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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:
دو دستنویس پراهمیت فارسی در پا کستان
نسخۀ کهن تذکرة االلیاء ّ
مورخ 695ق و مثنوی معنوی از سال 800ق
دو غزل قدیم در منابع کهن شعری فارسی
تفسیر ناشناختۀ فارسی ّ
مورخ 897ق در کتابخانۀ ملی عشقآباد
غزلهایی از ُ«دردزد استرابادی»
دو منظومۀ فارسی کتابتشده به دست مصطفی طربزونی در کوتاهیه
چند نمونۀ دیگر از کتابتهای علیا کبر فیض قمی
«ممدوحین شیخ سعدی» ،و مساهمت یغمایی در مطالعات سعدیشناسی قزوینی
فهرست اهدا کنندگان کتاب به کتابخانۀ دولتی تربیت در تبریز
کلیدواژه :تاریخ ادبیات ،متن شناسی ،نسخه شناسی
هوامش ()16
جواد بشري

اخلالصــة :املقــال احلــايل هــو احللقة  16من سلســلة مقــاالت تتمحور حول
مالحظات للكاتب عن تار يخ اآلداب والنصوص والنسخ ّ
اخلط ّية.
ً
ّ
ّ
لعدد من املصــادر وبعض املالحظات
احلاليــة
واحللقــة
تتضمن اســتعراضا ٍ
ّ
النقدية علهيا ،وهي:
ّ
 1ـ خمطوطتان حول مكانة اللغة الفارسية يف باكستان.
ُ
 2ـ نســخة قدميــة مــن تذكــرة األوليــاء تعــود لســنة  695هـ  ،وأخــرى ملثنوي
معنوي تعود لسنة  800هـ .
ّ
ّ
الفارسية القدمية.
الغزليات القدمية يف املصادر الشعر ّية
 3ـ مقطعان من
ّ
 4ـ أحد التفاســير الفارســية غير املعروفة ،يعود تار خيه لســنة  897هـ و يوجد
ّ
الوطنية.
يف مكتبة عشق آباد
ُ
 5ـ مقاطع ّ
غزلية من نظم (دردزد األسترآبادي).
ّ
 6ـ منظومتان فارسي ُتان منسوختان عىل يد مصطىف طربزوين يف كوتاهية.
 7ـ بعض النماذج األخرى من كتابات عيل أ كبر فيض ّ
القمي.
 8ـ (ممدوحــن الشــيخ ســعدي) ومســامهة اليغمــايئ يف دراســات القزو يين
ألشعار سعدي.
ّ
احلكومية يف
 9ـ فهرســت املســامهني يف إهــداء الكتــب إىل مكتبــة التربيــة
تبر يز.
ّ
األساسية :تار يخ األدب ،النصوص ،علم املخطوطات.
املفردات
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By: Javād Bashari
Abstract : The present paper is the sixteenth 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:
Two very important Persian handwritten notes in
Pakistan.
An old manuscript of Tazkirat al-Awliya dated 695
A.H. and Masnavi dates 800A.H.
Two old ghazals in the ancient sources of Persian
poetry.
An anonymous Persian interpretation dated 897
A.H. in the National Library of Eshq Ᾱbād.
Some Ghazals by Dorduzd Istarābādi
Two Persian collection of poems written by Mustafa
Tarbazooni in Kootahiya
Some more samples of Ali Akbar Feiz Qomi›s
works.
«Sa›di›s Praisers», and Yaghmaie›s participation in
Qazvini›s studying about Sa›di.
The list of the book donors to Tarbiat State Library
in Tabriz.
Key words: The History of literature, textlogy,
codicology.
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جواد بشری

 .1دو دستنویس پراهمیت فارسی در پا کستان
در مقالۀ پرارج «چیده چیده از ســفر پاکســتان» ،بخش دوم ،از اســتاد ایرج افشــار ،که در ســال  1353منتشر
شــد ،1دو دســتنویس گرانقدر فارسی معرفی شده که از حیث مطالعات شعرشناسی و نیز تاریخ ادبی ،حائز
اهمیــت اســت .امید اســت کســانی بتوانند بــا تهیه تصویر ایــن دســتنویسها ،مطالب موجــود در آنها را به
مطالعات ایرانشناسی وارد کنند.
یکــی از ایــن دو ،دستنویســی از کتــاب تــاج المآثــر ،در موضــوع تاریــخ غوریــان و امــرای هنــد ،به فارســی ،اثر
شناختهشدهای از حسن نظامی نیشابوری است که اصل اثر در اوایل سدۀ هفتم هجری پدید آمده و اکنون
پس از چاپ حروفی آن ،از شــهرت بیشــتری نیز برخوردار شــده اســت .2به گزارش ایرج افشار ،این دستنویس
«به خط نسخ خوبی است و در شمسۀ آراسته صفحۀ آغازین آن گفته است که در  774در تبریز نوشته شده
اســت و نام «ملک ابوطاهر مطهر بن عبداهلل بن الحســنی ثم الحســینی» در آن دیده میشود» .3دستنویس در
ّ
زمــان نــگارش گــزارش مزبور ،متعلــق به حکیم محمد نبی جمال ســویدا بوده اســت .نکتۀ حائــز اهمیت که
اینک بایســتی بر آن تأ کید ورزید ،شــناخته بودن مطهر حســنی حســینی اســت .این فرد ،به احتمال بســیار،
کســی جز معزالدین ابوطاهر ّ
مطهر بن عبداهلل بن علی الحســنی الحســینی نیست که خوشبختانه اطالعات
ّ
مهم و اسناد دست ّاولی از حیات و سرودهها و آثارش در دست داریم.4

دســتنویس بعدی که بایســتی به اهمیت آن در مطالعات شعرشناســی و سفینهپردازی تأ کید ورزید ،نسخۀ
یک ســفینۀ کهن به خط فردی شــیرازی ،از اواخر ســدۀ هفتم هجری است که استاد افشار آن را در کتابخانۀ
دانشــگاه (=«دار العلــوم») پیشــاور /پشــاور دیــده و دربــارۀ آن نوشــته اســت« :عجائب االشــعار :از مســلم بن
محمود شیرازیّ ،
مورخ سال  690که جنگوارهای است و امیدوارم اگر احمد گلچین معانی با تتبع و تسلطی
کــه دریــن نوع تألیفات دارد و این اثر را میشناســد چند ســطری دربــارۀ آن بنویســد» .وی توضیح داده که در
بازدید از دانشگاه پیشاور ،به این نسخه و چند نسخۀ دیگر ،از پشت ویترین شیشهای (شیشهآینه) نگریسته
و برخــی مــوارد را بــه لطــف کتابدار عزیز آنجا بدون واســطۀ شیشــه نیز دیده اســت .5تا کنون گو یــا هیچ اطالع
دیگری جز این سطور ،دربارۀ این دستنویس و محتویات آن منتشر نشده و اگر کسی بتواند به بررسی دقیق آن
توفیق یابد ،شاید دانستههای کنونی دربارۀ اوضاع ادبی ایران ،بهویژه فارس ،که کاتب آن نسبت «شیرازی»
ً
دارد ،تکمیل گردد .آیا از سعدی نیز که در سال 690ق احتماال هنوز زنده بوده ،در این منبع شعری هست؟

« .1چیده چیده از ســفر پاکســتان (معرفی ســی و شــش نســخۀ خطی) -بخش دوم» ،صص  .161 -156در این گزارش ،چند دســتنویس بســیار کهنه
و کمنظیــر عربــی و برخــی آثــار پراهمیتــی کــه مجال اشــاره به آنها نیســت ،گزارش شــده اســت که افشــار ،و دانشپــژوه ،با همــۀ نفوذی کــه در مراکز
ایرانشناســی و گنجینههــای خطــی ،در دوران مدیریــت کتابخانۀ مرکزی و رونقدادن به بخشــی خطی و میکروفیلمهای این مرکز ،داشــتند ،توفیق
ً
نیافتند تصاویر آنها را تهیه کنند؛ و این نبوده است ،جز احتماال بهسبب همراهی نکردن کتابخانههای پاکستانی در عرضۀ صحیح منابعشان به
ّ
محققان و جویندگان ،که تا به امروز ادامه دارد.
 .2تاج المآثر ،رک :بخش منابع.
« .3چیده چیده از سفر پاکستان (معرفی سی و شش نسخۀ خطی) -بخش دوم» ،ص.159
 .4برای گزارشــی از دانســتهها و کشــفیات دوســت دانشــمند ،اســتاد بهروز ایمانی ،پیرامون حیات و آثار او ،و جدایی وی از مطهر کره که از شــاعران
دربارهای هند و صاحب دیوان اشعار فارسی است ،رک :یتیمة الدرر و کریمة الفقر ،صص .130 -99
« .5چیده چیده از سفر پاکستان (معرفی سی و شش نسخۀ خطی) -بخش دوم» ،ص.157
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 .2نسخۀ کهن تذکرة االلیاء ّ
مور خ 695ق
و مثنوی معنوی از سال 800ق
ســیدمحمد توفیق همدانی ،از ادبا ،زباندانان ،روزنامهنگارانّ ،فعاالن سیاســی و مجموعهداران پرکار ایرانی
در خا ک عثمانی در قرن نوزدهم و بیستم میالدی است که در طول حیات خویش در برهۀ حساسی از تاریخ
سیاسی عثمانی و جهان اسالم فعالیت کرده است .6یکی از وجوه اهمیت این ُ
رجل سیاسی ،عالقۀ شدید
او بــه کتابهــای شــرقی و گــردآوری نســخههای ّ
خطی اســت .به طوری که بر اســاس برخی اســناد ،میتوان

دریافــت کــه وی در اوایــل قــرن بیســتم میالدی به عنــوان یک خبرۀ کتابشناســی و نسخهشناســی شــناخته
میشــده و بــرای ارزشگــذاری آثار نفیس ایرانی بــه وی مراجعه میکردهاند .در برخــی از منابع آمده که توفیق
همدانی به دستگاه سلطان محمد خامس (پنجم) عثمانی (حک1336 -1327 .ق) ،خلیفۀ پس از سلطان
عبدالحمیــد دوم ،اجنــاس آنتیک و نســخههای هنــری ّ
معرفی میکرده و در یک مورد ،دستنویســی نفیس از
مثنوی معنوی به خط وصال شیرازی ،دستنویسی از دیوان حافظ به آقافتحعلی شیرازی و چند دستنویس
دیگر را برای فروش ،به دستگاه خالفت (دربار) عثمانی عرضه نموده که البته مورد قبول نیفتاده است .او در
سالهایی که چنین اموری را نیز به تفاریق انجام میداده ،مدیریت مدرسۀ (دبستان) ایرانیان را در استانبول
نســوزی که
بر عهده داشــته و به «آقای مدیر» نامبردار بوده اســت .7کتابخانۀ نخســت وی ،در حریق خانما 
در ســال 1327ق1288 /ش1909 /م بخش وســیعی از قســمت آســیایی اســتانبول را فراگرفت ،نابود شــد یا
ّ
ّ
دســتکم آســیب جــدی دید .8کتابخانــۀ دیگری که وی گرد آورد ،بایســتی متعلق به پــس از این دوران بوده
باشد .مجموعهای که به هر دلیل ،به سال 1345ق1927 /م [1306-1305 /ش] ،سیاههای از آن را به نیت
یشــده در 42صفحۀ قطــع رحلی ،اینــک در گنجینۀ
فــروش منتشــر کــرد و نســخهای از آن ســیاهۀ چاپسرب 
ً
کتابهای دانشکدۀ ادبیات تهران نگهداری میشود ،و همان است که اخیرا به صورت افست ،به ضمیمۀ
کتابــی پیرامــون توفیــق همدانــی چاپ شــده و در اختیار قــرار دارد .9بخش اصلــی این فهرســت ،دربردارندۀ
کتابهای چاپی مهمی اســت که توفیق از سراســر دنیای عهد خویش فراهم آورده بوده اســت .اما در انتها،
چند دســتنویس نفیس نیز ّ
معرفی شــده که نشــان میدهد وی با اندوختۀ مالی خویش ،چند نســخۀ خطی
نیــز ابتیــاع کــرده و در ســال مزبور آنها را برای فروش گذاشــته اســت .دســتنویسهایی با تاریخهــای کهن یا
دارای نفاســت و ارزش خاص در میان این نســخهها معرفی شده است ،از جمله :تذکرة االولیاء عطارّ ،
مورخ
َّ
مذهب با کاغذ و جلد اعال؛ دیوان صائبّ ،
695ق؛ مثنوی معنویّ ،
مورخ 1068ق؛ مجموعهای
مورخ 800ق،
شــامل انیــس العشــاق شــرفالدین رامی و رســالهای از عبید زاکانی ،مـ ّ
ـورخ 894ق؛ دیوان شــوکت بخاری،
مــورخ 1123ق؛ الهینامــۀ ّ
عطــارّ ،
ّ
مورخ 874ق .10از سرنوشــت این مجموعه و دســتنویسهای آن اطالعی در
دســت نیســت و فایــدۀ آن این اســت که از وجود یکی از دســتنویسهای کهــن تذکرة االولیــاءّ ،
مورخ 695ق
 .6دربــارۀ فعالیتهــای ایــن ایرانــی همدانــی (از خویشــان و همتبــاران ســیدجمال اســدآبادی) کــه در «بصــره» (از خــاک عثمانــی) والدت یافــت ،در
عرصههای سیاسی و اجتماعی تاریخ ترکیه و ایران معاصر ،رک :توفیق ،روزنامهنگار و مجموعهدار ایرانی در استانبول ،صص .52 -19
 .7خاطرات ابوالقاسم کسمائی ،صص 170 -165؛ توفیق ،روزنامهنگار و مجموعهدار ایرانی در استانبول ،ص.60
 .8توفیق ،روزنامهنگار و مجموعهدار ایرانی در استانبول ،ص.56
 .9همان ،صص  .162 -117این فهرســت چاپشــده را حســین کاظمزادۀ ایرانشــهر از برلین ،برای عالمه محمد قزوینی به پاریس ،به تاریخ 28اکتبر
1930م ارســال کرد و تا جایی که میدانیم و در حد فحصی که در کتابخانههای ایران (از طریق بانکهای اطالعاتی مجازی کتابخانههای ایران)،
ترکیه و نیز شماری از کتابخانههای اروپا (بهواسطۀ لطف برخی دوستان) صورت گرفت ،اینک تنها نسخۀ موجود از این فهرست /سیاهه به شمار
میرود که به واسطۀ روحیۀ مجموعهداری عالمه قزوینی ،برجای مانده و حفظ شده است.
 .10همــان ،صــص  57و  .160آیــا دســتنویس اثری بــا عنوان «رازنامه» هم که موضوعش «مناجات» در نظر گرفته شــده ،میتواند ارتباطی با ترجمۀ ترکی
ً
کتاب مفتوح القلوب ،در موضوع فال حافظ ،داشــته باشــد؟ البته در صورتی که توصیف توفیق در این فهرســت ،با تســامح یا اساسا با خطا صورت
گرفته باشد ،کما اینکه در چند مورد خطاهای فاحشی دارد ،بعید نیست او دستنویسی از کتاب مزبور را ّ
معرفی کرده باشد.
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و مثنــوی ّ
مــورخ 800ق ،کــه حــدود یک قرن پیــش در خا ک عثمانی قرار داشــتهّ ،اطالعی هرچنــد مختصر به
ّ
دست میآید .دستنویسهای معتبری از تذکرة االولیاء که تاریخ کتابت آنها متعلق به پیش از 700ق باشد
اینک در اختیار است که اثبات میکند این دست نسخهها از این اولیانامۀ مشهور با قدمتی از این محدودۀ
زمانی ،چندان نایاب نیست .این دستنویس نیز در شمار همان موارد قرار میگیرد.
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 .3دو غزل قدیم در منابع
کهن شعری فارسی
نخست به غزلی در دیوان سیف فرغانی ،شاعر سدۀ هفتم هجری،
اشاره میشود ،به این مطلع:

در چنین ورطه که هسـ ـ ـ ـ ــتم مـ ـ ـ ـ ــن بیچاره هنوز
بجز اومیـ ـ ـ ـ ــد مرا عشـ ـ ـ ـ ــوهگری نیسـ ـ ـ ـ ــت بدید
چکنم ،جان و دل خسـ ـ ـ ـ ــته هدف سـ ـ ـ ـ ــاختهام
زانـ ـ ـ ـ ــک پیکان قضا را سـ ـ ـ ـ ــپری نیسـ ـ ـ ـ ــت بدید
نظـ ـ ـ ـ ــر مرحمت از خلـ ـ ـ ـ ــق چـ ـ ـ ـ ــه داری ای دل

روز عمــــــــــرم بــــــــــزوال آمد و شــــــــــب نیز رســــــــــید
شــــــــــب هجران ترا خود ســــــــــحری نیست پدید

همهمی سـ ـ ـ ـ ــاز که اهل نظری نیسـ ـ ـ ـ ــت بدید

13

11

در سدۀ هشتم ،مصرعی از این غزل ،آ گاهانه یا شاید ناخودآ گاه ،به

موجود در رســالۀ محمد زنگی بخاری ،صاحب این مصرع به شمار

غزلی از سلمان ساوجی راه یافته است:

آینــد ،و دیگــران آن را از یکــی از این دو اخذ کرده باشــند .همچنین

نیســــــــــت آرام دل آن را که دلآرامی هســــــــــت
ّ
خرم آن دل که درو صبری و آرامی هســــــــــت...
شــــــــــام هجران ترا خود ســــــــــحری نیست پدید
12
صبح ّامید مرا هر نفســــــــــی شــــــــــامی هســــــــــت

شــاید بتــوان حــدس زد که ایــن مصــرع ،از ترانه یا «قــول» (تصنیف)
مشهوری در اذهان سرایندگان سدۀ هفتم و هشتم هجری باقی بوده
که آن را در اشعار خویش به کار میبستهاند.

***

اینکه سلمان این مصرع را از سیف فرغانی به وام گرفته یا هر دو آن

غــزل دیگــر ،از «دیــوان کبیــر» (کلیــات شــمس) چــاپ بدیعالزمــان
ّ
فروزانفر به نام موالناست ،که تاکنون یک بار به دقت موضوع فحص

را از شــعر دیگری برداشت کرده باشند ،نیازمند واکاوی دقیق منابع

علمــی قــرار گرفتــه و همچنــان ابیاتــی از آن در برخــی منابــع یافــت

شــعری پیــش از ســدۀ هشــتم هجــری اســت .در رســالۀ «[حکایــت

یشــود .از ایــن رو مــرور پرونــدۀ این شــعر با بیــان چند نکتــۀ جزئی
م 

بیــدالن یا داســتان پادشــاهزادۀ شــهر حمــاة]» از محمد بــن محمود

دیگر ،خالی از فایده نخواهد بود .مطلع غزل چنین است:

زنگــی بخــاری (زنــده در 713ق) کــه اشــعار فارســی بســیاری در آن
وجود دارد ،غزل زیر دیده میشود:
شــــــــــب اندوه مرا خود ســــــــــحری نیست بدید
آه شــــــــــبگیر مــــــــــرا هم اثــــــــــری نیســــــــــت بدید
ایــــــــــن همه آب که از چشــــــــــمۀ چشــــــــــمم دادم
شــــــــــاخ اومید مرا بــــــــــار و بری نیســــــــــت بدید

ا گـ ـ ـ ـ ــر دل از غـ ـ ـ ـ ــم دنیـ ـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ــدا توانـ ـ ـ ـ ــی کرد
نشـ ـ ـ ـ ــاط و عیـ ـ ـ ـ ــش به بـ ـ ـ ـ ــاغ بقا توانـ ـ ـ ـ ــی کرد

14

میتــوان بــه قطعیــت اعالم کــرد که از میان دســتنویسهای مشــهور
«دیوان کبیر» که مورد اســتناد اســتاد فروزانفر و محققان پس از او در
ایــران قــرار گرفتــه ،این شــعر تنهــا در صفحاتی پس از اتمــام صفحۀ
پایانــی دســتنویس محفــوظ در مــوزۀ موالنــا در قونیه ،مـ ّ
ـورخ 770ق،

بــــــــــر در صبــــــــــر نشســــــــــتیم ولــــــــــی بــــــــــر در ما

کتابــت شــده و مطالــب موجــود در آن صفحــات بــه هیــچ وجــه ،به

بخت برگشــــــــــتۀ مــــــــــا را گذری نیســــــــــت بدید

قدمــت و اصالــت اوراق اصلی دســتنویس نیســت .15ایــن غزل ،در
ّ
ّ
یکــی از منابع متقدم شــعری فارســی ،به نــام ســرایندهای با تخلص
َ
«مطلعــی» آمــده اســت ،هرچند این منبع ،صورت کامــل غزل را ،به

مونسی ،همنفســــــــــی کو نفســــــــــی نیست جدا

ً
ً
 .13زنگینامــه ،ص .20واژۀ پایانــی هــر بیــت ،در نســخۀ اصــل دقیقــا و واضحــا «بدید» اســت
(تصویــر صفحــهای کــه این غــزل در آن قرار دارد ،بعینه آورده خواهد شــد) .این دســتنویس
که به خط مؤلف و نسخۀ اصل است ،تردیدی باقی نمیگذارد که واژۀ «بدید» در آن روزگار،
ً
ماننــد تمامــی ادوار زبــان فارســی از ابتــدا تــا حدود ســدۀ نهم هجــری ،قطعا بــا «ب» آغازین
ً ّ
یکنقطه کتابت و به تبع آن احتماال تلفظ میشده است.
 .14کلیات شمس ،ج ،2صص .238 -237
 .15این دستنویس ،به صورت نسخهبرگردان (چاپ فکسیمیله) در تهران منتشر شده و برگ
مربــوط بــه ایــن غزل ،در این چــاپ قابل رؤیت اســت (دیوان کبیر ،کلیات شــمس تبریزی،
چاپ عکسی از روی نسخه ّ
خطی موزۀ موالنا در قونیه ،ص.)599

با غــــــــــم و محنــــــــــت و اندوه چــــــــــه تدبیر کنم؟
نیک بیچاره شــــــــــدم چارهبری نیســــــــــت بدید

بجز از غــــــــــم دل مــــــــــا را دگری نیســــــــــت بدید
روز و شــــــــــب خون خورم و چون نخورم زانک مرا
از لب چشــــــــــمۀ عیش آبخوری نیست بدید
 .11دیوان سیف فرغانی ،ص.613
 .12دیوان سلمان ساوجی ،صص .388 -387
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این احتمال هســت که ســیف فرغانی ،و یا ســرایندۀ ناشــناس غزل
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آن شکلی که در برگی از نسخۀ دیوان کبیر موزۀ موالنا آمده ،در خود

است .همچنین در تعلیقۀ مزبور اشارۀ پراهمیتی به غزلی از صائب
ّ
شــده کــه در آن ،بــا تصر یــح به اینکــه این شــعر را متعلق بــه «عارف
ً
روم» (موالنــا) میدانســته ،مصرعــی از آن را عینــا در شــعر خو یــش

از آن شــده اســت .در بــاب هشــتم از انیــس الوحده ،کــه در موضوع

گنجانیده اســت .22اینــک میدانیم که «روضة الناظر» اثر کاشــی ،از

قناعت و حرص و طمع و ترک دنیاســت ،در بخش اشــعار فارســی،

منابع پرارزش شــعری متعلق به نیمۀ نخســت ســدۀ هشتم هجری،

آمده است« :مطلعی ،فی ترک الدنیا:

نیز ابیاتی از همین شــعر را با انتســاب به بوعلی سینا ،در خورد دارد.

نــدارد .منبــع مزبــور ،انیس الوحــده و جلیس الخلوه ،از گلســتانه ،از
آثار ســدۀ هشتم هجری ،اســت که چاپ مغلوط و بسیار پراشکالی

اگــــــــــر دل از غــــــــــم دنیــــــــــا جــــــــــدا توانــــــــــی کرد
نشــــــــــاط و عیش بــــــــــه بــــــــــاغ بقا توانــــــــــی کرد

همچنیــن در «جنــگ مهدوی» ،از ســدۀ هشــتم هجری ،نیــز ابیاتی
از آن دیــده میشــود .23الهجی در اوایل ســدۀ دهم هجــری نیز بیتی
از آن را اســتفاده کــرده اســت .24حاصــل اینکــه ایــن شــعر را -که در

ز منــــــــــزالت هوس گــــــــــر دو گام پیــــــــــش نهی

گذشــته از شــهرتی برخوردار بوده و بارها در سفینهها و جنگها نقل

نــــــــــزول در حــــــــــرم کبریــــــــــا توانــــــــــی کــــــــــرد

شده -اینک میتوان با قطعیت بیشتری از غزلیات موالنا جدا کرد،

وگــــــــــر بــــــــــه آب ریاضت بــــــــــرآوری غســــــــــلی
همــــــــــه کــــــــــدورت دل را صفــــــــــا توانــــــــــی کرد

هر چند در انتساب آن به سرایندۀ اصلی شعر ،همچنان تردیدهایی
وجود دارد و روشــن نیســت که متعلق به «ابوعلی قهستانی» است یا
«مطلعی» .اگر از ابوعلی قهســتانی باشــد ،میتوان چنین پنداشــت

ولکن ایــــــــــن ســــــــــخن 16رهروان چاال کســــــــــت

کــه گویــا مبنــای کســانی کــه آن را از ابنســینا دانســتهاند ،مآخــذی

تــــــــــو نازنیــــــــــن جهانــــــــــی کجــــــــــا توانــــــــــی کرد

بوده که شعر را به نام همین قهستانی در خود داشته ،و چون بوعلی

چو مطلعی ُببــــــــــر از خلق و گوشــــــــــهای بگزین

قهســتانی در قیاس با بوعلی /ابنســینا ،شــهرتی نداشــته ،جامعان

مگر که خــــــــــوی دل از خلق وا توانــــــــــی کرد»
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ســفاین و مجموعههــای ادبــی را بر آن داشــته که آن را بــه نام بوعلی
ســینا رواج دهنــد .امــا ا گــر شــعر از مطلعــی باشــد ،در بــارۀ هو یــت او

ایــن شــعر در «کتاب الکشــکول» ،از شــیخ بهاءالدین عاملــی ،نیز با
انتســاب به شــیخ الرئیس ثبت شده اســت .18یک بیت دیگر که در
هیچ یک از دو منبع اخیر ،یعنی دیوان کبیر و انیس الوحده ،نیامده،
در جنــگ یتیمة الــدرر و کریمة الفقر ،دیده میشــود 19که مورد توجه
دوست دانشمند ،بهروز ایمانی قرار گرفته است .20یکی از دقیقترین
تتبعها دربارۀ شــعر حاضر ،در تعلیقۀ مفید اســتاد شــفیعی کدکنی
بــر ایــن غــزل ،در چاپ اخیــر «غزلیات شــمس تبریــزی» (گزینش دو
جلدی) ،ظهور یافته که دربارۀ وجود ابیاتی از آن در «انیس الوحده»،
«جنگ الالاسماعیل» ّ
(مورخ 742-741ق) ،کشکول شیخ بهایی،
و نیز درباب واحد بودن مأخذ آن در نسخههای دیوان موالنا (نسخۀ
«فذ» از دیوان کبیر ،همان نســخۀ موزۀ موالنا در قونیه )21ســخن رفته
 .16انیس الوحده ،چاپی :ولیکن این صفت.
 .17انیس الوحدة و جلیس الخلوة ،نسخۀ کهن کتابخانۀ مرعشی81 ،ب82 -الف؛ همان،
چاپی ،صص  .116-115کوشــندۀ چاپ ،تخلص شــاعر را در بیت پایانی ،به تشدید «ط» و
ّ
به صورت «مطلعی» خوانده و خطای وزنی ناشــی از این تشــدیدگذاری را ،با حذف «ای» از
کلمۀ «گوشهای» به ّ
تصو ر خود حل کرده است!
نس ُ
 .18چنیــن اســت عنوان شــعر در چاپ ســنگی مشــهور نجمالدولــه (ص« :)441مما ُی َ
ــب
إلی الشیخ الرئیس».
 .19یتیمة الدرر و کریمة الفقر ،صص .69 -68
« .20کاغذنامه» ،صص .18-17
 .21چنین است محل نگهداری صحیح نسخه ،و نه مجموعۀ «نافذپاشا» .دلیل آنکه استاد
فروزانفر این دســتنویس را با رمز «فذ» مشــخص کرده شــاید آن باشــد که تصویر آن را از طریق

دکتر فریدون نافذ ،استاد دانشگاه آنکارا و از احفاد موالنا ،به دست آورده بوده است.
 .22غزلیات شمس تبریز ،ج ،1صص  .558 -557اندکی عجیب است که با آنکه شفیعی
کدکنــی در اواخــر دهــۀ هشــتاد ،یافتههــای خویش را نشــر داد ،یک دهه بعد ،دوباره کســانی
بــا نشــر مقــاالت چند اســمی ،از نو آن را کشــف کردند و اعــام نمودند که این شــعر ،از میان
نسخههای فروزانفر ،تنها در برگی الحاقی تنها یک دستنویس ،و نیز در کشکول شیخ بهایی
وجود داشــته است (!) («بررســی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی» ،صص 11-10
و  .)17در مقالــۀ مزبــور ،هیــچ اشــارهای به مأخذی جز کشــکول شــیخ بهایی نشــده اســت.
همچنین کمترین خبری که نشــان دهد این موالناشناســان ،از وجود تتبع شفیعی و دیگران
بااطــاع بودهانــد نیســت .داوری مقــاالت شعرشناســانه در مجالت علمی-پژوهشــی ،گره
کوری است که به این سادگی باز نخواهد شد .بسیار متأسفم که وزارت علوم نیز ،دستکم
ً
دربــارۀ مقــاالت حــوزۀ ادبیات فارســی ،اخیــرا گویا اجبار کرده که دانشــجویی که در آســتانۀ
ً
دفاع از رســالۀ دکتری اســت ،حتما بایســتی مقالۀ مشــترکی با اســتاد راهنمای رساله داشته
باشــد .ســزای اســاتیدی هم که نخواهند این قانون کذایی را اجرا کنند ،آن اســت که هیچ
ً
دانشــجویی حق ندارد با ایشــان رســاله بگذراند .اگر واقعا چنین اســت ،همان بهتر که هیچ
کــس بــا همفکران این کمترین ،رســالهای برنــدارد .برای اجبارکنندگان ایــن قانون –که البته
ً
گویــا قبــا هم بودّ ،اما نه به این داغی -بســیار متأســفم .هر چند از انصاف نباید خارج شــد
و قضاوتــی نابجــا نبایــد کــرد .زیرا شــاید در این میان ،بســیاری هم باشــند کــه نتیجۀ تالش
علمی خود را با دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،در قالب پروژهای مشترک دنبال میکنند
و مقاالتی چند اسمی هم در کنار آن نشر میدهند .اما معنای این «اجبار» را درنمییابم .این
ً
مســأله ،اخیرا برای برخی دانشــجویان فاضلی که با چند نفر از همکاران من رســاله انتخاب
ّ
کردهاند ،دردسرساز شده و حتی زمانی هم که یکی از دوستان عزیز بنده ،به دانشجو گواهی
کتبــی داد کــه بــرای نشــر مقالۀ تکاســمی بــه نام خــودت ،اختیــار کامل داری ،هیــچ یک از
ّ
مدیران مجلت نپذیرفتند که مقالۀ دانشجوی مقطع دکتری را به نام واحد او منتشر کنند،
و اســتدال ل کردند که قانون جدید وزارت علوم اســت .بنده از آئیننامههای آن نهاد در این
باب اطالعی ندارم .اما اگر چنین باشد ،بسیار مایۀ تأسف است.
« .23اشعار نویافتۀ ابنسینا» ،صص .43 -42
 .24تاریخ خانی ،ص.169
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میتوان به جســتجوی پرفایدهای که دربارۀ حکیم عزالدین مطلعی ،صاحب رســالۀ «کاغذنامه» ،درگذشــته
پیش از یا در 649ق ،و احتمال یکی بودن وی با سرایندۀ این غزل صورت گرفته و در آنجا به سایر اشعار وی
در منابع شعری نیز پرداخته شده ،مراجعه کرد.25

« .25کاغذنامــه» ،صــص  .18-16اســتاد ایمانــی ،بــه وجود اشــعاری از «مطلعی» در مونــس االحرار محمد بن بــدر َ
جاجرمی و نیز جنگ اســکندرمیرزا
اشاره کرده است.
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 .4تفسیر ناشناختۀ فارسی ّ
مور خ 897ق
در کتابخانۀ ملی عشقآباد
در فهرســتی که برای نســخههای خطی کتابخانۀ ملی عشــقآباد ترکمنســتان ،به زبان فارســی منتشــر شــده،
از یــک دســتنویس ناشــناس در موضــوع تفســیر قرآن به زبان فارســی یاد شــده اســت که تار یــخ 897ق دارد.
مشــخصات این دســتنویس ،به شــمارۀ  ،3-526در این فهرســت مختصر و نه چندان دقیق ،چنین است:
«تفسیر قرآن ،از :ناشناخته ...،تاریخ کتابت :سال 897ق ،عنوانها و نشانیها :مرکب ،شنگرف ،تعداد برگ:
 .»251فهرســتنگار هیــچ آغــاز و انجامــی بــرای آن ذکر نکرده و توضیح داده که «این نســخه شــریف را به مرکز
نســخههای خطی انســتیتوی نســخ خطی ترکمنســتان در عشــقآباد انتقال دادهاند» .26شناســایی این متن
پربرگ ،ضروری است.

ُ
 .5غزلهایی از «دردزد استرابادی»

مهمترین دانستهها دربارۀ علی ُدردزد استرابادی ،یکی از شاعران نیمۀ نخست سدۀ نهم هجری که شعرش
در خطۀ ســاری و آمل آوازهای داشــته ،در تذکرۀ دولتشــاه ســمرقندی آمده 27و فقط هدایت اســت که اطالع
کوتــاه و البتــه بهقطعیتنرســیدهای دربــارۀ ســال وفــات او ذکــر میکنــد و آن را 845ق میدانــد .28دولتشــاه
دیوان این شــاعر را در دســت داشــته و دربارۀ آن نوشــته است« :و چون ســادهگوی بوده به مطلعی و رباعیی از
دیوان او قناعت نمودن نیک نمود» .29از او شــعر دیگری نیز در قالب قصیده ،در ســفینۀ منقبتی عبدالکریم
ّ
مــداح ،کتابتشــده در 849ق ،باقی مانده اســت .این شــعر منقبتی ،ردیف جالبی دارد کــه از ّ
تنوعطلبی و
شیرینکاری این سراینده ،البته در حد بضاعتش ،حکایت میکند:
مراسـت بعـد پیمبـر همـان کـه میدانـی

امـام برحـق و رهبـر همـان کـه میدانـی...

اگر کسی ز تو پرسد که پیشوای تو کیست؟

بگو برادر جعفر ،همــــــــــان که میدانی

که بود آن که ز بعد رســــــــــول برحق بود

سـزای مسجد و منبر؟ همان که میدانی

کـه بـود آن کـه به قـول خدا به جای رسـول

بخفـت بـر سـر بسـتر؟ همـان کـه میدانـی

که بــــــــــود آن که برآورد ذوالفقار دوســــــــــر

بـه قتـل لشـکر کافـر؟ همـان کـه میدانـی

علی ُبد آن که ز بهر نماز او برگشــــــــــت

ز نیمروز به خاور همــــــــــان که میدانی

علی ُبد آن که بجست او ز خندق و برکند

ز حصـن و بـارۀ خیبـر همـان کـه میدانـی

 .26فهرست نسخههای خطی کتابخانه ملی عشقآباد ترکمنستان ،ص.222
 .27تذکــرة الشــعراء  ،صــص 429 -428؛ فرهنــگ ســخنوران ،ج ،1ص336؛ تاریــخ نظــم و نثر در ایــران و در زبان فارســی ،ج ،1ص .297مطلبی که
پیرامون او در تذکرۀ عرفات العاشــقین آمده ،نکتۀ چندان تازهای در بر ندارد و اغلب بر اســاس همان محتویاتی اســت که اوحدی بلیانی از دولتشــاه
اخــذ کــرده اســت .او تنهــا تصریح کرده کــه «عامی بل ّامی بوده» (عرفــات العاشــقین ،ج ،5ص .2794مصححین ،تخلص و لقب مشــهور او را ،بر
اساس یکی از دستنویسهای مبنای تصحیح« ،دروزی» ثبت و «دردزد» را به پانویس منتقل کرده و هیچ در نظر نداشتهاند که این فرد ،همان کسی
اســت که در دولتشــاه مدخل دارد) .از قرار معلوم ،تقیالدین کاشــانی ،تذکرهنویس مشــهور دیگر ســدۀ دهم و یازدهم هجری ،در مدخلهای اصلی
رکن سوم کتاب خویش که به سرایندگان مابین حافظ تا جامی اختصاص دارد ،به این سراینده اشارهای نکرده است (رک :خالصة االشعار ،نسخۀ
روسیه؛ میر تذکره ،صص .)103 -98
 .28فهرس التواریخ ،ص« :119و مالعلی دردزد و سودائی ابیوردی درگذشتند» .نیز رک :تشیع و والی اهل بیت در ادب فارسی قدیم ،ص.30
 .29تذکرة الشعراء ،ص.428
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چنیــن اســت بازخوانــی اولیــۀ متــن غزلهــای موجــود از ُ
دردزد

علی ُبد آن که به یک ضــــــــــرب حیدری بفکند
ز َعمرو پــــــــــای و ز عنتر همان کــــــــــه میدانی...

استرابادی در این منبع:

هــــــــــر آن که دشــــــــــمن حیــــــــــدر ُب َود ورا باشــــــــــد

«[غزل]1

پــــــــــدر منافــــــــــق و مــــــــــادر همان کــــــــــه میدانی

آمـ ـ ـ ـ ــد آن خسـ ـ ـ ـ ــرو خوبـ ـ ـ ـ ــان جهـ ـ ـ ـ ــان از باکو

به گوش هوش مــــــــــن آمد ندا کــــــــــه ای ُ«د ُردزد»

یبـ ـ ـ ـ ــرد جملـ ـ ـ ـ ــۀ دلها و نـ ـ ـ ـ ــدارد بـ ـ ـ ـ ــاک او
م 

ز بحر فکــــــــــر برآور همــــــــــان کــــــــــه میدانی...

گـ ـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ـ ــال خـ ـ ـ ـ ــم ابـ ـ ـ ـ ــروش ببنید مـ ـ ـ ـ ــه نو

همیشــــــــــه در دل ُ«دردزد» ُمهــــــــــر ِمهــــــــــر علی

رخ بسـ ـ ـ ـ ــالی ننمایـ ـ ـ ـ ــد دگـ ـ ـ ـ ــر از افـ ـ ـ ـ ــا ک او
قصـد جـان میکنـد و جـان همـه زنـده ازوسـت

نشــــــــــاندهاند چو در زر همان کــــــــــه میدانی

30

ً
در مجموعــۀ شــمارۀ  4071کتابخانــۀ فاتــح در اســتانبول ،احتمــاال

هیـچ خـوف و خطـرش نیسـت ،زهـی بیبـاک او

متعلــق بــه اواخر ســدۀ نهم یا اوایل ســدۀ دهم هجــری ،غزلهایی از

ا گـ ـ ـ ـ ــرم دامن از یـ ـ ـ ـ ــن غصه نگیرد کو دسـ ـ ـ ـ ــت

این ســرایندۀ استرابادی وجود دارد که تا کنون در منابع کتابشناسی

وگـ ـ ـ ـ ــر از بـ ـ ـ ـ ــار فراقـ ـ ـ ـ ــش نگزیـ ـ ـ ـ ــرم پـ ـ ـ ـ ــا کـ ـ ـ ـ ــو

مــورد توجه قرار نگرفته اســت .در فهرســت کتابخانــۀ فاتح ،از وجود

خسـ ـ ـ ـ ــته در خـ ـ ـ ـ ــاک ره افتادهام و چشـ ـ ـ ـ ــم براه

اشــعار ایــن ســرایندگان در ایــن مجموعــه ســخن بــه میــان اســت:

دید و بگذشـ ـ ـ ـ ــت 33و مـ ـ ـ ـ ــرا برنگرفت از خاک او

امیرخســرو ،کمــال خجنــدی ،کاتبــی ،جامی ،مســعود ســعد[(!)]،
ســیفی هــروی (ز721:ق)[(!)] 31و عصمت بخــاری؛ و جز اینها در

آنچنـ ـ ـ ـ ــان صید کمند سـ ـ ـ ـ ــر زلفش شـ ـ ـ ـ ــدهام

بخش نسخهشناســی ،به وجود نام برخی ســرایندگانی اشــاره شــده
کــه در دو ترنــج بیضــی ّ
مذهــب آغاز دســتنویس از آنها ذکــری رفته

تا شـ ـ ـ ـ ــوم کشـ ـ ـ ـ ــته درآو یـ ـ ـ ـ ــزدم از فتـ ـ ـ ـ ــراک او
ُدر فشـ ـ ـ ـ ــاندی تو بدین شـ ـ ـ ـ ــعر که گفتی دردزد
ُمقبل آنست که 34سـ ـ ـ ـ ــخنهاش کند ادراک او

اســت .32شایســته خواهــد بود کســی در گفتاری جدا بــه محتویات
ایــن مجموعــه بــا نــگاه جزئینگر بپــردازد .زیــرا گنجینهای از اشــعار
ســرایندگان سدۀ هشتم و اغلب نهم به شمار میآید که شاید برخی
مطالب تازه در آن یافت شود.

[غزل]2
چـ ـ ـ ـ ــو گل خواهـ ـ ـ ـ ــم بنـ ـ ـ ـ ــازت پرور یـ ـ ـ ـ ــدن
کـ ـ ـ ـ ــه نـ ـ ـ ـ ــاز نـ ـ ـ ـ ــازکان بایـ ـ ـ ـ ــد خر یـ ـ ـ ـ ــدن

 .30تشــیع و والی اهــل بیــت در ادب فارســی قدیــم ،ص .229شــیرینی کار اینجاســت که در
ّ
فهرســت کتابخانۀ سپهســاالر -که تنها دستنویس سفینۀ عبدالکریم مداح به شمارۀ 7097
در آنجــا نگهــداری میشــود -هنگام معرفی این شــاعر ،آمده اســت« :و نیز دربــارۀ دزد (یک
صفحه و نیم شعر) و شعر رفیع شروانی و پور بنا در آن است» (فهرست کتابخانۀ سپهساالر،
ّ
ج ،4ص)91؛ که پیداســت تخلص شــاعر استرابادی ،برای فهرســتنگار عجیب بوده و َ«در
[=دربارۀ] دزد» خوانده است(!).
ّ
 .31مایۀ ّ
مســرت بود اگر از مســعود ســعد و یا از ســیفی ،یکی از سرایندگان قدیم با این تخلص
(و نه سیفی بخاری از سدۀ نهم هجری) ،در مجموعهای شعری از سدۀ نهم و دهم هجری
اشــعاری یافت میشــد .در حالی که در این دســتنویس ،حتی یک بیت نیز از مســعود سعد
ســلمان نیامــده اســت .دو موضعــی کــه اشــعاری از او در برگهــای مختلف ایــن مجموعه
گزارش شــده ،یکی به حافظ ســعد اختصاص دارد که شــاعر شناختهشــدهای از ســدۀ نهم
هجری اســت و دیوان او برجای اســت و نســخههای خوبی دارد ،عالوه بر آنکه در سفینهها
و مجموعههــای ادبــی نیــز اشــعاری از وی یافــت میشــود؛ و دیگــری مربوط به ســرودههایی
ّ
از «مســعود»تخلصی اســت که هیچ ارتباطی با مســعود ســعد ســلمان ندارد .ســیفی نیز که
از ســدۀ هشــتم حدس زده شــده ،بهنظر ســیفی بخارایی ،ســرایندۀ ســدۀ نهم هجری باشد.
همچنیــن در فهرســت ،از برخــی ســرایندگان دارای شــعر در ایــن مجموعه ،حتــی در بخش
نسخهشناســی نیز یادی نشــده که از آن جمله ،موالنا ُدردزد اســت .بررســی ســرودههای بدر
ّ
شــروانی ،شــرفالدین علی یزدی و نیز خیام ،در عین تعلق داشــتن مجموعه به اواخر ســدۀ
نهم و کمارزش بودن منابع اواخر دوران تیموری از منظر شــناخت رباعیات اصیل دانشــمند
نیشابور ،خالی از فایده نخواهد بود.
 .32فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانۀ فاتح ،صص .310-300
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تـ ـ ـ ـ ــرا سیبسـ ـ ـ ـ ــت در چـ ـ ـ ـ ــاه زنخـ ـ ـ ـ ــدان
کـ ـ ـ ـ ــه گو یـ ـ ـ ـ ــا آب ازو خواهـ ـ ـ ـ ــد چکیـ ـ ـ ـ ــدن
ازان لعـ ـ ـ ـ ــل لبـ ـ ـ ـ ــت حرفـ ـ ـ ـ ــی نوشـ ـ ـ ـ ــتم
زبانـ ـ ـ ـ ــم چـ ـ ـ ـ ــون قلـ ـ ـ ـ ــم بایـ ـ ـ ـ ــد بر یـ ـ ـ ـ ــدن
زنـ ـ ـ ـ ــد گل بانـ ـ ـ ـ ــگ بر بلبـ ـ ـ ـ ــل ک ـ ــ ـ ــه خاموش
نشـ ـ ـ ـ ــاید

پـ ـ ـ ـ ــردۀ

خوبـ ـ ـ ـ ــان

در یـ ـ ـ ـ ــدن

بیـ ـ ـ ـ ــاد لعـ ـ ـ ـ ــل او شـ ـ ـ ـ ــعر تـــ ـ ـ ــو ُدردزد
چـ ـ ـ ـ ــو ُدر در گـ ـ ـ ـ ــوش جـ ـ ـ ـ ــان باید کشـ ـ ـ ـ ــیدن

 .33اصل :بکدشت.
 .34چنین است در اصل.
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[غزل]3

انــــــــــدر همـ ـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ـ ــهر را ،کـ ـ ـ ـ ــه دارد
گذشــــــــــت 35عمر و نمییارم از شراب گذشتن
َ
که مســــــــــت خواهم ازین عالم خراب گذشتن
َ
گذشــــــــــتم از همه عالــــــــــم باختیار خــــــــــود ّاما
نمیتوانــــــــــم ازیــــــــــن در بهیچ باب گذشــــــــــتن
حســــــــــاب معصیت ما مکن کــــــــــه روز قیامت
برحمت تو توان از ســــــــــر حســــــــــاب گذشــــــــــتن
«عنانکشیده رو ای پادشــــــــــاه کشور حسن»

36

که خون خســــــــــتهدالن خواهد از رکاب گذشتن
مرا مگــــــــــوی کــــــــــه دردزد از کمال گذشــــــــــتی
کــــــــــه ّ
ذرهای نتوانــــــــــد ز آفتــــــــــاب گذشــــــــــتن

زیــــــــــن جنـ ـ ـ ـ ــس قماشها کـ ـ ـ ـ ــه او راسـ ـ ـ ـ ــت
از

نرمـ ـ ـ ـ ــی

و

نازکـ ـ ـ ـ ــی

وجـ ـ ـ ـ ــودش

خیریســـ ـ ـ ــت 38ولـ ـ ـ ـ ــی دلـ ـ ـ ـ ــش ز خاراسـ ـ ـ ـ ــت
چــــــــــون قامـ ـ ـ ـ ــت خو یـ ـ ـ ـ ــش راستخویسـ ـ ـ ـ ــت
در وعـــــــ ــده ا گـ ـ ـ ـ ــر چـ ـ ـ ـ ــه ز یـ ـ ـ ـ ــر و باالسـ ـ ـ ـ ــت
کوتــــــــــاه گذشـ ـ ـ ـ ــت ا گـ ـ ـ ـ ــر چـ ـ ـ ـ ــه وصلـ ـ ـ ـ ــش
گــــــــــو بـ ـ ـ ـ ــاش غمـ ـ ـ ـ ــش فـ ـ ـ ـ ــراخ پهناسـ ـ ـ ـ ــت
چــــــــــون نـ ـ ـ ـ ــام تـ ـ ـ ـ ــو حلقـ ـ ـ ـ ــه کـ ـ ـ ـ ــرد دردزد
ایــــــــــن دسـ ـ ـ ـ ــتک تـ ـ ـ ـ ــو بگـ ـ ـ ـ ــردن ماسـ ـ ـ ـ ــت»

39

ّ
هــر چنــد ممکــن اســت از نــگاه نقادانــه ،ارزش چندانــی بــرای ایــن
اشــعار قائل نباشــیم ،از منظرهای تاریخ ادبی ،اجتماعی و نیز برای
دســت آوردن شــناختی از ســطح و مایۀ شــعری شــماری از شاعران

[غزل]4

فارســیگوی ســدۀ نهــم هجــری ،و نیــز آ گاهــی از عالقــه و ســلیقۀ
نه عیب تســــــــــت ِبر ما چنین بتاب گذشــــــــــتن

مخاطبان آن دوران ،نشر این غزلها خالی از اهمیتی نخواهد بود.

که هســــــــــت قاعدۀ عمر بر شــــــــــتاب گذشتن
قدم بگوشۀ چشــــــــــمم نه ای ســــــــــهیقد گلرخ
گرت هواســــــــــت دمــــــــــی بر کنار آب گذشــــــــــتن
جمــــــــــال ماهرخان گــــــــــر دهند عرضــــــــــه برویت
ذره ُب َ
مثــــــــــال ّ
ــــــــــود پیــــــــــش آفتاب گذشــــــــــتن
مکن مالمــــــــــت من زاهــــــــــدا بدولت عشــــــــــق
که در شــــــــــباب ُب َود مشــــــــــکل از شراب گذشتن
بهـر ثـواب کـه میخواسـت ریخـت خـون بتمامـی
کـه بـزه اسـت

37

[غزل]5

ّ
بــــــــــزاز

بجهـد از سـر ثـواب گذشـتن

بتــــــــــی

مقابــــــــــل

ماســــــــــت

او بــــــــــا همــــــــــه در معاملــــــــــه راســــــــــت
وقتــــــــــی کــــــــــه دکان نهــــــــــاد و بنشســــــــــت
َ
فریــــــــــاد ز هــــــــــر دو کــــــــــون برخاســــــــــت
 .35مصدر «گذشتن» و نیز تمامی افعال صرفشده از آن در این شعر و اشعار پس از این نیز،
همگی در این دستنویس بدون نقطۀ «ذ» و به صورت «کدشتن» ثبت شده است.
 .36تضمیمن کامل مصرعی از این بیت حافظ :عنانکشــیده رو ای پادشــاه کشــور حســن/
که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست (دیوان حافظ ،دکتر سلیم نیساری ،ص.)134
 .37چنین است در اصل.

 .38اصل :بدون نقطههای حروف نخستین.
 .39مجموعــۀ شــعری4071 ،فاتــح ،برگهــای 233ب235 -الــف ،بــا عنــوان «اشــعار موالنا
ُدردزد»
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 .6دو منظومۀ فارسی کتابتشده
به دست مصطفی طربزونی در کوتاهیه
اســناد مربــوط بــه حضور و ظهور فارســی در «کوتاهیۀ» عثمانی فراوان نیســت و آنچه هســت ،اغلب به ســدۀ
دهــم محــدود میگــردد .در جســتجوهای اخیــر ،دو دســتنویس از منظوم ههــای پرمخاطب فارســی به رؤیت
رســید کــه هــر دو به دســت یک کاتــب ،در کوتاهیه در ســالهای 972ق و 982ق کتابت شــده اســت .این
دو دســتنویس ،یکی نســخهای از بوســتان (ســعدینامه) اســت که در کتابخانۀ مرعشــی نگهداری میشود
و دیگــری دستنویســی اســت از پندنامۀ منســوب به عطار نیشــابوری کــه در کتابخانۀ کوپریلی در اســتانبول
محفــوظ اســت .مشــخصات این دو دســتنویس ،کــه از منظر کتابآرایی نیز شــباهت بســیاری بــه یکدیگر
دارند ،پس از این خواهد آمد .اما پیش از هر چیز ،الزم است دربارۀ کوتاهیه ،محل کتابت این دو دستنویس
در سدۀ دهم هجری ،و پیشینۀ رواج زبان فارسی در آنجا ،به اجمال بررسیای صورت گیرد.
ایــن شــهر ،کــه اینــک مرکــز اســتانی به همیــن نــام در غرب ترکیــه اســت و جمعیتــی در کل اســتان در حدود
یتــوان حضور
ششــصدهزار نفــر دارد ،در قــرون نهــم و دهــم هجــری یکی از مرا کــزی بوده که به طــور پراکنده م 
عالمان و ادبیانی ایرانیتبار و فارســیزبان را در آن نشــان داد .یکی از اســناد مهم این حضور ،دســتنویسها و
آثاری است که به زبان فارسی در این شهر پدید آمده ،از زبان فارسی به ترکی ترجمه شده و یا به قید کتابت
درآمــده اســت .ایــن مــوارد ،حاکی از حضــور این زبان به عنوان ز بــان درس و ادب ،در کنــار عربی و ترکی ،در
روزگارانی اســت که ســنت تاریخنگاری منســجمی برای ثبت احوال و آثار تکتک دانشــوران وجود نداشــته
اســت .عالوه بر دو دســتنویس بوســتان و پندنامه که پس از این توصیف خواهند شــد ،برای نمونه میتوان به
این دستنویسهای فارسی اشاره کرد که در این شهر کتابت شدهاند:
دستنویســی از لغــة نعمــةاهلل اثــر نعمــةاهلل بن احمد بــن مبارک روشــنیزادۀ رومــی (969ق) که از مشــهورترین
فرهنگنامههــای فارســی بــه ترکی از ســدۀ دهم هجری اســت و دســتنویسهای بســیاری از آن برجــای مانده
اســت .دســتنویس شــمارۀ «-37ترکی قولة» در دارالکتب مصر ،نســخهای اســت مورخ 970ق که به دســت
کاتبی ناشــناس در کوتاهیه کتابت شــده اســت .40در کتابخانۀ دانشــگاه لسانجلس دستنویســی از ترجمۀ
گلســتان ســعدی بــه زبــان ترکــی ،بــه شــمارۀ  ،B296نگهــداری میشــود کــه در آغــاز صفــر 1014ق به دســت
محمــد بــن فرهــاد کوتاهیهوی کتابت شــده اســت .41این دســتنویس با اینکه متنــی ترکی به شــمار میرود،
بــه واســطۀ وجــود عناصــری از زبــان فارســی در آن ،چنیــن بــه نظــر میرســد که ضــرورت داشــته کاتبــی آن را
استنســاخ نماید که با برخی مفردات زبان فارســی آشنایی ضمنی داشته باشد .همچنین دستنویس شمارۀ
1567فاضلاحمدپاشــا در کتابخانۀ کوپریلی در ترکیه ،که نســخۀ فرهنگ حلیمی (لغت حلیمی ،فرهنگ
ّ
فارســی بــه ترکیّ )42
مورخ 957ق اســت ،در تاریخ 970ق به تملک یکی از ســاکنین کوتاهیــه یا گذرندگان از
ّ
این شــهر درآمده اســت .چنین اســت یادداشت تملک او بر نسخه« :دخل فی سلک الحقیر عزمی الفقیر فی
غرة محرم الحرام فی بلدة کوتاهیه سنة  .43»970عبدالرحمن کوتاهی ،متخلص به «فراقی» نیز که در همین
دوره میزیســته و او را متوفای 983ق دانســتهاند ،اخالق محسنی ،اثر فارسی مالحسین واعظ کاشفی ،را به

 .40فهرس المخطوطات الفارسیة التی تقتنیها دارالکتب حتی عام 1963م ،ج ،2ص.460
« .41فهرست نسخههای خطی دانشگاه لسآنجلس» ،ص.407
 .42دربارۀ آن ،رک :حلیمی و فرهنگهایش ،صص .34-5
 .43فهرس مخطوطات مکتبة کوپریلی ،ج ،2ص.199
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فارســی کتابت شــدهاند و هر دو از آرایش و نســخهپردازی مشــابهی

ترکی برگردانده است.44
همچنین میتوان اشاره کرد به یکی از دانشوران حنفیمذهب سدۀ

برخوردارند:

هشــتم و نهــم هجــری ،که از بالد عجم ،به احتمال بســیار از مشــهد

-بوســتان /ســعدینامه ،دســتنویس کتابخانــۀ مرعشــی بــه

طوس ،به کوتاهیه هجرت کرد و در آنجا سرپرســتی مدرسۀ اسالمی

شــمارۀ «14093ر م» :ایــن دســتنویس در فهرســتی از نســخههای
تازهخریدار یشــدۀ کتابخانــۀ مرعشــی ّ
معرفــی شــده اســت .50رقــم

شــهر را بر عهده گرفت .وی عبدالواجد بن محمد مشــهدی عجمی
کوتاهیــهای کرمیانــی (838ق) اســت کــه در علــوم بســیاری ّ
تبحــر
ً
احتمــاال بــه ســبب ّ
ممحــض بــودن در نجوم ،بــه «فلکی»
داشــت و
نیــز شــهره بــود .طاشــکوپریزاده (937ق) دربارۀ او چنین نگاشــته
اســت« :عبدالواجــد بن محمــد :أتی من بــاد العجم و صار ّ
مدر ًســا
ُ
المدرســة ُت َ
نســب الیه فی عصرنا هذا .و
فی مدرســة کوتاهية و تلک
ً
ً
ً
کان ً
عالمــا فاضــا عامل بالعلوم األدبیة ،بارعا فی الفنون الشــرعیة و

شرحا ً
عالما بالتفسير و الحدیث .شرح کتاب النقایة ً
العقلیة ً
حسنا
َ
ً
کثيــرة ّ
مهمة ،فــرغ من تألیفــه فــی جمادیاألولی
و أتــی فیــه مســائل
َّ
َ
ً
ــت و ثمانمائة .و رأيت له ً
َســنة ِس
منظوما فی علم االســطرالب
کتابا

ّ
صنفــه ألجــل حفــظ موالنا محمدشــاه ابن المولــی الفنــاری .و کان
ً
بليغا فی غایة الحســن ،رأیته ّ
نظمــه ً
ُ
بخطه الملیح» .45مقصود
نظما

از انتســاب مدرســۀ کوتاهیــه بــه عبدالواجــد مشــهدی ،نامگــذاری
ّ
مدرســۀ مزبور به «واجدیه» اســت که تا مدتها پس از درگذشت او،
این نام به آن مدرسه اطالق میشده 46و این خود حا کی از تأثیر وی
بر فضای علمی این شهر است .وی صاحب آثاری به عربی است،
چــون :شــرح کتاب النقایة فــی علم الهدایة ،47شــرح معالم االوقات
فی االســطرالب ،معالم األوقات فی معرفة االسطرالب به نظم ،شرح
ســی فصل خواجه نصیرالدین طوســی ،48شرح ملخص چغمینی و
شرح قصیدۀ عینیه در روح سرودۀ قیصری.49

کاتب ،با مشــاهدۀ تصویر واضح نســخه ،چنین خوانده میشود« :یا
رب بکمــال کرمــت رحمــت کــن /بر ناظم و بــر کاتب و بــر خواننده.
کتبه العبد الفقیر طربزونی صوالقزاده فی بلده کوتاهیه ســنه .982
یــا رب نگاه دار تو ایمان آنکســی /کین خط مــن بخواند و بر من دعا
کنــد //.هــر کــه خوانــد دعــا طمــع دارم /زانکه مــن بندۀ گن ـهکارم»
(166الف) .این دســتنویس ،دس ـتکم از عهد قاجار ،در ملک یک
ایرانی بوده است .زیرا در 1296ق ،این یادداشت در حاشیۀ یکی از
ّ
صفحات آن نگاشته شده است« :هو .بسم اهلل الرحمن الرحیم .اقل
السادات میرزا مهدی تبریزی در سنه  1296از دست ظلم رکنالدوله
حاکم خراســان بطریق فرار بکهســار حاجیلر در منزل دوستان مکرم
کربالئی حســن و مشــهدی قلی چنــدی بودم .دریغا که بی ما بســی
روزگار /برویــد گل [و] بشــکفد نوبهار .پنجم شــهر ربیعالثانی »1296
(83الف).
پندنامــه ،منســوب بــه عطــار ،دســتنویس شــمارۀ «396مکــررمحمدعاصمبیــک» در کتابخانــۀ کوپریلــی در ترکیــه :51از ایــن
اثــر ،دســتنویسهای متعــددی در کتابخان ههــای ترکیــه نگهــداری
نهــا ،بیــش از قدمــت دســتنویس
میشــود 52کــه قدمــت برخــی از آ 
موردبحــث اســت .فیالمثــل دســتنویس شــمارۀ  7/FY593از
کتابخانۀ دانشگاه استانبول را میتوان ذکر کرد که در 890ق کتابت

اینــک میتــوان بــه معرفــی دســتنویسهای فارســی وعدهدادهشــده

شــده اســت .53دســتنویس کتابخانۀ کوپریلی را مصطفــی طربزونی

پرداخت که در  972و 982ق به دســت کاتبی با نســبت طربزونی،

در قطــع  20در 11/5ســانتیمتر در  37بــرگ ،بــه تار یــخ 972ق در

منســوب به شــهر «طربزون /طرابــزون» عثمانی ،در کوتاهیــه به زبان

کوتاهیه کتابت کرده اســت .مقایســۀ نمونۀ تصایر این دستنویس با

 .44معجم التاریخ التراث االسالمی فی مکتبات العالم ،ص.1708
 .45الشقائق النعمانیة ،ص.44
 .46تنهــا بــرای یــک مســتند در ایــن باره ،رک :همــان ،ص .430اســناد مرتبط با این مدرســه،
بیشتر از اینهاست و گردآوری آنها مجالی دیگر میطلبد.
 .47معجم التاریخ التراث االســامی فی مکتبات العالم ،ص .1905همچنین مشــخصات
دستنویسی از این اثرّ ،
مورخ 12رجب 836ق ،در یکی از فهرستهای تازهچاپ نسخههای
ً
عر بــی ســلیمانیه در ترکیه ،اخیرا رؤیت شــد کــه از عهد حیات عبدالواجد عجمی اســت و
آنجا آمده که« :أماله المؤلف فی مدرسته الواجدیة على الناسخ عبدالموسی بن شیخی».
 .48عــاوه بــر نســخههای ّ
معرفــیشــده از ایــن اثــر در فهرســت قرهبلــوط ،بایســتی اشــاره کرد
ً
کــه نســخۀ احتمــاال کهنــی از آن ،بــا تاریــخ 841ق در برخی بخشهــای دیگــر مجموعه ،در
کتابخانــۀ مســجد اعظــم قــم به شــمارۀ  ،1401/3نگهداری میشــود (فهرســت نســخههای
خطــی کتابخانــه مســجد اعظــم قــم ،ج ،3ص ،431کــه نــام مؤلــف بایســتی بــه صــورت
«عبدالواجد» ،به جای «عبدالواحد» ،اصالح شود).
 .49معجم التاریخ التراث االسالمی فی مکتبات العالم ،صص .1905 -1904

دســتنویس بوســتان کتابخانۀ مرعشــی ،شــباهت هر دو نســخه را از
منظر کتابآرایی نیز نشان میدهد.

 .50نســخههای نویافتــه ،ص .122ایــن نســخه ،در ایــن فهرســت ،دستنویســی از «گلســتان»
معرفی و نسبت کاتب نیز «طربوزلی» ثبت شده است ،که هر دو خطاست.
 .51فهرس مخطوطات مکتبة کوپریلی ،ج ،3ص.184
 .52برای نمونه ،رک:
Istanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler, vol.1, pp. 96- 98.
53. Istanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler, vol.1, p. 96.
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 .7چند نمونۀ دیگر از کتابتهای علیا کبر فیض قمی
هر فهرســت تازهای که منتشــر میشود ،بهویژه که در معرفی گنجینههای خطی موجود در قم باشد ،میتواند
ّ
اسنادی از آثار کتابتشده به دست علیاکبر فیض قمی ،متولی مضجع فتحعلیشاه ،را عرضه کند .54در
مجلداتی از فهرستهای جدید کتابخانۀ مرعشی ،این چند نمونه از خطوط او ّ
معرفی شده است:
ّ
موقتی «21597جّ ،55»3
مورخ 1271ق ،در قطع رحلی.56
قرآن کریم ،به شمارۀترجمــۀ مفتــاح الفالح شــیخ بهایی ،به شــمارۀ  ،17016به خط نســخ ممتاز ،در 156برگ به انــدازۀ  15در ،9ّ
مــورخ 1272ق .در فهرســت مرعشــی تصریح شــده کــه «مترجم ،این اثر را بنا به درخواســت پــدرش به فرجام
رســانیده اســت» و تأ کیــد گردیده کــه هم اصل ترجمه و هم کتابت نســخه ،هر دو متعلق بــه علیاکبر فیض
است .57این عنوان ،از تازههای مربوط به کتابشناسی آثار و کتابتهای فیض به شمار میآید.
الصحیفــة الســجادیة ،بــه شــمارۀ  ،16556بــه نســخ زیبا ،در 110بــرگ ،در قطــع  16.5در  ،8.5مـ ّـورخ رجب
1273ق .او در انتهــای نســخه تصریــح میکنــد کــه آن را بــه امر پــدر خود ،میــرزا محمد فیــض ،کتابت کرده
است .چنین است رقم نسخه« :به فرمایش و امر ابوی صحیفه کامله به اتمام رسید ،امید است که ملحوظ
ّ
محضر مبارکشــان آیدّ .
المرجب ســنة  1273ثالث و ســبعین و مأتین بعد االلف ،و انا
حر ُره فی شــهر رجب
ّ
العبد الخاســر علیاکبر بن آقامیرزا محمد متولی مضجع خاقان ...فتحعلیشــاه قاجار» .این نسخه چنانکه
در فهرســت مرعشــی آمــدهَ ،
مترجم اســت و ترجمۀ ادعیه زیر ســطور کتابت شــده اســت .58آیــا ترجمه هم از
همین علیاکبر است؟ اگر چنین باشد ،شایسته بود که مدخل جداگانهای به «ترجمۀ صحیفه» اختصاص
یابــد و در ایــن باره ،فحصی صورت گیرد .به نظر میرســد این دســتنویس همان نســخهای باشــد که در دهۀ
پنجاه در کتابخانۀ مرحوم سیدمهدی الجوردی در قم گزارش شده است.59
مجموعهای شــامل چهل حدیث و رســالۀ بوارق (اثر ســید محمدمهدی حســینی قمی) ،به شــمارۀ 16811بــه خــط ثلــث عالــی درشــت و ّ
معرب ،کــه در دو برهــه زمانی کتابت شــده اســت .رســالۀ نخســت از آغاز تا
مــورخ شــعبان 1282ق؛ و رســالۀ دوم از بــرگ  72تــا برگ 121الــف (انتهای نســخه)ّ ،
بــرگ 71بّ ،
مورخ رجب

ّ
 .54دربارۀ این ادیب و خوشنویس پرکار ،پژوهشهای متعددی اینک در دست است .از جمله آثار وی که به صورت کامل تصحیح و منتشر شده و
بین پژوهشــگران تاریخ و ادب فارســی در عهد قاجار از نو شــهرتی یافته ،میتوان به «قم در قحطی بزرگ 1288قمری» ،تصحیح جان گرنی -منصور
صفتگل ،و «تذکرهی شعرای معاصرین داراالیمان قم» ،تصحیح علیرضا فوالدی -رقیه فراهانی اشاره کرد (رک :منابع) .نیازی به برشمردن مجدد
آثــار و دســتخطهای او نیســت (رک :کتابشناســی آثــار مربوط به قم ،صــص 114-82؛ «مآخذ احوال علیاکبر فیض قمــی و آثارش» ،صص -502
 .)511همچنیــن در اســفند  ،1392کتاب «شکرســتان» اثر علیمحمد منشــی متخلــص به «حکیم» ،برادر علیاکبر فیــض ،به تصحیح دکتر احمد
بهنامی ،در قم (انتشــارات مجمع ذخائر اســامی) به چاپ رســید که ســندی دربارۀ فعالیتهای ادبی خاندان فیض و همچنین آینۀ دوران حیات
ایشان به شمار میآید .دربارۀ اثر اخیر ،نیز رک :تذکرهی شعرای معاصرین داراالیمان قم ،صص .549 -548 ،21-20
ً ّ
 .55این شماره ،احتماال موقت است.
 .56نسخههای نویافته ،صص .111
 .57فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیةاهلل العظمی مرعشی نجفی ،ج ،43صص  .140 -139این نسخه دارای تملک آیةاهلل فیض
قمی بر روی برگ عنوان با تاریخ 1313ق است.
 .58همان ،ج ،42صص .88 -87
 .59کتابشناســی آثار مربوط به قم ،صص  .84-83اگر چنین باشــد ،برخی نکات را اینک میتوان بر اســاس گزارش دقیق اســتاد مدرســی تکمیل
کــرد .یکــی اینکه ایشــان خط نســخه را نه «نســخ» ،که «ثلث زیبــا» قید کرده اســت .همچنین دربارۀ ترجمۀ بین ســطور صحیفه ،شــرح دادهاند« :از
یادداشــت آغاز نســخه برمیآید که ترجمۀ فارســی زیر سطور این نســخه را به خواهش او عالیجاه مقرب الخاقان میرزا خانلرخان در چند جزو کتاب
بــه نســتعلیق خــود نگاشــته و چــون در میان کار او از قم به دارالخالفۀ تهران رخت کشــیده اســت باقیمانده را میرزا جواد کهکــی فرزند حاجی احمد
بــرادرزادۀ حاجــی میــرزا رضای طبیب کهکی تحریر مینماید» .تاریخ رجب  ،1273وجه مشــترک این گزارش با مطالب موجود در فهرســت مرعشــی
است .اگر این دو گزارش مربوط به یک نسخ باشد ،مطالب فهرست مرعشی را بایستی اصالح کرد.
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1285ق.60
کتــاب اللهــوف /الملهــوف ،از ابنطاوس ،به شــمارۀ  ،16274دارای 102برگ ،به ابعــاد  19.5در ّ ،8.5مورخ
دوشــنبه 28محــرم 1294ق بــه خــط ثلــث ممتاز .61نســخۀ حاضر به گــواه فهرســت کتابخانه ،در بســیاری از
بخشهــا دارای ترجمــۀ فارســی و بــه شــیوۀ زیرنویــس (بینســطور) بــه خط شکستهنســتعلیق خوش اســت و
ّ
ً
حواشــیای نیــز دارد کــه ظاهــرا همــه متعلــق به فیض اســت .از ایــن رو ،ترجمۀ قســمتهایی از لهــوف را نیز
بایستی جزو آثار او به شمار آورد .این دستنویس نیز پیشتر در کتابخانۀ مرحوم الجوردی قرار داشته است.62
مقتل منســوب به ابومخنف ،63بهشــمارۀ  ،1725164و به خط ثلث زیباّ ،مورخ 5شــوال 1306ق ،که بخشی
از رقم پایانی علیاکبر فیض چنین اســت« :این بنده یک کتاب لهوف 65...این مرحله باز دســت از نوشــتن
نکشــیده بــه همــان چشــم کــور این کتاب را در روز پنجم شــهر شــوال تمــام نمــودم ،العبد العاصــی علیاکبر
الفیض فی سنة .66»1306
دیــوان فریــد ،به شــمارۀ 13968م 67به خط نســتعلیق خــوش میرزا علیاکبــر فیض به قطع رقعــی .68دربارۀتاریــخ کتابــت ایــن دســتنویس ،خطایی در گزارش کتابخانۀ مرعشــی روی داده اســت .ز یــرا تاریخ کتابت،
1242ق ثبت شده و این زمانی است که هنوز علیاکبر فیض پا به عرصۀ هستی نگذاشته بوده است .باری،
دربارۀ ماهیت این اثر نیز ،توضیحی داده نشــده و از آن هیچ آغاز و انجامی نیز ،تا زمان فهرســت شــدن کامل
نسخه ،در اختیار نخواهد بود .با این حال ،بعید نیست با نسخۀ دیوان فرید اصفهانی ،سرایندۀ سدۀ هفتم
هجری روبرو باشیم.69

 .60فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیةاهلل العظمی مرعشی نجفی ،ج ،42صص  .521 -520این دستنویس نیز در همان مجموعۀ
الجــوردی قــرار داشــته و گزارش آن زمانی که در آن کتابخانه نگهداری میشــده موجود اســت (کتابشناســی آثار مربوط به قــم ،ص .)84تصویر دو
صفحه از این دستنویس که در فهرست مرعشی (صص  )832 -831آمده ،در اینجا عرضه خواهد شد.
 .61فهرســت نســخههای خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیةاهلل العظمی مرعشــی نجفی ،ج ،41صص  .323 -322برای تاریخ دســت به دست شدن
این نسخه ،نیز رک« :مآخذ احوال علیاکبر فیض قمی و آثارش» ،صص  504 ،503و .508
 .62کتابشناسی آثار مربوط به قم ،ص.84
ً
 .63همان اثر برساختۀ مشهور که قطعا ارتباطی با ابومخنف کوفی ندارد.
 .64در فهرست مرعشی ،تعداد اوراق دستنویس ثبت نشده است!
ً
 .65چنین است در اصل مأخذ نقل .دربارۀ نسخۀ لهوف که وی کتابت و احتماال خود ترجمه کرده ،رک :سطور پیشین از یادداشت حاضر.
 .66فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیةاهلل العظمی مرعشی نجفی ،ج ،43ص.596
ّ
ّ
« .67م» به نشــانۀ «موقت» ،نشــاندهندۀ شــمارۀ موقتی اســت که پس از ورود هر دســتنویس به کتابخانۀ مرعشی ،به آن تعلق میگیرد و تا ساماندهی
دستنویس و ورود آن به دایرۀ نسخههای فهرستنویسیشده ،این شماره در مخزن کتابخانه مبنای چیدن در قفسهها شناخته میشود.
 .68نسخههای نویافته ،ص.69
 .69دیوان فرید اصفهانی (در :منابع) .علیاکبر فیض ،عالوه بر آنکه خود ،دیوانی شعر فارسی دارد که الزم است هر چه زودتر تصحیح و منتشر شود ،به
کتابت یا استکتاب چند دیوان از متقدمین فارسیسرا نیز پرداخته است .برای نمونه ،میتوان از دیوان ابوالفرج رونی («مآخذ احوال علیاکبر فیض
قمی و آثارش» ،ص ،509نسخۀ کتابخانۀ عالمه طباطبایی شیراز ّ
مورخ 1279ق به شمارۀ  )1412و دیوان امیرمعزی (همان ،ص 503که نسخه را در
1277ق به دست امیرزادگان و مخادیم قم نویسانده بوده و نسخه در دهۀ پنجاه در کتابخانۀ الجوردی قرار داشته) یاد کرد .فیض همچنین شرحی
متوسط بر دیوان انوری دارد (همان ،صص  504و  ،507نسخۀ شمارۀ 5149مرعشی).
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« .8ممدوحین شیخ سعدی»،
و مساهمت یغمایی در مطالعات
سعدیشناسی قزوینی
مهمتریــن مطالــب دربــارۀ وجــه ارتبــاط ســعدی بــا معاصرانــش،
همچنــان در مقالــۀ بیبدیــل «ممدوحیــن شــیخ ســعدی» از عالمه
قزوینــی جلوهگــر اســت و اگر چه هشــت دهــه از چــاپ آن میگذرد،
توضیحــات او را شــاید تنهــا بــا برخــی نکات ریــز بتــوان تکمیل کرد
و افــراد یــا اشــعار کمشــماری را بــر اســاس منابــع یافتهشــده در ادوار
بعدی ،ممکن اســت بتوان به نوشتۀ قزوینی اضافه نمود .این رساله
یــا مقالــه ،چند مرتبه به «طبع» رســید و یکــی از آخرین آنها ،چاپی
اســت کــه در «مقــاالت قزوینــی» در دهۀ شــصت منتشــر شــد .70اما
پیشــینۀ انتشــار این مقالۀ بلند -که قزوینی از پاکنویس کردن آن در
شــنبه 30بهمــن  18( 1316ذیالحجــه 1356ق) فراغــت یافــت-71
چنین است که در اواخر سال  1316و نیز اوایل سال  1317دو بار در
«طهران» چاپ شد:

در هــر دو چــاپ قدیــم ،یعنی هــم چــاپ مقال ـهای ( 1316موجود در
«ســعدینامه») و هــم چــاپ مســتقل  ،1317تصاو یــری برگز یــده از
دستنویسهای کهنی از کلیات سعدی در البالی صفحات تعبیه
شده که برخی از آنها را قزوینی تا آن زمان هیچ گاه ندیده بود و تنها
به واسطۀ یادداشتهایی که حبیب یغمایی جوان -که در آن روزگار
در تصحیح کلیات سعدی به محمدعلی فروغی یاری میرسانید-
برای او فرســتاد از پارهای اطالعات موجــود در آنها بهرهمند گردید.
امــا ســؤال پراهمیــت در این باره آن اســت که بدانیم کــدام چاپ را
بایســتی چــاپ اصلی و بهتعبیر دیگر مبنــای پژوهشها و مطالعات
سعدیشناســی در نظــر داشــت .ز یــرا ایــن دو چاپ البد بــا یکدیگر
اختالفهــای جزئــی در طبــع و حروفچینی دارنــد .در این باب الزم
است بدانیم که هیچ یک از این دو چاپ ،افست یا چاپ تصویری
ً
از روی دیگری نیســت و هر دو ،مســتقال با حروف ســربی چیده و در
مطبعه به طبع رســیدهاند .از این رو بســیار طبیعی است که هنگام
حروفچینی در چاپخانه ،بدخوانیهایی صورت گرفته و اغالطی به
متــن راه یافته باشــد و اجازه ندهد که ایــن دو چاپ صددرصد و به
صورت تام و تمام با یکدیگر یکســان باشــند .شــاید به واســطۀ تأخر

«-ممدوحیــن شــیخ ســعدی» ،بقلــم آقــای محمــد قزوینــی،

چاپ مستقل ( )1317از چاپ مجلهای ( ،)1316طبیعی باشد که

ســعدینامه ،یــادگار هفتصدمیــن ســال تألیــف گلســتان ،تعلیــم و

فرض کنیم خود قزوینی به آن به دیدۀ چاپ نهاییتر و اصالحشدهتر

تربیت ،شــمارۀ  ،12-11بهمن و اسفند  ،1316چاپ خودکار ،صص

مینگریسته است .اینک الزم است توضیحات کلی دیگری دربارۀ

[ 791 -714کــه یــک شــماره از مجلــۀ «تعلیــم و تریبــت» اســت کــه

ایــن چــاپ  1317عرضــه شــود تــا ارزش آن و ســپس ارزش یکــی دو

ویژهنامۀ مربوط به سعدی به شمار میرود و به اقتضای روزگار خود،

نســخه از آن که در کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات تهران محفوظ است

ویژهنامــهای بســیار پربار و مفید محســوب میشــود .مقالــۀ قزوینی،

روشــن گــردد .در آن صــورت درخواهیم یافت که بــرای چاپ مجدد

یک مقاله از مقاالت موجود در این ویژهنامه است]؛

مجموعه آثار قزوینی ،الزم خواهد بود که به این چاپ مستقل 1317

ممدوحیــن شــیخ ســعدی ،تألیــف عالمــه اســتاد آقــای محمــدقزوینــی ،ضمیمــۀ مجلۀ «تعلیم و تربیت» ،شــرکت چــاپ خودکار و

بهمثابۀ چاپ نهایی اثر بنگریم و آن را از این پس مبنای مالحظات
و مطالعات سعدیشناسی قرار دهیم.
ایــن چــاپ مســتقل (فروردیــن  )1317پــس از عنــوان ،از ص 2آغــاز

ایران ،فروردین 100 ،1317صفحه [که کتابی مستقل با صفحهعنوان
کتابــی ،و دارای نمایههــای ّ
متنــوع از صفحــۀ  82بــه بعــد ،و یــک

میشــود و مطالــب بدنۀ اصلــی مقاله (رســاله) به صفحــۀ  76ختم

غلطنامه در انتهای اثر است].

میگــردد .از صفحــۀ  77تــا پایــان صفحۀ« 79توضیــح درخصوص

 .70مقاالت قزوینی ،ج ،3صص.677 -548
 .71چنین است رقم او در انتهای این مقالهاش« :تمام شد پاکنویس مقالۀ راجع بممدوحین
ّ
عبدالوهــاب قزوینی
شــیخ بزرگــوار ســعدی علیــه الرحمــة بقلم مؤلــف حقیــر آن محمد بــن
عفــی عنــه در روز شــنبۀ هجدهــم ذی ّ
الحجه ســنۀ هــزار و ســیصد و پنجاه و شــش هجری
ً
ٌ
ً
قمــری مطابــق ســیام بهمــن  1316هجری شمســی و الحمــدهلل اوال و آخــرا و ظاهــرا و باطنا»
(«ممدوحیــن شــیخ ســعدی» چــاپ مســتقل ،ص .)79ایــن رقــم ،در انتهــای چاپــی کــه
در مجلــۀ ویژهنامــۀ مجلــۀ تعلیــم و تربیت ،ســال  ،1316شــمارۀ بهمن و اســفند ،موســوم به
«ســعدینامه» منتشــر شــد وجود ندارد .در چاپی که از مقالۀ قزوینی در این مجله شــده ،در
انتهــا فقــط بــه ذکر «30بهمــن  -1316محمد بن عبدالوهاب قزوینی» بســنده شــده اســت و
چــون در چــاپ «مقــاالت قزوینی» (دهۀ شــصت) نیز این رقــم به همین کوتاهی نقل شــده،
تردیــد نمیتــوان کــرد که جربــزهدار نیز از روی چاپی که در مجلۀ تعلیم و تربیت شــده بوده به
حروفچینی و طبع مقالۀ قزوینی پرداخته است.

"ملک سلیمان"» به همراه رقمی از عالمه قزوینی (منقول در پانویس
دوم ایــن یادداشــت) و ســپس از صفحــۀ  80تــا پایان صفحــۀ 81نیز
«توضیــح درخصــوص کلمــۀ علــکان» قــرار دارد .آنچــه پــس از این،
یعنــی از صفحــۀ  82آمــده و در هیچ یک از دو چــاپ مجلۀ «تعلیم
و تربیــت»  1316و بهتبــع آن چــاپ مقــاالت قزوینــی ( )1363دیــده
نمیشــود ،فهــارس انتهایی اثر اســت که نشــان میدهد تالشــی هم
برای فایدهمندکردن این مقالۀ پر اســم ،در آن ســالیان صورت گرفته
بوده اســت .در ادامه روشــن خواهد شــد که این فهارس را چه کسی
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اســتخراج کــرده اســت .از صفحــۀ 82تا پایــان صفحۀ« 91فهرســت

ّ
مصحــح مضبــوط طهــران مرحمــت فرمــوده ســواد
بســیار قدیمــی

اســماء الرجــال» ،در صفحــۀ « 92نامهائــی کــه بــرای مثل ذکر شــد و

برداشــته و برای اینجانب فرســتادهاند .موقع را مغتنم دانسته کمال

لفظ آنها مقصود اســت» ،در صفحات  93تا « 95فهرســت االما کن

تشــکر و سپاســگزاری و امتنــان قلبــی خــود را از زحمــات فاضــل

و القبائــل» و در صفحــات  96و « 97فهرســت اســماء الکتــب» قرار

معزیالیه خدمت ایشان تقدیم میدارم».73

دارد .در دو صفحۀ  97و « 98فهرست مطالب» رساله آمده است.
در صفحــۀ  100نیــز کــه رقــم صفحهشــمار نــدارد «غلطنامــه» دیــده

نفیس دانشــکدۀ ادبیات تهران (کتابهای قزوینی) ،به اصالحاتی

میشــود .آنچــه در انتهای ایــن غلطنامه چاپ شــده و بحث دربارۀ

نهــا به خط و بــا خودنویس خود
کــه در برخــی صفحــات هر یک از آ 

آن ضــروری بــه نظــر میرســد آن اســت کــه اســتخراج این فهــارس و

یگــردد تــا در پژوهشهــای آینــده مــورد
قزوینــی ثبــت شــده اشــاره م 

همچنین نظارت بر طبع مستقل اثر را حبیب یغمایی جوان بر عهده

اســتفاده قــرار گیــرد .امــا پیــش از هر چیــز ،تفکیک این ســه نســخۀ

داشــته است .نخست ،عین توضیح موجود در انتهای «غلطنامه»:

همسان ،از نظر شماره ثبت در کتابخانه:

«فهرســت اســامی خاص بوســیلۀ مصحح تنظیم شده و اگر نقص و

-نسخۀ اول :به شمارۀ 1فا ،/31 ،8م554س ،ق ،1317 ،/ن.5

اشتباهی در آن باشد موجب کمال شرمساریست» .پرسش مهم آن
ً
ً
اســت کــه آیا این جمله ،از زبان قزوینی اســت؟ قطعا نــه .زیرا اوال او
َ
ّ
مصحــح فرمهــای مطبعــه نمیخواند؛ در ثانی در دو نســخه
خــود را

-نسخۀ دوم :به شمارۀ 1فا ،/31 ،8م554س ،ق ،1317 ،/ن.6

از ســه نســخهای کــه از ایــن چــاپ مســتقل در کتابخانــۀ دانشــکدۀ
ادبیــات ،بخش «کتابهای چاپــی قزوینی» وجــود دارد ،قزوینی به
عبارت «بوســیلۀ مصحــح» افزوده
خــط خــود توضیحــی را در ادامــۀ
ِ

نسخۀ سوم :به شمارۀ 1فا ،/31 ،8م554س ،ق ،1317 ،/ن.7و اینــک برخــی مطالب اصالحشــده به خــط قزوینــی در مواضعی از
این سه نسخه:
ّ
-ص ،14ذیــل بخــش « -3اتابــک مظفرالدیــن ســعد بــن ابوبکــر بن

و جملــه را بــه ایــن صورت درآورده اســت« :فهرســت اســامی خاص
ّ
مصحح این رســاله حبیب یغمائی تنظیم شــده
بوســیلۀ اینجانــب

پانویس «عیــن عبــارت تاریخ گز یــده از قرار
ســعد بــن زنگــی» ،عــدد
ِ

ذیل اســت »...را برای این جمله از اوایل این بنده زده اســت« :پس

و اگــر نقــص و اشــتباهی در آن باشــد موجب کمال شرمساریســت»

مذکور قبل ،چنانکه از تاریخ گزیده و مزارات شــیراز مســتفاد میشود

(رک :تصویر این فقره).72

شــیخ از بســتگان و منتســبان ایــن شــاهزاده بــوده و همانــا تخلــص
ً
وی نیــز از نــام او مأخود اســت» .در واقــع محل عدد پانو یــس ،دقیقا

در اینجا میتوان به سهمی که یغمایی در پیشبرد یافتههای قزوینی
پیرامون ممدوحان ســعدی داشــته ،با نقل برخی جمالت موجود در
متن چاپشدۀ همین مقاله ،اشاره کرد .این عبارات ،میزان اعتماد
قزوینی مشکلپسند و دقیقالنظر را به پژوهندۀ جوان معاصر خویش

اینجا و در انتهای این جمله تعیین شــده و این با چاپ موجود در
«ســعدینامه» و بهتبــع آن چاپ موجــود در مقــاالت قزوینی تفاوت
خواهد داشت[ 74نسخۀ اول و سوم].

روشــن میکند .قزوینی ،از یغمایی خواســته بوده که عناوین اشــعار

-ص ،33ذیــل عنــوان « -7اتابــک ابشخاتــون ،»...اواخــر بند دوم

ســعدی در برخی دستنویسهای کهن موجود در تهران را که فروغی

این بخش ،مطلبی با خودنویس در حاشــیۀ نسخۀ دوم دانشکده به

از صاحبان آنها به امانت گرفته بوده ،برای او رونویســی نماید .این

خط قزوینی افزوده شــده اســت .اصــل جمله در چاپــی چنین بوده

یادداشــتها ،در چند موضع از رســالۀ قزوینی نقل شده ،که یکی از

اســت« :از اســتماع این اخبار نایرۀ غضب ارغون بفلک اثیر رســیده

آنها چنین است:

ایلچیان متعاقب و متوالی بشــیراز فرســتاد و اتابــک ابشخاتون را با

«عنــوان ایــن مدیحــه را با عنوان مدیحــۀ آتیالذکــر و همچنین کلیۀ

جمیع خواص و کســان او که در آن غایله دســتی داشــند با اهانت و
اذالل تمــام بــاردو احضار نموده .75»...با ترســیم ّ
خطی باالی جملۀ

حبیــب یغمائــی از جوانــان بســیار فاضــل ادیــب بــاذوق ایــران و از

اخیر ،در حاشیه دربارۀ آن چنین افزوده شده است« :در حدود سنه
ً
 684یــا در خود آن ســال» به همراه چندین نشــانۀ «ظ» [=ظاهرا] در

عناویــن قصایــد و غزلیــات شــیخ را بخواهــش ایــن ضعیــف ،آقای
اعقــاب دختــری مرحــوم یغمــا شــاعر معــروف ،از روی چنــد نســخۀ
 .72طبــق شــمارههایی از این ســه نســخۀ چاپی کــه در ادامــه خواهد آمد ،ایــن اصالحیه ،در
نسخههای اول و سوم دیده میشود.
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 .73ممدوحیــن شــیخ ســعدی ،ص25؛ مقاالت قزوینی ،ج ،3صــص  .587 -586در این
باره ،نیز رک« :عالمه محمد قزوینی» ،صص .289 -288
 .74رک :مقاالت قزوینی ،ج ،3ص.569
 .75مقاالت قزوینی ،ج ،3ص.599
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اطراف این عبارت.
ً
ص ،59ذیــل عنــوان «-17ایلخــان یعنــی هوال کــو ظاهــرا» ،ســطرنخست صفحۀ دوم ،عبارت «تصرف جمیع قالع همۀ این وقایع در
عهد هوال کو و بفرمان او روی داده» ،که در نسخههای اول و سوم ،به
این شکل اصالح شده است« :تصرف جمیع قالع آن مملکت همۀ
این وقایع در عهد هوال کو و بفرمان او روی داده».76
ص ،67ذیــل عنــوان «-22شــیخ شــهابالدین ســهروردی» ،درنقــل بیتــی از برخــی نســخههای بوســتان ،اصالحــی صــورت گرفته
اســت .بــه این صــورت که ،بیت نخســت به این ضبط طبع شــده:
«مقــاالت مردان بمردی شــنو /نه ســعدی از ســهروردی شــنو» [کذا،
دارای نقصــان وزنــی] .این بیت ،در چاپ موجود در «ســعدینامه»
و بــه تبــع آن« ،مقــاالت قزوینــی» چنیــن نقل شــده اســت« :مقاالت
مردان بمردی شــنو /نه سعدی که از سهروردی شنو»ّ .77اما عجیب
اینجاســت کــه در انتهــای پانویس مربــوط به این بیــت ،میخوانیم:
«و مصــراع دوم در بعضــی از نســخ مذکوره چنین اســت :نه ســعدی
کــه از ســهروردی شــنو»؛ و ایــن عیــن همــان بیت اســت بــدون هیچ
تفاوتی .قزوینی در هر ســه نســخۀ چاپی «ممدوحین شــیخ سعدی»
چنین اصالح کرده اســت« :نه از سعدی از سهروردی شنو» .تنها در
چنین صورتی اســت که نقص برطرف میشود .او در حاشیۀ نسخۀ
دوم ،همچنیــن مطالبــی بــا مــداد دربــارۀ ســهروردی افــزوده اســت:
«ایــن ســهروردی را در اعــام زرکلــی ندارد ،رجوع شــود نیــز بر وصاف
ص 328در  ...شــهابالدین ،و [ال]کنــی و االلقــاب شــیخ عباس
قمــی ،293 :2و مــرآة الجنــان یافعــی ج ،4ص  ،82 -79و حبیــب
السیر جزو 3جلد 2ص.78»،78
 .76در مقاالت قزوینی ،ج ،3ص 640نیست و بایستی اصالح در آنجا نیز اعمال شود.
 .77مقاالت قزوینی ،ج ،3ص.654
 .78اصالحــات قزوینی به همینها محدود نیســت ،زیرا او بــرای زیرنویس برخی تصاویر نیز،
مطالب و نکتههای تازهای داشــت که الزم بود اعمال شــود .این تصاویر ،اغلب در «مقاالت
قزوینی» نیامده و در «ســعدینامه» هم ،در مواضعی غیرمناســب با مقالۀ قزوینی قرار گرفته
است .از این رو ،وی به چاپ مستقل کتاب ،یعنی صورت کتابی اثر خویش ،چاپ ،1317
بــه نــگاه تحریــر نهایی مینگریســت که در پــارهای موارد نیازمنــد اصالح بــود ،و بدین منظور
ً
مثال در نامهای ّ
مورخ 7مرداد
برخی توضیحات را طی نامه برای حبیب یغمایی میفرستاد.
 1317از پاریس ،برای یغمایی نوشــت« :آقای عزیز محترم معظم .بعد از فرســتادن مکتوب
چنــد روز قبــل خود راجع به دارالســلم کــه در زیر عکس مقابل ص 32از ممدوحین ســعدی
چــاپ شــده و در آن مکتــوب عــرض کرده بودم که باحتمال قوی دارالســلم اشــتباه اســت و
ْ
مراد از آن قبرســتان َســلم اســت از مراجعۀ مآخذ دیگر مانند شــیرازنامه و فارســنامۀ ناصری
و غیــره حــاال قطــع و یقیــن دارم که همان حدس بنده صحیح اســت و دیگر ّ
مجــرد احتمال
ً
نیســت و قطعا تعبیر دارالســلم اشتباه و تحریف است از آنکس که این اطالع را بسرکار داده
َ ْ
"در ســلم" است بجای دار الســلم (یعنی در بجای دار و
و صواب بدون هیچ شــک و شــبهه ِ
ْ
حذف الف و الم از الســلم) زیرا که در حقیقت قبرســتان معروف َســلم بیرون دروازۀ معروف
ْ
بهمان اسم یعنی َد ِر َسلم واقع بوده است که اکنون این دروازه را دروازه شاه داعی میگویند،
و ایــن دروازه مابیــن جنــوب و مغرب شــیراز یعنــی در همانجائی کــه بناء "ابشخاتــون" واقع
اســت کــه مرقــوم داشــتهای در خود شــیراز واقع اســت (رجــوع فرمائید بــه فارســنامۀ ناصری

ْ
جلــد 3ص )22کــه تصریح باین فقره نموده اســت و ذکــر این دروازه بعنوان َد ِر َســلم و دروازۀ
ْ
ْ
َســلم و َد ْر ِب َســلم بســیار مکرر در شــیرازنامه آمده است (رجوع شــود به صفحۀ کآ از مقدمۀ
آن کتــاب و بــه صفحــات  155 ،115 ،114 ،34 ،28از خود کتــاب) و در قاموس نیز در مادۀ
ْ
ٌّ
س ل م تصریــح میکنــد کــه "باب َســلم محلة بشــیراز" .باری مقصود اینســت که در بعضی
از نســخی از این رســاله که به بعضی فضال هدیه میدهید بد نیســت اگر در صورت داشــتن
ْ
وقــت دارالســلم را بــه َد ِر َســلم تصحیح فرمائید با دســت و اگر هم بعدها چــاپ دومی از این
َ َ ْ
ً
کتاب خواســتید بفرمائید حتما دارالســلم را به د ِر سلم باید تبدیل فرمائید .انشاءاهلل .عرض
ً
دیگر آنکه اگر چاپ دومی احیانا از این کتاب شــد خوب اســت عبارت "تمام شد پاکنویس
مقالــۀ راجع به ممدوحین شــیخ بزرگوار ســعدی علیه الرحمه به قلم مؤلــف حقیر آن ّ
محمد
بــن عبدالوهــاب قزوینــی عفی عنــه الخ" را بکلی در آخــر مقاله یعنی بعــد از توضیح راجع به
"علــکان" مقــرر فرمائیــد چاپ کنند .دیگر تصدیــع را ختم میکند .با تجدید مراتب تشــکر و
امتنــان ابدی ،مخلص ،محمد قزوینی» (چاپشــده در :یغمــا ،س ،26ش ،8آبان ،1352
مسلسل  ،302صص .)481 -480
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 .9فهرست اهدا کنندگان کتاب به
کتابخانۀ دولتی تربیت در تبریز
نگــذار یکــی از کتابخانههــای
مرحــوم محمدعلــی تربیــت (1292ق1256 /ش1358 -ق1318 /ش) بنیا 
عمومی به شیوۀ نوین در ایران در شهر تبریز بود و قصد داشت پس از تأسیس کتابخانۀ خود موسوم به تربیت
در 1300شمســی ،هر ســاله فهرســتی برای معرفی آثار چاپی و خطی موجود در این کتابخانه تدوین و منتشــر
کنــد .از قــرار معلوم ،گویا شــماری از منابع موجــود در این کتابخانه –که بخش کتب چاپی فارســی ،عربی و
التین آن هنوز پابرجاست -79در اوان تأسیس ،در کتابچه یا کتابچههایی ّ
معرفی شد که علیالظاهر نمونهای
از آنها باقی نمانده است .آنچه از فهارس کتابخانۀ تربیت اینک در آرشیوها و گنجینههای داخلی برجای
مانده ،نشان میدهد که دستکم از سال 1302ش فهرست کمبرگی حاوی 24صفحه ،توسط مطبعۀ امید،
نشــر یافــت ،که در شــمار نخســتین فهــارس کتابخانههای عمومی کشــور به شــمار میرود و ســال نشــر آن به
تاریخی پیش از نشــر فهارس آســتان قدس و مجلس تعلق دارد .80فهرســت دیگر این کتابخانه که نســخهای
از آن در گنجینۀ کتابهای مرحوم قزوینی در دانشــکدۀ ادبیات محفوظ اســت ،81فهرســت مفصلتری اســت
که یک سال بعد ،به سال 1303ش نشر یافت و در صفحۀ عنوان بهمثابۀ «سال -4نمرۀّ »4
معرفی شد.82
تأسیس چنین کتابخانهای ،از آرزوهای تربیت بود که خود به کتابشناسی و مجموعهداری در میان هماالن
ّ
خویــش شــناخته میشــد و بهتریــن گــواه تســلط او بر منابــع« ،دانشــمندان آذربایجان» اوســت .در بــارۀ زمان
تأســیس کتابخانــۀ تربیــت ،حاجمحمــد نخجوانی ،مجموعهدار بــزرگ خطی در تبریز ،که پس از درگذشــت
تربیــت ،فهرســت دیگــری را بــرای کتب خطی ایــن مجموعه تهیه کــرد ،83چنین نگاشــت« :کتابخانهای که
ّ
فهرســت کتابهای ّ
خطی آن اینک از نظر خوانندگان محترم میگذرد در ســال 1300شمســی بســعی و جدیت
مرحــوم میــرزا محمدعلی خان تربیــت که در آن وقت رئیس ادارۀ فرهنگ آذربایجان بود تأســیس یافته که آن
مرحوم عشق و عالقۀ مفرطی بعالم کتاب و تشکیل کتابخانه داشت و در شناختن کتب شرقی صاحب ید
طولی و در واقع فهرست ناطق کتب بود».84
بد نیســت برای به دســت آوردن تصویر درســتی از تاریخچۀ این کتابخانه و وضعیت آن در دهههای بعدی،
گزارش پراهمیتی که در سال  1345دربارۀ آن نشر یافت ،بازخوانی شود:
 .79محمدعلی تربیت ،صص « :26-25مجموعۀ نشــریات کتابخانۀ تربیت ،با بیش از 130نشــریه که اغلب قدمتی نزدیک به یک قرن دارند ،از غنا
و ارزش بســیاری برخوردار اســت .امروزه این مجموعه به خانۀ مطبوعات ،و نســخ خطی کتابخانه به مخزن نســخههای خطی کتابخانۀ ملی تبریز
منتقل شده است .اکنون مجموع کتابهای چاپی فارسی کتابخانۀ تربیت بیش از بیستهزار و کتب چاپی التین آن نزدیک به پنجهزار جلد است.
در ســالهای اخیــر بــرای توســعۀ فضا و بهکارگیــری روشهای نوین و خدمات رایانهای در این کتابخانه اقدام شــده اســت» .این در حالی اســت که
در گــزارش دیگــری ،دربــارۀ ادغــام تمام کتابهــای کتابخانۀ تربیت (بعدها با نام کتابخانــۀ دولتی تبریز) در «مجموعۀ کتابخانۀ ملی» این شــهر ،به
خطا اعالم گردید« :کتابها و دســتنویسهای کتابخانهی دولتی تربیت نیز به این مجموعه منتقل شــد» (گنجینههای دســتنویسهای اســامی
در ایران ،ص.)45
 .80محمدعلی تربیت ،صص .24-23
 .81هرچند قزوینی ،با اذعان به فضل و دانش وی ،از او گلهمند بود که چرا تربیت در طول مدت مدید معاشرت با وی در اروپا ،هیچ گاه از نسخههای
نفیس ملکی خویش سخنی به میان نیاورد و به تبع آن اجازه نداد قزوینی از او کتاب عاریه بگیرد (محمدعلی تربیت ،ص .)38این نبود مفاهمه و
ّ
مراوده ،چیزی از قدر این دو نمیکاهد و قضاوت با تاریخ است .اما این را نیز نبایستی ناگفته گذاشت که قزوینی اغلب متوقع امانت گرفتن کتاب،
از نوع چاپی یا خطی آن بود ،و حتی برخی صاحبان نســخههای خطی از ممالک دور از طریق پســت برای او کتاب ارســال میکردهاند .این روحیه،
هر مجموعهداری را نگران میکند.
 .82فهرســت کتــب کتابخانــه و قرائتخانــۀ دولتــی تربیــت (رک :منابــع) .آیــا ایــن فهرســت ،مجلــد چهــارم فهارس ایــن کتابخانــه بوده اســت؟ (رک:
محمدعلی تربیت ،صص .)24-23
 .83برای گزارشی از فهارسی که برای این کتابخانه منتشر شده ،رک :محمدعلی تربیت ،ص.26
 .84فهرست کتابخانه دولتی تربیت تبریز ،کتب خطی ،ص [یک] مقدمه.
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«کتابخانــۀ تربیــت تبریــز :در تاریــخ امردادمــاه 1300
خورشــیدی شــادروان محمدعلی تربیت رئیس فرهنگ
و اوقــاف وقــت تبریز ضمــن فعالیتهای پــرارزش خویش
بــه فکر تأســیس کتابخانــه افتــاد و در پیشــرفت این کار
خطیــر از مســاعدت و همدلــی دوســتان دانشــمند خود
از جملــه مرحــوم صفــوت ،حــاج محمدعلــی بادامچی
و حــاج محمدعلیآقــا حیــدرزاده برخــوردار گردیــد .در
آغــاز اتاقی در اداره فرهنگ بدیــن کار اختصاص یافت
ســپس محل مخصوصی در جنب دبیرســتان فردوســی
از محــل عوایــد فرهنگی ســاخته شــد و کتابخانــه که در
آن وقت 2127جلد کتاب داشــت بــه آنجا انتقال یافت
و "کتابخانــه و قرائتخانــه عمومــی معارف" نامیده شــد.
ســپس مرحــوم تربیت بــرای تحصیــل کتــاب و تمرکز در
آن صادقانه کوششــها کــرد و رنجها بــردّ ،منتها از بیگانه
و آشــنا کشــید تــا بــه همــت آن رادمرد دانشــپرور شــمارۀ
کتابهــای کتابخانــه بــه پنجهــزار ریســد .در ســال 1312
بهمت زعمای فرهنگ و دانشمندان تبریز و ادامه فعالیتهای پرارزش مؤسس ارجمند که در آن وقت نمایندۀ
مجلس شــورایملی بود کتابخانه به محل فعلی که خاص کتابخانه ســاخته شــده بود انتقال یافت .در حال
حاضــر [1345ش] کتابخانــۀ تربیــت شــامل یک تاالر بزرگ مطالعــه ،مخزن کتاب و دو اتاق اســت و زیر نظر
رئیــس و چهــار کارمنــد و یــک خدمتگــزار اداره میشــود .کتابخانه 7170مجلد کتاب فارســی 85بــه زبانهای
شرقی و 5390جلد به زبانهای فرانسه ،روسی ،انگلیسی ،آلمانی دارد .عالوه بر این دارای 263مجلد کتاب
خطی است که بعضی آنها از نوادر و پرارزش است و چند نسخه آنها اینست:
ً
 .1کتاب تورات به زبان عبری و بر روی پوست آهو نوشته شده .این کتاب تقریبا هزار سال پیش کتابت یافته
و به اعتقاد کتابشناسان داخلی و خارجی از نظر نفاست و قدمت بیهمتاست.86
 .2حدود العالم در جغرافیای عمومی .بســال 656هجری به خط عبدالقیوم حســین بن علی فارســی نوشته
شده و بعد از ترجمۀ تاریخ و تفسیر طبری اولین کتاب فارسی است که بجا مانده و قبل از شاهنامه فردوسی
تألیف شده است.88»...87
در ایــن یادداشــت ،با بازبینی صفحاتی از فهرســت چــاپ 1303ش ،که حاوی اطالعات مختصر شــماری
از کتــب چاپــی و خطــی مجموعــۀ مزبور اســت ،اســامی برخــی از اهداکنندگان کتــاب به ایــن کتابخانه ،به
ّ
صورت الفبایی و به شکلی قابل انتفاع عرضه میگردد .89از این رو ،الزم است پژوهشگری با دقت و رجالی،
ً
 .85اصطــاح «کتــاب فارســی» بــرای سرشــماری منابــع کتابخانهها ،عموما به آثاری اطالق میشــود که به خط فارســی (عربی) چاپ شــده باشــد و
منابعی به زبانهای عربی ،ترکی و جز آن را نیز در بر میگیرد.
 .86این دستنویس ،گویا همان است که اینک در کتابخانۀ ملی تبریز نگهداری میشود.
 .87این گزارش ،در عین ّ
صحت نسبی مطالب ،لحن مبتدیانه دارد .خود حدود العالم نیز ،در ردیف کتابهای خطی کتابخانۀ تربیت نبوده ،بلکه
چاپ عکسی آن که در روسیه نشر یافته ،در کتابخانۀ تربیت وجود داشته است.
 .88خدمتگــزاران عالــم کتــاب ،صص  .114-112دو تصویر از تصاویر موجود در منبع مورداشــاره ،در نوشــتار حاضر آمده اســت (برگرفته از صفحات
.)114-113
 .89امید اســت فهرســت اعالم پیشرو ،با همۀ نقصان خود از منظر روششناســی ،نتایجی برای عالقهمندان داشــته باشــد و دســتکم ارزش چنین
ّ
منابعی را از منظر تاریخ کتابخانهها ،رجال ادبی و سیاسی و نیز تاریخ شهرها تذکر دهد .اطالعات ده صفحۀ نخست این منبع ،بهتمامی استخراج
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از محمدحســین تبریــزی چــاپ تبریز (ص)7؛
ّ
در بحــر مناقــب از علی بن ابراهیــم چاپ تبریز
(ص)7؛ کتــاب التعجــب للکراجکــی نســخۀ
خطــی (ص)7؛ تمهیــد القواعد از شــهید ثانی
نســخۀ خطی (ص)8؛ تلویح فی شرح االصول
نســخۀ خطــی (ص)8؛ تعلیقــات محقــق بــر
ارشــاد عالمــه از محقــق ثانــی نســخۀ خطــی
(ص)9؛ حاشــیه بر شرح لمعه از ابراهیم نسخۀ
خطــی (ص)9؛ جامــع الفوائد فی تکملة شــرح

فهرست تمامی اهداکنندگان را از این منبع استخراج کند تا سندی
زنده از شکلگیری یک کتابخانۀ مدرن در تبریز حوالی یکصد سال
قبل و مشــارکت طبقاتی از فرهیختگان و رجال عالقهمند به کتاب
پیشرو داشته باشیم.

(ص)9؛ بغیة الطالب از شیخ جعفر کبیر نسخۀ خطی ()10؛ مقاصد
العلیــة [کذا] از ابوعبداهلل الشــهید نســخۀ خطــی ()10؛ منظومۀ ارث
و رضــاع از محمدعلــی نســخۀ خطــی (ص)10؛ ناصــر االخــوان از

***
ابراهیــم ،آقــا ســید :حقیقــة االمــر محمدرفیــع چــاپ تبریــز (ص)7؛
شــرح حدیــث فقه رضــوی از حاجی زینالعابدین خــان چاپ تبریز
(ص)7؛

ناصرالدیــن مســاعد نســخۀ خطــی (ص)10؛ شــرح عقایــد و نهــج
المسترشدین از عالمه حلی نسخۀ خطی (ص)10؛
اســماعیل ،آقاشــیخ :کتــاب الفصول فــی االصول از محمدحســین
چاپ تبریز (ص)8؛ اشارات االصول از محمدابراهیم چاپ طهران

ابراهیمخــان ادیبزاده ،آقــای :وطنیات از ادیب خلوت چاپ تبریز
(ص)48؛
اجاللالملــک ،آقای :تفســیر صفیعلیشــاه چاپ طهــران (ص)2؛
ادب الدنیا و الدین للماوردی چاپ اسالمبول (ص)18؛
احمــد ،آقــا ســید :اشــارات االصــول از محمدابراهیــم چــاپ طهران
(ص)8؛

(ص)8؛
اعتصامالسلطان ،آقا :رباعیات باباطاهر نسخۀ خطی (ص)48؛
امیرخیــزی ،آقــای حاجــی اســماعیل :مجلــۀ ادب چــاپ تبریــز
(ص)16؛ معجم االدباء یاقوت الحموی چاپ مصر (ص)36؛
امین اوقاف ،آقای :تفسیر جاللین چاپ مصر (ص)2؛

احمــد آقــا کتابفــروش ،حاجــی :تذکــرة االئمة مجلســی چــاپ تبریز

بادامچــی ،حاجــی محمدعلی :تفســیر فخــر رازی چاپ اســامبول

(ص)6؛

(ص)2؛ تفسیر عالمه ابیالسعود چاپ اسالمبول (ص)2؛

ادیب العلما ،آقای :وسیلة ابنحمزه نسخۀ خطی ()10؛ زبان فارسی

بنایــی ،آقا میــرزا احمد :کامل المبرد از محمد بــن زید المبرد چاپ

از ادیب العلما چاپ تبریز (ص)20؛

اسالمبول (ص)22؛

اربابــی ،آقــای :کتــاب آبــی ترجمــۀ علیقلیخــان بختیــاری چــاپ

بهجــت افنــدی ،قاضــی :تار یــخ آلمحمــد از قاضــی بهجت چاپ

طهران (ص)14؛

تبریز (ص)29؛

ارفعالملــک ،حاجــی :تفســیر کشــاف چــاپ مصــر (ص)2؛ مجمــع

بیرجنــدی ،ســیدمحمد :شــرعیات فقــه فارســی از ســیدمحمد

الخــواص خطــی (ص)2؛ دروع الواقیه [کذا] از ابوالقاســم بن طاوس

بیرجندی (مؤلف اثر و اهداکننده یکی است) (ص)10؛

نســخۀ خطی (ص)4؛ کتاب االستبصار شیخ طوسی نسخۀ خطی

بیوکآقــا تمجیــدزاده :رســائل ابیبکــر الخوارزمــی چــاپ بمبئــی

(ص)5؛ نثر اللئالی و منهاج الکرامة شیخ طوسی [کذا] چاپ تبریز

(ص)43؛

(ص)6؛ حیــوة القلــوب مجلســی (ص)6؛ مفتــاح الغیب مجلســی

بیوکآقا ضیائی ،سید :حسن التوسل الی صناعة الترسل از محمود

نسخۀ خطی (ص)6؛ لئالی العلیة [کذا] فی ترجمة الجواهر السنیة
شد و از سایر صفحات نیز ،به شکل انتخابی مطالبی چیده گردید.
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چاپ مصر (ص)12؛

دشــتی ،آقــای :مجموعــۀ شــفق ســرخ از آقای دشــتی چــاپ طهران

تربیــت ،میرزا محمدعلیخان :تفســیر صافی چاپ طهران (ص)2؛

(ص)16؛

تفســیر ســورة العصر شــیخ محمــد عبده چــاپ مصــر (ص)3؛ فروع

دهقــان ،آقــای :مجموعــۀ فکــر آزاد از آقــای دهقــان چــاپ مشــهد

کافــی چــاپ بمبئــی (ص)5؛ کتاب التهذیب شــیخ طوســی چاپ

(ص)16؛

طهــران (ص)5؛ صحیــح البخــاری چــاپ طهــران (ص)6؛ مناقب

ذکاءالدولــه ،آقای حاجــی :میکادونامه از حســینعلی چاپ بمبئی

ابنشهرآشــوب چــاپ تبریــز (ص)6؛ حیــوة القلوب مجلســی چاپ
طهــران (ص)6؛ ایــران و جنــگ فرنگســتان از تقــیزاده چــاپ برلین
(ص)13؛ تتمة البیان فی تاریخ االفغان از ســید جمالالدین چاپ
مصر (ص)35؛ مرزباننامه چاپ لیدن (ص)43؛
ثقة السلطان ،آقای :دیوان جامی با سه سرلوحه و جدول طال نسخه
خطی (ص)46؛
جبارخان ،آقای میرزا :الفبای آسان از جبار چاپ تبریز (ص)20؛
جعفرآقا امام جمعه ،آقای میرزا :جواهر الکالم از شیخ محمدحسن
النجفی چاپ تبریز (ص)9؛
جعفــر خامنــهای ،آقامیــرزا :گنــج ضابــط از حســن نظمــی چــاپ
اسالمبول (ص)54؛
جوادخــان دانــش ،آقای میرزا :خریطۀ طهران از ســلیمانخان چاپ
طهران (ص)40؛
حاجآقــا کتابفــروش ،حاجــی :الــدرة النجفیــة از محمدباقــر چــاپ
طهــران (ص)11؛ ســفرنامۀ ناصرالدینشــاه بــه مشــهد چــاپ طهران
(ص)39؛ مثنوی موالنا رومی نسخه خطی (ص)47؛
حبیباهلل خان ،آقای سرتیپ :مرآة العقول شرح اصول و فروع کافی
آقاباقر مجلســی چاپ طهران (ص)5؛ مشــکوة المصابیح از محمد
ابن عبداهلل چاپ پطرزبورغ (ص)10؛
حســن کوزهگــر ،حاجــی :کیمیــای ســعادت للغزالــی نســخۀ خطی
(ص)19؛ تاریــخ الکامــل البناالثیــر چــاپ مصــر (ص)30؛ کتــاب

(ص)14؛ قواعد جزائیه از توفیق چاپ اسالمبول (ص)15؛
ذکاءالملــک :تار یــخ مختصــر عالــم از ذکاءالملــک چــاپ طهــران
(ص)31؛ تاریخ ایران از ذکاءالملک چاپ طهران (ص)31؛
رئیــس التجــار ،آقــای :مجموعــۀ اختــر و ثر یــا از محمدطاهــر چــاپ
اسالمبول (ص)15؛
رحیمخــان ،آقای میرزا :تحیة الزائر و بلغة المجاور حســین طبرســی
چــاپ تبریــز (ص)4؛ شــرح الحدیثین از حاجــی محمدخان چاپ
تبریز (ص)7؛
رضا اصفروف ،آقای حاجی محمدرضا :جامع التواریخ رشیدالدین
فضلاهلل چاپ لیدن (ص)32؛
یبــک چــاپ
رضاخــان دانــش ،آقــا میــرزا :ســیاحت ژورنالــی از عال 
اسالمبول (ص)40؛
رهنما ،آقای :مجموعۀ ایران چاپ طهران (ص)16؛
زینالخــان ،آقای :دائرة المعارف روســی از فیلیــوف چاپ پطرزبورغ
(ص)24؛ حفظ الصحۀ روسی چاپ پطرزبورغ (ص)54؛
سرکشــکزاده ،آقــای :مجموعــۀ اتحــاد از آقای سرکش ـکزاده چاپ
مشهد و شیراز (ص)16؛
سعید الوزاره ،آقای :لباب التأویل فی معالم التنزیل خطی (ص)2؛
ســلیمانخان ،آقــای :مجموعــۀ الحدیــد از آقــا ســیدمحمد چــاپ
طهران (ص)15؛

الرجال نجاشی چاپ بمبئی (ص)35؛ کتاب الرجال کشی چاپ

ســیدالمحققین ،آقــای حاجی :تفســیر روح البیان چاپ اســامبول

بمبئی (ص)35؛

(ص)2؛ اســاس البالغــه للعالمــة الزمخشــری چــاپ اســامبول

حسنعلیخان :حقیقة االمر محمدرفیع چاپ تبریز (ص)7؛

(ص)22؛

حمید الســلطان ،آقای :مجمــع الفضائل محمدرفیع نســخۀ خطی

سیدشفیع :اسپرانتو از سیدشفیع چاپ تبریز (ص)24؛

(ص)6؛

شــمس العلمــاء ،آقای حاجی :تفســیر کشــف الحقایق چــاپ باکو

خانــم آقــای تربیــت :قاموس فلســفه از رضــا توفیق چاپ اســامبول

(ص)3؛

(ص)24؛

صــادق (امیــن اوقــاف) ،آقــای میــرزا :قواعــد العقایــد از خواجــه

خلیل ،آقامیرزا :مقیاس المصابیح مجلسی چاپ تبریز (ص)4؛

نصیرالدین طوسی چاپ طهران (ص)10؛ کلیات ملکم خان چاپ
تبریز (ص)13؛
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صادقــی ،آقــای میــرزا مهدی خــان :تاریخ زحمات ملــت ایران برای

(ص)13؛

تحصیل مشروطیت ترجمۀ میرزا احمدخان چاپ بوشهر (ص)13؛

علیاصغــر کتابفروش ،آقای میرزا :حدائق الناضره از شــیخ یوســف

صبــا ،آقــای :مجموعــۀ ســتارۀ ایــران از آقــای صبــا چــاپ طهــران

البحرانی چاپ تبریز (ص)9؛

(ص)16؛

علیاکبــر خامنــۀ ،آقــای حاجی میــرزا :اختــری کبیــر از مصطفی بن

صدر اردبیلی ،آقای :ارشاد الفالحه (ص)59؛

شــمسالدین القرهحصاری چــاپ اســامبول (ص)23؛ جام مظفر

صفــوت ،آقــای میــرزا محمدعلــی :منابــع الحکــم از آقــای میــرزا

در شــرح عــروض جامــی (ص)29؛ غرائــب عواید ملــل از حبیباهلل

محمدعلی صفوة چاپ تبریز (ص)19؛ نامۀ دانشوران چاپ طهران
(ص)36؛ نوادر االدباء از ابراهیم زیدان چاپ مصر (ص)42؛
صمدآقــا وهــاباوف ،آقــای :کتــاب المواعــظ و االعتبــار از احمــد

اسالمبول (ص)15؛

بــن علی المقریزی چاپ مصر (ص)34؛ ارشــاد القاصد الی اســنی

علیمردانــوف ،آقــای :عمــل نوغــان از علیمردانــوف چــاپ تبریــز

المقاصد از محمد بن ابراهیم چاپ مصر (ص)37؛

(ص)59؛

صمیمــی ،علیاکبــر (مدیــر کتابخانه) :مصابیح االنــوار محمدرفیع

عیســی خســروخان ،آقــای :تار یــخ عمومــی احمــد رفیــق چــاپ

چــاپ تبریــز (ص)7؛ مشــکوة المصابیــح از محمــد بــن علی چاپ

اسالمبول (ص)30؛

تبریــز (ص)10؛ رســالة الباقریــه [کــذا] فــی مســائل الفقهیــه [کــذا] از

غالمعلیخان ،آقا :آداب المشق از میرعماد چاپ تبریز (ص)21؛

محمــد بــن علی چاپ تبریز (ص)10؛ شــرح عقاید عضدی للدوانی
نسخۀ خطی (ص)10؛
ظهیرالممالــک ،آقــای :جواهــر القــرآن غزالی چاپ طهــران (ص)3؛
کتــاب االمالــی شــیخ طوســی چــاپ طهــران (ص)6؛ بحــار االنــوار
مجلسی چاپ تبریز (ص)6؛ مجموعۀ ناصری چاپ تبریز (ص)15؛
ســرآمدان ســخن از حســین دانش چاپ اســامبول (ص)36؛ نهج
البالغه نسخۀ خطی (ص)40؛
عبــاس خان (معلم مدرســه متوســطه) آقــای میرزا :که شــمار زیادی
کتاب یکجا اهدا کرده است (صص .)64 -63
عبــاس خــان [اقبال] آشــتیانی ،آقــای میــرزا :دورۀ جغرافــی از اقبال
آشتیانی چاپ طهران (ص)38؛
عبداالحــد ،آقــای میــرزا :مجموعــۀ مالنصرالدیــن از جلیــل محمــد
قلیزاده چاپ تفلیس (ص)15؛
عبدالرزاقخــان :اصــول جغرافــی از عبدالرزاقخــان چــاپ طهــران
(ص)38؛
عبداهلل ،میرزا :شرح کبیر للسید علی (ص)9؛
عدلالملکــی ،آقــای میرزا مهدیخــان :کتاب اللمع فــی التصوف از
ابینصر عبداهلل بن علی چاپ لندن (ص)26؛
علی کتابفروش ،حاجی :قرآن مترجم چاپی (ص)2؛
علیاصغــر ،آقــای میــرزا :کشــف الغطا از آقــای تقیزاده چــاپ تبریز
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غیاثی ،آقای :تفسیر گونابادی چاپ طهران (ص)2؛
فضــلاهلل خان احمدزاده ،آقای میرزا :مشــکات الحیات فی تفســیر
اآلیات محمدشــفیع چاپ اســامبول (ص)3؛ تعلیقــات آقاجمال
بــر شــرح مختصــر عضدی نســخۀ خطــی (ص)8؛ اصل برائة شــیخ
مرتضی نسخۀ خطی (ص)8؛
فیلســوف الدوله ،آقــای :مجموعۀ ایران و اطالع از اعتماد الســلطنه
چاپ طهران (ص)16؛
چپــز ،آقــای حاجــی میــر :االنــوار المحمدیــه مــن المواهــب
قربــان گ 
اللدنیه از یوسف چاپ بیروت (ص)29؛
کمپانــی ،آقــای میــرزا حاجیآقا :حیــوة الحیــوان شــیخ کمالالدین
الدمیری چاپ مصر (ص)23؛
کمپانــی ،آقــای حاجــی حســین :المنجــد از االب بولــس الیســوعی
چاپ بیروت (ص)23؛
کوهــی ،آقــای :مجموعــۀ نســیم صبــا از آقــای کوهــی چــاپ طهــران
(ص)16؛
لطــفاهلل خــان ،آقــای ســید :الخالفــة و االمامــة العظمــی از محمد
رشید رضا چاپ مصر (ص)13؛
مجتهــدی ،آقــا میــرزا عبداهلل :ارشــاد االذهــان محمدصــادق چاپ
تبریز (ص)7؛ شرایع االسالم از مححق اول چاپ تبریز (ص)9؛
مجتهــدی ،آقــای میــرزا علیاکبرخــان :مجموعــۀ تبریــز از حســین
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فشنکچی چاپ تبریز (ص)16؛
مجتهــدی ،میــرزا محمدحســین آقــا :تفســیر بیضــاوی خطــی بــا دو
ســرلوحه و جــدول طــا تاریــخ 979ق (ص)2؛ تفســیر شــیخ محمد
عبده (ص)3؛ مشــکات الســالک فی ظلم المســالک از عبدالحیم
چــاپ تبریز (ص)4؛ کتاب الغیبــه ابنزینب چاپ طهران (ص)6؛
اختیــارات مجلســی چــاپ تبریــز (ص)6؛ معالــم االصــول شــیخ
محمدحســن چاپ تبریز (ص)8؛ شــرح معالم از شــیخ محمدتقی
چاپ طهران (ص)8؛ حاشیه بر قوانی از حاجی شیخ جواد الطارمی
چــاپ طهــران (ص)8؛ محجــة العلماء فــی االصالة البرائــة [کذا] از
شــیخ محمدهادی چاپ طهران (ص)8؛ تهذیب االصول از عالمه
حلی (ص)8؛ وســائل و وســیلة الوســائل از حاجی محمدباقر چاپ
تبریــز (ص)9؛ منهــاج النجــاة از حاجــی مالعلــی علییــاری چــاپ
تبریز (ص)10؛
مجیــر دیــوان ،آقــای :تفســیر علــی بــن ابراهیــم القمی چــاپ طهران
(ص)2؛
محمــد نمســهچی ،آقای میــرزا :مقایســات ابیحیان چــاپ بمبئی
(ص)25؛
محمدحسین آقا ،آقای میرزا :مسالک االفهام للشهید الثانی چاپ
تبریز (ص)9؛
محمــدزاده ،آقای :کتاب آبی ترجمــۀ علیقلیخان بختیاری چاپ
طهران (ص)14؛

مخبرالســلطنه ،آقــای حاجــی :اصــول کافــی چــاپ تبر یــز (ص)5؛
مشرق الشمسین شیخ بهائی نسخۀ خطی (ص)6؛ مفاتیح الشرایع
از مالمحســن فیــض نســخۀ خطــی (ص)9؛ درة االلفیــة [کــذا] از

محمدعلــی اخبــاری ،آقــای میــرزا :الجمــع بیــن رأیــی الحکیمیــن
افالطون و ارسطاطالیس از ابیالنصر الفارابی چاپ مصر (ص)28؛
محمدولــی میرزا :تفســیر حســن بن محمد نیشــابوری چــاپ طهران
(ص)2؛ تفســیر در النظیم [کذا] چاپ طهران (ص)3؛ تفسیر القرآن
محمدباقــر یــزدی چــاپ بمبئــی (ص)3؛ وســائل الشــیعه از محمد
الحر العاملی چاپ طهران (ص)9؛ کتاب المتاجر از شــیخ مرتضی
االنصــاری چــاپ تبریز (ص)9؛ فیــض االله المالک فــی حل الفاظ
عمــدة الســالک از الســید عمــر برکات چــاپ مصــر (ص)10؛ االدب
الصغیــر از عبداهلل ابن المقفع چاپ مصر (ص)18؛ االدب الکبیر از
عبداهلل ابن المقفع چاپ مصر (ص)18؛

ابوعبداهلل الشهید نسخۀ خطی (ص)10؛
مدیــرزاده ،آقــای :مجموعــۀ عصــر آزاد از آقای مدیرزاده چاپ شــیراز
(ص)16؛
مســعودآقا ،آقای حاجی میرزا :تفســیر در النظیم [کذا] چاپ طهران
(ص)3؛ مقیــاس المصابیــح مجلســی چــاپ تبریــز (ص)4؛ نخبــة
االعمال حســین طبرسی نســخۀ خطی (ص)4؛ منتخب الدعوات
چــاپ تبریــز (ص)4؛ صحایــف االعمــال از طبســی نســخۀ خطــی
(ص)4؛ مناقــب علــی بــن ابیطالــب چــاپ تبریــز (ص)6؛ کتــاب
الغیبــه شــیخ طوســی چــاپ تبریــز (ص)6؛ ینابیــع المــودة شــیخ
ســلیمان چاپ اسالمبول (ص)7؛ قوانین االصول از میرزا ابوالقاسم

محمدهاشــم میــرزا ،آقــای :تســلیة العبــاد اســماعیل چــاپ مشــهد

قمــی چــاپ تبریــز (ص)8؛ شــرح لمعه للشــهید الثانی چــاپ تبریز

(ص)7؛

(ص)9؛

محمودآقــا کتابفــروش ،حاجــی :من الیحضــره الفقیه چــاپ طهران

مصدقالملــک ،آقــای :شــاهنامه خــط اولیــاء ســمیع چــاپ بمئی

(ص)6؛ کتاب المنتهی از عالمه حلی (ص)8؛
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(ص)31؛

وثــوق همایون ،آقــای :مجموعۀ پیکان از آقای وثــوق همایون چاپ

مصطفیخان :مفتاح الفالح شیخ بهایی (ص)4؛

طهران (ص)16؛

ملکالشــعرا ،آقای :مجلــۀ نوبهار از آقای ملکالشــعرا چاپ طهران

هاشم ،آقا سید :دیوان اخطل نسخۀ خطی (ص)44؛

(ص)16؛

هاشمی ،آقای میرابوالحسن :مجموعۀ رسملی غزتة از قرهپت چاپ

ملکی ،میرزا خلیل :تضاعف االعمال و االذکار از ابوالحســن چاپ

اسالمبول (ص)15؛

تبریــز (ص)4؛ منیــة فــؤاد المهتدیــن از همــو ،چــاپ تبریــز (ص)4؛

هدایــتاهلل ،آقــای میــرزا :بحار االنوار ســیزدهم چــاپ تبریز (ص)6؛

شــرح صحیفة الســجادیة [کذا] از ســید علیخان کبیــر چاپ تبریز

براهیــن الحق ســید محمــد چاپ تبریــز (ص)7؛ صراط المســتقیم

(ص)4؛ مناقــب خوارزمــی چــاپ تبریــز (ص)6؛ الســلطه و الحریــه

از محمداســماعیل چــاپ تبر یــز (ص)7؛ کتاب التکملة فی شــرح

از تولســتوی چــاپ اســامبول (ص)27؛ نوامیــس روحیــه تطور ملل

التبصرة از شیخ اسماعیل تبریزی چاپ تبریز (ص)9؛

چاپ طهران (ص)27؛

یوســف قاضــی ،آقامیــرزا :بدایــع االخبــار حاجــی مالاســماعیل

ملهــم ،آقــا میرزا حاجــی آقا :ایضاح االشــتباه از حاجــی محمدخان

سبزواری چاپ تبریز (ص)6؛ ذرایع االحالم فی شرح شرایع االسالم

چاپ تبریز (ص)7؛

از آقای ممقانی چاپ تبریز (ص)9؛

موســیخان زریــن ،آقــای :ایراننامــه از الهوتــی چــاپ اســامبول

***

(ص)31؛

از میــان مرا کــز و نهادهــای غیرحقیقــی نیــز کــه کتابهایــی را اهــدا

مهــدی ادیب ،آقای میــرزا :الیواقیت و الجواهر از عبدالوهاب چاپ

کردهانــد ،میتــوان از ایــن مــوارد یــاد کــرد« :ادارۀ معــارف» (بســیاری

مصر (ص)12؛

صفحــات)« ،کتابخانــۀ حقیقــت» (ص« ،)2کتابخانــۀ خورشــید»

مهدیخان (تحویلدار معارف) ،آقای میرزا :کتاب البیان فی تفسیر

(صــص 3و « ،)26مجمــع ادب» (صــص 3و « ،)47قرائتخانۀ خود

القــرآن از محمدحســن چــاپ تفلیس (ص)3؛ دیــوان رودکی چاپ
طهران (ص)45؛
ناطــق ،میــرزا جوادخــان :مجموعــۀ رعــد از آقــای ســیدضیاء چــاپ
طهران (ص)16؛
نخجوانی ،حاجی محمدآقا :توزک امیر تیمور چاپ طهران (ص)14؛

کتابخانــه» (ص)3؛ «ایالــت جلیلــه» کــه اهداکننــدۀ نســخۀ خطی
انجیل ســریانی پوس ـتماهی دارای  255ورق و ّ
مورخ  1180میالدی
معرفی شــده است (ص)5؛ «مدیر مدرسۀ متحده» (صص 7و ،)12
«کتابخانۀ حســینی» (ص ،9دو بار)« ،کتابخانۀ پرورش» (صص 11و
« ،)32دولت فرانســه» (صص 11و « ،)20ادارۀ کاوه» (برلین) (صص
 15 ،13 ،12و « ،)59مدیــر جر یــدۀ اتحــاد اســام» (« ،)13کتابخانــۀ

منشآت السالطین از فریدو نبک چاپ اسالمبول (ص)44؛

معرفت» (صص « ،)57 -54 ،39 ،15قونســولگری فرانسه» (صص

نصرتالدوله ،آقای :زاد المعاد مجلسی چاپ تبریز (ص)4؛ مفتاح

 26 ،23 ،16و « ،)45کتابخانــۀ کســرائی» (ص« ،)17وزارت فوائــد

الکرامــه فــی قواعــد العالمــه چــاپ مصــر (ص)9؛ الجامع العباســی
از شــیخ بهائــی چاپ تبریــز (ص)9؛ لباب االلبــاب از محمد عوفی

عامــه» (ص« ،)59مدیــر کتابخانــۀ ســروش» (ص )62و «خ .مدیــرۀ
مدرسۀ ناموس» (ص.)62

چاپ لیدن (ص)36؛
نظــام االســام ،آقــای :تفســیر آیــة الکرســی ســیدکاظم رشــتی چاپ
طهران (ص)3؛ تفســیر ســورۀ واقعه همو چاپ طهران (ص)3؛ شرح
الزیاره شــیخ احمد احســائی چــاپ تبریــز (ص)5؛ حدائق العارفین
آقــا میــرزا فضلعلیآقــا چاپ تبریــز (ص)7؛ نــور االنــوار از علیاصغر
بروجردی چاپ طهران (ص)7؛
نوبخــت ،آقای :مجموعۀ بهارســتان از آقای نوبخت چاپ مشــهد و
شیراز (ص)16؛
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منابع
ّ
« .1اشــعار نویافتــۀ ابنســینا» ،ســهیل یــاری گلدره ،کتــاب مــاه ادبیــات،
بهمنماه  ،1392پیاپی  ،196صص .44-41
 .2انیــس الوحــدة و جلیــس الخلــوة ،محمــود بــن محمــود بــن علــی
الحسنی«90گلســتانه» ،تحقیــق و تصحیــح :دکتــر مجتبــی ّ
مطهــری ،تهــران،
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.1391 ،
ً
 .3همان ،دستنویس کتابخانۀ آیةاهلل مرعشی نجفی ،شمارۀ  ،12039احتماال
متعلق به سدۀ هشتم هجری.91
« .4بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی» ،محمدیوسف ّنیری-
الهــام خلیلــی جهرمــی -شــیرین رزمجو بختیــاری ،پژوهشهــای ادب عرفانی
(گوهر گویا) ،س ،11ش ،3پاییز  ،1396پیاپی ،34صص .18-1
 .5تــاج المآثــر ،صدرالدیــن حســن نظامی نیشــابوری ،بــه مقدمــه ،تصحیح و
تعلیــق :دکتــر مهدی فامــوری -دکتــر علیرضا شــادآرام ،یاســوج ،دانشــگاه آزاد
اسالمی واحد یاسوج.1391 ،

شیرازه ،بهار .1378
 .15خدمتگــزاران عالــم کتــاب ،و معرفــی برخــی از کتابخانههــای عمومــی و
خصوصــی ،از انتشــارات ادارۀ کل نــگارش وزارت آموزش و پرورش ،بمناســبت
هفته کتاب ،آبانماه .1345
 .16خالصــة االشــعار و زبــدة االفــکار ،تقیالدیــن ذ کــری کاشــانی ،دســتنویس
کتابخانۀ ملی روســیه (سالتیکوف شــچدرین) ،شماره  ،321کتابتشده تحت
نظارت مؤلفّ ،
مور خ 993ق185 ،برگ.
 .17دیوان حافظ ،تدوین دکتر سلیم نیساری ،تهران ،سینانگار.1377 ،
 .18دیــوان ســلمان ســاوجی ،بــا مقدمــه و تصحیــح اســتاد ابوالقاســم حالت،
بهکوشش احمد کرمی ،تهران ،نشریات «ما».1371 ،
 .19دیــوان ســیف فرغانــی ،بــا تصحیــح و مقدمــۀ دکتر ذبی ـحاهلل صفــا ،تهران،
فردوسی ،چاپ دوم.1364 ،
 .20دیــوان فریــد اصفهانــی (اســفراینی) ،بهاهتمــام و تصحیــح دکتــر محســن
کیانی ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1381 ،
ّ
 .21دیــوان کبیــر ،کلیــات شــمس تبریزی ،چاپ عکســی از روی نســخه خطی

 .6تاریخ خانی ،شــامل حوادث چهلســالۀ گیالن ،علی بن شــمسالدین بن
حاجیحســین الهجی ،تصحیح و تحشیه :دکتر منوچهر ستوده ،تهران ،بنیاد
فرهنگ ایران.1352 ،

موزۀ موالنا در قونیه ،تاریخ کتابت770 -768 :ق ،تهران ،مؤسســۀ پژوهشــی
حکمت و فلسفه در ایران.1386 ،

 .7تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری ،سعید
نفیسی ،تهران ،کتابفروشی فروغی ،1344 ،ج.1

 .22زنگینامه ،شــش رســاله و مقامه و مناظره ،محمد بن محمود بن محمد
زنگی بخاری ،بهکوشش ایرج افشار ،تهران ،توس.1372 ،

 .8تذکرة الشــعراء ،دولتشاه ســمرقندی ،بتحقیق و تصحیح محمد عباسی ،از
روی چاپ براون با مقابلۀ نسخ معتبر خطی قدیمی ،تهران ،کتابخانۀ بارانی،
.133792

 .23الشــقائق النعمانیــة فــی علمــاء الدولــة العثمانیــة ،عصامالدیــن احمــد
ُ
طاشکبریزاده ،تصحیح و تحقیق :سیدمحمد طباطبائی بهبهانی «منصور»،
تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.1389 ،

 .9تذکــرهی شــعرای معاصریــن داراالیمــان قــم ،علیا کبــر فیــض ،مقدمــه و
تصحیــح :دکتــر علیرضــا فــوالدی ،تعلیقــات :فهــارس :رقیــه فراهانــی ،قــم ،نور
مطاف ،بنیاد قمپژوهی با همکاری کتابخانهی بزرگ و گنجینهی مخطوطات
اسالمی حضرت آیةاهلل العظمی مرعشی نجفی ،چاپ اول.1393 ،
ّ
 .10تشیع و والی اهل بیت(ع) در ادب فارسی قدیم (جنگ عبدالکریم مداح،
ّ
ّ
مور خ 849ق) ،بهکوشــش امینه محلتی ،تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی.1390 ،

 .24عرفات العاشــقین و عرصات العارفین ،تقیالدین محمد اوحدی حسینی
ّ
دقاقــی بلیانــی اصفهانی ،تصحیح :ذبی ـحاهلل صاحبکاری ،آمنــه فخر احمد ،با
نظــارت علمی :محمد قهرمان ،تهــران ،میراث مکتوب ،با همکاری کتابخانه،
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،1389 ،ج.5

 .11توفیق ،روزنامهنگار و مجموعهدار ایرانی در اســتانبول (بهانضمام فهرســت
کتابخانۀ خصوصی او) ،جواد بشری ،تهران ،وراقان ،بهمن .1396
« .12چیده چیده از ســفر پا کستان (معرفی سی و شش نسخۀ خطی) -بخش
دوم» ،ایــرج افشــار ،یغمــا ،س ،27ش ،1353 ،3مسلســل ،309صــص -156
.161
 .13حلیمی و فرهنگهایش ،محسن ذا کرالحسینی ،تهران ،نامۀ فرهنگستان،
ضمیمۀ شمارۀ  ،18دی .1383
 .14خاطرات ابوالقاســم کســمائی ،بهکوشش ایرج افشــار -کاوه بیات ،تهران،
 .90چنیــن اســت انتخــاب کوشــندۀ متــن چاپــی ،در حالــی کــه در برخــی نســخههای دیگر،
«حسینی» آمده و گزینش صحیح نیز گویا بایستی همان باشد.
 .91در بــارۀ ایــن دســتنویس ،رک« :درنگــی در انیــس الوحــده» ،جواد بشــری ،میراث شــهاب،
ّ
مصحــح متــن چاپــی،
س ،13پاییــز و زمســتان  ،1386پیاپــی  ،50-49صــص .30-21
تصو یــری از ایــن دســتنویس بســیار ارزنــده را ،در انتهای چــاپ خویش عرضه کــرده (انیس
الوحــده ،چــاپ مجلــس ،صــص  ،)532 -531ولی گویا کمتریــن بهره را از آن برده اســت.
برای یک نمونۀ بســیار خرد از میان بی ّ
توجهیهای پرشــمار او به محتویات این دســتنویس،
تنها اشــاره میشــود به عدم نقل تعداد زیادی شــعر فارسی ،از باب هشتم ،از جمله اشعاری
از مجد همگر و دیگران ،که حائز اهمیت اســت و شــاید در یادداشــتی دیگر ،به آن پرداخته
شود.
 .92تار یــخ اتمــام حروفچینــی متــن ،مذکــور در ص ،610و تاریــخ انتهای مقدمه (اردیبهشــت
.)1337

« .25عالمــه محمــد قزوینــی» ،حبیــب یغمائــی ،یغمــا ،س ،30ش ،5مــرداد
 ،1356مسلسل  ،347صص .289 -287
 .26غزلیات شــمس تبریــز ،موالنا جاللالدین محمد بلخــی ،مقدمه ،گزینش
و تفسیر :محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران ،سخن ،چاپ سوم ،1387 ،ج.1
 .27فرهنگ ســخنوران ،دکتر ع .خیامپور (تاهباززاده) ،تهران ،طالیه،1368 ،
ج.1
 .28فهــرس التواریــخ ،رضاقلیخــان هدایــت ،بــه تصحیــح و تحشــیه :دکتــر
عبدالحســین نوائــی ،میرهاشــم محــدث ،تهــران ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و
مطالعات فرهنگی.1373 ،
 .29فهــرس المخطوطات الفارســیة التی تقتنیهــا دارالکتب حتی عام 1963م،
[نصراهلل مبشر الطرازی] ،القاهرة ،مطبعة دارالکتب ،1966 ،ج.2
 .30فهرس مخطوطات مکتبة کوپریلی ،اعداد :رمضان ششــن -جواد ایزکی-
جمیــل آقپــکار ،تقدیم :ا کملالدین احســاناوغلی ،اســتانبول ،مرکــز األبحاث
ّ
للتاریــخ و الفنون و الثقافة اإلســامیة بإســتانبول ،منظمة المؤتمر اإلســامی،
1406ق3 ،ج.
 .31فهرســت دستنویســهای فارســی کتابخانــۀ فاتــح (اســتانبول) ،ســید
محمدتقــی حســینی ،تهــران ،کتابخانــه ،مــوزه و مرکــز اســناد مجلس شــورای
اسالمی.1392 ،
 .32فهرســت کتابخانــه دولتــی تربیــت تبریز ،کتــب خطی ،محمــد نخجوانی،
تبریز ،چاپخانه شفق.1329 ،
شپــژوه -علینقی منزوی،
 .33فهرســت کتابخانــۀ سپهســاالر ،محمدتقی دان 
تصحیــح و تجدیدنظــر بوســیلۀ علینقــی منــزوی ،چاپخانــۀ دانشــگاه تهــران،
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گرباپاپ
 ،1346ج.4

 .51مقــاالت قزوینــی ،گردآورنــده :ع .جربــزهدار ،تهــران ،اســاطیر ،چــاپ اول،
 ،1363ج.3

 .34فهرســت کتــب کتابخانــه و قرائتخانــۀ دولتــی تربیــت ،از مؤسســات میرزا
محمدعلــی خــان تربیــت ،رئیــس ایالتــی معــارف و اوقــاف آذربایجــان ،تبریــز،
مطبعۀ امید ،سیچقان ئیل1343 /هجری1303 /شمسی.

 .52ممدوحیــن شــیخ ســعدی ،محمــد قزوینــی ،ضمیمــۀ مجلــۀ «تعلیــم و
تربیت» ،شرکت چاپ خودکار و ایران ،فروردین .1317

« .35فهرســت نســخههای خطــی دانشــگاه لسآنجلــس» ،محمدتقــی
دانشپــژوه ،نشــریۀ نســخههای خطــی ،زیرنظــر محمدتقــی دانشپــژوه-
اسماعیل حا کمی ،دانشگاه تهران ،1362 ،ج ،12-11صص .772 -1

 .53میر تذکره ،شــناختنامۀ میر تقیالدین محمد کاشــانی (نویســندۀ خالصة
االشعار) ،نفیسه ایرانی ،آینۀ میراث ،دورۀ جدید ،س ،10ضمیمۀ ش ،24سال
.1391

 .36فهرســت نســخههای خطــی کتابخانــۀ بــزرگ حضــرت آیــةاهلل العظمــی
مرعشــی نجفی ،ســیدمحمود مرعشــی ،با همــکاری محمدعلــی صالحی ،قم،
کتابخانۀ بزرگ حضرت آیةاهلل العظمی مرعشی نجفی ،1391 ،ج.41

 .54نســخههای نویافته ،گزارشــی از گزیدۀ نســخههای خطی خریداریشــدۀ
کتابخانــۀ بــزرگ حضــرت آی ـتاهلل العظمــی مرعشــی نجفــی -1386/1/1
 ،1387/10/15ســیدمحمود مرعشــی نجفــی ،قــم ،کتابخانــۀ بــزرگ حضــرت
آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی.138793 ،

 .37همــان ،ســیدمحمود مرعشــی ،بــا همــکاری میرمحمــود موســوی ،قــم،
کتابخانۀ بزرگ حضرت آیةاهلل العظمی مرعشی نجفی ،1392 ،ج.42
 .38همــان ،ســیدمحمود مرعشــی ،بــا همــکاری ســیدمحمد اصفیائــی-
محمدعلــی صالحــی ،قــم ،کتابخانــۀ بــزرگ حضــرت آیــةاهلل العظمی مرعشــی
نجفی ،1394 ،ج.43
 .39فهرســت نســخههای خطــی کتابخانه مســجد اعظم قم ،رضا اســتادی-
صادق حسنزاده -محمود ّ
طیار مراغی ،قم ،دفتر نشر برگزیده ،1389 ،ج.3

 .55یتیمــة الــدرر و کریمــة الفقــر (مجموعــۀ نظم و نثر مســطور از خطــوط ا کابر
ّ
مدعو به
شــیراز) ،تدویــن و تألیــف :جمالالدیــن محمــد بن محمــد اصفهانــی
ّ
جمال معلم ،نســخهبرگردان دســتنویس شــمارۀ  5874کتابخانــۀ ملی ملک،
بــا مقدمــه و توضیحــات بهــروز ایمانــی ،تهــران ،مرکــز اســناد و مجلس شــورای
اسالمی -موزه ملی ملک.1390 ،
56. Istanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler, Ahmed Ateş,
Istanbul, Milli Egitim Basimevi, 1968, vol. 1.

 .40فهرست نسخههای خطی کتابخانه ملی عشقآباد ترکمنستان ،سیفاهلل
ّ
مدبر ،زیرنظر سیدمحمود مرعشی نجفی ،قم ،کتابخانۀ بزرگ آیتاهلل العظمی
مرعشی نجفی.1379 ،
 .41قــم در قحطــی بــزرگ 1288قمــری ،جــان گرنــی -منصــور صف ـتگل ،قــم،
کتابخانۀ بزرگ حضرت آیةاهلل العظمی مرعشی نجفی.1387 ،
« .42کاغذنامــه (انشــای ادبــی در تهیــۀ کاغــذ پنب ـهای)» ،تصنیــف عزالدیــن
مطلعــی ،ویراســت :بهــروز ایمانــی ،در :اوراق عتیــق ،مجموعــه مطالعــات
متنپژوهی ،نسخهشناســی و فهرس ـتنگاری ،بهکوشش ســید محمدحسین
حکیم ،تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اســناد مجلس شــورای اســامی،1392 ،
ج ،3صص .30-15
 .43کتاب الکشــکول ،بهاءالدین محمد عاملی ،بهاهتمام نجمالملک ،چاپ
سنگی ،طهران1296 ،ق.
 .44کتابشناسی آثار مربوط به قم[ ،دکتر حسین] مدرسی طباطبائی ،مآخذ
تحقیق دربارۀ قم ،قم ،چاپ حکمت ،آذرماه .1353
 .45کلیات شــمس یا دیوان کبیر ،موالنا جاللالدین محمد مشهور بمولوی،
بــا تصحیحات و حواشــی بدیعالزمان فروزانفر ،تهــران ،امیرکبیر ،چاپ چهارم،
 ،1378ج1و.2
 .46گنجینههای دســتنویسهای اســامی در ایران ،هادی شــریفی ،ترجمه،
تصحیحــات و افزودههــا :احمدرضــا رحیمــی ریســه ،تهــران ،مؤسســۀ نشــر
فهرستگان -کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.1379 ،
« .47مآخــذ احــوال علیا کبــر فیض قمــی و آثارش» [بهعنوان پیوســت رســالۀ
«اخــاق معــزی»] ،جــواد بشــری ،در :متــون ایرانــی ،بهکوشــش جواد بشــری،
تهران ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،1390 ،ج ،1صص
.513 -502
 .48مجموعۀ شــعری ،کتابخانۀ فاتح (اســتانبول) ،شــمارۀ  ،4071اواخر ســدۀ
نهم یا اوایل سدۀ دهم هجری241 ،برگ.
 .49محمدعلــی تربیــت ،مجید غالمی جلیســه ،مشــاهیر کتابشناســی معاصر
ایران ،2-تهران ،خانۀ کتاب.1394 ،
 .50معجــم التاریــخ التــراث االســامی فــی مکتبــات العالــم (المخطوطــات و
المطبوعــات) ،علیالرضــا قرهبلــوط -احمد طــوران قرهبلوط ،قیصــری (ترکیا)،
دارالعقبة ،بیتا6 ،ج.

132

174

 .93از قــرار معلــوم ،نســخههای ایــن کتابچۀ پراهمیت ،بهســبب آنکه در بخــش تصاویر آن،
اشکالی ّفنی بروز کرده بود ،به فاصلۀ اندکی از انتشار ،خمیر شد.
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