Archive of SID

Textual Criticism of Persian Literature, Vol. 10, Issue 2, Summer 2018

Textual Criticism of the Correction of Qari’s Book by Rahim Taher
Shohre Marefat *
Associate Professor of Texts Correction Group, Persian Language and Literature Academy, Tehran, Iran,
shohratmarefat@yahoo.com

Abstract
Qari is one of the parodist in Timurid period. Qari, by imitating from Atame, had
collected a book, which its basic subject is about clothes. There is not so much
information about Qari. The most basic source for knowing him is his book, for this
reason, the first step in knowing Qari, is providing a corrected text of it. Furthermore,
this literary work has linguistic, literary, historical, and sociological values. Its textualcriticism encountered difficulties which the basic difficulty is the absence of an
arranged version from it and another difficulty is the peculiarity of the terms and the
compositions in the book. Qari’s-book was corrected twice: by Mirza-Habib and Taher.
The textual-criticism of Taher has new findings. But it has some mistakes. In this
article, on the basis of inside-text analysis and the techniques of textual-criticism and on
the basis of outside text of resources, we have correct some mistakes. By using insidetext analysis we have tried to solve some of these difficulties which are seen in the text.
And on this basis we have obtained some findings about Nezam Qari, his life, his
literary-status during his day, his social and anthropological information, his languagenews and language points in that period. And then on the basis of outside text references
and by using from common and technical. Persian, Turkish and Arabic dictionaries, and
Hadith source and by investigating in biographies, itineraries, historical source,
geographical text, some of the Qarie’s praised, we have identified the some Proper
Nouns, too. Furthermore a number of unknown terms and idioms in the field of clothes
have been described in detail by getting help of these sources. Being aware of these
Proper Nouns and terms cause to resolve some parts of difficulties and ambiguities.
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نقد تصحیح کتاب کلیات نظام قاری (به تصحیح رحیم طاهر)


شهره معرفت
چکیده

محمود بن امیر احمد نظام قاری از نقیضه سرایان دورة تیموری است .قاری به تقلید از دیوان اطعمه کتابی به نظم و نثمر
فراه آورد که مبنای آن البسه بود .دربارة قاری اطالع بسیاری در دست نیست .اصلیتمرین منبم بمرای شمناتت قماری
کتاب اوست؛ ازاینرو گام نخست در شناتت او فراه آوردن متنی تصحیح شده از این اثر است .تصحیح ایمن کتماب بما
دشواریهایی روبروست؛ نبودن نسخهای تصحیحشده از آن و واژهها و ترکیبهای پیچیده و ناآشنا از این جملمه اسمت.
نخستین بار میرزا حبیب و سپس رحی طاهر کتماب قماری را تصمحیح کردنمد .تصمحیح میمرزا حبیمب افموونبمر امتیماز
مقدم بودن ،با وجود دشواریهای کار تصحیح در روزگار او ،تصحیح دقیقی است .متن تصحیحشدة طماهر نویافتمههمایی
دارد که بر ارزش این تصحیح میافواید؛ اما نادرستی و تطاهایی نیو در آن وجود دارد .در این مقاله برتی از این تطاها
برپایة تحلیلهای درونمتنی و شگردهای فن تصحیح و نیو مناب برونمتنی تصحیح میشود .نویسندة این جسمتار برتمی
از دشواریهای متن را با تحلیل های درون متنی گشوده است و برپایة آن به یافته هایی دربمارة قماری ،زنمدگی و جایگماه
ادبی او در روزگار تود ،اطالعات جامعهشناسی ،مردمشناسمی و تمازههمای زبمانی در آن عصمر دسمت یافمت؛ نگارنمده
همچنین برتی از ممدوحان قاری و اعالم انسانی و جغرافیایی را برپایة مناب برونمتنی و استفاده از فرهنگهای عمومی
و تخصصی فارسی ،عربی و ترکی ،مناب حدیثی و نیمو جسمتوجمو در تمککرههما ،سمفرنامههما ،منماب تماریخی ،متمون
جغرافیایی شناسایی کرد .افوونبر این ،شماری از اصطالحات ناشناتتة حوزة البسه (بَتّ ،بُرُنجُک ،صوف مربّم  ،صموف
قُبرُسی ،داریه ،فرّاء ،قَرساق ،کاله شلغمی و مُشَرَّف) با کمک این مناب به طور گسترده شرح شد .آشنایی با ایمن اعمالم و
اصطالحات ،برتی از ابهامات متن و دشواریهای آن را از بین برد.
واژههای کلیدی
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1ـ مقدمه
برای نگارش فرهنگهای تخصصی ،فراه آوردن متون تصحیح شده ضروری است؛ زیرا فرهنمگهما برپایمة آنهما نوشمته
میشود .فرهنگ البسه ازجمله فرهنگهای مه است و آثار نظام قاری در گردآوری فرهنگ البسه میتواند مؤثر باشد.
نظام قاری شیرازی 1،شاعر و نویسندة نقیضه سرای نیمة دوم قرن نه  7است .او به نوشتن کتابی فرهنگ گونمه دربمارة
واژه ها و اصطالحات مربوط به البسه مشهور است و به همین سبب او را شاعر البسه 9گفته و شعرش را نیو غول لباسی

4

نامیده اند .قاری این اثر را به پیروی و تقلید از دیوان اطعمة (در انواع توراکیها) بسحاق شمیرازی ،شماعر پارسمیگموی
نیمة دوم قرن هشت و اوایل قرن نه  ،نوشت.
دربارة جایگاه ادبی و شعر نظام قاری اتتالف نظر بسمیار اسمت؛ برتمی شمعر او را سسمت و ضمعیف دانسمتهانمد کمه
«هیچگونه براعت و ابتکار تاصی ندارد» (براون ،1912 ،ج)408 :4؛ (صفا ،1900 ،ج .)138 :4به گمان شفیعی کدکنی سمبب
توفیقنیافتن قاری «شهرت کمتر دایرة لغوی مربوط به جامهها» است (شفیعی کمدکنی 477 :1980 ،و  .)479گروهمی دیگمر
قاری را از «شاعران زبردست» (نفیسی ،1909،ج )976 :1و نوآور (ن.ک :زرینکوب )184 :1940 ،دانستهاند .آنمان بما تأکیمد
بر زمینه های انتقادی شعر نظام قاری ،شعر او را بره زنندة سنتهای شعری میدانند (ن.ک :زیرک )111 :1936 ،و معتقدنمد
او فقر اقتصادی آن زمان را با طنوی ظریف آشکار می کند (ن.ک :عوّتمیپمرور .)117 :1922 ،قماری نیمو تمود بما تفماتری
شاعرانه مدعی آوردن شیوهای جدید است که آن را «طرز مخصوص» و «نظ پیچیده» مینامد (قاری یودی.)93 :1931 ،
کتاب نظام قاری افوون بر حفظ واژه ها و ترکیب های البسه ازنظر اشاره های ادبی ،تاریخی ،ادبیات عامه ،مَثَلهای تازه
و ترکیبسازی و ...نیو اهمیت دارد .این کتاب تاکنون سه بار به چاپ رسیده اسمت .در ایمن مقالمه پمس از معرفمی ایمن
چاپها ،چاپ سوم آن (بهتصحیح رحی طاهر) بررسی و نقد میشود .تاکنون نقدی دربارة این کتاب نوشته نشده است.
دربارة تصحیح افوونبر نسخه هایتطی از مناب دیگری نیو میتوان بهره برد؛ در تصحیح متونی که نسخة صحیح یما کهنمی
از آنها در دست نیست ،این مناب راهگشاست .در این مقاله بخش هایی از کلیمات نظمام قماری برپایمة اطالعمات درون متنمی و
برون متنی تصحیح و توضیح داده می شود .متن کلیات ،برتی از دشواریهای متن را حل میکند؛ همچنین باتوجمهبمه موضموع
کتاب نظام قاری ،تحقیق در مناب دیگر فارسی و عربی و ترکی مانند فرهنگهای عمومی و تخصصی ،تمککرههما ،سمفرنامههما،
مناب تاریخی ،متون جغرافیایی در گشودن مشکالت و ابهامات بسیاری از این متن راهگشا تواهد بود.
2ـ پیشینة تصحیح کتاب
کتاب قاری با همت سه تن به چاپ رسیده است؛  )1میرزا حبیب اصفهانی ،استانبول 1969 ،قمری؛  )7محممد مشمیری،
افست چاپ پیشین 1913 ،شمسی؛  )9رحی طاهر.1931 ،
چاپ میرزا حبیب :میرزا حبیب اصفهانی پس از چاپ دیوان اطعمه ،دیوان البسه را نیو منتشر کرد .او ایمن دیموان را
برپایة نسخه ای منحصر به فرد تصحیح کرد .میرزا حبیب کوشید تا برتی از دشواریهای این اثر را بودایمد .او برتمی از
واژه های دشوار را در پایان دیوان با عنوان «لغات الینحل و مشتبه در دیوان البسه» آورده است؛ اما منحصر به فمرد بمودن
نسخه و نیو نبودن برتی از اصطالحات در فرهنگ ها ،پرسش هایی را باقی گکاشته است .مقدم بودن ایمن تصمحیح و نیمو
دقت میرزا حبیب از امتیازهای این تصحیح است.
چاپ محمد مشیری :مشیری در سال  1913شمسی ،دیوان را دوباره چاپ کرد .او آنچنانکمه در پیشمگفتار (پمن تما
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هفت) اشاره کرده است ،برپایة نسخه ای ناقص و نسخة کتابخانة دهخدا و دو نسخة استانبول کوشید تا دشواریهای اثمر
را بگشاید؛ اما بنابر سخن تود او نسخههای استانبول از نسخة چاپی میرزا حبیب ناقصتر بود و نادرستیهمای آشمکاری
داشت؛ ازاینرو نسخة چاپی میرزا حبیب اساس تصحیح مشیری قرار گرفت .این چاپ با وجود نسخه هایی کمه مصمحّح
در دست داشت ،هیچ برتری بر چاپ پیشین ندارد؛ درحقیقت افست همان چاپ است و هیچ نکته ای بر تصمحیح میمرزا
حبیب نیفووده است.
چاپ رحیم طاهر :طاهر در سال  1931شمسی بار دیگر این اثر را چاپ کرد و مقدمه ای بر آن افوود .نیو نمایه همایی
در پایان کتاب آورد .او در این تصحیح افوونبر نسخة چاپی میرزا حبیب از دو نسخة دانشگاه استانبول (یکی بمه شممارة
 ،463مورخ  327ق و دیگری  ،432مورخ  801ق) و نیو نسخة تطی دارالکتب قاهره (بمه شممارة  ،107ممورخ  823ق)
استفاده کرد .طاهر در این چاپ گکشته از تصحیح دوبارة کار میرزا حبیب ،برپایة نسخة  1100کتابخانة ملی (شاید سمدة
 )16بخشی را با عنوان «سرودهها و نوشتههای نظام قاری» بر کتاب افوود که برای نخسمتینبمار ارائمه شمد؛ نیمو در ذیمل
پیوستها ،یک قصیده از نسخة قاهره و  70غول از نسخة  432استانبول به کتاب افوود .او در بخش تعلیقمات ،واژههما و
اصطالحات موجود در نسخة  1100کتابخانة ملی را آورده است 1.در ادامه ابتدا کاستیهمای مقدممه و سمپس تصمحیح و
توضیح و تبیین برتی از نکتههای این کتاب و در پایان نیو کاستیهای بخش نمایه بیان میشود:
3ـ کاستیهای مقدمه
الف) زندگی و شعر نظام قاری
از متن کتاب قاری اطالعات بسیاری از زندگی او به دست میآید که در مقدمة کتاب به آنها اشماره نشمده یما اطالعماتی
ناقص از آنها آمده است؛ برای مثال افوونبر اطالعات مصحّح دربارة شیرازیبودن قاری ،اشارههای دیگمری نیمو در ممتن
وجود دارد؛ ازجمله اشاره به مکان هایی مانند «توان اتابمک شمیراز» (قماری یمودی« ،)981 ،780 ،147 :1931 ،گازرگماه
سعدی» (همان« ،)171 :گلگشت مصلّی» (همان« ،)477،124 :نسی آباد» (همان .)11 :همچنین قاری گاه بمه اصمطالحات
شیرازی (همان )461 :یا رسوم شیرازیان (همان )912 :یا شخصیت های تاریخی -سیاسی شیراز مانند شاه شجاع (هممان:
 )980اشاره دارد (ن.ک :همان 700 :ذیل «طنطرانی»).
مصحّح دربارة جایگاه ادبی نظام قاری سخنی نگفته است که در بخش مقدمة این مقاله بهطور کوتماه بمه آن پرداتتمه
شد .اطالعات دیگری دربارة نظام قاری از متن کتاب به دست میآید؛ مانند شمناتتهبمودن قماری در میمان همشمهریانش
(همان ،)784 :باورهای ه عصران قاری نسبت بمه شمعر او (هممان ،)910 ،963 ،781 ،780 :پکیرفتمه نشمدن شمعرش در
شیراز (همان.)990 :
ب) شناسایینشدن ممدوحان
مصحّح دربارة ممدوحان قاری در مقدمه آورده است« :در قصاید قاری به نمام مممدوحانی چمون زیمن المدین علمی،
رکن الدین مسعود و فخرالدین تورانشاه برمیتوری ؛ اما هویّت تاریخی این شخصیت ها روشن نیست» (همان :بیسمت و
پن ).
فخرالدین از ملوک هرمو یکی از این ممدوحان است .ملک فخرالدین فرزند فیروزشاه نوادة تورانشاه اول بمود .او در
 893قمری به تحریک پدر بر برادر بمور تمرش سمیفالمدین م پمدرش را از حکوممت بمر کنمار کمرده بمود م شمورید
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(سمرقندی ،1927 ،ج 034 :7م .)030
ج) یافتههای دیگر درونمتنی
اطالعات جامعهشناسی و مردمشناسی و زبانشناسی بسیاری از متن کتاب قاری به دست میآید که اشاره بمه آنهما در
مقدمة کتاب و توضیح دربارة ابهامات آنها در تعلیقات ضروری است؛ ازجمله:
 )1اطالعاتی دربارة البسه در آن روزگار :نوشتن مصنّفات بر روی البسه به دست رفوگران (قاری یمودی،)99 :1931 ،
موزة برجسته بر پا کردن (همان ،)82 :لباس را برای تنگتوردن زیر سنگ نهادن (همان ،)771 :از کلیلمه اعتمرا

کمردن

(همان ،)772 :به فال داشتن جامة فتح و پوشیدن آن در روز قتال (همان ،)994 :امتحان کردن اتمو توسّم درزی (هممان:
 )940و ...از این جمله است.
 )7زبان و باورهای عامیانه :کتاب قاری از منظر زبان و ادبیات عامیانه اهمیت بسیاری دارد؛ ضرب المثل های بسمیار و
گاه ک کاربرد یا جدید ،اشاره به شمماری از شمغلهما 0یما اصمطالحاتی برتاسمته از فرهنمگ عاممه (قشمشم  ،آغماپنبمه،
پهلوانپنبه ،امیرنوروز) یا کیفیت برگواری مراس شادی ،سوگواری ،طب کهن ،چگونگی شمکنجه ،آداب بمازیهما و ...از
این جمله است.
 )9ویژگیهای زبانی :برتی از ویژگیهای زبانی که در مقدمة کتاب به آنها اشاره نشده عبارت است از :ترکیبهمایی
که گویا از برساتته های نظام قاری است و تازگی دارد و بیشتر در حوزة البسه است :اطلس بمران و ارممک بمران (هممان:
 ،)49سجیف آسا (همان ،)174 :کتان سان (همان ،)112 :نمدسان (همان ،)769 :درزدوز (هممان ،)790 :کتمان وار (هممان:
 ،)741رتنه زن (همان ،)968 :قلمیبافته (همان ،)781 :مغولیدوتته و فارسیدوزی (همان ،)772 :کند و پموش (هممان:
 ،)992 ،996نسی باف (همان )777 :و...؛ حفظ واژه های ترکی و مغولی دورة قبل مانند :برنجک ،قرساق ،یاسماق ،قولمق
و...؛ حفظ ساتتارهای دستوری زبان عربی مانند تطبیق صفت با موصوف :مهمّات الیقه (همان )743 :یما سماتت جمم
مؤنّث عربی :لباسات (همان ،)711 :نادرات (همان )973 :یا جم مکسّری مانند افرشه (هممان)711 :؛ نیمو آممدن حمرف
تعریف «ال» تعریف بر سر کلمات (همان)721 :؛ ساتتن فعل های مرکب یا عبارت همای فعلمی :قمراردادن (عهدبسمتن)،
سالمتواندن (سالمرساندن) و. ...
4ـ تصحیح بیتها و جملههایی از کتاب
در اینجا چند بیت از شعر قاری تصحیح میشود؛ 2البته بهسبب نبودن نسخهای صحیح برای تصحیح ابیات از شمگردهای
دیگری مانند بیتهای همسان با بیت در دیوان ،وزن ،پیوند عمودی ابیات و ...استفاده شد:
الف) تصحیح متن برپایة اطالعات درونمتنی
*ارغــنانی روی او بطّانــهاش گلگــنن بــند

گر بیابنـدش بـه جامـه خانـة قـاری دویـد
(همان)181 :

مصراع دوم به این صورت بیمعنی است .این بیت برگرفته از قطعه ای به پیروی از حافظ 8است؛ در بیتی از آن آممده
است:
پیشنازی نرمدست از بقچه ای غائب شده است
تـا نونشـانید ایـن حــو و بـه باطـر مگرویـد
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موضوع قطعه ،گ شدن پیشوازی (نوعی قبای جلوباز) نرمدست (تنک و نازک) از بقچه ای است .شاعر در بیمت همای
بعد با دادن نشانی این پیشوازی نرمدست غائب ،درپی یافتن آن است .در لغت نامه ذیل ارغوانی ،صمورت صمحیح بیمت
آمده است:
ارغــنانی روی او بطّانــهاش گلگــنن بــند

گــر بیابیـدش بـه جامــهخانـة قــاری بریـد

* «بعد از حمد و درود و درود نامحدود بر مسندنشین مقام محمود( »...همان.)789 :
مصحّح «ودود» (نامی از نامهای تدا) را «و درود» توانده است که در اینجا جایگاهی ندارد؛ بهویژه آنکه «درود» بار
دیگر در این جمله آمده و زمینة سخن نیو پایان حمد تدا و آغاز نعت نبی(ص) است.
* بــه قوت تلتــ ووو و چکچــ

حلّــاج

به چرخ قز کـه فغـان

رسـید بـر گـردون
(همان)313 :

مصراع نخست به این صورت بیمعنی و ناقص است؛ گویا صورت صحیح مصرع چنین است :به ذوق تکتک ندّاف
و چکچک حلّاج.
یکی از بازیهای زبانی قاری ،کاربرد اصواتِ ابواری است که با شغل های مربوط به البسه (ندّافی ،حلّماجی و )...در ارتبماط
است؛ 3این مضمون در مصرع دیگری از قاری نیو آمده است :چه گفت تکتک ندّاف و چکچک حلّاج (همان.)991 :
* ببــر شــینة بنشــی قــرارم از شــنخی

ربـــند طـــرّة دســـتار در بـــه طـــرّاری
(همان)424 :

مصراع نخست دو اشکال دارد؛ اتتالل در وزن و ابهام در اصطالحِ «بوشی» که دربارة آن توضیحی در کتماب نیاممده
است.
در مصراع نخست ،به جای «ببر»« ،ببرد» صحیح است .بوشیّ نیو «واژه ای است فارسی معرّب ،به معنی حجاب ،غطماء،
رداء» (الدسوقی ،1337 ،ج« .)068 :1این واژه مشتق است از شهری در مصر با نمام بموش کمه ایمن جاممه آنجما سماتته
میشود و امروزه فراموش شده است؛ اما ظاهراً نوعی جامة پشمی است و این واژه به تطا از پارچه همای سماتت حمماة
دانسته شده است؛ سپس عبایی را که در آن شهر ساتته میشد ،بوش نامیده انمد» (دوزی)86 :1321 ،؛ بنمابراین صمورت
صحیح بیت چنین است:
ببــرد شــینة بنشــی قــرارم از شــنخی

ربـــند طـــرّة دســـتار در بـــه طـــرّاری

مصحّح برتی از بیتها را با نادرستی وزن در متن آورده است و بااینکه در پاورقی به این نادرستی اشاره می کند ،در
حل آن کوششی نکرده است؛ برای مثال در مصراع دوم بیت زیر «کسی» بهجای «کی» صحیح است:
مگــر بخــت یــ

دســت رخــتم دهــد

کـــی بســـتة ـــن

پیشـــم نهـــد

(قاری یزدی)221 :1331 ،
به نطع کـاوه قـرین بـند در بـدایت حـار

گه بار ،گـاه فریـدون بـه روی آن بنشسـت
(همان)342 :

در بیت باال نیو بهجای «گه بار ،گاه» در مصرع دوم« ،که بارگاه» صحیح است.
یــاران حضــنر قلــب بــه دینــار و درهــم اســت
آن کس را که نیست درهم و دینار در هـم اسـت
(همان)413 :
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«کس» در مصراع دوم اضافه است؛ صورت صحیح چنین است :آن را که نیست دره و دینار در ه است.
نمونههایی از این نوع بسیار است« :همچو» بمهجمای «همچمون» (هممان /769 :بیمت « ،)84شمیرینهبماف» 16بمهجمای
«شیرینباف» (همان /768 :بیت « ،)180زه و از» بهجای «زهوار» (همان /730 :بیمت « ،)9انگلمه مماده اسمت و گموی نمر
است» بهجای «انگله ماده و گوی نر است» (همان /918 :بیت « ،)9بسوتت» بهجمای «سموتت» (هممان /997 :بیمت )7
«سبالش» بهجای «بالش» (همان /994 :بیت « ،)3همرهان» بهجای «همراهان» (همان /980 :بیت پایانی).
بنابراین دربارة اتتالل در وزن که مصحّح در مقدمه آن را یکی از اشکاالت موجود در شعر قماری ممی دانمد (هممان:
چهل) ،پیش از تصحیح درست دیوان نمیتوان نظری بیان کرد.
ب) برتری ضبطهای چاپ پیشین بر چاپ طاهر
رحی طاهر بسیاری از ضب های چاپ میرزا حبیب اهلل اصفهانی را به نادرستی تغییر داده و آنها را با نشانة اتتصماری
«م » در پاورقی بیان کرده است؛ ازاینرو در قسمتهای بسیاری ضب نسخه بدلهما بمر ممتن برتمری دارد؛ ایمن برتمری
ناصواب درحالی است که مصحّح تود به صحیحتربودن ضب همای ایمن نسمخه آگماه اسمت« :نسمخة مجلمس در میمان
نسخهبدلهای دیگر درمجموع بهتر است؛ حتی گاه ضب این نسخة چاپی بر ضب نسخة اسماس رجحمان دارد» (هممان:
چهل و شش م چهل و هفت).
نمونههایی از این تطاها در ادامه بیان میشود:
* «و م ذلک مدّتی این حجاب دامنگیرم شده بود که به نوعی از جامه در میان مردم تاص گردم» (همان .)4 :قماری
در این جمله سبب نگارش کتابش را بیان میکند .نسخه بدل «حجاب»« ،تیال» است که باتوجهبه زمینة معنایی سخن بمر
آن برتری دارد؛ چراکه چنانکه از شعر او برمیآید تاصشدن قاری در میان مردم از نظر او حجاب نیسمت؛ بلکمه قماری
بارها به شهرهبودن تود و شعرش در میان مردم اشاره دارد و با افتخار از آن یاد میکند:
قـــاری از و ـــف جامـــههـــا دایـــم

در بــــر مــــردم اســــت رویشــــنا
(همان)128 :

ز دنیا میرود قاری چن کربا

کفن ،سـاده

ولیکن شعر رنگین

بماند تـا جهـان باشـد
(همان)113 :

تشــریفهــا کــه بــر قــد اشــعار دوخــتم

آوازهاش بــه محفــر هــر انجمــن رســان
(همان)133 :

* او ــا

شــمله بــر علــم زر ننشــتهانــد

القــاب بنــدقی بــه ســرو ســر ننشــتهانــد
(همان)32 :

نسخه بدلِ «سراسر» به معنای نوعی قماش نفیس به جای «سر و سر» صحیح است .این واژه با «شَمله» (شالی که بر سر
و دوش اندازند) و «بُندُقی» (جامة کتان گرانبها) نیو پیوند دارد .در جدول زیر نمونههای دیگری نیو بیان شده است:
نرت غلط /فحه

www.SID.ir

نرت حیح

نرت غلط /فحه

مظهره94 /

مطهره

ناتوابیده94 /

دیبایی187 /

دیبا یا

نامه723 /

نرت حیح
توابیده
جامه

11

Archive of SID
نقد تصحیح کتاب کلیات نظام قاری (به تصحیح رحی طاهر)

121 /

ج) تحریفها ،تصحیفها و غلطهای چاپی
در برتی از بیتها و جملهها ،تحریف و تصحیف یا غل هایی دیده میشود که افموونبمر اتمتالل در وزن ،موجمب
ابهام در معنی نیو هست؛ شواهد در جدول زیر از این دست است:
نرت غلط /فحه

نرت حیح

نرت غلط /فحه

نرت حیح

غضب17 /

غضبت

یا94 ،17 /

تا

شهیر76 /

شهپر

اصغر71 /

اصفر

دارت44 /

داردت

معمور48 /

مأمور

اتیار43 /

احبار

برتودار00 /

برتوردار

نخرم82 /

بحرام

نهادم147 /

ننهادم

تان اتابک710 ،147 /

توان اتابک

مرورارید140 /

مروارید

قتیل711 /

قتل

یافته718 /

تافته

صندل یاف791 /

صندلباف

مستعمان701 /

مستمعان

بردند782 /

بودند

بدهند780 /

بدهد

شما738 /

نسا

روشه967 /

روضه

تهود969 /

تود

نامحدود961 /

نامعدود

قوث962 /

قوت

تصو968 /

تص

روسی کتّان917 /

روسی و کتّان

ار917/

از

آودهام914 /

آوردهام

محکومان911 /

مخدومان

حشیشی916 ،976 ،978 /

تشیشی

منول976 /

منازل

ما چه992 /

پاچه

برد داریه998 /

برد و داریه

پینه906 /

پنبه

بتایند908 /

بتابند

سفت981 /

صفت

غرل934 /

غول

تبریو932 /

تیریو

گفش933 /

کفش

سدّعی /چهارده

مدّعی

ترکیبانی /سی و یک

ترکیباتی

بیشتر /چهل

پیشتر

بک /چهل و سه

یک

د) حرکتگذاری نادرست
برتی از واژه های ناآشنا برای توانندة امروز ،به ویژه اصطالحات مربوط به البسه ،حرکت گمکاری نشمده و برتمی از
حرکت های عبارات عربی و فارسی نیو نادرست است .برتی از این نادرستی ها نشان می دهمد کمه مصمحّح دربمارة واژه
جست وجویی نکرده است؛ برای نمونه در صفحات  94و  ،92واژة «مِسحیّ»« ،مَسحِیّ» ضب شده و در صفحة  990نیمو
این واژه به اشتباه «محی» آمده است (ن.ک :دزی 981 :1913 ،م  .)987نمونههای دیگری از این نموع اشمتباه در جمدول
زیر آمده است:
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نرت غلط /فحه

نرت حیح

نرت حیح

نرت غلط /فحه

عافِیِتِهِ4 /

عافِیَتِهِ

الکَمخاَ99 /

الکَمخا

المَحال100 /

المُحال

برِ177 /

بر (با سکون «ر»)

اَرمک761 /

اُرمَک

فَاصنّ 747 /

فَاصنَ

الِّکی709 /

الَّکی

مدّول784 /

مدوّل

اَصِله737 /

اصلِهِ

اَرتِته199 /

اَرَتته

المنفَوش /سی و چهار

المنفُوش

هـ) ویرای
کتاب ویرایش مناسبی ندارد؛ برای مثال فاصله های نادرستی که در میان حروف یا واژه هاست ،موجب بدتوانی ممتن
میشود« :رو به» به جای «روبه» (قاری یودی« ،)768 :1931 ،سر ما» به جای «سرما» (همان« ،)712 :تود رنمگ» بمه جمای
«تودرنگ»(17همان« ،)701 :در زیان» بهجای «درزیان» (همان )412 :و. ...
3ـ نکتههایی در باب چند ا طالح مبهم در تعلیقات
3ـ 1شناسایی چند ا طالح در حنزة البسه
* بَتّ :در بیتی از مثنویای در «رزم صوف و کمخا» آمده است:
کشـــیده بـــت و شـــار و خفـــری رده

مـــالی ملـــه جملـــه بـــر هـــم زده
(همان)214 :

در تعلیقات این بیت ،به نقل از لغت نامه دربارة «بت» آمده است« :لیف جوالهگان؛ آهار جوالهان که جاممه بمدان تمر
کنند و شوی نیو گویند» (همان .)111 :این معنی دربارة «بتّ» با عناصر دیگر بیت ،یعنی شمال (پارچمة پشممی) ،تَفمری
(قالی ستبر) و مَلَّه /مَلِّه /مَلَه /مَلِه (نسیجی از پنبه شبیه به کرباس) که همگی اس های اقمشه و البسه اند ،تناسمبی در نموع
ندارد.
«بت» (در فارسی «پت») و جم آن بُتُوت یا بِتات یا أبُتّ است .صاحب لسانالعرب آن را از جنس وَبَر (سممور) یما
صوف (پش ) میداند .دزی نیو باتوجهبه این مستواد:
مَــن یــ قا بــتّ فهــذا بتــیّ
مقــــیّظ مصــــیّف مشــــتّی
نســجته مــن نعجــات ســتّ

13

آن را از جنس پش یا پوست برّه میداند (دزی .)19 :1931 ،صاحب المحک و المحی األعظ آن را «جاممة ضمخی
مهلهل (دارای بافتی با چشمههای باز) چهارگوش سبو» میداند (ابنسیّده ،7666 ،ج.)408 :3
آنگونهکه از احادیث و سخنان بورگان برمیآید« ،بت» از جامه همای درویشمان بموده اسمت .در حمدیثی از حضمرت
علی(ع) آمده است« :طایفه ای به نود ایشان آمدند؛ آن حضرت به قنبر فرمودند :بَتِّتهُ  ،یعنی بتوت را به ایشمان عطما کمن»؛
نیو در حدیثی از امام حسن(ع) آمده است« :کجا هستند کسانی که تووز (جِ تموّ :جاممه ای از پشم تموّ) و حبمرات (جِ
حِبَرَة :نوعی نسی یمانی موج دار) را انداتتند و بتوت و نُمَرات (جِ نَمِرَة :چادر پشمین) را پوشیدند؟»؛ نیمو سمفیان گفتمه
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است« :قلب را در میان بتوت و عباء ممییماب »؛ همچنمین در دارالنّمدوه ابلمیس در شمکل پیمری جلیمل کمه بمتّ (جاممة
چهارگوش ضخی یا طیلسانی از تو) بر تن داشت ،ظاهر شد (ابناألثیر ،1902 ،ج.)37 :1
* بُرُنجُ  :در تعلیقات مصحّح به نقل از نسخة «مل» دربمارة «برنجمک» آورده اسمت :معجمر (قماری یمودی:1931 ،
 .)114او این واژه را چنین حرکتگکاری کرده است:
بِرِنجـ ـ

خـــند و دامَـ ـ

ســـر ســـب

رســـیدند هـــر دو در از غـــم تنـــ
(همان)133 :

قاری نیو در شرح لغاتی که در پایان کتابش آورده است این معنی را تأیید ممیکنمد؛ امما در بماب تلفمظ و جمنس آن
سخنی نمیگوید.
تلفظ این واژة ترکی و معرب «بُرُنجُک» است؛ به معنی نوعی جامة حریر نازک شفاف که با آن سر را ممیپوشمانند و
در ردیف شفّ (جامة تنک) و استبرق (دیبا) است (تیمور ،1334 ،ج .)112 :7کاشغری نیو این معنمی را تأییمد ممیکنمد:
«هِیَ تِمارُ المَرأَةِ» ( ،1999ج.)476 :1
* ن

مُربَّع :به نوشتة مصحّح« ،صوف مربّ » در فرهنگ ها ضب نشده اسمت؛ قماری در شمرح لغمات و ترکیبمات

کتابش دربارة وجه تسمیة آن چنین آورده است« :در وجه تسمیّة صوف مربّ چند وجه گفتهاند؛ فقیمر را ایمن بمه تماطر
میآید که مربّ به آنش میتوانند که جامهپوشنده ،مربّ [چهارزانو] نشیند» (قاری یودی.)931 :1931 ،
«صوف مربّ » چنانکه از بهای آن در مقایسه با البسة دیگر برمیآید ،جاممهای قیمتمی بموده (ن.ک :ابمنایّماس:1384 ،
 )002و ازجمله البسهای است که بورگان به یکدیگر هدیه میدادهاند (مقریموی)437 :7667 ،؛ (ابمنتغمری ،1321 ،ج:11
)81؛ (حکمت.)90 :1980 ،
این جامه انواعی دارد؛ یک نوع با نام «صوف مربّ اعلی» از اجناس نفیس بوده است (تواندمیر )789 :1927 ،و نوع
(ص )

دیگر« ،صوف مربّ مُعلَ » (معل  :نقش دار و مخطّ ) که آن را «تمیصه» مینامند و از لباس هایی بوده است که پیمامبر
میپوشیدهاند (غدیری)102 :1338 ،؛ «صوفیانِ منتهی» نیو صوف مربّ میپوشیدهاند( 14جیالنی.)70 :1384 ،
از آثار نظام قاری دربارة صوف مربّ میتوان دریافت که افوونبر بهایی بودنش 11،موجدار نیو بوده است:
منج در ـن

مربّـع نگـر ای اهـر تمیـز

در به دریـا فکـن و زر بـه بهـای

بشـمار

(قاری یزدی)14 :1331 ،

* ن

قُبْرُسی :نوع دیگری از صوف در کتاب قاری صوف قبرسی است که برای مصحّح کتماب ناشمناتته اسمت

(ن.ک :همان .)410 :قُبْرُسی منسوب به قبرس ،جویرهای در دریای روم است که جامة قبرسی (الثّیاب القبرسیّة) یا هممان
کتان به آنجا منسوب است (سمعانی ،1933 ،ج .)970 :16بناکتی ( )783 :7662این نموع صموف را «الصّموف القبرصمی»
نوعی نیکو از صوف میداند که از قبرس میآوردهاند .ایمن پوشمش از همدایای شماهان بمه یکمدیگر بموده اسمت (ن.ک:
ابنأیّاس ،1384 ،ج .)447 :4آنگونهکه از شعر قاری برمیآید ،صوف قبرسی نوعی صوف گران بها و ارزشمند است« :که
صوف قبرسی و جل به ه نخواهد ماند» (قاری یودی.)37 :1931 ،
* داریه :مصحّح به نقل از لغتنامه داریه را مصحّف دورویه و بهمعنای دایره دانسته است (همان)437 :؛ اما این معنا
نه به البسه بلکه به موسیقی مربوط است.
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گرمــای گــرم اگــر نبــند نیــز داریــه

تــن را ز و ــر پیرهنــی نــاگزیر نیســت
(همان)114 :

«داریه» در این بیت قاری واژهای فارسی است که اصل آن «داریی» و به معنی نموعی پارچمة حریمری بما رشمتههمای
پنبه ای است (الدسوقی ،1337 ،ج .)1176 :1شعر نظام قاری نیو تأییدکنندة این معنی است .نکتة دیگر که در بماب داریمه
از شعر قاری برمیآید ،آن است که این پارچه را در سپاهان میبافتهاند (قاری یودی:)173 :1931 ،
از پیــرهن و داریــه [و] زوده 14،ز فــار

تا به حدّی است مرا میر سواهان که موـر

* فَرّاء :در بیتی از قاری آمده است:
قبــای قــاقم ای فـرّا بــه قـدّ ــن

کنتــاه اســت
مگــر از قنــد

آری و ــلهای بــر دامــن

دوزی

(همان)172 :

در تعلیقات این بیت دربارة «فَرّا» آمده است« :این کلمه در بیمت بمه جهمت رعایمت وزن ،مشمدّد آممده و معنمای آن
بهتحقیق روشن نیست؛ اما بدون تشدید بهمعنی گورتر و حِمار الوحش است» (همان.)164 :
وزن «فَعّال» یکی از وزنهایی است که در زبان عربی برای ساتت معانیای دربارة پیشهها به کار ممیرود« .فمرّاء» در
این بیت با تشدید «را» به معنی پوستین دوز و دباغ است .این واژه از ریشمة «فمرو» اسمت و در لغمت ناممه تمود ممدتل
نیست؛ اما ذیل مدتلهای «پوستینفروش»« ،پوستپیرا» و ...آمده است.

12

* قَرسات :مصحّح دربارة «قرساق» آورده است« :این کلمه در فرهنگ های لغت ضب نشده؛ اما در نسخة «مل» آممده
است :قرساق ،مویینهای است» (همان.)401 :
این واژه در لغت نامه ذیل «فنک» آمده است :فنک «اس فارسی قرسماق اسمت» .کاشمغری نیمو ایمن معنمی را تأییمد
میکند« :قَرساق :الفَنَک» ( ،1999ج .)939 :1این واژه در فرهنگ فارسی معین به صورت «قارساق» ه آمده است.
* کاله شلغمی :در دیباچة کلیات نظام قاری ،در مقایسة دیوان اطعمه با دیوان البسه چنین آممده اسمت« :اگمر آنجما
شلغ بلغمی است ،اینجا کاله شلغمی است» (قماری یمودی .)1 :1931 ،بمه نوشمتة مصمحّح ،ترکیمب کماله شملغمی «در
فرهنگ های لغت یافت نشد» (همان)492 :؛ اما این ترکیب در ذیل شلغمی در لغت نامه آمده است« :کاله شلغمی :نموعی
کاله مدوّر ،مشابه شکل شلغ ».

18

قاری در بخشی از متن کتاب آرایشنامه (همان )718 :از کلیات نظام قاری ،هنگامهای را توصیف میکنمد کمه البسمه
در آن گرد آمده اند؛ هنگامه ای از «طاسبازان عرقچین و کاله شلغمی»« ،مسمخرگان کماله روبماه»« ،کشمتیگیمران نممد و
لعبت بازان تیمهها»« ،آتش بازان اطلس قرموی» و «رسن بازان شریت و چماقبازان دکمههای پما دراز»؛ چنمانکمه از ممتن
برمیآید ،کاله شلغمی نیو مانند همنشینان دیگر از لوازم بوم و مسخرگی بوده است.
* مُشَرَّ  :یکی دیگر از واژههای ناشناتته برای مصحّح مشرّف است؛ به نوشتة او این واژه «در فرهنمگ همای لغمت
یافت نشد ،گویا نام پارچه یا جامه است» (همان .)117 :این واژه در نمایة البسه در پایان کتاب ه نیامده است.
مُشَرَّف گِل سرخ است .جامة رنگ شده با این گِل را مشرّف مینامند (العلی .)180 :7669 ،در تهکیب اللّغة (ازهمری،
 ،7661ج )794 :11نام دیگر این جامه عُمَریّة است؛ نیو به نقل از لیث در همین کتاب ،شرف نام درتتی سرخ رنگ است
که بدان الدّاربَرنَیان میگویند و جامة رنگشده با آن را مشرّف مینامند.
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3ـ 2تنضیح چند اسم خاص
* گازریگهِ سعدی
در بیتی از قاری آمده است:
ز گــازریگــه ســعدی همــیرســد گــازر

مســافر بــر و بحــر اســت عــزّت

داریــد

(قاری یزدی)131 :1331 ،

در تعلیقات این بیت آمده است« :ز گازری که [!] :...شاعر در موارد بسیاری به «سعدی» که نام محلّی در شیراز بموده
و امروزه به آن محل «سعدیّه» گویند ،اشاره میکند» (همان)116 :؛ اما هیچ اشارهای به ارتباط سعدیّه بما گمازر و گمازری
نمیشود.
اشارهای که در این بیت آمده است ،در برتی مناب کهن سابقه دارد« :مقبرة سعدی زاویهای دارد نیکو با باغی نمکمین
که او تود در زمان حیات تویش بنا کرده و محلّ آن نودیک سرچشمة نهر معمروف رکمن آبماد اسمت و شمیخ در آنجما
حوضچههایی از مرمر برآورده که برای شستن لباس میباشد .مردمان از شهر به زیارت شیخ آمده ،پمس از تموردن غمکا
در سفره تانة شیخ و شستن لباس ها مراجعت میکنند و من تود نیو چنین کردم» (ابنبطوطمه ،1920 ،ج 701 :1و .)700
این مضمون باز ه در شعر قاری سابقه دارد:

13

غســر گازرگــه ســعدی و مصــلّی مــدفن

ختم شـیخ احمـد نسّـاج نـدا خناهـد بـند
(قاری یزدی)234 :1331 ،

نیو در ضمن غولی از قاری به پیروی غولی از تجندی آمده است:
بـــه گازرگـــه ،لبـــا

شـــعر قـــاری

مــن ایــنجــا جامــههــا کــردم نمــازی

ز روح پـــا

ســـعدی شـــد مطهّـــر

خجنــدی گــر در او مــیشســت دفتــر
(همان)123 :

مصراع چهارم به این بیت شیخ کمالالدین تجندی اشاره دارد (:)764 :1927
کمــار ایــن گفتــه گــر ســعدی شــنیدی

فروشســــتی بــــه گازرگــــاه دفتــــر

* کتاب نمدی
برکسنندار نبایـد کـه بـند ـاحب ریـ

در کتــاب نمــدی یافتــهانــد ایــن اخبــار
(قاری یزدی)123 :1331 ،

مصحّح در تعلیقات بیت باال چنین آورده است« :شاعر در دیوان تود بیتی از درویمش اشمرف نممدپوش ممیآورد و
نقیضة بیت او را میسراید ،اما نگارنده در مناب مورد مراجعة تود به نام نمدی یا درویش اشرف نمدپوش برنخورد».
گفتنی است این فرد از شاعران قرن نه است؛ نامش اشرف و درویش مسلک و نممدپوش بمود و بما ممردم آمیوشمی
نداشت .اشرف منسوب به فرقة نعمت اللهی بود .او دواوین اربعه و نیو تمسه ای به پیروی از نظامی دارد و افوونبر آنها،
صد کلمة حضرت علی(ع) را به پارسی منظوم درآورده است (ن.ک :اوحدی بلیانی ،1983 ،ج)7169 :4؛ (تربیمت ،بمیتما،
ج 142 :1م )143؛ (مدرّس ،1903 ،ج)178 :1؛ (نخجوانی 176 :1993 ،م .)170
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4ـ کاستی در نمایهها
نمایه ها کاستیهای گوناگونی دارد؛ ازجمله اصطالحات یا اعالم افتاده از نمایه ها عبارت است از :جوزق (قماری یمودی،
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 ،)731 :1931شیخ احمد نسّاج (همان ،)734 :داریه (همان ،)732 :زیلوچه (هممان ،)966 :جنیمد (هممان ،)962 :بسمطام
(همان ،)919 :صندلباف (همان )791 :و . ...ضربالمثلهای بسیاری نیو در این کتاب آمده که فمراه آوردن فهرسمتی از
آنها ضروری است .گفتنی است این ضربالمثلها تازگیهایی نیو دارد 71و گاه فه آنها نیازمند توضمیحی اسمت کمه در
بخش تعلیقات نیامده است.
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7ـ نتیجهگیری
در تصحیح آثاری مانند کلیات نظام قاری که از آنها نسخهای نیکو و صمحیح در دسمت نیسمت ،اسمتفاده از تحلیملهمای
درونمتنی و جست وجو در مناب برونمتنی و کاربرد شگردهای دیگر برای تصحیح متن راهگشاسمت .اسمتفاده از منماب
برون متنی در تصحیح که با زبان ها و دانشهای دیگر ارتباط مییابد ،تصحیح متن را در جایگاه فنی میانرشمتهای مطمرح
میکند.
الف) اطالعات درون متنی :اطالعات درون متنی که در این مقاله استفاده شمد ،برپایمة کمارکرد بمه سمه بخمش تقسمی
میشود:
 )1گشودن دشواریهای متن و تصحیح آن با یافتن همسانهمای معنمایی و لفظمی در ممتن و نیمو توجمه بمه وزن در
تصحیح ابیات؛
 )7توضیحاتی برآمده از متن دربمارة نظمام قماری ،زنمدگی و جایگماه ادبمی او در روزگمار تمود و زدودن برتمی از
ابهامهای متن با کمک این یافتهها؛
 )9یافتههای میانرشتهای برآمده از متن:
 یافتههای جامعهشناسی و مردمشناسی؛ در این اثر اطالعاتی دربارة مشاغل آن روزگار ،بهویژه کیفیت هنر تیماطی،باورهای عامیانه ،کیفیت برگواری مراس مختلف به دست میآید .تحلیل این یافته ها افوونبر آگماهیهمایی کمه از عصمر
تیموری بهویژه دربارة زندگی قاری به دست میدهد به توانش آسانتر متن و زدودن ابهامهای آن میانجامد.
 یافته های زبان شناسی؛ ترکیب های برساتتة نظام قاری ،ساتتن فعل های مرکب یا عبارت های فعلمی تمازه ،حفمظواژه های ترکی و مغولی دورة قبل ،تغییرات آوایی واژه ها ،ضرب المثل ها ،حفظ ساتتارهای دسمتور زبمان عربمی از ایمن
جمله است.
ب) مناب برون متنی :نویسنده با استفاده از فرهنگ های عمومی و تخصصی فارسی ،عربی ،ترکی و نیو جست وجو در
متون دیگری مانند مناب حدیثی ،تمککره هما ،سمفرنامه هما ،منماب تماریخی و متمون جغرافیمایی بمه شناسمایی مممدوحان
(فخرالدین) ،اعالم انسانی (نمدی) و اعالم جغرافیایی (گازریگه سمعدی) پرداتمت .همچنمین شمماری از اصمطالحات
ناشناتته در حوزة البسه (بَتّ ،بُرُنجُک ،صوف مربّ  ،صوف قُبرُسی ،داریه ،فرّاء ،قَرساق ،کاله شلغمی و مُشَرَّف) بمه طمور
گسترده شرح و ابهامات متن نیو زدوده شد.
این کتاب تاکنون سه بار به چاپ رسیده است .چاپ نخست آن به همت میرزا حبیب باتوجهبمه سمال چماپ و نیمو
نبود امکانات امروزی پژوهش و فراتر از آن دقت های مصحّح ،یکی از چاپ های درتور اعتماد است .بار دیگر مشمیری
آن را منتشر کرد؛ این چاپ افست چاپ پیشین است و همیچ افمووده ای بمر آن نمدارد .چماپ سموم را رحمی طماهر بما
افوودههایی ارزشمند منتشر کرد؛ اما شمار بسیار تطاها و کاستیها از ارزش این چاپ کاست .تحریفهما ،تصمحیفهما،
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غل های چاپی ،نادرستی در حرکت گکاری واژه ها به ویژه اصطالحات مربوط به البسه ،ویرایش نامطلوب کتماب ،برتمری
ضب های چاپ میرزا حبیب بر این چاپ ،کاستی در مقدمه و نمایهها ،ضرورت تصحیح دوبمارة ایمن اثمر را برپایمة ایمن
مناب نشان میدهد.
پیننشتها
 .1برتی قاری را یودی دانسته (فتوحی یودی )77 :1987 ،و برتی شیرازی گفته اند؛ شفیعی کدکنی بما اسمتناد بمه سمخن صماحب
بدای األفکار و نیو شعرهای قاری به لهجة شیرازی ،او را شیرازی میتواند (شفیعی کدکنی .)87 :1984 ،بسامد بسمیار واژة شمیراز
در کتاب قاری و اشاره به مناطق مختلف شیراز تأییدکنندة شیرازیبودن اوست .قاری در ضممن منماظرهای بمه ایمن مسملله اشماره
میکند« :مرا از شیراز و شیرازی ،ر

و ریشه بودی» (قاری یودی.)782 :1931 ،

 .7زمان و چگونگی زندگی نظام قاری چندان مشخص نیست؛ براون معتقد است که «باتوجهبه دورة حیات شاعرانی که نظام قاری
اشعارشان را پارودی کرده ،میتوان استنباط کرد که سال مرگش حدود سالهای  880تا  839ق است» (براون ،1912 ،ج.)402 :4
 .9قاری نیو شعرش را «شعر /بیت البسه» گفته (قاری یمودی )993 ،781 ،749 ،199 ،117 ،01 ،18 ،12 :1931 ،و تمود را «نظّمام/
ناظ  /شاعر البسه» (همان )741 ،743 ،799 :توانده است.
 .4ر.ک :زرینکوب.184 :1940 ،
 .1ویژگیهای نسخههای تطی موجود از آثار نظام قاری عبارت است از )1 :نسمخة شممارة  432دانشمگاه اسمتانبول :مجموعمهای
است که شعر قاری را از بر

 188تا  779در بر دارد؛  11سطری ،کاتب :سلطانعلی ،مورّخ  801قمری ،ه زممان بما زممان حیمات

شاعر؛  )7نسخة شمارة  107دارالکتب قاهره :مجموعهای که از بر
نسخة شمارة  463دانشگاه استانبول :این نسخه دارای  768بر

 996تما  993آن ،شمعر قماری اسمت؛ ممورّخ  823قممری؛ )9

است که  118بر

آن شامل دیوان البسه است؛  17سطری به ت

نستعلیق ،مورّخ  327قمری .این نسخه جام ترین نسخهای است که تا این زمان از کتاب قاری در دست اسمت؛  )4نسمخة شممارة
 1100کتابخانة ملّی :این نسخه شامل دو بخش است :بخش نخست کنواإلشتهای اطعمه و بخش دوم سروده ها و نوشته های قماری
است؛  111بر

دارد که  11بر

آن سرودهها و نوشتههای قاری است 11 ،سطری ،به ت نسمتعلیق و شماید در قمرن  16نوشمته

شده باشد؛ به ت محمدیحیی است .در پایان این نسخه شماری از واژه ها و اصطالحات مربوط به البسه آمده است؛  )1نسمخه ای
از ترکیببند قاری در کتابخانة علوم پوشکی تهران به شمارة  798/2موجود است .این نسخه ترکیببندی با ت تحریری اسمت و
 19صفحه دارد (برای آگاهی بیشتر ن.ک :درایتی.)479 :1983 ،
 .0فراوانی اصطالحات مربوط به مشاغل ،نمایه ای جداگانه در کتاب میطلبمد :الچمی ،بماورچی ،بتکچمی ،برغموچی ،برکسموندار،
بقچهکش ،پاپوشدوز ،پریخوان ،پشمینهفروش ،جامهدوز ،چکمهدوز ،حلّاج ،تردهفروش ،تفّاف ،تیّاط ،تمیصهدوز ،درزی ،دالّل،
دوابیکش ،رکاب دار یا رکیب دار ،سمسار ،غاشیه کش ،قالبک زن ،قپوچی ،قراجی ،قصّار ،کفّاش ،کالهدوز ،کمساندوز ،گازر ،مباشر،
محرّر ،مستوفی ،مشّاطه ،منادیزن ،مهندس ،ندّاف ،نقّاش ،نمدساز ،نمدفروش و. ...
 .2گفتنی است نگارندة مقاله ،کلیات نظام قاری را بهطور کامل مطالعه کرد .تطاها و سهوهای فراوانی در تصحیح این کتاب دیمده
میشود؛ اما به سبب بسیاری تعداد به چند نمونة برجسته بسنده شد.
 .8این بیت در قطعة حافظ ( )1629 :1921چنین است:
دختری شبگرد تیز و تلخ و گلرنگ است و مسـت
گــر بیابیــدش بــه ســنی خانــة حــافظ بریــد
 .3نیو (قاری یودی:)946 :1931 ،
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کجاست شوشو مدفنن و خ خ

که حار خنی

مخفـی

بگنیم بـه نالـة بـم و زیـر

یا
از آن سن خ

خ

مخفی از این سن شو شو مدفنن
شنن این رمز از قاری سؤار است آن جناب است ایـن
(همان)133 :

 .16در لغتنامه نیو این بیت از قاری ذیل «شیرینهباف» با همین صورت آمده است.
 .11بیت بحثشده چنین است:
نـــه سـ ـیه نامـــه همچـــن چشـــمآویـ ـز

همچــــن چــــادر ســــفیدرو باشــــید

«چش آویو» پوششی سیاه و شبکهدار است که از موی دم اسب میبافند و زنان آن را مانند نقاب در برابر چش میآویوند .مصمراع
دوم به این صورت بیمعناست .نسخة «م » به جای «نامه»« ،جامه» آورده است که باتوجهبه اینکه «چش آویو» نموعی جاممه اسمت،
درست به نظر میرسد .دهخدا نیو ذیل «چش آویو» ضب «م » را تأیید میکند.
« .17تودرنگ» نوعی پارچه به رنگ تاکی است.
 .19ای کسانی که بتّ میپوشید ،این بتّ متعلّق به من است؛ در زمستان و تابستان هنگمامیکمه تورشمید نخسمتین پرتمو تمود را
میافشاند ،آن را میپوش ؛ من آن را از شش برّه بافتهام (دزی.)17 :1913 ،
 .14یکی از وجوه تسمیة اهل تصوف پوشیدن جامة صوف است؛ صوفیان مبتدی صوف گوسفند ،صموفیان متوسم صموف بمو و
صوفیان منتهی صوف مربّ میپوشیدهاند (ن.ک :جیالنی 70 :1321 ،و .)98
.11
بحث با ن

هرکه با قاری کنـد دعـنی بـه شـعر البسـه

مربّع از جـر خـر مـیکنـد
(قاری یزدی)112 :1331 ،

 .10این مصراع در چاپ طاهر «از پیرهن و داریة زوده ز فارس» و در چاپ میرزا حبیب «از پیرهن و داریة و زوده ز فارس» آممده
است که هر دو صورت نادرستی دارد« .زوده» پارچة نازکی است که از آن پیرهن میسازند.
 .12برتی بر این باورند که پدر ابومحمد حسین بن مسعود فرّاء بَغَوی ،محدّث و فقیه شافعی قرن پنج و شش قمری به ایمن شمغل
میپرداتته است و او را به سبب شغل پدر ابنفرّاء نامیدهاند (ن.ک :ذهبی ،1304 ،ج)80 :1؛ امما برتمی دیگمر معتقدنمد «فمرّاء» (اسم
تاصِّ بغوی) مشتق از «فری» به معنای قط است و بغوی را بهسبب دقت و مویشکافی ،فرّاء ممیتوانمدهانمد (ممدرّس ،1903 ،ج:4
)910؛ همچنین چون ثعالبی از پوست روباه (ثعلب) پوستیندوزی میکرده ،فرّاء (از ریشة فرو) نامیده شده است (همان ،ج.)901 :1
 .18شلج معرّب شلغ است« .الشّلجمیّLenticular :؛ یعنی دو قوس از دایره بر سطحی محی شود که هر دو از نصمف دایمره

طولشان بیشتر شود و انحداب یا کوژیاش در دو سوی باشد (تهانوی :1330 ،ذیل الشّلجمیّ) .تواجمهنصمیر نیمو در تنسموخناممه
دربارة آن چنین میگوید« :آنکه میل به پهنی دارد ،آن را شلجمی گویند» (تواجهنصیر.)39 :1909 ،
 .13نیو دربارة «گازرگاه سعدی» ن.ک :قاری یودی 947 ،991 ،124 ،11 :1931 ،و 477.
 .76و نیو دربارة همو ر.ک :مدرّس ،1903 ،ج178. :1
 .71ازجملة این مثلهاست« :گرمکردن حمّام از بانگ تروس» (همان )911 :و یا بیت زیر:
ولی

در مَثَر است این که ری

اگر تن

است
بــه هــر طریــو بتابــد یکــی شــتای دگــر
(همان)27 :
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 .77برای نمونه ،مصراع دوم این بیت:
پنســتینا پــس ســرما ز خــندت اندازنــد

چنن مبار

چن شنی مـرده ،کننـد آزادت
(همان)321 :

ضربالمثلی است که دربارة آن در تعلیقات توضمیحی نیاممده اسمت .معنمای آن چنمین اسمت :کماری را پمس از گکشمتن وقمتش
انجامدادن ،بیهوده کاری .دهخدا نظیر دیگری برای آن آورده است« :مبارک مرده آزاده ممیکنمد :نظیمر روغمن چمراغ ریختمه وقمف
امامواده» (دهخدا ،1989 ،ج .)1932 :9این ضرب المثل در متون دیگر ه آمده است« :حکمی که از سر قدرت نبود ،مبمارک ممرده
آزادکردن باشد» (ابوالرّجا .)77 :1909 ،در لغت نامه ذیل «مبارک» در حکایت این مثمل چنمین آممده اسمت :ممردی غالممی داشمت
مبارکنام که شب و روز او را در شکنجه میداشت ،چون او بمرد ،گفت :مبارک را آزاد کردم و این مَثَل گردید.

منابع
 -1إبناألثیر ،مجدالدّین أبی السّعادات المبارک بن محمّد الجوری ( .)1902النّهایة فمی غریمب الحمدیث و األثمر ج ،1بمه
تحقیق طاهر احمد الواوی و محمود محمّد الطناحی ،ق  :مؤسّسة اسماعیلیان.
 -7إبنایّاس ،محّمد بن أحمد ( .)1384بدای الوّهور فی وقای الدّهور ج .1قدّم له :محمّد مصطفی ،قاهره :الهیلة المصریة
العامه للکتاب.
 -9ابنبطوطه ( .)1920سفرنامة ابن بطوطه ج ،1ترجمة محمدعلی موحّد ،تهران :آگاه ،چاپ شش .
 -4ابنتغری بردی ،یوسف ( .)1321النّجوم الواهمرة فمی ملموک مصمر و القماهرة ج ،11قماهره :وزارة الثقافمة و اإلرشماد
القومی ،المؤسّسة المصریة العامة.
 -1ابنسیّده ( .)7666/1471المحک و المحی األعظ الجوء التّاس  ،به تحقیق عبدالحمید هنمداوی ،بیمروت :دارالکتمب
العلمیّة.
 -0ابوالرّجا قمی ،نج الدین ( .)1909تاریخ الوزراء ،به کوشش محمدتقی دانشپژوه ،تهمران :وزارت فرهنمگ و آمموزش
عالی ،مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).
 -2األزهری ،أبیمنصور محمد بن أحمد ( .)1471/7661تهکیب اللّغة المجلّمد الحمادی العشمر ،إشمراف :محممد عمو
مرعب ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 -8اوحدی حسینی دقّاقی بلیانی اصفهانی ،تقیالدین محمد ( .)1983عرفمات العاشمقین و عرصمات العمارفین ،تصمحیح
ذبیحاهلل صاحبکاری و آمنه فخر احمد با نظارت علمی محمد قهرمان ،تهران :مرکو پژوهشی میراث مکتوب و مجلس.
 -3براون ،ادوارد ( .)1912تاریخ ادبی ایران (از سعدی تا جامی) ج ،9ترجمة علیاصغر حکمت ،تهران :امیرکبیمر ،چماپ
چهارم.
 -16بناکتی ،أبوسلیمان ( .)7662روضة أولی األلباب فی معرفة التّواریخ و األنساب المشمهور بتماریخ البنماکتی (تعریمب)،
ترجمه و تقدی از محمود عبدالکری علی ،قاهره :المرکو القومی للتّرجمة.
 -11تربیت ،محمدعلی (بیتا) .دانشمندان آذربایجان ،تبریو :بنیاد کتابخانة فردوسی.
 -17التهانوی ،محمدعلی ( .)1330موسوعة کشّاف اصطالحات الفنون و العلوم ،تقدی و إشراف و مراجعة رفیق العجم ،
بیروت :مکتبة لبنان ناشرون.
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 -19تیمور ،أحمد ( .)1334معج تیمور الکبیر ،تحقیق د .حسین انصار ،القاهرة :الهیلة العامة للکتاب.
 -14جیالنی ،عبدالقادر بن أبی صالح ( .)1321سرّ األسرار و مظهر األنوار فیما یحتاج إلیه األبرار ،تحقیق و تعلیمق أحممد
فرید المویدی ،بیروت :دارالکتب العلمیة.
 -11حافظ ( .)1921دیوان ج ،7تصحیح و توضیح پرویو ناتلتانلری تهران :توارزمی ،چاپ دوم.

 -10حکمت ،علیاصغر ( .)1980جامی :متضمّن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور تات الشّمعرا نورالمدّین
عبدالرّحمن جامی ،تهران :توس
 -12تجندی ،کمال ( .)1927دیوان ،تصحیح و مقابلة احمد کرمی ،تهران :مؤسسة فرهنگی هنری ما.
 -18تواجهنصیر طوسی ،محمد ( .)1909تنسوخنامة ایلخانی ،تصحیح محمدتقی مدرس رضوی ،تهران :اطالعات.
 -13تواندمیر ،غیاثالدّین بن همامالدّین ( .)1927مآثر الملوک ،تصحیح هاش محدّث ،تهران :رسا.
 -76درایتی ،مصطفی (به کوشش) ( .)1983فهرست وارة دست نوشته های فارسی (دنا) جلد پنج  ،تهران :کتابخانمه ،مموزه
و مرکو اسناد مجلس شورای اسالمی.
 -71دزی ،ر .پ .آ ( .)1913فرهنگ البسة مسلمانان ،ترجمة حسینعلی هروی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 -77الدسوقی شتا ،إبراهی ( .)1337المعج الفارسی الکبیر ،القاهرة :مکتبة المدبولی.
 -79دوزی ،رینهارت ( .)1321المعج المفصّل بأسماء المالبس عند العرب ،ترجمة أکرم فاضل ،بمیجما :وزارة األعمالم
العراقیّة.
 -74دهخدا ،علیاکبر ( .)1989امثال و حک ج ،9تهران :امیرکبیر.
 -71ذهبی ،محمد بن احمد ( .)1307المشتبه فی الرجال :اسمائه و انسابه ج ،1قاهره :علیمحمد بجاوی.
 -70زرینکوب ،عبدالحسین ( .)1940شعر بیدروغ ،شعر بینقاب ،تهران :علمی

 -72زیرک ،نصراهلل (« .)1936تحلیل ساتتار و کاربرد پارودیهای دیوان البسة نظام قاری یودی» ،فصلنامة ادبیّات فارسی
دانشگاه آزاد مشهد ،شماره  146 ،73م 112.
 -78سمرقندی ،کمالالدین عبدالرزاق ( .)1927مطل سعدین و مجم بحمرین ،بمه اهتممام عبدالحسمین نموایی ،تهمران:
مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 -73سمعانی ،عبدالکری بن محمّد ( .)1933األنساب ،تصحیح عبدالرّحمن بن یحیی معلمی ،حیدرآباد :مطبعمة مجلمس،
دایرة المعارف العثمانیّة.
 -96شفیعیکدکنی ،محمدرضا ( .)1980قلندریّه در تاریخ ،تهران :سخن.
 .)1984( --------------- -91مفلس کیمیافروش ،تهران :سخن ،چاپ سوم.
 -97صفا ،ذبیحاهلل ( .)1900تاریخ ادبیّات در ایران ج ،4تهران :فردوس.
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 -92قاری یودی ،موالنا نظامالدین محمود ( .)1969دیوان البسه ،میرزا حبیب اصفهانی ،قسطنطنیّه :مطبعة ابوالضیا.
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 -47مقریوی ،احمد بن علی ( .)7667درر العقود الفریدة فی تراج األعیان المفیدة ج ،1محقق و معلق :محممود جلیلمی،
بیروت :دارالغرب اإلسالمی.
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