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نامۀ نامی کتابی »شایستۀ تقدیر«ن

چندیپیش،کتابیباعنواننامۀ نامیکهدربردارندۀچهار

مثنویازمثنویاتپنجگانۀسیدمحمدصادقنامیاصفهانی،

شاعرونویسندۀسدۀدوازدهمهجری،استتوسطدوستیبه

دستمرسید.بهمجردگشودنکتابدریافتمکهنقدیاست

کمعیار.امابرایآنکهبهقضاوتزودهنگاممتهمنگردم،چند

برگیازمتنآنرانیزازنظرگذراندمواینابیاترامناسب

حالآنیافتم:

تازگـــیازبـــاغســـخنرفتـــهاســـت

رونـــقایـــنطرفهچمـــنرفتـــهاســـت

ــت ــدهاس ــرانش ــرهوی ــخنیکس ــکس مل

ســـلکهنـــرطرفـــهپریشـــانشـــدهاســـت

اســت ریختــه هــم ز نظــم سلســلۀ

ـــیهمـــهبگســـیختهاســـت)ص637( عقـــدمعان

ازسویدیگر،درخبرهایسایتمیراثمکتوبخواندم

کهاینکتاب»دربیستوششمیندورۀجایزۀکتابفصل،

موفقبهکسبعنوانشایستۀ تقدیر شد«.بنابراین،شرمگین

ازداوریخویش،برآنشدمکهدرایننامۀ نامیباحوصلهو

تأملبنگرمتا»شایستگی«هاییراکهازنظرمدورماندهبیابم.

نامۀ نامی،کهشاملمثنویهای»خسرووشیرین«،»لیلی

ومجنون«،»وامقوعذرا«ونیز»درجگهر«سیدمحمدصادق

نامیاصفهانی،شاعرونویسندۀدربارکریمخانزنداست،در

اصل،پایاننامۀکارشناسیارشدخانمهاراویۀکردافشاری،

وجیهۀکرمپسندیونسرینرستمیتهرانیبودهکهبهسال

۱۳۹۲شازسویانتشاراتسخنورانتهرانبهچاپحروفی

درآمدهاست.

درپیشگفتارکتابکهبهقلمخانمراویهکردافشاریاست،

چنینمیخوانیم:

  فرزاد ضیائی حب ب  آبادی

پژوهشگرمتونکهنفارسی
ziaeefarzad@yahoo.com 
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دردنیایپررمزورازامروزیبابارشاطالعاتگونهگونو

باتوجهبهنفوذفرهنگنوپای]کذا![غربدربینملل،ملتی

کهبخواهدحیاتفرهنگیخودراحفظنمایدبایدمیراث

گرانبهایاندیشهوتفکرپیشینیانخویشراازپسقرنهاغبار

فراموشی]کذا![شناساییوزندهکند.هدفمانیزازتدوین

ـاحیاینسخخطیومیراثهای ـنامۀ نامیـ اینمجموعهـ

معنویایرانیاناست.

البتهاینهدفیاستمقدسوبهقولداورانمراسمجایزۀکتاب

فصل»شایستۀتقدیر«،اماپرسشایناستکهآیاهمهکساز

عهدۀاحیایمیراثمعنویایرانیان،برخواهدآمدیاچنانکهدر

سالهایاخیردیدهایم،کارهایچنین،بهجای»احیا«اغلب

مصداق»یخرجالمیتمنالحی«میشود؟مگرمیتوانبدون

داشتندانشوتخصصکافی،میراثگرانبهایاینسرزمین

کهنسالرابهتوهماحیابازیچۀدستناتوانخویشکرد؟

باری،اینسهبانوبرایاحیاینامۀ نامی»دستجهداز

آستینجدبیرونآوردهاندوآبگینۀآراموقراررابهسنگمطالعه

ومداومتمستمرشکستهاند«)پیشگفتار(»وپسازسهسال

تالششبانهروزیباتوکلبهحضرتحقوزیرنظراستاد

دلسوزانۀ راهنماییهای با و ذوالفقاری دکترحسن ارجمند

ایشان«)همان(اینکتابرا،چنانکهخواهیمدید،شایستۀتقدیر

کردهاند.

از مزایای این کتاب این است:

نامۀ نامیبامقدمۀدوصفحهایدکترحسنذوالفقاریدربارۀ

منظومههایعاشقانهادامهمییابد.درسطورپایانیاینمقدمه

چنینمیخوانیم:

ــهقدیمتریــننســخهها،کارگروهــیدر ]...[دسترســیب

ــر ــره ــیب ــگارشمقدمههای ــاتالزم،ن ــح،تعلیق تصحی

ــای ــیازمزای ــدبخش ــتهایمفی ــۀفهرس ــویوتهی مثن

اینتصحیحاست...)ص۲(.

گویاچونجنابدکترذوالفقاریبهدلیلاشتغاالت،فرصت

نداشتهاندهمۀمزایایایناثررابرشمارندوتنهابه»بخشی«از

آنمزایااشارتفرمودهاند،دراینمقالهبرآنشدیمتاعیاراین

کتابرابهمحکنقدبرسنجیموحاصلکاررادرمعرض

داوریخوانندگانارجمندنهیم.

1. خسرو و ش رین
اّولینمنظومهازچهارمثنوینامیکهتاکنونیافتهشدهواکنون

دراینکتابعرضهگشتهاست،خسرو و شیریناستکه

یچاپآنبودهاست.پیشاز
ّ
خانمراویۀکردافشاریمتصد

آنکهمقدمۀایشانبرخسرو و شیرینآغازشود،بخشیباعنوان

راست:»شیرینکالمی
َّ
»معرفیشاعر«آمدهکهبدینجملهُمَصد

حقراموجبنامیشدنشدرملکنظممیدانست«)ص۳(.

اینعبارتوعباراتیکهپسازآنآمده،برگرفتهازابیات8۹

بهبعدخسرو و شیریناست.امابیتمذکوراشتباهفهمیده

شدهوباعثآمدهکهصفت»شیرینکالمی«به»حق«داده

شود!درحالیکهشاعرمیگوید:

ــیرینکالمی ــسشـ ــدازبـ خداونـ

ـــی ـــمنام ـــکنظ ـــهمل ـــردیب ـــراک م

ومعلوماستکه»زبس«یعنی»ازبسیارِی«،واینبسیارِی

شیرینکالمیمربوطبهخودشاعراستکهازبابمفاخره

میگویدخداونداازبسمنشیرینکالمم،تومرادرملکنظم،

نامیکردهای.

باب در مطالبی دربرگیرندۀ شیرین و  خسرو  مقدمۀ

زیباییشناسی،فکریو ادبیو )زبانی، ویژگیهایسبکی

و اساس نسخۀ ویژگیهای نسخهها، معرفی محتوایی(،

گزارشیازاینداستاناست.دربخش»ویژگیهایزبانی«

نوشتهاند:»دربسیاریازواژگان،کاهشواجیصورتگرفته

وقت و نوشتن در موجبصرفهجویی هم امر این است.

میگردد،همچنیندرسهولتوزنعروضیموثراست:ستاده،

مه،فسون...«)ص۱۳(.یعنیایشانغرضازمخففشدن

کلماترا»صرفهجوییدرنوشتنووقت«پنداشتهاند!

نثرناتندرستمقدمهبااینجملهادامهمییابد:...هنگامی

کهداستانآغازوادامهمییابد]کذا![»رنگ«واژگانفارسیو

ترکیباتآنرا»پررنگتر«میبینیم)ص۱۳(.

جابهجایی باب در زبانی، ویژگیهای بخش همین در

ضمیرنوشتهاند:»کاربردضمیردرغیرجایگاهاصلیخود،که

شایدبتوانازاختصاصاتسبکیویبرشمرد«)ص۱۴(.در

حالیکهمیدانیمجابهجاییضمیر،اختصاصبهشعر»نامی«

استفادۀ مورد فارسی سنتی ادوارشعر سرتاسر در و ندارد
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شاعرانبودهاست.

باز،نوشتهاند:»آوردندوپسوندوایجادحشودرکالم«

)همان(.وسپساینبیتراشاهدآوردهاند:

نگـــهبایـــددرایـــنزنگارگـــونفـــام

ــرام ــیروبهـ ــروسـ ــایتیـ ــهگردشهـ بـ

اماوقتیبهمتنکتاب)ص۲۱۱(نگاهمیکنیممیبینیمضبطدو

نسخهبهجای»فام«درمصراعنخست»بام«بودهاستکهالبته

موردغفلتتدوینگرواقعشدهوسببشدهاستبهجای

»زنگارگونبام«،»زنگارگونفام«رااختیارکنندواینحشو

قبیحرابهحسابشاعربیچارهنهند.

یکیازروشهایبدیعیکهدراینکتابدرهرچهار

بخشبهکارگرفتهشده،گنجاندنمشخصاتنسخههادرون

اطالعاتمربوطبه
ً
جدولیبسیارکوچکاست؛چنانکهمثال

شمارۀنسخه،تاریخکتابت،نامکاتب،تعدادصفحات،نوع

کاغذ،نوعخط،ومحلنگهداریششنسخهاز»خسروو

شیرین«،درجدولیشاملهشتستونوهفتردیففقطدر

ابعاددوازدهدرسهونیمسانتیمتر)!(آمدهکهجزبهمددچشم

مسلحقابلخواندننیست.

ذیلعنوان»زیادیوکمینقطه«)ص۲6(ایننمونههارا

آوردهاند:

حکیمیچنددانایان»اپسرار«)ب۳8۲(،ازاینکشور

»پسر«خودگیروبگریز)ب6۱6(،ز»کپس«پرسدحدیث

گیومه، درون کلمات که است معلوم .)6۱8 )ب آشنایی

»اسرار«،»سر«و»کس«بودهاستوتدوینگرنسخهنیز

بههمینصورتخواندهامانمیدانستهاستکهکاتباندرقدیم

زیرحرف»س«،سهنقطهمینهادهاند.آوردناینسهنقطهدر

زیرحرف»س«کهدرآغازبرایایجادتمایزازحرف»ش«)با

سهنقطۀفوقانی(هموارهرعایتمیشده،بعدهافقطدرخط

نستعلیق،آنهمدرزیر»سینکشیده«مرسومماندوامروزه

خوشنویسانناآگاه،درتوجیهفلسفۀوجودیاینسهنقطهدر

زیرسینکشیده،تکلفاتیباردمیکنندومیفرماینداینسه

نقطهبرایپرکردنفضایخالیزیر»سین«است!

اکنونکهازبررسیمقدمۀخسرو و شیرینفراغتیافتیم،

اثر این متن در تدوینگر ازشیرینکاریهای نمونههایی به

میپردازیم)اعداددرونپرانتزشمارۀابیاتاست(.

غلط خوانی

ازششنسخۀمورداستفادۀتدوینگر،دونسخهبهخطنستعلیق

وچهارنسخهبهخطشکستهنستعلیقبودهاست.بابررسی

اینمنظومهدریافتیمکهمتأسفانهایشاناطالعیازرموزاین

خطوطنداشتهوازهمینرهگذرمواردبسیاریراغلطخوانده

است:

ــان ــعنکتهدانـ »معالیبخـــش«طبـ

ــادان)۳( ــاینـ ــبقآموزکودکهـ سـ

درتصویرصفحۀآغازیننسخههاکهپیشازمتنچاپشده، 

آشکار،»معانی«)بانون(
ً
نخستینواژۀاینبیتبهصورتیکامال

خواندهمیشود.

خوبرویـــان روی جمـــالآرای

ــان)6( ــادوینکویـ ــوزجـ فنونآمـ

بهجای»فنونآموز«ضبطنسخۀ»مر«رادرحاشیهاینگونه

آوردهاند:»گهفمهای.«اماایننیزحاصلغلطخوانیاستو

بهراحتی نظر مورد واژۀ )مرعشی( »مر« نسخۀ تصویر در

»گنهفرمای«خواندهمیشود.

عـــذاری را نظمـــم عـــذرای بـــده

کـــهگـــردد»درشـــک«هـــرزیبانـــگاری)93(

اگربهوزنشعرتوجهمیکردنددرمییافتندکهمصراعدوم

بدینصورتغلطاستوپسازکلمۀ»گردد«باید»رشک«

)بروزناشک(باشد.

نهانـــی الطـــاف ز خداونـــدا

ِر«فشـــانی)101(
َ
بـــهنطقـــمداده»شـــک

ـــــِر«رامیکشمبازهمبرقامتوزن،کوتاه
َّ
هرچهواژۀ»شک

است!الجرمبایداینمطلبرابه»احیاکنندگانایناثر«

یادآوریکنمکهدرشیوۀکتابتقدماهرگاهپسازواژهای

مختومبه»هایغیرملفوظ«،»ی«یا»ای«نیازبودهاست،این

ر«)ء(بررویهایغیرملفوظقرار
َّ
هردوبهصورت»یاءُمبَت

میگرفتهاست.البتهگاهیکاتبازقراردادناینعالمت
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خودداریمیکردهوگاهنیزبهمرورزمانعالمتمزبورپاک

برای میشدهاستکهدرهرحالخواندنکلمۀموردنظر

خوانندگانباسواددشوارنبودهاست.البددیگراکنونچاپ

کنندۀخسرو و شیرین دریافتهاندکهمصراعدومبایداینگونه

این رفشانی.
َّ
شک »دادهای« نطقم به شود: خوانده و نوشته

غلطخوانیدرمواضعیدیگرازجمله»خستهای«)ب۳۵۱(

و»کارافتادهای«)ب۴۵0(نیزرخدادهاست.

ـــش« ـــرع»دان ـــنف ـــملیک ـــیعل ـــودام خ

ــش)140( ــمکایناتـ ــدهعلـ ــبقناخوانـ سـ

آنچهبا»کاینات«قافیهمیشودواژۀ»ذات«است.پسمصراع

نخستبایداینگونهباشد:خودامی،علملیکنفرعذاتش.

ـدرذکرمعراجپیامبر)ص(گوید:

گردیـــد دیـــدار مســـتغرق چنـــان

ـــد)215( ـــاز«گردی ـــهاجـــزایوجـــودش»ب ک

بازهمنهپروایقافیهداشتهاندونهسودایمعنا.البتهضبط

چهارنسخهبهجای»باز«درمصراعدوم،»یار«)بادونقطه

درزیر(است،امابازهممعنیدرستیازبیتبهدستنمیآید.

بهجایاینهردوواژهباید»بار«)بابایموحدهورای
ً
ظاهرا

قرشت(باشد.دراینصورت،شاعرمیگوید:پیامبر)ص(در

شبمعراجچنانبادیدۀدلغرقدیداریارشدکهاجزایوجود

جسمانیمانندچشموگوشوزبانبرویبارشدهوزائدبود

وبهکارنمیآمد.

ــهات»نیســـت« ــنگونـ ــودزیـ ــنبـ ــرممکـ اگـ

غنیمـــتدانکـــهایـــنکمدولتـــینیســـت)۴0۵(

درحاشیهنوشتهاند:»همۀنسخهها:اشکالدرقافیه«.منظور

اینبودهاستکهضبطبیتدرتمامنسخههابههمینصورت

بودهوقافیۀبیتغلطاست.اگربپذیریمکهتدوینگرناآشنابا

درست را نخست مصراع واژۀ آخرین گذشتگان، خطوط

خواندهاند،چنداندشوارنیستحدسبزنیمکهبهجایآنباید

واژۀ»زیست«باشد،بهشرطآنکهاندکیهمبهمعنایبیت

توجهکنیم.ولیاینبیتوجهیبهمعنایابیات،درسرتاسرنامۀ 

نامی بهچشممیآید.

متن نادرست، حاش ۀ درستن

درسهچهارسطرنامفهومیکهذیلعنوان»روشتصحیح«

آوردهاند،چنینمیخوانیم:

مادراینمجموعهنسخۀملکتهران)آستانقدسرضوی(را

بهدلیلقدمتاساسقراردادهایموبهدنبالآنپنجنسخۀدیگر

رابدل.هرجاکهتشخیصدادهشدواژهایدرستبایدبهکار

رود،ازنسخۀ]کذا[بدلهااستفادهکرده،شکلدرستواژهها

وابیاترانگاشتهایم.درخوانشواژههانیزازنسخۀ]کذا[

بدلهایاریجستهایم]...[)ص۲۴(.

یکیدیگرازویژگیهایشایستۀتقدیرخسرو و شیرین،که

فرمودهاند، اشارت بدان خود تدوینگر نیز، باال سطور در

»تشخیص«درستازنادرستاست!آنچهدرپیمیآیدموارد

اندکیاستازنمونههایبسیارکهدرآن،ضبطنادرستالفاظ

درمتنوصورتدرستآندرحاشیهآوردهشدهونمایانگر

حسنتشخیصتدوینگراست!:

بـــهعالـــمگـــرگـــدا»و«پادشـــاهند

همـــهبـــروحـــدتذاتـــتگواهنـــد)82(

بهجای»و«درمصراعاّول،ضبطچهارنسخه»ور«)مخفف

»وگر«(استوپیداستکههمیندرستاست.

کـــفموســـیکـــهبـــودی»از«ضیایـــش

نمـــودیکســـبنـــوراز»کســـب«رایـــش)147(

اینبیتکهدرنعتپیامبراسالم)ص(است،بدینصورتهیچ

استفادۀ مورد نسخۀ شش از نسخه چهار ندارد. معنایی

تدوینگر،بهجای»از«درمصراعاّول،»آن«وبهجای»کسب«

دومدرمصراعدوم،»نور«ضبطکردهاند.پسشکلدرستو

گونهباشد:

معناداربیتبایداین

کـــفموســـیکـــهبـــودی»آن«ضیایـــش

نمـــودیکســـبنـــوراز»نـــور«رایـــش

دربیتیدیگرآمده:

ـــاکن ـــه«س ـــا »ب ـــردهراهآنج ـــاعیب ـــهس ن

ـــهممکـــن)213( ـــدان ـــدرآنپی ـــهحـــادثان ن

بهراستیچگونهممکناستچهارنسخهبهجای»به«)با
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نقطهایدرزیر(درمصراعنخست»نه«)بانون(داشتهباشدو

کسیآنرابهحاشیهبرد؟!

درشبـــرمقبـــلومـــردودمســـدود

نـــهآنجـــا»یـــار«مقبـــولونـــهمـــردود)214(

بازهمضبطچهارنسخهایکهبهحاشیهراندهشده)بار،بابای

موحده(بایدجایگزینمتننادرستگردد.شاعردراینبیت

کهمربوطبهمعراجپیامبر)ص(است،میگویدآنفضایروحانی

ومقدس،جاییبودکهدرشبرمقبلومردودبستهبودوهیچ

کسرابدانجای»بار«)اجازۀحضور(نبود.

»رود«درموکـــــبســــــــاالرکشـــــور

]...[ عدلپـــــرور ظلمســــــوز خدیـــــو

گــــذارافتــاد»مــاراســــــوی«شـــــیراز

چـــهشـــیرازآنکـــهبـــرجنـــتکنـــدنـــاز)233و235(

اگرکوشندۀخسرو و شیرینچنینتشخیصدادهاندکهاین

ابیاتراباهمینصورتبیمعنیبیاورند،تشخیصماانتخاب

نسخهبدلهابهجایمتناست.دراینصورتومطابقضبط

سهنسخه،مصراعهایاّولوسومبدینگونهتصحیحمیشود:

مرادرموکبساالرکشور]...[گذارافتادسویملکشیراز.

عـــروسنغـــزبنشـــاندمدرایـــنکاخ

ـــاخ)279( ـــنش ـــروردمدرای ـــابپ ـــیزیب گل

دوامــت »بــزم« الیــق آن بــود

ـــامت)281( ـــرمش ـــورعط ـــندرخ ـــودای ب

دربیتدوم،ضبطچهارنسخهبهجای»بزم«،»عقد«بودهو

همیندرستاست.شاعرمیگوید:آنعروسنغز،الیق»عقد

دوام«توست.»عقددوام«یعنیعقد»دائم«کهدرمقابل»صیغۀ

موقت«است.ایناصطالحدربیت۵7۲نیزدرمتنوبدون

ُملکدرعقد بهکاررفتهاست:عروس نسخهبدلدیگری

دوامت....ناگفتهنگذاریمکهدربیتاّولازدوبیتباالنیزبه

جای»عروس«ظاهراباید»عروسی«باشد.

یکـــــــیازنقشبنــــــدانهنرمنـــد

نـــگاردنقـــشآنرخســـارگلرنـــگ)498(

ضبطچهارنسخهبهجای»گلرنگ«)!(»دلبند«است،اما

معلومنیستتدوینگراینمتنمطابقچهمعیاریاینقافیۀ

فاسدرادرمتننشاندهاند!

ــت ــیراسـ ــاراندلاسـ ــده،یـ ــتدیـ ــهدسـ بـ

ـــت)86۴( ـــراس ـــنفرمانپذی ـــر«ای ـــهآن»فرمانب ک

درمواردیهمدرتصحیحاثرتوجهیبهمعنیکلماتوابیات،

درهمینبیتاگربهتفاوتمیان»فرمانبر«و
ً
نداشتهاند.مثال

»فرمانپذیر«دقتمیکردند،آنگاهممکنبودبهجای»فرمانبر«،

ضبطسهنسخۀدیگریعنی»فرمانده«راانتخابکنند.

ـــدان ـــلخن ـــنلع ـــهازای ـــنک ـــتای ـــهرویاس چ

ـــدان)885( ـــن»درد«دن ـــزای ـــاراســـتک چـــهرخس

آبــــــدارم لعـــــل خســــت دنـــــدان ز

زمـــژگانریخـــتدرهـــادرکنـــارم)886(

وقتیایندوبیترابدینصورتمیخوانیم،درآغازممکن

استگمانبریمکهدرروایتنامی،شیرینبه»دنداندرد«نیز

مینگریم، نسخهبدلها به وقتی اما است! بوده شده مبتال

میبینیمسهنسخهبهجای»درد«دربیت88۵»در«)بهضم

طبق هم باز که آوردهاند مروارید( یعنی را، تشدید و دال

تشخیصتدوینگر،جایخودرابهضبطینادرستدرمتن

دادهاست.

دویــــارازیکدگــــــرافتنــــــداگـــردور

»کـــه«یکـــدل»ازرهـــم«گردنـــدمهجـــور)970(

زافســـــونیبخوانــــــمآیتـــــیچنـــــد

کـــهازدیـــدارهـــمگردنـــدخرســـند)972(

گماننمیبرمهیچمعناییخرسندکنندهبتوانبرایمصراعدوم

بیتنخستیافت،مگرآنکهازمیاننسخهبدلهابهجای

ر
َ
»که«،واژۀ»دو«وبهجای»ازَرَهم«)ازراهم(،»گرِزهم/ا

ِزهم«)اگرازهم(رادرمتنبنشانیمتامصراعدومبیتنخست

ر/ارِزهمگردندمهجور.
َ
بدینصورتدرآید:دویکدلگ

همۀ نسخه ها

درسطورپیشینگفتیمکهتدوینگرخسرو و شیریننسخۀ
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کتابخانۀملکتهرانرااساسقراردادهوپنجنسخۀدیگررابه

عنواننسخهبدلانتخابکردهاستوگویابهدلیل»قدمت«

همۀ حفظ به مقید اساس، نسخۀ نسبی )۲۴ ص )ر.ک:

ضبطهایآندرمتنبودهاست.قطعنظرازاینکهاختالف

7۳،67،۲8،۲7و7۴سالدرکتابتیکمتنقرندوازدهمی

»قدمت«بهحسابنمیآید،ازبررسیخسرو و شیرین چنین

دریافتمیشودکهازقضاایناقدمنسخ،مغلوطترازپنج

درهمۀموارد،ضبط»همۀنسخهها«
ً
نسخۀدیگربوده،زیراتقریبا

ـدرستوضبط ــیعنیهمۀنسخهها»بهجزنسخۀاساس«ـ

متن)نسخۀاساس(،نادرستاست.ازمیانانبوهاینگروه،به

مواردذیلبسندهمیکنیم:

زظلماترِحمازقطرهی]قطرهای[آب/پدیدآوردماهی

ماهی آورد پدیدار نسخهها: )همۀ )۲8( تاب جهان در

جهانتاب(؛زهرعلمیفزوناز»بهر«)همۀنسخهها:حد(

»در« که )6۳(؛ خاک این اندر نهادی ودیعتها ادراک/

)نسخهبدل:از(جانپرورمچندیبهنازش/دهماز»نور«)همۀ

نسخهها: نهال)همۀ )۹6(؛ طرازش معنی زیور( نسخهها:

نهاده(چرخازخورشیدوازماه/بهراهدوستچشمشوقدر

راه)۱7۴(؛کهناگهجبرئیلازدردرآمد/بهخلوتگاهآنسرور

»برآمد«)همۀنسخهها:درآمد()۱8۳(؛پریدازماسویهللاجان

پاکش/ولیبربسترخت»زین«]![)همۀنسخهها:از(آبو

خاکش)۱8۹(؛مقدسعالمیاز»ماسوی«)نسخهبدل:آبو

گل(دور/زعکس»نور«)همۀنسخهها:روی(جاناننوردر

نور)۲۱۲(؛رسانیدی»نیاز«)همۀنسخهها:نسیم(نوبهاران/به

گوششنالههایبیقراران)۳۱۳(؛زاستغنابهبزمشراهکس

نه/مجالآرزو،»یاد«)همۀنسخهها:بار]بایکنقطه[(هوس

نه)۳۵0(؛رسدکیقاصدفرخندهفالی/کهازیارشبگوید

نسیمش )۴۵7(؛ حالی حسب( نسخهها: )همۀ »وصف«

)همۀ ]![ »نوعروسان« گاه جلوه زمینش نوبهاران/ باجگیر

نسخهها:گلعذاران()۴80(؛چوآنپیرحزیندیدشچنینزار/

گفتار به آمد نسخهها:خون( )همۀ »چون« دیده از فشاند

.)۵۵۳(

تعلیقات

یکیازبخشهایبحثانگیزدرکتابهایچاپسالهای

اخیر،تعلیقاتآنهاست.تعلیقهنویسیبرکتاب،چنانقابل

در مقاالتیجداگانه یا مقاله است شایسته که است تأمل

آسیبشناسیاینبخشازکتابهانوشتهشودوویژگیها،

بایدهاونبایدهایآنبررسیومطرحگردد.چنانکهدرمقدمۀ

اینمقالهگفتیم،نامۀ نامیدراصل،پایاننامۀکارشناسیارشد

سهدانشجوبودهکهاکنونبهصورتچاپحروفیمنتشرشده

است.اینکتابنیز،ماننداغلبکتبدیگر،بهتعلیقاتیآراسته

شدهکهالبتهباکیفیتبخشهایدیگرکتابمانندمقدمهو

تناسبدارد؛امابایددیدآنچهذیلعنوان»تعلیقات«
ً
متن،کامال

آمدهتاچهاندازهدرستوقابلاعتماداستوآنگاهپرسیدکه

نوشته کسانی چه برای »تعلیقات« به موسوم مطالب این

ادبیات با کسی است ممکن آیا دیگر، عبارت به شدهاند.

کالسیکفارسیآشناباشدومواردیراکهاکنونبداناشاره

میکنیمنداند؟اگرچنیناستچراکسیبایدلیلی و مجنونو

خسرو و شیرینبخواند؟)دراینجاهماعداددرونپرانتز

شمارۀبیتاست(.

مشاطه:آرایشگر)۱7(؛موالیدسهگانه:نباتاتوجمادات

وحیوانات)۵۹(؛ماسوی:آنچهغیرخداست)۲۱۲(؛ساعی:

ابرو: طاق )۲۲۱(؛ جبرئیل االمین: روح )۲۱۳(؛ شتابنده

خمیدگیابرو)۲7۳(؛برقع:رویبندزنان)۳00(.صیت:آوازه

)۳۱۹(؛عذار:چهره)۴0۲(؛خامه:قلم)۴۱8(؛گلشن:جای

گل)۴۲۵(؛مضراب:آلتزدن)۵۲۱(؛ستاده:مخففایستاده

)680(؛ماهچارده:ماهتماموکامل)80۹(.

ازدیگرویژگیهایاینکتاب،مرجعشناسیجمعآورندگان

آندرتعلیقاتاست؛چنانکهفیالمثلدرتوضیح»هفت

به حافظ نامۀخرمشاهیسپس به ابتدا )ب۱۴۱( مذهب«

سایتهای»حوزه«و»حقوقدانان«)!(وسپستربهکتابملل 

کار تتمیم برای آنگاه استنادجستهاند. نحلشهرستانی و 

آیتهللا به ملت هفت چیستی باب در نامهای خویش،

جعفریتبارنوشتهاندوپاسخایشانراضمیمۀمطالبپیشین

کردهاند.

نشـــاندمتـــازهبکـــریدر»ُعمـــاری«

)۲8۲( پـــردهداری نمـــودم اوراقـــش ز

»َعماری«راکهبهفتحاّولاست،همدرمتنوهمدرتعلیقات،
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بهضماّولضبطکردهاند.

ــارماهـــم لـــف«]![رخسـ
ُ
زغـــمشـــدپـــر»گ

ــیاهم)882( ــمسـ ــدچشـ ــهشـ ــفیدازگریـ سـ

ف«راکهبهفتحاّولودوم
َ
ل
َ
متصدیچاپخسرو و شیرین»ک

استوبهمعنیلکههایسیاهرویماهاست،درمتنوتعلیقات

بهضماّولآوردهودرتوضیحآن،چنیننوشتهاند:نامگلیاست

مشابهگلسرخ!

2. لیلی و مجنون

لیلی و مجنوندومینمثنوینامیاصفهانیاستکهدرکتاب

است. درآمده حروفی چاپ به نامی نامۀ  تقدیر شایستۀ

تصحیح!لیلی و مجنونراخانموجیهۀکرمپسندیانجامداده

است.درمقدمهایکوتاهکهبراینمثنوینوشته،پسازاشاره

بهسوابقشهرتورواجاینداستاندرنزدایرانیان،بهنظامی

گنجویومقلدانوی،ازامیرخسرودهلویتانامیاصفهانی،

اشارهکردهاست.سپسبهمعرفیچهارنسخۀمورداستفادۀ

خودپرداختهکهماحصلآنچنیناست:۱.نسخۀمجلسبه

تاریخ۱۱۹0ق»بهخطخودشاعر«؛۲.نسخۀکتابخانۀملی

مورخ۱۱۹8ق؛۳.نسخۀکتابخانۀملکمورخ۱۱۹0؛۴.نسخۀ

مرعشیبهتاریخ۱۲۱۱ق.

َسخ
ُ
اینمقدمهبااشارهبهپارهایاشکالهایموجوددرن

چهارگانۀمذکورادامهمییابدوبدینعبارات،حسنختام

میپذیرد:

ازمحسناتاینکتابمستطابآناستکهمدیحهایاز

بزرگانزماندرایناثربهچشمنمیخوردوبهمدحوستایش

کسیبهجزباریتعالیوحضرتختمیمرتبت)ص(و

حضرتعلی)ع(نپرداختهاستوازتملقوکوچکنماییو

تقاضایمادیعاریاستودراینخصوصکتابیمنحصر

بهفرددرزمانخویشاست)ص۲7۵(.

درمقدمهایکهذکرشگذشت،دریکجاچنینمیخوانیم:

درمقایسهایکهبینچهارروایتنظامی،امیرخسرو،جامی،

مکتبیصورتگرفتهاست،نقشمایههایداستانیمتفاوت

نظامی۲۱، مورد، مکتبی۲۴ روایت نقشمایههای است.

جامی۱7وامیرخسرو۱۳است...)ص۲70(.

امانکتهدراینجاستکهاینجملهرادرحاشیهبهکتابفرهنگ 

واژه نمای حافظ »مهین دخت صدیقیان، ص264«ارجاع

داده)!(ودرادامهنوشتهاست:»...دراینجابرایمقایسه

جدولنقشمایههایروایترا]کذا[برایمقایسهایدقیقتر

بهنقلازصدیقیان]![واضافهکردنقسمتنامیازنگارنده

آوردهمیشود«)همان(.

همهمیدانیمکه فرهنگ واژه نمای حافظهیچربطیبه

مقایسۀروایتهای»لیلیومجنون«ندارد.معلومنیستچرا

اینمطلبرابهاینکتابارجاعدادهاند!اکنونکهازمقدمه

فارغآمدیم،بهبررسیمتنکتابمیپردازیم!

درمان سکتهن

لیلی مجنوننامینیزمانندلیلی و مجنوننظامیبروزن»مفعول

مفاعلنمفاعیل/فعولن«استوچنانکهمیدانیمدراینوزن

دربسیاریمواضع،بهجای»مفعولمفاعلن...«،»مفعولن

فاعلن...«واقعمیشودکههمامریاستمجازوهمبسیار

شایع.اماتدوینگرلیلی مجنون،اینویژگیرا»سکته«قلمداد

کردهوابیاتیراکهبروزن»مفعولنفاعلن...«است»ناموزون«

خواندهاستوبرایدرماناینسکتههاچارههاییاندیشیدهاند

کهبسیارقابلتأملاست.اکنوننظریبهبرخیازاینابیات

»سکتهای«میاندازیم:

گـــرطایـــــرســــدرهآشـــیانه

گیـــرد»پـــِرواِز«جاودانـــه)65(

درحاشیهچنیننوشتهاست:»وزنبیتسکتهدارد]پرواز[«

)ص۲8۳(.وچونبیترامبتالبهسکتهتشخیصکردهاند،

»راء«پروازراکهساکناست،کسرهدادهو»پِرواز«)بروزن

»دِرباز«(خواندهاست.

ایدر»وِصفـــت«ســـخنورانالل

درفعـــلتـــومـــاتعقـــلفعـــال)70(

ــت ــاباس ــهدرحس ــم«چ ــص»وِصف ناق

ـــاباســـت)146( ـــأنآنجن ـــورش ـــیدرخ ک

دراینجانیزصادرادرهردوواژۀ»وصف«حرکتدادهاست.
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ــوالک ــتلـ ــانتخـ ــاهجهـ آنشـ

آنصدرنشـــینبـــزمافـــالک)155(

درحاشیهنوشتهاست:»اساس:آنشاهنشاه.اشکالوزنی

دارد.«درحالیکهدراینبیتنیزمانندسایرابیاتیکهگفتیم

وخواهیمگفت،قاعدۀتسکین)یاتبدیل(بهکاررفتهوآنچه

درنسخۀاساسبوده)آنشاهنشاهتختلوالک(هیچاشکال

وزنینداردکهالزمآیدترکیببیمعنی»شاهجهان«راجایگزین

آنکنیم.

دادیبـــهوفـــایخـــودنویـــدم

کـــردیافســـوسناامیـــدم)501(

نوشتهاست:»اساس:وزنسکتهدارد/کلماتجابهجاشود

بهتراست«]![ایکاشمینوشتندکلماتمصراعدومرا،که

بیشازسهتانیست،چگونهمیتوانجابهجاکردتاموزونو

مقفاومعنیدارازآبدرآید.

ــت ــاناسـ ــمجـ ــقبیـ ــه[درعشـ ــی]کـ گفتـ

ــت)7۹۳( ــاناسـ ــرچنـ ــماگـ ــتدلـ خوشوقـ

میبینیمکهدرمصراعنخست،بهتصورناموزونبودنآن،

دراین
ً
حرفربط»که«رادروِن][افزودهاست.امااتفاقا

صورتاستکهوزنمصراعفاسدمیشود،زیرابایددرتلفظ

»عشق«،حرف»ع«راازتقطیعساقطکنیمواین،تصرفی

نابهجاست.

دارمدر»پــــیاش«داســـــتانی

ـــهمـــنزمانـــی)232( ســـاقیمـــیدهب

دراینجا»پیش«)بروزنریش(راغلطخواندهاندوچون

مصراعدومرانیزسکتهدارمیانگاشتهاند،درحاشیهچنین

نوشتهاست:»وزنشعرناموزوناست«]کذا![.درحالیکه

دراینبیتنیزماننددیگرابیات،وزنشعرهیچاشکالیندارد.

غلط خوانی

اگرکسانیبخواهندنسخخطیرا،احیانمایند،بدیهیاستکه

آنانآشناییبادستخطکاتبانادوارگذشته نیاز اصلیترین

است.البتهارتکاباشتباهازویژگیهایعمومآدمیاناست،

چنانکهممکناستمحققیبیهمتانیزدریکمتنچندهزار

بیتی،سهچهارواژهرااشتباهبخواند،اماسخنبرسرتخصص

فردوبسامدخطاهایاوست.

باری،تدوینگرلیلی و مجنون  نامینیز،درخواندننسخهها

دچارخطاهایبسیارشدهاست.آنچهدرپیمیآیدنمونۀ

اندکیازمواردبسیاراست.

ل«هـــا
ُ
روینـــدۀســـبزههاز»گ

ــا)۱۱( ــهدلهـ ــابـ ــندۀرازهـ پوشـ

ل«،بهضمگاف،با»دل«قافیهنمیشودوبه
ُ
واضحاستکه»گ

جایآنباید»ِگل«،بهکسرگافباشدتاهمقافیهوهممعنای

شعربهسامانآید.نامیاینمضمونرادربیت۵۲نیزآورده

است:

ایصانـــعایــــــننکـــوهیـــاکل

ِگل از ل
ُ
گ روینـــدۀصـــــدچمـــن

جلوهگاهــش بــه رســی کــه وقتــی

ـــهخـــاکراهـــش)421( ـــن«ب بگـــذار»چنی

درمصراعدومبهجای»چنین«باید»جبین«)پیشانی(باشد.

ـــاز ـــروددرس ـــن«س ـــرب»مفک مط

ازجـــایبـــرآورمبـــهآواز)471(

درمصراعنخستبهجای»مفکن«)فعلنهی(باید»بفکن«

)امر(باشد.

»کـــو«کـــردســـپهرمازتـــونومیـــد

ــد)512( ــادجاویـ ــنمبـ ــهایـ ــدکـ امیـ

بــاصبــــربــوددریــــن»غــم«کار

تـــونیـــزبـــهصبـــرکـــوشناچـــار)513(

دربیتاّول،بهجای»کو«باید»گر«)اگر(باشدودربیتدوم

من(باشد.
ِ
بهجای»غم«باید»غمم«)غم

ً
نیزظاهرا

برداشـــــتهمهـــرزآشـــــنایان

ـــان)658( ـــرزهمنوای ـــنده«نظ »پوش

بهقرینۀ»برداشته«کهدرمصراعنخستآمده،درمصراعدوم
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نیزبهجای»پوشنده«)صفتفاعلی(باید»پوشیده«)فعل

ماضی(باشد.

درمرحلـــه]ای[کـــهشـــیرآهوســـت

ـــاز»و«تیهوســـت)786( ـــهب ـــیک درصیدگه

نویسندهازنحومصراعنخستبایددرمییافتکهدرمصراع

دومواوعطفمیانبازوتیهوزائداست.

را خـــود رنجـــه مســـاز چـــاره در

ـــنشـــکنجهخـــودرا)929( ـــهای ـــذار«ب »مگ

بهجای»مگذار«)فعلنهیازگذاشتن(باید»مگداز«)فعل

نهیازگداختن(باشد.

تعلیقات

تعلیقاتلیلی و مجنوننیزآکندهازمواردیاستکهبهنظر

آورده دانشخواننده بهسطح توجه بدون میرسدمصحح

است.دراینجابخشیازآنراازنظرمیگذرانیم)اعداددرون

پرانتز،شمارۀابیاتاست(:

.)12( ]![ است سینه در گوشتی کهجسمی قلب دل:

جوش:جوشش،فوران)19(.عشق:درفارسیمحرفاشک

است)34(.یارب:مرکبازیاحرفندا+ربمنادا،خدایا،

پروردگارا)76(.دهر:روزگار،هستی)129(.آبوآتش:

تضادوطباق)131(.ثنا:تحسین،دعا،درود)133(.خاتم

النبیین:حضرترسولاکرم)139(.سالم:کلمۀدعاییمأخوذ

]کذا[ازتازی...]148[.فرخنده:میمونومبارک)149(.آب

وخاک:دوعنصرازعناصراربعه)177(.عنان:افسار،دهنه

)181(.کعبه:خانۀخدا،بیتهللا)186(.نور:روشنایی)جمع

آنانوار(تابندگی)200(.ترشدن:نمدارشدن،مرطوبشدن

)219(.انوار:جمعنور،روشنایی)229(.مفتاح:کلید،آلت

گرفته، آغوش در یاسمن که سمنبر:کسی .)241( گشودن

خوشبو)263(.عشقجانسوز:عشقجانسوزنده)294(.

آدینه:جمعه)312(.گونههایزرد:رخسارهوچهرهزردشده

)327(.زینپیش:قبلازاینکه)362(.بهغایترسیدنعمر:

بهپایانرسیدنعمر)همان(.مه)مخففماه(.

3. وامق و عذرا

سومینمثنویازکتابموردبحثماوامق و عذراستکهخانم

نسرینرستمیتهرانیآنرابهچاپحروفیدرآوردهاست.البته

نشر مرکز در نامی، نامۀ  انتشار از پیش سالها مثنوی این

دانشگاهیتوسطدکتررضاانزابینژادوغالمرضاطباطبایی

مجدبهطورمجزاچاپشده۱ودیگرنیازیبهچاپحروفی

مجدد،آنهمباکیفیتیفروترازچاپمذکور،نبودهاست،مگر

آنکهجمعآورندگانخواستهباشندمجموعۀآثارنامیبهطور

یکجابهبازارآید.

متأسفانهتدوینگر»وامقوعذرا«باآنکهچاپمرکزنشر

دانشگاهیرادردستداشتهوازمقدمۀآننیزاستفادهکرده،

هیچعنایتیبهمتناینچاپنفرمودهوکارخودراباآن
ً
ظاهرا

نسنجیدهاست)دراینمقاله،ازاینپسچاپمرکزنشر

»چاپانزابی«مینامیم(.
ً
دانشگاهیرااختصارا

باری،درمقدمۀوامق و عذراضمناشارهایچندسطری

بهسابقۀشعرغناییوداستانهایعاشقانهدرادبیاتاروپاو

ایران،بهبررسیداستانوامقوعذراپرداختهمیشود.دراینجا

به بلخی بار،عنصری اینمطلبکهنخستین بیان از پس

سرایشاینداستانیونانیتبارپرداختهاست،سهدلیلیراکه

درمقدمۀچاپانزابیبرایازبینرفتنوامق و عذرایعنصری

نقلکردهوسپسچنیننوشتهاست:
ً
آمده،عینا

البتهبدونشکاینمواردمیتوانددرنابودیوامق و عذرا مؤثر

باشد،اماعواملاصلیوقطعیآننیستبلکهموضوعات

فرهنگیواجتماعینیزمیتوانددراینعدمپذیرشمؤثر

نامی  عذرای  و  وامق  ر.ک: نوشتهاند: حاشیه )در باشد

اصفهانی،تصحیحرضاانزابینژادوغالمرضاطباطباییمجد

]بدونشمارۀصفحه[(.

معلومنیستآنچهنقلکردهاند،ازمصادیقنقلقولمستقیم

استیاغیرمستقیم.عینعبارتچاپانزابیچنیناست:

البتهاینمواردمیتوانددرنابودیوامقوعذراموثرباشد،اما

بیشکعواملاصلیوقطعیآننیست،بلکهبایدموضوعی

فرهنگییااجتماعیبرایاینعدمپذیرشیافت...«)ص

بیستویک(.

1.وامق و عذرا،سرودۀمیرزامحمدصادقنامی،تصحیحرضاانزابینژادوغالمرضا

طباطباییمجد،تهران:مرکزنشردانشگاهی،1381ش.
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مفقوده، منظومههای عناوین تحت مطالبی با مقدمه این

منظومههایموجود،منظومههایغیرفارسی)ترکیوهندی(،

گزارشداستانبهروایتعنصریوخالصۀداستانوامق و 

عذرابهروایتنامیاصفهانی،ادامهمییابد.آنگاهنوبتبه

برشمردنویژگیهایوامق و عذراینامیمیرسد.اینبخش

زبانی ویژگیهای باب در 
ً
مثال دارد. تأمل قابل نکاتی نیز

منظومه،بهکاربردترکیبهاوواژههای»تازه«اشارهکردهو

ترکیب»هوسناکان«رامثالزدهاست)ص۴۴۵(.درحالیکه

میدانیم»هوسناکان«ترکیبتازهاینیستودستیابترین

بیتیکهبدونمراجعهبهمآخذمیتوانارائهکرد،چهارقرنقبل

ازنامیتوسطحافظسرودهشدهاست:

ـــود ـــلطانش ـــزلس ـــامن ـــندالت ـــیک ـــهخال خان

کایــنهوســناکاندلوجــانجــایلشــکرمیکننــد

اکنونپسازگذریونظریکهبرمقدمۀوامق و عذرا داشتیم،

ابیاتیچندازمتنرانیزبررسیمیکنیم:

اافیه

ــکبار ــماش ــبازآبچشـــ روزوشـــ

شـــویدشگـــردوغبـــاراز»تـــرکوتـــاز«)97(

درحالیکهضبطسهنسخه»برگوبار«بودهودرچاپانزابی

نیزهمینوجهآمدهاست،معلومنمیشودکهچگونه»اشکبار«

رابا»ترکوتاز«قافیهکردهاند.

پـــابیفشـــاریاگـــرلختــــــیدرآن

نبـــودتازکمدلـــیپـــروای»آن«)۱6۳(

اینبیتنیزقافیهندارد،مگرآنکهدرپایانبیت،بهجایواژۀ

یعنی انزابی، وچاپ ملک و ملی نسخههای »آن«،ضبط

»جان«رابرگزینیم.

ترجیح نسخه بدل ها و چاپ انزابی رر متن

پیشترگفتیمکهتدوینگروامق و عذراینامی،چاپانزابیرا

دردستداشتهودرجمعآوریمقدمۀخویش،ازمقدمۀآن

کتابتمتعیافتهاست.متأسفانهایشاندرمتنمنظومه،به

ضبطهایاینچاپ،کهدربسیاریمواردمیتوانستجایگزین

ضبطهایغلطایشانگردد،بیتوجهبودهاند.همچنینقابل

با انزابی درست متن مواضع، بیشتر در که است ذکر

نسخهبدلهایمتنموردبحثمایکیاست.یعنیتدوینگر

حتیبدوناستفادهازچاپانزابینیزمیتوانستهاندصورت

درستکلماتراازمیاننسخهبدلهایخویشبیابند،اما

بیتوجهیبهاینموارد،باعثشدهمتنیسراسرمغلوطپدید

آید!اکنونبرخیازاینمواردراازنظرمیگذرانیم)آنچهدر

پرانتزهایمقابلکلماتمیآوریم،ضبطنسخهبدلهایهمین

چاپموردبحث،ونیزضبطمتنانزابیاست(.

تو»درآِن«)دونسخه+انزابی:دروِن(پردهباخوددروصال

)۱0(؛کی»توو«)سهنسخه+انزابی:بَُود(حدبشرادراکتو

)۲8(؛شربتیدادهبهلعلنوشخند/کزتبسمریخته»دریاِی«

)انزابی:درپای(قند)۵0(؛ایجاللتو»بدایت«)انزابی:به

«)دونسخه+انزابی:
ِ
ذاتت(پردهدار)۵6(؛دایهچوناز»وضع

(منآسودهگشت/حالم)دونسخه+انزابی:سالم(از
ِ
رضع

وقتصبیلختیگذشت)77(؛ازعنایتکنزبانراآنچنان/

کانبهجزمهرتنگردد»برزبان«)یکنسخه+انزابی:در

دهان()8۲(؛عشق،خوش»نامی«)انزابی:باغی(بودلیکنز

دور/هستصحنشنغزو»نغزش«)یکنسخه+انزابی:

قصرش(بیقصور)۱۵8(؛آهازآنساعتکهعشقبیامان/

جایسود»اندرزیانآرد«)انزابی:آردزیاناندر(زیان)۲68(؛

لعلنابشرازگوهرخستشرم/برگلش»سنبلزبرقع«)سه

نسخه+انزابی:برقعزسنبل(بستشرم)۲۹۲(؛گونهگونه

غمزههایآنپری/»برنهاداز«)انزابی:برنهاده(تازهرسمدلبری

)۲۹۵(؛هستمارااندراینبیغولهگاه/خیمهای»باشدچو«

)سهنسخه+انزابی:مانند(روِزماسیاه)۳۱0(؛برِق»جان

سوزان«)سهنسخه+انزابی:جانسوزاست(عشقبیامان/

آگهتکردمزسرعشق،هان)۴۳۳(؛شاهزادهکردخوباعیش

وناز/»برنیاید«)سهنسخه+انزابی:برنتابد(عشقجز»ناز«

)سهنسخه+انزابی:عجز(ونیاز)۳۴8(؛ازنکویاناینفنون

دلبری/وزبتاناینشیوههای»سامری«)سهنسخه+انزابی:

ساحری()۳۵۳(؛»آن«)سهنسخه+انزابی:ای(کهیادتباد

هرساعتفزون/توزیادمانخواهیشدبرون)۳78(؛خوش

بودمعشوقگردد»عشقتاز«]![)سهنسخه+انزابی:عشق

باز()۴6۳(؛گه)سهنسخه:گر(برونآیدفغانازجاناو/
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افغان او معشوق نشنود( انزابی: + نسخه )یک »بشنود«

او)۴66(؛تا»بسازد«)سهنسخه+انزابی:نسازد(عاشقانرا

تلخکام/زهرغمچندین»بریزدشان«)انزابی:نریزدشان(به

جام)۴7۱(؛گفتیایمشاطهاتبادشمال/»سایۀ«)سهنسخه

+انزابی:شانۀ(مویتنسیماعتدال)۴87(؛شوقچونگشتی

سویگلرهنماش/ساعتی»ازشوقبنشینی«)دونسخه+

انزابی:ازپایبنشستی(بهپاش)۴۹8(.

درپایاناینبخش،یادآوریمیکنیمکهتصحیحانزابینیز

هرچندبهترازاینشکلحروفچینیشدۀموردبحثماست،

درنامۀ نامیمیخوانیم:
ً
امادرمواردی،محلتأملاست،مثال

ــن ــارمـ ــایـ ــوبـ ــنبگـ ــاازمـ ایصبـ

ــن)456( ــزارمـ ــدالنبیـ ــری«ازبیـ »دلبـ

کهدرچاپانزابینژاد)ص۲۴(چنیناست:»دلببرد«.درحالی

کهگمانمیرودبهجایاینهردو،باید»دلبِر«باشد:

ــن ــارمــ ــایـ ــوبـ ــنبگـ ــاازمـ ایصبـ

»دلبـــِر«ازبیــــــدالنبیـــزارمــــن

یعنیایصبا!بایارمن)دلبِرمن،کهازبیدالن)عاشقان(بیزار

است(بگو...

تعلیقات

وامق و عذرانیزتعلیقاتیهماننددوبخشپیشین،خسرو 

وشیرینولیلی و مجنوندارد:

ایاز:غالمسلطانمحمودغزنوی)۴0(؛لعل:یاقوت)۵0(؛

نبیابطحی:لقبپیامبرگرامیاسالم)۱0۴(؛هنگامه:شورو

نرگس: )۱67(؛ خضر زندگانی خضر: عمر )۱۳8(؛ غوغا

استعارهازچشم)۳۵۱(؛دراینبیتبینکلماتآب،باد،خاک

وآتشآرایۀمراعاتنظیربهکاررفتهاست)۹6۲(؛بربادرفتن:

کنایهازفناشدن،نابودشدن)۱۲0۵(؛چشمخوردن:کنایهاز

چشمزخمخوردن)۱۲۱۴(؛چرخ:فلک)۱۲76(؛دختررز:

شراب)۱۳87(؛درعقیق:استعارهازلبمعشوقبهواسطۀ

رنگآن)7۵۴(؛نکتهایکهدراینمورداخیربایدگفت،این

استکهتدوینگر،بیترااشتباهخواندهاندواینمطلب،هم

ازتعلیقاتپیداستوهمازشیوۀسجاوندیبیت،چنانکهدر

ّر
ُ
متنویرگولراپساز»زخم«نهادهاند:شدززخم،]کذا[د

عقیقشلعلگون.

4. درج گهر

آخرینمثنویاینکتابدرج گهراستکهمانندلیلی و مجنون 

نامی،خانموجیهۀکرمپسندیآنرابهصورتحروفچینی

شدهارائهکردهاند.درج گهربامقدمهایپنجصفحهایآغاز

میگردد.دراینمقدمهابتدابهجایگاه»نظامی«درشعرفارسی

اشارهشدهوآنگاهازمخزن االسراروبعِضمنظومههاییکه

بهتقلیدازآنسرودهشده،سخنبهمیانآمدهاست.سپسبه

درج گهروویژگیهایآنپرداختهشدهاست.کرمپسندی

معتقداست:»نامیدربهکارگیریتشبیهاتیبدیعواستعاراتی

نغزوکنایاتیدلپذیر،بسیارنکتهسنجاست،که یادآور زبان 

شاعران گهرسنجی چون حافظ و سعدی و صائب است« 

)ص6۲۵(.

بایدگفتکهاینباورنادرستاستواگرکسی،تنها

بیستبیتازاینمجموعۀچندهزاربیتیرابادقتبخواند،

گواهیخواهددادکهاینتشریفبرقامتناسازبیاندامسخن

اینشاعردرجهسومقرندوازدهمی،»بلند«است.

ویژگیهای برخی شامل مقدمه، پایانی سطور باری،

رسمالخطینسخۀاساس)متعلقبهکتابخانۀملی(واشارهبه

مطابقتدادنآنبانسخۀکتابخانۀملکاست.مشخصاتاین

دونسخهنیز،همچونسهبخشدیگِرکتاب،درجدولینقل

شدهکهچنانکهدرآغازاینمقالهگفتیم،جزباچشممسلح

قابلخواندننیست.

اکنونبهبررسیمتندرج گهرواشکاالتیکهدراینچاپ

رویدادهمیپردازیم:

غلط خوانی

چنانکهدربخشهایپیشیننیزگفتیم،برایحروفیکردن

متونقدیم،آشناییبارموزدستخطگذشتگانجزوضروریات

ازجمله کار، این داشتنضروریات فراهم بدون و است

مهارتدرخواندننسخههایخطی،بهسراغچنینمتونی

رجگهری«
ُ
نبایدرفتدرغیراینصورتاگردرگوشهای»د

نیزیافتهشود،محتویاتآنازبینمیرود.متأسفانهتدوینگر

درجگهرنامینیزبسیاریابیاتآنراغلطخواندهاست.اینک
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چندنمونه:

نیلـــیســـپهر نیـــلکـــِشجامـــۀ

»ســـنگ«بـــِرآینـــۀمـــاهومهـــر)8(

کافیاستخوانندۀاینبیتفقطلحظهایبیندیشدکه»سنگ

بِرآینۀ...«چهمعنیمیدهدوچونهیچمعنایینمیتواندبیابد،

البدحدسمیزندکهبهقرینۀ»آینه«،نخستینواژۀمصراعدوم

باید»زنگ«)زنگار(باشد.ازقضاتصویراّولینصفحهاز

نسخۀخطیمورداستفادۀتدوینگر،درصفحۀسمتراست

اینبیت)ص6۲6(چاپشدهوکلمۀموردنظربهصورتیآشکار

»زنگ«خواندهمیشود!اماکتابتایننسخهبهخطشکسته

نستعلیقاستوکاتب»ز«رابه»نگ«چسباندهوموجبشده

کهتدوینگرآنرا»سنگ«بخواند.

امـــرکنـــــــیقـــــدرتایجـــادرا

جـــان»دهـــد«آننقـــشعـــدمزادرا)53(

بهقرینۀفعل»کنی«درمصراعنخست،فعلمصراعدومنیز

بایدبهصیغۀمخاطبباشد:جان»دهی«....

درمنقبتحضرتعلی)ع(گوید:

چـــونشـــودافروختـــهنـــارمصـــاف

تیـــغشـــرربارکشـــدازغـــالف

ــیروزگار ــهبس ــاب ــدوت ــت«ع ش
ُ
»ک

ـــرار)172ـ173( ـــرآردش ـــهب ـــوضدان درع

شت«خوانده
ُ
میبینیمکهتدوینگرواژۀ»ِکشت«رابهغلط»ک

است.

درشبمعراج،جبرئیلبهپیامبر)ص(گوید:

خیـــزکـــهنخـــلامـــلآوردبـــار

»بـــاد«بـــهبـــزمطربـــتدادبـــار)186(

البتهجبرئیلظاهرابهجای»باد«واژۀ»یار«)=دوست؛در

رج گهراشتباهمتوجه
ُ
اینجا:خدا(راگفتهبوده،کهچاپکنندۀد

شدهاست.

درصفتبُراقگوید:

داغ ز آســـیــبنــدیــــــده وی ران

ــراغ ــوارانفـــ ــورسـ ــتهازجــــ داشـ

کوکــبســـــیارنــهوچـــــرخگــرد

ـــورد)196ـ197( ـــردونن ـــهوگ ـــان ـــرتدان فک

ترکیب  دانانه:  »فکرت  که: نوشتهاند دوم بیت تعلیقۀ در

جدیدی است از نامی یعنی کسی که دارای تفکری عمیق 

باشد«.                 

چاپکنندۀاینمنظومه،هنگامخواندنابیاتباالتر،که

متضمندعوتجبرئیلازپیامبر)ص(استعنایتینداشتهکهبیت

موردنظر،وصفبراقاستوبراقنمیتواند»دارایتفکری

عمیقباشد«!ومقصودنامینیزهمینبوده،یعنیبراقبااینکه

سیارهنبودماننداجرامسماویآسمانراطیمیکردوبااینکه

فاقداندیشهبودگردونرادرمینوردید.

ــت ــرسرشـ ــنبـ ــاکزمیـ ــاخـ غالیهسـ

ـــت«)559( ـــوای»زش ـــوه ـــواراچ ـــرده ک

بهجایزشتبایدبهشتباشد.

پرتـــویازنــــــوروجــــــودِقـــدم

»یافـــت«بـــههـــرآینـــهایبیـــشوکـــم)۵7۹(

بهجای»یافت«نسخهبدل»تاخت«آوردهاست.ازاختالط

ایندوضبط)!(واژۀ»تافت«)ازمصدرتافتن=تابیدن(

حاصلمیشودوضبطدرست،همینبایدباشد.بیتمیگوید:

»پرتوی«ازنورِقدم،بیشوکمبههرآینهای»تافت«.

»توشـــهی«خیـــلملکـــیصـــددریـــغ

ــهاوجفلکـــیصـــددریـــغ)666( ــومـ تـ

آشکاراستکهدرآغازبیت،»تو«)ضمیرمخاطب(رابه»شه«

)شاه(چسباندهوآنرابه»توشه«)زاد(تبدیلکردهاست.

مـــــالویازآببـــــهدریــــــافـــــزون

ـــزون)828( ـــراف ـــهصح ـــک«ب ـــگی ـــش»ری نعمت

بایدچنینبودهباشد:نعمتش»از ریگ«به
ً
مصراعدومظاهرا

صحرافزون.
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شـــیخشـــدافگارتـــرآنیـــکدوروز

ـــر»روز«)846( ـــدشعم ـــجش ـــشآنرن آت

بایدعمر»سوز«باشد.
ً
آخرینواژۀبیتظاهرا

روز»وشـــی«ســـاغرمینـــابـــهدســـــت

ـــت)۹۲۹( ـــورومس ـــرخوشومخم ـــشوس بادهک

»روزَوش«نادرستاست.»روزوشب«بایدباشدهمراهبا

یاینکره.

ــت ــتسرشـ ــهخرافـ ــزشبـ ــومغـ ــادهچـ بـ

عقـــلنـــهتـــا»ننـــگ«شناســـدززشـــت)989(

درمصراعدوم،»نیک«)بروزنشیک(راننگ)بروزنتنگ(

خواندهاند.

متن نادرست، حاش ۀ درست

دراینبخشازکتابنیزدرمواردی،ضبطغلطدرمتنآمده

وضبطدرستدرحاشیه!بهاینمواردتوجهفرمایید)کلمات

درونپرانتز،نسخهبدلاستکهمیبایستجانشینضبطغلط

متنمیشد(:

ـــال ـــتس ـــنگش ـــروکه ـــددی ـــوش ـــرچ عم

»زآتـــش«)دانـــش(آنفرقـــۀحکمـــتســـگال

ــهتـــــاراجخرافـــــــترود جملــــــهب

ــترود)86ـ87( ــارتآفـ ــرغـ ــرهبـ یکسـ

ــِن(روزگار ــه»بســی«)بُ ــاب ِکشــِتعــدوت

درعـــوضدانـــهبـــرآردشـــرار)173(

ــا ــربرگش ــتهزپ ــنرش ــدۀ(ای ــۀ«)عق »قص

پـــربـــهســـویعالـــمدیگـــرگشـــا)632(

حــواس قیــاس ز افــزون ر
ُ
د و لعــل

ـــاس)830( ـــشزحـــدقی ـــربی ّر«)زّر(وگه
ُ
»د

اجــــل آیــــتصـــبح ســفید مــوی

لیـــکهمـــاناّولروز»اول«)امـــل()835(

خها در گزارش نسخه  بدل ها

دربرخیموارد،نسخهبدلیکهگزارشکرده،باضبطمتنیکی

است)کلماتیکهدرگیومهمیآوریم،واژههایموردبحث

است(:

نظــر »همایــون« بههمجنــس گفــت

ــر)683( ــرپـ ــورازیـ ــاقتـ ــهآفـ کایهمـ

زانســخنآیــیبــهســخنگــوبــه»جنــگ«

ــهننـــگ)706( نایـــدتازنســـبتآنپشـ

تعلیقات

درج گهرنیزهمچونبخشهایدیگراینکتاب،تعلیقاتیدارد

کهضرورتیبهذکرآنهانیست.بهایننمونههاتوجهفرمایید:

نیلیسپهر:وصفیمقلوب،آسمانآبیرنگ)8(؛تابده:

صفتفاعلیمرکب،پیچوشکنزلف]کذا![)۱۳(؛عقدهگشا:

آنکسکهگرهیگشاید)۳۲(؛آزار:رنجوسختی)۳۳(؛زیب

)80(؛ گوژپشت:خمیدهپشت )7۵(؛ دهنده آرایش دهنده:

هالل:ماهنو)8۴(؛مختار:»صاحب اختیار« ]کذا[ازالقاب

حضرترسولاکرم)۱۳7(؛کانکرم:معدنبخشش)۱۳8(؛

آواز:نوا،نغمه)۱۵0(؛لگام:دهنه)۱۹۵(؛فراغ:آسایش)همان(.

آفرین رر نظر پاک خها پوشت باد

باردیگربهمقدمۀدکترحسنذوالفقاریبرنامۀ نامی میپردازیم

کهبااینعباراتپایانیافتهاست:

مصححانایننامۀنامی]...[ازدبیرانباسابقهوپژوهشگرانی

هستندکهدرکنارتدریسواشتغاالتخود،اینمهمرا

بهخوبیبهانجاموفرجاموسامانمناسبرساندند.سعیشان

مشکوربادواجرشانمحفوظکهمردمفرهنگدوستایران

هیچگاهخادمانخودرافراموشنمیکند.بهمصححانگرامی

خستهنباشیدمیگویموبرایآنهاآرزویتوفیقدارموچشم

بهراهآثاردیگرشانهستم)ص۲(.

۱0688
ً
دراینجابایدیادآوریکنیمکهنامۀ نامیشاملمجموعا

بیتاست)۴۵۲0بیت خسرو و شیرین،۲0۱۲بیتلیلی و 

مجنون،۲8۵۴بیتوامق و عذراو۱۳0۲بیتدرج گهر(.

لیکنمادراینمقالهفقط۳۵00بیت)ازهریکازمنظومههای

خسرو و شیرین،لیلی و مجنون،ودرج گهرهزاربیتواز

نقد و
رررسی
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دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ یکم و دوم

فروردین - تیر 1393

وامق و عذراپانصدبیت(رابررسینمودیموازهمینمقدار

میخواستیم اگر کردیم. بسنده نمونههایی ذکر به تنها نیز

سرتاسرایننامۀ نامیرانقدکنیم،حجمآنازگنجایشمجله

وحوصلۀخوانندگانبسیارافزونترمیشد.بهقولنامی)ص

:)۲8۴

بهتـــرکـــهبـــهاختصـــارکوشـــیم

ــیم ــردهپوشـ ــصکالمپـ ــرنقـ بـ

اکنونکهاینچاپناتندرستازنامۀ نامیدرشمارگانهزار

نسخهمنتشرشده،ازیکسو،دیگرهیچ»محققی«رغبت

نمیکندبهتصحیحیصحیحازاینمجموعاقدامنماید،واز

دیگرسوشایدهیچناشرینیزبهاینزودیهاوآسانیهازیر

بارچاپکتابیکهیکچاپازآندر۱۳۹۲شبهبازارآمده

نرود.درنتیجه،یگانهمنبعچاپیقابلدسترسبرایهمگان،تا

سالهاوبلکهدههها،همینکتابخواهدبود.متأسفانهمطالب

غلطاینکتاب،وکتابهاییازایندست،بهسرعتوارد

چرخۀتحقیقاتمیشودودرشاخههاییازقبیللغت،دستور

زبان،سبکشناسی،زبانشناسیو...مورداستنادقرارمیگیرد.

ایکاشمدرسانبزرگواردانشگاههاکهبهعنوان»راهنما

انتخابمیشوند،موضوع یا پایاننامههاتعیین یامشاور«

پایاننامهرادقتبیشتریوباتوجهبهسطحدانشوتواناییهای

دانشجویانبهآنانپیشنهادفرمایند.اینامر،بهویژهدرمورد

تصحیحنسخههایخطی،کهجزوآثاربسیارگرانبهایتمدن

ماست،وممکناستبه»تخریب«آنهابینجامد،درکمال

اهمیتاست.نیزامیدمیرودکهراهنمایانومشاورانارجمند،

پایاننامههاراباصرفوقتوحوصلهایبیشترمالحظهفرمایند

وازدفاعوتصویبپایاننامههایمغلوطوبیمایه،جلوگیری

نمایند.وسرانجام،ایکاشمتصدیاندرهنگام»بررسی«

واژههایی نگراِن فقط که این بهجای برایچاپ، کتابها

همچون»خوک،رقصوشراب«باشند،بهکمکافرادمتخصص

ناپذیرــدرهررشته،ارزشهایعلمیو البتهنفوذ ــو

تخصصِیآثاررامالکبررسیهایخویشقراردهند.


