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عجايب هفتگانه
سيدعبدالرضا موسوى طبرى

يكم: شتابزدگى در مدخل نويسى
در  فارسى  ادب  به  فارسى  ادب  دانشنامة  ششم  جلد 
آناتولى و بالكان اختصاص دارد. به مناسبتى به آن رجوع 
كردم؛ به دنبال مدخل «مقاصد االدوار». ابتدا با هم مرور 

مى كنيم:

مقاصد االدوار: رساله اى به فارسى در موسيقى، تأليف 
ايرانى  موسيقى دان  مراغه اى،  عبدالرحمان  نورالدين 
(806ق). مؤلف در اين رساله اصول، فروع و قواعد علم 
سازچينى  اصطالح  جاى  به  و  كرده  بررسى  را  موسيقى 
كار  به  838ق)  ـ   754) مراغه اى  عبدالقادر  پدرش،  كه 
مى برده، موسيقى چينى را به كار برده است. وى اين رساله 
كرده  تقديم  918ق)  ـ   886) عثمانى  دوم  بايزيد  به  را 
است. در برخى از منابع به اشتباه اين رساله را از محمود 
فرزند عبدالعزيز فرزند عبدالقادر دانسته اند. آغاز اين اثر 
چنين است: «بدان كه موسيقى تأليفى است كه حكماى 
ارواح حيوانى وضع كرده اند نه جسم را كه جسم را از آن 
نصيبى نيست و موسيقى صناعتى است مركب از حيوانى 

و روحانى و تأليف غناء الحان از اويست...» ميكروفيلمى 
از اين رساله در مجموعه اى به شمارة 95 و به رديف 61 
مركزى  كتابخانة  در  فارسى  به  موسيقى  در  رساله  نام  با 

دانشگاه تهران موجود است.
تأليفى  عبدالرحمن  نورالدين  اوالً  كه  كنم  عرض 
مطلقًا  رساله  اين  صاحب  ثانيًا  ندارد.  موسيقى  باب  در 
اصطالح موسيقى چينى را به جاى ساز چينى به كار نبرده 
برخى  و  فهرست ها  در  آنچه  مى شود،  يادآورى  است. 
كه  است  اين  آمده  دانشنامه  مؤلف  استفادة  مورد  منابع 
در  مراغى  عبدالقادر  تأليف  سازِچينى  يك برگِى  نمودار 
انتهاى كتاب مقاصداالدوار به صورت ضميمه آمده است. 
ثالثًا تاريخ تولد عبدالقادر مراغى 758ق است نه 754ق. 
و  دارد  تحرير  دو  مقاصداالدوار،  يعنى  رساله،  اين  رابعًا 
دو بار به نام دو پادشاه تدوين يافته است؛ اول بار به نام 
سلطان بايزيد دوم عثمانى و دوم بار به نام سلطان سليم 
منابع  از  برخى  در  نوشته اند:  محترم  مؤلف  خامسًا  شاه. 
به اشتباه اين رساله را از محمود فرزند عبدالعزيز فرزند 
عبدالقادر دانسته اند. ولى اين مطلب كامًال درست است و 
نمى دانم مؤلف محترم دانشنامه اين مطلب را كه در كمال 
منظور  ظاهراً  مى كند.  تكذيب  چنين  اين  است  شهرت 
ايشان از «برخى منابع» فهرست نسخه هاى خطى فارسى 
(احمد منزوى)، جامع االلحان (تقى بينش)، «صد و سى و 
اند اثر فارسى در موسيقى» (محمدتقى دانش پژوه) و ... 
موارد ديگرى است كه در بخش منابع از آنها نام برده اند. 
سادسًا چند سطرى كه مؤلف از آغاز رساله نقل كرده اند 
(ترجمه  مجمل الحكمه  كتاب  موسيقى  بخش  آغاز  عينًا 
به  ربطى  و  است  الصفا)  اخوان  رسائل  از  كهن  گونه اى 
غيبى  عبدالقادربن  عبدالعزيزبن  محمودبن  مقاصداالدوار 
مراغى ندارد. سابعًا شمارة ميكروفيلمى كه مؤلف مى گويد 
از اين رساله در كتابخانة مركزى دانشگاه تهران موجود 

است 195 است و نه 95.

دوم: نيست بر لوح دلم جز «الف» قامت يار
ديگر از عجايب هفتگانه كتاب غزاالن الهند تأليف غالمعلى 
آزاد بلگرامى با تصحيح دكتر سيروس شميساست كه در 
سال 1382ش توسط انتشارات صداى معاصر منتشر شد. 
عجيب هم همين عنوان كتاب است: غزاالن الهند، كه در 
اصل يعنى در تمامى نسخه ها و فهرست ها و نيز كتابهايى 
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كه در آن از اين اثر ياد شده آمده است: غزالن الهند. و 
چرا  اما  است.  غزال  جمع  خود  غزالن  مى دانيد  چنانكه 
استاد شميسا چنين تصرفى در عنوان كتاب كرده است؟ 
(البته  را  فاحش  غلط  اين  ارتكاب  كتاب  مقدمة  در  او 
مؤلف  خود  به  باشد)  معتقد  آن  بودن  غلط  به  بى آنكه 
يعنى آزاد بلگرامى نسبت داده و چنين توضيح مى دهد: 
هند)  سر  بر  الم  الف  آوردن  (و  اسم  اين  انتخاب  «دليل 
تأليف  سال  قمرى  هجرى   1178 تاريخ  با  آن  مطابقت 
كتاب (حدود دو قرن و نيم پيش) بر مبناى حساب جمل 

است» (ص 13).
غزالن  كلمة  به  «الف»  افزودن  با  مصحح  جناب  اما 
دقيقًا يك سال از اين تاريخ كه خود در مقدمه ذكر كرده، 
تعدى جسته و عنوان كتاب را به حساب جمل از 1178 
كه سال تأليف كتاب است به 1179 تبديل كرده است. 
لذا آزاد بلگرامى (كه از بزرگترين دانشمندان و عربى دانان 
سرزمين پهناور شبه قارة هند است) الف و  الم بر سر هند 
نياورده، بلكه جناب شميسا يك الف در ميانة لفظ غزالن 

جاى داده است.
بنده قصد دارم انشاءاهللا نقدى را كه در خصوص اين 
اساسًا  و  شميسا  جناب  از  ديگر  تصحيح  چند  و  كتاب 
منتشر  نوشته ام  شبه قاره  شدة  تصحيح  متون  از  خيلى 
كه  زحمتى  مى كنم  عرض  همين قدر  اينجا  در  اما  كنم. 
الحق  كشيده اند  مذكور  كتاب  تصحيح  در  شميسا  دكتر 
واالنصاف آن را كم غلط و آراسته و خواندنى كرده است 
جز اينكه در برخى اعالم دقت الزم به كار نرفته كه از آن 
جمله است: ثمين بلگرامى كه به اشتباه صديقى بلگرامى 
ثبت شده (ص 18)، خان خانان كه به اشتباه خان خاقان 
پاورقى  در  و  نگين،  غلط  به  كه  مكين   ،(45 (ص  آمده 
حسين نوشته (ص 62) برهمن گرجى كه برهمن كرچى 
و در جاى ديگر كرجى ضبط شده (به ترتيب ص 64 و 

157) و مواردى از اين دست بپردازيم.

سوم: برگى از نامة اعمال تو كافيست مرا
فيضى  ديوان  مقدمة  از  است  شايسته  عجايب،  ديگر  از 
صورت  صاحب نام  اساتيد  از  يكى  قلم  به  كه  كنم  ياد 
در  آن  انتشار  از  پيش  كه  ديوان  اين  است.  يافته  تحرير 
ايران توسط اى. دى. ارشد تصحيح و در پاكستان منتشر 
توسط  افست  شكل  به  سال 1362ش  در  عينًا  بود  شده 

انتشارات فروغى با مقدمة حسين آهى در ايران تجديد 
چاپ شد. اما در مقدمة ايشان مواردى ديده مى شود كه 
ما جهت رعايت ايجاز تنها به نقد و بررسى يك صفحه 

از آن كه همان صفحة نخست باشد بسنده مى كنيم.
1. در سطر نخست اين مقدمه آمده است: «ابوالفضل 
شاعر  برادر  نام  ابوالفضل  و  نيست  صحيح  كه  فياضى» 

است و شاعر ابوالفيض نام داشته است.
2. دو سه سطر پايين تر آمده است: «تحصيالت خود 
را... در محضر خواجه حسن مروزى آغاز نمود» كه در 
آثارى چون شعرالعجم، منتخب التواريخ و تاريخ ادبيات 

در ايران، خواجه حسين مروى ذكر شده است. 
نيز  «خود  است:  شده  نوشته  پايين تر  سطر  چند   .3
در هنر كتابدارى و كتابشناسى و تذهيب و تجليد و ... 
البته  است.  اساسى  چه  بر  نيست  معلوم  كه  بود.»  استاد 
و  بود  آورده  فراهم  خود  براى  نفيسى  كتابخانة  فيضى 
و  مهارت  اما  شده،  ذكر  متعددى  منابع  در  موضوع  اين 
پرداختة  و  ساخته  احتماالً  تجليد  و  تذهيب  در  استادى 

تخيل نويسنده است.
4. دو سطر پايين تر از كتابى با عنوان «مواردالكالم» 
الكلم  موارد  ظاهراً  كه  شده  ياد  فيضى  تأليفات  جملة  از 
در  پيش  سالها  مذكور  كتاب  است  گفتنى  است.  صحيح 

هند منتشر شده است.
5. و باالخره چند سطر پايين تر مى نويسد: «مجموعه 
فيضى  انشاى  نام  با  برادرش  را،  وى  منشآت  و  رسائل 
تدوين نمود و به آثار او بيفزود» در صورتى كه تدوين گر 
مجموعه نامه هاى فيضى خواهرزاده اش نورالدين محمد 
بوده و نه برادرش. اين كتاب نيز چند سال پيش توسط 
در  ارشد  دى.  اى.  يعنى  فيضى  ديوان  مصحح  همان 
اين  در  تنها  نه  البته  و  است.  رسيده  چاپ  به  پاكستان 
كتاب كه در تمامى منابع مرتبط آمده كه نامه هاى فيضى 
را خواهرزاده اش مرتب و مدّون ساخته است. كتابى كه 
برادر فيضى بعد از مرگ او گردآورده مثنوى مركز ادوار 

اوست.

چهارم: بيرم خان همان عبدالرحيم خان خانان است!؟
كتاب ثمرات القدس من شجرات االنس يكى از حجيم ترين 
كتابهايى است كه بنده در سالهاى اخير خريده ام. كتاب، 
1022ق)  ـ   968) بدخشى  لعلى  بيگ  لعل  ميرزا  تأليف 
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سيدكمال  دكتر  تعليقات  و  تصحيح  مقدمه،  با  كه  است 
حاج سيد جوادى در 1580ص توسط پژوهشگاه علوم 

انسانى و مطالعات فرهنگى منتشر شده است.
آنچه در اين كتاب برايم عجيب بود نه برخى اطالعات 
نادرست آن در مقدمه مثل انتساب پنج رقعه به ظهورى 
را  بدايونى  عبدالقادر  فوت  هفتاد و چهار)،  (ص  ترشيزى 
(در  عنصر  چهار  چهل ونه)،  (ص  نوشتن  1004ق  سال 
كتاب: چهار عصر) و رقعات بيدل را دو كتاب فرض كردن 
(پانوشت ص هفتاد و چهار) و موارد جزيى اينچنينى بوده 
است و نه اشتباهات در نقل اشعار و احاديث حال آنكه 
آمده  پانوشت  در  آن  صحيح  صورت  موارد  بسيارى  در 
مصحح  و  نيست  تايپى  غلط  كه  مى شود  معلوم  و  است 

صورت مغلوط را در متن جاى داده است.
اعالم  ثبت  در  خطا  مشاهدة  حتى  كه  مى كنم  اضافه 
طبسى  شمس  به جاى  طبسى  بخشى  همچون  مشهور 
 (1027 (ص  دده  شمس  بجاى  دوه  شمس   (447 (ص 
(ص  مهمره  شهاب الدين  به جاى  مخمره  شهاب الدين 
موارد  و   (1485 (ص  رنتهنبور  به جاى  رنتهينور   (534

ديگر.
 213 صفحة  در  عبارتى  به  نگارنده  اعجاب   راستش 
كتاب مربوط مى شود. عبارت اين است: «جناب بيرم خان 
دست  هند  فتح  را  آشتيانى  جنت  حضرت  كه  وقتى  در 

داد...»
روشن است كه جنت آشتيانى تصحيف «جنت آشيانى» 
است و غلط تايپى هم نيست چرا كه مكرر در كتاب آمده 
است (براى نمونه نگاه كنيد به صفحة 1261 كه شش بار 
در آن تكرار شده، و صفحة ماقبل آن، و ديگر صفحات) 
بلكه غرض پانوشتى است كه مصحح در توضيح اسم بيرم 
عبدالرحيم خان  همان  خان  «بيرم  فرموده اند:  مرقوم  خان 

خانان است. از وى اشعار فارسى نيز باقيمانده است.»
بى شك كسانى كه با تاريخ آشنايى دارند، اعجاب مرا 
درك مى كنند. انشاءاهللا نقد و بررسى اجمالى اين كتاب را 

هم به زودى منتشر خواهم كرد.

پنجم: قل ميندازيد اى كافرون!
احوال و آثار صفى الدين ارموى موسيقى دان بزرگ قرن 
هفتم هجرى عنوان كتابى است كه چند سال پيش از اين 
به مناسبت همايش بين المللى صفى الدين ارموى از سوى 

انتشارات فرهنگستان هنر منتشر شد. حاصل كوشش دو 
مؤلف محترم، كتاب مفيد و مغتنمى شد كه اگر نبود قطعًا 
همايش مذكور چيزى كم داشت. اما با وجود اين راقم به 
پاره اى سهوالقلم ها برخوردم، از آن جمله، ترجمة عبارتى 
است.  محترم  مؤلف  سوى  از  صفى الدين  دربارة  كوتاه 
طويال»  فى العشاق  عبارت اين است: «وصنَّف عليه قوالً 
و ترجمه چنين: «وى دربارة عاشقان شعرى بلند سروده 

است» (ص 51).
و  نظرى  موسيقى  با  و  فن اند  اهل  كه  دوستانى  طبعًا 
عملى سروكار دارند، عجيب است كه از سه اصطالح به 
كار رفته در اين عبارت غفلت كرده اند يعنى تصنيف، قول 
و عشاق كه اين سه اصطالح، از قديم ترين و رايج ترين 
اصطالحات موسيقى جهان اسالم اند. تصنيف كه مشهور 
است و معناى آن روشن. درگذشته هم همين كاربرد را 
داشته كه امروز دارد؛ قطعه اى موزون همراه با كالم كه 
انواع و اقسام آن در كتب موسيقى قديم ذكر شده است؛ 
كل الضروب  عرب،  نشيد  عمل،  صوت،  بسيط،  همچون 
ادوار،  شرح  به  كنيد  رجوع  بيشتر  اطالعات  (براى   ... و 
نيز  و  مراغى،  عبدالقادر  مقاصدااللحان  و  جامع االلحان 
رسالة موسيقى بنايى). قول نيز از جملة همين انواع است 
كه مراغى دربارة آن چنين توضيح مى دهد: «اما قول بايد 
كه شعر آن عربى باشد و دخول از هر نقره كه خواهند 
كنند و قول را دو طريقه بايد كه باشد: اول طريقة جدول، 
ثانى طريقة مطلع. و اگر مطلع را بر مصرعى ترتيب كنند 
241ـ242).  صص  (جامع االلحان،  مى شايد.»  بيتى  بر  يا 
و  پركاربردترين  از  نيز  فارسى  شعر  در  اصطالح  اين 
چنانكه  است.  موسيقى  اصطالحات  شناخته شده ترين 

حافظ مى گويد:
بلبل از فيض گل آموخت سخن ور نه نبود

اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش
شعر  به  مقرون  است  تصانيف  انواع  از  هم  غزل 

فارسى.
موسيقى  دوازده گانة  مقام هاى  از  يكى  عشاق  اما  و 
قديم است داراى دو شعبة زابل و اوج كه دايرة اول از 
ادوار مشهوره محسوب مى شده است. در شعر فارسى نيز 

فراوان از آن ياد شده، چنانكه نظامى مى گويد:
نوا را پردة عشاق آراست

درافكند اين غزل را در ره راست
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بنابراين عبارتى كه اشاره به ساخت «تصنيفى» از نوع 
شده  ترجمه  بى ربط  چنين  دارد  «عشاق»  مقام  در  «قول» 

است: وى دربارة عاشقان شعرى بلند سروده است.
به ياد مطلبى افتادم كه در مورد شخصى كاشانى االصل 
در نسخه اى خطى ديده بودم: در تفسير سور قرآن و تغيير 
كالم خداوند رحمان صاحب معانى و بيان است و عالم 
لغت و ترجمان. چنانچه در تفسير سورة مباركة قل يا ايها 
الكافرون گويد قل ميندازيد اى كافرون. در تفسير «ونسى 
به  نسيه  گويد  رميم»  هى  و  العظام  يحى  من  قال  خلقه 
خلق مدهيد كه رم مى كنند. ازو سؤال كردند از «والسماء 
زمين  معنى  به  سماء  گفت:  چه؟  يعنى  كه  الُحبك»  ذات 
است. ذات هم كه معلوم است مى گويند آدم خوش ذات، 
بد ذات. حرف سر ُحبُك است. حبك آنها را مى گويند كه 
(كتابخانة  مضحكه)،  و  (مسخره  مى ُحبُكد  ور  آب  روى 

آستان قدس رضوى، ش 6568).

ششم: الحق ياران «شكسته» خوانى كردند
اسالمى  شوراى  مجلس  كتابخانة  مسئوالن  پيش  سال  
تصميم به انتشار يكى از نفايس اين كتابخانه ــ مرقعات 
سيزده  قرن  اواخر  بى بديل  (شكسته نويس  گلستانه  سيد 
و اوايل قرن چهارده هجرى قمرى) ــ گرفتند و آن را 
ذيل عنوان «گلستان گلستانه» به مرحلة اجرا رساندند كه 
الحق كار شايسته و مغتنمى بود. اما اتفاق ناخوشايند و 
عجيبى كه افتاد فارغ از گرافيك ضعيف كار، مقدمة ابتر 
و غير مفيد، و چاپ بى مناسبت اثرى از استاد عطارچيان 
در انتهاى كتاب، بحث شكسته خوانى در اين كتاب بود. 
آقايان دست اندركار براى تايپ شانزده عبارتى كه كل اين 
كتاب را تشكيل مى داد، چهار كارشناس فن را برگزيدند تا 
شكسته خوانى كنند. در شناسنامة كتاب، نام اين اشخاص 

ذيل عنوان «شكسته خوانى» آمده است. 
اما نتيجة اين همكارى و هميارى چنين شد كه عليرغم 
كثرت اشخاص براى انجام كارى به اين حد از اختصار و 
سهولت در خوانش تنها شانزده سطر كه به خط شكسته 
نستعليق كتابت شده بود بيش از هشت مورد غلط خوانى 
اجداد  و  «آثار  جاى  به  اوست»  واجد  «آثار  مثًال  داد  رخ 
است. «خالقت» به جاى «خالفت». «فكت الغلى» به جاى 

«فلك العلى» و...
به ياد دارم كه در همان ايام دانشمند فاضل جناب آقاى 

دكتر حداد عادل رياست وقت مجلس شوراى اسالمى در 
را  غلط خوانى ها  اين  مجلس  كتابخانة  رئيس  به  نامه اى 
پيام  مجلة  شمارة 78  در  مزبور  نامة  (متن  شدند.  متذكر 
بهارستان، صفحات 42 و 43 منتشر شده است). اما دو 
نكته در ارتباط با اين نامة چاپ شده به نظرم رسيد: اول 
اينكه «اول و آخر اين نقد دقيق افتاده است» يعنى اولين 
و آخرين غلط خوانى شكسته خوانان از چشم تيزبين استاد 
جاى  به  الطاف»  «مراسم  است:  مانده  پنهان  عادل  حداد 
«مراسم انصاف» در ص 21 و «ار رشحات» به جاى «از 

رشحات» در ص 43.
البته الزم به ذكر است كه در معدودى موارد سهو از 
خود كاتب يعنى سيد گلستانه هم بوده است. مثًال «چو» 
به جاى «چه» در اين مصرع: بهار توبه شكن مى رسد چو 
چاره كنم (ص 24). در مورد فكت الغلى هم نيمى از اين 
اشتباه به گردن سيدگلستانه است كه فلك را فكت نوشته 
به  العلى  تصحيف  در  تنها  شكسته خوانان  و   (38 (ص 

الغلى مقصر بوده اند.
انشاءاهللا كتابخانة مجلس شوراى اسالمى بعد از اين 
دانشمند  حضور  با  يعنى  جديد  مديريت  با  خصوص  به 
محترم آقاى رسول جعفريان در انتشار اين نفايس هنرى 

دقت و اهتمام يشترى مبذول دارند.

هفتم: بيتى از اميرحسن دهلوى در ديوان امام خمينى 
(ره)

ياد  به  و  شد  عادل  حداد  دكتر  جناب  از  خيرى  ذكر 
مطلبى ديگر افتادم كه خوب است پايان بخش «عجايب 
رسيده  حداد  دكتر  آقاى  خدمت  دهم.  قرار  هفتگانه»اش 
بودم، هفت ـ هشت سال پيش، در دفتر دانشنامة جهان 
فرمودند:  ايشان  و  شد  امام  ديوان  از  صحبت  كه  اسالم 

بيتى مشابه اين بيت معروف حضرت امام (ره)
من به خال لبت اى دوست گرفتار شدم

چشم بيمار ترا ديدم و بيمار شدم
در كتاب كوچك سبز رنگى چاپ هند ديده ام كه نام آن 

را به ياد ندارم، اما بيت در خاطرم هست:
همه تن چشم شده طالب ديدار شدم

چشم بيمار ترا ديدم و بيمار شدم
گفتم: بله آن كتاب را كه البته شكل كتاب دارد (قطع 
رقعى است) و در واقع نوعى مجله است با عنوان «بياض» 
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هم  بنده  مى كند  منتشر  را  آن  دهلى  فارسى  انجمن  كه 
ديده ام و اين غزل را هم كه مى فرماييد مشاهده كرده ام، 
از روح االمين شهرستانى است و اين تشابه قطعًا از جنس 
توارد است چرا كه اوالً مضمون، مضمون ديريابى نبوده، 
و ثانيًا در آن سالها (تا زمان حيات حضرت امام) اين بيت 
روى  از  بار  نخستين  (براى  بود.  نشده  منتشر  جايى  در 
نسخة خطى كتابخانة اينديا آفيس و نسخة كتابخانة موزة 
بريتانيا در مجلة بياض، سال 10 شمارة 2 در سال 1990 
ميالدى به چاپ رسيده است) بنابراين احتمال تضمين و 

وام مصرع هم منتفى است.

بگويم  مى خواهم  كه  را  مطلبى  (البته  اينكه  جالب 
به  نه،  يا  كردم  عرض  حداد  جناب  خدمت  كه  نمى دانم 
خودم  ذهن  در  توارد  اين  وقوع  براى  زمان  آن  هرحال 
اما  ندارد  منطقى  پاية  اساسًا  كه  بودم  تراشيده  علت ها 
ذكر آن خالى از لطف نيست) روح االمين شهرستانى هم 
بود.  هند  به  مهاجران  از  اينكه  بود.  موسوى  سادات  از 
اينكه  امام)  ديوان  نك:  مى كرد.  تخلص  هندى  هم  (امام 
روح االمين نيز هم مرد علم بود و هم اهل سياست. اينكه 
نامش روح االمين بود و نام حضرت امام روح اهللا؛ يعنى 
ديگر  نيم  اتفاقًا  و  امام  با  است  مشترك  نام  از  نيمى  در 
اشتراك دارد با تخلص جانشين ايشان كه در شعر «امين» 
كه  تراشى ها  علت  اينگونه  از  خالصه  و  دارند،  تخلص 
و  من  تراشيدة  چندان  مى رسد  نظر  به  هم  اوقات  گاهى 

شما نيست... اين مصرع به هر روى، قطعًا از جنس توارد 
است و اينگونه تواردها كمابيش، و به ضعف و قوت در 
بين شعرا امرى شايع و معمول، اما بنده بيتى از اميرحسن 
دهلوى را عينًا و بى اندكى تفاوت در ديوان امام ديدم، 
كه جناب حسام الدين سراج هم از حسن انتخاب آن را 
در آلبوم «ياد يار» در البالى اشعارى از امام خوانده اند. 

آن بيت اين است:
بتى چون تو كجا در پرده ماند

مگر از ننگ چون من بت پرستى
نرگس  تصحيح  به  دهلوى،  سجزى  اميرحسن  ديوان 

جهان، ص 538. و پارسى گويان هند و سند، ص 40.
اضافه كنم كه در يكى از چاپ هاى ديوان امام كه بيت 

مذكور به همراه مطلعى چنين آمده است
گرفتم ساغرى از دست مستى

تعالى اهللا چه مستى و چه دستى
توضيحى بدين قرار در پاورقى آورده اند كه «اين دو بيت 
در گوشة روزنامه يا ... به دستخط امام پيدا شده است.» 
عجيب اينكه حضرات يك لحظه با خود نينديشيده اند كه 
شايد حضرت امام شعر شخص ديگرى را كه شنيده، و يا 

خوانده و پسنديده، در گوشه اى يادداشت كرده است.
حداد  دكتر  جناب  به  را  مطلب  وقتى  حال،  هر  به 
تا  كنيد  ذكر  را  مطالب  اين  فرمودند:  ايشان  گفتم  عادل 
اصالح كنند. ما هم اينجا ذكر كرديم انشاءاهللا كه اصالح 

مى فرمايند. 
ـ حاال كه صحبت از حسن دهلوى شد، و براى  ضمنًاـ 
همين جا  ــ  نشود  هشتگانه  هفتگانه،  عجايب  اين  آنكه 
او  از  قصيده اى  كه  دهلوى  حسن  موالنا  مى كنم  عرض 
در مدح حضرت على (ع) در كتاب منتخب االشعار فى 
صفحة  در  رستخيز،  عباس  سيد  اهتمام  (به  مناقب االبرار 
و  است  شبه قاره  متأخر  شعراى  از  آمده  دوم)  جلد   467
غير از اميرحسن دهلوِى معروف است. بنابراين اينكه در 
اشتباه  يك  هفتم»  قرن  «متوفى  شده  نوشته  او  نام  مقابل 
فاحش است و اميرحسن قرن هفتم هيچ مدح و منقبتى 

براى حضرت امير (ع) ندارد.
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ربط بي ربط ها

مصطفى ذاكرى
در شمارة 7 گزارش ميراث (صص 40 و 41) آقاي جواد 
بشري در پايان يكى از رساله هاى نسخه اى متعلق به قرن 
نهم موجود در كتابخانة شاهچراغ شيراز پنج بيت با خطي 
پريشان ديده و از روي آن استنساخ كرده و در آن گزارش 
به چاپ رسانده اند كه يك مصراع آن جايش خالي است 
و در نه مصراع ديگر هر كدام يك زوج از كلمات بي ربط 
آمده است. اين ابيات توجه حقير را جلب كرد و متوجه 
شدم كه آنها نيز كلمات بي ربط و در عين حال مربوط اند. 

اينك به ترتيب آنها را توضيح مي دهم.
الف. زلف و نقاش هر دو در چين اند (در چاپ جين 
ثبت شده كه حاكي از آن است كه «ج» را در قرن نهم به 

صورت جيم موحده مي نوشتند).
زلف در چين است يعني چين و شكنج دارد. ظاهراً 
هنوز در قرن نهم زلف پرچين و شكن را دوست داشتند 
كه شعرا به سنبل و خم گيسو و امثال آن تشبيه مي كردند 
اما نقاش ظاهراً اشاره است به ماني كه در نظر شعرا نقاش 
و صورتگر ماهري بود و او را از اهالي چين مي دانستند 
نقاش  و  زلف  پس  بود.  معروف  چين  صورتگر  چنانكه 
در عين بي ارتباطي يك ربط داشتند كه هر دو در چين 
بودند البته به دو معناي مختلف و ادبا اين نوع كاربرد را 
در علم بديع استخدام ناميده اند و ابن ابي االصبع مصري 
(متوفي 654 ق) در كتاب تحريرالتحبير (ص 275) علت 
آن  «استخدام  است.  داده  شرح  چنين  را  نامگذاري  اين 
است كه گوينده لفظي را بياورد كه داراي دو معني باشد 
و سپس دو لفظ ديگر را ذكر كند كه با آن لفظ مرتبط 
باشد ولي هر كدام از اين دو لفظ را به يكي از آن دو معنا 
استخدام كند (يعني به كاربرد)». پس در اين مثال «چين» 
داراي دو معناست كه زلف و نقاش را شاعر جداگانه هر 
يك را به يكي از آن دو معنا استخدام كرده و به كار برده 
است و استخدام در اينجا به معناي كاربرد دوگانه است.

ب. حلقه و نقطه هر دو در شين اند يعني شين داراي سه 
نقطه است و نيز داراي يك حلقه در آخر است، مانند دايرة 

نون. پس حلقه و نقطه نيز در عين نامربوطي مربوط اند.
سر  عاشق  يعني  سربازند  دو  هر  كاسه  و  عاشق  ج. 
جان  باز  و  سرباز  پس  مي بازد،  معشوق  راه  در  را  خود 

مانند  درپوِش  يعني  است.  باز  سرش  هم  كاسه  و  است 
ديگ ندارد.

د. كافر و كيش هر دو بي دين اند. در اينجا در چاپ 
را  بيدين  معمول  طبق  ويراستاران  يا  ويرايشگران  ظاهراً 
«بي دين» چاپ كرده اند و به همين دليل اين مصرع وقت 
زيادي از من گرفت تا حل شود. بايد اين كلمه را «بيدين» 
نوشت تا ارتباط دو كلمة كافر و كيش آشكار شود. كافر 
كيش  اما  است.  الكتاب  و  المذهب  يعني  بي دين  همان 
تيرها  آن  در  كه  جعبه اي  يعني  تيردان  از  است  عبارت 
از  جنگ  در  تا  مي بستند  خود  كمر  به  و  مي گذاشتند  را 
آن جعبه تيرها را يكي يكي درآورند و با كمان به سوي 
دشمن پرتاب كنند. ظاهراً بهترين نوع كيش يعني تيردان 
جعبه اي بوده است كه از چوب بيد مي ساختند. پس كيش 

هم بيدين يعني ساخته شده از بيد است.
هـ. عسل و دوغ هر دو شيرين اند. بعد از دوغ عالمت 
تعجب گذاشته اند كه ضرورتي ندارد زيرا كه عسل شيرين 
يعني مزة شيرينى دارد است و دوغ هم شيرين يعني از 

لبنيات است كه ساخته شده از شير است.
و. آفتاب و كليچه هر دو خورند (در اينجا هم كليجه 
با جيم يك نقطه نوشته شده است). كليچه همان كلوچة 
امروزي است كه به نوشتة برهان قاطع (ج 3، ص 1687)  
«نان كوچك روغني است». باري آفتاب همان خور است 
يعني خورشيد و كليچه را هم مي خورند پس «خورند» در 
اينجا يعني خور به معناي خورشيد و نيز به معناي سوم 

شخص جمع از خوردن است.
ز. مادر شاه و طبل هر دو زنند. آري مادر شاه در هر 
حال زن است و نمي تواند مرد باشد ولي طبل را طباالن 

مي زنند.
ح. علم و دزد هر دو بر دارند. علم يعني پرچم روي 
دار يعني چوب درازي قرار دارد و دزد را هم اگر بگيرند 
به دار مي زنند پس سارق كه ظاهراً در اينجا راهزن بايد 

باشد بر دار كشيده مي شود و علم هم بردار است.
ط. سگ و عطار هر دو مردارند. در اينجا هم عالمت 
تعجبي بعد از عطار گذاشته شده است كه لزومي ندارد. 
و  كثيف  مرده  الش  مثل  يعني  است  مردار  سگ  باري 
داروهاي  از  يكي  كه  ُمّرمّكي  هم  عطار  و  است  نجس 
معناي  به  عطار  مورد  در  مردار  پس  دارد.  است  گياهي 

دارندة مر يعني مّرمكي است. 
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هندوستان  در  فارسى  نسخه هاى  استنساخ 

سدة هجدهم ميالدى

ع. بهرامى
انگليسى و  سياستمدار  اوزلى (1770ـ1844م)،  سر گور 
نخستين سفير انگلستان در دربار قاجار و طراح عهدنامة 
سياسى  مأموريت  انجام  براى  آنكه  از  پيش  گلستان، 
به  را  4081م)  تا   7871 (از  سال  هفده  بيايد،  ايران  به 
پژوهش  بر  عالوه  آنجا  در  و  گذراند  هند  در  تجارت 
جمله  از  و  شرق  زبانهاى  مشرق زمين،  موسيقى  دربارة 
به  خاصى  عالقة  كه  او  آموخت.  به خوبى  هم  را  فارسى 
متون ادب فارسى داشت ــ و به سبب پژوهشهايش در 
زبان و ادب فارسى در زمرة خاورشناسان نيز درآمد ــ 
متعددى  فارسى  نسخه هاى  هند،  در  اقامت  سالهاى  طى 
تهيه كرد به طورى كه هنگام بازگشت به كشورش داراى 
مجموعه اى ارزشمند از متون كهن فارسى بود؛ سپس در 
دوران مأموريت در ايران اين مجموعه را كاملتر هم كرد. 
آهنگهاى  و  ترانه ها  از  باارزش  مجموعه اى  همچنين  او 
شرقى را فراهم آورد و با مطالعة نوشته هاى كهن دربارة 
آنها  بر  تحليلهايى  و  شد  فن  اين  متخصص  موسيقى، 
نوشت. تسلطش بر فارسى چندان بود كه نظارت بر چاپ 
برگردان انگليسى فرانسيس گلدوين از گلستان سعدى را 
بر عهدة او گذاردند. تنها اثر منتشرشدة او دربارة ادبيات 
فارسى در سال 1846، يعنى دو سال پس از مرگش، با 

اين عنوان منتشر شد.
Biographical  Notices  of  Persian  Poets  with  Critical 

and Explanatory Remarks

سر گور در نامه اى به برادرش، ويليام اوزلى، كه در 
دربارة  گزارشى  دارد،  او  از  بيش  شهرتى  خاورشناسى 
سدة  اواخر  هندوستان  در  متون  استنساخ  وضعيت 
هجدهم ميالدى، آورده است. در اين گزارش او همچنين 
كه  دارد  خطى اى  نسخه هاى  كيفيت  به  هم  اشاره هايى 
پاره اى خاورشناسان از اين سرزمين فراهم آورده اند. نامة 
رينولدز،  جيمز  قلم  به  او  زندگينامة  در  اوزلى  گور  سر 
در  را  آن  فارسى  برگردان  زندفرد  فريدون  كه  شده  نقل 

كتابش به نام سر گور اوزلى (تهران، نشر آبى، 1386ش، 
صفحات 23ـ33) آورده است:

كاشفى،  است:  موجود  قرآن  از  فارسى  متن  «چهار 
را  واعظ  حسين  متن  واعظ.  حسين  حسينى،  بيضايى، 
تهيه  برايت  دارم  سعى  است،  بهترين  مى كنم  تصور  كه 
از  صحيحى  نسخة  فرصت،  اولين  در  طور،  همين  كنم. 
يوسف و زليخا به همراه تعداد اشعار ديگرى كه بتوانم 
جمع آورى كنم و بى غلط باشد برايت ارسال خواهم كرد. 
حتمًا شنيده اى نسخه بردارى در هند معمول و ارزان است، 
حداقل ما چنين فكر مى كنيم؛ ولى يكى از صدها خالى 
از اشتباه نيست. بعضيها ناقص اند و برخى امالى صحيح 
كتابخانة  بنگال  از  قسمت  اين  در  كه  آنجا  از  و  ندارند 
فارسى و يا كتابفروشى به اين اسم وجود ندارد، يافتن هر 
كتاب خاصى مستلزم زحمت و كوشش بسيار است. در 
اياالت شمالى هند كه فارسى تقريبًا در حد مورس (زبان 
هندى) تكلم مى شود، آثار برجسته ترين مؤلفين را مى توان 
ساده و سريع به دست آورد... ولى در بنگال وضع به كلى 
فرق مى كند. افراد بومى، اعم از مسلمان و هندو بيكاره، 
تنبل و در حال حاضر نسلى بى فضل و دانش اند. آن عدة 
معدودى هم كه به ادبيات عالقه دارند و نسخ قديمى را 
كتاب،  خريد  هزينة  از  گريز  براى  مى نمايند،  گردآورى 
صورتى  به  خودشان  را  ايران  و  هندوستان  زيباى  نسخ 
ناهنجار و به خط «شكسته» نسخه بردارى مى كنند و اين 

نسخ نيز معموالً معيوب و مغلوط اند. 
قرض  به  عالقه اى  چون  بيكارند،  كه  فقير  منشيان 
قابل  «نستعليق»  صورت  به  ندارند  اصلى  نسخة  گرفتن 
به  معاش  امرار  براى  و  مى نمايند  نسخه بردارى  قبولى 
نتوانم  شده  موجب  وضع  همين  مى رسانند.  فروش 
مجموعه هاى خود را به همان سرعتى كه ساير اروپاييان 
مجموعه هاى خود را توسعه مى دهند، افزايش دهم. اين 
اروپاييان طبق توصية منشيان خود هر نوشتة بى ارزشى را 
كه ظاهرى نسبتًا مناسب داشته باشد، ابتياع مى كنند. من 
تنها نوشته هايى را مى خرم كه در ايران تهيه شده باشد، 
تحت  كه  مى دهم  ترتيبى  يا  است،  كمياب  هم  خيلى  كه 
«نستعليق»  صورت  به  اصلها  بهترين  از  خودم  نظارت 

نسخه بردارى شود.» 
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جان و چيز
ع.ص

در كتاب ارشاد اثر قالنسى (ص 107) آمده است:
چيز از پى جانست، نه جان از پى چيز

چون جان برود كجا به كار آيد چيز؟
عين همين بيت در سمك عيّار (ج 1، ص 17) نقل 
شده است. نيز بيتى از منظومة راحة االنسان (= «پندنامة 
اشعار  و  احوال  شرح  كتاب:  در  مندرج  انوشيروان»؛ 
بديع  بن  ابومحمد  سرودة   (508 ص  بى ديوان،   شاعران 
محمد بن محمود بلخى به دست است كه مضمون اين 

بيت را در خود دارد:
اگرچه عزيز است هر جاى چيز

نباشد عزيزى چو جان عزيز
نيز در ديوان ناصرخسرو (ص 464) آمده است:

جاِن پُر مايه همى چون بفروشى به نَچيز
چيِز پرمايه همان به كه به ارزان ندهى

از نمونه هاى پيش گفته شايد بتوان برداشت كرد كه 
مضمون «چيز از پى جانست، نه جان از پى چيز» مثلى 
و  رفته  كار  به  ديرين  ادوار  نوشته هاى  در  كه  بوده  كهن 

بعدها فراموش شده است.

شكار با موسيقى
توضيح  ذيل   (572 (ص  عجايب المخلوقات  كتاب  در 
اگر  و  بگريزد  بيند  را  آتش  شعلة  «شير  آمده:  «اسد» 
صيادان  دارد،  دوست  بيشه1  آوازِ  بگريزد...  بزنند  ظشتى 
سرناى مى زنند و دف و چون خواهند كه شير را گيرند، 
سالح داران در پِس مطربان آيند و مى روند و شير سماع 
وى  به  سالح ها  (چاپ: +كى)،  گيرد  آرام  چون  مى كند، 

اندازند و وى را بگيرند و دربندند و بيشه مى زنند.»
در كتاب نزهت نامة عاليى (ص 85) ذيِل «گاو كوهى» 
آمده: «...چون آوازِ غنا و رود و سرود شنود، بدان مشغول 
گردد و گوش بدان نهد و در آن وقت چنان باشد كه از 

تير حذر نكند...»
حزين الهيجى در اثِر خويش رسالة «خواّص الحيوانات» 
(مندرج در: رسائل حزين الهيجى، ص 291) آورده است: 
پاى و دست كوفتن به سماع آيد  «... و [گوزن] به آوازِ 

و صيادان، به اين وسيله اكثر آن را صيد كنند» و گمان 
آورده،  (ص 500)  خود  ديوان  در  خاقانى  آنچه  مى رود 

ناظر به همين موضوع باشد:
دف تا به شكارستان، شاد است ز باز و سگ

غم ز آن چو تذروان سر در خار همى پوشد

ضبط تاى تأنيث در متون كهن فارسى
در دستور دبيرى (ص 6 چاپ بهابادى) آمده است:

را  «تا»  بَُود،  تأنيث»  «تا  درو  كى  اسم  هر  تازى  «در 
و  اين.  ماننِد  و  «عافية»  و  «سالمة»  چون:  نويسند؛  گرد 
«تا تأنيث» را بدان شناسند كى در پيِش او حرِف مفتوح 
پارسى  گردد. و اما در  وقف كنى «ها»  برو  چون  بَُود و 
دو قسم مى شود: آنچ «تا» در لفظ گفته مى شود و متداول 
شدست «تا» را كشيده نويسند، چون «دولت» و «سالمت» 
لفظ  در  «تا»  انچ  و  «مقالت»؛  و  «معاملت»  و  «عافيت»  و 
و  «مناظره»  و  «حجره»  چون:  نويسند،  گرد  را  «تا»  نيايد 
حجره  در  شما  ميان  كى  "مقالتى  مثًال:  گويى  تا  «فايده». 

فالن رفت، مناظره اى بى فايده بود".»
كهن  نسخه هاى  در  به فراوانى  موضوع،  اين  شواهد 
و  نسخه ها  در  موارد  اين  بررسى  شايد  و  مى شود  يافت 
نمونه  براى  نباشد.  بى فايده  شعرها،  ميان  در  به خصوص 
دو واژة «معركه» و «مملكه» در ديوان خاقانى (ص 177) 

چنين ضبط شده است:
تو نيستان شير سياهى در اين حرم

تو آشيان باز سپيدى در اين ديار
شيـِر سيـاهِ معـركه خاقاِن كامـران

بازِ سپيِد مملكه بانـوى كامكـار
يا واژة «عقيده» در تحفة العراقين خاقانى (بيت 1045 

تصحيح نگارنده) كه بدينگونه است:
ضربى ز علومِ حق، َدهاشان

چون جذرِ اََصم عقيَدهاشان
تاى  از  پيش  حرِف  پيشينيان،  گويا  كه  مى دهد  نشان  و 
تأنيث را ــ چنانكه ميهنى نيز گفته كه در عربى به فتح 
است ــ در زبان فارسى هم به صورت مفتوح تلفظ نموده 

و حرف تا را تلفظ نمى كردند.
1. بيشه: نوعى ناى، ساز بادى؛ در پايان همين عبارت به همين معنى تكرار 

شده است.


