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  ∗ي بدرچاچ قصايِد شرِحاالسرار، کاشف

 در سال ٢از شهر چاچ يا شاش» مانفخرالزّ« و ملقّب به١»بدر«بدرالدين متخلّص به
الدين   بن غياث٣م وارد دهلي گشته مالزم و نديم سلطان محمد شاه ١٣٣٢-٣٣/ه ٧٣٣

  .باشند ادشاه ميقصايد وي در مدح اين پ. بوده استتغلق شاه 
دانشمندان گوناگون . باشد ان در زبان فارسي مييگو ترين قصيده مشکلاز بدرچاچ 

 اما بهترين شارح قصايد بدرچاچ، موالنا اند  قصايد وي شرح و حواشي نوشتهبر
شرح نامبرده شامل هفتاد قصيده، صد و . باشند مي» اللّغات غياث«الدين مؤلِّف  غياث

  .پنجاه قطعه و سي و پنج رباعي است
 م ۱۸۴۱/ه ۱۲۵۷تاريخ شانزدهم شعبان سال   به، شرح خود را»االسرار کاشف«مؤلِّف 

الدين کتابت اين شرح را  الدين، پسر غياث پس از آن، محمد عظيم. اتمام رسانيد به
  .م تمام کرد ۱۸۸۵ فوريه در سال ۱۵بتاريخ 
نولکشور رسيده و منشي  وسيلة شيخ عبيداهللا رجسترار رامپور، به پس اين نسخه بهس
  .م از مطبع خود انتشار داده است ۱۸۹۸چاپ رسانده و بار سوم در سال  بار آن را به وي سه

  :نويسد در خاتمة شرح مي» االسرار کاشف«مؤلِّف 
وصِف کمال توزع خاطر و تشتّت را بحسن بتاريخ شانزدهم   باالحمدهللا که”

از تأليف هجري ) ۱۲۵۷(المعظّم سنة يکهزار دوصد و پنجاه و هفت  شهر شعبان
  …“شرح کلياِت ديوان و قصايد بدرچاچ فراغت نمود

                                                   
  .انجام رسانيد بهم  ١٦/٦/٢٠٠٥ را در تاريخ استاد عابدي اين مقاله  ∗
 .م ١٣٤٤/ه ٧٤٥: وفات  .1

  .ي ازبکستان کنون درتاشکند: چاچ  .2
  .م ١٣٢٥-١٣٥١/ه ٧٢٥-٧٥٢  .3
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  :الدين در آخر کتاب گويد الدين، پسر مولوي غياث عالوه محمد عظيم به
الدين  ديواِن بدرچاچ، مؤلّفة مولوي محمد غياثکه کتاب شرح … الحمدهللا”

ن، الدي ربط محمد عظيم م بدستخط بي ۱۸۸۵ فروري سنة ۲۵بتاريخ … مرحوم
  .“پيراية اختتام در بر پوشيد… الدين مغفور خلف مولوي محمد غياث

  :گويد مي» الطبعمتةخا«در آخر صاحِب 
 االسرار کاشفکتاب کمياب بلکه ناياب، مطلوب اهِل وقار، المعني … اما بعد”

الدين صاحب، مصنِّف مشهور کتاب   مؤلّفة مولوي غياثشرح قصايد بدرچاچ
دوم بعلو همتي جناب منشي پراگ نراين صاحب، مالک مطبع اللّغات، بار  غياث

عيسوي مطابق ماه  ۱۸۹۸شور صاحب، واقع لکهنو، بماه جواليي کمنشي نول
نضارت بخش نظّارگيان اهِل الطباع پوشيده حليةهجري  ۱۳۱۶صفرالمظفّر 

بصيرت شده، طالب اين فن را مژده باد، که چه مساعي تمام و کمال توجه 
 کرم حباب منشي شيخ عبيداهللا صاحب، رجسترار، دارالسرور مصدر لطف و

الرشيد جناب مؤلِّف ممدوح، محمد  منقولة خلفرامپور، نسخة صحيحه 
  .“الدين صاحب بهمرسيده عظيم

ما  هشارح چند نسخة خطّي را پيش خود داشته و پس از مقابله، متن صحيح را ب
را در مقابل لغاِت فارسي و عربي آورده عالوه بسياري از لغاِت هندي  به. رسانيده است

  .نباشدخوِد وي است که بعضي از آنها شايد در فرهنگ 
  :شود طور شروع مي  ايناالسرار کاشف

 اما بعد، …نظير است پدر منير خاليق بي مهتاب تابي فضاي جانفزاي بام تقرير به”
ا که ساکن بلدة الدين، ر الدين، بن جالل از مدت مديد، بندة ضعيف محمد غياث

آباد، لکهنو، سرکار سنبل، مضاف  آباد، عرف رامپور، متعلّق پرگنة شاه يمصطٰف
مع اختالف … بدر شرحي… رسد که بر قصايد ست، بخاطر مي صوبة دهلي

 محمد قمرالدين و ملّا محمد مقبول… نسخ، بجهت مطالعة فرزند دلبند
  .“ليف نمايدخراساني و ديگر طالبين، بعبارت سهل و مختصر تأ

پريشاني مشاغل معاش و تدريس طلبا و تأليف نسخة ] اخبار[مگر از گزات ”
خواست که بشرح مذکور  التفاتي امراي اين جوار، نمي بي و تماشاي اللّغات غياث
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هجري، ) ۱۲۵۶(تا آنکه در سنة يکهزار و دوصد و پنجاه و شش . بپردازد
والي …  نواب مستطابجناب عالي… بالستماع شهرة کماالت و قدرداني

الدوله غوث محمد خان بهادر شوکت  آباد، عرف جاوره، نواب محتشم گلشن
انجام اين کار بدو … اين امر خطير پرخطر بر خاطِر خود اختيار نمود… جنگ

  .“گرديد» االسرار کاشف«سال کشيد، مسمي به
  :گويد  مقدمه، شارح دربارة بدرچاچ ميو در

ست، که از شهر چاچ، مضاف »بدر«بدرالدين متخلّص بهمصنِّف اين ديوان، ”
دارالخالفة دهلي  بهتوران، که معربش شاش باشد و در سنة هفتصد و سي و سه، 

ده، ملقّب شالدين تغلق شاه  وارد گشته مالزم و نديم محمد شاه بن غياث
  .“بوده است» فخرالزمان«به

  :شود اکنون بعضي از نکات مهم اين شرح داده مي
ــشّاطة تقـــــدير او    ــته مـــ ــان آراســـ   آنچنـــ

  زلف و عارض را که گويي در بهـشتي کـافر اسـت            
فتح فا استعمال  فتح فا، تا قافيه درست شود و فارسيان اکثراً اين لفظ را به کافر به

  :کنند
ــر   س بادام خـشک   پسته لبي را نشان در پ      ــدق ت ــا دهــد ابريــشمش فن ــوات    را ن
فظ چنگ ديده شده و ساز چنگ اکثر از جاي لفظ خشک، ل در بعضي نسخ، به

  :سازند چوب بادام مي
  سيوم آن چاره است برين چـل گـوا          اول او مــال دو نيمــة پنجــه دوم   

  :آيد اين شعر معماست که از اين لفظ قلم بيرون مي
  هشتم هفت خوان چو شد کاسة خوان مجلست       

  شـير منـون نگـون کنــد حاسـد گـرگ ســار را     
  .ست الفظ منون، لفظ هيون که واقع است، محض خطاجاي  در بعضي نسخ به

  تا که ز هشت جا کند برسر يک هزار را           پنجه و يکي صورت نيم آخر آر        کشت به 
  .آيد از معماي اين بيت، لفظ تغلق بيرون مي

ـ محو شد نقطـة زر دا        راجز خط جام ميازار پي عـشرت          رة مينـا را   ي
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اول خط … کنند اب نقش مي، شرهفت خط که در پيام خط جام اشارت است به
شک، ششم خط جور، دوم خط بغداد، سوم خط بصره، چهارم خط ازرق، پنجم خط ا

  .اند  شرابست و اين خطها براي تعين مقدارگر، هفتم خط خرد در شراب ا کاسه
  صبح بر صهوة اشعر نـه نهـد هـرا را            او جنيبت کش آواز زر سـرخ        وانکه بي 

نگرکوت را . هوة اشقر، چهرة اشهب واقع است، صحيح نباشدجاي ص در بعضي نسخ، به
  :که سنگين بود شه زمان بتاريخ ادخلوا فيها

  :شوند اعداد حروف اين آيت کريمه هفتصد و سي و هشت مي… ادخلوا فيها
  ترست  اين همه نالي در رکوع از غم فندق         زال پالس پوش را کوست رگي و پوستي       

  : واقع شدهدر بعضي نسخ مصرع اول چنين
   بين هست رگـي و پوسـتي       سزال پال 

* 
  سـت  مگر اول رقومي… آن حکم منفسخ   هر آيت کمال که پيش از تو حکم يافـت         
  از آن که تخت گـه شـاه والـي دنياسـت             بلـد مگــوي کـه بنيــاد او پـر از خلدســت   

پس از اين صورت لفظ بلد . لفظ بلد واقع استجاي لفظ خلد،  در بعضي نسخ به
  .معني رهبر، نه عربي  دوم لفظ فارسي باشد، بهجاي در

  ست  که بر کنارة الله رفر دين رفعي        ترا بنات رزال رسته شد بگرد شـکر       
کسر عين خوانند و زمردين  تصرف خود به بايد دانست که فارسيان لفظ رفعي را به

  .رفعي کنايه از زلف ـ چون در محاورة شعراي فارسي سبز و سياه حکم واحد دارد
  بر طشت زر از دانة عبهر گهـر افتـد     تا چند تـرا از هـوس زلـف و دالرام        

پس . جاي گهر لفظ درر واقع است جاي عبهر، لفظ عنبر و به در بعضي نسخ به
  .نسخة ثاني اقول است

ــدو هــر لحظــه  ست که بر پنج هاللـست  کان مه دو هفته      ر اجــابن پــروين گــذر افت
نوشته، … سست، لفظ پال جاي هالل اول، بهآنچه در بعضي نسخ، در آخر مصرعة 

  .ست امحض خطا
  کز نه نورش جانب دو چل گذر افتد         برگير يکي را بدو در چار يکـي کـن   

  .خفياتمفانه من ال… اين معماِيي است
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  ملک فردوس که ديدست که کـافر گيـرد     جز سرزلف تو بر عارضت اي حور سرشت     
  .شود ا مستعمل ميفتح ف در محاوره زبان فارسي، اکثر به

ــد    خانـه را از امـن      عيش مر دور عيش تو   هب ــاب نه ــة عق ــو برهان ــدل ت ــذرو ع   ت
اندک تفاوت تلفّظ واقع شده است و اين بيت را  ش ـ اگرچه در اينجا بهيمرع

  .قلم آمده صحيح است همين نسخه که به
  دار آمد  بندگي شاه حلقه    که او به    نهـاد افـسر از شـاهوار مرواريـد    

  .يت از لباس بالغت عاري است، ظاهراً الحاقي استاين ب
ــدوده  ــرون آرد از ان ــه ب   ازان گــل ز اطلــس ز ت

  که بازش در دل از سوداي بزمت خار خار افتـاد      
  .جاي لفظ از اندوده، لفظ زرده واقع شده و در بعضي نسخ صحيحه به

   وجودگاه و بوسه ست  گاه قدوس   سجده که  تو از محاسن خـود خـاکروب آن در کـن          
نزد حقير . نظر آمد و در بعضي نسخ قدوه به… واقع شده… در بعضي نسخ قدور

  .همين نسخة اخير قوي نيست
ــي  لطيفــه ــاب کــالم يزدان   اگر مداد شود بحر کي رسـد بوجـود     هــاي رب

  .بلکه تحريف کاتبان, ر بعضي نسخ ديده شد، اصلي نداردو آنکه لفظ رباني بيا د
  شرار هاديه را از حسود تست وقـود           تست سـکون   بروز نائبه را از شکوه    

  .آنچه در بعضي نسخ سرور ناحيه واقع است، محض تحريف ناسخان است
  از سه يوم الحساب بيـشتر آمـد         سال بقاي ترا چو عقـد گرفتنـد       

جايش لفظ هفته باشد،  اگرچه در اکثراً نسخ لفظ عقد واقع است، مگر پيش مؤلّف به
 و الّا متانت لفظي و باشرسي بالغت نشيند، و الّا عدم متانت بهتر است معني بيت بر

  .کند معنوي پيدا مي
  خنجر تو کوه را دسـت زنـد در جگـر            خامة تو مـاه را پـاي نهـد بـر جبـين            

  .برعايت کوه، آنهم بهتر است، جاي جگر کمر واقع شد در بعضي نسخ به
  ن شيرنر کاهوي ماده گريخت از ده      تـا کـه بهنگـام تيـر کنـد ايـن نــدا      

  :در بعضي نسخ مصرعة اول چنين نوشته
  تا بهنگام خواب تير کند ايـن نـدا       

* 
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  بهشت جاوداني نيست الّـا حـضرت داور      کشت نامرادي نيست الّـا مجلـس دنيـا        
  .جاي مجلس، لفظ محبس باشد، که از تحريف ناسخان تغيير يافته غالباً به

  زهي ترک کمان ابرو که چـشمش راسـت پيوسـته          
  نانها کــرد برگــردد و هنــدو طفــل بــازيگر    ســ

  :ست اآنچه در بعضي نسخ سقيمه مصرعة اول چنين نوشته، خطا
  زهي ترک کمان ابرو دو چشمت راست پيوسته       

*  
  تو آن سروي که داري سي و دو نسرين بيک غنچه          

  بارم در صـد نـسرين ز دو عبهـر        من آن تالم که مي    
  : چنين نوشته، خطا استآنچه در بعضي نسخ سقيمه بيت مذکور

  دارت دو نسرين در يکي غنچه    تو آن سروي که مي    
  بارم دو صـد نـسرين ز دو عبـه           من آن ابرم که مي    

*  
  اش  پشنگ شـنگ و قـدر خـال قـدر داراي و آرش            

ــياوش ــو س ــن مظفّ  وش م ــتن ت ــد تهم ــر پدي   رف
م قدما، مگر اينچنين سقوط نون غنّه در کال. شود مگر در اينجا در تقطيع ساقط مي

  . جا واقع شده استيبعض
  بوقت خنده مه رويان نمايند از شفق اختر         پـردازد شـد عقيـق آري        بتم کرد جام مي   

  .اگر از جام دهند و از در دندان و از عقيق لب مراد کنند، در اينجا بهتر نيست
  از آفتـاب گـردون تـا آفتـاب سـاغر       اي تفاوت   روشندالن نديده يک ذره   

معني  معني شراب است، چه در محاورات شعراي فارسي، آفتاب به هآفتاب ثاني ب
  .آيد شراب مي

  ست ترک خندان دستار زرد بر سـر   صبح  اش بکـف بـر      شب زنگيست گريان آينه   
نظر  به» ينه ريش در کفيآ«در بعض نسخ . عة اول زايد استلفظ بر در آخر مصر

  .مگر رسم خط آئينة ريش خالي از قباحات نيست. آمد
  يا قطب جمع گشتي در مرقد سـه خـواهر     گر عدل تو نبودي اين پنج سويه مطـرب        
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گاه، چنانکه در عرف رمقبره و گومعني  معني خوابگاه است، ليکن به مرقد اگرچه به
  .تر است مصطلح و مشهور است، مناسب

  بسوي غرب غراب غالم کردن نفـور        چو شاهباز سحر باز کـرد شـهير نـور         
  .، بهتر استجاي کرد لفظ گشت باشد گر بهمصرعة ثاني ادر 

  ز ترس ترس از اندوده تيـغ يعنـي هـور           چو تير تير ظالم از کمان چرخ انـداخت        
هاي  واو مجهول است، مگر براي مونقت قافيه معني آفتاب، اگرچه به لفظ هور به

  .واو معروف هم جايز است ابيات ديگر به
  يــده مــشک ســياهت ز شوشــة کــافوردم  بيا که بر شکرت رسته شد نبات اي حـور         

  .جاي شوشه، لفظ صفحه و در بعض لفظ گوشه واقع شده در بعضي نسخ به
ــق  ــد تغلـ ــة محمـ ــد خليفـ   يگان سالطين دين جم جمهـور     خدا  وليعهـ

اگرچه لفظ وليعهد مرکّب مضاف و مضاف اليه است، مگر بيشتر نيک کسرة اضافت 
يان ياء ولي را که در حقيقت مشدد است، مخفّف شود و فارس لفظ ولي مستعمل مي

تشديد حقيقي خود و کسرة  مکسور است، بهدر اين بيت ياء ولي مشدد . خوانند مي
  .واجبي خويش

  که در ممالک معني اين زمان دسـتور       ي سـيه دسـتار  مبدست تست يکي رو  
را ساکن براي تخفيف ماقبل واو را ضمه داده و او . دستور در اصل دست در بود

  .ذا وزير را نيز دستور گويندمعني مسند نيز آمده است، لٰه چون لفظ دست به. کردند
ــغ زن   نمايـد تيـر     که شب روان را در چشم مـي         ســت ز تــاب ايــن ســير آتــشينه تي

مگر . در اين بيت اختالف نسخ بسيار است و همه از تحريف ناسخان خراب است
  .ديگران بهتر مرقّع شد، نسبت به/اين نسخه که مرقوع

  ز سايه بر طـرف آفتـاب صـد زنجيـر          تو آن مهي که يکي چين زلف انـدازد     
  .واقع است» تار«لفظ » چين«جاي  در بعضي نسخ به

ــر     رانز آب تيغ تو ايمن شده است از دو       ــاس اثي ــاه از س ــک م ــر ون   مقح
  .تکلّف است در دوران واقع است و اين بسيار بي» از دوران«در بعضي نسخ 

  چــراغ مــاه شــود از دم ســحرگه تيــر  هميشه تا که درين نه چراغوارة سـبز       
  :اند آنچه در بعضي نسخ مصرعة اول چنين نوشته
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  هميشه تا که درين بزم نه چراغ سـپهر        
  .ناسخان است ياز غلط فهم

  آب ز رويم مبر هر نفـسي از اشـکبار            مــردم ديــده تــويي درر ز چــشمم رو
  :معني خون ريختن، نظامي فرمايد چنانکه خونريز به… معني اشکباري اشکبار به

ــي   ــشکر انگيخت ــن ل ــز م ــون ري   بخ
  :و در بعضي نسخ مصرعة ثاني چنين است

  وار  يـز بـر نفـسي اشـک       رآب ز رويم    
*  

ــار    ير کايت او روشن اسـت     سر ز خط مي بگ     ــرزدة روزگ ــم س ــون قل ــشوي چ ــا ن   ت
گيرند و آن خطوط  خط عبارت از خطوط جام، که بدانها اندازة وزن شراب مي

، چهارم خط ارزق، دوم خط بغداد و سوم خط بصره… اول خط جور: باشند هفت مي
  .گر، هفتم خط فرودينه ، ششم خط کاسهپنجم خط در اشک

  ليکن از وي نبود تيره تـري يـک پيکـر            اين طايفه قطـب    در ميان همه سرحلقة   
… شود، چرا که شاعر در بيتي قباحتي پيدا مي… معني قطب مجازي گيرند اگر به

نظامي مگر آنکه تغاير اعتباري گفته باشد، چنانکه … قطب عليحده گفتهجدي را از 
  :فرمايد

  حي بخورشـيد داد   دبشکرانه ق 
*  

  خـر چار گشته همه را گوش سوي نغمـة           ي ديــد نتوانــد رخ عيــسٰ بــدو دويــده  
يکجا آرام  جهت آنکه به بود و به خر درازگوش مي… در سواري آنحضرت

  .همين سبب آنحضرت را مسيح نام است، مأخوذ از سياحت گرفتند و به نمي
  دهــر تــويي عــشوة دجــال مخــري عيــٰس  ي صحبت فرعون مجوي   يي عصر تو  موٰس
  .ياء تحتاني خوانند صورت کتابت به ن نظر بهرا فارسياي و عيٰسي موٰس

  نقش گل آيد برون از ني صوت هـزار      نوبت آن شد کـه بـاز از عمـل ناميـه       
چيز طوفاني تشبيه دهند،   باني تشبيه کرده که فارسيان صوت و نظر را هصورت را ب

  .اند، خطاي ناسخان است نوشته» جي«، »ني«جاي  مثل رشته و شاخ و ني و در بعضي به



   بدرچاچ قصايِد شرِح،االسرار کاشف  ٣٤٣

  تا شده خندان چو گل لعل لـب جويبـار           الله دهي باز ماند بـر لـب جـوي بهـار           
  .واقع شده، تحريف است» دهي کرد بار«ها  نسخهآنچه در بعض 

  فاتحه از شوق خواند برسر هر شاخ سـار    الله بسان صدف کرد دهـي بـاز زانکـه         
  .جاي فاتحه لفظ فاخته نوشته، بهتر نيست آنچه در بعض نسخ به

  تانکو رفتخ باشـدت شـبگير       خفتن في لفـک بنـواز   وقت
  .معني مطلق شب، چنانکه در بهار عجم است شبگير به

ــيفش را  ــر لط ــش ب ــان ک   که بنفشه بـرون دهـد ز حريـر          آنچن
و در بعضي لفظ کن ـ هردو بهتر … ز واقع شدهکجاي کش لفظ  در بعضي نسخ به

  .نيست
ــو  ــنانة ت ــن آس ــشت رزي ــصا   خ ــود ح ــه کب ــة زرد ن رقب  

جاي لفظ قبه، قله واقع شده، آنچه در بعضي قلعه نوشته خطا  در بعضي نسخ به
  .است

ــر    ــن پ ــاز ازي ــد ب ــد زال ش ــر و واري ــراز چت   ف
  که مرغ صبح را يـک دم نبـود از نالـه آرامـش             

گاهي در نظم مفتوح نيز  شين مصدر گاه. مصدر است… در آخر اين بيت شين
  :آيد، چنانچه نظامي فرمايد مي

  بـــآب جگـــر يافتـــه پـــرورش  تش يکــي تيــر ولــي آرشبدسـ 
دبير خاص خسرو را زوالي اين خطاب آمد که زلف عارض مه باد تحريرات 

» زيب«، لفظ »زلف«جاي  و به» اسب«و » نقشه«، »والي«جاي  ارقامش در بعضي نسخ به
  .اين درست است. اند نوشته

  رخ مريخ زان سرخ اسـت کـو خورشـيد انـور را        
  چتــر ســفيد آل بهــرامش   امــشبه کــرد بــ  

ه واقع است، درست نباشد ع کاتبان، بهدر اکثر نسخ از عدم تتبه، لفظ تشبجاي مشب. 
محمد شاه بن تغلق که چون بر تخت حکم آيد کند الهام رباني زر از غيب الهامش در 

  .جاي آيد، آمد نوشته خطا است بعضي نسخ به
  برداشـت گـردو تيـغ از زد کهکـشا را بـر کمــر     

  کز چار ز نگاري سپهر بگذشت نوک خنجـرش        
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آيد، ليکن حقيقة خنجر سالح عليحده است،  معني تيغ مي اگرچه گاهي خنجر هم به
  :گويد که کوچکتر از تيغ باشد، چنانچه شاعر مي

ــي  ــتمگر مـ ــالم سـ ــود زادة ظـ   شـود   تيغ چون بشکست خنجر مـي       شـ
*  

  آن دم که طاس آسمان برداشت جـام زرفـشان     
  دو سـوي دهـان بربـاد بـزم سـرورش     بردش ع 

شين دوم، اگرچه محض زايد است و اين زيادت شين در آخر اسماء در محاورات 
نويسد، مگر  ائع است، چنانچه گويند که فالني خط خوب ميضايران شايع است و 

و غالباً شين اول، . همان جام زرفشان است ضمير شين ثاني بسبيل تکرار تأکيد جمع به
  .جاي بردش، برده باشد کاتبان است، صحيح بهاز تحريف 

  در خوان پسته شير بين بر برگ اللـه قيـر بـين    
  از سايه صد زنجير بين بسته بر اطراف خـورش         

  :در بعضي نسخ مصرعة اول چنين است
ــين    …در خــون نشــسته شــير ب

  :و در بعضي چنين است
  …در خــون بــسد شــير بــين   

*  
  المرلـک گر حکـم رانـد بـر ملـک آيـد نـدا کا             

  ور جام خواهد از فلک خورشـيد باشـد خـورش          
الف االمر برعايت وزن ساقط گشت، … کاالمرلک، در حقيقت که االمرلک است

  .در نوشتن هم متروک شدخوان، بلحاظ 
  فراشــه ســاز بــر در شــاه مظفّــرش      سـت  آن زلف را که بر گل تر شاخ سنبل  

  .و آنچه در بعض نسخ فراش نوشته خطا است
ــد ز آذرش  نهنگ سبز بردن آيـد از ميـان       گر آن    ــار نمايـــ   آب روان کنـــ

  .جاي سبز، لفظ تيز نوشته، تحريف ناسخان است در بعض نسخ، به
  ست خنجر زن جهنده آتش از کـامش         سيه پيل 

  هـا خـامش     ها رشـکش درو از نعـره        فتداز جمله 



   بدرچاچ قصايِد شرِح،االسرار کاشف  ٣٤٥

رقوع هاي نادر بسيار است، مگر اصح همين است که م در مصرعه اين مطلع نسخه
  .شد

  ملـک چـين     عجب بين کان سيه روي سخن چين را به        
  آرنــد از شــامش  گرفتــه سرســه روحــي روي مــي   

  :در بعضي نسخ مصرعة ثاني چنين است
  گرفته در سرسه مه همکي آرنـد شـامش        

* 
  در صد ملک سليمان کم شود از يک سوي ملکـش    

  دو صد خوان فلک يک کاسه ار کند در پي عـامش       
صف و در بعض شق نوشته، بهتر نيست و آنچه لفظ جاي سوي،  هدر بعض نسخ ب
ضم کاف فارسي  جاي لفظ از، در نوشته، در اين صورت گم به در مصرعة اول به

  . استمستحسن
ــنقش   خوف کماتش ز رخ خويش    ماه سر مي   ــرين طــاق م ــه از بــست ب   آئين

و اين هرد… جاي کماتش، لفظ کمالش و در بعضي کمانش در بعضي نسخ به
  .صحت ندارد

ــدويش  ــه و روي ع ــا بادش ــيد بق   از صنف چو ماهي که برآيد ز چه کـش           خورش
  :در بعض نسخ مصرعة اول چنين واقع شد

  خورشي بقا باد سيه روي عـدو را       
  .اين نسخه ضعيف است

  بـــر در بادشـــاه عـــالم کـــش  گردن بـسته عـرش سـرکش را    
ايز داشته، ج نظم ضرورت کسرة نون گردن محض زايد است، مگر مصنّف به

  :چنانکه ظهوري در مصرع دوم اين بيت کسره لفظ سر زايد آورده
  از ايشان سر صندل آلـوده کـرد        کـرد درد   سر تـوقي هرکـه مـي      

* 
  ز چنگ مهر تو آن کس کـه کـرد سـرخم بـاد             

ــق   ــق خل ــان خل ــه مي ــق گرفت ــاي خل   چــون ن
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د، بلکه در بعض نسخ لفظ خنق واقع است، در اين صورت قافيه درست نباش
  .عيب اقوي معيوب باشد، به

  گوي از بر سر ميدان افـق آرد حـال      تا بشام از مدد جنـبش چـارم ايـوان     
اين معني در اصل لفظ فارسي است و بهاء هوز  معني چوگان بازي، مگر به حال به

  .دان شهرت گرفته جاي حطّي، در فارسيان عربي که به
  تا کشيدي سـر چـو سـوزن از دل آزاري خلـق            

ــال  ــر جاللــش کــي درآيــد در خي   نقــش تحري
  :در بعض نسخ مصرعة اول چنين است

  تا کشيده يک سر سـوزن ز دل آزار خلـق     
* 

  خهي در تـو حـريم سـرادقات قـدم         زهي سراي تو خـابور کيرمـاي ازل       
  .تکليف است جاي خابور، لفظ ايوان نوشته و نزد فقير همين بي ر نسخ بهثدر اک

  بجز در دم گرگ پويـان نديـدم          عـرين را مغغزال زر اندرون ضي 
ظاهراً مصرعة اول … مصرعة اول اين بيت، از تحريف ناسخان خراب است

  :صحيح چنين بوده باشد
ــرين را  ــدوده شــير ع   غــزال زر ان

  :يا چنين باشد
ــدو ــزال زر انـ ــيغمي رادغـ   ة ضـ
*  

  شـادان نديـدم   را بدان دزوه    دلي    روان در حضيض اين ميل کـردم      
  :عض نسخ مصرعة ثاني چنين استدر ب

  که دل را بدان دزوه شادان نديدم      
  :۲۵۰ص 

  در بحر عمت غـواص الالي در چـشم ماسـت        
  صد لؤلؤي ترا ليـک بـر طـشت زرش غلطـان           

در مصروعة اول اين بيت صاد از وسط مصرعه و سين و تا در آخر از تقطيع وزن 
  .زايد است و اين چنين صورت در اين بحر حايز است
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  سر زير دو هندو را از طرف مـه آويـزان            دارنـد   از زلف بتان کم شو آشفته که مي       
 کذا في .آيد گاهي بر نفي مطلق نيز مي… معني مشو، چرا که لفظ کم به… کم شو
  .بهاِر عجم

۲۵۶:  
  سراي تـاِر مـن   روز و شب پروانه کرده بر      من چو شمع از خود بر افروزم چراغ آفتاب   

اند،  جاي بر افروزم، لفظ سرافرازم نوشته  در مصرعة اول، بهآنچه در بعض نسخ
  :خطا است و در بعض نسخ مصرعة ثاني چنين است

  روز و شب پروانه شد گرد سراي تـار مـن      
  .اين نسخه هم بهتر است

  در نوا کرد سـراپردة رزبفـت خـزان          زاغ لولي بچة صدره پشمين در سـر      
  .جا است ين نوشته محض بيجاي پشمين، سيم آنچه در بعض نسخ به

  که سوي مملکت ديوگير شد فرمان       بسال دولت شـه بـود غـرة شـعبان         
در سال هفتصد و چهل و پنج … اعداد لفظ دولت شه، هفتصد و چهل و پنج است

گري پيش برادر خود  سبيل ايلچي به) بذر(هجري سفرة شعبان محمد شاه بن تغلق را 
  .آباد نيز گوبند فرستاد  و دولت        را سوي ديوگير که آن  به… قتلغ خان

  کـرد سـودا جـوهري شـب        مشتري مـي   مگر با 
  که زهره آن درست زر چو پيـدا کـرد در ميـزان    

  .خطا استکه اند  در بعض نسخ در مصرعة اول، بيعت نامه خسرو نوشته
  مــردم بــراي نــصرتش انجــم ماليــک وار بــا    

  بر پيش حاجيان صفها کشيده راست چـون مژگـان         
نسخة صحيحه همين است . نويس بسيار خراب کرده است در اکثر نسخ کاتبان غلط

  .که نوشته شد
  کسي کز جام احـسانت نبـرد از درِد غـم دوري       

  بخاک پاي دريافت که هرگـز سـنيتش درمـان         
معني در، چنانچه خان آرزو در شرح اين مصرعه  در مصرعة اول حرف از به

  .سکندرنامه نوشته
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۳۱۴:  
  خورشيد همچو کـوهش بـر زنـد کتـاره         خدمت  بندد دشمن کمر به      سيال به  گرير

۳۱۸:  
  تا يافت ز حرف عشق سـرماية تحريـري          فعل گذشت از رسم  با از عقل بدر شد بدر    

  :اند در بعض نسخ مصرعة ثاني چنين نوشته
  تا يافت ز سرعشق سررشتة تقـديري      

  مقطّعات
۳۹۱:  

  نـان چنـگ يـک زانـو سرانگـشتي ز        با دوستان
  خصم را چـون دف نـوا از زخـم سـيلي سـاخته      

  :در بعضي نسخ چنين واقع شده
  چنگ يک زانو سرايان توانـد   با دوستان

۳۹۴:  
  گواه صادق او روي زرد و پـشت دو تـاه      بآن قلم که چو نو هـالل شـد تـن بـدر      

  .در مصرعة اول اختالف نسخ بسيار است، اصح همين است که نوشتيم
  فرهنگ

، توتهي/بليله، اوال/بيد ساده، مونگا/مرجان= لبسد، بانا/بود، طرف پر بي/سو آن، اچيت/ارزن
/ کش جنيبت، تانا/تار،  /تنکه،        /تکمه، ساون/تير، چونر/پرچم،    /بيلک،      /بدره

،    /خرس،   = سئيه/خيال، پئيري/حصير،   /حلقة در،        /چار طاق، سائيس
/ رواق، بياج/ربا، مجيکا/دهان بند،   /دمر، کاجل/دوده،     =    /رخنج،       /خرباده

  ّ   /زه،     
، چرواها/شبان، دل/شخن، کلس/سرگنبد، گنگچه/سرطان، آترا چوگا/رفته،      

غلّة ، ارگجه/غاليه، روهني/الثور عين،       /عصفر،     /طرفا،         /طاس،     /شوره
 /کرگدل، پانسه/کعب، حکس/قيه، پهل/قبضه،       ال، روم/فوطه، مانگ/فرق، ستّو/بريان

، چوسنا/مکيدن، پربال/موي ديده، کاتک/مهرماه،     /گز،    /گذر،       /کمربند،    
/ نيلوفر آفتابي، سيوتي/نسرين،     /نفخه،         /معجر، مونگا/مرجان، سمندر/محيط
  کنگن/ياره، کجلي/پشک، کمل

  


