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نقد و برریسکتاب

ســومین دفتــر از مجموعــۀ »متــون ایرانــی« در ســال 1391 ش بــه کوشــش 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی  جواد بشــری توســط 
از چاپ برآمده اســت. این دفتر شــامل دو بخش اســت: بخش نخســت 
و در بخــش دوم، رســاله ای  دربرگیرنــدۀ ده متــن تصحیح شــده اســت 
متعلــق به قرن ششــم هجری قمری به نام »غّره االلفــاظ و نزهه االلحاظ« 

به صورت عکسی )نسخه برگردان( چاپ شده است.

کــه در بخــش نخســت ایــن دفتــر آمــده، حــدود هــزار بیت  دومیــن متنــی 
برجای مانده از اشعار شمس الدین )جالل الدین( ورکانی، شاعر سده های 
ششم و هفتم و از ستایشگران اتابکان آذربایجان است که توسط اسماعیل 
کار، دو نســخه از خالصه االشعار مورد  شموشــکی تصحیح شــده. در این 
اســتفادۀ مصحح بوده که یکی متعلق اســت به کتابخانۀ مجلس شورای 
کتابخانۀ مرکزی  اسالمی با شمارۀ 16787 )با نشانۀ »مج«( و دیگر نسخۀ 
دانشــگاه تهران است به شمارۀ دســتیابی 7790 )با نشانۀ »دا«(. مصحح 
در بارۀ شــیوۀ تصحیح خود نوشــته اســت: »]. . . [ هیچ کدام از نســخه ها 
اســاس مطلق قرار نگرفتند و بنای ما در این تصحیح، بر انتخاب بهترین 
ضبــط از میان این دو نســخه بــوده و البته ثبت دقیق اختالف نســخه ها. 
در موارد اندکی نیز که ضبط هیچ کدام از نســخه ها کارگشــا نبوده اســت، 
متن قیاســا تصحیح شــده و البته مواردی هم حل نشــده باقی مانده که با 

عالمت سؤال مشخص شده اند« )ص50(.

نقدی بر دیوان 
شمس الدین 
)جالل الدین( ورکانئ

فرزادضیائیحبیبآبادی
پژوهشگرمتونکهنفارسی.

نقد و برریس کتاب

چکیده: سومین دفتر از مجموعه »متون ایرانی« در سال 1391 
به کوشش جواد بشری توسط انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز 
یور طبع آراسته شده است.  اسناد مجلس شورای اسالمی به ز
این دفتر شامل دو بخش است که بخش نخست آن دربرگیرنده 
ده متن تصحیح شده است. دومین متنی که در بخش نخست 
این دفتر آمده، حدود هزار بیت از اشعار شمس الدین )جالل 
الدین( ورکانی، شاعر سده های ششــم و هفتم می باشد که 
توسط اسماعیل شموشــکی، تصحیح شده است. در این کار، 
دو نسخه از خالصه االشعار مورد استفاده مصحح بوده که یکی 
نسخه  دیگری  و  اســالمی  شورای  مجلس  کتابخانه  به  متعلق 
کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران است. نویســنده در نوشتار 
حاضر، مالحظات خویش را در باب تصحیح اشعار شمس الدین 
یر درآورده اســت. در راستای این نقد، با  ورکانی به رشته تحر
ارائه شاهد مثال هایی از متن، به خطای کاتب یا غلط خوانی 
مصحح و تصحیح های قیاســی وی اشاره می کند. نویسنده 
در انتها، حدسیات خود را در جهت رفع اشکال ابیاتی که برای 

مصحح مبهم بوده است، بیان می دارد.
جواد  ورکانی،  الدین(  )جالل  الدین  شمس  دیوان  کلیدواژه: 
تصحیح  شموشکی،  متون ایرانی، اسماعیل  مجموعه  بشری، 

اشعار، نقد کتاب.

متون ایرانی )دفتر سوم(؛ به کوشش جواد بشری؛ چاپ اول، تهران: 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1391.
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ظاهرًا به جای »فکن« باید »بُکن« باشد.

 - »بریــد« مهــد معالیــت روز و شــب هســتند
بارگیــر یکــی اشــهب و یکــی ادهــم )71( دو 

طبق گزارش ایشان، در عرفات به جای »برید«، »به زیر« آمده و همین وجه 
گیرد. شاعر می گوید: روز و شب »به  اخیر درست است و باید در متن قرار 

زیِر« مهد معالِی تو، دو بارگیرند که یکی اشهب است و دیگری ادهم.

 -حریــف خاطــر و همــدم زبــان و ســاقی نطق
ندیم عقل من از جام  فضل مست و خراب )72(

بین »عقل« و »من« ظاهرًا »واو«ی جا افتاده: ندیم، عقل »و« من از...  . 

 - »ز« پیــش حوصلــۀ او که بحر »اموج« اســت
یا دلیش گشته سراب )73( محیط با همه در

کــه بحــر  مصــراع نخســت بایــد این گونــه باشــد: »بــه« پیــش حوصلــۀ او 
»مّواج« است.

 - ز نکهت نفســت شــمه ای اســت مشــک و عبیر
ز روضۀ سخنت تحفه ای است »سر« و گالب )همان(

در مصراع دوم به جای »سر« باید واژه ای دیگر باشد.

 - رقــوم خامــۀ او همچو ســدره و طوبی اســت
اتــراب »و«  کواعــب  چــون  او  خاطــر  بنــات 

الحانــش »ادای«  بلبــل  همــه  بــا   ولیــک 
به حضرت تو بود کمتر از طنین ذباب )همان(

در مصــراع دوم از بیــت نخســت، »اتــراب«، صفــِت »کواعــب« اســت، 
کــه این عبارت،  پــس بایــد »کواعِب اتــراب« و بدون واو باشــد. می دانیم 
کواعَب َاترابا(. در مصراع  اقتباســی است از آیۀ 33 ســورۀ مبارکۀ الّنبأ )و 
نخســت از بیت دوم، به جای »اداِی« باید »ادایی« باشــد: ولیک با همه 

»بلبل ادایی«...  . 

عالم گیــر و  کشورگشــای  تــو  رای  همیشــه   - 
همیشه بخت تو »گردون فزا« و دولت یاب )74(

معنــای »گــردون فــزا« را درنیافتــم. آیا ممکن اســت وجه درســت، »گردن 
فراز« باشد؟

»می کننــد« میمونــت  موکــب  قــدوم  بهــر   - 
)75( انتظــار  آمــال  دیــدۀ  روم  و  شــام  در 

کــه مفــرد اســت، پس فعــل آن نیــز باید  فاعــل ایــن بیــت، »دیــده« اســت 
»انتظار می کند« )به صیغۀ مفرد( باشد.

بــاری در همــان ســاِل نــود و یک، اشــعار شــمس ورکانی را بــه طور جدی 
مطالعه کردم و چون در بسیاری موارد تصحیح آن را محل تأمل یافتم، در 
کنار صفحات مطالبی را یادداشت نمودم )ذیل برخی از یادداشت هایم 
یخ های دوم و بیستم بهمن ماِه 1391 دیده می شود(، اما پیش از آنکه  تار
ی  این یادداشــت ها را به فرجامی رســانم، کارهای خرد و کالن دیگری رو
کار بر  کــه  نمــود. از جملــه دوســت فاضل نازنینم دکتر ســعید شــفیعیون 
ی  یده بــود، از رو ینی را از پیــش آغاز کامــی قزو ی تذکــرۀ نفایــس المآثــر  رو
لطــف مــرا نیــز در دام ایــن متــن پرحجــم دشــوار و نســخه های معــدود و 

کشانید. خداش در همه حال از »متون« نگه دارد! مغلوط آن 

کنــون پس از دو ســال! فرصتی دســت داده تــا مالحظات  فــی الجملــه، ا
خویــش را در بــاب تصحیح اشــعار شــمس الدین ورکانی بــه خوانندگان 

که سودمند افتد. گرامی تقدیم نمایم. باشد 

کاتب/ غلط خوانی مصحح خطای 
چنانکه از عنوان این بخش پیداســت، در بیشــتر ابیات زیر یا مصحح در 
خوانــدن نســخه ها مصیــب نبوده اند یا کاتبــان به خطــا رفته اند و مصحح 
نیــز متوجــه لغزش آنان نشــده و بدون هیچ تغییری در متــن یا توضیحی در 
حاشیه، همان صورت مغلوط بیت را نقل کرده اند. البته چون نگارندۀ این 
ســطور، نســخه های مورد اســتفادۀ مصحح را در اختیار نداشت، در برخی 
موارد دقیقًا نتوانست معلوم نماید که خطا متوجه کاتبان است یا مصحح.

کــه نبود  - بســاط عقــل فکنــدم بــه مجلســی 
نــه از قبیــل وجــود و نــه از عــداد »قــدم« )69(

بــه قرینــۀ »وجود«، ظاهرًا به جــای »ِقدم« باید »عدم« باشــد. ضبط تذکرۀ 
کــه در حاشــیۀ دیــوان شــمس ورکانــی  عرفــات العاشــقین )= علــم( نیــز 

آورده اند، باید تحریف همین واژۀ »عدم« باشد.

 - بــرای حــرص شــکم »خــواروار« تشــنه جگــر
چه می خوری به نیاز تمام غصه و غم )همان(

گــزارش کرده انــد: »مــج: خــوارواز؟؛ عرفــات:  گونــه  نســخه بدل هــا را ایــن 
خــوار دار«. بــه نظر می رســد مصحح در خواندن بیت اشــکال داشــته اند 
و گویا »خواروار« )؟( را واژه ای مســتقل پنداشــته اند. برای رفع این مشکل 
کــه در اینجا از دو چیز ســخن  و به ســامان آوردن بیــت باید توجه داشــت 
به میان آمده: یکی »حرِص شــکم خوار« و دیگر »آِز تشــنه جگر« که با واو 
عطف با یکدیگر پیوند یافته اند، پس صورت درســت مصراع اول چنین 
است: برای »حرِص شکم خوار« و »آِز تشنه جگر«. بنابراین ضبط نسخۀ 

»مج« درست بوده و فقط »آز« را بدون َمد نوشته است.

الفــاظ چهــرۀ  بیــارای  لطــف  خــال  بــه   - 
به نوک خامه »فکن« جعد او خم  اندر خم )70(

نقدی بر دیــوان شمس الدین )جالل الدین( ورکــانی
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نگ«.
َ
که زبان، »گنگ« )=الل( می شود، نه »ل معلوم است 

زریــن نرگــس  و  ســیمین  شــکوفۀ  بســا   - 
بــود گــردون  نیلوفــری  حدیقــۀ  بــر  کــه 

 ولــی صبــای ســحرگه بــه داس خالــۀ »صنع«
همــه شــمامۀ انجم یکان یــکان بــدرود )84(

ایــن دو بیــت و ابیــات پیــش از آن، همــه دربــارۀ ســپری  شــدن شــب و 
نمودارگشــتن روز اســت، بنابراین در مصراع نخســت بیــت دوم به جای 

»صنع«، ظاهرًا باید »صبح« باشد.

افشــانت عبیــر  مشــکین  خامــۀ  ســر  بــا   - 
زده انــد ســارا  عنبــر  »غالیــۀ«  بــر  بانــگ 

»گهرســیمایت« شــکربار  لفــظ  آن   پیــش 
طعنــه در شــّکر و در لولــوی الال زده انــد )85(

در بیت نخست، »غالیۀ« عنبِر سارا بی معنی است و باید »غالیه و« عنبر 
ســارا باشد. در بیت دوم »گهرسیما« ظاهرًا صفت مناسب و معنی داری 
برای »لفظ« نیست. ضبط نسخۀ »دا«، گهر»پیما« است و همین درست 

گهرپیمایت(. به نظر می رسد )پیش آن لفظ شکرباِر 

»کلیــددری« بــد  آزاد  سوســن  رســم  بــه   - 
بــه حکم آنکــه زبان آور اســت بــر درگاه )88(

در حاشــیه نوشــته اند: »چنیــن اســت در هــر دو نســخه. شــاید مخفــف 
»کلیــدداری« باشــد« )انتهــی(، امــا ابیاتــی از ایــن قصیــده در صفحــات 
328 تــا 330 از همیــن دفتــر ســوم متــون ایرانــی توســط دوســت فاضلم، 
کــه وجــود ایــن  محمدرضــا ضیــا، تصحیــح و نقــل شــده اســت. ایشــان 
کــرد، واژۀ مورد بحث  ابیــات در صفحــات مذکــور را به نگارنــده یادآوری 
در ایــن بیت را »وکیلــدری«]= وکیِل دری[ ضبط کرده )ر. ک: ص328( 
کمان و شاهان  که حا و همین درست است. »وکیِل در« نماینده ای بوده 
بالد دیگر در »درباِر« کشــوری می گماشــته اند تا امور آنان را سامان بخشد 
)ر.ک به: لغتنامۀ دهخدا(. ضمنًا در بازخوانی های بعدی دیوان شمس 
که ایــن ترکیــب در همین دیــوان در چنــد صفحه  ورکانــی متوجــه شــدم 
پیش تــر آمده اســت: فتحش امیــر حاجب و نصرت »وکیِل در«/ شــوکت 

سالحدارش و دولت امیِر بار )ص74(.

گــر نــه اللــه بداندیــش خســرو اســت چــرا  - ا
گاه )88( خلل پذیر شــود عمــر »و« دولتش نــا

کســرۀ اضافه باشــد، نه با واو  در مصراع دوم، ظاهرًا باید »عمِر دولت«، با 
عطف.

خامــه ات زلــف  ســر  نســیم  »نفخــۀ«  آن  و   - 
در طــرۀ معنبــر مشــک و عبیــر نیســت )77(

ضبط نســخۀ »دا«، »نفحه« به حاء حطی اســت و همین درســت است. 
شــاعر در اینجــا، »نفحــۀ« )بــوِی( نســیِم ســر زلــِف قلم ممــدوح را بــر بوی 

مشک و عبیر ترجیح می نهد.

چــرخ حادثــات  از  کــه  بــاد  دراز  عمــرت   - 
چون سدۀ سرای تو نعم »النصیر« نیست )همان(

گــزارش مصحــح، ضبــط عرفــات العاشــقین ]ج 4، ص 2007  مطابــق 
از چــاپ میــراث مکتــوب[ نعــم »المصیــر« اســت و همین وجه درســت 
می نمایــد؛ زیــرا »مصیــر« )= مرجــع و مــآب( بــر »مــکان« داللــت دارد و با 

»سدۀ سراِی« ممدوح در پیوند است.

گــردون در شــاهراه فکــر تــو چیســت  - طنیــن 
)81( ســخن  »کاردان«  لــوکان  گــردن  درای 

به جای »کاردان« )با دال( باید »کاروان« )با واو( باشد. 

که »لنگ« شــود  - زبــان نفــس ســخنگو ســزد 
گهی که کلک فصیحت کند بیان سخن همان«

نقدی بر دیــوان شمس الدین )جالل الدین( ورکــانی
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رخـــش گلســـتان  و  خـــط  ســـبزۀ   - 
مطـــرح »جســـم« و مطمـــح نظـــر اســـت )95(

»جسم« در مصراع دوم غلط است و واژۀ درست، »چشم« است.

رزم انــدر »وصــف«  بــه  کاو  صفــدری   - 
همــه تن همچــو مرتضی جگر اســت )همان(

»وصف« نادرســت است و باید »صّف« باشد...  به صّف رزم اندر یعنی 
در صف رزم.

او رتبــت  »جــاه«  مــاه  دم  بــه  دم   - 
)همــان( اســت  ور  بهــره  ملــوک  زآفتــاب 

گویا پس از »جاه«، »واو«ی جا افتاده: دم به دم ماِه جاه »و« رتبت او ... .   

بمــان دیــر  حدیــث  کــردم  ختــم   - 
کایــن »دعــای« بــزرگ و مختصــر اســت )96(

کاتبان قدیم در  که به جــای »دعاِی« باید »دعایی« باشــد.  واضح اســت 
بسیاری موارد، »یی« را »ی« می نوشته اند.

 - گر بژولیده است زلف »پر خمت« مشاطگان
شانۀ نصرت در آن زلف پریشان می زنند )99(

کــم بــر کل قصیــده و نیــز واژۀ »نصــرت« در همین  بــا توجــه بــه فضای حا
بیت، به جای »ُپرخمت« باید »َپرچمت« باشد.

 - یارب این »دولت« مبارک باد و این »دولت« فزون
تا خالیق دم به آمین آفرین خوان می زنند )همان(

کاتبان  در مصــراع نخســت یکــی از دو »دولــت«، زائــد و حاصل اشــتباه 
اســت و بایــد واژۀ دیگــری به جای آن باشــد. معنی مصــراع دوم نیز بر من 

معلوم نشد.

گــر ماه شــب چــارده بگرفت  - یــک ســاعت ا
آیــد قمــر  در  خلــل  چــه  ظلمــت  انــدک  زان 

یافــت تیرگیــی  فلــک  مهــر  آینــۀ   »در« 
کــز آن قــدر چه مایه ضــرر آید )101( پیداســت 

گر( باشد. که در آغاز بیت دوم، به جای »در« باید »ور« )= و ا پیداست 

»دانــش« صحــت  از  کــه  هلل  المنــه   - 
بــا یکدگــر آمــد )102( دلهــای پریشــان شــده 

»دانش« بیمار نمی شــود که صحت یابد. این قصیده راجع به ممدوحی 
ی به شــاعر  کنون خبــِر صحِت »ذاِت« و کــه پیش تــر بیمار بــوده و ا اســت 

که در خور ملک است مهر طلعت او  - شهی 
چو در »میانه« ســیاهی شب اشــعۀ ماه )89(

کرده اند. به هر  نمی دانــم ایــن بیت را چگونــه خوانده اند و چگونه معنــی 
ی، »میانه« در میانۀ مصراع دوم درست نمی نماید و ظاهرًا باید »میاِن«  رو
باشد: چو در میاِن سیاهّیِ  شب، اشعۀ ماه. در صفحۀ 329 نیز به همین 

شکل اخیر ضبط شده است.

قبــول آســمان«  »بــر  وجــودی  مصــر  عزیــز   - 
)89( چــاه  از  مــرا  گمگشــتۀ  یوســف  بــرآر 

وجــودی  مصــر  عزیــز  آمــده:  چنیــن   330 صفحــۀ  در  نخســت  مصــراع 
یسمان« همین  »بریسمان« قبول... و  با توجه به تناسب میان »چاه« و »ر

وجه درست است.

گشــاد  - بــه تخــت نــرد فلــک بــر چــو نقطه هــای 
»ز حّل زخم« تو مانده است اسیر ششدره ای )92(

گر ضبط هر دو نســخه دقیقًا  ایــن بیت بدین صورت فاقد فاعل اســت. ا
کاتــب مرتکــب اشــتباه شــده اند و  کــه هــر دو  گفــت  همیــن باشــد، بایــد 
مصحــح را نیــز بــه خطــا افکنده اند. در آغاز مصراع دوم ســخن از ســیارۀ 
کعبتیِن( ممدوح در  که »از« زخِم )= طاس افکندِن/نقش  »ُزَحل« اســت 
ششــدره مانده اســت. پس صورت درست این مصراع چنین باید باشد: 

»ُزَحل ز زخِم« تو مانده است اسیر ششدره ای.

تحریــر می کنــد  تیــر  مگــر  تــو  فضائــل   - 
کنــد »خامــه و محّبــره ای« )92( وگرنــه تــا چه 

»محّبره« به تشــدید باء در این بیت جایگاهی ندارد. آنچه ســبب شــده 
این واژه غلط ضبط شــود، اشــتباه در خواندن واژۀ »خامه« بوده است که 
بایــد »خامــه ای« خوانــده شــود و می دانیم که این شــیوۀ نگارش، مرســوم 
کاتبان قدیم بوده است. بنابراین ضبط درست مصراع دوم چنین است: 

گویند. کند »خامه ای و محبره ای«؛ و ِمحَبَره، دوات را  وگرنه تا چه 

یابــد گــر  ا مشــتری  مــرا  شــعر  متــاع   - 
عطــاردش »فکنــد« جــز هــزار بدره ثمــن )94(

بــه جــای واژه »فکنــد« )از مصــدِر »افکندن«( ظاهــرًا باید »نکند« باشــد. 
گر ســیارۀ مشتری متاع شعر مرا بیابد، عطارد کمتر از هزار  شــاعر می گوید ا

بدره بر آن قیمت نمی نهد.

بــاد تــو  جــاه  دوام  از  ملــک  و  ملــت  قــوام   - 
به »عون و« عصمت و تایید ایزد ذوالمن )همان(

به نظر می رسد به جای »عون و« باید »عوِن« باشد: به عوِن عصمت و...  . 
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بی شمار باشند، »هنگاِم« صبح با یک حملۀ خورشید منهزم می گردند؟

تصحیح های قیاسی

مصحح دیوان شــمس ورکانی در ســیزده مورد دست به تصحیح قیاسی 
زده، اما در این بخش نیز مواردی محل تأمل است.

حضرتش انــد رســان  بشــارت  کبوتــران   - 
طیور انجم گردون »به سیر« چرخ شتاب )73(

دربارۀ »به ســیر«، در حاشیه نوشته اند: »دا،مج: مسیر؟]تصحیح قیاسی 
اســت[ )انتهی(. باید گفت که همان ضبط نســخ )مســیر( درســت بوده 
و بیــت نیازمنــد تصحیح قیاســی نبوده اســت، اما مصحــح مصراع دوم 
را اشــتباه خوانــده و اشــتباه معنــی کرده انــد و توجه نداشــته اند که با این 
گر »گردون  کــه ا ک می شــود در حالی  ضبــط )به ســیر(، نحــو جمله عیبنا
مسیر« و »چرخ شتاب« را صفِت مرّکب برای »طیوِر انجم« بگیریم )طیوِر 
انجِم »گرون مســیِر« »چرخ شــتاب«(، به قرائِت درسِت بیت راه برده ایم و 

آن را نیازمند تصحیح قیاسی نخواهیم دانست.

آســمان ســجالت  و  چــرخ  هفــت  طومــار   - 
ی ز مهر و ماه »سها« و ختام توست )79( بر و

چنان که در حاشــیه آورده اند، ضبط هر دو نســخه »ســخا« )با خاِء ثخذ( 
که قیاسًا به »سها« تبدیل شده، اما این نیز قیاسی است بی اساس.  بوده 
واژۀ صحیــح، »ِســحا« )بــا حــاء حطــی( اســت و ممکــن اســت ضبــط 
که توســط مصحح غلط خوانده شــده  نســخه ها نیــز »ِســحا« بوده باشــد 
ی، »ِســحا« )بــا حاِء حطی( بــه معنی »عنــواِن نامه/ بنِد  اســت. بــه هر رو
نامه/ ُمهِر نامه« اســت )لغتنامۀ دهخدا( و در اینجا ظاهرًا همین معنای 
گرفته است  اخیر مناســب باشد. شــاعر در مدح ممدوح راه اغراق پیش 
و می گویــد: خورشــید و ماه، ُمهرهای تو هســتند که آنهــا را بر طومار هفت 

چرخ و سجالت آسمان زده ای.

ســپید روز  چــو  رو  بــاد  را  تــو  موافقــان   - 
مخالفــان تو را چهره »چون« شــب تاری )101(

در هــر دو نســخه بــه جــای »چــون«، »همچــو« بــوده اســت. ضبــط متن، 
تصحیح قیاســِی مصحح اســت که باز هم نارواســت؛ زیرا ایشان بیت را 
گر »روز« و »شــب« را به ســکون می خواندند ).. چو  درســت نخوانده اند. ا
روز، ســپید/ ...  »همچو« شــب، تاری(، ضبط درسِت متن را به حاشیه 

نمی بردند. 

او »مایــۀ«  هســت  کــه  کــن  رهــا  ابــر   حدیــث 
رشاشه ای که ز فیض کفش چکیده بود )107(

کــه گمان نمی برم  »مایــه« تصحیح قیاســی اســت و در اصل »پایه« بوده 

رســیده اســت، پس مصراع نخســت باید اینچنین ضبط گردد: المنه هلل 
که از صحِت »ذاَتش«.

 - ســپهر »موکــب« توســت و قضــاش می گوید
هالل طوق و شفق زین و کهکشان تنگی )103(

به قرینۀ واژه های »طوق« و »زین«، به جای »موکب« باید »َمرَکب« باشد. 
ضمنــا معنای دقیــق واژۀ »تنگی« بر من معلوم نشــد. آیا همان »تنگ« به 

که در لغتنامۀ دهخدا آمده؟ معنِی »جوال« است 

که هوا هر شــب از کدورت شــام  - همیشــه تا 
بــه ســطح آینــۀ آســمان دهــد »رنگــی« )104(

کلمــات »آینه« و »کدورت«، بایســت مصحح را در آخــر بیت به واژۀ  ذکــر 
»زنگ« )= زنگار( رهنمون می گشت.

»ســپاهت« پشــت  کاو  ســرافرازت  شمشــیر   - 
یده است ]. . . [ ی کند سینه که صد قلب در زآن رو

حســودان ســرهای  میــوۀ  ســنان  شــاخ   از 
بیرون زد  و دست گهرافشانت که چیده است )106(

در بیت نخست به جای »سپاهت« )= سپاِه تو( باید »سپاهست/ سپاه 
گونه خوانده شود: بیرون  است« باشد. مصراع دوم بیت دوم نیز باید این 

که چیده است؟ گهرافشانت  »ِز دو« دسِت 

کــرم بر ســر دیوار فناســت کــه خورشــید    - زآن 
خاطرم ســایه صفت ســایه به دیوار آورد )111(

در مصراع دوم »ســایه« دو بار آمده و بی شــک یکی از این دو زائد اســت. 
که شاید به جای سایۀ دوم، واژۀ »پشت« یا واژه ای  حدس من این است 
گر بتــوان پذیرفت  بــه همیــن معنی بــوده اســت. در این صــورت، یعنــی ا
کــه مصــراع دوم این گونــه بــوده اســت: »خاطــرم ســایه صفت »پشــت« به 
کرم در آســتانۀ  کنون که خورشــید  دیــوار آورد«، شــاعر می خواهــد بگوید ا
که به دیوار »تکیــه می کند«، به تو و  غروب کــردن اســت، من چونان ســایه 

کرده ام. واهلل اعلم بالصواب. َکَرمت تکیه 

گردنــد منهــزم  حملــه  یــک  بــه  آفتــاب  نــز   - 
ستارگان »که به« صبح ار چه بی شمار شوند )123(

مصحــح در حاشــیه در بــاب »کــه بــه« نوشــته: »چنیــن اســت در هــر دو 
کرده انــد، این ضبط غلط  که به درســتی اشــاره  نســخه« )انتهی(. چنان 
است. آنچه من حدس زده ام این است که شاید به جای »که به صبح«، 
»گــِه صبح« )هنــگام صبح( باشــد و البته این بیت به صورت اســتفهام 
تقریری بیان شــده. شــاعر می پرسد: مگر نه این که ســتارگان، هرچند هم 
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را نیــز بایــد افــزود که مشــخص نمودن 
ابیات و عبــارات مبهم، راه تحقیق و 
پژوهــش را برای دیگــران باز می گذارد 
آن  گــره  مگــر  کــه  می گــردد  ســبب  و 
ابهامات توسط دیگران گشوده گردد، 
اما متأســفانه در میان کارهای بســیار 
که در این ایام متون کهن را به  کســان 
چــاپ حروفــی می رســانند، بــا وجود 
اشــکال ها و ابهام هــای پرشــمار، این 
در  می آیــد.  چشــم  بــه  کمتــر  ویژگــی 
که شــجاعت  چنیــن احوالــی اســت 
دیــوان  و صداقــت علمــی مصحــح 
شمس ورکانی درخور تحسین است.

توســط  کــه  ابیاتــی  میــان  از  بــاری، 
مشــخص  )؟(  عالمــِت  بــا  مصحــح 
شــده، مــن در مــواردی حدس هایــی 

کرده باشد: که ممکن است اشکال بیت را رفع  زده ام 

گــم کنــد گردون  - چــو صــوب مقصــد اقبــال 
کن و باب )؟( )73( حریم درگه او باشدش مسا

گر »زباب« را تحریِف  در حاشیه نیز نوشته اند: »مکان زباب؟« )انتهی(. ا
گر  »ذهــاب« بگیریــم، از بیــت رفــع ابهــام شــده اســت. شــاعر می گویــد: ا
کند، به ســوی حریم درگــه ممدوح من  گم  گــردون مســیر مقصد اقبــال را 

که مقصد اقبال، همان جاست(. خواهد رفت )و پیداست 

مصــاف گاه  بیجادلــون  عــارض  گرفــت   - 
ز خــال خنجر نیلــی او جمال و براه )؟( )89(

ایــن ضبط نســخۀ »مج« اســت و در نســخۀ »دا«، واژۀ پایانــی بیت خوانا 
یــب و نیکویی«  کــه »ُبراه« )بــر وزن »گناه«( به معنِی »ز نبــوده. بایــد گفت 
اســت )لغتنامۀ دهخدا(. در این صورت شــاعر می گویــد: عارِض بیجاد 
]ه[ لــوِن دشــمن، بــه هنــگام مصــاف، از خــال خنجــر نیلی ممــدوح من 
»زیبایــی و نیکویــی« یافــت و ایــن از مضامیــن شــایع و رایــج در قصایــد 

فارسی است.

کحلی آســمان صدرا )؟(  - تو راســت اطلس 
کاله )همــان( تــو راســت قوقــۀ زریــن آفتــاب 

بــه جای »صــدرا« )= ای صدر!(، واژۀ »ُصدره« به معنــای »نیم تنه« )ر.ک 
گفتیم ابیاتی  که  به: لغتنامۀ دهخدا( درست است. در صفحۀ 329 نیز 
از ایــن قصیــده آمــده، در ایــن بیت، »ُصدره« ضبط شــده اســت. ضمنًا 

اشــتباه باشــد. مطابق این وجه شــاعر می گوید: از ابر ســخن مگوی، زیرا 
که از  »پایــۀ« )= قــدر و مرتبــۀ( آن، در حــد قطــرات خــرد و ناچیزی اســت 
دســت ممــدوح مــن فروچکیــده باشــد. بــه عبارت دیگــر ممــدوح من در 

بخشندگی، از ابر نیز »بلندپایه تر« است.

ملــوک جهــان دیــدۀ  و در   - نشســت در دل 
ز »رای« و رایت عباسیان مهابت و باس )109(

در مورد آغاز مصراع دوم در حاشــیه آورده اند: »مج: ررا ]تصحیح قیاســی 
اســت[« )انتهــی(. در اینجا نســخۀ »دا« یک برگ افتادگی داشــته و فاقد 
این بیت و ابیاتی قبل و بعد از آن اســت، اما ضبط یگانه نســخۀ موجود 
کــه در این ضبط )ررا(، حرف اول،  )»مــج«( درســت بوده. با این توضیح 
»ز«، مخفــف »از« اســت و پــس از آن نیــز واژۀ »را« آمــده که خــود به معنِی 
»بینــش، دانایــی وخردمنــدی« اســت )لغتنامــۀ دهخــدا( و در متــون نیز 
ینی، شاعر اواخر سدۀ هفتم  شــواهدی دارد؛ مثاًل اســماعیل بن بابای قزو
ی، چو مه بر  می گویــد: زیــن وجــه، ز »را« بر همه تابنده چو مهــری/ زآن رو

همه انگشت نمایی.1

ل وزن اختال
کــه وزن آنهــا مختــل اســت   در اشــعار شــمس ورکانــی بیــش از دو بیــت 
نیافتم، اما همین دو بیت نیز بی هیچ توضیحی در این خصوص ضبط 

گذشته است: کنار آنها  شده و مصحح از 

خواننــدش غیــب  اســرار  خزانــۀ  گهــی   - 
)73( القــاب  دهنــد  روان  روانــی  گهیــش 

وزن مصراع دوم مختل است.

خاطــرت اســت  معانــی  بحــر  غــواص   - 
زآن محتشم همیشه به اصداف گوهر است )90(

در این بیت وزن مصراع نخست مختل است.

ابیات مبهم
یکی از ویژگی های ارزشمند این تصحیح، شجاعت و صداقت مصحح 
ی مبهــم بــوده. البتــه این شــیوۀ  کــه بــرای و اســت در نشــان دادن ابیاتــی 
ینی،  پسندیده در نسل مصححان پیشین توسط بزرگانی چون عالمه قزو
گویا  عالمــه همایی، اســتاد مینــوی و دیگران همــواره رعایت می شــده و 
که واژۀ »نمی دانم«،  جزئی از روند تصحیح به شمار می رفته است و حقا 
نــه تنهــا قدر و شــأن ایــن فارســان میدان های دانــش و پژوهــش را در نظر 
مخاطبــان نخواهــد کاســت، بــل همگان بر شــجاعت و انصــاف علمی 
ایشــان آفرین هــا خواهنــد راند. خدای، عــز و جل، جملــه را بیامرزاد. این 

1. متون ایرانی، به کوشــش جواد بشــری، چاپ نخســت، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اســناد مجلس 
شورای اسالمی،1390، دفتر یکم، ص 308.

در  کــه  متنــی  دومیــن 
بخش نخســت ایــن دفتر 
آمــده، حدود هــزار بیت 
اشــعار  از  برجای مانــده 
)جالل الدین(  شمس الدین 
سده های  شــاعر  ورکانی، 
ششم و هفتم و از ستایشگران 
که  است  آذربایجان  اتابکان 
شموشکی  اسماعیل  توسط 
تصحیح شــده. در این کار، 
االشعار  خالصه  از  نسخه  دو 
بوده. مصحح  استفادۀ  مورد 
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بــه معنــِی »هــم آواز« اســت )لغتنامــۀ دهخــدا( و مقصــود از »ســراچۀ بــزم 
ســیوم«، »فلِک زهره« اســت. پس شاعر به ممدوح خویش می گوید: تو آن 
که با آنان  گران بزم توســت  که ســیارۀ زهره یکی از خنیا قدر بلندمرتبه ای 

»هم آواز« و هم ردیف است. 

کــه پیک حضرت توســت  - نجــوم ثابتــه مــه را 
به صد هزار زبان میکنند سمسره ای )؟( )همان(

گر »سمسره« را »بیع و شراء« معنی کنیم )لسان العرب، ذیِل »سمسر«(،2  ا
که مــاه با همــۀ زیبایــی، در حضــرِت تو  ظاهــرًا مقصــود شــاعر ایــن بــوده 
پیکی بیش نیســت و مقامی ندارد، چنانکه ســتارگان آن را در میان خود 
خریــد و فــروش می کنند. داد و ســتد اشــیاء و اجناس متعلــق به یک فرد 
گروه  کنایه از بی ارزش بودن آن شــیء در نظر  گروهی دیگر،  گروه توســط  یا 
اخیر اســت و در شــعر فارسی ســابقه دارد، چنان که حافظ می گوید: بر در 

که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. میکده رندان قلندر باشند/ 

اســت ترازویــی  ماننــدۀ  تــو  بــذول  کــف   - 
که می فشاند بی مّن و زّر و سیم به من )؟( )94(

گر بتوان حدس زد که »واِو« پس از واژۀ »مّن«، اشتباه کاتب بوده و به جای  ا
آن باید »ز« )= از( باشد، از این بیت نیز رفع ابهام خواهد شد: کف بذول تو 

مانندۀ ترازویی است/ که می فشاند بی مّن، »ز« زّر و سیم به من.

گردن کشــان کــه این   - منصبــی تا آســمان باشــد 
زخمه همچون برق بر کوس غریوان می زند )؟( )98(

گردن کشــان« ظاهــرًا »خــان و  ایــن بیــت نیــز ظاهــرًا ابهامــی نــدارد. »ایــن 
که در دو بیت پیش تر، از آنان سخن رفته است: خاقان« هستند 

 بارگاهــت را خــراج از قصــر قیصــر می دهنــد
آســتانت را ســه نوبت خان و خاقــان می زنند

پس گویا شــاعر می گوید: همین قدر که این گردن کشــان )خان و خاقان( 
ضربه هــای محکــم بر کوس خروشــان می زننــد )یعنی نوبت زِن آســتان تو 

هستند(، برای آنان منصبی بسیار رفیع، همپایۀ آسمان است. 

فســرده اســت  آبــی  چــو  کــه  تیغــت  آتــش  از   - 
اعدای تو را یارب چون زهر چکیده است )؟( )106(

آنچه این بیت را از معنی عاری کرده، واژۀ »زهر« است که به جای آن باید 
»َزهره« باشــد. »َزهره چکیدن« به معنِی »مردن از ترســی عظیم یا ســخت 

ترسیدن و زهره ترک شدن« است )لغتنامۀ دهخدا، ذیل »زهره«(.

2. لســان العــرب، لالمــام العالمه ابن منظور؛ اعتنی بتصحیحها امیــن محمد عبدالوهاب و محمد 
یخ  الصــادق العبیــدی؛ الطبعــه الثالثــه، ج 6، بیــروت: دار احیــاء التــراث العربــی + موسســه التار

العربی.

کاله« به نادرســت با  در دیــوان شــمس ورکانــی و در ایــن بیــت، »آفتــاب 
»نیم فاصلــه« حروفچینی شــده که نشــان می دهد مصحــح ظاهرًا این دو 
کرده اند؛ مثــاًل مانند مِه »خورشــیدکاله«.  واژۀ جــدا از هــم را مرّکــب تلقی 
سخن شاعر در اینجا این است که: اطلس کحلی آسمان به منزلۀ ُصدرۀ 

کالهی است از برای تو. )نیم تنۀ( توست و قوقۀ زریِن آفتاب، همچون 

روزگار اربــاب  کــه  پــات  ک  خــا بــه  صــدرا   - 
اســت ســخنور  داعــی  کــه  اتفــاق  کردنــد 

مــن ریزه هــای  ســخن  اعتقــاد  حســن   وز 
بر دیده می نهندش از آن بحر آن  تر است )؟( )90(

گــر ضبــط ایــن بیــت خالــی از خلل  ا
باشــد، به نظر می رســد آنچــه موجب 
شــده،  مصحــح  بــرای  آن  ابهــام 
که شاعر  واژه های »بحر« و »تر« اســت 
ایجــاد  اختالطــی  آنهــا  معانــِی  بیــن 
بــه دو معنــی  را  یعنــی »بحــر«  کــرده؛ 
یــا« و »وزن شــعر« )بحــِر عروضی(  »در
بــا  رابطــه  در  »تــر«  نتیجــه  در  و  آورده 
بــه معنــِی »پــر آب، محتــوِی  یــا«  »در
آب، . . « اســت و در پیونــد بــا »وزن 
معنــِی  بــه  عروضــی«،  بحــر  شــعر/ 
»آبــدار، تــازه، لطیــف، بــا طــراوت« و 
منظور، »شعِر تر« بوده است؛ چنان که 
»تــر«  شــعر  »کــی  می فرمایــد:  حافــظ 
باشــد؟«.  حزیــن  کــه  خاطــر  انگیــزد 
گمانم شمس ورکانی  بدین ترتیب به 
بــه ســبب  می خواهــد بگویــد: مــردم 
که نســبت به شــعر  حســن اعتقــادی 
مــن دارنــد، آن را بــر دیــده می نهنــد و 
کــه بحر اشــعار من تر اســت؛ یعنی حســن اعتقــاد مردم  از همین روســت 
که آن را بر دیده می نهند و البد با دیدن  نسبت به شعر من تا حدی است 
و خواندن اشــعار من، اشــک شــوق می بارند و این اشــک های شوق آمیز، 
کــرده و موجــب »آبــداری و لطافــت و تازگِی«  یــای اشــعاِر« مــرا پر آب  »در

سخن من نیز شده است.

اســت تــو  بــزم  گــران  خنیا زمــرۀ  رســیِل   - 
در این سراچۀ بزم سیوم مخدره ای )؟( )92(

کــه ممکــن اســت یکــی از دو »بــزم« در ایــن بیــت تکــراری و  بــا وجــودی 
که »رســیل«  اشــتباه باشــد، به گمان من ابهامی  در آن نیســت. می دانیم 

یکی از ویژگی های ارزشمند 
ایــن تصحیح، شــجاعت 
اســت  مصحح  صداقت  و 
که  ابیاتی  نشــان دادن  در 
برای وی مبهــم بوده. البته 
در  پســندیده  شــیوۀ  این 
نســل مصححان پیشــین 
عالمه  چون  بزرگانی  توسط 
همایی،  عالمــه  وینی،  قز
دیگران  و  مینــوی  اســتاد 
همواره رعایت می شــده و 
وند تصحیح  گویا جزئی از ر
به شــمار می رفته اســت.
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ینی، عالمه همایی، اســتاد مینوی و مانند آنان ســترون مانده  عالمــه قزو
اســت، تصحیح نســخ خطــی را به »آشــنایان ناآشــنا« نســپارد. خندید و 
فرمود: آن استادان نیز از آغاز استاد نبوه اند، بلکه هرکدام چندین نسخۀ 
کرده انــد« تــا باالخــره اســتاد شــده اند. )!( امــا ماجرای  خطــی را »خــراب 
پنج ســال به طــول انجامید و  که بیســت و یــخ جهانگشــای  تصحیــح تار
پانزده سال آن صرف جلد سوم شد و باز از این پانزده سال، پنج سال به 
یافتن اصل »یک بیت« عربی که در جهانگشای آمده اختصاص یافت، 

که بر سر هر بازاری هست.4 داستانی است 

کنون که ســومین دفتر از »متون ایرانی« به کوشــش محقق فاضل،  باری، ا
گاهی یافته ام، دفتر چهارم نیز  جواد بشــری، به چاپ رســیده و چنان که آ
کــه اواًل ادامۀ انتشــار ایــن مجموعه  در دســت تهیــه اســت، امیــد می رود 
تحــت شــعاع تحــوالت اداری بــا مشــکلی مواجــه نگــردد و ثانیــًا »متــون 
کــه از دانــش و صالحیــت کافی  ایرانــی« به دســت کســانی ســپرده شــود 
برخوردارند و ِااّل با ارائۀ متن های ناتندرســت، حق شاعران و نویسندگان 
که مایۀ شرمساری  گزارده نخواهد آمد و چه بسا  گذشته به درستی  قرون 

ما در پیشگاه آنان باشد.

4. از جمله بنگرید به: پژوهشگران معاصر ایران؛ هوشنگ اتحاد؛ چاپ دوم، تهران: فرهنگ معاصر، 
1382، ص 14 و 15.

گوهر با صدف کرمان و دّر با بحــر و   - زیــره بــا 
زعفران با وردرا )؟( و لعل با کان چون برم )108(

بــه درســتی در مقابــل آن عالمــِت )؟( نهاده انــد، تحریــف  کــه  »وردرا« 
کــه در ناحیــۀ جبــال، »نــام روســتایی اســت و  »روذراور/ رودراور« اســت 
که در  جایی است با نعمت فراوان و فراخی تمام و بدان جا زعفران باشد 
گونه  جمله والیت جبال عشــر آن نتواند بــود«.3 پس مصراع دوم باید این 

کان چون برم؟ باشد: زعفران با »رودراور/روذراور/«، لعل با 

تــرک ســپاهت  تــارک  بــر  زیبــد  دیــده  ز   - 
کالمت داس )؟( )109( ز نوک مژگان برفتد از 

کالمت« غلط است و به جای  که »برفتد از  آنچه مسلم است این است 
آن بایــد »بــر ُقنــُدِز ُکالهت« باشــد، امــا واژۀ پایانی بیت )داس( بــر من نیز 

که چیست و چه معنی می دهد. معلوم نشد 

 -  به حضرتی است تو را انتما که بی شک هست
امیر مجلس او خضر و آیه از الیاس )؟( )همان(

کاتب یا غلط خوانی مصحح است. واژۀ درست،  »آیه از« حاصل اشتباه 
»آبــدار« اســت )امیــر حضــرت او خضــر و »آبــدار« الیــاس( و معنی بیت 

روشن است.

کف توســت آنکه به تلقین ســکه  -  از نهیب 
یــان نــام خــدا در دم دینــا آورد )؟( )111( بــی ز

یــان« را تصحیــف »زبــان« بدانیم، ابهــام بیت برطرف می شــود. در  گــر »ز ا
ایــن صــورت معنای بیت این اســت که نهیب دســت تو ســبب شــده تا 
ک: لغتنامۀ دهخدا( بی اینکه  ی درهم و دینار( )ر.  سکه )یعنی نقش رو
»زبان« داشــته باشــد، نام خدا را به تلقین در دِم )= دهاِن( دینار بگذارد. 
ایــن مضمون ظاهرا اشــاره به وجــود واژۀ »اهلل« در عباراتــی مانند »الاله اال 

ی درهم و دینارهاست. اهلل« بر رو

فرجام سخن
کتابــی می نگاشــتم، از دوســتی دســت اندرکار  کــه بــر  در جریــان نقــدی 
که نســخه های خطی نویافته را که خود نیز اعتقاد راســخ  التماس نمودم 
دارد که بخشی عظیم و بااهمیت از میراث فرهنگی ماست، »همگانی« 
کنون که دیری اســت تا »مــادِر گیتی« از زادن فرزندانی چونان  نفرمایــد و ا

3. اشــکال العالــم؛ ابوالقاســم بــن احمــد جیهانــی؛ ترجمــۀ علی بــن عبدالســالم کاتب؛ بــا مقدمه و 
ز منصــوری؛ چاپ اول، تهران: شــرکت به نشــر، انتشــارات آســتان قــدس رضوی،  تعلیقــات فیــرو
زمســتان 1368، ص 142. نیــز ر.ک بــه: حــدود العالــم من المشــرق الــی المغرب، مولــف )؟(؛ به 
کوشــش دکتــر منوچهــر ســتوده؛ تهــران: طهــوری، 1362، ص 141 و احســن التقاســیم فــی معرفــه 
االقالیــم؛ ابوعبــداهلل محمــد بــن احمد مقدســی؛ ترجمۀ دکتر علینقــی منزوی؛ چــاپ دوم، تهران: 
ینی؛ ترجمه  کومــش،1385، ص 576 و آثــار البالد و اخبار العبــاد؛ زکریا بن محمد بن محمود قزو
بــا اضافــات از جهانگیــر میــرزا قاجــار؛ تصحیــح و تکمیــل میرهاشــم محــدث؛ چــاپ اول، تهران: 

امیرکبیر،1373، ص 45 و 590.
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