
 
 
 
 
 
 

  از سفينة شمس حاجي چند بيت تصحيح
  اي وحيد عيدگاه طرقبه

  
كه از راه خواندن آن يكي آن: از چند جهت ارزشمند است 1سفينة شمس حاجي

كم از ميزان و شويم و بيش گان سدة هشتم آشنا ميبا پسند شعري يكي از فرهيخت
شهرت برخي از شاعران بزرگ ايران، از جمله سنايي و كمال اسماعيل و سعدي 

كه در آن به ديگر اين گرديم؛ آگاه مي فلؤمو مولوي در روزگار و سرزمين 
خوريم كه نمونة  ديوان برمي آوازه يا بي هاي پراكندة شاعران كم شماري از سروده

ها ارزش  برخي از اين سروده. نشان دادآن را شايد در جاي ديگر كمتر بتوان 
آيند و  هاي زباني يا تاريخي ميدارند و برخي تنها به كار پژوهش ادبي و هنري

ديگري نيز در خواندن سفينة  هايسودمندي. اندر دو صورت سزاوار توجهدر ه
است كه خوانندگان و شعرپژوهان، بسته به رويكرد و نيز دانشي   مورد نظر نهفته

  .ياب خواهند شد از آنها بهره ،دكه دارن
هاي  آنچه براي نگارنده بيش از هر چيز اهميت دارد، ارزش هنري سروده

ادبي را نخستين و در عين حال  لذتزيرا  ؛شده در اين سفينه است  گنجانده
                                                

مقدمه و تصحيح و  يرازي، بابن يوسف ش بن دولتشاهالدين محمد ، شمسحاجيسفينة شمس . 1
  .ش1388 ،ميالد عظيمي، سخن، تهران تحقيق
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آشكار است كه پر. داند هاي فارسي ميكار داشتن با چنين متن و ترين هدف سر مهم
يافتن  باشد و دست ميترين شرط رسيدن بدان هدف  بنيادي هادرست بودن ضبط بيت

در هنگام . آن است اي كه قرار است از متن حاصل شود در گروِ هبهربه هرگونه 
رو جستار پيش . يي را ديدم كه ضبطشان را نادرست يافتمهابيت اين اثرخواندن 

آشكار شدن  باسفينه ، با اين اميد كه خوانندگان هاكوششي است در اصالح آن بيت
 .تر شوند ها به هدفي كه از خواندن اثر دارند نزديكصورت درست آن

  
  : 166ص 

 بانّي قد حللت حبي الوقار  اال من مبلّغ عني عذولي
در آن به اشتباه وارد  مبلّغزيرا واژة  ؛وزن مصراع نخست اين بيت نادرست است

است كه بايد  )»ابالغ«اسم فاعل از مصدر (مبلغ ضبط درست . است  شده
به  مفاعيل فاعالتن فاعالتن صورت نادرست جايگزين آن شود تا وزن از

درآيد مفاعيلن مفاعيلن فعولن صورت درست:  
 بانّي قد حللت حبي الوقار  عنّي عذوليغٌلمباال من

  
  : 231ص 

 اي شنيده زين سان جز از اثير گر از كس  خويشواهللا كه تا مصحف شمعي تو وصف
حال چگونه به  است؛  شاعر خطاب به شمع سرودهاثير اخسيكتي اين بيت را 

شدة   تواند تصحيف هستي؟ مگر يك واژه ميشمع گويد كه تو مصحف  شمع مي
و  است  خود باشد؟ پاسخ را بايد در تصحيفي جست كه در اين بيت روي داده

صورت درست كه بايد جايگزين . در ديوان او نيز به صورت نادرست آمده است
. تناسب معنايي دارداي  شنيدهكه با » شنيدن«است به معناي سمع شود شمع 
هستي، به خدا سوگند كه سمع مصحف  اي شمع از زماني كه تو :گويد يشاعر م

  :اي اين گونه وصف خود را از كسي جز من نشنيده
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 اي شنيده از اثير گر از كس زين سان جز  خويشتو وصفسمعيواهللا كه تا مصحف
  

  : 254ص 
 نه برد او را شاخ و نه شاخ او را بار  نه تخم او را بيخ و نه بيخ او را برد

هماهنگي بار  وشاخ  وبيخ و تخم آنچه با . است  در اين بيت، تصحيفي روي داده
 .)دهخدا، مدخلِ نرد ←( بردنه » تنه و ساقه«است به معناي نرد معنايي دارد 

كه در ديوان مختاري ديده همچنان( بنابراين، صورت درست بيت بايد چنين باشد
 :)224ص ، ديوانمختاري،  ← شود مي

 او را شاخ و نه شاخ او را بارنردنه  نردنه تخم او را بيخ و نه بيخ او را
  

 : 273ص 
 تا تهي زو شوي چو دود و شرار  گه ترا بركند اثير از تو

 .ي آن براي بشر و تعالي ويهاي و يادآوري آفتنكوهش جهان ماد بيتي است در
/ كَند گويد كه كرة اثير انسان را از خود برمي اما چرا شاعر در مصراع نخست مي

بستاييم؛ چراكه ماية  ،به جاي نكوهيدن ،؟ اگر چنين است، بايد آن راكُند برمي
پاسخِ . دساز شود و او را از نفس خويشتن دور مي باال رفتن و تعالي انسان مي

است و اشكال به ضبط بيت   اين پرسش آن است كه شاعر چنين چيزي نگفته
، سامان آوردنِ معنيِ گفتة شاعره كه افزون بر ب صورت درست. شود مربوط مي

 بركنداست نه پر كُند  سازد، صراع دوم برقرار ميدر متهي اي را با  تضاد شاعرانه
  .)كند اثير تو را از نفْسِ تو پر مي(

دوم نيز اشكالي به  شود اما در مصراع با اين تصحيح نيمي از بيت اصالح مي
چيست و مفهوم مصراع چه ربطي به دود و زو در  اومرجع  :خورد چشم مي

هستند؟ پاسخ اين پرسش نيز به شرار دارد؟ مگر دود و شرار از چه چيز تهي 
 اي اصيل دچار دگرگوني شده واژه كه در آن شود تصحيح مصراع مربوط مي
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 ،منظور از آن واژة اصيل. است  است و اين دگرگوني به معناي بيت آسيب زده
لغتنامة در كه » دو گرد و بيهوده هرزه«است به معناي دو  تهيكاربرد  صفت كم
 ):دو دهخدا، مدخلِ تهي ←(است  از خاقاني ضبط شده با دو شاهد دهخدا

 نرسد خود دوا بر سر اين درد مگر مي  دو به دوايي نرسيددل پردرد تهي
 رسد دوي به وصالش كجا چون من تهي  اوستخود عالمي پر است كه سلطان غالم

  )597و  542 ص، ديوان خاقاني،( 
كند تا  كني گاه اثير تو را از تو پر مي ميگويد تا در اين جهان زندگي  سنايي مي
 :...و گاه پوي شوي گرد و بيهوده شرار هرزه مانند دود و
 شوي چو دود و شراردوتهيتا  اثير از توپر كُندگه ترا

 ←( هاي سلوك تازيانهو ضبط و شرحِ  ديوان سناييمقايسه شود با ضبط 
  ).365و  137: 1373شفيعي كدكني  ←؛ 198، ص ديوانسنايي، 

  
 : 273ص 

 سوي هفت آسمان شدن دشوار  بر چنين چارپاي بند بود
در اين  است و  ي پيشين در نكوهش عناصر چهارگانه سخن گفتههاشاعر در بيت

خواهد بگويد كه عناصر چهارگانه انسان را  مي. دهد بيت سخن خود را ادامه مي
بندهايي تشبيه پايرا به  چهار عنصراز همين روي، اين . دارد از باالروي باز مي

بارة چارپايان و جانوران رپس سخن د. كند نسان را گرفتار ميكه ا است  كرده
 چارپاي بنداست نه چار پايبند گرفت  آنچه در مصراع دوم بايد جاي مي. نيست

: 1373؛ شفيعي كدكني 198ص ، ديوانسنايي،  ←براي منشأ احتماليِ اين لغزش(
 .بود بند چار پايبر چنين  :)138

  
 : 276ص 

 صدف در احمد مختار  خود به صورت نگر نه آمنه بود
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اين بيت سنايي آن است كه در آن از يك ضبط كهن صورت كنونيِ اشكال 
سفينة شمس حاجي دستنويس  در مصحح،بنا به نوشتة  .است  پوشي شده چشم

. )276ص  ،سفينهشمس حاجي،  ←( است  آمدهآمنه ايمنه در اين بيت به جاي 
شود  ي كهنِ آثار سنايي ديده ميهااست در اغلب دستنويسآمنه كه ممال  ايمنه

در دو چاپ مدرس و و  )56ص ديوان، ، سنايي ←از جمله در دستنويس كابل (
 ، ص1359، حديقه، سنايي ←(است   وارد متن شدهحسيني نيز به درستي 

ت و كهن دانست پس همين را بايد ضبط درس .)55ص ، 1382 ،همان؛ 197ـ196
نيز، چنان كه  سفينة شمس حاجيگونه كه در دستنويس همان و در متن قرار داد؛
  .بود ايمنهخود به صورت نگر نه  :شود گفته شد، ديده مي

  
  :290ص 
 اه و گداـسان بود شـا يكــوگاه فنــارسـبر چ

 اي عجب 2)؟(مرگ از جهان يك شخص را مثلت نزادست 
ه است و مشخص نيست كه چرا سخن شاعر ي مصراع دوم آشفته و ناموجمعنا

گمان  بياش هم  قافيه چيست؟مثلت شود و مرجع ضمير در  ناگهان تخاطبي مي
  :است  به درستي به كار رفته بيت بعدي زيرا در ،نادرست است

 نه دور مانَد نه جهان ني پير مانَد ني جوان
 شك بميرد ناگهان هر كو بزادست اي عجببي

شدة  در مصراع موردنظر دگرگونمثلت و  نزادستحدس نگارنده آن است كه 
شود  با اين صورت پيشنهادي هم معناي مصراع درست مي. استمهلت و ندادست 
در مصراع نخست شعر نيز  دادنويژه كه فعلِ  اش؛ به بندي آن و هم قافيه هم جمله
ي هاشدنِ قافية مصراع نخست در يكي از مصراع قافيه   است و دوباره  قافيه شده

پس مصراع . ارسيدر تاريخ شعر ف است زوجِ پس از مطلع، رسمي ديرينه و فراگير
                                                

  .نشانة پرسش از مصحح كتاب است .2
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  .اي عجب مهلت ندادستمرگ از جهان يك شخص را  :گونه اصالح بايد كرد را اين
  

  :344ص 
 فرخ دل و جان كه چون و چند است  بر چارسوي غمش نپرسند

گمان نابجا به كار  بيفرخ ، واژة چند و  چونو چارسو هاي  با توجه به واژه
گويد كه در چارسوي غمش  شاعر مي .را جايگزين آن كردنرخ است و بايد  رفته

  :كنند اش چند و چون نمي پرسند و درباره نرخِ دل و جان را نمي
 دل و جان كه چون و چند استنرخِ  بر چارسوي غمش نپرسند

  
  : 353ص 

 زد در دامن سحر چون دل خسته چنگ  دارم اميد آنكه دعا مستجاب گشت
در آن به چو به جاي صورت درست چون زيرا  ؛وزن مصراع دوم نادرست است

  .دل خسته چنگ زد چودر دامن سحر  :است  كار رفته
زين سو مقدرند و / تقديرگر شدند چون تقدير يافتند«اين اشكال را در بيت 

  ).191ص سفينه، شمس حاجي،  ←(نيز بايد اصالح كرد » از آن سو مقدرند
  

  : 400ص 
 الي حزين است ايشان به اليجرغي  صف زده در طوبي همچو سرو پياده

شدة  اين واژه دگرگون. است  در مصراع نخست وزن و معني را ويران كردهطوبي 
سامان ه است كه هم وزن را ب) »و سور جشن«واژة تركي به معناي (طوي 

ستايد و عمدي  شاعر در اين شعر زيبارويان ترك را مي. آورد هم معني را مي
اين واژه را در  .يكي از آنها است طويتركي كه  هاي هكارگيريِ واژ دارد در به

شاعر  ).213، ص همان ←(توان ديد  اي از پوربها در همين كتاب مي سروده
اند و با صداي  گويد زيبارويان تركي در بزم مانند رديفي از سرو ايستاده مي
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  .كنند مي) 4جِرغي(شادماني  3آهسته
 الي حزين است ايشان به اليجرغي  همچو سرو پيادهطويصف زده در

  
  :441ص 

 ها به تو روشنشبم به روي تو روز است و ديده
 داتيـيتي و غــجرت سواء عشــو ان ه

معني مصراع دوم اين است كه اگر تو دوري بگزيني شب و روزم يكسان خواهد 
رود، بايد با نشانة رفع  م به شمار ميخبر مقد ،كه در نحوسواء پس واژة . شد

  عشيتي و غداتي سواءو ان هجرت  :بيايد نه نصب
  

  : 443ص 
 قل فكيف تنقض عهدي و فيم تهجرني  الم اخالص ودي لما اَراعك جهدي

نخستين . آورد ضبط مصراع نخست درست نيست و معناي روشني را به ذهن نمي
كه پيش  لمبه سببِ وجود اخالص صورت . شود اشكال مربوط به وزن مصراع مي
تبديل فعالت به (خوانده شود و اين ) اخالص(از آن جاي دارد، بايد مجزوم 

كه شاعر در با توجه به اينشود،  اگرچه از نظر عروضي غلط شمرده نمي) مفعولن
بايد است،   ي شعر موردنظر اين اختيار وزني را به كار نبردههاهيچ يك از مصراع

  .بدان به ديدة ترديد نگريست
رعي تواند درست باشد زيرا فعلِ آن از ريشة  نمياَراعك ورت صهمچنين 
اش بيش از دو حرف  اي به كار رفته كه گويي ريشه اما به گونه ،است  ساخته شده

                                                
شاهزاده «: خوانيم مي سمك عياردر . است  رفته ميهم به كار » آهسته«به معناي حزين  .3

ارجاني، ( »شد كه آواز وي از حجره بيرون نمي كرد، نرم و حزين چنان سماعي خوش مي
  ). 120ص سفينه، شمس حاجي،  ←؛ نيز 54، ص 1ج سمك، 

: 1963دورفر  ←ترين صورت بدان  براي معناي اين واژه و دستيابي به نزديك .4
  .160ـ159
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اما اگر ! حرف سومِ ريشة آن است) ضمير در جايگاه مفعول(ك يا ندارد ) رع(
به يك شرط و آن اما شود  حل ميدربياوريم، مشكل اُراعك آن را به صورت 

پس بايد به دنبال عامل جزم بگرديم و آن چيزي . باشد اين كه فعل مجزوم شده
ديده چاپ يغمايي غزليات سعدي ي پرسشي در »اَ«كه به همراه  لمنيست جز 

از روي (اينك صورت درست مصراع  ).53ص غزليات، سعدي،  ←(شود  مي
اَ ما  :شود نيز در آن ديده نمياخالص كه ناهنجاري وزنيِ مربوط به ) همان چاپ

ي اُخالصهدي اَ لم اُراعك ودج.  
  

  :476ص 
 من عراري ةفما بعدالعشي  تمتع من شميم عرار نجد

قواعد زبان عربي و نيز  معني و از نظر ،عراربه پايان واژة ي افزوده شدنِ 
شايد آهنگ . ي ادبي اين زبان هيچ وجهي ندارد و بايد آن را حذف كردهاسنت
 باعث اين لغزش شده...) مشكباري، بهاري، استواري، داري و(هاي شعر  قافيه

هاي فارسي به اين معنا نيست كه  بايد توجه داشت كه وجود اين قافيه. باشد 
است هم بايد به همان شكل   اي كه در ميان آنها گنجانده شده قافية بيت عربي

هنگامي كه در جايگاه جر جاي عرار واژة . مهم تلفظ آن است. نوشته شود
اين رسمي . شودخوانده مي» عراري«گيرد، در صورت قافيه بودن به گونة  مي

هاي  گرا كه در سروده زبانان تازي گوي و پارسي است ديرين كه شاعران تازي
پس . اند اند آن را رعايت كرده گنجانده ي تازي را مييهافارسيِ خود بيت يا بيت

  .من عرارِ ةالعشيفما بعد :ن استصورت درست چني
  

  :509ص 
 كني نمي چون كه تويي طبيب دل از چه دوا  درهمتدر دل ماست شورشي از سر زلف

است، بايد قافية يكي از آن دو   در بيت پيشين قافيه شدهدوا با توجه به اين كه 
  :را به ديدة ترديد نگريست
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 چون لب تست در جهان وجه دواي عاشقان
 نيـك ه دوا نميـاي از چ هـمرا به بوسدرد

اما قافيه در كدام بيت اصيل است؟ پاسخ چندان دشوار نيست؛ زيرا در پانوشت 
از چه دوا به جاي  ديوانچة ناصراست كه در   مورد بحث آمدهبيت مربوط به 

 بر پاية آن پس  ).509ص سفينه، شمس حاجي،  ←(شود  ديده مي چاره چراضبط
  :)5328: 1375مدبري ( ست چنين خواهد بودمنبع، صورت در

 در دل ماست شورشي از سر زلف درهمت
 كني نمي چاره چراچون كه تويي طبيب دل 

  
  :523ص 

 چو يارم الله رنگ آمد مرا زان الله رنگ آمد
 چو گلزارم به چنگ آمد چرا با خار بنشينم

شدة  گمان بايد دگرگون تكراري است و بي ،رنگدومين قافية ميانيِ بيت، يعني 
بنديِ مصراع  با توجه به معناي مصراع دوم و نيز جمله. واژة ديگري باشد

 رنگو به جاي  ازصورت زان زند كه به جاي  نخست، نگارنده حدس مي
 هنگامي : معناي بيت با ضبط پيشنهادي چنين است. درست استننگ صورت

زيرا  )بدم آمد( آمد من از الله احساس ننگ كردمكه يارم با رويي به رنگ الله 
رنگ  با بودنِ يارِ الله(بنشينم  )الله( ديگر دليلي ندارد كه با خار )يار( با بودنِ گل

 .آمد ننگرنگ آمد مرا از الله  چو يارم الله :)ديگر ميلي به گلِ الله ندارم
  

  571:5ص 
 سام تيز بر فرقمـمن فرود آرد حـاگر دش

 6در آن ساعت كه آمد دولت تيزمچنان گريم
                                                

  .از اينجا به بعد مربوط به پيوستهاي كتاب است .5
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خواهد بگويد كه اگر بخواهند مرا بكشند، اين را ماية خوشبختيِ  شاعر ظاهراً مي
ويژه كه در بهگريه كند؟ از ترس كشته شدن پس چرا بايد . مانگار بسيار خود مي

اش براي جان  و آمادگي دو بيت پيشين از تحمل در برابر هر گونه پيشامد ناگوار
  :است  سخن گفته نسپرد

 بگويم ترك سر روزي ببازم در ميان جان را
 روم چون باد در كويش روان در زلفش آويزم

 دوـت از آن هنـد بر پا ندارم دسـاگر بندم نه
 زمـش برخيـد خويـد او ز بنـليم بنـوم تسـش

اكنون ضبط درست را به . گريماست به گويم اين تناقض برخاسته از تصحيف 
  .در آن ساعت كه آمد دولت تيزم 7گويمچنان  :دهيم ميدست 

  
  : 574ص 

 همچون مجاهز ختن و عامل يمن  گردند بارگاه قضا حاجت از برش
بايد . است  بندي اين بيت آشفته است و اين آشفتگي به معنا نيز آسيب زده جمله

 بگيرد كه بهاز تواند حرف اضافة  در صورتي مي گردندتوجه داشت كه فعل 
اما روشن است كه در اين بيت  .»شدن«باشد نه به معناي » برگشتن«معناي 
است كه اين خالف   آنچه باعث شده .است  به كار رفته» شوند«به معناي گردند 

و   قاعده در نحوِ بيت روي بدهد، تصحيفي است كه در مصراع نخست روي داده

                                                                                                         
فردوسي است كه تصحيح  شاهنامةدو بيت از  دولت تيزترين سندهاي كاربرد  گويا كهن .6

 دگرگون ساخته دولت و تيزدو، صورت درست را به  قياسي نادرست مصحح در يكي از آن
  ). 1/409: 1380؛ خالقي 16، ص 2 ج شاهنامه، فردوسي، ←(است  

  :است  به كار رفته» انگاشتن«به معناي ) 644ص ديوان، (اي از مسعود سعد هم  در سرودهگفتن  .7
  خويشان مرا تعزيت كني     تو مرا مرثيت كني گفتم

      در هر هنري تربيت كني     فرزند مرا چون برادران
  بي زاد به رفتن نيت كني؟      كي بود گمانم كه زين جهان



 تصحيح چند بيت از سفينة شمس حاجي/ 273
 

با پي بردن  .است  درآوردهگاه باررا به شكل تركيبِ گاه و قيد باز پيشوند موخّر 
به از گردد و كاربرد  گفته هم برطرف مي به ضبط درست، مشكل دستوريِ پيش

دريافتنِ معناي درست بيت در . شود پذير مي توجيه) گردند باز(همراه فعلِ جمله 
  :گرو توجه به بيت پيش از آن است

 سخن آرند بر سبيل بضاعت بدو  از خاور و ز باختر آيند سوي او
گويد كه شاعران از باختر و خاور با كاالي سخن به سوي ممدوح  شاعر مي

آيند و به هنگام برآوردگيِ نيازشان، همچون بازرگانان ختن و كارگزاران  مي
اند و ثروت فراواني به دست  كه بارِ مشك و عقيق خود را فروخته(ماليِ يمن 

  :گردند از نزد او برمي) اند آورده
 همچون مجاهز ختن و عامل يمن  قضاحاجت از برشباز گاه گردند

  
  :575ص 

 ...وي چشم روزگار ز باس تو  اي دست آفتاب ز جود تو با يسار
خوردگي دستنويس پايان است، آب  كه در پانوشت مربوط به بيت آمدهچنان

اما با توجه به  ؛)575ص  سفينه، شمس حاجي، ←(است   مصراع را ناخوانا كرده
. است وسن بيصفت  شده توان با اطمينان حدس زد كه واژة پاك بافت بيت مي

  :دهد ي زير چگونگي كاربرد اين صفت را نزد شاعران گذشته نشان ميهابيت
 بهر تو رارسم ناخفتن به روز است و من از

 وسن باشم همه شب روز باشم باوسنبي
  )80ص ديوان، منوچهري، (

 8وسن دارد چو بخت فرّخ تو چشم بي  تو ز آسيب بخت بد پيوستمخالف 
)86ص  ديوان،عبدالواسع، (   

                                                
  .اين شاهد از نظر مضمون نيز بسيار شبيه بيت مورد بحث است .8



 274 / آينة ميراث، شمارة 53
 

 سترشتة جان تو چون سلسلة چرخ قوي
 وسن است ديدة بخت تو چون چشم فلك بي

  )160و  38ص  ديوان،فريد اصفهاني،  ←؛ نيز 31ص  ديوان،مجير، ( 
با اين توضيح كه شاعر (كنيم  گونه بازسازي مي پس بيت را با تصحيح قياسي اين

 است  نيز توجه داشتهبا  وبي در ساختن بيت به تضاد:(  
 وسن بيوي چشم روزگار ز باس تو   اي دست آفتاب ز جود تو با يسار

  
  : 575ص 

 خاك آن دمنخورشيد كيميا كند از   برودر هر دمن كه وجود تو دامن كشد
ريختگي معناي بيت را نيز  هم اين به. است  در مصراع نخست وزن به هم ريخته

شود دامن  آنچه باعث كيميا شدنِ خاك هر دمن مي. است  دچار خدشه كرده
پس ضبط درست چيزي نيست . كشيدنِ جود ممدوح بر آنجا است نه وجود او

  .تو دامن كشد برو جوددر هر دمن كه  :جودجز 
  

  :586ص 
 من شور فتنه في الشهر غوغاء  حلو الشمائل شيرين الكالم غدا

از  و هشت بيت بعدي كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت، بيت مورد نظر
 و  و صرف ها هاي از واژ هاي طنزآميز عثمان عبيدي است كه به گونة آميزه سروده

مصراع دوم  وزنبا صورت كنوني، . است  نحو فارسي و عربي سروده شده 
مشخص نيست كه . است  نادرست است و پيوستگي معنايي آن نيز بر هم خورده

افزودنِ ضمير . ي استا است، از شور چه فتنه  غوغايي كه در شهر به پا شده
 آورد گشايد و وزن را نيز بسامان مي كار را مي گره هفتنبه واژة ) ه(غايب مذكر 

در شهر ) فتنته(گويد از شور فتنة او  مي شاعر. )لن مستفعلن فعلن مستفعلن فع(
   .في الشهر غوغاء فتنتهمن شور  :است  غوغايي برخاسته
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  :586ص 
 و حفظي العهد و انكاره  عجبت من كاري من كاره

ي ديگرِ هاوزن مصراع نخست مفاعلن مفعولن فاعلن است كه با وزن همة مصراع
ي اين شعر مفعولن هاديگر مصراع ركنِ ميانيِ هيچ يك از. اين شعر تفاوت دارد

افزون بر آن، . همين بايد ذهن را در درستيِ ضبط بيت به ترديد بيندازد 9.نيست
پيوند كاري ة پس از واژكه را هم بايد يادآوري كرد و آن ايناي ديگر  نكته

و كاري چارة كار افزودن واوي است در ميان . است  معنايي سخن گسسته شده
هم از  و وزن تا عطف جمله مشخص شود و پيوند معنايي برقرار گردد من

 :زده هستم از كار خود و كار او شگفت: گويد شاعر مي. ديآصورت كنوني در
  .من كاره و عجبت من كاري

  
  :587ص 

 يقول زبان حالك لن تراني  وصلك يا حبيبي)؟(اذا مارمت
دهد كه ضبط اين  است، نشان مي  شدهگذاشته مارمت نشانة پرسشي كه پس از 

جز اما چنين نيست و مصراع مورد نظر . است  بخش مصراع مشكوك بوده
اين پنداشت نادرست، آن  سببشايد . هيچ اشكالي نداردگذاري نادرست  فاصله
كه اند؛ حال آن در نظر گرفته) و با معناي منفي(را يك واژه  مارمتباشد كه   بوده
يعني اذاما رمت وصلك فعلي جداگانه و  رمتو ) اذاما(است اذا مربوط به ما 
گذاري  اينك صورت درست بيت با فاصله. »هنگامي كه وصالت را خواستم«

 .وصلك يا حبيبي اذاما رمت :درست و حذف نشانة نابجاي شك و ابهام
  
  

                                                
يا مفتعلن است ) في كلّ حالِ لطف داداره(يا مستفعلن است مانند مصراع دوم بيت ششم . 9

  ). في دام زلفين ستمكاره(مانند مصراع دوم بيت دوم 
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  :587ص 
ــد  ــال زارا10ً)؟(افرنـ ــاَ و انـ  و لم تنگر الي و لم تراني  دائمـ

يكي از . است  ي جعليِ عربي ساختههاهاي فارسي فعل در اين بيت با ريشهشاعر 
د يِاُفرْاست،   و ديگري كه دچار تصحيف شده» نالم مي«است به معناي اَنالُ آنها 

  :»زنم فرياد مي«است به معناي ) از بابِ فعلله(
 11)؟( و لم تنگر الي و لم تراني  دائماَ و انال زاراً يِدافر
  

  :587ص 
 و رويك قبلتي و دل و جاني  و انت گلي و ريحاني و روحي

خواهد بود كه ) مفاعلتن مفاعلتن فعولن(وزن مصراع دوم تنها در صورتي درست 
   .و جاني يدلو رويك قبلتي و  :را در متن بگنجانيمدلي  صورت دلبه جاي 

  
  :587ص 

 المسك في نافاته پنهان  من شرمسار بوي عنبر باره
كه در شعر فارسي خورد؛ نخست آن اشكال به چشم ميدر مصراع نخست دو 

تواند عنبربار  ميصفت موي يار است نه بوي يار؛ و اصوالً بو ن» عنبربار بودن«
. تواند صفت جاي بگيرد سببي نمي» من«كه در زبان عربي پس از ديگر اين. باشد

خواهد بگويد  شاعر مي. بدل كردشرمساري را بايد به شرمسار از همين روي، 
بنابراين،  .نهفته استدر نافه خود را  ،بار ياركه مشك از شرمساري مويِ عنبر

  .عنبرباره ويم ِيشرمسارن م :مصراع نخست را چنين بايد اصالح كرد
  
  

                                                
  .نشانة پرسش از مصحح است .10
  .ساخت اين فعل به نظر نگارنده مشكوك است .11
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  : 588ص 
 حسنه حسان ةبهجفي تحسين   الشمائل دلفريب حار خوب

زيرا بخشي از مصراع دوم در مصراع نخست  ،وزن هر دو مصراع نادرست است
را در پايان مصراع نخست جاي بدهيم، وزن بيت في اگر . است  گنجانده شده
  :شود درست مي

 حسنه حسان ةِبهجتحسين  الشمائل دلفريب حار في  خوب
  

  :588ص 
 تيراندازه من ناوك المژگان  واالبروان كمانه و الچشم

تيرانداز واژة . اما اين اشكال مربوط به تصحيف نيست ،وزن بيت اشكال دارد
زيرا هجاي نخست آن واپسين  ،نبايد به طور كامل در مصراع دوم جاي بگيرد

آوردن نيمي از واژه در مصراع نخست و نيم ديگر . پارة مصراع يكمِ شعر است
  . در مصراع دوم ادراج نام دارد و در شعر عرب بسيار رايج است

 من ناوك المژگان ر اندازه  و الچشم تيـانهواالبروان كم
  

  :588ص 
 ما في كمال جماله نقصان  الدينالملكملك12)؟؟(يحيي ابن عطا

تواند  است، چيزي نمي  نگارنده دربارة نام و لقبي كه در مصراع نخست آمده
مشخص نبودن نام كامل ممدوح شاعر  بيتتنها اشكال بايد گفت كه اما . بگويد
از نظر قواعد سخن را  است كه به كار رفته اي مصراع نخست واژهدر پايان . نيست
به واژة ديگري الملك چگونه ممكن است كه . است  دچار اشكال كرده عربي

وانگهي دو مصراع چه ربطي به هم دارند؟  گيرد؟ ميال اضافه شود؟ مگر مضاف 
                                                

  .نشانة پرسش از مصحح كتاب است .12
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الّذي واپسين واژة مصراع نخست . گشايد مي افتنِ تصحيف بيتگره كار را دري
سامان ه و وزن را ب كند است كه معناي بيت و پيوند دو مصراع را آشكار مي

  :اش كاستي نيست الِ زيباييكسي كه در كم: آورد مي
 ما في كمال جماله نقصانُ  الّذيالملكملك...يحيي ابن

  
  :590ص 

 13)؟(خالف راي تو پير معطل   كند قصر مشيد دشمنانت
شود، هيچ تناسبي با صفت  پير، چنان كه در صورت كنونيِ مصراع دوم ديده مي

آنچه . است  تصحيفي است كه در آنجا روي دادهتناسبي  عامل اين بي. نداردمعطّل 
يعني  بئر معطل. »چاه«است به معناي  )بئر(=  ربيهماهنگي دارد معطّل با صفت 

. است  مانده) معطّل(كار  بيشود و  اي برده نمي چاهي كه از آن آبي برداشته و بهره
ابن (كار ماندن چاه كنايه از نابود شدنِ مردم و باشندگانِ اطراف آن است  بي

و برقرار كردن تضاد ميان معطل بير شاعر در به كار بردن ). عطلمنظور، مدخلِ 
فَكَأَين  :است  وپنجم سورة حج داشته نگاه آشكاري به آية چهل قصر مشيدآن با 
  .رٍ مشيدقص رٍ معطَّلةٍ وبِئ عروشها و  ىلع ةٌأهلَكناها و هي ظالمةٌ فهي خاوي يةٍٍرمن ق

كرد كه مخالفت با راي تو قصر برافراشتة معني بايد گونه  پس بيت را اين
  :كند مياي بدل  دشمنانت را به چاه متروكه

ــو   كند قصر مشيد دشمنانت ــالف راي تـ ــرخـ ــل 14بيـ  معطـ
  
 

                                                
  .نشانة پرسش از مصحح كتاب است .13
در شعري از قطران باز هم ) 207ص ( سفينة شمس حاجيو در بئر تلفظي است از بير  .14

  :شود ديده مي
   بيرپر عبير و عنبرش گردد گه تعبير      زلفين ترا بيند به خواب بيرگر كسي در 
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  :613ص 
 راي آن روـه دار كه از بـان نگـقـدل عاش

 كه چو آتش است تابان نگريزد از سپندت
بندي نيز دچار  است، جمله  كه معناي بيت پريشان شدهبا ضبط كنوني جز اين

  كيست؟نگريزد فاعلِ . اشكال است
نگريزد است و   كه در اين بيت نيز تصحيفي روي دادهپاسخ درست آن است 

هم و  گردد هم معناي سخن روشن مياست كه با آن نگزيرد شدة  دگرگون
ساخت آشنايي است كه » كسي را از چيزي گزيردن«. شود بندي درست مي جمله

 ←(است   به كار رفته) اغلب به صورت منفي(ي گذشته هادر بسياري از متن
  :، از جمله بيت زير از ظهير فاريابي)»گزيردن«دهخدا، مدخل 

 ور دلي داري نگزيردت از دلداري  گر تني داري جانيت ببايد ناچار
  )169 ص ديوان،، ظهير( 
دلدار براي تو ضروري (و منظور از مصراع دوم آن اين است كه تو از دلدار ناگزيري 

را نگه دار زيرا دل عاشقان  :بحث را نيز چنين بايد معني كرد پس بيت مورد). است
ي سوخته و هااستعاره از دل(گونِ خود از سپند  روي آتش زخم از براي دفعِ چشم

  .از سپندت نگزيردكه چو آتش است تابان  :ناگزيري) تابِ عاشقان بي
  

  :615ص 
 خرده كي بود كه تمناي او كنمبي  او آفتاب عالي و من ذرة حقير

آيد كه بايد آن را به گونة  چنين برميكي از ظاهر مصراع دوم با توجه به واژة 
تر بنگريم، اين واژه را تصحيف بخشي از يك واژة  پرسش بخوانيم؛ اما اگر ژرف

ادبي  بي«به معناي خردگي  بي .است  ديگر خواهيم دانست كه دچار تصحيف شده
همراه چند شاهد از سدة ششم ديده   به دهخدالغتنامة در كه » و گستاخي
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با اين . بايد با سه واژة نخست مصراع جابجا شوداي است كه  واژه 15،شود مي
شود كه جملة مورد نظر پرسشي نيست و بيت را بايد بدين  ضبط مشخص مي

اي ناچيزم؛ گستاخي است كه او را  او آفتاب واال است و من ذره :سان معني كرد
  .كه تمناي او كنم ودبخردگي  بي :آرزو كنم
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