
دورة دوم، سال پنجم، شمارة 45، خرداد وتیر 1390

علی نامه، از س�راینده ای به نام ربیع، به تصحیح رضا بیات و 

ابوالفضل غالمی، میراث مکت�وب، چاپ اول: 1389، چهل و 

چهار+ 573 + 8 ص.

ــال.482،.از. ــروده.به.س ــت.کهن،.س علي.نامه.منظومه.اي.اس

ــارب.و.به.تقلید.از. ــص.»ربیع«،.در.بحر.متق ــراینده.اي.با.تخلّ س

ــکارا.تحت.تأثیر.زبان.و.بیان.آن؛.اّما.موضوع.آن. ــاهنامه.و.آش ش

ــت.در.بیش.از.11000. ــت.جنگ.جمل.و.جنگ.صّفین.اس روای

بیت.و.از.دیدگاه.یک.شیعۀ.اثني.عشري..

در.مورد.سابقۀ.آشنایي.محققان.ایراني.با.آن،.آقاي.رضا.بیات.

در.مقّدمۀ.خود.چنین.آورده.است:.

این.منظومه.را.نخستین.بار.آقاي.احمد.آتش.در.»مجموعۀ.

زبان.و.ادبیات.ترکّیه«.معرفي.کردند.که.مقاله.اي.بود.دربارۀ.

ــتاد. ــخ.خّطي.کتابخانۀ.قونیه.به.ترجمۀ.اس 92.مجلّد.از.نس

ــول.خّیامپور.در.نشریّۀ.دانشکدۀ.ادبّیات.تبریز.در. عبدالّرس

ــال.هفتم.)آبان.ماه.1334(.و.در.صفحات. شمارۀ.دوم.از.س

241.تا.242....

ــتاد. ــال.1379مقالۀ.جامع.و.کامل.76.صفحه.اي.اس در.س

ارجمند.دکتر.شفیعي.کدکني،.با.عنوان.»حماسه.اي.شیعي.

ــاني. ــکدۀ.ادبّیات.و.علوم.انس از.قرن.پنجم«.در.مجلّۀ.دانش

ــّوم،.در.صفحات.425. ــمارۀ.3.و4،.سال.سي.و.س مشهد،.ش

ــیاري.از.تحقیقات.را.از.دوش.برداشت.و. تا.491،.زحمت.بس

هم.اکنون.به.عنوان.مقّدمۀ.چاپ.نسخه.برگردان.علي.نامه.در.

دسترس.است....1.

من.اضافه.کنم.که.در.آغاز.این.نسخه.برگردان،.مقّدمۀ.عالمانۀ.

دیگري.هم.از.دکتر.امیدساالر.آمده.است.که.راهگشاست.و.نشان.

مي.دهد.که.این.کتاب.هنوز.نکته.هاي.کشف.کردني.بسیار.دارد..

.در.پاییز.1389،.چاپ.حروفي.علي.نامه.به.تصحیح.آقایان.رضا.

بیات.و.ابوالفضل.غالمي.رونمایي.شد.و.فرصتي.مغتنم.براي.همۀ.

ــاني.به.وجود.آورد.که.خواندن.متون.قدیمي.براي.آنان.جز. کس

در.هیأت.حروف.چاپي.مشکل.است؛.خاصه.متن.نسخه.برگردان.

ــه.اي.را.مي.توان.یافت.که. ــن.کتاب.که.در.آن.»....کمتر.صفح ای

نشان.از.غلط.هاي.فاحش.کتابت.نداشته.باشد....«2.

ــخه.بنا.به.نظر.استاد.دکتر.شفیعي.کدکني. اّما.کتابت.این.نس

از.قرن.هشتم.است..3.نام.کاتب.که.در.پایان.نسخه.آمده،.به.نظر.

ــاالر،.با.دو.احتمال،.یا.».محمد.بن.مسعود.المقدم. دکتر.امیدس

الُتسَتّري«.و.یا.محمد.بن.محمود.بن.مسعود.المقدم.الُتسَتّري«.است..4.

ــش.و.تصحیح.کتاب. ــان.محترم.در.خوان ــان،.مصّحح بي.گم

 نقدي بر چاپ حروفي علي نامه

سیدعلی موسوی گرمارودی

1..علي.نامه،.تصحیح.رضا.بیات.و.ابو.الفضل.غالمي،.صفحۀ.»نوزده«.مقّدمه................2..همان،.صفحۀ.»سي.و.هشت«.مقدمه...

3..مقدمۀ.دکتر.شفیعي.کدکني.بر.چاپ.عکسي،.صفحۀ.»بیست.وسه«.

4..مقّدمۀ.دکتر.محمود.امید.ساالر.بر.چاپ.عکسي،.صفحۀ.»هشتاد.و.هشت«
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ــیار.به..کار.برده.اند.و.از.آنجا.که.با.خلوص.و.ایمان. ــش.بس کوش

ــتان.بلند.امیر.المؤمنین. ــت.که.بر.آس ــر.ارادتي.اس قلبي.و.از.س

ــوده.اند،.به.اجر.اخروي.هم.خواهند.رسید.)براي. علیه.السالم.س

ــدن.ادب.دیني.مصّححان.رجوع.فرمایید.به.صفحۀ.»چهل.و. دی

سه.«.مقدمۀ.کتاب،.بخش.سپاس.و.قدرداني(..

ــفانه.با.اغالط.چاپِي.فراوان.لطمه. ــش.وسیع.متأّس اّما.این.کوش

ــتي.از.حدود.یکصد..غلط.چاپي.را.که.من.در. دیده.است..فهرس

ــات.خود.به.کتاب.به.آنها.برخورده.بودم،.براي.مصححان. مراجع

محترم.ارسال.کردم.تا.در.چاپ.هاي.بعدي.اصالح.فرمایند..و.البّته.

شمار.غلط.هاي.چاپي.افزون.تر.است.اگر.چونان.که.باید.بشمري..

مصّححان.محترم.کتاب.عالوه.بر.ادب.دیني،.داراي.انصاف.و.

ــده.اند.که:.».... ــي.اند..در.صفحۀ.»چهل.و.دو«.یادآور.ش ادب.علم

اّدعاي.بي.خطایي.یا.حّتي.کم.خطایي.نداریم«..

ــا.مواردي. ــرا.برانگیخت.ت ــاف.علمي،.م ــع.و.انص ــن.تواض ای

ــت«.یا.»خوانش«.خود.از.متن.را.که.با.برداشت.و.قرائت. از»برداش

مصّححان،.متفاوت.است،.یاد.آور.شوم:

 نخست: برداشت ها

1..مصححان.در.صفحۀ.»بیست.و.دو«.مقدمۀ.خود.مي.نویسند:.

....ربیع.)=.شاعر.منظومه(.نماینده.اي.از.جامعۀ.شیعیان.آن.

ــت.و.چنانکه.خواهیم.دید.نمایندۀ. عصر.)=.قرن.پنجم.(.اس

ــتي.نمونۀ.خروار.است،. ــاخصي.هم.نیست.و.به.واقع.مش ش

یعني.فردي.شیعي.با.اعتقادات.کامل.درحّد.یک.عامي.اهل.

مطالعه...

ــعار.خود،.به. ــه.در.مطاوي.اش ــي.را.ک ــم:.آیا.کس .من.مي.پرس

ــت.و.هشت«.مقدمه،.................. تصریح.مصححان.محترم.در.صفحۀ.»بیس

»....دانش.هاي.ادبي.خود.را.به.رخ.مي.کشد«.و.مي.گوید:.

ــخـن. ــر.در.نگـه.دار.صـرف.س »ز.هــ

ــکن ــن.پاکش.از.لحن.و.َزْحف.و.ش بک

ــنجـش.به.میــزان.فضـل.و.ادب .بس

ــم.بر.عروض.عرب«، .به.لفظ.عج

ــالوه.بر.فضل،.در. ــاعري.که.ع مي.توان.عامي.نامید؟.آن.هم.ش

ــت.و.من.در. ــنده.اي.اس ــاعري.هم.داراي.ابیات.درخش مقام.ش

مقّدمۀ.»به.گزیدۀ.علي.نامه«.)که.به.زودي.انشا.هلل.از.سوي.مرکز.

ــر.خواهد.یافت.و.در.آن.کوشش. ــی.میراث.مکتوب.نش پژوهش

ــت.را.کنار.بنهم.بي.آنکه.به.تداوم.و. ــعرهاي.سس کرده.ام.که.ش

زنجیرۀ.داستان.لطمه.اي.بخورد(.در.این.مورد.به.تفصیل.سخن.

گفته.ام..در.اینجا.تنها.به.دو.بیت.که.دکتر.شفیعي.هم.در.صفحۀ.

ــی.و.شش.مقدمۀ.خود،.به.عنوان.نمونۀ.توصیف.خوب.شاعر. س

در.علي.نامه.آورده.است،.بسنده.مي.کنم:

ـــِب.دیـریــاز1. در.آن.قیـرگــونـه.ش

ــــکر.ز.کینــه.بـرآسـود.بــاز دو.لش

ــقـالِب2.گلگـون.عـلم.. چـو.سـاالر.س

ــــم.... ـــرق.بـر�آورد.خیـل.و.حش ز.مش

مهم.تر.از.این.،.مواردي.است.که.رواني.و.فصاحت.در.آنها،.مایۀ.

اصلي.زیبایي.است..به.این.ابیات.از.صفحۀ.363.از.چاپ.حروفي.

کتاب.نگاهي.بیفکنید:.............

نه.من.زنده.ام؟.اینهمه.ترس.چیست؟

ــش.هماورد.کیست؟...... مـرا.گـاه.ِ.کوش

ــا.کار.کرد. ــت.و.قض ــن.گذش ولیک

ــه.پیـکار.کـرد؟...... ابا.بدقضا،.کس.چ

ــاید.سبب.اینکه.مصححان.محترم.شاعر.منظومه.را.عامي. ش

1..در.متن،.جزء.دوم.کلمۀ.دیریاز.بی.نقطه.آمده.یعنی.می.توان.آنرا.دیر.باز.هم.خواند.و.استاد.شفیعی.به.حق.آن.را.دیریاز.قرائت.کرده.اند.زیرا.دیریاز.به.معنی.طوالنی.وصفت.شب.است.)بگذرم.

از.اینکه.چاپخانه،.متأسفانه.در.مقدمۀ.ایشان،.آن.را.دیرباز.چاپ.کرده.است(.

2..َسقالب.چه.با.سین.و.چه.با.صاد.به.معنی.اسالو.و.نژاد.اسالو.است..نیز.رجوع.فرمایید.به.حواشي.استاد.معین.بر.برهان.قاطع.ذیل.همین.کلمه..فردوسي.هم.فرموده.است:

..........ز.توران.زمین.تا.به.سقالب.و.روم..........ندیدنـد.یک.مـرِز.آبــاد.بــوم

)شاهنامه،.چاپ.هرمس،.ج1،ص394(
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ــد.که.دوسوم.این.منظومه.سست. ــته.اند.این.واقعیت.باش دانس

است.و.به.تعبیر.مصححان.)در.صفحۀ.»سي«.مقدمه(:.»....گویي.

ــرهم.کرده.است....«.و. ــر.بي.حوصلگي.و.اجبار.ابیاتي.را.س از.س

ــه(.گفته.اند:.»....اوج.ضعفش.در. ــي.و.یک«.مقدم )در.صفحۀ.»س

خطبه.هاي.آغاز.و.پایان.مجالس.است....«.

من.بر.اساس.اشاره.اي.که.دکتر.شفیعي.در.مقدمۀ.خود.دارند.

ــي.«.مي.دانند.و.احتمال. ــع.را.»گویندۀ.اصل ــاس.آن.ربی و.بر.اس

ــعرهاي.سست.تقصیر.»راویان.و.کاتبان«.باشد.1. مي.دهند.که.ش

ــخۀ.اصلي.منظومه.که.در.قرن.پنجم.به. احتمال.مي.دهم.که.نس

ــاعر.)احتماالً.هر.مجلس.دریک.کّراسه(.کتابت. خط.یا.امالء.ش

شده.بوده،.شعر.سست.نداشته..سپس.آن.نسخۀ.اصلي.طي.دو.

ــه.قرن.مراجعۀ.پیاپي،.اول.و.آخر.این.کّراسه.ها.از.بین.رفته.و. س

کاتب.جدید،.افتادگي.ها.را.از.پیش.خود.ساخته.است..

ــت.و.دو.«.مقدمۀ.خود.با. ــان.محترم.در.صفحۀ.».بیس 2..مصحح

برداشت.و.دریافت.از.بیت.2292.احتمال.داده.اند.که.شاعر.منظومه،.

به.هنگام.سرودن.جنگ.جمل،.بیمار.بوده.است!.بیت.مزبور.این.است:.

ــتي.نکـرد بـه.حرب.جمـل.در،.درس

ــتي.نکـرد چو.رایش.در.آن.حال.سس

ــتي. ــتي.نکرد«.را.سس ــان.محترم.در.مصراع.دوم.»سس مصّحح

ــت.نویس.نقطۀ. ــخۀ.دس بکرد.خوانده.اند.به.این.دلیل.که.در.نس

ــت..و.عنایت. ــده.اس ــون.»نکرد«.)در.مصراع.دوم(.گذارده.نش ن

ــتي.و. ــرد«.در.هر.دو.مصراع.ردیف.و.»درس ــد.که.»نک نفرموده.ان

سستي«.قافیه.اند..معني.بیت.هم.با.توجه.به.ابیات.بعد،.این.است.

ــتي.نورزید،.ولي.در.سرودن. ــاعر.سس که:.با.آنکه.راي.و.ارادۀ.ش

ــتي.به.کار.نبرد.و.شاعر.از.سرودن.آن.رضایت. جنگ.جمل.درس

ندارد،.زیرا:

ــیب.و.فـراز.. ــه.مي.گـوش.دارد.نش کـ

ـــایـد.عــدوي.غمـاز کمیـن.بـرگش

خود.شاعر.مي.گوید.با.آنکه.راي.وي.در.کار.سرودن.جمل.سستي.

نکرد.اما.در.آن.درستي.نکرد.زیرا.از.عدو.و.کمین.او.تقّیه.مي.کرد..

ــاي.این.دو.بیت. ــاعر.را.از.کج ــان.محترم.بیماري.ش مصّحح

برداشت.فرموده.اند؟.

دو دیگر: خوانش ها

1..بیت.34:

ــروان.دون.آن�زمـــان ــا.بود.مـ کـجـ

ـــان«.اندرون.ایرمـان. بـه.شـهر.»کس

به.نظر.من.کلمۀ.آخر.مصراع.دوم.هم،.همان.»آن�زمان«.و.ردیف.

است.و.قافیه.در.دو.مصراع،.به.ترتیب.دون.و.اندرون.و.بیت.باید.

چنین.خوانده.مي�شد:

ــروان.دون.آن.زمــان ــا.بـود.مـ کـجـ

ـــان«.انـدرون.آن.زمـان... به.شهر.»کس

2..بیت.84:

ــروس.آرم.از.نظـم.بــاز ــي.نوعـ یـکـ

ــگ.دارد.جهــاز ــه.از.جنـگ.فرهنـ ک

.جیم. ــان.محترم.در.مصراع.دوم.کلمۀ.»جنگ«.را.به.ضمِّ مصّحح

و.»ُجنگ«.خوانده.اند..و.در.بخش.لغات.در.نمایه.هاي.پایان.کتاب.

ــاز.در.بیت،.»جهاز.بزرگ«. ــه.قرینۀ.کلمات.عروس.و.جه آن.را.ب

ــان.قاطع.)تألیف.ابن.خلف،. ــي.کرده.اند..که.از.فرهنگ.بره معن

ــت. در1062.هجري.قمري(.نقل.کرده.اند..این.کلمه.ممکن.اس

ــد،.اما.در.اصل.از. در.قرن.یازده.هجري.چنین.معنایي.یافته.باش

ــده.و.به. ــي.و.عربي.)به.صورت.ُجنق(.ش زبان.چیني.وارد.فارس

ــت.و.قدیم.ترین.مورد.استعمال. ــتي.اس معني.قایق.و.نوعي.کش

آن.با.همین.معنِي.قایق.و.نوعي.کشتي،.در.سفرنامۀ.ابن.بطوطه.

ــار،.ماهنامۀ.آینده،.سال.8،.شمارۀ. ــت.)ر.ک:.ایرج.افش آمده.اس

9؛.مقالۀ.»ُجنگ.چیني«..نیز.ر.ک:.خطاي.نامه،.شرح.مشاهدات.

سّید.علي.اکبر.خطایي.در.سرزمین.چین،.به.کوشش.ایرج.افشار،.

پانوشت.مقّدمۀ.آن.استاد.روان.شاد،.در.صفحۀ.»نُه«(..

ــرن.پنجم.)که.هنوز.کلمۀ. ــن.در.بیت.مورد.بحث.از.ق بنابر�ای

ــده.بوده.است(،.نمي.توان.این.کلمه.را. »ُجنگ«.وارد.فارسي.نش

ــت.با.معناي. ــتیم،.بایس به.ضّم.جیم.خواند.و.اگر.هم.مي.توانس

ــي.آن.)نوعي.قایق(.به.کار.مي.بردیم.که.در.این.بیت.وجهي. اصل

ندارد؛.پس.در.متن.حاضر.باید.آن.را.به.فتح.جیم.بخوانیم..ابیات.

ــاعر.مي.گوید:.من.از.نظم. ــت؛.ش بعدي.هم.مؤیّد.همین.معناس

نوعروسي.آورده.ام.که.جهیزۀ.او.از.َجنگي.فرهنگي.)با.دشمنان.

ــالم(.یا.از.معاني.و.مطالبي.است.که.در.آن،.َجنگ. علي.علیه.الس

)و(.فرهنگ.مطرح.شده.است.)در.مورد.اخیر،.بنا.بر.این.احتمال.

که.کاتب.»واو«ي.را.فراموش.کرده.باشد(.

3...در.بیت.723:.

1..مقدمۀ.محمد�رضا.شفیعي.کدکني.بر.چاپ.عکسي.علي.نامه،.صفحۀ.»شانزده«.
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ــتري ــي.بـر.آن.هـودج.از.شش خـاللـ

ــتـري ــر.از.زهــره.و.مش فــروزان.تــ

مصّححان.محترم،.»خالل«.را،.به.نقل.از.فرهنگ.معین،.در.پایان.

کتاب.)ص552(.چنین.معني.کرده.اند:.»چوبي.یا.آهني.که.بدان.

دو.کنارۀ.جامه.را.بدوزند.تا.از.باد.نپرد«..خالل.غیر.از.این.معني.

که.مصّححان.محترم.یاد.کرده.اند،.معاني.دیگري.هم.دارد.که.با.

ــب.بیشتري.دارد..در.این.بیت.پوشش.هودج. موضوع.بیت.تناس

امّ.المؤمنین.عایشه.توصیف.شده..از.معاني.مجازي.خالل،.یکي.

هم.»نازك«.است..)←..فرهنگ.فارسي.تاجیکي(..در.بیت.مورد.

نظر،.ذکِر.صفت.)=.خالل:.نازك(.و.ارادۀ.موصوف.)=.پارچه(.شده.

ــاعر.مي.گوید.بر.آن.هودج،.پارچۀ.نازکي.از.ُششتري. ــت.و.ش اس

)نوعي.حریر.مرغوب.که.در.شوشتر.بافته.مي.شده(.افکنده.بودند.

که.از.زهره.درخشان.تر.بود..

4..در.بیت.1585:

ــتـاد.صـد.مـرد.بیـش حمیـرا.فـرس

ــوار.وغیـش ــه.نـزدیـک.آن.شهـس بـ

ــم.در.پانویس.و.هم.در. ــان.محترم،کلمۀ.»َوغیش«.را.ه مصّحح

لغت.نامۀ.پایان.کتاب.چنین.معنا.کرده.اند:

.وغي)=.جنگ(+.ش)ضمیر(..

بیت.مربوط.به.جنگ.عبدهلل.بن.زبیر.با.مالک.اشتر.در.جنگ.

ــان.محترم.حمیرا. ــن.بیت.به.نظر.مصّحح ــت.و.در.ای جمل.اس

ــه(.بیش.از.صد.مرد.جنگي.به.نزدیک. )یعني.اّم.المؤمنین.عایش

ــواِر. ــواِر.جنگ.خویش.)یعني.عبدهلل.زبیر.که.شهس آن.شهس

جنِگ.ُحمیراست(.فرستاد..

ــت1.و.بیت. ــش.در.لغت.به.معني.انبوه.اس ــي.که.َوغی درحال

ــادگي.مي.گوید.که:.حمیرا،.بیش.از.صد.مرد.که.سواِر.انبوه. به.س

بودند.نزِد.آن.شه.)=.عبدهلل.زبیر(.فرستاد..یعني.هم.سوار.و.هم.وغیش.

)در.مصراع.دوم(،.هر.دو.صفت.»صد.مرد«.)در.مصراع.اول(.اند..

.شگفت.آنکه.مصّححان.محترم،.چند.صفحه.بعد.)در.صفحۀ.

86(،.در.بیت.1907،.کلمۀ.وغیش.را.به.معناي.درست.آن.یعني.

»انبوه«.معني.کرده.اند.)← ص572(:.............................

ــن.کـار.پیش. ــار.دگـر.ایـن�چنی که.ب

ـــمنــاِن.َوغیـش میــاریــد.اي.دش

ــمار.نسخۀ.چاپی(.یعني.بیت.اول. 5..بیت.1299.).طبق.بیت�ش

از.دفتر.دوم.کتاب.)صّفین(.در.نسخۀ.عکسي.چنین.آمده.است:...........

ــیــار.و.پیــر اال.اي.سخــن.دان.هش

ــخـن.دست.یـار.تو.گیـر نـه.نیکـو.س

ــده.اند.که.کتابت. مصّححان.محترم.خود.در.مقدمه.یادآور.ش

نقطه.ها.در.نسخۀ.اصلي.نه.تنها.دقیق.نیست.بلکه.اغلب،.کلمات،.

مطلقاً.نامشکول.اند..در.همین.بیت.مورد.بحث،.کاتب.در.نسخۀ.

ــت..در.مصراع. ــته.اس اصلي.کلمۀ.»نیکو«.و.»یار«.را.بي.نقطه.نوش

اول.هم.کلمۀ.»پیر«.را.»بیر«.نگاشته..

مصّححان.محترم.مصراع.دوم.را.چنین.تصحیح.فرموده.اند:.

»به.نیکو.سخن.دست.یار)ي(.تو.گیر«..

یعني.»نه«.را.به.»به«..تبدیل.و.یک.حرف.)ي(.به.»یار«.در.متن.

اضافه.کرده.اند..

به.نظر.من.هیچ.یک.از.این.کارها.الزم.نبود.زیرا.کاتب.تنها.یک.

ــه.از.حرف.»ز«.و.یک.حرِف.»د«.از.کلمۀ.»یازد«.را.در.کتابت. نقط

فراموش.کرده.است.و.مصراع.این.است:

»نه.نیکو.سخن.دست.یازد،.تو.گیر«.یعني:.سخن.نیکو،.خود.دست.

دراز.نمي.کند؛.تو.باید.بکوشي.و.آن.را.به.دست.آوري.و.بگیري..

ــۀ.»نجیبش«.را. ــرم.در.بیت.2799،.کلم ــان.محت 6..مصّحح

»بُخیتش«.خوانده.اند:

ــان.آن.یـل.نیـک.راي ــم.انـدر.زمـ هـ

ـــت.بُخیتــش.درآورد.پــاي. بـه.پش

و.بي.گمان.غلط.چاپي.نیست.چون.در.دو.بیت.پیاپي.بعد.از.این.

ــر.در.کتاب.نیز(،.همه.جا.مصّححان. ــت.)و.در.چند.جاي.دیگ بی

محترم.این.کلمه.را.به.همین.صورت.)بُخیتش(.آورده.اند:

ــرد.آن.نـامــور. همیـدون.هـمي.بــ

ــي.به.دهـلیـز.در بُخیتـش.بـه.گـرمـ

ــــوربـخـت نقیبــان.درگــاه.آن.ش

ــخـت ــام.بُخیتـش.گـرفتنـد.س زمــ

ــه.بیت.مذکور.در.باال،.»نجیبش«. درحالي.که.این.کلمه.در.هرس

است.و.در.نسخۀ.دست.نویس.هم.جز.این.خوانده.نمي.شود.زیرا:.

ــتِر.داراي.نژاد. ــب.یا.ش اّوالً،.»نجیب«.درفرهنگ.ها.به.معني.اس

.
خوب.آمده.است..2

ــان.محترم.»بُختي«.بوده،.بُختي.در. ثانیاً،.اگر.منظور.مصّحح

ــتر.دوکوهانۀ.قوي.و.سرخ.رنگ.است.که.گمان. لغت.به.معني.ش

1..فرهنگ.فارسی.تاجیکی،.محمد.جان.شکوری،.تهران:.نشر.فرهنگ.معاصر،.1385،.ذیل.همین.کلمه.

2..منوچهري.دامغاني:.»نجیب.خویش.را.گفتم.سبکتر./.اال.اي.دستگیر.مرد.فاضل!«.نظامي.مي.گوید.:.»یک.روز.نشست.بر.نجیبي«.).ر.ك:.فرهنگ.بزرگ.سخن.(.



48 49 

دورة دوم، سال پنجم، شمارة 45، خرداد وتیر 1390دورة دوم، سال پنجم، شمارة 45، خرداد وتیر 1390

ــالم.شتر.دوکوهانه.در.عربستان.و.عراق.وجود. ندارم.در.صدر.اس

مي.داشته.است..

ــه.همین.بُختي.را. ــده.اند.ک ثالثاً،.به.ضرورت.وزن.مجبور.ش

بُخیت.بخوانند!.

7..بیت.6960.در.نسخۀ.دست.نویس.چنین.است:

ــفیـان.از.آن. ــوده.شـد.پـور.س چو.آس

ـــان..... دگرگونـه.کـرد.حـاِل.آیین.و.ش

ــودگي.خیال.معاویه.با.برطرف.شدن. ــاره.دارد.به.آس بیت.اش

تشنگي.سپاه.وي.در.ماجراي.تصرف.آب.فرات.توّسط.امام.)ع(..

ــان«.را.در.متن،.به.»حال. ــان.محترم.»حاِل.آیین.و.ش مصّحح

ــان«.دگرگونه.کرده.اند.در.حالي.که.متن.اصلي.درست. و.آیینش

ــه.از.آن.)یعني.موضوع. ــت؛.یعني.هنگامي.که.خیال.معاوی اس

ــوده.شد،. بي.آبي.در.جنگ.صفین.به.برکت.بزرگواري.امام(.آس

ــأن.و.منش.خود.را.تغییر.داد..و.در.بیت.بعد.این. حاِل.آیین.و.ش

دگرگوني.را.توضیح.مي.دهد.که.فرستادن.جاسوس.به.مصر.است:

ــاز ــوس.ب ــر.جاس ــتاد.زي.مص .فرس

ــاز. ــمن.حیله.س ــم.اندر.زمان،.دش ..ه

ــتان،.یک.ضمیر. مصّححان.محترم.بدون.توّجه.به.روند.داس

جمع.)=.شان.در.کلمۀ.»آیینشان«(.به.بیت.افزوده.اند.که.معلوم.

نیست.مرجع.آن.کدام.است!

8..در.صفحۀ253.بیت.5629.را.چنین.ضبط.کرده.اند:

ــنیـد.َعمروك.بگفتـا.کــه.زه چو.بش

ــعادت.کنون.شــد.بـه.زه کمــان.س

ــاي.»بِِزه«.بکار.برده.اند،.در. ــان.محترم.»به.ِزه«.را.به.ج مصّحح

ــم،.در. ــاختن.صفت.از.اس حالي.که.مي.دانیم.یکي.ار.راه.هاي.س

زبان.فارسي،.اضافه.کردن.حرف.»ب«.بر.سِر.اسم.است.مثل.خَرد.

و.بخرد.)=.خردمند(،.شکوه.و.بشکوه.)=.شکوهمند(،.زه.و.بزه.)=.

.و....
داراي.زه،.آمادۀ.تیراندازي(1

فردوسي.در.جنگ.رستم.و.اشکبوس.مي.فرماید:

ــه.بــازو.فگنــد. کمــان.بــزه.را.بــ

ــزد.تیـر.چنـد2. ــد.کمـر.بـر،.ب .به.بنـ

ــر.آن. ــمي.که.بر.س در.این.موارد.نمي.توان.حرف.»ب«.را.از.اس

در.آمده.است.جدا.نوشت.زیرا.اگر.مثاًل.»بخرد«.و.»بشکوه«.را.به.

صورِت.»به.خرد«.و.»به.شکوه«.بنویسیم،.از.معناي.صفتي.خارج.

و.به.معناي.اسمي.باز.مي.گردد..

ُطرفه.آنکه.در.نسخۀ.دست.نویس،.کاتب.این.کلمه.را.درست.

و.به.صورت.صفتي.نوشته.است!

***

ــیوه.اي.که. ــر.را.به.تفصیل.و.به.ش ــر.بخواهم.مواردي.دیگ اگ

ــت.با.توضیح.کامل.شرح.دهم.از.حوصلۀ.این.مقاله.خارج. گذش

ــد.مورد.از.مهمتریِن.موارد. ــانی.چن خواهد.بود..پس.تنها.به.نش

اشاره.مي.کنم.و.کالم.را.به.پایان.مي.برم:3

-.در.صفحۀ.26،.بیت.572.که.معني.بیت.را.ندانسته.اند.. .

-.در.صفحۀ.136،.بیت.3001،.ضبط.متن.اصلي.را.که.اصح. .

است.به.پانویس.برده.اند..

ــت.6518،.مصححان. ــطر.آخر،.بی ــۀ.292،.س -.در.صفح .

محترم.یک.واو.به.متن.افزوده.اند.که.نیاز.نبوده.است..

ــت؛. ــنود«.صحیح.اس -.در.صفحۀ.468،.بیت.10479،.»نش .

ــنود«.آورده.اند..در.متن.اصلي.هم. مصححان.محترم.»بش

ــت.اما.معناي.بیت. مانند.اغلب.کلمات،.بي.نقطه.آمده.اس

خود.راهگشاست..

و....

***

ــوم.که.سعي.مصححان.محترم.مشکور. در.پایان.یادآور.مي.ش

است..من.شخصاً.به.لطِف.زحمات.آنان.در.خوانش.نسخۀ.چاپ.

ــاپ.حروفي،.انگیزه. ــت.نویس.و.برگردان.آن.به.چ ــِي.دس عکس

ــاس.چاپ. ــده.اي.از.علي.نامه.را.بر.اس ــق.یافتم.تا.بِهْ.گزی و.توفی

تصحیح.شدۀ.ایشان.).و.البته.با.مقابلۀ.دائم.با.نسخۀ.دست.نویس(.

.لِذاِت.الَْحّق.........■  فراهم.آورم..و.الّسالُم.َعلي...َمْن.یَْخِدُم.الَْحقَّ

1..در.قدیم.زه.در.یک.سوي.کمان.ثابت.و.در.سوي.دیگر.آزاد.بود.و.هرگاه.که.مي�خواستند.تیر�اندازي.کنند،.همان.وقت.سِر.دیگر.زه.را.به.سوي.دیگر.کمان.وصل.و.کمان.را.آمادۀ.تیر�اندازي.

مي�کردند..در.این.حالت.کمان.را.».بِِزه.«.مي.گفتند..فردوسي.در.جنگ.رستم.و.اشکبوس.مي.فرماید:

........چو.نازش.به.اسپ.گرانمایه.دید.......کمان.را.بزه.کرد.و.اندر.کشید

)شاهنامه،.چاپ.هرمس.بر.اساس.مسکو،.ص535(

سبب.این.کار،.آن.بود.که.کشیدگي.دوسر.کمان.با.فشار.زه.)که.اغلب.اندکي.کوتاه.تر.از.فاصلۀ.اصلي.دو.سر.کمان.بود(،.از.میان.نرود...

2..شاهنامه،.چاپ.هرمس.بر.اساس.مسکو،.ص535.................3..و.از.یاد.کرد.برخي.یاد.آوري.ها.در.بخش.نمایه.ها.هم.مي.گذرم.


