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الف) نسخ معيار جمالی
مصّحح هر متنی، به عنوان ناقلی امين بر پايۀ توانايی های علمی و قريحۀ انتقادی، به مقابله و تصحيح نســخه ها می پردازد 
و ضبط مغلوط نســخۀ اســاس را بيرون می كشيد و با ضبط معتبر نســخه های ديگر، متنی منّقح به خواننده تقديم می كند. هر 
جا به داليل افتادگی و نقطه گذاری های نادرســت، به فهم درست مطلب نايل نشد، در بخش تعليقات يا شرح نسخه بدل ها به 

بيان آن می پردازد.
عمومًا در تصحيح نگارش های فارسی؛ بنا به نسخه های موجود آنها از چهار روش زير استفاده می شود:

الف ـ تصحيح متون بر مبنای نسخۀ اساس: در اين شيوه براساس اصيل ترين و صحيح ترين نسخه به تصحيح متن پرداخته 
می شود.

ب ـ تصحيح التقاطی: مصّحح با تســلّط بر موضوع و اصطالحات و واژگان موضوعی كتاب، ضبط ارجح را به متن می برد؛ 
بنابراين، آشنايی با زبان و سبك نگارش مولّف و مسائل فرهنگی عصر وی، الزمۀ كار است.

جـ  شيوۀ بينابين: در شيوۀ بينابين، تصحيح متن بر مبنای جمع بين دو روش (بر مبنای نسخۀ اساس و التقاطی) انجام می گيرد.

چكيده 
معيار جمالی و مفتاح ابواسحاقی كتابی است در چهار فن عروض و قافيه و بديع و لغت فرس، كه آن را شمس فخری اصفهانی از ادبای كمتر  شناخته 
شدة قرن هشتم، به نام جمال الّدين ابو اسحاق اينجو تأليف نموده است. بخش لغت آن به هّمت استاد لغت شناس، شادروان دكتر صادق كيا ويرايش 
شده و با عنوان واژه نامۀ فارسی بخش چهارم معيار جمالی در سلسله انتشارات دانشگاه تهران، به سال 1337 به طبع رسيده است. تصحيح سه بخش 
ديگر آن، پايان نامۀ نويسندۀ اين سطور است كه در سال 1385 به راهنمايی استاد فاضل، دكتر جمشيد مظاهری در دانشگاه اصفهان انجام پذيرفته است. 
اخيراً كتاب معيار جمالی و مفتاح ابواســحاقی اثر شمس فخری اصفهانی به تصحيح دكتر يحيی كاردگر از سلسله انتشارات كتابخانه، موزه و اسناد 
مجلس شورای اسالمی به چاپ رسيده است. نشر اين اثر ارزشمند برای نخستين بار درخور تحسين است. اين اثر بالغی در واقع حلقۀ ميانی آثار پيش از 
خود چون المعجم و حدائق السحر و آثار پس از خود چون حدائق الحقايق، دقايق الشعر، بدايع االفكار و... است. در اين مقاله بر آنيم به بررسی تصحيح 

معيار جمالی ومفتاح ابواسحاقی بپردازيم.
موضوعات مربوط به اين تصحيح را به چند بخش تقسيم كرديم و به ترتيب اهميت، آنها را فهرست نموديم. كوشيده ايم ذيل هر عنوان به طرح نكات 

اساسی بپردازيم.

نكاتى چند در مورد تصحيح
معيار جمالى و مفتاح ابواسحاقى 

دكتر پروين تاج بخش*

نقد و بررسي
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دـ  تصحيح قياسی: مقصود از تصحيح قياسی، اصالح و تصحيح ضبط های مغلوط و نادرسِت يگانه نسخۀ يك اثر است، كه با 
موّيدات واژگانی و زبانی و ساخت معنايی نگارش های عصر مولّف، تأييد و تثبيت شوند. (ر.ک: مايل هروی،1380: 438-434)
مايل هروی، در تصحيح نگارش های فارسی، روش بينابين را شيوه ای مطلوب و مقبول می داند. «زيرا آثاری كه بر پايۀ اين 
روش تصحيح شــده اند، به قياس با آثاری كه به شــيوۀ التقاطی و يا بر مبنای نسخۀ اساس تصحيح شده اند پخته تر و استوارتر 
می نمايند ... در شــيوۀ بينابين ... عرصۀ بينش انتقادی پهناورتر اســت و اختيار علمی از ضبط های نســخه، بيشتر و وارستگی 

مصّحح از تّصرفات عمدی و ذوقی نسخه نويسان، افزون تر» (همان:438).
مصّحح از ميان سيزده نسخه ای كه در مقّدمۀ كتاب خود معّرفی كرده، پنج نسخه را به عنوان نسخ اصلی برگزيده است:

1- نسخۀ شمارۀ 136- ج متعلّق به كتابخانۀ دانشكدۀ ادبّيات دانشگاه تهران.
2- نسخۀ شمارۀ 141 در كتابخانۀ كاخ گلستان تهران.

3- نسخۀ شمارۀ 1018 كتابخانۀ حراجچی اوغلوی تركيه.
4- نسخۀ شمارۀ 6039 كتابخانۀ ملی ملك.

5- نسخۀ شمارۀ 2856 كتابخانۀ مجلس. 
ايشــان نسخۀ موجود در مركز اسناد دانشگاه تهران را نسخۀ اساس خود قرار داده اند. از نسخۀ موجود در كتابخانۀ حراجچی 
اوغلوی تركيه به عنوان نســخۀ كمكی اســتفاده كرده اند. مصّحح می نويسند: «با توّجه به اينكه پنج نسخۀ مذكور، تقريبًا تمامی 
اختالف نســخ را دربردارند، از اين رو نقش نســخه های ديگر... كم رنگ تر شد و در نتيجه سهم آنها در نسخه بدل ها به حداقل 

رسيده است...» (فخری،1389 :120).
بنا به گفتۀ مصّحح، متن به شــيوۀ كامًال التقاطی تصحيح شــده اســت (همان: 121). در مورد نسخه ها توجه به نكات زير 

ضروری است:
1. قراردادن نســخۀ كتابخانه ملی ملك ( ش6039 ) در شمار پنج نسخۀ اصلی، جای تأّمل دارد؛ زيرا عالوه بر افتادگی های 
آغاز و پايان نســخه، كاتب در نقطه گذاری كلمات، اصًال دّقت نداشــته و اغالط اماليی در آن فراوان است. از اين رو در مقابلۀ 

متن نمی توان به آن اعتماد كرد (همان: 111).
2. دكتر كاردگر به هنگام معرفی نسخه ها به مجموعۀ «فهرست نسخه های خطی» ارجاع نمی دهند، در حالی كه در فهرست 

منابع، درج شده است.
3. يكی از نسخ موجود معيار جمالی در كتابخانۀ ملی تبريز نگهداری می شود. اين نسخه به شمارۀ 301 و ميكروفيلم آن به 
شــماره 6821 در همين كتابخانه موجود است. نسخه شامل سه فن عروض و قافيه و بديع است و در 88 برگ 17 سطری، بر 

ح ابواسحاقي
ر جمالي و مفتا

* معيا
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يحيي  كاردگر
صحيح دكتر 

* تحقيق و ت

ورای اسالمی.
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نكاتى چند در مورد تصحيح معيار جمالى و مفتاح ابواسحاقى
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روی كاغذ فرنگی و ســپاهانی به خط نستعليق كتابت گرديده است... تاريخ كتابت نسخه در فهرست نسخه های خطی فارسی، 
ســدۀ نهم ذكر شده، اما در فهرســت كتابخانۀ ملی تبريز، اوايل قرن يازده نقل شده است. (سيديونسی، 1353، ج3: 1173) با 
وجود در دســترس بودن نســخه، مصّحح در تصحيح متن از آن بهره نگرفته اند. اســتفاده از نسخۀ مذكور، می توانست در حل 

برخی غلط های احتمالی، مفيد واقع شود.
ب) تصحيح متن 

در خصوص تصحيح حاضر از معيار جمالی، نكاتی به ذهن نگارنده رســيده اســت كه در اينجا به نمونه هايی از اشــكاالت 
تصحيح متن، اشاره می كند:

1. متن اصلی تصحيح معيار جمالی از ص 125 آغاز می شود. در دومين صفحه از متن اصلی، اين بيت آمده است:
آنچنـــان گشـــت  او  عـــدل  لغـــوی  آيـــا  و  ياســـه 

راه بـــه  باشـــد  گلـــه  بـــاب  در  گـــرگ  گويـــد  هرچـــه 
(فخری، 1389: 126)

ضبط بيت مذكور در همۀ نســخه ها مغشوش اســت. اّما دكتر كاردگر بی توّجه به اين نكتۀ مهم، در بخش تعليقات به بيان 
معنی ياسه و لغوی پرداخته اند (همان: 351). از سوی ديگر ذكر، معنی اين دو واژه، معّمای بيت را حل نمی كند. ضبط اين بيت 
در همۀ نســخه های موجود كه نگارنده در اختيار دارد نادرست است. احتمال می دهم ضبط مصرع اّول بدين گونه باشد: «ياسه 

و يرغوی عدل اوی گشته آنچنان ... ».
ياسه يا ياسا واژۀ مغولی به معنی قانون است. يرغو هم كلمۀ مغولی به معنی بازپرسی و استنطاق است (شريك امين، 1357: 
ذيل ياســه و يرغو). شــاعر در بيان عدل ممدوح خود می گويد: قانون عدالت وی، گرگ را با گله آشــتی داده است و گرگ كه 

دشمن گله است از ترس عدل او با گله سازگار شده است؛ به عبارت ديگر حتی گرگ، مطيع عدل ممدوح است. 
2. در متن معيار جمالی می خوانيم: «مختصری در فن عروض و قوافی ســاخته شد موسوم به معيار نصرتی، منسوب به لقب 
اتابك احمد سعيد مغفور نصره الدنيا و الدين احمد...» (فخری، 1389: 129). در نسخه هايی كه مصّحح برای تصحيح در اختيار 

داشته واژۀ «احمد» بعد از اتابك نيامده است. 
3. ضبط «به هيچ» در متن به طور منفصل و در نســخه بدل به شكل مّتصل، مفيد چه فايده ای است؟ (همان: 130). در حالی 
كه در مقدمه می نويسند: «تمايل به اتصال كلمات در نسخه زياد است كه غالب آنها جدای از هم نوشته شدند» (همان: 124).

4. يكی از مواردی كه دكتر كاردگر بايد به آن توّجه می داشتند و در مقّدمه يا تعليقات يادآوری می كردند، «فروع مفاعيلن» است (همان: 
169). در همۀ نسخه های معيار جمالی، فروع مفاعيلن، دوازده آمده است و زحاف مفعوُل، به ضم الم (اخرب) در ميان اين اقسام ديده می شود. 
اّما نوع مشابه آن يعنی مفعوْل، به سكون الم (مخّنق مقصور)، به چشم نمی خورد. با دّقت در ساير متفرعات درمی يابيم همان اشتباهی كه 
مرحوم مدّرس رضوی در شــباهت فروع مفاعيلن در المعجم تذّكر داده اند، دربارۀ فروع فعولن و مفاعيلن در معيار جمالی اتّفاق افتاده است 
(قيس،61:1360-64). مصّحح در بيان فروع فعولن با اســتفاده از نسخۀ كتابخانۀ ملك، عبارت را تصحيح كرده اند (ر.ک. فخری، 1389: 

171). اّما در باب فروع مفاعيلن، از آنجا كه باقی نسخ، ضبط نادرست نسخۀ اساس را تأييد می كنند، مصّحح به اين مهم توّجه نداشته اند1.
5. آوردن كلماتی مانند «آرزوی» در متن و ذكر شكل ديگر آن، يعنی «آرزو» در نسخه بدل، جز حجيم كردن متن چه سودی دارد؟ 
(همان: 130). در حالی كه مصّحح در شيوۀ كار متذّكر شده اند كه به دليل «پرهيز از تكرار نسخه بدل ها و پرهيز از افزايش حجم» در 
مواردی كه نسخه بدل ها كمكی به حل مشكالت متن نمی كرده اند، از ذكر آنها در پانوشت خودداری كرده اند. (ر.ک. همان: 120)

ســـفر از  بازگشـــتی  الخبـــر  ايـــش  صاحبـــی   .6
المفــر ايــن  جهــان  در  دگــر  ســپاهانت  جــز 
(همان:181)

در نسخۀ حراجچی به جای «المفر» المقر آمده است و ذوق ادبی، ضبط نسخه بدل را بيشتر می پسندد. 
7. در ذيل بحر مقتضب می خوانيم: «هر بيتی چهار بار فاعالت مفتعلن آوردند» (همان: 197). عالوه بر نسخۀ اساس مصّحح، 
ضبط نسخۀ كتابخانۀ ملی تبريز به شماره (6821) و نسخه های آستان قدس رضوی به شمارۀ (12043) و به شمارۀ (10533) 
و نســخۀ كتابخانۀ مجلس به شمارۀ (2856) و نســخۀ كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران به شــمارۀ (3346/6) «آورند» است. 
امانت داری در ضبط دقيق متن و ذكر نسخه بدل ها، از اصول مهم تصحيح است كه گاه مصّحح از آن غفلت كرده است. (برای 

مطالعه ر.ک. مايل هروی، 1380: 431)
8. در متن معيار جمالی، بيت زير برای نوع اّول بحر غريب شاهد آمده است:
خـــور و  مـــاه  بـــود  تـــا  مـــه  و  ســـال  بـــود  تـــا 

زر و  زور  هـــم  درايـــاد  را  شـــيخ  ميـــر 
(فخری، 1389 :201)

نقد و بررسي
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به نظر دكتر كاردگر، علّت تفاوت نســخه ها «اضافه بودن حرف خ در تقطيع و همچنين نفهميدن معنی كلمۀ "اياد" و خارج 
بودن آن است...» كه سبب شده در برخی نسخه ها به جای «دراياد»، باد ضبط شود. سپس ايشان به توضيح كلمۀ اياد، جمع الجمع 
يد، از فرهنگ الروس پرداخته اند (همان: 369). گفتنی است كه عالوه بر نسخۀ شمارۀ 10533 كتابخانۀ آستان قدس و نسخۀ 
2814 كتابخانۀ آيت اهللا مرعشی، ضبط نسخۀ حراجچی نيز باد است. اما در توضيح ضبط نسخۀ اساس، بايد بگوييم ضبط نسخۀ 
مذكور، ارجح و «دراياد» فعل دعايی از درآيد به معنی «برسد» است (ر.ک. دهخدا، ذيل آمدن). شمس فخری برای ممدوح خود 

شيخ ابواسحاق، در همۀ ايام آرزوی قدرتمندی می كند.
9. مصّحح، در باب دوم از بخش قافيه، نسخۀ اساس را به درستی ضبط نكرده اند: 

تأســـيس ان  از  بعـــد  و  قيـــد  دگـــر  و  [و]  «روی 
نايـــر  بـــا  مزيـــد  و  خـــروج  و  وصـــل  و  دخيـــل 

و نُه حرف، چهار حرف پيش از روی آيد و پنج بعد از روی» (فخری، 1389: 208) 
ضبط درست نسخۀ اساس بدين قرار است: 

تأســيس آن  از  بعــد  و  قيــد  دگــر  و  ردف  [و]  «روی 
نايــر  بــا  مزيــد  و  خــروج  و  وصــل  و  دخيــل 
و از اين نُه حرف، چهار پيش از روی آيد ...». يادآوری می كنم كه در نســخۀ اساِس مصّحح و نسخۀ حراجچی، «پنج حرف» 
آمده كه نادرســت اســت. زيرا چهار حرف قبل از روی و چهار حرف بعد از روی داريم كه با خود روی، نُه حرف اســت. بدين 

ترتيب، نسخه بدل ارجح و درست می نمايد.
10. به بيت زير در بيان حركت مشبعه از معيار جمالی توّجه كنيد: 

حبيـــب و  اســـت  مشـــفق  بخـــت  را  كـــه  «هـــر 
لبيـــب» [شـــاه]  غـــالم  جـــان  از  باشـــد 
(همان: 210)

بنا به اظهار دكتر كاردگر، مطالب نقل شده از نسخ ديگر، داخل قّالب جای داده شده اند (همان: 120). واژۀ شاه كه در نسخۀ 
اساِس مصّحح، وجود دارد از چه رو داخل قّالب قرار گرفته است؟

11. شمس فخری در بيان حروف وصل، بيت زير را مثال می آورد:
دلبنـــدا تـــو  جـــور  از  كـــه  پيـــش  زان 

خداونـــدا راز  ســـحر  بـــه  گويـــم 
(همان:220)

مصّحح، ضبط نســخۀ اســاس را حفظ كرده است، اّما در نسخۀ كتابخانۀ ملّی تبريز، كه ايشان از آن بهره نگرفته اند، 
«زار» آمده اســت. با توّجه به تأثير شــاعر از شمس قيس و ارتباط بين كلماِت جور، زار، سحر و خداوند، نسخه بدل ارجح 

است. 
12. در معيــار جمالی می خوانيم: «اما حذو آورده اند كه حركت ماقبل ارداف اصلی اســت... چنانكه گويند: حذو النعل بالّنعال 
حذواً...» (همان: 229). ضبط نســخۀ اســاِس مصّحح، نادرست به نظر می رسد. در نسخۀ كتابخانۀ تبريز و نسخۀ كتابخانۀ ملك 

تهران به شمارۀ 6039 «حذا الّنعل بالنعل حذواً» آمده كه صحيح است. 
13. در شــرح تضمين می خوانيم: «تتّبع ايشــان الزم آورده اند تتّبع ايشان الزم اســت. آن است كه معنی بيت اول موقوف 

باشد....» (همان: 237)
عبارات فوق مغشوش است. ضبط صحيح بدين گونه است: «تتّبع ايشان الزم است يك نوع آن است كه معنی بيت اول....».
14. شــمس فخری می نويسد: «ششــم رباعيات است و آن مشتمل اســت بر غرايب لطيفه و... گوييا در آن وقت كه شاعر 
را اتفاق وضع اين وزن افتاد و... وقتی در غايت فرح و ســعادت بوده اســت و زهره را با عطارد، نظر تســديس با تثليث بوده... » 

(همان:244).
ضبط مصّحح «با» اســت. ضبط برخی نســخ، از جمله نسخۀ دانشكدۀ ادبيات دانشــگاه تهران به شمارۀ (136- ج) و نسخۀ 
حراجچی «يا» است. ضبط «يا» درست است، زيرا تثليث واقع شدن دو ستاره به صورتی است كه چهار برج، ميان آنها فاصله باشد 
و آن را سعد می شمارند. اما در تسديس، تفاوت به سه برج يا يازده برج می رسد كه آن را اهل نجوم «نيم دوستی» می دانند. پس 
تسديس و تثليث دو حالت متفاوت است و در يك آن جمع نمی گردد. در كتاب فرهنگ اصطالحات نجومی آمده است: «آفتاب 
هم سعد است و هم نحس، بسته به اين است با كدام يك از دو سعد و يا دو نحس، قران كند و عطارد نيز چنين است با سعود 

سعد است و با نحوس نحس» (ر.ک. مصّفی، 1366: ذيل سعد و نحس) .
15. شمس فخری در ذيل اعنات، قصيده ای در مدح ممدوح دارد كه يك بيت آن چنين است: 

نكاتى چند در مورد تصحيح معيار جمالى و مفتاح ابواسحاقى
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باشـــد كـــه  احســـانت  بـــه  آن  «اميـــدم 
ظايـــل» بســـيار  آن  تحـــت  در  مـــرا 
(فخری، 1389: 273)

در نسخۀ آستان قدس به شمارۀ 10533، به جای «ظايل»، طايل آمده است. طايل در زبان عربی به معنی توانگری و سود و 
منفعت فراوان است (ر.ک. جّر، 1363: ذيل طايل). شمس فخری اميد دارد از بخشش ممدوح به توانگری برسد و سود فراوان 

عايد او گردد.
16. ضبط واژۀ شــراب به جای «ُشــرب»، وزن اين مصرع را مختل كرده است: «آدمی را ز پی شراب مدام آوردند» (فخری، 

.(313 :1389
17. مؤلّف در بيان نوع چهارم از بحر مجتث می نويســد: «عروض و ضرب محذوف مقطوع آيد» (همان: 198). ســپس، بيت 

زير را شاهد می آورد: 
اســـتحقاق بـــه  جهـــان  ملـــوک  خدايـــگان 

اســـحاق ابـــو  شـــيخ  شـــاه  ديـــن  و  دنيـــی  جمـــال 
بايد توّجه داشت كه ضبط نسخه ها اشتباه است و بيان دقيق نوع چهارم به اين صورت است: نوع چهارم مخبون، اصلم مسّبغ 
آيد. زيرا مفاعلن «مخبون» از مســتفعلن است و َفع الن «اصلم مسّبغ» از فاعالتن است. به جا بود مصّحح اين نكته را در پاورقی 
يا بخش تعليقات يادآور می شــدند. در فرهنگ كاربردی اوزان شعر فارســی می خوانيم: «عالمان عروض گفته اند كه: شاعر در 
ركن چهارم به جای ”َفع لن = اصلم“ مختار اســت ”َفع الن = اصلم مســّبغ“ يا ”َفِعُلن = مخبون محذوف“ و ”َفعالن = مخبون 

مقصور“ بياورد.» (مدرسی، 1384 :205).

ج) ارجاعات و نقل قول ها
همان طور كه مى دانيم، نقل قول ها بايد دقيق و بدون دخل و تصّرف در جمالت، صورت پذيرد، به گونه اى كه حّتى يك واژه يا 
عالمت نگارشى را نبايد تغيير داد. رعايت امانت علمى، عالوه بر ارتقاى سندّيت تحقيق، موجب اعتماد خواننده به متن مى گردد. 
مصّحح در روايت از متون مختلف، دّقت الزم را ندارند. حّتى در ارجاعات متن معيار جمالى نيز از اين مهم غفلت ورزيده اند، به 
حّدى كه شايد صفحه اى را نتوان يافت كه از غلط هاى متعّدد خالى باشد. غلط هايى كه گاه فهم عبارات را دشوار مى سازد. اين 
تســامح ها و سهل انگارى ها باعث مى شود خواننده در جست وجوى شمارة صفحات كتاب، سردرگم و خسته گردد؛ در حالى كه 
اندكى وســواس علمى و باريك بينى، اين خطاها را به حداقل مى رساند. پاره اى از اين آشفتگى ها مربوط به درج شمارة صفحه 
و پاره اى مربوط به نام مأخذ يا عبارات مندرج از كتب ديگر است. جدول زير نمونه اى از نقل نادرست برخى ابيات و عبارات را 

در تصحيح معيار جمالى نشان مى دهد
ضبط درست درمتنضبط نادرستشماره صفحه و سطررديف

هر چند آن مختصری مفيد است (فخری، 1389: 129)هر چند مختصری مفيد استفخری، مقّدمه ص27 س 15
همچو خورشيد شوم... (همان: 315)همچو خورشيد شدم ...فخری، مقّدمه ص 31 س 26
شمس فخری را شد ... (همان: 258)شمس فخری ارشد ...فخری، مقّدمه ص 31 س 314
شود كار من قوی ... (همان: 311)شده كار من قوی ...فخری، مقّدمه ص 32 س 415
وسيلت ساختم آن را به حضرت (همان: 273)وسيلت ساختم آن را به نصرتفخری، مقّدمه ص 33 س 515
از مايحتاج اين علوم به هيچ دقيقه ای ... (همان: 132)از مايحتاج اين علم به هيچ دقيقه ای ...فخری، مقّدمه ص 46 س 65
و تركيب كالم بر چهار جزو مقصور است (همان: 151)و تركيب كالم بر چهار جزء مقصور استفخری، مقّدمه ص 62 س 719
يعنی اسباب دوگانه و اوتادو... (همان: 151)يعنی اسباب دوگانه و اوتاد دوگانهفخری، مقّدمه ص 62 س 819
آن را خود از عيوب نشمارند (همان: 234)آن را خود از عيب نشمارندفخری، مقّدمه ص 73 س 921
تعليقه بر اساس االقتباساساس االقتباسفخری، مقّدمه ص80 پاورقی 101
در مدح وزير شهيد ... گفته شده (همان: 325)در مدح وزير شهيد ... گفته شدفخری، مقّدمه ص 95 س 1113
... زيره و كرمان باشد (همان: 315)پيش تو گفتۀ او زيره به كرمان باشدفخری، مقّدمه ص 98 س1214
گل هفته ای و ... (همان: 317)گل هفته و عيد دو روز استفخری، مقّدمه ص 101 س 134
...الصغيره (همان: 367)الرجز القّبه الصيغرهفخری، مقّدمه ص 188 س 1410
نون نسبت را... (همان: 242)نون نسب را قافيه ساخته استفخری، مقّدمه ص 242 س  155
... پانزده فرزند از ايشان دارم (همان: 281)... پانزده فرزند ايشان دارمفخری، مقّدمه ص 281 س 163

نقد و بررسي
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جدول زير نمونه هايی از تسامح و كم حوصلگی علمی مصّحح را در نقل از متون مختلف نشان می دهد:
شماره صفحه و سطر معيار جمالینقل و ارجاع درستنقل يا ارجاع نادرست منابعرديف

از اين خواجه عمادالدين ... ممدوح حافظ كه 1
بدبختانه...

ص40 س 9... ممدوح خواجه حافظ ...

ص 40 پاورقی 1(تاريخ عصر حافظ ... ج1، صص 107- 108)(تاريخ عصر حافظ، ج1، ص 108)2
ص66 پاورقی 2عروض فارسی از دكتر ماهيار منظور است.عروض ص357
ص 79 س 9اّال در نظمی كه بر سبيل هزل... (قيس، 1373 :260).جز در نظمی كه بر سبيل هزل...4
ص 89 س 1... ماننده كنذ (وطواط، 1362: 50)شاعر جيزی به جيزی را مانند كنذ5
چنان باشد كی دو لفظ آورده باشند كه در خط 6

مشابه يكديگر باشند
ص 89 س 9 و10... آورده باشد كه در خط متشابه ...(همان:10)

ص 26 پاورقی 1جنگ اشعار، خطی، شماره...جنگ خطی، شماره ...7
ص92 س 19... متقارب و متجانس باشذ... متقارب و متجانس باشند8
ص 97 س 17كه در 670 هفت سال قبل از والدت ...كه در 67 هفت سال قبل از والدت...9
ص 28 پاورقی 1تاريخ حبيب السير، ج3 ...حبيب السير، ج3...10
ص 41 پاورقی 1تاريخ عصر حافظ، ج1، ص111تاريخ عصر حافظ، ص11.111
ص 57 پاورقی 1همان: ص 106.رک: همان، صص 81- 12.105
ص 68 پاورقی 1وزن شعر فارسی، صص106- 107وزن شعر فارسی، ص13.7
ص 107 پاورقی 2تاريخ ادبيات در ايران ، ج3، بخش2، ص 308تاريخ ادبيات در ايران، ج1، بخش 3، ص 14308

عالوه بر موارد مذكور، اشاره به نكات زير ضروری است:
1. مأخذ مصّحح در اولين استناد مشخص نيست (ر.ک. فخری، 1389: 16 س10).

2. ارجاعات مصّحح در سراســر متن، امروزی نيست و همين، سبب آشفتگی های فراوان در متن شده است. به عنوان نمونه 
مصّحح در مقّدمه می نويســد: «در فهرست الفبايی كتب خّطی كتابخانۀ مركزی آستان قدس رضوی ”ابوالثناء شمس فخری ... 
آمده است“ و سپس خواننده را در پاورقی به فهرست الفبايی كتب خطی كتابخانۀ مركزی بزرگان اصفهان، ج1: ص294 ارجاع 

می دهد. در اين استناد، شمارۀ صفحات پاورقی 9 و 10 هر دو يكی است! (ر.ک. همان: 16).
گاه در يك صفحه و حتی يك سطر، هنگام ارجاع، به جای «همان» نام مأخذ تكرار می شود، مانند پاورقی صفحۀ 77 ارجاع 

مقالۀ دكتر فشاركی.
3. نام برخی از منابع كه در متن به آن اســتناد شــده، در فهرســت منابع نيامده است؛ مثًال در پاورقی صفحۀ 66 ، مصّحح، 
خواننده را به ديوان ناصرخسرو ص 526 ارجاع می دهد، اّما در فهرست منابع، نامی از ديوان ناصرخسرو نمی بينيم. كتاب محاسن 
الكالم مرغينانی نيز كه در صفحات مختلف مقّدمه و تعليقات به آن استناد می شود، در فهرست مآخذ نيامده است و همين گونه 

است فهرست الفبايی كتب خطی كتابخانۀ مركزی بزرگان اصفهان در صفحۀ 16.
4. مصّحح به جای منابع اصلی به منابع فرعی و در دســترس ارجاع می دهند؛ مانند «ص105 پاورقی 1» كه به جای ديوان 
خاقانی، به كتاب رخســار صبح از دكتر كّزازی اســتناد می كنند. به نمونۀ ديگر توّجه كنيد: شمس فخری، بيت زير را از انوری 

برای شايگان مثال آورده است: 
نهـــاده برتـــر  خّطـــه  آن  از  پـــا  ايـــا 

زمانـــه از  زبردســـت تر  باشـــد  كـــه 
(همان: 227)  
مصّحح می نويسد: «ابيات در ديوان انوری وجود ندارد» (همان: 373). سپس به نقل بيت مذكور از كتاب المعجم پرداخته اند. 
بهتر بود به جای نقل بيت از كتاب المعجم، به ديوان انوری به تصحيح ســعيد نفيســی مراجعه می كردند. (رک: انوری،1337: 

(455
شمس فخری در متن معيار جمالی، ذيل تجنيس مكّرر، سه بيت عربی آورده و آن را از صاحب بن عّباد دانسته است: (ر.ک. 

فخری، 1389: 255) كه بيت اول اين است: 
بانّـــی تحســـب  ال  العبـــاس  ابـــا 

عـــار... االشـــعار  حلـــی  مـــن  لشـــیء 
اين ابيات در كتاب حدائق السحر (وطواط، 1362: 9) و محاسن الكالم (مرغينانی، 1364: 10) به ابوالفتح بُستی نسبت داده شده 

نكاتى چند در مورد تصحيح معيار جمالى و مفتاح ابواسحاقى
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كه مصّحح در تعليقات به نقل آنها پرداخته است (فخری، 1389: 382). اين بيت در كتاب ابوالفتح بستی، حياته و شعره (ص262) 
آمده اســت. ضبط بيت دوم در كتاب های حدائق السحر و محاسن الكالم، يكسان  است. ضبط معيار جمالی با كتب مذكور اندكی 
اختالف دارد. بدين ترتيب كه شــمس فخری در بيت دوم، به جای معين زالل ، زالل معين می آورد (همان: 255). بيت معروف 
«رّق الزجاج و رّقت الخمر / فتشــابها فتشــاكل االمر» از صاحب بن عّباد اســت. مصّحح به جای استناد به منبع اصلی، از كتب 

ديگری كه بيت در آنجا ضبط شده، ياد می كند. (همان: 388) (برای مشاهدۀ بيت مذكور ر.ک. صاحب بن عّباد، 1412: 176)

د) بخش تعليقات
تعليقات و حواشــی و فهرســت های هر اثر را در آغاز و انجام آن، می توان پژوهش نامۀ مصّحح دانســت، از اين رو اطمينان 
خواننده آن گاه حاصل می شود كه پژوهشگر، با دّقت نظر و ژرف نگری به كار تصحيح و تحقيق بپردازد. در خصوص اين بخش 

از تصحيِح معيار جمالی، تذكر نكات زير ضروری است: 
1. مصّحح در بخش تعليقات، گاه توضيح شمس قيس را در باب فاعالتن نقل می كند (فخری، 1389: 363) و گاه نيز بدون نقل 
مطلب، خواننده را به صفحات المعجم ارجاع می دهد. معلوم نيست اين ارجاعات از چه رو انجام می گيرد؟ اگر برای بيان تأثير عروض 

المعجم بر بخش عروض معيار جمالی است (ر. ك. تاج بخش، 1386) ، در مقّدمه اشاره شده و در اين بخش، تكراری می نمايد.
نمونۀ ديگری از اين دست، ارجاع به كتاب قسطاس و اساس البالغه است كه در ذيل توضيِح صفحۀ 188 انجام گرفته است 
(ر.ک. همان: 367). گاهی نيز ارجاعات از اين گونه است: «جهت توضيح واژۀ رمل و معانی آن، ر.ک: عروض سيفی ص 44» و 
يا «برای معانی رجز رجوع كنيد عروض سيفی ص42... » (همان). اگر برای رمل يا رجز يا هر اصطالح ديگری، در كتاب های 
مذكور، معنی يا وجهی گفته شده كه در المعجم يا معيار جمالی نيست، بهتر بود كه مصّحح به همان اشاره می كردند. اين گونه 
ارجاعات، در بخش قافيه نيز ديده می شود، مثًال: «برای تعريف قافيه ر.ک. ص 1 كتاب القوافی... همچنين صص 89-90 كتاب 
المعيار فی اوزان االشــعار و...» (همان: 369 -370). بدين ترتيب، برای فهم معنای قافيه، خواننده را به مشــاهدۀ تعريف آن در 

چندين كتاب فرا می خوانند. 
2. در ادامۀ تعليقات مربوط به صفحۀ 206، برای مشاهدۀ واژۀ متكاوس، خواننده را به مطالعۀ صفحۀ 153 متن معيار جمالی 
ارجاع می دهند. نگارنده در صفحۀ مذكور، نامی از متكاوس نيافت. مطابق فهرست اصطالحات ادبی كه در آخر كتاب ارائه داده 
است، اين واژه در صفحۀ 206 و 207 متن معيار جمالی به كار رفته است. دقيق اين بود كه برای مطالعۀ شرح اسباب و اوتاد و 

فاصلۀ كبری، كه مرتبط با متكاوس است، خواننده را به مطالعۀ صفحۀ 152 ارجاع می دادند.
3. شــمس فخری در ذيل صنعت اشــتقاق، مثالی از ابوفراس حمدانی آورده است كه به جا بود مصّحح، با ارجاع دقيق آن از 

ديوان شاعر، بر غنای بخش تعليقات می افزودند.
لكـــن و  كبـــٍر  مـــن  شـــبُت  ان  مـــا  و 

اشـــابا مـــا  العجايـــب  مـــن  لقيـــت 
(فخری، 1389: 267)

مصرع دوم بيت مذكور، در ديوان ابوفراس با اندكی تفاوت به اين صورت آمده اســت: «... رايُت من الحّبه ما اشــابا» (ر.ک. 
حمدانی، 1417: 33).

لـــّذة للعيـــن  البســـتان  فـــی  يقولـــون   .4
آســـن غيـــر  الـــذی  المـــاء  و  الخمـــر  فـــی  و 
(همان: 272)

بيت مذكور، عالوه بر البديع و محاسن الكالم و حدائق السحر، در خزانة االدب ابن الحّجة به ابوالعالء مّعری نسبت داده شده 
است. (ر.ک. ابن حّجة 1987، جزء دوم: 435). اّما نگارنده در لزوميات ابوالعالء آن را نيافت. 

5. «اِن ناَل اغنی الخلق من اعطائه». مصحح در ترجمۀ مصرع مذكور نوشــته اند: «اگر بخشد از بخشش خود مردم را بی نياز 
می كند.» (فخری، 1389: 380). به نظر نگارنده، حرف جّر «ِمن» در اينجا مترادف «با» اســت (ر.ک. جّر، 1363: ذيل ِمن). پس 
ترجمۀ مصراع، بايد چنين باشد: «اگر بخشد با بخشش خود مردم را بی نياز می كند». از سوی ديگر، كاربرد «از» جمله را كژتاب 

می سازد. در زبان معيار امروز، در اين گونه موارد كاربرد «با» رايج است. 
6. مصّحح در شــرح بيت زير، به تعليقات كتاب محاســن الكالم اســتناد می كنند و خواننده را به صفحۀ 50 ارجاع می دهند. 
(فخری، 1389: 381). گفتنی اســت كه بيت مذكور، در صفحۀ 4 كتاب محاســن الكالم و نام شاعر يا سراينده در ص 49- 50 

آمده است. عالوه بر آن، در فهرست منابع، نامی از محاسن الكالم برده نشده است:
ثغـــور ســـداد  فـــی  نحـــن  نـــزل  لـــم 

الم وســـط  مـــن  االبطـــال  اصطـــالم  و 

نقد و بررسي
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7. مصّحح در مقدّمۀ خود، اختصارگويی را ســتوده اّما گاه خود در دام اطناب افتاده است. به عنوان نمونه، در توضيح اختالف 
يــك كلمه در قصيدۀ قوامی، بيــت را كه در كتاب  بدايع االفكار و نيز در كتاب قصيده های مصنوع در علم بديع آمده اســت، 
می آورند و می نويســند: «بيت قوامی در كزازی و وفايی مختصر تفاوتــی دارد» (همان: 383 -384). در حالی كه كافی بود در 

توضيح مورد مذكور بنويسند: در كتاب ... به جای ملك «جود» آمده است. 
8. مصّحح در سراسر ارجاعات خود به كتاب بدايع االفكار، به جای نام مؤلّف، با نام مصّحح اثر، ارجاع می دهند. به اين ترتيب، 
نام مؤلّف كتاب در پردۀ نام مصّحح پوشــيده می ماند. اگرچه با تأكيد بر نام مصّحح نيز می توان به ارجاع پرداخت، اّما ارجاع با 
نام مؤلّف، ارجح اســت. نمونه ای از ارجاع با نام مصّحح در معيــار جمالی: «ضبط اين بيت قوامی در كّزازی و وفايی بدين گونه 

است...» (همان: 384). 
جميعـــًا الصلـــوة  و  الصـــوم  «اتـــرک   .9

فســـادا» الصلـــوة  و  الصـــوم  فـــی  اِّن 
(همان: 277) 
در معيار جمالی، بيت فوق برای ايهام، مثال آورده شــده است. مصّحح می نويسد: «ظاهراً ايهام در كلمۀ "جميعًا" وجود دارد 
كه به دو معنی است: 1- به طور كامل 2- در حالی كه جمع هستی» (همان: 386). به نظر می رسد ايهام در كلمۀ صوم و صلوة 
است. شايان توّجه است كه در قرآن كريم، صلوات به معنی كنشت ها به كار رفته است: «و لو ال دفع اهللا الناس ... لهّدمت صوامٌع 
و بيــٌع و صلواٌت و مســاجد...» (حج: 40). در فرهنگ ها، كلمۀ صوم به معنی پليــدی حيوانات و كلمۀ صالة به معنی عبادتگاه 

يهوديان آمده است (ر.ک. ابن منظور، 1416، ذيل كلمات صوم و صالة).
همچنين كلمۀ صوم در كتاب دّرۀ نادره تأليف ميرزا مهدی خان اســترآبادی، در معنی كليسای ترسايان به كار رفته است: «و 
عالمان جاهل ... در ترک صوم و صالة و مصلّی مصلّی راهبان شده، به صوم و صالة روی آوردند» (استرآبادی، 1366: 148).

10. مصّحح در توضيح بيت زير:
قلّه هـــا بـــر  رخ  كـــرده  گلگـــون  ســـيس  كميـــت  از 

تنـــگ تنـــگ  كشـــيده  شـــادی  و  عشـــرت  ســـمند  بـــر 
 (فخری، 1389 :256)

به شرح معانی واژه ها و ويژگی های بالغی می پردازد و آن را از مصنوع ترين اشعاری می داند كه زمينۀ فضل فروشی های لغوی 
شاعر را فراهم آورده است (همان: 106). اما با توضيحات ايشان، معنی بيت معلوم نمی شود.

شمس فخری در جای ديگری از كتاب خود، «سيس و كميت و قلّه» را به صورت مراعات نظير با هم به كار برده است:
كميـــت ســـيس  خـــورد  تـــو  يـــاد  بـــه  قلّـــه  بـــر  وانكـــه 

بـــادا  گلگـــون  تـــو  اقبـــال  و  دولـــت  از  رخـــش 
 (همان: 315)

در فرهنگ ها، قلّه به معنی ُخم بزرگ يا سبوی سفالينه آمده و به معنی كوزۀ خرد نيز به كار رفته است. خاقانی گويد:
شـــود تـــا  مـــی  قلّـــۀ  اســـت  خاقانـــی  قبلـــۀ 

غـــم ســـيماب  چـــو  كشـــته  عقـــل  ســـيم  چـــون  ســـوخته 
 (سجادی، 1374: ذيل قلّه).

ُكَميت، عالوه بر اســب چاالک، به معنی در هم آميخته از دو رنگ ســياه و سرخ نيز به كار می رود (همان: ذيل كميت). 
همچنين اين واژه به معنی شراب انگوری هم به كار رفته است. در دّرۀ نادره می خوانيم: «...از ركوب كميت و ركاب كميت 
و مداومــت لعل مذاب...داد كاميابی داده» (اســترآبادی، 1366: 159). حال بر می گرديــم به مفهوم بيت. دو بيت قبل آن 

چنين است:
رنــــگ رنـــگ  رخ  كنـــد  اللـــه  از  كـــه  آمـــد  آن  گاِه 

سنــــگ فرسنــــگ،  در  فرســـنگ  ازو  پوشـــد  پرنيـــان 
چمـــن در  خرامـــان  بينـــی  را  معشـــوق  و  عاشـــق 

ايـــن يكـــی بـــر دســـت جـــام و آن دگـــر بـــر چنـــگ، چنـــگ 
 (فخری، 1389: 256)

با توّجه به اينكه شــاعر، با آمدن بهار و رويش گل ها، عاشــق و معشوق را، جام بر دست و چنگ بر چنگ توصيف می كند. 
بيت مورد نظر، وصف شادی و شادخواری است. ممدوح از كميت سيس (استعاره از شراب سرخ رنگ) كه در سبوهاست، خورده 
و رخســارش بر افروخته شده اســت. قرينه هايی چون «خوردن و گلگون كردن رخ» در دو بيت مذكور، ما را به معنای مجازی 
«كميت سيس» يا «سيس كميت»، راهنمايی می كند و در عين حال، هنرنمايی شاعر و ايهام تناسب موجود در واژه های دو بيت، 

نكاتى چند در مورد تصحيح معيار جمالى و مفتاح ابواسحاقى
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شــايان توّجه اســت. در ابياتی كه شمس فخری ذيل تضمين مزدوج آورده و به وصف شراب پرداخته است نيز «كميت سيس» 
در معنی مجازی به كار رفته است (رک: همان: 275- 276).

11. يكــی از منابعی كه دكتر كاردگر بايد حتمًا به آن مراجعه می كردند، كتاب بحث دربارۀ كتاب حدائق الســحر فی دقايق 
الشــعر، تأليف دكتر قاســم تويسركانی است. اين اثر به سال 1338 در چاپخانۀ سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتی به چاپ 
رســيده است. مطالعۀ اين اثر برای مقايســۀ تأثيرپذيری شمس قيس از رشيد وطواط و شــناخت مآخذ حدائق السحر، الزم و 

ضروری است. 

12. شــمس فخری در باب چهارِم فن قافيه، از تخليع و عدول از جادۀ مســتقيم نام برده، اّما به شــرح آن نپرداخته اســت. 
«تخليع آن اســت كه بر بحور مســتثقل و اوزان ناخوش شعر گويند و از اختالف اجزا و تفاوت نظم اركان احتراز نكنند» (قيس، 
1373: 263). شــمس قيس، عدول از جادۀ صواب را در شــعر، چند نوع می داند كه از جملۀ آنها می توان به جايز داشتن خطای 
لفظی و معنوی برای صّحت وزن يا درستی قافيه، استعمال تركيبات ناخوش و استعارات بارد و غلّو در مدح، به حدی كه شاعر، 
ترک ادب شــعری كند و... (همان: 264-283) به نظر نگارنده، اشاره به دو مورد مذكور، در بخش تعليقات، برای آگاهی بيشتر 

الزم می نمايد.
13. گاه مصّحح به بيان معنی لغاتی می پردازد كه نيازی به آوردن آنها نيست. مانند: «قلب: تقلبی، دل... / ِدرهم : واحد پول 
/ َدرهم: پريشــانی» (فخری، 1389: 381) و يمين و يســار و ُيسر و يمن (همان:394). گاه از توضيح واژه يا تركيبی كه ممكن 

است برای مخاطب سؤال باشد، غفلت می ورزد. مانند تخته بند كردن و در خام گرفتن در بيت زير:
پادشــــاه دشـــمنان  از  كـــرد  پـــاک  را  جهــــان  چـــــون 

زمـــان آخـــر  فتنـــۀ  دفــــع  بهــــر  خســـــرو  عـــدل 
گرفـــت خامـــش  در  پـــای  تـــا  ســـر  و  كـــرد  تخته بنـــدش 

زمـــان يـــك  بيـــرون  پـــای  ننهـــد  خويـــش  ّحـــد  ز  تـــا 
 (همان: 304)

ابيات مذكور، توصيِف درغالف كردن شمشــير اســت كه درذيل لغز آمده اســت. «تخته بند كردن: مجازاً به معنی گرفتار، 
محبوس» (انوری، 1381: ذيل تخته بند). «در خام گرفتن: پوســت دباغی نشــدۀ گاو را به تن مخالفان و گناهكاران كشيدن تا 

بعد از خشك شدن، آنان را شكنجه دهند» (همان: ذيل خام).
در شــاهنامۀ فردوســی، به دستور قيصر روم، شــاپور ذو االكتاف را به جرم اينكه در لباس بازرگانان به دربار قيصر رفته تا از 
كشورداری او آگاه گردد، به پوست خر می كشند و در جايی تاريك زندانی می كنند. (ر.ک. فردوسی، 1379،ج 7: 228- 229) 

مـــرا ايـــن  از  بعـــد  تـــو  مخالـــف  بـــا  كـــه  «گفتـــی   .14
حديـــث» تـــو  بی حكـــم  حالـــی  هيـــچ  بـــه  نبـــود 
(فخری، 1389: 234)

در المعجم به كوشــش مدّرس رضوی (ص284) و ســيروس شميســا (ص256) به جای «بعد از اين» زين سپس و به جای 
«بی حكم»، بی امر ضبط شده است. صرف نظر از اين اختالف، مدّرس رضوی «مخالف» و سيروس شميسا «مخالفت» آورده است. 

مصّحح در توضيح بيت، ضبط نادرست المعجم به تصحيح شميسا را نقل كرده است. (ر.ک. فخری، 1389: 375).
15. شيوۀ استشهاد شمس فخری در بدايع الصنايع بدين گونه است كه ابتدا يك بيت عربی از شاعران تازی و سپس يك بيت 
فارسی از قصيدۀ معروف بدايع االسحار قوامی مطرزی نقل می كند و سرانجام، از سروده های خود مثال می آورد؛ يكی از جاهايی 
كه شمس فخری روّيۀ استشهاد خود را برهم می زند و به جای قوامی مطرزی، از رشيد وطواط مثال می آورد؛ ذيل اشتقاق است. 

مثالی كه قوامی در قصيدۀ خود برای اشتقاق آورده با تعريف آن منطبق نيست:
آری ران  زيـــر  كـــه  كوشـــش  روز 

پيـــكار قـــدر  پيكـــر  قضـــا  آن 
(بدايع نگار، 1336 :50)

در بيت مذكور، بين دو واژۀ پيكر و پيكار، شبه اشتقاق ديده می شود. شمس فخری اين خطا را دريافته و بيت رشيد را به جای 
آن برگزيده است. (فخری، 1389: 267) دّقت نظر مؤلّف در اين زمينه در خور توّجه است.                          

نتيجه گيری
معيار جمالی و مفتاح ابواســحاقی، اثر شــمس فخری اصفهانی از ادبای قرن هشــتم هجری است. اين اثر، مهم ترين متن 
ارزشــمندی اســت كه بعد از المعجم در زمينۀ علوم بالغی نوشته شده و به دست ما رسيده است. مؤلّف در فن عروض و قافيه 

نقد و بررسي
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از المعجم و در بخش بديع از حدايق الســحر تأثير پذيرفته اســت. معيار جمالی در سال 1389 به هّمت دكتر يحيی كاردگر در 
سلسله انتشارات كتابخانۀ مجلس به چاپ رسيده است. 

مصّحح در تصحيح متن، به جز نسخۀ كتابخانۀ ملّی تبريز، از باقی نسخ موجود در ايران بهره برده است. استفاده از نسخ مذكور در حل 
برخی ابيات و عبارات می توانست مفيد فايده باشد. متأسفانه مصّحح نه تنها در روايت از متون مختلف، بلكه در نقل از معيار جمالی نيز 
دّقت كافی مبذول نداشته است. كم حوصلگی مصّحح، سبب پريشانی های مختلف در ارجاعات و مستندات شده است. مصّحح، مطالعۀ 
پيشينۀ تحقيق را جّدی نگرفته، اغلب به تكرار مكررات پرداخته است. همچنين در نقل مطلب از نوشتار ديگران، امانت داری علمی را 

رعايت نكرده است. ياري گرفتن از ويراستار علمی، بسياری از اشكاالت مذكور را به حّداقل می رساند. 

پی نوشت: 
Parvintajbakhsh@gmail.com عضو هيأت علمی دانشگاه پيام نور مركز رشت *

1. در فرهنگ كاربردی اوزان شعر فارسی، كه مورد مراجعۀ مصّحح بوده، فروع مفاعيلن سيزده ذكر شده است. (مدّرسی،1384: 324)
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