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در متنشناسی و تصحیح سنّتی از دانش لغتشناسی و اجتهاد مصحّح در شناخت متن برای
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مقدّمه
طرح مسئله

نقد و تصحیح متون بتتتا وجود پیتتتشین دیرینهای که در اقلی فرهنای ما داشته است ،در سامان کنونی
پژوهشی و آمتتتوزشی ،هنوز از حیث مبانی نظری علمی جایااهی بهسزا ندارد .جایاا تجربه و اجتهاد
در دانش تصتتتحیح ،جایااهی غیرقابل انکار استتتت ،اما فقدان مبانی نظری مستتتتقل و رویکرد تجربی
محض ،گا سبب میشود که ذوق و اجتهاد مصحّح جایازین استدلال شود.
مبانی نظری مستقل در دانش تصحیح شکل نةواهد گرفت ،مار آنکه همسو و همپای گتتتتسترش
عملی ایتتتتن دانش و عناعت ،پشتوان نظری آن نتتتتیز فتتتتربه گردد و توان پاستتتتخگویی به نیازهای
برخاستته از پیییدگیهای سترشتتینه و طبیعیِ آن را دارا شتود (جهانبةش .)28 :1384 ،تصحیح متون
گذشتتاان ،کار آسانی نیست و گاهی بیش از ناارش همان متن ،نیازمند دقّت و ژرفناری است؛ این
ناا از گذشتههای دور در فرهنگ اسلامی وجود داشته است؛ چنانکه جتتتتاح بصری گفته است« :و
لربما أراد مؤلّف الکتا أن یصتلح تحریفاً أو کلم ً ستاقبه ،فیکون إنشتا عشر ورقات من حر اللّف و
شریفالمعانی أَیسر عتتتتلیه من إتمام ذلک النقص حتی یرد إلی موضعه من اتصالالکلام» [چه بسا یک
مؤلف کتا وقتی بةواهد تحریف یا کلم افتاد ای را اعتتلاح کند ،ناارش د برگ کتا به عتتورت
آزاد و (خلاِ) معانی بلند برای او از برطرف کردن آن کاستتتی آستتانتر استتت؛ به ویژ بدانگونه که
(بةواهد) آن اعتلاح را در جای خودش قرار دهد و پیوندِ ستةن گسسته نشود( ].هارون28 :1381 ،؛
شاکر1211 ،ق 8 :.و 3؛ با اندکی تصرّف).
هدف اولیه تصحیح سنتی متون ،احیا و آمتتتاد بهر بتترداری کردن نسخ خبّی ناارشهای پیشینیان
در قالب متون ستاد تر برای خواندن بود استت .تهیه و تدوین نستةهای مانند نسة اعل یا نزدیک به
آن ،به محقّقان اطمینان میدهد که اگر اعتل یک اثر را در اختیار ندارند ،نسةهای را منببا با اعل متن
یا بستیار نزدیک به آن در پیشرو خواهند داشتت؛ نسةهای که تصرفات کاتبان در آن به حداقل ممکن
برستد .شناخت انواع تصرّفات ناسةان در متن و طبقهبندی این تصرّفات ،کاری پییید و دشوار و نیاز
تتةصتص ،عتتتتترف وقت و حوعل فراوان دارد .شاید از همین روی ،برخی متنشناسان اقلی
ّ
به تتت
فرهنای متتتتا کمتر به آن توجّه کرد اند« .درواقع ،تصحیح متون چیزی جتتتتز توجّه به علل عدم دقّت
نسةهبردار نیست» (ساماران.)31 :1341 ،
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رویکرد علمی به تصتحیح از چند سد پیش در غر شروع شد و امروز دیار تصحیح یا بررسی
انتقادی متن ،فنّی برای نشتتر و عتترفاً احیای کتب کهن نیستتت ،بلکه دانش گستتترد ای برای شتتناخت
طبیعت متون از طریا نستخ آنهاستت که از آن به «نقد متنی» ( )Textual Criticismیاد میشود .این
دانش در ابتدا برای آثار باستتانی و کتا مقدّس ،و ستپ

(از ستد  )18برای آثار ادبی کلاسیک به کار

رفت .مبانی نظری نقد متنی شتتامل تلاش منتقد -مصتتحح برای نیل به اهداف و بنیانهای انتقادی ذیل
است:
الف -تنظیم شننناخ نامة تحلیلی برای معرفی متن هدف؛ یک چهارچو ستتبکشتتناختی عملی
برای تحلیل متن که شتتناخت بهتر چاونای ایجاد و انتقال تاریةی متون و شتتناخت عوامل درونی و
بیرونی ایجاد تنوع در نستةه بدلهای یک متن را امکانپذیر میسازد و علاو بر بررسی نسخ یک متن،
در گام دوم ،به بررستی آثار دیار مؤلف ،از یک ستو ،و بررستی آثار نزدیک به متن ،از حیث سه عامل
ژانر ،زمان و مکان (به ترتیب اولویت و اهمّیّت) تسرّی مییابد.
 تصنحی انتقادی متن :بررسی عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر تنوع دگوگونهای متن درنستتخ یا لغزش و تةریب و تشتتویش بدلهای ضتتب های متن و اولویت بندی آنها و تصتتحیح متن بر
مبنای نظام منبقی مستتتةرا از این اولویتبندی و ارائ استتتدلالهای لازم برای این انتةا ها که مستتیر
تصحیح متن را بر خلاف تصحیح سنتی از مسیر تجرب عرف خارا میکند.
ا -مطناععنام متنی در ارتبناا بنا مهعّ نههای سننبکی :رویکردهای جدید نقد متنی مبتنی بر
پژوهشهای زبانشتناستی -ستبکشناسی است .زبانشناسی با استفاد از دانش زبانی و سبکشناسی با
استتتفاد از ظرفیت خود برای تحلیل متن ،نتایجی درخور برای تفستتیر و نقد متون به دستتت میدهد و
دریافتهای نوینی را از متون ادبی و حتی غیر ادبی ارائه کرد استتت .بر خلاف متنشتتناستتی س تنّتی که
متن را تنها در چهارچو فیلولوژی و معناشتناستی و تنوع ضب بررسی میکرد ،در متنشناسی جدید،
با استتتفاد از دو بال «زبانشتتناستتی» و «مبالعات متنی» ،نقد متن رویکردهای جدیدی را شتتکل داد ،
یافتههای متفاوتی را برای تحلیل در اختیار پژوهشار میگذارد.
د -نقد منابع متن هدف :تحلیل دربار منابع نستتتخ متن و تنوع متنی محتوای این کتب و بررستتتی
تأثیر و تأثرات متون نزدیک بر متن هدف و نسبت هر شاخه از نسخ متن با این منابع.
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زیرنبانی متن هدف :در تحلیتل متنهای ادبی افزون بر جنبههای عتتتوری و

واژگانی ،عوامل گوناگون فرهنای اجتماعی و ستتیاستتی نقش دارند .در یک متن و در لابلای ستتبور آن
با گفتمانها یا متنهای وابستتتته و ایدئولوژی و فرهنگهای خاص مواجهی  .در این میان ،نةستتتتین و
استاستیترین مؤلفهای که زبان متن را متأثّر میکند ،بافت اجتماعی -فرهنای جامع مولّد آن متن است
کته از آن به «بافت غیر زبانی» تعبیر میشتتتود و نظام معنایی و واژ های زبان را به شتتتدّت متأثّر کرد ،
جهتان متن را بتازتعریف میکند .زبان در یک متن ،ابزاری برای ایجاد تأثیری ویژ در نظر نویستتتند و
حاعتل کارکرد بافتی خاص استت که او در آن نقشتی بر عهد داشتتته است .به همین دلیل در تحلیل
یک متن ،علاو بر بافت متن ،که عبارت استت از ویژگیهای موجود در یک متن مانند عداها ،واژ ها،
جملات و عبارتهای زبانی (ویژگیهای عتتتوری متن و «درونمتن») ،باید به بافت موقعیّت غیر زبانی
(ویژگیهتای «برونمتنی» اثرگذار بر زبان و ستتتبک) نیز توجّه کرد (فالر101 :1330،؛ وردانک:1383 ،
 .)20-22بتدین ترتیتب برای درک جنبتههتای زبتانی و بتافت زبانی آثار ادبی باید افزون بر جنبههای
عتتتوری ،لغوی ،ادبی و واژگانی ،به عوامل گوناگون فرهنای ،اجتماعی و ستتتیاستتتی توجّه کرد و از
توعتتتیف زبتانی گام فراتر نهاد و نااهی کارکردگرایانه به متون داشتتتت (.)28 :2001 ،Fairclough
منتقد با این ناا « ...به دنبال دستتتت یافتن به مشتتتةّصتتتههایی استتتت که بتوان از آن طریا به دنیای
تجربیتات ذهنی و تفکرات فرد دستتتت یتافتت( ».فقیری و دیاران .)22 :1387،بدین ترتیب ،اگر چه
تحلیل بافت غیرزبانی فینفسته در شتمار مبانی اعتلی نقد متنی نیست ،در متنشناسی مدرن ،برای نقد
متنی یک متن ،آن را از منظر «درونمتن»(بافت زبانی و ستتبکی) و «برونمتن» (بافت موقعیت غیرزبانی)
تحلیل میکنند.
بتدین ترتیتب نقد متنی در غر اگر چه در حوز کتب مقدس ،به عنوان یکی از زمینههای تحلیل
دربار منابع و تنوع متنی محتوای این کتب و تصتحیح آنها آغاز شد ،در سد های پسین ،از حیث دامنه،
به متون ادبی و تاریةی و انواع دیار متون کلاستیک یا کهن رسید و از حیث روش نیز به نقد و تحلیل
برونمتن ،در خدمت درونمتن ،ارتقا یافته استتتت (ر.ک27-1:1387 ،Tanselle :؛ :2007 ،Ehrman
به بعد 23؛ .)37-13 :1310،Greg
در قرن اخیر با رویکرد دانشتمندان شرقی به فرهنگ گذشت خود ،متن شناسی نیز تبدیل به یکی از
مه ترین حوز های مبالعات علوم انستانی شتد استت .البته هدف رشتت متنشناسی ،همینان کشف
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آثتتتتار گتتتترانبها و توجیه علاق فراوان مردمان شترقی به گنجینههای ملّی خویش بود است (نقل از:
افشتار)111/13 :1348 ،؛ همین باعث شتد که مبانی نظری نقد متنی ،بر خلاف رویکرد ستنّتی تصحیح
متن ،هنوز در جوامع شرقی ،از جمله ایران ،جوان و ناشناخته ماند است.
جستتار حاضتر ،با درک چنین ضترورتی با رویکرد نقد متنشتناختی به بررسی متن هدف (بیاض
خوشتبویی :اثری که تا کنون تصحیح و چاپ نشد است) پرداخته است .در مبالع نسةهشناختی متن
نیز ،ضتتتمن تلتاش برای تنظی شتتتنتاختنام تحلیلی متن ،نقد منابع و ترستتتی روش تصتتتحیح آن
کوشتید استت ،در مسیر انجام مبالعات متنی در ارتباط با مؤلّفههای سبکی ،به سوی دوم این زمینههای
جدید ،یعنی «مبالعات متنی در ارتباط با مؤلّفههای ستبکی» بپردازد .همینین برای فرو ناذاشتن تحلیل
بافت غیرزبانی متن نیز کوشتتید شتتد استتت ،از رویکرد نقد متنی مبتنی بر شتتناخت متن در دو ستتبح
«درونمتن» و «برونمتن» و برای تهی شتتتناختنام تحلیلی متن ،از روش تحلیل لایهای متن استتتتفاد
شتتود؛ روشتتی که مبابا آن «برای تحلیل ویژگیهای یک متن میتوان به لای آوایی ،لای واژگانی ،لای
نحوی ،لای معنیشتناستیک و لای کاربردشناسیک قائل شد( ».فتوحی رودمعجنی .)234 :1330 ،در این
روش ضتمن تحلیل روستاختی نستخ متن ،ژرفساخت معنا را نیز که نویسند آن را منتقل میکند ،در
سبوح تنّوع نسةه شناختی متون تحلیل میکنند.
در این جستتتار چهارچو نقد متنی متن بررستتی شتتد  ،بر مبنای شتتناختنام تحلیلی متن ،در دو
سبح «درونمتن» و «برونمتن» ،به شرح زیر تبیین میشود:
متنشناسی بیاض خوشبویی /برونمتن

الف -متنشناخت-نسةهشناخت (بررسی نسةهشناختی) - ،نقد منابع ،ا -روش تصحیح
متنشناسی بیاض خوشبویی /درونمتن

الف -تحلیل محتوای متن
 تحلیل سبوح زبانی -ادبی متن در سه سبح :واژگانی  /نحوی  /بلاغیاجزای الاوی فوق ،در بةش تحلیل عملی بررسی خواهد شد.
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پیشینة تحقیق

دربار تلاشهایی که در مستیر شتناستاندن این اثر تا کنون عتورت پذیرفته استت ،میتوان به کوشش
عارف نوشتتاهی ( )1380اشتتار کرد که در دیباچ مؤلّف و گزید ای از با هشتتت (در رنگهای الوان
از کتاغذ و غیر ) و دوازده (در استتتبا کتابةانه از قلمدان و غیر ) این بیاض را ،که شتتتامل مبالبی
درخصتتوص کتا آرایی و کتا ستتازی استتت ،در مقالهای تحت عنوان «بیاض خوشتتبویی در شتترح

استتبا و لوازم فرهنگ و تمدّن شتتبه قار در دور تیموریان» در شتتمار دوم ،ستتال دوم ،نشتتری نام
بهارستان به سال  1380منتشر کرد است.
همینین در مقال «بیاض خوشبویی ،از منابع چاپنشتتتد گورکانی در طرّاحی باغ» به قل گووین
بیلی 1که ترجمهای از آن به کوشتش اردشتیر اشتراقی در ستال  1384در نشریّ گلستان هنر ،عفحات

 100تا  103به چاپ رستتید استتت ،به فصتتل هفت (در ستتاختن عمارات و باغ) بیاض خوشبویی
اشاراتی شد است.
جدا از پیشتین مبالعاتی دربار متن (پیشتین محتوا) ،در خصوص روش این جستار (استفاد از نقد
متنی و مبالعات نظری و ستبکی در عملیّات تصحیح) متأسّفانه هنوز در مبالعات متنشناختی در ایران
رویکردی جدّی بین متنپژوهان شتکل نارفته استت .با وجود گستردگی دامن مبالعات متنشناختی و
قدمت تصتحیح متون در ایران ،هنوز رویکرد سنّتی و فاقد مبنای نظری مستقل در تصحیح متون فارسی
غلبه دارد .از کارهای انجام شتتد در مستتیر نقد متنی متون فارستتی با مبنای نظری ،میتوان به دو مقال
«معرّفی انتقادی ،متن شتناستی و نقدمتنی حماس ناشناخت شاهنام اسدی» و «متن شناسی انتفادی (نقد
متنی) نستتخ یکی از نظیر های شتتاهنام فردوس تی (شتتاهنامه استتدی) و »...از فرزاد قائمی اشتتار کرد.
نویستتند در مقال نةستتت ،به تجزیه و تحلیل شتتناختنام متن در ستته لای اعتتلی نحوی ،واژگانی و
بلاغی و در مقال پستین ،بر مبنای نظری  12گام آلند ،در اولویّتسنجی نسةه بدلهای متون ،به بررسی
کمّی و کیفی تفتاوتهتای نستتتخ متن و انتةا روش تصتتتحیح متن ،بر مبنای اعتتتول این نظریّه و
یافتههای تحقیا پرداخته استت .در این جستتار ،پ

از نستةه شتناستی بیاض خوشبویی ،کیفیّتهای

درونمتنی و برونمتنی متن ،ارزش نستةه ،روش تصتحیح و شناختنام تحلیلی متن ،با ناا به تعامل
هر بةش با دیاربةشها ،بر پای نقد متنی بررسی شد است.
1. Govin Bily
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 -3بررسی نسخهشناسی متن

نستة منحصر به فرد بیاض خوشبویی در دیوان هند 1لندن به شمار  828ناهداری میشود .اثر مزبور
با خ ّ نستتتعلیا خوش ،عنوانها شتتنارف ،به قل محمّد اعظ در تاریخ  6شتتعبان  1109هجری در
 183برگ و در هر عتفحه  11ستبر ناارش یافته استت .نام مؤلّف بیاض خوشبویی ،به عورت دقیا
روشتن نیست و اثر مزبور علی رغ دیباچ مستقل و تبویب و ترقی  ،نام ناارند را در بر ندارد ،ولی با
توجّه به نامها ،اعتتبلاحات ،اوزان و مقادیر هندی که در کتا به کار رفته استتت ،میتوان ادّعا کرد که
منشتت
ّ
ناارند اهل شتتبه قار هند و فردی طبیب و داروستتاز بود استتت؛ چنان که میگوید« :نستتة
اختراع حکی جتالینوس که همیشتتته مستتتتعد میکن » (برگ  )12و در جای دیار باز همین مبلب را
منشتت من اختراع جالینوس حکی علی که همیشتته مستتتعد میکن »
ّ
تکرار کرد و میگوید« :نستتة
(برگ .)17
در این نستةه سته بار تاریخها ضتب شتد است؛ در جایی از آن چنین آمد است« :اسامی رنگها
که در حضتور مةدومی شتا ظهیرالدین محمد ستاخته شد به تاریخ غرّ عفر سنه (»1010برگ .)113
در جای دیاری چنین اشتتار شتتد استتت« :حقیقت س تیاهی که به تاریخ غرّ محرّم ستتن  1012بعد از
ستاختن جمیع ستیاهیها ری گرفته شد»(برگ  )122و در یک جا نیز آمد است« :کلانی منقل به تاریخ
غرّ شعبان سنه  1033ری گرفته شد»(برگ .)132
در بیاض خوشتتبویی بیشتتتر از واحدهای وزی چون «ستتیر اکبری» و «ستتیر جهانایری» و «ستتیر
شتاهجهانی» ستةن به میان آمد استتت و به همین دلیل ناارش آن را باید مربوط به عصتر شتا جهان
(. 1034-1073ق ).دانستت .بیاض خوشتبویی ،اثری بنیادین در شترح لوازم و اسبا فرهنگ و تمدّن
تیموریان در شبهقار است (نک؛ نوشاهی.)183:1380 ،
تشتةیص تتتتتاریخ نتتتتسةههای خبّی نیز در متنشناسی نسةه بسیار دشوار و در عین حال مه
لا

استتت .در ترقیم بیاض خوشبویی در برگ  ،182این عبارت دید میشتتود« :به تاریخ شتتش ت و دوم

شهر شعتتبانالمعتتظّ سن  1103هجتری مبابتا سن  21جلوس والا عال گیری اتمام یافت .کتبه فقیر
احقرالعباد خاکستتار محمد اعظ غفر له و ستتتر عیوبه» .نکت قابل تأمّل در این ترقیمه ،اشتتتبا غیرعمدی
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استت که کاتب در نوشتن «و دوم» مرتکب شد و در ادامه خود متوجّه این خبّای سهوی شد و بالای
این کلمه ،به خ ّ ریزتر کلم «لا» را نوشته است و تاریخ شش شهر شعبانالمع ّظ عحیح است.
گووین بیلی ،نویستتند مقال «بیاض خوش تبویی از منابع چاپ نشتتد گورکانی در طرّاحی باغ» بیان
میدارد« :بدین ستبب ،ناارند از اینکه در نستة چاپ نشد ای به نام بیاض خوشبویی ،متعلّا به اوایل
دور شا جهان گورکانی ،به فصلی در طرّاحی باغ و کتتوشکهای بتاغ برخورد ،شوق زد شتد .ذکری
از این اثر در کتا

استتتفان بلیک 1آمد استتت؛ با این عبارت که یکی از فصتتلهایش حاوی «مبالبی

استتتتتتت مشتتتمل بر  21کتا عربی و فارستتی که هر نجیبزاد گورکانی باید از آنها در کتابةانهاش
میداشت ،ناارند را به سوی این کتا کشاند؛ اگرچه چنین ذکتتتری متتتوجب نتتتوعی سر خوردگی
میشد ،چه عرفاً فهرستی بود از  21عنوان کتا معمولی که نامهای مبتذلی را از پریچتتتهر گترفته تا
شتتتوقانایز در برمیگرفت ،فصتتتل مربوط به طراحی باغ از آنیه در م خذ بلیک و عرفان حبیب آمد
بود ،درختور توجّه بتیشتری مینمود» (بیلی.)100 :1384 ،
نویسند و مؤلّف کتا را ،نةست بتتتتاید از نتتتتوشت خود وی در متن کتا شناخت یا شاگرد و
راوی و مستملی و مجاز و مورّخ و سرگذشت ناار آن را متتعیّن میکند ،یتا اینکه در نسةه از مؤلّف
نام برد شتتود .از روشتتی که علمای درای الحدیث مانند نووی ،ابنحجر و شتتهید ثتتتتانی در تتتتتعیین
مؤلّف کتتا یاد کرد اند ،نیز میتتوان بتهر بترد (ر.ک :پیتشنماززاد .)22 :1381 ،
بر پای جستتتجوهای انجامگرفته ،ابتدا تص توّر بر این بود که از بیاض خوشتتبویی ،دو نستتة خبّی
برجتای ماند استتتت که احتمالاً در همان دورانِ ناارش یا اندکی پ

از آن ،به کتابت در آمد اند؛ یکی

از این نستةهها با  372عتفحه و با مشتةص  NO 828/ E the 27 84در دانشاا اسلامی علیار هند
و دیاری در کتابةان دیوان هند لندن در  183برگ و به شتتمار  828نااهداری میشتتود .پ

از یک

بررسی کلّی ،معلوم شد که هر دو نسةتتت بیاض خوشبویی از نظر شمار عفحات ،تببیا عناوین و نیز
خ ّ کتابت ،بستتتیار به یکدیار نزدیکند و بر پای ترقیمه ،کاتب هر دو ،شتتتةصتتتی به نام محمّد اعظ
است؛ بنابراین ،هر دو نتتسة مذکتتور (کتابت هر دو شعبان  1103هت .ق ).یکی است و همانطور که
عارف نوشتاهی در مقدّم نستةهبرگردان این اثر بیان داشته است ،این نسةه منحصربهفرد است و یکی
از این دو اعل و دیاری ،میکروفیل است.
1. Stephen Blake, Shahjahanabad: The Sovereign City in Mughal India 1639-1739, p. 48.
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در مقدّم مقاله اشتار ای کوتا به تلاش عارف نوشتاهی شتد؛ در توضتیح بیشتر باید بیان داشت که
اخیراً نستةهبرگردان بیاض خوشبویی از روی دستنوی

کتابةان ایندیا آفی  -لندن ،ش  828بهاهتمام

دکتر یوستف بیگ باباپور و با مقدم دکتر عارف نوشتاهی به چاپ رسید است .اعل این نسةه که در
کتابةان دیوان هند لندن ناهداری میشتود ،با خ ّ نستتعلیا خوش و به قل محمّد اعظ کاتب ،کتابت
شتد استت و عنوانها نیز شنارف است و همانطور که گفته شد ،در ترقیم کتا  ،به تاریخ  7شعبان
سال  1103هت .ق .در  183برگ و در هر عفحه  11سبر ،نوشته شد است.
بدین ترتیب ،بیاض خوشبویی نسة فارسی چتتاپنتشد ای استت متعلّا به اوایل دور شا جهان
گورکانی در هند ،که نویستند اش ناشناخته است .این کتا جُنای از دانستنیهای لازم برای اشتتتتراف
و درباریان گورکانی است.
 -4نقد منابع متن

همینان که در مرور مبانی نظری نقد متنی گفته شتد ،یکی از اعول ،اهداف و ضروریات نقد متنی متن
هدف ،نقد منابع متن و نستخ آن استت .یکی از زمینههای پژوهشی نقد منابع ،وقتی هدف تحلیل منابع
یک نستةه باشتد ،استتفاد از رویکرد نقد متنی و بحث دربار نستبت متن با نسخ متقدّم است .در نقد
منابع یک نستةه ،ابتدا نستبت نستخ متن با یکدیار در شتجر نستب نستخ (در عتتورت وجود نسخ
متعّدد) و ستتپ

نستتبت متن موجود در نستتةه با متون دیار ،در نقش منابع احتمالی نستتةه یا متن

ارزیابی میشتود« .این ستةن مشتهور که استاساً در مورد قرآن گفته شد «القرآن یفسر بعضه بعضا» در
مورد بستیاری از کتابهای مه و کلاستیک ه عادق است»(یاحقی و سیدی ،)132:1388 ،لیکن جدای
از خود متن ،متون و کتب نیز مفستتر یکدیارند و می توان مشتتکلات آنها را از روی یکدیار حل کرد؛
بنابراین در نقد منابع و تصحیح متون باید از کتا هایی که با متتتتن متتتورد نظر رابب نزدیک دارند در
رفع مشکلات متن استفاد کرد.
بیاض خوشتتبویی مجموع بینظیری دربار شتترح لوازم و استتبا فرهنگ و تمدّنی استتت که
پادشتاهان تیموری آن را در شتبه قار هند بهوجود آورد اند و نویسند آن با استفاد از منابع مکتو و
روایتهای شتتفاهی ترکیبها و روشهایی در چاونای ستتاخت و تهی لوازم مذکور گردآوری کرد
استتت .عارف نوشتتاهی در مقال خود ( )183:1380به این موضتتوع اشتتار کرد استتت که منابع مؤلّف
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بیشتتر از دو نوع بود استت :منبع ثابت از گون کتا و نوشتههایی که در دسترس مؤلّف بود است و
م خذ غیرثابت از نوع «به فرمود فلان شتةص» و «نوشتت فلان شتةص» و «تقریر کرد فلان شةص».
بدین ترتیب منابعی که مؤلف بیاض خوشتتتبویی از آن استتتتفاد کرد  ،دو نوع بود استتتت :منابع متنی
مش تةّص مانند کتا و دستتتنوشتتتهها و منابع غیرمش تةّص که نقل قول و افعال و اعمال اشتتةاص
استتت که با تعابیری چون «ستتاخت فلان شتتةص ،راستتتکرد فلان شتتةص و یا تقریر و بیان فلان
شتتةص» از آنها یاد کرد استتت .هم اشتتةاعتتی که نام میبرد از حکیمان و طبیبان معروف آن زمان
بود اند که شترح حالشتان با اندکی جستتجو در کتا های تذکر قابل دستتیابی است .با توجّه به عدم
وجود تعدّد نستخ در این متن ،نستبت متن با متون محتمل منبع ارزیابی شد است و از منابع مکتو و
مشةّص احتمالی اثر ،متون ذیل مشةّص شد اند:
اکبرنتامته ،بیتاض نوّا حکی همام که به خ ّ خاصّ ایشتتتان به فرمود حکی عمادالدین محمود
نوشتته بود ،طب شتهابی ،بیاض خان زمان ،استرارالنّسا  ،مجموع مسیحالزّمانی حکی ابوالقاس که وی
نیز از مجموع استتتاد خود حکی علی گیلانی نقل کرد استتت ،اختیارات بدیعی ،بیاض حکی عبدالله،
بیاض رشیدخان و...
از منتتابع غیرمکتو

میتوان بتته نمونتتههتتایی چون تقریر میرزاقلی ،تقریر شتتتیخ فریتتد بهتتاری،

راستتتکرد مةدوم قاضتتی ستتمن ،تقریر گوهرخان  ،فرمود خواجه عبدالغفور بلةی ،ستتاخت بند ی
عتف شتک خان ،فرمود اخوی میرزا امینا و ...اشتار کرد .البتّه در خاتمه باید افزود که استتتفاد مؤلف
بیاض خوشتبویی از منابع در ستبح محتواستت و نثر یکدست کتا از حیث کیفیّتهای نحوی (و نه
بلاغی که در مقدمات کتا  /ابوا بیشتتتر استتت) حاکی از نوشتتتار نویستتند واحد استتت که داد های
منابع را غیر مستقی و با قل خود ضب کرد است.
 -5روش تصحی

در بةش مبتانی نظری نقد متنی گفته شتتتد که یکی از عملیترین اهداف نقد متنی ،بحث و استتتتدلال
دربار کیفیتهای نستتةهشتتناختی متن هدف ،تنوع یا عدم نستتخ آن و دلایل وجود این حالت در یک
متن استت .نقد متنی ،تصتحیح متن را بر مبنای استراتژی مستةرا از همین کیفیتهای متنی امکانپذیر
میکند.
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بیاض خوشتبویی تا کنون به طور کامل تصتحیح و چاپ نشتد استت .در حوز تصحیح متنهای
فارستی و عربی ،چهار شتیو به رستمیّت شناخته شد است -1 :شیو تصحیح بر مبنای نسة اساس؛
 -2شتیو تصتحیح التقاطی؛  -3شتیو بینابینن؛  -2شتیو تصحیح قیاسی .از آنجا که بیاض خوشبویی،
تنها منحصتر به یک نستة خبّی است ،به فرض وجود ضب های نادرست در نسة یادشد  ،چار ای
جز استتفاد از روش تصتتحیح قیاستی نیستتت؛ روشتی دشتتوار که متّکی به قریح نکتهستتنج و نیازمند
جستتجوهای پیایر و مداوم استت .مقصتود از تصتحیح قیاستی ،اعلاح و تصحیح ضب های نادرست
استتتت کته بتا مؤیّتدات واژگانی ،زبانی ،بافت و ستتتاخت معنایی ناارشهای عصتتتر مؤلّف و یا آثار
قریبالعهد وی ،تأیید و تثبیت شود .شیو تتتصحیح قتتیاسی متتعمولاً در جتایی بهکار میرود که تتنها
یتتتتک نستةه از اثری باقی ماند و آن نستةه ه چندان عتحیح و مضتبوط نیست .در این شیتتتتو ،
پژوهشگر از قوّ حتتتدس و قتتتیاس در تتتتشةیص ضب های عحیح بهر میبرد .در مواردی ه که
شتیو کلّی تصتحیح متن ،بر مبنای نستة استاس یا التقاطی یتتتتا بینابین استت ،ولی ضب هیچیک از
نستةهها عتحیح نیستت ،باز باید در همان محدود  ،به تصتحیح قیاستی دست یازید« .تصحیح قیاسی
تةصتتتص و ممارستتتت و احتیاط و دقّت فوقالعاد استتتت .باز از همینروی ،حتی
ّ
محتاا اهلیّت و
مصحّحان و محقّقانِ خبیر و کاردان ،حتّیالمقدور از تتتتتصحیح قتتتتیاسی پرهیز میکنند و جز به هناام
ضرورتِ تمام ،به سراغ آن نمیروند» (جهانبةش .)120 :1381 ،در متتتتواجهه با یک متن ،ما متتتتةتار
نتتتتةواهی بود که هر شتیو ای را برای تصتحیح آن برگزینی  ،بلکه تنها یک شتیو  ،با هر متن متناسب
است.
مصتتحّح باید میان تصتترّفات ستتهوی («/غیرارادی») و عمدی («/ابداعیِ») کاتبان فتتتترق باذارد؛
بهعنوان مثال ،اثر ختتتتستتای و کسالت و خوا آلودگیِ کاتب را بر کارش پی بایرد و با دقّت دریابد
که در بةشی از متن ،شمار اشتباهات کاتب بهتدریج افتتزایش یتتافته و ستپ

ناگهان قبع شد است.

از همانجا ه تفاوتی در قل و مرکّب احساس میکند که از نظر یک متنشناس زبد  ،این تتتتتغییرات
ممکن استتتت نشتتتانگر استتتتراحتت کتاتب و فاعتتتل ناشتتتی از آن باشتتتد« .متنشتتتناس واقعی،
متتنشأهای اشتتتباهات را شناسایی می کند :خ ّ ،آواها و قتترائت ،عوامل روانتی و هر یک را در جای
خود بررستی و به نتتتتامی و متتتتشةّصهای از دیاری ممتاز میکند .کار این متنشناس دربار کاتب و
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کتابت او ،بهحقیقت ،شبیه کار روانشناسی است کتتتته متتتتوجودی را در دوردست تاریخ مورد مبالع
روانشناسانه قرار میدهد» (ساماران.)24-77/2 :1341 ،
موضوع رس الة ّ ه خود متتشکلی دیتار است ،زیرا طرز نوشتن کلمات ،تابع سلیق کاتب بود
و ضتابب خیلی دقیا و ثابتی نداشتته است .کاتب بیاض خوشبویی ،محمّد اعظ  ،در کتابت این اثر ،از
خ ّ نستتعلیا خوش بهر جستته استت و نوستاناتِ نوشتتاری در اعل نسةه بسیار است .نسةههای
خوشخ ّ که به دستت کاتب خوشتنوی

نوشتته شد است ،از لحاظ خوشنویسی و هنر خ ّ ارزش

زیادی دارد ،امّا در عوض ممکن استتت اغلب مغلوط باشتتد و دلیلش ه این استتت که خوشتتنویستتان
بیشتر به فکر زیبایی بود اند ،نتتتته درستتتتتی و ترجیح میدادند که کلمات درست نباشد ،امّا زیبا نوشته
شود؛ در عتتتوض ،نسةههای ک غل و به قول اهل فن مضبوط ،بدخ ّ است و کاتب فاضل برای عل
زحمت میکشتتید استتت نه برای خ ّ! از این حیث ،خ ّ خوش این نستتةه امتیازی برای مصتتحّح
نیست.
وجود اغلاط کتابت و ستهوالقل یا اشتتبا در نستةههای خبّی ،ایجا میکند که گاهی مصحّح به
تصتحیح و تغییر متن دستت یازد و این کتتتتار در تصتحیح قیاسی ،رخ مینماید .البتّه این نوع تصحیح
چون با ذوق و ستتلیقه و میزان دانش مص تحّح ارتباط دارد ،در عین حال که نشتتان ارزش کار اوستتت،
نباید بیپروا عورت بایرد.
 -6تحلی درونمتنی

از را های مناسب تشةیص متن نتتاشناخته و نتاقص ،بیان مباحث و مبالب آن است که چته متباحثی
در فتتتصول و ابوا آن آورد شد است .مبالع دقتتتیا فتتتصول کتا  ،کمک بسیاری بتتته مصحّح
مینماید و شناساندن و استةراا آغاز و انجام کتا  ،از اموری است کتتتته بتتتتدان کتا را میشناسند.
سنّت یاد کردن آغاز و انجام و فهرست بةشهای اثر ،گویا نتتةستین بتار از ابنال ّندی آغاز شد است.
او در سرگذشت جاح  ،از کتا اعحننیوان او یتتاد کترد استت و آغتاز و انجام و هفت جتز آن را
آورد استتتتت .او در سرگذشت اسحا بن ابراهی موعلی ه ترتیب اجزای کتا او را یاد کرد است
(دانشپژو .)273 :1314،
براساس آنیه مؤلّف بیاض در فهرست کتا آورد است ،اثر مشتمل بر هفد با است:
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بتا اوّل در عبریات ،با دوی در معجونیّات ،با ستتتیوم در مراه  ،با چهارم در حلویات و
اشتربه ،با پنج در اطعمه ،با شتشت در قرص موم و شتمع موم و موم جامه ،با هفت در ساختن
عمارت و باغ ،با هشتت در رنگهای الوان از کاغذ و غیر  ،با نه در استبا شترخانه و فیلةانه و
غیر  ،با ده در استبا فرّاشتةانه و توشتکةانه ،با یازده در استبا قورخانه ،با دوازده در
استتبا کتابةانه از قلمدان و غیر  ،با ستتیزده در آتشتتیازی ،با چهارده در ایّام ستتعد و نح
درخت بریدن و غستتتل کردن ،با پانزده در بازیها ،با شتتتانزده در بیان اوزان ،با هفده در
حسا شبرنج و حقیقت ممالک محروسه و جریب.
هر بابی از اثر پیشرو گوشتهای از آدا و فرهنگ عمومی عصتر خود را آشکار و بیان میکند .این
متن از حیث محتوای اجتماعی و ارزش مردمشتناختی ،اثری بدیع و گرانستنگ استتت و نشان میدهد،
طبق اشتراف و در مواردی ،بدن جامعه ،برای تفریح و نشاط و آسایش در زندگی خود از چه نوع ابزار
و وستایلی استتفاد میکردند و حتّی چه خلقیّات ،رواب  ،باورها ،نزاکتها و مزااهای لبیفی داشتهاند؛
بهعنوان مثال نویستند در فصتل دوم (در بحث خوشبوییهای متفرّقه) مینویسد که مردم هر روز خود
را با چه عبری خوشتبو ستازند؛ شتنبه با جو  ،یکشتنبه با زعفران ،دوشنبه با ارگجه ،سه شنبه با ملاگیر،
چهارشنبه با غالیه ،پنجشنبه با عندل و جمعه با عنبر و گلا .
با هایی از این اثر به کتا

آرایی و کتا ستتازی و مستتایل فرهنگ مکتو میپردازد؛ نویستتند

برای جزو گیر استتامی بستتیار شتتاعرانه و ادیبانه پیشتتنهاد میکند همیون؛ انی  ،امراپستتند ،بوستتتان،
بهارستتتان ،پریچهر  ،پریپیکر و(...برگ  )134و از انواع کاغذ مرستتوم در هندوستتتان مانند کاغذ
ستتتیتالکوتی ،کاغذ دولتآبادی (برگ  )121و کاغذ قاستتت بیای (برگ  )133نیز نام میبرد و این امر
گمانهزنی در راببه با وابستای آن به شبه قار هند را بیش از پیش تقویت میکند.
 1-6بررسیهای نبانی -ادبی

بیاض خوشبویی ،در عصتتر خود متنی علمی-آموزشتتی به شتتمار میآمد استتت که با توجّه به تعلّا
نویستند به فضتای دیوانی عصر شا جهانی -که محتملاً در آن ،اثر تقدی به رجالی میشد که «عاحب
کتا » خواند میشتدند (کستی که کتا به نام وی میشد) -از حیث سبک نثر ،از لحاظ محور طولی
(به عنوان یک کل) باید در شتتمار نثرهای دیوانی عصتتر گورکانی باشتتد .در این بةش تمرکز بر ستبک
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از سد ده تا قبل از عصر قاجار ،تنوع قابل توجّهی

از حیتث نوع داشتتتتند :نثرهای فنّی معتدل تا مصتتتنوع متکلّف و همینین نثرهای مرستتتل و بینابین با
کیفیّتهایی متنوّع که به ویژ در جغرافیای شتبهقارّ گا تأثیر جریانهایی چون ستر نویسی (ناارش به
پارستی ستر ) و چندزبانهنویستی (ترکی -فارستی ،فارسی-ازبکی ،فارسی -اردو و )...نیز در آنها دید
میشتتتود .البتّته ستتتبتک نثر نیز در غالب کتب این دور یکنواخت نیستتتت و عمدتاً دیباچ کتا و
مقدّمههای با های آن مزیّن و فنّی و بدن موضتوعات و حکایات ،مرسل و بیپیرایهتر نااشته میشد

استتتت .بلتاغتت متون نیز معمولتاَ از دو عتامتل نوع کتتا و اغراض مؤلف تأثیر میپذیرفت .بیاض
خوشبویی ،بته عنوان یتک متن علمی ،به تبع غالب آثار این نوع ،نثری مرستتتل دارد که در دیباچ آن
آرایش نمود بیشتتری دارد .به عنوان متنی متعلّا به جغرافیای هند ،فارغ از برخی مصبلحات فنّی ،نفوذ
واژگان هندی در آن چندان پررنگ نیستتت که این احتمالاً از هویت نویستتند حکایت میکند که نه در
شتمار نستلهای پسین مهاجران ایرانی که خود از مهاجران مرزهای شرقی است که نثر مبدأ حرکتش را
در اثر حف کرد استت .ستر گرایی در متن دید نمیشتود و بستامد واژگان غیرفارسی در آن در حد
معیار است.
هر متن ،ویژگیهای خاص و فردیت مؤلف را نشتان میدهد .عناعر سبکساز در یک متن ممکن
استتت از هم امکانات زبان در هر پنج ستتبح زبانی (واجی ،واژگانی ،نحوی ،معنایی و بافتی) گزینش
شتد باشتد (فتوحی رودمعجنی .)210 :1331 ،در ادام جستار ،دیار مةتصّات سبکی اثر را در سبوح
زبانی -ادبی ،در ستت لای واژگانی و نحوی (دو ستتبح زبانی) و بلاغی (ستتبح ادبی) بررستتی خواهی
کرد:
 1-1-6بررسی واژگانی

بررستی سبح واژگانی متن نشان میدهد که واژ های پر تکرار کتا در هفد با اثر ،بسته به موضوع
ابوا

متغیّر استتت و فق در موارد اندکی با ه اشتتتراک دارند .ویژگی محور واژگانی متن در عرض

اثر ،متأثّر از ستتتاختار تبویب و موضتتتوعات علمی کتا متغیّر استتتت و فراوانی واژ ها گویای هویّت
ستبح واژگانی متن در این بُعد است .واژ های پرتکرار اثر به تفکیک با ها بدین گونه است :واژ های
پرتکرار با اول :عنبر ،گلا  ،اکر ،عتتندل ،بیخ بنفشتته ،مستتک ،لوبان ،کافور ،شتتهد؛ واژ های پرتکرار
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با دوم :قرنفل ،بنگ ،نبات ،زعفران ،گلا  ،مشتک ،بستباسته ،جوزبویه ،زنجبیل ،مصبکی و اجواین؛
واژ هتای پرتکرار با ستتتوم :رال ،موم ،زرد چوبه ،تیل ،تیل کنجد ،روغن گاو؛ واژ های پرتکرار با
چهارم :آرد ،مشتتک زعفران ،نمک ،شتتکر ،عستتل ،گلا  ،نبات ،عتتندل ،لوبان؛ واژ های پرتکرار با
پنج  :برنج ،نمک ،روغن ،پیاز ،دارچینی؛ واژ های پرتکرار با شتشت  :قرص ،مومریال شمع ،ریسمان
فتیله ،زردچوبه ،آ  ،و شتتنارف؛ واژ های پرتکرار با هفت  :شتتک طاق ،پایه طاق ،باغبان ،گاو ،چنبر
و طاق؛ واژ های پرتکرار با هشتتت  :زغفران ،کستتونب ،ستتاجی ،معصتتفر ،نةودی ،عنابی ،گلاون ،و
زرد؛ واژ های پرتکرار با نه  :جل فیل ،ستتقرلاط ،عرض ،طول و قمیی؛ واژ های پرتکرار با ده :
پارچه ،درعه ،تستتو (بةش کوچک از هر چیز /وزنی برابر چهار جو) ،تشتتک و بقیه؛ واژ های پرتکرار
بتا یتازده  :گر  ،مةمتل ،و قمیی؛ واژ هتای پرتکرار با دوازده  :قل  ،مقراض ،لاک ،و خریبه؛
واژ هتای پرتکرار بتا ستتتیزده  :کوکنار ،تفنگ ،ماشتتته ،موم ،گوگرد ،زرنیخ زغال و فولاد؛ واژ های
پرتکرار با چهارده  :نیک و بد؛ واژ های پرتکرار با پانزده  :اژدر؛ پل ،روپیه ،تةته ،مهر  ،استتت ،
آتش شتیبان ،باغ ،شیر و کبوتر؛ واژ های پرتکرار با شانزده (البتّه این با تماما ازمنابع دیار گرفته
شتد و از زبان نویستند نیستت) :توله ،ماشته ،سرخ ،وقیه ،سیر ،درم ،زل ،مثقال ،به وزن شادی آبادی،
قست  ،طستوا (چهار یک دانگ که دو حبه باشد)؛ واژ های پرتکرار با هفده  :خانه ،شبرنج ،خانه
(خان اوّل تا شصت و چهارم).
چنان که دید شتتد ،بستتامد واژگان در محور واژگانی متن متغیّری استتت که تحت تأثیر شتتاخص
موضتوع با در هر بةش دگرگون میشتود ،ولی در کلیّت ابوا  ،بسامد واژگان حکمی و طبی بیش
از دیار مصتتتبلحات استتتت که از غلب این بةش از جنب علمی اثر بر دیار مواد محتوایی آن حکایت
میکند .علاو بر این ویژگی واژگانی در عرض اثر ،دیار وجو مشتتتترک در ستتتبح واژگانی متن ،در
طول اثر ،شامل موارد ذیل است:
وجود واژ های کهن که در فارستی کنونی تقریبا کاربردی ندارد یا کاربردشتان بستیار اندک است یا
واژ های معمول با ستاخت کهن یا مهجور و غریب با فراوانی نسبتاً اندک امّا محسوس؛ واژ هایی چون
مید کردن (آرد کردن و کوبیدن) ،دشتتةوارَ ،ستتورت (تندی و حدّت) ،لیتی شتتدن (لِه شتتدن) ،لُکّی
(کلفتی) و...
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در کتتا بیناض خوشبویی اگرچته واژ هتای عربی بر اثر ورود فرهنتگ استتتلامی به طور قابل
خاعتتتی به زبان عربی که کلمات مستتتتعمل و نفوذیافته در پهن
ّ
ملاحظه دید میشتتتود ،به جز موارد
گفتاریِ دوران کتابت و تألیف اثر بود استت ،حضتور زبان عربی تشتةص و فردیّت خاعّی ندارد .از
واژ های عربی پربستامد کتا به مواردی چون منقست  ،مبیّب ،ربع آن ،ضت ّ ،ایضا ،مقشّر و ...میتوان
اشتتتار کرد .ترکیتبهای اضتتتافی زبان مذکورمانند «بعد » و گاهی نیز ترکیبهای جار و مجرور مانند
«من بعد» نیز در این اثر با بستامد قابل توجّهی دید میشتود .ذکر این مسأله نیز دارای اهمّیّت است که
بسامد واژگان عربی در فاتح کتا و ابوا  ،به طرز محسوس و معناداری بیش از بدنه است.
ی کتا
تةصتصی پیرامون حرفهها و مبالب متنوّعی که متن اعل ِ
ّ
بهکارگیریِ برخی از اعتبلاحات
را به خود اختصتتاص داد اند ،به دو دلیل کهنای و مهجور بودن و فراموش شتتدن واژ ها و عدم ضتتب
آنها در فرهنگها و نیز لهج تقریرشتتد برخی واژ های معمول در اثر که محصتتول جغرافیای حیات
نویستند است ،کیفیّت دیاری در سبک نثر کتا در سبح واژگانی است که البتّه این کیفیّت مانعی در
مسیر تصحیح به شمار آمد است؛ از قبیل :کیلی نمودن ،ری گرفتن ،دودچر.
 -2از آنجتا که اثر مربوط به خبّ شتتتبه قار هند استتتت واژ هایی از زبان هندی نیز در این اثر به
چشتت میخورد و فراوانی نستتبی این واژ ها از شتتناستتههای دیار واژگانی کتا در محور طولی اثر
استتت؛ واژ هایی مانند جوکی (فرقه-ای از مرتاضتتان هندی) دام (واحد وزن برابر با چهل حص ت روپیه)
پان (تنبول) گهری (مدت اندک) ،پهر (یک حصتته از چهار حصتت روز و چهار حص ت شتتب) تولیه یا
توله (اس وزن دوازد ماشه است) ،بشکال (فصل باران هند) و...
 -1تعتداد خیلی انتدک از واژ های زبانها و گویشهای خاص دیار نواحی نیز در اثر وجود دارد؛
مانند واژ ی «جغرات» که از واژ های ستمرقند و به معنی «ماست» است و در کتا چنین آمد است:
«شیر را بقدری بجوشانند که جغرات بسته شود».
 -7چون بةشتتی از کتا مربوط به مراه و درمان بیماریهاستتت و این بةش از بقی مضتتامین
آموزشتی برای نویستند مه تر بود  ،برخی واژ های حوز پزشتکی و سلامت و نام گیاهان دارویی در
آن وجود دارد که تبدیل به پربستتامدترین واژ ها نه عتترفاً در یک با بلکه در طول اثر شتتد استتت؛
واژ هایی مانند برص ،یرقان ،ورم ،قولنج ،دنبل ،مره  ،زردچوبه ،زنجبیل و ...که پربستتامدترین واژ های
آموزشی کتا و نتیج رویکرد علمی غالب اثر است.
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 2-1-6بررسی نحوی

بررستی نحوی متن نشتتان میدهد ،متن از حیث استتتقرار اجزای جمله ،به هنجار زبان فارستتی رستتمی
عصتر خود کاملاً تعلا دارد .جملات غالباً با نهاد آغاز و به فعل مةتوم شد اند و جابجایی اجزای جمله
حتّی با اغراض بلاغی از قبیل تأکید بستتیار نادر استتت .ویژگیهایی که در ستتبح نحوی متن بیاض ،از
سبح هنجار نثر معیار فاعله گرفته ،به آن تفرّد سبکی میدهند ،عبارتند از:
تبویل ناگزیر جملات به ویژ در موارد تجویزی باعث شتد استتت ،نویسند برای کاهش کمّیتجملات نستبت به تعداد کلمات ،از ترکیب جملات در قالب جملات مرکّب استتتفاد زیادی کرد باشد
در این موارد ،ابزار ترکیب استتتفاد زیاد از عتتفت مفعولی استتت؛ نویستتند در ستتراستتر کتا به طور
گستترد و پشتت سر ه از عفت مفعولی بهر برد است مانند ... :کوفته و بیةته و در د شیشه گلا
با آتش نرم پةته...
 استتتفاد از افعال ماضتتی التزامی استتتمراری «که در گویش مردم خانیک هنوز پرکاربرد استتت»(اختیاری)38 :1332 ،؛ مانند «میداد باشتتند» در روستتاخت (با معنای «بدهند» در ژرفستتاخت) :آتش
در ته دیگ نرم نرم میکرد باشتند (بکنند) و(...برگ  .)21روزی دو وقت بر زخ مینهاد باشند (برگ
 )38که به معنی بنهند است.
برخی اهمتالهای نحوی که از اغراض غیرادبی در بةشهای بدنه حکایت میکند نیز در ستتتبحنحوی دید میشتود؛ از جمله نویستند در مواردی کلمات جمع را مجدّداَ با علامت جمع فارسی (ها)
جمع بسته است؛ مانند :باقی اجزاها را کوفته (...برگ )17
در موارد زیادی نویستند مفعول را ذکر و نقشنمای آن (را) را از روساخت حذف نمود است؛مانند :این همه ادویه و عندل یکجا کنند ،پ

با گلا یزدی تر کند (برگ .)81

 3-1-6بررسی بلازی

از آنجا که اثر مزبور یک اثر آموزشتی استت نه داستانی یا هنری ،نباید در آن وجود برخی عناعر بلاغی
مانند مجاز و کنایه و انواع استتتعار و ...را انتظار داشتتت و ممکن استتت بةشتتی از مباحث بلاغی مانند
ایجتاز و اطنا چه از نوع مةل یا مفید یا استتتتفاد از ستتتجع و واژ های ه وزن در چنین متونی به

چشت بةورد؛ چنانکه در اثر مذکور فق در برخی موارد اطنا به کار رفته است؛ مانند  ...شةصی را
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که پا یا دستت ورم کرد باشتد یا تمام اعضا ورم کرد باشد (برگ "– )24ورم کرد باشد «بدون
فاید تکرار شتتد استتت  -یا در جایی میگوید :نیله تهوته را و زاا و زنکار را عتتلایه کرد (برگ )30
که علامت مفعولی «را» بدون فاید تکرار شد است.زبتان بتهکتار رفتته در بیاض خوشبویی ،جز در برخی موارد اندک دارای تعقید لفظی و یا معنایی
نیستتت و متن اثر نیز آنگونه که در برخی از دیار آثار ه عصتتر این کتا مشتتاهد میشتتود ،چندزبانه
نیستتت .در برخی موارد از ایجاز استتتفاد کرد استتت؛ مانند :اجزای دیار را کوفته و بیةته داخل تنباکو
نماید (حذف استتت اشتتتار و علامت مفعولی)( .برگ  )11و جای دیارمیگوید :این مره را هر روز
چهار پنج دفعه نهند ،بستیار خو و الا (اگر چنین نکرد) دو مرتبه ه خو است (برگ  ،)33که کلم
استتثنا به جای یک جمله آمد است .در برخی موارد از واژ های ه وزن و مسجّع استفاد کرد است؛
مانند این که میگوید . ..:مریض محرور و مریض مرطو (برگ)14
 گویش متن بیشتتتر به زبان عامیانه نزدیک و به همان ستتبک گفتار عامیانه به رشتتت تحریر درآمداست.
 مقدّم کوتا سته عتفحهای آن نسبت به بدن کتا فنّیتر و بلیغتر بود و در آن استعار  ،شعر وتشتتتبیه به کار رفته استتتت؛ چنانکه در جایی میگوید :به عرای

مبالب ه آغوش شتتتدن دشتتتةوار

مینمود( ،برگ  ،)2اوراق زمانی و اشتتجار ریاض مکانی ...بیت (ستتپاس و شتتکر خدا را که در بیاض
وجود /همه عجایب کونین را ستتواد نمود .از ستتواد عدم بیاض وجود /بیگمان گشتتت بهر او موجود
(برگ  ... )2چه بیاض چون دفتر دل عاشتتتقان بی ستتتر و پا و مانند زلف معنبر پریوشتتتان پریشتتتان
میباشد؛ بر خلاف مجموع کتا که چون دل بیدردان و خاطر بیغمان جمع است (برگ .) 2
 در طول کتا تنها به یک آیه (آی  131ستتور آل عمران) «ربنا ما خلقتَ هذا باطلاً ستتبحانک فَقِناعذا َ النّار برحمتک یا ارح الراحمین» اشتتار شتتد و به احادیث و امثال عربی و فارستتی اشتتار ای
نشد است و در یک جا ه چند بیت شعر در راببه با بیماریها و مداوای آنها آورد است:
کتته انتتواع ستتتتنتتبتتات و انتتواع بتتاد

کتته انتتدر تتتن متترد آرد فستتتتاد

شتتتتود دفتتع از فضتتتتل پتتروردگتتار

از او آ

شتتتتهتتوت شتتتتود بستتتی تار

دگتتر جتتوع در متتعتتد افتتزون شتتتتود

چتتکتتانتتیتتد ختتوردن نتتکتتوتتتر بتتود

عتتتد و شتتتصتتتت علتتت گریزد از او

جتتذام و بتترص نتتیتتز ریتتزد ازو
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جتوان گتر ختورد پتتیتتر کتتمتتتر شتتتود

بتته پتتیتتران جتتوانتتی زستتتتر آورد

شتتتود هر دو رخستتتتار بتتاریتتک وش

زعضتتتتونتتهتتا نتتی زنتتد بتتوی ختتوش

بتتواستتتیر و یرقتتان و ستتتستتتتی و دم

نتتمتتانتتد زروی و رنتتگ و ورم

ستتتپترز و دگتر حتتمتتل رنتج شتتتکت

رود هتتقتتهتتقتته نتتیتتز و قتتولتتنتتج ه ت

چتنتتان پتةتتتته گتردد از او خل ختتام

کتته بتتیتترون نتتیتتفتتتتتد زرود تتتمتتام

اگتتر بتتهتتار و بتتیستتتتت ستتتتالتته بتتود

از او نتتیتتز ایتتن جتتمتتلتته ع تلّتتت رود
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بنابراین در طول کتا از مقدّمه تا پایان تنها به چند مورد معدود نظ اشار شد است.
 در اثر مزبور عتفات مرکب ستاخت نویستند به چش نمیخورد؛ چون متن بیشتر آموزشی بودنه ادبی که نویستند در برخی موارد ناگزیر از استتفاد آنها باشتد و از این رو – چنان که اشتار شد-
زبان و ویژگیهای گویشی آن بیشتر به زبان عامه نزدیک است.
 ممکن استت در اثر مزبور واژ های زیادی تکرار شتد باشد ،امّا تکرار آنها بر اثر اقتضای مبالببود است و فراوانی واژ به عنوان تکیه کلام شةصی نویسند به چش نمیخورد.
نتیجهگیری

در این جستتتار ستتعی شتتد ،برای نقد متنی یک اثر کمتر شتتناختهشتتد  ،بر مبنای الاوی مستتتحصتتل از
رویکرد نقد متنی عمل شتتود .بدین شتتکل که شتتناختنام نقد متنی اثر ،در دو ستتبح «درونمتن» و
«برونمتن» آن ،ترستی شد .مبابا این الاو ،متن جُنای از دانستنیهای لازم برای اشتتتتراف و درباریان
گورکانی و بیاضتی دیوانی با رویکرد دوگان تعلیمی و کاربردی بود استت .تکنسةه بودن متن مرتب
با نوع این آثار بود که به خاطر جنب تجربی و علمی ،معمولاً در هیچ استتنساخی عیناً کتابت نمیشدند،
بلکه با اضتافات ،حذفها و تکملهنویستی تبدیل به نستتة جدیدی میشتدند که هویّت متنی مستتتقل
داشت.
از حیتث نقد منابع ،منابع اثر دو نوع بود استتتت :منابع متنی حکمی دیوانی معاعتتتر کتا (چون
اکبرنامه ،طب شتتتهایی ،بیاض خانزمان ،استتترارالنّستتتا  ،مجموع مستتتیحالزّمانی ،اختیارات بدیعی ،و،
بیاضهایی حکمی موستتوم به نوّا حکی همام ،حکی عبدالله ،رشتتیدخان و )...و تقریرات حکیمان و
طبیبان معروف زمان .از حیث روش تصتتتحیح ،رویکرد نقد تببیقی با متون نزدیک و جایازینی اجتهاد
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با استتتدلال و تبیین اولویّت ضتتببی و ویرایش با روش قیاستتی بهترین استتتراتژی تصتتحیح استت و از
حیث محتوا ،متن در شتتکل بیرونی یک بیاض استتت؛ بیاض علمی نوعی متن بود که در اعتتل شتتکل
درسنام تجربی داشتتته استتت؛ مشتتابه یک جزو درستتی که با تبدیل طالب به عال تبدیل به کتا
میشتود ،امّا جنب دیوانی باعث شتد که بیاض فق سرلوح موضوعی متن باشد و نظ و تبویب دقیا
مبالب آن هیچ شتتباهتی با یک بیاض که بستتت بزرگی از اطلاعات استتت ،نداشتتته باشتتد .از این حیث،
کتا در شکل درونی یک دانشنام مبوّ با محتوای آموزشی و عورت دیوانی است.
در بررستی زبانی -ادبی متن (بةشهای متعلّا به قل نویستند ) این نتیجه حاعل شد که مؤلّف با
وجود جنب آموزشتی ،ستفارش دیوانی و وجود عتاحب تاجدار ،نسبت به متون آموزشی غیر دیوانی،
نوعی از اغراض زیباشتتناختی را نیز در حاشتتی اغراض آموزشتتی وارد متن کرد استتت .این کیفیّت،
غیریکنواخت استتت و در دیباچ کتا بنابر ستتنّت حاک  ،نثر فنّی و مزیّن ،امّا در ابوا  ،در ستتبح نثر
مرستل کمالیافت عصتر خود استت .بستامد واژگان اعتبلاحشناختی در متن نسبت مستقی با تبویب
داشته ،بةش مربوط به طب و حکمت بدن در آن بیش از دیار موضوعات است.
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