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Abstract: The present paper is the eighteenth 
paper which focuses on the findings related to 
the history of literature, textology, and cod-
icology. Some of the introduced sources and 
provided information are as follows:
• Two fifth-century suhuf in East Kufic script 
in Pakistan
• The relationship between one of Seyyed 
Hasan Qaznavi’s poems and a newspaper from 
6th century
• «Badrqarn» or «Deramzan» from Isfahan
• Some new information about Zeinoddin Ali 
Kolah Shirazi
• Two-volume Persian commentary in Go-
harshad Mosque Library, dated 897 AH
• «Jāst», still «Jāst» up to the 10th century AH 
• Allame Qazvini who ate halal food.

Key words: History of literature, textology, 
codicology

هوامش )18(
جواد بشري

اخلالصـة: املقـال احلـايل هـو احللقة 18 من سلسـلة مقاالت تتمحور 
يـخ اآلداب والنصـوص والنسـخ  حـول مالحظـات للكاتـب عـن تار

اخلّطّية.
وبعـض  املصـادر  مـن  لعـدٍد   

ً
اسـتعراضا تتضّمـن  احلالّيـة  واحللقـة 

املالحظات النقدّية علهيا، وهي:
1ـ  مصحفان من القرن اخلامس باخلّط الكويف الشريق يف باكستان.

يـدة  2ـ  عالقـة أحـد أشـعار السـّيد حسـن الغزنـوي مـع سـفينة أو جر
من القرن السادس اهلجري.

3 ـ )بدر قرن( األصفهاين أو )درمزن( األصفهاين.
ين الدين عيل كاله الشيرازي. 4 ـ بعض املعلومات اجلديدة عن ز

ديـن يف مكتبـة مسـجد گوهـر شـاد، يعـود 
ّ
5 ـ تفسـير فـاريس مـن جمل

خيه إىل سنة 897 هـ  . تار
6 ـ )جاست(، كذلك )جاست( حّت القرن العاشر اهلجري.

كل احلالل. يين آ 7 ـ العاّلمة القزو

يخ األدب، النصوص، علم املخطوطات. املفردات األساسّية: تار
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کستان کوفی شرقی در پا 1. دو مصحف سدۀ پنجمی به خط 
کتابـت شـده باشـد، در  کوفـی شـرقی سـدۀ پنجـم هجـری  کـه بـه خـط  دسـتنویس های موجـود از قـرآن 
سال های اخیر به واسطۀ توّجه به بخشی از تفسیر امام ابونصر حّدادی )متوفای پیش از 484ق( به خط 
گرفته اسـت. در اینجـا پرداختن  عثمـان وّراق غزنـوی، کتابت شـده در 484ق، مـورد توّجـه بیشـتری قـرار 
جزئی نگر و ارجاع به همۀ منابع مربوط به این نوع از خط و این دسته از مصاحف، مّد نظر نیست. تنها 
کوفی شرقی و ایرانی  که با شیوه ای مشابه همین نوع از خط  برای توّجه دادن به دو دستنویس پراهمیت 
کراچی1، این  کستان در  کتابت شده، بر اساس دو فهرست نمایشگاهی از نفایس مصاحف موزۀ ملی پا
کوتاه فراهم آمد. تصاویری نیز از این مصحف ها، بر اسـاس دو فهرسـت مزبور عرضه می شـود  یادداشـت 

گذاشت.  که بر اهمیت آن ها صّحه خواهد 

الف. دستنویس شمارۀ »N. M. 1958. 231«: این دستنویس، تشکیل شده از 16 برگ از یک مصحف 
در ابعاد 17.8 × 10.2 سانتیمتر، دارای 8سطر در هر صفحه، احتمااًل از سدۀ پنجم هجری، شامل آیاتی 
که به مناسبت برپایی نمایشگاه قرآن در ماه  از سورۀ مریم و سورۀ طه است. در فهرست نمایشگاهی ای 
رمضان سال 2002م )برپایی نمایشگاه به هّمت بنیاد خادم علی شاه بخاری( به صورت رنگی و دوزبانه 
)انگلیسی و اردو( به همت »محمدشاه بخاری« تهیه و تدوین شد، خط این اوراق، کوفی از نوع »مغربی 
که نباید صحیح باشـد. عناوین سـوره ها در این صفحات، به قرمز  تزئینی« تشـخیص داده شـده اسـت 
ئمی خاص برای تقسیم سوره ها به  )شنگرف( و دارای دوایر زرین و ازرق در حواشی نسخه )به مثابۀ عال
عشـر، حزب و جزء، یا سـجده( اسـت. تصویر یک صفحه از این نسـخه در فهرسـت مزبور آمده اسـت که 
در این جـا بازنشـر می شـود2. همچنیـن، تصاویـری از دو صفحـۀ دیگـر همیـن دسـتنویس، در فهرسـتی که 
کـه این دو نیز  آن را پیش تـر، هدایـةاهلل صدیقـی بـه سـال 1982م بـه چاپ رسـانیده بود در دسـترس اسـت 
عرضـه خواهـد شـد. مطالـب ایـن هـر دو فهرسـت دربـارۀ این دسـتنویس، با هم مشـابهت دارد و فهرسـت 
محمدشـاه بخـاری، احتمـااًل از فهرسـت اخیـر بهـره بـرده اسـت. در ایـن فهرسـت نیـز، خـط دسـتنویس، 

که صحیح نمی نماید.  کوفی، از نوع »مغربی تزئینی« تعیین شده3 

کـه هشـت بـرگ از یـک مصحـف، بـه ابعـاد 33× 20.3   :»560 .1958 .N. M« ب. دسـتنویس شـمارۀ
کریم است و به خطی اندکی شبیه تر  سانتیمتر، هر صفحه دارای 7سطر، شامل آیاتی از جزء پنجم قرآن 
گویـا بـه خـّط  بـه خطـوط عثمـان وّراق غزنـوی، کتابـت شـده اسـت. ترجمـۀ فارسـی تحت اللفظـی آیـات، 
یـِن کارشـده )بـرای تمایـز آغـاز عشـر، حزب، جزء یـا غیره( در حاشـیۀ یک  متأّخرتـری اسـت. یـک دایـرۀ زّر
یم، مشـهود اسـت4. خط ترجمه در دو فهرسـت صدیقی و  که تصویر آن را در اختیار دار صفحه از نسـخه 

کستان«، صص 854- 856.  کراچی، عجالتًا رک: »پا کستان در  ی پا
ّ
1. دربارۀ موزۀ مل

2. A guide to Qur’an Gallery, no. 3. 

3. Quran Manuscripts, a catalogue, p. 1.  

4. A guide to Qur’an Gallery, no. 2. 
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محمدشـاه بخاری، اندکی متأّخرتر از خط متن تخمین زده شـده5 که ظاهرًا صحیح اسـت، اّما بی شـک 
بـا ترجمـۀ بسـیار کهنـی روبـرو هسـتیم و الزم اسـت در اّولیـن فرصـت بررسـی و قدمـت آن -که بعید اسـت 

گردد.  ق به پس از قرن ششم یا نهایتًا هفتم باشد- دقیق تر تعیین 
ّ
متعل

کـز نگهـداری برخـی از تفاسـیر و ترجمه هـای بسـیار کهـن فارسـی اسـت که از مشـهورترین  کسـتان، از مرا پا
ک« )محفوظ در »گنجینۀ حافظ محمودخان شـیرانی« در کتابخانۀ دانشـگاه  آن هـا، می تـوان بـه »قـرآن پـا
کـرد. همچنیـن ده بـرگ از یـک نسـخۀ  پنجـاب، چاپ شـده بـه هـر دو صـورت عکسـی و حروفـی( اشـاره 
کتابخانـۀ همـان دانشـگاه نگهـداری  بـه شـمارۀ 6355 در »گنجینـۀ شـیرانی« در  از مصحـف  مترَجـم 
کتابـت شـده، اّمـا زبـان ترجمـۀ فارسـی، کهن تـر، از  کـه احتمـااًل در قـرون هفتـم یـا هشـتم هجـری  می شـود 
سـدۀ پنجم یا ششـم هجری، تخمین زده شـده اسـت. این اوراق به صورت عکسـی و حروفی، به هّمت 

دکتر عارف نوشاهی، به چاپ رسیده است6.  

2. ارتباط شعری از سید حسن غزنوی با سفینه یا جریده ای از سدۀ ششم هجری
گرفتـه، اینـک  کـه پیرامـون سـفینه پردازی و جنگ نویسـی در ادب فارسـی صـورت  بـر اسـاس مطالعاتـی 
روشـن اسـت که در سـدۀ ششـم هجری، تدوین مجموعه های شـعری و ادبی با سـاختار و تعریفی خاص 
کاماًل شناخته شده و در میان اهل علم و فرهنگ رایج بوده  که به آن ها »سفینه« اطالق می شده،  و ویژه 
گاهـی بـه اصطـالح »سـفینه« برخـورد می کنیـم  اسـت. فـارغ از این کـه در مصـادر سـدۀ پنجـم هجـری نیـز، 
کـرده، قـرن ششـم  و فی المثـل، ثعالبـی نیشـابوری در ابتـدای قـرن مزبـور از ایـن اصطـالح در آثـار خـود یـاد 
هجـری بـه بعـد را می تـوان دوران رشـد و شـکوفایی تدویـن ایـن نـوع از مجموعه هـای ادبـی بـه شـمار آورد. 
بسیاری از تذکره نویسان فارسی )مانند عوفی در لباب االلباب( یا تراجم نویسان عربی )مانند ابن ُفَوطی 
در معجم األلقاب(، در سدۀ هفتم هجری به این سفینه ها ارجاع داده و از وجود تعدادی سفینه و منبع 
کـه مربـوط بـه سـدۀ ششـم بـوده، یـاد کرده اند. با این که هیچ سـفینۀ شـعری سـدۀ ششـمی بـه زبان  شـعری 
فارسـی اینـک در دسـت مـا نیسـت، اّمـا از توصیـف منابـع تذکـره ای و تراجمـی، می تـوان کلیاتـی پیرامـون 
سـاختار ایـن سـفینه ها و ُجنگ هـا بـه دسـت آورد. همچنیـن بایـد در نظـر داشـت کـه اصطـالح »ُجنگ«، 
چنان که در پژوهش های دیگر نشان داده شده، از سدۀ هشتم هجری به بعد بر این دسته از منابع اطالق 
ق به سـده های ششـم 

ّ
شـده اسـت. بنابراین هر اطالعی که از منتخبات شـعری و گلچین های ادبی متعل

کتـب تذکـره، تراجـم و نیـز دیوان هـای شـعری عرضـه شـده، عنـوان »سـفینه« بـر آن هـا  و هفتـم هجـری در 
نهاده اند و منحصرًا با اصطالح مزبور روبرو هستیم. 

کـه برخـی از  کتابخانه هـا و موزه هـا، اینـک بـه قطـع و یقیـن می دانیـم  بـر اسـاس سـفینه های موجـود در 
سفینه های شعری از سدۀ هشتم به بعد، مثل »بیاض تاج الدین احمد وزیر« -که در واقع یک »جریده« 

5. Quran Manuscripts, a catalogue, p. 1; A guide to Qur’an Gallery, no. 2.  

کهن از ترجمۀ پارسی قرآن مجید )نسخۀ شیرانی(«، صص 53- 83.  6. »برگهای 
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کـه طـی آن، جامـع سـفینه از شـخصیت های معروف و  اسـت- بـا ابتـکاری در سـاختار خـود روبـرو بودنـد 
کـه مطالبـی به خط خود در اوراقی از سـفینه ثبـت کنند. اّما  ممتـاز پیرامـون خویـش درخواسـت می کـرده 
که این نوآوری، از سدۀ هشتم هجری آغاز شده است. بلکه این نقص اسناد  باز این به آن معنا نیست 
کـه از سـدۀ هشـتم هجـری عقب تـر نمـی رود و نمی توانـد پیـش از آن را بـه طـور عینـی  کنونـی موجـود اسـت 
یشـۀ این شـیوه از  گـر بـاز بـه کتـب تذکره، تراجـم و دیوان هـا مراجعه شـود، می توان ر بـه مـا نشـان دهـد. امـا ا
که یک  سـفینه پردازی را، دسـت کم به سـدۀ ششـم هجری رسـانید. یکی از این اسـناد، رباعی ای اسـت 
یدری نسـوی، از اوایل قرن هفتم هجری، آمده اسـت و  بیت آن، به صورت ناقص، در »نفثة المصدور« ز
پیش تـر، در یادداشـت دیگـری، هـم بـه محتـوا و قدمـت آن پرداخته شـد و هم صورت کامل آن، بر اسـاس 
یابی و عرضه  ینی نگاشته شده، باز دیباجۀ قدیمی و کهنی که بر دیوان اسماعیل بن رضی الدین بابا قزو
ی خطوط علمـا و ادبا بوده، ارجـاع داده و از  گردیـد. عوفـی نیـز در لبـاب، بـه ایـن دسـت سـفینه ها کـه حاو

کرده است7.  آن ها یاد 

کنون بر اسـاس سـروده ای از سـید حسـن غزنوی )درگذشـته بین 555ق تا 557ق(، باز می توان پیشـینۀ  ا
ی خطوط بزرگان بوده، اندکـی عقب تر برد. در هر دو تصحیحی که از این  کـه حـاو ایـن نـوع از سـفینه ها را 
دیـوان وجـود دارد، شـعری هسـت بـا ایـن عنوان: »این قطعه در مدح امیر سـّید ُذخرالدیـن به خّط خود به 
سـفینه نوشـت ]فاعِل »نوشـت«: سـید حسـن غزنوی[«8. در عنوان این شـعر، در تصحیح اسـتاد مدرس 
کـرده و اهمیت  کـه شـعر را بـرای اسـتفاده در ایـن مطالعـات، از انتقاع خارج  ی داده  رضـوی سـهو بـدی رو
آن را تـا حـدودی پنهـان سـاخته اسـت. زیـرا در تصحیـح مزبـور، »سـفینه« در عنـوان ایـن شـعر به صـورت 

کامل شعر با توّجه به هر دو تصحیح دیوان: »سفیده«)!( قرائت و ثبت شده است9. چنین است متن 

باد»ای ذخر دین و دولت، ســــــــلطان اهلیت! نگینــــــــه  ت 
ّ
محل ســــــــپهر  حلقــــــــۀ  در 

کبر بــــــــا ذات تو قرین گشــــــــته ســــــــعد ا کبــــــــری قرینه بادای  بــــــــا طالعت ســــــــعادت 

تــــــــو مهربان موافق جــــــــاه  بــــــــر  یــــــــخ بر مخالــــــــف عهــــــــدت به کینه بادبرجیــــــــس  مّر

پیاله شــــــــد تو همچون  بادخندان لب مطیع  قنینه  تو همچون  پر خون دل حســــــــود 

گر چو قــــــــارون یابــــــــد دفینه ای یر زمیــــــــن چو قــــــــارون هم بــــــــا دفینه بادخصــــــــم تو  ز

ر برشــــــــود بریــــــــن فلــــــــک آبگینه رنــــــــگ پایش ز دســــــــت حادثه بر/ ُپــــــــر آبگینه بادو

پــــــــرد در هوای فضل که  نــــــــام تو چینــــــــه بادهر مرغ مــــــــدح را  اّیــــــــام تو نشــــــــیمن و 

کان ســــــــازد آفتاب کــــــــه در خزانۀ  ینــــــــه بادهــــــــر زر  بهــــــــر فــــــــدای جان عزیــــــــزت هز

یدری، رک: »پابرگ15«، صص 67- 68. ر ز کتاب عوفی و نیز رباعی موجود در نفثة المصدو گاهی از بخش مورد ارجاع در  7. برای آ
8. دیوان سید حسن غزنوی، تصحیح بگ جانی، صص 301- 302. 

9. همان، تصحیح مدرس رضوی، ص309. 
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کن10 نــــــــام نیکــــــــو و11 عمــــــــرت خزینه بادزر هیچ در خزانه منــــــــه، جمله خرج  ّر تو  ز

زگار رو طوفــــــــان  ســــــــفینۀ  تــــــــو  ذات  یای تــــــــو دران طرف این ســــــــفینه باد12«ای  در

کـه واژۀ »سـفینه« در مصرع دوم، بـه همان معنای  در عیـن ابهـام ضبـط مصـرع آخـر، تردیـدی وجـود نـدارد 
که این ذخرالدین سـید ابوالقاسـم  کار رفته اسـت. همچنین، روشـن اسـت  مورداشـاره در این نوشـتار به 
یم، از 522ق تا 556ق، نقیب بزرگ علویان نیشابور بوده  ید بن حسن، که دربارۀ او اطالعات خوبی دار ز
که در این شعر از آن یاد شده و سید حسن غزنوی این شعر را برای ثبت در  است13. بنابراین، سفینه ای 
که یا ساختار جریده گونه داشته، یا  یخ اخیر بازمی گردد. سفینه ای  آن پرداخته است، به پیش از این تار

دست کم بخشی از آن برای ثبت خطوط علما و بزرگان اختصاص یافته بوده است. 

3. »بدر قرن«)!( اصفهانی یا »درمزن« اصفهانی
یکـی از دسـتنویس های نسـبتًا کهـن تفسـیر فخـر رازی، نسـخۀ شـمارۀ 201 کتابخانـۀ الله لـی در اسـتانبول 
کـه کتابـت آن در محـّرم 708ق بـه پایان رسـیده اسـت. نخسـتین بار، بـه واسـطۀ معّرفی نامه ای که  اسـت 
کتابخانـۀ مرکـزی پژوهشـگاه«، نگاشـتۀ اسـتاداْن  کتابخانـۀ مینـوی و  از ایـن دسـتنویس در »فهرسـتوارۀ 
محمدتقی دانش پژوه و ایرج افشار منتشر شده، اطالعی حاصل شد. در این منبع، در وصف تصویری 
کـه در کتابخانـۀ پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی وجود داشـته چنین آمده  از نسـخۀ مزبـور 
کبیـر فخـر رازی، ...الله لـی 201، گ 1-375، نوشـتۀ ابوالبـدر علـی بـن  اسـت: »مفاتیـح الغیـب یـا تفسـیر 
محمـد بـن اسـعد معـروف بـه »بـدر قـرن« اصفهانـی در محـرم 708، ...با مهر سـلطان سـلیم بـن مصطفی، 
از آِن حـاج محمـد السـری در 1307 و قاضـی قوام الدیـن نصـر اسـالم در 7 ع2/ 719 ]=هفتـم ربیع الثانـی 

گواهی جمعیت محمد بن دولت شاه قمی«14.  719ق[ با 

که در این معرفی نامه آمده،  وجود چند اسـم از اسـامی دانشـوران ایرانی زنده در اوایل قرن هشـتم هجری 
ی تصویر واضح رنگی  کافی است تا انگیزه ای برای بازبینی دستنویس باشد. پس از بررسی مجّدد از رو
نسخه، دو نکته دربارۀ نام کاتب اصفهانی نسخۀ و نیز مالک قمی دستنویس، نیازمند بازبینی و اصالح 
وُه إن 

ُ
فسـیِر الکبیِر ِبَتوفیِق اهلِل َو َعوِنِه َو َیتل اِلث ِمن الّتَ

َ
بع الّث ُد الّرُ

َّ
کاتب: »َتّمَ ُمجل به نظر می رسـد. ابتدا رقم 

 َو آِخـًرا َو َظاِهًرا َو َباِطًنا، 
ً

ال فسـیِر... َو الَحمُد هلِل أّوَ ابِع الَخاِتِم ِلَهذا الّتَ ـِد الّرَ
َّ
َشـاَء اهلُل تعالـی َمـا َیِلیـه ِفـی الُمَجل

اِهریَن َو  ٍد َو آِلِه الّطَ ِة ُمَحّمَ ّمَ
ُ
حَمِة َو َشـِفیِع األ َنا َنِبّیِ الّرَ

َ
ِدَنا َو َموال ی َسـّیِ

َ
ـلم َعل لوُة َو الّسَ ِنَیًة، َو الّصَ

َ
ا َو َعال ِسـّرً

10. تصحیح مدّرس: »زر هیچ در خزانۀ تو نیست ای ملک«
11. تصحیح مدّرس: -و

یای بود  12. تصحیـح مـدّرس: »در پـای بـود در نظـرت ایـن سـفینه باد«. دو نسـخه بدل تصحیح بگ جانی: »ض: در پـای تو و در نظرت«؛ »ج: در
گر این حدس صحیح باشـد، بایسـتی به متن  که ا در نظرت«. به نظر می رسـد ضبط نسـخۀ »ض« در تصحیح بگ جانی، قابل تأّمل اسـت؛ 

کرد.   کشیده بایستی قرائت  گر چنین باشد، »تو« را در این مصرع، با »او«ی  منتقل شود. ا
13. دیوان سید حسن غزنوی، تصحیح بگ جانی، صص بیست و هفت، 55- 57. 

یخ بیع نسـخه در این فهرسـت روی  کتابخانۀ مرکزی پژوهشـگاه، ص188. یک خطای مطبعی در ثبت تار کتابخانۀ مینوی و  14. فهرسـتوارۀ 
بیع الثانی 719ق[، به صورت 719/247 حروفچینی شده و نیازمند اصالح است.    که 7 ع2/ 719 ]=هفتم ر داده 
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ِم َسَنَة َثَمان َو َسبَعمیة َبَبلَدِة  ِل ِمَن الُمَحّرَ ّوَ
َ
ِکَتاَبِتِه ِفی العشِر األ صَحاِبِه الُمنَتَجِبیَن، و َصاَدَف الَفراُغ ِمن 

َ
أ

ِد  ُبوالَبـدِر ]کذا[ َعِلّیِ ابـِن ُمَحّمَ
َ
ـی ِرضَواِنـِه أ

َ
حَوِجِهـم ِإل

َ
ضَعـِف ِعَبـاِد اهلِل َو أ

َ
ـی َیـِد أ

َ
تبریـَز االذربیجانیـه]؟[ َعل

ی 
َ
ًیا َعل ِ

ّ
ـاِیَغِة َو ُمَصل ـاِبِغِة َو ِمَنِنـِه الّسَ نُعِمـِه الّسَ

َ
ـی أ

َ
، َحاِمـدًا هلِلَِّ َعل سـَعِد الَمعـُروِف ِبدَرمـزن اإلصَفَهاِنـّیِ

َ
بـن األ

ًما«15.  ِ
ّ
ِه َو ُمَسل َنِبّیِ

نکتـۀ بسـیار مهـم و اصالحـی در ایـن بخش، شـهرت کاتب اسـت که در فهرسـتواره، به صـورت »بدر قرن« 
چـاپ شـده، در حالـی کـه در اصـل نسـخه »دَرمـزن« )بـا فتحـۀ روی حـرف »ر«( آمـده اسـت. شـاید آسـیبی 
کـه بـر اثـر رطوبـت بـه ایـن بخـش از نسـخه وارد شـده و الجـرم در تصویـر سـیاه و سـفید موجـود در کتابخانـۀ 
پژوهشـگاه، وضوح متن را از بین برده، موجب این بدخوانی شـده اسـت. این لقب، در نوع خود، جالب 
توّجه اسـت، اّما نادر نیسـت. به این معنا که از میان کاتبان اصفهانی در همین قرن هشـتم، »علیشـاه بن 
احمدشـاه بـن علـی الّصایـغ االصفهانـی« را می شناسـیم کـه در 743ق از کتابـت دسـتنویس کهـن دیوان 
که اینک  کهن دیوان همام تبریزی را نیز  که نسـخۀ بسـیار  جالل الدین عتیقی فراغت یافته16 و هموسـت 
به شـمارۀ 16509 در کتابخانۀ آیةاهلل مرعشـی نجفی نگهداری می شـود، در 739ق کتابت کرده اسـت17. 
دربـارۀ ارتبـاط ایـن لقـب )صایـغ( بـه معنـی زرگـر که لقب خیـل کثیری از علمـا، محّدثین و نیز حّتی شـعرا 
کاتب دسـتنویس تفسـیر فخر رازی،  و ادبا )مانند جوهری زرگر بخاری( در طول ادوار بوده اسـت، با لقب 
یعنـی »درم زن«، البتـه کـه نمی تـوان چیـزی جـز یـک مشـابهت سـاده در اشـتغال یـا مهـارت ایـن دو طبقـه و 
که در اوایل سدۀ هشتم  کرد. اّما به هر روی، یک دانشور اصفهانی را می توان شناساند  صنف را مشاهده 
هجری خود را در بخش رقم نسـخۀ معتبری از تفسـیری به عربی، »درم زن« نامیده و این نام، پیش از این 
که این لقب، ناظر به شغل نقره سازی یا ضرب سّکه برای این  اشتباه خوانده شده بود. استبعادی ندارد 
کاتـب بـوده باشـد، هـر چنـد، تـا یافـت شـدن یک سـند محکم، نمی تـوان این مّدعـا را قطعی فـرض کرد. بر 
اساس رقم دستنویس مزبور، درم زن اصفهانی در دهۀ نخست محّرم 708ق در تبریز حضور داشته است. 

ی  که نامشان در یک یادداشت کهن »بیع« رو به اسامی مالکان نسخه در ابتدای قرن هشتم هجری نیز، 
گاهی از یکی از  برگ عنوان نسـخه دیده می شـود، در معرفی »فهرسـتواره« اشـاره شده است. به مناسبت آ
رجـال متقـّدم قـم در ایـن یادداشـت خریـد و فروش، بهتر اسـت عین آن یادداشـت بازخوانی شـود: »إنَتَقَل 
یِن َنصِر اإلسالِم  ِة َو الّدِ

َّ
عَظِم ُسلَطاُن الُقَضاة قواِم الِمل

َ
دِر اإِلماِم األ ِم الّصَ

َ
ی الُمَعّظ

َ
ّیَ َهذا الِکَتاُب ِمن َمول

َ
ِإل

َنا الَعبُد 
َ
بیِع اآلِخِر َسَنَة ِتسع َعشَرة َو َسبَعمائة، َو أ رِعّیِ ِفی َساِبِع َر

َ
ُه- ِبالَبیِع الّش

َ
َو الُمسِلمیَن -أَداَم اهلُل َفضل

َح اهلُل َشـأَنُه و...«18. صورت دقیق نام این فرد 
َ
صل

َ
ـِد بِن دولتشـاه الُقمّیُ -أ ِعیـُف حمـود]؟؟[ بـُن ُمَحّمَ

َ
الّض

15. تفسیر فخر رازی، برگ 373ب. 
16. دیوان عتیقی، ص798. در صفحۀ »نه« از مقدمۀ کوشش گران این چاپ، »الصایغ« به صورت »الضایع« ثبت شده که الزم است اصالح 

شود. دربارۀ نسخه های دیگری از دیوان عتیقی، رک: »پابرگ15«، صص 72- 73. 
یافتـه(«، ص138، 183 )کـه در  کهـن از دیـوان همام الدیـن تبریـزی )ابیـات و نـکات نو یسـی  17. دیـوان همـام تبریـزی، بـرگ 109ب؛ »دست نو

که نیازمند اصالح است(؛ »کهن نوشته هایی دربارۀ ارتباط سعدی با خضر«، ص189.   صفحۀ اخیر »الضائع« حروفچینی شده 
18. تفسیر فخر رازی، برگ 1الف. 
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کـرد که  کـرده، مشـّخص نشـد، اّمـا می تـوان اعـالم  کـه نسـخه را از یکـی از قضـات عهـد خویـش خریـداری 
آنچـه در »فهرسـتواره« بـه صـورت »جمعیـت ]![ محمـد بن دولتشـاه قمی« قرائت شـده، قطعًا خطاسـت. 

که نام جّد این فرد بوده، از اسامی رایج در آن عهد به شمار می رود.  »دولتشاه« هم 

کاله شیرازی 4. چند اطالع تازه از زین الدین علی 
کاله، از مشایخ شیراز در سدۀ هشتم هجری، این بیت حافظ، اغلب مورد توّجه  دربارۀ زین الدین علی 
کاله شـیرازی  گمـان شـماری از ایشـان، آن را بایسـتی تعریضـی بـه زین الدیـن  حافظ پژوهـان بـوده، و بـه 

دانست: 
کرد19بازی چرخ بشــــــــکندش بیضــــــــه در »کاله« که عرض شــــــــعبده با اهــــــــل راز  یرا  ز

گزاره ای، زین الدین علی کاله، از مشـایخ پرنفوذ شـیراز در سدۀ هشتم  فارغ از درسـتی یا نادرسـتی چنین 
کنـون اطالعـات چندانـی  دربـارۀ او وجـود نداشـته، و چنـد مطلـب نسـبتًا تـازه و مهـم  کـه تا هجـری اسـت 
که یک مجموعۀ پراهمیت از منشآت  پیرامون او، موضوع این یادداشت است. دربارۀ او، دانسته است 
گلچین معانی دربارۀ این مجموعه نوشته: »نسخه ای از  ی، در مشهد نگهداری می شود. استاد احمد  و
کتابخانۀ آسـتان قدس به شـمارۀ 118 موجود اسـت و تحریر رمضان  کاله مزبور در  مکتوبات شـیخ علی 
ی شـیخ صاحب مسـند و بانفوذی بود]ه[  سـال 1004هجریسـت. از مکاتیب مزبور مسـتفاد می شـود که و
و نـزد سـالطین و امـراء و صـدور وقـت و حـکام و والت، سـخنش تأثیـر بسـزایی داشـته، و غالـب مکاتیب 
کـی از بعضـی وقایـع و سـوانح عصـری اسـت، و عنـوان همـۀ  ی خطـاب بـه همیـن قبیـل اشـخاص و حا و
آن هـا »مـن الفقیـر فـی اهلل، علـی بـن محمـد کاله« اسـت«20. گلچیـن معانـی، خـود بـه وجـود ترجمـۀ احوال 
ی  کـه از معـدود منابـع رجالـی حـاو کـرده بـود؛ منبعـی  او در عرفـات العاشـقین اوحـدی بلیانـی21، اشـاره 
کنونی اجازه می دهد، بی شـک  که اطالعات  اطالعاتی از این شـیخ شـیراز به شـمار می رود. اّما تا حّدی 
مهم ترین مأخذ دربارۀ زین الدین علی کاله، همان مجموعۀ منشـآت اوسـت که در مشـهد موجود اسـت 
و تا سال ها، نه نحوۀ دستیابی مرحوم گلچین معانی به آن روشن بود و نه سایر پژوهشگران به آن رهنمون 
می شـدند. خوشـبختانه، در سـال های اخیـر، ایـن مجموعه توّسـط اسـتاد سیدمحسـن ناجـی نصرآبادی 
یابی و برای چاپ مهّیا شـده اسـت. در سـفری مربوط به اوایل دهۀ نود به عتبۀ رضوی، یکی از منابع  باز
کتابخانۀ ایاصوفیا،  کتابت شده، یعنی دستنویس شمارۀ 4792  ی خّط او  که از رو مربوط به زین الدین 
بـه ایشـان تقدیـم شـد. از آن پـس، شـمار مطالـب و دانسـته های مربـوط به زین الدین -که بی شـک ایشـان 
بهتـر از نگارنـده، بـه آن هـا وقـوف دارنـد- فزونـی یافـت. از ایـن رو، بهتـر دانسـته شـد بـرای پرهیـز از خطـا در 

ارجاع شفاهی یا حافظه ای، آن ها را در قالب یادداشتی تدوین و به ایشان تقدیم دارم.

گلچین معانی، پردازندۀ مقالۀ اخیر، ذیل »حافظ شیرازی«(؛ و نیز:  19. برای نمونه، رک: »آل بنجیر«، ص217 )و نیز حواشی تذکرۀ میخانه، از 
گلچین معانی است.   که یکی از مستندات اصلی فرض  عرفات العاشقین، ج5، ص2807، 

20. »آل بنجیر«، صص 217- 218. 
21. عرفات العاشقین، ج5، صص 2793- 2794؛ نیز: ج2، ص1134؛ ج4، ص2146؛ ج5، صص 2806- 2807. 
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از زین الدیـن، یـک مجموعـۀ اوراد با عنوان »اوراد شـیخ سـالک علـی کاله« برجای مانده که در مجموعۀ 
ارزنـدۀ شـمارۀ 4792 کتابخانـۀ ایاصوفیا، کتابت شـده به سـال 813ق توّسـط »اسـعد بـن احمد کاتب«، 
ی  کاتبان فّعال در زمینۀ تکثیر آثار خانقاهی در شـیراز، موجود اسـت. این بخش از نسـخه، از رو یکی از 

کتابت شده است22.   کاله«،  خط خود مؤلف، یعنی »علی بن محمد بن 

کـه یـک جنـگ متنـّوع، از سـدۀ دهـم هجـری، و بـه  کتابخانـۀ آیـةاهلل مرعشـی،  دسـتنویس شـمارۀ 17809 
ی سـه نامـه از منشـآت و مکتوبـات زین الدیـن علی  احتمـال فـراوان پرداخت شـده در شـیراز اسـت، حـاو
کاله اسـت. این دسـتنویس را نخسـتین بار سـرور گرامی، جناب صالحی، در مقالۀ مسـتقلی معّرفی کرد 
و سـپس خود، در فهرسـتی که به همراه اسـتاد دکتر مرعشـی برای شـماری از نسـخه های کتابخانۀ مذکور 
گـزارش منابـع اخیـر، نامـۀ نخسـت در خطـاب بـه »سـید علـی«، دومیـن  نگاشـت، بـدان پرداخـت23. بـه 
کاله اسـت. در  کریم الدیـن عبـداهلل« و سـومین مکتـوب بـه پسـرعموی زین الدیـن علـی  نامـه بـه »حاجـی 
همین نامۀ سـوم اسـت که زین الدین از بدرفتاری شـاه یحیی و شـاه منصور آل مظّفر، و این که شـماری از 

کرده است24 )رک: تصویر این سه نامه(. گالیه  کرده اند،  صوفیان را از شیراز اخراج 

کـه آن نیـز در سـدۀ دهـم هجـری  کتابخانـه، بـه شـمارۀ 12683،  همچنیـن در مجموعـۀ دیگـری از همـان 

یسـهای فارسـی کتابخانۀ ایاصوفیا، صص 590- 591، و 592- 593. نیز: فهرسـت نسـخه های عکسـی مرکز احیاء، ج4،  22. فهرسـت دستنو
ص24. این هر دو فهرست، در این باره، معتقدند که کاتب از خط علی بن محمد بن کاله، که وی از روی خط مؤلف، شیخ علی نوشته، 
که این قضاوت، ناشی از خلط رقم مؤلف با رقم کاتب است. به این معنا که »علی بن محمد بن کاله« کسی  کرده است. در حالی  کتابت 
جـز خـود مؤلـف نیسـت. در واقـع، در انتهـای ایـن رسـاله، ابتـدا عیـن رقـم مؤلـف، یعنـی »علـی بن محمـد بن کاله« بـه این صورت درج شـده: 
»کتبه علی بن محمد بن کاله«. آن گاه، اسعد بن احمد، که کاتب این مجموعه است، رقم خود را ثبت کرده است: »ُینَسُخ ِمن خّط الشیخ 
علی المذکور...« )مجموعۀ رسـائل و آثار، نسـخۀ ایاصوفیا، شـمارۀ 4792، برگ 597ب. در فهرسـت ایاصوفیا، صص 590- 591، شـماره 

یس، به خطا، از فهرست عکسی های مرکز احیاء اخذ شده والزم است آن نیز اصالح شود(.  راق ارجاعی به دستنو او
23. »یـگ جنـگ، یـک نـگاه«، صـص 62- 63؛ فهرسـت نسـخه های خطـی کتابخانۀ بـزرگ حضرت آیت اهلل العظمی مرعشـی نجفی، ج45، 

صص 216- 217.  
24. جنگ، شمارۀ 17809 مرعشی، برگ 110ب-111الف.
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کتابت شده است، رساله ای به فارسی در علوم غریبه، با عنوان »اللوامع فی الجفر و الحروف« در دوازده 
ـق بـه همیـن زین الدین علی کاله، موجود اسـت. چنین اسـت ترتیب ابواب این رسـالۀ کوتاه 

ّ
بـاب، متعل

چهاربرگـی )= حـدود هشـت صفحـه، هـر صفحه، دارای 26سـطر(، بر اسـاس گزارش فهرسـت کتابخانه: 
کـه بـه  ئکـه ای  1. در مبـدأ؛ 2. اصطالحـات؛ 3. بـاب الکبیـر؛ 4. بـاب الصغیـر؛ 5. بـاب مّتصـل؛ 6. مال
ق به نجوم هستند؛ 9. وقت؛ 10. اسماء اهلل تعالی؛ 

ّ
که متعل ئکه ای  ق دارند؛ 7. بسیط؛ 8. مال

ّ
حروف تعل

11. عمـل و اختیـارات؛ 12. معـاد25. بـر اسـاس ایـن عناویـن، رسـالۀ حاضـر بایسـتی در شـمار آثـاری که در 
موضوع جهان شناسی عرفانی، و با نگرش »حروفی« است، دسته بندی شود. 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، شمارۀ 9999، از »حزب البحر«  در یک مجموعۀ دعایی، نسخۀ متأّخر 
کاله، یاد شـده اسـت26. چنان که ذیل توضیح مربوط به دسـتنویس  اثر شـیخ زین الدین علی بن محمد 

گذشت، این شیخ را مکتوباتی در موضوع اوراد و ادعیه بوده است.   ایاصوفیا 

کتابخانـۀ مجلـس نگهـداری می شـود و در سـدۀ  کـه بـه شـمارۀ 2327 در  در جنـگ مکاتیـب و منشـآتی 
کاله به شاه شجاع« آمده است.  کتابت شده، »نامۀ شیخ علی  یازدهم هجری 

همچنیـن، رقعـه ای از منشـآت او، در صفحـات 243- 244 از مجموعـۀ شـمارۀ 2464 کتابخانـۀ مرکزی 
دانشگاه تهران، متّعلق به سدۀ یازدهم هجری، وجود دارد27. 

در رسـاله ای تفسـیری به فارسـی موسـوم به »األنوار فی معدن األسـرار«، اثر شرف الدین محمد نیمدهی، از 
که در تفسیر عرفانی آیۀ نور است، از »زین الدین علی« یاد  دانشوران فارس احتمااًل در سدۀ نهم هجری، 

 همین فرد مورد بحث باشد. 
ً

که احتماال شده28، 

یـک اّطـالع مهـم نیـز، از خانـدان زین الدیـن در سـدۀ نهـم هجـری در دسـت اسـت. دسـتنویس پراهمیت 
کتابخانـۀ عالمـه طباطبایـی شـیراز )از مجموعـۀ سـابق دانشـگاه علـوم  »نهـج البالغـه« بـه شـمارۀ 1162 
کهنـی، احتمـااًل از سـدۀ هشـتم هجـری اسـت. ایـن دسـتنویس را  یـخ  پزشـکی شـیراز(، دسـتنویس بی تار
کـه پیش تـر در کتابخانـۀ احمـد افشـار شـیرازی نگهـداری می شـده، نخسـتین بـار عالمـه سـید عبدالعزیـز 
طباطبایـی، در بازدیـد از نسـخه های کتابخانـۀ عالمـه طباطبایـی شـیراز گزارش نمود29 و سـپس خود، در 
کـرد30. پـس از آن، در فهـارس  معّرفـی دسـتنویس های برجای مانـده از نهـج البالغـه، از آن بـه اختصـار یـاد 
کتابخانۀ عالمه طباطبایی شیراز نگاشت، از این نسخه سخن  که استاد محمد برکت برای  پرفایده ای 

کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی، ج32، ص256.  25. فهرست نسخه های خطی 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، ج17، ص522.   26. فهرست نسخه های خطی 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ج9، ص1208.  27. فهرست 
کمـی، یک بار به سـال 1361 توّسـط بنیاد قرآن، و  یس و بـه تصحیـح اسـماعیل حا 28. همـان، ج13، ص3447. ایـن اثـر از روی همیـن دسـتنو

بار دیگر توّسط انتشارات اّطالعات، به چاپ رسیده است. 
کتابخانه عالمه طباطبائی دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز«، ص412.  29. »من تراثنا الخالد فی شیراز، فهرست نسخه های خطی 

یسهای به دست آمدۀ نهج البالغه تا پایان سدۀ دهم هجری، ص28.  30. دستنو
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بـه میـان آمـد31. بـرگ آخـر ایـن دسـتنویس کهن را یکـی از افراد خاندان همین شـیخ صوفـی، در ذی حجۀ 
کـرده و نقـص دسـتنویس را جبـران نمـوده اسـت. چنیـن اسـت رقـم او در انتهـای  کسرنویسـی  878ق 
ـی َیـَدی أضعـف عبـاِد اهلل و أصغـِر خلِقـه، أحمد بن 

َ
ایـن بـرگ: »تـّم الکتـاب بحمـد اهلل و ُحسـن توفیقـه عل

کاله، فی ثانی ذی الحجة ِلَسَنَة ثمان و سبعین و ثمانمائه  عبدالرحمن بن اسمعیل بن محمود بن علی 
ـی نبّیـه و صفوِتـه ِمـن خلقـه 

َ
کرین و الّصلـوة و الّسـالم َعل هجرّیـة نبوّیـة مصطفوّیـة، الحمـد هلل حمـَد الّشـا

محّمٍد و آله الّطّیبین الّطاهرین«32 )رک: تصویر(.     

گوهرشاد، موّرخ 897ق کتابخانۀ مسجد  5. تفسیر دوجلدی فارسی 
گوهرشـاد، در  کتابخانـۀ مسـجد  کـه بـه سـال 1387 بـرای نسـخه های خّطـی  ـد فهرسـتی 

ّ
در آخریـن مجل

جوار حرم امام علی بن موسی الرضا، منتشر شد، سخن از یک مجموعۀ دو جلدی از تفسیری ناشناس 
دات این تفسـیر، که 

ّ
بـه زبـان فارسـی بـه میـان آمـده اسـت. چنین اسـت اطالعات فهرسـتنگار بـرای مجل

ـد دوم بـه شـمارۀ 2202 در مخـزن کتـب خطـی کتابخانـۀ مذکور 
ّ
ـد نخسـت آن بـه شـمارۀ 2171 و مجل

ّ
مجل

نگهداری می شود: 
»2171- ترجمـه و شـرح بسـیار نفیـس فارسـی و کهـن قـرآن کریم اسـت. مترجـم که متأسـفانه نامش در هر 
ـد مذکـور نیسـت و نگارنـده بـا تـالش فـراوان موّفـق بـه شـناخت مؤلـف و عنـوان کتاب نشـد، ابتدا 

ّ
دو مجل

کـرده، آن گاه بـه ترجمۀ  بـه سـبب و محـل نـزول سـورۀ مبارکـه و فضیلـت تـالوت آن و اختـالف اقوال اشـاره 
تحت اللفظـی زیرنویـس کّل سـوره و سـپس بـه شـرح و ترجمـۀ مختصر آن پرداخته و بـه برخی رخدادهای 
کـرده اسـت ]پانویس فهرسـتنگار: مرحوم سـید علی اصغـر اصغرزاده، کاتب شناسـنامه،  یـخ نیـز اشـاره  تار
نسـخه را ترجمۀ تفسـیر محمد بن جریر طبری عنوان داده و فرموده: مقداری از این تفسـیر توّسـط حبیب 
که  یغمائی چاپ شـده اسـت. نگارنده سـطور عرض می کند این دو نسـخه )2171 و 2202( با مقابله ای 
بـا اصـل عربـی ]تفسـیر طبـری[ و همچنیـن ترجمـۀ آن ]=ترجمۀ تفسـیر طبـری[ به عمل آمد با هـم مغایرند 
و مماثلتـی بیـن آن هـا، جـز انـدک مـواردی کـه طبع هر تفسـیر اسـت، به چشـم نمی خورد[. برگ اّول نسـخه 
کهـف و آغـاز مریـم اسـت و نسـخۀ شـمارۀ 2202، ادامـۀ  سـاقط و موجـودی از سـورۀ فاتحـه تـا پایـان سـورۀ 

نسخۀ حاضر می باشد.  

ـد نخسـت[: »...و اختلـف عـن أهـل الّشـام و ال صـّح عنهـم أّنهـم... عـن أبی بکر من 
ّ
آغـاز موجـود ]از مجل

مهران رحمهم اهلل أنعمت علیهم و بصری و مکی«

انجـام موجـود: »و همچنـان یحیـی و مریـم و عیسـی و هـرون و ابراهیـم و اسـحق و یعقـوب و اسـمعیل و 
کرده پسـت ]کذا؛ ظ: »اسـت/ سـت«. بشـری[ و به عدد هر  که خدای عّز و جّل را فرزند دعوی  به عدد هر 

کتابخانـۀ عالمـه طباطبایـی  کتابخانـه در شـیراز«، ص29؛ »فهرسـت الفبایـی نسـخه های تک کتابـی  31. »فهرسـت نسـخه های خطـی شـش 
شیراز«، ص239.

قبال السـلطانیه، ص  یس کتابخانـۀ عالمـه طباطبایـی شـیراز، بـرگ 393الف.  دربـارۀ او همچنین ر.ک به: مقصداال 32. نهـج البالغـه، دسـتنو
 .67
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که آن دعوی نکرده است33 و اهلل أعلم بسم اهلل«

کتابـت: 897هـ. ق.، کاغذ: نخـودی آهارمهره،  یخ  کاتـب: احمـد بـن عبدالوارث، تار نسـخ و نسـتعلیق، 
ئم تجوید و عناوین به شنگرف، برخی از اوراق وّصالی  22س، 279گ، 33.5 × 23.5، سرسوره ها، عال
شـده و متأّسـفانه کمابیش نیز سـاقط شـده، جلد: تیماج قهوه ای سـوخت با ترنج و سـرترنج، وقفی حاج 

سید سعید طباطبایی در سال 1332ش«34. 

کـه ادامـۀ نسـخۀ پیشـین )2171( اسـت از اوایـل سـورۀ مریـم35 تـا پایـان سـورۀ نـاس  »2202- نسـخۀ حاضـر 
می باشد

کافـی و هـادی  آغـاز: »بسـمله، کهیعـص ذکـر رحمـة رّبـک عبـده زکریـا... بنـام خـدای بخشـاینده مهربـان 
و رحیـم و علیـم و صـادق اسـت یـاد کـردن نعمـت خداونـد تـو بنـده او را زکریـا... ترجمـه سـوره مریم علیها 
السـالم و اّول ایـن سـورة از حـروف معجـم اسـت جنانکـه همی گویـد عّز و جّل کهیعـص و بدین حروفهای 
معجـم علمـا اختـالف کرده انـد. گروهـی گفتـه که این حروفهـای معجم که اندر جمله قرآن همه به شـمار 

که به قران اندرست عدد سال های این جهان است« جمل برگیری عدد شمار همه حروفها 

انجام: »من الجّنة و الّناس )متأسفانه ترجمۀ آخرین آیه محو شده( جنانست که خوانده باشد کتابها... 
ی اهلل ]علی[ خیر 

ّ
)جای نقطه ها محو شـده( خدای شـان به رسـل صلی اهلل علیه و علیهم أجمعین و صل

خلقه محّمد و آله و صحبه أجمعین الّطاهرین برحمتک یا أرحم الّراحمین«

کتابـت: پنج شـنبه 29جمادی الثانـی 897،  یـخ  کاتـب: احمـد بـن عبدالـوارث، تار نسـخ و نسـتعلیق، 
ئـم تجویـد و عناویـن بـه  کاغـذ: نخـودی آهارمهـره، 22س، 297بـرگ، 33.5 ×  23.5، سرسـوره ها و عال
شـنگرف، برخـی از اوراق وّصالـی شـده ولـی سـطور کامـاًل سـالم اسـت، جلـد: تیمـاج قهـوه ای مسـتمعل، 

وقفی سید سعید طباطبایی در سال 1332ش«36. 

از منظر حجم، تفسیر حاضر، هیچ یک از تفاسیر پرحجم فارسی چون تاج الّتراجم، بصائر یمینی، تفسیر 
ابوالفتوح )روض الجنان( و کشـف األسـرار نخواهد بود. مشـابهت حجمی آن با تفسـیر کمبریج، ذهن را 
به سـمت تفسـیر مزبور سـوق می داد که مشـّخص شـد آن هم نیست. با سـایر گزینه های محتمل بایستی 

سنجیده شود.  

که این بخش را با فقرۀ  گر چنین باشد، اکنون این امکان وجود دارد  که ا  مربوط به تفسیر آیۀ آخر سورۀ مریم است، 
ً

33. این مطلب، یا احتماال
مشابه آن در تفسیر کمبریج بسنجیم )تفسیر قرآن مجید، ج1، ص43( و به جدایی آن دو پی ببریم؛ و یا نگارندۀ این تفسیر، این مطلب را در 

کمبریج است.  که روش او از این منظر نیز، برخالف روش مؤلف تفسیر  کرده است،  ابتدای تفسیر سورۀ مریم نقل 
گوهرشاد، ج5، صص 538- 539.  کتابخانه مسجد جامع  کتب خطی  34. فهرست 

یس اول این یادداشـت( بایسـتی  ـد دوم حقیقتـًا از ابتـدای سـورۀ مریـم، و نـه اواخـر آن، آغاز شـده )رک: پانو
ّ
35. بـرای این کـه مشـّخص شـود مجل

کرد.  نسخه را از نزدیک بررسی 
36. همان، صص 576- 577. 



آینۀ پژوهش  181
سالسیویکم،شمارۀاّول،فروردینواردیبهشت1399

نادک یرسربودقن
246 ارـــباا1

6. »جاست«، همچنان »جاست« تا قرن دهم هجری
کـه در ایـن سـال ها چندیـن بـار بـدان پرداختـه شـده، بحـث پیرامـون ضبـط قدیـم نـام  از مسـائل مهّمـی 
منطقۀ »جاسـب« اسـت که در تمامی موارد کهن پیش از سـدۀ هشـتم هجری به صورت »جاسـت« ثبت 
شـده اسـت. شـاید در دوران معاصـر، یکـی از نخسـتین گفتگوهـای انتقـادی را در ایـن بـاره مرحوم اسـتاد 
ینی رازی، به ضبط  کـرد. او که در چاپ نخسـت کتاب »نقض« عبدالجلیـل قزو محـّدث ارمـوی عرضـه 
»جاسـت« تمایـل بیشـتری نشـان داده بـود، در چـاپ دوم و نهایـی خـود )1358(، باالخـره بـه ایـن نتیجه 
کار می رود، یعنی »جاسب«،  که در قرن حاضر نیز به همان شکل به  که صورت مشهورتر این نام را  رسید 
بـه متـن بیـاورد و ضبـط صحیـح برخـی دسـتنویس های خـود را نادیـده بگیـرد37. از این رو، دربارۀ نسـبت 
صحیح »فقیه علی جاستی« نوشت: »از جماعتی از اهل فضل که از آن جمله استاد فقید عّباس اقبال 
کـه در نقـض یـاد شـده همین ده موجود موسـوم  کـه می گفتنـد: مـراد از ایـن کلمـه  آشـتیانی بـود... شـنیدم 
یخ  بـه »جاسـب« )بـه بـاء موّحـده( اسـت و ایـن کلمـه را بـه تـاء مثنـاة فوقانی نشـنیده ایم. پس اینکـه در تار
قم بجای »جاسـب«، »جاسـت« )به تاء مثناة فوقانی( به نظر می رسـد، یا از تحریف و تصحیف نّسـاخ و 
که به جای باء موّحده، تاء مثّناة می نوشـته اند اّما  کاتبان پدید آمده اسـت و یا یک نوع رسـم الخّطی بوده 

باء تلّفظ می کرده اند، إلی غیر ذلک من الّتوجیهات«38.

همین جملۀ اخیر، نشان دهندۀ تردید قلبی نویسندۀ سطور مزبور نسبت به این دوگانگی عجیبی است که 
در نسخه های قدیم، در قیاس با ضبط مشهور جدید، وجود دارد. سالیانی بعد، دکتر علی اشرف صادقی 
در مقالـه ای کوتـاه و دقیـق کـه ابتـدا در »یادنامـۀ حبیـب یغمایی« به سـال 1370 منتشـر شـد، ضبـط دوگانۀ 
این نام را از نو مطرح کرد و نشان داد که در همۀ اسناد مربوط به پیش از قرن هشتم هجری، نام این منطقه 
که یکی از موضوعات  »جاست« بوده و بعدها به »جاسب« تبدیل شده است39. دربارۀ زمان این تبدیل، 

مربوط به یادداشت حاضر است، دوباره به نظر صادقی بازخواهیم گشت و آن را مرور خواهیم کرد. 

که این منطقه را به درستی نمی شناخته و در ثبت آن  کاتبانی  بی تردید، برای مصون ماندن از خطاهای 
که در آن  کهنی اسـتناد شـود  نام دچار خطا و مرتکب تصحیف شـده اند، الزم اسـت به یادداشـت های 
کرده اند. زیرا چنین  کسـانی از همین منطقه و منتسـب بدان، نام خویش را ثبت و ضبط  یادداشـت ها، 
افـرادی، دیگـر در ایـن بـاره مرتکـب خطـا نمی شـده و دسـتخط ایشـان موّثق تریـن سـند بـرای اثبـات نحـوۀ 
کـه در  تلّفـظ و ضبـط ایـن نـام در هـر دوره خواهـد بـود. در سـال 1387، نوشـتاری از نگارنـده منتشـر شـد 
آن به یکی از شـاعران منتسـب به این منطقه پرداخته می شـد. در »پیوسـت« نوشـتۀ مزبور، بحث نسـبتًا 
مبسوطی پیرامون اسناد کهن نسخه شناسانه دربارۀ نام این منطقه در دستنویس های قدیم عرضه شده 

که در این تحقیق بدان ها اشاره شده، چنین است: کهن یا مدارک قدیمی  است. دستنویس های 

37. تعلیقات نقض، ج1، صص 520- 524. 
38. همان، ج1، ص523. 

یخی زبان فارسی، صص 248- 249.  39. مسائل تار
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-کشف اّطالعی از »حسن بن علی متطّبب جاستی«، کاتب فاضلی که پیش تر صادقی دربارۀ او سخن 
کتابت ابن فوطی. گفته بود، در 

کاتـب آن »ابوالقاسـم علـی بـن محمـد بـن علـی  کـه  -معّرفـی دسـتنویس »کتـاب الّنهایـة« شـیخ طوسـی، 
جاستی« است و در 579ق این نسخه را کتابت کرده است. دستنویس مزبور پیش تر توّسط محّمدامین 
خنجـی، مالـک نسـخه، و محمدتقـی دانش پـژوه معّرفـی شـده بـود تـا این کـه سـرانجام بـه کتابخانـۀ آیةاهلل 

مرعشی راه یافت و اینک به شمارۀ 11372 در آنجا نگهداری می شود. 

-معّرفی دستنویس »الشرح المختصر علی دیوان أبی تّمام«، محفوظ در کتابخانۀ خصوصی دکتر اصغر 
که به خط »حسین بن حسن بن حسین بن أبی القاسم ُزری جاستی« است. ی، موّرخ 593ق،  مهدو

-معّرفـی دو دسـتنویس از »مقامـات حریـری« و »سـندبادنامه«ء ظهیری سـمرقندی، هـر دو به خط »علی 
بن شیرزاد بن أبی عبداهلل جاستی« به ترتیب از 634ق و 650ق40.

کـه نسـخه ای از »االیضـاح« در شـرح  -معّرفـی یـک »حسـین بـن حسـن بـن حسـین جاسـتی وارانـی« دیگـر 
کتابخانۀ  که به شـمارۀ 4095 در  کرده اسـت. این دسـتنویس  کتابت  مقامات حریری را به سـال 673ق 
آیةاهلل مرعشـی نگهداری می شـود، نخسـتین بار توّسـط حسین مدّرسی طباطبایی معّرفی شد. در نوشتۀ 
که نسـبت »وارانی«، »هرازگانی« و »ُزری« نیز داشـته اند )منتسـب به یکی از دهات  کاتبان جاسـتی  او به 

هفتگانۀ جاسب/ جاست( اشاره شده است. 

کـه در دسـتنویس مشـهور مـوّرخ 708ق بـه خط »حسـن بن  -معّرفـی یکـی از ُروات قصیـدۀ میمیـۀ فـرزدق 
ی، »أبوالقاسم بن محمد بن أبی القاسم بن محمد جاستی« است. ی«، آمده است. نام این راو محّمد آو

که »یوسف بن حسن جاستی« نام داشته است. کاتب دستنویسی از »تحلیة األرواح«  -معّرفی 

کاتبـان آن هـا جاسـتی بوده انـد، ماننـد  کـه  در تتّبـع مزبـور، همچنیـن بـه منابـع و نسـخه های کهـن دیگـری 
کتابخانـۀ آیـةاهلل مرعشـی بـه شـمارۀ 1144 مـوّرخ 565ق،  کهـن »کتـاب اإلرشـاد« شـیخ مفیـد  دسـتنویس 

اشاره شده است.

کاتبـان سـده های ششـم تـا هشـتم از  ی نـام و نشـان بسـیاری از  کـه ایـن نوشـتار -کـه حـاو عجیـب اسـت 
گرفته  کاتبان این منطقه پرداختند، نادیده  که به علما و  کسانی  منطقۀ »جاست« است- بعدها توّسط 

کردند.  کشف تازه، عرضه  شد و مجّددًا برخی از همین مطالب را به عنوان 

جسـتجوها دربـارۀ فضـال و بـزرگان منطقـۀ »جاسـت/ جاسـب«، همچنـان ادامـه دارد و یادداشـت های 

40. او بی شک فرزند »شیرزاد بن أبی عبداهلل بن علی اسدی جاستی« است که در 607ق، کتابت نسخه ای از »کتاب الصحاح« جوهری را به 
کنون، صص 27، 34(.  پایان برده است )یادگارهایی از سدۀ هشتم هجری تا
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تلگرامـی و اینترنتـی چنـدی در ایـن بـاره در سـال های اخیر عرضه شـده اسـت. اّما در این جـا بیش از این 
که نام قدیم این منطقه »جاست« بوده، پرداخته شود41. الزم نیست به اثبات این مطلب بدیهی 

که این نام از چه زمانی صورت نوین و تکوین یافتۀ خود، یعنی »جاسـب«  کنون بحث بر سـر این اسـت  ا
که در سـال های اخیر،  کسـی اسـت  که صادقی، نخسـتین  گفته شـد  کرده اسـت.  یا »جاسـپ«42 را پیدا 
صحیـح بـودن ضبـط نـام »جاسـت« را بـرای ایـن منطقه در قرون پیش از هشـتم هجری به اثبات رسـانید 
که این نام، از  که در مطالعات متن شناسـی و سندشناسـی، بایسـتی به برهه ای معتقد شـد  و نشـان داد 
»جاسـت« بـه »جاسـب« تبدیـل شـده اسـت. او درباب زمـان این تغییر چنین نوشـت: »می تـوان احتمال 
داد که این تغییر میان قرن هشتم و قرن دهم یا اندکی قبل از قرن هشتم صورت گرفته است«43. به عنوان 
کـه در قـرن دهـم بـه بعـد،  کسـانی را  ی فهرسـتی از  پشـتوانۀ ایـن مطلـب و بـه نشـانۀ تأییـد فـرض اخیـر، و

کرد. »جاسبی« )با »ب«( خوانده و نامیده شده اند، عرضه 

کـه از رقم هـای کاتبـان منتسـب بـه ایـن منطقـه  اینـک الزم اسـت بـر اسـاس برخـی اسـناد نسخه شـناختی 
در قـرن دهـم هجـری بـه دسـت آمـده، ایـن بحـث را به این شـکل به نتیجه رسـانید که گویا در سراسـر قرن 
نهـم هجـری و همچنـان بـه تفاریـق در قـرن دهـم هجـری نیز، نام این منطقـه با ضبط کهن و باسـتانی آن، 
که بر  یعنی »جاست« رایج و متداول بوده است. نگارنده در جستجوهای تکمیلی خود، به عنوان ذیلی 
کاتب منسـوب  یادداشـتش پیرامون مقالۀ »گناه بخت من اسـت این« در دسـت تهیه داشـت، اخیرًا دو 
کرده اند. چنین  که نسـبت خویش را »جاسـتی« ثبت  کرد  به این منطقه را از قرن دهم هجری شناسـایی 

است معّرفی این دو منبع دست اّول در این باره:

یـارات« ابن قولویـه قمـی  کـه نسـخه ای از »کامـل الّز کتابخانـۀ آیـةاهلل مرعشـی،  -دسـتنویس شـمارۀ 14207 
م جاستی« در 933ق کتابت شده است44. رقم 

ّ
است، به خط »محّمد بن محّمد بن محّمد حسینی معل

پایانـی کاتـب بـه ایـن شـرح اسـت: »تّمت الکتاب بعـون اهلل الملک الوّهاب فی وقت الّسـحر لیلَة الجمعة 
ی یِد العبد الُمذنب 

َ
خامس عشرین شهر ذی قعدة الحرام َسنة ثلث و ثلثین ]فرسودگی واژه[ و تسعمائة َعل

م الجاسـتی 
ّ
الّراجی إلی رحمة اهلل الغنّی الُمنِعم، محّمد بن محّمد بن محّمد المشـتهر بالحسـینی المعل
من التوابع ]...[ ]آسیب دیدگی یکی دو واژه[ غفر اهلل لهم و لجمیع)؟( ]...[« )رک: تصویر(.   

که باید در آینده، به مقالۀ »گناه بخت من است این...« اضافه شود.  که به این منطقه منتسب بوده اند یافته است  41. نگارنده، باز کسانی را 
ری مواّد سلسـلۀ »ذخائـر الحرمین الشـریفین«، به نسـخه هایی برخورده کـه کاتبان آن ها  اسـتاد حسـین واثقـی نیـز اشـاره کـرده کـه بـرای جمع آو

یخ قم و جاسب«، ص18(.  دانشمندان جاسبی بوده اند و نیز اجازاتی از آن ها بر جای مانده است )»برای تار
42. با این که در منابع کمتر به ضبط »جاسـپ« )با »پ« سـه نقطه( اشـاره شـده اسـت، حسـینی اشـکوری و اصغری دلیجانی در بررسـی های 
که در سـنگ مزاری از سـدۀ دوازدهم هجری، »مرحومه مغفوره رشـیده خانم  خود پیرامون سنگ نوشـته های روسـتای »واران«، نشـان داده اند 
بنت المرحوم محمدرحیم وارانی جاسـپی« که در ذی قعدۀ 1157ق، درگذشـته اسـت، »جاسـپی« خوانده شـده اسـت )ص258، به همراه 

یر این سنگ مزار(.   تصو
یخی زبان فارسی، ص259.  43. مسائل تار

44. فهرسـت نسـخه های خطـی کتابخانـۀ بـزرگ حضـرت آیـةاهلل العظمی مرعشـی نجفی، ج36، صـص 18- 19. در خوانش رقم کاتب در این 
منبع نیز، الزم است »جاسبی« به »جاستی« تبدیل شود. 
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اللمعــة  از »کتــاب  بــازار در اصفهــان، نســخه ای  کتابخانــۀ مدرســۀ صــدر  -دســتنویس شــمارۀ 254 
کــه در 968ق توّســط کاتبــی بــه نــام »اســعد بــن احمــد بن اســعد« بــا نســبت »انجدانی«  الدمشــقیة« اســت 
ــح اهلل  ــن فت ــعود ب ــن مس ــی جالل الدی ــرای قاض ــخه را ب ــن نس ــه ای ک ــت. او  ــده اس ــت ش کتاب ــتی«  و »جاس
کــرده، در رقــم پایانــی خویــش، چنیــن نوشــته اســت: »قــد خــدم بکتابتهــا  کتابــت  کاشــانی در شــهر قزویــن 
ی المعقــول و المنقــول جامــع الفــروع و األصــول عمــدة األفاضــل  األجــل حضــرت المولــوی األعظــم حــاو
ــة الّشــریف المحمــود القاضــی جــالل الملــة و الّدیــن مســعود،  و األماجــد المســتغنی عــن األلقــاب نیاب
ــح اهلل  ــن فت ــاء و الدی ــًا للدنی ــة اهلل فتوح ــوار رحم ــی ِج ــتریح إل ــوم المس ــور المرح ــده المغف رّوح اهلُل ُروَح وال
ُکیــوِد المفســدین،  ــن  ــن المؤمنیــَن َع ــی ُمقیمیــه ِم ینــی حفظــه اهلل تعال الکاشــانی، فــی دار الســلطنة قزو
کــردن نســخه، بــه  ــَنِة الثامنــة مــن العشــر الســابعة مــن المائــة ]العاشــرة[ ]بعدهــا بــه نیــت بیش بهــا  فــی الّسَ
»الّتاســعة« تبدیــل شــده اســت[ مــن الهجــرة النبوّیــة المصطفوّیــة صلــواة اهلل علیــه و آلــه و أنــا المفتقــر إلــی 
اهلل الصمــد، إبــن أحمــد ابــن أســعد، أســعد األنجدانــی مولــدًا الجاســتی محتــدًا، ُغِفــَر ذنوُبُهــم بمحّمــٍد و 
کــه بــرای اثبــات تبدیــل »المائــة العاشــرة« بــه »المائــة التاســعة« وجــود دارد،  آلــه« )رک: تصویــر(45. دلیلــی 
کــه در همیــن  ی نســخه وجــود نــدارد، یکــی آن اســت  ح بــر رو

ّ
کــه امــکان آزمایــش بــا چشــم مســل در حالــی 

کــه از ایــن صفحــه وجــود دارد )رک: تصویــر(، دســت خوردگی واژۀ »التاســعة« تــا  تصویــر نســبتًا واضحــی 
حــدودی هویداســت. از ســوی دیگــر، همیــن کاتــب، نســخه ای از »الــّدروس الّشــرعیة فــی فقــه اإلمامّیــة« از 
کنــون بــه شــمارۀ 4240 در کتابخانــۀ مرعشــی محفوظ اســت46.  کــه ا کــرده  شــهید اّول را در 962ق کتابــت 
کــه بــه خــّط هموســت، بایســتی  او از دانشــوران ســدۀ دهــم هجــری اســت و نســخۀ مدرســۀ صــدر بــازار نیــز 
کتابــت شــده باشــد. از وجــوه اهمیــت ایــن نســخه در بررســی ضبــط واژۀ »جاســت« آن  در همیــن ســده 
کــه در ســال 968ق نیــز، یکــی از فضــالی ایــن منطقــه، همچنــان ایــن نــام را بــا »ت« پایانــی ثبــت  اســت 
کــرده اســت )در دســتنویس »اللمعــة الدمشــقیة«(47. بنابرایــن، بــا این کــه ســیر ِابــدال ایــن »ت« بــه »ب« 
گروهــی،  )»آســت« بــه »آســب«( احتمــااًل در همیــن قــرن دهــم هجــری آغــاز شــده بــوده اســت، همچنــان 

کار می بــرده و اصالــت قدیــم ایــن ضبــط را نمایــان می کرده انــد48.   ضبــط قدیــم آن را بــه 

45. دربارۀ این دستنویس، رک: فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مدرسۀ صدر بازار، ج1، صص 178- 180. نسبت »جاستی« در فهرست، به 
صورت »جاسبی« ثبت شده که الزم است اصالح شود.  همچنین دیده شود: درآمدی بر شناخت نسخه های نهج البالغه، صص 125-127. 
کتابخانۀ عمومی حضرت آیة اهلل العظمی نجفی مرعشـی، ج11، ص238. نسـبت مزبور در این معّرفی نامه،  46. فهرسـت نسـخه های خطی 

که نیازمند اصالح است. به اشتباه »حاسبی« ثبت یا طبع شده 
کنـون کـه ایـن یادداشـت تکمیـل و نهایـی می شـود، امـکان بررسـی نسـخۀ مرعشـی از »الـدروس الشـرعیة« وجـود نـدارد تا ضبط  47. مع االسـف ا

کز تجّمع، تا این مرحله(.  زۀ مرا کرونا و تعطیلی حدود شصت رو »جاسبی/ جاستی« در آن نیز بررسی شود )به سبب شیوع 
کـه حـاوی اسـامی فضـال و دانشـوران »جاسـت/ جاسـب« اسـت،  48. چنان کـه دیدیـم، قرائـت مصّححـان و پژوهشـگران در متـون چاپـی ای 
کـه اسـامی جاسـتی ها را ثبـت می کرده انـد،  یخـی  کاتبـان متـون تار در چنیـن بررسـی هایی چنـدان قابـل اعتمـاد و وثـوق نیسـت. همچنیـن، 
گون تصحیف کنند. بنابراین، به نظر می رسد الزم است تک تک مدارک  می توانسته اند مرتکب خطا شوند و این نسبت را به شکل های گونا
که از قرن دهم در این باره وجود دارد، از نو بررسی و با نگاه انتقادی تحلیل شود. قطعًا مهم ترین و قابل اعتناترین مستندات در  و مستنداتی 
که این موارد، یا در رقم  یش نگاشته اند،  که خود جاستی ها/ جاسبی ها در ثبت نام و نسبت خو چنین پژوهش هایی، همان مطالبی است 

کتیبه های مربوط به منطقۀ مزبور بر جای مانده است.    کاتبان این منطقه دیده می شود، و یا بر روی »سند«ها و یا 
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ل خور 7. عالمه قزوینی حال
ینـی، مجموعـۀ محفـوظ بـه همیـن نـام در »بخـش نفیـس«  کتابخانـۀ عالمـه قزو کتـب چاپـی  در میـان 
ینی معمواًل  کـرد. قزو کتابخانـۀ دانشـکدۀ ادبیـات تهـران، دو سـال قبل یادداشـتی توّجه مـرا به خود جلب 
کتاب هـای خـود را در ابتـدای آن هـا ثبـت می کـرده اسـت. اّمـا ایـن یادداشـت،  زمـان خریـد و نحـوۀ تهیـۀ 
که  کتابخانۀ خود نگاشته و نشان می دهد  کتب  که او بر  توضیحی فراتر از حّد اطالعات معمولی است 
کدست و امین، و به تعبیر دیگر »حالل خور« و معتقد بوده است. او این یادداشت را در  ی تا چه حد پا و
ینـی نمره خورده بوده و اینک به  ابتـدای ایـن کتـاب -کـه به شـمارۀ »II-D-2« در کتابخانۀ خصوصی قزو

شمارۀ ثبت دیگری در مخزن پیش گفته نگهداری می شود- نوشته است:
-Supplement to the catalogue of the Arabic Manuscripts in the British Museum, Charles 

Rieu, London, sold at the British Museum, 1894.

کتاب، یعنی »ضمیمۀ فهرست نسخه های عربی« چارلز ریو، اثری پربرگ در ابعاد  که این  دانسته است 
ینـی در چند  »رحلـی سـلطانی« اسـت کـه احتمـااًل در زمـان تهیـۀ آن، کتـاب گران قیمتـی بـوده اسـت. قزو
پـا، برخـی کتاب های چاپی و نیز شـماری عکس نسـخۀ خّطـی برای وزارت  سـال آخـر حضـور خـود در ارو
که به امانت  کتاب را از بودجه ای  ی ابتدا  که و معارف تهیه می کرده اسـت. یادداشـت او نشـان می دهد 
کـرده اسـت، اّمـا پس از مداّقه، حـدس زده که  در اختیـارش نهـاده بودنـد، بـرای وزارت معـارف خریـداری 
ی ابـالغ شـده بوده نیسـت و بایسـتی پـول آن را  کـه بـه و ایـن کتـاب در شـمار نیازمندی هـای آن وزارتخانـه 
از جیـب خـودش پرداخـت کنـد و هزینۀ مصرف شـده از بودجۀ وزارت معـارف را به جای خود بازگرداند. 

عین یادداشت او چنین است:
ینـی. این را ابدًا نباید بپای  ک- 220 £ ]220پاونـد[ )قریـب 265فرانـک(، محمـد قزو »2 اوت 1929، از لـوزا
دولت حسـاب کرد. چه، غرض او کتب »فارسـی« اسـت و این، فهرسـت نسـخ »عربی« اسـت، گرچه آن 
ـد هم فارسـی و هم عربی داشـته باشـد و سـپس 

ّ
کـه شـاید در یـک مجل را بقصـد انتخـاب نسـخی قدیمـی 

عکـس انداختـن آنهـا خریـده ام، ولـی مسـتقیمًا ربطی بوجهة]؟[ پول دولت ندارد. لهذا »مشـروع« نیسـت 
کردن« )رک: تصویر(.       قیمت آن را بپای دولت حساب 
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