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ــته به نشر مجموعه ای  ــارات سخن، کمر همت بس اینکه انتش

ــفینه و ُجنگ ها بسیار خوشحال کننده است.  جداگانه برای س

ــام می دهد، این  ــارات انج کار خوب دیگری هم که این انتش

ــار در هر بخش را به  ــت انتش ــت که خبر کتاب های در دس اس

ــاند. این کار هم تبلیغ و اطالع رسانی  اطالع مخاطبان می رس

ــاره کاری و کارهای  ــع از دوب ــت و هم مان ــوزۀ کتاب اس در ح

ــویی باید دقت کنند  ــود. البته از س ــوازی در این حوزه می ش م

ــخصی دارد و انتظار می رود،  که اصطالح »زیرچاپ« معنی مش

ــه کار می رود، نهایتًا بعد از  ــی این اصطالح دربارۀ کتابی ب وقت

دو سال، آن کتاب به دست مشتری برسد، حال آنکه متأسفانه 

ــن اقدام تکرار  ــده و اگر ای ــیار طوالنی تر ش گاه این زمان، بس

ــت  ــی از اعتماد خود را تا اندازه ای از دس ــود، مخاطب بخش ش

ــده است که یک  ــأله بارها صحبت ش می دهد. دربارۀ این مس

ــانی در حوزۀ کتاب در کشور ایجاد شود که اگر  بانک اطالع رس

ــی  ــنده، مترجمی برای چاپ کتابی اقدام اساس مصحح، نویس

ــد که دیگران هم  ــانی کن ــت، به این بانک اطالع رس کرده اس

ــود. امروز و در عصر  ــوند و از کارهای موازی پرهیز ش مطلع ش

اینترنت، چنین کاری به سادگی قابل اجراست. البته در شرایطی 

که دو دایرةالمعارف رسمی و دولتی با آن سازمان و دم دستگاه 

ــت در حال موازی کاری اند، گویی  عریض و طویل، سال هاس

این انتظار خیلی هم معقول نیست!

واماسفینهوبیاضوُجنگ.در این کتاب 23 مقالۀ ایرج 

ــی پیش از این  ــفینه و ُجنگ و ... که همگ ــار در حوزۀ س افش

ــده  ــده بود، گردآوری ش در کتاب ها و مجالت مختلف چاپ ش

ــت: یکی اینکه بسیاری از  ــت. این کار از دو جهت مفید اس اس

ــادگی در دسترس نیست )به طور کلی  این مجالت امروز به س

این آفت دربارۀ مقاالت منتشره در مجالت، وجود دارد(؛ دیگر 

آنکه همۀ این مقاالت موضوع مشترک دارد.

ــر این کتاب، می آید که  ــه برخی مالحظات بنده ب در ادام

شاید بد نباشد در چاپ های بعدی اعمال شود:

ص23: »از موالنا شمس الدین درود آورده:

ـــاط ــر مـرا ز نـش ـــال ها خــاطـ س

ــال نبود ــل و ق ــروای قـی ــچ پـ هـی

این شعر در عرفات العاشقین )ص 1482( به نام خواجه رشیدالدین 

فضل هلل آمده است، و در »ُجنگ 900« مجلس )ص 496( به نام 

ــت. )ابراهیم نام فرزند  ــید« آمده اس »خواجه ابراهیم خواجه رش

ــانزده سالۀ خواجه رشیدالدین است که همراه با او گردن زده  ش

شد و نمی دانم آیا منظور صاحب سفینه همو بوده است؟(

ص67: »چون در کف من جام غم انجام آید...« این رباعی در 

ــم »کمال زیاد« )شاعر اصفهانی  نزهةالمجالس )ص 178( به اس

معاصر جمال الدین عبدالرزاق( آمده است.

ص68: »آن دل که به مهر تو همی کرد شتاب ...« این رباعی 

ــم »اشهری« )جمال اشهری/  در نزهةالمجالس )ص 614( به اس

شاهپور نیشابوری( آمده است.

ــن رباعی در  ــم ...« ای ــاک پای ــگار خ ــد ای ن ــنگرف ش -»ش

نزهةالمجالس )ص 644( هم بدون نام گوینده )با عنوان »آخر«( 

آمده است.

ص69: »در هجر هر آن شبی که بد بد گریم ...« این رباعی در 

نزهةالمجالس، ص 165 به اسم »جمال اشهری« آمده است.

-»دیده ز فراق تو زیان می بیند ...« این رباعی در نزهةالمجالس 

)ص 522( با عنوان »لغیره« آمده است.

دربارۀچاپکتابسفینهوبیاضوُجنگ

محمـدرضاضیـاء*

* پژوهشگر متون کهن. 



140 
ـ تیر ماه 1392 دورة دوم، سال هفتم، شمارة یکم و دوم، فروردین 

»آن کس که همه نقش خیال تو گماشت

ــت ــم نداش این فرقت دردناک را چش

ــندید ــو فلک نپس ــا ت ــدم ب ــوده ب آس

ــت« ــود مرا با تو زمانه نگذاش خوش ب

این رباعی در لباب االلباب )ص 519( به اسم »تاج الدین اسماعیل 

ــت )چاکر  ــا ضبط مرجح در مصراع اول آمده اس باخرزی« و ب

ــال تو...( که ارتباط دو مصراع در آن قوی تر  که همه نقش خی

است. در نزهةالمجالس )ص 612( به اسم انوری آمده است؛ ولی 

ــوده بدم با تو فلک نپسندید/  ــان است )آس فقط بیت دوم یکس

ــت(. محمدامین ریاحی در  ــو، زمانه نگذاش ــوش بود مرا با ت خ

پانویس توضیح داده است که این رباعی در دیوان انوری چاپ 

ــی هم احتمااًل از همین جا نقل  ــت و در چاپ نفیس مدرس نیس

ــت. توضیح آنکه، این رباعی در ُجنگی در هند به اسم  شده اس

کمال اسماعیل آمده است )گفتارهای پژوهشی در زمینۀ ادبیات فارسی، 

ص24( و بعید می دانم از انوری باشد. سید علی میرافضلی )1376: 

ــته  است:  147( هم آن را در دیوان خاقانی )ص 704( یافته و نوش

ــم در نزهةالمجالس  ــت.« رباعی بعد از این ه »بی گمان ازوس

ــماعیل  ــت که چنان که دیدیم، از اس ــا عنوان »وله« آمده اس ب

باخرزی است، لذا این دو رباعی را باید جزو انتساب های اشتباه 

نزهةالمجالس محسوب بداریم.

ــن رباعی در  ــه نبود ...« ای ــال یار گویی ک ــام وص ص70: »ای

نزهةالمجالس )ص 615( با عنوان »آخر« آمده است.

ــۀ کتاب  ــاپ مقدم ــه( بازچ ــتمین مقال 106:)هش ص83ـ

ــائل است. به نظرم خیلی نیازی به بازچاپ  المختارات من الرس

این مورد نبود. چون خود کتاب در دسترس هست.

ــته اند  ــارۀ »انیس الوحدة و جلیس الخلوة« نوش ص140:درب

ــاعران ... شعرهایی از کسانی هست که  که »در میان اشعار ش

ــت مانند شـرفالدینعبدالمؤمن تازگی دارد و یا کمیاب اس

...عمادالدیـنحروفـی،کمالالدینکوتهپـا...« می افزایم: 

شرفالدینعبدالمؤمن ناشناخته نیست، وی همان شرف الدین 

شفروه، از شعرای مهم قرن ششم اصفهان است و دیوانش نیز 

ــعری که در همین صفحه به او نسبت  موجود. دربارۀ وی )و ش

ــده( و نیز عمادالدینحروفی، میالد عظیمی در سفینۀ  داده ش

ــمس حاجی اطالعات مفیدی به دست داده که می توان به  ش

آن رجوع کرد. از کمالکوتاه پا نیز در خالصةاالشعار )ص 124( 

شعر آمده است در »ُجنگ 900« مجلس نیز شعر مشهور »هجو 

ــده، همین  ــبت داده ش می گویی ای مجیرک هان...« به او نس

ــاعر )ص 168( به نام کمال الدین بن  ــعر در مجموعۀ هفده ش ش

ــت. آیا  زیاد و البته در دیوان جمال الدین عبدالرزاق نیز آمده اس

از این مجموعه می توان اصفهانی بودن کمال کوتاه پا را نتیجه 

ــس )ص 543( رباعی ای به نام او  ــت؟ در »ُجنگ 900« مجل گرف

ــکیک بعضی بزرگان دربارۀ اسم او را از بین  آمده است که تش

می برد.1 

ــی دارد ــر و بهائ ــت ف ــه لب ــم ک گفت

ــوش هوائی دارد ــو خ ــرای رخ ت  صح

ــه راه غم من ــا مبر این هوس ک  گفت

ــی دارد ــا! دراز نائ ــه پــایــ کــوتــ

ــعر از صدرالدین علی آورده اند )ای زلف تو گه  ــه ش در ادامه س

ــعر هم »تازه و کمیاب«  ــوده گه بافته خوش ...( که این ش گش

نیست و در نزهةالمجالس )ص 312( و خالصةاالشعار )ص 108( 

ــقین )ص 1637( ذیل  ــز در عرفات العاش ــدون نام گوینده و نی ب

لطیف الدین زکی کاشغری، آمده است. استاد نوشته  است: »در 

ــده.« آیا می توان ارتباطی  جایی به دنبال نامش “کی”  آورده ش

ــرد؟ رباعِی »زان پیش که ثور بر  ــن »کی« و »زکی« برقرار ک بی

ثریا بستند« در خالصةاالشعار )ص 68( به نام »تاج الدین طرحی« 

ــت« در همین  ــت خوشس ــق ارچه عقیلۀ جهانس و رباعی »عش

مجموعه )ص 69( و نیز نزهةالمجالس )ص 593( آمده است.

ــاب بی مروت دنیا/ پیش مرا  ــان صفحه: »بر در ارب در هم

هیچ کس به خواب نبیند.« مصراع اول بیت مشهور حافظ را به 

یاد می آورد: »بر در ارباب بی مروت دنیا/ چند نشینی که خواجه 

کی به در آید.« کلمۀ اول مصراع دوم هم باید »بیش« باشد.

ــی کت واعظت...«گت )مخفف گفت( صحیح  ص143: »هم

است.

ــفینۀ تبریز صحبت شده  ــعاِر س ص186:دربارۀ خالصةاالش

است. خوب بود به تصحیح و چاپ آقای حائری از این مجموعه 

)در گنجینۀ بهارستان( اشاره می شد.

ص205:»گر دست رسید پای صبا خرد کنم...« و »هرگز گلی 

ــکفت کس را ازنوگلی عجب تر...« به گمانم »رسد« و »...از  ش

1. یکی از استادان بنده دربارۀ اینکه ممکن است نام او در اصل »کمال کوچه پای« باشد، صحبت میکردند.
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تو گلی...« صحیح باشد.

ــدم ز روح وا  ــرزاق: چون کالب ــن عبدال ص206: »کمال الدی

بردارند...«

ــماعیل )ص 862( آمده  ــال اس ــی در دیوان کم ــن رباع ای

ــت. در فهرست اعالم نیز برای  ــت. »وا پردازند« صحیح اس اس

کمال الدین عبدالرزاق مدخلی جداگانه و بدون ارجاع به کمال 

ــن ترکیب در اینجا اضافۀ بنوت  ــماعیل در نظر گرفته اند. ای اس

است و لذا نیاز به مدخل جداگانه نیست.

ص207: به جای »کو شاهی کن« باید »گو شاهی کن« باشد.

ــاز/ زان که  ــی رد و قبول عامه خود را خر مس ص218:»از پ

کار عامه نبود جز خری یا خر خری.« این بیت نسبتًا مشهور، از 

سنایی )دیوان، ص 366( است. 

ــکبار به گل  ــن االصفهانی: تا زلف مش ص220: »لکمال الدی

ــت و لذا  ــماعیل )دیوان، ص412( اس برفکنده ای...« از کمال اس

ــت باید مدخلی برای این ترکیب و با ارجاع به کمال  در فهرس

اسماعیل آورده می شد.

ــا را دل و جان چو ...  ــی/ م ــو ... بینای ــا ز در ت ص222:»گفت

ــده، به  ــر می کنم کلماتی که خوانده نش ــت هنوز.« فک یکتاس

ترتیب »دیده را« و »رشته« باشد.

ص223: »هر آن روزی که رویت رابینم/ من آن را نشمرم از 

ــعر با این صورت ایراد وزنی دارد. احتمااًل »رویت  زندگانی.« ش

رانبینم« صحیح است.

ص225: »از بس که جگر گوشه جگر داد مرا/ وان راحت جان 

چه دردسر داد مرا.« احتمااًل »ای بس که ...« اصح است، در این 

صورت ارتباط دو مصراع نیز محکم تر است.

-»همای عشق چو بال جالل باز کند

ز پشه ای چو بخواهد، هزاربارکند« 

در این بیت نیز »هزاربازکند« درست است.

-»خطی است که عارض تو می پردازد

یار سمنت مور گذر می سازد«

در مصراع دوم »یابر سمنت« درست است.

ــعر از ُجنگ بیاضی مرعشی  ــه قطعه ش ــان س ص228: ایش

ــال »جمال ازهری« در  ــرح ح از جمال ازهری نقل کرده اند. ش

ــت و بیشتر تذکره ها )مثل عرفات  لباب االلباب )ص 240( آمده اس

العاشقین، ص 280( نیز همان دو قصیده ای را از او نقل کرده اند که 

در آنجا هم آمده است )یکی با ردیف »چشم« و دیگری »دل«(. 

دو قطعه از سه شعری که در اینجا آمده، رباعی است:

بر من ستماستاگر چنین خواهد بود

ــتنم یقین خواهد بود ــت تو کش بر دس

)احتمااًل سـتمات، صحیح است( این رباعی در نزهةالمجالس 

)ص 576( با عنوان »آخر«، آمده است. 

شرح حال و شعرهای »جمال اشهری« )شاهپور نیشابوری( 

از لباب االلباب افتاده است، ولی خوشبختانه در نزهةالمجالس 

ــت. در سفینۀ تبریز هم دوازده رباعی  119 رباعی از او آمده اس

ــفینۀ رباعی مرعشی سه رباعی از او آمده است. با توجه  و در س

به مراتب فوق )سابقۀ رباعی سرایی جمال اشهری و نوع شعر و 

قصیده سرایی جمال ازهری( احتمااًل در این موضع هم منظور 

نویسنده همین جمال اشهری بوده است.

ص233:»کادم به خلل ز نفـس بد می بینم

                بر خود همه خصمی خرد می بینم« 

                احتمــااًل »کـارم« صحیـح است.

ص234: »در عشق تو بندهچهسان اولی تر...« به این صورت 

ایراد وزنی دارد، احتمااًل »...برچهسان« درست است.

ص235:»دی شب.... دل خونینم بگرفت

                 اندیشـۀ یار نازنینـم بگـرفـت«

ــماعیل، به صورت  ــی در ص 827 دیوان کمال اس ــن رباع ای

ــب هوس دل غمینم بگرفت« آمده است. احتمااًل در این  »دیش

ــون با این صورت بیت  ــت، چ ُجنگ هم »دلحزینم« بوده اس

ایراد وزنی دارد.

مقالۀ شانزدهم مربوط به »سفینۀ بولونیا«ست که بنده در شمارۀ 

46 همین مجله دربارۀ آن مطلبی نوشته ام.

ــاعر قرن هفتم نوشته اند، که  ص351: رفیع الدین لنبانی را ش

قرن ششم صحیح است.

ص391: نورالدین رصدی را شاعر ناشناخته معرفی کرده اند. 

میالد عظیمی در حواشی سفینۀ شمس حاجی او را حتی االمکان 

به خوبی معرفی کرده است.

ــدی«، این دو بیت به  ــل از »بیاض عالء مرن ــه نق ص427: ب

کمال اسماعیل نسبت داده شده است:

ــه دّر قائله ــن الخـتام و لـل »فی حـس

ــتـغـفـر هلل ــو اس ــمنـان ت ـــر دش س

ــد ــر نباش ــمنان تو را س ــه خود دش ک

ــمنت قطع کردم ــر دش ــخن بر س س
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ـ تیر ماه 1392 دورة دوم، سال هفتم، شمارة یکم و دوم، فروردین 

ــد« که مقطع ازین جای خوش تر نباش

ــعار  ــمارۀ 50( مقاله ای دربارۀ اش بنده در مجلۀ آینۀ میراث )ش

ــته ام و این دو بیت را هم که در  ــماعیل نوش نویافتۀ کمال اس

ــعار آوردم. ولی پس از  ــت با تردید در جزو آن اش دیوان او نیس

ــعر را در »سفینۀ 534 مجلس« )سفینۀ سعداللهی،  مدتی این ش

ــعر در اواخر  گ 260( به نام »بدرالدین« یافتم. آنجا هم این ش

ــفینه و به عنوان نوعی ُحسن ختام آمده است و با این وضع،  س

انتسابش به کمال اسماعیل منتفی است.

ــن نکات کوچک بر  ــد بگویم که افزودن ای ــه بای در خاتم

ــفینۀ شمس حاجی، نباید برای خواننده  این کتاب و تصحیح س

ــود که من پیش خود چنین توهمی دارم که  باعث این پندار ش

ــنده و بانی فاضل آن را زیر سؤال ببرم یا  ــته ام کار نویس خواس

فکر کنم اگر من دست به این کار زده بودم، کارم بی غلط بود. 

ــت و افزودن این نکات چیزی از  ارزش این کتاب محفوظ اس

حرمت کار آنان نمی کاهد و هدف بیشتر معرفی کتاب و نیز رفع 

بعضی اشکاالت کوچکی بوده که رخ داده است.
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