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صديق  ماندانا  وتنظيم  تدوين  مولوي،  كتابشناسي 
اول  چاپ  دانشگاهي،  نشر  مركز  تهران،  بهزادي، 

1380ش.
رحمان مشتاق مهر*
حكم  حوزه اي،  يا  موضوع  هر  به  مربوط  كتابشناسيهاي 
نقشۀ راهنمايي را دارند كه از جهات گوناگون پژوهندگان 

و عالقه مندان را ياري مي رسانند:
مهم ترين  و  اول  دست  منابع  نشانيهاي  و  مشخصات   .1
تحقيقات صورت گرفته در آن حوزه را در اختيار آنان 

مي گذارند.
به  مربوط  تحقيقات  تعدد  يا  اشباع شده  زمينه هاي   .2
به  مربوط  كمبودهاي  و  وخألها  خاص  حوزه اي 
حوزه اي ديگر را نشان مي دهند و در نتيجه محققان را 
از دوباره كاري و صرف وقت در كشف و شناساندن 
همۀ  و  پيموده  بدان  منتهي  راههاي  قبًال  كه  قلمروي 
زواياي آن كاويده و شناخته شده است، بازمي دارند 
و آنان را در پيدا كردن موضوعات و عناوين مناسب 

براي تحقيق مدد مي رسانند.
ممكن  را  موضوعي  هر  در  تحقيق  سوابق  استقصاي   .3
مي كنند تا هم عالقه مندان مطالعه در هر موضوع، به 
پيدا  دسترسي  خود  دلخواه  تأليفات  و  آثار  به  آساني 
كنند و پاسخ سؤاالت خود را در آنها بجويند و هم 
از  موضوعي،  هر  در  نظر  اظهار  از  قبل  پژوهشگران 
و  كنند  حاصل  اطالع  موجود  ديدگاههاي  و  آگاهيها 

فرضيه هاي خود را تصحيح و يا با پختگي و اشراف 
بيشتر طرح و پيشنهاد كنند. به دليل همين اهميت و 
مطلوبيت است كه تدوين كتابشناسي در هر حوزه اي، 
امري بسيار خطير، پرزحمت، ستودني و در عين حال، 

حساس، دقيق و لغزان است.
تاكنون  كه  كارآمدي  و  مفيد  كتابشناسيهاي  از  يكي 
كتابشناسي  است،  شده  تدوين  فارسي  ادبيات  حوزۀ   در 
مولوي به كوشش خانم ماندانا صديق بهزادي است. اين 
كتابشناسي قبًال در سال 1351به نام كتابنامۀ مولوي انتشار 
يافته و منحصر به معرفي كتابهاي چاپي بوده است؛ در 
دربر  نيز  را  خطي  نسخه هاي  حاضر  ويراست  كه  حالي 

مي گيرد. 

كتاب چهار بخش اصلي دارد: 
قديم  تركي  اردو،  فارسي،  زبانهاي  به  كه  كتابهايي  يك. 
يا  منتخب  كامل،  متن  حاوي  و  يافته اند  انتشار  عربي  و 
تحقيقات مربوط به هر كدام از آثار مولوي (مثنوي، كليات 

شمس، فيه ما فيه، مجالس سبعه و مكتوبات) هستند. 
تركي  (انگليسي،  خارجي  زبانهاي  به  كه  كتابهايي  دو. 
جديد، سوئدي، آلماني، اسپانيايي، روسي، ژاپني، هلندي، 
ايتاليايي، فرانسه و...) چاپ شده اند و ترجمۀ  آثار موالنا 

يا تحقيقات مربوط بدانها را در بردارند.
سه. مقاالت.

چهار. نسخه هاي خطي: توضيحي كه در مقدمه، راجع 
به شيوۀ كار آمده، بسيار كوتاه و نارساست و متناسب 
اهميت  و  ص)   637 (هجده+  حجم  بدين  كتابي  با 

نيست:
در بخشهاي اول و دوم و چهارم سعي شده است از 
تقسيم بندي يكسان استفاده شود (رجوع شود به فهرست 
كتاب). در قسمتهايي كه آثار خود موالناست تاريخ چاپ 
تفاسير،  و  شروح  در  است.  بوده  تأّخر  و  تقّدم  مالك 
است.  مفّسران  و  شارحان  نام  حسب  بر  الفبايي  ترتيب 
و  نقد  و  حال  شرح  از  است  عبارت  كه  آثار  ديگر  در 
است  نويسندگان  نام  برحسب  الفبايي  ترتيب  بررسي...، 

(صديق بهزادي1380: مقدمه، ص نه).
با توجه به اينكه در چند نقد ديگر، از مزايا و محسنات 

* دانشيار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان. 
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بعضي  به  اينجا  در  است،1  شده  گفته  سخن  كتاب،  اين 
خطاها و مسامحه هاي پيش آمده اشاره مي شود: كه مؤلف 
محترم نيز احتمال بروز آن را پيش بيني2 و بزرگوارانه از 

صاحب نظران در رفع آن، استمداد كرده است.3
1. در تدوين و ترتيب نسخه هاي خطي، مطمئنـًا مهم ترين 
نكته، رعايت ترتيب تاريخي آنهاست تا در يك تورق و نظر 
كلي، نسخه هاي كهن تر از نسخه هاي جديدتر بازشناخته شود. 
متأسفانه اين اصل مهم تا حدودي مغفول مانده و از 
قابليت استفادۀ بخش نسخه هاي خطي كاسته است. براي 
نمونه ده  پانزده نسخۀ  خطي كليات شمس را كه به ترتيب 

آمده از لحاظ تقدم و تأخر تاريخي بررسي مي كنيم.
اولين نسخۀ  خطي معرفي شده (2718)4 بدون تاريخ 
است و نسخۀ بعدي (2719) به قرن يازدهم تعلق دارد. دو 
نسخۀ سوم و چهارم (2720 و 2721) نيز از لحاظ تاريخ 
كتابت، توضيحي ندارند نسخۀ بعدي (2722) كهن ترين 
نسخۀ كليات معرفي و به قرن هفتم نسبت داده شده است. 
نسخۀ 2723 تاريخ ندارد و دو نسخۀ بعد از آن حدس زده 
شده است كه از قرن نهم باشند. به تاريخ كتابت دو نسخه 
2726 و 2727 اشاره نشده و دو نسخۀ بعدي به ترتيب در 

718 و بين سالهاي 723 تا 730 كتابت شده اند. 
به نظر مي رسد بهتر مي بود در ترتيب نسخه هاي خطي، 
تاريخ كتابتي كه اعتبار آن به تأييد نسخه شناسان رسيده يا 
تاريخي كه براساس نوع خط و كاغذ و جلد و مشخصات 
ديگر به طور تخميني مورد اجماع فهرست نگاران و اهل 
فن بوده، مبنا قرار مي گرفت و نسخه هاي بدون تاريخ و 

ناشناس به دنبال نسخه هاي شناخته شده مي آمد.
بعضي  خطي،  نسخه هاي  به  مربوط  توضيحات  در 
استفهامي  و  ابهام  عالمت  هيچ  بدون  نادرست  اطالعات 
باعث  است  ممكن  كه  حالي  در  است؛  شده  نقل  عينًا 
كتابت  شود.  عادي  وخوانندگان  دانشجويان  سردرگمي 
دو نسخه از مثنوي (2019 و 2020) به پنجم رمضان 608 
و اواخر 636 نسبت داده شده است؛ در حالي كه طبق 
سالشماري زندگاني موالنا وي در 608، تنها چهار سال 
و در 636، بيست و دو سال داشته و هنوز سرودن مثنوي 

را آغاز نكرده بوده است.
در معرفي نسخۀ ديگري (2722) آمده است: «نسخۀ نفيسي 
از كليات شمس تبريزي است. كتابت آن 55 سال بعد از وفات 
موالنا صورت گرفته است. كهن ترين نسخۀ ديوان از سدۀ هفتم 

نسخۀ  و  افندي  اسعد  در  آن  از  نسخه  يك  كه  است  هجري 
ديگرش در كتابخانۀ ملي تبريز نگهداري مي شود.»

با توجه به اينكه وفات موالنا در672 اتفاق افتاده، چطور 
ممكن است نسخه اي 55 سال بعد از وفات وي در سال 672، 

استنساخ شده باشد و به قرن هفتم تعلق داشته  باشد؟!
2. در وارد كردن نام و عنوان بعضي كتابها و مقاله ها، 
به فهرست آثار مربوط به موالنا مسامحه شده و در واقع 

اصل مانعيت رعايت نشده است؛ از جمله: 
ـ پير گنجه در جستجوي ناكجاآباد از شادروان عبدالحسين 
زرين كوب (851) كه دربارۀ  نظامي گنجوي است جزو 

آثار «دربارۀ  موالنا و شرح حال او» آمده است!
ـ ديوان غزليات موالنا شمس الدين محمد [حافظ شيرازي]، 
به اهتمام خليل خطيب رهبر (634) به سبب شباهت 
معرفي  بخش  وارد  شمس،  ديوان  با  عنوان  از  بخشي 

چاپهاي متن كامل كليات شمس شده است!
شمارۀ  در  آهنگران  صادق  با  يوسفي  اصغر  گفتگوي  ـ 
اينكه  سبب  به   ،(1841) سينما  و  فرهنگ  مجلۀ    48
عنوان «مثنوي قداست» داشته، جزو مقاله هاي مربوط 

به حوزۀ  مولوي شناسي آمده است!
ـ «بررسي و نقد قالب مثنوي بعد از ايرج ميرزا»، پايان نامۀ مقطع 
كارشناسي ارشد آقاي احمد نصرتي (501) به اشتباه جزو 

تحقيقات مربوط به مثنوي موالنا به شمار آمده است!

عنواِن  تحت  انجم افروز،  سّفانه  خانم  نقد  آنهاست:   جملۀ  از    .1
ماه  كتاب  پيشنهاد»،  يك  طرح  و  مولوي  كتابشناسي  «معرفي 
يدهللا  دكتر  آقاي  نقد  فروردين83؛  و   82 اسفند  كليات، 
آينۀ  موالنا»،  كتابشناسي  در  «تأملي  عنوان  تحت  نصراللهي، 

ميراث، شمارۀ  38، پاييز 1386ش.
2. [در ضمن كار] با اشكاالتي مواجه شد كه اهّم آنها ناآگاهيهايي 
بود دربارۀ  اطالعات بعضي از كتابها و مقاله ها (همان، مقدمه، 

ص «نه»).
- كاري بدين وسعت احتياج به دقت كافي و مطالعۀ  دقيق دارد كه 
متأسفانه با منابع موجود، امكان تهيۀ يك كتابشناسِي جامع و 

بدون نقص وجود ندارد (همان، مقدمه، ص «هشت»).
ترديد  بدون  دارد.  كاستيهايي  هنوز  كتابشناسي،  اين  بي گمان   .3
تدوين كننده از كليۀ سروران و صاحب نظران،  انتظار و استدعا 
دارد كاستيها را كريمانه ياد آوري فرمايند تا به اصالح آن بكوشد 

(صديق بهزادي1380: مقدمه، ص «شش»).
4. شماره هاي داخل پرانتز، شماره اي است كه در كتابشناسي موالنا 

هر اثري با آن معرفي شده است.
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ـ شمس تبريزي از استاد دكتر محمدعلي موّحد (612) 
كه تك نگاشتۀ بسيار سودمندي دربارۀ  شمس تبريزي 
شمس،  كليات  كامل  متن  چاپهاي  رديف  در  است، 

ذكر شده است!
ـ مقالۀ  يك صفحه اي «صدهزاران دام و دانه» در روزنامۀ 
از  عصر  رومي  كتاب  و   (1595) اسالمي   جمهوري 
عبدالحميد عرفاني (880) نيز معلوم نيست به مولوي 

ارتباطي داشته باشند.
عمومي  حوزۀ   به  متعلق  اينكه  با  آثار  بعضي   .3
مولوي شناسي اند و طبيعتًا در اين كتاب جايي دارند، در 

غير جاي خود نشسته اند؛ از جمله:
ـ حكايتهاي مثنوي از وحيد كاوياني (202) كه منتخبي از 
مثنوي است، در ذيل چاپهاي متن كامل مثنوي آمده 
است: همان گونه است كتاب 234 صفحه اي مثنوي 
نمي تواند  كه   (186) لغات  توضيح  همراه  به  معنوي 
متن كامل مثنوي باشد، جزو چاپهاي متن كامل مثنوي 

ذكر شده است. 
ـ از خاك تا افالك دكتر قدمعلي سّرامي (855) كه عنوان 
فرعی آن «سيري در غزلها و ترانه هاي موالنا» است،  
كليات  به  مربوط  اختصاصي  تحقيقات  ذيل  در  بايد 
عمومي  تحقيقات  جزو  كه  حالي  در  مي آمد؛  شمس 

مربوط به موالنا و شرح حال او آمده است.
ـ عروض مولوي از مسعود فرزاد (444) به بررسي اوزان 
جزو  كه  حالي  در  دارد؛  اختصاص  شمس  كليات 

تحقيقات مربوط به مثنوي آمده است!
ـ چاپهاي مختلف از مقاالت شمس و تحقيقات مربوط 
به آنها و هر اثري كه نام شمس تبريزي درعنوان آن 
به كار رفته، جزو تحقيقات [اختصاصي] دربارۀ  ديوان 

شمس ذكر شده است!
(740)؛  خوشنويس  احمد  تصحيح  به  شمس  مقاالت 
و   741) موحد  محمدعلي  از  شمس  مقاالت  ويراست  دو 
742)؛ مقاالت شمس، ويراستۀ  جعفر مدرس صادقي (743) 
شمس  انديشه هاي  و  سخنان  شخصيت،  دربارۀ  سوم:  خط 
شمس  «زبان  (755)؛  صاحب الزماني  ناصرالدين  از  تبريزي 
در مقاالت»، رسالۀ دكتري سيد جواد مرتضايي (753) اصل 
موضوع و دوازده حكايت ديگر براساس مقاالت شمس از 
مهدي آذريزدي (727)؛ ني نواز اول، احوال شمس تبريزي و 

سخنان او به شعر (732) از آن جمله اند.

كتاب موالنا و طوفان شمس عطاءهللا تدين (731) نيز 
به دليل داشتن نام شمس بر عنوان خود در ذيل تحقيقات 
مربوط به ديوان شمس آمده؛ درحالي كه اثر مشابه ديگر 
او به دنبال آفتاب از قونيه تا دمشق (821،820،819) به 
و  موالنا  به  مربوط  عمومي  تحقيقات  رديف  در  درستي 

شرح حال او جاي گرفته است.
كه   (837) استعالمي  محمد  دكتر  از  مثنوي  درس  ـ 
گزيده اي از مثنوي است و در جاي خود نيز (274) 
آمده، حتمًا به سبب مقدمه اش جزو تحقيقات دربارۀ  
ديوان  است  گونه  همين  است؛  شده  ذكر  نيز  موالنا 
سلطان ولد ــ فرزند موالنا ــ كه آن نيز گويا به سبب 
مقدمۀ سعيد نفيسي در همين بخش آمده است؛ براي 
رفع هر نوع سوء تفاهمي بايد در پرانتز قيد مي شد كه 
اين كتابها به لحاظ مقدمه شان در اين بخش آمده اند.

4. بعضي اشكاالت، از اكتفا به ديدن نام و عنوان آثار در 
فهرستها و حدس و گمان مبتني برآن ناشي شده است. 
جالل الّدين  مولينا  كالم  من  االطفال  مثنوي  كتاب  مثًال 
محمود  مفتاح الملك  تصحيح  الّرومي،  ثّم  البلخي  محّمد 
كه يك بار در ذيل شمارۀ  43 متن كامل مثنوي به شمار 
آمده، در جاي ديگر (307) گزيدۀ مثنوي به زبان عربي 

محسوب شده است1!
ايجاد  وجه  هيچ  به  خطا،  مورد  چند  اين  كردن  گوشزد 
صديق  خانم  كار  سودمندي  و  اهميت  در  ترديد  و  شّك 
و  كتابخوان  طبقۀ  قبال  در  دين  اداي  بلكه  نيست،  بهزادي 
دانشجويان و عالقه منداني است كه در مراجعه به اين گونه 
آثار، تمام اطالعات آنها را صحيح و قابل اعتماد مي پندارند 
و كتابشناسي را به چشِم چراغ ِراه تحقيق مي نگرند؛ از اين 

رو چه بسا در پيدا كردن مسير درست، به زحمت بيفتند.

ايرانشناسي  كتابخانۀ  اينترنتی  پايگاه  در   «... االطفال  «مثنوي   .1
مجلس (Consultative Islamic Assembly) چنين معرفي شده 
است (مراجعه درتاريخ 88/5/3): از آثاري كه قبل از مشروطه 
با هدفهاي تربيتي براي كودكان به چاپ رسيده است مي توان از 
كتابهاي مثنوي االطفال اثر محمود مفتاح الملك نام برد. اين اثر 
گزيده اي است از داستانهاي مثنوي همراه با تصوير كه در سال 
1309 قمري به صورت چاپ سنگي در 327 صفحه و به خط 
حاجي محمدرضا متخلص به صفا و ملقب به سلطان الكتّاب در 
تهران چاپ شده است.آغاز: بسمله... از آنجا كه خدمت در...

انجام متن: ....ساير دول متحابّه نيز نايل گرديده است.
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به  شروانی،  خاقانی  (ختم الغرائب)،  تحفة العراقين 
كوشش علی صفری آق قلعه، تهران، مركز پژوهشی 

ميراث مكتوب،  شصت و چهار + 830ص.
محمد منّور

و اينك سپاس خدای را كه به سعی و كوشش و اهتمام 
خاقانی  دلپذير  منظومۀ  دانا،  و  آگاه  و  جوان  پژوهنده ای 
و  مطلوب  صورتی  به  است  او  سفر  گونۀ  خاطرات  كه 
مستعار  نامی  ظاهر  به  كه  تحفة العراقين  نام  به  چشم نواز 
است و خاقانی خود آن را ختم الغرائب می خوانده است 

به بازار كتاب عرضه گشته است:
آنك ختم الغرائب آخر ديدند

تا چه ثنا رانده ام برای صفاهان
و رمزهايی كه در بيتهای سپسين می آيد گواه است كه 
منظومه به سال 551ق سروده شده است و به جمال الدين 
موصلی ــ ابوجعفر محمدبن علی بن ابی منصور الملقب 
وزير  ــ  االصبهانی  بالجواد  المعروف  جمال الدين  به 
صاحب موصل اتحاف شد. مصحح اثر دربارۀ نام كتاب 
اوليه  نام  ختم الغرائب  كه  می رسد  نظر  «به  می نويسد: 
اوليه  تحرير  در  را  اثر  اين  خاقانی  و  بوده  تحفة العراقين 
عراق  از  ممدوحانی  ظاهراً  كه  ــ  ديگران  به  نام  اين  با 
می بينيم  چنانكه  بود،  نموده  ارسال  ــ  بوده اند  (اصفهان) 
به  تحفة العراقين  تقديم  از  پس  سال  يك  خاقانی  خود 
(كه  صفاهان  رديف  قصيدۀ  در  هم  باز  موصلی  جمال 
خطاب به جمال الدين عبدالرزاق اصفهانی است)  ظاهراً 

اين متن را به نام ختم الغرائب خوانده است».
نكته ای مهم و اساسی شناخت متون كهن ادب فارسی 

است كه مصحح دانشور جوان ما با آن متنها آشنايی كافی 
و وافی دارد، و در مقدمۀ گويای خود با تصفحی عالمانه 
ياد  و  برده اند  خاقانی  از  نامی  كه  را  آثاری  يكايك  نام 
اثری از او كرده اند به شواهد متنوع می آرايد: لباب االلباب 
جامی  بهارستان  شده،  تأليف  618ق  از  پس  كه  عوفی 
كه جامی در خاتمۀ كتاب ــ ص 122 ــ تاريخ تأليف 
آن را در مصراعی: «شود نهصد ار هشت بر وی فزايی» 
يعنی 892ق ذكر كرده است، فيضی دكنی در قصيده ای، 
و قاضی محمد شريف بن محمد كاشف شيرازی از سدۀ 
امين  و  منير؛  سراج  به  خود  كتاب  از  بخشی  در  يازدهم 
احمد رازی در تذكرۀ هفت اقليم ــ كه رونويسی ناشيانه 
شعری  شاهدی  و  ــ  است  لباب االلباب  از  ناسپاسانه  و 
سدۀ  آثار  از  فرائدالسلوک  از  نيز  و  ترمذی؛  محقق  از 
تأليف  ــ  حديقة االلباب  و  روضة الكتاب  كتاب  و  هفتم؛ 
كتاب  انتهای  در  كرمانی  منشی  ناصرالدين  و  ــ  677ق 
محمدبن  حسين بن  و  العليا،  للحضرة  العلی  سمط  خود 
اثر  در  را  تحفة العراقين  ابيات  از  زيادی  شمار  ابی الرضا 
خود، ترجمۀ محاسن اصفهان، تأليف 729ق آورده است؛ 
ديده  بيتهايی  يزدی  علی  شرف الدين  ظفرنامۀ  در  نيز  و 
می شود؛ و مالصدرا در نگاشتۀ فارسی خود «رسالۀ سه 

اصل» بيتهايی را ياد كرده است.
سپس مصحح گرامی «نسخه های مورد استفاده ...» را 

معرفی می كند:
(وين)  اتريش  ملی  كتابخانۀ  در  كه  وين  دستنويس   .1
نگهداری می شود. اين نسخه تاريخ 593 هجری دارد، 
و قديمی ترين و مهم ترين دستنويسی است كه تاكنون 
... به دست آمده است، و خوشبختانه استاد دانشمند 
جناب ايرج افشار آن را به صورت نسخه برگردان به 
مدير  و  آلمانی  پيش گفتار  با  خطی  نسخۀ  اصل  قطع 
انتشارات (وين) برت گ. فراگنر و نصرت هللا رستگار 
ــ انستيتوی ايرانشناسی فرهنگستان علوم اتريش ــ 
به همت مركز پژوهشی ميراث مكتوب و انتشارات 
فرهنگستان علوم اتريش با مقدمه ای گويا به صورتی 
رسانيده اند.  چاپ  به  1385ش  سال  به  دقيق  و  زيبا 

سعيشان مشكور.
مقدمه ای  دارای  نسخه   (تركيه).  اياصوفيا  دستنويس   .2
دوازده  كه  است  ــ  وين  نسخۀ  خالف  بر  ــ  منثور 
صفحۀ متن چاپی را فرا گرفته است، و پيداست نگاشتۀ 



43
دورة دوم، سال سوم، شمارة 34، مرداد و شهريور 1388

خود خاقانی است. كتابت نسخه از «... العبداالصغر 
المذنب مسعودبن منصوربن احمد المتطبّب اصلح هللا 
شأنه حرره فی شهر ربيع اآلخر سنه احدی و تسعين 
تعالی  هللا  حماها  شيراز  بمدينة   (791=) سبعمايه  و 
عن الحدثان و سلم تسليما». اين نسخه از نظر صحت 
ضبطها تقريبًا با نسخۀ كتابخانۀ وين برابری می كند اما 

متأسفانه افتادگی بسيار دارد.
در  نسخه  اين  سپهساالر.  عالی]  [مدرسۀ  دستنويس   .3
پايان افتادگی دارد و بنابر حدس كتابشناسان در سدۀ 
به  و  آمده  آن  در  منثور  مقدمۀ  شده.  كتابت  سيزدهم 
نظر مصحح «از ديدگاه تحريرهای اين متن، شباهت 
متوسط  آن  ضبط  و  دارد»  وين  دستنويس  با  زيادی 
است. جز اين نسخه ها، مصحح گرامی چاپ مرحوم 
ـ پسر استاد شادروان عبدالعظيم  دكتر يحيی قريب راـ 
قريب ــ با دقت تمام مد نظر داشته و از آن به جای 

خود بهره گرفته است.

مقدمه و متن كتاب در 248 صفحه است. مصحح محترم 
توضيحات  و  تعليقات  صرف  را  صفحه   582 از  بيش 
متن  گفت  توان  به راستی  كه  است  كرده  ارزنده  سودمند 
تحفة العراقين يا ختم الغرائب به گونه ای شفاف و دلپذير 
تحفۀ  مشكالت  و  شده  آراسته  و  ويراسته  جهت  هر  از 
من  و  است؛  شده  حل  مشتاق  خوانندۀ  برای  خاقانی 

نمونه وار چند فقره از آن را ياد می كنم:
ص 399، ب 353: بی من... يعنی بدون اختيار من. در 

ديوان نظام الدين محمود قمر اصفهانی آمده:
اگر بـی من از مـن گناهی بـرفت

بــه آمـــرزش اوميـــدوارم هميـــن
(ديوان، ص 205)

در ديوان شاه داعی شيرازی نيز آمده:
پس بـبيـن تـا ز مــن چه می آيد

بـی مـن از مـن سخـن چـه مـی زايـد
(ديوان، ج 1، ص 172)
ص 405، ب 389: [گفتم كه در...] چنانكه در پاورقی 
بود»  «شيرين  «ا»،  از  غير  نسخ  تمامی  در  می شود،  ديده 
ضبط شده، اما به استناد اينكه در بيتهای بعدی زمان افعال 
همه به صورت حال آمده اينجا هم بايد اين گونه باشد و 

البته موافقت «ا» نيز دليل خوبی بر آن است. يك رباعی 
از عالءالدين داوودشاه در دست است كه مضمونی شبيه 
به مضمون اين بيت دارد و احتمال می رود كه تقليدی از 

همين بيت باشد:
شاهـا دل دشمنان تو با درد است

رخسـارۀ دشمـن از نهيبـت زرد است
انصاف كه با وجود صد غصه مرا

در ملك تو آب گرم و نانی سرد است
(سلجوقنامۀ ابن بی بی، ص150، از افست 
چاپ هوتسـما در اخبار سالجقـۀ روم)
صيغۀ  به  خاقانی  را  بيت  اين   :396 ب   :406 ص 
دكتر قريب آن را اخباری و  استفهام بيان كرده و ظاهراً 
موقوف المعانی فرض كرده و چون در اين حالت با ابيات 
بعدی ارتباطی ندارد ضبط ديگر نسخ (= چون ديدۀ...) 

را پذيرفته اند.
بايد:  موم  چو  جلوه گری  هم   ... ب 401:  ص 407، 
می دانيم كه نقش و نگار و به خصوص نوشته های نگين، 
روی آن بر عكس حك و نقر می شده و پس از آنكه آن 
را بر موم می نهادند، نقش آن به درستی مشخص می شد. 
اينجا خاقانی ممدوح را به نگين (كه گرانبهاست) تشبيه 
كرده و خود را به موم (كه بی ارزش است) ولی می گويد 
كه نگينی به آن گرانبهايی برای اينكه به درستی نمايانده 
هنر  از  كنايه  معنی  اين  دارد.  بی ارزش  موم  به  نياز  شود 
شاعری است كه نام ممدوح را مخلد می سازد. خاقانی 
در ديوان در موارد متعددی به رابطۀ نگين (خاتم) و موم 

اشاره كرده برای نمونه:
ويحك آن موم جدا مانده ز شهدم كه كنون

محرم مهر سليمان شدنم نگذارند
(ديوان، ص 155)
ص 424، ب 481: ديْومردم، در مفتاح النجات (ص 

118) آمده:
«اگر كسی از درگاه ايشان (شاهان) با درگاه حق تعالی 
گردد و توبه كند، هزار ديو و ديومردم بينی كه از جای 
بجهند كه سليم دل! اين چه بود كه تو كردی و خويشتن 

در محنت افگندی؟»
در كتاب تنكلوشا آمده (ص 154):

«برآيد در اين درجه صوت اعرابيان كه اشتران را از 
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كنام باز می آرند و ازارهای سرخگن در بر ايشان، و اينان 
را ديْومردم خوانند.

در منشآت (ص 267) آمده: «واگر نه چنين قاهری 
سيّاس به هيبت و باس نبودی، با ديْومردمِ روزگار لعمرهللا 

كه اگر مهدی آخر زمان از آسمان زمين آمدی.»
در ديوان ظهيرالدين فاريابی (ص 134) آمده:

يكچند ز ديومردمی، خصم
پنداشت كه يافت اسم اعظم

در راحة الصدور (ص 33) آمده:
الحذار ای غافالن زين وحشت آباد الحذار

الفرار ای عاقالن زين ديْومردم الفرار
در همين مثنوی آمده: 

چنــدی بــــه فســوس ديـــومــــردم
شد بيست و دو سال عمــر مــن گم

(ص 165، بيت 1958؛ نيز: تعليقات مفتاح النجات، ص 245)
ديگر  و  تحفه  در  خاقانی  طراز:  ب 520:  ص 436، 
آثارش طراز و طرازيدن را در معانی مختلفی به كار برده 
كه در مواضع مربوطه به معانی آنها اشاره شده. طراز در 
و  نقش  آن،  روی  بر  كه  است  پهنی  نوار  معنی  به  اينجا 
نگار يا نام شخص (پادشاه) و يا عبارتی را می دوختند. 
اين نوار بر سطح جامه و معموالً بر قسمت بازو و يا مچ 
آستين دوخته می شد. نقش و نگار جامه؛ َعَلِم جام/ آستين 
(در يكی از منشآت مندرج در فرائد غياثی، ج 1، ص 4 
آمده: آنها كه چرخ بوسه دهد آستانشان از نام و نعت او 

علم آستين كنند).
ب 184:

لعبــــت گــر كـــان و كـــان تمكيـــن
خـــوردی پـــز بـــاغ و بـاغ زرين

در ص 337 تعليقات آمده: خوردی/ خوردی پَز: واژه 
خوردی در فرهنگها به معنی خوراک آمده. دكتر محمدتقی 
راشدمحصل در مقاله ای راجع به معادلهای فرهنگ كهن 
مانند  نيز  فرهنگ  اين  [مؤلف  البلغه  فارسی  به  عربی 
(كردستان)  ايران  غربی  شمال  نواحی  مردم  از  خاقانی 
بوده است] پس از اشاره به اينكه واژگان «خوردی» و 
«خوردی پز» و «خوردی فروش» در آن فرهنگ به ترتيب 
معادل واژگان «غرفة»، «الطباخ» و «المراق» آورده شده، 
متذكر شده اند كه صورت «پهلوی» اين واژه نيز مشتق از 

اوستايی و به معنی مطلق «خوراک» و «خوردنی» به كار 
درستی  رفته (رش: البلغه، ص 94) در ضمن ايشان به 
احتمال داده اند كه اين واژه به معنی «خوراک حاضری 
باشد. [ارجاع]. در ديوان سنايی (ص 148) نيز بيتی آمده 
اين  و  آورده  بقال  همراه  به  را  «خوردی پز»  آن  در  كه 
اين  بر  مبنی  راشد محصل،  دكتر  حدس  مؤيد  می تواند 
باشد كه «خوردی پز» شخصی بوده كه غذای حاضری به 

مردم می فروخته.
زين سپس شايد سنايی گر نگويی هيچ مدح

زآنكه ممدوح از جهان خوردی پز و بقال ماند
سنايی
با توجه به موارد استعمال اين واژه در اشعار خاقانی، 
كار  به  «غذا فروش»  مفهوم  همان  در  كه  می رسد  نظر  به 
رفته... خاقانی در مورد ديگری كه در تحفه از اين واژه 

استفاده كرده، آنجا نيز خورشيد را «خوردی پز» ناميده:
طبـاخ محققان چـو خورشيـد

امــا همـه روزه دار جاويــد
چـون خورشيـد آسمان برنـده

خوردی پز خلق و ناخورنده
نه چون آتش كه هر كجا تافت

آنگاه پزد كه خود غذا يافت
(ص 60، ابيات 591 ـ 593)

باز هم در تحفة العراقين آمده:
در ديگ دمــاغ از آتـش حس

خـوردی پـزم از پی مجالس
(ص 207، بيت 2515)
زياد  احتمال  به  موشگون:  اسب  ب 188:  ص 339، 

كنايه از «باد» است. 
نگاشته اند،  كه  تعليقه ای  با  ولی  نيست،  دور  حدسی 
موافقت دشوار است. شاهدهايی كه دربارۀ پيوند «پلنگ» 
و «موش» آورده اند گويای استقصای بليغ ايشان است و 

نشان از گستردگی مطالعاتشان در متن شناسی دارد.

با  متن  تصحيح  است،  بسيار  سخن  تحفة العراقين  متن  دربارۀ 
اصابت رأی و اصالت تحقيق قرين است. متن تحفه كه گويای 
حاالت درونی شاعر است بسيار دلپذير اما دلسوز است: آوردن 

نمونه هايی را برای آشنايی با هنر شاعر به شاهد می آورم.
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... وينك ز عالمتی كه پيداست
از آدميـان حفـاظ برخاست

انصـاف نهـان شـد و وفـا هم
همجنس نمانـد و آشنـا هم

آثـار سالمـت از جهـان رفـت
آيـين امانـت از ميـان رفـت

پيـداست بــر آستــان دنيــی
ـّال هـزار و مهـديـی نی دج

هر زهر كه دست عالم آميخت
در جــام جهــان نمـای مـا ريـخـت

هر پردۀ ظلـم كآسمـان ساخت
خاص از پی جان خاصگان ساخت...

(ص 14 متن)
مــاننــدۀ حلقــــۀ َدَرم بــس

نالنــده ز دسـت كوب هــر خـــس
گويـای خموش بـی دل و رای

جنبــان جمــاد بــی ســـر و پــای
تف ديـده و زخـم پتك خورده

قــــِد اَلِــفـــی بــه ميــم كـــرده
پس بــر در خلــق جــاودانی

استــــاْدســــرای رايــــگانـــــی
حقـا كه منـم چو حلقـه بـر در

آهـم شـده حلقـــه حلقـــه در بــر
ايـن حلقـۀ آتشيــن همـه روز

در حلــق همـی شـود نفـس سـوز...
(ص 20 متن)

در فضيلت انسان بر افالک گويد:
تو كسـرِی عـدلی ای َمَلـك پی

چــون پيــرزنان ز چــرخ تا كــی؟
ايمـه نه فلـك خـراس رنگيت

آتشگــاهــــی و دودهنــگيــست؟
ناری، سـوی دودگه چه پويی؟

ُمـغ نيستـی، آتش از چــه جويــی؟
يك ره به حـريـم خـاک پيوند

زيــن گنبــد آبگينــه گيــن چنــد؟

خود روی نه ای، مباش خود رای
آن بـه كـه زميـن سپـر كنــی پــای

پـای افــزاری كنــی ز تسليــم
زيــن پای روی بــه چــارم اقليــم

بـرده ست سبـق به دولت خاک
چـــارم كشــور ز هفتـــم افــالک

(ص 86 متن)
فارسی  شعر  و  كالم  در  خاقانی  چيرگی  نمونه های 
بی مانند، يعنی خاص خود اوست، و اگر بنابر ارائه نمونه های 
است  بهتر  می شد.  صرف  زياد  برگهای  می گذاشتم  ديگر 

خوانندۀ صاحبدل خود كتاب را بجويد و بخواند.

تصحيح متن تحفة العراقين بی  اندک مبالغتی نمونه وار 
برشمرد  اماليی  لحاظ  از  می توان  را  مواردی  البته  است. 
دشوارخوان است، چون «آبگينگين»، «َمغ» با اعراب  كه 
و  است  درست  واژه ای  «آزوری»  و  «آزور»  متروک. 
چاپ  به  گويايی  و  رسايی  به غايت  متن  متقن.  شاهدها 
سه گانۀ  و  چهارگانه  ارجاعات  برگ  هر  در  ولی  رسيده، 
نسخه ها مايۀ سرگشتگی است. مصحح گرامی و دانشور 
ما در بذل مساعی بازنمانده است جز تدوين واژه نامه و 
به ويژه تركيبات كه خاقانی، سلطان تركيبات است، البته 
نجابت و بيمناكی مصحح از افزونی حجم كتاب انگيزه ای 
بود، اما به گمان كمترين، سودمندی كشف االبيات نه به 
پايه و مايۀ واژه نامه می رسد كه منبع راستين لغت نويسان 
است. توفيقات روزافزون مصحح دانشور هوشمند را از 

خداوند بزرگ مسئلت دارم.
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خالصة التشريح، حكيم عبدالرزاق گيالنی الهيجی، 
دانشگاه  فروحی،  علی  تنقيح:  و  تصحيح  مقابله، 
علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ايران، 

تهران، 1383ش، 145ص.
يوسف بيگ باباپور*
نامدار  پزشكان  از  الهيجی،  گيالنی  عبدالرزاق  حكيم 
گيالن در اوايل دورۀ صفويه، در سدۀ دهم هجری بود 
وااليی  مقام  مالطی  كيايی  فرمانروايان  دستگاه  در  كه 
او  رايزنی  سمت  و  احمدخان  خان  صدارت  و  داشت 

را داشت.
خالصة التشريح از آثار طبی آناتومی از دورۀ صفويه 
خاتمه  يك  و  فصل  شش  و  مقدمه  يك  در  كه  است 
آنچه  به  شبيه  بسيار  كتاب،  مطالب  است.  شده  نگاشته 
منصور شيرازی در «تشريح االبدان» و اطبای ديگری كه 
قبل از وی به امر تشريح پرداخته اند، می باشد. اين كتاب 
بابری،  سلسلۀ  مؤسس  و  اكبرشاه  پدر  همايون شاه،  به 

تقديم شده است.
چندی پيش، كتاب مستطاب خالصة التشريح توسط 
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ايران چاپ 
شد كه روی جلد آن نوشته بود: «مقابله، تصحيح و تنقيح: 
دكتر علی فروحی». با تورقی كه هر خوانندۀ كنجكاو در 
آن می نمايد، در صحت انتساب واژۀ «تصحيح و تنقيح» 

بدان، دچار ترديد خواهد شد.
می دانيم كه واژۀ «تصحيح و تنقيح» بار علمی پرباری 
را به دوش می كشد كه به ظرايفی و لطايفی متكی است 
كه اگر سهل انگاشته شوند، كار را به همين آسانی به 

«تضييع و تقبيح» يك متن، خواهد كشانيد.
قطعًا منظور از تصحيح و تنقيح يك متن، آن است 
كوشش  و  امانت  حفظ  و  مشكالت  رفع  حين  در  كه 
پرداخته  گونه ای  به  مؤلف،  نوشتار  به  آن  تقريب  برای 
شود كه در قالب سياق نوشتاری زمان حاضر نيز درآيد؛ 
و اين امر ميسر نمی شود، مگر آن كه اصولی را بدانيم 
آيين  اصول،  اين  اساسی ترين  از  يكی  بريم.  كار  به  و 

نگارش و عاليم نگارشی است. 
حال دربارۀ كتاب حاضر بايد گفت كه غير از اغالط 
مطبعی، كه آفتی گريبانگير بر غالب متون مطبوع است، 
برخی اغالط سهوی كه نشان از كم دقتی مصحح محترم 

موارد  از  برخی  می خورد؛  چشم  به  دارد،  زمينه  آن  در 
چنين است:

اكثر  در  خود  متمم  از  «به»  اضافۀ  حرف  ـ  جدانويسی 
موارد رعايت نشده است، از جمله ص 46، س 12: 
جدانويسی  همچنين  بهم؛  س 11:  ص 55،  بطول؛ 
 :7 س   ،92 ص  ميرود؛   :7 س   ،89 ص  در  «می» 

ميشود و... .
ـ نيز واژۀ «آن» در اكثر موارد به ما بعد خود چسبيده 
موارد  همۀ  (در  «آنست»   :12 س   ،46 ص  است: 
چنين است)؛ «آنجهت»: ص 46، س 17؛ س 1؛ و 

در اكثر موارد.
مطالب  كه  طوری  به  صحيح،  پاراگراف بندی  عدم  ـ 
و  معنايی  ارتباط  كه  اين  ولو  آمده،  هم  سر  پشت 

موضوعی ندارند.
اين  حوصلۀ  در  آن  ذكر  كه  چنين  اين  مواردی  و 

مقال نيست.
صفحات  همۀ  در  تقريبًا  كه  ريز  مواردی  همچنين 

كتاب به چشم می خورد؛ از آن جمله است:

مقدمۀ مؤلف
ص 26، س 3: نسحه ← نسخه.1

ص 26، س3: قرار ندادن آيات داخل پرانتز يا گيومه 
است.  مشهود  موارد  همۀ  در  ديگر؛  فونتی  با  يا 
تفكيك  عالمتی  هيچ  با  معترضه  جمالت  همچنين 

نشده است.
ص 26، س 10: العحد ← العهد.

ص 26، س 15: عدم درج «ء» يا «ی» اضافه در تركيباتی 
«ازالۀ اسقام»؛ در همۀ موارد  چون «ازاله اسقام» ← 

چنين است. 
صحريت؛ در پاورقی، در  ص 27، س 6: صهريت ← 
توضيح واژۀ مزبور، صورت دوم ضبط شده و معنای 
«دامادی» مقابل آن آمده است؛ اما در متن صور اول 

ضبط شده است.
ص 27، س 17 و 18: كد  ام ← كدام؛ نصف واژه در 

* مصحح و پژوهشگر تاريخ علم.
1. واژۀ اول صورت غلط مندرج در كتاب است و واژۀ دوم، صورت 

صحيح آن است.
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بعدی  سطر  اول  در  ديگر  نصف  و   17 سطر  آخر 
است.

چنين  موارد  همۀ  در  كاين؛   ← كين   :5 س   ،28 ص 
است.

ص 28، س 16: منضط ← منضغط.
ص 30، س 7: زايحه ← زايچه.

ص 30، س 15: هما  يون ← همايون.
ص 30، س 16: عّلوت ← علّوت.

ص 31، س1: سجال ← سبال؛ مصحح محترم صورت 
صحيح «سبال» را تشخيص نداده و با درج «سجال» 
و (؟) در مقابل آن، راه خطا رفته؛ سبال: پوشانيدن 
علی  افاض  «و  آوردن:  حمايت  ذيل  در  و  است 

العالمين سبال».
ص 31،  س 7: در مصرع «كه كاتب از ازل از اين خط 
نوشت بر رقمم»، «از» دوم زايد است: ← «كه كاتب 

از ازل اين خط...».
 ... ص 31، س 12: فصل چهارم در تشريح اَورده ← 

تشريح اَورده.
ص 32، س 8: ذالك ← ذلك.

با   «1» شمارۀ  هم خوانی  عدم   :9 س   ،32 ص 
پاورقی اش.

ص 33، س 4: حرام مغز ← خرامِ مغز.
ص 34، س 2: گشا ده ← گشاده. 

ص 34، س 15: سفيد ذهنی ← سفيد َذَهبی.
ص 35، س 12: ثفيل ← ثقيل.

ص 36، پاورقی 3: برخی پاورقيها فقط شماره گذاری 
شده و چيزی مقابل آن درج نشده است.

ص 36، س 15: جگر دماغ ← جگر [و] دِماغ.
ص 37، س 9: محمدبن ذكريا ← محّمدبن زكريا.

ص 38، س 9: طالفت ← لطافت.
ص 39، س 1: تنحيه ← تنميه؛ در پاورقی نيز صورت 
دوم درج شده؛ اما در متن صورت غلط آمده است.

فصل اول: در تشريح استخوان ها و غضروف بدن
ص 43، س 3: حرف زايد «در» در عبارت: «كه در او 

اساس بدن است...»
ص 43، پاورقی 1و 2: بدون هيچ توضيحی واژه ها قيد 

شده است: «يافوخ=        » و «سناسن=      ». 
ص 44، س 1: سمسانيات ← سمسمانيات؛ در پاورقی 
توضيحی:  هيچ  بدون  شده،  تكرار  غلط  به  نيز 

«سمسانيات=        ».
ص 44، س 3: حكات ← حركات.

رسغ  مشط  «و  نامفهوم  عبارت   :6 و   5 س   ،44 ص 
[رضع]...» كه ظاهراً واژۀ داخل قالب زايد است و 

صورِت غلِط «رسغ» است كه تكرار شده است.
ص 44، س 12: واو تار ← و اوتار.

ص 47، س 3: سقودی، در پاورقی درج شده، اما هيچ 
توضيحی نيامده است (سقودی:         )؛ در اغلب 
موارد پاورقيها، آنگاه كه خواسته واژه ای را كه الزم 
بوده توضيح دهد، متأسفانه قصور نموده و جلوی 
واژه خالی مانده است؛ حال آنكه وظيفۀ يك مصحح 

خوب حل مشكالت متن است.
ص 48، س 7: دقن ← ذقن.

ص 48، س 8: جنتين ← َوجنتين (ج. َوجنه: گونه).
ص 48، س 18: سی دو عدد ← سی [و] دو عدد.

ص 49، س 12: تنا ياو ← ثنايا و.
ص 50، پاورقی 3: «شواخص=      »، بدون توضيح.

ص 51، س 4: احنجه ← اجنحه.

ص 52، س 6: احنجه ← اجنحه.
ص 53، س 1: نفس ياز كشيدن ← نفس باز كشيدن.

ص 54، س 19: رسع ← رصغ.
ص 55، س 19: رضغ ← رصغ.
ص 56، س 1: رضع ← رصغ.

ص 56، س 3: زند اسقل ← زنِد اسفل.
ص 56، س 4 و 6 و 10 و 16: رضغ ← رصغ.

ص 57، س 4: «چيزی سايل نگاه توان داشت»؛ عبارت 
نامفهوم است (سايل: ؟).

ص 57، س 5: رضغ ← رصغ.
ص 57، س 8: سمسانيات ← سمسمانيات.

ص 58، س 3: استخوان و رگ گويند ← استخواِن ورک 
گويند.

ص 59، س 10: در آنجا م رود. (؟)
ص 60، س 15: تمام ر زمين نه نشيند ← تمام در زمين 

ننشيند.
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ص 61، س 1و 2و 3و 4و 7و 8: رضغ ← رصغ.
ص 62، س 1: سمانيات ← سمسمانيات.

ص 62، س 1: رضغ ← رصغ.
ص 62، س 12: پنجاُه نه ← پنجاه و نُه.

فصل دوم: در تشريح اعصاب
سوراخ  (دو  منخرين   ← منحرين   :10 س   ،71 ص 

بينی).
در  تشديد  جابه جايی  ُمِمّد؛   ← مّمد   :20 س   ،72 ص 

خيلی از موارد مشاهده می شود.
ص 73، س 4: در توضيح «غضروف طرجهالی» (؟)، 
طرجهالی=  غضروف  «1ـ  است:  آورده  پاورقی  در 

غضروف» (؟!).
ص 73، س 10: ما ← اّما.

فصل سوم: در تشريح شرايين
ص 80، س 16: جويف ← جوف.

ص 81، س 8: چگر ← جگر.
ص 81، س 10 و 11: عبارت نامفهوم «در استخوان های 

سينه و دو می شود» (؟).
ص 81، س 11: اظالع ← اضالع.

ص 81، س 18: واژۀ «دوم» زايد است: «پراكنده شده 
دوم و قسم دوم به...».

ص 82، س 3: شاخهای بسيار ← شاخه های بسيار.
را  آن   ← می گويند  [مي]  شبكه  را  آن   :4 س  ص 82، 

شبكه می گويند.
ص 82، س 14 و 15: عبارت نامفهوم «از استقامت ميل 

به و كجی می كند دارد و...» (؟).
ص 83، س 10: ديگ ← ديگر.

با  (؟)؛   «... و  شده  [شده]  «پراكنده   :15 س   ،83 ص 
تكرار واژۀ «شده».

ص 84، س 13: آورده ← اَورده.

فصل چهارم: در تشريح آورده
در  كيلوس؛  صفرۀ   ← كيلوس  صفوه   :4 س   ،88 ص 
پاورقی نيز معنای صفوه را «خلوص و ويژگی» درج 

نموده كه هيچ ارتباطی با مفهوم متن ندارد.
ص 90، س 13: خجاب ← حجاب.

ص 90، س 16: حرف زايد «و» در عبارت: «چون به 
محاذات غالف قلب می رسد و از او عروق بسيار 
به مثل موی جدا می شود.» كه بين جملۀ پايه و پيرو 

واقع شده و نادرست است.
ص 91، س 10: «و» زايد: «شعبه های باريك چون موی 

می شود و در باالی غشای قاسم صدر و ...».
شماره گذاری  پاورقی  توثه؛   ← ثوثه   :12 س   ،91 ص 

شده، اما خالی است.
ص 92، س 2: عصالتی ← عضالتی.

ص 92، س 18: وداج طاهر ← وداِج ظاهر.
ص 94، س 19: جبل الذراع ← حبل الذراع.

ص 95، س 5 و 6: با سليق ← باسليق؛ «با» در آخر سطر 
5 و «سليق» در اول سطر بعد آمده.

ص 95، س 20: رضع ← رصغ.
نشده  درج  توضيحی  هيچ   :4 و   3 پاورقی   ،96 ص 

است.
ص 96، س 5: نبصر ← بنصر.

ص 96، س 18: انشاءهللا تعالی ← إن شاءهللا ـ تعالی.
ص 97، س 7: انيثين ← انثيين.

ص 97، س 18: شرين ← سرين.

فصل پنجم: در تشريح عضالت
ص 107، س 11: حركت بطرف پيش [و بيش و پس 

معا] ← حركت به طرف پيش و پِس معا.
ص 108، س 5: عضلشات ← عظالت.

ص 109، س 15: رضغ ← رصغ.

فصل ششم: در تشريح اعضای مرّكبه
ص 113، س 9: منتخبين ← منيجتين.
ص 115، س 6: تحويف ← تجويف.

ص 115، س 6: محل قوی خيال ← محل قوای خيال.
ص 115، س 16: نصج ← نضج.

ص 115، پاورقی 2: بدون توضيح.
ص 116، س 4: سبكه ← شبكه.

و  قرن  عنب  عنكبوت،  بيض،  پس   :13 س  ص 116، 
و  قرن  عنب،  و  عنكبوت  و  بيض  پس   ← ملتحم 
ملتحم (مصرع به ضرورت وزن شعر بايد اين گونه 

باشد).
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ص 117، س 6: غدای ← غذای.
ص 118، س 8 و 10: ثقيه ← ثُقبه.

ص 119، س 12: عضروف ← غضروف.
تبارک  ص 120، س 3: تبارک هللا حسن الخالقين ← 

هللا أحسن الخالقين.
أنف  تشريح  در   ← الف  تشريح  در   :4 س   ،120 ص 

(بينی).
ص 121، س 7: العاب ← اللعاب.

ص 125، س 18: ُشست ← ُسست.
ص 126، س 7: و اين شش ب چون بادزن است؛ «ب» 

زايد است (؟).
ص 129، س 1: مزورده ← ُمزّوره.

ص 131، س 1: قوت ها ضمه ← قّوِت هاضمه.
ص 131، س 8: ساخه ها ← شاخه ها.

ص 132، س 15: نصج ← نضج.
ص 133، س 15و 16: ثقل ← ثُفل.

چنين  موارد  همۀ  در  ثُفل؛   ← ثقل   :18 س   ،134 ص 
است.

ص 139، س 10: بربخان؛ در ص 140، س 1: «برنجان» 
آمده است. (؟).

ص 141، پاورقی 1: بدون توضيح است.

يادداشتی دربارۀ 
«ده گفتار دربارۀ زبان خوارزمی»

عسكر بهرامی
و  خرداد   ،33 (شمارۀ  ميراث  گزارش  پيشين  شمارۀ  در 
تيرماه 1388، صص 51 ـ 54) نقدی بر كتاب ده گفتار 
دربارۀ زبان خوارزمی به چاپ رسيده كه نويسندۀ محترم 
در آن، نكاتی را در باب كتاب ذكر كرده است. نگارندۀ 
اين يادداشت با خواندن نقد (و برای بررسی موارد مطرح 
شده در آن) به تورق و مطالعۀ بخشهايی از كتاب پرداخت 
و از جمله متوجه يادداشتی از مترجم گرامی شد كه در 

پايان كتاب آمده است.
تهيۀ  در  مترجم  همت  سطور،  اين  نويسندۀ  اعتقاد  به 
اثر، آن هم در باب موضوعی چنين خاص و كم مخاطب، 
و از پی آن چاپ دو نقد بر اين اثر (نقد ديگر در يكی از 
شده  چاپ  جغرافيا،  و  تاريخ  ماه  كتاب  اخير  شماره های 
است)، نشانۀ توجه جامعۀ علمی به اين مقوالت و از اين 
رو مايۀ خرسندی است. اما انگيزۀ نگارنده از نوشتن اين 
پيوست  در  محترم  مترجم  كه  است  موضوعی  يادداشت، 
كتاب چنين مطرح كرده  است: «آنچه نگارنده را واداشت 
مقاله های  از  يكی  كه  است  اين  بنويسد  را  وجيزه  اين  كه 
اين مجموعه را تحت عنوان «خوارزمی» نوشتۀ پروفسور 
هلموت هومباخ در سال 1377 به فارسی ترجمه كرد. گفتنی 
است كه مقاالت اين مجموعه به گذر زمان، پيش و پس 
راهنمای  كتاب  انتشار  از  پس  درآمده اند.  ترجمه  به  آن  از 
زبانهای ايرانی (جلد اول) كه مقالۀ خوارزمی هومباخ نيز 
جزو آن مجموعه بود، نكاتی راجع به ترجمۀ آن مقاله به 
نظر نگارنده رسيد كه باز گفتن آن خالی از فايده نخواهد 
بود. از طرفی انتشار آن از سوی نگارنده به دليل حق تقدم 

و اشكاالت زير محفوظ است» (ص 237).
مترجمان  از  يكی  سطور  اين  نويسندۀ  كه  آنجا  از 
دست  و  راهنما)،  پس:  اين  (از  ايرانی  زبانهای  راهنمای 
نوشتۀ  «خوارزمی»،  (مقالۀ  يادشده  مقالۀ  مترجم  قضا  بر 
باره  اين  در  می داند  الزم  است،  بوده  هومباخ)  هلموت 
توضيح دهد: اوالً تأخير در انتشار ترجمۀ آقای منصوری 
مقاله  اين  دوبارۀ  ترجمۀ  و  نيست  راهنما  مترجمان  گناه 
كه  بوده  اين  فايده اش  كمترين  ــ  نگارنده  عقيدۀ  به  ــ 
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شماری ديگر بر خوانندگان نوشتۀ هومباخ افزوده است. 
اما همچنان كه ايشان هم به خوبی می دانند، ترجمۀ اثری 
بدون كسب اجازه از دارندۀ حقوق اثر، هيچ حقی برای 
آن  مترجم  اولين  اينكه  ولو  نمی آورد،  وجود  به  مترجم 
بوده باشد. در باب اين مقاله هم بايد يادآور شد كه اگر 
ناشر  همانا  باشد،  داشته  حقوقی  اثر  اين  كسی نسبت به 
راهنما است كه كپی رايت آن را از ناشر آلمانی اثر خريده 

است و می تواند موضوع را پيگيری كند.
اما در مقام مترجم مقالۀ مندرج در راهنما، بايد اعتراف 
كنم كه در ترجمۀ اين فصل، و نيز در يكی دو فصل ديگر 
مرتكب خطاهايی شده ام كه شماری خطای چاپی هم بر 
از  شماری  مقابِل  عددِ  جمله  (از  است  شده  افزوده  آن 
واژه ها در نمايه) كه برخی را خود در بازخوانی يافته ام 
دكتر  خانم  سركار  جمله  (از  استادانی  هم  را  شماری  و 
مهشيد ميرفخرايی) يادآور شده اند. تمامی اين موارد در 
نسخه ای اصالح شده و در اختيار ناشر قرار گرفته است 
كتاب  چاپ  كند.  اصالح  ديگر  چاپ  در  است  قرار  كه 
متوجه  را  نگارنده  هم  خوارزمی  زبان  دربارۀ  گفتار  ده 

تعدادی نادرستی ديگر كرد كه همين جا از آقای منصوری 
سپاسگزاری می كند. با اين همه، در اين اثر هم خطاهايی 
(در برابرگذاری اصطالحات يا در شيوۀ مرسوم ترجمه) 
راه يافته است كه مترجم محترم با در دست داشتن ترجمۀ 
منتشر شده در راهنما امكان پرهيز از آنها را داشت. از 
جمله اينكه هومباخ هم مانند ديگر نويسندگان مجموعۀ 
راهنما در كتابنامۀ مقاله توضيحاتی گاه انتقادی در ذيل 
مشخصات آثار غيرانگليسی زبان آورده است كه جز يك 
صادق  دكتر  كتاب  مورد  در  نشده اند.  ترجمه  بقيه  مورد 
كيا و دكتر محمدتقی راشد محصل (ص 159)، مترجم، 
به درستی، مشخصات كتابشناختی را به فارسی برگردانده 
است، اما تكرار برگردان التينی عنوان و مشخصات اثر ــ 
كه در متن اصلی آمده ــ نه تنها ديگر ضرورتی نداشته 
«نشانه هايی   155 ص  تيتر  است.  زائد  حتی  بلكه  است 
نحو»  دربارۀ  «نكاتی  كه  است  شده  ترجمه  نحو»  دربارۀ 
درست است. و در ص 146 آمده است: «شمار (اعداد)». 
گفتنی است كه معموالً شمار برای مفرد يا جمع (يا مثنی) 

به كار می رود.
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