نگاهی به ارشاد قالنسی
مهـدی فیروزیـان

*

ارشاد (در معرفت و وعظ و اخالق) ،عبدهلل بن محمد قالنسي
نس�في ،تصحيح ،مقدمه و تعليقات :عارف نوشاهي ،تهران:
ميراث مكتوب388 ،1385 ،ص ،وزیری 7500 ،تومان.
سخن آغازین

پژوهش��گر ادبی حوزۀ ش��به قاره ،آقای عارف نوش��اهی برای
نخس��تین بار به تصحیح متنی مهم از متون کهن ادب پارسی
دس��ت یازیده که با نام کتاب ارش��اد - ،همچ��ون دیگر آثار
زنجی��رۀ کتابه��ای مرکز پژوهش��ی میراث مکت��وب  -به
گونهای آراسته و پیراس��ته به چاپ رسیده است .ایشان افزون
ب��ر مقدمه  -که جداگانه دربارۀ آن س��خن خواهیم گفت -
تعلیقاتی س��ودمند را که دربردارندۀ بررس��ی اعالم تاریخی و
یادداش��تهای پراکن��ده دربارۀ احادیث و اخبار نبوی ،اش��عار،
اصطالحات ،اعالم جغرافیایی ،اقوال مش��ایخ ،لغات و ...است،
به کار افزوده اس��ت .همچنین با نگاهی فراگیر فهرس��تهای
کارآم��د چندگان��های را در پای��ان کتاب آورده اس��ت که کار
پژوهش��گران را برای بررسی کتاب آسان میسازد .فهرستها
از این قرارند :آیات ،احادیث نبوی ،احادیث قدسی و اخبار انبیاء
پیشین ،اخبار ،اقوال و مأثورات مشایخ و ضربالمثلهای عربی
و به زبان محلی ،جمالت احترامآمیز و دعائیه و کلمات نفرین،
اش��عار عربی و فارس��ی ،مثل و مثلوارههای فارس��ی و ترجمۀ
مثله��ای عربی ،واژهها و اصطالح��ات معارف دینی و اخالقی
و مدنی ،حکایتها ،تمثیلها ،کس��ان ،نسبتها ،القاب ،ادیان،
اقوام ،نحلهها و ،...جایها ،کتابها.
نگارن��ده در خوان��دن این کت��اب ارزش��مند ،نکتههایی
را به ش��یوۀ همیش��گی در حاشیه یادداش��ت کرده بود که گاه
دربارۀ س��ودمندیهای متن و نویافتههای آن بود و گاه دربارۀ
کاس��تیهایی که در کار تصحی��ح و توضیح ،حس میکرد؛ اما
چون در نگارش این یادداش��تها دس��ت به کار پژوهشی نزده

بود ،بر آن نش��د که آنها را س��امانی ببخشد و در جایی به چاپ
برس��اند .پس از چندی در ش��مارۀ چهل و دوم و چهل و سوم
مجلۀ وزین گزارش میراث ،یادداشتی از نوشاهی به چاپ رسید
که نگارنده را از وجود پایاننامهای در تصحیح ارشاد آگاهانید.
ایش��ان در آنجا به برخی انتقادهای نویس��ندۀ پایاننامه (دکتر
حمی��د رضایی) دربارۀ تصحیح کتاب ارش��اد نیز پاس��خهایی
نوش��ته اس��ت .پس از خواندن یادداشت ایشان ،بر آن شدم که
به دانش��گاه تهران بروم و از کار رضایی نیز بهره ببرم؛ دو متن
را با دیدگاهی تطبیقی بررس��م و درس��تی یا نادرس��تی برخی
یادداش��تهای خود را نیز با تکیه ب��ر پژوهش این دو گرامی،
بسنجم .در بررسی پایاننامه آشکار شد که برخی از انتقادهای
رضایی (که نوش��اهی در پاسخ خود از آنها یاد نکرده و خوانندۀ
مجله که پایاننامه را در دس��ترس ن��دارد ،گمان میبرد که به
همۀ انتقادها از س��وی ایشان پاسخ داده شده است و هیچیک
از س��خنان رضایی پذیرفتنی نبوده اس��ت) بیگمان  -و حتی
از نظر نوش��اهی که پاس��خی برای آنها ندارد نیز  -درس��ت
و پذیرفت��ه هس��تند .در برخی دیگر نیز انتق��اد رضایی ،علمی
و مس��تند است و پاسخ نوشاهی پس��ندیده و دانشورانه نیست.
ام��ا ناگفته نباید نهاد که در یک نمونه حق با ایش��ان اس��ت و
آن فض��ل تق ّدم ایش��ان در تصحیح کتاب (نیز تصحیح س��ال
چ��اپ کتاب که در پایاننامۀ رضای��ی بهخطا  1386آمده بود)
بودن کار همزمان دو یا چند تن بر روی
و همچنی��ن پذیرفتنی ِ
یک متن است که نباید مایۀ گله و یا خردهگیری باشد.
آنچه در پی میآید زادۀ بررس��ی دو تصحیح یادشده است
که هم بهگونهای معرفی کتاب برای خوانندگان ناآشنا با ارشاد
اس��ت و نیز یادکرد چن��د نکتۀ علمی که ضم��ن ارجنهادن بر
تالش س��تودنی آقای نوش��اهی ،برای هرچه پیراستهتر شدن
چاپهای دیگر کار ارزشمندشان ،با ایشان و خوانندگان گرامی
در میان نهاده میشود.

* دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
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نیای
گزارش زندگی خاندان قالنسي در آبشخورهای کهن ،نام ِ
نویس��نده ،محمد و كنيۀ او ابوطاهر است نه ابوبكر (سمعاني ،ج،4
ص 570و ج ،1ص.)342
چنانک��ه گفت��ه آمد بر پای��ۀ متن هم این گفته را اس��توار
میتوان داش��ت؛ زیرا قالنس��ي خود از نیای خوی��ش با کنیۀ
«ابوطاهر» ياد كرده است:

دربارۀ کتاب و نویسنده

كت��اب مجالس ابومحمد عبدهلل بن محمد قالنس��ي نس��في
نامبرآورده به ارش��اد از متون مهم و ارزش��مند زبان پارسي در
س��دههاي پنجم و ششم است .اين اثر که دربرگيرندۀ مجالس
وعظ قالنسي اس��ت ،در زمینۀ معرفت و وعظ و اخالق فراهم
آمده است .ارشاد جز سودمندیهای ادبي و زبانی ،سرودههایی
که��ن را نیز درب��ر دارد كه بیش��ینۀ آنه��ا نويافتهاند .مجالس
قالنسي از درسنامههاي صوفيه در چين بوده و از اينرو بيشتر
دس��تنويسهاي معتبر آن در اين س��رزمين يافته شده است و
استاد ایرج افش��ار نیز سالها پیش دستنویسهایی از آن را در
چین دیده و به ایرانیان شناسانده بود (نک :افشار ،ص.)91
پیش از بررس��ی مقدمه و متن ،باید گفت مصحح گرامی
در بررسی نسب نویسندۀ کتاب ،دچار لغزش شده و نام و نسب
قالنس��ي را بر روي جلد بهخطا چنين آورده است« :عبدهلل بن
محمد بن ابيبكر قالنس��ي نسفي» .رضایی هم در صفحۀ 34
پایاننامه بر این نکته انگشت نهاده و مصحح ارشاد (نوشاهی)
چنین پاسخ داده است« :چون در نسخۀ اساس من کنیۀ ابیبکر
آمده است ،از آن پیروی کردم .نسخههای ارشاد کنیۀ ابوطاهر
را تأیی��د نمیکنند» (نوش��اهی ،ص .)32اینکه در نس��خۀ اس��اس
لغزش��ی رخ داده باش��د و مصحح هم بر پایۀ آن لغزش ،به راه
نادرست گام بنهد ،پذیرفتنی نیست .ضمن اینکه چنین لغزشی،
میتواند از اعتبار نس��خۀ اساس ایشان بکاهد ،باید دانست که
کار مصح��ح ،یافتن همی��ن لغزشها و از میان ب��ردن آنها با
یاریگرفتن از دستنویسهای دیگر است .اگر قرار باشد نسخۀ
اس��اس همانگونه که بوده اس��ت به چاپ برس��د ،کار مصحح
چیس��ت و دانش ادبی و تاریخی او چه نقشی در تصحیح متن
دارد؟ اگر چنین باشد ،چاپ عکسی نسخۀ اساس بسیار آسانتر
و بهتر مینماید .پس اینکه در نسخۀ اساس ایشان چنین آمده،
انگیزۀ درستی به شمار نمیآید.
در دنبالۀ س��خن ،آش��کار خواهیم س��اخت که لغزش کاتب بر
پایۀ همانندیای که میان ضبط درست و نادرست هست ،تنها
در پ��ی جابهجاش��دن دو واژه (که در نگارش هر متنی ،بس��یار
محتمل اس��ت) پدید آمده اس��ت .اما اینکه ایش��ان گفته است
دس��تنویسهای ارش��اد این کنیه را تأیید نمیکنند نیز سخنی
نادرست است که رضایی (همانجا) به آن پرداخته است و ما نیز
بر پایۀ متن از آن س��خن خواهیم گفت .از این گذش��ته بر پایۀ

چنین کس خطر بود که به صالح نیاید که [ج ّد من] خدمت
شیخ ابوطاهر  -رحمةهلل علیه  -گفتی که بزرگان گفتهاند
که دل مؤمن همچون بوستانیست (قالنسی ،ص.)262

از س��ویی ميدانيم که کنیۀ پدر نویسنده ،ابوبكر بوده و او
در جايجاي كتاب از پدر خود با همین کنیه ياد كرده:
«پدرم خواجه امام ابوبکر القالنسی  -رحمةهلل علیه  -چنین
گفتی( »...قالنسی ،ص  29و نیز نک :همان ،ص .)215 ،185 ،33
نام پدربزرگ نویس��نده نیز محمد بوده است و از آنجا که
سلسلهنس��ب چاپشده بر جلد كتاب تنها در دستنویس ( Tنک:
بخش ویژگیهای نسخهشناس��ی در همین جس��تار) آمده است ،میتوان
پنداش��ت که كاتب دستنویس یادش��ده دچار لغزشی ساده در
جابهجایی ش��ده و به جاي ابيبكر بن محمد (يا ابيبكر محمد)
نوش��ته اس��ت :محمد بن ابيبك��ر .نویس��نده در دیباچه ،خود
نیز آش��کارا از پدر خوی��ش به «خواجه ام��ام ابوبكر بن محمد
القالنسي» یاد کرده (نک :همان )1 :و این یادکرد ،در استوارداشت
س��خن ما و نادرستی برداش��ت مصحح و دستنویس  Tبسنده
است.
ویژگیهای نسخـهشناسـی

مصحح از دو نسخه در کار خویش بهره برده است:
 .1دستنویس ترکیه ،با نشانۀ  Tکه با شمارۀ  1664در کتابخانۀ
س��لیمانیۀ استانبول نگهداری میش��ود و تاریخ کتابت آن
سال  900هـ است .نسخۀ اساس مصحح همین دستنویس
بوده است.
 .2دستنویس پاکستان ،با نشانۀ  Pکه از یک گنجینۀ خانوادگی
به نام مفتی برگرفته ش��ده و با شمارۀ اسالم 492/در شمار
کتابهای آرشیو ملّی پاکستان است و در  1023هـ کتابت
شده است.
بزرگترین کاس��تی در کار مصحح ارجمند ،بیبهرگی ایش��ان
از دس��تنویسهای ارشاد در چین اس��ت که رضایی آنها را در
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دسترس داشته است :نس��خۀ کتابخانۀ دانشکدۀ خاورشناسی
دانش��گاه پکن ،نس��خۀ اول و دوم مس��جد دنگسی و نسخۀ
نیوجیه (رضایی افزون بر اینها از دستنویس کتابخانۀ سلیمانیۀ
اس��تانبول یعنی نسخۀ اساس نوشاهی هم بهره برده ،اما آن را
دارای شمارۀ  1669دانسته است).
درس��ت است که به همانس��ان که نوشاهی در پاسخ خود
نوش��ته است ،هیچکدام از نسخههای چینی تاریخ کتابت ندارد
اما نش��انههایی که رضایی برای بازخواندهش��دن دس��تنویس
کتابخانۀ دانش��کدۀ خاورشناسی دانشگاه پکن ،به سدۀ هشتم
از آنها یاد کرده و یکس��انبودن آن دس��تنویس با نسخۀ سدۀ
هش��تمی النگجو ،در استوارداش��ت س��خن او نقشی درخور
درن��گ دارد .نوش��اهی هرچند نخواس��ته اس��ت ک��ه برتری
دستنویسهای مورد اس��تفادۀ رضایی را بپذیرد ،خود  -شاید
ناخواس��ته  -وجود نس��خههای معتبرتری از ارشاد را پذیرفته
و نوشته است:
نس��خۀ جامع س��لیمیه ،ادرنه که بعد از چاپ ارش��اد بدان
دسترس��ی پیدا کردم ،به نظر من از همۀ نس��خهها قدیمتر
است و در چاپهای بعدی ارشاد باید اساس قرار گیرد.

(نوشاهی ،ص)29

روش��ن اس��ت که مصحح خود به کاس��تیهای نسخۀ اساس
خویش آگاه شده ،اما از پذیرش ارزش و برتری دستنویسهای
چین سر باز میزند .بر پژوهشگران حوزۀ متون پوشیده نیست
که بهرهبردن از دس��تنویسهای گوناگون برای غنیترکردن
کار تصحیح س��ودمند و راهگشاس��ت .پیگیری نوش��اهی در
دیدار با دکتر مظفر بختیار (اس��تاد راهنمای رس��الۀ رضایی) و
جستوجو دربارۀ دستنویسهای چین پیش از چاپ ارشاد هم
گواه این است که ایشان خود به خوبی از ارزش دستنویسهای
چین آگاه بوده و برای انکار اکنون خویش ،گویا انگیزهای دیگر
دارد .از همۀ این س��خنان گذش��ته ،با بررس��ی کوتاه و گذرای
متن (به همانس��ان که در این جستار خواهد آمد) نمونههایی از
کاستی یا ناراستی نسخۀ اساس و بدل نوشاهی در ضبط اشعار،
عبارات تازی ،اعالم و اطالعات دیگر  -که در دستنویسهای
چین بهدرستی آمدهاند  -آشکار میشود .ایشان با آوردن چند
س��طر نمونه به گمان خود نشان داده است که ناسازی چندانی
میان دس��تنویسها نیس��ت؛ اما افتادگیها ،مخدوششدنها
و لغزشهای راهیافته در نس��خههای مورد اس��تفادۀ ایشان را

نمیتوان نادیده گرفت؛ ضمن اینکه بیارجخواندن کار ایشان
نیز پسندیده نیست و در اینجا سخن از بهتر و پیراستهتر شدن
این کار ارزشمند در میان است.
مقـدمـه

ص چهل و هش��ت مقدمه« ،ش��تافيدن» در ش��مار فعلهای
کمکاربرد آمده اس��ت .شگفت این است که در فهرست پایانی
کتاب ،چنین فعلی نیامده و تنها از «شتابیدن» یاد شده و در متن
مصحح ایشان هم شتابیدن آمده است و شتافیدن به زیرنویس
َّ
رفته .اما به هر روی شتافیدن (یا چنان که مصحح ضبط کرده:
شتابیدن) در متن ،معنی چندان مناسبی ندارد:

حق کسی صورت بندد که او را معصیت طبع نگشته
این در ّ
باشد و عادت نکرده و ُمصر نبوده ولکن گاهی به سهو اندر
افتد و باز پش��یمان شود  ...م ّنت از مولی ع ّز و ّ
جل تازه شود
که بنده را م ّدت توفیق طاعت و عصمت دراز ش��ود ،غافل
شود .چون شتابید و به معصیتی درافتاد و آن م ّنت مولی ع ّز
و ّ
جل تازه شود( .قالنسی ،ص)206

«ش��تابیدن» را هرچند وجهی تواند بود ،به قرینۀ «به سهو اندر
افتادن» که در جملۀ پیش��ین آمده و ساختاری سازگار با جملۀ
پایانی دارد (در هردو «تازه ش��دن م ّنت مولی» آمده) این گمان
نیرو میگیرد که ش��تافیدن در اینجا تصحیف مصدر کمکاربرد
«ش��افیدن» باش��د که در ذي��ل فرهنگهاي فارس��ي به معناي
زمينخوردن ،افتادن ،به س��ر در آمدن و لغزیدن آمده اس��ت.
«به س��هو اندر افتادن» و لغزیدن یا دچار لغزش شدن (شافیدن)
کمابیش هممعنی هستند .در نسخههای چین «شافیدن» آمده
است (نک :رضایی ،ص )375و این گواهی دیگر بر درستی و برتری
دستنویسهای چین است.
ص ش��صت و ش��ش و ش��صت و هفت ،با گمانمندی از
بازخواندهش��دن کتابه��ای فروق و امثال ب��ه حکیم ترمذی
(محمدب��ن علی) س��خن گفته ش��ده که بر پایۀ نس��خههای
چین هیچگونه گمانمندی در ای��ن نکته بر جای نمیماند زیرا
قالنس��ی ،خود ،در یادکرد از این دو کتاب ،نام حکیم ترمذی را
نیز در جایگاه مؤلف آورده است .نوشاهینوشته است:
در نسخههای من مؤلف ارشاد نام هر دو کتاب را بدون ذکر
مؤلف آورده است ،ولی دکتر رضایی میگوید که قالنسی از
هردو کتاب با ذکر مؤلف نام برده است .شاید در نسخههای
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مصحح برای راستآمدن وزن افزودن کسره را بایسته دانسته
اما با درنظرگرفتن «اختیار تس��کین» ،وزن ش��عر درست است.
«إن أکرمکم عند
مصراع دوم ترجمهای اس��ت منظوم از آی��ۀ ّ
هلل اتقیکم» (حجرات )13 ،که در متن ارش��اد آمده و ساختار روان
مصراع دوم چنین است :نزدیک او پرهیزگارتر ،گرامی (است).
ص« :38خویی که با ش��یر فرو رود به حلق ،بیش��ک با جان
برآی��د از حلق» .ای��ن جمله که در آن تک��رار نابجای حلق (در
جایگاه س��جع) خوانندۀ آگاه را در درس��تی ضبط آن گمانمند
میس��ازد ،بیت��ی موزون بوده اس��ت که در دستنویس��ی که
مصحح از آن بهره برده ،در پی لغزش کاتبان به نثر دیگرگون
ش��ده است .ضبط درست بيت در نسخههاي ديگر چنين است
(نك :بختیار و رضایی ،ص :)7
خوي ك��ه فروخوردش با ش��ير ،خلق
بيش��ك ب��ا جانْ��ش برآي��د ز حل��ق
پاس��خی که مصحح به این نکته داده است ،پذیرفتنی نیست.
ایشانمینویسد:

چین چنین بوده است( .نوشاهی ،ص)32

این س��خن ،پاس��خی بر نقد رضایی به شمار نمیرود و روشن
اس��ت که انتقاد رضایی بر پایۀ دستنویسهای دیگر ارشاد (که
نوشاهی با قید ش��گفت «شاید» از آن یاد کرده) بجا بوده است
(نک :رضایی ،ص 139و ص .)378از این گذشته نوشاهی در اینجا (و
در مقدمۀ کتاب) دچار لغزش��ی شگفت شده است؛ زیرا نه تنها
مصح��ح او نیز این دو کتاب،
در نس��خههای چین که در متن َّ
از حکی��م ترمذی دانس��ته ش��ده و او در ن��گارش مقدمه و نیز
یادداشتی که در پاسخ به نقد رضایی نوشته این دو نکتۀ بسیار
مهم را فراموش کرده است:
خواجه محم��د بن علی حکیم ترم��ذی  -رحمةهلل علیه
 در فروق خویش بیان فرموده است که( ...قالنسی ،ص)65و شناخت ایمان را خواجه محمد بن علی الترمذی
رحمةهلل علیه -در کتاب امثال مثال آورده استو چنین گفته( ...همان ،ص)116

از ص پنج��اه ت��ا ش��صت و دو مقدمه مطالبي دس��توري
آمده كه بس��ياري از آنها بديهي اس��ت و یادکرد آنها در مقدمه
ناسودمند است؛ براي نمونه:
 .1ص پنجاه و دو ذيل «ش��يوۀ جمع بستن و تشخيص مفرد و
جمع» /به«ان» :نابينايان.
 .2ص پنجاه و شش ذيل «تقديم صفت بر موصوف» :بدگمان،
تازهرويي ،تنگدلي ،چربزبان.
 .3ص پنج��اه و هفت «صفت تفضيلي ب��ا تر و ترين» :بزرگتر،
دانات��ر ،بهتري��ن ،بدترين .مگر در زبان پارس��ی به ش��یوۀ
دیگری نیز میتوان صفت تفضیلی از واژگانی چون بزرگ
و دانا ساخت؟!

متـن

ش��عری که از روی نسخۀ سلیمانیه به گونۀ نثر ضبط کردم
 ...با نس��خۀ س��لیمیه مقایس��ه کردم  ...با روایتی که دکتر
رضایی نقل کرده اختالف دارد .روایت نسخۀ سلیمیه چنین
است:

خوي��ی كه ب��ا ش��یر فروخ��ورد خلق
بيش��ك ب��ا جانْ��ش برآي��د ز حل��ق

(نوشاهی ،ص)32

آنچه مصحح از نس��خۀ س��لیمیه نقل کرده ،خود تأییدی است
بر اینکه در اینجا با نظم روبهروییم و ایش��ان با تکیه بر نسخۀ
مغشوش س��لیمانیه دچار لغزش شد ه و آن را نثر دانسته است.
حتی در ضبط نسخۀ سلیمیه ،منظومبودن سخن ،آشکار است
و تنها باید گفت این نسخه  -که مصحح در یادداشت خود آن
را معتبرترین نسخۀ ارشاد دانسته که باید در چاپ بعدی اساس
قرار گیرد (نک :نوش��اهی - )29 ،در این نمونه مغش��وش شده و
کاتب آن ،شعر را با جا بهجا کردن دو واژه و افتادگی یک حرف،
نادرست ضبط کرده است.

ص :9

زم��ان ت��ا زم��ان هرك��ه ي��اد آي��دم
ندان��م هم��ي ت��ا چ��ه پي��ش آي��دم
نسخهبدل «هركه» در زیرنویس« ،مرگ» آمده كه درست هم
همان است.

ص :39

ص( 15ح):

ک��ه بی��گار بی��کار خواه��د ت��و را
ب��ه بیـهــودگـ��ی ب��ازدارد ت��و را
نس��خهبدل را که در زیرنویس آمده میباید به متن آورد تا هم

تازی و پارسی همه نزدیک ما یکیست
گــرام��ی پرهیزگــارتــر
نزدی��ک او
ِ
کسرۀ پایانی «گرامی» زائد است و معنی را آشفته میسازد .گویا
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موس��یقی کناری بیت بهسامان آید و هم سخن معنای روشنی
بیاب��د :به بیهودگی ی��ار خواهد تو را .بدینس��ان «خواهد تو را»
ردیف و «بیکار» و«یار» واژگان قافیه خواهند بود.
ص :56

باده چون باد است و عقل همچو چراغی
بنگــر از آن بـاد بــر چـراغ چــه آید
وزن مصراع نخس��ت درس��ت نیس��ت و باید به جای «چون»،
نسخهبدل (زیرنویس شمارۀ « )19چو» را جایگزین آن ساخت.
ص « :67لي��س يرجو هلل إلاّ
ٌ
خائف و َمن رجا خاف و َمن
خاف رجا» .این س��خن ،بیتی از ابوالعتاهيه سخنس��رای نامدار
تازی است که واو در میان دو مصراع آن افزودۀ کاتبان است و
مصح��ح به این نکته پی نبرده و دو مصراع را به گونۀ نثر و در
پی هم آورده است .بیت در دیوان شاعر چنین است:
لـي��س يــرجـ��و َ
هلل إلاّ
ٌ
خــائ��ف
م��ن رج��ا خ��اف و م��ن خ��اف رج��ا
(ابوالعتاهیه ،ص)110

ص :86

ت��ا ت��و ز راه فض��ول بازنگ��ردی
هی��چ در ام��ر ب��ر تـ��و بـازنگـ��ردد
«امر» در بیت ،معنی روشنی ندارد و نسخهبدل (زیرنویس شمارۀ )3
یعنی «فضل» را میباید به متن آورد تا هم معنی راس��ت آید و
هم همریش��گی (اشتقاق) میان «فضول» و «فضل» که زیبایی
واژگانی و سازگاری ساختاری دو مصراع بر پایۀ آن پدید آمده،
آشکار شود.
ص« :97به تدبیر زیس��تن آن بود که پیش و پس بیندیشد و از
گزاف هزینه نکند و فس��ادکاری نکند .و مولی ع ّز و ّ
جل مر آن
کس را که در کیخایی حد نگاه دارد ،بستود».
به جای «کیخایی» که در فهرست پایانی واژگان پارسی کتاب
هم نیامده ،نس��خهبدل «کدخدایی» بهتر مینماید؛ بویژه آنکه
در سراس��ر کتاب ،کیخایی به کار نرفته و چند س��طر پس از
این س��طر ،بار دیگر کدخدایی در همین معنی و موضوع آمده
اس��ت« :درویش نش��ود آن کس که میانهرو بود در کدخدایی»
(ص .)98باید در نظر داش��ت که همیشه نمیتوان ضبط دشوار
(در اینجا :کیخایی) را بهترین ضبط دانس��ت .در سراسر کتاب
(دو نس��خۀ ترکیه و پاکس��تان) و نیز در دستنویسهای چین
همهجا کدخدایی آمده است (نک :رضایی ،ص.)294

ص:98

چ��ون ج��ان عـزی��ز دار درم��ی را
زی��را ک��ه ب��ه کـ��ار آی��د دم��ی را
این س��خن دچار ناراستی موس��یقی بیرونی است .مصراع
نخس��ت دارای وزن ناهم��وار «مس��تفعلن مفاع��ل فعولن» یا
«مفعول فاعالت فعالتن» اس��ت اما مصراع دوم چنین نیست.
در تصحیح رضای��ی (ص )295لخت دوم چنین آمده« :روزی به
کارت آید غمی را» که با در نظر گرفتن تسکین در هجای دوم
«باید» (ید) با لخت نخس��ت هموزن اس��ت و همان درست به
شمار میرود.
ص « :101مول��ی ع�� ّز و ّ
جل مرو را به توفیق و عصمت س��زا
نگردان��د و از آفته��ای آنجهان��ی و از باله��ای اینجهانی
ن��گاه نداردش و به ن��زد خلق خوار گردانش» .نس��خهبدل که
«گردان��دش» را به جای «گردانش» دارد ،در س��ازگاری با فعل
پیشین (نداردش) درست مینماید .در تصحیح رضایی (ص)299
نیز «گرداندش» آمده است.
«ان الش��باب و الف��راغ و الج��ده ُمفس��دة الدين».
ص ّ :157
دس��تنویس  Tدچار افتادگی و کاس��تی بوده و در نس��خهبدل
(دستنویس « )Pای مفسده» هم آمده که میباید به متن افزوده
ش��ود و « ُمفس��دةالدين» نیز نادرست اس��ت و باید به « َمفسدة
للدين» اصالح ش��ود تا به جای جملهای منثور ،ضبط درس��ت
بیتی از ابوالعتاهیه به دس��ت آید که ب��ا دگرگونی یک واژه در
دیوان او بدینسان آمده:
َ
الـج�� َده
الش��بـاب و
إن
ّ
الف��راغ و َ
َ
ـفـس�� َده
مـفـس��د ٌة للعـق��ل ّ
أي َم َ
(ابوالعتاهیه ،ص)495

لغزش مصحح و کوتاهی ایشان در یافتن مأخذ بیت و دریافت
وزن عروضی ،آشکار اس��ت؛ اما ایشان به جای پذیرش چنین
پاسخ گفته است:
مطلب��ی از قول حکیم ترمذی به نثر نوش��ته بودم که دکتر
رضایی میگوید این بیتی از ابیالعتاهیه است (ص .)35شاید
هم چنین باشد ،ولی هم در نسخههای مورد استعمال من و
هم در نس��خۀ سلیمیه (برگ ،)45این قول منسوب به حکیم
ترمذی و به صورت نثر نقل شده است.

آنگاه که بیتی با ذکر سند به شاعری نامدار بازخوانده میشود،
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(نوشاهی ،ص)32

آن به مصراع نخست ،وزن مصراع دوم نیز راست میآید .ضبط
صحیح بیت با بهرهگیری از نسخهبدل یادشده چنین است:
گیرم که من این خواسته گردآرم بسیــار
عمــرمکهپذیــردزمنامروزبهفــردا؟
در ص 165بیتی آمده که وزن آن این گمان را برمیانگیزد
که بازماندۀ یک رباعی باشد:
یک دم بزنی به ش��ک زن��ی دیگر دم
وانگه به میان ای��ن دو دم چندین غم
در بررس��ی تصحی��ح رضای��ی (ص )198آش��کار ش��د که در
دستنویسهای ایشان رباعی به طور کامل آمده است و نسخۀ
اس��اس و بدل نوش��اهی افتادگی داشته است .بیت دوم بر پایۀ
ضبط رضایی چنین است:
هرچن��د هم��ی بی��ش زی��م در عالم
نی عمر زیادت اس��ت و نی روزی کم

بهراستی شگفت است که کسی بهسادگی و با گفتن این جمله
که «ش��اید (!) هم چنین باشد» از کنار آن بگذرد و همچنان بر
درستی کار خویش پای بفشارد .سخن بر سر این نیست که در
کدام نسخهها بیت به نثر آمده ،مهم این است که مصحح (حتی
اگر حفظ ضبط نسخه را بایسته بشمارد) بیت (که با داشتن وزن
و حت��ی قافیه آش��کارا از نثر جدا میش��ود) و اصل مأخذ آن را
بازشناس��د و دستکم در یادداشتهای پایانی کتاب به بررسی
صورت اتفاق تمام نس��خ بر این
این نکته بپردازد؛ چه بس��ا (در
ِ
نکته) بتواند به این نتیجه برس��د که قالنسی دچار لغزش شده
و ش��عر ابوالعتاهیه را به حکیم ترمذی بازخوانده است .اما همۀ
اینها بازبس��ته به این است که مصحح با جستوجو و آگاهی از
منابع ،به مآخذ اقوال و اشعار دسترسی یابد.
ص:162

مـیبـلـ��رزد دلـ��م ز بـی��م نـیـ��از
همچ��ون س��یماب ب��ر ک��ف مفلوج
وزن لخت دوم آش��فته است .با اینکه در هر دو دستنویسی که
مصح��ح از آنها بهره برده ،چنین آمده (و این نمونهای دیگر از
کاس��تیهای این دو دستنویس اس��ت) ،باید «همچون» را به
«همچو» دگرگون ساخت تا وزن راست آید .در تصحیح رضایی
(ص« )192همچو» آمده است.
در ص 163دو بي��ت عربي از ابوالفتح بس��تي به همراه ترجمۀ
منظوم آن به پارسي آمده است:
گویند م��را جهد کن و خواس��ته بردار
تا دل ش��ودت شاد و ز غم گردی فردا
گیرم که م��ن این خواس��ته را بردارم
1
بسیــاری عمــرم که پذیــرد فــردا؟
وزن بيت نخست با بيت دوم يكسان نيست و مصحح گرامی از
این ناراستی و کاستی آگاهی نیافته است .در زیرنویس دوازده
و س��یزده این صفحه ،ضبط دس��تنویس  Pچنین است« :گیرم
که من این خواس��ته گردآرم» و «بس��یار عمرم که پذیرد ز من
امروز به ف��ردا» و مصحح که مصراع را بلن��د و نابهنجار یافته
«ک��ذا» را نیز در پایان زیرنویس آورده اس��ت .با اندکی درنگ
درمیتوان یافت که واژۀ «بس��یار» که مصحح آن را بخشی از
لخت دوم بیت دانسته ،با لخت نخست در پیوند است و با بردن

ص:171

توانگری و ش��رف هر دو گرد گردایند
ب��ود وطنش��ان ان��در دل توکلجوی
نس��خهبدل «گردانن��د» را جایگزین «گردآیند» باید س��اخت تا
بیت معنی روش��نی بیابد .باید در نظر داشت که مصراع نخست
ُ
یحول
ترجمۀ این مصراع تازی اس��ت که در متن ارشاد آمده:
العرض فی ّ
کل موطن.
الغنی و
ُ
ص:267

خویشتن را گر توانی منصور حلاّ ج کن
تا مگر یکبارگی در فتنه و غوغا ش��وی
از دید عروض��ی ،هجای دوم «منصور» میباید کوتاه باش��د و
«منصر» نابهنجار است؛ از این روی گزینش نسخهبدل
خوانش ُ
که در آن با تخفیف الم مشدد «حلاّ ج» وزن راست خواهد آمد،
پسندیدهتر اس��ت« :هم چنان کن خویشتن چون شیخ منصور
حالج» .رضایی (ص )164نیز بهدرس��تی همین ضبط را برگزیده
است.
تعلیقات و فهرستها

کار مصحح گرامی ،در بررس��ی اع�لام تاریخی و یافتن مآخذ
س��خنان ت��ازی و پارس��ی آمده در مت��ن و منابع ارش��اد دچار

 .1در فهرست اشعار فارسی کتاب (ص  )343این بیت در پی لغزشی چاپی از آفریننامه (ص  39کتاب ارشاد) دانسته شده است.
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کاس��تیهایی اس��ت؛ اما افزون ب��ر این ،ج��ای خالی گزارش
برخی دش��واریهای متن نیز در این بخش ،حس میش��ود و
شایس��ته بود مصحح در بخشی  -هرچند کوتاه  -به این کار
میپرداخت.
چند نکتۀ پرسشبرانگیز هم در فهرستها دیده میشود؛
برای نمونه در فهرس��ت جمالت احترامآمیز و دعایی (ص،)338
«رحمةهلل» آمده که درس��ت نیس��ت و یا باید با افزودن «علیه»
«رحمه هلل» خوان��د .با اینکه دو
ب��ه آن معنی بخش��ید یا آن را َ
کاربرد دعایی یادشده در فهرست هستند ،این ساختار نیز آمده
و درب��ارۀ کاربرد آن به صفحۀ « 5و دیگر صفحات» بازبرد داده
ش��ده ،لیک در صفحۀ  5تنها کاربرد «رحمةهلل» علیه دیده شد.
از صفحات دیگر هم به ش��ماره یاد نشده است .در صفحۀ 99
«علی��ه» بیرون از دو خ��ط تیره و جدا از «رحم��ةهلل» آمده که
لغزش چاپی اس��ت و آن را نمونهای از کاربرد یادشده نمیتوان
دانست.
در فهرس��ت واژهه��ا ،ترکیب��ات و افعال ناب فارس��ی و
ساختهش��دۀ فارس��ی (صص ،)357-351واژگانی تازی هم آمده:
تس��خیریّ ،
تفکرکنندگان ،حالگردان ،حرامخواره ،حق گفتن،
عز جس��تن ،عقوبتکردن ،عل��م بیمنفعت و ...ک��ه در اینجا
خواس��ت مصحح از ترکیبات و افعال «ناب فارس��ی» روش��ن
نیست.

إذا َ
موض��ع
قی��ل رفق�� ًا ق��ال للحل��م
ٌ
و حل��م الفتی فی غی��ر موضعه ُ
جهل
(متنبی ،ص)187
ّ

این بیت که برای مصحح ناآشنا بوده ،بسیار نامدار است و
از دیرباز در شمار امثال سائرۀ دیوان متنبی از آن یاد می-شده
اس��ت (نک :صاحب بن عباد ،ص .)18نکتۀ دیگر اینکه در ارش��اد (با
تکیه بر دس��تنویسهایی که مصحح در دست داشته) به جای
«رفق ًا» ،واژۀ «علم ًا» آمده اس��ت که درست نیست؛ زیرا در اینجا
کس��انی س��تودۀ ش��اعر را به نرمیکردن (رفق) فرا میخوانند
و س��توده ،جایگاه نرمیکردن را ج��ای و گاه دیگری میداند؛
زیرا برآن اس��ت که «هنگام درش��تی ،مالطفت مذموم است»
(سعدی ،گلس��تان ،ص . 2)185اگر مصحح به مأخذ اصلی دسترسی
مییافت ،میتوانس��ت در تعلیق��ات به این نکته و اختالفی که
متنبی هست نیز بپردازد.
میان دس��تنویسهای ارشاد و دیوان ّ
رضایی (که مأخذ بیت را هم یافته) ،با تکیه بر نسخۀ اساس در
تصحیح خود (ص )83بهدرس��تی «رفق ًا» آورده است که باز دلیلی
دیگر بر درستی و برتری نسخههای چین تواند بود.
ص 341بیت��ی از نابغ��ه را در ش��مار ش��عرهایی با مأخذ
«نامعلوم» آورده است:
لس��ت بخـاب��ی لـق�� ٍد طعـام�� ًا
و
ُ
ّ
لکـ��ل غ�� ٍد طـع��ا ُم
حـ��ذار غـ�� ٍد
َ
(نابغۀ الذبیانی ،ص)232

چند نمونه از کاستیهای کار:

ص 299در بررسی اعالم متن از علی سنگانی یاد کرده که
او را پیوندی با قالنسی نیست و با بررسی دستنویسهای معتبر
در تصحیح رضایی (ص 35و ص )455آشکار میشود پرداختن به
این فقیه ش��افعی ،زادۀ لغزش کاتبان دستنویسهای ترکیه و
پاکستان بوده است .آنکه در ارشاد از او یاد شده ،علی سنکباثی
(ابوالحس��ن علی بن احمد بن ربیع س��نکباثی) ،اس��تاد ابوبکر
محمد قالنسی و ابونصر قالنسی ،پدر و عموی نویسندۀ ارشاد
بوده است.
متنبی را ک��ه در صفحۀ  28متن
ص  340مأخ��ذ بیتی از ّ
ارشاد آمده« ،نامعلوم» دانسته:

ای��ن بیت نامدار را که در ش��مار امثال و حک��م تازی از آن یاد
میش��ود با اندکی دگرگونی به أوس بن حجر نیز بازخواندهاند
(ن��ک :رازی ،ص )34و رضایی (ص )431نیز آن را از أوس دانس��ته
است.
نمونههای��ی دیگر هم ،از جمله بیت جداگانه و س��ه بیت
پیوس��تۀ ت��ازی در صفحۀ  38از صالح ب��ن عبدالقدوس ،یا دو
بیت حاش��یۀ  175از محمود وراق و دو بیت تازی صفحۀ 246
از عبدالصمد بن معذل هس��ت که مصحح گرامی مآخذ ابیات
و نام س��راینده را نیافته و رضایی (ص��ص )436-434 ،424-423با
بررس��ی چند مأخذ آنها را بررسیده اس��ت .برای کوتاهترشدن
س��خن از بررس��ی این نمونهها درمیگذریم و جستجوگران را

 .2سعدی این معنی را به نظم نیز بازگفته است:
نکویی و رحمت به جای خودست ولی با بدان نیکمردی بدست (سعدی ،بوستان ،ص 125؛ نیز در این باره نک :محفوظ ،ص )236

دورة دوم ،ضمیمۀ شمارۀ سه ،زمستان 1391

106

به پایاننامۀ بایگانیشده در دانشگاه تهران بازبرد میدهیم.

 س��عدی ،مصلح بن عبدهلل ( ،)1368گلس��تان .تصحیح و توضیحغالمحسین یوسفی ،تهران :خوارزمی.
________ ،)1368( ،بوس��تان ،تصحی��ح و توضیح غالمحس��ین
یوسفی ،تهران :خوارزمی.
 س��معانی ،ابوس��عد عبدالکریم ( ،)1988األنساب ،تحقیق و تعلیقعبدهلل عمر البارودی ،بیروت :دارالجنان.
متنبی ،ترجمۀ فیروز
 صاحب بن عباد ( ،)1356امثال س��ائره از شعر ّحریرچی ،تهران :سحر.
 قالنسي نسفي ،عبدهلل بن محمد ( ،)1385ارشاد ،تصحيح ،مقدمهو تعليقات :عارف نوشاهي ،تهران :ميراث مكتوب.
متنبی ،ابوالطیب ( ،)1956دیوان ،بشرح ابیالبقاء العکبری ،ضبطه
 ّو صححه مصطفی الس��قاه ،ابراهیم االبیاری ،عبدالحفیظ ش��لبی،
مصر :شرکۀ مکتبۀ و مطبعۀ مصطفی البابی -الحلبی و اوالده.
متنبی و سعدی ،تهران :روزنه.
 محفوظ ،حسینعلی (ّ ،)1377ّ
الس��کیت ،بتحقیق
 نابغۀ الذبیانی ( ،)1990دیوان ،بتمامه صنعه ابنشکری فیصل ،بیروت :دارالفکر.
 نوش��اهی ،ع��ارف (« ،)1389دربارۀ تصحیح جدید کتاب ارش��اد»،گ��زارش میراث ،دورۀ دوم ،س ،5ش  43و ،42آذر -دی و بهمن-
اسفند .صص.32-28
■
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