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وضه خلد ر
مجد خوافی؛ تصحیح عباسعلی وفایی؛ تهران: سخن، 1389

مجدالدين خوافى از نويسندگان نيمۀ اول قرن هشتم هجرى و از جمله 
که توانس���ت مجموعه اى به نام روض���ه خلد به تقليد  استادان���ى است 
که در سال  گلست���ان سعدى فراهم آورد. اي���ن مجموعه، همان است  از 
1329 هج���رى قمرى به نام »خارست���ان« چاپ و در انتساب آن به مجد 
که نام مجدالدين خوافى و انتساب  خوافى ترديد شده است؛ در حالى 
که با  کتاب روضه خلد را  او به خواف در متن آمده است.1 مجد خوافى 
ک���ه از هر حيث به زبان نويسندگان قرن هشتم  انشاي���ى منسجم و زبانى 
شبي���ه است، در س���ال 733 هجرى ب���ه پايان رساند، ب���ار ديگر در سال 
کت���اب مشتمل بر هجده باب است  کرد.2 اين  737 در آن تجديدنظ���ر 
و در خارست���ان فق���ط شان���زده باب آن چ���اپ شده اس���ت.3 اين هجده 
ب���اب، متضم���ن 420 حکاي���ت و 2140 بي���ت )در مقدم���ه وفاي���ى: 2200 
بي���ت( و مبالغى آيات و احاديث و اخب���ار و حکمت است و خود در دو 
که بدانه���ا تمثيل يا استدالل  کتابش  که تم���ام اشعار  کرده  يح  ج���ا تصر
کرده، به استثناى دو مورد، از خود اوست.4 مجد خوافى عالوه بر روضه 
که در روضه خلد از آنها نام برده، ولى  خلد سه اثر ديگر نيز داشته است 
کنون اث���رى از آنها پيدا نشده است: کنز الحکمه، ترجمه منظوم جواهر  تا 

اللغه زمخشرى، ديوان اشعار.

ي���ن  کن���ار منش���آت قائم مق���ام فراهان���ى، از بهتر گرچ���ه در  روض���ه خل���د ا
که آثار تقليد  تقليده���اى گلستان محسوب مى شود، ولى طبيعى است 
و تکل���ف از وجن���ات ابيات و عب���ارات آن هوي���دا باش���د و مقايسۀ آن با 
گلست���ان سعدى، به خوبى تفاوت هاى دو اث���ر اصيل و مقلدانه را آشکار 

کرد؛ ولو اينکه نويسنده به خوبى از عهدۀ تقليد برآمده باشد. خواهد 

يک���ى دو س���ال پيش وقتى ب���ه دنبال موضوع���ى براى پايان نام���ۀ يکى از 
کارشناسى ارش���د زبان و ادبيات فارسى بودم، چون چاپ  دانشجويان 
کرده بودم،  دوم روض���ه خلد، تصحيح محمود فرخ را ت���ازه ديده و تورق 
ک���ردم در خصوص مناب���ع و مآخذ قص���ص و حکايات روضه  پيشنه���اد 
کار دانشجو، توفيقى دست داد  گي���رد. در ضمن  خل���د تحقيقى صورت 
کتاب را از آغاز ت���ا پايان بخوانم. در حي���ن مطالعه به مواردى  ت���ا يک بار 
که ضبط هاى متن چاپى ب���راى رفع ابهاِم معنايِى بعضى  برمى خ���وردم 
کافى نبود؛ از اين رو مشتاق بودم به نسخۀ ديگرى از  ابي���ات يا عبارات 
کنم تا با عرضۀ مشکالت بر آن، توجيه و توضيح  کتاب دسترسى پي���دا 
کار رساله پاي���ان يافت؛ بدون  قانع کننده ت���رى براى م���وارد ابهام بياب���م. 

گنجينه سخن؛ ج 5، ص 100. 1 . ذبيح اهلل  صفا؛ 
2 . همان.

3 . مجد خوافى؛ روضه خلد؛ مقدمه و تحقيق محمد فرخ؛ ص 8.
4 . همان.

چکی���ده: مجدالدی���ن خواف���ی از نویسندگان ق���رن هشتم هجری 
گلستان  که توانس���ت مجموعه ای به ن���ام روضه خلد به تقلی���د از  اس���ت 
سع���دی فراه���م آورد. نویسن���ده در مقاله حاضر به معرف���ی تصحیح روضه 
خل���د از دکت���ر وفای���ی پرداخته است. ب���ه این منظ���ور، پ���س از مقایسه این 
خ  خ، نمونه هایی از افتادگی ها در چاپ فر کتاب با تصحیح فر تصحی���ح از 
خ را بیان می  و نی���ز نمونه هایی از موارد ترجیح نسخ���ه وفایی بر نسخه فر
کر  دارد. در عی���ن ح���ال بعضی ترجیحات غیر مرجح در چ���اپ وفایی را نیز ذ
کلمات، عالیم  کن���د. در ادامه، نویسنده به خطاهای مرتبط ب���ا حرکات  م���ی 
الت  سجاوندی و شیوه های خط در چاپ وفایی اشاره کرده و با بیان اشکا
وارد ب���ر فهرست ه���ای پایانی، مقاله خوی���ش را ادامه  می ده���د. در نهایت، 
نویسنده با بی���ان جای خالی تعلیقات و نیز غلط های چاپی این نسخه از 
ح کردن چند مورد تصحیح قیاسی از سوی خویش، مقاله را  کت���اب، با مطر

به پایان می رساند.

کتاب. کلیدواژه: روضه خلد، مجدالدین خوافی، معرفی 

تصحیح دیگرى
از »روضه خلد«
مجد خوافݡى
دکتر رحمان مشتاق مهر

نقـد و بـــــــرریس کتــــــاب

دانشيار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
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از روض���ه خلد، چنان ک���ه از هر تصحيح ت���ازه اى انتظار م���ى رود، نسبت 
ب���ه چاپ ه���اى قبل���ى امتيازهاي���ى دارد، ول���ى متأسفان���ه بى دقت���ى در 
زش زحم���ات مصحح  صفحه آراي���ى و تصحي���ح نمونه ه���اى چاپى، ار

محترم را تحت الشعاع قرار داده است.

يخ استنساخ نسخ���ه اساسش را  محمود ف���رخ در مقدمۀ ممتع خ���ود، تار
کتاب، يعنى قرن نه���م مى داند،7 ولى  متعل���ق به يک قرن بع���د از تأليف 
وى به دو نسخۀ ديگر از کتاب نيز دسترسى داشته است که يکى متعلق 
ز از مشهد بوده و در سال 1319 به نظر مرحوم  کشاور به آقاى شيخ عبداهلل  
مل���ک الشعراى بهار رسيده ب���وده است و ديگرى متعلق ب���ه آقاى قرشى 
که به ف���رخ اهدا شده و طبق نظر او با اينک���ه به دليل افتادگى  نام���ى بوده 
ي���خ استنس���اخ نداشت���ه، ول���ى از روى نسخ���ه اى  صفح���ات پايان���ى، تار
گرچه چاپ انتقادى  اصيل رونويسى شده اس���ت؛ پس چاپ فرخ نيز - ا
محس���وب نمى شود - چاپى تک نسخه اى نب���وده، بعضى از تفاوت هاى 
که حتى دکتر وفايى ني���ز آنها را بر نسخه  قاب���ل توجه آن با نسخه اس���اس � 
اس���اس ترجيح داده و در مت���ن آورده � احتمااًل مبتنى بر همان نسخه هاى 
نامب���رده در مقدمه فرخ بوده اس���ت و نظارت خديو جم نيز بر خالف آنچه 

گفته است،8  به موارد ذيل محدود مى شده است: وفايى 
ى  1. براى يکنواختى رسم الخط کتاب، سعى شده است »مى« استمرار

و مضارع و »به« حرف اضافه بر سر اسم، در همه جا جدا نوشته شود.

ک���ه عب���ارت اصلى، نادرست ي���ا اندکى نامفه���وم به نظر  2. در م���واردى 
کلمه اى يا  مى رسي���ده، ب���راى روشن شدن مطلب ي���ا درستى عب���ارت، 

کروشه اضافه شده است. حرفى در داخل 

ک���ه ناقص به نظ���ر مى رسيده و اصالحش  3. در چن���د م���ورد محدود نيز 
گذاشته شده ت���ا خواننده متوجه  کروش���ه »کذا«  دشوار ب���وده، در داخل 

گر اشکالى هست، از نسخه است. که ا باشد 

اي���ن تغييرات البت���ه به معن���ى آزادانه عمل ک���ردن در تصحي���ح قياسى 
که وفايى ب���راى نشان دادن م���وارد اختالف نسخۀ  نيس���ت. در جدول���ى 
کرده، مجموعا 194 مورد اختالف نشان  اساس با تصحيح فرخى فراهم 
داده شده است که موارد کمى از آنها مميز معناست و اغلب موارد مهم، 
بوط مى شود.  کلمه، عب���ارت يا حتى بيتى از چاپ ف���رخ مر ب���ه افتادگى 
که اغلب حدس های مرحوم  جدول مذکور در عين حال نشان مى دهد 
کى  که نسخه ناخوانا بوده، مقرون به صحت و حا خديو جم در مواردى 
از تجربه و ممارست آن مرحوم در تصحيح متون بوده است و در بعضى 
موارد وفايى نيز ضبط آن مرحوم را بر نسخۀ اساس ترجيح داده است.9

کتابخانه دانشگاه تهران باشد  7 . دکتر وفايى حدس مى زنند اين نسخه، همان نسخه محفوظ در 
که نسخه اساس ايشان نيز هست.

کرده و  کتاب  که از محمود ف���رخ داشته است، دخ���ل و تصرفى در اي���ن  8 . خدي���و ج���م با رخصت���ى 
کرده  که ايشان در تصحيح قياس���ى متن، آزادانه عمل  مقدم���ه يک صفح���ه اى ايشان مى نماياند 

است مقدمه صفحه سى.
کرد و  کار »منع  کرد: نسخه اس���اس: او را از اين  9 . ب���راى ذک���ر چند نمون���ه، مى توان به اين موارد اشاره 

اينک���ه جستج���وى ما ب���راى يافتن تصحيح���ى ديگر، نتيج���ه اى داشته 
ي���زم آقاى دکتر  باش���د. يکى دو هفت���ه پيش وقتى تصحي���ح دوست عز
گويى  کتابفروشى ديدم، چنان که  ين  يتر عباسعل���ى وفايى را در پشت و
گرفتم يک بار ديگر متن  دوستى قديمى را مالقات کرده باشم،5 تصميم 

را از روى تصحيح ايشان بخوانم.

دکت���ر وفاي���ى، مت���ن را از روى چه���ار نسخ���ۀ خط���ى و دو نسخ���ه چاپى 
کرده اند: تصحيح 

کامل بودن متن و  که به دليل  کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران  1. نسخه 
گرفته است )چون اول و  خ���وش و خوانا بودن خط، اساس تصحيح قرار 

يخ استنساخ ندارد(. آخر آن افتاده، تار

که در سال 1067  يحان بيرونى تاشکند  کتابخانه انستيتو ابور 2. نسخه 
ب���ر دارد. اين  ي���ر ش���ده و تنها شان���زده باب از هجده ب���اب متن را در تحر

نسخه در تفصيل نسخه بدل ها با رمز »الف« مشخص شده است.

ير شده و  که در س���ال 1276 تحر کتابخانه  3. نسخ���ه ديگ���رى از هم���ان 
عنوان خارستان داشته و به اميرخسرو دهلوى منسوب شده است. اين 

نسخه با رمز »ب« مشخص شده است.

کتابخانه شخصى است���ادى در تاشکند، با عنوان  4. نسخ���ه متعلق به 
ک���ه ب���ه دلي���ل افتادگى  ى )!(  خارست���ان و منس���وب ب���ه سع���دى شي���راز
ى آن معلوم نب���وده است. رمز اين  ي���خ نسخه بردار صفح���ات پايانى، تار

نسخه »د« تعيين شده است.

کانپ���ور هند به نام خارستان و شامل  5. نسخ���ۀ چاپ سنگى انتشارات 
شانزده باب، با رمز »ج«. 

ک���ه در س���ال 1346 ج���زو انتش���ارات دانشگاه  6. نسخ���ه مصح���ح فرخ 
تهران، و با نظارت و اشراف حسين خديوجم به چاپ رسيده و در سال 
گويا  1382 تجدي���د چاپ شده است. همچنان که اش���اره خواهد شد، 
کرده است؛ از اين  دکت���ر وفايى به چاپ نخست اين تصحي���ح مراجعه 
که از ضبط ه���اى آن به دست مى دهد، با متن  گزارش هايى  رو بعض���ى 

چاپ دوم تطبيق نمى کند.6 

گفته شده، متن غالب���ًا انعکاس ضبط هاى نسخه  از مي���ان نسخه هاى 
اس���اس )نسخ���ه دانشگاه ته���ران( اس���ت و نسخه هاى ديگ���ر در تکوين 
مت���ن نهاي���ى، نقش بسيار اندک���ى داشته اند و ضبط ه���اى آنها بيشتر در 
ذي���ل تفصي���ل نسخه بدل ها منعکس ش���ده است. چ���اپ دکتر وفايى 

کتاب براى بار اول، آشنا شدن با يک دوست جديد است و  گفته است: خواندن يک  5 . شکسپير 
قات يک دوست قديمى، صابر تفرشى؛ ص 17. مطالعه مجدد آن، به منزله مال

ي���ى ضرب المثل خوبان به صن���م او بود و عادت  گو 6 . ب���راى مث���ال چن���د نمونه ذکر مى شود: الف( 
گفته: فرخ، »عب���ادت« ندارد؛ ولى دارد.  »عب���ادت« اوث���ان در ماتقدم از او. وفاي���ى در نسخه بدل ها 
کلبه اى بود؛ در ج���دول تفاوت هاى چاپ فرخ با نسخه  ب( »پيرزن���ى و پيرم���ردى را در آن مزرعه« 
که نشده است.  کلمه آخر، از نسخه فرخ فوت شده است؛ در حالى  که جز دو  گفته شده  اساس 
که: فرخ »سعادت« دارد؛  کم���االت ابدى واص���ل و سعادات سرمدى حاصل. در جدول آمده  ج( 

که متن فرخ نيز »سعادات« است. در حالى 
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کاغذگران بى وضو نگذشتى.
ى گ���ر عقل مکتس���ب دار گفت ا حکي���م 
ک���ه در تو ادب ني���ز مکتسب نبود عجب 
ادب چ���و الزم عل���م اس���ت ن���زد اهل خرد
نب���ود ادب  را  هرک���ه  ب���ود  عل���م  چگون���ه 

)و/157؛ ف/133(. اين حکايت به کلى از چاپ فرخ فوت شده است.

يخت... تا به کوه قاف. ابليس بر عقب  ن مى گر 9-1-1. شخصى از جور ز
يزم.  ن مى گر گفت: از دست ز کجا م���ى روى؟  که  ي���د... پرسيد  وى بدو
يده پاى هنوز اينجا بيش  گفت: اى بر طپانچ���ه اى محکم بر قفاش زد و 
که مشخص شده  گفتگو  نرسي���ده اى؟ )و/235؛ ف/201(. قسمت���ى از 

کرده است. است، از چاپ فرخ فوت شده و مطلب را ناقص 

يعت آدم، عقد و نکاح ميان برادر و خواهر جايز بود. 10-1-1. در شر
که در چاپ فرخ نيست، جمله بى معنى است. بدون »جايز« 

2-1. نمونه هایی از موارِد ترجیح نسخه وفایی بر نسخه فرخ
ک به اوج  يعت را از حضيض خا که خورشيد عالم شر 1-2-1. آن ش���ب 

ک رسانيدند و جام ماالمال وصال چشانيدند )و/2؛ ف/2(. افال
ک���ه وص���ال با ش���ب معراج  چ���اپ ف���رخ ب���ه ج���اى »وص���ال«، زالل دارد 

سنخيت بيشترى دارد و پذيرفتنى تر است.

نيلوف���ر اس���ت  تردام���ن  ک���ه  ب���س         .1-2-2
شم���ر  مي������������������ان  مى کن���د  عارف���ى 

)و/10؛ ف/9(.
چاپ فرخ به جاى »شمر«، »سمر« دارد. با توجه به اينکه جاى نيلوفر در 

آب و آبگير است، رجحان ضبط وفايى آشکار است.

کار مى کرد )و/2؛ ف/2(. 3-2-1. غالمى در اين بوستان به جدى بليغ 
ياد خطاى  که به احتمال ز چ���اپ فرخ به جاى »جّدى«، »ح���ّدى« دارد 

چاپى است.

يسى در چاپ فرخ به خطا عبدالرحمن پسر  4-2-1. عبدالرحمن بشر مر
گزارش شده است )و/60؛ ف/49(. يسى،  مر

ي���ادت ميل  کمال ز 5-2-1. هي���چ موج���ودى بى عش���ق نيست؛ ه���ر جا 
يارت«  يادت« اولى، »ز يادت )و/88؛ ف/74(.چاپ فرخ به جاى »ز ز

ياد، خطاى چاپى است. که به احتمال ز دارد 

6-2-1. ف���روغ روى او، روز وصل را برافروختى و سواد موى او، شب هجر 
ى آموخت���ى )و/99؛ ف/83(. فرخ به جاى »موى«، »روى« دارد  را دراز

ياد غلط چاپى است. که به احتمال ز

کرد که  ي���س پيغمب���ر را چ���ون به آسم���ان بردند، درخواس���ت  7-2-1. ادر
که بيرون نيايى« )و/123؛  گفتند: »نبايد  که بهشت را ببينم.  مى خواهم 

1. بحث در اختالف نسخه ها 
گرفته  هر دو تصحيح روضه خلد ظاهرًا بر مبناى نسخۀ واحدى صورت 
اس���ت؛ از اي���ن رو تفاوت هاى اساسى بي���ن آنها بسيار ان���دک است. در 
مواردى، تصحيح  اخير ابهام احتمالى تصحيح قبلى را برطرف مى کند 

يا صورت قابل قبول ترى از متن به دست مى دهد.

1-1. نمونه هایی از افتادگی هاى چاپ فرخ
1-1-1. صفاى باطن عارفان، پرتو جود اوست و سيماى ظاهر مطيعان، 

اثر سجود او )و/1؛ ف/1(.
ينه و  ک���ه موازنۀ موج���ود در دو قر چ���اپ ف���رخ »ظاهر« را ن���دارد؛ در حالى 
کلمه به سهو از چاپ مذکور فوت  که  مقابله ظاهر و باطن تأييد مى کند 

شده است.

ک���ن ب���ه منفع���ت خل���ق سع���ى  گ���ر مردم���ى     .1-1-2
ک���ران شون���د ت���و را چا ت���ا مردم���ان ب���ه ط���وع 

مردم���ان ب���ه  نرسان���د  منفع���ت  ک���ه  شاه���ى 
ک���ران شون���د ب���ر  ي���ش  کر ب���س مردم���ان ز چا

)و/38؛ ف/31(. فرخ بيت دوم را ندارد.

گفتم: موجب  گف���ت: روزه دارم.  ى؟  گفت���م: امروز چه مى خور  .1-1-3
گف���ت: اين س���گ امروز مهم���ان من ب���ود )و/58؛  اي���ن ايث���ار چيست؟ 
ف/48(. قسم���ت مشخص شده در چاپ فرخ نيست و بديهى است 

گفتگو، روانى خود را از دست مى دهد. يان  که بدون آن جر

گ���اه خصومت با ملک الموت برآميخت���ى و از بيمش بنات از  4-1-1. ب���ه 
نعش بگريختى )و/72؛ ف/60(. »خصومت« از چاپ فرخ افتاده است.

 .1-1-5

مجل���س عل���م مرغ���زار بهشتگفت پيغمبر خداى که هست

که به است از هزار سبزه و کشتچون بدانج���ا رسى چرا مى کن
)و/78؛ ف/65(. فرخ بيت دوم را ندارد.

ه���م« پيدا نش���ود، از عاش���ق رغبت  6-1-1. ت���ا از محب���وب جذب���ه »ُيحّبُ
وَنُه« در چاپ  وَن���ُه« روشن و هويدا نگردد. )و/89؛ ف/74(. »ُيِحّبُ »ُيِحّبُ

فرخ از قلم افتاده است.

گ���ر مرا خواهى به ترک دين بگوى )و/101؛ ف/86(. چاپ فرخ   .1-1-7
گفتن« رايج بوده است. که ترکيب »به ترک چيزى  »به« ندارد؛ در حالى 

ک���ه م���دت عم���ر خوي���ش، هرگ���ز ابوحنيف���ه در ب���ازار  8-1-1. آورده ان���د 

ى به زوال آمد. ضبط  گف���ت«. ضب���ط فرخ و وفايى:... منع مى کرد. گفت. نسخه اساس: ملک بر و
گ���ر يعقوب... اين وديع���ت، سوگندهاى غالط  ف���رخ و وفاي���ى: ملک به زوال آم���د. نسخه اساس: ا
گر يعقوب... ]و با[ اين وديعت، سوگندهاى غالظ خورد. البته وفايى  خورد. ضبط فرخ و وفايى: ا
که على رغم اختالف ف���رخ با نسخه اساس، در چه مواردى  کرده است  يح  در نسخه بدل ه���ا تصر

متن، منطبق بر چاپ فرخ است.
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و/46؛ ف/38(.

طبق���ى گ���ل  از  ت���و  خ���وب  رخ  اى        .1-3-2
ورق���ى خوب���ت  رخ  ش���رح  ز  گ���ل 

ى ت���ار سنب���ل  ت����������و  زل���ف  س���ر  از 
ى آر زلف���ت،  س������������ر  سنب���ل  ز  ب���ه 

گل ز  ضب���ط مص���راع دوم در نسخۀ اس���اس و چاپ فرخ، چني���ن است: 
ش���رم رخ خوبت عرق���ى )و/4؛ ف/3(. مجد خوافى ب���ر خالف سعدى 
ک���ه غالبًا ابي���ات را براى تبيي���ن حکايت و در ادامۀ آن م���ى آورد، معمواًل 
يحه خود را بيازمايد و  عبارات منثور را يک بار ديگر به نظم مى کشد تا قر
استع���داد شعرى خود را به رخ خواننده بکشد؛ از اين رو بعضى ابيات، 
برد خاصى  کار که خارج از آن، مفهوم رس���ا و  آن ق���در به مت���ن وابسته اند 
که  کني���م، خواهيم ديد  گر به عب���ارات قبل از اين ابيات توجه  ندارن���د. ا
ضب���ط نسخۀ اساس و ف���رخ، سروده شاعر است و ص���ورت ديگر، بدون 
گل سيراب نشانه عرق  ى شده است:  اينک���ه در متن تأمل شود، بازساز

گيسوى مشکبار او. رخسار او بود و سنبل پرتاب، نمونه اى از 

3-3-1. مسي���ح عليه السالم گفت: »الم تروا الى اسنانه کيف ابيضت 
گفت عليه  کالالل���ى« )و/8؛ ف/7(. مت���ن فرخ چنين اس���ت: »مسيح 
ئال���ى«. وفايى خود در صفح���ۀ بيست و هشت مقدمه 

ّ
کالل الس���الم:.... 

که متعلق  بى بع���د از فعل، در حالى  »آوردن جمل���ه معترضه دعايى عر
يژگى هاى زبانى متن خوانده،  ب���ه شخص قبل از فعل است« را يکى از و
ب���راى آن از همي���ن مت���ن شواه���دى آورده اس���ت. مطمئن���ًا ف���رخ نيز اين 
کرده و آسان و  ساخ���ت را از يکى از نسخه ه���اى در دسترس خود اختيار 

يب و نامعمول تغيير نداده است. معمول را به صورت غر

وفايى در مقدمه )صفحه سى( راجع به تفاوت معنايى دو صورت »لئالى 
و آلل���ى« گفته است: در ف���رخ به صورت »کاللئالى« آمده و هر خواننده اى 

مى داند بين اين دو واژه چقدر اختالف معنايى وجود دارد.

خوانندگان ديگر را نمى دانم، ولى من چون تفاوتى بين آن دو نمى دانستم، 
ب���ى در دست���رس خ���ود )لغت نام���ه  هرچ���ه در فرهنگ ه���اى فارس���ى و عر
دهخ���دا، منته���ى االرب فى لغة الع���رب عبدالرحيم صفى پ���ور، فرهنگ 
بردى فرزان؛  فارسى معين، فرهنگ بزرگ سخن انورى، فرهنگ جامع کار
گشت���م، وجه اختالفى نيافت���م و ظاهرًا ج���ز تفاوت رسم  ب���ى- فارسى(  عر
الخط، از لحاظ معنايى فرقى بين آن دو نيست و دو صورت اماليى موجه 
از يک کلمه اند که هر نويسنده اى بسته به سليقۀ خود مى تواند يکى از آن 
که »لئالى« متناسب با خط معمول فارسى  کار برد؛ با اين تفاوت  دو را به 

بى است. و »آللى« متناسب با خط عر

که در استنباط علوم، يد بيضا مى نمودند: 4-3-1. متبحرانى 

گشتند دست خوش روزگار گشتنددر پ���اى زمانه خ���وار 

ف/104(؛ يعن���ى ممک���ن نيس���ت! شاي���د که داخ���ل شوى و هرگ���ز بيرون 
نيايى! چاپ فرخ به جاى »نيايى«، »بيايى« دارد که قابل توجيه نيست.

ک���س به استبداد وى نبود  که هيچ  8-2-1. اب���ن معتز يکى از خلفا بود 
)و/129؛ ف/109(. در مت���ن فرخ به ج���اى »استبداد«، »استعداد« آمده 

که ادامۀ مطلب ضبط وفايى را تأييد مى کند.

9-2-1.            م���ن اعظ���م الل���ذات عن���د االلک���ع
سي���ُف الش���وارب ثُم صف���ع االصلع

که بى معنى است. )و/161؛ ف/137( در متن فرخ، صنع االصلع آمده 

10-2-1. در صفحۀ 163 چاپ وفايى دو بار کلمه »نّخاس« )برده فروش( 
که  ک���ه در هر دو مورد چاپ ف���رخ )ص 139( »نحاس« دارد  کار رفته  ب���ه 

غلط بودن آن محرز است.

ک���ه پوشيدنى  ر دي���د... دانست  11-2-1. چ���ون پيشت���ر آم���د، طشت���ى ز
اس���ت... در پوشيدنش عاجز مان���د )و/168؛ ف/144(. فرخ »پوشيده 
نيست« دارد و احتمااًل سرهم نويسى آن در نسخه خطى )پوشيدنيست( 

باعث اشتباه شده است.

يک و هند و ترک و عرب را که بنگرى 12-2-1.                                                             تاز
کوشابن و اله و خداى است و تنگرى

)و/186؛ ف/157(. سخ���ن از يگانگى دل ه���ا و اختالف زبان هاست. 
اينک���ه مثاًل همه يک خدا را مى خوانند، ولى هر قومى به زبان و تعبيرى. 
تنگرى در زبان ترکى يعنى خدا؛ ضبط فرخ )بتگرى( مطمئنًا تصحيف 

آن و غلط است.

3-1. بعضی ترجیحات غیر مرجح در چاپ وفایی
1-3-1. خورشي���د... را... ب���ه اوج فل���ک رسانيدن���د و ج���ام... چشانيدند 
ک���ه در خزين���ۀ سينه او نهادن���د و نداى »ما  )و/2؛ ف/2(. نق���ود اس���رارى 
کذب الفواد ما راى« در عالم در دادند، به عدد سه هزار بود )و/2؛ ف/2(.

در چ���اپ ف���رخ در هر دو مورد، فعل مفرد )چشاني���د، در داد( آمده است 
کت���اب همخوان���ى بيشت���رى دارد و وفاي���ى در صفحۀ 26  ک���ه ب���ا سبک 
مقدم���ه، آن را تحت عنوان »حذف شناسه فعل در جمله ها و فعل هاى 
يژگى هاى زبانى  که نه���اد آنها يکى است«، به مثابه يک���ى از و متعاطف���ه 
کتاب نظاير بسي���ار دارد؛ از جمله: در  ک���ه در  کرده است  کت���اب، مطرح 
ح���رم را بگش���ادم و شمع بنهاد )به ج���اى »بنه���ادم«: و/34؛ ف/28(؛ 
يور منور... برداشت )ب���ه جاى »برداشتند«:  تتق ظ���الم... برافراشتند و ز
و/35؛ ف/29(؛ فرم���ود ت���ا بت ها بکشتند و بتخانه ه���ا را در ببست )به 
کردند  ج���اى »ببستند«: و/36؛ ف/30(؛ ب���رادران از اين غصه هجرت 
و مل���ک بگذاشت )به ج���اى »بگذاشتن���د«: و/37؛ ف/31(؛ مردم به 
کردند و مل���ک را باز به تخ���ت حکم برد )به ج���اى »بردند«:  يکب���ار غل���و 
ي���ن نمود )به ج���اى »نمودم«:  ک���ردم و... آفر و/38؛ ف/31(؛ او را دع���ا 
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يشانى ضبط ساير نسخه ها  کلمه »کشش« و پر ول���ى نامقبول بودن تکرار 
که بالفاصل���ه آم���ده است، نش���ان مى دهد  و ص���ورت منظ���وم عب���ارت 
»کش���ش« در نسخۀ اساس، نتيجه لغ���زش قلم است و همان سوزش در 

مفهوم محو و فنا درست است.

8-3-1. قراض هاى سيم مى بيخت )و/48؛ ف/40(. چاپ فرخ: قراضهاء.

طبق شيوۀ خط وفايى، بايد به »قراضه هاى« تبديل مى شد. در جاهاى 
گرفته است. کار صورت  کتاب )و/169؛ ف/144( اين  ديگرى از 

گراي���ى دوست���ى  ب���ه  چ���و  م���ن  ب���ا          .1-3-9
نماي���ى م���ن  ب���ه  ب���دم  ک���ه  باي���د 
نيکوس���ت ت���و  ب���ر  ب���دم  ک���ه  هرگ���ه 
پس دشمن من تو باشى اى دوست

)و/198؛ ف/167(.
ى و به  گر بدى ه���اى مرا حسن بشمار چ���اپ فرخ: او دوست؛ مى گويد: ا
م���ن ننمايى، تو دوست من نيستى؛ دشمن من���ى و دوست واقعى من، 
که عيب هاى م���را به رخ من مى کش���د. در چاپ وفايى  دشمن���ى است 
که معنايى ب���ه جمل���ه نمى افزايد و قابل  »اى دوس���ت«، حش���وى است 
که او را بالفاصله بعد از اينکه دشمن خود خوانده است،  قب���ول نيست 

کند. »اى دوست« خطاب 

ى از من خيانتى بيند، به  گ���ر روز که ا 10-3-1. زن���ى مسلمان مى خواهم 
مالمت پرده من ن���درد. )و/216؛ ف/183(. چاپ فرخ: جنايتى. تکرار 
که براى آن ذکر  کلم���ه »جنايت« در سطور بع���دى حکايت، و مصاديقى 
ش���ده اس���ت )آدمکش���ى و دزدى(، در تأييد ج���رم و جناي���ت است؛ نه 

که غالبًا در عرف بخشودنى نيست. »خيانت« 

که بيا و  يبند  11-3-1. دو روب���اه، ب���راى دورماندن از شر شي���ر، او را مى فر
يک باغى خود  کن و وقتى از آبراهۀ بار گل���ه موروثى پدر را بين ما قسمت 
را ب���ه داخل مى کشند و خود را در ام���ان مى بينند، به پشت بام مى روند 
کار خود برو. شي���ر خشمگين شد و دم بر  کرديم؛ ب���ه دنبال  ک���ه ما صلح 

زمين زد:

به���ى بر بام که رو شير را گفت: اى سگ ملعوننشني���دى 

 من چو روباه لنگ بر هامونتو بر اين بام فى المثل شيرى
 )و/291؛ ف/249(.

ب���ام ب���ر  به���ى  رو ب���ه  نشني���دى  ف���رخ:     چ���اپ 
ملع���ون ک���ه اى س���گ  گفت���ا  شي���ر 

که فريب خ���ورده و  کام���اًل مؤيد ضبط ف���رخ است. شي���ر  ي���ان مطل���ب  جر
دماغ سوخته، در بيرون باغ ايستاده و به روباه ها خيره شده است، با خشم 
ب���ه آنها مى گويد: اى سگ هاى معلون! خوب م���را مثل روباهى عاجز، در 

اين دشت قال گذاشتيد و خود به پشت بام رفتيد و شير شديد!

 )و/9؛ ف/8(.
اي���ن بي���ت در چاپ فرخ به صورت دو قرنيۀ نثر آم���ده و با »و« به هم عطف 
که بتواني���م »دستخوش/ ش���ده است. ش���رط منظوم بودن آن اي���ن است 
يچه، آلت دست و...( با  دست خوش« را به همان معنى کلمه مرکب )باز
برد، سابقه داشته باشد. کسرۀ اضافه بخوانيم و گمان نمى کنم اين نوع کار

5-3-1. »اذا هّمَ الوالى بخيٍر...« )و/15؛ ف/11(. وفايى در جدول اختالف 
که  «، »هّتم« دارد؛ در حالى  گفته است چاپ ف���رخ به جاى »هّمَ نسخه ها 
« دارد؛ در اين صورت هر دو  «، »اذ اهتّمَ بهتر است بگوييم: به جاى »اذا هّمَ

قرائت درست خواهد بود و تنها اختالف تعبير خواهند داشت.

کسرى که شد سال ها پس از  کوش  6-3-1.      ب���ه عدل 
ک���س را  ک���س ندي���د در اي���وان ع���دل او  ک���ه 

)و/18؛ ف/14(.

ير، قرائت و ضبط  کسرى. مطمئنًا بنا به داليل ز کسرى...  چاپ فرخ:... 
فرخ صحيح تر است:

کار رفته  کلم���ه در متون ادبى بارها به صورت جن���اس به  ال���ف( اين دو 
َکس���رى قرائت مى ش���ود؛ يعنى خسرو  ِکس���رى و  و ب���ه ترتي���ب به صورت 

انوشيروان و شکست و آسيب و رخنه اى.
کت���اب )و/55؛ ف/45( اي���ن هر دو به  ب( در ج���اى ديگ���رى از همين 

کار رفته است: همان ترتيب و معنى به 
کسرى چ���و بديد گشت دو ت���ا قبه  کوچک���ى 
کس���رى نرسد گف���ت ت���ا ب���ر س���رم از ط���اق ت���و 

کاخ خسرو را ديد، خم شد تا  کوتاه قد بلندهمتى، وقتى  يعن���ى شخص 
کوتاهى طاق آن، باعث شکستن سرش نشود!

کار رفته  کت���اب به  ج( »کس���رى« به معنى »شکست���ى« دوباره در همين 
است )و/271؛ ف/231(:

که از وفات پدر بزرگوار به  که قائم مقام پدر بنشيند و »َکسرى«  يم  اميدوار
کند. قاعده مملکت ما راه يافته، به همت و فرزانگى جبر 

يابى نيز آمده است: د( مفهوم بيت مجد، عينًا در بيتى از ظهير فار
جزاى حسن عمل بين که روزگار هنوز 
کس���رى را10  خ���راب مى نکن���د بارگاه 

کشش،... دوم  گفته اند: عشق را س���ه مقام است: اول  7-3-1. بزرگ���ان 
کشش؛ يعنى به محبوب رسد، محو شود... : کوشش،... سيم: 

که به عاشقى جگر مى سوزد عاشق 
در صحب���ت معشوق بت���ر مى سوزد 

)و/89؛ ف/75(.
چ���اپ فرخ: سيم: ]سوزش[؛ يعنى ]تا[ ب���ه محبوب رسد، محو شود... : 
کروشه ه���ا نشان مى دهد که »س���وزش« تصحيح قياسى است،  گرچ���ه  ا

10 . لغت نامه دهخدا؛ ذيل »کسرى«.
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گفته ان���د ک���ه  شني���دم  اعتب���ار  اه���ل  از 
نف���س اژدها و مال چو م���ار است از اشتها

که مقوِل قول خواجه است،  گيومه بايد بعد از بيت  )و/150؛ ف/128(. 
بسته شود؛ نه قبل از آن.

يمت ملکى يک پ���اى در رکاب آورد  ى به عز 3-2. اسکن���در روم���ى روز
)و/133؛ ف/113(.

ى. کشور ظاهرًا ملکى بايد صحيح باشد؛ به معنى سرزمينى، 

4-2. گوي���ى يد بيضاى موسوى در ط���رف غبغب و دم احياى عيسوى 
ير لب داشت )و/230؛ ف/196(. در ز

ير لب«، »طرف« به فتح »طر« درست است. ينۀ »در ز با توجه به قر

 ذى عزو باٍس )و/261؛ ف/223(. »کل« نايب فاعل 
َ

کّل 5-2. سُيهلُک 
جمله و به رفع درست است.

6-2. ولک نُک َنطعم المسکيَن )و/273؛ ف/234(. صورت درست 
آن )ُنطِعم( در صفحه 275 آمده است.

ک���ه من 7-2.                 ن���ه ب���ر خل���ق من���ت نه���ادن 
ظ���ن ک  پ���ا و  زاه���د  و  م���ردم  نک���و 

)و/311؛ ف/266(. »مرُدم« بايد »مرَدم« خوانده شود: ]تصوف[ اين نيست 

12-3-1. چشم که از يک فرسنگ ببيند، باالى گوش است و گوش از علوه 
بشنود باالى بينى، و بينى از ده ذراع ببويد، باالى دهان و دهان که تا مطعومى 

به وى نرسد، احساس نکند، در حضيض دايره وى )و/70؛ ف/59(.

که  که. ساختار جمله اقتضا مى کند بعد از همۀ مسنداليه ها  فرخ: بينى 
که؛  کرد ي���ا جمله وصفى وابسته دارند، حرف ربط »که« بيايد: چشم  فرا

که... . که؛ دهان  که؛ بينى  گوش 
متن فرخ سه تا از چهار »که« را دارد و چاپ وفايى دو تا را.

ک���ه شخص بسيار بخي���ل و لئيمى است - از  13-3-1. پ���در دخت���رى - 
خواستگ���ار دخت���رش س���ر حات���م طائ���ى را مى خواهد ت���ا ب���ه ازدواج او با 
دخت���رش رضايت ده���د. خواستگار به س���راغ حاتم م���ى رود و چون او را 

نمى شناسد، از خود حاتم نشانى او را مى پرسد:
که او را بکشند تا دختر  ى؟... گفت: مى خواهم  کار دار گفت: با وى چه 

عم را به من دهند.

ف���رخ: بکشم. از توضيح���ات نسخه بدل ه���ا معلوم مى ش���ود تنها نسخه 
اساس »بکشن���د« داشته و بقيه نسخه ها با ضبط ف���رخ منطبق بوده اند 
گويا به اشتباه همان  و وفاي���ى ني���ز نوشته متن از الف، ج، د و فرخ؛ ول���ى 

ضبط نامقبول در متن مانده!

ير ش���ود دانشمند ک���ه ب���ه تزو 14-3-1.          م���رد عام���ى 
بن���دد مقف���ا  دست���ار  و  پوش���د  فرج���ى 
گويد عل���م ناخوان���ده و تفسي���ر و رواي���ت 
که بر سبلت کندا خندد راست آن است 

گرچه ب���ه جاى مقفا،  )و/23؛ ف/19(. ف���رخ ني���ز همي���ن ضبط را دارد؛ ا
گندا. نسخه هاى ال���ف، ج و د به جاى »و«  کندا،  منق���ا دارد و به ج���اى 
کسب مقدمات در  »چ���و« دارن���د و آن بهتر است؛ يعنى وقتى بى عل���م و 
يش آنان مى خندد. گيرد، به ر کار آنان پيش  جايگاه عالمان بنشيند و 

کندا، يعنى حکيم و فيلسوف و دانشمند و... ، که متأسفانه در فهرست واژگان 
کتاب نيامده است. گندانيز به اين معنى در لغت ضبط شده است.11

2. خطاهاى مرتبط با حرکات کلمات، عاليم سجاوندى و شیوه خط
کس���رى در مداين ب���ود و در  ک���ه تختگاه  ي���خ چني���ن دي���دم  1-2. در توار
که حّس  که صفه بنا مى کرد � چنان که شنيده اى يا ديده اى �  عرص���ه اى 

باصره تا... پيرزنى خانه داشت... )و/17 و 18؛ ف/13 و 14(.

ن تمام مى شود و خط فاصلۀ  به نظر مى رسد جملۀ معترضه قبل از پيرز
ن در  دوم، باي���د بعد از بيت دوم متن بيايد. تمام جمله هاى قبل از پيرز

توصيف صفه است و به اصل حکايت ربطى ندارد.

گفت: »به عّزت جالل اليزال« يست و  2-2. خواجه بگر

11 . لغت نامه دهخدا؛ ذيل »گندا«.

روضۀ خلد
تصنیف مجد خوافی

مشتمل بر حکايات و اشعار تعلیمی و اخالقی
گلستان سعدی( )به تقلید از 

مقدمه و تصحیح و تعلیق:

دکتر عباسعلی وفایی
دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايى

انتشارات سخن
تهران
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ام���ر به شکل و صورت ظاه���رى جمالت صدمه زده است؛ از جمله: اى 
که... موافقت ياران غنيمت نشمردى.! )و/123؛ ف/105( يغا  در

-مخدره بارگاه عصمت را در عقد من درآورد.! )و/126؛ ف/107(
ک���س را بدي���ن حسرت  ک���ه هي���چ  کشت���ه خ���ود م���ى دارم  ي���ۀ اي���ن  -تعز

نکشته ام.! )و/128؛ ف/110(
کرد.! )و/133؛ ف/113( -مالک را سر بشکست و از سر ايشان دفع 

3. اشکاالت وارد بر فهرست هاى پايانی
يب���ًا وجود دارد! در  آث���ار بى دقتى در ترتي���ب الفبايى همۀ فهرست ها تقر
کلم���ات به دنبال ه���م آمده اند: بست���اخ، بطانه،  فهرس���ت لغت ها اين 
التب���اس، تباشي���ر، قبجور، تبرع، تبطي���ل! و در جاى ديگ���ر »تمغا« بعد از 

»تمغاج« آمده است.

در فهرس���ت اع���الم، »کس���رى« دو ب���ار، يک ب���ار قب���ل و يک ب���ار بعد از 
»کساي���ى« آم���ده اس���ت!

»مأم���ون« دو ب���ار آمده است: يک بار در صفح���ه 629 بعد از »بنى عذره« 
و ي���ک ب���ار در صفحه 639 بي���ن »مالک« و »مانى«. در چ���اپ حاضر نام 
»مدرسه خداش���اد« به »مدرسه خراشاد« تغيي���ر يافته است )ص 75(، 
ول���ى در فهرست، »مدرس���ه خداشاد« آم���ده است. مج���د خوافى براى 
ينه ه���اى م���وزون »رضى الدي���ن زاوه« را ب���ا لق���ب »امام  درست ک���ردن قر
البالغ���ه« آورده و همان لق���ب به مثابه اسم عل���م در فهرست اعالم وارد 

شده است.

کلمه  کار رفته و همان  در صفح���ه 250 »قاهره« به عنوان صفت قلعه به 
به جاى اسم شهر قاهره وارد فهرست شده است!

در فهرس���ت الفبايى آي���ات به تبع الفباى فارسى، آي���ات مبتدى به »و« 
بى  قب���ل از آيات مبت���دى به »ه�« آمده! اين ابي���ات در فهرست اشعار عر

آمده است:
ق���رآن از  م���ن،  از  اين���ک  نشن���وى   -
ف���ان« عليه���ا  م���ن  »ک���ُل  بشن���و 

ک���ن ر ز به���رش ت���ن ف���دا  ى ز -ن���دار
»فجرّد النفَس اقص���ى غايه الجود«

ب���ود در اقص���اى روم -مستمن���دى 
 روز و شب گفتى که »اّنَ الظلَم شوم«

گفته است ب���ر زبان نبى -حق چ���ه 
»سبق���ت رحمت���ى عل���ى غضبى«.

ب���ى، 81 بيت و يک مصراع فهرست شده است؛ در  در فهرست اشعار عر
بى 56 بي���ت شمارش شده؛ با اين  ک���ه در مقدمه تعداد ابيات عر حالى 

بى محسوب نمى شود. حساب 25 بيت از ابيات فهرست، شعر عر

ک ظن هستم. که بر مردم منت بگذارى که من مردى نيکو، زاهد و پا

گ���اه ترکى درآمد  8-2. ام���ام على بن موس���ى الرضا؟ع؟ در حم���ام بود. نا
ي���زد و پشتش را  و چ���ون ام���ام را نشناخ���ت، از او خواست آب بر سرش بر
کرد. ترک بع���د از اينکه امام را  ى چنان  بمال���د. امام نيز ب���ا حلم و بزرگوار
يى به  شناخ���ت، در پاى وى افتاد و معذرت خواست و امام با خنده رو

او صله اى نيز داد )نقل به مضمون(:
ترک خطا گرفتمت اى خواجه يافتى
 ترکى مکن چو معذرتى خواهد از خطا

ي���ان  گرفت���ن جر ک���ه ب���ا درنظ���ر  کام���اًل معل���وم اس���ت  )و/23؛ ف/18(. 
کلم���ات ترک و خطا بوده  ى لفظى با  حکاي���ت، مجد خواف���ى در پى باز
که نمون���ۀ آن در حکايت  اس���ت. ترک خطا، يعنى ت���رک خطايى؛ همان 
کردن؛ يعنى خشم گرفت���ن و تندى کردن. خطا در آخر  آم���ده است. ترکى 
کنيم با ترک ساده دل و  بي���ت، يعنى اشتباه. مى گويد: اى خواجه فرض 
گر از اشتباه خود معذرت  نادانى )شبيه ترک حکايت( مواج���ه شدى، ا

خواست تو نيز مانند امام، بايد او را ببخشايى و مقابله به مثل نکنى.

گردى پايمال نفس خويش که  9-2.               گر نمى خواهى 

مال چ���ون در دست آي���د، نف���س را در پايمال

)و/273؛ ف/234(. در ه���ر دو چ���اپ »پايم���ال« آخ���ر بي���ت ب���ه همين 
که باي���د جدا نوشته ش���ود؛ چون  ص���ورت )سره���م( نوشته ش���ده است 

»پاى« متمم جمله و »مال« فعل امر است.

10-2. اى خواج���ه سر مرغى را چندين مج���ال حکمت نباشد، بر خانى 
ک���ه يک مرغ باشد، خ���واه سر دارد و خ���واه ن���ه )و/1282؛ ف/242(. در 
کلمه  ک���ه در همان حکايت  ه���ر دو چ���اپ »خان« آمده است، در حالى 
»خوانس���االر« ب���ه همي���ن صورت چن���د بار تک���رار شده اس���ت. دو نسخه 
بيت���ى )و/282؛  »ال���ف« و »ج« ه���م »خوان���ى« داشته ان���د. وفاي���ى در 
که نسخۀ  ف/239( »خوان« را به همين صورت آورده است؛ در حالى 
اس���اس و متن فرخ در اين مورد نيز هر دو »خان« داشته اند و متن از الف 

و ج انتخاب شده است:

لقمه زهر است بر خوان بخيلتلخى مرگ است در آش لئيم

.2-11

که خدا ز جور تو يارم باد وز فتن���ۀ ت���و هميشه زنه���ارم بادقاضى 

کسم دعوى اى  اي���زد ز قضاى ب���د نگهدارم بادپيش تو مباد با 
کرده است. درست آن  )و/304؛ ف/260(. ف���رخ نيز »دعوى اى« ضبط 
»دعوايى« است که به آسانى تلفظ مى شود و در فارسى نيز آشناتر است.

12-2. در چ���اپ وفاي���ى در موارد متعددى نقطه ب���ا عالمت عاطفى )!( 
گمان نمى کنم سابقه اى داشته باشد و اين  ک���ه  کنار هم آمده است  در 



نقد و برریسکتاب

65سال بیست و دوم،مشــــــاره دوم، خــــــرداد و تری 1390 

تصحیح دیگری از »روضه خلد« جمد خوایف

گوسفند از ُدُبر خود مى افکند؛ پشگل، سرگين. که »بدره« را  برمى آيد 

که در  کيسه اى  در فهرست لغت اين »بدره« چنين توضيح داده شده: 
ر و سيم مى نهاده اند! آن ز

- مق���دار عقل آدم���ى را، در تمثيل يک من بي���ش نيست. در حال صبى 
روى در ترق���ى دارد؛ در يک سالگى ي���ک استار و در دو سالگى دو استار 
ت���ا به چهل سالگى کمال يک م���ن حاصل شد )و/336؛ ف/285(. از 
که در فهرست  ن است؛ در حال���ى  که استار واح���د وز عب���ارت برمى آي���د 

لغات »جمع ستر؛ پرده ها« معنى شده است.

کج رفتن سرطان از خوف جوار اوست و خوشه را حمايت تير از  - گوي���ى 
سهم و جار او )و/149؛ ف/127(.

- جار: همسايه )اين توضيح چه ابهامى از متن را برطرف مى کند؟!(.

کافى يا نارساست: توضيح بعضى لغات، نا
تسعیر: نرخ گذاشتن، تعيين ها )شايد »قيمت« از چاپ افتاده(؛

خمسۀ مسترقه: پنجه دزديده؛
کوچک دندانه دار )به جاى اره(؛ دستره: داس 

گرو؛ رهین: در 
عنود: سرکشان )جمع است يا مفرد؟(؛

 محدب: مقّعر، کوژ، برآمده )محّدب در مقابل مقعر است، نه مترادف آن(؛
ملموس: محوشده، تباه شده، ناپديدشده.

4. جاى خالی تعلیقات
ى از متن ه���اى ادبى  هرچن���د مت���ن »روض���ه خل���د« در مقايسه با بسي���ار
فارس���ى، مث���اًل کليله و دمنه يا مرزبان نامه سهل ت���ر و روان تر است، بعضى 
ى ها، اف���زودن تعليقاتى را براى حل مشک���الت و توضيح بعضى  دشوار
ى مى نمايد؛ براى مث���ال در چاپ  يخ���ى و جغرافيايى ض���رور اع���الم تار
وفاي���ى، جوانب ب���ه جواشير، و خداشاد به خراش���اد تبديل شده است؛ 
ير براى نمونه  ولى هيچ توجيه جغرافيايى براى آن ذکر نشده است. در ز

چند جمله مبهم را نقل مى کنم:

کردى و زهره از رشک عبارت وى از  - عطارد در پيش وى انگشت شق 
يا با عرق )و/158؛ ف/134(؛ ثر

کبر و اصغر ر در اصطالح حکيم          هست ناموس ا - معجز و ز

ر )و/137؛  کند           عاقل و بى خ���رد به معجز و ز ک���او ب���ه طب���ع مراد ميل 
ف/116(؛

- ن���ه در حديثه جمال���ش نشان حدقه و نه از نص���اب حسنش بر نعمت 
صدقه )و/136؛ ف/116(؛

- در دايره فضل تو زهره شد أللى )و/139؛ ف/118(؛

که به تصحيح انتقادى  کهنى  شرط مفيدبودن فهرست لغ���ات در متون 
مى رسند، اين است که تمام لغات و ترکيبات مهم متن، مخصوصًا لغات 
يخى دارند، گزينش و دسته بندى  و ترکيباتى که جنبۀ سبکى، محلى و تار
برد آن در  شوند و ضمن جداکردن معانى مختلف يک لغت، بر اساس کار
مت���ن، صفحات مرجع لغت در متن به دقت ذکر شود تا با يک مراجعه به 
فهرست، معلوم شود که چه لغت هاى اختصاصى اى در متن وجود دارد 
و ه���ر لغت���ى به چه معنى اى به کار رفته و کدام يک از آن معانى مشهورند و 

کدام به متن مصحح اختصاص دارند.

ک���ه در تهيه و  کت���اب، معلوم نمى ش���ود  ب���ا مراجعه ب���ه فهرست لغ���ات 
کدام قسمت  کار بوده و معانى بر اساس  ى در  تنظيم لغات، چ���ه معيار
گويى  که  مت���ن پيشنهاد شده اس���ت، و از بعضى توضيح���ات برمى آيد 
ين فهرس���ت، متن در پيش چش���م فراهم آورندۀ فهرست  در هنگ���ام تدو
گذاشته و از فرهنگ ها و  کنار  کتاب را  نب���وده و بعد از استخراج واژگان، 

کرده است! لغت نامه ها معانى را نقل 

-کندا )و/23؛ ف/19(، رستا )و/24؛ ف/19(، پرخو )و/25؛ ف/20(، 
)و/115؛  خالق���ت  ف/59(،  )و/70؛  عل���وه  ف/30(،  )و/36؛  دي���ان 
کج���ا قصر  ي���ده )و/132؛ ف/112(، خف���ت؛  يده/کمار گمار ف/98(، 
کناغ )و/165؛ ف/140(،  في���روزه و ايوان و خفت؟ )و/139؛ ف/118(، 
ُکن���دا )و/204؛ ف/172(، ب���ه االغ دادن  باورج���ى )و/202؛ ف/170(، 
)و/255؛ ف/218( و ده ه���ا لغ���ت و ترکي���ب ديگر نيام���ده است، ولى 
»احت���راق، اعزاز، انقي���اد، بايع جيش، حط���ام، ُدرد، رخصت، شادروان، 
گلخن، مجاوره، محاوره، مرصع، مشح���ون، مفاوضه، ميمنه،  شحن���ه، 

ميسره، هودج، رطب و يابس« آمده است!

در معنى ک���ردن بعض���ى لغات، بدون توجه به مت���ن، تمامى معانى آن از 
کتاب لغت عينًا نقل شده است:

کردن؛ ى/بيمار را به  کردن؛ بيزار ابراء: بيزار 
ى ها/خواب هاى شيطانى؛ احالم: بردبار

کبودچشم؛ خط چهارم از هفت خط جام؛ رق: کبود؛  از
استنجا: رستن؛ رهايى يافتن/شستن جاى پليد... ؛

ين اسب؛ جناق: جناغ؛ شرطى و گرويى که دو کس با هم بندند/دامنۀ ز
خطرات: جمع خطر: آسيب ها؛ دشوارى ها/جمع خطره: آنچه بر دل گذرد؛

يسمان/عيال؛ کيان/گروهه ر دجاج: ما
که بدان دست هاى شتر را بندند/ياران؛ يسمانى  رفاق: ر

سودا: معامله/رنگ سياه/و يکى از احوال و اشکال باشد.

بعضى معنى ها با آنچه در متن آمده است، ارتباطى ندارد:
گوسپندى بفروخت، مشترى هنوز  کسى  که  گويى در اين مسئله  -چ���ه 
کسى زد،  کرده، او را به خانه مى برد. ب���دره افکند. بر چشم  به���ا تسليم نا
که باشد؟ )و/293؛ ف/251(  از ادامه حکايت هم  نابينا شد؛ ديت بر 
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ص 304: شنيده اى که چه گفته است حيدر کرار )2 بيت(؛ ص 260 فرخ؛
ص 319: همت نباشد آن که به زور کرم به کس )2 بيت(؛ ص 272 فرخ؛
ص 322: لعلى که در فروغ، تو گويى که آتش است )2 بيت(؛ ص 275 فرخ.

که غالبًا مميز معنا هستند: 4-5. نمونه اى از اغالط متن 
- تو از لطف دادى به من جان او )و/111؛ ف/94(: جان نو؛

- مى بيايد خوردنش صد جام درد )و/136؛ ف/115(: مى ببايد؛
کاروان؛ - در کارون چه فرق نهد دزد و راهزن )و/137؛ ف/116(: 

- کسى نديد و نشيند )و/138؛ ف/117(: نشنيد؛
- بازوى شير شرزه و خرطوم پيل هست )و/141؛ ف/120(: مست؛

رند )و/144؛ ف/122(: من و تو؛ - نه چون من تو روز و شب اندر پى ز
گر اين معنى اتفاق نيست )و/145؛ ف/123(: اتفاقى؛ - ا

- وان���در اين رنج، ]سخ���ت[ زار و نحيف )و/130؛ ف/110(: »سخت« از 
بيت افتاده است؛

زو و هواى )و/154؛ ف/131(: هوا؛ - مرو در پى آر
کن���د )و/156؛ ف/133(: »کار« دوم زايد  کار کار عادت  ي���ج آن  - به تدر

است؛
ک���س نيارد کرد/ز مرده زن���ده و از مرده زنده  که  گف���ت به قرآن  - خ���داى 

االها )و/159؛ ف/135(: ااّل ما؛
ن؛ - تن وى از دور چرخ چرخه زدن )و/165؛ ف/140(: چرخه ز

- چون بينى همه مقصود يکى است )و/186؛ ف/157(: ببينى؛
- چ���و سلط���ان ملک خويم، چرا ب���ا دى و مى س���ازم )و/210؛ ف/177(: 

ديو؛
- خسته و مستند و حيرانم )و/222؛ ف/188(: مستمند؛

- رو عزب باش و تفرح مى کن )و/224؛ ف/190(: تفرج؛
- دعا خواند تا خداوندش به زمين فرو برد )و/240؛ ف/204(: فرو؛

ک���ه از مال���ش بيند فايده/وز جف���اى دزد باشد در خط���ر )و/261؛  - زان 
ف/223(: نبيند؛

که بره در ترازو باشد )و/287؛ ف/245(: نمى دانى؛ - نمى دانم 
کسم دعوى اى )و/304؛ ف/260(: مباد؛ - پيش تو مياد با 

- طلعش معلول را علت فوت بود )و/310؛ ف/265(: طلعتش؛
ير از اينجا شد )و/320؛ ف/274(: شهرت؛ - و شهوت جر

- م���رغ روح ت���و چ���و در دام ب���دن محب���وب اس���ت )و/231؛ ف/198(: 
محبوس؛

ى )و/341؛ ف/289(:  گ���ر خ���رد دار ا ب���ى عق���ل  مش���و مصاحب���ت   -
مصاحب.

6. چند مورد تصحیح قیاسی
کامالن ب���ه مناسبت  1-6. چ���ون زب���ان عيب ج���وى مى نتوان بس���ت... 
نف���س، عي���ن الکم���ال بينن���د و ناقصان ب���ه مالمت طب���ع، نقصان حال 
)و/8؛ ف/6(. در ه���ر دو نسخه، متن به همين صورت است؛ در حالى 

گش���ادن چشم نزديک او،  - قب���ول نف���س بر وى دشوارت���ر از رّد جان بود و 
صعب تر از بستن ودجان )و/189؛ ف/160(

گرفته در هوس غنچه  - قمرى کشيده ناله بر اطراف نال خوش          بلبل 
ير زار )و/193؛ ف/163(. ز

5. غلط های چاپی
که از مصحح���ى دقيق و  کت���اب، بيش از آنى اس���ت  غلط ه���اى چاپ���ى 

فاضل و ناشرى پرآوازه انتظار مى رود.

که غفلت از آنها، بعضى  1-5. غلط ه���اى چاپى فهرست پايان���ى لغات 
توضيح���ات را نامفه���وم مى س���ازد؛ از قبي���ل: بنهره/نبه���ره، خوارک���ى/
ک���ى، محدت/مح���دب، مضاجت/مضاجع���ت، مطَر/مط���َرف،  خورا

مغازه/مفازه، تعين/تعيين، ميمينه/ميمنه.

2-5. جابه جايى صفحات 211، 212، 213 و 214.

3-5. ب���ه هم خ���وردن ترتيب مصراع ها: از اشک���االت عمدۀ متن چاپى 
بين نمونه هاى چاپى برمى گردد -وجود ابيات  -ک���ه مسئوليت آن به باز
که ترتيب مصراع ه���ا )و در يک مورد  ى )جمعًا 59 بيت( اس���ت  بسي���ار
نيم مصراع ها( به هم خورده و تشخيص جاى صحيح مصراع ها را براى 
خواننده اى که چاپ فرخ را در اختيار ندارد، دشوار کرده است. در اينجا 

گوشزد مى کنيم: يع اول قطعات و محل دقيق آنها را  فهرست مصار
ص 8: آيين فيلسوف خردمند نيست آنک )2 بيت(؛ ص 6 فرخ؛
که عيب خلق مى گويد مدام )2 بيت(؛ ص 7 فرخ؛ ص 8 و 9: آن 

يان من همه از فضل و دانش است امروز )3 بيت(؛ ص 8 فرخ؛ ص 10: ز
ص 11: در فرو بند هرچه در عالم )2 بيت(؛ ص 9 فرخ؛

يش را به سهو مراعات کن به لطف )2 بيت(؛ ص 18 فرخ؛ ص 23: درو
يره ز پيغمبر خدا )2 بيت(؛ ص 25 فرخ؛ ص 25: پرسيد ابوهر

ب���ده مى داشت���م هم���ى )17 بيت(؛  ص 69 و 70: ب���ا چ���رخ دوش عر
ص 57 و 58 ف���رخ؛

يب ادا )2 بيت(؛ ص 60 فرخ؛ کند واعظ غر ص 72: حديث خوش چو 
ص 75: حديث مردم صاحب غرض چو بشنيدى )2 بيت(؛ ص 63 فرخ؛

ص 80: ره نکردند از براى آن فراخ )2 بيت(؛ ص 67 فرخ؛
ص 88: تعشقى ز تو در نفس و در هيوال نيست )3 بيت(؛ ص 75 فرخ؛
ص 99: درست نيست از آن مدعى حکايت عشق )2 بيت(؛ ص 83 فرخ؛

که ميل دنيا نيست )2 بيت(؛ ص 115 فرخ؛ ص 136: آدمى را 
کند بر تو ستم )2 بيت(؛ ص 127 فرخ؛ ى  گنه کار گر  ص 149: 

ى )2 بيت(؛ ص 153 فرخ؛ ص 180 و 181: دشمنم را چو خرد پندار
بين )3 بيت(؛ ص 185 فرخ؛ ص 218: آن چشم آهوانه روباه باز

جابه جاي���ى  بي���ت؛   1( گ���ل  و  آب  از  لطي���ف  جسم���ى   :223 ص 
نيم مصراع ها(؛ ص 189 فرخ؛

ص 258: بس که بر خلق خدا ظلم فراوان کردى )2 بيت(؛ ص 220 فرخ؛
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که تا چندين بمانم در چه زندان )و/210؛ ف/177(.  8-6. نيم يوسف 
گرفت���ار بوده و  چ���ه و زندان درست اس���ت؛ چون يوس���ف مدتى در چاه 

مدتى در زندان.

ى دو ب���ار طعام خوردند و سه ب���ار آب، چهار بار به  که روز گ���اه  9-6. ه���ر 
گاه  که  کنى، بيشتر روزگار شکم پرست باشند  مست���راح روند. چون نگه 

گاه تهى )و/213؛ ف/179(. پر مى کنند و 

ف���رخ به جاى روزگار، »روزک���ار« دارد، ولى ابهام همچنان هست. قراين، 
کار شکم باشند«. چنين جمله اى را اقتضا مى کند: »بيشتر روز در 

کردن به جاى سفله هست 10-6.               مکرمت 
يخت���ن ر دوزخ  ب���ه  يح���ان  ر دست���ه 
زو ب���ه نيکى ه���م بدى ياب���د از آنک
يخت���ن ر ش���خ  ب���ر  آب  خي���زد  الى 

)و/231؛ ف/198(.
ضبط بيت در هر دو نسخه، چنين است. قرائت پيشنهادى:

يختنزو به نيکى هم بدى يابى از آنک الى خيزد ز آب بر شخ ر

ک���ن و از من صحب���ت اختي���ار )و/233؛  کن���ار  کابي���ن در  11-6. اين���ک 
ف/199(.

به نظر مى رسد کلمه »ترک« از نسخه ها افتاده باشد: از من ترک صحبت 
اختيار ]کن[.

که بر بس���اط ملک چنان شاه  12-6. سلط���ان عال���م، سنجر بن ملکشاه 
فرزان���ه بنشس���ت و پيادگ���ان محت���اج را اسب مراد ب���ر آُخر دول���ت جز او 

نبست )و/322؛ ف/275(.

ى و معن���ى، حک���م مى کن���د جمل���ه چني���ن  ينه س���از منط���ق خ���اص قر
که بر بس���اط ملک چنان شاه  باش���د: سلطان عال���م، سنجر بن ملکشاه 
فرزانه]اى[ ننشست؛ يعنى او در فرزانگى و رسانيدن نيازمندان به مراد، 

شاهى يگانه بود و همتايى نداشت.

که  کوشيد، هميشه مقه���ور بود و هر  که در اطفاى ان���وار دين  13-6. ه���ر 
کلمه ايمان، جّد و جهد اف���زود، دايم مؤّيد و منصور )و/322؛  در اع���الن 

ف/282(.

که هم با »اطفاِى«  به نظر مى رسد به جاى »اعالن«، »اعالى« بايد باشد 
همخوانى دارد و هم از دقت معنايى بيشترى برخوردار است.

14-6.               روى ني���ک و خل���ق زش���ت ب���د اس���ت
کاين ي���ک از دوزخ است و آن ز بهشت
ک���ه از روى زش���ت، زشت تر است و آن 
ک���ه ب���ا زش���ت، زش���ت باي���د زشت زان 

)و/334؛ ف/284(.

ين���ه و معنى عبارت، »مالمت« بايد  ن دو قر کلمات متواز ک���ه با توجه به 
»ماليمت« باشد.

نيس���ت ى  ي���ار ي���ق  طر سست عه���دى         .6-2
ى نيست هيچ���ت اى ش���وخ شرمس���ار

گ�����������������������ر پشيمان���ى ت���ازه عه�������������������د ا
چندان���ى ه��������������������زار  و  هم��������������ان  ک���ه 

)و/115؛ ف/97(
ف���رخ: ت���ازه عه���دى. از هيچ ک���دام از دو ضب���ط نمى توان ب���دون تکلف 
گر  معناي���ى درآورد. ب���ه نظ���ر مى رسد متن باي���د »تازه کن عه���د« باشد: ا
ک���ه در آن صورت سست عه���دى ات ناديده  کن  پشيمان���ى، عهد ت���ازه 

گرفته مى شود و به جايگاه نخستين ات مى رسى)؟(.

اس���ت عصي���ان  اص���ل  ک���ه  ى  آز و  ح���رص       .6-3
ک���ز چ���ه رس���ت و چ���ه خواس���ت  مى نداني���م 

)و/127؛ ف/108(.
ه���ر دو نسخ���ه »خواست« را به همين صورت دارن���د. سؤال از خاستگاه 

و منشأ حرص و آز است؛ از اين رو بايد »خاست« باشد نه »خواست«.

غن���ى ک���ه  ب���ود  آن  ح���ال  غال���ب         .6-4
س���ؤال حس���ن  رّد  ز  دارم  ش���رم 

)و/166؛ ف/142(.
اغني���ا غالبًا از جواب رد دادن به تقاضاى خوب و حساب شدۀ سائالن 

شرمگين مى شوند.

که با وجود صراحت معنى، چرا هر دو نسخه »شرم دارم«  معلوم نيست 
کرده اند؛ چون غنى خجلت مى کشد نه من! مصراع دوم چنين  ضب���ط 

باشد: شرم دارد ز رّد حسن سؤال.

کائنات آمد و سؤالى  ى سائلى به حضرت سيد  که روز 5-6. آورده ان���د 
کرد. هنوز طوط���ى شکرخاى »انا افصح الع���رب والعجم« لب ]به[ بيان 
نگش���وده بود و بلبل خوش ن���واى »اوتيُت جوامع الکلم« شرح گل به گل 
گل ندادن، معناى محصلى  گل به  که )و/180؛ ف/152(. شرح  نداده 
کاماًل  کل نداده، درست است؛ يعنى هنوز  گل به  گمانم شرح  ندارد. به 

کاماًل اداى سخن نکرده بود. شروع به سخن نکرده بود؛ 

يشى  6-6. وقت���ى در شهر ه���رات در مدرسه فلکيه وع���ظ مى گفتم. درو
که الف تقديم و راستى به چه يافت؟ )و/207؛ ف/175( پرسيد 

يب���ًا به يک  7-6. ف���رخ ب���ه ج���اى تقدي���م، »تق���ّدم« دارد، ولى ه���ر دو تقر
معنى ان���د. آنچه در ادامۀ مطلب آم���ده در توجيه راستى و عدم انحناى 
ال���ف اس���ت نه مقدم بودن آن ب���ر ساير حروف؛ از اين رو ب���ه نظر مى رسد 

درست آن »تقويم« باشد.
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هر دو نسخه چنين است و معناى محصلى ندارد. درست آن چنين است:
و آنگ���ه از روى زش���ت، زشت ت���ر اس���ت... و معنى: روى نيک���و از بهشت 
کسى ب���ا داشتن روى  که  و خل���ق زش���ت از دوزخ است و حي���ف است 
کسى روى زشت داشته باشد،  گر  نيکو، خوى زشت داشته باشد. تازه ا
که ]خل���ق[ زشت با ]روى[ زشت،  خلق زش���ت از او زشت تر است؛ چرا 

ناخوشايند و نامقبول است.

در اينکه دکتر وفايى کوشش کرده است بر اساس نسخه هاى محدودى 
ک���ه بدان ه���ا دسترسى داشت���ه، متن بهت���ر و دقيق ت���رى از »روضه خلد« 
مج���د خوافى به دست دهد و آن را از »خارست���ان« به »روضه« نزديک تر 
کن���د، حرفى نيس���ت و بعد از اين، چاپ ايش���ان را مى توان مأخذ اصلى 
کتاب ق���رار داد، ولى نمى ت���وان چند اشکال  بوط ب���ه اين  تحقيق���ات مر
ى نک���رد: نداشت���ن تعليقات، ن���دادن شماره  اساس���ى را دوباره ي���ادآور
بوط به لغات در متن، ن���دادن شماره سطرها در جدول  صفحه ه���اى مر
اختالفات، نياوردن ترکيبات خاص متن در فهرست لغات، غلط هاى 
کتاب  ى  چاپى بسيار و نوعى بى دقتى و شتابزدگى در مراحل آماده ساز

کسانى غير از مصحح محترم باشد. که ممکن است مسئوليت آن با 


