تبصرهاي بر مقاله »سفينه تاجالدين احمد وزير«
سليم نيساري
در شماره ) ٢١دوره ششمــ شماره اول( نامه فرهنگستان مقالهاي خواندم زير عنوان »سفينه
تاجالدين احمد وزير« نوشته آقاي ذاـکر الحسيني .نويسنده در آغاز مقاله شرح موجز و
مفيدي درباره محتويات اين سفينه آورده است که ميرساند حدود  ٧٥تن از فـضالي
سرشناس قرن هشتم از آثار خـود و ديگـران در سـال ٧٨٢ـهـ.ق .بـهـمـنظور تـقديم بـه
تاجالدين احمد ٬وزير شاه شجاع دستنويسي کردهاند .اصل نسخه در اخـتيار دانشگـاه
اصفهان است .بار اول در سال  ١٣٥٣بهصورت عکسي )فاـکسيميله( در رديف انتشارات
دانشگاه اصفهان چاپ و منتشر شده است و بار دوم در سال  ١٣٨١در دو جلد بهـصورت
حروفنگاري در قم جزو انتشارات مجمع ذخائر اسالمي.
مصحح چاپ  ١٣٨١را بـه نـقل از مـقدمه آن چـاپ چـنين
نويسنده مقاله نحوه کار
ّ
توصيف کرده است ...» :براي بازنويسي متن سـفينه ٬نسـخه را از روي چـاپ عکسـي
چندين بار خوانده ٬موارد قابل ترديد و نقائص چاپ عکسي را از روي اصل نسخه رفع
ـکرده ٬براي تصحيح بعضي قسمتها از منابع ديگر با اشاره به آنها سود جسته ٬مواضع
ناخوانا و نوشتهها و اشعار ناقص را ...از روي مآخذ حديث ٬دواويـن و مـنابع ديگـر...
تکميل کرده و جمعًا مدت سه سال به اين کار اشتغال داشته است«.
چه کسي ممکن است با خواندن اين توضيح درباره روش کـار و تـالش و کـوشش
مصح ح در رفع کاستيها و کژيهاي نسخه خطي اين خدمت ارزنده را تحسين و
سهـساله
ّ
تمجيد نکند؟
١٤٨
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نويسنده مقاله )آقاي ذاـکر الحسيني( با دقـتي شـايسته تـقدير ايـن دو چـاپ )چـاپ
حروفي و چاپ عکسي( را با هم مقابله کرده و به اين نتيجه رسيده است که »متأسفانه
موارد تصحيف ٬تحريف ٬بدخواني و نادرستيهاي گونهـگون در چاپ حروفي ٬بـا هـمه
مصحح مبذول داشته ٬بيش از حد انتظار است«...
مراقبتي که
ّ
در مقاله يادشده تنها برخي از موارد برجسته آن خطاها براي ارائه نمونه ذـکر گرديده
و ضبط يا قرائت صحيح متن چاپ عکسي در ذيل هر مورد افزوده شده است .درج اين
نمونههاـــ که بنا به اظهار نويسنده مقاله تنها شامل برخي از خطاهاستـــ سيزده صفحه
از حجم مقاله را به خود اختصاص داده است.
بايد اذعان کنم که مالحظه اين نمونهها ٬که بعضي از آنها حاـکي از عدم توجه به وزن و
معني شعر و برخي ديگر مشعر بر سهلانگاري و بدخواني يا عدم آشنائي با ويژگيهاي
دستنويسهاي سدههاي کهن است ٬عجيب مينمود و تا آن لحظه که اين چاپ حروفي
بياض تاجالدين احمد وزير نشريه مجمع ذخائر اسالمي قـم را ورق زدم دربـاره امکـان
وقوع چنين خطاها در يک نشريه معتبر مر ّد د بودم .براي آـگاهي کساني که مقاله آقـاي
ذ اـکرالحسيني را نخواندهاند به نقل سه نمونه از خطاهاي چاپ  ١٣٨١در اينجا بسـنده
ميکنم:
ـکه عقل را بود اينجا مجال طنّاني
ترا بملک زمين تهنيت نيارم گفت
.١
سپهر و مهر به خاـک در تو مينازند

بسيط خاـک چه باشدکه توبدو ماني

)به نقل از صفحه  ١٦٣جلد اول چاپ حروفي با رعايت عين امال(

نويسنده مقاله يادشده ميافزايد که کلمههاي آخـر در ايـن دو بـيت در مـتن چـاپ
عکسي »ط ّن ازيـــ بدو نازي« خوانده ميشود و »ط ّن انيـــ بدو ماني« نيست.
در جهان عالم آرايش نيست سرو سـهي
آنک نابينا] ـي[ مادرزاد اـگر حاضر شـود
.٢
)به نقل از صفحه  ١٦٤جلد اول چاپ حروفي(

نويسنده مقاله يادـشده متذکر ميشود که مصرع دوم در متن چـاپ عکسـي چـنين
است:
»در جبين عالمـآرايش ببيند سروري «
نشــــان زدهست اال ز اطــلس افــالـک
 .٣مـرا سـريست کـه تـرک کـاله هـمت او
)به نقل از صفحه  ٥١٤جلد اول چاپ حروفي(

نويسنده مقاله يادـشده مصرع دوم را چنين ميخواند» :نسازد آستر ّاال ز اطلس افالـک«.

١٥٠
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بهعنوان معترضه در اينجا ميخواهم اضافه کنم که در امر تصحيح و بازنويسي متن
يک نسخه خطي سه مسأله متفاوت پيش ميآيد:
اولــ تأويل امال ٬که بهطور مثال نوشتهاي بهصورت »برکار« را که به نـقل از نسـخه
خطي در صفحه  ١٨٢جلد اول چاپ حروفي به همين صورت چاپ شـده است بـايد
»پرگار« خواند .همچنانکه در مورد مصرع »بود زللش رفو نمايد« که در صفحه  ١٢٦جلد
اول چاپ حروفي به همين امال باقي مانده »پود زللش« قرائت صحيح است .و هـر دو
مورد بطور مثال ضرورت تأويل امال را ارائه ميدهد.
دومــ قرائت صحيح متون خطي که الزمهاش آشنائي با سياق کتابت در نسخ خـطي
ـکهن و همچنين دقت در شيوه دستنويسي هر کاتب است .بطور مثال در نسخه خـطي
مورد بحث بيشتر کاتبان در تکميل نقطههاي حروف در ترکيب کلمات تسامح کردهاند و
مصح ح ناـگزير است به سياق مطلب توجه کند و ضمن قرائت صحيح هر کلمه نقطههاي
ّ
حروف را تکميل کند .همچنين در اين سفينه خطي بعضي از کاتبان گاهي حروف گسسته
را نيز به حروف ديگر پيوسته نوشتهاند و هرگونه اشتباه در عدم تشخيص اين موارد منجر
به بدخواني نسخه خطي ميشود.
سومــ گاهي يک حرف يا يک کلمه در دستنويس کاتب از قلم افتاده يا اشتباهًا تکرار
شده است .اـگر از متني که مورد تصحيح قرار ميگيرد نسخههاي ديگري نيز در دسترس
باشد به استناد ضبط آن نسخهها کاستيها و کژيها برطرف ميشود .گاهي متن خطي مانند
همين سفينه مورد بحث يک نسخه منحصر به فرد است و نيز امکان دارد که ضبط همه
مصحح با توجه بـه سـياق
نسخههاي مشورتي پذيرفتني به نظر نرسد .در چنين حالتي
ّ
مطلب سهو کاتب را تصحيح ميکند .چنين اقدامي را اهل فن با قيد اصطالح »تصحيح
قياسي« مشخص ميسازند.
در مقاله مندرج در نامه فرهنگستان  ٬اـگرـچه در مواردي ضبط مـتن بـر اسـاس چـاپ
عکسي با قيد عبارت »ضبط صحيح چنين است« تصريح شده است ٬اما هرـبار با برخورد
با چنين عبارتي که »قرائت صحيح چنين است« بياختيار وسوسه ميشدم که بدانم ضبط
اصلي نسخه خطي چيست؟ برايم مهم بود بدانم آيا اين قرائت صحيح مطابق با ضـبط
متضمن رفع کاستيهاي متن نسخه خطي و
واقعي نسخه خطي هم هست يا قر ائتيست
ّ

يا احيانًا »تصحيح قياسي« نويسنده مقاله است.
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به اصل نسخه خطي دسترسي نداشتم .با اعتماد به انطباق چاپ عکسـي بـا اصـل
نسخه خواستم براي مقايسه بعضي از اغالط چاپ حروفي مذکور در مقاله نامه فرهنگستان

با آنچه بهعنوان »ضبط صحيح« يا »قرائت صحيح« در مقاله قيد شده است دقايقي وقت
صرف کنم .در فرصتي که براي اين کار داشتم تنها مقابله چند نمونه آنهم اختصاصًا از
ميس ر بود.
اشعار فارسي ّ

دو مورد از تأويل امال )پرگارـــ پود( پيشتر ذـکر شد .گذشته از چند موردي که خود

نويسنده مقاله تصريح کرده است که »به قياس تصحيح شد« بـه دو مـورد ارائـه قـرائت
صحيح متن و يک مورد تصحيح قياسي ديگر نيز در اينجا اشاره ميشود:
 .١در متن چاپ حروفي )ص ٬١٢٦جلد اول( قيد شده است» :بنمود عجب ز خلق و
خويت «...نويسنده مقاله ميافزايد» :به لحاظ معني »ننمود عجب« ضبط صحيح است«.
اصطالح »ضبط« )ـکه اصوًال به مفهوم شکل مکتوب کلمات در نسخه خـطيست(
درـمورد کلمه اول اين مصرع مترادف با مفهوم »قرائت« بهـکار رفته است .زيرا در ضبط يا
ـکتابت نسخه عکسي )ص (٨٥حرف اول در کلمه » نمود« بينقطه است .در واقع پيشنهاد
لـ

اصالحي نويسنده مقاله يادـشده بهصورت »ننمود عجب« قرائت صحيح فعل در آغاز اين
بـيت است و درج کـلمه در چـاپ حـروفي بـهصورت »بـنمود« يک خـطا و اشـتباه در
رونويسي متن محسوب ميشود.
 .٢در متن چاپ حروفي )ص ٬١٧١جلد اول( آمده است» :به من که اهل جهاني بدين
خبر شادند «...نويسنده مقاله ميافزايد» :ضـبط صـحيح چـنين است :نـه مـن کـه اهـل
جهاني «...در اين مورد هم نويسنده مقاله قرائت صحيح از متن را ارائه داده است و ضبط

نسخه خطي تصريح نشده است ٬زيرا در متن نسخه طبق چاپ عکسي )ص (١٣٩حرف
اول بينقطه است.
 .٣در متن چاپ حروفي )ص ٬٢٠٠جلد اول( درج شده است» :ظل زلف تو است در
شب و روز «...نويسنده مقاله پس از نقل اين مثال قيد کرده است که ضبط صحيح مصراع
اول چنين است» :ظل زلف تو راست در شب و روز« .در اين مورد هم دقيقتر بود اـگـر
تصريح ميشد که در نسخه خطي »است« ضبط شده است )ص ١٥٩چاپ عکسي( و
قيد کلمه »راست« بجاي کلمه »است« يک تصحيح قياسي است.
***
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تورق اجمالي براي مقابله متن چاپ حروفي با چاپ عکسي به چـند
در ضمن اين ّ
مورد برخورد کردم که قرائت اينجانب از متن چاپ عکسي با آنچه در مـقاله يـادـشـده
بــهعنوان قـرائت صـحيح قـيد شـده است مـتفاوت است .دريـغم آمـد کـه ايـن مـوارد
اختالفـنظر در قرائت را مطرح نکنم .شايد ارزش آن را داشته باشد که نويسنده محترم
مقاله آنها را مورد بازنگري قرار دهد:
.١

بــهر در شــودصلت ايـن مـهتران مـا
ســرگين گـلي کـته آن سـروان بشـين
)نقل به عين عبارت و امالي مندرج در ص ١٢٠جلد اول چاپ حروفي(

نويسنده مقاله قرائت صحيح اين بيت را چنين آورده است:
بــهتر ز ريش و صـلت ايـن مـهتران مـا

سرگين خـاـک گشـته آن سـروران پـيش

اينجانب مصرع دوم را با توجه به متن نسخه )مندرج در صفحه  ٧٦چاپ عکسي(
چنين ميخوانم:
»بهتر ز ريش و سبلت اين مهتران ما«
.٢

اجـازت خـبري از نسـيم پـرسيدن
)ص ١٦٣جلد اول چاپ حروفي(

مجال از نفسش کي بود چون نيست

نويسنده مقاله ميافزايد» :ضبط صحيح بيت چنين است:
اجازت خبري از نسيم پـرسيدنـ « ـ ـ ـ ـ

مجال نامه به سويش کجا بودچون نيست

مصرع اول اين بيت را که در صفحه  ١٢٩چاپ عکسي مندرج است اينجانب به اين
صورت ميخوانم »مجال نامه نوشتن کجا بود چون نيست«.
اين توضيح در مورد کـلمه سـوم مـصرع اول )يـعني »نـوشتن« بـه نـظر ايـنجانب و
»بسويش« به قرائت نويسنده مقاله( بايد افزوده شود که حرف اول در اين کلمه را که در
نسخه خطي بينقطه است نويسنده مقاله ب ـــ فرض کرده ولي اينجانب ن ـــ خواندهام ٬حرف
ـ

ـ

دوم به نظر اينجانب مطمئنًا وــ است و هيچ فاصلهاي بين حرف اول و اين حرف وــ )ـکه

ــ در اين کلمه به حرف شـ
ـــ را نمايش بدهد( در متن خطي وجود ندارد .حرف و
حرف سـ
ـــ

)ـکه در متن خطي سه نقطهاش مشخص است( پيوسته نوشته شده است ٬همچنانکه در

ـکلمه »چون« در اين مصرع هم حرف وــ به حرف بعد پيوسته است و در صفحه مقابل
)ص (١٢٨چاپ عکسي نيز که به خط همين کاتب است حرف وــ در کلمه »بوي« متصل به

ـــ نوشته شده است در اين بيت:
حرف ي
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ـکه بوي امن و امان در مشام جان افکند

توضيح اينکه در چاپ حروفي )ص (١٦٢به اشتباه »مشام جام افکند« آمده است.
 .٣صبح سعادت از افق غيب بردميد) ...ص ١٧٠جلد اول چاپ حروفي( .نويسنده
مقاله ميافزايد :ضبط صحيح »افق عيد« است.
دو کلمه »افق  «...در ضبط نسخه خطي )ص ١٣٨چاپ عکسي( کًال بـينقطه است
ــ نيست و بيشتر شبيه حرف ب
ولي حرف آخر کلمه دوم به نگاه اينجانب د
ـــ است .لذا

بنده آن را »غيب« ميخوانم .صورت کامل بيت چنين است:
صبح سعادت از افق غيب بردميد

.٤

ذـکــر لب تــو حکــايتي شـيرينست

پيک بشارت از ره اقبال درـرسـيد
وصف سر زلف تو چه شـبيست دراز
)ص ١٩٣جلد اول چاپ حروفي(

نويسنده مقاله ميافزايد :قرائت صحيح چنين است:
ذـکــر لب تـو حکـايتي شـيرين است

وصف سر زلف تو چو بـيتيست دراز

اين بيت را که در صفحه  ١٥٤چاپ عکسي درج شده است اينجانب چنين ميخوانم:
ذـکــر لب تـو حکـايتي شـيرين است

وصف سر زلف تـو حـديثيست دراز

ـکه در نسخه »حديثيست« کتابت شده است و حرف اول بينقطه است و لزومي ندارد
ـکه اين دو حرف بينقطه »حد« را به »چه« يا »چو« تغيير بدهيم.
٥ـ.

يار من چون مـاه گـه پـنهان و گـه پـيدا بـود

تــا دل شــوريدهام هـر دم ز تـو شـيدا بـود
)ص ٢١٢جلد اول چاپ حروفي(

نويسنده مقاله درباره اين بيت چنين يادداشت کرده است :در نسخه رديف بهصورت
»شود« اصالح شده و ضبط صحيح چنين است:
يار من چون ماه گه پنهان و گه پيدا شود

تا دل شوريدهام هر دم ز نو شـيدا شـود

در آغاز اين بيت طبق نسخه عکسي در صفحه » ١٦٥يار ما « کتابت شده است و »يار
من« يک خطاي رونويسيست.
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