تو را که دست بلرزد،
ُ
گهر چه دانی سفت؟
(نقدی بر کلیات میرکرمانی)
44-64

فرزاد ضیائی حبیب آبادی

(پژوهشگر متون کهن فارسی)

َ
أنت الذي ترجتف يديك ،كيف لك أن تقوم جبالء اجلواهر
؟
ّ
ّ
ّ
دراسة نقدية لكليات مير كرماين

چکیــده :نویســنده در نوشــتار حاضــر در تــاش اســت کتــاب
کلیــات شــعر میرکرمانــی کــه توســط وحیــد قنبــری و انتشــارات
ســخن در ســال  1397بــه زیــور طبــع آراســته شــده اســت را در
بوتــه نقــد و بررســی قــرار دهــد .وی در راســتای ایــن هــدف،
نخســت بــا ارائــه شــاهد مثــال هایــی از صفحــات متن کتاب،
غلــط خوانــی هــای راه یافتــه بــه آن را متذکــر مــی شــود .ســپس،
تعــدادی از ضبــط هــای نادرســت یــا مشــکوک چــاپ کتــاب
و تکــرار اشــتباهات کاتــب و  ...را برمــی شــمارد .نویســنده در
انتهــا ،نقــد خــود را بــا بیــان اشــکاالت راه یافتــه بــه حواشــی
صفحــات کتــاب ،بــه پایــان مــی رســاند.
کلیــدواژه هــا :میرکرمانــی ،دیــوان اشــعار ،شــاعر قــرن هشــتم،
کلیــات شــعر ،نقــد کتــاب ،تصحیــح کتــاب ،نقــد تصحیــح
کتــاب ،متــون کهــن فارســی ،نســخ خطــی فارســی.
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اخلالصــة :حيــاول الكاتــب يف هــذا املقــال أن يضــع عىل
ّ
طاولــة النقــد والبحــث كتــاب كل ّيات شــعر ميــر كرماين،
ّ
الشمسية من
والذي ّمتت طباعته وصدوره سنة 1397
قبل وحيد قنبري وانتشارات سخن.
ويف ســياق هــذا اهلــدف ،يبتــدئ بتقــدمي أمثلــة مــن
ً
صفحــات هــذا الكتــاب ،مشــيرا فهيــا إىل القــراءات
اخلاطئــة الــي وجــدت طر يقهــا إىل الكتــابّ .مث ينتقــل
بعــض مــن منــاذج الضبــط اخلاطــئ أو
إىل اســتعراض
ٍ
املشــكوك يف هــذه الطبعــة مــن الكتــاب ،مع منــاذج من
تكرار اشتباهات الكاتب.
النقديــة ّ
ّ
يبــن الكاتــب بعض
ويف هنايــة هــذه الدراســة
اإلشكاالت اليت وقعت يف حوايش صفحات الكتاب.
ّ
األساســية :مير كرماين ،الديوان الشعري ،شاعر
املفردات
ّ
ّ
القــرن الثامــن ،كليــات شــعر ،نقــد الكتــاب ،تصحيــح
ّ
الفارســية
الكتــاب ،نقــد تصحيــح الكتــاب ،النصوص
القدمية ،النسخ ّ
ّ
الفارسية.
اخلط ّية
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Mirkermāni’s Kolliyāt
By: Farzād Ziyāie Habib Ᾱbādi
Abstract: In the present paper, the
author has made an attempt to review
Mirkermāni’s Kolliyāt-e She’r (Complete works of Mirkermāni), published by Vahid Qanbary and Sokhan
publishing house in 1397. Regarding
this, he, first of all, provides some
examples of the book text in order to
point out misread parts. Following
this, he talks about a number of wrong
or suspicious recordings, and the repetition of the scribe’s mistakes, and….
Finally, he concludes this review by
mentioning some of the problems in
the annotations of the book.
Key words: Mirkermāni, Mirkermāni’s Divan, eighth century poet,
book criticism, book correction,
review of book correction, ancient
Persian texts, Persian manuscript.

بســیار شــنیدهایم که در سالهای نهچندان دور ،برخی رؤســا و کارکنان کتابخانههایی در
بعض نســخ خطــی را در اختیار خواســتاران قــرار نمیدادند،
ایــران و جهــان نهتنهــا تصویر
ِ
ً
بلکــه پــارهای نوادر آثار را در مکانی خاص ،مثال صندوقــی پوالدین در اتاق خویش ،پنهان
میفرمودند و یگانه کلید آن صندوق را نزد خود از جان عزیزتر میداشتند .این رفتار البته
ناپســند بــود و همــواره نیز مایــۀ دلخوری ،انتقاد و ّ
مذمت واقع میگشــتّ ،اما اگــر بر این کار
هــزار عیــب تــوان نهــاد ،از یــک حســن آن نیز غافــل نبایــد مانــد و آن ،جلوگیــری از تفریط و
ُ
تضییع ن َســخ اســت که برخی در این ســالها ،با بردن ریشۀ سهحرفی «ص ح ح» به همان
ّ
ُ
باب تفعیل ،نام «تصحیح» بر آن نهادهاند! ولی اکنون سالیانی است که سد مخازن ن َسخ
خطی جهان شکسته و اولیای کتابخانهها ،بنا به هر دلیلی ،سیلی از مخطوطات خویش
به راه انداختهاند .در ایران نیز همین کار ،با هر ّنیتی که بوده ،انجام شــده اســت .حاال «هر
کســی» میتوانــد بدون آنکه پــای از «اتاق خواب» خویش بیرون نهــد و در همان حال که بر
روی «تختخواب» افتاده ،با ورود به فضای مجازی بر نســخهای که از حملۀ مغول در امان
َ ُ َ ُ
جــاز ق ْن َط َرة
مانــده ظفــر یابــد! پس بیهوده نبوده کــه بزرگان ما هزار ســال پیش گفتهاند« :الم
الحقیقــة»! البتــه هیــچ کس ،از جمله شــخص این فقیر ،بر اطالق منکــر برخی برکات این
کار نیســتّ ،اما اگر هر نســخۀ خطی را بخشــی از میراث ملی ،و الجرم بشری ،بدانیم جای
آن است که از عوارض جبرانناپذیر این بخشندگیها بر خویش بلرزیم.
چندگاهی است بر اثر فزونییافتن شمار دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،تمام موضوعات
َ
عالم برای تدوین پایاننامه خرج شــده و دیگر نمیتوان «ســخن از زلف یار گفت» 1.اکنون
کــه دیگــر موضوعاتــی همچــون «خــر در بوســتان»« ،گاو در گلســتان»« ،گــرز در شــاهنامه» و
حتــی تحقیقــات و تدقیقــات بســیار پیشــرفته و مفیــدی هماننــد «بررســی تطبیقــی آثــار و
ُ َ
اندیشــههای روزبهــان بقلی شــیرازیَّ ،
طی َب ُ
اهلل َر ْم َســه ،با چارلز اسپنســر چاپلیــن ،غ ِف َر له،
اهلل َم ْض َج َعه» قفســههای کتابخانهها را ُپ ُ
بر اســاس نظریه روالن بارتَ ،ن ّو َر ُ
راپر 2کرده اســت،
ً
ظاهرا برخی ّ
راه چاره را یافتهاند و در این کار البته همچون
مدرسان دانشگاهها آسانترین ِ
عصای موســی َمآربی چند اســت 3:نخســت آنکه از میان دههزار نسخۀ خطی که در رایانۀ

شــخصی خود به همین منظور الفنجیدهاند ،نســخه یا نســخههایی را به بهایی نهاندک به
دانشجویان «میفروشند»4؛ ُد دیگر:
تا کی انــــــــــدر دام وصل آرم «تذروی خوشــــــــــخرام»
وقــــــــــت فرصــــــــــت میکنم
انتظــــــــــار
در کمینــــــــــم و
ِ
ِ
بند آن مباش که مضمون نمانده است.
 .1اشاره به این بیت :یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت /در ِ
 .2این کلمه از اهالی استان چهارمحال و بختیاری ِس َم ِت اصغاء یافته است.
َ
َ َ َّ ْ َ
َ ُ
َ
ُ ْ
عصای ا َت َوک ُؤا َعلیها و ا ُه ّش ِبها َعلی غ َنمی َو ِل َی فیها َم ِآر ُب اخری( .طه)18 /
 .3قال ِه َی
ّ
 .4مســلم اســت که این شــغل ،همگانی نیســت و بســیاری از اســتادان چنین اســتعدادی ندارند .اینان در شرافت ،نجابت،
انسانیت و دانش ّ
تبحر یافتهاند.

کلیات میر کرمانی ،تصحیح وحید قنبری
ننیز ،زیر نظر رامین نفیسی ،تهران :سخن،
1397
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ـری تمــام فنون و
در
دفتــر کار ،راهپلــه ،بوفــه و حتــی بیتالفــراغ دانشــکده بــر مشــتری کمیــن میگشــایند و بــا به کارگیـ ِ
ِ

صناعــات ادبــی و چــون کارگر نیفتاد ،فنون دیگر همچون تشــویق ،تحمیق و باالخره تهدیــد ،وی را مجبور میکنند تا
پایاننامه را با راهنمایی ایشــان بگذراند! ســدیگر :دانشــجوی درماندۀ بیچاره را که دیگر چندان فرصتی برایش باقی
نمانده ،علیالظاهر نجات میدهند ،اما این نجات بخشی ،اغلب به مرگ متون کهن میانجامد! اکنون مشتریای
مدرســان دانشگاه به مخلص گفتّ ،
که دانشــجوی دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارســی اســت و چنانکه یکی از ّ
حتی
بیتی یکی از شــاعران متقدم «عملی»
تفــاوت میــان قصیــده ،قطعه و غزل را نمیداند ،بر آن شــده تا با دیوان چندهزار ِ
انجام دهد که این سالها نام تصحیح بر آن نهادهاند ،پیداست کزین میان چه برخواهد خاست!

ّ
عــدهای از همینها ـ که خا ک را بــه نظر کیمیا کنند ـ به واســطۀ وصول به مقام سـ ّ
ـوگلیت! در همان
دو ســه ســال بعــد
دانشــگاه یا دانشــگاههای دیگر «استاد» میشوند .اکنون هنگام تثبیت وضعیت استخدامی یا موسم ترفیع است؛ ولو
آنکــه بــه نابودی حلقهای دیگر از زنجیرۀ میراث ملی و جهانی بینجامد .نســخهای دیگــر و قنطرهای دیگر .ز این قصه
بگذرم که سخن میشود بلند.
میدانیــم کــه شــعرا از حیــث شــهرت و معروفیت ،همــه در یک پایه نیســتند .برخی چون فردوســی ،خیام ،ســعدی و
حافظ آوازهای جهانگیر یافتهاند و در مقابل از عدهای بیشمار جز نامی در برخی تذکرهها باقی نمانده است .در میانۀ
ُ
َ
تعبیر «کمنام »5در باب آنها
این دو گروه نیز شاعرانی هستند که نه چون آنان نامدارند و نه مانند اینان گمنام؛ و شاید
ِ
َ
بیمناســبت نباشــد .ایــن کمنامی نیــز دالیل گونا گون دارد که از موضوع این مقاله خارج اســت .بــاری ،از جملۀ این
شاعران کمتر شناختهشده ،یکی هم «میر کرمانی» شاعر قرن هشتم هجری قمری است .البته سالی چند پیشازاین،
که کتاب ارجمند «شــاعران قدیم کرمان» 6پژوهش ســیدعلی میرافضلی انتشــار یافت ،پرتوهای تازهای بر زندگی و آثار
این شاعر کرمانی تابید .مطابق تحقیقات ایشان «میتوان حدس زد که وی در فاصلۀ سالهای  741تا  763هجری
از دنیــا رفتــه اســت» 7.در این کتــاب  82غزل کامل ،چند قصیده و ابیاتی پراکنده از میر نقل شــده اســت 8.نیز کمی
بعدتر جواد بشــری در مجلۀ «گزارش میراث» مقالهای با عنوان «اشــعاری نویافته از میر کرمانی» 9چاپ کرد که حاوی
 151بیت نویافته بود ،اما باید دانست میر کرمانی که «به همراه خواجو و عماد فقیه یکی از سه ضلع مثلث شعر کرمان
در قرن هشتم هجری» 10بوده ،دیوانی مشتمل بر بیش از هفتهزار بیت شعر داشته که خود ،ماجرایی شگرف دارد:
در فهرستها هیچ نشانی از دیوان میر نیست .تنها نسخهای از این دیوان که تا کنون در جهان شناخته شده ،متعلق
به مرحوم مرتضی نجمآبادی بوده اســت .اســتاد شادروان سعید نفیسی که از وجود این نسخه نزد وی آ گاهی داشته،
بسیار
نسخه را به امانت میگیرد و «از بیستم مهرماه تا یک ساعت و نیم بعدازظهر دوم آبان ماه  1321در میان کارهای
ِ
دیگــر» ،یعنــی ظرف  12روز ،چنانکه شــیوۀ ایشــان بوده ،نســخهای برای خویش استنســاخ میفرماید و نســخۀ مرحوم
نجمآبادی را به وی بازمیگرداند و شگفتا که این نسخۀ اصل ،بعدها ناپدید میشود ،چنانکه تا به امروز خبری از آن
خطی شناختهشــدۀ کلیات میر کرمانی در جهان مدیون عشق شورانگیز
وجود تنها نســخۀ
نیســت! پس میبینیم که ِ
ِ
استاد نفیسی بوده است.

از جملۀ قربانها!
این نسخۀ منحصربهفرد از سال 1345ش ،یعنی سال درگذشت استاد نفیسی تا  1395درست پنجاه سال نزد خانوادۀ
َ
َ
 .5البتــه واژۀ «کــم» در برخــی مــوارد ،ماننــد «کــمآزاری» ،افادۀ معنای «نفــی» میکند و در لغتنامۀ دهخــدا ،به نقــل از ناظماالطبا ،همین «کمنــام» را نیز «مجهول،
َ
معروف آن یعنی «اندک» گرفتهایم.
نامعلوم و بینام» معنی کرده ،ولی ما در این ترکیب (کمنام) «کم» را معادل معنای
ِ
 .6شاعران قدیم کرمان؛ پژوهش سیدعلی میرافضلی؛ چاپ نخست ،نشر کازرونیه ،تهران.1386 ،
 .7همان ،ص .401
 .8همان ،ص .403
 .9اشعاری نویافته از میر کرمانی؛ جواد بشری؛ گزارش میراث ،سال چهارم ،شمارۀ  ،36آذر و دی .1388
 .10شاعران قدیم کرمان ،همان ،ص .402
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ایشــان نگاهداری میشــدهّ ،اما متأســفانه در این سال ،آقای رامین نفیسی ،فرزند استاد ،این یادگار پنجاهسالۀ پدر را
َ
که خود از قرن هشتم هجری ،به شرحی که آمد ،بازمانده بوده به آقای دکتر وحید قنبری ننیز( 11استادیار دانشگاه آزاد
حروفی آن در انتشارات سخن شوند  ...و افسوسا که این بار
اســامی ـ واحد تهران مرکزی) میســپارند تا واســطۀ چاپ
ِ
سنگ نا کاردانیَ ،پست شکسته است!
نیز یکی دیگر از گوهرهای تابنا ک و بیشبهای خزانۀ ادب فارسی به
ِ
َ َّ َ
َ
َ
َ
ََْ
ــــــــــت ِعد ل ُه
مر َح ّتــــــــــی ت ْس
ال تســــــــــع ِفــــــــــی اال ِ

َّ َ
َ
َس ْ
ــــــــــع ٌی ِبــــــــــا ُعــــــــــد ٍۀ قـــ ـ ـ ـ ْـو ٌس ِبـ ـ ـ ـ ــا َوت ٍر

12

البته برخی دالیل این امر را از خالل پیشگفتار کتاب میتوان دریافت؛ بدین توضیح که نخستین دیدار میان آقایان
شهریورماه»  1395اتفاق میافتد ( ¥ص  )15و پس از چند دیدار (که البد
رامین نفیسی و دکتر قنبری ننیز در «اواخر
ِ
دو سه ماهی طول کشیده) ،فرزند استاد میپذیرند که تصویری از کلیات میر کرمانی را به آقای قنبری تسلیم نمایند.
ً
( ¥ص  )18این در حالی است که پیشگفتار کلیات میر که قاعدة باید آخرین بخش خارجشده از زیردست ایشان
َّ
بیتی میر ( ¥ص )26
باشد ،مورخ به نوزدهم مهر  1396است( .همان) پس با این حساب ،کار بر روی کلیات ِ 7201
تنها در مدتی کمتر از یک سال پایان یافته است!

در همین پیشگفتار نوشتهاند:
بازخوانی متن» نبود ،این کار در این
«از همسرم [ ]...سپاسگزارم .اگر همت ،پیگیری و کمکهای او در «استنساخ و
ِ
«بازۀ زمانی» 13به سرانجام نمیرسید» ¥( .ص )18
13

کار نســخهای بدیــن تنگیابی،
در ایــن بــاب،
ِ
یادکرد دو نکته دربایســت اســت :نخســت آنکه چه ضرورتی داشــته که ِ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ ّ ّ
ّ
َ َّ
حمن .امید که پای
بهتعجیــل هــر چــه تمامتر و در این «بازۀ زمانی» ســاخته آید؟! ال َع َجلۀ ِم َن الش
ِ
ــیطان والتأنی ِمــن الر ِ
ً
بازخوانی متن» اصوال باید کار خود اســتادیاران باشــد،
مســائل اداری در میان نبوده باشــدُ .د دیگر آنکه «استنســاخ و
ِ
یاران استاد!
نه ِ
ّ
اکنون برای مدللداشتن آنچه به عرض رساندیم ،اندکی از آشفتگیهای بیشمار این دیوان را فرامینماییم:

 .1غلطخوانی
بحر «حلمش» چو مــــــــــوج بحث انگیخت

مشــــــــــتری ســــــــــوی بطن حـ ـ ـ ـ ــوت گریخت
(ص )46



«حلــم» در مصــراع نخســت غلــط اســت و به جای آن باید «علم» باشــد که بــا «بحث» و «مشــتری» (قاضی و خطیب
فلک) نیز تناسب دارد.
َ
این چنیــــــــــن «بیــــــــــت» ن ْب َود ایــــــــــن خانه
خانــــــــــهای اســــــــــتوار ن ْ
ــــــــــه بنیــــــــــاد
ِ

کــــــــــه شــــــــــود ز آب و بــــــــــاد ویرانـ ـ ـ ـ ــه []...
تــــــــــا بمانــــــــــد زمانــــــــــه را بـ ـ ـ ـ ــر یـ ـ ـ ـ ــاد
(ص )49


در مصراع ّاو ِل بیت اول به جای واژۀ «بیت» باید «سست» باشد که غلط خوانده شده است.
عقــــــــــل را «بســــــــــت» جــــــــــای حیرانــــــــــی

بیســــــــــخن

در



امـــــ ـ ــور

یزدانـ ـ ـ ـ ــی
(ص )51

تردید ندارم که اســتاد نفیســی ،خالف نوآموزان امروز ،در مصراع نخســت« ،هست» را با هاء گوشوارهدار نوشته بودهاند
َ .11ننیز (بر وزن تمیز) :روستایی در شرق شهرستان ُرابر در استان کرمان (ویکی پدیا).
 .12مرزباننامه؛ تحریر سعدالدین وراوینی؛ تصحیح محمد روشن؛ چاپ دوم ،نشر نو ،تهران ،1367 ،ج  ،1ص .174
 .13در هر دو مورد ،تأ کید از راقم این حروف است.
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که بهاشتباه« ،بست» خوانده شده است.
صحتــــــــــش را مــــــــــرض بــــــــــود ز «قضــــــــــا»

ـت او ز رنـ ـ ـ ـ ــج نیسـ ـ ـ ـ ــت جـ ـ ـ ـ ــدا
راحـ ـ ـ ـ ـ ِ



(ص )53

نهــاد ایــن جملــه ،جهان اســت که ایــن بیت و ابیاتی پیــش و پــس از آن ،در مذمت وی آمده و پیداســت که به جای
ِ
«قضا» باید «قفا» (دنبال) باشد تا معنی بیت سامان پذیرد.
صیقــــــــــل جــــــــــود او ز روی جهــــــــــان

«رنـ ـ ـ ـ ــگ» فقـ ـ ـ ـ ــر و نیـ ـ ـ ـ ــاز بزدایـ ـ ـ ـ ــد
(ص )67

در آغاز مصراع دوم« ،رنگ» (با راء قرشت) غلط است؛ چه« ،صیقل»« ،زنگ» (با زاء هوز) را میزداید.
بیوجــــــــــودت مبــــــــــاد روی زمیــــــــــن

تـ ـ ـ ـ ــا فلـ ـ ـ ـ ــک باشـ ـ ـ ـ ــد و زمیـ ـ ـ ـ ــن «بایـ ـ ـ ـ ــد»
(همان)

ً
در آخــر بیــت «پایــد» (با ســهنقطه در آغاز؛ از مصدر پاییدن= پایداری ،دوامکردن) درســت اســتّ ،اما ظاهرا کوششــگر
بیت:
محترم را با این واژه سابقۀ معرفتی نبوده است؛ در ِ
گــــــــــر افتــــــــــاده باشــــــــــی بیفتــــــــــی ز پــــــــــای

ز پـ ـ ـ ـ ــای ّ
تکبـ ـ ـ ـ ــر بیفـ ـ ـ ـ ــت و «بسـ ـ ـ ـ ــای»
(ص )92

پایانــی بیت بایــد «بپای» (فعــل امر از پاییدن) باشــد؛ و گو یــا با مقولهای بــه نام «جناس
نیــز ملتفــت نبودهانــد کــه واژۀ
ِ

تــام» هــم بیگانه بودهاند .نکتۀ دیگر اینکه «بیفتی» در مصراع نخســت نیز باید «نیفتی» (به صیغۀ نفی) باشــد .شــاعر
تکبر بیفت (یعنی ّ
میگوید :اگر تواضع کنی از پای نخواهی افتاد ،از پای ّ
تکبر را ترک کن) و بدینوســیله خود را پایدار
و پاینده نمای.
ّ
«ســــــــــر» هــــــــــر حکمتــــــــــی به حکــــــــــم خبر

نیسـ ـ ـ ـ ــت جـ ـ ـ ـ ــز تـ ـ ـ ـ ــرس خالـ ـ ـ ـ ــق داور
(ص )71

الح َ
حدیث ُ
کم ِۀ
(س ّر= راز)؛ بیخبر از آنکه این بیت به
«رأس ِ
میبینیم که بر روی نخستین واژۀ بیت ،تشدید نهادهاند ِ
ِ
َُ
اهلل» اشاره دارد ،پس واژۀ موردبحث باید َ«سر» (= رأس) باشد!
َمخافۀ ِ
َ
وجــــــــــود وجودی «بــــــــــه هســــــــــت» از عدم
کـ ـ ـ ـ ــه در کشـ ـ ـ ـ ــور ِعلـ ـ ـ ـ ــم باشـ ـ ـ ـ ــد َعلـ ـ ـ ـ ــم
ِ
(ص )92
ً
احیاگر دیوان میر «به هست»
احتماال شــادروان نفیســی نوشــته بودهاند« :بهست» ،یعنی ِ«ب ْه است» (بهتر اســت)ّ ،اما
ِ

خواندهاند!

نه وهــــــــــم کســــــــــی بــــــــــرده ره ســــــــــوی او

نـ ـ ـ ـ ــه آیینـ ـ ـ ـ ــه را «خطـ ـ ـ ـ ــی» از روی او
(ص )103

َ ّ
آشکار است که در مصراع دوم به جای ّ
«حظی» (= بهرهای) باشد.
«خطی» (با خاء ثخذ و طاء ُحطی) باید
خدیو مشــــــــــرق و مغرب که کار چرخ گرفت

ز خـ ـ ـ ـ ــاک «بوی رفیـ ـ ـ ـ ــع جنـ ـــ ـ ــاب» او باال
(ص )109

در ایــن بیــت دو شــیرینکاری ،آن هــم در یک مصراع ،نمودهاند :نخســت :به جــای «بوی» (بر وزن گــوی) باید «بوس»
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خاکبوس
باشد که با واژۀ پیش از خود ترکیب «خا کبوس» را میسازد؛ دوم :جای «رفیع» و «جناب» باید عوض شود :ز
ِ
جناب رفیع ِ او باال.
ِ
باد جهاننورد که با چرخ هم تک است

ســــــــــروپیکر زیباخرام اوسـ ـ ـ ـ ــت
«حیوان»
ِ
ِ
(ص )113

بر راقم معلوم نیســت که «حیوان» ْ
ســرو پیکر ،چه نوع حیوانی اســت و با حضور این حیوان ،بیت را چگونه باید معنی
ِ
پیکر . ...
سرو
کرد! به جای «حیوان» باید «حیران» (= سرگشته) باشد و سرو را نیز به پیکر باید اضافه کرد:
ِ
حیران ِ
ِ
«میــــــــــر» اختــــــــــران
گــــــــــردش گــــــــــردون و
ِ

ســــــــــال عمــــــــــرت بگذرانـ ـ ـ ـ ــد از هـ ـ ـ ـ ــزار
(ص )121

به قرینۀ «گردش» ،به جای «میر» باید َ«سیر» (= حرکت) باشد.
ُ
سر کوه
اگر ز «حکم» تو نقشــــــــــی کشــــــــــند بر ِ

فــــــــــرو رود به زمیــــــــــن پایـــ ـ ـ ــش از گرانباری
(ص )135

به جای ُ
«حلم» (بردباری) باشد و این از مضامین رایج در قصاید فارسی است.
«حکم» باید ِ
طلــــــــــوع صبح «هــــــــــال» تو دمبــــــــــهدم بادا

روز عدوی تو چون شب تاری
که هســــــــــت ِ
(همان)

ً
صبح را با «هالل» چه مناسبت؟ آنچه شاعر برای ممدوح از خدا میخواهد ،ظاهرا طلوع صبح «جالل» است.
ِ
ِ
َ َ
قریــــــــــن خاطــــــــــر اعــــــــــدات محنــــــــــت
ندیــــــــــم «جــــــــــام» بدخواهـ ـ ـ ـ ــت نـ ـ ـ ـ ــدم باد
(ص )143
داللت معنا ،گویا به جای «جام» باید «جان» باشد.
به قرینۀ واژۀ «خاطر» در مصراع یکم و هم به
ِ
َ
«آســــــــــتان» با عظمت
عجب نباشــــــــــد اگر
ز شــــــــــرم پایۀ قــــــــــدرت فرو رود بـ ـ ـ ـ ــه زمین
ِ
(ص )145
ّ
قدر ممدوح شرمناک
عجب! «آستان» که خود بر زمین است! آنچه مقصود شاعر بوده« ،آسمان» است که از علو پایۀ ِ
زیر زمین رود.
است و از فرط خجلت میخواهد به ِ

هالل را که ز رفعت رســــــــــید ســــــــــر به فلک

«رکاب وار» تــــــــــو را خا ک نعـ ـ ـ ـ ــل یکران باد
(ص )146

ضبط درســت« ،رکابدار» اســت .نثر
ضبــط «رکاب وار» نیــز حاصــل غلطخوانــی و بیتوجهــی به معنای بیت اســت و
ِ
ِ
«رکابدار» تو باد.
یکران
نعل
ِ
ِ
ِ
دستوری بیت چنین است :هالل  ...خا ِک ِ
مهــــــــــر روی تو
ماه
خرم اســــــــــت آن دل که ورزد ِ
ِ

روشن است آن دیده کو را هست «مسطور» آفتاب
(ص )147

َ ْ َ َ ً
غابت َع َ
یئا و َ
نک َا ٌ
«مهر ماه ،مناسبتر مینماید» که سخنی
ح ِفظت ش
شیاء! در مورد ِ
«ماه مهر» در حاشیه نوشتهاندِ :
ّ
بجاست ،اما توجه نفرمودهاند که در پایان بیت به جای «مسطور» باید «منظور» باشد.
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صاحبا طبع تو از «شــــــــــر» ســــــــــپهر آ گاه باد

روز و شـ ـ ـ ـ ــب مأمور امرت آفتاب و ماه باد
(ص )148

ّ
اگر طبع صاحب (= ممدوح) از ِ ّ
(راز) ســپهر آ گاه باشــد ،امری اســت کلیتر و متناس ـبتر با فضای قصیده ،آن
«س ِــر» ِ
هم در َمطلع.
ســــــــــپهر و مهر بــــــــــود «نیمکاســــــــــۀ وطبی»

چو در سراچۀ جودت کشـ ـ ـ ـ ــید خوان صفا
(ص )156

روشــن اســت که در آن «بازۀ زمانی» ( ¥مقدمۀ همین مقاله) کوششــگر نه فرصت اندیشــیدن داشتهاند که «نیمکاسۀ
وطبی» چه جور نیمکاسهای است و نه آن مایۀ حضور ذهن که صورت درست را در چند صفحه بعد دریابند:
در آن سرای که خوان ســــــــــخاوت تو نهند
سـ ـ ـ ـ ــزد که مهر بود «کاسه» و س ــ ـ ـ ــپهر َ«ط َبق»
(ص )167
بیت موردبحث چنین اســت :ســپهر و مهــر بود «نیمکاســه» و َ«ط َبقی» .این نکته
پــس ضبط صحیح مصراع نخســت ِ
ً
را نیــز نا گفتــه نبایــد نهــاد کــه در مصــراع دوم فاعــل فعــل «کشــید» مشــخص نیســت و ظاهــرا باید «کشــند» باشــد و بر
کاربرد فعل معلوم سومشخص جمع به جای مجهول مفرد در زبان رایج بوده و هست
سخنشناسان معلوم است که
ِ
بیت شــاهد (در آن ســرای  )...نیز فعل «نهند» از همین مقوله اســت .پس در بیت مزبور «چو در ســراچۀ جودت
و در ِ
کشند» خوان صفا ،یعنی چون در سراچۀ جود تو خوان صفا «کشیده» (گسترده) گردد.
همیشــــــــــه دســــــــــت «اهــــــــــداف» زمانــــــــــه

ز جیب حشـ ـ ـ ـ ــمت و بختت جـ ـ ـ ـ ــدا باد
(ص )161

َ
مراد شــاعر را از هدف دور میســازد؛ ز یــرا آن بیچاره« ،احداث» (= ســختیها و بالها) گفته بوده
تیر ِ
واژۀ «اهــداف» نیــز ِ

است.

ّ
مدت عمر تو در جاه و طرب «خندان» باد

که حسـ ـ ـ ـ ــابش نتواند که کنـ ـ ـــ ــد هیچ دبیر
(ص )164



گویا کوششگر با دیدن واژۀ «طرب» چنین ّ
توهم فرمودهاند که واژۀ بعد نیز باید از مالئمات آن باشد .بنابراین «چندان»
ضبط خندان) بوده است.
را «خندان» خواندهاند و البته آنچه برای ایشان هیچ اهمیتی نداشته ،معنای بیت (با ِ
اگر ز بخشــــــــــش عــــــــــام تو کان خبــــــــــر یابد

چه خنده «تا» که زند بر ذخیره و زر خویش
(ص )167

اگــر دانشــجویی از جنــاب اســتاد بپرســد« :تــا» در مصرع دوم چه نقشــی دارد؛ جواب آن دانشــجو و جــواب خدا را چه
خواهند داد؟! و «چه خندهها» که ممکن است فضای آن مجلس را طربناک کند .باری ،صورت درست مصراع دوم
«واو» میان «ذخیره» و
چنین است« :چه خندهها» که زند بر «ذخیرۀ ِزر» خویش( .خوانندگان محترم توجه فرمایند که ِ
ً
«زر» را نیز که ظاهرا زاید مینماید حذف کردیم).
چرا حکایــــــــــت قومی کنم که نشناســــــــــند

غزالـ ـ ـ ـ ــه را ز غـ ـ ـ ـ ــزال و «بلیـ ـ ـ ـ ــه» را ز بالل
(ص )168

ّ
«بلیه» در این بیت جایگاهی ندارد .واژۀ درست« ،بلیله» (با دو الم) است که دارویی است قابض( .ر.ک :لغتنامۀ
دهخدا)
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ســــــــــنگ

در

روزگار

معدلتــــــــــش

«محتــــــــــرم» باشــــــــــد از شکسـ ـ ـ ـ ــتن جام
(ص )171

ســنگ چگونه میتواند «محترم» باشــد؟! مگر حجراالسود است؟! معنای بیت چه میشود؟! شاعر در مدح ممدوح
معدلت او ،سنگ از شکستن جام «محترز» است.
و وصف عدل وی میگوید در ایام
ِ
«ســــــــــزد» ســــــــــرای جهان ایمن از نزول اجل

اگر قبــــــــــول کنــــــــــد بنــــــــــدۀ تـ ـ ـ ـ ــو دربانی
(ص )179

«سزد» نیز محصول غلطخوانی است و به جای آن گویا باید فعل «شود» قرار دهیم.
ســــــــــپهر «مهر» و معالی قوام دین ،محمود

تویی کــــــــــه شــــــــــاه ملــــــــــک زادگان ایرانی
(ص )180

در اینجــا نیــز بــا دیــدن واژۀ «ســپهر» فریبخــورده و واژۀ پــس از آن را ِ«مهر» (خورشــید) خواندهاند ،غافــل از آنکه ضبط
ً
«سپهر َمجد و معالی» از تعابیر شایع و رایج در اشعار مدحی است:
تعبیر
درست«َ ،مجد» (= بزرگواری) است و اساسا
ِ
ِ
ّ
فــــــــــان دولت و دین
نگویمت به تکلف،
جهان دانش و داد
«ســــــــــپهر مجد و معالی»،
ِ
ِ
ِ
(سعدی)

14

محیط نقطۀ عالم
«ســــــــــپهر َمجد و معالی»
ِ
ِ

جهان جــــــــــود و عوالی ،چـ ـ ـ ـ ــراغ دودۀ آدم
ِ
(فلکی شروانی)

15

بسیار دیگر که برای پرهیز از اطالۀ کالم از ذکر آنها خودداری میکنیم.
و شواهد
ِ
ز صحبت تــــــــــو صبــــــــــوری نمیتواند میر

چگونه وامق عاشــــــــــق «شـ ـ ـ ـ ــکیب» از عذرا
(ص )191

معلوم است که به جای «شکیب» باید «شکیبد» باشد.
«مسکین دال» چو جامه برون میکنی ز بر

در سینه روشن است دلت چون حجر در آب

نگــــــــــردد دلــــــــــم پایبنــــــــــد «بــــــــــاد»

اگــــــــــر ســــــــــر نپیچــــــــــد ز پنـ ـ ـ ـ ـ ِـد لبیـ ـ ـ ـ ــب

َ
ّاوال« :مســکین دل» اگــر هــم در زبــان کاربــرد داشــته باشــد ،صفت معشــوق نیســت .درحالیکــه این بیــت خطاب به
ً
معشوق است .ثانیا به قرینۀ تشبیه «حجر در آب» واضح است که باید «سنگین دال» باشد.
(ص )199
شبیه این خطا پیشتر نیز در صفحه  128آمده است ،ولی راقم ،آن را غلط چاپی انگاشت و رها کرد:
َ
سپاه َ«بلد»
ز بهــــــــــر قتــــــــــل اعادیش میکننـ ـ ـ ـ ــد کمین
پناه ُملک که از شــــــــــش جهت ِ
َ
در صفحۀ  ،320بیت  8هم به جای «بال»«َ ،بلد» ضبط کردهاند :عاشق روی دلبران روی نپیچد از «بلد»!

ً
اما اکنون معلوم میگردد که اصوال خواندن خط استاد نفیسی برای کوششگر و یاریگرشان دشوار بوده است .بههرروی
پایانی مصراع نخست «بال» است.
در هر سه بیت ،واژۀ
ِ
 .14کلیات سعدی؛ تصحیح بهاءالدین خرمشاهی؛ چاپ دوم ،دوستان ،تهران ،1379 ،ص .655
 .15دیوان حکیم نجمالدین محمد فلکی شروانی؛ به اهتمام و تصحیح و تحشیۀ طاهری شهاب؛ چاپ ّاول ،کتابخانۀ ابنسینا ،تهران ،1345 ،ص .43
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مقصود میــــــــــر بیدل سرگشــــــــــته در جهان

از «خون» لعل دلکش او یک نواله اسـ ـ ـ ـ ــت
(ص )207

وقتی این بیت را بدینصورت دیدم ،به یاد آن «مردک سنگدل» در گلستان سعدی افتادم:
بغــــــــــداد

دختـ ـ ـ ـ ــرک را بـ ـ ـ ـ ــه کفشـ ـ ـ ـ ــدوزی داد

پیرمــــــــــردی لطیــــــــــف در

مــــــــــردک ســــــــــنگدل چنــــــــــان بگزیــــــــــد

لـ ـ ـ ـ ــب دختر ،کـ ـ ـ ـ ــه «خـ ـ ـ ـ ــون» از او بچکید

بامــــــــــدادان پــــــــــدر چنــــــــــان دیــــــــــدش

پیـ ـ ـ ـ ــش دامـ ـ ـ ـ ــاد رفـ ـ ـ ـ ــت و پرسـ ـ ـ ـ ــیدش

کای فرومایــــــــــه ایــــــــــن چه دندان اســــــــــت؟

چنـ ـ ـ ـ ــد خایی لبـ ـ ـ ـ ــش؟ نه انبان اسـ ـ ـ ـ ــت
(سعدی)

16

ّاما آشــکار اســت که میر بیدل سرگشــته ،آن کفشــدوز ســنگدل بغدادی نیست که چنان بالیی بر ســر معشوق بیاورد؛
«خوان» (= ســفرۀ) لب معشــوق اســت و مناســبت «خــوان» و «نواله» نیــز از کفر ابلیس
مقصــود وی« ،نوالهای» از
بلکــه
ِ
ِ
آشکارتر است.
َ«مــــــــــرا ز» دنیی و دین دســــــــــت داد قومی را

که از کمنـ ـ ـ ـ ــد ّ
مودت ُ
نجس ـ ـ ـ ـــتهاند نجات
(ص )213

راد» بگذاریم.
این بیت نیز تنها وقتی به سامان میآید که به جای «مرا ز»«ُ ،م ِ
«خشکچشمان» چشم سوی روضۀ رضوان کنند

روضۀ صاحبدالن کوی بهشت آسای توست
(ص )237

ترکیب «خشکچشــمان» در این بیت ،جایگاهی ندارد .ضبط درســت« ،تنگچشــمان» است که «صاحبدالن» نیز
ِ
قرینهای بر صحت آن تواند بود.

ْ
دهــــــــــن
میم
«تنــــــــــگ جبینم»
سرگشــــــــــتۀ ِ
ِ

ْ
من دل خسته ازین روی ،چو دال است
پشت ِ
(ص )237

صفت «تنگ» را به دومی بخشیدهاند! عضوی که
میان «دهن» و «جبین»،
ِ
شــگفتآور اســت که کوششگر محترم در ِ
ً
تنگی آن اشــاره میشــود «دهن» اســت که اتفاقا در این بیت نیز درســت پیش از واژۀ «تنگ» آمده استّ ،اما
در غزل به ِ
باقی قضایا! پس صورت درست مصراع نخست
کوششگر ما «حبیب» (= محبوب ،معشوق) را «جبین» خواندهاند و ِ
تنگ» حبیبم.
میم
«دهن ِ
ازین قرار خواهد بود :سرگشتۀ ِ
ِ
ز بهر مصلحت ای دیده راه اشــــــــــک ببند

که رازهـ ـ ـ ـ ــای «جهان» آشـ ـ ـ ـ ــکار نتوان کرد
(ص )258

آنچه اشک آشکار میکند ،رازهای «نهان» است نه رازهای جهان!
ز شــــــــــوق آنکه نهد بر لب تو لب نفســــــــــی

برآیـ ـ ـ ـ ــد از دل «بـ ـ ـ ـ ــی» بانگ نالـ ـ ـ ـ ــه و فریاد
(ص )260

 .16گلستان سعدی؛ تصحیح و توضیح غالمحسین یوسف؛ چاپ سوم ،خوارزمی ،تهران ،مهرماه  ،1373ص .106
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عیــن بانــگ اســت .در ثانــی ،ا گــر این بیت
چگونــه از دل «بیبانــگ» ،نالــه و فریــاد برمیآیــد؟ نالــه و فریــاد کــه خــودِ ،
َ
فعل «ن َهد» که خواهد بود؟ پس برای رفع این نقایص باید نقطۀ «بی» را به باال منتقل کنیم
فاعل ِ
بدینصورت باشــدِ ،
بانگ ناله و فریاد و این مضمون
دل «نی» ِ
تا «نی» (ســاز معروف) شــود و «بانگ» را نیز بهاضافه بخوانیم ،یعنی :برآید از ِ
«نی و لب» در شعر فارسی متواتر است و آشنایان به ادب فارسی را حاجت به ارائۀ شواهد نباشد.
آرزو میکندم مســــــــــتی و بیخویشــــــــــتنی

«مستی» من محو ،بیار
ساقی آن ِمی که کند
ِ
(ص )284

ایــن هــم شــرابی جدید که «مســتی» را محو میکند! شــرابی اســت منحصربهفرد که فقــط در دیوان میــر کرمانی یافت
ـود ،خودبینــی و
ـتی» (وجـ ِ
میشــود! آخــر شــرابهایی کــه دیگــر شــاعران از ســاقی طلــب میکننــد ،محوکننــدۀ «هسـ ِ
انانیت) آنان است.
خودپسندی و
ِ

«ضمنست» بر تو حسن و لطافت به اتفاق

حســــــــــن و جمال را نبود بیش از این ،مجال
(ص )299

«ضمنســت» (ضمن اســت) نیز غلطی دیگر است .به جای «ضمن» ،باید ّ
«ضم» (= ضمیمه) باشد؛ چنانکه مسعود
سعد گوید:
بــــــــــا بقــــــــــای تــــــــــو کامرانــــــــــی جفــــــــــت

17

بــــــــــا مــــــــــراد تــــــــــو شــــــــــادمانی ضـ ـ ـ ـ ــم

دلــــــــــم ز حادثــــــــــۀ روزگار و درد جدایــــــــــی

چو نرگس تو «مقیم» است و سنبل تو پریشان
(ص )322



ُ«مقیم» چه صیغهای است؟! نرگس در کجا ُ«مقیم» است؟ با این ضبط ،تکلیف معنی بیت چه میشود؟ هزار سال

اســت که شــاعران چشــم را به نرگس تشــبیه کردهاند و حالت مخموری آن را به بیماری تعبیر نمودهاند و کیســت که
عربی بیمار واژۀ َ«سقیم» است؟
نداند معادل ِ
ز آن کــــــــــرد همــــــــــای «روز» پــــــــــرواز آنجــــــــــا

کاســــــــــباب بقا راســــــــــت همه سـ ـ ـ ـ ــاز آنجا

ای هم نفســــــــــان «جزین» نباشــــــــــید که من

ز آن شــــــــــهر که آمدم ،شـــ ـ ـ ــدم بـ ـ ـ ـ ــاز آنجا
(ص )363

درســت آنَ ،
قطعنظر از ُ
«حزین» (= اندوهگین) اســت ،در مصراع ّاو ِل
«جزین» که ممکن اســت اشــتباه تایپی باشــد و
ِ
بیت ّاول نیز «روز» غلط است و به جای آن باید «روح» باشد.

 .2ضبطهای اشتباه یا مشکوک
در کلیات میر کرمانی که به چاپ حروفی رسیده است ،تعداد بیشماری ضبط نادرست یا مشکوک هم زینتافزای
ُ
اغلوطههای دیگر شده که اگر کسی میخواست این کتاب را «تصحیح» کند ،الزم بود در استدراک و اصالح آنها نیز
بیگانگی کوششگر این چاپ با این عوالم ،گویا آنچه برای ایشان در کمال اهمیت بوده« ،بازۀ
بکوشدّ ،اما قطعنظر از
ِ
زمانی» ( ¥مقدمۀ همین مقاله) بوده اســت .اکنون اندکی از این موارد پرشــمار را عرضه میداریم و یادآوری میکنیم
عنوان پیشین ،یعنی «غلطخوانی» نیز بگنجد.
که برخی نمونهها ممکن است ذیل
ِ
هر کجــــــــــا بــــــــــر زمیــــــــــن «نهــــــــــد» گامی

عضــــــــــو ماهــــــــــی بـــــ ـ ــود دالرامـ ـ ـ ـ ــی
(ص )57

ذیل «ضم».
 .17لغتنامۀ دهخداِ ،
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فاعــل فعــل «نهد» معلوم نیســت .این بیت که جزء مثنوی مجمع اللطائف اســت همراه بــا ابیاتی قبل و بعد از آن ،در
ِ

مخاطب شاعر در اینجا ،همۀ آدمیاناند .یعنی برای عبرتآموزی
باب بیثباتی جهان و وجوب احتراز از آن است و
ِ
به «ما» میگوید:

هر کجــــــــــا بــــــــــر زمیــــــــــن «نهــــــــــی» گامی

عضـ ـ ـ ـ ــو ماهـ ـ ـ ـ ــی بـ ـ ـ ـ ــود دالرامـ ـ ـ ـ ــی

***
هر چــــــــــه از پنــــــــــج حس هفــــــــــت اعضا

در وجـ ـ ـ ـ ــود آیـ ـ ـ ـ ــد از صـ ـ ـ ـ ــواب و خطـ ـ ـ ـ ــا

همــــــــــه را از تــــــــــو بازخواســــــــــت بــــــــــود

وین سـ ـ ـ ـ ــخن بیخـ ـ ـ ـ ــاف ،راسـ ـ ـ ـ ــت بود
(ص )78

ـود «واو»ی ضروری اســت ،ورنه این بیــت نیز مانند
در مصــراع ّاول بیــت ّاول ،میــان «پنــج حــس» و «هفت اعضا» وجـ ِ
بسیاری ابیات دیگر از کسوت معنا عریان خواهد گشت.
مکــــــــــن التفاتــــــــــی بــــــــــه حــــــــــال بخیــــــــــل

«بـ ـ ـ ـ ــر» نـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ـ ـ ــال و من ـ ـ ـ ـــال بخیـ ـ ـ ـ ــل
(ص )89

به جای «بر» در آغاز مصراع دوم ،باید «مبر» باشد.
تواضــــــــــع زیــــــــــادت کنــــــــــد جــــــــــاه را

کـ ـ ـ ـ ــه از مهـ ـ ـ ـ ــر برتـ ـ ـ ـ ــر «بـ ـ ـ ـ ــود» مـ ـ ـ ـ ــاه را
(ص )90

به جای ُ«ب َود» باید َ«ب َرد» باشد.
سقف «دیوان» جاللت را کمینه شمسه است

ز آن سبب باشـ ـ ـ ـ ــد ز انجم معتبرتر آفتاب
(ص )112



«دیوان» جالل ترکیب درستی به نظر نمیرسد .گمان من این است که باید «ایوان» باشد که با «شمسه» نیز در کمال
ِ
ً
تناسب است .ضمنا اگر در پایان مصراع نخست« ،شمسه است» یکسره اشتباه نباشد ،باری «شمسهای است» که
ضبط میرافضلی (ص  )467نیز هست ،فصیحتر است.
ســــــــــواد نقطۀ خالت که دید «از» شــــــــــوقش

بیاض چهره بـ ـ ـ ـ ــه خون جگر نکـ ـ ـ ـ ــرد نگار
(ص )119

«از» هم در مصراع نخست بیربط است و به جای آن باید «کز» (= که از) باشد.
ســــــــــلیمان «گر» که در انگشــــــــــت حکمت

کنـ ـ ـ ـ ــد از بهـ ـ ـ ـ ــر اسـ ـ ـ ـ ــتحقاق خاتـ ـ ـ ـ ــم
(ص )125

«گر» حرف شــرط اســتّ ،اما در این بیت شــرط و جواب شــرطی موجود نیســت .واژۀ درســت« ،کو» است؛ سلیمان کو
. ...
چو واجب است مدیحت بر اهل دهر ،قضا

نبشـ ـ ـ ـ ــت مهر ثنای تو بـ ـ ـ ـ ــر جبین «جبین»
(ص )128



ً
ً
«جبین» دوم که قطعا اشتباه است و باید «جنین» باشد .ضمنا «نبشتن مهر» نیز تعبیری غریب است
در مصراع دوم،
ِ

و شاید چیز دیگری بوده باشد.
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ََ
س» یــــــــــادت از ضمیر
بیرون نمــــــــــیرود «نف ِ

کز لعــــــــــل دلفریب تو جان هسـ ـ ـ ـ ــت ناگزیر
(ص )140

ََ
ََ
س» باید نفسی (= لحظهای) باشد.
به جای «نف ِ

عدلت بدین صفت که جهان را فروگرفت

چشــــــــــم زمانه فتنه نبیند «ا گـ ـ ـ ـ ــر» به خواب
(ص )158

َ
در مصراع دوم «اگر» اشتباه است و ضبط درست ِ«دگر» است.
گلســــــــــتان

مــــــــــراد

دوســــــــــتانت

ز بــــــــــاران ســــــــــعادت «سـ ـ ـ ـ ــبزتر» بـ ـ ـ ـ ــاد
(ص )163

مگر باران سعادت ،سبز است که شاعر به دعا میخواهد گلستان مراد دوستان ممدوح ،از آن سبزتر باشد؟! در اینجا
نیز بیت را از معنی عاری کردهاند؛ زیرا توجه نداشتهاند که ضبط درست در مصراع دوم «سبز و تر» است.
طبیب دهــــــــــر ز بهر عــــــــــدو فنــــــــــای تو را

ز درد و رنــــــــــج و بال داد شـــ ـ ـ ــربتی مسـ ـ ـ ـ ــهل
(ص )168

شگفتا! این نخستین مرتبهای است که در شعری مدحی میبینیم برای فنای «ممدوح» به او شربت مسهل میدهند!
ـاپ حروفی
البتــه چنانکــه در نمونههــای پیشــین دیدیــم و در ســطور آینــده نیز خواهیم دیــد ،از این شــگفتیها در چـ ِ

دیوان مظلوم در اســرع اوقات سـ ِـرهمبندی
کلیــات میر بســیار اســت؛ آخر ،کوششــگر ،به هــر دلیلی ،بر آن بــوده که این ِ
ّ
(بخوانید :تصحیح) شود .گویا این یگانه نسخۀ خطی دیوان میر در جهان ،برای معظم له نقش «مشکلگشا» داشته
زمانی» کمتر از یک ســال ( ¥مقدمۀ همین
اســت! وگرنــه بــه جای آنکه در آمادهســازی اثــری با این اهمیت ،به «بــازۀ ِ
مقاله) بیندیشند ،ممکن بود اندکی ّ
تثبت و تأمل فرمایند تا اشعار هموالیتیشان که الحق اشعاری مطبوع است ،این
مایه مفتضح از آب درنیاید .هرچند در این سالها ،دستگاههای تأمل« ،اغلب» از کار افتاده است.
مســهل مرگبــار ،جای «عــدو» و «فنا» را
بــاری ،اکنــون بــرای نجاتیافتــن «خدایگان کرام جهان ،شــهابالدین» از آن
ِ
عوض میکنیم:

بهــــــــــر فنا ،عــــــــــدوی تو را
طبیب دهــــــــــر ز
ِ

ز درد و رنــــــــــج و بال داد شـــ ـ ـ ــربتی مسـ ـ ـ ـ ــهل

***
من سرگشــــــــــته کــــــــــن از روی کرم
نظری با ِ

که مــــــــــرا «در» غم ّایام گرفته اسـ ـ ـ ـ ــت مالل
(ص )169

این یکی از مواردی است که ممکن است نتیجۀ غلطخوانی باشد .به هر حال معلوم است که در مصراع دوم به جای
غم» باشد.
غم» باید «از ِ
«در ِ
َ
شخص عطا
روی
ور بذل تو سرخ است ِ
به د ِ
ِ

دســــــــــت تو «بزم» اســـ ـ ـ ــت بوستان کرم
ز ابر
ِ
(ص )174

به قرینۀ «سرخ» در مصراع نخست« ،بزم» در مصراع دوم بیمعنی است و میر بیچاره «سبز» (اخضر) گفته بوده است.
ابر دست تو« ،سبز» است بوستان کرم.
ز ِ
«ســــــــــزد» ســــــــــرای جهان ایمن از نزول اجل

اگر قبــــــــــول کنــــــــــد بنــــــــــدۀ تـ ـ ـ ـ ــو دربانی
(ص )179

سالیسُام،مشـارۀسوم،مــــــــــــــردادوهشریـــــــــــــــور1398

177

55

؟تفُس یناد هچ رهگ ،دزرلب تسد هک اروت

گمان میکنم در آغاز بیت« ،سزد» ضبطی نارواست و به جای آن باید فعل «شود» را قرار دهیم.
میر کرمانی در ابیاتی که به وصف شمشیر ممدوح پرداخته است ،از جمله میگوید:
گهــــــــــی قاطــــــــــع آســــــــــمان «و دغــــــــــا»

گهـ ـ ـ ـ ــی دافـ ـ ـ ـ ــع ظلـ ـ ـ ـ ــم و جـ ـ ـ ـ ــور و جفا
(ص )181

چنانکه مالحظه میفرمایند «آســمان و دغا» نیز مهمل اســت و اگر کوششــگر عنایت میداشــتند که «دغا» (با دال در
َ
اول) به معنی َدغل و حیله است و «وغا» (با واو در ابتدا) به معنی جنگ و کارزار ،ممکن بود این تعبیر بیمعنی را به
«آسمان وغا» اصالح نمایند.
ِ
ما ز ســــــــــلک مردم هشــــــــــیار بیرون آمدیم

«خورده»دانان را «بباید» بعد ازاین بر ما گرفت
(ص )201

بــا آن «عجایبهــا» کــه تــا اینجــا از کوششــگر محتــرم دیدیــم ،اکنون دیگر غریب نیســت کــه با وجودی کــه هم ضبط
صورت غلط (خورده دانان)
شادروان نفیسی در حاشیۀ دیوان «خرده» بوده و هم میرافضلی «خرده» آورده( ،ص )421
ِ
را در متن گنجاندهاند و باز مایۀ شگفتی نخواهد بود که بالفاصله ضبط استاد نفیسی در حاشیه« ،نباشد» (به صیغۀ
نفــی) و ضبــط میرافضلــی «نشــاید» (هم به صیغــۀ نفی) بوده و جناب ایشــان بدون عطف عنایت بــه این دو ضبط و
ً
نیــز بــدون التفــات به معنای بیت که گویا اصوال برای حضرتشــان موضوعیتی نداشــته« ،ببایــد» (به صیغۀ مثبت)
آوردهانــد! خالصــه آنکــه صورت درســت مصراع دوم باید چنین باشــد« :خرده»دانــان را «نباید» بعد از یــن بر ما گرفت؛
کمکی میانۀ مصراع ،از هر مصدری (بایستن ،شایستن ،بودن) که باشد ،باید منفی باشد.
فعل
ِ
یعنی ِ
کجا بــــــــــه مصلحت کار خویــــــــــش «پردازم»

دلی که در خم چوگان عشق او چون گوست
(ص )221

نهاد این بیت« ،دل» است و فعل آن باید «پردازد» باشد.
ســــــــــنگ «وفــــــــــا» عجب نبود
اگر خورم ز تو
ِ

چرا کـ ـ ـ ـ ــه نقد دلـ ـ ـ ـ ــم هسـ ـ ـ ـ ــت در ترازویت
(ص )222

ـنگ وفا» چگونه ســنگی
در ادبیات که ســنگی به نام «ســنگ وفا» ندیدهایم .شــاید کانیشناســان بتوانند بگویند «سـ ِ
ً
ً
است و معدن آن کجاست که اتفاقا برای اهل ادب بسیار دربایست است! ظاهرا به جای «وفا» باید «جفا» باشد.
آیــــــــــت حســــــــــن
«صــــــــــورت» رویــــــــــت
در
ِ
ِ

ماننـ ـ ـ ـ ــدۀ

آفتـ ـ ـ ـ ــاب

پیداسـ ـ ـ ـ ــت
(ص )234

ً
اتفاقا اینجا نیز «مانندۀ آفتاب پیداست» که به قرینۀ «آیت» (= آیه) ،در ابتدای بیت باید «سورت» (= سوره) باشد.
از حاصل عمــــــــــرش نبود هیــــــــــچ حیاتی

می عشـ ـ ـ ـ ــق تـ ـ ـ ـ ــو در جام ندارد
آن کس که ِ
(ص )242

پس از آنکه کتاب ارزشــمند شــاعران قدیم کرمان در ســال  1386چشم محققان را روشــن کرد ،دوست نسخهشناس
دانشــمندم جواد بشــری در شــمارۀ  36مجلۀ گزارش میراث (آذر و دی  )1388مقالهای با عنوان «اشــعار نویافته از میر
کرمانــی» ترتیــب داد کــه از آنچــه میرافضلــی در کتــاب خود از میــر نقل کرده بود 151 ،بیت بیشــتر داشــت و یکی از آن
عنوان «حافظ و
ابیــات ،همیــن بیــت باال بود .من در شــمارۀ  39مجلۀ گزارش میراث (خرداد و تیــر  )1389مقالهای با
ِ
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اشــعار نویافته از میر کرمانی» نگاشــتم که چنانکه از نام آن برمیآید در آن به بررســی شــباهتهای میان شعر حافظ و
این اشعار نویافتۀ میر پرداخته بودمّ ،اما در پایان مقاله به چند مورد خارج از این موضوع نیز اشاره کرده بودم .از جمله
در باب این بیت نوشته بودم:
ایــن بیــت را در کتــاب شــاعران قدیــم کرمــان (ص  )424نیز به همان صــورت دیده بــودم و کلمۀ «حیاتــی» را در پایان
ّ
ً
مصراع نخســت نادرســت و مخل معنی میدانســتم .به نظر میرسد آقای بشــری نیز بیت مذکور را عینا از روی کتاب
شــاعران قدیــم کرمــان نقل کردهانــد ،نه از روی نســخۀ نویافته؛ چه در تصویــری که متضمن پنج بیــت از این غزل میر
اســت و در صفحــۀ  40مجلــه 18چاپ کردهاند ســه تفاوت عمده در ضبط بیت دیده میشــود -1 :بــه جای «حیاتی»،
ّ
معنی شعر با آن درست میشود [.]...
«تمتع» آمده که
ِ
بعدها جواد بشــری عزیز پاســخ مالحظات راقم را داد و مخلص را به لطف خویش نواخت 19.اکنون آقای دکتر قنبری
ننیز نیز در صفحات  33تا  35مقدمۀ کلیات میر مالحظات این فقیر در باب مقالۀ جواد بشــری را پاســخ دادهاند که
آنچه را مربوط به بیت مورد بحث است نقل میکنم و پاسخ میدهم.

الف) نوشتهاند:
«آنچه را که ایشان [یعنی بنده ضیائی] بر پایۀ آن سخن گفتهاند ،یعنی تصویر چاپشده در صفحه  40مقالۀ بشری،
نه تصویری از نســخۀ نویافتۀ خالصۀ االشــعار بلکه تصویر صفحهای از ســفینۀ ســیف جام هروی موزۀ بریتانیاست».
(مقدمه ،ص )35
ً
پاســخ :این ســخن ایشــان که نه بنده و نه جواد بشــری متوجه نشــده بودیم ،کامال درست اســت؛ یعنی آن تصویر مورد
ً
بحث ،اصال جزو منابع آقای بشری در آن مقاله نبوده و به همین دلیل است که ضبط این بیت در متن مقاله با تصویر
صفحۀ  40متفاوت اســت و من بســیار خوشــحالم که پس از  9ســال ّ
متوجه اشــتباه خود شــدهام و از این باب از آقای
دکتر قنبری ننیز سپاسگزارمَ .ا َح ُّب إخوانی َمن أهدی ِا َّ
لی ُعیوبی.

ب) نوشتهاند:
«[ ]...بیت مذکور در دســتنویس نفیســی (مجموعۀ حاضر) و بهتبع آن نسخۀ مرحوم نجمآبادی همانگونه است که
بشری نقل کرده است [( .»]...همان ،ص )34
پاســخ :در اصل مطلب شــاید ســخنی نباشدّ ،اما از آنجا که استاد نفیســی از روی نسخۀ مرحوم نجمآبادی استنساخ
فرموده بوده و نه بالعکس ،به گمانم باید در برخی کلمات این جمله کمی تقدیم و تأخیر روا داریم تا چنین شــود... :
در نسخۀ مرحوم نجمآبادی و بهتبع آن در دستنویس نفیسی . ...

ج) نوشتهاند:
«[ ]...غزلی که این بیت از آن نقلشــده از مشــهورترین غزلهای میر اســت و در جنگ اســکندر میرزا ،تذکرة الشــعرا و
ّ
عرفات نیز آمده اســت که هر ســه به همان شــکلی است که بشری به نقل از خالصة االشعار آورده است .با این «تعدد
ً
ُ
ن َسخ» 20حداقل فعال نمیتوان «حیاتی» را در پایان مصراع نخست نادرست پنداشت» [( .»]...همان)
ً
ّ ُ
پاسخ :اوال اهلفن میدانند که سه نسخه را نمیتوان «تعد ِد ن َسخ» دانست و ای بسا که چهل نسخه نیز از روی دست
ً
یکدیگر ،اشــتباهی را تکرار کرده باشــند .ثانیا اگر «حیاتی» در این بیت اشــتباه نیســت ،کاش ایشان معنای این بیت
را با همین ضبط توضیح میفرمودند.
 .18یعنی گزارش میراث ،شمارۀ  ،36ص .40
 .19آیینۀ پژوهش ،شمارۀ  ،132سال  ،22شماره  ،6بهمن و اسفند  ،1390ص .100
 .20تأ کید از نگارندۀ این حروف است.
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د) نوشتهاند:

«[ ]...فراموش نکنیم که میر یک ســخنور طراز ّاول نیســت و نمیتوان از او همواره کالمی فاخر و ســخته انتظار داشت
[( .»]...همان)
پاســخ :در صفحــۀ  27مقدمــه ،درســت عکــس این مطلــب را نوشــتهاند ]...[« :میــر کرمانی توانســته همطــراز با دیگر
غزلسرایان قرن هشتم پیش بیاید .میر مثنوی سرای قابلی نیست ،اما در قصیده و بویژه غزل توانمند است».
ً
اساسا تعبیر ّ
«تمتع از حیات» جزو تعابیر رایج در زبان میر
هـ) همۀ اینها مقدمهای بود برای عنوان کردن این مطلب که
بوده ،چنانکه دستکم در سه بیت دیگر نیز آن را به کار داشته است:
هرگز نبــــــــــود هیــــــــــچ ّ
«تمتــــــــــع ز حیاتش»
هر کـ ـ ـ ـ ــس که دلـ ـ ـ ـ ــی دارد و دلـ ـ ـ ـ ــدار ندارد
(ص )121
میر اگر دیــــــــــد ّ
«تمتع ز حیــــــــــات» آن دم دید

که چو ارباب خرد معتکـ ـ ـ ـ ــف کوی تو بود
(ص )265

گذشــــــــــت عمر و ندیدم ّ
«تمتعی ز حیات»

دریغ عمـ ـ ـ ـ ــر عزیزم که رفـ ـ ـ ـ ــت بیحاصل
(ص )299

پس به نظر میرسد با توجه به اینکه مصراع «از حاصل عمرش نبود هیچ حیاتی» حشو و بیمعنی مینماید و با توجه
بــه ضبــط ســفینۀ ســیف جــام هروی (= هیــچ ّ
تمتع) و با توجه به شــواهد دیگــر این تعبیــر در زبان و بیان میــر ،مصراع

نخست باید اینگونه باشد :از حاصل عمرش نبود هیچ ّ
«تمتع».

ُ
و ّامــا ،کشــته از بــس بــه هم افتاده کفن نتوان کرد! نابســامانیهای ایــن بخش را که فقط تا ابتدای حرف «دال» نشــان
دادیم ،در همینجا درز میگیریم! و به بخش بعدی میپردازیم.

 .3تکرار اشتباهی
میدانیــم کــه کاتبــان به هنــگام کتابت دچار انــواع خطاها میشــدهاند .ما در اینجا به دو نوع از این اشــتباهها اشــاره
میکنیم .نخســتین ،اشــتباه دیداری در محور عمودی اســت؛ یعنی کاتب کلمه یا حتی مصراعی را از ســطر باالیی یا
پایینــی بهاشــتباه میبینــد و به جای کلمه یا مصراع درســت قرار میدهــد .دومین خطای کتابتی کــه خطایی ذهنی
اســت و در محــور افقــی روی میدهــد ،خــود به دو شــکل اتفاق میافتد .یا واژهای که نوشــته شــده همچنــان در ذهن
ّ
کاتــب باقــیمانــده و کمــی بعدتر (در همان مصراع یا بیت) بهخطا تکرار میشــود یا کاتب که بــا یک نگاه به کل بیت
ً
ســعی کــرده اســت آن را بــه خاطــر بســپارد ،واژهای را یک بــار اشــتباها زودتر از مــکان اصلیاش مینویســد و بــار دیگر
بهدرستی و بهموقع.
از جملۀ شــوریدگیها و گوریدگیهای این چاپ ،وجود شــمار زیادی از این تکرارهای اشــتباهی است که مسئولیت
مباشر چاپ است .حداقل کاری که باید در این موارد انجام داد ،اشارهکردن به بروز این خطاها
اصالح آنها به عهدۀ
ِ
ً
(در حواشــی یا تعلیقات) اســت؛ البته به شــرط آنکه کســی متوجه شــود یا اصال برایش مهم باشــد .باید دید غرض از
چاپ هر کتابی چه بوده است .اکنون چند نمونه از این موارد پرشمار را ذکر میکنیم:
سبب آفریدن مخلوقات میگوید :خداوند
در مثنوی مجمع اللطایف ،در
ِ
ّ
«طــــــــــره» مفتــــــــــول کــــــــــرد ســــــــــنبل را
داد رخسـ ـ ـ ـ ــار
ّ
هــــــــــر غنچه گشــــــــــاد
«طرۀ» ســــــــــر بــــــــــه ُم
ِ
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(ص )52
طره ندارد و ّ
در بیت دوم ،معلوم اســت که غنچهّ ،
طره نیز ســر به ُمهر نمیتواند باشــد که کســی آن را بگشــاید .بنابراین
ً
ّ
ظاهرا این واژه بر اثر اشتباه دیداری از مصراع باال در این بیت افتاده و شاید واژۀ درست« ،حقه» بوده باشد.
تیر فتــــــــــح ،همخانه
کمان
«چرخ» تــــــــــو را ِ
ِ

صدای کوس تو را گــــــــــوش «چرخ» ،راهگذار
(ص )118

ً
«کمان چرخ» بیمعنی است.
«چرخ» ّاول ظاهرا از جملۀ همین خطاهاست ،چه
ِ
ِ
«آفتــــــــــاب» داد و دانــــــــــش را ز تو
آســــــــــمان
ِ
ِ
«کافتاب» طلعتش شد نوربخش
در مقامی
ِ


ّ
فــــــــــرخرخ فرخندهفـ ـ ـ ـ ــال آمد پدید
کوکبی
ّ
از خجالت ،ماه در صــــــــــف نعال آمد پدید
(ص )148

بیــت نخســت بــا وجود واژۀ «آفتــاب» بیمعنی مینماید و این از آنروســت کــه واژۀ مذکور از بیت زیر یــن بدانجا نفوذ
کرده است.
صید مرغ دل عشــــــــــاق جگرســــــــــوخته را

«پیکر» ما دام کجاست
زلف پری
سر ِ
ِ
چون ِ

دل مــــــــــا را که بــــــــــه جان آمــــــــــد از ایام فراق

«پیکر» او کام کجاسـ ـ ـ ـ ــت
جز لب لعل روان
ِ
(ص )228

ترکیب درســت« ،روانپرور»
در بیت دوم« ،روان پیکر» غلط اســت .واژۀ «پیکر» از مصراع باال بدین بیت افتاده و گویا
ِ

باشد.

طلعــــــــــت او را نتــــــــــوان گفــــــــــت «مــــــــــاه»
َ
حســــــــــن ُرخــــــــــش را نتوان گفــــــــــت «ماه»
ِ

مطلــــــــــع خورشــــــــــید ،گریبـ ـ ـ ـ ــان اوسـ ـ ـ ـ ــت
کایــــــــــت خوبی همه در شـ ـ ـ ـ ــان اوسـ ـ ـ ـ ــت
(ص )235

«ماه» بیت باالست.
کلمۀ «ماه» در بیت دوم تکرار
اشتباهی ِ
ِ
«درد» غــــــــــم هجــــــــــران تو بــــــــــا «درد» دل میر
ِ

آن کرد کــــــــــه با هیچ مســـ ـ ـ ــلمان نتوان کرد
(ص )250

«درد» دوم بر اثر اشتباه ذهنی کاتب دوباره تکرار شده و به جای آن باید واژهای دیگر باشد.
در اینجا نیز به نظر میرسد ِ
«دســــــــــتگیر» غمم «دستگیر» شد
صبری که
ِ

از دســــــــــت محنت تو قدم بر کـ ـ ـ ـ ــران نهاد
(ص )275

پیش از آنکه صورت درســت بیت را به دســت دهیم ،اشــاره به مطلبی که از تصحیح این بیت بســیار مهمتر اســت،
ضرورت دارد:
تخلص «میر» را ندارد.
بیت مورد بحث ما که در بخش «غزلیات» میر کرمانی آمده ،بیت سوم از شش بیتی است که
ِ
ً
ً
ظاهــرا غزلی ناقص از میر کرمانی اســت نوشــتهاند« :افتادگــی دارد»( ،ص  )276اماّ
ضمنــا در حاشــیۀ ایــن ابیات که
حقیقت این اســت که ابیات مذکور نه غزل اســت و نه متعلق به میر کرمانی اســت ،بلکه جزو مقدمۀ «قصیده»ای از
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«ظهیــر فاریابــی» اســت کــه هم در دیوان ظهیر ثبت اســت 21و هم در لغتنامۀ دهخدا (ذیل واژۀ «ظهیر») آمده اســت.
شهیر خود« ،قزل ارسالن» یاد میکند:
«ظهیر فاریابی» در این قصیده از ممدوح
ِ
دســــــــــت زمانه گوهر شــــــــــاهی به فال نیک

در آسـ ـ ـ ـ ــتین حکم قـ ـ ـ ـ ــزل ارسـ ـ ـ ـ ــان نهاد

هرچنــد اکنــون معلوم شــد کــه بیت مورد بحث ما نه متعلــق به میر کرمانی ،بلکــه از ِآن ظهیر فاریابی اســتّ ،اما چون
ـتگیر» نخســت،
در کلیات میر آن هم به صورتی اشــتباه درج شــده ،میافزاییم که در هر دو منبع مذکور ،به جای «دسـ ِ

میان» ضبط شــده و به جای «شــد» در پایان مصراع نخســت نیز فعل «بود» آمده که درستتر است؛ یعنی صورت
«در ِ
درست کالم «ظهیر فاریابی» چنین است :صبری که «در میان» غمم دستگیر «بود»
اکنون ،رعایت حال خوانندگان عزیز را ،از ذکر نمونههای فراوان دیگر درمیگذریم و به بخش بعدی میپردازیم.

 .4سنگ و پارسنگ
زلــــــــــف و کا کل او را چون به یــــــــــاد میآرم

مینهـ ـ ـ ـ ــم پریشـ ـ ـ ـ ــانی بر س ـ ـ ـ ـ ِــر پریشـ ـ ـ ـ ــانی

چاپی میــر ،اختالل وزن در موارد متعدد اســت .چنانکه بر اثــر مطالعه این
کلیات
از دیگــر پریشــانیهای راهیافتــه بــه
ِ
ِ

کتاب معلوم میشود مباشر چاپ آن ،ترازوی شعرشان نیز پارسنگ میبرده است .اینک چند نمونه:
توســــــــــن تنــــــــــد ســــــــــرکش گــــــــــردون

هسـ ـ ـ ـ ــت در ز یـ ـ ـ ـ ــر ران تـ ـ ـ ـ ــو رام
(ص )170

وزن مصراع دوم مختل است.
هر که در صــــــــــورت او صنــــــــــع الهی بیند

روشن «این است» که دلش آینۀ بیزنگ است
(ص )222

در مصراع دوم باید جای «این» و «است» را عوض کنیم :روشن است اینکه ...
میر اگر خواهد که ایمن گردد از جور سپهر

در جهان او مقامی چون جناب شاه نیست
(ص )231

میان «او» و «مقامی» باید حرف «را» (= برای) بیاید :در جهان ،او را ...
کی توانــــــــــد بــــــــــود در راه محبــــــــــت گرم رو

آنکه همچون آفتاب «یک سوار» فرد نیست
(ص )232

اگر «یک سوار» را به «یک سواره» تبدیل کنیم ،وزن مصراع دوم درست میشود.
بهشت حرص بهشــــــــــت آنکه روی تو دید

که در مقابل رویت بهشـ ـ ـ ـ ــت مختصر آمد
(ص )248



اگــر پــس از «روی» واژهای هــموزن و هممعنــای «خــوب» بیفزاییــم و پــس از «تــو» نیــز حــرف «را» قرار گیــرد ،وزن مصراع
درست میشود :بهشت حرص بهشت آنکه روی خوب تو را دید.

فعل نهی با «نون»
ِ .5
 .21دیوان ظهیرالدین فاریابی؛ دکتر امیرحسن یزدگردی؛ به اهتمام دکتر اصغر دادبه؛ چاپ ّاول ،قطره ،تهران ،1381 ،ص .60
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در مواردی ،فعل نهی از ریشۀ «کردن» را که در قدیم و از جمله در همین دیوان ،با «میم» آغاز میشده (مکن) ،با «نون»
(نکن) ضبط کردهاند:
صفحۀ  ،58ب ( 18دو بار)؛ ص  ،71ب 1؛ ص  ،78ب 22؛ ص  ،102ب 24؛ ص  ،103ب 8؛ ص  ،104ب 22؛ ص
 ،105ب 15؛ ص  ،187ب 1؛ ص  ،259ب 12؛ ص  ،273ب 1؛ ص  ،318ب ( 4نکنیدم)؛ ص  ،324ب  6و...

شمس اوحد!
 .6بیچاره
ِ

شــیرینکاری دیگــری از چاپندۀ ایــن کتابیم که در نــوع خود بینظیر
در آخریــن صفحــه از غزلیــات میر کرمانی شــاهد
ِ
اســت! توضیــح اینکه شــش غزل پایانی کــه در چاپ حروفی کلیات میر آمده ،چنانکه مباشــر این چاپ در حاشــیۀ
صفحه نوشتهاند ،در دستنویس شادروان نفیسی موجود نبوده و جناب مباشر آنها را از کتاب «شاعران قدیم کرمان»
ّ
تألیــف ســیدعلی میرافضلــی به کلیات میر کرمانی درافزودهانــد ،اما آنقدر وقت تنگ بوده و آنقــدر «بازۀ زمانی» (¥
مقدمۀ همین مقاله) برای ایشان اهمیت داشته که نهتنها این توضیحات ّ
مکرر میرافضلی را ندیدهاند:
ُ
«[ ]...تصاویری از سه دستنویس کهن به دست آمد و از آنها توانستیم نه غزل از میر کرمانی و یک غزل از «شمس اوحد
کرمانی» 22به یافتههای پیشین بیفزاییم [.»]...

23

«[ ]...در برگ  170این نسخه ،غزل عاشقانهای از «شیخ شمسالدین اوحد الکرمانی» نقل شده است که پیش ازین
به نظر نگارنده نیامده بود».

24

«[ ]...و درج یک غزل از «شمس اوحد» در هر یک از این دو مجموعۀ معتبر حا کی از شهرت نسبی این شاعر در میان
ادبا و سخنشناسان سدۀ هشتم هجری است».

25

بلکه حتی به تخلص غزل نیز به اندازۀ خردلی توجه نداشتهاند:
ْ
«شــــــــــمس اوحد» برگفت قصۀ خود
بیچاره
گر بشــــــــــنوی ترا ِبــــــــــه ،گر نشـ ـ ـ ـ ــنوی تو دانی
ِ
(ص )360
به اینجا که رســیدم فرایاد آوردم که مشــارالیه در پیشــگفتار کتاب نوشته بودند« :در همان روزها که از یافتن دیوان میر
ســرخوش بودم [( »]...ص  )17و اکنون چنین مینماید که این «سرخوشــی» تا آخرین روزهای کار بر روی کتاب زائل
نشده و کمتر صفحهای از آن هست که تحتالشعاع این «حالت» قرار نگرفته باشد!

 .7افادات حاشیهای

مطالبی که تا اینجا مطرح کردیم ،مربوط به متن کتاب بودّ ،اما در حواشــی صفحات نیز به مواردی اشــاره کردهاند که
بهخوبی نشاندهندۀ میزان آشنایی ایشان با این معانی است:
زر و ســــــــــیمی که باشــــــــــد
حاصــــــــــل کان
ِ

نباشــــــــــد خرج یــــــــــک «روزه» سـ ـ ـ ـ ــخایت

دربارۀ «روزه» در حاشیه چنین افاده فرمودهاند« :روز» مناسبتر مینماید(!) (ص )150
عنوان
(ماننــد جوجــۀ یکــروزه) صفــت مرکب اســت و در اینجا نیز بــه
درحالیکــه سخنشناســان میداننــد «یکــروزه»
ِ
ِ
صفت برای «سخا» آمده است؛ سخای یکروزه.
احتراز از عشق میکردم ولی سودی نداشت

دل به شوخی «بسته» از من غمزۀ جادوی دوست

 .22تأ کید از راقم این کلمات است.
 .23شاعران قدیم کرمان ،ص .669
 .24همان ،ص .678
 .25همان.
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در باب واژۀ «بسته» (بر وزن هسته) ،تحشیه فرمودهاند«ُ :برده» صحیحتر مینماید( .ص )229
و باز بر اهلفن پوشیده نیست که اگر ضبط متن را درست میخواندند ،به ایراد این کلمات َع ّلیه نیازی نبود .باری،
واژۀ درست« ،بستد» (فعل ماضی مطلق از ریشۀ ستدن) است.
فــــــــــراق روی تــــــــــو آن داغ بر دلــــــــــم «ننهاد»
کـ ـ ـ ـ ــه خامۀ دو ز بـ ـ ـ ـ ــان شـ ـ ـ ـ ــرح آن تواند داد
ً
اثبات فعل]
فعــل «ننهاد» (به صیغۀ نفی) در پایان مصراع نخســت ،چنین گفتهانــد« :ظاهرا :بنهاد» [به ِ
در خصــوص ِ

(!) (ص )240

َ
ـامت آن خوندلها خوردند ،اکنون در َم ْب َرزی
وا ا َســفا! زبان فارســی که اســتادانی چون روانشاد نفیسی برای حفظ سـ ِ
فروافتاده که مقام ُم َب َّرزی چون استادیار دانشگاه ،آن هم در تهران ،آن را وارونه میفهمد!
تــــــــــو آن ماهرویــــــــــی کــــــــــه دیــــــــــدار تــــــــــو
َ َ
باب «هر که عالم» نوشتهاند:
این هم حاشیهای افسد بر کتابی فاسد! جناب استادیار در ِ
ً
«متن مطابق اصل .ظاهرا یا باید «اهل عالم» باشد یا «هر که آدم»»( .ص )274

مـ ـ ـ ـ ــراد ِ دل ِ «هـ ـ ـ ـ ــر کـ ـ ـ ـ ــه عالـ ـ ـ ـ ــم» بـ ـ ـ ـ ــود

کــذا واهلل! بایــد گفــت اگر بهجای آنکه به صورت خانوادگی و دســته جمعی با همســر و برادر همســر بــه دیدار حضرت
زدن چهل صفحۀ نخست کتاب
اســتاد [شــفیعی کدکنی] بروند (پیشــگفتار کتاب ،ص  )17این وقت را صرف ور ق ِ
کردن
«موسیقی شعر» ایشان کرده بودند ،آن وقت در صفحۀ  32میدیدند که استاد شفیعی کدکنی در باب جایگزین ِ
«جمله جهان» و «جمله جهانم» به جای «هر چه جهان» و «هر که جهانم» در این بیت سعدی:
بازا َ
ستد
چون مرا عشق تو از «هر چه جهان» ِ
ً
فرمودهاند« :ظاهرا معنی تفاوتی نمیکرد ولی همه کس میداند که شــعر از آســمان به زمین میآمد .تمام زیبایی و هنر
چه غم از سـ ـ ـ ـ ــرزنش «هر که جهانم» باشد

شاعر در همین «هر چه جهان» و «هر که جهان» است که در آن نوعی حذف وجود دارد؛ یعنی بهرهوری از یک ساختار
نحوی خاص که دیگران ـ تا آنجا که یاد دارم ـ از آن غافل بودهاند» 26و اکنون پس از گذشــت چهل ســال از چاپ ّاول
دیگر این کاربرد را در شــعر میر کرمانی که بسیار تحتتأثیر سعدی بوده،
کتاب موســیقی شــعر (1358ش) نمونههای ِ
میبینیم.

ِ .8اعجاز «سخن»
همــه میداننــد انتشــارات «ســخن» پیــش از آنکــه انحصار چاپ آثار اســتاد شــفیعی کدکنــی را که خورشــید عمرش
پرتوافشــان باد ،از ِآن خود کند ،ناشــری بود در ردیف دیگر ناشــران شناخت هشــدۀ تهران که در حوزۀ نشــر آثار مربوط به
علــوم انســانی فعالیــت داشــتندّ ،اما نا گهــان در پرتو نام بلند اســتاد که رقعۀ منشــآتش چون کاغـ ِـذ زر میبرند و هم به
ً
وســائطی دیگــر کار «ســخن» بــاال گرفت و در آن ،سخنهاســت .البته در اینکه اخیرا انتشــارات ســخن نیــز ،به مانند
ناشــران پرشــمار دیگــر ،بــه واســطۀ تحوالت شــگرفی که در صنعت چــاپ به وجود آمــده ،کتابهــا را از حیث ظاهر،
پا کیــزه از چــاپ برمــیآورد؛ گفتگویی نیســتّ ،اما ایــن بار تو گویی بخت عنــان تافتۀ میر کرمانی حتی در مرحلۀ نشــر
سر یاری و سازواری نداشته است.
دیوان نیز با وی ِ
به محض برداشــتن کلیات میر کرمانی از قفســۀ کتابفروشــی و گشــودن آن ،به صفحات پرشــماری برمیخوریم که
در آنها حروف نخســت از ّاولین واژۀ یک یا هر دو مصراع ریختگی دارد و خواننده اغلب باید خود تشــخیص دهد که
واژههــای موردنظــر چــه بوده اســت! (نمونــه را بنگریــد بــه صفحــات ،127 ،123 ،122 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114
 .26موسیقی شعر ،دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ،چاپ چهارم ،انتشارات آ گاه ،تهران ،1373 ،ص .32
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 204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،197 ،196 ،164 ،148 ،128و .)...
پایان شــماری از
دیگر این چاپ که راقم تا کنون چنین چیزی ندیده و نشــنیده بود ،حذف یک کلمۀ کامل از ِ
نقیصۀ ِ
ّ
مصراعهاست (واژههای حذفشده را درون قالب نهادهایم):
هرطلعتتچون[ظ:صبح]
کسی کهدمزنداز ِم ِ

لبش چو گل ز نسیم نشـــــ ـ ــاط ،خندان باد
(ص )146

ســــــــــاقی دولت ،تو را هر لحظه جامی []...

گردش گردون تــــــــــو را هـــــــ ــر روز کامی []...
(ص )148

ز غصه ،پیکر خصمت چو قامت نون باد

که هست دامنش از آب دیده چون [ظ :جیحون]
(ص )175

بخت تو را باد چشــــــــــم و دل دائم
ِ
حســــــــــود ِ

چو روی صبح سفید و چو زلف شام [سیاه]
(ص )177

قصۀ عشق من و حسن تو را خواهند [خواند]

27

اهــــــــــل دنیــــــــــا تا قیامــــــــــت بر سـ ـ ـ ـ ــر بازارها
(ص )194

نیز :صفحۀ  ،198بیت 14؛ ص  ،244ب 10؛ ص  ،249ب 3؛ ص  ،253ب 12؛ ص  ،255ب  2و شماری نمونههای
دیگر ،هم از این دست.
ً
هم و ّ
ظاهــرا بنــا به دالیلــی ،تمام ّ
غم جنــاب دکتر (قنبری ننیز) «بــازۀ زمانی» بوده اســت ( ¥مقدمه همین
از آنجــا کــه
مقالــه) چنیــن مینمایــد کــه بالفاصلــه پس از «ســرهمبندی» فرمــودن کتاب ،آن را به انتشــارات ســپردهاند و ناشــر نیز
َ
ّ
نگ» ایــن کتابانــد ،جوانمــردی فرموده و بــدون ِاعمــال دقتها و
کــه آ گاهــی یافتــه جنــاب دکتــر ـ به تعبیــر عــوام ـ «ل ِ
وسواسهایی که خاص ناشران حرفهای و کاربلد است ،این دیوان «مظلوم» را چنین بدمنظر از آب درآورده است.
گمان مبر که به پایان رسیده ...

در ایــن مقالــه بــا رعایــت اختصار کوشــیدیم اندکی از «خرابکاری»های گونهگون و بســیار پرشــماری را کــه در کلیات
میــر کرمانــی مــوج میزند بازنماییــم .البته اگر بنا بود بــه تمام موارد بپردازیــم ،خود کتابی جداگانه میشــدّ ،اما از آنجا
کــه مخلــص نــه با جناب دکتر (قنبری ننیز) و نه با ناشــر ،قــراردادی مبنی بر ویرایش رایگان این دیــوان منعقد ننموده،
به همین مقدار بســنده شــد تا نمایندۀ شــرذمهای از نااهلی آن جناب در این باب باشــد .شــگفتا و ّ
تحیرا و تعجبا که
جهد بیتوفیق را از برای خویش توفیقی پنداشته و خداوند را ازین بابت شکر نمودهاند! (ص  )18جای
مشارالیه ،این ِ
آن است که ما از خداوند برای ایشان طلب بخشایش کنیم و این بیت را «به آواز حزین»« 28فراگوش» معظم له تلقین
دهیم:
کاری کــــــــــه نــــــــــه کار توســــــــــت مســــــــــپار

راهــــــــــی کــــــــــه نــــــــــه راه توسـ ـ ـ ـ ــت مسـ ـ ـ ـ ـ َـپر

سخنی با بازماندگان استاد نفیسی
در «سرنوشــتۀ» دیــوان میــر کــه بــه قلــم آقــای رامین نفیســی ،آخریــن فرزند اســتاد ،تحریــر یافته ،آمده اســت که اســتاد
 .27شاعران قدیم کرمان ،ص .408
معنی مشهور (= اندوهناک) را اراده کردهایم.
 .28در اینجا ،از «حزین» همان
ِ
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معتقد بودند «کتاب را نباید حبس کرد»( .ص  )13این ،ســخنی اســت وزین و رایی اســت رزین ،اما چنانکه در این
مقاله دیدیم نخســتین کتاب آزادشــده از «مرکز یادگارهای ســعید نفیســی» که بیتردید از نفایس آثار این مرکز اســت،
شــوربختانه با ّ
کیفیت و هیأتی ســخت بشولیده به دوســتدارانش رخ نموده است .بنابراین اکنون که «بیش از نیمقرن
میراث گرانقدر پدر را ـ که میراث ملی ماســت ـ با وســواس پاســداری کردهاند»( ،پیشــگفتار ،ص  )18شایســته اســت
نفیس اســتاد به آنها ســپرده میشود نیز به کار گیرند و اهلیت آنان
همین وســواس را در انتخاب افرادی که یادگارهای
ِ
ّ
را تا حد ممکن احراز فرمایند .آن روز مباد که دیگر یادگارهای استاد به سرنوشت تلخ کلیات میر کرمانی دچار آید.
ســــــــــنگی به چند سال شــــــــــود لعل پارهای

زنهار تا به یک نفسش نشکنی به سنگ

این مقاله را با درود به روان پا ک استاد سعید نفیسی که خدمات عظیمش به زبان و فرهنگ و تمدن ایرانی هرگز غبار
فراموشی نخواهد گرفت ،به پایان میبرم.
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