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پابرگ 13
جواد بشری
چکیــده :نوشــتار حاضــر ،ســیزدهمین شــماره از سلســله انتشــاراتی اســت کــه بــر یافتــه هــای
تاریــخ ادبیاتــی ،متــن شناســی و نســخه شناســی تمرکــز دارد .برخــی از منابــع معرفــی شــده و
مطالــب مطروحــه در ایــن شــماره بــه شــرح ذیــل اســت:
•اشــارات التفســیر فــی بشــارات التذکیــر ،تفســیر کهــن فارســی مــورخ  694ق .در
دارالکتــب قاهــره
•کتاب فی الشواهد النحویه به فارسی مورخ  548ق.
•دستنویس دیوان خاقانی ،نسخه صادق انصاری در کتابخانه مرعشی
•جایــگاه دســتنویس دیــوان عطــار 306 ،ســنا (مهــدی بیانــی ســابق) در مطالعــات
عطارشناســی
•شیخ سعدی شیرازی کاتب ،از اوایل سده هشتم هجری
•چند کاتب تستری که در سده هشتم هجری نسخه های فارسی کتاب کرده اند.
•دستنویس هایی فارسی از حلب
•دیوان سلمان ساوجی ،به خط معروف بغدادی
•محمد بن حاجی حسن بن سلغرشاه ،خوشنویس سده نهم هجری
ابیاتی از حسین دانش اصفهانی
کلیدواژه :تاریخ ادبیات ،متن شناسی ،نسخه شناسی
ن هوامش ()13

جواد بشري

املقــال احلايل هو احللقة  13من سلســلة مقــاالت تتمحور حول مالحظات
للكاتب عن تار يخ اآلداب والنصوص والنسخ ّ
اخلط ّية.
ً
ّ
ّ
لعدد من املصــادر وبعض املالحظات
احلاليــة
واحللقــة
تتضمن اســتعراضا ٍ
ّ
النقدية علهيا ،وهي:
 1ــ إشارات التفسير يف بشارات التذكير؛ تفسير فاريس قدمي ،يعود تار خيه إىل
سنة  694هـ  ،صادر عن دار الكتب بالقاهرة.
ّ
الفارسية ،تار خيه  548هـ .
 2ــ كتاب يف الشواهد النحو ّية ،باللغة
 3ــ خمطوطة ديوان اخلاقاين ،نســخة صادق األنصاري املوجودة يف مكتبة
املرعيش.
ً
ّ
 4ــــ مكانــة خمطوطــة ديوان العطار  306 -ســنا (مهدي بياين ســابقا)  -يف
دراسة شعر ّ
العطار.
 5ــ الشيخ سعدي الشيرازي الكاتب ،من أوائل القرن الثامن اهلجري.
 6ــــ عــدد مــن ّ
الكتــاب التســتر ّيني  -مــن القــرن الثامن اهلجــري  -الذين
ّ
الفارسية.
عملوا عىل تأليف الكتب من املخطوطات
ّ
فارسية من حلب.
 7ــ خمطوطة
ّ
 8ــ ديوان سلمان الساوجي ،خبط معروف البغدادي.
حممد بن حاج حسن بن سلغرشاهّ ،
 9ــ ّ
خطاط من القرن التاسع اهلجري.
 10ــ أبيات حلسني دانش أصفهاين.
األساسية :تار يخ األدب ،النصوص ،النسخ ّ
ّ
اخلط ّية.
املفردات

Pābarg (Small Notes) 13
By: Javād Bashari
Abstract: The present paper is the thirteenth paper
which focuses on historical, literary, and manuscript
findings. Some of the introduced sources and provided information are as follows:
• Ishārāt at-Tafsīr fi Bishārār at-Tadhkīr, an old
Persian commentary dated 694 AH, in Dārolkotob
in Cairo.
• Fi Shawāhid an-Nahviya in Persian dated 548 AH.
• The manuscript of Khāqāni’s Divān, Sādeq Ansāri’s version, in Mar’ashi library.
• The place of the manuscript of Attār’s Divān,
No.306 of Sanā Library (previously called Mahdi
bayāni), in Attār Studies.
• Sheikh Sa’di Shirāzi, the scribe since the early 8th
century AH.
• Several Tostari scribes who made copies of the
Persian manuscripts in 8th century.
• Some Persian manuscripts from Aleppo.
• Salmān Sāvoji’s Divān in Baghdadi’s famous
handwriting.
• Muhammad bin Hāji Hassan bin Solgharshāh the
ninth century calligrapher.
• Some verses from Hussein Dānesh Isfahani.
Key words: History, Literature, textology, manuscript study.
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پابـــرگ ()13
 .1اشارات التفسیر فی بشارات التذکیر ،تفسیر کهن فارسی
مورخ 694ق در دارالکتب قاهره

جواد بشری

از مهمترین کارهایی که هر چه زودتر بایستی به هر شکل ممکن دنبال شود و نتیجۀ آن در اختیار پژوهشگران

سلسلهای از یادداشتهای خام
و نیمهخام نگارنده ،در برههای از
اواخر دهۀ هشتاد خورشیدی ،در
قالب مجموعهای بهنام «پابرگ» به
انتشار رسید .شمارۀ سیزدهم این
سلسله ،اینک منتشر میشود و مانند
شمارههای پیشین ،بر یافتههای تاریخ
ادبیاتی ،متنشناسی و نسخهشناسی
تمرکز دارد .امید است به دیدۀ
اغماض نگریسته شود و ا گر نکتهای در
اذهان خوانندگان فاضل این نشریه
دربارۀ یادداشتی وجود داشت ،دریغ
نفرمایند .با سپاس از «آینۀ پژوهش»
که این امکان را فراهم نمود.

را سهل و آسان کنند.

شمارۀ نخست ،در :آینۀ پژوهش،19 ،
ش ،1فروردین-اردیبهشت ،1387
پیاپی ،109صص .64 -56
شمارۀ  12در :همان ،س ،22ش،6
بهمن -اسفند  ،1390پیاپی،132
صص .104 -90

حوزۀ زبان و ادب فارســی قرار گیرد ،تهیۀ یک آرشــیو از تصاویر دســتنویسهایی اســت که در موضوع تفســیر
و ترجمــۀ قــرآن بــه زبان فارســی پدید آمدهانــد .این کار ،از توان یک یــا دو نفر با امکانات محــدود فردی خارج
است .در کتابخانۀ دانشگاه تهران ،به همت استاد مجتبی مینوی و نیز روانشادان ایرج افشار و محمدتقی
دانشپژوه ،تصویر شــماری از این نســخههای کهن گرد آمده اســت .در ســالهای بعد از آن نیز ،نســخههای
تفســیری بســیاری در ایران و ســایر کشــورهای جهان شناســایی شــده که البته با انحصارطلبی برخی مراکز
داخلی ،کمتر پژوهشــگری به آرشیو نســخههای کهن تفسیری کتابخانههای بزرگ ایران ،به آسانی دسترسی
ّ
مییابد .این شاخه از مطالعات ،عزمی جدی در زمینههای زیر را طلب میکند:
تتبعات کتابشناختی (در جهت شناسایی آثار) و رایزنی برای تهیۀ تصویر واضح دستنویسهای کهن آثار؛تا در یک کتابخانۀ حقیقی یا مجازی ،این تصاویر در کنار هم قرار گیرند و پژوهشهای پیرامون این موضوع
ً
مطالعــات زبانــی و سبکشــناختی ،برای شــناخت صورت دقیــق واژگان چندضبطی و بعضــا فریبکار دراین زمینه؛ از آنجا که این متون ،اغلب در شــمار آثار بســیار کهن فارســی از ســدههای چهارم تا نهم هجری
قرار میگیرند ،و در برههای از این دوران زبان فارسی معیار ،برخالف ادوار سپسین ،جایگاهش را در بسیاری
از مناطــق تحــت نفــوذ خود نیافته ،و گویشهای زیرمجموعۀ فارســی و نیز زبانهای دیگــر ایرانی و همچنین
گونههــای خــاص ،بــا قدرت به حرکت خود ادامــه میدادهاند ،نگاه علمی و دقیق به دســتگاههای چندگانۀ
ّ
این زبان که در متون تفسیری و ترجمهای کهن خود را متجلی ساختهاند ،از ضروریات انکارناپذیر است.
مطالعات کالمی و تاریخ عقاید؛ برای شناسایی مکتب تفسیری و اعتقادی پدیدآوران تفاسیر و ترجمههایکهن.
مطالعات خطشناســی برای آشــنایی با شــیوۀ کتابت و استنســاخ هر نســخه ،تا از بدخوانیهای سهوی درهنگام تصحیح متن جلوگیری شود.
باری ،در راســتای هدف نخســت ،یعنی شناســایی آثار ،در این سلسله از یادداشــتها ،برخی منابع ّ
معرفی
میشوند تا در صورت امکان ،در آینده تصاویر آنها به دست پژوهشگران ایرانی بیفتد.
در دارالکتب قاهره در کشــور مصر ،دستنویســی به شمارۀ -1تفسیر فارسی نگهداری میشود که از قدیمترین
دســتنویسهای شناختهشــده در آن گنجینــه بــه زبــان فارســی اســت .نصــراهلل مبشــر طــرازی در فهرســت
نســخههای خطی فارســی آن گنجینه ،نام اثر را به صورت «اشــارات التفسیر فی بشارات التذکیر» ثبت کرده
و توضیح داده اســت که عنوان «ارشــاد التفســیر فی بشارات التذکیر» که در فهرست قدیمتر کتابخانه (چاپ
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1306ق) آمده ،نادرســت اســت .نام کاتب در فهرســت طرازی به صورت «اســماعیل بن احمد بن محمود»
و تاریــخ کتابــتّ ،
محرم 694ق ثبت شــده اســت .او در بــارۀ هویت اثــر توضیح میدهد که« :و هو مســتخرج
ً
من التفســیر العتیق»؛ و مقصود او از عتیق ،احتماال ،ابوبکر عتیق ســورابادی بوده اســت .1بر همین اســاس،
در فهرســت اســتوری نیز که بخشــی از آن به ترجمۀ عباس اقبال در ســال  1340در نشــریۀ نســخههای خطی
ً
منتشــر شــد ،چنین آمده است« :کتاب ارشــاد التفسیر فی بشــارات التذکیر ...ظاهرا خالصهایست از همین
تفســیر ســورآبادی و در فهرست مذکور آن را بشکل المســتخرج من التفسیر العتیق وصف کرده» .2دربارۀ این
اثــر ،همچنیــن در کتــاب هنرشناســانهای که مرحوم ســیدمحمدباقر نجفــی در اواخر دهۀ پنجــاه تدوین و در
دهۀ شصت خورشیدی آن را منتشر کرد ،اطالعی جز آنچه طرازی عرضه کرده دیده نمیشود .3خوشبختانه
تصویری از این دســتنویس در کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه تهران موجود اســت 4که بایســتی با مقایسۀ این اثر با
سورابادی ،نسبت آنها و اینکه آیا دستنویس مصر ،تلخیصی از سورابادی هست یا نه ،تعیین شود .استاد
دکتر یحیی مهدوی که گویا تنها کســی اســت که این مقایســه را انجام داده اســت ،تصریح کرده که این دو
ً
منبع چندان وجه اشــتراکی با یکدیگر ندارند .5اگر چنین باشــد ،این تفسیر قطعا بایستی بهصورت جداگانه
و مستقل تصحیح و منتشر شود.6

 .2کتاب فی الشواهد النحویة به فارسی ّ
مور خ 548ق
عناویــن بســیار کهنی در میان نســخههای ّ
خطی فارســی در موضوع آموزش زبان عر بــی (صرف و نحو) دیده
میشــود که بررســی آنها در آینده ،برای مطالعات تاریخی زبان فارســی خالی از فایده نخواهد بود .7یکی از
این دســتنویسها که تاریخ کتابت آن 548ق اســت ،نسخۀ شــمارۀ 199مجموعههای تیمور ،در دارالکتب
قاهره در مصر اســت که گزارش مجملی از آن وجود دارد .طرازی دربارۀ آن نوشــته اســت« :پدیدآور ناشــناس
اثر ،آن را برای قاضی القضاة ابوالقاســم منصور بن محمد بن احمد نوشــته اســت .این کتاب شــرحی فارسی
اســت بر قواعد و شــواهد نحوی برگرفته از کتب نگاشت هشــده به عربی ،تدوینشــده در ده باب ،دستنویســی
تشــده به نســخ قدیــم ،به همراه
ناقــصاالول ،آغــاز موجــود آن ،با باب اول ،در اســماء مضمرة ،اســت ،کتاب 
ّ
مرکــب ســرخ ،تاریــخ اتمــام کتابــت :مــاه ذیالحجــة 548ق ،ضمــن مجموع ـهای ،از صفحــات 1تــا ،152
12ســطری ،در  17در  13ســانتیمتر» .8تهیۀ تصویر این دســتنویس ،و ســپس چاپ عکســی آن برای استفادۀ
ّ
متخصصان این مطالعات ،ضرورت تام دارد تا در آینده ،با آثار مشابه در این موضوع سنجیده شود.

 .1فهرس المخطوطات الفارسیة التی تقتنیها دارالکتب حتی عام 1963م[ ،نصراهلل مبشر الطرازی] ،القاهرة ،مطبعة دارالکتب ،1966 ،ج ،1ص.28
« .2ادبیات فارسی تألیف استوری» ،عباس اقبال ،ص.75
 .3آثار ایران در مصر ،ص.439
 .4فهرســت میکروفیلمهــای کتابخانــۀ مرکــزی دانشــگاه تهــران ،ج ،1ص( 13میکروفیلــم  .)1188نیــز رک :ادبیات فارســی بر مبنای تألیف اســتوری،
(تحریر منزوی) ،ج ،1ص.106
 .5به نقل از :ادبیات فارسی بر مبنای تألیف استوری (تحریر منزوی) ،ج ،1ص.106
 .6این یادداشــت در مرحلۀ نگارش بود که جناب آقای امیر حســین آقامحمدی ،دانشــجوی مقطع کارشناســی ارشد دانشکدۀ ادبیات ،بهواسطۀ آن،
تصویــر دســتنویس را از کتابخانــۀ مرکــزی تحصیــل کردنــد و در اختیار بنــده نیز قرار دادند .ایشــان مطلبی دربارأ آن نوشــتهاند که در «متــون ایرانی »5
خواهد آمد.
 .7یکی از قدیمترین این آثار ،رســالهای به فارســی از امام احمد میدانی اســت که دســتنویس بســیار کهنی از آن ّ
مورخ 519 -517ق در کتابخانۀ ملک
در تهــران بــه شــمارۀ  1511نگهــداری میشــود .توصیف ارزندهای از این اثر و دســتنویس ملک ،منتشــر شــده اســت .رک« :دو اثر فارســی در مجموعۀ
 1511کتابخانۀ ملی ملک مورخ 519 -517ق با اشارتی به انتقال آثار شیعی و آموزش عربیت در نیشابور سدۀ پنجم و ششم هجری» (رک :منابع).
 .8فهرس المخطوطات الفارسیة التی تقتنیها دارالکتب حتی عام 1963م ،ج ،2صص  .56-55نیز رک :آثار ایران در مصر ،ص.464
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 .3دستنویس دیوان خاقانی،
نسخۀ صادق انصاری در کتابخانۀ مرعشی
در تصحیــح دیــوان خاقانی ،نســخههای کهــن چندی مورد اســتفادۀ مرحوم دکتــر ضیاءالدین ســجادی قرار
داشته است که از آن میان ،دستنویس کهن و بدون تاریخی هست که او آن را در مجموعۀ خصوصی صادق
انصاری یافته و از آن در تصحیح دیوان بهره برده اســت .دســتنویس انصاری ،چنانکه سجادی اشاره کرده،
«تاریخ ندارد و ناقص اســت اما از ســبک خط و کاغذ و ســایر خصوصیات پیداست که در قرن هفتم کتابت
شــده اســت .خط آن نســخه بسیار شبیه نســخۀ ل اســت و همان خصوصیات خطی را دارد و ترتیب قصاید
نیز همان طور است .این نسخه فقط  106قصیده و نه ترکیببند و  4قطعه را دارد ...در تصحیح دیوان چاپ
عبدالرســولی نیز این نســخه مورد اســتفادۀ مصحح بوده است» .9منظور از نســخۀ «ل» همان دستنویس کهن
لندن است که در کتابخانۀ بریتانیا نگهداری میشود و قدیمترین دستنویس مورد مراجعۀ دکتر سجادی بوده
اســت .دســتنویس لندن ،به دســت کاتبی در خجند (ماوراءالنهر) به سال 664ق کتابت شده است .دربارۀ
منطقهای که دستنویس انصاری در آن کتابت شده ،پس از این سخن گفته خواهد شد.
ّ
تــا مدتهــا ،از سرنوشــت دســتنویس انصــاری اطالعــی در دســت نبــود ،تــا اینکــه در اواخر دهۀ هشــتاد که
فهرســتی از نســخههای تازهخریدار یشــدۀ کتابخانۀ مرعشــی منتشــر شــد ،از خرید نســخهای کهن از دیوان
خاقانی اطالعی داده شــد که به هر شــکل ،خبر خوشــی برای مطالعات مربوط به خاقانی به شــمار میرفت.
هنگامی که فهرســت جلد 40نســخههای خطی کتابخانۀ مرعشــی در ســال  1390منتشــر شــد ،مشخصات
دقیقتر این دستنویس عرضه گردید« :تاریخ کتابت :پیرامون نیمۀ دوم سدۀ هفتم هجری ،تعداد برگ،177 :
تعداد سطر( 10»...21رک :تصویر).
هنگام بررســی دســتنویس در کتابخانۀ مرعشــی در همان ســال ،روشــن شــد که دستنویس مرعشــی در واقع
همان نســخهای اســت که در مجموعۀ خصوصی انصاری قرار داشــته اســت .دســتنویس انصاری ســابق یا
ً
قطعا به ّ
خط سدۀ هفتم هجری است و به نظر میرسد که در ماوراءالنهر کتابت شده باشد.
مرعشی کنونی،
ّ
محلی که اشــعار خاقانی را بســیار میخواندهاند و دواوین شــعرایی چون سیف اســفرنگی و شمس طبسی،
ّ
دنبالهروی از ســبک و طرز شــعر خاقانی را در آن بالد متجلی میکند .بررســی دســتنویسهای ماوراءالنهری
کهن فارســی از منظر کتابت و نســخهپردازی ،و شــباهت ظاهری که با یکدیگر دارند ،شــاید اثبات کند که
ً
دستنویس خاقانی مرعشی ،یک دستنویس ماوراءالنهری است و از منظر ویژگیهای زبانی نیز ،بعضا ممکن
ّ
اســت تلفظهــا و ضبطهــای آن منطقــه را در خود حفظ کرده باشــد .اینکه ســجادی به شــباهت خط این دو
دســتنویس با دســتنویس لندن (کتابتشــده در خجند) گواهی داده اســت ،مطلب صحیحی اســت .زیرا
چنانکه اشــاره شــد ،دستنویس انصاری (مرعشی) ماوراءالنهری اســت و دستنویس لندن نیز در همان بالد
کتابت شده است.11
 .9دیوان خاقانی شروانی ،ص شصت و هشت.
 .10فهرســت نســخههای خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیتاهلل العظمی مرعشــی نجفی ،ج ،40ص .284برای تصاویری از دســتنویس ،رک :صص
.856 -855
ً
 .11نگارنده در بررســی ضبطهای قصیدۀ ترســائیۀ خاقانی در دســتنویسهای گوناگون ،به این دســتنویس شخصا مراجعه کرده و مطلب کوتاهی تهیه
کرده اســت که در ذیل آن ،به برخی خطاها و نقایص تصحیح ّ
ســجادی اشــاره شــده اســت .امیدوارم به زودی این مطلب منتشر شود .دربارۀ حضور
شــعر خاقانی در خراســان و ماوراءالنهر نیز ،دانســتههای پراکندهای به دســت آمده که امید اســت آنها نیز در قالب یادداشتی انتشار یابد .برای یک
نمونــۀ قدیــم از نقــل ابیاتی از خاقانی در مجالس یکی از علمای مشــهور ماوراءالنهر ،یعنی رکنالدین مســعود امامزاده (تدوین نیمۀ دوم ســدۀ ششــم
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 .4جایگاه دستنویس دیوان عطار306 ،سنا (مهدی
بیانی سابق) در مطالعات عطارشناسی
در میــان نســخههای برجایمانــده از آثار عطار نیشــابوری ،جایگاه رونویسهای پیــش از عهد تیموری ،ویژه
اســت .این مســأله ،جدا از توجه به دســتنویسهای عتیق از آثار ادبی مکتوب و البته با در نظر داشتن ارزش
نســبی (و نــه مطلــق) ایــن منابع که به خودی خود ارزشــمند محســوب میشــوند ،دربــارۀ آثار عطــار اهمیت
دیگری نیز دارد و آن این اســت که این دوران ،یعنی سراســر ســدۀ نهم هجری ،زمانی اســت که چند اثر دیگر
که در واقع از شــاعر عارف نیشــابور نیســت آرام آرام در کارنامۀ او قرار میگیرد و به نام او استنساخ میگردد .از
این رو ،محققان همیشــه ّ
مترصد بودهاند تا کهنترین دســتنویسهای آثار او را از نظر بگذرانند و چه بسا یک
دستنویس کهن از یکی از آثار حوزۀ عطارشناسی ،بتواند سرنوشت یک منظومه را در این میان تغییر دهد.12
در اینجــا الزم اســت به ارزش یکی از دســتنویسهای مهم دیوان عطار (و نه هیــچ یک از منظومههای عطار؛
چنانکه بسیاری فهرستنگاران غیردقیق ،دو اصطالح «دیوان» و «منظومه» را با هم درآمیخته و ّ
مسبب خطا
در تحقیقات متنشناســان شــدهاند) اشــاره شــود .این دســتنویس ،به احتمال بســیار در اواخر ســدۀ هشــتم
هجــری کتابــت شــده و در تحقیقــات عطارشناســی ،نقــش مهمــی ایفــا میکند ،هــر چنــد در تصحیح اخیر
دیوان ،به آن توجه نشده و بایستی آن را در چاپ بعدی دیوان شاعر ،به کار گرفت.
دســتنویس مزبــور ،اینــک در کتابخانۀ مجلس ســنا (با نــام «مجلس شــمارۀ »2در کتابخانــۀ مجلس ،میدان
بهارســتان) با شــمارۀ 306ســنا ،نگهداری میشود و عجیب اســت که با وجود فهرستنگاری این مجموعه
در دهۀ پنجاه خورشــیدی ( ،1355ســال چاپ فهرســت ســنا ،جلد اول) و نیز اشــاره به وجود آن در فهرست
نسخههای خطی استاد منزوی برای دیوانهای شعر فارسی که اوایل دهۀ پنجاه خورشیدی به چاپ رسیده
بود ،13دربارۀ آن در تصحیحی که از دیوان شــاعر در زمســتان  1392نشــر چرخ آن را منتشــر کرد ،آمده اســت:
«نســخهای که مرحوم دکتر تفضلی به نام نســخۀ دکتر مهدی بیانی در تصحیح دیوان عطار اســتفاده کرده،
غیر از این نسخه [نسخۀ شمارۀ 866سنای سابق ،یا نسخۀ سوم از نظر قدمت در تصحیح چاپ نشر چرخ]
اســت و نســخهای اســت بســیار متأخر» .14نقص در اطالعات نسخهشناســی ،در این عبارت بارز و آشــکار
ّ
است و نباید آن را قطعی و نهایی تلقی کرد .زیرا چنانکه خواهیم دید ،این دستنویس از اعتبار و نیز قدمت
ً
نسبی برخوردار است و زمان کتابت آن ،حدودا به نیمۀ دوم سدۀ هشتم هجری بازمیگردد.
این دستنویس در اختیار تقی تفضلی ،مصحح دومین چاپ دوران اخیر در ایران از دیوان عطار قرار داشته و از
ً
آن چنین یاد کرده است« :نسخۀ آقای دکتر مهدی بیانی ،نسخۀ مه :نسخه تاریخ کتابت ندارد ،ولی ظاهرا در
هجری و حداکثر پیش از 616ق ،سال مرگ او) ،رک« :مجالس رکنالدین امامزاده و ابیاتی از باد جوی مولیان رودکی» ،ص.59
 .12همین جا مطلب مهمی در مطالعات پیرامون عطار تذکر داده میشود و آن ضرورت تهیۀ فهرست دقیق و جزئینگاری از محتویات دستنویسهای
کهن آثار منظوم اوست .به طوری که اگر چنین پژوهشی در زمینۀ فهرستنگاری صورت گیرد ،وضعیت بسیاری از اشعار و منظومههای شاعر روشنتر
مســتعجل از
خواهد شــد .در حالی که اکنون نســخههای پرحجم و متعدد فراوانی شناســایی شــده که ماهیت «مجموعهای» دارند و فهرســتنگاران
ِ
معرفی محتویات آنها گذشته و به بخشهایی موجود آنها اشاره نکردهاند .در این زمینه ،میتوان تحقیقات استاد هلموت ریتر را سرلوحه قرار داد
که در چند تحقیق و مقالۀ مستقل و نیز فهرستهایی که برای کتابخانههای نفیس ترکیه تدوین کرد ،پیش از نگارش کتاب عظیمش دربارۀ عطار
ً
(ترجمه به فارســی با نام :دریای جان) و پیش از تصحیح الهینامۀ شــاعر ،پژوهش خویش را از منظر توثیق منابع ،به ســطح نســبتا واالیی ارتقا دارد.
برخی از نسخههایی که وی آنها را شناسایی و به آنها مراجعه کرد ،هنوز در میان آثار عطار برجستگی و امتیاز ویژۀ خویش را حفظ کرده و حتی با
وجود تحقیقات دوران پس از او در این موضوع ،باز هم از مراجعه به آنها بینیاز نیستیم.
 .13فهرست نسخههای خطی فارسی ،احمد منزوی ،ج ،3ص ،2446شمارۀ .24796
 .14دیوان عطار نیشابوری ،1392 ،ص.15
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اواسط قرن هشتم کتابت شده و بهرحال باحتمال قریب بیقین قبل

ســبحانه /وی از تــو هم پــر هم تهی هر دو جهان ،ســبحانه5( 18ب-

از ســال هشــتصد برشــتۀ تحریر درآمده اســت ...در حاشــیۀ کتابت،
دفتر اول و دوم مثنوی موالنا جاللالدین را نوشتهاند ،و ّاولین بیت که

6ب)؛ قصیــدۀ :16آنچــه در قعــر جــان همییابــم /مغز هــر دو جهان
همییابــم (6ب8 -ب)؛ قصیــدۀ :15ای پرد هســاز گشــته در یــن

در حاشیه آمده است ایناست :قصۀ رنجور و رنجوری بخواند.15»...

دیــر پــردهدر /تــا کی چو کــرم پیله نشــینی بپــرده در؟ (8ب9 -ب)؛

بــر ایــن اســاس میدانیم کــه دســتنویس کهــن موردگفتگــو ،زمانی در

قصیــدۀ :22گر ســخن بــر قدر فهم [چاپــی :بر وفق علم] هر ســخنور

تملک دکتر مهدی بیانی قرار داشته و او که در دانش کتابشناسی و در
عرصۀ مجموعهداری ،فرد بسیار خبره و صاحبصالحیتی بود ،خود

گویمی /شک نبودی کین [چاپی :کان] سخن با خلق کمتر گویمی
(9ب10 -ب)؛ قصیــدۀ :19آتــش تر میدمد از طبع چون آب زرمّ /
در

دربارۀ این دســتنویس ،پیش از آنکه در کنار بســیاری از نســخههای

یپــرورم (10ب11 -الف)؛ قصیدۀ :18نه
معنــی میچکد از لفظ معن 

ماترک او به کتابخانۀ مجلس ســنا منتقل شــود ،نوشته است« :تاریخ
ً
تحریر ندارد ولی یقینا قبل از سال هشتصد هجری باید کتابت شده

[چاپــی :نی] پــای آنکه از کرۀ خاک بگذرم /نه [چاپی :نی] دســت

باشــد» (برگ الحاقشــده به آغاز دســتنویس ،به خط بیانی) .از آنجا
ّ
کــه توصیف بیانی و تفضلی ،ناظر به عناصر ظاهری دســتنویس بود،

ز ســرای ســرور یافــت (12ب13 -الــف)؛ غــزل :61ای بوصفــت گــم

ضروری است در اینجا ،به گوشهای از ارزش این منبع از منظر اشعار

شــده هــر جــان که هســت /جــان تنها نــه ،خــرد چندان که هســت

قطعیالصدور یا منتسب به عطار اشاره شود.

(13الــف13 -ب)؛ غــزل :215هــر گدایــی مــرد ســلطان کــی شــود/
ّ
پشــهای آخــر ســلیمان کــی شــود (13ب14 -الــف)؛ قصیــدۀ بــا این
ّ
ابیــات آغاز یــن و بــا عنــوان «ولــه فــی التوحیــد» :ا گــر بمــدت جاوید
ّ
ذرههای جهان /سخنســرای شــوندی به صدهــزار زبان //صفات

دســتنویس 306سنا (بیانی سابق) از آغاز افتادگی مختصری دارد و
با بیتی آغاز میشود که بنا بر تصحیح نشر چرخ ،16بیت 22از قصیدۀ
شــمارۀ 3اســت به این مطلع« :خطاب هاتف دولت رسید دوش به
ما /که هســت عرصۀ بیدولتی سرای فنا» (گ 1الف1 -ب) .پس از
ایــن ،قصیدۀ شــمارۀ 2قرار دارد به مطلع «ای مــرغ روح برپر ازین دام
پربال /پرواز کن بذروۀ ایوان کبریا» (1ب2 -ب) .بین برگهای 2و ،3
اوراقی افتاده اســت؛ به طوری که در برگ ،3قصیدهای ناقصاالول
و بســیار طوالنی به همان خط ســایر اوراق دســتنویس کتابت شــده
است که تنها مأخذ کنونی شناختهشده از این شعر به شمار میرود
و به احتمال قریب به یقین ،سرودۀ یکی از شاعران دیگری است که
ّ
متخلــص به «عطار» بودهاند .نخســتین بیت موجــود از این قصیدۀ
ً
بلند ،که در واقع یک سوگندنامۀ کهن احتماال از سدۀ ششم هجری
اســت ،چنیــن اســت :اگــر ز گلبن خلقــش گلی بــه با[ 17]...رســد/
بحکــم نیشــکر آرد برون ز زهرگیــا (3الف .)52 -دربــارۀ این قصیدۀ
پراهمیت پس از این ســخن گفته خواهد شــد .چند قصیده و غزل
دیگــر از آغــاز ایــن دســتنویس برشــمرده میشــود تــا وضعیــت وجود
اشعار قطعی عطار در آن و خالی بودن آن از سرودههای سدۀ نهمی
به بعد که به شاعر نیشابور انتساب یافته ،نمونهوار ترسیم گردد.
قصیــدۀ 4ملحقــات قصایــد :ای حلقــۀ درگاه تــو هفــت آســمان،
 .15دیوان عطار ،تفضلی ،صص .59-58
 .16شمارۀ قصاید و سایر ارجاعاتی که به دیوان عطار داده میشود ،بر مبنای همین تصحیح
است؛ مگر اینکه قیدی به کار رود و نشان داده شود که تصحیح تفضلی مد نظر بوده است.
 .17تفضلــی ایــن موضــع را ،بدون اشــاره به ریختگی و آســیب دســتنویس« ،بــار» ضبط کرده
است.

110

آنکــه پــردۀ افال ک بــردرم (11الــف12 -ب)؛ قصیــدۀ :9هــر دل که در
حظیــرۀ حضــرت حضور یافت /سـ ّـرش ســزای [چاپی :ســریر] خود
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ذات جهانآفرین دهندی شرح /ز صدهزار یکی درنیامدی به بیان
(14الــف15 -الــف) که در چاپ نشــر چــرخ نیامــده ،و در تصحیح
تفضلی (صص  )814 -808بر اســاس همین دســتنویس کتابخانۀ
ســنا مضبوط اســت؛ قصیدۀ :7درگذر [چاپی :برگذر] ای دل غافل
 .18ایــن قصیــدۀ 48بیتــی ،از میــان پنج دســتنویس متقــدم مورد اســتفادۀ اســاتید مداینی و
افشــاری ،تنها در یک دســتنویس قرار داشــته و بر اساس آن و تنها با در نظر داشتن یک منبع
مشــورتی (انیس الخلوة از ّ
ملطیوی ،که فقط  13بیت آن را داراســت) تصحیح شــده است.
در حالی که مراجعۀ کوتاهی به دیگرسانیهای عرضهشده از برخی ابیات آن ،آشکارا نشان
میدهد که نبود منابع کهن دیگر و محدود شــدن عامدانه و البته عالمانۀ دایرۀ نســخههای
مــورد مراجعــۀ مصححیــن بــه پیــش از دوران تیمــوری ،دشــوار یهایی را در انتخاب ضبط
قطعی متن ایجاد کرده است .دستنویس مورد بحث در این گفتار ،میتواند منبع مهمی در
رفع مشــکالت پارهای ضبطهای این قصیده باشــد ،کما اینکه مصححان چندین بار برای
اصــاح ضبــط نســخۀ واحد مــورد مراجعۀ خویــش ،به ناچار بــه چاپ تفضلی اســتناد کرده
و یا به تصحیح قیاســی ّ
متوســل شــدهاند .تفضلی نیز به احتمال بســیار ،همین دســتنویس
306ســنا را معیــار گزینــش خویش در تصحیح آن قــرار داده بوده اســت .همچنین ،مراجعه
ً
بــه نســخههای نســبتا قدیمی از دیوان عطار که در نیمۀ نخســت ســدۀ نهــم هجری کتابت
شــده و چند نمونه از آن اینک در دســترس قرار دارد ،در چنین مواردی راهگشــا خواهد بود.
ّ
در نهایــت میتــوان در ایــن مــورد خاص ،به وجــود این قصیــده در یک منبع متعلــق به نیمۀ
دوم ســدۀ هشــتم هجری ،که مانند بســیاری دســتنویسهای منابع فرعی تصحیح اشعار و
منظومهها ،اعم از سفینهها و جنگها ،تاکنون کمتر مورد مراجعۀ پژوهشگران آثار عطار قرار
ّ
گرفته اســت ،اشــاره کرد و توقع داشت که کارهای بعدی ،با رفع این کاستیها سامان یابد.
این دستنویس ،سفینۀ شمارۀ -238ملحقات حالتافندی در کتابخانۀ سلیمانیه است
که پیشتر به واسطۀ وجود اوراقی از مجمع الرباعیات ،از آثار اواخر سدۀ ششم هجری ،مورد
توجــۀ هلمــوت ریتــر و احمد آتش قرار گرفت و بعدها نیز در تحقیقات ایرانشناســی بارها به
آن مراجعــه و اشــاره گردیــد (بــرای نمونه ،رک :آثار فارســی در آناطولی از قرن ششــم تا هشــتم
هجــری ،صــص 29-23؛ «مجمع الرباعیات (کهنترین رباعینامۀ فارســی)» ،صص -22
54؛ «پابرگ ،»6ص .)55دستنویســی که در نیمۀ دوم ســدۀ هشــتم هجری کتابت شــده و
اشعاری از عطار ،از جمله همین شعر را در خود دارد.
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کــه جهــان برگذرســت /که همــه کار جهان رنــج دل و درد سرســت

کــه رفتهرفتــه بــه دســت جامعــان و تکمیلکننــدگان بعدی ،شــکل
دســتنویسهای َ
«اجمــع» به خــود گرفته اســت ،راهی بــرای بازیابی

مبــاش غافــل از مــا (16الــف) و غــزل :309عشــق بــاالی کفــر و دین

ابیات مفقود این شــعر باشــد .نگارنده به قدر توان ،این نســخههای

دیدم /بی نشان از شک و یقین دیدم (16الف16 -ب).

دیــوان عطــار و چنــد منبع شــعری دیگــر را که حــاوی قصاید شــاعر

(15الــف15 -ب)؛ غــزل :4گــر ســیر نشــد تــرا دل از مــا /یــک لحظه

امــا قصیدۀ ناقــصاالول و بلندی که از برگ 3آغاز میشــود و تا برگ
5ب ادامــه دارد ،یکــی از ســرودههای متقــدم فارســی اســت کــه در
دوران خوارزمشــاهیان ّ
توسط شاعری سروده شده است که سرایندۀ
حقیقــی بدنــۀ اصلــی منظومــۀ خســرونامه (گل و هرمــز) اســت .ایــن
شــاعر ،به احتمال بســیار ،دورانی از حیات ادبــی خویش را در دربار
شــاهان خوارزمشــاهی در دوران اقتــدار ایشــان ســپری کرده اســت.
نشــانههای کمتــر دیدهشــده و البتــه قاطعی مبنی بر وجــود او ،که به
احتمــال بســیار قــوی ،او نیز «فریدالدین» لقب داشــته و به «عطار» و
ّ
«فرید» تخلص میکرده اســت ،در منابع کهن دیده میشــود و نشان
ً
میدهــد کــه او در نیمۀ دوم ســدۀ ششــم هجری ،احتمــاال به عنوان
سرایندهای ستایشگر شناخته شده بوده است.19
بــه ســادگی و بــا تصویــر کــردن منطــق ذهنــی حا کم بــر جامعــان آثار
ســرایندگان کهن ،که پس از درگذشت یک سرایندۀ مشهور و دارای
شخصیتی فرزانه و اسطورهای ،با گذشت هر سال و هر دهه ،اشعاری
از ســرایندگان همتخلــص و همنام او را بــه دیوانش وارد میکردهاند،
میتــوان پذیرفــت کــه این نســخۀ کهــن از عطــار (306ســنا) حاوی
چندین شــعر پراهمیت از این دست است .این دستنویس در واقع
از زمانی کهنتر از زمان پیدایش عطارهای ســدۀ نهم هجری است و

بود ،از نظر گذراند و در نهایت روشــن شــد که هیچ یک از آنها این
قصیدۀ ســوگندنامه را ندارند و دســتنویس 306ســنا ،همچنان تنها
مأخذ آن شناخته میشود:

ً
-دســتنویس کتابخانۀ ملی ایران مورخ 849 -847ق (قبال متعلق

به مرحوم نورانی وصال)؛
دستنویس حالت افندی ،شمارۀ  ،234مورخ 888ق؛دستنویس ایاصوفیا ،شمارۀ  ،1659مورخ 899ق ،به خط سلطانعلی یعقوبی؛
دستنویس کتابخانۀ مجلس ،شمارۀ  ،2599سدۀ یازدهم هجری؛دســتنویس کتابخانــۀ ملــی ایران ،شــمارۀ  ،815027ســدۀ یازدهمهجری؛
دستنویس کتابخانۀ مجلس ،شمارۀ  ،1149سدۀ دوازدهم هجری؛دستنویس کتابخانۀ ملی ایران ،شمارۀ  ،5-32145سدۀ سیزدهمهجری؛
خالصة االشــعار تقیالدین ذکری کاشــانی ،دســتنویس دانشــگاهتهران ،شمارۀ  ،7790اوایل سدۀ یازدهم هجری؛
ســفینۀ اشــعار متقدمیــن ،دســتنویس کتابخانــۀ مجلس ،شــمارۀ ،5976سدۀ یازدهم هجری.

از این رو اشــعار عطارهای دیگری که در آن یافت میشــود ،بایســتی

بنابــر ایــن ،بایســتی چش ـمانتظار ماند تا ابیــات آغاز ایــن قصیده ،از

از ســرایندگانی کهن و شــاید حتی متقدم بر عطار نیشــابوری عارف
ّ
دانســته شــود .بدیــن ترتیب ،دســتنویس 306ســنا (پیشتــر متعلق

گوشــهای رخ بنماید ،شــاید بخشــی از حیات ســرایندۀ آن را روشــن
کند .اما از تمرکز بر این منبع و ابیات موجود قصیدۀ حاضر ،میتوان

بــه دکتــر بیانــی) ،یکی از مآخذی اســت که در شــناخت احوال این

دریافت که:

شــاعر متخلص «فریــد» و «عطار» مادح و ستایشــگر کارگــر میافتد.

-این عطار ،چنانکه پیشتر اشاره شد ،نمیتواند از عطارهای سدۀ

در این دســتنویس ،یکی از اشــعاری که میتواند از او دانســته شود،

نهــم هجــری باشــد ،زیرا شــعر او ،در مأخذی از ســدۀ هشــتم هجری

به صورتی معجزهآســا و به شکل منبع واحد ،باقی مانده و آن همین
قصیدۀ ناقص ّ
االولی اســت که مورد بحث این ســطور اســتّ .
تصور

کتابت شده است .

اولیــه ایــن بــود کــه مراجعــه بــه دســتنویسهای متأخر دیــوان عطار،
 .19برخــی اشــعار موجــود در نســخههای دیــوان عطــار ،و نیــز تصریحــی کــه دربــارۀ یــک بیــت
پراهمیــت در المعجم فی معاییر اشــعار العجم ،اثر شــمس قیــس رازی ،وجود دارد ،هر گونه
تردیــدی را دربــارۀ وجــود عطــار مــادح ســلطان محمد خوارزمشــاه برطــرف میکنــد («و ازین
ِ
شــاه خــوارزم تکــشزاد محمــد ســلطان /کــی ز دل زهــرۀ مردان
فریــد عطــار میگویــذِ :
زشــتر ِ
بحــذر مــیآرد» المعجم ،ص .315نیــز رک :زبور پارســی ،صص  .)101-96این ســرودهها به
گونهای اســت که به هیچ وجه ،حتی با به کارگیری منطق ســرودههای قلندرانه و نیز رمزی و
ســمبلیک ،نمیتوان آنها را از شــاعری دانســت که فضای زهد و عرفان بر اغلب اشــعارش
سیطره دارد.

20

حــال کــه قدمت عهــد او اثبــات گردید ،بر اســاس موازیــن زبانی وســبکی ،میتــوان حــدس زد که انتســاب این شــعر ،به ســدۀ ششــم
هجــری ،زمــان و فضایی که یــک عطار مداح خوارزمشــاهیان در آن
برهه شناسایی شده است ،استبعادی ندارد.
اگــر فــرض پیشــین پذیرفته شــود ،بــر اســاس قصیدۀ ســوگندنامه/ .20تکــرار ایــن مطلــب در این نوشــتار ،از آن روســت تا بــر اهمیت مضاعف این دســتنویس در
پژوهشهای عطارشناسی تأ کید شود.
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قســمیۀ حاضــر ،میتــوان دریافــت کــه رابطۀ ســراینده بــا ممدوحش تیره شــده بوده و ایــن شــاید از آن رو بوده
ّ
کــه او مدتــی را دور از ممــدوح خویــش ســپری کــرده اســت .آیا ایــن دوری ،به ســبب یافتن ممدوحــی دیگر و
ارتباط با دربار دیگری بوده یا دلیل متفاوتی داشــته اســت؟ این قصیده ،حاوی ابیات پرشــماری مشــتمل بر
ّ
ســوگندهای مؤکد و شــدیدی اســت تا مخاطب (ممدوح کنونــی) را به راه آورد و از خطــای او درگذرد :اگر مرا
ز جنــاب چــو تو ســلیمانی /فتــاد غیبت هدهد که رفته ُبد بســبا //هزار ّ
حجت قاطع چو تیــغ آرم پیش /که

جمله بر گهر صدق من ُب َود گویا .21پس از سوگندهای این قسمیه ،شاعر چنین بیان میکند :که هر چه بر من
افتاده افترا کردند /چو افک عایشۀ پا کدین خطاست خطا.22

 .5شیخ سعدی شیرازی کاتب،
از اوایل سدۀ هشتم هجری
ّ
در پژوهشهــای مرتبــط بــا ســعدی ،همیشــه این مســأله مطــرح بوده که آیا شــیخ اجــل ،خود ،آثــار خویش را
کتابــت کــرده اســت یــا نه؟ بحــث تفصیلــی در این باب بــه مجالی دیگــر واگذار میشــودّ ،اما به قــدر کفاف

در این یادداشــت ،ضروری اســت اشــاره شــود که دســتنویسهای کهن چندی وجود دارد که در آنها ّادعا
شــده اســت که از روی ّ
خط ســعدی کتابت شدهاند .میتوان پنداشت که سعدی خود همۀ آثار یا دستکم
برخی ســرودهها و نوشــتههای خویش را تدوین کرده بوده و تا ســالها دســتنویس ّ
خط او برجای بوده اســت.

یادداشــتهایی نیــز که وی بنا بــه تقاضا یا به ضرورت برای دیگران میفرســتاده ،بخش دیگری از مکتوبات
ّ
رجالیون همعصر او ارزنده به شــمار میرفته
دســتنویس شــاعر را تشــکیل میداده که برای آرشــیوکنندگان و

اســتّ .اما تا پیش از ّ
معرفی دســتنویس شــمارۀ  2782کتابخانۀ فاتح ،کمتر گمان میرفت که کاتبی مشهور
به «شــیخ ســعدی شــیرازی» ،در 720ق ،یعنی به فاصلۀ کمتر از ســه دهه از درگذشت شــیخ شیراز (متوفای
691ق) ،دستنویســی از مرصــاد العبــاد ،اثــر نجمالدین رازی را کتابــت کرده 23و در بخش رقــم کاتب ،دربارۀ
خویش چنین توضیح داده باشد« :فرغ من کتابته العبد المذنب المجرم الجانی الخاطی الراجی إلی رحمة
اهلل و عفــوه ّ
محمــد بــن الحــاج داود ابن عمرُ ،ی َ
عرف بشــیخ ســعدی الشــیرازی ،غفر اهلل لــه و لوالدیه و لجمیع
محرم سنه عشرین و سبعمایه ،و الحمد هلل ّ
المؤمنین و المؤمناتّ ،إنه عفور رحیم ،فی أواخر شهر مبارک ّ
رب
ســید المرســلین ّ
العالمیــن و صلواته علی ّ
محمــد و آله الطیبیــن الطاهرین أجمعیــن» (رک :تصاویر) .از این
پس ،فرض دیگری نیز به ذهن متبادر میشود و آن وجود یک کاتب نزدیک به عصر حیات سعدی ،با تمایل
ّ
به کتابت و تکثیر دســتنویسهای صوفیانه و عرفانی (یعنی نزدیک به تمایالت شــیخ اجل) است که خود را
شیخ سعدی شیرازی مینامیده است .به هیچ وجه بعید نیست که این کاتب ،دستنویسی از بخشی از آثار
سعدی ،مانند گلستان ،یا حتی کلیات شاعر را ،کتابت کرده باشد و دیگرانی که آن دستنویس را دیدهاند،
گمان بردهاند که آن دســتنویس به ّ
خط شــیخ اجل اســت؛ و هنگامی که از روی آن دستنویس نسخهبرداری

میکردهاند ،تصریح کردهاند که نسخۀ خویش را از روی ّ
خط سعدی کتابت کردهاند .خوشنویسی نسبی و
ً
ّ
توجه به آداب کرسیبندی صفحات ،نشان میدهد که فرد موردگفتگو ،احتماال به کتابت اشتغال داشته،
که اگر چنین باشد ،فرض اخیر دربارۀ کتابت ّ
کلیات سعدی به هیچ وجه بعید نمینماید.

 .21دیوان عطار ،تصحیح تفضلی ،ص723؛ نسخۀ 306سنا3 ،الف.
 .22دیــوان عطــار ،تصحیح تفضلی ،ص731؛ نســخۀ 306ســنا5 ،الــف .جزئیات این بحث در کتابچهای که به زودی دربارۀ خســرونامۀ منســوب به
ّ
عطار انتشار خواهد یافت مفصلتر مطرح شده است.
 .23فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانۀ فاتح ،صص .61 -60
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 .6چند کاتب تستری که در سدۀ
هشتم هجری نسخههای فارسی
کتاب کردهاند
در آینده ،الزم اســت آثار چند کاتب فارسینویس سدۀ هشتمی که
به ُت َ
ســتر (شوشتر) انتســابت داشتهاند بررسی و پیوندشان با یکدیگر
روشــن شــود .در اینجا ،به اختصار ،برخی نسخههای کتابتی ایشان
و آثارشان مورد بررسی اجمالی قرار میگیرد:

خوبــی داشــته و از لقــب ناســخ کــه بــرای خــود بــه کار بــرده ،شــاید
بتــوان برداشــت کرد که در یکی از کانونهای نســخهپردازی ،شــاید
نهــای درباری و حکومتی ،به انشــاء و کتابت اشــتغال داشــته
کانو 
اســت .این تســتری ،در همین کتــاب ،از یکی از آثــار دیگر خویش،
به این نام ،یاد میکند« :مآرب الطالبین فی تاریخ سـ ّـید المرسلین»
شهــای کتــاب ،از ایــن پــس در تحقیقــات
(صــص  .)384 ،12ارز 
بعدی روشنتر خواهد شد.
 -محمود بن احمد بن محمد تســتری ،کاتب یک دســتنویس قدیم

-محمد [بن] محمود بن مسعود مقدم (؟) تستری ،تنها دستنویس

و ارزنــده از ترجمــۀ ســیرة النبــی ،اثــر رفیعالدیــن اســحق بــن محمد
همدانــی ابرقوئــی ،کــه در یکشــنبه 9محـ ّـرم 748ق استنســاخ آن را

منظومۀ بســیار کهن علینامه را ،در حدود اواخر ســدۀ هفتم یا اوایل

بــه پایان برده اســت .این دســتنویس به شــمارۀ  3255در کتابخانۀ

سدۀ هشتم هجری کتابت کرده است.24

ایوصوفیای شهر استانبول محفوظ است.26

-علی بن احمد بن محمد الناســخ التســتری ،در نیمۀ نخست قرن

 محمد بن احمد ،معروف به کاتب تستری ،که کتابتکنندۀ یکیاز دســتنویسهای بســیار ارزندۀ تاریخ ّ
وصاف در نیمۀ ســدۀ هشــتم
ّ
هجــری اســت .او در نیمــۀ دســتنویس و در انتهــای مجلــد (بخش)
ّ
نخست از این دستنویس -که پیشتر متعلق به مرحوم عباس اقبال

رسیده اســت (رک :فهرست منابع) .به حدس مصححان «میتوان

بوده و بعدها به دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران منتقل شده (شمارۀ

زمــان تألیف کتــاب را در حدود ســال  717هجری قمری دانســت»

س در کنار ســایر نسخههای
25ج مجموعۀ اصلی دانشــکده) و ســپ 

(ص10مقدمــه) .ایــن کتاب ،در بســیاری بخشها ،بــه طور واضح و

مجموعۀ دانشــکده ،بــه کتابخانۀ مرکــزی انتقال پیدا کــرده -چنین
ّ
المجلــد االول مــن تار یــخ ّ
الوصــاف رحمــة اهلل
رقــم زده اســت« :تـ ّـم

هشــتم هجری ،کتاب تحفة الملوک را به فارســی پدید آورده است.
ً
دســتنویس یگانــهای از آن در ترکیــه نگهــداری میشــود و اخیــرا بــه
اهتمــام مرحــوم دکتر اســماعیل حاکمی و محمــد فرهمند به چاپ

آشــکاری ،متأثر از شــاهکارهای نثر فارسی پیش از خود است ،برای
نمونــه ،جایــی کــه تســتری در ابتدای کتــاب ،از خود نــام میبرد ،به
ایــن شــکل آغاز میشــود« :چنین گویــد مؤلف این کتــاب ،اضعف
عباد اهلل تعالی ،علی بن احمد بن محمد الناســخ التســتری أصلح
َ
اهلل شــأن ُه ،که حق ســبحانه و تعالی ،هر کاری را ســببی نهاده است
ّ
ّ
و هــر ســببی را علتــی و هــر علتــی را موضعی و مدتی کــه حکم وقت
ّ
بــدان تعلق دارد که "األمور مرهونة بأوقاتها" ،و ّایام عمر و روزگار یکی
از مقبــان و صاحبدولتــان بدان آراســته گردد؛ و ســبب در تألیف
ایــن کتــاب آن بــوده اســت که همــواره بواعــث خاطــر ،بنــده را بر آن
میداشت که تصنیفی سازد و پندنامهای بپردازد مشتمل بر مواعظ
و حکــم و حکایــات و امثــال او( »...ص .)36ایــن بخش ،بهوضوح
برگرفته از این عبارات ترجمۀ کلیله و دمنۀ نصراهلل منشی است« :و
بباید دانســت که ایزد تعالی هر کار را ســببی نهاده است و هر سبب
ّ
ّ
ّ
ّ
را علتی و هر علت را موضعی و مدتی ،که حکم بدان متعلق باشد،
دولت یکی از مقبالن بدان آراسته گردد .و سبب
و ّایام عمر و روزگار
ِ
ّ
نقــل آن از هندوســتان بپــارس آن بود
و علــت ترجمــۀ ایــن کتــاب و ِ
 .24علینامه ،ص بیست و دو.596 ،
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علیه بعون اهلل و ُحســن توفیقه وقت زوال یوم األحد ،ثامنعشــر شــهر
َ
ذی ّ
الحجــةِ ،ح ّجــة تســع و اربعیــن و ســبعمائة الهاللیــة [=749ق]
ََ
عباد ّ
مد ،محمد بن احمــد المعروف بکاتب،
الص ِ
ـف ِ
علــی ِید أضعـ ِ
ّ
ً
ّ
مصلیـ ًـا علــی ّ
نبیه و الســام ألهله و مســتحقه ،یا
حامــدا هلل تعالــی و

ّ
رب اختــم بالخیر و الســعادة» (برگ 102الــف .رک :تصویر) .رقم دیگر
ّ
ایــن کاتــب ،در انتهای دســتنویس و در پایان مجلد (بخــش) دوم از
ّ
کتاب وصاف اســتّ :
«تم المجلــد الثانی من تاریخ وصاف الحضرة
َ
عباد ّ
مد ،محمد بن
بعون اهلل و ُحسن توفیقه علی َیدی
الص ِ
أضعف ِ
ِ

یوم األحد ،ثالث
احمد المشــتهر بکاتب التســتری ،وقت العصر من ِ

شــهر ربیعالثانــی لســنة خمســین و ســبعمائة الهاللیــة [=750ق] ،و
الحمد هلل وحده و الصلوة و الســام علی ّ
نبینا محمد و آله اجمعین
ّ
و اصحابه الطیبین الطاهرین و ســلم تســلیما کثیرا دائما ابدا» (برگ
 .25کلیلــه و دمنــه ،ص .29بــه ایــن اخذهــا و اقتباسهــا ،در مقدمۀ مصححان ،بــه اختصار
اشاراتی هست.
 .26فهرســت دستنویسهای فارسی کتابخانۀ ایاصوفیا ،ص355؛ فهرست میکروفیلمهای
کتابخانۀ مرکزی ،ج ،1ص125؛ ســیرت رســولاهلل ،ج ،1صص (126-125مقدمه) و صص
چهل و دو -چهل و سه (تصویر دستنویس).
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181ب .رک :تصویر).27
 عبــداهلل بــن عبدالرحمن بن الفقیه عبداهلل تســتری ،که دســتنویس بســیار ارزندهای از کتــاب المعجم فیقیس رازی را ،در 781ق در بغداد کتابت کرده است .این دستنویس ،همان
معاییر اشعار العجم ،اثر
شمس ِ
ِ

اســت که ســالها در کتابخانۀ محمدعلی فروغی نگهداری میشده و اینک به شمارۀ  13372در کتابخانۀ
مجلس محفوظ است.28
هــر نــوع اظهــار نظــر بــرای گمانهزنی پیرامون اثبــات نســبت خانوادگی بین این افراد ،آن هم بر اســاس اســامی
پربسامدی چون محمد و احمد ،دشوار و عجوالنه به نظر میرسدّ .اما به هر شکل ،وجود لقب کاتب و ناسخ
برای برخی از این افراد ،حا کی از حرفۀ کتابت برای چند تن از این تســتریان قرن هشــتم اســت .بحث دربارۀ
شیوههای کتابت و کتابآرایی دستنویسهای مزبور ،میتواند موضوع پژوهشهایی دیگر باشد.

 .27پیرامون این دســتنویس ،رک :مجموعه مقاالت عباس اقبال آشــتیانی ،ج ،2صص ( 183 -180اقبال بیان میکند که این دســتنویس را صهبا،
رئیس ادارۀ باستانشناسی اصفهان به او هدیه داده است)؛ فهرست نسخههای ّ
خطی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات ،صص  .82-81این دستنویس،
ّ
به گواه یادداشتهای موجود در چند برگ آغازین آن ،مدت زیادی در خاک عثمانی و در دست فضالی آن دیار بوده است.
« .28پابرگ ،»8صص .42 -35
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 .7دستنویسهایی فارسی از حلب
اســنادی که حضور زبان فارســی را در مناطقی که زبان رایج گفتگوها و مکتوبات مردمان و ساکنان آنها ،جز
فارسی بوده ،به غیر از کتب و منابع تراجمی ،دستنویسهایی است که در هر دیار تهیه شده و در جایی از آن
دستنویسها ،به محل دقیق کتابت و استنساخ اثر اشاره شده است .همچنین با دقت در «نسبت» کاتبان
و پردازندگان دستنویسها میتوان کسانی را یافت که به منطقه یا تباری با ریشهای غیرفارسیزبان انتساب
داشــتهاند ولی از آنجا که نســخهای فارســی را تکثیر کرده یا یادداشتی فارســی را نوشتهاند ،فارسیدانی آنها
تأییــد میشــود .همچنیــن ،حضور رجال ایرانی در مناطقی با شــرایط پیشگفته ،میتواند نشــانهای باشــد از
اینکه ایرانیان در آن مناطق آمد و شد داشته و به همین واسطه ،فارسی (دری یا برخی گونههای آن) را به آن
ً
مناطق ،چه در تمام سطوح و چه ّ
حتی در سطحی محدود ،مثال تنها واژگان ،انتقال میداده و شرایط تبادل

ّ
زبانی را فراهم میآوردهاند .این شاخه از مطالعات مربوط به «تاریخ تمدن» و «نسخهشناسی و کتابشناسی»
ّ
ُ
را -کــه کمتــر به شــکل گســترده و جــدی به آن توجه شــده و تنهــا در آثار برخی خبرای آشــنا بــه گنجینههای
ّ
دســتنویسهای اســامی نمونههایی از آنها دیده میشــود -بایســتی به طور جدیتری دنبال کرد تا نقایص
مربوط به کمبود ّ
ســنت نگارشهای رجالی در بخش وســیعی از تاریخ ایران و زبان و ادب فارسی تا حدودی
جبران شود .این یادداشت ،پیرامون چند دستنویس کهن فارسی است که در حلب کتابت شده است.
در شــهر حلب ،که هم از نظر ســاخت شــهری و هم اقتصادی و نیز فرهنگی و علمی در بسیاری ادوار خویش
از رونقی برخوردار بوده ،حضور زبان فارسی به شیوههای گوناگون قابل پیگیری و اثبات است .خوشبختانه
مشــخصات بزرگان حلب و نیز مراکز فرهنگی و علمی این شــهر ،در دورانهای مختلف تاریخ درخشــان آن
در جهان اســام ،چندین بار مورد بررســی قرار گرفته و چند کتاب درخشــان در شــاخۀ تراجم و رجال درباب
این شهر به نگارش درآمده است.
ّامــا آنچــه درایــن مجال کوتاه مورد بررســی قرار خواهد گرفت ،جدای از اطالعاتی اســت کــه از منابع تاریخی و
تراجمی اســتخراج میشــود .در اینجا تنها به عنوان بخشــی از یک پژوهش وســیع دربارۀ حضور رجال ایرانی و
زبان فارسی در حلب -که امید است بهتمامی و با ّ
توجه به همۀ جنبههای آن بهزودی صورت پذیرد -به چند
ادیب و ایرانی فارســینویس و نیز چند دســتنویس فارســی که در حلب کتابت شــده است ،به اختصار اشاره
میشــود و نمونــهای از تصاویــر آثــار برخــی از آنها بــه نمایش درمیآیــد .29این مختصر ،به هیچ وجه بر اســاس
جســتجوی تام و کاملی فراهم نیامده ،بلکه حاوی چند یادداشــت است که طی سالیان به صورت تصادفی
ّ
گرد آمده و امید است در آینده به صورت منظم و روشمند ،به دست پژوهشگران دیگر تکمیل گردد.
ایرانیــان بــه چند طریق و انگیزه ،در حلب حضور داشــتهاند .1 :کســب علم؛  .2از طر یــق ارتباطاتی که نظام
تصــوف و خانقــاه آن را ایجاب میکرده اســت  .3تجارت (تجارتخانههای شــرقی چندی در این شــهر وجود
داشته که حضور فارسی زبانان را در این شهر تقویت میکرده است)؛  .4سفر حج (یکی از راههای حج برای
ً
ســا کنان شــرق جهان اســام در گذشته ،که از رونقی برخوردار بوده ،راهی بوده که از حلب و شامات و بعضا
حتی مصر عبور میکرده است).
 .29موضوع رســالۀ آقای طارق حســن ّقسو ،دانشــجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکدۀ ادبیات تهران ،به پیشنهاد صاحب این قلم« ،فرهنگ ایرانی
و زبان فارســی در حلب از قرن پنجم تا پایان ســدۀ یازدهم هجری» اســت که بخشــی از آن را بر اســاس منابع تاریخی و رجالی دنبال کردند .بخشی از
مطالب این یادداشت در اختیار ایشان نیز قرار گرفته است.
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نظامالدین شــامی /شــنب غازانی تبریزی در حلب :این ادیب پرکار و توانمند سدۀ هشتم و اوایل سدۀ نهم،
ً
ّ
دیگر اکنون به واســطۀ آثار متعدد بررسیشــدهاش ،تا حدودی شــناخته شــده و تقریبا نگارشی از او نیست که
در جایی دستنویسی از آن باقی مانده و وضعیت آن روشن نشده باشد .وی در نخستین لشکرکشی تیمور به
بغــداد ،زمانــی کــه در مقام ادیبی توانمند و یک منشــی دولتی در نگارش و وعظ بــا دربار جالیریان همکاری
میکرد ،به ســال 795ق به دیدار تیمور شــتافت .وی خود دربارۀ تعجیلش برای دیدار با تیمور در همان اوان
فتح بغداد به دست لشکریان او ،چنین نوشته است« :و دران وقت این بنده در بغداد ساکن بودم و ّاول کسی
ّ
از ســکان آن شــهر که ببســاطبوس رســیدند ،این بنده بود» .تیمور نیز با حســن نظر دربارۀ شامی چنین گفت:
ً
«خــدا بــر تــو رحمــت کناد که ّاول کس که ازین شــهر پیــش من بیرون آمد تو بــودی» .30از آن پــس ،احتماال وی
به حلب هجرت کرده و در آنجا ســاکن شــده اســت .زیرا میدانیم در ســال 803ق ،در این شهر رسالۀ فارسی
َ
«مجدولی در ذکر عترت نبی» را پرداخته و شاید در این شهر وعظ و منبر داشته است .یکی از دستنویسهای
ّ
اصیــل و کهــن این رســاله ،کــه در مجموعــهای متعلق به دکتر مهــدی بیانی قرار داشــته و اینــک در کتابخانۀ
مجلس سنا (مجلس شمارۀ )2نگهداری میشود ،به خط همامالدین طبیب تبریزی ،برادر نظامالدین شامی
ّ
(متوفای پیش از 812ق) ،در تاریخ اواخر ّ
محرم 812ق (ســالیانی پس
اســت که پس از درگذشــت نظامالدین
برادر طبیب ،برای برادر ادیب خویش دعای درگذشــتگان را به
از درگذشــت نظامالدین) کتابت شــده و این ِ
کار برده اســت .اطالع ســودمند دیگری که از رقم پایانی همامالدین برداشت میگردد آن است که نظامالدین
کتابتی خویش ،ابتدا عین
این رســالۀ فارســی را در حلب تصنیف کرده اســت .زیرا همام ،پیش از ثبت رقم
ِ

رقــم مؤلــف (بــرادر خــود) را ثبت کرده و ســپس رقم خود را به عنوان کاتب اثر ،آورده اســت .چنین اســت عین
رقم نظام و ســپس همامالدین در انتهای استنســاخ او از این رســالهّ :
«تمت الرســالة بعون اهلل و حســن توفیقه
ََ
َ
مؤلفهــا العبد علی بن محمد المشــتهر بنظــام الواعظ ّ
تغمده بغفرانه ،و ذلک فی بلدة حلب ســنة
علــی َیــدی ِ
کتابت همامالدین] :و فرغ من تنمیقه العبد محمد
ثالث و ثمانمائة ،و هلل الحمد و الحســنی[ .و ســپس رقم
ِ
بن محمد المشتهر بهمام الطبیب أخو المؤلف أحسن اهلل مآله بمحمد و آله ،اواخر محرم الحرام مفتتح عام
ً
مصلی ًاّ ،
ّ
رب اختم بالحســنی».31
اثنیعشــر و ثمانمائة بابواب البر شــنبالغازانی أنار اهلل برهان البانی ،حامدا
با این حســاب ،او این رســالۀ فارســی را در 803ق در حلب نگاشته است و این مطلبی است که اشاره به آن،
غــرض اصلــی از نگارش این ســطور اســت .نظامالدین به دور از تیمور ،ســالیانی را در حلب زیســت تا اینکه
جهانگشایی تیمور به بالد شام کشید .نظامالدین به سال 803ق ،هنگام خروج از شهر به قصد فریضۀ حج،
به دست گروهی از سپاهیان تیمور اسیر شد و نتوانست به سفر خویش -که شاید به نیت گریز از منطقۀ خطر
ً
صورت میگرفته -ادامه دهد .32این بار رســما به دربار حاکم گورکانی پیوســت و در 804ق از ســوی شــخص
ّ
تیمــور مأموریــت یافــت وقایع ســلطنت و کشورگشــاییهای او را بــه فارســی روان و غیرمتکلفی انشــاء کند .او
بدین منظور ظفرنامه را بین 804ق تا رمضان 806ق پدید آورد .در این ســال ،وی از تیمور اجازه خواســت که
به زادگاهش بازگردد ،و چون اجازۀ او را به دســت آورد ،اواخر ســال 806ق به تبریز آمد 33و ســالیانی بعد ،پیش

 .30ظفرنامه ،ص.139
« .31مجدولی در ذکر عترت نبی» ،ص .110همام طبیب ،تصریع میکند که دستنویس خویش را در کجا کتابت کرده است .اما در بخش رقم کاتب
دستنویس کتاب بلوهر و بیوذسف ،اثر فارسی دیگری از نظامالدین شامی که باز به خط همین برادرش ،همام ،باقی مانده ،به محل کتابت اشارهای
نشده است .همچنین همام ،از پیوند خود با مؤلف ،سخنی نگفته و چون نامی از مؤلف در بخش رقم پایانی نبرده ،وضعیت حیات او را نیز روشن
نکرده است؛ که اگر میکرد ،تاریخ درگذشت وی که نامعلوم است ،اندکی روشنتر میگردید(.نیز ر.ک :سه یادداشت پس از این) این دستنویس در
کتابخانۀ ملک به شــمارۀ  4187نگهداری میشــود .این متن ،بر اســاس رونوشــت متأخری که از روی دســتنویس کتابخانۀ ملک تهیه شده ،توسط
انتشارات میراث مکتوب منتشر شده است (رک :منابع).
« .32نظامالدین شامی» ،ص.461
 .33همان ،ص.461
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کتابت رســالۀ «مجدولی »...به دســت برادرش همامالدین) درگذشــت .34به احتمال بســیار
از 812ق (ســال
ِ
نظامالدین در عربیت ،در ســطح یک ادیب ،ســراینده و نیز واعظ ذواللســانین شناخته میشده است .وجود
ً
چنین واعظی در حلب ،هرچند قطعا بیشترین ارتباط خویش را با مخاطبین بومی شهر به زبان عربی داشته،
ّ
میتوانــد مفــروض دانســته شــود که در حــدی اگرچه انــدک ،زبان فارســی را نیز بهمثابــۀ یک ز بــان تأثیرگذار در
جهان اســام و شــاید بهیقین یکی از دو یا ســه زبان اصلی علمی و دیوانی /سیاســی ،مطرح میکرده و وی در
گفتار خویش به عربی ،عبارات ،ســاختارها (ســاختارهای زبانی :نحوی یا صرفی) و در بدبینانهتری حالت،
دستکم واژگانی را از فارسی به زبان عربی و مخاطبین عربزبان خویش منتقل مینموده است.35
چند دستنویس کهن فارسی کتابتشده در حلب یا به دست کاتبانی از حلب :این چند دستنویس ،برای
ّ
شروع جستجوهایی از این دست ،معرفی میشود:
 دســتوراللغه ،از بدیعالزمــان حســین بــن ابراهیــم نطنــزی ،دســتنویس کتابخانۀ ســازمان لغتنامــۀ دهخدا،ً
شــمارۀ  ،132که عجالة قدیمترین دســتنویس فارسی است که میدانیم در حلب کتابت شده است .36این
دستنویس در روز دوشنبه 24شعبان 592ق در باب جامع شرقی حلب به دست یک خوارزمی کتابت شده
اســت .عین رقم کاتب در انتهای این دســتنویس چنین اســتّ :
«تمت الکتاب بحمداهلل و ّمنه و الصلوات
علی رسوله و آله اجمعین فی یوم اإلثنین ،رابع و عشرین شعبان سنه اثنی و تسعین و خمسمایه فی مدینه
حلــب فــی بــاب جامع الشــرقی فی درجه(؟) [(]...؟) حســین بن یوســف بن علــی القراداشــی الخوارزمی ،و
القــراداش بیــن قمکنــت و بیــن زنکــج و بیــن مذکمینک ،و حســبنا اهلل و نعم الوکیــل نعم الولــی(؟)( »...رک:
تصاویر) .استاد سعید نفیسی دربارۀ گذشتۀ این دستنویس توضیحی میدهد که خالی از اهمیت نیست:
«ازین کتاب دستوراللغه یک نسخه بغایت نفیس در کتابخانۀ مدرسۀ علوم سیاسی طهران موجودست که
چون نســخۀ معتبریســت شــرحی از آن میدهیم ....در پشــت ورق اول بخط معتمدالدوله فرهادمیرزا نوشــته
ّ
شــده" :هــو -دخــل بنوبــة األقل و أنا العبــد المذنب العاصی طالب الرشــاد فرهاد ،فی مســتهل شــهر ذیحجة
الحــرام ســنه  1263هجــری علــی هاجرهــا ألــف ألف ســام -مهــر :نایب االیالــه" .ازین قــرار این کتــاب جزو
کتابخانــۀ معتمدالدولــه فرهادمیــرزای قاجار بوده و پس از آن تعلق گرفته اســت بمرحوم صاحبنســق و جزو
کتــب او بــرای کتابخانۀ مدرســۀ علوم سیاســی خریدهاند» .37از توصیف نفیســی برنمیآید که نســخه زمانی
در دســت خانــدان نصیــری بوده باشــد .امــا مرحوم علینقی منزوی ،در این باب نوشــته اســت« :این نســخه
پیش از این بدســت فرهادمیرزا بوده و خط وی بر آن هســت و ســپس به دست صدراالفاضل رسیده و سپس
بمدرســۀ سیاســی تعلق یافتــه و اکنون بطور امانــت در کتابخانۀ لغتنامۀ دهخداســت .آقای نفیســی ...این
نســخه را با همین خصوصیات در کتابخانۀ مدرســۀ سیاســی نشــان داده ،گوید از ورثۀ فرهاد میرزا خریداری

 .34چنانکــه افشــین وفایــی نشــان داده ،شــاید دعــای ّ
کتابت تنها دســتنویس بلوهر و بیوذســف ،نســخۀ کتابخانۀ
«تغمــده اهلل بغفرانه» کــه همام در
ِ
ّ
ملــک ،در ســال 810ق بــرای بــرادر خویــش« ،نظــام» به کار بــرده ،دال بر درگذشــته بودن او در آن تاریخ باشــد (بلوهر و بیوذســف ،ص5؛ «در حاشــیۀ
ایرانشناسی ،»3ص.)282
 .35رسالۀ «ربیعیه و رحیقیۀ» نظامالدین را ،دوست دانشمند ،استاد بهروز ایمانی تصحیح کرده است (رک :منابع) .مقدمۀ او بر این تصحیح ،یکی
از درخشانترین و پراطالعترین منابع نگاشتهشده پیرامون نظامالدین است .هم ایشان ،ریاض الملوک را نیز تصحیح کرده (چاپنشده) و مقالهای
ارزنده دربارۀ آن و انتساب اثر به نظامالدین نگاشته است (با عنوان «ریاض الملوک فی ریاضات السلوک از کیست؟») .دستنویسی به خط مؤلف
(نسخۀ اصل) از ترجمۀ مقامات حریری نظامالدین ،در کتابخانۀ فاتح استانبول به شمارۀ  4107نگهداری میشود که در شمار منابع این نگارش نیز
هست (ترجمۀ مقامات حریری ،برگ 245الف؛ نیز رک :فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانۀ فاتح ،صص  .)313-312تاریخ اتمام پدیدآمدن
این اثر و زمان کتابت دستنویس اصل ّ
(خط مؤلف) آن ،نشان میدهد که پدیدآور ،در سال 794ق و در زمان حضور در دستگاه آلجالیر از نگارش
و به بیاض آوردن آن فراغت حاصل کرده بوده اســت .در این زمان ،هنوز بغداد شــاهد حملۀ نخســت تیمور به این شــهر نبوده و نظامالدین هنوز به
حلب رحل اقامت نیفکنده بوده است.
« .36فهرست کتابخانۀ سازمان لغتنامۀ دهخدا» ،ص.18
« .37ادیب نطنزی» ،صص .44-43
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شده است» .38به نظر میرسد حق با منزوی باشد ،زیرا خط برگ الحاقی نونویس آغاز دستنویس ،به خطوط
ً
ّ
صدراالفاضــل تبریــزی (جد خاندان نصیری ،مجموعهدار معروف) شــباهت تمــام دارد و احتماال اگر بهواقع
نســخه از آن فرهادمیرزا بوده باشــد ،پس از او به دســت صدراالفاضل تبریزی افتاده و او نسخه را به دیگران یا
به صاحبنسق فروخته است.39
 تفسیر سورابادی ،دستنویس شمارۀ  1658کتابخانۀ لیدن ،در کشور هلند ،که در 769ق در حلب کتابتشده است.40
 تذکــرة االولیــاء ،عطــار نیشــابوری ،دســتنویس شــمارۀ  4247کتابخانــۀ فاتــح در اســتانبول ،که به دســتامینالدین محمد ســمرقندی حنفی در حلب کتابت شــده اســت .ســمرقندی در روز سهشــنبه 24رمضان
868ق از استنساخ این دستنویس فراغت یافته است( 41رک :تصویر).
 دیوان حافظ ،دســتنویس شــمارۀ  17680کتابخانۀ مرعشــی ،از نیمۀ دوم سدۀ نهم هجری ،42که به استنادّ
بــه یادداشــت مالکیت انتهای دســتنویس ،در ســال 886ق متعلق به حاج محمد بن قحق ــ( ...؟) الحلبی
ً
بــوده اســت .چنین اســت عین یادداشــت این حاجی حلبی کــه احتماال دیوان حافــظ را میخوانده و به آن
دلبستگی داشته است« :الحمد هلل علی نعمه الوافره .صاحبه و مالکه العبد الفقیر الحقیر المعترف بالذنب
ً
ً
و التقصیــر المحتــاج إلــی رحمة ربه القدیر الحاج محمد بن قحق ــ( ...؟) الحلبی حامدا و مصلیا ،فی تاریخ
ً
ُ
قضیته/
ثانیعشــرین من ربیع الثانی ســنة ســتة و ثمانین و ثمانمائةِ .من نظم کاتبه :أال فی ســبیل اهلل عمرا
َفوا َخ َجلی یوم ّ
تقر الجوامع».
 منشــآت ،فارســی ،دستنویس شمارۀ 1513سنا (مجلس شــمارۀ 2کنونی) که در ّغرۀ صفر 961ق در حلب
ّ
به دســت ابوالحســن بن عبداهلل اتمام پذیرفته است .این دستنویس پیش از این در تملک مجموعهدار اهل
ترکیهُ ،م َ
کرمین بن خلیل بســتانی قرار داشــته که بســیاری از نســخههای او ،اینک در کتابخانۀ سنا (مجلس
شــمارۀ )2نگهداری میشــود .دستنویس حاوی  113برگ است ،با اوراقی در قطع  17در 26سانتیمتر ،که هر
صفحۀ آن 17سطر نوشته به قلم نستعلیق عثمانی متوسط دارد( 43رک :تصویر).
 کیمیــای ســعادت ،دســتنویس شــمارۀ 1889ف کتابخانــۀ ملــی ایــران ،مـ ّـورخ 970ق که به دســت نطقی
تبریزی معروف به چرکسزاده در حلب ،در  431برگ کتابت شده است.44
 .38فرهنگنامههای عربی بفارسی ،ص 25؛ نیز رک :دستوراللغه (کتاب الخالص) ،ص( 35که همین عبارت مرحوم علینقی منزوی را ،بدون عالمت
نقل قول مستقیم ،استفاده کرده است) .دربارۀ این دستنویس ،همچنین رک :فهرست نسخههای خطی فارسی ،احمد منزوی ،ج ،3ص.1984
 .39علیالظاهــر ایــن دســتنویس از ّ
تصرفــات کذایــی خاندان مزبور در امــان مانده و تصویر واضحی که اینک از آن در دســت نگارنده قرار دارد ،نشــان
ً
ً
میدهد ظاهرا (و البته ،نه قطعا) دستنویس اصیلی است (توضیح آنکه :تمامی دستنویسهای این خاندان را نباید با دیدۀ تزویر و جعل نگریست؛
بلکه برعکس ،شــمار زیادی نســخۀ نفیس در اختیار آنها قرار داشــته که اینک به کتابخانههای مختلف داخلی و خارجی انتقال یافته اســت) .اما
ّ
دربارۀ دستنویس دیگری از همین اثر که به خاندان مزبور تعلق داشته و مرحوم علینقی منزوی دربارۀ آن نوشته «در رجب  475در زمان نزدیک مؤلف
در شــهر اردبیل نوشــته شــده و اکنون متأســفانه این نســخه از ایران بیرون رفته اســت» (فرهنگنامههای عربی بفارســی ،ص ،)24باید اصالح کرد که
ً
نسبتا ّ
مزو ر دیگر ،از خاندان
این دســتنویس از ایران خارج نشــده ،بلکه در ســالیان دور کتابخانۀ ملی ایران آن را به همراه چند دســتنویس مشکوک و
نصیــری خریــداری نمــوده و نســخۀ دســتوراللغۀ مورد گفتگو ،اینک در کتابخانۀ ملی ایران به شــمارۀ 1143ع محفوظ اســت .بررســی خط ناشــیانه و
کهنهنمــای ایــن دســتنویس (از روی تصویــر واضــح آن در ســایت کتابخانــۀ ملی) تردیدی باقــی نمیگذارد که به همان شــیوۀ ناشــیانه و کهنهنمایی
کتابت و تولید شــده که بســیاری دیگر از نســخههای ّ
مزو ر دارای تواریخ جعلی پیش از ســدۀ پنجم هجری این خاندان به آن ســبک پرداخت گردیده
اســت .دســتنویس مجعــول دســتوراللغۀ فخرالدیــن نصیری که اینک در کتابخانۀ ملی اســت ،دارای رقمی اســت که نام کاتــب آن «عبدالواحد بن
ابرهیم الحلبی» و تاریخ کتابتش 475ق ّادعا شده استّ .اما چنانکه اشاره شد ،این فرد منتسب به حلب ،وجود خارجی نداشته است و این نام،
ً
اساسا نامی برساخته است که در همین چند دهۀ اخیر آن را وضع کردهاند.
« .40ادبیات فارسی تألیف استوری» ،عباس اقبال ،ص74؛ ادبیات فارسی بر مبنای تألیف استوری ،ج ،1ص.104
 .41فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانۀ فاتح ،صص  .372 -371این دستنویس ،مانند برخی دستنویسهای تذکره ،بخشهایی را پس از شرح
ّ
حال حلج داراست و به «ذکر شیخ بوسعید بوالخیر رحمة اهلل علیه» (برگهای  )436 -415خاتمه مییابد.
ّ
 .42فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیةاهلل العظمی مرعشی نجفی ،ج ،44صص .1033 -1032 ،738 -737
 .43فهرست سنا ،ج ،2صص .311 -305
 .44فهرست ملی ،ج ،4ص.345
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 .8دیوان سلمان ساوجی،
به خط معروف بغدادی(؟)
در کتابخانــۀ مجلــس ســنا (مجموعــۀ مجلــس شــمارۀ 2کنونــی) دستنویســی بــه شــمارۀ 188ســنا از دیــوان
ســلمان ســاوجی نگهداری میشود که دســتنویس کهن و البته آسیبدیدهای اســت که بعدها ّ
مرمت شده
و پارگیهــا و افتادگیهای آن جبران شــده اســت .نســخۀ اخیر ،پیــش از این در اختیار مهدی بیانی ،اســتاد
خبیر در شــناخت نســخههای شــرقی و تاریخ هنر کتابآرایی ،قرار داشــته اســت .او که خود دربارۀ یکی از
دستنویسهای کهن متعلق به کتابخانۀ کاخ گلستان ،به خط خوشنویس شهیر دربار آلجالیر و تیموریان،
«معروف بغدادی» (830ق) ،هم مقالهای مستقل پرداخت ،45و هم در کتاب ارزندۀ خود دربارۀ خوشنویسان،
مطالب دستهبندیشــدهای عرضه کرد ،46در آغاز این دســتنویس از دیوان ســلمان ســاوجی ،حدس زده که
نســخۀ در دســت او گرچه رقم کاتب ندارد ،تاریخ تحریر آن فراتر از 850ق نمیرود( .یادداشــت ّ
مورخ اســفند
مــاه  .)1325او بعدهــا ذیل همین یادداشــت ،چنین نوشــت« :و باحتمال قوی نســخه در بغداد فراهم شــده
اســت و در آن زمانی که حدود ســال هشــتصد هجری است کاتب خوشنویســی جز معروف بغدادی ّ
خطاط

ّ
که در دربار ســلطان احمد جالیر مدتی زیســته اســت نبوده که اینســان کتابت کند .یک نســخه منتخبات
اشعار که آن را معروف فراهم و بخط خود کتابت کرده و اکنون در کتابخانۀ سلطنتی ایرانست بخطی است
بهمیــن قلــم و همین شــیوه22 -آذرمــاه  -1342مهدی بیانــی» .47هرچنــد در مطالعات مرتبط بــا تاریخ هنر،
ّ
توســل به حدس و گمان و انتســاب یک خط به خوشنویســی شناختهشــده ،از احتیاط علمی به دور است،
میتــوان برهــان دیگر نیز برای این حدس بیانی عرضه کرد و آن انتســاب ســلمان ســاوجی بــه دربار جالیریان
است؛ که کار معروف نیز ،از همان دربار باال گرفت و میتوان بهراحتی ّ
تصور کرد که خوشنویسی منتسب به
یک دربار هنرپرور چون دربار آلجالیر ،دیوان ملکالشعرای دورانی درخشان از همان دربار را به قید کتابت
آورده باشــد .به هر شــکل ،احتمال اســتاد خبیری چون بیانی را ،در حالی که حدود دو دهه بر شیوۀ خط این
نســخه نظر میافگنده و ســپس با نســخۀ خط معروف در کاخ گلستان آشنایی یافته و آنها را از یک جنس و
طرز یافته ،نمیتوان نادیده گرفت.

 .9محمد بن حاجیحسن بن سلغرشاه،
خوشنویس سدۀ نهم هجری
وضعیت مبهم کاتبان ،از طبقۀ منتســب به دربارها ،خانقاهها و یا کاتبان و خوشنویســان مســتقل ،از طریق
مقایســۀ اطالعــات موجود در فهارس و منابع کتابشناســی ،تا حدودی روشــن میشــود .یکــی از این کاتبان،
شــخصی به نام محمد بن حاج حســن بن سلغرشــاه است ،که دو دستنویس نفیس را در نیمۀ دوم سدۀ نهم
هجری کتابت کرده است .او کتابت دستنویس شمارۀ 5مجموعههای فارسی طلعت ،در دارالکتب قاهره
را در شنبه 7ذیحجۀ 864ق به پایان برده است .مجموعۀ مزبور ،مشتمل بر پنج بخش زیر است که در قطع
« .45یک مجموعه اشعار فارسی ناشناخته از قرن هشتم هجری» (رک :منابع).
 .46آثار و احوال خوشنویسان ،ج ،3صص .915-913
 .47در بــارۀ نســخۀ کتابخانــۀ ســلطنتی ایــران (کاخ گلســتان) به خط معروف ،نیز رک« :بررســی یکی از کهنترین نســخههای خطــی غزلیاتی از حافظ
(جنگ معروف بغدادی)» ،صص . .129 -126
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 17در  10سانتیمتر کتابپردازی شده و در آغاز هر بخش ،سرلوحی
الوان و ّ
مذهب ،ترسیم شده است:

تاریخ یوم األربعاء ســادش و عشــرین من شــهر شــوال ،ختم بالخیر و
ً
اإلقبال ،ســنة ســبع و سـ ّـتین و ثمانمایة الهجریة النبویة ،حامدا هلل و
ً
ّ ً
ّ ً
ً
مصلیا و مسلما تسلیما کثیرا کثیرا».56

ســپاس پــروردگاری را کــه شــاهراه بندگی بــارگاه جاللش که بســرمد

 .10ابیاتی از
حسین دانش اصفهانی

اســرار الصــاة ،از ناشــناس ،بــه فارســی ،بــا ایــن ســرآغاز« :شــکر وهدایت ابدی و سعادت سرمدی میرود( »...برگهای 48)53-1؛
ضــوء اللمعــات ،شــرح صائنالدیــن ترکــۀ اصفهانــی بــر کتــاباللمعات فخرالدین عراقی (برگهای 49)81-54؛
-رســالۀ اطــوار ثالثــه ،ناشــناس (در فهرســت طــرازی) ،بــا ســرآغاز:

یکــی از منابــع تدو یــن ســرودههای آزادیخواهــان دوران اســتبداد

«الحمدهلل علی دقایق کماله و جالئل جماله ...اما بعد دی[ر] زمانی

صغیــر ،مطبوعــات و روزنامههایی اســت کــه در همان دوره منتشــر

کنج زاویۀ انزوا پای صبر( »...برگهای 50)98-82؛

میشــده اســت .علیاکبــر دهخدا ،که بــه پس از عزل محمدشــاه و

رســاله در 51تصــوف ،به فارســی ،ناشــناس ،بــا این ســرآغاز« :بعد ازحمــد بیحــد خدائــی را که در ســرحد بدایت بحکم آفریــدگاری...
الخ» (برگهای 52)111 -98؛
رســالۀ شــق القمــر ،مالمحمدتقــی 53کاشــانی شــیعی ،بــا ســرآغاز:«الحمــدهلل ولیه والصلوة علی محمد ّ
نبیه -روزی از روزها که بیاری
دولت و اقبال ...الخ» (برگهای .54)124 -111
دستنویس دیگری که به خط او موجود است ،نسخۀ شمارۀ 4989
کتابخانــۀ مجلــس اســت کــه دستنویســی از ظفرنامــۀ تیمــوری ،اثــر
شــرفالدین علــی یزدی اســت ،به خط او ،بــا تاریخ اتمــام کتابت:
چهارشــنبه 26شــوال 867ق .ایــن دســتنویس 478 ،بــرگ دارد و
در هــر صفحــه 21ســطر کتابت شــده اســت ،عناوین اثر با شــنگرف
اســت و ســرلوحی زرین و مینایی نیز در آغاز آن رســم شده است.55
چنین است عین رقم کاتب در انتهای این دستنویسّ :
«تم الکتاب
َ
بعون الملک ّ
علی ید العبد الضعیف النحیف ّ
الراجی إلی
الوهاب
رحمة اهلل ،محمد بن حاجیحســن بن سلغرشــاه ،ستر اهلل ذنوبه فی
 .48فهــرس المخطوطــات الفارســیة التی تقتنیها دارالکتب حتی عــام 1963م ،ج ،1ص14؛
آثار ایران در مصر ،ص.451
 .49فهرس المخطوطات الفارسیة  ،ج ،2ص11؛ آثار ایران در مصر ،ص.444
 .50فهرس المخطوطات الفارسیة  ،ج ،1صص 202 -201؛ آثار ایران در مصر ،ص.450
 .51در حروفچینی فهرســت طرازی ،به صورت «رد» طبع شــده اســت ،اما از آنجا که عناوین
بخش مزبور در فهرســت ،به ترتیب الفبایی اســت و پیش و پس عنوان مورد بحث« ،رســاله
در »...اســت ،شــکی باقی نمیماند که عنوانی که طرازی برای این رسالۀ بینام وضع کرده،
«رساله در تصوف» بوده است.
 .52فهرس المخطوطات الفارسیة  ،ج ،1ص.213
 .53اگر توصیف طرازی صحیح باشــد و این رســالۀ پنجم نیز در همان 864ق کتابت شــده
باشــد و بعدها با مجموعه اضافه نشــده و تاریخ آن متأخرتر از تاریخ ســایر بخشها نباشــد،
این محمدتقی کاشانی شیعی ،از نمونههای قدیم اسامی ترکیبی است که پس از سدۀ دهم
و یازدهم رواج تام مییابد.
 .54فهرس المخطوطات الفارسیة  ،ج ،1ص.217
 .55فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی ،ج ،14ص.281
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اتمام دوران اســتبداد صغیر ،از ســوییس و فرانســه به استانبول رفته
بــود ،روزنامــۀ ســروش را کــه بــه صــورت هفتگــی چــاپ میشــد ،در
این شــهر منتشــر کرد .در چند شــمارۀ محدود این روزنامۀ سیاســی،
مقاال تــی از خــود دهخــدا ،معاضــد الســلطنه ،یحیــی دولتآبادی،
حســین دانــش اصفهانی ،احمدبیــک آقایف ،57حســین کاظمزاده
[ایرانشــهر] ،یحیــی الحســینی و دیگــران منتشــر شــد .58دانــش
ّ
اصفهانــی ،کــه از متجــددان ادب فارســی در عثمانــی ،و نیــز از
یشــود ،یکی
صاحبقلمان و ادیبان ترکینویس معاصر شــناخته م 
از کســانی اســت کــه شــعری در شــمارهای از ســروش از وی منتشــر
شــده اســت .حســین دانش (بعدها با نام خانوادگی «پدرام») که در
خانوادهای اصفهانی و پایبند به آداب ایرانی ،در شــهر استانبول به
دنیــا آمده بود ،یکی از شــخصیتهای فرهیختــه ،ادیب و زباندان
تهــای ادبــی و
یشــود کــه در کنــار فعالی 
در ایــن دوره شــناخته م 
مطبوعاتــی ،از تأثیرگذارتر یــن ایرانیانــی اســت که برای آمــوزش زبان
فارســی در مدارس عثمانی ،کتابهای درســی تدوین کرد و از این
نظر نیز ،حق بزرگی در گسترش روشمند فارسیآموزی در قرن اخیر در
عثمانی دارد .او نیز مانند بسیاری از ایرانیان خارج از کشور ،بهویژه
ّ
ایرانیان پرشــمار مقیم استانبول ،معتقد بود ایران از سیر ترقی عقب
افتاده ،اما بازگشــتن به مســیر ،ناممکن نیســت .علیالخصوص که
ّ
یشــاهی ،خود را در
عزم جدی در براندازی نظام اســتبداد محمدعل 
 .56اين کاتب ،شــاید فرزند کاتبی باشــد که نســخهای از کلیات شمس را در 834ق کتابت
کرده و حسن بن سلغر بن حسن نام دارد .جستجوها در این باره ادامه خواهد داشت.
 .57دهخــدا در مطلبــی در ســتون اول از ســرآغاز شــمارۀ 6ســروش (چهارشــنبه 16شــعبان
1327ق) از او به تفصیل ستایش کرده و سپس سرمقالۀ شمارۀ مزبور را که به قلم احمدبیک
آقایف است منتشر نموده است.
 .58تاریــخ جرایــد و مجــات ایــران ،ج ،3صــص 35-34؛ «آشــنایی بــا جرایــد فارســی
اسالمبول» ،صص 74-73؛ «سروش استانبول :پیشدرآمدی بر روزنامهنگاری ملیگرایانه
و تجددخواهانــه» ،ص100؛ تاریــخ روزنامهنــگاری ایرانیــان و دیگــر پارسینویســان ،ج،2
ص693؛ مطبوعات در جهان اسالم( ،)2ص.4

سالبیستونهــم،مشـارۀسوم،مـــــردادوهشریــــــــور1397

( گرـــباـپ پ

مبــارزات آن ســالیان نشــان داده و طعم پیروزی را بــه مبارزانی که از

هین باز کـ ـ ـ ـ ــن صحائـ ـ ـ ـ ــف تاریخ باسـ ـ ـ ـ ــتان

خارج یا داخل کشــور به آیندهای روشــن برای کشــور میاندیشیدند،

برخــــــــــوان یکـ ـ ـ ـ ــی مناقـ ـ ـ ـ ــب شـ ـ ـ ـ ــاهان کامران

چشــانیده بود .پس از گریختن محمدعلیشــاه ،ایرانیان استانبول،
از جملــه دانــش و برخــی دیگــر ،تــاش کردنــد بــا نــگارش مقــاالت
سیاســی و روشنگرانه ،راه آیندۀ ایران را ترسیم کنند .دانش در یکی
از ایــن مقــاالت نوشــت« :چــون ...بنظر امعــان بنگریــم میبینیم که
ّ
ّ
ایــران جدیــد در راه ترقــی و تمدن از ایران قدیم بمرحلهها دورســت.
و با عیوب حاضره و خطاهای فاحش سیاســی که از هفتاد ســال به
این طرف از حکومت و وزارتخانههای ایران ســر زده ممکن نیســت
کــه ایــران شــوکت و اقتدار پیشــین خود را بــاز یابد ،مگــر اینکه دمی
نخوابــد و شــب و روز بهمدســتی وطنخواهان جــوان و همراهی وزرا
و وکالی کاردان کار کنــد .زیرا که آن فرصتهای سیاســی که تاکنون
بســبب بیمباالتــی و ســهلانگاری و تنبلــی از دســته دادهایــم نــه از
آنهاست که دوباره بکوشش عود کند».59

از تــــــــــرک و روس و تازی و یونـ ـ ـ ـ ــان و انگلیس
هر جــــــــــا که بدنـ ـ ـ ـ ــژاد شـ ـ ـ ـ ــهی بود یـ ـ ـ ـ ــا رئیس
بیرون ز دسـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــد همه را تاج خسـ ـ ـ ـ ــروی
ز آییــــــــــن داد چـ ـ ـ ـ ــون ننمودنـ ـ ـ ـ ــد پیـ ـ ـ ـ ــروی
ای شـــــــ ــاه نو گزیده تـ ـ ـ ـ ــو خـ ـ ـ ـ ــوب اختیار کن
وز کرد[ه]هـ ـ ـ ـ ــای زشـ ـ ـ ـ ــت پـ ـ ـ ـ ــدر اعتبـ ـ ـ ـ ــار کن
ّ
تا گر پـــــ ـ ــدر بـ ـ ـ ـ ــدوزخ ذلـ ـ ـ ـ ــت مقـ ـ ـ ـ ــام یافت
گویند مردمـ ـ ـ ـ ــان که پسـ ـ ـ ـ ــر فوز و نـ ـ ـ ـ ــام یافت
بگزین بخود رجال پسـ ـ ـ ـ ــندیده حـ ـ ـ ـ ــال و فال
پرهیــــــــــز کـ ـ ـ ـ ــن ز پنـ ـ ـ ـ ــد وز یـ ـ ـ ـ ــران بدسـ ـ ـ ـ ــگال

در شــمارهای از ســروش که در چهارشــنبه 3رجب 1327ق[= 20تیر
 ]1288منتشــر شــده ،ســرآغاز نشــریه تصویــری از شــاه خردســال
(احمدشــاه) و شــعری ناصحانــه از حســین دانش در مــدح و پند به

با مــــــــــا ا گـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــراه صفـ ـ ـ ـ ــا همرهـ ـ ـ ـ ــی کنی
ّ
با خــــــــــود تمـ ـ ـ ـ ــام ملت ایـ ـ ـ ـ ــران رهـ ـ ـ ـ ــی کنی
بتاریخ 20ماه حزیران افرنجی سنه  -1909حسین دانش»

60

اوست:
«ایــــــــــران ز جــــــــــور رســــــــــت چــــــــــو از دور تابدار

ایــن شــعر ،در تدو یــن ســرودههای دانــش (پــدارم) نبایســتی از قلــم

شــــــــــد آفتــــــــــاب تیــــــــــغ جهانتــــــــــاب بختیار

بیفتد .دانش در شــمارۀ بعد ســروش نیز مقالهای دارد با عنوان «چه

تاریــــــــــک گشــــــــــته بود کــــــــــران تا کران ســــــــــپهر
ناگــــــــــه بزد ز مشــــــــــرق ایــــــــــران دوبــــــــــار[ه] مهر

بودیــم و چــه هســتیم» کــه در حــدود یــک و نیــم صفحــۀ قطــع بزرگ
سهســتونی روزنامه منتشــر شــده اســت 61و عباراتی از آن در آغاز این
بخش نقل شد.

مــــــــــردان درآورنــــــــــد چــــــــــو شمشــــــــــیر از غالف
دشــــــــــمن دگر چگونــــــــــه بپویــــــــــد ره خالف؟
ســــــــــردار را ســــــــــزا و ســــــــــپهدار را بــــــــــکار
جاویــــــــــد دولتــــــــــی که رســــــــــد کــــــــــم ز روزگار
چــــــــــون بختیار راســــــــــت همــــــــــاره ظهیر بخت
شــــــــــاهی دهد بعادل و ظالم کشــــــــــد ز تخت
تــــــــــا شــــــــــیر بختیــــــــــار کنــــــــــد فــــــــــارس را کنام
ّ
عــــــــــز و نام
مــــــــــا زندهایم بــــــــــا شــــــــــرف و فخر و
خوشبخت خســــــــــروی که بترســــــــــد ز دادخواه
کآتــــــــــش ببــــــــــارگاه زنــــــــــد تیرهــــــــــای آه

 .59سروش ،س ،1ش ،5چهارشنبه 10رجب 1327ق28 ،تموز  ،1909صص .3-2

 .60سروش ،س ،1ش ،4چهارشنبه 3رجب 1327ق21 ،تموز  ،1909ص.1
 .61همــان ،س ،1ش ،5چهارشــنبه 10رجــب 1327ق28 ،تمــوز  ،1909صــص  .3-2بــرای
کتابشناسی آثار دانش ،رک« :بررسی زندگی و آثار حسین دانش» (رک :منابع).
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منابع
 .1آثار ایران در مصر ،سیدمحمدباقر نجفی ،فروردین [ 1366تاریخ مقدمه] ،بیجا.
 .2آثار فارســی در آناطولی از قرن ششــم تا هشــتم هجری ،احمد آتش ،ترجمه دکتر صائمه اینال صاوی ،نشــریۀ ســتاد بزرگ
ارتشتاران ،ش ،12بیتا.
« .3آشنایی با جراید فارسی اسالمبول» ،زینب شکوری ،یاد ،س ،22ش ،85پاییز  ،1386صص .79 -67
 .4احوال و آثار خوشنویسان ،مهدی بیانی ،تهران ،دانشگاه تهران ،ج.1348 ،3
« .5ادبیات فارســی تألیف اســتوری» ،عباس اقبال ،بهکوشــش محمدتقی دانشپژوه ،در :نشــریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه
تهران (دربارۀ نسخههای خطی) ،دانشگاه تهران ،1340 ،ج.1
« .6ادیب نطنزی» ،سعید نفیسی ،ارمغان ،س ،10ش ،1فروردین  ،1308صص .55 -41
« .7بررســی زندگی و آثار حســین دانش» ،خدیجه یولداش ،پایاننامۀ کارشناســی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه
تهران ،تابستان.1397
« .8بررسی یکی از کهنترین نسخههای خطی غزلیاتی از حافظ (جنگ معروف بغدادی)» ،جواد بشری ،نامۀ فرهنگستان،
دورۀ ،8ش ،2تابستان  ،1385پیاپی ،30صص .145 -124
َ
 .9ب َل َ
وهر و ُبیوذ ْسف ،علی بن محمد نظام تبریزی ،پیشگفتار ،نمایهها و ویرایش :دکتر محمد روشن ،تهران ،مرکز نشر میراث
ِ
مکتوب.1381 ،
« .10پابرگ ،»6جواد بشــری ،آینۀ پژوهش ،س ،21ش ،4مهر-آبان  ،1389پیاپی ،124صص 65-43؛ «پابرگ ،»8همو ،آینۀ
پژوهش ،س ،21ش ،6بهمن -اسفند  ،1389صص .49-35
 .11تاریخ جراید و مجالت ایران ،محمد صدر هاشمی ،اصفهان ،کمال ،چاپ دوم ،1363 ،ج.3
 .12تاریخ روزنامهنگاری ایرانیان و دیگر پارسینویســان ،ناصرالدین پروین ،تهران ،مرکز نشــر دانشــگاهی ،1379 ،ج ،2بحران
آزادی.
 .13تحفة الملوک ،علی بن احمد بن محمد الناسخ التستری ،تصحیح :اسماعیل حا کمی -محمد فرهمند ،تهران ،سازمان
چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.1389 ،
 .14ترجمــۀ کلیلــه و دمنــه ،انشــای ابوالمعالی نصراهلل منشــی ،تصحیح و توضیح مجتبــی مینوی طهرانی ،تهــران ،امیرکبیر،
چاپ هیجدهم.1379 ،
 .15ترجمۀ مقامات حریری ،نظامالدین علی شــامی ،دســتنویس کتابخانۀ فاتح اســتانبول ،شــمارۀ ّ ،4107
مور خ 794ق در
بغداد (دستنویس اصل).
« .16در حاشیۀ ایرانشناسی ،»3محمد افشینوفایی ،بخارا ،س ،18ش ،109آذر-دی  ،1394صص .299 -282
 .17دستوراللغه (کتاب الخالص) ،بدیعالزمان ابوعبداهلل حسین بن ابراهیم بن احمد معروف به ادیب نطنزی ،تصحیح دکتر
سیدعلی اردالن جوان ،بهنشر (آستان قدس رضوی) ،چاپ دوم.1389 ،
« .18دو اثر فارســی در مجموعۀ  1511کتابخانۀ ملی ملک مورخ 519 -517ق با اشــارتی به انتقال آثار شــیعی و آموزش عربیت
در نیشــابور ســدۀ پنجم و ششم هجری» ،علی صفری آققلعه ،آینۀ میراث ،دورۀ جدید ،س ،13ش ،2پاییز-زمستان ،1394
پیاپی ،57صص .308 -285
ّ
 .19دیوان خاقانی شروانی ،تصحیح ،مقدمه و تعلیقات ،دکتر ضیاءالدین سجادی ،تهران ،زوار ،چاپ دوم.1357 ،
 .20دیوان عطار ،بهاهتمام و تصحیح تقی تفضلی ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ پنجم.1368 ،
 .21دیــوان عطــار نیشــابوری ،متــن انتقادی بر اســاس نســخههای خطی کهــن ،به ســعی و تصحیح مهدی مداینــی ،مهران
افشاری ،با همکاری و نظارت علیرضا امامی ،تهران ،نشر چرخ ،چاپ اول ،زمستان .1392
 .22دیوان عطار ،نسخۀ 306سنا (مهدی بیانی سابق) ،کتابتشده اواخر سدۀ هشتم هجری.
« .23ربیعیــه و رحیقیــه» ،علی بن محمد بن ابیطالب نظام تبریزی (نظامالدین شــامی) ،پژوهش و تصحیح :بهروز ایمانی،
در :میراث بهارستان ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،1388 ،ج ،1صص .90-17
 .24زبور پارسی ،نگاهی به زندگی و غزلهای عطار ،محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران ،آ گه ،چاپ اول ،بهار.1378
 .25ســروش ،مدیرمســئول و ســردبیر :علیا کبر دهخدا ،س ،1شــمارۀ( 4چهارشــنبه 3رجب 1327ق) تا شمارۀ( 6چهارشنبه
16شعبان 1327ق).
« .26ســروش اســتانبول :پیشدرآمــدی بــر روزنام هنــگاری ملیگرایانــه و تجددخواهانــه» ،تــوران طوالبــی ،پژوهشهــای
ایرانشناسی ،س ،6ش ،2پاییز و زمستان ،1395صص .114-97
ّ
 .27ســیرت رســولاهلل ،ترجمه و انشــای رفیعالدین اســحق بن محمد همدانی قاضی ابرقوه ،با تصحیحات جدید و مقدمه:
دکتر اصغر مهدوی ،تهران ،خوارزمی ،چاپ سوم ،شهریورماه  ،1377ج.1
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 .28ظفرنامه ،تاریخ فتوحات امیرتیمور گورکانی ،نظامالدین شــامی ،از روی نســخۀ فیلکس تاور ،با مقدمه و کوشــش پناهی
سمنانی ،تهران ،بامداد ،خرداد.1363
 .29علینامه ،سرایندهای متخلص به ربیع ،نسخهبرگردان به قطع اصل نسخۀ خطی ،کتابت حدود سدۀ هفتم ،با مقدمۀ
محمدرضا شفیعی کدکنی -محمود امیدساالر ،تهران ،میراث مکتوب ،چاپ اول.1388 ،
 .30فرهنگنامههای عربی بفارسی ،ع .منزوی ،دانشگاه تهران.1337 ،
 .31فهــرس المخطوطــات الفارســیة التــی تقتنیهــا دارالکتــب حتــی عــام 1963م[ ،نصراهلل مبشــر الطــرازی] ،القاهــرة ،مطبعة
دارالکتب2 ،1966 ،ج.
 .32فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانۀ ایاصوفیا (استانبول) ،سید محمدتقی حسینی ،تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی.1390 ،
 .33فهرســت دســتنویسهای فارســی کتابخانۀ فاتح (اســتانبول) ،ســید محمدتقی حســینی ،تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی.1392 ،
« .34فهرست کتابخانۀ سازمان لغتنامۀ دهخدا» ،محمدتقی دانشپژوه ،در :نشریۀ نسخههای خطی ،زیر نظر محمدتقی
دانشپژوه -ایرج افشار ،دانشگاه تهران ،1342 ،ج ،3صص .59 -1
 .35فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی ،احمد منزوی ،چاپخانۀ مجلس شورای ملی ،1347 ،ج.14
 .36فهرست میکروفیلمهای کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،محمدتقی دانشپژوه ،دانشگاه تهران ،1348 ،ج.1
 .37فهرست نسخههای خطی فارسی ،احمد منزوی ،تهران ،مؤسسۀ فرهنگی منطقهئی ،1350 ،ج.3
 .38فهرســت نســخههای خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیةاهلل العظمی مرعشــی نجفی ،ســیدمحمود مرعشــی ،با همکاری
محمدحسین امینی ،قم ،کتابخانۀ بزرگ حضرت آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی ،ج1390 ،40؛ ج.1393 ،44
 .39فهرســت نســخههای خطــی کتابخانۀ دانشــکدۀ ادبیات ،محمدتقی دانشپــژوه ،مجلۀ دانشــکدۀ ادبیات ،س ،8ش،1
مهرماه .1339
« .40مجالس رکنالدین امامزاده و ابیاتی از باد جوی مولیان رودکی» ،علی صفری آققلعه ،گزارش میراث ،دورۀ سوم ،س،1
ش ،3-2پاییز-زمستان ( 1395انتشار :بهار  ،)1397صص .63-53
« .41مجدولی در ذکر عترت نبی (بیحرف الف)» ،نظامالدین علی بن محمد واعظ شامی ،بکوشش محمدتقی دانشپژوه،
مجلۀ دانشکدۀ ادبیات تهران ،س ،9ش ،4تیرماه  ،1341صص .110 -90
« .42مجمــع الرباعیــات (کهنتریــن رباعینامــۀ فارســی)» ،بهــروز ایمانــی ،در :اوراق عتیــق (مجموعه مطالعــات متنپژوهی،
نسخهشناســی و فهرستنگاری) ،بهکوشش ســید محمدحسین حکیم ،تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای
اسالمی ،1389 ،ج ،1صص .54-17
 .43مجموعــه مقــاالت عبــاس اقبــال آشــتیانی ،گردآوری و تدوین :دکتر ســید محمد دبیرســیاقی ،تهران ،روزنــه ،چاپ اول،
 ،1378ج.2
 .44مطبوعات در جهان اسالم( ،)2رحیم رئیسنیا ،تهران ،نشر مرجع.1389 ،
 .45المعجــم فــی معاییــر اشــعار العجم ،شــمسالدین محمــد بن قیس الــرازی ،بتصحیح محمــد بن عبدالوهــاب قزوینی ،با
مقابله با شش نسخه خطی قدیمی و تصحیح ّ
مدرس رضوی ،تهران ،کتابفروشی تهران ،چاپ افست رشدیه ،بیتا.
« .46نظامالدین شــامی» ،سـ ّـتار عودی ،دانشــنامۀ زبان و ادب فارسی ،زیر نظر اسماعیل سعادت ،تهران ،فرهنگستان زبان
و ادب فارسی ،چاپ اول ،1395 ،ج ،6صص .463 -460
« .47یــک مجموعــه اشــعار فارســی ناشــناخته از قرن هشــتم هجری» ،مهدی بیانی ،در :نشــریۀ نســخههای خطــی ،زیرنظر
محمدتقی دانشپژوه -ایرج افشار ،دفتر ،1353 ،7صص .683 -675
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