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چکیــده :نوشــتار حاضــر ،هفدهمیــن 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:
بیت سعدی در عبهرالعاشقین روزبهان (؟)
مأخــذی دیگــر بــرای قصیــدۀ ســوگندنامۀ فریــد عطــار (مــداح
خوارزمشــاه) و گمانهزنــی دربــارۀ ابیــات مفقــود ســرآغاز آن
کتابــت آثــار عطــار و ســعدی بــه دســت بــا کان /پــا کان
اســفراینی
دیوان شعری از سدۀ نهم ،و نه پنجم هجری ،در بغداد
اطالعــی احتمالــی از یکــی از افــراد خانــدان عبدالســامی
فــارس در ســدۀ هشــتم هجــری
در ّ
معرفــی دیــوان شــعر «بینشــان» (یادداشــتی بــه قلــم دکتــر
روحانگیــز کراچــی)
عالمه قزوینی و مصطفی جواد
دو اســتدرا ک پابرگــی (پیرامــون نامــۀ دکتــر غنــی بــه عالمــه
قزوینــی و شــعر «ا گــر دل از غــم دنیــا جــدا توانــی کــرد»)
کلیدواژه :تاریخ ادبیات ،متن شناسی ،نسخه شناسی
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اخلالصــة :املقــال احلــايل هــو احللقــة  17مــن سلســلة
مقــاالت تتمحــور حــول مالحظات للكاتــب عن تار يخ
اآلداب والنصوص والنسخ ّ
اخلط ّية.
ً
ّ
ّ
لعدد مــن املصادر
احلاليــة
واحللقــة
تتضمــن اســتعراضا ٍ
ّ
وبعض املالحظات النقدية علهيا ،وهي:
 1ـ بيت سعدي يف عهبر العاشقني روز هبان.
ّ
ّ
 2ـ مصــدر آخــر لقصيدة ســوگندنامه فر يد عطــار (مداح
خوارزم شاه) وختمينات حول األبيات املفقودة يف ّأوهلا.
العطــار وســعدي ّ
 3ـ كتابــة آثــار ّ
خبــط بــاكان  /پــاكان
األسفراييين.
 4ـ ديــوان شــعر مــن القــرن التاســع ـ ال القــرن اخلامــس
اهلجري ـ يف بغداد.
 5ـ خمطوطــة مــن (مــدارك التنز يــل وحقائــق التأو يــل)
هّلل بن أمحد النســي ،يعود تار خيها لســنة  688هـ
لعبــد ا 
موجودة يف شيراز.
 6ـ معلومات حمتملة عن أحد أفراد عائلة عبد السالمي
فارس يف القرن الثامن اهلجري.
 7ـ مالحظات بقلم الدكتور روح انگيز كراچي يف تعر يف
ديوان شعر (يب نشان).
ّ
 8ـ العالمة القزو يين ومصطىف جواد.
ّ
هامشــيان ،حول رسالة الدكتور غين إىل
 9ـ اســتداركان
ّ
العالمة القزو يين وشعر (اگر دل از غم دنيا جدا تواىن كرد
= إن استطعت أن ختيل القلب من مهوم الدنيا).
ّ
األساســية :تار يــخ األدب ،النصــوص ،علــم
املفــردات
املخطوطات.
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By: Javād Bashari
Abstract : The present paper is the
seventeenth paper which focuses on
the findings related to the history of
literature, textology, and codicology.
Some of the introduced sources and
provided information are as follows:
• Sa’si’s verse in Roozbahān Abhar
al-ᾹSheqin
• Another source for Farid Attār’s
qasida “Sogandnāme”, and some speculations regarding its missing verses at
the beginning
• Attār and Sa’di’s works being written by Bākān /Pākān Esfarāyeni
• A collection of poems left from the
9th century A.H., not 5th century, in
Baghdad
• A manuscript of Abdullah bin Ahmad Nasafi’s, dated 688 A.H. in Shiraz
• Some possible information about
one of the members of the family of
Abdul Salami-e Fars in the eighth
century A.H.
• An introduction to a collection of
poem Bi Neshān (a note by Dr. Roo)hangiz Kerāchi
• Allame Qazvini and Mustafa Javad
• Two small notes (with regard to Dr.
Ghani’s letter to Allame Qazvini, and
the poem “Agar del az gham-e Doniyā
)”jodā Tavāni kard
Key words: History of literature,
textology, codicology

 .1بیت سعدی در عبهرالعاشقین روزبهان (؟)
از اختصاصــات نگارشهــای فارســی روزبهــان َبقلــی فســایی شــیرازی (606 -522ق)،
بهکارگیری ابیات فارســی متناســب اســت که از میان آن نگارشها ،وفور نقلهای شــعری
در «عبهرالعاشــقین» بســیار چشــمگیر اســت .در فصل شــانزدهم این کتاب ،در تصحیح
ّ
کربن و معین ،بیتی در موضوع «بیان مقامات العشق االنسانی و ترقیها فی مقامات العشق
ّ
الربانــی» آمــده کــه از نظر ارتبــاط با مطالب پیش و پس آن ،پیوند خوبــی با متن ایجاد کرده
است .برای تبیین بهتر ،بخش مورد اشاره به همراه سطور بیشتری پس از آن نقل میگردد:
«آنگاه جانان را به حقیقت طلب کند و به در خانهاش متواری شود... ،مستنشق نفحات
دوست در کوی دوست... ،میان بیم و امید ترسان و لرزان ،و از ُوشاة و ُرماة خانگاه معشوق
هراسان .تا نا گه در حرف غلط خدعت نگرد و حیلهاء وصول جانان اندیشه کند ،افتان و
ّ
خیزان لذت و بال در پلۀ میزان خوف و رجا از ریاح وفا و جفا مضطرب باشد:
ّ
حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبان /این توانم که بیایم به محلت به گدایی
خــود را بــه مکر در اصطبل ّ
دوابش و خربندگان والیتش چاکروار دربندد و به حیل فالگیری
و داروفروشی و آئینهگری در کوچهاء وی گذر کند ،تا نا گهان خود را به حیل پیش چاکران
خانهاش معروف و مشهور کند و همگنان را بندگی کند ،بیت:
خـــــود را بـــــه حیـــــل درفکنـــــم مســـــت آنجـــــا
تـــــا بنگـــــرم آن جـــــان جهـــــان هســـــت آنجـــــا
َ
یـــــا پـــــای رســـــاندم بـــــه مقصـــــود و مـــــراد
یـــــا ســـــر بنهـــــم همچـــــو دل از دســـــت آنجـــــا»

1

مقصود ،تکبیت نخست است که به غزل بسیار مشهوری از سعدی ،ثبتشده در بخش
ّ
«طیبــات» ،بــه مطلــع «من ندانســتم از ّاول که تو بــی مهر و وفایی /عهد نابســتن ازان به که
ّ
ببندی و نپایی» تعلق دارد .2این خود تناقضی شگفت است که سرودهای از سعدی -که
ً
احتماال در همان ســال درگذشــت روزبهان به دنیا آمده اســت -در نثر شیخ فسایی یافت
شــود .در تصحیــح عبهــر العاشــقین ،البته به صاحب اصلی شــعر و چنیــن تناقضی هیچ
اشــارهای نشــده اســت .نخســتین بار گویا محمدتقی میر در کتابی که پیرامون روزبهان به
ســال  1354منتشــر کــرد ،ذهنهــا را بــه این نکتــه ّ
توجه داد و چنیــن اظهار نظر نمــود« :این
ً
شعر یا توارد شده که سعدی آن را در غزلی آورده و یا کاتبین بعدا به کتاب عبهر العاشقین
 . 1عبهر العاشقین ،صص .86 -85
 . 2غزلهای سعدی ،ص.74
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افزودهانــد» .3نظــر او دو راه حلــی را که یکی بســیار ضعیــف و دیگری قابلقبولتر مینماید ،در خود جای داده اســت.
ً
یشــک ارتباطی با تــوارد نــدارد و اساســا چنیــن راهحلهایی،
ماجــرای حضــور ایــن بیــت ســعدی در آثــار روزبهــان ،ب 
توجیهی ســادهانگارانه برای نمونههای مشــابه در گذشــته بوده اســت .بنابراین الزم است که مســیر دوم ،یعنی امکان
دخالت کاتبان و رونویسگران نســخههای این اثر در اضافهکردن این شــعر به متن دنبال شود .از عبهر العاشقین ،این
ّ
دستنویسها در اختیار کربن و معین قرار داشته است :یک .دستنویس مشخصشده با رمز « »Aمتعلق به کتابخانۀ
ایاصوفیا به شــمارۀ  1959که دســتنویس بیتاریخی از سدۀ نهم هجری است؛ دو .دستنویس تعیینشده با رمز « »Gاز
ً
کتابخانۀ خصوصی مرحوم دکتر قاســم غنی که احتماال دســتنویس متأخرتری است و به داشتن برخی حواشی ممتاز
ّ
مصححان همچنین حواشــی ثبتشــده در حاشــیۀ دســتنویس « »Gرا نیز که از عهد صفوی است ،جداگانه
اســت.
به چاپ رســاندهاند و هر جا در حاشــیه نیاز به اشــاره و توضیحی دربارۀ آن حواشــی بوده ،برای آن توضیحات اضافی
ً
کــه مطلقــا تــراوش قلــم و اندیشــۀ روزبهان نیســت و یکــی از خواننــدگان ادوار بعــد آنها را ثبــت کرده -از رمــز «،»Ghیعنی حواشــی ( )hثبتشــده در هامش دســتنویس « »Gاســتفاده کردهاند .4این بیت ،بر اســاس گزارشــی که در پای
صفحه پیرامون دیگرســانیها و نســخهبدلها ثبت شــده ،تنها در حاشیۀ دستنویس « »Gآمده است .زیرا از رمز «»Gh
برای آن اســتفاده شــده و در ادامۀ توضیح پانویس قید شــده که بیت مزبور در هیچ یک از دو نســخۀ  AGوجود ندارد.
ّ
مصححان به
پــس مهلکتریــن کاری کــه باید صورت گیرد ،صورت گرفته و بیتی از حاشــیۀ یک دســتنویس که خود
وجود مطالبی خارج از متن در آن اذعان داشــتهاند ،به متنی از ســدۀ ششــم هجری راه یافته اســت .دســتنویس عبهر
ّ
ّ
العاشقین متعلق به دکتر قاسم غنی ،البته اینک در دسترس نیست تا بتوان به دقت به آن موضعی که بیت مزبور در
ّ
مصححان کافی است تا نشان دهد این بیت بیتردید
حاشــیۀ آن نوشــته شده نگریســتّ .اما گزارش صریح و واضح
ً
تنها در حاشیههای برافزودۀ یک دستنویس متأخر ثبت شده بوده و حاشیهنویس آن دستنویس نیز ،گویا مطلقا چنین
ّ
ّادعایی نداشته که مطالبی که در حاشیۀ خود مینگارد ،کوچکترین تعلقی به نوشتۀ روزبهان شیرازی دارد .بلکه او
فقط عالقه داشــته که مناســبت این بیت سعدی را با مضامین آن بخش از عبهر العاشقین برای خود مکتوب نماید.
این خطای روششــناختی ،باعث چنین ســردرگمیای شد و وضعیت یکی از ابیات سعدی را با پرسش مواجه کرد.
ّ
مصححان برای عرضۀ
ّاما اینک با روشنشدن مطلب ،میتوان بیت را از موضع مزبور برداشت و در بخش دیگری که
مطالب موجود در حواشی ( )hدستنویس « »Gاختصاص دادهاند قرار داد.5

 .2مأخذی دیگر برای قصیدۀ سوگندنامۀ فرید عطار (مداح
خوارزمشاه) و گمانهزنی دربارۀ ابیات مفقود سرآغاز آن
در یادداشت شمارۀ « »4از «پابرگ( »13سلسلۀ یادداشتهای حاضر) به اهمیت دستنویس شمارۀ 306سنا از دیوان
ّ
ّ
عطار اشــاره شــد؛ دســتنویس کهنی که مورداســتفادۀ تقی تفضلی قرار داشــته و بعدها از نظرها پنهان مانده اســت.6

ّ
همچنیــن ،بــا اندک تفصیلی ،ســخن از قصیدۀ ســوگندنامۀ فرید ّ
عطار ،شــاعر مداح و ستایشــگر فرمانروایان سلســلۀ
خوارزمشاهی به میان آمد و روشن شد که این دستنویس ،تنها منبعی است که همین مقدار از سوگندنامۀ ناقص ّ
االول
مزبــور را در خــود حفــظ کرده اســت .در آن یادداشــت ،گفته شــد کــه جز دســتنویسهای مورداســتفاده در چاپهای
دیوان ّ
عطار ،به این دســتنویسها نیز مراجعه شــد که اثری از قصیدۀ مزبور در آنها به دســت نیامد :دســتنویسهای

مورخ 849 -847ق (نسخۀ پیشین مرحوم نورانی وصال)؛ حالتافندی شمارۀ ّ ،234
کتابخانۀ ملیّ ،
مورخ 888ق؛

 . 3شرح حال و آثار و اشعار شیخ روزبهان بقلی فسائی شیرازی ،ص.106
 . 4عبهر العاشقین ،صص 108 -106مقدمه.
ّ
مصححین عبهر العاشقین ،به پیکرۀ اشعار فارسی تا سال 700ق نیز راه یافته (اشعار فارسی پراکنده در متون ،ج ،2ص )1385که
 . 5این بیت به واسطۀ خطای
اینک میتوان آن را اصالح کرد.
« .6پابرگ ،»13صص .114 -109
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ایاصوفیا شــمارۀ ّ ،1659
مورخ 899ق؛ مجلس شــمارۀ  ،2599ســدۀ یازدهم هجری؛ کتابخانۀ ملی شــمارۀ ،815027
ســدۀ یازدهم هجری؛ مجلس شــمارۀ  ،1149ســدۀ دوازدهم هجری؛ کتابخانۀ ملی شــمارۀ  ،5-32145سدۀ سیزدهم
هجری؛ خالصة االشــعار تقیالدین کاشــانی ،دســتنویس 7790دانشــگاه تهران؛ و ســفینۀ اشــعار متقدمین ،مجلس
ً
شــمارۀ  ،5976ســدۀ یازدهم هجری .از این رو ،دســتنویس 306ســنا ،احتماال کتابتشــده در نیمۀ دوم ســدۀ هشتم
ً
ً
فعال تنها مأخذی است که بیشترین ابیات از این سوگندنامۀ ناقص ّ
االول را در خود دارد و اساسا دلیل نقص
هجری،
ابتدایی این قصیده نیز ،نقصی است که در اوراق همین دستنویس وجود داشته است.
خوشــبختانه با جســتجوهای دوســت گرامی ،جناب علی رحیمــی ،منبع دیگری برای چند بیــت این قصیده یافت
شد و گمانهزنی ّقوتمندی نیز دربارۀ ابیات مفقود آغازین آن صورت گرفت .این منبع ،سفینۀ کتابخانۀ یحییتوفیق

در اســتانبول اســت به شــمارۀ ّ ،449
مورخ 754ق ،که اینک میدانیم نســخۀ کهنی از سفینۀ «سعدالدین آ ِلهی» و در
واقع یکی از سه دستنویس کامل یا ناقص موجود از این سفینه است .چنین است عین نوشتۀ ایشان در این باره:
ّ
القسمیات [از سفینۀ یحیی توفیق] ،برگهای 9ب و 10ر ،هشت بیت از یک قصیدۀ منسوب به عطار
«در باب 7فی
ّ
با عنوان «فریذالدین عطار» آمده است .سوگندنامۀ بیمطلعی که این ابیات مربوط به آن میشود در چاپ مداینی و
افشــاری نیامده و تفضلی آن را تنها از یک نســخه در تصحیح خود آورده اســت .نکتۀ دیگر اینکه برخی از ابیاتی که
در ســفینۀ یحیی توفیق آمده ،به همراه ابیات دیگری از این قصیده ،در برگ 63ر از ســفینۀ ســعدالدین آ ِلهی (نسخۀ
شمارۀ534سنا) با عنوان «لواحد» آمده است .ابیات این قصیده در سفینۀ یحیی توفیق چنین است:
بذرهای نرسد عقل جملۀ عقال [پانویس :این بیت در قصیدۀ دیگری از ّ
بدان خدای که در آفتاب معرفتشّ /
عطار نیز
آمــده اســت (رکّ :
عطــار ،655 :1392 ،بیت45؛ همو //])719 :1368 ،بشــبروان طواف و بســاکنان حرم /بخفتگان
بقیع و بکشــتگان (یحیی توفیق :به تشــنگان) غزا //بدوسترویی پا کیزگان هفت رواق /شرمناکی دوشیزگان هفت
ســرا (یحیــی توفیــق :هشــت ســرا) //بعاصیی که پــس از (یحیی توفیــق- :از) توبه در شــبی صدبار /بنار و نــور درافتد
میان خوف و رجا //بحاجبی دو ابرو بمردمی (یحیی توفیق :دو ابرو و مردمی) دو چشم /بهمسری دو دست (یحیی
توفیــق :دو دوســت[!]) و بسرکشــی دو پــا //ببــار عــام تــو یعنــی که غلغــل ملکوت /برخش خــاص تو یعنــی که دلدل
شهبا //بپای تخت تو یعنی که ساق عرش مجید /بشیر فرش تو یعنی اسد برین باال //بخاک پای تو کز رشح اوست
آب حیات /بیاد گرد تو (یحیی توفیق :بباذ گرز تو) کاتش فکند در اعدا».7
در بخش دیگری از همین سفینۀ سدۀ هشتمی ابیات زیر آمده است که طبق توضیح رحیمی ،چنین است:
ّ
«در باب 8فی شکایة ّ
الزمان [از همین سفینه] ،برگ 15ب ،سه بیت با عنوان «فریذالدین عطار» آمده است:
[مخدوش] چگونه برآرم بصبح و صدق و صفا /که روزگار شب تیره شذ بدولت ما //چگونه لقمۀ خوان فلک خورم
که برو /کســی نگفت مگر بر نماز مرده صال //ز درد دل همه شــب پشــت دســت میخایم /که روی نیســت که روزی
رسم بهیچ دوا
عطار نیشــابوری و دیگر ّ
 .7بررســی اشــعار ّ
عطارها در ُجنگها و ســفینهها تا ســال 850ق ،ص .98نیز رک :سفینه ،ســعدالدین آ ِلهی ،برگ 63ر ،با عنوان «لواحد»
ّ
(چنانکه رحیمی بهدرستی به آن اشاره کرده است) ،با اختالفات قابلتوجه.
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بــا توجــه بــه یکی بودن وزن و قافیه و نزدیک بودن مضمون ،میتوان احتمال داد که این ابیات مربوط به مطلع قصیدۀ
ســوگندنامۀ مذکور در باال باشــد که اوراق حاوی ابیات نخســتین آن در نسخۀ 306ســنا افتاده و تقی تفضلی نیز آن را
به همان صورت و بدون مطلع در تصحیح خود از دیوان عطار نقل کرده است .توضیح اینکه ضبط مصرع نخست
ایــن ابیــات نزدیــک اســت به صورت مصــرع دوم بیت 3از قصیــدۀ 3در دیوان عطــار چاپ مداینی و افشــاری (همو،
.8»)654 :1392

 .3کتابت آثار عطار و سعدی به دست با کان /پا کان اسفراینی
در تصحیح آثار منظوم عطار یکی از دســتنویسهای ارزشــمند و کهنی که پیش از 800ق کتابت شده و همیشه مورد
ّ
توجــه بــوده اســت ،دســتنویس کتابخانــۀ کاخ گلســتان در تهران اســت که تنها از طریق میکروفیلم و نســخۀ عکســی
تهیهشده از آن دستنویس که در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری میشود ،و نه از روی اصل آن ،9مورد مراجعۀ
محققان بوده است .برای نمونه ،رقم پایانی کاتب در انتهای مجموعه ،که به «مختارنامه» ختم میگردد ،در تصحیح
منظومههای ّ
عطار چنین قرائت شده است« :تمام شد دیوان سلطان العارفین قدوة المحققین مفخر الزاهدین املح

ّ
الشعراء فی العالم فرید الدولة [و] الدین محمد ّ
العطار النشابوری قدس اهلل روحه العزیز در تاریخ ماه شعبان المعظم
ِل َســنة احدی و ثلثین و ســبعمائة ّ
حرره عبد [کذا] المحتاج الی رحمة اهلل تعالی ابوبکر بن علی بن محمد االســفراینی
ّ
ســلم تســلیما کثیرا» .10یکی از نکات جالب ّ
توجه دربارۀ این دســتنویس مجموعهای ،آن اســت که در
ُیعرف ببا کان و
بخشــی از شمســۀ آغازین آن و به همان خط اصلی ،از وجود «خســرونامه» عطار یاد شــده اســتّ .اما اســتاد شــفیعی
کدکنــی توضیح داده اســت« :ممکن اســت بر اســاس بعضی فهارس و یــا اطالعات ناقصی کــه در بعضی کتب آمده
اســت بعضی از خوانندگان تصور کنند که در نســخۀ [731ق] خســرونامه هم در مجموعۀ آثار عطار وجود دارد .حال
آنکــه چنیــن نیســت .در این نســخه )1قصایــد و غزلیات )2اســرارنامه  )3طیورنامــه )4مصیبتنامــه )5االهینامه )6
مختارنامه آمده و )7خسرونامه هم اسمش آمده ولی آن را ننوشتهاند»( 11رک :تصویر).
نکتۀ پراهمیت از منظر این یادداشت ،آشنایی کاتب با آثار سعدی است .زیرا در دو صفحۀ آغازین الهینامه (برگ
 ،)206و در بخش پایین کتیبۀ مزدوجی -که روبروی یکدیگر ترسیم شده -این بیت سعدی به خط کهن آمده است:
َ
َ
«نگه دار فرصت که عالم دمیست /دمی پیش دانا به از عالمیست» .12الزم است در نظر داشته باشیم که این ابوبکر
بن علی بن محمد اســفراینی مشــهور به «با کان /پاکان» ،پیش از کتابت این دســتنویس «برســمخزانه»ای یا شــاهانۀ
عطار نیشابوری و دیگر ّ
 .8بررسی اشعار ّ
عطارها در ُجنگها و سفینهها تا سال 850ق ،ص.99
ً
ّ
 . 9منابــع موجــود در گنجینــۀ کاخ گلســتان ،اگرچه در پایتخت مهمترین کشــور فارســیزبان نگهداری میشــود و تبعا میتواند پشــتوانۀ ّ
مهمی بــرای محققان ادب
فارســی در شــناخت زوایای تاریک گذشــتۀ ادبی این ســرزمین باشدّ ،اما جز مصداق «خرما بر نخیل» نیســت .آخرین مراجعۀ حضوری نگارنده به کتابخانۀ کاخ
گلستان ،با نامهای رسمی از نهادی علمی ،مربوط به حدود سالهای  93یا  94بود که با بیرغبتی مسئولین بخش ّ
خطی این مجموعه مواجه شد و راه به جایی
ّ
نبرد .از این رو الزم است وجود دستنویسهای مورد نیاز را در این نهاد ،حداقل برای خود ،از جنس «عدم» تلقی کنم.
ّ
 . 10منطق الطیر ،نشــر ســخن ،ص .213در ارزیابی میزان دقت این کاتب ،در مقدمۀ منطق الطیر آمده اســت« :این نســخه به لحاظ تاریخ ،پس از دو نســخۀ مراغی
ّ
ّ
کار ابراهیم بن عــوض مراغی دیده
قــرار میگیــرد و الحق نســخهای اســت شــاهانه و جلیلالقدر اما این باکان اســفراینی ،که کاتب نســخه اســت ،دقتی را کــه در ِ
میشود ندارد .بسیاری از مصراعها را از قلم انداخته و بسیاری از مصراعهای نوشتهشده را نیز ناقص نقل کرده است ،با این همه چون خراسانی و به یک حساب
ً
ّ
نیشــابوری شــمرده میشــود ،به زبان ّ
ظاهرا نســخۀ کهنی از ّ
کلیات عطار در اختیارش بوده است» (همان ،ص .213دربارۀ
عطار تا حد زیادی آشــنا بوده است و
مشــکالت و در عین حال ارزشهای این دســتنویس ،نیز رک :منطق الطیر ،انتشــارات ســمت ،ص .)78این کاتب ،خطاهای نابخشــودنی زیادی نیز در بخش
ً
رباعیات عطار دارد .به طوری که «تقریبا در صفحهای نیست که چندین افتادگی و غلط فاحش نداشته باشد .گاه دو رباعی را به هم میآمیزد و زمانی کلمات
را از قلم میاندازد» (مختارنامه ،ص .)62به همین سبب ،در انتخاب نسخۀ اساس نسبی در تصحیح مختارنامه نیز ،این نسخه جای خود را به یک دستنویس
ّ
مورخ 826ق داده اســت (همان ،ص .)60در بخش دیوان عطار نیز ،کار او پر از انواع اشــتباهات فاحش تشــخیص داده شــده اســت (دیوان عطار نیشــابوری،
صص .)15-14
 . 11مختارنامه ،ص .56همین مسأله ،یعنی وجود عنوان «خسرونامه» و نبود منظومۀ عاشقانهای که بین «گل» و «هرمز» روی میدهد در این دستنویس ،محملی
شــده اســت بــرای عرضــۀ نظری ویــژه در این باب ،کــه عالقهمندان آثــار ّ
عطار آن را در مقدمــۀ منطقالطیر ،مقدمــۀ مختارنامــه ،و نیز مقدمۀ «زبور پارســی» دنبال
خواهند کرد.
 . 12منطق الطیر ،نشر سخن ،ص .213برای بیت سعدی ،رک :بوستان ،تصحیح یوسفی ،ص.188
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عطــار ،از کتابــت دستنویســی از کلیات ســعدی به تاریخ ّ
غرۀ رجب ســال
ً
728ق فراغــت یافتــه بوده و عمال با اشــعار ســعدی آشــنایی کافی داشــته
اســت .این دســتنویس ،همان اســت که فروغی نخســتین بار در تصحیح
گلســتان 13و بوســتان (ســعدینامه) 14و ســپس ســایر آثار ســعدی از تصویر
واضحــی کــه از آن در اختیار داشــت اســتفاده کرد .دســتنویس 728ق که
در شــمار کهنترین نسخههای کلیات سعدی است ،در کتابخانۀ «دیوان
َ
(ایندیــن آفیــس) در لنــدن به شــمارۀ  1117محفــوظ بــوده و اینک در
هنــد»
کتابخانۀ بریتانیا در این شــهر نگهداری میشــود .یغمایی و نیز یوسفی ،هر
یک در تصحیح غزلها و نیز گلستان و بوستان (سعدینامه) به تصویر این
دســتنویس دسترســی داشــتهاند .15رقم پایانی این دستنویس ،با مراجعه به
فایلی که از میکروفیلم شمارۀ  9116و نسخۀ عکسی شمارۀ  7052کتابخانۀ
مرکزی دانشگاه تهران تهیه شده ،چنین استّ :
«تمت الکتاب من الدیوان
[کذا] الشــیخ االمام العابد مشــرف بن مصلح السعدی الشیرازی رحمة اهلل
َ
ّ
علیه فی ّ
المرجب ِل َسنة ثمان عشرین و سبعمایه ،ک َت َبه ابوبکر بن
غرة رجب
علــی بــن محمد باکان ،و صلی اهلل علی خیر خلقــه محمد و آله اجمعین،
تمت (؟)» (رک :تصویر) .این دســتنویس ،در شــمار قدیمترین نمونههایی
اســت که در انتهای برخی قسمتهای کلیات سعدی ،ادعا میکند که از
روی خط ســعدی کتابت شــده است .برای نمونه ،میتوان از این بخشها
ّ
یاد کرد« :تمت الکتاب [کذا] ّ
المصنف و هو الشــیخ االمام العارف العابد مشــرف بن مصلح
الطیبات نقلته من خط
ّ
السعدی رحمة اهلل علیه و سلم» (انتهای «طیبات» ،برگ 223ب؛ رک :تصویر)؛ «تمت الکتاب [کذا] الخواتیم منقول
من خط الشــیخ العارف مشــرف بن مصلح الســعدی الشــیرازی رحمة اهلل علیه» (پایان «خواتیم» ،برگ 310الف؛ رک:
تصویــر) .تا کنــون چــه در مطالعــات مربــوط به ّ
عطار و چــه در پژوهشهای سعدیشناســی کمتر به یکی بــودن این دو
کاتب اشاره شده است .16با وجود اثبات کتابت دو دستنویس پرحجم ادبی برای این کاتب اسفراینی ،اینک میتوان
با اطمینان بیشــتری از اینکه این فرد به احتمال فراوان دارای شــغل و حرفۀ کتابت بوده ســخن گفت .فضایی نیز که
وی نســخۀ ّ
عطار را استنســاخ کرده ،چنانکه پیشــتر به آن اشــاره کردهاند ،یک فضای اشــرافی و یا ســلطنتی بوده و او
ً
ّ
دقتیهایی نیز که وی در کتابت آثار ّ
عطار
این نسخه را احتماال برای استفادۀ صاحبمنصبی تهیه نموده است .بی
ّ
مرتکب شده ،نمونهای از کارهای کاتبان زیبانویس و در عین حال پرسرعت و بیدقت محسوب میشود .همچنین
ً
تعلق وی به خراسان ،احتماال سبب شده از عهدۀ کتابت اشعار شیرازی سعدی برنیاید و دستنویس او به قول استاد
صادقی ،در بخش «مثلثات» سعدی «با وجود قدمت آن ،از نظر صحت نسخۀ متوسطی است».17

 . 13گلستان ،بروخیم ،ص ی.
 . 14بوستان ،بروخیم ،ص ه.
 . 15بوستان ،تصحیح یوسفی ،ص13؛ گلستان ،تصحیح یوسفی ،ص19؛ غزلهای سعدی ،صص بیست و شش -بیست و هفت.
ّ
 . 16این در حالی است که دانشپژوه ،پیشتر به این نکته تذکر داده بود (فهرست میکروفیلمهای کتابخانۀ مرکزی ،ج ،3ص275؛ نیز رک« :ابیات شیرازی سعدی
ّ
در مثلثات» ،ص 9که آنجا به «اسفراینی»بودن کاتب ،با توجه به اطالعات عرضهشده در فهرست دانشپژوه ،بهدرستی تصریح شده است).
« . 17ابیات شیرازی سعدی در مثلثات» ،ص.9
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 .4دیوان شعری از سدۀ نهم،
و نه پنجم هجری ،در بغداد
یشــود که در فهرســت آن
در کتابخانــۀ مجمــع علمــی عراقی در بغداد ،دستنویســی به شــمارۀ «66شــعر» نگهداری م 
کتابخانه ،نوشتۀ میخائیل ّ
عواد ،عنوان «دیوان شعر فارسی» برای آن در نظر گرفته شده و دربارۀ آن اطالعات مختصر
و ناقصی آمده است .هیچ نقلی نیز از ابتدای نسخه نشده تا از این طریق بتوان به هویت آن پی برد .در توصیف ظاهر
ّ
دســتنویس آمده اســت« :به خط تعلیق زیبا؛ از کاغذ و مرکب نســخه برمیآید که حدود پانصد ســال قدمت داشــته
باشد70 .برگ 21 ،در 13سانتیمتر12 ،سطر».18
چه خوب اســت این دســتنویس ّ
توســط عزیزانی که به آن دسترســی دارند شناسایی شــود .در عراق ،دستنویسهای
ّ
ّ
فارســی شــعری کم نیســت و یکی از دالیل آن این اســت که کانونهای متعددی از این پهنۀ وســیع ،مدتها تحت
امــر حاکمــان عثمانی اداره میشــده و زبان فارســی نیــز در بالد عثمانیان ،یکــی از زبانهای پرکار بــرد از منظر دیوانی و
نیــز ادبــی بــوده اســت .جز آن ،در شــهرهایی از عراق ّرد پــای فرهنگ ایرانی و ز بــان فارســی را در ادوار مختلف ،بهویژه
پیــش از عهــد عثمانــی ،میتوان یافت .در دوران اخیر ،یعنی قرن چهاردهم هجری ،نیز ،بســیاری از علمای ایرانی که
بــه شــهرهای مذهبی عــراق مهاجرت کردند ،کتابخانههای شــخصی خو یــش را با خود منتقل نمودهانــد و این ،یکی
از دالیــل دیگــری اســت کــه امروز در شــهرهای ّمهمی چون نجف ،کربال و سـ ّ
ـامراء ،نســخههای فارســی بــه وفور یافت

سشــده ّ
توســط عالمه امینی) هم که یکی از گنجینههای دارای
میشــود .کتابخانۀ امیرالمؤمنین شــهر نجف (تأسی 
ّ
نســخههای فارسی فراوان اســت ،در سالهای تجهیز کتابخانۀ مزبور ،با نسخههای خطی ایرانی فراوانی تکمیل شده

اســت .در چند ســال اخیر هم ،شــمار زیادی نسخۀ ّ
خطی ایرانی ،اعم از عربی و فارسی ،به کتابخانههایی در عراق از
طریق بیع واگذار شد که باز نسخههای فارسی عراق را افزایش داده است.
همت مصطفی درایتی برای نسخههای ّ
اینک با فهرست جامعی که به ّ
خطی فهرستشدۀ عراق تهیه شده ،بهراحتی
میتوان آماری از شمار زیادی از دستنویسهای فارسی این قلمرو پراهمیت جهان اسالم به دست آورد .در مطالعات
ً
نسبتا کهنۀ شعری مورد ّ
توجه قرار گیرد که یکی از آنها
مرتبط با ادب فارســی ،بیش از همه شــاید چند نســخۀ فارسی

همین دستنویس مجمع علمی عراق در بغداد استّ .اما الزم است اطالعات مربوط به این نسخه ،در فهرست مزبور
اصالح شــود .زیرا در ثبت ّاطالعات مربوط به آن ،خطایی روی داده اســت« :دیوان شــعر فارسی ،عدد ردیف 29053
ّ
فهرســت درایتــی ،تعلیــق ،کاتب :مجهــول ،تاریخ :القرن 5ه ـ .19»... ،در واقع اطــاع مربوط به تعلق نســخۀ این دیوان

شعر ناشناس به حدود پانصد سال قبل ،در طرح درهمکرد فهارس عراق ،اشتباه منتقل شده و تاریخ تقریبی کتابت
دستنویس بهاشتباه قرن پنجم هجری ثبت شده است که صحیح نیست.20

 .18مخطوطات المجمع العلمی العراقی ،دراسة و فهرسة ،ج.330 ،2
 .19معجم المخطوطات العراقیة ،ج ،7ص.505
 .20برای مزید فایده ،گفته میشــود که در فهرســت مورداشــاره ،چند دســتنویس سدۀ نهمی پراهمیت دیگر نیز از آثار منظوم فارسی وجود دارد که الزم است کسانی
که به اصل دستنویسها دسترسی دارند اطالعات تکمیلیای دربارۀ آنها عرضه کنند .یکی از این نمونهها ،دستنویس شمارۀ « 13612مکتبة األوقاف العامة»
در بغداد اســت که ذیل ردیف  29054درایتی ّ
معرفی شــده اســت و آن نیز دیوان شــعر ناشناســی ،با نسخهای در قطع وزیری ( 22در  11سانتیمتر) شامل  223برگ
11ســطری اســت (معجم المخطوطات العراقیة ،ج ،7ص .)505در همین کتابخانه ،یعنی «مکتبة األوقاف العامة» ،دستنویســی سدۀ نهمی از کلیات سعدی
به شــمارۀ  ،12295حاوی 420برگ در قطع  24در  13ســانتیمتر نگهداری میشــود که در نوع خود خالی از اهمیت نیســت (همان ،ج ،13صّ .)384اما شــاید
کهنترین نســخههای فارســی در عراق را عتبۀ امیرالمؤمنین در نجف دارا باشــد که چند دستنویس قرآنی کهن فارسی ،از جمله چند مصحف ترجمهدار فارسی
از عهد ســلجوقی را در خود جای داده اســتّ .اما افســوس که ســالیانی چند اســت که اولیاء کتابخانۀ مزبور به هیچ نحوی برای شناســایی این گنجینۀ نفیس
خویش ،دست یاری نمیفشارند.
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 .5اطالعی احتمالی از یکی از افراد خاندان
عبدالسالمی فارس در سدۀ هشتم هجری
خانــدان شیخالشــیوخ بیضــا یــا به تعبیر دیگر خاندان عبدالســامی ،از صوفیان مشــهور و تأثیرگــذار در تاریخ فارس از
ســدۀ پنجــم بــه بعد به شــمار میروند .دربارۀ ایشــان ،جــز اطالعات ارزنــدهای که هجویری در ســدۀ پنجــم هجری در
ْ
«کشف المحجوب» به دست داده و از شیخالشیوخ ابوالحسین احمد بن محمد بن جعفر بیضاوی معروف به سالبه
ْ
(415ق) و نیز فرزندش ابوالفتح عبدالسالم بن احمد مشهور به «ابنسالبه» (473ق) یاد کرده ،مطالب مهمی نیز در
کتــب رجالــی و جغرافیایی مربوط به فارس وجود دارد و از دیرباز مورد توجه
بوده است .یکی دیگر از افراد این خاندان ،شیخالشیوخ محمود بن خلیفة
بن عبدالســام بن احمد (562ق) ،نوۀ «ابنســالبه» اســت که شــیخ خرقۀ
روزبهــان بقلــی بوده اســت .همچنین حدس زده شــده کــه عبدالصمد بن
محمد بن محمود بن خلیفة بن عبدالسالم بیضاوی که کاتب دستنویسی
ّ
از کلیات سعدی ّ
مورخ 721 -720ق (دستنویسی دو تکه که بخشی از آن
در اروپا و قســمتی دیگر در کتابخانۀ مجلس نگهداری میشــود) اســت ،از
همین تبار باشد.21
از وجــود یکــی از افــراد احتمالــی ایــن خانــدان کــه در ســدۀ هشــتم هجــری
یادداشــتی در پشــت آخرین برگ نســخهای از «عوارف المعارف» سهروردی
نگاشــته ،اطالعی به دســت میآید .او خود را در انتهای یادداشــتش چنین
نامیده اســت« :ابوالخیر بن محمود شــیرازی المشــتهر بعبدالسالمی» (رک:
تصویــر) .تنهــا دلیلــی کــه باعــث میشــود ابوالخیر شــیرازی از ایــن خاندان
دانســته شــود ،همین نسبت «عبدالسالمی» برای اوســت که البته باز با قید
احتیــاط قابلپذیــرش خوهد بــود .در صورت وابســتگی این فرد بــه خاندان
مزبــور ،ایــن یادداشــت امتــداد حضــور آنهــا را در شــیراز تــا نیمــۀ دوم ســدۀ
هشــتم هجری نشــان میدهــد .همچنیــن از اینکه او دستنویســی از کتاب
ســهروردی را در اختیــار داشــته ،تا حــدودی میتوان به اســتمرار پیوند آنها
بــا ّ
تصوف و مطالعۀ دســتنامۀ مشــهوری چــون عوارف المعــارف در آن عهد
وقوف یافت .آنچه ابوالخیر عبدالســامی در یادداشــت خود نوشته ،در واقع
اطالعی رجالی از دو تن از عالمان شــیراز اســت که بعید نیســت آنها نیز به
همین تبار ّ
تعلق داشته باشند .این دو که با یکدیگر نسبت برادری داشتهاند ،یکی «زینالدین عبدالسالم بن محمد
بن طاهر» اســت و دیگری برادرش «عالءالدین یوســف» که یکی از آنها یا هر دو در محرم  770و اندی درگذشــته و هر
ّ
دو در مزارســتان مصلی شــیراز دفن شــدهاند .اگر این دو نیز از خاندان عبدالسالمی بوده باشند ،باید اعالم کرد که فرد
یشــود وابســتگی این
نخســتین همنام یکی از اجداد بزرگ این خاندان ،یعنی «ابنســالبه» بوده اســت .آنچه باعث م 
دو تن به خاندان عبدالســامی تقویت شــود ،این اســت که این دو نفر ،البد افراد مهمی برای نویســنده (عبدالســامی)
ّ
بودهاند که تاریخ درگذشت و محل دفنشان را با ذکر القاب فاخر برای آنها ،در انتهای دستنویسی گویا متعلق به خود
ثبت کرده و از ســوی دیگر بهاین ســبب که یکی از این دو برادر« ،عبدالســام» نام داشته ،شاید بتوان بر اساس حدسی

ّ
مصحح).
 . 21برای جمعبندی نهایی دربارۀ همۀ مآخذ موجود مربوط به این خاندان ،رک :شیرازنامه ،صص ( 244 -240تعلیقات
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اندکی بعید اظهار کرد که گویا این دو برادر نیز از افراد همین خاندان صوفیمشرب بودهاند.22
اصــل دســتنویس موردگفتگــوّ ،
تشــده در عقــدا (از میبد یزد) ،به
مــورخ 685ق به خط کاتبی اصفهانی نائینی ،کتاب 
شمارۀ 208طباطبائی در کتابخانۀ مجلس نگهداری میشود .جزئیات این دستنویس در فهرست بهخوبی برشمرده
و یادداشت عبدالسالمی بهدرستی بازخوانی شده است.23

 .6در ّ
معرفی دیوان شعر «بینشان» (یادداشتی به قلم دکتر
24
رو حانگیز کراچی)
نخســتین بار ســعید نفیســی در معرفی «بینشان» و نسخۀ منحصربهفرد دیوان شــعر او نوشت« :بینشان تخلص زنی
اســت کــه از جزئیــات احــوال وی چیزی به دســت نیســت و تنها نســخهای از دیوان غزلیات او شــامل هــزار و پانصد
بیت مانده اســت که در آن بینشــان تخلص کرده و چنان مینماید که در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم میزیســته
ً
و ظاهــرا از اهالــی فــارس بــوده اســت» (نفیســی  .)340 /1 :1344امــا برای من مشــخص نیســت که ســعید نفیســی بر
اســاس چه منبعی این اشــعار را ســرودۀ یک بانوی شــاعر در قرن نهم و از اهالی فارس دانســته است .احمد منزوی نیز
در فهرســت نســخههای خطی فارسی نوشت :نسخه منحصربهفرد دیوان بینشــان متعلق به کتابخانۀ ملی پاریس با
شــماره  persan1102شــامل دو بخش اســت که بخش نخســت بیش از 1300بیت از جهانملکخاتون و بخش دیگر
حدود 1300بیت شــعر از بینشــان اســت (منزوی  .)2256/3 :1348فیلم این نســخه در کتابخانۀ پژوهشــگاه علوم
انســانی و مطالعــات فرهنگــی موجود اســت .این نســخه  150صفحــه دارد .غزلیات هر دو شــاعر در بعضی صفحات
مخلــوط شــده و فقــط با تخلص شــاعر و مقایســه با اشــعار جهانملکخاتون اســت که میتــوان آنها را جــدا کرد .در
صفحــۀ  7، 6 ،4 ،3از نســخه3 ،غــزل با تخلص بینشــان وجــود دارد که ردیف آنها به ترتیب الفبایی مرتب نشــده
است .در صفحۀ  3و در آغاز دیوانی که انتظار میرود شعرهای جهانملکخاتون باشد دو غزل بینشان نوشته شده
ً
اســت .در ایــن مجموعــه حــدود  1500تا 2000بیت با تخلص بینشــان در قالب غزل وجود دارد کــه مجموعا 218غزل
است و در انتهای این دیوان 16رباعی نیز دیده میشود .مدتهاست در هر کتابخانهای و هر منبعی به دنبال نشانی
از این بینشانم تا نسخۀ دیگری از اشعار او یا اطالعاتی از زندگی او بیابم .این نسخه را سه سال پیش استنساخ کرده
و به لحاظ سبکشناســی به نقد و تحلیل اشــعار او پرداختهام ،اما چون این پژوهش به ســبب تکنســخهای بودن از
یک ســو و نبودن اطالعات زندگینامهای از ســویی دیگر ناتمام اســت ،در چاپ آن تعجیلی نیســت تا این پژوهش به
انجام رســد .غزلهای بینشــان به ســبک عراقی اســت و دایرۀ واژگانی و ترکبیات و اصطالحات و شگردهای شعری
این شاعر به شدت از اشعار حافظ تأثیر پذیرفته است (رک :تصاویر).

 . 22البته نام «عبدالســام» اختصاص به خاندان خاصی ندارد و تا ّ
مقوم دیگری از قبیل لقب خاص یا نســبت طائفی ویژه و یا اســم نادری در سلســله اســامی آباء
ّ
و اجداد فرد یافت نشــود ،اظهارنظرهای این چنینی ارزشــی نخواهد داشــت .تنها برای یک نمونه ،فیالمثل میتوان به وجود نام «عبدالســام» بهعنوان نام جد
عالمی از ّ
مدرســین کتاب الکشــاف زمخشــری ،محفوظ به شــمارۀ 1810کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه ،از اواخر ســدۀ هفتم هجری اشــاره کرد که نام کامل خویش را
«عبدالقادر بن محمد بن عبدالسالم» ثبت کرده و برای کاتب و دارندۀ نسخۀ مزبور ،در ّ
شوال 696ق اجازهای نگاشته است (فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه
تهران ،ج ،8صص  ،398 -396بههمراه تصویر اجازۀ مورداشاره).
 . 23فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،ج ،24صص .149 -148
 . 24این یادداشــت و چند یادداشــت دیگر ،بهمناســبت تأســیس یک نشریۀ اطالعرسانی داخلی برای کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات تهران ،در سال  1397از اساتید و
ّ
دوستانی گرامی دریافت شد .اما رها شدن رشتۀ امور ،مانع شد تا چنان آرزویی محقق شود .اینک از آن میان ،این نوشتۀ پراهمیت در این سلسله یادداشتها
ً
نشر مییابد .مجددا از استاد کراچی تشکر میکنم که مطلب حاضر را به قلم خود در اختیار گذاشتند.
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 .7عالمه قزوینی
و مصطفی جواد
یکی از وجوه اشــتراک بین عالمه قزوینی و مصطفی جواد (محقق بزرگ عراقی) در مطالعات شرقشناســی ،تمرکز هر
دو بر برهۀ سرنوشتساز مغول و پژوهش در متون مربوط به این دوران است .جز این ،دیدارهایی نیز بین آنها صورت
گرفتــه و بــا هــم تبادل کتــاب نیز داشــتهاند .امید اســت در آینده ،تمام اشــارات موجــود در نوشــتههای قزوینی به این
شخصیت برجستۀ عراقی ،استخراج و در کنار یکدیگر عرضه شود .اینک ،به یکی دو فقره از این باب اشاره میگردد.
ّ
قزوینــی در ســالهای طوالنــی حضــور در پاریس ،با مصطفــی جواد دیدار کرده و مدتی با او مراوده داشــته اســت .وی
در حاشــیۀ نســخۀ ملکــی خــود از جلد پنجــم از الذریعۀ آقابزرگ طهرانی که به شــمارۀ قدیــم  71-XV-Bدر کتابخانۀ
دانشکدۀ ادبیات بخش کتب قزوینی نگهداری میشود ،25در حاشیۀ مدخل «جهانگشای جوینی» -که نقصهایی
در محتوا داشــته -26نوشــته اســت« :قال الفاضــل العالمه مصطفی جــواد البغدادی فی مجلة «البیــان» المطبوعة فی
النجــف تحــت عنــوان «نظــرات فــی الذریعــة» و هــی أبحــاث انتقادیــة للکتــاب الحاضــر باســتدعاء المؤلــف نفســه
االول ســنة  )1365ما ّ
المؤرخ  24ربیع ّ
(العــددّ ،16
نصــه ،ص« :8و ذکر [أی مؤلف الکتاب الحاضر فی الجزء الحاضر]
فــی ص 300تاریــخ جهانکشــای جوینــی و هو تاریخ المغــول و احوالهم و غیرهــم و قال :و قد طبع المیــرزا محمدخان
القزوینــی الجــزء الثالــث منه مع ذیل الخواجة نصیرالدین [الطوســی]؛ ُ
قلت :و الصحیح انه طبــع اجزاءه الثالثة و قد
ّ
ُ ُ ّ
َ
الثالثةّ ،إل ّأنــی ُ
ُ
العل ُمة ّ
المؤر ُخ األدیـ ُ
ترکتها فی َ
رأیتهــا رأی العیــن و اهــدی ّ
باریس
ـدات
ـب
الــی طابعــه
المذکور المجلـ ِ
ّ
ّ
بسبب عودتی إلی العراق فی اثناء الحرب الکبری األخیرة فقد تخففت فی السفر و ترکت غیر الضروریات و هو منها.
ّ
فلــو لماشــاهد المجلــدات الثالثة لماقطع القــول بطبعها» انتهی» (بــرای تصویری که آقابزرگ را در کنــار عالمه قزوینی
نشان میدهد ،رک :تصاویر این بخش).27
همچنین در آغاز برخی کتابهای چاپی او در گنجینۀ کتابهای قزوینی (در دانشــکدۀ ادبیات) ،مطالبی هســت
کــه بــه نوعــی بــا مصطفی جواد در ارتباط اســت .برای نمونــه ،در ابتدای جلد (جزء) ســوم کتاب المختصــر فی اخبار
البشــر ،تألیــف ابوالفــداء ،چــاپ ســربی مصر (المطبعــة الحســینیة المصریة ،علی نفقة الســید محمــد عبداللطیف
َ
الخطیب و شرکاه) ،28یادداشت کوچکی ُ(و َر یقهای) به خط مصطفی جواد در تصحیح چند واژه و فقره از متن تاریخ
ابوالفــداء قــرار دارد کــه مربــوط به جلد دوم کتاب اســت و قزوینی آن مــوارد را در متن کتاب اعمال کــرده و زیر آن برگۀ
َ َ
َ
جمیعها» .تاریخ  35/10/18نیز که باالی همین برگه نوشته شده،
الکلمات
«ص ّح ْح ُت هذه
یادداشت نوشته است:
ِ
مطابق اســت با مرداد 1296ش و هفتم آ گوســت 1917م (رک :تصویر) .قزوینی که بهندرت کســی را از میان محققین
معاصر خویش به فضل و کمال میستوده ،با این محقق برجستۀ عراقی ارتباط خوبی داشته است.

 . 25این نســخۀ چاپی از جلد پنجم الذریعه را ،مؤلف ،به فرزند خود مرحوم علینقی منزوی ســپرده تا به عالمه قزوینی پیشــکش کند .او نیز در آغاز کتاب چنین
نوشــته اســت« :از طــرف مؤلــف بپیشــگاه اســتاد بزرگوار عالمــه قزوینی تقدیم میگــردد -آخر آبــان  ،24ع .منــزوی» .اما این اهدا واســطۀ دیگری نیز داشــته و خود
ً
منزوی ،شخصا آن را به قزوینی اتحاف نکرده است .زیرا به خط قزوینی در لبۀ باالی همین برگ عنوان ،آمده است« :هدیۀ مؤلف بتوسط آقای مرتضی مدرسی
چهاردهی -محمد قزوینی».
 . 26چنین است عین نوشتۀ آقابزرگ یا منزوی در این مدخل« :جهانگشای جوینیّ :مر فی ج -3ص ،247و هو تاریخ المغل و أحوالهم و السالطین الخوارزمشاهیة
و المالحــدة اإلســماعیلیة ،و باقــی الوقایــع الــی  655و قد طبــع المیرزا محمدخان القزوینــی الجزء الثالث منه مع ذیــل الخواجة نصیرالدین اآل تــی فی الذال ،فی
لیدنّ ،ثم أن السید جاللالدین الطهرانی أعاد طبع بعض اجزائه فی طهران» (الذریعة ،ج ،5تهران ،چاپخانۀ مجلس ،1323 ،ص.)300
 . 27برگرفته از :عالمه قزوینی ،ص( 84با توضیحی زیرنویس این تصویر که در همین منبع درج شده است).
ّ
 . 28شــمارۀ جلد اول و دوم (در یک مجلد) در کتابخانۀ قزوینی در دانشــکدۀ ادبیات چنین اســت 26-II-A :ج1و2؛ و مشــخصات جلد ســوم و چهارم (در یک
مجلد) به این شرح 26-II-A :ج3و.4
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 .8دو استدرا ک پابرگی (پیرامون نامۀ دکتر غنی به عالمه قزوینی و
شعر «ا گر دل از غم دنیا جدا توانی کرد»)
در یادداشــت شــمارۀ 8از «پابــرگ( »15آینــۀ پژوهش ،شــمارۀ ،)173متــن نامهای از دکتر قاســم غنی بــه عالمه قزوینی
ّ
متعلق به ســال  1322منتشــر شــد که در آن از کتابخانۀ سعید نفیسی تجلیل شده بود .تصویر این نامه ،در جای خود
از قلم افتاد که اینک عرضه میشود.
همچنین در یادداشــت شــمارۀ 3از «پابرگ( »16آینۀ پژوهش ،شــمارۀ  ،)174از غزلی به مطلع «اگر دل از غم دنیا جدا
توانی کرد» سخن به میان آمد و توضیحاتی پیرامون انتساب آن به موالنا جال لالدین« ،مطلعی» یا «ابوعلی قهستانی»
عرضــه گردیــد .اینــک الزم اســت در بخــش پیشــینۀ تحقیقــی مر بــوط به
ایــن غزل ،توضیحات دوســت دانشــمند ،دکتــر میالد عظیمــی نیز افزوده
شــود کــه در پیوس ـتهای چاپ خود از «ســفینۀ شــمس حاجــی» به این
غــزل پرداخت .او نوشــت که این غزل ،در ســفینۀ شــمس حاجی (مورخ
741ق) نیــز بــه نام موالنا آمده و این کهنترین منبعی اســت که آن را به او
منتسب میکند .او همچنین این منابع را برای این غزل برشمرده است:
ســفینۀ انیس الخلوة از مســافر بن ناصر الملطوی از ســدۀ هشتم هجریکه غزل را به نام مجیر بیلقانی ثبت کرده است29؛
ً
ســفینۀ معــروف بغدادی از اواخر ســدۀ هشــتم یــا نهایتا اوایل ســدۀ نهم«لواحد من الشــعراء» حفظ
هجــری ،که ســه بیت از این شــعر را با عنــوان
ٍ
کرده است.30
یادداشــت پابرگــی اخیــر ،بیشــتر ناظــر بــه کوتاهــی نگارنــدگان یــک مقالۀ
دانشــگاهی بود که با غفلت از شــمار کثیری منبع شعرشناســی ،دســت
بــه نظرپــردازی زده بودند .اکنون و با بررســی منابعی بیشــتر از آنچه عرضه
شد ،ابهام مربوط به سرایندۀ این شعر سرگردان بیشتر شده و نتیجهگیری
دربارۀ آن سختتر به نظر میرسد.

ً
 . 29نیز رک :انیس الخلوة و جلیس السلوة ،برگ 39ر (عظیمی شمارۀ برگ را  79دانسته که احتماال مقصود ،شمارۀ فریم فایل دیجیتالی دستنویس بوده است)،
و ص( 416تعلیقۀ پژوهندگان چاپ عکســی انیس الخلوه ،دوســتان گرامی دکتر محمد افشــینوفایی و ارحام مرادی ،که یکی از جامعترین جســتجوها پیرامون
این غزل سرگردان را عرضه میکند).
 . 30سفینۀ شمس حاجی ،ص.652
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منابع
« .1ابیات شیرازی سعدی در مثلثات» ،علیاشرف صادقی ،زبانها و گویشهای ایرانی (ویژهنامۀ «نامۀ فرهنگستان») ،دورۀ جدید،
ش ،1بهار و تابستان  ،1391صص .37 -5
 .2اشعار فارسی پرا کنده در متون (تا سال 700هجری) ،علی صفری آققلعه ،تهران ،انتشارات دکتر محمود افشار -با همکاری نشر
سخن.1395 ،
 .3انیس الخلوة و جلیس السلوة ،مسافر بن ناصر الملطوی ،نسخهبرگردان دستنویس شمارۀ  1670کتابخانۀ ایاصوفیا (استانبول)،
بهکوشش محمد افشینوفایی -ارحام مرادی ،تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.1390 ،
عطار نیشابوری و دیگر ّ
 .4بررسی اشعار ّ
عطارها در ُجنگها و سفینهها تا سال 850ق ،علی رحیمی واریانی ،پایاننامه برای دریافت
درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شهریور .1398
 .5بوستان سعدی ،باهتمام محمدعلی فروغی ،طهران ،بروخیم.1316 ،
 .6بوستان سعدی (سعدینامه) ،تصحیح و توضیح :غالمحسین یوسفی ،تهران ،خوارزمی ،چاپ پنجم.1375 ،
« .7پابرگ ،»13جواد بشری ،آینۀ پژوهش ،س ،29ش ،3مرداد -شهریور  ،1397پیاپی ،171صص .130 -103
 .8تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری ،سعید نفیسی ،تهران ،فروغی2 ،1344 .ج.
« .9حافظ و جهان ملک خاتون» ،سعید نفیسی ،راهنمای کتاب ،س  ،1347 ،11ش ،7ص.369
 .10دیوان عطار نیشابوری ،بهسعی و تصحیح مهدی مداینی -مهران افشاری ،با همکاری و نظارت علمی علیرضا امامی ،تهران،
چرخ.1392 ،
 .11سفینه ،سعدالدین آ ِلهی ،دستنویس کتابخانۀ مجلس سنای سابق (محفوظ در کتابخانۀ مجلس کنونی) ،شمارۀ 534سنا.
 .12سفینۀ شمس حاجی ،تدوین و کتابت 741هجری قمری ،مقدمه ،تصحیح و تحقیق میالد عظیمی ،تهران ،سخن.1390 ،
 .13شرح حال و آثار و اشعار شیخ روزبهان بقلی فسائی شیرازی ،دکتر محمدتقی میر ،شیراز ،انتشارات دانشگاه پهلوی.1354 ،
ّ
ابوالعباس معینالدین احمد بن شهابالدین ابیالخیر زرکوب شیرازی ،تصحیح و توضیح ا کبر نحوی ،شیراز،
 .14شیرازنامه،
دانشنامۀ فارس.1390 ،
ّ
َ
ّ
ّ
 .15الطبقات َّ
ّ
الس َّنیة فی تراجم الحنفیة ،تقیالدین بن عبدالقادر التمیمی الداری الغزی المصری الحنفی ،تحقیق :عبدالفتاح محمد
الحلو ،ریاض ،دار الرفاعی1403 ،ق ،ج.4
ّ
 .16عبهر العاشقین ،روزبهان بقلی شیرازی ،هنری کربین -محمد معین ،تهران ،انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران ،چاپ نخست
1958م [افست :تهران ،منوچهری ،به موجب قرارداد با انجمن ایرانشناسی فرانسه1360 ،ش1981 /م].
 .17عالمه قزوینی ،مشتمل بر خطابهها و مقاالت که بمناسبت فوت استاد فقید عالمه محمد بن عبدالوهاب قزوینی ایراد و منتشر
شده است ،از انتشارات ادارۀ کل نگارش وزارت فرهنگ ،چاپ تابان ،بیتا.
 .18غزلهای سعدی ،تصحیح و توضیح :غالمحسین یوسفی ،تهران ،سخن.1385 ،
ّ
 .19فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی ،عبدالحسین حائری ،تهران ،کتابخانۀ مجلس ،1348 ،ج.17
 .20فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،محمدتقی دانشپژوه ،تهران ،دانشگاه تهران ،1339 ،ج.8
 .21فهرست میکروفیلمهای کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ،محمدتقی دانشپژوه ،تهران ،دانشگاه تهران،1363 ،
ج.3
 .22فهرست نسخههای خطی فارسی ،احمد منزوی ،تهران ،مؤسسة فرهنگی منطقهای.1348 ،
 .23فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،سیدمحمد طباطبایی بهبهانی (منصور) ،با نظارت و مقدمۀ
عبدالحسین حائری ،تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،1381 ،ج( 24کتابهای اهدائی سیدمحمدصادق
طباطبایی).
 .24گلستان سعدی ،در تحت نظر محمدعلی فروغی ،طهران ،بروخیم.1316 ،
 .25گلستان سعدی ،تصحیح و توضیح :غالمحسین یوسفی ،تهران ،خوارزمی ،چاپ ششم.1381 ،
 .26مختارنامه ،فریدالدین عطار نیشابوری ،تصحیح و مقدمه از :محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران ،سخن ،چاپ دوم (با تجدید نظر
و اضافات).1375 ،
ّ
 .27مخطوطات المجمع العلمی العراقی ،دراسة و فهرسة ،میخائیل عواد ،مطبعة المجمع العلمی العراقی1401 ،ق1981 /م ،ج.2
 .28معجم المخطوطات العراقیة ،مصطفی الدرایتی ،تهران ،سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران ،با همکاری
دیوان الوقف الشیعی و مؤسسة کاشف الغطاء العامة ،1396 ،ج.7
 .29منطق الطیر ،عطار ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات :محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران ،سخن.1383 ،
 .30همان ،تصحیح و توضیح :محمود عابدی -تقی پورنامداریان ،تهران ،سمت.1390 ،
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