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چکیده
مجالسالنفایس امیر علی شیر نوایی یکی از مهمترین تذکرههای شاعران دربارۀ تاریخ ادبیات قرن نهم ق .ا ست
که بنا به اهمیت فراوان ،بعد از تألیف چند بار از ترکی جغتایی به فار سی ترجمه شدها ست .سویمه غنیوا این
تذکره را در سال  1961م .بر ا ساس شش ن سخۀ خطی ت صحیح انتقادی کرده که این ت صحیح تاکنون یکی از
چاپهای معتبر مجالسالنفایس است ،اما نقاط قوّت و ضعفی دارد که تشریح و مستندسازی محاسن و معایب
آن هدف اصلی مقالۀ حاضر است .مصحح مجالسالنفایس بنا به دسترسی به نسخۀ بااهمیت کتابخانۀ سلطنتی
وین -اتریش ،به جای تصحیح متن بر مبنای نسخۀ اساس و یا تصحیح بینابین ،روش تصحیح التقاطی را پیش
گرفتها ست ،اما روش او گاهی اوقات کارآمد بوده و گاهی ناکارآمد .م صحح در بع ضی جاها از ن سخۀ ا ساس
عدول کرده و ضبط نسخه بدل را به درستی با نسخۀ اساس جایگزین کرده و یا افتادگیهای نسخۀ اساس را با
نسخخخه بدل تکمیل کردهاسخخت ،اما این جایگزینی در جاهای دیگر باعش شخخده تا متن مجالسالنفایس اشخختباه
ت صحیح شود ،چراکه هم ب سیاری از مطالب ن سخه بدل بدون هیچ ضرورت و دلیل رو شنی به متن تذکره راه
یافته ،درحالیکه هیچکدام در نسخۀ اساس وجود ندارد و هم معلوم نیست که چرا بسیاری از مطالب مذکور در
نسخۀ اساس به پاورقی منتقل شدهاست.
کلیدواژه :امیر علیشیر نوایی ،بررسی انتقادی ،تصحیح ،مجالسالنفایس.

 .1مقدمه
تذکرههای شاعران اصلیترین منابع تاریخ ادبیات هستند و تاریخ ادبیات فارسی موجودیت یکصد سالۀ اخیر خود را
مدیون جریان ممتد و مهم تذکره نوی سی ا ست که از ربع اول قرن هفتم ق .آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد .به بیان
دیگر ،شالودۀ تاریخ ادبیات فار سی مت شکل از تذکرهها ست و بخش اعظمی از مطالب کتابهای تاریخ ادبیات کنونی
برگرفته از اطالعات آنهاست.
تذکرهها را از لحاظ محدودۀ زمانی شخخخاعران مندرج در آن ،باید در دو گروه عمومی و عصخخخری قرار دارد؛ البته،
ارزش و اعتبار اطالعات تذکرههای عمومی زمانی دو چندان خواهد شخخد که تذکرهنویس به معرفی و شخخرا احوال و
آثار شاعران معاصر خود نیز پرداخته باشد (بیدکی :1397 ،نوزده).
لبابااللباب عوفی (تألیف  618ق ).یکی از تذکرههای عمومی ا ست که مطالب آن به عنوان نخ ستین تذکرۀ موجود
فار سی ب سیار ارز شمند ا ست .تذکرۀال شعرای دولت شاه سمرقندی (تألیف  892ق ).دومین تذکرۀ عمومی موجود فار سی
است که پنج طبقۀ اول آن دربارۀ شاعران قبل از قرن نهم ق .است و طبقات شش و هفت و خاتمۀ آن به سرایندگان
قرن نهم ق .اختصاص دارد (بیدکی و دیگران.)47 -48 :1396 ،
مجالسالنفایس سومین تذکرۀ موجود و نخستین تذکرۀ عصری دربارۀ شاعران ادبیات فارسی و بعضاً ادبیات ترکی
ا ست که امیر علی شیر نوایی ( 844 -906ق ).آن را در سال  896ق .به زبان ترکی جغتایی تألیف کردها ست .محتوای
این تذکره مشتمل بر معرفی و مختصری دربارۀ احوال و آثار سرایندگان قرن نهم و دهم ق .است که بیشتر مطالب آن
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حاصل دیدارها و آگاهی های شخصی مؤلف است و آن را باید یکی از منابع اصلی و معتبر تاریخ ادبیات قرن نهم ق.
و نیمۀ اول قرن دهم ق ،.خصوصاً دربارۀ شاعران کانون هرات در عهد تیموری دانست (همان.)48 :
مجالسالنفایس یکی از معتبرترین و تأثیرگذارترین تذکرههای شخخاعران اسخخت که بسخخیاری از تذکرهنویسخخان و
مورّخان ادبی در نگارش تاریخ ادبیات قرون نهم و دهم ق .از آن اسخخختفادۀ فراوان کردهاند .این تذکره بنا به اهمیت
بسیاری که در طول تاریخ ادبیات داشته ،چند بار در قرن دهم ق .به فارسی ترجمه شده که لطایفنامه فخری هروی
و هشت بهشت حکیم قزوینی از مهمترین آنهاست (بیدکی.)100 :1396 ،
مجالسالنفایس از لحاظ محتوایی مشتمل بر هشت مجلس به شرا زیر است:
مجلس اول دربارۀ  46شاعر که امیر علیشیر نام و اشعار آنان را از دیگران شنیده ،امّا به مالزمت آنها نرسیدهاست.
مجلس دوم دربارۀ  91شاعر که امیر علی شیر در ایّام کودکی و جوانی به مالزمت آنها رسیده ،امّا آنان در زمان تألیف
تذکره ( 896ق ).در قید حیات نبودند .مجلس سوّم دربارۀ  172شاعر که یا امیر علی شیر به مالزمت آنان درآمده و یا
آنان به مصاحبت او رسیدهاند .مجلس چهارم دربارۀ  66فاضلی که به شعر و شاعری شهرت نداشتهاند و تنها لطایف
آنان با عنوان نظم رواج پیدا کردهاسخخخت .مجلس پنجم دربارۀ  26امیرزاده و سخخخایر مردم خراسخخخان که ابیاتی به نظم
درآورده ،امّا در سرودن شعر مداومت ندا شتهاند .مجلس ش شم دربارۀ  32شاعر غیر خرا سانی که با امیر علی شیر
معاصر بوده و دیوان اشعار داشتهاند .مجلس هفتم دربارۀ  22سلطان و شاهزاده که یا شعرخوانی آنان خوب بوده و یا
ابیاتی را به نظم درآوردهاند .مجلس هشتتم دربارۀ سخخلطان حسخخینمیرزا ،همراه با چندین مطلع از اشخخعار ترکی او به
ترتیب حروف قافیه (همان.)54 :
متأسخخفانه ،ایرانیان آگاهی چندانی دربارۀ ترکی جغتایی ندارند و متن مجالسالنفایس به همین دلیل در داخل ایران
ت صحیح و چاپ ن شده و ظاهراً ب سیاری از محقّقان و مورّخان ادبی از وجود چاپ تاشکند نیز خبردار نبودهاند (بیدکی
و دیگران.)100 :1396 ،
از مجالسالنفایس نسخههای خطّی متعدّدی در کتابخانههای دنیا وجود دارد ،امّا سویمه غنیوا متن آن را بر اساس
شش ن سخۀ خطی ت صحیح و در  1961م .در تا شکند ازبک ستان چاپ کردها ست (بیدکی .)59 :1394 ،این ت صحیح فعالً
معتبرترین چاپ موجود از مجالسالنفایس ا ست که متن آن مطابق با الفبای ن سخههای خطی ا ست و بعدها با الفبای
التین ازبکی نیز چاپ و منتشر شدهاست.
نوی سنده تا جایی که در میان منابع کتابخانهای و رایانهای ج ستوجو کرده ،تاکنون به پژوهش م ستقل یا مرتبطی
برنخوردهاست که به بررسی تصحیح مذکور پرداخته باشد ،اما این تصحیح نقاط قوّت و ضعفی دارد که طرا و بسط
آن هدف اصلی این مقاله است.
 .2بحث و بررسی
همانطورکه در مقدمه ذکر شد ،سویمه غنیوا مجالسالنفایس را در سال  1961م .بر اساس چند نسخۀ خطی تصحیح
و چاپ کرد .نسخۀ اساس این تصحیح میکروفیلم نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ سلطنتی ویَن اتریش است که در تاریخ
 903ق .کتابت شده و پنج ن سخۀ دیگر به عنوان ن سخه بدل به کار رفته که م شخ صات آنها چنین ا ست )1 :ن سخۀ
کتابخانۀ ملی پاریس ،مکتوب در  933ق )2 .ن سخۀ کتابخانۀ دان شکدۀ شرقی دان شگاه لنینگراد ،مکتوب در نیمۀ اول
قرن  16م )3 .ن سخۀ باکو ،مکتوب در  945ق )4 .ن سخۀ آکادمی علوم تا شکند که ظاهراً رونوی سی از ن سخۀ مؤلف
است )5 .نسخۀ مؤسسۀ مطالعات شرقی تاشکند ،مکتوب در  1258ق( .امیر علیشیر نوایی :1961 ،مقدمه.)24 -26 ،
عموماً هر مصحّح در تصحیح یک متن چهار روش پیش رو دارد )1 :تصحیح بر مبنای نسخۀ اساس ،وقتی که از
یک اثر نسخه یا نسخههایی مضبوط و نامغلوط در دسترس باشد و مصحح بر اساس اصیلترین و صحیحترین نسخه
به ت صحیح بپردازد و زمانی از ضبط ن سخۀ ا ساس عدول کند که برای مغلوط بودن آن دلیل محکمی دا شته با شد)2 .
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تصتتحیح التقا ی ،وقتی که نسخخخۀ مضخخبوط و معتبری از یک اثر به دسخخت نیاید؛ در عو

 ،چند نسخخخۀ مغلوط و

نام ضبوط در د سترس با شد و م صحح باید با دقت در تمام ن سخههای موجود ،ضبطهای ا صحّ را انتخاب کند)3 .
تصحیح بینابین (مابین دو روش قبلی) ،وقتی که دو یا چند نسخۀ مضبوط و معتبر از یک اثر در دسترس باشد و هر
کدام از آنها خ صو صیاتی درخور دا شته با شند؛ م صحح در این شیوه باید ن سخۀ م ضبوطتر و معتبرتر را ا ساس قرار
دهد ،اما زمانی که ضبط ن سخه بدل ارجح بود با ذکر دلیل و شواهد م شابه ،آن را جایگزین ضبط ن سخۀ ا ساس کند.
 )4ت صحیح قیا سی ،وقتی که فقط یک ن سخۀ مغلوط و نام ضبوط از یک اثر به د ست آید و م صحح باید ضبطهای
مغلوط آن را با استناد به آثار دیگر مؤلف یا معاصران او اصالا کند (مایل هروی.)434 -438 :1379 ،
م صحح مجالسالنفایس در ت صحیح این تذکره شش ن سخه در د ست دا شته و ن سخۀ ا ساس خود را به در ستی
انتخاب کردهاسخخت ،نسخخخهای که از هر جهت نسخخبت به پنج نسخخخۀ دیگر معتبرتر اسخخت ،چراکه این نسخخخه هم از
نسخههای دیگر اقدم است و هم فاصلۀ زمانی آن با تألیف مجالسالنفایس و فوت مؤلف به ترتیب هشت و سه سال
اسخخت؛ بنابراین ،این نسخخخه در زمان زندگانی مؤلف کتابت شخخده و از آنجایی که مکان کتابت نسخخخه طبق ترقمیۀ آن
شهر هرات ،یعنی زادگاه و سکونتگاه مؤلف است ،به احتمال قوی مؤلف آن را پس از اتمام کتابت از نظر گذرانیده و
شایسته است این نسخه را یکی از نسخه های اصل دانست که از روی نسخۀ مسوّدۀ مؤلف استنساخ شدهاست (برای
آگاهی بیشتر دربارۀ نسخۀ مسوّده و اصل← مایل هروی.)30 -31 :1379 ،

با توصیفاتی که دربارۀ نسخۀ اساس تصحیح مجالسالنفایس ذکر شد ،باید انتظار داشت که مصحح محترم از میان
چهار روش مذکور تصحیح ،تصحیح بر مبنای نسخۀ اساس و یا تصحیح بینابین را برگزیند ،اما ایشان روش تصحیح
التقاطی را پیش گرفته و متنی را در اختیار مخاطبان قرار داده که مخلوطی از محتوای شش نسخه است.
پُرواضح است که متن نسخۀ اساس این تذکره با توجه به خصوصیات ممتازی که نسبت به پنج نسخۀ دیگر دارد،
به نسخۀ مسوّدۀ مؤلف بسیار نزدیکتر است و الزم است که مصحح فقط در مواردی از آن عدول کند که دلیل منطقی
و شواهد م شابه برای ضبطهای آن دا شته با شد ،چراکه اگر جز این با شد متنی که ت صحیح شود از اثر مؤلف دور
خواهد شد .با این توضیحات ،ذیالً به تشریح نقاط قوّت و ضعف تصحیح مجالسالنفایس پرداخته شدهاست:
 2-1نقاط قوّت
همانطورکه باالتر ذکر شد ،گاهی اوقات نسخۀ اساس با تمام تمایزاتی که دارد ،مشتمل بر اندک اشتباهاتی است که
ضبطهای نسخه بدل نسبت به آنها ارجح است و مصحح باید ضبطهای نسخه بدل را جایگزین اغالط نسخۀ اساس
کند .در این میان ،م صحح مجالسالنفایس با وجود اینکه متن تذکره را با شیوۀ التقاطی ت صحیح کردهاست ،اما بع ضی
از ضبطهایی را که از ن سخه بدل جایگزین ن سخۀ اساس کرده ،ب سیار درست و بهجا از کار درآمدهاست ،بهطوریکه
اگر ایشان روش تصحیح بر مبنای نسخۀ اساس را نیز در پیش گرفته بود ،چنین نتایجی در پی نداشت؛ به عنوان مثال،
ذیل عنوان امر قا سم انوار مذکور ا ست« :ییکیتلیکالری دا شیخ صدرالدین اردبیلی قدّس سرهغه مرید بولدیالر»
(امیر علیشیر نوایی[ ، )5 :1961 ،ایشان در جوانی مرید شیخ صدرالدین اردبیلی شدند] و یا ذیل عنوان امیر شیخم سهیلی
ذکر شده« :سلطان صاحبقران مالزمتی دا دور و رفیع مناصب و اعلی مراتبغه مشرف دور» (همان[ ،)85 :در مالزمت
سلطان صاحبقران ا ست و به منا صب رفیع و مراتب اعلی م شرف ا ست]؛ درحالیکه در ن سخۀ ا ساس به جای
« صدرالدین»« ،زینالدین» و به جای «دور» [به معنای ا ست]« ،ایردی» [به معنای بود] ثبت ا ست و ت صحیح م صحح
هم برگرفته از ن سخه بدل اقدم ا ست و هم ارجحیت دارد ،چراکه نام و م شخ صات شیخ صدرالدین در منابع پیش از
مجالسالنفایس نیز به همان صورت مذکور ا ست (جامی590 :1375 ،؛ دولت شاه سمرقندی )346 :1900 ،و از آنجایی که دو
جملۀ مربوط به امیر شیخم سهیلی عطف و معطوف هستند ،زمان هر دو جمله از لحاظ نحوی باید مضارع باشد.
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مصحح مجالسالنفایس در تصحیح شواهد شعری بعضی از شاعران نیز ضبط نسخه بدل اقدم را به درستی ارجح
دانسته و آن را با ضبط نسخۀ اساس جایگزین کردهاست؛ به عنوان مثال ،ذیل عناوین میر اسالم غزالی و موالنا خاکی
به ترتیب دو بیت زیر مذکور است (امیر علیشیر نوایی:)72 ،16 :1961 ،
شخاهد اجالل را بیملک او نبود لباس
نیخخازمنخخد توییم ای بخخه نخخاز پرورده

بلکه اجالل از جالل او کند مجد التماس
تخخو را زمخخان عخخجخخب دلخخنخخواز پخخرورده

درحالیکه در نسخۀ اساس به جای «لباس»« ،قیاس» و به جای «به ناز»« ،نیاز» ثبت است و تصحیح مصحح هم در
هر دو بیت از لحاظ معنایی ارجحیت دارد و هم بیت اول به ح ساب ابجد با عدد  849که تاریخ شعر ا ست ،سازگار
است.
همچنین ،ذیل دو عنوان سید عبداللطیف و موالنا طاهری به ترتیب دو بیت زیر ذکر شده (همان:)119 ،112 :
عاشق گریان ز کنج هجر در گلشن گریخت
دل که صد پرگاله شد از چشم جادوی توأم

چید هر سو از گل و درهای ا شک از دیده ریخت
من به یک دل نی به صخخخد دل عاشخخخق روی توأم

درحالیکه در ن سخۀ اساس به جای «دیده»« ،چهره» ثبت است و ت صحیح م صحح در هر دو بیت از لحاظ معنایی
ارجحیت دارد  ،چراکه در بیت اول چ شم سرچ شمۀ ا شک ا ست ،نه چهره و م صراع دوم بیت دوم نیز ضربالمثلی
است که شاعران بسیاری از آن در اشعار خود استفاده کردهاند.
مصحح مجالسالنفایس فقط در شرا احوال و اشعار شاعران ضبط ارجح نسخه بدل اقدم را با ضبط نسخۀ اساس
جایگزین نکرده ،بلکه در تصخخحیح عناوین شخخاعران نیز به درسخختی این جایگزینی را ادامه دادهاسخخت؛ به عنوان مثال،
موالنا کا شی ،موالنا معینی ،1خواجه کالن بزاز ،2خواجه من صور ،3موالنا صفی 4و موالنا همایی( 5همان،130 ،128 ،127 :
 )190 ،153 ،131از جمله شاعرانی ه ستند که اگرچه عناوین آنها در ن سخۀ ا ساس به ترتیب چنین ثبت ا ست :موالنا
کا شفی ،موالنا معنی ،خواجه من صور ،خواجه کالن بزاز ،موالنا صیفی و موالنا همایون ،اما ت صحیح م صحح با ضبط
ب سیاری از تذکرههایی که مطالب آنها برگرفته از مجالسالنفایس ا ست ،مطابقت دارد ،خ صو صاً عرفاتالعا شقین که
مؤلف آن هم مجالسالنفایس و هم نخ ستین ترجمۀ فار سی آن ،یعنی لطایفنامه را پیش رو دا شته و اطالعات هر دو
را در بسیاری از موارد عینا ترجمه و نقل کردهاست.
دومین نقطۀ قوّت تصحیح مجالسالنفایس زمانی است که مصحح افتادگیهای نسخۀ اساس را با استفاده از نسخه
بدل اقدم به متن افزوده و نقص آن را برطرف کردهاست؛ به عنوان مثال ،در تصحیح مجالسالنفایس ذیل عنوان موالنا
سخخلیمانی مذکور اسخخت« :مشخخهور مونداق دور کیم بو ابیات موالنا حکیم طبیبنینک خاتونی مهرینینک دور» (همان:
[ ، )27چنین مشهور است که این ابیات از مهری ،بانوی موالنا حکیم طبیب است] و ذیل عنوان موالنا خلف ذکر شده:
«عبدی ا سمیغه بو معما انینک دور کیم( »...همان[ ،)97 :به ا سم عبدی این معما از او ست که :صد شکر که و صل
دو ست واقع شد باز /سوز دل و آب دیده مانع شد باز]؛ درحالیکه ن سخۀ ا ساس کلمات «بو ابیات» و «بو معما» را
ندارد؛ بهطوریکه هم معنا و مفهوم مورد اول پس از تغییر ا سا سی چنین خواهد شد« :چنین م شهور ا ست که مهری
بانوی موالنا حکیم طبیب اسخخت» و هم در مورد دوم مخاطب در تشخخخیص نوع ادبی شخخاهد شخخعری دچار ابهام و
سردرگمی خواهد شد« :به اسم عبدی از اوست که.»...

 .1ر.ک .امین احمد رازی239 /1 :1389 ،؛ اوحدی بلیانی3948 /6 :1389 ،؛ خوشگو.630 /2 :1389 ،
 .2ر.ک .کابلی.206 :1392 ،
 .3ر.ک .خواندمیر347 /4 :1333 ،؛ اوحدی بلیانی.3970 /6 :1389 ،
 .4ر.ک .اصیلالدّین واعظ234 :1368 ،؛ خواندمیر346 /4 :1333 ،؛ ساممیرزا صفوی102 :1389 ،؛ نثاری99 :1377 ،؛ کابلی387 :1392 ،؛ اوحدی بلیانی،
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مصحح مجالسالنفایس در تصحیح شواهد شعری بعضی از شاعران نیز توانستهاست افتادگیهای نسخۀ اساس را
به درستی با استفاده از نسخه بدل اقدم به متن بیفزاید و آن را تکمیل کند؛ به عنوان مثال ،در تصحیح مجالسالنفایس
ذیل عنوان سید کاظمی و پهلوان حسین به ترتیب این دو بیت مذکور است (همان:)77 ،52 :
شکر خدا که قاضی شهر هری نیام
طوبیمثال سخخخرو شخخخمشخخخادقامتی

در سخخخلک آدمیصخخخفتانم خری نیام
من وصخخف قامت تو چه گویم قیامتی

درحالیکه نسخۀ اساس هم مصراع دوم بیت اول را ندارد و هم فاقد عبارت «تو چه گویم قیامتی» در مصرع دوم
بیت دوم است.
م صحح مجالسالنفایس در ت صحیح عناوین شرا احوال و ا شعار شاعران نیز افتادگیهای ن سخۀ ا ساس را با
ا ستفاده از ن سخه بدل اقدم کامل و برطرف کردها ست؛ به عنوان مثال ،شرا احوال ابراهیم محمدخلیل در ت صحیح
مجالسالنفایس چنین آغاز شده« :ابراهیم محمدخلیل محمدخلیلنینک اوغلی دور( »...همان[ ،)177 :ابراهیم محمدخلیل
پ سر محمدخلیل ا ست]...؛ درحالیکه ن سخۀ ا ساس فاقد عنوان ا ست و این مو ضوع سرگردانی مخاطب را در پی
خواهد داشت که صاحب این شرا احوال کدام شاعر است.
 2 -2نقاط ضعف
باالتر ذکر شد که نسخۀ اساس تصحیح مجالسالنفایس از لحاظ تاریخ و مکان کتابت بسیار بااهمیت است و مصحح
آن باید متن را با روش تصحیح بر مبنای نسخۀ اساس یا تصحیح بینابین تصحیح کند ،چراکه اگر این تذکره با روشی
جز این دو شیوه تصحیح شود ،یا دخل و تصرفات کاتبان نسخه بدل به متن وارد خواهد شد و یا تغییرات و اضافات
مؤلف در تحریرهای بعدی یا قبلی اثر با تحریر نسخۀ اساس در هم خواهد آمیخت.
موارد فراوانی در ت صحیح مجالسالنفایس وجود دارد که م صحح آن ب سیاری از اطالعات مربوط به شرا احوال
شاعران مذکور در ن سخه بدل را با ن سخۀ ا ساس جایگزین کرده ،در صورتی که هیچ دلیل رو شن و نیاز مبرمی برای
این کار وجود ندارد و با این جایگزینی معنای عبارات اصخخخلی مؤلف تغییر یافتهاسخخخت؛ به عنوان مثال ،در تصخخخحیح
مجالسالنفایس ذیل دو عنوان میر شخخاهی و موالنا حاجی نجومی به ترتیب مذکور اسخخت« :غزلی اگرچه آز دور» (امیر
علیشیر نوایی[ ،)1961:30 ،اگرچه غزل او کم است] و «بو مطلعی یخشی واقع بولوبتور» (همان[ ،)54 :این مطلع او خوب
واقع شدهاست] و یا ذیل عنوان موالنا عبداهلل ذکر شده« :بو بیت هم انینک دور کیم ایل ایچی دا بسی مشهور دور کیم
اوروش فنی دا اوقورالر» (همان[ ،)92 :این بیت هم از اوست که در میان مردم بسیار مشهور است که دربارۀ فن جنگ
میخوانند]؛ درحالیکه در نسخخخۀ اسخخاس به جای هر کدام از این سخخه مورد چنین ذکر شخخده« :غزل بیتیب دور اما آز
بیتیب دور» [غزل گفتها ست ،اما کم گفتها ست]« ،بو مطلع انینک دور» [این مطلع از او ست] و «داغی بو بیت نی ایل
اوقورالر کیم» [این بیت را نیز مردم میخوانند].
مصحح مجالسالنفایس در تصحیح شواهد شعری بعضی از شاعران نیز ضبط نسخه بدل را با ضبط نسخۀ اساس
جایگزین کردها ست ،اما هیچ نیاز ضروری و دلیل محکمی برای این کار وجود ندارد و بدون این جایگزینی نیز معنا
و مفهوم ابیات م شکلی نخواهد دا شت؛ به عنوان مثال ،در ت صحیح مجالسالنفایس ذیل عناوین موالنا عارفی ،موالنا
عالء شاشی و موالنا طوطی (همان )43 ،38 ،26 :به ترتیب ابیات زیر مذکور است:
هر گخخاه کخخه در عرق شخخخخدی غرق
چشخخخم تو مرا دید و منش نیک ندیدم
اگر به چشم اقالیم سبعه گنج زر است

بخخاران بخخودی و در مخخیخخان بخخرق
چون سخخخیر ببینم ز تو این اسخخخت امیدم
چو نیک درنگری اژدهای هفت سر ا ست

درحالیکه در نسخۀ اساس به جای «گاه»« ،بار» ،به جای «نیک» « ،سیر» و به جای «اگر به چشم»« ،به چشم عقل»
ثبت است.
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مصحح مجالسالنفایس حتی عناوین بعضی از شرا احوال شاعران را نیز بر اساس نسخه بدل تصحیح و در متن
درج کرده و ضبط درست نسخۀ اساس را به پاورقی منتقل کردهاست؛ به عنوان مثال ،موالنا قانعی ،1موالنا سایلی 2و
موالنا محمد نامی( 3همان )156 ،98 ،32 :از جمله شخخاعرانی هسخختند که مصخخحح شخخرا احوال و اشخخعار آنها را با عنوان
موالنا طالعی ،موالنا سالمی و موالنا محمد نامنی ت صحیح کردها ست؛ درحالیکه نام و م شخ صات این سه شاعر در
تذکرهها نیز مطابق با ضبط نسخۀ اساس است.
از دیگر نقاط ضعف ت صحیح مجالسالنفایس زمانی ا ست که م صحح عبارات یا جمالتی از ن سخه بدل را بدون
هیچ ضرورت و دلیل روشنی در کنار نسخۀ اساس به متن افزوده ،درحالیکه این اضافات احتماالً یا از کاتبان است و
یا از مؤلف در تحریرهای قبلی و بعدی اثرش؛ به عنوان مثال ،در تصخخخحیح مجالسالنفایس ذیل عناوین خواجه مؤید
مهنه و موالنا خ سروی به ترتیب مذکور ا ست« :خواجه سماع نی داغی مؤثر قیلور ایردی سالطین خواجه نی تعظیم
قیلورالر ایردی» (همان[ ،)49 :خواجه مؤثر هم سخخماع میکرد ،سخخالطین خواجه را تعظیم میکردند] و «هری دا فوت
بولدی قبری هم اندا دور» (همان[ ،)56 :در هری فوت شد ،قبرش هم در آنجاست]؛ درحالیکه این جمالت در نسخۀ
اسخخخاس وجود ندارد و یا ذیل عنوان خواجه مسخخخعود قومی ذکر شخخخده« :بیر رقعه دا بو بیت نی بیتیب اهل نظمغه و
خوشطبعالرغه یباریب ایردی» (همان[ ،)55 :این بیت را در یک رقعه نوشته ،برای اهل نظم و خوشطبعان میفرستاد]؛
درحالیکه نسخۀ اساس فاقد جملۀ دوم است.
م صحح مجالسالنفایس گاهی اوقات ابیاتی را نیز در ضمن شرا احوال شاعران به متن افزودها ست که هیچکدام
در ن سخۀ ا ساس وجود ندارد و همگی از ن سخه بدل به متن ا ضافه شدها ست .این ا ضافات نیز احتماالً یا از کاتبان
ا ست و یا از مؤلف در تحریرهای قبلی و بعدی اثرش؛ به عنوان مثال ،در مجالسالنفایس ذیل عناوین موالنا ب ساطی،
موالنا ضیاء ،موالنا هالکی و بایسنغرمیرزا به ترتیب ابیات زیر از نسخه بدل افزوده شدهاست (همان:)199 ،117 ،96 ،15 :
از خروش چنگ و دف و صل تو میخواهد دلم
عجب نبود اگر پروانه امشخخخب ترک جان کرده
دسخخخخت در دل بخخمخخانخخد و پخخا در گخخل
غخخخالم روی او شخخخخخد بخخخایسخخخخخنخخخغخخخر

زانکه در هر پوستی باشد خدا را دوستی
که بیند نخل عمر شخخخمع بنیاد خزان کرده
سخخخخر بخخه عخخالخخم نخخمخخیتخخوانخخم زد
غالم خوبرویخخان پخخادشخخخخاه اسخخخخت

م صحح مجالسالنفایس در ت صحیح عناوین شرا احوال شاعران نیز کلمات یا عباراتی را از ن سخه بدل به متن
افزوده که اگرچه این اضخافات به شخناخت بیشختر نام و تخلص هر شخاعر کمک خواهد کرد ،اما این القاب اصخالً در
نسخخخۀ اسخخاس وجود ندارد؛ به عنوان مثال ،خواجه عصخخمتاهلل ،میر یادگاربیگ ،موالنا نورالدین عبدالرحمان جامی،
موالنا قلندر ،موالنا فخرالدین ،موالنا حمید کل و میر سخخید حسخخین ابیوردی (همان )151 ،132 ،121 ،109 ،83 ،42 ،13 :از
جمله شاعرانی ه ستند که م صحح مجالسالنفایس کلمات و القاب م شخص شده را به عنوان شرا احوال آنها ا ضافه
کردهاست.
از برج ستهترین مواردی که م صحح مجالسالنفایس مطالب ن سخه بدل را به در کنار ن سخۀ ا ساس به متن تذکره
افزودها ست ،باید به سه شرا احوال ا ستاد قلمحمد ،خواجه قطبالدین و خواجه یو سف مهنه ا شاره کرد که متن
هیچکدام از آنها در نسخۀ اساس وجود ندارد (همان.)166 -167 ،162 :
مصخخحح مجالسالنفایس عالوه بر اینکه به ناروا ضخخبطهای نسخخخه بدل را با نسخخخۀ اسخخاس جایگزین کرده و یا
کلمات ،جمالت و ابیاتی را از نسخه بدل به متن تذکره افزودهاست ،گاهی اوقات کلمات یا جمالتی از نسخۀ اساس
را در تصحیح مجالسالنفایس حذف کرده و به جای ذکر در متن تذکره ،مانند نسخه بدل به پاورقی منتقل کردهاست؛
 .1ر.ک .اوحدی بلیانی3406 /6 :1389 ،؛ واله داغستانی1202 /2 :1391 ،؛ حسینی سنبهلی267 :1292 ،؛ عاشقی عظیمآبادی1264 :1391 ،؛ اختر هوگلی،
413 /2 :1392؛ صدیق حسنخان.592 :1385 ،
 .2ر.ک .اوحدی بلیانی1822 /3 :1389 ،؛ واله داغستانی644 /1 :1391 ،؛ عاشقی عظیمآبادی.726 :1391 ،
 .3ر.ک .اوحدی بلیانی.3929 /6 :1389 ،
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به عنوان مثال ،در ن سخۀ ا ساس دربارۀ سید قرا ضه مذکور ا ست « :قتل حکمی بولدی ب سی زحمتالر تارتیلدی تا
بندغه قرار توتتی بند دین قاچیب حاال سمرقند دا ایشیتیلور» (همان[ ،)94 :حکم به قتل شد ،زحمات بسیاری کشید تا
به ز ندان قرار گر فت ،از ز ندان گری خت ،حاال در سخخخمرق ند میگردد]؛ در حالی که این م طا لب در متن تصخخخحیح
مجالسالنفایس وجود ندارد و یا لقب «درویش» از عنوان شرا احوال موالنا حاجی درویش حذف شده و در پاورقی
ثبت است (همان.)165 :
 .3نتیجهگیری
سویمه غنیوا در سال  1961م .مجالسالنفایس امیر علیشیر نوایی را بر اساس شش نسخۀ خطی در تاشکند تصحیح
و چاپ کردهاست ،اما شیوۀ تصحیح او روش التقاطی است ،درحالیکه الزم بود که مصحح با توجه به نسخۀ اساس
این تذکره که در دوران حیات مؤلف کتابت شخخدهاسخخت ،متن را با شخخیوۀ تصخخحیح بر مبنای نسخخخۀ اسخخاس یا بینابین
تصحیح کند.
از یکسو ،مصحح مجالسالنفایس متن تذکره را با شیوۀ التقاطی تصحیح کردهاست ،اما بعضی از ضبطهایی را که
از ن سخه بدل جایگزین ن سخۀ ا ساس کرده ،ب سیار در ست و بهجا از کار درآمدها ست ،بهطوریکه اگر ای شان روش
تصحیح بر مبنای نسخۀ اساس را نیز در پیش گرفته بود ،چنین نتیجهای در پی داشت .همچنین ،مصحح افتادگیهای
نسخۀ اساس را با استفاده از نسخه بدل اقدم به متن افزوده و نقص آن را برطرف کردهاست.
از دیگر سو ،موارد فراوانی در ت صحیح مجالسالنفایس وجود دارد که م صحح آن ب سیاری از اطالعات مربوط به
شرا احوال شاعران مذکور در ن سخه بدل را با ن سخۀ اساس جایگزین کرده ،در صورتی که هیچ دلیل رو شن و نیاز
مبرمی برای این کار وجود ندارد و با این جایگزینی معنای عبارات اصلی مؤلف تغییر یافتهاست.
همچنین ،مصحح عبارات یا جمالتی از نسخه بدل را بدون هیچ ضرورت و دلیل روشنی در کنار نسخۀ اساس به
متن افزوده ،درحالیکه این اضافات احتماالً یا از کاتبان است و یا از مؤلف در تحریرهای قبلی و بعدی اثرش.
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تذکره ،مانند نسخه بدل به پاورقی منتقل شدهاست.
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