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دیوان سلیمی تونی، تاج الدین حسن بن سلیمان تونی )د.854 

ق(، به تصحیح سـید عباس رسـتاخیز و مقدمۀ دکتر حسـن 

عاطفی، تهران: سلسله انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 

مجلس شورای اسالمی )به شـمارۀ 268(، 13۹0، 3۹8ص، 

وزیری.

ــبزواری)به.اعتبار.موطن. ــد(/.س ــه.اعتبار.مول ــلیمی.تونی)ب س

ــت.. ــرای.قرن.نهم.هجری.اس ــاعران.منقبت.س و.مدفن(.از.ش

ــتاخیز.- مصحح. ــتر.سید.عباس.رس ــروده.های.وی.را.پیش س

ــا.و.مجموعه.های.مختلف. ــر.-.از.خالل.ُجنگ.ه ــاب.حاض کت

ــعری.گرد.آورده.و.در.سال.1386.ضمیمۀ.جلد.سوم.منتخب.. ش

ــول. ــنهاد.رس ــی.مناقب..االبرار.کرده.بود.که.با.پیش ــعار.ف االش

ــناد.مجلس.شورای. جعفریان،.رئیس.کتابخانه،.موزه.و.مرکز.اس

اسالمی،.روند.گردآوری.اشعار.در.مجموعه.های.مختلف.شعری..

ادامه.یافت.و.به.صورت.دیوان.عرضه.شد..

دربارۀ.احوال.سلیمی.)سی.و.چهار-.سی.و.هفت(.آمده.است:.

ــهر.تون.است،.واقع.در.ناحیۀ.جنوبی.خراسان. زادگاه.وی.ش

ــود،.سپس.رهسپار.سبزوار. که.امروزه.فردوس.نامیده.می.ش

شد.و.در.آنجا.سکنا.گزید..سرانجام.به.سال.854.ق.در.سفر.

زیارتی.به.مشهد.در.والیت.جهان.و.ارغیان.درگذشت..پیکر.

ــبزوار.بردند.و.در.آنجا.به.خاک. ــا.به.وصیتش.به.س وی.را.بن

سپردند.

ــی.و.خانواده.و. ــت.آمده.از.وضع.زندگان ــات.به.دس ....اطالع

ــت..از.تذکرۀ. ــیار.اندک.اس ــلیمی.بس تحصیالت.علمی.س

دولتشاه،.قدیمی.ترین.منبع.مکتوب.دربارۀ.سلیمی،.دریافت.

ــته.و.مأمور. ــغل.دیوانی.داش ــود.که.شاعر.نخست.ش می.ش

ــا.پیش.آمدن.ماجرایی.و. ــول.مالیات.از.مردم.بوده.که.ب وص

گرفتن.مالیات.ناحق.از.پیرزنی.تهیدست،.با.شنیدن.جمله.ای.

ــده،.توبه.می.کند.و.از.آن.پس.به. از.زبان.آن.پیرزن،.متنبه.ش

ــرایی.پیامبر.)ص(،.علی.)ع(.و.دیگر.ائمۀ. مداحی.و.منقبت.س

اطهار.روی.آورده،.زهد.و.تقوا.پیشه.می.کند.

ــینه.و.تاریخ.منقبت.سرایی،.احوال.سلیمی.تونی،. نگاهی.به.پیش

ــلیمی،.دیوان.سلیمی. ــان.دربارۀ.س ــخن.برخی.تذکره.نویس س

ــاعر.از.حسن.کاشی.و. ــتقبال.های.ش ــعار.او،.اس و.چگونگی.اش

ــت. ــاعر،.از.جملۀ.مطالبی.اس ــبکی.ش ــای.ادبی.و.س ویژگی.ه

ــه.آن.پرداخته.و.در. ــی.در.مقدمه.این.کتاب.ب ــن.عاطف که.حس

ــلیمی.در.پنج.بخِش.قصاید،.ترکیب.بندها. ادامه.سروده.های.س

ــا،.حرزالنجات.فی.نظم. ــمط.ها،.والیت.نامه.ها.و.مثنوی.ه و.مس

الواجبات،.قصاید.کوتاه.و.قطعات.تصحیح.شده.است..

ــه.الی.جنگ.ها.و. ــی.از.الب ــلیمی.تون ــعار.س گردآوری.اش

ــالیان.و.عرضۀ.آن. ــعری.در.طی.س ــای.مختلف.ش مجموعه.ه

ــعار.سرایندۀ. ــده.مجموعه.ای.از.اش به.صورت.دیوان،.موجب.ش

ــر.مصحح.در. ــش.پیگی ــام.قرن9.فراهم.آید.که.کوش صاحب.ن

ــان.می.دهد..البته. ــعری.را.نش ــۀ.مجموعه.های.خطی.ش مطالع

ــخنوران.)ج1،.ص467(،. مجموعه.های.دیگری.در.فرهنگ.س

الذريعه )ج9،.ص468(.و.پایگاه.اینترنتی.آقابزرگ.حاوی.اشعار.

ــلیمی.معرفی.شده.است.که.از.آن.جمله.است:.دیوان.سلیمی. س

ــران،.ج16،. ــگاه.ته ــماره.7288.کتابخانۀ.مرکزی.دانش به.ش

ــمارۀ.14077.در.کتابخانۀ. ــح.ائمه.به.ش ــگ.مدای ص.505؛.جن

مجلس.شورا،.ج38،.ص99؛.حرزالنجات.به.شمارۀ.1184،.ج3،.

ص470-472؛.جنگ.شمارۀ.13609.در.کتابخانۀ.مجلس.شورا،.

ــخۀ.شمارۀ.9300.کتابخانۀ.مرعشی،. ج37،.ص124-130؛.نس

ج24،.ص92-94.که.ذکری.از.آنها.در.این.کتاب.نیامده.است.

ــعار.آمده.نیز. ــلیمی.تونی.در.خالصةاالش آنچه.از.احوال.س

ــری.از.احوال.و.زندگانی. ــت.که.زوایای.دیگ حاوی.مطالبی.اس

ــعار. ــزون.بر.این.نویافته.هایی.از.اش ــخص.می.کند؛.اف او.را.مش

ــج.منتخب.از. ــت.و.پن ــامل.بیس ــخنی.ش او.را.دربر.دارد.و.به.س

ــانزده.منتخب.آن.در.دیوان.سلیمی.نیامده. ــلیمی.است.که.ش س

ــلیمی.تونی. ــد.پرداختن.به.نویافته.های.س ــت..در.اینجا.قص اس

در.خالصةاالش��عار.را.ندارم.که.خود.مجال.دیگری.می.طلبد1.

ــلیمی. ــن.س و.تنها.به.ذکر.خالصه.ای.از.احوال.»تاج.الدین.حس

نگاهی بر دیوان سلیمی تونی

نفیسـه ایـرانـی

1..نگارنده.در.این.باره.در.مقاله.ای.مستقل.با.عنوان.»نویافته.های.سلیمی.تونی.در.خالصةاالشعار«.سخن.گفته.،.که.در.متون.ایرانی)3(.در.سلسله.انتشارات.کتابخانۀ.

مجلس.شورا.به.چاپ.خواهد.رسید.
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سبزواری«..در.خالصةاالشعار.اکتفا.می.شود:

ــبزوار.ازدواج.کرد.و.اقامت. ــت،.اما.در.س -.اصل.وی.از.تون.اس

گزید.و.در.پایان.بنا.به.وصیتش.همانجا.دفن.شد.

-.در.زمان.حیات.خود.در.ترویج.والیت.نامه.هایش.بسیار.کوشید.

ــر.مداحان.و. ــنۀ.آن.ب ــۀ.تقی.الدین:.»آثار.حس ــه.به.گفت چنان.ک

عالمیان.ظاهر.است«.)گ129پ(..

ــبزوار،.و.مدتی. ــلطان.فخرالدین،.وزیر.والیت.س ــدار.س -.عمل

شریک.فرزند.وی.در.اجارۀ.تمغا.بود.

-.ماجرای.تظلم.پیرزن.و.به.دنبال.آن.توبۀ.سلیمی.که.در.اغلب.

منابع.مربوط.به.سلیمی.آمده.است.

ــیخ.برهان.الدین.آذری.و.مطالعۀ. ــاگردی.نزد.ش -.مالزمت.و.ش

کتب.صوفیه.و.نسخ.اهل.توحید.

ــریفین. ــه.حرمین.ش ــفر.ب ــه.س ــی.و.در.نتیج ــی.درون -انقالب

)مسجدالحرام.در.مکه.و.مسجدالنبی.در.مدینه(،..عتبات.عالیات.

)نجف،.کربال،.کاظمین،.سامراء(.و.مشهد.مقدس.رضوی.

ــرایط.آن.از.زبان. ــی.مفصل.به.همین.بهانه.در.توبه.و.ش -.فصل

عرفا.و.متکلمان.همراه.با.ذکر.آیات.و.احادیث.

..با.توجه.به.همراهی.دانشوران.محترمی.که.مصحح.در.پیشگفتار.

ــبتًا. ــد،.انتظار.می.رود.متنی.منقح.و.نس ــا.قدردانی.می.کن از.آنه

پیراسته.عرضه.شده.باشد،.اما.موارد.بسیاری.ناشی.از.شتابزدگی.

در.روند.کار.وجود.دارد.که.در.کنار.عیوب.ویرایشی.بسیار،.نشان.

ــده.و.مورد.بازبینی.نیز.قرار. ــتاری.نش می.دهد.متن.کتاب.ویراس

ــت..در.این.نوشتار.پس.از.بررسی.اجمالی.کل.کتاب،. نگرفته.اس

100.صفحۀ.نخسِت.اشعار،.بخشی.از.قصاید.کوتاه.و.30.صفحه.

ــات«.و.قصاید.کوتاه. ــامل.»حرزالنجات.فی.نظم.واجب پایان،.ش

ــت.و.برای.پرهیز.از.اطالۀ. ــتر.قرار.گرفته.اس ــی.بیش مورد.بررس

کالم.به.نقل.عیوب.پربسامد.به.همراه.نمونه.هایی.بسنده.شد.

ضعف در نسخه شناسی

ــتفاده.اش.را.در.مقدمه. ــی.از.نسخه.های.مورد.اس مصحح.بخش

ــورد(.معرفی.کرده. ــه.)10.م ــی.را.در.کتابنام ــورد(.و.بخش )6.م

.است،.اما.تفاوت.نسخه.های.ذکرشده.در.کتابنامه.و.نسخه.های.

ــعاری.از. ــت..از.طرفی.اش ــده.در.مقدمۀ.کار.گویا.نیس معرفی.ش

ــتنویس.های.مذکور.در.کتابنامه.نقل.شده.و.اساس.کار.قرار. دس

ــت.و.ضروری. گرفته،.که.ذکر.آنها.در.مقدمۀ.مصحح.نیامده.اس

بود.در.بخش.معرفی.نسخه.ها.به.آنها.پرداخته.شود؛.مثاًل.قصیدۀ.

ــمارۀ.4991،. ص.110-119.از.جنگ.کتابخانۀ.ملی.ملک.به.ش

قصیدۀ.ص.79-82.از.نسخۀ.شمارۀ.18649.کتابخانۀ.مجلس،.

ــاالر.به. قصیدۀ.ص.119-124.از.جنگ.خطی.کتابخانۀ.سپهس

شمارۀ.7097.و.قصیدۀ.ص.246.از.جنگ.خطی.کتابخانۀ.محمد.

ــت.که.تنها.در.کتابنامه.از.آنها. ــماعیل.ولی.زاده.نقل.شده.اس اس

سخن.رفته..از.طرفی.دیگر.از.نسخه.های.مذکور.در.مقدمه،.جز.

نسخۀ.اساس.-.دستنویس.شماره.7594.کتابخانۀ.مجلس.-.

ــه.مورد.در.بخش.تصحیح.اشعار.اشاره.شده.-.جنگ. تنها.به.س

ــص.32،.124،.127.و. ــۀ.مجلس.)در.ص ــمارۀ.517.کتابخان ش

ــماره.4992.کتابخانه.مجلس)در.صص56.و. ــخه.ش 140(،.نس

204(.و.جنگ.شمارۀ.13609.کتابخانۀ.مجلس)در.ص.244(-.

ــخه.های.نامبرده.در. ــتفاده.از.مابقی.نس ــه.نحوه.و.میزان.اس و.ب

مقدمه.اشاره.ای.نشده.است..

دستنویسی.به.شماره.66616.از.کتابخانۀ.مجلس.نیز.مورد.

ــتفادۀ.مصحح.بوده.که.در.هامش.صفحات.353.و.صفحات. اس

ــده،.اما..ذکر.آن.نه.در.مقدمه.آمده.است.و. ــاره.ش 355.به.آن.اش

نه.در.کتابنامه..

در.صفحۀ.بیست.و.چهار.آمده.است:.

منبع.و.مأخذی.که.از.غیر.نسخه.]الف[.در.این.مجموعه.درج.

شده.با.عالمت.ستاره.)*(.در.پاورقی.مشخص.نموده.ایم.

ــده.و.تنها. ــرف.اختصاری.]الف[.معرفی.نش ــخه.ای.با.ح .اما.نس

ــده.در. ــمارۀ.4991.کتابخانۀ.ملی.ملک.-.معرفی.ش ــگ.ش جن

کتابنامه.-.با.عالمت.ستاره.)*(..نشان.داده.شده.است.

بنابراین.معرفی.دستنویس.ها،.نسخه.شناسی.و.بیان.مراحل.کار.

ناقص.است..همچنین.منبع.ذکر.بسیاری.از.سروده.ها.نامشخص.

ــود.که.سروده.هایی.که. ــخنی،.چنین.دریافت.می.ش است..به.س

ــخن.به.میان.نیامده،.از.نسخۀ.اساس. ــتخراج.آنها.س از.منبع.اس

)دستنویس.شماره.7594.کتابخانه.مجلس(.نقل.شده.باشد،.ولی.

این.گونه.نیست.و.دستنویس.مذکور،.حجمی.بسیار.کمتر.از.نصف.

ــامل.اغلِب.قصاید.کوتاه،.4. ــعار.مذکور.در.کتاب.را.دارد،.که.ش اش

مثنوی،.5.ترکیب.بند.و.مسمط.و.30.قصیده.می.شود..

ــت.و.این.ابهام.برای. ــخ.نیز.هیچ.خبری.نیس از.اختالف.نس

خواننده.وجود.دارد.که.آیا.نسخه.ها.هیچ.اختالفی.با.هم.نداشته.اند.

یا.این.که.مصحح.از.ذکر.اختالف.ها.چشم.پوشیده.و.ضبط.مختار.

خود.را.به.نام.ضبط.نسخۀ.اساس.آورده.است.

اشکاالت شیوۀ تصحیح شیوۀ تصحیح

مصحح.شیوۀ.تصحیح.خود.را.انتقادی.دانسته.اما.تعریف.درستی.
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ــت.نداده؛.از.روش.کار.خود -.که.درواقع. ــیوه.به.دس از.این.ش

ــتنویس.کاملی.که.تمام.یا. ــت،.چرا.که.دس تصحیح.التقاطی.اس

ــته.باشد.در.اختیار.نداشته.-.سخن. بخش.اعظمی.از.کار.را.داش

ــیوۀ.کار.او.اشکاالتی.وارد.است.که.به.چند. نگفته..بنابراین.بر.ش

مورد.اشاره.می.شود.

در.ص86،.بیت2.آمده.است:

ــت ــز.نیاید.در.بهش ــی.هرگ ــمن.آل.عل دش

کی.گذر.یابد.شتر.کش.ره.]به.غار[.سوزن.است

ــخۀ.اساس.مؤلف.موجود.است.و.به.جای.کلمۀ. این.شعر.در.نس

داخل.قالب.»سّم«.آمده.است.و.اشاره.به.آیۀ.چهلم.سورۀ.اعراف.

دارد.که.در.میان.شاعران.و.ادیبان.بسیار.مشهور.است!.مصحح.

ــاس.نکرده.در.حالی.که.حتی. ــاره.ای.به.ضبط.نسخۀ.اس هیچ.اش

ــد.و. ــّم«.به.ذهن.می.رس در.صورت.مفقود.بودن.کلمه،.کلمۀ.»س

نه.»غار«.

در.ص342،.قطعه.در.آنچه.زکات.برآن.واجب.است،.آمده.است:

ــت پیــداس زکات. او. در. ــز. چـیـ ــه. ن

ــت ــوش.هویداس ــه.خ ــًا.ک ــم.ضمن گوی

ــت.که.در.متن.چیزی. در.مورد.واژۀ.»ضمنًا«.در.هامش.آمده.اس

ــاب.واژۀ.»ضمنا«. ــما)؟(.بوده..دلیل.انتخ ــبیه.ضما)؟(.یا.به.ش ش

واضح.نیست.ولی.»به.شما«.ازجهت.وزن.مناسب.تر.است.

اختالالت وزنی

ــعر.فارسی.در.کنار.خوانش.اشتباه. ناآشنایی.مصحح.با.اوزان.ش

ــت.ها.موجب.شده.اختالالت.بسیاری.در.اشعار.راه.یابد. دستنوش

ــعر.را.مختل.ساخته.است..مثاًل.در..ص.321،.بیت7.. که.وزن.ش

آمده.است:

ــد. ــان.نــمــی.دانـی ــام.زمــ ــون.امـ چـ

ــلمــانـیـد ــه.نــامـس ــلــمـان.ک نه.مس

ــه.ابتدای.مصرع.دوم. ــۀ.»نمی.دانید«.از.پایان.مصرع.اول.ب کلم

ــت..نمونه.های.بسیاری.از.این.دست.اختالالت. منتقل.شده.اس

ــخه. ــهو.کاتب.بوده.و.در.نس ــود.دارد،.که.اگر.هم.س ــی.وج وزن

ــاره. ــد.در.هامش.به.آن.اش ــده،.مصحح.بای ــن.ضبط.ش اینچنی

می.کرد..مثال.)ص11(:.

ــن.عّم.و.داماد.و.وصّی.من چنین.فرمود.کاب

ــده.ای.بینا ــن.دی ــی.به.دیدار.تو.روش کجای

که.احتمااًلمصراع.دوم.اینچنین.بوده.است:.

ــن.دیدۀ.بینا ــدار.تو.روش ــی.ای.به.دی کجای

موارد.دیگر:.

ــد.افتاد. ــر.نام.محم ــم.ب ــون.علی.را.چش چ

صحیح:.....اوفتاد

نهاد.از.راه.مهر.و.روی.خدمت.خسرو.انجمن.

ــف.روی.جهان.آرا ــاه.نج به.خاک.درگه.ش

صحیح:.نهاد....خسرو.انجم

ــلطان.از.سر.اکراه.با.وی.این.سخن گفت.س

می.روم.آنجا.که.بفرستادی.تو.ای.مأمون.مرا

)ص69،.بیت.آخر(

کلمۀ.تو.در.مصراع.دوم.زاید.است.

ــه.پیش.از.نماز.واجب. ــر.از.این.قبیل:.ص331،.آنچ موارد.دیگ

ــه.در.مطهرات،.بیت2،. ــت،.بیت3،.مصرع2/.ص332،.قطع اس

مصرع2/.ص339،.قطعه.در.باب.صوم،.بیت1./.ص343،.زکات.

فطره،.بیت2.و.همچنین.ص292،.دو.بیت.مانده.به.آخر،.مصرع.

1و...

بدخوانی نسخه ها

ص39،.بیت9.:.تا.ز.غار.آمد.بیرون.هشتاد.ناقه.زیر.بار.

صحیح:.برون.

ص40،.بیت40.:.شاه.گفتا.ای.اعرابی.حق.خود.را.استدی.

صحیح:.عرابی.

.. ص47،.بیت3:.وان.دو.ایستاده.که.جنبیدن.نباشدشان.رضا

صحیح:.استاده..

.. ص47،.بیت4:.چیست.آن.کاهنده.کاو.هرکه.نیفزاید.دمی

صحیح:.هرگز.

ص50،.بیت.11:.آن.تن.اندر.تن.و.آن.جان.در.جان.که.هست.

صحیح:.اندر.

.. ص51،.بیت5:.آتشی.که.می.نسوزد.آتشی.بود.آنکه.رفت

صحیح:.کو.

ص81.،بیت.آخر:.یا.رب.فرج.دهش.ز.هر.رنج.و.شدت.آنک.

صحیح:.همه.

ص84.،.بیت.16:.وز.مهر.زرد.چهرۀ.خور.هم.چون.کهرباست.

صحیح:.همچو.

.. ص295،.بیت6:.صنف.سابع.را.که.مست.او.بی.خبر

صحیح:.و..

.. ص352،.شعر.8،.بیت1:.عرش.نشاِن.ز.اقتدار.محمد

صحیح:.نشانی..
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ص352،.شعر.9،.بیت3:.

ــام.آل.محمد ــو.از.اعتص ــول.واعتصم به.ق

صحیح:.ز.

ص362،.شعر22،.بیت2:.

ــی.که.پیروی.آن.شه.سوار.شد.بی.شک کس

صحیح:.پیرو/.شهسوار

ص364،.بیت3:.جسمم.ار.هست.کهن،.هست.مرا.تازه.سخن.

صحیح:.جسم.اگرت

ص-.،.بیت-.:.

ــد.اصل.آن.به.دست.او عمودی.از.زمّرد.باش

ــم.از.حلّۀ.خضرا ــّقه.عل ــته.نود.ش به.دو.بس

صحیح:.بدو.بسته.

ص33،.بیت9:.

ــید ــجد.رس ناگهان.مردی.عرابی.بر.در.مس

ــته.یک.جمازه.تیزه.رو.همچون.صبا برنشس

صحیح:.تیز.رو

انداختن کلمه/ یا کلمات

کلماتی.که.زیر.آن.خط.کشیده.شده،.از.متن.کتاب.افتاده.است:

تا.قیامت.نشنود.هرگز.دگر.کس.آن.صدا؛..........)ص44،.بیت.آخر(

................)ص48،.بیت6( باز.گویم.با.تو.بشنو.از.من.ای.فرخ.لقا.

تا.رسید.آنجا.که.در.پوشید.موسی.جامه.را...............)ص48،.بیت10(

عز.و.جاللت.جود.و.نوالت.حسن.و.فعالت.لطف.و.خصالت.

.......................................................................)ص99،.بیت4(

علی.ولّی.و.علی.وصّی.و.علی.صفی.و.علیست.صفدر.

)ص99،.بیت4(

بندۀ.خاص.علی.و.چاکر.آل.علوی......................)ص364،.بیت2(

گر.ز.سر.صدق.و.یقین.پیرو.آن.شاه.شوی.

)ص363،.شعر.24،.بیت4(

انداختن موارد زیادی از ابیات 

ــتر.اشاره.شد،.دستنویس.مورد.استفادۀ.بسیاری.از. چنان.که.پیش

ــت..افزون.بر.این.هنگام. ــعار.در.کتاب.حاضر.مشخص.نیس اش

ــتنویس.اساس.مؤلف.مشاهده.شد.ابیاتی.از.یک. مراجعه.به.دس

ــعر.در.دستنویس.هست.که..از.کتاب.افتاده.و.در.مواردی.کل. ش

یک.شعر.ذکر.نشده.است..اگر.این.روند.در.دیگر.دستنویس.های.

ــاهد.ابیات.تازۀ.بسیاری.از. ــد.ش ــده،.به.همین.منوال.باش ذکرش

سلیمی.در.نسخه.های.مورد.استفادۀ.مصحح.خواهیم.بود.

ــاس.که.در.چاپ. ــلیمی.در.نسخۀ.اس ــعار.س مواردی.چند.از.اش

کتاب.نیامده.است:

ــپهر.ماه. 1..ترجیع.بند.گ.167ر-171پ.با.مطلع:.به.نور.بازار.س

صیام/.چو.مهر.بر.سر.عالم.کشیده.سایۀ.عام

2..قصیده.ای.سی.وشش.بیتی/.گ171پ-172پ.با.مطلع:.

ــر.همی.خواهی.که.یابی.دولت.دنیا.و.دین گ

ــوالی.امیرالمؤمنین ــان.باش.م از.دل.و.ج

3..قطعه.ای.پنج.بیتی/.گ176ر.با.مطلع:.

ــبی.در.کنج.غم.از.غایت.سرگشتگی.خود ش

همی.گفتم.ز.روی.قهر.این.گردون.گردان.را

4..قطعه.ای.شش.بیتی./.گ176ر.با.مطلع:.

بر.این.گردون.دون.پرور.ز.روی.طعن.می.گفتم.

ــد.اقبال.هر.رد.را ــه.ای.از.ناقبولی.داده.ص ک

5..قصیده.ای.33بیتی./.گ199ر.و.پ.با.مطلع:.

ــم ــان.محـک ــت.و.ایـم ــور.عصم ــه.ن ب

ــم ــر.دو.عال ــا.در.ه ــون.مرتض ــد.چ ــه.ب ک

6..قصیده.ای.25بیتی./.گ203پ.و.204ر.با.مطلع:.

ــال ــزد.متع ــف.ای ــان.لط ــدای.جه در.ابت

ــان.علی.االجمال ــاس.جه ــو.می.نهاد.اس چ

ــت. ــت،.بی گ215ر.و.پ.30.بی 7..قصیده.ای.از.آغاز.ناقص،/.

نخست:.

از.ضرب.تیغ.جان.ستان.اسالم.را.کردی.عیان

چون.تو.نبی.را.در.جهان.دیگر.که.بد.یار.و.معین

8..قصیده.ای.37بیتی./.223پ.-.225ر.با.مطلع:

ــارم.ازرق ــیده.ط ــام.کزین.برکش ــاز.ش نم

ــام.رایت.و.بیرق ــاه.ختن.سوی.ش کشید.ش

دو.نمونه.از.اشعاری.که.ابیاتی.از.میان.آن.افتاده.است.و.در.کتاب.

نیامده.است:

1..از.شعر.صفحۀ.359.کتاب.با.مطلع.»منم.موالی.شاه.الحمدهلل/.

ــت.که. که.از.حّبش.به.ایمان.برده.ام.راه«.این.پنج.بیت.افتاده.اس

جای.آن.پس.از.بیت.پنجم.غزل.است:

ــت ــتقیم.اس ــراط.مس ــا.ص ــق.م طری

ــو.گمراه ــی.همچون.ت ــم.ای.خارج نی

چنـین.روشن.رهــی.از.کــوربخـتـی.

ــاه چ در. ــاده. افت ــته. بگذاش ره. ــو. ت
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ــون.مرتضی.دان ــی.چ ــت.را.کس امام

آگاه ــود. ب ــی. الـهـ ــّر. س از. ــه. ک

ــل.در.همه.عمر ــّی.جاه ــه.آن.مخط ن

ــراه ــد.اک ــام.او.دارن ــق.از.ن ــه.خل ک

ــد محم ــبه. ش ــی. عل ــز. ج ــاید. نش

ــا.ماه ــز.مهر.ب ــود.ج ــی.ش ــل.ک مقاب

2..ابیات.پایانی.ترکیب.بند.ص279.با.مطلع.»ای.دل.این.ساعت.

ــه.و.زاری.کن.اینجا.جای. ــت/.گری که.جایت.کربالی.پر.بالس

ــامل.این.ابیات.می.شود/. ــت.که.ش ــت«.افتاده.اس زاری.و.بکاس

گ251پ:

ــو.زاری.و.مناجات.همه ــه.درگاه.ت ای.ب

ــّب.آلت.محو.طاعات.همه ای.قبول.ح

کرده.لطفت.در.همه.حالی.مراعات.همه

ساخته.از.فضل.خود.کار.و.مهمات.همه

ــو.حاجات.همه ــا.اباعبدهلل.از.لطف.ت ی

چون.روا.شد.حاجت.ما.گر.برآید.هم.رواست

نگاهی به فهرست کتاب

1..یکی.از.ایراداتی.که.بر.فهرست.مطالب.این.کتاب.وارد.است.

ــت.که.عنوان.های.اصلی.از.زیرعنوان.ها.بخوبی.متمایز. این.اس

نشده.اند،.مثاًل:

ــت.باید.با. ــۀ.احوال.اوس ــلیمی.که.زیرمجموع ــفرهای.س -.س

تورفتگی.از.عنوان.اصلی.متمایز.می.شد.

ــت.جدا.از.آن.و.با. -.انواع.جناس.که.جزئی.از.آرایه.های.ادبی.اس

عنوانی.مستقل.نوشته.شده.است.

ــروده.ها.با.توجه.به.قالب.عنوان.گذاری.شده.اند.و. -.از.آنجا.که.س

ــی.از.والیت.نامه.ها.در.بخش.قصاید.و.تنها.بخش. بخش.اعظم

ــت،.عنوان.»والیت.نامه.ها.و. ــی.از.آن.در.مثنوی.ها.آمده.اس اندک

مثنوی.ها«.نامناسب.و.ذکر.»مثنوی.ها«.بسنده.است..

ــی.نیز.با.عنوان.»قصاید.کوتاه.و.قطعات«.آمده.است.که. -.بخش

منظور.نویسنده.از.قصاید.کوتاه.همان.غزلیات.است!

ــده،.اما.این.ترتیب.و. ــش.قصاید.به.ترتیب.الفبا.تنظیم.ش -.بخ

هماهنگی.در.دیگر.بخش.ها.دیده.نمی.شود.

سهل انگاری در کاربرد فاصله و نیم فاصله

دقت.در.فواصل.کلمات،.بویژه.در.متون.منظوم،.امری.ضروری.

ــام.معنایی. ــبب.بدخوانی.و.ابه ــود.س ــت.که.اگر.رعایت.نش اس

ــه.فاصلۀ.میان. ــیاری.از.موارد،.فواصل.-.چ ــود..در.بس می.ش

ــۀ.میان.حروف.یک.کلمه.-.به.طور.صحیح. کلمات،.چه.فاصل

اعمال.نشده.که.به.ذکر.چند.مورد.بسنده.می.شود:

ص6،.بیت.آخر،.ار.باب.به.جای.ارباب/.ص21،.بیت10.و.ص59،.

ــه.سوار.به. بیت10.هم.چون.به.جای.همچون/.ص57،.بیت4.ش

جای.شهسوار/.ص77،.بیت17،.هم.چو.به.جای.همچو/.ص90،.

بیت4،.شاه.راه.به.جای.شاهرا/.ص95،.بیت5،.فرمان.روا.به.جای.

ــت.به.جای.کی.است//.ص294،. فرمانروا/.ص99،.بیت7،.کیس

بیت2،.حشر.گاه.به.جای.حشرگاه/.ص294،.بیت4،.برده.به.جای.

ــعر5،.بیت9،.دردم،.به.جای.در.دِم/.ص351،. بَر.َده//.ص350،.ش

بیت4،.در.یوزه.به.جای.دریوزه/.ص355،.بیت4،.گرما.به.جای.گر.

ما/.ص357،بیت2،.گنه.کاریم.به.جای.گنهکاریم.و...

بی قاعدگی در ادغام کلمات

ــعار.صورت. ــه.بنا.به.ضرورت.وزنی.در.اش ــام.کلمات،.ک در.ادغ

ــت.کلمۀ.ترکیب.شده.از.نظر.صورت. می.گیرد،.باید.در.نظر.داش

ــبیه.کلمۀ.ساده.دیگری.نباشد..این.نکته.در.کتاب.حاضر.گاه. ش

اعمال.و.در.مواردی.اعمال.نشده.است،.مثال:

ص10،.شعر4،.بیت5.و.ص45،.بیت8..کیشان.صحیح:.کایشان/.

ص51،.بیت5..پیش،.صحیح:.پی.اش.

ــعر.ایجاد.خلل.می.کند.ناصحیح. ادغام.در.مورادی.که.در.وزن.ش

است.که.مورد.توجه.مصحح.قرار.نگرفته.است..مثال:

مصطفی.می.خواست.تا.دست.آورد.سوی.طعام

ــت.اصطفا. ــلطان.تخ ــل.آمد.کای.س جبرئی

)ص26،.بیت1(

ــی ــر.کای.نب ــزد.پیمب ــد.ن ــود.دوی ــی.خ ب

ــا. ــا.رض ــم.م ــراب.نـداری ــول.بـوت ــر.ق ب

)ص81،.بیت7(

ــعر.ایجاد.خلل. حرف.»هـ«.در.کلمۀ.»چهار«.زمانی.که.در.وزن.ش

ــده.و.در. ــن.مورد.نیز.گاه.رعایت.ش ــود..ای می.کند.حذف.می.ش

مواردی.خیر...مثال:

ــهورتر ــا.چهار.دیگر.کآن.بود.مش از.کتب.ه

ــدا. ابت از. ــور. زب ــد. آم ــی. نب داوود. ــر. به

)ص62،.بیت7(

یا.رب.به.حق.چهارده.معصوم.کایشانند.و.بس

ــافع.روز.جزا. ــای.راه.حق،.هم.ش هم.رهنم

)ص79،.بیت4(
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چون.بود.قبل.از.رکوعت.شک،.بنا.بر.چهار.نه

در.چهارم.چون.که.بنشستی.و.کردی.اهتمام.

)ص339،.بیت4(

ــخ.کم.نباشد.آن.سفر ــت.فرس باید.اول.هش

ــرط.رجوع.آن.چهار.باشد.بی.دغا. یا.که.بر.ش

)ص336،.شعر.سوم،.بیت2؛.نیز:.ص331،.در.بیان.مقدمات.طهارت،.

بیت1.و.ص.334،.شعر.دوم،.بیت2(

موارد.ادغام.الزم

ــس.رازی ــت.هیچ.ک ــز.خدای.ندانس به.ج

ــان.علی. ــود.و.می ــد.ب ــان.محم ــه.آن.می ک

)ص362،.شعر22،.بیت7(

کاربرد نادرست عالئم سجاوندی

نقطه.گذاری.های.نابجا.در.این.کتاب.بسیار.است.)نک:.ص23،.

ــت1/.ص24،.بیت7.و.11/.ص36،.بیت7/.ص81،بیت19.و. بی

بیت.آخر/.ص84،.بیت.2/.ص284،.بیت15/.ص.293،.بیت7/.

ــت.نقطه.گذاری.بی.وجه.در.شعر. ص294،.بیت6(.همچنین.اس

ــت4؛.ص283،.بیت11(.و. ــت5/.ص60،.بی ــک:.ص58،.بی )ن

ــؤال.بی.جا.)نک:.ص330،.بیت3.وص354،.بیت1(.. عالمت.س

تنها.به.نقل.دو.مورد.بسنده.می.کنیم..

ص26،.بیت5.آمده.است:

رفت.جابر.پیش.زن.گفتا.که.می.خواهد.رسول

ــو:.از.که.جویم.از.کجا؟ ــر.دو.فرزند.تو.را..ک ه

ــی.ناصحیح.در.مصراع.دوم،.مصحح. که.عالوه.بر.عالئم.ویرایش

کلمۀ.»گو«.)فعل.امر.از.مصدر.گفتن(.را.باشتباه.»کو«.ضبط.کرده.

است.

ــه.در.محل.اضافه،. ــت.ک ــرع.زیر.نیز.نمونه.ای.از.مواردی.اس مص

باشتباه.ویرگول.گذاشته.شده.و.مکثی.بیجا.پدید.آمده.است:

ــت ــدا.کردم.به.نام،.آن.خداوندی.که.هس ابت

)ص32،.بیت4(

حرکت گذاری

بسیاری.از.کلمات.باشتباه.حرکت.گذاری.شده.اند.)مثاًل.واژه.های:.

دادَه.ص3،.خاَزن.ص4،.رۀ.ص9،.ملِک.ص41،.لََغز.به.جای.لَُغز.

ص45،بیت6،.کرِد.ص58،.بیت6.و.11،.اَجَداتَهم.و.فٌی.ص65،.

ــت1،.ِملک.به.جای.َملک.ص81،.بیت13(.در.عوض.کلماتی. بی

ــود. که.در.بیت.به.ضرورت.وزن.به.گونه.ای.دیگر.خوانده.می.ش

ــت.و.تنها. ــان.اس ــتاری.با.کلمه.ای.دیگر.یکس و.یا.از.نظر.نوش

ــته.شده. ــت.بدون.حرکت.نگاش حرکت.گذاری.آنها.متفاوت.اس

است..مثال:

بود.حجُرااَلسود.آن.سنگی.نخستین.کاوفتاد

)ص50،.بیت2(

گر.گذردشان.به.دل.خیال.محمد..)عالمت.سکون.روی.دال(.

)ص351،.شعر7،.بیت7(

نام.او.را.نِه.به.امر.حق.علی.

)ص307،.بیت10(

عیوب نگارشی و غلط های مطبعی

نشان.مد..)~(.در.بسیاری.از.موراد.گذاشته.نشده.است)مثال.در.

ــۀ.آن.ص11،.بیت.12/.ص59،.بیت9/.ص77،.بیت10،.در. کلم

کلمۀ.کآمد.ص29،.بیت4،.در.کآرم،.ادغام.که.آرم،.ص37،.بیت.

10:.در.آنت.ص63،.بیت8(

نگذاشتن.همزه.)مثاًل.در.واژۀ.مأمون.ص67،.بیت.آخر(.و.گذاردن.

همزۀ.ناروا.)مثاًل.بر.روی.حرف.واو.واژۀ.مونس.ص354،.بیت8(.

نشان.همزۀ.ناصحیح.)نگارش.قراءت.به.جای.قرائت.ص335،.

ــوم،.بیت2(.از.دیگر.عیوب.نگارشی. ــعر.س بیت2.و.ص337،.ش

ــدد. ــمار.می.رود..همچنین.در.مواری.که.یا.مش این.کتاب.به.ش

ــور.است.دو.یا.)یی(.گذاشته.شده.)مثاًل.ص7،.بیت.11،. یا.مکس

نگارش.والیی.به.جای.والی/.ص29،.بیت3،.نگارش.کبریاّی.به.

جای.کبریاِی/.ص82،.بیت7،.نگارش.دوستیی.به.جای.دوستّی/.

ص282،.شعر5،.بیت3،.نگارش.وصیّی.به.جای.وصّی(.

رسم.الخط.فارسی.در.مورد.کلمات.عربی.همچون.صلوات.و.

زکات.اعمال.نشده.و.به.صورت.صلوة.و.زکوة..در.متن.آمده.است.

ــخه.ها.در. ــم.الخط.نس ــه.طور.کل.الزم.بود.حداقل.دربارۀ.رس .ب

ــم.الخط.صحیح.فارسی.در. ــد.و.رس مقدمۀ.کتاب.صحبت.می.ش

متن.اعمال.می.شد..

ــت؛.مثاًل.هامش. ــیار.اس غلط.های.مطبعی.نیز.در.این.اثر.بس

ص7،.نگارش.کزا.به.جای.کذا/.ص9،.بیت7.و.ص356،.شعر13،.

ــیئات/.ص22،.بیت5:..واّشق. ــّیآت.به.جای.س بیت5:.نگارش.س

القمر.به.جای.وانشّق.القمر/.ص25،.بیت4:.دیک.به.جای.دیگ/.

ــزرگ/.ص72،. ــزرگ.به.جای.خرد.و.ب ــت5:.خود.و.ب ص37،.بی

ــت(/.ص292،.پنج.بیت. ــت6:.کاو.به.جای.کو)به.معنی.کجاس بی

ــعر5،.بیت2:.آله. مانده.به.آخر:.الثرای.به.جای.الثری/.ص350،.ش

به.جای.اله/.ص364،.بیت4:.ضعفی.به.جای.ضعیفی

■................................................................................................


