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پابرگ 14
جواد بشری
چکیــده :نوشــتار حاضــر ،ســیزدهمین شــماره از سلســله انتشــاراتی اســت کــه بــر یافتــه هــای
تاریــخ ادبیاتــی ،متــن شناســی و نســخه شناســی تمرکــز دارد .برخــی از منابــع معرفــی شــده و
مطالــب مطروحــه در ایــن شــماره بــه شــرح ذیــل اســت:
 برگی کهن از مناقب االبرار ابنخمیس ،در میان نسخهای از اصول بزدویَْ
غاتفر» سمرقند متعلق به سدۀ ششم هجری
 اطالعی از «کوی غزل دیگری با ردیف «این نیز بگذرد» تفسیر کهنی به زبان فارسی در مدرسۀ جعفریۀ قائن فحــص بلیــغ عالمــه قزوینــی دربــاب ســال درگذشــت کازیمیرســکی ،و اطالعــی دربــارۀفــروش کتابخانــۀ وی
 گلگشــت در فهــارس ( :)1نســخههای مهــم فارســی در «مجموعــۀ جــان رایلنــدز»(منچستر)
کلیدواژه :تاریخ ادبیات ،متن شناسی ،نسخه شناسی
هوامش ()14
جواد بشري

املقــال احلــايل هو احللقة  14من سلســلة مقاالت تتمحــور حول مالحظات
للكاتب عن تار يخ اآلداب والنصوص والنسخ ّ
اخلط ّية.
ً
ّ
ّ
لعدد من املصــادر وبعض املالحظات
احلاليــة
واحللقــة
تتضمن اســتعراضا ٍ
ّ
النقدية علهيا ،وهي:
نســخة
ورقــة قدميــة مــن مناقــب األبرار البــن مخيس ،موجودة بني أوراق
ٍ
1ـ ُ
من أصول البزدوي.
َْ
غاتفر) مسرقند ،تعود إىل القرن السادس اهلجري.
 2ـ معلومة عن (كوي
ً
 3ـ غزل آخر مع تكرار عبارة (اين نيز بگذرد) (= هذا أيضا ينقيض).
ّ
الفارسية موجود يف املدرسة اجلعفر ّية مبدينة قائن.
 4ـ تفسير قدمي باللغة
ّ
 5ـ البحــث الدقيــق للعالمــة القزو يــي حول ســنة وفاة كاز مييرســكي ،وخبر
عن بيع مكتبته.
ٌ
الفارســية ّ
ّ
املهمــة يف (جمموعــة جــون
 6ـ جولــة يف الفهــارس ( :)1النســخ
رايلندز) يف مدينة مانشستر البر ّ
يطانية.

األساسية :تار يخ األدب ،النصوص ،النسخ ّ
ّ
اخلط ّية.
املفردات

Pābarg (Small Notes) 14
By: Javād Bashari
Abstract : The present paper is the fourteenth paper
which focuses on historical, literary, and manuscript
findings. Some of the introduced sources and provided information are as follows:
· An old paper from Ibn Khamis› Manāqib alAbrār, among a manuscript of Bozdudi›s Uṣūl
· A piece of information regarding «Kooy-e
Ghātfar» in Samarqand which belongs to the 6th
century AH.
· Another lyric poem with the radif «In nīz bog»)zarad (this also passes
· An ancient commentary in Persian language in
Ja›fariya Qāen School.
· Allame Qazvini›s investigation concerning the
year of Kazimirski›s death, and some information
about selling his library.
· Hiking among the catalogs (1): the important
manuscripts in «John Raylands Collection» (Manchester).
Key words: The history of literature, textology,
codicology.

پابرگ ()14

جواد بشری

 .1برگی کهن از مناقب االبرار ابنخمیس ،در میان
نسخهای از اصول بزدوی
در میــان نســخۀ شــمارۀ  8028کتابخانــۀ مجلــس ،کــه دســتنویس کهنــی از کتاب «کنــز الوصول إلــی معرفة
األصــول» ،اثــر امام ابوالحســن علی بن محمد بن حســین َب َزدوی حنفی (482ق) (کتاب ،مشــهور به «اصول

َب َ
ــزدوی») اســت ،برگــی کهــن از کتابــی دیگر قرار دارد که الزم اســت موضوع یادداشــت مســتقلی قــرار گیرد.

این دســتنویس در اواخر دهۀ هشــتاد خورشیدی به ســعی راقم ،فهرستنویسی و در فهرست جلد ( 27بخش
اول) نســخههای خطی این کتابخانه معرفی شــد .کتابت این دســتنویس را فردی منتســب به بخارا ،به نام
ّ
18محرم 759ق در جوار
«یعقوب بن ابراهیم بن علی بن عبداهلل بن امینالدین بخاری» در دوشــنبه ظهرگاه
مشــهد امــام ابوحنیفــه بــه پایان برده اســت .1بیــن برگهای  110و  111دســتنویس ،بــرگ کهنی قــرار دارد که در
دوخت کتاب صحافی نشده و ضروری است در مخزن کتابخانه مجلس ،تمهیدی اندیشیده شود که مبادا
ّ
ایــن بــرگ ،در مراجعــه بــه کتاب و تصفح آن ،بیفتد و از بین برود .هنگام نگارش مشــخصات دســتنویس در
ســالهای  1387و  ،1388وقت مبســوطی برای شناســایی این برگ وجود نداشــت .از این رو ،در مراجعات
بعدی ،تالشی برای تعیین هویت کتابی که این کهنهبرگ بدان تعلق دارد صورت گرفت که خوشبختانه به
نتیجه انجامید .این برگ ،که شــاید در ســدۀ هفتم یا هشــتم هجری کتابت شده باشد ،2دو صفحه از بخش
مربــوط بــه «ابوعبــداهلل المغربی» از کتاب «مناقب االبرار و محاســن االخیار» ،اثر حســین بن نصر بن خمیس
موصلی (552ق) ،مشهور به «ابنخمیس» است .خوشبختانه از کتاب ابنخمیس نسخههای خوبی باقی
ّ
(مصحح) اثر ،محمد ادیب الجادر ،اســتفاده کرده 3و البته الزم
مانده که ســه دســتنویس قدیم آن را محقق
اســت با امعان نظر به ســایر دســتنویسها و دقتی بیشتر ،در آینده از نو تصحیح شود .در این مجال ،مطالب
موجود در برگ کهنی که البالی نسخۀ اصول بزدوی کتابخانۀ مجلس است ،بازخوانی و موارد اختالف این
دستنویس با چاپ امارات در پانویس صفحات عرضه میگردد.

***

ّ
«[و قــال :أهــل الخصــوص مــع اهّلل على ثــاث منازل :قــوم ّ
ضن بهم عــن البالء لئلیســتغرق الجــزع صبرهم،
ّ
یضــن بهم عن مســا کنة أهــل المعاصی،
فیکرهــون حکمــه ،أو یکــون فــی صدورهــم حــرج من قضائــه .و قوم
ّ
ً
4
ّ
لئل ّ
ّ
ّ
تغتــم قلوبهــم ،فمــن أجــل ذلک ســلمت صدورهم للعالــم ،و قوم صب علیهــم البالء] صبــا ،و صبرهم
و ارتضاهــم ،فمــا أرادوا 5بذلــک ّإل ّ
حبــا لــه ،6و رضا بحکمه ،و له عباد 7أســبغ علیهم باطــن العلم و ظاهره ،و
 .1فهرست نسخههای خطی کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،ج ،27/1ص.60
 .2پیشتر حدس زده بودم که این برگ از سدۀ ششم یا هفتم هجری است ،اما اینک بر آن عقیده نیستم.
 .3مناقب االبرار ،ج ،1صص ( 13-12مقدمه).
 .4ســطور داخــل قــاب ،افزوده از چــاپ مناقب االبرار ابنخمیس (برای مزید فایده) .زیرا نیت تصحیح در میان نبوده و فقط اطالعرســانی دربارۀ این
یک برگ ،مد نظر قرار داشته است.
 .5مناقب :ازدادوا [در نسخۀ «أ» که در پانویس تصحیح اخیر استفاده شده ،ضبط «ارادوا» تأیید میشود]
ّ
 .6مناقب :ال جماله
َّ
ُ
 .7مناقب+ :منحهم نعما تجدد علیهم و [البته داخل قالب]
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( گرـــباـپ پ

أخمــل ذکرهــم .و قال :مــن ّادعى العبودیــة و له مراد باقــی 8فیه ،فهو
کاذب فــی دعواهّ ،إنمــا ّ
تصح العبودیة لمن أفنــى مراداته و قام بمراد

سمی به ،و نعته ما جلی 9به ،إذا ّ
سیده ،فیکون اسمه ما ّ
ّ
سمی باسم
أجاب عن العبودیة ،فال اسم له و ال رسم ،10و الیجیب إال لمن یدعوه
بعبودیة ّ
سیدهّ .ثم بکا أبوعبداهّلل -رضی اهلل عنه -11و أنشأ یقول:
إال

التدعنــــــــــی
ّ
فإنــــــــــه

بیــــــــــا

أصــــــــــدق

عبــــــــــدی

12

أســــــــــمائی

ّ
و قال :ما رأیت أنصف من الدنیا ،إن خدمتها اســتخدمتک ،13و إن
ترکتها ترکتک.
و قال :أفضل األعمال عمارة األوقات بالموافقات.
و قال :ما فطنت إال هذه ّ
الطائفة ،و احترفت 14بما فطنت.

قــال 22إبرهیــم بــن شــیبان :بینمــا أبوعبــداهّلل المغر بـ ّ
ـی -رضــی اهلل
ّ
ً
عنه -23یوما قاعد 24فی جبل الطور یتکلم علی أصحابه ،و فی القوم
ً
ّ
شــاب حسن الســمت أشــقر ،25فذکر الشیخ شــیئا من العلم ،فرأیت

تغیر لونــه ،و اجتمع ّ
ذلــک الشـ ّ
ـاب و قــد ّ
ّ
الصبی ّثم
حتــی صار مثــل
َ ُ 26
ّ
َ َ
بین َید ْیه من
حرق مــا کان
تنفــس و کان أیــام جفاف الحشــائش فا ِ
ً
میل.
الحشیش میال فى ٍ
ً
و قــال :مــررت بمفــازة المغرب 27عشــرین یومــا ما رأیت فیهــا آدمیا و
ْ
ً
لمآ کل شیئا من الدنیا 28إال شربة ماء ،فبینا أنا أسیر إذ الح لى شیخ
ّ
ّ 30
قائم یصلى ،فقربت منه ،و قلت :السالم علیک و رحمة اهّلل ،29فرد
ّ
السالم ،فقلت له :31من أنت؟ فقال :خلیل خلیل اهّلل ّ
-عز و جل-32

الراضــون أمنــا[ء] اهّلل تعالــی 15فــی األرض ،و ّ
و قــال :الفقــراء ّ
حجتــه

إبرهیم ،کان مسکنى فى الهوی 33من وقت إبرهیم -علیه السالم-34

علــى عبــاده ،بهم یدفع البــا[ء] عن الخلق .و :الفقیــر الذی الیرجع

حیــن رموه فى النار ،فقلــت له :بماذا نلت هذ ه المنزلة؟ فقال لی :یا
ّ 35
أعز مــن ّ
ـوکل ،فما فی المملکة [ش ـیء]ّ 36
التوکل .قلت
عبــد اهّلل  ،تـ

إلــى مســتند فــی الکــون غیــر االلتجــا[ء] إلــى مــن إلیــه فقــره لیغنیه
باالستغنا[ء] به کما ّ
عززه باالفتقار إلیه.
ً
غنیا و تواضع لــه ،و أعظم الخلق ّ
و أعظــم ّ
النــاس ّذل فقیــر داهن ّ
عزا
ّ
غنی تذلل لفقیر ،أو حفظ حرمته .و أنشد یقول:16
ّ
ً
ذنبــــــــــا
یــــــــــا مــــــــــن یعــــــــــد الوصــــــــــال
کیــــــــــف اعتــــــــــذاری مــــــــــن الذنــــــــــوب

17

کان

إن
ّ
فإننــــــــــی

ذنبــــــــــی
ّمنــــــــــه

ّ
حبــــــــــی

إلیــــــــــک

الأتــــــــــوب

ّ
و روی أنــه کان -رضی اهلل عنه -18یســافر أبــدا و معه أصحابه ،و کان
ّ
ً
یکــون محرما ،فإذا تحلل من إحرامه أحرم ثانیا ،و لمیتســخ له ثوب،
ّ
20
و ال طال له ظفر ،19و کان یمشــی معه أصحابه باللیل وراءه ،و کان
إذا حاد أحدهم عن ّ
الطریق یقول :یمینک یا فالن ،یسارک یا فالن.

 .8مناقب :باق
ّ
 .9مناقب :حلی
 .10مناقب :وسم [ضبط «رسم» منطبق با ضبط نسخۀ «أ» چاپی]
 .11مناقب - :رضی اهلل عنه.
 .12مناقب :عبدها
 .13مناقب :خدمتک
َ
 .14مناقب :احترقت
 .15مناقب- :تعالی
 .16مناقب :و أنشد لنفسه
 .17مناقب :کیف اعتذاری و لی ذنوب
 .18مناقب- :رضی اهلل عنه
 .19مناقب+ :و ال شعر
 .20مناقب :فکان

66

و قال :العارف قضی 21له أنوار العلم فیبصر بها عجایب الغیب.
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التــوکل؟ فقــالّ :
لــه :و مــا ّ
النظر إلیه بــا عین تطرف ،و لســان ذاکر بال
ّ
حرکة ،و نفس ّ
جوالة بال روحّ .ثم سلم ّ
علی ،فإذا هو فی الهواء.
و قــال إبرهیم بن شــیبان :کنت مــع أبیعبداهّلل المغر بـ ّ
ـی بالمغرب،
و کان لــه صدیــق بـ ّـزازّ ،
فلمــا کان ذات یــوم بعــث غالمــه 37إلــى

أبیعبــداهّلل ،فقــال له :هاهنا ش ـی ٌء لک فیه فائدة .فقــام أبوعبداهّلل،
ُ
الرجلّ ،
قمــت معــه إلى حانــوت ذلک ّ
فلما دخلنا و جلســنا أخرج
و
ً
ّ
ســفطا فیــه مندیل کتــان ،و فی وســطه ثلث خوخات مــا رأیت أ کبر
ً
منهــا و ال أحســن بیاضا منهــا ،و على جانب منهــا مکتوب بخضرة
ّ
«ال إلــه إل اهّلل» و علــى الجانــب اآلخــر «محمــد رســول اهّلل» ،الثلــث
 .21مناقب :تضیء
 .22مناقب :و قال
 .23مناقب- :رضی اهلل عنه
 .24مناقب :قاعدا
 .25مناقب :أشقر حسن السمت
 .26مناقب :الحشیش
 .27مناقب :بالمغرب
ً
 .28مناقب :من الدنیا شیئا
 .29مناقب+ :و برکاته ،فسلم
 .30مناقب :و ّرد
 .31مناقب- :له
ّ
 .32مناقبّ :
عز و جل .33مناقب :الهواء
 .34مناقب- :علیه السالم
 .35مناقب :یا أباعبداهلل
 .36در اصــل نســخه ،بــا باز کــردن ّ
رادهای در متن به خط کهن ،در حاشــیه افزوده شــده بوده،
که اینک تنها انتهای واژه در حاشــیه دیده میشــود و باقی آن ،به ســبب پارگی کاغذ ،از بین
رفته است.
 .37مناقب :بغالمه
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ّ
تتعجب من هذا؟ ّ
کأنه قد کتب بالقلم .قال إبرهیم :فقلت للتاجر :ایــشّ ،
فإن مثل
خوخــات بهــذه الکتابــة،
ذلک 38موجود عندنا ،یکتب 39على التفاح فی الشــجر ،فبقی 40الکتابة على ذاکّ .41
فتبســم التاجر ،و قال:
ً
ً
ّ ً
ّ
ینا ،و بقی یقطع الخوخ سافا سافا ّ
حتى
یا [أ]باإســحق ،لیس ذا من ذاک؛ یا غالم! هات الســکین .فناوله سک
ّ
ّ
ً
وصل إلی 42العجم ،و إذا هو مکتوب علیه« 43ال إله إل اهّلل ،محمد رسول اهّلل صلی اهلل علیه و سلم »44خلقا.
ّ
ماء ألحمل
و قال إبرهیم بن شیبان :کنت أصحب أباعبداهّلل
المغربی -رضی اهلل عنه ،-45فبعثنی ّمرة إلى عین ٍ
السبع إلى الماء من طریق آخر ،فالتقینا فی مضیق ،فجعل السبع یزاحمنی و أزاحمهّ 46
له ماء ،فجاء ُ
حتى
ّ
المغربی -رضی اهلل عنه ،-47و هو یبتسم.
سبقته إلى الماء ،و أخذت الماء فی رکوتی فجئت إلى الشیخ
ّ
المغربی -رضی اهلل عنه[ -48على جبل الطور ،و دفنته إلى جنب قبر
و قال إبرهیم بن شیبان :مات أبوعبداهّلل
ّ
50 49
ّ
علی بن رزین .و کان أستاذه ّ
ّ
البصری رحمه اهّلل] » (رک :تصویر).
علی بن رزین یذکر أنه صحب الحسن

َْ
 .2اطالعی از «کوی غاتفر» سمرقند
متعلق به سدۀ ششم هجری
نخستین بار اسدی طوسی در نیمۀ دوم سدۀ پنجم هجری ،یا شاگردانش که لغت فرس را تکمیل و تحریر
َ
کردند« ،غاتفر» را که در شعر فارسی« ،سرو» آن شهرتی داشت و خوبرویانش نیز« ،شهری» دانست «که در او سرو
بسیار بود» .51برخی از فرهنگنویسان بعدی نیز همین معنا را پذیرفته و آن را از «شهر»های ترکستان دانستهاند؛
ً
اما چند فرهنگنویس دقیق ،یا منحصرا آن را محلهای از سمرقند ذکر کردهاند یا این معنا را ،به عنوان یکی از
معانی واژه ،در کنار معنای نادرست پیشین ثبت نمودهاند .برای شواهدی که در آنها به این محل استناد
شده است ،میتوان لغتنامۀ دهخدا را مالحظه کرد؛ با اذعان به اینکه این منطقه ،بهسبب شهرتی که در
میان نسلهای نخست فارسیسرایان داشته ،در شعر فارسی ادوار بعد نیز جایگاه مناسبی به شکل «سنتی»
کسب کرده و بر همین اساس ،شواهد بیشتری نسبت به آنچه در لغتنامۀ دهخدا آمده ،در متون فارسی دارد.
اما پرسش دربارۀ اینکه «غاتفر» نام یک شهر است یا محلهای از یک شهر ،بر اساس اطالعاتی که در همان
 .38مناقب :هذا
 .39اصل :مکتب؛ متن= مناقب (گرچه در این نقل ،قصد تصحیح در میان نبوده است).
 .40مناقب :فتبقى
 .41مناقب :ذلک
 .42مناقب- :إلی
 .43مناقب- :علیه
ّ
 .44مناقب- :صلی اهلل علیه و سلم
 .45مناقب- :رضی اهلل عنه
 .46امالی اصل :ارحمه
ّ
المغربی رضی اهلل عنه .47مناقب:
 .48مناقب- :رضی اهلل عنه
 .49بخش داخل قالب ،به نیت ناقص نماندن مطلب ،از متن چاپی افزوده شد.
 .50مناقب االبرار ،ج ،1صص .496 -493
 .51این واژه ،در اغلب نســخههای لغت فرس مدخل نشــده اســت (رک :کتاب لغت فرس ،ص .)161اما چنانکه دهخدا نیز نشــان داده« ،غاتفر» در
میان واژگانی اســت که در حاشــیۀ نســخۀ نخجوانی (از نســخههای سدۀ هشــتمی لغت فرس و حاوی واژگانی بسیاری در حاشیۀ دستنویس) آمده
است (لغت فرس ،دستنویس نخجوانی ،حاشیۀ داخلی برگ 25ب).
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مدخل دهخدا ثبت شده حل میشود .با توجه به اطالعات معجم
البلدان اثر یاقوت« ،هی محلة بسمرقند»؛ و یا بر اساس دانستههای
بسیار مفید سمعانی در سدۀ ششم هجری (در «االنساب») این
ٌ
«موضع بسمرقند فی نفس البلد» اطالق میشده است (رک:
نام ،بر
همان مدخل در دهخدا) .در بیتی مشهور از مثنوی معنوی ،مربوط
به داستان کنیزک و پادشاه (داستان نخست دفتر ّاول) ،هنگامی
که طبیب الهی ،نبض کنیزک را میگیرد و برای درمان بیماری او
که همان ابتال و بیماری «عشق» است -نام و نشان محلهایی راً
که وی در آنها به سر برده جویا میشود ،نهایتا اطالعی از زرگری از
اهالی سمرقند به دست میآورد که کنیزک دلباختۀ او بوده است.
موالنا هنگام سخن گفتن از محلهای که این زرگر درآنجا میزیسته،
در بافت واقعینمای داستان چنین میسراید:
گفــــــــــت کــــــــــوی او کــــــــــدام انــــــــــدر گــــــــــذر؟
او ســــــــــر پــــــــــل گفــــــــــت و کــــــــــوی غاتفــــــــــر

52

شارحان مثنوی در نسلهای اخیر ،بهدرستی دربارۀ این محل گفتگو

این توضیحات ،که البته بیش از این قابل بسط است اما به اقتضای
مجــال گســتردهتر نخواهــد شــد ،مقدمهای اســت بــرای معرفی یک
دستنویس بسیار ارزنده از اواخر سدۀ ششم هجری که در یک کانون
عالمانــه نســخهپردازی شــده و زمانــی در محلــۀ «غاتفــر» از محالت
ســمرقند مقابلــه و تصحیــح شــده اســت .در کتابخانــۀ مجلــس،
یشــود کــه نســخهای از
دستنویســی بــه شــمارۀ  1648نگهــداری م 
«کتــاب المحاجــاة بالمســائل النحو یــة» اثــر زمخشــری اســت .ایــن
دســتنویس ،پیــش از ایــن بــا دو نســخۀ دیگــر ،یکــی محفــوظ در
کتابخانۀ مجلس به شمارۀ  3977و دیگری دستنویس مجموعهای
شــمارۀ  1622در کتابخانۀ ملک ،در یک جلد قرار داشــته و شــماره
اوراقــی که باالی این ســه نســخه به خــط قدیم ثبت شــده ،از چنان
اتحــادی حکایــت میکنــد .امــا گویا در قرن اخیر و شــاید به دســت
ّ
یکی از افراد خاندان نصیری ،به ســه مجلد تقســیم شده و جداگانه
ّ
به تملک کتابخانههای مجلس و ملک درآمده اســت .دســتنویس
شمارۀ 3977مجلس ،دستنویسی یگانه و نادر از امالی محمود بن

کردهاند و آن را همان محلهای از محالت ســمرقند دانســتهاند .53در
کتــب مرتبط با ســمرقند در زمینۀ تراجم ،خوشــبختانه این نام ّ
مکرر

العزیز الکاتبی است که بر همین اساس ،به چاپ عکسی رسیده

بــه کار رفتــه و شــناخت مــا را دربــارۀ آن عمق میبخشــد .در کتاب

و دربارۀ آن ،استاد دانشمند ،دکتر حسن انصاری مقالهای سودمند

«قندیه» ،بخشــی با عنوان «ذکر مزار غاتفر ســر پل» دیده میشــود.54

و تفصیلــی مرقــوم فرموده اســت  .در انتهای بخشــی کــه مربوط به

همچنیــن در ســمریه آمده اســت« :آن محلهای اســت کــه در بیرون

«کتــاب المحاجــاة بالمســائل النحو یــة» از زمخشــری اســت ،عالوه

شهر سمرقند در مقابل برج غربی شمال ارگ افتاده است» 55که گویا

بــر رقــم کاتــب- ،کــه نشــانگر اتمــام کتابــت در «وقــت الضحــوة یوم

در عهد مؤلف این رســاله ،چنان موقعیتی داشــته اســت .در کتاب
ً
ارزنده و پراطالع نجمالدین عمر نســفی (537ق) نیز که اختصاصا

الثلثا[ء] للســادس من شــهر اهلل المبارک رمضان سنة تسع و ثمانین
و خمســمائة بســمرقند» اســت -اطــاع مهــم دیگــری نیــز به دســت

دربــارۀ علماء ســمرقند اســت ،بارهــا از این محل و نیــز رجالی که با

میآیــد و آن ایــن اســت کــه ایــن بخــش ،در همــان ســال و در محلۀ

 .52مثنوی معنوی ،ج ،1ص.12
 .53فروزانفر دربارۀ پیوندی که «ســر پل» و «غاتفر» با یکدیگر داشــتهاند ،به دو کتاب مقدســی
و یاقــوت و نیــز منتخــب مشــیخۀ ســمعانی اســتناد کــرده و چنیــن نوشــته اســت« :ســر پل:
ّ
بیگمــان همــان رأس الطــاق اســت کــه بتصریــح مقدســی آبادتریــن محلــی بــوده اســت در
ســمرقند (احســن التقاســیم ،لیــدن )279 ،و نزدیــک ببــازار ســمرقند واقــع میشــده اســت
(معجم البلدان در ذیل :سمرقند) .از منتخب مشیخۀ سمعانی چنین برمیآید که آن پل را
«قنطرة غاتفر» مینامیدهاند و نزدیک بدان مقبرهای نیز بوده است ...پس کوی غاتفر نزدیک
بهمین قنطره واقع میشــده که ببازار شــهر پیوســته است» شــرح مثنوی شریف ،ج ،1صص
 .104-103اما او به مدخل «غاتفری» در االنساب سمعانی توجه نداشته که آنجا دربارۀ خود
واژۀ «ســر پل» که به این غاتفر ارتباط داشــته ،توضیح مفید دیگری آمده اســت .ســمعانی در
مأخذ اخیر ،دربارۀ «غاتفر» پس از آنکه توضیح میدهد« :موضع بســمرقند فی نفس البلد»،
بالفاصلــه چنیــن میافزاید« :یقال لــه "رأس قنطرة غاتفر"» .پس واژۀ «ســر» که به «پل» اضافه
شــده ،طبق این توضیح ســمعانی ،ترکیب «ســرپل» را تشــکیل میداده که ســمعانی آن را به
دقت به «رأس قنطرة» ترجمه کرده اســت؛ و این نام ،به محلهای وســیع در ســمرقند اطالق
میشده که یا یکی از اسامی دیگر آن «غاتفر» بوده یا اینکه «غاتفر» بخشی از آن محلۀ وسیع
به شمار میرفته است .نیز رک :شرح مثنوی معنوی مولوی ،ج ،1صص  47 -46و .530
 .54قندیه و سمریه ،ص .44بر اساس این مأخذ چنین مشهور است که مزار خواجه یوسف
همدانی در مزار این محله قرار دارد (ص 33و .)168
 .55همان ،ص.169
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انتساب بدان «غاتفری» خوانده میشدهاند ،سخن رفته است.56
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غاتفر تصحیح و مقابله نیز شده است .چنین است عین یادداشت
ً
مربــوط بــه تصحیح و مقابله ،احتماال بــه همان خط اصلی کاتب و
َ ُّ
ُ َ
کمی پایینتر از رقم اصلیُ :
وقت الظهر فی الســادس
«ص ِّح َح و ق ِوبل
 .56القنــد فــی ذکر علماء ســمرقند ،صص ( 417رأس قنطرة غاتفــر)؛ ،326 ،265 ،78 ،55
( 699 ،697 ،670 ،665 ،631 ،479 ،417 ،359 ،325غاتفــر و غاتفــری) .نکتــۀ حائــز
اهمیــت در ایــن بــاره آن اســت کــه هــر «رأس قنطره» یا «ســر پــل»ی ،اختصاص به ســمرقند
ندارد و شــهرهای دیگر نیز در همین دوران در نواحی شــمال شــرق ایران و ماوراءالنهر ،دارای
محالتــی بــا همین نام بودهاند .برای تنها یک نمونه از این دســت ،رک :التحبیر فی المعجم
الکبیر ،ج ،1ص ،443که در آن ذکری از محلۀ «رأس قنطره» شهر نیشابور شده است.
تشــده در رمضــان 589ق»،
« .57امالــی محمــود بــن عزیــز کاتبــی خوارزمــی (521ق) کتاب 
مقدمه محمدکاظم محمودی ،در :متون ایرانی ،ج ،1صص .492 -433
 .58رک« :کتابی از فیلسوفی ناشناخته با سرنوشتی هولناک؛ امالی محمود بن العزیز الکاتبی
(»)1؛ «امالی محمود بن العزیز» بخشهای  2تا ( 5رک :فهرست منابع) .مجموعۀ کتابخانۀ
ملــک ،حــاوی ایــن بخشهاســت :رســائلی از زمخشــری ،بــه نامهــای الرســالة الناصحــة،
ّ
التســلیة لمــن کفت عینه ،أطــواق الذهب ،المقامات يــا نصائح الکبار ،و شــرح النصائح،
کتابتشده به دست محمد بن يوسف بن عمر ،در پنجشنبه پايان رجب و شعبان ۵۸۹ق
(رک« :کتابی از فیلســوفی ناشــناخته با سرنوشــتی هولناک؛ امالی محمود بن العزیز الکاتبی
(.)»)1
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من ذیالقعدة َس َــن َة َ
تســع و ثمانین بغاتفر من محالت ســمرقند» (رک :تصویر) .59الزم به ذکر اســت که عدد
صدگان در یادداشت اخیر ،به سبب عهد ذهنی کاتب ،نوشته نشده و منظور از  ،89همان 589ق است که
در رقم اصلی بدان تصریح شده بود .شباهت و قدمت هر دو خط نیز ،این مطلب را تأیید میکند.
اســتاد عبدالحســین حائری که این نســخه را نخستین بار فهرســت و معرفی کرد ،دربارۀ نام «غاتفر» سکوت
و تنها به این توضیح اکتفا نمود که «ذیل نســخه نیز نوشــته اســت که این نســخه در یکی از محالت سمرقند
مقابلــه و تصحیــح گردیــده اســت» .60بهیجة باقر الحســنی هــم کــه در  1972و 1973م همین اثــر را بر مبنای
این نســخه و دو نســخۀ دیگر از مصر ،تصحیح و در بغداد منتشــر نمود ،هنگام پرداختن به این عبارت و نام
«غاتفر» ،سخنی نگفت و محل عبارت را به شکل بیاض (نقطهچین) رها کرد .61این نام در این نسخه گویا
برای نخستین بار است که خوانده میشود.

 .59تصویــری از صفحــۀ مربــوط بــه رقــم کاتب این دســتنویس ،در انتهای مقدمۀ متن تحقیق و چاپشــدۀ اثــر که بهیجة باقر الحســنی آن را در بغداد
منتشــر کــرد ،آمده اســت (المحاجاة بالمســائل النحویة ،ص .)61همچنین در برخــی کانالهای تلگرامی ،با خطا در قرائــت واژۀ «غاتفر» به صورت
«غانفر» (!) و بدون اشاره به اینکه مأخذ تصویر ،کدام دستنویس و از چه کتابخانهای است ،برش خورده و منتشر شده است.
 .60فهرســت کتابخانــه مجلــس شــورای ملــی ،عبدالحســین حائــری ،1335 ،ج ،4ص .354در چاپ تجدیدنظرشــدۀ همین فهرســت ،بــاز این نام
خوانده نشــده و یک خطای دیگر نیز بدان راه یافته که الزم اســت اصالح شــود .زیرا عدد  89یا همان 589ق که پیش از این توضیح آن گذشــت ،به
صورت 870ق خوانده شــده اســت که به هیچ وجه صحیح نیســت .چنین اســت عین عبارت فهرســت اخیر که به این مطلب مرتبط اســت« :در
ذیل نســخه نوشــته شــده که این نســخه در تاریخ 6ذیقعدۀ  870در یکی از محالت ســمرقند مقابله و تصحیح شــده» (فهرست نسخههای خطی
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،با افزودهها و تجدید نظر ،جلد 4قدیم ،1389 ،ص.)354
 .61المحاجاة بالمسائل النحویة ،ص ،57سطور 2-1؛ و ص.181
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 .3غزل دیگری با ردیف «این نیز بگذرد»
در دیــوان برخــی فارسیســرایان متقــدم ،غزلهایــی در وزن واحــد و با ردیف «ایــن نیز بگذرد» وجــود دارد که
ً
بررســی آنها در ّ
بعضا ّ
مهمی به دنبال داشــته باشــد .از نخستین
ســنت غزلســرایی فارســی ،میتواند نتایج

ّ
غزلهــا بــا مشــخصۀ اخیر ،غزلی اســت از ســنایی که در اغلب دســتنویسهای کهــن دیوان او وجــود دارد و
ّ
میتوان قاطعانه آن را متعلق به وی دانست:
ای کم شــــــــــده وفای تو این نیز بگذرد

افـزون شـده جفـای تـو ،ایـن نیـز بگـذرد

62

فخرالدین عراقی نیز غزلی با همین مشخصات دارد که چنین آغاز میشود:
تـا کـی کشـم جفـای تـو ،ایـن نیـز بگـذرد

بسیار شـ ـ ـ ـ ــد بالی تو این نیز بگذرد

63

در مجموعــه /ســفینۀ شــمارۀ 238ملحقــات حالتافنــدی ،از نیمــۀ دوم ســدۀ هشــتم هجــری ،64در بیــن
ســرودههای ســعدی ،این شعر ثبت شده اســت که در آخرین بیت آن« ،تخلص» شاعر نیز نیامده و انتساب
آن بــه شــاعر خوشســخن شــیراز ،قطعیتی ندارد .علیالعجاله متن شــعر در این یادداشــت ثبــت میگردد تا
نتیجۀ یافتههای دیگر پیرامون آن در آینده عرضه شود.
«و له ّنور اهلل ضریحه:
ای در ســــــــــرم هوای تو ایــــــــــن نیز بگذرذ

ما کشـ ـ ـ ـ ــته در جفای تو این نیز بگذرذ

تـو برگذشـتی از مـن ،مـن از غمـت چنـان

بنشـ ـ ـ ـ ــینم از برای تو ،ایـ ـ ـ ـ ــن نیز بگذرذ

ســــــــــوگند میخورم که بجــــــــــان عزیز تو

یوسـف بخـاک پـای تـو ایـن نیـز بگـذرذ

من پاذشــــــــــاه بودم بر نفس خویشــــــــــتن

اکنون شـ ـ ـ ـ ــذم گدای تو این نیز بگذرذ

بـر مـن بلای جـرخ بسـی آمـذ و گذشـت

تـا جنـد از یـن بالی تـو؟ این نیـز بگذرذ»

65

 .62غزلهای حکیم سنایی غزنوی ،ص.112
 .63کلیات فخرالدین عراقی ،ص.135
 .64دربــارۀ آن ،رک :پابــرگ ،13ذیــل یادداشــت « ،»4پانویــس « .»18همچنیــن دوســت دانشــمندم ،دکتــر محمــد افشــینوفایی در بحــث از قصیــدۀ
نویافتهای از ســنایی ،به این منبع توجه داده اســت («در حاشــیۀ ایرانشناســی ،»5صص  ،130 -128یادداشــت شــمارۀ « .)»23نیز رک« :نگاهی به
چند سفینه و جنگ ادبی پدیدآمده در آناطولی ،تا پایان سدۀ نهم هجری» ،ص.95
ّ
« .65مجموعــۀ دواویــن»238 ،ملحقــات حالتافنــدی ،برگ 157الف .در دیــوان ابنیمین فریومدی نیز قطعۀ مقفایی بــا همین ردیف وجود دارد که
البته قافیۀ آن متفاوت است («ای دل غم جهان مخور این نیز بگذرد /دنیا چو هست بر گذر این نیز بگذرد»؛ رک :دیوان اشعار ابنیمین فریومدی،
ص.)370
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 .4تفسیر کهنی به زبان فارسی در مدرسۀ جعفریۀ قائن
در کتابخانۀ مدرســۀ جعفریۀ قائن ،به شــمارۀ  ،160دســتنویس نفیس و کهنی از یک تفسیر فارسی نگهداری
میشــود که تاکنون ناشــناس مانده اســت .این دســتنویس ،حــاوی 342برگ در قطع رحلــی ( 34/5در 25
ســانتیمتر) اســت و در فهرســتی که برای دســتنویسهای این کتابخانه نگاشــته شــده ،تصویر صفحهای از
آن به طور ســیاه و ســفید و مبهم ،عرضه شــده اســت .66طبق گزارش فهرســت ،این دســتنویس از تفســیر آیۀ
ـاز موجود این
 104ســورۀ کهــف ،تــا آیۀ  50ســورۀ قلم را داراســت و از تفاســیر اهل ســنت به شــمار م ـیرود .آغـ ِ
دســتنویس که در فهرســت ثبت شــده به این شرح است...« :غافل شدند پس پنداشــتند کافران که گرفتند
ایشــان بنــدگان خــواص مرا یعنی فرشــتگان و عیســی و عزیر .»...انجام موجود نســخه نیز چنین اســت...« :
فجعله عطف اســت بر فاجتباه من الصالحین این [کذا در فهرســت] من المتصفین بصفات الصالحین».
نوع خط دستنویس در فهرست« ،نسخ نزدیک به ریحان» دانسته شده ،که شاید به تعبیری دیگر ،آن را بتوان
خط نســخ ریحان به شــیوۀ ترکستانی معرفی کرد .قدمت دســتنویس نیز به درستی سدۀ هشتم و نهم هجری
برآورد شــده اســت .از روی تصویر بســیار مبهمی که از یک صفحۀ این متن ارزنده در فهرســت عرضه شــده،
آغاز تفسیر سورۀ «ملک» بازخوانی میگردد:
«ســورة الملک :ســورۀ ملک مکی اســت ،سی آیت ،ســیصد و سی بنج کلمه ،هزار و ســیصد و سیزده حرف
اســت .ربط این ســورت با ســورت تحریم انست که اختتام سورت تحریم بذکر مؤمنان و کافران که در ملک و
ملکوت مظهر تصرف و قدرتاند بود ،و در مبدأ سورۀ ملک ذکر و تصرف و قدرت و فطرت روی نمود .بدانک
ســورۀ مذکــوه را بثنــاء خدای جــل و عال افتتاح کرد ،بعده ثناهــاء دیکر در بیان اورد تا انــک بذکر «الذی خلق
ســبع ســموات طباقا» تخلص ســوی ذکر اســمان حاصل کشــت ،بعده بذکر مصابیح در «و لقد زینا الســماء
الدنیا بمصابیح» تخلص سوی مصابیح ،و از ذکر مصابیح تخلص سوی شیاطین بحصول پیوست ،جملۀ
«و اعتدناهــم» در ذکــر شــیاطین بــود .از ذکر شــیاطین ذر ذکر کفار که اخوان شــیاطیناند تخلــص روی نمود.
ازانجا تا اخر سورت ذکر کافران اورد ،سورت را بران ختم کرد .شک نیست جملهایی که از یک باب است اکر
مفاصل ایشــان متغایر بود از جهت اتحاد باب میان ایشــان اتصال و ارتباط باشــد ،و اکر مقصود از همه یکی
نیســت هــر یــک در مقصود کلی دیکرســت .انجه بر وجه اعتــراض در میان جمل مذکوره امــده ،میان کالمها
متصــل واقــع شــده  ...دیکــر از هر نوع در محلهایــی که بیاید ،بمشــیة اهلل و عونه بیان روی نمایــد ،و اهلل اعلم
بالصواب و الیه المرجع و المآب.
بســم اهلل الرحمن الرحیم /تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شــیء قدیر /الذی خلق الموت و الحیوة
لیبلوکم ایکم احسن عمال.
تبارک مأخوذ از برکت اســت در لغت افزونی اســت .افزودن و کاســتن را با ذات باری نســبت نبود ،اما جون
افزودن جیزی موجب بزرکی و برتری اوست ،از برکت بر طریق مجاز بزرکی و برتری مراد باشد بمعنی جان جیز
کــه از اجزا جســم اســت با ذات باری تعالی برین معنی نســبت نتــوان کرد .این ایت را متشــابهات باید اورد.
در متشــابهات ســلف کنج مراد خداســت .حق دانند مشغول بتأویل نشوند ،خلق بما یلیق  ...تعالی تأویل
کننــد .یــد را بمعنــی قدرت و تصــرف کویند« ]...[ .و هو علی کل شــیء قدیر» تذییل اســت موصول بأصله،
 .66فهرســت نســخههای خطی کتابخانههای قائن ،صص  .141 -139در پرســش از کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اســامی و نیز مجمع ذخائر اسالمی
در قم ،روشن شد که تصاویری از دستنویسهای مدرسۀ جعفریۀ قائن تهیه نشده است.
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یعنــی «الــذی خلــق المــوت و الحیــوة» بدل اســت از موصــول [ ]...با رفع علی المدح اســت بتقدیــر و هو ،یا
نصب علی المدح است بتقدیر اعنی.
سؤال :جون موت عبارت از زوال حیات است ،مؤخر از حیات ُب َود .تقدیم او بر حیات در ذکر بجه وجه باشد؟
جواب :موت عبارت است از عدم حیات با قابلیت حیات .برین معنی تأخر او از حیات الزم نیست ،برین
وجــه دعــوی تأخــر موت از حیات بیمعنی اســت؛ و لهذا َجنین را در رحم مادر بیــش از درآمدن روح «میت»
میکوینــد .ایمــه تفســیر در آیــت «امتنا اثنین» از مــوت اول همین معنــی میجویند .برین وجه مــوت متقدم بر
حیــات بود ،ســؤال وارد نشــود .و بــر تقدیری که
مــوت عبارت از انفــراق روح و زوال حیات بود،
مــوت از حیات متأخر باشــد .وجــه تقدم موت
برین طریق کویند( 67»...رک :تصویر).
شناسایی دقیق این تفسیر -که با ترجمۀ تفسیر
طبــری ،دســتنویس تازهیــاب ســورههای پایانی
قــرآن از تفســیر حــدادی (کشــف اخیــر دوســت
دانشــمند ،جناب علی صفــری آققلعه) ،تاج
التراجــم ،ســورآبادی ،تفســیر مشــهور به تفســیر
ً
کمبریــج ،و روض الجنــان قیــاس شــد و قطعــا
تفســیر نسفی و کشف االســرار نیز نخواهد بود-
پــس از تحصیــل تصویری از دســتنویس آن ،در
مرحلۀ دیگری بایستی صورت گیرد.

 .67ســه ســطر پایانی بازخوانی نشــد .بهســبب ابهام تصویر ،در قرائت برخی واژگان نیز تردید جدید وجود دارد .با سپاس از فهرستنگار مجموعه و ناشر
محترم آن ،که بر اساس امکانات سال  ،1381یعنی حدود  16سال قبل ،که پیشرفت تصویربرداری به اندازۀ سالهای اخیر نبود ،فهرست مناسب
و خوشمنظری منتشر کردند و گنجینههای دور از مراکز استانها را ،با همتی فردی ،به پژوهشگران شناساندند.
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 .5فحص بلیغ عالمه قزوینی درباب
سال درگذشت کازیمیرسکی ،و
اطالعی دربارۀ فروش کتابخانۀ وی
ْ
کازیمیر ْســکی،
از معــدود منابعــی کــه اینــک به زبان فارســی در بــارۀ آلبــر دو بیبرســتن /آلبرت دو بیبرشــتاین
ایرانشــناس مشــهور لهســتانیاالصل ســاکن فرانســه و مترجم آثار مهمی از عربی به فارســی مانند قرآن کریم،
بخشــی از الــف لیلــة و لیلــة ،گلســتان ســعدی و دیــوان منوچهــری دامغانــی و جــز آن بــه فرانســوی در اختیار
ً
داریم ،مدخل نســبتا خوبی اســت که در ســال  1393منتشــر شــد و بخش عمدۀ فعالیتهای شرقشناســی
و ترجمــهای او را نشــان داد .68اگــر چــه هنوز دربارۀ او ،در منابع فضای مجازی ،دانســتههای نادرســتی عرضه
میشــود .برای نمونه ،تاریخ درگذشــت او ،همچنان بر اســاس منابع نادرســت قدیمیتر ،اغلب 1870م ثبت
شــده اســت .ریشــۀ این خطا ،گویــا از دائرةالمعارفها و کتب رجالــی معاصر عربی ،به زبان فارســی راه یافته
است .برای نمونه ،یوسف الیان سرکیس ،سال درگذشت او را حوالی 1870م ذکر کرد 69و خیرالدین ِز ِرکلی نیز
با اشتباهی عجیبتر ،این سال را 1865م ،یعنی پنج سال قبلتر از سالی که یوسف الیان سرکیس ثبت کرده
بود ،دانست .70در فرهنگی هم که ابوالقاسم سحاب در معرفی خاورشناسان در  1317منتشر نمود ،دراینباره
چنین آمده است« :وفات او در  1870بوده» .71در مدخل مربوط به این خاورشناس در لغتنامۀ دهخدا نیز ،به
اطالعات سحاب اعتماد شده و همین سال به نادرستی ثبت گردیده است .هدف از نگارش این یادداشت،
عــاوه بــر تأ کیــد بر لزوم اصــاح دادههــای دوران حیــات او در منابع فضای مجــازی ،عرضۀ نمون ـهای دیگر از
نکتهســنجیهای عالمه قزوینی اســت در ثبت اطالعات مربوط به معاصرانش .او ذیل معرفی یک نســخه از
ترجمۀ قرآن کازیمیرســکی (چاپ پاریس1909 ،م) 72که در کتابخانۀ خود داشــته و فهرســتی برای آن نگاشــته
است ،هنگام توضیح دربارۀ سال درگذشت این مستشرق نامبردار لهستانی مینویسد:
«وفــات کازیمیرســکی در ســنه 1887م یــا 1888م ( 1304/5یــا 1305/6ه ـ) بوده اســت بطور قطــع و یقین،
چه وی در ســنۀ  1887در حیات بوده اســت و در ســنۀ  1888وفات نموده بوده و کتابخانۀ او را در آن ســال
فروخته بودهاند (شوون ،مطبوعات عربی ،)83 ،10پس آنچه شیخو در اآلداب العربیة 118 :1و بتبع او سرکین
در معجم المطبوعات  1539نوشتهاند که وفات او در حدود  1870است غلط فاحش است .در سنۀ 1876
وی نمونــهای از دیــوان منوچهــری را چــاپ نمــوده بــوده ،و در ســنۀ  1883مکالمه و قاموس فرانســه بفارســی
معروف خود را ،و در سنۀ  1887 -1886دیوان کامل منوچهری را ،پس بدیهی است که وی تا سال 1887
در حیات بوده اســت ،و نیز بدیهی اســت کما ذکرنا که وی در ســال  1888دیگر در حیات نبوده است ،پس
« .68کازیمیرسکی» ،دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ،ج ،5صص .302 -300
ّ
المعربة ،ج ،2ستون .1539
 .69معجم المطبوعات العربیة و
ً
 .70االعالم ،ج ،2ص .80عمر رضا ّ
کحالة نیز ،از زرکلی تبعیت کرد و اشــتباها همین ســال 1865م را در این باره صحیح دانســت (معجم المؤلفین،
ج ،3ص.)85
 .71فرهنگ خاورشناسان ،شرح حال و خدمات دانشمندان ایرانشناس و مستشرقین ،ص.81
 .72با اســتناد به گزارش مرحوم دکتر جواد حدیدی که در مطالعات اسالمشناســی و ایرانشناســی به زبان فرانســوی ،سخن او مقرون به صحت تلقی
میشود ،این ترجمه از ابتدا (1840م) تا نزدیک به بیست سال قبل ،حدود سی بار تجدید طبع شده است («نخستین ترجمۀ قرآن به زبان فرانسه»،
ص ،42پانویس .)4نسخۀ موجود در کتابخانۀ عالمه قزوینی ،چاپی از سال 1909م است.
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ََ
سال وفات او بالضرورة در یکی از دو سنۀ مذکورۀ  1887یا  1888واقع خواهد شد ،کما ذکرنا -رجوع بمقالۀ
مبسوط رقم سطور در این خصوص در دفتر وفیات معاصرین ج 2باب کاف».73

 .6گلگشت در فهارس (:)1

74

نسخههای مهم فارسی در «مجموعۀ جان رایلندز» (منچستر)

فهارس نســخههای خطی فارســی که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم میالدی ّ
توســط برخی شرقشناسان
متقدم تهیه و تنظیم میگردید ،فارغ از ضعفهای محتوایی عمده -که ناشــی از بیســابقه بودن این شــاخه
یکــرد که تجمیع
از پژوهشهــا در مطالعــات مربــوط به فارســی دری بــود ،-اطالعات دســتاولی را عرضه م 
آنها در زمانی نزدیک به همین برهه ،به نگارش نخســتین کتابهای تاریخ ادبیات فارســی انجامید .یکی
از این فهارس ،فهرســت نامگویی اســت که در 1897م برای کمتر از دوهزار نسخۀ شرقی موجود در مجموعۀ
لیندســیانا ،شــامل آثــاری بــه زبانهای عربی ،فارســی و ترکــی ،تدوین و در 1898م منتشــر شــد .75مجموعۀ
لیندسیانا ،در سال 1901م ،به دانشگاه جان رایلندز در منچستر منتقل شد و بخش مهمی از گنجینۀ خطی
آن مجموعه را تشــکیل داد .بنابراین ،آنچه در فهرســت چاپ 1898م به دســت میآید ،اگرچه بخش عمدۀ
دستنویسهای کتابخانۀ دانشگاه جان رایلندز را معرفی میکند ،بایستی در نظر داشت که در آن مجموعه،
نسخههای دیگری نیز وجود دارد که بعدها به آن افزوده شده و شمار دستنویسهای آن مجموعۀ دانشگاهی
را افزایــش داده اســت .بــرای مثــال ،میتوان از نســخههای مجموعۀ ِچ َتــم ( )Chethamیاد کــرد که در 1980م
بــه دانشــگاه جــان رایلنــدز ملحق شــد .76دکتر توفیق هاشــمپور ســبحانی نیــز در تکملهای که برای شــماری
دســتنویس نامبردهنشــده در فهرســت چاپ 1898م تهیه کرد ،به نســخههای دیگری که پس از آن تاریخ به
ً
قشــده ،بعضا عناوین
گنجینۀ مزبور افزوده شــده پرداخت و نشــان داد که در میان دســتنویسهای تازهالحا 
کمنظیر و بسیار ارزشمندی به چشم میخورد .77طبق آماری که راپر و بلینی به دست میدهند ،در فهرست
چاپ  ،1898حدود 912نسخۀ فارسی معرفی شده است.78
ً
ّ
مصححان متون فارســی به این گنجینه ،بایســتی دقیقا روشــن
پیشــینۀ مراجعۀ پژوهشــگران ایرانشــناس و
شــود .امــا یکــی از قدیمترین و مشــهورترین مراجعات به یکی از نســخههای نادر این گنجینــه ،بازمیگردد به
بهرهمندی از دســتنویس ارزندۀ لباب االلباب عوفی که ایرانشناســان شــهیر ،عالمه محمد قزوینی و ادوارد
 .73فهرست کتابخانۀ قزوینی ،ج ،4برگهای 245الف245 -ب (زیر چاپ به صورت عکسی ،با همین عنوان ،بر اساس دستنویس خط مؤلف)؛
ً
وفیات معاصرین ،دفتر اول ،دستنوشــتۀ قزوینی ،نســخۀ خطی کتابخانۀ مرکزی دانشــگاه ،شــمارۀ  ،5401/1برگ 40پ ،که تقریبا همین اطالعات
در آنجا تکرار شــده اســت .قزوینی ،چنانکه خود اشــاره کرده ،مطلب چندصفحهای ّ
مفصلی دربارۀ کازیمریسکی نوشته است که در مجالی دیگر،
بازخوانی و منتشــر خواهد شــد .برای ســال درســت درگذشت این مستشرق ،عالوه بر مدخل چاپشده در دانشــنامۀ زبان و ادبیات فارسی ،نیز رک:
فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان ،ج ،2ص.1675
 .74در فهارس نســخههای خطی اســامی ،عناوین پرشــماری به چشــم میخورد که در مطالعات تاریخ ادبیات و متنشناسیّ ،
تحولآفرین هستند.
بنا بر آن اســت که برخی فهارس قدیم و جدیدی که برای نســخههای ّ
خطی اســامی تهیه شــده اســت ،به تفاریق مورد بررســی و تدقیق قرار گیرند.
نخستین بخش از قسمت «گلگشت در فهارس» این سلسله یادداشتها ،به بررسی چند فهرستی میپردازد که نسخههای خطی فارسی دانشگاه
جان رایلندز ( )John Rylands Universityدر منچستر انگلستان ،در آنها معرفی شده است.
 .75این فهرســت نامگو و مختصر ،با مقدمۀ  Crawfordمنتشــر شــد .ســبحانی معتقد اســت نویســندۀ این فهرســت James Ludovie Lindsay ،بوده
است («کتابهای خطی فارسی فهرستنشده در کتابخانۀ جان رایالندز منچستر» ،ص.)163
 .76گنجینههای دستنویسهای اسالمی در جهان ،ج ،1ص.372
« .77کتابهای خطی فارسی فهرستنشده در کتابخانۀ جان رایالندز منچستر» ،صص .179 -163
 .78گنجینههای دستنویسهای اسالمی در جهان ،ج ،1ص.372
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براون ،آن را بهســالهای 1321ق1903 /م تا 1324ق1906 /م در دو
مجلــد بــه طبع رســانیدند .یکی از دســتنویسهای بهواقــع نادر این
اثــر ارزشــمند ،در گنجینــۀ جان رایلندز در منچســتر به شــمارۀ 308
َ
است که ابتدا «نثانیل بلند» آن را در سال 1846م ،زمانی که نسخۀ
ّ
تملــک خویــش داشــتّ ،
معرفــی نمــود .ســپس ادوارد براون
آن را در

موسوم است به وسائل الرسائل و دالئل الفضائل که نورالدین منشی
ّ
دران نامههائــی را کــه خود نوشــته اســت مرتب کــرده و آن را بر چهار
قســمت منقســم ساخته اســت .نیمۀ ّاول که نســخۀ منچستر باشد
ً
ظاهــرا از اوائــل دیباجــه را دارد و فقــط چنــد ورقــی از ّاول آن افتــاده

بــود بــه امانت گرفــت و متن جلــد دوم کتاب عوفی را بــر مبنای این

است. »...

همان نســخه را که به کتابخانۀ دانشــگاه جان رایلندز منتقل شــده
دســتنویس و دســتنویس کتابخانــۀ ســلطنتی برلیــن (از کتابهای
آوردۀ اشــپرنگر ،از هندوســتان ،از مجموعــۀ خاندان اوده) ،در ســال
1903م به چاپ ســپرد .در تصحیح جلد نخست کتاب نیز ،عالمه
قزوینــی بــا وی همــکاری کرد و این جلــد نیز بر همان مبنا ،در ســال
1906م به طبع رســید .79در سالهای 1922-1921م ،یادداشتهای
مختصــری دربــارۀ برخــی نســخههای نــادر ایــن گنجینــه ،بــه قلــم
مینگانا ( )A. Minganaدر حدود ده صفحه از بولتن کتابخانۀ جان
رایلنــدز ،شــمارۀ ،6منتشــر شــد .رابینســون ( )W. Robinsonنیــز در
1951م22 ،دســتنویس ّ
مصور ارزشــمند این مجموعــه را در مقالهای
کوتــاه ّ
معرفــی نمــود .همــو موفــق شــد در کتابــی کــه آن را در لندن به
ســال 1980م منتشر نمود ،نقاشیهای ایرانی این گنجینه را دقیقتر
توصیف نماید.80

81

اســتاد ایــرج افشــار پیــش از دهــۀ هفتــاد ،در ســفری بــه منچســتر به
دعوت «پل لوفت» ،از مجموعه بازدید کرد و دو ساعتی را به بررسی
فهــارس داخلــی کتابخانه و چند نســخۀ خطی گذرانیــد .او از چند
عنــوان یــاد کرد که اغلب در فهرســت نامگوی 1898م نیز ذکر شــده
است .دربارۀ نسخههای شاهنامه نیز ،که برای تکمیل «کتابشناسی
ُ
شــاهنامه» به آنها دلبســتگی بیشــتری داشت ،نوشــت« :نه نسخۀ
شــاهنامه در ایــن مجموعــه اســت کــه چــون فرصــت نبــود مجــال
دیــدن پیــش نیامد و آنقــدر که از دفتر ثبت نســخهها برآمــد معلومم
شــد اغلب از عصر صفوی اســت و نســخههای قدیمیتر مورخ 949
(ش )932و دو نســخه مــورخ ( 1060ش )220و ( 1195ش )933بود.
شــمارۀ سایر شــاهنامهها  909 ،869 ،774 ،525 ،121خط یوسف
بــن محمدشــاه بــن یوســف و  910اســت» .82البتــه از وجــود نســخۀ

حوالــی اواخــر دهــۀ ســی و اوایــل دهــۀ چهــل خورشــیدی ،اســتاد

860ق که خود در کتابشناســی شــاهنامه به آن اشاره کرد (بر اساس

مجتبــی مینــوی ،بهواســطۀ اســتاد عبــاس زریــاب خویــی ،بــه یکی

تحقیق «اســمیت» در بــارۀ نفایس هنری شــاهنامه در جهان ،چاپ

از دســتنویسهای کهــن فارســی ایــن مجموعــه دســت یافــت .این

 1936در نیویورک) ،83و نیز نســخۀ بیتاریخ دیگر ســدۀ نهمی آنجا،

دســتنویس ،نسخۀ بســیار کهنی از کتاب «وســائل الرسائل و دالیل

در این گزارش ذکری نیســت .دکتر توفیق هاشــمپور ســبحانی نیز در

الفضائــل» ،اثــر نورالدین منشــی بود که مینــوی دربــارۀ آن بهتفصیل

اوایل دهۀ هفتاد شمســی ،گزارشــی از برخی دستنویسهای نفیس

در مقدمــۀ تصحیحی که از ترجمۀ ســیرت جاللالدین منکبرنی به

فارســی مجموعــه که در فهرســت نامگــوی مزبور ســخنی از آنها به

دســت داد ،ســخن گفته اســت« :از این مجموعۀ منشآت نورالدین
ً
که بدان کرارا اشــاره کردم دو نســخه بدست بنده آمده است (یعنی
عکــس آنهــا) که هــر کدام یک نیمــه از کتــاب را دارد ،آن هــم از ّاول

میــان نیامده ،منتشــر کرد که در نوع خود ارزشــمند و مفید به شــمار

و اواســط ناقــص و یکــی از آخــر هم ناقــص ،و از دو نســخۀ مختلف
اســت .نیمۀ اول کتاب از کتابخانۀ جان رایالند [کذا ،بدون «ز» ،در
نوشــتۀ مینوی] .منچستر اســت و آن را آقای بوسه در آنجا دیده بوده
و دوست دانشمند گرامی آقای دکتر ّ
عباس زریاب خوئی عکسی را
که ازان برای خود ّ
تهیه کرده بودند در اختیار بنده گذاشتهاند .نیمۀ
دوم از نسخهایســت کــه اینجانــب در قونیــه در کتبخانــۀ شــخصی
آقــای ّ
عــزت قویوناوغلو مهندس راهآهن ترکیه یافتم .دو نســخه را تا
 .79لباب اال لباب ،ج ،1صص ج -د.
 .80بــرای مشــخصات چنــد مقاله و اثــر اخیر ،رک :گنجینههای دســتنویسهای اســامی در
جهان ،ج ،1صص .373 -372
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ّ
ّ
حــدی کــه ممکن بود بترتیــب اصلی مرتب کــردم و مواضع نقص را
معین کردم و اکنون میتوانم آن را ّ
ّ
معرفی کنم .این مجموعۀ منشآت
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منــزوی در فهرســتوارۀ کتابهــای فارســی -کــه چاپ ســایر جلدهای
آن در بنیــاد دائرةالمعــارف بزرگ اســامی ،با رفــع نقایص فیشهای
از پیشنوشــته در حــال تکمیــل اســت -مکـ ّـرر به فهرســت نامگوی
نســخههای فارســی لیندزیانــا رفرنــس داده اســت؛ کــه همــان
مجموع ـهای اســت کــه در اوایل قرن بیســتم بــه کتابخانۀ دانشــگاه
 .81ســیرت جاللالدیــن منکبرنی ،صــص نز -نح .دربارۀ این دســتنویس ،نیز رک« :کتابهای
خطــی فارســی فهرستنشــده در کتابخانــۀ جــان رایالنــدز منچســتر» ،صــص 168 -166؛
وسائل الرسائل و دالئل الفضائل ،ص ده.
« .82فهرست اجمالی چهل مجموعه» ،ص.628
 .83کتابشناسی فردوسی و شاهنامه از آغاز نوشتههای پژوهشی تا سال  ،1385ص.257
« .84کتابهــای خطــی فارســی فهرستنشــده در کتابخانــۀ جــان رایالنــدز منچســتر» ،صص
.180 -161
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جــان رایلندز منتقل شــد .اما بــه نظر میرســد او ،تمامی بخشهای

مشــخصات این نسخه ،در سطور بعد ،بر اساس تصحیح یاحقی-

این فهرست را مد نظر نداشته و تمامی مدخلهای آن را فیش نکرده

زرقانی ،مورد اشارۀ دقیقتری قرار خواهد گرفت.

اســت .85همچنیــن ،بخشهایــی از «فهرســتوارۀ کتابهای فارســی»
هنــوز بــه صــورت نهایی تدوین و منتشــر نشــده و برخــی موضوعات
آن ،همچنان در نوبت چاپ است .از اینرو ،گفتار حاضر میتواند
نشــاندهندۀ اهمیــت گنجینۀ موجــود در این دانشــگاه در حد یک
یادداشــت کوتــاه ،بــرای تدویــن کتابشناســی جامــع آثــار فارســی در
سراسر جهان باشد.

اینــک ،بــرای اتمــام فایــده ،بازخوانــی گذرایــی از برخــی عناو یــن
معرفیشــده در فهرست نامگوی چاپ 1898م که برای نسخههای
فارســی ایــن مجموعــه تهیه شــده اســت ،88صورت میگیــرد .پیش
از هــر چیــز ،البتــه الزم اســت اشــاره شــود کــه در میــان نســخههای
ً
ّ
خطــی فارســی ایــن مجموعه ،برخی آثار نســبتا معاصر کــه در عرف
نسخهشناســی ،یک پژوهش متأخر ،و نه رونویســی از آثار کالســیک

کمتــر دیده شــده کــه تصویــری از یکــی از نســخههای ایــن گنجینه

فارســی ،به شــمار میرود نیز دیده میشــود .برای نمونه ،میتوان یاد

بــرای کتابخانههــای داخلــی تهیــه شــده باشــد و از ایــن منظــر نیــز،
ً
آشــنایی کمی بــا تصاویر دســتنویسهای آن برای کســانی که صرفا
بــه کتابخانههــای ایــران ّمتکــی بودهانــد وجــود داشــته اســت .86اما

کرد از:
میر اعجاز حســین ،پدیدآمده از نیمۀ ســدۀ 19م ،دســتنویس شمارۀ

محققانــی چــون عالمــه محمــد قزوینــی ،زریــاب خویــی ،مینــوی

( 794ص188فهرست حاضر).

(بهواسطۀ زریاب) و دیگران ،به آن مراجعاتی مستقیم داشته و از آن
گنجینــه ،بهتفاریــق بهره بردهانــد .اگر چه به نظر میرســد این تعداد

-فهرســت نســخههای فارســی و عربی ســه کتابخانه (ناشناس) ،از

دســتور زبان فارســی ،از میرحســین ،از اوایل سدۀ 19م ،دستنویسشمارۀ ( 501ص.)188

انگشتشــمار و معدود ،در حد ارزشی نیســت که برای آن گنجینه
بایســتی قائل شــد .برای نمونه ،نه به شــاهنامۀ ّ
مــورخ 860ق موجود

اصلیترین قســمت این نوشــتار ،درباب بخشــی از دســتنویسهای

در ایــن دانشــگاه در تحقیقــات متنشناســی شــاهنامه مراجعــهای

کتابتشــده پیش از 1000ق اســت که در فهرســت پیشگفته معرفی

شــده اســت ،87و نــه فیالمثــل در پژوهشهــای مربوط بــه تصحیح

شــده است .از آنجا که بررســی اصل دستنویسها از نزدیک مقدور

تذکرههــای متقــدم فارســی ،از جملــه عرفــات العاشــقین ،از تقــی

نبــود و از ایــن گنجینــه ،نســخههای کمتعــدادی بــرای محققــان

اوحدی بلیانی ،یا خالصة االشــعار از تقی ذکری کاشــانی ،ســخنی

ایرانشــناس داخلــی عکسبــرداری یــا دیجیتــال شــده اســت ،بــه

از نســخههای دانشــگاه جــان رایلنــدز بــه میــان آمده اســت .این در

دادههــای موجــود در فهرســت بســنده میگــردد و امید اســت روزی

حالی اســت کــه میدانیم عرفات العاشــقین در یــک تالش جمعی

امــکان تهیــۀ برخــی نفایــس آن بــرای گنجینههــای ایرانشناســی

و بــا صــرف زمــان و نیــروی بســیار ،در دو طــرح متفــاوت از یکدیگــر

بهشکل فایل یا تصویر کاغذی فراهم شود.

بــه چــاپ رســید و در هیچ یــک از آنها ،حتــی به وجود دســتنویس
منچســتر کوچکترین اشارهای نشــد .البته در پژوهش متنشناسی
اســتاد دوبرویــن دربــارۀ حدیقــة الحقیقه ،کــه در هلند دنبال نشــد،
و نتایــج یافتههــای نسخهشناســانۀ او به دکتر یاحقــی و دکتر زرقانی
(اساتید دانشگاه فردوسی مشهد) انتقال یافت ،از وجود دستنویس

برخی دستنویسهای بسیار کهن و نفیس این مجموعه
در ایــن بخــش ،ابتــدا بــه عناوین و مشــخصات برخی نســخههای
بسیار کهن این مجموعه اشاره میشود.
 .1ترجمــۀ کلیلــه و دمنــه ،ابوالمعالی نصراهلل منشــی ،مـ ّ
ـورخ 616ق،

بســیار مهــم و نفیــس حدیقۀ ســنایی در این مجموعه یاد شــده و در

شمارۀ ( 68ص ، )202که از کهنترین دستنویسهای اثر است
ً
و الزم است حتما در بررسی متن کلیله ،به آن مراجعه شود.

ســپرده میشــد رونمایی گردید -از میکروفیلم ســیاه و ســفید آن که

 .2حدیقــة الحقیقــة ،ســنایی غزنــوی ،مـ ّ
ـورخ 681ق ،شــمارۀ 843

در دانشــگاه لیدن (هلند) نگهداری میشــود اســتفاده شده است.

(ص .)215بــه گــزارش یاحقــی -زرقانــی ،این دســتنویس به خط

چــاپ تــازۀ حدیقــه -کــه در روزهای آخری کــه این نوشــتار به چاپ

 .85الزم اســت مجلــدات منتشرشــدۀ فهرســتوارۀ کتابهــای فارســی اثــر ســترگ اســتاد احمــد
منزوی ،یک مرتبه به نیت بازیابی دستنویسهای مجموعۀ موردگفتگو ،بررسی شود.
 .86بــرای نمونــۀ نــادری از یک تصویر ایــن مجموعه در کتابخانۀ مرکزی کــه مجموعهای گویا
اغلــب از آثار میرداماد اســت ،رک :فهرســت میکروفیلمهــای کتابخانۀ مرکزی و مرکز اســناد
دانشگاه تهران ،ج ،3ص.131
 .87رک :شاهنامه ،از دستنویس تا متن ،صص .162 -59

89

 .88مشخصات فهرست ،به این عنوان ،در منابع پایانی این نوشتار آمده است:
Hand-list of Oriental Manuscripts, Arabic, Persian, Turkish, Bibliotheca Lindesiana.

 .89اعــداد داخــل پرانتــز کــه مقابــل هــر عنــوان ثبت شــده ،مربــوط به فهرســت نامگوی ســال
1898م است .اما در صورتی که به مأخذی جز این فهرست مراجعه شده باشد ،در توضیح
داخل پرانتز به این مطلب تصریح شده است.
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«احمد بن الحبیب بن ابیاسحق بن ابیمسعود» است و کتابت

بدلیســی ،بیتار یــخ ،کتابتشــده در اواخــر ســدۀ دهــم هجــری،

آن در اواخــر شــوال 681ق پایان یافته اســت .نســخه شــامل 314

شمارۀ ( 47ص.)109

برگ اســت و به خط نسخ و با عناوین ثلث پرداخته شده است.

 .3دیوان اهلی خراسانی [ترشیزی] ،کتابتشده در 939ق ،شمارۀ

نســخه در دو صفحۀ نخســت (1ب و 2الف) ،کتیبهای مزدوج با

( 45cص .)110دیــوان اشــعار ایــن شــاعر یــک بــار در 1971م در

همان سبک تزئینات سدۀ هفتم هجری دارد.90
 .3وســائل الرسائل و دالئل الفضائل ،نورالدین منشی ،شمارۀ 947

علگیر هند و بار دیگر به ســال  1393و بر اســاس چند دستنویس
ً
نســبتا مهــم ،و البتــه بــا مقدمهای نه چندان شایســته ،در مشــهد

(مذکور در مقالۀ دکتر سبحانی .رک :مقدمۀ همین یادداشت).

چاپ شده است .92از قرینۀ تاریخ دستنویس حاضر -که تاکنون

 .4کلیــات ســلمان ســاوجیّ ،
مــورخ  763تــا 799ق ،شــمارۀ 76

موردتوجه نبوده -چنین برداشــت میشــود که دســتنویس مهمی

(ص .)215محتمــل اســت کــه ایــن دســتنویس ،بــه مکتــب

از ایــن دیــوان اســت و از آنجــا کــه تنهــا دو دســتنویس تار ی ـخدار

کتابپردازی بغداد یا شاید هم تبریز تعلق داشته باشد.

دانشــگاه و مجلس ،با تاریخهای ادعایی  933و 934ق ،از این

 .5کلیــات ســعدی ،بیتــا ،کتابتشــده در حــدود نیمــۀ دوم ســدۀ
هشــتم هجــری ،شــمارۀ ( 859ص .)212اطــاع دیگــری دربــارۀ

 .4دیــوان آصفی ،کتابتشــده در 948ق ،شــمارۀ ( 238ص)116؛

بخشهــای این دســتنویس از کلیات ســعدی و تدویــن آن ،و نیز

و دســتنویس دیگــری از همــان دیــوان ،از حوالی نیمۀ ســدۀ دهم

اتقان ضبطهای آن وجود ندارد.

هجری ،شمارۀ ( 101aص.)116

 .6شاهنامهّ ،
مورخ 860ق ،دارای 19نگاره ،شمارۀ ( 8ص.)139
 .7شــاهنامه ،کتابتشده حدود نیمۀ دوم سدۀ نهم هجری ،دارای
37نگاره ،شمارۀ ( 9ص.91)139
 .8خمسۀ نظامیّ ،
مورخ 849ق ،شمارۀ ( 36ص.)205
 .9خمسۀ نظامی ،نیمۀ سدۀ نهم هجری ،شمارۀ ( 9ص.)205
 .10خســرو و شــیرین ،نظامــیّ ،
مــورخ 824ق ،دارای نگارههایــی
چنــد ،بــه خط «اظهر مشــهدی» [چنین اســت در اصل فهرســت
بــه صــورت «مشــهدی» و نه «تبریــزی» (مهم برای بررســی پیرامون
دستنویسهایی که به خط «اظهر» است) ،شمارۀ ( 6ص.)206

ســایر دســتنویسهای قدیمی گنجینه (کتابتشده پیش از سال
1000ق یا نزدیک به این تاریخ):
 .1منشــآت ابیبکــر ،ابوبکــر بــن محمــود ،بــه خط قاضــی محمد بن
شیخ عبداهلل فارسی1003 ،ق ،شمارۀ ( 738aص.)107
 .2ســلیمنامه ،ابوالفضــل محمــد بــن ادریــس دفتــری987 ،ق ،در
تاریخ ســلطان ســلیم ثانی و در تکمیل هشــت بهشت اثر ادریس
 .90اصطــاح «کتیبــه» برای توصیف تزئینی که نمونۀ تصویر آن در چاپ جدید حدیقه عرضه
شــده ،اصطــاح رایج و شناختهشــدهای اســت .این در حالی اســت کــه مصححان چاپ
جدیــد حدیقــه ،ایــن کتیبه را چنیــن توصیف کردهانــد« :برگ اول نســخه با ســرلوح ّ
مزین به
خطــوط ثلــث تحریــردار که همان ســرلوح در پایین صفحه هم تکرار شــده و دو ســرلوح با دو
بازوی ّ
مزین گرهدار در دو ســوی صفحه بههم متصل شــده اســت» (و توضیحات غیرفنی و
اطنابــی دیگــر پس از آن برای وصف «مزدوج»بودن کتیبه در صفحۀ مقابل نســخه) (حدیقة
الحقیقة ،ج ،1ص .)63برای سایر مشخصات دستنویس ،رک :همان ،صص .68 -63
 .91برای مشــخصات نســخههای آراســته و هنری دیگری از شــاهنامه در این مجموعه ،رک:
بخشهای بعدی.
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 .5نــوادر الحکایات ،از عبدالنبی بن خلــف فخرالزمانی (1041ق)،
تشــده در 1007ق ،شــمارۀ ( 194ص .)118اثــر بســیار
کتاب 
پراهمیتــی از ادیــب مبتکــر نیمۀ نخســت ســدۀ یازدهــم هجری،
کــه از او ،تذکــرۀ میخانــه و طراز االخبار ،منتشــر شــده اســت .این
دســتنویس ،ا گــر تار یــخ ثبتشــده در فهرســت صحیــح باشــد،
مربوط به تحریر و نگارش اولیۀ اثر است.

ً
 .6ســخنان عبــداهلل انصــاری ،دســتنویس بیتار یــخ نســبتا کهن از
حــوال  800تــا 900ق ،گو یــا دارای آرایههــای هنــری ،شــمارۀ 844
(ص.)119
 .7مجالــس النفایــس ،علیشــیر نوایــی ،مـ ّ
ـورخ 939ق ،شــمارۀ 55
(ص.)122
 .8منظومــۀ مهــر و مشــتری ،عصــار تبریــزی ،مـ ّ
ـورخ 962ق ،نســخۀ
هنری ،شمارۀ ( 207ص.)122
 .9روضة االحبابّ ،
مورخ 973ق (ص)123
 .10جوابنامه ،منسوب به عطار ،دارای چهار نگاره ،مورخ 939ق،
شمارۀ ( 45aص.)123
 .11شبســتان نکات ،فتاحیّ ،
مورخ 970ق ،کتابتشــده به دســت
محمود بن حسن اصفهانی ،شمارۀ ( 867ص.)139
 .12شــاهنامه ،مـ ّ
ـورخ 949ق ،دارای نگارههای بســیار ،شــمارۀ 932
(ص.)140
تشــده حــدود نیمــۀ دوم ســدۀ دهــم هجــری،
 .13شــاهنامه ،کتاب 
 .92دیوان اهلی ترشیزی خراسانی (رک :منابع پایانی).
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 .30ســه مثنوی از مثنویهای جامیّ ،
مورخ 984ق ،نسخۀ آراسته،

دارای یکصد نگاره ،شمارۀ ( 910ص.)140
 .14لیلی و مجنون ،هاتفی ،کتابتشده در اواخر سدۀ نهم هجری،
دارای 16نــگاره ،شــمارۀ ( 28ص .)147منــزوی از ایــن نســخه
سخن نگفته است.93

شمارۀ ( 227ص.)163
 .31ســبحة االبــرار ،جامــی ،حــدود نیمۀ ســدۀ دهم هجــری ،دارای
چهار نگاره ،نسخۀ آراسته ،شمارۀ ( 533ص.)163

 .15لیلی و مجنون ،هاللی جغتاییّ ،
مورخ 949ق ،کتابتشــده به
دســت محمدرضا ،دارای ســه نگاره ،شــمارۀ ( 907ص .)147در
فهرستوارۀ منزوی ،از این نسخۀ پراهمیت یادی نشده است.94
 .16دیــوان حافــظّ ،
مــورخ 937ق ،کتابتشــده در هرات به دســت
سلطان محمد خندان ،شمارۀ ( 842ص.)148
 .17انیــس العشــاق ،بــه همــراه بدایع الصنایــع ،شــرفالدین رامی،
ّ
مورخ 977ق ،شمارۀ ( 888ص.)150
 .18اخالق محسنی ،مالحسین واعظ کاشفی ،دارای تاریخ 900ق،
کــه شــاید تاریخ نگارش اثر باشــد ،امــا تاریخ کتابت دســتنویس،
حــدود بیــش از دو دهــه ،از زمــان نــگارش فاصلــه نــدارد؛ شــمارۀ
( 335ص.)153
 .19انــوار ســهیلی ،مالحســین واعــظ کاشــفیّ ،
مــورخ 910ق ،دارای
چهار نگاره ،شمارۀ ( 18ص.)153

 .32یوســف و زلیخــا ،جامــی ،مـ ّ
ـورخ 924ق ،دارای پنــج نــگاره،
شمارۀ ( 20ص.)164
 .33یوســف و زلیخــا ،جامــی ،مـ ّ
ـورخ 957ق ،دارای چهــار نــگاره،
شمارۀ ( 23ص.)164
 .34رقعات ،جامیّ ،
مورخ 951ق ،شمارۀ ( 528ص.)165
 .35تحفــة االحرار ،جامی ،مـ ّ
ـورخ 989ق ،به خط محمد بن مالمیر
الحسینی االستادی ،شمارۀ ( 520ص.)165
 .36دیــوان کمــال خجندی ،بیتاریخ ،حوالی ربع ســوم ســدۀ دهم
هجری ،شمارۀ ( 295ص.)169
 .37کلیــات کاتبــی نیشــابوری ،بیتار یــخ ،ر بــع ســوم ســدۀ دهــم
هجری ،شمارۀ ( 269ص.)170
 .38دیــوان کاتبــی نیشــابوری ،مـ ّ
ـورخ 891 -890ق ،شــمارۀ 852
(ص.)170

 .20الرسالة العلیة ،مالحسین واعظ کاشفی ،مورخ 983ق ،شمارۀ
( 94ص.)154
 .21مثنوی معنویّ ،
مورخ 892ق ،شمارۀ ( 72ص.)160
 .22ســیر العارفین ،جمالی دهلوی (942ق)ّ ،
مورخ 964ق ،شــمارۀ
( 115ص.)162
 .23دیوان جامیّ ،
مورخ 917ق ،شمارۀ ( 885ص.)162
 .24دیــوان جامی (حــاوی تنها دیوان اول و ســوم او)ّ ،
مورخ 930ق،
شمارۀ ( 849ص.)162

 .39دیــوان کاتبی نیشــابوری ،ربع ســوم ســدۀ دهم هجری ،شــمارۀ
( 295ص.)170
 .40دیــوان قاســم انــوار ،اواخــر ســدۀ دهــم هجــری ،شــمارۀ 264
(ص.)173
 .41انیــس العارفیــن ،قاســم انــوار ،حوالــی نیمۀ ســدۀ دهــم هجری،
شمارۀ ( 210ص.)173
 .42ترجمــۀ عجایــب المخلوقــات ،ترجمــۀ قزوینــی ،کتابتشــده
حوالی سال 900ق ،شمارۀ ( 37ص.)173

 .25دیــوان جامــی ،حوالــی نیمــۀ ســدۀ دهــم هجــری ،شــمارۀ 268
(ص.)162
 .26کلیات جامی (شامل تنها دیوانهای او)ّ ،
مورخ 961ق ،شمارۀ
( 601ص.)162
 .27بهارستان ،جامیّ ،
مورخ 903ق ،شمارۀ ( 46ص.)163
 .28بهارستان ،جامیّ ،
مورخ 975ق ،شمارۀ ( 306ص.)163
 .29خمســه یــا پنــج گنــج ،جامــیّ ،
مــورخ 925ق ،بــه خط ســلطان
محمد خندان در هرات ،شمارۀ ( 850ص.)163

 .43دیــوان امیرخســرو دهلــوی ،حــدود 950ق ،شــمارۀ 221
(ص.)178
 .44دیوان امیرخسرو دهلویّ ،
مورخ 971ق ،شمارۀ ( 109ص.)178
 .45دیــوان امیرخســرو دهلوی ،حدود نیمۀ دوم ســدۀ دهم هجری،
شمارۀ ( 853ص.)178
 .46منظومۀ دولرانی و خضرخان ،امیرخســروّ ،
مورخ 989ق ،شمارۀ
( 49ص.)180
 .47منظومۀ قران الســعدین ،امیرخسرو ،حدود نیمۀ دوم سدۀ دهم
هجری ،شمارۀ ( 71ص.)180

 .93فهرستوارۀ کتابهای فارسی ،ج ،12صص .1851 -1849
 .94فهرستوارۀ کتابهای فارسی ،ج ،12صص .1852 -1851

 .48گــوی و چــوگان یــا حالنامــه ،از عارفــیّ ،
مورخ 939ق ،شــمارۀ
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( 45bص.)184

ادبیات دانشگاه تهران در قالب رسالۀ دانشگاهی تصحیح شده

 .49گــوی و چــوگان یــا حالنامــه ،حــدود نیمــۀ ســدۀ دهــم هجری،
شمارۀ ( 31ص.)184

تشــده حدود نیمۀ اول ســدۀ دهم
 .63دیــوان ظهیــر فاریابی ،کتاب 

 .50دیــوان مســعود ســعد ســلمان ،حدود نیمۀ ســدۀ دهــم هجری،

هجری ،شمارۀ ( 261ص.)237

شــمارۀ ( 95ص .)186اگر تشــخیص فهرستنگار صحیح باشد،
ً
این دســتنویس ،از نظر قدمت ،در شــمار دســتنویسهای نســبتا

ً ّ
متقدم این مجموعه ّ
معرفی
جز آنچه به عنوان دستنویسهای نسبتا

چند دستنویس پراهمیت دیگر

مقبول دیوان مسعود سعد شناخته میشود.

شــد ،چند نمونۀ دیگر از دســتنویسهایی که حائز اهمیت هســتند

 .51رنض [ظ :روض] االخیار ،ترجمۀ ربیع االبرار زمخشــری ،ترجمه
از :محیالدین محمد بن قاسم بن یعقوبّ ،
مورخ 982ق ،شمارۀ
ً
( 73ص .)190در شــمار دســتنویسهای نســبتا نادر و پراهمیت
این مجموعه است.
 .52دستنویســی کــه دیوان نظامی (منتخب اشــعار نظامی) معرفی
شــده اســت ،کتابتشــده حــدودا نیمــۀ اول ســدۀ دهــم هجری،
ً
شــمارۀ ( 247ص .)205احتمــاال بــا اثــری مواجــه هســتیم کــه
منتخب ابیات منظومههای نظامی (مثنویهای او) باشد و بعید
اســت نســخۀ دیوان ســرودههای قصیدهای ،غزلــی و رباعیات او
باشــد .معالوصــف ،بررســی دقیــق و قطعــی نســخه بــرای آســوده
شدن خیال ،ضرورت دارد.
 .53دیــوان ســعدی [کذا در فهرســت]ّ ،
مــورخ 992ق ،شــمارۀ 307
(ص.)212
 .54بوســتان ،ســعدی ،حدود نیمۀ دوم ســدۀ دهم هجری ،به خط
ّ
«زر ینخط» (محمدحسین کشمیری) ،شمارۀ ( 861ص.)213
 .55شــرح بوســتان ،از شــمعی ،به ترکیّ ،
مورخ 994ق ،شــمارۀ 240
(ص.)212
 .56تحفۀ سامیّ ،
مورخ 977ق ،شمارۀ ( 317ص.)215
 .57دیوان شاهی سبزواریّ ،
مورخ 987ق ،شمارۀ ( 43ص.)219
 .58دیوان شاهی سبزواریّ ،
مورخ 988ق ،شمارۀ ( 48ص.)219

و پس از ســدۀ دهم کتابت شــدهاند ،مورد بررســی قرار میگیرد .این
نمونهها نیز میتوانند اهمیت مجموعۀ حاضر را بیشتر نشان دهند.
 .1دارابنامه (ص.)109
[ .2اولیــاء] ،کتابــی در شــرح احــوال اولیــاء و مشــایخ ،ناشــناس،
تشــده حوالی ربع ســوم ســدۀ یازدهــم هجری ،شــمارۀ 790
کتاب 
(ص .)116ایــن احتمال هســت که با یکــی از کتب تراجم احوال
پیران و مشایخ که در هند پدید آمده است روبرو باشیم.
 .3لبــاب االلبــاب ،از عوفی ،کتابــت اوایل ســدۀ دوازدهم هجری،
شــمارۀ ( 308ص .)124بحــث در بــاب اهمیــت این دســتنویس
نادر ،در ابتدای این یادداشت گذشت.
عاملی ،مورخ 1084ق ،شــمارههای
 .4کشــکول ،شــیخ بهاءالدیــن ِ
 270- 271در دو مجلد (ص.)125
 .5دیــوان ثنایــی مشــهدی ،بیتار یــخ ،حوالــی اواخر ســدۀ دوازدهم
هجری ،شمارۀ ( 579ص.)129
تشــده اوایل ســدۀ یازدهم
 .6تحفــة الحبیــب ،فخری هروی ،کتاب 
هجری ،شمارۀ ( 864ص.)137
 .7دیوان فصیحی هروی ،کتابتشــده در ســال بیســتم محمدشاه
[=1150 -1149ق] ،شــمارۀ ( 581ص .)138از ایــن دیــوان،
نســخههای چنــدی برجای مانده اســت ،اما چاپ موجــود از آن
(انتشــارات امیرکبیــر ،تصحیــح دکتــر ابراهیــم قیصــری) ،چاپــی

 .59ظفرنامــۀ شــرفالدین علــی یزدیّ ،
مــورخ 907ق ،شــمارۀ 829

ناقص اســت که تنها بر اســاس یک دســتنویس فراهم آمده و الزم
ّ ً
اســت مجددا بر اســاس دستنویسهای موجود دیگر و نیز با توجه

 .60ظفرنامۀ شرفالدین علی یزدی ،کتابتشده حدود اوایل سدۀ

بــه ســایر منابــع فرعی که اشــعار بســیاری از فصیحی هــروی را در

(ص.)220
دهم هجری ،شمارۀ ( 830ص.)220
 .61دیوان طالعی ســمرقندی ،کتابتشــده در نیمۀ نخســت ســدۀ
دهم هجری ،شمارۀ ( 295ص.)229
 .62دیــوان موالنــا عبــداهلل طوســی ،کتابتشــده در نیمــۀ نخســت
ســدۀ دهم هجری ،شــمارۀ ( 295ص .)230این اثر ،در دانشکدۀ
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خود دارند ،تصحیح و بررسی شود.
 .8شــاهنامه ،مــورخ 1060ق ،دارای یکصــد نــگاره ،شــمارۀ 909
(ص.)140
 .9شــاهنامه ،مــورخ 1195ق ،دارای 79نــگاره ،شــمارۀ 933
(ص.)140
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 .10شــاهنامه ،بیتاریــخ ،اوایــل ســدۀ ســیزدهم هجــری ،دارای
80نگاره ،شمارۀ ( 525ص.)140

شناخته شده است ،همین ترجمه و همین دستنویس است.
 .19خالصــة المســتخلص ،فرهنگنامــۀ قرآنــی ،کتابتشــده حدود

 .11شاهنامه ،مورخ 1227ق ،دارای نگاره ،شمارۀ ( 869ص.)140

1050ق ،شــمارۀ ( 498ص .)178ایــن دســتنویس نیــز ،در کنــار

 .12خزانــۀ عامــره ،آزاد بلگرامــی ،مــورخ 1176ق ،95شــمارۀ 319

ســایر دســتنویسهای مرتبط با کتاب المســتخلص (در موضوع

(ص .)144چنــد دســتنویس دیگــر از ایــن اثــر ،در همین صفحه

فرهنگنامههــای قرآنــی؛ عربی -فارســی) ،به شــناخت این اثر که

معرفی شده است.

هنــوز تصویــر روشــنی از آن در اختیار محققان قرار نــدارد ،کارآمد

 .13دیــوان حافــظّ ،
مــورخ 1050ف ،کتابتشــده بــه دســت یــا برای
احمدعلی کشمیری ،دارای 13نگاره ،شمارۀ ( 14ص.)148
ّ
 .14عــذرا و وامــق ،بهاحتمــال بســیار بــه نثــر مصنــوع و متکلــف،
نــگارش میر مبــارکاهلل ارادت خان دکنــی (1128ق) متخلص به
«واضح» ،96کتابتشده در سال  ،4097دستنویس آراسته ،شمارۀ
( 339ص.)156
 .15دیوان حســن کاشــی ،ســرایندۀ مشــهور و پراهمیت سدۀ هشتم
ً
هجــری ،بیتاریــخ ،احتمــاال کتابتشــده اوایــل ســدۀ دوازدهــم
هجــری ،شــمارۀ ( 637ص .)169از دیوان او ،نســخههای بســیار
ک مشــماری شــناخته شــده اســت و اگر تشخیص فهرســتنگار در
ً
تعیین هویت این دســتنویس صحیح باشــد ،قطعا این نسخه در
شناخت شاعر و اشعار او اهمیت خواهد داشت.
 .16کلیله و دمنۀ منظوم ،قانعی طوســیّ ،
مورخ 1233ق ،شــمارۀ 91
(ص.98)172
 .17قصۀ خاورشاهّ ،
مورخ 1187ق ،شمارۀ ( 662ص.)174
المعارف ابنقتیبه ،از ناشــناس ،نیمۀ نخســت
 .18ترجمــۀ کتــاب
ِ
ســدۀ یازدهــم هجری (اواخــر عهد صفوی در ایران) ،شــمارۀ 418
(ص .)175ایــن دســتنویس ،از آثــار پراهمیــت و یگانــه در ایــن
کتابخانه به شــمار میرود .زیرا از آثار ادبای متقدم عهد عباســی
در موضوع تاریخ و «ادب» به عربی ،ترجمههای فراوانی در دست
نیست .از این کتاب ابنقتیبه نیز ،گویا تنها ترجمهای که تاکنون
ً
 .95دربارۀ اینکه این عدد ،تاریخ اتمام نگارش اثر است که بعضا در انتهای کتابت در محل
رقم ثبت میشده ،یا رقم خود کاتب تحقیق شود.
 .96در بــارۀ منابــع تذکــرهای و جــز آن کــه بــه وی اشــارتی دارند ،رک :آثــار الشــعراء ،ص.477
مولــوی محمــد شــفیع الهوری ،دربارۀ کســانی که داســتان وامــق و عذرا را مبنــای نگارش یا
منظومهســرایی خویش قرار دادهاند ،از او یاد کرده اســت .او تنها از عکس یک نســخه از این
اثر که از روی اصل نامعلومی تصویربرداری شــده و آن نســخۀ عکســی در کتابخانۀ دانشگاه
پنجاب در دسترس او قرار داشته سخن گفته است (مثنوی وامق و عذرا ،ص.)45
 .97شاید چنانکه مولوی محمدشفیع دربارۀ اعطای لقب «ارادتخان» به «واضح» در سال
چهلم جلوس اورنگزیب نوشــته اســت ،این عدد ،ناظر به همان ســال باشد ،نه آنگونه که
ّ
فهرستنگار مجموعۀ جان رایلندز حدس زده که عدد  ،40مخفف عدد 1140ق است.
 .98از منظومۀ قانعی طوســی تاکنون دســتنویسهای اندکی شناســایی شده که یکی از آنها
اینــک در ایــران در کتابخانۀ ملک به شــمارۀ  5940نگهداری میشــود (فهرســتوارۀ کتابهای
فارسی ،ج ،12صص .)1757 -1756

خواهد بود.
 .20قصــص االنبیــاء ،فاریابــی (محمود بن احمد) ،مـ ّ
ـورخ 1235ق،
شــمارۀ ( 422ص .)184این کتاب ،اثری از ســدۀ ششم هجری،
پدیدآور
با نام دقیقتر «مقاصد االولیاء» ،است که همان فاریابی،
ِ
خالصــة الحقایق -بــه زبان عربی -آن را به زبان فارســی پرداخته
ً
اســت و اخیرا طی یک رسالۀ دانشگاهی در تهران تصحیح شده
است .نســخههای چندی از آن در کتابخانههای کاخ گلستان،
سپهســاالر ،گنجبخش (پاکســتان) ،و کشورهای مشترکالمنافع
شناســایی شــده اســت که اغلب از ســدۀ یازدهم به بعد کتابت
شــدهاند .بــه این دســتنویس متأخر نیــز ،میتوان در کتابشناســی
پژوهشهای آتی دربارۀ آثار فاریابی اشاره کرد.
 .21لطائف الخیال ،از محمدصالح ،ســفینۀ شعری دارای تدوینی
ویژه ،شــمارۀ ( 818ص .)196عجیب اســت که در هر کتابخانۀ
ً
مهمی ،دستنویســی از این ســفینۀ پرحجم وجــود دارد و اخیرا دو
ســه دســتنویس دیگر ،عالوه بر آنچه پیشتر شناســایی شده بود،
در کتابخانــۀ ملی و برخی کتابخانههای ترکیه ،شناســایی شــده
است.
 .22شــرح دیــوان ّ
یخــان (؟) ،حــدود نیمــۀ دوم
متنبــی ،نجفعل 
ً
ســدۀ ســیزدهم هجری (ص .)200از دیوان متنبی ،شــروح نســبتا
ّ
متأخــری به زبان فارســی در دســت اســت که این اثر نیــز ،در کنار
آنها بایستی در نظر گرفته شود.
 .23لطائف اشــرفی ،نظامالدین یمنیّ ،
مورخ 1028ق ،شمارۀ 679
(ص .)205ایــن متــن ،عــاوه بــر چــاپ نامعتبــر هند ،بــه صورت
رســالۀ دانشــگاهی نیز مورد بررســی قرار گرفته اســت؛ و الزم است
در آینده ،به این دستنویس نیز توجه شود.
ً
 .24دیــوان نظامالملــک (؟) کــه قطعــا هیــچ ارتباطــی بــا خواجــه
نظامالملک طوســی ندارد و بایســتی دید مقصود فهرستنگار چه
کسی بوده است؛ ّ
مورخ 1028ق ،شمارۀ ( 276ص.)205
 .25جامــع التوار یــخ ،رشــیدالدین فض ـلاهلل همدانــی ،دســتنویس
ّ
ّ
متأخــر ،متعلــق بــه حــدود دویســت ســال پیــش ،شــمارۀ 406
(ص.)209
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ً
ً
ّ
 .26همــان ،احتماال بخش مربوط بــه تاریخ چین ،متأخر و احتماال
 .27مصباح ،رشیدالدین وطواط (؟!) ،کتابتشده در حدود نیمۀ

منابع
ّ
 .1آثار الشــعراء ،فرهنگ شــعرای فارس ـیگوی شــبهقاره ،از عصر مســعود ســعد
ّ
تــا عصر علمه اقبال ،دکتر ســید محمــد ا کرم ا کرام ،اســامآباد ،مرکز تحقیقات
فارسی ایران و پا کستان ،چاپ اول1387 ،ش1429 /ق2008 /م.

دستنویســی از منظومۀ مصباح رشیدی ،اثر رشیدالدین بیدوازی

 .2االعــام ،خیرالدیــن الزرکلــی ،بیــروت ،دارالعلــم للمالیین ،الطبعــة الثامنة،
 ،1989ج.2

مربوط به دویست سال پیش ،شمارۀ ( 364bص.)209
اول ســدۀ یازدهم هجری ،شــمارۀ ( 285ص .)210به نظر میرسد
باشد که اکنون دیگر اثر شناختهشدهای است.
ّ
 .28عرفات العاشقین ،اوحدی دقاقی بلیانی ،تذکرۀ مشهور متعلق

« .3امالــی محمــود بــن العزیز» ،حســن انصاری ،بخشهای  2تا ،5در :ســایت
«کاتبان» به نشانیهای:
http://ansari.kateban.com/post/1845

به نیمۀ اول ســدۀ یازدهم هجری ،کتابتشــده در نیمۀ نخســت
ســدۀ دوازدهــم هجــری ،شــمارۀ ( 313ص .)223بــه وجــود ایــن

http://ansari.kateban.com/post/1847

دستنویس از کتاب نادر و کمنسخۀ عرفات العاشقین ،در مقدمۀ

http://ansari.kateban.com/post/1856

تصحیح اثر اشــارهای نشــده اســت .این دســتنویس ،بیگمان در

« .4امالــی محمــود بــن عزیــز کاتبی خوارزمــی (521ق) کتابتشــده در رمضان
589ق» ،مقدمــه محمدکاظــم محمــودی ،در :متون ایرانی ،بهکوشــش جواد
بشــری ،تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اســناد مجلس شــورای اســامی،1390 ،
ج ،1صص .492 -433

 .29عرفات العاشــقین ،همان ،کتابتشــده در نیمۀ سدۀ دوازدهم

« .5پابــرگ ،»13جــواد بشــری ،آینــۀ پژوهــش ،س ،29ش ،3مرداد-شــهریور
 ،1397پیاپی ،171صص .130 -103

شــمار منابع بسیاری اســت که از هند به این کتابخانه وارد شده
است.
هجری ،شمارۀ ( 635ص.)223
 .30کعبۀ عرفان ،خالصۀ عرفات العاشقین ،اوحدی بلیانیّ ،
مورخ
1036ق ،شمارۀ ( 314ص.)223
 .31تذکرۀ خالصة االشــعار ،تقیالدین ذکری کاشــانیّ ،
مورخ 1038
و 1039ق ،شــمارۀ ( 312ص .)223عجیــب اســت کــه در هیــچ
یــک از پژوهشهــای گلچیــن معانی (تاریــخ تذکرههای فارســی)

 .6التحبیــر فــی المعجــم الکبیــر ،ابوســعد عبدالکریــم بــن محمــد الســمعانی
التمیمی ،تحقیق :منیرة ناجی سالم ،بغداد ،بیتا ،ج.1
 .7حدیقــة الحقیقــة ،مجــدود بــن آدم ســنائی غزنــوی ،مقدمــه ،تصحیــح،
تعلیقــات و فهــارس :دکتــر محمدجعفــر یاحقــی -دکتــر ســیدمهدی زرقانــی،
تهران ،سخن ،چاپ اول2 ،1397 ،ج.
« .8در حاشیۀ ایرانشناسی ،»5محمد افشینوفایی ،بخارا ،س ،19فروردین-
اردیبهشت  ،1396ش ،117صص .138 -113

و منــزوی (فهرســتوارۀ کتابهایفارســی) بــه وجود این دســتنویس

 .9دیوان اشــعار ابنیمین فریومدی ،بتصحیح و اهتمام حســینعلی باســتانی
راد ،تهران ،کتابخانۀ سنائی ،آذرماه ( 1344تاریخ مقدمه).

 .32تعزیــه (؟) (بــا همیــن عنــوان ناقــص و کلــی) ،کتابتشــده در

 .10دیــوان اهلی ترشــیزی خراســانی ،مقدمه و تصحیح :دکتــر مرتضی چرمگی
عمرانی -حســین ســعدآبادی -محمــود صادقی توالیی ،مشــهد ،آهنگ قلم،
چاپ اول.1393 ،

اشارهای نشده است.99
اواسط سدۀ دوازدهم هجری ،شمارۀ ( 133fص.)226
 33تا  .35زراتشــتنامه ،زرتشــتبهرام پژدو ،شــمارههای  93 ،41و
 300که دســتنویس نخســت ،بیتاریــخ و دارای تصاویر بســیاری
اســت ،دســتنویسهای دوم و ســوم ،به حدس و گمان ،در نیمۀ
دوم سدۀ دوازدهم هجری کتابت شدهاند (ص.)235
 .36جزئیــات و کلیات ،ضیاء نخشــبی ،کتابتشــده در نیمۀ دوم
سدۀ دوازدهم هجری ،شمارۀ ( 681ص.)235
 .99به گفتۀ دوســت فاضل و دانشــمند ،جناب امیر منصوری -که پژوهشهای گســتردهای
ً
پیرامــون تذکــرۀ خالصة االشــعار انجــام دادهاند -این دســتنویس احتماال مانند دســتنویس
برلیــن و برخــی دســتنویسهای دیگــر ،تنهــا حــاوی بخش شــرح احوال ســرایندگان اســت و
قسمتهای مربوط به تلخیص دیوانها و اشعار هر مدخل را ندارد .هنگامی این یادداشت
در مرحلــۀ ویرایــش نهایــی قــرار داشــت ،در گفتگــوی شــفاهی ،روشــن شــد که ایشــان برای
بازیابی نسخههای خالصة االشعار ،به کتابشناسی مشهور (مانند تاریخ تذکرههای فارسی
گلچیــن معانــی و فهرســتوارۀ کتابهای فارســی و تکنــگاری چاپ میراث مکتوب) بســنده
نکرده و مســتقیم از طریق فهرســت چاپ 1898م به وجود این دســتنویس رهیاب شــدهاند
ُ
ّ
(الفضل للمتقدم).
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 .11سیرت جاللالدین منکبرنی ،شهابالدین محمد خرندزی زیدی نسوی،
ترجمۀ فارسی از اصل عربی از مترجم مجهول در قرن هفتم هجری ،تصحیح،
مقدمــه و تعلیقــات :مجتبــی مینــوی ،تهــران ،علمــی و فرهنگی ،چاپ ســوم،
.1384
 .12شــاهنامه از دس ـتنویس تــا متــن ،جــال خالقــی مطلــق ،تهــران ،مرکــز
پژوهشی میراث مکتوب.1390 ،
 .13شرح مثنوی شریف ،بدیعالزمان فروزانفر ،دانشگاه تهران ،1346 ،ج.1
 .14شــرح مثنــوی معنــوی مولــوی ،رینولــد الین نیکلســون ،ترجمــه و تعلیق:
حسن الهوتی ،تهران ،علمی و فرهنگی ،چاپ دوم ،1378 ،ج.1
 .15غزلهــای حکیم ســنایی غزنــویّ ،
مصحح :یــداهلل جاللی پنــدری ،تهران،
علمی و فرهنگی ،چاپ نخست ،بهار .1386
 .16فرهنگ خاورشناسان در شرح حال و خدمات دانشمندان ایرانشناس و
مستشرقین ،ابوالقاسم سحاب ،تهران ،شرکت طبع کتاب.1317 ،
« .17فهرست اجمالی چهل مجموعه» ،ایرج افشار ،در :میراث اسالمی ایران،
به کوشــش رســول جعفریــان ،قــم ،کتابخانۀ آیــةاهلل العظمی مرعشــی نجفی،
 ،1376ج ،5صص .640 -563
 .18فهرســت کتابخانــۀ قزوینــی ،محمــد بن عبدالوهــاب قزوینی ،دســتنویس
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( گرـــباـپ پ
خط مؤلف ،کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،شمارۀ .5475
 .19فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ،عبدالحسین حائری ،جلد چهارم
از نشریات کتابخانه.1335 ،
 .20فهرســت مســتند اســامی مشــاهیر و مؤلفان ،بهکوشــش مرضیــه هدایت-
شــهره دریایی ،با همــکاری راضیه رحیمیپور -مریم حاتمی ،تهران ،ســازمان
اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران ،ویراست سوم ،1382 ،ج.2

« .38مجموعــۀ دواویــن»-238 ،ملحقــات حالتافنــدی (منتقلشــده بــه
کتابخانۀ سلیمانیه) ،سدۀ هشتم هجری.
 .39المحاجــاة بالمســائل النحویــة ،جــاراهلل ابوالقاســم محمــود بــن عمــر بــن
ّ
ّ
محمد بن احمد الخوارزمی الزمخشریّ ،قدمت له و حققته و علقت حواشیه:
الدکتورة بهیجة باقر الحسنی ،بغداد ،جامعة بغداد.1973 -1972 ،
 .40معجــم المؤلفین ،تراجم ّ
مصنفــی الکتب العربیة ،عمر رضا ّ
کحالة ،بیروت،

 .21فهرســت میکروفیلمهــای کتابخانــۀ مرکزی و مرکز اســناد دانشــگاه تهران،
محمدتقی دانشپژوه ،دانشگاه تهران ،1363 ،ج.3

دار احیاء التراث العربی1376 ،ق (تاریخ مقدمه ج ،)1ج.3
ّ
المعربة ،و هو شامل ألسماء الکتب المطبوعة
 .41معجم المطبوعات العربیة و

 .22فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،با افزودهها
و تجدیــد نظــر ،جلد 4قدیــم ،عبدالحســین حائری -سوســن اصیلــی ،تهران،
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.1389 ،

فی االقطار الشــرقیة و الغربیة ...إلی نهایة السنة الهجریة  1339الموافقة لسنة
 1919میالدیــة ،جمعه و رتبه :یوســف الیان ســرکیس ،مصر ،مطبعة ســرکیس،
1346ق1928 /م.

 .23فهرســت نســخههای خطــی کتابخانــه مجلــس شــورای اســامی ،جــواد
بشری ،تهران ،کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،1388 ،ج.27/1

 .42مناقــب االبرار و محاســن االخیار ،الحســین بن نصر بــن خمیس ،تحقیق:
محمــد ادیــب الجادر ،العیــن (دولة اإلمــارات العربیة المتحــدة) ،ملتزم الطبع:
ابوظبی ،دار البارودی ،الطبعة االولی1427 ،ق2006 /م2 ،ج.

 .24فهرســت نســخههای خطــی کتابخانههــای قائــن ،ســیدجعفر حســینی
اشکوری ،قم ،مجمع ذخائر اسالمی( 1381 ،معرفی میراث مخطوط.)6-
 .25القنــد فــی ذ کــر علمــاء ســمرقند ،نجمالدیــن عمــر بــن محمــد بــن احمــد
النسفی ،تحقیق :یوسف الهادی ،تهران ،میراث مکتوب ،چاپ اول.1378 ،
 .26قندیــه و ســمریه ،در رســاله در تاریــخ و مــزارات و جغرافیــای ســمرقند،
بکوشش ایرج افشار ،مؤسسۀ فرهنگی جهانگیری.1367 ،
« .27کازیمیرســکی» ،طهمــورث ســاجدی ،دانشــنامۀ زبــان و ادب فارســی،
بهسرپرســتی اســماعیل ســعادت ،تهــران ،فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی،
 ،1393ج ،5صص .302 -300

« .43نخســتین ترجمــۀ قرآن به زبان فرانســه» ،دکتر جــواد حدیدی ،ترجمان
وحی ،س ،1ش ،1شهریور ،1376صص .50-38
« .44نگاهــی بــه چنــد ســفینه و جنگ ادبــی پدیدآمــده در آناطولی ،تــا پایان
ســدۀ نهــم هجری» ،جواد بشــری -محمــد افشــینوفایی ،نامۀ فرهنگســتان
(ویژهنامۀ مطالعات آسیای صغیر) ،ش ،1فروردین  ،1396صص .122 -87
 .45وســائل الرســائل و دالئل الفضائــل ،نورالدین منشــی ،تصحیح و توضیح:
رضا سمیعزاده ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1381 ،
46. Hand-list of Oriental Manuscripts, Arabic, Persian, Turkish, Bibliotheca Lindesiana, the Aberdeen University Press, 1898.

 .28کتابشناســی فردوســی و شــاهنامه از آغــاز نوشــتههای پژوهشــی تــا ســال
 ،1385ایــرج افشــار ،تهــران ،مرکــز پژوهشــی میــراث مکتوب ،چاپ اول ناشــر،
.1390
 .29کتــاب لغــت فرس ،ابومنصور علی بن احمد اســدی طوســی ،بــا ملحقاتی
چنــد ،بتصحیــح و اهتمام عباس اقبــال ،با ســرمایۀ س .عبدالرحیم خلخالی،
طهران ،چاپخانۀ مجلس1319 ،شمسی.
« .30کتابهــای خطــی فارســی فهرستنشــده در کتابخانــۀ جــان رایالنــدز
منچســتر» ،دکتر توفیق ه .ســبحانی ،مجلۀ دانشــکدۀ ادبیات دانشگاه تربیت
معلم ،پاییز-زمستان  ،1372ش ،3-2صص .180 -161
« .31کتابــی از فیلســوفی ناشــناخته بــا سرنوشــتی هولنا ک؛ امالــی محمود بن
العزیز الکاتبی ( ،»)1حسن انصاری ،در :سایت «کاتبان» به نشانی:
http://ansari.kateban.com/post/1843
 .32کلیــات فخرالدیــن عراقــی ،بــه تصحیــح و توضیــح دکتر نســرین محتشــم
(خزاعی) ،تهرانّ ،زوار ،چاپ دوم.1382 ،
 .33گنجینههای دستنویسهای اسالمی در جهان ،سرویراستار :جفری راپر،
ترجمــه ،تصحیحــات و افزودهها :احمدرضا رحیمی ریســه ،تهــران ،کتابخانه،
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،1388 ،ج.1
 .34لبــاب االلبــاب ،محمــد عوفــی ،بســعی و اهتمــام و تصحیــح ادوارد بــرون
انگلیسی -میرزا محمد قزوینی ،لندن -لیدن ،لوزا ک -بریل1906 ،م ،ج.1
 .35لغــت فــرس ،دســتنویس کتابخانــۀ ملــی تبریــز ،از مجموعــۀ حــاج محمد
نخجوانیّ ،
مور خ 766ق.
 .36مثنــوی معنــوی ،جاللالدین محمد بــن محمد بن الحســین البلخی ّثم
الرومی ،رینولد الین نیکلسون ،لیدن ،مطبعۀ بریل1925 ،م ،ج.1
 .37مثنوی وامق و عذرا ،با مقدمه و تصحیح و تحشیه مولوی محمدشفیع،
بسعی و اهتمام احمد ربانی ،پنجاب ،دانشگاه پنجاب.1967 ،
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