
  
  

  
  
  
  

  )خاتمه(االلحان  جامع
و به  ق 818بر اساس نسخة مورخ به تصحيح تقي بينش،  االلحان جامعخاتمة 

توسط مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي  1372در سال خط مؤلف، 
مفيد و نسبتاً جامع كه متذكر فوايد ويژة اين اي  با مقدمه ؛منتشر شد) پژوهشگاه(

  .ش 1368است، و البته تاريخ نگارش آن تابستان  االلحان جامعبخش از كتاب 
و توضيحات بينش در خصوص برخي ها نيز ابتدا يادداشت كتاب در پايان
فهرست مĤخذ، و در انتها فهرست  سپس ،نامه واژه ،، بعد از آناست اشعار آمده

جا گفتني است كه ارقام فهرست اعالم متأسفانه با صفحات كتاب  همين. اعالم
اعم از اسم شخص، مكان يا كتاب و (مطابقت ندارد و گاه پيدا كردن اسمي 

  .اندازد مي خواننده را حسابي به زحمت) رساله
ولي به  ،نيست االلحان جامعاز  ي مستقلكه البته اثر(اين اثر  ياما كيفيت احيا

، و حجم نسبتاً زياد، مصحح بهتر ديده آن را جدا از ديگر جهت تفاوت موضوع
در مجموع و با توجه به اينكه مصحح تنها يك نسخه در ) ابواب كتاب منتشر كند

قابل  ،دست داشته و نيز نخستين كسي است كه به تصحيح اين متن همت گماشته
گر دو شود ا مي تر البته اين رأي پذيرفتني. قبول و حتي شايستة تحسين است

اول اينكه عبدالقادر مراغي خود در كتابت اشعار  :نكتة ديگر را نيز يادآور شويم
مورد بحث از اغالط  و دوم اينكه كتاب. شده است مي مكرر دچار سهو و خطا
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توان  نمي بنابراين بخشي از اشكاالت كتاب را. نيز صدمه ديده است تايپي فراوان

هايي از  هذا به نمونه مع. مرتبط دانستاحتياطي مصحح  انگاري و بي به سهل
چگونه و از قلم چه كسي ها آنكه مشخص كنم اين لغزش بي ،كنم مي اشارهها لغزش

  .صادر شده است
به افتادگيها،  ،عمدة اشكاالت به چشم آمده از تورقي سرسري در اين كتاب

   :چند نمونه .شود مي جايي و اخالل در وزن مربوط اضافات، جابه
  

» الّذي«كلمة » .الحمدهللا خلق الوجود من العدم« :1جلس اول، سطر ، م20ص ـ
  .بعد از الحمدهللا افتاده است

  
به جاي كن، » .دل طلب كن دار ملك دل توان شد پادشا« :1، سطر 26ص ـ
. صحيح است و سطر يا بيت بعد نيز در دستنويس مراغي افتادگي دارد» كز«

توانست افتادگي را با رجوع به ديوان  مي آساني شعر از خاقاني است و مصحح به
» در دو دست] باد داري[تا تو خود را پاي بستي «: گونه اصالح كند بدين

  .)1 ، صديوانخاقاني، (
  
  :1، سطر 41ص ـ

 نه مردمم اگر از مردمي اثر ديدم  بسان صورت ديوار در تمامت خلق
  .است» توأمان«بعد چرا كه قافية بيت . بايد نهاد» نشان«به جاي اثر، 

  
  :3، سطر 174صـ 

 باشد يكباره رها مكن كه ضايع شده  آن كو به سالمي ز تو قانع شده باشد
 انشاءاهللا كه خير مانع شده باشد  نياري ز رهيميديرست كه ياد

اما از مصرع سوم پيداست كه  ،دانم كه سهو از مؤلف بوده است يا از مصحح نمي
  .زايد است» شده«رباعي بوده و در هر سه مصرعِ مقفّي كلمة صورت اصلي شعر 
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  :5، سطر 174 ص ـ

 يكباره زبان كلك از من ببريد  كلي دو لب خويش ببست از خدمت
  :بيت ماقبل اين بيت چنين است

 بدخدمتي و جنايتي ديد ز من  بي آنكه حديث سرد بشنيد ز من
صحيح  تروص ،»زبان كلك از من ببريديكباره «ع اكند كه در مصر مي و روشن

  .است» ببريد ز من«
  
ع در ادو مصر» سواء ظهر قرطاس و بطن اذا كان الي كريم« :1، سطر 175ص ـ

صورت . هم از ميان افتاده استاي  ع شده و كلمهااينجا تبديل به يك مصر
  : است چنينصحيح آن، 

 اذا كان الكتاب الي كريم  سوآء ظهر قرطاس و بطن
  
واحد دو بيت عربي مذكور در اين نشاني، يك شعر  :7و  6 هاي، سطر176ص ـ

  : توجه كنيد. حالي كه مستقل از يكديگر استفرض شده در 
 قبل االرض ثم قبل يديه  يا كتابي اذا وصلت اليه
 لكنّني مفاتح األرزاق  قبل انامله فليس انامال

  
آمده، منفرد و منفصل است و هم هم دو بيتي كه متصل  :، دو بيت آخر186ص ـ
  :توجه بفرماييد. صحيح» نطرقي«در بيت اول غلط است و » بطرقي«

 بهر گندم رخت آدم شد تلف  لقمه چندان خور كه ناگه نطرقي
  *  

 كه از بهر كاري دهندت علف  مكن بيهده كاه و جو را تلف
دهم  احتمال مي. از من است »نطرقي«به  »بطرقي«و تبديل ة بين بيتها ستار

جالب اينكه در تصحيح خضرايي نيز . اشتراك در قافيه سبب اين سهو شده باشد
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  .اين دو بيت يك شعر فرض شده، شايد هم در اصل نسخه چنين بوده است

  
مربوط به بيت ماقبل است كه » از من دريغ داشت«با رديف  8سطر  :173ـ ص

نيز ) تر چند سطر پايين( نين  اين دو بيتهمچ. است با بيت مابعد خود خلط شده
  :از يك شعر است و بهتر است پيوسته باشد

 نامة من نيرزدت به جواب  ننويسي جواب نامة من
 كز لب تشنه باز گيرد آب  اي عجب لطف تو روا دارد

  )332، صديوان ،رباص بيدا :كن. (كه ظاهراً از اديب صابر است
  
  :1، سطر 169ص ـ

 يلوح الصبح من لمعاته  سالم من نفحاته سالم
در اصل «: نهاده و در پانوشت آورده استاي  نخست نشانه» سالم«بينش بر سر 

  ».يفوح: بدل آمده است به عنوان نسخه
بلكه لفظ از ميان  ،بدل كلمة سالم نيست نسخه» يفوح«اما آشكارا پيداست كه 
متأسفانه مصحح با همين يك برداشت اشتباه، هم وزن، . افتادة بعد از سالم است

در حالي كه شكل . ساختار صحيح جمله را معيوب ساخته استهم هم قافيه و 
  : صحيح بيت چنين است
 سالم يلوح الصبح من لمعاته  من نفحاته...سالم يفوح

 ةمورد استفاد» ب«باز هم مصرع اول چيزي كم دارد و ظاهرًا در نسخة  كه البته
ابيات ديگر اين . كند مي كه مشكل را حل» المسك«خضرايي بعد از يفوح آمده 

  . شعر نيز در چاپ بينش كمابيش اشكاالتي دارد
  

) شود كه نقل مي(كنم بايد از بيت مابعد  دو بيتي كه عرض مي: 5، سطر 66ص
  .ل باشدمنفصل و مستق
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 مِفالظلم آخره يأتيك بِالند راً ال تظلمن إذا ما كنْت مقتد

 نمِيدعوا عليك و عين اهللاِ لم ت  ونك و المظلوم منتبهفنامت ج
  *  

َأما و  المظلوم وه و ال زال المسيء  ومو شالظْلماهللاِ انّ
ستمكاري و هر سه  است و هر سه در نهي از) ع(البته هر سه بيت از امام علي 

نه  بايد نوشتضمن آنكه يدعو . اما در وزن و قافيه اختالف دارد. الميم مختوم
رسد پايان  مي و نيز به نظر. ميان الظلم و شوم زايد است» و«همچنين . يدعوا

  . بيت سوم هوالظلوم باشد نه هوالمظلوم
  :خوانيم مي تر ، چند سطر پايينفحههمان صـ در 

 تا دل خلق نيك بخراشد  از مظلومنكني دفع ظالم
 باشند گوسفندان هالك مي  تا تو با صيد گرگ پردازي

اما به  ،)شايد مراغي چنين ثبت  كرده است( طور آمده در تصحيح خضرايي هم همين
شعر از . آيد جور در نمي» باشند مي«با » بخراشد«بايد اشاره كرد كه  هر حال مي

  .آمده است» بخراشند«هاي مواعظ  نسخهسعدي است و در » مواعظ«
چرا كه نقد كامل اثر و ذكر جملة لغزشهاي آن ؛ گذريم اما از اين همه در مي

  .طلبد خود مجالي ديگر مي...) اعم از اشتباهات مؤلف و مصحح و حروفچين و(
  

ي از چهار كتاب مراغي كه در طي سالياني دراز به صر و كلاين بود گزارشي مخت
. مردي چون مرحوم سيد محمدتقي بينش تصحيح و طبع شد همت دانشي

را نديدند يا اگر ديدند به دقت و تأمل در آن  بهااميدوارم براي كساني كه اين كتا
سطور فوق تصوري اجمالي و در عين حال نزديك به واقعيت از  ،نظر نكردند

 .اين آثار و شيوة كار مصحح، پديد آورده باشد


