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تبصره بر تبصره

)درباره سفينه تاجالدّ ين احمد وزير(
محسن ذاـکر الحسيني
پس از چاپ حروفي بياض تاجالدين احمد وزير )قم ١٣٨١ ٬شمسي( ٬نقدي بر آن نوشتم که
در نامه فرهنگستان )شماره ٬٢١تير (١٣٨٢به چاپ رسيد .استاد ارجمند آقاي دکتر سليم
نيساري در آن نوشته به ديده عنايت نگريستند و »تبصرهاي« بر آن نوشتند که در شماره
بعدي نامه فرهنگستان )شماره ٬٢٢بهمن (١٣٨٢چاپ شد .افاضات ايشان را با اشتياق تمام
خواندم و از نکتهسنجيهاي ايشان مستفيض و م ّن تپذير شدمّ .اما توضيح چـند نکـته
مندرج در آن نوشته را ضروري يافتم کـه امـيدوارم بـار ديگـر بـا ُحسـن نـظر ايشـان و
خوانندگان گرامي تل ّق ي شود.
 .١در تبصره آقاي نيساري آمده است:
در 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 خـطي است( ٬در
مورد کلمه ّاو ل اين مصرع ٬مترادف با مفهوم »قرائت« به کار رفته است؛ زيرا در ضبط يا کتابت
نسخه عکسي )ص ٬(٨٥حرف ّاول در کلمه »ننمود« بينقطه است .در واقع ٬پيشنهاد اصالحي

نويسنده مقاله يادشده به صورت »ننمود عجب« قرائت صحيح فعل در آغاز اين بيت است و
درج کلمه در چاپ حروفي به صورت »بنمود« يک خطا و اشتباه در رونويسي متن محسوب
ميشود.
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از آنجا که در تبصره مذکور ٬اختالف استنباط از مفهوم کلمه »ضبط« ٬اساس دو يادداشت
تأم لي درباره اين اصطالح بجاست.
انتقادي ديگر نيز قرار گرفته استّ ٬

به کار بردن کلمه »ضبط« به مفهوم »شکل مکتوب کلمات در نسخه خطّ ي« ممکن و

موج ه استّ ٬ام ا در عبارت مورد بحث مفهوم ديگر آن اراده شده است؛ يعني »صورت
ّ

صحيح و اصيل متن ٬آنچنان که بايد باشد« .قيدهاي »به لحاظ معني« و »صـحيح« ٬در
فن تصحيح ٬بيشتر همين
عبارت مذکور ٬قرينهاي است واضح بر اراده مفهوم اخير و ٬در ّ
معني مصطلح است .از همين روست که نسخه خطي صحيح و قابل اعتماد را ٬مـطلق٬
»مضبوط« ميگويند ٬وگرنه همه نسخههاي خطي راـــ صحيح باشد يا مغلوطـــ مضبوط
ميبايست خواند.
محم د قزويني بـر تـاريخ جـهانگشاي
محض اطمينان بيشتر ٬به دو پانوشت شادروان
ّ

ضبط اين
اشاره ميکنم .قزويني در مورد »پيرشاه« )نام سلطان غياثالدين( مينويسدِ » :
کتب تاريخ به طور صراحت يافت نشد« )ج ٬٢ص ٬٢٠١پانوشت شماره ٬ (٢و در مورد
ـکلمه ٬در ِ

»غورسانجي« )نام سلطان رکنالدين( مينويسد» :ضبط نام اين شاهزاده ٬علي وجه التحقيق
ـ

ـ

مکتوب کلمه در نسخه
معلوم نشد« )ج ٬٢ص ٬٢٠٨پانوشت شماره .(٢بديهي است که »شکل
ِ
صحت کلمه سخن
خطي« )به تعبير دکتر نيساري( منظور نبوده است؛ چه ٬از تحقيق در ّ

کتب تاريخ )نه نسخه خطي( جستجو کرده و ٬در هرـدو مورد٬
آمده ٬و قزويني آن را در ِ

مکتوب کلمه از چندين نسخهخطي نقل شده است.
صورت
ِ
ِ
 .٢در تبصره آقاي نيساري آمده است:

در متن چاپ حروفي )ص ٬٢٠٠جـلد اول( درج شـده است» :ظـل زلف تـو است در شب و
ضبط صحيح مصراع اول چنين
روز .«...نويسنده مقاله پس از نقل اين مثال ٬قيد کرده است که
ِ
ِ
زلف تو راست در شب و روز« .در اين مورد هم دقيقتر بود اـگر تصريح ميشد که در
»ظل ِ
استِ ّ :

نسخه خطي »است « ضبط شده است )ص ٬١٥٩چاپ عکسي( ٬و قيد کلمه »راست « به جاي
ـکلمه »است « ٬يک تصحيح قياسي است.

ـکلمه مورد نظر ٬در نسخه عکسي )ص (١٥٩دقيقًا »تو راست« خوانده ميشود ٬که مطابق
امالي قديم ٬به صورت پيوسته »تراست« کتابت شده است ) Äتصوير شماره (١؛ بنابرايـن٬
ضبط »تو راست« تصحيح قياسي نيست .اين نحوه نوشتن حرف »ر« )با اندکي برآمدگي به
ِ
ِ
هنگام اتّ صال به ماقبل( در خط کاتب نمونههاي ديگـري هـم دارد؛ از جـمله در کـلمه
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»ـگريه« ٬در سطر ششم صفحه  ١٥٨نسخه عکسي ) Äتصوير شماره.(٢
بيت
 .٣در مورد ِ
سروران پيش
سرگين خاـکگشته آن
ِ
ِ

آقاي نيساري نوشتهاند:

ريش
مـهتران مـا
وصلت اين
ِ
ِ
بهتر ز ِ

اين جانب مصرع دوم را با توجه به متن نسخه )مندرج در صفحه ٧٦چاپ عکسي( ٬چـنين
ميخوانم:

مهتران ما
سبلت اين
بهتر ز ريش و
ِ
ِ

ضبط مهجور
اصل ترجيح
ِ
قرائت »ريش و سبلت « ٬هرچند مأنوستر است ّام ا ٬عالوه بر ِ
ِ

)(lectio difficilior

در تصحيح نسخههاي خطي ٬صورت مکـتوب عـبارت در نسـخه

صحت قرائت
»ريش وصلت « است ) Äتصوير شماره.(٣
مؤي د ّ
عکسي )ص (٧٦نيز ّ
ِ

مهتران ديـوانـي
ريش عاريه و مصنوعي بوده است که
» ِ
ِ
ريش وصلت « احتماًال نوعي ِ
ريش اصلي خود ميچسبانيدهاند )نظير کالهـگـيس قـضات
براي کسب احترام بيشتر به ِ
بيت حکيم شرفالدين شفايي است:
مؤي د اين معني ِ
انگليسي(ّ .
ريش َچ َپرباف کـه در بـقچه نگـاهش
آن ِ

ميداشت براي در و ديوان به کجا رفت؟

ريشي که فقط براي »در و ديوان« به کار آيد و آن را در بقچه نگاه توان داشت جز آنچه
بيت بحثانگيز حافظ:
ـگفته شد چه تواند بود؟ بسنجيد با ِ
زلف يــار بــاز کــنيد
ـ ــمـــعاشران گــر ِه ِ

شبي خوش است بدين وصلهاش دراز کنيد

ـکه به جاي »وصله« ٬در بعضي نسخ و ٬بهـتَ َب ع ٬در چاپ قزويني از ديوان حافظ )ص(١٦٥

»قص ه« اختيار شدهّ ٬ام ا در بيشتر نسخههاي کهن و برگزيده مورد استفاده
صورت مأنوس ّ

طيان مرغزي:
در چاپ خانلري )ج ٬١ص» (٤٩٥-٤٩٤وصله« يا »وصلت« آمده استِ .
بيت ّ
جغبت ّ
دال ْل خانههاست
آن ريش نيست
ِ

بيت شمس فخري:
ِ
مال طغرا:
بيت ّ
ِ

ريش خـصمانش
در خرابـات ِ
فتاده شب و روز در پيش او

زير حريفان فکـندني است
ِ
وقت جماع ِ
درزير قحبگان جغبوت
ـگشت
ِ
ريش او
به ِ
ذوق طَ بَ ق سفره ِ

دست ديگري داشتن«٬
و اصطالحات و ضربالمثلهاي »ريش گرو گذاشتن«» ٬ريش در
ِ

»از ريش گسستن و بر بروت پيوستن« ٬و »ريش را باالي بروت گذاشتن« نـيز ٬بـه رغـم
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»ريش
موافق معناي
متصور است ٬اراده معناي حقيقي آنها
معناي دومي که براي هريک
ّ
ِ
ِ
»ريش طبيعي«.
مصنوعي« است نه
ِ
بيت
 .٤قرائت عالمانه آقاي نيساري از ِ
مجال نامهـنـوشتن کجا َبود چون نـيست

اجـــازت خــبري از نســيم پــرسيدن
ِ

بيت
مندرج در صفحه  ١٢٩نسخه عکسي ) Äتصوير شماره ٬ (٤و ِ
افق غيب برـدميد
صبح سعادت از ِ

پيک بشارت از ر ِه اقبال در رسيد
ِ

بيت
مندرج در صفحه  ١٣٨نسخه عکسي ) Äتصوير شماره ٬ (٥و ِ
لب تـو حکـايتي شـيرين است
ـکـر ِ
ذ ِ

زلف تـو حـديثي است دراز
سر ِ
ِ
وصف ِ

مندرج در صفحه  ١٥٤نسخه عکسي ) Äتصوير شماره ٬ (٦و تذکّر اصالحي ايشان در هر
سه مورد کامًال بجاست و قرائت قبلي
»مجال نامه به سويش کجا َبو د٬«...
»افـق عـيد « ٬و
ِ
ِ

»...ــچو بيتي است دراز« را مطابق قرائت ايشان تصحيح کردم.
بيت
٥ـِ .
يار من چون ماه گَ ه پنهان و گَ ه پيدا شود
ِ

دل شوريدهام هرـدم ز نو شـيدا شـود
تا ِ

»يار ما «
چنانکه آقاي نيساري تذکّر دادهاند ٬در نسخه عکسي )ص (١٦٥صريحًا با
ِ
عبارت ِ

آغاز شده است ) Äتصوير شماره (٧؛ امّ ا ٬به لحاظ تطابق دستوري دو مصراع ٬به نظر رسيد

ـکه
صورت مفرد »من« مناسبتر باشد هرچند ٬با توجه به تداول استعمال ٬مرجع ما در
ِ
ِ
»يار ما« الزامًا جمع نيست*.
ِ
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)تصوير شماره(٢
»صح ت وزن و
*ــتذکر :در مقاله »سفينه تاجالدين احمد وزير« ) نامه فرهنگستان  ٬شماره ٬٢١ص ٬١٥١سطر٬(١٩
ّ
قافيه « غلط چاپي ٬و
»صح ت وزن و معني « صحيح است.
ّ
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