1390بهینسان یس ه در  321 .چنیر خا ا است:
چررررر
س

سانرررررف

س نرررررف سس

س

م یا اس حسنمررر مف اسبحس فنمررر مف اس

تیانبسر که اتات ا ایکنی وایا « ییدا ی » از پااان اصرع او به ابت ای اصرع دوم انتق ی ا است و اا تی
صسا ل ادرست ابیات انیر به اصت ت وز ی ی ا استن 1بهینسان یس ه اصحد در  39 .وایو «برون» را «بیرون»
صسا ا و سشب س ت در اصرع ی ا است:
س

سفس س غفرس ناسب ه ستتررر هفیس ف زحس عهس بفرس

تیس باا سن

س

رس بحسذبهشسبهی سدررراس مفس با س

 4-3شیوههای نگارشی و ویرایشی
ا ی از ات اف تشا یتر ی مم ار یی و واراا تی س سلت در صسا ل اتر ا ستن بهبسراقیس لاوای به تشا یتر
ی مم در ت صحید ا یقار ی ت ااا اتر تشایته ی باا درست و صحید بای و صسا ن ا را دچار صطا در صسا ل

1ن در بجل «صسا ل ادرست» بهتنصی از اار اس سع سجر تنته صسات ی ن
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ازدن از سسی دا ر اار ی مم در بس اتر ایباا ت ا ست استنادا یسدن
 4-3-1ویرایش اشتباه یا استفاده ناصحیح از نشانههای ویرایشی یا نگارشی

ا ححی از اصححاداقی کححه در واححراال ااححر ححب صطححی ات ح سد اسححت اسححتنادو ایححتشاا از ی مححم اریححی و یححا
ا ح دسححت شححسدن ی مححم وارااتححی اسححتن بححهینسان یس ححه اصحححد در  46 .داححسان در چن ح بیححت ی اححت
س ا تشایته و در ادااه نصی ا که تیان روای پرستی را دارد ی ات س ا شایته است:
چ مررررتگسبهگ س ف سیرس ف س سسن سا ارسسن س

س

چ مرررتسبهگ سی سی ا سیرسسهییسر س سدررررس

س

س

زسعک س ه یس بحزررر دس ررررارس ن تتس ا سی سفس
سوییی تس ی )46 :1390

س

مرررتدرررف س را س س نتررر نناسع سزرررفعتس سپفس
تیان ا)

تححان ا ح در ب ححیاری از اححسارد تشایححته ت ح ا اسححتن بححهینسان یس ححه اصحححد در  50 .داححسان ی اححت
ا را شایته است:
ب ی سّجهاألزررر ی س سزرررنت س کمررره سب هررفیس

س

به س ن سبررف سرا س عررفر سن بننررا ساتررل س ررربررفس
س

که بحه محر حار صححید وایا «کحذن» احا «کحه خن» اسحتن احا در  29 .وایا «کااح » سیتهیح ا اسحت
که ار صحید وایا «کذا » اا «که خا » استن
ی اححت تیححاا ر) در ب ححیاری از اححسارد تشایححته تحح ا اسححت بححهینسان یس ححه اصحححد در  67 .وایو
«اأاسن» را به ییسو «اااسن» ایته استن
 4-3-2یکدست نبودن شیوۀ نگارشی دیوان چاپی

اصحححد در اق اححه داححسان رکححر ححردا از چححه یححیسا اریححی در سیححتار کویححات ب ححرا اححیبححردن در پححاراای از
ا سا ححی را در سیححتار کویححات بححهکاربردا و در پححاراای از اححسارد یححیسا سرتم سا ححی
اسانححز اصحححد رو
را اتجححار کححردا اسححتن اصحححد رکححر ححردا کححه در اصح اححتر ححجه ااححر تنححسع اسححت اححا در یححیسو باز سا ححین
بهینسان یس ه اصحد در  25 .در ا بیت از تر دو ییسا ب را بردا است:
یزرررتسن بهسزررر دسزرررهپ شس سبه سن ب س رررم هس
س

س

ررف ستم سپز سسررف سبررح سنکرراارد سبررح سب

سبررفدررررا سسهاس

یشححارت «تححرا» از

در ححار افقححا «ن ر برره» و «ن ر ب ر » از یححیسا ا سا ححی ب ححرا بححردا ااححا در ححار
ییسا سرتم سا ی استنادا کردا که ار صحید خن «تس را» استن
بححه ینححسان یس ححه در اححسرد ححشو درسححت وایو «اصححطنی» اححا «ارتنححی» س ححید حح ادا و در پححاراای از
اسانححز «اصححطنی» و «ارتنححی» و در پححاراای از اسانححز «اصححطنا» اححا «ارتنححا» سیححته اسححتن ب تححر بححسد اصحححد از
ا ییسو اریی ب را ایبردن
 4-3-3سهلانگاری در کاربرد فاصله و نیمفاصلهها

ی م ریااحت فاصحوه و حیم فاصحوهتحا سحشب بح صسا ی اب حام و صحسا ل ایحتشاا اییحسد و تحاا زاشحاای اریحی
ابیححات را اجحح و ایکنحح ن بححهینسان یس ححه یححایر در  350 .یشححارت «در دم» را بهصححسرت «دردم» سیححته
است که اار ییسو اریی سشب ب صسا ی و اب ام اقنی تردا ا استن
ی زرررررهاارا سخررررر عمسراسبرررررحسبررررره س
س

 4-3-4رعایت نکردن رسمالخط مصوّب فرهنگستان

یری سّتررررهسعررررلرخ ا سع رررر سازررررتس
س

اصحد در پحیلتنتحار ایحاراای ایحته کحه در ااحر تصححید رسحمالجحو حجه را نحر کحردا احا بشحه رسحم-
الجو اصس فرتن تان یی کردا اسحتن تیحان بحسر کحه تشیحت اتحر بنحا بحر نحر رسحمالجحو حجه بحسدا
است باا وا تیتحای خن رکحر احییح و اتحر بشحه رسحمالجحو اصحسگ فرتن حتان ییح کحردا بااح تس حید
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ا یححام دادا اسححتن بححه تححر روی یححیسو وی در تصحححید داححسان سححوییی

اححیداد چححه تدییراتححی در یححیسو ححار
ا ست و یویی ی تن
به مر یاا ته بسد که اصحد در کتابحت ایحقار ب حیاری از وا تحیتحای رسحمالجحو ک حر را تحا حاای کحه
صسا ل احتر را دیحسار یحیسحاصت نحر احیکحرد و در بقیحه احسارد بحا رکحر در پحاورنی بحه یحیسا رسحمالجحو
اصححس فرتن ححتان تدییححر اححیدادن بححه ینححسان یس ححه پ وتتحح ر پیتححن اد دارد کححه اصحححد در تصحححید و
واراست ا چنیر اتی را تدییر دت :

تش ا «اار» بحه تیحاا اطحابه رسحمالجحو فرتن حتان اا نح « :صحاامرالقصحی ا» بحه حای صحااارالقصحی ا « یحت-
القامم» به ای « یتالقاام» «ا م » به ای «ا ا »ن

-

ا کردن «به» رف ا افه اا ن « :به ا» به ای «بیا» «به تر» به ای «ب ر» «به

-

» به ای «بی »ن

ا کردن رف «که» از اسم اا فق اا حرف اا نح « :کحه اسح م» را بحه حای کاسح م «کحه ای» بحه حای «کحای»
«که ااتان» به ای «کیتان» «که را» به ای «کرا»ن

 4-3-5حرکتگذاریهای نادرست و گاه بیمنطق

اقوسم ی ت اصحد بحر چحه اساسحی رکتتحشاری کحردااسحت زاحرا بقنحی از کویحات ب حیار سحادا و بحا وزن
یرو ححی اتححجا رکححت تححشاری ی ح ا اسححت ااححا برصححی از وایتححان یربححی کححه وام ترفتححه از نححرخن کححرام و
ا ادا دانحی اسحت و یحاز اشحرم بحه ایرا تحشاری دارد ایحرا تحشاری تح ا اسحتن بحهینسان یس حه اصححد
در  3 .در داسان در بیتی اارچنیر رکتتشاری کردا است:
المرررا سادسّجرررتاس رررف
س

ناحسس سیرسترلساسر س[ ]س

سبرررحسگبهرررحسبهیگرررفرس

س

ر سسر سیرسا مرفس

س

در بیححت فححسق اصحححد ترکیححب وصححنی «ّجررتاس ررف » را کححه بهصححسرت انححاف و انححافالیه خاحح ا
رکتتشاری کردا اسحت ااحا وایتحان یربحی «تَرلساَسر » و «اا َّمرف» کحه یحاز بحه رکحت دایحته بحرای صسا نح تان
ااأ سس با ادبیات یربی بی رکت ایته استن
رکتتححشاری ایححتشاا برصححی وایتححان تححه دا ححری اسححت کححه در ححسزو رکتتححشاری ناب تأا ح اسححتن
تححاتی اصحححد بهایححتشاا برصححی از کویححات را رکتتححشاری کححردا اسححتن بححهینسان یس ححه اصحححد در 4 .
وایا «صازنن» را به ی «صازَن» رکتتشاری ی ا استن
المرررا سادسخرررف َ سع ررریسالتررر سعمرررتهدس
س

المررا سادس کرراساعمررف سراس سسرر س عرررس سبتررفس
س

 4-3-6خوانش و ضبط نادرست کلمات
در اححسانقی یححایر در صححسا ل و ححشو کویححات دچححار ایححتشاا ی ح ا و ححشو وایاای را بححه ادرسححتی ا یححام دادا
است بهینسان یس ه اصحد در  44 .وایا «لمدَا» را بهایتشاا «لَدَر» شو کردا است:
اعرر سزرر اج سعجفعرررستمررتسبررهسرزرریسلَغَررهس
س

گرر شسبرر سا سنرر س نررف سسررفسبترر عیس سابهررااس
س

در اححساردی اصحححد کویححاتی را در بححازصسا ی ححجه از نوححم ا اصتححه اسححت :بححهینسان یس ححه اصحححد در .
 44ا تیا ق وایو «کال» را از نوم ا اصته است:
چ مرررتگس ا دسبرررحسبررر س ترررن ا س سعررر سبررر سدرررن اس
س

سرررفسز فنرررتس ترررن یستهگرررزسیگرررهس گ)س س رررااس
س

 4-3-7یکدست نبودن شیوۀ ارجاعات در مقدمه دیوان چاپی
تیانبسر که تشیحت حر یحابنی اق احهای بحر ااحر داحسان سیحتها ااحا یحیسو ار ایحات ااتحان در اق احه
ا سححت ی ححتن بححهینسان یس ححه ااتححان در  .بی ححت و یتححم اق اححه اطوشححی را از نححس ربححیداهلل صححنا ق ح
ایکنن ح و در پححاورنی چنححیر ار ححاع ایدتن ح « :تححاراب ادبیححات در ااححران 5ن بجححل او ن  »622 .و در چن ح
صححنحی بقحح اطوشححی را از کتححا چ اراقالححه یرو ححی قحح ایکننحح کححه در پححاورنی چنححیر ار ححاع ایدتنحح :
«چ اراقاله به تصححید ی احه احیح ناوانحی بحه اتتیحام دکتحر احیح اقحیر چحاپ حم  1382ت حران چحاپ
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د یححا 80-79 .ن» ااححر خیححنت ی در ار ححاع در اق اححه احح ایححر ادبححی ناب اایححا ی ححتن یححابنی تححی در
اساردی به رکر اطالشی پرداصتحه کحه ایحاراای بحه اصح انشحز اطوحب ح ارد در الیکحه ااحر اطالحب در اقحا ت و
کتب اق متر شوی ا اسحتن بحهینسان یس حه اصححد در صحنحی سحی و تنحتم اق احه بحه اقرفحی سحوییی تحس ی
ایپردازد ولی ایاراای به انشز اطوب ق ی ا اردن
یابنی در یحیسا ار ایحات ب حیار حقی اسحت در ب حیاری از اسانحز ابیحاتی را از سحق ی و حر کایحی
وننن ق احیکنح کحه اصح ق ار حاع یحیدتح ن سحوییی تحس ی  :1390پنیحاا و اح ) بحه ینحسان یس حه وی یحقری را از
افن ال ار کایی ق کردا که با اار بیت خااز اییسد:
یجسبرررحسنجنررر سبرررلسدررر سنرررز س س ررر ر سج س
س

بررحسج ساتررلس
س

رسمررتس ررزیسعکررلسگررزا س

ولی در ار اع ای سا « قح از منح صطحی ا رسحه سپ حا ر»ن بحه وانحز ااحر ار حاع تنح تحرار ار حاع
در ا اق ای یویی استن صسا ن ا از صسد ایپرس ک ام ن ؟ ک ام بر ن ن ؟
تححی ااححر ححق در ار ایححات در اححتر داححسان تححم ناب بررسححی اسححتن بححهینسان یس ححه اصحححد در ینححسان
نصی اای «اقیااتحی از نحرت رسحس  ).در ا یحا ی حابر ا صحاری» در پحاورنی رکحر کحردا اسحت بحه قح
از نحح یححیارا  517سححنای سححابه در الیکححه اصحححد در پیتحح نتار ااححر نحح را ابتحح ا بححا ینححسان نحح
ن ح  517سححنای سححابه
بیر ن ح ی اقرفححی کححردا اسححتن در ححیر ایححارا ایححته ااححر نصححی ا در ک ح ام بححر
خا ا اسحتن ااحر حق در ار حاع اطالحب تحی در ف رسحت انحابز تحم نابح رصاحت اسحتن اصححد ف رسحت
حب
انابز را به ییساای یویحی تنمحیم حردا و حانا اسحت و اتحر صسا نح اای یحاز دایحته بایح کحه بحه اصح
ارا قححه کن ح بححه دلی ح ادرسححت بححسدن رو ار ححاع دچححار سححردرتیی صسات ح ی ح ن الشتححه صححابر تححان یححسد
ف رست انابقی که در اق اه از خن استنادای ا در ف رست انابز یاا ا استن
 .5نتیجه
در اار تار بهن ر اقح ور سحااه رویحنای تصححید داحسان سحوییی تحس ی احادخوری یح ن ااحر داحسان بحه حت
ایححتر یححیسو اتححجا در رو تصحححید ار ایححات ححانا ححق در جهیناسححی ححق و کمدنتححی در
صححسا ل درسححت ایححقار و ینححاوار کتابححت یحح ا در ححجه اصححت ت وز ححی ا سححت شححسدن یححیسو اریححی
ریااحت حردن رسحمالجو اصحس فرتن حتان و در خصحر یح م یحزخوری تیحی ایحقار سحوییی تحس ی از ححب
صطی از یوه من  3528دا ت اا ت ران رورت تصحید ای د را دوچن ان ایکن ن
فهرست منابع
فهرست کتابها
جنگ خزائنالقصیدهن سبیتاهن جه صطی اس سد در کتابجا ه ایوال یسرای اس این ییارا 4991ندولتتاا سیرنن ین1338ن تذکرهالشعرانت ران :ا س ه صاورنر .سق9هن دیوان سلیمی تونین

جه صطی اس سد در کتابجا ه ایوال یسرای اس این ییارا

 سوییی تس ی تا ال ار7594ن
 یوی بر ا ی ن سبیتاهن جنگ علی بن احمدن جه صطی اس سد در کتابجا ه ارکای دا ت اا ت رانن ییارا 3528نفهرست مقاالت
-اارا ی نی هن )1390ن

اتی بر داسان سوییی تس ی))ن مجله گزارش میراثن

 اد یاد ا اقوین )1389ن ق و اقرفی کتافروردار و ارداش تتن صا 29-24ن

:

49ن ب یر و اسنن ن صا 88-83ن

ر کایی یایر ییقی نرن تنتم و تتتم))ن آینه پژوهشن

1
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پیوستها
الف) تصویر تسخه خطی 7594برگ167ر

1

ب) تصویر نسخه خطی خزائنالقصیده برگ 592

 1ناار برتی از جه اساس تصحید داسان سوییی تس ی است که در داسان یاا ا استن
2ناار برتی از جه صاامرالقصی ا است که اصحد در بازصسا ی ینسان اار نصی ا را در تصحید وارد ردا استن

نکاتی چند در تصحیح دیوان سلیمی تونی
ج) تصویر دیوان سلیمی تونی ص 64
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1

 1ناار صنحه تصساری از داسان چاپی سوییی تس ی است که تان ایدت اصصد ینسان نصی ا را از بر

 59به ی

دا ری شو کردا استن

