
نقد و برریسکتاب

64

پابرگ )11(

سال بیست و دوم،مشـاره چهــارم، مهـــر و آبـــان 1390  130

77. دو قصیدۀ قدیمی در مدح حضرت فاطمه)س(
 از آسیای صغیر

ً
 احتماال

کتابخان���ۀ  ب���ه شم���ارۀ  9615 در  در نسخ���ۀ  نسبت���ًا مه���ّم مجموع���ه ای 
 ب���زرگ آیت اهلل العظم���ی مرعش���ی نجف���ی، دو قصیده در م���دح حضرت 
ص ه���ای »بیدل���ی« و »اّیوِب 

ّ
فاطم���ه)س( از دو شاع���ر ناشن���اس با تخل

که نه شاعراِن آنها به دّقت شناخته شده هستند و  حاجب« وجود دارد 
که  ن���ه دیوانی از این دو سراینده بر جای مانده است. این نسخه از آنجا 
کتابت شده و حاوی بخش هایی  در فاصلۀ  سال های 944ق - 946ق 
گرف���ت و این دو  مه���م از منظ���ر می���راث صوفیه اس���ت،  مورد بررس���ی قرار 
ی مثن���وی و قصیدۀ دیگر در پای���اِن مجموعه جلب  کنار مقدار شع���ر در 
ک���ه سروده های اختصاصی در م���دح حضرت ایشان  کرد.1 از آنجا  نظ���ر 
کهِن شیعی نی���ز در این باره  کمیاب است و حّت���ی از سرایندگاِن  بسی���ار 
یژه یافت و به  ی بر جای مان���ده،  این دو قصیده اهّمی���ت و کمت���ر اشعار

بازنویسی و نشر آنها اقدام شد.

درب���ارۀ سایر محتویات مجموعه، می توان ب���ه فهرست مرعشی )ج 25، 
بور،  ین بخش ه���ای نسخۀ مز ک���رد. یک���ی از مهم تر ص12-15( مراجع���ه 
ی است که یک بار از روی نسخۀ آلمان  کت���اب بستان العارفیِن نیشاب���ور
)م���وّرخ س���دۀ ششم هج���ری( و نسخۀ ترکی���ه توّسط مرح���وم احمدعلی 
کتابی ح���اوی دو متن  رجای���ی بخارای���ی تصحی���ح و سال ه���ا قب���ل در 
کمی دارد و  عرفان���ی در دانشگاه ته���ران منتشر شد. این اث���ر نسخه های 
یبًا تنه���ا نسخۀ خّطی آن در ایران محسوب می شود.  نسخۀ مرعشی تقر
بستان العارفی���ن به تازگی در دسِت تصحیح جدی���دی است و با معّرفی 

گرفته می شود. این بنده، در آن از نسخۀ  مرعشی نیز بهره 

یری عوامانه  که نوعی خّط نسخ/ نستعلیق تحر بر اساس قرائ���ن خّط - 
است - و نیز محتویات نسخه ، می توان احتمال داد نسخه در آن سوی 
کتابت شده و حّت���ی شاید با دّقت بیشتری  مناطق شم���ال غرب ایران 
بت���وان آن را از آسی���ای صغی���ر دانست. وج���ود بخش���ی از میراث شمس 
ی���زی در این مجموع���ه )اوراق 77 - 83( خود مؤّید این مّدعاست.  تبر
گر شاعران ناشناخته ای که شعرشان در پایان مجموعه  ب���ا این حساب ا
کتابت ش���ده، از شاع���راِن شناخته شده  ب���ه همان خ���ّط سایر بخش ه���ا 
گون���ه استدالل ها در  که معمواًل این  کاتب مجموعه ب���وده باشند -  ن���زد 
م���ورد سفینه ه���ا و شاعراِن ناشناس ش���ان تداول و مص���داق دارد - باید 
بیدل���ی شاع���ر و ایوب حاج���ب را از سرایندگاِن ع���واِم قرن نهم ی���ا نهایتًا 
که شاید با وجوِد پایبندی  اوای���ِل دهم هجری در بالِد عثمان���ی دانست 

بوط به ای���ن اشعار و سایر بخش های مجموعۀ  مرعش���ی را در سلسله مقاالت  1. عرض���ۀ  اطالعات مر
کتابخانۀ  آیةاهلل العظمی مرعشی نجف���ی«  که به امید خدا در فصلنامۀ   »معّرف���ی نفایس فارسی در 
می���راث شه���اب منتش���ر خواه���د شد، پیگی���ری فرمایید. م���ن در بررس���ی و شناسای���ی نسخۀ کهِن 
کتابخانۀ  مجلس به شمارۀ 8167 برگهای 1 � 4،  ی، محفوظ در  بلبل نامۀ  منسوب به عّطار نیشابور
کامِل این منظومه را در برگ های 55 � 64 خود جای داده است، استفاده  که متن  از نسخۀ حاضر 

کرده بودم )فهرست مجلس، ج 27/1، ص 298(

چکی���ده: نویسن���ده در نوشتار حاضر، موارد ذی���ل را به رشته تحریر 
درآورده است:

- معرف���ی دو نسخ���ه قدیم���ی درم���دح حض���رت فاطم���ه )س( از دو شاع���ر 
ناشن���اس ب���ا تخلص ه���ای بیدل���ی و ای���وب حاج���ب موج���ود درکتابخان���ه 

آیت اهلل مرعشی نجفی و ارائه متن دو شعر از این مجموعه؛

کتاب ابوالمفاخر بن  ج در  کتابخانه مهذب الدین اعلم���ی مندر - توصی���ف 
ابوالعال اصفهانی؛

ج در  کامای هن���د مندر - معرف���ی نسخ���ه ای از تذک���ره ای مهم در موسس���ۀ 
فهرست تهیه شده توسط دکتر مهدی غروی؛

الرواح سمعانی در خوانسار؛ ح ا کهن ترین نسخه تاریخ دار رو - معرفی 

-  ارائ���ه اطالع���ات دربارۀ درخص���وص تاریخ بیهقی در مت���ون قرن ششم و 
هفتم هجری؛

- معرفی منبعی دیگر از اشعار قطره چهارمحالی اصفهانی؛

- معرفی جلد دوم سفینه ای ارزشمند از شاعران متقدم به شماره 342 در 
کتابخانه مجلس سنا.

کتاب پژوهݡی؛  کتاب و 
پابرگ 11
جواد بشری

نـقــــــــد و بــــــــرریس کـتـــــــاب
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ب���ر حرم���ش جبرئی���ل آم���ده دست آس ک���ش 
گیس���وی خ���ود ُرفت���ه ز راه���ش غبار ح���ور ب���ه 
گن���ج سخ���ن معتب���ر نیس���ت ز ج���ای دگ���ر8
ین عیب ]و[ عار ین اعتبار نیست در هست در

ت���و ب���ه  گوی���م  شّم���ۀ  او  ذاِت  صف���ِت  از 
گ���وش دار م���را  برگش���ا، ح���رِف  چش���ِم خ���رد 

که چون حض���رِت شاِه ُرُسل، هس���ت روایت 
آشک���ار، بح���ق  دی���ِن  خ���دا  حک���م  ب���ه  ک���رد 

دشم���ِن او ش���د ع���رب، از سر ش���ور ]و[ َشَعب
گشت���ه ازو دلفگ���ار ی���ش  ک���ه ق���وِم قر خاص���ه 

گشت���ه همه دشمنش مّکه هم���ه خویِش او، 
ک���س نشده پیِش او جز هم���ه خویش ]و[ تبار

پ���در انی���ِس  ب���ود  خیرالنس���ا  حض���رِت 
دارالق���رار جان���ِب  ب���ود  رفت���ه  او  م���ادِر 

شب چو شدی، مصطفی سوی مقام آمدی
ِکب���ار ی���ِز  عز دو  آن  ه���م  ب���ه  گش���ادی  روزه 

گشت���ه به طاع���ت9 قبول روزه بح���ّق رس���ول 
آشک���ار م���دام  ب���ود  رس���ول  تنه���ا  ت���ن  ی���ک 

□ □ □
یش عش���رت ]و[ شادی و عیش بود می���اِن قر
گ���ذار گف���ت ]و[  به���ر عروس���ی تم���ام از پ���ِی 

مشرک���ی زدی  ن���ام  کاف���ری  ی���ک  دخت���ِر 
گ���ذار10 گف���ت ]و[  جمل���ه زن���اِن ع���رب از پِی 

آراست���ه ُبت���ی  چ���ون  بوله���ب  ِن  ز گشت���ه 
بیشم���ار او  درخ���وِر  نی���ز  بوجه���ل  خواه���ِر 

برافروخت���ه چه���ره  ی���ز  عبدالعز دخت���ِر 
ک���رده حمای���ل قط���ار هن���د ه���م از جانب���ش 

گفت ب���ا هم���ه: ای خواهران! دخت���ِر بوجهل 
کار هست م���را ی���ک سخ���ن، می کنم اظه���ار 

هیچ کس اندر عرب، صوت11 ندیدیم12 چنین
برق���رار ]م���ا[  ین���ِت  ز مست���دام،  م���ا  دول���ِت 

8. اصل: دیگر.
9. اصل: بتاعت.

که باید در یکی از این مصرع ها، چیز دیگری بوده باشد. 10. چنین است در اصل، 
یا به مفهوم آوازه و شهرت و ِصیت باشد. گو که  11. چنین است در اصل، 

زِن بیت لطمه می زند. عین این مص���رع، چند بیت بعد نیز تکرار  که به و 12. چنی���ن اس���ت در اصل، 
می شود.

یکرِد  ب���ه مذه���ِب تسّن���ن از منظِر فقه���ی )شای���د حنف���ی و احتمااًل ب���ا رو
اشع���ری(، اشعاِر مدحی در مورد فاطمۀ  زهرا)س(  می سروده اند. این دو 
شع���ر به عنواِن دو میراث ادبی حائز اهّمیت ب���رای ما، در قالب  قصیده 
س���روده شده و احتمااًل در مجال���س مذهبی منطقه قرائت می گشته اند. 
زب���ان آنه���ا را قّوتی نیست و از منظ���ِر ادبِی ِصرف،  قابلّی���ِت نقد و بررسی 
یخ ادبی،   گفته شد، از نظِر مطالع���اِت مذهبی، تار ندارن���د؛ اّما چنان که 
که به  بور  مردم شناسانه و جامعه شناختی مهّم اند. اینک متِن دو شعر مز
ترتی���ب در برگ ه���ای 139ر - 141ر و 145پ - 146ر از مجموعۀ مرعشی 

کتابت شده است:

یز  رفتِن فاطمة الزهرا]ء[ بتول العذرا]ء[2 به سوِر دختِر عبدالعز
نوبه���ار اث���ِر3  از  چم���ن  ط���رِف  ب���ه  ب���از 
ک���رد هم���ه آشکار آنچ���ه دِل غنچ���ه داش���ت 

الله ]که[ دل  مرده داشت، زندگی از سر گرفت
گ���ذار بست���ان4  ب���ه  ک���رد  مسیحانف���س  ب���اد 

را  سرمس���ت  بلب���ِل  نه���اد  عش���رت  مجل���ِس 
کاسه دار غنچه خرامی���ده شد، الله ش���دش 

ر در طب���ق ���ف نه���اد خ���وردِن5 ز
ّ
گ���ل ب���ه تکل

نث���ار شکوف���ه  نق���د  ک���رد  تعظی���م  ب���ه  نخ���ل 

افراشت���ه س���ر  س���رو  آراست���ه،  چم���ن  ش���د 
ع���ذار از  گ���ل  دخت���ِر  برداشت���ه  مشغل���ه 

نارون���د زده  خیم���ه  جویب���ار  طرف���ی  ه���ر 
جویب���ار ه���ر  ل���ِب  ب���ر  نارون���د  زده  خیم���ه 

ب���ر صف���ِت خادم���ان ساخت���ه سوس���ن6 زبان
گفت���� ]�ه[ به ش���رح ]و[ بیان، مدِح ش���ِه نامدار

نست���رن گ���ِل  ک���رده  عبی���ر  ُپ���ر  خ���ود  دام���ِن 
انتظ���ار ره  ب���ه  دی���ده  را  بیم���ار  نرگ���ِس 

ت���ا مگ���ر از راِه لط���ف همچ���و نسی���ِم بهش���ت 
گ���ذار گلست���ان  کن���د س���وی  حض���رِت زه���را 

خ���دای ول���ّی  زوِج  خیرالنس���ا،  حض���رِت 
شاه���وار دو  م���ادِر  ی،7  ال���ور نب���ّی  بن���ِت 

یقی���ن ب���رِج  دخت���ِر  روح االمی���ن،  گوه���ِر 
روزگ���ار سی���دۀ  دی���ن،  و  دنی���ا  عصم���ِت 

2. اصل: االعذرا.
3. اصل: اسر.

4. اصل: بوستان.
5. ظ: خردۀ.

6. اصل: سوصن.
7. اصل: نبی الورا.
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ینت تمام جمله همه خاص و عام گشته به ز
کنم، ای پ���در! بی کس و تنه���ا و زار؟ م���ن چه 

ر ز و  سنج���اب   چ���ادِر  را  بوجه���ل  خواه���ِر 
قط���ار جواه���ر  لع���ل  ی���ز  عبدالعز دخت���ِر 

ینت���ی نیس���ت م���را جام���ه ای، نیس���ت م���را ز
گوش���وار ی، نیس���ت م���را  نیس���ت م���را چ���ادر

پ���دِر مهرب���ان! اس���ت، ای  م���رده  م���ن  م���ادِر 
یب���ان روم جانِب چندی���ن هزار؟ م���ن چ���و غر

رسی���د در روح االمی���ن  ی���ا  کبر ح���رِم  ک���ز 
کردگ���ار،17  از  ش���د  ام���ر  سّی���دا!  ای���ا  گف���ت: 

عروسی س���رای س���وی  روان  ک���ن  را  فاطم���ه 
انتظ���ار ی���ن  از بی���ش  م���دار  را  ع���رب  ق���وم 

گف���ت به دخت���ر، رس���ول: امر شد از ح���ق، برو
م���دار توّق���ف  خی���ز،  روی،  عروس���ی  س���وی 

که فرمان برم گفت  فاطمه چون ای���ن شنید، 
کار؟ یب���م چه  م���ن ب���ه عروسی روم، ب���ا سر و ز

چون بشنید این سخن حضرت جبریل، گفت:
گوَی���ش دل جم���ع دار فاطم���ه را، ای نب���ی! 

را ِو بی���ارم  جام���ه  بهش���ت،  در  ب���روم  م���ن 
ت���ار و  پ���ود  را  ِو رشت���ه  ُب���َود  ق���درت  ی���ِد  ک���ز 

ش���اِه ُرُسل چون شنید ای���ن سخن از جبرئیل
گوهرنث���ار ل���ِب  ب���ا  زن���ان  آن  ب���ِر  رف���ت 

ی���د ت���ا ب���ه مق���ام ع���روس گف���ت: شم���ا می رو
برق���رار پی ت���ان  از  رسی���د  این���ک  فاطم���ه 

زم���ان آن  خنده زن���ان  ع���رب  زن���اِن  جمل���ه 
شرمس���ار م���ا  دِر  ب���ر  ش���دن  خواه���د  فاطم���ه 
از فل���ک آم���د امی���ن، همره���ش َده نازنی���ن18
گلع���ذار م���اه وِش  هم���ه،  بهشت���ی  ح���وِر 

ح���ور یک���ی بست���ری بست���ه ب���ه یک پ���رده ای
کن���ار ب���ر  دگ���ر20  وآِن  شمی���ن،  ب���ر  زا...19 
جامه ه���ا21 از  ُپ���ر  ُبغچ���ه  یک���ی  آن  بغ���ل  در 
قم���ار و  ع���ود  و  مجم���ر  دیگ���ری  آن  س���ِر  ب���ر 

که  کردگار. تصحیح قیاسی شد. ب���ه نظر می رسد شکِل صوتی متن ما بوده  17. اص���ل: امر شدست 
کتابت شده است.  گونه  ی، این  بنا بر خطای شنیدار

کلماتی را در قرائت شکست. زن، باید  که برای درست درآمدِن و 18. چنین است در اصل، 
19. در اصل خوانده نشد. شبیِه »زلیجۀ سال« )؟(.

20. اصل: دیگر.
21. اصل: جامها.

دخت���رش طل���ِب  در  ی���م  رو پیمب���ر  پی���ِش 
گ���ذار عروس���ی  س���وی  ی���م  آور را  فاطم���ه 

ی���ِب م���ا خسته ش���ود خاطرش چون نگ���َرد ز
پاره پ���ار او  جام���ۀ  نازنی���ن،  م���ا  جام���ۀ 

ر ز خلخ���اِل  ب���ه  پ���ای  ُپرگه���ر،  م���ا  گ���ردِن 
بک���ار را  م���ا  خدم���ت13  دگ���ر  کنی���زی  چن���د 

فاطم���ه چ���ون ح���اِل م���ا بین���د و14 اح���واِل ما،
شرمس���ار ش���ود  زود  م���ا  م���اِل  از  و  ر  ز از 

ای���ن بشنیدن���د  چ���ون  ع���رب  زن���اِن  جمل���ه 
نابک���ار آن  از  دم  در   ش���د  ش���اد  خاطرش���ان 

شدن���د پیمب���ر  پی���ِش  ع���رب  زن���اِن  جمل���ه 
کامک���ار! نب���ی  ای  و  پیغمب���ران،  س���ِر  ک���ای 

م���ا همه خوی���ِش تواییم، تو ز چ���ه بیگانه ای؟
گ���ر تو ن���ه ای خوی���ِش ما، م���ا به ت���و هستیم یار

که توی���ی فخِر ما پی���ِش ت���و زان آمدیم چ���ون 
لطِف تو چون بی حد است، حاجِت ما را برآر

هیچ کس اندر عرب صوت ندیدیم چنین ]کذا[
اعتب���ار برنگرف���ت  م���ا  عروس���ِی  ز  ک���و 

فاطم���ه مخ���دوم ماست، همره م���ا می کنی؟
م���ا مشکب���ار نکهت���ش مجل���س  از  ت���ا ش���ود 

ش���اِه ُرُسل چون شنید ای���ن سخن از دختران
آه15 ز دل برکشی���د، دی���ده ش���دش اشکب���ار

حضرت ش���اِه ُرُس���ل چون بشنی���د آن سخن
ک���ای ت���و م���را غمگس���ار!16 رف���ت ب���ِر فاطم���ه 

ی���ه ش���د، دود برآم���د ب���ه عرش گر فاطم���ه در 
کن���ار در  س���رش  زود  گرف���ت  مرس���ل  سّی���د 

ت���و به���ِر  آمده ان���د  ع���رب  زن���ان  جمل���ه 
ق���رار؟ را  او  ده���م  ت���ا  ت���و  رای  بگ���و  چیس���ت 

منن���د ج���ان  دشم���ِن  ع���رب  زن���اِن  گف���ت: 
غیب���ِت م���ن می کنن���د جمله ب���ه لی���ل و نهار

ی ی، نیس���ت م���را چ���اَدر نیس���ت م���را م���ادر
ش���د همه را این زم���ان دو و س���ه ]و[ ده چهار

13. اصل: خذمت.
14. اصل: بیند او.

15. اصل: آهی.
که ما  کتابت شده و بعدا با عالمت »خ« و »م« جابجا شده اند  16. در اصل این دو بیت پس و پیش 

کردیم. نیز طبق آن عالمت، نظم ابیات را اصالح 
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صده���زار را  ت���و  ب���اد  ف���دا  م���ا  دِل  و  ج���ان 

دوس���ت چ���و دشم���ن هم���ه در نظ���ِر فاطم���ه
ک���ِر خدمت گ���زار29 کنی���زان به پ���ا، چا همچ���و 

گر ت���و اجابت دهی، خ���وان بکشیم این زمان
حض���رت خاتون بگف���ت: نیست م���را اختیار

ک نیست گفت: شما مشرکید، خورِد شما پا
گ���ر هم���ه مؤمن شوی���د، لقمه ش���ود خوشگوار

یاف���ت اس���الم  دول���ِت  فاطم���ه  ش���رِف  از 
سیه روزگ���ار ق���وِم  زن���ان،  زان  دوص���د  ُق���رِب 

رس���ول آل  بن���دۀ  شاع���رم،  بی دل���ِی 
ی���ن روزگار ک���رده ام اوق���اِت خویش صرف در

ُب���َود آی���ت  معن���ِی  م���ن  نظ���ِم  ی���ن  بیشتر
در صف���ِت اه���ل بی���ت، نظ���م چنی���ن آب���دار

ک���رد به ی���ک روز نظم طب���ِع سخن سن���ِج من 
شاه���وار ُدِر  همچ���و  رس���ول  حدی���ِث  ب���از 

□ □ □
حکایت نامۀ فاطمة الزهرا]ء[، بتول العذراء،30 بنِت خدیجة 

الکبری رضی اهلل عنها

همی خواه���م ز جّب���اِر توانگ���ر ب���اِب رحمت را
به غیر از رحمتش دیگر نخواهم مال ]و[ ملکت را

خداون���دا به اعج���اِز محمد، صاح���ِب فرقان
ک���ه ب���ر دستم رسان���ی دام���ِن31 ش���اِه والیت را

ب���ه ح���ِق حرم���ِت غمدی���دۀ زه���رای مرضّی���ه
را سع���ادت  ُدرِج  آن  ِک  آتشن���ا آِه  س���وِز  ب���ه 

به اخالِص حسن، آن شه که نوشید از رِه حکمت
ک���ت را ه���م از به���ِر رضای���ت جرع���ۀ زه���ِر هال

به اخالِص حسین آن شه که نوشید از رِه فضلت
ه���م از به���ِر رضای���ت جرعۀ شهِد شه���ادت را

یانش گر ین العباد ]و[ چشِم  به حّق حرمِت ز
ک���ه از راهت نگردانی���د هرگ���ز روی طاعت را

گوین���د: آن مظلومه اندر عرصۀ محشر چنین 
ی���ان، سراید ه���م شکایت را گر درآی���د ب���ا دِل 

کف ردای زوِج خ���ود بر فرق و دن���داِن نبی بر 

29. اصل: خدمت گذار.
30. اصل: االعذرا.
31. اصل: دامان.

صندوقچ���ه سم���ره  دگری22سروچه���ر  آن 
کِف خ���ود بنده وار و آن دگری23سروچه���ر ب���ر 

بگف���ت  و  بنه���اد  چ���ون  فاطم���ه  ب���ِر  جام���ه 
جامه ب���ه سر برفکن، ای فلک� ]����ت[ پرده دار!

را  ف���ردوس  جام���ۀ  فکن���د  س���ر  ب���ر  فاطم���ه 
 ب���ر س���رش انداختن���د مجم���ر و ع���ود و قم���ار

مش���ک ]و[ عبی���ِر بهشت بر س���رش انداختند
مشکب���ار دگ���ر24  ب���اِر  بافتن���د  او  گیس���وی 

چ���ادر ُسن���ُدس به س���ر، خلعِت جّن���ت به بر
نام���دار فاطم���ۀ  ی���ب25از  ز ���ل 

َ
ُحل در 

خادم���ان صف���ِت  ب���ر  جبرئی���ل  پی���ش رَوش 
قط���ار کنی���زان26  ح���ور  جبرئی���ل  عق���ِب  از 

خیرالّنس���ا دخت���ِر  ش���د  خان���ه  دِر  ب���ه  چ���ون 
کب���ار ش���د خب���ر ان���در درون پی���ِش صغ���ار و 

روح االمی���ن حض���رت  جایگ���ه  آن  دِر  ب���ر 
بر صف���ِت خادمان چ���وب به دس���ت استوار

ک���ه: ه���ان! ره دهی���د سّی���دۀ ده���ر را  گف���ت 
خداوندگ���ار ن���وِر  اس���ت،  پیغمب���ر  دخت���ِر 

ح���وِر دگ���ر27 از ِپَی���ش بست���ِر جّنت ب���ه دست 
ق���رار را  او  من���زِل  داد  ص���در  ب���ر  و  آم���د 

استبرق���ی چ���ادِر  برگرف���ت  س���رش  ز  چ���ون 
گلع���ذار آن  رِخ  از  ش���د  ن���ور  از  پ���ر  خان���ه 

رخ نمودن���د  ح���ور  جبی���ن،  ست���اره،  همچ���و 
ده چه���ار َم���ِه  همچ���و  می���ان،  ان���در  فاطم���ه 

ب���ود ُتُت���ق بست���ه  ن���ور  ب���ه ع���رش  ت���ا  او  از رِخ 
اختی���ار روح االمی���ن  ب���ود  ک���رده  او  خدم���ِت 

فاطم���ه چ���ون رخ نم���ود، دخت���ِر بوجه���ل ُمرد
کار ی���ز دس���ت و دلش ش���د ز  دخت���ِر عبدالعز

شدن���د: زه���را  جان���ِب  دگ���ر28  ج���وان  جم���ع 
ک���س افتخار ای ز ت���و م���ا را ب���ه ده���ر ب���ر هم���ه 

گف���ت نتوانی���م  م���ا  ت���و،  قدم ه���ای  ع���ذِر 

22. اصل: دیگری.
23. اصل: دیگری.

24. اصل: دیگر.
بیب. تصحیح قیاسی شد. 25. اصل: ز

کنیزن. 26. اصل: 
27. اصل: دیگر.
28. اصل: دیگر.



نقد و برریسکتاب

68

پابرگ )11(

سال بیست و دوم،مشـاره چهــارم، مهـــر و آبـــان 1390  130

نباشد یک زمان آن حّیه در تعذیب شان غافل
ب���ر ایشان زهر بارد چون زند از خشم ضربت را

ایوب35حاجِب بی چاره را رحمی بکن یا رب!
پ���وِش قیامت را ک���ه بردارن���د سر ی  در آن روز

ب الّدین اعلمی،
ّ

ُکُتبخانۀ مهذ 78 . وصف 
گنجینه  ای پیش از قرن هفتم

کتابخانۀ  ب���زرگ آیت اهلل العظمی مرعشی، نسخه ای منحصربه فرد از  در 
کتابی در موضوع اختیارات نجوم به شمارۀ 11080 موجود است که اثری 
که���ن، یگانه و سودمند در موضوع خود محسوب می شود. نگارندۀ این 
اثر، ابوالمفاخر بن ابوالعال اصفهانی نام دارد. از توصیفات او در دیباچۀ 
ب الّدین 

ّ
که پنج سال در محضر استادی موسوم به مهذ کتاب برمی آید 

یج رشید  که ز کرده است. او از استادش به عن���وان کسی  اعلم���ی تلّم���ذ 
کرده، یاد  یر عراق ابوالفضل مسعود بن سلمه تنظیم  الفخ���ری را برای وز
می کند. در ضمِن اّطالعاتی که این شخص از امکانات علمِی استادش 
کتابخانۀ بسی���ار نفیس استاد است  ب���ه دست می دهد، یک���ی اشاره به 
ک���ه ظاهرًا فهرستی مکتوب نی���ز داشته و در آن فهرست، ن���اِم 1400 جلد 
کتاب ثبت شده ب���وده است. در این میان ابوالمفاخر اصفهانی از چند 
بور نام  کتابخان���ۀ مز کمیاب و الب���د مشهوِر  کت���اب به عن���وان نمونه های 
که از آنها،  تنها عنواِن یکی دو مورد برای ما آشناست. این نمونه،  می برد 
که هر  یک���ی از چندین هزار بنیاد فرهنگ���ِی زودگذر و غیرمستمری است 
گرفته و بعد از مّدت���ی به علل مختلف  از چن���دی در مملکت م���ا شکل 
که بیش از هر  یان،  تی چون ایلغار مغ���ول و تیمور )ن���ه تنها به دلیِل حمال
یان های  کردِن و فقِر ت���داوم دادن جر چی���ز به سبِب نبوِد سّن���ِت بایگانی 
ی بنیان َک���ن است( نابود شده  ک���ه صدها برابِر هر ایلغار حسنۀ  اسالف 
اس���ت. عین نوشت���ۀ او را در این باره در اینجا نقل می کن���م و خوانندگان 
یر چاپ(  ک���ه در شمارۀ بع���دی )ز را ب���ه معّرف���ی تفصیل���ی همین نسخه 
فصلنامۀ تخّصصی  میراث شه���اب منتشر خواهد شد، ارجاع می دهم. 
کسی اطالعی از اشخ���اص نامبرده در منابع تخّصصی به  گر  امی���دوارم ا

دست آورد، ما را از آن بی بهره نگذارد.

»... چنین گویذ مؤلف این کتاب، ابوالمفاخر بن ابوالعال االصفهانی کی 
که دواع���ی دل بنده بر تحصیل  کرده بوذ  ی سبحانه و تعالی تقدیر  ب���ار
کرد. پس از عنفواِن جوانی باز، باشتغاِل آن اجتهاد  یص  عل���م نجوم تحر
کی م���ردم ایام احتی���اج بدانست���ن اختیارات و  می نم���ودم. چ���ون دیدم 
حوائ���ج ایام بیش از همه می داشتند و دانستِن سِر سال ها و ماه ها و آنج 
که شرف  یادت تر می شد. و حقیقت است  بذن ]= ِب���ذان[ ماند، میلم ز
ه���ر علم���ی بموضِع آن علم باش���ذ که دران علم از اح���وال ذاتی او بحث 
ین... ]ساییدگی[.  یفتر که شر کبست  کوا ک و  کنند و موضع نجوم اف���ال

کرد. 35. تخلص این شاعر ناشناس را در این شعر باید بدون تشدید قرائت 

ز حّجت جامه ها32 بر دوش، درخواهد غرامت را

ین گبران چنین گوید: خدایا! داِد من بستان از
ک���ه بشکستند در جنِگ ُاُحد دنداِن احمد را

کردن���د خون آلوده ف���رِق حی���دِر صفدر؟ چ���را 
کشتن���د آن سلطاِن مح���راِب امامت را؟ چرا 

چ���را دادند فرزن���دم حسن را س���ودۀ الماس؟
گلبِن ب���اِغ نب���ّوت را؟ کی���ن  ک���� ندن���د از  چ���را 

چرا آن بدفعاالن آب بر روی حسین بستند؟
ک طینت را؟ کشتند آن اماِم پا چرا لب تشنه 

کردن���د آن س���ِر فرزن���ِد دلبندم؟ چ���را ب���ر نی���زه 
چرا بر شام بردند آن خواتوناِن33 عصمت را؟

که کرد این ظلم ها در حّق زوج و باب و اوالدم؟ 
که بنهاده ست آخر بر دلم این داِغ محنت را؟

بگیرد ساِق عرش ]و[ این چنین گوید: خداوندا!
که تا دادم نخواهی، برندارم دسِت شکوت را

ن���دا آید ز ح���ق: ای جبرئی���ل! ن���زِد حبیبم رو
ی���اب خات���ون قیامت را بگویش: ی���ا نبی! در

ی به جوش آمد یای قّهار که از سوِز دل���ش در
برو بنشان به لطِف خویش آن طوفاِن فترت را

نبی گوید که ای مظلومه! یک ساعت توقف کن
که ت���ا فیصل دهم اعماِل مسکین���اِن اّمت را

گنه ک���اراِن اّم���ت چشم ب���ر احساِن م���ن دارند
روا نبود که من بی کس گذارم این جماعت را

کنند حاضر که ت���ا تابوِت آتش را  شود فرمان 
کلب صورت را یِد شوم و شم���ِر  نهن���د آنجا یز

دوزخ اسف���ِل  در  را  تاب���وت  آن  بیندازن���د 
گردانن���د ان���واِع عقوبت را ب���ه ایش���ان سخت 

چ���و آن تاب���وِت آتش ب���ار در قع���ِر جحی���م آی���د
گب���راِن نکب���د34 را بل���رزد دوزخ و بگ���دازد آن 

گوی���د: خداوندا! برون آی���د ز دوزخ حّیه ای، 
به من تعذیب ِده تعدیِل این قوِم ضاللت را

گردانن���د جم���ع  را  انبی���ا  قات���الِن  تمام���ت 
را بدم���رّوت  اسی���ِر حّی���ه سازن���د آن سگ���اِن 

32. اصل: جامها.
که یقینًا شاعر نیز چنین تلفظ می کرده است. کرد  33. باید به شکِل »َخواتونان« یا »ُخَواتونان« تلفظ 

34. چنین است در اصل.
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که نسخ���ۀ مؤسسۀ مانکجی، دستنویسی دیگ���ر از عرفات العاشقین  هم 
کردم. بسیار بعید است چنین باشد؛  اوحدالدین بلیانی باشد، بررسی 
ی���را بیت پایانی را در فهرست عرف���ات چاپ میراث مکتوب - مجلس  ز
ین تذکرۀ عرفات عنوانی  ک���ه قسمِت متأّخر نیافتم. همچنین می دانیم 
ین  شبیه به آنچه در آغاز نسخۀ بمبئی نقل شده، ندارد؛ در ضمن عناو

بخش های مختلف عرفات را »فصل« تشکیل نمی دهد.

اّما به هر حال نسخه ای از تذکره ای فارسی با 1132صفحۀ 31سطری، آن 
زشی باشد و حتمًا اطالعاتی  ه���م در قطع رحلی بزرگ، نبای���د منبع کم ار

مهم از آن قابل استخراج است. 

کاما و  کتابخانۀ مؤسس���ۀ  در پای���ان شایست���ه است ب���ه دستچین ب���ودن 
ک���ه همین خود دلیلی دیگ���ر بر اهّمیت  کنم  مجموع���ۀ مانکج���ی اشاره 
یا فرزند لیمجی  بور خواهد بود. این مجموعه را مانکجی ها تر نسخ���ۀ مز
کرده  هوشن���گ،  از پارسیان هند در سدۀ سیزدهم هجری، به دّقت تهیه 
ک���رده است. در میان  ی  یدار ی از نسخه ه���ای آن را از ای���ران خر و بسی���ار
که مرحوم مینوی موّفق به بررسی آنها  نسخه ه���ای فارسی این مجموعه 
کتابت ش���ان را تخمی���ن زده است، نسخ���ه ای از التفهیم  یخ  ش���ده و تار
که احتمااًل در ق���رن پنجم استنساخ شده،38 و  بیرون���ی را می توان نام برد 

38. همان، ص چهارده و 7.

]در[ دانست���ن ای���ن عل���م فواید بسیار اس���ت چنان���ک...ت ]ساییدگی[ 
ی سبحانه و  ی سبحان���ه و تعالی حاص���ل می شود. دیگ���ر آنک ب���ار ب���ار
کرده است؛ چنانک  کب بسی���ار  کوا ک و  تعال���ی در ق���رآن مجید ذکر افال
که این علم بهت���ر داند آثار قدرت حق  گفته ش���ود و هر آنکسی  ش���رح آن 
ین  تعال���ی در آسمانها و زمینها بهتر داند. و خواج���ه امام افضل المتأخر
ک���ه فیلسوف روزگار  مهذب الدی���ن اعلمی ن���وّراهلل قبره، استاد من بنده 
یج رشی���د الفخری از جمله  که ز خوی���ش بوذ و ابومعِشر وق���ت، تا حدی 
تصانی���ف اوس���ت کی ِبامثله ساخت���ه است از برای آسان���ِی  عمل، بنام 
ی���ر عراق ابوالفضل مسع���ود بن سلمه، و از عه���ِد ارسطاطالیس36 الی  وز
ک���ه در علم نجوم ساخته اند در کتب خانۀ  یومن���ا هذا بیشتر تصانیفاتی 
وی جمع کرده بود چون کتاِب مدخل ساالر، فرهنگ هوش و کتابرامش 
که هرمس ساخته  کت���اب مغنی  کراِت شاذاِن بحر و  کتاب مذا فی���روز و 
کتب خانه  گر بتمامی آن برشمرم با طناب انجامذ و من فهرست  است، ا
کتب اغلب در علم نجوم بوذ؛ و  کرده ام هزار و چهارصذ پاره  او مطالع���ه 
کتبهاء نجومی  ین  غ���رض آنک پنج سال در خدمتش ب���ودم و بعضی از

در خدمتش بحث می کردم...«.

کامای هند 79. نسخه ای از تذکره ای مهم در 
که سال ها قب���ل دکتر مهدی غروی برای نسخه های خّطی  در فهرستی 
گنجین���ۀ مانکج���ی در بمبئ���ی نوش���ت، نسخ���ه ای از تذکره ای  فارس���ی 
که در ص���ورت بررسی، شاید  حجی���م و احتم���ااًل مهم معّرفی شده است 
ک���ه  زشمن���دی در تذکره نویس���ی فارس���ی از آب درآی���د. از آنج���ا  منب���ع ار
ی  تذکره ه���ای پرحج���م موج���ود، معمواًل همه آث���ار مه���م و سرنوشت ساز
هستند، ممکن است این منبع نیز از آن قاعده مستثنا نباشد. توصیف 
کارآمد اس���ت. تمامی  فهرستنگ���ار درب���ارۀ ای���ن نسخه بسیار ناق���ص و نا

بور نگاشته، چنین است: آنچه او در معّرفی نسخۀ مز

»تذکرۀ اوحدی 16

اوحدالدین مراغه ای.

آغ���از: ... و ن���ه آن واق���ع ش���ده... )و در اواخ���ر صفحه( فص���ل اّول در ذکر 
که الیوم بازار فصاحت... . سخنوران 

پایان: دیدی هنِر شغال ماده- زنهار دگر مرو پیاده.

یخ،  نستعلی���ق متوسط، جدول و عنوان ها با مرّکب سرخ، بی نام و بی تار
27×39، 1132ص31س، وض���ع عمومی: صحافی ش���ده، اّما اّول و آخر 

آن افتاده«.37

در اینک���ه اوح���دی مراغ���ه ای، شاع���ر س���دۀ هشت���م، تذک���ره ای فارس���ی 
ک���رد. همچنین ای���ن احتمال را  نداشت���ه، ب���ه قط���ع و یقین نبای���د تردید 

36. اصل: اراطیس ]کذا[.
گنجین���ۀ مانکجی، دکتر سید  کاما-  کتابخانۀ مؤسسۀ  37. فهرس���ت نسخ های خّطی فارس���ی بمبئی- 
کستان، چ���اپ اّول، خرداد 1365خ،  ی، اسالم آباد، مرک���ز تحقیقات فارسی ایران و پا مه���دی غرو

ص 182.
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که باید به این نکته توّجه داشت. خط بودِن آن حکایت می کند 

کتابخانۀ مرکزی و  که فیلِم آن در  - نسخۀ توبینگِن آلمان موّرخ 735ق 
ی می شود. کِز دیگر ایران نگهدار مرا

کتابخانۀ  مجلس موّرخ 856ق. - نسخۀ 

ک���ه ایشان به عن���واِن تلخیص ق���رن هشتمِی روح  عک���س نسخه ای هم 
کرده ب���وده و محّل  یافت  کدکن���ی در االرواح، از جن���اب است���اد شفیعی 
ق به نسخۀ شمارۀ 280 چلبی 

ّ
ی آن را تشخیص نداده اند، متعل نگهدار

کتابخان���ۀ  سلیمانیۀ ترکیه م���وّرخ 763ق به خّط مسعود بن  عب���داهلل در 
کتابخانۀ  مرکزی  که فیل���ِم آن به شم���ارۀ  508 در  منص���ور متطّبب است 
ی می شود )فهرس���ت میکروفیلم ه���ا، ج1، ص  دانشگ���اه ته���ران نگه���دار

 .)494 -493

که بعد از انتش���ار تصحیح مایل هروی یافته  کهِن دیگر اثر  نسخه ه���ای 
ک���ه یکی از آنه���ا نسخۀ 10584  کهنی هستند  ش���د، بعضًا نسخه ه���ای 
ی���خ ن���دارد؛ اما بای���د از ح���دود قرن هفت���م باشد  ک���ه تار مجل���س اس���ت 
ین نسخۀ  )فهرستوارۀ  دنا، ج5، ص922(. نسخۀ کهِن دیگر که قدیمی تر
کتاب سمعانی است،  همین نسخۀ  مورد بحِث نوشتاِر حاضر  یخ داِر  تار
ی می شود  کتابخانۀ  فاضِل خوانسار به شمارۀ  85 نگهدار که در  اس���ت 
و افتخ���ار معّرفی آن ب���رای نخستین بار از آِن جن���اب سیدجعفر حسینی 

یا نسخه ای از جوامع الحکای���ات عوفی از سدۀ نهم هجری.39 نیز نسخه 
کتابت شده  که در سال 862 قم���ری  ای از مرزبان نام���ه در آنج���ا هست 
یخی  گر چنان ک���ه اّدعا شده، از آث���ار تار ی���خ ظاهری آن نی���ز ا اس���ت.40 تار
عص���ر ش���اه منص���ور )از شاهان آل مظّف���ر و ممدوح حافظ( ی���ا کمی بعد 
ک���ل، از دید  از آن باش���د، منب���ع مهّمی خواه���د بود.41 ای���ن مجموعه در 
یخ« بسیار غنی اس���ت و نسخه هایی در  نسخه ه���ای خّطی فارس���ی »تار
که اغلب ایرانی هستن���د و با نسخه های سقیم و  آن ب���ه چشم می خورد 

ناقص هندی ارتباطی ندارند.

واِح سمعانی در خوانسار وح االر یخ داِر ر ین نسخۀ تار کهن تر  .80
ک���ه قصد نگارش ای���ن یادداشت را داشت���ه ام،  اّما تا  چن���د سالی است 
ک���ه بحث تصحی���ح دوب���ارۀ مت���ن روح االروح سمعانی به  همی���ن اواخر 
گرفت،  عزِم  دس���ت مصّحح شهیِر آن، جناب نجیب مایل هروی قّوت 
گوش���ه ای انتظار  قلمی ک���ردِن آن ج���ّدی نشد و اص���ِل این یادداشت در 
که مت���ن مهّم روح االرواح فی  می کشی���د. خوشبختانه اخیرًا باخبر شدم 
شرح أسماء الملک الفّتاح، اثِر شهاب الدین احمد بن منصور بن محّمد 
که ی���ک بار به شکلی  ب���ن عبدالجّبار سمعان���ی )422- 489ق در مرو( 
مقب���ول توّسط نجیب مای���ل هروی تصحیح شده ب���ود،42 به دسِت  هم 
ایش���ان در دست تصحیحی مجّدد بر اس���اس نسخه های نویافتۀ  دیگر 
که استاد مای���ل عکس آن را  که البته باخب���رم  ک���ه یکی از آنه���ا -  اس���ت 
کرده اس���ت - در این نوشتار  از مرک���ِز احی���اء میراث اسالمی در ق���م تهّیه 
زش نسخه ه���ای فارسی  معّرف���ی دوب���اره می شود ت���ا اهّمیت آن و نی���ز ار

موجود در شهرستان های ایران نموده شود.

کت���اب،  به نسخه های مورد استفاده  پی���ش از ذکر نسخۀ  خوانسار از این 
در تصحیح قبلِی مایِل هروی اشاره می کنم:

کتابخانۀ بزرگ مرعشی از سدۀ ششم یا هفتم هجری  یخ  - نسخۀ بی تار
کتابت���ی دارد و ب���رای نخستین ب���ار توّسط همین  کهن  یژگی ه���ای  ک���ه و

مصّحح شناسایی شده بود.

که ب���ه دالیلی،  در تصحیح  - نسخ���ۀ آستان قدس رضوی موّرخ 840ق 
یژه داده شده است. زش و مایل به آن ار

کتابت شده  گورِ  هندوستان  ک���ه در نا کابل موّرخ 718ق  - نسخ���ۀ موزۀ 
ک���ه در تصحیح مایل دی���ده می شود، از دو  اس���ت. بخشی از عکِس آن 

39. همان، ص چهارده و پانزده، و 101. 
40. همان، ص 105- 106.

41. همان، ص 156.
ک���ه پیش از چ���اِپ تصحیح ایشان، این متن ی���ک بار در سال 1364 ب���ه عنوان رسالۀ   ی���م  42. باخبر
دکت���ری در دانشک���دۀ ادبیات تهران و ب���ا راهنمایی مرحوم استاد حسن س���ادات ناصری، توّسط 
یاِض عربستان( بر اساس  آق���ای دکتر عبداهلل ضابطی )استاد فعلی ادبیات فارسی در دانشگاِه ر
که نشر  ی���ا یکی نسخۀ توبینگن و نیز یکی دیگر از نسخه های اثر � تصحیح شده بود  گو دو نسخ���ۀ � 
یۀ گزارش میراث  ی در یکی از شماره های نشر که به تازگی از نجیب مایل هرو نیافت. در یادداشتی 
منتش���ر شد، ب���ه این تصحیح اشاره ش���ده است. من اص���ِل آن را چند سال قب���ل در تاالر پژوهِش 

کردم. یت  دانشکده ادبیات تهران از نزدیک رؤ
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ین ندارند  ی���ک از آن نسخه ها،  قسمِت تازه و اضاف���ه ای نسبت به سایر
بوط ب���ه اشتباهات  کرده، مر و آنچ���ه در آنه���ا نسبت به هم تغیی���ر ایجاد 

کرده اند.  که در متن وارد  کاتبان است و نسخه بدل هایی 

یک���ی از پژوهش هایی که در سال های اخی���ر پی گیری شد و مرحوم استاد 
یخ نویسان  گردآورِی اش���ارات تار ک���رد،  سعید نفیس���ی آن را به جّد دنبال 
قدی���م به این کتاب خواج���ه ابوالفضِل بیهقِی دبیر بود که منجر به تدوین 
کتابفروشی  یخ بیهق���ی  )2ج، س���ال 1342،   کت���اِب مشه���وِر در پیرام���وِن تار
فروغی( شد. اخیرًا دو اشارۀ دیگر از این دست به نظر آمد که ثبت می شود. 

کتاب  بوط ب���ه اصل وجود  ی است و مر
ّ
کل یک���ی از این اشارات، بسی���ار 

یخ منظ���وم زّجاجی است. این  بودن���ش نزِد سرایندۀ تار بیهق���ی و مشهور
ی���زِی عهِد  ی���خ منظ���وم موسوم ب���ه همایون نام���ه را زّجاج���ی، شاعر تبر تار
یخ���ی عموم���ی را  مغول)زن���ده در 697ق( س���روده و در آن ی���ک دوره تار
بوط به  کشیده است. در بخ���ِش مر ِن شاهنام���ۀ فردوس���ی به نظ���م  در وز
که به احوال محمود پرداخته یاد میکند  ی  محمود غزنوی،  شاعر از آثار
کتاِب باقیماندۀ   بی( و سپس از  یخ یمین���ِی ُعتبی )به عر و نخس���ت از تار
کتاب نفیسی  ک���ه در همان  ابونص���ِر مشکان، استاد ابوالفضل بیهقی - 
بح���ِث آن نیز آمده و م���ا آن را  مقاماِت بونصِر مشک���ان می شناسیم - نام 
کتاب »ابوالفض���ل بیهقِی نام���دار« می رسد و دفتری  می ب���رد. سپس ب���ه 
ک���ه در وصِف  ی���خ آل سبکتگی���ِن او را  کت���اب تار دات���ی( از 

ّ
)منظ���ور مجل

یرا شاعری از  که در نوِع خود جال���ب است؛ ز محمود ب���وده، برمی شمرد 
بِی ایران، از یکی از بخش های گمشدۀ  عه���ِد مغول در مناطِق شماِل غر
کت���اب بیهق���ی سخن می گوید و شای���د آن را در دس���ت داشته است. از 
کت���اب زّجاجی، بیش از این درباره بیهق���ی و اینکه آیا شاعر  ای���ن ابیاِت 
ی���زی ما واقع���ًا آن بخش ها را در دست داشته ی���ا نه، نمی توان سخن  تبر

گفت. اینک آن ابیات:

کارش بسی ساختند]بزرگان که [ اسب سخن تاختند کتب ها ز 
یار یمین���ی عتبی  بخ���وان چند بارچ���و خواهی اثره���اى آن شهر
پرهن���ر مشکان���ی  ک���ه پرعل���م و دان���ش ُب���د و نامورابونص���ر 
کردار او دفترى ساخت است ر، آن را بپرداخت است ز  چو آب ز
ک���رداِر آن ذوفنونکتابی  اس���ت از ده مجلد فزون  در او، فت���ح و 
نام���دار بیهق���ی   که چ���ون او نیاید به صد روزگارابوالفض���ل 
همه کار و کردار آن پادشاست43یکی دفتر او نیز کرده  است راست

که  ی ب���ه فارسی است  ز کشاور که���ن در  ب���وط به متنی  سرن���ِخ دیگر، مر
کتابخانۀ خانقاه نوربخ���ش )نعمةاللهی( به شمارۀ  نسخ���ۀ خّطی آن در 
ی  کج���ا نگهدار بور در  کن���ون از اینکه نسخ���ۀ مز 867 وج���ود داشت���ه و ا

یخ منظوم زّجاجی؛ تصحیح علی پیرنیا؛ ج 2، تهران: فرهنگستان زبان و ادب  43. همایون نامه:  تار
فارسی، ص1067.

ب���ور را  فهرست  کتابخانۀ شه���ر مز ک���ه نسخه ه���ای آن  ی اس���ت  اشک���ور
کردن���د. عکس واضح���ی از همین نسخه در مرکز احی���اء میراث اسالمی 
در قم به شمارۀ 15عکس���ی وجود دارد )فهرسِت نسخه های عکسی مرکز 
کردم و تصویر صفحۀ  آخرش را  که همان را بررسی  احی���اء ،  ج1،  ص28( 
از روی آن در پابرگ قرار دادم )نک به: تصویر 3(. این نسخۀ  192 برگی/ 
383 صفح���ه ای، در چهارشنبه سوِم جمادی اآلخر 696ق )نه چنان که 
در فهرس���ِت خوانسار و مرک���ز احیاء به ص���ورِت 646ق خوانده شده( به 
یرا طهراِن آن  کاتبی تهرانی )از این نظر نیز برای ما اهّمیت دارد؛ ز دسِت 
ی ب���وده و شهرتی نداشته است(  روزگ���ار )تهران( قصبه ای از قصبات ر
کتابت شده است. او در  که به خطیب ب���ودن اشتغال و شهرت داشته، 

رقم پایانی نسخه، چنین نوشته است:

کتاب روح االرواح علی ی���َدِی العبد الّضعیف الُمِقّر بعیوبه  تّم 
ی���م اللطیف،  عبدالمؤم���ن بن الحسن  ّبه الکر الّراج���ی لرحم���ة ر
بع���ا الثالث ِمن شهر  بن مّحمد الخطی���ب الطهرانی فی یوم االر
ّیة. اللهّم اغفر  جمادیاالخر سن���ة سّت و تسعین و سّتمائ���ة هجر
ی���ه و لمن نظر فیه و لم���ن دعا المغفرة  لصاحب���ه و لکاتب���ه و لقار

ة علی محّمد. لکاتبه،  و الحمدهلل رّب العالمین و الصال

گرچه ممکن اس���ت از نسخۀ  مرعشی و نی���ز نسخۀ  تازه یاِب  ای���ن نسخه ا
مجلس کهن تر نباشد،  به هر حال  کهن ترین نسخۀ  اثر محسوب می شود 
یِخ قبل از 700ق را دارد. همچنین از نظِر اینکه به دسِت کاتبی اهِل  که تار
زش ضبط های  کتابت شده، قابِل توّجه است. باید منتظر بود و ار فضل 

کرد و به محّک زد. آن را در تصحیح دوبارۀ  استاد مایل بررسی 

یخ بیهقی در متون قرن شفشم و هفتم هجری 81. دو اّطالع از تار
یخ  ���دات گمشدۀ  تار

ّ
زوه���ای فارسی زبان���ان،  یک���ی یافته شدِن مجل از آر

یخ���ی،  از آن رو  زش ه���ای بسیار تار که عالوه ب���ر ار بیهق���ی اس���ت؛ متنی 
ی داشت���ه و به زبان  یخ نگار ک���ه مؤل���ِف یگانۀ آن منظ���ری خ���اص در تار
ط ب���وده،  قسمت های بازمان���دۀ اثرش به 

ّ
در ح���ّد شگفت انگی���زی مسل

گویا  عن���وان یکی از شاهکارهای نثر فارس���ی شناخته می شود. این متن 
از عص���ر صفوی خوانندگانی ادبی پیدا می کن���د و از آن منظر مورد توّجه 
و تقلی���د نثرنویس���ان ق���رار می گی���رد. در عهد قاج���ار این مسئل���ه بدان جا 
کت���اب به تقلید از نثر بیهقی  که فضالی عصر چندین  منته���ی می شود 
تألی���ف می کنند و نثر او به عنوان شاهکار شناخته می شود. این مسئله 
درازدامن است و بررسی علل این توّجه از برهه ای خاص به بعد )عللی 
کار  یخ���ی( می تواند موض���وع  مث���ل برجسته ش���دن از دی���د آرکائیس���م تار

گیرد.  منتقدان قرار 

که برشی  کت���اب  نسخه ه���ای خّط���ی باقی مان���ده از همی���ن چند بخش 
گویا از روی یک  بزرگ از سلطنت مسعود غزنوی را شامل می شود، همه 
ی ی���ا اوایل صفوی  تکثی���ر شده اند و هیچ  »مادْرنسخ���ه« در عهد تیمور
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82. منبعی دیگر از اشعاِر قطرۀ چهارمحالی اصفهانی
یز و این  که مقالۀ مشترکی از یکی از دوستان عز همین چند ماه قبل بود 

بنده، دربارۀ قطرۀ سامانی منتشر شد، با این مشخصات:

- رضایی، حمید و جواد بشری؛ »قطرۀ چهارمحالِی اصفهانی،  سرسلسلۀ 
منقبت سرایاِن سامان«، فصلنامۀ میراث شهاب؛ سال شانزدهم، شمارۀ 

چهارم، زمستان 1389، شمارۀ پیاپی 62، ص90-52. 

ک���ه م���ا آن را در طرح���ی  یک���ی از مناب���ع مه���ّم اشع���اِر مذهب���ی قط���ره - 
کردی���م و در آن مقاله نی���ز بدان اش���اره نمودیم-،  دانشگاه���ی تصحی���ح 
کتابخانۀ مجلس به شمارۀ  5679 است، موسوم به جامع  سفینهای در 
که  کتاب���ی بزرگ شامِل اشع���اِر شیعی فارسی  د از 

ّ
المناقبکهی���ک مجل

کامل  زنده ب���ه طور  کتابت شده اس���ت. این سفینۀ ار در ق���رن سیزده���م 
بوط  کتابخان���ۀ مجلس، مر ب���ه دس���ِت ما نرسی���ده و آنچه از آن ام���روز در 
ین العابدین؟ع؟ تا امام  ب���ه اشعاِر فارسی سرای���ان شیعی در مدِح ام���ام ز
د 

ّ
بور دو یا سه مجل حسن عسکری؟ع؟ است. به نظ���ر می رسد سفینۀ مز

د 
ّ
بوط به امام عصر)عج( می شده و مجل که البد یک جلِد آن مر داشت���ه 

ی در م���دح و نعت امام���ان نخس���ت شیعیان  نخست���ش نیز ب���ه اشع���ار
و شای���د حض���رت فاطم���ه)س( اختصاص داشت���ه است. م���ن هنوز در 
زشمند را  ���دات دیگر این سفین���ۀ ار

ّ
کتابخانه ه���ای فهرست شده، مجل

کسی سراغی از آن داش���ت، مّطلعم نماید؛ اّما  گ���ر  نیافت���ه ام و امیدوارم ا
اخیرًا به سفینه ای دیگر از اشعار شیعی فارسی که بافت شاعرانش بسیار 
ی از قطرۀ سامانی را  ک���ه اشعار ب���ه نسخۀ مجلس شبیه است، برخوردم 
که دسته بندی اش  نی���ز در خود جای داده است. این سفینه از آن روی 
گمش���دۀ نخست یا  دات 

ّ
شبی���ه به نسخ���ۀ مجلس نیس���ت )یعنی مجل

س���وم آن نمی تواند باشد(، احتمااًل ربطی به نسخۀ مجلس ندارد. شاید 
کتابت در سه جلد،  که به ج���ای  کامِل هم���ان سفینه باشد  ه���م نسخۀ 
د استنساخ شده است. اّما حجم سه جلِد نسخۀ مجلس 

ّ
در ی���ک مجل

که نسخۀ تازه یاِب مورد  بسی���ار بیش از 377 برِگ چهارده سطری است 
گفتگ���و را تشکی���ل داده اس���ت؛ و شاید هم تلخیص���ی از آن باشد. به هر 
ی ب���ا نسخۀ مجلس از نظ���ِر بافِت شاعران  ح���ال ای���ن نسخۀ عهِد قاجار
ی���ِن شاعرانش ب���ه شاعران نسخۀ  یرا عناو هم خان���واده و شبیه اس���ت؛ ز
گنجینه ای عظیم  کسی بدان دست یابد،  ی  گر روز مجلس می ماَند و ا

از اشعاِر سرایندگاِن شیعی را در اختیار خواهد داشت. 

که در یادداشت  کتابخانۀ خانقاِه نوربخش است  این نسخ���ه در همان 
قبل���ی بدان اش���اره شد. است���اد عبدالحسین حائ���ری در معّرفی سفینۀ 

بور نگاشته است:  مز

شماره 716، ُجنگ ]به جای سفینه، که نظِر من است[: مشتمل 
بر قصاید در مدح چهارده معصوم به ترتیب در معصومین؟مهع؟. 
ی،   این���ک اسامی سرایندگان: سید میرحاج، سعدی، شیخ آذر

می ش���ود، اّطالعی در دست نیس���ت. این نسخه در شم���اِر نسخه هایی 
ک���ه در فهرسِت دو جلدِی آق���ای دیباجی نیام���ده و سال ها قبل  اس���ت 
کتابخانۀ   استاد عبدالحسین حائری در فهرسِت تتّمۀ دستنویس های 
ب���ور آن را معّرفی نمود. این فهرست تا همی���ن اواخر منتشرنشده باقی  مز
ب���ود تا اینک���ه در س���ال 1387 دانشگاِه ته���ران آن را در دفت���ِر سیزدهم از 

یۀ نسخه های خّطی منتشر ساخت. نشر

ک���ه این نسخه در آن ق���رار دارد،  مجموع���ه ای است شامِل  دستنویس���ی 
ک���ه از بخِش یکم تا دوازدهِم آن در نیمۀ  نخسِت  شان���زده بخش و رساله 
یخ ه���ای 1038 و 1065ق دیده  کتاب���ت ش���ده و در آن تار س���دۀ یازده���م 
کوچِک قطِع  ک���ه بیست ب���رِگ  می ش���ود. بخِش نخس���ِت این مجموعه 
جیب���ی )9× 19( را در برمی گی���رد و در 1036ق، در مدرس���ۀ رفیع���ۀ عالی���ۀ 
که���ن از نویسنده ای  کتابِت آن پایان یافت���ه، رساله ای به فارسِی  شی���راز 
که طبق نظِر فهرست نگار، می توان آن را »رساله در علم  ناشن���اس است 
راع���ت و حراث���ت و دهقنت« نامی���د.44 در این متن، از ام���ام اسماعیل  ز
زمشاهی و آثار مشهور  جرجان���ی یاد شده و او همان صاحب ذخی���رۀ خوار
دیگ���ر در طّب ب���ه زبان فارس���ی است. با ای���ن حساب، زم���اِن احتمالِی 
کتاب، به پس از قرن ششم محدود می شود. زبان اثر تنها سرنِخ  تألی���ف 
کمک کاِر  یۀ مطالعات سبک شناس���ی می تواند  ک���ه از زاو دیگری است 
م���ا در تعیی���ن دقیق تِر زماِن نگ���ارش آن باشد. از همین مق���داِر نقل شده 
کتابی از قرن ششم ی���ا هفتم مواجهیم. پس  که با  در فهرس���ت، برمی آی���د 
که به  کسانی  دستیاب���ی به نسخ���ۀ آن و تصحیح و انتشاِر متنش، ب���رای 

نسخۀ آن دسترسی دارند، خدمتی بزرگ تلّقی خواهد شد. 

پایان...( از این اثرِ  دوازده بابی، سرنِخ  در ب���اِب یازدهم )در معرفِت چهار
که خوشبختانه در فهرست به تمامی نقل شده است. ما نیز  ب���ور آمده  مز

به عینه آن را منعکس می کنیم:

که در غزِو سومنات من حاضر  ی���ِخ آل ناصر بوالفضِل بیهقی آورده  در تار
گرفتن نزدیک  ک���رده بود و ب���ه  ی را دربندان  که سلط���ان، حص���ار ب���ودم 
آورده. بع���د از چهل روز زنی برهنه و موی ها بازکرده، بر باالی حصار آمد. 
گرفته و به یک دست جاروب، و جاروب را بر نقاره  ب���ه یک دست نقاره 
یست و اثری و  می زد و در روی سلطان می افشاند و سلطان در آن می نگر
گرفت. بترسید و از آن جا برخاست.45  تکّسری در او پدید می آمد تا تب 

کتاِب بزرِگ  که ناِم  که تازگ���ی دارد، این مطلب را  کوتاه  از همی���ن سرنِخ 
گذاشته اند(  ی���خ آل ناصر بوده )منابع دیگری نی���ز آن را صّحه  بیهقی تار
برداش���ت می کنیم. همچنین به هرح���ال چند سطری از کتاب گمشدۀ 
که در نوِع  که در موضوع فتِح سومنات است، به دست آوردیم  بیهقی را 

خود غنیمت است.

یۀ نسخه های خّطی: به  کتابخانۀ  خانق���اه نوربخش )نعمةاللهی(، نشر کتابهای خّطی  44. فهرس���ت 
کوش���ش سیدمحّمد طباطبایی بهبهانی منصور؛ چ 1، دفتر 13، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ 

دانشگاه تهران، 1387،  ص 234. 
45. همان، ص235. 



نقد و برریسکتاب

73

پابرگ )11(

130سال بیست و دوم،مشـاره چهــارم، مهـــر و آبـــان 1390 

کم نیست. اشعارش در سفینه های شیعی 

83. جلد دوم سفینه 243سنا
کتابخان���ۀ مجل���س سن���ا )شم���ارۀ2 فعل���ی(، نسخ���ه ای از سفینه ای  در 
گرچه در قرن  که ا زشمن���د از شاعران متقّدم به شمارۀ 243 وجود دارد  ار
کتابت شده، بی شک از روی نسخه ای کهن تکثیر  یازده���م یا دوازدهم 
کهِن آن به دست ما نرسیده است،   ی شده و با اینکه اصِل  کپیب���ردار و 
ی���م، باید از آن به  که نسخۀ ثان���ی و تکثیرشدۀ آن را در دست دار کن���ون  ا
که به بررسی ُجنگ ها و  کنیم. م���ن در این سال ها  نح���و احسن استفاده 
کارهای خوب و البته  سفینه های���ی چن���د پرداخته ام و به نّیت تکمی���ل 
که در این زمینه شده، به نسخه های خّطِی اغلب آن ها مراجعه  اندکی 
ک���رده ام،  این سفینه را حائز اهّمیت یافت���م. متن اشعار قدما در آن البته 
چن���دان مضب���وط نیست و حّتی تا ح���دودی مغلوط اس���ت؛ ولی به هر 
ی  گر روز گردد. به نظر می رسد ا حال، وجود آن باید بهتر از نبودش تلّقی 
کنیم  کاوی  بن���ا باشد سفینه های خّطی را به نّیت بررسی اشعار قدما وا
گروهی تشکیل شود و این قبیل مسائل را پیش  کند تا  کسی حمایتی  و 
بب���رد، سفینۀ 243سنا را بای���د در ردیف باال ق���رار داد و هرچه زودتر آن را 

کرد.47  ین چاپ شده و نشده قیاس  بررسی و اشعارش را با دواو

کتابخانۀ مجل���س سنا  )ج1،  در معّرفی نام���ۀ  ای���ن سفین���ه، در فهرس���ت 

ی این سفینه هنوز منتشر نکرده ام،  اشاره به ارزش واالی  که نتیجۀ کشفیاتم را از رو 47. در شرایطی 
که به دنبال  ی معمول نبود. اّما در »پابرگ« این یادداشت را نوشتم تا خوانندگان فرهیخته  کار آن 
کنند. من در چهار  ای���ن قبی���ل مسائل اند به ارزش آن وق���وف یابند و در صورت نیاز بدان مراجع���ه 
که امی���دوارم به لطف خدا هر چه  کرده ام �  پن���ج تحقی���ِق هنوز چاپ نشده، از این منب���ع استفاده 
ی است و در دفتر  که ذیلی بر اشعار رضی نیشابور زودت���ر ب���ه نشر آنها موفق شوم � و در »رضی نامه« � 
کوتاه به  ی خداوند به زودی منتش���ر خواهد شد� نیز در جایی اشاره ای  نخس���ت متون ایرانی به یار

جلِد دوِم آن نموده ام.

کوچ���ک، ناصرخسرو،  کاش���ی، افجنگی، یوسف، حمزۀ  حسن 
یش، حسامی،  ی، درو ی، ابن حسام، حیدربار لطف اهلل نیشابور
یدۀ  ابن وال���ه ، ساغ���ر، نظ���ام استرآب���ادی، حس���ن سلیم���ی،  شور
مداح، قط���ره ]در فهرست »فطره«![ )چند قصیده از او(، حیرتی، 
کاش���ی، عینی )قصی���دۀ بی نقطه(،  ابن حی���در، صافی، بهائ���ی 
ی )چنین اس���ت در عنوان و قصی���ده ظاهرًا  در  کاتب���ی، فخر راز
مدح ام���ام رضا؟ع؟ است( ]هم���ان قصیدۀ مشه���ور ابوالمفاخر 
کتابت  ی  ک���ه در سفینه ها اشتباهًا به ن���ام فخر راز ی اس���ت  راز
کم���ال غی���اث، موال���ی،  عبدالعل���ی،  شمس���ک  می کرده ان���د[، 
ی، اسی���ری،  می���رزا  مسکی���ن، صدق���ی،  صاف���ی اصفهان���ی، زار
شه���اب، مشتاق عل���ی ش���اه، می���رزا محّمدجعفر آصف���ی، میرزا 
حبیب اهلل دستان چهارمحال���ی ]همان میرزا حبیب اصفهانی 
ی اشعار  ک���ه در سفینۀ مجل���س نیز به همی���ن ن���ام از و مشه���ور 
متعّددی وج���ود دارد[، شاهین، عابد، می���رزا سعید اردستانی، 
روش���ن، حیاتی،  وحش���ی،  طوف���ان، باباشجاع الدی���ن، فتح علی  
ر، تأثیر، میرزا عبدالّرحیم مسکین  خ���ان صبا، محزون،  میرزا سرو
ص، ماّل صادق روشن نّقاش، اوحدی، حاج سلیمان 

ّ
افس���ر تخل

صباحی، سپهر.46 

که  از می���اِن این شاع���ران، آن مواردی از قدمای پی���ش از عهِد صفوی را 
ی���خ ادب���ی دارد، برجسته تر  ب���رای خ���ودم اهّمی���ت بیشت���ری از منظ���ِر تار
کمال  ی،  کاشی، لطف اهلل نیشابور ی، حسن  یِن شیخ آذر می کنم؛ دواو
کیفیت های  که اخی���رًا مجلس در اقدامی مبارک به  غی���اث و سلیمی را 
که استاد  کوچک همان است  کرده است. اشعار حمزۀ  مختلف منتشر 
ی از آنها را از روی نسخ���ۀ خّطی خودش تصحیح و منتشر  افش���ار مقدار
کاِر آن ب���زرگ را تا حّدی  کهن،  ک���رد و من با مراجع���ه به چندین سفین���ۀ 
تکمیل کرده ام و به امید خدا تا پایان سال کتابخانۀ مجلس آن را منتشر 
که دیوان او  که می شناسی���م و می دانیم  می کن���د. ابن حسام خوسفی را 
را مرح���وم بیرجندی، بر اساس نسخه ه���ای بازماندۀ خوبی سال ها قبل 
که از اواخر عهد  گنابادی  کامِل میر حاج ُجنابدی/  کرد. دیواِن  منتش���ر 
ی و اوایل عهِد صفوی است، ظاهرًا باقی نمانده است، ولی تقی  تیمور
کرده است؛ ضمن  یادی را از او در خالصةاالشعارش ثبت  کاشی اشعار ز
آنکه در سفینه ها نیز سروده هایی از او دیده می شود. اشعار افچنگی نیز 
 

ّ
در سفینهه���ا فراوان است، ول���ی دیوانی از او در دست نیست. اشعار مال
ی یساول���ی سال هاست تصحیح  نظ���ام استرآب���ادی را آقای علی حیدر
که به زودی منتش���ر خواهد شد.  ک���رده و همین اواخ���ر از ایشان شنی���دم 
ک���ه باقی مان���ده و در مؤّسسۀ جناب  کاتب���ی نی���ز دی���وان قصائ���دی دارد 
گویا به ص���ورت پروژه تصحی���ح شده اس���ت. عابد نیز  ی  رض���ا مخت���ار
که  گ���ر ابن عابد باش���د، شاعری ناشن���اس احتمااًل از ق���رن هشتم است  ا

46. همان، ص90. 
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کمال  عمادی غزن���وی، سید ذوالفق���ار شیروانی،  شمس الدین ح���ّداد،  
اسمعیل،  سوزنی،  سلمان ساوجی.

ک او بر نسخه، در 
ّ
این نسخه هم از آِن عباسقلی سپهر بوده و به این تمل

یۀ نسخه ه���ای خّطی اشاره شده است. با  معّرفی نام���ۀ این نسخه در نشر
کنار هم در اختیار سپهر  این حساب پیداست هر دو جلِد این سفینه در 
یۀ نسخه های  قرار داشته و در سال های بعد، از هم دور افتاده اند. در نشر
خّطی، شمارۀ نسخه را در کتابخانۀ فّرخ 184 ثبت کرده اند و در فهرست 
که  دانشک���دۀ ادبی���ات مشه���د، آن را ب���ه شم���ارۀ 203 ف���ّرخ دانسته ان���د 
که  می توان���د سهو باش���د. به هر ح���ال در اینکه این نسخ���ه همان است 
ی���ه معرفی شده، شکی نیست؛ نیز در اینکه نسخۀ مشهد، همان  در نشر

کرد.  ین تردیدی  کوچک تر گمشدۀ نسخۀ سناست نباید  جلِد دوم و 

از میان شاعران باال، اشعار فّرخی و ناصرخسرو را باید هرچه زودتر بررسی 
کرد و دید آیا مطلب تازه و ضبط مهّمی دارند یا خیر. اشعار مسعود سعد 
ک���ه تصحیح تازه ای از دی���وان او در دسِت تهیه اس���ت، باید بررسی  نی���ز 
ش���ود. همچنین اشعار عمادی غزنوی، ذوالفق���ار شروانی و ضیاءالدین 
ین آنها کمیاب و یا منحصر به فرد است،  که نسخه های دواو فارسی نیز 
گر جزو مثنوی های او  در ای���ن منبع مغتنم خواهد بود. اشعار نظامی نیز ا
ین نیز مهم  که اشعار سایر نباشد، حائز اهمی���ت بسیار است. همچنان 

کرد. است و باید اندک اندک در آنها غور 

کاتب���ش فهرستی از  ک���ه نسخ���ه در آغ���از ب���ه خ���ّط  ص121( می خوانی���م 
که از آنها در آن شعر آم���ده است. زمانی نیز این نسخه  شاعران���ی را دارد 
ی،  عباسقلی سپه���ر ثانی بوده  ���ک ادیب و موّرخ برجست���ۀ قاجار

ّ
در تمل

یر شعر هست: است. در 297 برِگ این سفینه، از شاعران ز

عنص���ری، منوچه���ری، حسین ثنائ���ی، امامی ه���روی، منص���ور، قاضی 
ی،  شمس الدین طبسی، سراج الدین قم���ری، فخرالدین مبارکشاه غور
هوشن���گ ب���ن خطیب، قوام���ی، سعی���د ه���روی، اقطع الدی���ن بیلقانی، 
کوچ���ك، عمید لومکی، فخر لومک���ی، شرف الدین  کافی، حمزۀ  سع���د 
ی، رودکی،  اصفهانی، نجیب الدی���ن جرفادقانی، رفیع الدی���ن نیشابور
شروان���ی،  عزالدی���ن  غضای���ری،  ی،  راز ابوالمفاخ���ر  ی،  راز ابوالمعال���ی 
ی،  کاف���ی ظف���ر همدان���ی، جمال الدین ازه���ری راز ی،  مبارکش���اه م���روز
حس���ام،  شرف الدی���ن  بغ���دادی،  بهاءالدی���ن  سمرقن���دی،  رشی���دی 
رقی، قطران، اثیرالدین اخسیکتی، فلکی شروانی،  منجی���ك، دقیقی، از
ی، غزنوی،  عمع���ق بخارای���ی، سیف الدین اسفرنگ���ی، عثمان مخت���ار
ین الدین سجزی،  عبدالواس���ع جبل���ی، غرجستانی، مجی���ر بیلقان���ی، ز
ی اشه���ری، شمس الدین سجاسی، حسن عل���ی متکلم، قوامی  شاپ���ور
کاشانی،  کرمان���ی، ناصرالدی���ن  ی، مجدالدی���ن رشی���دی، اوحدی  راز
ی، شهابی سلطانی،  ابونص���ر محمد اسحاق قاین���ی، بهاءالّدین بخ���ار
ی،  شهاب الدی���ن مؤی���دی، اثیر اومان���ی، مجد همگ���ر، ابوحنیف���ۀ مروز

بدرالدین اصفهانی.

گفت���ه است: بر اس���اِس فهرسِت  کتابخانه  در همان ج���ا، فهرست نگ���اِر 
ی در این منبع وجود  آغ���از سفینه، از افراِد دیگری نیز می بایس���ت اشعار
ک���ه در ادام���ۀ فهرست  ک���ه مع االس���ف ن���دارد. شاعران���ی را  می داش���ت 
کتابخانۀ دانشکدۀ  دانش پ���ژوه نامشان ثبت ش���ده، اخیرًا در فهرس���ت 
ادبی���ات مشهد و جزو نسخه های استاد محمود فّرخ یافتم.48 نسخه ای 
ی���ۀ نسخه ه���ای خّط���ی )دفت���ر3، ص96( نیز  ک���ه سال ه���ا پی���ش در نشر
کتابخانه ای دانشگاهی قرار دارد  کنون می دانیم در  فهرست شده بود و ا

و ان شاءاهلل دسِت عالقه مندان بدان برسد.

کنون می دانیم جلِد دوِم همان  که ا در نسخ���ۀ  دانشکده ادبیات مشهد 
که دانش پژوه  نسخ���ۀ سنا و در ادامۀ آن محسوب می ش���ود،  از شاعرانی 
ک���ه نامشان در آغ���از نسخۀ سن���ا هست، ولی  از آنه���ا ب���ه عن���وان کسانی 
یر است: شعرشان نه، شعر وجود دارد. فهرست این سرایندگان از قرار ز

ی،  خاقانی،  ناص���ر خس���رو، ابوالفرج رون���ی،  فرخی،  ادیب  سنائ���ی، ان���ور
یابی، امیرخس���رو دهلوی،   صاب���ر، مسعود سع���د، امیر مع���ّزی، ظهی���ر فار
سع���دی،  اوح���دی،  المعی،  نظام���ی،  عط���ار،  سید حسن غزن���وی، سید 
ی،  کاشان���ی،  ضیاءالدین فارسی، رضی الدین نیشابور حسین اشرفی، 

کتابخان���ه دانشکدۀ ادبّیات و عل���وم انسانی دانشگاه  48. محم���ود فاضل؛ فهرست نسخه ه���ای خّطی 
فردوسی؛ مشهد:   دانشگاه فردوسی، 1354، ص 39-38. 


