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چکیده:نویسن���ده در نوشت���ار حاضر، موارد ذیل را ب���ه رشته تحریر 
درآورده است:

کر و بی���ان ارزش  - معرف���ی نسخ���ه دیگ���ری از اربعی���ن البلدانی���ه اب���ن عسا
محتوایی و نسخه های دیگر آن؛

- ارائه تصویر مأخذ خطی بیتی از رودکی؛

کتابت ش���ده در روزبهانی���ه شیراز  کلی���ات سع���دی  - معرف���ی نسخ���ه ای از 
موجود در موزه هنرهای والترز امریکا؛

ک���ات اساتید و  - نک���ات تکمیل���ی اضاف���ه شده توس���ط نویسن���ده و استدرا
خوانندگ���ان مجل���ه از پاب���رگ های منتشر ش���ده در شماره ه���ای 901 تا 031 
مجل���ه آین���ه پژوه���ش )فاصل���ه فروردی���ن 7831 ت���ا آب���ان 0931( و پاس���خ 

نویسنده بخش پابرگ به برخی از آن ها.

 کتاب و کتاب پژوهݡی
 پابرگ 112
جواد بشری

نـقــد و بــرریس کـتــاب

بعینالُبلدانیۀابنعساکر .نسخهایدیگرازأر 84
کِر دمشقی )ابوالقاسم علی بن حس���ن، متوّفای 571ق( اربعینی  ابن عسا
ک���ه پس از سف���ر به بغ���داد و گزاردِن ح���ج، در سفِر  )چه���ل حدیث���ی( دارد 
مشه���ورش به ایران آن را تدوین کرده است. این اربعین، در واقع در شماِر 
ک���ه تدوی���ِن آن بیِن برخی  اربعین ه���ای ُبلدانی���ه )شهری(2 ق���رار می گیرد 
ی���ادی از آن  شناخته شده و تعدادی از  محّدثی���ن رایج بوده و نمونه های ز
آنها خوشبختانه امروز موجود است. در این شیوه، محّدث پس از آنکه در 
هر شهر و منطقه ای شنیده هایی از راوِی ثقه ای داشت، احادیثی از میاِن 
گزینش می کن���د تا مقداِر این موارد به چه���ل برسد. وی از  شنیده های���ش 
ای���ن طریق عالوه بر عمل به سخِن مشهوِر رسول اهلل؟ص؟ مبنی بر گردآوری 
کمترین حج���م، شهرهای  و ترغی���ب اّم���ت به حفظ چه���ل حدی���ث، در 
که برای سماِع حدیث بدان ها رفت���ه نیز معّرفی می کند. البته  متع���ّددی 
کتِب »مشیخۀ« خود این وظیف���ه را به تمامی انجام  معمواًل محّدثی���ن در 
کتاب ها خوانندگان���ی ویژه دارد، و یک چهل  می داده ان���د؛ اّما آن دست 
حدی���ث، خوانندگانی بیشتر.3 از ای���ن رو می توان اربعین ه���ای ُبلدانیه را 
مشیخه های صغیِر محّدثین نیز به حساب آورد. گویا نخستین کسی که 
ای���ن ابتکار را در این نوع گردآوری به خرج داده، ابوطاهر سلفی اصفهانی 

کِر دمشقی. گرِد او، ابن عسا )م. 576ق( است و دومین نفر، شا

که سال ه���ای529 - 533 هجری را در ایران به نّیت  کر  ی، ابن عسا ب���ار
شنیدن حدیث به سر برد، ابتدا به نّیِت سماع حدیث از بزرگاِن خراسان 
گذارد و  ی���ژه ابوعب���داهلل فراوی و اخِذ اجازه از ایشان ب���ه این بوم قدم  به و
چنان ک���ه دیدیم، سفرش چهار سال به طول انجامید. در اربعین بلدانیۀ 
او، چهل حدی���ِث شنیده شده در این شهرهای ای���ران ثبت است: جّی 
اصبه���ان، اصبهان مشه���ور به یهودیه، م���رو الشاهج���ان، نیسابور، هراة، 
بوشن���ج، بون از اعمال بادغی���س، بغ/ بغشور، سرخ���س، ازجاِة خابران، 
میهنه، طابران، نوقان، سانزوار/ سابزوار )=سبزوار(، خسروجرد، بسطام، 
ی���ز، مرند، خ���وی، جربادقان،  ی، زنج���ان، ابهر، تبر دامغ���ان، سمن���ان، ر

همدان، مشکاِن همدان، رودراوِر همدان، اسدآباِد همدان. 

که جز این شهرها، موارِد دیگری  وی در پای���اِن این اربعین اعالم می کند 
کت���اب نشنیده است، و  که در آنه���ا حدیثی در حّد این  نی���ز بوده است 
برخ���ی را نام می ب���رد. از آن موارد نی���ز، تعدای از شهره���ا، ایرانی هستند؛ 
کنکور.4 ینان، بامین، بورجان، قرمیسین، قاشان و  ی، مز ماننِد: خواِر ر

گسسته  قه مند  1. در این شماره، سه یادداشِت پابرگی عرضه می شود تا مطلب برای خوانندگاِن عال
که از یادداشِت  ی���ن بخِش این شماره از پابرگ اختصاص دارد ب���ه استدراک ها  نگ���ردد. اّما بیشتر
بوط به ای���ن استدراک ها نیز در جای  شم���ارۀ 87 به بعد مشاهده خواهی���د فرمود. توضیحات مر

خود خواهد آمد.
کار می برند. کشور به  زه اعراب، واژۀ بلد را به معنی  2. البته امرو

بع���ون فی األبدال  بع���ون الطوال، األر ک���ر اربعین ه���ای دیگری نیز داشت���ه است؛ مانند: األر 3. ابن عسا
العوال، األربعون فی الجهاد، األربعون حدیثًا ِمن مسموعاته.

گفتار  کر باشد - در ادامۀ همین  کتاب ابن عسا ک���ه تصحیِح  4. مشخص���اِت منبع مورِد استفاده - 
خواهد آمد.
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که عبارتند از:  تصحیح اربعین بلدانیه، از دو دستنویس بهره برده است 

که در سال 686ق در جامع دمشق از روی  -نسخۀ شمارۀ 1466 برلین 
گرِد  بور را این دو شا کتابت شده است. نسخ���ۀ مز نسخ���ۀ موّرخ 636ق 
کرده اند: ابوالمکارم عبدالواحدبن عبدالرحمن  کر از وی روایت  ابن عسا

األزدی الدمشقی و ابوبکر عتیق بن ابی الفضل السلمانی.

کتابخانۀ شهید علی پاشا در ترکیه موّرِخ دوازدهم  که���ِن  - نسخۀ بسیار 
که به دسِت»محمدبن ابرهیم به ُخشنام6الحلبی الکاتب  صفِر 585ق 

کتابت شده است. المکّنی بأبی حامد« 

که نخستین بار منّجد آن را به جامعۀ عرب زبان شناساند،  نسخ���ۀ سوم 
ی می شود. او دربارۀ آن نوشته است:  در هاروارد نگهدار

یه( س���ال 1961 میالدى  ک���ه در ماه شباط )فور سپ���س هنگامی 
یک���ا رفتی���م، نسخه اى  ب���راى سخنران���ی به ای���االت متح���دۀ امر
کتابخان���ۀ دانشگ���اه هاروارد یافتی���م. فهمیدیم  که���ن از آن را در 
ى شد و  یدار ک���ه این دست نوشت���ه در دمشق بود و از آن ج���ا خر
کتابفروشی  پراى فرانسوى، صاحب  کتابخان���ۀ بنیامین دو وارد 
که به  کتاب نوشته ش���ده  یس ش���د. در ابت���داى  انجم���ن در پار
یدن آن  یخ خر ى شده، ولی تار یدار مبل���غ 36 فرانک فرانسه خر
که براى  که دست نوشتۀ دمشقی  نیامده است. این مهم است 
رد. ب���ه احتمال  یکا درآو ى ش���ده بود، س���ر از آمر یدار ی���س خر پار
فراوان، دست نوشته در سدۀ هفتم هجرى نوشته شده است؛ و 
بن عبدالرحمن بن  یز در پایان آن، بر دانشمند دمشقی، عبدالعز
ل ازدى در خانه اش در دروازۀ ناطغانیین  عبدالواحد... بن ه���ال
گزارش شنیدن آن،  دمشق و در سال 693 قمرى خوانده شده و 
کتاب را بر او  که  بن ابى محمد نابلسی -  به خط احمدبن مظفر

خوانده - نوشته شده بود«.7 

ب���ا اینک���ه تصحیِح محم���د مطی���ع الحافظ ب���ه ظاهر تصحی���ِح مقبولی 
که اتفاق���ًا در مقاله ای مشهور  یکا  اس���ت، اّم���ا بی توّجهِی او به نسخ���ۀ امر
یِق  ب���ور احتمااًل به طر ک���اِر اوست. نسخۀ مز نی���ز معّرفی شده بوده، ایراِد 
که نسخۀ  ���ق دارد 

ّ
کر ی���ا شاید برادِر او تعل گرِد ابن عسا روایت���ِی هم���ان شا

آلمان بدو منتهی می شد.

نکتۀ سوِم این یادداش���ت اینکه میکروفیلمی از دستنویس هاروارد، در 
که  ی می شود  کتابخان���ۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ 4289 نگهدار
کرده است.8  مرحوم دانش پ���ژوه آن را در فهرسِت میکروفیلم ه���ا معّرفی 
وی در معّرف���ی خ���ود از این میکروفیلم، نوشته اس���ت: این نسخه همان 

ی »خ« در اصل نسخه.  6. با ثبِت ضّمه بر رو
7. همان، ص181. 

کتابخانۀ مرکزی و مرکِز اسناِد دانشگاه تهران؛ ج 3،  8. محمدتقی دانش پژوه؛ فهرست میکروفیلم های 
تهران: دانشگاه تهران، 1363، ص 42.

که دربارۀ  کتاب، خاّصی���ِت روشنگری ای است  یک���ی از امتیازاِت این 
کر دارد. صالح الدین منّجد، در دهۀ 1960 میالدی  زندگی خوِد ابن عسا
که از قضا یکی  در مقال���ه ای سودمند، پ���س از بررسی نسخ���ه ای از آن - 
از موضوع���اِت م���ورِد بح���ِث ای���ن یادداش���ت نی���ز هس���ت - در این ب���اره 
ی���خ دمش���ق و در مقدمۀ  می نویس���د: »م���ا پیش ت���ر، در مقدمۀ خ���ود بر تار
که  ی���خ )مقدم���ه، ص19( جدول���ی از شهرهایی  کت���اب خ���ود اعالم التار
کرده بود، آوردیم. در این  کسب دانش از آنها دیدار  م���وّرِخ دمشقی براى 
نسخۀ خّطی جدید از اربعینیات، اسامی شهرهاى جدیدى را می یابیم 

که پیش تر یاد نشده بود«.5

نکت���ۀ حائز اهّمّیِت نخست در ای���ن یادداشت، خبر از چاپ شده بودِن 
کسائی  کمتر شناخته شده است. نوراهلل  گویا در ایران  که  ای���ن اثر است 
کر و خاندانش  ب���وط به ابن عسا ک���ه اندکی پیش از سال 1370 مدخِل مر
را ب���رای دائرةالمع���ارف ب���زرگ اسالم���ی )ج4، ص 291-296( نگاش���ت، 
بور هنوز منتشر نشده بود. وی  کت���اب مز که  گرفت  زمان���ی قلم به دست 
ب���وط به این اربعی���ن را از فهرست  در نگ���ارش ای���ن مدخل، اطالعاِت مر
نسخه ه���ای خّط���ی برلین، نگاشت���ۀ آل���وارت، فهرستنگاِر شهی���ِر آلمانی 
ین نسخ���ۀ این اربعی���ن همان  استخ���راج اس���ت. ت���ا آن زم���ان، مشهورتر
کرده  ک���ه آل���وارت آن را معّرفی  نسخ���ۀ 1466 برلی���ن م���وّرِخ 686ق ب���ود 
ب���ود. او البت���ه از مقالۀ ممّت���ِع صالح الّدین منّجد درب���ارۀ این اربعین که 
گاهی  در س���ال 1964- 1965م در الدراس���ات األدبیة منتش���ر شده بود، آ
ک���ه نقِص نوشتۀ او محس���وب می شود. سابق���ۀ آشنایی با این  نداشت 
ک���ه در آن سال دکتر  بوط به سال 1382 است  کت���اب برای ایرانی���ان، مر
ی، از  محسن جعفری مذهب، مقالۀ منّجد را به فارسی برگرداند و بسیار
کر آشنا شدند. اّما جالب است بدانیم  کت���اب ابن عسا ی���ق با این  آن طر
کتاِب  ک���ه جعفری مذهب ای���ن مقاله را ترجم���ه می کرد، اص���ِل  زمان���ی 
کر سال ها قبل از آن در ُدبی به تصحیح و تحقیق محمد مطیع  ابن عسا
یه و لبنان منتش���ر شده بود.  یِق افس���ت در سور الحاف���ظ و سپس ب���ه طر

بور: اینک مشّخصاِت چاپ مز

- کت���اب األربعی���ن البلدانی���ة عن أربعی���ن من أربعی���ن ألربعین ف���ی أربعین؛ 
کر الدمشقّی  اإلمام الحافظ أبی القاسم علی بن الحسن بن هبةاهلل ابن عسا
الشافعی المتوفی سنة 571ه-؛ تحقیق محمد مطیع الحافظ؛ مطبوعات 
مرکز جمعة الماجد للثقافة و التراث ِبُدَبي، الطبعة األولی، 1413ق/1992م 

)دمشق- بیروت، دارالفکر- دارالفکر المعاصر، بطریق افست(.

که  گاه���ی از وجود نسخ���ۀ دیگِر اث���ر است  نکت���ۀ دوِم ای���ن یادداش���ت، آ
ک���ه این  کن���ون می دانی���م  گاه���ی نداشت���ه و م���ا ا کت���اب از آن آ مصّح���ِح 
نسخه، از نظر قدمت و اعتبار بسیار مهم است. محمد مطیع الحافظ در 

که به این مشخصات ترجمه شده و ما از همان ترجمه بهره بردیم: 5. این مقاله همان است 
یخ اسالم، سال  کر در ایران«؛ ترجمه محسن جعفری مذهب؛ فصلنامۀ تار »سفرهای علمی ابن عسا

چهارم، پاییز 1382، شمارۀ پیاپی15، ص182.
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که یک���ی از آنها نویافته محس���وب می شد. نخست  از رودک���ی یافته بود 
شایسته است نوشتۀ دانش پژوه نقل شود:

ک���ه از سدۀ ششم و  »ب���از همی���ن روزها مجموع���ۀ 8380 مجلس شورا را 
گرگانی و چند دفتِر ادبی و عرفانی  ئل االعجاِز  هفتم باید باشد و در آن دال

دیگر هست، می خواندم. در آن دیدم آمده است:

للرودکی
ک���ه را ایزدش لخت���ی هوش داد ه���ر 
اوست���اد بسن���ده  را  او  روزگ���ار 

گذشت���ه روزگار ک���ه ناموخ���ت از  هر 
آموزگ���ار هی���چ  ز  نام���وزد  نی���ز 

گینسکی  تنها بیت دوم آن در دیوان رودکی چاپ میرزایف ص550 و برا
ص208 آمده و چنین است:

گذش���ت روزگار ک���ه نامخ���ت از  هر 
آموزگ���ار هی���چ  ز  نام���وده11  نی���ز 

کلیل���ه و دمن���ۀ رودک���ی دانست���ه شده اس���ت. ای���ن مجموعه  و بی���ت از 
همچنی���ن  ی���خ700،  تار در  دوم���ی  ب���وده،  مابیژن آب���ادی  دو  دس���ِت  در 
گویا  علی بن خلف بن کثیر در 594 آن را داشته است و این یادداشت را 
گذارده اند و نسخه از آِن شی���خ بهائی هم بوده است)؟!(.  تازگ���ی در آن 
گ���ذارده ام )2: 292 ش3998(. امیدوارم  م���ن فیلم���ی از آن در دانشگاه 

کتابخانۀ مرکزی بشناسانم«.12 یۀ آیندۀ  که آن را در نشر

ک���ه این بی���ت را از ای���ن مأخِذ کهن  دانش پ���ژوه نخستی���ن کس���ی است 
ی���ن منابع اشع���اِر رودکی را از  کشی���د و در واقع یک���ی از قدیمی تر بی���رون 
منظِر نسخه شناسی )قدمِت اص���ِل دستنویس( به جامعۀ ادبی معرفی 
کن���ون می توان ب���ه فهرست مجلس  ک���رد. دربارۀ اص���ل این دستنویس ا
ک���رد.13 و در ادام���ه، تصوی���ِر برِگ  )ج27/2، ص���ص 86-87( مراجع���ه 
ب���وط به شع���ِر رودکی از این مجموع���ه )نسخه شماره ب���رگ ندارد(، با  مر
کی���د ب���ر اینکه ضبط نام شاع���ر در این مأخِذ کهن ب���ه صورِت روذکی  تأ

)للروذکی( است )نک: تصویر1(:

11. چنین است در نوشتۀ دانش پژوه.
12. محمدتق���ی دانش پژوه؛ »یک بیت از رودکی«؛  آینده؛ س���ال 11، ش1-3، فروردین-خرداد 1364، 
ص154. دکت���ر علی اشرف صادقی بعدها ب���ه این مأخذ دانش پژوه توّجه کرد و بیِت نویافتۀ او را در 
مقال���ه ای ارزنده، در شماِر تازه های رودکی به حس���اب آورد )ر.ک: علی اشرف صادقی؛ »اشعار تازۀ 
رودکی«؛  نشر دانش؛ سال 13، ش 4، خرداد و تیر 1372، پیاپی 76، ص 8-9(. او ضبِط »ناموخت« 
در مقالۀ دانش پژوه را به »ناُمخت« تغییر داد که البته حق با اوست. اّما باید توّجه داشت ضبِط این 
نسخ���ۀ کهن به ص���ورِت »ناموخت« الزامًا به این معنا نیست که کات���ب، وزن شناس نبوده است، 

بلکه به نظر می رسد »-و« در این نسخه ارزِش فونوتیکی ای معادِل »-« دارد.
کهن از این مجموعه را نشر  ی خداوند، ان شاءاهلل در دفتر چهارِم مت���ون ایرانی، رساله ای  13. ب���ه یار

که در آنجا بحثی تفصیلی در معّرفی نسخه خواهد آمد. خواهم داد 

کتابخانۀ هوتن  گزارش اش از نسخه های خّطی  یه و در  که در نشر اس���ت 
کرده است. در دانشگاِه هاروارد، ذیل نسخۀ شمارۀ 55/587 وصف 

گ���زارِش دانش پژوه وصِف دقیق ت���ری از این نسخه ب���ه دست می دهد. 
کهن است  کوچک و  طب���ِق نوشتۀ او، این نسخه مجموعه ای 144برگِی 

که از این بخش ها تشکیل شده است: 

کر؛ - اربعین بلدانیۀ ابن عسا

- الج���زء فی���ه عش���رة مجالس م���ن امال���ی الشی���خ الحاف���ظ ابی محمد 
الحسن بن محمد بنالحسن الخالل؛

- االربعون حدیثا البی بکر محمدبن الحسین االجری الحافظ؛

- الثمانون حدیثا عن ثمانین شیخا البی بکر محمد بن الحسین االجری؛

- احادیث ابی عبداهلل الحسین بن عیاش المتوثی؛

- االسم���اء المبهج���ة في االنب���اء المحکم���ة: ابوبکر احمد ب���ن علی بن 
ثابت الخطیبالبغدادی.9

که باید نسخۀ هاروارد را  کنون می دانیم  با در اختیار داشتِن این وصف، ا
کهِن  که مّد نظِر ماست و هم سایر بخش های  هم از نظِر بخِش نخستش 
آن، دوباره بررسی کنیم. امید است حدیث پژوهان بدین امر اقدام کنند.

کهِنبیتیازرودکی 85.مأخِذ
درمجموعهایازسدۀششمهجری

بررس���ی مآخذ ابی���ات رودکی و سروده ه���ای نویافتۀ او و نی���ز رّد انتساِب 
که تا یافت شدِن نسخه ها و  ابیات منتسب بدو، از فّعالیت هایی است 
ین نمونه های کهنی  آث���ار اسالمی تازه، ادامه خواهد داشت. یکی از آخر
گ  که در وبال ی قمی بود  کشف شد، یافتۀ دکتر حس���ن انصار ک���ه اخیرًا 

کاتبان منتشر شد و انعکاس خوبی بین محّققان شعرشناس داشت. 

بوط  بوط به کشفی از مرحوم دانش پژوه مر آنچ���ه در اینجا خواهد آمد، مر
کتابخانۀ مجلس است  به یک مأخذ خّطی کهن برای ابیات رودکی در 
گویی مغفول مانده بود.  ک���ه در سال 1364 در مجلۀ آینده منتشر شد و 
که  ک���ردم10 و خوشوقتم  سالیان���ی قبل عکس���ی از این نسخۀ نفیس تهّیه 

کنون به نشر آن توفیق می یابم. ا

دانش پژوه در یادداشتی یک صفحه ای در آینده، از نسخۀ شمارۀ 8380 
بی است و بخ���ش اصلِی آن را  ک���ه مجموعه ای ب���ه عر کرد  مجل���س یاد 
ئ���ل االعجاِز عبدالقاه���ر جرجانی تشکیل می ده���د. او در برگی از این  دال
کتابت شده است، دو بیت  که در سدۀ ششم یا هفتم هجری  مجموعه 

یۀ  کتابخانۀ وایدنر در دانشگاه هاروارد«؛ نشر 9. محمدتقی دانش پژوه؛ »کتابخانۀ هوتن در پهلوی 
نسخه های خّطی؛ ج9، صص 415- 419.  

ی  ی داشتم، فهرست نگار که در آن همکار ی نسخه ه���ای خّطی مجلس  ژۀ فهرست نگار 10. در پ���رو
که از آن سر باز زدم. اّما آشنایى اجمالی ای با نسخه  بور، نخست بر عهدۀ بنده بود  ی���س مز دستنو

که دستمایۀ نگارش این یادداشت شد. به دست آمد 
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گر تمامی بخش های  سای���ت دیده می شود، عجالتًا ناشناس اس���ت و ا
ی���ات، ناِم خود را 

ّ
کل آن بررس���ی شود، شاید در پای���اِن سایِر قسمت های 

ک���رده باشد. به هر روی، این نسخه در ب���رِگ پایانی، رقمی مفّصل  ثبت 
یِن  کتاب���ت، الق���اب و عناو ک���ه ع���الوه ب���ر توضی���ح راجع به مح���ّل  دارد 
زشمند است و حکِم  که خود ار کار رفته  ی برای سعدی در آن به  بسی���ار
بوط ب���ه مخاطب شناسِی سعدی در  یک سن���ِد خوب در مطالع���اِت مر

ی می کند.  اوایل دورۀ صفوی را باز

بهانیه در  کات���ِب احتم���ااًل صوفی مسلِک این نسخ���ه، آن را در بقع���ۀ روز
ی  ی���ِق این یادداش���ت برجسته ساز که از طر ک���رده است  کتابت  شی���راز 
ک���ار آید. در واق���ع شایسته است بق���اِع متبّرکۀ شیراز  می ش���ود تا بلکه به 
)اع���ّم از مذهب���ی و صوفیانه و نی���ز مزاراِت دیگ���ر بزرگاِن شه���ر(، موضوِع 
ی در این زمینه به  یرا منابِع بی نظیِر بسی���ار گیرد؛ ز تحقیق���ی جّدی ق���رار 
که در قی���اس با دیگر  کالسی���ک باقی مان���ده  ی ه���ای  ص���ورِت تک نگار
کشور، غن���ای نسبتًا خوب���ی دارد. البته از پ���ِس ادوار،  مناط���ِق فرهنگ���ِی 
یران ش���ده است و در  بیشت���ِر م���زارات و بق���اِع شی���راز گمنام افت���اده و یا و
کمتری دارد؛ ب���ا این همه،  مقایس���ه با شه���ری ماننِد ی���زد، شیراز ث���روِت 
یِق همین منابع، خدمتی  ی و شناسایِی بقاع و مزاراِت شهر از طر بازساز

بزرگ به اهالِی شهر و نیز اهالِی فرهنگ است. 

بی���ع األّولِ ساِل 934ق  ی، دستنویِس موزۀ وارن���ر، در سه شنبه غّرۀ ر ب���ار
کاتب در پایان، ب���ه خّط نستعلیِق م���ورِد استفاده  کتاب���ت شده اس���ت. 
در سای���ر بخش ه���ای دستنوی���س، و البت���ه ب���ا دو رن���ِگ مشک���ی و قرم���ز 
)شنگ���رف(، در مت���ن و حاشیه چنین رقم زده اس���ت )این رقم تلخیص 

کامِل آن نک: تصویر3(: شد. برای صورِت 

ی���ات م���ن وارداِت الشی���خ الواصل العال���م العارف 
ّ
تّم���ت الکل

یق���ة و  یع���ة و الطر العاش���ق المحّق���ق الکام���ل...، ُمش���رف الشر
���ة و الّدی���ن، سعدی فارس���ی، قِدس 

ّ
الحقیق���ة و المحّب���ة و المل

ی���ز... و رض���ی اهلل تعال���ی عن���ه و عّن���ا و ع���ن جمیِع  اهلل س���ّره العز
یره  المسلمین، آمین یا رّب العالمین م - قد وقع الفراغ ِمن تحر
ی���ز العلیم و ُحس���ِن توفیقه فی  و تسطی���ره بع���ون اهلل الملک العز
ّیة  ب���ع و ثلثین و تسعمائة الهجر بیع األّول سنة ار ی���وم الثلثا غّرة ر
ی���ًا و مسلم���ًا علی سید 

ّ
ّی���ة حام���دًا هلل و مصل ّی���ة المصطفو النبو

مین و قبلة العاشقین و العارفین محّمد المصطفی األمین 
َ
العال

ین، فی البقعة  و آله و احّبائه و اتباع���ه اجمعین الطّیبین الّطاهر
کِنها، ِمن أعالی بقاع الشیراز حرسه اهلل  َس سّرُ سا بهانیة ُقّدِ ز الرو

ِمن جمیع اآلفات و العاهات و البلّیات. 

ب���ور از دستنویس ه���ای خانقاهی  که نسخ���ۀ مز چنی���ن ب���ه نظر می رس���د 
کیفی���ِت عالِی مواّد  گ���ر این مطلب اثبات ش���ود، با توّجه به  که ا باش���د، 
بهان  رفته در تزئیِن نسخه،  از اوضاِع اقتصادِی مطلوِب خانقاِه روز به کار

بهانیۀشیراز وز کتابتشدهدرر یاتسعدی،
ّ
کل 86.نسخهایاز

که در بالتیموِر ایالِت ِمری لند قرار دارد و  در موزۀ هنره���ای »والترِز« امریکا 
بی از حیِث دارا بودِن اشیاء و کتِب شرقی  یکی از نفیس ترین موزه های غر
ی���ات سعدی را مشاه���ده کردم که 

ّ
کل اس���ت، اخی���رًا نسخه ای نفی���س از 

موضوِع این یادداشت قرار می گیرد. امکاِن استفاده از این نسخۀ نفیس و 
زن���ده، با اینترنت میّسر شد و کسانی که عالقه مند باشند، می توانند به  ار

وب سایت این موزه، بخش نسخه های خّطی مراجعه کنند.14

که یک نسخۀ صفوی  نسخۀ مورد بحث، دستنویس شمارۀ 617 است 
ی���ات سع���دی اس���ت. ای���ن دستنویِس ُهن���ری، از حی���ث تزئیناِت 

ّ
کل از 

ظاه���رِی فراوان، ماننِد چندین مینیات���وِر سالم )برای یک نمونۀ آن نک: 
کتیبه، حائ���ز اهّمیت است. آنچه  تصوی���ِر 2( و چند شمسه و سرل���وح و 
کتاب���ِت آن، یعنی »بقعۀ  باع���ث قلمی کردِن ای���ن یادداشت شد، محّل 

بهانیه« است.  روز

که در  ی از صفح���ات نسخه  کات���ِب دستنوی���س، با توّج���ه به آن مق���دار

یلیام تامسون والتر )1819-  کلکسیونِر مشهوِر انگلیسی، و بور، در واقِع مجموعۀ شخصِی  14. موزۀ مز
ی از اشیای آن، در زماِن حضوِر  1894م( و فرزن���دش هنری والت���ر )1843-1931م( است که بسیار
ی شده است. این مجموعه )گالری( در سال 2000م به موزه تبدیل شد  یدار والتِر پدر در فرانسه خر
ی فضای وب قابِل مشاهده است. ب���رای بررسی نسخه های  ی از نفایس آن ب���ر رو و اکن���ون بسی���ار

یات سعدی مورد بحث، به این نشانی مراجعه شود:
ّ
کل خّطی شرقی آن، به خصوص نسخۀ 

http://art.thewalters.org/detail/22469/collected-works-kulliyat/
کردن���د، همین جا  که این لین���ک را مرحمت  از فاض���ِل منبع شن���اس، جناب آق���ای حسین مّتق���ی 

یژه می کنم. ی و سپاسگزار

یر شماره 1 تصو
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نی���ز در سال ه���ای دورتر شاید منتش���ر شود. در چ���اپ فشارکی، خبری از 
ک���ه از عصِر حی���ات خواج���ه ب���وده، نیست)؟(؛  وج���ود نسخ���ۀ مرعشی 
که در این یادداشت بدان توّجه داده شده بود.  در تصحیح  نسخ���ه ای 
ک���ر و آقای  وحیدی���ان، نمی دان���م اوض���اع از چ���ه ق���رار است. اّم���ا دکتر ذا
قهرمان���ی، از ای���ن نسخ���ه مّطلع اند و امیدوارم  هر ی���ک  از ایشان با دّقتی 

که دارند، تصحیِح این اثر سرنوشت ساز را به انجامی مقبول رسانند.

گنجین���ۀاوح���دمستوف���ی«؛وپاب���رگ5، -پاب���رگ3،یادداش���ت22،»از
گنجینۀاوح���دمستوفی«: دربارۀ این  یادداش���ت37،»نسخهایدیگراز
که دو اثر در ق���رن نهم به نام او پدی���د آمده و نسخه های  اوح���د مستوف���ی 
کردم، در جل���ِد سوِم مجموعه  دیگ���ری از گنجین���ۀ او را بع���دًا شناسایی 
ک���ه به امید خ���دا از این بن���ده در اوایل سال  کهن شیعی  کن���ده  آث���ار پرا
کتابخانۀ مجلس منتشر می شود، به تفصیل سخن خواهم  1391 توسط 
گف���ت. اشعار بازمان���دۀ او بر اس���اس مدخ���ل وی در خالصةاالشعاِر تقی 
که  کاشی و چند منب���ع تذکره ای و سفینه ای دیگر تصحیح شده است 

در همان منبع خواهد آمد.

بایجان -پابرگ4،یادداشت28:»سعیدنفیسیواشعارزنانسخنوِرآذر
که نسخۀ عکسی  کرده ام  درنزهةالمجال���س«: در این یادداشت اع���الم 

در عص���ِر شاه طهماسب حکایت دارد. عالوه بر استدالِل فوق، می توان 
که آن را از اعالی بقاع  بور نی���ز توّجه داد  کاتب دربارۀ بقعۀ مز ب���ه توضیِح 
کاتب باید از صوفیاِن متشّیِع شیراز  کرده است. همچنین  شیراز معّرفی 
یرا در این رقم، دعای���ی به شیوۀ شیعیان برای  در عص���ر صفوی باشد؛ ز

کار برده است. رسول اهلل؟ص؟ به 

87.استدراکهایپابرگی15
بارۀیادداشتتقدیِمآن: تعدادی از پابرگ ها، به  -پابرگ1،توضیحیدر
بزرگانی تقدیم شده است. این اهداء البته در شأِن علمِی ایشان نبوده 
ِز »بضاعة ُمزجاة« اس���ت. پابرگ1 را به استاد ایرج  و در واق���ع مصداِق بار
کار،  که در حین حروفچینی و  نمونه خوانی های  کرده بودم  افشار تقدیم 
گ���م شد و پی���ش از چاپ نیز از دی���د من مخفی  یادداش���ِت تقدیم���ِی آن 
ماند! البته پس از انتشاِر آن، نسخه ای به دسِت آن بزرگمرد رساندم و از 

کناد. این بابت پوزش خواستم. خدایش رحمت 

-پاب���رگ2،یادداش���ت7،»کهنتریننسخۀخّطیمعی���اراالشعارازعصِر
حیاتخواجهنصیر«: پس از انتشار این یادداشت، معیاراالشعار یک بار 
گویا  توّس���ط نشر میراث مکتوب و با تصحیح دکتر فشارکی منتشر شد و 
کامی���ار در ُشُرِف چاپ است.  ی���ک تصحیح از آن نی���ز از دکتر وحیدیان 
کرالحسینی  تصحی���ح آقای علی اصغر قهرمانی مقب���ل و دکتر محسن ذا

15. در فاصلۀ فروردین1387 تا آبان 1390، یعنی از شمارۀ 109 - 130 از آینۀ پژوهش، یازده بخش از 
کتب عتیقه و اطالعات نسخه شناس���ی، با نام »پابرگ« از این بنده  یادداشت های���ی در موضوع 
گذشِت این سه سال، نگاهی به عقب  که در اینجا پ���س از  منتش���ر شده است. پر بی راه نیست 
کنون برایمان مکشوف شده است، دوباره  که در ارتباط با این یادداشت ها ا یم و نکاتی را  بینداز
یزم، از سِر لطف  که استادان و سروران عز کاتی است  کنیم. ای���ن مطالب در واقع استدرا بررس���ی 
ی، ب���ر تعدای از این یادداشت ها زده و به ُط���ُرق مختلف اطالع فرموده اند. همچنین  و بنده ن���واز
گر مجموعۀ  که مالحظه خواهید فرم���ود. ا ک���ردم  کامل تر  برخ���ی م���وارد را در جستجوهای بعدی 
ی صورت  کار که مثاًل هر ده شماره یک بار، چنین  یادداشت های پابرگی ادامه یابد، بد نیست 
ی���ق آینۀ پژوهش به همی���ن شکل منعکس شود. ای���ن روش، پابرگ را  گی���رد و اطالع���ات تازه از طر
کوچک و سودمن���د برای جل���ب دانش است���ادان و دوستاِن  ک���م برای خ���ودم به پاتوق���ی  دس���ت 
عالقه  مند َبَدل می کند. در آغاز، ذکری نیک از استاد مهدوی راد - دام عزه العالی - و نیز تمامی 
که در این م���ّدت ارتباط با ایشان برایم  کنون، بایسته است  تالشگ���راِن آین���ۀ پژوهش، از آن ایام ت���ا 
ی���ان - دام عزه العالی ایضًا- تشکر  مای���ۀ مباهات ب���وده است. نیز بجاست از استاد رسول جعفر
ک���ه پ���س از انتشار هر شم���اره، فایل تایپ ش���ده این س���ری را )از پابرگ5 به بع���د( در سایت  کن���م 

کتابخانۀ مجلس قرار دادند تا در موتورهای جستجوی اینترنتی نیز این مطالب انعکاس یابد.
ک ها، ب���ه ترتیِب هر شماره از پاب���رگ، و با قیِد شمارۀ هر یادداش���ت، مطالِب مرتبط  در ای���ن استدرا
کردِن آنها  ی ها و نکات، شفاهی بوده و من به بایگانی  که برخی از این یادآور خواهد آمد. از آنجا 
در زم���اِن خ���ود نپرداختم، به ثب���ِت آن به صورِت اجمالی بسنده می شود ت���ا مطلب، بیش از این 
فراموش نگردد. بی شک عالقه منداِن متخّصص، خود با اشارتی دربارۀ منبعی خاص، به اصل 
کوتاِه دیگر در این قسمت  کرد و گمشده شان را باز خواهند یافت. یک اشارۀ  آن  مراجعه خواهند 
که »پاب���رگ«، مقاله نیست. »مقال���ه« در میان اهالی  کنم  یح  ی است و آن اینک���ه باز تصر ض���رور
ی به تکرارش نیست. بر مبن���ای این استدالل، یادداشت های پابرگی  که نیاز یفی دارد  ف���ن، تعر
کرد. هدفم  کمبوِد ارجاعات و جستجوه���ا مشاهده  را نبای���د به دیِد انتق���اداِت روش شناختی و 
ی بوده اس���ت و بس؛ و نی���ز عرضۀ فیش هایی  از نگ���ارِش ای���ن یادداشت ها، صرف���ًا برجسته ساز
کار  که بیش از بقیه  کاماًل خام. البته در این بین، هستن���د یادداشت هایی  تحقیق���ی به ص���ورِت 
ق 

ّ
که دربارۀ نسخۀ المعجم متعل کوچک شده اند؛ مثل یادداشتی  ب���رده و خود تبدیل به مقالتی 

بوط می شد، و مواردی از ای���ن دست؛ اّما اینها،  ب���ه فروغی بود ی���ا آنچه به اشعار بدر طالقان���ی مر
کار با چند استثناء، از قاعده منحرف نمی شود.  کّل  استثناء بودند و 

یر شماره3 تصو
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گر  ز در جای دیگری نام و نشانی از این اثر ندیده و ا نگارنده تا امرو
بارۀ زماِن نگارِش آن درست باشد,  تشخیِص مرحوم نعمانی در
ک���ه بر پایۀ اندیش���ۀ مخالفِت  کتابى است  ی���ن  کهن تر عمرنام���ه 
دینی - مذهبی ب���ا شاهنامه نوشته شده است. در غیاِب متِن 
ین سنِد ادبِى شاهنامه ستیزِی مذهبی  عمرنامه، فعاًل قدیمی تر
بیع )سرودۀ 482 ه .ق( است که ناظِم آن  در منظومۀ علی نامۀ ر
ضمِن اعتقاد و احترام به ارزش های هنری و ادبى اثر فردوسی و 
گون از آن، محتوای پیش از اسالِم )مغانۀ(  گونا پذیری های  تأثیر

شاهنامه را نکوهیده است.16

که در همان  کتابِت الف و آوردِن ُدِم آن به سم���ِت پایین  درب���ارۀ شی���وۀ 
یادداش���ت، بحث و شواهدی چند از می���اِن نسخه های خّطی برای آن 
یرا به واسطۀ نگارش  عرضه شده بود نیز برای نگارنده مایۀ افتخار شد؛ ز
ی���ر را ط���ّی مرقومه ای  ای���ن یادداش���ت، جن���اب دکتر امیدس���االر، نکتۀ ز

یف مرحمت فرمودند و در واقع به بنده متذّکر شدند: شر

گفته ام، من  کشیدگی دم ال���ف به پایین  که در باب  »اّم���ا در مورد آنچه 
ای���ن مطل���ب را به عن���وان یک احتم���ال گفتم و چنان ک���ه نوشته ام )ص 
هشتاد و هفت( "در هر صورت از کشیدگی دم الف، و دو مورد گذاشتن 
یر حرف  گذاشتن عالم���ت ز گ���اف، و  س���ه نقطه ب���ه جای سرکش حرف 
که نسخۀ علی نامه از  ح���اء، نگارنده این احتمال را نامعقول نمی دان���د 
که ب���ه شیوۀ دستنویس های  روی مادرنسخ���ه ای استنساخ شده باشد 
ک���ه شما به  ق���رن پنج���م نوشته ش���ده ب���وده است."گذشت���ه از شواهدی 
که اشعار شعرای  کتابخانۀ مجلس نی���ز  دس���ت داده اید، در جن���ِگ 900 
گهگاه مشاهده می شود.   کتابِت الف  نسبتاً متأخر را هم دارد، این نوع 
کاتبان و سبک آنها بستگی  کار به سلیقۀ  که نوشته اید، این  همان ط���ور 
 »ususscribendi« تین بی به ال ی که در نسخه شناسی غر دارد؛ یعنی کار
ب���ردِ  مؤل���ف( نامی���ده  کات���ب( در مقاب���ل »ususauctoris« )کار ب���رد  )کار
می ش���ود... ]در واقع[ ط���رز بیان مطل���ب از سوی من موج���ِب ایجاِد این 
که  که من این قضیه را حتمی می دانم؛ درحالی  سوء تفاهم شده است 

از نظر من این، احتمالی بیش نیست.

که این  و ام���ا آنچه که هنوز خارخ���اری از آن در خاطرم هست، این است 
یادتر است که ُنَسخ قدیمی را بیشتر  سبِک کتابِت الف در نوشتۀ کاتبانی ز
کتابت می کرده اند، و یا به سبب میل به پیروی از سّنت قدما، یا عادت، 
گهگاه این الف را بدی���ن شیوه می نوشته اند. البته  ی���ا هر علت دیگری، 
من هیچ گاه نگفته ام که این کاتبان »از مادرنسخه شان تقلید نقاشی وار« 
ک���ه در این مورد در مقاله ت���ان نوشته اید، سخن  کرده ان���د.  بنابراین آنچه 
هرکس که باشد، سخن بنده نیست.  علی اّی حال، چنان که نوشته اید، 
کرد، اّما  از وج���ود این نوع الف ها حکم قطعی به قدمت نسخه نمی توان 

یدۀ شاهنامۀ فردوسی؛ مقدم���ه، انتخاب و توضیحات: دکتر سّجاد آیدنلو؛ چ  16. دفت���ر خسروان، برگز
1، تهران: سخن، 1390، ص 323-322. 

ی 
ّ
کتابخان���ۀ مل کن���ون در  که ا فروغ���ی از نزهةالمجال���س، هم���ان اس���ت 

ی می ش���ود؛ اّم���ا به لط���ف دوس���ت دانشمندم، جن���اِب آقای  نگه���دار
که بخشی از ماَت���َرِک معنوِی فروغی، شامِل  به���روز ایمانی مشّخص شد 
کتابخانۀ حوزۀ  کنون در  یادداشت ها و برخی نسخه ه���ای عکسی وی ا
ی از دستنویس ه���ا و  ی می ش���ود. همچنان ک���ه بسی���ار هن���ری نگه���دار
گردیده  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران منتقل  یادداشت هایش نیز ب���ه 
که در فهرس���ِت نسخه های خّط���ی دانشگاِه ته���ران، جلِد  و هم���ان اس���ت 
21، نگاشتۀ دوست فاض���ل، جناب سیدمحمدحسین حکیم به دّقت 
کنون در حوزۀ  معّرف���ی شده است. نسخۀ نزهةالمجالِس عکس���ِی او نیز ا

ی می شود. هنری نگهدار

-پاب���رگ4،یادداش���ت31:»قطع���هشع���ریدرموسیق���یب���هفارسی«؛و
پابرگ5،یادداش���ت34: »یافته شدِن سرایندۀ قطع���ه شعر در موسیقی، 
کهن در  از جن���گ 900مجلس«: در این دو یادداشِت مرتب���ط، به شعری 
مقام���ات و شعبه های موسیقی قدیم و زم���اِن مناسِب استماِع هر یک از 
که این شعر از آِن شاعری به  آنها در شبانه روز اشاره و مشّخص شده بود 
ناِم »امیر ناصرالّدین عین الملک« است. در این یادداشت نوشته بودم 
که  ک���ه اّطالعی از او عجالت���ًا در دست نیست و همین ان���دازه می دانیم 
یخ  گمناِم سدۀ هفتم در تار سعی���د نفیسی نامش را در شماِر سرایندگاِن 
گرامی، جناب سّیدعلی  نظم و نثر در ایراِن آورده است. به لطِف دانشوِر 
میرافضل���ی، مشّخص شده که اشع���ار دیگری نیز از او در سفینۀ بی نظیِر 
تی اصفهانی از اوایل سدۀ هشتم، و نیز ُجنِگ اسکندر  کال مونس االح���راِر 
که بدان ها باید  یتانیا هست  ی، نسخۀ شناخته شدۀ موزۀ بر میرزا تیمور

یژه پرداخت. به طور و

-پاب���رگ6،یادداشت39: »درب���ارۀ علی نامه و چاپ عکسی آن«: بررسی 
گست���رده می طلبد. یکی از  کهِن علی نامه، مجالی  تماِم زوای���ای منظومۀ 
نکات تازه، اّطالعی است که اخیرًا در کتاب تازه نشر یافتۀ ممتاِز آقای دکتر 
سّجاد آیدنلو به نام دفتر خسروان به چشم خورد و شایسته است این نکتۀ 
بیع قرار  زشمند نیز در کنار سایر دانسته های مرتبط با منظومۀ علی نامۀ ر ار
گیرد؛ بلکه اوضاع شاهنامه در قرن پنجم بیش از پیش روشن شود. یافتۀ 
ک���ه مغفول مانده  کشفیات مرح���وم شبلی نعمانی است  ایش���ان البته از 
کسی جز  ب���ود و استخراج آن و عرضه به جامعۀ فعلِی شاهنامه شناس، از 
که  گفته  آیدنلو بر نمی آید. شبلی دربارۀ اثری منثور به ناِم عمرنامه سخن 
در روزگاِر سلطان محمود غزنوی و در برابِر متِن شاهنامه پدید آمده است. 

عیِن نوشتۀ آیدنلو در این باره چنین است:

ب���ه نوشت���ۀ شبل���ی نعمان���ی، در هم���ان زم���ان سلط���ان محمود 
گرای���ش مردم از  شخص���ی در براب���ِر شاهنام���ه و ب���رای برگرداندِن 
کتابى منث���ور به ناِم  خوان���دِن آن ب���ه اخبار مذهب���ِی خلیفۀ دوم 
یِس )ص133(  یرنو کرده بوده است. ایشان در ز عمرنامه تألیف 
گذشته است«، ولی  کتاب از نظر من  که »این  کرده اند  ی���ح  تصر
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ی���ل نعمائه، حم���دًا یلی���ق بعّزته و  آغ���از: »بسمل���ه- الحم���دهلل عل���ی جز
گوی���د محّمد بن نجیب بکران الطوس���ی بعد از حمد و  جالله...چنی���ن 
که رغبت جملۀ خالیق  ثن���اء حق تعالی و درود بر پیغامبر علیه الس���الم 
عموم���ًا و ارباب هنر خصوصًا، بحث ک���ردن از امور عالم پیش از حدوث 

آن صادق دیده ام...«.

ین میان انتقال فص���ل دور باشد پس ختم واجب  انج���ام: »... و ه���م در
کردی���م و از ح���ق تعالی آم���رزش خواستی���م و استغفار  ی���ن ختم  باش���د بر

گفتیم...«. می کنیم از آنچه 

که مؤل���ف در مقّدمه  گونه  رسال���ه ای اس���ت در احکاِم اخترشناس���ی آن 
اش���اره دارد، شام���ِل طالع و احک���اِم نجوم سیصد و دو س���ال، از رمضان 
ک���ه به درخواست  609 ت���ا اواخر609ق ]ک���ذا در فهرست مرعشی[ است 
کتابخانۀ  ی���ر درآمده، دو نسخ���ه از این رسال���ه در  ع���ّده ای ب���ه رشتۀ تحر

ی می شود. آستان قدس رضوی نگهدار

خّط نسخ پیرامون سدۀ 10ق، 31برگ، 18سطر، 12/5 در 6/5 سانتیمتر.

کتابهای  رک: فهرست���وارۀ دست نوشت های ای���ران، 10: 1126؛ فهرست���وارۀ 
فارسی، 4: 3107« )پایان نقل از فهرست مرعشی(.

که  که نسخ���ۀ دانشگاه  از معلوم���اِت نسخ���ۀ مرعشی مشّخص می شود 
که ربطی  کوتاه است  گرفته بود، رساله ای  پیش از این مورد استفاده قرار 
بور نقل  کت���اب مز ب���ه اله���ادی إلی طوالع المبادی ن���دارد و فقط در آن، از 
مطلب شده است. حجم الهادی بیش از دو برگ است و در این نسخۀ 
یبًا شامِل 31برِگ هجده سطری است. در ضمن، این اّطالع  نویافته، تقر
کتاِب الهادی در اوایل  که  را ه���م بر اساِس نسخۀ مرعشی می توان افزود 
سدۀ هفتم هجری ساخته شده است. بنابراین محّمدبن نجیب بکران 
طوس���ی تا س���ال 609ق زنده بوده اس���ت. با این حس���اب، دانسته های 
یِر سؤال رفت���ه، تلّقی شود و این از  ً باید ز ّ

کال عرضه ش���ده در پاب���رگ قبلی 
که با یافته شدِن  خ���واّص یافت شدِن نسخه های تازه است. نسخ���ه ای 
کت���اب محّمد بن نجیب بکران  که  آن، ای���ن اطمینان به دس���ت می آید 
در احک���اِم نجوم باقی است و فهرسِت دانشگاه در نامیدِن آن رسالۀ دو 

برگی دارای ایراد است.

کفایةالتعلی���مغزن���ویدر -پاب���رگ9،یادداش���ت65:»کهنتری���ننسخ���ۀ
اصفهان«: به فاصلۀ کوتاهی پس از نگارِش این یادداشت، مقاله ای از سه 
نفر از استادان و دانشجویاِن دانشگاِه اصفهان به این مشخصات منتشر شد 

که در آن به اصطالحات و معادل های فارسِی کتاب غزنوی پرداخته اند:

یان، حس���ن آقاحسینی و غالمرضا سالمیان؛ »نگاهی  - سیدمهدی نور
کفایةالّتعلیم فی صناعةالّتنجیم«،  کتاب  به واژه های عمومی و علمی 

یژه نامۀ نامۀ فرهنگستان؛ شمارۀ 3، بهمن1389. فرهنگ نویسی، و

ب���ه نظ���ر من در نسخه های قدیمی ت���ر، یا نسخی که در ق���رون پنج و شش 
کتاب���ت شده ان���د، بیشت���ر دیده می ش���ود. ای���ن خصوصیت در  و هف���ت 
که داده ای���د، مشاهده می ش���ود.  نسخۀ وام���ق و عذرا و  مثال های���ی ه���م 
نسخۀ دیوان االدب فارابی در واقع مؤید وجود این سّنت در کتابت قدیم 
کتابخانۀ مرعش���ی مورخ 554 نی���ز همین طور.   اس���ت.  نسخ���ۀ 14887 
نسخۀ دیوان ظهیر از سدۀ 6 و 7 هم مشمول همین حکم است. در مورد 
که نوشتۀ مؤلفان قدیمی هستند، باید ای���ن احتمال را به خاطر  نسخ���ی 
ک���ه مادرنسخۀ آنها ممکن اس���ت قدیمی بوده باش���د، و ممکن  داش���ت 
کاتب���ی که آن ُنَس���خ را کتابت کرده، به هر علت���ی، سبک کتابت  اس���ت 
کرده باش���د؛ مثاًل نسخۀ کامل الصناعة ابن المجوس  نسخه را هم تقلید 
)زن���ده در 383( با اینکه موّرخ 681 اس���ت، به سبب اینکه اصلش البد 
کرده بوده  قدیم ت���ر بوده، ممکن اس���ت این خصوصیت را از آنج���ا حفظ 
ک���ه از شفای  باش���د؛ ایض���ًا نسخ���ۀ 889 مجموع���ۀ اهدایی طباطبائ���ی 
بوعلی سیناست؛ و قس علی هذا.  بنابرین در چنین نسخه هایی نوعی 
قدمت گرای���ی یا به قول فرنگی ه���ا »Archaism« دیده خواهد شد. طبعاً  
یاد استنساخ کند، باز این احتمال هست که  گر کاتبی چنین نسخی را ز ا
که آثار مؤلفین همدورۀ  »قدمت گرایی« ملکه اش بشود و حّتی هنگامی 
کار زند.  ب���ا خ���ودش را استنساخ می کند نیز آن سبک و شیوۀ قدی���م را به 
بنابرای���ن قض���اوت در ب���اب قدم���ت نسخ���ه از روی رسم الخ���ط، آن هم 
که انسان فقط در سی دی یا عکِس اص���ِل اثر دیده است،  رسم الخط���ی 
دشوار است؛ علی اّی حال چنان که گفتم، این شیوه حتی در جنِگ 900 
که به خط نستعلیق نوشته  گاه گاه دیده می شود.  در کتبی  مجل���س هم 
شده اند، این را من تا به حال ندیده ام و خوب است شما عکسی از آنچه 

که به غایت جالب توجه است«.  که دیده اید، منتشر بفرمایید 

درب���ارۀ آوردِن ُدِم الف به پایین در ُنَسِخ قرن نهم به نستعلیق، به همین 
ک���ه از آن در دو  زودی إن ش���اءاهلل مطلب���ی خواه���م نوشت و دو نمونه ای 

گذاشت.  نسخۀ خّطی یافته ام، با عرضۀ تصویر به بحث خواهم 

-پاب���رگ7،یادداش���ت52:»نقل���یازمحّم���دنجی���ببک���ران،صاحِب
کتاِب الهادی ال���ی طوالع المبادی که  جهاننام���ه«: دربارۀ نسخ���ه ای از 
ق به محمدبن نجیب بکران شده بود، باید این 

ّ
در آن نقلی از اثری متعل

کتابخانۀ آیت اهلل  که نسخۀ دیگری از این الهادی در  اط���الِع تازه را افزود 
ی و ب���ه شم���ارۀ 15412 در  ی���دار العظم���ی مرعش���ی نجف���ی به تازگ���ی خر
کتابشناسی و  که دربارۀ مشّخصاِت  فهرست آنجا17 معّرفی شده است 

نسخه شناسِی آن چنین نوشته اند: 

»الهادی ال���ی طوالع المبادی )اختر شناس���ی - فارسی(، شمس الّدین 
محّمد بن نجیب بکران طوسی، درگذشته در سدۀ 7ق.

کتابخان���ۀ ب���زرگ حض���رت آیت اهلل العظم���ی مرعشی نجف���ی؟حر؟، سید  17. فهرس���ت نسخه ه���ای خّط���ی 
کتابخان���ۀ بزرگ حضرت  ی می���ر محمود موس���وی؛ ج 39، چ 1، قم:  محم���ود مرعش���ی، با همکار

آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی؟حر؟، 1390، ص 177-176.
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  معل���وم می ش���ود 32 طغرا سند ب���ه فارسی از قرن ه���ای هفتم و هشتم - 
ک���ه او در پایان آن  کتابخان���ۀ آن حرم هست  از جمل���ه چن���د فرم���ان - در 
زنده به  کرده و مجموع���ه ای ار فهرس���ت در ده صفح���ه معرف���ی و وصف 

نظر می رسد«.

-پاب���رگ11،یادداش���ت77: »دوقصی���دۀقدیم���یدرم���دححض���رت
ازآسی���ایصغی���ر«: بالفاصل���ه پس از انتش���ار این 

ً
فاطم���ه)س(احتم���اال

زنده، مطلبی  ی در نام���ه ای ار یادداش���ت، جناب دکتر حس���ن ذوالفقار
یبًا روشن می کند.  دربارۀ این قصیده یادآور شدند که وضعّیت آن را تقر

یف ایشان چنین است:  عین مرقومۀ شر

»باسالم
جنابآقایبشری

یب���ای عروسی رفتن  باره قصی���دۀ بسیار ز یادداش���ت شم���ا را در
تقدی���م  یادداش���ت تکمیل���ی  ای���ن  فاطمۀزه���را)س( خوان���دم. 
می ش���ود ت���ا در شماره ه���ای بع���د بیفزایید. ای���ن قصی���ده از آثار 
کتاب ادبی���ات مکتبخانه ای  ادبی���ات مکتبخانه اس���ت و ذیل 
ایران )هفت���اد رساله مکتبخانه ای( به زودی از سوی نشر چشمه 
کتاب  ی دامغانی، در  منتش���ر می شود. این قصی���ده18 را مه���دو
چه���ار مقال���ه درب���ارۀ مولی الموالی علی؟ع؟ و داست���ان ضامن آهو 

رده است. )امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1385( آو

عروسیرفتنفاطمۀزهرا)س(
 منظوم���ۀ عروسی رفتن فاطمۀ زهرا)س( قصیده  ای 78 بیتی از شاعری 

یر آغاز می شود: که با بیت ز ناشناس است 

نوبه���ار اث���ر  از  چم���ن  ط���رف  ب���ه  ب���از 
ک���رد همه  آشکار  آنچه ب���ه دل غنچه داشت 

ک���ه داستانی را روایت می کند، ج���زو نوادر قصایدی است  این قصیده 
کانی، شک���ل داستانی دارد.  گربۀ عبید زا ک���ه همچون قصیدۀ م���وش و 
زب���ان داست���ان نسبت به مت���ون مکتبخان���ه ای فاخرتر و فنی ت���ر و ادبی تر 
اس���ت و از این حی���ث آن را نمی ت���وان عامیانه دانست. تنه���ا، موضوع و 
کرده  عامه پسندب���ودِن منظومه آن را به اثری مردمی و مکتبخانه ای بدل 
یه ای آغاز می شود. بر اساس این داستان، پس از  است. قصیده ب���ا بهار
مرِگ خدیجه، همس���ر پیامبر، حضرت فاطمه)س( عزادار است. خواهِر 
یش، جشن عروسی بر پا می کنند و حاضر  یز با جماعتی از زنان قر عبدالعز
ی���را نمی خواهند  نیستن���د در مجل���س رحل���ت خدیجه حض���ور یابند؛ ز
یش قصد دارند برای  مجلس عیش و عشرت خود را بر هم زنند. زنان قر
ی حضرت فاطمه)س(، وی را به مجلس عروسی دعوت  آزار و شرمسار
کنن���د تا لباس ه���ای فاخر خود را به او بنمایانن���د. حضرت فاطمه )س( 

که ایش���ان متِن قصیده را  ی دامغانی، مشّخص شد  کتاب استاد محم���ود مهدو 18. ب���ا مراجع���ه با 
که همان مقدمۀ دیوان سنایى باشد، پرداخته اند. ین مأخِذ آن  کهن تر رده اند، بلکه فقط به  نیاو

ک���وزه و ما تشنه لبان می گردی���م«. مراجعه به نسخۀ  که »آب در  افس���وس 
ی است. بور ضرور کهِن دانشگاِه اصفهان در تکمیِل پژوهش مز

-پاب���رگ10،یادداشت71:»نسخهایدیگ���رازمصباحرشیدی«: دربارۀ 
ای���ن یادداشت، دوس���ت نازنینم، جناب آقای مه���دی رحیم پور متذّکر 
که در  ی )مصباح( -  که نسخه ای دیگ���ر از این منظومۀ  بی���دواز شدن���د 
کلکیدزۀ  کتابخانۀ  واق���ع پانزدهمین نسخۀ آن محسوب می ش���ود - در 
ک���ه در فهرس���ت نسخه های آنجا )چ���اپ ایران،  تفلی���س موجود است 
ی را از روی  ج2( معّرف���ی شده است. مژدۀ انتشار رسال���ۀ عرفانِی بیدواز
کتابخان���ۀ ملک، در دفت���ِر دوم متون ایران���ی همین جا اعالم  تک نسخ���ۀ 

که تا پایان این سال ان شاءاهلل منتشر می شود. می کنم 

کتابخان���ۀمرعشیو -پاب���رگ10،یادداش���ت72:»نسخ���ۀعدةاألص���وِل
ب���ارۀپدرحسی���نمؤدبقمی«: ب���ه ارشاِد یک���ی از استادان  احتمال���یدر
ک���ه  ی ب���ه نظ���ر می رس���د  بزرگ���وار و دانشمن���د، بی���ان ای���ن نکت���ه ض���رور
که طّی آن،  ب« حرف���ه و شغل بوده است. شغل���ی  توضی���ح ده���م: »مؤّدِ
بی به اطفال  است���اِد ادی���ب، به تعلیِم ص���رف و نحو و مقّدماِت زب���ان عر
که از استاِد نامبرده نقل می شود،  می پرداخته است. توضیح مهّم دیگر 
ی���ن نام ه���ا در ی���ک  اینک���ه: »محم���د و عل���ی و حس���ن و حسی���ن شایع تر
جامع���ۀ مذهبی اسالمی بودند. پسب���ه صرِف حضور این نام ها در عمود 
که حرفۀ مشابه داشتند، نمی ت���وان حکم به وجوِد نسبِت  َنَس���ِب دو نفر 
کرد؛ مگر آنکه چنین رابطه با قرائن دیگر تأیید  خویشاوندی میاِن آن دو 
ش���ود. حّداقل باید یک ناِم نادِر مشت���رک در عرِض متقارِب زمانی باشد 

که بتوان امکان وجود چنان ارتباط را احتمال داد«.

یادی رنگ می بازد. با این حساب، احتماِل مطرح شده تا حّد ز

-پاب���رگ10،یادداش���ت74:»چن���دسرن���ِخایرانشناس���یازنسخهه���ای
که  ی متذک���ّر شدند  گرام���ی دوست���م، دکت���ر مجید منص���ور فلسطی���ن«: 
مرح���وم محمدتقی دانش پ���ژوه، در یادداشت���ی در آین���ده، دربارۀ نسخۀ 
که مرحوم  تاج المص���ادر و السامی فی األسامی، ب���ر اساس همان فهرستی 
ک���رده، در سال 1364 مطلبی نوشت���ه است. حق با  دکت���ر منّجد منتشر 
ک���ه ذیل  ایش���ان اس���ت. مشّخص���ات نوشت���ۀ دانش پژوه هم���ان است 

گذشت. یادداشت شمارۀ 85 از همین پابرگ 

همچنی���ن یک���ی از فض���الی اه���ل تحقی���ق، درب���ارۀ اسن���اِد فارس���ی در 
که در س���ال 1984  کتابخانه ه���ای فلسطی���ن، ب���ر اس���اِس منبع���ی مه���م 

میالدی منتشر شده، این توضیح را افزودند:

یف در قدس با نام و نشان  که دونالد لیتل از اسناد حرم شر »از فهرستی 
 Donald P. Little: A catalogue of the Islamic ک���رده اس���ت ی���ر چاپ  ز
documents from al-Haram as-Sarif in Jerusalem, Beirut &Wi-
esbaden, 1984
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یش به وجود  یز و زنان قر فاطمه زهرا)س( و اعمال ناروای خواهِر عبدالعز
آمده است« )ملک پور، ص116(.

کمدی آن در  اعتمادالسلطن���ه دربارۀ اجرای این شبیه و اث���ر جنبه های 
یۀ عروسی رفت���ن فاطمه در تکیه  تکیه دول���ت نوشته است: »دیشب تعز
کردن���د ... و خنده اهل حرم  ی رذل  ی���ه را به قدر بی���رون آوردند. این تعز
ک���ه در آن جا  ی از باالخان���ه ب���ه صحن تکیه می آم���د که اشخاصی  ط���ور
ک���ه از تماشاخان���ۀ مضحِک فرنگست���ان خیلی  بودن���د، نق���ل می کردند 

باخنده تر بود« )اعتماد السلطنه، ص145(.

منابع

ین پور، یحیى؛ از صبا تا نیما؛ تهران: زوار،1374. - آر

کوشش ایرج افشار؛ چ  - اعتماد السلطنه؛ روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه؛ به 
5، تهران: امیرکبیر، 1385.

ی، حسن؛ فرهنگ ب���زرگ ضرب المثل های فارس���ی؛ تهران: معین،  - ذوالفق���ار
.1388

یه خوانی؛ تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی،  یه و تعز - شهیدی، عنایت اهلل؛ تعز
.1380

یقة؛  یعة الطر - سنای���ى غزنوی، ابوالمجد مجدودب���ن آدم؛ حدیقةالحقیقة و شر
تصحیح و تحشیه از محمدتقی مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران، 1368.

- معین، محمد؛ فرهنگ فارسی؛ تهران: امیرکبیر، 1360.

- ملک پور، جمشید؛ سیر تحّول مضامین در شبیه خوانی؛ تهران، 1366.

ی دامغان���ی، احم���د؛ چه���ار مقال���ه درب���ارۀ مولی الموال���ی عل���ی ؟ع؟ و  - مه���دو
داست���ان ضامن آهو؛ ته���ران: امیرکبیر، شرک���ت چاپ و نش���ر بین الملل ، 1385. 

ی(. یفۀ دکتر ذوالفقار )پایان مرقومۀ شر

□   □   □
آنچ���ه در این ب���اره، بر نامۀ مرحمت���ی افزودنی است، اینک���ه این داستان 
کاشف���ی در روضةالشهداء نی���ز روایت  حسین واع���ظ 

ّ
را در ق���رن نه���م مال

ین چاپ ه���ای آن را - در قیاس با  ین و بهتر که یک���ی از آخر ک���رده است 
کم از  چاپ ه���ای دیگر و نی���ز در مقایسه با چاپ محمد روش���ن، دسِت 
ی���ۀ شیوۀ درسِت عرضۀ نسخه بدل ها و نی���ز داشتِن مقّدمه ای مقبول  زاو
کرده اند.  ی عرضه  و جام���ع و نیز نمایه های متعّدد - خوِد دکتر ذوالفقار
کاشف���ی ای���ن ماج���را را در ب���اب چه���ارم، »در بعضی از اح���وال حضرت 
فاطم���ه علیهاالس���الم از وق���ت والدت تا زم���اِن وف���ات« آورده است.19 او 

ی و دکتر علی تسنیمی،  کاشفی؛ روضةالشهدا؛  به تصحیح دکتر حسن ذوالفقار 19. حسین واعظ 
ی صب���ا واصفی؛ ته���ران: معی���ن - مرک���ز تحقیقات زب���ان و ادبی���ات فارس���ی، 1390،  ب���ا همک���ار

کرم؟ص؟  یز رسول ا ی���ش را رد می کند، اما خواه���ر عبدالعز دع���وت زنان قر
را واسط���ه ق���رار می دهد. در همین حال، جبرئیل ب���ر پیامبر نازل می شود 
و از او می خواهد به فاطم���ه)س( اجازه دهد در مجلس عروسی شرکت 
کن���د. پیامبر فاطمه را به رفتن راض���ی می کند. در این هنگام جبرئیل به 
یان بهشت���ی از راه می رسند و جامه ه���ای نفیس برای فاطمه  هم���راه حور
ی���ان ب���ه دورش حلقه زده ان���د، به مجلس  که حور می آورن���د. در حال���ی 
ک���ه در انتظ���ار دی���دن فاطمه در  یش  عروس���ی وارد می ش���ود. ع���روس قر
لباس���ی مندرس ب���ود، با دیدن چنی���ن منظره ای از حق���ارت و حسادت 
بی ه���وش می ش���ود و می میرد و مجل���س شادی به ع���زا تبدیل می شود. 
ی���ز از حض���رت فاطم���ه)س( می خواهد دس���ت به دعا  خواه���ر عبدالعز
ب���ردارد تا عروس عم���ر دوباره یابد. او هم دع���ا می کند و عروس به هوش 

یش مسلمان می شوند. ن قر می آید و چهل ز

مه���دوی دامغانی ی���ادآور می شود ای���ن منظومۀ مکتبخان���ه ای، بعدها 
غال���ب  چ���ون  »و  می ش���ده  خوان���ده  نی���ز  مولودی خوان���ی  مجال���س  در 
گرفته  کودکی هم���ان منظومه را در مکتبخانه فرا  شرکت کنندگان نیز در 
گاه همۀ شرکت کنندگان با هم می خواندند و در فواصل معینی  بودن���د، 
کف می زدند و نق���ل و نبات پخش می کردند«  صل���وات می فرستادند و 
)مه���دوی دامغان���ی، ص89( وی همچنی���ن از اج���رای نمایشی در این 
که دخت���ری ژنده  پ���وش و روی پوشیده را به  گون���ه مجالس ی���اد می کند 
ک���ه نقش حض���رت زهرا را  شک���ل عروس ب���ه عروسی دع���وت می کردند 
یش ب���ا آرایش بسیار تند و زنن���ده و فرشتگان، همان  داش���ت و عروس قر
محتوای قصیده و داستان عروسی رفتن حضرت زهرا را اجرا می کردند. 
یشی ها« برگرفته از  یش« یا »مث���ل عروس قر ضرب المث���ل »مثل عروس قر
یش است  این داستان و آرایش مضح���ک و پوشیدن لباس قرمز زنان قر

یش«. ی، ذیل »عروس قر )ذوالفقار

ی���ن منش���أ داست���ان، نقل���ی اس���ت ]مفّص���ل[ از سنای���ی غزنوی  قدیم تر
ک���ه در مقدمۀ منثور حدیقةالحقیق���ة  آمده است )سنایی  )ف.545ق( 
یه ه���ای عص���ر قاج���ار نی���ز  غزن���وی، ص35(. مضم���وِن داست���ان در تعز
یش« یا »مجلس به عروسی رفتن  یۀ »عروس قر بازت���اب داشته است. تعز
فاطمه زه���را)س(« ب���ر همی���ن اس���اس ساخت���ه ش���ده اس���ت )شهیدی، 
یه را ترتیب داده اند که مضمونی  ص294(. زنان پادشاهان قاجار این تعز
ین پور، ج  گره خورده است )آر بسیار ساده دارد و با آداب و رسوم ایرانی 
که هنوز  یۀ زنانه ای است  یش، مجلس تعز اول، ص323(. »عروس���ی قر
مراس���م آن در می���ان زنان تهران و برخ���ی از شهرستان ها متداول است، و 
یش و عروسی فاطمه)س( دختر رسول  در آن عروسی دختری از قبیلۀ قر
ی���ش«(. »عروسی  خ���دا؟ص؟ را تجسم دهن���د« )معین، ذی���ل »عروسی قر
ک���رده و از عدم تجانس  ی���ش دو موقعیت نامتجان���س را ایجاد  دخت���ر قر
که زمینه برای  این دو، حالت و عکس العمل اشخاص در برابر آنهاست 
ک���ردار مقبول  خن���ده پدی���د می آید. ای���ن دو موقعی���ت از ناهمگونی بین 
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نخوانده بوده است.

گفته  ِر ما اشک و رِخ ماست ولیکن...«، باید  ب( دربارۀ مصرِع »سیم و ز
که حق به  ک���رده، در حالی  کاشی عینًا ب���دوِن »و« ضبط  ک���ه تقی  ش���ود 

جانِب جناِب حبیب آبادی است.

گن���ج ُبَود منزِل خراب« نیز تقی کاشی عینًا  ج( درب���ارۀ مصرِع »آری مقیِم 
چنین ضبط کرده است؛ در حالی که حق با جناب حبیب آبادی است.

د( درب���ارۀ »سر و نوش« یا »نیش و نوش«، نظِر آقای حبیب آبادی با طبِع 
یف شده ای  سلیم سازگار است. پس تقی کاشی آن را از روی نسخۀ تحر
یِف  کرده و یا اینکه خ���ود، یکی از زنجیره های تحر ب���ه این صورت ثبت 

که عینًا همین بود. کردم  آن بوده است. اصِل نسخه را مجّددًا نگاه 

کام���اًل به جاست. در واقع  ه( ای���راِد چه���ارِم ایشان نیز متوّجِه من، و البته 
کرده اس���ت؛ احتم���ااًل ناشی ازسهو  کجا ب���روز  نمی دان���م ای���ن اشکال از 

باشد؛ آن هم سهوی نابخشودنی.

که به شع���ِر شمارۀ 31 چاپ م���ن بازمی گردد،  و( ای���راِد شم���ارۀ 5 ایشان 
یرا با مراجعۀ مجّدد معلومم شد که تقی کاشی  نیازمنِد توضیح است؛ ز
کرده  کتابت  »نخواَند« )فعِل مضارِع التزامِی منفی از مصدِر »خواندن«( 
گر »نخواَند« را  یف را شک���ل داده ام. ا ب���وده است و من زنجیره ای از تحر
کنیم، ای���راِد معنایی باز بر ج���ا خواهد بود؛ اّما  ی���ِن »نخواهد«  نی���ز جایگز
یک قدم ب���ه سمِت صورِت درسِت بیت، یعنی نظِر آقای حبیب آبادی 

نزدیک شده ایم.

و( حدِس ایشان در فقرۀ هفتم، در نسخۀ خّطی تقی تأیید نمی شود؛ اّما 
حدِس خوبی است.

ز( حدِس ایشان دربارۀ تبدیِل »کنی« به »کند«، در نسخه تأیید نشد.

- درب���ارۀ مقال���ۀ »دی���وان سرایندگ���اِن قدی���م در دستنوی���ِس ت���ازه ای از 
خالصةاالشعار«، آینۀ پژوهش؛ شمارۀ 120، بهمن و اسفنِد 1388، ص2-

31: ع���الوه ب���ر اطالعات تازه و تکمله هایی که می ت���وان بر این مقاله وارد 
ک���رد، دو نکت���ه را بای���د توضیح دهم: یک���ی اینکه اشع���اِر خواجه عبداهلل 
کرمانی را جناب سیدعلی میرافضل���ی بر اساِس منابِع متعّدد،  ی���ِد  مروار
کردند. هر  کتاب منتشر  از جمل���ه یکی همین منبع، تصحیح و در قالِب 
ید نیاز است را می توان در مقدمۀ ایشان  آنچه دربارۀ خواجه عبداهلل مروار
ید  یافت. ضمِن اینکه من در آن موقع از چاپ شده بودِن یکی از آثاِر مروار
توسط هان���س روبرت رویمر بی اّطالع بودم. دیگر اینکه مدخِل ناشناِس 
کشف از  ���ق به اشعاِر شم���ِس طبسی بود. ای���ن 

ّ
آخ���ر در ای���ن مقاله، متعل

که در بخ���ارا، شم���ارۀ 77و78، مهر -  آِن جن���اِب می���الد عظیمی اس���ت 
دی1389، ص450-451 در سلسلۀ »آویزه ها« شمارۀ 11 اّطالع دادند.

ُکُتب« مطل���ب را بیان می کند و در پایان هم  در آغ���اِز روایت، از »بعضی 
می افزاید: »و در شواهد النبّوة وقوِع این صورت را در مدینه نقل می کند«. 
همین، نشانگِر شهرِت ماجرا در خراسان و آسیای مرکزی است؛ از عصِر 

یان. سنائی غزنوی تا روزگاِر تیمور

ک���ه انتش���اِر مت���ِن ای���ن قصی���ده در پاب���رگ، موجب شد  گاهی���م  ح���ال آ
ی���ن نسخ���ۀ خّط���ِی ح���اوی آن عرضه ش���ود و نیز ن���اِم شاعرش در  کهن تر

کهن، به دست آید. روایتی 

ب الدی���ن اعلمی، 
ّ

کتبخانۀ مهذ - پاب���رگ11، یادداش���ت78: »وص���ف 
یِر  گنجین���ه ای پیش از قرن هفت���م«: به هدایِت استادی بزرگ���وار، این وز
ع���راق، ابوالفضل مسعودبن سلم���ه می تواند از هم���ان بنوسلمۀ همدان 
که ابوتّمام، حماسۀ خود را ب���ه ناِم ایشان نوشت و از خاندان های  باش���د 

کن شده در همدان به شمار می روند. عرِب سا

پابرگی20 88.استدراکهایغیر
کرمانی«، گزارِش میراث، شمارۀ  ی نویافته از می���ر  - درب���ارۀ مقالۀ »اشعار
36، آذر و دی 1388، ص 30-41: درب���ارۀ ای���ن مقاله -که در آن ابیاِت 
نویافته ای از میِر کرمانی، شاعِر برجستۀ سدۀ هشتِم ناحیۀ فارس و کرمان 
کاشی منتشر شده بود - جناب ضیائی  از روی خّط بسیار بدخواِن تقی 

کردند:  حبیب آبادی مقاله ای سودمند با این مشّخصات منتشر 

کرمانی«؛  ی نویافته از میر  - فرزاد ضیائی حبیب آبادی؛ »حافظ و اشعار
گزارش میراث؛ ش 39، خرداد و تیر 1389، ص13-10.

کرمانی  کشف ارتباطات���ی بین اشعاِر حافظ و میِر   در ای���ن مقاله عالوه بر 
تی نیز بر  ب���ر اساِس نویافته های منتشرشده در مقال���ۀ پیش گفته، اشکاال

که نظرم را در مورِد هر یک عرض می کنم: گرفته شده بود  مقالۀ من 

بوط به بیت »طالِب وصِل ت���و از تیغ نمی  آید شد)؟(«  ال���ف( اشک���اِل مر
که طب���ِق حدِس صائِب جن���اب حبیب آب���ادی »نمی اندیشد« درست 
کاماًل به جانِب ایشان اس���ت. با مراجعۀ مجّدد  اس���ت: در این ب���اره حق 
که او عینًا مانن���ِد ضبط من نوشته و  کاش���ی، دیدم  ب���ه نسخۀ خّط تقی 
بی���ِن »اید« و »شد« فاصله انداخته است. پس او نیز این بیت را درست 

ی را عینًا در خود دارد. که مطالِب نامۀ دکتر ذوالفقار ص284-291 و 69 )از مقّدمه( 
که نوشته ام و چاپ  باره مطالبی  بی���ن و دوستاِن نازنین، در 20. در ای���ن سال ها، برخی خوانندگاِن تیز
ش���ده است، ایرادها و انتقادهایى از سِر لطف، مرق���وم فرموده اند. اینها را می توان نوعی استدراک 
که در آن ص���ورت ناِم استدراک بر آن  یِر سؤال نبرده باشد،  ک���ار را ز گر منتقد، اصِل  شم���رد؛ البت���ه ا

نهادن خطاست، و خود از لونی دیگر است.
برخ���ی از ای���ن انتقاده���ا چاپ ش���ده است؛ مانن���ِد آنچه جناِب ضیائ���ی حبیب آبادی درب���ارۀ میِر 
ی نیز از قبیل  کردن���د و در ادامه ب���ه آن خواهم پرداخت. بسی���ار کرمان���ی در گ���زارش میراث منتشر 
که فراموش نشود و  کردم  که از افواِه برخی دوستان شنیدم و برخ���ی را یادداشت  م���واردی اس���ت 
گر این عمِل من فایده ای داشته باش���د، آن فایده در به قید  تع���دادی نیز فراموش شد؛ در واق���ع ا
که  آوردِن نکاِت دوستان برای جلوگیری از فراموشِی آنهاست. با این حساب برخی از مطالبی را 
از ای���ن دس���ت است، اشاره وار ثبت می کنم. طبیعتًا پیگیری دقیق ت���ر با عالقه منداِن هر موضوع 

است.
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ی���ر، در بخِش خاصی از آن، یعنی در »خانقاِه« آن شهرِک بزرِگ علمی  وز
ی  که ای���ن مقاله قلمی شد، هیچ یک از امکاناِت نرم افزار است. زمانی 
کنون آنه���ا را در زمینۀ  ک���ه ا و نی���ز برنامه ه���ای جستجوگ���ِر پیشرفتۀ فعلی 
یم، وجود نداشت. این مقالۀ کوتاه، یک  نسخه های خّطی در اختیار دار
بور  ک به دفتِر مجلۀ مز کی خورد و آن استدرا س���ال پس از انتشار، استدرا
ک دربارۀ  ک���ه متأسفانه نیافت. است���درا تقدی���م شد ت���ا مجاِل نشر یابد، 
ی می شود و می تواند  کتابخانۀ مجلس نگهدار نسخۀ دیگری بود که در 
سن���ِد مؤّیِد دیگری بر مطلِب مطرح شده باش���د. دلیِل نقِص یادداشِت 
ین فهارِس  که نسخۀ تازه یاب، در یکی از نایاب تر اولیه، در واقع این بود 
بور، جلد دوم فهرسِت  کتابخانۀ مجلس معّرفی شده است. فهرست مز
ک���ه در س���ال 1383 ی���ا 1384 در محض���ِر جن���اب  کتابخان���ه اس���ت  آن 
یت و بررسی ش���د. از آن زمان حدود شش سال  ابوالفض���ِل حافظیان رؤ

ک را با اّطالعاتی تازه تر از نو می نگارم. کنون آن استدرا می گذرد و ا

□   □   □
د سوِم شرح قانون 

ّ
کتابخانۀ مجلس، نسخه ای از مجل نسخۀ شمارۀ 511 

ق 
ّ
که نسخ���ۀ دیگ���ری از آن در مقال���ۀ پیش گفته)متعل ابن نفی���س است 

کتابخانۀ آست���ان قدس رض���وی( معّرفی شده ب���ود. همین مطلب،  ب���ه 
که این شرح در ربِع رشیدی به عنواِن درسنامه،  نشان دهندۀ این است 
ی���س و مباحثه می شده اس���ت؛ چنان که درب���ارۀ الصحائف االلهیة،  تدر
بور شده است. نسخ���ۀ 511 مجلس، در  چنی���ن استنتاجی در مقال���ۀ مز
کتاب، امک���اِن ثبِت رقِم  مواض���ع مختلف، ماننِد پای���اِن بخش هایی از 
کاتب جز در یک موض���ع، رقم نزده  کات���ب را فراه���م می کرده است؛ اّم���ا 
کرده است.  ی  اس���ت و در همان یک موضع نی���ز، از ثبِت نامش خوددار

او در پایاِن دستنویس، چنین نگاشته:

الرئی���س ابى عل���ی  ت���ّم الکت���اب المع���روف بالقان���ون للشی���خ 
ی ق���ّدس اهلل روح���ه، ش���رح اإلمام  الحسی���ن ب���ن سین���ا البخ���ار
الفاضل عالءالّدین ابى الحس���ن علی بن ابى الحزم المک-ی 
القرش���ی المع���روف بإبن نفی���س تغّم���ده اهلل برحمت���ه و غفر له و 
یه و لجمیع المسلمین فی یوم الجمعه السابع ِمن  لکاتبه و لقار
محّرم الحرام ِمن ُشهور سنه سبع و ثمانین و سبعمائه بالخانقاه 
ة و 

ّ
تی عّمرها المرح���وم الّشهید خواجه رشی���د المل

ّ
المبارک���ة ال

یز ُحّمیت عن  الّدی���ن رحمة اهلل علیه بالربع الرشیدی بظاهِر تبر
اآلفات و جمیع بالد االس���الم، آمین، رّب اختم بالخیر بفضلک 

یر 5(. )نک: تصو

ک���ه از منظِر رقم  ب���ا دّق���ت در همی���ن چند نمون���ۀ موج���ود از نسخه هایی 
گرفت  کتابت بررس���ی شد، می ت���وان همچنی���ن نتیجه  کات���ب و مح���ّل 
کتابِت نسخه های درسی در ربِع رشی���دِی اّیام وزارِت غیاث الّدین  ک���ه 
کتاب آرایی در آن روزگ���ار، احتمااًل با استفاده  یر و همچنی���ن  محّم���د وز

- دربارۀ مقالۀ »قط���رۀ چهارمحالی اصفهانی، سرسلسلۀ منقبت سرایان 
سام���ان«، می���راث شهاب؛ س���ال 16، شم���ارۀ 4، زمست���ان 1389، شمارۀ 
پیاپ���ی 62، ص52-90: در تعیی���ن سال درگذشِت قط���ره و در واقع، نوع 
یِخ درگذشِت او که نواده اش عّمان سامانی نقل کرده،  استخراج ماّده تار
که ای���ن مشک���ل را در پاورق���ی )64، پاورقی 2(  ب���ا مشک���ل مواجه بودی���م 
منعکس نمودیم. خوشبختانه جناب آقای افشین عاطفی، فرزنِد فاضِل 
یخی فّعالیت  استاد حسن عاطفی که در حوزۀ تصحیح متوِن ادبی و تار

کردند:  می کنند، این نامه را مرحمت و مشکِل مطرح شده را حل 

یخ وف���ات قطرۀ چهارمحال���ی )چاپ شده در  »ب���ا سالم. درب���ارۀ ماّده تار
شمارۀ 62 میراث شهاب( به عرض می رساند:

یا پیوست" که روان قطره به در "گفت عّمان 

که به این شکل  ی���خ در پاورقی، سال 1373 ذکر شده ب���ود  ای���ن ماّده تار
تصحیح می شود:

یا پیوست« که »روان قطره بدر گفت عّمان 

یخ نباید حساب شود. 1.»که«در ماّده تار

2.»روان« به حروف ابجد 257 می شود.

3.»قطره« به حروف ابجد 314 می شود.

کلمۀ بعد خود باید بچسبد و 2 حساب می شود. 4.»به« به 

یا« به حروف ابجد 215 است. 5.»در

6.»پیوست« به حروف ابجد 478 است.

و سال 1266 از آن استخراج می شود.

کاشان - افشین عاطفی«.

ر،  زندۀ مخزن الّدر که پی���ش از انتشاِر تذکرۀ ار با این حساب تنها منبعی 
کتاِب  کرده ب���وده است،  ی���خ درگذشِت قط���ره را مطابق با واقع ثبت  تار
ِر  ی است که او نیز به همین نسخۀ تذکرۀ مخزن الّدر ن بختیار سرهنگ اوژ
که در  که بر اس���اِس همان تک نسخه ای  عّم���ان )منبع مورِد استفادۀ ما 
ن ب���وده، چاپ شده( دسترسی داشته است؛ اّما او  اختیاِر سرهنگ اوژ

یخ سخنی به میان نمی آورد. از این ماّده تار

ب���ِع رشی���دی«، نام���ۀ  کتابت ش���ده در َر - درب���ارۀ مقال���ۀ »چن���د نسخ���ۀ 
بهارستان؛ سال5، شمارۀ اول - دوم، بهار - زمستان 1383، دفتر 9، ص 
333-339: در این مقاله که به ارشاِد استاد ایرج افشار قلمی شد، پس 
گمان بود، نسخه هایی از  که در معرض  از بررس���ِی نسخه های متعّددی 
که در مجموعۀ فرهنگِی ربع رشیدی  گردید  کتابخانه های ایران معّرفی 
گویایی را دارد که  کتابت شده است. این نسخه ها در واقِع ُحکِم اسناِد 
نشانگِر حیاِت علمِی ربع در سالیاِن وزارِت خواجه غیاث الّدین محّمِد 
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ساختند و بعضی در مدارس و خوانق و دارالّشفاء و دارالجماعه 
کردند و انبوهی23 عظیم در عمارت  و غرفه ه���ا و مسجدها وطن 

رشیدى پیدا شد و جا بر مردم تنگ شد.24

یر، و نیز  درب���ارۀ اوضاِع سیاسی- فرهنگِی عص���ِر غیاث الّدین محمد وز
آثار برجای مانده از او، اعّم از سروده های فارسی و سایر ماترِک فرهنگی، 
ک���ه در همین  ِی مطل���ب می پ���ردازم. امید  گ���ردآور ک���ه به  سال هاس���ت 

ین و نشِر این مطالب توفیق یابم. نزدیکی به تدو

ی و صف���وی«، جواد  - درب���ارۀ مقال���ۀ »مجموع���ۀ منشئات عص���ِر تیمور
بش���ری، می���راث شهاب، سال 16، شم���ارۀ 2و3، تابست���ان و پاییز 1389، 
که در معّرفی یکی از  پیاپ���ی 60-61: این مقال���ه در واقع نامه ای بلند بود 
کتابخانۀ بزرگ آیت اهلل العظمی مرعشی  ی شدۀ  یدار نسخه های تازه خر
گر  که ا نجف���ی؟حر؟ نگاشته شد و به هیچ روی هدف نشِر آن در بین نبود، 
ین می شد. در واقع همین نکته  ی شبیه به مقاله تدو می بود، با ساختار
ی���ز، این نوشته را ج���زِو مقاالِت این  ک���ه خوانندگاِن عز م���را بسنده است 

بنده به شمار نیاورند.

کت���اب نزهةالعقول ف���ی لطائف الفصول: پ���س از انتشاِر  - درب���ارۀ چاپ 
ی با نسبِت  کتابی موس���وم به نزهةالعقول فی لطائف الفص���ول از دانشور
عوف���ی، به تصحیِح است���اِد روان شاد ایرج افشار، دوس���ِت نازنین، آقای 
علی صفری آق قلعه مطلبی مفید در گزارش میراث)شمارۀ 46، ص13-

کتاب،  که ممکن اس���ت این  14( نگاشتن���د و در آنج���ا احتم���ال دادند 
اث���ری از عوفی، صاحب لب���اب و جوامع الحکایات باش���د. دالیل ایشان 
کاماًل جّدی، شایستۀ  منطقی به نظ���ر می رسد و به عنواِن یک احتم���اِل 

مداّقه و پیگیری است.

ای���ن متن، چنان که می دانیم، ب���ر روی جلد، ناِم این بنده را نیز با عنواِن 
ی در این برهه از زندگی  کرده است. افتخار یار/ همکار بر خود منعکس 
ی چون ایرج افشار،  که بزرگمرد و بزرگوار تر از این برایم متصّور نیست  باال
ی بزرگ را سف���ارش داد تا برای���ش در قم، در حّد  کار کوچ���ک از  بخش���ی 

توان انجام دهم.

 چنان ک���ه جایی دیگ���ر نیز نوشته ام )آین���ه پژوهش، شم���اره 127، بخش 
کت���اب، سعادتمند  درگذشتگ���ان: 134، پاورق���ی5(، در تصحی���ِح سه 
ک���ه بخشی از دست���ورات است���اد را انجام دهم و ب���ه نسخه های  ب���وده ام 
کتابخانه بزرِگ آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی؟حر؟ مراجعه  اساِس آنها در 
کنم. خوشبختانه با لطفی که حضرت استاد دکتر سّید محمود مرعشی 

23. ظ: وهنی )بشری(.
ی���خ؛ تصحی���ح حاج سّیدج���وادی؛ ج1، ص239. نی���ز ر.ک: مطل���ع سعدی���ن و مجم���ع  24. زبدةالتوار
ی���ن؛ تصحیح نوائ���ی؛ ج1، ص275. دربارۀ محّل استقراِر خوِد مل���ک اشرف در ربع رشیدی  بحر
بور  ک���ه برای حفظ جانش ب���ه خرج می داده، ب���ه همین صفح���ات از دو منبِع مز و نی���ز احتیاط���ی 

مراجعه شود.

کتابِت  که در  یرا خّط���ی  از شیوه نام���ه ای واح���د انجام می  گرفته است؛ ز
ی���رِی خفی است  کار رفته، نوع���ی خِط نسِخ تحر ای���ن دستنویس ه���ا به 
ی���ادی به هم شبیه است.  که در تمام���ِی نمونه های معّرفی شده تا حِد ز
یبًا به حّداقل رسیده و به استفاده از مرّکِب قرمز  آرایش های نسخه نیز تقر
ئم مح���دود شده است. این نکته  کتابِت سرفصل ها و برخی عال ب���رای 
که در برخ���ی صفحات نیازمن���ِد افزوده شدِن  را در نسخ���ۀ 511 مجل���س 
که هرگز ترسیم نشده، به وضوح می بینیم. با مقایسه ای  یری ب���وده  تصاو
بی���ِن دستنویس ه���ای تولیدشده در ای���اِم خواجه رشی���د و غیاث الّدین 
کتاب آرایی این دو دوره مشّخص خواهد  محّمد، تفاوِت محسوس در 
شد. همچنان که نظاِم علمِی ربِع رشیدی در ایاِم صدارِت غیاث الّدین 
محّمد، بسته ت���ر و محدودتر عمل می کرده است. این مطلب را می توان 
که  یافت  از محدودش���دِن فضاه���ای آموزشی ب���ه خانقاِه مجموع���ه21 در

کشور در آن اّیام بوده است.  کمبوِد بودجۀ فرهنگِی  شاید ناشی از 

که چند سالی پ���س از شهادِت  ای���ن رونِد رو به اف���ول بدانجا انجامی���د 
یِر فرهنگ دوست، مجموع���ۀ ربع رشیدی یکسره تغییِر  غیاث الّدین وز
کزی حکومت���ی، مورِد  ب���ری داد و فضاه���ای وسی���ع آن به عن���واِن مرا کار
گرفت. مستنداِت  استف���اده و اشغاِل حکومتگران و نظامی���اِن وقت قرار 
ی فراوان  یخ���ِی این مطل���ب در مناب���ِع نگاشته ش���ده در عصِر تیم���ور تار
که امی���ر پیرحسین فرزنِد امیر محمود فرزنِد  است؛ برای نمونه می دانیم 
ِی زهر از طرِف پسر عموی  امیر چوپان در سال 743ق، با نوشیدِن اجبار

ک شد.22 کوچک، در همین ربِع رشیدی هال خود امیر شیخ حسِن 

مل���ک  یعن���ی  ب���ور،  مز پیرحسی���ِن  امی���ر  پسرعم���وی  همچنی���ن 
کوچک، در  اشرف ابن تیمورتاش بن امی���ر چوپان، برادِر امی���ر شیخ حسن 
ید را -که ضّد او مّتحد  س���ال 752ق، پس از آنکه طغیاِن الپی و دلوبایز
کرد، به رب���ع رشیدی آمد و آنج���ا را دارالحکومۀ  ش���ده بودند- سرک���وب 
کابِر شهر و  َکند و قضات و ا خود قرار داد؛ اطراِف آن را فصیلی و خندقی 
یاِن متّول را از داخِل شهر بدانجا خواند و سکنایشان داد. حافظ ابرو  بازار

کرده است: گزارش  این مطلب را به تفصیل چنین 

ب���ع  رشیدى   بع���د از آن مل���ک اشرف دیگ���ر حرکت نک���رد و در ر
ک���ن ش���د و آن را فصیلی و خندقی ساخ���ت و مالی بسیار در  سا
که را وجودى بود، از  کرد و در ممالک آذربایجان ه���ر  آن ص���رف 
که خانه ها به  کرد  کدخدایان و اهل بازار، حکم  کابر و  قضات و ا
ردند و هرکه را دست  رند. مجموع خانه ها آنجا آو ربع  رشیدى  آو
م���ی داد از بهر خود عمارت���ی می ساخت و همه باغچه ها را خانه 

که در آن یک پیر، و  21. ای���ن خانق���اه در عصِر خواجه رشید با این هدف در شه���رک تعبیه شده بود 
کردِن دوره ای  کنند و پ���س از سپری  پن���ج و بعدها ده صوف���ی، با تمامِی امکانات رفاهی زندگی 
کتابخانه و محِل  پنج سال���ه در رب���ع، به سی���ر و سیاحت بپردازند. این خانق���اه تأسیساتی مانن���د 
یخ پژوهی؛ ش  استقراِر خدمه و آشپزخانه نیز داشت )تهمینه رئیس السادات؛ »ربع رشیدی«؛ تار

24 و 25، ، پاییز و زمستان1384، ص99.
ینی، ص377. زار عن زّوار المزار؛ تصحیح عالمه قزو 22. شد االزار في حّط االو
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کنون منتشر شده )یکی  که تا  ی  کار در ح���ّق این بنده داشته اند، در دو 
کتابخانه مرعشی، و دیگری  ی، چاپ  اخب���ار مغوالن در انبان قطب شیراز
همی���ن نزهةالعق���ول(، بررسی نسخه ه���ا از نزدیک میّسر و ب���ه لطِف حق 
که اغلب، عدم وضوِح عکس ها آنها راموجب شده  تعالی، اشتباهاتی 
گردید. حض���رت استاد از این امر رضایتمن���د بودند، و بنده  ب���ود، مرتفع 
کوچک برداشتم، بسیار  کس���ِب رضایِت آن بزرگ، قدمی  نیز از اینکه در 
کار متأّسفانه سر نزد؛  ی ای جز این از بنده در این  مس���رور؛ اّما در واقع یار
ی و حّت���ی نظارت بر  یعن���ی در استنس���اخ، حروفچینِی اّولّی���ه، نمایه ساز
گره ها به سرانگشِت  کاره���ا به هدایِت آن یگانه پیش می رفت و  چاپ، 
که  ِی متن بود  کردم، هم���ه در بهس���از گشوده می ش���د. آنچه  توانگ���رش 
ک���اِر شخصی ام  کار،  گ���ر این  البت���ه ط���ّی دو مرحله مقابل���ه انجام شد. ا
یرا عالوه  محس���وب می شد، بیش از این در نشِر اث���ر تأخیر می انداختم؛ ز
کت���اب در همین مرحل���ه بدان ها مبتالس���ت و به آن  که مت���ِن  ب���ر علل���ی 
بی و نی���ز فارسی، خود پروژه ای  واقفیم، مأخذیاب���ِی مأثورات، ابیاِت عر
کمک  یادی  که در صورِت انجام، به سالمِت متن تا حّد ز عظی���م است 
یک واژه های مورد نظر  می کن���د. نمایه ها نیز بر اساِس آنچه استاد ب���ا ماژ
که از نظِر  ک���رده بودند، به دّقت استخ���راج نشد و افس���وس  را مشّخ���ص 
ک���ار باید به چاپ سپ���رده می شد. جناب صف���ری در نگارِش  حقوق���ی، 
گاهی داشته  موجز و پراّطالع خود، بدون اینکه از مراحِل این تصحیح آ
ک���ه »تصحی���ح نزهةالعقول در  باشن���د، ب���ه ح���دس صائ���ب نگاشته اند 
کاماًل حق به جان���ب ایشان است. در  یژه ب���ه انجام رسیده«؛  شرایط���ی و
پایان برای ادای دین به محضِر بزرگمرِد ایران شناس، ایرج افشار )ر.ک: 
مقدم���ۀ نزهةالعقول، ص نوزده، دو سط���ِر پایانی( و نیز به هدایِت جناب 
گرفتن از جوامع الحکایات  کمک  که تصحیح مجّدِد متن را با  صفری - 
کامل تری از این  ی خداوند، تصحیِح  کرده اند - امید دارم به یار توصیه 
ین، از آِن ایرج افشار است - در  که در آنجا نیز ناِم اولی���ن و آخر مت���ن را - 
زوها را جامۀ عمل بپوشانم؛ تا خدا  کنم و همۀ این آر سالیاِن آتی عرضه 

چه تقدیر فرماید.


