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سخـنسردبیـر

در مسألۀ تصحیح متون همواره دو نگاه مطرح بوده است: یکی 

ــر، دیگری تصحیح،  ــًا برای معرفی و احیای اث تصحیح، صرف

ــانی که راه  ــی محتوا و معانی درونی اثر. طبعًا کس برای معرف

ــت را در پیش می گیرند، تمام هّمشان این است که اقدم  نخس

نسـخ را از اقصـا نقاط عالم به دست بیـاورند و از ردیـف کردن 

ــی صفحات کتاب، به  ــه، در، به، را، ... در پاورقـ ــی واو، کـ حت

ــا متنی منقح و  ــچ فروگذار نکنند ت ــخه بدل ها، هی عنوان نس

تصحیحی انتقادی را ارائه دهند.

ــخه را تهیه می کنند،  ــتند که نس ــروه دیگر مصححانی هس گ

ــتر به طور سلیقه ای و دلخواه، به ذکر نسخه بدل های  ولی بیش

ــت بسنده می کنند؛  ضروری که مفید معنا یا مغّیر معنایی هس

ــان این است که محتوای اثر را بشناسانند و  اینان بیشتر هّمش

بر نقاط مبهم آن توضیح و تعلیق بنویسند. 

ــت که گروه اول از دادن نسخه بدل های  طبعًا راه میانه این اس

غیرمفید و صفحه پرکن بپرهیزند و بخشی از سعی خود را برای 

ــهای ادبی و مفهومی متن مصروف دارند و  ــاندن ارزش شناس

ــته است تمام نسخه بدل های ضروری را در  گروه دوم هم بایس

پاورقـی ها یادآور شوند و از ارائۀ توضیحات غیرضرور بپرهیزند 

و به حداقل تعلیقات مفید اکتفا کنند.

ــت که تصحیح  ــده این اس ــائلی که بارها گفته ش یکی از مس

ــته ای است؛ یعنی کسی که یک  ــی میان رش متون، فن یا دانش

ــن کهن ادبی را تصحیح می کند، خواه آن متن تاریخ بیهقی  مت

ــی و عربی و نیز  ــه، باید دو زبان فارس ــد خواه اآلثار الباقی باش

ــنایی الزم را داشته  اطالعات تاریخی مربوط به همان دوره آش

ــد یا حتی المقدور با مطالعات دامنه دار آن را تحصیل کند یا  باش

از مشاورانی مطلع و خبره بهره بگیرد.

ــت که مصحح اثر هر دو موضوع را مّدنظر قرار  مطلوب آن اس

ــت موازین و چارچوب های تصحیح مطلوب  دهد؛ هم در رعای

ــه و در پاورقی ها به  ــخ اثرگذار متن را تهی ــد و همۀ نس بکوش

ــم متن را با دقت و  ــاره کند و ه ــات قابل توجه آنها اش اختالف

ــی کند و به طور خالصه اطالعات داخل متن را  حوصله بررس

در مقدمه گزارش کند و نقاط مبهم و مهم را با بررسي و ارجاع 

به منابع معتبر در آخر کتاب توضیح دهد.

ــر شده،  ــوی میراث مکتوب منتش یکی از متونی که اخیراً از س
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ــعار میر تقی الدین کاشانی )بخش شعرای شیراز(  خالصة االش

است که به کوشش نفیسه ایرانی )شیرازی( سامان یافته است. 

ــی از وی با  ــتر به عنوان ضمیمۀ 26 آینۀ میراث، پژوهش پیش

ــناخت نامـۀ میـر تذکره دربارۀ مجمـوعۀ گرانـقـدر      عنوان ش

ــت. پژوهشگر محترم در  ــعار به چاپ رسیده اس خالصة االش

ــوط و جامعی در بارۀ تقی الدین و ساختار  این اثر، تحقیق مبس

اثر، روش نقل و نقد اشعار، ویژگی های اخالقی مؤلف، اسلوب 

ــعار را  ــرایندگان خالصة  االش نگارش، منابع تألیف و نمایۀ س

آورده است. 

ــاهد مثال  ــیراز ذیاًل به عنوان ش ــًا مطالبی که از بخش ش طبع

ادعای خود آورده ایم، به طور پراکنده در این شناختنامۀ مذکور 

ــت. بنابراین بررسی این اثر صرف نظر از مطالب شناختنامه  اس

ــه نباید آنچه را گفته خواهد  ــده و به هیچ وج در اینجا آورده ش

ــکالی بر تحقیق پژوهشگر کوشا و  ــد، به منزلۀ نقصان و اش ش

توانمند این قسمت از خالصة  االشعار تلقی کرد. 

ــتر بخش شعرای کاشان  ــود که پیش همچنین یادآوری می ش

ــي ادیب برومند و  ــه همت عبدالعل ــان )1386( ب )1384( و اصفه

ــاوه )1391( به کوشش دکتر علی اشرف  ــعرای قم و س بخش ش

صادقی از سوی این مرکز چاپ شده است.

ــرح احوال و اشعار  ــمند خالصة االشعار حاوی ش تذکرۀ ارزش

ــت. این اثر پس از عرفات العاشقین، مهمترین  ــاعر اس 867 ش

تذکره شاعران ایرانی در دورۀ صفویه به شمار می رود.

ــخه مقابله و  ــیراز این اثر را با پنج نس ــه ایرانی بخش ش نفیس

ــر ذکر اطالعات  ــت. او در مقدمه عالوه ب ــرده اس تصحیح ک

نسخه شناختی، به ویژگی های رسم الخطی نسخه ها نیز اشاره 

ــت. واژه نامه ای که وی در پایان اثر ترتیب داده، بسیار  کرده اس

ــتفاده و مطابق اسلوب های علمی نمایه سازی است و  قابل اس

در نوع خود ستودنی.

اما آنچه جایش در مقدمه خالی می نماید، آگاهی هایی است که 

در درون متن وجود دارد و مصحح محترم می توانست با اشاره 

به آنها، متن اثر را برای خوانندۀ عالقه مند خواندنی تر کند. ذیاًل 

ــه دو گونه از آگاهی های مفید این اثر - البته از نظر نگارندۀ  ب

این سطور- اشاره می شود: 

1. ِحَرف، مشاغل و هنرهای شاعران

یکی از نکاتی که دانستنش برای خواننده جالب است، حرفه ها، 

ــت. در این اثر، مؤلف به برخی  ــغل ها و هنرهای شاعران اس ش

موارد اشارتی دارد که نشان می دهد شاعری برای کسی شغل 

ــاب نمی شده و از محل شعرُسرایی کسی ارتزاق نمی کرده  حس

است. ذکر چند مورد گواه بر این مدعاست:

موالنا شرف الدین غیرتی )ص4( گاه »به صنعت تیراندازی اوقات 

شریف می گذراند«. موالنا صبوحی )ص 407( »از کاسبان شیراز 

ــت به هم رسانیده  ــه از ممّر تکمه بافی وجه معیش بود و همیش

ــعر گفتن مشغولی نموده...«. نیز در بارۀ  و در آن اثنا گاهی به ش

ــیقی فی الجمله  ــی )ص 351( می گوید: »از فن موس موالنا نطق

ــی دارد.« موالنا صحیفی )ص 392( دارای چند حرفه و هنر  وقوف

بود؛ به گفتۀ مؤلف »علم خط و خوشنویسی را می داند و در فّن 

ــوای شـاعـری  ــی بهرۀ تمام دارد و س صحافی و جواهرشناس

ــتـه است«. خواجـه عبـدی بیـگ       به هنرهـای دیگر نیز آراس

)ص 353( »سال های دراز مستوفی و اوارجه نویس دفترخانۀ شاه 

ــی واعظان و  ــی ذکر می کند که برخ ــب بود«. در جای طهماس

ــیله مردم را به  ــان دارای صدای خوش بودند و بدین وس عالم

ــالق دعوت می کردند، چنانکه در بارۀ میرزا مخدوم  رعایت اخ

ــلک افاضل علمای بنی آدم و  ــریفی می گوید که وی »در س ش

ــمندان عالم بود... روزهای جمعه به مسجد جامع  اعاظم دانش

ــوت دلکش به امر وعظ  ــلطنه رفته، به آواز خوش و ص دارالس

ــت« )ص 383(. حافظ نامی،  ــاد و نصیحت عباد می پرداخ و ارش

ــت که تقی کاشی زبان به نعت او می گشاید  شاعر دیگری اس

ــب، چنین تعریف می کند:  ــیقی دانی او با اغراقی غری و از موس

»علم ادوار و موسیقی را خوب می داند و از جمیع موسیقی دانان 

ــی که دارد،  ــطۀ آواز خوش و نغمات دلکش ــته به واس درگذش

ــل و مانند ندارد و اگر  ــه در این گنبد دّوار مث ــوان گفت ک می ت

ــزاش نمودی،  ــرآن از صوت روح  اف ــت ق ــتماع قرائ داوود اس

بیهوش گشته ترک زبور خواندن کردی! ....« )ص 391(.

ــاعرانی که شعر او مورد ستایش مؤلف است، موالنا  از جمله ش

ــه گفتۀ او در »علم  ــاعری ب ــت که وی عالوه بر ش حامدی اس

ــیقی گوی سبقت را از اقران خود ربوده« )ص 411(.  ادوار و موس

ــت خویی و متلّون االحوال بودن او را به  لیکن تقی الدین »درش

واسطۀ تناول افیون« نکوهش می کند. موالنا عاجزی الری »از 

ــطرنج را نیکو می دانسته و چون بسیار  صنعت ها موسیقی و ش

نحیف بوده، عاجزی تخلص می کرده« )ص 439(.

ــیقی نزد گذشتگان بهتر پی  ــتگی شعر و موس از اینجا به پیوس
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ــاعرانی که با مقامات موسیقی آشنا بوده اند و   می بریم. طبعًا ش

ــیقی درک می کردند،  ــعری را با اوزان و بحور موس عروض ش

ــاعران دیگر به سرایش غزل و قصیده قادر و مسلط  بهتر از ش

ــاعران و  ــیقی برای ش ــد. از این ضرورت فراگیری موس بوده ان

ترانه سرایان، امری اجتناب ناپذیر است.

ــود مصحح محترم توضیحی  ــی دیگر از مواردی که بهتر ب یک

ــت  کوتاه در بارۀ آن می داد، برخی تعابیر و اصطالحات فنی اس

ــخاص که چندان شناخته نیستند،  و نیز مختصری ذیل نام اش

ــرح  کتاب را تخصصی تر می کرد. برای مثال تقی الدین ذیل ش

ــان وقوع را نیکو تتبع  ــد: »... و زب حال قیدی )ص 92( می نویس

ــرده... بعضی او را میلی فارس می نامند.« بهتر بود مقصود از  ک

ــد که منظور از میلی  زبان وقوع را بیان می کرد و متذکر می ش

ــت؟ ذیل قدری شاعر از  ــت و وجه تشبیه در چیس فارس کیس

ــیخ حمدون قصار ذکری رفته )ص 100( و گفته نشده که وی  ش

کیست؟ در مورد موالنا نطقی )ص 351( نیز می نویسد: »در طرز 

ــعار نیکو بر لوح خاطرها می نگارد.« آیا این طرز وقوع  وقوع اش

همان زبان وقوع است؟

البته گاهی مصّحح شرحی از اعالم مذکور را در پاورقی ها نقل 

ــم  ــریفی )ص 382( و نیز ابوالقاس می کند مانند میرزا مخدوم ش

ــی )ص 387( و موالنا مکتبی )ص399( که مصحح محترم  کازرون

تتبع خوبی در بارۀ وی انجام داده است.

2. اخالق مداری کاشانی:ادب و تواضع

ــبت، به اصطالح، کمانک باز می کند  تقی الدین گاهی به مناس

ــاید و به قصد آگاهی و ارشاد  ــخن به وعظ و بحث می گش و س

مخاطب، با ذکر احادیثی ارزشمند، نکات اخالقی شایسته ای را 

ــاعر می نشیند و شاعران  بیان می کند، گویی به نقد اخالقی ش

ــرب  ــاعران بد اخالق که به تعبیر او »مش خوش اخالق را از ش

ــف می کند. وی ذیل  ــب« ترجیح می دهند، باز تعری را بر مذه

احوال قدری که قدری به »قلم تیز زبان و خودپسندی« متمایل 

ــت، می نویسد: »... اما چون در اوایل جوانی است، امید است  اس

ــود و به طریق ادب و تواضع که  که تغییر در اخالقش واقع ش

ــیرت ارباب کمال است، رجوع نماید.« اینجاست که مؤلف با  س

ــع، خوانندۀ اثر خود را از  ــر احادیثی در فضیلت ادب و تواض ذک

بداخالقی و تکبر و خودپسندی برحذر می دارد. مؤلف ذیل شرح 

احوال خواجه عبدی بیگ )ص 353( امانت و دیانت و راست قلمی 

ــاعر را یکی از کسانی می داند  را »الزم ارباب قلم« می داند و ش

که »زبان اهل روزگار به شکر آن الطاف و نیک نفسی، شکربار 

ــنده و شاعری که اهـل امانت و دیـانت باشد،  بود«. طبعًا نویس

ــارش و تألیـف، جوانب  ــش به کجـی نمی گراید و در نگـ قلم

ــران به نام خود  ــت می کند و از حاصل کار دیگ ــت را رعای امان

مطلبی را نقل نمی کند، چنیـن انسان نیک نفسی همواره مورد 

ستایش مردم روزگـار خود خواهـد بود.

3. حّد مزاح و شوخی

ــاعری  ــی )ص 107( که ش ــوال موالنا عرف ــن ذیل اح همچنی

ــت« بود، قدری دربارۀ طنز و شوخی  »خوش طبع و ظرافت دوس

ــایی می کند. کاشی می گوید: »اما مزاح و  زشت و زیبا قلمفرس

هزل و ظرافت بر دو معنی منقسم بود: ... مزاح شیرین و لطیف 

که طبایع از آن فرح یابد. به خنده آید، این قسم مزاح جایز است 

... بنابراین گفته اند: الهزل فی الکالم کالملح فی الطعام ... دوم 

ــت که ظرافت را به مرتبه ای رساند که از آن زیان دینی  آن اس

ــت، چنانکه  ــوی پدید آید و ]این نوع[ از جمله رذایل اس و دنی

ــول اکرم)ص( فرموده: المزاح استدراج الشیطان...«  حضرت رس

ــش خنده و آثار آن در  ــپس نظر حکما را در بارۀ علت پیدای س

آدمی شرح می دهد و می گوید: »بسا باشد که آن فرح در اعضا و 

جوارح پراکنده شود، چنانچه دست و پای در حرکت آید و خرام 

ــتن پیدا شود... که این از فرط ابتهاج و ارتیاح  و رقص و برجس

است و سماع صوفیه به سبب مشاهدۀ آن جمال است یا سرور 

و خوشحالی زمان وصال« )ص 108(.

ــنده ضمن اینکه به  ــارات می توان دریافت که نویس از این عب

ــرب اعتدال اخالقی را متذکر می شود، نظر فقهی  صراحت مش

ــادی و چرخ صوفیۀ  خود را نیز در بارۀ رقص حاصل از فرط ش

حاصل از سماع عرفانی بیان می دارد.

4. راست قلم، سرقت نمی کند

ــبت به برخی شاعران  ــتم ظریفانی که نس میر تقی الدین به س

ــک می ورزیدند و آنان را متهم  ــت قلم و نیک سرشت، رش راس

ــان می دهد و از  ــد، واکنش نش ــرقت و انتحال می کردن به س

ــان دفاع می نماید. وی در بارۀ موالنا صحیفی چنین داوری  آن

می کند: »... اما بعضی از ستم ظریفان آنجا، مثل موالنا سوزی، 

ــعر یکی از شعرای یزد  ــعر ]از[ وی نیست و ش می گفتند که ش
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ـ تیر ماه 1392 دورة دوم، سال هفتم، شمارة یکم و دوم، فروردین 

ــت... اما فقیر این سخن را از ایشان قبول ندارد و این سرقه  اس

را نسبت به ایشان تهمت می داند...« )ص 393(.

ــد و درمی گذرد که جا  ــی را نقل می کن ــی نکته ای تاریخ گاه

داشت مصحح محترم توضیحی در پاورقی می آورد. برای مثال 

ــیراز در چه سالی اتفاق افتاد و مانند  اینکه واقعۀ تلخ قحطی ش

ــت آن دامن موالنا  ــوم بود که نکب ــا در این رخداد ش ــن »ام ای

ــنگان و  ــیراز طعمۀ گرس احمد را هم گرفت و وی در حوالی ش

قحطی زدگان گردید« )ص 402(.

ــت که  ــات مصحح هر متن اس ــی از اهتمام ــه نظر بنده یک ب

مطالعه و موشکافی و رمزگشایی از مبهمات و مشکالت ادبی، 

ــی دقایق و معانی و مفاهیم  ــی، رجالی و... بنماید. معرف تاریخ

درون متن، خیلی بهتر می تواند هدف از احیای یک اثر را تبیین 

ــند، اما طرح  ــت برخی با این نظر موافق نباش ــد. ممکن اس کن

ــکل بررسی یک اثر می تواند توجه و اهتمام  این موضوع به ش

ــته در  ــده ای از محققان را به خود جلب کند تا بیش از گذش ع

هنگام احیای یک اثر، ارزش های ادبی، تاریخی و علمی آن را 

برای مخاطب آن معرفی کند.

ــار مهم بدون  ــاهدیم که برخی آث ــف در جامعه گاه ش مع االس

ــچ مقدمه علمی و بدون هیچ نمایه ای چه به صورت حرفی  هی

ــئول هم  ــود و از نظر منتقدان مس ــر می ش ــی منتش چه عکس

ــدون مقدمه و نمایه  ــار یک اثر حتی ب ــد. البته انتش دور می مان

ــه کاری ارزشمند و مفید است، اما از شأن یک کوشنده  فی نفس

ــت که به این کار نگاهی بازاری داشته  و طابع متون به دور اس

ــری عقد  ــد. برای این نوع کارها هر فردی می تواند با ناش باش

ــدد و روزی چند متن را راهی چاپخانه کند؛ در حالی  اخوت ببن

ــکافی، نگارش  ــر با تالش، حوصله، موش که جایگاه رفیع نش

ــی حاوی اطالعات جدید، بررسی منابع، تدوین  مقدمۀ پژوهش

ــردازی و...  ــن کتاب آرایی و صفحه پ ــای متعدد و حس نمایه ه

عجین و آمیخته است.

ــوط دربارۀ خالصة االشعار و مؤلف  بدون تردید پژوهش مبس

ــت و نیز تصحیح  ــودمند اس آن بهترین معرفی از این تذکرۀ س

خالصة االشعار )بخش شیراز( یک نمونۀ ارزشمند در پژوهش 

متن در مجموعه آثار میراث مکتوب در سال جاری است. دقت 

ــخ و نوشتن یادداشت های مفید،  مصحح محترم در مقابله نس

ــتودنی  ــه نمایه ها و واژه نامه های فنی، بر ارزش این کار س تهی

ــتر و تحقیقات  ــرای وی آرزوی توفیقات بیش ــت. ب افزوده اس

ارزشمندتر از ایزد مّنان طلب می کنیم.

■
سردبیر


