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  وصف وصاف

  .صفحه477،)چاپ اول(1396صداي معاصر، : تصحيح يحيي كاردگر، تهران

   1دكترحكيمه دبيران

  

شرف الدّين عبداهللا بن فضـل  تأليف تاريخ وصّاف الحضرةگزينشي از كتاب  وصف وصّاف

به هّمت پژوهشـگر محتـرم آقـاي دكتـر يحيـي  1396اهللا وصّاف شيرازي است كه در سال 

  . علمي دانشگاه قم به رشتة تحرير آمده است هيئتكاردگر عضو 

و با خط و طرحي خوش بر روي جلد كتـاب كـه آن را نام كتاب بسيار خوب انتخاب شده 

  . اند، نگاشته شده است هم با هنرمندي طرّاحي كرده

  .حروف نگاري، صفحه آرايي، كيفّيت چاپ و صحافي كتاب بسيار خوب و مناسب است

ط انتشـارات صـداي معاصـر بـه چـاپ  ،كتاب در قطع وزيري است كه با جلد شوميز توسـّ

  .رسيده است

مقدّمة مفصّلي است كه نويسنده بـراي  96تا صفحة . صفحه دارد 477مجموعاً  اين گزينش 

آشنايي بيشتر با تاريخ وصّاف و مؤّلف آن و اوضاع تاريخي و اجتمـاعي و سياسـي آن دوره 

 186تـا  97متن منتخب مقابله شدة تاريخ وصّاف با چند نسخه، در صـفحات . نگاشته است

تعليقـات و  477تـا  187ظـم كتـاب يعنـي از صـفحة جاي گرفته و پس از آن در بخـش اع

  .شود ها ديده مي فهرست
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اف، آثـار وي، سـبك  اف، مشـاغل وصـّ مقدّمة كتاب به بيان مباحثي چون شرح احـوال وصـّ

اف  تاريخ وصّاف، نثر تاريخ وصّاف و دانش هاي زمانه، نثر تاريخ وصّاف و شعر، تاريخ وصـّ

چـاپي و خّطـي مـورد اسـتفاده در تصـحيح، هـاي  از نگارش تا پـژوهش و معرّفـي نسـخه

  . اختصاص يافته است

از آنجا ": كند اين كتاب اين چنين بيان مي تأليفنويسنده در اواخر مقدّمه، انگيزة خود را در 

كه تاريخ وصّاف يكي از متون نثري است كه در مقاطع تحصيالت تكميلـي در درس متـون 

شود و متأّسفانه هيچ متن قابل اعتمـادي كـه نيـاز  نثر رشتة زبان و ادبيّات فارسي خوانده مي

اي از اين كتاب،  دانشجويان را پاسخ گويد، موجود نبوده؛ نگارنده برآن شد تا با چاپ گزيده

  . "به اين نياز پاسخ گويد

كند كه يكـي  ايشان سپس معيارهاي خود را در گزينش منتخبي از متن تاريخ وصّاف بيان مي

را مفسد زبـان  تاريخ وصّاف ،به غلط كه است كه بتواند در پاسخ به آنان  از مهمترين آنها اين

اريخي و ادبـي كتـاب را هـاي تـ هـايي از كتـاب، ارزش اند، با انتخاب بخـش فارسي خوانده

هم انگيزة ايشان و هم بيان اين معيار . تا در اصالح ذهنّيت خوانندگان مؤثّر افتد برجسته كند

  . بسيار قابل تحسين است

عموماً رسا  ،واعد عمومي نگارش و ويرايش تخّصصي در اين اثر رعايت شده و توضيحاتق

  .و روان است

  . هايي از اين كتاب را مالحظه كردم و از هّمت نويسندة محترم محظوظ شدم اينجانب بخش

شوم، بـه منظـور بهبـود آن در  نكاتي را كه به عنوان نمونه از چند صفحه، در ذيل متذكّر مي

تواند پس از بازخواني و اصالح همة مـوارد  حّتي نويسندة محترم مي. اي بعدي استه چاپ
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اي از  پـاره .كنـداي نگارشـي و محتـوايي بـراي خواننـدگان فعلـي ارائـه  نامـه ديگر، درست

  :شود پيشنهادها تقديم مي

هـم افـزوده  ادبيّات فارسي و نثر مسجّعبهتر است در شناسنامة كتاب ذيل موضوع كتاب،  -

  .شود

داهللا بـن فضـل اهللا، عبـ اصـالح شـود بـه عبداهللا بن وصّاف شيرازي 4سطر  9در صفحه   -

  .وصّاف شيرازي

/  16س 14محّمـد ص ابـنحسـن : نك. در بين دو اسم خاص بدون الف بيايد ابنكلمة  -

  ....و/ 14س 49محمّد ص ابنمحمّد 

، بايـد بشـكفانيدو  صبابا توّجه به قراين موجود مانند ( 9س 97ص ... گل : نفس كلكل  -

  .خوانده و نوشته شود ُگل 

  .7س 99ص...هيوالي : جسمي او هيولي -

  .22س 99ص... الحبيب : ... حمايل الجيبتحرّك في نحر  -

باره ديـده، دو در متن منتخب، اعراب آيات و عبارات اگرچه در چاپ سنگي اشتباه باشد، -

  معلوم و اصالح شود؛ مانند

  ؛8س 97ص...  خلقاوّل ما  -              

  ؛8س 100ص اليَّيوحي ...  -              

  ؛14س 100ص درجاتوالذين اوتواالعلم  -             

  ؛16س 100ص...بنسايمطيب اهللا  -              

  س آخر؛ 100ص...اللؤلؤ : المنظوم اللؤلوء -              
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  ...و               

با  مشكالت خود اين متن بايد حل شود، نه اينكه. از حاشيه رفتن پرهيز شوددر تعليقات،  -

هرچـه در  24تـا  13سـطر 188در صفحة .هاي ديگري ايجاد كرد ، شبهه... شايد و احتماالً و

   .نوشته شده، حذف شود اندازدو  جيدجانتوضيح 

توضـيح (حذف شود  "...كنت كنزاً "ز ترجمة عبارات بعد ا 25تا  22سطر 189 فحةصدر  -

  .)ه چنين حكمي در مورد آن داده شودست كا تر از اين اينكه اين عبارت وصّاف ساده

 ف شـوداسـت، بايـد حـذ گـلكه ناشي از اشتباه خواندن  كلكلمة  عقل فياضدر مدخل  -

    .حذف شود "وجود دارد... ين تركيب در ا"ارت عب.8تا  6سطر  190صفحةهمچنين 

سلسلة امكان، انيّات  معني اصطالحاتي مانند 7سطر 192و صفحة 23سطر 190در صفحة   -

  . ها نوشته شود از فرهنگ ...و

  .برجسته نوشته شود هاي ويژگيجاي از ويژگي برجسته، از  به25سطر  190در صفحة -

حركات شوقي، يعني حركات ناشي از شوق، نه حركـات ذيل مدخل شوق  191در صفحة -

  . شوق انگيز

  . ، مربوط به صفحة قبل استسلسلهمدخل  -

نيامـده  نضـرتو  خضرتمعني شده ولي معني  اقامتو  قامتو  الواح 98از متن صفحة  -

  .است كه بهتر است اضافه شود

 الليل علي النّهـار فاعـل در عبارت كوّر تكويراً اهللا اهللاواضح است كه  16سطر 194صفحة  -

  . است و اعراب آن رفع است، نه نصب

  . است الغدوآية قرآن 16سطر 194صفحة -
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دو سطر بـه آخـر اشـتباه نوشـته  196صفحةسطر ماقبل آخر و مبدأ در 194صفحةمنشأ در -

  .شده است

مغاير با معيار مورد توّجـه خـود  "سست شود... تمايل " عبارت19و  18سطر 196صفحة  -

  . نويسنده است

ضمن تقدير از نويسندة محترم كه كاري چنين سترگ را بـه دسـت گرفتنـد، اميـد  ،در پايان

  . هاي احتمالي ديگر بكوشند است با صرف وقتي بيشتر و با همكاري دوستان به رفع اشكال

 


