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فهرست نسخه هاى خطى مدرسة قنبرعلى خان (حضرت 
ولى عصر(ع))، به ضميمة چاپ عكسى مجموعه اى كهن 
در علم نجوم، سيد محمدحسين حكيم، مجمع ذخائر 

اسالمى، قم، چاپ اول، 1386ش.

«معرفى  مجموعة  از  اثر  سومين  و  پنجاه  فهرست  اين 
ميراث مخطوط»، و چاپ عكسى ضميمة آن، چهارمين 
(محصول  ايرانى»  كتابخانه هاى  «ذخائر  مجموعة  از  كار 
سيد  آقاى  تالش  نتيجة  قم)،  در  اسالمى  ذخائر  مجمع 

محمدحسين حكيم است.
اين مجلد در واقع شامل دو بخش كلى است: يكى 
مرتبط  بخشهاى  و  تهران  خاِن  قنبرعلى  مدرسة  فهرست 
با اين فهرست (مانند مقدمه و نمايه و...)، ديگرى چاپ 
عكسِى مجموعة قرن هشتمِى نجوم عربى كه با توضيح 

يك صفحه اى ناشر به فهرست الحاق شده است. در اين 
معرفى، نگاهى كامًال توصيفى خواهيم داشت به اين دو 
باب  از  مجموعه  اين  اطالعات  برخى  عرضة  و  بخش 
مراجعه  بدان  خود  خوانندگان  تا  خروار»،  نمونة  «مشت 

كنند.
مقدمة  در  مدرسه:  نسخه هاى  فهرست  اول،  بخش 
تاريخچة  است:  رفته  سخن  موارد  اين  از  فهرست نگار، 
قنبرعلى  حاجى  يادگار  تهران (كه  خاِن  قنبرعلى  مدرسة 
خان كرد مافى سعدالدوله، از رجال عصر ناصرى است)، 
كتابهاى وقفى او به مدرسه (كه از وقفنامة مدرسه برمى آيد 
كه كتابهاى وقف شده بسيار بيشتر از اينها بوده و از آن 
تعداد فقط پنج نسخه در مدرسه باقى است. آن پنج نسخه 
به همراه وقفيات ديگران، بخش خطى كتابخانة مدرسه 
را تشكيل مى دهد)، يك نمونه از وقفنامة قنبرعلى خان 
بر روى يكى از نسخه هاى موجود، به همراه تصوير آن، 
واقفان ديگر و نسخه هايى كه وقف  كرده اند (نام واقفان 
نامبرده چنين است: سيد محمدبن عبدالصمد شهشهانى، 
آقا  و  محسن  سيد  حاجى  طهرانى،  موسوى  يحيى  سيد 
شيخ  و  يحيى،  سيد  حاجى  مرحوم  پسران  اسداهللا  سيد 

حسن علمى زنجانى).
صفحة  از  كه  خطى،  نسخه هاى  فهرست  بخش  در 
15 تا 86 كتاب را در بر مى گيرد، 48 دستنويس معرفى 
شده است. بر اساس روش معهود و شناخته شدة «معرفى 
نام  كتاب،  نام  و  نسخه  شمارة  از  پس  مخطوط»،  ميراث 
آقاى  فهرست  در  (كه  فهرست نگار  ارجاعاِت  مؤلف، 
است)  مفيد  و  پربار  بخش،  اين  كه  هستيم  شاهد  حكيم 
را  كار  كتابشناسى  بخش  نسخه،  انجام  و  آغاز  نمونة  و 
نسخه شناسى  بخش  هم  بعد  به  اين  از  مى دهد.  تشكيل 
براى هر دستنويس آمده است كه در آن از نوع خط، نام 
كاتب (در صورت مشخص بودن)، تاريخ كتابت (قطعى 
يا احتمالى)، جلد و مشخصات آن، تعداد برگها و سطور 
نسخه بحث شده است، به همراه مشخصات وقفنامه ها، 
تصحيحاِت احتمالى در نسخه و عالمتهاى ديگرى از قبيل 
بالغ، مقابله و... و نيز هر يادداشت پراكنده و مفيد ديگرى 
كه در اوراق دستنويس به چشم مى خورد. همچنين اگر از 
زاويه اى، اهميتى براى برگ يا برگهايى از نسخه تشخيص 
داده شده و يا نسخه قدمتى داشته، تصوير آن اوراق يا 
نمونه برگ نسخة كهنه در كنار معرفى كتاب آمده است.
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در صفحات 87 تا 104 نيز شش نوع فهرست راهنما 
ديده مى شود به اين ترتيب: فهرست الفبايى كتابها، فهرست 
موضوعى كتابها، فهرست مؤلفين كتابها، فهرست اعالم و 
اشخاص، فهرست كاتبان و فهرست جاها و امكنه. بخش 
اول كتاب در صفحة 104 پايان مى يابد. در انتهاى معرفى 
در  كه  مدرسه  اين  نسخه هاى  از  تعدادى  به  بخش  اين 

فهرست حاضر معرفى شده است، اشاره اى مى شود:
ـ شمارة 8، روشن ضمير فى شرح جوشن صغير: به 
محمدحسن بن  از  صغير  جوشن  دعاى  شرح  در  فارسى 

قنبرعلى زنجانى به خط مؤلف.
ـ شمارة 10، جامع المعجزات: به فارسى از محمدواعظ 

اصفهانى.
نَسخ  خط  به  زمخشرى،  از  الكشاف:   ،13 شمارة  ـ 
اواخر  مورخ  الكاسانى»  ميمون (؟)  محمدبن  «محمودبن 
دارد  احتمال  كه  است  گفتنى  هجرى.   612 ذى حجة 
باشد  ايران)  مركز  معروف  (شهر  كاشان  اهالى  از  كاتب 
كتاب،  رقم  در  او  نام  كه  چرا  ندارد  وجود  قطعيتى  ولى 
«كاسان»  مى دانيم  و  شده  ضبط  «سين»)  (با  «الكاسانى» 

شهرى است در ماوراءالنهر.
ـ شمارة 14، الكشاف: به خط نسخ سده هاى هفتم و 

هشتم هجرى.
محمدتقى بن  ميرزا  از  زبدة المسائل:   ،20 شمارة  ـ 
به  نماز  و  غسل  و  وضو  احكام  در  نورى  على محمد 

فارسى، مورخ 1240 هجرى در عصر حيات مولف.
ـ شماره هاى 21 تا 29، آثار سيد محمدبن عبدالصمد 
شهشهانى: شامل هفت نسخه از انوارالرياض در فقه و دو 

نسخه از غايةالقصوى در اصول.
فارسى  منشآِت  مجموعه:  اوِل  بخش   ،34 شمارة  ـ 
مربوط به سال 1277 هجرى كه مربوط به شهر زنجان و 

قريه هاى اطراف آن مانند احمدآباد و على آباد است.
محمدبن  از  تحفةالغرائب  اول:  بخش   ،37 شمارة  ـ 
هجرى)  دهم  و  نهم  (قرنهاى  هروى  ابى سعيد  محمدبن 

در دعا و طلسمات به فارسى. 
ـ شمارة 38، بخش اول: ُجنِگ متفرقات به عربى و 

فارسى در 71 برگ. 
كه  حاضر  نسخة  نجومى:  مجموعة   ،39 شمارة  ـ 
شده  كتابت  هجرى  هشتم  سدة  در  است،  تاريخ  بدون 
على  محمدبن  «على بن  كاتب  دارد.  برگ   89 و  است 

هفت  مجموعه  اين  در  و  دارد  نام  الشافعى»  الدالجى 
رساالت  اين  است.  كرده  كتابت  را  عربى  نجومِى  رسالة 
عبارت اند از: «احكام طلوع الشعرى» از هرمس، «القرانات 
و االتصاالت فى الكواكب» (ذكر احوال المريخ و زحل)، 
«باب فى االختيارات و كيفية االوقات المختارة التصيدات»، 
(الكسوفات الواقعة مع القرانات)، (الكسوفات) و رسالة آخر 
هم در (الكسوفات). رسالة سوم اين مجموعه، اطالعات 
تاريخى ارزشمندى دارد. زيرا مؤلف آن تمام اتفاقاتى را 
كه در قراِن مريخ و زحل در سرطان، از سال 271 هجرى 
جنگ  (هنگام  هجرى   699 ربيع االول   29 چهارشنبه  تا 
سلطان ملك ناصر در دمشق و حمص با ملك غازان و 
همين  است.  برشمرده  داده،  روى  غازان)  ملك  شكست 
چاپ  فهرست،  ضميمة  به  كه  است  برگى  مجموعة 89 

عكسى شده است.
شامل  عربى،  ابن  از  الفتوحات المكية:   ،44 شمارة  ـ 
اواسط ِسفر 19 تا آخر ِسفر 20، به خط نسخ عبداهللا بن 

محمدبن بنى المجد النيلى در رجب 734 هجرى.
ـ شمارة 45، جنگ: شامل متفرقاتى از قبيل نكاح نامه ها 
و طالق نامه ها و صورت حساب هايى از سال هاى 1282 تا 

1292 هجرى و غيره.
از  عربى)  (و  فارسى  به  دعا:  مجموعة  شمارة 47،  ـ 
«ابوجعفر» متعلق به سده هاى دوازدهم و سيزدهم هجرى. 
جامِع  به  راجع  فهرست نگار  كه  احتمالى  به  شود  رجوع 

مجموعة حاضر مطرح كرده است.

مدرسة   39 شمارة  نسخة  عكسى  چاپ  دوم،  بخش 
معرفى  در  محترم  فهرست نگار  كه  آنجا  از  قنبرعلى خان: 
اطالعات  و  داده  تفصيل  فهرست  متن  در  نسخه،  اين 
موجود  نسخه هاى  رساله،  هر  محتويات  شامل  را  اوليه 
آن و كمى از آغاز و انجام هر رساله آورده است، ناشر 
نيازى به آوردن مقدمة مجزا نديده است و با يادداشتى 
يك صفحه اى به چاپ عكسى اين اثر ارزشمند اقدام كرده 
است. اگرچه نبودن فهرست راهنما براى اين بخش عجلة 
ايشان را در اين باب مى رساند، نفس كار را بايد ارزشمند 
حداقل  پرداخت  با  مى شود  باعث  كه  كارى  كرد؛  تلقى 
قيمت، خوانندة عالقه مند تصوير نسخه اى كمياب و كهن 

را در آرشيو شخصى اش داشته باشد.
جواد بشرى



25
دورة دوم، سال دوم، شمارة 23 و 24، مرداد و شهريور 1387

ختم الغرايب (تحفة العراقين)، خاقاني شرواني، مقدمه و 
تصحيح و تعليقات از يوسف عالي عباس آباد، تهران، 

سخن، 1386ش.

شرواني  خاقاني  از  بازمانده  منظومة  تنها  تحفة العراقين 
است. اثري از سراينده اي كه به دشوارگويي شهره بوده و 
به همين اندازه مورد ستايش اديبان و بزرگان اين مرز و 

بوم قرار گرفته است.
تاكنون چاپ هاي سنگي و حرفي متعددي از اين متن 
به  دستيابي  دشواري  اما  است،  شده  منتشر  شبه قاره  در 
اين چاپ ها و به خصوص كيفيت نامطلوب آنها موجب 
نگيرد.  قرار  تحقيق  اهل  پذيرش  مورد  هيچكدام  تا  شد 
بعدها دكتر يحيي قريب تصحيح تحفة العراقين را به عنوان 
پژوهش  حاصل  و  دادند  قرار  خود  پايان نامة  موضوع 

ايشان در سال 1330ش به چاپ رسيد.
چاپ دكتر قريب به شيوة انتقادي تهيه شده است ولي 
تكية بيش از اندازة ايشان به نسخة اساس باعث شد تا 
از همان زمان انتشار، برخي انتقادها بر آن وارد شود. از 
سويي ايشان به ادامه و تكميل آن نپرداخته و بعدها (در 
منتشر  افست  به صورت  را  چاپ  همان  1357ش)  سال 
كردند. با اين حال، چاپ ايشان در طول اين ساليان به 
چاپ كالسيك تحفة العراقين بدل شده است و در تمامي 

پژوهش هاي خاقاني شناسي بدان ارجاع داده مي شود.
پس از چاپ دكتر قريب، چندين نسخة معتبر از اين 
متن شناسايي شد كه در اين ميان نسخة وين (با عنوان 
و  قدمت  ديدگاه  از  هجري   593 موّرخ  ختم الغرايب) 
به خصوص درستيِ ضبط ها امتياز خاصي دارد. اين نسخه 
پس از شناسايي و معرفي توسط استاد ايرج افشار، هم 
با مقدمة ايشان در سال 1385ش توسط مركز پژوهشي 

علوم  فرهنگستان  انتشارات  همكاري  با  مكتوب  ميراث 
اتريش به صورت نسخه برگردان منتشر شد. 

پيدا شدن اين نسخه و نسخه هاي ديگر، اين انديشه 
را قّوت بخشيد كه بايد تصحيحي دوباره از متن صورت 
يافت  آنها  در  معتبري  ضبط هاي  كه  به خصوص  بگيرد؛ 

مي شود كه در چاپ قريب ديده نمي شود.
دكتر  گماشت،  همت  كار  اين  به  كه  افرادي  از  يكي 
يوسف عالي عباس آباد است. تصحيح ايشان اخيراً راهي 
بازار نشر شده است و نوشتة حاضر در معرفي آن پديد 

آمده است.
نگاهي به تصحيح آقاي عالي نشان مي دهد كه براي 
شايد  و  است  شده  كشيده  بسياري  زحمت  آن  تدوين 
گزافه نباشد اگر اين كار را از نمونه هاي خوب تصحيح در 
سال هاى اخير بدانيم. صحت چاپ چنان است كه معموالً 
كساني كه با اين متن درگير شده و با ريزه كاري هاي آن 
آشنا باشند مي توانند بر آن خرده بگيرند و چنين امري در 

روزگار ما بسيار نادر و ارزشمند است.
اين، داوري كلي نويسندة اين سطور دربارة تصحيح 
مذكور است؛ اما برخى مشكالت در اين چاپ به چشم 
مى خورد كه با توجه به بخش هاى مختلف، در زير بدانها 

اشاره مى شود.

مقدمة مصّحح: برخي مشكالت در مقدمة مصحح وجود 
دارد كه بيشتر آنها در نتيجة پيروي از نظريات نويسندگان 
تاريخ ادبيات و عدم تسلط بر متن تحفة العراقين پديد آمده 
است. براي نمونه در صفحة 26 مقدمه آمده: «... مثنوي 
ختم الغرايب كه طي سفر اول حج، در سال 551 سروده 
و پس از بازگشت به شروان آن را به پايان برده است. 
اين مسافرت از طريق نواحي مركزي ايران يعني همدان، 
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كوفه  و  بغداد  از  عبور  از  پس  خاقاني  و  گرفته  صورت 
حجاز  سوي  به  (ع)  علي  اميرالمؤمنين  مشهد  زيارت  و 
حركت كرده است و پس از انجام مناسك حج از راه شام 

و موصل به شروان بازگشته.»
متن  به  توجه  عدم  نتيجة  در  كه  است  اشتباهي  اين 
از  پس  تحفه  از  بخشي  در  خاقاني  است.  آمده  فراهم 
(محمد  سلجوقي  پادشاه  ديدار  از  خود  ناكامي  به  اشاره 
بن محمود) در شهر همدان، يادآور مي شود كه از آنجا به 

شروان بازگشته است. عبارات خاقاني چنين است: 
«بازآمدم از حِد كهستان

در واِن شر و سوادِ شروان»
عدم توجه نويسندگان تاريخ ادبيات ــ و مصّحح متن 
از  را  خاقاني  تا  شده  باعث  موضوع  اين  به  ــ  حاضر 
همدان، راهي سفر حج كنند و اين متن را اولين سفرنامة 
چنين  كه  حالي  در  كنند؛  قلمداد  فارسي  زبان  در  منظوم 
نيست و سفري كه پس از آن توصيف شده، سفري خيالي 

است كه خاقاني براي خورشيد ترتيب داده است.
براي  مي شود  ديده  مقدمه  اين  در  ديگري  اشتباهات 
نمونه در صفحة 40 مقدمه نوشته اند: «نسخة 845 متعلق 
خزانة  براي   593 تاريخ  در  كه  اتريش  ملي  كتابخانة  به 
از  محمد  ناصرالدين  بن  ملك شاه  ابوالفتح  عزالدين 

سالجقة روم كتابت شده است.»
در صورتي كه نام اين شخص در نسخه چنين نقل 
شده است: «ابوالفتح ملك شاه بن الملك ناصرالدين محمد 
بن سلدق.» اين شخص، آخرين پادشاه بني سلدق بوده كه 
اداره  آناطولي  در  را  ارزروم  شهر  مركزيت  با  اميرنشيني 
سلسله هاي اسالمي جديد، صص 418  مي كردند (رش: 
ــ 419) و استاد افشار نيز در ديباچة چاپ عكسي اشاره 
كرده اند كه اين شخص از پادشاهان بني سلدق بوده است. 
مشخص نيست كه چرا مصحح محترم در مقدمة مذكور 

اين شخص را از سالجقة روم دانسته اند.
از  پس  «خاقاني  آورده اند:  مقدمه   29 صفحة  در  يا 
تنظيم منظومه در شروان و زمان اتحاف آن به جمال الدين 
زبدة  و  تحفةالخواطر  عنوان  با  منثوري  مقدمة  اصفهاني، 

النّواظر به آن افزوده است.»
شده  تكرار  هم  باز  مقدمه   39 صفحة  در  اشتباه  اين 
است. نام صحيح اين وزير، «جمال الدين محمد موصلي» 
است و معلوم نيست نسبت «اصفهاني» از كجا آمده است. 

با  خاقاني  كه  مي شناسيم  را  اصفهاني  جمال الدين  دو  ما 
ديگري  و  خجندي  جمال الدين  يكي  بوده؛  مرتبط  آنها 
جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني (شاعر معروف) و خاقاني 

اثرش را به هيچكدام از اين دو نفر تقديم نكرده است.
به  استناد  (ص17)  مقدمه  پاراگراِف  اولين  در  نيز 
بيت ذيل براي تأييد اينكه نام خاقاني «بديل» بوده است 

صحيح به نظر نمي رسد: 
ور جز در توست سجده جايم

پس من نه بديل بوالعاليم
در اينجا واژة «بديل» در معناي لغوي آن به كار رفته 
است و به دشواري مي توان آن را حاصل ايهامي به نام 

خاقاني دانست.
ديباچة منثور: مشكالتي در تصحيح ديباچة منثور به چشم 
شمارة  به  اشاره  (با  را  موارد  اين  از  برخي  كه  مي خورد 

صفحه) در زير مي بينيم: 
ـ ص 55 (اولين جمله): «خيرما اعتصم المرء بحبالة كلمة 
العجز لقصور باله عن معرفة اهللا...» كه صحيح آن بدين قرار 

است: «خير ما اعتصم المرء بحبالِه كلمة العجز...»
ـ ص 56: «قاعده چنان است كه كعبه بار كم دهد، 
اينجا مكه تنگ بار چراست؟» كه صحيح آن چنين است: 
«... اينجايگه تُـنُـك بار چراست؟» و باز در همان صفحه 

تركيب « تنگ باري» را به كار برده اند.
ـ ص 58: «... تاج آزادي بر سر نهاد، آوازه درداد كه 
من  دور  دور،  كه  آورد  پديد  زمان  و  دور  كه  كردگار  به 
است و زمان، زمان من است. پس زادة ارادت ملكوت...» 
مصحح محترم توجه نداشته اند كه عبارت: «به كردگار كه 

دور...» در واقع بيتي از ديوان خاقاني (ص754) است.
آمده  سر  بر  مكارم  شاه  شام  سرحّد  «در   :59 ص  ـ 
است كه اين عروسان را بهاي كاويان، كاوين دهد.» جزء 
آخر اين عبارت در تمام نسخه ها ــ جز نسخة اياصوفيا 
كاويان،  گنِج  بهاي  به  را  عروسان   ...» است:  چنين  ــ 

كاوين دهد.»
تبعيت  اياصوفيا  نسخة  نادرست  ضبط  از  ايشان 
نسخه ها  ديگر  در  صحيح  صورت  كه  حالي  در  كرده اند 
موجود است و بيتي هم از ديوان خاقاني (ص 309) در 

تأييد آن وجود دارد:
خاتون دارملك فريدونش خوان كه نيست 

كاوين اين عروس كم از گنج كاويان
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بخش ابيات: مشكالتي در تصحيح ابيات به چشم مي خورد 
كه ما اين موارد را به تفكيك نوع آنها و با اشاره به شمارة 
بيِت مندرج در چاپ آقاي دكتر عالي در ذيل مي آوريم:

صحيح  ضبط  از  مصّحح  كه  هست  موارد  برخي   *
به  حتي  و  نكرده  پيروي  خود  استفادة  مورد  نسخه هاي 
دانستن  است.  ننموده  اشاره اي  نيز  نسخه ها  وضعيت 
نسخه ها  به  مراجعه  بدون  ابيات،  اين  درسِت  صورت 

ممكن نخواهد بود. براي نمونه:
ـ ب117: 

«فيض تو چو فيِض عقل عامست                  
قدر تو چو قِدّ عشق تامست»

ايشان «قدر عشق» ضبط كرده اند در حالي كه در نسخة 
«قدر  است.  آمده  عشق»  «قّد  به صورت  اياصوفيا  و  وين 
تام» در اينجا معناي درستي نخواهد داشت در صورتي كه 
«قّد تام» تعبيري رايج بوده است و معادل آن يعني «باالي 

تام» را خاقاني در ديوان (ص814) به كار برده است: 
«آسمان گر نه سرنگون خيزد  

درع باالي تام او زيبد»
ـ ب225: «تو ز انُده آن طرف به وسواس  

كآن مولِد تست و مسقط الراس»
نيز  حركت گذاري  حتي  (ص17)  وين  نسخة  در  كه 
شده ولي در چاپ ايشان به صورت «تو راندة» آمده است.

ـ ب607: 
«گفتند كجاست اين سخن ران؟      

گفتم كه به ُفرضه گاهِ شروان»
ايشان «عرصه گاه» ضبط كرده اند و ضبط نسخة وين 
يادآور  پاورقي  در  ضمنًا  كرده اند.  منتقل  پاورقي  به  را 
شده اند كه ضبطشان بر اساس نسخة C است بدون اشاره 
به وضعيت نسخة اياصوفيا كه آن هم مطابق نسخة وين 

است كه همين ضبط نيز صحيح است.
ـ ب1545: 

«تَْحميْل گزاردن بداني 
وين فصل به گوِش كعبه راني»

ايشان «تحميد گزاردن» آورده اند و ضبط نسخة وين 
را به پاورقي منتقل كرده اند. بدون اشاره به وضعيت نسخة 
اياصوفيا (ص125ر)كه آنجا هم به صورت «تحميل» ضبط 
شده است. «تحميل گزاردن» به معني اداي پيغام و رسالت 
394ـ395؛  صص  يميني،  تاريخ  ترجمة  (رش:  است 

مرزبان نامه، ج1، ص304).
ـ ب1621: 

«در جملة هشت منزل او
ننشست كسي ُمحامِِل او»

در نسخة وين و اياصوفيا به صورت فوق آمده و ايشان 
«كسي مقابل او» آورده اند. محامل به معني هم پالكي و هم 

محمل است.
ـ ب1674: 

«تازي به چهارگامه تازي
زي شهِر خدايگاِن تازي»

ايشان «چهارگانه» ضبط كرده اند در حالي كه در نسخة 
وين و اياصوفيا به صورت فوق آمده است. ايشان ضبط 
صحيح را كه در نسخة وين خوانده اند، به پاورقي منتقل 
كرده و ضبط نسخة اياصوفيا را به نادرست «چهارگانه» 
خوانده اند كه حاصل بدخواني است. «چهارگامه» نوعي 
حركت اسب است. در منشآت خاقاني (ص86) آمده: «... 
پيش از آنكه ابرِش تازي به چهارگامه بتازي، به كشور 

پنجم شروان روي، خبر سالمت من بازدهي ...»
پاورقي  به  را  نسخه ها  تمام  صحيح  ضبط  گاهي   *
آورده اند  نامرّجح را به متن  برده اند و ضبط نادرست يا 

براي نمونه:
ـ ب320: 

«از بارِ بهشت سركشيده  
دوزخ به دو جرعه دركشيده»

در چاپ ايشان «باب بهشت» ضبط شده و در پاورقي 
آورده اند: «A: بار ؛ B: ناز ؛ C: ناز ؛ متن از D» ؛ و صحيح، 
بهشت» است و «بار» به معنِي اجازة مالقات  همان «بارِ 

است [در واژگاني چون بارگاه يا بارعام].
ـ ب201: 

«سوسن ز تو شد مبارز آثار
هم بيله نماي و هم سنان دار»

ضبط  اين  شده.  ضبط  «نيزه نماي»  ايشان  چاپ  در 
است  «بيله نماي»  وضوح  به   (16 (ص  وين  نسخة  در 
را  آن  ايشان  ولي  دارد  «ب»  حرف  براي  هم  نقطه اي  و 
«ميله نماي» خوانده اند در نسخة اياصوفيا (ص 112ر) نيز 
مقصود  نوشته اند.  «ناخوانا»  را  آن  ايشان  و  است  چنين 
«بيلك»  به صورت  معموالً  كه  است  سالحي  «بيله»،  از 
ناميده شده است. براي شاهد، در ديوان فرخي سيستاني 
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(ص10) آمده: 
«به تيْغ شاخ فگندي ز كرگ، تا يكچند        

به تيِر بيله ز سيمرغ بفگني مخلب»
ـ ب457: 

«ترسم كاين را ز جان گراني                 
نه َقد داري، نه قدر داني»

در چاپ ايشان به صورت «نه قدر آري» ضبط شده. 
بيت مذكور در نسخة اياصوفيا نيامده اما در نسخة وين 
(ص 34) به صورت «قد داري» ضبط شده و بيت 420 از 

چاپ ايشان نيز آن را تأييد مي كند: 
«آن خلعه كه فضل او نگارد                    

هر نوقدمي قدش ندارد»
* گاهي نياز به تصحيح قياسي ــ در حد افزودن و 
ولي  بوده  ــ  سركش ها  و  نقطه ها  جاي  تغيير  يا  كاستن 

عين غلط نسخه ها در متن آورده شده. براي نمونه:
ـ ب431: 

«اين تيِغ بُرا به قّوِت دين                
بي غائله كن چو تيِغ چوبين»

در چاپ ايشان به صورت «اين تيغ تو را» ضبط شده 
است.

ـ ب900: 
ـَه چه پوئي؟            «ناري، سوِي دودگ

َمغ نيستي، آتش از چه جوئي؟»
در چاپ ايشان «باري سوي» ضبط شده است.

ـ ب1095: 
«بوالقاسم بحِر پُرجواهر         

ـَمان گواهِ قاهر» بر بوالَحـك
در تمام نسخه ها به صورت «كوه قاهر» ضبط شده و 
كه  صورتي  در  آورده اند  متن  در  را  ضبط  همين  ايشان 
ضبط نام/ لقب «بوالحكم» شكل صحيح را به خوبي تأييد 

مي كند. 
ـ ب1840: 

«گر ِجْرمِ سهيل خون بتابد               
زو َچْرمِ اديم، رنگ يابد»

در چاپ ايشان: «سهيل چون بتابد» كه صحيح نيست 
و در اينجا نمي توان «گر» و «چون» را در كنار هم به كار 
(ص377)  خاقاني  ديوان  از  ذيل  بيت  به  توجه  با  برد. 

همان صورت فوق صحيح مي نمايد: 

«كيمخت سبز آسمان، دارد اديم بي كران 
خون شب است آن بي گمان، بر طاق خضرا ريخته»

وين  نسخة  ضبط  از  دليل  بدون  موارد،  برخي  در   *
تبعيّت كرده اند. براي نمونه: 

ـ ب146: 
«اين عالم و آن، كهين عطايش 

صد عالم نو نهاده رايش»
ايشان به صورت «اين عالم و اين» آورده اند در حالي كه 
ضبط دو نسخة ديگر ايشان صحيح است و مقصود، اين 

عالم و آن عالم است.
ـ ب405: 

«گرچه ز حِد ثناست برتر  
نگزيردش از چو من ثناگر»

ايشان «نگزيرد از» ضبط كرده اند در حالي كه در باقي 
نسخه ها به صورت فوق ضبط شده است.

ـ ب1046: 
«هر كشتي، حامِل يك اقليم  

از رخنه چو آفتاب بي بيم»
ضبط  اقليم»  يك  «حاصل  بصورت  ايشان  چاپ  در 
شده كه صحيح نيست. ضمنًا به ضبط باقي نسخه ها اشاره 

نشده است.
صحيح  وين  نسخة  فقط ضبط  كه  هست  مواردي   *
مي باشد و مصحح بدان توّجه نكرده و به پاورقي منتقل 

كرده  است. براي نمونه: 
ـ ب536: 

«مي يافت حياِت جاودانه 
طاووسان اِزارِ خانه»

صحيح  كه  است  خانه»  عذار  «طاوسان  ايشان  ضبط 
نمي باشد. «ازار»، صورت ديگري از «ايزار» و «ازاره» بوده 
تاريخ  ترجمة  در  است.  بناها  ديوار  از  پاييني  بخِش  و 
از  خانه  يك  سلطان  «و  آمده:  (صص387ـ388)  يميني 
براِي متعبَِّد خويش ترتيب فرمود و در تربيِع بنا  توسيِع 
فناء و تشكيِل اعطاف و ارجاءِ آن ابواِب تأنّق تقديم رفت 

و ازار و فرِش آن از سنِگ رخام فراهم آوردند.»
ـ ب901: 

«يك ره به حريِم خاك پيوند 
زين گنبِد آبگينگين چند؟»

ايشان ضبط «گنبد آبگينگي» را پذيرفته اند كه مطابق 
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در  درست تر،  ضبط  كه  حالي  در  است.  اياصوفيا  نسخة 
نسخة وين آمده و مطابق فوق است. اين واژه در برخي 
براي  است.  شده  ضبط  شكل  همين  به  نيز  ديگر  متون 
نمونه در قراضة طبيعيّات (ص 58) آمده: «چون آب اندر 
بدو  كه  هوايي  باشد،  سرد  آبگينگين  يا  روئين  كوزة  آن 

محيط بَُود، سرد و غليظ شود.»
ـ ب3002: 

«از قِـّدة چند ياد نارم                     
چون يادِ دو ُقدوه قبله دارم»

ضبط  چند»  قدوة  «از  نسخه ها  باقي  مطابق  ايشان 
هر  كه  است  مردم  از  گروهي  معني  به  «قّده»  كرده اند. 
كدام به راه و روشي باشند. اگر در مصرع اول، واژه را 
«قدوه» بخوانيم، مقصود خاقاني ادا نخواهد شد چرا كه 
مي خواهد بگويد من يادِ دو قدوه را قبلة خود دارم و از 

اين چند نفر گمراه، يادي نخواهم كرد.
* مواردي كه حركت گذاري يا نشانه گذاري واژگان 

و تعبيرات اشتباه است: 
ـ ب136: 

«نَه غاشيه ايست چرخ اخضر؟ 
چار اركانش نهاده بر سر»

در چاپ ايشان «نُـه غاشيه ايست چرخ اخضر» ضبط 
استفهامي  به صورت  بايد  بيت  كه  حالي  در  است  شده 

خوانده شود.
ـ ب587: 

«بررسته و رسته از َچـِه آز                 
ِه راز» ـَ بر جسته و جسته در گ

«ُجستن»  كرده اند.  ضبط  راز»  درگه  «ُجسته  ايشان 
گه»  «در،  َجستن  و  نيست  درست  درگاه)   =) «درگه»  و 

درست است.
ـ ب659: 

ـُن    «ها سنِگ تو شرع؛ دور واك
دل را به َفالَخن از فالُطن»

دور  شرع  تو  سنگ.  «ها  است:  چنين  ايشان  ضبط 
نقض  شرع)  واكردِن  دور   =) حالتي  چنين  در  واكن». 

غرض خواهد بود.
* برخى ديگر از اشتباهات متن را با توجه به شمارة 
ـ و گاهي با ذكر داليل و شواهد نادرستي چاپ  بيت آنهاـ 

ايشان ــ در زير مي بينيم: 

ـ ب282: 
«از دندان برگرفته افالك   

هر دندان را به سنِگ ترياك»
ضبط  به  اشاره  بدون  دندان»؛  «آن  ايشان:  چاپ  در 

نسخة وين كه در آنجا چنين است.
ـ ب606: 

«من چاك زده عمامه درحال  
انداخته َطـيـَلسان به َقّوال»

ايشان «من خاك زده» آورده و در تعليقات (ص314) 
نيز آن را ذيل «عمامه [بر] خاك زدن» شرح كرده اند. آنچه 
در بيت آمده مربوط به بيخود شدن افراد (صوفيان) هنگام 

سماع و خرقه دريدن و بخشش آن به قّوال است.
ـ ب1047: 

«كشتِيّ فنا َدرو به يكبار   
چون قوِس ُقـَزح شده نِگو سار»

اما  نيست،  غلط  كه  كرده اند  ضبط  «نگونسار»  ايشان 
در نسخة وين به شكل فوق ضبط شده و نسبت به ضبط 
ايشان برتري دارد. ضمنًا ايشان به صورت مندرج در نسخة 
وين اشاره اي نكرده اند. در بيت 1168 نيز «نگونسار» را 
ترجيح داده و ضبط نسخة وين را ــ كه «نگوسار» است 

ــ به پاورقي منتقل كرده اند.
ـ ب1775: 

«زآن نعل كه اسِب تو بينداخت
سيّاره چهار  ياره پرداخت»

ايشان «چهارپاره» ضبط كرده اند كه صحيح نيست. در 
ديوان خاقاني (ص335) نيز مشابه اين مضمون ــ يعني 

ساختن ياره از نعل مركب ممدوح ــ آمده: 
«گر به مثل روز رزم، رخش تو نعل افكند   

ياره كند در زمانْش، دسِت شهور و سنين»
ـ ب1799: 

«آن روز ببسته اند مانا    
اين قبّة سرفراز مينا»

در چاپ آقاي عالي «آن روز نبشته اند...» ضبط شده 
است. در اين مورد، تركيب «قبّه بستن» صحيح است نه 

«قبّه نبشتن». در ديوان خاقاني (ص617) آمده: 
«شاخ شكوفه دار اميدم شكسته شد        

چون از شكوفه قبّة نو بست شاخسار»
ـ ب1808: 



دورة دوم، سال دوم، شمارة 23 و 24، مرداد و شهريور 301387

ـْسين «تسكيِن دِل هزار تَـك
تحسين طلب از جوارِ ياسين»

ايشان به صورت «تسكين دل هزار مسكين» آورده اند. 
بيت پس از آن را نيز كه به صورت ذيل است: 

ز آِل تكسين گرانبهاتر  
زآِل ياسين سبك لقاتر

به شكل «از آل تكين...» ضبط كرده و ضبط صحيح 
دو نسخة خود را با عالمت تعجب در پاورقي آورده اند.

ـ ب1819: 
«لعبت شده پيِش ديدة هوش 

چون لعبِت ديده ها سيه پوش»
در چاپ ايشان: «پيش دندة هوش»؛ كه احتمال دارد 

اشتباه چاپي باشد.
ـ ب2041: 

«هم خود دهنم بر آتِش ناب       
ُشستست به هفت آب و خاْك آب»

آب»  هفت  و  خاك  هفت  «به  آمده:  ايشان  چاپ  در 
و در تعليقات (ص471) آورده اند: «خاقاني هفت خاك 
را از جهت مشاكله با هفت آب آورده است.». در ديوان 

خاقاني (ص633) آمده: 
«گفتي كه دهان به هفت خاْك آب       

از يادِ خسان بشوي، شستيم»
باز در ديوان (ص412) آمده: 

به هفتاد آب و خاك آبي ز هر ظلمت بشويم دل         
كه هفتادش حجب پيش است و هر هفتاد ظلماني

ـ ب2223: 
«صدرش عرفات و َمْشَعر آمد                  

كاخش َعَرصاِت َمحشر آمد»
مطابق  كه  آمده  محشر»  و  ايشان «عرصات  چاپ  در 
وين  نسخة  از  كه  فوق  ضبط  ولي  است  اياصوفيا  نسخة 

است، صحيح تر مي نمايد.
ـ ب2461: 

«خامي ز ُخمي گرفته در دست    
ـْرم ار هست» ب ـَ كاين رنِگ صفاست؛ گ

ايشان به صورت «جامي ز خمي» ضبط كرده اند. توجه 
شود كه در اينجا ُخم رنگرزي منظور است نه خم شراب 
(يا  ناشده  رنگ  پارچة  يا  نخ  بمعني  اينجا  نيز  «خام»  و 
گاهي بدون طراز) است. براي شاهد، در منشآت خاقاني 

(ص208) آمده: 
«روزگارش خامِ سياه از ُخِم رنگرز برآورد...»

در  هم  و  وين  نسخة  در  هم  خامي)   =) ضبط  اين 
نسخة اياصوفيا (نسخه هاي A و B از چاپ ايشان) وجود 
دارد و ايشان در پاورقي به اين اختالف اشاره نكرده اند.

ـ ب2607: 
«از كارِ قبيله ام فراغ است                     

كآن دود، فتيلة دماغ است»
مقصود  آورده اند.  است»  دماغ  قبيلة  درد  ايشان «كآن 
پديد  بيني  داخل  كه  است  زائدي  مواد  دماغ»،  «فتيلة  از 

مي آيد.
ـ ب2650: 

«ُذّل بُرده چو بَرده در بدايت         
پرورده به پردة هدايت»

«دل  فعل  اينجا  در  كرده اند.  ضبط  برده»  «دل  ايشان 
بردن» براي بردگان صحيح نيست و «ُذّل بردن» (=خواري 

كشيدن) صحيح است.
ـ ب2695: 

«زآن عالَم چيده هفت آهن         
كرده  پَـتَـِر حمايِل من»

كه  كرده اند  ضبط  من»  حمايل  بر  به  «كرده  ايشان 
درست نيست. «پَـتَـر» تكه هاي فلزي است كه بر روي 
آن ها تعويذ مي نوشتند (رش: حواشي برهان قاطع، ج1، 

ص367). در ديوان خاقاني (ص119) آمده: 
«هر حمايل كه از آن تعبيه تعويذ زر است       

با زرش ويحك از آهن پتر آميخته اند»
ـ ب2709: 

«بر من گرهِ گمان گشاده        
سّر رصِد زمان گشاده»

چاپ ايشان: «گره كمان».
ـ 2753: 

«با چندين سحِر سامري مال         
موسيقاليست موسوي قال»

ضبط ايشان «سامري حال» است در صورتي كه ضبِط 
يعني  سامري مال»  «سحِر  تركيِب  و  است  صحيح  فوق، 
ِسحري كه سامري را نيز مقهور كند. آغاز مصرع دوم را 
نيز «موسيقايي  ست» ضبط كرده اند كه جناس ميان واژگان 

را از ميان مي برد.
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ـ ب2755: 
«زآن دست به ارغنون درآرد         

ز آن ديده به ارغوان گمارد»
ايشان «ارغنون درازد؟» ضبط كرده اند كه ضبط عجيبي 

است.
ـ ب2988: 

«او با زِن زيد، آن و اين كرد           
وآنگاه ورا نكاِح دين كرد»

قافيه  نظر  از  كه  است  كرد»  آن  و  «اين  ايشان:  ضبط 
نادرست مي باشد.

وجود  اشتباه  مواردي از  نيز  تعليقات  در  *تعليقات: 
توضيح و رّد آنها نياز به تفصيل دارد و  دارد كه معموالً 
لذا با اشاره به بيت اصلي، به شرح برخي از اين موارد 

مي پردازيم: 
ـ ب184: 

«فرزين به سه خانه زين سوي تست         
ماه، اِجرِي او ز پَهلوي تست»

در چاپ ايشان به صورت: «پروين به سه» ضبط شده 
در  «پروين  نوشته اند:  (ص268)  تعليقات  در  و  است 
صورت فلكي ثور واقع شده است و ثور با خانة خورشيد 

كه اسد است، سه خانه فاصله دارد.»
آنچه نوشته اند، به ظاهر صحيح مي نمايد اّما درست 
نيست چرا كه خاقاني در اينجا خورشيد را در صورت 

«َحَمل» توصيف كرده ــ نه در اسد ــ و سروده: 
«باز از بره1 خواِن نو نهادي           

يكساله غذاِي خلق دادي

  از خاك دميده سبزة تر             
يعني بـره با تـره نكوتـر

  نوروز ز نار و سيِب زّرين           
بگشاد ز تو فقاِع مشكين»

ضمن اينكه عنواِن اين بخش در اكثر نسخ بدين گونه 
در  آيد».  به َحَمل  كه  وقتي  آفتاب  به  خطاب  است: «در 
اينجا «فرزين» صحيح است و اين كوكب در ادب فارسي 
ــ و شعر خاقاني ــ به عنوان فرزيِن (وزير) فلك شناخته 
(ص815)  خاقاني  ديوان  در  نمونه  براي  است.  شده 

آمده: 
دبيري وراِي وزيريست، يعني             

عطارد وراِي قمر يافت مأوا
لباِس  و   ...» آمده:  (ص64)  طبرستان  تاريخ  در  نيز 
پالِس شب درو پوشيد و فرزيِن چرخ ــ كه ماه خوانند 
گويندــ  خورشيد  كه  ــ  فلك  جمشيِد  از  شاهرخ  به  ــ 

كاله ببرد.»
ـُزيده آرام                      ـ ب385: «در غارِ بال گ

انگشِت ِخَرد َمزيده مادام»
در صفحة 293 تعليقات آمده: «انگشت خرد مزيدن: 
كنايه از عاقل شدن. انگشت مزيدن، از كارها و عادت هاي 
داستان  به  دارد  اشاره  بيت  اين  است...».  بوده  كودكان 

ابراهيم «ع» چنانكه در بيت پيش از آن آمده: 
بوده چو خليل عهد اّول                   

فرزنِد دروگري معّطل
و لذا توضيح ايشان صحيح نيست. داستان را از تفسير 
بخوانيم:  ص347)  (ج7،  روح الجنان  و  روض الجنان 
«ابُوَرْوق گفت: چون مادْر او را بِزاد در غار و پنهان كرد، 
هر وقت بيامدي او را يافتي كه انگشتاِن خود مي مكيدي. 
يك بار گفت: من بنگرم تا اين كودك از اين انگشتان چه 

مي مكد.»
ـ ب408: «هر ُحّقه كه لعل در ميانست                

اندك موميش پاسبانست»
نگين را  در تعليقات ايشان (ص294) آمده: «معموالً 
هم  بيت  دو  مي چسبانند...».  انگشتري  به  موم  وسيلة  به 
به تأييد آن از ديوان انوري آورده اند كه هيچكدام چنان 
معنايي را به دست نمي دهد. مقصود خاقاني اين است كه 
1. منظور از «بره» در اين ابيات صورت فلكي َحَمل است كه با ورود خورشيد به آن، 

فصل بهار خواهد بود كه اشاره به «نوروز» در ابيات بعدي آن را تأييد مي كند.
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هر ُحّقه اي كه لعلي در مياِن خود دارد، با اندك مومي كه 
بوسيلة آن ُمهر و موم مي گردد، پاسداري مي شود.

ـ ب1119: 
«ُطـْغـِرل، فلِك فضايل آمد             

كو مدرسه دارِ ُطـغِرل آمد»
در توضيح «طغرل» در تعليقات (ص364)، شرح حال 
طغرل بن ميكائيل بن سلجوق آمده در حالي كه مقصود 
ابوطالب  زمان  در  كه  است  مشهوري  مدرسة  خاقاني 
طغرل بن محمد بن ملكشاه (= طغرل ثاني؛ 526 تا 528ق) 
پادشاهان  از  تعدادي  گور  و  شده  بنا  همدان  شهر  در 
التواريخ  مجمل  در  است.  داشته  قرار  آن  در  سلجوقي 
بن  طغرل  سلطان  «[مدفن]  آمده:  (ص465)  القصص  و 
به  مسعود:  سلطان  طغرليّه؛  مدرسة  در  همدان  به  محّمد: 
همدان در مدرسه مدفون است؛ سلطان محّمد بن محمود: 

در مدرسة سلطان طغرل مدفون است.»
ـ ب1282: 

«راهب َعَسلي و بُت به جا ماند          
كابن العسل از هدي سخن رانْد»

مصرع اول در چاپ ايشان به صورت «عسلي و تب 
به جا ماند» ضبط شده و در تعليقات (ص380) نوشته اند: 
«به جا ماندن: متوقف شدن.» توضيحي نيز دربارة ارتباط 
به جاي ماندن  كه  حالي  در  كرده اند؛  ذكر  تب  و  عسل 
يعني رها كردن. براي نمونه در قصص االنبياء نيشابوري 
(ص368) آمده: «عبّاد كه آن بديدند، عجب داشتند و به 
سوي زكريا رفتند و گفتند: تو او (= مريم) را تنها به جاي 

ماندي تا زنا كرد.» 
منظور اين است كه وقتي ابن العسل از هدايت سخن 
راند، راهب، عسلي و بُت را رها كرد و به تعبيري هدايت 

شد.
ـ ب2670: 

«برهاني و هندسي مقالش         
افالُطن و ارْسطو عيالش»

شرح  «برهاني»  توضيح  در   (522 (ص  تعليقات  در 
حالي از برهاني نيشابوري آمده كه صحيح نيست.

ـ ب2546: 
«از هجو و مديِح من به يك جا           

آيد ِصْحنات و َصحِن حلوا»

در تعليقات ايشان (ص513) به صورت «َصـَحـنات» 
از  ذيل  بيت  به  توجه  با  و  است  اشتبــاه  كه  شده  ضبط 
ِصْحنات  كه  است  مشخص  (ص386)  خاقانــى  ديوان 

صحيح است: 
گـر با تو خصم آرش بود هم جفت او آتش بَُود      

صحنات كمتر خوش بَُود با صحن حلـوا داشته
به  اشتباه  را  آنها  نمي توان  كه  هست  هم  مواردي   *
شمار آورد، اما توجه به اين موارد، نشانگر ظرايفي است 
نمونه  براي  شود.  اعمال  تصحيح،  يك  در  مى تواند  كه 
امروزه ديگر كسي قاعدة دال و ذال را در تصحيح متون 
رعايت نمي كند، اما گاهي بايد بدان توجه كرد. مثال در 

بيت ذيل آمده: 
«او هست مرا براذرِ دين            

خصمانم ازو بر اذرِ كين»
كه ايشان آن را (در بيت 2889) به صورت: «مرا برادر 
كه  است  مواردي  از  جناس  اين  كرده اند.  ضبط  دين» 
اديبان فارسي زبان به آن عالقه داشته اند و نمونه هاي آن 
را در چند متن ديگر مي توان يافت اما متأسفانه هيچكدام 
در  نمونه  براي  نداشته اند.  توجه  بدان  مصححان  از 
جوامع الحكايات عوفي (جزو دوم از قسم سوم، ص674) 
آمده: «به تلبيِس ابليس و تسويِل شيطاني دِل او از عورِت 

براذر برآذر شد.»
و مصححان، عبارت را به صورت «... از عورت برادر 
سلجوقنامة  مختصر  در  يا  كرده اند.  ضبط  شد»  آذر  پر 
آمده:  روم)  سالجقة  اخبار  افست  از  (ص5  ابن بي بي 
هر  و  شد  ظاهر  هريك  جسِد  باطِن  در  حسد  «بواعِث 
براذري بر آذري نشست...» و هوتسما آن را به صورت «... 
هر برادري بر آذري نشست» ضبط كرده است. اين امر 
باعث مي شود تا مصححاِن ديگر نتوانند چنين مواردي را 

دريابند يا به آساني بدان ارجاع دهند.
عالوه بر موارد فوق، برخي لغزش هاي ديگر نيز در 
چاپ مورد گفتگوي ما به چشم مي خورد كه عجالتًا از 
ذكر آنها صرف نظر مي كنيم و باز هم يادآور مي شويم كه 
سال هاي  در  تصحيح  خوب  نمونه هاي  از  مذكور  چاپ 

اخير است.
فروغ شعاع افروز



33
دورة دوم، سال دوم، شمارة 23 و 24، مرداد و شهريور 1387

ايران باستان
La Perse antique, Philip Huyse, Paris, Les Belles-

Lettres, 2005, 298pp.

از زمانى كه فرنگيها با ايران باستان/ پيش از اسالم آشنا 
شدند، به پژوهش دربارة وجوه مختلف آن پرداختند، زيرا 
كه در روزگارى دراز تنها تمدن مهم و پربار جهان بود. 
البته سابقة آشنايى فرنگيها/ اروپاييها (يونانيان) با ايران به 
آن  گزارش  كه  چنان  مى رسد،  هخامنشيان  روزگار  آغاز 
به تفصيل در تواريخ هرودت، نگاشتة روزگار خشيارشا، 
ثبت شده است. اما آشنايى آنان با ايران از وجه علمى و 
پژوهشى در «عصر جديد» آغاز شده و در «دورة معاصر» 

از همه جهت گسترش و ژرفا يافته است.
شامل  روزگاران  آن  ايران  دربارة  فرنگيها  تحقيقات 
همة وجوه زندگى مى شود. اما آنچه تاكنون انجام گرفته 
در  كه  يعنى  است،  داشته  كلى  صورت  واقع،  در  است، 
آن تحقيقات عمدتًا به كليات پرداخته شده است و كمتر 
مردم،  زندگى  چگونگى  مخصوصًا  جزئيات،  از  نشانى 
فيليپ  باستان  ايران  كتاب  با  كه  حالى  در  مى شود.  ديده 
جزئيات  با  است،  شده  منتشر  پيش  سال  سه  كه  هوييز، 
مورد  جايى  كمتر  در  تاكنون  كه  مى شويم  آشنا  نكاتى  و 
بحث و بررسى قرار گرفته اند. براى اثبات اين ادعا نگاهى 

به محتواى كتاب ضرورى است.

كتاب با پيشگفتارى چهار صفحه اى آغاز مى شود كه 
در آن نويسنده، پس از ستايش از «تمدن شكوهمند ايران 
و  هخامنشى  دوره هاى  عظيم  سنگ نگاره هاى  و  باستان 
تأثيرى  همة  وجود  «با  كه  مى كند  عقيده  ابراز  ساسانى»، 
هرودت به بعد بر مغرب زمين  كه اين تمدن از روزگار 
خود  همساية  فرهنگهاى  ساية  در  است،  گذاشته 
از  برخى  همچنين  نويسنده  مى نمايد».  "فراموش شده" 
باورها و دانسته هاى رايج و پذيرفته شده را انكار مى كند. 
دست  به  جمشيد  تخت  كلى  «ويرانى  مى نويسد:  مثًال 
كاوشهاى  راه  از  هيچ وجه  به  (مقدونى)  كبير  اسكندر 
باستانشناختى تأييد نشده است... "مقدونى شدن" ادعايى 
ايران در دورة سلوكيها هم با بررسى بهترين منابع تكذيب 

شده است» و چيزهاى ديگر.
هشت  در  كتاب،  تفصيلى  «فهرست»  به  آن  از  پس 
اصلى  بخش  سه  از  كتاب  خود  اما  مى رسيم.  صفحه 

تشكيل شده است: ايران، ايرانيان، پيوستها.
امپراتورى،  تاريخ،  دارد:  فصل  چهار  ايران  بخش 

سازمان سياسى و اقتصادى، زندگى اقتصادى.
در فصل اول گفته مى شود كه حكومت ايران، از زمان 
هخامنشيان تا عهد ساسانيان، «نخستين امپراتورى جهانى 
دنياى قديم بود كه همواره در خطر حمالت چادرنشينان 
قرار داشت و با قدرتهاى بزرگ غربى، يعنى آتن، روم و 
بيزانس روم شرقى، در رقابت و كشمكش سر مى كرد. اما 
ايران باستان، قبل از هر چيز، دولتى چندقومى و چندزبانه 
بود كه در آن اقليتهاى فرهنگى، دينى و سياسى، آزادى 
كامل داشتند. در اين دوره كه از سال 558 پيش از ميالد 
آغاز مى شود و تا سال 651 ميالدى طول مى كشد، چهار 
هخامنشيان،  رانده اند:  حكومت  ايران  بر  بزرگ  سلسلة 

اسكندر و سلوكيان، اشكانيان، و ساسانيان.
راههاى  از  گسترده اى  شبكة  طوالنى  دورة  اين  در 
اقامتگاههاى  ميان  سريع  انتقال  و  نقل  امكان  ارتباطى 
ميان  نزديك  ارتباط  نيز  و  بزرگ،  شهرهاى  و  سلطنتى 
اين  از  و  مى آورد،  فراهم  را  اياالت  و  مركزى  حكومت 
طريق وحدت امپراتورى وسيع ايران تأمين مى شد. در اين 
فصل همچنين به معرفى و بررسى پايتختها و شهرهاى 
فعاليتهاى  و  آبى،  و  زمينى  راههاى  زيرساختهاى  ديگر، 

آبيارى پرداخته شده است.
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در فصل «سازمان سياسى و اجتماعى» گفته مى شود 
كه شاه، كه خانوادة او و اشرافيت گرداگردش را گرفته اند، 
مركز مطلق اقتدار مدنى و قدرت قضايى و نظامى است. 
پارسها، مادها و اشكانيان، هر سلسله به نوبة خود، و در 
امپراتورى  ملتهاى  ميان  در  ممتاز  موضعى  معين،  مدتى 
كسب مى كنند. در اين فصل و ضمن چند مبحث، طبقات 
اجتماعى، تشكيالت و نهادهاى سياسى و ادارى، حقوق 
و قضا، دارايى و ماليات و خراج، و باألخره سپاه مورد 

بررسى قرار گرفته اند.
در فصل «زندگى اقتصادى» گفته مى شود كه اقتصاد 
با  اشكانيان  دورة  از  كه  بود  كشاورزى  بر  مبتنى  كشور 
تكميل  ترانزيت  بين المللى  تجارت  افزايش  و  گسترش 
شد، و در دورة ساسانيان گسترش صنعت پارچه بافى بر 
انجاميد،  شهرنشينى  گسترش  به  امر  اين  شد.  افزوده  آن 
و سرانجام اينكه پول و سكه از صورت ابزار اعتقادى به 
شكل وسيلة اقتصادى درآمد. در اين فصل از چند مبحث 
مشخص بحث مى شود: كشاورزى، صنعت و پيشه ورى، 

تجارت، اوزان و مقادير، پول، دستمزد و مواجب.
آنچه تا اينجا گفته شد به نوعى «كليات» به حساب 
مى آيد. از اين پس بخش مستقلى به «ايرانيان» اختصاص 
دارد، كه متشكل از شش فصل متمايز است: فضا و زمان، 
اديان، ادبيات و علوم، هنرها، اوقات فراغت و سرگرميها، 

زندگى خصوصى.
در آغاز اين بخش، در فصل «فضا و زمان»، گفته شده 
است كه «اسطورة تقسيم عالم به هفت كشور/ اقليم، كه 
سرزمين ايرانيان در كانون آن جاى دارد، تصويرى را كه 
ايرانيان از ديرباز تا برآمدن اسالم از زمين داشتند، تعيين 
مى كرد. تقويم قمرى كه از بابليان به ارث رسيده بود، و 
تقويم خورشيدى زرتشتى زندگى اجتماعى و دينى مردم 
را تنظيم مى كردند». در اين فصل چند مبحث جدا از هم 
بحث شده اند: تقسيم بندى جغرافيايى زمين، اندازه گيرى 
روزهاى  تاريخگذارى،  نظام  تقاويم،  تعيين  و  زمان 

جشنهاى ايرانى، آيين زندگى گذرا و مراحل آن.
نويسنده در فصل «اديان» بر اين عقيده است كه «در 
محيط و حال و هواى اغماض عملى و حتى حمايت فعال 
شهرياران ايران در همة دورة پيش از اسالم از اقليتهاى 
جامعه  در  خاص  جايگاهى  ايرانى  مزداپرستى  دينى، 
مى يافت».  برترى  و  مى شد  آشكارتر  روز  هر  و  داشت 

است:  شده  تحقيق  و  بررسى  مبحث  چند  در  فصل  اين 
هخامنشيان،  كيش  زرتشت،  آيين  باب  در  اوستا  آراى 
عصر  در  زروانى  و  مزداپرستى  اشكانيان،  مزداپرستى 
ساسانيان، مانويت، اديان ديگر، كيش مزدكى، مسيحيت و 

كيش نسطورى، يهوديت، آيين مهر.

كه  دارد  اختصاص  علوم»  و  «ادبيات  به  هفتم  فصل 
ركن اساسِى آن الفبا و نگارش است. در طى قرنها از خط 
عملى،  اهداف  و  حكومت  دستگاه  اعتبار  افزايش  براى 
كه جنبة ادارى و اقتصادى داشتند، استفاده مى شد. لذا از 
بود،  شفاهى  عمدتًا  كه  روزگار،  آن  چندصدسالة  ادبيات 
مدارك اندك تا زمان ما باقى مانده است، كه در آنها هم 
ادبيات دينى چيرگى دارد. همچنين علوم، كه هنوز چندان 
دينى  نگرش  و  مايه رنگ  يكسره  بودند،  نكرده  پيشرفت 
مجزا  مبحِث  چند  فصل  اين  در  داشتند.  عالم  به  نسبت 
مورد بررسى قرار گرفته اند: زبانها و نظامها يا شيوه هاى 
خداينامگ،  و  ملى»  خط، «سنت  و  زبان  اوستا:  نگارش، 
سنگنوشته ها و اسناد غيرادبى، ادبيات اشكانى و فارسى 

ميانة مانوى، ادبيات فارسى ميانة مزدايى، علوم.
در فصل «هنرها» نويسنده معتقد است كه هنر ايرانى 
خدمت  در  كًال  و  بود  بهگرا  و  گزينشى  اسالم  از  پيش 
خانوادة او قرار داشت. در طى چندهزار سال  پادشاه و 
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بودند.  بيان  ممتاز  وسيلة  صخره اى  نقش برجسته هاى 
در  بعد،  اعصار  هنر  بر  شديداً  ساسانى  هنر  برعكس، 
ميان همسايگان غربى و شرقى ايران تأثير گذاشته است. 
معمارى  است:  شده  بررسى  مبحث  چند  در  فصل  اين 
هنرهاى  نقش برجسته كارى،  و  پيكرتراشى  يادمانها،  و 

تزيينى، موسيقى و رقص.
سپس فصل «اوقات فراغت و سرگرميها» مى آيد كه 
مى كند  سرگرم  را  خود  «شاهنشاه  فقط  تقريبًا  مي گويد: 
و  سرگرمى  و  تفريح  واقع،  در  مى پردازد».  تفريح  به  و 
چيزهاى جالب اختصاص به شاه و طبقة اشراف داشت. 
اين سرگرميها عبارت بودند از: بازيهاى رايج در جمع، 
سواركارى، تيراندازى و زوبين ايرانى، شكار و زمين بازى، 

سفر، سفرة شاهانه و جشن و ضيافت اشرافى.
سرانجام به «زندگى خصوصى» مى رسيم كه آخرين 
فصل كتاب است و ضمن آن گفته مى شود كه «فرد در 
پس تعهدات خود نسبت به خانواده و نسبت به حكومت 
ناديده مى نمايد». در اينجا با چند مبحث مشخص آشنا 
آموزش،  سكونتگاه،  و  خانه  ايرانى،  نامهاى  مى شويم: 
آداب دربارى و مراسم حضوريابى در پيشگاه شاه، زن و 

خانواده، جنسيت، پوشاك و زيور آالت.
ارجاعات  است:  مبحث  چند  شامل  «پيوستها»  بخش 
و  كسان  نامهاى  فهرست  عمومى،  فهرست  كتابشناختى، 
و  جدول  تصوير،  نقشه،  جغرافيايى،  فهرست  خدايان، 

نمودار، عبارات چكيده و گزيده.
است،  جالب  كتاب  اين  معرفى  در  شد  نوشته  آنچه 
كه در واقع تاكنون كتابى دربارة ايران باستان به زبانهاى 
عرضة  و  تقسيم بندى  اين  با  و  شكل  اين  به  اروپايى، 
اطالعات دسته بندى شده، نوشته نشده است (و به طورى 
كه شنيده ام ترجمة فارسى آن به زودى به وسيلة سازمان 
نقد  البته  شد).  خواهد  منتشر  و  چاپ  فرهنگى  ميراث 
محتواى كتاب و پاره اى از آراى تازة نويسندة آن موضوعى 

است كه در فرصتى ديگر نگاشته و ارائه خواهد شد.
ع. روحبخشان

ماهتاب شام شرق: گزاره و گزينة انديشه شناسي اقبال، 
ميراث  پژوهشى  مركز  تهران،  ساكت،  محمدحسين 

مكتوب، 709+7 ص، 1385ش.

عالمه محمد اقبال الهورى با اينكه در خانواده اي پنجابي 
و اردوزبان به دنيا آمده بود و با اينكه قاعدتًا زبان دوم 
زبان  همان  انگليس،  مستمر  حضور  با  سامان  آن  مردم 
انگليسي مي بود و با اينكه در ربع آخر قرن نوزدهم بنا 
بود كه گلوي زبان فارسي و ادبيات ايراني را پيش پاي 
چكمه پوشان بريتانيايي وادرند تا ادب فرنگي جاي آن را 
واژگان  هشتصدسالة  زندگي  به  حال  همان  در  و  بگيرد 
خود  اقبال  اينكه  با  و  شود،  داده  پايان  هند  در  فارسي 
فارسي حرف نمي زد و فارسي نمي دانست و نمي نوشت 
و مخاطب فارسي فهمي در برابر نداشت، بي گمان همچون 
رگة درخشاني از نور، ظلمات اليه به الية عصر مهجوري 
زبان فارسي را با تالش و بردباري شكافت تا در آفاق 
فكري و ادبِي زمان و زبان طلوعي روشنگر را نويد دهد. 
اقبال بدين گونه مجِددِ زبان و ادب فارسي محسوب است 

براي قرن بيستم و در عرصة پهناور شبه قاره.
كه  مي داشتيم  اقبال  از  انتظاري  چه  بايد  را  راستي 
خودروي  بوتة  او  من  نظر  به  است؟  برنياورده  را  آن  او 
دلبستگي هاي خود را به بوستاني چهارفصل بدل كرد كه 
حتى در ميان اهل زبان سامان دادن گلشناني از آن دست، 
دشوار و دور مي نمود. به نظر مي رسد پاسداشت حرمت 
در  فارسي  زبان  حيات  ادامة  به  بود  توانسته  كه  اقبال 
شبه قاره كمك كند و در عين حال توانسته بود، با شوقي 
فارسي  ادب  پهناور  مرزهاي  به  پا  شورانگيز،  و  شايان 
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بگذارد و در شمار يكي از شاعران بزرگ فارسي درآيد، 
بر ما فرض و بايسته است.

تالشهاي  كه  نمي دانستم  سزاوار  حقا  من  كتاب.  اما 
نفس گير استاد ساكت را به عنوان گزارشگر، پژوهشگر، 
نويسنده و مترجم و از سويي نام اقبال را به عنوان موضوع 
گزارش و پژوهش زير ساية خرده گيري هاي ويرايشي و 
كه  بابت  اين  از  صرفًا  اما  دهم،  نشان  كم فروغ  نگارشي 
نمودن آنها را براي كارها بعدي مؤلف و ناشر سودمند 
بخش  سه  در  را  خود  يادداشتهاي  مجموعة  مي پندارم، 
غلط هاي چاپي، سهل انگاري هاي ويرايشي و لغزش هاي 
ادبي از نظر خواهم گذراند، هرچند با تكيه بر اين نكته ها 
كل  از  كه  داد  خواهم  جاي  بي هنراني  شمار  در  را  خود 

رموز نقد، تنها نظر به عيب كردن را آموخته اند!

الف. غلطهاي چاپي
در اينجا فقط چند نمونه ارائه شده است. در چند نمونه 
هم كه در غلط بودن ترديد نداشته ام؛ اما شكل درست را 
نتوانسته ام بيابم، فقط وجه غلط را نموده ام. نمونه ها: نشيند 
(چهارده، درست: نشنيد)، اقبال شناسان و ايراني (شانزده، 
درست: اقبال شناسان ايرانى)، در انگلستان قرن دوم 19 
ريد  فكرشان  ؟)،  درست:   ،68) غيور  ؟)،  درست:   ،29)
(69، درست: ؟)، رخست (74، درست: رخت)، برهم ها 
(624، درست: برهمنها)، رومى و عوفى (660، درست: 
گذشته)،  اكتبر  درست:  گذشت (670،  اكتبر  عرفى)،  ظ: 

ضمنًا در صفحة 641 سطر سوم از آخر زايد است.

ب. ويرايش 
اين بخش را از جهات گوناگون بررسي خواهيم كرد:

عبارتها  و  جمله ها  از  بسياري  واقعًا  و  بسياري   .1
شده اند.  رها  خود  حال  به  آشفته  و  بي ترتيب  و  درهم 
اين جمله ها را بازنويسي مي كنم تا هر كسي از ظن خود 

برداشتي داشته باشد.
ـ اقبال گفت پس احزاب واقعي مايه ى كشمكش كنوني 
در هند انگلستان و هند نيست ولي جامعه ي اكثريت 
و اقليت هند است كه در پذيرش اصل مردم ساالري 
شرايط  مناسب سازي  براي  شايسته  تغيير  تا  غربي 
واقعي زندگي در هند انجام بگيرد ناتوان خواهد بود 

.(316)

و  گفت  بدرود  را  جهان  1332خ  در  بهار  كه  شگفتا  ـ 
رويدادي كه در ذهن عاشقانه فرهنگ و تمدن ايراني 
با  آنان  دشمني  حتا  و  بي اعتنايي  و  اسالم  از  بيش 
سنت هاي اسالمي در آن كشور زبانه كشيده بود در 
هنگام  به  ايراني  استادان  نفره ي  سه  هيأت  كه  هند 
پيش  مي كردند  ديدن  قاره  شبه  از  دوم  جهان  جنگ 

آمد (333).
ـ صورتگر مي گويد، يكي از ويژگي هاي اقبال برگرداندن 
دوري  سده ها  از  پس  خود  مهين  به  گذشته  راهيان 
بود. حسين خطيبي زبان اقبال را در نهايت فصاحت 
شگفتي  بسي  جاي  مي دارد  بيان  و  است؛  رسايي  و 

است... (346).
ـ اين است كه توانسته است بر پايه ي همه ي شناخت هايي 
كه به بركت فرهنگ غني جديد و قديم دارد ــ يعني 

اسالم داده است ــ بسازد (349).
ـ دوره ي سوم زندگي اقبال، او را پيش ما به عنوان يك 

مؤسسه آورده است (402).
ـ اقبال يك مصلح و متفكر انقالبي اسالمي و در اسالم، 

[مانته] نه مارتين لوته است در مسيحيت! (349).
ـ سيد عابد علي عابد ريشه هاي اين نوع شعر را به شعر 
اقبال تصوير طبيعت اين قدر تأثير نمي كند كه شعر به 

عنوان يك بيان واقع در اسلوبش مؤثر است (400).

2. در مقولة قطع و وصل يا پيوسته و گسسته نويسي 
واژه ها و تركيبها آيين كار رعايت نشده است، يعني كه 
در بسياري از موارد كه بايد از قاعدة جدانويسي پيروي 
آنهم  مانند:  آورده اند  روي  پيوسته نويسي  به  مي شد 
(21و 355)، روبرو (29)، بشمار (173)، اينكار (175)، 
بايران  و   (596) آنرا   ،(662) ذينفع   ،(619) روانشناسي 
(596). در مقابل، بسياري از مواردي كه اصوالً و حسب 
قواعد مي بايست پيوسته نگارش مي يافت، متصل نوشته اند 
از جمله نگاه كنيد به اين نمونه ها: ماه ها، سال ها، (55) 
به  خوبي،  به  روشني،  به  هجده)،  (ص  كتاب ها  پيام ها، 
ويژه، يك ديگر، به زودي، يك باره، وام دار، در بسياري 
از صفحات از جمله (به ترتيب صص 362، 76، 20، 80، 

36 و 589).
3. واژه ها و تركيب هاي غلط نيز به متن راه يافته است 
محققين،  معاصرين،  مي دهيم:  نشان  را  نمونه  چند  كه 
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(به  جهيزيه  نظرات،  كه،  آنچه  عليه،  بر  اكثراً،  مسلمين، 
ترتيب در صص 145، 160، 669، 51، 401، 30، 44 و 

.(642
4. در بسياري از جمله ها و عبارتها از وجه وصفي به 
گونه نادرست استفاده شده است يعني كه بدون بهره گيري 
از افعال معين آن وجه را فعل كامل به حساب آورده اند 
 ،(28) نمي توانسته   ،(24) كشيده  تحرير  سلك  به  مثال 
جذاب بوده (51)، به وجود آورده (108)، و نمونه هاي 
ديگر. همچنين گاه فعل اصًال از جمله حذف شده است 
كه توجيه دستوري ندارد. مثال «به زبانهاي مختلف ترجمه 
و عاملي مي شوند...» (36). به استفادة غيرفصيح از افعال 
هم مي توان در همين فقره اشاره يي داشت؛ مثًال استفاده 
از مشتقات مصدر گرديدند، به جاي شدن، و نمودن به 
جاي كردن. نمونه را نگاه كنيد به «پيروز گردند» (561) 
و   .(20) مي نمايد»  «تشكر  و   (20) نمايد»  «تحسين  و 
و  فعلي  معنايي  در  «انجام»  واژه  از  نادرست  استفادة  نيز 
بدون  و  صورت  همين  به  كلمه  اين  از  اگر  كه  مي دانيم 
و  «گرفتن»  و  «دادن»  مصادر  وسيله  به  آن  كردن  كامل 
«يافتن» استفاده شود البته كه توجيه ادبي ندارد زيرا كه 
پس  است  فرجام  و  پايان  و  كار  نهايت  معناي  به  انجام 
عبارتهايي از اين دست نمي تواند درست باشد: مي ترسم 
كه خواستار انجام اين قضيه توسط شما شوم (620) يا 
«چه كسي انجام اين دفاع را از او خواسته است» (622) 

يا «انجام آن تا چه ميزان امكان پذير است» (639).
5. گيريم كه پذيرفته باشند استعمال دلبخواهي بايد و 
بايست و مي بايد و مي بايست را و گفته باشند كه مي توان 
هر  به  باري  اما  كرد  عوض  هم  با  را  گونه ها  اين  جاي 
جهت در يك اثر ادبي ـ تحقيقي، استعمال غلط آنها قابل 
دفاع نيست؛ مثًال «بايستي بخواهد» (315)، «مي بايست به 
ياد بسپرند» (335)، «او چگونه مي بايست بداند» (388)، 
«بايستي در پي روشي باشند» (570)، و بسياري نمونه هاي 

ديگر (455 و 618).
شيوة  و  واژه ها  در  همزه  نبردن  يا  بردن  كار  به   .6
بخشي  همواره  نيز  تنوين گذاري  و  مقصور  الف  نگارش 
از دغدغه هاي نگارش بوده است و تقريبًا بيشتر صاحبان 
زبان  به  مربوط  نشانة  سه  هر  اين  با  كه  پذيرفته اند  نظر 
ديده  كتاب  صفحات  در  آمد.  كنار  بايد  چگونه  عربي 
مي شود كه در باب تنوين و همزه و الف مقصور ويرايش 

درستي به كار نرفته است؛ مثًال حتى در كنار مزكي قرار 
گرفته (259) ارايه و ارائه به هر دو صورت ديده مي شود 
(17، 44 و 156) و ارتقا، اعضا، اعطا بدون همزه در كنار 
اولياء، انبياء و ضياء با همزه قرار دارند (52، 67، 192، 
610، 65 و 54) و گاه به هر دو صورت ديده مي شود كه 
البته نشانة مسامحه در ويرايش است و بيفزاييد بر اينها 
نگارش نادرست تنوين را بر پاية الف در صراحتًا و نسبتًا 
اضافه  نتيجتًا (30).  و  نهايتًا  و  در (27)  استثنائًا  و   (18)
مي نمايد در نگارش كلمه است نيز به قاعده ها بي توجهي 
شده است: اينجا است (199) داراست (41). گفتگو است 

(651) از اين رو است (199).
7. از لحاظ سجاوندي و نقطه گذاري و صفحه آرايي و 
رعايت توازن و تناسب در تيترها نيز متن كتاب با هرج و 
مرج همراه است: مثالً كلمة «مادريد» را دو تكه كرده اند تا 
يكي در انتهاي سطر بماند و آن ديگري به آغاز سطر بعد 
برود (320) و نيز تركيب «فارسي سرا» به همين سرنوشت 
دچار شده است (232) و در بيشتر جاها گيومه باز نشده 
اما بسته شده است و نشانة ويرگول در پس و پيش واژه 

سرگردان مي نمايد.
نوشته  راست  به  چپ  از  چون  عدد  كه  گفته اند   .8
به  چپ  از  گونه  همين  به  بايد  هم  آن  افزايش  مي شود 
راست صورت گيرد در كتاب اين قاعده مورد بي التفاتي 

قرار گرفته است:
[253 ـ 265] معتمد [256 ـ 279] و معتضد [279 ـ 

.(228) [289
9. تقريبًا نوعي توافق عمومي است بر اين كه صورت 
طاي مؤلف از واژه هاي غيرعربي بكلي رخت بربندد، اما 
در متن كتاب يا اين توافق، ناديده گرفته شده است مانند 
طوسي به جاي توسي (239) يا به هر دو صورت آمده 

است مانند افالتون و افالطون (422 و 424).
10. در انطباق فعل با فاعل بسته به اينكه فاعل حقيقي 
معموالً  نباشد  يا  باشد  شخص  فاعل  و  مجازي  يا  باشد 
خالي  آن  جاي  كتاب  در  كه  مي گيرد  صورت  دقتهايي 
هرچند   ،(615) باشند  شده  مرتب  امور  همه ي  است: 
هستند  هم  ديگر  خواسته هاي   ،(648) هستند  مواردي 

(648)، اين قوانين قابل اجرا نيستند (429).
از  سهل انگارانه  را  فعل  و  فاعل  كردن  متوازن  گاه  و 

ياد برده اند:
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«و كسي را كه بيش از 1400 سال است پرچمداران 
يكتايي خدايي اند از ياد برده است» (302).

در اين بخش البته نكات ريز ديگري هم ديده مي شود 
كه به مجال ديگري نياز است، اما با اكتفا به همين چند 
مورد هم مي توان به اين باور رسيد كه خأل ويراستاري 

نكته بين در كل اثر محسوس است.

ج. لغزشهاي ادبي
منظور از لغزشهاي ادبي بيشتر نكته هايي است كه دامنگير 
هم  ويراستار  اگرچه  است،  مولف  و  نويسنده  شخص 
بتواند در رفع و رجوع آن سهمي داشته باشد. نويسنده با 
درافتادن به سراشيب اين گونه خطاها و خبطها نمي تواند 
هيچ كس ديگري جز خود را مالمت كند. در اين ميان اگر 
ويراستار پرده پوشانه بتواند عيب كار را برطرف سازد چه 
بهتر، اگر نه، نويسنده بايد حقًا تيرهاي مالمت را پذيرا 

باشد.
در اين بخش به نكته هايي اشاره خواهم كرد كه اگر 
هم در بخش ويرايش از نمونه هاي آن سخن رفته است، 
برخي  كه  چرا  مي نمايد؛  طرح  قابل  نيز  اينجا  در  ليكن 
طبعًا  باشد  وانهاده  ويراستار  اگر  را  كاستيها  و  عيبها  از 
روي دست نويسنده و صاحب اثر مي ماند. مثال تركيبهاي 
گرديدن،  سبب  نمودن،  مطرح  نمودن،  شركت  نادرست 
مرتفع شدن، تحسين نمودن، اعالم نمودن، لبريز گردانيدن، 
آفتاب زده گرديدن و روشن نمودن كه در صفحات 10، 
است  مانده  دور  ويراستار  چشم  و 628 از   22 ،20 ،17
كار  عيب  متوجه  خود  نويسنده  كه  نشان دهندة آن است 
نبوده است و بدين گونه مي توان تقصير را نخست متوجه 
نويسنده دانست و آنگاه متوجه ويرايشگر. در اين ميان 
به  كه  هست  هم  ابداعات  و  كج سليقگيها  از  برخي  البته 
ديگري  هيچ كس  حساب  به  را  آنها  نتوان  مي رسد  نظر 
گذاشت اال شخص پديدآورنده و ما به چند نكته در اين 

خصوص اشاره خواهيم كرد:
و  كردن  مشورت  و  خواستن  نظر  يعني  رايزني   .1
يعني  رايزن  طبعًا  و  شدن  ديگري  تدبير  و  فكر  جوياي 
كه  كسي  توسعًا  يا  مي خواهد  نظر  ديگران  از  كه  كسي 
ديگران نظر او را جويا مي شوند. غالبًا كلمة فارسي راي 
با مصدر زدن همراه است و مفهوم اصلي خود را از همين 
مادة زدن تأمين مي كند و مثًال نبايد در اين مفهوم به فعل 

دادن نياز داشته باشد مگر كه منحرف از اين مقصود به 
مصادر ديگري روي آوريم همچون خواستن و جستن و 
امثالهم. در متن كتاب دو جمله آمده است به اين صورتها: 
«در مسائل سياسي رايزني مي داد» (318) و «در شناخت 
تحصيالت عالي رايزني دهند» (322). مي خواهم بگويم 
كه نمي توان براي راي هم از زدن و هم از دادن در يك 
براي  نويسنده  كه  مي رسد  نظر  به  جست.  سود  تركيب 
رسيدن به اين تركيب غلط، نخست مشورت را به رايزني 
بدل كرده است و آن گاه به برساختِن مصدر كذايي روي 

آورده است.
اگر  شخصي»!  «دانشمندان  تركيب  از  بهره بردن   .2
از  خالي  باشد،  روحاني  دانشمندان  مثًال  مقابل  در  چه 
در  كه  هستند  اواسط الناس  بيشتر  چه  نيست  عوامانگي 
از  مي آورند  روي  معيار  ساده ترين  به  طبقات  تشخيص 
جمله شخصي در مقابل نظامي. اما واقعًا دانشمند شخصي 

يعني چه جور دانشمندي؟ (نك: صفحة شانزده).
تمام  در  تقريبًا  انديشمند  و  انديشه مند  تركيب  از   .3
و...).   17 (هفده، 5، 9، 13،  است  شده  استفاده  مقاله ها 
بخشي  تركيب دو  كه در  باورم  اين  بر  هنوز هم  من  اما 
وجود  چاره گري  و  اضطراب  و  نگراني  نوعي  انديشمند 
دارد كه با ِصرف تفكر فرق دارد. البته اين ديگر به ماهتاب 
شام شرق خيلي مربوط نيست، چرا كه كاربردي همگاني 

يافته است و سر از لغتنامه ها درآورده است.
4. دور نيست كه كسي «گزيده يي از برگزيده ها» ترتيب 
«برگزيده يي...  جملة  اين  در  كه  نمي كنم  فكر  اما  دهد 
همان  (هجده)  است»  شده  گزيده  كه  است  ترجمه هايي 
صرف  را  آن  بايد  ظاهراً  است.  مي شده  تعقيب  منظور 

تسامح در جمله بندي به حساب آورد.
و  شاعر»  «يك  و  متفكر»  «يك  عبارت  از  استفاده   .5
«يك فرخندگي» به وضوح خبر از گرته برداري مي دهد 
و نويسنده نمي بايد كه به اين فريبها روي خوش نشان 

دهد (11 و 13).
6. از تركيب بديع «انديشه هاي ترانگيز» (22) چيزي 
سر در نياوردم. گيرم كه با خشك و تر هم بتوان همان 
معامله را كرد كه با شور و طرب كرده اند اصًال «ترانگيز» 

تركيب دلپذيري هم ندارد.
كس  «هر  كنيد:  نگاه  عبارتها  و  جمله ها  اين  به   .7
شهرها  به  نگاه  «هركس   ،(30) بكند»  خود  به  بازگشت 
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كند» (31)، «تعقيبهايي كه مي تواند به تروريست بكشد» 
(32)، «كبوتري كه بيجان و شتابان در پرواز است» (33)، 
«با حركت در راه آن هدفها حركت مي كند» (142)، «به 
مبلِغ هر كدام سه روپيه» (296)، «اين همايش به دست 
سه  هنگام  «به   ،(249) ارشاد...»  حسينية  دست اندركاران 
زبان...  از  را  خاطره  «اين   ،(297) اروپا»  در  ماندِن  سال 
مي گذرم»  از...  كه  بامدادان  «هر   ،(297) است»  شنيدني 
مي شود»  مرتفع!  دارد  كم  كم  افغانستان  (496)، «مسألة 
دست  به  را  آن  مي تواند...  چگونه  گونه  «همين   ،(628)
آورد» (590)، و «شريعتي يكي از پيروان و پشتيبان بزرگ 
گونه يي  از  خبر  جمله ها  اين  آيا   .(349) است»  اقبال 
كاربرد  از  ناصواب  دريافتهاي  و  نگارش  در  بي مباالتي 
واژه و تركيبها نمي دهد؟ چه كسي ويزاي ورود آنها را به 

كتاب امضا كرده است؟

8. به اين عبارت هم نگاه كنيد: «ديري نپاييد كه هگل 
از چشم و چراغ اقبال افتاد» (472). ترديدي نيست كه 
تركيب چشم و چراغ خوش آهنگ و زيباست اما چگونه 

مي توان از چراغ افتاد؟!
قرار  كالم  عيوب  شمار  در  هميشه  اضافات  تتابع   .9
داشته است و در اصطالح از عيبهايي است كه كهنه شده 
عصر  آثار  از  هنوز  كه  مي شود  ديده  متأسفانه  اما  است، 

فكرِي  اصلِي  «پايه گذارِ  است:  برنداشته  دست  جديد 
اين جنبش» (14)، «شماره ِي ويژه ِي مجله ِي سه ماهه ِي 

تحصيلي اش را...» (340).
10. بسيار ديده ايم كه مي نويسند: «در سالهاي پاياني 
اما  جهاني»،  جنگ  آغازين  سالهاي  «در  يا  بيستم»  قرن 
نديده بوديم كه در جايي نوشته باشند: «در سالهاي پاياني 
1971 يا در سالهاي آغازين 1924» (380 و 381). راستي 

را اين سالها به نظر شما چه سالهايي مي تواند باشد؟!
11. در صفحة 572 كتاب آمده است: «اقبال در نامه اي 
امتهاي  اگر  كه  دريافت  روشني  به  منير  محمداكبر  به 
اسالمي با هم يگانه شوند رهايي خواهند يافت.» به نظر 
مي رسد عيب كار را خود دريافته باشيد، پس هيچ نيازي 

به توضيح ديده نمي شود.
12. در صفحة 558 نوشته شده است: «از اينرو نغمه اي 
مي خواهد كه تندر باشد و جنون پرور» و شاهد را به نقل 

ابياتي از اقبال مي پردازد:
«نغمه بايد تندرو مانند سيل     

تا برد از دل غمان را خيل خيل
نغمه مي بايد جنون پرورده اي     

آتشي در خون دل حل كرده اي
مالحظه مي فرماييد كه شاعر نغمه را تندرو مي خواهد 
كه مانند سيل غم را از دل ببرد و خاصيت سيل، بردن و 
فروشستن است اما نويسنده، تركيب را تندر و مانند سيل 
برداشت كرده است كه كلي از مرحله پرت مي نمايد. از 
جنون  پروردة  كه  مي طلبد  را  نغمه اي  اقبال  سوي  ديگر 
باشد نه كه خود جنون پرور باشد باز هم دريافت نويسنده 

را از متن مثنوي نادرست مي يابيم.
«عيش  «گردايه»،  تركيبهاي  از  من  سرانجام  و   .13
در  سر  چيزي  «انديشه مندورزي»  و  پروري»  نوش  و 
نياوردم. شايد توضيح بعدي حضرت استاد ساكت بتواند 

سرگشتگان وادي حيرت را دست گيرد.
چندان  نه  لغزشهايي  سترگ،  چنين  كاري  در  البته 
به  مربوط  آنها  از  بسياري  و  است  گريزناپذير  بزرگ 
سخنرانان و ديگر نويسندگان است تا خودِ استاد ساكت 

كه كوششهايش مأجور و ماندني است.
محمدرضا خسروي  

سردبير پيشين مجلة حقوقى دادگسترى و وكيل دادگسترى 
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ظفرنامه
عبدالحسين نوايى
ظفرنامة شرف الدين على يزدى يكى از بهترين و قديم ترين 
منابع تاريخ عصر تيمورى است كه هم از لحاظ مدلول و 
منطوق مستحكم و استوار و پشتوانه دار است هم از لحاظ 
لفظ و زيباى كالم آميخته به آيات قرآنى و احاديث نبوى 

و كلمات بزرگان و اشعار گويندگان مختلف.
موضوع كتاب طلوع دولت تيمورى است از نخستين 
مراحل كه تيمور به تزوير و دروغ و غدو كمر و قساوت 
و چاپلوسى و ريا كار خود را شروع كرد تا آنجا كه با 
قدرت و سيطره تمام بر قسمت عظيمى از جهان روزگار 
خويش از ازمير تا دهلى و از مسكو تا خليج فارس مسلط 
شد و از قتل و غارت فروگذار نكرد و سرانجام درصدد 
لشكركشى به چين بود كه بر اثر سرما و برف شديد در 
اترار متوقف شد و در انتظار بهتر شدن هوا و فرونشستن 
طرفى  چون  و  شد  شراب  دامن  به  دست  برف،  سورت 
نبست به پاى صحبت «عرق» نشست و چندان خورد كه 
بزرگترين خدمتى بود كه  برنخاست و مسلمًا اين  ديگر 
عرق به جامعة انسانى كرده: عيب مى  جمله بگفتى هنرش 
نيز بگوى! بنابراين در ظفرنامة يزدى حوادث تاريخى از 
تولد تيمور در 736 در شهر كش شروع شده و با مرگ او 
در شعبان سال 807 در اترار پايان پذيرفته و البته حوادث 
فتح  تا  سپاه  و  شاهزادگان  بين  در  تيمور  مرگ  از  ناشى 

سمرقند نيز در كتاب آمده است.
به  كه  است  يزدى  على  شرف الدين  كتاب،  مؤلف 
شهادت كتبى چون حلل مطرز و شرح قصيدة برده و كنه 
اصرار  به  را  كتاب  بوده  روزگار  ادباى  بزرگان  از  المراد 
و خواست شاهزاده ابوالفتح سلطان ابراهيم ميرزا ــ كه 
خود مردى شاعر و در فن خط از اوستادان زمان خويش 
بوده ــ به رشتة تحرير درآورده و در سال 828، آن را به 
پايان برده و ماده تاريخ كتاب را «صنف فى شيراز» يافته. 
شرف الدين على ظاهراً در طول عمر خويش همواره مورد 
عنايت شاهزادگان تميورى بوده و چنان كه در نيمة دوم 
قرن نهم، هنگامى كه يادگار محمد سلطان پسر بايسنغر 
در ايران مركزى يعنى اصفهان و يزد و مضافات سلطنتى 
به شكوه داشته در كنار يادگار محمد سلطان بوده و او 
را به حكومتى مستقل ــ نه به صورت حاكمى از جانب 

شاهرخ ــ تشويق مى كرده و بدو مى خوانده كه

چرخ است پير و اختر بخت تو نوجوان
آن به كه پير نوبت خود با جوان دهد

به  پيرانه سر  گوهرشاد،  اصرار  بنابر  شاهرخ  كه  جايى  تا 
سركوب نوة خويش آمد و يادگار محمد سلطان گريخت 
و اطرافيان و مصاحبان او دستگير شدند و حتى عده اى 
از سادات گلستانه و شهشهان در نزديك دروازة رى بر 
دار شدند و از آن ميان شرف الدين على يزدى به شفاعت 
عبداللطيف، نوة ديگر شاهرخ، از آن مهلكه رهايى يافت.

و  است  استادانه  و  پخته  و  دلكش  بسيار  كتاب  نثر 
چنان كه گذشت آميخته با اشعار و احاديث آيات كالم اهللا 
مى توان  اثرى  ممل  اطناب  از  نه  آن  در  چنان كه  مجيد، 
شده  بيان  به خوبى  مطلبى  هر  مخل.  ايجاز  از  نه  يافت 
از  بيش  كه  هرچند  عبارات  و  نمانده  ابهامى  جاى  و 
معانى است ولى دالويز و دلپسند است و خواننده هرگز 
احساس كسالت از خواندن آن نمى كند. خاصه آن كه به 
تناسب اشعار خوبى هم چاشنى تاريخ شده كه بر لطف 

و حالوت كتاب مى افزايد.
اين كتاب ساليان قبل در هند و در شهر كلكته چاپ 
مرحوم  وسيلة  به  اميركبير  محترم  مؤسسة  بعدها  و  شده 
محمد عباسى بر اساس چاپ هند و نسخه اى كه ظاهراً 
خود مصحح يا ناشر داشته، در سال 1336ش چاپ كرده 
بدون هيچ گونه توضيحى در مسائل تاريخى و جغرافيايى 
و  نسخ  مقايسة  از  نادرى  موارد  ارائة  با  تنها  و  اعالم  و 
نسخة  هند  چاپ  نسخة  است  معلوم  كه  نسخه بدل ها 
بوده  نسخه اى  همان  اصلى  نسخة  و  نگرفته  قرار  اصلى 
كه تعلق به ناشر يا مصحح داشته و اينك با توجه به اين 
كه ظفرنامه يكى از امهات كتب تاريخى راجع به تيمور 
است و با عنايت به اين كه از چاپ اميركبير تاكنون بيش 
اين كه  گرفتن  درنظر  با  و  گذشته  سال  چند  و  چهل  از 
چاپ اميركبير هم فاقد هرگونه توضيحات الزم و فهارس 
چاپ  كه  رسيده  آن  وقت  من  نظر  به  مى باشد،  متناسب 
خوب و جامعى با فهارس اعالم و اماكن و فرق و قبايل 
از اين كتاب به عمل آيد خاصه كه اورونبايف دانشمند 
اوزبكستان در چند سال اخير چاپ عكسى (فاكسى ميل) 
در  ظفرنامه  خاصة  و  نفيس  نسخة  يك  از  خوبى  بسيار 
تاشكند به دست داده اند كه بسيار مغتنم است و البته نسخ 

ديگرى هم از ظفرنامه مى توان عنداللزوم فراهم آورد.
1. يادداشتى چاپ نشده از زنده ياد دكتر عبدالحسين نوايى، كه به لطف آقاى 

سعيد ميرمحمد صادق در اختيار گزارش ميراث قرار گرفته است.
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1843ميالدى)،  ليپزيك  چاپ  روي  (از  مقدمةاالدب 
تهران،  محقق،  مهدي  مقدمة  با  زمخشري،  جاراهللا 
مؤسسة مطالعات اسالمي دانشگاه مك گيل و دانشگاه 

تهران، 1386ش.

عالمه جاراهللا ابوالقاسم محمودبن عمر بن محمد خوارزمي 
زمخشري (467ـ 538ق) از نوابغ كم نظير زمان خويش 
به خصوص در زمينه هاي گوناگون زبان و ادب عربي به 

شمار مي آيد.
امثال  حديث،  تفسير،  در  وي  از  درخشاني  تأليفات 
نوع  در  كدام  هر  كه  مانده  جاي  به  و...  عروض  عرب، 
خود كم نظير يا بي نظير است. اما اين عالم بزرگ، چندين 
آن  نمونة  يك  كه  دارد  نيز  لغت  علم  زمينة  در  تأليف 
فرهنگ عربي به عربي اساس البالغة است. نمونة ديگر، 
فرهنگ عربي به فارسي مقدمةاالدب است كه گنجينه اي 

بسيار ارزشمند براي زبان فارسي است.
زمخشري اين اثر را در پنج «قسم» به شرح ذيل تنظيم 

كرده است:
حرف ها   .3 (االفعال)  فعل ها   .2 (االسماء)  نام ها   .1
 .5 االسماء)  (صرف  نام ها  گردانيدن   .4 (الحروف) 
مي بينيم،  چنانكه  و  (صرف االفعال)؛  فعل ها  گردانيدن 
يا  «اسم»  به  فقط  كه  كهن  فرهنگ هاي  برخي  برخالف 
«فعل» اختصاص يافته اند، در اين فرهنگ به هر سه قسم 
كلمه پرداخته شده است (نيز نك: فرهنگنامه هاي عربي به 
فارسي، علينقي منزوي، تهران، دانشگاه تهران، 1337ش، 

صص 40ـ 47).
نيز  خوارزمي  زبان  به  تحريري  مقدمةاالدب  متن  از 
موجود مي باشد كه احتمال داده شده از خود زمخشري 
باشد. نسخة منحصر بفرد كهني از آن را دانشمند ترك، 
زكي وليدي طوغان، يافته و به دليل ناخوانايي نسخه، آن 

را به سال 1951م به صورت نسخه برگردان (فاكسيميله) 
منتشر كرده است. در اين تحرير، در برابر واژگان عربي، 
معادل آن ها به زبان خوارزمي (كه آميختگي هايي با تركي 
نيز داشته) ضبط شده است و از اين ديدگاه، يكي از منابع 
كم نظير در بررسي اين زبان (به عنوان يكي از زبان هاي 
توجه  ايران  در  متأسفانه  و  مي شود  محسوب  ايراني) 

چنداني بدان مبذول نشده است.
در برخي نسخه هاي قديمي مقدمةاالدب برابرنهاده هايي 
به زبان تركي نيز ديده مي شود. حتي در برخي نسخه ها، 
معادل هاي فارسي و تركي هر دو در كنار يكديگر قرار 
تركي  زبان  به  نيز  متأخر  نسبتًا  ترجمة  يك  است.  گرفته 
كشف الظنون،  صاحب  قول  به  كه  است  دست  به  آن  از 
مشهور  الحصاري  الكوز  خيرالدين  احمدبن  مال  توسط 
شده  تدوين  1120ق)  (م  افندي  اسحاق  خواجه  به 
است. در اين ترجمه ــ كه به «اقصي االرب في ترجمة 
مقدمةاالدب» موسوم است ــ به جاي واژه هاى فارسي، 
اهميت  به  نظر  است.  گرفته  قرار  تركي  برابرنهاده هاي 
تحرير فارسي مقدمةاالدب، تاكنون شاهد دو چاپ از آن 
بوده ايم. نخستين چاپ در سال 1843م به كوشش ى.گ. 
انجام  به  آلمان  ليپزيك  در   (I.G.Wetzstein) وتزشتاين 
رسيده است و چاپ مورد نظر ما (چاپ اخير) از روي 

آن نسخه برگردان شده است.
چاپ ديگري از آن نيز توسط سيد محمدكاظم امام 
تهران،  مقدمةاالدب،  يا  ادب  پيشرو  مشخصات:  اين  (با 
است.  شده  منتشر  3ـ1342ش)  3ج،  تهران،  دانشگاه 
و  داشته  اختيار  در  را  ليپزيك  چاپ  اخيرالذكر،  مصحح 
در مقدمة خود (ص 32) به برخي لغزش ها و كاستي هاي 
آن اشاره كرده است؛ اما چنانكه خود وي نيز اشاره كرده، 
برابر  در  بسياري  دگرگوني هاي  متن،  اين  نسخه هاي 
و  بوده  بخش بندي  فاقد  نسخه ها  اكثر  و  دارد  يكديگر 
خواننده  به  را  آراسته  متني  تا  است  كرده  سعي  وي  لذا 
ارائه كند و به واقع نيز چاپي سودمند و چشم نواز از كار 
درآمده است كه با توجه به امكانات چاپي آن روزگار، 
قابل ستايش مي نمايد. يك ويژگي مهم نيز در آن چاپ 
تركيبات  واژگان،  از  فهرستي  اينكه  آن  و  مي شود  ديده 
ما  براي  كه  شده  تهيه  آن  براي  فارسي  معادل هاي  و 

فارسي زبانان بسيار سودمند است.
با وجود همة محاسني كه در باال بدان ها اشاره كرديم، 
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مهم ترين  مي شود.  ديده  چاپ  اين  در  هم  مشكالتي 
ساختار  در  مصحح  كه  است  تصرفاتي  مشكالت،  اين 
از  آسيب رسان تر  ميان،  اين  در  و  است  كرده  اعمال  اثر 
همه، دخالتي است كه در شيوة تبويب متن داشته. خود 
وي در مقدمة كتاب (ج 1، صص 53ـ54) در اين باره  
مي نويسد: «... نسخه هاي موجوده، اعم از خطي و غيره 
يا اصًال مبوب نمي باشد و يا اينكه ابواب عنوان ندارد و 
و  برهم  و  درهم  نسخه ها  همة  حيث  ازين  كلي  طور  به 
پريشان و هيچكدام داراي نظم و ترتيبي نيست... از اين 
رو پيش نويس كه براي چاپ آمده شده بود، مدتي براي 
نوشتن عناوين، اسلوب نگارش لغات تازي، ترجمه هاي 

پارسي و جز اينها چندبار تغيير و تبديل يافته...»
ــ  نسخه ها  اختالفات  ارائة  عدم  ديگر،  مشكل 
در  مصحح  است.  ــ  فارسي  واژه هاى  براي  به خصوص 
كار خود با توجه به نسخه هايي كه در دست داشته، يك 
مورد را ــ كه صحيح مي دانسته ــ در متن آورده و در 
نتيجه خواننده درنخواهد يافت كه ساختار واژه ها در هر 

نسخه چگونه بوده است.
غير از موارد فوق، برخي مشكالت ديگر در اين چاپ 
بر  خود  مقدمة  در  محقق  مهدي  دكتر  كه  است  موجود 
چاپ اخير، بدانها اشاره كرده اند. چاپ حاضر ــ چنانكه 
ذكر شد ــ نسخه برگردان متني است كه در حدود يكصد 

و شصت سال پيش به چاپ رسيده است.
وتزشتاين در كار خود از هفت نسخة خطي استفاده 
را  شماره اي  نسخه،  هفت  از  كدام  هر  براي،  و  كرده 
بدين گونه  واژگان  ضبط  در  وي  است.  داده  اختصاص 
عمل كرده كه اگر واژه اي تنها در يك نسخه وجود داشته، 
آن را وارد متن كرده و بالفاصله شمارة نسخه را پس از 
آن آورده است. وي اين گونه واژه ها را مشكوك دانسته 
است. اما در موارد مشترك ميان نسخه ها، آنها را بدون 
شماره آورده و بر اين عقيده است كه اين موارد به ظن 
غالب از زمخشري مي باشد. اين شيوه باعث شده تا متن 
نهايي، تلفيقي از نسخه هاي مورد استفادة مصحح باشد؛ 
اگرچه مي توان دريافت كه هر واژه اي از كدام نسخه بر 

متن افزوده شده است.
وتزشتاين در كار خود به ضبط نسخه ها پاي بند بوده 
و ساختار عمومي متن را نيز شبيه به نسخه هاي اثر تدوين 
كرده است. در اين مورد حتي گاهي مي بينيم كه واژه هاى 

فارسي را به صورت مشكول ضبط كرده ــ كه احتماالً 
فارسي  حروف  و  ــ  است  بوده  نسخه ها  ضبط  مطابق 
(كجبز)  صورت  به  كهن  نسخه هاي  مطابق  را  (گچپژ) 

آورده است.

مصحح، در پايان كتاب فهرستي از واژه ها و تركيبات 
آورده  التيني  زبان  به  آنها  معادل  همراه  به  را  متن  عربي 
است كه خود فرهنگ عربي ــ التيني مجزايي به شمار 
مي آيد و از اين منظر نيز مي تواند براي برخي پژوهندگان 

سودمند واقع شود.
با توجه به اين موارد دكتر محقق تجديد چاپ اين 
كسي  تشخيص  اين  و  دانسته اند  سودمند  را  تصحيح 
مي باشد كه در زبان عربي صاحب نظر است. ضمن اينكه 
ناياب  آن  نسخه هاي  كه  ــ  چاپي  چنين  به  دسترسي 
مي باشد ــ براي پژوهشگران اين رشته بسيار دشوار بوده 
و اقدام به چاپ عكسي اين موارد، باعث مي شود تا منابع 

مهم پژوهشي، در اختيار پژوهشگران قرار گيرد.
الزم به يادآوري است كه در مقدمة دكتر محقق (ص: 
نوشته اند:  اينكه  آن  و  رفته  ايشان  قلم  بر  سهوي  يازده) 
«پروفسور زكي وليدي طوغان نسخه اي از ترجمة تركي 
كتاب را كه در استانبول موجود بوده، در سال 1951 به 
صورت عكسي چاپ كرده است. صاحب كشف الظنون 
اين ترجمه را كه به نام اقصي االرب في شرح مقدمةاالدب 
خوانده شده، به خواجه اسحق افندي متوفي 1120 هجري 

منسوب مي دارد.»
كتاب  اين  چاپ  هزينة  اينكه  ديگر  ذكر  شايان  نكتة 
را آقاي دكتر محمد موقتيان بر عهده گرفته اند؛ كاري كه 

سزاوار ستايش فراوان است.
علي  صفري آق قلعه



43
دورة دوم، سال دوم، شمارة 23 و 24، مرداد و شهريور 1387

علي  دكتر  پژوهش  جام،  احمد  شيخ  كنوزالحكمة، 
مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  تهران،  فاضل، 

فرهنگي، 1387ش.

... و سيصد تاي كاغذ زيادت من تصنيف كرده ام 
و هرگز بر هيچ استاد از آن ورقي نخواندم.

سراج السائرين، نقل از: كارنامة احمد جام، ص116
ژنده پيل؛   =) نامقي  جام  احمد  شيخ االسالم 
سده هاى  در  متصوفه  مشايخ  بزرگان  از  536ـ440ق) 
پنجم و ششم هجري است. نكتة جالب توجه دربارة وي 
اين است كه او از شمار بزرگاني است كه در آن روزگار 
به فارسي نويسي رغبت داشته اند. خوشبختانه او را بايد 
كه  داشت  محسوب  زمينه  اين  در  پركار  نويسندگان  از 
نوشته هايش تا به روزگار ما رسيده و از اين ديدگاه ــ 
به خصوص ــ براي فارسي زبانان اهميت بسياري دارد. 
خود وي در بخشي از كتابش به نام انس التائبين (ص69) 
نه  و  باشد  عالم  باشد  تازي گوي  كه  هر  «نه  مي نويسد: 

هركه پارسي گوي باشد نادان باشد.»
بر  و  مي آيد  شمار  به  متشرع  مشايخ  جمله  از  وي 
و  قرآن  از  فراتر  چيزي  كنبي،  شيوِخ  از  برخي  خالف 
حديث را در آموزه هاي خود معتبر نمي داند. اين موضوع 
به  ــ  را  مردم  كه  دانست  عواملي  مهم ترين  از  بايد  را 
خصوص در آن روزگار و منطقه ــ ترغيب مي كرد تا به 

وي معتقد شوند.
شايد خيلي ها با نويسندة اين سطور هم عقيده باشند كه 
ماليمت هاي اهل تصوف در برابر برخي سخت گيري هاي 

محمود  دربار  شيوة  خصوص  به  و  ــ  ديگر  گروه هاي 
غزنوي در سدة پنجم ــ باعث شده است تا تصوف در 

ميان مردم آن روزگار خواستاران زيادي پيدا كند.
آنچه در مورد شيخ جام هميشه مطرح بوده اين است 
كه وي سال هاي آغازين عمر را در خوشگذراني صرف 
كرده و در سنين باالي عمر، متوجه عوالمي فراتر از عالم 
«تائب»  ميانسالي  در  وي  عبارتي  به  است.  شده  مادي 
«توبه»  كه  است  موضوع  اين  به  توجه  با  و  است  شده 
در آموزه هاي وي جايگاه ويژه اي دارد؛ چنانكه يكي از 
آثار او با عنوان انس التائبين به همين موضوع اختصاص 
دارد. نيز با عنايت به اينكه وي بخش مهمي از عمرش 
را در زندگي عاميانه سپري كرده، زبان وي با زبان مردم 
گفتار  كه  است  دليل  همين  به  و  دارد  زيادي  نزديكي 
گيرايِي  نتيجه،  در  و  ــ  سازگارِي  مردم  انديشة  با  وي 
ــ قابل توجهي داشته است. البته اين گيرايي سخن وى 
را مي توان در ميان بزرگان و دانشمندان آن روزگار نيز 
پيگيري كرد. براي نمونه همين بس كه اعجوبه اي چون 
سروده  وي  ستايش  در  قصيده اي  غزنوي  سنائي  حكيم 

است (نك: ديوان سنائي، صص 262ـ268).
البته آنچه ذكر شد نبايد مطلقًا به اين معني تعبير شود 
است.  بوده  فضل  از  عاري  و  بي سواد  شخصي  وي  كه 
برعكس، آثار وي گواهي خوب است بر اين موضوع كه 
وي تتبع فراواني در قرآن، حديث و علوم ديني داشته و 
كم تر صفحه اي از آثار وي را مي يابيم كه به آيه اي كريمه 
يا حديثي و روايتي مزين نباشد. ترجمه هاي فارسي هم 
نشانگر  مي آورد،  عربي  عبارت  هر  از  پس  بالفاصله  كه 

آشنايي كافي او با هر دو زبان است.
اما در مورد اثري كه به تازگي منتشر شده است. اين 
اثر نيز از نوشته هاي ارزشمند شيخ است كه تأليف آن به 
تصريح خود وي، به سال 533 هجري آغاز شده است و 

از آخرين آثار او درشمار است.
«علم  چون  مباحثي  شرح  به  اثر  اين  در  جام  شيخ 
«فقر»  «معرفت»،  لدني»،  «علم  ربوبيت»،  «اسرار  سر»، 
ابواب  از  نيمي  و  پرداخته  دست  اين  از  موضوعاتي  و 
كتاب را به ترجمه، شرح، توضيح و تفسير آياتي از قرآن 
كريم به شيوه اي ويژه اختصاص داده است (نك: كارنامة 
از  بسياري  خالف  بر  ــ  اثر  اين  ص 125).  جام،  احمد 
نوشته هاي شيخ ــ در شرح مباحثي نگاشته آمده كه فراتر 
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وي  خود  تعبير  به  و  است  تصوف  عادي  موضوعات  از 
از  نه  كتاب  اين  و  سخن  اين   ...» ص3):  (كنوزالحكمة، 
خود مي گوييم؛ اما اين به الهام حق ــ سبحانه و تعالي ــ 
مي گوييم ...» و شايد به همين دليل است كه نام كتاب را 

كنوزالحكمة نهاده است.
پاك نهاد،  و  بي ادعا  دانشمند  كوشش  به  كتاب  اين 
زنده ياد دكتر علي فاضل تصحيح شده است؛ هرچند كه 

متأسفانه پس از درگذشت ايشان چاپ شده است.
براي كساني كه با آثار شيخ جام آشنايي دارند دور از 
انتظار نيست كه نام دكتر فاضل را بر روي جلد كتاب ــ 
به عنوان مصحح ــ در كنار نام احمد جام نامقي ببيند؛ 
چرا كه آن مرحوم زندگي خويش را وقف تصحيح آثار 
شيخ كرد. پژوهش هاي ايشان از نمونه هاي انگشت شمار 
ايراني در گرايش تخصصى به تصحيح آثار يك نويسنده 
با  كار  اين  سطورــ  اين  نويسندة  گمان  به  ــ  و  است 
نوعي باورداشت نسبت به اين آثار همراه بوده است. و 
موفق  خود  كار  در  ايشان  كه  مي دهد  نشان  شواهد  البته 

بوده است.
مجال گفتگو در اين نوشته، تنگ است و لذا به ذكر 
مشخصات پژوهش هايي مي پردازيم كه توسط دكتر فاضل 

از آثار شيخ جام منتشر شده است:
انس التائبين، تهران، توس (چ2)، 1368ش1.

فرهنگ  بنياد  تهران،  جنة المشتاقين،  و  روضة المذنبين 
ايران، 1355ش (چ2: پژوهشگاه، 1372ش).

1347ش  ايران،  فرهنگ  بنياد  تهران،  مفتاح النجات، 
(چ2: پژوهشگاه، 1373ش).

و  چاپ  مؤسسة  مشهد،  السائرين،  سراج  منتخب 
انتشارات آستان قدس رضوى، 1368ش.

نيز دو كتاب مستقل دربارة شيخ جام توسط آن مرحوم 
نوشته شده كه مشخصات آنها به شرح ذيل است:

شرح احوال و نقد و تحليل آثار احمد جام، تهران، 
توس، 1373ش.

كارنامة احمد جام نامقي، تهران، توس، 1383ش.
مقامات  كتاب  به  باشيم  داشته  اشاره اي  دارد  جا  نيز 
ژنده پيل اثر سديدالدين محمد غزنوي كه از مريدان شيخ 
مناقب پير  بوده و آن را در همان حدود سدة ششم در 
خود نوشته است. اين اثر به سال 1340ش توسط دكتر 
آن  ديگر  چاپ  و  است  رسيده  چاپ  به  مؤيد  حشمت 
سال  به  جديدــ  نسخة  از  استفاده  و  نظر  تجديد  با  ــ 
فرائد  كتاب  مصحح،  همين  است.  شده  منتشر  1384ش 
غياثي را كه مجموعه اي كالن و ارجمند از نامه هاي رجال 
و بزرگان از سدة دوم تا هشتم هجري است و توسط يكي 
از اعقاب شيخ به نام جمال الدين يوسف اهل گردآوري 
شده تصحيح كرده و جلد اول آن را به سال 1356ش و 
جلد دوم را به سال 1358ش در سلسله انتشارات بنياد 
فرهنگ ايران منتشر كرده است. در اين دو جلد، چاپ 
كتاب به نيمه رسيده است و شامل نامه هايي نسبتًا زياد از 

وابستگان خاندان شيخ جام است.
حكايِت اعقاِب شيخ، خود داستاني دگر است؛ ما به 
ذكر اين نكته بسنده مي كنيم كه شاخه اي از اعقاب وي 
افغانستان  در  ــ  هم  امروز  احتماالً  و  ــ  پيش  چندي  تا 
زندگي مي كردند و اين موضوع شايد با وصلتي كه ميان 
برخي از اعقاب شيخ با سالطين مغولي هند پديد آمده 
است بي ارتباط نباشد (نك: مقامات ژنده پيل، مقدمه، ص 
66). آنچه در اين ميان حائز اهميت بسيار است اينكه گويا 
مياِن  شيخ  آثار  ديرينة  و  مهم  دستنويس هاي  از  تعدادي 
اين بازماندگان نگهداري مي شده و از روي آن نسخه ها، 
رونويس هايي تهيه شده بود كه در برخي از تصحيحات 
ـ استفاده  ـ به جاي نسخه هاي ديرينـ  دكتر فاضل از آنهاـ 
شده است. چنانكه نسخة «هرات» از تصحيح حاضر ــ 
مورخ 1318ش ــ و نسخة «ج» از چاپ انس التائبين ــ 
مورخ 1320ش ــ نيز چنين حكمي دارد. با اين حساب 
بايد ديد كه آيا اين نسخه ها از تصرفات روزگار در امان 

مانده يا نه؟
ع. ص

1. چاپ نيمى از كتاب پيش از آن در بنياد فرهنگ انجام شده بود.
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دانشنامة ايران، جلد دوم: ادويه، راهها ـ اسپاالنتسانى، 
مركز  تهران،  بجنوردى،  موسوى  كاظم  نظر  زير 

دائرةالمعارف بزرگ اسالمى، 1386ش.

در كشورهاى بزرگ غربى چون انگلستان، فرانسه، آلمان 
و روسيه، دانشنامه ها و دائرةالمعارفهاى گوناگون و مهمى 
منتشر شده است كه از همه معروفتر دائرةالمعارف بريتانيكا 
و دائرةالمعارف امريكانا هستند كه دانشنامه هايى عمومى و 

حاوى اهم اطالعات و دانشهاى جهان امروزند. 
را  عمومى  دانشنامة  معروفترين  و  نخستين  ايران  در 
زنده ياد غالمحسين مصاحب با سبكى نو و نظامى دقيق 
و  شد  منتشر  در 1345ش  آن  اول  مجلد  كه  كرد  فراهم 
بعداً دو جلد ديگر آن هم بدون حضور او از چاپ درآمد. 
اين دانشنامه تا امروز مرجع همة اهل علم بوده است و 
اطالعات آن در زمان خودش دقيق و قابل اعتماد بود. اما 
امروزه ايران به يك دانشنامة بزرگ كه جامعتر و مفصلتر 
مركز  خوشبختانه  كه  است  نيازمند  باشد  روزآمدتر  و 
را  نياز  اين  به  پاسخگويى  اسالمى  بزرگ  دائرةالمعارف 
وجهة همت قرار داده و تاكنون دو مجلد دانشنامة ايران 
را منتشر ساخته است و اميد است كه ساير مجلدات آن 

در زمانى نزديك به ثمر برسد. 
منتشر  است  قرار  كه  جلدى  سى  دوم از  جلد  اكنون 
شود انتشار يافته و قرار است شامل همة شاخه هاى علوم 
برحسب  و   (9 ص   ،1 ج  (مقدمة  باشد  هنر  و  فنون  و 
نهصد  حدود  آن  جلد  هر  است  شده  ريخته  كه  طرحى 
بزرگ  و  كوچك  مقالة  هزار  پنجاه  شامل  كًال  و  صفحه 
و همراه تصاوير، نقشه ها، طرحها، جدول ها و نمودارها 
خواهد بود كه از اين تعداد مقاله حدود سه پنجم ترجمه 
از  اقتباس  يك پنجم  و  خارجى  دانشنامه هاى  مقاالت  از 

ديگر  يك پنجم  و  اسالمى  بزرگ  دائرةالمعارف  مقاالت 
كه  مى رود  اميد  طرح  اين  با  بود.  خواهد  مستقل  تأليف 
كار دانشنامه سرعت بگيرد، زيرا كه قسمت اعظم مقاالت 
تأليفى  آنها  يك پنجم  فقط  و  است  اقتباس  و  ترجمه 
توجه  با  مع ذلك  مى گيرد.  بيشترى  وقت  كه  بود  خواهد 
به حجمى كه براى اين دانشنامه درنظر گرفته شده است، 
گمان نمى رود اتمام آن به زودى ميسر شود. براى مقايسه 
بايد گفت كه دو جلد فعلى اين دانشنامه كه جمعًا حدود 
1800 صفحه به قطع رحلى و در دو ستون را دربر گرفته 
است برابر است با 117 صفحه از جلد اول دائرةالمعارف 
هم  با  مواد  از  بسيارى  و  ساختار  نظر  از  كه  مصاحب 
شبيه اند و اگر در نظر بگيريم كه سه جلد دائرة المعارف 
دانشنامة  نهايى  حجم  است  صفحه   3385 بر  بالغ  اخير 
سى  (نه  شد  خواهد  جلد  شصت  بر  بالغ  احتماالً  ايران 
جلد كه پيش بينى شده است)، مگر آنكه در مجلدات آتى 
به اختصار بيشترى بگرايند و در حقيقت شايد الزم باشد 

كه چنين كنند. 
گرچه دانشنامه هاى بزرگ هرچه بيشتر شامل مواد و 
محتويات گوناگون باشند نيازهاى قشر بيشترى از مخاطبان 
را برآورده مى سازند، ولى دانش بشر حد و مرز ندارد و 
بايد در چنين كار سترگى محدودة كار را تنگتر گرفت 
تا زودتر به نتيجه برسد. مثًال آيا بايد تمام بيماريها را در 
اين دانشنامه ذكر كرد؟ اگر نه، چرا مثًال آرتريت، آرتريت 
رماتوئيد و آرتريت عفونى با اين تفضيل آمده است؟ يا مثًال 
آيا ضرورتى دارد كه «ارتس» (erts) كه نوعى هواپيماى 
كه  حقير  شود؟  مدخل  است  امريكايى  سرنشين  بدون 
هر نوشته اى به دستم آيد حداقل نگاهى به آن مى اندازم 
تاكنون اين نام را نديده و نشنيده ام و نمى دانم ذكر آن چه 
يونان  اساطيرى  خدايان  تمام  آيا  همچنين  دارد؟  اهميتى 
و هند و غيره در دانشنامة ايران بايد نام برده شوند مانند 
آرتيمس و ارجونه؟ يا بايد به معروفترين آنها كه در كتب 
فارسى ذكر شده اند قناعت كرد؟ آيا تمام كوه ها، دره ها، 
رودها، دهكده ها و عوارض جغرافيايى ديگر دنيا بايد در 
اين كتاب مدخل شوند يا بايد به اسامى معروف اكتفا كرد 
و نامهايى چون «آرتسگبيرگه» (تپه اى بين آلمان و چك) 

را براى اطلسهاى بزرگ جغرافيايى واگذارد؟
نكتة ديگر حجم مقاالت و تناسب آنهاست كه گاهى 
به نظر مى رسد از شأن يك دانشنامة عمومى خارج است 
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و به محدودة دانشنامه هاى تخصصى نزديك شده است، 
مثًال مدخل «اسباب بازى» با اين تفصيل همچنين مدخل 
«اسباب خانه» و مدخل «اديسه» و امثال آنها به نظر بيش 

از حد مفصل اند. 
گياهان،  جانوران،  نام  ذكر  در  كه  است  اين  منظور 
امثال  و  آئينى  اسامى  و  شيميايى  مواد  و  كانيها  و  سنگها 
آنها اگر رعايت ايجاز و اختصار شود و در ذكر انواع غير 
بتوان  شايد  گردد،  اجتناب  تخصصى  مطالب  يا  مشهور 
عمومى  دانشنامة  فراهم كردن  به  يعنى  مقصود،  به  زودتر 
ايران، رسيد و لذا بايد در ارزيابى اهميت مدخلها و مقدار 
فضاى مورد نياز براى مقاالت انتخاب شده تجديدنظر كرد 
تا صورت بهترى پيدا كند. اين اشكال در لغتنامة دهخدا 
هم ديده مى شود كه مثًال در مدخل ابوريحان بيرونى يك 
اشخاص  مورد  در  اما  است  شده  گنجانده  كامل  كتاب 
ديگر هم شأن ابوريحان مثًال ابن رشد، به اختصار بسيار 

پرداخته شده است. 
آمده  دانشنامه  اين  در  فراوانى  غربى  اشخاص  نام 
معروف  به هيچ وجه  كه  بسيار  تفصيل  با  اغلب  و  است 
نيستند يا الاقل در حلقة اهل ادب و جامعة عمومى مردم 
مدخل  بايد  اشخاص  اين  نام  اگر  ندارند.  شهرت  ايران 
شود، آيا بهتر نيست كه اختصار بيشترى به كار رود. البته 
به  يا  نحوى  به  مغرب زمين  در  اشخاص  اين  از  بسيارى 
عنوانى شهرت دارند و يا در بين گروه يا تخصص معينى 
مشهورند، اما معلوم نيست كه در ايران هم درجه چنان 
شهرتى باشند، گرچه ممكن است اشخاصى يا گروههايى 
از برخى از اين اشخاص اطالع داشته باشند و بخواهند 
دانشنامه هاى  به  است  بهتر  اشخاص  اين  و  بدانند  بيشتر 

تخصصى مراجعه كنند.
در اين دو جلد منتشر شده، روى هم رفته مى توان گفت 
كه در دانشنامه به جنبه هاى شرقى و ايرانى كمتر توجه 
شده است. مثًال از اصطالحات عروض «اذالت» و «اسباغ» 
مثل  ناشناسى  چينى  ساز  كه  حالى  در  است  نشده  ذكر 
«ارهو» (erhu) مدخل شده است. بحث راجع به اسباط 
بنى اسرائيل بسيار ناقص و نارساست و از تفاسير قرآن و 
بحثهاى قرآنى دربارة آن خبرى نيست. آس به معناى قوم 
آس (Ossets) و نيز به معناى گياه آس (ُمورد) مدخل و 
بررسى شده است (گرچه نام ُمورد كه معروفتر است براى 
آس ذكر نشده است) اما از بازى آس (نوى پوكر) كه از 

مهمترين بازيهاى قمار سابق (تا حدود شصت هفتاد سال 
ذيل  دهخدا  لغتنامة  (نك:  است  نشده  ذكرى  بود  پيش) 
مانوى  و  زردشتى  آيين  در  ديوى  عنوان  به  آز  «آس»). 
مطرح و به تفصيل بررسى شده است، اما از «آز» به معناى 
حرص و دنيادارى و دنيامدارى كه اكنون تمدن جهان را 
قبضه كرده است ذكرى نشده است در حالى كه بحث از 
آن از نظر اخالق اسالمى در مقابل قناعت از مباحث مهم 
است كه مثًال در معراج السعاده به خوبى مطرح شده و راه 

مبارزة با آن ذكر گرديده است. 
منطق  كتاب  مهمترين  كه  االقتباس  اساس  دربارة 
فارسى و از اهم آثار خواجه نصير است بسيار مختصر و 
نارسا بحث شده است، در حالى كه دربارة اساطير ايرانى 
از  حال  عين  در  و  است  شده  نوشته  مفصل  رسالة  يك 
اساطير (جمع اسطوره) به معناى عمومى آن هيچ ذكرى 
اساطير  براى  مدخل  عنوان  به  بود  خوب  و  است  نشده 
ايرانى، بحثى كلى دربارة اساطير و اسطوره مطرح مى شد 
و سپس اهم اساطير جهان (يونانى، رومى، اسكانديناوى، 
هندى و غيره) نام برده مى شد و سپس به شرح اساطير 
ايرانى (آن هم نه به اين تفصيل) مى پرداختند و در اين 
زمينه باز هم بحث «اژدها» به عنوان موجودى اسطوره اى 
به ويژه در اساطير ايرانى، خود مقاله يا رسالة جامعى است 

كه شايد در دانشنامة عمومى بهتر بود تلخيص مى شد.
به  را  ازدواج  مثًال  است  عجيب  گاهى  ارجاعها 
اسالمى  عرف  در  كه  حالى  در  داده اند  ارجاع  زناشويى 
ازدواج معروفتر و داراى مفاهيم دقيقترى است. «ازليه» را 
به «بهائيه» ارجاع داده اند، در حالى كه ازليان فرقه اى از 
بابيان بودند كه ميرزا يحيى صبح ازلى را جانشين سيدعلى 
محمد باب مى دانستند و با بهائيان به شدت مخالف بودند 
و بهتر بود به «بابيه» ارجاع داده مى شد. در مدخل «ارميا» 
از انبياى بنى اسرائيل ــ كه در اسالم جزو انبيا نام برده 
نشده است ــ از كتاب مقدس هيچ اقتباس و به آن ارجاع 
نشده است و از اينكه كتابى به او منسوب است نيز ذكرى 
نشده است و آنچه نوشته شده است جنبة تحقيقى ندارد 

و مقتبس از نوشته هاى دست دوم يهودى است.
در بحث لهو و لعب (در مدخل «اسباب بازى») (ج 2، 
ص 847) دربارة نهى از بازى چند آيه از قرآن ذكر شده 
است كه هيچكدام نهى صريح از بازى كردن را نمى رساند. 
در آيات 16 انبياء و 38 دخان فقط ذكر شده است كه خدا 
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خلقت آسمان و زمين را از روى بازيچه و براى ملعبة خود 
براى  عظيم  طرحى  و  بزرگ  برخى  بلكه  است،  نيافريده 
آن داشته است و منظور اين است كه مؤمنان به عظمت 
 55 آية  در  نگيرند.  سرسرى  را  آن  و  بينديشند  خلقت 
انبياء قوم ابراهيم از او مى پرسند: آنچه مى گويى درست 
است يا شوخى مى كنى؟ و اين هم دليل بر نهى از بازى 
نيست. در آيات 32 انعام و 64 عنكبوت و 36 محمد و 
مهمتر از آنها در آية 20 حديد (كه ذكر نشده است) خدا 
زندگى دنيوى را لهو و لعب شمرده و به تفصيل بيشتر 
در سورة حديد انواع انگيزه هاى زندگى دنيوى را شرح 
داده است كه عبارت اند از: لعب (بازى)، لهو (سرگرمى)، 
زينت (آرايش)، تفاخر (فخرفروشى به همديگر)، تكاثر 
اموال (مال اندوزى) و تكاثر اوالد (فرزند زياد داشتن)، كه 
دنيايى  دلبستگيهاى  مهم  انواع  همة  گفت  مى توان  تقريبًا 
را ذكر فرموده است و ساير انگيزه ها به نحوى به يكى 
از آنها بازمى گردد، اما اين هم دليل بر نهى آنها نيست، 
بلكه توجه دادن مؤمنان است به آنكه اينها زودگذرند و 
آنچه باقى مى ماند اعمال حسنه است كه در آخرت به درد 
مى خورد و لذا نبايد تمام هم و غم خود را مصروف آنها 
نمايند و فريب زندگى دنيوى را بخورند، زيرا كه زندگى 
واقعى در آن جهان است. خالصه آنكه بحث ناقص ارائه 
شده است (نيز نك: آية 14 آل عمران كه دوستى زن و 
فرزند و پول و اسب و حيوانات باركش را اضافه كرده 
است و اينها از لوازم حيات دنيوى است كه نمى توان از 

آنها صرف نظر كرد).
در خاتمه يكى دو نكته دربارة ساختار دانشنامه هم 
قابل ذكر است. اول اينكه به تقليد دائرةالمعارف فارسى 
و  است  شده  آميخته  درهم  «ا»  و  «آ»  حروف  مصاحب 
شده  تصريح  مقدمه  دوازده  و  ده  صفحه هاى  در  گرچه 
دليل  اما  شد ه اند،  گرفته  يكسان  حرف  دو  اين  كه  است 
هم  مصاحب  و  نكرده اند  ذكر  را  خلط  اين  حكمت  و 
چيزى در اين باره نگفته است و اين به مانند آن است 
كه در قديم حروف «ب» و «پ» و نيز «ج» و «چ» و «ز» 
در  نمى كردند.  متمايز  هم  از  را  گاف  و  كاف  و  «ژ»  و 
امروزه  الاقل  نوشتارى  نظر  از  حرف  دو  اين  كه  حالى 
اصطالح  به  (يا  مّد  يكى  كه  زيرا  متمايزند  هم  از  كامًال 
اطفال دبستانى كاله) بر سر دارد و ديگرى ندارد و ثانيًا از 
نظر آواشناسى و واج شناسى فارسى هم آنها نمايندة دو 

صداى كامًال متمايزى هستند كه الاقل زبانشناسان باسواد 
آن را مى دانند. اميدوارم اين عيب بزرگ در چاپهاى آتى 

مرتفع شود.
دوم اينكه نامهاى تركيبى كه به ويژه از تركيب اضافى 
است.  گرديده  معكوس  است  شده  حاصل  وصفى  يا 
قابل قبول و شايع  اين كار در مورد اسامى اعالم ظاهراً 
است مثًال آزاد، ابوالكالم (يعنى ابوالكالم آزاد)، قزوينى، 
اصطالحات  در  اما  آنها  امثال  و  قزوينى)  (محمد  محمد 
عمومى فقط در صورتى مجاز است كه صفتى ذاتى بعد 
«راه  مثًال  نباشد،  انفكاك  قابل  كه  باشد  آمده  كلمه اى  از 
شوسه  كه  زيرا  نوشت  راه»  «شوسه،  مى توان  را  شوسه» 
است.  راه  ذاتى  صفت  و  مى رود  كار  به  راه  براى  فقط 
مكانى  قلب  اين  از  باشد  بهتر  شايد  ديگر  موارد  در  اما 
آرتور،  افسانة  (يعنى  افسانه»  «آرثر،  مثًال  شود.  اجتناب 
«آزادى،  آرتزين»)،  «چاه  (يعنى  چاه»  «آرتزين،  آرثر)،  نه 
مجسمه» (يعنى مجسمة آزادى در امريكا)، «آ، ويتامين» 
(يعنى ويتامين آ، كه بهتر است در ذيل ويتامينها بيايد)، 
و «آب، چرخه» (يعنى چرخة «آب»). واقعًا گاهى باعث 
مثًال  ببينند.  جدا  را  تركيبات  اين  كه  مى شود  سردرگمى 
«ادويه، راهها» بسيار عجيب است، زيرا كه هيچكس براى 
رسيد  نخواهد  فكرش  به  ادويه  تجارى  راههاى  مطالعة 
كه به چنين مدخلى مراجعه كند و راهها ربطى به ادويه 
ندارد، گرچه يكى از كاركردهاى آن انتقال ادويه از جايى 
به جايى بوده است. آيا مى توان مثًال نوشت «آهن، راهها» 
است  نامتجانس  عناوين  تركيب  عدم  راهها»؟  «گندم،  يا 
كه در مدخلهايى چون آرايش و پوشاك و اذان و اقامه و 
امثال آنها ديده مى شود. بعيد است كه كسى براى بررسى 
پوشاك و لباس به آرايش مراجعه كند. آيا بهتر نبود كه 
هركدام از آنها ذيل مدخل جداگانه اى مطرح شوند. تا هم 
مدخلها اين قدر طوالنى نشوند و هم حق هر مطلب در 

جاى خود ادا شود.
چون مقاله طوالنى شد از بررسيهاى بيشتر خوددارى 
نويسندگان  مسئوالن و  مى شود و در خاتمه از زحمات 
و آرايندگان دانشنامه سپاسگزارى مى شود كه به هر حال 
ايرانى  جامعة  در  فرهنگ  گسترش  براى  بزرگ  گامى 
را  گرانبهايى  گنجينة  چنين  بسيار  زحمات  با  و  برداشته 

فراهم كرده اند.
مصطفي ذاكري
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بدخوانى در پيشانى
امرى  پيشينيان  دستنوشتهاى  قرائِت  در  بدخوانى  پيدائِى 
دور از انتظار نيست؛ و كيست كه در حيطة نسخه شناسى 
و متن پژوهى كوشيده و آنگاه به چنين لغزشها دچار نشده 
و از چنين تجارب تلخ ــ و گاه سرگرم كننده! ــ در كار 

خويش بركنار مانده باشد؟
در  ديگران  ذهن  و  چشم  مشاركِت  از  بهره گيرى 
خواندن دستنوشتها، و بازخوانى و بازبينى متن پژوهيده، 
از  جلوگيرى  راههاى  ثمربخش ترين  و  عادى ترين  از 

بدخوانى است.
در مطالعه گرفتن ديباجة كتاب كِرامنِد تحفةالسالطين 
كه اين روزها به پيشخوان دانش و فرهنگ ره  گشوده1 و 
تصحيح آن به دست يكى از استادان فاضل دانشگاه تهران 
اشارت  به  است،2  گرديده  نيز  فصل  كتاب  جايزة  برندة 
گردانيد  ُمخّلى  بدخوانى  متوجه  مرا  فضل،  اهل  از  يكى 
كه در ضبط يك جملة دعائيه در سطر چهارم پنجم متن 
رخ داده و رشتة كالم را نيز گسيخته است. هرچند اين 
آماده سازِى  در  شتابزدگى  نوعى  نمودار  خود  بدخوانى 
متن مى تواند بود، قرين شدنش به بدخوانى (يا نادرستِى 
خودنمائى  بعد  سطر  در  كه  ديگرى  حروفنگاشتى؟)ى 
ضبط  در  بايسته اى  اهتمام  احتماالً  كه  داد  نشان  مى كرد، 
نص كتاب نرفته و اين متن فارسى سدة يازدهم هجرى 
كم مباالتِى  از  روزگاران  آن  ديگر  متن  دهها  چونان  نيز 
پژوهنده در كار ضبط نص بركنار نمانده است؛3 و اين در 
جائى است كه پِژوهش يادشده با مشاركت دو پژوهشگر 
ديگر و تكيه بر اهتمامهاى پيشين ايشان به فرجام رسيده4 

در ديباجة تحفةالسالطين پس از «بسمله» مى خوانيم:
به  فضل  أصحاِب  و  عقل  أرباِب  كه  كالمى  «أحسن 
أِسنه أقالم و رشحاِت مداد، صدورِ دفاتر و سطورِ كتب را 
بدان موشح كنند، و نيكوترين مقالى كه آللِى كلماِت او را 
سرخيِل قافلة فنوِن محاورات گردانند، حمد و َستايش و 
ـ تعالى شأنه. و به هر برهان  ثناِى واجب الوجودى استـ 
و  صدق  تلقين  و  حق  الهامِ  به  را  حكمت  متعّلماِن  كه 
توفيِق خير مؤيد گردانيده، و هِمّ ايشان را منصور بر اقتناء 
فضايل و اكتساِب كماالت گردانيده...» (ص 1/ تأكيد از 

ماست).
مى نويسم:

اوالً، هر خوانندة عادى و غيرمتخصص نيز درمى يابد 

كه جملة «...حمد و ستايش و ثناى واجب الوجودى است 
يا  َسْقط  دچار  و  مانده  ابتر  آشكارا  شأنه.»[!]  تعالى  ــ 

َسْكِت بى مورد شده است. الباقِى كالم چه مى شود؟!

ثانيًا، «و به هر برهان» يعنى چه؟ و آنگاه «به هر برهان 
كه...» مفيد چه چيزى است؟ حتى در روزگار ما كه حشو 
قبيح ــ مانند بسيارى از ديگر قبائح ــ عادى شده و در 
سخن اين و آن و برخى گويندگاِن صدا و سيما و... هر 
«چاله چوله»ى گفتارى را با «به هر حال» و «در واقع» پر 
مى توان كرد و هرجا افتتاِح سخن مى شود مى توان قسِم 
نامفهوم  جاللة «واهللا» ياد كرد! نيز، تعبيِر «به هر برهان» 

يازدهِم  سدة  دانشمندان  از  انصارى،  جابر  محمدبن  تأليِف  كتاب  اين   .1
همكارى  با  مكتوب»  ميراث  پژوهشى  «مركز  كه  است  هجرى، 
«دانشكدة الهيات و معارف إسالمى دانشگاه تهران» به سال 1386ش 

منتشر ساخته است.
2. نگر: كتاب هفته، ش 136 (پياپى: 787)، ص 7 (گزارش چهارمين دورة 

«كتاب فصل»، زير عنوان «هواى بهارى كتابهاى زمستان»).
3. در سالهاى اخير شاهد إقبال گستردة طابعان متون به نشر متنهاى صفوى 
و قاجارى بوده ايم كه پديدة مباركى است ليك بسيارى از اين نشرها 
مقرون به بى مباالتى هايى در امر ضبط نص بوده است تو گوئى متون 
صفوى و قاجارى به سبب متأخر بودشان فاقد هرگونه سنديِت متنى 
و وجاهت زبانى اند و مصححان براى هرگونه تاخت و تاز ويراستارانه 

در متن آنها مجاز و مأذون بوده اند!!
اگر بيم از ماللت خاطر خواننده نبود، شواهد مضحك و ُمبكِى فراوانى از 

تصرفات كذائى مصححان در چنين متون مى توانستيم ارائه داد.
4. گزارِش اين مشاركت را، نگر در: تحفةالسالطين، ص چهل  و چهل و يك؛ 

و: كتاب هفته، ش 135 (پياپى: 786)، ص 10 (گفتگو با مصِحح).
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و بيجا به نظر مى رسد؛ تا چه رسد به روزگارى كه اگر 
و  عربيت  مقدمات  الاقل  مى نوشت  تحفةالسالطين  كسى 

قرائت متون فارسى را بدرستى آموخته بود.
به  نيم نگاهى  حتى  و  ــ  متن  در  تفّرسى  اندك  ثالثًا، 
دانشگاهِ  در  محفوظ   9247 شمارة  دستنوشِت  تصويِر 
است)  گرديده  چاپ  چهل و شش  ص  در  (كه  تهران 
برهان»  هر  به  و  شأنه.  «تعالى  آنچه  مى دارد  مسّلم  ــ    
خوانده اند، در أصل «تَعالى شانُه و بََهَر بُرهانُه»، و درودى 
است بر حضرت «واجب الوجود». و زين رو، جملة مورد 
شده  گذاشته  كه  هم  نقطه اى  و  است  پيوسته   گفت وگو 

بيجاست.1

وانگهى از براى حفظ سجع جملة دعائيه هم كه شده 
«شانُه» را بردون اظهار همزه بايد ضبط كرد و خواند؛ و 
دانش  در  هم  همزه،  قرائت  و  ضبط  به  مربوط  نكتة  اين 
صرف مضبوط است،2 و هم در عبارت پردازى هاى اديبان 

َسَلف، معمول و ملحوظ.
است،  شده  چاپ  «منصور»  آنچه  نيز  پسان تر  اندكى 
تصويِر  از  آنچه  بر  افزون  است.  «مقصور»  گمان  بى هيچ  

گردانيدن  «مقصور»  نَْفِس  برمى آيد،  پيشگفته  دستنوشت 
» خويش بر چيزى، آن اندازه در زبان و  «هّمت» يا «َهِمّ
كه  است  رسميت يافته اى  و  آشنا  تعبيِر  ما  َمدرسى  أدِب 
حتى مى توان گفت تا حدودى در شمار تعابير كليشه اى 

درآمده است!
بارى، غرض از اين يادآورى ها، تنها هشدار اين نكته 
بود كه نه ارجمندى يك متن، و نه ويژه دانى و ويژه كارى 
توجه  و  نص  ضبط  به  اهتمام  لزوم  جايگزين  پژوهنده، 
به خصايص زبانى و ادبى يك متن در كار تصحيح آن، 

نمى تواند گرديد.
آنچه جاى آن بويژه در تصحيح كثيرى از متون علمى 
مدرسى خالى به نظر مى رسد، التفاتى بسنده بدين دقيقه 
است كه يك متن فلسفى، منطقى، فقهى يا كالمى، به خاطر 
«متن» بودن، يك «پديدة زبانى» است، و از اين رهگذر، 
اعتنا به ويژگى هاى زبانى منطقه و روزگار نگارش آن (و 
حتى زبان و زمانة استنساخ هر يك از دستنوشتهاى آن) 

دربايست مى نمايد.
ـ به قول  شرح اين معنا مجالى مى خواهد كه هم اكنونـ 

فردوسى بزرگ ــ مرا نيست؛ َفرخ َمر آن را كه هست!
جويا جهانبخش
اصفهان ـ بهار 1387ش

1. ناگفته نماند كه كاربرد تعبير «بََهَر بُرهانُه» در درود بر حضرت ذوالجالل، 
خاصه نزد معقوليا، بس متداول بوده است.

(در  هامش  امينى، 26/7،  حسينى  ط.  فيض،  الصافى   نگر:  را،  نمونه 
گفتاورد از مير داماد)؛ و: الحكمةالتعاليه ى صدرا، ط. دار إحياء التراث 
العربى، 22/2، هامش (حاشية اسفار)؛ و: التعليقة على الفوائد الرضوية، 
ص 91؛ و از متوِن كهن تر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الُقرءان الكريم 

(تفسير أبى السعود)، ط. دار إحياء التراث العربى، 3/1.
الصرف، على اكبر  آن نگر: اصول  2. دربارة تخفيِف همزه و موارد جوازِ 

شهابى، چ 10، تهران، دانشگاه تهران، ص 215 و 216.

* اين يادداشت، پيش از چاپ مقالة استاد دكتر محمد خوانسارى دربارة 
تحفة السالطين (گزارش ميراث، ش 21 و 22، صص 21ـ24) به دفتر 
مجله رسيده بود، از اين رو با وجود هم نظريهاى هر دو نوشته، به درج 

اين يادداشت نيز اقدام شد.
گزارش ميراث


