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سفينۀ شمس حاجـی )تدويـن و کتابت 741 هـ(، مقدمـه، 

تصحيح و تحقيق: ميالد عظيمی، تهران: انتشـارات سخن، 

1390، 690 صفحه، 19500 تومان.

ــفینۀ شمس حاجی یکی از سفینه های مهمی است که تا به  س

حال منتشر نشده بود و به همت میالد عظیمی، منتشر شد. در 

ادامه نگاهی می اندازیم به نسخۀ منتشرۀ این سفینه.

ــعرای موجود و مصراع اول شعرشان  ــت ش در ابتدا فهرس

ــت  ــه، 103صفحه مقدمه و 105 صفحه پیوس ــده و در ادام آم

ــودمند است و از نوع توضیح  ــته،که هر دو س بر این کتاب نوش

ــت. عمومًا حاوی مطالب تازه  ــات و تکرار مکررات نیس واضح

ــوان نمونه در  ــت. به عن ــل کار دقیق در این زمینه اس و حاص

ــاختار جنگ ها و... پرداخته ،  ــی که به بررسی س مقدمه، بخش

حاوی اطالعاتی سودمند و درجۀ اول در این حوزه است.

ــا و غرایب امالئی« این  ــۀ 36 ، در بخش »غلط ه در صفح

سفینه نوشته شده است که»خالی گر به جای خوالیگر و »قفس« 

ــت«. می افزایم، خوالی گر به صورت  ــده اس ــته ش با »ص« نوش

خالیگر در شاهنامه و فرهنگ اسدی آمده است )رک لغتنامه، ذیل 

ــااًل در نواحی ای که »واو« مجهوله را  ــر( فکر می کنم احتم خالیگ

ــد، آن را به همین صورت بدون  ــن کلمه تلفظ نمی کرده ان درای

ــته اند. و نیز »امالی این کلمه در عربی قفص  »واو« نیز می نوش

ــی آن را به هر دو صورت نوشته اند، اما قفس  ــت. در فارس اس

ــیم، ص 306( لذا باید این دو  ــت«. )غلط ننویس ــر از قفص اس رایج ت

ــب امالئی می آوردند ، نه  ــورد را جزو ویژگی ها یا نهایتًا غرای م

»غلط های امالئی«.

در صفحۀ 61، سید اشرف کاشانی را به خوبی معرفی کرده  

ــفینۀ 651  و منابع موجود دربارۀ او را آورده اند. می افزایم ، در س

مجلس شورا، که ما )دکتر چترائی و بنده( مشغول تصحیح آن 

ــعرها از او آمده است )به آوردن مطلع، بسنده  ــتیم؛ این  ش هس

می کنم(:

ص 312 )سید اشرف کاشانی گوید(

ــن ــت و دیــ ــام دولـ نــظ ــدوم  مـخ

ــت... )6 بیت( ــمان رسید اس قدر تو برآس

همان:

ــخن س ــگان  خدای ای  ــن  دی ــمس  ش

ــت جای نشست... )3 بیت( دیدۀ ما تر اس

ص 313 )سید اشرف گوید(

دربارۀ چاپ کتاب »سفينۀ شمس حاجی«

محمـدرضـا ضيـاء*

* دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان.
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ــر پیـمـب ــن  نــوردیـ ــال  اقـب ــدوۀ  قـ

در ُصَورت هست نورلطف خدائی... )5 بیت(

ــرف اصم کاشانی گوید.( )نمی دانم  ــید اش ص 323 )ازگفتار س

کلمۀ »اصم« در دیگر منابع نیز آمده یا نه(

ــان ــم جـهـ ــک کــری ــه ممــال وجـی

ــد... )5 بیت( ــک ترا آفـرین کـرده ان مالئ

همان:

ــی گـنـهـ ــتــی  دوس ز  ــد  آی ــر  اگ

ــت( ــاید آزردن... )3 بی ــی نش به گناه

ــاره کرده اند. خوب  ــن عتیقی اش ــۀ 76 به جالل الدی در صفح

ــیاق دیگر شعرای معرفی شده ، اشاره ای هم به چاپ  بود، به س

عکسی دیوان او توسط دکترپورجوادی )انتشارات فرهنگستان، سال 

ــد و تفاوت های این دو را ذکر می نمودند. )گویا  1388( می کردن

ــار دیوان تنظیم شده بوده(  ــت های ایشان پیش از انتش یادداش

در سفینۀ تبریز هم از او شعر آمده است که اشاره ای نکرده اند.

در صفحۀ 84 ایشان نوشته اند که: »برای تصحیح دیوان کمال، 

ــت: الف. اشتمال بر برخی  ــودمند اس این جنگ از دو جهت س

ــخه های دیگر نیامده است«. و در صفحۀ 140  ابیاتی که در نس

در ذیل بیتی از کمال )چنین نشسته بدین جات هم بنگذارند...( 

ــت، در حالی که در  ــته اند که این بیت در دیوان نیامده اس نوش

ــبت به دیوان پس  ــت )ص25(، فقط ترتیبش نس دیوان آمده اس

ــت و اتفاقًا ترتیب دیوان بهتر است. در صفحۀ 158  و پیش اس

ــت )به سهم تو که ازو  ــماعیل آمده اس هم  دو بیت از کمال اس

ــت  ــغ مهر رومی وش...( و نیز )به خامۀ تو که زیر صریر اوس تی

ــان به این نکته  ــت، ولی ایش یمین...( که در دیوان نیامده اس

اشاره نکرده اند.

ــی ضبط های  ــودمندی را »وجود برخ ــر این س وجه دیگ

ــخن  ــر کرده اند. بی آنکه منکر این س ــر و ارجمند« ذک منحص

ــخه  ــم؛ بنده در همۀ موارد ضبط های این نس ــوم، می افزای بش

ــت مورد، همان  ــوان کمال را مقابله کردم و در حدود بیس و دی

ضبط دیوان کمال اسماعیل ، ترجیح دارد. و در بقیۀ موارد اکثراً 

ــت. )به چندتائی از  ــوار اس ــه برتری یکی بر دیگری دش رای ب

ــی متن کتاب اشاره  برتری های قطعی دیوان، در هنگام بررس

ــفینه  خواهم کرد( و البته چند موردی هم بود که قطعًا ضبط س

ــورد هم نباید اهمیت کاذب  ــت ولی به نظرم در این م بهتر اس

ــی موارد برتری جنگ،  ــویم. )در بعض برای این جنگ قائل ش

ضبط های جنگ »ارجمند« هست، ولی »منحصر« نیست(.

اشکال دیگری که دراین صفحه وجود دارد، طریقۀ ارجاع 

ــت؛ ایشان در زیر نویس شمارۀ 1 نوشته اند:»ر ش ابن  دادن اس

فوطی...« در حالی که در فهرست منابع »ابن فوطی« مقاله ایست 

که در دائرةالمعارف بزرگ اسالمی چاپ شده ولی منظور ایشان 

کتاب»مجمع اآلداب« ابن فوطی است. )سایر ارجاعات درست 

ــم کتاب ارجاع داده شده است( مورد دیگری که  است و به اس

ــاید برای بعضی ابهام آفرین  ــر کتاب وجود دارد و ش در سراس

ــت که تقریبًا در همۀ صفحات و بین قالب  ــد، اعدادی اس باش

ــمارۀ صفحۀ نسخۀ اصلی است  ــت؛ این اعداد، ش ]1[ آمده اس

ــود.  ــخه ، آورده می ش که عمومًا برای راحتی رجوع به اصل نس

ــدند، تا  ــن این نکته را متذکر می ش ــوب بود که پیش از مت خ

ــی و... نیفتد. در سربرگ ها هم  خواننده به توهِم ارجاع به حواش

ــمت راست  عبارت»سفینۀ شمس حاجی«  در  کل کتاب در س

ــت. با وجود این که این کار رایج است، به  )نام کتاب( آمده اس

ــی که این  ــد؛ چون کس نظرم بهتر بود که عناوین ریز تر می ش

کتاب را در دست دارد، خود نام آن را می داند. ولی اگر مثاًل در 

ــت ، عبارت »متن سفینه« و در سمت  متن کتاب در سمت راس

چپ، نام شعرا می آمد، کار برای مخاطب راحت تر می بود. فکر 

ــی خواننده به مطالب را در همۀ  می کنم این پیشنهاد، دسترس

کتاب ها راحت تر کند. نیز خوب بود اگر فهرستی الفبائی هم از 

ــعار می آوردند. )فهرست اشعاری که در ابتدای کتاب  مطلع اش

آمده است، بر اساس ترتیب موجود در سفینه است(.

ــری و منوچهر  ــعار منوچه ــۀ 86 دربارۀ خلط اش در صفح

شصت کله در این سفینه نوشته اند. )دربارۀ ضبط نام این شاعر 

ــده اند و »منوچهری شصت کله«  ــان دچار سهوی ش هم، ایش

ــت پایانی هم  آورده اند، )در زیرنویس صفحۀ 248 و نیز فهرس

ــت( که صحیح ، احمد بن منوچهر شصت کله  ــده اس تکرار ش

است و به هر حال »منوچهری« نیست( این خلط مسبوق است 

و در آتشکدۀ آذر هم همۀ شعرهائی که به اسم منوچهر شصت 

کله آورده - به جز یکی- از منوچهری است؛

ص267 آتشکده؛ سختم عجب آید که چگونه بردش خواب... 

ص 7 دیوان منوچهری.

ابر آزاری برآمـد از کنار کوهسـار... ص 27 دیوان منوچهـری.

ــتن... ص 70 دیوان  ــان خویش ــرق ج ــر میان ف ــاده ب ای نه

منوچهری.
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قول او بر جهل او هم حجت است و هم دلیل... ص 80 دیوان 

منوچهری.

جهانا چه بی مهر و بدخو جهانی... ص 116 دیوان منوچهری.

ــی... ص 227 دیوان  ــیدی به آن چه می طلب گرفتمت که رس

منوچهری.

ای کرده سپاه اختران یاری تو... ص 228 دیوان منوچهری.

ــکده هم هیچ اشاره ای به  ــفانه مصحح محترم  آتش متأس

ــاب های اشتباه اشعار در این تذکره نکرده اند. نکتۀ  جالب  انتس

ــت که ، عمومًا شعرهای شاعر گمنام تر به شاعر  توجه ، اینجاس

ــود، ولی در این مورد قضیه برعکس  ــبت داده می ش اشهر نس

است.

ــده  ــاره ش در صفحۀ 88 به قاضی نظام الدین اصفهانی اش

ــت. امروز به برکت مقاالت آقای ابن الرسول و میر افضلی ،  اس

ــاعر بیشتر معرفی شده است. ولی مرحوم تقی بینش که  این ش

دیوان نظام الدین قمر اصفهانی را چاپ کرده است، در پایان به 

ــتند، قصیدۀ مشهور مناظرۀ  گمان این که این دو نفر، یکی هس

سرو و آب او را به اسم قمر اصفهانی از تاریخ گزیده نقل کرده 

است. )رک: دیوان قمر اصفهانی ، ص284(

در صفحۀ 119 دربارۀ کلمۀ »حزین« و سابقۀ استعمال آن 

ــث کرده اند. می پندارم ، خوب  ــته بح به معنی آوای نرم و آهس

ــت  ــه گفتار مفصلی که در کتاب »حافظ جاوید« آمده اس بود ب

ــون در آنجا به حد کفایت در این  ــاره می کردند. )ص 389( چ اش

ــت و اگر آن نوشته را مدنظر قرار می دادند،  باره بحث شده اس

ــان به صورت بهتر و  غنی تری در می آمد و  احتمااًل بحث ایش

حتی شاید دیگر نیاز به این تطویل نمی بود.

نکتۀ دیگری که اگر رعایت می شد، چیزی در حدود 100 

ــت، نیاوردن اشعار مشهور است.  صفحه از متن کتاب می کاس

ــفینه ها و... امروزه باید این نکته را  ــه نظر بنده، مصححان س ب

ــته باشند . همۀ ما با مشکالت و موانع چاپ کتاب  در نظر داش

و نیز آفات کتابسازی آشنا هستیم. مخاطب غالب این جنگ ها 

ــتند که خود متخصصان ادبیات هستند و اصواًل و  کسانی هس

ــی از کتب مرجع ادبی را در اختیار دارند. به نظرم  عمومًا بخش

باید در چاپ این جنگ ها مصحح ، خود به مقابلۀ اشعار شعرای 

ــخ را ذکر  ــردازد و تنها در موارد خاص اختالف نس ــروف بپ مع

ــت که حدود 20 درصد این  کند. میالد عظیمی ، خود گفته اس

کتاب اشعار سعدیست. و از سویی می دانیم که این سفینه جزو 

منابع مرحوم یوسفی برای تصحیح غزلهای سعدی بوده است. 

ــعرها در اینجا هست؟ واقعًا چند  دیگر چه نیازی به تکرار آن ش

ــعدی را  ــانی که این کتاب را خریده اند، غزلهای س درصد کس

ندارند؟ با این کار می توانیم از حجم دادن کاذب به این کتاب ها 

ــوز انبوهی از کتب درجۀ اول  ــت که ما هن بپرهیزیم. باید دانس

ــده داریم و با این کار می توانیم مجال بیشتری برای  چاپ نش

ــه در امانت هم خیانت نکرده  ــاپ آنها باز کنیم. برای این ک چ

باشیم ، به جای آوردن متن کامل ، فهرست اشعار شعرایی چون 

سعدی و مولوی و عراقی و... را که در این جنگ ها آمده با ذکر 

ــا با دیوان های چاپی بیاوریم و با این کار  در وقت و  اختالف ه

ــخ خطی را  از  ــا صرفه جوئی کنیم و هر چه زودتر نس هزینه ه

زندان کتاب خانه ها برهانیم.

ــعر را »قصیده« ذکر  ــب ش ــت(، قال ــۀ 134 )پانوش در صفح

کرده اند ، در حالی که »ترکیب بند« است، البته قطعًا ایشان خود 

ــون در ص 38 مقدمه، قالب این  ــه این نکته بوده اند ، چ متوج

شعر را درست نوشته اند و این سهو، اتفاقی است.

در صفحۀ 146 بیت کمال اسماعیل به این صورت آمده؛

پشت تو از وی قوی و دست او از تو بلند

جانتان در عافیت پیوسته با کوه و کمر

که در دیوان »پیوسته خوش با همدگر« آمده است. و به نظرم از 

مواردی است که باید به متن منتقل می شد. )ایشان در مواردی 

ــت، صورت مرجح را به متن منتقل  ــتباه اس که ضبط جنگ اش

کرده اند و ضبط غلط را در حاشیه آورده اند. مانند صفحات 155 

276ـ  283ـ  385ـ 389( ـ 275ـ 

در صفحۀ 155 نیز متن دیوان کمال بر متن ترجیح دارد؛

سفینه:

ــتن رگ باران ز زیر نشتر برق  به جس

ــدر ز احتقان بخار ــۀ تن ــه بانگ و نال ب

به ابر صاحب ادرار و به ریگ مستسقی

ــف دهان بحار ــینۀ برق و ک به تف س

ــار...« توضیح آنکه، احتمااًل  ــینۀ ن دیوان )ص 129( »... به تف س

ــب بوده و باعث این  ــین در ذهن کات کلمۀ »برق« از بیت پیش

تکرار اشتباه شده است.

در صفحۀ 160 )ادامۀ همان قصیدۀ کمال(؛

به روز چون بشنیدم ز دشمن این بهتان... به نظرم در این مورد 

هم ضبط دیوان مرجح است؛ »پریر چون بشنیدم...«
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در همین صفحه این بیت به این صورت آمده است؛

ــالن و ای بهمان ــام داد مرا کای ف پی

ــم کرده ای مرا بگذار چو دیگری به دل

ــت و قطعًا ترجیح دارد؛  ــن بیت به این صورت اس ــوان ای در دی

ــن نمی دانم آیا در جنگ هم  ــری بََدلم کرده ای...« م »چو دیگ

ــر هم بوده. ولی به  ــده یا کلمه س ــته ش به همین ترتیب نوش

ــد در هنگام تصحیح متون خیلی  ــر به همین دالئل ، ما نبای نظ

ــوارد در متون کم  ــت م ــم الخط ها را تغیر دهیم. از این دس رس

ــت و با یکسان سازی رسم الخط ها، )به خصوص در موارد  نیس

ــخه( بسیاری از اشتباهات و بدخوانی ها پیش می آید و  تک نس

پاره ای از ظرائف موجود در متون قربانی می شود.

ــت؛ »... در صفحۀ 162 بیت کمال به این صورت آمده اس

حرام دارم بر خویش صحبت کفتار«. که در این مورد هم ضبط 

دیوان قطعًا مرجح است؛ »صحبت و گفتار«

ــاعر از درازگوئی خود )پس از حدود  ــن صفحه ، ش در همی

190 بیت( در این »سوگند نامه«عذر خواهی می کند و می گوید:

ــد اکنون ، حقیقتی بشنو سخن دراز ش

ــت خانه ترست از ترازوی طیار که راس

ــببی ــوگند نامه را س ــه می ندانم س ک

ــق موجب آزار ــت به تحقی که بوده اس

ــفینه »سوگند خویش را« آمده است که به نظرم غلط  ولی در س

ــت. چون شاعر از »سوگند نامۀ«1 خودش صحبت می کند و  اس

حرفی از »سوگند خویش« نیست.

ــانی این شعر را نداده اند، که مربوط به  در صفحۀ 163 نش

صفحات 123 تا 134 دیوان است.

ــت  در صفحۀ 165 این بیِت کمال به این صورت آمده اس

که قطعًا بر ضبط دیوان ترجیح دارد؛

بیرون فکنده سوسن ، از تشنگی زبان را

گرم از عدم درآمد، تازان سوی مناهل

این بیت در دیوان به صورِت »...کرم از عدم ...« است! 

در همین صفحه بیت دیگر، با این صورت آمده است؛

از غنچه، گشت گلبن، طوطی لعل منقار

وز میوه گشت اغصان، سیمرغ با جالجل

در دیوان »طاووس با جالجل« آمده است. شبیه به این ترکیب 

در شعر سلمان ساوجی هم آمده است؛

ــت زینت ــود حاج ــی را نب ــس ملک نف

ــک چه کند زیب جالجل طاوس مالی

ــه در دیوان از  ــعر را ک ــانی این ش در پایان همین صفحه ، نش

صفحۀ 97 تا 100 است نیاورده اند.

ــت  ــوری »آه و واویال تا این مش ــۀ 250 بیت ان در صفح

مسکین چون کنند« ایراد وزنی دارد و در دیوان )ص626(

ــت؛ »آه و واویال که تا این چند مسکین چون  با این صورت اس

کنند«. غیر ازین که تناسب »چند« و »چون« بهتر از ضبط جنگ 

است، وزن هم سالم است.

ــر دیده نه مدر                   ــۀ 256؛ چون او به ریمنی نه حش در صفح

چون او به ناخوشی ، نه طلل دیده نه دمن

ــت. و هیچ یک  ــت اول به احتمال زیاد غلط اس ــر« در بی »حش

ــت. به احتمال  ــب نیس از معانی این کلمه برای این بیت متناس

ــتائی و اهل  ــت. یکی از معانِی »َمَدر« روس »حضر« صحیح اس

ــت؛ الکیاسه و االدب  ــت )البته به معنی شهر هم هس روستاس

ــهری،  ــل المدر مثنوی2398/6( که با »حضر« به معنی ش أله

ــدر« هم در لغتنامه  ــب دارد. و »اهل حضر و م ــهر تناس اهل ش

ذیل»اهل« آمده است.

ــت )دال گر طالب  ــنائی آمده اس ــعری از س در صفحۀ 287 ش

ــه گفته اند، در  ــق تبرا کن( که همان طور ک ــقی، ز دون ح عش

ــنائی نیست، ولی در ص 492 چاپ  هیچ یک از دیوان های س

ــن وزن و قافیه آمده  ــده ای دقیقًا با همی ــدرس رضوی قصی م

ــت ، که بد نبود به آن اشاره ای می کردند )چو مردان بشکن  اس

ــعری  این زندان یکی آهنگ صحرا کن( نیز در صفحۀ 288  ش

ــنائی آمده است  )کی تواند هر دلی اسرار سبحان داشتن(  از س

ــان وزن و قافیه  ــوان قصیده ای بر هم ــه در صفحۀ 457 دی ک

ــت )شرط مردان نیست در دل عشق جانان داشتن( و اکثر  هس

ــتفاده شده، و احتمال این که این  قافیه های آنها  در دیگری اس

ــد را منتفی می کند. )این مسأله که دو  ــعرها دنبالۀ آنها باش ش

ــعر با یک وزن و قافیه ، ولی متفاوت و مشوش در نسخه ها،   ش

ــم می خورد(. در هیمن صفحۀ  در دیوان عراقی هم زیاد به چش

288 شعری از سنائی آمده است )جهان تیره است و ره مشکل، 

ــده اند در هیچ یک از  ــه مدعی ش ــت را عنان درکش( ک جنیب

ــه در  ص 543  ــت ، در حالی ک ــنائی نیس ــای دیوان س چاپ ه

1. سوگندنامه یک ژانر در ادبیات کهن است که شاعر در آن، چیزهای مختلف از جمله، مسائل طنز و عامیانه را مطرح می کند و به آن سوگند می خورد.
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ــنائی« بخش ملحقات این غزل )با 3 بیت کمتر و  »غزل های س

تفاوت در ضبط ها( آمده است.

ــت )تدبیر کند بنده  در صفحۀ 321 غزلی از موالنا آمده اس

ــد ، ولی در دیوان کبیر،  ــانی آن را نداده ان و تقدیر نداند( که نش

در طی دو غزل جدا گانه هست )ج2 ص 65 و ص67( و این ضبط 

مطابق غزل دومی  است.

ــت که در صفحۀ  در صفحۀ 379 غزلی از عراقی آمده اس

176-177 دیوان عراقی هست ولی نشانی آن را نداده اند.

ــی آمده که در  ــز غزلی از عراق ــۀ 382 و 383 نی در صفح

دیوان نیست ولی غـزل دیگری با همین وزن و قافیـه در ص 

ــک نفس بی غم، دلم  ــت )نَیم چون ی 219 دیوان عراقی هس

غمخوار اولی تر(.

ــان  ــت که ایش ــۀ  391 غزلی از عراقی آمده اس در صفح

ــًا در دیوان عراقی  ــد. البته این غزل عین ــانی آن را نداده ان نش

ــۀ 151 دیوان آمده  ــا اختالفاتی در صفح ــت، ولی ب نیامده اس

ــگ را، مصحح دیوان در  ــت.)البته اکثر ضبط های فعلی جن اس

حاشیه آورده اند(.

ــت )با درِد  ــری از عراقی آمده اس ــزل دیگ ــۀ 392 غ در صفح

ــتگانت، درمان چه کار دارد...( که ایشان به عدم وجود آن  خس

ــابه آن در صفحۀ 199 دیوان،  در دیوان  و نیز وجود غزلی مش

ــاره کرده اند ، ولی دو بیت از همین غزل )از سوز بی دالنت،  اش

ــاید...( در ص  ــم ش مالک خبر نیابد... و نیز؛ گر در خورت نباش

203  در غزلی دیگر با همین وزن و قافیه ، آمده است.

ــت. به  ــماعیل آمده اس در صفحۀ 399 غزلی از کمال اس

نظرم بیت دوم با صورت فعلی ایراد دارد، و شاید بهتر بود ضبط 

ــیه متذکر تفاوت  ــت کم در حاش دیوان را بر می گزیدند )یا دس

می شدند(؛

ــر حدیث زاید ــب لعل دلفریبت ز گه ل

ــکبارت ، ز بنفشه بار دارد سر زلف مش

در دیوان به جای این کلمه، »راند« است.

ــت؛ »...که کمینه  ــت اس مصراع دوم این بیت نیز از همان دس

هندوی ما، به آن هزار دارد«. در دیوان »به ازاین« آمده است.

در صفحۀ 402 )از سید اشرف کاشی(:

ــت ــی اس ــر رغبت او به کیش موس گ

ــن چنین خوار ــود چو جهودم ای من خ

ــد گــزیـن ــوی  عـیـس ــت  مـل ور 

ــار ــب و زن ــم و صلی ــس من ــن پ زی

ــلمـان ــوی مس ــد س ــل کـن ور مـی

ــار ــۀ ی ــت و پیش ــار منس ــود، کـ خ

به نظرم مصراع آخر به این صورت بوده است؛ »خود کار منست 

ــاعر می گوید، هر کاری که معشوق بخواهد،  و پیشه و بار«. ش

ــلمانی دارد، که آن خود، کار  انجام خواهم داد... و اگر میل مس

و بار و پیشۀ منست.

ــیف اسفرنگی آمده  در صفحات 470-472  دو غزل از س

ــد؛ »از آنجا که جنگ  ــان در مقدمه )ص72( گفته ان ــت. ایش اس

ــیف  ــتفاده در تصحیح دیوان س ــخه های مورد اس از همۀ نس

ــفرنگی قدیمی تر است طبعًا باید متن جنگ در این دوغزل،  اس

ــیف  ــده کاری به دیوان چاپی دیوان س ــاس قرار گیرد«. بن اس

اسفرنگی ندارم. ولی فکر می کنم ایشان در این باره هم، دربارۀ 

ــدۀ متن این دو غزل را با  ــت جنگ اغراق کرده اند. نگارن اهمی

ــخۀ مورخ 754 پاکستان مقایسه کردم و در همۀ اختالفات  نس

نسخۀ پاکستان بهتر بود و متن جنگ دچار افتادگی  و تحریف 

و تازه نویسی بود.

ــبت به  ــخۀ خطی ما غزل اول این چهار  بیت را نس در نس

جنگ بیشتر دارد )ص77(:

ــتم من چنان عاشق که می خواهی بصد دل در تو هس

ــی ــن چون ــان م ــن ای جان ــو در کار م ــا ت ــم ت ندان

ــیدی ــتی و غلطان کرد ]کذا[ در خون و نپرس مرا کش

ــتۀ در خاک و خون غلطان من چونی که  هان ای کش

ــت این ــه سهلس ــداری ور ن ــیدن ن ــار پرس ــِر بیم  س

ــی ــن چون ــران م ــاِر در بح ــه ای بیم ــی ک ــر گوئ اگ

ــون ــر خ ــارۀ پ ــا دل صدپ ــۀ گل ب ــون غنچ ــم چ من

ــاران من چونی ــک خون ب ــان، با اش ــو ای گلزار ج ت

در همین غزل این موارد هم با جنگ اختالف دارد که به نظرم 

ضبط نسخه بهتر است؛

ــم ــحر می پرس ــحر باری ز باد س جنگ؛ »ترا من در س

ــن چونی« ــالک جان م ــر عمر و ه ــه ای غارت گ ک

نسخه؛ »ترا من هر سحر ...«

ــر ز راه طعنه روزی بر زبان آری«  ــگ؛ »چه گردد گ جن

نسخه؛ »...بر زبان رانی«

ــا شبها که در کوی تو جان و دل بیفشاندم جنگ؛ »بس
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ــان من چونی« ــار جان افش ــبم کای ی نگفتی یک ش

نسخه؛ »...که صد جان بر سر کوی تو افشاندم...«

)عاشق جان افشانده و برای همین انتظار دارد ، معشوق دربارۀ 

جان افشانی او بپرسد. »جان و دل« این تأثیر را کم می کند.(

ــم« جنگ؛ »چو من زان توام هر دم ز احوال تو می پرس

نسخه؛ »...ز احوال تو پرسانم«

جنگ؛ »...که پرسد هر دمم صد بار کای حسان من چونی«

نسخه؛ »...صد ره که ای حسان من...«

در غزل دوم نیز ضبط های نسخه بهتر از جنگ است؛

ــود ــا ب ــوی وف ــه درو ب ــری ک ــۀ صب ــگ؛ »آئین جن

آورد« ــر  ب ــار  زنـگـ ــو  ت ــای  غـمـه ــوردن  خ از 

نسخه؛ )ص74( »...از خوردن دم های تو...«

پیداست که ضبط جنگ قطعًا غلط است؛ اواًل »دم خوردن« ، دم 

دادن و فریب خوردن را به یاد می آورد. ثانیًا »َدم« است که باعث 

ایجاد زنگار در آئینه می شود، نه غم. )احتمااًل وجود کلمۀ غم در 

بیت قبلی باعث این تکرار و اشتباه در ذهن کاتب بوده است(.

ــد ــار که نو ش ــر خ ــو ه ــد ت ــۀ امی ــگ ؛ »در روض جن

ــر آورد« ب ــار  ــل خ ــتــۀ گـ ــوض دس ــر ع ــا س ت

نسخه؛ »... هر شاخ که نو شد

           با سر عوض...«

احتمااًل وجود »خار« در مصراع، کاتب را به اشتباه  انداخته است 

ــر« نقطه ندارد و  ــخۀ ما »با س ــاخ« را »خار« کند. در نس که »ش

می توان »تا سر« نیز خواند. اما به نظرم همین ضبط بهتر است. 

)»با سر« ، به معنی» به سر«(

ــر آورد« ــار ب ــو نگونس ــف ت ــر زل ــاب س ــگ؛ »ت جن

نسخه؛ »...نگوسار«

»نگوسار« کهن تر است و سابقه و ترجیح دارد.

ــرد ــوان ب ــان نت ــو ج ــس ت ــعبدۀ نرگ ــگ؛ »از ش جن

ــرآورد« ب ــار  انـب ــن  م ــر  بـه ــز  ک ــه  تـعـبی ــن  ای

نسخه؛ »از شعودۀ                                                   

         ...این بار«.

ــه نظرم وقتی در دو غزل جنگ، 10 مورد تحریف دارد، دیگر  ب

نباید آن را برای تصحیح، »نسخۀ اساس« قرار داد.

در صفحۀ 552، رباعی ای آمده که در نسخۀ اصلی افتادگی 

ــته است. بنده بدون این که ادعای قطعی در صحت داشته  داش

ــم، حدس می زنم که قسمت های افتاده )که بنده در قالب  باش

می آورم(، شاید به این صورت بوده است؛

ــت سهــلس ــد  جــوی ــاره  کـن ــا  م ز  ــار  ی ــر  گ

ــت[ سهـلس ــد  بپـویـ ــر  ]اگ ــم  دل ــد  قـصـ در 

ــت آگـاهـس ــش  دل ــو  چـ ــم  حــال ــورت  ص از 

ــت[ سهـلس ــد  ]نـگـوی ــر  اگ ــان  زب ــه  ب ــا  م ــا  ب

ــمس  ــده؛ 1. در این بخش یازده رباعی از ش ــل مدعای بن دلی

ــت، پس  ــت که به جز یکی، همگی مردف اس حاجی آمده اس

ــت(. 2.  ــت.)ردیف: سهلس ــااًل این رباعی نیز مردف اس احتم

ــد نیز، کم است، چون این  ــهل« قافیه باش احتمال این که »س

کلمه قافیۀ خوبی نیست. )هم قافیه با کلماتی چون: فهل، اهل، 

مهل...که خیلی به درد این رباعی نمی خورد(

در صفحۀ 632  دربارۀ قطب الدین یحیی بن زنگی شیرازی، 

که شاعری است گمنام و کم شناخته شده،2 اطالعات سودمندی 

ــان به کمی اطالعات دربارۀ او اشاره کرده اند  ارائه کرده اند. ایش

و اشعاری که ازو در تذکره ها و جنگ ها یافته اند را هم آورده اند. 

می افزایم؛ در تذکرۀ عرفات العاشقین )ج1/ ص 401( )که در زمانی 

که ایشان این یادداشت ها را می نوشته اند، هنوز منتشر نشده بود( 

هم دربارۀ او مطالبی آمده است که چهرۀ او را روشن تر می کند؛ 

»...محمد بن زنگی ، گویند برادر مظفرالدین ابوشجاع اتابک بن 

ــعد زنگی است«. در ادامه دو شعر )7 بیت( هم از او آمده است  س

که در کتاب های مورد مراجعۀ ایشان، این شعر ها نیامده است؛

ــی ــا ک ــر ت ــمـار ، آخ ــی ش ــدۀ ب آن وع

ــر تا کی... )2 بیت( ــن هجر به اختیار ، آخ ای

ــا جــان ه ــان  ج ــو  ت ــب  ل ــل  لـعـ ای 

ــا... )5 بـیـت( ــّوت روان ه ــوت تو قـ یـاق

در آخر همین شعر تخلص او )ابن زنگی( هم آمده است؛

ــی« زنگ ــن  »اب ــت  ــف جمال در وص

ــتـان هـا 3 ــق، داس ــتـه ز عـش بنـوش

2. میزان گم نامی او به حدی است که حتی در تذکرۀ »مرآت الفصاحه« نیز که اختصاص به شعرای فارس دارد، دربارۀ او چیزی نیامده است.

3. مصححان محترم عرفات العاشقین در حاشیۀ این بیت نوشته اند»1.س، ب: پیوسته. به قیاس تصحیح شد«. یعنی »پیوسته« را از متن به حاشیه منتقل کرده اند. 

ــق داستان ها( به نظرم نیازی به این کار نبود. »پیوستن« به معنی »نظم کردن ، به رشته کشیدن« در ادبیات فارسی شواهد متعدد دارد؛ که این نامۀ  ــته ز عش )پیوس

شهریاران پیش/بپیوندمازخوبگفتارخویش )دقیقی( و نیز؛ ز گفتار دهقان یکی داستان/ بپیوندم از گفتۀ باستان. )فردوسی( و... برای شواهد بیشتر رک لغتنامه، ذیل 

»پیوستن« که معنی و شواهد ما نیز از آنجاست.
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ــفینه نقل کرده اند که  ــۀ 650 ، رباعی ای را از متن س در صفح

ــورد اختالف با متن دارد )مندبوران/منده بوران و کوران/ دو م

موران( که احتمااًل همان متن اصح است. در صفحۀ بعد نیز در 

ــرمت بادا اگر ...« )متن:  مصرع آخر رباعی، احتمااًل صحیح، »ش

شرمت باد اگر...( است.

منابع:

ــک آذر بیگدلی، به تصحیح  ــکدۀ آذر )نیمۀ دوم(، لطفعلی بی - آتش

میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر، 1378.

ــقین و عرصات العارفین، تقی اوحدی بلیانی،  - تذکرۀ عرفات العاش

ــد، با نظارت علمی  ــح هلل صاحبکاری، آمنه فخر احم تصحیح ذبی

محمد قهرمان، جلد یکم، تهران: میراث مکتوب، 1389.

- حافظ جاوید،  هاشم جاوید، چ دوم، تهران: فرزان، 1377.

- دیوان انوری، به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی، چ چهارم، دو 

جلد، تهران: علمی و فرهنگی،1376.

ــعی و اهتمام مدرس رضوی،  ــنائی غزنوی، به س - دیوان حکیم س

تهران: سنائی، بی تا.

ــمارۀ 768،  مورخ 754،  ــیف اسفرنگی، نسخۀ خطی ش - دیوان س

کتابخانۀ گنج بخش پاکستان.

ــین  ــام حس ــی ، به اهتم ــماعیل اصفهان ــن اس ــوان کمال الدی - دی

بحرالعلومی. تهران: دهخدا ، 1348.

ــش دکتر محمد دبیرسیاقی، چ  - دیوان منوچهری دامغانی، به کوش

پنجم، تهران: زوار، 1363 .

ــی، به اهتمام تقی بینش،  ــوان نظام الدین محمود قمر اصفهان - دی

مشهد: باران، 1363.

ــمس حاجی، مقدمه تصحیح و تحقیق میالد عظیمی،  ــفینۀ ش - س

تهران: سخن، 1390.

ــخۀ خطی، شمارۀ 651.)مجلس  ــفینۀ فارسی مجلس سنا ، نس - س

شورای اسالمی(.

- شرح جامع مثنوی معنوی، موالنا جالل الدین محمد، تألیف کریم 

زمانی، دفتر ششم، چ چهارم، تهران: اطالعات،1380.

ــدهلل جاللی پندری،  ــنائی غزنوی، مصحح ی - غزل های حکیم س

تهران: علمی فرهنگی ، 1386.

ــر  ــن نجفی، چ چهارم، تهران: مرکز نش ــیم، ابوالحس - غلط ننویس

دانشگاهی،1371.

ــی بدیع الزمان  ــا تصحیحات و حواش ــمس تبریزی، ب ــات ش - کلی

فروزانفر، جلد دوم، چ چهارم، تهران: امیرکبیر، 1378.

- کلیات فخرالدین عراقی، به تصحیح و توضیح نسرین محتشم، چ 

دوم، تهران: زوار، 1382.

- لغتنامۀ دهخدا، علی اکبر دهخدا، چ دوم، تهران: دانشگاه تهران، 
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