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چند سالی است که بر اثر در دسترس قرار گرفتن فهرست 

شمار  افزایش  جهان،  مختلف  کتابخانه های  مخطوطات 

پذیرش  یافتن  فزونی  کتاب،  تولید  شدن  آسان   ناشران، 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی و »عواملی دیگر« )که شرح 

نیز نگنجد( آن در این مقاله و شاید در هیچ مقالۀ دیگری 

کاروان چاپ و نشر متون ارجمند کهن فارسی دواسبه، بل 

چهاراسبه، به پیش می تازد. این شتابناکِی وحشتناک که گویا 

از هدایای قرن بیست و یکم به آدمی است، برای عرضۀ متون 

کهن محاسن و معایبی دارد. از جملۀ معدود محاسن، و شاید 

تنها حسنی که شاگردان »مکتب سرعت« برای این تعجیل 

نسخه ای  که  است  این  برمی شمارند،  کهن  متون  چاپ  در 

منحصربهفرد را که در گوشه ای از جهان موجود است و هر 

لحظه بیم نابودی آن بر اثر حریق، رطوبت، سرقت و... می رود 

از دایرۀ اِفراد به  در آورده و در دسترس همگان قرار داده اند. 

البته این کار را امروزه می توان با تهیه و تکثیر میکروفیلم یا 

عکس هایی بر روی لوح های فشرده و نگاهداری آن در نقاط 

مختلف جهان انجام داد و در عوض، متون کهن را که بخش 

فروغلتیدن  از  ماست،  فرهنگی  گرانبهای  میراث  از  عظیمی 

در مغاک مکتب سرعت باز داشت، چه اگر بنا باشد نسخه ای 

تبدیل  مقاله  یا  کتاب  به  »معّجاًل«  خوشنویسان  قول  به  را، 

کرد، بی تردید زیان های مترتب بر چنین فرایندی، بر منافع 

اینکه  توضیح  چربید.  خواهد  معنوی!-  منافع  -البته  آن 

کتاب های چاپی به سرعت وارد چرخۀ تحقیقات می شود و در 

شاخه هایی همچون دستور زبان، سبک شناسی، لغت، بالغت 

و ... مورد استفاده و ارجاع محققان قرار خواهد گرفت. ناگفته 

پیداست که هر چه در عرضۀ متون کهن دقت کمتری صرف 

اعتبار  و  استحکام  نیز  آن  بر  مبتنی  بعدی  تحقیقات  شود، 

کمتری خواهد یافت.

ــاره کرد اینکه  نکته ای دیگر که در همین جا باید بدان اش

ــنایی با نسخه های خطی، که  اصواًل میان مراتب گونه گون آش

ــخه پژوهی، نسخه یابی،  ــی، نس در اینجا از آن به نسخه شناس

نسخه بارگی و تأسیس بنگاه معامالت نسخ خطی یاد می کنیم، 

ــت. چنان که هر کس  ــن« تفاوت هاس ــد »تصحیح مت با فراین

ــه ای یافت، حتی اگر نسخه شناسی قابل نیز  نسخه ای در گوش

ــد، ممکن است لزومًا خود از عهدۀ »تصحیح« آن، چنان که  باش

باید برنیاید. 

ــی و عربی  ــاله های فارس متون ایرانی مجموعه ای از رس

ــت که تاکنون دو دفتر آن به کوشش  ــوران ایرانی اس از دانش

ــوی  ــری از س ــل و جوان، آقای جواد بش ــناس فاض نسخه ش

ــالمی از چاپ برآمده  ــارات کتابخانۀ مجلس شورای اس انتش

است. خواهشی که بارها آقای بشری تکرار کرده »اعمال دقت 

ــان بر این اعتقاد  ــاد در حین تصحیح متن ]...[«1 بوده و ایش زی

است »که البته با گزینش افراد خبیر و برجسته، دست کم برای 

ــت«.2 اما  ــده اس ــت، این آرزو برآورده ش آثار همین دفتر نخس

ــان می دهد که برخی  ــت متون ایرانی نش تأملی در دفتر نخس

-و تأکید می کنیم که »برخی«- از فراهم آورندگان رساله ها، 

ــت زیاد در حین  ــری را که همانا »دق ــش مکرر جواد بش خواه

تصحیح متن« بوده، نشنیده اند و بدین ترتیب، آرزوی این جوان 

دانشور نازنین را، چنان که وی در دل داشته، برنیاورده اند.

ــی، دیوان  ــون ایران ــر یکم مت ــای دفت ــی از بخش ه یک

نگاهیبهدیواناسماعیلبنباباقزوینی
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ــاعر قرن هفتم هجری است  ــماعیل بن بابا]ی[ قزوینی ش اس

ــدرس و مدیر بخش زبان  ــم امینه محالتی، م ــط خان که توس

فارسی در دانشگاه پرینستون امریکا، عرضه شده است. مقدمۀ 

ــودمند این تحقیق پس از اشاره ای به اوضاع اجتماعی ایران  س

ــدان افتخاریان  ــی چون »خان ــل عناوین ــول، ذی در روزگار مغ

ــی، عمادالدین  ــد، امام الدین یحی ــن، افتخارالدین محم قزوی

ــماعیلبن بابا«  محمود، رکن الدین احمد، رضی الدین بابا و اس

ــدان وی را در بر می گیرد.  ــاعر مورد نظر و خان ــرح حال ش ش

ــماعیلبن بابا را که در  ــخۀ منحصربهفرد دیوان اس سپس نس

ــمارۀ »795 ضمیمه«  ــه ای از چند دیوان به ش ــن مجموع ضم

مخطوطات فارسی در کتابخانۀ ملی پاریس، برگ های 497پ 

536ر موجود است، معرفی می نماید.

ــماعیل بن بابا]ی[ قزوینی با  پس از این مقدمه، دیوان اس

دیباجه ای منثور آغاز می شود.

ــخۀ خطی  ــاس نس ــن دیوان بر اس ــم، ای ــه گفتی چنان ک

ــده و می دانیم که  ــورخ 848 ق( فراهم آم ــرد )م منحصر به ف

ــخه، دشواری های  ــاس تنها یک نس تصحیح یک متن بر اس

ــگزاری از  ــتری برای مصحح دارد. در اینجا ضمن سپاس بیش

ــخه اهتمام ورزیده اند،  ــم امینه محالتی که به تصحیح نس خان

ــت در پیرایش دیوان  ــود که ممکن اس ــاره می ش به نکاتی اش

اسماعیل قزوینی سودمند افتد. 

ضمنًا این مقاله بدون دسترس داشتن به اصل یا تصویری 

از نسخه، و فقط بر مبنای روابط لفظی و معنوی میان کلمات، 

مصراع ها و ابیات، سامان یافته است.

1. اسماعیل قزوینی در دیباچۀ منثور خود می گوید: ممدوح به 

ــتور داد که برگزیده ای از آثار نظم و نثر خود را، در ِجد  من دس

ــکش کنم. »امتناع از امتثال فرمان  و هزل، تهیه و به وی پیش

مطاع ناگزیر بود« )ص294(.

ــت، این جملۀ اخیر، درست خالف مقصود  چنان که پیداس

ــت: ناگریز، از فرمان ممدوح امتناع  شاعر، و معنای آن این اس

ورزیدم! پس جملۀ مذکور باید در اصل، چیز دیگری بوده باشد. 

شاید به جای »امتناع«، واژۀ »اِتّباع« یا کلمه ای به همین صورت 

و معنی بوده است.

ــته شده  2. در همین دیباچه، »رباعیی« آمده که باالی آن نوش

ــیه نوشته اند: »چنین است در  ــت: »بیت«. و مصحح در حاش اس

ــعر«(« )ص 295(. به عبارت  ــه جای »ش ــل ]یعنی »بیت«[ )ب اص

ــی از دو بیت  ــته اند که چون رباع ــان چنین پنداش ــر، ایش دیگ

تشکیل شده، کاتب باید باالی آن رباعی، کلمۀ »شعر« را نوشته 

باشد ولی به اشتباه نوشته »بیت«. در حالی که اهل فن می دانند 

ــت و واژۀ »بیت« در متون کهن، مفهومی  که مطلقًا چنین نیس

ــترده تر دارد. استاد محمدامین ریاحی- که ذکرش به خیر  گس

باد- در بخشی از تعلیقات سودمندشان دربارۀ »بیت« و »شعر« 

نوشته اند:

ــت« را مطلق در مورد  ــخ قدیمی، کلمۀ »بی ]...[ کاتبان نس

ــه و غزل نیز به کار برده اند،  ــعر، و در مورد رباعی و قطع ش

ــهور آنکه مجموع دو مصراع  نه منحصراً در مورد معنی مش

منظوم باشد.3 

ــته  ــان کلمۀ »بیت« که کاتب در باالی »رباعی« نوش پس هم

درست است و نیازی به اصالح و تصحیح نبوده است.

.3

ــروز ــی امـ ــا دمـــ ــر از جـفــ ــرک گـــی تَ

اردو  ــــری  س روم  ــردا  فــــ ــه  نــ ور 

)ص 298(  

به جای »سری« باید »سوِی« باشد.

 .4

ــت اندر بزم تو خورشید؟ جامی لعل رنگ کیس

چیست بر خواِن تو گردون؟ کاسه ای فیرزه نام

)ص 300(  

ــد. کاسه ای فیروزهفام  به جای »نام« در آخِر بیت باید »فام« باش

یعنی فیروزهرنگ.

 .5

ـــتـــاق مـش دِل  ــِت  راحــ ــت  ُرخــ کای 

ــــاق ــه ِمعــش ـــی ز نـــالــ ــی نپــرس م

)ص 302(  

»ِمعشاق« را در فرهنگ ها نیافتم؛ ظاهراً باید »ُعّشاق« باشد.

 .6

ــاد آرم ــه یــ ــت ب ــث لــب ــون حــدی چــ

ــذاق  ــکـر ز م ــد، ش ــون« از دل چــک »خــ

3. نجم رازی، مرصادالعباد، به اهتمام محمدامین ریاحی، تهران، علمی و فرهنگی، 1374ش، ص554؛ نیز نک: همان، ص691- 692.
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)همانجا(  

به جای »خون« در آغاز مصراع دوم ظاهراً باید »خونم« باشد.

 .7

ــاد برد ــاک ب ــه خ ــت ک ــش محن در آب و آت

ــون عود  ــوختم چ ــکر نی، بس ــم چو ش گداخت

)ص 306(  

در پایان مصراع نخست، به جای »برد«، باید »بَرو« )بر او( باشد. 

یعنی خاک بر او باد!

 .8

ــرد ــک ب ــر رش ــل او بـح ــحۀ انـام ــر رش ب

ــرد  ک ــار  یس ــان  کــ او  ــر  مآث ــه  ُفضل وز 

)همان(  

ــت4 اما  ــتر فرهنگ های متقدم »فضله« به فتح اّول اس در بیش

لغتنامۀ دهخدا، ظاهراً به نقل از غیاث اللغات و ناظم االطّبا، آن 

را »به ضم اول« نیز آورده است. با این حال اگر هم در منبعی از 

منابع قدیم، ُفضله آمده باشد، در اینجا، ضبط این واژه با ضمه، 

ــت  ــت. ضمنًا توجه باید داش محدود کردن آن به یک تلفظ اس

که َفضله در مقابِل »َرشحه« آمده که آن نیز بر وزن َفعله است.

 .9

ــه عهدش ــک و دین که ب ــید مل ــه رش فرزان

ــد حـادثـــهزایی  ــه کــن ــارد ک ــام نــیـ ای

)ص 308(  

ــومین واژۀ این بیت در اصل، »ُملْک« باید باشد که همراه با  س

ــیدالُملک« است. اما در این صورت  ــید«، مخّفف »رش واژۀ »رش

وزن شعر مختل خواهد بود.

 .10

ــک الفــل ــت  تحــ ــک  فل را  ــتـانـت  دوس

ــراب  ــت الّت ــر تـحـ ــمنـانـت را مــقــ دش

)ص 113(  

ــیه در مورد کلمۀ »تحت« در مصراع نخست نوشته اند:  در حاش

ــیاق، مقتضی »فوق« است.« البته این سخنی  »کذا در اصل. س

ــراع اول معنای  ــت، اما با این تغییر نیز ظاهراً مص ــت درس اس

ــراع دوم، به نظر  ــۀ واژۀ »مقر« در مص ــتی ندارد. به قرین درس

ــد که در مصراع یکم نیز به جای »فلک«- که گویا از  می رس

ضایعات ذهنی کاتب است- واژه ای به وزن و معنای »مکان/ 

ــت، بعد از  ــد. پس صورت جدید مصراع نخس محل« بوده باش

اصالحات مشترک مصحح و نگارندۀ این سطور، چنین خواهد 

شد: دوستانت را محل، فوق الفلک.

 .11

ــای کمال ــه منتـه ــی ک ــزرگ بــارخـدای ب

ــران  او حیـ ــاف ذات  ــد در اوص بمـانــده ان

)ص 313(  

مصراع دوم باید این گونه آغاز شود: بمانده اندر اوصاف... .

 .12

ــه ــاب در چنـت ــو را آفـتـ ــک ت ــیـج کـل نس

ــان  فرم در  ــار  روزگــ را  ــو  ت راِی  ــع  مطی

)همان(  

در حاشیه، در باب »مطیع« نوشته اند: اصل چیزی ماننده »شیخ«.

ــت که چگونه به جای »چیزی« که  ــؤال این اس اکنون س

ــت، واژه »مطیع« را نشانده اند؟ مگر »مطیع«  مانندۀ »شیخ« اس

ــیخ« می مانَد؟ و پاسخ این است: آنچه به »شیخ« می مانَد  به »ش

ــت که اتفاقًا با »نسیج« )با  ــیج« )با حرِف »ب« در آغاز( اس »بس

نون( نیز در کمال تناسب آوایی و امالیی است و معنای مصراع 

را نیز به سامان می آوَرد:

ــه ــاب در چـنـت ــو را آفـت ــک ت ــیـِج کل نس

ــان  ــار در فـرم ــو را روزگــ ــیـِج رای ت بس

یعنی برای بسیِج )کارسازِی( رای تو، روزگار، در فرمان است.
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ــنایی، ]بی تا[؛  ــداللهی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1349ش، ج 1؛ منتهی اإلرب فی لغة العرب، عبدالرحیم بن عبدالکریم بن صفی پور، تهران، کتابخانه س نجفی اس

اقرب الموارد، سعید الخوری الّشرتونی اللّبنانی، ]بی نا[، ]بی تا[، الجزء الثانی.
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 .13

ــدد ــان ع ــان ج ــو را در جه ــاد ت ــگ ب درن

ــرگردان  ــته خوار و س ــتاب فلک گش از این ش

)ص 315(  

ــت. صورت  ــده اس ــتباه ضبط یا کتابت ش ــت اش مصراع نخس

درست آن چنین است:

ــاِن »عدو« ــو را در جهان »و«، ج ــگ باد ت درن

ــرگردان ــته خوار و س ــتاْب فلک گش از این ش

 .14

ــدت دلـبــن ــف  زل ـــن  حـس از  ــی  بــویـ

ــت ــد ارزان اس ــان خـرن ــد جـ ــه صـ ــر ب َگ

)ص 318(  

در مصراع نخست، به جای »ُحسن« باید »چین« باشد.

15. خطاب به سعدالدین وزیر گوید:

ــدرت َقــ ــه  پــایــ ــه  ــوی ک ای خــدیــ

ــت  اس ــان  امـکــ ــتـگـــاه  دس از  ــر  بـرت

ــردون ــت گــ ــه قــام ــی ک وی کــریــم

ــت اس ــاالن  پ ــخـــات  س ــاِر  بـ ــِر  زیـ

)ص 319(  

ــماعیل در دسترس نیست  نظر به اینکه تصویری از دیوان اس

ــم الخطی نسخه هیچ اشاره ای  و مصحح نیز به  ویژگی های رس

ــوان گفت. با این  ــخن نمی ت ــد، در اینجا با قطعیت س نکرده ان

ــه در زیر( حتی  ــه نقط ــه گمان نمی کنم که »پاالن« )با س  هم

به مدد صور خیال، بر قامت این بیت، خوش بنشیند. مفهوم این 

ــد.  ــت به نظر می رس بیت با واژۀ »ناالن« )با نون در آغاز( درس

ــاعر می گوید قامت گردون، زیر بار سخای ممدوِح بخشندۀ  ش

ــته، خمیده و از درد به خود »ناالن« است.  من، مقاومت نتوانس

احتمال دیگر، اینکه واژۀ مورد بحث، »باالن« )با »ب«( به معنی 

»فخرکننده و نازنده« باشد. یعنی آسمان از اینکه زیر بار سخای 

ممدوح من است، به خود فخر می کند.

 .16

ــو ــداز ت ــک آهــن گ ــغ بیــل ــهم تـی از س

ــتـه کـار، زار ــم تو را گـش ــارزار، خـص در کـ

)ص 325(  

ــداز« )از مصدر گداختن( باید  ــد به جای »آهن گ به نظر می رس

ــذرد. ضمنًا پس از  ــد یعنی آنچه از آهن می گ ــذار« باش »آهن گ

واژۀ »تیغ«، گویا »واو«ی جا افتاده است: از سهم تیغ »و« بیلک 

»آهن گذاِر« تو...

 .17

ــکــر ــگ ش ــت ُتن ــگ اوس ــتــه تـنـ بـس

ــن خــمار ــت عــی ـــت اوس ــس مـس نــرگ

)ص 346(  

ــت که به جای »بستۀ« )بر وزن »خستۀ«( باید »پستۀ«  واضح اس

ــه نقطه در زیر حرف اول( و به جای »ُتنگ« باید »تَنگ«  )با س

)به معنی »بار«( باشد: پستۀ تنگ اوست تَنِگ ِشَکر.

 .18

ــت و مجیب ــی اگرچه مجّرب اس دعای موس

ــور ــن ط ــت دام ــر اس ــۀ دیگ ــک مرتب ولی

)ص 349(  

ــیه، در مورد »مجیب« نوشته اند: »چنین است در اصل=  در حاش

مجاب.«

معلوم نیست چرا مصحح، »ُمجاب« را تغییر داده اند! ضبط 

بیت چنان که در اصل بوده، هیچ اشکالی نداشته است. »دعای 

ــت که ما امروز می گوییم »دعای مستجاب«  مجاب« همان اس

ــده. »مجیب« کسی است که دعا را  ــخ داده ش یعنی دعای پاس

اجابت می کند.

 .19

ــد امــی آرزوی روی  ــو  ت ــرۀ  ــاض چـه بـی

ــور ــِب دیـجـ ــره ش ــو طـی ــّرۀ ت ــواد طـ س

)ص 350(  

هم به لحاظ معنی و هم به قرینۀ »شب«، ظاهراً در مصراع اول 

باید »روِز امید« باشد.

.20

ــید ــه و خورش ــو را م ــاب ت ــد جن دو چاکرن

ــور ــا و دب ــو را صب ــاء ت ــرعـند بـق دو مس

)ص 351(  

ــکل، معنایی برنمی آید. آیا ممکن است  از مصراع دوم بدین ش

به جای »بقاء«، »نفاذ« بوده باشد؟ یعنی صبا و دبور برای »روان 

شدِن فرمان و حکم« تو، به مثابۀ دو پیک مسرع اند.

 .21

ــم را ــر و وقتی مذاق عیش ــن س ــن چنی در ای

ــیرین ــکر ش ــرد چون ش ــب او ک ــالوت ل ح
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)ص 352(  

به جای »سر و وقت« ظاهراً باید »سره وقت« باشد، یعنی »وقِت 

نیکو و خوش«.

 .22

ــَرف ــده مش ــت زیبای او ش ــه طلع ــان ب جه

ــن ـــده عّنی ــای او ش ــک ز زادن هـمـتـ فـل

)ص 353(  

ــَرف« به سکون »شین« و فتِح »را« را در فرهنگ ها نیافتم.  »مش

گویا »ُمْشِرف« )به معنی »ناظر و بیننده« )← لغتنامۀ دهخدا( باشد.

 .23

ــا ــو وف ــاب، همـچ ــر او دیــری ــان الغ مــی

ــیر ــون اکس ــاز چ ــک او تنگ ب ــان کوچ ده

)ص 357(  

ــار(  ــس از »او« باید »تنگبار« )بر وزن سنگس ــراع دوم پ در مص

ــد، که به معنی »چیزی ]است[ که به دشواری به دست آید  باش

ــۀ دهخدا(. البته »تنگیاب«  ــد« )← لغتنام و به غایت عزیزالوجود باش

ــا »دیریاب« در  ــت )← همان( که اتفاقًا ب ــز به همین معنی اس نی

ــت تناسب بیشتری دارد. تا ضبط نسخه کدام یک  مصراع نخس

را تأیید کند.

 .24

ــم بــطــحــا ــات معــظــ ــه مقـــامــ ب

ــی اضــحـ ــــی  مـــوس ــات  کــرام ــه  ب

)ص 362(  

به جای »موسی«، باید »موسم« باشد.

 .25

ــرخ ــاس چ ــب و روز ط ــوس و ش ــاج و آبن ــا ع ت

ــاد ــال ب ــر مـث ــن ب ــطــح زمــی ــرد س ــد گ گــردن

)ص 364(  

ــد: تا عاج و »آبنوِس« شب و  ــت باید این گونه باش مصراع نخس

روز »و« طاس چرخ.

 .26

ــتی ــان شکـس ــرا پیمـ ــدی چ ــه بدعــه ب

ــوز ــدل بیــامـ ــن بــی ــاداری ز م صــفــ

)همان(  

ــد که در مقابل »پیمان  به جای »صفاداری« باید »وفاداری« باش

ــت. به جای »مْن بیدل« نیز گویا  ــتن« در مصراع اول اس شکس

ــد؛ البته »مْن بیدل« را در بیت زیر نیز  ــت باش »من بنده« درس

ضبط کرده اند:

ــف ــر لـط ــی، از س ــون ببیـن ــتـش چ نخس

ــراوان فـ را  او  ــرس  بـپ ــدل  بـیـ ــْن  م ز 

)ص 380(  

 .27

ــل ــرد غاف ــون م ــو چ ــق ت ــز عش ــی ک بس

ــد در دام ــه افــتــادنــ ــوی دانــ ــه بــ بـ

)ص 366(  

آنکه به بوی »دانه« در »دام« می افتد »ُمرغ« است.

 .28

ــه می گویی؟ ــی در این چ ــو نیک خواه گرام ت

ــی؟ ــه فرمای ــی در آن چ ــاز جهان ــو کارس ت

)ص 371(  

بیت را به کلی اشتباه خوانده اند. نخست اینکه به جای »گرامی« 

ــع کریم( همراه با »ی« )فعل  ــرکش( باید »ِکرام« )جم )با دو س

ــتی( باشد. دو دیگر اینکه »اینچه« و »آنچه« باید با  ربطی= هس

ــود و اگر پیوسته نوشته شود، قرائت بیت را آسان  هم خوانده ش

ــدِن دو مصراع نیز منتفی  ــؤالی« خوان می کند. بدین ترتیب »س

است. نثر دستوری بیت چنین است: تو در اینچه )یعنی در تمام 

ــتی؛ و در آنچه  چیزهایی که( می گویی، نیکخواِه کریمان هس

)یعنی در تمام چیزهایی که( می فرمایی، کارساز جهانی.

.29

ــور فضل ــان کش ــان سرکش ز لفظ و معنی ش

ــع االعناق ــته خاض ــان گش ــه طوع طاعتش ب

)ص 375(  

»طوع« )بدون نقطه( در کنار »طاعت« حشو است. گویا درست 

»طوغ« )= طوق( باشد.

 .30

ــت ــن نجــس ــس آزار دل مــ ــچ کــ هــی

ــردی ــی و نابخ ــه بــی اهل ــو ک ــز تــ جــ

)ص 380(  

ــد. نکتۀ  »بی اهل« چه معنی می دهد؟ ظاهراً »بی اصل« باید باش

ــی« و »نابخردی« رابطه ای  ــایان توجه، اینکه میان »بی اصل ش

ــل واژۀ  ــۀ الفرس، ذی ــگ مجموع ــه در فرهن ــت چنان ک هس
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»فرومایه« آمده است: »بی اصل و خرد.«5

 .31

ــف لط ــر  س از  ــی،  ببین ــون  چ ــتش  نخس

ــراوان فـ را  او  ــرس  بــپـ ــدل  بــی ــْن  م ز 

)ص 380(  

ــطور پیشین سخن گفتیم. عالوه بر  در مورد »مْن بیدل« در س

ــیه، در باب کلمۀ »بپرس« نوشته اند: چنین است و  آن، در حاش

ــّر مقدر  ــان از این توضیح، دفع ش نه »ببوس«. گویا غرض ایش

ــخه بدلی وجود ندارد، آوردن  بوده! وگرنه در جایی که هیچ نس

ــت. از دیگر  چنین توضیحی خالف موازین علمی تصحیح اس

ــد، الزم است برای »تمام« واژه های یک  سوی، اگر چنین باش

ــت نه  ــت بیاوریم که مثاًل: روز اس متن، توضیحاتی از این دس

ــت نه زود، زود است نه دود؛ دود است نه درد؛ درد  زور؛ زور اس

است نه زرد... .

ــده است:  ــط مصحح، چنین ضبط ش ــخه توس 32. انجامۀ نس

ــر »من محّرم«  فرغ من تحریر »هذا« الکتاب فی تاریخ رابع عش

الحرام ]...[ حّرره العبد الضعیف »جالل الدین« ]...[.

ــت است،  »هذا الکتاب« از نظر قواعد زبان عربی البته درس

اما در اصل انجامه، که تصویر آن در صفحۀ 290 متون ایرانی 

ــت که مصحح اشاره ای بدان نکرده اند. قبل از  آمده، »هذه« اس

کلمۀ »محّرم« نیز واژۀ »شهر« بوده که در تصحیح از قلم افتاده 

ــت. »جالل الدین« نیز در اصل، به این صورت نوشته شده:  اس

جال لدین.

برخیتضمینهاواقتباسهایاسماعیل

ــی که اسماعیل از شاعران دیگر کرده و  به جز چند مورد اقتباس

مصحح به آن ها اشاره کرده اند، این موارد نیز قابل ذکر است:

ــت تو »بردارم« ــن آن نَیم که دل از« صحب »م

ــرداری ــر ز دوش ب ــودم س ــو زلف خ ــر چ وگ

)ص 360(  

که مصراع اول آن، اقتباس از سعدی است:

ــت »بردارم« ــن آن نَیم که دل از« مهر دوس »م

ــد کارم ــان رس ــه ج ــمن ب ــۀ دش ــر ز کین وگ

6
)کلیات، ص 502(  

اسماعیل قزوینی همچنین دو بیت، و نیمی از یک مصراع را از 

عراقی تضمین کرده است:

ــی ــر زیبای ــت دور قم ــس رخ ــرده از عک ب

ــی ــهـی باالی ــرو س ــدت س ــّر ق ــده از ف دی

 

ــدم از دلتنگی ــان آم ــه به ج ــری کن ک »نظ

ــدم از تنهایی« ــی ش ــه خیال ــن ک ــذری ک گ

ــت روح افزای رخ  ــم  بین ــه  ک روز  آن  ــّرم  خ

ــه خرامان ز درم بازآیی« وی خوش آن دم »ک

 

ــان آیی تو ــم چو به ج ــودی که بیای ــه ب »گفت

ــرا می نایی؟« ــدم اکنون تو چ ــن به جان آم م

)ص 384(  

مطلع غزل عراقی این است:

ــی« ــان ز درم بـازآیـ ــه خـرامـ ــا »ک ــود آی ب

ــایی ــن بگـش ــتــۀ م ــره از کار فـــروبس گ

 7
)ص 252(  

فرجامسخن

آنچه در بخش  نخست این مقاله آمد، تنها برخی از مواردی 

است که در حاشیۀ دیوان اسماعیل قزوینی یادداشت کرده ام. 

سایر  درج  از  مرا  است،  مجله  خواست  که  اختصار،  رعایت 

نکات، و هم از نشان دادن غلط های چاپی، بازداشت. اگر بنا 

باشد روزی دفتر یکم متون ایرانی به چاپ دوم برسد، کتاب 

خود را به جواد بشری خواهم سپرد تا باقی یادداشت ها را نیز 

ببیند.

■
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