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 مقدمه

شده و در  آغاز که از قرن ششم هجری نثر فارسی استنگارش  هایترین سبکیکی از مهمنثر فنّی 

یکی از شاهکارهای ادب فارسی که بدین شیوه نوشته شده  رواج داشته است.و هشتم های هفتم سده

، است. البته نثر این (ه 932-980) ، نوشتۀ عطاملک جوینیگشای جوینیتاریخ جهاناست، کتاب 

 کتابن ای که هرچندو ، گیردی قرار میی در حیطۀ نثر فنّدر نگاه کلّامّا دست نیست؛ کتاب یک

به آرایش کالم نوشتۀ او را به یک شاهکار  شو توجّه جوینیاثری تاریخی است؛ اما شیوۀ نگارش 

مرۀ بهترین که در زعالوه بر آنجهانگشای کتاب »گوید: صفا در این باره می ادبی تبدیل کرده است.

: 0297)صفا،  «شودرده میاز جملۀ کتب درجۀ اوّل ادب فارسی نیز شم ،آثار تاریخی فارسی است

2/0302). 

 ی استبدیهآیات و سخنان مشهور و اشعار است. کارگیری به فنّیهای اصلی سبک از ویژگی

ای بسیار ایجاد هماهنگی لفظی و معنایی میان نظم و نثر مسئلهانتخاب اشعار زیبا و ، شیوهدر این که 

زیباتر  نوشته و یابدمیمتن انسجام بیشتری  باشد،بیشتر  و تناسب هرچه این هماهنگی ؛ زیرامهم است

حاظ با متن ل همه ازه اند که اشعاری انتخاب کنند کبنابراین نویسندگان همواره سعی داشته شود.می

وصلۀ  و با ظرافت در نثر ترکیب شود رها را جایی و جوری در متن بنشانند که شعسازگار باشد و آن

 .رسایی کالم بیفزایدتا به زیبایی و  ناجور نباشد

مختلفی ی دستوری و معنایی و ادبپیوند های شیوه ،نظم و نثر ترکیببرای  ،نیز با این هدف جوینی

هایی ظرافتتر کردن این پیوندها و برای قوی (77-72: 0287 ،زاده)رک: علوی به کار برده است

 اشعار ،فراخور موضوع کالمه بگاه به خرج داده است. یکی از کارهای جالب توجّه او این است که 

و نثر  ظمنتا تناسب بیشتری میان  ها داده استآنر و تغییراتی دی کرده کاردستآگاهانه را  اندیگر

 بلکه د؛محسوب شو سرقت ادبی که های او به اندازه و شکلی نیستیکاردستالبته  .به وجود آورد

 .ها داده استگاه تغییراتی در آن کالم برای زیباترین شدن اشعار را اقتباس کرده و صرفاً

اوت اصلی متف أخذبا ضبط م جهانگشایها در تاریخ که ضبط آنرا ابیاتی  در پژوهش حاضر

 ردهبندی کایم علل این اختالفات را شناسایی و دستهکرده تالشمورد بررسی قرار داده و ، بوده است

 به قصد ایجاد تناسب بیشتر میان نظم و ،شعر ت اختالفشان تصرّف آگاهانه درکه علّ یی راهاو آن

علل  هاضبط توتفا کهجاآناز البته را روشن کنیم. ۀ تغییر و دلیل آنو نحو بیابیم ،بوده استنثر، 
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 طای حافظهخاحتمال  ،اختالف نسخدربارۀ برخی عوامل دیگر از جمله ؛ تواند داشته باشدمختلفی می

 .ارائه شده است توضیحاتینیز  نویسنده ورزیو ذوق

ررسی بمورد  طور کاملبوده که همه به تاریخ جهانگشای اشعار فارسیپژوهش این اصلی  بازۀ

 رسی کاملبر بنابراین و ها دشوارو مأخذیابی آن است بسیار زیاد عربی اشعار ؛ امّاه استقرار گرفت

عید واعظ س ه ازدو مقالای از عبدالرّضا سیف و مقالهبا استفاده از حال بااینطلبد. دیگری میمجال  آن

م ، بخشی از این اشعار هاندنگاشته شده تاریخ جهانگشایاشعار عربی  مأخذیابی موضوع که در

 بررسی شد.

 پیشینۀ پژوهش

ن که در ای دیگریو موضوع است ان در اشعار دیگر جوینیی کاردستما بررسی موضوع اصلی 

در نقل اشعار بوده است. تا حال پژوهش مستقلی در خطای حافظه  تأثیرایم مقاله به آن توجه داشته

 این موضوع خود اشاراتی به هایبحث در میان یپژوهشگران؛ اما این موضوعات انجام نشده است

 شود:نقل می سخنچند  ، کهاندیا طرح مسئله کرده داشته

یرات به سه مورد از تغی« جوینی تاریخ جهانگشایدر  شاهنامهبازتاب »ۀ مرتضی مقصودی در مقال

در نقل اشعار اشاره کرده است.  3و یک مورد احتمالی برای خطای حافظه 0عمدی جوینی در اشعار

در تاریخ جوینی  شاهنامهاو در بیان علّت تفاوت ضبط اشعار  (. 017و  019 :0271)مقصودی، 

گاهی ...[ ] رسد که اکثریت قریب به اتّفاق این تغییرات آگاهانه بوده ومیچنین به نظر » گوید:می

 «ودآگاهوجود دارد، ناخ شاهنامهو تکرار مکرّراتی که در  نیز به دلیل قرابت، تشابه لفظی و معنایی

دو نمونه « جوینی جهانگشای تاریخ ابیات عربی شعرای عبّاسی در»در مقالۀ نیز عبدالرّضا سیف 

جوینی گاهی با »نویسد: و می 2های آگاهانۀ جوینی در اشعار عربی را نشان داده استیکاردستاز 

حفظ وزن و قافیه برخی کلمات را از بیت اصلی تغییر داده و کلمۀ دیگر را که با متن و موضوع 

 .(3: 0271)سیف، « کار برده استهماهنگی بیشتری داشته، به

این باره  در «شاهنامهمیت و خطر مآخذ جنبی در تصحیح اه»جالل خالقیِ مطلق در مقالۀ 

ند و را از حافظه نقل کن شاهنامههای بیت ،ویژه یکی در این است که ناقالناین خطر به» نویسد:می

برند و آن می فعمد نیز در بیتی دست تصرّگاه ناقالن به . ]...[در نتیجه ناخواسته تغییری در آن دهند

 (.727: 0274)خالقی مطلق، « سازندخود سازگارتر میرا با زبان و زمان 
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ف چند مورد از تغییرات عمدی وراوینی، مولّ« وارتندم فردوسی»در مقالۀ  سجاد آیدنلو

دربارۀ عام بودن  و (334-333: 0289آیدنلو، رک: ) است را نشان  داده شاهنامه، در ابیات نامهمرزبان

ه در متون نثر، تغییراتی است ک شاهنامههای استفاده از ابیات یکی از شیوه» گوید:میاین کار 

: 0289)آیدنلو، « اندت معنایی سخن، بر سرودۀ فردوسی اعمال کردهتناسب موقعیّنویسندگان به

337). 

 تعلیقات در اشعار در مرصادالعباد،ف مولّ ،های نجم رازییکاردست دربارۀ ریاحیمحمدامین 

ف مولّ» :نویسدین اصفهانی میالدّبیتی از جمال شده براعمالاشاره به تغییرات در پی  این کتاب

 79ص) شاهنامهکه در بیتی از ف در شعر روا داشته است چنانبه مقتضای مقام سخن تصرّ مرصاد

مربوط  در توضیحاتهمو  (.287: 0270)نجم رازی، « متن( 07س 79متن( و بیتی از سنایی )ص 4س

معلوم نیست خود نجم رازی مثل موارد بسیار » گوید:به بیت دیگری دربارۀ صورت متفاوت آن می

دیگری که در اشعار دیگران تصرّف روا داشته، آن را به مقتضای محل تغییر داده یا به همین صورت 

 (.909)همان: « به دست او رسیده بوده است

 فارسی اشعار نویسنده در یکاردست

 خصوصدر .زیاد است ،نسخ متفاوت باشدهمۀ با ضبط  شانابیاتی که ضبط تاریخ جهانگشایدر 

ماری همه، در شبااین .عمدی بوده است یا سهوی ،که اختالف توان یقین کردنمی هابیتاین  اغلب

هدف از این کار متناسب  است.زیاد  آشکار و در برخی احتمال آن بودن تغییر،ها عامدانهاز آن

 آوریم ومی را ابیات این از هایینمونه در ادامه،کردن صورت اشعار با موضوع سخن بوده است. 

 دهیم.توضیح می هادربارۀ تغییرات آن

 آن را جوینی که است از رشید وطواط یک رباعی شعر دیگران، یکاردستبارزترین نمونۀ  .0

در تهنیت جلوس تکش خوارزمشاه و تمجید  وی نخست ست.ه اکار بردبه دو صورت به جا دودر 

 نویسد:می از زبان رشید وطواط ،ارسالنایل ،پدر او

 جدددّت ورق زمدداندده از ظدلم بشدددسددددت   

 ای بر تو قبددای خددانیددت آمددده چسددددت 

 

 ها کرد درستشکسته عدل پدرت 

 4هان تا چه کنی که نوبت دولت توست

 (3/08: 0271)جوینی،                                

که به جود معروف بوده  ،کتای قاآناُ ،قاآن و تمجید عموی او در تهنیت جلوس منکوسپس 

 نویسد:همین دو بیت را با تغییری در مصرع دوم بدین صورت می ،ستا
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 جدددّت ورق زمدداندده از ظدلم بشدددسددددت   

 ای بر تو قبددای خددانیددت آمددده چسددددت 

 

 ها کرد درسدددتشدددکسدددتده   جود عم تو 

 تدا چده کنی که نوبت دولت توسدددت  هدان  

 (2/27)همان:                                            

ن ف عمداً در آوطواط است با اندک تصرفی که مصناز رشید » نویسد:می بارهدراینقزوینی 

 .(جا)همان« ا مناسب مقام گرددست تا کرده

م حاک ،و غایرخان دهشهر اترار را محاصره کر لشکر مغولدر وصف موقعیتی که جوینی  .3

 ست:ا بیت را آوردهدو این نگرد، و به لشکر دشمن می رودبر باره میتنها  ،شهر

 زمددیددن آبددنددوس  ،هددوا نددیددلددگددون شددددد  

 نمود هاامو  بدده انگشددددت لشدددکر بدده  

 

 بددجددوشدددددیددد دریددا بدده آوای کددوس      

 سدددددپدداهددی کدده آن را کددراندده نددبددود    

 (0/94: 0271)جوینی،                               

ن رستم و از داستا ‘نمود هوما به انگشت لشکر به ’مصراع » ویسد:نآیدنلو دربارۀ این بیت می

به انگشت لشکر به ’ صورتبه جوینیگشای تاریخ جهان( در 022/ 3 :0272فردوسی، سهراب )

 دخالت عطاملک (نیست شاهنامهیک از نسخ معتبر که در هیچ) ‘هامون’آمده و محتمالً  ‘هامون نمود

ن مناسبتی با آ ‘هومان’جوینی است تا بیت را کامالً با روند کالم هماهنگ کند؛ چون اسم خاص 

 (337: 0289 ،)آیدنلو2 «.بخش ندارد

 هو دیگر کتب آورده ک شاهنامهدر چندین جای دیگر اشعاری از  جوینی ست کهذکر ا شایان

اسامی در آن مواضع  که احتماالً آوردن توجه کردا باید ام ؛است کار رفتهها اسامی خاص بهدر آن

 گرفته صورت ها بر یکدیگریا ترجیح آن هابین شخصیت هدف ایجاد تناظر با بوده وعمدی  نیز

بر  نیجوی طور برداشت کرد کهتوان اینمی آید،برمیاین موارد ی که از بررسهمچنین چنان. است

را  غییرکه ت دهکرمی یکاردستاشعار را وقتی  فقط ورزیده ونمی اصرار گونه تغییرات چنداناین

 است. دیدهمیفصاحت و زیبایی کالم  همسو با

تن بهدر توصیف جنگ تن جوینی ین با لشکر گرج،الدجنگ سلطان جالل روایت در .4و  2

 :ستا چنین آوردهسلطان با یکی از پهلوانان دشمن 

 اشدددکبوس یاکای نایاده رد ب  ساا     

 

 سدددپدهدر آن زمددان دسددددت او داد بوس    

 (3/072: 0271)جوینی،                           

 چنین است: شاهنامهاصل بیت در 
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 اشدددکددبددوس بادد با  با  و ساایاناۀ     

 

 سدددپدهدر آن زمددان دسددددت او داد بدوس     

 (2/082: 0272)فردوسی،                          

گفته  شکه در بیت قبلچنان ؛جنگدیکمان مرستم با تیرو ،جنگ در این صحنه از، شاهنامهدر 

 :شده است

 را بدمددالیددد رسدددتم بدده چنددگ   کاااا   

 

 نددگدده کددرد یددک تددیددر دیددگددر خدددنددگ   

 

 کهچنان ؛جنگدمی الدین با نیزهجالل آمده، یگشاجهانتاریخ در ماجرای جنگی که در  ولی

 گیرد:از این بیت بهره می اش در همین میدانبا حریف قبلی او ر توصیف نبردد نویسنده

 زد بددر کددمددربددنددد او    ناایاادهیددکددی  

 

 کدده بدگسدددسددددت خدفددتددان و بدربددنددد او      

 (3/072: 0271)جوینی،                              

ای مانند ستون، نیدهجثّۀ کوه بیستون، با ازناوری دیگر به» گوید:می و در توصیف همین حریفش

سلطان » :ین استا مورد نظرقبل از بیت  و نیز جملۀ جا()همان «.تون هیکل فیل، درتاخبر مرکبی چ

 .(جا)همان «تکِ اسب به زیر جست در

اهد این ، که خود شنویسندهبنابراین  .دهندۀ جنگیدن با نیزه استنشان ذکرشده عبارت سه هر

غییر داده بیت را بدین صورت ت دست دهد،به ماجرا از تردقیق یتوصیف کهاینبرای  نبرد بوده است،

 ست.ا

ه کار رفته است؛ ب فراوان  شاهنامهدر  و تعابیر شبیه به آن« یکی نیزه زد بر»عبارت که جاآنالبته از

 رخ داده باشد.به هنگام نقل از حافظه و تداخل این احتمال هم دور نیست که این تغییر 

 [...]هدۀ این حال از مشا ف یقَین» گوید:می در تحسین این دالوری سلطان ،در ادامهجوینی 

 ه یکتعجّب نمودند و 

 که این رسدتم است  های گفت ه کس

 

 «دم اسدددددتآفددتدداب سدددددپددیددده   یاااو  

 )همان جا(                                                 

 ین است:که اصل بیت چندرحالی

 که این رسددتم است به دل گفت بهان

 

 دم اسدددددتآفددتدداب سدددددپددیددده   گاا و  

 (2/207: 0272)فردوسی،                           
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 است صورت بیت بدین شکل گروهزده شدن دو صحبت از حیرت جاایندر  کهاینبا توجه به 

توان می ست که اگر آن را عمدی بپنداریم؛«یا»به « گر»تغییر داده شده است. تغییر دیگر نیز تبدیل 

های برداشت کرد که برای جوینی انتقال معنا و دریافت مخاطب اهمیت بیشتری دارد تا حفظ ویژگی

 سبکی سخن. 

 در شرح حال او، ،کندرا نقل می رزمشاهد خوافوت سلطان محمماجرای  که جاآنجوینی  .2

 نویسد:می رسد،می شحرم و مملکت به گوشناگوار وضع  کهوقتی 

 سددرش خیره گشددت  ،ساالنا چو بشددنید 

 

 جهددان پیش چشدددم اندددرش تیره گشددددت 

 (3/009: 0271)جوینی،                            

ای است که رستم و در وصف لحظه آمده در داستان رستم و سهراب شاهنامهدر بیت اصل این 

 :ستا فهمد فرزند خود را کشتهمی

 سددرش خیره گشددت  ،رساا مچو بشددنید 

 

 جهددان پیش چشدددم اندددرش تیره گشددددت  

 (3/089: 0272)فردوسی،                           

 :آمده است الدّینبرای مبارزه با سلطان جالل چنگیزخان حرکت در وصف .9

رسید و خبر حرکت او بشنید و لشکر چندان نه که طاقت مقاومت آن لشکر آوازۀ او به سلطان »

 و مقابلت پادشاه روی زمین تواند، پرکین

 اژدهدداسددددتدر جنددگ نرْ شااااهکدده آن 

 شدددددود کددوه خددارا چددو دریددای آب   

 

 آهددندد  بددر کددیددندده ابددر بددالسدددددت     دم 

 «اگدددر بشدددددندددود ندددام افدددراسدددددیددداب 

 (3/027: 0271)جوینی،                            

 :چنین است شاهنامهاصل ابیات در 

 در جنددگ نرْاژدهدداسددددت  تا   کدده آن 

 

 آهددندد  و در کددیددندده ابددر بددالسددددت   دم 

 (0/247: 0272)فردوسی،                        

 شدددددود کددوه آهددن چددو دریددای آب   

 

 اگدددر بشدددددندددود ندددام افدددراسدددددیددداب    

 (4/074)همان،                                           

ه دو نکته توان بمیاین تغییر  ضیحتبدیل شده است. در تو« شاه»عمداً به « ترک»کلمۀ  جاایندر 

 کهنایاند و دیگر هو خود خوارزمشاهان ترک بود چنگیزخان مغول بوده کهاینیکی  :اشاره کرد

درصدد  جااینچون نویسنده در  ؛ناسب بیشتر در وصف اعمال شده استقصد ایجاد تاین تغییر به
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روی  پادشاه»از او با عنوان  هم شعر این در جملۀ قبل ازجوینی  .چنگیزخان است تعظیم شخصیت

نه  شود، یاد« آن شاه»از او با عنوان تر است که در شعر نیز متناسب ،دلیلهمینبه .کندیاد می« زمین

یت اول ب :فراسیاب استدر وصف ا هر دو بیت شاهنامهدر  یی مثبتی ندارد.که بار معنا« آن ترک»

و بیت دوم  ؛معنایی منفی است بار حاوی رو،ازاینطاب به رستم و وصف اوست از زبان زال خ

ر دو ه جهانگشایا در ، اممعنایی کامالً مثبت داردرو، ازاینو  ،پسر او ،وصف اوست از زبان پشنگ

 د.باشداشته  سانیکبار معنایی  الزم است ،شود و درنتیجهبیان میفرد بیت از زبان یک 

ه آیین ک همغول باعث شد ۀدهد که تشکیل حکومت گسترددر دیباچه توضیح می . جوینی7

ن توضیحات ضمن ایوی ند. پرستان نیز مسلمان شویاری از بتاسالم در پهنۀ وسیعی منتشر شود و بس

 نویسد:می

با  بتان را [...]آن است که پیش از اقامت مسلمانان  [...]پرستان و در زعم جماعت منزویان بت»

م و اکنون از شومی قدم مسلمانان با ایشان خش مْهِیائِلِوْی ألَإ یوحونَلَ یاطینَالشَّ نَّایشان مکالمت بود و إ

 زَهَقَ وَ قُّحَالْ ءَچنین اقتضا کند: جآو هرآینه  مْهِواهِفْی ألَعَ هُاللَّ مَتَگویند؛ خَاند و سخن نمیگرفته

ا، هرکجا که انوار والی حق تجلّی کند، ظلمات کفر و فسوق مضمحل هوقًزَ کانَ لَباطِالْ نَّإ لُباطِالْ

 و متالشی شود، چون ضباب که به ارتفاع آفتاب، پایدار نبود،

 چدون صدددبدح والی حدق دمدیدددن گیرد    

 جددایی برسددددد مرد کدده در هر نفسدددی  

 

 دیاو ار هاااه قفاای رمیاد  گی د      

 «دیدددن گیرددوسددددت ،دیددده بی زحمددتِ

 (0/01: 0271)جوینی،                                

 چنین است: کلیات شمسبیت اول در 

 چدون صدددبدح والی حددق دمددیدددن گیرد   

 

 جاا  در تن رنادگاا  پ ید  گی د    

 (8/72: 0278)مولوی،                               

 مجوینی مصرع دوکه دهد نشان می تاریخ جهانگشایپیش از این بیت در  به سطرهای توجه

 کند. متناسب، است با جمالت و آیاتی که قبل از آن آمده ا این هدف تغییر داده که آن رارا ب شعر

چنگیزخان پسرانش را جمع کرده و در تدارک معرفی جانشین است، از زبان پسران که  جاآن .8

 :آمده استخطاب به پدر 

 ایمپدددر شدددهدریددار اسددددت و مددا بنددده   

 

 ایددمسددددرافددکددنددده   بدده فددرمددان و رایددت  

 (0/042: 0271)جوینی،                              
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در  نآ مشابه زیادی ا ابیات، اماست نیامده شاهنامهاز نسخ  یکاین بیت به این صورت در هیچ

یا  سانیکبیش از ده مصرع مصرع اول و با بیش از ده مصرع مشابه درواقع  .شودیافت می شاهنامه

و  ذوق به بنارا  شخواهدلبیت  جوینی نماید کهچنین می .توان سراغ گرفتمی با مصرع دوم مشابه

رود در هایی که احتمال میاز میان بیت .ستا از این ابیات ساخته بیتچند  با ترکیب قریحۀ خود،

ت، بیش از اس« رستم و اسفندیار»که هر دو از داستان  ،ساختن این ضبط مدنظر جوینی بوده، دو بیت

 نماید:بقیه محتمل می

 پدددر شدددهددریددار اسددددت، مددن کددهددتددرم   

 

 ز فدددرمدددان او یدددک زمدددان ندددگدددذرم  

 (2/209: 0272)فردوسی،                           

 امولددیددکددن تددو را مددن یددکددی بددنددده     

 

 امبدده فددرمددان و رایددت سدددددرافددگددنددده     

 (2/212)همان،                                          

ز و و چنگیگریزد سپاه مغول می زند و ازمی سند الدین به آبای که سلطان جاللدر صحنه .7

اب به پسرانش خط زیدر تعظیم او از زبان چنگ جوینی ،کنندمیلشکرش با شگفتی فرار او را تماشا 

 :آوردچنین می

 کسددددی را هددمددال  نااداردبدده گددیددتددی  

 آسددددمددان بددگددذرد  هددمددی زبدده مددردی 

 

 خدددرد ندددامدددور پدددور زالمدددگدددر بدددی 

 هددمددی خددویشددددتددن کددهددتددری نشددددمددرد  

 (3/042: 0271)جوینی،                             

بیت اول این شعر وصف اسفندیار است از زبان گشتاسپ و بیت دوم وصف رستم  شاهنامهدر 

 گوید:از زبان او. خطاب گشتاسپ در بیت اول مستقیم است و به پسرش می

 کسددددی را هددمددال ناداری بدده گددیددتددی 

 

 خدددرد ندددامدددور پدددور زالمدددگدددر بدددی 

 (2/213: 0287)فردوسی،                          

ر دو کرده و ه سانیکرا بیت خطاب دو  ،خواهدل فعل به صیغۀ دادنجوینی با تغییر جاایندر 

 ست.کار برده ارا در وصف یک شخص به

روان ساکن در پکند و می حرکت ،اندغزنین به او پیوستهالدین با لشکری که در وقتی جالل .01

 شود:گونه توصیف میخبر به گوش چنگیز این شود، رسیدنمی
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 شددددد بدده نددزدیددک افددراسددددیدداب  خددبددر 

 فراوان سدددوار شااادز لشدددکدر گدزین   

 

 کدده افدکددنددد سدددهدراب کشدددتددی بددر آب     

 در کددددارزاردیدددددگددددان ازجددددهددددان

 (3/029: 0271)جوینی،                               

: 0272فردوسی، سهراب آمده است ) رستم و به همین صورت در داستان شاهنامهدر  بیت اول

 فندیارپ خطاب به اساز زبان گشتاس جاآن. در ان رستم و اسفندیار استداست ازامّا بیت دوم  ؛(3/038

 است:ه بیان شد چنین

 فراوان سدددوار کاانز لشدددکدر گدزیددن   

 

 در کددددارزاردیدددددگددددان ازجددددهددددان 

 (2/212)همان:                                           

 ماهنگه، دو بیت را خواهدلشکل  بهنیز جوینی با تغییر فعل  جاایندر  ،بینیمطور که میهمان

 ست.کار برده ادر وصف یک واقعه بهرا  کرده و هر دو

خورد و آهنگ برمی نمغوال لشکر سلطان محمد خوارزمشاه به سپاهی ازدر جایی  .03و  00

ر این کار سلطان بتا کنند م با تهدید میحتی توأنصیقصد جنگ ندارند و ا مغوالن ام کند؛میجنگ 

 گوید:می خود جوینی جااین. در حمله کند گیردمی تصمیم سرانجام ولی اونورزد؛ رار اص

 کدده خددوی بددد شددددهددریددار   تاو دانای  

 

 بدداردرخدتی اسددددت جنگی همیشدددده بدده    

 (3/012: 0271)جوینی،                             

 :هرابس رستم و داستانوگویی است بین گودرز و رستم در گفت شاهنامهدر بیت  این اصل

 خددوی بددد شدددددهددریددار  باادو گاافاات

 

 بدداردرخدتی اسددددت جنگی همیشدددده بدده    

 (3/073: 0272)فردوسی،                            

ن جوینی آن را به ای عام بیان شده، خطاب به مخاطبِاین کالم  یگشاجهان تاریخدر  کهجاآناز

 ست.شکل درآورده ا

ان آن کشد و پایتمام روز طول می . پیکارگیردجنگ درمیدر همان روز، ، ماجرا ۀدر ادام

 شود:گونه توصیف میاین

 :تاپشتِ انهزام ننمودند  کدام رویْو هیچ»

 زلف شدددب بده شدددانده زدنددد    چو  ساا 

 

 رقدددم کدددفدددر بدددر زمدددانددده زدندددد     

 

 .(3/014: 0271جوینی، )« دامن از جنگ درچیدند
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 از ظهیر فاریابی که اصل آن چنین است: است یبنداین بیت مطلع ترکیب

 زلف شدددب بده شدددانه زدند   دوش چو 

 

 9رقدددم کدددفدددر بدددر زمدددانددده زدندددد     

 (322: 0280)ظهیر فرایابی،                         

 این تغییر را ایجاب کرده است. ،آمدهمذکور  که قبل از بیت« تا»حرف ربط روند داستان و 

هایی که مردم ایران تا آن سختی در توصیف جوینی کتای قاآن،در ابتدای ذکر جلوس اُ .02

 گوید:اند، زمان از مغول کشیده

 انی داد،ذوبدر بوتۀ تجربۀ عنا  بر محک بال امتحانی کرد و [...]چندی  بندگان را چون یک [...]حقّ »

 ف وچکااانیدر آتدش بدالیم چون گددل   

 

 ب قرماایی بر سدددنددگ امتحددانم چون زر  

 

 .(0/040 :0271جوینی، ) «کشیدندفعال هریک عقال نکال آن و برحسب خبث 

 مسعود سعد است. اصل آن چنین است:« حصار نای»این بیت از قصیدۀ معروف 

 ف وچکاا  در آتش شدددکیبم چون گددل 

 

 رماای یاا ببر سدددنددگ امتحددانم چون زر  

 (222: 0271)مسعود سعد،                        

 7ست.ا تغییر داده از امری به خبری ها رالفع وجهسخن،  مناسبتبه گشایتاریخ جهاننویسندۀ 

عت سرکارش به کهاینو  در وصف حال او مطالبی آمده است «خاتونذکر فاطمه»در بخش  .04

 گشته وارخ ،سعایتی سبببها ناگهان ، امدرسسیری به مقامی محترم در دربار میاز ا گیرد ومیباال 

 :ستکرده ا . جوینی در این بخش این بیت را نقلدوشمیکشته  سپس

 با قری و شااااهای دهی  یدکدی را   

 

 دهیبدده دریددا بدده مدداهددی   پاس قنگاه   

 (0/310: 0271)جوینی،                            

 است: اصل بیت چنین

 های تاا  شااااهی دهااد یدکی را  

 

 دهاادبدده دریددا بدده مدداهددی    یااکاای را 

 (7/938: 0272)فردوسی،                            

 کهجاآناصلی سخن از دو شخص است در دو حال مختلف؛ اما از که پیداست، در بیتانچن

کی ی»وروز او بوده، شدن حالصرفاً یک نفر و دگرگون گشایجهانتاریخ موضوع سخن در متن 

 ترتیب،یندو ب یافتهصیغۀ افعال تغییر  است. همچنین تبدیل شده« پس آنگه»در مصرع دوم به « را
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 پدید آمدهآمیز هگلکننده و سرزنش یلحن ،تربلیغشکلی بهموضع  این در وشده خطاب بیت مستقیم 

 .است

 گوید:میدر ابتدای کتاب در نعت خداوند  . جوینی02

 پرست را محبوبْ اوستصمدی که عاشقان حقیقت و فاسقان صورت»

 پددویددان  رهااشدر  اسااا  کددفددر و 

 

 «وَحدددْدَه ال شدددددَریدددکَ لدددَه گدددویدددان  

 (0/0: 0271)جوینی،                                 

 :همراه با بیت قبلش چنین است سنایی حدیقۀاصل بیت در 

 یدا رب از فضدددل و رحمت این دل و جان 

 پویددان رهااتهدر دو در   دینکدفدر و   

 

 مدددحدددرم دیدددد ندددام خدددود گدددردان    

 وحدددده ال شدددددریدددک لددده گدددویدددان  

 (91: 0274)سنایی،                                   

. کردن شیوۀ تخاطب بیت با متنسانیک ؛عمدیِ ضمیر، واضح است تغییرنیز علت  جاایندر 

 شد،اگر این تغییر عمدی بوده با تبدیل شده است.« اسالم»به کلمۀ « دین هر دو»عبارت  براین،عالوه

آیین ن اپیرو با والن کافرجنگ مغماجرای  ۀ کتاب،چون در ادام :چنین پنداشت توانمیرا  علت آن

 کهجاآنگذشته، ازوجهی داشته است. ازاین« دین»جای به« اسالم»آوردن  ،شودبیان می اسالم

ی صورت گرفته مناسببا این تغییر لفظ، فضاسازی  ،هموجب گسترش اسالم شد نکشورگشایی مغوال

 برای بیان این مطلب. است

رفتن بزرگان شهر به خدمت الدین به اصفهان و رسیدن سلطان جالل ماجرای ی کهیدر جا .09

بیت اول الدین آمده است. سلطان جالل بیت از قصیدۀ کمال اسماعیل در مدح 02، شودنقل میاو 

 است: چنین نقل شدهآن 

 بسددددیددط روی زمددیددن گشددددت آبددادان   

 

 خدددایگددان جهددان ساای  ساا ااه   یمنِبدده 

 (3/092: 0271)جوینی،                             

 چنین است:کمال اسماعیل  دیوانبیت در 

 بسددددیددط روی زمددیددن گشددددت آبددادان   

 

 خدددایگددان جهددان ساااایاۀ چ    یمنِبدده 

 (24: 0248)کمال اسماعیل،                       

ق به و شعر نیز متعل ستا نقل کرده عر کمال را با ذکر نام اوش جاایندر  کهاینبا وجود  جوینی

 ونچ ست. به این منظور،روا دانسته ا در آن کوچکی را یکاردستظاهراً  ،است همین واقعۀ تاریخی
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، ودهبمشغول  هااوضاع آن دادنشهرهای مختلف و سروسامان الدین بههای جاللشرح لشکرکشیبه 

 ست.تغییر داده ا 8«سیر سپاه»را به « سایۀ چتر»عبارت 

 در اشعار ع بی یکاردست

 صوصخ، کمابیش دره استگفته شد گشایجهانتاریخ اشعار فارسی  بارۀآنچه در این مقاله در

یات اب»سیف در مقالۀ  اشعار. یکاردستمله همین شگرد ج از ؛کنداشعار عربی آن نیز صدق می

. رده استکبه دو نمونه از چنین تغییراتی اشاره « جوینی تاریخ جهانگشایعربی شعرای عبّاسی در 

 .شودمی افزودهدو نمونۀ محتمل دیگر  ها،پس از بیان آن

 لاصل او از قبای: »آمده است ،ترکان خاتون ،محمد خوارزمشاه سلطان والدۀذکر بخش در  .0

دولت  ا ایش ،ظلم و فتک و ناپاکی حقیقت سببِاند که ایشان را قنقلی خوانند ]...[ و بهاتراک

 ؛ندسلطان را سبب انقالع بود

 ۀًمسَ نددافِلددَالصدددولدَواتِ الخَ  و ٌ تاَ َی قاَ 

 

 «7دَمَ الدحُجددّاجِ فِی الحَرَمِ  ساا اَ ا     تَ وَ 

 (3/078: 02)جوینی،                                

 :چنین است اصل بیتامّا 

 ۀًمسَ نددافِلددَالصدددولَواتِ الخَ  َییَ یخٌشااَ

 

 دَمَ الددحدُجددّاجِ فددِی الدحددَرَمِ   ساا اَ ا     یَو  

؛ 28: 0412)از مددتددنددبددّی؛ مددتددنددبددّی،         

 (0271:8سیف،

 واضح. اتصحبت از اهل یک قبیله است و علّت تغییردر سخن جوینی 

از در تمجید  ،(ق 947همسر تولی پسر چنگیزخان؛ ف . در بخش ذکر احوال سرقویتی بیکی )3

 کهاینز ا )پادشاه مغول، پسر اوکتای( و در تعریف ماجرای بازرسی کیوک خان کفایت و درایت او

کس خجالت یافتند؛ الّا بَیکی و ابنای او که سر ههم» :گوید اند،چه کسانی یاسا را رعایت نکرده

داری و تأمّل و تفکّر در عواقب امور، که مویی از آن نگردانیده بودند و آن از غایت عقل و خویشتن

 مردان کاردیده از آن غافل باشند، بود؛

 یهذ   ثا   اا  کاَ  سدددداءُالددنِّ و کددانَلددَفددَ

 

 01ی الددرِّجددالِلددَلددَتِ الددنِّسددددداءُ عددَ ضدددِّلددَفُ 

 (2/7: 02)جوینی،                                     

 :این است اصل بیت



 60-96، ص0711، بهار و تابستان 272، شماره 47سال  ز،یدانشگاه تبر یزبان و ادب فارس 2

 دناااقَ ن فَاااَکااَ سدددداءُالددنِّ و کددانَلدَ  وَ

 

 ی الددرِّجددالِ لددَ لددَتِ الددنِّسددددداءُ عددَ   ضددددِّلددَفُ 

 (8: 0271؛ سیف،397: 0412)از متنبّی؛ متنبّی، 

را  «کمثل هذی»مشخص است که عطاملک جوینی جهت هماهنگی بیت با مطالب قبل صورت »

 (8: 0271سیف، « )ترجیح داده است.« کمن فقدنا»تعمداً بر 

الدّین خوارزمی، رئیس داراالنشای جنتمور )از والیان مغول(، پس از عزل در وصف شرف. 2

امرا و ملوک و اکابر خراسان و عراق به استقبال کرکوز »گوید: توسط کُرکوز )والی خراسان(، می

کرد و نمود و او یک سواره کآحاد النّاس اختالفی و شد آمدی میاتی نمیرفتند. کسی بدو التف

 نمود.تردّدی می

 هدددددَوَ الدددددَّذِی الااازوَریااا َ إنَّ 

 سدددددددُلددددْطددددانُ الددددْوِال  غددددابَإنْ 

 

 عدددِندددْدَ عدددَزْلدددِهْ   وَریاا اًیدددُمْسددددددِی  

 «00فددِی سدددددُلددْطددانِ فَضدددددْلددِهْ    عددادَیددَۀِ 

 (3/373: 0271)جوینی،                             

 اصل بیت:

 هدددددَوَ الدددددَّذِی الااازرمااایااا َ  إنَّ 

 سدددددددُلدددددْطدددددانُ الدددددْوِال  زالَإنْ 

 

 یدددَوْمَ عدددَزْلدددِهْ  أماایاا اً  یدددُمْسددددددِی 

 فددِی سدددددُلددْطددانِ فَضدددددْلددِهْ   یددَزَلْلددَمْ یددَۀِ

 

 (32: 0284واعظ،  ؛2/030: بی تابن خلّکان، ا از عبیداللّه بن عبداللّه بن طاهر؛)

تغییر داده  «وزیر»به « امیر»و بنابراین واژۀ  استمشاور بوده  منشی و ، بلکهنبودهامیر این شخص 

 شده است.

4. 

 بدددِوَجدددْهف مدددُکدددْفدددَهدددِر   تااَلااَقاا اهاا م   

 

 03کدددَأنَّ عدددَلدددَیدددْهِ اَرْزاقَ الدددْعدددِبدددادِ      

 (3/372: 0271)جوینی،                             

 اصل بیت:

 بدددِوَجدددْهف مدددُکدددْفدددَهدددِر       لااَقاا اه  تااَ

 

 الدددْعدددِبدددادِ  کدددَأنَّ عدددَلدددَیدددْهِ اَرْزاقَ     

 

 (3: 0284الحرشی یا از یزید بن مفرّغ حمیری؛ واعظ،  ۀبن مُرَّ ۀ)از عمیر
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در  زیرا مرجع ضمیر تبدیل شده است؛« هم»به ضمیر جمع  «ه»ضمیر مفرد  شایگجهان تاریخدر 

اند تا از او الدّین خوارزمی آمدهکه به نزد شرفهستند  ضمیر جمعیمرجع  جمع است. متناین 

 های سنگینی که وضع کرده است را ببخشد.که مالیاتبخواهند 

 با منابع اصلی گشایتاریخ جها عل  دیگ  تفاوت ضبط اشعار در 

 الف. اخ  ف نسخ

اطالۀ کالم است؛ ها یا اشاره به آدرسشان ا ذکر همه آن. امّهای آن زیاد استاین مورد واضح و نمونه

 :گذریمو می کنیممیبنابراین به ذکر تنها یک مثال بسنده 

 شددددبهددمددی بدداده خددوردنددد تددا نددیددم  

 

 دو لددب گشاااادنااد رامشااگ ا  ه   

 (0/318: 0271)جوینی،                             

 شددددبهددمددی بدداده خددوردنددد تددا نددیددم   

 

 دو لددب رامش هاااه ب گشاااادهبااه 

 (3/023: 0272)فردوسی،                           

 وجود دارد. شاهنامههای بدل، در نسخهگشایجهانتاریخ شدۀ این بیت در صورت ثبت

 ب. خنا ب  اث  نق  ار حافظه

یکی دیگر از علل ایجاد تفاوت ممکن است این باشد که جوینی اشعار را از حافظه نقل کرده و در 

قوی مال احتیقین یا بهد که بتوان بههای اندکی وجود داراین کار دچار خطا شده باشد. هرچند نمونه

رسد که جوینی نظر می به مجموع احتماالت، به توجه ، بااست که شعر به چه طریق نقل شده گفت

کنیم ست. در ادامه، دالیل قطعی و احتمالی این حدس را بیان مینقل کرده ابیشترِ اشعار را از حافظه 

 آوریم.هایی از خطای حافظه را میو نمونه

 دالی  نق  ار حافظه

 نق  ار حافظه . تص یح خود جوینی به1
ای که پس از پیروزی سپاه سلطان در وصف مراسم شادی« ذکر استخالص ماوراءالنهر»در بخش 

در این فتح و اشتهار او به سلطان سنجر امام ضیاءالدین فارسی را » گوید:محمد برپا بوده است، می

 (.3/77: 0271)جوینی، « ، چند بیت ثبت شدهقنچه ب  خاط  مانده بودای است. از قصیده

 نویسد:می «ذکر احوال کرکوز»کند. همچنین در بخش از آن قصیده را ثبت می هشت بیتسپس 
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. استرواحی رفت جاآنوقت مراجعت از اردوی پادشاه جهان، منکو قاآن، بر سبیل قیلوله »

ا ر (وینیجکرده بود و کاتب ) الدین علی السدید بیهقی ]...[ انشافردْبیتی که مرحوم نظام

 (.3/332)همان: « ب  خاط  گذشتروایت، بعدما که از صحیفۀ خاطر محو بود، 

 تس هم در آن لحظه آن بیت را که نیو پ» گوید:نویسد و بعد میسپس یک بیت عربی می

 جا()همان« ضمیر او بود، به اخوات دیگر، هرچند توأمان نباشند، ملحق گردانید.

 آورد.عربی دیگر می هشت بیتو 

 ستنوش ه ااوضاعی که جوینی در ق  می. 2

ه در کجوینی در بسیاری مواقع در سفر بوده و منابع چندانی در دسترس نداشته و در مواقعی هم 

ست. ا اش، فرصت و فراغت چندانی برای مطالعه نداشتههای سیاسیبه مسئولیتحضر بوده، با توجه 

 نویسد:باره چنین میاو خود دراین

ط احوال ت او بر ضببر تعلیق و تحصیل مصروف کند و همدلی باشد که روزگار اگر فارغ»

مشغول باشد در زمانی طویل از شرح یک ناحیت تفصّی نکند و آن را در عقد کتابت نتواند 

العینی زمان کشید تا بدان چه رسد که از روی هوس محرّر این کلمات را بازآنک طرفۀ

کند مگر در اسفار بعید، یک ساعتی در فرصت نزول، اختالسی میتحصیل میسّر نیست؛ چه 

 (. 0/008: 0271)جوینی، « نویسدو آن حکایت را سوادی می

 و نیز در دیباچه گوید:

 از خداوندان فضل و افضال ]...[ سزد که بر رکاکت و قصور الفاظ و عبارت، از راه کرم»

 ست و ازد که پای در راه اغتراب نهاده اشوت ده سال میذیل عفو و اقالت پوشانند؛ چه مد

العنکبوت شده و نقوش آن از صحیفۀ خاطر ه علی تحصیل اجتناب نموده و اوراق علوم نس 

 (.0/7)همان: « محو گشته

رسد ه نظر میچنین ب» گوید:شناسانه میپس از بیان دالیل و توضیحات سبک بارهبهار نیز در این 

: 0272)بهار، « ست.سرعت تحریر کرده اوال مخلتف و بهو در احنوبت بهکه این کتاب را نوبت

2/79) 

 . هدف او ار نق  اشعار3

یف منظور افزودن به زیبایی کالم و نیز توصکند، فقط بهدر اغلب جاها، شعرهایی که جوینی نقل می

بارت عدست است. بنابراین، این شعرها جزئی از اصل کالم او نیست. بهو پند و دعا و اموری ازاین
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ای نسخه دادندستست، نه بها دیگر، نویسنده با نقل اشعار صرفاً در پی زیباکردن متن خود بوده

دانسته که برای ثبت صورتِ صحیح اشعار رو، خود را ملزم نمیخطا از اشعار. ازهمیناصیل و بی

 حتماً به کتاب رجوع کند.

 های مخ لفیت اشعار در بخشتفاوت کا. 4

ای جاها تعداد ست؛ به این معنی که در پارهنکرده ا دست عملیک اشعار در استفاده از جوینی

اه گ هایی تعداد کمتر. گاه در یک صفحه چندین بیت نوشته ونقل کرده و در قسمت بیشتری شعر

 طور مستقیم از منابع شعریاگر او در زمان نگارش بهست! هیچ بیتی نیاورده ادر چندین صفحه 

دست ای یکبایست، مانند دیگر کتبی که به نثر فنی نوشته شده است، شیوهکرد قاعدتاً میاستفاده می

که  انددهش زمانی نوشته دربا ابیات بیشتر  هایچنین پنداشت که بخشتوان می د.کررعایت میرا 

 فراغت زمانی و ذهنی بیشتری داشته است.نویسنده 

 . دفعات اس فادۀ او ار شع  ه  شاع 5

یا یک  رعمصاز شاعری فقط یک  کهاینشود از بیش از بیست نمونه یافت می گشایتاریخ جهاندر 

 نماید که نویسندۀ باسوادی همچون جوینی برای ذکر فقطنقل شده باشد. بعید می شعربیت یا یک 

به منابع رجوع کرده باشد؛ چراکه قصد آرایش کالم، آن هم صرفاً بهیک یا چند بیت از شاعری، 

کار به داشته و خصوص اهالیِ قلم در آن روزگار اشعار پرشماری را در حافظهتردید درباریان و بهبی

تا داده به نویسنده مجال نمی مدتو سفرهای طوالنی های کاری درباراند. بدون شک مشغلهبردهمی

این  ها وقت صرفها کتاب را ورق بزند و ساعتیک یا دو بیت، صفحه برای یافتن صورتِ اصیلِ

 کار کند.

 هایی ار خنای حافظه در نق  اشعارناونه

حال، تفاوت ضبط شعرها ناشی از اختالف نسخ نیست و درعین کهایند دارد از های زیادی وجونمونه

قدری نیست که تغییر چندانی در معنای کالم ایجاد شده باشد. با شده با اصل آن بهتفاوت شعر نقل

ها بر اثر بطاین قبیل اختالف ض کهاینشود که احتمال خوبی دانسته میها بهدرنظرگرفتن این نکته

تیجه، باشد، ضعیف است و درن به قصد ایجاد تناسب بین نظم و نثر اختالف نسخ یا تغییر عمدی

 ترین علت، خطای حافظه است.محتمل

ها باره سخن گفت؛ زیرا ممکن است اصالً این تفاوتتوان با قاطعیت درایننمیهمچنان البته 

صرف کاتبان، ت ها یانابودی نسخه بر اثر کهاینرشمردیم داشته باشد؛ مثالً دلیلی غیر از دالیلی که ب
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ا منبع ی تاریخ جهانگشاییک از نسخ خطی موجود از کلی از بین رفته و در هیچضبط صحیح به

مال خطای همه، احتف ذوقی کرده باشد. بااینجوینی در شعر تصرّ کهایناصلی باقی نمانده باشد یا 

ن شود. در ضمن وجود ایاکتفا می ترۀ محتملتوان نادیده گرفت. به ذکر چند نمونحافظه را نمی

 .برشمرددلیل ششم از دالیل نقل از حافظه به عنوان توان ها را نیز مینمونه

 بدددندددمدددردیدددم تدددا ز بدددوالدددعدددجدددبدددی  

 

 02شااابااا ناایاامبددندددیدددیددم صددددبددح    

 (0/7: 0271)جوینی،                                 

 ز بدددوالدددعدددجدددبدددی  بدددندددمدددردیدددم تدددا 

 

 شاااباای ناایاامبددندددیدددیددم صدددددبددح     

 (731: 0274)سنایی،                                 

 چددو دریددای آب  خاااراشدددددود کددوه 

 

 اگدددر بشدددددندددود ندددام افدددراسدددددیددداب    

 (3/027: 0271)جوینی،                             

 چددو دریددای آب  قهاانشدددددود کددوه 

 

 اگدددر بشدددددندددود ندددام افدددراسدددددیددداب    

 (4/074: 0272)فردوسی،                            

 قددیددرگددون ق  چاادر چددو خددورشددددیددد 

 

 بددددرّیدددد و از پدددرده آمدددد بدددرون   

 (2/021: 0271)جوینی،                            

 قددیددرگددون پایا اهان   چددو خددورشدددیددد   

 

 بددددرّیدددد و آمدددد ز پدددرده بدددرون    

 (2/38: 0272)فردوسی،                           

که مصرع اول برگرفته از بیت زیر باشد. درهرصورت، علت تفاوت، این احتمال هم وجود دارد 

 خطای حافظه است.

 04چدو خدورشدددیددد از آن چددادر ندیلگون    

 

 غددمددی شدددددد، بدددرّیددد و آمددد بددرون     

 (2/028: 0272)فردوسی،                          

 چددو خددورشددددیددد تددابددان بددگسددددتددرد فددر  

 

 بددیددفددکددنددد پددر    گاا دو سدددددیدده زاغ  

 (0/72: 0271)جوینی،                               

 چددو خددورشددددیددد تددابددان بددگسددددتددرد فددر  

 

 بددیددنددداخددت پددر    پاا  ا سدددددیدده زاغ   

 (3/077: 0272)فردوسی،                          

ورزی هم توان احتمال ذوقمیدر چنین مواردی طور که در ابتدای این بخش اشاره شد، همان

ذوق ادبی  بر اساس ،ادبی هایو تناسب هاجوینی به لحاظ زیبایی در ابیات فوق، داد. به این معنی که
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 بررا « گردونزاغ »و « پیراهن قیرگون»را بر « چادر قیرگون» ، «کوه آهن»را بر « کوه خارا»خود، 

   ، ترجیح داده باشد.«پرّانزاغ »

 ای ار خنای حافظه در نق  اشعار ع بی:ناونه

 جددادَ زَرْعددُهُفددَقددَدْ یددُعددْذَرُ الدددْهددْقددانُ إنْ   

 

 یددَتددَمددَطددَّرَا    لااَم وَ أخددْطددَأَهُ غددَیددْث  وَ     

 (3/339: 0271)جوینی،                             

نصب به لَمْ » نویسد:. قزوینی دربارۀ آن می02تصریح نویسنده از حفظ نوشته شده استاین بیت به 

نمود؛ چه، واضح است  جاایناند، در در قول ]...[ نموده ۀتوان توجیهاتی را که نحاخطاست و نمی

 «اعراب جاهلیّین و ممّن یستشهد بقولهم نیست و جز حمل بر خطا، گویا چارۀ دیگر نباشد از فمصنّ

 جا(.)همان

 گی ین یجه

ان متفاوت شبا مآخذ اصلی جوینی تاریخ جهانگشایشده در برخی اشعار نقل کهاین عللدر این مقاله 

د متناسب قص به ، یعنی اِعمال تغییرات در اشعاریکی از این علل اصلی، بخشبررسی شد. در  است،

شان ن در بخش دیگر همچنین .به اثبات رسید هایی،بررسی نمونه با، ها با موضوع سخنکردن آن

ر را از حافظه نقل کند و د دیگرای شعر شخص که نویسندهوجود دارد  داده شد که این احتمال نیز

 .دیگری ثبت شود شعر به صورتدرنتیجه  گردد واین کار دچار خطای حافظه 

مطالب  فاده ازدر است نویسندگان قدیم و مرام سبک ی ازتراخت بهتر و دقیقشن نتای  این تحقیق

ید خواهد مف متوندر علم تصحیح شناسانه ن این نکات سبکدانست عالوهبه. دهدبه ما می دیگران

 مفید، قتیو بع جانبیتفاده از مناس تصحیح متن با که ددهحین نشان میبه مصحّحاضر پژوهش . بود

طی زیرا ممکن است ضب باشد. روشن شده ۀ آننویسندنقل  عیب خواهد بود که شیوۀصحیح و بی

ت علّ ،ه استشدت ثببه صورتی متفاوت تی دیگر علّکه به علت تغییر عمدی یا خطای حافظه یا 

ح مصحو نها ترجیح داده شده وارد متطاشتباه بر دیگر ضبو بهته شود پنداشتفاوتش اختالف نسخ 

اهمیت و خطر مآخذ جنبی در تصحیح »با عنوان  ایخالقیِ مطلق در مقاله نیز از اینپیش  شود.

شینۀ در بخش پیسخن ایشان کرده بود، که  اشاره شاهنامهات دربارۀ تصحیح این نک به« شاهنامه

 شد. نقل پژوهش
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 :پی نوشت
 در مقالۀ حاضر.« کاری نویسنده در اشعار فارسیدست»از بخش   8و  2و  4شمارۀ  . 0

 .در مقالۀ حاضر« کاری نویسنده در اشعار فارسیدست»از بخش  2شمارۀ  . 3

 .در مقالۀ حاضر «کاری در اشعار عربیبخش دست»از  3و  0شمارۀ  . 2

، «هاشکسته»جای ( به همین صورت است. فقط به903: 0227)رشید وطواط، دیوان ها در . اصل بیت4

 آمده است.« شکستگی»

« هومان»های اخیر از تصحیح قزوینی، در متن پدر تصحیح عباسی و مهرکی و همچنین در برخی چا . 2

بط ا به این گمان انداخته است که ضبدلی هم ارائه نشده است. این نکته بعضی رضبط شده و هیچ نسخه

طور نیست؛ زیرا ضبط نسخۀ مورّخ (؛ اما این013: 0287زاده، غلط مطبعی بوده است )نک: علوی« هامون»

ق، که تاریخ کتابت آن فقط هشت سال با فوت مؤلّف فاصله دارد و نسخۀ اساس هر دو تصحیح بوده  987

ن نسخه تریصیل بودن این ضبط بیشتر است؛ زیرا هم کهنرا ضبط کرده و احتمال ا« هامون»است، همین 

 کند و هم قاعدۀ اصالت ضبط دشوار.آن را تأیید می

 ( نیز به نام ظهیر و به همین صورت آمده است.28: 0227)قاری شیرازی،  دیوان البسه. این بیت در 9

بوده و چنین امّا در پی یافتن علت ن ،«به وزن دیگر ضبط کرده». بهار نیز به تغییر این بیت اشاره کرده است: 7

 (.2/74: 0272)بهار، « و معلوم نیست تقصیر کاتب است یا سهو مؤلف»نوشته است: 

چتر : »B، «چتر سپاه: »Aهای تصحیح عباسی و مهرکی: بدل؛ نسخه«چتر بلند»، ز: «چتر سیاه»ها: ه: بدلنسخه . 8

 (.3/007: 0288)جوینی، « سیاه

شمرند )سیف، دانند و ریختن خون حجّاج را در حرم حالل میگانه را نافله میای پن . قومی که نمازه7

0271 :7.) 

 (.8: 0271شدند )سیف، . پس اگر زنان مانند این زن بودند؛ هرآینه زنان بر مردان برتری داده می01

مملکت از او سلب شد، همانا وزیر آن کسی است که به هنگام عزل خود وزیر گردد و اگر فرمانروایی . 00

 (.418: 0272به سلطنت فضل خود بازگردد )خاتمی، 

پیچیده با آنان برخورد کرد؛ گویی که روزی بندگان بر عهدۀ اوست )خاتمی، ای گرفته و درهمبا چهره .03

0272 :417.) 

ه در هر دو دانیم ک(، اما می0/7: 0288ثبت شده است )جوینی، « شبینیم». در تصحیح عباسی و مهرکی 02

ق، که فقط هشت  987تصحیح، یعنی تصحیح قزوینی و تصحیح عباسی و مهرکی، نسخۀ اساس )مورخ 

ند عالمه است و ما همان« شباننیم»سال پس از فوت جوینی نوشته شده است.( یکی است و ضبط این نسخه 

اتبان؛ نب مؤلف، نه ککنیم این ضبط اصیل است و این صورتِ غلط، اشتباهی است از جاقزوینی گمان می

صحیح کالم، قصد تکه کاتبان به طورکلی فرض کنیم که نسخ شامل هر دو ضبط هستند، اینزیرا اگر به
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هور خصوص که هم بیت بسیار مشتر از عکس آن است؛ بهکاری کرده باشند، بسیار محتملمتن را دست

یز چندین ن تاریخ جهانگشایکه در خود چنانبوده است؛ « شباننیم»تر از مأنوس« شبینیم»بوده و هم لغت 

کار رفته است و نیز در یک جا به همین صورت به«( شبهنگام نیمه»به همین معنا )یعنی « شبینیم»بار 

 (.2/91: 0271)جوینی، « شبی را مشاهده کنندتا صبح نیم»اصطالحی آن آمده است: 

 «.قیرگون»نسخۀ ل:  .04

 نقل از حافظه.. نک: دلیل اول از دالیل 02
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