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68. نامه ی از ایرج افشار در خصوص نوشته های باستانی راد
ک���ه ب���ه محض���ر استاد بی بدی���ِل فرهنگ ای���ران، ایرج  در 1389/4/25 
یق رحمت باد - مشرف شدم، نامه ای  افشار - روانش در سرای باقی غر
درب���اره احی���ای مقدمه های مرح���وم حسینعلی باستان���ی راد نگاشت و 
ی���ان برسانم؛ بلکه به دست توانمنِد  ب���ه من سپرد تا به دکتر رسول جعفر
ی مفید صورت  کار ای���ن مدیِر دانشمند و خادم فرهنگ ایران اسالمی، 
که مشغول حروفچینی این نام���ه برای نشر در »پابرگ«  گی���رد. این روزها 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به دیداِر نسخه شماره  ب���ودم، از قضا در 
که سفین���ه ای شعری از س���ده یازدهم قمری است  3857 موف���ق شدم 
و در فهرس���ِت آنج���ا )ج12، ص2834-2835( معرف���ی ش���ده اس���ت. 
یادداشتی در آغاز این نسخه هست که نشان دهنده رابطه نزدیک افشار 
ب���ا باستانی راد در دهه سی خورشیدی است. بر اساِس این یادداشت، 
است���اد افش���ار در اسفند 1332 نسخه را به باستان���ی راد بخشیده است 
کتابخانه مرکزی ب���از به پایمردی هم���و، نسخه های نفیس  ک���ه  و بعده���ا 
کتابخ���ان مرکزی وارد  ک���رد، این نسخه نیز به  ی  یدار باستان���ی راد را خر
که این یادداشت در فهرست دانشگاه نقل نشده، مناسب  شد. از آنجا 
بور، یادداشت آغاز نسخه دانشگاه نقل  شود: است پیش از نقِل نامه مز

که آقای  ی  »ب���ه یادگ���اِر ارادِت خالصان���ه م���ن و محبِت بسی���ار
حسینعل���ی باستانی راد نسبت به من اب���راز فرموده اند، خدمت 
ک���ه از دانشمن���دان و دانش دوست���ان هستن���د، تقدی���م  ایش���ان 

می دارم. طهران، ایرج افشار، 1332/12/10.

یان: و اینک نامه استاد افشار به دکتر رسول جعفر

کتابخان���ه مجلس.  یاست بزرگ���وار  ی���ان! ر »جن���اب آق���ای جعفر
ک���ه بن���ا ب���ر معّرف���ِی جنگ ه���ا و  احترام���ًا تص���ور می کن���م ح���ال 
کلیه  ی���ن مجموعه ها چاپ کردن  نسخه ها هست، یکی از بهتر
که دانشمنِد مرحوم حسینعلی باستانی  یادداشت هایی است 

راد بر متملکاِت نسخه اِی خود نوشته است.

دو مجموعه از او باقی است:

کتابخانه مرکزی دانشگ���اه طهران فروخت و  1. آنچ���ه یکباره ب���ه 
بنده در آن باب حکمی دارم؛

کتابخانه های مجلس و سنا می فروخت. 2. آنچه به تناوب به 

چاپ کردن یادداشت های او موجب می شود که فهرست نگاراِن 
ک���ه ن���وِع باستان���ی راد از اف���واِه  ی از دقایق���ی  جدی���د ب���ه بسی���ار
ی  کتابشناسان قدیمی تر برگرفته بود، آشنایی پیدا کنند و یادگار

مکتوب هم از خود باستانی راد بر جای بماند.

 با احترام،  ایرج افشار 89/4/25.

توضیح مطلب اینکه: باستانی راد پس از مطالعه نسخه های ملکی اش، 
کوتاه و حتی در مواردی بلن���د )مانند معرفی نامه نسخه  معرفی نام���ه ای 
ک���ه در شماره ه���ای پیشیِن پابرگ  کتابخان���ه سنای سابق  سفین���ه ای از 

چکی���ده: نویسنده در نوشت���ار حاضر، موارد ذیل را ب���ه رشته تحریر 
درآورده است:

ج افشار به دکتر رسول جعفریان دربارۀ ضرورت چاپ  ج نام���ه ای از ایر - در
یادداشت های حسینعلی باستانی راد بر متملکات نسخه ای خود؛

- بی���ان بازنویس���ی قطع���ه ای از شعر عص���ار تبریزی شاعر س���دۀ هشتم در 
مجموعه 45101 مجلس؛

کرمانی  - بی���ان نمونه هایی از اشع���ار رباعی سرای سدۀ هفت���م اوحدالدین 
گزینش میرداماد؛ به 

ثر بی���دوازی موسوم به مصباح  - معرف���ی نسخه ای دیگ���ر از متداول ترین ا
کتابی دیگر  کتابخانه بنی���اد فارس شناسی شیراز و نی���ز معرفی  رشی���دی در 

ثار نسبت داده شده به بیدوازی؛  موسوم به ارشاد المؤمنین از آ

کتابخانۀ  الص���ول اثر شی���خ طوس���ی موج���ود در  - معرف���ی نسخ���ۀ ع���دة ا
مرعشی قم و بیان احتمالی دربارۀ پدر حسین مؤدب قمی؛

- معرفی مبسوط نسخه ای نفیس از دیوان شاعری مذهبی در عصر قاجار با 
نام ویژه قدس االمین موسوم به حاج میرزا سیدعلی ملقب به اخوی طهرانی 

در مدح امین السلطان و بررسی قالب، محتوا و درون مایه اشعار وی؛

- استخ���راج و ثبت نکات مفیدی درباره ایران شناسی و نسخه شناسی به 
ثر دکتر صالح منجد؛ کتاب »دستنویس های عربی در فلسطین« ا کمک 

- معرف���ی نسخه ای از تفسیر موسوم به الب���در المنیر الملخص من تفسیر 
کثیر به خط عالء قزوینی؛ ابن 

ک���ه رسال���ۀ موسوم ب���ه بث الشک���وی در  کی���د مست���دل ب���ر ای���ن نکته  - تأ
کتابخانه مرعشی قم، اثری نویافته از شیخ بهایی نیست.

پاب��رگ )10(
جواد بشری
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ی���زی، شاعر سده هشت���م در مجموع���ه  10154  69. شع���ر عص���ار تبر
مجلس

ک���ه معرفِی  در ب���رگ 27پ از مجموع���ه س���ده دهم���ِی 10154 مجلس - 
خوب���ی از تمام���ِی مجموع���ه را در فهرست آنج���ا )ج32، ص 190-189( 
خواهی���د یافت - ب���ه خط شکسته نونوی���ِس سده یازدهم ی���ا دوازدهم و 
یزی« نوشته شده  ب���ه شیوه چلیپا، قطع���ه ای از »موالنا محمد عص���ار تبر
اس���ت. عص���ار از شاعران خوش سخ���ِن سده هشتم و صاح���ِب منظومه 
که نسخه های ف���راوان دارد و به همت دکتر  مشه���وِر مه���ر و مشتری است 
ی در دانشگاه عالمه طباطبایی به ساِل 1375 منتشر  مصطفوی سبزوار
شده است. از این شاعر البته دیوانی مدون علی الظاهر بر جای نیست 
و دارایِی ما از اشعار غیرمثنوی او محدود می شود به منقوالت صاحبان 
تذک���ره و سفینه س���ازان، و البته یادداشت ه���ای پشت نسخه ای از قبیل 
گویا صاحب  ین غزل های او را  آنچه در نسخه حاضر شاهد آنیم. بیشتر
کتابخانه مرعشی  سفین���ه مونس العّشاق )نسخه منحصر به ف���رد و اصِل 
ی می شده(  بی���ت نگهدار کتابخانه مرحوم تر که قب���اًل در  م���ورخ 860ق 
نقل کرده است که در معرفی نامه بسیار مفصلی که برای آن سفینه تهیه 
کرده ام و به امید خدا بزودی نشر خواهد یافت، بحث آن را خواهم آورد. 

بور از عصار بر اساس نسخه مجلس: اینک بازنویسی قطعه مز
ی گ���ر طل���ِب ُملِک عافی���ت دار به هیچ وجه ز اهِل جهان وفا مطلبدال ا

به راه راست ز قول و عمل نوا مطلبز همدماِن مخالف که جمله پرده درند

ی و دوا مطلباز آن گروه که هر یک اسیِر صد مرض اند بساز ب���ا غم و رنج���ور

گ���ر همی ش���وی غرقه ی ز آشنا مطلبمی���اِن بح���ِر بال  تن ان���در آن ِده و یار

گ���ر خدای پرست���ی، ز ناخدا مطلبدروِن کشتِی حیرت طریِق صوِب نجات ا

جز از سرآمدگ���اِن صفی صفا مطلبکدورت آید ازین سست هّمتان چون درد

ی���ر امید خیر مدار گونه ز ِشّر زا مطلبب���ه هیچ 
َ
شراب خض���ر ز افعّی جان گ

را  پارسی گ���و  عّص���اِر  خاط���ِر  ب���ه جز ز گوشه نشین���ان پارسا مطلبدوای 

کرمانی ینِش میرداماد از اشعار اوحدالدین  گز  .70
بی و فارسی  نسخ���ه 10194 مجلس، مجموعه ای شام���ِل رساله هایی عر
بی ایران  که در مناطِق جنوب غر با موضوع���اِت عرفانی و فلسفی است 
کتاب���ت ش���ده و وصف���ی از آن را در فهرست مجل���س )ج32، ص 234( 
می توان مشاهده کرد.کاتِب رسالةالزوراِء دوانی )ص 285-290 نسخه( 
کرده، در  که رسال���ه را بر سِر مزاِر حافظ استنساخ  از اهال���ِی بهبهان است 

پایاِن آن چنین رقم زده است:

فات 
ّ
راء من مؤل کتابة الرسالة الموسومة بالزو قد اّتفق الفراغ من 

���ة و االفادة 
ّ
ل المل سلط���ان المحّققین و بره���ان المدّققین، جال

و االرش���اد و الدی���ن محّم���د الدوان���ی - رّوح اهلل روح���ه و زاد فی 
اعلی غرف الجنان فتوحه - الفقیر الحقیر المعترف بالقصور و 
التقصیر محّمد رضا ابن جمال بهبهانی - رزقه اهلل علما و یقینا 
نافع���ا و وّفقه اهلل لما یحّب و یرضی - بح���ّق محّمد المصطفی 

که در دست داشت، در  کتاب و نسخه ای  منتشر شد( در بیان اهمیت 
اوراقی متناسب با قطع نسخه می نگاشت و آن را به ابتدای دستنویس 
الص���اق می ک���رد. ای���ن معرفی نامه ه���ا را فهرستنگاران���ی چ���ون مرح���وم 
دانش پ���ژوه در فهرس���ت دانشگ���اه بعض���ًا مورد استف���اده ق���رار داده اند؛ 
گذش���ت چهار تا شش ده���ه از نگارش شان،  ی از آنها پس از  ام���ا بسی���ار
پنهان و چاپ نشده مانده اند، هنوز تازگی دارند و اطالعات نو به دست 
می دهن���د. معرفی نامه ه���ای باستان���ی راد درب���اره سفینه ه���ای شعری، 
ُجنگ های نظم و نثر، مجموعه های منشآت و کتب ناشناس و نویافته، 
کاسبانه و به منظوِر  یک���رِد  کمتر با رو اغل���ب بسی���ار دقیق و مفید است و 
بیش بها کردِن نسخه  ها نگاشته شده است. نشر این یادداشت ها در دو 

کلی قابل عملیاتی کردن است:  بخش 

ک���ه  ب���ه دانشگ���اه فروخ���ت،  او  ک���ه  1. بررس���ی تک ت���ِک نسخه های���ی 
ی می شود و شماره  کنار هم در دانشگاه نگهدار خوشبختانه یکجا و در 
که به هر  گنجینه او  یال���ی مسلس���ل داد؛ 2. شناسایی آن م���واردی از  سر
کنون در همان مخزن  ک���ه ا دو مجموع���ه اصلی »مجلس« و نیز »سنا« - 
کن���ده وار شماره  ی می ش���ود - منتقل شده و پرا اصل���ی مجلس نگهدار
یابی نسخه ها  خ���ورده است. این بخ���ش دوم اندکی زمان بر اس���ت و باز
مستل���زم صرف دقت بیشتری است. پ���س از شناسایی همه این موارد، 
ک���ار ب���ا ی���ک حروفچینی دقی���ق و سپ���س استخ���راج نمایه ه���ای منتوع، 

احتمااًل در دو جلد قابل عرضه است.

تصویر شماره1
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گ���ر دم���ی نیای���د روغن از فض���ل ت���و 
و له:

ی���ِق اه���ِل صورت بگذر ای دل ز طر
ک���دورت بگذر آیین���ه ش���و ]و[ ز ه���ر 
گر نور و صف���ای عارفان4 می خواهی
از هرچه ت���را نیست ض���رورت بگذر

وله:
ک���ه را ب���ار ُب���َود در عال���م عش���ق ه���ر 
صن���دوِق وج���ودش همه اس���رار ُبَود
گر ز خ���ود نشانی بدهد ب���ا این همه 
 مقام���ش رس���ن و دار ُبَود«.

ْ
در ح���ال

71. نسخه ای دیگر از مصباح رشیدی
ی )م 877ق(،   سه سال قب���ل، پژوهش من درباره رشیدالدین بی���دواز
یاضت و  ک���ه در بی���دواِز اسفراین ب���ه ر صوف���ِی ذهبی مسل���ِک قرن نه���م 
گذاشته است، به این  ی از خود ب���ر جا  ارش���اد و تبلیغ می پرداخته و آثار

مشخصات منتشر شد:

ی و آث���ار نویافته  او«؛ دکت���ر علی محمد   - »رشیدالّدی���ن محّم���د بیدواز
مؤذن���ی و جواد بش���ری؛5 نامه انجمن، سال هشتم، شم���اره دوم، شمارۀ 

پیاپی 30، تابستان 1387، صص 68-48.

ی، منظومه تعلیمی اوست موس���وم به مصباح  ی���ن اثِر بی���دواز متداول تر
رشی���دی ک���ه چاپ هم ش���ده و مشخصات سی���زده نسخ���ه آن در مقاله 
ب���ور آمده اس���ت. بهانه نگ���ارش ای���ن یادداشت، یافت ش���دِن نسخه   مز
کتابخانه »بنی���اد فارس شناسِی« شیراز است  دیگ���ری از این منظومه در 
ک���ه در فهرس���ت آنجا، ب���ه دلیل ناشناس مان���دن، »دیوان شع���ر فارسی« 
بور از آغاز ناق���ص است. در سده دهم یا  گرفته است.6 نسخه مز عن���وان 
کتابت شده و تعداد  یازده���م به خط نستعلی���ق و در صفحاتی ُمَجدَول 
یری با پانزده سطر نوشته در  اوراِق آن در ح���اِل حاضر 213 ورِق قط���ع وز
کش���ِف جناب ابوالفضِل حافظیان  ه���ر صفحه است. منبِع این اطالع، 
یه میراث شهاب، در نوشت���ه ای با عنواِن  ین شم���اره نشر اس���ت در تازه تر

»در حاشیه فهارس«.7

کتابی دیگر موسوم ب���ه ارشاد المؤمنین، احتمااًل  همچنین اینج���ا باید از 
���ی نسخه ای از آن به شماره  

ّ
کتابخانه مل که در  کنم  ی یاد  از آث���ار بی���دواز

2163ف اوراق 412 - 490 موج���ود اس���ت و در فهرس���ت آنج���ا )ج5، 

4. اصل: عرفان.
ین شده بود، به صورت  که به عنوان تکلیف درسی در دانشکده ادبیات تدو 5. این پژوهش از آنجا 

مقالتی دو اسمه نشر یافت.
6. محم���د برکت؛ فهرس���ت نسخه های خّطی بنی���اد فارس شناسی؛ چ 1،  شیراز : بنی���اد فارس شناسی، 

1384، ص 47-46.
7. ابوالفض���ل حافظیان بابلی؛ »در حاشیه فهارس«؛ ابوالفضل حافظیان بابلی،  میراث شهاب، سال 

16، شماره 4، شمارۀ پیاپی 62، زمستان 1389، ص125.

المزّک���ی المجتب���ی و آل���ه االمج���اد ف���ی وق���ت ی���وم االح���د ثانی 
یفة قطب  ین شهر صفر ختم بالخیر و الظفر فی البقعة الشر عشر
���ة و الدی���ن شمس الدین 

ّ
العارفی���ن لس���ان الغی���ب شمس المل

ی سنه 191 ]=1091[، تّمت«. محّمد شیراز

ی را  که نوع القاب مت���داول برای حافظ شیراز بررس���ی این رقم، از آن رو 
در سدۀ یازدهم در میان اهالی فسلفه و معرفت نشان می دهد نیز خالی 

از اهمیت نیست.

ک���ه در  کن���ده ای  ج���ز ای���ن، مجموع���ه حاض���ر از نظ���ر اشع���ار فارس���ی پرا
کتابت شده، حائز اهمیت  صفحه284 آن به همان خّط سده یازدهمی 
اس���ت. در ای���ن صفحه، چنان ک���ه در فهرست مجل���س )ص234( بدان 
اش���اره شده، اشعاری از داعی )احتماال شاه داعی شیرازی از سده نهم(، 
کرمانی و نیز به خطی کمی جدیدتر، شعری  اثیر اخسیکتی و اوحدالدین 

از صائب دیده می شود. شعِر اثیر رباعی ای از این قرار است:

صد ب���ا]ر[ وجود را ف���زون بیخته اند
ت���ا همچو1 تو صورت���ی برانگیخته اند

سبح���ان اهلل ز ف���رِق س���ر ت���ا قدم���ت
یخته ان���د ر م���ن  زوی  آر قال���ِب  در 

ک���ه از روی خط میردام���اد نوشته شده2  اشع���ار اوحدالدی���ن نی���ز از آنجا 
ین���ش او را از سروده ه���ای این رباعی سرای بزرِگ س���ده هفتم نشان  گز و 
می ده���د، خالی از فایدتی نیست. اینک عین آن موارد، بدون پی گیری 

کرمانی: صحِت انتساب رباعی ها به شاعر 

کرمانی از روی خط میر محمد باقر داماد نوشته شود: »ِمن اوحدالدین 

چشم���ی دارم هم���ه پ���ر از ص���ورت دوس���ت
با دیده مرا خوش است چون دوست دروست

از دی���ده و دوس���ت فرق ک���ردن ن���ه نکوس���ت
ی���ا اوست درون دی���ده یا دیده خ���ود اوست

و له:
ک���ه دیدی هم���ه از اصل���ی خاست ای���ن فرع 
کاست در ذات خ���ود آن اصل نه اف���زود و نه 

ز]ان[3 روی دو چش���م داد و ی���ک بین���ی حق
راس���ت بین���ی  یک���ی  کن���ی  نظ���ر  دو  زان  ت���ا 

و له:
ای فیض زمین ز فیض عامت گلشن
ی���ت روش���ن عال���م هم���ه از پرت���و رو

یک گیت���ی تار  شود چ���راِغ 
ْ

در ح���ال

1. اصل: چون.
ی از میرداماد نوشته شده است )فهرست، ص234(. گفتار 2. در برِگ آخر نسخه نیز 

3. اصل: زر.
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کتابخان���ه مرعشی به چاپ  که در س���ال 1364 )1406ق( توسط  اس���ت 
عکسی رسید، حسین بن حسن بن حسین مؤدب نام دارد. چه بسا این 

فرد نیز از اسالف ادیب و مؤدب همین خاندان باشد.

73. قدس االمی���ن، نسخ���ه منحصربه ف���رِد دی���وان می���رزا سّید علی 
»اخوی« طهرانی در تهران

کتابخانه مجلس فروخته  که به  مّدت���ی قبل، در میان چند نسخه خّطی 
ش���د، نسخه ای نفیس از دیوان شاعری موسوم ب���ه حاج میرزا سّید علی 
ملّق���ب به »اخوی« )از سادات اخوی پایتخت( در مدح امین السلطان، 
که با بررسی های انجام شده، یگانه  یژه قدس االمین به نظر رسید  با نام و
تشخیص داده ش���د. در میاِن این مجموعه، دو سفینه شعر دستنویس 
نیز وجود داشت که شامل مدایح امین السلطان، سروده شاعران متعّدد 
می شد. با این حساب ب���ه نظر می رسد نسخه های خّطی این مجموعه 
که رنگ مدایح امین السلطان بر آن غالب است، فاصله سال های عهد 
که به  کرده اند؛ و خ���دا را سپاس  کنار ه���م طی  مظّف���ری را ت���ا زماِن ما در 
برگه ای تفصیلی در معّرفی  کار مجل���س رسید. دیوان حاضر را خواندم و 
که عالقه منداِن ادب  که پس از این عینًا خواهد آمد. امید  آن نگاشت���م 

کار آید.8 یژه اشعار مذهبی این دوره را به  عصر قاجار، به و

کلی���ات اشعار حاج میرسیدعلی اخوی طهرانی در مدح  قدس االمین= 
امین السلطان

از: ح���اج میرسیدعل���ی ب���ن سیدحسی���ن ب���ن سیدابراهی���م طهران���ی، از 
سادات اخوی طهران )29 محّرم 1335ق(

مجموع���ه اشع���ار یکی از شع���رای مذهبی عصر قاج���ار و یکی از سادات 
طه���ران در عص���ر ناصری موسوم ب���ه حاج میرسیدعلی ب���ن سیدحسین 
ب���ن سیدابراهی���م اس���ت در مدیح می���رزا علی اصغر خ���ان اتابک ملقب 
ک���ه در 1302ق در مجموعه ای نفی���س و در نسخه ای  ب���ه امین السلطان 
»اص���ل« و منحصربه فرد باقی مانده اس���ت. این مجموعه را سراینده به 
سف���ارش و توصیه شهاب الدین آق���ا سّید محّمد فرزند آق���ا سّید احمد 
ی از ممدوح،  که شاعر را پس از مدتی فراق و دور کسی است  )احتم���ااًل 
گ���رد آورده و آقا سّید محمد  کرده است(  نزد می���رزا علی اصغر شفاعت 
ی���ن شکلی به صورت  یردستانش آن را به بهتر ب���ه خّط خود یا یک���ی از ز
ینت���ی و آراسته )در صفحات���ی سراسر مج���دوِل چهارخّطی( استنساخ  ز
ک���رده اس���ت. ای���ن دی���وان شع���ر در آغ���اِز نسخه، ب���ه همان خ���ّط اصلی 
که باید این ن���ام را برای آن پذیرفت. شاعر در  قدس االمی���ن نامیده شده 

کلیاتش در این باره می نویسد:  خاتمه منثور 

گ���ر هّمت بلند آن نور چش���م مکّرم ... جناب  انص���اف می دهم ا
لةالسادات... آقای آق���ا سّید محّمد الملّقب به  مستط���اب سال

یخی اخ���وی طهرانی  یت تار که در تشخی���ص هو ِر ارجمن���د، آقای محم���ود نظری  8. از لط���ف س���رو
کمک اصلی را رساندند، بی اندازه سپاسگزارم.

ی، محّمد« به عنوان مؤلف، معرفی شده  ص229( ب���ا ثبت نام »بیدادز
است. در معّرفی آن می خوانیم:

ارشاد المؤمنین:
که یک���ی از صوفیان بزرگ است،  ی  در ای���ن رساله شی���خ محمد بیدادز
ی���ر درآورده است.  یق���ت را در سی���ر و سلوك ب���ه رشته تحر آداب اه���ل طر
که مسلمان���ان در عبادت چه مي کنن���د و این اعمال  او نش���ان مي دهد 
مسلمانی باید بر چه عمل صوفی تطبیق شود. مقامات و احوال صوفیان 
در ای���ن رساله مفصل بیان می شود.  آغاز: بسمله، حمد بی قیاس ذات 

کاملش در مقام تحمید... . کمال حمد حامدان  که  اقدس احدی را 

یقة و  یع���ة و وّفقنا رعای���ة آداب الطر پای���ان: یسرلن���ا االعمال بأرک���ان الشر
کمال الیقین و الحقیقة؛ امین یا رب العالمین. أوصلنا إلی 

ی  که این رساله نیز بای���د از آثار بیدواز ب���از با قید احتمال اع���الم می کنم 
ی  گر چنی���ن باشد، درباره اینکه این اثر نسخه مکّرر مورد بحث باشد. ا
از یکی نگارش های معّرفی شده در مقاله پیش گفته هست یا نه نیز باید 
یاض األفیاض )اثری که به دلیل دسترسی نداشتِن  گفت محتمل است ر
یم( باشد و یا شاید   ب���ه نسخه آن، اطالعات دقیق���ی از آن در دست ندار

هم اثری تازه و نویافته. 

باره پدر  کتابخانه مرعشی و احتمال���ی در 72. نسخ���ه عدةاالص���وِل  
حسین مؤدب قمی

که در  در شمار شیوخ قطِب راوندی )م573ق(، یک نفر از علمای قم را 
که قطب الدین  ب« و »ادیب« دیده می شود می یابیم  نامش لقب »مؤّدِ
که نام  کرده است. وص���ف او را  از وی در قصص االنبی���ای خ���ود روای���ت 
کنی���ه اش ابوعب���داهلل الحسی���ن الم���ؤدب القّم���ی االدی���ب ذک���ر شده،  و 
ی در خاتمة المستدرک  یاض العلم���ا )ج2، ص427( و ن���ور افن���دی در ر
ک���ه در ادب متبحر بوده و  )ج3، ص86( آورده ان���د. از لق���ب او برمی آید 
ی اشتغال داشته اس���ت. اخیرًا نسخه ای مهم  گردپرور یس و شا ب���ه تدر
کتابخانه مرعش���ی به شماره  از عدةاالص���وِل شی���خ طوس���ی در فهرس���ت 
که در سال 1047 ق و در  14523 معرف���ی شده )ج36، ص525-524( 
مکه از روی نسخه ای موّرخ 510ق کتابت شده است که آن نسخه510ق 
به خ���ّط »حسن بن علی بن محم���د مؤدب« نامی ب���وده است. چنان که 
کتابخانه احتم���ال داده اند،   است���اد دکتر مرعش���ی در پاورقی فهرس���ت 
که استاِد  بعی���د نیست این فرد از خان���دان مؤدب قمی باشد؛ خاندانی 
قط���ب راون���دی از آن برخاسته اس���ت. این فرض را هم نبای���د از نظر دور 
که شاید نسبت این دو نفر، نسبت بنّوت باشد و استاِد قطب،   داش���ت 
گر چنین باشد، ما  کهِن عّدةاالصول به شم���ار آید. ا کاتِب نسخه  فرزن���ِد 
یبی حی���ات او را با  کن���ون نام پ���در استاد قطب راون���دی و محدوده تقر ا
کاتِب نسخه  زنده می دانیم. نکت���ه نهایی اینکه  استن���اد به نسخه ای ار
کهن م���ورخ 469ق است و همان  ک���ه نهج البالغ���ه ای  3827 مرعش���ی 
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ک���ه عرضه آنها خالی از فایده نخواهد بود؛  اشعار، نکاتی استخراج شد 
که نسخه حاضر، منحصر به فرد است و شاید استفاده  علی الخصوص 

از آن به این زودی برای همگان میّسر نگردد. 

که خود از سالله اهل بیت اس���ت و نسب نامه اش را در  شاع���ر مجموعه 
کلیات مطلقًا  گنجانده، در هیچ یک از اشعار این  کتاب  خاتم���ه منثور 
گرچه به بهانه  ص شعری بهره نب���رده است. اشعار این مجموعه ا

ّ
از تخل

ین ش���ده است، اما سراین���ده در آن  م���دح امین السلط���ان س���روده و تدو
مکرر به م���دح امیرالمؤمنین علی و اهل بی���ت پرداخته است؛ حتی  در 

کرده است: کار سفارش  قطعه  ای خود امین السلطان او را به این 

م���ن و  ی  آر مدی���ح  م���وال  ز  کنم���تت���و  ر و سی���م پ���ر ده���ان  از ز
که: امیر کنمت...آن که فرمود احم���دش  بر همه خیل مؤمنان 

ک���م نیست؛  اش���ارات ب���ه مناسبت ه���ای مذهب���ی در اشعار ای���ن شاعر 
از جمل���ه عید نیم���ه شعبان، عید تول���د رسول اهلل؟ص؟، عی���د درگذشت 
خلیف���ه دوم و نیز سوگ شهادت حضرت زهرا)س( در قصیده ای طویل 

گفته است: یر  که در وصف عید نیمه شعبان  به مطلع ز

ک���ه داع���ی را خالوزاده و حض���رت قدسی را از  شهاب الدی���ن ... 
دلدادگ���ان و خاطربستگ���ان اس���ت نبود، این طرف���ه خدمت ... 
که این لئالی منثور  یق و محّول به تقدیر بود،  هنوز در عهده تعو
ی خّط مبارک  را او ب���ه رشته نوشتن منّظم داشت و ب���ه دستیار

همایون ترتیبی داد ... .

کلیات اغلب در قالب قصای���دی است با مضمون مدیحه  اشع���ار این 
ک���ه از او بیشتر ب���ه حضرت »قدسی«  ِص���رف در ستای���ش امین السلطان 
یبًا همه  که تقر تعبی���ر شده است، و قطعاتی در مدیح همو و نیز غزلیاتی 
مدح���ی اس���ت و ذکر همین مم���دوح در آنه���ا آمده اس���ت. در میان این 
که یکی  کوت���اه هم هست )در اواخر مجموعه(  اشع���ار، سه قطعه مثنوی 
یز به مدیح ممدوح و دو دیگر نیز مدح  گر کوتاه است با  از آنه���ا حکایتی 
همان اتابک اس���ت. اشعار، بدون توجه به قالب آنها به ترتیب الفبایی 
)ب���ر اساس حرف قافیه و ردیف( چیده شده و پس از اتمام حرف »یاء«، 
گشت���ه است. این  مج���ددًا م���وارِد جا افتاده ب���ه ترتیب الفبای���ی اضافه 
مجموعه با دیباچه ای منثور در آغاز و خاتمه ای منثور در انجام، هویتی 
گرفته است. با مطالعه کل  یژه را به خود  کتابی و مستقل یافته و صورت 

تصویر شماره2
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گله مند است؛ از این رو او را سوگند می دهد به حضرت  توج���ه می کند، 
کربال، تا بیشتر به او التفات داشته  معصومه)س( و نیز به خون شهیدان 
کرده  پا  کشته ش���دِن خلیفه دوم بر که او به مناسبت  باشد و ب���ه جشنی 
که نکات���ی از زندگی شاعر را روشن  اس���ت، بیاید. ابیات���ی از این قصیده 

می کند، چنین است:

سف���ر ب���اِر  ی���ار  بست���ه  مگ���ر  دی���ار  ای���ن  از 
ک���ه م���ی رود ب���ه دل���م لخته لخته خ���وِن جگر

یس���ت گر ب���ه سرگذش���ت م���ِن خست���ه زار زار 
ستاره شم���ر م���را  بخ���ت  طال���ع  دی���د  چ���و 

...ب���ه بودن تو در این شه���ر خاطرم خوش بود
راه گ���ذر نب���ود  را  م���ا  ت���و  س���وی  گرچ���ه  ا

حال���م حالی���ا  ا س���ت  رسی���ده  اضط���رار  ب���ه 
مضط���ر حال���ت  ب���ه  ببخش���ا  ت���و  را  خ���دای 

سوگن���د آورم  ک���ه  ج���ز  م���را  چ���اره  نمان���د 
ب���ه فاطم���ه آن دخ���ِت موس���ِی جعف���ر را  ت���و 

ی از لط���ف ک���ه رحمت���ی ب���ه م���ِن خست���ه آور
اث���ر ت���و  دِل  در  نیس���ت  م���را  آِه  وگرن���ه 

ک���ه خات���وِن خّط���ه ق���م راس���ت ب���دان مق���ام 
پ���ر، ی���زد  بر او  ِک  ادرا ز  وه���م  م���رغ  ک���ه 

کرب���ال ی���ک ی���ک ک شهی���دان  ب���ه خ���وِن پ���ا
اصغ���ر ن���ازک  حلق���وم  ب���ه  علی الخص���وص 

ی ب���ه خان���دان رسول که ت���و دار ب���ه دوستی 
پیغمب���ر آل  خ���رج  ده���ی  ک���ه  بندگ���ی  ب���ه 

هج���ران آت���ش  ز  س���وزم  ک���ه  مخ���واه  م���را 
کست���ر خا ت���و  م���را  م���ر  فن���ا  ب���اد  ب���ه  م���ده 

کنپانی  ببی���ن ب���ه چش���م حقیق���ت، جن���اب 
ب���ر؟ در  گی���ردت  روز  و  ش���ب  ک���ه  ب���ود  روا 

ه���م آن  نظ���ر،  ی���ک  دور  از  م���ن  ب���رای  ول���ی 
گش���ت ج���ز ب���ه خ���وِن جگ���ر میّس���رم نت���وان 

فراموش���ت  لطف ه���ا  هم���ه  ش���ود  گ���ر  ا
عم���ر عی���ِد  التف���اِت  ن���رود  خاط���رت  ز 

کار گرچ���ه راس���ت نیای���د به عق���ِل من ای���ن  ا
ب���اور نمی کن���م  م���رّوت  خ���الِف  ت���و  ز 

ی���ن روز دشم���ِن مول���ی ...ب���ه شک���ِر آنک���ه در
سق���ر راِه  اس���ت  پیم���وده  خنج���ر  نی���ِش  ب���ه 

ش���اد گروه���ی  آم���دن،  از  مضایق���ت  مک���ن 
ک���ار، مرت���و را چ���ه ض���رر؟ گ���ر شون���د از ای���ن  ا

کرد ک���ه چه با من ه���الل شعبان  کردوه  ش���ادم چون گل نمود و خندان 
ک���ه به میزبانی خ���ود شاعر برگ���زار شده، ی���اد می کند و سپس  از جشن���ی 

می سراید:

ک���رد...نیمه شعبان که شایگان عیدی است ی���ک عی���د شایان  بای���د تبر

ئ���ی موال مدی���ح  گفت���ن  ک���ردبای���د  دوران  ول���ّی  را  او  کای���زد 

که حق وجودش را  کرد...حضرت مهدی  بر همه خل���ق جهان نگهبان 

گ���وش م���ردم را  ک���ه آی���د ب���ه  ک���ردب���اش  فرم���ان  ک���ار  ب���ه  را  او  کای���زد 

کرد...ج���ور و ستم در زمی���ن چو افزون شد ک���رم در جهان فراوان  عدل و 

کن���د و عالوه بر  در ادام���ه ای���ن ابیات نی���ز از امام زم���ان می خواهد ظهور 
ک ک���ردن زمین از ظلم، ستم های دو خلیفه دوم و سوم را عیان نماید.  پا
ای���ن مضم���ون و اش���اره به ای���ن عید شیع���ی، باز ه���م در اشع���ار او دیده 
ک���ه احتمااًل او  می ش���ود. از ای���ن اشاراِت مکرر چنی���ن برداشت می گردد 
پ���س از مّدتی بی مه���ری، دوباره  در ای���ن عید مورد توج���ه جّدی امین-

گرفته است. جایی در این باره می گوید: السلطان قرار 
شعب���ان نیم���ه  ک���رد  م���ن  ز  ک���ه  تفّق���دی 
کرد ب���ه عم���ر خویشت���ن از خویش شرمس���ارم 

گوید: که  و یا این مورد 
که ب���ه من داشت حض���رت قدسی عنایت���ی 
کام���ل شد ک���رد  ک���ه ش���ب نیم���ه  ک���رم  از آن 

و یا:
ک���رد از م���ن دوست که ش���ب نیمه  تفّق���دی 
مضط���ر ارادت���ش  در  م���را  اس���ت  نم���وده 

و نیز:
ک���رد ز خوی���ش شرمس���ارم  در عم���ر 
شعبان���م عی���د  نم���ود  ک���ه  لطف���ی 

و:
گذاشت در شب نیمه قدم بر سر چشمم چو 
هم

َ
ُکل ب���ه فل���ک ساید از آن لط���ف هنوز ای���ن 

گرفته، در  البته پس از این نیز شاعر ما باز هم مورد بی مهری ممدوح قرار 
گفته است: گالیه آمیز  قصیده ای 

م���ی آرم ی���اد  ب���ه  چ���ون  طرب���م  در  هن���وز 
نیم���ه شعب���ان ب���ه  ک���ردی  ت���و  ک���ه  عنایت���ی 

در قصی���ده ای شاع���ر از اینک���ه امین السلط���ان، بیش از او ب���ه »کنپانی«9 

 معتمد السلط���ان محمد  حسین خ���ان امین الّضرب، فرزند احم���د خان عمیدالملک 
ً
9. او احتم���اال

کوشش  ثار؛ به  که به »کنپانی« شهرت داشته اس���ت؛ )ر.ک ب: اعتمادالسلطنه؛  المآثر و اآل اس���ت 
یخ ایران(، چ 2، تهران: اساطیر، 1374، صص 141 و 151.   ایرج افشار؛ ج 1 )از چهل سال تار
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یر شاعر از رفتن امین السلطان به قم ِشکِوه می کند: در قصیده ز

م���را نشان���د ب���ه غ���م یار م���ن چ���و رفت ب���ه قم
گ���م را  خ���ود  خی���ال  راه  ک���ردم  غّص���ه  ز 

کبوس���ی دخت رس���ول قدس���ی رفت ب���ه خا
ق���م10 گرف���ت داِد ط���رب را ز دوس���ت خّط���ه 

در میان اشعار موجود در این مجموعه نفیس، تضمین بیتی از قاآنی نیز 
توسط شاعر مّداح ما دیده می شود:

قاآن���ی شع���ر  ز  دل  ت���و  وص���ف  در 
خ���وش طرفه قصی���ده ای ز ب���ر دارد:

»ُعجب���ی عجب آن پسر ب���ه سر دارد
ک���ه ز حس���ن خ���ود خب���ر دارد مان���ا 

ی پن���دار اس���ت  قیص���ر  معشوق���ه 
ک���و این هم���ه نخوت و بط���ر دارد«.11

یکی از نوآوری های جالب توجه این شاعر در ابتدای یکی از قصایدش و در 
بخش تشبیب آن دیده می شود که از معشوقی فرانسوی سخن می گوید:

بوده دلم ترکی فرانسوی کف ر بر ماه عارض او خلقی شده فدویاز 
زاین ره که آمده ام تا یک قدم نرویسختی راه غمش معلوم تو نشود

آغاز
»ستایش آن یگانه محبوبی را سزاست که تا که سلسله محبت را حرکت 
���م امکان را خلعِت هستی نبخشید و تا هوای خویشتن نمایی 

َ
نداد، عال

گردش پرگاری این همه نق���ش َعَجب ودیعت نگذاشت:  نداش���ت، در 
ْعَرَف«، و 

ُ
قُت الَخلَق ِلَک���ْی أ

َ
عرَف فَخل

ُ
کِنزًا مخفیًا فأحبب���ُت أن أ »ُکن���ُت 

ت خلقت محبت آمد، مقصود از آفرینش هم اوست... ]پس از 
ّ
چ���ون عل

میان و واَپسین 
َ
یک و نیم صفحه[ تحیت و دروِد نامعدود بر نخستیِن عال

که  گوی مسابقت از میان ُبرد  ک���ه در میدان محبت چنان  پیغمبران باد 
م را در سبک سیری خود واله و حیران کرد... ]پس از حدود دو صفحه[ 

َ
عال

کیات بر آل امجاد او باد که از باده محبت چنان بی خود بودند  تحّیات زا
کس���ی را نشناختند، دِر خلوت  ک���ه اصاًل به خود نپرداختند و غیر از خدا 
به روی غیر بستند و از ماسوا اهلل دست شستند. مگر نه شاِه والیت سالم 
ک���رد »ِبما رَقْیَت م���ا رَقْیَت« فرمایش  که عرض  اهلل علی���ه در پاسخ مردی 

ّبی«. فرمودند: »جلسُت علٰی باِب قلبی و حرسُتُه عْن غیِر ر

به جان دوست که دلی را که هست خلوت یار
اغی���ار او  در  کن���د  ]ج���ا[  گ���ر  ا باش���د  ی���غ  در

ک���ه در پایان قصیده »عشقی���ه« عنقای طالقانی آمده اس���ت برمی آید میر سّید علی  10. از توضیح���ی 
در برخ���ی سفره���ای امین السلط���ان، مانن���د سف���ری به ق���م، او را همراه���ی می کرده اس���ت )تذکره 

که البد سفری جز این سفر بوده است. مدینةاالدب،  ج3،  ص295( 
ی؛ با تصحیح و مّقدمه محّمدجعفر محجوب؛ تهران: امیرکبیر،  1336،  11. دی���وان حکیم قاآنی شیراز

ص 131-129. 

کنپان���ی ف���راِق  ت���اِب  ی  ن���دار گ���ر  ا
محض���ر ای���ن  در  کن���م  حاض���ر  را  او  جهّن���م 

ک���س امروز ک���ه هیچ  هم���ان بس���وزم و س���ازم 
سرخ���ر ب���ی  عی���ش  ب���زم  نش���ود  میّس���رش 

مب���ارک اس���ت در این ف���ر خجسته عی���د آرد
همایون ف���ر آن  م���ن  چش���م  منظ���ر  ب���ه  ق���دم 

را پ���ا  نه���د  س���رم  ب���ر  گ���ر  ا اس���ت  ���م 
ّ
مسل

ت���ر باال بلک���ه  ق���در  می رس���دم  ع���رش  ب���ه 

که به تفّرجگاه های  ی هست  در می���ان اشعار مدحی این شاعر، اشع���ار
یح شده است؛  اطراف تهران به عنوان محل استقرار امین السلطان تصر

مانند:

کن���دج���ان به ل���ب آم���د ندانم ی���اِر من شم���ران  خّط���ه  وداع  ک���ی 

کن���دشاه چندان فرصتش ندهد، خدای! مّدع���ی را ب���اش ت���ا دی���وان 

که جای کن���دمنته���ای دلبری باش���د  ای���ران  شاهنش���ه  دل  در 
▪   ▪   ▪

به پای بوسش خورشید ز آسمان آید چو ماه زهره جبینم به طالقان آید 
▪   ▪   ▪

کار مشکل شد کرد و  سیاه روز مرا  سیاه بیشه نگار مرا چو منزل شد 

▪   ▪   ▪

����ل شد
ُ
همه فضای چمن پر ز الله و گل شدقرارگ����اه نگ����ارم چ����و ب����اغ ُازگ

ل شدبهشت روی من آنجا مگر مقام گرفت
ُ
که از بهشت نکوتر صفای ُازگ

▪   ▪   ▪

تا ز غمت رشته ای بسته به گردن مرا
گه به شمیران برد گاه به شه���ر آورد، 

▪   ▪   ▪
خوشا تفّرج صحرا، خاصه در کچه سر
که بست���ه یار بدان مرز و ب���وم باِر سفر

▪   ▪   ▪
گاهی جاجرود گاهی به شهرستان و  می رود 
گاهی شکرآب گهی اوش���ان،  می کند من���زل 

▪   ▪   ▪
چ���و رف���ت ی���ار شکرخن���ده ام س���وی شکرآب
آب دجل���ه  ه���زار  ش���د  م���ن  دی���ده  ز  روان 

▪   ▪   ▪
اس���ت م���ن  ی���ار  مگ���ر جلوه گ���اه  کالردش���ت 
ک���ه راح���ت دل مج���روح داغ���دار م���ن است
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گرفت. عبرت خود درباره این اثر می نگارد: عبرت نائینی شکل 

که در جشِن اعیاِد متبّرکه  میالِد ائّمه  ک���ه شعرائی  تذکره قدس: 
که ح���اج میر سّید علی اخوی طاب ث���راه منعقد می کرد،  اطه���ار 
کرده ان���د، ترجم���ت آن���ان را با پ���اره ای از قصاید  قصیده سرای���ی 
ک���رده و آن تذکره در ن���زد میر سّید حسین پسر حاج   ایش���ان جمع 

میر سّید علی است و به نام او نوشته.14

ح���اج میر سّید علی، ب���رادر بزرگ تر سادات اخوی تق���وِی15 تهران در دوره 
خود محسوب می شود. اعتماد الّسلطنه درباره او آورده است:

از  اخ���وى   س���ادات   سلسل���ه  از  طهران���ی:  سّید عل���ی  ح���اج 
افاض���ل دارالخالفه اس���ت. در معق���ول و منقول رنج ه���ا برده، از 
ى ه���ر دو توانا است. نیمه شعبان  ى به پارسی و تاز سخن ط���راز
که می���الد حضرت بقیةاللهع می باش���د جشنی شایع ساخته  را 
که مابین او و برخی از بنی  و در تجدی���د و تشیید بنی���ان خانه اى 
لت مآب  اعمامش مشترك است و حسینیه متبرك جناب جال

14. تذکره مدینةاالدب؛ ج3، ص243.
یعة؛  که به امام محّمد تقی بازمی گردد، ر.ک به: الذر 15. درباره نسب سیادِت این سلسله از سادات 

ج3/9، ص742 و تذکرة مدینةاالدب؛ ج3، ص 511. 

...]پ���س از نیم صفحه، در وص���ف صاحب الزمان[ امی���د است واپسیِن 
گذارد  این پیشوای���ان دستی از آستین برآورد و بر زخ���م دوستان مرهمی 

کاَن مْنصورًا[. قتِل إّنُه 
ْ
]فالُیسرف فی ال

گرچ���ه دی���ر آید درس���ت آی���د ب���رون از آستین
آخ���ر آن دس���ت خ���دا ب���ا ذوالفقار آی���د همی

م را به عدل و داد بیاراید و بیخ ظلم و ستم را براندازد تا مگر دوستان 
َ
عال

گیرند... . کئوس  در ظّل عاطفتش علٰی الرؤس جام و 

که دیوانی سرتاپا در مدح ی���ا در ارتباط با  درب���اره سراینده این دی���وان - 
که در مجالس  کسی است  گف���ت او همان  امین السلط���ان است - باید 
شعبانی���ه برگزارشده ب���ه اهتمام او، موسوم به »انجم���ن حّجتیه سادات 
اخ���وی«،12 شع���رای تهران ه���ر ساله مدای���ح حض���رت ولی عصر)عج( را 
ین  ین این سروده ها، تذکره قدس13 به تدو ک���ه از تدو قرائت می کرده اند 

کوشش  یخ، غالمحسین افضل الملک، به  بور برای این انجمن، رک. افضل التوار ب���اره عنوان مز 12. در
یخ ایران، چاپ اول، 1361، ص369.  منصوره اّتحادیه- سیروس سعدوندیان، تهران، نشر تار

13. این تذکره سه سال قبل با این مشخصات منتشر شد: 
محمدعل���ی عبرت نائیی���ن؛ تذکره انجمن ق���دس: مجموعه اشع���ار در مدح حض���رت ولی عصر)عج( و 

ره قاجار؛ ج 2، قم: مسجد مقدس جمکران، 1387. بزرگداشت نیمه شعبان در اواخر دو

تصویر شماره3
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 ح���اج میر سّید عل���ی، از س���ال 1299ق ب���ه بع���د، این جلس���ات را شکل 
ی آن ه���ا، ع���الوه ب���ر انگی���زه مذهب���ی، انگی���زه سیاسی و  داد و در برگ���زار
ِی این جلسات  زه ب���ا بهایی ها را هم مّد نظ���ر داشت. محّل برگ���زار مب���ار
در ب���اغ حّجتیه ی���ا تکیه/ روضه خانه س���ادات اخوی، واق���ع در خیابان 

عین الدوله تهران بوده است.20

درب���اره حض���ور امین الّسلط���ان در ای���ن مجال���س و نی���ز یک���ی از چندین 
که بی���ن او و حاج میر سّید عل���ی روی داده و البد پس از حضور  کدورت���ی 
که از  او در مجال���س شعبانی���ه ت���ا ح���دودی برطرف می ش���ده )مطلب���ی 
ی اشع���اِر مضب���وط در تک نسخه دیوان مورد بح���ث هویداست(،  بسیار

عبدالحسین سپهر مطلبی بدیع دارد: 

در شب پانزدهم شعبان که شب میالد حضرت حّجت - علیه 
الّس���الم - اس���ت، سادات  اخوى  در ته���ران در منزل خود جشن 
می گیرن���د و اغلب مردم در آنجا حاضر می شوند. صدراعظم  نیز 
ساعتی به حسب معمول در آنجا آمد. حاجی میرزا سّید علی از 
که تو  ک���ه نمی دانستم  کرد  ى به صدراعظم  سادات اخ���وى رو
ای���ن همه بی غیرت هست���ی. صدراعظم او را پاسخ نداد. سبب 
ک���ه صدراعظم مع���زول ]بود[ و در  که وقتی  ای���ن حرف ای���ن بود 
ک���ه از دوستان او بود  قم ج���اى داشت، حاجی میرزا سید علی 
که صدراعظم  ز ختم می گرف���ت  در عق���ب او، به ق���م آمد و هر رو
دوب���اره منصوب ش���ود. پس از آنکه صدراعظ���م شد، به حاجی 

هیچ مهربانی ننمود و تالفی محبت هاى او را نکرد.21

کنون از او  ک���ه ا میر سّید عل���ی خ���ود در شعرسرای���ی توانمند بود و دیوانی 
گوی���ا بر این مطلب  که دارد، خود سندی  یم، با حجم���ی  در دس���ت دار
ین ش���ده او اع���الم می کند  اس���ت. آقاب���زرگ طهران���ی درباره دی���وان تدو
ک���رد و به خّط  ک���ه می���رزا محّمد علی عب���رت ]نائینی[ دی���وان او را جمع 
کتابت نم���ود. او می افزاید ای���ن مطلب را  ���د 

ّ
نس���خ خ���وش در چهار مجل

عماد الّدی���ن احمدبنحاج سّید باقر ب���ن احمدبن محّمد بن سّید حسن 
کرده است.22  اخ���وی )احتمااًل از عموزاده های این شاعر( ب���رای او بیان 
ب���ا این حساب، خود آقابزرگ موّفق به دی���دن دیوان چهارجلدی اشعار 
سّیدعلی اخوی نشده اس���ت؛ ولی از همین وصف ناقص هم برمی آید 
که خوشبختان���ه یک جلد آن -  د دی���وان داشته 

ّ
ک���ه این ف���رد چند مجل

کنون  بوط ب���ه نخستین سال ه���ای شاعری وی می باش���د، ا گوی���ا مر که 
کاتب  که البته به خّط َنس���ِخ عبرت نیست و  در دس���ت است؛ دیوانی 
کرده است. سال وفات  کتابت  نستعلیق نوی���س دیگری آن را به نیک���ی 
یِخ  که مطابق با ماّده تار کرده  سّید عل���ی اخوی را آقابزرگ 1335ق ثبت 

1، تهران: اساطیر، 1374، ص 1116.
20. تذکره مدینةاالدب؛ ج2، ص818.

21. عبدالحسین خان سپه���ر؛ مرآت الوقایع مظّفری؛ با تصحیحات و توضیحات و مقّدمه های دکتر 
عبدالحسین نوائی؛ ج 1، چ 1، تهران: میراث مکتوب، 1386،ص 473-472. 

یعة؛ ج 9، ص 746-741.  22. آقابزرگ طهرانی؛ الذر

گزاف  یر خزانه عامره مبلغی  ز میرزا اسمعیل خان امین الملك، و
پرداخته، زاد اهلل توفیقه.16

دولت آب���ادی نی���ز در توضیح راجع ب���ه سادات اخوی ته���ران، از وی یاد 
ی این مراسم ذکر می کند: کرده، شرحی از تالش او را در برگزار

س���ادات  اخ���وى  سلسل���ه بزرگی هستن���د در تهران. م���ردم به آنه���ا اظهار 
ین  ارادت مي کنن���د. فتحعلی شاه قاجار به جّد آنه���ا اخوى می گفته، از
سبب آنها را به این اس���م می خوانند. سادات  اخوى  تکیه روضه خوانی 
که شب عاشورا شم���ع و چراغ بسیار در آن تکیه روشن و  مفّصل���ی دارند 
که جمعی از فقراى آنها از این  ن���ذر و نیاز به آنجا برده می شود؛ به حّدى 
راه معاش می نمایند، و هم در نیمه شعبان باغچه سادات  اخوى  محل 
توجه عمومی است. براى جشن میالد امام دوازدهم - عجل اهلّل فرجه - 
شعرا و ادباء در آن جشن داد سخن سرایی می دهند. حاج میر سّید علی 
اخوى شخص بافضل باذوقی است. با همه کس آمد و رفت دارد. تمام 
سال زحمت رونق دادن به جشن نیمه ماه شعبان را می کشد. در این کار 

که در نظر دارد، می گیرد.17 نتایجی 

او در جایی نیز به مناسب���ت، از ارتباط این خاندان با امین السلطان یاد 
می کند.18 درباره مراسم مذهبی این خاندان و حضوِر اقشاِر مردم در آن، 

که نقل آن بی فایده نیست: عین الّسلطنه وصفی جالب توّجه دارد 

روضه خان���ه س���ادات  اخ���وى : دی���روز عص���ر ب���ا تاج الدی���ن می���رزا، خانه 
ک���ه وضیع و  س���ادات اخ���وى رفتیم. عص���ر و ش���ب 15 مجلس���ی دارند 
کرد. هرک���س به حال خود  ی���ف می روند؛ اما معل���وم نیست چه باید  شر
گ���ردش می کند. چاى  در می���ان حی���اط و باالى ب���ام و جلوخان عمارت 
ک���س فنجان  می دهن���د. قلی���ان می دهن���د، ام���ا به ط���ور غیرمنظمی. هر 
کشیدن  چاى ببرد، ده نف���ر دنبال می کند. قلیانی بیاورند سی نفر براى 
حاض���ر است. سادات ه���م هر جا ایستاده باشند، ب���راى آنکه آب نبات 
ن و عوام الناس  گرد آنه���ا را پانصد نفر بچ���ه و ز پنی���ر« می دهن���د،  و »شکر
گر[ قدمی بردارند، هجوم می آورند. از این جهت خیلی سخت  گرفته، ]ا
یاد، تمام  کوچک، راهرو تنگ، جمعیت ز اس���ت مالقات آقایان. حیاط 
مجه���ول مطلق. از طبق���ه علما و سادات و رج���ال و شاهزادگان می آیند 
ى  ن بسیار گویا آبگوشتی ب���ه فقرا می دهن���د. ز و می رون���د. ش���ب را ه���م 
ن ها ه���م جمعیتی  کوچ���ه و خیاب���ان ایست���اده ب���ود. براى تماش���اى ز در 
علی ح���ده ایستاده. چی���زى از این مجلس معلوم نمی ش���ود و نمی دانم 
ب���راى چه می روند. مقصود چیست. مثل اینکه خودم رفتم و نفهمیدم. 
از حی���اط اول ب���ه حی���اط دوم، از آنج���ا ب���ه ب���ام عم���ارت پایی���ن آمده در 

جلوخان ایستادیم، بعد سوار شده، رفتیم.19 

یخ ایران، ص272.  ثار؛ ج1 از چهل سال تار 16. المآثر و اآل
17. یحیی دولت آبادی؛ حیات یحیی؛ ج 1، چ 5،  تهران: عّطار، 1371، ص249.

18. همان، ج2، ص125.
کوشش مسعود سالور و ایرج افشار؛ ج 2، چ  زنامه خاطرات عین السلطنه )قهرمان میرزا سالور(؛ به  19. رو
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همان جا موّرخ 941ق )کمیاب است(.32

رکن الّدی���ن  ابوالفض���ل  از  فق���ه  در  األس���رار  إش���ارات  نسخ���ه   -
عبدالّرحمن بن محّم���د الکرمان���ی الحنف���ی )543ق( )مذک���ور در مورد 
دوم همی���ن یادداشت( به شم���اره 141، فقه حنفی همان جا که در عصِر 
کتابت شده و طبق اّطالع فهرست نگار،  حی���ات مؤلف به ساِل 532ق 

نسخه یگانه ای است.33

- نسخه ای موسوم ب���ه الّسامی فی األسامی به شماره 12، لغت همان جا 
کتاب میدانی  که سرگذشت عجیب���ی دارد. فهرست نگار این نسخ���ه، 
کرده  مشه���ور را می شناخت���ه اس���ت. او در معرفی این دستنوی���س اظهار 
کت���اب، اثر میدانی نیس���ت، بلکه از رودک���ی شاعر و موضوع  اس���ت این 
بی اس���ت. در توضیح او همچنین  آن در مباح���ث لغ���وی به فارسی و عر
که���ن، در ادامه دارای  ی���خ، ولی  آم���ده است این نسخ���ه احتمااًل بی تار
بّی���ة و الفارسّیة، نه  جزئ���ی دیگر نیز هس���ت موسوم به تاج المصادر فی العر
گر از دیباچه این دو اثر  از بوجعف���رک بیهقی، بلکه این نی���ز از رودکی!.34 ا
ی نقل یا تصویری از آن ها منتشر شده بود در تعیین صّحت اقواِل  مقدار
گرد آورده امکاِن  که صالح المنّجد نوشته اش را  فهرستنگ���اِر فلسطینی 

اظهار نظر وجود داشت.

یاحین فی حکای���ة و أحوال الّصالحیِن یافعی تمیمی  - منتخ���ب روض الّر
ب���ه  1077ق  س���اِل  ب���ه  مکت���وب  ناشن���اس،  ینن���ده ای  گز از  )768ق( 

شماره76، سیره و مناقب همان جا.35 

- ارج���وزه حج موسوم به »مرش���دة الّناس���ک ألداء المناسک« از هبةاهلل 
عبدالوّهاب بن احمد بن عربشاه موّرخ مشهور )901ق(، به خّط سراینده 
موّرخ 898ق، ب���ه شماره 8، مجامیع همان جا.36 به خّط ابن عربشاه در 
همی���ن مجموعه و نیز مجموعه شم���اره 9- مجامیع، آثار منظوم دیگری 

نیز هست.

یث الّسمرقندی )373ق( در خزانه خالدّیه در قدس.37
ّ
- تفسیر ابی الل

یل مشکالت األحادیث و الّرد علی المالحدة و المعّطلة و أهل األهواء  - تأو
المبتدعة، امالء ابن فورک )406ق( در همان جا.38

75. نسخ���ه ای به خّط ع���اء قزوین���ی، صاح���ب مناهج الّطالبین در 
م

َ
یخ عال تار

ی���خ عمومی جهان  مناه���ج الطالبی���ن فی مع���ارف الّصادقین، اثری در تار
ینی معروف به ع���الء در سه  ک���ه آن را علی بن حسین هالل���ی قزو اس���ت 

32. همان، ص 30.
33. همان، ص 32.
34. همان، ص 38.
35. همان، ص 45.
36. همان، ص 53.
37. همان، ص 66.
38. همان، ص 69.

یخ ب���ا جزئیات بیشتری  ین« اس���ت.23 این تار ک بخلد بر »ش���د علی پ���ا
کمره ای نیز ثبت شده است.24 )29 محّرم 1335ق( توّسط 

74. چند سرنِخ ایران شناسی از نسخه های فلسطین
ب���ی در فلسطی���ن« دکت���ر ص���الح منّج���د25  کت���اب »دستنویس ه���ای عر
یژه، و  ک���اِر ایران شناسی به ط���ور و که ب���ه  ک���ردم. این م���وارد   را برگه زن���ی 

نسخه شناسی به طور عام می آمد، ثبت شد:

کتابخانه مسجد اقصی به شماره  یم در  کر - نسخه ای از نیمه دوم قرآن 
که به خط جدیدتری  یبا  کوف���ِی ز کتابت ش���ده بر پوست آهو به شیوه   5
که این نسخ���ه به خ���ّط »محّمدبن الحسی���ن بن بنت  گواه���ی داده ان���د 
رس���ول اهلل؟ص؟« است. این نسخ���ه در شماِر همان بسی���ار مواردی است 
ق آنها به ق���رن دوم و سوم تردیدی نیست، 

ّ
گرچه در قدمتشان و تعل ک���ه ا

کتابتش���ان به بزرگان دین���ی، جای بررس���ی دارد؛ چنان که  اّم���ا انتساب 
گرفته است.26  تحقیقاتی نیز در این باره صورت 

ی ابی الحسین بن محّمد البغدادی،  - نسخه ای از ایضاح مختصر القدور
از رکن الّدی���ن عبدالّرحم���ن ب���ن محّم���د الکرمانی حنف���ی )543ق( به 
شماره 1085 آنجا که اظهار شده نسخه یگانه ای است، موّرخ 979ق.27

ک���ه نسخه ای  - نسخهصور األقالی���م اصطخ���ری ب���ه شم���اره 1330 آنجا، 
قدیمی از قرن پنجم یا اوایل ششم هجری است.28

ی )468ق( به شماره 47؛  - نسخ���ه التفسیر الوسی���ِط واحدی نیشاب���ور
کتابخانه خالدیه موّرخ 548ق به خّط ابوبکر محّمدبن احمد  تفسیر در 

یم تا ُزَمر.29 الّسمرقندی، شامل تفسیر سوره های مر

- نسخ���ه جامع األصول ألحادیث الّرسول از ابن اثیر به شماره 68، حدیث 
ی  ک���ه محّمدبن أبی بکر راز گواهی شده  ک���ه در هامش نسخه  همان جا 
)صاحِب مختار الّصحاح مع���روف(30 آن را بر صدرالّدین قونوی در ساِل 

کرده است.31 666ق قرائت 

- نسخ���ه ش���رح جام���ع الّصغی���ر شیبان���ی از ص���در شهی���د حسام الّدی���ن 
ی )536ق( به شماره 53، فقه حنفی  ی���ز بن مازه بخ���ار بن عبدالعز عمر

 23. همان، ص 741.
کوش���ش محّمد ج���واد مرادی نی���ا؛ ج 2، چ 1، تهران:  زنام���ه خاط���رات سّی���د محّم���د کمره ای؛ به  24. رو

اساطیر، 1384، ص1658.
بی���ة فی فلسطی���ن؛ أبحاث َجَمعها و ق���ّدم لها الدکت���ور صالح الّدین المنّجد؛  25. المخطوط���ات العر
کت���اب مجموع���ه نوشته ه���ا و یافته های س���ه تن از  بی���روت: دارالکت���اب الجدی���د، 1982م. ای���ن 

کوشش دکتر منّجد نشر یافته است. که به  نسخه شناساِن فلسطین است 
26. همان، ص 16.
27. همان، ص 21.

28. همان.
29. همان، ص 24.

ب���اره اش نوشته شده است، ر.ک به: جواد بش���ری؛ فهرست نسخه های  که در ب���اره او و منابع���ی  30. در
کتابخانه مجلس شورای اسالمی؛ ج27/1، ص248. خّطی 

 31. همان، ص 26.
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ک���ه نمونه دیگری از خّط ع���الء را هم در اختیارمان می گذارد تا به کمک 
کو به خّط هموست یا خیر.  که آیا نسخه با آن بتوانیم تشخیص دهیم 

این دستنویس، نسخه ای از تفسی���ر موسوم به البدر المنیر الملّخص من 
رون���ی )802ق(40 در  کاز ک���ه آن را عفیف بن سعید  تفسی���ر ابن کثی���ر است 
کتابخانه مرکزی  کنون به شم���اره 20، مشکوة در  791ق ب���ه پایان برده و ا
کاتب  که  ی می شود.41 آنچه از رقم این نسخه -  دانشگاه تهران نگهدار
در آن ن���ام و نش���اِن دقی���ق خود را نگاشت���ه - به دست می آی���د، اینکه در 
کتابشناسی باید  ین���ی در منابع  بزرگ/ جّد عالء قزو ثب���ت دقیِق نام پدر
یرا او در پایان نسخه  دانشگاه، این اسامی را به  گیرد؛ ز اصالحی صورت 
گونه شبهه ای از این  که هیچ  ی  کرده است؛ به طور یر مکتوب  ترتیب ز

پس در خصوص نام او وجود نخواهد داشت: 

»عل���ی ب���ن الحسین ب���ن علی ب���ن ابراهی���م بن الحس���ن الهالل���ی، عالء 
ینی« )تصویر5(. القزو

کرده است؛  کتابت  ینی این نسخه را ب���رای استفاده شخصی  ع���الء قزو
ی���را در این رقم از اینکه مالک و صاحب نسخه نیز خود اوست، سخن  ز
کتابت  که او این نسخه را احتمااًل در شیراز به قید  رانده است. در سالی 
که اثرش را به انجام رسانده و دو  رونی دو سال است  کاز آورده، عفیف 

ی می گذرد. که از درگذشت حافظ شیراز سالی است 

76. رساله »بّث شکوٰی«،  اثری نویافته از شیخ بهایی نیست!
ی���ن سروده ه���ای فارسی شی���خ بهایی،  به  ای���ن اواخ���ر به مناسب���ِت تدو
که در ق���م و تهران موج���ود اس���ت و احتمال وجود  تمام���ی مناب���ع خّطی 
ک���رده و می کن���م. از جمله این  شع���ری از شی���خ در آنها م���ی رود، مراجعه 
کتابخانه آیت  اهلل العظمی مرعشی است، به شماره  منابع، رساله ای در 
»ب���ّث  کتابخان���ه )ج28، ص417-416(  فهرس���ت  در  ک���ه   11276/7

شکوٰی« نامیده شده و در وصف آن آمده است:

ک���ه ب���ا تکیه ب���ر موضوع، ای���ن ن���ام را انتخاب نمودی���م، بّث  همان گون���ه 
گوییا ب���ه ساحِت مق���ّدس حضرت بقّی���ةاهلل االعظم -  شکوائ���ی اس���ت 
عّج���ل اهلل فرج���ه - و زبان شکایتی از فراق. ای���ن رساله مشحون از اشعار 
یح مؤلف به عنوان »قلته فی المثنوی«  بی و فارسی است و ما به تصر عر
در خص���وص پ���اره ای از اشعار ن���ان و حلوا، پ���ی به مؤلف بزرگ���وار بردیم. 

کام���ِل عفیف الّدین  ب���اره ای���ن ف���رِد مشه���ور در ح���وزه عل���وم حدی���ث و تفسی���ر سّنی، ب���ا ن���اِم  40. در
ابوالمحام���د محّمد )صاحب سَیِر عفیف���ی( بن سعید الّدین محّمد )صاح���ب سَیِر عفیفی( بن 
رونی، به این منابع رج���وع شود: معجم المؤلفی���ن؛ ج4، ص231. االعالم؛ ج3، ص101.  کاز مسع���ود 
ی���خ ادبیات در ای���ران؛ صفا،  ج1/3،  کشف الظن���ون، ج1،  ص553. هدّیةالعارفی���ن؛ ج1، ص391. تار
بی به فارسی است؛  ب���ان عر ص219. او مترج���ِم المنتقی ف���ی سیرة المصطفی اثِر ارزنده پدرش، از ز
ی؛ ج2، ص 778-780 و فهرست دنا؛ ج10،  )ر.ک ب���ه: ادبی���ات فارسی بر مبنای تألی���ف است���ور
رونی البته ترجمه دیگر موسوم به نهایة المسؤول في روایةالرسول  کاز ص378-379(. از ای���ن سیر 
که آن را خوشبختانه دکتر یاحقی در تهران به سال 1366 تصحیح  ب���ه قل���م ابرقوهی موجود است 

کرده است. و منتشر 
 41. فهرست دانشگاه؛ ج 1، ص 21 - 23.

قس���م ب���ه سال ه���ای 778 و 779 نگاشت���ه و در آن وقایع ت���ا روزگاِر خود 
کرمان  که عهد حکومِت شاه شج���اع مظّفری در شیراز و  )س���ال777ق 
کنون تصحیح و  بوده اس���ت( را ثبت نموده است. این اثر نسبتًا مهم تا 
ی و منزوی  که استور منتشر نشده و از آن چهار نسخه خّطی باقی است 
ی می شود،  کو نگهدار آنها را برشمرده اند.39 یکی از این نسخه ها که در با
ک���ه در ایاصوفیاست و  به خ���ّط مؤلف تشخی���ص داده ش���ده و دیگری 
کتابخانه مرکزی دانشگاه محفوظ است،  خوشبختان���ه فیلم���ی از آن در 
زاده اوست )تصوی���ر4، شامل رقم نسخه ایاصوفیا، از روی  ب���ه خّط برادر
ینی از آن افاضلی  فیل���م دانشگاه(. در این باره باید بدانی���م این عالء قزو
کتابش را به ن���ام شاه شج���اع مظّفری  یست���ه و  ک���ه در شی���راز می ز اس���ت 

پرداخته است. 

که ب���ر این حض���وِر او در شی���راز تا سال  اخی���رًا ب���ه سن���دی مهم پی ب���ردم 
کمیاب از  793ق صّح���ه می گ���ذارد. این سند، نسخه ای بسی���ار مهم و 
کرده است؛ نسخه ای  کتابت  ینی آن را  که همین عالء قزو کتابی است 

ی؛  ی؛ ج2، ص 495-496 و من���زو ی؛ ترجم���ه من���زو 39. ادبی���ات فارس���ی ب���ر مبن���ای تألی���ف است���ور
کتابهای فارسی؛  ج1، ص658. فهرستواره 
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یم،  رسال���ه ای ب���ه این مضم���ون، از شی���خ بهای���ی، در جایی نش���ان ندار
که  مگ���ر اینک���ه منحصر باشد و یا بخش���ی از آثار دیگ���ر وی مانند مخالة 

یم. متأسفانه نسخه قابل استنادی از آن در دست ندار

کتاب���ت ش���ده و برگ ه���ای 227 - 231 از  ای���ن رسال���ه در س���ال 1121ق 
گرفته است. مجموعه ای چند بخشی را در بر 

یافتم در توصیف  بور و بررسی رساله، در پ���س از مراجعه به دستنویس مز
آن همه چیز درست است، جز اینکه منحصر به فرد نیست و بّث شکوٰی 
نی���ز نام ن���دارد؛ بلکه همان نام���ه مشهور شیخ به می���رزا ابراهیم همدانی 
ک���ه در پاسخ مکت���وب او ب���ه شیخ نگاشت���ه ش���ده و نسخه های  اس���ت 
که چند نسخه فهرست شده از آن را ناجی  فراوان دارد و چاپ هم شده 

نصرآبادی نشان داده است.42

42. کتابشناس���ی شی���خ بهایی؛ ب���ه اهتمام سّیدمحسن ناج���ی نصرآبادی؛ مشه���د: بنیاد پژوهشهای 
اسالمی آستان قدس رضوی، 1387، ص 562-560.
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