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سينا ٢١ص

١٣٨٤/٠٦/٠٩

سفينه تاجال ّد ين احمد ـوزير
محسن ذاـکر الحسيني
الدين احمد وزير ) ٢جلد( ٬به کوشش علي زماني علويجه ٬مجمع ذخاير
بياض تاج ّ
اسالمي ٬قم ١٣٨١ش ٥+٥٢١+٤٢ ٬و  ١١٦+٤١٦صفحه.

تصحيح و طبع متون فارسي همراه با چاپ عکسي نسخه خطّ ي هر متن شيوه پسنديدهاي
اهميّت دارد؛ امّا
متن قابل اعتماد بسي ّ
است ٬که از لحاظ دسترسي مستقيم اهل تحقيق به ِ

مصح حان و ناشران به اين امر اقبال چنداني نشان نـدادهانـد.
متأس فانه تا کنون در ايران
ّ
ّ
مـتن
معالوصف ٬تصوير برخي از نسخههاي خطّ ِي خاص و مهم ٬به صورت مستقل از ِ

حروفنگاريشده و بهندرت همراه با آن ٬منتشر شده است .يکي از آنها ُج نگ خطّ ي

نفيسي است که به سال  ٧٨٢هجري در شيراز براي تاجالدّ ين احمد وزيرـــ کـه مـقارن
نويسندگان
سلطنت شاه شجاع ) (٧٨٦ - ٧٦٠وزارت فارس داشتهـــ فراهم شده است و
ِ
نسخه ٬جايجاي ٬نوشته خود را به وي تقديم کردهاند .اين نسخه را فضلاهلل بن روزبهان
بن فضلاهلل خنجي ٬معروف به خواجه موالناـــ مؤلّ ف سلوک الملوک و شارح قصيده بُ رده

بوصيريــــ که خود دانشمندي فاضل بوده ٬به سـال  ٩١١هـجري در هـرات خـريده و

يادداشت ارزشمندي در آغاز آن به يادگار گذاشته است .پس از آن ٬از سرنوشت نسخه
ا ّط العي در دست نيست تا قرن اخير که ٬با افتتاح کتابخانه عمومي شهرداري اصفهان در
سال ١٣٤٢ـق )١٣٠٣ـش( ٬به آنجا راه يـافته و بـه تـاريخ  ٧ديمـاه ١٣٠٥ـش در دفـتر
ـکتابخانه به ثبت رسيده که سالها در آنجا نگهداري ميشده و ٬سرانجام ٬در شـهريور
١٤٣

١٤٤
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ـنقد و بررسي

 ١٣٥٠به کتابخانه مرکزي دانشگاه اصفهان منتقل گرديده است.
طي چند قرن ٬مطالب
ِ
اصل اين ُج نگ در قرن هشتم هجري کتابت و ٬پس از آن در ّ
ديگري هم بر آن افزوده شده است .در اين ُج نگ ٬بيش از  ٨٥فقره مستقل ٬در رشتههاي
معم ا(
ـگوناـگون دين ٬حديث ٬عرفان ٬فلسفه ٬کالم٬
ادبي ات )شعر ٬طنزّ ٬
رياضي ات ٬تاريخّ ٬
ّ
و جز آن به زبان فارسي و عربي وجود دارد ٬که اطّ العات سودمندي از وضع علمي و
فرهنگي حوزه فارس و رجال آن عهد به دست ميدهد .اين فقرات را حدود  ٧٥تن از
چهرههاي سرشناس قرن هشتم ٬از آثار خود يا ديگران ٬انتخاب و به ّ
خط خويش کتابت
ـکردهاند.
در اين ُج نگ ٬عالوه بر سرودههايي از شاعران نامدار فارسيگوي مانند فـردوسي٬
خي ام ٬ابوسعيد ابوالخير ٬نظامي ٬مهستي گنجوي ٬سنايي ٬ظـهير فـاريابي ٬کـمالالدّ يـن
ّ
اسماعيل ٬اثيرالدّ ين اوماني ٬نجمالدّ ين رازي ٬سعدي ٬امامي هروي ٬اوحـدي ٬حـافظ٬
کـثي ر
نزاري قهستاني ٬و اشعار شاعران نامدار عربيگوي مانند متنبّ ي ٬بحتري٬
ّ
ابوتم امّ ٬

حس ان ٬کعب بن ُزهَ يرِ ٬د عبل خُ زاعي ٬ابوالعالء
ع ّز ه ٬عمر بن ابي ربيعه ٬شافعيّ ٬
حال جّ ٬
معر ي ٬جاحظ ٬و بديع طوسي ٬که شماري از آنها در ديوانهـاي چـاپي ايشـان نـيامده
ّ
اتسـز خـوارزمشـاه٬
الس الم( ٬سرودههايي فارسي از ِ
است ٬و اشعار حضرت امير )عليه ّ

جاللالدّ ين شاه شجاع ٬ابوسعيد بهادر ٬شاه کبودجامه ٬شرفالدّ ين عمر شبانکاره ٬امير

مطه ر ٬ناصر خـطيب ٬بـدرالدّ يـن دامـغاني ٬عـمادالدّ يـن لنکـرانـي٬
صفادار ٬امير عضد ّ
ناصرالدّ ين منشي ٬و سرودههايي تازي از قاضي نظامالدّ ين اصـفهاني ٬بکـر بـن بـطّ اح٬
محييالدّ ين بن ريالق موصلي ٬سعدالدّ ين حموي ٬يحيي بن ساعد ٬جاللالدّ ين فريدون
علي بن فضلاهلل حسيني ٬و جز آنان وجود دارد که شعر و
عکاشه ٬عضدالدّ ين نساييّ ٬
بعضًا حتّ ٰي نام آنها را بـه دشـواري در جـاي ديگـر مـيتوان يـافت .هـمچنين آثـاري از

مـحم د
دانشمنداني چون سيّ د شريف جرجاني ٬معينالدّ ين جنيد واعـظ ٬قـطبالدّ يـن
ّ

فالي ٬شرفالدّ ين زاهد قيري ٬عمادالدّ ين قـزويني ٬غـياثالدّ يـن لطـفاهلل ابـرقوهي ٬و
غياثالدّ ين منصور در اين جنگ آمده است.
توج ِه اين مجموعه گرانبها ذـکر موا ّد ذيل شايسته
از جمله مندرجات مهم و جالب ّ
است:
ــ رسالهاي مشتمل بر کالم ملوک که بيشتر آن سخناني است از پادشاهان ايران باستان
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١٤٥

دستان سام و رستم دستان نيز آمده است.
و ٬در آن ٬سخناني از
ِ
ِ
ــ ابياتي از شاهنامه فردوسي و نيز قطعهاي از او که در منابع ديگر نيامده است و ٬به
اهم ّي ت ٬در اينجا نقل ميشود:
لحاظ ّ
اـگــر بـه دانش انـدر زمـانه لقـمانوار

سراي پرده حکمت بـر آسـمان زدهاي

کـتب فـالطون و ا ْر سـطاطاليس
وگر ز
ِ

هر آنچه گفته و بشنيده پاـک بسـتدهاي

نـوک عـداوت دو ديـده اعـدا
وگر بـه
ِ
سپهبد سـيصد هـزار شـهر شـدي
وگر
ِ
نيش اجل اين همه ندارد سود
پيش ِ
به ِ

به نضرتي )ـکذا( که بود ايزدي بيازدهاي
بـرهمن سـيصد هـزار بـتکدهاي
وگــر
ِ
هـمي بـبايد رفـتن چـنان کـه آمـدهاي

ماقبل آن افتاده يا جاـبهـجا شده و نام گوينده آنها ثبت
ــ پنج بيت )دوـوـنيم رباعي( که
ِ

نشده است؛ ّام ا ٬از آنجا که پس از بيت ّاول و سوم عبارت »و له « آمده ٬ميتوان پي برد که
رباعي :
نويسنده هر پنج بيت را به يک تن نسبت داده است .دو بيت آخر ٬يعني
ِ
سحرست خيز اي مايه ناز
وقت َ
ِ

اندک اندک باده ده و چنگ نواز

ـکآنـها کـه بـهجايند نـپايند دراز

وآنها که شدند کس نميآيد بـاز

خي ام است .از اين رو ٬احتمال ميرود که سه بيت پيش
رباعي ات
از
مشهور منسوب به ّ
ّ
ِ

خي ام نسبت داده
خي ام شهرتي نداردـــ در اين ُج نگ به ّ
از آن نيزـــ اـگرچه در انتساب به ّ
شده باشد که از اين حيث غنيمت است.
ــ مجموعهاي به عربي که غياثالدّ ين منصور المـهدي آن را در سـال  ٧٨٢نـوشته
است .وي ٬پس از مقدّ مهاي مصنوع ٬گردآوردههاي خود را در چهار باب )باب ّاو ل ٬في

عدد االثنين؛ باب دوم ٬في عدد الثّ الثة؛ باب سوم ٬في عدد االربعة؛ باب چهارم ٬في عدد
الخمسة( نقل و ٬در ذيل هر باب ٬درباره هر يک از اعداد مذکور ٬اخبار نبوي ٬احاديث
ُرر ملوک و امرا ٬سخنان وزرا و بزرگان ٬سخنان حکيمان و اديبان ٬آرا ِء
صحابه و تابعين ٬غ ِ
طبيبان ٬و سخنان برگزيده منظوم و منثور را ٬هر يک در فصلي ٬درج کرده است.
ــ غرائباالخبار و نوادراالۤثار  ٬از جمالالدّ ين حاجي.
ــ فتحنامه اصفهان  ٬از جمالالدّ ين حاجي.
ربيعي ه  ٬از جاللالدّ ين فريدون عکاشه.
ــ رساله ّ
ملم عي به فارسي و عربي و شيرازي.
ــ ّ

ــ اشعاري فارسي که شرفالدّ ين عمر شبانکاره نوشته و ٬در آن ٬منتخبي از مفردات

١٤٦
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حـرف ّاو ِل
الفبايي
بسيار زيباـــ گويا به منظوري خاص )مثًال براي مشاعره(ـــ به ترتيب
ِ
ِ
بيت )از الف تا ي( گرد آمده است.
اهم ّيت دارد.
ــ دو غزل و دو قطعه از حافظ که به
ِ
لحاظ کتابت آن دو در عصر حافظ ّ

ــ بخش عمدهاي از اشعار ابن يمين فريومدي که در ضمن يکي از فقرات آمده است.
از اين جنگ ٬غير از يکيـدو نسخهاي که برخي فضالي معاصر از روي همين نسخه

تهي ه کردهاند نسخه ديگري شناسايي نشده و ٬تا کنون دو بار چاپ و منتشر
براي خود ّ
شناس
شده است .بار ّاول به
ِ
صورت عکسي )فاـکسيميله( در اصفهان ٬بنا به پيشنها ِد کتاب ِ
برجسته ٬ايرج افشار ٬در سال ١٣٥٣ـش ٬به مناسبت برگزاري پنجمين کنگره تحقيقات
ايراني ٬زير نظر خود ايشان و مرتضي تيموري ٬با دو يادداشت از قاسم معتمدي و ايرج
افشار و فهرست متن بياض از مرتضي تيموري ٬بدون فهرست اعالم و فهارس ديگـر و
بدون اصالح مواضع اغتشاش نسخه ٬جزو انتشارات دانشگـاه اصـفهان ٬در ٩٢٧+١٦
صورت حروفنگاريشده ٬به کوشش
صفحه؛ بار دوم به سال ١٣٨١ـش ٬در دو جلد ٬به
ِ
علي زماني علويجه ٬در قم ٬جزو انتشارات مجمع ذخاير اسـالمي ٬در  ٥+٥٢١+٤٢و
 ١١٦+٤١٦صفحه.
اين اثر ٬هر دو بار با نام بياض تاجالدّ ين احمد وزير منتشر شده است ٬هرچند کاتبان
نسخه جايجاي آن را سفينه خواندهاند .مثًال فخرالدّ ين محمودبن ابيالخير فالي چندينبار
اين مجموعه را سفينه خوانده ٬و از اين که در آن چيزي نگاشته در مقام تـواضـع گـفته
است:
سفينه را به همه حال لنگري بايد

گراني بنده لنگر بس
در اين سفينه
ِّ

فضلاهلل بن روزبهان بن فضلاهلل خنجي ٬مالک نسخه ٬نيز چندين بار آن را سفينه خوانده٬
و ٬در وصف آن ٬چنين سروده است:
سفينةُ
بـحر عـلم
جـوهر فـي
ِ
ٍ
ٍ
خـضر عـيانًا
ت الي
فلَو ُرفِـ َع ْ
ٍ

الخطوط بِها دفـينَ ْه
تري در َر
ِ
السفينَ ْه
کسر ّ
لَک ََّف الَک ََّف عن ِ

الدين احمد وزيرـــ که در
بدين لحاظ براي تسميه اين جنگ بياضي شکل ٬عنوان سفينه تاج ّ

اين گفتار اختيار شدهـــ انسب است.

مندرجات سفينه  ٬که ظاهرًا جـز چـند ورق و بـرخـي حـواشـي چـيزي از آن سـاقط
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١٤٧

نگرديده ٬تا کنون چند بار فهرست شده؛ ّام ا به نظر ميرسد که هنوز مواردي مجهول و

مشکوک باقي مانده است .نشان فهرستها چنين است:

 (١نفيسي ٬سعيد ٬مقدّ مه ديوان جنيد شيرازي  ٬تهران ١٣٢٠؛
»ج نگ کتابخانه شهرداري اصفهان« ٬مجلّ ه ادبي
 (٢مع ّل م حبيبآبادي٬
محم دعليُ ٬
ّ

وحيد  ٬سال دوم ٬شماره ٨ـ١٣٤٤ ٬؛

محم دتقي ٬فهرست ميکروفيلمهاي کتابخانه مـرکزي و مـرکز اسـناد دانشگـاه
 (٣دانشپژوه٬
ّ

تهران  ٬ج١٣٤٨ ٬١؛

 (٤تيموري ٬مرتضي» ٬جنگ تاجالدّ ين احمد وزير ٬يکي از نـفيسترين نسـخههاي
ادبي ات و علوم انسـاني دانشگـاه اصـفهان  ٬سـال  ٬٧شـماره ٨ـ٬
نشري ه دانشکده ّ
خطّ ي جـهان«ّ ٬
١٣٥١؛
 (٥همو ٬مقدّ مه چاپ عکسي١٣٥٣ ٬؛
 (٦حصاري ٬ميرهدايت» ٬بياض تاجالدّ ين احمد وزير« ٬کيهان فرهنگي  ٬سال  ٬٤شماره
١٣٦٦ ٬٤٠؛
 (٧تيموري ٬مرتضي» ٬بياض تاجالدّ ين احمد وزير« ٬وقف ٬ميراث جاويدان  ٬سـال ٥ـ٬
شماره ١٣٧٦ ٬٤ - ٣؛
 (٨زماني علويجه ٬علي ٬مقدّ مه چاپ حروفي١٣٨١ ٬ـش.
* * *

الدين وزير مطّ لع شدم و دورهاي از آن
هنگامي که از تصحيح و نشر چاپ حروفي سفينه تاج ّ

مصحح
مسر تي بسيار ٬در دل ٬بر اين خدمت فرهنگي دشوار و ارزنده
ّ
به دستم رسيد ٬با ّ
بسي آفرين گفتم؛ هرچند با مطالعه و بررسي اجمالي متن و مقايسه آن با نسخه عکسي
معلوم گرديد که نتيجه کار از نقايص و خطاهايي خالي نيست.
معر في
اين چاپ با مقدّ مه
اهميّت
ّ
معر في ٬سابقه ٬وجوه ّ
مصحح در ّ
جامع سفينه و نيز ّ
ِ
و فهرست کامل نسخه خطّ ي و نمونه تصوير صفحاتي از آن آغاز شده است و ٬پس از
متن سفينه  ٬فهرست آيات ٬روايات ٬نامها ٬جايها ٬کتابها ٬اشعار عربي ٬سـرودههاي
فارسي و مندرجات آمده که بسيار سودمند است.
به نوشته
مصح ح ٬وي ٬براي بازنويسي متن سفينه  ٬نسـخه را از روي چـاپ عکسـي
ّ
چندين بار خوانده ٬موارد قابل ترديد و نقايص چاپ عکسي را از روي اصل نسخه رفع

نامه فرهنگستان ١/ ٦
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ـکرده ٬براي تصحيح بعضي قسمتها از منابع ديگر ٬با اشاره به آنها ٬سود جسته ٬مواضع
ناخوانا و نوشتهها و اشعار ناقص را ٬در صورت دسترسي ٬از روي مآخذ حديث ٬دواوين
و منابع ديگرـــ بي آنکه اين موارد را مشخّ ص سازدـــ تکميل کرده و جمعًا مدّ ت سه سال
به اين کار اشتغال داشته است) .مقدّ مه ٬ص(١٠-٨

از ويژگيهاي جالب اين چاپ آن است که مانند کتابهاي زيباي چـاپ بـيروت و
برخي کشورهاي عربي ديگر ٬وقتي دو جلد کتاب را در کنار يکديگر قرار دهند ٬نام کامل
ـکتاب بر روي عطف آن خوانده ميشودّ ٬اما جلد ّاول در سمت چپ جـلد دوم قـرار
مي گيرد و انتخاب قلم نستعليق به جاي نسخـــ که با اين کار مناسبت بيشتري داردـــ از
ظرافت و زيبايي آن کاسته است.
متأسفانه موارد تصحيف ٬تحريف ٬بدخواني و نادرستيهاي گونهـگون در اين چاپ٬
مصحح مبذول داشته ٬بيش از حدّ انتظار است .تنظيم و رفع اغتشاش
با همه مراقبتي که
ّ
مصحح به آن اهتمام داشته چندان دقيق نبوده است و هنوز
صفحات نسخه نيز ٬هرچند
ّ
مصحح بعضي
اشکال دارد .البتّ ه اشتباهات بعضًا خطاي چاپي است و انصاف بايد داد که
ّ
مواضع دشوار متن را خوب خوانده است .آنچه به امر تصحيح مربوط ميشود خطاهايي
توج هي بـه حـفظ
تصرف نابجا در متن و بي ّ
است از اين دست :نادرست خواندن متنّ ٬
ضبطهاي اصلي نسخه ٬بيدقّ تي در ضبط اختالفات ميان نسخه و مـتن چـاپي و خـرج
پانوشتهاي غير قابل اعتماد ٬اعرابگذاري نادرست نوشتهها و اشـعار عـربي ٬تـغيير
درست عبارات و اشعار عربي مضبوط در نسخه ٬اختالل در وزن
اعراب
نابجاي شکل و
ِ
ِ
و قوافي سرودههاي فارسي و عربي ٬بازنشناختن پارههاي منظوم و منثور از يکديگر و
ضبط قطعات منثور به صورت نظم و نظم به صورت نثر ٬عدم تشخيص ّ
محل جدايي دو
مصراع ابيات عربي ٬عدم تشخيص مواضع جدايي قطعات منظوم و ادغام بعضي قطعات
متن قبل
نامربوط در يکديگر و تفکيک نادرست بعضي قطعات ٬جدا نکردن عنوانها از ِ

متن بعد يا هر دو .در اين گفتار فقط برخي از نمونههاي برجسته اين خطاها ذـکر ميشود:
يا ِ
جلد ّاول

مصح ح ٬ص(١٢
ــ شاه کبود جله و عمادالدّ ين النکراني )مقدّ مه
ّ
ظاهرًا خطاي چاپي است به جاي شاه کبودـ جامه و عمادالدّ ين لنکراني.

ـنقد و بررسي
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١٤٩

ضر )متن ٬ص ٬٤٦س ١و (٢
ــ ُجوهر و ِخ ٍ

تصرف است به جاي َجوهر و خَ ِض ٍر در نسخه عکسي.
ّ

ــ هي تجري في موج کالجبال )ص ٬٤٦س(٩

به جاي هي تجري بهم في موج کالجبال در نسخه عکسي.
ــ تصديت لِ تَ َملٌکِ ها )ص ٬٤٦س(١١

به جاي تصديت لتمکنها در نسخه عکسي.
ــ حرسها اهلل ثغرها )ص ٬٤٦س(١٣
ظاهرًا به جاي حرسها اهلل
تعالي در نسخه عکسي.
ٰ

ت...
ْت َجـ َعلْ َ
ک ِبـ َز ٍار ِا ْن ِش ـئ َ
متي َر َايْ َ
ـج ٍز مَـن لَ َ
ب فـي ُح ْ
ت بُ ستانًا تَ ْح ِم ُل فـي ُر ْد ٍن اَو َر ْو َض ـ ٍة يَ ـن َقلِ ُ
ــ ٰ
)ص٥٢ـ٬ــس(١٢
ب فـي
در نسخه عکسي چنين آمده است :مَ ت َٰي َر َايْ َ
ت بُ ستانًا تَ ج ُم ُل في ُر ْد ٍن اَو َر ْو َض ًة يَ ن َقلَ ُ

ت...
ْت َج َعلْ َ
ک ِب َز ٍار ِان ِشئ َ
ِح ْج ٍز مَ ْن لَ َ

الوشْ َي )ص٥٣ـ ٬س ماقبل آخر(
ــ لَ ِب َس َ
سن َالوشْ َي در نسخه عکسي.
به جاي لَ ِب َ

الض الال )ص٥٣ـ ٬س آخر(
َداي َر ال لِ ُح ْس ٍن ـ ـ ـ ـ ـو لکِن َج ْف َن في الشِّ عر َّ
ــ َو َض ِق ْر َن الغ ِ

اين بيت در نسخه عکسي چنين آمده است:
ـح ْس ٍن
ـر ال لِ ُ
َـداي َ
َو َضــ َّف ْر َن الغ ِ

ٌ
الض الال
عر َّ
و ل ِلن ج ْف َن في الشَّ ِ
لــ

فن .«...
ضبط صحيح مصراع دوم مطابق ديوان متنبّ ي چنين است» :و لکِ ْن ِخ َ
ب ما لَم يَ بْ َق مِنّي و ما بَ َقي
ــ لِ َع ينَيک ما يَلْقَي الفُؤا ُد و ما لَ َقي ـ ـ ـ ـ ـو لِلْ ُح ِّ

ـ و ما اَنا مِ َّمن يَ دْ خُ ُل ال ِع شْ ُق قَ لبَ ُه ـ ـ ـ ـ ـو لکِ َّن مَن يُ بْ ِصـر ُج فـون َ
َک يَ ْع ِش ُق )ص٥٤ـ ٬س(٣ ٬٢

اين شعر که در ِا عراب و قوافي آن خلل است ٬در نسخه عکسي چنين آمده است:
ُـوا ُد و مـا لَ ـ ِقي
لِ َع ينَيک ما يَلقَي الف َ

ب ما لَ ْم يَ بْ َق مِنّي و ما بَ ـ ِقي
و لِلْ ُح ِّ

ـق قَ ـلبَ ُه
و ما اَنا مِ َّمن يَ ـدْ خُ ِل ال ِع شْ َ

َک يَـ ْع شَ ِق
و ل کِ ْن مَ ْن يَ بْ َص ْر ُحـ ُف ون ِ

شق قَلْ بَ ُه
ْت مِ َّمن يَدْ خُ ُل ال ِع ُ
و ما کُن ُ

َک يَ ـع َش ِق
بص ْر ُجفون ِ
و لکِ َّن مَن يُ ِ

لــ

ضبط صحيح بيت دوم مطابق ديوان متنبّي چنين است:

ــ َح َج َب التُّقي باب ال َه َوي فَ َاخو الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّت َقي ع ََّف الخَ لِ ي َق َة ز ِايدًا ايمانًا )ص٥٥ـ ٬س(٩
ـ

تجزيه التّقي و بردن قسمتي از آن به مصراع دومّ ٬
مخل وزن است .در عکس نيز

تقي
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الخَ لِ ي َق َة  ٬الخلي َق ِة

آمده است.

ــ بادي که بود سرمه کت آيد در چشم ـ ـ ـ ـ ـيا وسمه که او کمان ابروت کشد )ص٥٥ـ ٬س(١٢

ضبط صحيح بيت » باري که بود سرمه «...است.
ــ به هر قران و به هر دور چون مني نبود ـ ـ ـ ـ ـبه روزگار چو من کس روي کار آيد )ص٥٦ـ ٬س(٦

مصراع دوم در نسخه عکسي به
صورت »به روزگار چو من کس بـروي کار آيد« آمده ٬و
ِ

ضبط صحيح چنين است:

به هر قران و به هر دور چون مني نبود

به روزگار چو من کي به روي کـار آيـد

ناقص )ص٥٧ـ ٬س آخر(
أي فَ ْه َو
ــ ال ت
ٌ
َّ
کم ّ
َتي مِن ِ
الر َ
موافق ـ ـ ـ ـ ـ ُح َ
َحقرن ّ
الص ِ
واب اذا ا ٰ

در نسخه عکسي

موافق
ُ

آمده است.

ــ اي جهان پرتو اسرار تو سبحان اهلل ـ ـ ـ ـ ـدل و جان مخزن اسرار تو سبحان اهلل )ص٨٢ـ ٬س(١٥

مکرر است .در نسخه عکسي ٬قافيه مصراع ّاول به جاي
قافيه بيت ّ

اسرار  ٬انوار

آمده

است .در سطر آخر همان صفحه به جاي »فهم سرگشته بر کار تو« » ٬فـهم سـرگشته پـرگار تـو«

صحيح است.
ــ شحنه عدل تو هر کس که دم از جوشن زد ـ ـ ـ ـ ـخوارش آويخته از دار تو سبحان اهلل )ص٨٣ـ ٬س(١١

قرائت صحيح بيت چنين است:
عدل تو هر کس که دم از خويش زده
شحنه ِ

دار تـو سـبحان اهلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
خوارش آويخته از ِ

الو َري مَ ْع ِرفَ ت ْ
ک )ص ٬٩٠س(٢
َج َز
الواصفون عن ص َف تِ ْ
َ
ُک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع َ
ــ اعتصا ُم َ

به لحاظ وزن و

قافيه بِ َم ْع ِرفَ تِ ْ
ک

صحيح است .ضبط نسخه عکسي نيز به رغم خالي

بودن از شکل و نقطه مؤيّ د اين قرائت است.

مان سائِ ري )ص ٬٩٠س(٦
نحن علي الدّ نيا کَ َرـک ِْب سفينَ ٍة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنَظُ ُّن ُجلُوسًا و ال ّز ُ
ــ و ُ

قرائت صحيح چنين است:

ْب سفينَ ٍة
نحن علي الدّ نيا لَ َرـک ُ
و ُ

مان بنا يَ ْس ِر ي
نَظُ ُّن ُجلُوسًا و ال ّز ُ

ضبط نسخه عکسي نيز به رغم خالي بودن از شکل و نقطه مؤيّ د اين قرائت است.
نس
َأس ِج ٌ
مي َاطْ َر َق الف َْج ُر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفَما في الک ِ
ــ يا نَديَ َّ

شـمس
ـمس
ـ ـ ــقهو ٌة تُ ْع طيکَها قَ َبل طُلُ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ٌ
ــوع ال ّش ِ
ِ

نحس )ص ٬٩٢س(٨-٦
هو کالمر
ـ ـ ـ َو َ
هو ٌ
يـخ لـ ِک ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه َي سعدٌ َو َ
ِّ ِ

ضبط صحيح دو بيت نخست به لحاظ وزن چنين است:
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١٥١

جنس
َأس
ُ
ــر فَما فـي الک ِ
يا ندي ِمي َاطْ َر َق الف َْج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

قهـو ٌة تعطيـکـها

قبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
شمس
ّمس
ــل
ُ
طلوع الش ِ
ِ

و آغاز بيت سوم اـگرچه با ضبط نسخه عکسي موافق است ٬به لحاظ مرجع ضمير بايد به
صورت َو ه َْي کَالمر
يخ باشد.
ِ
ّ ِ
رض ينا )ص ٬٩٤س(١١
رضي ا ِالل َه َعنّا و يُ ِ
ُم سببًا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيُ ِ
الر ِ
سول َو َجدنا ُح بَّک ْ
ــ َآل ّ

به اقتضاي وزن و به تأييد نسخه عکسي ٬ضبط صحيح مصراع دوم چـنين است:

رض ينا«.
»يَ رضي ا ِال ل ُه ب ِه َعنّا و يُ ِ
َقيق
هات
َ
ــ ِ
احاديث ع ِ

الحمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفَ ِم نْ ُه ال ُم ُ
شتاق ِا ْن تَ َذـک ََّرا )ص ٬٩٦س(١٦

به لحاظ استقامت وزن بايد ٬در قرائت بيت و شکل و اعراب آن ٬تجديد نظر کلّ ي

ـکرد .در عکس چنين آمده است:
هات احاديث عقيق الحمي
ِ

فــ ُم نته المشـتاق ان نـذکرا

ــ سـماع و بـاده و روي نـگار نـگذاردـ ـ ـ ـ ــکه نفس من نفسي منصرف شود ز گناه
ثالثي که درو مجتمع شود سه سببـ ـ ـ ـ ــخالف نيست ما ال ينصرف بود چون ماه )ص ٬١٠٤س ٥و(٦

ضبط صحيح بيت دوم چنين است:
ثالثيي که درو مـجتمع شـود سـه سـبب

خالف نيست که الينصرف بود چون ماه

ــ صوات )ص ٬١١٤س(٣

ظاهرًا خطاي چاپي است به جاي صلوة در نسخه عکسي.
ــ سفينه را به همه حال لنگري بايدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر اين سفينه گر آيي بنده لنگر بس )ص ٬١١٥س(٩

صـحت وزن و قـافيه و
ضبط صحيح بيت قبًال ذـکر شد )ـگراني به جاي گر آيي( که
ّ
تناسب گراني و لنگر مؤيّ د آن است.

الخالد الباقي
ـذات النّعيم المقيم
کان في َجنّ ِة
وطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ــ لَو َ
ِ
الفردوس لي ٌ
ِ
ِ
ِ
الس امي )ص ٬١٠٦س ٩و (١٠
يت فيـهـا بالن
ـ ـ ـلَ مـا ت ََسلَّ ُ
ّعيـم َو الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
سن ِولدانِها عن ُسنق ُِر ّ
ـبح ِ
ِ
الس اقي« درست است که در عکس بدون نقطه آمـده
به اقتضاي قافيه ٬ضبط »سنقر ّ

است.
ــ سرگين گلي کته آن سروان بشين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بهر در شود صلت اين مهتران ما )ص ٬١٢٠بيت آخر(

مصح ح اين بيت را ٬که بسيار بدخط و بينقطه است ٬بنا به اظهار خودش ٬نتوانسته
ّ
باتوج ه به وزن شعر و معناي ابيات قبل ٬آن را چنين خوانده است:
است بخواند .نگارنده٬
ّ

١٥٢
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دور مرده ريگ
معلوم ميشود که در اين ِ

زنـدگان مـا
از مــردگان کــمانــد کـنون
ِ

سـروران پـيش
سـرگين خـاـکگشـته آن
ِ
ِ

ريش
مـهتران مـا
وصــلت ايـن
ِ
ِ
بــهتر ز ِ

»را«ي
در نسخه
ِ
ــ بنمود عجب ز خلق و خويتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنز عادت طبع نامـجويت )ص ٬١٢٦س(٥
سروران

افتاده است.

به لحاظ معني » ننمود عجب «...ضبط صحيح است.
ــ از حرف تواضعت نقط بودـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز گنج مکارمت سقط بود )ص ٬١٢٦س(٦

در عکس به جاي
ــ با جمله عالمان

سقط ُ ٬س َف ْ
ط

آمده که ظاهرًا تلفّظي است از َس َف ط به معناي »سبد«.

فاضلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــچون جمع کني زهي به جاهل )ص ٬١٢٦س(١٠

ضبط صحيح بيت چنين است:
بــا جــمله عـالمان فـاضل

رهي جاهل
چون جمع کني ِّ

شاعر اين بيت را در مقام تواضع گفته و ضبط بدون نقطه عکس نيز مؤيّ د آن است.
ــ کز آب کرم وضو نمايد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبُود زللش رفو نمايد )ص ٬١٢٦س(١٨

» پو ِد زللش« قرائت صحيح است.
ُمور يَ ُز ُ
ک باقي )ص ٬١٣٩س(٣
ْک َو يَنْ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقَضي ِا ّال الثَّنا ُء فَ ِانَّ ُه لَ َ
ول َعن َ
ــ ک ُُّل اال ِ

از وزن بيت ميتوان دريافت که ّ
محل جدايي دو مصراع چنين است:
ُمور يَ ُز ُ
ْک َوييَنْقَض
ول َعن َ
ـک ُُّل اال ِ

ک بــاقــي
ِا ّال الثَّــنا ُء فَ ــ ِانَّ ُه لَ َ

افتخار
ُـذر و
ــ بَنُو ا َٔالحر ِار مُخْ تَلِفوا الْ ِع َ
ِ
عار و ع ٍ
يار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفَ ُذو ٍ
اعتذار
والد ِه فَعا ٌر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مَن هو مثلُ ُه ف َعلَ ي
ـ ـ ــف َمـن هـو َ
دون ِ
ُ
خـار )ص ٬١٥١س(١٧-١٥
ـ ـ ــو مَن َأ َدبي علي ِه يَ ُ
کون ح ّق ًاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ُه ما يَدَّ عيـ ِه مِـن ال ِف ِ

اعتذار  ٬و در بيت سوم به جاي َا َدبِي  ٬مطابق
العيار و
قوافي دو بيت نخستين به صورت
ِ
ِ

ربي صحيح است ٬يعني »فزوني گرفت«.
نسخه عکسيَ ٬ا ٰ
ــ مجال از نفسش کي بود چون

نيستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجازت خبري از نسيم پرسيدن )ص ٬١٦٣س(٦

در وزن و معني خلل عمده است .ضبط صحيح بيت چنين است:
مجال نامه به سويش کجا َبود چون نيست

اجــــازت خــــبري از نســيم پــرسيدن
ِ

ــ تورا به ملک زمين تهنيت نيارم گفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکه عقل را بـود اينجـا مجـال طنّاني

ـبسيط خاـک چه باشد که تو بدو ماني )ص ٬١٦٣س ١١و(١٢
ـ ـ ــسپهر و مهر به خاـک در تو مينازندـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ِ

مصح ح ٬گوينده در مصراع چهارم مرگ مـمدوح را خـواسـته است.
مطابق قرائت
ّ

ـنقد و بررسي

نامه فرهنگستان ١/ ٦
سفينه تاجالدّ ين احمد وزير

١٥٣

ضبط صحيح شعر چنين است:
ملک زمين تهنيت نيارم گفت
تو را به ِ

ـکه عقل را بود ايـنجا مـجال طـنّازي

در تو مـينازند
سپهر و مهر به خا ِ
ـک ِ

بسيط خاـک چه باشد که تو بدو نازي
ِ

ـخرم تو که هيچ غم نداري )ص ٬١٦٤س(٥
ــ هيچت غم هيچکس نداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
در عکس ظاهرًا »هيچت
غم هيچکس ندارد  «...خوانده ميشود.
ِ

ــ آنک نابينا] ـي[ مادرزاد اـگر حاضر شود ـ ـ ـ ـ ــدر جهان عالمآرايش نيست سرو سهي )ص ٬١٦٤س(٩

وزن خطا و در معني خلل است .نگارنده بيت را اين گونه خوانده است:
آنک نابينا]ي[ مادرزاد اـگر حاضر شود
ــ خواهد )ص ٬١٦٦س(١

جـبين عـالمآرايش بـبيند سـروري
در
ِ

گويا خطاي چاپي است .ميخواهد صحيح است.
ــ وقتي ز ما يادآمدي هر هفته أمان ر ا ـ ـ ـ ـ ــو اـکنون مالل خاطرش بر ما نيست آن راه را )ص ٬١٦٧س(٣

در وزن ٬قافيه و معني خلل عمده است .ضبط صحيح بيت چنين است:
وقتي ز ما ياد آمدي هـر هـفته اي آن مـاه را

مالل خاطرش بر ما ببست آن راه را
و اـکنون
ِ

ــ مبشّر غيب از مدلول طاير دولتست بر در تو ٬نامه در چنگ و مژده در منقار ٬صوت بشارات بمسامع
رسانيده) ...ص ٬١٦٧س(٨

اين عبارت ٬که حاوي بيتي هم هست ٬بايد به اين صورت بيايد:
مدلول
مبش ِّر غيب از
ِ
در تـو
طاير دولت است بر ِ

نامه در چنگ و مژده در منقار

صوت بشارات به مسامع رسانيده...
ــ منت خداي را که هر آنچه آن مراد

بودـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي منتهي نهاد و آن بخت در کنار )ص ٬١٦٧س(١١

وزن و معني ضايع شده است .ضبط صحيح بيت چنين است:
منّت خداي را که هر آنچ آن مراد بود
ــ درد سر عاشقان سالمي

بــي مـنّتي نـهاد مـرا بـخت در کـنار

باشدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو آن درد سر از تو برداشتهام )ص ٬١٦٩س(٦

مصراع دوم به اقتضاي وزن به
سر تو برداشتهام« صحيح است .در
ِ
صورت »وان در ِد سر از ِ

نسخه کلمه

سر

بر روي سطر افزوده شده است.

ــ آن وادي زنده رود خون

بايستي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسيالب روان آن فزون بايستي

ـ ـ ــو آنگاه ز بهر اين چنين واقعه] ـاي[ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز جمله چشم مرن درون بايستي )ص ٬١٦٩س(١٣

١٥٤

نامه فرهنگستان ١/ ٦
سفينه تاجالدّ ين احمد وزير

ـنقد و بررسي

مصحح در پانوشت آورده است» :ـکذا ٬ظاهرًا برون صحيح باشد«.
ّ
ضبط صحيح مصراع چهارم چنين است :از جمله به چشم من درون بايستي.
ِ
تان  ٬کنون نگر دل من از آب ديده غرقابست و ِانَّها لَظّي نَ ّزا َع ًة لِ ل َّش َوي تنور سينه من ز
َينان ن َّضاخَ ِ
ــ فيها ع ِ
ٕالتهاب در تابست) .ص ٬١٦٩س(١٦-١٥

ضبط صحيح عبارات فارسي که از مجموع آنها بيتي حاصل ميشود ٬چنين است:
ـتنور سينه من ز التهاب در تابست
آب ديده غرقابستـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـکنون به گر ِد من )نسخه حرفي زايد دارد( از ِ
َ
تـجرع کـوؤس
عرا در
ّ
ام ّاال َرمزًا بعد از اقامت و لم سه روز که با اصحاب عرصه ّ
ــ بر قاعده ثَالثة ايّ ٍ

مصائب مصيبت و تد ّرع لبوس آن فجيعت و طبع مشارکت و مساهمت چون چرخ ازرق کبود پـوشيد و

چون جرم شفق خون نوشيد و يکي از پرتو تبش حرارت اين حرارت بر صفحه کاغذ زد و نقشي از نسخه
صحيفه ملکوت ضمير بر ورق تحرير نگاشت...ـ) .ص ٬١٦٩س(٢٠-١٦

ضبط و قرائت صحيح چنين است:
بر قاعده »ثَالثَ َة ايّام ّاال َرمزا« بعد از اقامت و لَ
سم )يعني »خاموش ماندن از ناچاري«(
ٍ
ِ

سه روزه

کؤوس
لبوس آن فجيعت و طيفي مشارکت و
تجرع
عرا در
ـکه با
مصائب مُ صيب و تد ّر ِع ِ
ِ
ِ
اصحاب عرصه ّ
ِ
ِّ
مساهمت ٬چون چرخ ْ
ارت ايـن
ازرق کبود پوشيد و چون جرم ْ
تبش حر ِ
پرتو ِ
شفق خون نوشيد ٬رنگي از ِ
ِ
ورق تقرير
حرارت )ـکذا ٬شايد مرارت( بر صفحه کاغذ زد و نقشي از نسخه صحيفه
ِ
ملکوت ضمير بر ِ
نگاشت...

ــ

صبح سعادت از افق غيب

برـدميدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــپيک بشارت از ره اقبال درـرسيد )ص ٬١٧٠س(١٥

»افق عيد« است.
ضبط صحيح ِ

ْتون « در عارض و باالي خوشش مينگرم:
ــ بنده اـکنون بر حقيقت »بِ َايِّک ُُم ال َمف ُ

واس ع ٌة )ص ٬١٧١س(٣
حيران شده يا پيش کدامش ميرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو
الحلم و رحمة ا ِ
هلل ِ
ُ

ضبط و قرائت صحيح ٬که حاوي بيتي فارسي است ٬چنين است:
مقتضي »بايِّک ُُم ال َم فتون«٬
بنده اـکنون بر
ِ
در عارض و باالي خوشش مينگرم

حيرانـشده تـا پـيش کـدامش مـيرم

واس ع ٌة.
و
الحلم و رحم ُة ا ِ
هلل ِ
ُ
ــ به من که اهل جهاني بدين خبر شادند ـ ـ ـ ـ ــزرنج وزحمت درناز ] ـو[ نعمت افتادند )ص ٬١٧١س(٧
ضبط صحيح چنين است » :نه من ٬که اهل جهاني«...
ــ به حکم نيست بر خدمت وـلکن گر غريبي همـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفقّد يابد اين خدمت چه خود باالي آن باشد
)ص ٬١٧١س(١٤

ـنقد و بررسي

نامه فرهنگستان ١/ ٦

١٥٥

سفينه تاجالدّ ين احمد وزير

وزن و معني مختل شده است .ضبط صحيح چنين است:
تحکّم نيست بر خدمت وـلکن گر غريبي هم

تفقّد يابد از خدمت چه خود باالي آن باشد

ــ با باديه هجر تو اي دوست بر انيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدلشاد سوي کعبه وصل تو رهينم )ص ٬١٧٢س(١٢

مصحح در پانوشت آورده است» :يا :رسينم ؟«.
ّ
سياق عبارت خلل عمده افتاده است .ضبط و قرائت صحيح بيت
در قافيه ٬معني و
ِ

چنين است:

هجر تـو اي دوست بـريدم
تا باديه
ِ

ــ با اين همه اين يک از همه طرفهتر است.

وصل تو رسيدم
سوي کعبه
دلشاد
ِ
ِ

ـکم بر لب بحر تشنه ميبايد بود ؟ )ص ٬١٧٢س آخر(
مصحح در پانوشت چنين آورده است» :ـکاربرد کم عربي در عبارت فارسي«.
ّ

ّف که مـرا و فـارسي است .ثـالثًا ايـن
ّاو ًال اين عبارت پرسشي نيست .ثانيًا کِ م مخف ِ

عبارت فارسي شعر است و بايد اينطور بيايد:
با اين همه اين يک از همه طرفهتر است

لب بــحر تشـنه مـيبايد بـود
ـکِ ــم بــر ِ

مصح ح» :يک کلمه خوانده نميشود«.
ــ آنچه تعلق  ...بنده دارد فال )ص ٬١٧٣س .(٥پانوشت
ّ

ضبط عبارت چنين است» :آنچه تعلّق بدين بنده دارد ٬فله« .آنگاه نويسنده اشعار خود را
به دنبال آورده است.
ــ آن دل که به غمي ز تو شاد

شودـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشد بنده تو مبادکآزاد شود )ص ٬١٧٤س(٨

مطابق عکس» ٬آن دل که به هر غمي «...ضبطصحيح است که عيب وزن آن نيز رفع ميشود.
ـ

ـ

ــ مادر غم منم که غم زاد ز

منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمادر من ز بهر غم زاد مرا )ص ٬١٧٥س(١٣

مصح ح» :عالمتي که قبل از مادر است ٬هـ عالمت پايان کالم است ٬مخفّف کلمه انتهي  ٬و نبايد
پانوشت
ّ
با حرف تاء اشتباه شود«.

مصحح نيز ّ
مخل وزن است .قبل از
وجود هـ و تاء در اينجا هيچ مناسبتي ندارد .قرائت
ّ
مادر

در هرـدو مصراع

يا

آمده و ضبط صحيح بيت چنين است:

مادر غم منم که غم زاد ز من
يا ِ

مادر من ز بـهر غـم زاد مـرا
يا ِ

ــ چون حکايت به هر روايت درآمده و چون فسانه به هر ترانه بر زده ٬چون نقل به هر دهان مکـيده
ديد لَ َّذ ٌة «...
مانند عصاره چکيده چون شارع عام پي سپرده چون درد که صافيش فشرده و به حکم » ِلک ُِّل َج ٍ
)ص ٬١٧٦س(١٤-١٢

١٥٦

نامه فرهنگستان ١/ ٦
سفينه تاجالدّ ين احمد وزير

ـنقد و بررسي

مصحح اين دو بيت را به صورت نثر نقل کرده است:
ّ
ـ ـ ـ ـ ــچون نُقل به هر دهان مکيده

مـــاننـد عـصـاره چکـيـده ـ ـ ـ ـ ـ
ِ
صافيش فشرده ـ ـ ـ ـ ـ
چون ُدرد که
َ

ـ ـ ـ ـ ــچون شارع عام پـي سـپرده
ِ
ــ پيوسته چرخ و اختر و تخت تو نوجوانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآن به که پير نوبت خود با جوان دهد
)ص ٬١٧٦س(٢٠-١٩

مصح ح» :پيوست«.
پانوشت
ّ
در معني بيت خلل است .ضبط صحيح چنين است:
بخت تو نـوجوان
پير است چرخ و اختر و
ِ

نـوبت خـود بـا جـوان دهـد
آن به که پـير
ِ

ــ ز ازدواج مرد و چندين مرد و زنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز عدم آمد به صحراي علن )ص ٬١٨٢س(١
قرائت صحيح نسخه عکسي» :ز ازدواج هر دو«...
ــ کاين همه اسباب در کار

توـاندـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجمله سرگردان بر کار توـاند )ص ٬١٨٢س(٥

»سرگردان پرگار« قرائت صحيح است.
ِ
پري و ديو و دد حکمش رواستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبر همه عالم به معني پادشا هست )ص ٬١٨٢س(١٠
ــ بر ّ

در وزن و قافيه خلل است .ضبط صحيح چنين است:
پــري و ديــو و دد حکـمش رواست
بــر
ّ

بــر هــمه عــالم بــه مــعني پــادشا ست

ــ عقل صايب راي دانايش وزيرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفکر صاحب ذهن بينايش مشير )ص ٬١٨٢س(١٢

صاحب غلط و حاجب ضبط صحيح است.
ــ شحنگي را با غضب داده قر ار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغافلي با شهوت بسيار خوار )ص ٬١٨٢س(١٣

غافلي غلط و عاملي ضبط صحيح است.
ــ عقل را شهوت مطيع خود

کندـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجان قدسي پيروي نفس کند )ص ٬١٨٣س(١

در وزن و قافيه خلل است .ضبط صحيح مطابق نسخه عکسي چنين است:
عــــقل را شــــهوت مــطيع خــود کــند
ِ

جــان قــدسي
پــيروي َود ) = بــد( کــند
ِّ

ــ از آب و گل بديع است اين صورتآفريني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنقّاش کي تواند نقشي چنين کشيدن )ص ٬١٨٣س(٧

در نسخه عکسي ٬به جاي

صورتآفريني  ٬صورتآفريدن

آمده است.

ــ بندهام گر تو به هيچم نشماري شمار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن که باشم که درآيم به شماري باري )ص ٬١٨٤بيت(٤

مصراع ّاول در نسخه عکسي »...نشماري مشمار« آمده ٬که در اين صورت عيب وزن و

معني رفع ميشود.
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ــ به هرطرف که تابد خورشيد و من عنانر اـ ـ ـ ـ ــچون سايه دررکابش خواهم بسر دويدن )ص ٬١٨٤بيت(٥

در وزن و معني خلل است .ضبط صحيح بيت چنين است:
خورشيد مـن عـنان را
بر هر طرف که تابد
ِ

چون سايه در رکابش خواهم به سر دويدن

واو عطف که در نسخه آمده زايد است.
ــ حکايتي ز دهنش بگوش هوش مي آمدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدگر نصيحت مردم حکايتيست بگوشم
)ص ٬١٨٩بيت ماقبل آخر(

وزن و معني ضايع شده است .قرائت صحيح چنين است:
هوش مـن آمـد
گوش ِ
حکايتي ز دهانش به ِ

ــ خيال زلف و راحت روز و شبت برابر

نصيحت مردم حکايتي است به گـوشم
دگر
ِ

ماستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکجاست نقش دهانت که هيچ پيدا نيست
)ص ٬١٩٠بيت (٦

وزن و معني ضايع شده است .قرائت صحيح چنين است:
ابر ماست
ِ
خيال زلف و رخت روز و شب بر ِ
ــ بگذراند )ص ٬١٩١س(١٤

نقش دهانت که هيچ پـيدا نـيست
ـکجاست ِ

صحيح بگذارند است و بگذراند خطاي چاپي است.
ــ حقيقت دهنت درـنيافت

کسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز او همين سخن است اوفتاده در افواه
)ص ٬١٨٨بيت٥؛ ص ٬١٨٩بيت (١

اين بيت دو بار در نسخه به همين صورت آمده است که به لحاظ وزن افتادگي دارد.
ضبط صحيح ظاهرًا چنين است:
حقيقت دهنت ] ـهيچ[ درنيافت کسي
ِ

ازو همين سخن است اوفتاده در افواه

ــ دامن از من مکش اي سرو که چون آبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوسهاي بر قدمت ميدهم و ميگردم
)ص ٬١٩١بيت آخر(

در نسخه عکسي »چون آب روان« آمده است که با آن نقصان وزن رفع ميشود.
ــ ذـکر لب تو حکايتي

شيرينستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوصف سر زلف تو چه شبيست دراز )ص ٬١٩٣بيت (١

وزن معيوب است .قرائت صحيح چنين است:
لب تــو حکـايتي شـيرين است
ـکــر ِ
ذ ِ

زلف تو چو بـيتي است دراز
سر ِ
ِ
وصف ِ

ــ زلف درازـدست تو سرها دهد به بادـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآن فتنه را به ملک حسن سر که داد )ص ٬١٩٤بيت (١

وزن معيوب و قرائت صحيح چنين است:

١٥٨
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ازدست تو سـرها دهـد بـه بـاد
زلف در
ِ
ِ
ــ شبي احوال بيماران پرس از

مملکت ُحسن سـر کـه داد
آن فتنه را به
ِ

شمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکه بيمارست و ميسوزد همه شب بهر بيماران
)ص ٬١٩٦بيت (٦

در وزن نقصان آشکار است .ضبط صحيح مطابق نسخه عکسي چنين است:
احوال بيماران بپرس از شمع خـونيندل
شبي
ِ

ــ يافتي )ص ٬١٩٦س(١

ِ

بهر بيماران
ـکه بيمارست و ميسوزد همه شب ِ

ظاهرًا غلط چاپي است به جاي يافتن در نسخه عکسي.
ـالضمير خويش را گفتم کنون يکبارگي
ــ صورت نميبندد که من باز آيم از غمخواري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماـفي ّ
)ص ٬١٩٧بيت (٤

غمخواري ّ
مخل وزن و قافيه است .قرائت صحيح نسخه عکسي

غمخوارگي

است.

ــ صفت صورت روي تو تحسين ميکردم ـ ـ ـ ـ ــصورت چين ز حسد روي بديوارآورد )ص ٬١٩٨بيت(٢

وزن معيوب است .قرائت صحيح نسخه چنين است:
روي تو به چين ميکردم
صفت
ِ
ِ
صورت ِ
ــ طاقت ندارد آن ميان از وي چه آميزي

صورت چين ز حسد روي به ديوار آورد
ِ

کمرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخسته شد از نازکي بر رخ چرا بندي نقاب
)ص ٬١٩٩بيت (٦

در وزن و معني خلل است .ضبط صحيح بيت چنين است:
طاقت ندارد آن ميان از وي چه آويزي کمر

خسته شود از نازکي بر رخ چرا بندي نقاب

شد در نسخه ٬خطاي کاتب است.
ــ طرفه ميدادند ياران صبر من بر داغ و دردـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداغ و دردي کز تو باشد خوشتر است از باغ ورد
)ص ٬٢٠٠بيت (١

ميدادند قرائت نادرستي است از ميدارند در نسخه عکسي.
ــ ظاهر نميشود اثير صبح

گوئياـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود دلم دريچه خاور گرفته است )ص ٬٢٠٠بيت (٢

اثير قرائت نادرستي است از اثر در نسخه عکسي.
ــ ّ
ظل زلف تو است در شب و روزـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر جوار آفتاب عالمتاب )ص ٬٢٠٠بيت (٣
زلف تو راست در شب و روز«.
»ظل ِ
ضبط صحيح مصراع ّاول چنين استِ ّ :
ــ ظلمت خط تو شد مانع سرچشمه نوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور نه جوياي آب حياتند بسي )ص ٬٢٠٠بيت (٤

در نسخه ٬کلمهاي از مصراع دوم ساقط شده است .به اقتضاي وزن و تناسب ٬بيت
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بايد به اين صورت باشد:
ور نــه
خط تو شد مانع سرچشمه نوش
آب حـياتند بسـي
ظلمت ِّ
ِ
ِ
جــوياي ِ
لب ِ
ِ
ــ ظاهر آمد حسن کان مجموع خوبان داشتندـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهست صدچندان ترا جز اندکي حسن وفا
)ص ٬٢٠١بيت (١

قرائت صحيح نسخه چنين است:
ظاهرا )= ظاهرًا( هر ُحسن کان مجموع خوبان داشتند
ِ
ــ پاـکبازيست )ص ٬٢٠١بيت (٦

سن
هست صدچندان تو را جز اندکي ُح ِ

وفاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ظاهرًا غلط چاپي است به جاي پاـکباز نيست.
ــ وز آن قد و قامت قيامتست قيامتـ ـ ـ ـ ـ ــشکيب ازآن لب شيرين غرامتست غرامت )ص ٬٢٠٤بيت(١
مصح ح» :در اين موضع ٬به جاي استفاده از حرف ف  ٬از حرف و استفاده کرده است«.
پانوشت
ّ

اين بيت جزو ابياتي که با حرف ف آغاز شده آمده است و ٬اـگر داللت وزن و معني و
مصحح مـيشد کـه آن را ايـنگونه
صنعت موازنه بسنده نبود ٬همين نکته بايد راهنماي
ّ
بخواند:
فـراق آن قـد و قـامت قـيامت است قـيامت
ِ

لب شيرين غرامت است غرامت
شکيب ازآن ِ

ــ قصه زلف تو ميگفتم رخت از تاب برفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبود نازکدل سخنهاي پريشان برنتافت

)ص ٬٢٠٤بيت (٦
زلف تو ميگفتم رخت در تاب رفت «...
وزن معيوب است .ضبط صحيح چنين است» :قصه ِ
ــ کنج خرابات اـگر مسکن ما شد چه شود ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــگنج دو عالم به نقد در دل ويران ماست
)ص ٬٢٠٥بيت (٦
مسکن ما شد چه شد «...
وزن معيوب است .ضبط صحيح چنين است» :ـکنج خرابات اـگر
ِ

اين کاربرد در همان قرن در شعر حافظ شيراز هم هست:

ــام شــبابست
بس
حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظرباز
ِ
الزم ايّ ِ
طــــور عــجب ِ
ــ گرو کنيد به مي خرقه هزاران بيش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکه آتشيش درافتد ز جان ممتحنم )ص ٬٢٠٥بيت آخر(

قرائت صحيح نسخه چنين است:
ـگرو کنيد به مي خرقه مرا زان پيش

ــ لعل حيات نخست صدباره ريخت

جان مـمتحنم
ـکه آتشيش درافتد ز ِ

خونمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــگويي به بخت من شد آب حيات قاتل
)ص ٬٢٠٦بيت (٦
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مصحح است که موجب ضـايع شـدن وزن و مـعني شـده است.
بدخواني
ّ

»لعل حيات ـبخشت «...
قرائت صحيح چنين استِ :

ــ ما مست ازآن ميايم که مستست چشم يارـ ـ ـ ـ ــهم زان ميم دهند تا بشکنم خمار )ص ٬٢٠٧بيت(٦

وزن معيوب است .ضبط صحيح چنين است:
هــم زان مـيم دهـيد کـه تـا بشکـنم خـمار

ما مست از آن مييم که مست است چشم يار
ِ
ــ مگذار هواي دل و آب ديدهام ر اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضايع که تو پرورده اين آب و هوايي )ص ٬٢٠٨بيت (٢

ديدهام به جاي مژهام قرائت نادرستي است از نسخه که وزن را ضايع کرده است.
ــ مرا وصال تو همچون کمان کشيد در

خودـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدگر بدست فراق تو چو تير او را فکند

)ص ٬٢٠٨بيت (٣

اين بيت از زيباترين مفردات مجموعه گرانبهاي شرفالدّ ين عمر شبانکاره است
ـکه به اين روز افتاده است .ضبط صحيح آن چنين است:
وصال تو همچون کمان کشيد به خود
مرا
ِ

دگر به دست فراقـم چـو تـير دور افکـند

فراق در نسخه بر روي سطر به
صورت فراقم اصالح
ِ

شده ٬در خود

خطاي کاتب و تـو در

مصراع دوم افزوده هموست ٬که به قياس تصحيح شد.
دل مات نگهدار خدا باد )ص ٬٢١٠بيت (٦
ــ هرچند نداري نگه اين دل سوخته ر اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز دو ِد ِ

چنين است در نسخه که ٬به اقتضاي وزن ٬آن را بايد بدينگونه تصحيح کرد:
هرچند نداري نگه اين سـوختهدل را
ــ اليق گوهر گفتار نبود

دل مــات نگـهدار خـدا بـاد
از دو ِد ِ

گوشمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبه گدايي چو من از لعل تو پيغامي بس )ص ٬٢١٢بيت (١

چنين است در نسخه که ٬به اقتضاي وزن ٬آن را بايد بدينگونه تصحيح کرد:
َـبود گـوشم
گـوهر
اليــق
گـفتار تـو ن َ
ِ
ِ
ِ

لعل تو پيغامي بس
به گدايي چو من از ِ

ــ الله همچون من دلي دراندرون دارد سيهـ ـ ـ ـ ـ ــآنچه بيني کاو به ظاهر کوه را ] ـکاهي[ ميکند
)ص ٬٢١٢بيت (٤

وزن و معني ندارد .قرائت صحيح نسخه چنين است:
الله همچون من دلي در اندرون دارد سيه

آنچه بيني کو به ظاهر کـوه را کـافر کـند

دلي « کافر در ادب فارسي شهرت دارد.
»سرخ پوشيدن« و »سيه ِ

ــ يار من چون ماه گه پنهان و گه پيدا بود ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتا دل شوريدهام هر دم ز تو شيدا بود )ص ٬٢١٢بيتـ(٦

در نسخه رديف به
صورت شود اصالح شده و ضبط صحيح بيت چنين است:
ِ

ـنقد و بررسي

يار من چون ماه گه پنهان و گه پيدا شود
ِ
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١٦١

دل شوريدهام هر دم ز نو شـيدا شـود
تا ِ

ــ جان فرست که در سنگ اـگر جمع شودـ ـ ـ ـ ـ ــلعل وياقوت شود سنگ بدان خارائي )ص ٬٢٤٦بيتآخر(

وزن و معني فاسد است .قرائت صحيح نسخه چنين است:
چار چيز است که در سنگ اـگر جمع شود

لعل و ياقوت شـود سـنگ بـدان خـارايـي

اين تصحيح در بيت بعد تأييد شده و شاعر از آنـچهارـچيز ياد کرده است.
ــ ياقوت لبش که حقه پرـسيمابست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبر سطح قمر مرکز قوت جانست )ص ٬٣٥٦س(٦

به جز قافيه چندين ضعف به شعر راه يافته و ضبط صحيح آن چنين است:
قوت جانست
بر سطح قمر
ياقوت لبش که حقّه مر جـانست
مرکز ِ
ِ
ِ
ِ
ّجوم )ص ٬٣٥٨بيت (٧
کنت في امر مُ ِه ّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفال تَ ْقن َْع
ــ اذا ما َ
َ
بمادون الن ِ
ٍ

مروم «...
امر
قافيه ضايع شده .قرائت صحيح نسخه چنين است» :اذا ما َ
کنت في ٍ
ِ
ــ عارفان طفل خويش را پيوستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيغ چوبين از آن دهند به دست
شــودـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيغ چوبينش ذوالفقـار شــود )ص ٬٣٧٥س(١٢

ـ ـ ــتا چو آن طفل مرد کار

عارفان قرائت نادرست
ــ سايه حق بود اين که

غازيان

است.

بحقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعدل او داور زمان باشد )ص ٬٤٢٥س(٤

معز دين که به حق «...ممدوح اين شعر شيخ
قرائت صحيح نسخه چنين است» :سايه حق ّ ِ
ِ
اويس است که مع ّز الدّ ين لقب داشته.
ــ گل از کرشمه مگر سرخروي

ميگرددـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــکه پيوسته قبا سبزپوش ميآيد )ص ٬٤٣٠بيت (١٠

وزن و معني ضايع شده است .قرائت صحيح نسخه چنين است:
ـگل از کرشمه مگر سرخروي ميگردد

ـکه سرو پسته قبا سـبزـپـوش مـيآيد

ــ قوا ِع دُ مِن الشّعراء )ص ٬٤٩٤س(١٢
ـواحـد مـن
ٍ
ظاهرًا نسخه عکسي نيز مؤيّ د متن چاپي است؛ امّ ا ٬به اقتضاي مقام» ٬لِ

صورت صحيح باشد.
الشّعراء« بايد
ِ

ــ شيخ البالد عصامالدّ ين )ص٥٠٤ـ ٬س(٢

قرائت نادرستي است از » شيخ االسالم عصامالدّ ين«.
ــ مرا سريست که ترک کاله همت

او ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نشان زدهست ّاال ز اطلس افالـک )ص٥١٤ـ ٬بيت (٧

وزن و معني ضايع شده است .قرائت صحيح نسخه چنين است:
مرا سري است که ترک کاله ه ّمت او

اطــلس افـالـک
نســازد آســتر ّاال ز
ِ

نامه فرهنگستان ١/ ٦

١٦٢

سفينه تاجالدّ ين احمد وزير

ـنقد و بررسي

جلد دوم
ــ فزوني نجست آنکه بودش

خردـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبه رنگ و به هيئت جهان ننگرد )ص ٬٤٦س(١١

قرائت صحيح نسخه چنين است:
به رنگ و به بوي جـهان نـنگرد
فزوني نجست آن که بودش خرد
ــ اـگر به دانـش اندر زمانـه لقمانوارـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسراي پرده حکمت بر آسمان برده
ـ ـ ــوگر ز کتب فالطون و أرسطاطاليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر آنچه گفته و بشنيده پاـک بستده
ـ ـ ــوگر بـه نوک عداوت دو ديده أعداـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبه نصرتي کـه بود ايزدي بيازرده
ـ ـــبه پيش نيش أجل اينهمه ندارد سودـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهمـي بـبايد رفتن چـنانکه آمده )ص ٬١٣٨س(١٥-١١

وزن و قافيه و معني ٬هر سه ٬ضايع شده است .ضبط صحيح اين قطعه فردوسي در
اوايل همين گفتار آمده است.
* * *

اهم
بايد اذعان کرد که
ّ
مصح ح براي اين تحقيق با دشواريهاي بسياري مواجه بوده که از ّ
تنو ع خطوط ٬ناخوانا بودن بسياري فقرات بر اثر بدخطّ ي و اهمال در
آنهاست :تعدّ د و ّ
نقطهـگذاري )در برخي موارد کامًال بينقطه( ٬خطاي کاتبان ٬اسـقاط بـعضي صـفحات

نسخه از چاپ عکسي و در دسـترس نـبودن اصـل نسـخه ٬وجـود اغـتشاش و بـعضي
سقطات در اصل بياض ٬منحصر به فرد بودن نسخه خ ّ
ط ي ٬دو زبـانه بـودن مـتن سـفينه
)فارسي و عربي( ٬عاري بودن بيشتر فقرات عربي از شکل و اعـراب ٬سـنگيني شـيوه
تنو ع موضوعات ٬و در دسترس نبودن اسناد و منابع مورد استفاده
نگارش بعضي فقراتّ ٬
نويسندگان سفينه.
بازخواني درست بسياري از مواضع دشوار متن ٬رفع اغتشاش نسبي از نسخه ٬تعيين
ِ
ّ
محل صفحات نسخه در متن مطابق شمارههاي چاپ عکسي ٬آوردن تصوير نـخستين
صفحه هر فقره در ابتداي آن ٬و افزودن چندين فهرست مهم و ضروريـــ بهرغم ضبط
نادرست و مشکوک بعضي از اعالمـــ از مزاياي اين چاپ است که راه را براي تصحيح
معتبري از اين سفينه تا حدودي هموار کرده است.
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