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 پابرگ 15

جواد بشری

کــه بــر یافتــه هــای  چکیــده: نوشــتار حاضــر، ســیزدهمین شــماره از سلســله انتشــاراتی اســت 
تاریــخ ادبیاتــی، متــن شناســی و نســخه شناســی تمرکــز دارد. برخــی از منابــع معرفــی شــده و 

مطالــب مطروحــه در ایــن شــماره بــه شــرح ذیــل اســت:
کتابخانۀ قلیچ علی پاشا کهن از تاج التراجم در  دستنویسی 

کهن حاوی خطوط علما و فضال تکمیل رباعی ای دربارۀ سفینه ها و جریده های 
تفکیک رسالۀ نزهة الکّتاب حسام خویی از جنگ یا جنگ های شعری متقّدم

دو دستنویس دیگر از دیوان جالل الدین عتیقی
زندگی خودنوشت حسین دانش اصفهانی )پدرام(

توضیح رجالی عالمه قزوینی دربارۀ درگذشت مارکوارت
استاد مینوی و دورانی با عالمه قزوینی

کتابخانۀ سعید نفیسی در نامه ای به عالمه قزوینی ستایش دکتر قاسم غنی از 
دیوان حافظ تصحیح شدۀ عالمه قزوینی در دانشکدۀ ادبیات

کلیدواژه: تاریخ ادبیات، متن شناسی، نسخه شناسی

 Pābarg (Small Notes) 15
By: Javād Bashari
Abstract : The present paper is the fifteenth paper 
which focuses on the findings related to the history 
of literature, textology, and codicology. Some of the 
introduced sources and provided information are as 
follows:
An ancient manuscript of Tāj at-Tarājem in Qilich 
Ali Pāshā Library.
Completing a ruba›ī (quatrain) about the old col-
lection of poems and newspapers which contained 
scholars› handwriting.
Differentiation between Hesām Khuie›s Treatise 
Nuzhat ol-Kitāb and the early collection of the 
poems.
Two more handwritten manuscripts from Jalāleddin 
Atīqi›s collection of poems.
Hussein Dānesh Isfahāni (Pedrām)›s autobiography.
Allāme Qazvīni›s rijāli explanation regarding the 
death of Mārkwārt.
Master Mīnavi and the time he spent with Allāme 
Qazvīni.
Dr. Qāsim Ghani›s praising Sa›īd Nafīsi›s library in 
a letter he wrote to Allāme Qazvīni.
Hafez›s Divān (Collection of poems) corrected by 
Allāme Qazvīni in the College of Literature.
Key words: History of literature, textology, codi-
cology.

 هوامش )15(

جواد بشري

اخلالصــة: املقــال احلــايل هــو احللقة 15 من سلســلة مقــاالت تتمحور حول 
يخ اآلداب والنصوص والنسخ اخلّطّية. مالحظات للكاتب عن تار

 لعدٍد من املصــادر وبعض املالحظات 
ً
واحللقــة احلالّيــة تتضّمن اســتعراضا

النقدّية علهيا، وهي:
1 ـ نسخة خّطّية قدمية من تاج التراجم موجودة يف مكتبة قليج عيل باشا.

ّيــات واملجاّلت القدميــة، يتضّمن  2 ـ تمكيــل أحــد الرباعّيــات حــول الدور
 للعلماء والفضالء.

ً
خطوطا

ّية  3 ـ انتــزاع رســالة نزهة الكّتاب حلســام اخلــويئ من ثنايا املجاميع الشــعر
املتقّدمة.

يني من ديوان جالل الدين عتييق. خر
ُ
4 ـ نسختني خّطّيتني أ

5 ـ السيرة الذاتّية حلسني دانش األصفهاين )پدرام(.
يين حول وفاة ماركوارت. 6 ـ توضيحات رجالّية للعاّلمة القزو

يين. ستاذ مينوي وأّيامه مع العاّلمة القزو
ُ
7 ـ األ

8 ـ إشــادة الدكتــور قاســم غــين مبكتبة ســعيد النفيــي يف رســالته للعاّلمة 
يين. القزو

ّية اآلداب.
ّ
كل يين يف مكتبة  9 ـ ديوان حافظ بتصحيح العاّلمة القزو

يخ األدب، النصوص، علم املخطوطات. املفردات األساسّية: تار
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کتابخانۀ قلیچ علی پاشا کهن از تاج التراجم در  1. دستنویسی 

کتابخانۀ سلیمانیه در سفری به سال 1391 )دسامبر  در میان فایل های دستنویس های بررسی شده در محل 

که به ســبب فراهم  یت شــد  کهن به زبان فارســی در موضوع تفســیر قرآن رؤ 2012( به اســتانبول، دستنویســی 

نبــودن امکانــات مقایســه و شناســایی اثر در محــل کتابخانه، تصویر آن تهیه و پس از بررســی کوتاهی روشــن 

کــه با دســتنویس نفیــس و کهنی از تفســیر »تاج التراجم فی تفســیر القــرآن لألعاجم« روبرو هســتیم. این  شــد 

ی 219  کتابخانۀ بزرگ ســلیمانیه نگهداری می شود، حاو دســتنویس اینک به شــمارۀ 99قلیچ علی پاشــا1 در 

که به احتمال بسیار در حوالی نیمۀ سدۀ  کتاب پردازی و خط، برمی آید  برگ است و بر اساس قرائن ظاهری 

کتابت و نام   بر زمان 
ّ

یخی در خود دســتنویس دال کتابت شــده باشــد. تار ششــم هجری، یا حتی قبل از آن، 

کاتب وجود ندارد، اما یک »والدت نامه« در برگ عنوان موّرخ 696ق به چشم می خورد با این عبارات: »والدة 

دختر جـ.... زکی دام توفیقه فاطمه خاتون دام هشتم ماه مبارک شعبان سنه ستة و تسعین و ستمایه، انبتها 

ق دارد، در 
ّ
اهلل نباتــا حســن«. مهــر وقــف کتاب نیز که به زمــان متأخرتری )احتمااًل قرن ســیزدهم هجــری( تعل

که  گویا برای طّراحی شمســۀ نفیســی  که  همیــن صفحــه دیده می شــود؛ و نیز یک دایره با رســم هایی پرگاری 

هیچ گاه اجرا نشده، نگاشته شده است. این دستنویس از ابتدای تفسیر سورۀ اعراف را به تفاریق داراست2.  

گذشــت بیــش از دو دهــه از  کــه اینــک پــس از  دربــارۀ تصحیــح متــن تــاج التراجــم، الزم اســت اشــاره شــود 

چــاپ مجلــدات ابتدایــی اثــر )ســه جلــد نخســت، در ســال 1375(، امکانــات بســیار بهتــر و نســخه های 

دات پیشــین 
ّ
گروهــی و دقیق، مجل که الزم اســت طی تالشــی  تازه شناسایی شــدۀ مهمــی در اختیار اســت3 

که یک دستنویس  گردد. برای نمونه، به ارزشی  دات نیز در پی آن آماده و منتشر 
ّ
بازتصحیح شود و سایر مجل

تازه یــاب ماننــد دســتنویس قلیچ علی پاشــا می توانــد در مطالعات تصحیح آیندۀ این متن داشــته باشــد، به 

کهنه بودن  که در اختیار مصححان قرار داشــته، در عین  کهن این تفســیر  اجمال اشــاره می شــود. هر نســخۀ 

ی چند جزء از اجزاء پرحجم اثر بوده اســت. از ایــن رو، برخی بخش ها به  و اصالــت بســیار، اغلــب تنها حــاو

ضرورت، فقط بر اســاس یک یا دو دســتنویس ســنجش و منتشر شده اســت. فی المثل، همین بخش مربوط 

به آغاز سورۀ اعراف، تنها در این دستنویس های مورد استفادۀ مصّححان قرار داشته است: 

-گن )گنج بخش(، نسخه از سدۀ پنجم یا اوایل ششم هجری؛

کسفورد(، موّرخ 947ق.        -باد )بادلَین ا

کــه دســتنویس قلیچ علی پاشــا، در بســیاری مــوارد ضبطهایی متفــاوت را عرضه می کند، بایســتی  در حالــی 

کــرد که در چنین مواردی، اســتناد کردن به ضبط تنها یک دســتنویس، و نادیده انگاشــتن ضبطهای  اعــالم 

سایر نسخه های کهن، تبعاتی به دنبال خواهد داشت؛ از جمله آن که پس از چاپ شدن، تمامی استنادهای 

مطالعات سبک شناســی، واژه شناســی و زبان شناســی، و در یک کالم »متن شناســی«، بر ضبطهایی اســتوار 

که بعدها به 99 تغییر یافته است.  یس در این مجموعه ابتدا 97 بوده   1. شماره دستنو
یات دقیق آن و نیز افتادگی ها یا جابجایی هایش، بررسی بسیار دقیقی الزم است.   2. برای روشن شدن محتو

یس های کهــن تــاج التراجم، بیشــتر از ســایر تفاســیر کهن فارســی اســت، به طوری که شــاید بتوان به حــدس اعالم کرد کــه این متن   3. تعــداد دســتنو
تفســیری، شــاید پرنســخه ترین تفســیر پیش از عهد ایلخانان در زبان فارســی باشــد. برای یک نمونۀ بســیار نفیس و کهن دیگر از این تفســیر که پس از 

یسی اصیل از تاج التراجم«، صص 25-23.    چاپ سه جلد نخست شناسایی شد، رک: »دستنو

ک استاد سلیم نیساری  نثار روان پا
که هنگام نگارش اصل این 
یادداشت ها هنوز از حیات بهره مند 
بود و در یادداشت نهم این سلسله 
یاد نیک او و تحقیقاتش ثبت 
است.

 جواد بشری
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که تنها امکان او برای مقایســه و انتخاب متن بوده  ی دســتنویس واحدی  که یک مصّحح از رو خواهد شــد 

ی این متن  برگزیده است. اینک پس از حساسیت فهرست نگاران و نسخه شناسان مطالعات تفسیری بر رو

از اواخر دهۀ هفتاد به این سو )به سبب چاپ شدن بخش های نخست این تفسیر(، می توان دستنویس های 

گــرد آورد و بــر مبنــای آن ها و به مقتضای شــرایط کنونــی، تصحیحی نســبتًا انتقادی تر از  فراوانــی را از ایــن اثــر 

کرد. دســتنویس تازه یاب، در بخش آغازین و در بیان مشــخصات ســورۀ اعراف، به جای عبارات  آن عرضه 

یســت و شــش است اندر عدد مدنی و  متن چاپ شــده، چنین دارد: »این ســورت مکی اســت و ایاتهاش4 ُدو

بنج اندر عدد کوفی5 و کلماتش ســه هزار و هشــتصد و بیســت و بنج اســت و حُروفش سیزده هزار و هشتصد 

کــوی7 کفت هر که ُســورة  کنــد ابــّی بــن کعــب از بیغانبــر6 صلــی اهلل علیه  و هفتــاذ و هفــت اســت. و روایــت 

ی باشــذ  کنذ و آدم ُروز قیامت شــفیع و ی و میان ابلیس ســپری9  االعراف بخ ] وانذ[8 خذای عّز و جل میان و

و اینســت:...« )1ب(. همیــن بخــش بــرای نشــان دادن جدایــی ترکیب بنــدی عبــارات و تفــاوت واژگان و 

ضبطهای این دستنویس با متن چاپی )بر اساس نسخۀ گنج بخش( بسنده است و به وضوح نشان می دهد 

کهنی از این متن، چه نقش تعیین کننده ای در آیندۀ تصحیح آن خواهد داشت.   که هر دستنویس 

ی برخی ویژگی های امالیی یا زبانی نیز هســت که توّجه به آن ها در یک  دســتنویس تازه شناسایی شــده، حاو

کتابت آن یاری رساند. برای نمونه، گاهی زیر حروف  نگاه وســیع و تخّصصصی شــاید به روشن شــدن اقلیم 

ی  »ر« و »د« بــرای تمایــز آن هــا از »ز« و »ذ« )حتــی ذال معجــم پس از مصــّوت(، یک نقطه کتابت شــده و یا رو

حــرف »ر«، عالمــت 7 کوچکــی رســم گردیده اســت. همچنیــن زیر حرف »س«، بــرای تمایــز از »ش«، گاهی 

ی آن، از »ک« متمایز شده  ســه نقطه قرار دارد. »گ«)فارســی( نیز در شــماری از واژگان با قرار دادن سه نقطه رو

کــه از نمونه هــای پراهمیــت آن می توان بــه ضبط »کرگس« در برگ 5الف اشــاره کرد. برخــی واژگان نیز  اســت 

ی شود. تنها برای عرضۀ چند مثال، می توان به این موارد اشاره کرد:  کاو مشکول شده که الزم است به دّقت وا

ه« 
َ

یســت« )1ب(؛ »ُزفانه«10 )2الف(؛ »ُســبک« )2الف(؛ »ُبذران« ]=پذران[ )4ب(، »ُجوان« )6ب(، »ُشــذ »ُدو

]=شــده[ )7الف(، »بَبیُموذم« )7الف(، »ُبســر« و »بُســر« )هر دو در برگ 7ب(، »کشــَته« )8الف(، »ُخویش« 

)8الــف(، »بنج شــنَبه« )8ب(، »بــراُورد« )9ب( و »ُخوانَدنــدی« )9ب(. در ضبــط مصــدر »افکنــدن« )طبق 

ی پایۀ »و« )و نه »ف«( روبرو  کنونی زبان فارسی( در برخی موارد با فاء عجمی اما با سه نقطه رو ضبط مشهور 

کمیابی در این ترکیب به چشم  ی »و«( )3ب، سطر8(. همچنین نمونۀ ادغام  هستیم: اوکنذ )با سه نقطه رو

می خــورد: »هــّروزی« ]= هــر روزی[ )3ب، ســطر 17( و واژۀ ســرخ بــا امالی »صرخ« )7ب و غیــره( و همچنین 

»سرخ« )8ب(، هر دو صورت، آمده است )7ب(. ضبطی نیز که در متن چاپی به شکل »بگسست« )نسخۀ 

گنج بخــش( و در نســخه بدل آن )دســتنویس ســدۀ دهمــی بادلَیــن( به صورت »»بگســیخت« آمــده، در این 

که ضبط پراهمیتی است. دستنویس »بگسخت« )9الف( است 

یس بادلَین، ضبط »آیتها« را  که دستنو یس اساس این بخش در متن چاپی )گن(: آیات+ها. در حالی  یس و نیز دستنو  4. چنین است در این دستنو
که ضبطی متأخر است عرضه می کند. 

کوفی ]که به نظر می رسد حاصل ادغام ناصحیح دو جمله بوده است[.  یست و شش است اندر عدد حجازی و   5. چاپی: و جملۀ آیاتهاش دو
 6. چنین است در اصل: بیغانبر، و نه بیغامبر. در سایر موارد نیز این واژه در نسخۀ قلیچ علی پاشا اغلب به همین شکل ضبط شده است.  

که وی  = .7 
 8. آسیب دیدگی نسخه. 

که »ستری« داشت، برگ 381ب[ گانه بررسی شد  گنج بخش در این موضع، جدا یس  یر دستنو  9. چاپی: ستری ]تصو
گنج بخش(: َزوانه )ص712 چاپی(.  10. ضبط چاپی )نسخۀ 
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 2. تکمیل رباعی ای دربارۀ سفینه ها
کهن حاوی خطوط علما و فضال  و جریده های 

کهن به زبان فارســی، چندی  اطالعات نظری مربوط به ســفینه ها، جنگ های شــعری و مجموعه های ادبی 

گرفته و خوشــبختانه پــس از مقالۀ کالســیک و  گانه قــرار  اســت بــه صــورت جــّدی موضوع چنــد نوشــتۀ جدا

یــد مرحــوم محمدتقی دانش پژوه دربارۀ ســفینه ها و جنگ های فارســی، چند گام تازه برداشــته  همیشــه جاو

کــه مع االســف هیــچ دستنویســی از ســفینه ها و جنگ های فارســی از آن  شــده اســت. یکــی از ادوار مهّمــی 

کــه برخی از  دوران برجــای نمانــده، ســدۀ ششــم هجــری اســت. از آن دوران، تنها چند اطالع خام در دســت 

آن هــا، ماننــد توضیحــات راونــدی در راحة الصــدور، بارها مورد توّجه قــرار گرفته و برخی نیز، ابــدًا محّل توجه 

نبوده اســت. بر مبنای شــماری از این اطالعات نظری، مشــّخص می شود که در برخی سفینه ها، مطالبی به 

خطوط علما و فضالی قرن ششــم وجود داشــته و این شــیوه از مجموعه پردازی که در ســدۀ هشتم هجری به 

»جریده«ســازی نامبردار شــده، حداقل از اواخر ســدۀ ششم یا اوایل ســدۀ هفتم هجری در قلمرو زبان فارسی 

ی خطوط بــزرگان، مراجعــه و از آن ها نقل  رواج داشــته اســت. فی المثــل، عوفی بــه برخی از این ســفاین حاو

کــرده اســت: »و بخــط او ]=تاج الدیــن آبی[ دیدم در ســفینۀ نجیب الدین االبیوردی نوشــته بــود: دی خواجه 

کلبن طبع  کز  گفتا چو تو از باغ هنر با وردی// اوراق سفینۀ مرا تزیین ده/ زان باغچه  نجیب احمد باوردی/ 

آوردی«11؛ و نیز »و بخط قاضی امام فخرالدین ]دمراجی[ دیده در سفینه ای دو بیتی:...«12. 

اینک اطالع دیگری که از تکمیل یک رباعی کهن، احتمااًل مربوط به همین ســدۀ ششــم یا نهایتًا اوایل ســدۀ 

یدری  هفتــم هجــری هجری، حاصل می شــود، مورد بررســی قرار می گیــرد. در دیباچۀ شــهاب الدین محمد ز

نســوی، منشــی جالل الدیــن منکبرنــی، بــر رســالۀ مشــهورش موســوم بــه نفثةالمصــدور )احتمــااًل پدیدآمــدۀ 

که احتمااًل بیت دوم یک رباعی است: که از وزن آن می توان دانست  632ق(، تک بیتی آمده 

گوید کــــــــــس  غمم  یای  در غرقــــــــــۀ  کـه »بر سـفینه نقشـی می کـن«13؟من  بـا غرقـه 

ینی، سرایندۀ دوران مغول درگذشته در اوایل  که اسماعیل بن رضی الدین بابا قزو خوشبختانه در دیباچه ای 

سلطنت ابوسعید ایلخانی )حک . 717- 736ق( در سلطانیه، بر منتخبی از دیوان خویش نگاشته، صورت 

کامل این رباعی هست و از آن می توان نتایج مهّمی در راستای توضیحات آغازین حاصل کرد. چنین است 

متن رباعی مزبور:

که درین ســــــــــفینه ز انواع سخن کهنگفتی  ز  یا  نو  ز  کن  بیتی دو ســــــــــه نقش 

گوید کس  یای غمــــــــــم،  با غرقه که »در14 سفینه نقشی می کن«15؟من غرقــــــــــۀ در

کرده، وضوح  گفتگوی دوسویه را ایجاد  که شاعر بر مبنای آن یک  با یافت شدن بیت نخست، بافت خیالی 

که از  گردآورنــدگان ســفاین ادبی، از عالمی یــا فاضلی درخواســت می کند  می یابــد: شــخصی از صاحبــان و 

کند.  ی ثبت  سروده های قدما، اشعار معاصران یا حّتی از ثمرۀ طبع خود، مطالبی برای او در سفینۀ ِملکی و

که به او هجوم آورده و او را  که به ســبب اندوه فراوانی  کار ســرباز می زند و پاســخ می دهد  مخاطب نیز، از این 

لباب، ص130.   11. لباب اال
 12. همان، ص237. 

ر، ص3.   13. نفثة المصدو
ر(.   14. چنین است »در« به جای »بر« )ضبط نفثة المصدو

ینی«، ص295.   15. »دیوان اسماعیل بن بابا قزو
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کسی به  که: آیا  کند و از خواهش کننده نیز متعجبانه می پرسد  کرده، نمی تواند چنین  یای غم  گویی غرق در

کن؟  که در جوار آن در حال غرق شدنی، نقشی رسم  ی این سفینه  که بر رو یک غریق، می گوید 

گمنام رباعی است. زمان سرایش  که با لفظ »سفینه« شده، محور هنرنمایی سرایندۀ  بی شک بازی ایهامی 

که نهایتًا  گمان برد  گرفته، می توان  یدری مورد استفاده قرار  کتاب ز که در  رباعی، دانسته نیست، اما از آنجا 

ی خطوط علما و فضال  که عوفی نیز در همان ایام، از ســفینۀ حاو از اوایل ســدۀ هفتم هجری اســت. عهدی 

که  کرده، و از این رو می توان قدمت »جریده پردازی« را در زبان فارســی، تا آن روزگار به عقب برد؛ ســّنتی  یاد 

در سال های اخیر، مشهورترین نمونۀ آن را »بیاض تاج الدین احمد وزیر« از سدۀ هشتم هجری ذکر می کنند.        

 3. تفکیک رسالۀ نزهة الکّتاب حسام خویی
 از جنگ یا جنگ های شعری متقّدم

رسالۀ نزهة الکّتاب، یکی از آثار نسبتًا پرنسخۀ حسام الدین حسن خویی است که بر اساس چند دستنویس، 

گویا یک بار برای  که مورد اعتنا قرار نگرفته و تنها  به چاپ رســیده اســت16. یکی از دستنویس های متأخر آن 

همیشه در فهرست ناقص و پرخطای کتابخانۀ سنا )اینک مجلس شمارۀ2( معرفی شده، دستنویس شمارۀ 

ی چند بخش بعضًا پراهمیت در موضوع منشــآت فارســی است  178سناســت17. مجموعۀ 178ســنا، حاو

که در ســدۀ ســیزدهم هجری رونویس شــده اســت. اما چنان که مرحوم حســینعلی باســتانی راد در فهرســت 

راهنمای آغاز نســخه به خط خود تالش کرده تا اهمیت قســمت های آن را نشــان دهد، شماری از مکتوبات 

و منشــآت ســدۀ نهمــی در این دفتــر وجود دارد که بر ارزش بخش های آن می افزایــد. در حالی که هنوز تصویر 

روشنی از حسام الدین خویی در منشورات رایج پیرامون باستانی راد وجود نداشته، او دربارۀ »نزهة الکتاب« 

که احتمــااًل آشــفتگی اوراق دســتنویس باعث چنان خطایی شــده  برخــی مطالــب نادرســت عرضه نمــوده 

است. 

روشــن اســت که حســام خویی را ارتباطی با ســدۀ نهم هجری نیســت. اما مطالب موجود در فهرست سنا، از 

کارآمدتر است. در فهرست سنا، تنها به وجود این بخش ها در  معرفی نامۀ باستانی راد نیز بسیار پرخطاتر و نا

مجموعه اشاره شده است:

»مجموعــه، دارای دو رســاله...: 1.نزهــة الکتــاب و تحفةاالحبــاب: از حســن بــن عبدالمؤمــن خویــی، بنــام 

ابوالحرب یولوق ارســالن بن حســام الدین الپیورک بن امیرچوپان به ســال 784 ســاخته شده... دارای چهار 

بخــش: 1. صــد آیــت قرآن در مقاصد متفــاوت 1-8؛ 2. صد و پنج کلمه حدیــث مصطفی )ص( در اغراض 

متباین 8-14؛ 3. پنجاه و پنج کلمه در نصایح حکماء و خلفاء و فصحاء و شعراء در مآرب متفرقه14-69؛ 

صــد بیــت تازی مترجم به صد بیت فارســی در مطالب مختلف 69-123// 2. رســالۀ انیس العاشــقین: از 

رامی 123- 141«. 

یس قدیم دیگری نیز از این کتاب، در کتابخانۀ مرعشــی به شــمارۀ 16519  یی، صص 29-34؛ 155- 219. دســتنو  16. مجموعه آثار حســام الدین خو
کتابخانۀ بزرگ  نگهداری می شود که جزو یک مجموعۀ کهن موّرخ 744ق به خط یحیی بن حاج سعدالدین، قرار دارد )فهرست نسخه های خطی 
یابی و معّرفی شــده و به وجود این رســاله در آن اشــاره  گانه نیز ارز حضرت آیةاهلل العظمی مرعشــی نجفی، ج42، صص 41- 49(. این مجموعه جدا
رفتــه اســت )»مجموعــۀ یحیی بن ســعدالدین مــورخ 744ق«، صص 22-23(؛ مقاله ای کــه هرچند در مجلۀ مطبوعۀ کتابخانۀ مرعشــی و پیش از 

چاپ فهرست مربوط به این نسخه منتشر شده، از دید فهرستنگار این نسخه پنهان مانده است. 
کتابخانۀ مجلس سنا، ج1، ص87.   کتابهای خّطی   17. فهرست 
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.بــه نظر می رســد کاتب دســتنویس ســنا، یعنی مال اهلل ویردی خلــف مرحوم ]...[ محمــد طهرانی، که حوالی 

کرده18، در استنســاخ  کتابت  نیمۀ نخســت ســدۀ ســیزدهم هجری این دســتنویس را به خط ناســاز خویش 

رســالۀ حســام خویی، دستنویســی را در اختیار داشته که یا خودش، و یا مادرنسخه اش، چند ورقی از یک یا 

چنــد جنــگ نظم و نثر تدوین شــده در عهد صفوی یا پیش از آن را البالی برگ هــای نزهة الکّتاب جای داده 

کرده اســت. بسیار عجیب  بوده و طهرانی نیز بدون توّجه به این افزودۀ غیراصولی، کل آن اوراق را استنســاخ 

است در حالی که باستانی راد تالش کرده تمامی مطالب آن جنگ نظم و نثر را در معرفی نامۀ خود بگنجاند، 

گذشته اند )رک: تصویر صفحۀ مربوط  دانش پژوه-انواری، اندک توّجهی به مطالب سودمند او نکرده و از آن 

که در ادامه عینًا خواهد آمد(.  به توضیح باستانی راد 

در واقــع نزهــة الکّتــاب خویی، تنها بخش اندکی از اوایل این مجموعــه را در برگرفته و تا کلمۀ پنجاه و پنجم 

از ِقســم ســوم را داراســت )صــص 1-18(. از نیمۀ صفحۀ 18 بــه بعد -که دیگر هیچ ارتباطی بــا نزهة الکّتاب 

ندارد- به خط مشکی و غیرمتمایزکننده ای، »بسمله« قرار دارد که گویا از دید فهرستنگاران سنا پنهان مانده 

و بخشی بدون هیچ دیباچه یا سرآغازی، با این بیت آغاز شده است: 

گویم هزار چندانیجهان مطاع شــــــــــها خســــــــــروا خداوندا بدانچه وصف تــــــــــو 

عروج بلند  همت  رســــــــــد  که  کجا  آنی...بهر  از  برتر  تــــــــــو  بینم  چو  رتبه  ی  رو ز 

کتابت شده و شعر  پس از چند بیت دیگر در ادامۀ همین شعر، عنوان »هم در این معنی است« به شنگرف 

جدیدی آغاز شــده اســت. کاتب طهرانی دســتنویس سنا، گویی دانسته که کتاب خویی به همین جا ختم 

کرده اســت؛ اما درک  که به هر شــکل، آن را استنســاخ  می شــود و از این پس، وصلۀ ناهمگونی را شــاهد بوده 

کرده که این بخش، هیچ ارتباطی با رســالۀ کم حجم خویی ندارد. از این رو به تصّور خود با نوشــتن »بســمله« 

کشــان  بــرای آن آغــازی ترتیــب داده اســت. از این صفحه تــا اوایل صفحۀ34، ابیاتی کتابت شــده که اشترا

کنــار هم قرار  گویا از ایــن بابت  کــه همگــی در دعــای ممــدوح در انتهای شــعر ستایشــی هســتند و  آن اســت 

گرفته اند تا وجه آموزشــی داشــته باشــند. بنابراین به نظر می رسد این بخش، قســمتی از یک سفینه با تبویب 

موضوعی باشــد که بخش حاضر، قســمتی است که به تأبید و دعا برای طول عمر ممدوح اختصاص داشته 

کــه اختصاص به  اســت. از صفحــۀ34 بــه بعــد نیز، مطالب متنّوعی در مجموعه هســت که بخشــی از آن را 

مکتوبات و منشــآت سیاســی و ادبی داشــته، مرحوم باســتانی راد فهرســت کرده اســت. بخش موردتوجه در 

ایــن گفتــار، اغلــب اشــعار موجــود در این ســفینۀ ناشــناختۀ موضوعــی را مد نظــر دارد که تنها برشــی از باب 

گر چه الزم اســت در مطالعــات جّدی  مربــوط بــه »]دعــای طــول عمــر ممــدوح[« از آن برجــای مانده اســت. ا

شعرشناسی، به انتساب های موجود در این منبع، به دیدۀ تردید نگریسته شود و تا محک زدن نهایی، هیچ 

انتسابی به یقین پذیرفته نگردد. همچنین مقداری شعر دیگر در بخش آشفتۀ دیگری از همین مجموعه مهم 

جلوه می کند که به آن ها نیز اشــاره خواهد شــد. به طوری که در ســایر صفحات، بخشــی از کتابی با ساخت 

»محاضرات« )کتب اخالقی دارای آیات، احادیث، اقوال و ســروده های عربی و فارســی( کتابت شــده است 

که الزم است در آینده به دقت بررسی و حتی المقدور شناسایی یا توصیف شود. و اینک اشاره ای به شاعران 

این بخش ها:

یابی، بابافغانی، جمال الدین عبدالرزاق،  مجیر بیلغانی ]کذا؛ به جای امالی »بیلقانی«[، ســعدی، ظهیر فار

کتابت، تنها رقم یکان و دهگان،  که وّصالی غیراصولی، بخشــی را از بین برده، از عدد شــاید مربوط به ســال  یس، دقیقًا جایی   18. در انتهای دســتنو
که عدد اصلی، 1225 بوده باشد؟  یعنی »25«، باقی است. آیا احتمال دارد 
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انــوری، مالامیــدی، رودکی19، ســلمان ســاوجی، مالنظام، رشــید وطواط، مــال ولی ]دشــت بیاضی[، ابوالفرج 

ی، مالمحمود، قاضــی محمد رئــی ]به حدس  رونــی، خواجــه حســین ثنائــی، عثمــان مختاری، امامــی هــرو

کمــال اســمعیل، شــاه طاهــر20، سیدحســن غزنــوی، ضیاءالدیــن ]ظاهــرًا: خجنــدی  باســتانی راد: رازی[، 

کانــی، بهاءالدولۀ ســاوجی )ص36(،  پارســی[، عبدالواســع جبلــی، فلکی شــروانی، حکیم قطــران، عبید زا

ادیب صابر، حکیم روحانی، بدیعی ســیفی، مســعود ســعد ســلمان )صص 14-36(؛ فرید احول )ص41(؛ و 

در بخش دیگری، از برخی شــاعران پیش گفته، و همچنین از: شــیخ عطار، فردوسی، مسعود سعد، سعدی، 

ینی؛ ظاهرًا[، ابویزید البســطامی، شــیخ الرئیس ابوعلی، اثیر اخســیکتی،  مجــد همگــر، رضی]الدیــن بابا قزو

فخرالدین انداجی ]کذا[، قطب الدین عتیقی، ســوزنی، معزی، شــیخ اوحدالدین، فاضل، ســنائی، خواجه 

نصیر، رضی بابا، نظامی، اثیر اومانی، عراقی، خاقانی، شــرف الدین فضل اهلل، علی شــطرنجی، افتخارالدین 

ی، ســلطان عزالدین غالــب، جالل الدین  ینــی[، خواجه هــارون، هــرو ینــی21 ]فرزنــد رضی الدیــن بابــا قزو قزو

خوارزمشاه، مؤیدالدین وزیر، سید اشرف، خیام، عایشه، سیف الدین )صص 71- 111(.   

که  کهنه نمایی ویژه ای به ذهن متبادر می کند، به طوری  توجه به این نام ها، برای آشنایان با این مطالعات، 

می توان احتمال داد که در صورت بررسی انتقادی، شاید بتوان تحفه هایی از اشعار متقدمان از دل این منبع 

به دســت آورد. هرچند وجود اشــعاری از بابافغانی، امیدی، مالنظام، شــاه طاهر و خواجه حســین ثنائی، با 

بافت غالب بر این سفینه همخوانی ندارد. شاید اصل این دو یا چند جنگ/ سفینه در سدۀ دهم یا یازدهم 

شــکل گرفته باشــد و ســلیقۀ گردآورنده، بیشــتر بر گردآوری اشــعار قدمای خویش بوده است؛ شاید هم بتوان 

که متعلق به سدۀ  کهنی  که سروده های چند شاعر اخیر، بعدها به اصل جنگ ها و سفاین  کرد  چنین فرض 

که می تواند  هشــتم یا نهم هجری بوده، افزوده شــده اســت. شــعری نیز با عنوان »مؤلف« در صفحۀ97 آمده 

برای یافتن هویت این آثار، قابل استفاده باشد:

پرگاریتــــــــــا تو بــــــــــرکاری و بر وفق مــــــــــراد تو بود فلــــــــــک  ایــــــــــن حادثه زای  دور 

قدمست ثبات  رای  گرت  ا آن)؟(  پای بیــــــــــرون منــــــــــه از دور نکوکرداریمحو 

کام  کس قیاس باز به بند// چو بند بادا بر دست دشمنان تو باز/ چو زهر بادا در  کس قیاس قند به زر/ همیشه تا نکند   19. »رودکی«: همیشه تا نکند 
دشــمنان تو قند. این شــعر، در اصل نه از رودکی، که از قطران اســت )ص23( )دیوان قطران تبریزی، ص68، که صورت متفاوت و در برخی مواقع 

کس قیاس مار به بند؛ و: چو بند باد ابر دست دوستان تو مار(.  صحیحی از ابیات را داراست: همیشه تا نکند 
زد خورشــید/ گرد خورشــید چو پروانه زند چرخ فلک// باد افروخته در قصر زراندود ســپهر/ شــمع مهر تو چو   20. »شــاه طاهر«: تا بر ایوان فلک شــمع فرو

پروانۀ آن شمع فلک )ص26( )مجالس المؤمنین، ج2، ص239(. 
یغ ای دوستان ما را ازان ایام کز هجرش/ منم پیوسته از حسرت سر از تیمار بر زانو// چو یاد آید مرا  ینی: در  21. چنین است این شعر: »افتخارالدین قزو
ذی کانو]ا[« )ص105(. دربارۀ این شــعر، چند نکته شایســتۀ ذکر به نظر می رســد. یکی 

ّ
یم بصد زاری/ عســی األّیام أن یرجعن قومًا کال یشــان همی گو ز

یس بر جای مانده و دکتر امینه محالتی آن را تصحیح  یس منتخبی از دیوان این شاعر که به شمارۀ 795ضمیمه در کتابخانۀ ملی پار آن که در دستنو
ینی«، صص 293- 389(، خبری از این شــعر نیست؛ به همین خاطر، تا جستجوهای تکمیلی و اتقان  و منتشــر نمود )»دیوان اســماعیل بن بابا قزو
یس کهن از دیوان حافظ، قطعه شعری آمده  یافته از او به شمار آید. مطلب دیگر این که دست کم در دو دستنو یافتن این انتساب، بایستی شعری نو
که وجه اشــتراکش با شــعر حاضر، تضمین شــدن مصرع عربی پایانی اســت که از ســروده های مشــهور عربی به شــمار می آید که در متون کهن فارسی 
ین ظلمت ســرا  یس های دیوان حافظ، چنین اســت: »در تداول داشــته و شــاعران چندی به تضمین آن اقدام کرده اند. قطعۀ موجود در برخی دســتنو
ذی 

ّ
کال ر مژدۀ وصلی/ عسی األّیام أن یرجعن قومًا  تا کی به بوی دوست بنشینم/ گهی انگشت بر دندان گهی سر بر سر زانو// بیا ای طایر دولت بیاو

ق به سیدهاشــم علی ســبزپوش در شــهر 
ّ
یس موّرخ 824ق )متعل کانوا« )دیوان حافظ، خانلری، ج2، ص1079(. این قطعه، دســت کم در دو دســتنو

یس 801ق، قدیم ترین نســخه ای بود که مقدمۀ محمد گلندام را در بر داشــت و  یســی که تا پیش از یافته شــدن دســتنو گورکهپور هند، و همان دستنو
یس مشهور عبدالرحیم خلخالی( آمده  کردند( و موّرخ 827ق )دستنو اساتید، جاللی نائینی و نذیر احمد به چاپ دیوان حافظ بر اساس آن اقدام 
اســت )همان، ج2، صص 1033- 1035. برای اســتفادۀ شــاعران ســدۀ ششــم و هفتم هجری، مثاًل انوری و عراقی از این مصراع، رک: دیوان انوری، 
یسی  ج2، ص1046؛ کلیات عراقی، صص 106-107، حاوی سه قطعه شعر که در هر سه، مصرع اخیر تضمین شده و این سه قطعه، در هیچ دستنو
یس  یس اینک مفقود محســن امینی، امین الدوله، مورخ 821ق، وجود نداشــته و یکی از این ســه قطعه، بســیار به شــعر موردبحث این پانو جز دســتنو
ینی، نشــان داد کــه مصرع اخیر، از ِفنــِد ِزّمانی، از شــعراء مذکور در »کتاب الحماســة« )اثر مشــهور ابوتّمام(  شــباهت دارد(. نخســتین بــار عالمــه قزو
ینی در  ین خط به اشــتباه، »ِرّمانی« و بــدون نقطۀ حرف اول ضبط کرده، امــا عالمه قزو ینی-غنــی، ص371، که مرحوم زر اســت )دیــوان حافــظ، قزو
کتابخانۀ دانشــکدۀ ادبیات تهران با حواشــی  کند و نســخۀ آن در  کتابت  ین خط آن را  کرده تا زر که به صورت نهایی تصحیح و مهیا  دیوان حافظی 

و اصالحات او موجود است -رک: یادداشت شمارۀ 9 از همین شمارۀ »پابرگ«- این نسبت را به درستی، و صراحتًا با »ز« ضبط نموده است(.    
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4. دو دستنویس دیگر از دیوان جالل الدین عتیقی

کــه پــس از چــاپ عکســی دیــوان جالل الدین عتیقی )چاپ 1388( نوشــته شــد، آمده اســت:  گزارشــی  در 

که سفینه هایی  کنم  »برخالف اطالع مقدمه نگاران، این نســخه منحصربه فرد نیســت. همچنین باید اشــاره 

که در مقدمۀ ایشــان ذکر  که اشــعاری از عتیقی را در خود جای داده اند بســیار بیشــتر از شــش موردی اســت 

شــده اســت«22. اینک زمان آن اســت که این مطلب اندکی بسط داده شــود. محمدعلی تربیت از وجود یک 

گفته بود و این دستنویس، همان  کتابخانۀ فاتح سخن  نسخۀ خّطی نفیس از دیوان جالل الدین عتیقی در 

کــه مبنای چاپ عکســی قرار گرفت. اما جســتجوهای تربیت، بــه دوران جنگ بین الملــل اول و دوم  اســت 

بازمی گــردد و نبایســتی پژوهش هــای جدیــد را به جســتجوهای آن روزگار محدود کرد. زیــرا در کتابخانه های 

پا، دو دســتنویس پرحجم از دیوان این ســراینده وجود دارد که مورد توّجه کوشــندگان چاپ عکسی تهران  ارو

قرار نگرفته اســت. شــاید دلیل این بی توّجهی، بســنده کردن به مآخذ و کتابشناســی های مشــهور فارسی، از 

کتاب »دانشــمندان آذربایجان« اثر تربیت، و یا »فهرســت نســخه های خطی فارســی« از اســتاد  جمله همان 

پا در آن ها ثبت نشــده اســت. از مأخذ نخست -که  ی باشــد که اطالعات مربوط به دو نســخۀ ارو احمد منزو

مدعی جامعیتی نیســت- نبایســتی ثبت اطالع مربوط به این دو دیوان را توّقع داشت، اما نبود هیچ سخنی 

ی، اندکی عجیب می نماید. باری، مشخصات این دو  از این دو دستنویس دیوان عتیقی، در فهرست منزو

نسخه چنین است:

کتابخانۀ بریتانیا، شمارۀ Or.3387، موّرخ 22محّرم 841ق. این دستنویس در ضمیمۀ فهرست  -دستنویس 

 .Or.3387 گزارش شــده اســت )نقل به ترجمــه(: »شــمارۀ کتابخانــۀ بریتانیــا )مــوزۀ بریتانیــای ســابق( چنین 

325بــرگ، 10در 5، حدود 19ســطر، کتابت شــده به خط نســتعلیق خوش، موّرخ 22محــّرم 841ق )1437م( 

کتابشناســی:[ دیوان جالل الدین عتیقی تبریزی، درگذشــته در 744ق  )ســیدنی چرچیل(. ]و مشــخصات 

)رک: تقی کاشــی، فهرســت اوده، ]اشپرنگر[، ص18، شــمارۀ 72. آغاز: این صبا داری نسیم آشنائی مرحبا/ 

ک اهلل خیرًا یا صبا23. در هفت اقیلم، برگ512، این شاعر جمال الدین عتیقی نامیده شده  کردی جزا زنده ام 

که او نیز اصالتًا تبریزی و شــاعر بود. جمال الدین از وابســتگان به  اســت. او فرزند قطب الدین عتیقی اســت 

رشــیدالدین فضل اهلل ]همدانی[ به شــمار می رود. اشاراتی به هر دو، پدر، قطب الدین، و فرزند، جالل الدین، 

در مجمع الفصحا، ج1، ص338 شده است. این دیوان بسیار ارزنده، مشتمل بر اغلب غزل و رباعی است 

کــه نظــم الفبایــی دارند. بخــش اخیر، یعنــی رباعیات، از بــرگ 310الف، چنین آغاز می شــود: نتــوان گفتن ز 

کند بدل ز ویرانیها24«25.  کان زلف  نامسلمانیها/ 

-دستنویس کتابخانۀ چستربیتی، شمارۀ 112، از سدۀ 15میالدی )سدۀ نهم هجری(، که دستنویس مفّصل 

که اســتاد مجتبی  و پراهمیتی از دیوان جالل عتیقی اســت. بخشــی از نکات مذکور در معّرفی این نســخه، 

مینوی در نگارش آن مشارکت داشته، چنین است )نقل به ترجمه و با تلخیص(: »عنوان و نام پدیدآور این 

دیــوان نــادر، در بــرگ عنوان ثبت شــده اســت. او اهل تبریز، و بر اســاس گزارش تقی کاشــی، متوّفای 744ق 

د، 
ّ
)1343م( اســت ]با ارجاع به همان فهرســت مشــهور اشپرنگر[. بر مبنای ســّنت دواوین فارسی، این مجل

کــه نظم الفبایــی دارند. نخســتین قصیــده در حمد خــدا، دومین، در  از بــرگ 3ب، بــا قصایــد آغــاز می شــود 

 22. »نقد و معرفی نسخه برگردان دیوان جالل الدین عتیقی«، صص 283- 284.  
کتابخانۀ فاتح )دیوان عتیقی، چاپ عکسی، ص205(.   23. موجود در نسخۀ 

کتابخانۀ فاتح است )همان، ص751(.   24. این رباعی، دومین رباعی ثبت شده در نسخۀ دیوان 
25. Supplement to the Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Library, p. 170.  
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ســتایش ســلطان اولجایتو، که با ضبط "ایلجاتو" آمده اســت. برخی قصاید نیز به ســتایش فرزند این فرمانروا، 

ابوســعید بهادرخان )برگ های 19، 28 و 34( و شــماری نیز به غازان خان محمود، برادر اولجایتو اختصاص 

دارد. قصاید دیگر در مدح یک "ســعدالدوله و الدین"، یک "تاج الدوله و الدین"، شــاید تاج الدین علیشــاه، 

وزیر مشــهور اولجایتو )برگ13(، و "غیاث الدین" )برگ های 13ب، 15ب، 28ب، 33(، شــاید غیاث الدین 

محمد وزیر، فرزند خواجه رشیدالدین فضل اهلل، پرداخته شده است. شماری از قصیده ها نیز فاقد هر عنوان 

و توضیحی دربارۀ ممدوح شعر هستند. بخش دیگر، مشتمل بر سروده هایی در قوالب دیگر است، از جمله 

کوتــاه )برگ 36ب(، ترجیعات )که در واقع ترکیب بند هســتند( )بــرگ 37(، مقطعات )برگ38(، بر  قصایــد 

اســاس نظــم الفبایی، ازجمله قطعه ای دربارۀ ســلطان محمد )شــاید اولجایتو(، قطعــه ای در جواب قصیدۀ 

"صاحِب اعظم عالءالدین هندو"، قطعه ای دربارۀ میالد ابوسعید )برگ42(. سپس اشعار عربی یا آمیخته به 

که چیدمان الفبایی بر اساس قافیه دارند از برگ  گرفته است )برگ 48ب(، و پس از آن غزل ها  این زبان قرار 

که آن ها نیز به همین نظم چیده شده اند، از برگ 180ب و مثنوی ها از برگ  50ب آغاز می شوند. رباعیات نیز 

که یکی از این مثنوی ها در مدح جالل الدنیا و الدین مسعودشــاه اســت. این دیوان  187ب آغــاز می گردنــد 

از انتها تمام نیســت و به بخشــی از مثنوی ها آســیب رسیده اســت. ابعاد دستنویس: 32.5 در 21 سانتیمتر، 

کتابت شــده: 23.7 در 15.9 ســانتیمتر، عمومًا در دو ســتون 31ســطری، دارای 190برگ. مشخصات  ســطح 

خــط و کاغــذ: بــه خــط نســتعلیق نیمۀ ســدۀ پانزدهم میــالدی ]حدود نیمۀ ســده نهــم هجــری[، محصور در 

کتابــت "ب" و "پ"، و نیــز "ج" و "چ" دیده می شــود. کاغذ نســخه نیز  جــدول مذّهــب. تمایــز آشــکاری بیــن 

یخ کتابت و کاتب: نسخه احتمااًل در نیمۀ سدۀ پانزدهم میالدی پرداخت  آهارخورده است. مشخصات تار

گردیده، همچنان در شمســۀ برگ  که دســتنویس برای او تولید  شــده و نام "ســلطان محمد بن ســلطان مراد" 

کــه تالشــی بــرای نابــودی مطالب موجود در شمســه صورت گرفتــه بوده، همچنــان به وضوح  2ب، در حالــی 

که این سلطان محمد،  کنیم، تردیدی نیســت  گر به مطالب موجود در این شمســه اطمینان  دیده می شــود. ا

همان ســلطان محمد فاتح، خلیفۀ مشــهور عثمانی اســت. چیزی از هویت کاتب، دانســته نیست، هرچند 

که به دست صنعتگران دربار محمد فاتح، یا شاید پیش از او، پرداخت شده باشد.  این احتمال وجود دارد 

ظواهــر دســتنویس نیــز تولید آن را در قلمرو عثمانــی تأیید می کند. نقش و نگارها: بر برگ 2ب و 3 )به صورت 

کتیبه های نفیســی با آبی، طال و مشــکی پرداخت شده است. بر برگ 3ب، سرلوح هایی  مزدوج(، شمســه و 

گون، یکی بزرگ تر و در متن صفحه، و دیگری کوچک تر و در حاشــیۀ صفحه -که ادامۀ  گونا عالــی بــا ابعادی 

مطالب متن را دنبال می کند- دیده می شود ]ادگار بلوشه- مجتبی مینوی[«26. 

نســخۀ کتابخانــۀ بریتانیــا -کــه بیش از دوازده دهه پیش معّرفی شــده بود- در کتابشناســی های فارســی زبان 

ی غزل هــا و رباعیات اســت و اشــعار ســایر قوالب، چــون قصاید و  شــهرتی نیافــت. نســخۀ مزبــور، تنهــا حــاو

مقطعات، را که حجم قابل توّجهی از دیوان شاعر را به خود اختصاص داده، در بر ندارد. دستنویس کتابخانۀ 

گواه توصیف فهرستنگاران آن، به احتمال قریب به یقین، متعلق  چستربیتی در شهر دوبلین )ایرلند( نیز به 

کتابخانۀ فاتح اســتانبول  که با دســتنویس خود  به دســتگاه ســلطان محمد فاتح بوده و این احتمال هســت 

ی آن کتابت شــده باشــد. هر چند، ایــن نکته،  )چاپ عکسی شــده( تبــاری مشــترک داشــته و چــه بســا از رو

حدسی بیش نیست و الزم است محتویات آن به دقت بررسی شود.     

26. The Chester Beatty Library, A Catalogue of the Persian Manuscripts and Miniatures, vol.1, pp. 28-29.  
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5. زندگی خودنوشت حسین دانش اصفهانی )پدرام(

دو شــماره قبــل از همیــن سلســله یادداشــت ها، دربــارۀ یکــی از ســروده های میرزا حســین دانــش اصفهانی، 

کــه در جدیدتریــن مقالۀ  بــر اســاس روزنامــۀ »ســروش« )چــاپ اســتانبول( مطلبــی مرقوم شــد. جالب اســت 

م، ادیب و مؤلــف ایرانی مقیم 
ّ
کــه اخیــرًا به زبان فارســی دربارۀ حســین دانش اصفهانــی، معل دائرةالمعارفــی 

اســتانبول در قــرن نوزدهــم و اوایل قرن بیســتم میالدی، نگاشــته شــده، بــه زندگی نامۀ خودنوشــت او توّجهی 

که حّتی ذکری از آن در بخش  گویا مستقیمًا به آن دسترسی نبوده، به طوری  که  نشده و یا طوری سخن رفته 

مآخــذ مقــاالت مزبــور نیــز دیــده نمی شــود27. دربــارۀ ســروده های منظوم این فــرد نیــز، چنان که بایــد، در هیچ 

که در 1343ق/ 1924- 1925م  کم برگی  کتابچۀ  پژوهشی استقصایی حتی نسبی صورت نگرفته است. در 

در برلیــن منتشــر شــد، هم نمونــه ای از یک تســدیس دانش بر قصیدۀ مشــهور خاقانی، »ایــوان مداین«، وجود 

دارد28 و هم زندگی نامۀ خودنوشت بسیار مهّمی از او، که نشر این اخیر، موضوع یادداشت حاضر خواهد بود. 

که تســدیس دانش بر قصیدۀ »ایوان مدائن« خاقانی، پیش تر به سال 1912م/ 1330ق  الزم اســت اشــاره شود 

در اســتانبول، با عنوان »مداین خرابه لری« با مقدمۀ رضا توفیق، به چاپ ســربی رســیده بود29. حدود ســیزده 

ســال پس از چاپ نخســتین این شــعر در ترکیه، کاظم زادۀ ایرانشــهر بر آن شــد که آن را به همراه تسدیس های 

دیگری از گلشن و یحیی دولت آبادی، در کتابچه ای فارسی در برلین منتشر کند. یکی از بخش های کتابچۀ 

جدید، زندگی نامۀ خودنوشت دانش بود که پیش از شعر، قرار گرفت و خوانندگانی را که شناختی از سرایندۀ 

کرد30. ی آشنا  این شعر نداشتند، با و

کرده، اطالعــات ارزنده ای وجود دارد که الزم اســت در تحقیقات  کــه دانــش از زندگانی خود مرقوم  در متنــی 

ی، به آن ها توجه شــود. اینک مجال تحلیل همۀ دانســته های عرضه شــده در این متن، وجود  بعدی دربارۀ و

که دانش از دهخدا و همکاری خود  کرد  ندارد، اما تنها برای چند نمونه، می توان به ارزنده بودن نکاتی اشاره 

او در نشــر »ســروش«31، ســیدجمال، میرزا حبیب اصفهانی و دیگر معاصران و معاشــران خویش در استانبول 

کرده است.  عرضه 

***

بــارۀ مدخــل »دانــش« در دائرةالمعــارف ایرانیــکا، چاپ شــده در 1993م، بــه ایــن زندگی نامــۀ   27. »دانــش، حســین«، صــص 76- 78. دســت کم در
خودنوشــت ارجاعی در بخش منابع پایانی هســت؛ هرچند این مأخذ نیز -که به قلم پیتر ج. چلکوفســکی اســت- خطاهایی از جنســی دیگر دارد. 

که به سال 1383 مدخل او دربارۀ دانش منتشر شد، توصیف خوبی از آن به دست داده است )»دانش پدرام«، ص374(.  همچنین شریفی، 
رد دانــش در طبع آزمایی و   28. در مدخــل »دانــش، حســین«، ص77، ســتون دوم، ایــن تســدیس -که برخی چون چلکوفســکی آن را بزرگ ترین دســتآو
ســرایش می داننــد- صراحتًا شــعری ترکی معرفی شــده اســت. چنین اســت عیــن عبارت، و ارجاعات این منبع: »مشــهورترین شــعر ترکــی او مدائن 
ری )خرابه های مداین، اســتانبول 1330/ 1912؛ ←براون، ص307(، تسدیســی در اســتقبال از قصیدۀ ایوان مداین خاقانی اســت«. آنچه از 

َ
خراَبه ل

که فارسی است.    همین چاپ 1912م اینک پیش روی نگارنده است، نه ترکی)!(، 
 29. رک: بخش منابع. 

یس به   30. »ایوان مدائن، تســدیس قصیدۀ خاقانی« )رک: بخش منابع(. این که چرا با وجود شــهرت ناشــر این کتابچه، کســی از پژوهشــگران فارســی نو
یات آن در  اهمیت آن دربارۀ احوال و آثار دانش توّجه نداشته، شاید به این سبب باشد که نام دانش روی جلد کتاب نیامده و به همین خاطر، محتو
یســندگان مدخل »دانش« در دانشــنامۀ جهان اسالم، که به مدخل موجود در ایرانیکا مراجعه  بانک های اطالعاتی منعکس نشــده اســت. هرچند نو

کتابچه را در بخش منابع پایانی آن دیده اند.     کرده اند، حتمًا مشخصات این 
 31. عیــن توضیــح او، اینجــا زودتــر از موعــد، بازخوانی می شــود: »باز در همان ایام یعنی در ظرف همین ســال 1910مســیحی بود که بــه اتفاق جناب آقا 
کرده منتشر  ردیم و تخمینًا هشت و یا ده نمره از آن چاپ  زنامۀ "سروش" را درآو یسندۀ "صور اسرافیل"، در اسالمبول رو میرزا علی اکبرخان دهخدا نو
ساختیم. دوست فاضل و وفادارم جناب حاج سیدیحیای دولت آبادی و جناب احمدبک آغایف و جناب آقای حسین خان کاظم زاده نیز معاونت 
یغ نمیداشتند ولی پس از مراجعت مهاجرین کرام به ایران "سروش" بالمره خوابید«. شگفتا که هیچ نامی از سیدمحمد  زنامه در ین رو قلمی خود را از
ه باعث استمرار نشر آن شد، نیامده است. از سوی دیگر، دانش تصریح کرده که خود او 

ّ
توفیق همدانی، که معاونت او در رفع مشکل اداری این مجل

زنامۀ ســروش را به اتفاق دهخدا منتشــر می کرده است. رفع تناقض گزارش هایی از این دست، تنها با تجمیع همۀ اطالعات  بوده که در اســتانبول رو
عرضه شده از سوی تمامی طرف های معاونت کننده امکان پذیر است.   
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»ترجمۀ حال آقای حسینخان دانش، به قلم خود معظم له

تولــد بنــده در اســتانبول در ســال 1870عیســوی اتفــاق افتاده اســت. اســمم حســین، و دانــش تخلص بنده 

کنین محلۀ شــیرازیها و کوچۀ  در شعرســت. پــدرم: محمدهاشــم ابــن عبدالمجیــد از اهل اصفهــان و از ســا

ینیهــای اصفهــان بوده. تولدش در ســال 1825عیســوی یعنی مصادف دورۀ ســلطنت محمدشــاه قاجار  قزو

اســت. والــد مرحــوم در ســال 1850عیســوی از اصفهان بــه ممالک ترکیه کوچیــده و مدتهای مدیــد در نقاط 

کرید و مصر و ازمیر مشغول تجارت بوده و در آخر امر رخت اقامت به قسطنطنیه انداخته  مختلف آن مانند 

و در زمــان جنــگ قریــم32 ]1854عیســوی[ در آن پایتخت بوده اســت. در حین اقامتش در اســالمبول مادرم 

کســه و تربیت کــردۀ خانــوادۀ مصطفی فاضل پاشــای مرحوم مصری  کــه یکی از نجیبات چرا فاطمــه خانــم را 

بــوده در حبالــۀ نــکاح آورده و ازین ازدواج ســه نفر اوالدش بدنیا آمده که یکــی از آنها حقیرم و دیگری خواهرم 

رقیه خانم که ســه ســال از بنده کوچکتر اســت و امروز منت خدایرا زنده اســت و پشــتیبان معنوی و تکیه گاه 

روحانــی منســت و ســومی محمــد که کوچکتر از خــودم و خواهرم بــوده و در اواخر عمر پــدر در عنفوان جوانی 

درگذشــت و امــروز در جنــب پــدر و مادر مرحومم در ســمت شــمال غربی قبرســتان ایرانیان اســکدار مدفون 

کشان باد.  است. رحمت خدای بر تربت پا

ی چنین مدارس در ایران  پــدر مرحومــم در هیچ یک از مدارس بــزرگ تحصیل ندیده بود و در زمان زندگانی و

و علی الخصوص در اصفهان نبود ولیکن مکتســباتش متناســب با ترقیات زمان خویش بود. خطی مایل به 

نســخ و بســیار خوانا داشــت. و زبان خودش را با ادبیاتش میدانســت. نخســتین کســی که در آغاز جوانی مرا 

آشــنا بخواندن و گفتن فارســی نمود هم او بود. از یک ســو بمکتب محله میرفتم و از سوی دیگر زبان فارسی و 

آثار ادبی آن را از پدر مرحوم می آموختم. هر صبح به ناشــتا و در اوقات معین پیشــش ســر دو زانو نشسته درس 

گرفتم گلستان شیخ را از او یاد  میخواندم. نخست قرآن را و 

داشــــــــــتم تاجور  ســــــــــر  آنگــــــــــه  پدر داشــــــــــتممــــــــــن  کنــــــــــار  کــــــــــه ســــــــــر در 

یخی اطالع کامل داشت. در سایۀ  والد مرحومم با وجود ندانستن علوم غرب، از اوضاع زمان و از حادثات تار

تجربه های مدیدی که از ملل شــرقی و غربی داشــت و به ســبب نشســت و برخاستی که در مسلک تجارت و 

کرده بود میزان غریبی در شــناختن طبایع بشــر و در تمییز خیر و  در مدت ســیاحتهای خود با هر جنس مردم 

یکه مردمان بســیار داناتر از او گاهی از پیش بینیهای او شــگفت می ماندند. طبع  شــر بدســتش آمده بود بطور

که طبع به آن خشونت  پدر مرحومم بیشتر مایل به تندی و درشتی بود خاصه در حق پسرانش. اما می دیدید 

یکــوش33 بودم و  متبــدل بــه لطــف و رحــم و ذمی می شــد در حــق دختران. بخاطــر دارم که مــن در کودکی باز

یم نواخــت ولیکن هیچ  برخــی حــرکات ناشایســت از مــن ســر می زد و مرحــوم بارها بعزم تنبیه ســیلی ها بــر رو

که وقتی یا روزی بضرب یک سرانگشت خواهرم رقیه خانم را رنجانده باشد. حتی در جاهائی  بیادم نمی آید 

کــه آشــکارا حــق بجانب پســرانش بود باز بیشــتر رعایت بخاطر دخترش می کرد و همیشــه پــر حمایتش را بر او 

می گشــود و همــواره دربــارۀ دختران و زنان متحســس بیک حــس ترحم بود. مرحوم حق خانــه داری و پدری را 

گاه. در اول مراحل زندگانی خود  کرد. پدری بود نیکخواه و مربیی بود دل آ نیــز دربــارۀ خانوادۀ خود بخوبی ادا 

گون مقدار بزرگی از آن سود و سرمایه از  تجارتهای پرســود کرده بود و در اواســط عمرش به ســبب حادثات گونا

کســب  دســتش رفته بود و با وجود این از فرط حمیت تا هفتاد و پنج ســالگی از جد و جهد آنی نیاســود و از 

معیشــت با کد یمین و عرق جبین دمی بازنایســتاد تا وقتی که از گم کردن خون بســیار بسبب ناخوشی باسور 

 32. =کریمه. 
 33. چنین است در اصل. 
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گوشــۀ فراغت نشســت. ولیکن پس از  کردن نماند و ناچار در  و افتادن چشــمش از قوت دیگر اقتدارش بکار 

کرده برحمت ایزدی پیوســت. مرحوم اســتغنای طبع را بدرجۀ فوق العاده داشــت. و هرگز  آن زندگی را بدرود 

گوارا نبود. در مدت عمر خود هرگز تکیه بجز عمل خویش بر  خوردن نان از دست پسران یا نزدیکان دیگر بر او 

کسی ننمود و غنای طبع خویش را تا پایان عمر بی خللی نگاه داشت. مرحوم ایمان درست و راسخی بدین 

اســالم داشــت و مانند هر شــیعئ صحیــح به اولویــت و والیت و وصایــت امیرالمؤمنین علی ابــن ابی طالب 

که حتی در حالت ناتوانی و پیری دائمًا  معتقد بود و قوتی بزرگ از این سرچشمۀ باطنی میگرفت و از این بود 

روحی تازه و دلی زنده داشت. 

یــخ انبیــا و اســالم را بخوبــی میدانســت و نتایــج شــیوع اســالم را در ایران نیــز دیده و فهمیــده بود.  مرحــوم تار

فردوسی را برای خدمت بزرگش به ملیت ایران همواره با زبانی غیور و ادایی فخور ستایش میکرد. میل دلش 

از میان شــعرای عجم بیشــتر به شــیخ ســعدی بود و اغلب اشــعار فردوسی و ســعدی و حافظ را از بر داشت. 

پــدر بزرگــوارم برغم چهل و پنجســاله اقامــت در ترکیه و در حوالی آن و دوری از وطــن مألوف در حفظ آداب و 

کاله  شــعائر ملیت خویش بســیار متعصب بود و درین مدت دراز همیشــه مداومت به پوشــیدن جبه و قبا و 

بطرز ایرانی نمود و از تمســک به عادات ملی خویش دســت برنداشــت و تا زمان رحلت نمیتوانست چنانکه 

کند.  باید و شاید در زبان ترکی ادای مرام 

از ســــــــــر مهر برانگیختند  بدان هوس که شود این حریف رام و نشدهزار حیلــــــــــه 

در مدت حیات مرحوم سه پادشاه در ایران فرمانروائی کردند: محمدشاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه34. 

وفات پدرم مقارن اوایل سلطنت مظفرالدین شاه است. و در آن مدت پنج سفیر پیاپی در اسالمبول اجرای 

ســفارت بنــام دولــت ایــران نمودنــد]:[ حاجی میــرزا حســین خان مشــیرالدوله )سپهســاالر(، حســنعلی خان 

)امیرنظام(، شــیخ محســن خان )معین الملک(، میرزا اسداله خان )ناظم الدوله( و برادرش میرزا محمودخان 

یافته بود. در  )عالءالملک(. پدرم سپهســاالر مرحوم را در اســالمبول از نزدیک شــناخته و مزایای بلندش را در

میران سفرای سابق او را بر همه ترجیح میداد و در همۀ عمر ستایشگر او بود. بر شیخ محسن خان مرحوم نیز 

کارهای نیکو و ســودمند ملی رهبری  خیلــی رفت وآمــد داشــت و او را در مواقــع مختلف آزموده و بــه چندین 

کبیر به خیرات و مبرات پیوسته اظهار خوشدلی میکرد.  نموده بود و از تمایل آن سفیر 

در هنگامی که سید جمال الدین مرحوم اسدآبادی معروف بافغانی در اسالمبول در محلۀ نشانطاش مهمان 

ســلطان عبدالحمیــد خــان ثانــی بود و بنده یکــی از مداومین آن محفــل انس بودم، روزی ســید از حال پدرم 

کرد. والد مرحومم بنابرآن اصرار بدیدن ســید رفت و چند طاقه شــال  پرســید و اصرار در دیدن و شــناختن او 

هم بر موجب دلخواه سید بهمراهی خود بمنزل او برد. سید آن شالها را از پدرم بقیمت خرید و ساعتی چند 

کــرد. چون والد مرحومم از نزد ســید جمال الدین برگشــت از او احساســش را دربارۀ ســید  هــم بــا او صحبــت 

گر به حادثاتی که پس از  یده اســت«. ا ک و گســتاخ که شــکم دنیا را در پرســیدم، جواب داد: »مردیســت بی با

یخ در ایران ســر زد و ســید در آنها مدخل عظیم داشــت نگاه کنیم می بینیم که هیچکس پیش از وقت  آن تار

که در حقیقت محــّرک غریبی  تعریفــی بدیــن مختصــری و بدین اصابــت و جامعیت از ســید جمال الدیــن 

نکرده اســت. باز در خاطر دارم که والد مرحومم اغلب اوقات مرا تشــویق به ســعی و اهتمام در تحصیل علوم 

غربیــه35 می کــرد و از فوایــد قوای بخــاری و الکتریکی و از ایجادکنندگان آنهــا و از ترقیاتی که از این رو در دنیا 

کلمات بمن می گفت: گردیده سخن بمیان می آورد و در عین تلقین این  مشهود 

 34. امالی اصل: مظفرالدیل شاه ]خطای مطبعه[. 
 خطای مطبعی است[. 

ً
 35. اصل: غریبه ]که احتماال
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می گردی چــــــــــه  پــــــــــدر  نــــــــــان  گــــــــــر مردیگــــــــــرد  پــــــــــدر خویــــــــــش بــــــــــاش ا

کنون تحفه های شکران و سپاسداری بی پایان خود را به تربت آن والد بی نظیر و آن پیر دستگیر می فرستم و  ا

از نیک و بد هر چه امروز هســتم و دارم همه را از اثر تربیت او و محبت و مواظبت مادر شــفیق و صدیق خود 

می دانم و می گویم:

نامــــــــــدار تربــــــــــت  بــــــــــرآن  که بــــــــــاران رحمــــــــــت ببارخدایــــــــــا  بفضلــــــــــت 

امــا مــادرم زنــی بود نجیــب و مهربان که اطاعــت و محبت را دربارۀ فرزنــدان، اولین وظیفۀ خود می دانســت. 

تنــدی و عصبیــت پــدرم را لطف طبع و حســن مخبــر مادرم تخفیف مــی داد و یک اعتــدال خویش در میان 

که این یکی از اسباب خوشبختی ما بود.  ارکان خانواده تولید می نمود 

مادر عزیزم در حق همۀ فرزندانش محبتی بی پایان داشــت. این محبت رفته رفته و خاصه پس از وفات پســر 

کوچکش محمد دربارۀ من و خواهرم افزونتر شــده بود. بحقیقت مادرم خواص ملکانه داشــت و از دیو هیچ 

کســی را با زبان یا با دســت رنجی  که مدت عمر شــصت و هشت ســالۀ خود  گمان ندارم  نصیبی در او نبود. 

رسانیده باشد. 

که آن مرحومه پیش36 از بستن چشم برای خواب شکر نعمت زندگی و دعای خیری از سر صدق  شبی نبود 

و از ته دل برای ماها نکند. چه رفتارهای جوانمردانه که من در حیاتش از آن زن بزرگوار دیدم و چه گفتارهای 

که از او شنیدم:  حکیمانه 

خداوندا را  حسینت  منما  بد  روز  بطول عمر و عیش خوش بگردانش تو خرسندابگفتی 

گر وقتی در دنیا بهروزی بینم یا لذتی از زندگانی چشــم یا نفســی آســوده برزنم، در آن جز اثر دعای خیر  کنون ا ا

مــادرم را نمی بینــم و جــز او مؤثری در خوشــبختی خود نمی دانم. چنانکه در حیاتش شــخص نازنینش با من 

گاه از همه احوال  همیشــه همنفــس و همــراه بود امروز نیز روح مقدس علیین نشــینش نگاهبان من اســت و آ

من:

قدســــــــــش بســــــــــاحت  دارد  هر ســــــــــر مــــــــــوی مــــــــــن جــــــــــدا پیوندبــــــــــاز 

مادرم در حین ازدواجش هفده ســاله و پدرم ســی و نه ســاله بوده اند. ســی و شش سال در حالت زن وشوئی با 

یخ پنجاه و  یســته اند. پدرم در ســال 1900عیســوی در هفتاد و پنج سالگی ارتحال یافت و مادرم در آن تار هم ز

سه ساله بود و تا پانزده سال دیگر پس از مرگ پدرم زنده بود. این زن بزرگوار در سال 1847عیسوی تولد یافته 

پس از شصت و هشت سال زندگی در 1915عیسوی در اسالمبول ارتحال نمود.

اما حقیر از صلب این مادر و آن پدر در سال 1870عیسوی در اسالمبول زائیده شده ام. در هیچ مدرسۀ بزرگ 

تحصیل علوم نکرده ام و تصدیقنامۀ هیچ دارالفنونی را دارا نمی باشم. هر چه دارم یا ندارم همه محصول جد 

کمال مبادی  ینم(. در اوان طفولیت پدر مرحومم پس از ا و جهد خودم است )این متاعم که تو می بینی کمتر ز

الســنه و علــوم مــرا بــه یکی از مکاتب رشــدیه داد. چون دورۀ رشــدیه را در ظرف چهار ســال بپایان رســانیدم، 

برحســب قاعــدۀ آن وقــت بــه مکتب عالــی ملکیه که یکی از مــدارس بزرگ ترکیــه بود رفتم. در آنجا مشــغول 

که یکی از شــاعران معتبر و ظریف و صاحب تألیف عصر  کرم«  گردان »رجائی زادۀ ا تدّرس شــده در میان شــا

اخیر عثمانی شمرده و در صف تالمذۀ مرادبک که یکی از مورخین معروف قفقازی المنشأ و صاحب روزنامۀ 

 36. اصل: بیش. 
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مشهور »میزان« بود مدتی روزگار بسر بردم. ولیکن تا آخر ادوار تحصیل در این مدرسه نمانده روزی به ترک آن 

که مدرسۀ بزرگ بنام اینستیتوسیون  گفتم و در حوزۀ طالب دو مدرس فاضل فرانسوی »شال«37 و »آستیه«38 

فرانســز39 در محلۀ پرا40 بازکرده بودند داخل شــدم. مدت دو ســال نیز در آنجا اشــتغال با فنون و ادبیات بزبان 

کــرده و امتحانی داده فارغ التحصیل شــدم. پــس از آن برای اتمام نواقصی که در زبانهای فارســی و  فرانســوی 

عربــی داشــتم به دبســتان ایرانیان رفتم و در آنجــا متناوبًا در زیر ادارۀ دو نفر ایرانــی معارفخواه که یکی از آنان 

حــاج رضاقلــی خراســانی و دیگری حاج میرزامهــدی تبریزی که نگارندۀ روزنامۀ »اختر« بود ســالی چند، گاه 

که  گاه به ســمت آموزگاری مشــغول شــدم. و مدتی پیش میرزا آقای ارومیه ای41 مرحوم  گردی و  به صفت شــا

کردم. در آن  گلســتان چاپی به خط او موجود اســت مشــق خط نســتعلیق  معروف به صاحبقلم بود و کتاب 

که ســفیر  که اســداله خان ناظم الدولۀ مرحوم  کتاب »جغرافیای ایران« نیز بزبان فارســی نوشــته بودم  ایام یک 

کنون باز چند نســخۀ مطبوع آن در  اســالمبول بود مصرف طبعش داد و پس از انطباع هدیه به دبســتان کرد و ا

دبستان هست. خدایش بیامرزاد. 

که دائمًا حفظ ســنن ملی ایرانی را اّس دیانت و  حاج رضاقلی یک ایرانی متدین و غیرتمند و با حمیت بود 

وجییۀ ذّمت می دانســت و چون از مفاخر و شــعایر ایرانی ســخن گفته می شــد فورًا دو چشــم درشت اشعرش 

یکی یک جنگل درخشــان می شــد، در اعصاب و عروقش  یش انبوه ســیاهش مانند دو مشــعل در تار باالی ر

خون آتشــین غیرت و عصبیت همواره در فوران بود. خنده های متسلســل مدیدش مانند تهورهای شدیدش 

گوشزد خاص و عام بود و شهرت تمام داشت. حاجی میرزا مرحوم یکی از محبان صادق حاجی شیخ الرئیس 

که مؤید عرض این بنده اســت در میان  شــاهزاده ابوالحســن میرزا نّور اهلل42 مضجعه بود. این مالطفۀ منظوم 

منتخبات آثار شیخ الرئیس مرحوم ثبت است43:

راجیای یــــــــــار وفــــــــــادار من ای حاجــــــــــی ناجی تو  باقبــــــــــال  احباب  جملــــــــــۀ44  ی  و

دید تــــــــــوان  تو  منیــــــــــر  رأی  روشــــــــــنی45  داجیاز  شــــــــــب  اندر  موئــــــــــی  از  یکتــــــــــر  بار

نماید تــــــــــو  متین  حــــــــــزم  از  گر  ا کن و ســــــــــاجیعکســــــــــی  بر قلزم مواج شــــــــــود ســــــــــا

کرام ا چه  و  دشنام  چه  نیکوست  تو  تحریر تو خوبست چه طاتلی ]کذا[ و چه آجیتقریر 

یست حاجـیهر کس بجهان خوشدل از صحبت یار حضـرت  دوسـتی  همیـن  و  مائیـم 

امــا حــاج میرزامهــدی مرحوم که انشــاء روزنامۀ هفتگــی »اختر« بعهدۀ کفایــت او بود، مردی بــود چیزنویس و 

صاحب ذوق نفیس. نثر فارسی ساده را خوب مینوشت و بنظم شعر فارسی و ترکی نیز قادر بود. و از ادبیات 

کافی داشــت. اختر ســالها به پرتو خامۀ این مرد هنرور منور بود و در اوقات فراغت بمدیریت  ایران نیز اطالع 

دبســتان ایرانیان نیز می پرداخت و به این وســیله راه معیشــت را بر خود آســان تر می ســاخت46. در آن هنگام 

37. Charrel.  

38. Astier. 

39. Institution Francaise.  

40. Péra.  

 41. امالی اصل: ارومیۀ. 
 42. اصل: نوراله ]کذا[. 

 43. خطای مطبعی در برخی فقرات این شعر واضح است. 
 44. اصل: حملۀ ]کذا[.

 45. اصل: ار روشنئی ]کذا[. 
 46. اصل: میساحت ]کذا[. 
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یخ ادبیــات ایران مقامی ممتاز دارند در دبســتان مشــغول تعلیم  دو شــخص فاضــل و ادیــب که هــر دو در تار

زبــان فارســی بودند: میرزا عبدالحســین خان معروف به آقاخان کرمانی و میرزا حبیــب اصفهانی. بنده با این 

گرامی که در علم و فضل نامی بودند ســالها معاشــر و در اعلی درجات کوشش و جهد باستفاده  دو شــخص 

که عاقبت  مشغول بودم و از مصاحبت ایشان فیضها بردم و بمبادلۀ افکار طرفها بستم. میرزا آقاخان مرحوم 

کرمانــی قاتــل ناصرالدین شــاه قاجار و به همدســتی بــا ســید جمال الدین در  بــه تهمــت تحریــک میــرزا رضا 

کار در تبریز در ســال 1896عیســوی بفرمــان محمدعلی میرزا قاجار با دو رفیق دیگرش میرزا حســن خان  ایــن 

خبیرالملک شیرازی و شیخ احمد کرمانی سر بریده شد، آدمی بود خیال آزما و صافی منش که باندک چیزی 

گون  گونا گردید و چون شکایتهای  متهیج میشــد و در دســت شــیخ جمال الدین آلتی با اثر و زودباور و مطیع 

و دلــی پرخــون از دســت بعضــی امرا و متغلبین ایرانی داشــت خــود را بالمره به جریانات سیاســی درداد و در 

یده پــای از آن دائره بیرون  گر تنها در محیــط تفحصات علمی و تنقیــدات ادبی ثبات ورز انجــام هــدر شــد. ا

که خدمات فکری نمایان از آن مرحوم مشــهود میگردید و از متبحری چنین جوان  ننهاده بود شــک نیســت 

و نادرالوجود البته ثمرات بســیار نافع اقتطاف میشــد. میرزا آقاخان مرحوم مدتی نیز در اســالمبول در روزنامۀ 

کرد ولی آقامحمدطاهر تبریزی صاحب این روزنامه قدر خدماتش را ندانست و آن مرحوم  »اختر« نویسندگی 

را بــه بابی بــودن متهم داشــت. آقاخان مرحوم در جواب این اتهام مقالۀ شــدیدالمألی در علیه صاحب اختر 

کــرد. بعضی از آثار میــرزا آقاخان در ایران چاپ شــده امــروز در ایادی  نوشــته او را هــدف تیــر توهین و تشــنیع 

متداول است. 

بموته العلــــــــــوم  و  المعالــــــــــی  ســــــــــالممــــــــــات  العلوم  و  المعالــــــــــی  فعلــــــــــی 

امــا میــرزا حبیب اصفهانی مردی بود معرفت پیشــه که معلمی و ادیبــی را برای خود صنعت قرار داده بود. در 

کشــف و تدقیق  گاه بود. بزرگترین هنرش در  ادبیات دســت غریبی داشــت. از رموز و نکات شــعر عرب نیز آ

یــک ادبــی و در نظم اشــعار هزل آمیــز و مطایبه انگیــز بود. اصل آن مرحــوم از قریۀ بــن چهارمحال از  معانــی بار

اعمال اصفهان است. در دور سلطنت سلطان عبدالحمیدخان ثانی در اسالمبول اوقات خود را در مکاتب 

و مــدارس بســر میبــرد و مدتــی هــم از اعضای انجمن معــارف آنجا بود. میــرزا حبیب، میرزا آقاخــان مرحوم را 

که آن نسخه ها امروز عینًا  مدتی در خانۀ خود جای داد و بعضی از دیوانهای شعرای معروف را به او نویساند 

کتابخانه های اسالمبول موجود است.  بخط خود میرزا آقاخان در 

میرزا حبیب در شــعر، آن نفخۀ جانبخش و هیجان انگیز را که مختص شــعرای بزرگ اســت نداشــت. بیشتر 

مایــل بــه صنایــع ادبــی و نــکات ظریــف و دلپســند و مالعب الفاظ بــود و با این هنرهــا انظار عمــوم را بر خود 

گــون در مدح شــیخ محســن خان مرحــوم و ســفرای دیگر ایران گفته اســت.  متوجــه میســاخت. قصایــد گونا

گرفتــار به مرض  آدمــی شــوخ و مســتهزی و نکته گــو بود. و چنــدان با عقایــد و ادیان میانه نداشــت. در انجام 

اختالل شــعور گردیده در شــهر بروســه که بدانجا برای اســتحمام رفته بود، درگذشــت. غیر از قصاید و اشــعار 

کتاب  کتاب »خط و خطاطان« بترکی و  گنده چند رساله در قواعد فارسی و بعضی اشعار هزل آمیز و یک  پرا

که اینها نســبت  که ترجمۀ رفاعه بک مصری اســت بزبان فارســی از او باقی مانده اســت  »غرائب عوائد ملل« 

که داشــت چیزی نیست. دیوان »اطعمۀ بسحاق شیرازی« و دیوان »البسۀ نظام الدین  به اطالعات وســیعی 

کانی« را نیز در اسالمبول بحلیۀ طبع آراست ]رحمة اهلل علیه[.  قاری« و »لطائف عبید زا

فی الجملــه حقیــر پــس از جدائــی از ایــن دو شــخص ادیب فائــده ای47 در ماندن در دبســتان ایرانیــان ندیده 

مدتی پیش معلمین خصوصی به تکمیل آداب نطق و انشــای زبان فرانســوی و به تعمیق ادبیات این زبان و 

 47. اصل: فائدۀ. 
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که  به تعلم زبان انگلیســی پرداختم و در ســال 1894مسیحی داخل هیئت نویسندگان روزنامۀ »اقدام« ترکی 

گشتم.  کرده بود  در اسالمبول آغاز به انتشار 

عــالوه بــر ایــن هــر هفته شــعری بزبــان ترکی بــه مجلۀ »ثــروت فنــون« که به قصــد اصــالح ادبیات ترکــی در آن 

یاســت توفیق فکرت شــاعر نامدار ترک و صاحب »رباب شکســته« منتشــر میشــد میدادم. در  هنگام در زیر ر

که پرنــس صباح الدین و پرنس  آخــر همان ســال بــه آمــوزگاری دو خواهرزادۀ ســلطان عبدالحمیدخان ثانــی 

لطف اهلل باشــند، گماشــته شدم و مدت شش ســال بالفاصله ایشــان را با ادبیات فارسی و فرانسوی مشغول 

کتابهــای ترکی العبــارۀ »نوای صریــر« که رساله ایســت مرکب از مقاالت علمــی و »رافائل«  داشــتم. در آن ایــام 

را که ترجمۀ یکی از آثار ممتاز دو المارتین48 شــاعر معروف فرانســوی اســت در اســالمبول منتشــر ســاختم. در 

هنگام مباعدت ایندو پرنس از اســالمبول به همراهی پدرشــان »داماد محمودپاشــا« بنده نیز برفاقت ایشــان 

پــا رفتــم و تخمینًا چهارده ماه در ممالک فرانســه، انگلســتان، ســویس، ایتالی، و مصر با ایشــان گشــتم و  بارو

در ایــن ســیاحت طوالنــی با برخی از فضال و مستشــرقین و نویســندگان اروپ طرح دوســتی افکنــده فائده ها 

کــه آموختم49 برای بقیۀ عمر خود ذخیره ســاختم. اســتاد و فاضل بی مدانی و  از آن اندوختــم و تجربه هائــی را 

که در آن اوان  دوســت وجدانی خودم جناب پروفســور ادوارد براون50 و شــاعر قادر جناب عبدالحق حامد را 

مستشــار ســفارت عثمانی در لندن بود در همین ســفر در انگستان دیدم و شناختم و استاد بنام و امام همام 

کامل در جامع االزهر  شیخ محمد عبده مفتئ دیار مصر را نیز در قاهره دیدم و از صحبت و درس آن مجتهد 

فائده ها بردم )رضی اهلل عنه(. دوستی جناب ادیب گرامی و عالمۀ نامی سید رشید رضا مدیر مجلۀ »المنار« 

کنون باب مکاتبه و مشــاوره ام با حضرت پروفســور بروان منت  نیــز یکــی از غنایــم آن سفرســت. و از آنوقــت تا

یاده- گشاده است و ارادت اولینم با این ایراندوست فرید و دانای وحید بروزگار ز خدای را 

یافتم توشــــــــــه ای  گوشــــــــــه ای  هــــــــــر  ز هــــــــــر خرمنــــــــــی خوشــــــــــه ای یافتم51ز 

پــس از مراجعــت از ســفر اروپ باســالمبول باز در فکر تأمیــن قوت الیموت افتادم و وســیله ای52 برانگیخته به 

یج  ســمت مترجمــی داخل هیئت مأمورین رســمی ادارۀ مالــی دیوان عمومی عثمانی شــدم و در آنجا به تدر

یاســت دارالترجمــۀ آنجاســت رســیدم و ایــن محصول بیســت و ســه ســاله  کــه ر کــرده بمقــام امــروزی  ترقــی 

خدمتست.

یس را پیش  این را نیز بگویم که درین مدت مدید قناعت با اشتغاالت رسمی خود ننموده باز کار تعلیم و تدر

گرفتــم و پــس از تقاعــد معلــم "فیضــی" مرحوم از مکتب ســلطانی بجای او بــه معلمی زبان فارســی منصوب 

گردیــدم. هشــت مــاه پــس از آن یعنــی در خــالل ســال 1909مســیحی بــه صوابدیــد وزارت معــارف عثمانی و 

یخ ادبیات ایران« در دارالفنون اسالمبول53 گماشته شدم و بنابرین استعفا از  یس »تار انجمن مدرسین، بتدر

یس ادبیات فارسی در دارالفنون نمودم.  کردم و آغاز بتدر آموزگاری در مکتب سلطانی 

کــه مصــادف باوائــل ســال 1910مســیحی و نخســتین شــورای حقیقــی ملــی در ایــران در شــرف  در ایــن آوان 

که در آن هنگام به الجای  بازگردیدن بود تبریزیان بنده و یک نفر از متمیزین مهاجرین ایران افتخار االطبا را 

حادثــات سیاســی در قســطنطینیه اقامت داشــت بــه نمایندگی والیــت آذربایجــان برگزیدند و رفتــن ما را به 

48. de Lamartine. 

 49. اصل: اموختم. 
50. Edward G. Browne.  

گوشۀ/ توشۀ/ خوشۀ.   51. اصل: 
 52. اصل: وسیلۀ. 

 53. = دانشگاه استانبول. 
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طهــران بــرای حضور در مجلــس ملی با تلغرافها از هردومان التماس کردند ولیکن در آن وقت مرا مانعی چند 

کــه نتوانســتم ایــن لطف و اعتمــاد اهــل آذربایجان را متشــکرانه جــواب دهم؛ که بود خــار و خس  پیــش آمــد 

که به اتفاق جناب آقا میرزا  گذارگهم. باز در همان ایام یعنی در ظرف همین ســال 1910مســیحی بود  چند بر 

کبرخان دهخدا نویســندۀ »صور اســرافیل« در اسالمبول روزنامۀ »سروش« را درآوردیم و تخمینًا هشت و  علی ا

کرده منتشــر ســاختیم. دوســت فاضل و وفادارم جناب حاج سیدیحیای دولت آبادی  یا ده نمره از آن چاپ 

یغ  کاظم زاده نیز معاونت قلمی خود را ازین روزنامه در و جناب احمدبک آغایف و جناب آقای حسین خان 

کرام به ایران »سروش« بالمره خوابید.  نمیداشتند ولی پس از مراجعت مهاجرین 

یس ادبیات در دارالفنون  بنده پس از این اتفاقات، اوقاتی را که از مشاغل رسمی برایم باقی میماند صرف تدر

اســالمبول و تألیف کتب از قبیل »ســرآمدان ســخن«، »تعلیم لسان فارســی بر چهار جلد بنابر ترغیب وزارت 

معارف عثمانی«، »هدیۀ سال«، »خرابه های مدائن«، »زردشتنامه«، »ترجمه و شرح حال عمر خیام« و غیرها 

کردم. و تنها پارسال یعنی پس از چهارده سال مدرسی در دارالفنون ترک از وظیفۀ تعلیم کاماًل استعفا نمودم. 

که هنوز چاپ نشده  گذشت دفتری بزرگ در اشعار ترکی هم دارم  که ذکرشان  کتب و رسائل مطبوع  عالوه بر 

اســت و در وقــت مرهونش بدســتگاه طبع داده خواهد شــد تا خدمتــی که در این مدت به ادبیــات ترکان نیز 

گردد.  کرده ام در انظار قدردانان روشن و هویدا 

کنــدۀ عدیــده در روزنامه هــا و مجله هــای ترکــی و فارســی دارم. وقتــی نیز یاری بــه تحریر  اشــعار و مقــاالت پرا

روزنامۀ »حبل المتین« بومبئی نموده ام و مقاالت مفید در زیر امضای خود در آن منتشر ساخته ام. 

در کتاب مسمی باسم: The Press and Poetry of Modern Persia نیز که از طرف جناب پروفسور براون بزبان 

کنونی فارسی و مطبوعات ایران نوشده شده شرحی از احوال بنده مذکورست )چاپ  انگلیسی در باب شعر 

کمبریج صحیفۀ307(.

گر ســودی در آن هست  که شــنیدن و خواندن احوال گذشــتگان را فائدۀ علمی نیســت و ا حقیر گمان میبرم 

تنهــا بــرای عبرت آیندگانســت و بنده از آیندۀ ایران و جوانان ایرانی بســیار امیدوارم. چندین اشــارات غیبی 

ی از ترقیات غرب هرگز برنتابیم و از خورشید معرفت  فرح بخش پیغام از خوبی آیندۀ ما میدهند بشرطی که رو

گیریم و بویژه از سرچشــمۀ صافی ملیت و ایرانیت افکار خود  که اندرین ایام از باختر ســرزده اســت فر و تاب 

که در جهان مردی و مردمی  یم و برسیم بپایه ای54  که در این زمین می افشانیم بر خور را آب دهیم تا از تخمی 

یم. بدان درخور

گر مرا درین مدت گاهی فراغتی از این کششــها و کوششــهای  کــه ا در ایــن موقــع بایــد با کمــال فروتنی بگویم 

متوالی حاصل میشده آن را هم باز بخدمت وطن و هموطنان عزیز خرج نموده ام و درین حیات مجّدانۀ سی 

ک و بلند نگاهداشته ام و سخن فارسی  و اندساله حتی االمکان قلمم را آلودۀ چرکاب حرص و طمع نکرده پا

که بدان سزاوار است برافراشته ام کشیده بپایۀ شرفی  را حتی المقدور از خالب و منجالب بیرون 

گر حافظ شــــــــــهر گــــــــــر رند خراباتم ا ینم55من ا کمتر ز که تو می بینی و  این متاعم 

استانبول 31 شهر تموز افرنجی 1924  
مخلص حقیقی حسین دانش ابن محمدهاشم اصفهانی«56  

 54. اصل: پایۀ. 
ینم ]کذا، خطای مطبعه[. کمتر از  55. اصل: 

 56. ایوان مدائن، تسدیس قصیدۀ خاقانی، صص 18- 32. 
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 6. توضیح رجالی عالمه قزوینی دربارۀ درگذشت مارکوارت

ینــی، به مثابــۀ یک رجالی جســتجوگر، احوال معاصریــن خویش را دنبال و در یادداشــت ها و دفاتر  عالمــه قزو

کرده است. او در آغاز برخی کتب چاپی  خود، مطالب، بریده جراید و نکته های تراجم نگارانۀ بسیاری ثبت 

ملکی خویش نیز، از این دست یادداشت ها دارد. برای نمونه، این یادداشت دربارۀ درگذشت مارکوارت، در 

آغاز نســخۀ چاپی کتاب »ایرانشــهر« )برلین- 1901م(، شاهکار کم نظیر مارکوارت در مطالعات شرق شناسی 

یه 1930 مرحوم شــد در برلین یا حوالی برلین بواســطۀ  ینی دیده می شــود: »در ماه فور در عصر خود، به خط قزو

اختناق از گاز که گویا فراموش کرده بود شیر آن را ببندد، و صبح او را در اطاق خودش جسد بیروح یافتند«57 

)رک: تصویر(.   

ینی در دانشکدۀ ادبیات تهران.   کتاب های قزو کتاب شمارۀ II-C-7 در مخزن   .57 
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7. استاد مینوی و دورانی با عالمه قزوینی

که مکاتبات استاد مجتبی مینوی با عالمه  می دانیم 

پا به دیدار عالمه  ینــی، زودتر از آن که مینــوی در ارو قزو

پا  کــه او بــه ارو توفیــق یابــد، آغــاز شــده بــود. هنگامی 

رفــت، مّدتــی بــا عالمه آمد و شــد داشــت. در مقدمۀ 

ینی برای  که قزو دی مبسوطی هم 
ّ
فهرست چهار مجل

کــرد و در نهایــت آن را در  کتاب هــای خویــش تهیــه 

1310ش/ 1931م به پایان رســانید، و تصریح نمود که 

ی  کتاب یا رســاله« )برخی حاو د 
ّ
»قریــب دوهزار مجل

که با هم چاپ شــده یا با یکدیگر تجلید  چند عنوان 

گردیده اســت( در ملک خویش دارد، به یاری مینوی 

کرد:  کتاب هــا چنین اشــاره  در آغــاز فهرست نویســی 

»تمــام شــد بحمــداهلل و ُحســن توفیقــه ترتیــب جمیع 

فهارس تفصیلی و اجمالی در ســلخ محّرم ســنه 1350 هزار و ســیصد و 

کار در دو سال قبل در اواخر  پنجاه هجری قمری؛ و ابتدا، اقدام در این 

صفــر ســنۀ 1348 بهّمــت بلکه باصرار و ابرام دوســت جــوان فاضل من 

آقای میرزا مجتبی مینوی بود -شــکر اهلل ســعَیه و مّتعنا بطول بقائه- که 

کتابهای  کردند بترتیب دادن فهرستی برای  خودشــان داوطلبانه شــروع 

مــن، ولــی بالفاصلــه پــس از اتمــام عمــل یکــی دو قفصه ســفری بلندن 

کار ناتمــام مانــد. بعدهــا بــرای اینکــه زحمتــی که ایشــان  شــدند و ایــن 

کشــیده بودنــد بی نتیجــه نمانــد خود راقــم ســطور در فواصــل مختلفه و 

ُفَرص مختلســه فهرســت بقیه قفصه هــا را نیز متدّرجًا بانجام رســانیدم 

که آقــای مینوی ترتیب داده بودند  و فهــارس آن یکــی دو قفصه ای را نیز 

بعدهــا بــرای اینکــه همۀ اوراق به یــک نهج و یک طرز و یک خط باشــد 

کــرده به خــّط خــودم بعــالوۀ بعضــی تفصیــالت و توضیحــات  عــوض 

کتــاب و مجّرد نمــره اقتصار  که آقــای مینوی بمجّرد اســم  نوشــتم، زیــرا 

ینی، چاپ عکسی از نسخۀ خطی  کتابخانۀ قزو کرده بودند« )فهرســت 

کتابخانــۀ مرکزی دانشــگاه تهران ]زیر چاپ، انتشــارات تک برگ[، ج1، 

صص 20-19(«.

گر یادداشــت دیگــری از آغاز یکــی از کتاب های  بی مناســبت نیســت ا

ینی )محفوظ در کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات تهران(  چاپی مجموعۀ قزو

گیرد.  ینی ناظر اســت، مورد بررســی قرار  که به ارتباط مینوی جوان با قزو

کلبی، تصحیح احمد زکی پاشا )الطبعة الثانیة مطبعة دارالکتب المصریة  کتاب االصنام  در نسخۀ چاپی 

ینی دیده می شــود: »نســخۀ دوم،  کتــاب بــه خــط قزو بالقاهــرة، 1343ق/ 1924م(، ایــن یادداشــت در آغــاز 

دارای دو عکس نسخۀ اصلی، ورود 5 آوریل 1928 ]=14شوال 1346ق[، ارسالی ]یوسف[ الیان سرکیس از 
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که دارای بعضی یادداشــتهای من بود در حواشی، ولی عکس  مصر )ُمفت فرســتاده اســت(58. نســخۀ اول را 

کــه آن یادداشــتها را بخــط خودشــان در  کــردم  نداشــت، بآقای...مجتبــی مینــوی دادم و از ایشــان خواهــش 

گرچه از  که این حواشــی  کردند و باین جهت اســت  کار را  حواشــی این نســخه بنویســند و ایشــان هم همین 

ینــی«59 )رک: تصویر(. قبض خرید نســخۀ دوم  خــود مــن اســت ولی بخّط من نیســت اغلب آنها- محّمد قزو

که در ادامه، عینًا چاپ می شود )رک: تصویر(.      کتاب نیز، در انتهای آن هنوز برجاست 

 8. ستایش دکتر قاسم غنی
کتابخانۀ سعید نفیسی در نامه ای به عالمه قزوینی  از 

ینی، نامه ای به خط دکتر قاسم غنی وجود دارد که توضیحی  در البالی یکی از کتاب های گنجینۀ عالمه قزو

یه(  کتابــی بین ایشــان در آن آمده اســت. این نامه را دکتــر غنی، دربارۀ امانــت )عار دربــارۀ یکــی از مــراودات 

ینــی نوشــته و از کم نظیر بودن  گرفتــن کتــاب روض الریاحیــن یافعــی از ســعید نفیســی، خطاب بــه عالمه قزو

گفته است. عین نامه، چنین است: کتابخانۀ شخصی نفیسی در آن سخن 

»دکتر قاسم غنی- 22/5/26]13[- خیابان شاهپور، تلفن: 5100.

گــردم. واقعــًا همان طــور که مکــّرر فرموده ای همیــن موضوع جمــع آوری کتب مفیــده از طرف آقای  تصّدقــت 

ســعید نفیســی به تنهائی فضیلتی و امر باثوابی اســت. اآلن که چهار و نیم بعد از ظهر است تلفون کردم آقای 

ســعید نفیســی کتاب "روض الریاحین فی معرفة الصالحین" یافعی را دارند. فرســتادم بگیرند و اینک تقدیم 

میشــود. امروز صبح کتاب دیگری هم از بنده پرســیدید که عرض کردم ندارم. اســمش یادم نمانده. مقصود 

گر موجود باشد، بگیرم و  که ایشان داشته باشند و ا گر باز چیزی الزم است، باز محتمل است  که ا این است 

بفرستم. قاسم غنی، تصدقت« )رک: تصویر(.

کتابخانۀ نفیسی از دهۀ سی به بعد از شهرتی بسزا برخوردار بود و چونان یکی از پایگاه های تهیۀ  می دانیم که 

ت، دربارۀ آن می نوشتند. اما این سند مربوط به به اوایل دهۀ 
ّ

منابع نادر شناخته می شد و روزنامه ها و مجال

ینی است که نشان دهندۀ اهتمام کم نظیر نفیسی  بیســت، و تقریبًا شــش سالی پیش از درگذشت عالمه قزو

گردآوری منابع تحقیق و پژوهش برای خود و ســایر پژوهشــگران ایران در ســال های دور اســت و بر اســاس  به 

ینی، دربارۀ این اقدام نفیســی )یعنی گردآوری کتب نادر(، بارها سخن رانده  آن روشــن می شــود که عالمه قزو

بوده است60.  

ینی برای  کرده، در مقدمۀ چاپ عکسی فهرست خودنوشت قزو ینی از یوسف الیان سرکیس از مصر خریداری  که قزو کتاب های بسیاری   58. دربارۀ 
کوتاه وجود دارد.   کتاب های شخصی اش، اشاره ای 

ینی  که آیا همان نسخۀ اول ملکی قزو کتابخانۀ وقفی استاد مینوی بایستی از این منظر بررسی شود  کلبی، موجود در  کتاب االصنام   59. نسخۀ چاپی 
که آن را به مینوی بخشیده است؟ بوده 

یــس اقامت داشــته، و در آن دربارۀ پاره ای  یخ 8دی 1304 در پار ینی بــه تار ینی به ســعید نفیســی، زمانی که قزو بــارۀ یکــی از نامه هــای عالمــه قزو  60. در
ینی به ســعید نفیســی«، نــادر مطلبی  ینــی بــه ســالطین گذشــتۀ ایــران و پهلوی اول ســخن رفتــه اســت، رک: »نامۀ محمد قزو ز و نــگاه قزو مســائل رو
ینی، محفوظ در بخش اسناد کتابخانۀ  کاشــانی، نگاه نو، شــمارۀ 114، تابســتان 1396، صص 213- 219. نامۀ اخیر، بر اساس اصل دستنوشت قزو

مرکزی دانشگاه بازخوانی شده است.  
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 9. دیوان حافظ تصحیح شدۀ 
عالمه قزوینی در دانشکدۀ ادبیات

گاهی از  کنون، یا به تعبیر دقیق تر تا شهریور 1397، پوشیده مانده بود، آ که شاید از 1320 تا ا یکی از مسائلی 

کتابت/ خوشنویســی به حسن  ینی آن را برای  محل نگهداری نســخه ای از دیوان حافظ اســت که عالمه قزو

که در دهۀ  کردند، استاد سلیم نیساری است  که در این باره جستجوی درخوری  کسانی  زرین خط سپرد. از 

ینی در »مخزن نفایس« دانشــکدۀ ادبیــات مراجعه و تالش کرد  شــصت، بــه گنجینــۀ کتب چاپی عالمــه قزو

ینی آن را تصحیح و به زرین خط ســپرده بود دســت یابد. عین توضیح  بــه اصــل دیــوان حافظی که عالمه قزو

ایشان در این باره چنین است:

که او باتفاق دکتر قاســم غنی متن چاپ  ینی خوانده بودم  »در مقدمۀ مبســوط شــادروان قزو

1306 خلخالــی را بــا نســخۀ خطــی مقابلــه کــرده و همۀ مــوارد اختــالف را با مرّکب ســرخ در 

ینی  حاشــیۀ یک مجلد از همان چاپ نوشــته بوند. پس از آنکه اطالع یافتم که کتابهای قزو

به کتابخانۀ دانشــکدۀ ادبیات دانشــگاه تهران اهدا شده است به آن کتابخانه مراجعه کردم 

رم  کتابخانه به دست بیاو گر ان مجلد یادشده از چاپ خلخالی را در آن  که ا و امیدوار بودم 

اطــالع از محتــوای ضبط نســخۀ خطی مورخ 827 دشــوار نخواهد بــود. در برگدان کارتهای 

ینــی در کتابخانــۀ دانشــکدۀ ادبیات شــمارۀ چاپهــای مختلف دیوان  کتابهــای اهدائــی قزو

کتاب چاپ خلخالی XVA21 بود.  یهم ده جلد بود و شــمارۀ  کردم. رو حافظ را یادداشــت 

کتابهای اهدائی عالمۀ فقید در کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات در قسمتی از اطاق پشت مخزن 

کتاب در جای خود نیست برای اطمینان  اصلی نگهداری میشود . پس از آنکه معلوم شد 

خاطــر بــه داخــل مخــزن رفتم. همۀ نســخه های چاپــی مورد اســتفادۀ آن محقــق ارجمند در 

کتابخانه  کتاب مورد نیاز. چندین بار دیگر هم به آن  قفســه ها موجود بود باســتثنای همین 

مراجعــه کــردم و بــه کمک کتابداران قفســه های دیگر را هم از نظر گذراندیــم ولی از همۀ این 

تقالها نتیجه ئی حاصل نشد«61. 

گفته  ینی دربارۀ آن در مقدمۀ تصحیح حافظ ســخن  که قزو که تا آن زمان مفقود بود، همان اســت  این دیوان 

است:

»...در نتیجــۀ بعضــی عللی که خود آقای خلخالی در ص3 از "حافظ نامه" که اخیرًا انتشــار 

داده اند با کمال صداقت و درستکاری بآن اعتراف کرده اند متن چاپی ایشان با اصل نسخۀ 

خّطی ایشــان که اســاس همان طبع اســت اختالف فاحش پیدا کرده اســت، و اینجانب با 

دوســت دانشــمند خود آقای دکتر قاســم غنی نســختین مزبور را )یعنی متن چاپی و نســخۀ 

کردیم و اختالفات  اصل خّطی ایشان را( با کمال دّقت چهار مرتبۀ متوالی با یکدیگر مقابله 

کردیم و ســپس این  بین نســخۀ خّطی و چاپی را با مرّکب ســرخ در حاشــیۀ متن چاپی ثبت 

اختالفات را شمرده، دیدیم که کمابیش قریب چهارصد مورد مابین نسختین خّطی و چاپی 

ی کلمۀ دیگری یا تعبیر دیگری 
ّ
اختالف روی داده است و متن چاپی در جمیع این موارد بکل

ینــی: جمیع این  یــا جملــۀ دیگــری دارد غیــر آنچه در اصل خّطی مســطور اســت ]پانویس قزو

اغالط را ما در این چاپ حاضر خود بدون استثنا تصحیح کرده ایم، خواننده مسبوق باشد[ 

و در جمیع این موارد تقریبًا بدون استثنا صحیح یا اصّح همانست که در نسخۀ خّطی ایشان 

ین غزلهای حافظ، صص 97-96.   61. مقدمه ئی بر تدو
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ی خطای فاحش است یا مأخوذ از نسخ 
ّ
مرقوم است و آنچه در متن چاپی چاپ شده یا بکل

که از روی نسخۀ خّطی برای فرستادن بمطبعه  کاتب ایشان  که ظاهرًا  جدیدۀ متأخره است 

رونویــس میکــرده غالبًا بالاراده و ِمن َحیُث الیشــعر از روی حافظــۀ خود )چون اغلب ایرانیان 

غالب اشعار حافظ را از بر دارند( روی کاغذ می آورده است نه از روی نسخۀ خّطی ایشان، و 

که این همه  در هر صورت از مجموع علل و اسباب مذکوره بدبختانه این نتیجه بعمل آمده 

اغالط و اشــتباهات خارج از حّد تناســب در نســخۀ چاپی ایشــان روی داده و خوانندگان را 

از نتیجۀ زحمات چندین سالۀ ایشان تا درجۀ ]=درجه ای[ محروم ساخته و حّق این نسخۀ 

نفیــس کمــا ینبغی ادا نشــده اســت. از جملۀ این اغالط قســمت مهّمــی را )قریب صد و ده 

غلط را( خود آقای خلخالی در غلطنامۀ ]=غلطنامه ای[ که در آخر چاپ خودشان افزوده اند 

کرده باقی است...«62.  تصحیح کرده اند ولی جزء اعظم آن همچنان تصحیح نا

ینی، بایســتی نســخۀ چاپــی ای را دنبال  مســیر درســت انتخــاب شــده بود که در میــان کتاب های ملکی قزو

کــه نتیجــۀ چهار بار مقابلۀ متن چاپی با نســخۀ خّطی کهــن خلخالی )موّرخ 827ق(، با مرّکب ســرخ،  کــرد 

در حواشــی آن ثبت شــده باشــد. دکتر نیســاری با توّجه به این که بعد از چند دهه، دوباره توانســته بود اصل 

یادی خطا که در  دســتنویس خلخالی را از نزدیک و بدون واســطه بررســی کند، تالش کرد نشــان دهد شمار ز

ی داده، چه منشأ و سببی داشته است. به همین خاطر، الزم بود تمامی اسناد را  ینی-غنی رو چاپ خود قزو

ینی با یاری دکتر غنی، آن را با اصل  که عالمه قزو کند؛ و آن نســخۀ چاپ خلخالی  مرحله به مرحله بازبینی 

گر اغالط  نســخۀ خّطــی مقایســه کرده بود، می توانســت نقش سرنوشت ســازی در این مســیر ایفا نماید. زیــرا ا

ینی-غنی، در آن نسخۀ اصالح شده نیز موجود می بود، نهایتًا انسان را از این نتیجه گیری  موجود در چاپ قزو

که البد این دو مصّحح و محّقق بزرگ نیز دچار سهو شده و همان ضبط مشهور ذهنی خویش  گزیر می کرد  نا

کرده اند.  را، به سبب انس و مداومت با ضبطهای مشهور عمومی شده، در پاره ای موارد به دیوان حافظ وارد 

ینی و دکتر غنی، پس از اتمام مقایسه  پرسش دیگری اینجا به ذهن خطور می کند و آن این است که عالمه قزو

یادی قائل بوده  و مقابلۀ نسخۀ چاپی خلخالی با نسخۀ خّطی خلخالی )موّرخ 827ق( -که برای آن اعتبار ز

و آن را بــه منزلــۀ نفیس تریــن نســخۀ خّطی دیوان حافظ در روزگار خویش می شــناخته اند- و بعــد از آن که به 

سهوها و خطاهای چاپی تصحیح خلخالی پی برده اند، در نهایت چگونه دیوان تصحیح شدۀ خویش را به 

کاتب مشهورشــان، »حســن زرین خط« ســپرده اند تا آن را برای چاپ، خوشنویســی کند؟ به عبارت دیگر، آیا 

کنویس کرده اند )به بیاض آورده اند(  آن هــا دوبــاره دیــوان را از ابتدا تا انتها، به خط یکی از طرفین، یا هر دو، پا

کنند؟ کنویس مرقوم  تا بتوانند همۀ اصالحات، توضیحات پانویس ها و سایر موارد ضروری را در آن پا

ق به مرحــوم خلخالی را، 
ّ
ینی، در واقع نســخۀ خّطی کهــن دیوان حافــظ متعل کــه عالمــه قزو پاســخ آن اســت 

که پس از مقایســۀ آن با چندین نســخۀ خّطی شناخته شــده در عهد خویش برای  به ســبب اعتبار بســیاری 

که همان نســخۀ چاپی  آن قائل شــده بود، به عنوان نســخۀ اســاس نســبی برگزید. پس چنان تشــخیص داد 

کــه چهــار مرتبه آن را با یاری دکتر غنی، با نســخۀ خّطی موّرخ 827ق مقابله کرده بود، به شــکل  خلخالــی را 

تصحیــح نهایــی در آورد و ســایر اصالحــات و تغییر و تصّرف هــای متنی را بر صفحات همــان کتاب اعمال 

که اغلب  ینی-  گویا قزو ی نیز آن را برای چاپی نفیس مهّیا سازد.  نماید، سپس آن را به زرین خط بسپارد تا و

کرده بود- با دیدن مشــکالت آثار چاپ سربی شــده در  آثار خویش را در فرنگ، به شــیوۀ چاپ ســربی منتشــر 

ایران در آن عهد، یا شاید هم به پیشنهاد فروغی یا خود وزارت معارف برای نشر اثر به شیوۀ خوشنویسی شده 

 62. دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، صص »ند« و »نه«. 
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و هنــری، و یــا حّتــی بــه هر دو دلیل، به این تصمیم رســید که کتاب را در نهایت به شــکل خوشنویسی شــده 

منتشــر نمایــد و از خیــر چاپ ســربی بگــذرد. او که نســخۀ خلخالی مــوّرخ 827ق را، در عین داشــتن برخی 

که نتایج  خطاهــای فاحــش، بهترین نســخۀ دیوان حافــظ موجود عهد خویــش می دید، در نهایت بر آن شــد 

که این بار با سایر اصالحات نهایی همراه شده بود، به زرین خط تحویل  همان مقابلۀ دونفری با دکتر غنی را 

دهــد. امــا بــرای این کار، حتمــًا الزم بود پانویس ها و نیز مقدمه و فهرســت غزل ها و ســایر ملزومات، به کتاب 

اضافــه شــود. این مســأله نیز، به راحتی قابل حل بــود. زیرا زرین خط، کاتب فهیــم و فاضلی بود که در چاپ 

گزینه برای  که بهترین انتخاب و  گفت  چند اثر فاخر در روزگار خویش، با فروغی همکاری داشت و می توان 

ینی  کاری شناخته می شد63. او می توانست کاغذهای مربوط به پانویس ها و سایر توضیحات را از قزو چنین 

کند64.  کتابت  یافت و در جای خویش  گانه در جدا

خوشــبختانه طــّی فهرستنویســی مجــّدد کتب فهرست نشــدۀ مخــزن نفیس دانشــکدۀ ادبیات تهران توّســط 

گمشده، اواخر شهریور 1397 یافت  کتابخانه، دیوان حافظ  عزیزان بخش »ثبت اطالعات و فهرستنگاری« 

ینــی و دکتر غنی آن را طــی چهار بار  کــه عالمه قزو شــد. ایــن دیــوان -کــه همان دیوان چاپی خلخالی اســت 

کــرده بودند و شــامل اصالحات نهایی آن ها نیز هســت- اینــک به صورت  مقابلــۀ متوالــی، از خطاهــا عــاری 

تکثیرشــده )چــاپ نفیــس(، یک نســخه در همان مخــزن نفایس و یک نســخه نیز برای مراجعــۀ محققین در 

تــاالر »پژوهــش« کتابخانۀ دانشــکده در دســترس اســت و به صــورت فایل دیجیتــال نیز، در کانــال کتابخانۀ 

که عالمه  دانشــکدۀ ادبیات تهران، در دســترس همۀ عالقه مندان قرار دارد. این ســند ارزشــمند، نشــان داد 

گانه به زرین خط نســپرد تا در جــای خویش و در  ینــی، حتــی حواشــی و توضیحــات پانویس ها را نیز، جدا قزو

موضع مناسب خود آن ها را وارد کند. بلکه در همان فضای خالی دیوان حافظی که آن را با دکتر غنی مقابله 

کار  که  کرد و در چند موضع نیز، برای مرحوم زرین خط یادداشــت هایی گذارد  کــرده بــود، توضیحاتی را ثبت 

کتاب بیشــتر بود، با  که توضیحات، از فضای ســفید اطراف  او بدون اشــکال پیش برود. در موارد چندی نیز 

کرد. هوشمندی و دّقت نظر دکتر نیساری از این حدس  کاغذ و ورقه هایی، فضای الزم را ایجاد  چسبانیدن 

ایشان بیشتر آشکار می شود: 

»گمانم این اســت که پس از آنکه عالمه قزوینی و دکتر غنی تصمیم گرفتند که نســخۀ خطی خ را اســاس طبع 

خود قرار دهند از چاپ خلخالی بمنزلۀ رونویسی که الزم بود از نسخۀ خطی تهیه شود استفاده کردند ]پانویس: 

در ســال 1318 هنــوز امکانــات فتوکپی و زیراکس برای تهیۀ رونوشــت وجود نداشــت[. بــرای اطمینان از اینکه 

متنی کامل و برابر با اصل نسخۀ خطی در اختیار داشته باشند دو متن چاپی و خطی خلخالی را مقابله کردند. 

این حدس که مرحوم زرین خط دستنویس متن چاپ قزوینی را از روی چاپ خلخالی )البته پس از اصالحاتی 

که به عمل آمده بود) فراهم ساخته است با مالحظۀ قراینی مانند امالی "دوست تر، دوست دارمت، مران دل" و 

نظایر آن، که با چاپ خلخالی مطابق و با امالی نسخۀ خطی مغایر است، تقویت می گردد«65. 

که دکتر نیســاری به دنبال آن بود. حقیقتًا  اّما باز نکتۀ مهّمی پنهان مانده اســت؛ و این همان چیزی اســت 

گاهانه بوده و  ینی- دکتر غنی با نســخۀ خلخالی وجــود دارد، آ که بین چاپ عالمه قزو آیــا ایــن همه اختالفی 

ینی، شماری از خطاهای  که قزو یادی را ذکر نکرده است؟ می دانیم  ینی، به سبب اجتهاد خویش شمار ز قزو

یس شناخته شده ای بود، پیش تر با اشعار حافظ نیز انسی داشت. او »زبدۀ دیوان حافظ« یا همان »اشعار برگزیده  ین خط عالوه بر این که خوشنو  63. زر
که در  یش نگاشت  کرده بودند، به خط خو که محمدعلی فروغی، ابوالحسن فروفی و نصراهلل تقوی مشترکًا فراهم  از دیوان خواجه حافظ شیرازی« را 
طهران به سال 1318 منتشر شد )خاطرات محمدعلی فروغی، ص پنجاه و شش. برای برخی اشارات مربوط به جلسات وی با فروغی دربارۀ حافظ، 

رک: صص 482، 518، 598؛ برای سایر دیدارها، رک: صص 485، 492، 497، 500، 516، 569، 617(. 
یرا دیوان یافت شده، مقدمه و فهرست غزل ها را ندارد.  یش نوشته بود، روشن نیست. ز ینی که به خط خو  64. از این میان، سرنوشت مقدمۀ عالمه قزو

ین غزلهای حافظ، ص135.   65. مقدمه ئی بر تدو
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نسخۀ اساس نسبی خویش، یعنی همان نسخۀ »خ« 

]=خلخالی[ موّرخ 827ق، را در پانویس ها تذّکر داده 

است. شــماری را هم، البد به سبب تشخیص نوعی 

اجتهــاد بــرای خویش به عنوان مصّحــح -که حقیقتًا 

چنان اجتهادی را داشــت- الزم به ذکر ندیده اســت. 

گویا  اّمــا برخــی مــوارد، از جنســی دیگر اســت. یعنــی 

خطــا، ناشــی از ســهو اســت. در عیــن تکراری شــدن 

مثال، به ســبب نقل مکّرر در دهه های اخیر، چاره ای 

نیســت جز اشــاره به بیت مشــهور حافظ: »اسم اعظم 

کــه بتلبیــس و  کار خــود ای دل خــوش بــاش-  بکنــد 

ِحَیل دیو ســلیمان/ مســلمان)؟( نشــود«. نیســاری، 

ینــی ای  گــر همــان قزو ینــی، ا کــه عالمــه قزو نشــان داد 

کــه عهــد ذهنــی خویــش را دربــارۀ ایــن بیــت،  اســت 

ســال ها پیــش در یــک چــاپ ســنگی ملکــی خویش 

کــرد66، یحتمــل ضبــط  )چــاپ اولیــا ســمیع( ثبــت 

»دیــو ســلیمان نشــود« را برمی گزیــد. در نســخۀ خّطی 

خلخالــی مــوّرخ 827ق نیــز، این بیت به شــکل »دیو 

ســلیمان نشــود« ثبت شده اســت67. خلخالی هم در 

کرده بــود68. اّما شــاید  چــاپ خــود »ســلیمان« ضبط 

ینــی و دکتــر غنــی، طــی مباحثــات بعدی  عالمــه قزو

خــود، ایــن ضبــط را خطــا انگاشــته و »دیــو مســلمان 

ینــی- غنی در دانشــکدۀ ادبیات که  نشــود« را بــه جــای آن قــرار داده اند. وجود نســخۀ دیوان اصالح شــدۀ قزو

به  زرین خط ســپرده شــده، تردیدها را برطرف می کند. این دیوان نیز »دیو ســلیمان نشــود« دارد و به جای واژۀ 

»ســلیمان«، واژۀ دیگــری بــا مرّکب قرمز ثبت نشــده اســت )رک: تصویر این صفحه از دیــوان موجود در مخزن 

نفایس دانشــکدۀ ادبیات(. پس خطایی این چنینی، از ســوی زرین خط بوده که ســهوًا وارد این دیوان شده و 

ینی- غنی را،  کسی چون خانلری -که به اصل نسخۀ خلخالی دسترسی نداشت و دیوان چاپی قزو بعدها، 

نماینده و منعکس کنندۀ نسبی ضبطهای آن نسخه می دانست- بر آن شد که »دیو مسلمان نشود« را برگزیند 

کند69.  و آن را به عنوان ضبط صحیح وارد تصحیح خویش 

گویا مطلب  کار خوشنویسی شــدۀ زرین خط را از نظر تیزبین خویــش بگذراند،  ینی دوباره  این کــه الزم بــود قزو

ینی- غنی نیــز، مختصرتر از آن  کــه به هر حال، انجام نشــده و غلطنامۀ پایان دیــوان چاپی قزو بحّقــی اســت 

کسی از عالقه مندان به مطالعات حافظ، این  که تمامی خطاهای زرین خط را نشان دهد. الزم است  است 

کند. نکاتی  ینی- غنی به دّقت مقایســه  ینی را، با دیوان چاپی تصحیح قزو نســخۀ اصالح شــده به خط قزو

ی مطلب تازه ای نیســت و بارها  کــه در بــاب بیــت موردبحــث مجال طــرح یافت، بخشــی از مقدماتش حــاو

پژوهشگرانی به آن پرداخته اند. اّما از بیان مثالی برای نشان دادن ارزش این سند چاره ای نبود.

 66. همان، ص242. 
یر عین متن و تذهیب نسخه خّطی بسیار نفیس و مشهور موّرخ 827 خلخالی، ص198.     67. همان، ص242؛ دیوان حافظ شیرازی، عکس و تصو

 68. دیوان خواجه حافظ شیرازی، باهتمام سیدعبدالرحیم خلخالی، ص117. 
 69. دیوان حافظ
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