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بخارايی،  بوستانی  عبدالعظيم  شاهی،  تحفۀ 
انجمن  تهران،  جاللی،  نادره  تحشيۀ  و  تصحيح 

آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 1388ش. 
  محسن رحمتی1

با توجه به روابط تنگاتنگ (اعم از خصمانه يا دوستانه) 
و  پژوهشگران  ايران،  مركزی  دربار  با  ماوراءالنهر  خانات 
حوادث  درست  و  دقيق  فهم  برای  ايران،  تاريخ  محققان 
وقايع شرق ايران در دوره های افشار و زند و قاجار، ناگزير 
اميرنشين  ويژه  (به  ماوراءالنهر  خانات  تاريخ  مطالعۀ  از 
منغيتی بخارا) هستند. تا چندی پيش اطالع ما در اين 

نظير  ايران،  رسمی  تواريخ  مندرجات  طريق  از  فقط  باره 
تاريخ منتظم ناصری، ناسخ التواريخ و جز آن، يا از طريق 
خانيكوف،  ملكوم،  وامبری،  چون  اروپاييانی  سفرنامه های 
وولف و جز آن تأمين می شد. و منابع رسمی و تواريخی 
منطقه  آن  تاريخی  تحوالت  بارۀ  در  ماوراءالنهر  در  كه 
به  اخير  سال  چند  در  نبودند.  دسترس  در  شده،  نوشته 
چاپ  به  دست،  اين  از  اثر  چند  مكتوب»  «ميراث  همت 
رسيد كه بخشهايی از تاريخ ماوراءالنهر در قرون دوازدهم 
و سيزدهم را شامل می شود. اما از آنجا كه تنها اثر در اين 
باره، تاريخ سالطين سلسلۀ منغيتيه بود كه قريب به نيم 
قرن پيش توسط يپيفانوا به صورت عكسی چاپ شده بود 
و در اين زمان در ايران ناياب (يا حداقل بسيار كمياب) 
است، لذا فقدان يك متن كامل تاريخی در خصوص تاريخ 
منغيتها در جامعۀ علمی ايران به طور كامل مشهود بود 
شده  مرتفع  اين نقيصه  تحفۀ شاهی  با انتشار  كه اكنون 

است. 
ميرزا  مشهور،  مورخ  و  اديب  شاعر،  كتاب،  نويسندۀ 
عبدالعظيم بوستانی بخارايی است كه در حدود 1254ق/ 
بُستان  به  موسوم  بخارا،  روستاهای  از  يكی  در  1838م 
(بوستان)، در شمال شرقِی بخارا، به دنيا آمده (شكورزاده 
و برزگر 1375: 200) و با بهره مندی از عمر نسبتاً طوالنی، 
در ششمين دهه از عمر خود به نوشتن اين كتاب پرداخته 
است (بوستانی 1388: 4). از جايگاه خانوادگی و پايگاه 
از  چنانكه  اما  نيست؛  دانسته  زيادی  چيز  وی  اجتماعی 
مندرجات آثار وی (همان: 194، 202؛ همو 1962: 52) 
بر می آيد، او در زمان امير مظفرالدين، امير منغيتی بخارا 
(حك: 1277ـ1303ق/1860ـ1886م) سمت وقايع نگاری 
يا لشكرنويسی داشته است. پس از غلبه روسها بر بخارا نيز 
همچنان جزو رجال دربار و ظاهراً منشی بود. چنانكه در 
سال 1302ق، مأموريت نگارش نامه به دربار روسيه جهت 
تهنيت جلوس تزار الكساندر سوم و تسليت درگذشت تزار 
قبلی به او واگذار شد (بوستانی بخارايی 1388: 254) و 
(همان:  رفت  مسكو  به  وليعهد  همراه  هيئت  جزو  سپس 
دربار  منشی  نيز  عبداالحد  امير  دوران  در  ظاهراً   .(266
و  ماند  باقی  سمت  اين  در  سال  چند  نيست  معلوم  بود. 
به چه علت يا عللی از امور حكومتی كنار گذاشته شده 

1. استاديار گروه تاريخ دانشگاه لرستان. 
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است (يا خود را كنار می كشد). او مابقی عمر را به مطالعۀ 
پرداخت  جديد  آثار  تأليف  و  گذشتگان  كتاب  و  تواريخ 
گذراند  نابينايی  و  تنگدستی  در  را  خود  پيری  روزگار  و 
تاريخی  آثار  جمله  از  برزگر 1375: 200).  و  (شكورزاده 
وی به كتاب حاضر، تاريخ سالطين منغيتيه، تكملۀ دخمۀ 
آثار  همچنين  او  از  كرد.  اشاره  می توان  (منظوم)  شاهان 

ادبی قابل توجهی بر جای مانده است. 
توجه به فقدان يك متن تاريخی منظم در بارۀ حوادث 
عظيم  اهميت  منغيت،  سالطين  دوران  در  ماوراءالنهر 
اين  آنكه  رغم  به  می سازد.  آشكار  را  شاهی  تحفۀ  كتاب 
سبك  شده،  تأليف  بيستم  قرن  نخستين  سالهای  در  اثر 
يعنی  سنتی،  تاريخ نگاری  سبك  همان  تاريخ نگاری اش 
وقايع نگاری نقلی ِصرف است. آنجا هم كه مؤلف در ذكر 
منابع خود روضة الصفا و جز آن را نام می برد، مبين آن 
است كه او شيوۀ همين نويسندگان را مد نظر قرار داده و 
به رغم آنكه از اسناد، مدارک و مكاتيب موجود در بايگانی 
اداری بخارا می توانسته بيشترين استفاده را بنمايد، اما جز 
در مواردی معدود (ص238ـ239، 255ـ256) از چنين 
اسنادی نام نبرده و شيوۀ نگارش متن نيز استفادۀ كافی 
از اين موارد را نشان نمی دهد. با اين حال، با توجه به آنكه 
نوشته  بخارا  منغيتيهای  دربار  در  رسمی ای  تاريخ  هيچ 
تناسب  به  نيز  سفرنامه نويسان  يا  مورخان  ديگر  و  نشده 
موضوع خود، در بارۀ اين سلسله نكاتی را ثبت كرده اند 
كه از روی آنها فهم و درک تاريخ منغيتيها دشوار است، 
لذا دو اثر تاريخی عبدالعظيم سامی از اهميت فوق العاده 
اهميت  جنبه های  از  برخی  هستند.  برخوردار  زيادی 

تاريخی تحفۀ شاهی در ذيل بيان و برشمرده می شوند. 
اهالی  نظر  انعكاس  آن،  اهميت  جنبۀ  مهم ترين 
كه  است  منغيتها  دوران  حوادث  خصوص  در  ماوراءالنهر 
قومی  انديشۀ  و  تسنن  مذهبی  انديشۀ  بر  مبتنی  عموماً 
عنوان  به  شيعيان  انديشه،  اين  در  می باشد.  منغيت 
دشمنان مذهبی و قنقراتهای خيوه و مينگهای خوقند به 
عنوان دشمنان قومی و ايلی در نظر گرفته می شدند كه 
بر اساس آن، قتل و اسارت و خريد و فروش شيعيان و 
زير سلطه گرفتن مينگها و قنقراتها و همچنين ممانعت 
تحسين  قابل  و  پسنديده  عملی  آنها  تازهای  و  تاخت  از 

است.

ديگر جنبۀ قابل توجه در اين اثر، اين است كه شغل 
شرح  لشكرنويسی مؤلف، باعث شده تا كتاب وی عموماً 
نبردها و جنگهای اميران بخارا با همسايگان باشد. بدين 
ترتيب، اگر چه از مسائل و ماجراهای اجتماعی هم (جز در 
مواردی كه به امور نظامی مربوط باشد و آن هم به صورت 
غيرمستقيم) چيزی نمی نويسد، حتی از ايلچيها، سفيران، 
تجار و مسائل جاری در دربار و ديوان و جز آن، خبری به 
دست نمی دهد، اما شرح تفصيلی دقيق جنگها، باعث شده 
تا شيوۀ جنگيدن و اصطالحات فراوان نظامی كه در آن 
دوره استفاده می شد، در اين كتاب بيايد. در عين حال، 
مؤلف برخی نكات ارزشمند اجتماعی را در البه الی شرح 
جنگها و نبردها آورده است؛ از جمله در صفحات  10 تا 
اوضاع  در  آنها  مشاجرات  و  ايالت  ويرانگر  نقش  كه   12
همچنين  است.  كرده  بيان  خوبی  به  را  منطقه  اجتماعی 
در اين اثر، بسياری از نام روستاها، محالت و حتی مراتع 
يافت  ديگر  متون  در  كه  شده  ثبت  و  اشاره  ماوراءالنهر 
نمی شود. بر اساس اين داده های بسيار ارزشمند، می توان 

جغرافيای تاريخی منطقه را مورد مطالعه قرار داد. 
ديگر جنبۀ اهميت تاريخی آن، گزارش مفصلی است 
كه از غلبۀ منغيتيها بر مرو و نواحی مجاور آن دارد. مسألۀ 
مرو و تصرف آن به دست امير معصوم بيگ منغيت يكی از 
صفحات غم انگيز و فراموش شدۀ تاريخ ايران است. منابع 
كرده اند  برگزار  اختصار  به  را  واقعه  اين  ايران،  تاريخی 
دست  به  قضيه  اين  كيف  و  كم  به  راجع  توضيحی  و 
نمی دهند، به طوری كه مفصل ترين گزارش در اين باره از 
آِنِ سر جان ملكوم است. ميرزا عبدالعظيم سامی در تحفۀ 
شاهی (ص 57ـ87) گزارشی منحصر به فرد، مبسوط و 
مفصل از اين قضيه و همچنين از دعاوی اميران منغيتی 
نسبت به خراسان (كه تداوم همان دعاوی اميران شيبانی 
اين  در  چه  اگر  می دهد.  دست  به  است)  هشترخانی  و 
گزارش مشروح، برخی تناقضها يا اشتباههای تاريخی به 
چشم می خورد (كه مصحح نيز بدانها اشاره نموده است، 
مثًال ص278، تعليق شمارۀ 52)، اما به واقع، برای تحليل 
و  افغانها  بخارا،  منغيتی  اميران  فيمابين  سه جانبۀ  روابط 
قاجاريان)  بعدها  و  نادرشاه  (جانشينان  ايران  پادشاهان 

بسيار مفيد و ارزشمند است. 
در تصحيح و تحشيۀ متون كهن، مهم ترين كار مصحح، 
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نگارش يك مقدمۀ مفصل است كه در آن به توضيح در 
بارۀ جغرافيای مناطقی كه حوادث آن كتاب در آن اتفاق 
افتاده، ذكر اهميِت اثر از طريق مقايسۀ مستند و مستدل 
متن با ديگر آثار موازی، ذكر ارزشهای غيرتاريخی كتاب 
نظير ارزش ادبی، جغرافيايی و جز آن، تعداد نسخه ها و 
مقايسۀ آنها با يكديگر و معرفی روش كار خود می پردازد. 
كتاب  برای  مقدمه ای  نيز  وزين  اثر  اين  محترم  مصحح 
ترتيب داده است، ولی در آن به تشريح و تفصيل بيش 
از حد و بی مورِد تاريخ شيبانيان، هشترخانيان و سرانجام 
منغيتيها پرداخته است، در حالی كه ارائۀ توضيح مفصل 
در بارۀ اشخاص و وقايعی كه همۀ كتاب در بارۀ آنها است 
يا در اين كتاب بدانها پرداخته نشده، بی مورد است. اين 
در حالی است كه وی از توضيح در بارۀ بسياری مسائل 
است؛  شده  غافل  می پرداخت،  آنها  به  بايد  كه  ضروری 
كلمه  يك  حتی  مفصل،  مقدمۀ  اين  در  اينكه  جمله  از 
هم در بارۀ حدود جغرافيايی قلمرو منغيتها نگفته است، 
و  شهر  دويست  از  بيش  نام  كتاب  اين  در  كه  حالی  در 
روستای كوچك و بزرگ در قلمرو منغيتها آمده كه خود 
گنجينه ای بسيار باارزش محسوب می شود. الزم بود كه 
مصحح گرامی در خصوص اين قضيه هم توضيح می دادند 
كه اصوالً حدود و ثغور قلمرو منغيتها كجا بوده و آنان در 
چه نقاطی با ايران، دّرانيهای افغانستان، خانات خوقند و 
خيوه همسايه بودند و بر سر تصرف چه مناطقی با اين 

همسايگان درگيری داشته اند.
كتاب يكی از متون فارسی نوشته شده در ماوراءالنهر 
است و سبك ادبی نوشتار مؤلف، چگونگی صرف افعال، 
زمانها و برخی از اصطالحات خاص آن منطقه در اين اثر 
موجود است كه برای افرادی كه در بارۀ تطور زبان فارسی 
و گويشهای آن تحقيق می كنند می تواند بسيار مفيد باشد 
(نك: ص 16، 19، 21، 25، 108). همچنين كتاب حاوی 
قرن  ماوراءالنهر  شاعران  سروده های  و  اشعار  از  بسياری 
سيزدهم است (از جمله در ص 48، 57، 59، 61ـ63)، با 
اين همه كه مصحح در هيچ جا به اين جنبه های ادبی اثر 

اشاره نمی كند. 
از آنجا كه موضوع كتاب، شرح تاريخ سالطين منغيت 
است و نويسندۀ آن كتابی ديگر نيز به نام تاريخ سالطين 
منغيتيه دارد كه مصحح به نام آن اشاره كرده است؛ بسيار 

برخی  برشمردن  با  مقدمه،  اين  در  كه  می نمود  ضروری 
تا  شود  تأكيد  دو  آن  تفاوتهای  بر  اثر،  دو  اين  ويژگيهای 
خواننده آنها را يكی نپندارد. ولی متأسفانه مصحح از ارائۀ 

حتی اندک اطالعاتی در اين باره دريغ ورزيده است.. 
زحمت  بسيار  مصحح  چه  اگر  هم  متن  ويرايش  در 
هنوز  اما  است،  نمايان  كامًال  وی  تالش  و  است  كشيده 
كه  می شود  ديده  آن  در  ويرايشی  و  چاپی  اغالط  برخی 
بيافريند  مشكالتی  می تواند  غيرمتخصص  خوانندۀ  برای 
به  «وادع»  می شود:  اشاره  آنها  از  برخی  به  اينجا  در  كه 
 ،(33 (ص  «مرور»  جای  به  «مرو»   ،(8 (ص  «وداع»  جای 
«صرفی» به جای «صيرفی» (ص 20)، «نخودک اتاق» به 
جای «نخودک اناق» (ص37)، «اخّل» به جای «آخال» (ص 

.(80
به لحاظ ويژگيهای زبانی و دوره ای، بسياری از كلمات 
كه  شده اند،  درج  وقايع)  يا  و  اصطالحات  اعالم،  از  (اعم 
برای خواننده به راحتی مفهوم نيستند و نياز به توضيح 
از  يك سوم)  (حداكثر  اندكی  به  فقط  مصحح  ولی  دارند، 
آنها پرداخته و مابقی را به صورت الينحل برای خواننده 

گذاشته است. 
متن  يك  تصحيح  عنوان  به  اثر،  اين  در  همچنين 
تاريخی، چاپ چند صفحه از نسخه خطی بسيار ضروری 
شده  واقع  غفلت  مورد  مهم  اين  متأسفانه  اما  می نمود، 
است. عالوه بر اين، چاپ نقشه هايی از قلمرو جغرافيايی 
و  هشترخانی  خاندان  شجره نامۀ  همچنين  و  منغيتها 

خاندان منغيتيه به عنوان ضمايم، ضروری می نمود. 

منابع
شاهی،  تحفۀ   ،1388 عبدالعظيم،  بخارايی  بوستانی 
تصحيح و تحشيۀ نادره جاللی، تهران، انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی.
تاريخ   ،1962 عبدالعظيم،  بخارايی)  (بوستانی  سامی 
مسكو،  يپيفانوا،  ترجمۀ  و  چاپ  منغيتيه،  سالطين 

آكادمی علوم اتحاد شوروی.
شكورزاده و برزگر، 1375، «بوستانی بخارايی»، دانشنامۀ 
ادب فارسی، ج1: آسيای مركزی، به سرپرستی حسن 
انوشه، تهران، مؤسسۀ فرهنگی و انتشاراتی دانشنامه. 
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متن،  پرداخت  و  ويراست  مقدمه،  حافظ،  ديوان 
عربی ها:  ترجمۀ  نسخه بدل ها،  گزارش  و  گزينش 

سّيدمحمد راستگو، نشر نی، تهران، 1389ش.
فرزاد ضيائی حبيب  آبادی

به  تازگي چاپ جديدي از ديوان حافظ به بازار آمده است. 
ـ پاكيزه و درخور  ـ مانند ساير آثار ناشر (نشر ني)ـ  چاپيـ 
تحسين از منظر فّن توليد كتاب: ديوان حافظ، به  كوشش 

سيد  محمد راستگو.
دكتر  والمسلمين  حجت  االسالم  حضرت  خوشبختانه 
كاشان،  دانشگاه  علمي  هيأت  عضو  راستگو،  سيدمحمد 
شناخته  حافظ  پژوهان  و  حافظ  شناسان  از  بسياري  براي 
شده  اند و معرفي ايشان در اين سطور هيچ ضرورتي ندارد، 
خاصه كه گفته  اند معرِّف بايد اَجلْيَ و اقوْيَ از معرَّف باشد. 
از  راستگو  آقاي  تازۀ  تصحيح  مي  خواهيم  مقاله  اين  در 
ديوان حافظ را بررسي كنيم. الجرم براي اينكه با نگرش 
و روش كار ايشان در اين تصحيح آشنا شويم، بخشهايي 

از مقدمۀ ديوان را نقل مي  كنيم:
«اين كار كالن و گران [= دفتر دگرسانيها در غزلهاي 
حافظ، دكتر سليم نيساري] را ــ كه زمينه  ها و مايه  هاي 
مي  توان  ــ  نهاده  دسترس  در  پژوهش  براي  انبوهي 
آن  از  و  حافظ  پژوهي  از  تازه  اي  دورۀ  براي  شمرد  آغازي 
كه  پژوهشگري  اينك  خواجه.  فراهم  سازي   ديوان  ميان 
جاي  به  مي  تواند  دارد،  را  كار  بايستگيهاي  و  شايستگيها 
پاره  اي از همان دست  نوشته  ها و يا حتي دست  نوشته  هاي 

ـ نسخه بدلها و  ـ كه به جاي خود ارجمند نيز هستـ  تازهـ 
ديگرسانيهايي را كه در جدولهاي اين كتاب فراهم آمده، و 
بسياري از آنها پي  آمد دستكاريها و بازنگريهاي خود حافظ 
است، بررسد، برسنجد، سبك  سنگين  كند و با بهره  گيري از 
شيوه  هاي درست، و متر و معيارهاي استوار، سنجيده  ترين 
و استوارترين آنها را برگزيند و به اين شيوه ديواني هر چه 
استوارتر و سنجيده  تر از سروده  هاي خواجۀ شعر فارسي 

فراهم سازد» (ص13).
«[...] مي  دانيم  كه تصحيح و آماده  سازي متون خطي بر 
پايۀ كهن  ترين دست  نوشته  ها، كم  لغزش  ترين و استوارترين 
شيوه است، اما اين شيوه با همۀ استواري و اعتباري كه 
كارساز  چندان  حافظ  ديوان  مانند  متوني  دربارۀ  دارد، 

نيست [...]» (ص14).
آقاي راستگو سپس در توجيه اين نظر افزوده  اند: «پيش 
چشم داشتن نكته  هاي ياد شده، آشكار مي  سازد كه براي 
شيوه  اي  بايد  ناگزير  حافظ،  ديوان  آماده  سازي  و  تصحيح 
ديگر پيش گرفت: شيوۀ سنجشي، يعني نسخه  هاي كهن 
ديوان او، به ويژه نسخه  هاي سدۀ نهم را [...] با درنگ و 
دقت بررسيد و با هم سنجيد و از ميان آنها، آنچه را با 
بيشتري  هم  خواني  حافظ  زبان  و  ذهن  و  سياق  و  سبك 

دارد برگزيد [...]» (همان).
«[...] آري وارسي سخن حافظ نشان مي  دهد كه حافظ 
پي  در  چيز  هر  از  بيش  گزيده  گوي،  كم  گوي  ديرپسند 
اين بوده كه سخنش هر چه آراسته  تر، استوارتر، بالغي  تر، 
درك  با  البته  ــ  باشد  پسنديدني  تر  پي  در  و  هنري  تر 
و  داشته  هنر  و  بالغت  از  روزگار  آن  در  دريافتي   كه  و 
داشته  اند ــ و در همين راه و راستا بوده  كه با بهره  گيري 
از شگردهاي گوناگون بالغي و هنري، سروده  هاي خويش   
را چه   بسا بازنگري و بهسازي مي  كرده است. از ميان اين 
شگردها، آنچه او بيش  تر مي  پسنديده و سخن خويش را 
 .1 اينهاست:  مي  كرده،  بهسازي  و  بازنگري  آنها  پايۀ  بر 
هم  خوان  سازي   .3  [...] گوش  نوازي   .2  [...] ايهام  پردازي 
[...]  4. تكرار دوبارۀ واژه [...] 5. طنزپردازي [...] 6. ايجاز 
و فشرده  گويي و پرهيز از حشو و زياده  گويي [...] 7. رواني 
داشتن  بيان،  عفت  دستورمندي،   [...] سخن  همواري  و 
ادبي  سّنتهاي  ديگران،  يا  حافظ  خود  سخن  در  پشتوانه 
گاه  نيز  و...  نسخ  اكثر  آمدن،  ذهن  به  ديرتر  فرهنگي،  و 
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مي  توانند گزينه  اي را پشتيباني كنند.
ديوان  آماده  سازي  در  معيارهايي  كه  و  متر  اينهاست 

حافظ بايد پيش چشم داشت و داشته  ايم [...].
چشم  پيش  با  شماست،  دست  در  اينك  ديواني  كه 
از  [كذا]  نشده  ياد  و  شده  ياد  معيارهاي  و  متر  داشتن 
و...  دگرسانيها  دفتر  نويسه  هاي  ديگر  و  نسخه  بدلها  روي 
فراهم   آمده است [...] و آنچه را با معيارها و دلپسندهاي 
حافظانه، هم  خوان  تر يافته و پنداشته  ايم، برگزيده  ايم و تا 
كه  نموده  ايم  باز  مي  داده،  راه  پانوشتها  تنگناي  كه  آنجا 
گزينش ما بر چه پايه بوده و چه برتريها و پشتوانه  هايي 
چهار  با  را  خويش  كار  پانوشتها  همين  در  است.  داشته 
انتشارات  (چاپ  قزويني  تصحيحهاي  يعني  ارجمند  كار 
زّوار)، خانلري (چاپ دوجلدي انتشارات خوارزمي)، سايه 
(چاپ انتشارات چشم و چراغ) و نيساري (چاپهاي الهدي، 
سينانگار و سرانجام سخن) سنجيده  ايم و دوگانگيهاي آنها 
را با رمزهاي ق (= قزويني)، خ (= خانلري)، س (= سايه) 

و ن (= نيساري) نشان داده  ايم [...].
شماست،  دست  در  اينك  است  كه  كاري  كه  گفتني    
از  تازه  اي  چاپ  نه  و  است  جداگانه  و  تازه  خود،كاري 
به  كار  آن  بود.  درآورده  سال 1375  در  خّرم  نشر  آنچه 
و...  خانلري  نسخه  بدلهاي  روي  از  گونه  و  شيوه  همين 
كار  در  بود،  ناياب  كه  سالها  از  پس  و  بود  شده  فراهم 
بازنگري و آماده  سازي آن براي چاپي تازه بودم كه دفتر 
دگرسانيها در آمد [...] ناگزير كار را از نو آغاز كردم و با 
نيز  را،  اين  كتاب  نسخه  بدلهاي  بسيار  درايتهاي  و  درنگ 
و  سايه  خانلري،  قزويني،  ارجمند  كار  چهار  گزينشهاي 
نيساري را، نيز برخي كارهاي ديگر را با هزينه كردن وقت 
سنجيدم،  وارسيدم،  بار  چند  و  چندين    بسيار،  فرصت  و 
سبك  سنگين   كردم   و گاه با دوستان و استادان حافظ  پژوه 
سامان  مي  بينيد  به    گونه  اي  كه  كار  سرانجام  تا  زدم  راي 

يافت [...]» (ص14ـ17).
باري اين بود مالكها و معيارهايي  كه جناب راستگو در 
تصحيح اخير خويش از ديوان حافظ پيش چشم داشته  اند. 
خوشبختانه حافظ  شناسان و حافظ  پژوهان با ذوق سرشار 
اما  دارند.  آشنايي  نيز  ادبي  صناعات  و  فنون  در  ايشان 
مالك  فراموش نبايد كرد كه ذوق ادبي آدميان معيار و 
ثابتي نيست تا بتوان در كارهاي علمي بر   آن تكيه     كرد. و 

هم از اين    رو است   كه «تصحيح و آماده  سازي متون خطي بر 
پايۀ كهن  ترين دستنوشته  ها، كم  لغزش  ترين و استوارترين 
سطور  اين  نگارندۀ  ص  14).  حاضر،  (ديوان  است»  شيوه 
براي آنكه به بيراهه نرفته باشم برخي از مالكهايي   را كه 
جناب راستگو در ترجيح وجهي بر وجه يا وجوه ديگر در 
هنري  تر،  شيواتر،  مي  نمايم:  نقل  آورده  اند،  غزلها  حاشيه 
فشرده  تر،  هموارتر،  روان  تر،  اندكي  روان  تر،  جاافتاده  تر، 
استوارتر، سازوارتر، غزلي  تر، شيرين  تر، اخالقي  تر، نوتر  (!)، 
زيبنده  تر  (!)  حافظ  براي  و  دوست  داشتني  تر  دستوري  تر، 

(ص  99)، صميمي  تر، فني    تر، دوستانه  تر...!
اما خوانندگان اين سطور تصديق خواهند فرمود كه 
متون  تصحيح  براي  نمي  توان  نيز  مذكور  معيارهاي  با 
روي   كه  اين  از  نمود  تصميم  گيري  حافظ  ديوان  به  ويژه 
زبان  ذهن   و  با  راستگو  جناب  همچون  كسي  اگر  حتي 
خواجه آشنايي هم پيدا كرده باشد يعني موفق به حذف 
فاصلۀ ششصد ساله ميان خود و حافظ شده باشد، باز هم 

معيارهاي مذكور براي همه كس يكسان نيست.
آقاي  انتخابهاي  از  برخي  بررسي  به  آينده  سطور  در 
راستگو مي  پردازيم. اما پيش از آن يادآور مي  شويم كه در 
اين مقاله، ما نيز همچون ايشان به روابط لفظي و معنوي 
اغلبّيت  يا  اقدمّيت  ندرت  به  و  داشته  توجه  واژه  ها  ميان 

نُسخ را در نظر گرفته  ايم:
1. تركان پارسي گو بخشندگان عمرند

    ساقي بده بشـارت پيـران پـارسا را
ايهامي    تركيبي  هم    چون  پارسي  گو»  «تركان      نوشته  اند: 
و دو  معنايي است   و هم   تركيبي پارادوكس و متضادنما، 
از «خوبان پارسي  گو» ق، خ شيواتر است. افزون بر اين 
بر  كه  دارد  مالحتي  تركي  لهجۀ  با  تركان  پارسي  گويي 

لطف و حسن آنها مي  افزايد [...]» (ص41).
علي  رغم اين  كه بيست سال پيش از اين (1369  ش) 
مقالتي  «پارسي»  واژه  در   مورد  سروشيار  جمشيد  استاد 
پرداخته و حق مطلب را ادا فرموده  اند هنوز هم در شروح 
لهجۀ  با  تركان  پارسي  گويي  مالحِت  از  سخن  مختلف، 
از  را  ايشان  مقالۀ  از  بخشهايي  روي،  اين  از  است!  تركي   

نظر مي  گذرانيم:
در فرهنگنامه  هاي مشهور زبان فارسي، ذيِل اين واژه 
خصوص  به  ــ  بيت  دو  اين  بتوان  كه  معنايي  [=پارسي] 
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بيت دوم ــ را با آن كامًال توجيه كرد، يافته نيست.
معني  چنين  را  نخستين  بيت   [...] بُسنوي  سودي 
نموده است: «زيبايان فارسي  گو بخشندگان عمرند... [...] 
اين سخن خواجه دليل بر حالوت و مالحتي است   كه 
در زبان فارسي وجود دارد و بر آدمي ذوق و شوق و صفا 
مي  بخشد»! و شيخ مفيد داور (متوفاي 1325 ه ق) [...] 
در حاشيۀ بيت دوم [گر مطرب حريفان...] اين مطلب 
را تعليق نموده است: بعضي گفته مراد از «پارسي» در 
اين بيت مضمون حديثي است از پيغمبر (ص) كه در 
شب معراج پرسيدم از اسرافيل كه آيا شنيدي كه خداي 
گفت:  فارسي؟  به  كالمي  باشد  كرده  تكلم  ــ  تعالي  ــ 
و  بيامرزم!  مگر  خاك  مشتي  با  كنم  چه  فرمود:  بلي، 
با  اول  بيت  غني  قاسم  دكتر  شادروان  يادداشتهاي  در 
معناي  در  و  شده  پذيرفته  پارسي  گو...»  «تركان  روايت 
آن با اعتنا به قول جاحظ بصري كه گفته است: «خود 
نمك  بر  هم  كلمات]  اعراب  و  تلفظ  در  خطا   =] لحن 
معشوق مي  افزايد»، لحن دلبران ترك را در فارسي  گويي، 
نمك آنان گرفته است! و اين فقير راقم ــ با اذعان به 
كژي ذوق خويش ــ نه پارسي  گويي خوبان پارسي  نژاد 
را هنري و مزيتي براي آنان مي  شناسم و نه مي  پسندم 
قدسي  حديث  مجلس،  سر  بر  حريفان  بزم  مطرب  كه 
سخن  پارسي  در  مالحتي  و  لطف  چندان  نه  و  بخواند 
گفتن تركان مي  بينم، آن هم سخن گفتني مشحون به 

خطا و غلط.
در جواهراالسرار و زواهراالنوار (= شرح مثنوي مولوي) 
و  عرفا  بزرگان  از  خوارزمي،  حسين  كمال  الدين  تأليف 
متصوفۀ قرن هشتم و نهم (متوفاي 840ق) به كرات، واژه 
«پارسي» و «فارسي» در معناي «غزل» به كار رفته و اين 
معني  كه از همۀ لغتنامه  هاي متداول فوت شده، روشنگر 

سخن خواجه است.
اما در وجه اطالق «پارسي» يا «فارسي» بر غزل، نويسندۀ 
معتبر  كتب  در  همچنان كه  مي  نمايد:  تصور  مقال،  اين 
قديم موسيقي ايراني گفته  اند: «قول بايد كه شعر آن عربي 
باشد و ابيات غزل بايد كه فارسي باشد»، اين اختصاص 
در طريقۀ ساختن تصانيف باعث آمده كه اصحاب نغمه، 
را  آيد)  راست  موسيقي  پرده  در  (غزلي  كه  ملحون  غزل 
پارسي نام كنند و بعضي به توّسع عموماً غزل را بدين لفظ 

تسميه نمايند. جز جواهراالسرار، در قصيده  اي از زينبي 
به معني غزل  سخنور روزگار غزنوي نيز اين واژه ظاهراً 
ملحون به كار رفته است (مونس  االحرار، ج  2، ص 485): 

نگار من آن خوب ترِك سرايي
كه دلهـا ربايـد به بربط  سرايي

هر آنگه كجا آورد پـارسي  هـا
نمانـد ابا هر كسي پارسـايي»1

تاج  الدين  كه  كتابي  ستايش  «در  نيز  غزنوي  سنائي 
ذواللّسانين لسان  الّدهر ابوالفتح اصفهاني در علم ايقاعات 
بايد  كه  كرده  اشاره  پارسي  طريق  به  فرموده...»  تصنيف 

همين غزِل ملحون باشد:
اندرين يك فن كه داري و آن طريق پارسي است

دست دست تـوست، كس را نيـست با تـو داوري2

2. جز اين قدر نتوان گفت در جمال تو عيب
    كه وضـع مهـر و وفـا نيست روي زيبـا را

نوشته  اند: ««وضع مهر و وفا» با «خال مهر و وفا» ن 
چندان تفاوتي ندارد [...]» (ص  44). اما ظاهراً چندان 
تفاوت دارد كه آقاي خّرمشاهي نوشته  اند: «[...] اين 
معناي  كه  پذيرفته  اند،  روي  آن  از  را  [خال]  قرائت 
وضع را درست نيافته  اند. وضع مهر و وفا نيست يعني 
زرياب  شادروان   3«.[...] است  نشده  وضع  وفا  و  مهر 
خويي نيز « خال مهر و وفا» را نادرست دانسته  اند.4 و 
اما سودي بسنوي در آخرين سطر از شرح اين بيت، 
نوشته است: «در بعض نسخ، بدِل وضع، حال [با حاء 
سروشيار،  جمشيد  بخوانند»،  پارسي  اين  پارسي  گو...  «خوبان     .1
حافظ  شناسي، به  كوشش سعيد نياز كرماني، چ 2، پاژنگ، تهران، 

1369، ج10، ص 177ـ181.
2. ديوان حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائي غزنوي، به سعي و 
ص639.  [بي  تا]،  تهران،  سنائي،   ،4 چ  رضوي،  مدرس  اهتمام 
اين نكته از اشارات استاد دانشمندم جناب آقاي دكتر جمشيد 
از  ديگر  ابياتي  و  بيت  اين  كه  فرمودند  ايشان  است.  سروشيار 
همين قصيده را در مقالۀ «خوبان پارسي  گو...» آورده بودم كه در 

چاپ حذف شده است.
3. حافظ  نامه، بهاءالدين خرمشاهي، چ 5، علمي و فرهنگي سروش، 

تهران، 1372، ج1، ص123.
 ،1374 تهران،  علمي،   ،2 چ  زرياب  خويي،  عباس  جام،  آئينۀ   .4

ص396.
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ُحّطي] واقع شده.»1
معاني  نقطه)  (بدون  «حال»  براي  دهخدا  لغتنامۀ  و 
متعددي از جمله «كيفيت، چگونگي، وضع، طبع، عادت، 
خوي...» را ذكركرده كه همۀ معاني مزبور در بيت مورد 
بحث خوش مي  نشيند. شايد واژۀ «حال» (بدون نقطه) از 
به  كاتبان  برخي  توسط  زيبا»  «روي  و  «جمال»  به  توجه 

«خال» تبديل شده باشد. وهللا اعلم.

3. در آسمان نه عجب گر به گفتۀ حافظ
    سماع زهره به رقـص آورد مسيحـا را

نوشته  اند: «سماع» با «سرود» ق، س چندان تفاوتي ندارد. 
هم  زيرا  هنري  تر،  «سماع»  و  مي  نمايد  روان  تر  «سرود» 
با  هم  و  است  (=آسمان)  «سماء»  يادآور  جناس  ايهام  با 
آسمان جناس  گونه  اي دارد. بار معنايي بيش  تري نيز دارد» 

(ص44).
تفاوتي  «سرود»  و  «سماع»  بين  گويا  نيز  اينجا  در   
به  زهره  «سماع  بگوييم  اگر  توضيح  كه  بدين  هست، 
يك  دو  هر  رقص  و  سماع  را»،  مسيحا  آورد  رقص 
چيزند. حال   آنكه معناي بيت با «سرود» دقيق  تر است. 
مطربۀ  كه  زهره    نيست  كه  عجيب  مي  گويد:  حافظ 
بخواند  را  حافظ  (شعِر)  گفتۀ  آسمان    در    است  فلك 
ديگر  عبارت  به  به   رقص   آيد!  مسيحا  وي  سرود  با  و 
نقشي  يك  هر  بيت،  اين  در  مسيحا  و  زهره  حافظ، 
از  كه  مي  سرايد    ملحون  غزلي  حافظ  دارند:  جداگانه 
فرط لطافت و زيبايي به   آسمان مي  رود (قس: صبحدم 
گويي  قدسيان  گفت/  عقل  خروشي  مي  آمد  عرش  از 
حديث حافظ از بر مي  كنند). زهره در   آسمان سوم بر 
روي غزل حافظ آهنگ مي  سازد و آن   را مي  خواند، و 
مسيحا كه در   آسمان   چهارم غزل حافظ و سرود زهره 

را مي  شنود، به   رقص مي  آيد!  

4. اي شهنشاه بلنداختر خدا را همتي
تا ببوسم همچو گردون خاك ايوان شما

ندارد  تفاوتي  چندان  ق  «اختر»  با  «گردون»  نوشته  اند: 
ببوسم  (تا  دوم  مصراع  در  «اختر»  ظاهراً  اما  (ص49). 
است.  كاتب  ذهن  سبق  ضايعات  از  اختر...)  همچو 
يك  اشتباهي  تكرار  را  آن  نيز  نيساري  دكتر  چنانكه 

كلمه (اختر) مي  دانند.2

5. دور است سِر آب «از اين» باديه هش  دار
تا غـول بيـابـان نفـريبـد بـه سـرابـت

ندارد  تقاوتي  ن  خ،  اين»،  «در  با  اين»  «از  نوشته  اند: 
(ص54).

 [...] نوشته  اند:  مورد  اين  در  سروشيار  جمشيد  استاد 
«در اين باديه» معقول  تر و زيباتر مي  نمايد، چه اوالً بركه  ها 
و آبگيرها در دل باديه  هاست نه بيرون از آن؛ و ديگر آنكه 
ميان «دور» و «َدر» از حيث موسيقايي نسبتي هست كه 
ميان «دور» و «از» نيست و سديگر اين  كه اين وجه [= در 
اين باديه] از پشتوانۀ نقلي معتنابهي نيز برخوردار است: 

چهار نسخه از هفت نسخه.3
در  حافظ  غزلهاي  در  دگرسانيها  دفتر  كه  اكنون  و 
دست است، مي  بينيم از سي  ودو نسخۀ نيساري نيز، ضبط 
يك  فقط  و  است  باديه»  اين  «در  نسخه  هفت  و  بيست 
نسخه (خ= خلخالي  827 ق) «از اين باديه» ضبط كرده و 

چهار نسخه نيز فاقد اين بيت است.4

6. حافظ نه غالمي است  كه از خواجه برنجد
لطفـي كـن و بـازآ كه خـرابـم ز عتـابـت

نوشته  اند: «برنجد» از اين روي  كه گويا موسيقي خوشتري 
دارد، حالت ارادت و بندگي را نيز بهتر تصوير مي  كند، از 

«گريزد» ق، خ، ن، س شيواتر است [...]» (همان).
اما بايد توجه داشت كه «گريختِن» غالمان از خواجگان 
نثر  و  نظم  كتب  در  و  بوده  متداول  و  معمول  قديم  در 
شواهد بسيار دارد: «غالم  گرجي به   فعل به   رومي نزديك 
بود لكن در   ايشان چند عيب است: يكي دزدي و بي  فرماني 

عصمت  ترجمۀ  سودي  بسنوي،  محمد  حافظ،  بر  سودي  شرح   .1
ستارزاده، سرير، تهران، 1378، ج1، ص38.

كنگرۀ  نيساري،  سليم  حافظ،  غزلهاي  تدوين  بر  مقدمه  اي   .2
بين  المللي بزرگداشت حافظ، شيراز، 1367، ص119.

ديوان  از  جديدي  تصحيح  به  (نقدي  حيرت  ز  ديده  «بسوخت   .3
 ،4 ش   ،16 س  دانش،  نشر  سروشيار،  جمشيد  حافظ)»، 

زمستان1378، ص58.
فرهنگستان  نيساري،  سليم  حافظ،  غزلهاي  در  دگرسانيها  دفتر   .4

زبان و ادب فارسي، تهران، 1385، ج1، ص144.
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و  سست  طبعي  و  كندكاري  و  بي  شكيبايي  و  نهان  گزي  و 
خداونددشمني و گريزپايي [...] اما عيب ارمني آن بود كه 
بدفعل و گنده  تن و دزد و شوخگن و گريزنده [...] و سر تا 

پاي وي به عيب نزديكتر كه به هنر [...]».1
«[...] و آن بنده كه به جاي ديگر عزيز بوده باشد مخر 
كه اگر چه او را عزيز داري از تو مّنت آن ندارد [...] و اگر 
خوار و ذليل داري يا بگريزد يا فروختن خواهد يا به دل 

دشمن شود [...]».2
«[...] و خدمتگار چندان دار كه نگريزد [...]».3

اين هم شواهدي از شعر پارسي:
نشان طوق بر گردن چنانچون

غالم ارمني َجسته ز نّخاس
سوزني4

دولتي كز همه بگذشت از اين در نگذشت
شاديي كز همه بگريخت غالم است اينجا

كمال  خجندي5
رسم باشد كه گريزند غالمان ز جفا

من غالم تو چنانم كه ُكشي، نگريزم
همو

غالِم خواجه  اي بودم گريزان گشته از خواجه
در آخر پيش او شرمنده با تيغ و كفن رفتم

سلطان اويس6
بخارا  از  و  شد  متهم  كه  جهان  صدر  وكيل  «قصۀ  نيز  و 

گريخت، از بيم جان...» (مثنوي، دفتر سوم).

7. بگيـر طّرۀ «مه  طلعتي» و قّصه مخـوان
كه سعد و نحس ز تأثير زهره و زحل است

ص72
اشارت نفرموده  اند  كه «مه طلعتي» انتخاب شادروانان فرزاد7 
مستند  دست  نوشته  هاي  از  يك  هيچ  در  و  است  انجوي8  و 
است:  نوشته  فرزاد  مسعود  مرحوم  نيامده.  نيساري  دكتر 
اگرچه  نسخه بدل  اين  مه طلعتي.  ع:  ق،  ل،  «[چاپ  هاي] 
تصرف جديد باشد بسيار خوب است زيرا «طلعت» مناسبتي 
با طالع دارد و بالنتيجه با مصرع دوم كه دربارۀ تأثير ستارگان 

در طالع بشر است مناسبت خاص برقرار مي  كند.»

8. ساروان رخت به دروازه مبر كان سِر كوي
شاهراهي است كه سر منزل دلدار من است

نوشته  اند: «ساروان» از اين رو كه با «دروازه» هم هجايي 
گويا  هست،  نيز  افتاده  تر  جا  كه  ن  خ،  «ساربان»  از  دارد، 

بهتر باشد [...]» (ص76)
اينها  آمد،  گفته  نيز  مقال  اين  مقدمه  در  چنان  كه 
مالك  هاي ثابت و حتمي نيست  كه بتوان شعر حافظ را بر 
مبناي آن تصحيح نمود. مثًال در مقابل اين استدالل آقاي 
راستگو مي  توان گفت  كه: «ساربان» نيز با «به» و «َمـَبر» در 

تكرار حرِف، «ب» سهيم است.  
9. هم از نسيـم تو روزي گشايشي يـابـد

چو غنچه هركه دل اندر پي هواي تو بست
ديگر  از  است  شيواتر  بسي  اين  گونه  به  «بيت  نوشته  اند: 

سرودۀ آن در ق، خ، ن:
ز كار ما و دل غنچه بس   (ق: صد) گره بگشود

نسيم  گـل چو دل انـدر پـي هـواي تـو بست 
در اين ضبط هم «نسيم گل» تركيب غريبي است و هم 

«دل اندر هواي تو بستن» او.» (ص82)
عجيب است كه آقاي راستگو «نسيم گل» را تركيبي 
غريب دانسته  اند! «نسيم گل» در اينجا يعني نسيمي  كه از 
روي گلزار مي  آيد و در نتيجه خوشبوست. بيت مي  گويد: 
از وقتي  كه نسيم گلزار، عاشق تو شده است، گره از كار 
ما و دل غنچه گشوده است. به عبارت ديگر، اينكه نسيم 

قابوس  بن  بن  اسكندر  كيكاووس  بن  عنصرالمعالي    قابوسنامه،   .1
وشمگير بن زيار، تصحيح غالمحسين يوسفي، علمي و فرهنگي، 

تهران، 1373، ص116.
2. همان، ص118.
3. همان، ص119.

4. ديوان حكيم سوزني سمرقندي، تصحيح ناصرالّدين شاه  حسيني، 
اميركبير، تهران، 1338، ص394.

مجمع  دولت  آبادي،  عزيز  تصحيح  به  خجندي،  كمال  ديوان   .5
بزرگداشت شيخ كمال خجندي، 1375، ص13.

توضيح  و  تصحيح  مقدمه،  سمرقندي،  دولتشاه  تذكرةالشعرا،   .6
فرهنگي،  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  عالقه،  فاطمه 
تهران، 1385، ص462. نيز نك: پانزده گفتار، مجتبي مينوي، 

به اهتمام ماه  منير مينوي، توس، تهران، 1367، ص385.
فرزاد،  مسعود  از  تحقيق  غزلها،  اصالت  و  كلمات  صحت  حافظ،   .7
دانشگاه پهلوي شيراز (كانون جهاني حافظ  شناسي)، 1349، ج 

اول (الف تا پايان ز)، ص87.
8. ديوان حافظ، به تصحيح سيد ابوالقاسم انجوي  شيرازي، جاويدان، 

تهران، 1372، ص191.
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باعث گشايش كار ما و شكفتن غنچه شده، از اين روست 
كه دل در هواي تو بسته يعني نشاني از تو دارد! به سخن 
تو،  هواي  در  (دل  نداشت  تو  از  نشان  نسيم  اگر  ديگر: 
نبسته بود) نه مي  توانست گره از كار فروبستۀ ما بگشايد 

و نه غنچه را بشكفاند!

10. مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوي
گناه باغ چه باشد چو اين گياه نرست

نوشته  اند: «گياه» چون با «گناه» آغاز مصرع جناس زيبايي 
هست.  نيز  روان  تر  است،  شيواتر  خ  «درخت»  از  دارد، 

(ص88)
استناد  سروشيار  جمشيد  استاد  مقالۀ  به  بايد  هم  باز 
كنيم. نوشته  اند: نويسندۀ اين سطور [...] «درخت» را وجهي 
دربايست  را  توضيحي  آن  ترجيح  در  و  مي  شناسد  مقبول  تر 
مي  داند: در نظم و نثر قديم فارسي، گاه در يك مصراع يا يك 
بيت يا يك عبارت، دو كلمه يا بيشتر يافته مي  شود كه اگر 
تغييري در نقطه  ها يا حركات يا «نقطه  ها و حركات» يكي از 
اين دو كلمه يا چند كلمه داده شود يا همزه  اي حذف گردد 
يا سركشي افزوده يا كاسته شود ميان آن دو يا چند كلمه 
كه  مي  آيد  حاصل  طباق...)  نظير،  مراعات   =) تناسب  نوعي 
[...] در بيت محل بحث نيز شاعر به ايجاد همين  زيباست 
رابطه ميان «درخت» و «گناه» پرداخته است؛ بدين معني  كه 
اگر نقطۀ «گناه» را برداشته و دو نقطه در زير آن نهيم «گياه» 

مي  شود كه با «درخت» و «باغ» تناسب دارد [...].1

11. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد
چو هست حافظ خوشخوان غالم و چاكر دوست

آقاي راستگو احساساتي شده  اند! زيرا به  در اينجا ظاهراً 
متون  علمي  تصحيح  در  كه  جسته  اند  توسل  توجيهاتي 
ق،  نوشته  اند: «خوش  خوان» از «مسكين»  كاربردي ندارد. 
س دوست  داشتني  تر است و براي حافظ زيبنده  تر [...](!) 

(ص99).
لفظ  ندهد  اجازه  خود  به  كه  كيست  حافظ  مگر 

«مسكين» را در مورد خويش به كار بََرد؟!   
كيست حافظ تا ننوشد باده بي  آواز رود

عاشق مسكين چرا چندين تجمل بايدش
و مگر حافظ در بيت چهارم همين غزل مورد بحث نمي  گويد 
فرهنگ  گواهي  به  هيهات»؟  او،  وصل  تمناي  و  گدا  «مِن 

واژه  نماي حافظ،2 خواجه لفظ «مسكين» و مشتقات آن را 23 
بار به كار برده كه از اين ميان 21 بار به خود يا دل خويش 
اشاره دارد، همچنين از 45 بار تكرار واژۀ «گدا» 26 بار و از 
شش مرتبه تكرار كلمۀ «فقير»، 4 مرتبه و از ده نوبت تكرار 
لفظ «فقر» (= فقِر ظاهر)، پنج نوبت به خود اشاره كرده است. 
در بيت مورد بحث نيز «خوشخوان» خوش ننشسته و همان 
است.  سازگارتر  غزل  درونمايۀ  بيت  و  مضمون  با  «مسكين»   
ضمناً «غالم» و «چاكر» نيز چندان «دوست  داشتني  تر و براي 

حافظ زيبنده  تر» از واژۀ «مسكين» نيست.   

12. گر دهد دستم كشم در ديده همچون توتيا
خاك راهي كو مشّرف گردد از اقدام دوست

نوشته  اند: «كو» از «كان» ق، خ، ن، س شيواتر است. هم 
موسيقي زيباتري دارد و هم در معني «كوچه» با «خاك» 

و «راه» ايهام جناس (ص100).
بگويد  كسي  و  باشد  اينها  متن  تصحيح  مالك  اگر 
«كان» (خاك راهي، كان...) در معناي «معدن» با «توتيا» 
ايهام تناسب دارد بايد به وي حق داد كه همين وجه اخير 

(= كان) را در متن قرار دهد.

13. رواق منظر چشم من آشيانۀ توست
كرم نما و فرود آي خانه خانۀ توست

نوشته  اند: [...] در مصرع دوم نيز «فرود آي خانه» بي «كه 
ربط» از «فرود آ كه خانه» ق، خ، ن، س صميمي  تر، شيواتر 

و ايجازي  تر مي  نمايد [...] (ص101).
يعني خاصّيت «كۀ ربط» كاهش صميميت است؟!

14. عاشق مفلس اگر قلب دلش كرد نثار
مكنش عيب كه بر نقد روان قادر نيست

نوشته  اند: «دلش» از «دلت» خ، ن، س روان  تر است. افزون 
بر اين «دلت» خالي از تعقيد نيست و چه   بسا خواننده  اي، 
زودازود  را   [...] سخن  درست  ترتيب  و  ضمير  جابجايي 

درنيابد (ص109).
شعر  سرتاسر  مستحضرند   كه  خود  راستگو  جناب 
است  ممكن  و  جابجايي   ضمير  است   از  مشحون  پارسي 

1. بسوخت ديده ز حيرت، همان، ص60.
همكاري  با  صديقيان،  مهين  دخت  حافظ،  واژه  نماي  فرهنگ   .2

ابوطالب ميرعابديني، اميركبير، تهران، 1366.
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نسخه  بدلي هم نداشته باشد، بلكه غالباً چنين است، پس 
اين جابجايي ضمير را نبايد تعقيد تلقي نمود.

15. تا به دامن ننشيند ز نسيمت گردي
سيل  خيز از نظرم رهگذري نيست كه نيست

نوشته  اند: «نظر» از «مژه» خ از   اين روي هنري  تر مي  نمايد،   
كه هم در بافت حروفي مصرع خوش  تر مي  نشيند و هم 
و  «نسيم»  همراهي  زيرا  مي  پذيرد.  ظريفي  جناس  ايهام 
«نظر»، «نه سيم و نه زر» را نيز به ياد مي  آورد (ص112).

و  گدايي  و  فقر  به  اشاره  اي  بيت  اين  در  حافظ  اگر 
مسكنت خويش كرده بود، شايد مي  شد نظر آقاي راستگو 
را در اين باب منظور داشت اما اكنون فيه نظر، چرا كه نه 

سخن از سيم است و نه زر!

16. هر راهرو كه ره به حريم درش نبرد
مسكين بريد وادي و ره در حرم نداشت

ندارد،  تفاوتي  چندان  ن  «رهروي»  با  «راهرو»  نوشته  اند: 
با  (داالن)  ديگرش  معنِي  در  و  است  فخيم  تر  «راهرو» 

«حريم» و «در» ايهام تناسب مي  سازد [...]» (ص117).
اما «راهرو» به معني «داالن» ظاهراً جديد است (و شواهد 
پس  است).  تأمل  محل  معني  اين  در  نيز  دهخدا  لغتنامۀ 
برقرار  تناسبي  ايهام  «در»  و  «حريم»  و  «راهرو»  بين  اساساً 

نيست تا دليل رجحان آن بر ضبط ديگر (رهروي) باشد.

17. تا رفت مرا از نظر آن نور جهان  بين
كس واقف ما نيست كه از ديده چه  ها رفت

«چشم  از  چشم،  نور  معني  به  جهان  بين»  «نور  نوشته  اند: 
جهان  بين» ق معني استوارتري دارد. تركيبي ايهامي نيز 

هست (ص120).
اگر در ضبط عالمه قزويني، «نظر» را به معني «منظر» 
بگيريم (! لغتنامۀ دهخدا، ذيل «نظر») اين وجه (= تا رفت 
مرا از نظر آن چشم جهان  بين) نيز معناي استواري خواهد 

داشت.

18. كه گفت حافظ از انديشۀ تو آمد باز
من اين نگفتم و آن كس كه گفت بهتان گفت

چندان  س  ن،  خ،  ق،  «نگفته  ام»  با  و»  «نگفتم  نوشته  اند: 
تفاوتي ندارد. اولي روان  تر است و بالغي  تر، و دومي ساده  تر 

و به زبان مردم نزديك  تر (ص126).
دومي (= نگفته  ام) به زبان كدام   مردم نزديك  تر است؟ 
مصحح  مراد  اگر  حافظ؟  زمان  مردم  يا  ما  زمان  مردم 
ارجمند زبان مردم امروز باشد  كه استدالل درستي نيست 
چه ايشان خود نيز در مقدمۀ ديوان حاضر نوشته  اند: «بايد 
از بار كردن پسندهاي امروزين بر سخن او پرهيز نمود» 
قرن  در  شيراز  مردم  زبان  مقصودشان  اگر  و  (ص16). 
عامۀ  زبان  كه  مستحضرند  بي  شك  است،  هجري  هشتم 
كه  است  بوده  قبيل  اين  از  چيزي  روزگار،  آن  شيرازياِن 

خود حافظ به كار برده:
به پي ماچان غرامت بسپريمن

غرت يك وي روشتي از اَما دي

19. يارب سببي ساز كه يارم به سالمت
باز آيد و برهاندم از چنگ مالمت

تناسب  ايهام  «باز»  و  «ساز»  با  چون  «چنگ»  نوشته  اند: 
تصوير  بهتر  نيز  را  بيچارگي  و  گرفتاري  حالت  مي  سازد، 
مي  كند، گويا از «بند» ق، خ، س ــ كه آهنگي روان  تر نيز 
دارد و با «باز» و «برهاند» هم آغاز است ــ هنري  تر باشد 

(ص128).
اگر در مصراع دوم به   جاي «چنگ»، «بند» را بپذيريم، 
عالوه بر مناسباتي  كه آقاي راستگو براي «بند» بر  شمرده  اند، 
مي  توان گفت  كه «بند» با واژۀ «سبب» در مصراع نخست 
ايهام ترجمه دارد. چه «سبب» به معنِي «رسن» (= بند) 

است. (! لغتنامۀ دهخدا، ذيل «سبب»).

20. سود و زيان و مايه چو خواهد شدن ز دست
از بهر اين معامله غمگين مباش و شاد

نوشته  اند: «از بهر» از «گو بهر» خ، س جاافتاده  تر و روان  تر 
است (ص138).

بر  طبق معيارهاي خود جناب راستگو، «گو» نيز جا 
«از  بر  بهر»  «گو  ترجيح  در  نيست.  روان  نا  و  نيفتاده 
با «سو»  دوم  مصراع  آغاز  در  گفت: «گو»  مي  توان  بهر» 
در آغاز مصراع نخست هم  آوايي دارد و با «غمگين» نيز 
هم حرف است. ثانياً «گو» در معنِي «گوِي چوگان» با 
دارد!  تناسب  ايهام  زيان»  و  «سود  و  شدن»  دست  «از 
ارتباط «گوي»، «چوگان» و «سود و زيان» را در اين بيت 

شاهنامه مي  توان ديد: 
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چو چوگان فلك، ما چو «گو» در ميان
به رنجيم از دست «سود و زيان»

(لغتنامه، ذيل «گو»)

21. غبار خط نپوشانيد خورشيد رخش يارب
حيات جاودانش ده كه حسن جاودان دارد

نوشته  اند: معني   بيت   گويا با «نپوشانيد» درست  تر مي  نمايد 
تا با «بپوشانيد» ق، خ، ن [...] (ص154).

حتماً آقاي راستگو كه اين ضبط (= نپوشانيد) را از «سايه» 
به وام گرفته  اند، نظر شادروان دكتر محجوب را نيز در اين 
باب خوانده  اند: [...] سايه ضبط خود را از دو نسخه دانشگاه 
و  است  گرفته   (843) اكسفرد  بادليان  و   (823) ميشيگان 
دربارۀ آن چنين استدالل مي  كند: «در اكثر نسخه  ها بپوشانيد 
ضبط شده كه بي  شك غلط است. غبار خورشيد را نمي  پوشاند 
و اگر بپوشاند هم موقت و گذراست و اين با مضمون بيت، 
حسن جاودان و خط (كه چون بردميد ديگر ماندني نيست) 
   =] بنده  به  گمان  سايه].  سخن  [پايان  نمي  آيد»  در  درست 
دكتر   محجوب] اين استدالل   درست نيست. غبار خورشيد را 
ــ دست  كم به     طور موقت ــ مي  پوشانَد. خواجه در نخستين 
بيت (مصراع دوم) گويد «بهار عارضش خطي به خون ارغوان 
ايهام مي  دانيم و مراد او از اين  دارد» و روش خواجه را در 
خط، همان خطي است كه سايه گمان دارد رخ معشوق را 

نپوشانيده است.1 (پايان سخن دكتر محجوب).
افزون بر آنچه از زنده  ياد دكتر محجوب نقل كرديم، 
خواجه خود در بيتي ديگر، نظير همين مضمون را پرورده، 
با اين تفاوت كه به جاي «خورشيد» از «ماه» سخن به ميان 

آورده:
خّط عذار يار كه «بگرفت» ماه از او

خوش حلقه  اي است ليك بدر نيست راه از او
ديوان حاضر، 441

و اين مضمون، يعني پوشانده شدن خورشيد يا ماِه عارض 
شعر  رايج  مضامين  از  وي،  زلف  يا  خط  توسط  معشوق 

فارسي است.
مثبت (بپوشانيد)  فعل  با  بيت  مفهوم  صورت  اين  در 
اين است  كه حّتي وقتي هم غبار خط، خورشيد چهرۀ يار 
را بپوشاند، نه تنها براي وي عيبي نيست بلكه به منزلۀ 
مي  خواهد  خدا  از  خواجه  بنابراين  است.  جاودان  ُحسني 
حيات  وي  به  دارد،  جاودان  حسن  معشوقش  كه  اكنون 

نيز  ديگر  بيتي  در  چنان  كه  فرمايد؛  عطا  نيز  جاودان 
گفت:

ز خّطت صد جمال ديگر افزود
كه عمرت باد صد سال جاللي

ديوان حاضر، 498

22. بيفشان   جرعه  اي   بر خاك   و حال   اهل   شوكت   پرس
كه از جمشيد و كيخسرو فراوان داستان دارد

دل  اهل  «حال  از  پرس»  شوكت  اهل  «حال  نوشته  اند: 
بشنو» ق درست  تر است. اين دومي با فضاي معنايي بيت 

نمي  خواند. مگر اينكه «دل» تحريف «گل» باشد (همان).
از مصحح با ذوقي چون جناب راستگو كه در برگزيدن 
شيوايي،  چون  مالكهايي  از  خويش  نظر  مورد  ضبطهاي 
جاافتادگي، رواني، همواري، استواري، سازواري، شيريني، 
صميميت، هنري بودن، غزلي بودن، فني بودن و... بهره 
برده  اند، سخت بعيد است كه «اهل دل» را تحريف «اهل 
گل»(!) بدانند، چه «اهل گل» با هيچ يك از معايير مذكور 
و حتي با هيچ مالط ديگري به سخن خواجه نمي  چسبد. 

23. طبيب عشق منم باده خور كه اين معجون
فـراغـت آرد و انـديشـۀ خـطـا ببــرد

نوشته  اند: «باده   خور» از «باده ده» ق هم درست  تر است و هم 
هموارتر. طبيب به بيمار دستور خوردن معجون مي  دهد 

نه دادن، مگر اينكه خودش بيمار هم باشد (ص162).
عشق  طبيب  خود  كه  حافظ  است.  طور  همين  اتفاقاً 
است، چنين تشخيص كرده كه اكنون نياز به باده دارد. 
بنابراين مي  گويد: «من خود، طبيب هستم و مي  دانم كه 
دارويم چيست. پس به من باده بده...»2 اين وجه، با مطلع 

غزل نيز «سازوارتر» است:
اگر نه باده غم دل ز ياِد «ما» ببرد

نهيب حادثه بنياِد «ما» ز جا ببرد

24. طوطيي را به خيال شكري دل خوش بود
ناگهش سنگ اجل نقش امل باطل كرد

كلك،  محجوب،  محمدجعفر  سايه»،  سعي  به  حافظ  «دربارۀ   .1
اسفند1373، ش 60، ص 263ـ264.

2. از افادات شفاهي استاد جمشيد سروشيار در تاريخ 84/3/16 . ياد 
باد آن روزگاران ياد باد!
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آمده،  دست  نوشت  يك  در  هرچند  ــ  سنگ  نوشته  اند: 
ــ  سال813  در  نوشته  كهن،  بسيار    دست  نوشتي  البته 
اجل» [كذا في  االصل!] از «سيل فنا» ق، خ، ن، س هنري  تر 
و شيواتر است و از رهگذر قرينگي و سجعي كه با «نقش 
زيباتر  بسي  را  مصرع  موسيقي  امل»  «نقش  با  دارد  امل» 
مي  سازد. گفتني  است  كه به   گواهي دفتر دگرسانيها، از 27 
دست  نوشتي  كه اين غزل و اين بيت   را داشته  اند، تنها در 
دو نسخۀ «سنگ» آمده: در نسخۀ 813 «سنگ اجل» و در 
نسخۀ 824 «سنگ بال» و در ديگر نسخه  ها «سيل». با اين 
تصويري  و  معنايي  فضاي  در  «سيل»  مي  پندارم  كه  همه 
بيت به ويژه در پيوند با «طوطي» خوش ننشسته است. 
طوطي از سنگ، تير و... آسيب مي  بيند نه از سيل.1 از اين 
روي دور نيست «سيل» تحريف «سنگ» يا «صيد» باشد. 
مگر اينكه، آنكه غزل در رثاي او سروده شده با «سيل» از 

جهان رفته باشد (ص168).
در پاسخ به اين مطلب   كه مرقوم فرموده  اند: «طوطي 
عرض  به  سيل»  از  نه  مي  بيند  آسيب  و...  تير  سنگ،  از 
مي  رسانيم   كه اگر در بيت اندكي دقت كنيم درخواهيم 
يافت     كه در اينجا به خود طوطي آسيبي نرسيده و كسي 
به او سنگ، تير و... نزده، بلكه «نقش امل» او باطل شده 
«نقش»  كرد»،  «باطل    فعِل  مفعول  ديگر،  سخن  به  است. 
«سنگ»،  با  نه  مي  شود،  باطل  «سيل»  با  «نقش»  و  است 

چنان  كه في  المثل صائب گويد:
منـه بـه «نقـش» و نگـار زمـانـه دل، صـائب!

كه پيش «سيل» حوادث تمام خار و خس است2
و باز در بيتي ديگر:

اي «سيل»! بگذر از سر ويرانيم كه من
از «نقش» پاِي ريِگ روان بي  بقاترم3

25. قرةالعين من آن ميوۀ دل يادش باد
كه چه آسان بشد و كار مرا مشكل كرد

ن  خ،  بشد»  آسان  «خود  از  بشد»  آسان  «چه  نوشته  اند: 
شيواتر و جاافتاده  تر است (همان).

به نظر مي  رسد در ضبط نيساري و شادروان خانلري 
(كه خود آسان بشد و...) «خود» در مقابل «من» قرار گرفته 

است: «خود» آسان رفت ولي كار «من» را مشكل كرد.
اين مطلب ادامه دارد

زندگی و زمانه رستم خان، جرجو ُرتا، فرهنگستان 
علوم اتريش، وين 2009 م.

نادره جاللی
(996ـ  گرجی  رستم خان  زندگينامۀ  حاضر  كتاب 
1053ق)، از سرداران دوره صفويه است كه برای بررسی 
و شناخت زندگانی وی و حوادث تاريخی روزگار شاه صفی 
با  اثر  اين  خطی  نسخۀ  است.  اهميت  حائز  و  ارزشمند 
كتابت  تاريخ  و  نستعليق  خط  به  رستم خان»  «تاريخ  نام 
كتابخانۀ  در   ADD  7655 شمارۀ  به  1693م  1104ق/ 

موزۀ بريتانيا موجود است. 
نوۀ  صفوی خوان،  تاريخ  به  ملقب  بيجن خان،  مؤلف 
رستم  خان گرجی است كه اثر خود را به نام وی به رشتۀ 
بيان  مقدمه  در  آنچه  برخالف  او  است.  درآورده  نگارش 
داشته كه كتاب را در يك مقدمه، سه قسم، يك فصل و 

خاتمه خواهد نگاشت، عمل كرده است.
مقدمه با حمد و ثنای خدا، حضرت محمد (ص) و امام 
علی (ع) آغاز شده، سپس مؤلف انگيزۀ خود را از تأليف 
ــ  صفوی خوان  تاريخ  بيجن  است:  داشته  بيان  اثر  اين 
ـ به موقف عرض فصحای تحرير و بلغای  غفرهللا خطيئتهـ 
بالغت گستر  هنرمندان  و  هنر  و  فضل  ارباب  صافی ضمير 
به  هدايت  آفتاب  پرتو  و  عنايت  انوار  لمعۀ  كه  می رساند 
«اوحی  حيث  فرقانی  كريمه  برهان  و  قرآنی  آيه  دليل 
سبحانه ما اعظم شأنه» بدان نوع بر ضمير منير خردمندان 
پيشينيان  احوال  مطالعۀ  از  كه  می تابد  خرد  و  هوش  با 
وادی امكان و تربيت يافتگان بنی نوع انسان به رسانيدن 
نفع و ضرر و كردن خير و شر وقوف كامل و اطالع شامل 
است  آن  بخت  بيدار  مقبل  سزاوار  پس  می گردد.  حاصل 
كه به چون به يمن توجه صاحب سيرت و حسن سعی 
با بصيرت هوشمندی ماليك صفت اهتدا يابد اقتدا به او 
نموده، چراغ قصر آمال و امانی از پرتو نور احسان نورانی 
دارد و هرگاه بر كيفيت عاقبت خير و شر و فساد و وخامت 
مآل بيدادگر حساد اطالع يابد، دست از شيوه ناپسند ظلم 
لطف  و  عدل  ستوده  شيوه  بذل  به  داشته،  كوتاه  عنف  و 

رغبت نمايد.
1. تأكيد از راقم اين حروف است.

2. ديوان صائب تبريزي، به  كوشش محمد قهرمان، علمي و فرهنگي، 
تهران، 1375، ج2، ص832.
3. همان، 1374، ج5، ص2811.
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نامدار»،  «سپهدار  عناوين  با  رستم خان  از  همچنين   
ذوی االقتدار»،  عالی شأن  «خان  جالدت شعار»،  «امير 
شكن  «صف  هيجا»،  بيشۀ  «شيرافكن  «عيسوی انتساب»، 
سپاه اعدا»، «برق خرمن حيات سپاه عثمانی»، «آبروی لشكر 
ظفراثر ايرانی»، «تهمتن دوران» و «ثانی رستم دستان» ياد 

كرده است. 
ذی شأن  خان  آن  نسب  و  حسب  ذكر  در  اول:  قسم 

مغفرت نشان.
بگراتيان  به  را  رستم خان  نسب  قسم،  اين  در  مؤلف 
 رسانده و چنانكه می نويسد چون نتوانسته شرح حالی از 
اجداد رستم خان در كتب تاريخی به دست آورد و تحرير 
كند، از  اين رو آن را بر اساس شنيده هايش از افراد موثق 
و كهنسال منطقه و برخی افرادی كه در خدمت و مرافقت 
نگارش  رشتۀ  به  بوده اند،  وی  گرامی  اخوان  و  رستم خان 
درآورده است. او بگرات خان را اولين پادشاه گرجستان 
را  اوالدش  كه  دانسته  (ع)  نبی  داود  حضرت  نسل  از  و 

«بگراتيان» ناميده اند. 
بيجن خان همچنين راجع به مهاجرت اجداد خود به ايران 
در اوايل حكومت شاه عباس اول مطالبی بيان داشته است. 
ماجرای نبرد لوارساب خان ــ والی كارتيل ــ با شاهوردی 
سلطان زياداغلی قاجار ــ بيگلربيگی قراباغ ــ در 963ق در 
گومشلوق كه سرانجام به قتل لوارساب خان به دست ذاكر 
آقا مالزم محمدبيگ چپنی انجاميد، از ديگر حوادث مندرج 
در اين بخش است كه بيجن خان به شرح آن پرداخته است 
تأليف  احسن التواريخ  كتاب  از  را  آن  می نويسد  چنان كه  و 
سرانجام  او  است.  كرده  نقل  و  برگرفته  روملو  حسن بيگ 
مطالب اين قسم را با ذكر ماجرای رسيدن سمايون خان بر 
به  تفليس  حكومت  تفويض  و  گرجستان  حكمرانی  مسند 

برادر وی، دادود خان، به پايان می برد.
خاقان  مالزمت و تربيت  شرف  قسم دوم: رسيدن به 
اخالص  و  اعتقاد  وفور  و  فردوس آشتيان  گيتی ستان 
به  رسيدن  تا  جان سپاری  و  خدمات  تردد  و  صوفی گری 

مرتبۀ ارجمند يساولی صحبت، ديوان بيگی و سرداری. 
والت  اوضاع  شرح  با  را  قسم  اين  مطالب  بيجن خان 
گرجستان و جنگ انتقام جويانه سمايون خان با با لوراساب 
به  سپس  كرده،  آغاز  پدرش  خمونخواهی  انتقام  به  خان 
طور مختصر آغاز تاخت و تازهای سمايون خان را به بالد 
مسلمانان بيان كرده است. آنگاه در بارۀ نبردهای وی با 

گرگين  شدن  كشته  به  كه  زياداغلی  سلطان  شاهوردی 
خان ولد لوند خان ــ والی كاخت ــ و قتل هزار تن از 
مردم گرجستان انجاميد، سخن گفته است. مؤلف تاخت 
داود  برادرش،  تالفی  منظور  به  را  سمايون  دوباره  تاز  و 
را  آن  اجمال  طور  به  و  دانسته  ــ  تفليس  والی  ــ  خان 

شرح داده است.
قسم سوم: در ذكر احوال والت گرجستان كارتيل و 
شرف  به  خان  سمايون  شدن  مشرف  و  ايشان  محاربات 
سالطين  عنايت  و  شفقت  به  گشتن  سرافراز  و  اسالم 

صفت مكان. 
فصل: در ذكر احوال ستوده مآل خاقان رضوان مكان 
هللا  قدس  و  مرقده  نّورهللا  ــ  خان  بهادر  صفی  شاه 
ـ و رسيدن خان مغفرت نشان به شرف شفقت  مضجعهـ 
تربيت آن حضرت و لشكركشی و جالدت و مردانگی و 
محاربات پی در پی با اعدای دين و دولت و فتوحات پی 
در پی در مملكت و از وفور فراست و كاردانی از يمن 
توجه شاهی رسيدن به منصب سپهساالری و ايالت و 

خانی. 
خاتمه: در ذكر دعای دوام دولت و بقای عمر و سعادت 
نواب مستطاب خان منبع الوجود و االحسان رستم زمان و 
سپهساالر ايران و بيگلربيگی آذربايجان ــ حفظ  هللا تعالی 

ــ من حوادث زمان و نوايب دوران. 
اجمال  به  و  گذرا  طور  به  ابتدا  بخش،  اين  در  مؤلف 
شرحی از زندگانی رستم خان به دست می دهد. رستم خان 
به  در 1007ق  شد،  متولد  گرجستان  در  سال 996ق  در 
درآمد.  خاصه  غالمان  سلك  در  و  يافت  راه  صفوی  دربار 
تبريز  فتح  در  صفوی  اول  عباس  شاه  همراه  1012ق  در 
يساولی  منصب  به  سالگی  هجده  حدود  كرد،  شركت 
صحبت رسيد. از آن پس، عهده دار مناصب و مشاغلی چون 
ديوان اعلی (1036ق)، سرداری و ديوان بيگی (1041ق)، 
باشی گری  آقاسی  تفنگچی  (1042ق)،  خراسان  سرداری 
تبريز،  الكای  حكومت  ايران،  سپهساالری  (1042ق)، 
خراسان  بيگلربيگی  و  (1044ق)  آذربايجان  بيگلربيگی 
هنگام تاجگذاری شاه عباس دوم (حك: 1052ـ1077ق) 
شد و سرانجام در پنجاه و هفت سالگی به دستور شاه عباس 
دوم به دست قرقچای خان، بيگلربيگی مشهد، و بيرام علی 
خان، حاكم نيشابور، در شب عيد قربان سال 1053ق به 
تاريخ  محمدطاهر،  ميرزا  وحيدقزوينی،  (نك:  رسيد  قتل 
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سعيد  سيد  تعليق  و  تحشيه  تصحيح،  عباسی،  جهان آرای 
 ،1383 انسانی،  علوم  پژوهشگاه  تهران،  ميرمحمدصادق، 

ص 383).
متعددی  جنگهای  خود  حيات  طول  در  خان  رستم 
آورده  ميان  به  سخن  وی  نبرد  شش  از  بيجن خان  كرد. 
است: نخست هنگامی كه سردار آذربايجان بوده و همراه 
وان  قلعۀ  به  سپاهی  پنج هزار  و  تركمان  خان  بنده  شاه 
لشكركشی كرده، ايل و احشام اكراد را قتل و غارت نموده، 
به  مازندران  در  1033ق  در  و  بازگشته  زياد  غنيمت  با 
حضور شاه صفوی رسيده است. بار ديگر وقتی كه منصب 
ديوان بيگی داشته و در سرحد وان با اكراد جنگيده است. 
از ديگر نبردهای وی كه بيجن خان ذكری از آنها به ميان 
آورده جنگ با احمد پاشا ــ سردار روم ــ در بغداد در 
ــ  پاشا  خسرو  با  همدان  هرسين  جنگ  1035ق،  سال 
سردار روم ــ در 1041ق، فتح قلعۀ حله و شكست خليل 
پاشا، فتح واليت گرجستان، جنگ با مرتضی پاشا و خليل 
پاشا در پای قلعۀ وان، فتح قلعۀ قارنه يارخ و فتح بغداد 

و سراب است.
بيجن خان در اين اثر اطالعات زيادی از خود نمی دهد 
و جز چند مورد به خود اشاره نمی كند. نخستين بار در 
مقدمه كه خود را «بندۀ خاكسار و ذرۀ بی مقدار تراب اقدام 
درويشان بيجن تاريخ صفوی خوان» معرفی می نمايد. بار 
ديگر در خاتمۀ اثر كه با عنوان: «العبد الضعيف فقير الحقير 
تراب اقدام درويشان بيجن تاريخ صفوی خوان» از خود ياد 
كرده و سرانجام با ذكر اين نكته كه به دستور شاه صفی 
مبادرت به تأليف شرح حال جد خود، رستم خان، كرده، 
راه خاموشی برگزيده است. اما با مطالعۀ اين اثر می توان 
دريافت كه او فردی كتابخوان بوده، منابع و مآخذ تاريخی 
را به خوبی می شناخته و در تحرير اثر خود از آنها استفاده 
كرده است. او نام برخی از اين منابع چون تاريخ عالم آرای 
عباسی و احسن التواريخ را آورده، ولی از ذكر بعضی از 
و  خالصة السير  عباسی،  عالم آرای  تاريخ  ذيل  چون  آنها 
شعر  به  همچنين  او  است.  ورزيده  خودداری  عباسنامه 
شعر  از  تاريخی  مطالب  بيان  البه الی  در  و  داشته  عالقه 
بهره گرفته، ولی ذكری از نام شاعر به ميان نياورده است. 
كتاب  مؤلف  بايد  ظاهراً  خان  بيجن  منزوی،  نوشتۀ  به 
ديگری با نام «تاريخ شاه اسماعيل» باشد. (نك: منزوی، 
و  آثار  انجمن  تهران،  فارسی،  كتابهای  فهرستوارۀ  احمد، 

مفاخر فرهنگی، 1375، ج 2، ص 865، 875).
مؤلف در باب تاريخ آغاز نگارش اين اثر نيز اطالعی 
به دست نمی دهد، ولی تاريخ اتمام آن را چنين گزارش 
فی  وهاب  ملك  عنايت  بعون  الكتاب  «تم  می كند: 
يوم الخميس عيد مولود مبارک خاتم انبيا صلی هللا عليه و 

آله و سلم فی سنه اربع و مائه و الف.» 
تاريخ رستم خان يا شرح حال رستم خان را نخستين بار 
صورت  به  خود  دكتری  رسالۀ  ضميمه  به  قنادی  محمدرضا 
معرفی  تفسيری  و  توضيح  هيچ گونه  بدون  تقريباً  و  مغلوط 
و تصحيح كرد. بار ديگر جرجو ُرتا، ايران شناس معاصر، آن 
به  و  انتقادی  تصحيحی  بريتانيا  موزۀ  كتابخانۀ  اساس  بر  را 
زبان ايتاليايی ترجمه كرد، سپس آن را همراه با مقدمه ای از 
پرفسور برت فراگنر، همراه با متن فارسی و توضيحات، در 

آكادمی علوم اتريش منتشر ساخت. 
دليل  مهم ترين  خود،  جامع  و  تحليلی  مقدمۀ  در  رتا 
تصحيح و پژوهش مجدد اين اثر را عدم بررسی جدی و 
توجه محققان بر روی اين متن برشمرده است. او در مقدمه 
به تجزيه و تحليل اطالعات موجود در بارۀ نسخه، مؤلف و 
منابع مورد استفاده وی پرداخته و فرضيات و نظريه های 
توضيحات  راستا،  اين  در  است.  كرده  مطرح  را  جديدی 
مختصری پيرامون نسخه بيان كرده، سپس توجه خواننده 
را به ترتيب نحوه قرار گرفتن متن و تقسيم بندی فصول 
شده  نوشته  مطالب  فهرست  با  كه  نموده  معطوف  آن 
و  همخوانی  هيچ گونه  اثر  مقدمه  در  بيجن خان  توسط 

مطابقت ندارد. 
نسخه  حاشيۀ  در  كه  مطالبی  به  راجع  همچنين  ُرتا 
گفته  سخن  آورده،  پانويس  در  را  آنها  او  و  شده  نگاشته 

است.
ُرتا چنان كه می نويسد اين نسخه در سال 1692م و 
چند هفته بعد از اينكه رستم خان به منصب سپهساالری 
مورتن  بار  اولين  را  نظريه  اين  است.  شده  كامل  رسيده، 
داده و رتا آن را دنبال كرده است. رتا در پژوهش و تحقيق 
خود به اين سؤال كه چرا عناوين موجود متن با فهرست 
داده  پاسخ  ندارد،  مطابقت  خان  بيژن  شده  ذكر  مطالب 
است. او فرض را بر اين قرار داده كه مؤلف با ميرزا حاتم 
بيگ درجزينی كه پدرش وزير رستم خان بوده و خودش 
پرداخته،  خدمت  به  رستم خان  نزد  مدتی  جوانی  در  نيز 
در  كه  آورده  دست  به  او  از  اطالعاتی  و  داشته  مالقات 
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حاشيۀ متن آنها را نگاشته است. رتا بر اين عقيده است 
با وجود در نظر گرفتن تمام نكاتی كه تا كنون راجع به 
اين نسخه بيان شده، ولی هنوز تصوير درست و صحيحی 
از آن ارائه نشده كه مورد تأييد محققان غربی قرار گيرد. 
حوادث  و  وقايع  بيان  قصد  چون  خان  بيجن  رتا،  نظر  به 
بيان  به  معطوف  بيشتر  نظرش  نداشته،  را  ايران  نظامی 
بوده  صفی  شاه  عصر  در  ويژه  به  رستم خان  سرگذشت 
مهم  وقايع  تشريح  از  او  گفت  می توان  رو  اين  از  است. 
تاريخی و سياسی و جنگهای مهمی كه صفويان در شرق 
متصرفات خود با ازبكان انجام داده اند، دوری گزيده و تنها 
به ذكر قسمتهايی از تاريخ جنگهای نظامی ايران پرداخته 

كه غالمان گرجی در آنها نقش داشته اند. 
مشهود  اثر  اين  وقايع نگاری  بارۀ  در  كه  ويژه ای  نكتۀ 
است آنكه مؤلف، برخالف رسم آن زمان و وقايع نگاريهای 
فقط  نيز  متن  كليت  در  بلكه  عنوان،  در  فقط  نه  ايرانی، 
زندگينامۀ رستم خان را دنبال كرده و از ذكر حواشی ديگر 
حوادث تاريخی آن عصر كه مرتبط با رستم خان نيست، 
اجتناب كرده است. او خود را يكی از تاريخ خوانان عصر 
و  منابع  از  جامعی  اطالعات  راستی  به  و  می داند  صفوی 

مآخذ فارسی در بارۀ سلسله صفوی داشته است. 
روايات  از  تركيبی  دستاوردی  را  اثر  اين  متن  رتا   
به  می داند.  مسيحی  گرجی ـ  و  اسالمی  فارسی ـ  ادبی 
از  تنها  رستم خان  زمانه  و  زندگی  روايت  وی  عقيدۀ 
بلكه  نيست،  اهميت  حائز  تاريخی  وقايع نگاری  حيث 
سلطه طلبانۀ  اعمال  به  راجع  كه  اطالعاتی  واسطه  به 
حومه  و  مرزی  نقاط  در  مهم  رخدادهای  و  صفويان 
ارضی  توسعه طلبانۀ  تالشهای  و  می كند  بيان  شهرها 
آنان را مورد بررسی قرار می دهد و به تشريح جزييات 
لشكركشی به گرجستان می پردازد و اطالعاتی در بارۀ 
ارتش و سياست ايران و مناسبات داخلی گرجستان به 

دست می دهد، سودمند و مهم است. 
بخش عمده ای از مقدمۀ تحليلی رتا به بررسی منابع 
شفاهی و مكتوب بيجن خان اختصاص دارد. او از قصص 
الخاقانی به عنوان يكی ديگر از منابع مهم مورد استفادۀ 
بيجن خان در تحرير اين اثر ياد كرده است. اين احتمال 
كه  زبدة التواريخ  و  برين  خلد  تاريخ  از  او  كه  دارد  وجود 
می روند،  شمار  به  صفوی  عصر  تاريخی  متون  از  دو  هر 
استفادۀ  مورد  منابع  از  ديگر  يكی  رتا  باشد.  گرفته  بهره 

بيگ  حاتم  ميرزا  ديده های  و  شنيده ها  را  بيجن خان 
درجزينی می داند، زيرا بيجن خان در حاشيۀ نسخه مطالب 
زيادی از قول وی نقل كرده است. رتا همچنين احتمال 
از  بيگ  حاتم  ميرزا  عزل  از  بعد  بيجن خان  كه  می دهد 
مالقات  ايران  غرب  در  او  با  درباری  و  حكومتی  مناصب 
داشته و اطالعاتی را كه از او حاصل كرده، ثبت نموده، يا 
آنكه به يادداشتها و خاطرات وی دسترسی داشته و در 
نوشته های خود از آنها بهره گرفته و بدون هيچ گونه تغيير 

و تصرفی نقل كرده است.
اثر  اين  تحرير  در  را  بيجن خان  پژوهشی  منابع  رتا 
عالم آرای  تاريخ  نخست  می كند:  تقسيم  دسته  دو  به 
ديگری،  و  آن  ذيل  و  منشی  اسكندربيگ  تأليف  عباسی 
او  اصفهانی.  خواجگی  محمدمعصوم  تأليف  خالصة السير 
استفاده  مورد  موارد  از  نمونه هايی  ذكر  به  راستا  اين  در 
درجزينی  بيگ  حاتم  ميرزا  و  منابع  اين  از  بيجن خان 
پرداخته است. همچنين می نويسد كه از ميان دو كتاب 
بهره  عباسی  عالم آرای  تاريخ  از  بيشتر  بيجن خان  مزبور 

برده و به اسكندربيگ منشی توجه خاصی داشته است. 
به نظر رتا بيجن خان اين بخشها را به طور آزادانه و 
به دلخواه خود تغيير داده و سپس آنها را نقل كرده است. 
رتا در بخش پايانی مقدمۀ خود و در قسمت نتيجه گيری 
توانسته  پژوهش  اين  انجام  با  كه  كرده  اميدواری  اظهار 
باشد يك منبع موثق و قابل اعتماد جهت استفاده محققان 

به دست دهد.
در پايان بايد يادآور شد جرجو رتا با چاپ اين اثر به 
زبان ايتاليايی مورخان و پژوهشگران ايتاليايی را با متنی 
تاريخی و مهم بازمانده از عصر صفوی آشنا كرده است، 
زيرا اين اثر حاوی اطالعات ارزنده ای در زمينۀ سياست و 
امور نظامی ايران و گرجستان است و اطالعات جديدی در 
اين زمينه عرضه می كند. از ديگر سو، با نگاهی به كارنامۀ 
فعاليتهای علمی وی نبايد اين نكته را ناديده انگاشت كه 
ايران زمين  فرهنگ  و  تاريخ  معرفی  جهت  در  همواره  او 
كوشيده و كتابهای ديگری به رشتۀ نگارش درآورده است. 

از اين رو تالش وی در اين راه قابل ستايش است. 
تدوين و چاپ اين اثر پژوهشی در چارچوب يكی از اصول 
پژوهشی در مؤسسۀ ايرانشناسی فرهنگستان علوم اتريش 
فاصل  حد  در  ايرانی  مشخصاً  «فرهنگهای  عنوان  تحت 

سنت و تجدد» صورت گرفته است. 



47 دورة دوم، سال پنجم، شمارة 41، مهر و آبان 1389

مادة الحيوه،  و  كارنامه  صفوی:  دورۀ  آشپزی 
به  آشپز،  نورهللا  و  باورچی  محمدعلی  تأليف 

كوشش ايرج افشار، سروش، تهران، 1389ش.
عسكر بهرامی

اگر بر اساس نسخه های خطی به جا مانده بتوان داوری كرد، 
بايد گفت كه بر خالف مقوالت ادبی و دينی و فكری و البته 
علمی  محافل  توجه  مورد  كمتر  اجتماعی  مسائل  سياسی، 
گذشته قرار داشته  اند. تاريخنگاران موظف به ثبت رويدادهای 
خود  اعتقادی  و  فكری  دغدغه های  به  علما  بودند،  سياسی 
پی  در  اغلب  هم،  سخنسرايان  سرانجام،  و  می پرداختند، 
كشف عوالم تازۀ ادبی و بيان انديشه های خود بودند. با اين 
همه، اين بی توجهی ــ يا كم توجهی ــ به حيات اجتماعی، 
حتی در آثار پژوهشگران امروز هم ديده می شود: در حالی 
كه همان آثار تاريخی و دينی و ادبی نيز حاوی آگاهيهای 
ارزشمندی در روشن ساختن تاريخ اجتماعی ايران هستند، 
باز هم تجزيه و تحليل مثًال عشق يا جبر و اختيار از ديدگاه 
فالن اديب يا عالم، همچنان بازار گرم تری دارد تا شناساندن 

بازتاب زندگی مردم روزگار وی در آثارش.
اما در كنار آگاهيهايی از زندگی اجتماعی و فرهنگی 
گذشتگان كه از البالی همان تاريخنامه ها و آثار ادبی و 
دينی به دست می توان آورد، شماری نسخۀ خطی هم به 
ثبت  را  تاريخ  جنبه های  همين  صرفاً  كه  است  مانده  جا 
ادبی  متون  نسخه های  روی  بر  پژوهش  رونق  و  كرده اند 
تنگ  را  آنها  روی  بر  كار  عرصۀ  آن،  نظاير  و  فلسفی  و 
اجتماعی،  تاريخ  مهم  جنبه های  اين  از  يكی  است.  كرده 
فرهنگ خوراک و توليد آن است كه پس از انتشار چند 
جدی  توجه  بيستم،  سدۀ  اواسط  و  اوايل  در  پراكنده  اثر 

بدان، در واقع از دهۀ 1980م آغاز شده و انتشار چندين 
كتاب دربارۀ تاريخ خوراک در سرزمينهای شرقی، در چند 

دهۀ اخير، از نشانه های اين توجه است.
يكی از پيشگامان شناسايی و چاپ اين دست متون، 
استاد ايرج افشار است كه در سال 1333ش رسالۀ «ماده 
الحيوه» را در فرهنگ ايران زمين منتشر كرد و سپس آن 
از  دو  (هر  «كارنامه»  عنوان  با  ديگری  رسالۀ  همراه  به  را 
دورۀ صفويه) در كتابی با نام آشپزی دورۀ صفوی آورد كه 
در سال 1360ش از سوی انتشارات سروش منتشر شد. 
نسبتاً  كتابشناسی  افزودن  جمله  از  اصالحاتی  با  اثر  اين 
جامعی از اهم نوشته های خطی منتشر شده و نشده و نيز 
پژوهشهای انجام گرفته در اين زمينه به زبانهای فارسی و 

عربی و اروپايی، تجديد چاپ شده است.
زير  ديباچه ای  با  صفوی  دورۀ  آشپزی  كنونی  چاپ 
عنوان «اشاره» آغاز می شود كه نگاهی گذرا به كهن ترين 
اطالعات موجود از خوراک و تهيۀ آن در نوشته های ايرانی 
كه  شده  اشاره  مورد  دو  به  اسالم  از  پيش  دورۀ  از  دارد. 
يكی از داستان ضحاک در شاهنامه است و ديگری متن 
پهلوی «خسرو قبادان و ريدک» كه نكاتی دربارۀ خورشها 

و خوردنيها در عصر ساسانی به دست می دهد.
استاد افشار سپس چند نكتۀ ديگر از تاريخ متون مربوط 
به فن طباخی را آورده و به معرفی دو اثر به چاپ رسيده در 
اين كتاب پرداخته و در يادداشتی ديگر كه «ذيل بر اشاره» 
نام دارد، نيز نكته هايی بر اشارۀ پيش افزوده  است كه عمدتاً 
در بارۀ نسخه های متون مربوط به اين حوزه و در واقع يك 
نخست  چاپ  زمان  تا  ايشان  كه  است  مختصر  كتابشناسی 
نسبتاً  كتابشناسی  كنونی،  چاپ  در  اما  بود.  آورده  فراهم  اثر 
مفصلی در ادامه گنجانده كه آن را به بِرت فراگنر، ايرانشناس 
اتريشی و از پيشگامان پژوهش در اين حوزه، پيشكش كرده 
ح دو رسالۀ ياد شده است: رسالۀ  است. ادامۀ كتاب، متن مصحَّ
«كارنامه: در باب طباخی و صنعت آن» از حاجی محمدعلی 
عصر  بزرگان  از  يكی  برای  را  آن  كه  آشپز  بغدادی  باورچی 
صفوی نوشته است در يك مقدمه و 22 باب، و دومی «ماده 
الحيوه: رساله در علم طباخی» تأليف نورهللا، آشپز شاه عباس 
اول، مشتمل بر يك خطبه و شش باب و مؤخره ای «در ذكر 
ششگانۀ  فهرستهای  كتاب  پايان بخش  پالو».  مصالح  اقسام 
خوراكيها و حوايج آنها، اصطالحات آشپزی، ابزارهای آشپزی، 

اسامی اشخاص، اعالم جغرافيايی، كتابها است. 
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پيشينه»  آشپزی  «كتابشناسی  عنوان  زير  آنچه  اما  و 
(ص 33 تا 62) آمده در نه بخش تنظيم شده است: بخش 
(طباخی)  آشپزی  «دستورنامه های  معرفی  به  نخست 
ايرانی و هندی به فارسی» اختصاص دارد، در بخش دوم 
«سروده ها و نوشته های لغوی، ادبی، شوخی» زير سه عنوان 
منفردات، قطعات (سروده ها) و نوشته ها، و آشپزی فرنگی، 
شناسانده شده اند، و پس از بخش سوم كه فهرستی «اهم 
معرفی  به  بخش  دو  دارد،  را  طبخ»  بارۀ  در  عربی  متون 
«پژوهشهای در بارۀ طعام» و «مطالعات به زبانهای اروپايی» 
برای  «خوراكها  مقولۀ  هم  بعدی  بخشهای  در  و  پرداخته 
و  خوردن  طعام  مراسم  و  «آداب  نمونه)،  (يك  بيماران» 
هم  سرانجام  و  متون»  در  لغوی  «نمونه های  مهمانی»، 

«اطالعات مرتبط در متون» آمده است.
همچنانكه خود استاد اشاره كرده اينها يادداشتهايی 
است كه در طول ساليان دراز از منابع گوناگون گرد آورده 
اين  در  آمده  فراهم  اطالعات  گستردگی  و  تنوع  است. 
متون  در  پراكنده  اطالعات  و  نسخه ها  از  ــ  كتابشناسی 
پيگيری  گواه  نيز  ــ  امروزی  پژوهشهای  تا  گرفته  ديگر 
خود  اينكه  گو  است،  گوناگون  منابع  بر  استاد  تسلط  و 
جوينده  كه  است  كرده  اشاره  كتابشناسی  اين  پايان  در 
می تواند، عالوه بر منابع ياد شده، در متون فقهی و اخالقی 

هم مطالبی در اين زمينه بيابد.
به فهرست فراهم آوردۀ استاد افشار می توان اين موارد را 
هم افزود: «آداب االكل»، از الدروس الشرعية في فقه االمامية 
شهيد اول؛ «آداب خوردن»، از محمدحسين بن محمد (ق 
13)؛ «آداب سخن گفتن و غذاخوردن»،  ناشناخته؛ «آداب 
السفره»، از كشميری بخاری؛ «الطعام و احكامه»، احمدبن 
عبدالرضا بصري (ق11)؛ «طباخی و حلواپزی»، از يحيی بن 
حسين حلوايی (ق 13)؛ «طباخی جديد»، ترجمۀ علی بخش 
(ق11)،  طباخ  نورهللا  «طباخی»،  (1254ق)،  قاجار  ميرزا 
«طبخ پالو»، نورهللا آشپزباشی (ق11)، «آداب طعام خوردن 

و فوايد صحبت نيكو»، ناشناخته.  
ذيل رسالۀ «آداب السفره» آن را منسوب به مير سيدعلی 
همدانی دانسته، چاپهايی از آن را شناسانده و افزوده اند كه 
دانشمند گرامی آقای نجيب مايل هروی در مقدمۀ چهل 
مجلس عالءالدولۀ سمنانی نوشته اند در نسخۀ اين رساله، 
به صراحت  مورخ 895ق،  قاهره  دارالكتب  شمارۀ 254  به 
از سمنانی دانسته شده است (ص 55ـ56). گفتنی است 

با  يادداشتهايی،  و  عربی  ترجمۀ  همراه  به  نسخه  اين  كه 
اين مشخصات به چاپ رسيده است: رسالۀ آداب السفره، 
شعبان  تحقيق  و  ترجمه  سمنانی،  عالءالدولۀ  ركن الدين 
ربيع طرطور، راجع الترجمه طلعت ابوفرحه، مصر، 1987م. 
دو  و  آن،  اجمالی  معرفی  در  دارد  مقدمه  يك  كتاب  اين 
فصل: يكی كه به معرفی مؤلف، عنوان، و موضوع رساله، 
آداب خوردن در قرآن، احاديث نبوی، كتاب مقدس، آثار 
صوفيان  كتابهای  نيز  و  ديگر  اندرزی  اثر  چند  و  فلسفی 
اختصاص دارد و ديگری كه شامل متن كتاب است و در 
آن، نخست مقدمه ای در معرفی تنها نسخۀ اثر (محفوظ 
در دارالكتب المصريه، به شمارۀ 254 مجاميع طلعت) درج 
شده، و سپس هم برگردان عربی در باالی هر صفحه، متن 
پايين  در  مصحح  حواشی  و  تعليقات  و  ميانه،  در  فارسی 

صفحه آمده است.

هر چند قصد استاد افشار در «اشاره» فقط نگاهی گذار به 
خواليگری  و  خوراک  از  پراكنده  آگاهيهای  از  نمونه هايی 
آگاهی  مزيد  برای  ولی  بوده،  متون  در  خوان آرايی  و 

خوانندگان در اينجا چند مورد ديگر هم اشاره می شود:
می توان  باستان،  دورۀ  تاريخنگاران  نوشته های  از 
شاهان  دربار  ضيافتهای  شكوه  و  تجمل  كه  دريافت 
قرار  تأثير  تحت  سخت  را  نويسندگان  اين  هخامنشی 
خوراكيهای  وفور  از  خود  گزارشهای  در  آنان  و  بود  داده 
سفرۀ ايشان در شگفت بودند. از قديم ترين اين گزارشها 
نوشتۀ هرودت (كتاب يكم، بند 133) است كه می نويسد 
پارسيان توانگر در روز تولدشان «گاو، اسب يا شتری كه 
درسته در اجاق كباب شده باشد بر سر سفره می نهند». و 
همو (هرودت، 1: 23) و نيز ديگران (مثًال استرابن 15: 3: 
19) افزوده اند كه حتی بينوايان هم در چنين مناسبتی 
سفرۀ خود را با كباب دامهای كوچك تر می آرايند. همين 
مورخان می نويسند: ايرانيان اندكی غذای جامد و مقدار 
زيادی سبزی و ميوه و شيرينی می خورند كه همۀ آنها را 

همزمان در دوريهايی بر روی ميز می گذارند.
اشاره های پراكندۀ نوشته های پهلوی (از جملۀ بندهش، 
دينكرد، ارداويرافنامه، و شايست ناشايست) به انواع گياهان 
و جانوران خوراكی، آداب خوردن، نوع ظرف و خوردن، نيز 
از ديگر آگاهيهايی است كه می توان به منزلۀ پيشينۀ اين 
فرهنگ ياد كرد. و سرانجام از سه رسالۀ كوتاه پهلوی بايد 
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ياد كرد: يكی به نام «سور سخن» كه در يادكرد آداب سفره 
و مهمانی است، و دو رسالۀ «خويشكاری ريدكان» (وظايف 
كودكان)، و «اندرز خوبی كنم به شما كودكان»، كه بخشی 
از آنها به آداب غذا خوردن اختصاص دارد. به اين فهرست، 
گزارشهای نويسندگان دورۀ اسالمی از برگزاری جشنها يا 
كه  افزود  بايد  را  ساسانی  شاهان  دربار  آيينهای  و  آداب 
در آنها آگاهيهای ارزشمندی در زمينۀ مورد نظر ما يافت 
و  تاج  كتاب  دو  به  می توان  منابع  دست  اين  از  می شود؛ 

المحاسن و االضداد (جاحظ) اشاره كرد.
حكومت  در  اجتماعی  زندگی  كتاب  سوم  فصل 
مسعود  ترجمۀ  احسن،  مناظر  محمد  (تأليف  عباسيان 
رجب نيا، تهران، علمی و فرهنگی، 1369ش)، فصل ششم 
از بخش اول كتاب زندگی مسلمانان در قرون وسطا (علی 
مظاهری، ترجمۀ مرتضی راوندی، تهران، صدای معاصر، 
1378ش)، و بخشی از فصل سوم كتاب تمدن اسالمی در 
عصر عباسيان (محمدكاظم مكی، ترجمۀ محمد سپهری، 
منابع  زمرۀ  در  می توان  هم  را  سمت، 1383ش)  تهران، 
كسب آگاهی از آشپزی و خوراک در تاريخ ايران و اسالم، 
و حتی ايران پيش از اسالم، معرفی كرد؛ چرا كه به گواه 
منابع در بسياری موارد، سنتهای پيش از اسالم در جامعۀ 

عباسی و حتی پس از آن، تداوم داشته است.
مقاله  دو  به  بايد  باره  اين  در  جديد  پژوهشهای  از 
يكی  نيامده اند:  افشار  استاد  فهرست  در  كه  كرد  اشاره 
عنوان  با  شوشتری  امام  سيدمحمدعلی  شادروان  مقالۀ 
باستان»  ايران  در  خوان آرايی  و  خوراک پزی  زيبای  «هنر 
(بررسيهای تاريخی، ج3، ش 1، 1347ش، ص 97ـ124؛ 
و تجديد چاپ در: دوازده مقالۀ تاريخی، تهران، 1352ش، 
ص 118ـ150) و ديگری، مقالۀ دكتر ژاله آموزگار با عنوان 
ايرانی»  كهن  فرهنگ  در  خواليگری  هنر  از  «نمونه هايی 
تير  ـ  فروردين  (ش 85ـ88،  كلك  مجلۀ  در  نخست  كه 
1376ش) به چاپ رسيده و در مجموعه مقاالت نويسنده 
ص  1386ش،  معين،  تهران،  اسطوره،  و  فرهنگ  (زبان، 

273ـ277) تجديد چاپ شده است.
به فهرست پژوهشهای اروپايی در بارۀ پيشينۀ خوراک 
ـ عالوه بر مقاالت  در حوزۀ فرهنگی ايران و نيز خاور ميانهـ 
كه  افزود  می توان  ديگر  عنوان  چند  ــ  ايرانيكا  دانشنامۀ 
البته برخی از آنها مباحث تاريخی كمتری دارند. مهم ترين 

پژوهشهای منتشر شده در چند دهۀ اخير اينها هستند: 

Batmangelij, N.K., A Taste of Persia: An 
Introduction to Persian Cooking, London and 
New York, 1999.

Ghanoonparvar, M.R., Persian Cuisine, Book 
Two: Regional and Modern Foods, Lexington, 
1982-1984 (In English and Persian).

Hoffman, V., “Eating and Fasting for God in 
the Sufi Tradition,” Journal of the American 
Academy of Religion 62/3, 1995, pp. 465-484.

Mack, G.R., Food Culture in Russia and Central 
Asia, Connecticut and London, 2005.

Mason, L., Sugar Plums and Sherbet, U.K, 1998.
Reynolds, G.S., “The Sufi Approach to Food: A 

Case Study of Adab,” The Muslim World 90, 
2000, pp. 198-217.

Roden, Cl., A Book of Middle Eastern Food, 
London, 1970.

Roden, Cl., The New Book of Middle Eastern 
Food, Rev. ed., New York, 2000.

Sancisi-Weerdenberg, H., “Persian Food: 
Stereotypes and Political Identity,” Food in 
Antiquity, ed. J.Wilkins, D. Harvey, and M. 
Dobson, Exeter, 1995, pp. 286-302.

Shaida, M., The Legendary Cuisine of Persia, 
U.K., 1992.

Simmons, Sh., A Treasury of Persian Cuisine, 
East Sussex, 2002.

Wilkins, J., D. Harvey, and M. Dobson (eds.), 
Food in Antiquity, Exeter, 1995.

Wilkins, J.M., and Sh. Hill, Food in the Ancient 
World, Oxford etc., 2006.

Zubaida, S., and Trapper, R. (eds.), A Taste of 
Thyme: Culinary Cultures of the Middle East, 
London, 2000.

گفتنی است كه «دانشنامۀ خوراک و فرهنگ» در سه جلد، 
با مشخصات زير، مطالبی دربارۀ موضوع مورد بحث دارد: 
Encyclopedia of Food and Culture, 3 vols., 

Solomon H. Katz (ed.), New York, 2003.



دورة دوم، سال پنجم، شمارة 41، مهر و آبان 501389

مريم  قلم  به  «ايران»  عنوان  ذيل  مقاله ای  در  يكی، 
ذيل  ديگری،  283ـ288)،  صص   ،2 (جلد  متين دفتری 
«اسالم» (جلد 2) شامل سه بخش: تشيع (صص 293ـ295)، 
297ـ298)،  (صص  تصوف  295ـ297)،  (صص  تسنن 
و   ،(Paul Fieldhouse) فيلدهاوس  پاول  قلم  به  سه  هر 
سومی، ذيل «دين زردشتی» (ج3، صص 567ـ569) باز 
هم به قلم فيلدهاوس. البته زير عنوانهای ديگر چون نان، 
برنج، جشن، و برخی خوراكيها و نوشيدنيهای ديگر هم 

آگاهيهايی در بارۀ ايران و اسالم می توان به دست آورد.
و سرانجام به يكی از مهم ترين متنهای عربی با عنوان 
«كتاب الطبيخ» از ابن سيار الوراق بغدادی از دورۀ عباسيان، 
بايد اشاره كرد. استاد افشار برخی نوشته های حبيب زيات 
(پژوهشگر سوری) و آرتور جان آربری (انگليسی) در بارۀ 
اين اثر و شناساندن آن، و نيز چاپ متن مصحح آن توسط 
كای اورنبرگ (فنالندی) را ذكر كرده است كه اين موارد 

را هم در تكميل اطالعات ارائه شده، می توان افزود:
Waines, D., “Ibn Sayyār al-Warrāq, Kitāb al-

Tabīkh,” Journal of Semitic Studies 33, 1988, 
pp. 326.

Rodinson, M., “Studies in Arabic Manuscripts 
Relating to Cookery,” Medieval Arab Cookery, 
Blackawton, 2001, pp.101-102.

و چاپ انتقادی متن عربی، با اين مشخصات:
Ibn Sayyār al-Warrāq, Kitāb al-Tabīkh, eds. 

Kaj Öhrnberg and Sahban Mroueh, Studia 
Orientalia 60, Helsinki, The Finnish Oriental 
Society, 1987. 

كه سرانجام به دست خانم نوال نصرهللا به انگليسی ترجمه 
شده و انتشار يافته است، با اين مشخصات:

Annals of the Caliphs’ Kitchens, Ibn Sayyār al-
Warrāq’s Tenth-Century Baghdadi Cookbook, 
English Translation with Introduction and 
Glossary By Nawal Nasrallah, Leiden and 
Boston, 2007.

برای شناخت پژوهشهای ديگر می توان به كتابنامۀ مفصل 
اين اثر مراجعه كرد. 

تاريخ اوالد االطهار، محمدرضا طباطبايی تبريزی 
محمدالوانساز  كوشش  به  1300ق)،  از  بعد  (م 
اسناد  مركز  و  موزه  كتابخانه،  تهران،  خويی، 

مجلس شورای اسالمی، 1389ش.
ولی قيطرانی

ظاهر)  (حسب  تنها  نه  مزارشناسی  دانشها،  رده بندی  در 
را  ان  موضوع  بلكه  می شود  (سياسی)  تاريخ  علم  به  مربوط 
می توان (به لحاظ ويژگيهای گوناگون يك مزار و صاحب آن) 
ذيل موضوعات علومی همچون باستانشناسی (آثار قديمه)، 
مورد   ،... رجال،  انساب،  مردم)،  (باورداشتهای  مردم شناسی 
خصوص  به  و  مزبور  موضوع  اهميت  اما  داد.  قرار  مطالعه 
دينی  «الزامات  همانا  مزار  يك  در  مدفون  فرد  نسب شناسی 
ان  مكتوب  جلوه های  كه  بوده  سياسی  حتی  و  اجتماعی»  و 
اشعار  در  سپس  و   (... باستان،  (ايران  كتيبه ها  در  نخست 
(جاهلی، ...) و آنگاه در كتب مزارات و انساب رخ نموده كه از 
اين ميان صورت اخير (كتب مزارات) در جهان اسالم، آن هم 
راجع به اوالد امامان (ع) حسب حرمت و مشروعيتی كه در 
ذهن و دل مسلمانان داشتند، برجستگی خاص و ماندگاری 

يافته است.
دانسته است كه بازيافت گزارشهای صحيح كتب تواريخ 
محلی از تراجم و سوانح احوال برخی فرزندان و نوادگان ائمه 
(ع)، مدفون در مزارات ايران، نخست جهت شناخت و نقد 
تاريخی علل حضور انان در ايران و دوم به لحاظ تعيين محل 
واقعی مزارشان و رفع انتساب خاندان آنان به ديگران و هم 
از  آنان  اذهان  نمودن  پاک  و  مردم  دينی  اعتقادات  تحكيم 
خرافات و مزارسازيهای دروغين هماره از برای علمای دينی 
و محققان اهميت خاصی داشته است. افزون بر اينكه كتب 
مقوالت  از  موادی  حاوی  تاريخی  وقايع  شرح  سوای  مزبور 
كتابشناسی،  سياست،  حكمت،  روايات،  اجتماعی،  اخالقی، 
مفصل  كتابهای  مطالب  تكميل  در  بسا  و  بوده   ... و  ادبيات 
تاريخی فرادست آمده از گذشته مفيد بوده و از اين جهت 
به مثابۀ «ميان پرده ها» و حلقه های واسط سلسلۀ كتب مزبور 

نامبردار شوند.
سوم) به  مقالۀ  الفهرست (فن اول از  باری ابن نديم در 
طور مفصل نام نسب شناسان و سيره نويسان عرب را با عناوين 
كتبهای آنان تا سدۀ چهارم هجری برشمرده است. پس از 
او در سده های بعدی كتابهايی در باب مزارات و امامزاده ها و 
زيارات مربوطه تأليف شده كه مرحوم شيخ آقابزرگ تهرانی 
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در الذريعه (ذيل عنوان «المزار») بيش از پنجاه نسخۀ چاپی 
و غيرچاپی آنها را معرفی نموده است.

تاريخ  مزارشناسی  كتابهای  از  ديگر  يكی  تقدير  هر  به 
طباطبايی  محمدصادق  محمدرضابن  تأليف  اوالداالطهار 
نسب  كه  محترم  مؤلف  است.  1294ق  سال  در  تبريزی 
(ص 64ـ65)  رسانده  (ع)  مجتبی  حسن  امام  به  را  خويش 
و شرح نسبتاً مفصلی هم از اجدادش داده (ص 65ـ71)، با 
روحيۀ سنی ستيزی و بنا به درخواست جمعی از مسلمانان 
و هم با پيشينۀ سی سال مطالعۀ كتب معتبر در بارۀ احوال 
امامزادگان مدفون در شهر تبريز، اقدام به تأليف كتاب مذكور 
نموده، چنانكه گويد: «... بعضی از اجلۀ اصحاب ... از اين حقير 
التماس و سوال نمودند از بيان احوال امامزاده های كرام... در 
دارالسلطنۀ تبريز ... كه بعضی از قبور مباركۀ ايشان ظاهر و 
آشكار و برخی مخفی و پنهان زير خاک در استتار [است]...؛ 
فلهذا از جهت وجوب اجابت سائل و حرمت سكوت و كتمان 
نمودم  نقل  منكر...  از  نهی  و  معروف  به  امر  باب  از  عالم... 
احواالت آن بزرگواران را از كتب معتمدل اهل سير و تواريخ 
و تذكره های معتبرۀ علمای انساب كه اغلب مصنفين و اكثر 
مؤلفين آنها از فرقۀ محقۀ اماميۀ اثناعشريه اند... و تأليف و 
مسمی نمودم آن را به تاريخ اوالد االطهار و مرتب نمودم بر 
در  كه  امامزاده هايی  جميع  احواالت  بيان  در   ... باب  هشت 
سبعه  اقاليم  ساير  و  عرب  و  عجم  عراق  و  آذربايجان  واليت 

مدفونند...» (ص هفده ـ بيست).
به  را  آن  مذكور  كتاب  مقدمۀ  در  طباطبايی  البته 
عادل  «خسرو  همچون  عباراتی  با  قاجار  شاه  ناصرالدين 
ظهور  قاصم  و  كفر...  ماحی  و  دين...  حامی  باذل...  غازی  و 
فراعنه... السلطان بن السلطان و ...» تقديم نموده و گفته است: 
«دعای ايشان بر داعی و همۀ اهل اسالم واجب است» (ص 
نوزده). همچنين او از غازان خان مغول با عبارت «مرحوم» 
و «جناب اقدس الهی حشر»، ... (ص 85، 86، 87)، از امير 
تيمور گوركانی با عبارت «رحمةهللا» (ص 64، 130)، از شاه 
اسماعيل، شاه عباس اول و شاه سلطان حسين صفوی، به 
ترتيب با عبارات «شهنشاه ممالك ستان»، «رحمةهللا تعالی»، 
«شهيد كردن شاه سلطان حسين مرحوم» (ص 57، 119)، 
از فتحعلی شاه قاجار با عبارت «خاقان مرحوم» (ص 119) 
روی  از  او  كه  گفت  بتوان  بسا  باره  اين  در  كه  كرده  ياد 
وطن خواهی و نيز با عرق مذهبی (شيعه گرايی)، آن هم پس 
از جمالت ويران گونه و شيعه كشانۀ عثمانيان به ايران شاهان 

مذكور را ستوده و سنيان را كافر دانسته است (نك: ص 17، 
69ـ71، 85، 119).

باب  از:  عبارت اند  اوالداالطهار  تاريخ  هشتگانۀ  ابواب  اما 
اول: امامزاده های بی واسطه (زيد و عون بن [امام] علی (ع)،...) 
(ص 1ـ58). باب دوم: اوالد حضرت امام حسن مجتبی (ع): 
عبدهللا بن حسن بن زيد و حسن مثنی بن امام حسن (ع) (ص 
ابراهيم بن  (ع):  زين العابدين  امام  اوالد  سوم:  باب  59ـ71). 
اوالد  چهارم:  باب  (ص 73ـ78).  (ع)  زين العابدين  حسين بن 
جمال بن  موسی بن  ابوالحسن  (ع):  جعفر  موسی بن  امام 
باب  79ـ89).  (ص   ... و  (ع)  جعفر  موسی بن  عبدهللا بن   ...
بنت  خاتون  حليمه  ظ:  زنان:  طايفۀ  از  امامزاده هايی  پنجم: 
ششم:  باب  91ـ94).  (ص  (ع)  علی النقی  امام  ابی طالب بن 
اوالد محمدبن حنفيه (ع): ظ: عبدهللا رأس المذری بن جعفر 
(ثانی) بن ... جعفر و عبدهللا بن جعفر (اول) بن محمد حنفيه 
(ص 95ـ98). باب هفتم: مزارات متبركۀ امامزاده ها در تبريز: 
امامزاده عبدهللا بن ...؟ (ص 99ـ102) و باب هشتم: بعضی از 
احواالت دارالسلطنۀ تبريز (ص 103ـ149)؛ كه به مندرجات 
سيزده  (ص  كتاب  مصحح  و  محقق  مقدمۀ  بايد  ابواب  اين 
تصاوير  هم  و  بيست)  ـ  هفده  (ص  مؤلف  مقدمۀ  شانزده)،  ـ 
و  جايها  (نامها،  نمايه ها  و  مساجد)  و  امامزاده ها  بقاع  (برخی 
كتابنامه) را اضافه نمود. قابل ذكر است كه در بابهای مزبور، 
ذيل احوال امامزاده ها و برخی يارانشان، جزئيات وقايع مربوط 
(صدر  مسلمانان  جهاد  جمله  از  شده،  آورده  آنان  دوران  به 
اسالم) در آذربايجان (در بيشتر صفحات كتاب)، چگونگی زاده 
شدن محمد حنفيه و وقايع مربوط به زندگی او (ص 15ـ58)، 
جنگ  (ص 85ـ88)،  مغول  خان  غازان  شدن  شيعه  ماجرای 

حره (در مدينه) (ص 97ـ98).
سوای مطالب سابق الذكر، تاريخ ... ( باب هشتم) حاوی 
مطالب مهم ديگری در بارۀ امكنه، وقايع و حوادث طبيعی 
و غيرطبيعی تبريز در ازمنۀ گوناگون است، با اين عناوين: 
«اسامی قالع تبريز» (به تفكيك در هر محله) هنگام فتح آنجا 
به دست محمدبن حنفيه فرزندان و ياران او (ص 14ـ15)، 
«بيان زلزله های واقعه در دارالسلطنۀ تبريز» (ص 111ـ113)، 
«تاريخ تعمير كردن قلعۀ دارالسلطنۀ تبريز» (ص 113ـ114)، 
«حملۀ عثمانی ها به تبريز» (در زمان پادشاهان صفوی) (ص 
116ـ119)، «حملۀ روسها به ايران» (در زمان فتحعلی شاه 

قاجار) (ص 119ـ120).
و  جمعيت  و  حدود  به  راجع  مستندی  مطالب  نيز  و 
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ويژگيهای شهری تبريز زمان مؤلف در تاريخ .... درج شده كه 
حائز اهميت می باشد؛ فی المثل در صفحۀ 120 می خوانيم: 
بسيار  [تبريز]  دارالسلطنه  [1294ق]  الحال  «والحمدهللا 
معمور و آبادان شده و به حساب محاسبين، دويست هزارنفر 
در آن شهر سكنی دارند و در واليت ايران بعد از دارالخالفۀ 
تهران ــ صانهاللـه تعالی عن الحدثان ــ هيچ واليتی مثل 
اين شهر معمور نيست... دور آبادی دارالسلطنۀ تبريز تخميناً 
به  متصل  شهر  آبادی  مشرق،  سمت  از  است.  فرسخ  هشت 
كوه سرخاب است و از جانب مغرب، به انتهای كوه بانق و 
از جانب جنوب، به اطراف كوه سهند و از طرف شمال شهر 
باز است... دروازه های قديم شهر هنوز باقی است و نه دروازه 
دارد: دروازۀ مهادمهين و نوبر و گجيل و اسالمبول و سرخاب 
و شتربانان و باغميشه و دروازه و خيابان» كه به اينها اسامی 
مدارس  نام  و  افزوده  هم  را  تبريز  زمان  آن  توابع  و  محالت 
علميه، مساجد و مزارات شاهان، علما و شعرا و ... در همان 

شهر را با نام و نشانی آنها ذكر نموده است.
باز در اهميت تاريخ ... بايد گفت مؤلف آن آشنا به منابع 
اگاه به روش تحقيق و مستندنويسی بوده،  مربوطه و تقريباً 
چنانكه كتاب مزبور را پس از كتابی با عنوان «خالصةالنسب» 
و هم پس از جمع آوری احواالت امامزادگان از كتب معتمده 
به اختصار تأليف و تحرير نموده است. (نك: ص 70). يك 
نمونه از نقد و نظر او در مطالب ديگر كتب اينكه: «... و مال 
حشری مرحوم در كتاب روضةاالطهار يك واسطه را انداخته 
و ... كنيۀ شهزاده عبدهللا [از نوادگان امام حسن مجتبی (ع)] 
ابازيد و ابا محمد است و كنيۀ پدرش ابامحمدالحسن و كنيۀ 
...» (ص 62  جدش ابالحسين يا ابالحسن است و شهادتش 
و نك: صص 88ـ89). او نظرات خويش را با عبارات «مؤلف 
گفته های  از  كه...»  گويد  «داعی  و  كه...»  گويد  طباطبايی 

ديگران جدا نموده است.
البته مؤلف تاريخ ... سعی نموده بنا به قاعدۀ مقاله نويسی 
را  آن  به  راجع  مطالعات  پيشينۀ  مقوله  هر  از  بحث  ابتدای 
هم بياورد هرچند كه بازيافتهای (!) وی در بعضی جاها نياز 
به  تبريز  كه  بدان   ...» جمله:  از  دارد،  توضيح  و  تصحيح  به 
فتح تا و سكون باء ... يا به كسر تا و سكون باء، و اين قول 
از ابوسعيد مورخ منقول است و صاحب كتاب تقويم البلدان 
نقل كرده از كتاب لباب كه تبريز اشهر بالد آذربايجان است. 
قديم  اسم  مورخين  از  بعضی  و  گويند  توريز  را  آن  عامه 
پايتخت آذربايجان را كاضا و برخی از آنها كاتضاک و لقب 

او را شاهستان نوشته اند و اين هر دو اسم در زبان عبرانی 
به معنی محكم و در لغت ارامنه به معنی كنج است... و اين 
آن كاضائی نيست كه در تورات ذكر شده است بلكه آن از 

شهرهای بيت المقدس است» (ص 105). 
مصحح محترم هم نخست كتب مزارات تبريز را معرفی 
كرده و آنگاه نشانی گفتاوردهای مؤلف (در كتاب) را معين 
كرده  تصحيح  را  وی  اشتباهات  موارد  برخی  در  و  نموده 
است. اما باز هم نسبت به «چاپ انتقادی» تاريخ اوالداالطهار 
آن  محقق  و  مصحح  بسا  كه  می آيد  ديده  به  كاستيهايی 
متوجه آنها بوده و فقط به جملۀ «... و گاهاً [! احياناً] مطالب 
مهم را نيز در اثر خود آورده است» (ص پانزده) اكتفا  غير 
نموده حال آنكه بايد در جهت رفع آن نواقص هم می كوشيد؛ 
تصحيحات  تاريخ...  كتاب  در  (مصحح)  ايشان  هم  روی  بر 
صفحات  مطالب  جمله)  از  (و  تقدير  هر  به  ندارد.  تاريخی 
(مسلمان   121 حنفيه)،  محمد  شدن  زاده  (چگونگی   17
شدن خواجه رشيدالدين همدانی و اجدادش)، 122 و 137 
(مالقات خواجه رشيد و خاقانی شاعر با خضر (ع)) و سخنان 

غلوآميز ديگر نياز به بازبينی و اصالح دارد.
به عالوه مصحح محترم در مقدمه گفته است: «در برخی 
از كلمات رسم الخط متداول روز اعمال شده مثل آذربايجان 
به جای آذربيجان و شهرک به جای شهرچه» (ص شانزده). 
اصطالحات  و  واژه ها  تلفظ  حفظ  جهت  بود  بهتر  ما  نظر  به 
زمان مؤلف، همان كلمات متن را می آورد و معادل امروزی 
آنها را در دو قالب [  ] می نوشت تا هم حفظ امانت می شد 
و هم به لحاظ لغت شناسی فوائدی عايد خواننده می گرديد. 
كلمات  جمالت  بعضی  در   ... تاريخ  مؤلف  كه  نماند  ناگفته 
را چنان در كنار هم آورده كه جهت روان خواندن و آسان 
اضافه  يا  حذف  كلماتی  بايد  آنها (جمالت)  معنای  فهميدن 
گردد و يا از عالمات «نقطه گذاری» (punctuation) استفاده 
درآورده  كفار  از  دمار  آخر  در  اما   ...» جمله:  اين  مثل  شود؛ 
غلبه  و  قهر  به  را  آذربايجان  بالد  فتح  و  كشيده اند  انتقام  و 

گرفته...» (ص 15 و نيز نك: ص 19، 51، 67، 114، ...).
چند نكتۀ ديگر اينكه نشانی كامل برخی منابع ارجاعی 
در  و  است  نيامده  كتابنامه  در  صفحات،  پاورقی  در  مصحح 
آن  نام  از  پيش  انتشارات  محل  نام  بايد  هم  كتابها  نشانی 
كتاب  در  هم  چاپی  غلطهای  برعكس.  نه  بايد،  (انتشارات) 
ميان  در  نقيصه  اين  اخيراً  گويا  اما  می آيد،  ديده  به  مذكور 

كتابها امر معمولی شده است!
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صنعت فربه سازی كتاب
(بخش نخست)

مجدالدين كيوانی

مالحظات كلی و ابزار كار
ميهمان  نفر  سه  يا  دو  برای  ميزبانی  كه  می شود  گاه 
رنگارنگ  ظرفهای  از  می كند  پر  را  هشت نفره ای  ميز 
مصرفی ندارند. از طرفی  و اسباب  و وسايلی كه اصال ً 
مختلف  ظرف  چندين  در  را  شده  تهيه  غذای  ديگر، 
می ريزد و در سراسر سفره می چيند. اجماالً، ميزبان ما 
می كوشد تا با مقدار اندكی غذا به خيال خودش سفره 
لكن  كه «آفتابه  می كند  تصور  بدهد؛  جلوه  آبرومند  را 
شش دست، شام و ناهار هيچ» عمل می كند، غافل از 
دستشان  حساب  كه  واقع بين  مهمانان  چشم  در  آنكه 
است، «چه يك مرد جنگی چه يك دشت مرد»! نقطۀ 
مقابل ميزبانی است كه باز به قصد «آبروداری»، چندين 
جا  كه  اندازه  آن  به  می چيند،  ميز  روی  خوراک  نوع 
برای حركت دست ميهمانان بينوا نمی ماند و، به عالوه، 
به سبب كثرت  نمی دانند از كجا شروع كنند. معموالً 
نمی برد.  آنها  از  هيچ يك  از  لذتی  ميهمان  غذا،  انواع 
وجه مشترک اين دو وضعيت نبوِد تناسب ميان شمار 
ميهمانان و اندازۀ ميز از سويی و مقدار غذا از سويی 
ديگر است. وجه افتراق اين دو «مالط» بيش از حد كِم 
يكی و مالط بيش از اندازه زياد ديگری است. هر دو 

اشكال دارند چون هيچ يك به اعتدال نيستند.
و  (داستانها  كتابها  و  رساالت،  مقاالت،  از  بسياری 
بی تناسبی  دارند:  را  حالتی  چنين  تحقيقی)  كارهای 
ميان «موضوع»، از يك طرف، و «مطالبی» كه در بارۀ آن 
نوشته شده است از طرف ديگر. در اين نوشتار كانون 
ويراستاران  كه  است  نوشته هايی  اساساً  نگارنده  توجه 
كه  اثری  به  حواشی  و  پيشگفتار  مقدمه،  عنوان  زير 

ويرايش می كنند می افزايند.
كمتر كار ويرايش شده ای را اين روزها می بينيم كه 
مقدمه ای بر آن نوشته نشده است. چنين مقدمه هايی 
البته الزم است؛ سخن بر سِر اندازۀ آن و تناسبش با 
اصل كار است. مقدمه ای كه مصصح يا ويراستار پس از 
تصحيح و تنقيح اثری، معموالً از گذشتگان، می نويسد، 

علی الّرسم بايد مشتمل بر چند دسته اطالعاتی باشد 
نويسنده  كتاب،  موضوع  به  مربوط  مستقيماً  همه  كه 
يا شاعر آن، سبك و سياق نگارش و سرايش، مراحل 
تصحيح، معرفی نسخه ها و منابع و مشكالت و مسايلی 
تعليقات  است.  كرده  برخورد  بدانها  ويراستار  كه  باشد 
توضيح  بر  مستقيماً  حتی المقدور  بايد  هم  حواشی  و 
هر  در  باشد.  متمركز  كتاب  غوامض  و  ابهامات  رفع  و 
و  زياده گويی  نوع  هر  حواشی،  و  مقدمه  قسمت  دو 
«حاشيه روی» نه تنها كمكی به خواننده نمی كند، بلكه 
گاه ممكن است باعث پريشانی ذهن و گرداندِن توجه 
او از اصل موضوع شود. اينجا نيز ويراستار مانند يكی از 
دو ميزبان ما عمل می كند. حالت اول اين است كه او 
اساساً چيزی برای گفتن ندارد، ولی می خواهد هر طور 
مقدمه ای  به  اگر  بنويسد.  خود  كار  بر  مقدمه ای  شده 
و  بدهد  دستش  آب  است  مجبور  نكند،  بسنده  كوتاه 
صفحه  چهار  سه  در  می توان  علی القاعده  كه  را  آنچه 
جا داد در بيست سی صفحه پخش كند، يا صد صفحۀ 
بی گناه را خرج بيست صفحه مطلب كند. حالت ديگر، 
مورد ويراستاری است كه بی فضل نيست و اندوخته ای 
مربوط  دانسته ها  آن  تمامی  النهايه  دارد،  دانسته ها  از 
به كار ويرايش شدۀ او نيست. با وجود اين، او به جای 
آنكه خود را محدود كند به آنچه مستقيماً به كار مورد 
تحقيقش مرتبط و روشنگر آن است، به حاشيه می رود 
شده  طور  هر  كه  می شود  وسوسه  بهانه ای  اندک  به  و 
آن دانسته ها را به رخ خواننده بكشد: دانسته هايی كه 
مدتها بوده بر سينه اش سنگينی می كرده و مجال ابراز 
عرض  كه  می يابد  فرصتی  حاال  است؛  نداشته  را  آنها 
اندام كند. ارزش مقدمه و حواشی در چه نوشتن است 
نه چقدر نوشتن آن. هر رطب و يابسی به عنوان مقدمه 
نه آن  ــ ولو به صد يا دويست صفحه بكشد ــ لزوماً 
خواننده  به  نه  و  دارد،  باشد  داشته  بايد  كه  را  ارزشی 

كمكی را كه بايد بكند، می كند.
ويراستاری كاری است تخصصی، و اصول و آدابی دارد. 
هر كس به ِصرف آشنا بودن، مثًال، با متون تاريخی قديم يا 
دواوين شاعران، نمی تواند بی محابا و بدون آمادگی نظری 
و عملی در كار ويرايش وارد اين ميدان شود. بهتر است 
الاقل نخست چندين كتاب ويرايش شدۀ نظام مند موفق 
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را مطالعه كند و دقيقاً ببيند آنها چه كرده اند؛ محاسن و 
معايب كار آنها را نيك بسنجد؛ وقت و فرصت و توقعات 
مخاطبان خود را در حساب آورد و از همه مهم تر، عقل 
تعادل  حد  بداند  تا  بگيرد  كار  به  را  خود  شعور  و  سليم 
چنانچه  چيست.  حواشی  و  مقدمه  نگارش  در  تناسب  و 
اين دو ويژگی تعادل و تناسب رعايت نشود و فقط طول 
مقدمه و عرضۀ دانسته های (مربوط و نامربوِط) ويراستار 
مالک كار او قرار گيرد، چاره ای نخواهد داشت جز آنكه 
از صنعت «فربه سازی» بهره گيرد. نوشته هايی اين چنين 

مانند بدنهای فربه، سالم نيستند.

ابزار فربه سازی
ويراستار برای ارضای ميل خود به درازنويسی از چند ابزار 

استفاده می كند:
الف. انشا نويسی به جای پرداختن به اصل مطالب. از شيوۀ 
رايانۀ  عصر  مدارس  در  انشا  درس  كالسهای  در  نگارش 
با عبارات  امروز خبر ندارم، اما در گذشته انشاها معموالً 
آغاز  است....»  مبرهن  و  معلوم  و  واضح  «البته  كليشه ای 
می شد و تا آخر با مقداری حرفهای شعارگونه و پر شاخ و 
برِگ، كم محتوا يا بی محتوا، ادامه می يافت. آن دسته از ما 
كه با آن انشا نويسی خو گرفته ايم، در بزرگسالی هم غالباً 
نمی توانيم ترک آن عادت كنيم و در كارهای پژوهشی نيز 
همچنان ميل داريم پر شاخ و برگ بنويسيم و از اول بر 
سِر مطلب نرويم. در جای جای نوشته نيز هر جا مجالی 
ـ به همان اضافه نويسيهای  ـ كه اغلب می شودـ  پيدا شودـ 
بی ربط كشيده می شويم و قادر نيستيم در برابر هرچه به 
يادمان می آيد مقاومت كنيم، و سبك و سنگين و االَّهم 
اندک  به  بياوريم.  در  نگارش  به  را  آنها  نكرده  فی االّهم 
تحقيق  مورد  مطلب  و  خود  محفوظات  ميان  كه  ربطی 
به  را  مطلب  گاه  می گيريم.  كارش  به  بی درنگ  ببينيم، 
قدری «كش» می دهيم تا ربطی هر چند ناچيز با دانستۀ 
مورد نظرمان پيدا كند. وقتی آن دانسته را ــ كه ممكن 
عبارت  عربی،  يا  فارسی  بيتی  تاريخی،  نكته ای  است 
قصاری، گفتۀ فالن دانشمند غربی يا بهمان حكايت باشد 
ــ نوشتيم، آن وقت نفسی راحت می كشيم، غافل از آنكه 
در  اصلی  موضوع  شد  مكرر  وقتی  دادنها»  «كش  همين 
آن ميان كم رنگ يا اصًال گم می شود و خواننده فراموش 
ويراستارهايی  می خواند.  را  ما  مقدمۀ  چه  برای  می كند 

كه نمی توانند در مقابل وسوسۀ «كش دادن» بايستند به 
شاعرانی می مانند كه حيفشان می آيد آنچه را سروده اند 

غربال كنند و متوسطها را كنار بگذارند.
در  اختصارات  انواع  به،  بی اعتنايی  يا  با،  ناآشنايی  ب. 
كارهای پژوهشی و به ضوابط مربوط به كوتاه نويسِی آنچه 
قرار است مرتباً در طی نوشته تكرار شود ــ از ساده ترين 
آنها، مثًال «نك:» (به جای نگاه كنيد و بنگريد) و «چ2»، 
(به جای چاپ دوم) بگيريد تا نام و مشخصات منابع در 
شود،  رعايت  ضوابط  اين  تمامی  اگر  صفحات.  پانويس 

مقدار قابل مالحظه ای از حجم نوشته كاسته می شود.
هر  در  منابع  مشخصات  كامل  تقريباً  يا  كامل  تكرار  ج. 
تصورش  است.  شده  استفاده  منابع  آن  از  كه  صفحه ای 
نام  سمرقندی،  دولتشا  تذكرة الشعرای   ً مثال،  بكنيد،  را 
در  چاپ  نوبت  حتی  و  چاپ  محل  چاپ،  تاريخ  مصحح، 
را  كتاب  حجم  از  مقدار  چه  شود،  تكرار  پانويسها  تمامی 
قواعد  مورد  اين  در  صرفه جويی  برای  می گيرد.  بيهوده 
آن  از  تحقيق  اهل  سالهاست  كه  دارد  وجود  ساده ای 

استفاده می كنند.

تحصيلی  عناوين  يا  احترام آميز  القاب  درج  در  اصرار  د. 
افراد در هر صفحه ای كه نامی از آنان برده می شود. حساب 
كنيد، در طی يك مقدمه يا حواشی كتابی، هربار بنويسد 
«روانشاد استاد دكتر...»؛ يا «حضرت آيت هللا استاد سيد...» 
يا «استاد فقيد و دانشمندم جناب دكتر ...»؛ مجموع چنين 
عباراتی كه حذفش صدمه ای به اصل تحقيق نمی زند، خود 
نوشته هايی  ميراث بِر  ما  كه  است  درست  می شود!  چقدر 
هستيم كه مؤلفان آنها گاه تا ده سطر عنوان و لقب برای 
ممدوح، يا مرشد و مربی خود رديف كرده اند؛ با اين همه، 
در عصری كه ثانيه ها و لحظات اهميت و حساب دارد، و 
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زمان عاملی بسيار حياتی است، بايد رفته رفته ياد بگيريم 
از تعارف و تكلفها كم، و در متن نوشته ای علمی به حداقل 
به  نيازی  بزرگ اند  كه  آنان  كنيم.  اكتفا  القاب  و  عناوين 

عنوانهای دهان پركن، و گاه مبالغه آميز، ندارند. 
تعارفات و فروتنيهای مؤلف هميشه هم از سِر خلوص 
نّيت نيست؛ گاه به قصد «مأخوذ به حيا كردن» است و گاه 
نوعی «بده و بستان» ناگفته در پشت قضيه است؛ چون 
ديده می شود كه نويسندۀ مقدمه مثًال از فالن استاد قولی 
روشنگرانه ای  را نقل می كند كه حاوی نكتۀ مهم و واقعاً 
مقدمه نويس  می بينيد  می كنيد  نگاه  كه  خوب  نيست. 
خواسته با ذكر نام آن استاد كسب وجهه ای برای خود، و 
در عين حال به نوعی او را «نمك گير» كرده باشد. بعضی 
می خواهند  كه  مطمئن  خود  از  چندان  نه  مؤلفاِن  اوقات 
خواننده را تحت تأثير قرار دهند پشت نام اشخاص موجه 

و سرشناس سنگر می گيرند.
هـ. نقل قولهای مستقيم متعدد و طوالنی. استناد كردن به 
منابع معتبر بی شك بر اعتبار نوشته می افزايد، منتها اين 
كار حد و مرزی دارد و شيوه هايی. نقل مستقيم سخنان 
دشواری  كار  نه  صفحه  پِی  از  صفحه  آن،  و  اين  طوالنِی 
است نه شايستۀ پژوهشی اصيل كه از آن انتظار حرفهای 
بايد  حتماً  ديگران  نوشته های  عين  نقل  می رود.  تازه ای 
تاريخی  يا  زبان شناختی  متن شناسانه،  موجبی  و  وجهی 
طوالنی  اقوال  ـُّب  ل و  عصاره  بشود  اگر  واال  باشد.  داشته 
را  آنها  كه  ندارد  دليلی  كرد،  خالصه  سطر  يكی دو  در  را 
ويراستار  گاه  تازه  كرد.  بازگو  زوايدش  و  حشو  تمامی  با 
و  می كند  اقوال  اين  از  بخشی  بارۀ  در  هم  نظری  اظهار 
قولهای  نقل  می افزايد.  بيش  از  بيش  وضع  آشفتگی  به 
طوالنی مستقيم می تواند رشتۀ سخن ويراستار را بگسلد و 
در نتيجه، خواننده را از فضاِی اصل سخن او بيرون ببرد.

و. زير نويسهای طوالنی و متعدد ــ و اغلب غيرالزم. اين 
قسم يادداشتهای توضيحی و اضافه بر متن تا آنجا سودمند 
همان  در  مطلبی  كردن  مستند  يا  روشن  برای  كه  است 
يا  پانويسها  اين  سنتاً  باشد.  حياتی  و  احترازناپذير  صفحه 
شامل مأخذ حرفی است كه نويسنده در آن صفحه زده، 
يا  صفحه،  آن  در  دشوار  بسيار  عبارتی  يا  لغت  معنای  يا 
حداكثر توضيحی كه بدون آن خواننده برای خواندن دنبالۀ 
مطلب در هاله ای از ابهام و گيجی قرار می گيرد. هر مطلب 
اضافی ديگر يا معلول تصور نادرست نويسنده از مناسبت 

به  ناخواسته،  و  خواسته  يا،  است  پانويس  وجودی  علت  و 
سمت نوعی فضل فروشی و «اظهار لحيه» كشيده شده است. 
ممكن  گرچه  نوشته ها  از  بسياری  در  پانويسها  از  بسياری 
است در نفس خود سودمند باشند، ولی در غيرماُوضع له 
می كند  فكر  ويراستار  كه  را  مطالب  دست  اين  نشسته اند. 
دانستنش برای خواننده فايده ای دارد می تواند جداگانه در 
پايان نوشته درج كند: ديگر اين به عهدۀ خواننده است كه 

آنها را بخواند يا از سر آنها بگذرد.
ح. استشهاد كردن به عين چند نقل قول كه همه حول 
به  مختلف؛  بيان  چند  به  منتها  هستند،  واحدی  نكتۀ 
قول  نقل  چند  اين  بر  مقـدم  مقدمه نويس  كه  خصوص 
خود نكتۀ مورد نظر را به زبان خويش گفته باشد. ويراستار 
را  خواننده  و  كند  نقل  را  اقوال  از  يكی  حداكثر  می تواند 
برای مطالعۀ نظرات مشابه ــ حتی نظرات متضاد ــ به 

منابع آنها ارجاع دهد.
ط. تكرار مطالب واحد به صورتهای مختلف در يك جا يا 
جاهای مختلف نوشته. اين وضعيت در مقدمه های بيش 
كتاب  قيمت  هم  كه  امروز  می آيد.  پيش  طوالنی  حد  از 
كم كم بيرون از توان مالی كتابخوانها می رود و هم فرصتها 
محدود و محدودتر می شود، جايی برای خواندِن بازگفتها 
و دگرگفتهای مكرر نيست. حـق آن است كه جان كالم 
مترادف نويسی  شود.  خواننده  تحويل  مطالب  خالصۀ  و 
و  كلمات  چه  است:  «تكرار»  نوعی  جاها  بسياری  در  نيز 
تركيباِت كمابيش هم معنا چه مضاميِن به ظاهر متفاوت 

و در واقع هم طراز از لحاظ نقش معنايی.

مصداقها
كند،  پيدا  ملموس تری  معناي  باال  مالحظات  آنكه  برای 
همۀ  يا  بعضی  سبب  به  كه  را  نوشته هايی  از  نمونه  چهار 
اين  در  می كنم.  معرفی  ديده اند،  آسيب  ياد شده  عوامل 
قضاوتی در بارۀ اصل ويرايش و كيفيت كار  معرفی اساساً 
ويراستاران نمی شود؛ آنچه هم كه ما را به نحوی مجبور به 
داوری كند نه به نّيت نقد و داوری به معنای اخص كه به 
منظور تمهيد زمينه برای طرح مسألۀ اصلی يعنی فربه سازی 
نوع  ساختار،  به  ناظر  عمدتاً  توجه  بنابراين،  مقدمه هاست. 
و  مقدمه ها  در  مطالب  عرضه داشت  چگونگی  و  مندرجات 
تعليقات آنهاست. پس، ضمن ادای احترام به مقدمه نويسان 
نامبرده در اين نوشتار، اميدوارم هر نوع انتقادی كه مطرح 
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می شود لزوماً منتسب به اصل كار ويرايششان تلقی نكنند. 
تالش آنان را در تصحيح و تنقيح ارج می نهم و فقط نظرات 
شخصی خود را نسبت به ويژگيهای مقدمه ها و تعليقاتشان 
بيان می كنم. هر يك از ايرادها ناظر به چندين مصداق در 
كارهای آنهاست، كه به سبب محدوديت جا تنها به يكی 

دو نمونه از هر مقوله اكتفا خواهد شد.

1. كليات ديوان امير معزی نيشابوری، مقدمه، تصحيح و 
تعليقات، محمدرضا قنبری، زّوار، 1385ش.

از 1132صفحۀ اين كتاب، 101 صفحه به مقدمه، 301 
صفحه به تعليقات و حواشی و 118 صفحه به فهرستهای 
مختلف اختصاص يافته است. سی وشش صفحه از مقدمه 
از  مستقيم  قولهای  نقل  آن)  يك سوم  به  نزديك  (يعنی 
منابع گوناگون است؛ نقل قولهايی كه گاه دامنۀ هر يك 
به بيش از يك صفحۀ كامل كشيده شده است. اينها به 
غير از ابيات متعددی است كه به عنوان شاهد در مقدمه 
نه به صورت يك يا  گنجانده شده است؛ ابياتی كه غالباً 
كامل  قصيده ای  يا  قطعه  غزل،  صورت  به  بلكه  بيت  دو 
صفحاتی را پر كرده اند. اكثر اين نقل قولهای مستقيم را 
ويراستار می توانست تلخيص يا اجماالً نقل به معنی كند؛ 
از نقل قولهای تكراری، و از لحاظ معنا موازی، خودداری 
نمايد و فقط خواننده را به منابع مربوط ارجاع دهد. به 
نداشته اند،  هم  نقل  ارزش  شايد  اقوال  از  پاره ای  عالوه، 
نيازی  كه  نيست  مهم  آنقدرها  بحث  مورد  مطلب  چون 
به اقامۀ داليل زياد و ارايۀ مستندات متعدد داشته باشد. 
مثًال اين قضيۀ سخيف كه انوری «خون دو ديواِن» فرخی و 
عنصری يا ابوالفرج رونی و مسعود سعد را بر گردن معزی 
انداخته، ارزش اين را نداشته كه پنج صفحه از مقدمه (كه 
بيشترش نقل قول مستقيم است) به آن اختصاص داده 

شود (صص 77ـ81). 
«شعر  ذيل  را  خود  مقدمۀ  از  صفحه   34 ويراستار 
كرده  حرفهايی  صرف  مدحی)،  قصايد  و  ستايش» (مدح 
كه اغلب توضيح واضحات و تكرار مكررات است. اما اين 
بخش از سخنان ويراستار بيشتر به «دفاعيه ای» می ماند 
كه اگر نه در دفاع از معزی، كه در همدردی با او گفته 
دعوی  اين  اثبات  درازگويی  همه  اين  از  مراد  است. 
دستگاه  در  ...كه  مديحه سراست  شاعر  «معزی  كه  است 
دريافت  مقرری  و  مواجب  آنان  ستايش  برای  حاكمان 

می كند و... شغل او شاعری دولت آن روزگار است و به 
شعر  كه  تحقيق  اهل  از  بزرگان  از  برخی  دليل  همين 
خطا  دانسته اند  سرافكندگی  و  شرمندگی  مايۀ  را  معزی 
يك  آنگاه  ويراستار  است).  قلم  اين  از  (تأكيد  كرده اند» 
صفحۀ كامل از نظرات زرين كوب را نقل می كند و نكتۀ 
«شاعر  كه  می داند  اين  را  آن  در  سپرده»  فراموشی  «به 
در روزگار معزی در خدمت قدرت سياسی حاكم است» 
(ص بيست و سه). نقل كلمه به كلمۀ نقد زرين كوب هيچ 
ـُّب نظر استاد را  ضرورتی نداشت. ويراستار می توانست ل
با  نيست؛  دست بردار  سادگيها  اين  به  او  ولی  كند؛  بيان 
قول به  قول بعد از نقل  استدالل و نقل  استدالل پشت 
مبالغه آميز  مدايح  آنكه  برای  صرفاً  می دهد  زحمت  خود 
معزی را توجيه كند و بگويد كه معزی برای امرار معاش 
او  عهدۀ  بر  دربار  شاعر  عنوان  به  كه  وظيفه ای  ادای  و 
صداقت  از  خالی  مدايح  اين  سرودن  به  می بايستی  بود، 
می شد  را  صفحه   34 اين  تمامی  مطالب  كند.  مبادرت 
در سه الی چهار صفحه گفت و ضرری هم به جايی نزد. 
معزی  مديحه سرايی  كيفيت  بارۀ  در  است  قرار  ويراستار 
بگويد نه اينكه دفاعيه ای     در توجيه اين كار ِ وی بپردازد. 
بهتر نبود به جای اين حرفها، از نوع تشبيهات، استعارات 
و صور خيال، شگردهای شعری و امتيازات هنری مدايح 
نگفِت  با  كه  است  اين  حقيقت  می گفت؟  سخن  معزی 
حشو و زوايدی كه هيچ لطمه ای     به بحث ويراستار در بارۀ 
علل مديحه سرايی معزی نمی زد، نيازی هم پيدا نمی شد 
ــ  و  معزی  برای  جرم  شريك  كردن  پيدا  قصد  به  كه 
ـ پای سنايی و نظامی ، جمال الدين  بدين طريق، تبرئۀ اوـ 
عبدالرزاق و ابن يمين را ميان بكشد و هشت سطر عربی 
از المستطرفات سيد ابراهيم ميانجی (ص 34ـ35) نقل 
كند؛ دامنۀ بحث را به مدح رايگان و غير رايگان، و دادن 
متاع سخن به ممدوح و گرفتن سخای او در مقابل، بكشد؛ 
و داوری شفيعی كدكنی را در بارۀ نيمكرۀ تاريك ذهنّيت 
سنايی (كه او را به مداحی وا می داشته) و نيمكرۀ روشن 
ذهن اين شاعر (كه الهام بخش او در آفرينش سروده های 
اعالم  تناقص»  در  ستايش  شعر  حقيقت  «با  بود)  عارفانه 
مورد مذهب  ويراستار در  آنچه  كند (ص 35ـ36). اكثر 
معزی گفته واقعاً ضرورت نداشته (نك: صص 83ـ86). در 
اين بخش، دهها بيت عربی و فارسی (از جمله قصيده ای 
    29 بيتی از انوری) در تأييد يا رد موضوعاتی كه به معزی 
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ربطی ندارد و فقط از سنخ  الكالم يجّر الكالم است ديده 
می شود (ص 43).

يكی از نمونه های بارز تطويل بی تناسب مطلب آنجاست 
سخن  منوچهری  از  معزی  تأثيرپذيری  از  ويراستار  كه 
می گويد و قصيدۀ «ای ساربان منزل مكن جز در ديار يار 
من/ تا يك زمان زاری كنم بر ربع و اَطالل و دمن» را به 
اينجا  تا  تأثيرپذيری ذكر می كند.  عنوان نمونه ای     از اين 
درست؛ ولی ويراستار ناگهان به ياد می آورد كه اين مضمون 
است».  امرؤالقيس  عرب  شاعران  بزرگ ترين  شعر  «يادآور 
سپس در ذيل صفحه پس از ذكر مطلع قصيدۀ اين شاعر 
عرب (قِفانبك...) می نويسد «اين قصيده نزد شاعران ايران 
بسيار معروف و مشهور بوده است ...»؛ آنگاه نمونه هايی از 
اشعار منوچهری، فرخی و خاقانی را نقل می كند. ويراستار 
به همين جا قناعت نمی كند. برای «مطالعۀ تفضيلی در 
ارجاع  را  خواننده  او»،  مشهور  ـّقۀ  معل و  امرؤالقيس  بارۀ 
می دهد به الفاخوری، حنا، الجامع فی تاريخ االدب العربی، 
ص  (نك:  ديگر  كتابشناختی  اطالعات  كلی  و  الزوزنی،  و 

71ـ72).
البته ويراستار اصرار دارد كه ما حتی از ارادت ورزی معزی 
به ادب عرب و اقتفای وی از شاعر نامبردار عرب، ابو طيب 
متنبی، نيز مطلع شويم؛ لذا ما را به ديوان وی ارجاع می دهد 
به درِد بسياری از  (ص 72، پانويس2)، اطالعاتی كه عموماً 
ِكش دادنهای  قبيل  اين  نمی خورد.  معزی  ديوان  خوانندگان 
بی توجهی  از  ناشی  يا  است  فضل فروشی  قصد  به  يا  مطالب 
نويسنده به ضوابط مقدمه نويسی و لزوم گزينش حساب شدۀ 
مطالب. الكالُم يَجرُّ الكالم بيانگر گرايشی است كه در نگارش 
مقاالت تحقيقی بايد در برابر آن ايستاد نه اينكه به اتكای آن 
هر چه به ذهن رسيد در مقاله گنجاند. نامربوط ترين حرفها 
مثنوي ای  نتيجه  در  و  داد  ربط  هم  به  نوعی  به  می توان  را 

بيش از هفتاد من كاغذ داشت.
بدون  كه  نيست  مقدمه  صفحات  صفحه ای     از  تقريبا 
قول  نقل  آنها  از  بعضی  باز  كه  پانويسهايی  باشد؛  پانويس 
است. پاره ای     از اينها يك سوم تا نيمی از صفحه را گرفته اند. 
بسياری از اين پانويسها يا تكرار همان مطالبی است كه در 
متن مقدمه آمده يا درجشان اصًال ضرورتی ندارد (چون به 
موضوع مورد بحث ربطی ندارند يا ربطشان بسيار ضعيف 
گاه  اينها  نيست).  موجه  آنها  مفصل  ذكر  الاقل  يا  است؛ 
باعث می شوند كه رشتۀ كالم از دست خواننده بيرون رود. 

از اين قبيل اند پانويسهای 1و3 (ص 12 و 13)؛ پانويس 1 
(ص 15 و 16)؛ 2 (ص 19)؛ 2 (ص 29)؛ 2 (ص 32)؛ 1 
(ص 36)؛ 2 (ص 44)؛ 1 (ص 51)؛ 3 (ص 51 ـ 52)؛ 2 
(ص 58)؛ 1 (ص 60)؛ 1 (ص 72)؛ 2 (ص 74)؛ 2 (صص 

75 و 76)؛ 1 (ص 80)؛ 2 (ص 100)؛ (ص 101).
مقداری از فضای مقدمه را تكرار كامل يا نيمه كامل 
روش  است.  گرفته  صفحات  ذيل  در  ويراستار  منابع 
امروزين ارجاع به اين صورت است كه مأخذ مورد استفاده 
پايين  در  يا  نوشته  متِن  در  ممكن  شكل  كوتاه ترين  به 
صفحه داده می شود، ولی مشخصات كامل آن در كتابنامۀ 
داده  ترجيح  ويراستار  اين،  وجود  با  می شود.  درج  پايانی 
هر مأخذی را جداگانه ذيل تك تك صفحات به طور كامل 
يا اندكی اجمالی تر درج كند. از باب مثال، نك: مشخصات 
 ،11 (ص  عروضی  نظامی  60)؛  و   9 (ص  لباب االلباب 
عطار،  و 15)؛   12 (ص  منوچهری  ديوان  يا  و 75)؛   50
مصيبت نامه (ص 38 و 41)؛ فرخی سيستانی (ص 25 و 
54)؛ ديوان انوری (ص 44، 45 و 64، 77)؛ سيد جعفر 
كامل  شناسنامۀ  كه  حالی  در   ،(30 و  (ص28  شهيدی 
اين مآخذ در كتابنامۀ پايانی ديوان آمده است، هر چند 
منابع  پاره ای     از  ــ  نامعلوم  دليل  به  ــ  مقدمه نويس  كه 
تقدير،  هر  به  است.  نكرده  وارد  كتابنامه  اين  در  را  خود 
چنانچه ويراستار از روشهای جديد ارجاع پيروی می كرد، 

از بسياری تكرارهای مربوط به مآخذ او كاسته می شد.
محترم  سيصدصفحه ای     ويراستار  تعليقات  و  حواشی 
البته محتوی اطالعات سودمندی است، ليكن اشكال در 
طوالنی و از حد تناسب خارج بودن بسياری از مدخلهای 
يك  واژگان  فرهنگ  در  لغات.  چه  و  اعالم  چه  است،  آن 
كتاب، آوردن چندين شعر و نقل قول به عنوان شاهد مثال 
می افزايد.  كتاب  حجم  بر  فقط  و  نمی رسد  نظر  به  ضرور 
از  شعر  و  قول  نقل  صفحه  دو  مثًال  «طيلسان»  واژۀ  ذيل 
شاعران متعدد آمده است (901ـ903). كل اين دو صفحه 
اگر در چهار سطر می آمد، هيچ آسيبی به ديوان معزی 
قبيل  اين  نمی بود.  آن  خوانندۀ  حق  در  جفايی  هيچ  و 
مدخلهای لغوی يكی دو تا نيست. ذيل واژۀ «گندنا» (ص 
767) دو نقل قول از برهان قاطع و سند باد و پنج شعر 
از چند شاعر آمده كه بيش از نيمی از صفحه را گرفته 
است. به عالوه، به دنبال نام اكثر گويندگان شواهد، اسم 
ويراستار و شمارۀ صفحۀ منابعی كه شواهد مورد نظر از 
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آنها استخراج شده (و گاه حتی نام ناشر) ذكر گرديده است 
(مثًال، خاقانی، ويراستۀ سجادی/ 327؛ يا ظهير فاريابی، 
يزدگردی/ 86). ذيل بيتی از عنصری، عبارت «عنصری/ 
(ص   «177 قريب/  ويراستۀ  ـ   75 دبيرسياقی/  ويراستۀ 
753) درج گرديده است. مجموع كلمات غيرضروری كه 
در اين دسته ارجاعات آمده خود مقدار متنابهی است كه بر 
حجم كتاب افزوده است. از اين درازنويسيها بوی مقداری 
در  نگارنده  كند  خدا  كه  می شود  استشمام  فضل فروشی 
اشتباه باشد. وضع در مورد اعالم از اين هم حادتر است. 
به مدخل «نامۀ مانی» دو صفحۀ پُر و پيمان تخصيص داده 
شده كه چهار سطر اول آن به نثر و بقيه به شعر است. 
شاپور  پادشاهی  ذيل  كه  را  شاهنامه  بيت   33 ويراستار 
ذواالكتاف آمده، تماماً در اينجا نقل كرده ، به اضافۀ ابياتی 
از چند شاعر ديگر. مدخلهای «يحيی و جعفر برمكی»، دو 
«حّسان»،  ص؛  دو  «ملك الموت»  ص؛  يك  «مولتان»  ص، 
2/5ص،  «اِقطاع»،  كامل؛  صفحۀ  دو  «تِرَمذ»،  صفحه؛  يك 
«بنات النعش»، دو ص؛ «قارون»، دو ص، «مصحف»، 1/5 
ـُرفۀ بغداد» يك صفحه را  ص، «كتايون»، يك صفحه؛ و «ط
گرفته است. ذيل بعضی از اين مدخلها را تماماً يا اكثر نقل 
قولهای مستقيم تشكيل داده اند. باز تأكيد می كنم، اشكال 
نه با نفس آگاهيهای داده شده كه با مقدار نامتناسب آن 
است. چه مقدار از مطالِب بيش از نيم صفحه (ص 951) 
در بارۀ «غرجستان» (كه اكثرش نقل قول مستقيم است) 

به درِد خوانندۀ ديوان امير معزی می خورد؟
از  انبانی  به  گاه  كه  طوالنی،  چنين  مقدمه ای     اين 
بسيار  معزی  شعر  اصل  به  می نمايد،  رنگارنگ  اطالعات 
كم پرداخته است. آنجا كه ويراستار بحث «شعر ستايش»، 
بيش  برای  می كشد،  پيش  را  معزی  مدحِی  قصايد  يعنی 
اين  مختصه های  از  چيزی  تقريباً  متوالی  صفحۀ  سی  از 
دست از شعرهای معزی نمی گويد. دغدغۀ اصلی او بيان 
دو چيز است: 1. بازگو كردن سخنان تحسين آميز بعضی 
سيد  سعد،  مسعود  خاقانی،  چون  شاعرانی  و  تذكره ها 
شاعری  هنر  تأييد  در  ديگران  و  انوری  غزنوی،  حسن 
عيب جوييهايی  و  ناموافق  اظهارنظرهای  رد   .2 و  معزی، 
كه از كار مداحی اين شاعر شده است. اين در حالی است 
نقل  و  بحثها  همه  اين  جای  به  می توانست  ويراستار  كه 
قولهای طوالنی و حاشيه رفتنها، به اصل شعر مدحی معزی 
بپردازد: از ساختار قصايد او (نسيب، تشبيب، تخلص، مدح 

و خاتمه)؛ از بسامدی اوزان عروضی، سنخ قوافی و رديفها 
يا از صنايع بديعی و صور خيالی كه به كار برده، از هنر 
نوع  اين  ديگر  ويژگی  دهها  و  خيال بندی  و  تصويرسازی 
ادبی. او حتی می توانست روشن كند كه قصايد ستايشی 
شاعر از چه سنخ است؛ تا چه حد از مدحهای او قابل قبول 
و چقدرش بيش از حد مبالغه آميز و نفرت آور است؛ چه 
تفاوتهايی ميان نوع تشبيهات و استعارات معزی با شاعران 
قبل و بعد از او ديده می شود. ويراستار معزی را «پيشگام 
ذكر  مدعا  اين  بر  دليلی  نه  ولی  دانسته  سوگ سروده ها» 
می كند و نه ويژگيهای مراثی معزی را شرح می دهد. ذيل 
«فوايد لغوی و تاريخی ديوان معزی» باز مقداری كلی گويی 
فوايد  اين  از  خاص  مورد  يك  نه  می بينيم،  قول  نقل  و 
نمونه های زيادی از سنخ واژگان، تركيبات  تاريخی. يقيناً 
لغوی و اصطالحات به كار رفته در ديوان معزی می توانست 
در اين بخش از مقدمه تجزيه و تحليل شود. چه بجا بود 
اگر ويراستار در عوض بسياری از نقل قولهای طويل و از 
عرب و عجم گفتنها، ممدوحان شاعر را فهرست و مجمًال 
معرفی می كرد. در متن ديوان هيچ يك از قصايد عنوان 
رجل  و  امير  يا  شاه  كدام  مدح  در  نيست  معلوم  و  ندارد 
سياسی آن زمان است. درست است كه ممدوح شماری از 
مدايح معزی محتمًال شناخته شده نيستند، الاقل ويراستار 
می توانست پژوهش خود را در راه شناسايی آنان به قدر 
در  يا  مقدمه  در  نمی رسيد  جايی  به  اگر  و  می كرد  وسع 
اين  ممدوح  مثًال  كه  می كرد  تصريح  مربوط  قصايد  صدر 
قصيده شناخته نشد. كوتاهی ويراستار در اين مهم يكی از 

نمونه های «نامتناسب كاری» است.
ويراستار در بخش پايانی مقدمۀ خود، ضمن برشمردن 
معايب و نقصهای ويرايش عباس اقبال آشتيانی از ديوان 
اقبال  مصحح  نسخۀ  همان  كه  می كند  تصريح  معزی، 
ديگر  آشفتگيهای  و  مطبعی  اغالط  از  و  داده  سامان  را 
پيراسته است. اگر قرار می بود كار اقبال را با چند نسخۀ 
خطِی تازه ياب مقايسه كند، با توجه به تمايل او به اطناب 
هست  كه  هم  اين  از  مقدمه  صفحات  حتماً  سخن،  در 
هنگام  به  معزی  امير  ديوان  قيمت  می شد.  دامن تر  دراز 
چاپ اول (1385) 12000 تومان بود؛ چنانچه امروز، با 
به  هدفمند شدن يارانه ها، باز چاپ شود، قيمت احتماالً 

25 تا 30 هزار تومان سر خواهد زد.
اين مطلب ادامه دارد
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سرقت آگاهانه يا پيروی از عادت مرسوم

 مهرداد چترايی
صفوي  اسماعيل  شاه  مفصل  تاريخ  خاقان،  جهانگشاي 
وي  معاصران  و  اجداد  از  مختصري  حال  شرح  كه  است 
و  است  نامعلوم  متن  اين  مؤلف  است.  آمده  آن  در  نيز 
بجز چاپ عكسي اي كه در مركز تحقيقات فارسي ايران 
و پاكستان به سال 1364 ش از روي يكي از دو نسخۀ 
نشده  تصحيح  تاكنون  گرفته،  صورت  آن  شدۀ  شناخته 
شده،  نوشته  عكسي  چاپ  آن  بر  كه  مقدمه اي  در  است. 
تاريخ تأليف كتاب بين سالهاي 948 ق تا 955 ق حدس 

زده شده است.1

صفحه ای از نسخۀ خطی عالم آرای صفوی
مؤلف، شرح احوال اجداد شاه اسماعيل را با ذكر «شمه اي 
از عظايم صفات و خوارق عادات سلطان فيروز شاه» آغاز 
سيد  عوض الخاص،  به  سپس  و   (5 برگ  (همان،  مي كند 
صالح الدين، سيد قطب الدين، سيد صالح، سلطان جبرئيل، 
علي  سلطان  موسوي،  صدرالدين  شيخ  صفي الدين،  شيخ 
سلطان  جنيد،  سلطان  ابراهيم،  شيخ  سلطان  سياه پوش، 
حيدر، و پس از آن به تفضيل به سرگذشت شاه اسماعيل 
مي پردازد. و به ويژه وقايع مربوط به سالهاي نخست زندگاني 
ـ مانند كتاب حبيب السير  شاه اسماعيل كه در منابع ديگرـ 
خواندمير ــ به اختصار آمده، در جهانگشاي خاقان مفصل 

و دقيق تر ذكر شده است.

تاكنون دو نسخه از اين متن شناخته شده است؛ يكي 
بريتانيا  موزۀ  در  كه   3248-ARD شمارۀ  به  لندن  نسخۀ 
نگهداري مي شود و 612 صفحه است كه دو صفحۀ كامل 
آن هم تصويري از دربار شاه تهماسب نقاشي شده و وي 
در  و  مي دهد  نشان  سلطنت  تخت  بر  جلوس  هنگام  را 
صفحاتي ديگر نيز نقاشيهايي كوچك تر ترسيم شده و در 
بين سطور جاي گرفته است. اين نسخه به خط نستعليق 
كتابت شده و در هر صفحۀ آن شانزده سطر آمده است 
ــ  مي شود  ديده  نسخه  پايان  در  كه  ــ  آن  كاتب  نام  و 

«محمدعلي بن نورا» است (برگ 612).
هيچ  نسخه  اين  در  معدود  كلمات  و  عبارات  بجز 
افتادگي ای نيست. چنانكه پيشتر گفته شد، اين نسخه به 
صورت عكسي در مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان 

با مقدمۀ دكتر هللا دتا مضطر چاپ عكسي شده است.
نسخۀ ديگر اين متن به شمارۀ ARD-200  در كتابخانۀ 
دانشگاه كمبريج انگلستان محفوظ است. در فهرستي كه 
ادوارد براون از آن كتابخانه تهيه كرده است اين نسخه را 
معرفي نموده، همچنين در پايان چاپ عكسي، اختالفات 
نسخۀ دانشگاه كمبريج با نسخۀ موزۀ بريتانياي لندن ذكر 

شده است.

دو تحرير ديگر جهانگشاي خاقان
يكي از داليلي كه نشان مي دهد، متن جهانگشاي خاقان، 
اعتبار و شهرت فراواني داشته، اين است كه، پس از تأليف 
آن، نويسندگان ديگري به تحرير متن آن كتاب پرداخته اند 
نوشته هاي  در  را  خاقان  جهانگشاي  در  مندرج  مطالب  و 
خويش نقل كرده اند؛2 از ميان آنها دو كتاب به طور كامل 
نثر  در  تغييراتي  با  البته  خاقان  جهانگشاي  بازنويسي  به 
1. ذكر اين نكته بايسته است كه در آخرين برگ نسخۀ كتاب (ص 
612) عبارتي آمده است بدين صورت: «.... اين صحيفه شريفه 
كه مقصود از جهانگشايي خاقان صاحبقران بوده...» و نام كتاب 
هم از همين عبارت گرفته شده و در چاپ عكسي نسخه هم 
برروي جلد جهانگشاي خاقان آمده است در صورتي كه شايد 

«جهانگشايي خاقان» مناسب تر مي بود.
2. بسياري از مطالب مندرج در جهانگشاي خاقان در حبيب السير 
نيز آمده است و از آنجا كه سال آغاز تأليف حبيب السير 955ق 
آمده  مقاله  همين  در  چنانكه  ــ  خاقان  جهانگشاي  و  است، 
است ــ چند سال پيش از آن تأليف شده، استفادۀ خواندمير از 

جهانگشاي خاقان قطعي به نظر مي رسد.
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كتاب و افزايشها و كاهشهاي جزئي نسبت به آن دست 
زده اند. مشخصات آن دو كتاب چنين است:

1. عالم آراي شاه اسماعيل، از مؤلف نامعلوم. اين متن در 
سال 1349 با مقدمه و تصحيح اصغر منتظر صاحب، در 
بنگاه ترجمه و نشر كتاب به چاپ رسيده است. تاريخ 
تأليف اين كتاب سال 1086 ق است كه خود مؤلف در 
متن كتاب بدان تصريح كرده است: «... حال كه مسودۀ 
اين اوراق تأليف شده كه سنۀ سّت و ثمانين بعد الف 

است، ...» (عالم آراي شاه اسماعيل، ص 581).
2. عالم آراي صفوي، مؤلف نامعلوم. اين متن نيز به كوشش 
يدهللا شكري منتشر شده است و تقريباً شباهت كامل به 
عالم آراي شاه اسماعيل دارد. حتي سال تأليف اين كتاب 
نيز در متن چنين ذكر شده است: «... حال كه مسودۀ اين 
اوراق تأليف شده كه سنة سّت و ثمانين بعد الف است ...» 

(عالم آراي صفوي، ص 561).
استنباط  چنين  مزبور  كتاب  دو  جزئيات  مقايسۀ  از 
مي شود كه هر دو از كتاب مأخذ واحدي بهره جسته اند 
كه با مقايسۀ حخ بعض جزئيات، آشكار می شود كه منبع 

اصلي آن دو، جهانگشاي خاقان بوده است:

 :(5 (برگ  خاقان  جهانگشاي  نسخۀ  آغاز  از  نمونه اي 
«سلطان فيروز شاه در داراالرشاد اردبيل وطن داشت و 
حق تعالي از نور علوم عيني و فيوض الريبي آن شهريار 
را فيروزمند و ارجمند و سربلند گردانيده بود و در آن 
سلطان  فرزند زاده هاي  از  كه  شاه  ادهم  سلطان  زمان 
ابراهيم ادهم است پادشاه ايران بود. آن شهريار كشور 
اردبيل  بلدۀ  در  ضياع  و  عقار  و  مكنت  كمال  با  سلوك 
و  قديم  احد  فكر  و  ذكر  به  خود  صوفيان  و  مريدان  با 
اكثر  زمين  آن  در  و  بود  مشغول  التعظيم  واجب  صمد 
بالد آذربايجان و اران و مغان از طوايف سّني و نصراني 
مملو بود و مذهب بحق ائمه اثني عشر مخفي بود چون 
آوازۀ سلطان فيروز شاه جهانگير گرديد به سمع پادشاه 
آن،  مژدۀ  شوق  از  بود،  رسيده  ادهم  سلطان  واالجاه 
چون گل همه گوش گشته، ارادۀ ديدن آن نور حديقة 

حقيقت نمود...».

سيد  سلطان   ...» و4):  (ص 3  صفوي  عالم آراي  تاريخ 
حق  و  داشت  وطن  اردبيل  داراالرشاد  در  فيروزشاه 

تعالي از نور علوم غيبي و فيض و فيوضي الريبي آن 
شهريار را فيروزمند و ارجمند و سربلند گردانيده بود 
ادهم  ابراهيم  فرزندزاده هاي  ادهم  سلطان  زمان  در  و 
كه پادشاه ايران بود، آن شهريار كشور سلوك با كمال 
مكنت و عقار و ضياع در بلدۀ طيبۀ مزبور با مريدان و 
صوفيان خود به ذكر و فكر واحد قديم مشغول بوده و 
در آن زمان اكثر بلدۀ آذربايجان و مغان از طوايف سني 
و نصراني بودند و مذهب بحق ائمۀ اثني عشر مخفي 
جهانگير  شاه  فيروز  سلطان  كمال  آوازۀ  چون  و  بود 
اوالد  ادهم  سلطان  واالجاه  پادشاه  سمع  به  [گرديده] 
سلطان ابراهيم ادهم رسيد، از شوق مژدۀ آن سروش 
نور  آن  ديدن  ارادۀ  گشته،  گوش  تن  همه  گل  چون 

حديقۀ حقيقت نمود...»

تاريخ عالم آراي شاه اسماعيل (ص 1): «... و سلطان سيد 
فيروز شاه در داراالرشاد اردبيل وطن داشتند و حق تعالي 
از نور علوم غيبي و واردات الريبي، آن شهريار فيروزمند 
را از حد و حصر بلندمرتبه گردانيده بود. و سلطان ادهم 
شاه، فرزندزادۀ ابراهيم ادهم، پادشاه ايران بود و در زمان 
او اكثر بالد، مثل آذربايجان و غيره طريق سّني و نصراني 
چون  بوده.  مخفي  عشريه  اثني  بحق  مذهب  و  داشتند 
آوازۀ كمال سلطان فيروز شاه به جهانگير گرديده به سمع 
پادشاه واال جاه سلطان ادهم اوالد سلطان ابراهيم رسيد. 
ارادۀ  گشته  گوش  تن  همه  گل  چون  سرور  آن  شوق  از 

ديدن آن حديقۀ حقيقت نمود...»
مطلبي  مي آيد،  بر  مزبور  سطور  مقايسۀ  از  چنانكه 
كتاب  دو  در  نوشته،  خاقان  جهانگشاي  مؤلف  كه 
تكرار  عالم آراي صفوي و عالم آراي شاه اسماعيل عيناً 
شده است و با توجه به تاريخ تأليف جهانگشاي خاقان 
(بين سالهاي 948 تا 955) كه پيش از تأليف دو كتاب 
ديگر بوده،  استفاده از جهانگشاي خاقان و نقل مطلب 

آن بديهي است.
خاقان  جهانگشاي  كتاب  مطالب  نقل  در  گاه  البته 
تحريفات و اشتباهاتي در دو تحرير ديگر راه يافته است كه 
مخصوصاً در اسامي جاها و اشخاص فراوان ديده مي شود. 
است  خاقان  جهانگشاي  از  ذيل  قطعۀ  نمونه   عنوان  به 
اند  به  صاحبقران  «چون  خراسان:  به  تيمور  رفتن  دربارۀ 
خود در رسيد، احوال مرد خداي پرسيد، بابا سنگ كوهي 
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كه يكي از اهل هللا بود به او نشان دادند. صاحبقران از پي 
مرشدي مي گشت كه دست به دامن او زند چون سلطان 
شايد  كه  مي گشت  او  پي  از  بود  ديده  را  سياه پوش  علي 
خاقان،  (جهانگشاي  برسد...»  سرور  آن  خدمت  به  ديگر 

برگ 26).
همين مطلب در عالم آراي صفوي (ص 19) چنين آمده 
احوال  رسيد.  صاحبقران  بود  نجوي  ملك  «در  است: 
مرد خدا پرسيد، بابا را نشان او دادند. صاحبقران از پي 
مرشدي مي گشت كه دست به دامن مرشدي زند. چون 
سلطان علي سياه پوش را ديده بود در كنار آب جيحون و 
او را مرشد خود مي دانست كه آن قسم كمالي به او نموده 
بود، در پي او مي گشت كه ديگرباره به خدمت آن سرور 

برسد.» 
است:  چنين  (ص 16)  اسماعيل  شاه  عالم آراي  در  و 
گرفت،  پيش  در  خراسان  راه  گذشته  آب  از  تيمور  «امير 
روانه شد. چون به انديجان رسيد، بابا سنگ كوهي قلندر 
در انديجان بود. صاحبقران احوال او را گرفت. بابا را نشان 
وي دادند و صاحبقران از پي مرشدي مي گشت او را ديد. 
اما چون سلطان خواجه علي را ديده بود در كنار جيحون، 
او را مرشد خود مي دانست.» آنچنان كمالي از او ديده بود 

[كه] از پي او مي گشت كه ديگر باره او را ببيند.» 
محلي كه به نام «اندخود» در جهانگشاي خاقان آمده، 
صورت  به  بار  يك  و  «نجوي»  محّرف  شكل  به  بار  يك 
رسيدن  راه  در  تيمور  كه  آنجا  از  و  آمده  در  «انديجان» 
اندخود  همان  بايد  است  رسيده  محل  بدان  خراسان  به 
مرو  و  بلخ  بين  است  محلي  اندخود  چون  باشد  صحيح 

(معجم البلدان، ج1، ص 260).
شباهتهاي ذكر شده نمونه هايي است از آنچه در سراسر 
متن اين سه كتاب ديده مي شود و به طور كلي مي توان 
عالم آراي  و  اسماعيل  شاه  عالم آراي  اصلي  مأخذ  گفت 
آنجا  از  اما  است؛  بوده  خاقان  جهانگشاي  كتاب  صفوي، 
كه متن جهانگشاي خاقان تاكنون به صورت محققانه و 
مصحح منتشر نشده، چندان توجهي به شباهتهايي كه در 

اين سه كتاب وجود دارد، نشده است.
از  دور  به  آمده  خاقان  جهانگشای  در  آنچه  البته 
ديگر  متن  دو  آن  در  گاه  كه  است  افسانه واری  روايات 
ديده می شود؛ مؤلف جهانگشای خاقان با وجود گرايشی 

كه به نقل «روايی» دارد و گاه با حكايت پردازی به بيان 
وقايع پرداختۀ اما همواره به صحت و اصالت مطالب و ذكر 
جزييات زمانی و مكانی اتفاقات پايبند است. تا جايی كه 
وقتی به درخواست جدش (نواب آقاسی محمدرضا بيگ)
كتابی  از  اوزبك  ابوالخيرخان  با  را  اسماعيل  شاه  جنگ 
نقل می كند ولی چون آن مطلب را صحيح نمی داند در 
حاشيه چنين می نويسد: «پوشيده نماند كه داستان آمدن 
سه  و  هفتاد  و  هشتصد  سنه  در  كه  قبچاق  ابوالخيرخان 
فوت شده بود و جنگ او را با حضرت شاه در نسخه ای 
كه آورده بودند نوشته اند نهصدوپانزده كه چهل و دو سال 
نواب  حقير  جد  خواهش  به  بنا  باشد...اما  او  فوت  از  بعد 
لهذا عذر  شد اصلی ندارد  بيگ...قلمی  محمدرضا  آقاسی 
از ارباب فضل و هنر می خواهد كه اين حقير را به كذب 
اين  از  نمونه هايی   .(457 برگ  (حاشيۀ  نسازند...»  متهم 
مطالب  وسقم  صحت  به  نسبت  مؤلف  كه  علمی  وسواس 
اعتبار  نشان دهندۀ  كه  می شود  ديده  متن  اين  در  دارد 

كتاب اوست.
 اين نكته هم گفتني است كه نويسندگان روزگار صفوي 
طبق عادت مرسومي كه داشته اند، بي هيچ محدوديت از 
منابع و مآخذ پيش از خود استفاده مي كردند و ذكري هم 
مطالب  از  بسياري  چنانكه  نمي نمودند؛  خويش  منابع  از 
آن  از  پيش  منابع  در  هم  خاقان  جهانگشاي  در  مندرج 
ديده مي شود. آيا چنين روشی را بايد به حساب «سرقت 

بی نام ونشان» گذاشت؟ 

 كتابنامه
پيوستها  و  مقدمه  ناشناخته،  مؤلف  خاقان،  جهانگشاي 
اول،  چاپ  عكسي]  [چاپ  مضطر،  دتا  هللا  دكتر 
آباد،  اسالم  پاكستان،  و  ايران  فارسي  تحقيقات  مركز 

1364ش.
و  مقدمه  با  ناشناخته،  مؤلف  اسماعيل،  شاه  عالم آراي 
تصحيح اصغر منتظر صاحب، چ 2، علمي و فرهنگي، 

1384ش.
يدهللا  كوشش  به  ناشناخته،  مؤلف  صفوي،  عالم آراي 

شكري، چ 2، اطالعات، 1363ش.
معجم البلدان، ياقوت حموی، 5 ج، دار احياء التراث العربي، 

بيروت، 1399ق.
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هر دم از اين باغ بری می رسد
مهدی سّيدی

در برابر تعداد اندكی كه پس از سالها مرارت و كوشش 
آثاری نوين و ارزشمند و رهگشا می آفرينند، گروه كثيری 
هم در كمين می نشينند تا از كار گروه اول خوشه چينی 

و بهره برداری كنند. 
يكی از آثار مهم تاريخ و ادب فارسی كتاب گرانقدر 
تاريخ بيهقی است، كه از حدود 150 سال پيش نهضت 
مورلی  (توسط  شده  آغاز  آن  چاپ  و  شرح  و  تصحيح 
اهتمام  به  بعد  و  1862م)  سال  به  هند،  در  انگليسی 
ديگران (اديب پيشاوری در سال 1307ق/ سعيد نفيسی 
دكتر  باالخره  و  1324ش/  غن،  ـ  فياض  ش/   1319
فياض 1350ش) به نيمه راه منزل نهايی رسيده است. 
پس از چاپ تاريخ بيهقی تصحيح دكتر فياض در سال 
سوء استفاده) از آن به انحای  1356ش، استفاده (ايضاً 
مهم ترين  كه  است  شده  شروع  ديگران  توسط  مختلف 
بهره جويی از آن توسط دكتر خليل خطيب رهبر صورت 
گرفته است، كه تنها به شرح لغات بيهقی (بدون فهم و 
معرفی عبارات مبهم) پرداخته و تاكنون مكرراً به چاپ 
رسيده و به مصداق «بيستون را عشق كند و شهرتش 
فرهاد بود»، سود آن را ايشان و ناشر محترمشان برده اند؛ 
چنانكه اغلب از تاريخ بيهقی شرح خطيب رهبر استفاده 
می كنند و آن را «تصحيح خطيب رهبر» هم می خوانند! 

بی آنكه به معنی تصحيح توجه داشته باشند.
آقای  بيهقی  تاريخ  خوشه چينان  آخرين  از  يكی 
بنابر  كه  هستند  اشرفيه  آستانۀ  شهر  از  عليزاده  عزيزهللا 
از  جديدشان   (!) تصحيح  بر  خود  مقدمۀ  پايان  در  آنچه 
سال 1387»   (!) خزان  «پاييز  در  نوشته اند  بيهقی  تاريخ 
كرده اند،  چاپ  آماده  و  آورده  فراهم  را  گرانقدرشان  اثر 
انتشارات فردوس هم زحمت چاپ كردن آن (يا به قول 
تاجيكها: چاپيدن) را كشيده، و چاپ دوم را هم در سال 

1389 با اين شناسنامه راهی بازار كرده اند:
اخالق  بيهقی،  تاريخ  بيهقی،  محمد  ابوالفضل  جلد:  روی 
14ق،  قرن  اول  تا  قديم  متون  عرفان،  تصوف،  اسالمی، 
تاريخ غزنويان، داستان حسنك وزير، ترجمۀ آيات قرآن، 
احاديث، عبارات و اشعار عربی، فهرست اعالم، لغت نامه ای 

با 3615 واژه و عبارت مشكل، سؤاالت شانزده سال كنكور 
دانشگاهها با جواب.

محمد  ابوالفضل  بيهقی،  تاريخ  جلد:  داخل  شناسنامه 
(شامل  تومان  عليزاده، 16000  عزيزهللا  مصحح:  بيهقی، 
784 صفحه، در قطع وزيری، با جلد گالينگور) اما كاری 
است  عبارت  كرده اند  بيهقی  تاريخ  اين  دربارۀ  ايشان  كه 

از:
و  حواشی  بدون  را،  فياض  دكتر  تصحيح  متن  همان  ـ 
و  كرده،  حروفچينی  تصحيح،  به  مربوط  توضيحات 
تايپ  سياه  را  آن  جغرافيايی  و  تاريخی  نامهای  تنها 

كرده اند. 
ـ در زير صفحات تنها عبارات عربی كتاب (اعم از شعر 
و آيات قرآن و ...) ترجمه شده است (حتماً اشعار از 
روی ترجمۀ آنها توسط استاد نويد در يادنامۀ بيهقی، 

و ديگر عبارات هم از چاپ خطيب رهبر).
با  كتاب،  جغرافيايی  و  تاريخی  اعالم  از  فهرستی  ارائۀ  ـ 
اعالم  فهرست  روی  از  (حتماً  مذكور  صفحات  شمارۀ 
چاپ فياض)، بدون هيچ توضيح و معرفی اعالم مزبور 

(ص 640 تا 674).
ـ تهيۀ فهرستی از لغات تاريخ بيهقی (بدون ذكر صفحات) 

با توضيح مختصر آنها (از ص 675 تا 735).
ـ سؤاالت شانزده سال كنكور كارشناسی ارشد (با پاسخ 
صحيح و توضيح مربوط)، در حدود پنجاه صفحه (ص 

736 تا 784).
نه  شده،  انجام  عليزاده  آقای  جناب  آنچه  كه  پيداست 
تصحيح، كه حتی شرح بيهقی (دست كم در سطح كار 
دكتر خطيب رهبر) هم نيست. اما گويا نه ايشان و نه ناشر 
محترمشان اصًال نمی دانسته اند كه «تصحيح» يعنی چه، و 

شرح چه؟
كه  نوشته اند،  مقدمه  صفحه  چهار  عليزاده  آقای 
حدود 1/5 صفحۀ آن به معرفی بيهقی و كتابش مربوط 
است و چنين آغاز شده: «محمدبن حسين بيهقی مكنی 
بيهق  حارث آباد  در  قمری   385 سال  در  ابوالفضل  به 
(سبزوار) متولد شد. مقدمات علوم را در حارث آباد (!) 
و نيشابور فرا گرفت... با برخی از پادشاهان (!) سلسلۀ 
غزنوی همچون سلطان محمود (421ـ389)، جالل الدوله 
ابواحمد محمدبن محمود (از شوال 421 تا شعبان 432) 
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(!) سلطان مسعود (432ـ421)... و معاصر بود.»
در همين چند سطر چندين غلط نمايان است: اول 
اينكه حارث آباد روستايی خرد بوده كه نه حال و نه در 
گذشته امكانات آموزشی ای نداشته تا بيهقی «مقدمات 
علوم» را در آن فراگيرد. دوم آنكه، سلطان مسعود بوده 
كه از ماه شوال سال 421 (زمان فروگيری امير محمد) 
و  داشت  حيات  جمادی اآلخر)  (صحيح  شعبان 432  تا 
سلطنت كرد، و نه امير محمد كه تنها در چند ماه سال 
421 (ربيع آخر تا شوال)، ايضاً چند ماه سال 432 (پس از 
قتل مسعود) سلطنت كرد. توضيحات خود آقای مصحح 
از  است،  مطالب  اين  مؤيد  هم  مطالبش  بعد  سطور  در 

جمله آنجا كه نوشته: «سلطان مسعود (432ـ421).»
در همان اولين صفحۀ معرفی بيهقی می خوانيم: «در 
سال 421 در غزنين به دبيری ديوان محمود غزنوی 
اگر   .(!) درآمد»  بود،  مشكان  بونصر  با  آن  رياست  كه 
مصحح گرامی يك بار تاريخ بيهقی را به دقت خوانده 
باشند، خصوصاً به مهم ترين بخش آن كه گزارش مرگ 
بونصر مشكان است، توجه كرده باشند به ياد خواهند 
آورد كه بيهقی در شرح درگذشت بونصر (محرم 431) 
نوشته است: «و چون مرا عزيز داشت و نوزده سال در 
پيش او بودم عزيزتر از فرزندان وی»، يعنی بيهقی از 
سال 412 همكار بونصر در ديوان رسالت بوده است و 
نه 421. نيز می خوانيم: «در همان سال 421 سلطان 
اريكۀ  بر  برادرش،  خلع  با  و  رسيد  غزنين  به  مسعود 
در  مشكان  بونصر  واسطۀ  به  بيهقی  زد.  تكيه  قدرت 
سمت دبير اول (!) ديوان كارش را ادامه داد. بونصر در 
را  سياست)  (ديوان  رياست  منصب  مرد...  سال 431 
مسعود ... به يكی از دوستداران تازه كارش (؟) به نام 
كتابت  اما  كرد؛  واگذار  (متوفی 450)  زوزنی  بوسهل 
حساس را به بيهقی سپرد.» باز هم كسانی  نامه های 
كه يك بار مجلدات اوليۀ تاريخ بيهقی (5 و 6 و 7) را 
به دقت خوانده باشند خواهند دانست كه امير محمد 
را نه سلطان مسعود بلكه ياران او در تكين آباد (نزديك 
نه  و  كردند،  معزول  و  دستگير  كنونی)  قندهار  شهر 
ايضاً  بود.  هرات  در  زمان  آن  كه  غزنين،  در  مسعود 
سلطان مسعود از هرات به بلخ رفت و حدود يك سال 

جمادی اآلخر  ماه  در   (... و  حسنك  اعدام  (پس  بعد 
سال 422 برای اولين بار پس از سلطنت وارد غزنين 
شد (مجلد هفتم). نيز همۀ كسانی كه داستان حسنك 
را خوانده باشند، به ياد دارند كه بيهقی در آغاز آن 
داستان در بارۀ بوسهل زوزنی نوشته است: «امروز كه 
من اين آغاز قصه می كنم (بنابر متن تصحيح ياحقی 
و  خمسين  سنۀ  ذی الحجه  در   (168 ص  سيدی،  ـ 
اربعمائه (450)... ازين قوم كه من سخن خواهم راند 
يك دو تن زنده اند در گوشه ای افتاده، و خواجه بوسهل 
زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ 
آنكه از وی رفت گرفتار.» در نتيجه هيچ گاه نخواهند 
گفت و نوشت كه «بوسهل زوزنی (متوفی 450)». بقيۀ 
صفحه   1/5 همان  در  بيهقی  دربارۀ  مصحح  افاضات 
نه،  كاری  آن  با  را  «ما  و  است،  لون  همين  از  تماماً 
كه به پاسخ آنچه نوشته اند خود مسئول اند». در متن 
اينكه  (مگر  نداشته اند  دخالتی  هيچ  ايشان  چون  هم 
ايضاً  نيست،  سخن  جای  باشند)  كرده  تايپ  اشتباه 
ديگران  عهدۀ  بر  هم  عربی  عبارات  ترجمۀ  مسئوليت 
(نويد و خطيب رهبر) است؛ تنها در بعضی مواد كه 
بفرمايند  افاضه ای  هم  شخصاً  خواسته  گرامی  شارح 
شيرين كاری كرده اند. از جمله عامۀ اهل ادب می دانند 
در  قصايدی  كه  بوده  مشهوری  شاعر  ُدريد»  «اين  كه 
مدح ميكاليان سروده كه يكی از قصايد چون با الف 
مقصوره (كوتاه) قافيه بندی شده، به «قصيدۀ مقصورۀ 
ابن دريد» شهرت يافته است. شارحين پيشين تاريخ 
بيهقی در معرفی بيتی از قصيدۀ مزبور نوشته اند «از 
مقصورۀ ابن دريد است». و آقای عليزاده گمان كرده اند 
«مقصورۀ ابن دريد» نام شاعر است؛ لذا پس از ترجمۀ 
(ص  ابن دريد»  مقصورۀ  «شاعر:  نوشته اند  مزبور  بيت 

.(441
متأسفانه در انتخاب لغات و توضيح آنها، ايضاً سؤاالت 
كنكور و پاسخهای صحيح آنها (!) نيز ــ كه تنها ابتكار 
شارح و مصحح بيهقی است ــ خطاها و اشتباهات كمتر 
وقت  كه  دريغ  و  نيست؛  ايشان  صفحه ای  مقدمۀ 1/5  از 
عزيزتر از طال را نمی توان بيش از اين صرف نقد و بررسی 

آثاری از اين دست كرد.
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نقد اصول و مبانی نسخه شناسی 
در كتب خطی1

ايرج فرجی*
كتاب اصول و مبانی نسخه شناسی در كتب خطی اثری 
به  زيرا  كرد،  جلب  خود  به  مرا  اول  نگاه  در  كه  است 
موضوعی پرداخته بود كه جای خالی آن در پژوهش های 
می شد.  احساس  نسخه شناسی  و  كتاب شناسی  حوزۀ 
ولی با نگاه خريدار كه به آن نگاه كردم و مجابم كرد تا 
نقدی دربارۀ آن بنويسم. بايد بيفزايم كه تخصص من در 
نسخه شناسی نيست و، به تبع، بررسی و داوری من نيز 
نبايد در باب محتوای كتاب باشد. اين نقد، فقط، معطوف 

به ساختار و شيوۀ تأليف و ارائۀ مطالب است.
انگليسی  و  فارسی  يكی  شده  چاپ  گونه  دو  كتاب 
با  اول  كتاب  است.  روسی  و  فارسی  به  ديگری  و  است 
و  تصاوير  به  كه  صفحاتی  و  سفيد  صفحات  احتساب 
قطعی  در  صفحه   (47)+(105) دارد،  اختصاص  نمايه ها 
ولی  سانتی متر).   14×10) دارد  نيم ربعی  معادل  تقريباً 
توجه  با  و  است  صفحه   47 فقط  واقع،  در  اصلی،  متن 
خالی  فاصله های  و  متن  حروف  اندازۀ  و  كتاب  قطع  به 
آن  می توان  صفحه  هر  باز  كادر  و  خطوط  از  بعضی  بين 
كه  زد  تخمين  وزيری  قطع  در  صفحه ای  مقاله ای 30  را 
به قيمت 4000 تومان چاپ كرده اند. كتاب جلد سلفون 

سخت و صحافی زيبايی دارد.
1. عنوان كتاب اصول و مبانی نسخه شناسی در كتب خطی 
ذيًال دربارۀ اين كتاب نكاتی را عرض می كند: با محتوای 
آن تناسب ندارد. اين عنوان حوزه ای را پوشش می دهد 
كه محتوای اين كتاب، در واقع، بخشی از آن حوزه است. 
مروری گذرا روی اثر آشكار می سازد كه اين كتاب كلياتی 
شامل  از مبحث نسخه شناسی را در خود دارد كه اغلب 
هيچ  در  تعاريف»،  و  «كليات  البته  و  می شود،  «تعريف « ها 
حوزه ای از دانش، همۀ «اصول و مبانی» نيست و رابطۀ اين 
دو از نوع عموم و خصوص مطلق است. در عنوان كتاب، 
عبارت «نسخه شناسی در كتب خطی» هم حشو دارد: مگر 
نسخه شناسی در كتاب «غيرخطی» هم وجود دارد كه در 

اينجا فقط در كتب «خطی» را منظور كرده اند؟
كه  است  نكرده  اشاره  حتی  و  تصريح  هيچ جا  مؤلف   .2
و  چيست  آن  بودن  جلد  دو  و  متن  بودن  زبانه  دو  علت 
اين كتاب برای كدام انگليسی زبان يا روسی زبان و با چه 

سطحی از آگاهی و دانش ترجمه شده است؟ مؤلف، در 
متن فارسی كتاب نيز، گويی مخاطب را گم كرده است. 
در اين متن هم معلوم نيست كتاب برای چه كسی نوشته 
شده است و چه كسی قرار است آن را بخواند. جايی از 
كتاب نكته ای را به نو آموزان تازه كار حوزۀ نسخه شناسی 
تذكر و آموزش می دهد (مثًال نك: ص 6) و جايی ديگر 
پيشنهادهايی دارد برای مسئوالنی كه برنامه های كالن را 
در اين حوزه طرح ريزی می كنند يا قرار است بكنند (مثًال 

نك: ص 20).
3. در هيچ جای كتاب نامی از مترجمان انگليسی يا روسی 
نيامده است و خواننده گمان می كند كه متن انگليسی يا 
روسی كتاب هم، اثر مؤلف است. ولی اگر كسی حوصله 
داشته باشد و به اقتضای عالقه يا حرفه اش، عادت كرده 
باشد كه هميشه فيپا (فهرست نويسی پيش از انتشار) را 
در كتاب ها ببيند، در فيپای اين كتاب، نام دو مترجم را 

می بيند.
4. كتاب در ساختار كلی خود دو فصل دارد: فصل اول 
«كليات»؛ فصل دوم «مدخل نسخه شناسی». اما آيا درست 
است كتابی كه فقط دو فصل دارد يك فصلش (كه نيمی 
از كتاب است) كليات باشد و بيشتر اطالعات نيمۀ ديگر 
متنی  آنكه  با  كتاب  بس؟  و  شود  تعاريف  شامل  نيز  آن 
متون  ويژگی های  از  كتابداری،  آموزش های  برای  است 

آموزشی و درسنامه ها بهره ندارد.
5. تصاوير كتاب با آنكه با كيفيت اند و مقصود را برآورده 
می كنند و به فهم مطلب و گيرايی نوشتار مدد می رسانند، 
و  می شد  چاپ  خود  به  مربوط  نوشتار  كنار  در  بود  بهتر 
اين  آورده اند.  پياپی  صفحۀ   41 در  و  يكجا  را  آنها  همۀ 
كتاب  در  كمتری  خالی  فضای  كه  انجا  از  نشر،  در  كار 
باقی می گذارد، توجيه اقتصادی دارد، و شيوه ای كه برخی 
مراعات می كنند. البته برای بعضی از مفاهيم و تعريفات، 
كه تصوير الزم داشته اند (به طور مثال: شرفه، خط تحرير، 
گره، اقسام كاغذ، و چند نوع از جلدها)، هيچ تصويری در 

كتاب وجود ندارد.
6. ترتيب بندی منطقی در شماره دهی فصل ها و بخش های 
در  فصل  شمارۀ  كه  است  چنين  فارسی  زبان  در  كتاب 
حبيب هللا  تأليف  خطی،  كتب  در  نسخه شناسی  مبانی  و  اصول   .1
عظيمی، تهران، سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی 

ايران، 1389ش.
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سمت راست بيايد و شمارۀ بخش جزيی در سمت چپ. از 
اين طريق، شماره های فصل، در تمامی تقسيم بندی های 
آن فصل، زير هم قرار خواهد گرفت و ترتيب روشن تری 
را در فهرست مطالب به دست خواهد داد؛ به طور مثال، 

به اين شكل:
..................... .1
..................... .2

................ .1-2

................ .2-2
........... .1-2-2
........... .2-2-2

................ .3-2
..................... .3

اين نظم در بخش انگليسی كتاب رعايت شده است و در 
بخش فارس رعايت نشده است (علت را هم ظاهراً بايد در 
خصلت ذاتی خط انگليسی و خط فارسی جست وجو كرد 
كه آن يكی از چپ به راست است و اين يكی از راست 

به چپ).
معياری  هيچ  مدخل ها  ترتيب  كتاب،  دوم  فصل  در   .7
ندارد و نيز مؤلف خود را ملزم ندانسته كه همۀ واژه ها و 
اصطالحات نامأنوس و تخصصی كتابش را تعريف كند. به 
طور مثال، تعريف «ترنج» را با استفاده از «لچكی» به دست 
داده است، ولی خود لچكی را بعد از ترنج مدخل كرده 
خط  تركيب  را  «نستعليق»  مثًال  يا  و   (34 (صفحۀ  است 
«تعليق» و خط «نسخ» می داند، ولی خود تعليق را تعريف 

نمی كند! (صفحۀ 31).
و  تشديد  و  سكون  و  حركت  (گذاشتن  نشانه گذاری   .8

و  مفيد  دشوارخوان  مدخل های  و  واژه ها  بر  اينها)  مانند 
ضروری بود كه نكرده اند.

9. نمايه های سادۀ اين كتاب فقط مربوط به بخش فارسی 
كتاب است و متن انگليسی آن نمايه ندارد.

10. پايان كتاب بی وجه است و معلق مانده است. خواننده 
نمی فهمد و از پيش نمی داند كه صفحۀ 47 كتاب صفحۀ 

پايان اطالعات آن است.
11. منابع اين كتاب انتظار خواننده را برآورده نمی كند. 
منابع اين پژوهش جزو منابع بی اعتبار نيستند ولی نكته 
اينجاست كه در كتابی كه قرار است در سلسلۀ «آموزش های 
كتابداری» كتابخانۀ ملی جايی داشته باشد، انتظار می رود 
حضور  نسخه شناسی  دانش  اول  طراز  منابع  از  بسياری 
داشته باشند يا دست كم به رسم «برای مطالعۀ بيشتر» 
اشاره ای به آنها شده باشد، كه چنين نيست. شيوۀ ارجاع 
به منابع هم اصولی نيست. مؤلف مثًال آنجا كه از واقعيتی 
ذكر  ادعايش  برای  منبعی  هيچ  می زند  حرف  تاريخی 

نمی كند (ص 30):
«به اعتقاد برخی از مورخان، [خط نسخ] منشعب از 
محمدبن  ابوعلی  به  را  آن  استخراج  و  است  كوفی  خط 
علی بن حسين بن مقله بيضاوی شيرازی (مقتول به سال 

328ق) نسبت داده اند».
توضيح می دهد كه از اصول  آنجا كه نكته ای را  ولی 
خوبی  به  آن  با  كتابداران  و  است  فهرست نويسی  اوليۀ 

آشنايند، قولش را به منبع ارجاع می دهد (ص 29):
احتماالً  می توان  كه  هستند  مكانی  اولين  «انجامه ها 
اطالعاتی اوليه در خصوص كتاب ... را در آن جست وجو 
نامۀ  در  نسخه»  در  انجامه  «مقام  ايرج،  (افشار،  كرد» 

بهارستان، ص 39ـ41).


