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تحریریّۀارجمندودلسوزگزارشمیراث

ــبان شما در  ــپاس از زحمات روزان و ش با درود از راه دور و س

ــذ«، برای یادآورِی دو مطب مصّدع  روزگار »قحط الرجال کاغ

می شوم، یکی نه چندان مهم و دیگری نسبتًا مهم. 

ــی«، ش 47-48 ، مهرـ دی  ــۀ موالنا روم ــۀ »مجل 1.در مقال

1390، نوشتۀ اینجانب ، به دو سه خطای مطبعی بر خوردم که 

ــتم به آگاهی برسانم. چون نسخه ای از اصل نوشته  الزم دانس

ــت، نمی توانم بگویم این خطاها از کم توّجهی  در اختیارم نیس

ــت یا ثمرۀ نافرمانی و خودسرِی رایانه ها. مهم این  من بوده اس

ــنج نشریۀ شما از این  ــت که خوانندگان نکته گیر و نکته س اس

لغزش های چاپی با خبر شوند.

ــطر اّول، لفظ قافیه در هر دو مصرع  ــتون چپ، س ص 101، س

ــِت بیت چنین است:  ــده، در صورتی که درس »محک« چاپ ش

ــی را دعوِی ُحسن و نمک/ سنگ مرگ آمد نمک ها را  هر کس

ــت که هر کس برای خود اّدعای زیبایی و  محک )مراد این اس

ــنِگ محک مرگ خواهد گفت که این  نمکین بودن می کند. س

حسن و زیبایی از میان رفتنی است(.

ــطر 8، در جملۀ »او راه چهارم را  ــت، س ــتون راس ص 102، س

ــی می کند«، یا کلمه ای بعد از  به مراتب و نتیجه بخش تر ارزیاب

حرف عطِف »واو« از قلم افتاده، یا این واو زائد است. 

ــتون چپ، سطر 12، عبارِت »در این محلۀ غائی«  ص 102، س

به احتمال زیاد باید: » در این مرحلۀ غائی« باشد.

2. پنبه زنی در گزارش میراث!

مطلب دومم مربوط است به نقد آقای علی اکبر احمدی دارانی 

ــد روضۀ خلد مجد خوافی )صص 92-95(. اجازه  بر ویرایش جدی

ــیه بروم« و عرض کنم که نقد ُرک  بدهید یکی دو جمله »حاش

ــندیدم و  ــت و خالی از تعارف و تکلف آقای دارانی را پس و راس

ایرادهای ایشان بر ویرایش جدید روضۀ خلد به نظرم وارد آمد، 

ــه دفاع از تصحیحات و تعلیقات  ــتار فاضل ب مگر آن که ویراس

ــتاد  ــن ایرادها قدم هّمت پیش گذارد، وااّل اس ــود و در رّد ای خ

ــد که چرا شاگرد ایشان،  ــفیعی کدکنی نیز دلخور خواهند ش ش

ــم »دغدغۀ احیای مواریث کهن  ــه خالف ادعایش، چندان ه ب

پارسی را« از استاد نیاموخته است.

مجـدالّدیـنکیوانـی*

* استاد بازنشستۀ دانشگاه تربیت معلّم.
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ــای احمدی در اوایل نقد خود چنین  و اّما اصل مطلب: آق

می نویسد:

ــّدی خیالم راحت  ــه از نظر می گذرانم، تا ح ــاب را ک ...کت

ــود که دیگر پنبۀ یکی از متون نسبتًا قدیمی زبان فارسی  می ش

زده شده و حاال با طیب خاطر می توانم عالوه بر متن کتاب، به 

یادداشت های مصّحح... بنگرم و نکته ها بیاموزم.

ــه زدن« را به معنای  ــر می آید که » پنب ــد ب ــت کالم منتق از باف

منّقح کردن و پیراستن متن روضۀ خلد به کار برده است؛ یعنی 

همان گونه که نداّف یا پنبه زن با عمل خود زوائد را از پنبه جدا 

ــتار جدیِد روضۀ خلد هم حّتی آن زوائدی را که  می کند، ویراس

نخستین ویراستار این کتاب )مرحوم محمود فّرخ( نتوانسته بود 

از این متن نسبتًا کهن بزداید، زدوده است. 

تا آن جا که حافظۀ بنده اجازه می دهد »پنبۀ کسی یا چیزی 

ــه به معنای تنقیح و تصفیۀ آن کس یا آن چیز به کار  را زدن« ن

ــار انداختن و  ــی انتقاد تند، از اعتب ــت، بلکه مراد نوع رفته اس

ــت. این ترکیب کنائی  به اصطالح امروزی ها »رو کم کنی« اس

ــه چنته ای از دانش  ــی به کار می رود ک ــًا در حّق کس مخصوص

ــال، اینجانب معنای مثبتی با  ــی و از اّدعا ُپر دارد. به هر ح خال

ــتایش و تحسین چیزی  این اصطالح نمی بینم که بتواند در س

یا کسی استفاده شود. 

ــیار عالقه مندم بدانم آیا در هیچ گوشه ای از  با این همه بس

ــالح را در معنای تنقیح و پاالیش به کار  ــران احیانًا این اصط ای

ــان، دورم، اّما تا  ــت که از زادگاهم، اصفه ــد؟ مدت هاس می برن

ــی  ــامان هر وقت »پنبۀ کس جایی که به یاد می آورم، در آن س

ــاد و به وجاهتش  ــداری از اعتبار می افت ــد« طرف مق را می زدن

ــش دوِم نام جناب احمدی دارانی  ــیبکی وارد می آمد. از بخ آس

ــگاه محّل تدریس ایشان برمی آید که مشارالیه از داراِن  و دانش

استان اصفهان بر آمده اند؛ پس می توان گفت که »هم والیتِی« 

ــتند. آیا در فاصلۀ نسل من و نسل ایشان معنای این  بنده هس

اصطالح عوض شده است؟ شاید هم با برافتادن پیشۀ حاّلجی 

ــین این مطرِب ابزارها در کوی  ــس افتادن صدای دلنش و از نف

ــهر بی زاینده رود اصفهان، کاربرد کنایِی »پنبه زنی«  و برزِن ش

از واژگان زبان فارسی  -مثِل بسیاری از اصطالحات دیگر- 

رخت بر بسته است.

ــتار روضۀ خلد پنبۀ این کتاب را،  ــت که ویراس بدیهی اس

ــی یا چیزی را زدن«  ــه معنایی که بنده از اصطالح »پنبۀ کس ب

ــت؛ ظاهراً به معنای مورد نظر آقای احمدی  می فهمم، نزده اس

)تنقیح و تصحیح( نیز- آن طور که پسند طبع  ایشان است - 

این اتفاق نیفتاده است. چیزی که می توان با مقداری اطمینان 

گفت این است که آقای احمدی، بگویی نگویی، پنبۀ ویراستار 

روضۀ خلد و کار او را زده اند! 

مجدالّدین کیوانی

سوم آذر ماه 1391

■
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چنـدنکتـۀدرخـورتوّجـه

جنابآقایمدیر!

ــمارۀ 46 گزارش میراث  ــکر از فرستادِن سه نسخه از ش با تش

ــاِت فرهنگِی مرکز  ــتِن زِر ناِب خدم ــز مس نگش ــِد هرگ و امی

ل  ــاید ُمکمِّ ــوب، یکی دو نکته را که ش ــی میراِث مکت پژوهش

ــودمندِی آن مجله باشد ذیاًل برای درج در شمارۀ بعد یادآور  س

می گردد:

ــۀ با عنوان »مأخذ قصه ای از مثنوی معنوی« مرقوم  1. در مقال

ــده است: چنان که گفتیم مأخذ این حکایت را استاد فروزانفر  ش

و دیگر شارحان مثنوی مشّخص نکرده اند.

ــاید آگاه نبودند و یا به خاطر نداشتند  نویسندۀ محترم مقاله ش

ــرح مفصل مثنوی، که حاصل سالیان  ــتاد مرحوم از ش که اس

ــان بود، تنها به چاپ و نشر شرح  ــس و تحقیق ایش دراز تجس

ــرح بقیۀ  دفتر اّول و نیمی از دفتر دوم مثنوی توفیق یافتند. ش

ــت ناگهانی ایشان به  ــبب درگذش دفتر دوم و دفاتر دیگر به س

ــی آن شد که  ــید و ضایعه ای عظیم برای ادب فارس چاپ نرس

ــروح که در بسته های پانصد برگی منظم در کف اطاق  بقیۀ ش

ــافرت یگانه فرزند ایشان  ــان چیده شده بود با مس تحریر ایش

ــکون ماندن منزل به مدت دو سال  ــور و نامس به خارج از کش

ــدن در اطاق کار استاد با انبوهی  ــت و گشوده ش پس از بازگش

ــوند. موش ها در طول دو سال تمام  از ریزه کاغذها مواجه می ش

ــت های مثنوی را جویده و ریزه ریزه کرده  ــته های یادداش بس

ــهادت دوست ارجمند آقای عنایت هلل  بودند. آن چنان که به ش

مجیدی، رئیس کتابخانۀ دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، که خود 

ــر آن وضع بوده  اند، حّتی تّکه  کاغذی که بتوان کلمه ای را  ناظ

بر آن نوشته دید، از آن همه بسته ها یافت نشد. ناگزیر در حیاط 

ــزل گودالی حفر کردند و ریزه ریزه کاغذها را دفن نمودند و  من

عالم ادب از آن مساعی جمیله محروم ماند چنان که از بسیاری 

مساعی به سبب حوادث.

ــیۀ بیتی« ذیل شمارۀ 6 و بیست  2. در مقالۀ با عنوان »در حاش

طالب آملی مرقوم فرموده  اند:

ــه »دو لب« را همۀ  ــکال عمده دارد و آن این ک ــا یک اش ... اّم

ــاعر  ــد و فی الواقع خواهش و تمّنای ش ــان واجدن صاحب دهان

ــاج بود »دهن«  ــاعر بدان محت ــت. آنچه ش تحصیل حاصل اس

است نه دو لب.

محقق محترم توّجه به ذکر جزء و ارادۀ کل یعنی ذکِر دو لب و 

ارادۀ دهان نفرموده اند و لذا ایرادی بر آن وارد نمی تواند باشد.

3. در تأیید عنوان 7 همان مقاله این بیت را نیز می توان افزود:

ــت  ــدارد، هیچ می دانی ز چیس ــایه پیغمبر ن س

ــت ــایۀ پیغمبرس ــی در س ــون عل ــی چ آفتاب

ــرایندۀ آن را نمی دانم. امید که از خوانندگان ارجمند  بنده نام س

یا خود نویسندۀ محترم مقاله افاضه فرمایند.

ــت که در سفرنامۀ  4. در مقالۀ با عنوان »َکلَک«. در خور ذکرس

ــفر اّول( که به کوشش بنده دو  ــتان حاج نجم الملک )س خوزس

بار توسط انتشارات علی اکبر علمی به طبع رسیده است )ص 54 

ــخن از کلک و عبور با آن از رودخانه آمده است. از  چاپ دوم( س

جمله در مورد ذیل:

ــقائی از هر طایفه َکلَک است  ــیلۀ عبور ایل بختیاری و قش وس

ــد از بیست سی مشِک بادکرده و به هم پیوسته  که عبارت باش

که قدری نی بر روی آن می ریزند و صفحۀ همواری می شود...

ــۀ  ــی مؤسس ــخه های خّطی فارس 5. در مقالۀ »نگاهی به نس

شرق شناسی سارایوُو«. ذیل عنوان:

ج. ادبیات، بیت:

ــرده ــان ک ــی بدین ــداد بی رحم ــک بی ای فل

ــران کرده ــاز وی ــک جهان را ب ــل مل وی اج

مصراع نخست با اصالح و صورت درسِت:

ای فلک بیداد ]و[ بی رحمی بدینان کرده]ای[

به حساب ُجّمل )ابجدی( برابرست با عدد 795

و مصراع دوم با صورت درسِت:

ــاز ویران کرده]ای[ ــل ملک جهان را ب وی اج

به همان حساب ُجمل )ابجدی( برابرست با عدد 859

ــت و  ــراع اّول بیت پایانی هم کلمه دینی نادرس ــًا در مص ضمن

صحیح آن ُدنیی است= دنیا.                                              ■

سیـدمحمـددبیـرسیاقـی


