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مدتی این مثنوی تأخیر شد

 از جمله وظایف مصرح در اساسنامه سازمان اسناد  و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی

 ایـران، پرداختـن بـه حـوزه مطالعـات ایران شناسـی و اسالم شناسـی اسـت. بـر همیـن مبنـا، 

ایـن  راه انـدازی نشـریه ای در  بـه فکـر  از همـکاران  گروهـی  اواسـط دهـه هفتـاد شمسـی،  از 

و  ایران شناسـی  کانـون  انتشـار چنـد شـماره خبرنامـه  بـا  ایـن تالش هـا  افتادنـد.  خصـوص 

کـه از جملـه دسـت اندرکاران آن ، دکتـر عبـداهلل ناصـری طاهـری،  اسالم شناسـی آغـاز شـد 

کـه  سـرکار خانـم فرزانـه شـادان پور و شـادروان دکتـر محسـن جعفـری مذهـب بودنـد. از آنجـا 

این نشـریه جنبه درون سـازمانی داشـت، در اواخر همین دهه، مجوز فصلنامه ای با عنوان 

کـه بـه دالیـل عدیـده، انتشـار آن بیـش از یـک دهـه بـه تعویـق  نامـه ایـران و اسـالم اخـذ شـد 

افتـاد. نهایتـا شـماره نخسـت فصلنامـه، به همـت زنده یاد دکتر کیومرث امیری در  تابسـتان 

1391 به چاپ رسـید. مرحوم دکتر امیری، با تالشـی سـتودنی، توانسـت هفت شـماره دیگر 

که متاسـفانه اجل امان نداد و با مرگ زودهنگام ایشـان در مهر 1394 مجددا  کند  را منتشـر 

نشـریه بـه محـاق رفت.

کــه بــه عنــوان مدیــر مســئول در دو شــماره پایانــی )هفــت  توفیــق رفیــق اینجانــب بــود 

ــایر  ــدی س ــزم ج ــا ع ــی، ب ــس از مدت ــبب پ ــن س ــه همی ــم. ب ــته باش ــکاری داش ــت( هم و هش

کــه نشــریه  بــا ســردبیر و  دســت اندرکاران و مصوبــه شــورای پژوهشــی ســازمان، مقــرر شــد 
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متنیا یتدم
تتیونث

یمنرتخأ
کنــد. بــه دنبــال بررســی های فــراوان و بــه منظــور انتشــار  کار  هیــات تحریریــه جدیــد شــروع بــه 

کتابخانــه  نشــریه ای در خــور نــام آن و همچنیــن متناســب بــا شــأن واالی ســازمان اســناد و 

گــروه،  کــه بــا رای ایــن  گروهــی جدیــد بــه عنــوان هیــأت تحریریــه انتخــاب شــدند  ملــی، 

یــخ  کــه از مفاخــر عرصــه ایران شناســی و تار جنــاب آقــای دکتــر ســید صــادق ســجادی، 

یــخ جامــع ایــران در بیســت مجلــد و  کارنامــه خــود، سرویراســتاری تار اســالم بــوده و در 

ــه  ــته اند، ب ــالمی داش ــزرگ اس ــارف ب ــدات دایرة المع ــر مجل کث ــدی در ا کلی ــش  ــن نق همچنی

ــدند. ــده ش ــردبیر برگزی ــوان س عن

کمـک اصحـاب قلـم و اندیشـه، روزهـای  یـم بـا همـت دسـت اندرکاران نشـریه و  امیدوار

پربارتـری در انتظـار نامـه ایـران و اسـالم باشـد.

غالمرضا امیرخانی
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سخن سردبیر

کتابخانـۀ ملـی  دورۀ جدیـد نشـریۀ نامـۀ ایـران و اسـالم، از انتشـارات سـازمان اسـناد و 

کنون در دسـت دارید آغاز می شـود. دورۀ نخسـت  که ا جمهوری اسـالمی ایران، با مجلدی 

کیومـرث امیـری، و تـا اواخـر حیـات او  بـه صـورت فصلنامـه و بـه سـردبیری شـادروان دکتـر 

)مهـر مـاه 1394ش(، طـی هشـت شـماره تـا بهـار 1394ش منتشـر شـد. پـس از فترتـی نسـبتا 

کتابخانـۀ ملـی، آقـای دکتـر غالمرضـا امیرخانـی،  طوالنـی، معاونـت وقـت سـازمان اسـناد و 

شورایی مرکب از تنی چند از محققان برجستۀ در زمینه های تاریخ و فرهنگ و ادب ایران 

کره  و اسـالم تشـکیل داد و بـه احیـای آن نشـریه همـت گماشـت. پـس از مدتهـا بررسـی و مذا

ئـق و نیازهـای محققـان ایران شـناس و اسـالم پژوه، بـا  در بـاره احـوال نشـریات داخلـی و عال

کتابخانـۀ ملـی، بـه  عنایـت بـه مقـاالت دورۀ قدیـم ایـن نشـریه و اهـداف علمـی و فرهنگـی 

یـج خطـوط اصلـی دورۀ جدیـد شـکل گرفـت. بـر این اسـاس نامـۀ ایران و اسـالم مقاالتی  تدر

تحقیقی در پهنه ای وسـیع از تاریخ و فرهنگ ایران و اسـالم _ مشـتمل بر تاریخ و جغرافیای 

یـخ هنـر و  کالم و فرقه شناسـی، تار یـخ علـم، فلسـفه،  تاریخـی، زبـان و ادبیـات و عرفـان، تار

کتاب_ را در بر می گیرد. اندیشه، تراجم احوال دانشمندان و رجال سیاسی، و معرفی و نقد 

کـه وجهـی از شـروط تربیـت و تکویـن جامعـه ای فرهنگـی و فرهیختـه، اطـالع  از آنجـا 

اسـت،  سیاسـت  و  ادب  و  علـم  بلندپایـگان  و  دانشـمندان  نوشـته های  و  آرا  و  احـوال  از 

می کوشـیم هر چند شـماره یک بار، قسـمتی از این نشـریه را، یا بر حسـب موقع، ضمیمه ای 

را، بـه ایـن موضـوع اختصـاص دهیـم. 
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تتری نخی
ری

مهمتریـن راه بـرای ارتبـاط علمـی میـان محققـان و جلوگیـری از اتـالف منابـع مـادی و 

کـز پژوهشـی، اطـالع از آخریـن تحقیقـات در زمینه هـای مختلـف  معنـوی اهـل تحقیـق و مرا

یـخ و فرهنـگ و ادب و دانـش در قلمرو  اسـت. اطـالع مـا از حاصـل تحقیقاتـی کـه در بـارۀ تار

ایـران و اسـالم، بیـرون از ایـران منتشـر می شـود، بـه سـبب وجـود نشـریاتی کـه بـه ایـن موضـوع 

می پردازنـد، و نیـز اطالعـات موجـود در دنیـای مجـازی، تـا انـدازه ای قابـل توجـه اسـت؛ امـا 

اطـالع محققـان غیـر ایرانـی از تحقیقاتـی کـه در ایـران منتشـر می شـود، بـه سـبب فقـدان و یـا 

قلـت اطالعـات دقیـق بـه زبانـی بیـن المللـی در بـارۀ آنها، بسـیار اندک اسـت. از ایـن رو نامۀ 

کـه در  کتابهـا و رسـاله هایی را  ایـران و اسـالم می کوشـد در هـر شـماره تعـدادی از مهمتریـن 

ایـران منتشـر می شـود، بـه زبـان انگلیسـی معرفـی کنـد، تـا آن محققـان بـا کتاب هـای جدیـد 

ایرانـی در زمینه هـای مـورد عالقـۀ خـود، و نیـز بـا سـطح ایـن تحقیقـات در ایـران آشـنا شـوند. 

کـه خـارج از ایـران هـم بـه چـاپ می رسـد، مـورد توجـه دسـت اندرکاران  طبیعتـا آثـار مهمـی 

نشـریه خواهـد بود.

که نامۀ ایران و اسـالم خود را  که در هر شـماره نمی توان به همۀ موضوع هایی  پیداسـت 

یـم. کمیـت هـر دسـته از ایـن موضوع هـا در هـر شـماره،  در چارچـوب آن تعریـف کـرده، بپرداز

بـه مقـاالت وارده و تصویـب آن در هیـات تحریریـه، صرفـا با توجه به وجه پژوهشـی آن، برای 

درج در نشـریه بستگی دارد. 

کلیه نویسندگان، محققان و صاحب نظران  هم اینجا فرصت را مغتنم می شماریم و از 

گـون مطالعـات ایران شناسـی و اسالم شناسـی را بـه همکاری با نشـریه نامه  عرصه هـای گونا

ایران و اسـالم دعوت می کنیم.

سید صادق سجادی  
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 اشاره  هایی به روس و روسیه 
در مآخذ سده  های نخست هجری قمری
* ا�ن هرام�ی علی �ب

را  م   10-9  / ق   4-3 سده های  روسیه،  بزرگ  خاورشناس  کراچکوفسکی،  اگناتیوس 

عصر شکوفایی »ادبیات جغرافیایی« در میان مسلمانان خوانده است1. در این دوره آثار 

ویژه  به  یونانی،  نگرش  تأثیر  تحت  آن،  از  بخشی  گرچه  که  آمد  پدید  مهمی  جغرافیایی 

آن  از  توجهی  قابل  بخش  های  همچنان  داشت،  قرار  بطلمیوس،  جغرافیایی  نوشته های 

مبتنی بر تحقیقات و گاه مشاهدات مؤلفان دانشمند این عهد بود. از سال  ها پیش، اهمیت 

گاهی  هایی که مؤلفانی چون ابن ُخردادبه و ابن ُرسته و اصطخری و مسعودی دربارۀ اوضاع  آ

جغرافیایی روزگار خود به دست می دهند، بر دانشمندان و خاورشناسان آشکار شده است 

گاهی  ها را بسط و شرح و توضیح دهند.  و هر یک کوشیده اند آن اطالعات و آ

بخـش مهمـی از عصـر شـکوفایی ادبیـات جغرافیایـی، یعنـی از سـال  های پایانـی سـدۀ 

کمابیـش نیـم قـرن بعـد، بـه شـناخت »روس  هـا«  سـوم هجـری / اوائـل سـدۀ ده میـالدی تـا 

کـه همزمـان  از ایـن دوره نشـان می دهـد  آثـار جغرافیایـی برجـای مانـده  اختصـاص دارد. 

بـر  کاسـپی،  یـای  کن سـواحل در اقـوام سـا افزایـش تحـرکات و آشـوب  ها و نبردهـا میـان  بـا 

یـا از شـرق تـا غـرب و از شـمال  شـدت اشـتیاق بـرای شـناخت سـرزمین  های مـاوراء آن در

کـه بازرگانـان از آن مناطـق بـه  تـا جنـوب آن سـخت افـزوده شـده اسـت و بـه ویـژه اطالعاتـی 

* پژوهشگر تاریخ ایران و اسالم و عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی.
کراچکووسکی، ص 190.   .1
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کـه می تـوان موضـوع روس، اقـوام و  دسـت می دادنـد قابـل توجـه بـود. از همیـن دوره اسـت 

سـرزمین و آداب و رسـوم و شـیوۀ زندگـی آنـان را در نوشـته های جغرافیایـی و تاریخـی چنـد 

گرفـت. سـدۀ نخسـت پـی 

کـه دسـت کم از نیمـۀ دوم سـدۀ 3ق/ نهـم میـالدی، بـه ویـژه  چنیـن بـه نظـر می رسـد 

از  یکـی  زیـرا  بوده انـد،  کمابیـش شـناخته شـده  بـه سـبب فعالیت  هـای تجـاری، روس  هـا 

کتـاب  نخسـتین مؤلفـان آثـار جغرافیایـی، ابـن ُخردادبـه )متوفـی اواخـر سـدۀ 3ق/9م(، در 

خـود، المسـالک و الممالـک، از جاده هایـی سـخن بـه میـان آورده اسـت کـه بازرگانان روس 

کـه بی گمـان  کاالهـای خـود را از آنجـا بـه دسـت عالقه منـدان می رسـاندند.1 ابـن خردادبـه، 

ایرانـی بـود و در موسـیقی هـم دسـتی بـر آتـش داشـت و یکـی از آثـار باقـی مانـده از او در بـاب 

موسـیقی اسـت2، در دربار خالفت عباسـی مدتی عهده دار شـغل »برید«، یعنی امور مربوط 

گاهـی او از جاده هـا _ چنانکـه نام کتابش نیز نشـان  بـه ُپسـت و نقـل و انتقـال بـود و اطـالع و آ

می دهـد _ بدیـن سـبب بـود. افـزون بـر ایـن، پـدر ابـن خردادبـه مدتی بر طبرسـتان یـا مازندران 

ایـران حکومـت داشـت و از نقـش او در سـرکوب سرکشـان دیلمـی در آن نواحـی یـاد شـده 

اسـت.3 بنابرایـن، اشـارۀ ابـن خردادبـه به بازرگانـان روس و جاده های اصلـی رفت و آمد آنان 

1. ابن خردادبه، المسالک و الممالک، ص 154. 

کتاب اللهو و المالهی، 1969م. 2. همو، مختار من 

کـه بنابـر آن،  3. بـرای شـرحی در خصـوص زندگـی ابـن خردادبـه، نـک: یاقـوت حمـوی، ج 4، ص 1573، 
نیای وی خردادبه، بر دیانت زرتشـتی بود و سـپس بر دسـت برمکیان اسـالم آورد. درباره پدر ابن خردادبه 
یـخ الرسـل و  و فعالیت  هـای او در طبرسـتان و نواحـی شـمال ایـران در آغـاز سـدۀ 3ق، نـک: طبـری، تار
الملـوک، ج 8، ص556، ذیـل سـال 201ق: »و فـی هـذه السـنة افتتـح عبـداهلل بـن خرداذبـه و هـو والـی 
طبرسـتان الـالرز و الشـیزر مـن بـالد الدیلـم و زادهمـا فـی بـالد االسـالم و افتتـح جبـال طبرسـتان...«. خـود 
ابـن خردادبـه در نواحـی جبـل شـغل بریـد و خبـر داشـت و مدتـی نیـز از ندیمـان و همنشـینان المعتضـد 
بـاهلل عباسـی بـود و فهرسـتی از آثـار او در دسـت اسـت و ایـن اطالعـات را کمابیـش در پـاره ای مآخـذ دیگـر 
کـه بـه آثـار ابـن خردادبـه  هـم می تـوان یافـت؛ مثـاًل : ابـن ندیـم، ص 165. ابوالفـرج اصفهانـی )م356ق( 
کـرده، ذیـل نقـل روایتـی از او نوشـته اسـت: »و لیـس قولـه ممـا یحصـل  دسترسـی داشـته و بارهـا از آن نقـل 
النـه یعتمـد فیـه علـی روایـة و ال درایـة« )نـک: االغانـی، ج 6، ص 124(. از ایـن قبیل اظهـارات در عبارات 
او هنـگام نقـل از ابـن خردادبـه بـاز هـم دیـده می شـود. یاقـوت )همانجا( با همین اسـتنباط از نظـر ابوالفرج 
نوشـته اسـت: »و کان ابوالفـرج االصفهانـی اذا اورد عنـه شـیئًا فـی کتابـه ارفقـه بالوقیعـة فیـه و التنقـص لـه 



9
مت
ری
مته
یی
بتی
یه
متر
تی 
مر
هتر
دا
متی
ذت 
ر 
دتمد
یت
ذتمد
هتت
ی أ
مرت
د 
خ بـرای تجـارت و تبـادل کاال بـه احتمال بسـیار حاصل اطالعات شـخصی اوسـت و چه بسـا 

کـه خـود او از اجـزای اداری آن بـه  کـه اثـر او، متکـی بـر اسـناد و مـدارک دیـوان خالفـت باشـد 

شـمار می رفـت. بـه نوشـتۀ او، بازرگانـان روس، اجنـاس خـود را ماننـد پوسـت خـز و پوسـت 

روبـاه و شمشـیر تـا سـاحل جرجـان و بسـا بـر بـار شـتر تـا بغـداد می رسـانند و مترجمانـی هـم 

کـه بـر دیـن مسـیحیت هسـتند.1   همـراه خـود می آورنـد و مدعی انـد 

یافـت، از  کتبـی موجـود می تـوان در اندکـی پـس از ابـن خردادبـه، آن چنانکـه از مـدارک 

اوائـل سـدۀ 4ق/ 10م اطالعـات دربـارۀ روس  هـا بـه نحـو معنـاداری بسـیار افزایـش یافـت: در 

کـه او هم  حـدود سـال 290ق/ 903م مـرد دانشـمندی از اهالـی اصفهـان، بـه نـام ابـن ُرسـته، 

بـه دربـار عباسـیان نزدیـک بـود2، تصمیم گرفـت کتابی مختصـر از شـنیده ها و خوانده های 

خـود در بـاب سـرزمین  های شـناخته و ناشـناختۀ آن روزگار فراهـم آورد. او در ایـن اثـر، فصـل 

کمابیش بلندی را به معرفی روسـیه و مردم روس اختصاص داد.3 نوشـتۀ ابن رسـته با توجه 

کـه از آن  یـخ و فرهنـگ روسـیه، آن هـم از دید کسـی  بـه قدمـت آن، بـرای شـناخت سـوابق تار

کتـاب  گرچـه ابـن رسـته در  سـرزمین و مـردم آن فرسـنگ  ها دور بـود، اهمیـت خـاص دارد و 

خـود، األعـالُق النفیسـة، در برخـی مـوارد بـه مآخذ خود اشـاره کـرده، اما در ایـن باره خاموش 

گزارش  هـای بازرگانـان  مانـده اسـت و بـه احتمـال بسـیار، مطالـب او در ایـن بـاب متکـی بـر 

اسـت، کـه در آن نواحـی بـه کار تجـارت انـواع کاالهـا اشـتغال داشـتند. 

کـه منظـور ابوالفـرج  کتبـه«، بـا ایـن همـه، محتمـل اسـت  یـه و یضمنـه  بقولـه انـه قلیـل التصحیـح لمـا یرو
لزومـًا نـه انتسـاب کـذب بـه ابـن خردادبـه، بلکه اشـاره و توجه بـه این نکته باشـد که ابن خردادبـه، روایات 
خـود را بـدون ذکـر سلسـله سـند نقـل می کـرد )بـرای احتمـال دسترسـی ابـن خردادبـه بـه اسـناد حکومتـی، 

کراچکووسـکی، 169(.  نـک: 
1. ابـن خردادبـه، همانجـا: »فامـا مسـلک تجـار الـروس و هـم جنـس مـن الصقالبـة فانهم یحملون جلـود الخز 
و جلـود الثعالـب السـود و السـیوف مـن اقصـی صقلبـة الـی بحـر الرومـی ... و ربمـا حملـوا تجاراتهـم مـن 
جرجـان علـی االبـل الـی بغـداد و یترجـم عنهـم الخـدم الصقالبـة و یدعـون انهـم نصـاری فیـؤدی الجزیـة«. 

2. دربـارۀ او، نـک: دائـرة المعـارف بـزرگ اسـالمی، ج 3، ص553- 556 . ابـن رسـته ذیـل فصـل مربـوط بـه 
کنـت مـن اهلهـا...« )االعـالق النفیسـة،  اصفهـان نوشـته اسـت: »سـألت أن أصـف لـک اصبهـان ... اذ 
ص151(. در اصفهـان، چنـد عالـم و محـدث، بـا نسـبت »رسـتی« شـناخته می شـده اند )نک: سـمعانی، 

ج 6، ص 122(. 

3. ابن رسته، همان، 145- 147. 
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کتــاب خــود را بــه پایــان رســاند، حادثــۀ  حــدود یــک دهــه بعــد از آنکــه ابــن رســته تألیــف 

یــای خــزر تــا شــرق آن در آذربایجــان و ســرزمین  بــزرگ و مهمــی در سرتاســر نواحــی جنــوب در

کــه توجــه بــه روس  هــا از ســوی ارکان اداری  کنونــی، نشــان داد  اّران و بــاب االبــواب، یــا قفقــاز 

کــه احیانــًا خــود در آن نواحــی منافعــی داشــتند، بی وجــه نبــوده اســت و ایــن  خالفــت، 

کــه ســپاهیان خالفــت  کانــون توجــه قــرار داد. بــه ویــژه  حادثــه، ناچــار شــناخت روس  هــا را در 

کشورگشــایی در ســرزمین  های همجــوار  و ادوار فتوحــات و  امــوی و عباســی  در دو دورۀ 

یــای مازنــدران، غالبــا بــا خزرهــا رویارویــی داشــتند و بــه شــناخت تنــوع قومــی در آن ناحیــه  در

کمتــر اهمیــت می دادنــد یــا چنیــن امکانــی بــرای آنهــا فراهــم نبــود. مــورخ و جغرافــی دان 

کــه آثــار موجــود  برجســتۀ ایــن دوران، علــی بــن حســین مســعودی )متوفــی 346ق/957م(، 

کتبــی آن روزگار و مشــاهدات و تجربه هــای شــخصی اســت، تفصیلــی  ــار  او، تلفیقــی از آث

یــای مازنــدران از همــۀ جهــات بــه دســت داده1  یــداد و نیــز راه هــای دسترســی بــه در از ایــن رو

کلــی در دســت و اختیــار  کشــتی رانی بــه طــور  کــه  و مطالــب همــو بــه روشــنی نشــان می دهــد 

ــد  ــت می کردن ــی محافظ ــه خوب ــود ب ــان خ ــق نظامی ــی از طری ــای آب ــا از راه ه ــود و آنه ــا ب خزره

کســب اجــازۀ آنــان تقریبــا  یــا، بــه هــر منظــوری، بــدون  و انــواع دسترســی بــه ســواحل ایــن در

کتــاب مهــم تاریخــی _ جغرافیایــی خــود، مــروج الذهــب،  ممکــن نبــود.2 مســعودی در 

کشــتی پیمــوده و از همــۀ  کــه از جزیــرۀ آبســکون تــا بــالد طبرســتان را بــا  کــرده اســت  تصریــح 

یــا دربــارۀ دسترســی بــه آن بــه ویــژه  کشــتی  ها در ایــن در گاه و حتــی دارنــدگان  بازرگانــان آ

ــن  ــاب روس  هــا در ای ــرده اســت.3 آنچــه مســعودی در ب ک در قســمت  های شــمالی تحقیــق 

گاهی  هــا را در ایــن بــاره تکمیــل می کنــد،  قســمت بــه دســت داده، بســیار جالــب اســت و آ

ــرده و  ــینیان نک ــته های پیش ــور در نوش ــود را محص ــعودی خ ــه مس ک ــبب  ــن س ــه ای ــژه ب ــه وی ب

کــه بــدون تحقیــق دربــارۀ ســرزمین  های همجــوار ایــن  اتفاقــًا در همیــن قســمت، بــر مؤلفانــی 

کوشــیده اســت تــا حــد ممکــن آن اطالعــات را تصحیــح  گفته انــد تاختــه و  یــا ســخن  در

1. مسعودی، ج 1، ص 182- 183. 

2. همـان، ج 1، ص 183: »و هنالـک رجـال ملـک الخـزر مرتبیـن بالعـدد القوبـة یصـّدون مـن یـرد مـن ذلـک 
البحر«.

3. همان، ج 1، ص 125. 
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خ کثــرت ایشــان  گــون دارنــد و  گونا کنــد.1 بــه نوشــتۀ او، روس  هــا ملــت متنوعــی هســتند و اقــوام 

از یــک قــوم خــاص، بیــش از دیگــر اقــوام روس اســت و بازرگانــان روس تــا بــالد اندلــس، یعنــی 

ــی، و قســطنطنیه ســفر می کننــد.2  کنون اســپانیای 

کــه بی گمــان متکــی بــر شــنیده های اوســت و او ایــن مطالــب  گــزارش مســعودی،  بــه 

کثــر یــک دهــه بعــد در مــروج الذهــب نوشــته اســت، در حــدود ســال 300- 301ق /  را حدا

یــا  913- 914م روس  هــا در پیمانــی شــکننده بــا فرمانــروای خزرهــا، اجــازه یافتنــد از طریــق در

ــالد  ــه »ب ــول مســعودی، بدیــن ترتیــب ب ــه ق ــدران درآینــد و ب ــای مازن ی ــی در ــه ســواحل جنوب ب

کــه از بیــش  اعاجــم« دسترســی یابنــد.3 فرمانــروای خزرهــا ایــن پیشــنهاد را پذیرفــت، بــه ویــژه 

ــا ســپاهیان مســلمان جنــگ و نبــرد داشــت و از ســویی، روابــط میــان  از یــک ســده پیــش ب

خزرهــا و روس  هــا هــم دوســتانه نبــود؛ در واقــع او بــی تحمــل هرگونــه هزینــه ای، از منافــع ایــن 

کشــتی 100  کشــتی بــه راه افتــاد و در هــر  نــزاع بهره منــد می شــد. بــه نوشــتۀ مســعودی، 500 

گــر ایــن شــمارش دقیــق باشــد، تــا حــدی تصویــری از ســوابق  مــرد جنگــی روس ســوار شــدند. ا

یــا بــه دســت می دهــد. روس  هــا تــا شــهر آمــل در طبرســتان  کشــتیرانی در ایــن در و میــزان 

یــای مازنــدران در آذربایجــان  گیــالن و دیلمســتان و شــرق در رســیدند و دامنــۀ نبردهــا تــا 

کشــتی  های حامــل بازرگانــان و  و اّران رســید. بــه نوشــتۀ مســعودی، تــا پیــش از آن، جــز 

کشــتی دیگــری، بــه ویــژه بــا مقاصــد نظامــی بدیــن ســاحل درنیامــده بــود.4 بایــد  صیــادان، 

توجــه داشــت کــه طبرســتان و گیــالن از ســال  ها پیــش دســتخوش ناآرامی  هــا و سرکشــی  های 

یــدی مذهــب  کانــون فعالیت  هــای پیشــوایان علوی تبــار ز بســیار بــود و طبرســتان بــه ویــژه در 

کــم محلــی، بــا تأســیس سلســله ای نــو، در  قــرار داشــت و آنــان در اتحــاد بــا خاندان  هــای حا

واقــع ایــن والیــت را از ســرزمین  های تابــع خالفــت عباســی جــدا کــرده بودنــد، امــا هنــوز تحــت 

فشــار نیروهــای وفــادار بــه خالفــت در ســرزمین  های همجــوار و انــواع مدعیــان دیگــر قــرار 

یــای خــزر و از همــه بیشــتر خــود خزرهــا و نیــز روس  هــا، بی گمــان از  داشــتند. اقــوام اطــراف در

1. همانجا. 

2. همان، ج 1، ص 184- 185. 

3. همان، ج 1، ص 183. 

4. همان، ج 1، ص 184. 
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یــا بــه  همــه بیشــتر، از طریــق بازرگانــان از اوضــاع نــاآرام و ســخت پیچیــدۀ ســواحل جنوبــی در

خوبــی مطلــع بودنــد و پیشــروی آنهــا تــا قلــب طبرســتان در آمــل و نزدیــک ســاری و فعالیــت، 

کــه بــه قــول مســعودی از ایــن ســو تــا آن ســوی آن  آن هــم بــه مــدت چندیــن مــاه و در گســتره ای 

یــا، دســت کم ســه روز راه بــود1، ایــن موضــوع را بــه خوبــی نشــان می دهــد.  در قســمت شــرق در

یــداد مشــابهی هــم در دورۀ فعالیــت نخســتین پیشــوای علــوی  بــه نوشــتۀ ابــن اســفندیار، رو

یــد )متوفــی 270ق/ ژانویــه 884م( در جزیــره و بنــدرگاه بســیار  طبرســتان، یعنــی حســن بــن ز

کــه بــه قــول مؤلــف گمنــام کتــاب حــدود العالــم »جــای بازرگانــان همــۀ جهان  مهــم آبســکون، 

بــود«2، روی داد، امــا بــه قــول ابــن اســفندیار: »ســالی دیگــر روســان بــا عــدد انبــوه بیامدنــد«3 

کــه مســعودی نیــز بــه آن اشــاره  و بــه احتمــال بســیار مقصــود او بایــد همیــن واقعــه ای باشــد 

ــه ایــن واقعــه اشــاره ای شــده  یــدی، ب ــع موجــود ز کــه در مناب ــه نظــر نمی رســد  کــرده اســت. ب

یافــت ســهم هنگفــت خــود از امــوال، روس  هــا  باشــد. بــه هرحــال، فرمانــروای خزرهــا پــس از در

و مســلمانان را در طبرســتان و گیــالن و آذربایجــان و اّران تنهــا گــذارد تــا بــا یکدیگــر بجنگند، 

کــرد.4  کتــاب مســعودی می تــوان مالحظــه  کــه تفصیــل آن را در 

واقعـۀ دیگـری کـه گذشـته از مسـعودی، برخـی مورخان بـزرگ دیگر به آن اشـاره کرده اند، 

گیـالن بـاز می گـردد، یعنـی سـال 332ق/  بـه حـدود سـی سـال بعـد از واقعـۀ طبرسـتان و 

بـه نوشـتۀ محمـد بـن عبدالملـک همدانـی  بـار »عسـکر الروسـیة«  کـه ایـن  943- 944م، 

یـخ طبری، شـهر برذعـه را در اّران تسـخیر کردند  )متوفـی 521ق/ 1127م(، مؤلـف ذیـل بـر تار

و دامنـۀ فعالیـت آنـان تـا نواحی شـمالی آذربایجان نیز رسـید.5 در این واقعـه، روایت مفصل 

ابوعلـی مسـکویه رازی )متوفـی 421ق/ 1030م( در کتـاب تجـارب االمـم ارزش خاص دارد6 

1. همان، ج 1، ص 183.

2. حدود العالم، ص144.

3. ابن اسفندیار، ص266 .

4. مسعودی، همان، ج 1، ص 184. 

5. همدانی، تکملة تاریخ الطبری، ص 345. 

6. ابوعلی مسکویه،تهران، ج 6، ص 95 به بعد. 
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خ کارگزاران اداری آل بویه، است1.  گزارش ابوالعباس ُبندار، یکی از  و متکی بر 

کــه برخــی  گزارش  هــا جلــب توجــه می کنــد، اشــتیاقی اســت  آنچــه در ال بــه الی ایــن 

مورخــان بــرای شــناختن و شناســاندن روس  هــا بــه خواننــدگان آن روز و روزگار بعــدی نشــان 

می دهنــد. مثــاًل محمــد بــن عبدالملــک همدانــی ذیــل همــان واقعــه در یکــی دو ســطر، 

کــه بــه نظــر  کــرده اســت اطالعــی دربــارۀ روس  هــا بــه خواننــده بدهــد؛ مثــال ایــن نکتــه  کوشــش 

بســیاری از مؤلفــان در همــان قــرون، ماننــد ابــن رســته، ســخت محــل توجــه بــوده و در نقــل 

مســائل مربــوط بــه روس  هــا آن را برجســته کرده انــد و همدانــی هــم بــه احتمــال بســیار به همان 

مآخــذ نظــر داشــته اســت2: از آداب و رســوم روس  هــا ایــن اســت کــه پــس از مــرگ آنهــا را بــا مال 

گــر همســرش، از شــدت عشــق و عالقــه بــه شــوهر قصد داشــت با او  و ســالح دفــن می کننــد و ا

کــرد و چنیــن رســمی دربــارۀ خدمتکار شــخص متوفی  دفــن شــود، کســی جلوگیــری نخواهــد 

نیــز جــاری بــود و البتــه بــاز هــم جنبــۀ اختیــاری داشــت، امــا بــه نوشــتۀ اصطخــری )متوفــی 

کهــن3،  346ق/ 957م(، مؤلــف مســالک الممالــک و یکــی از مهم تریــن جغرافیانویســان 

کنیــزکان ثروتمنــدان  کــه جســد ُمــردگان را می ســوزانند و  از آداب و رســوم روس  هــا ایــن اســت 

روس هــم، غالبــا بــا خشــنودی، پیکــر خویــش را پــس از مــرگ اربــاب تســلیم شــعله های آتــش 

ــه  ــا اینکــه روس  هــا ریــش می تراشــند و برخــی از آنهــا ریــش خــود را می بافنــد.4 ب می کننــد، ی

ــز  ــاهی ج ــچ پادش ــت هی ــه اطاع ــر ب ــه س ک ــتند  ــزرگ هس ــی ب ــا ملت ــعودی، روس  ه ــتۀ مس نوش

ــد؛ روســیه معــدن ســنگ  ها و فلزهــای قیمتــی چــون  ــرود نمی آورن پادشــاه و آییــن خویــش ف

کــه بــه ویــژه  ســیم و زر اســت و بازرگانــان آنهــا، تــا دربــار پادشــاه بلغارهــا راه دارنــد.5 تفصیلــی 

گمـان تصحیـف اسـت. از ایـن شـخص در  کـه بـی  1. مسـکویه، همانجـا. در متـن : »ابوالعبـاس بـن نـدار«، 
حـوادث بعـدی هـم نـام بـرده شـده و از جملـه گفته اند کـه از نزدیکان دیرین رکن الدولۀ بویهی بوده اسـت 
کان االمیـر رکـن الدولـة یأنـس بـه قدیمـًا«(. نیـز نـک: همدانـی، همـان،  )نـک: همـان، ج 6، ص 395: »و 

ص 442. 

2. همدانی، 345.

3. دربارۀ او، نک: دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج 9، ص 149- 151.

4. اصطخـری، ص226: »و الـروس قـوم یحرقـون انفسـهم اذا ماتـوا و تحـرق مـع میاسـرهم الجـواری بطیبـة من 
انفسـهن و بعضهـم یحلـق اللحـی و بعضهـم یفتلـه مثـل الذوائب و لباسـهم القراطـق القصار«.

5. مسعودی، همان، ج 1، ص 183.
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گمــان  ــی  ــه دســت می دهــد بســیار جالــب اســت و ب ــن رســته از آداب و رســوم روس  هــا ب اب

کــه بــه آن نواحــی رفــت و آمــد داشــتند و بســیاری از  ــر اطالعــات بازرگانانــی اســت  متکــی ب

ــد.  گزارش  هــا بوده ان ــاب روس و روســیه تحــت تأثیــر ایــن  ــرون بعــدی در ب جغرافیانویســان ق

کــه در بــاب تجــارت روس  هــا در زمینــۀ پوســت روبــاه و  گذشــته از نکته هایــی  ابــن رســته 

ســنجاب آورده، بــه دقــت و مواظبــت روس  هــا در تمیــزی و آراســتگی و آرایــش لبــاس خــود و 

کــرده اســت و اینکــه روس  هــا دســت و دل بازنــد و میهمان نــواز  حتــی خدمتکارانشــان اشــاره 

کار یــاوری بــا مظلومــان دســت در دســت یکدیگــر دارنــد.1  و غریب دوســت و در 

اطالعـات مسـلمانان بافرهنـگ و دانش دوسـت از روس  هـا در برخـی مـوارد بسـیار پیـش 

کتاب شـناس بـزرگ همـۀ  مـی رود و بـه موضوعـات فرهنگـی نیـز می رسـد، مثـاًل ابـن ندیـم، 

کتـاب ارزشـمند الفهرسـت بـود، فرامـوش  کـه در 377ق/ 987م مشـغول نـگارش  اعصـار، 

گـون، از روس  ها هم  نکـرد کـه هنـگام سـخن از کار کتابـت و نگارش در میان ملت  های گونا

یـاد کنـد. او بـه نقـل از کسـی که به قول وی اطمینان داشـت، نمونـه ای از خط قدیم روس  ها 

بـه دسـت داده اسـت و می نویسـد کـه روس  هـا خطـی مخصـوص بـه خـود دارنـد کـه بر چوب 

می َکننـد و گوینـده، قطعـه چوبـی سـپید با خود داشـت که بر آن حرف  هایی نقش بسـته بود 

و ابـن ندیـم می گویـد: نمی دانـم آن حـرکات، کلمـات بـود یـا حرف  هایـی مفـرد، ولی کوشـش 
کـرده اسـت تـا رونوشـتی از آن بـه دسـت دهد.2

کــه مرکــز خالفــت  در اوائــل ســدۀ 4ق/ 10م و در دورۀ خالفــت المقتدربــاهلل عباســی 

دســتخوش آشــوب  ها و ناآرامی  هــای بســیار بــود و دســتگاه خالفــت در دســت دیوانســاالران 

کهن تریــن نمونه هــای  کــه از  در واقــع بــه بازیچــه ای تبدیــل شــده بــود3، موضوعــی پیــش آمــد 

روابــط خارجــی مســلمانان اســت و بــا روس  هــا هــم ارتبــاط می یابــد و آن اینکــه شــاه بلغارهــا، 

بــه  بــا اســالم  ایشــان  بــرای آشــنایی  را  کســانی  تــا  او خواســت  از  بــه خلیفــه،  نامــه ای  در 

ــاید  ــود و ش ــر ب ــی خطی ــن موضوع ــد. ای کن ــیل  گس ــگا  ــار رود ول کن ــالوها در  ــرزمین  های اس س

1. ابن رسته، همانجا.

2. ابن ندیم، همان، ص22.

3. برای بررسـی روزگار خالفت المقتدر، نک: حمدان عبدالمجید الکبیسـی، عصر الخلیفة المقتدرباهلل، 
نجف، 1394ق/ 1974م.
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خ کســانی در مرکــز خالفــت در ایــن اندیشــه بودنــد تــا بــا تســلط نســبی  در ورای تبلیــغ اســالم، 

بــر آن نواحــی، بتواننــد بــر سرنوشــت سیاســی ســرزمین  های اطــراف خــزر، بــه ویــژه طبرســتان 

کمابیــش در دســت نیروهایــی  ــد؛ زیــرا آن نواحــی  گذارن گیــالن و اّران و آذربایجــان، تأثیــر  و 

ــه  ــا وفــاداری آنهــا ب کلــی ســر از اطاعــت خالفــت پیچیــده بودنــد ی کــه بــه طــور  قــرار داشــت 

پایین تریــن حــّد ممکــن رســیده بــود. در ایــن دوره، وزارت خلیفــه را حامــد بــن عبــاس در 

گمــان  کــه  کــه خــود از طبقــۀ دیوانســاالران شــمرده می شــد و بعیــد نیســت  دســت داشــت، 

می بــرد بــا پیونــد بــا ســرزمین  های مــاوراء خــزر و در نهایــت، بــا افزایــش درآمدهــا از ایــن طریــق، 

یــت یافتنــد بــه آن  خالفــت را از تالطــم امــواج بنیــان برافکــن بگذرانــد. ســرانجام هیئتــی مأمور

کردن مــردم بــا اســالم، پیغــام خلیفه و وزیــر را بــه فرمانروای  ســرزمین ســفر کننــد و ضمــن آشــنا

کــرد، زیــرا بیــم انــواع  کار روان  کــه هــر کســی را نمی شــد در پــی ایــن  آنجــا برســانند. معلــوم بــود 

مخاطــرات در بیــن بــود. در آثــار تاریخــی بجــای مانــده از آن ادوار، اشــاره ای بــه ایــن هیئــت و 

کــه شــاید ایــن مأموریــت دســت کم در آغــاز تــا  یــت آنهــا نیســت و می تــوان احتمــال داد  مأمور

کــه بــه اثــری تاریخــی از جهشــیاری، مؤلــف الــوزراء و الُکّتــاب،  حــدی پنهــان بــود. مســعودی 

ــوده  ــرگ ب ــزار ب ــر ه ــغ ب ــم آن بال ــد حج ــته و می گوی ــی داش ــدر دسترس ــت المقت ــاب خالف در ب

یــت و اشــخاص آن اشــاره ای نکــرده اســت،  اســت و اینــک در دســت نیســت1، بــه ایــن مأمور

حــال آنکــه ایــن موضــوع بی گمــان در دایــرۀ دلبســتگی  های تاریخــی و جغرافیایــی او جــای 

گرچــه بــه  کــه  می گیــرد. بــاری، در میــان آن هیئــت، شــخصی بــه نــام احمــد بــن فضــالن بــود 

گزارش گونــه از ســفر خــود نگاشــت، از  هیــچ روی شــناخته نیســت، امــا خوشــبختانه شــرحی 

کــه در 11 صفــر 309ق/ 22 ژوئــن 921م او و ســه چهــار تــن دیگــر، از مرکــز خالفــت  آن هنــگام 

در بغــداد بــه راه افتادنــد و بــا گــذر از شــهرهای مهــم همچــون حلــوان و کرمانشــاهان و همدان 

ــزرگ و  ــه ســمنان و دامغــان و نیشــابور و مــرو و بیکنــد و بخــارا در خراســان ب و ســاوه و ری، ب

کــه ابــن فضــالن نوشــت  یــت رســیدند. اهمیــت ســفرنامه ای  خــوارزم رفتنــد تــا بــه محــل مأمور

بــر کمتــر پژوهشــگر عالقه منــد بــه ایــن ادوار تاریخــی و ســرزمین  های میــان راه، پوشــیده مانــده 

ــۀ  کتابخان ــالن در  ــن فض ــزارش اب گ ــده از  ــناخته ش ــخۀ ش ــا نس ــه تنه ــش از آنک ــا پی ــت. ت اس

1. برای تفصیل، نک: دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج 19، »جهشیاری«.
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آســتان قــدس رضــوی در آخــر نســخه ای از البلــدان ابــن فقیــه همدانــی، در اوائــل قــرن بیســتم 

ــی از آن در معجــم البلــدان یاقــوت حمــوی )متوفــی626 ق/  ــد1، تنهــا منقوالت ــه دســت آی ب

کنــده در ذیــل نــام شــهرها و ســرزمین  ها در دســت بــود، ماننــد آنچــه  1229م( بــه صــورت پرا

کــه یاقــوت در قســمت مربــوط بــه روس و روســیه بــه تصریــح از آن یــاد کــرده اســت.2 گذشــته از 

یاقــوت حمــوی، قزوینــی، مؤلــف آثــار البــالد هــم دســت کم در ظاهــر، بــدون مأخــذی واســطه 

از آن نقــل می کنــد.3 ایــن ســفرنامه بــرای ســنجش میــزان علم و اطالع نویســنده کافی نیســت 

گزارشــی اســت و بســیار  کامــال  کــه البتــه بــه زبــان عربــی اســت، غالبــا ســاده و  و عبــارات آن، 

کــه احمــد بــن فضــالن را بتــوان در شــمار علمــای عهد خویــش یا حتــی دیوانیان  بعیــد اســت 

کــه حّمــاد نــام داشــت پیشــتر نمــی رود4  برجســته قــرار داد. ذکــر سلســله نســب او تــا نیــای وی 

ــن ســلیمان   هاشــمی،  ــر چنــد ســطر آغــاز نســخۀ آســتان قــدس، او از موالــی محمــد ب و بناب
 والــی پرقــدرت بصــره و والیــات جنوبــی ایــران در عصــر عباســی پیــش از هــارون، بــود.5

کراچکووسکی، ص 203.  .1

2. یاقـوت حمـوی، معجـم البلـدان، ج 3، ص 79 بـه بعـد : »و قـرأت فی رسـالة احمد بن فضالن بن العباس 
بـن راشـد بـن حمـاد مولـی محمـد بـن سـلیمان رسـول المقتـدر الـی ملـک الصقالبـة حکـی فیهـا مـا عاینـه 

منـذ انفصـل عـن بغـداد الـی أن عـاد الیهـا فحکیت مـا ذکره علـی وجهه اسـتعجابا به«.

3. قزوینی، ص526.

4. نـک: ابـن فقیـه همدانـی،ص 55: »و اضفنـا الیـه کتابـا جمعـه احمد بن فضالن بن راشـد بـن حماد مولی 
محمد بن سـلیمان الهاشمی«. 

ضمنـًا در سلسـله اسـنادی در یکـی از آثـار ابـن بابویه )معانی االخبار، ص 114، ذیـل »باب معنی النبوة«(، 
نامـی از »احمـد بـن فضـالن« بـه عنـوان یکـی از وسـائط دیـده می شـود : »حدثنـا عبدالواحـد بـن محمـد بـن 
عبـدوس العطـار، قـال حدثنـا علـی بن محمد بن قتیبة، عن حمدان بن سـلیمان، عـن احمد بن فضالن، 
قـال حدثنـا سـلیمان بـن جعفـر المـروزی، عـن ثابـت بن ابی صفیه، عن سـعید بـن جبیر، عن ابـن عباس، 
قـال: قـال اعرابـی لرسـول اهلل صلـی اهلل علیـه و آله: السـالم علیـک یا نبیئ اهلل، قال: لسـت بنبیئ اهلل لکنی 
نبـی اهلل ...«. )نیـز نـک: مجلسـی، بحاراالنـوار، ج 11، ص 29، کـه ایـن روایـت را بـا همیـن اسـناد تکـرار کرده 
اسـت(. بـا توجـه بـه جمیـع جهـات و ادلـه، در اتـکاء به این روایت باید بسـیار محتاط بـود، زیرا بعید به نظر 
می رسـد که احمد بن فضالن مذکور در این سلسـله اسـناد، مؤلف سـفرنامۀ مشـهور باشد و البته باید برای 

احتمـال تصحیـف و تحریـف هم جایـی در نظر گرفت.

5. او از بـــزرگان خانـــدان عباســـی بـــود و در اواخـــر دورۀ امـــوی، در حَمیمـــه شـــام در 122ق بـــه دنیـــا آمـــد )خلیفـــة 
کوشـــش ســـهیل زکار، بیـــروت، ص 279(، در دورۀ منصـــور عباســـی والـــی بصـــره  یـــخ، بـــه  بـــن خیـــاط، تار
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خ کلمــات فارســی  کــه او بی تردیــد عــرب نبــود1 و البتــه شــماری از   ایــن نکته هــا نشــان می دهــد 

گــزارش او، بایــد در نظر گرفت2.  را در 

در خـوارزم، فرمانـروای وقـت آنجـا، خوارزمشـاه در دیـدار با این هیئـت، بالفاصله متوجه 

آثـار سیاسـی آن شـد و ضمـن هشـدار نسـبت بـه خطرهـای ایـن مأموریـت، بـه صراحـت، 

از مدت  هـا  کـه  نـژاد،  تـرک  بـه عوامـل  را  بـا خلیفـۀ بغـداد  ارتبـاط میـان فرمانـروای صقالبـه 

پیـش زمـام برخـی امـور را در مرکـز خالفـت در دسـت داشـتند نسـبت داد و بـه ویـژه گفت که 

کنایـه از اینکـه در پـی سـود  کار خریـد و فـروش آهـن اسـت _  کفـار« در  تکیـن نامـی در »بـالد 

خویـش اسـت _ و گالیـه کـرد کـه »امیـر خراسـان« برای اقامـۀ این مأموریت حق بیشـتری دارد 

ـــا  ـــا زمـــان مـــرگ در رجـــب ی ـــالذری، انســـاب االشـــراف، ج 3، ص 129( و در دورۀ خلفـــای بعـــدی ت شـــد )ب
جمـــادی اآلخـــر 173ق امـــارت بـــر بصـــره و شـــهرهای نواحـــی جنـــوب ایـــران را در دســـت داشـــت )نـــک: 
ــد(.  ــه بعـ ــداد، ج 3، ص 215 بـ ــخ بغـ یـ ــدادی، تار ــب بغـ ــد؛ خطیـ ــه بعـ ــان، ج 4، ص 94 بـ ــالذری، همـ بـ
فاصلـــۀ زمانـــی دور میـــان محمـــد بـــن ســـلیمان بـــا ابـــن فضـــالن، برخـــی محققـــان را بـــه ایـــن نتیجـــه رســـانده 
کـــه مقصـــود از محمـــد بـــن ســـلیمان در ربـــط بـــا ابـــن فضـــالن، احتمـــااًل شـــخص دیگـــری اســـت،  اســـت 
کان و پـــدران ابـــن فضـــالن در  امـــا فاصلـــۀ زمانـــی در موضـــوع والء اهمیتـــی نـــدارد و در واقـــع، یکـــی از نیـــا
والء محمـــد بـــن ســـلیمان هاشـــمی بـــوده اســـت و در نتیجـــه، والء بـــه خـــود او هـــم می رســـید و وانگهـــی، 
چنـــد تـــن بـــه والء محمـــد بـــن ســـلیمان شـــهره بوده انـــد، فاصلـــۀ زمانـــی دســـت کم یکـــی از مشـــهورترین 
کمابیـــش ماننـــد ابـــن فضـــالن دور بـــود: ابوالفضـــل ریاشـــی )م 257ق( ادیـــب  آنهـــا بـــا محمـــد بـــن ســـلیمان 
گفته انـــد او نیـــز از موالـــی محمـــد بـــن ســـلیمان بـــوده اســـت )نـــک:  کـــه  و دانشـــمند مشـــهور اهـــل بصـــره، 
کـــه  خطیـــب بغـــدادی، ج 14، ص 22؛ یاقـــوت، معجـــم االدبـــاء، ج 4، ص 1483- 1485(. از آنجـــا 
ــن  ــان و بحریـ ــه و عمـ ــواز و یمامـ ــارس و اهـ ــه و فـ ــور دجلـ کـ ــره و  ــی بصـ ــال  ها والـ ــلیمان سـ ــن سـ ــد بـ محمـ
ــوده  ــره بـ ــا بصـ ــن آنهـ ــا وطـ ــد یـ ــی می کرده انـ ــره زندگـ ــد، در بصـ ــه در والء او بوده انـ کـ ــانی  کسـ ــب  ــود و اغلـ بـ
ـــا یکـــی از نواحـــی مذکـــور  ـــه بصـــره ی کـــه ســـابقۀ خانوادگـــی ابـــن فضـــالن هـــم ب ـــوان احتمـــال داد  اســـت، می ت

می رســـید. 
کـه چـاپ جدیـدی از رحلـة ابـن فضـالن بـه دسـت داده )عمـان، 2003م(، در مقدمـۀ خـود،  کر لعیبـی  شـا
ابـن فضـالن را از موالـی ابوعلـی محمـد بـن سـلیمان بـن المنفـق )مقتـول در 304ق: ابـن اثیـر، الکامـل، 
بیـروت، دارصـادر، ج 8، ص 103- 104( دانسـته اسـت )ص 32( و ایـن بـه راسـتی وهـم شـنیعی اسـت، 

زیـرا بـه نسـبت »هاشـمی« محمـد بـن سـلیمان اعتنـاء نکـرده اسـت!

که او را »من العجم الموالی« دانسـته اسـت؛  1. نک: سـامی الدهان، مقدمه بر رسـالة ابن فضالن، ص 38، 
کر لعیبی، همانجا(. یعنـی اصـل عربی نداشـت )نیز نک: شـا

کر لعیبی. 2. نک: فهارس مختلف رحلة ابن فضالن، چاپ شا
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کنـون بمانیـد تـا مـن نامـه ای نـزد  کـردم و ا کـه مـن شـما را نصیحـت  و در پایـان افـزود: بدانیـد 

»امیـر اجـل« روان کنـم تـا خـود ایـن موضـوع را بـا خلیفـه در میـان نهـد. البتـه اعضـای هیئـت 
نپذیرفتنـد و نامـۀ خلیفـه را بـر خـود حجـت دانسـتند و بـه راه ادامـه دادنـد.1

کـه او از آنچـه در میانـۀ  ابـن فضـالن و هیئـت همـراه همچنـان راه می سـپردند و وصفـی 

کـه ارتبـاط بسـیار اندکـی بـا مردمـان ایـن سـوی جهـان آن  راه دیـده و شـنیده در میـان اقوامـی 

روز داشـتند با وجود اختصار، بسـیار روشـن و بی اندازه ارزشـمند اسـت. او در فصول پایانی 

سـفرنامه می نویسـد: »آنـگاه روسـیه را دیـدم کـه تاجرانـش بـر سـاحل رود اتـل )= ولـگا( سـرگرم 

تجـارت بودنـد«. مـردان روس چنـان تنومنـد بودند که به نظر نویسـنده همچون درخت نخل 

آمدنـد. بـه نوشـتۀ او، مـردان روس جامه هایـی بلنـد بـر تـن داشـتند و یکـی از دو دسـت خـود 

از پهلوهـای آن در آورده بودنـد و بـا هـر یـک از ایشـان، تبـری بـود و شمشـیری و دشـنه ای. 

کاملـی از آن بـه دسـت داده  کـرد و وصـف  جامـۀ زنـان روس هـم توجـه ابـن فضـالن را جلـب 

اسـت.2 در میـان وصفـی کـه ابـن فضـالن از روس و روسـیه بـه دسـت می دهد، آداب و رسـوم 

کـه خـود  کـرده و صحنـه ای را  مربـوط بـه تدفیـن یـا سـوزاندن اجسـاد سـخت جلـب توجـه 

کـه پـاره ای از توصیفات ابن  شـاهد آن بـوده اسـت، بـه دقـت توصیف می کند. روشـن اسـت 

فضـالن از آداب و رسـوم روس  هـا، بـا آنچـه جغرافی دانـان همـان ادوار نوشـته اند، توافـق دارد 

کـه آن مؤلفـان، احتمـاال  و ایـن موضـوع برخـی دانشـمندان را بـه ایـن نتیجـه رسـانده اسـت 

گـزارش ابـن فضـالن را در دسـت داشـته اند3، امـا ایـن حدس درسـت نیسـت، زیـرا وقتی ابن 

فضـالن بـه ایـن مأموریـت رفـت و گـزارش آن را نوشـت، ابـن خردادبـه و ابـن رسـته تألیـف آثار 

گـر از این  خـود را بـی گمـان بـه پایـان رسـانده بودنـد و دربـارۀ مسـعودی هـم پیشـتر گفتیم که ا

مأموریـت مطلـع بـود یـا بـه این گزارش دسترسـی داشـت، از کنـار آن عبور نمی کـرد. واقع این 

گـزارش ابن فضالن با روایت جغرافی نویسـان پیشـین در خطوط کلـی توافق دارد،  کـه  اسـت 

امـا ایـن بـدان معنـی نیسـت کـه آنهـا ایـن گـزارش را در دسـت داشـته اند.

1. ابن فضالن، رسالة، ص 80- 81.

2. همو، ص 149- 150.

کرده است. که این نظر را نقد  کراچکووسکی، ص 178- 179،  3. دهان، ص 41، نیز نک: 
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خ گـزارش ابـن فضـالن بـا وجـود کوتاهـی و تفاوت  های بسـیاری که میان مسـلمانان و مردم 

گاهـی  کلـی در آداب و رسـوم هسـت و داوری  هـای وی از ایـن بـاب،  مشـرق زمیـن بـه طـور 

خالـی از طعـن نیسـت، بـه ویـژه در آنچـه بـه زنـان مربـوط می شـود1، امـا بـه هرحـال کمابیـش 

کـه پادشـاه روس  هـا  تصویـری از آن روزگار روسـیه بـه دسـت می دهـد. از جملـه نوشـته اسـت 

قصـری دارد و چهارصـد مـرد، از بـزرگان و بخـردان قـوم در خدمت او هسـتند کـه تا پای جان 

کـه سـر خداونـدگار خویـش را  نسـبت بـه او وفادارنـد و هریـک از ایشـان خدمتـکاری دارد 

می شـوید و بـرای او خـوراک و شـراب تهیـه می کنـد. تخـت پادشـاه روسـیه سـخت عظیـم 

گرانسـنگ و چـون پادشـاه عـزم خـروج می کنـد،  اسـت و آراسـته بـه انـواع جواهـرات نفیـس و 

کـه  گماشـته ای اسـت  مرکـوب او را تـا پـای تخـت می برنـد و از همانجـا سـوار می شـود و او را 

از جانـب او بـر کار سـپاه و دیگـر مـردم نظـارت دارد2. کراچکوفسـکی بـه درسـتی اشـاره کـرده 

اسـت کـه نوشـتۀ ابـن فضـالن در ایـن قسـمت، گرچه خالی از شـوخ طبعی نیسـت که شـاید 

چندان عمدی نباشـد، اما تصویری روشـن و زنده از روسـیۀ آن عهد به دسـت داده اسـت و 

کـرد3. هیـچ مأخـذ دیگـری را نمی تـوان بـا آن برابـر 

گفتیـم، وصـف مراسـم سـوزاندن اجسـاد مـردگان و سـوختن دختـر خدمتـکار   چنانکـه 

گرفتـه  بـر  ابـن فضـالن در  را در سـفرنامۀ  بیشـترین صفحـات وصـف روس  هـا  همـراه وی، 

کـرده اسـت. در پایـان ایـن بخـش  و نویسـنده بـا شـگفتی بسـیار، همـۀ جزئیـات آن را نقـل 

روس  مـردی  می کشـید،  زبانـه  آتـش  شـعله های  کـه  همچنـان  اسـت:  نوشـته  فضـالن  ابـن 

گفـت: شـما عرب  هـا  گفـت و چـون از او پرسـیدم چـه می گویـد،  بـا »ترجمـان« مـن چیـزی 

ک بپوسـد و  ک می کنیـد تـا در خـا کسـان خـود را در خـا سـخت نادانیـد، از آنکـه عزیزتریـن 

کـرم و حشـرات شـود، حـال آنکـه مـا اجسـاد را می سـوزانیم تـا شـخص در  جسـد او خـوراک 

گرفـت و ابـن فضـالن لهیـب  یـدن  همـان لحظـه بـه بهشـت برسـد! آنـگاه بـادی سـخت وز
کـرد.4 شـعله های آتـش را بـر صـورت خـود احسـاس 

1. ابن فضالن، ص 151.

2. همو، ص 165- 166.

کراچکووسکی، ص 202.  .3

4. ابن فضالن، ص 163- 164.
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تاریخـی و جغرافیایـی،  تألیفـات بسـیار دیگـر در زمینه هـای  بـا وجـود  کـه  گفـت  بایـد 

در قـرون بعـدی، ابتـکار و نـوآوری در ایـن زمینـه چنـدان رشـد نکـرد و تـا حـد چشـمگیری 

همچنـان مبتنـی بـر آثـار پیشـینیان مانـد؛ بـه ویـژه دربـارۀ روس  هـا، حـدود سـه قـرن بعـد و در 

کـه پیشـینیان نوشـته  کمابیـش در همـان حـدودی بـود  گاهی  هـا  آسـتانۀ یـورش مغـوالن، آ

بودنـد و از همـه مهم تـر، یاقـوت حمـوی اسـت کـه قسـمت  های مربـوط بـه روس و روسـیه را به 

کـرد.1  نقـل از ابـن فضـالن در فرهنـگ جغرافیایـی خویـش تکـرار 

گـر بگوییـم بخشـی از سـدۀ سـوم و چهـارم قمـری/ نهـم و دهـم میـالدی،  بیجـا نیسـت ا

دورۀ آشـنایی با روس و روسـیه بود و بدین گونه، آشـنایی ایرانیان و دیگر مسـلمانان، با روس 

و روسـیه سـابقه ای بیـش از 12 قـرن دارد. 

1. یاقوت، همانجا.
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ابن فقیه همدانی )1416ق/1996م(، البلدان، به کوشش یوسف الهادی، بیروت، عالم الکتب.

کوشش رضا تجدد، تهران. ابن ندیم )1350ش(، الفهرست، به 

کوشش احسان عباس، بیروت، دارصادر. ابوالفرج اصفهانی )1423ق/ 2003م(، االغانی، به 

ابوعلی مسکویه، تجارب االمم، به کوشش ابوالقاسم امامی، تهران. 

اصطخری )1870م(، مسالک الممالک، به کوشش دخویه، لیدن.

یاض زرکلی، بیروت کوشش سهیل زکار و ر بالذری، انساب االشراف، به 

حدود العالم )1362ش(، به کوشش منوچهر ستوده، تهران.
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 دربارۀ مناظرۀ عرب 
و عجم و اسدی طوسی
دسالار* محمود ام�ی

کـه در سـال  کتـاب گرشاسـپنامه  ابومنصـور علـی بـن احمـد اسـدی طوسـی صاحـب 

458 ق سـروده شـده، عـالوه بـر شـاعری و داستانسـرائی، در علـم لغـت و هنـر خطاطـی نیـز 

دسـت داشـته اسـت. اقـدم لغت نامه هـای فارسـی، یعنـی لغـت فـرس کـه توسـط یکـی از 

کـه او فراهـم آورده بـوده تنظیـم  گشـت، بـر اسـاس یادداشـت هائی  گردان او جمـع آوری  شـا

شـده اسـت.1 چنانکه اقدم نسـخ خطی تاریخ دار فارسـی، یعنی نسـخۀ االبنیة عن حقائق 

االدویة مورخ 447 ق نیز به خط زیبای اوسـت. این نسـخه به صورت عکسـی چاپ شـده 

اسـت.2 دریـن کـه نـام اسـدی علـی، نـام پـدرش احمـد، نسـبتش اسـدی، و موطـن اصلیـش 

یـة خود را "علی بن احمد  طـوس بـوده حرفـی نیسـت؛ زیـرا در ترقیمۀ االبنیة عن حقایق االدو

االسـدی الطوسـی الشـاعر" خوانده اسـت3. 

بنـا بـر تحقیقـات اسـتاد خالقـی مطلـق، اسـدی در حـدود سـال 390 ق در طـوس متولـد 

گذرانـده اسـت. از محـل اقامـت او در دهه هـای دوم و  شـده و ایـام جوانـی را در همـان شـهر 

کن  سـوم قـرن پنجـم اطالعـی در دسـت نیسـت، امـا ممکـن اسـت در دهـۀ سـوم ایـن قرن سـا

گنجه بوده باشـد. ظاهرًا دهۀ چهارم و پنجم را در طارم در دربار ابونصر جسـتان به شـاعری 

کالیفرنیا، ارواین. * دانشگاه 
1. مجتبائی و صادقی 1365، صص 4-5 مقدمه.  

کنید به ابومنصور موفق بن علی الهروی 1388.  2. نگاه 

3. همان، ص 438. 
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کـرده اسـت.  یـة را کتابـت  گذرانـده و در همانجـا، در سـال 447 ق االبنیـة عـن حقائـق االدو

کتـاب  گذرانـده و  بعـد از آن بـه نخجـوان رفتـه و دهـۀ ششـم قـرن چهـارم را در آن سـامان 

گرشاسـپنامه را نیـز در سـال 458 ق در همانجـا بـه نـام ابودلـف، فرمانفرمـای نخجـوان، نظم 

داده اسـت. سـپس در دهـۀ هفتـم قـرن چهـارم بـه خدمـت منوچهـر، از حکمرانـان شـّدادی 

شـهر آنـی رفتـه و در سـال 465 ق یـا چنـد سـالی پـس از آن در محـل نامعلومـی درگذشـته 

اسـت1. برخـی از صاحـب نظـران مستشـرقین و جـز آنـان، بـه وجـود دو اسـدی معتقدنـد2. 

اخیـرًا نیـز اسـتاد فتـح اهلل مجتبائـی در مقالـۀ ممّتعـی خالصـۀ آرای ایـن فضـال را بـه دسـت 

یـم و یـک اسـدی پسـر.  کـه یـک اسـدی پـدر دار داده اسـت. خـود ایشـان نیـز بریـن عقیده انـد 

کـه در قـرن چهـارم هجـری بـه  اسـدی پـدر شـاعری بـوده اسـت موسـوم بـه احمـد بـن منصـور 

دربـار شـهریار بـن شـروین دوم منتسـب بـوده و ایـن امیـر و بـرادرش، امیـر رسـتم بن شـروین، را 

مـدح کـرده اسـت. اسـدی پـدر در اواخـر قـرن چهـارم هجـری از طبرسـتان بـه نیشـابور مـی رود 

کـه در آن ابوجعفـر محمـد بـن  و بـه دسـتگاه آل میـکال می پیونـدد. مناظـرۀ "عـرب و عجـم" 

عبداهلل میکالی مدح شـده اسـت، سـاختۀ اسـدی پدر اسـت که در آخرین دهۀ قرن چهارم 

بـن علـی می پیونـدد و دو مناظـرۀ دیگـر، یعنـی  الدولـه نصـر  ایلـک خـان شـمس  بـه دربـار 

مناظرات "شـب و روز" و "مسـلم و مغ" را در همان جا می سـازد و در آنها برادر پادشـاه، یعنی 

کـه بـه قراخـان ملّقـب بـوده مـدح می کنـد. بنابرایـن بـه نظـر اسـتاد  ابونصـر احمـد بـن علـی را 

مجتبائی، چهار مناظرۀ "آسـمان و زمین، عرب و عجم، شـب و روز، و مسـلم و مغ" سـاختۀ 

احمـد بـن منصـور اسـدی، پـدر صاحب گرشاسـپنامه، یعنی علی بن احمد اسـدی طوسـی 

کنیـۀ علـی بـن احمـد اسـدی، یعنـی مؤلـف  کـه چـون  اسـت.3 اسـتاد مجتبائـی افزوده انـد 

1. خالقی مطلق زمستان 1356، اسدی 1، ص 671 .

کنید به محمدی خراسانی 1389 . 2. نگاه 

3. مجتبائـی زمسـتان 1389، ص 23. مرحـوم عالمـه همایـی هـم از دو اسـدی یـاد کـرده می نویسـند: "میـان 
کوچک  که یکی را اسدی بزرگ یا پدر و دیگری را اسدی  محققین ادب دو نفر بنام اسدی معروف است 
یـا پسـر می نامنـد. ... اسـدی بـزرگ یـا پدر، ابونصـر احمد بن منصور صاحب قصاید مناظره )مناظرۀ شـب 
کمان و نیزه، مناظره زمین و آسـمان( ]اسـت[ ... و مرتبه شـاعری او را  و روز، مناظره مغ و مسـلم، مناظره 
میان مرتبه عنصری و فرخی تشـخیص داده اند و در زمان سـلطان مسـعود غزنوی )421 -432 ق( یعنی 
در خـالل سـنوات میـان 421 و 432ق وفـات یافتـه اسـت و ایـن که می گویند اسـدی اسـتاد فردوسـی بوده 
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گرشاسـپنامه بـه خـط خـودش در ترقیمـۀ االبنیـه "ابومنصـور" ذکـر شـده، و چـون در نسـخۀ 

کرده انـد،  کنیـۀ او را "ابوالحسـن" ذکـر  گوتـا، و نیـز در کشـف الظنـون  کتابخانـۀ  گرشاسـپنامۀ 

کنیـۀ اسـدی پـدر باشـد1. کـه "ابوالحسـن"  ممکـن اسـت 

در این مورد الزم به توضیح است که دستنویسی که در کتابخانۀ گوتا موجود است و در 

آن کنیۀ اسـدی "ابوالحسـن" ذکر شـده، فی الواقع نسـخۀ گرشاسـپنامه نیسـت بلکه بخشـی 

از مجموعـه  ای اسـت بـا عنـوان بحـر الدرر. من کپی دیجیتال اوراقی که گزیدۀ گرشاسـپنامه 

پنداشـته شـده اند پیـش رو دارم، و دوسـتان دانشـمندم آقایـان پژمـان فیروزبخـش و ارحـام 

کـه  کرده انـد، و مـا بـه اتفـاق آراء معتقدیـم  کتابخانـه بررسـی  مـرادی هـم نسـخه را در محـل 

کتـاب در بحـر متقـارب اسـت و از ایـن 46 بیـت،  46 بیـت سـه صفحـۀ اول ایـن بخـش از 

که در وسـط صفحه نوشـته شـده و نّص آن "کتاب گرشاسـب  که بعد از عنوانی  هفت بیت 

نامـه ]بـا مرکـب سـرخ[ از گفتـار سـید الشـعرا ابوالحسـن علی بن احمد االسـدی الطوسـی ]با 

گرفتـه شـده اند )تصویـر 1(. در دو صفحـۀ  مرکـب سـیاه[" اسـت، فـی الواقـع از گرشاسـپنامه 

بعـدی هـم 39 بیـت در بحـر متقـارب سـروده شـده اند امـا بـه گرشاسـپنامه ربطـی ندارنـد و 

کـه بعضـی از آنهـا سـرودۀ مؤلف ایـن مجموعه باشـند )نک: تصاویـر 2 و 3(.2  ممکـن اسـت 

که مقرون به حقیقت باشـد، شـاید با همین اسـدی تطبیق شـود اگرچه در این عقیده  اسـت، در صورتی 
هـم جـای تأمـل اسـت." سـپس اضافـه می کننـد کـه اسـدی کوچک یا اسـدی پسـر علـی بن احمد طوسـی 
بـه سـبک فردوسـی شـعر سـاخته و گرشاسـپنامه سـاختۀ اوسـت )همایـی 1375، صـص 148 - 149(. 
کرده انـد )فروزانفـر 1358، ص 455(.  دریـن مـورد عالمـه فروزانفـر هـم احتمـال وجـود دو اسـدی را ذکـر 
کـه بـه وجـود دو اسـدی معتقـد بوده انـد را اسـتاد مجتبائـی بـه دسـت داده انـد  منابـع مربـوط بـه محققینـی 

)مجتبائـی زمسـتان 1389(.

1. مجتبائی زمستان 1389، ص 23. 

کنم. آنچه خوانندگان  کّل نسخه دسترسی ندارم بیش از این درین مورد نمی توانم اظهار عقیده  2. چون به 
محتـرم بایـد بـه خاطـر داشـته باشـند ایـن اسـت کـه کتابخانـۀ گوتـا نسـخه ای از گرشاسـپنامه نـدارد، بلکه 
کـه پرفسـور دوبلـوا در فهرسـت  کـه در بحـر الـدرر نقـل شـده، آن هـم نـه چنـان  آنچـه دارد منتخباتـی اسـت 
گر فقیر درسـت فهمیده باشـد، طرز بیان ایشـان به طوری اسـت که  نسـخ فارسـی ذکر کرده اسـت. یعنی، ا

انـگار 40 ورق از اوراق بحـر الـدرر بـه منتخبات گرشاسـپنامه اختصاص دارد:
“Extracts: Gotha 40 fol. 11b sqq. (Bahr al-durar)” (De Blois 1992, p. 87).

امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه فقـط هفت بیت از ابیاتی که بعد از ذکر نام گرشاسـپنامه اسـدی نقل شـده اند 
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امـا بقیـۀ ابیـات ایـن بخـش کتـاب که منتخبی از گرشاسـپنامه پنداشـته شـده اسـت، اصاًل 

کـه ویـس و رامیـن در آن  در بحـر هـزج مسـّدس مقصـور )یـا محـذوف( یعنـی همـان بحـری 

سـروده شـده )مفاعیلـن مفاعیلـن مفاعیـل( هسـتند و مطلقـًا بـه گرشاسـپنامه ربطـی ندارنـد 

که از گرشاسـپنامه درین نسـخه نقل شـده اند،  )نک: تصاویر 4، 5(. در هرحال هفت بیتی 

بـا ذکـر محـل بیـت در چـاپ مرحـوم یغمائـی نقـل می کنم:

کــرد گیتی بپایســپاس از خداونــد هــر دو ســرای کــه از کاف و نــون 
کــش نــه آز و نــه انبــاز بــود نــش انجــام باشــد نــش آغــاز بــودیکــی 

گردنــده بــر پــای ازوســتتن زنده را در جهان جای ازوست ســر چــرخ 

پدیــد گیتــی  کاورد  پیــش  آن  همه هرچ بد خواست دانست و دیداز 

گردون شــتاب و ز هامون درنگ یــا بخــار و ز خورشــید رنــگز  ز در

روان داد و تن کرد و روزی سرشتوی آورد نیک و بد و خوب و زشت

نشانست بر هستیش هرچ هست1چه تاری و روشن چه باال و پست

کـه ابیاتشـان در بحـر متقـارب اسـت، بـه صفحاتـی  بعـد از سـه صفحـۀ اول ایـن بخـش 

می رسـیم کـه شـامل ابیاتـی در بحـر َهـَزج مسـّدس مقصـور )یـا محـذوف( هسـتند و مضمـون 

آنهـا انـدرز و حکـم اسـت. ایـن بخـش بـا بیـت:

کــه از مــردم خطاهــا درگذارندبــه داد آن قــوم، فخــر روزگارنــد

و به بیت:

ــدارد فــرق پیــش مــرد بیــدار دادارن فرمــان  پــدر  فرمــان  ز 

ختم می شود.

کـه ایـن  گوتـا چنیـن می نمایـد  رسـم الخـط و جدول بنـدی نسـخۀ بحـر الـدرر کتابخانـۀ 

کنیـۀ "ابوالحسـن" در مـورد  دسـتنویس پرداختـۀ از حـدود قـرن هشـتم باشـد. بنابرایـن ذکـر 

اسـدی درین نسـخه قابل توجه اسـت و چون می دانیم که کنیۀ صاحب گرشاسـپنامه قطعًا 

از آن کتابنـد و بقیـۀ ایـن اوراق شـامل ابیاتـی هسـتند کـه اصـاًل در بحـر متقـارب هم نیسـتند تا چه رسـد به 
این که از گرشاسـپنامه باشـند.

1. اسدی 1317، ص 1، ابیات 1- 6، 8.
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"ابومنصـور" بـوده، زیـرا بـه خـط خـودش این کنیـه را در ترقیمة االبنیه عن حقائـق االدویة ذکر 

کـرده اسـت، حـدس اسـتاد مجتبائـی در مـورد ایـن کـه ابوالحسـن کنیـۀ پـدر اسـدی معـروف 

کـه ایـن دو اسـدی حتمـًا  _  یـا شـاید اسـدی دیگـری _ بـوده باشـد، نامعقـول نیسـت. امـا ایـن 

م هـم نیسـت زیـرا نسـبت "اسـدی" 
ّ
کـه بعیـد نیسـت، مسـل پسـر و پـدر بـوده باشـند، بـا ایـن 

کمیـاب نیسـتند و  کنیه هـای "ابومنصـور و ابوالحسـن"  و اسـامی "علـی، احمـد، منصـور" و 

چنانکـه مرحـوم فروزانفـر نوشـته اند، ممکـن اسـت ریشـه در والء داشـته باشـند1. فـی الواقـع 

صاحـب االنسـاب نیـز از چندیـن نفـر کـه بـه "اسـدی" شـهرت داشـته اند یـاد کرده اسـت2. از 

کـه نسـبت اسـدی دارنـد،  ایـن گذشـته در ادب فارسـی هـم نـام و نشـان برخـی از شـعرایی را 

کـه یـک داسـتان حماسـی متأخـری در ذکـر لشکرکشـی حضـرت  عیـم 
ّ
می دانیـم. مثـاًل مطل

بـا  رسـتم  بـه جنگهـای  مربـوط  تکـرار قضایـای  و  رسـتم  بـا  و جنـگ  ایـران  بـه  سـلیمان)ع( 

کـه شـاعری اسـدی نـام آن را در حـدود سـال 809 ق  فرزندانـش بـه ناشـناس، موجـود اسـت 

کـه بـه هندوسـتان مهاجـرت می کنـد و از  کـرده اسـت3. نـام یـک اسـدی اصفهانـی هـم  نظـم 

همدمـان نصیـرای همدانـی بـوده اسـت، در برخـی از منابـع ادبـی آمـده اسـت4. بنابرایـن، 

گرچـه غیـر ممکـن نیسـت، قطعـی هـم نیسـت. امـا ایـن  پـدر و پسـر بـودن ایـن دو اسـدی، ا

کـه  کـه اسـتاد مجتبائـی، بـه پیـروی از نولدکـه و برخـی دیگـر از علمـای بـزرگ شـرقی و غربـی 

کـه "به هیـچ دلیل خویشـاوندی این دو  اسـدی را خواهـر زادۀ فردوسـی دانسـته اند، نوشـته اند 

]یعنـی اسـدی و فردوسـی[ را نمی تـوان مـردود دانسـت"5 بـه نظـر فقیـر محـل تأمـل اسـت؛ زیـرا 

گـر اسـدی بـا فردوسـی خویشـاوندی داشـت، بـا توجه بـه معروفیت و محبوبیت فردوسـی در  ا

قـرون پنجـم و ششـم کـه در اشـعار ازرقـی و امیرمعـزی و دیگـران منعکس شـده اسـت، حتمًا 

بـا فردوسـی ذکـر می کـرد.  در گرشاسـپنامه فصـل مبسـوطی در بـاب خویشـاوندی خـودش 

بنابراین، اسـدی یکی باشـد یا دو تا، خویشـاوندی صاحب گرشاسـپنامه با فردوسـی بسـیار 

1.  فروزانفر 1358، ص 439.

2.  السمعانی 1408، ج 1، صص 138- 141.

3. رک: قائمی 1391.

4. خیامپور 1368، ج 1، ص 58.

5. مجتبائی زمستان 1389، ص 10، زیرنویس 6.
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کـه اسـتاد مجتبائـی اختـالف نظـر فقیـر را بـر جسـارت حمـل  بسـیار بعیـد اسـت، و امیـدوارم 

نفرماینـد؛ زیـرا ایـن طلبـه همیشـه خوشـه چین خرمـن فضـل آن اسـتاد بـوده و هسـت.

موضـوع اصلـی سـخن مـا در ایـن مختصـر بررسـی متـن مناظـرۀ "عـرب و عجم" منسـوب 

بـه اسـدی اسـت در رابطـه بـا مذهـب او و نیز افـزودن برخی اضافات بر توضیحاتی که اسـتاد 

کـه در مقالـۀ نفیـس خودشـان در مـورد مناظـرات اسـدی  دکتـر خالقـی مطلـق در شـرحی 

منتشـر فرموده انـد.

کرده انـد، چهـار مناظـره ازو دانسـته شـده، بـه  کـه مناظـرات اسـدی را ذکـر  در منابعـی 

کـه تعـداد ایـن مناظـرات را پنـج نوشـته و متـن هـر پنـج مناظـره را نیـز آورده  جـز در یـک منبـع 

کـه دقائـق االشـعار نامیـده می شـود و نسـخۀ خطـی  اسـت1. ایـن منبـع واحـد جنگـی اسـت 

کسـفورد نگهـداری  کتابخانـۀ بادلیـان آ منحصـر بـه فـرد آن بـا شـمارۀ  Ms. Elliott 37  در 

می شـود. عناویـن مناظـرات اسـدی در دقائـق االشـعار از ایـن قـرار اسـت:

1. رمح و قوس اسدی راست)222 رو - 222 پشت(

گوید )230 رو - 231 پشت( 2. آسمان و زمین همو 

گبر اندر قبله همو راست )231 پشت - 233 رو( 3. مناظرۀ مسلمان و 

کند بفضل عجم )233 رو - 234 پشت( 4. مناظره با عرب 

5. همو راست مناظره شب و روز )236 رو - 236 پشت(

نقـل شـده،  کـه "مناظـرۀ عـرب و عجـم" در آن  تنهـا منبعـی اسـت  ایـن نسـخه،  چـون 

کسـفورد بـه خالصـه ذکـر می کنـم2.  وصـف آن را از فهرسـت نسـخ خطـی کتابخانـۀ بادلیـان آ

کـه اول بـار هرمـان اتـه ایـن نسـخه را معرفـی3 و متـن فارسـی و  البتـه الزم اسـت یـادآور شـوم 

ترجمـۀ آلمانـی سـه تـا از مناظـرات اسـدی را، یعنـی مناظـرات "شـب و روز"، "رمـح و قـوس"، 
کـرد.4 و"آسـمان و زمیـن" را منتشـر 

Abdullaeva 2012, p.249 ؛ وAbdullaeva 2009, pp. 74-75 1. خالقی زمستان 1356، ص 646؛
2.  Ethé and Sachau 1889, pp. 819- 8241333 ذیل فقرۀ 

3. Ethé 1882, pp.48-135.

Ethé 1882, pp .48-135 .4 متن و ترجمۀ مناظرات درصص 118-76.
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که ظاهرًا توسـط شـخصی به نام  و اّما دقائق االشـعار جنگی اسـت از شـعرهای فارسـی 

گـرد آورده شـده و ایـن شـخص را بـه حـدس میـر عبدالوهـاب دولت آبـادی،  "عبدالوهـاب" 

کجـای متـن اثـر نیامـده  از ادبـای قـرن یازدهـم دانسـته اند1. عنـوان دقائـق االشـعار در هیـچ 

کتـاب بـا حـروف فارسـی  گـور اوزلـی2 در داخـل جلـد  بلکـه بـه خـط شرقشـناس انگلیسـی 

کـه آیـا می تـوان دقائـق االشـعار را عنـوان اصلـی  نوشـته شـده اسـت. بنابرایـن معلـوم نیسـت 

ایـن مجموعـه دانسـت، یـا بایـد فـرض کـرد کـه ایـن عنوان را خـود اوزلی بـر آن نهاده اسـت، یا 

کتـاب ضبـط  کـرده بـوده شـنیده و در داخـل جلـد  کـه نسـخه را ازو ابتیـاع  مثـاًل از شـخصی 

کـرده اسـت. 

متـن ایـن دسـتنویس بـدون هیـچ مقدمه یـی، بـا فهرسـت کتاب آغاز می شـود کـه ابواب 

کـه در فهرسـت ذکـر  کـرده اسـت. امـا تنهـا هجـده بـاب از سـی بابـی  آن را سـی بـاب معیـن 

شـده اند در اصل نسـخه موجود اسـت و دیگر ابواب آن از دسـت رفته اند. در صورت فعلی، 

ایـن نسـخه 275 ورق دارد و فهرسـت ابـواب آن )ورق 1 رو( بـه قـرار زیـر اسـت:

باب اول در توحید باری عّز و عال )ورق 1 پشت(.3

باب دوم اندر نعت خاتم االنبیاء علیه السالم )ورق 11 رو(

باب سیوم اندر حکمت و موعظت )ورق 17 پشت(

باب چهارم اندر قسمّیات )ورق 38 پشت(

باب پنجم اندر تسمیطات )ورق 59 رو(

باب ششم اندر توشیحات و مصنوعات )ورق 75 رو(

باب هفتم اندر ترجیعات و بهاریات )ورق 87 پشت(

باب هشتم اندر اشعار جزل و قوافی مغلق4 )ورق 98 رو(

که از این جنگ در مقالۀ اته نقل و ترجمه شـده اسـت، مناظرۀ "نی و آهن" اسـت  یکی دیگر از مناظراتی 
.)Ethé 1882, pp. 118 - 122( کار ما مربوط نمی شـود که از اسـدی نیسـت و به 

1. Ethé and Sachau 1889, p.819.

2. Sir Gore Ousely 1770 - 1844.

کاتالوگ بادلیان عبارت "عّز و عال" را اشتباهًا "عّز و جّل" خوانده اند )ص 819(. 3. در 

کرده اند. ق" چاپ 
ّ
کلمه را "معل کاتالوگ بادلیان این  4. در 
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باب نهم اندر تشبیه اوصاف ملون )ورق 92(1

باب دهم اندر جمع و مقیم و مسلسل و غیر مسلسل )این باب از نسخه افتاده است(

باب یازدهم اندر اشعار مرّدف از هرنوع )ورق 113 رو(

باب دوازدهم اندر سوال و جواب از چند نوع )ورق 180 رو(

باب سیزدهم در مکررات و تجنیسات )ورق 189 پشت(

باب چهاردهم اندر قوافی مکرر و ذوقافیتین )ورق 194 رو(

باب پانزدهم اندر صنعت مرّصع و مصّرع )ورق 206 رو(

باب شانزدهم اندر ملّمعات و مترجمات )ورق 211 رو(

باب هفدهم اندر صنعت مربع و ملّون )ورق 217 رو(

باب هجدهم اندر اشعار مناظره )ورق 221 رو(

باب نوزدهم اندر اشعار لزومات )از این باب الی باب سی ام از نسخه افتاده است(

باب بیستم اندر صفت حذف الف 
باب بیست و یکم اندر اشعار منقط و بی نقط و َرقطاء2

باب بیست و دویم اندر صفت حروف مفرده 

باب بیست و سیوم اندر اشعار مشجر و مصّور و مقلوبات و رد العجز علی الصدر
باب بیست و چهارم اندر اشعار تهانی عیدین3

باب بیست و پنجم اندر اشعار مراثی از هر نوع

باب بیست و ششم اندر معما و لغز و ملتمسات و مطایبات

باب بیست و هفتم اندر هزلیات و اهاجی

ــده و  ــته شـ ــون" نوشـ ــاف المتلـ ــبیهات و اوصـ ــدر تشـ ــم انـ ــاب نهـ ــخه "بـ ــاب در ورق 92 نسـ ــن بـ ــوان ایـ 1. عنـ
کاتالـــوگ بادلیـــان متذکـــر شـــده اند. فهرستنویســـان ایـــن نکتـــه را در 

کــه یــک حــرف  کلمــات ابیــات بــه طــوری باشــد  کــه توالــی حــروف تمــام  2. نــام صنعتــی اســت در شــعر 
منقــوط و یــک حــرف بی نقطــه متوالیــًا بیاینــد ماننــد ایــن بیــت: "شــد قــّد تــو چــون صنوبــر بــاغ + بــر خــّد تــو 

زلــف چــون پــر زاغ" )بــه نقــل از لغــت نامــۀ دهخــدا، ذیــل رقطــاء(.

3. دنبالـۀ فهرسـت، یعنـی از بـاب بیسـت و پنجـم بـه صـورت مـوّرب در حاشـیۀ دسـت چپ صفحه نوشـته 
شده.
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باب بیست و هشتم اندر مقّطعات از هر نوع

باب بیست و نهم اندر غزلیات

باب سی ام اندر لغت فرس و مدخل نجوم و تعبیر منظوم

در خاتمۀ فهرسـت حاشـیۀ ورق 1 رو آمده اسـت که "بیسـت و چهار باب دیگر فهرسـت 

رباعیـات بـه جـای خـود نمـوده شـود انشـااهلل و تعالی." امـا این بخش رباعیات هم از نسـخه 

افتاده و در آن موجود نیسـت.

این مجموعه با قصیدۀ نونیۀ اثیرالدین اخسیکتی )قرن ششم( به مطلع:

جهان را هم جهانبانیست پیدا بین و پنهان دان
ارکان1 چــار  آورد  پدیــد  نیلــی  حّقــۀ  زیــر  کــه 

آغاز می شود و در ورق 275 با غزلی به مطلع:

ز جام لعل تو خود]؟[ را خراب می جستمشبی خیال رخت را بخواب می جستم

و با مقطع:

گرچــه از می عشــق تــو مســت بــودم خــود می جســتما شــراب  جــام  تــو  لعــل  بیــاد 

تمام می شود. 

گفتیم از نسخه سقط شده،  که  به غیر از ابواب 19 تا 30 و بخش مربوط به رباعیات 

اته و زاخائو به دست  را  آنها  از  که برخی  افتادگی های دیگری هم در آن مشاهده می شود 

داده اند )مثاًل بخش هایی از ابواب ششم، هفتم، هشتم، نهم و تمام باب دهم(. جای برخی 

از عناوین نسخه سفید مانده است )مثاًل در اوراق 2 رو، 183 پشت، 185 پشت( و در برخی 

گذشته،  گذاشته اند )ورق 2 پشت(. از این  کل صفحه را سفید  صفحات هم بخشی از 

کیفیت نسخۀ دیجیتالی،  ترتیب اوراق نسخه در مواضع متعددی به هم ریخته اما چون 

که به لطف آقایان دکتر افشین وفائی، ارحام مرادی، و پژمان فیروزبخش به دستم رسیده 

است، بسیار بد است، در بسیاری از مواضع ورق شمارها را نمی توان خواند و بدین علت 

1. متـن ایـن قصیـده در دیـوان اثیـر در صفحـات 236- 240 و شـرح آن در مقدمـه همـان دیـوان در صفحات 
کنید به اثیرالدین اخسـیکتی 1337(. نودوهشـت _ صدوهشـت آمده اسـت )نگاه 
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قادر نیستم که با قطعیت مواضعی را که اوراق نسخه جا به جا شده است مشخص کنم.

کـه ابیاتشـان در ایـن نسـخه ذکـر شـده اسـت عبارتنـد از: اثیرالدیـن  برخـی از شـعرائی 
کـه قطعـًا منظـور علـی  انـوری )قـرن 6(، اسـتاد الشـعرا علـی فتحـی  اخسـیکتی )قـرن 6(، 
کـه ذکـرش در بـاب یازدهـم شـعراء آل سـلجوق بعـد از  بـن محمـد الفتحـی الغزنـوی اسـت 
عهـد معـّزی و سـنجری آمـده و از سـرایندگان قـرن ششـم هجـری اسـت،1 ناصرخسـرو )قـرن 
5(، عبدالرافـع )شـاید عبدالرافـع هـروی قـرن 6(، سـنائی )قـرن 5 و 6(، سـعدی )قـرن 7(، 
عبدالقـادر نائینـی )از معاصریـن سـعدی قـرن 7(، کمـال الدیـن اسـماعیل اصفهانـی )قـرن 
یابی )قرن 6(، و تعدادی دیگر از معاریف  7(، سـید حسـن غزنوی )قرن 6(، ظهیرالدین فار
شـعرای قـرن هفتـم و قبـل از آن2. چـون از هیـچ یـک از شـعرای بعد از قـرن هفتم درین جنگ 
یـخ تألیف آن را مؤخر بر قرن هشـتم هجـری نمی دانند )خالقی مطلق  چیـزی نقـل نشـده، تار
یـخ  کـه نسـخۀ دقائـق االشـعار بادلیـان تار زمسـتان 1356، ص 646(. الزم بـه ذکـر اسـت 
کار رفته و از دیگر خصوصیاتش  کتابت آن به  که در  کتابت ندارد اما از نستعلیق پخته یی 
کـه این دسـتنویس استنسـاخی اسـت که شـاید در حـدود قرن دهم یـا بعد از  می تـوان گفـت 
آن از نسـخه یی از دقائـق االشـعار صـورت گرفتـه و معلـوم نیسـت کـه بـه چند واسـطه به متن 
اصلـی، کـه بـه حـدس صائـب اسـتاد خالقـی احتمـااًل از قرن هشـتم بوده اسـت، می رسـد.3

1. عوفـی 1903، صـص 413- 414. از ایـن شـاعر قصیـده ای بـه مطلـع " ای ذات تـو از آفـت و از ]عیـب مبـّرا[ 
... در لبـاب االلبـاب آمـده کـه مصـراع ثانـی ابیات یکم الی چهارم آن در نسـخی که برای تصحیح لباب 
یـع را خالـی گذاشـته اسـت.  االلبـاب مـورد مقابلـه بوده انـد، موجـود نبـوده و مرحـوم بـراون جـای ایـن مصار
چـون عوفـی متذکـر شـده اسـت کـه از فتحـی غرنـوی "یـک قصیـده کـه در توحیـد صانـع گفته اسـت بیش 
کامـل ابیـات 1 تـا 5 شـعر  کـرده، صـورت  مطالعـه نیفتـاده اسـت" و از آن هـم فقـط ابیـات برگزیـده را نقـل 

کـه دریـن جنـگ آمـده نقـل می کنم: کـه در لبـاب االلبـاب نیسـت، چنـان  فتحـی را 
کنـد عـود مطـّراای ذات تو از آفت وز عیب مبّرا  کـه  احسـان تـو زیبـد 

یاقـوت درقـۀ  بـزد  اللـه  تـو  قـدرت  وز حکمـت تـو بیـد کشـد خنجر مینااز 
سـارااز خاک نماند ]ظ: نماید[ کرم تو گل سوری عنبـر  تـو  رحمـت  دهـد  آب  وز 
گنبـد خضـراتابنده بفرمان تو شد چشمۀ خورشید گردنـده بتقدیـر تـو شـد 
کنـی اللـۀ احمـر بیضـااز صخـرۀ هامـون تـو  لؤلـؤ  کنـی  تـو  بـاران  قطـرۀ  وز 

در لباب االلباب دو بیت آخر پس و پیش شده اند.
2. Ethé and Sachau 1889, pp. 820 - 824.

کـه "قـرار اسـت ایـن مجموعـه بـا تصحیـح انتقـادی  3. جنـاب اسـتاد خالقـی در زیرنویسـی متذکـر شـده اند 
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مطلـب مـا در ایـن مختصـر بررسـی متـن مناظـرۀ "عرب و عجم" در دقائق االشـعار اسـت 

ورود در اصـل  از  پیـش  امـا  از اسـدی صاحـب گرشاسـپنامه می دانیـم،  آنچـه  بـا  رابطـه  در 

مطلـب بایـد یـادآور شـوم کـه چـون کیفیـت عکسـی که مـن از دقائق االشـعار در اختیـار دارم 

بسـیار بـد اسـت، متـن مناظـره را از روی عکـس تمیـزی کـه در مقالـۀ خانـم دکتـر عبـداهلل ایـوا 

منتشـر شـده اسـت بـه ایـن مقالـه ضمیمـه می کنـم تـا در اختیـار عالقه منـدان باشـد1.

بنـده تـا ایـن مناظـره را بـه دقـت نخوانده بودم، اسـدی طوسـی را بـه پیروی از آرای اسـتاد 

خالقـی مطلـق و بـه ایـن علـت کـه از اهـل شـهر شیعه نشـین طـوس بـوده اسـت، شـیعی اثنی 

عشـری می پنداشـتم و این مطلب را مکررًا در آنچه در باب اسـدی نوشـته ام متذکر شـده ام. 

کـه از اهـّم منابـع  اسـتاد خالقـی مطلـق نیـز در مقالـۀ "گردشـی در گرشاسـپنامه" خودشـان 

تحقیـق در بـاب اسـدی و گرشاسـپنامه اسـت، بـه اسـتناد ذکـر حضـرت صاحـب الزمان)ع( 

در گرشاسـپنامه2 و نیـز تاختـن اسـدی بـر اعـراب در مناظـرۀ "عـرب و عجـم" و سـرزنش آنـان 

چـاپ و منتشـر شـود" )خالقـی زمسـتان 1356، ص 646 زیرنویـس *(. امـا بنـده از انتشـار آن خبـری نـدارم.
1. Abdullaheva 2009, pp. 81 - 85.

2.باید توجه داشـت که اعتقاد به امام منَتَظر در میان شـیعه و سـنی مشـترک اسـت. به عبارت دیگر، اهل سـنت 
کـرد و بسـیاری  کـه از نـژاد پیامبـر اسـت ظهـور خواهـد  کـه در آخرالزمـان حضـرت امـام مهـدی)ع(  نیـز معتقدنـد 
ئـم ظهـور آن حضـرت نیـز میـان شـیعه و سـنی مشـترک اسـت. آنچـه که شـیعه را درین مورد از اهل سـنت  از عال
متمایـز می کنـد ایـن اسـت کـه مـا شـیعیان معتقدیـم که حضـرت صاحب الّزمـان)ع( فرزنـد امام یازدهم اسـت 
کبـری بـه سـر می بـرد و حیـات دنیـوی و وجـود جسـمانی دارد. در بـاب رؤیـت  کـه بـه دنیـا آمـده و در غیبـت 

کـه به اسـتناد ابیاتـی چون: خداونـد نیـز 
گفتـن از وی رواسـت نه دیدار کردن توان کو کجاست )ص 1 بیت 9(نـه جایـی تهـی 
پــــــــروردگار دانــــــای  ز دیده نهان، وز خرد آشکار )ص 365 بیت 11(خداونـــد 

صاحـب گرشاسـپنامه بـدان معتقـد نیسـت، و برخـی از فضـال ایـن ابیـات را دلیـل تشـیع او دانسـته اند 
)محمـودی و براتـی پائیـز و زمسـتان 1389، ص 174(، ایـن دلیـل کافـی نیسـت زیـرا بسـیاری از متکلمان 
مذاهـب دیگـر اسـالمی هـم بـه رؤیت حق تعالی اعتقـادی ندارند و برخالف پیروان مذهب اشـعری مانند 
گنجـوی 1389، ص 48 ابیـات 50  کـه بـه رؤیـت خـدا تصریـح دارد و می گویـد )نظامـی  گنجـوی  نظامـی 

- 53، ص 49، ب 59(:
نبـود زوالـش  کـه  نـوری  دید به چشمی که خیالش نبودآیـت 
دیـد خـدا را و خـدا دیدنی سـتمطلق از آنجا که پسندیدنی ست
کـز عـَرض و جوهر از آنسوترسـتدیدن او بی عَرض و جوهرست
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کـه "اسـدی زادۀ  کرده انـد  بـه خاطـر قتـل حضـرت امیرالمؤمنیـن و حسـنین)ع(، اسـتدالل 

شـهر شـیعی طوس، از خانوادۀ داراِی مذهب تشـیع بوده اسـت" اما در مذهب خود چندان 

تعصبـی نداشـته و معتقـدات اسـالمی او "در چارچـوب رسـالت ]حضـرت[ محمـد )ص(" 

و قـرآن بـوده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، ایشـان اسـدی را یـک شـیعۀ غیـر متعصـب امـا معتقـد 

که شـاعر این مناظره، چه  می دانند1. اما بررسـی متن مناظرۀ "عرب و عجم" نشـان می دهد 

اسـدی صاحب گرشاسـپنامه باشـد و چه اسـدی دیگری، شـیعی نبوده اسـت زیرا مطالبی 

کنـد.  کـه ممکـن نیسـت از قلـم یـک شـیعۀ اثناعشـری تـراوش  دریـن مناظـره مطـرح شـده 

کـه متـن و یادداشـت های مربـوط  شـمارۀ ابیـات را مطابـق تصحیـح اسـتاد خالقـی مطلـق 

بـه آن را در دو مقالـۀ عالمانـه، قریـب 40 سـال پیـش منتشـر فرمودنـد عرضـه می کنـم و چـون 

متـن مناظـرۀ مـورد نظـر در بخـش دوم مقالـه که در بهار 1357 منتشـر شـد نقل شـده، شـمارۀ 

صفحـات و ابیـات بـه آن مقالـه مربـوط اسـت2.

مناظره کننـدۀ ایرانـی هنـگام ذّم اعـراب بعـد از ذکـر ایـن کـه فخر به نژاد و قومیت نیسـت 

بلکـه بـه دیـن و ایمان اسـت، می گویـد )ص 77 ابیـات 96 -100(:

یــد بــه یــزدان و نبــی، و آیــتِ  فرقــانپس فخر به دین است و شما گر همه چون ما گرو

شــریعت فرمــان  زایــزد  شــما  و  مــا  اخوانبــر  مؤمن همه هستند چو  که  یّکـیست 

ک ایمــاندر حشر نه اموال و نه اسباب و نه امال و  نیکــو  عمــِل   
ّ

اال بــر،  بــه  آیــد 

کایمــان نُبــَدش احمــِد مرَســل نیــرانبوطالــب  ز  رهانیــد  نتوانســت  را3  وی 

کو هســت تقی تر، همه دشــوار شــد آســانزی ایــزد، بهتــر کســی آنســت بــه هــر حــال

کایمـان َنُبـَدش" اسـت؛ زیـرا در مـورد مسـلمان بـودن یـا  سـخن بـر سـر عبـارت "بوطالـب 

نهفـت نبایـد  دیـده  از  کورِی آن کس که به دیدن نگفت ...دیدنـش 
دگـر چشـمی  بـه  نـه  محمـد  بلکه بدین چشِم سر، آن ]ظ: این[ چشِم سردیـد 

امکان رؤیت خداوند را به چشم سر، رد می کنند. حاصل کالم این که نفی رؤیت منحصر به شیعه نیست.

1. خالقی مطلق بهار 1362، صص 391 - 392؛ قس محمودی و براتی، ص 173.

2. خالقی مطلق زمستان 1356 و بهار 1357.

3. در نسخه: وایرا.
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نبـودن حضـرت ابوطالـب، یعنـی پـدر امیرالمؤمنیـن، علیهمـا السـالم، در میـان اهـل سـّنت 

اختـالف هسـت، امـا همـۀ فـرق شـیعه آن حضـرت را مسـلمان می داننـد چنانکـه صاحـب 

کتـاب نقـض ایـن معنـی را بـه تفصیـل مـورد بحـث قـرار داده و اعتقـاد شـیعیان را در مـورد 

ایمـان والـد ماجـد حضرت علی)ع( متذکر شـده اسـت1. اسـتاد فقید جـالل الّدین محّدث 

ُارمـوی در شـرح کتـاب نقـض آورده اسـت کـه "ایمـان ابوطالـب مـورد اّتفـاق فرقـۀ حّقۀ شـیعۀ 

امامّیـه اسـت؛ بـه طـوری کـه در میـان ایشـان چنان واضح و عیان اسـت که محتاج به شـرح 

و بیـان و اقامـۀ دلیـل و برهـان نیسـت لیکـن چـون جمهـور اهـل سـّنت و جماعـت بـر خـالف 

ایـن قـول هسـتند و آن جنـاب را، العیـاذ بـاهلل، کافـر تصـّور کرده انـد، از ایـن روی علمای فرقۀ 

کـرده و  کتـب خـود بحـث  کثـر اهلل عددهـم، در ایـن بـاره بـه تفصیـل تمـام در  حّقـۀ امامّیـه، 

ـۀ سـاطعه و براهیـن قاطعـه ثابـت نموده انـد"2. مرحـوم محـّدث ارمـوی آرای 
ّ
ایمـان او را بـا ادل

علمـای شـیعه را دریـن مـورد در تعلیقـۀ 38 کتاب نقض نقـل کرده اند3. در این تعلیقه متن 

مـه قزوینـی خطـاب بـه مرحـوم علـی اصغـر حکمـت در بـارۀ عبدالرحمـان 
ّ

نامـۀ مرحـوم عال

جامـی )817-898ق( کـه بـه مطلـب مـا مربـوط می شـود هـم آمده اسـت که بخشـی از آن را 

کتـاب در ایـن جـا مـی آورم4: از همـان 

کتب خود از نظم و نثر هر جا موقعی می دیده و بهانه یی  وی ]یعنی جامی[ در سرتاسر 

بـه عبـارات  آنهـا  از  تعبیـر  و  قـدح در حـق شـیعه  و  و ذّم  از طعـن  بـه دسـت مـی آورده 

مسـتهجن رافضـی و روافـض و رفضـه کوتاهـی نمی کـرده و بعد می بیند ]یعنـی خوانندۀ 

آثـار جامـی می بینـد[ کـه جامـی از یـک طـرف اّدعای محّبـت حضرت امیـر و اهل بیت 

کمـال احتـرام نـام می بـرد و فضایـل او را  را می نمایـد و همـه جـا از آن حضـرت ظاهـرَا بـا 

می شـمرد ... ولـی از طـرف دیگـر )و ایـن از اعجـب عجایـب اسـت( می بینـد کـه جامی 

در حـق پـدر همیـن حضـرت امیـر ابوطالـب بـن عبدالمّطلـب بـن عبدمنـاف بـه بهانـۀ 

1. عبدالجلیل قزوینی رازی 1358، صص 508 - 514.

2. محّدث ارموی 1358، ج 1، ص 190.

3. همان، صص 190 - 202.

4. حکمت 1386، صص 401 - 402.
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کثر اهل سـّنت و جماعت( به حضرت رسـول ایمان نیاورده بوده  آنکه وی )به عقیدۀ ا

ابیـات شـنیع ذیـل را سـاخته اسـت )سلسـلة الذهب(:

نسبت آب و گل چه سود درستنسبت جان و دل چو باشد سست

طلــب ز  تهــی  آن  بوطالــب  َاببــود  را  علــی  و  عــم  را  نبــی  مــر 

ایشــان بــا  بــود  نزدیــک  نســبت دیــن نیافــت بــا خویشــانخویــش 

بولهبــشهیــچ ســودی نداشــت آن نســبش چــو  ســقر  در  مقــر  شــد 

بـه هیـچ وجـه از تعّجـب خـودداری نمی توانـد بنمایـد و بی اختیـار در صداقـت جامـی 

در اّدعـای خلـوص نسـبت بـه حضـرت امیـر تـا درجه یـی او را شـک و ارتیـاب حاصـل 

و عقیـدۀ  اجمـاع شـیعه  و  بگیریـم  قـوی  را  کـه شـبهه  مـن عـرض می کنـم  و  می شـود، 

ابوطالـب، چنانکـه  را در خصـوص اسـالم  از معتزلـه  کثیـری  زیدیـه و جمـع  کثریـت  ا

کنیـم  یـم و بـرای یـک دقیقـه بـرای مماشـاة بـا خصـم فـرض  کنـار بگذار خواهیـم گفـت، 

کـه فـی الواقـع ابوطالـب بـه حضـرت رسـول ایمـان نیـاورده بـود و بـه دیـن اهـل جاهلیـت 

کـه آخـر ادب و حیـا و شـرم و  از دنیـا رفتـه بـوده اسـت، ولـی ایـن سـؤال متوجـه می شـود 

عّفـت لسـان پـس کجـا رفـت؟ ... و آیا انسـان عـادی معمولی هیچ خجالت نمی کشـد 

کـه بـه شـخص بـزرگ معروفـی کـه او را می شناسـد و محتـرم می شـمارد در روی او بگوید 

مـن تـرا دوسـت مـی دارم و محتـرم مـی دارم ولـی حیـف که پدرت مقّرش در سـقر اسـت و 

در عـذاب جهنـم مخلـد اسـت!! 

چنانکـه مالحظـه می فرمائید، مضمون سـخن جامی همان اسـت کـه در مناظره "عرب 

مه قزوینـی و دیگر فضـال، جمع کثیری 
ّ

و عجـم" آمـده. امـا چـون می دانیـم کـه بـه تصریـح عال

از مشـایخ معتزله هم اسـالم حضرت ابوطالب)ع( را قبول دارند، ممکن نیسـت که در عین 

حـال صاحـب ایـن مناظـرۀ "عرب و عجم" را شـیعه بدانیم. شـاعر این مناظـره به هر مذهبی 

کـه باشـد، قطعـًا شـیعه نیسـت، بلکـه بـه یکـی از مذاهـب تسـنن کـه اتهـام کفر را بـر حضرت 

ابوطالـب)ع( روا می دارنـد تعلق دارد.

کـه در مناظـرۀ "عـرب و عجـم" توجـه خواننـده را جلـب می کند این اسـت  نکتـۀ دیگـری 

کـه در چنـد بیـت قبـل از ابیـات مربـوط بـه پـدر حضـرت علـی)ع(، شـاعر اعـراب را بـه خاطـر 
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بدرفتـاری بـا حضـرت رسـول )ص( مـورد نکوهـش قـرار داده و می گویـد1:

جــادو و  دیوانــه  و  شــاعر  ورا  بــر دینــش گرفتیــد بــَدل، خدمــِت اوثــانخواندیــد 

را عمــش  و  بکشــتید  زار  ورا  صفــوانســبطین  بــه  بازنهادیــد  ورا  جفــِت  مــر 

خــوِن دو ولــی چــون علــی ســرور و عثمــانبــر جایگــِه مصحــف و محــراب براندیــد

مصـراع "خـون دو ولـی چـون علـی سـرور و عثمـان" از قلـم یک شـیعۀ اثنی عشـری بسـیار 
بسـیار بعیـد اسـت؛ زیـرا پیـروان اهـل بیـت امیرالمؤمنیـن علـی)ع( را بـا خلیفـۀ سـّوم در یـک 
که در ادعیه و نماز حضرت علی)ع( را ولی اهلل می خوانند،  مقام قرار نمی دهند و در حالی 
کسـی را بـا او در ایـن لقـب شـریک نمی کننـد و عثمـان را یکـی از دو ولـی به شـمار نمی آورند. 
کـه یـک نفـر شـیعی  بنابرایـن چنیـن مضمونـی هـم از یـک شـاعر شـیعه نمی توانـد بـود. ایـن 
اثنی عشـری حضرت امیرالمؤمنین را با خلیفۀ سـوم مسـاوی بداند و از هر دو در عرض هم 

بـا لقـب ولـی سـخن برانـد، بـه نظر فقیر بسـیار بسـیار بعید اسـت.2

بنابـر آنچـه گفتیـم، صـرف نظـر از ایـن کـه اسـدی یکـی بـوده اسـت یـا دو تا، سـه احتمال 
گرفـت: )1( اسـدی شـیعه بـوده اسـت و چـون برخـی از ابیـات مناظـرۀ "عـرب  را بایـد در نظـر 
و عجـم" بـا اعتقـادات شـیعیان نمی سـازد، ایـن مناظـره از او نمی توانـد بـود. )2( سـرایندۀ 
کـه بـه یکـی از مذاهـب اهـل سـّنت تعلـق  ایـن مناظـره اسـدی صاحـب گرشاسـپنامه اسـت 
کـه فقـط در یـک منبـع بـه اسـدی منسـوب شـده، ازو نیسـت و از  داشـته. )3( ایـن مناظـره 
کرده بوده، این  شـاعر دیگری اسـت. اما چون اسـدی مناظره سـرائی را در ادب فارسـی ابداع 

که اسـدی  گویند  گر  مناظره هم )به شـهادت یک منبع( به او منسـوب شـده اسـت.3. و اما ا

1. خالقی مطلق بهار 1357، ص 74، ابیات 59- 62.

کـــه اســـدی شـــیعه بـــوده اســـت امـــا ایـــن ابیـــات را بـــرای خوشـــامد  کســـی فـــرض را بـــر ایـــن بگـــذارد  گـــر  2. البتـــه ا
کـــه ممـــدوح اســـدی  کســـی  کالمـــی  کـــه اواًل مـــا از اعتقـــادات  گوییـــم  ممـــدوح ســـّنی مذهـــب خـــود ســـروده، 
کـــه ممـــدوح  ـــه فرضـــی  کـــه بتوانیـــم چنیـــن ادعایـــی بکنیـــم. ثانیـــًا ب یـــم  دریـــن قصیـــده اســـت اطالعـــی ندار
کـــس دیگـــری و شـــاعر شـــیعی اصـــاًل  ـــه  ـــوده ن ـــوده باشـــد، عنـــان ســـخن در دســـت اســـدی ب اســـدی ســـّنی ب
کـــردن. جـــای  تـــی بســـراید، ولـــو بـــرای تقّیـــه  کـــه مجبـــور شـــود چنیـــن الطائال مطلـــب را بـــه جائـــی نمی کشـــاند 
کـــه در آن  ـــراز تشـــّیع بـــرای شـــخص خطـــر جـــّدی داشـــته باشـــد، نـــه در یـــک قصیـــده  کـــه اب تقّیـــه آنجاســـت 

کـــرد. کـــه میـــل شـــاعر اســـت مـــدح  ـــه هـــر صورتـــی  ـــوان ممـــدوح را ب می ت

کـه  3.نـه مرحـوم فروزانفـر و نـه مرحـوم همائـی ایـن مناظـره را دیـده بوده انـد و مرحـوم فروزانفـر تصریـح می کنـد 
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تی  گوئیم بیان چنین الطائال کرده اسـت،  شـیعه بوده اما این سـخنان را بر سـبیل تقّیه بیان 

حتـی از روی تقّیـه ممکـن نیسـت )نـگاه کنیـد بـه زیرنویـس شـماره 40 در همیـن مقالـه(.

اکنون می پردازیم به ذکر برخی نکات دربارۀ متن این قصیدۀ چنان که استاد دانشمندم 

گفته نماند که اواًل انتشار  جناب آقای دکتر خالقی مطلق آن را تصحیح و منتشر فرموده اند. نا

گر استاد ما خود در آن متن تجدید نظر  گرفته و ا متن این مناظره چهل سال پیش صورت 

این  در  که  ثانیًا مطالبی  آن اصالحات بی خبر است.  از  بنده  باشند،  فرموده  یا اصالحی 

مختصر تقدیم می شود را باید ذیلی بر تصحیحات استاد انگاشت و نه بیش از آن.

نکاتی در بارۀ متن مناظره "عرب و عجم"
چـون متـن مناظـرۀ "عـرب و عجـم" در بخـش دوم مقالـۀ اسـتاد خالقـی منتشـر شـده1 و 

یـا  بیـت  شـمارۀ  بـه  مطالـب  ایـن  ارجاعـات  شـده اند،  شـماره گذاری  قصیـده  ایـن  ابیـات 

ابیـات اسـت. چنانکـه پیشـتر متذکـر شـدم، صـورت عکسـی ایـن مناظـره از روی نسـخۀ 

کـه در آن هـم ابیـات  دقائـق االشـعار در مقالـۀ خانـم دکتـر فیـروزه عبـداهلل ایـوا منتشـر شـده 

کـه ظاهـرًا بیـت 46  شـماره گذاری شـده اند. پیـش از ورود در مطلـب الزم بـه یـادآوری اسـت 

ایـن قصیـده در متـن مصحـح اسـتاد خالقـی دیده نمی شـود. اما چـون شـمارۀ گذاری ابیات 

از بیـت 50 بـه بعـد صحیـح اسـت، این سـقط باید در چاپخانه صورت گرفته باشـد و گمان 

نمی کنـم کـه بیـت از قلـم اسـتاد خالقـی افتـاده باشـد2. در هرحـال، توالی ابیـات از بیت 45 

کـه بـه ظاهـر بیـت 46 امـا فـی الواقـع بیـت 47 مناظـره اسـت، بایـد بـه صـورت زیـر  تـا بیتـی 

باشـد که در آن بیت حذف شـده را در کروشـه یا به قول امروزیها چنگک دوگوشـه نوشـته ام:

ــو در لفــظ ــرآن هــم پارسیســت اینــک ت 45 در ق

گلســت آن ســجیل همــی خوانیــش و ســنگ و 

چـون متـن مناظـره را ندیـده اسـت از قضـاوت در بـاب آن خـودداری می کنـد )فروزانفـر 1358، ص 452 
زیرنویـس 1؛ همائـی 1375، ص 148(. امـا اسـتاد خالقـی مطلـق در تعلق این قصیده به اسـدی صاحب 

گرشاسـپنامه تردیـد روا نمـی دارد )خالقـی مطلـق زمسـتان 1356، صـص 658، 676(.

1. خالقی مطلق بهار 1357، صص 68 - 130.
2. Abdullaheva 2009, p. 83.
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46 ]هم از سخن ماست بسی لفظ شما نیز

کــه خواننــد همــی نیــزک ُفرســان[ چــون نیــزه 

گوییــد ُســّکر  شــما  و  گوییــم  شــّکر  مــا   47

مــا مشــک، شــما ِمســِک ختــن، هســت فــراوان

ابیات 8 و 9:

مّکـــار چــو بــن معــدی و داهــی چــو بــن العــاص

مــروان و  مــره  و  اســد  و  علــی  چــو  صفــدر 

پیمبــر گزینــان  و  صحابــان  چــو  عالــم 

ازمــان وافســر  زمیــن  فخــر  خلفــا  چــون  مــه 

در اصـل نسـخه، بـاالی بیـت 8 یـک حـرف خـاء و بـاالی بیـت 9 یـک حـرف میـم نوشـته 

اسـت کـه عالمـت تقدیـم و تأخیـر اسـت و منظـور کاتب این بوده که بـه خواننده بفهماند که 

کـه بـا  کتابـت پـس و پیـش شـده اند. بنابرایـن توالـی صحیـح ابیـات 8 و 9  ایـن دو بیـت در 

کـه عـرض می کنم: سـیاق کالم هـم بهتـر می خوانـد، ایـن اسـت 

پیمبــر گزینــان  و  صحابــان  چــو  مــه چــون خلفــا فخــر زمیــن وافســر ازمــانعالــم 

صفــدر چــو علــی و اســد و مــّره و مــروانمّکار چو بن معدی و داهی چو بن العاص

بیت 11:

چــون احنــف احلــم ســخی و جــود چــو حاتــم 

ُنعمــان چــو  خردمنــد  و  ســمیطیح؟  چــو  دانــا 

در ایـن مـورد چنانکـه اسـتاد خالقـی متذکـر شـده اند، ضبـط نسـخه احلـم چـن و اجنـف 

و  احلـم  کلمـات  بـاالی  و  اشـتباهش شـده  متوجـه  کاتـب  هـم  ایـن موضـع  در  امـا  اسـت، 

کلمـات تقدیـم و تأخیـر  کـه ایـن  جـن )= چـون( یـک حـرف میـم نوشـته اسـت، بدیـن معنـی 

کـه سـمیطیح نوشـته  دارنـد و بایـد چـن احنـف احلمخوانـده شـوند. در مصـراع ثانـی آنچـه 

کـه  کاهـن اسـت  شـده تصحیـف سـطیح اسـت و منظـور از َسـطیح )بـه فتـح اول( سـطیح 

یـخ طبـری چنیـن  کاهنـان بـزرگ جاهلـی بـود و ذکـر او در ترجمـه فارسـی تار از پیشـگویان و 
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کـه خواهـد بـودن بگویـد ... و انـدر یمـن بسـیار  کـه هرچیـزی  کاهـن آن باشـد  آمـده اسـت: "و 

بودنـدی ایـن چنیـن مردمـان ولیکـن از اسـتادان ایشـان دو تـن بودنـد، یکی َسـطیح و دیگری 

کلمـه را  کاهنـان بودنـد"1. اسـتاد خالقـی بـه تبـع نـّص نسـخه ایـن  گرفتـه و  ِشـّق و هـردو پـری 

کـه ایـن  سـمیطیح خوانده انـد و در توضیـح آن نوشـته اند "شـناخته نشـد." امـا شـکی نیسـت 

کلمـه، اشـارت بـه همـان َسـطیح کاهـن اسـت که حتی خـواب نوشـیروان در باب فـرو افتادن 

کاخ شـاهی و مـردن آتـش در آتشـخانه های مغـان را تعبیـر می کنـد2. امـا چـون  کنگره هـای 

قرائـت سـطیح در وزن بیـت خلـل وارد مـی آورد، بـه گمـان مـن ایـن تصحیـف در مادرنسـخۀ 

گرفتـه اسـت و اصـل بیـت بایـد چیـزی شـبیه بـه ایـن باشـد: دانـاِی  ایـن دسـتنویس صـورت 

چـو َســّطیح و خردمنـِد چـو نعمـان. ممکـن اسـت کـه در اجـداد ایـن نسـخه بـه شـیوۀ قدمـا یاء 

کـرده و عبـارت را بـا همـزه بـه صـورت دانـاء چـو َسـّطیح  کلمـۀ دانـا حـذف  اضافـت را بعـد از 

کاتبـان افتـاده اسـت. در هـر حـال  کوچـک از قلـم  نوشـته بوده انـد و بـه مـرور زمـان آن همـزۀ 

کـه در صحـت َسـّطـــیح تردیـد چندانـی روا نباشـد. گمـان می کنـم 

بیت 18:

کار همــه  گریــه  پــی  ز  را  شــما  رزق  انبــانوز  و  رکــوه  و  بــَود  مرّقــع  ِلبــِس  بــا 

کـه  کلمه یـی  گاف را ماننـد هـم می نویسـد، در مصـراع اول  کاف و  در ایـن نسـخه چـون 

اسـتاد خالقـی بـه گریـه تصحیـح کرده اند، با کاف به صورت کریه نوشـته شـده اسـت. ایشـان 

کلمـه دریـن بیـت گریـه باشـد و در توضیحـات مربـوط  کـه صـورت صحیـح  حـدس زده انـد 

کلمـه و مضمـون مصـراع دوم بیـت و  کـه: "بـا توجـه بـه شـکل خـط  بـه ایـن بیـت نوشـته اند 

محتـوای بیـت ماقبـل چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه صحیـح، کلمـه گریـه ) = گریسـتن( اسـت، 

کـه مردانـه بـه نیـزه و خنجـر و خفتـان بـه طلـب  یعنـی می خواهـد بگویـد بـر خـالف مـا اعـراب 

روزی می رویـم، شـما ایرانیـان روزی خـود را بـا جامـۀ پـاره پـاره بـه تـن و انبـان گدائـی بـه دوش 

کلمـۀ گریـه بـه  کـه "بـا وجـود ایـن  کرده انـد  یـد." سـپس اضافـه  بـا گریـه و زاری بـه دسـت می آور

نظـر مـن مشـکوک می آیـد و مصـراع اول ایـن بیـت از نظـر دسـتوری نیـز بی اشـکال نیسـت. از 

1. بلعمی 1374، ج 2، ص 694.

2. همان، ص 749.
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ایـن رو مـن گمـان می کنـم کـه ایـن کلمـه را بایـد گزیـه )= گزیـد، گزیـت، جزیـه( خوانـد و کلمۀ 

کاری( تبدیل کرد." بنابراین صورت  یـا رزق )= روزی( را نیـز در ایـن مصـراع بـه زرق )= تزویـر، ر

کار ... یعنی  پیشـنهادی ایشـان در مورد این بیت این اسـت: "وز زرق شـما را ز پی گزیه همه 

شما ایرانیان به خاطر رهائی از جزیه )توجه شود که روی سخن مرد عرب در اینجا چنان که 

بیت بعدی نشـان می دهد با ایرانیان زردشـتی اسـت که محکوم به پرداختن جزیه بوده اند( 

از راه تزویـر لبـاس پـاره بـه تـن می کنیـد و خـود را بـه گدائی می زنید." اشـکال ایـن تأویل معلوم 

اسـت. عبـارت »ز پـی چیـزی بودن/رفتـن" یعنـی "بـه دنبال چیـزی رفتن، تالش در به دسـت 

آوردن چیـزی کـردن". ایرانیـان بـه دنبـال جزیـه نمی رفته انـد بلکـه می کوشـیده اند کـه از زیر بار 

پرداخـت جزیـه در برونـد. بنابرایـن بهتـر اسـت که رزق را در این بیت باقی گذاشـت تا تقارنی 

کـه میـان ایـن کلمـه در بیـت 18، بـا همیـن کلمـه در بیـت ماقبـل )17( موجـود اسـت بـه هـم 

کـه معـّرب گدایـی در زبـان فارسـی اسـت  کـه در متـن آمـده، بـه کدیـه  نخـورد. امـا بایـد کریـه را 

تصحیـح قیاسـی کـرد. ایـن تصحیـح از نظـر رسـم الخـط هم بالاشـکال خواهـد بـود. بنابراین 

پیشـنهاد فقیـر ایـن اسـت کـه ایـن بیت بـه صـورت زیر تصحیح شـود:

ــَود و رکــوه و انبــانوز رزق شما را ز پی کدیه همه کار ــع ب ــا ِلبــِس مرّق ب

کاربرد در دیوان منوچهری نیزآمده است1: شبیه به این 

گیــالن کــرد بــه کدیــه، ســپهی خواســت ز  کــس 

گدایــی؟ کــه دیــده ســت و  هرگــز بــه جهــان میــر 

کـه مـردک  گـر حـدس مـن درسـت باشـد، معنـی ایـن بیـت و بیـت ماقبلـش ایـن اسـت  ا

کسـب روزی از راه مـردی و مردانگـی و بـا نیـزۀ  عـرب بـه ایرانـی می گویـد: "کوشـش مـا بـرای 

خّطـی و خنجـر و خفتـان صـورت می گیـرد و طلـب رزق شـما بـا گدایـی و پوشـیدن لباس پر 

کشـیدن توبـره و انبـان." از وصلـه و بـه دوش 

بیت 22:

ـــُرِه ماســت محمــد نبــی حــق
ُ
گ هــم از ســخن ماســت به خلق آمــد قرآنهــم از 

1. منوچهری 1370، ص 151 بیت 2045.
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کـه دور  اسـت  قـرآن«  آمـد  »وز هـم سـخن ماسـت بخلـق  نسـخه  در  ثانـی  نـّص مصـراع 

گشـتۀ »وز هـم سـخن ماسـت بـه خلـق آمـده قـرآن« )یـا بـه خلـق آمـِد قـرآن = بـه خلـق  نیسـت 

گـر ایـن حـدس صحـت داشـته باشـد، مصـراع اشـاره دارد بـه اختـالف  آمـدِن قـرآن( باشـد. ا

کـه در زمـان مأمـون عباسـی باعـث اختالفـات شـدید  در اعتقـاد بـه قدمـت یـا حـدوث قـرآن 

در میـان متکلمیـن اشـعری و معتزلـی شـد. شـیعه بـه فرمـان ائمـۀ اطهـار علیهـم السـالم از 

ورود در ایـن مباحـث اجتنـاب می کردنـد. در ایـن مصـراع عبـارت هم سـخن بـه قیـاس بـا 

کار رفتـه باشـد و  "هم زبـان، هم کیـش" و امثالهمـا، ممکـن اسـت بـه معنـی "هم لسـان" بـه 

گـر ایـن حـدس درسـت باشـد، ایـن صـورت پیشـنهادی کاربـردی دشـوارتر و کهـن تر اسـت.  ا

شـاعر ایـن مناظـره، ظاهـرًا بـه خلقـت قرآن معتقد بوده اسـت که بـا برخی دیگـر از اعتقادات 

مذهبـی او در دیگـر اظهاراتـش می خوانـد. امـا در ایـن بـاب بـه ضـرس قاطـع نمی تـوان چیزی 

کـه مطـرح می کنـم. گفـت و ایـن تنهـا احتمالـی اسـت 

بیت 32:

زکریــا ابــن  چــو  خبــره  طــب  دانــش  در 

در حکــم فلــک جلــد چــو جاماســب ســخندان

ضبـط مصـراع اول در نسـخه بـه وضـوح ایـن اسـت: "در دانـش طـب خیـره چـو ابـن اکریـا" 
کـرده و آن را نـام  زکریـا تصحیـح  اکریـا را بـه  کلمـۀ بی معنـی  کـه اسـتاد خالقـی بـه درسـتی 
گـر کلمـۀ خیـره را تصحیـف  دانشـمند بـزرگ ایرانـی زکریـای رازی دانسـته اند. امـا بـه نظـر مـن ا
کـه بـا سـبک و زبـان ایـن مناظـره  چیـره بدانیـم، ضبـط دشـوارتر و کهن تـری بـه دسـت می آیـد 
مناسـبت بیشـتری دارد. بنابرایـن بنـده قرائـت "در دانـش طـب چیـره چـو ابـن زکریـا" را بـرای 
کلمـات  کـه از نظـر موسـیقائی هـم بـا توالـی دو صـدای چ در  مصـراع اول پیشـنهاد می کنـم 

چیـره و چـو، بـر صـورت فعلـی برتـری دارد.

بیت 37:

از اهــل عجــم خاســته اند اصحــب الکهــف

فتیــان قتیبــه ســر  ابــن  از  ایــن خبــر  هســت 

ضبط مصراع ثانی این بیت در نسخه به وضوح »ابن منّبه« بوده که استاد خالقی آن را به 
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»ابن قتیبه« تصحیح قیاسی کرده و او را همان موّرخ مشهور، یعنی ابوعبداهلل محمد بن مسلم 

وجوب  علت  اما  دانسته اند.  االخبار  عیون  صاحب  276ق(،   -  213( دینوری  قتیبه  بن 

این تصحیح را متذکر نشده اند. اما ضبط ابن منّبه در اصل نسخه غلط نیست؛ زیرا وهب 

کتب اوائل و اخبار و  که آشنائی او با  بن منبه )34 - 114ق( از رجال قرن اول هجری بود 

قصص و سیر ایرانی و یهودی معروف است. برخی او را کلیمی االصل و برخی دیگر از ساللۀ 

که  کسانی  که در زمان ساسانیان به یمن فرستاده شده بودند، یعنی از  ایرانیانی می پندارند 

ایشان را االبناء می خواندند. ابن منّبه از منابع طبری در تاریخ و سیر به شمار می رود و سه تن 

از برادرانش، یعنی هّمام بن منّبه و معقل بن منّبه و عمر بن منّبه هر سه از محّدثین بوده اند. 

بنابراین به نظر بنده ضبط نسخه، صحیح است و تصحیح قیاسی آن لزومی ندارد1.

بیت 38:

کــه ابــدال بهتــر ز عجــم خاســت شناســندۀ یزداناز قــول عطــا بــن دبــاج اســت 

در توضیـح ایـن بیـت نوشـته اند: "عطا ابن دباج _ شـناخته نشـد". بـه گمان من احتمال 

از فقهـا و  کـه  ابـی ربـاح )27 - 114 ق( باشـد  عطـا بـن  عطـا بـن دبـاج تصحیـف  کـه  دارد 

محّدثیـن و تابعیـن قـرن اول هجـری اسـت و ممکـن اسـت نامـش را بـا انداختـن "ابـی" کوتـاه 

گـر ایـن حـدس صحیـح باشـد، می تـوان مصـراع اول را بـه "وز قـول عطـاء بـن  کـرده باشـند. ا

کـرد. کـه ابـدال" تصحیـح  ربـاح اسـت 

بیت 41:

در ســایگه عــرش بــه تســبیح دعاخــوانهم زابن امامه خبر آمد که فرشــته ســت

گرد عرش عظیم  که در  که مالیکه  صاحب فضائل بلخ می نویسـد: "در آثار آمده اسـت 

انـد، کالم ایشـان بـه فارسـی دری اسـت و حسـن بصـری رحمـه اهلل می گویـد کـه اهل بهشـت 

کـه هـر دو ظاهـرًا  ماَمـة می شناسـیم 
ُ
را زبـان پارسـی اسـت"2. در مـورد راوی ایـن خبـر، دو ابـُن ا

کنید به محمدی مالیری 1379، ج 1، صص 351 - 352. 1. در بارۀ ابن منّبه نگاه 

ئکه و بهشتیان را متذکر شده اند،  که فارسی راندن مال 2. واعظ بلخی 1350، ص 29؛ در مورد دیگر منابعی 
کنید به آذرنوش 1385، صص 99 - 101. نگاه 



44

مترثررت
 تدتری تدتخرم

 مت م تین  ی تری
از شـعرای جاهلـی بوده انـد و یکیشـان، عمـرو االصغـر بـن المنـذر الثالـث بـن امریءالقیـس 

مة بـن الحـارث الکنـدی 
َ
کـه بـه مـادرش ُامامـة بنـت َسـل بـن النعمـان بـن االسـود، اللخمـی 

بـا ایرانیـان ممکـن اسـت منبـع ایـن مطلـب  اللخمـی منتسـب بـوده، بـه علـت ارتباطـش 

گـر در نـام ایـن شـخص تصحیفـی  گفـت1. امـا ا باشـد. امـا ایـن را بـه ضـرس قاطـع نمی تـوان 

رخ داده باشـد و صـورت اصلـی آن را بتـوان ابـو امامةفرض کرد، ممکن اسـت منظور ابوُامامة 

کـه از صحابـۀ  الباهلـی )21 - 86ق(، یعنـی ُصـّدّی بـن عجـالن بـن وهـب الباهلـی باشـد 

کنیـت ابوامامـة داشـت. کـرم )ص( بـود و  رسـول ا

ابیات 43 - 44:

ســلمانسلمان گزین پارسی است و به محمد ز  پیــش  کســی  نیــاورد  اقــرار 

پیغمبر مرسل چو غمین دیدش و پژمانوز بهــر ُشــُگمدر ســخن پارســیش گفــت

صـورت اصلـی لغـت شـگم در مصـراع اول بیـت ثانـی با کاف اسـت، یعنی شـکم. دکتر 

خالقـی ظاهـرًا قرائـت شـگم بـا گاف را ترجیـح داده و در توضیح این بیت نوشـته اند:" ُشـگم 

= ُشـگوم، شـگون = فـال نیـک." امـا بـه نظـر می رسـد کـه این بیت اشـاره به حکایـت معروفی 

کـه در بـارۀ حضـرت رسـول )ص( و سـلمان فارسـی و نیـز ابوهریـره در متـون فارسـی و  دارد 

کـه پیامبـر بـه زبـان فارسـی بـه سـلمان "گفـت یـا  عربـی نقـل شـده اسـت. راونـدی می نویسـد 

سـلمان تـرا ]ا[شـکم درد، الِعَنـب دو دو".2 روایـت دیگـر ایـن گفتگـو کـه میان حضرت رسـول 

کـرم )ص( از ابوهریره که نزد ایشـان  )ص( و ابوهریـرة صـورت می گیـرد ایـن اسـت کـه پیامبـر ا

آری،  می گویـد  چـون  و  داری؟  درد  دل  یعنـی  درد؟"  "اشـکمت  می پرسـند  بـوده  نشسـته 

کـه صـورت  کـه در نمـاز شفاسـت3. بنابرایـن احتمـال دارد  می فرماینـد برخیـز و نمـاز بخـوان 

صحیـح مصـراع اول بیـت ثانـی ایـن باشـد: "وز بهـر شـکمدرد سـخن پارسـیش گفـت" که در 

تقطیـع دال آخـر کلمـۀ مرکـب شـکمدرد می افتـد و به همین علت هم در استنسـاخ به جای 

کنید به السید 1996، صص 28 - 29. 1. نگاه 

که در غلط بودنش  کلمۀ شـکم آمده اسـت  2. راوندی 1386، ص 7. در متن راحةالصدور به جای اشـکم 
تردیدی نیست.

که صادقی به دست داده است. کنید به منابعی  3. صادقی 1357، ص 61، نیز نگاه 
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کالم این تعبیر را بهتر از تغییر  شـکمدرد صورت شـکمدر را آورده اند. علی اّی حال، سـیاق 

ــم، شـگون" تأیید می کند.
ُ

"شکم" به "شگ

بیـت 46، چنانکـه قبـاًل ذکـر شـد، در چاپخانـه از قلـم افتـاده اسـت. امـا بیـت 47 نیـز 

دارد: الزم  تصحیحـی 

که خوانند همی نیزک فرسان[]هم از سخن ماست بسی لفظ شما نیز چون نیزه 

گوییــد گوییــم و شــما ُســـّکر  ما مشک، شما ِمسِک   ختن، هست فراوانمــا شّکـــر 

به نظر من با این که صورت مصراع ثانی همین است که استاد خالقی به دست داده اند، 

اما شاید بهتر باشد که این مصراع را به صورت "ما ُمشک، شما ِمسک، چنین هست فراوان" 

تصحیح قیاسی کنیم تا با سیاق کالم بهتر بخواند، یا حداقّل این امکان را که ممکن است 

ختن گشتۀ چنین باشد را نیز متذکر شویم. منظور شاعر این است که ایرانی خطاب به عرب 

که فارسیان نیزک  می گوید: "از زبان ما هم در زبان شما بسیار لغت وارد شده مانند نیزه 

که شما  که ما آن را شَکـر می خوانیم و شما ُسـّکـر و نیز لغت ُمشک  تلفظ می کنند و لغتی 

گونه لغات فراوان است )= چنین هست فراوان(." ِمسک تلفظ می کنید. از این 

ابیات 47 - 48:

یــادت کــه ز وزلفــظ شــما بیــش چــه باشــد؟ 

نه صنع ]اصل: وضع[ ز الفاظ به هر کشور و بلدان؟

ک پــا شــما  و  دانیــم  یکســره  شــما  صنــع  مــا 

حیــران و  عاجــز  زمــا  صنــع  هــر  ز  هســتید 

در صّحـت تصحیـح وضع به صنع که اسـتاد خالقی اعمـال کرده اند، تردیدی نمی توان 

داشـت زیـرا سـیاق سـخن آن را کامـاًل تأییـد می کنـد. امـا چون از این دو بیت معنی درسـتی 

گشـتگی های دیگـر هـم در متـن رخ داده باشـد. احتمـال  بـه دسـت نمی آیـد، شـاید برخـی 

گر( باشـد و حرف نه در مصراع ثانی  گشـتۀ ور)= و ا که وز در آغاز مصراع یکم بیت اول  دارد 

گـر ایـن حـدس درسـت باشـد شـاید بتـوان ایـن دو بیـت را بـه  ایـن بیـت گشـته بـه )= بهتـر(. ا

کرد: صـورت زیر تصحیـح 
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بــه صنــع ز الفــاظ بــه هــر کشــور و بلــدانورلفِظ شما بیش، چه باشد که زیادت؟

ک هســتید بــه هر صنــع زما عاجــز و حیرانما صنع شــما یکســره دانیم و شما پا

ابیات 82- 83:

دیبــا و  زر  در  بــود  پرســتار  هرچــه  شبســتانمــا  ز  ببیــرون  یــم  نیار و  یــم  دار

بدســتانبدهیــد شماشــان بــه زنــا، وآنچــه بزاینــد بفروشــید  مــادر،  ز  ببریــده 

کـه مـا آنهـا  کنیزانتـان را بـه زنـا می دهیـد در حالـی  کـه در بیـت 83 می گویـد شـما  ایـن 

کـه در جاهلیـت  کنیـزکان زانیـه  کنایه یـی باشـد بـه  گویـا  یـم،  را در شبسـتان پوشـیده می دار

کـه بـر در  در مکـه و مدینـه بسـیار بوده انـد و برخـی از معروفتریـن ایشـان، قحبگانـی بوده انـد 

خانه هاشـان رایت نصب می کرده اند )صواحِب رایات( تا بدان شـناخته باشـند و مشتریان 

کنیـز  محـل سکونتشـان را بداننـد. نـه نفـر از ایشـان بسـیار معـروف بوده انـد: اول اّم مهـزول 

سـائب بـن ابـی سـائب المخزومـی، دوم اّم غلیـظ کنیـز صفـوان بـن امّیـه، سـوم هبـة القبطیه 

کـه متعلـق بـه عـاص بـن وائـل بـوده، چهـارم مزنـة کنیزک والـک بن عمیلـة بن السـاق، پنجم 

کنیـزک عمـرو بـن عثمـان المخزومـی، هفتـم  کنیـز سـهیل بـن عمـر، ششـم اّم سـوید  حاللـه 

کنیـزک هشـام بـن ابـی ربیعـه و نهـم قریبـا نـام  کنیـز دمعـة بـن االسـود، هشـتم فرشـه  شـریفه 

کـه صاحبـان آنهـا از درآمـد  کنیـزک هـالل بـن انـس بـود. خانه هـای ایـن زنـان را  کـه  داشـت 

کـه کنیـزان را بـه زنـا  ایشـان بهره منـد بوده انـد، در جاهلیـت "خرابـات" می نامیدنـد1. امـا ایـن 

بدهنـد تـا بزاینـد و فرزنـدان آنهـا را از مادرانشـان بگیرنـد و بفروشـند، نمی دانـم چیسـت، امـا 

البـد وجـود داشـته اسـت کـه در کتـب فقهـی در ابـواب مربـوط بـه بـردگان، مسـلمانان از جدا 

کنیـزکان از مادرانشـان نهـی شـده اند. کـردن فرزنـدان 

بیت 86:

نفاقــًا و  کفــرًا  ایــزد:  گفــت  کــه  کفــرانآنجــا  بــه  گفــت: بتــر خلــق شــمایید 

این بیت غلط چاپی دارد. ضبط نسخه به قرار زیر است:

نفاقــًا و  کفــرا  ایــزد  گفــت  کــه  کفــرانآنجــای  گفتســت بتــر خلــق شــمایید بــه 

1. شهابی 1366، ج 1، ص 321.
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.>...
ً
ا ا�ق �ن  و �ن

ً
را ّد ک�ن اشارت این بیت به سورۀ التوبه، آیۀ 97 که می فرماید: >الاعرا�ب اسش

بیت 87:

یــد وین تحت عنق بسته و بگشاده گریبانور فخــر بدیــن پنــج عمامــه همــی آر

گمان می کنم که پنج عمامه هم در مصراع اول غلط چاپی باشد؛ زیرا پنج عمامه نامفهوم 

است. صورت صحیح باید پیِچ عمامه باشد. ضبط اصل نسخه هم به پیِچ عمامه بیشتر 

می ماند، و آن به معنی بستن/پیچاندن عمامه بر سر باشد. مهیار دیلمی می فرماید: 

بالعمائــمشــّتان رأٌس یفخــر التاج به تفخــر  ارؤٌس  و 

بیت 89:

وز کشتنشــان دســت نهفتیــد بــه ابــدانآن صعب سپاهان که زمین تان بگرفتند

ایـن  زیـرا ضبـط  کرده انـد؛  را اسـتاد خالقـی تصحیـح قیاسـی  بیـت  ایـن  ثانـی  مصـراع 
کـه  گمـان می کنـد  مصـراع در نسـخه ایـن اسـت: "وز کشـتنتان دسـت نهفتنـد بابـدان." بنـده 
لزومـی  کشتنشـان هـم  بـه  کشـتنتان  تبدیـل  و  باشـد  دشـت  دسـت تصحیـف  دریـن مصـراع 

کـه ایـن بیـت را بـه صـورت: نـدارد. بنابرایـن پیشـنهاد می کنـم 

ابــدانآن صعب سپاهان1 که زمین تان بگرفتند بــه  نهفتنــد  دشــت  کشــتنتان  وز 

که سـرزمین  که: "آن سـپاه بزرگی  کنیم. در این صورت معنی بیت این اسـت  تصحیح 
کـرد دشـت های بالدتـان را از ابـدان مـردگان  کـه از شـما  کـرد و از قتـل عامـی  شـما را فتـح 
کـه داسـتان آن در  پوشـاند." منظـور شـاعر ذکـر حمـالت سـپاه حبشـه بـه عربسـتان اسـت 

کریـم بـه تفصیـل نقـل شـده اسـت. یـخ و سـیر و تفاسـیر قـرآن  توار

بیت 100:

کســی آنســت بهــر حــال ــزد بهتــر  کو هست تقی تر، همه دشوار شد آسانزی ای

م 
ُ
کرَمک

َ
ایـن بیـت ترجمـۀ پایـان آیۀ 13 از سـورۀ حجرات اسـت کـه می فرمایـد: >... ا�نّ ا

ٌر<. �ی �ب ُم �ن اکم ا�نّ اهلل عل�ی �ق د اهلل ا�ق ع�ن

کـه سـپاهان تصحیـف سـیاهان یعنـی سیاهپوسـتان حبشـی باشـد. امـا چـون  1.  دریـن مـورد بعیـد نیسـت 
دلیـل محکمـی در دسـت نیسـت، تصحیـح قیاسـی دریـن مـورد لزومـی نـدارد.
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بیت 102:

کــه در آفــاق کز فخر عجم اوست پس از ظاهر و امکاندانــم بجــز او نامــوری مــن 

گـر در ایـن  کـه ذکـر کرده انـد. امـا بـه گمـان مـن ا متـن مصـراع دوم در نسـخه همیـن اسـت 
مصـراع پـس را بـه بـس تبدیـل کنیم، و متن را چنین بخوانیم که: "کز فخر عجم اوسـت بس، 
از ظاهـر و امـکان" یعنـی "وجـود او بـرای فخـر کـردن عجم بر دیگران کافی اسـت" بهتر باشـد.

ابیات 106- 107: در اصل نسخه میان این دو بیت به علت آشفتگی اوراق دستنویس 
کـه نظـم اصلیشـان بـه هـم خورده اسـت، به انـدازۀ یک ورق فاصله افتـاده و دو بیت آخر یک 

قصیدۀ نونیه، یعنی:

تا همی خورشید دارد صورت زرین مجنتــا همــی پروین نماید نیمه سوســن ســنان

دوستان را در نعیم و دشمنان را در سجنجاودان خّرم بشادی باش و جاویدان ببین

میـان ایـن ابیـات واقـع شـده. ایـن دو بیت از ابیـات دعاعیه قصیدۀ ازرقی هروی اسـت 

بـه مطلع:

ســنبلی بــس بــا بــال و سوســنی بــس بافتنسوسن و سنبل نمود از زلف و عارض یار من

که در مدح ابوالحسـن علی بن محمد، یعنی خواجه عمید شـرف الدوله سـدید الدین 

ابوالحسـن علی بن محمد بن سـری سـروده شده است1. 

بیت 112:

بشکفت که ُثعبان بَود از سهم تو هزمانُثعباِن دمنده ست قلـــْمت و به عدو بر

مصـراع ثانـی را بـه گمـان بنـده بایـد به صورت "َنشگـِـفت که َتعبـان بَود از سـهمِ  تو هزمان" 

تصحیـح کـرد. َنشـِگفت یعنـی "نـه شـگفت، جای شـگفتی نیسـت" و ثعبـان در ایـن مصراع 

گشـتۀ َتعبـان از مـادۀ ت ع ب، بـه معنـی "رنجـور، افسـرده، درمانـده" اسـت. در عربـی الّتعبانـة 

کـه از رنـج و مشـّقت الغـر شـده باشـد آمـده اسـت و تعبـان  بـه معنـی زن خسـته و مانـده ای 

گـر ایـن حـدس صحیـح باشـد، معنـی بیـت ایـن اسـت کـه: "قلمت  صیغـۀ مذکـر آن اسـت. ا

ماننـد اژدهـای دمنـده ای اسـت کـه بـه دشـمنت هجـوم مـی آورد. پس جای شـگفتی نیسـت 

1. ازرقی 1336، ص 64 - 65، و قس ص ده مقدمه.
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گفته نماند  گرفتار اسـت." نا که دشـمنت هر دم و سـاعت از ترس تو به رنجوری و درماندگی 

کـه ایـن بیـت تنهـا بیتـی اسـت که بنده این لغـت را در آن دیده ام زیرا این واژه از لغاتی اسـت 

کـه در ادب فارسـی کمیـاب اسـت و نـه در لغتنامـۀ دهخـدا وارد شـده و نـه در فرهنـگ بـزرگ 

کسـی بیـت دیگـری  گـر از فضـال  کـه ا سـخن یـا در مجلـد ذیـل آن فرهنـگ. بنابرایـن جـا دارد 

شـامل ایـن لغـت را در دواویـن شـعرای فارسـی زبـان یافتـه اسـت، شـواهد آن را نقـل کنـد.

ابیات 117-116:

کــرم خویــش از  عیبش مکن ار معنی ]و[ لفظ است به نقصانوان هدیــۀ عیدیــن پذیــر 

دان کز غرض مختصری ُبد نه ز نسیانوز هرچه درین باب سخن بود بگفتست

در مصـراع ثانـی بیـت اول، افـزودن ]و[ لزومـی نـدارد؛ زیـرا مصـراع چنانکـه هسـت مفهـوم 

گر معنِی الفاِظ این شـعر ناقص اسـت، تو تسـاهل فرما." در مصراع اول  اسـت. می فرماید: "ا

کـه وز را در  کـه رابطـۀ معنایـی میـان دو مصـراع حفـظ شـود، بهترسـت  بیـت ثانـی بـرای ایـن 

کرد و بیت  کلمۀ بگفتست را در آخر آن به نگفتست تبدیل  گر( و  ابتدای مصراع به ور )= و ا

را بـه صـورت زیـر تصحیـح نمـود تـا معنی آن مفهـوم گردد:

کز غرض مختصری ُبد نه زنســیانور هرچه درین باب سخن بود نگفتست دان 

گـر هـر چـه را در ایـن بـاب ذکـر کردنـی بـود بیـان نکـرده اسـت، بـدان کـه غـرض  یعنـی: "و ا

کـردن صفـات عالیۀ ممـدوح." شـاعر اختصـار بـود نـه فرامـوش 

ایـن مختصـر را بـا آرزوی تندرسـتی و طـول عمـر برای اسـتاد عزیزم دکتـر خالقی مطلق به 

پایـان میـاورم و از زبـان فّرخی بـه او می گویم:

همچنین هفت پدیدار کند هفت اورنگتا برین هفت فلک سیر کند هفت اختر

گوزن گریزنده بَود سال و مه، از شیر،  تا جدایی طلبد روز و شب، از باز، کلنگ ...تا 

سال و مه در کف تو بادۀ تابنده چو زنگروز و شــب در بــِر تــو دلبــر بالیده چو ســرو
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گوتا، شMs. Orient. P 40   )برگ 12ر _ 14ر( . کتابخانه  بحر الدرر، قرن 8، 
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كتابهاى كتابت  شده در ربع رشیدى
م* �ن �ک�ی د محمد�س�ی س�ی

خواجه رشـیدالدین فضل اهلل همدانی )648- 718ق( بخشـی از درآمد موقوفات خود 

کتـاب بـا شـرایط و  را بـرای آن اختصـاص داده بـود تـا سـاالنه در ربـع رشـیدی دو مجموعـه 

ترتیـب خاصـی استنسـاخ شـود: نخسـت مصحفی سـی پاره به همـراه کتاب جامـع االصول 

ابن اثیـر1؛ و دیگـری مجموعـه تألیفـات خـودش در چندیـن مجلـد2.

آنچـه دربـاره نوشـتارخانه ربـع رشـیدی مشـهور و پیرامونـش تحقیقـات مختلفـی منتشـر 

کـه از آثـار خـود رشـیدالدین بـه دسـت آمـده و همچنیـن چنـد  شـده، نسـخه هایی اسـت 

کـه رشـیدالدین  کـه بـا ظـن و گمـان بـه آن جـا منسـوب اسـت. امـا افـزون بـر کتابهایـی  قرآنـی 

کید کـرده بود، علما و دانشـمندان  فضـل اهلل  بـر نوشـتن آنهـا از امـوال موقوفـه ربـع سـفارش و تأ

کن ربع و خانقاه نشـینان و پزشـکان دارالشـفاى آن جا و علم آموزان مدرسـه رشـیدى نیز  سـا

فراخـور نیـاز و احـوال خـود بـه استنسـاخ و کتابـت می پرداختنـد. ایـن نسـخه ها نیز یـادگارى 

گوشـه اى از حیات فرهنگی جاری آن جا را بازگو  از فعالیتهاى علمی ربع رشـیدى اسـت و 

کتابخانه ملی. * سازمان اسناد و 
گانـه  دوره ای از جامـع االصـول  1.  رشـیدالدین فضـل اهلل  همدانـی 2536: 133-134. مـن در نوشـتاری جدا

کـرده ام. کـه بنـا بـر همیـن سـفارش در ربـع رشـیدی تهیه شـده، معرفی  را 

2.  همو، 240-237.
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می کنـد. پیشـتر تنهـا چهـار نسـخه از ایـن دسـت شناسـایی شـده بـود.1 کـه بـر آن شـمار، این 
یـازده نسـخه  را باید افـزود:2

1. مجموعه شماره 851 کتابخانه وزیرى یزد.
کنونـی 198 بـرگ دارد امـا برگهایـی از آن افتـاده و بخشـی نیـز جـا  ایـن نسـخه در هیئـت 

کنون بـه عنوان برگ 163 نسـخه  بـه جـا شـده اسـت. بنـا بـر صفحـه عنـواِن اصلِی نسـخه که ا

بـوده اسـت: »کتـاب التعبیـر للشـیخ  کتـاب  بـه ترتیـب شـامل ایـن 4  گرفتـه نسـخه  جـای 

الرئیـس، کتـاب مفـرح النفـس ماردینی، کتـاب اقرابادیـن ماردینی، کتاب تذکره سـویدیه«.

که در تجدید  کتاب در نسـخه موجود اسـت: تذکره سـویدیه  کنون تنها 2  از این شـمار ا

گرفته )صفحات 2پ _  158پ( و از انجام هم افتادگی  صحافی در ابتداى مجموعه قرار 

کتاب تعبیر الرؤیاى ابن سـینا3 )صفحات 164پ _ 196ر(. دارد و 

زمـان تحریـر هـر  امـا  گانـه؛  کاتـب جدا بـه دو  مربـوط  و  خـط دو رسـاله متفـاوت اسـت 

دو نزدیـك بـه هـم و از قـرن هشـتم هجـرى اسـت. از تملـك و مهـر و نوشـته هاى ابونصـر بـن 

1.  خصوصیات آن نسخه ها چنین است:
کتابخانـه  یـک. الصحائـف االلهیـة، نوشـته شـده در یکشـنبه 11 صفـر 717ق در مدرسـه رشـیدیه تبریـز، 

مرعشـی، ش 11837 )مرعشـی نجفـی، سـید محمـود 30: 83-82، 771(.
دو. مجموعـه شـامل کتـاب االنـوار و الصحائـف االلهیة و پنج رسـاله و فایده کوتـاه دیگر به خط احمد بن 
حـاج عبدالرحمـن بـن ابی بکـر بـن عثمـان عفانـی ملقـب بـه فخـر همدانـی در 24 شـوال 733ق و جمعـه 
ذیقعـده همـان سـال در خانقـاه ربع رشـیدى تبریز، کتابخانه سـنا، ش 1289 )دانش پـژوه و انوارى 1359، 

.)212-210 :2
سـه. شـرح منهـاج الوصـول الـی علـم االصـول از برهان الدیـن عبیداهلل  بن محمد هاشـمی فرغانـی عبرى، 
بـه خـط علـی بـن علـی بـن ابی المجـد سـاوى در یکشـنبه 21 رمضـان 733ق در ربـع رشـیدى، کتابخانـه 

مرکـز احیـاء میـراث، ش 3501 )حسـینی اشـکوری، 1386: 7-5(.
کتابخانـه آسـتان قـدس  چهـار. شـرح القانـون ابن نفیـس، اواخـر رمضـان 735ق در خانقـاه ربـع رشـیدى، 

رضـوى، ش 5101 )عرفانیـان، 1380: 300-297(.
همچنین رك: بشرى 1383: 340-333.

کتابت مرتب شده اند. 2.  نسخه ها به ترتیب تاریخ 

کتاب به ابن سـینا نسـبت داده  کاتب و برخی منابع دیگر  3 .  هر چند در صفحه عنوان این نسـخه به خط 
شده، اما در این انتساب تردیدهایی شده است. رك: مهدوى، یحیی 1333: 59-57.
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ر شـهاب الدین حاجـی بـن حسـن بـن علـی کوبنانـی در آغاز هر دو رسـاله بر می آیـد که اتصال 

ایـن دو بخـش دسـت کم پیـش از سـال 879 ق صـورت گرفتـه اسـت. در رمضان این سـال، 

کوبنانـی درآمـد و او یادداشـت تملـک خـود را در بـاالی نخسـتین بـرگ  نسـخه بـه تملـک 

کتاب ابن سـینا نوشـت و مهر هشـت گوش خود به سـجع: »عبده المتوکل علی اهلل الحبیب 

کوفـت )گ 164ر(. در صفحـه آغازیـن تذکـره  ابونصـر بـن شـهاب الدین الطبیـب« را زیـر آن 

کتـاب  کـه در یکـی از آنهـا بـار دیگـر بـر تملـک  سـویدی هـم دو بـار دسـتخط او آمـده اسـت 

یـخ و بـا امضـای: »ابونصـر الطبیـب الکرمانی ثـم الکوبنانی«( و  کیـد کـرده اسـت )بـدون تار تأ
در دیگـری در 886ق جملـه ای را بـه نقـل از افالطـون نوشـته اسـت )گ 2 ر(. 1

ــرة  ــرة المفیـــدة و الذخیـ ابراهیـــم بـــن محمـــد ســـویدى دمشـــقی )600-690ق( در التذکـ

المحمدیـــة )التذکـــرة الهادیـــة و الذخیـــرة الکافیـــة( بـــه ترتیـــِب اندامهـــاى انســـان، بیماریهـــا را 

ـــی  ـــا افتادگ ـــخه م ـــاب در نس کت ـــت.  ـــرده اس ک ـــر  ـــدام را ذک ک ـــر  ـــی ه ـــاى درمان ـــمرده و داروه برش

یـــاى  کتـــاب تعبیـــر الرؤ دارد و تنهـــا شـــامل نیمـــی از متـــن اســـت در نتیجـــه انجامـــه نـــدارد. امـــا 

کوبنانـی از طبیبـان و عالمـان  کرمانـی  1. ابونصـر بـن شـهاب الدین بـن حاجـی بـن حسـن بـن علـی طبیـب 
کـه دربـاره او می دانیـم از مجموعـه  کتـب تراجـم نامـی از او نیامـده و همـه اطالعاتـی  روزگار خـود بـود. در 
دستنویسـهایی اسـت کـه از کتابخانـه اش باقـی مانده اسـت. نسـخه ای از شـرح االسـباب والعالمـات ابن 
کتابتش را در مدرسه عبیدیه  کرمانی  که  کرمانی )842ق( مورخ 880ق به خط او در دست است  نفیس 
کـرد و در اصفهـان بـه انجـام رسـاند )مرعشـی، ش 13986؛ بـرای اطالعـات بیشـتر دربـاره ایـن  کرمـان آغـاز 
نسـخه رک: مرعشـی نجفـی، 1389، 35: 441-442(. همچنیـن تملـک او روی سـه نسـخه دیگـر دیـده 
شـده اسـت: نخسـت روی نسـخه ای از القانـون ابن سـینا در 903ق در تبریـز )دانشـگاه تهـران، ش 2034؛ 
بـرای اطالعـات بیشـتر رک: دانش پـژوه، 1339، 8: 655( دوم روی مفاتیـح الغیـب فخـر رازی )مرعشـی، 
کتابخانه، 26: 237-238 نام او با لغزش ذکر شده است( و دیگری روی لوامع  که در فهرست آن   10296
االسـرار فـی شـرح مطالـع االنـوار قطب الدیـن رازی )766ق( بـدون تاریـخ همـراه بـا نقـش مهـر هشـت گوش 
کتـاب شـرح  او )کتابخانـه عالمـه طباطبایـی شـیراز، ش 801. رک: برکـت 1384: 214(. نسـخه ای هـم از 
حکمـة االشـراق قطب الدیـن شـیرازی بـه خـط جـد او، حسـن بـن علـی کوبنانی، می شناسـیم کـه در اوایل 
شـوال 821ق در هـرات کتابـت کـرده اسـت. در صفحـه آخـر ایـن نسـخه ابونصـر بـن شـهاب الدین دو بیت 
شـعر بـه یـادگار بـرای صاحـب کتـاب موالنا تقی الدین فضل اهلل بن علی مرشـد قاضی بیابانـک در 5 محرم 
879ق نوشـته اسـت )کتابخانه مجلس، ش 1854. برای اطالعات بیشـتر درباره این نسـخه رک: حائری 

1345: 323 کـه در آن جـا بـه نادرسـت خـود کوبنانـی کاتـب نسـخه معرفـی شـده اسـت(.
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کتابتـــش بـــه  کامـــل اســـت و در غـــره رمضـــان 715ق در دارالشـــفاء ربـــع رشـــیدى  ابن ســـینا 

انجـــام رســـیده اســـت:

»وقـع الفـراغ مـن تحریـره یـوم االربعـاء فـی غـرة الرمضان سـنة خمس عشـر وسـبعمایة فی 
دارشـفاء ربـع رشـیدى حامـدًا مصلیًا«.1

اثبـات  دربـاره  طوسـی  نصیرالدیـن  خواجـه  فائـده   صفحـه  سـه  در  یـا  الرؤ تعبیـر  از  بعـد 

از  یادداشـتی  و  نیـز هسـت(  آنهـا  کـه مفصلتریـن  او  فائـده  از هشـت  )یکـی  مبـدأ  وحـدت 

ابوسـهل عیسـی بـن یحیـی مسـیحی دربـاره خـواص اغذیه نوشـته شـده که احتمـاال به خط 

کاتـب اسـت.  همیـن 

در صفحـه عنـوان رسـاله تعبیـر خـواب )گ 164 ر( یادداشـتی کهنـه و رنگ باختـه درباره 

فهرسـت رسـاله هاى نسـخه دیـده می شـود. ایـن یادداشـت مربـوط بـه رسـاله هایی اسـت که 

پـس از تعبیـر خـواب بوده انـد و می تـوان ایـن گونـه تصور کرد که آنها هم بـه خط همین کاتب 

و احتمـااًل در ربـع رشـیدى کتابـت شـده باشـند. آنچـه از ایـن یادداشـت بـا حـدس و گمـان 

خوانـده می شـود چنین اسـت:

فهرست ما فی هذه المجلدة:

کتاب آخر یسمی مفتاح الطب. کتاب فی التعبیر، و 

و رسالة اخرى فی قواعد االطعمة و االشربة...

کتاب آخر یسمی موجز القرشی و کتاب آخر فی القرابادین. و 

و فیها فوائد بمعرفة قوی...

کتابـت آنهـا در دارالشـفاء مشـخص.  کتابهـا پزشـکی اسـت و دلیـل  موضـوع همـه ایـن 

گرفتـن عملـی  دارالشـفاها عـالوه بـر مـداواى بیمـاران و مراقبـت از آنهـا، محـل آمـوزش و فرا

کـه طبیـب دارالشـفاء  کـرده بـود  پزشـکی نیـز بـود. رشـیدالدین نیـز در وقفنامـه خـود شـرط 

کاتـب  کتابخانـه وزیـرى یـزد در معرفـی ایـن نسـخه بـه صـورت شـگفتی  1. در فهرسـت نسـخه هاى خطـی 
کتابـت و نـام دارشـفاء ربـع رشـیدى )شـیروانی،  آن »رشـیدى« ثبـت شـده اسـت، بـدون اشـاره بـه محـل 
محمـد 2: 714(. امـا در معرفـی محمدتقـی دانش پژوه به دقت خصوصیات نسـخه ذکر شـده اسـت. رك: 

.402-401  :1344 دانش پـژوه 
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ر گویـد.  بایـد بـر »درس گفتـن طـب قـادر باشـد« و دو متعلـم را همـواره در رواق المرتبیـن درس 

متعلمـان نیـز بایـد »در تحصیـل علـم طـب مهـوس و مجـد و متدیـن و امیـن باشـند« و پنـج 

سـال بـر ایـن کار مداومـت کننـد تـا جایـی کـه خـود در عـالج بیمـاران ماهر شـوند و طبیب بر 

کنـد. مسـکن ایـن دانشـجویان در یکـی از  اسـاس سـنت بـراى ایشـان اجـازه طبابـت صـادر 

کـه پشـت حوالـی داروخانـه قـرار داشـت.1 مسـکن طبیـب  حجره  هـاى پاییـن دارالشـفاء بـود 

کارمنـدان دارالشـفاء  اصلـی نیـز تـا هنـگام مجردبـودن در دارالطبیـب بـود.2 همچنیـن دیگـر 

ماننـد شـرابدار داروخانـه و خـادم المرضـی و خـازن داروخانـه بـه هنگام تجّرد در ربْع سـکنی 

داشـتند. نخسـتین آنهـا در حجـره بـاالى داروخانـه و دو دیگـر در خانـه اى در سـراچه رواق 

کتابهـاى پزشـکی و علـوم وابسـته بـه آن در دارالشـفاهاى  کتابـت  المرتبیـن.3 از سـوى دیگـر 

تمـدن اسـالمی، سـنتی دیرپـا بـود و قبـل و بعـد از ربـع رشـیدى نمونه هـاى متعـددى بـراى آن 
یـم.4 سـراغ دار

از ایـن رو بـا توجـه بـه موضـوع کتـاب و محـل کتابـت آن، می تـوان گفت کاتب نسـخه ما 

1. رشیدالدین فضل اهلل  همدانی 2536: 146-145.

2. همو، 181-180.

3. همو، 183-181.

4. براى نمونه این دستنویسـها در سـده هاى هفتم تا دهم در یکی از دارالشـفاهاى تمدن اسـالمی استنسـاخ 
شده اند:

دارالشفاء عضدى بغداد در 678ق )شرح القانون فخرالدین رازى و قرابادین سمرقندى، دانشگاه تهران، 
ش 7815. فهرسـت، ج 16، ص 714(؛ دارالشـفا عضـدى بغـداد در رمضـان 716ق )القانـون ابن سـینا، 
کتابـت نسـخه اشـاره اى  کتابخانـه، ج 2، ص 303 بـه محـل  کتابخانـه مجلـس، ش 516، در فهرسـت آن 
گوهـر نصیـب خاتـون در 748ق )تنسـوخ نامه  نشـده اسـت(؛ دارالشـفاء نصیبیـه قیصریـه / دارالشـفاى 
کتابخانـه ایاصوفیـا اسـتانبول، ش 3605. فهرسـت  ایلخانـی خواجـه نصیـر و نظـام التواریـخ بیضـاوى، 
کتابخانه ایاصوفیا، ص 411- میکروفیلمهاى دانشـگاه تهران، ج 1، ص 465؛ فهرسـت نسـخه ای خطی 
ئیـه خـوارزم در یکشـنبه جمادى اآلخـر 753  412؛ مقدمـه تنسـوخ نامه، ص سـی _ سـی دو(؛ دارالشـفاء عال
)القانون ابن سـینا، کتابخانه مجلس شـوراى اسـالمی، ش 6268. فهرسـت، ج 19، ص 239(؛ دارالشـفاء 
آماسـیه در 870 ق )جراح نامـه ترکـی از شـرف الدین بـن علـی بـن الیـاس کـه بـه عنوان طبیب آن دارالشـفاء 
منصـوب شـده بـود، کتابخانـه ملـی فرانسـه، ش Suppl. Turc 693(؛ دارالشـفاء شـهابیه خـوارزم در 936ق 
آثـار پزشـکی نجیب الدیـن محمـد بـن علـی سـمرقندى و تعلیـم المعالجـات بقـراط و  )مجموعـه اى از 

کتابخانـه مرعشـی، ش 7467، فهرسـت، ج 19، ص 272-266(.  حاصـل المسـائل غضنفـر شـیرازى، 
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کارمنـدان یکـی از بخشـهای دارالشـفاء  کـه نـام خـود را ذکـر نکـرده، یکـی از ایـن متعلمـان یـا 

ربع رشـیدى بوده که در زمان اقامت و کار در آن جا نسـخه را به رشـته تحریر کشـیده اسـت.

2. المعـارف فـی شـرح الصحائـف تألیـف شـمس الدین محمـد بـن اشـرف سـمرقندى 
)قـرن 7(

کـه گـزارش کتـاب دیگـر او الصحائف االلهیة اسـت. سـمرقندی در ایـن کتاب خالصه 

و زبـده مباحـث کالمـی را بـه روشـی برخـالف فالسـفه و حکما که سسـتی آراء و مبانیشـان را 

یافته بود، نوشـته اسـت. در

ایـن نسـخه را محمـد بـن یوسـف رومـی قیرشـهرى در 716ق در مدرسـه شـریفه مسـمی 

بـه روضـه رشـیدیه در تبریـز کتابـت کرده اسـت. نسـخه تصحیح شـده و کنـار انجامه کاتب 

نشـان مقابلـه و تصحیـح دارد.

کتابخانه فاتح استانبول، ش 3033 نگهداری می شود. این نسخه در 

کـه  از نسـخه هاى برجاى مانـده از متـن الصحائـف االلهیـة و شـرحش بـه دسـت می آیـد 

هـر دوى آنهـا در سـده هشـتم هجـرى در تبریـز متـداول بوده اند. ظاهرا حضور مؤلف در سـال 

کـه دو  گذشـت  کـرده اسـت. پیشـتر  کمـک  کتـاب در آن منطقـه  688ق در تبریـز1 بـه رواج 

نسـخه از الصحائـف االلهیـة در سـالهاى 717 و 733ق در مدرسـه و خانقـاه ربـع رشـیدى 

کتابت شـده اند. تبریـز 

در  تبریـز  نجمیـه  مدرسـه  در  تهیه شـده  المعـارف  از  رونوشـتی  وجـود  آنهـا،  بـر  افـزون 

قاضـی شـیخ علـی شـهر  قاضی القضـاة  در مدرسـه  نوشته شـده  دیگـر  رونویسـی  و  712ق2 

تبریـز در ذیقعـده 787ق3 و نسـخت سـوم آماده شـده در محلـه افرنـج شـهر تبریـز در 15 صفر 

کتاب را در شهر تبریز تأیید می کند. 787ق4، اقبال نسبت به این 

1. شیخ آقا بزرگ طهرانی، 15: 9.

کتابخانه مجلس شوراى اسالمی، ش 416 طباطبایی. 2. موجود در 

کوپریلی استانبول، ش 827. رك: ششن، رمضان، 1986م، 1: 405-404. کتابخانه  3. موجود در 

کتابخانه ملت استانبول، ش 1142 فیض اهلل  افندى. 4. موجود در 
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کـه در اوائـل ذیقعـده 659ق در مراغـه بـه درخواسـت  کتابـی جامـع دربـاره علـم هیئـت 

عزالدیـن عبدالوهـاب زنجانـی نوشـته شـده اسـت.

کـه محمـد بـن محمـد بـن محمـد سـمرقندى بیـن  کتـاب در مجموعـه اى قـرار دارد  ایـن 

کنـون در کتابخانـه  سـالهاى 728-738ق بـه خطـی خـوش آن را بـه قیـد کتابـت در آورد و ا

توپقاپوسـراى اسـتانبول، ش 3333 احمـد ثالـث نگهـدارى می شـود.

کـه استنسـاخش در اوایـل شـوال 728ق در  رسـاله اول ایـن مجموعـه التذکـرة اسـت 

کاتـب بـا تجلیـل فـراوان از بنیانگـذار مدرسـه یـاد  مدرسـه رشـیدیه بـه پایـان رسـیده اسـت. 

کـرده اسـت: »فـی المدرسـة الرشـیدیة اعلـی اهلل  مبانیهـا واسـکن فـی  و بـراى او چنیـن دعـا 

الجنـة صاحبهـا وبانیهـا بحـق الحـق ونبیـه القائـل بالصـدق«.

رسـاله دوم نهایـة االدراك فـی درایـة االفـالك تألیـف قطب الدیـن شـیرازى )710ق( اسـت 

کتـاب در روز جمعـه 6 محـرم  کتابـت ایـن  کاتـب نوشـته شـده اسـت.  کـه بـه خـط همـان 

734ق آغـاز شـد و چهـار سـال بعـد در شـعبان 738ق در شـهر توقـات پایـان پذیرفـت. در 

ایـن انجامـه، کاتـب خـود را ملقـب به »شـرف سـمرقندى« خوانده و تصریح کرده که نسـخه 

را بـراى خـود نوشـته اسـت. تملـك او در صفحـه عنـوان نسـخه نیز قید شـده اسـت که نشـان 
کـرده بـود.1 می دهـد نسـخه را بـرای اسـتفاده شـخصی خـود کتابـت 

اشـکال هندسـی و نجومـی نسـخه بـه دقـت ترسـیم شـده و خـود محمد سـمرقندى متن 

کـرده اسـت. هـر دو رسـاله در مجمـوع شـامل 162 بـرگ در انـدازه 16 × 23/5  را تصحیـح 

سـانتیمتر اسـت.

4-6. حقائـق التأویـل فـی دقائـق التنزیـل تألیف کمال الدین عبدالـرزاق بن ابو الغنائم بن 
کاشانی )736ق( احمد 

از 5 منظـر لغـت،  را  آیـه  کـه هـر  کاشـانی اسـت  کمتـر شناخته شـده  گسـترده و  تفسـیر 

کتابـت رسـاله دوم اشـاره  یـخ و محـل  کتابخانـه توپقاپوسـراى )Karatay 3: 763( تنهـا بـه تار 1.  در فهرسـت 
کاتـب نیـز در آنجـا ناقـص ذکـر شـده اسـت. شـده اسـت. نـام 
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اعـراب، معانـی و بیـان، تفسـیر، و تأویـْل بررسـی می کنـد و در چهـار ربـع تنظیـم شـده اسـت: 

ربـع اول از آغـاز قـرآن تـا پایـان سـوره انعام، ربع دوم از سـوره اعراف تا سـوره کهف، ربع سـوم از 
سـوره مریـم تـا سـوره صافـات و ربـع چهـارم از سـوره ص تـا پایـان قـرآن. 1

کاشـانی دارد، در  آثـار  نیـز  و  بیـن تفاسـیر عرفانـی  کـه  گسـتردگی ای  بـا همـه تفصیـل و  التأویـل  1.  حقائـق 
تک نگاریهـای نوشته شـده دربـاره کاشـانی و بررسـیهای مربـوط بـه دیدگاههـای او در تفسـیر و تأویـل قـرآن 
کنـون مغفـول مانـده اسـت و حتـی تراجم نـگاران قدیـم و جدیـد در شـرح حـال او بـه آن هیـچ اشـاره اى  تا
نکرده انـد. در فهرسـتها نیـز نسـخه هاى کتـاب بـه  درسـتی شناسـایی نشـده اسـت و بعضـی آن را بـا تفسـیر 
دیگـر کاشـانی، تأویـل اآلیـات، یکـی دانسـته یـا بـه نادرسـت بـه عنـوان گزیـده التأویـالت معرفـی کرده انـد. 
امـا نسـخه های متعـدد باقـی مانـده از حقائـق در کتابخانه هـای ایـران و ترکیه و هند نشـان می دهد کتاب 
بـه مهمتریـن مناطـق اسـالمی رسـیده بـوده و دسـت کم تـا قـرن دوازدهـم هجـری نسـخه هایی از آن تحریـر 

می شـده و خواسـتارانی داشـته اسـت.
کتـاب می شناسـیم: آسـتان  از  را هـم  ایـن نسـخه ها  کـه در متـن معرفـی می شـود  بـه جـز سـه نسـخه اى 
واعـظ در  بـن محمـد  بـن حسـن  بـن محمـد  ابی البـرکات  بـه خـط  ربـع دوم،  قـدس رضـوى، ش 1271، 
734ق )اردالن جـوان، 1365، 1: 493-494(؛ مرعشـی، شـماره هاى 284 )حسـینی 1354، 1: 311 در 
آن جـا معرفی شـده بـه صـورت ناشـناخته و بـا نـام تفسـیر القـرآن( و 13088، ربـع اول، قـرن 8 )مرعشـی 
کتابخانـه سـلیمانیه  نجفـی 1384، 33: 158-160(؛ مـوزه قونیـه، ش 63 )GÖlpinarli, 1967, I: 1-2(؛ 
کتـاب از قـرن  کامـل  اسـتانبول، ش 113 حمیـدی، نسـخه خزائنـی بسـیار نفیـس و ممتـاز، شـامل متـن 
 Ashraf( 443 کتابخانـه و مـوزه سـاالرجنگ حیدرآبـاد، ش دهـم هجـری )الدغیـم، 2010، 1: 214-215(؛ 
بـه عنـوان  آن  و شناسـاندن  تألیـف  یـخ  تار از جملـه  کتـاب  نادرسـت دربـاره  بـا توضیحاتـی   .1978, 36
کتابخانـه  کتابخانـه ایاصوفیـا اسـتانبول، ش 198 )شـامل ربـع اول، قـرن 9(؛  مختصـر تأویـالت القـرآن(؛ 
فاتـح اسـتانبول، شـماره های 142 )ربـع اول، بـه خـط یونـس بـن عبـداهلل در یکشـنبه اوایـل محـرم 913ق 
در قسـطنطنیه( و 143 مکـرر )ربـع دوم، قـرن 10( و 146 )ربـع دوم، بـه خـط یونـس بـن عبداهلل در پنجشـنبه 
کتابخانـه  کتابخانـه جـاراهلل، ش 50 )ربـع اول، 886ق(؛  7 شـوال 911ق( و 259 )ربـع اول، قـرن 9-10(؛ 
کتابخانـه، ج 1، ص 74 بـا نـام الجـزء  کوپریلـی، ش 114 )ربـع چهـارم، قـرن 8، ایـن نسـخه در فهرسـت 
اآلخـر مـن تأویـالت القـرآن معرفی شـده اسـت(؛ کتابخانه ولی الدیـن افندی، ش 186 )ربـع اول، قرن 12(؛ 
کتابخانـه اسـعد افنـدى، ش 186؛ کتابخانـه حـاج محمـود افنـدی، ش 107 )ربع اول، قـرن 11(؛ کتابخانه 
گجـرات هندوسـتان، ش 167  کتابخانـه پیرمحمدشـاه احمدآبـاد  قاضـی زاده محمـد افنـدی، ش 26؛ 

)ربـع اول و بخشـی از ربـع دوم تـا سـوره هـود(.
السـید  الطباطبائـی،  1730؛   :3 2001م،  قره بلـوط  طـوران  احمـد  و  علی رضـا  قره بلـوط،  رك:  همچنیـن 
عبدالعزیـز 1396: 76-77؛ عثمـان یحیـی 2001: 254-255 )کـه نوشـته اش چنـد اشـتباه دارد: او هـم در 
گردان  تشـخیص نـام و ماهیـت کتـاب بـه خطـا رفتـه اسـت و هـم حـدس زده کـه ایـن کتـاب را یکـی از شـا
کتابخانـه محمـود پاشـا را  کـرده باشـد. همچنیـن بـه نادرسـت نسـخه هاى ش 17 و 18  ابن عربـی تکمیـل 
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ر کاشـانی ایـن کتـاب را بـه غیاث الدیـن محمـد وزیـر فرزنـد خواجـه رشـیدالدین فضل اهلل  

و  گرفتـه  انجـام  رشـیدى  ربـع  خانقـاه  در  نیـز  کتـاب  تألیـف  اسـت.  کـرده  تقدیـم  همدانـی 

کاشـانی در پایـان سـه ربـع از چهـار ربـع کتاب، هنـگام ذکر تاریخ تألیف به نام خانقاه اشـاره 

کرده اسـت: ربع دوم در شـب 20 رجب 727ق، ربع سـوم در یکشـنبه 13 ربیع االول 729ق 

و ربـع چهـارم در بعـد از نمـاز ظهـر پنجشـنبه 28 رمضـان 729ق.

اشـاره او بـه خانقـاه ربـع رشـیدى در پایـان ربـع دوم و چهـارم نسـخه مفصلتـر اسـت و 

همـراه بـا تجلیـل از بانـی آن: 

تم بحمد اهلل الربع الثانی ویتلوه الربع الثالث ان شاء اهلل علی ید مؤلفه الفقیر عبدالرزاق 

بن ابی الغنائم بن احمد القاسانی غفر اهلل له و لوالدیه لیلة العشرین من شهر اهلل االصم 

رجب سنة سبع و عشرین و سبعمائة بمدینة تبریز فی ابواب البّر الرشیدیة فی الخانقاه 

غفر اهلل  بانیها وجمع شمل قاصیها ودانیها ممن نزل مغانیها برحمته )ربع دوم(.

تـم الربـع الثالـث بحمـد اهلل و یتلـوه الربـع اآلخـر ان شـاء اهلل فـی یـوم االحـد الثالـث عشـر 

من ربیع االول سـنة تسـع و عشـرین و سـبعمائة فی خانقاه الربع الرشـیدی من محروسـة 

تبریـز حماهـا اهلل تعالی )ربع سـوم(.

وقـع الفـراغ مـن تلفیقـه بحمـد اهلل و حسـن توفیقـه علـی یـد الفقیـر و مدرجتـه عبدالـرزاق 

بـن ابی الغنائـم بـن احمـد بـن ابی الفضایـل بـن محمـد رحـم اهلل عاقبتـه بالحسـنی بعـد 

صلـوة الظهـر مـن یـوم الخمیـس الثامـن و العشـرین مـن شـهر اهلل المبـارک رمضـان عظم 

اهلل برکته من شـهور سـنة تسـع و عشـرین و سـبعمائة فی الخانقاه المبارك المبنی بالربع 

الرشـیدى من جملة ابواب البر الذى بناها به الصاحب السـعید الشـهید المخصوص 

اهلل   عّطـر  ابی الخیـر  بـن  الدیـن فضـل اهلل   و  الحـق  رشـید  اآلخـرة  وفـالح  الدنیـا  بصـالح 

بنسـیم الرحمـة ترابـه وجعـل جنـة الفـردوس مآبـه )ربع چهـارم(.

نسـخه هاى اصـل بـه خـط مؤلـف تصور کرده اسـت(؛ بروکلمـان، 12: 239-240 )که در آن جا نسـخه های 
حقائـق و التأویـالت بـدون تمیـز و تفکیک از هم معرفی شـده اند(.

در فهرسـت کتابخانـه راغـب پاشـا بـه اشـتباه دو نسـخه از تأویـالت القـرآن کاشـانی بـا نـام حقائـق التأویل 
معرفـی شـده اسـت. رک: الدغیـم، 2016، 3: 140-135.

کتاب حقایق التأویل رك: موسوى، میر محمود 1384: 303-300. کامل مقدمه  براى متن 
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از نسـخه هاى برجـاى مانـده ایـن حقیقـت آشـکار می شـود که کتاب حقائـق التأویل در 

که زمانی  خانقاه ربع رشـیدى مورد توجه بوده اسـت؛ زیرا سـه نسـخه از آن در دسـت اسـت 

کوتـاه پـس از تألیـف کتـاب در همان خانقاه نوشـته شـده اند:

نسـخه اى از ربـع اول کتـاب موجـود در کتابخانـه حاجـی محمـود افندى اسـتانبول، ش 

83، مـورخ چهارشـنبه 12 ربیـع االول 732ق در خانقـاه ربـع رشـیدى بیـرون شـهر تبریز.

کتابخانه محمود پاشـاى اسـتانبول، ش 18، به خط محمد بن  نسـخه اى از ربع دوم در 

کاتـب  محمـود بـن نجیـب خیربرتـی در روز چهارشـنبه 26 صفـر 732ق در خانقـاه مذکـور. 

پیـش از ذکـر انجامـه مؤلـف، از او چنیـن یـاد کرده اسـت: »کتب الشـیخ العالمـة المؤلف مد 

اهلل ظلـه فـی آخـر هـذا الربع مـا هذه صورتـه...«.

برگ اول این نسخه نونویس است و به جز مهر وقف مدرسه محمود پاشای قسطنطنیه 

هیچ مهر و تملک دیگری ندارد. شامل 382 برگ 22 سطری.

کتـاب اسـت و در مدرسـه ربـع رشـیدى دارالملـك  کـه شـامل ربـع سـوم  و نسـخه سـوم 

کتابخانـه محمـود پاشـاى اسـتانبول، ش 19، بـه خـط  تبریـز نوشـته شـده اسـت. موجـود در 

محمـد بـن ابی عبـداهلل  حسـین بـن محمـد حمارنـی1 از روى خـط مؤلـف در روز سه شـنبه 

731ق. شـوال 

متن انجامه او به این صورت است:

ورقمـه وعلقـه اضعـف عبـاد اهلل جرمـا واقواهـم جرما محمـد بن ابی عبداهلل الحسـین بن 

محمـد الحمارنـی مـن خـط المصنـف ادیمـت فضایلـه فـی یـوم الثلثـاء عقبـان شـوال 

سـنة احـدی و ثلثیـن و سـبعمایة فـی مدرسـة الربـع الرشـیدی مـن محروسـة دارالملـک 

1. حمارنـی منسـوب بـه »حمارنـه« اسـت کـه دو قبیلـه عـرب به ایـن نام می شناسـیم )رک: کحالـه، 1: 293(. 
گردان عالمـه حلـی بـا همیـن نسـبت،  نزدیـک بـه زمـان کتابـت ایـن نسـخه، نسـخه ای بـه خـط یکـی از شـا
حسـن بـن محمـد حمارنـی، در دسـت اسـت. او در ذیحجـه 699ق نسـخه ای از جـزء اول تحریـر االحکام 
عالمـه حلـی را بـه خـط خـود نوشـت و آن را بـر مؤلـف خوانـد و عالمـه نیـز در 22 محـرم 700ق بـه خـط خـود 
کرمـان،  کتـاب را نوشـت )نسـخه دانشـکده ادبیـات تهـران، ش 497 امـام جمعـه  گواهـی قرائـت  بـرای او 

گ 191پ(.



73
ك
 م
مد
ىت
متمن
رت 
دم
بت
  ت
كتر
ر 
  ن
ر تبریـز حماهـا اهلل عـن الحدثـان حامـدا هلل و مصلیـا علـی نبیـه و آلـه و اصحابـه و سـلم 

کثیرا. کثیـرا  تسـلیما 

نسـخه تصحیـح شـده و در مـوارد متعـددی بـالغ مقابلـه کوچـک سـرخ رنگـی دارد. ایـن 

نسـخه هـم هیـچ مهـر و تملکـی بـه جـز مهـر کتابخانـه محمـود پاشـا نـدارد. شـامل 327 بـرگ 

23 سـطری.

7. شرح فصوص الحکم تألیف کمال الدین عبدالرزاق کاشانی )736ق(
کاشـانی بـه درخواسـت گروهـی از اخـوان صـدق و صفا و ارباب فتـوت و وفا، مخصوصًا 

کتـاب فصـوص الحکـم ابن عربـی  گزارشـی بـر  شـمس الدین محمـد بـن مصلـح تبریـزى1، 

کـه کاشـانی در پاسـخ بـه  نگاشـت. دربـاره تبریـزی اطـالع بیشـتری در دسـت نیسـت جـز آن 

که  کوتاهی نیز پرداخته اسـت.2 احتمال دارد  پرسـش او درباره نوع رابطه حق و عبد رسـاله 

او یکـی از خانقاه نشـینان ربـع رشـیدی بـوده باشـد.

گرفـت و پیـش از ظهـر روز شـنبه 12  تألیـف ایـن شـرح در خانقـاه ربـع رشـیدى صـورت 

جمـادى االول 730ق پایـان پذیرفـت: 

وقد فرغ من هذا الشرح مؤلفه الفقیر عبدالرزاق بن ابی الغنائم بن احمد بن ابی الفضائل 

 730 سنة  االولی  جمادى  من  عشر  الثانی  السبت  یوم  ضحوة  القاشانی  محمد  بن 

هجریة فی الخانقاه المبارك من ابواب البّر المبنیة بالربع الرشیدى انار اهلل  برهان بانیها.

کتاب معرفی شده  است: دو دستنویس به عنوان نسخه اصلی و خط مؤلف این 

کـه در چنـد منبـع مختلـف بـه  کتابخانـه عاطـف افنـدی، ش 1443  نخسـت نسـخه 
عنـوان خـط مؤلـف توصیـف شـده اسـت3 امـا چنیـن نیسـت.

میـر سـید علـی  الحکـم  1-146( شـرح فصـوص  )بـرگ  ایـن دسـتنویس  بخـش عمـده 

به سال 645ق دانسته  و متوفی  تبریزی مرشد مشهور مولوی  را همان شمس الدین  او  بیدارفر  1. محسن 
که بی تردید صحیح نیست و زمان زندگی این دو نفر  است )رک: مقدمه شرح منازل السائرین، ص 21( 
به هیچ وجه این احتمال را ممکن نمی کند. همچنین برای نقد این نظر رک: هادی زاده 1379، 32-30.

کاشانی، ص 680-679. 2. منتشرشده در مجموعه رسائل و مصنفات 

3. از جمله در سبحانی 1373: 281-282؛ عمادى 1391: 127-128؛ قره بلوط، 2: 789.
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کاشـانی اسـت و  همدانی اسـت و تنها 9 برگ فرجامینش، بخش آخر کتاب شـرح فصوص 

 بر خط مؤلف بودن آن به 
ّ

کاشـانی هیچ قرینه و نشـانه اى دال در این نه برِگ ادعایی به خط 
چشـم نمی خـورد )از جملـه خط خوردگـی و افزودگـی و حـّك و اصـالح کلمـات و عبارات(.1 

کتـاب یعنـی خانقـاه ربـع  کـه در انجامـه آن نسـخه، اشـاره اى بـه محـل تألیـف  دیگـر آن 

کردیـم.  کـه در بـاال ذکـر  یـخ تألیـف دقیقـًا مطابـق انجامـه ای اسـت  رشـیدى نشـده، ولـی تار

کتـاب  در نسـخه های متقـدم و متأخـر متعـددی از شـرح فصـوص الحکـم بـه محـل تألیـف 

کتابخانـه  کتابخانـه مجلـس، ش 659؛  کتابخانـه ملـی، ش 23985؛  اشـاره شـده )ماننـد 

کـرد،  کـه ذکـر خواهیـم  فیـض اهلل افنـدی، ش 1254(2 و در ایـن نکتـه بـا توجـه بـه مطالبـی 

گـر نسـخه عاطـف افنـدی را خـط مؤلـف بدانیـم، بایـد به  تردیـدی نمی تـوان روا داشـت. لـذا ا

ایـن سـؤال نیـز پاسـخ دهیـم کـه چـرا محل تألیـف کتاب در انجامـه این نسـخه از قلم مؤلف 

کتـاب بـه آن اشـاره شـده اسـت؟  فـرو افتـاده امـا در نسـخه های دیگـر 

که باالی صفحه  کتابخانه ملت استانبول، ش 1253 مجموعه فیض اهلل  افندى،  دوم. 
کـرده اسـت.3 همچنیـن  عنـوان آن شـخص ناشـناخته ای نسـخه را بـه خـط مؤلـف معرفـی 
مصححـان فصـوص الحکـم ابن عربـی )محمود ارول قلیچ و عبدالرحیم آلکیش( نسـخه را 
بـه خـط او دانسـته اند و در تصحیـح خـود از فصـوص افـزون بـر نسـخه صدرالدین محمد بن 
اسـحاق قونـوى مـورخ 630ق کـه کهنتریـن و دقیقتریـن نسـخه فصـوص الحکم اسـت، تنها 

کرده اند. از همین نسـخه اسـتفاده 

با این همه من در خط مؤلف بودن این نسخه تردید جدی دارم؛ زیرا در این نسخه آثار 

تصحیـح از آن نـوع کـه معمـوال مؤلفـان در متـن اعمال می کنند و همراه بـا حک و اصالح در 

متـن و حاشـیه اسـت، اثـری دیده نمی شـود. بلکه برعکـس اصالحات و حاشیه نویسـیها به 

صورت متعارف اسـت و نشـان می دهد شـخصی کتاب را در مجلس درس خوانده باشـد.

1. برای تصاویر این نه برگ رک: عمادى 1391: 139-131.

2. البتـه در بیشـتر نسـخه های شـرح فصـوص الحکـم انجامـه مؤلـف ذکـر نشـده اسـت از جملـه نسـخه های 
کتابخانـه نورعثمانیـه، ش 2463؛  کتابخانـه نافـذ پاشـا، ش 539؛  کتابخانـه ایاصوفیـا، ش 1900 و 1901؛ 

کتابخانـه مجلـس، ش 1432 و 10456 و 10276؛ مدرسـه مـروی، ش 646.

3. به این صورت: »شرح الکاشانی للفصوص بخٌطه الشریف قدس اهلل تعالی سّرهما )کذا(«.
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ر دیگـر آن کـه ابن فوطـی زیبایـی خط کاشـانی را سـتوده اسـت1 اما این نسـخه چندان هم 

زیبانویس نیسـت و حتی خط در بعضی از اوراق سـریع و قلم انداز اسـت.

کاشـانی دارد. ایـن  بـا دسـتخط شناخته شـده و قطعـی  خـط آن نیـز تفاوتهـای جـدی 

دستخط مربوط به نسخه ای از حل مشکالت االشارات والتنبیهات اثر خواجه نصیرالدین 

کـه هنـوز از علـوم رسـمی  کـه احتمـاال آن را در ایـام جوانـی و زمانـی  طوسـی )672ق( اسـت 

کرده اسـت. این نسـخه بعدا به دسـت شـمس الدین امیره2،  کتابت  روی گردان نشـده بود، 

کـه  افتـاد و او بـه یحیـی بـن احمـد طوسـی کاشـانی دسـتور داد تـا چهـار جـزو وسـط کتـاب را 

کار را در 743ق در خانقـاه  کنـد و در جـای خـود بیفزایـد. او نیـز ایـن  افتـاده بـود بازتحریـر 

رشـیدالدین فضـل اهلل همدانـی در یـزد بـه انجـام رسـانید )کتابخانـه مرعشـی، ش 6720(. 3 

کاشانی سازگاری دارد. کامال با توصیفات ابن فوطی از خط  خط این نسخه 

ئـق الملیح الفائق  1. »رأیـت مـن رسـائله فـی خدمـة الصدر السـعید الشـهید زین الدین الماسـترى بخطه الال
الصحیـح«. ابن فوطـی، 1374، 4:181.

تتغاولـی  و  بـاج(  )جمع کـردن  »باجـداری  او:  شـغل  الکاتـب  دسـتور  کتـاب  در  مذکـور  فرمانـی  بـر  بنـا   .2
)معبـرداری( و راهـداری« و مقابلـه بـا حرامیـان و دزدان راه بـوده اسـت که »از قدیم باز مباشـر این کارسـت 
و بـا وجـود او حرامیـان و قّطـاع طریـق را قـدرت تعـرض ابناء سـبیل نبوده« )محمد بن هندوشـاه نخجوانی 
یـخ و بـدون ذکـر حـدود مأموریـت اوسـت، از  1964م، 2: 165-167(. متأسـفانه فرمـان  نقل شـده بـدون تار

ایـن رو اطـالع بیشـتری دربـاره او بـه دسـت نیامـد.
نام او در نسخه مرعشی و نیز متن دستور الکاتب به صورت مشخص و واضح با پسوند »ه« نوشته شده 
است. ابوالعالء سودآور کلمه امیره )امیر + پسوند »ه«( را لقب حکام محلی گیالن دانسته و با ذکر شواهد 
گیالن تا زمان صفویه مرسوم بوده است  کلمه برای فرمانروایان  که استعمال این  متعدد نشان داده است 
)سودآور، 1375: 88-90(. اما با توجه به کاربردهای این کلمه در دیگر متون نظیر صفوة الصفاء )تألیف در 
759ق در اردبیل، ابن بزاز اردبیلی، 1376: 297، 773، 1055( و اسناد مربوط به بقعه شیخ صفی الدین 
که این  کرد  اردبیلی )شیخ الحکمایی 1387: 32، 141. مربوط به سالهای 709 و 748ق( می توان عالوه 
لقب در آذربایجان نیز رواج داشته است. بنا بر گفته علی اشرف صادقی پسوند »ه« در کلمات امیره و پیره 

و نظایر آنها در آن منطقه معنای تحبیبی داشته است )صادقی، 1387: 279(.

کتـــاب. نســـخه خـــط مؤلـــف  3. بـــرای مشـــخصات ایـــن نســـخه رک: حســـینی، 17: 277 و تصاویـــر پایـــان 
کنـــون  گفتـــه شـــده ا کتابخانـــه مـــال محمدمهـــدی نراقـــی موجـــود بـــوده و  کاشـــانی در  شـــرح منـــازل الســـائرین 
ــه آن  ــة بـ ــی عجالـ ــج(، ولـ ــتیانی 1375: پنـ ــود )آشـ ــداری می شـ ــان نگهـ کاشـ ــتاهای  ــی از روسـ ــم در یکـ هـ

یـــم و اطالعـــات بیشـــتری دربـــاره آن نمی دانیـــم. نســـخه دسترســـی ندار
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کان  همچنیـن بعضـی سـهوالقلمها ماننـد افتـادن کلمـه »بـن« در انجامه بین اسـامی نیا
کاشـانی، احمـد و ابی الفضائـل، مؤیـد دیگـری اسـت بـر خط مؤلـف نبودن این نسـخه.1

کتـاب خـود را در  کاشـانی  یـم،  کـه از شـرح فصـوص سـراغ دار بـر اسـاس نسـخه دیگـرى 

گفتـه اسـت و یکـی از حاضـران در حلقـه درس او در همـان جـا  خانقـاه ربـع رشـیدى درس 

کـرده اسـت: کتـاب را در پنجشـنبه 18 شـوال 731ق استنسـاخ  نسـخه اى از 

وقـد اتفـق الفـراغ مـن تنمیقـه بعون اهلل  تعالـی وتوفیقه حین ختمت القراءة علی شـارحه 

مـّد اهلل  ظلـه فـی حلـق دراسـة اصحابـه کالنجوم الزاهـرة، المقتبسـین من انـواره الباهرة، 

وافـاض علینـا وعلیهـم  بطـول حیوتـه  اهلل   مّتعهـم  الطاهـرة،  انفاسـه  مـن  المسـتفیدین 

ثین  بـرکات ذاتـه، وذلـك ضحـوة یوم الخمیس الثامن عشـر من شـوال لسـنة احدى وثال

وسـبعمائة علـی یـد صاحبـه الفقیـر محمد بن محمود بـن نجیب الخیربرتـی اصلح اهلل  

شـأنه وصانـه عمـا شـانه فـی الخانقـاه المذکـور والحمـد هلل  رب العالمیـن والصلـوة علـی 

محمـد وآلـه اجمعین.

در   5705 شـماره  بـه  کنـون  هم ا کاشـانی،  درس  مجلـس  در  فراهم شـده  نسـخه  ایـن 
می شـود.2 نگهـدارى  قونیـه  مـوزه  کتابخانـه 

از نـگارش، نشـان می دهـد شـرح فصـوص  کوتاه مدتـی پـس  کتـاب،  کتابـت  قرائـت و 

کاشـانی، دسـتگرِد خانقاهیان ربع رشـیدى شـده بود. کاتب این نسـخه، محمد بن محمود 

بـن نجیـب خیربرتـی، یکـی از آن خانقاه نشـینان ربـع رشـیدى بـوده اسـت و عالقه منـد بـه 

کتابـت کتابهـاى عرفانـی. از او سـه کتـاب صوفیانـه در دسـت اسـت کـه در سـالهاى 731 و 

کـه از میـان آنهـا دو نسـخه مربوط  732 و 733 در خانقـاه ربـع رشـیدى کتابـت شـده اسـت 

کــه از عبدالعزیــز بــن ابی الغنائــم بــن احمــد بــن ابی الفضائــل، بــرادر عبدالــرزاق  1. در نمونــه دســتخطی 
کلمــه  ــل  ــام احمــد و ابی الفضائ کانــش بیــن دو ن ــام نیا ــم، او هــم در برشــمردن ن ی کاشــانی، در دســت دار
»بــن« را بــه روشــنی نوشــته اســت )مجموعــه ش 1556 کتابخانــه ملــی، کتابت شــده در 693ق در مدرســه 
مســتنصریه بغــداد(. رک: انــوار، 1358، 10: 77-80. همچنیــن در یادداشــت یکــی از نــوادگان کاشــانی در 
کــرده بــه همــان صــورت مطلــب  کانــش را بــه دقــت تــا ابــوذر غفــاری ثبــت  کــه نــام نیا آن نســخه )گ 141پ( 

درج شــده اســت.
2 . GÖlpinarli, 1972, III :  347-348.
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ر بـه تألیفـات عبدالـرزاق کاشـانی اسـت.1 بـا توجـه بـه اقامـت چنـد سـاله محمـد خیربرتـی در 

کن خانقاه ربع  خانقـاه ربـع، دور نیسـت او یکـی از ده صوفـی اى باشـد کـه بنـا بـر وقفنامـه سـا

گندمیـن  بودنـد و هـر سـال صـد و پنـج دینـار نقـد رایـج تبریـز مشـاهره2 و هـر روز 15 مـن نـان 
میاومـه3 می گرفتنـد.4

فصـوص  بـر  شـرحش  مقدمـه  در  )751ق(  قیصـری  محمـود  بـن  داود  تصریـح  بـه  بنـا 

کاشـانی خوانـده بـود.5 افـزون  کتـاب را همـراه بـا جمعـی دیگـر در خدمـت  الحکـم، او ایـن 
کاشـانی، تأویـالت القـرآن، را هـم نـزد او آموختـه بـود و بعـد از  کـه اثـر دیگـر  بـر آن می دانیـم 

خوانـدن ایـن کتـاب بـه دسـتور کاشـانی رسـاله ای در تأویل بسـم اهلل الرحمن الرحیم نوشـت 

گرفتـه بودنـد. 6 از  کاشـانی  کـه در ایـن موضـوع بـر  و در آن بـه ایرادهـا و طعنه هایـی پاسـخ داد 

تعبیـرات بلنـد قیصـری در ایـن دو کتـاب دربـاره کاشـانی چنیـن بـر می آیـد کـه کاشـانی بـر او 

سـمت ارشـاد و قطبیت داشـته است. متأسـفانه جزئیات زندگی قیصری مشخص نیست 

کـه  کاشـانی ثبـت نشـده اسـت. امـا می دانیـم  یـخ و مـکان درس آمـوزی او نـزد  و از جملـه تار

قیصـری شـرح فصـوص الحکـم خـود را به خواجه غیاث الدیـن محمد وزیـر )وزارت: 724-

کـرده بـود و نیـز  736ق(، فرزنـد خواجـه رشـیدالدین فضـل اهلل و متولـی ربـع رشـیدی، تقدیـم 

می دانیـم کـه مـوارد زیادی از شـرح او مأخوذ از شـرح کاشـانی اسـت7؛ بنابرایـن تاریخ تألیف 

کتـاب قیصـری بیـن سـالهای 730 )سـال تألیـف شـرح فصـوص کاشـانی( و 736ق )سـال 

کشته شـدن غیاث الدین محمد( محدود می شـود. از سـوی دیگر احتمال دیدار قیصری با 

کاشـانی در جایـی دیگـر بـه جـز تبریـز بعیـد می نمایـد؛ زیـرا از حضـور قیصـری تنهـا در منطقه 

کاشـانی در چهارشـنبه  1. کهنترین آنها همین نسـخه شـرح فصوص الحکم اسـت. دیگرى حقائق التأویل 
26 صفـر 732ق کـه مشـخصاتش گذشـت و سـرآخر لبـاب القـوت مـن خزانـة الملکـوت در 22 ربیع اآلخر 

733ق کـه پـس از ایـن معرفی می شـود.

2. مشاهره: در اصل به معنای حقوق و مستمری ماهیانه ولی این جا سالیانه معنا می دهد.

3. میاومه: حقوق و مستمری روزانه؛ مزد روزانه.

4. رشیدالدین فضل اهلل  همدانی 2536: 138.

5. قیصری رومی، 1375: 4.

کتابخانه مجلس، ش 9 / 1405، ص 72. 6. قیصری، تأویل البسملة، نسخه 

7. آشتیانی، سید جالل الدین، 1370: 59.
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کاشـانی بـه ایـن دو ناحیـه سـفر نکـرده  کـه  یـم و می دانیـم  گاهـی دار محـل تولـدش و مصـر آ

کـه قیصـری بـه آن  گرفتـن ایـن مـوارد احتمـال می دهـم مجلـس درسـی  اسـت. لـذا بـا درنظـر 

کـرده اسـت، همیـن مجالـس برپاشـده در خانقـاه ربـع رشـیدی باشـد و قیصـری یـا در  اشـاره 

کاشـانی  همیـن دوره خاتمه یافتـه در شـوال 731 یـا در دوره ای دیگـر فصـوص الحکـم را بـر 
یـده باشـد. 1 کتـاب دسـت یاز گـزارش خـود از ایـن  گاه بـه تحریـر  خوانـده باشـد و آن 

گـر تـا چندى  رابطـه عبدالـرزاق کاشـانی بـا ربـع رشـیدى نیـز جالـب و قابـل تأمـل اسـت. ا

پیـش اصـل سـفر او بـه تبریـز محـل مناقشـه بـود،2 امـروز بر اسـاس نسـخه هاى نویافتـه متعدد 

کاشـانی دسـت کم میـان سـالهاى 727-731ق3 مقیـم خانقـاه ربـع رشـیدى  کـه  می دانیـم 

کتـاب هـم نوشـته اسـت: حقائـق  بـوده و بـه جـز تشـکیل حلقـه درس، در ایـن مـدت سـه 

التأویـل فـی دقائـق التنزیل )727-729ق(، شـرح فصوص الحکم )730ق( و شـرح منازل 

السـائرین )دوشـنبه 20 رجـب 731ق( کـه دو کتـاب از آنهـا نیـز بـه غیاث الدیـن محمـد وزیر 

پسـر خواجـه رشـیدالدین فضـل اهلل  تقدیـم شـده اسـت.4 

کاشــانی در خانقــاه ربــع رشــیدی )دســت کم پنــج ســال( و  بــا توجــه بــه طــول اقامــت 

ــه نظــر می رســد او در آن ســالها »شــیخ«  ــه تألیــف و تدریــس در آن جــا، ب گذرانــدن اوقــات ب

1. کسـانی بـدون هیـچ قرینـه ای محـل تلمـذ و تعلم قیصری نزد عبدالرزاق کاشـانی را در کاشـان دانسـته اند. 
رک: هاشـمی علیا 1393: دوازده.

2. هادى زاده، مجید، 1379: 90-88.

که مشـخصاتش گذشـت  کاتب نسـخه حقائق التأویل  3. و احتمااًل تا 26 صفر 732ق. زیرا در این تاریخ 
که سـایه مؤلف مسـتدام باشـد. او نسـخه خود  کرده اسـت  )محمود پاشـا، ش 18( در انجامه نسـخه دعا 

را در خانقـاه ربـع رشـیدی از روی خـط مؤلـف کتابت کرده بود.

کاشـانی از »خواجـه جهـان« در نامـه اش بـه عالءالدولـه سـمنانی، غیاث الدیـن  کـه منظـور  گـر بپذیریـم  4. ا
وزیـر باشـد، ایـن ارتبـاط بهانـه و مجالـی بـراى طعـن و بدگویـی بعضی در حق کاشـانی بوده اسـت: »و این 
کـه صحبـت بـا خواجـه جهـان، عـّزت انصـار دولتـه، می داشـت، هـر چنـد بعضـی  ضعیـف در آن مـدت 
یتهـا یضـی ء ولـو  کـه در اسـتعداد او معنـی یـکاد ز کـه بدیـن سـبب بـود  طعـن می زدنـد، حـق علیـم اسـت 
کـه او بـه سـخن مخالفـان از حـق بـر نگـردد«. رك:  کلـی بـر آن داشـت  لـم تمسسـه نـار می یافـت، و اعتقـاد 

هـادى زاده، مجیـد، 1379: 88 و 426.
در روضـات الجنـان و جنـات الجنـان 1: 515 نیـز بـه رابطـه جمعی از مشـایخ صوفیه، از جملـه عبدالرزاق 

کاشـانی، با غیاث الدین اشـاره شـده اسـت.
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ر خانقــاه رشــیدی بــود. شــیخ خانقــاه بنــا بــر وقفنامــه »بــه وظایــف شــیخوخیت و ارشــاد 

مریــدان مجــاور و مالزمــت طاعــات قیــام« می کــرد و ده صوفــی زیــر نظــر او تربیــت می شــدند. 

او بــرای انجــام ایــن خدمــت ســالیانه مبلــغ ســیصد دینــار نقــد و هــر روز ده مــن نــان گندمیــن 

می گرفــت.1 بــرای اهمیــت مقــام شــیخ در مجموعــه تشــکیالت ربــع بایــد بدانیــم کــه در میــان 

کنان و مقیمــان ربــع رشــیدی تنهــا حقــوق دو نفــر بیشــتر از شــیخ  حــدود ســیصد نفــر ســا

خانقــاه بــود )یکــی از دو مــدرس و طبیــب ربــع(. 

8. لبـاب القـوت مـن خزانـة الملکـوت تألیـف عزالدیـن محمـود بـن علـی بـن محمـد 
2.)8 )قـرن  کاشـانی 

مختصـر و تهذیـب قـوت القلـوب مـن معاملة المحبوب ابوطالـب محمد بن علی مکی 

)386ق( اسـت همـراه بـا اضافاتـی از احیاء علوم الدیـن و عوارف المعارف. 

مؤلـف،  دیگـر  اثـر  مقدمـه  در  هـم  همایـی  مرحـوم  و  نشـده  منتشـر  کنـون  تا کتـاب  ایـن 
اسـت.3 نکـرده  اشـاره  آن  بـه  الکفایـة،  مفتـاح  و  الهدایـة  مصبـاح 

کتـاب در دو قاعـده و چهـار رکـن و چهـار بـاب و شـصت و چهـار فصـل تدویـن شـده 

اسـت، بدیـن تفصیـل:

القاعدة االولی: فی المبانی، وهی مشتملة علی رکنین:

الرکن االول: فی العلوم، وفیه بابان:

الباب االول: فی العلوم الظاهرة، وفیه عشرة فصول:

الفصل االول: فی بیان العلم وطرقه وتقسیماته.

1. رشیدالدین فضل اهلل  همدانی 2536: 138-137. 

2. ذکـر نـام مؤلـف در کشـف الظنـون اشـتباهاتی دارد )حاجـی خلیفـه، 2: 1542( امـا در ایضـاح المکنـون بـه 
درسـتی آمـده اسـت )بغـدادی، 2: 399(. 

3. از ایـن کتـاب چهـار نسـخه دیگـر می شناسـم: کتابخانـه عاطـف افنـدى، ش 1484، مـورخ 9 ربیع الثانـی 
 ،C947 724ق کـه نـام کاتبـش سـترده شـده اسـت؛ کتابخانـه شرق شناسـی سـنت پترزبورگ روسـیه، ش
کتابخانـه ولی الدیـن افنـدی، ش  مـورخ ذیحجـه 743ق و میکروفیلـم آن در دانشـگاه تهـران، ش 4198؛ 

1769؛ و نسـخه اى در یـك مجموعـه شـخصی در قـم از قـرن هشـتم هجـرى.
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الفصل الثانی: فی العلم الذى هو فضیلة.

الفصل الثالث: فی العلم الذى هو فریضة.

الفصل الرابع: فی الفرق بین العلم الظاهر والباطن واربابهما.

الفصل الخامس: فی تخلف الخلف عن السلف فی العلم باهلل .

الفصل السادس: فی الفرق بین المذّکر والقاص.

الفصل السابع: فی تفصیل العلم وما احدثوا من العلوم وغیرها.

الفصل الثامن: فی تفضیل علم االیمان علی سایر العلوم.

الفصل التاسع: فی علم القرآن وما یتعلق به.

الفصل العاشر: فی علم االخبار واآلثار.

الباب الثانی: فی العلوم الباطنة، وفیه خمسة فصول:

الفصل االول: فی معرفة الخواطر وتفاصیلها.

الفصل الثانی: فی معرفة الروح والنفس والقلب والعقل.

الفصل الثالث: فی معرفة صفات النفس.

الفصل الرابع: فی معرفة ما یملك به العبد نفسه من المحاسبة والمراقبة والمشاهدة.

الفصل الخامس: فی معرفة ما یصیر به البدل بداًل.

الرکن الثانی: فی االعمال، وفیه بابان:

الباب االول: فی العبادات، وفیه اثنا عشر فصاًل:

الفصل االول: فی معنی العمل وما یصح به من االیمان.

الفصل الثانی: فی کیفیة االرتباط بین االیمان واالسالم وان االستثناء ال یقدح فی االیمان.

الفصل الثالث: فی النیة واالخالص.

الفصل الرابع: فی الشهادة التی هی اول مبانی االسالم الخمسة.

الفصل الخامس: فص الصلوة ومتعلقاتها.

الفصل السادس: فی معرفة االوقات.

الفصل السابع: فی فضیلة یوم الجمعة وما یستحب فیه من االعمال.
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ر الفصل الثامن: فی االوراد.

الفصل التاسع: فی االدعیة.

الفصل العاشر: فی الزکوة واحکامها.

الفصل الحادى عشر: فی الصوم وآدابه.

الفصل الثانی عشر: فی الحج واحکامه.

الباب الثانی: فی العبادات، وهی علی ضربین:

ضرب یتعلق بمصالح النفس واحوال الجسد، وفیه عشرة فصول:

کل وآدابه وسننه. الفصل االول: فی اال

کل من المصالح والمفاسد. الفصل الثانی: فی ذکر ما یتعلق باال

الفصل الثالث: فی تفصیل الحالل والحرام والشبهة ومثاراتها.

الفصل الرابع: فی تمثیل الحالل والحرام والشبهة وطریق الورعین منها.

الفصل الخامس: فی مکاسب التجار والصّناع.

الفصل السادس: فی السفر والمقام وآدابهما.

الفصل السابع: فی التأهل والتجرد وآدابهما.

الفصل الثامن: فی التسبیب واالخذ من الفتوح.

الفصل التاسع: فی النوم والیقظة.

الفصل العاشر: فی احوال الجسد من السنن والبدع.

وضرب یتعلق بمعاشرة الناس، وفیه سبعة فصول:

الفصل االول: فی الصحبة والعزلة.

الفصل الثانی: فی آداب الصحبة واالخوة.

الفصل الثالث: فی رعایة حقوق المسلمین.

الفصل الرابع: فی محاسن االخالق.

الفصل الخامس: فی االمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

الفصل السادس: فی السماع وتحلیله وتحریمه.
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الفصل السابع: فی مواجید اهل السماع وآدابهم.

القاعدة الثانیة: فی المقاصد، وهی مشتملة علی رکنین ایضًا:

الرکن االول: فی المقامات، وفیه عشرة فصول:

الفصل االول: فی معنی المقام والفرق بینه وبین الحال.

الفصل الثانی: فی التوبة.

الفصل الثالث: فی الصبر.

الفصل الرابع: فی الشکر.

الفصل الخامس: فی الفقر.

الفصل السادس: فی الزهد.

الفصل السابع: فی الخوف.

الفصل الثامن: فی الرجاء.

الفصل التاسع: فی التوکل.

الفصل العاشر: فی الرضا.

الرکن الثانی: فی االحوال، وفیه عشرة فصول:

الفصل االول: فی المحبة.

الفصل الثانی: فی وصف المحبوبین.

الفصل الثالث: فی الشوق.

الفصل الرابع: فی القرب.

الفصل الخامس: فی الحیاء.

الفصل السادس: فی االنس والهیبة.

الفصل السابع: فی القبض والبسط.

الفصل الثامن: فی الفناء والبقاء.

الفصل التاسع: فی الوصول.

الفصل العاشر: فی الوالیة والنبوة.
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ر تألیف شـده بـه مـدت ده مـاه از دهـه اول رجـب 718ق تـا دهـه اول مـاه جمـادى االول 

کـه مؤلـف در تمـام ایـن مـدت در مسـجد مصـرى اصفهـان معتکـف بـود. سـال بعـد 

 22 در  را  کتـاب  ایـن  از  نسـخه اى  کتابـت  خیربرتـی  نجیـب  بـن  محمـود  بـن  محمـد 

ربیع اآلخـر 733ق در خانقـاه مبـارك بناشـده در ربـع رشـیدى در حومـه شـهر تبریـز بـه پایـان 

رسـاند. مادْرنسـخه او از روى نسـخه اصـل نوشـته و بـر مؤلـف قرائـت شـده بـود: »کتبـه مـن 

نسـخة التـی ُنقلـت عـن االصـل و ُقرئـت علی مصنفها رحمـه اهلل«. از این دعـای کاتب برای 

کتابـت نسـخه زنـده نبـوده اسـت. کـه او در زمـان  مؤلـف بـر می آیـد 

گفته شـده اسـت: حمد مسـتوفی در تاریخ  کاشـانی دو قول  درباره تاریخ وفات محمود 
گزیـده وفـات او را در عهـد ابقـای خـان یعنـی بیـن سـالهای 663-680ق دانسـته اسـت1 و 
کتاب شاهد صادق در سال 735ق2.  محمدصادق مینای اصفهانی )1018-1061ق( در 
کاشـانی، سـخن حمـد  بـا توجـه بـه توضیحـات جالل الدیـن همایـی در خصـوص مشـایخ 
مسـتوفی دربـاره وفـات او در زمـان ابقـای خـان درسـت نیسـت3 و از نص صریـح انجامه این 

که تاریخ ذکرشـده در شـاهد صادق اشـتباه اسـت. نسـخه نیز مشـخص می شـود 

کتابخانه هدایی افندى استانبول نگهدارى می شود. این نسخه به شماره 382 در 

ى )766ق(  9. تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الرسالة الشمسیة نوشته  قطب الدین راز
کتــاب منطقــی  کــرده بــود. ایــن  کتــاب را بــه غیاث الدیــن محمــد وزیــر اهــدا  کــه تألیــف 

بــرای مدتهــا متــن درســی حوزه هــای علمیــه بــود.

کتــاب در اوائــل جمــادی الثانــی 729ق،  کتابــت ایــن نســخه پنــج ســال بعــد از تألیــف 

در روز یکشــنبه 20 صفــر 734ق بــه خــط محمــد بــن جمــال الهجانــی در ربــع رشــیدی بــه 

اتمــام رســیده اســت.

از  در صفحـه عنـوان ایـن نسـخه یادداشـت خریـدارى آن در دارالسـلطنه قسـطنطنیه 

1. حمد مستوفی قزوینی، 1394، 2: 717.

یـخ بـرای سـال درگذشـت عزالدیـن محمـود  کتابشناسـیها ایـن تار 2. اقبـال، 1325: 32. در بیشـتر منابـع و 
کتـاب شـاهد صـادق، تألیـف حـدود 1056ق، اسـت. کـه منبـع همـه آنهـا همیـن  کاشـانی ثبـت شـده 

3. همایی، جالل الدین، 1388: 13.
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مصطفـی بـن محمـود قاضـی در دوران سـلطان مـراد چهـارم عثمانی )حـك 1032-1049ق( 

یـخ در اسـتانبول بـوده اسـت. کـه نشـان می دهـد نسـخه دسـت کم از آن تار دیـده می شـود 

شامل 111 برگ 24 سطرى.

.A 3156 کتابخانه دانشگاه استانبول، ش موجود در 

 10. شرح القانون تألیف علی بن ابی الحزم قرشی، ابن نفیس )607-687ق(
ابـن نفیـس سـه گـزارش بـر کتـاب قانـون ابـن سـینا نوشـته اسـت: گزارشـی مختصـر بـا نام 

الموجـز کـه بسـیار رواج یافـت تـا جایـی کـه افـزون بـر ده شـرح بـر آن نوشـته اند. گـزارش بخش 

کتـاب اول تـا سـوم قانـون را در بـر می گیـرد و احتمـااًل از نخسـتین آثـار ابـن  کـه  تشـریح قانـون 

نفیـس اسـت. و گـزارش مفصـل کـه شـامل چهـار بخـش اصلـی اسـت: شـرح کلیات، شـرح 

داروهـای مفـرد و مرکـب، شـرح امـراض اعضـا، و شـرح امراضـی کـه مربـوط بـه عضـو خاصـی 

کتابخانـه مجلـس  کـه در  گـزارش مفصـل اسـت  نیسـتند.1 ایـن نسـخه جلـد سـوم همیـن 

کتابتـش در جمعـه 7 محـرم 737ق در  شـوراى اسـالمی، ش 511، نگهـداری می شـود2 و 

خانقـاه ربـع رشـیدى بـه پایـان رسـیده اسـت.

کـه انجامـه تقریبـًا مفصلـی نوشـته امـا از خـود نـام نبـرده اسـت. اسـتفاده از  کاتـب بـا آن 

کلمه »شـهید« و طلب رحمت و آمرزش براى خواجه رشـیدالدین در انجامه جالب اسـت:

تـم الکتـاب المعـروف بالقانـون للشـیخ الرئیـس ابـی علـی الحسـین بـن سـینا البخارى 

الحـزم  ابـی  بـن   ابی الحسـن علـی  الفاضـل عالءالدیـن  قـدس اهلل  روحـه بشـرح االمـام 

یـه  المکـی القرشـی المعـروف بابـن النفیـس تغمـده اهلل  برحمتـه وغفـر بـه ولکاتبـه ولقار

ولجمیـع المسـلمین فـی یـوم الجمعـة السـابع مـن محـرم الحـرام مـن شـهور سـنة سـبع 

ثیـن وسـبعمائة بالخانقـاه المبارکـة التـی عّمرهـا المرحـوم الشـهید خواجـه رشـید  وثال

الملـة والدیـن رحمـة اهلل  علیـه بالربع الرشـیدى بظاهر تبریز حمیـت عن اآلفات وجمیع 

بـالد المسـلمین آمیـن. رب اختـم بالخیـر بفضلـك.

1. سجادی، 1372: 55-54.

کتابخانـه مجلـس شـوراى  کتابـت در جلـد اول فهرسـت  2. ایـن نسـخه بـه اختصـار و بـدون اشـاره بـه محـل 
ملـی معرفـی شـده اسـت. رك: اعتصامـی، یوسـف 1311: 300-299.
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ر کتـاب و مؤلـف  گـر از نـام  صفحـه عنـوان نسـخه حـاوى چنـد یادداشـت مهـم اسـت. ا

ایـن  عرضدیـد  سـه  گرفتـه،  جـاى  صفحـه  وسـط  در  زیبـا  و  جلـی  خـط  بـه  کـه  یـم  بگذر

کتابخانـه سـلطنتی صفویـه در  صفحـه حائـز اهمیـت فـراوان اسـت. ایـن عرضهـا مربـوط بـه 

کـه نشـان می دهـد ایـن نسـخه حداقـل در سـالهاى 1105 و 1115 و 1127ق  اصفهـان اسـت 

کتابخانـه بـوده اسـت. نخسـتین و مفصلتریـن آنهـا مربـوط بـه دوران والیتعهـدی شـاه  در آن 

کـه بـه ایـن صـورت کتـاب را معرفـی  سـلطان حسـین صفـوى )حـك: 1105-1135ق( اسـت 

کـرده اسـت: »شـرح قانـون قرشـی، جلـد ثالـث، قطـع بـزرگ، کاغـذ سـمرقندى، جلـد تیمـاج 

یـخ 19 شـهر ربیع الثانـی سـنه 1105 تخاقـوى ئیـل داخـل عـرض شـد«. بـا مهـر  ترنجـدار، بـه تار

هشـت گوش آن شـاه بـه سـجع: »حسـین از غالمـی شـاه نجـف / رسـید از سـلیمان بـه عـز و 

شـرف 1097« زیـر آن.

بـاهلل   »الواثـق  مسـتطیل:  مهـر  بـا   1115 ربیع الثانـی   5 تاریخهـاى  در  دیگـر  عرضدیـد  دو 

بـا مهـر بیضـوى: »نبـرد التجـا بغیـر علـی  المعبـود عبـده محمـود 1115«1 و 15 شـوال 1127 

اسـت.  »1102 رجب علـی 

انـدازه  ایـن نسـخه 238 بـرگ دارد و در هـر صفحـه آن 33 سـطر نوشـته شـده اسـت. 

اسـت. سـانتیمتر   38×26 نسـخه 

کاتــب، صفحــات یــا بخشــهایی از بعضــی  احتمــااًل بــه دلیــل ناقص بــودن نســخه اصــِل 

صفحــات نســخه ســفید مانــده اســت )گ 61پ، 67پ، 73پ، 74پ، 75ر، 95پ، 

96ر، 202ر، 202پ، 212ر، 218پ، 220ر، 220پ، 221ر، 222ر، 226ر، 232پ، 233پ(. 

کاتــب امیــد می بــرده اســت تــا زمانــی بعدتــر ایــن نقصانهــا را جبــران کنــد امــا موفــق بــه تکمیــل 
آنهــا نشــده اســت. 2

1. چـون ایـن عـرض در لبـه ورق آغـاز نسـخه نوشـته شـده بـود دستفرسـود و کمر نـگ شـده اسـت امـا بـا توجـه 
یـخ عرض  بـه نسـخه های متعـدد دیگـری کـه از خزانـه صفویـه باقـی مانـده و ایـن عـرض و مهـر را دارنـد، تار

و مهـر آن مشـخص شـد.

2. گفتنـی اسـت نسـخه شـرح القانـون کتابخانـه ملـی )ش 1126( از روی همین نسـخه کتابت شـده اسـت. 
کاتـب بـه  زیـرا در آن نسـخه نیـز ماننـد نسـخه مجلـس دقیقـًا همـان بخشـهای نانوشـته، ناقـص اسـت و 
کتـاب  انـدازه نسـخه مجلـس بـرای تکمیـل مطالـب در صفحـات فضـای خالـی گذاشـته اسـت. نیـز نـام 
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کتـاب همـان نسـخه اى  کـه جلـد اول ایـن  پـس از مقابلـه و بررسـی دقیـق مشـخص شـد 

کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوى نگهـدارى می شـود.1  کـه بـه شـماره 5101 در  اسـت 

یـخ  کاتـب در انجامـه آن نسـخه نیـز از خـود نامـی بـه میـان نیـاورده اسـت هـر چنـد تار

کتابـت )اواخـر رمضـان 735ق(2 و محـل کتابـت را ذکـر کـرده اسـت. همچـون مجلد سـوم، 

در صفحـه عنـوان آن نسـخه نیـز بـه خـط ثلـث جلـی نـام کتـاب و مؤلـف نقـش بسـته اسـت. 

کتابخانـه سـلطنتی صفویـه نگهـدارى می شـده  کـه مجلـد اول نیـز در  جالبتـر از همـه آن 

اسـت امـا حـدود یـك قـرن قبـل از جلـد سـوم از آن جـا بیـرون آمـده اسـت. در سـال 1017ق 

شـاه عبـاس صفـوى )حـك: 995-1038ق( ایـن نسـخه را بـر آسـتان مقـدس رضـوى وقـف 

کرد.3 وقفنامه او پشـت صفحه اول نوشـته شـده اسـت اما مشـخص نیسـت با آن که نسـخه 

و مؤلـف روی صفحـه عنـوان نسـخه ملـی بـا همـان خـط و نـوع تحریـر نسـخه مجلـس و بـا همـان عبـارات 
کتاب در صفحه عنوان آن نسـخه نوشـته شـده اسـت. نسـخه ملی در قرن هشـتم هجری به خط  معرفی 
کتابـت شـده اسـت: محمـد بـن محمـد بـن محمـد دیبـاج نـوری )85ر( و شـمس بـن نجم الدیـن  دو نفـر 
بـر اسـاس قسـمتهای نانوشـته هـر دو بخـش نسـخه مشـخص می شـود مصـدر هـر دوی آنهـا  )284ر( و 
کاتبان، نسـخه مجلس را کجا دیده بودند تا سرگذشـت  نسـخه مجلس اسـت. متأسـفانه نمی دانیم این 
کتابت شـده در ربـع رشـیدی و سـیر مهاجـرت آن تـا دربـار صفویـه بهتـر مشـخص شـود. یکـی از نسـخه های 

1. برای مشـخصات این نسـخه رک: عرفانیان، 1380: 297-300 و سـه تصویر آن در آخر کتاب. این نسـخه 
کتابت شـده در ربـع رشـیدی معرفـی شـده بـود. رک: پاورقـی آغـاز مقالـه. در  پیشـتر در شـمار نسـخه های 
کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی تهیـه  کـه در زمـان تولیـت عضدالملـک در سـال 1272ق بـرای  فهرسـتی 
شـده بود، این نسـخه با اشـتباه در نام مؤلف چنین معرفی شـده اسـت: »شـرح قانون عالءالدین قزوینی، 
قطـع رحلـی بـزرگ، خـط نسـخ، عربی، 33 سـطری، کاغذ نباتـی دولت آبادی، جلد مقوی تیماج مشـکی 
ضربی زده به طال، بی شـیرازه، واقف شـاه عباس«. رک: »کتابچه کالم اهلل و کتب کتابخانه آسـتان قدس 

رضـوی«، ص 765.

2. البتـه در آن نسـخه کلمـه »سـبعمایة« سـهوا از قلـم کاتـب افتـاده اسـت: »و اتفـق الفـراغ مـن نقلـه فـی اواخـر 
شـهر رمضـان المبـارك سـنة خمـس و ثلثیـن هجریـة بالخانقـاه المعمـورة بالربـع الرشـیدى تغمـد اهلل  بانیها 
بالمغفـرة و الرضـوان و رزقـه اعالـی درجـات الجنـان بمنـه و فضلـه و سـعة جـوده آمیـن. رب اختـم بالخیـر 

بفضلك«.

کتـب عربـی و علمـی از فقـه و تفسـیر  گفتـه اسـکندربیگ منشـی، شـاه عبـاس صفـوى »مصاحـف و  3. بـه 
کتـب  کتابخانـه سـلطنتی را بـر آسـتان مقـدس امـام رضـاع و »آنچـه  و حدیـث و امثـال ذلـك« موجـود در 
یـخ و دواویـن و مصنفـات اهـل عجـم« بـود بـر بقعه شـیخ صفـی اردبیلی وقف کـرد. ترکمان،  فارسـی از توار

اسـکندربیگ، 1382، 2: 761.
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ر کنـون هـم در همـان مـکان نگهـدارى می شـود چـرا یـك و نیـم سـطر از انتهـاى وقفنامـه  هم ا

و نیـز کلمـات آخـر سـه سـطر نخسـتش تراشـیده شـده اسـت. بـا ایـن همـه متـن وقفنامـه شـاه 

کرد یکسـان اسـت و با توجه به آن نسـخه ها  که بر حرم مشـهد وقف  عباس در نسـخه هایی 

و وقفنامـه آنهـا، مطلبـی از وقفنامـه مبهـم باقـی نمی مانـد.

هو

کلــب آســتانۀ علــّی بــن ابــی طالــب_ علیــه الســالم_ عّبــاس  کتــاب را  وقــف نمــود ایــن 

کــه خواهــد  کــه هــر  الصفــوى بــر آســتانه مقّدســه رضوّیــه_ علــی صاحبهــا الــف التحیــة_ 

شــاه  آشــیان  فــردوس  مــکان  جّنــت  پادشــاه  پرفتــوح  روح  بــه  را  آن  ثــواب  و  بخوانــد 

کــه از آن مــکان بیــرون نبرنــد و  ــار اهلل  برهانــه_ قربــت فرمودنــد مشــروط آن  طهماســب_ ان

ــنه 1017. ــد. س ــوده باش ــالم_ ب ــه الس ــین_ علی ــام حس ــون ام ــریك خ ــرد، ش ــرون ب ــه بی ک ــر  ه

مهـر مـدّور: »وقـف آسـتانه مقدسـه رضیـه رضویـه 1017« بـاالى وقفنامـه و در صفحـات 

کوفتـه شـده اسـت. چنـدى از نسـخه 

کامـاًل  کـه  ایـن نسـخه 270 بـرگ 33 سـطرى دارد و انـدازه آن 25 × 36 سـانتیمتر اسـت 

کتابخانـه مجلـس اسـت.  مشـابه جلـد سـوم آن در 

کتابخانـه  از  1017ق  سـال  در  القانـون  شـرح  اول  جلـد  گذشـت  کـه  آن گونـه  بنابرایـن 

سـلطنتی صفـوى خـارج شـد و بـه مشـهد رفـت امـا جلـد سـوم در آن جـا باقـی مانـد و در 

سـالهاى 1105-1127ق عـرض دیـده شـد و مـورد بررسـی قرار گرفت. تصـور این که دو مجلد 

کتـاب پـس از نزدیـك بـه صـد سـال وارد کتابخانـه صفویـه شـده باشـند، دور از ذهـن اسـت. 

کتابخانـه پیـش از عرضدیـد و بررسـی نسـخه ها چنـدان منظـم  کـرد آن  امـا می تـوان تصـور 

کنـار هـم نگهـدارى نمی شـدند، و ایـن  نبـوده و احتمـااًل مجلـدات مختلـف یـك کتـاب در 

البتـه تصـورى دور از واقعیـت نیسـت و قراینـی چنـد بر آن گواهی می دهـد. 1 لذا هنگامی که 

کتابخانـــه صفویـــه دو نســـخه از حقائـــق التأویـــل فـــی دقائـــق  کتابهـــا در  1. نمونـــه دیگـــری از ایـــن جـــدا افتادگـــی 
کتـــاب در  ـــع اول و دوم از یـــک دوره ایـــن  کنـــون مجلـــدات رب ـــه آن جـــا اســـت. ا کاشـــانی متعلـــق ب التنزیـــل 
کتابـــت  کـــه در 734ق بـــه خـــط ابی البـــرکات بـــن محمـــد بـــن حســـن بـــن محمـــد واعـــظ  دســـت اســـت 
ــتان قـــدس،  ــه آسـ کتابخانـ ــع دوم در  ــه مرعشـــی، ش 13088 و ربـ کتابخانـ ــع اول در   شـــده اند )نســـخه ربـ
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کنـد تنهـا  کتابهـاى خزانـه خـود را وقـف حـرم مشـهد  گرفـت بخشـی از  شـاه عبـاس تصمیـم 

یکـی از مجلـدات شـرح قانـون را بـه آن جـا فرسـتاد و مجلـد دیگر در گوشـه اى از خزانـه دور از 

چشـم پنهـان مانـد. دلیـل دیگـر بـر آن کـه هر دو مجلد شـرح قانـون، و به احتمال فـراوان جلد 

یـم، در نقـل و انتقـاالت همـراه هم بوده اند،  کنـون از وجـود آن اطالعـی ندار دوم ایـن دوره کـه ا

تملـك بدخـط عبدالحسـن مشـتهر بـه صدرالدیـن )؟( اسـت کـه در حاشـیۀ صفحـه عنوان 

هـر دو جلـد کتـاب نوشـته شـده اسـت. او بعدتـر یادداشـتی زیـر تملـك خـود افـزوده و کتـاب 

را بـه فرزنـدش هدیـه داده اسـت. ایـن یادداشـت هدیـه نیـز در هـر دو نسـخه موجود اسـت.

کنـــار هـــم نگهـــداری می شـــدند. امـــا  کتابخانـــه  ش 1271 نگهـــداری می شـــود( و بنـــا بـــر قاعـــده بایـــد در 
ـــور  ـــن تص ـــالف ای ـــر خ ـــه ب ک ـــد  ـــان می ده ـــنی نش ـــه روش ـــا ب ـــرض روی آنه ـــای ع ـــد روزه در تاریخه ـــاوت چن تف
کتابخانـــه بـــا فاصلـــه   بودنـــد. ربـــع اول در 22 ربیـــع االول  کتـــاب و احتمـــاال دیگـــر مجلـــدات آن در  دو مجلـــد 
ـــی 1105ق.  ـــع الثان ـــخ در 12 ربی ی ـــن تار ـــد از ای ـــت روز بع ـــع دوم بیس ـــی رب ـــود ول ـــده ب ـــده ش ـــرض دی 1105ق ع
همچنین ربع اول در 2 صفر 1115ق و 20 ذیقعده 1127ق و ربع دوم 4 صفر 1105ق و 22 ذیقعده 1127ق. 
یـــخ عـــرض آنهـــا  کتابخانـــه صفویـــان در یـــک مـــکان بودنـــد تار گـــر مجلـــدات حقائـــق التأویـــل در  قاعـــدًة ا
گـــر ایـــن تفـــاوت روزهـــا را بـــه نحـــوی توجیـــه  کتابخانـــه نمی توانســـت بـــا فاصلـــه چنـــد روزه باشـــد. حتـــی ا در 
کتـــاب بدانیـــم، بـــاز هـــم   کنیـــم و مثـــاًل دلیـــل آن را توقـــف عرض دیـــد نســـخه ها در فاصلـــه رؤیـــت دو مجلـــد 
سرنوشـــت متفـــاوت دو نســـخه مـــا را بـــه همیـــن نتیجـــه می رســـاند. نســـخه ربـــع اول عـــرض دیگـــری بـــه 
کـــه در ربـــع دوم دیـــده نمی شـــود. ایـــن مجلـــد چنـــدی بعـــد بـــه طریقـــی  یـــخ 6 ربیـــع الثانـــی 1134ق دارد  تار
کتابخانـــه صفویـــه خـــارج شـــده و در رمضـــان 1155ق در تملـــک شـــخصی بـــه نـــام محمـــد  کـــه نمی دانیـــم از 
کتـــاب را همـــراه  گرفـــت امـــا نـــادر شـــاه در 1145ق ربـــع دوم   بـــن عبدالغنـــی حســـینی مشـــهور بـــه حســـن قـــرار 
کـــه تـــا امـــروز نیـــز در همـــان مـــکان  کـــرد  کتابخانـــه آســـتان قـــدس رضـــوی وقـــف  بـــا 700 مجلـــد دیگـــر بـــر 

می شـــود. نگهـــداری 
همچنیـن افـرادی کـه در قـرن یازدهـم هجـری کتابخانـه صفویـان را دیـده بودنـد آن را آشـفته و بـدون  نظم و 
کـه در سـال 1647م / 1057ق بـه اصفهـان  کرد ه انـد. رافائـل دومـان، کشـیش فرانسـوى،  ترتیـب توصیـف 
کـرد و قریـب بـه پنجـاه سـال یعنـی تـا پایـان عمـر، در آن جـا مانـد، دربـاره کتابخانـه دربـار می نویسـد:  سـفر 
کتابخانـه نـام  کـه  کتابهـاى شـاه در جایـی  »در تشـکیالت دربـار هیـچ نظمـی نیسـت و بـه همیـن ترتیـب 
یختـه شـده اند و در هیـچ قفسـه اى بـر حسـب هیـچ نظمـی  دارد، بـدون نظـم و ترتیـب درون صندوقهـا ر
کـه:  کـرده اسـت  جـاى ندارنـد« )بروجـردى، آزاد 1375: 401( و نظیـر آن را شـاردن در سـفرنامه خـود تکـرار 
»اتـاق کتابخانـه کوچـك اسـت و بـراى این کار هیچ مناسـب نیسـت... کتابها نسـبت به طـول و عرض و 
حجمشـان، بدون توجه به موضوع و محتویات روى هم چیده شـده اند« )شـاردن 4:1374(. شـاردن در 
خـالل سـالهاى 1665-1677م / 1075-1088ق دو بـار بـه ایـران سـفر کـرد و هـر بـار اقامتـی طوالنی مدت 

در ایـران داشـت.
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ر نکتـه قابـل تأمـل دیگـر درباره این کتاب پزشـکی، محل کتابت آن اسـت؛ یعنی خانقاه 

کـه انتظـار مـی رود.  ربـع رشـیدى و نـه دارالشـفاء یـا یکـی از بخشـهاى وابسـته بـدان، آن گونـه 

کـه مجـّرد بـود در یکـی  بنـا بـر وقفنامـه، چشم پزشـِك )کّحـال( بیمارسـتان رشـیدى تـا زمانـی 

از حجره هـاى بزرگتـر ساخته شـده در سـاباط خانقـاه، کـه حّفـاظ نیـز در آن جا می نشسـتند، 

اقامـت می کـرد و پـس از تأّهـل بایـد از آن جـا بـه محلـه صالحیـه نقـل مـکان می کـرد.1 با توجه 

کـه پـس از طبیـب، باالتریـن حقـوق را در میـان  کّحـاِل ربـع رشـیدى در دارالشـفاء  بـه شـأن 

یافـت می کـرده اسـت )سـالیانه یکصد دینـار نقد رایج تبریـز و روزانه 5 من  کارمنـدان آنجـا در

نـان گنـدم(،2 کیفیـت ایـن حجره هـا بـه حدى بوده اسـت که آسـایش و رفـاه او را فراهم آورد. 

با دانسـتن این نکات، استنسـاخ کتابهاى پزشـکی در خانقاه ربع رشـیدى چندان عجیب 

کن این حجره ها  کارمندان دیگرى از دارالشـفاء نیز به دالیلی ایامی را سـا نیسـت و چه بسـا 

می شـده اند و اوقـات خـود را مصـروف کتابـت نسـخه ای از شـرح قانـون می کرده انـد.

ى )606ق( 11. شرح عیون الحکمة فخر راز
عیـون الحکمـة موجزتریـن کتاب ابن سـینا )428ق( در تشـریح مسـائل حکمت مشـاء 

کـه فخرالدیـن محمـد بـن عمـر رازی آن  در سـه بخـش منطـق و طبیعیـات و الهیـات اسـت 

گردش حکیـم محمـد بـن رضـوان بـن منوچهـر ملـک شـروان بـه صـورت  را بـه درخواسـت شـا

کرده اسـت. 3  مفصـل شـرح 

کاتبـی 14 بـرگ افتادگـی پایـان نسـخه خـود را از  اصـل ایـن نسـخه در دسـت نیسـت امـا 

روى خـط احمـد بـن عبدالرحمـن بـن ابی بکـر بـن عثمـان عفانـی ملقـب بـه فخـر همدانـی 

کـرده اسـت. از ایـن انجامـه  نوشـته اسـت و انجامـۀ او را در پایـان نسـخه خـود بتمامـه نقـل 

کـه نسـخه اصـل در روز دوشـنبه 29 جمادى اآلخـر 733 در ربـع رشـیدى در شـهر  برمـی آیـد 

تبریـز نوشـته شـده بـود.

1. رشیدالدین فضل اهلل  همدانی 2536: 184-183.

2. همو، 224.

3. بـرای صحـت انتسـاب ایـن کتـاب بـه ابـن سـینا و نسـخه های دیگر خود کتـاب و شـرحش رک: مهدوی، 
یحیـی 1333: یـج و 185-183.
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که در فهرست آمده، چنین است: متن انجامه نسخه اصل، به صورتی 

نجـز کتـاب شـرح عیـون الحکمـة وبـاهلل  العون والعصمـة یوم االثنین التاسـع والعشـرین 

من شـهر المبارك جمادى اآلخر سـنة ثلث وثلثین وسـبعمائة علی یدى اضعف خلق 

اهلل ... احمـد بـن الحـاج عبدالرحمـن بـن ابی بکـر بـن عثمـان العفانـی الملقـب بفخـر 

الهمدانـی... بمدینـة تبریـز بالربع الرشـیدى.

نسخه رونوشت به شماره 380 در کتابخانه دانشگاه جان رایلندز )منچستر، انگلستان( 
نگهدارى می شود.1

که پیشتر آن را می شناختیم  کتابت شده در ربع رشیدى  طرفه آنکه یکی از نسخه هاى 

کاتـب اسـت و در همیـن سـال )24 شـوال و جمعـه ذیقعـده 733ق( در  نیـز بـه خـط همیـن 

خانقـاه آن جـا نوشـته شـده اسـت.2 کتابهـای استنساخ شـده در هـر دو نسـخه دربـاره کالم و 

فلسـفه و منطـق اسـت و کتابـت آنهـا در فاصلـه ای کوتـاه، حدود شـش ماه، از دلبسـتگیها و 

که نسـخه مجلس شـامل مجموعه ای از رسـائل  کاتب حکایت می کند. بخصوص  عالیق 

تهیـه  بـرای خـود  کاتبـان معمـوال  را  قبیـل مجموعه هـا  ایـن  و  اسـت  کنـده  پرا فاید ه هـای  و 

می کردنـد. همچنیـن دعاهـای انجامـه آن نسـخه بـه صورتی اسـت که این حـدس را تقویت 

کـه او نسـخه را بـرای خـود فراهـم کرده اسـت. می کنـد 

کـه بـا خواجـه در ارتبـاط بـود.  یـك نفـر دیگـر نیـز بـا اشـتهار فخـر همدانـی می شناسـیم 

محمـود بـن محمـد بـن یوسـف معـروف به فخر همدانـی در 705ق در خیمه رشـیدالدین در 

اّران حضور داشـت3 و در روز یکشـنبه 15 شـوال 710ق در مدینة السـالم )بغداد( بر صحت 

گواهـی داد و بـر آن دسـتخطی نوشـت.4 بـه دسـتخط همیـن شـخص  وقفنامـه ربـع رشـیدى 

1. Mingana A. 1934: 619-620. 

کتابخانه مجلس سـنا، ش 1289.  2. مجموعه ای شـامل هفت رسـاله و فایده در کالم و فلسـفه و منطق در 
رك: دانش پـژوه و انـوارى 1359، 2: 212-210.

3. ابن فوطـی 3:197. همدانـی در همـان مجلـس دو بیـت عربـی در دفتـر اشـعار ابن فوطـی بـراى او بـه یـادگار 
نوشت.

4. رشیدالدین فضل اهلل  همدانی 2536 : 25.
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ر کتابت شده است.1 که در سال 709ق  اخیر مصحف آراسته و نفیسی در دست است 

و  دانشـمندان  و  بـزرگان  از  رشـیدى  وقفنامـه  سجل نویسـان  و  گواهـان  کـه  جـا  آن  از 

همدانـی  فخـر  محمـود  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  بودنـد،  خـود  روزگار  صاحب منصبـان 

کـه خـط او نیـز تـا  شـخص معنـون و برجسـته اى بـوده اسـت. در عیـن حـال، شـگفت اسـت 

کـه شـاید  گمـان اظهـار داشـته اسـت  ایـن انـدازه پرمایـه و قـوى اسـت. شـیال بلـر بـا حـدس و 

فخـر همدانـی قـرآن خـود را بـراى رشـیدالدین فراهـم آورده باشـد. هـر چنـد بـا ایـن اطالعـات 

نویافتـه بـاز هـم بـه یقیـن نمی تـوان ایـن حـدس را قطعـی دانسـت امـا دسـت کم رابطـه او بـا 

رشـیدالدین اثبـات می شـود.2 حتـی می تـوان حـدس زد به واسـطه همیـن آشـنایی یکـی از 

افـراد خانـدان فخـر همدانـی )احمـد بـن عبدالرحمـن( چله نشـین خانقاه ربع رشـیدى شـده 

اسـت. اقامـت دسـت کم شـش ماهـه او در خانقـاه )بیـن ماههـاى جمادى اآلخـر تـا ذیقعـده 

کـه او را یکـی از ده صوفـی مقیـم خانقـاه بدانیـم. 733ق( قرینـه اى اسـت 

* * *

کــه خواجــه رشــیدالدین فضــل اهلل همدانــی در وقفنامــه ربــع رشــیدی  گــر در نظــر بگیریــم  ا

کشــیده، ایــن نســخه ها  شــرایط ایــده آل خــودش را بــرای فضــای ربــع رشــیدی بــه تصویــر 

ــه جــز وقفنامــه،  ــه مــا نشــان می دهــد. ب نمونه هایــی از واقعیتهــا و فضــای علمــی آن جــا را ب

کــن آن جــا، همیــن  ســند متقــن و غیرقابــل خدشــه دربــاره نــوع فعالیتهــای ربــع رشــیدی و اما

کتابت شــده در آن جاســت.  دستنویســهای 

یـخ )تألیـف در 816-817ق( اشـاره  التوار هـر چنـد معین الدیـن نطنـزی در منتخـب 

کثـر عمـارات او ناتمـام مانـده بـود« و فرزنـدش  کـه بـه دلیـل مـرگ رشـیدالدین »ا کـرده اسـت 

کـه در  غیاث الدیـن محمـد آنهـا را بـه اتمـام رسـانید،3 امـا از اشـارات رشـیدالدین بـر می آیـد 

زمـان نوشـتن وقفنامـه تمـام بناهـای متعلـق بـه ربع رشـیدی کامل شـده بود4. البته از سـخن 

. James, David 1988: 236. No. 41 :رك .K3 کتابخانه توپقاپوسراى استانبول، ش 1. موجود در 

2. بلر 1387: 38.

3. نطنزی، 1336: 156.

4. برای این نوع اشارات رک: رشیدالدین فضل اهلل  همدانی 2536 : 41، 123.
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کـه بخشـهایی از ربـع رشـیدی هـم مـورد نظـر  نطنـزی بـه صـورت دقیـق مشـخص نمی شـود 

او بـوده اسـت یـا منظـورش دیگـر ابنیـه رشـیدالدین اسـت ولـی در هـر صـورت نسـخه های 

کتابت شـده در سـال 715 در دارالشـفاء ربع رشـیدی و 716 و 717 در مدرسـه ربع رشـیدی 

نشـان می دهـد در زمـان خـود رشـیدالدین دسـت کم ایـن بخشـهای ربـع رشـیدی نـه تنهـا 

انجـام می شـده  آنهـا  بودنـد بلکـه فعالیتهـای مـورد نظـر رشـیدالدین هـم در  سـاخته شـده 

کـه دارای مهر وقف رشـیدالدین  اسـت. کتابخانـه نیـز بـه دلیـل وجـود نسـخه های متعـددی 
هسـتند، در آن زمـان مـورد اسـتفاده بـود.1

کنان ربـع رشـیدی، از جملـه فقیـه  بنـا بـر وقفنامـه ربـع رشـیدی می دانیـم پـاره ای از سـا

و مـدرس و معیـد و متعلمـان آن جـا2، موظـف بودنـد سـالیانه مقـدار معینـی از آثـار خواجـه 

کننـد تـا شـرایط سـکونت در ربـع و اسـتفاده از امکانـات آن جـا را از  کتابـت  رشـیدالدین را 

کاغذ و مایحتاج  گرفته شـده بود و  تی برای آنها در نظر  کار تسـهیال دسـت ندهند. برای این 

کـه ایـن امکانـات  کتابـت در اختیـار آنهـا قـرار می گرفـت.3 امـا مشـخص نیسـت  مربـوط بـه 

کنان ربع بوده باشـد. لذا در بررسـی این  کتابت سـایر کتب نیز به رایگان در اختیار سـا برای 

کلی مربوط به روزگار ایلخانان، نمی توانیم مانند نسخه های  نسخه ها به جز بعضی مسائل 

کتابت شـده از تألیفات خود رشـیدالدین در ربع، خصوصیات نسخه شـناختی مشـترکی را 

کتابها و نوع جلد و تزئینات و جلی نویسـی  کاغذ و اندازه  بیابیم. خصوصیاتی از قبیل نوع 

یـا خفی نویسـی و مهمتـر از همـه انتخـاب متـن مورد نظـر برای کتابت. همچنیـن باید در نظر 

کتابـت از  کاغـذ و نـوع  کـه در اغلـب مـوارد انـدازه متـن تعیین کننـده انتخـاب قطـع  داشـت 

جملـه خفـی یـا جلی نویسـی نیز هسـت.

کنـاف ربـع  کتابت شـده در اطـراف و ا جـدول شـماره 1 مشـخصات همـه نسـخه هاى 

کنـون شـناخته ایم. ایـن کتابهـا نشـانه بخشـی از فعالیتهـاى  رشـیدى را نشـان می دهـد کـه تا

کـه بـه صـورت ملمـوس برجـاى مانده انـد. از میـان  علمـی انجام شـده در ربـع رشـیدى اند 

کتابخانه ربع رشیدی رک: حکیم، 1397. 1. برای اطالعات بیشتر درباره نسخه های موجود 

2. رشیدالدین فضل اهلل  همدانی 2536 : 241-240.

3. همو، 241.
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ر ایـن 15 نسـخه تنهـا سـه نسـخه )شـماره هاى 1، 2، 3( مربـوط بـه دوره اول فعالیـت ربـع، 

گـر فرایـاد بیاوریم که کتابهـاى دوره  یعنـی زمـان حیـات خـود رشـیدالدین فضل اهلل ، اسـت. ا

کتابهـاى ایـن دوره موجـه جلـوه می کنـد. تقریبـًا  کم تعدادبـودن  اول دو بـار غـارت شـده اند، 

همـه نسـخه هاى دوره دوم ربـع نیـز مربـوط بـه دهه چهارم از قرن هشـتم هجرى اسـت. شـاید 

فاصلـه تاریخـی خالـی میـان به قدرت رسـیدن غیاث الدیـن وزیـر، یعنـی سـال 724ق، تـا 

کـه تـا تسـلط بـر امـور و مرتب کـردن اوضـاع مدتـی طـول  شـعبان 728ق بـه آن دلیـل باشـد 

گـردد. کشـیده اسـت تـا توجـه غیاث الدیـن بـه ربـع جلـب شـود و امـور آن جـا بـه سـامان 

کـه در ایـن  نسـخه مـورخ محـرم 737ق )شـماره 15( نیـز از ایـن نظـر قابـل توجـه اسـت 

کشـته شـده بـود.1 امـا ایـن نسـخه نشـان می دهـد  زمـان غیاث الدیـن، دومیـن حامـی ربـع، 

هنـوز فعالیتهایـی علمـی در آن شـهرك انجام می شـده اسـت. هر چند در عیـن حال آخرین 

سـند شناخته شـده از فعالیـت علمـی در ربـع رشـیدى نیـز محسـوب می شـود. ایـن نسـخه 

گر چه در توّرق تفاوت  همانند مجلد اول خود به یك اسـلوب و شـیوه نوشـته شـده اسـت. ا

آشـکارى بـا آن دارد. برگهـاى متعـددى از این نسـخه ناتمام رها شـده اسـت. بـه این صورت 

کـه کاتـب در هـر چنـد صفحـه بخشـی، یـا صفحاتـی را بیـاض رهـا کـرده اسـت. همـان گونـه 

کـه پیشـتر گفتـه شـد ایـن نقصـان در کتابـت بـه احتمـال فـراوان ناشـی از ناقص بودن نسـخه 

کاتـب اسـت. ولـی می تـوان شـرایط آشـوب زده و غـارت ربـع را در ایـن عـدم تکمیـل  اصـل 

بـراى تکمیـل  کاتـب در جسـتجوى نسـخه اى دیگـر  بـود  کـه سـبب شـده  دخیـل دانسـت 

کنـد. کام بمانـد و آن را بـه همیـن صـورت رهـا  کتابـت خـود نـا

بـا  نفـر  سـه  شـده اند،  استنسـاخ  رشـیدی  ربـع  در  کـه  کتابهایـی  مؤلفـان  میـان  در 

)736ق(،  کاشـانی  عبدالـرزاق  کمال الدیـن  داشـتند:  ارتبـاط  وزیـر  محمـد  غیاث الدیـن 

برهان الدیـن عبیـداهلل بـن محمـد هاشـمی فرغانـی عبـری )743ق( و قطب الدیـن محمـد 

)692-766ق(. رازی  محمـد  بـن 

کـه هـم  بیـن ایـن سـه نفـر تنهـا در مـورد برهان الدیـن فرغانـی عبـری بـه یقیـن می دانیـم 

1. غیاث الدیـن محمـد وزیـر در 21 رمضـان 736ق بـه دسـت امیرعلـی پادشـاه کشـته شـد. رک: حافـظ ابرو، 
.195 :1350
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بـا رشـیدالدین فضـل اهلل مرتبـط بـوده اسـت و هـم بـا فرزنـدش غیاث الدیـن. او بـر مجموعـه 
تصانیـف رشـیدی تقریـظ نوشـت1 و افـزون بـر مراتـب علمـی و اسـتادی در مدرسـه سـیاره 
اولجایتـو2، قاضـی القضـات تبریـز بـود.3 همچنیـن بنـا بـر نقـل ابـن بـزاز، برهان الدیـن عبـری 
از مجالـس شـورانگیز وعـظ شـمس الدین طوطـی در جامـع عمـارت رشـیدی در  در یکـی 
تبریـز حاضـر بـود. در آن مجلـس افـزون بـر سـلطان و غیاث الدیـن وزیـر، اربـاب علـوم ماننـد 
فخرالدیـن جاربـردی و قطب الدیـن اخویـن و عضدالدیـن شـبانکاره و ائمه تبریـز نیز حضور 
کتاب شـرح منهاج الوصول الی علم االصول خود  که او  داشـتند.4 و بر این موارد باید افزود 
را بـه شـمس الدین محمـد حسـینی یـزدی )733ق(،5 دامـاد خواجـه رشـیدالدین،6 تقدیـم 
کرده اسـت. از این کتاب، نسـخه ای در دسـت اسـت که در زمان حیات او در ربع رشـیدی 

کتابـت شـده اسـت )ش 11(.

کاشـانی در ایـن لیسـت نشـان دهندۀ نهایـت اعتبـار و  کتـاب از عبدالـرزاق  وجـود پنـج 

کتابهـاى کاشـانی  احتـرام او در ربـع رشـیدی و بالتبـع ارادت غیاث الدیـن بـه اوسـت )همـه 

کربالیـی  مربـوط بـه دوره دوم فعالیـت ربـع رشـیدى اسـت(. بنـا بـر سـخن حافـظ حسـین 

تبریـزى، غیاث الدیـن »همیشـه منظـور نظـر کیمیااثـر حضـرت شـیخ عالءالدولـه سـمنانی و 

شـیخ صفی الدیـن اسـحاق اردبیلـی و شـیخ عبدالـرزاق کاشـی و شـیخ صدرالدیـن ابراهیم 
کـه در آن زمـان بوده انـد، قـدس اهلل  اسـرارهم، بودنـد«.7 حمویـی و سـایر مشـایخ و علمـا 

کتابخانه نورعثمانیه، ش 3415، گ 76پ – 77ر. 1. رشیدالدین فضل اهلل  همدانی، مباحث سلطانیه، 

کاشانی، 1391: 108. 2. ابوالقاسم عبداهلل بن علی 

3. ابن حجر العسقالنی، 3: 243.

4. ابـن بـزاز اردبیلـی، 1376: 646. ایـن حکایـت در روضـات الجنـان و جنـات الجنـان هـم ظاهـرا بـه نقـل از 
همیـن منبـع نقـل شـده اسـت. رک: حافظ حسـین کربالیـی تبریـزى، 1383: 1: 338-336.

5. رک: شـرح منهـاج الوصـول الـی علـم االصـول، کتابخانـه مجلـس، ش 9068، مـورخ 736ق، گ 1پ. نام 
او در برخی منابع نادرسـت ثبت شـده اسـت، از جمله در فهرسـت نسـخه های خطی مرکز احیاء میراث 
اسـالمی، ج 9، ص 5 بـه صـورت وزیـر شـمس الدیـن محمـد حسـینی نیـروی )کـذا( صاحـب دیـوان و در 
فهرسـتگان نسـخه های خطـی ایـران، ج 20، ص 816 بـه صـورت شـمس الدین محمـد بـن بهاءالدیـن 

کـه هـر دو غلط اسـت. محمـد جوینـی 

6. برای شرح حال او رک: افشار، ایرج 1350: 30-29.

7. حافظ حسین کربالیی تبریزى، 1383، 1: 515. به جز نسخه های کتابت شده در ربع رشیدی، نسخه های 
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ر قطب الدیـن رازی هـم دو کتـاب از تألیفـات خـود را بـه غیاث الدیـن محمـد وزیـر تقدیم 

جمـادی    10 سه شـنبه  روز  در  پایان یافتـه  االنـوار  مطالـع  شـرح  فـی  االسـرار  لوامـع  بـود:  کـرده 

االولـی 728ق در مدرسـه غازانیـه شـنب تبریـز1 و تحریـر القواعد المنطقیة فی شـرح الرسـالة 
الشمسـیة در اوائـل جمـادی الثانـی 729ق.2

کـم  امیـر علـی، حا فرزنـدش  بـه  کـه خواجـه رشـیدالدین فضـل اهلل خطـاب  نامـه ای  در 
بغـداد، دسـتور انعـام و بخشـش بـه 51 نفـر از دانشـمندان را داد، نـام ایـن هـر سـه نفـر هم آمده 
کاشـانی از ایـن سـخاوت، دو هـزار دینـار نقـد و پوسـتینی از  اسـت. بنـا بـر آن نامـه، سـهم 
جنـس وشـق )جانـوری شـبیه روبـاه( و مرکوبـی همـراه بـا زیـن بـود.3 برهان الدیـن عبـری نیـز 
کـه پوسـتین او از جنـس سـمور  کـرده بـود بـا ایـن تفـاوت  یافـت  کاشـانی در بخششـی مشـابه 
بـود.4 امـا قطب الدیـن رازی »کـه مربای تربیت ماسـت« نصف آن مبلـغ یعنی هزار دینار نقد 

و پوسـتینی از سـنجاب و مرکـوب و زیـن نصیبـش شـده بـود.5

در اصالت مجموعه این نامه ها تردیدهای جدی شده است و مخالفان و موافقان در رد 
گون سخن گفته اند. من اما در این جا با توجه به همین صله و خلعت مربوط  و تأیید آن گونا

به قطب الدین رازی قصد دارم که اصالت دست کم این نامه خاص را زیر سؤال ببرم.

قطب الدیــن رازی بنــا بــر نوشــته تاج الدیــن ســبکی )771ق( بــه هنــگام مــرگ در ســال 

766ق تقریبــًا 74 ســال داشــت. بــر ایــن اســاس او حــدود 692ق بــه دنیــا آمــده بــود.6 از 

که در همان زمان در تبریز نوشته شده اند. مانند نسخه ای از  کاشانی در دست است  دیگری هم از آثار 
که در وقت طلوع خورشید جمعه 2 شعبان 737ق روز نوروز در تبریز در زاویه حاجی  تأویالت القرآن او 

مسعود شیرازی کتابتش به خط افضل بن زکریا به اتمام رسیده بود )کتابخانه راغب پاشا، ش 33(.

1. قطب الدین الرازی، 1: 239 و 3: 470-469.

2. آقا بزرگ طهرانی، 3: 388.

3. رشیدالدین فضل اهلل  همدانی 1358: 69. 

4. همو، همان جا. 

5. همو، 71. 

6. سـبکی، 9: 275؛ همچنیـن رک: مقدمـه مطالـع االنـوار و شـرحه المسـمی بلوامـع االسـرار فی شـرح مطالع 
ـق علیه: ابوالقاسـم الرحمانی، تهران، مؤسسـه پژوهشـی حکمت و فلسـفه 

ّ
االنـوار، صّححـه و قـّدم لـه و عل

ایـران، 1393ش، ج 1، ص 89 و 191-190. 
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ــا توجــه بــه ذکــر نــام قطب الدیــن شــیرازی در ایــن نامــه و زمــان فــوت او یعنــی  ســوی دیگــر ب

یــخ نامــه بی تردیــد بایــد مربــوط بــه قبــل از زمــان درگذشــت او باشــد. 1 بــه  ســال 710ق، تار

ایــن ترتیــب در ســال 710ق قطب الدیــن رازی جوانــی حــدودا 18 ســاله بــوده اســت. آیــا 

ــار  کن ــه او در  ــه ب ــاص صل ــر آن دوران و اختص ــزرگان معم ــا و ب ــایر علم ــراز س ــام او همت ــر ن ذک

گرد قطب الدیــن رازی یعنــی مبارکشــاه  آنهــا عجیــب نیســت؟ عجیبتــر از آن ذکــر نــام شــا

منطقــی اســت.2 بــه نوشــته صّدیــق بــن حســن قّنوجــی در ابجــد العلــوم، مبارکشــاه از کودکــی 

کــه مــدرس فاضلــی شــد.3  ــا جایــی  ــد ت در دامــان قطب الدیــن پــرورش یافــت و آمــوزش دی

یــخ تحریــر ایــن نامــه   ــام حیــات قطب الدیــن رازی، مبارکشــاه در تار ــه ای ــا توجــه ب بنابرایــن ب

اصــال متولــد نشــده بــود؛ ولــی در ایــن نامــه، هــم نــام قطب الدیــن رازی درج شــده و هــم نــام 

گــر اولــی را بــا تســامح بتــوان مقبــول دانســت، پذیــرش نفــر دوم بســیار  کــه ا مبارکشــاه منطقــی 

دشــوار و نامحتمــل اســت.

کاشـانی و عبـری و قطب الدیـن رازی مؤلـف تقریبـا نیمـی از نسـخه های  در مجمـوع 

کتابت شـده در ربع رشـیدی هسـتند )هفت نسـخه از پانزده نسـخه شناسایی شـده(. با این 

یـم ربـع رشـیدی جایـی بـرای پشـتیبانی از  گـر بپندار تفاصیـل دور از واقعیـت نخواهـد بـود ا

علمـای مـورد نظـر متولـی مجموعـه بـوده اسـت.

کتابهـاى عرفانـی )شـماره هاى 5، 6، 7، 8، 9( هـم نشـانه عالقـه پـدر و پسـر  یـاد  تعـداد ز

بـه ایـن مقولـه اسـت. ایـن عالقـه رشـیدالدین در مـوارد مختلـف خـود را نشـان داده اسـت 

حتـی در اسـتخدام مـدرس ربـع. زیرا او توصیه کرده بود کسـی که بـه عنوان مدرس انتخاب 
گـر در سـلوک صاحـب ذوق باشـد اولـی  اسـت.4 می شـود ا

عمـر  بـن  عبـداهلل  ناصرالدیـن  قاضـی  مـرگ  زمـان  مشـخص کردن  بـرای  هـم  حاج منوچهـری  فرامـرز   .1
بیضـاوی مؤلـف انـوار التنزیـل بـا بررسـی ایـن نامـه، زمـان تحریـر آن را قبـل از سـال 703ق دانسـته اسـت 
)حاج منوچهـری، 428(. در ایـن صـورت بـا اطمینـان بیشـتری ذکـر نـام قطب الدیـن رازی در ایـن نامـه 
باعـث تردیـد در اصالـت نامـه می شـود، زیـرا قطب الدیـن در زمـان تحریـر نامـه نوجوانـی ده سـاله بـوده اسـت.

کتاب، ص 23.  2. رشیدالدین فضل اهلل  همدانی 1358: 69 و نیز مقدمه آن 

3. رحمانی، ابوالقاسم، 1393: 142-140.

4. رشیدالدین فضل اهلل  همدانی 2536: 130.
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ر از مقایسـه نسـبت نسـخه هاى تهیه شـده در خانقاه با دیگر بخشـهاى ربع نیز به اهمیت 

خانقاه در مجموعه ربع رشـیدى می توان پی برد: 7 نسـخه در خانقاه، 4 نسـخه در مدرسـه، 

1 نسـخه در دارالشـفاء و 3 نسـخه به صورت مطلق ربع رشیدى.

قـرن هشـتم هجـرى دوران رواج تصـوف خانقاهـی و محبوبیـت و احترام پیران و مشـایخ 

کـه بنـا بـر  طریقـت و نفـوذ فـراوان ایشـان در افـکار و اذهـان فرمانروایـان و مـردم بـود1 بـه نحـوى 

کرمـان و آذربایجـان«  فرمـان غـازان »در جمیـع قـرى و قصبـات والیـات عراقیـن و فـارس و 
خانقـاه سـاختند.2

مدفـون  را  خـود  کتابهـاى  و  می شسـتند  را  اوراق  و  دفتـر  نخسـتین،  صوفیـان  چـه  گـر  ا

می کردنـد؛ امـا در دورانهـاى بعـدى و مخصوصـًا پـس از فراگیرى عرفـان ابن عربی، خانقاهها 

محـل تدریـس و تألیـف هـم شـد. به تبـع آن صوفیانی نیز در خانقاهها به کتابت مواد درسـی 

کتابخانـه در خانقاههـاى  گزارشـاتی دربـاره وجـود  کتابهـاى مـورد نیـاز خـود پرداختنـد و  و 
کاشـان و مـرو و بغـداد و دمشـق در دسـت اسـت.3 سـرخس و 

کنـار نبـود و نسـخه هاى متعـدد نوشته شـده در آن  خانقـاه ربـع رشـیدى نیـز از ایـن امـر بـر 

کتابهاى تهیه شـده در خانقاه رشـیدى به تصوف و عرفان  گواه این مطلب اسـت. البته  جا 

کـه شـرح  گـر از دو نسـخه پزشـکی )شـماره های 14 و 15، شـرح القانـون  منحصـر نمی شـود. ا

کالمـی )شـماره های 2،  کتابهـاى  یـم،  گذشـت( بگذر کتابـت آنهـا در خانقـاه پیشـتر  ـت 
ّ
عل

3، 12( و منطقـی )شـماره 13( هـم در آن جـا خواسـتارانی داشـته اسـت. حقائـق التأویل فی 

1. درباره تصوف در دوره ایلخانان و علل گسترش و نفوذش در آن دوره و مشایخ بزرگ تصوف و خانقاههاى 
آنان رك: مرتضوى، منوچهر، 1370: 309-366؛ بیانی، شیرین 1371: 2: 729-653.

2. خواندمیر، 1333، 3: 189.

کنـون ایـن جنبـه از فعالیت خانقاهها به دقت بررسـی نشـده اسـت، اما با توجه به نسـخه هاى  3. هـر چنـد تا
کانونهاى مهم نسخه نویسـی در تمدن اسـالمی  برجاى مانده از خانقاهها، می باید آنها را به عنوان یکی از 
بـه شـمار آورد. می تـوان بـا تهیـه فهرسـتی از ایـن خانقاههـا بـه همراه نسـخه هاى کتابت شـده در هـر کدام، 

کن در آن خانقـاه نیز پی برد. عـالوه بـر دانسـتن دوره هـاى فعالیشـان، به گرایش صوفیان سـا
کیانـی، محسـن  کتابخانـه در خانقاههـا رك:  کتـاب و  بـراى بحثـی مختصـر و ابتدایـی دربـاره تألیـف و 

.383-382 و   379-377  :1389
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کـه بـه قلـم عارفـی شـهیر نوشـته شـده اسـت و بـا  دقائـق التنزیـل نیـز تفسـیری عرفانـی اسـت 

حـال و هـواى خانقاه نشـینان ارتباطـی وثیـق دارد )شـماره های 5، 7، 8(.

کـه خواجـه رشـیدالدین وقفنامـه ربـع رشـیدی را می نوشـت، در آن از  در سـال 709ق 

کلمـه »مدرسـه« ذکـری بـه میـان نیـاورد و جایـی در ربـع رشـیدی بـه ایـن اسـم شـناخته شـده 

گفـت. روضـه، دو  نبـود. در عـوض او از روضـه ربـع رشـیدی بـه عنـوان محـل تدریـس سـخن 

مسـجد صیفـی و شـتوی )تابسـتانی و زمسـتانی( و دو اسـتاد داشـت. یـک نفـر بـرای آمـوزش 

تفسـیر و حدیـث و دیگـری بـرای آمـوزش اصـول دیـن و اصـول فقـه و فقـه. مـدرس دوم در 

صورت مناسب بودن شرایط می توانست باقی علوم عقلی و شرعی و ادبی و حساب را نیز 

بـه متعلمـان بیامـوزد.1 در همـه ایـن موارد اشـاره رشـیدالدین به »روضه ربع رشـیدی« اسـت. 

کلمـه »مدرسـه« و  کـه در 15 شـعبان 715ق بـه وقفنامـه افـزود، سـه بـار از  امـا در الحاقیـه ای 

کـرده  کـرده اسـت.2 رشـیدالدین روضـه را محـل دفـن خـود تعییـن  »مدرسـه روضـه« اسـتفاده 

بـود و بـه جـز نمازهـای جمعـه و جماعـت و عیدیـن و مجالـس وعـظ، دسـتور داده بـود بـرای 

زنده مانـدن نامـش آیینهـای مختلفـی در آن جـا برگـزار شـود )از قبیـل قرآن خوانـدن دایمـی 

گـور او، آش دادن در روز وفـات واقـف در آن جـا، اعـالم موقوفه بـودن قـرآن و جامـع  حّفـاظ بـر 

االصـول بـا آدابـی خـاص میـان منبـر و محـراب روضـه و...( اما ظاهـرا در همان هنـگام افزون 

بـر ایـن مـوارد، پررنگتریـن و مهمتریـن کاربـری آن جـا آموزشـی بـود بـه حدی که روضـه کم کم 

بـه نـام مدرسـه نیـز شـناخته شـد )مخصوصـا آن که روضـه در آن زمان هنوز محل دفن کسـی 

کتابتشـان در مدرسـه ربـع رشـیدی  کـه اشـاره بـه انجـام  نشـده بـود(. چنانچـه نسـخه هایی 

یـخ یعنـی سـالهای 716 و 717 و 728 و 731ق تعلـق دارنـد  دارنـد نیـز بـه بعـد از ایـن تار

)ش 2، 3، 4، 5(. مـورد الصحائـف فـی شـرح المعـارف مـورخ 716ق از ایـن جهـت جالـب 

کـرده اسـت: »المدرسـة الشـریفة  کـه از آن جـا بـا نـام مدرسـه روضـه رشـیدیه یـاد  توجـه اسـت 

المسـماة بالروضـة الرشـیدیة بتبریـز« )ش 2(. 

گـر شـرط رشـیدالدین بـرای پذیرفتـن متعلمـان در ربـع رشـیدی و اقامـت در آن جـا را  ا

1. رشیدالدین فضل اهلل  همدانی 2536: 130.

2. همو، 132.
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ر یـم کـه دوری از فلسـفه بـه هـر نحـو بـوده اسـت: »بـه شـرط آنـک قطعـًا پیرامـون درس  فرایـاد آور

گـر آموختـه باشـند ایشـان را  فلسـفه نگردنـد و نخواننـد و بـه آموختـن آن رغبـت ننماینـد و ا

کتابـت  تعییـن نکننـد، چـه مـزاج ایشـان مخبـط و گسـتاخ شـده باشـند«،1 فخـر همدانـی بـا 

کتـاب فلسـفی شـرح عیـون الحکمـة در ربـع رشـیدى دقیقـا خـالف وقفنامـه  نسـخه اى از 

کـرده اسـت )شـماره 10(. عمـل 

از کتابت التذکرة فی علم الهیئة هم مشخص می شود علم نجوم در مدرسه ربع رشیدی 

گذشت رشیدالدین آموزش سایر علوم  که  گونه  مطالعه می شده است )شماره 4(. همان 

عقلی و شرعی و ادبی و حساب را در اختیار مدرس دوم ربع گذاشته بود2 و ظاهرا علم نجوم 

هم در شمار همین علوم اختیاری آموزش داده می شده است.

الهیجـان،  سـاوه،  قیرشـهر3،  همـدان،  )شـهرهاى  نسـخه ها  کاتبـان  موطـِن  نسـبت  از 

کـه طالبـان علـم از نواحـی مختلـف آن روزگار بـه  سـمرقند، خیربـرت4( مشـخص می شـود 

تبریـز سـرازیر می شـدند. البتـه می بایسـت موطـن کاتبان آثار خـود رشـیدالدین5 را هم به این 

1. رشـیدالدین فضـل اهلل  همدانـی 2536: 173-174. بـرای بحـث بیشـتر دربـاره ایـن نکتـه رک: حکیـم، 
.55-53  :1397

2. رشیدالدین فضل اهلل  همدانی 2536: 130.

3. قیرشهر )به ترکی استانبولی Kirşehir( مرکز استان قرشهر در آناتولی مرکزی در ترکیه امروزی است.

که در مآخذ عربی به نام »حصن  کیلومترى شـمال غربی دیاربکر بود  4. خیربرت / خرتبرت شـهرى در 95 
یج موقعیـت و اهمیت خود  یـاد« و در منابـع عثمانـی بـا نـام »خرپوت« شـناخته می شـد. این شـهر به تدر ز

گرفته اسـت. کنون شـهر االزیق بر جایگاه ویرانه هاى آن شـکل  را از دسـت داد و ا

کاتـب مجموعـة الرشـیدیة و محمـد  5. محمدامیـن بـن محمـود بـن محمـد بغـدادی معـروف بـه زودنویـس 
بـن عفیـف کاشـی مذهـب آن، 707-710ق )کتابخانـه ملی فرانسـه، ش arabe 2324(؛ محمد بن سـعید 
کاتـب بیـان الحقائـق، 711ق )کتابخانـه قلیـچ علـی پاشـا اسـتانبول، ش 834(؛ محمـد بـن  اسـفرائینی 
یـا طـب اهـل ختـا، 713ق در تبریـز  کاتـب تنکسـوق نامـه  کرمانـی  بـه قـوام  احمـد بـن محمـود معـروف 
کاتـب اسـؤله و اجوبـه رشـیدی،  )کتابخانـه ایاصوفیـا، ش 3596(؛ محمـد بـن علـی بـن محمـد شـیرازی 
کاتـب سـلطانیه، 716ق )کتابخانـه  716ق )کتابخانـه ایاصوفیـا، ش 2180(؛ عمـر بـن یوسـف دماونـدی، 
شرق شناسـی سـنت پترزبورگ، ش C375(؛ حسـین بـن محمـود مدعـو بـه نظـام طوسـی مصحح سـلطانیه 
)کتابخانـه نورعثمانیـه، ش 3415(. البتـه ایـن مـوارد مربوط به نسـخه هایی اسـت که کاتب نـام خود را در 

انجامـه نسـخه ذکـر کـرده اسـت.
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گسـتردگی  کرمـان، دماونـد، شـیراز و طـوس( تـا  کاشـان، اسـفراین،  مـوارد بیفزاییـم )بغـداد، 

مناطـق مزبـور آشـکارتر شـود. ایـن مطلـب بـه همـراه شـواهد و مـدارك دیگـر مشـخص می کند 

تبریـز، شـهر علـم آن روزگار و محـل مراجعـه علم آمـوزان از دیگـر مناطـق بـود و باشـکوهترین 

دوران حیـات فرهنگـی خـود را سـپرى می کـرد. بـه گفتـۀ رشـیدالدین: »چون تبریـز دارالملك 

کـه در آنجـا جمع انـد، در صـد پـاره شـهر نباشـند«1 و  اسـت و علمـا و افاضـل از هـر طایفـه 

»تبریـز... دارالملـك پادشـاهان ایـران و تـوران زمیـن اسـت و مرجـع علمـاى عالـم و مهبـط 
رجـال فضـالى بنـی آدم اسـت«.2

محمـد بـن محمـود بـن نجیـب خیربرتی و احمد بـن عبدالرحمن بن ابی بکـر بن عثمان 

عفانـی ملقـب بـه فخـر همدانـی، کاتبـان مقیـم خانقـاه ربع بوده انـد و در مجموع به خطشـان 

پنج نسـخه بر جاى مانده اسـت. پیشـتر گفته شـد که همین مسـئله مکررنویسـی در خانقاه 

کـه هـر دوی آنهـا جـزو  و مـدت زمـان اقامـت آنهـا در خانقـاه، ایـن احتمـال را تقویـت می کنـد 

صوفیـان مقیـم خانقاه بوده باشـند.

کاتبـان در  کـه بـه خـط تنـی چنـد از ایـن  از سـوی دیگـر، بـه قرینـه نسـخه های دیگـری 

دسـت اسـت، محتمـل می دانـم کـه بعضـی از آنهـا از ایـن راه ارتزاق می کردنـد، مانند محمد 

بـن ابی عبـداهلل حسـین3 بـن محمـد حمارنـی )کاتـب نسـخه ش 5، مـورخ 731ق(. او 14 

کتـاب االغذیـة اسـحاق  کتابـت نسـخه ای از  سـال قبـل یعنـی در 18 جمـادی االول 717ق 

کـه  کوپریلـی، ش 979(  بـن سـلیمان اسـرائیلی )320ق( را بـه پایـان رسـانده بـود )کتابخانـه 

در انجامـه اش اشـاره ای بـه محـل کتابـت نکـرده اسـت. بـا ایـن همـه، بعیـد اسـت کاتبی که 

کتابـت می کنـد بعدهـا در سـلک  کتابـی طبـی در ایـن حجـم )330 بـرگ بـه انـدازه 26*19( 

اهـل معنـا درآیـد و جـزو خانقاه نشـینان ربـع رشـیدی بشـود. مخصوصـا ایـن احتمـال وقتـی 

1. رشیدالدین فضل اهلل  همدانی، توضیحات رشیدى، 1394، 2: 521.

2. همو، 553.

3. در فهرسـت کتابخانه کوپریلی این نام به اشـتباه »یحیی« خوانده شـده اسـت )ششـن 1986م، 1: 498( 
و از آن جـا ایـن اشـتباه بـه منابـع دیگـر از جملـه فهـرس مخطوطـات الطـب االسـالمی باللغـات العربیـة 
والترکیـة والفارسـیة فـی مکتبـات ترکیـا، ص 134 راه یافـت. نسـبت او نیز در هر دو منبـع فوق »الجمازی« 

ذکـر شـده کـه بـا دقـت در رسـم الخـط کاتـب مشـخص می شـود، بدخوانی اسـت.
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ر تقویت می شـود که بدانیم او نسـخه حقائق التأویل را از روی خط خود مؤلف نوشـته اسـت 

کـه فضایـل مؤلـف مـداوم و پابرجـا باشـد. کـرده اسـت  و در انجامـه نسـخه خـود دعـا 

کتابـت شـده در ربـع رشـیدی هیـچ  کـه بیـن 15 نسـخه  ایـن نکتـه نیـز قابـل تأمـل اسـت 
که در ربع تألیف شـده اند  کتابهایی  کتابی به زبان فارسـی نیسـت. این سـخن حتی درباره 

یـم نیـز مصـداق دارد. کنـون آنهـا را در دسـت دار و مـا ا

کاتـب شـرح القانـون ابن نفیـس )شـماره 15( در انجامـه خـود بـراى خواجـه رشـیدالدین 
طلـب رحمـت و آمـرزش کـرده و او را »شـهید« خوانـده اسـت. عبدالرزاق کاشـانی )736ق( 
کتـاب حقائـق التأویـل فـی دقائـق التنزیـل، تألیـف در 28 رمضـان  نیـز در پایـان ربـع چهـارم 
729ق در خانقـاه رشـیدى، از رشـیدالدین بـا همیـن تعبیـر یاد کرده اسـت. اسـتفاده از لفظ 
»شـهید« بـرای خواجـه رشـیدالدین از سـوى افـرادى کـه در بناهـاى منسـوب بـه رشـیدالدین 
و  تفسـیر  یعنـی  دیگـرى  بـا  متفـاوت  موضوعـی  در  کـدام  هـر  البتـه  می کرده انـد،  فعالیـت 

پزشـکی، قابـل تأمـل اسـت امـا منحصـر بـه ایـن دو نسـخه نیسـت.

بنا بر متون دوره ایلخانی، استفاده از کلمه »شهید« کوتاه مدتی پس از مرگ رشیدالدین 
براى او معمول و مرسوم شده بود.

بـه  پـدرش  از  غیاث الدیـن،  بـه  خطـاب  خـود  نامـه  در  کالونـی  سـعدالدین  چنانکـه 
کوسـوى بـراى تهنیـت  کـرده اسـت.1 در نامـه حسـام الدین عبـداهلل   »مخـدوم شـهید« تعبیـر 
کلمـه بـراى خوانـدن پـدرش اسـتفاده شـده  وزارت غیاث الدیـن محمـد نیـز دو بـار از ایـن 

اسـت.2

لطائـم  مـن  االسـحار  نسـائم  کتـاب  دو  در  کرمانـی  ناصرالدیـن منشـی  ایشـان،  از  پـس 

االخبـار )تألیـف در 725ق( و درة االخبـار و لمعـة االنوار )تألیـف در ح 729-730ق( چهار 
کـرده اسـت.3 بـار بـه »شـهید«بودن او اشـاره 

ایـن تعبیـر بـه صورتـی دسـت ودلبازانه و بیشـتر از سـایرین بـر قلـم َحَمـد مسـتوفی قزوینـی 

1. جالل الدین یوسف اهل 1358: 42.

2. همو، 230.

کرمانی 1389: 3، 118، 121. کرمانی 1364: 105 و 113؛ ناصرالدین منشی  3. ناصرالدین منشی 
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گزیـده )تألیـف در 730ق( جـارى شـده اسـت.1 یـخ  در تار

شمس الدین محمد بن محمود آملی در نفائس الفنون فی عرایس العیون )تألیف بین 

سـالهاى 736-741ق(2 و محمـد بـن هندوشـاه نخجوانـی در دسـتور الکاتـب فـی تعییـن 

المراتـب )تألیف شـده در 767ق(3، هـم از رشـیدالدین و هـم از فرزنـدش غیاث الدیـن بـا 

کرده اند. همیـن تعبیـر یـاد 

همچنیـن داود بـن محمـود قیصـرى )751ق( در تقدیم نامه شـرح فصـوص الحکم خود 
بـه غیاث الدیـن محمـد، رشـیدالدین را بـا همین لقب خوانده اسـت.4

تا سـالیان بعد هم »شـهید«خواندن رشـیدالدین در متون تاریخی متداول بوده اسـت و 
یخ معینی )تألیف در 816-817 ق(5، دستورالوزراى  نمونه آن را می توان در منتخب التوار
خواندمیـر )تألیـف در 906ق در هـرات(6 و روضـات الجنـان و جّنـات الجنـان )تألیـف در 

975ق(7 دید.

و  اسـت  نبـوده  رشـیدالدین  بـه خواجـه  ایلخانـی منحصـر  دوره  در  البتـه  ایـن خطـاب 
یـخ اولجایتـو و حتـی  گزیـده و تار یـخ  یـخ وّصـاف و تار در متـون تاریخـی ایـن دوره ماننـد تار

یـخ و ذیلـش تألیـف حافـظ ابـرو، از آن بـراى شـخصیتهاى متعـددى مانند  خـود جامـع التوار

شـمس الدین محمـد جوینـی صاحـب دیوان و خواجه صدرالدین احمـد زنجانی و خواجه 

تاج الدیـن  صاحـب  و  دیاربکـر  و  موصـل  پادشـاه  لؤلـؤ  بدرالدیـن  و  سـاوجی  سـعدالدین 

کـم قلعـه اربیـل و جـز آنها اسـتفاده شـده اسـت،8 اما در مجمـوع این متون  صالیـۀ اربیلـی حا

ینی 1394، 1: 12، 14 و 2: 495، 533، 536، 537، 538، 540، 541، 546، 853 . 1. حمد مستوفی قزو

2. شمس الدین محمد بن محمود آملی 1337، 2: 258، 263.

3. محمد بن هندوشاه نخجوانی 1964م: 1: 202 براى پدر و 1: 25 و 301 براى پسر.

4. داود القیصرى 1382: 18.

5. معین الدین نطنزى 1336: 142.

6. خواندمیر 2535: 321-320.

کربالیی تبریزى، 1383: 1: 511، 520. 7. حافظ حسین 

8. معدن کـن 1375: 26، 30، 32، 40، 48، 62، 63، 65، 66، 67، 87، 92، 96، 99، 104، 110، 111، 
.150 ،145 ،133 ،113
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سـو  یـك  از  شـده اند  کشـته  مغولـی  کمـان  حا دسـت  بـه  کـه  کسـانی  »شهید«دانسـتن 

کمـان بیگانـه و عکس العمـل  نشـان دهندۀ نـوع نـگاه و اعتـراض نخبـگان ایرانـی بـه ایـن حا

نشـان  را  مغـوالن  تسـاهل  از سـوى دیگـر سیاسـت  و  اسـت،  ایـن فجایـع  مقابـل  در  ایشـان 

کثر ایـن کتابها  گـر ایـن نکتـه را پیش چشـم داشـته باشـیم که مؤلفـان ا می دهـد؛ مخصوصـًا ا

کتابهـاى تاریخـی بـه  از شـخصیتهاى وابسـته بـه حکومـت ایلخانـی بوده انـد و بیشـتر ایـن 

همـان امـراى مغـول تقدیـم شـده اسـت. مثـاًل ابوالقاسـم عبـداهلل بـن علـی کاشـانی در کتاب 

که به فرمان  کس از افرادى را  که شـرح وقایع روزانه این سـلطان اسـت، چند  یخ اولجایتو  تار
کشـته شـده اند، شـهید دانسـته اسـت.2 او 

گـر نظـر همـه ایـن مورخـان را در »شـهید«خواندن خواجـه رشـیدالدین درسـت و صائب  ا

کتاب خود را به غیاث الدین  کنیم، زیرا او  کاشـانی را ذینفع محسـوب  بدانیم و عبدالرزاق 

تقدیـم کـرده بـود، کاتـب نسـخه شـرح القانون چرا چنین تعبیـرى را در انجامه خـود ذکر کرده 

است؟

کوتـاه  کتـاب خـود را در 7 محـرم 737ق بـه پایـان رسـانده بـود، یعنـی مدتـی  کتابـت  او 

بعـد از غـارت دوم ربـع رشـیدى و سـود و َطْرفـی از ایـن تبجیـل و تجلیـل نمی بسـت. بلکـه 

برعکـس امـکان داشـت مـورد خشـم و تعرض دشـمنان رشـیدالدین قـرار بگیـرد، آن چنانکه 

ــالك و  ــیال اســـت و مـ ــراد مختلـــف سـ ــراى افـ ــه بـ کلمـ ــن  ــتفاده از ایـ ــی اسـ ــی دوره ایلخانـ ــون تاریخـ 1. در متـ
کـــه مورخـــان بـــه دور از حـــّب و بغـــض قضـــاوت  مبنـــاى اســـتوار و یکســـانی نداشـــته اســـت. طبیعـــی اســـت 
ـــر قلـــم جـــارى  نمی کردنـــد و بـــراى رقیبـــان و دشـــمنان یـــا دوســـتان و ولی نعمتـــان خـــود تعبیـــرات متفاوتـــی ب

می کردنـــد.
یخـی نوشته شـده در روزگار ایلخانـان بـا ایـن نـگاه بررسـی و  کـه بـه دقـت همـه متـون تار شایسـته اسـت 

تعبیـرات آنهـا دربـاره اشـخاص یکسـان بـا هـم مقایسـه شـود.
ایـن نکتـه نیـز گفتنـی اسـت کـه ایـن تعبیـر هیچ گاه بـراى غیر مسـلمانانی مانند امـرا و شـاهزادگان مغول یا 
سـعدالدوله وزیـر یهـودى ارغـون، و شـهرت یافتگان بـه بددینـی ماننـد رکن الدیـن خورشـاه آخریـن خلیفـه 

اسـماعیلی اسـتفاده نشـده است.

کاشانی 1391: 128-127. 2. ابوالقاسم عبداهلل  بن علی 
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افـزون بـر وابسـتگان و خویشـاوندان رشـیدالدین، دربـاره ابن خـّوام بغـدادى )643-724ق( 
کرده انـد.1 گـزارش  چنیـن 

از سـوى دیگـر، انجامـه یـك دسـتنویس را چـه کسـانی و چنـد نفـر می دیده انـد کـه کاتـب 

کـه از آن  خـود را موظـف بدانـد بـرای حق گـزاری و ادای دیـن نسـبت بـه صاحـب موقوفـه اى 

کنـد؟ او را خواجـه شـهید بخوانـد و برایـش رحمـت و آمـرزش  ارتـزاق می کنـد، بـا تعظیـم یـاد 

طلـب کنـد و بـا القـاب و الفـاظ احترام آمیـز او را بسـتاید. مخاطـب مفروض او در این نوشـته 

کلـی انجامه هـاى نسـخه هاى  کسـانی اسـت؟ آیـا ایـن انجامـه و بـه صـورت  کسـی یـا  چـه 

و حتـی  نداشـته اند  کتابـت  مـکان  و  یـخ  تار و  کاتـب  نـام  ثبـِت  از  بیشـتر  کارکـردى  خطـی 

کوچـك و محـدود، محسـوب  بـه نوعـی در دنیـاى قدیـم وسـیله اى تبلیغاتـی، در مقیاسـی 

کوتـاه و مجمـل،  کتـاب، هـر چنـد  نمی شـده اند و راهـی بـراى انتشـار مطلبـی افـزون بـر متـن 

نبودنـد؟ شـاید پاسـخ دقیقتـر بـه ایـن سـؤال در گـرو بررسـی تعـداد معتنابهـی از انجامه هایـی 

کـه ایـن خصوصیـات تفخیمـی را در بـر دارنـد. باشـد 

ــر او شـــوریدند و ضـــدش شـــهادت دادنـــد، بـــه  کفـــر متهـــم شـــد، بـ ــّوام پـــس از قتـــل رشـــیدالدین بـــه  1. ابن خـ
کـــه بـــه خواجـــه داشـــت و تقریـــظ اغراق آمیـــزى بـــر تفســـیر او نوشـــته بـــود. او نیـــز از بیـــم جـــان بـــه  دلیـــل ارادتـــی 
کـــرد و بـــا دادن مبلغـــی زر  قاضی القضـــاة قطب الدیـــن پنـــاه بـــرد و در مجلـــس او از نـــو بـــه مســـلمانی اقـــرار 

نجـــات یافـــت. ابن حجـــر العســـقالنی 3: 77.
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11
صول الی 

شرح منهاج الو
صول

علم اال
عبیداهلل بن محمد هاشمی 

ی )743ق(
فرغانی عبر

صول 
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فقه
علی بن علی بن 
ی

ی المجد ساو
اب

ی
ربع رشید

ضان 
یکشنبه 21 رم

733
ث 

مرکز احیاء میرا
ش 3501

اسالمی قم، 

12
مجموعه، شامل:

 1. االنوار فی المنطق و الکالم
ب السنة 

2. رسالة فی مذه
س 

والجماعة تحفة لمجل
صیل الدین سعد 

ظهیر االمة ا
االسالم والمسلمین

3. تحقیق قول اهل السنة 
ت 

ث مسائل فی صفا
فی ثال

اهلل و االسم والمسمی و الجزء 
ی

ی ال یتجز
الذ

4. مسألة االجسام کلها 
حادثة خالفا للفالسفة و 

س
البراهمة و االنخا

صیدة العینیة 
ب الق

5. جوا
البن سینا 
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ب الق
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----
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یکشنبه 20 
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کبـر محیی الدیـن  آشـتیانی، سـید جالل الدیـن )1370(، شـرح مقدمـه قیصـری بـر فصـوص الحکـم شـیخ ا
ابن عربـی، تهـران، امیرکبیر.

___________  )1375(، رک: قیصری رومی.

کرامـات شـیخ صفی الدیـن اسـحق  ابـن بـزاز اردبیلـی )1376(، صفـوة الصفـاء در ترجمـه احـوال و اقـوال و 
یـاب. اردبیلـی، مقدمـه و تصحیـح غالمرضـا طباطبائـی مجـد، تهـران، زر

ابن حجر العسقالنی )1392ق(، الدرر الکامنة فی اعیان المائة الثامنة، حیدرآباد، مجلس دائرةالمعارف 
العثمانیة.

ابـن  الفوطـی، عبدالـرزاق بـن احمـد )1374(، مجمع اآلداب فی معجـم االلقاب، تحقیق محمد الکاظم، 
تهران، مؤسسـة الطباعة والنشـر وزارة الثقافة واالرشـاد االسالمی.

یـخ اولجایتـو، بـه اهتمـام مهیـن همبلـی، تهـران، شـرکت  کاشـانی )1391(، تار ابوالقاسـم عبـداهلل بـن علـی 
انتشـارات علمـی و فرهنگـی، سـوم. 

کمل الدیـن )اشـراف(، فهـرس مخطوطـات الطـب االسـالمی باللغـات العربیـة والترکیـة  احسـان اوغلـی، ا
والفارسـیة فـی مکتبـات ترکیـا، اعـداد: رمضـان ششـن، جـواد ایزکـی، جمیـل آقپـکار، اسـتانبول، مرکـز 

یـخ والفنـون والثقافـة االسـالمیة باسـتانبول. االبحـاث للتار

کتابخانـه مرکـزی آسـتان  اردالن جـوان، سـید علی )تحقیـق و بازنـگاری( )1365(، فهرسـت کتـب خطـی 
کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی، چ دوم. قـدس رضـوی، ج 1، مشـهد، 

الکتـب  اسـامی  عـن  الظنـون  کشـف  علـی  الذیـل  فـی  المکنـون  ایضـاح  )بی تـا(،  بغـدادی  اسـماعیل، 
العربـی. التـراث  داراحیـاء  بیـروت،  کلیسـی،  بیلکـه  رفعـت  تصحیـح  والفنـون، 

کتابخانه مجلس شورای ملی، ج 2، طهران، مطبعه مجلس. اعتصامی، یوسف )1311(، فهرست 

افشـار، ایرج )1350(، »رشـیدالدین فضل اهلل و یزد«، در مجموعه خطابه های تحقیقی درباره رشـیدالدین 
فضل اهلل همدانی، تهران، دانشـگاه تهران.

کتاب شاهد صادق«، مجله یادگار، س 2، ش 8، فرورین 1325. اقبال، عباس )1325(، »نقل از 

کتابخانه ملی ایران. کتابخانه ملی، ج 10، تهران،  انوار، سید عبداهلل )1358(، فهرست نسخ خطی 

کتابخانـه عالمـه طباطبایـی شـیراز«،  برکـت، محمـد )1384(، »فهرسـت الفبایـی نسـخه های تک کتابـی 
کتابخانـه مـوزه و مرکـز اسـناد  کوشـش ابوالفضـل حافظیـان بابلـی، تهـران،  در نسـخه پژوهی، ج 2، بـه 

مجلـس شـورای اسـالمی.

کتـاب، نـگارش و تحصیـل در عهـد صفـوى«، کلـك، ش  بروجـردى، آزاد )1375(، »روایـت یـك فرنگـی از 
80-83، آبـان_ بهمـن 1375.

فهمـی  محمـود  العربیـة:  الترجمـة  علـی  االشـراف  العربـی،  االدب  یـخ  تار )1429ق(،  کارل  بروکلمـان، 
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حجـازی، نقلـه الـی العربیـة: غریـب محمـد غریـب، حسـن محمـود اسـماعیل، عبدالحلیـم محمـود 
دارالکتـاب االسـالمی. قـم، مؤسسـة  احمـد، 

کتابـت شـده در ربـع رشـیدى«، نامـه بهارسـتان، ش 9-10، بهـار و  بشـرى، جـواد )1383(، »چنـد نسـخه 
زمسـتان 1383ش، ص 340-333.

خواجـه  مـورد  ایلخانیـان:  دورۀ  ایـران  در  هنـرى  آفرینـش  و  هنرپـرورى  »الگوهـاى   ،)1387( شـیال  بلـر، 
.1387 پاییـز   ،13 ش   ،4 س  هنـر،  گلسـتان  کاوسـی،  ولـی اهلل   ترجمـه  رشـیدالدین«، 

بیانی، شیرین )1371(، دین و دولت در ایران عهد مغول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

بـا تنظیـم فهرسـتها و مقدمـه ایـرج  یـخ عالـم آراى عباسـی، زیـر نظـر  ترکمـان، اسـکندربیگ )1382(، تار
امیرکبیـر، سـوم. تهـران،  افشـار، 

کوشـش حشـمت مؤیـد، تهـران، انتشـارات بنیـاد  جالل الدیـن یوسـف اهـل )1358(، فرائـد غیاثـی، بـه 
ایـران. فرهنـگ 

حاجـی خلیفـه، مصطفـی بـن عبـداهلل کاتـب چلبـی )بی تا(، کشـف الظنـون عن اسـامی الکتـب والفنون، 
تصحیـح رفعـت بیلکـه کلیسـی، بیـروت، داراحیاء التـراث العربی.

یـخ رشـیدی، بـه اهتمـام خانبابـا بیانـی، تهـران، انجمـن آثـار ملـی،  حافـظ ابـرو )1350(، ذیـل جامـع التوار
کلـی در مقدمـه و تصحیحـات. دوم، بـا تجدیدنظـر 

ئـی تبریـزى )1383(، روضـات الجنـان و جنـات الجنـان، با مقدمـه تکمله تصحیح  حافـظ حسـین کربال
انتشـارات  بـه سـعی و اهتمـام محمدامیـن سـلطان القرائی، تبریـز،  و تعلیـق جعفـر سـلطان القرائی، 

سـتوده، دوم، 2 ج.
حائـری، عبدالحسـین )1345(، فهرسـت کتابخانـه مجلـس شـورای ملی، ج 5، تهـران، چاپخانه مجلس 

شـورای ملی.
کتابخانـه مجلـس  کتابخانـه مجلـس شـورای ملـی، ج 19، تهـران، انتشـارات  ________ )1350(، فهرسـت 

شـورای ملـی.
مرکـز  تهـران،   ،13 ج  اسـالمی،  بـزرگ  دائرةالمعـارف  در  »بیضـاوی«،   ،)1383( فرامـرز  منوچهـری،  حـاج 

اسـالمی. بـزرگ  دائرةالمعـارف 
حسـینی، سـید احمـد )1354(، فهرسـت نسـخه های خطـی کتابخانـه عمومـی حضـرت آیـة اهلل العظمـی 

مرعشـی نجفـی مدظلـه العالـی، ج 1، زیـر نظـر: سـید محمـود مرعشـی، قـم، چاپخانـه مهر اسـتوار.

________ )1386(، فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسالمی )قم – ایران(، ج 9، قم.

)اسـتانبول(،  ایاصوفیـا  کتابخانـه  فارسـی  فهرسـت دستنویسـهای   ،)1390( حسـینی، سـید محمدتقـی 
کتابخانـه مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس شـورای اسـالمی.  تهـران، 

حکیـم، سـید محمدحسـین )1397(، »کتابهـای وقف شـده بـر کتابخانـه ربـع رشـیدی«، نامـه بهارسـتان، 
س 16، دفتـر پنجـم، پیاپـی 24.
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ر گزیـده، بـه تصحیـح محمـد روشـن، تهـران، بنیـاد موقوفـات دکتـر  یـخ  حمـد مسـتوفی قزوینـی )1394(، تار

محمـود افشـار.

خواندمیـر، غیاث الدیـن بـن همام الدیـن حسـینی )1333(، حبیـب السـیر فـی اخبـار افـراد البشـر، زیر نظر 
محمـد دبیرسـیاقی، مقدمـه جالل الدیـن همایـی، تهـران، کتابخانه خیام. 

یان، با تصحیح و مقدمه  __________ )2535(، دسـتور الوزراء: شـامل احوال وزراى اسـالم تا انقراض تیمور
سعید نفیسـی، تهران، اقبال.

انتشـارات  تهـران،  تهـران، ج 8،  دانشـگاه  مرکـزی  کتابخانـه  فهرسـت  دانش پـژوه، محمدتقـی )1339(، 
تهـران. دانشـگاه 

کتابخانه هـاى شـهر یـزد و اصفهـان«، در نسـخه هاى  ________ )1344(، »فهرسـت چنـد نسـخه خطـی از 
کتابخانـۀ مرکـزى دانشـگاه تهـران، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهـران. خطـی: نشـریۀ 

کتابخانـه مرکـزی و مرکـز اسـناد دانشـگاه تهـران، ج 16،  _________ )1357(، فهرسـت نسـخه های خطـی 
تهـران، مؤسسـه انتشـارات و چـاپ دانشـگاه تهـران.

کتابخانـه مجلـس شـورای اسـالمی  کتـب خطـی  ________ و بهاءالدیـن علمـی انـوارى )1359(، فهرسـت 
کتابخانـه مجلـس شـورای اسـالمی. شـماره 2 )سـنای سـابق(، ج 2، تهـران، انتشـارات 

الدغیم، محمود السید )2010م(، فهرس المخطوطات العربیة والترکیة والفارسیة فی المکتبة السلیمانیة، 
تقدیم: امیر اش، جدة، سقیفة الصفا العلمیة.

________ )2016م(، فهرس المخطوطات العربیة والترکیة والفارسـیة فی مکتبة راغب پاشـا، جدة، سـقیفة 
الصفا العلمیة.

کتابخانه نورعثمانیه، ش 3415. رشیدالدین فضل اهلل همدانی )قرن 8ق(، مباحث سلطانیه، 

________ )2536(، وقفنامـه ربـع رشـیدى: الوقفیـة الرشـیدیة بخـط الواقـف فـی بیـان شـرائط امـور الوقـف 
کوشـش مجتبـی مینـوى و ایـرج افشـار، تهـران، انجمـن آثـار ملـی. والمصـارف، بـه 

________ )1358(، سـوانح االفکار رشـیدی، به کوشـش محمدتقی دانش پژوه، تهران، انتشارات کتابخانه 
مرکزی و مرکز اسـناد دانشـگاه تهران.

________ )1394(، توضیحـات رشـیدى، مقدمـه تحقیـق و تصحیـح هاشـم رجـب زاده، تهـران، میـراث 
گردشـگرى، 2 ج. مکتـوب بـا همـکارى سـازمان میـراث فرهنگـی صنایـع دسـتی و 

سـبحانی، توفیـق. ه )1373(، فهرسـت نسـخه هاى خطـی فارسـی کتابخانه هـاى ترکیـه، تهـران، مرکـز نشـر 
دانشگاهی.

بــن عبدالکافــی )1413ق(، طبقــات الشــافعیة  بــن علــی  الســبکی، تاج الدیــن ابی نصــر عبدالوهــاب 
الکبــری، تحقیــق: محمــود محمــد الطناحــی و عبدالفتــاح محمــد الحلــو، دمشــق، هجــر للطباعــة 

یــع واالعــالن. والنشــر والتوز
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مرکـز  تهـران،   ،5 ج  اسـالمی،  بـزرگ  دائرة المعـارف  در  نفیـس«،  »ابـن   ،)1372( صـادق  سـید  سـجادی، 
اسـالمی. بـزرگ  دائرةالمعـارف 

سودآور، ابوالعالء )1375(، »دو نکته در تاریخ مغول«، ایران شناسی، س 8، ش 1، بهار 1375.

شاردن، ژان )1374(، سفرنامه، ترجمه اقبال یغمایی، تهران، توس.

کوپریلـی، اعـداد: رمضـان ششـن، جـواد ایزکـی،  ششـن، رمضـان )1986م(، فهـرس مخطوطـات مکتبـة 

یـخ والفنـون والثقافـة االسـالمیة باسـتانبول. جمیـل آقپـکار، اسـتانبول، مرکـز االبحـاث للتار

شـمس الدین محمـد بـن محمـود آملـی )1337(، نفائـس الفنـون فی عرایـس العیون، ج 2، تصحیح سـید 

ابراهیم میانجی، تهران، انتشـارات اسـالمیه.

شیخ آقا بزرگ طهرانی )بی تا(، الذریعة الی تصانیف الشیعة، بیروت، داراالضواء، دوم.

شـیخ الحکمایی، عمادالدیـن )1387(، فهرسـت اسـناد بقعـه شـیخ صفی الدیـن اردبیلـی )موجـود در 

کتابخانـه مـوزه و  مـوزه ملـی، سـازمان اوقـاف، کتابخانـه ملـی تبریـز، بقعـه شـیخ صفـی و...(، تهـران، 

مرکـز اسـناد مجلـس شـورای اسـالمی.

کتابخانـه آسـتان  کتابخانـه وزیـرى یـزد وابسـته بـه  شـیروانی، محمـد )بی تـا(، فهرسـت نسـخه هاى خطـی 

قـدس رضـوى، ج 2، بی جـا.

صادقـی، علی اشـرف )1382(، »دربـاره نـام امین الدیـن حـاج ُبلـه«، نامـه بهارسـتان، س 4، ش 1-2، دفتـر 

7-8، بهـار _ زمسـتان 1382.

الطباطبائـی، السـید عبدالعزیـز )1396(، مختـارات مـن مخطوطـات ترکیـا، اعـداد: السـید محمدحسـین 

الحکیـم، تهـران، کتابخانـه مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس شـورای اسـالمی، مکتبـة المحقـق الطباطبائی. 

محمـد  احمـد  الفرنسـیة  عـن  ترجمـه  تصنیفهـا،  و  تاریخهـا  ابن عربـی  مؤلفـات   ،)2001( یحیـی  عثمـان 

للکتـاب. العامـة  المصریـة  الهیئـة  قاهـره،  الطیـب، 

عرفانیـان، غالمعلـی )1380(، فهرسـت کتـب خطـی کتابخانه مرکزی و مرکز اسـناد آسـتان قـدس رضوی، 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسـناد آسـتان قدس رضوی. ج 19، مشـهد، انتشـارات 

کاشـانی )1388(، مصبـاح الهدایـة و مفتـاح الکفایـة، تصحیـح جالل الدیـن  عزالدیـن محمـود بـن علـی 

همایـی، تهـران، نشـر همـا، نهم.

عمادى حائرى، سـید محمد )1391(، از نسـخه هاى اسـتانبول: دسـتنویس هایی در فلسـفه کالم عرفان، 

تهران، مرکز پژوهشـی میـراث مکتوب.

یـخ التـراث االسـالمی فـی مکتبـات  قره بلـوط، علی رضـا و احمـد طـوران قره بلـوط )2001م(، معجـم التار
العالـم، دارالعقبـة، قیصـرى ترکیـه.

قطب الدیـن ابی عبـداهلل محمـد بـن محمـد الـرازی البویهـی )1393(، مطالـع االنـوار و شـرحه المسـمی 
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ّ
بلوامـع االسـرار فـی شـرح مطالـع االنـوار، صّححـه و قـّدم لـه و عل

مؤسسـه پژوهشـی حکمـت و فلسـفه ایـران.

کوشـش سـید جالل الدیـن آشـتیانی، تهـران،  قیصـری رومـی، داوود )1375(، شـرح فصـوص الحکـم، بـه 
انتشـارات علمـی و فرهنگـی.

کتاب. _______ )1382(، شرح فصوص الحکم، تحقیق حسن حسن زاده اآلملی، قم، بوستان 

کتابخانه مجلس شورای ملی، ش 9/ 1405. _______، تأویل البسملة، 

کمال الدیـن عبدالـرزاق )1372(، شـرح منـازل السـائرین البـی اسـماعیل عبـداهلل االنصـاری،  کاشـانی، 
تحقیـق و تعلیـق: محسـن بیدارفـر، قـم، انتشـارات بیـدار.

_________ )1379(، مجموعـه رسـائل و مصنفـات، مقدمـه تصحیـح و تعلیـق: مجیـد هـادی زاده، تهـران، 
میـراث مکتوب.

کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی نوشـته شـده بـه سـال 1272 قمـری«، تدویـن از:  کتـب  »کتابچـه کالم اهلل و 
آخونـد مـال محمدحسـن، آخونـد مـال محمداسـماعیل، آخونـد مـال عبدالـرزاق، حـاج مـال محمدرضا، 
به کوشـش سـید محمود مرعشـی نجفی، در میراث اسـالمی ایران، ج 8، به کوشـش رسول جعفریان، 

قـم، کتابخانـه آیت اهلل مرعشـی نجفـی، 1377.

کحاله، عمر رضا )1414ق(، معجم قبایل العرب القدیمة و الحدیثة، بیروت، مؤسسة الرسالة.

کیانی )میرا(، محسن )1389(، تاریخ خانقاه در ایران، تهران، انتشارات طهورى، چ سوم.

اهتمـام  و  سـعی  بـه  المراتـب،  تعییـن  فـی  الکاتـب  دسـتور  )1964م(،  نخجوانـی  هندوشـاه  بـن  محمـد 
شـوروی  جمهـوری  علـوم  فرهنگسـتان  مسـکو،  علـی زاده،  اوغلـی  علـی  عبدالکریـم  تصحیـح  و 

خاورشناسـی. انسـتیتوی  آذربایجـان  سوسیالیسـتی 

گاه، چ 2. مرتضوى، منوچهر )1370(، مسائل عصر ایلخانان، تهران، مؤسسه انتشارات آ

آیـة اهلل  بـزرگ حضـرت  کتابخانـه  مرعشـی نجفـی، سـید محمـود )1384(، فهرسـت نسـخه های خطـی 
کتابخانـه آیـت اهلل  العظمـی مرعشـی نجفـی، ج 30 و 33، بـا همـکاری میـر محمـود موسـوی، قـم، 

نجفـی. مرعشـی 

معدن کن، معصومه )1375(، به یاسارسیدگان در عصر ایلخانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

کتابفروشی خیام. معین الدین نطنزى )1336(، منتخب التواریخ معینی، تصحیح ژان اوبن، تهران، 

موسـوى، میـر محمـود )1384(، »حقائـق التأویـل تفسـیرى نویافتـه«، میراث شـهاب، س 11، ش 1-2، بهار 
و تابسـتان 1384، پیاپی 40-39.

مهدوى، یحیی )1333(، فهرست نسخه هاى مصنفات ابن سینا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

یـخ وزراء، بـه تصحیـح و  کرمانـی )1364(، نسـائم االسـحار مـن لطائـم االخبـار در تار ناصرالدیـن منشـی 
مقدمـه و تعلیـق میـر جالل الدیـن حسـینی ارمـوى محـدث، تهـران، انتشـارات اطالعـات، دوم.
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________ )1389(، درة االخبـار و لمعـة االنـوار، برگـردان فارسـی تتمـۀ صـوان الحکمة اثر ابوالحسـن علی بن 
یـد بیهقـی، تصحیـح و تحقیق علـی اوجبی، تهران، انتشـارات حکمت، دوم. ز

کاشانی، کمال الدین عبدالرزاق. هادى زاده، مجید )1379(، »کاشانی نامه«، رک: 

هاشـمی علیا، سـید جواد )ترجمه( )1393(، تأویالت قرآن حکیم مشـهور به تفسـیر ابن عربی، عبدالرزاق 
کاشانی، تهران، مولی.

Ashraf, late maulấnấ ḥảji muḥammad (1978), A Concise descriptive catalogue of 
the Arabic manuscripts in the Salar jung museum and library, Hyderabad, India.

GÖlpinarli, abdÜlbâki (1967-1972), Mevlânâ MÜzesİ yazmalar kataloğu, Ankara, 
TÜrk tarİh kurumu basimevİ, V. I & III.

James, David (1988), Qurans of Mamluks, New York.

Karatay, Fehmi Edhem (1962- 69), Topkap Saray Müzesi Arapça yazmalar katalogu 
Istanbul (Millî Egitim Bakanlgî Yaynlar). 4 vols.

Mingana A. (1934), Catalogue of the Arabic Manuscripts in the John Rylands 
Library, Manchester, Manchester University Press.
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تعبیر الرؤیا، 715ق در دارالشفاء ربع رشیدی، کتابخانه وزیری یزد، ش 851، صفحه خاتمه.
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المعارف فی شرح الصحائف، خط محمد بن یوسف رومی قیرشهری در 716ق در مدرسه روضه 
رشیدیه، کتابخانه فاتح، ش 3033، صفحه خاتمه.
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التذکرة فی علم الهیئة، خط محمد بن محمد بن محمد سمرقندی در 728ق در مدرسه رشیدیه، 
کتابخانه توپقاپوسرای، شماره A 3333، صفحه خاتمه.
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ک، همان نسخه، صفحه نخست رساله دوم. نهایة االدراک فی درایة االفال
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حقائق التأویل فی دقائق التنزیل، خط محمد بن ابی عبداهلل حسین بن محمد حمارنی در 731ق در 
مدرسه ربع رشیدی، کتابخانه محمود پاشا، ش 19، صفحه خاتمه.
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حقائق التأویل فی دقائق التنزیل، خط محمد بن محمود بن نجیب خیربرتی در 732ق در خانقاه ربع 
رشیدی، کتابخانه محمود پاشا، ش 18، صفحه خاتمه.
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حقائق التأویل فی دقائق التنزیل، 732ق در خانقاه ربع رشیدی، کتابخانه حاجی محمود افندی، ش 
83، صفحه خاتمه.
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لباب القوت من خزانة الملکوت، خط محمد بن محمود بن نجیب خیربرتی در 733ق در خانقاه ربع 
رشیدی، کتابخانه هدایی افندی، ش 382، صفحه خاتمه
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تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الرسالة الشمسیة، خط محمد بن جمال الهجانی در 734ق در ربع 
رشیدی، کتابخانه دانشگاه استانبول، ش A 3156، صفحه خاتمه
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 شرح القانون، جلد اول، 735ق در خانقاه ربع رشیدی، کتابخانه آستان قدس رضوی،

 ش 5101، صفحه عنوان، وقفنامه شاه عباس صفوی.
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همان نسخه، صفحه خاتمه

کتابخانه مجلس، ش 511، صفحه خاتمه. شرح القانون، جلد سوم، 737ق، 
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همان نسخه، صفحه عنوان.
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 نسخه  ای نویافته  از 
شاهنامه در كتابخانۀ مّلی
ی* �ب ط�ی ل �ن �ن وال�ن ا�ب

ِخ 614ق در کتابخانـۀ شـهر فلورانـس  یـخ دار، ولـی ناقـص شـاهنامه مـوّرَ کهن تریـن نسـخۀ تار

ِخ 675ق در مـوزۀ بریتانیـا در لنـدن نگهـداری می شـوند و  کامـل آن، مـوّرَ کهن تریـن نسـخۀ  و 

و  قدیمـی  ایـران چنـدان  کتابخانه هـای  در  نسـخه های محفـوظ  از  یـک  گفـت هیـچ  می تـوان 

معتبـر نیسـتند و در تصحیـح شـاهنامه چنـدان کمکـی نکرده اند. بنا بر فهرسـتی از نسـخه های 

کتابخانه هـای  یـخ داِر موجـود در  تار کهن تریـن نسـخۀ  ایـرج افشـار فراهـم آورده،  کـه  شـاهنامه 

کتابخانۀ مجلس سـنا اسـت )شـمارۀ 1115( و پس از آن  ِخ 809ق، محفوظ در  ایران نسـخۀ موّرَ

کاخ  کتابخانۀ سـلطنتی )در  که در  ِخ 833ق اسـت  نسـخۀ معروف به شـاهنامۀ بایسـنغری موّرَ

یـِخ موجـود در ایـران، نسـخۀ معـروف  گلسـتان( نگهـداری می شـود1. از میـان نسـخه های بی تار

کـه گمـان مـی رود در اواخـر قـرن هفتـم یـا نیمـۀ اول قـرن هشـتم هجـری کتابـت شـده،  بـه سـعدلو 

بـزرگ اسـالمی  کتابخانـۀ مرکـز دایرة المعـارف  ایـن نسـخه در  از بقیـه مهم تـر و معتبرتـر اسـت. 

نگهـداری می شـود و بـه صـورت عکسـی نیـز بـه چـاپ رسـیده اسـت.2 

کمـک  کتابخانـۀ ملـی، نسـخه ای از شـاهنامه را بـا  بـه تازگـی بخـش نسـخه های خطـی 

مالـی آقـای دکتـر محمدحسـین واقـف زاده، از دوسـتداران فرهنـگ ایـران، از یـک مجموعـۀ 

* فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
1.  افشار 1390: 256.

2. نک: فردوسی، 1379.
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کارشناسان  کرده است. این نسخه انجامه و تاریخ ندارد، ولی به نظر  خصوصی خریداری 

نظـر  بـه  و  ـق دارد 
ّ
تعل قـرن هشـتم هجـری قمـری  بـه  کتابخانـه،  ایـن  نسـخه های خطـی در 

کنـار نسـخۀ سـعدلو از  نگارنـده نیـز ایـن تاریخ گـذاری می توانـد درسـت باشـد و از ایـن رو در 

کهن تریـن نسـخه های موجـود در ایـران محسـوب می شـود. 

1.  وضعیـت ظاهـری: وضعیـت این نسـخه چندان مطلوب نیسـت. حدود یک چهارم 

شـاهنامه را در بـر دارد و تقریبـًا همـۀ بخش هـای موسـوم بـه اسـاطیری و پهلوانـی شـاهنامه 

افتـاده و بـه بخش هـای تاریخـی محـدود می شـود. ایـن نسـخه مشـتمل اسـت بـر 125 بـرگ 

کـه از آن میـان، 9 بـرگ بـا شـماره گذاری بـه خطـی جدیدتـر و 3 بـرگ دیگـر  )250 صفحـه( 

نیـز بـدون شـماره گذاری و بـه خطـی جدیدتـر از ایـن یکـی در البـالی بخشـهای کهـن در سـه 

جـا صحافـی شـده اند. بنابـر ایـن، بخـش کهـن این نسـخه مشـتمل اسـت بـر 113 بـرگ )226 

کـه در 4 سـتون نوشـته شـده اسـت. هـر سـطر دو بیـت و هـر صفحـه 33 سـطر را در  صفحـه( 

کـه بـا کسـر 6 بیـت در هـر صفحـه بـرای  بـر دارد. بنابـر ایـن در هـر صفحـه 66 بیـت درج شـده 

سـرنویس ها و افتادگی هـا، حـدود 13560 بیـت بـه دسـت می آیـد و بـا احتسـاب حـدود 50 

کمـی بیـش از یـک چهـارم بیت هـا  کهـن ایـن نسـخه  کل شـاهنامه، بخـش  هـزار بیـت بـرای 

را در بـر دارد. ایـن نسـخه تقریبـًا بـه همـان اندازۀ نسـخه های قرن هشـتم شـاهنامه، سـرنویس 

دارد و برخـی از آنهـا بـا قلـم سـیاه و برخـی دیگـر بـه شـنگرف نوشـته شـده اند. ایـن نسـخه بـه 

کلـی می تـوان  کـم دارد و بـه طـور  کتابتـی  خـط نسـخ نوشـته شـده و بسـیار خواناسـت، غلـط 

گفـت نسـخۀ مضبوطـی اسـت. این نسـخه هیچ تذهیـب و تصویری ندارد. رکابـه دارد، ولی 

در بیشـتر صفحـات بریـده شـده اسـت.

در باالی صفحات شـماره هایی دیده می شـود، مثاًل نخسـتین صفحه با شـمارۀ 98/2 

گویـا بخشـهای متـن را شـامل می شـود بـاالی خـط تیـرۀ صـاف قـرار دارد و  کـه  )عـدد یکـم، 

باقی مانـدۀ  بخش هـای  می شـود.  آغـاز  آن(  زیـر  در  اسـت  صفحـات  شـمارۀ  کـه  دوم  عـدد 

جاهـا  برخـی  در  کـه  شـماره ها  همیـن  و  شـده اند  جابه جـا  مجـدد  صحافـی  هنـگام  متـن 

کـه پیـش از صحافـی مجـدد نوشـته شـده اند و  ترتیـب مشـخصی ندارنـد، نشـان می دهنـد 

بـر اسـاس همیـن شـماره ها می تـوان تسلسـل برگ هـا و صفحـات را تشـخیص داد. افـزون بـر 
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ایـن، در جاهایـی هـم کـه متـن پشـت سـِر هـم قـرار گرفتـه اسـت، گاهـی دو صفحـۀ روبـه رو با 

یـاد  یـک شـماره مشـخص شـده و گاهـی نیـز بـا دو شـماره. در برخـی صفحـات کـه چنـدان ز

نیسـت، بخش هـای از متـن در نتیجـۀ کهنگـی یـا فرسـودگی بریـده شـده یا به زیر نوارچسـب 

رفتـه اسـت. همچنیـن بخش هـای اندکـی از انتهـای سـطرها از سـوی بیـرون، هنـگام بـرش و 

صحافـی مجـدد بریـده شـده اند.

کـه  کیخسـرو  بـزرگ  جنـگ  داسـتان  میانـۀ  از   98/2 شـمارۀ  بـا  نسـخه  صفحـۀ  نخسـتین 

کیخسـرو همـراه رسـتم و پهلوانـان ایرانـی بـه تختـگاه افراسـیاب می رسـند و افراسـیاب از چنـگ 

آنـان می گریـزد، بـا بیـت زیـر آغـاز می شـود1:

چنــان چــون بــود در ســرای ســپنجیکــی شــاد و دیگــر پــر از درد و رنــج

قدیمی  کاغذ  روی  بر  کاغذهایی  چسباندن  با  و  ندارد  مناسبی  وضعیت  صفحه  این 

کوشیده اند تا آن را بازسازی کنند، ولی یک پنجم انتهای صفحه از بین رفته و فقط یک سرنویس 

و واژه هایی از بیت ها باقی مانده است. در صفحات بعدی هم بخش هایی از متن بریده شده 

است. داستان جنگ بزرگ کیخسرو تا انتهای صفحۀ 102/2 با بیت زیر ادامه می یابد2:

ندیــدم که گیتی برین سرگذشــتمرا سالیان هست هفتاد و هشت

بیـت.  بـر 347  اسـت  مشـتمل  مطلـق  خالقـی  تصحیـح  مطابـق  بخـش  ایـن  ایـن،  بـر  بنـا 

یزدگـرد  پادشـاهی  در  دارد،  خـود  بـر   129/4 شـمارۀ  کـه  بعـدی  صفحـۀ  از  افتادگـی  نخسـتین 

کـه شـماره گذاری ها پیـش  شـهریار )یزدگـرد سـوم( آغـاز می شـود و همیـن شـماره نشـان می دهـد 

از ناقـص شـدن نسـخه درج شـده اند. بخش هایـی از ایـن صفحـه از بـاال و پاییـن بریـده شـده و 

نیز روی برخی از بیت ها با نوارچسـب پوشـانده شـده اسـت. این صفحات با سـرنویس و بیت 

زیـر آغـاز می شـود3:

]نامه نو[شتن رستم نزد برادر خود

کــرد]یکــی نامــه ســوی بــرادر بــه درد[ نبشــت و ســخن ها همــه یــاد 

1.  فردوسی، 1386: 1356/257/4.

2.   همان: 1703/280/4.

3.  همان: 32/413/8.
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از چهار بیت انتهای صفحه فقط مصراع زیر باقی مانده است1:

کنــد[   کنــد]شــب آیــد یکــی چشــم رخشــان  خروشــان  را  کســی  نهفتــه   

شـگفت اینکـه صفحـۀ بعـدی بـا بیـت زیـر از بیت هـای الحاقـی پادشـاهی فّرخـزاد، پیش از 

پادشـاهی یزدگـرد شـهریار آغاز می شـود2:

پرهنــر آن  نــام  بــد  گــردون دگــر]سیه چشــم[  کــه چــون او میــاراد   

و در صفحـۀ بعـد بیت هـای اوایـل پادشـاهی یزدگـرد شـهریار آمـده اسـت و بـا بیـت زیـر بـه 

پایـان می رسـد3:

ســپهر   شــمار  رســتم   ]ستاره شــمر بــود و بــا داد و مهــر[بدانســت 

سـپس دو بیـت افتادگـی دارد و ادامـۀ متـن در صفحـۀ قبـل از آن )بـا بیـِت »یکـی نامـه 

باالتـر(. آمـده اسـت)نک:  سـوی...«( 

که به خطی دیگر و جدیدتر نوشـته شـده اسـت، بخش هایی  صفحۀ بعد با شـمارۀ 33/3 

از داسـتان رسـتم و اسـفندیار را در بـر دارد و تـا صفحـۀ 45/3 ادامـه می یابـد و در صفحـۀ پـس از 

آن، متـن کهـن دوبـاره از صفحـۀ 126/4 بـا سـرنویس و بیت زیر آغاز می شـود4:

گراز گفتندی پنجاه روز بود پادشاهی فرائین که او را 

رود   برکشــیدند  تــا    شــد ایــوان او ]پــر ز بانــگ ســرود[بفرمــود 

و تا دو بیت مانده به انتهای پادشاهی فرائین، با بیت زیر پایان می یابد5:

 یکــی ]یافــت نفریــن دگــر آفریــن[همــی ایــن ازان بســتدی آن ازیــن

صفحۀ بعدی )پشِت همین برگ( با شمارۀ 127/4 با این سرنویس شروع می شود:

1.  همان: 95/418/8.

2.  همان: 404/8/ پانوشت ب 7، ب2.

3.  همان: 8/ 32/412.

4.  همان: 39/381/8.

5.  همان: 46/390/8.
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]پادشاهی بورا[ن دخت َشش ماه بود

و از نخسـتین سـطر ایـن صفحـه، فقـط مصـراع آخـر از سـتون چهـارم کـه از جملـه بیت هـای 

الحاقـی اسـت، باقـی مانده اسـت1:

فّرهــی[یکــی بنــده بــودش چــو ســرو ســهی  بــا  و  یــب  ز ]و  ابــا خوبــی 

کـه ایـن صفحـه در اصـل پیـش از صفحـۀ 129/4 جـای داشـته و  ایـن بیـت نشـان می دهـد 

بیـت آغازیـن آن )سیه چشـم بـد نـام آن پرهنـر....( ادامـۀ بیـت باالسـت.

و  رسـتم  )کاتـب دوم( داسـتان  بـه خـط جدیدتـر  و  بـا شـمارۀ صفحـه  بعـدی  بـرگ  در سـه 

اسـفندیار پـی گرفتـه می شـود، ولـی داسـتان همچنـان ناتمـام باقـی می مانـد. سـپس در صفحـۀ 

55/3 بخشـی از پادشـاهی بهمـن بـا بیـت زیـر آغـاز می شـود2:

ک راســتبه کابل شد و کین رستم بخواست کــرد با خا همــه ّبــوم و بــر 

گـور در  از ایـن صفحـه برگ هـا سـالم اند و مفصل تریـن بخـش ایـن نسـخه تـا پادشـاهی بهـرام 

صفحـۀ 142/3 بـا سـرنویس و بیـت زیـر بـه پایان می رسـد3:

رسیدن بهرام گور به هندوستان

رهنمــای او  بنزدیــک  پســر پیــش تخــت ایســتاده بــه پاینشســته 

در صفحۀ 12/4 بیت های پادشـاهی بهرام قطع می شـود و اوایل پادشـاهی نوشـین روان، در 

میانۀ داسـتان نوشـزاد با بیت زیر آغاز می شـود4:  

گــزاف جهــان بیــن درازی مــدانتــو آن را جــز از بــاد و بــازی مــدان

ولی در پایان صفحۀ 48/4، پادشـاهی نوشـین روان در اوایل »داسـتان نوشـین روان با ُهرمزد 

پسـرش«، بـا بیت زیر قطع می شـود5:

همی گشت خامش به پاسخ نگاهز گفتار او چون غمی گشــت شــاه

1  همان: 204/8/پانوشت ب7، ب1.

2.  همان: 22/473/5.

3.  همان: 1936/561/6.

4.  همان: 860/155/7.

5.  همان: 4393/451/7.
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پس از این برگ، سه برگ )6 صفحه( با خطی حتی جدیدتر از خط جدید قبلی )کاتب3( 

بـدون شـمارۀ صفحـه جـای گرفتـه و در آنهـا پادشـاهی نوشـین روان که از انتهـای صفحۀ 48/4 

قطـع شـده بـود، بـا حذف 22 بیـت، با بیت زیر ادامه یافته اسـت1:

کراســت کــه دشــمن  بالســتدگــر آنکــه پرســد  و  درد  بــه  همیشــه  دل  کــزو 

پـس از ایـن سـه بـرگ، صفحـۀ 111/4 کـه از سـوی بیرون قسـمت هایی نونویس شـده اسـت،  

بـا بخشـی از »داسـتان خسـروپرویز بـا شـیرین« با بیـت زیر آغاز می شـود2:

شــدمبه موبد گماند )متن: کمابذ( که ترسا شدم ســکوبا  مریــم  بهــر  از  گــر 

و در انتهای صفحۀ بعد )باز هم با شمارۀ 111/4( با بیت زیر به پایان می رسد3:

بدهنــر مــادرش  بــد  ک  پــا ــرپــدر  ــه ب ــد ب کــی نیای کــه پا چنــان دان 

در صفحۀ بعد، با شمارۀ 121/4 بخشی از پادشاهی شیرویه با بیت زیر آغاز می شود4:

 بــزرگان فسوســیش خواننــد شــاهبــه بخشــش نباشــد ورا دســتگاه

کهـن ایـن نسـخه، در اوایـل »داسـتان سـاختن شـهر مدایـن« بـا بیـت زیـر در صفحـۀ  بخـش 

114/4 پایـان می یابـد5:

بیامد به پیش ّجها]ن کدخدای[چــو دیــوار ایوانــش آمــد بــه جــای

ولـی پیـش از ایـن بـرگ، برگ هـای پادشـاهی های خسـروپرویز، شـیرویه و اردشـیر جابـه جـا 

شـده اند؛ پـس، بیـت بـاال پایـان متـن شـاهنامه در ایـن نسـخه نیسـت، بلکـه متـن شـاهنامه در 

ایـن نسـخه چنـد بـرگ پیـش از آن، در صفحـۀ 125/4 در اوایـل پادشـاهی اردشـیر، با سـرنویس و 

بیـت زیر بـه پایان می رسـد6:

1. همان: 4416/453/7.

2. همان: 3355/256/8.

3. همان: 3476/266/8.

4. همان: 263/344/8.

5. همان: 3726/289/8.

6. همان: 38/381/8.
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ْرَدشیر یک سال و َشش ماه بود
َ
پادشاهی ا

بــرش بیامــد  پیروزخســرو  گــردون برآمــد ســرشچــو  گفتــی ز  تــو 

 2. خویشاوندی: جالل خالقی مطلق دربارۀ خویشاوندی نسخه های شاهنامه می نویسد:

کـه شـاهنامه فـراوان نسـخه بـرداری شـده اسـت و از سـوی دیگـر، از دو سـدۀ   »از آنجـا 

نخسـتین زمـان شـاهنامه دستنویسـی در دسـت نیسـت، تعییـن خویشـاوندی دقیـق 

ناشـدنی  کاری  آنهـا  خویشـاوندی  نمـودار  ترسـیم  و  آن  موجـود  دسـتنویس های  میـان 

کار  کـرد و ایـن  کلـی میـان آنهـا بسـنده  گروه بنـدی و شـاخه بندی  اسـت و تنهـا بایـد بـه 

کـه پـس از بخشـی  کمتـر میّسـر اسـت. بلکـه پیـش می آیـد  خـود بـرای سراسـر شـاهنامه 

آغـاز  بـا  و  می دهـد  روی  تغییراتـی  دسـتنویس ها  برخـی  شـاخه بندی  در  شـاهنامه  از 

گهـان دست نویسـی از شـاخه ای بـه شـاخۀ دیگـر مـی رود. دلیـل آن ایـن  داسـتانی نـو نا

کتابـت بـوده، صفحـات آن افتادگـی داشـته و یـا از  کـه اسـاس  کـه دستنویسـی  اسـت 

کتابـت شـده بـوده ولـی  آغـاز  ناقـص بـوده و داسـتان هایی را نداشـته و یـا در چنـد دفتـر 

ی دستنویسـی دیگر که از  دفتـری از آن، از میـان رفتـه بـوده و کاتـب ناچار بخشـی را از رو

شـاخه ای دیگـر بـوده کتابـت کرده اسـت« )خالقـی مطلـق 1390: 274-275(. خالقی 

مطلق در جای دیگر بر اسـاس تجربۀ شـخصی در نیمۀ اول شـاهنامه، دسـتنویس های 

کـرده اسـت: گـروه اصلـی زیـر تقسـیم  مبنـای تصحیـح خـود را بـه دو 

الـف( فلورانـس 614 )بـه نشـان ف(، لنـدن 675 )ل(، قاهـره 741 )ق(، واتیـکان 848 

)و(، لنـدن 891 )ل2(، اسـتانبول 903 )س2(، لنـدن 841 )ل3(، لنینگـراد 849 ) لـن2(.

ب( اسـتانبول 731 )س(، لنینگـراد 733 )لـن(، قاهـره 796 )ق2(، لیـدن 840 )لـی(، 

پاریـس 844 )پ(، اکسـفورد 852 )آ(، برلیـن 894 )ب(، ترجمـۀ عربـی بنـداری.

بـه نظـر خالقـی بیـرون از ایـن گروه بنـدی دسـتنویس های ف، ل، س، ق، و، ل2، س2، آ، 

ب، بنـداری از بقیـه معتبرترند.

کتابخانۀ ملی با نسـخه های دیگر شـاهنامه، 6 قطعه  برای تعیین خویشـاوندی نسـخۀ 

گزینـش و بـا تصحیـح خالقـی مطلـق و نسـخه های  بـه شـرح زیـر از جاهـای مختلـف 
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شـانزده  گانۀ مبنـای تصحیـح او مقابلـه شـد: 

کیخسرو )176 بیت(1. قطعۀ 1: آغاز شاهنامه در این نسخه، جنگ بزرگ 

قطعۀ 2: پادشاهی بهمن )138 بیت(2.

قطعۀ 3: پادشاهی اسکندر )104 بیت(3.

گـور دختـران برزیـن را(  کـردن بهـرام  گـور )گفتـار انـدر بـه زن  قطعـۀ 4: پادشـاهی بهـرام 

بیـت(4.  115(

رفتـن  و  کسـری  از  خاقـان  نامـۀ  پاسـخ  انـدر  )گفتـار  نوشـین روان  پادشـاهی   :5 قطعـۀ 

بیـت(5.  181( چیـن(  بـه  مهران شـتاد 

قطعۀ 6: پادشاهی شیرویه )30 بیت(6.

ـــا  کـــه قطعـــات 1 و 5 ب پـــس از مقایســـه ایـــن بیت هـــا )مجمـــوع: 744 بیـــت( معلـــوم شـــد 

ـــواده  ـــس از ف و ل(و ب هم خان ـــاهنامه پ ـــخ دار ش ی ـــخۀ تار ـــومین نس ـــخه های س )س نس

اســـت و قطعـــات 2، 3، 4، 6 بـــا نســـخه های لـــن، لـــن2. چنانکـــه باالتـــر مالحظـــه 

گـــروه دوم از تقســـیم بندی  ـــه  می شـــود، از ایـــن چهـــار نســـخه، نســـخه های س، ب، لـــن ب

گفتیـــم تقســـیم بندی  گـــروه اول، ولـــی چنانکـــه  ـــق دارد و لـــن2 بـــه 
ّ
خالقـــی مطلـــق تعل

ــده در  ــۀ نگارنـ ــه تجربـ ــتوار اســـت و بـ ــاهنامه اسـ ــم اول شـ ــر اســـاس نیـ ــق بـ خالقـــی مطلـ

ـــت  ـــا جف ـــیاری بیت ه ـــود و در بس ـــک می ش ـــیار نزدی ـــن بس ـــه ل ـــن2 ب ـــاهنامه ل ـــۀ دوم ش نیم

کتابخانـــۀ ملـــی هـــم نشـــان می دهـــد  جدایی ناپذیـــر یکدیگـــر بـــه شـــمار می آینـــد و نســـخۀ 

ـــا وارد شـــدن لـــن2 بـــه  ـــر ایـــن، ب ـــا یکدیگـــر خویشـــاوند نزدیک انـــد. بناب کـــه ایـــن دو نســـخه ب

ــی  ــۀ ملـ کتابخانـ ــه نســـخۀ  کـ گفـــت  ــوان  ــق، می تـ ــی مطلـ ــیم بندی خالقـ ــروه دوِم تقسـ گـ

ـــق دارد و پـــس از س، ب، لـــن، 
ّ
گـــروه دوم از نســـخه های شـــانزده گانۀ خالقـــی تعل بـــه 

گـــروه خویشـــاوند اســـت و در بســـیاری مواضـــع  لـــن2 بـــا نســـخه های دیگـــر از همیـــن 

1.  همان: 1532/268-1356/257/4.

2.  همان: 160/484-22/473/5.

3. همان: 104/11-1/3/6.

4. همان: 888/484-773/476/6.

5. همان: 2325/278-2134/264/7.

6. همان:  30/325-1/323/8.
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ــا  ــل بـ ــروه در تقابـ گـ ــن  ــر از همیـ ــخه های دیگـ ــی نسـ ــا همراهـ ــخه بـ ــن نسـ ــای ایـ ضبط هـ

کلـــی خویشـــاوندی نســـخۀ  بـــه طـــور  قـــرار می گیـــرد.  گـــروه اول  ضبـــط  نســـخه های 

ـــۀ ملـــی بـــه چهـــار نســـخۀ س، ب، لـــن، لـــن2 بســـیار نزدیـــک اســـت و در مـــواردی  کتابخان

چـــون پـــس و پیشـــی بیت هـــا و مصراع هـــا، افتادگی هـــا و افزودگی هـــا، ماننـــد همیـــن 

نسخه هاســـت، ولـــی در همیـــن بخـــش بررســـی شـــده، افتادگـــی بیـــت زیـــر مخصـــوص 

همیـــن نســـخه اســـت1:

اوی  مهــر  از  نیســت  آرزو  از چهــر اوی  مــرا  بــردارم  کــه بیننــده   

که در هیچ یک از نسخه های شانزده گانۀ  کتابخانۀ ملی، ضبط هایی هم دارد   نسخۀ 

کـرده اسـت، غیـر از یـک مـورد در  کـه نگارنـده مقابلـه  خالقـی نیسـت و در بخش هایـی 

تصحیـح متـن اهمیتـی ندارنـد. بـرای نمونه بـه دو بیت زیر توجـه فرمایید:

شــاه2ازان تخت و آیین و آن بارگاه )ملی: دستگاه(  گاه  بــر  زند ســت  کــه  گفتــی  تــو 

گاه )ملـی: بـداد(/ سـتاره ندیده سـت و خورشـید و مـاه  کنـون تـو بینـی بـه  کـه ا کـه آن را 

)ملـی: بـاد(3 

شاهنامه خالقی:

جــام  شهنشــاه  ایشــان  بــدآواز  ــادکام4  ــد ش ــرد و ش ک ــی  ــاده ته ز ب

ی: چو بستد ازیشان شهنشاه جام/ بنوشید و آنگه بشد شادکام 
ّ
کتابخانۀ مل نسخۀ 

گـور و دختـران برزیـن، ضبط نسـخۀ کتابخانۀ ملی  ولـی در مـورد زیـر، در ماجـرای بهـرام 

مهم اسـت:

بدو گفت پیر: 

چومــاه  دختــر  ســه  گیومــرت و جمشید شــاه،ایــن   بــه راه 

1. همان: 174/267/7..

2. همان: 79/8/6.

3. همان:  2185/268/7.

4. همان: 838/481/6.
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توانــد پــای  ک  خــا و  دادم  ــد1تــرا  ــه رای توان ــده ب همــان هرســه زن

در مصــراع دوم بیــت دوم، ضبــط نســخۀ ملــی چنیــن اســت: »بــرای کیومــرت و هوشــنگ 

کیومــرت، نســخه های مبنــای تصحیــح خالقــی مطلــق برخــی   شــاه«. در مــورد ضبــط 

ضبــط کیومــرث دارنــد و برخــی دیگــر روی حــرف پایانــی )ث( نقطــه نگذاشــته اند. به نظر 

کــه در نســخۀ  خالقــی مطلــق در ایــن نــام ماننــد نام هــای طهمــورت و اغریــرت، واج »ت« 

فلورانــس آمــده و گهــگاه برخــی نســخه های دیگــر نیــز آن را تأییــد می کننــد، بــه اصــل ایــن 

کار بــرده اســت2. بنابــر  نام هــا در پهلــوی بازمی گردنــد و فردوســی نیــز همیــن تلّفــظ را بــه 

کتابخانــۀ ملــی در بیــت بــاال مهــم اســت. نکتــۀ  ایــن ضبــط یگانــۀ »گیومــرت« در نســخۀ 

دیگــر در ایــن مصــراع، ضبــط »هوشــنگ« در نســخۀ ملــی بــه جــای ضبــِط »جمشــید« در 

کــه در اینجــا نســخه بدل هــم نــدارد )یعنــی  تصحیــح خالقــی مطلــق_ امیدســاالر اســت 

در همــۀ نســخه ها همیــن ضبــط بــوده اســت(، ولــی ضبــط جمشــید در نتیجۀ اشــتباهی 

کــه منشــأ آن معلــوم نیســت وارد ایــن تصحیــح شــده اســت؛ زیــرا در نســخۀ اســاس ایــن 

کــه نگارنــده دیــده اســت  تصحیــح )لنــدن 675( و نســخه ها و چاپ هــای مهــم دیگــری 

همگــی ضبــط »هوشــنگ« را داشــته اند.3 

کتابخانـۀ ملـی ماننـد نسـخه های قـرن هشـتم برخـی  3. ضبط هـا و تلّفظ هـا: در نسـخۀ 

کهـن حفـظ شـده و برخـی دیگـر نـو شـده اند؛ بـه بیـان دیگـر صورت هـای  صورت هـای 

کنـار صورت هـای نوشـده قـرار دارنـد: کهـن در 

ذال معجمـه: در غالـب قریـب بـه اتفـاق مـوارد قاعـدۀ ذال حفـظ شـده اسـت، مثل بوذ، 

داذ و جـز آنها.

نبشتن/نوشـتن: در ایـن نسـخه، اشـتقاق های مختلـف ایـن فعـل )نبیسـنده، نبشـته و 

جـز آنهـا( بـه هـردو صـورت دیـده می شـود، ولـی صـورت کهن تـِر نبشـتن بیشـتر از نوشـتن 

1. همان: 874/483/6.

2. خالقی مطلق 1389: 43-41/1.

فردوسـی، 1377: 120/2،  فردوسـی، 1345: 883/313/5؛  فردوسـی، 1968: 7/ 701/345؛  نـک:   .3
س4 از پایین؛ فردوسـی، 1379: 725، س11؛ فردوسـی، 1389: 697، س4؛ فردوسـی، 1351ق: 89/2: 

جیومـرت و أوشـَهنج.
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ـی: 66/3، س11(
ّ
اسـت. حتـی در یـک بیـت هـر دو صـورت دیـده می شـوند )مل

ایــننوشــتم یکــی نامــه ای پیــش ازیــن از  بیــش  درد  درو  نبشــته 

 )ōy :کهن تــر اوی )پهلــوی اوی/ او: در نســخه های قدیمــی شــاهنامه معمــواًل صــورت 

کار رفتــه  ی بــه  دیــده می شــود. در ایــن نســخه هــم اوی هســت و هــم او، ولــی بیشــتر او

اســت.

و  گدشـتن  صـورت  جـا  همـه  نسـخه  ایـن  در  گذاشـتن:  گداشتن/گذشـتن،  گدشـتن، 

کهـن  کار رفتـه اسـت )مثـاًل نـک: 66/3، س6( و ایـن صـورت در متـون  گداشـتن بـه 

کار رفتـه اسـت1. فارسـی از قـرن چهـارم بدیـن سـو فـراوان بـه 

گـر بـه معنـی یـا دیـده نمی شـود و همـه  گـر/ یـا: در ایـن نسـخه در هیـچ جـا صـورت کهـن 

جـا همـان صـورت نوتـِر »یـا« آمده اسـت.

4. رسم الخط: 

_ همه جا گاف را به صورت کاف، پ را ب و چ را ج می نویسد

گاهی هم نه. مثاًل  در مصراع »ببستند آئین به شهر اندرون«  گاهی همزه را می گذارد و   _

)66/3، س6 از پایین( آئین همزه ندارد.

_ هـای غیرملفـوظ را انداختـه اسـت، مثـِل زندسـت )بـه جـای زنـده اسـت( و ماندسـت 

)بـه جـای مانـده اسـت(.

کید و حرف نفی را از فعل جدا می نویسد، مثِل به پیچد، به پرورده ام، نه بینم. _ بای تأ

آنچه، آنکه و هرچه می نویسد به جای آنچ، آنک و هرچ در نسخه های کهن شاهنامه.

_ این نسخه مشکول نیست، ولی در بیشتر موارد تشدید را می گذارد و در موارد بسیاری 

نیز تشـدید بر روی حروفی اسـت که نیازی به تشـدید ندارند. به موارد زیر توجه فرمایید:

ّجهـــان  کار  بــه  آنگــه   بکوشــم بــه داد آشــکار و نهــان2بپــردازم 

1. مثـاًل نـک: اخوینـی، 1344: 331-332 و صفحـات مختلـف دیگـر؛ چنـد بـرگ تفسـیر قـرآن، 1351: 14-
15؛ تحفـة الغرائـب، 1371 : 36، 46، 153.

2. فردوسی، 1386: 12/324/8.
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فــرود  آمــد  بــاره  ازان  درد  از  درود1پــر  را  ّمهــی  تخــت  همــی داد   

کــرد پــس بخــردان گزیــن  ّردان2   ز لشــکر  ّکاردیــده  و  جهـــــاندیده 

ــاراج داد ــان بــه تـــــ ــه ّزاولستـ ّتــاج داد3   همـــ بــدره و   مهــان را همــه 

چنانکـه مالحظـه می شـود در همـۀ ایـن مـوارد تشـدید روی صامت ها پیـش از هجاهای 

کوتـاه e )مثـِل kār-e( و o )مثـِل badre-o( در پایـان واژه هایی آمده که در جایگاه هجای 

بلنـد قـرار دارنـد. کاربـرد تشـدید در چنین مواضعـی نزد عروض دانان قدیم مانند شـمس 

قیس شـناخته شـده بود. بنا بر نوشـتۀ او:

بایـد کـه هـر حـرف کـه مشـدد گرداننـد در آن شـائبۀ ادغامـی تصـور تـوان کرد و آن در سـه 

موضـع باشـد....یکی در عطـف یـا اضافـت، چنانکه: شـعر

که عشــق و خوبی را ز نعــت لیلــی و مجنون برون بریم همی    من و ّتوایم نگارا 

کـه چـون واو عطـف صریـح در لفـظ نمی آرنـد، ماقبـل آن را مضمـوم می گرداننـد و در 

گـر در ایـن موضـع تشـدیدی آرنـد هـم شـائبۀ ادغامـی باشـد و در  مابعـد آن می پیوندنـد. ا

اضافـت، چنانکـه: شـعر

بشــر  دارد  آرایشــی  تــو  ّجــاه  ظــالل  در جمال ّعدل تو آسایشی دارد جهان.4 در 

ـــه بافت هایـــی اســـت  ـــوط ب کلیـــۀ ایـــن مـــوارد مرب ـــه نوشـــتۀ صادقـــی5 »ظهـــور تشـــدید در  ب

کـــه یـــک مصـــوت بلنـــد تاریخـــی در آنهـــا وجـــود دارد، خـــواه ایـــن مصـــوت بلنـــد هنـــوز در 

بافت هـــای مـــورد نظـــر موجـــود باشـــد، خـــواه از بیـــن رفتـــه باشـــد«. در مـــورد حـــرف عطـــف 

ــاده  ــا d پایانـــی آن افتـ ــا بعدهـ »ایـــن حـــرف در پهلـــوی od- =( ud( تلفـــظ می شـــده، امـ

ــیاری از  ــز در بسـ ــه نیـ کلمـ ــدۀ زبانـــی، حـــذف یـــک صامـــت از  ــق یـــک قاعـ اســـت. طبـ

ـــن  ـــر ای ـــود ... بناب ـــل از آن می ش ـــد قب ـــوت بلن ـــدن مص ـــد )کشیده(ترش ـــب بلن ـــوارد موج م

1. همان: 1360/257/4.

2. همان: 1377/258/4.

3. همان: 75/477/5.

4.  شمس قیس، 1338: 302-303؛ نیز نک: صادقی، 1392: 4.

5. همان، 7.
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 u از بیـــن رفتـــه و بـــه شـــکل ū کشـــش ud پـــس از افتـــادن d بـــه شـــکل ū درآمـــده، امـــا بعدهـــا 

کـــه بـــا تلفـــظ ū آشـــنا بوده انـــد،  )امـــروز: o( درآمـــده اســـت. بـــا ایـــن همـــه شـــعرای دورۀ اول 

کرده انـــد و ایـــن ضـــرورت در شـــعر فارســـی بـــه  گاهـــی در شـــعر بـــه ضـــرورت از آن اســـتفاده 

کســـرۀ اضافـــه نیـــز در زبـــان پهلـــوی بـــه شـــکل صـــورت یـــک ســـّنت باقـــی مانـــده اســـت... 

i( ī بلنـــد( تلفـــظ می شـــده و ایـــن تلفـــظ در قـــرون اول بعـــد از اســـالم هنـــوز زنـــده بـــوده و 

کســـرۀ اضافـــه در  کرده انـــد ... مـــا امـــروز واو عطـــف و  شـــعرا بـــه ضـــرورت از آن اســـتفاده 

ـــرده و  ـــاه تلفـــظ می ک کوت ـــم آنهـــا را  ـــا در قدی کشـــیده تلفـــظ می کنیـــم، ام ـــوارد را  ـــه م این گون

صامـــت بعـــد از آنهـــا را مشـــدد می کرده انـــد«1.

کـــه  ــا  ــا آنجـ ــه تـ کـ ــراب دارنـــد  کلمـــات ِاعـ ــوارد اندکـــی برخـــی  ــته از تشـــدید، در مـ گذشـ

کهـــن واژگان چنـــدان مهـــم نیســـتند،  نگارنـــده دیـــده اســـت، بـــرای بررســـی تلفظ هـــای 

وبـــدان...«  مثـــِل »َمـــن«، »َخبـــر« و جـــز آنهـــا. در یـــک جـــا نوشـــته اســـت: »بفرمـــود تـــا موبـــد ّمَ

کوتـــاه مهـــم اســـت )نـــک:  کـــه هـــم نشـــانۀ تشـــدید روی واج »م« پیـــش از یـــک هجـــای 

گذاشـــته  گاهـــی روی حـــرف اضافـــۀ »بـــه« فتحـــه   .mawbadān باالتـــر( و هـــم تلفـــِظ

ـــی  ـــه ویژگ ک ـــت  ـــه اس ـــایان توّج ـــه ش ـــن نکت ـــورد ای ـــن م ـــر«. در ای ـــا« و »َبس ـــِل »َبم ـــت، مث اس

ــا  ــر ســـبب شـــده اســـت تـ ــه یکدیگـ ــبیده بـ ــروف چسـ ــودن حـ خـــط فارســـی و نزدیـــک بـ

کاتبـــان معمـــواًل در اعراب گذاری هـــا دقـــت الزم را نداشـــته باشـــند. بـــرای نمونـــه در 

گذاشـــته شـــده اســـت، بایـــد  ی »ب«  همیـــن دو مـــورد بـــا اینکـــه نشـــاِن فتحـــه دقیقـــًا رو

ــان  ــته اســـت نشـ کاتـــب می خواسـ ــا  ــه بسـ ــه چـ کـ گرفـــت  ــر  ــواره در نظـ ــه را همـ ــن نکتـ ایـ

کلمـــات در خـــط عربـــی( و  کـــردن  فتحـــه را روی »م« در »بَمـــا« )بـــه پیـــروی از مشـــکول 

ـــرف  ی ح ـــه رو ـــده و فتح ـــپ لغزی ـــوی چ ـــه س ـــی ب ـــش اندک ـــذارد و قلم ـــر« بگ »س« در »بَس

کـــه شـــواهد  ــا زمانـــی  ــوارد، تـ گونـــه مـ ــر ایـــن، در ایـــن  کـــرده اســـت. بنابـ ــا خـــوش  اول جـ

قطعـــی بـــرای چنیـــن تلّفظ هایـــی بـــه دســـت نیایـــد، نبایـــد بـــه ایـــن شـــواهد اســـتناد شـــود. 

کـــه نشـــان  ـــه« در همیـــن نســـخه شـــاهد قطعـــی هســـت  ـــۀ »ب ـــِظ حـــرف اضاف در مـــورد تلّف

ـــرا  کهان ـــه« تلفـــظ می شـــده اســـت )بازمانـــدۀ حـــرف اضافـــۀ pad در پهلـــوی(:  می دهـــد »َب

1. همان: 9-8.
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کـــه فتحـــۀ  کـــرد  ــا تردیـــد نبایـــد  ــْه )17/4، س3 از پاییـــن(. در اینجـ ــْه َبِمـ بکـــه دارذ و ّمـ

روی حـــرف »ب« در »َبِمـــْه« نمی توانـــد متعلـــق بـــه حـــرف دیگـــری باشـــد. در دو واژۀ آخـــر 

ـــه ه  ی آن نشـــانه ای شـــبیه ب کشـــیده نوشـــته شـــده و رو ـــه صـــورِت  مصـــراع، حـــرف »ه« ب

ـــری از  ـــخ دیگ ی ـــص و بی تار ـــخۀ ناق ـــده در نس ـــانه را نگارن ـــن نش ـــت. ای ـــده اس ـــته ش گذاش

کـــه احتمـــااًل در قـــرن  ی حـــرف آخـــر(  شـــاهنامه در ســـرنویِس »داســـتان ســـهراب نامه« )رو

ـــده اســـت1. کتابـــت شـــده، دی نهـــم هجـــری 

در متون کهن زبان فارسـی شـواهدی هسـت که نشـان می دهد در زمان فردوسـی حرف 

کیـد در آغـاز برخـی فعل های فارسـی مثـِل »برود«، »بشـود« و  اضافـۀ »بـه« )و نیـز »بـا«ی تأ

جـز آنهـا( بـه فتـِح »با« تلّفظ می شـده اسـت. به شـواهد زیر توّجـه فرمایید:

ْینا: َبه ما2.
َ
قرن چهارم:  ِال

قرن پنجم: از اهلل ترسیدن و از ناپسنِد او پرهیزیدن َبه شما را3.

پا... و یک بار َبه ُمرده4. کرد به چهار قرن ششم: حّق تعالی ایشان را یک بار تشبیه 

حاصــل ســخن آنکــه نســخۀ کتابخانــۀ ملــی بــا اینکــه یــک چهــارم شــاهنامه را در بــر دارد 

کهــن در قــرن هشــتم هجــری  کنــار نســخۀ ســعدلو از نســخه های  یــخ هــم نــدارد، در  و تار

کهن تریــن نســخه های موجــود در ایــران محســوب می شــود. ســخن مــا در  و در زمــرۀ 

کوچکــی از ایــن نســخه بــا نســخه ها و چاپ هــای  ایــن جســتار بــر اســاس مقابلــۀ بخــش 

دیگــر شــاهنامه و تــوّرق اجمالــی بخش هــای دیگــر اســتوار اســت. چــه بســا، پــس از 

ــا نســخه های دیگــر، نــکات مهم تــری  کل بخش هــای بازمانــده از ایــن نســخه ب مقابلــۀ 

گــردد. از آن آشــکار 

کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، برگ 39ر، صفحه شمار دیجیتالی، 41. 1. نک: فردوسی: نسخۀ 

2. فرهنگ  لغات قرآن، 1363: 80/2.

کهن به پارسی، 1375: 170. 3. بخشی از تفسیری 

4. ابوالفتوح رازی، 1376: 292/2.این شواهد و برخی دیگر از شواهد در این جستار از پیکرۀ واژگان متون 
فارسـی که در گروه فرهنگ نویسـی فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی تهّیه شـده، استخراج شده است.



139

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  منابع   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابوالفتـــوح رازي، حســـین بن علـــي )1376(، روض الجنـــان و روح الجنـــان فـــي تفســـیر القـــرآن، به کوشـــش 

محّمدجعفـــر یاحقـــي، بنیـــاد پژوهش هـــاي اســـالمي، مشـــهد.

اخوینـــي بخـــاري، ابوبکـــر ربیـــع بـــن احمـــد )1344(، هدایـــة المتعلمیـــن فـــي  الطـــب، به کوشـــش جـــالل 
متینـــي، دانشـــگاه مشـــهد: مشـــهد.

ـــةاهلل زاده شـــیرازي، میـــراث مکتـــوب  ـــه پارســـي )1375(، به کوشـــش مرتضـــي آی کهـــن ب بخشـــي از تفســـیري 
و نشـــر قبلـــه: تهـــران. 

ــي،  ــالل متینـ ــري، به کوشـــش جـ ــب طبـ ــوب حاسـ ــن ایـ ــد بـ ــه محمـ ــوب بـ ــب )1371(، منسـ ــة الغرائـ تحفـ
معیـــن: تهـــران.

یاســـت  ر نشـــریات  سلســـله  هـــروي،  مایـــل  به کوشـــش   ،)1351( عظیـــم  قـــرآن  تفســـیر  بـــرگ  چنـــد 
کابـــل. افغانســـتان:  عامـــة  کتابخانه هـــاي 

ــا 8  ــراه بـ ــای 9، 10، 11 همـ ــاهنامه، 3 جلـــد )جلدهـ خالقـــی مطلـــق، جـــالل )1389(، یادداشـــت های شـ
جلـــد متـــن شـــاهنامه(، مرکـــز دایرة المعـــارف بـــزرگ اســـالمی: تهـــران. 

یابـــی دســـت نویس های  ______ )1390(، شـــاهنامه از دســـت نویس تـــا متـــن )جســـتارهایی در معرفـــی و ارز
شـــاهنامه(، میـــراث مکتـــوب: تهـــران. 

شـــمس قیـــس رازی، شـــمس الدین، محمـــد بـــن قیـــس )1338(، المعجـــم فـــی معاییـــر اشـــعار العجـــم، بـــه 
کوشـــش محمدتقـــی مـــدرس رضـــوی، دانشـــگاه تهـــران: تهـــران.

نامـــۀ  )ویژه نامـــۀ  فرهنگ نویســـی  فارســـی«،  زبـــان  در  »تشـــدید   ،)1392( علی اشـــرف  صادقـــی، 
ص43-3. اردیبهشـــت،   ،6 و   5 جلـــد  فرهنگســـتان(، 

کوشـــش  بـــه  بنـــداري،  علـــي  بـــن  فتـــح  کهـــن  ترجمـــۀ  الّشـــاهنامه،  )1351ق(،  ابوالقاســـم  فردوســـی، 
قاهـــره. المصریـــه:  دارالکتـــب  عـــّزام،  عبدالوهـــاب 

ــاد  ــوم اتحـ ــی علـ کادمـ ــین، آ ــِر  ع. نوشـ ــر نظـ ــوف، زیـ کوشـــش م. ن. عثمانـ ــه  ــاهنامه، بـ ______ )1968(، شـ
ــوروی: مســـکو. شـ

کتاب های جیبی: تهران.                                 ______ )1345(، شاهنامه، به کوشش ژول موهل، شرکت سهامی 

   ______  )1377(، شـــاهنامه، حواشـــی ظفرنامـــۀ حمـــداهلل مســـتوفی، چـــاپ عکســـی از روی نســـخة مـــورخ 
ــر  ــز نشـ ــراهلل پورجـــوادی و نصـــرت اهلل رســـتگار، مرکـ ــِر نصـ ــر نظـ ــا، زیـ کتابخانـــۀ بریتانیـ 807 هجـــری در 

دانشـــگاهی: تهـــران.

ـــه ســـعدلو  ـــا خمســـۀ نظامـــی، چـــاپ عکســـی از روی نســـخۀ معـــروف ب ______ )1379(، شـــاهنامه، همـــراه ب
)حـــدود قـــرن هشـــتم(، محفـــوظ در مرکـــز دایرةالمعـــارف بـــزرگ اســـالمی، مرکـــز دایرةالمعـــارف بـــزرگ 

اســـالمی: تهـــران.
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کوشـــش جـــالل خالقـــی مطلـــق، 8 جلـــد )ج6 بـــا همـــکاری محمـــود  ______ )1386(، شـــاهنامه، بـــه 
امیدســـاالر و ج7 بـــا همـــکاری ابوالفضـــل خطیبـــی(، مرکـــز دایرة المعـــارف بـــزرگ اســـالمی: تهـــران.

کتابـــت اواخـــر ســـدۀ هفتـــم و اوایـــل ســـدۀ هشـــتم  ______ )1389(، شـــاهنامه، نســـخه  برگردان از روی نســـخۀ 
ــه  ــمارۀ NC 43(، بـ ــروت، شـ ــن  ژوزف بیـ ــگاه سـ ــه دانشـ ــته بـ ــرقی، وابسـ ــۀ شـ ــری )کتابخانـ ــری قمـ هجـ
کاشـــانی، بـــا مقدمـــۀ جـــالل خالقـــی مطلـــق(،  کوشـــش ایـــرج افشـــار، محمـــود امیدســـاالر، نـــادر مطلبـــی 

ـــه: تهـــران. انتشـــارات طالی

ی(، شمارۀ 5243.
ّ
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی )مل ______، شاهنامه، نسخۀ خطی محفوظ در 

کهـــن )1363(، بـــه  فرهنـــگ لغـــات قـــرآن خطـــي آســـتان قـــدس رضـــوي شـــماره 4 بـــا ترجمـــۀ فارســـي 
کوشـــش احمدعلـــی رجایـــی بخارایـــی، بـــا مقّدمـــۀ عزیـــزاهلل جوینـــي، مؤسســـۀ مطالعـــات و تحقیقـــات 

فرهنگـــي: تهـــران. 
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حرفه  ها و مشاغل در دورۀ قاجار
ل داود* 1

آ
د علی ا س�ی

یـــاد ایـــن آثـــار و بـــا قدمتـــی بیـــش  در متـــون نظـــم و نثـــر زبـــان فارســـی، بـــه رغـــم تعـــداد ز

کـــه اختصـــاص بـــه شـــیوه های زندگـــی مـــردم عـــادی و  از هـــزار ســـال، مطالـــب و اّطالعاتـــی 

ـــان داشـــته باشـــد، اندک شـــمار اســـت.  اوضـــاع اقتصـــادی و اجتماعـــی و شـــیوۀ معیشـــت آن

گفـــت بـــه اســـتثنای برخـــی زمینه  هـــا، چـــون آشـــپزی و تهیـــۀ خـــوراک، متن هـــای  می تـــوان 

کوتـــاه در ایـــن حـــوزه بســـیار انـــدک اســـت. آنچـــه در دســـت اســـت  مســـتقل و حتـــی رســـاالت 

یـــخ  کـــه بـــه طـــور ضمنـــی در بیـــن ســـایر مباحـــث و اخبـــار تار گفتارهایـــی اســـت  اشـــاره ها و 

کـــه بعدهـــا  ـــد آمـــد  ـــه میـــان آمـــده اســـت. امـــا نوعـــی شـــعر از اوایـــل ســـدۀ ششـــم هجـــری پدی ب

نـــام شـــهر آشـــوب یـــا شـــهرانگیز بـــدان نهاده انـــد.

شهر آشـــوب ها، منظومه هایـــی در قالـــب مثنـــوی یـــا رباعـــی و قطعـــه و بعضـــًا قصیـــده 

گفتـــه شـــده اســـت.  کـــه در وصـــف اصنـــاف و پیشـــه ها و اصحـــاب آن حرفه هـــا  هســـتند 

کـــه از حیـــث حســـن و  اصطـــالح "شهرآشـــوب " از نظـــر لغـــوی بـــه کســـانی اطـــالق می گردیـــده 

جمـــال آشـــوبنده و فتنـــه روزگار بـــوده و توجـــه عامـــۀ کســـان را بـــه خـــود جلـــب می نموده انـــد. 

گونـــه اشـــعار هـــم اشـــعار خـــود را در وصـــف پیشـــه وران یـــک شـــهر و حرفـــه و  ســـرایندگان ایـــن 

گردان ایـــن اصنـــاف توجـــه بیشـــتر نشـــان مـــی داده و  ـــه شـــا ـــژه ب ـــه وی ـــان می ســـروده و ب صنعـــت آن

در ســـتایش اینـــان سخن ســـرائی می کرده انـــد.

* مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی.
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یـا  بـه مجمـع االصنـاف  اغلـب  را  خـود  نـام منظومـۀ  شـعری،  ایـن حـوزۀ  سـرایندگان 

کـه در زبـان فارسـی در قالـب  کسـی  شهرآشـوب یـا شـهرانگیز موسـوم سـاخته اند. نخسـتین 

نامـدار  شـاعر  515ق(  )متوفـای  سـلمان  سـعد  مسـعود  سـاخته،  منظومـه ای  شهرآشـوب، 

اواخـر قـرن پنجـم اسـت. او را بایـد مبـدع و بنیان گـذار شهرآشوب سـرایی در ادب فارسـی بـه 

شـمار آورد. منظومـۀ او شـامل قطعـات مفصـل اسـت و افـزون بـر آنکـه در چاپ هـای مکـرر 

گلچیـن معانـی در اثـر محققانـه اش موسـوم بـه شهرآشـوب در  دیـوان او انتشـار یافتـه، احمـد 

گنجـوی، شـاعر برجسـته،  شـعر فارسـی آن را منـدرج سـاخته اسـت. بـه دنبـال او مهسـتی 

منظومـه ای طوالنـی در قالـب رباعـی در ایـن موضـوع سـروده کـه چنـد بـار در دیوان اشـعارش 

بـه چـاپ رسـیده اسـت.

اّما اوج توجه شاعران فارسی زبان به سرودن این نوع ادبی، در عصر صفویه است. در این 

دوره، سرایندگان متعّددی در ایران و شبه قاره هند در قالب های مختلف به شهرآشوب سرایی 

کرده و منظومه های پرشمار سروده اند. موضوع این شهرآشوب ها، توصیف پیشه وران  توجه 

شهری است و منبع خوبی برای بررسی اوضاع اجتماعی عصر صفوی به شمار می رود. به 

این ترتیب، بررسی این منظومه ها، جدا از ارزش های ادبی و لغوی از حیث تاریخ اجتماعی و 

اقتصادی آن دوره ها نیز بسیار مفید است و جزو منابع مهم به شمار می آیند.

اسـتقرار  و سـپس  زندیـه  و  یه  افشـار آمـدن  کار  روی  بـا  و  صفویـه،  انقـراض سلسـلۀ  بـا 

گرایـش سـرایندگان و ادبـای آن عصـر بـه سـبک های قدیـم  سلسـلۀ قاجـار، شـاید بـه دلیـل 

خراسـانی و عراقـی، سـرودن شهرآشـوب نامه ها متوقـف مانـد یـا حداقـل تعـداد آنهـا بـه حـد 

قابـل توجهـی تقلیـل پیـدا کـرد. ایـن موضوع بـه خوبی از اثـر محققانه ای که دانشـمند فاضل 

کـرده اسـت، آشـکار می شـود. او در اثـری موسـوم بـه  گلچیـن معانـی تدویـن  مرحـوم احمـد 

کتـب  کـه در ایـن موضـوع بـوده از  شهرآشـوب در شـعر فارسـی، منظومه هـا و مثنوی هایـی 

کتاب محققانۀ  کثر آنها مربوط به دورۀ صفوی اسـت.  که ا چاپی و خطی اسـتخراج نموده 

او در سـال 1346 به چاپ رسـیده و در سـال 1380 با تجدیدنظر کامل انتشـار یافته اسـت.1 

1. گلچین معانی، احمد، شـهر آشـوب در شـعر فارسـی، به کوشـش پرویز گلچین معانی، تهران، نشر روایت، 
1380ش. 
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بقیۀ منظومه های شـهر آشـوب را فهرسـت نگاران کتب خطی در سـال های اخیر شناسـایی 

کرده اند. و در فهرسـت های خود معرفی 

کــه بــه طــور  منظومه هــای شــهر آشــوب بــرای شناســایی پیشــه وران و صاحبــان اصنافــی 

کســب و  کن شــهرها بوده انــد، منابعــی ارزنــده بــه شــمار می رونــد. نــام و نــوع  عمــده، ســا

کتــب ادبــی و تاریخــی  کــه بــه نــدرت در  ــزار مــورد اســتفاده صاحبــان ِحــَرف  گاه ادوات و اب

ــرد هــر یــک  کارب گاه شــیوۀ اســتفاده و  ــده می شــود.  وارد شــده اســت در ایــن منظومه هــا دی

گردیــده اســت. همچنیــن می تــوان از بررســی و تحقیــق در ایــن متــون مشــاغل  نیــز بیــان 

کــه در اوضــاع اقتصــادی و  کــرد و از تحوالتــی  و حرفه هــای هــر زمــان را از آنهــا اســتخراج 

گــذران مــردم عــادی روزگار  اجتماعــی و تمدنــی و معیشــتی مــردم رخ داده اســت و نیــز از نــوع 

کنــون منظومه هــای شــهر آشــوب از  کــه تا کــرد  ــح  ــد تصری ــا ایــن وصــف، بای وقــوف یافــت. ب

ایــن رهگــذر مــورد توّجــه قــرار نگرفتــه اســت و چــه بســا بررســی دقیــق آنهــا مواضــع ناشــناخته 

ــن  ــای ای ــات و واژه ه ــز آن اصطالح ــازد. ج ــن س ــران را روش ــادی ای ــی و اقتص ــخ اجتماع ی تار

گرفتــه اســت.  کمتــر مــورد اســتفاده قــرار  منظومه هــا معمــواًل تــازه اســت و در متــون دیگــر 

از  فارســی  زبــان  فرهنــگ  در  درج  بــرای  آنهــا   اســتخراج  کــه  لغت هایــی  و  اصطالحــات 

کــه بــه ایــن نکتــه توّجــه  اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت و وظیفــۀ فرهنگ نویســان اســت 

کــه می خواهنــد فرهنــگ پیشــه ها و حرفه هــا را  کســانی  الزم را معطــوف نماینــد. مخصوصــًا 

کننــد. آنهــا اساســًا نمی تواننــد از فرهنگ هــای ســابق بــه عنــوان منبــع  جمــع آوری و تدویــن 

اصلــی بهــره ببرنــد، و کارشــان در ایــن زمینه هــا دشــوار و مســتلزم آن اســت کــه بســیاری متــون 

کــه در زمینــۀ شهرآشــوب ها و فرهنــگ عامیانــه نگاشــته شــده از نــو بررســی و  و رســاله هایی 

کــه نخســت همــۀ  اطالعــات الزم از آنهــا اســتخراج شــود. روش درســت و اساســی آن اســت 

کار  ایــن منظومــه و رســاله ها شناســایی، تصحیــح و منتشــر شــوند و آنــگاه فرهنگ نویســان 

کننــد. خــود را آغــاز 

کــه هــر یــک از طبقــات و اصنــاف اجتمــاع واژه هایــی  یــادآوری ایــن نکتــه ضــرورت دارد 

ــده و  ــی ش ــان عموم ــنیده اند و وارد زب ــردم ش ــوم م ــی را عم ــه بعض ک ــد  ــود دارن ــوص خ مخص

بخــش دیگــر را فقــط می تــوان بــا ورود در آن قشــر و طبقــۀ اجتماعــی و حرفــه و فــن آنهــا آشــنا 
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کــرد. امــروزه اّمــا بســیاری از مشــاغل متــروک  شــد و واژه هــای مربــوط بــه آن حرفــه را شناســایی 

و اصنــاف مربــوط بــه آن منحــل شــده و صرفــًا بــا مطالعــه دقیــق ایــن منظومه هــا و احیانــًا 

ــرای  ــه دســت آورد. ب کــرد و معانــی آنهــا را ب ــوان شناســایی  متــون دیگــر اصطالحــات را می ت

نیــل بــه ایــن هــدف، بایــد طــرح تألیــف فرهنگــی بــرای حرفه هــا و پیشــه ها و مشــاغل تدویــن 

کنــون در ایــن زمینه هــا  کــه تا و اصطالحــات از روی متــون اســتخراج شــود. تالش هــای فــردی 

گرفتــه ناقــص اســت. بایــد افــزون بــر شهرآشــوب ها، دواویــن اشــعار و برخــی متــون  صــورت 

کــرد و معانــی مــورد  ادبــی و تاریخــی را بــا دّقــت خوانــد و لغــات و اصطالحــات را اســتخراج 
یافــت.1 نظــر شــاعر و نویســنده را در

کمـک خوبـی بـرای تدویـن فرهنـگ جامـع زبـان  بدیهـی اسـت تـالش در ایـن زمینـه، 

کنـون فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی بدیـن مّهـم می پـردازد. تصحیـح  کـه ا فارسـی اسـت 

کنـون بـه صـورت خطـی باقـی مانـده اسـت یکـی از  کـه تا و چـاپ متـون مهـم در ایـن زمینـه 

کـه بایـد برداشـته شـود. قدم هـای اساسـی اسـت 

چنــد دهــه پیــش شــادروان دکتــر رضــا قاســمی، یکــی از پژوهشــگران ادب فارســی، اثــری 

ــا اواخــر دورۀ صفــوی تدویــن  تحــت عنــوان پیشــه ها و پیشــه وران در ایــران از ســده هفتــم ت

گــردآوری و تدویــن مشــاغل و اصطالحــات مربــوط بــه  کــرد و در آن کوشــش شایســته ای بــرای 

کتــاب نوشــته  کــه ســال ها پیــش در مجلــه راهنمــای  آن هــا انجــام داد. خــود او در مقالــه ای 

کــرده امــا متاســفانه بــا فــوت وی، اثــر او همچنــان نــزد ناشــر منتشــر نشــده  بــه ایــن اثــر اشــاره 
باقــی مانــده اســت.2

از قبیـل  بـه سـرودن منظومه هایـی  اقبـال شـاعران  قاجـار  گفتـه شـد در دورۀ  چنانکـه 

شهرآشـوب و شـهرانگیز و مجمـع االصنـاف کاهـش یافـت، معهـذا چند نمونـه در این زمینه 

کـه برخـی آنهـا هنـوز انتشـار نیافتـه اسـت؛ از جملـه مثنـوی  از عصـر قاجـار برجـای مانـده 

ـص بـه "خـّرم" اسـت. وی در اواخـر 
ّ
مجمـع االصنـاف سـرودۀ میـرزا عبـاس بختیـاری متخل

1. محجـوب محمـد جعفـر، »فرهنـگ پیشـه ها و راهنمایی هایـی بـرای تدویـن آن«، مجلـه هفـت هنـر، آبـان 
1349، ص 52-44. 

کتاب، س 11، ش 8، )آبان _ آذر 1347(، ص 441-436.  2. قاسمی، رضا،"شهر آشوب " مجله راهنمای 
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ـص او را 
ّ
یـم. تخل گاهـی ندار دوران قاجـار می زیسـت اّمـا از احـوال و سـروده های دیگـر وی آ

فهرسـت نگاران نسـخ خطـی بـه اشـتباه »حـرم« ضبـط کـرده و ایـن اشـتباه در آثار دیگـران نیز 
راه یافتـه اسـت.1

منظومه مجمع االصناف شـامل 414 بیت اسـت و در آن 69 حرفه و پیشـه و اصحاب 

ایـن منظومـه در وصـف و تعریـف و توصیـف مشـاغل و  آنهـا معرفـی شـده اسـت. اشـعار 

حرفه هـای عصـر شـاعر بـوده و گاه در مـورد برخی حرفه ها توضیحاتی نیز داده اسـت. شـاعر، 

که در مضمون برخی  همانند اسـالف خود، برای هر پیشـه و حرفه دو یا چند رباعی سـروده 

آنهـا کنایه هـای عاشـقانه دیـده می شـود.

برخـی عناویـن اصنـاف و حرفه هـا کـه در ایـن منظومـه دیده می شـود عبارتنـد از: آهنگر، 

بـّزاز، بّقـال، بّنـا، ترکـش دوز، حلوایـی، حّمامـی، خّبـاز، خرده فـروش، سمسـار، سـبزی فروش، 

کاله دوز،  کّحـال،  قماربـاز،  قصه خـوان،  ف، 
ّ

عـال صّحـاف،  شـانه تراش،  شیشـه گر،  شـاطر، 

کاتـب، مشـک فروش، می فـروش، نعل بنـد، نمدمـال. امـروزه بسـیاری از  کوزه گـر،  کاسـه گر، 

ایـن مشـاغل از بیـن رفتـه اسـت و کسـی بـه آنهـا اشـتغال ندارد و نیـازی به آن هم نیسـت، اّما 

گاهـی از وضـع زندگانی و معیشـت مـردم در آن دوره مفید و الزم اسـت.  اّطـالع بـر آنهـا بـرای آ

گردان آنهـا داد سـخن داده اسـت. البتـه میـرزا عبـاس در وصـف صاحبـان پیشـه و شـا

از مجمع االصناف بختیاری تنها یک نسخۀ خّطی بر جای مانده است. دست نویس 

کنون ذیل شـمارۀ  مذکـور بخشـی از یـک مجموعـه اسـت شـامل 12 رسـاله و منظومـه که هم ا

کتابخانۀ   542 در مجموعۀ خطی دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران و در 

مرکزی و مرکز اسـناد دانشـگاه نگهداری می شـود. این نسـخه به خط نسـتعلیق زیبا کتابت 

شـده اسـت و حاوی 21 صفحه از صفحه 61 تا 82 مجموعۀ فوق را دربردارد.

کتابخانـه دانشـکده الهیـات و معـارف اسـالمی، بـا  1. حجتـی، محمـد باقـر، فهرسـت نسـخه های خطـی 
نظـارت محمدتقـی دانش پـژوه، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهـران، 1345ش، ص 322؛ منـزوی، احمد، 
فهرسـتواره کتاب هـای فارسـی، تهـران مرکـز دایرةالمعارف بـزرگ اسـالمی، 1390، ج11، ص 1439-1436 

و  ج 12، ص 1936-1935. 
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کتاب مسّمی به مجمع االصناف از نوادر

فکر مقّرب الحضرة العلیه میرزا عباس

خان بختیاری اصفهانی المتخلص به »خّرم« رحمة اهلل

بکریست که حسن قاف تا قاف در اوستاین بکر که چار گوهر صاف1 در اوست 

ز آن روی که جمعیت اصناف در اوست2در زیــور اســم مجمــع االصنــاف اســت

ردیف االلف

اتوکش

باشــم ُاتوکــش  دلبــر  عاشــق   بایســت که پیوسته مشّوش باشمتــا 

ی او در آتــش باشــمبــی ابــروی و خمیــده باشــم چــو ُاتــو در حســرت رو

*

خصــال فرخنــده  ُاتوکــش   در شب چو کند آرزوی کسب حاللدلــدار 

کند آتش شفق دامن چرخ گــرم شــود اتــوی ســیمین هــاللروشــن  تــا 

*

افزونــم روز  مــه  ُاتوکــش  گردونــمدلــدار  افســرده چــو بینــد از غــم 

بیرونــمدر آتــش ســوزان َبــرَدم همچــو ُاتــو آورد  نمــود  گــرم  چــون    

ابریشی

مکــنابریشــی مــن ]ایــن[ همــه بیــداد مکــن یــاد  ســتم  از  و  بنمــا  لطفــی 

کســی رشــته متــاب کســی عالقــه بنیــاد مکــنهــر روز بــه ســودای  هــر شــب بــه 

*

ک 1. ضبط دیگر: پا

گرفته است. که شاعر از او به وام  2. رباعی نخستین از لسانی شیرازی )متوفی 940ق( است 
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کــه ُزهــره چنــگ بنیــاد کند کنــدهــر بــار  کــه ز مــن یــاد  از شــوخ پرســم 

ــد آن مــاه کــه تاب کنــداز رشــک بریشــی  ابریشــم چنــگ ُزهــره فریــاد 

*

مــه و  کــه  طعــن  ز  بریشــی  شــوخ  خــوش نیســت بــر ابــروی تــو پیوســته گرهای 

مــدهچون رشته ز تاب طعنه بر خویش مپیچ تــاب  را  خویــش  خــام  ابریشــم 

آهنگر

عشــق تــو وجــود ناتــوان می ســوزدآهنگــر مــن غــم تــو جــان می ســوزد

ک گر دم زنم از غّصه جهان می سوزداز ســوز غــم هجــر تــو در کورۀ خا

*

نشــود آخــر  مــن  غــم  مــن  ــد رقیــب ظاهــر نشــودآهنگــر  ــا نیــک و ب ت

زبــان بــه  نیایــد  دغــل  آن  دل  گــرم و ســرد حاضــر نشــودراز  تــا آتــش 

*

شــب گیری نالــۀ  کشــم  چنــد  تدبیــریتــا  مــن  آهنگــر  دلبــر  ای 

زنجیــریاز زلف خود ای پری بیاموز و بساز مــن  دیوانــۀ  دل  بهــر 

ردیف الباء

بّزاز

کاال دارد کــه  یــک خانــه پــر از اطلــس واال داردبــّزاز مــن آن اســت 

ــد ــرو بلن ــی آن س ــاع خوب صــد فتنه جــز آن فتنه که باال دارددارد ز مت

*

کیشــت کافــر  دل  از  حــذر  بیگانه به تو هم آشنا هم خویشتبــّزاز 

زان بیش که کزکز بجهند از پیشتدر عالــم حســن قــدر عّشــاق بــدان

*

آموختــه ام تــو  عشــق  پســر  وز عشق تو همچو آتش افروخته امبــّزاز 

فرداســت که قیصریه را ســوخته امگــر آتــش آه من چنین شــعله کشــد
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بّقال

کاری ــیرین  ــه ش ــا هم ــر ب ــال پس مــا را ز غــم تــو می کشــد بیمــاریبّق

داریبسیار ترش رویی و تلخی مفروش شــیرین  انــار  گــر  ا بفــروش 

*

ــود ــو چــون قنــد ب کــه میــوۀ ت ــال  بــودبّق پیونــد  تــو  نــورس  شــفتالوی 

بــودتنها نه همین خربزۀ افتادۀ تست دربنــد  تــو  بهــر  از  هــم  انگــور 

*

بنمای ترنج غبغب و ســیب ذقنای میــوه فــروش ای مــراد دل مــن

وز خنــده رواج نــار بســتان بشــکنزان هــر دو ببــر آبروی ســیب و ترنج

بّنا

مــن اســت تلقیــن  تــو  نــام  فرش رهت از چشم جهان بین من استبّنــا پســرک 

کــه زنــی بــر ســر ســردابۀ  مــن ک خشت بالین من استخشــتی  درحجرۀ خا

*

گل های بهشت چون گل روی تو نیستگل کار پسر بهشت چون کوی تو نیست

طاقــی بــه جــز ازخیــال ابــروی تــو نیســتدر خانــۀ دل کــه نقــش خال تو نشســت

*

کنــم کنــمبّنــا پســر از غــم تــو زارم چــه  ویــران شــده خانــۀ قــرارم چــه 

ک نشین در کوی تو گل در آب دارم چه کنمدر رهگذرت دیده من خا

ردیف التاء
ترکش دوز

گــر بــرود کــه دل بــر او  جــان هــم زقفــای آن ســتمگر بــرودترکــش دوزی 

بــرودچون .... 1 مرا سری است بر ترکش او ســر  مــرا  گــر  ا نکنــم  ترکــش 

*

ــا و رنــد عالــم ســوزمگر طایر دولت اســت دســت آموزم ور بــی ســر و پ

کلمه خالی است.  1.  جای یک 
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دوزمالقصه در این بساط پر نقش و نگار ترکــش  نــگار  ســر  قربــان   

*

که در من آتش زده اســت بــر قلــب پــری رخــان مهــوش زده اســتترکش دوزی 

حســن زیــور  از  آراســته  قــدم  تــا  دستی عجب القصه به ترکش زده استســر 

تاج دوز
دوراننــد فتنــۀ  کــه  جهــان  در صــورت تــاج دوز مــن حیراننــدخوبــان 

تــاج ســر خوبــان جهانــش خواننــداز بس که سرآمد جهان است به حسن

*
که تاج دوزی آموخته استشــوخی کــه گل چهــره بــر افروختــه اســت شوخی است 
گرفته ســوزن و رشــته ز مهر مهری است که تاج مشتری دوخته استماهی اســت 

*
تــوام محتــاح  دوز  تــاج  دلبــر  عقل و دل و دین داده به تاراج توامای 

گــرد ســرت می گــردم کنــان  ــاد  کــه مــن بلبل گلتاج توامفری ی  ز آن رو

ردیف الجیم

جّراح
نــهجــّراح پســر بــه ریــش جــان مرهم نه مرهــم  ناتــوان  وجــود  زخــم  بــر 

ک سینه در سینه در آی یعنــی بــه جراحــت نهــان مرهــم نــهاز روزن چا

*

آســوده شــدم و درد  ز داغ  فرســوده ز داغ و درد بیهــوده شــدمجــّراح 

دنــدان طمــع کندم و آســوده شــدماز وصــل تــو ای مرهــم داغ دگــران

*

گــر خــون نــرود نــرودجــّراح ز زخــم مــن ا گــردون  بــه  مــن  زخــم  آوازۀ 

نــرودچون زخم زدی بدوز و فی الحال ببند بیــرون  تــو  شمشــیر  ت 
ّ

لــذ تــا 

ردیف الحاء

حلوایی

همچــون مگــس از مهر تو در پروازمحلوایــی مــن بهــر تــو جــان می بــازم
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کنــی گــر مــرا دور  بــازمصــد بــار بــه جــور ا آرد  تــو  شــوق  پروازکنــان 

*

رفته است ز کف نقد شکیبایی منبــی شــهد لــب دلبــر حلوایــی مــن

ماننــد مگــس مــردم بینایــی مــنسرگشــته بود ز شــوق حلوای لبش

*

کــنحلوایــی من فکر من مســکین کن گــدا وظیفــه ای تعییــن  از بهــر 

کــنحلــوا بــه دهــان مشــتری چنــد نهی گاهــی دهــن تلــخ مــرا شــیرین 

ج
ّ

حال

ج پســر به چشــم ارباب شــهود
ّ

در مرتبــه منصــور زمانــی بــه وجــودحــال

چون آتش و پنبه تا به کی خواهی بوددر سوختنم ای بت شیرین حرکات

*

ج صفت که حرف مغلق گوید
ّ

گویــدحال دایــم ســخن از ظهــور مطلــق 

ترسم که در این جامه انا الحق گویدگــر خلعــت حســن جاودانــی یابــد

*

باشــد برابــر  ســرو  بــا  کــه  ج 
ّ

گل پنبــه تــازه و تــر باشــدحــال همچــون 

گهــرش باشــددر پنبــه بــود نهفتــه زیبــا  بهتــر  نهفتــه  گهــر  پنبــه  در 

حّمامی

تــوام فرمــان  بنــدۀ  مــن  تــوامحّمامــی  شــرمندۀ مردمــّی و احســان 

مــن گلخنــی بی ســر و ســامان توامتو تخت و خزینه داری و خلوت و جام

*

اســتحّمــام نــگار من که بی گرد و غم اســت ارم  فــزای  طــرب  هــوا  و  آب  در 

حّمامی من صاحب صد جام جم استگــر جــام جهــان نمــای جــم بــود یکــی

*

انــدازد نقــاب  گــر  ا مــن  آتــش بــه دل و جــان خــراب انــدازدحّمامــی 

عریان کند آن شوخ و در آب اندازدهــر دم بــه کرشــمه ماهــی اندامی را
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ردیف الخاء

خّباز
دوختــه ام رخــش  بــر  دیــده  کــه  افروختــه امخّبــاز  آتــش  چــو  رخــش  شــوق  وز 

ک ضعیفم ز غمش ســوخته امزین سان که چو خاشا او  تنــور  در  کــه  فرداســت 

*
ــر ــه پس ــم ای طرف گفت ــش  ــز خوی ــا نان پ قمــرب قــرص  از  می بــرد  گــرو  تــو  نــان 

گندمــش از بــاغ بهشــت اســت مگــرایــن نــان تــو مگــر بــه نــور پختــی نــه بــه نــار یــا 

*
ک اســت کــه رویــش آب آتشــنا ک استخّبــاز  ک نانش پا همچون تن و جان پا

می ســوزد او  رخ  از  تنــور  نــه  ک اســتتنهــا  کــز دانــۀ خالش دل گندم چا

خّراط
دارد تراشــی  ُحســن  پســر  داردخــّراط  خراشــی  او  تــراش  ز  دل  هــر 

داردبــا ُحســن تــراش می بــرد دل هــا را تراشــی  طــرف  هــر  ز  القّصــه 

*

در دیــده بــه کام دل تفتیــده بمانــدخــّراط پســر چــو پــوز در دیــده بماند

ــداز خشــکیم آن شــوخ تراشــید مــرا ــیده بمان ــب و ناتراش ــود رقی ــر ب ت

*

ــد ــا فکن ــف در پ ــر دو زل ــّراط پس گــردن عاشــقان شــیدا فکنــدخ در 

چون گوی تراشیده به صحرا فکندیک یک ســر عاشــقان ســرگردان را

خرده فروش

افتــاده بــه دام دلبــر ُخــرده فــروشخلقی ز هوس در گذر خرده فروش

کنــم گــر ُخــرده نگیــرد پســر ُخــرده فــروشمــن نیــز بســاط عاشــقی پهــن 

*

تند و ُتُرش از رشــک من تیزُهشــندای ُخرده فروش من رقیبان ُترشــند

باشد که بدین وسیله خود را بکشندجز کارد به این قوم ُتُرش رو مفروش

*
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دل مردمــک دیــده به ســودای تو ریختجــان نقــد دل مــن بــه تمّنــای تــو ریخــت

هر خرده که داشت دیده در پای تو ریختتــا خــرده نگیــری ای بــت خرده فــروش

خّیاط

بــه ناشــکیبایی  تــو  از  مــن  بــهخّیــاط  وز خلعــت صبــر دلــق رســوایی 

بــهاز آن به تو می دهم قماش دل خویش نپیمایــی  ار  خــود  گــز  بــه  امــا 

*

در جامۀ دلبری است چون شاخ نباتخّیــاط  پســر دلبــر و شــیرین حــرکات

کشــد نیایــد بیــرون از چشــمۀ ســوزنش بــه جــز آب حیــاتچــون رشــته بــه لــب 

*

کــرد کــردخیــاط پســر تــو را رهــا نتــوان  تــرک تــو بــه ســوزن جفــا نتــوان 

باهلل ]که[ به مقراض جدا نتوان کرددســت دل داد خواهــم از دامــن تــو

ردیف الدال

درویش

یک یک به کرشمه های الیق ببرددرویشــک مــا دل از خالیــق ببــرد

زنجیــرش مگــر  دلبــری  شــیوۀ  زنــگ از دل صــد هــزار عاشــق ببرددر 

*

کــرد نــگاهدر خدمــت پیــر تکیــه دی صبــح پــگاه چــون طفــل قلنــدر ســوی مــن 

ســیاهگفتم چه بود صبح نشاط و شب عیش زلفیــن  و  ســاق  صفــای  بنمــود 

*

تــوامبــی بــاده قلندر بچه مدهــوش توام ســیه پوش  زلــف  ســودازدۀ 

گــوش تــوامگــر دســت مــرا بگیــری و بفروشــی القصــه غــالم حلقــه در 

ک
ّ

دال

کینــه نهــد ک مــن ار مــدار بــر 
ّ

داغــی بــه دل عاشــق دیرینــه نهــددال

از غایت لطف، سینه بر سینه نهدور مرهــم داغ دل شــود عاشــق را

*
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اســت دینــار  بــی  کیســه مال  دلبــر  کار اســتگــر  بهــر زر و ســیم روز و شــب در 

اســتغم نیست که تا مطیع و خدمتکار است بســیار  او  زر  مــردم  کیســۀ  در 

*

که خسته دل بودم از او ک پسر 
ّ

می سوخت وجود رنج فرسودم از اودال

کــه آســودم از اودانسته گرفت خوش رگ جان مرا کرد  مالیدنکــی 

ردیف الراء

رّمال

بر تختۀ دلبری چو شکل تو کم استرّمال پسر که دیدنت مغتنم است

گونه فرح دور از من بودن به جماعتی طریق ستم استهر روز به صد 

*

تنهایــی محنــت  ز  پســر  مینایــیرّمــال  فلــک  دور  گــردش  وز 

باشــد که به فال ســعد رخ بنماییدر کــوی تــو قرعــه ای بــه پهلــو کــردم

*

نشــود آخــر  دل  درد  پســر  گر شــکل تو نقش لوح خاطر نشــودرّمــال 

جــز داغ محبــت تــو ظاهــر نشــودچون قرعه به هر طرف که گردد دل من
*

ردیف الزاء
زاهد

در کــوی صفــا بــود مقامی عجبشزاهد پسری که گم شدم در طلبش

وین طرفه که مستند جهانی ز لبشهرگز لب شیرین به می  آلوده نکرد

*
ترکیب وجود او نه از آب و گل استزاهد پسری که قبلۀ اهل دل است

او می ســوزد ز شــرم روی  محراب ز طاق ابروی او خجل استقندیــل 

*

ک است و نماز می گزارد همه عمرزاهد پسری که روزه دارد همه عمر پا

تسبیح نموده می شمارد همه عمرهــر دانــۀ دل که برده از خرد و بزرگ
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زرگر

ک ســازد مــا را رازرگــر بچــه تــا هــال مــا  می نــوازد  نــه  و  می زنــد  نــه 

راماننــد زر از آتــش جان ســوز فــراق مــا  می گــدازد  صبــر  بوتــۀ  در 

*
از عشــوه و نــاز و دلبــری می کشــدمزرگر پســری همچو پری می کشــدم

کرشمه می گدازد چون زر یعنی که به چنگ زرگری می کشدمجانم به 

*
تــر دو رشــته دنــدان داردزرگــر بچــۀ مــن لــب خنــدان دارد لؤلــؤ  وز 

در سیم نهان دلی چو سندان دارددر جامه نهان ساخته اندام چو سیم

زرکش

دیــدم حوالــی  آن  در  پســری  پرســیدمزرکــش  او  اختیــار  رشــتۀ  از 

پیچیــدمگفتند که سررشته به دست دگری است خــود  بــه  گالبتــون  ماننــد 

*
که در زرکشــی اســتاد بود بــودآن شــوخ  بیــداد  و  جــور  دکان  اســتاد 

مژگانــش ســوزن  ز  شــود  بــودســوراخ  فــوالد  ز  خلــق  دل  لــوح  گــر 

*
ــه در خواهــد شــدگــر زرکــش مــن طــور دگــر خواهــد شــد دل هــم ز خــط  وفــا ب

پــاره نســازد  مــن  مهــر  رشــتۀ  شــدور  خواهــد  درازتــر  کشــد  چنــد  هــر 

ردیف السین
سّراج

کــن بــاور  مــرا  قــول  پســر  خواهی که زحسن برخوری از بر کنســّراج 

گــر دســت دهــد رقیــب را منتــر کــنچــون ســبزۀ نوبهــار حســنت برســد

*

سر رشتۀ زلفت به سر دوش کشیدســراج پســر تــا خــط ســبز تــو دمیــد

مه غاشیه حسن تو بر دوش کشیدخورشید سر عنانت از دست نداد

*
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پرگارنــد چــون  تــو  رقیبــان  گــرد نقطــه ای پندارنــدســّراج  ــه  سرگشــته ب

افســارندحیوان صفتان دشت جهل اند و جالل بــی  تــو  رقیبــان  القّصــه 

سمسار

باشــد عالــم  جــان  کــه  پســر  باشــدسمســار  م 
ّ
مســل دلبــری  عالــم  در 

باشــدچون بیع کند به نقد حالت خلعت وصل کــم  طلبــد  ســر  گــر  ا سمســاری 

*

نشــودسمســار پســر دلــم به ســامان نشــود ارزان  تــو  کاالی  تــا قیمــت 

که مشــتری پشیمان نشودچون از تو دلم به جان خرد جامۀ وصل بفروش 

*

مــن مفلــس و بــازار تو پر جوش و خروشسمســار پســر مــرا نــه دل مانــد و نه هوش

مــن هســتی  پــارۀ  پــاره  بســتان و بــه هــر چــه می فروشــی بفــروشپیراهــن 

سّید

ک تــر از آب حیــات کز جعد سیه کشیده خط بر ظلماتســید پســری پا

گفتم که جمال مصطفی را صلواتبنمود در اوج حسن چون بدر منیر

*

سرمایۀ حسن سرمدی خوانندشسّید پسری که بی بدی خوانندش

اصحاب گل محمدی خوانندشبــا عــارض آل چــون درآید به چمن

*

که ســرو قامت باشــد جور و ستمش لطف و کرامت باشدســّید پســری 

ــق نکنــم
ّ
تعل او قطــع  گیســوی  کایــن سلســله تا روز قیامت باشــداز 

خ
ّ

سال

خ پســر هســت مــرا بــا تــو ســری
ّ

ــریســال ــدارم خب ــود ن ــوام ز خ ــرگرم ت س

غیــر از تــو به ســاطور نگنجد دگریدر پهلوی تو که هست خالی از غیر

*

گیــر خ پســر خــون مــرا ریختــه 
ّ

ک سر کوی خود آمیخته گیرســال با خا
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ب دو زلــف و تیــغ مــژگان بنمــا
ّ

گیــرقــال کشــته و آویختــه  القّصــه مــرا 

*

نتوانــیاثبــات وفــا بــا همــه بــی ســامانی دال  خ 
ّ

ســال دلبــر  بــا 

معشوق تو پوست می کند تا دانییک نکتۀ پوست کنده گویم بشنو

سبزی فروش

ــو از چشــمۀ نــوش وی خضر خط سبز ترا حلقه به گوشای ســرزده ســبزۀ ت

گل شکفته سبزی مفروشتا هست رخ خجسته منما خط سبز تا هست 

*

آوردی فــزا  جــان  خــّط  ســبزه  آوردیتــا  مهرگیــا  گل  پهلــوی  در 

ــه ســر خــزان صفــا آوردی آوردیســبزی ب کجــا  از  تــازه  ســبزی  ایــن 

*

کــه تــر و تــازه رســیده اســت تویی و آن را که گل از سبزه دمیده است توییآن گل 

گونــه نیــاز کــه بعــد صــد  مــا را بــه پیــازی نخریــده اســت تویــيآن نرگــس تــر 

ردیف الشین

شاعر

بــا زلــف ســیاه از لــب چــون حــّب نباتشــاعر بچــه لطیــف و شــیرین حــرکات

حیــاتفرمود که َشــعر در شــعر من چیست بگو آب  و  باشــد  ظلمــات  گفتــم 

*

بنمــود ابــرو  مطلــع  پســری  آن کو ز دو مصرعش دل و من بربودشــاعر 

دارد معّمــا  حکــم  دهنــت  خندید و معّمای عجیبی بگشودگفتــم 

*

جمیــل  قافیه پــرداز  بچــه  گل بــاغ خلیــلشــاعر  ــه وثاقــم چــو  آمــد ب

زلفیــن بپا فکنــده چون بحر طویلابرو به مثل دو مصرع از بحر خفیف

شاطر

گــذرشــاطر بچــه ای بــه چابکــی رشــک قمــر ــرد  ک ــه ســوی مــن  ــان ب دی قطره زن
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عــرق غــرق  نازپــرورش  تــن  تــرنــازک  لؤلــؤ  در  خــام  ســیم  رشــتۀ  چــون 

*

نرســدشاطر بچه ای که هیچ دردش نرسد ره نــوردش  پــای  بــه  آزار 

گــرد کــه نهــد قــدم برانگیــزد  گرم شود باد به گردش نرسدهرجــا  چون 

*

گرفــت کــه نکتــه بــر بــاد  گرفتشــاطر بچــه ای  صد ملک دل از حسن خداداد 

آموخــت مــن  دل  دود  از  دوی  یادگرفــتبــاال  زدن  قطــره  تــرم  چشــم  وز 

شمشیرگر

جــز همدمــی دل جفا پیشــه نکــردشمشیرگری که جز جفا پیشه نکرد

کــرد بــه شمشــیر دو دم از صاحــب ذوالفقار اندیشــه نکرداندیشــۀ مــا 

*

کــرد نتــوان  جفــا  مــرا  کــردشمشــیرگر  زان مــه طمــع مهــر و وفــا نتــوان 

ــدا ــوخ ج ــرد از آن ش ک ــوان  ــا را نت یعنی که به شمشیر جدا نتوان کردم

*

ک نــا کای دلبــر شمشــیرگر عربــده  وی لوح جهان ز آب شمشیر تو پا

کــرد کــه  د 
ّ

کفریــاد از آن غمــزۀ جــال در هر قدمی هزار شمشیر به خا

شیشه گر

ز آن رو که طریق دشمنان دارد دوستطــور بــت شیشــه گر نــه بــر طــرز نکوســت

ظاهــر رقیبــان  مهــر  دلــش  ز  از شیشه همان برون تراود که در اوستگــردد 

*

کــرده کــه طوفــان  بــت شیشــه گر  از  کــردهآه  آســان  و  مشــکل  عمــل  کــرده 

کــردهدر سینۀ صاف کرده پنهان دل سخت در شیشــه چگونــه ســنگ پنهــان 

*

ــت آنجــا کــه در او خیــال نــاز اس آنجــاجایــی  اســت  دل نــواز  هــوای  گونــه  صــد 

حســن آتــش  از  شیشــه گر  بــت  جایی است که سنگ در گداز است آنجادکان 
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شعرباف

مثــالآن دلبــر شــعرباف کــز حســن و جمال نیســت  دلبریــش  کارگــه  در 

با بنده دو رنگ است چو کمخای خیالیکرنــگ بــود بــا همــه چــون اطلــس آل

*

که مرا بــه حیله بر می بافد صــد رنــگ قمــاش بهــر زر می بافــدشــوخی 

کــه یکرنــگ خریدارانــم بنــده  می بافــدبــا  دگــر  نشــانۀ  لحظــه  هــر 

*

ــر شــعرباف دل هــا تنــگ اســت دل هــا ز غــم آن رخ زیبــا تنــگ اســتای دلب

کــن و عــارض چــو اطلــس بنمــا ز آن رو که دل خلق چو واال تنگ استلطفــی 

شانه تراش

رقیــبای شــانه تراش مــن شــریر اســت رقیــب میراســت  زود  شــراره  ماننــد 

گویندش گر خــوش آمدی  ــبخــوش دارد ا ــت رقی ــر اس گی ــانه  ــه ش ک کارش  در 

*

کــه میــان نیــک و بــد فــرق نهنــد نهنــدخوبــان  زرق  آتــش  بــر  را  زّراقــان 

ــد از صنــم شــانه تراش بوســند و بــه صــد نیــاز بــر فــرق نهنــدچــون شــانه خرن

*

کنــد  کــه پــری بــه عشــوه دیوانــه  کنــدشــوخی  چــون شــانه بــه فــرق دلبــران خانــه 

گــه شــود از شانه تراشــی فــارغ ــدهــر  کن ــانه  ــش را ش ــف خوی ــیند و زل بنش

شّماعی

کــنشــّماعی مــن شــمع وفــا روشــن کن گــدا روشــن  ــزم  ــا ب وز شــمع وف

ک روم کــنچون بی قد و رخسار تو در خا شــمعی بــه ســر مــزار مــا روشــن 

*

کنــم بــی شــمع رخت چــراغ جــان را چه کنمشــّماعی مــن بــی تــو جهــان را چــه 

بنمــا را  زبــان  نمــوده ای  چــو  کنــمبــاال  کــه زبــان نــدارد آن را چــه  شــمعی 

*
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باشــد حــّد  بــی  تــو  نــاز  گــر  ا تــو یکــی صــد باشــدشــّماعی  نیــاز  کــه  بــه زان 

ســنگ دلی همــه  بــا  غیــر  گرمــی  باشــداز  بــد  شــوی  نــرم  گــر  ا مــوم  چــون 

ردیف الصاد

صّراف

نــه یــا  یــاری  بنــده  بــه  پســر  نــهصــّراف  یــا  قــراری  بــی  جــان  آســایش 

نــهعمری است که نقد عمر در دست من است یــا  داری  خــرده  عزیــز  عمــر  ای    

*

کــه چــون قــارون اســت ــزون اســتبــا دلبــر صــّراف  ــه نقــد حســن روزاف مغــرور ب

باشــد زر  عــدد  چنــد  تــرا  کــه  کــه زر مــن از عــدد بیــرون اســتگفتــم  گفتــا 

*

شاید که  ز ُدرد َدرد غم صاف شومگــر همچــو زر آواره بــه اطــراف شــوم

شــاید محــک دلبــر ّصــراف شــومور سنگ سیه شوم ز نفرین رقیب

صّحاف

در ترک خودم شکنجه می فرماییصّحاف چه زور پنجه می فرمایی

از بهــر چــه پنجــه رنجــه می فرماییتــرک تــو بــه شمشــیر نخواهــم کــردن

*

ــد آنچه بــا دل کردم
ّ
کــردمای شــوخ مجل قاتــل  آن غمــزه  از شــوخی 

کردماجزای وجود من پریشان شده بود جمعیتــی از قیــد تــو حاصــل 

*

گــردم گــر بــر  گــردمصّحــاف پســر ز عشــق  مکــّدر  و  درهــم  و  آشــفته 

گــر پــاره شــود گــردمشــیرازۀ روز وصــل ا ابتــر  و  آیــم  بــرون  جلــد  از 

صّباغ

جان ســوز بود محنت مهجوری توصّبــاغ پســر ســوختم از دوری تــو

 در چشم من است رنگ مستوری توچشم از رخ مستور تو دور است ولی

*
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که غمش مغتنم اســت مه بی سر و پایی است که در نیل غم استبی رنگ رز من 

زده نیــل  در  کــه  نازنیــن  پنجــۀ  اســتســر  ارم  بــاغ  سوســن  از  ســیراب تر 

*

با غیر برای مصلحت جنگ مکنای شوخ فسون مساز و نیرنگ مکن

ای دلبــر رنگــرز، رز مــرا رنــگ مکــنبــا مــن بــه زبــان رنگ محبــت منما

ردیف الطاء

طلبه

کــه معانــی بــه بیــان مّتصــل اســت طفلی است که پیر خرد از وی خجل استآن را 

کنــد تقریــر  مســئله  چــون  مدرســه  اســتدر  دل  اهــل  وظیفــۀ  شــدن  تســلیم 

*

ــد مــن اســت گــرم تهدی کــه   پســری 
ّ

گشــته به تقلید من اســتمــال شــمع دگران 

بر صفحه چهره شــرح تجرید من استخونــاب دل از دســت تهــی در طلبــش

*

گــر می گوید  پســری که صــرف ا
ّ

چون متن کتاب مختصر می گویدمــال

ــدمی گویــدم از بدایــت علــم حدیث ــر می گوی ــدا خب ــه ز مبت ک ــی  یعن

طبیب

ــراســودای طبیــب خســته کــرده اســت مرا ــت م ــرد اس ــرم و آه س گ ــب  ــل ت حاص

کنــم نالــه  دوا  بــی  درد  ز  چنــد  مــراتــا  اســت  درد  دوای  شــدن  خامــوش 

*

یاقوت و گهر چو آن لب خندان نیستگل همچو رخ طبیب من خندان نیست

قانــون و شــفای بوعلــی چنــدان نیســتنسبت به خط لبش که قانون و شفاست

طّباخ

گــدا غیــر تو نیســت وز لب نمک خوان وفا غیر تو نیستطّبــاخ پســر یــار 

ــو در دهر ولی نعمت ما غیر تو نیستای پــرورش اهــل دل از نعمــت ت

*
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کنــم دارم ســر وصــل و زر نــدارم چه کنمطّبــاخ دل از تــو بــر نــدارم چــه 

چــون خوردنــی دگــر نــدارم چه کنماز خــوان فراق می خورم خون جگر

*

کام شود شــود ترسم که دل از وصل تو نا اّیــام  شــهرۀ  کامــی  نا وز 

دیگ هوسی که پخته ام خام شودطّبــاخ پســر ز آتــش ســودای رخــت

ردیف العین

عطار

وز لطف در آن فرشته خو چیست که نیستعّطار مرا ز رنگ و بو چیست که نیست

که حاصلش مهر و وفاســت در طبلۀ عّطاری او چیست که نیستجز مهرگیا 

*

شکل دهن شکرشکن پیدا نیستعّطار مرا شــکل دهن پیدا نیســت

دردا که دوای درد من پیدا نیستشکل دهنش هوای درد است مرا

*

عناب صفت غرقه به خون جگرمای دلبــر عّطــار ببیــن چشــم تــرم

فــراق گــرم  عــرق  از  تــرم  عّطارتــرمپیوســته  تــو  از  مــن  القّصــه 

عّصار

در عهد شفای شهد او بی بدل استعّصار پسر که شهد عهد ازل است

آغشته چو موم در میان عسل استپیوســته دل نــرم مــن از شــهد لبش

*

گزنــد چشــم بدبیــن باشــیعّصار پسر رشک بت چین باشی ایمــن ز 

یا رب که همیشه چرب و شیرین باشیشیرین دهن و چرب زبانی چو تو نیست 

*

نظــر اهــل  دل  بهــر  پســر  بگــذرعّصــار  کرانــی  بــر  نــاز  شــیوۀ  از 

بهتــربهتــر کــه به آب خضر لب تر نکنی نباشــد  انگبیــن  در  آب  گــر 
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ف
ّ

عال

محزونــم و  شکســته  پســر  ف 
ّ

گویــم چونــمعــال محــزون و شکســته ام چــه 

گندم گونــمهر چند که در کوی تو صد سر به جوی است عــارض  آن  عاشــق  مــن 

*
بفروشــد نــو  و  کهنــه  مــن  مــه  کــی  یک جنس به صد گفت و شنو بفروشدتــا 

گنــدم نمایــد  مشــتری  بــه  چنــد  بفروشــدتــا  جــو  و  عشــوه  از  مــن  ف 
ّ

عــال

*
کنــم ف خــود آغــاز 

ّ
کنــمچــون خدمــت عــال ــاز  گنــدم صفــت از شــوق دهــان ب

بــال و  پــر  آرم  بــر  او  خــال  حســرت  کنــماز  چــون مــرغ بــه عشــق دانــه پــرواز 

ردیف القاف

قّنادی
بشکســت شــّکر  نــرخ  کــه  مــن  ببســتقّنــادی  او طــرف  از دهــان  تنــگ شــکر 

که به دست خویش می سازد نقل آن نقل چو سبحه می رود دست به دستگاهی 

*
شــودقّنــادی مــن دل از تــو بی تــاب شــود نایــاب  تــو  تبّســم  نقــل  گــر 

چون قند زحســرِت لبت آب شودبگشا به تبّسم لب شیرین که نبات

*
ای از کلمات تو خجل آب حیاتقّنــادی شــّکرلب شــیرین حــرکات

گرفتار لب تست نباتدر نی به هوای قامت تســت شــکر در شیشه 

قّصاب

کافرکیــش بــت  هر سو به قناره کرده چندین دل ریشقّصــاب جفاپیشــه 

ــر قّصــاب ایــن اســت ــر دلبــری دلب فرداست که بر قناره بینم دل خویشگ

*

تــو منــم زار  آشــفته و بــی صبــر و قــرار تــو منــمقّصــاب پســر عاشــق 

منــمزان بیش که تیغ غمزه را آب دهی تــو  آبــدار  تیــغ  تشــنۀ  لــب 

*
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طلــب و  درد  زشــّدت  پســر  ــبقّصــاب  ــه ش ــت ن ــده اس ــرار مان ــرا ق ــه روز م ن

کو کارد به استخوان رسد نیست عجبتو شنگ و جوان و من چنین پیر و ضعیف

قّوال

کــه هســت قــول تــو نکــو کــوقــّوال پســر  از دایــره بیــرون شــده ام دایــره 

بگــورفته است سرود و طرب از خاطر من و  بــردار  دایــره  دلــم  بهــر  از 

*

مگیــر گمــراه  مــن  بــر  پســر  ــر ســوز شــب و آه ســحرگاه مگیــرقــّوال  ب

کــه روی رقیــب همــراه مبــر یــا دایــره پیــش رخ چــون راه مگیــرجایــی 

*

گــر قــول تــو برجاســت بگــو ور مهر تو همچو ماه نو کاست بگوقــّوال ا

بگــوشب همدم و همراز که بودی چون نی راســت  مــرو  بــرون  دایــره  از 

قّصه خوان

کــه ذوفنون اســت تویی ترکیــب فســانه اش فســون اســت تویــیدر قّصــه کســی 

عمــر عیــاری  بــه  تــو  شــوخ  غمــزۀ  شوخی که از آن غمزه فسون است توییای 

*

بســی اســت  دراز  تــو  زلــف  قّصــه  نفســیچــون  نباشــد  تــو  زلــف  قصــه  بــی 

می بــاری شــکر  و  شــهد  زلــب  قّصــه  کسیدر  شیرین تر از این قصه نخوانده است 

*

کــه در افســانه فســونگر باشــد خوش طبع و ظریف و نکته پرور باشدشــوخی 

زلف سر  می نماید  قّصه  خواندن  کــه بــه شــب قّصــه نکوتــر باشــددر  یعنــی 

قمارباز

زنــم می گلرنــگ  مقّمــر  یــار  گلبانــگ نشــاطی بــه دل تنــگ زنمبــا 

زنــم ننــگ  بــر  و  آیــم  بــرون  نــام  بنشینم و هر چه هست بر سنگ زنماز 

*

کن بیت التلف است سامان و صالح و زهد من برطرف استچون دلبر من سا
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بهتــر پویــم  شــراب خانه  راه  ک قمارخانــه روبــم شــرف اســتگــر  ور خــا

*

کی کــیشــطرنجی من شعبده بازی تا  تــا  تقلیــد حریفــان مجــازی 

ــیای عالمی از رخ تو در عین حضور ک ــا  ــازی ت ــه ب ــه غائبان ــی هم فان

ش
ّ

قال

کــه نقــد خــال افشــاند ش بتــی 
ّ

کبوتــر زر و مــال افشــاندقــال وز عشــق 

افشــاندســیمرغ زشــوق دانــۀ خــال لبــش بــال  بچــه  کبوتــر  ماننــد 

*

در آتــش غــم بــود ســراپای منــششمعی که نباشد سر سودای منش

ــد ــران می گردن کبوت گــرد ســرش  ــر  با این همه دانه نیست پروای منشب

*

یکســرای میل تو شــوخ چشــم رعنا منظر رعنــا  کبوتــران  طرفــه  بــا 

خوشــترقاّلش صفت ساق به هر کس منما پــا   پــر  کبوتــران  تقلیــد 

قّواس

پیوسته کمان ابرویش پر چین استقــّواس مــرا نــاز و عتاب آئین اســت

کز ناز و عتاب چین ابرو این استنبود عجب ار کسی کمانش نکشد

*

ک رود ک رودقّواس من آن است که بی با در شیوۀ خویش چست و چاال

زه به  طّیار  گوشۀ  کمان  چو  ک رودآرد  گوشــه صــدای زه بــر افــال از 

ردیف الکاف

کشتی گیر

ســیمین بر ســنگدل  زورگــر  کــز خنــدۀ شــیرین شــکند قــدر شــکربــا 

کــن کــه بــه حــال زار مــن رحمــی  خندید و به عشوه گفت زور است مگرگفتــم 

*

کشــد کــه هــزار عاشــق افتــاده  کشــدشــوخی  ســاده  ورق  بــر  رقمــی  دم  هــر 
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لونــد گاه  پهلــوان  و  اســت  زورگــر  کشــدگــه  بــاده  کبــاده  گــه  گهــی  القّصــه 

*

مــا دل  بــالی  زورگــر  دلبــر  وی شــهره به خوبی ز ســمک تا به ســماای 

هســت دســتی  را  تــو  گــر  ا زورگــری  بنمــادر  دســتی  و  رقیــب  قلــم  بشــکن 

کّحال

دســتمکّحــال پســر زجــام عشــقت مســتم در  بــود  تــو  مهــر  سر رشــتۀ 

چون سرمه به دیده می کشم تا مستمگردد خط دلکش تو در عین خیال

*

کــن گریانــم  یعنی به جمال خویش حیرانم کنکّحــال دوای چشــم 

ک درت کــنای داروی چشم عاشقان خا درمانــم  فــراق  رمــد  دارم 

*

مــن رســوایی  مایــه  پســر  یــار شــب بــی کســی و تنهایــی مــنکّحــال 

مــنلطفی کن و در چشم رمد دیده درآی بینایــی  توتیــای  جوهــر  ای 

کّفاش

کــردجان صرف نگار کفشگر باید کرد گــر تیــر زنــد ســینه ســپر بایــد 

کــردبا غمزۀ او ستیزه مشت است و درفش ــد  از تیــزی آن غمــزه حــذر بای

*

کام دل خــود رقــم بــر آن لــب زده اســتپیــش تــو رقیــب الف مشــرب زده اســت

کســی نیســت رقیــب ــاش  کّف ــر  در نــزد تــو خویــش را بــه قالب زده اســتای دلب

*

کــه رقیــب تــو زدنیــا بــرود وز حســرت آن لعــل شــکرخا بــرودخواهــم 

کفــش او بنــه تــا بــرودای دلبــر کفشــگر بــه تنگــم ز رقیب کــن و  لطفــی 

کاله دوز
کلــه دوز فنــش را نگریــد ــدآن شــوخ  ــش را نگری ــردم افکن ــزۀ م و آن غم
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کیــن بــر زدنــش را بینیــد ُکله شکستنش را نگریدآن دامــن  و آن طرف 

*
گــوی لطافــت به میــان افکنده افکنــدهمــه  جهــان  در  حســن  آوازۀ 

کلــه در آن میــان افکنــدهبــا ایــن همــه چــون دید کلــه دوز مرا از شــوق 

*
کــه دعــوی دار اســت کلــه دوز  اســتآن شــوخ  طّیــار  می طلبــی  ُکلــه  هرچنــد 

ُکلــه بســیار اســت او هم شب و روز و روز و شب در کار استدر شــهر چــو طالــب 

کمانگر
کمــان ابــرو بنمــودتا پرده ز رخ شــوخ کمانگر بگشــود همچــون مــه نــو 

کــرد و ربــودهر نقد دلی که بود در قبضه خلق گوشــه ابــرو عملــی  از 

کوزه گر
اســت کوزه گــر  دلبــر  مقــام  کــه  در هــر قدمــی هــزار ســر در خطــر اســتآنجــا 

روح اســیرش  از  خالــی  کارگهــش  کســاری دگــر اســت1در  کــوزه وجــود خا هــر 

*
کم نیســت گر حرم جان  کســی محــرم نیســتدر خلوت دل  کوزه گــر  جــز دلبــر 

نیســتچــون غیــر غــم لبــش مــرا همــدم نیســت غــم  نــدارم  آب  گــر  ا کــوزه  در 

*

کشــیده بســملم می ســازدگاهی به جفا خسته دلم می سازد گــه تیــغ 

کوزه از گلم می سازدگــر دلبــر کوزه گــر چنیــن خواهد کرد فرداســت که 

کاسه گر

بــودای آنکــه بســاط قــرب جــای تــو بــود تــو  آشــنای  مــن  کاســه گر  تــا 

کنــم آنچــه ســزای تــو بــودگــر نقــد حیــات خون بهــای تــو بــود کاســه  در 

*

کرده است( 1.  ناظر است به رباعی مشهور حکیم عمر خیام: )شاعر خود نیز در حاشیه به آن اشاره 
دوش رفتـم  کوزه گـری  کارگـه  گویـا و خمـوشدر  کـوزه  دیـدم دو هـزار 
کـوزه بـر آورد خـروش کـوزه بـر آن  کوزه فـروشایـن  و  کوزه خـر  و  کوزه گـر  کـو 
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ــود ــم نش ک ــر  ــون جگ ــر خ ــدۀ ت ــوداز دی ــم نش ک ــر  ــدۀ ت ــر از دی ــون جگ خ

ک شــود کاســۀ ســر ــودگر در لحدم خا ــم نش ک ــه گر  کاس ــگار  ــودای ن س

*

توســت دلــم جــای  کاســه  گر  زیرا که پر از غم است و مأوای تو نیستای دلبــر 

در کاســۀ ســر بــه غیــر ســودای تــو نیســتدر ساغر دیده ها نیست جز نقش رخت

کبابی

کنــم کبابــی بعذابــم چــه  وز سوز غمت در اضطرابم چه کنمای شــوخ 

کنــمخونابه گر از دلم چکد نیست عجب کبابــم چــه  بــر آتــش عشــق تــو 

*

کــه خــوردن غــم آموخــت مــرا مــراآن شــوخ  افروخــت  ســتم  شــرار  تــاب  وز 

کــه از آتــش شــوق کبابــی اســت  کنــد و ســوخت مرادلــدار  کبابــم  می خواســت 

*

کــه غــم ســود خــورد کبابــی  خــورددلــدار  نابــود  و  بــود  زفکــر  خونابــه 

کــی دگری کباب بــی درد خوردخواهم که دِر دکان ببندد دو سه روز تــا 

ه پز
ّ
کل

نهــان گفــت  دلــم  ه پــز 
ّ
کل دلبــر  ه سه عضو خواهم ای راحت جانبــا 

ّ
کز کل

گــوش و زبــانگفت آن سه کدام است دل غم زده گفت دارم هــوس چشــم و بنا

*

کــرد کــه مدهوشــم  ه پــز 
ّ
کل گوشم کردآن دلبــر  سرگشــته آن چشم و بنا

گوش تو بود فی الحال زبان نمود و خاموشم کردگفتم که دلم چشم و بنا

*

تــو بــر  بمیــرم  ه پــز 
ّ
کل دلبــر  مــن کشــته تــرک چشــم غارت گــر توای 

ه می نهی پیش حریف
ّ
صد سر به جوی است من فدای سر توجایی که تو کل

کاتب

ی زمین به ُحسن خّط تو کم استکاتب خط نازک تو مشــکین رقم اســت در رو
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کشیدی خط نسخ ریحــان بهشــت در ُغبــار عــدم اســتتا بر خط هستیش 

*

که بت عشــوه ده اســت کاتب  ــره اســتموی مه  گ ــر  ــره ب گ قــی 
ّ
چــون خــط معل

یاقوت به است آن لب لعل خــط لــب او زخــط یاقــوت بــه اســتچندانکه ز

*

که بود صاحب ترکیب و اصولای کاتــب خــوش رقــم بــه دیــوان وصــول گردون 

گــر نویســد بــه رقــاع ــه توقیــع قبــولصــد نامــۀ ُحســن ا کــی رســد ب ــو  بــی خــط ت

ردیف المیم

مذّهب

یــا زینــت حســن بی زوال اســت ترابر چهره مذّهب خط و خال است ترا

یا لوحه مصحف جمال است تراآن ابروی دلفریب رنگ آمیز است

*

کــرد کــه غّصــه دلگیــرش  کــرداز درد دلــم  و آن طفــل مذّهــب از ســتم پیــرش 

کــردهر جدول خون که دیده بر چهره کشید تحریــرش  دیــده  زســواد  مــژگان 

*

تــو در اثبــات هنــرنبــود عجــب ای مذّهــب مــه پیکــر از ســحر بنــان 

بــا آب صفــت روان شــود جدول زرگــر رقــص کنــد چــو ذّره افشــان طــال

منّجم

که آفتــاب صبح ازل اســتآن مــاه منّجــم کــه بــه خوبــی مثل اســت مــه نیســت 

کــه قــران مشــتری بــا زحــل اســتگفتــم که رقیب تیره پهلوی تو چیســت گفتــا 

*

اســتطبــع فلــک ای مــاه منّجــم دون اســت محــزون  مــن  آزار  در  پیوســته 

کــه ز جــور فلــک آســوده شــوم همراهی کن ببین که ساعت چون استخواهــم 

*
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کــه منشــأ تقســیم اســت استاز روز ازل  تعلیم  تختۀ  که  زمین  لوح  بر 

سرخیل بشر که احسن الّتقویم استشکلی چو تو ای ماه منّجم نکشید

مؤّذن

پســند دشــوار  مــه  مــؤّذن  کز نغمه کشد گردن دل ها به کمنددلــدار 

بــرآرد آواز گلدســته  چــون نغمــۀ بلبــل از ســر ســرو بلنــدصبــح از ســر 

*

آرد ز نفس خون دل مرده به جوشدلــدار مــؤذن که کند غارت هوش

گــوشچون در سحر آهنگ مناجات کند تــا نشــود آه خلــق می گیــرد 

*

کــه بــت غالیــه بوســت فریــادرس خلــق بــه رخســار نکوســتآن مــاه مــؤذن 

بــردارد زجــا  را  فتــاده  قد قامت او که چون قد و قامت اوستعّشــاق 

مشک فروش

کــه خنــدان نشــود گــو  ــا مشــک فروش  نشــودب پریشــان  گریــه  از  مــن  حــال  تــا 

کــه رســاند بــوی زلفــت بــه رقیــب ــوی مشــک پنهــان نشــودگفتــم  کــه ب ــد  خندی

*

گــره دارد و رنگیــن داردمشــکی پســر من لــب شــیرین دارد بــر زلــف 

کــه نافــه چیــن داردای مشتری ار نافۀ چین می طلبی بگشــای  گــره 

*

نی نی به خطش غالیه گفتن نه نکوستمشکی پسر من که خطش غالیه بوست

ک ره اوست عبیر عنبــر بــه مثــل غــالم بــوی خــوش اوســتچون مشک ختن خا

می فروش

آورده می فــروش  نــگار  می کــه  خــون دل خلــق اســت بــه جــوش آوردههــر 

کــز بــاغ بهشــت کــرده بــه دوش آوردهنــی نــی می کوثــر اســت  رضــوان بــه ســبو 

*
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خــورد تــو  می پرســت  رنــد  کــه  بــاده  زهر است که بی دو چشم مست تو خوردهــر 

کســی زدســت تــو خــورددر دست تو ای مغبچه فیضی عجب است گــر بــاده خــورد 

*

می خــوردن روز تــا شــبت را میــرمای مغبچه ُحسن مشربت را میرم

ــادۀ لبــت بســیار اســت میــرمکیفیــت ب را  لبــت  بــاده  کیفّیــت 

ردیف الّنون

نّقاش

باشــد ســرمد  عمــر  کــه  پســر  باشــدنّقــاش  رد  نشــود  قبولــش  کــه  نقشــی 

جــز صــورت خود هر چه کشــد بد باشــداز بس که خراب صورت خوب خود است

*

کــه شــکلش بــه قلم نّقاش ازل به دست خود کرده رقمبــا دلبــر نّقــاش 

کــه مــِن ضعیــف مــردم گفتا کــمگفتــم  مویــی  مــن  نقاشــی  از خایــۀ 

*

پیراهــنگــر خواهــم از آن مصــّور غنچــه دهــن گل  یوســف  رخ  تمثــال 

خویــش جان پــرور  رخ  بینــد  آینــه  وان شکل چنان کشد که خواهد دل مندر 

نّجار

کنــم گــر نباشــد چــه  کنمنّجــار پســر ا بر ریش دلم نمک نپاشد چه 

کنملیکــن پــی آزار مــن از ســنگدلی از چوب رقیب می تراشد چه 

*

قاّلش وشم و  درخت افکن  کاستاده به خدمت همۀ عمر خوشمنّجار 

ور اّره بــه فــرق مــن نهــد ســر نکشــمگــر تیشــه بــه پــای مــن زنــد ننشــینم

*

تــو اندیشــۀ  از  ُمــردم  پســر  تــونّجــار  جفاپیشــۀ  دل  محکمــی  وز 

تــوخواهــم زجفــای تــو بســوزم خــود را تیشــۀ  تراشــۀ  کنــم  جمــع  زان 
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نعل بند

باشد سرکش  نعل بند  دلبر  وز جام شراب ُحسن سرخوش باشدچون 

که به هرزه آهن ســرد مکوب بــا آنکــه مــرا نعــل در آتــش باشــدگویــد 

*
که رخ از دیده منّقش دارد ــا مــه نعل بنــد ســر خــوش داردگــردون  ــا ب ت

ــش ــفق در طلب ــو ش ــه ن ــکل م نعلــی عجب القّصــه در آتش دارداز ش

*

کــه ره صبــر و ســکون می بنــدد ــددشــوخی  ــون می بن ــه خ ــر ب کم ــم  ــه دل در غّص

می بنــددپیوســته بــه پــای توســن از وعــدۀ وصــل واژگــون  نعــل  شــعبده  از 

نمدمال

ــور باشــیم ــه فکــر زر و زی ــا چنــد ب تــا چنــد بــه تقطیــع مکــّرر باشــیمت

ــز نمدپــوش و قلنــدر باشــیمچــون یــار جفاپیشــه نمدمــال بــود ــا نی م

*

کــرد گلــی جامــه قبــا خواهــم  کــرددر عشــق  خواهــم  گــدا  تــن  نمــدی  انــدر  و 

کنــد کــردگــر شــوخ نمدمــال چنیــن جلــوه  کــه ایــن نمــد قبــا خواهــم  فرداســت 

*

نمدنــداز عشــق تــو خونین جگــران در نمدنــد در  دگــران  مــن  دل  ماننــد 

رخــت ســودای  ز  نمدمــال  شــوخ  نمدنــدای  در  پیکــران  مــاه  آینــه  چــون 

نّقاره چی

ــا ــی م ــی زخودرای ــوخ نقاره چ ــا ش بــرد از کــف دل نقــد شــکیبایی مــات

گلیــم کــه زننــد طبــل در زیــر  کــوس رســوایی مــاقومــی  در شــهر زدنــد 

*

مــرا شــاد  کنــد  نقاره چــی  شــوخ  مــراتــا  آزاد  کنــد  غــم  سلســله  وز 

مــرادی داد بشارت که تو را خواهم کشت داد  بشــارتی  عجــب  کــه  شــادم 

*
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کنــم داد  گــر  ا نقاره چــی  شــوخ  کنــمای  آزاد  و  بنــده  جگــر  در  خــون 

کنــمشــب تــا ســحر از جــور تــو نالــم چــو نفیــر فریــاد  نقــاره  تــو چــون  وز دســت 

کتبه فی سلخ شهر رمضان من شهور

1310 فی دارالخالفه طهران
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چند نامه از عارف قزوینی
ها�نی* اع ک�ی �ب ر سش ع�ن �ب

در ســـال 1396ش، دفتـــری از دکتـــر میـــرزا مهـــدی خـــان بدیـــع الحکمـــای همدانـــی 
)وفـــات:12 آبـــان 1337( بـــه همـــراه شـــش نامـــه از عـــارف قزوینـــی )1258-1312( و نســـخۀ 
کـــه عـــارف در مـــرداد 1301 بـــرای ســـّید ضیاءالّدیـــن طباطبایـــی ســـاخته  ناقصـــی از تصنیفـــی 
ـــا اجـــازۀ  ـــو بدیـــع، عـــروس بدیـــع الحکمـــا، همســـر شـــادروان محمـــود بدیـــع، ب ـــود، از ســـوی بان ب
گرفـــت. پیش تـــر، مجموعـــه ای دیگـــر از بانـــو بدیـــع مشـــتمل بـــر نامه هـــای  نشـــر در اختیـــارم قـــرار 
ـــه دســـتم رســـیده  ـــع )1294-1373ش( ب ـــه امیـــر مهـــدی بدی ـــزاده )1270- 1376ش( ب جمال
گلچینـــی از دیرینه هـــای نامـــۀ فرهنگســـتان بـــا عنـــوان  کـــه ایـــن مجموعـــه را در بخـــش  بـــود 

کـــردم.1 ـــی  ـــزاده« معّرف ـــع و محّمدعلـــی جمال ـــر مهـــدی بدی »مکاتبـــات امی

که چند سالی )1295-1298ش( ریاست      بدیع الحکما پزشکی انسان دوست بود 

»صّحّیه« )بهداری( همدان را بر عهده داشت و به هّمت او بیمارستانی در همدان تأسیس 

شد و هم او بود که در اّیام رنجوری و بی پناهی عارف قزوینی میزبان و حامی او شد. 

کـــه بـــزرگان و صاحب نامـــان از هـــر دســـتی اعـــّم  دفتـــر بدیـــع الحکمـــا مجموعـــه ای اســـت 

ــا،  ــع الحکمـ ــای بدیـ ــه تقاضـ ــدان بـ ــتقرار در همـ ــوری و ادبـــی، پـــس از اسـ کشـ از لشـــکری و 

کرده انـــد. از قلم هایـــی  گاه مفّصـــل در حـــّد نامـــه در آن درج  گاه موجـــز و  یادداشـــت هایی 

کـــه در ایـــن دفتـــر ثبـــت شـــده اند می تـــوان بـــه دست نوشـــتۀ ظهیرالّدولـــه، عّبـــاس میـــرزا 

* فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
1. نامۀفرهنگستان، دوره سیزدهم، شماره اّول، مسلسل 49، پاییز 1392، ص 171-165.
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کـــرد1. از جملـــه  گزلـــو و نظـــام الّســـلطان اشـــاره  ســـاالر لشـــکر )فرزنـــد فرمانفرمـــا(،  امیـــر افخـــم قرا

ــده  ــی اســـت. نگارنـ ینـ ــارف قزو ــل عـ ــَا مفّصـ ــۀ تقریبـ ــر، نامـ ــن دفتـ ــاخص در ایـ ــای شـ نامه هـ

کارهـــای  کـــرد. پرداختـــن بـــه  ـــه استنســـاخ 
ّ
مجمـــوع هفـــت نامـــه را بـــرای چـــاپ در مجل

دیگـــر انتشـــار ایـــن نامه هـــا را بـــه تأخیـــر انداخـــت و در ایـــن مـــّدت، نامـــۀ عـــارف منـــدرج در 

کوشـــش مهـــدی به خیـــال بـــه  ینـــی بـــه  کتـــاب نامه هـــای عـــارف قزو دفتـــر بدیـــع الحکمـــا در 

کنـــون بـــه چـــاپ نرســـیده و در دســـت نگارنـــده  کـــه تـــا  چـــاپ رســـید2. لـــذا شـــش نامـــۀ دیگـــر، 

محفـــوظ اســـت، بـــرای ثبـــت و انتشـــار بـــه نشـــرّیۀ وزیـــن نامـــه ایـــران و اســـالم ســـپرده شـــد.

کلمـــه، تلـــخ اســـت.      محتـــوای ایـــن نامه هـــا، چـــون دیگـــر نامه هـــای عـــارف، در یـــک 

امـــن  و  او. فضـــای صمیمـــی  تلخ تـــر    ِ تـــا روزگار گرفتـــه  تلـــخ جســـمانی عـــارف  از حـــال 

کـــه آدمـــی  کـــه بـــرای او نوشـــته می شـــود، موجـــب می گـــردد  کســـی  نامه نـــگاری و اعتمـــاد بـــه 

ــز چنیـــن اســـت:  ــردارد و آنچـــه در دل دارد بنویســـد. نامه هـــای عـــارف نیـ ــره بـ نقـــاب از چهـ

ــح. ــی و صریـ صمیمـ

کشـــاند  ـــه پشـــتوانۀ حمایـــت بدیـــع الحکمـــا بـــه همـــدان      بیمـــاری و رنـــج تـــن عـــارف را ب

ـــه محّبـــت ســـرکار  ـــرای معالجـــۀ ســـینه و اطمینـــان ب ـــه همـــدان ب )1306-1312ش(؛ »آمـــدن ب

کـــه  ]بدیـــع الحکمـــا[ بـــود«. عـــارف بـــا جیـــران، خدمتـــکارش، در دّرۀ مـــراد بیـــک در منزلـــی 

کـــرد. رنـــج تـــن و بیمـــاری آنچنـــان روح خســـته  گذاشـــته بـــود ســـکونت  بدیـــع در اختیـــارش 

ـــر، افســـرده تر  کـــه تلخـــی، دروغگویـــی و نانجیبـــی اهـــل روزگار او را رنجورت عـــارف را نمـــی آزرد 

و عصبی تـــر می کـــرد:

کنـــد ایـــن مردمـــان بی حقیقـــت  گفتـــن دروغ پرهیـــز  چکنـــم هـــر چـــه انســـان می خواهـــد از 

کـــه راه نمـــای  گـــر خـــود زردشـــت هـــم  دروغگـــوی و دورو نمی گذارنـــد. پـــس در ایـــن صورتا

گنـــاه دانســـته در ایـــن  راســـتی ]بـــود[ و دروغ را بزرگتریـــن دشـــمن انســـانیت و بزرگتریـــن 

محیـــط دروغ پـــرور بـــود مجبـــور میشـــد دروغ بگویـــد )رک: نامـــۀ 6(.

گاهـی بیشـتر از ایـن دفتـر رک: افشـار، ایـرج، کلـک، شـمارۀ 89-93، مـرداد_ آذر 1376، ص187- 1. بـرای آ
.199

کوشش مهدی به خیال، تهران، انتشارات هرمس، 1396ش، ص 25-23. 2. نامه های عارف قزوینی، به 
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ــان  ــۀ او را نشـ ــع جامعـ ــارۀ او و رنجهایـــش اســـت، در واقـ ــه در بـ گرچـ ــارف،  ــای عـ نامه هـ

می دهـــد؛ جامعـــۀ بیمـــار و فاســـد دوران او را. آنچـــه عـــارف نوشـــته اســـت لهیـــب خشـــم 

کـــه  ـــا همـــۀ تقّدمـــی  کســـروی1 »ب ـــه قـــول  ـــد، همـــه تأّســـف! ب اســـت و آنچـــه خواننـــده در می یاب

ـــارف  ـــد، ع ـــری اندوختن ـــروطه توانگ ـــرج مش ـــرج و م ـــت و در ه ـــود داش ـــکاران خ ـــر هم ـــارف ب ع

ـــه ســـال های آخـــر عمـــر  ک ـــود و همـــان شـــد  ـــه نب ـــه اهـــل معامل ک ـــازار تهی دســـت درآمـــد  از آن ب

ـــر از  کـــه خب ـــه ســـر داد«. فـــی الجملـــه، نامه هـــای عـــارف نشـــان دهندۀ مـــردی اســـت  خـــود را ب

ــد. ــام می دهـ فرجـ

کـــه در بـــارۀ ســـّید ضیـــا  همـــراه ایـــن نامه هـــا عیـــن تصنیـــف عـــارف بـــه دســـتخّط او 

ـــا ســـندی  ـــه چـــاپ می رســـد ت ـــا نســـخۀ چاپـــی2 ب ـــه ســـبب برخـــی اختالفـــات ب ـــود، ب ســـروده ب

کـــه در بـــارۀ شـــعر عـــارف تحقیـــق می کننـــد. باشـــد بـــرای پژوهشـــگرانی 

کنـــده، در ســـه  کنـــون، نامه هـــای عـــارف، عـــالوه بـــر دیـــوان اشـــعار و نشـــرّیات پرا  تـــا 

کوشـــش محّمـــد رضـــا َهـــزار  مجموعـــه اختصاصـــًا، بـــه چـــاپ رســـیده اســـت: نخســـت بـــه 

کوشـــش مهـــدی نورمحّمـــدی  بـــا عنـــوان عـــارف نامـــۀ هـــزار )شـــیراز، 1314ش( و ســـپس بـــه 

تهـــران،  هرمـــس،  )انتشـــارات  به خیـــال  مهـــدی  و  1391ش(  تهـــران،  نـــگاه،  )انتشـــارات 

ینـــی. 1396ش( بـــا عنـــوان نامه هـــای عـــارف قزو

ـــا  ـــم انتشـــار ایـــن نامه هـــا چقـــدر روح عـــارف را خوشـــحال ی ـــان ســـخن آنکـــه نمی دان     پای

ـــا ازرنج هـــای  کمـــک می کنـــد ت ـــه مـــا  کـــه ب ـــا امتیـــاز ایـــن نامه هـــا ایـــن اســـت  نگـــران می کنـــد اّم

گذرانـــد. کـــه او زندگـــی را چگونـــه  گاه شـــویم و در یابیـــم  نویســـنده بهتـــر آ

کلمـــات، از دوســـت خـــوش ذوق و فاضـــل، آقـــای علـــی مصریـــان  در خوانـــدن بعضـــی 

کـــه از ایشـــان تشـــّکر می کنـــم. بهـــره بـــردم 

کـــه بـــا  کلمـــات بـــه ســـبب آب خوردگـــی یـــا ضبـــط امـــالی عـــارف خوانـــده نشـــدند  برخـــی 

نقطه چیـــن مشـــّخص شـــده اند.

کوشش ولی اهلل درودیان، تهران، 1384، ص 186-185 ینی، دیوان، به  1. عارف قزو

کوشش مهدی نورمحّمدی، انتشارات سخن، تهران،1389ش. 2. رک: دیوان عارف قزوینی، به 
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)1(
قربانت شوم

کـردم جیـران ناخـوش اسـت. اآلن هـم بـاز تکـرار  چندیـن بـار حضـور حضرتـت عـرض 

کـه از ناخوشـی او نگرانـم. خیالـم از ایـن جهـة بی انـدازه در زحمـت اسـت. میکنـم 

گـر هـم بخـورد  ا نمیخـورد  اوال غـذا  زار اسـت.  کار مـن حقیقتـًا  نباشـد  او  گـر  ا میدانیـد 

تـرش کـرده نمیگـذرد. دو روز اسـت بـاز حـال اسـهالی دارد. روز بـروز مـزاج ضعیـف و علیل، 

از حرف هـای  گـر چـه  ا یـاد میخـورد.  ز نـدارد. آب  گاهـی هیـچ حـال حرکـت  زرد.  صـورت 

خـودش چیـزی فهمیـده نخواهـد شـد، ولـی خواهشـمندم از خودش تحقیق بفرمایید شـاید 

علـت معلـوم ]شـود[. ضمنـًا دسـتور خـوراک و پرهیـز او را امـر فرمـوده کتبـًا معیـن کننـد. خود 

بنـده هـم هـر طـوری شده اسـت شـرفیاب خواهـم شـد.

کنـدن  کار نبـود حـاال بـه جـان  همیـن قـدر عـرض میکنـم جیرانیکـه هیچوقـت عاجـز از 

کار می کنـد. بیشـتر زحمـت منـزل را خـودم متحمل شـده. این اسـت وضـع زندگی من. خدا 

کـه از هر جهة خسـته شـده ام.  تمـام کنـد ایـن عمـر پرمـرارت را 

قربانت عارف  

)2(

]شـروع نامـه از همین جاسـت، ظاهـرًا صفحـۀ آغـاز نامـه مفقـود اسـت[ ولـی چـه خـوب 

کم علی االطالق اسـت حکم قـرار داده وجدان  بـود ایشـان در ایـن کار خـدای یگانـه را که حا

کنـون بـا سلسـلۀ آخونـد داشـته  کـه تا گرفتـه از ساخت وسـازهائی  گـواه  خـود را هـم شـاهد و 

کار به اینجا بکشـد.  کرده و از دخالت عدلّیه و وکیل پرهیز نموده نمیگذاشـتند  صرف نظر 

کـه دوسـت بزرگـوار و خداونـدگار  کشـیده  اسـت همیـن  قـدر بـه حضرتعالـی  کـه  ولـی حـاال 

محبـت مـن هسـتید عـرض میکنـم کـه حضرت آقای دکتر بدانید ایـن کار از هر جهة و از هر 

حیـث بـه ضـرر ایشـان تمـام خواهد شـد. 

قربانت عارف  
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)3(

تصدقت شوم

گویـا میخواهنـد بـا چنـد نفـر از زنهـای همسـایه بـه دیـدن آقـای   از منـزل آقـای اقبالـی 

جیـران خانـم ]![ بیاینـد. در اینصـورت نمیخواهم اسـباب زحمت خاطر مبارک شـده و بعد 

هـم موفـق بـه اظهـارات خـود نباشـم پـس عرایـض خـود را بـرای موقـع دیگـر میگـذارم.

تصدقت عارف  

)4(
قربانت شوم

اواًل شـربت تمـام شـده  اسـت. ثانیـًا بـا اینکـه از ضعـف قـدرت حرکـت و رمق برخواسـتن 

]برخاسـتن[ و نشسـتن نیسـت بـا ایـن حـال چـون هـوا ایـن چنـد روزه مسـاعد اسـت نمیدانم 

گـر هـوا تغییـر کنـد حمـام رفتـن ایـن بنـده  اجـازه خواهنـد لطـف فرمـوده بـه حّمـام بـروم چـون ا

کار مشـکلی خواهـد بـود.

با نهایت شرمندگی دست مبارک را می بوسم. تصدقت ابوالقاسم عارف

)5(
اآلن  بـروم.  اسـت  انسـانیت  مجسـمۀ  کـه  شـریفت  هیـکل  سـراپای  و  بـاال  و  قـد  قربـان 

کـرده  باشـم  کـه آنهـم بواسـطۀ... مجبـور میشـوم از هـوای خـارج اسـتفاده  گـردش بیـرون  از 

شـدم. نایـل  مبـارک  دسـتخط  بزیـارت  و  ]کـردم[  مراجعـت 

همین قدر الزم اسـت بدانید من بندۀ محبت شـما هسـتم نه اسـیر شـکم. تاریخ ارادت 

بی آالیـش مـن نسـبت بوجـود مبارکـت در حـدود هشـت سـالی اسـت ولـی در مـدت توقـف 

گـر حقیقـة مـرا دارای حقیقـت بدانیـد و از روی واقـع آشـنایی بـا  سـه سـالۀ خـود در همـدان ا

گفتـار دروغ گـو نشـناخته  باشـید خواهـم  کـرده باشـید و مـرا مثـل همـه در  روحیـات مـن پیـدا 

گفـت اّول و آخـر بدیع الحکمـا بـوده و الغیـر. بـا اینکـه آمـدن مـن بـه همـدان بـرای معالجـۀ 

که از باز شـدن آنهم مأیوس شـدم از آنجائیکه یقین  سـینه و اطمینان به محبت سـرکار بود 

دارم توجـه شـما در ایـن خصـوص هـزار بـار بیـش از خود من بوده، قصور از طرف خودم شـده 
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اسـت بـا ایـن حـال تـا زنـده ام خـودم را رهیـن منـت و مقـروض محبـت و انسـانیت شـخص 

سـرکار دریـن شـهر میدانـم بس والسـالم.

بـدون چاپلوسـی و همه چیـز مـن شـما را از دل و قلـب دوسـت دارم و امیـدوارم تـا زنـده ام 

ایـن محبـت را عزیـز شـمرده بـه ایـن سـهولت از دسـت ندهـم. هیـچ اختیـاری در اظهـارات 

خـود نـدارم. هیچکـس را هـم مجبـور نمیکنـم جز آنچه مرا شـناخته بشناسـد. عقیـده خودم 

کسـی در بـارۀ مـن عقیـده اش غیـر از ایـن شـد چـه  گـر  کـه دروغ نمی  گویـم حـاال ا ایـن اسـت 

کار ابراهیـم  گـر خـدا نکـرده یکوقتـی حرکتـی برخـالف میـل سـرکار از قبیـل  میتوانـم بکنـم. ا

راجـع بـه حمـام از مـن سـر زده باشـد آنهـم بواسـطۀ مـزاج عصبانـی و بدبختـی خـودم بـوده. 

گفتـه ام. از طرفـی هـم بـاز اطمینـان بـه  بدانیـد بعـد فـورًا پشـیمان شـده و هـزار بـد بـه خـودم 

کرده اسـت. مثنـوی میگویـد )کـو فضـل عشـق ای بوالفضـل؟(. محبـت شـما مـرا وادار 

رنجیـد  نخواهیـد  مـن  از  اینکـه  بـه  اطمینـان  و  و محبـت خـود شـما  بـاز دوسـتی  پـس 

کـرده و هـزار بـد بگویـم.  کاغـذ را بنویسـم و بعـد هـم خـود را مالمـت  مـرا واداشـته  اسـت ایـن 

که انسـان مثل وجود شـریف دکتر بدیع را از خود برنجاند برای ابراهیم  بدبختی اینجاسـت 

کلمـه حـرف حـق برنجـد. آنوقـت ابراهیـم از آدم سـر یـک 

پیـش از ایـن مزاحمـت را غلط دانسـته راجع بشـرفیابی مکرر عرض کـرده ام رابطۀ قلمی 

کـه هـر  گـواه می گیـرم  کنـم. مـن وجـدان خـودم را  کـم شـما را اشـغال  بهتـر از ایـن اسـت وقـت 

قـدر بـر حسـب ظاهـر دور از حضـور مبـارک باشـم بیشـتر خـود را نزدیـک میدانـم. بـا ایـن حال 

گـر بـاز امـر و اصـرار داشـته باشـید میگـذارم بـرای موقعیکـه بـاغ تشـریف بـرده باشـید چنـد  ا

کـرد... دسـتت را بـا روح صمیمیـت بوسـیده. سـاعتی تشـرف حاصـل خواهـم 

کیش حقیقی شما عارف قربانت دوست و ارادت   

)6(

آقا جانم قربانت شوم

بواســطۀ  نمیدانــم  کــردم.  تــب  هــم  بــاز  بدبختانــه  مانــده  بغــروب  ســاعت  دو  دیــروز 

کــه ایــن عریضــه را  کــردن اســت. اآلن  ســرماخوردگی بــود یــا از شــدت درد و ســوزش ادرار 
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عــرض میکنــم خــدا شــاهد اســت از ضعــف قــدرت نگاهداشــتن قلــم را نــدارم. همیــن قــدر 

ــر چشــم  بدانیــد شــب و روز بیــش از صــد مرتبــه ادرار میکنــم و هــر دفعــه هــم مــرگ را در براب

گــر چیزی  کــه در همــدان توقــف داشــته ا خــود می بینــم. در ایــن مــدت شــش هفــت ســال هــم 

در ایــن موضــوع عــرض نکــرده ام حیــا و شــرم مانــع بــوده  اســت. ایــن بــود کــه درد بــر درد شــدت 

کار بــه اینجــا کشــیده  اســت. از طرفــی هــم نمیدانیــد تــب دیشــب بــا بــدن ناتــوان مــن  کــرده تــا 

کــه نیمســاعت بــه نیمســاعت در  کــرده  اســت. هــم بواســطۀ تــب و هــم بجهــة درد ادرار  چــه 

ــود بــه  کنــم. ایــن ب کــرد نتوانســتم شــرفیابی حاصــل  کوچــه هــم امانــم را قطــع خواهــد  میــان 

کــردم. نوشــتن شــرح حــال خــود قناعــت 

  قربان و تصدقت عارف

آقای محمودزاده همیشـه میفرسـتند روزنامه های بنده را میبرند. اغلب باسـم خودشان 

یـد بخوانـم بعـد بفرسـتید ببرنـد  آمـده در صورتیکـه هنـوز خـودم نخوانـده و میگویـم بگذار

گـر روزنامـۀ ناهیـد برسـد مجـال نـداده  میگوینـد میبـرم زود میفرسـتم. امـروز هـم یقیـن دارم ا

آدم ایشـان در خانه پیش از وقت حاضر اسـت. بنده هم چون نسـخۀ آن اشـعار از بین رفته 

گر فرسـتادند بگویم از شـخص حضرت  اسـت و بایـد ایـن نسـخه را نـگاه دارم فکـر کـردم که ا

گفتـن  دکتـر آقـای آقـا میـرزا عبـداهلل فرسـتاده و برده انـد. چکنـم انسـان هـر چـه میخواهـد از 

گر  دروغ پرهیـز کنـد ایـن مردمـان بـی حقیقت دروغگوی دورو نمیگذارند پـس در اینصورت ا

خـود زردشـت هـم کـه راه نمـای راسـتی ]بود[ و دروغ را بزرگترین دشـمن انسـانیت و بزرگترین 

پـس  بگویـد.  دروغ  میشـد  مجبـور  بـود  دروغ پـرور  محیـط  ایـن  در  دانسـته  گنـاه  باالتریـن  و 

گـر از ایشـان پرسـید بگویـد منهـم بکـس  کـه ا مسـتدعیم بـه آقـای آقـا میـرزا عبـداهلل بفرماییـد 

دیگـر داده ام هنـوز نیـاورده  اسـت. بـاز هـم تصدقـت خـودم قربانـت.
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از ایــرانی ایــرانی  تر
استاد لئوناردلویَزن

28 اوت 1953 - 6 اوت 2018

وا�نی  �ن ک�ی دالد�ی م�ب

گــرد کــه ازیــن وادِی ناپیــدا  نــورددردا  راه  ســپنجِی  کزیــن  فریــاد 

کــرد هــر صبــح فــراق همدمــی بایــد دید هــر شــام وداِع همرهــی بایــد 

روز پانزدهـم مـرداد 1397، بـا درگذشـِت نابهنـگام آقـای لئونـارد لویزن/لویـزان، عرصـۀ 

فرهنـگ و ادب ایـران یکـی دیگـر از خادمـان راسـتین خـود را از دسـت داد. او در نیویـورک، 

کسـانی  کالیفرنیا، غرب امریکا، از دنیا رفت.   شـرق آمریکا، به دنیا آمد و 65 سـال بعد، در 

که او به تاریخ ایران و ادب فارسـی، به  که او را از نزدیک می شـناختند همه اذعان می کنند 

یـد و بـا ایـن جنبـه از میـراث فرهنگـی ایـران زندگـی می کرد. ویـژه ادب عرفانـی عشـق می ورز

کـه آشـنایان و همـکاران نزدیکـش او را عمومـًا »ِلــنی« صـدا  سـفر بـه ایـران. دکتـر لویـزن 

می کردنـد، در بیسـت سـالگی بـه قصـد تدریـس زبـان انگلیسـی راهـی ایـران شـد. تـا پیـش از 

تی موسـوم بـه »انجمـن فرهنگـِی ایـران و آمریـکا« در ایـن  1357 ش، سـال ها بـود کـه تشـکیال

کشـور فعالیت می کرد که شـعبه هایی هم در شـهر های بزرگ داشـت. دسـت تقدیر یا شـوقی 

درونـی، ِلنـی را روانـۀ شـیراز کـرد، و ایـن در حالـی بـود کـه عمـاًل از فارسـی هیـچ نمی دانسـت، 

ینولد نیکلسـن( آشـنا و سـخت  اما با اشـعار موالنا از طریق متن انگلیسـی مثنوی )ترجمۀ ر

کوشـید تـا زبـان مـادری او را  دلبسـتۀ آن بـود. لـذا، بـه برکـت عشـقش بـه موالنـا، عاشـقانه 
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بیامـوزد. آمیـزش تنگاتنـگ او بـا خانواده هـای ایرانـی و اصرار دانشـجویان بـه اینکه، به جای 

کـرد. بـاری، لئونـارد  انگلیسـی، بـه آنهـا بـه زبـان فارسـی درس بدهـد، او را در ایـن مهـم یـاری 

جـوان در انجمـن ایـران و آمریـکای شـیراز بـه کار مشـغول شـد. وی ِجیـن را کـه همسـفر او )از 

آمریـکا( بـه ایـران بـود در شـیراز بـه عنـوان همسـر و همـکار صدیـق همـه عمـر خویـش برگزید. 

ِلــنی فرصت را غنیمت شمرد و ضمن تدریس، در دانشگاه پهلوِی آن زمان )شیراز فعلی( 

گمـارد و در رشـتۀ  یـخ اسـالم و جامعه شناسـی هّمـت  بـه تحصیـل زبـان و ادب فارسـی، تار

گرفت.  کید بر مطالعات خاور میانه( مدرک لیسـانس )کارشناسـی(  روابط بین الملل )با تأ

جیـن نیـز بـه همیـن راه رفت. 

کردنـــد،  خـــروج از دیـــار محبـــوب. در 1358، زوج جـــوان بـــه قصـــد نیویـــورک ایـــران را تـــرک 

ــی  ــاه مدتـ کوتـ ــس از  ــپردند. پـ ــیراز سـ ــۀ شـ ــت خواجـ ــه دسـ ــود را بـ ــای خـ ــد دل هـ ــا بی تردیـ امـ

کمابیـــش پیـــدا  کالیفرنیـــا رفـــت. بـــه نظـــر می رســـد او راه خـــود را  اقامـــت در نیویـــورک، ِلــــنی بـــه 

کالیفرنیـــا،  کـــه مســـتلزم دانـــِش عربـــی بـــود. بنابرایـــن، زمانـــی را در دانشـــگاه  کـــرده بـــود، راهـــی 

گذرانـــد و ســـپس بـــه لنـــدن رفـــت و در  ـــس آنجلـــس، بـــه یادگیـــری زبـــان عربـــی 
ُ
شـــعبۀ ل

ـــی«  ـــرقی و آفریقای ـــات ش ـــۀ مطالع ـــان، »مدرس ـــی جه ـــاور شناس ـــز خ ک ـــن مرا ـــی از معتبرتری یک

کـــرد. وارســـتگِی فطـــری و  کالســـیک فارســـی اقـــدام  )SOAS( بـــه تحصیـــل زبـــان و ادب 

ـــی  ـــرد. او در حال ک ـــر  ـــی متمایل ت ـــعبۀ ادب عرفانی-ایران ـــه ش ـــزن وی را ب ـــِی لوی ـــش صفت دروی

کـــه در تمامـــِی عرصه هـــای تصـــوف و عرفـــان مطالعـــه می کـــرد، پایان نامـــۀ دکتـــرای خـــود را 

بـــه تصحیـــح، تحشـــیه و نمایه نویســـی دیـــوان یکـــی از مشـــهور تریـــن شـــاعران عرفـــان وحـــدت 

وجـــودی، شـــمس مغربـــی )د. 809 ق(، بـــر اســـاس چنـــد نســـخۀ خطـــی، اختصـــاص داد. 

ــۀ  ــذ درجـ ــه اخـ ــزن در 1368/1988 ش بـ ــان یافـــت و لویـ ــال پایـ ــم پـــس از پنـــج سـ ــن مهـ ایـ

دکتـــرای خـــود در زبـــان و ادب فارســـی، ازمدرِســـۀ یاد شـــده نایـــل آمـــد1. یـــک چنـــد در همیـــن 

ـــه تحقیـــق، تألیـــف،  کـــرد و چنـــد ســـالی را در مؤسســـۀ اســـماعیلی لنـــدن ب یـــس  مدرســـه تدر

گذرانـــد. ضمنـــًا در همـــان ســـالها، در نـــگارش مقالـــه و  ترجمـــه و ویرایـــش نشـــریات آن 

1 . Muhammad Shirin Maghribi, Tehran University Press and the McGill Institute of 
Islamic Studies, Tehran Branch; Wisdom of Persian Series No. XLIII, in collaboration 
with London University: SOAS Publications, 1993. 
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خ ویرایـــش مقـــاالت مجلـــۀ Sufi )کـــه بـــه انگلیســـی و فارســـی در لنـــدن نشـــر می شـــود( بـــا 

ـــدا  ـــی پی ـــای عرفان گرایش ه ـــل  ـــی قب ـــه از مدت ک ـــرد. او  ـــکاری می ک ـــی هم ـــت الله ـــاه نعم خانق

کـــرده بـــود، بـــه یـــک معنـــا، بـــه حلقـــۀ ایـــن طریقـــت صوفیانـــه درآمـــد.

کسـتِر  ِا دانشـگاه  در  پیـش،  سـال  ده  بـه  قریـب  لنـی  انجـام،  سـر  دانشـگاه.  اسـتادِی 

انگلسـتان بـه عنـوان یکـی از دو مدیـر »مرکـز زبـان فارسـی و پژوهش هـای ایرانـی« منصـوب، 

یـخ ایـران گردیـد  و عهـده دار تدریـس زبـان و ادب فارسـی، مطالعـات اسـالمی ، تصـوف و تار

و تـا پایـان عمـر در همانجـا دانشـجویان عالقه منـد بـه زبـان و ادب فارسـی و معارف اسـالمی  

را تعلیـم داد، و پایان نامه هـای داوطلبـان دکتـری در ادب فارسـی و عرفـان ایرانـی_ اسـالمی 

گاه از تحقیـق و تألیـف غافـل نبـود.  کنـار ایـن فعالیت هـا هیـچ  را راهنمایـی فرمـود. او در 

کـه الاقـل در  از محـل زندگـی او در سـالهای اقامتـش در لنـدن خبـری نـدارم، امـا می دانـم 

سـال های خدمتـش در دانشـگاه اکسـتر، در خانـه ای دیدنـی واقـع در میـان دشـتی سرسـبز، 

آرام و بـه دور از غوغـای شـهر و شهرنشـینان )نـه چنـدان دور از بیرمنگهـام( زندگـی می کـرد. 

ل بود یا بـا زر و زیـور، عتیقه جات 
ّ
می گویـم »خانـه ای دیدنـی« نـه بدیـن معنـا کـه بـزرگ و مجل

کلیسـای قدیمـی و  گرانبهـا و میـز و مبلهـای اسـتیل آراسـته بـود، بلکـه بـه جهـت آنکـه اواًل 

یـاد در آن، تبدیـل بـه منـزل مسـکونی شـده  کـه، بـدون دادِن تغییـرات ز بسـیار محّقـری بـود 

کمـک مبلمـان بسـیار  کـه لنـی و همسـرش، بـه  بـود؛ در ثانـی،  بـه سـبب حـال و هوایـی بـود 

سـادۀ ایرانـی، بـه ایـن خانـه داده بودنـد: پرده های قلمـکار اصفهان، قالیچه ها و ُپشـتی های 

یـِخ ایـران بـه  کتابخانـه ای مملـو از فرهنـگ و تار فرشـِی ارزان خریـد سـاده، خوش نوشـته ها و 

کـه ایـران و هنـر آن را بـه تصویـر می کشـند،  فارسـی و عربـی، و نمونه هایـی از نقاشـی هایی 

کوچـک در وسـط و دو سـه نیمکـت چوبـی  و البتـه حیـات خلـوت چنـد متـری بـا حوضـی 

فرسـوده در اطـراف آن. بعضـی از کلیسـا های کوچـک و عـاری از تزیینـات کـه عمومـًا به غیِر 

ی قـرار دارد 
ّ
کاتولیک هـا تعلـق دارنـد، َچِپـل1 خوانـده می شـود. خانـۀ لنـی در یـک چنیـن محل

کـه سـاعات مراسـم دعـا و نیایـش ایـن چپـل  کـی  و Old Chapel خوانـده می شـود. هنـوز پال

کار  کنـار دِر ورودی خانـه نصـب اسـت. بیـِن خانـه و محـل  را اعـالم می کـرده، روی سـتون 

1. Chapel .
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لنـی چهـار پنـج سـاعت راه بـا اتومبیـل اسـت. یقینـًا لویـزن بـه رغـم همـۀ نامـوری در مقـام 

کارش نبـوده و اجبـارًا منزلـی ارزان در  کم نظیـر، قـادر بـه خریـد خانـه ای در محـل  اسـتادی 

دهکـده ماننـدی دور افتـاده خریـده اسـت. گلـه ای هـم نداشـت. خانـه ای تنـگ داشـت امـا 

گشـاده: دسـت و دلـی 

یــش بیاســای گلیــم مــِن درو کهنــه  کاین عیش سزاوار به هر تاجوری نیستبــر 

موالنـا دوسـتی _ موالنـا پژوهـی. لویـزن پیـش از آمدنـش بـه ایـران و آشـنایی بـا فارسـی، بـه 

موالنـا جالل الدیـن عالقه منـد شـده بـود. ایـن عالقـه رفتـه رفتـه به شـیفتگی و عشـقی عمیق 

کـه او را بزرگتریـن شـاعر  بـه ایـن وجـود شـگفتی آفریِن همـۀ دوران هـا تبدیـل شـد، بـه قسـمی 

در هیـچ مکانـی  و  زمـان  در هیـچ  او  بـرای  بدیلـی  و  تمامـی جهـان می دانسـت  در  عـارف 

کانـون عالیـق  کالسـیک فارسـی بـود،  کّل ادب  نمی شـناخت. بـا اینکـه عرصـۀ مطالعاتـش 

کـه رنـگ و بـوِی ایرانـی داشـت.1.در میـان  ادبـِی او عرفـان اسـالمی و بـه ویـژه عرفانـی بـود 

گویندگان و اندیشـمندان این قلمرو، به موالنا و حافظ، دو شـاعر هنجارشـکن و تحّجرگریز، 

ارادتـی خـاص داشـت و لـذا در آثـار آنـان بیش از همه تأمل و تحقیـق می فرمود. فرضی بیش 

کـه وی را بـه عرصـۀ تصـوف کشـاند. درجـۀ  نیسـت، ولـی شـاید اصـاًل ارادت او بـه موالنـا بـود 

گاه بـه تعصـب می کشـید و از اظهـار نظر هـای منفـی و انتقادآمیـز  دلبسـتگی او بـه عرفـان 

نسـبت بـه تصـوف برآشـفته می شـد.

که ارادت شـدید لویزن به موالنا وی را نه تنها مجذوب  شـاید حدِس ُپر بی راهی نباشـد 

کـه  مذهـب او را نیـز پذیـرا شـود. آری، او بـه  کـرد بلکـه باعـث شـد  مکتـب عرفانـی پیـر قونیـه 

گرویـد، منتهـا اسـالمی  طیـب خاطـر و بـدون سـر و صـدا و تبلیغـات بـه دیـن مبیـن اسـالم 

خالـی از خرافـات و عـاری از تعّصـب و خام اندیشـی و تبعیضـات فرقـه ای و قومـی. مذهـب 

و مکتـب موالنـا هـر دو منـادِی ارزش هایـی واحـد بودنـد: جهانشـمولی یـا اتحاد اقـوام و ادیان 

گریز از خودخواهی و تنگ نظری.  همۀ جهان؛ مهرورزی با همگان؛ تساهل و تعامل عاّم، و 

یـک  بـرای تشـکیل   نظـر  تنـی چنـد صاحـب  از  لویـُزن دعـوت  از خدمـات شایسـتۀ  یکـی 

کـه در جهـان اسـالم و احتمـااًل جاهـای دیگـر، حـال و هـوای فرهنـگ و  گرایش هـا و پدیده هایـی را  1. افـکار، 
کـرده اسـت، بـا اصطـالح »ایرانـی وار« ) Persianate( توصیـف می کننـد. ذوق ایرانـی پیـدا 
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خ "َسـمپوزیوم" و ارائـۀ مقاالتـی در موضـوع فلسـفۀ َوجـد در تصـوف بـود. ایـن نشسـت علمـی 

در روزهـای 15-16 از مـاه دسـامبر 2007 در سـاحت آرامـگاه حضـرت موالنـا در قونیـه برگـزار 

گردیـد. لویزیـون هـم خـود مقالـه ای بـا عنـوان »مبانـی فلسـفۀ وجـد در اشـعار رومـی« عرضـه 

 Ecstasy: Rumi and the :کرد. وی بعدًا تمامی مقاالت را ویرایش و در 2014 ذیل عنوان

کـرد. The Philosophy of   Sufi Tradition منتشـر 

دلبستگی به موسیقی. با توجه به رابطۀ تنگاتنگ »وجد« و حالت »بی خودِی صوفیانه« 

یـادی داشـت و چنـد  بـا موسـیقی، لویـزن در موضـوع سـماع و موسـیقِی عارفانـه مطالعـات ز

مقالـه در بـاب آن نگاشـته اسـت. او نـه تنهـا از موسـیقی ایران لذت می برد بلکـه، آن طور که 

گیـری دسـتگاه های موسـیقِی ایرانی تالش کرده بـود. به هنگام  خـود می گفـت، سـالها در فرا

اسـتماع موسـیقی سـّنتی ایران، چشـم هایش را می بسـت و در سـکوتی عمیق فرو می رفت. 

اشـعار موالنا، به ویژه غزلیات او را سرشـار از موسـیقی می دانسـت. شـعر و موسیقی در وجود 

کـه از موسـیقی سـر در نمی آورنـد و  پیـر قونیـه بـه هـم تنیـده و غیـر قابـل تفکیـک اسـت. آنـان 

ت و لطف شـعر جالل الدین محمد، که به 
ّ

یـادی از لذ رغبتـی بـه آن ندارنـد، از درک مقـدار ز

شـنیدن ضربه هـای مـوزون زرگرهـای بـازار در رقـص می آمد، محـروم می مانند.

راه انـدازی »مجلـۀ موالنـا رومـی«. اعتقـاد و عشـق لویـُزن به موالنـا وی را ترغیب کرد که با 

همفکری و همکاری تنی چند از موالنا پژوهان در اینجا و آنجای جهان، نشریۀ سالیانه ای 

را بـه نـام »مجلـۀ موالنـا رومـی«1 تأسـیس کننـد کـه ویـژۀ جالل الدیـن محمـد بلخـی و مکتب 

کـه تـا ایـن زمـان دربـارۀ موالنـا  و میـراث اوسـت؛ و ایـن تنهـا نشـریه بـه زبـان انگلیسـی اسـت 

کـه شـماری از موالناشناسـان  نشـر شـده اسـت: منبعـی بـه تمـام معنـا محّققانـه و ُپرمحتـوا 

موّجـه جهـان بـا آن همـکاری دارنـد. نخسـتین مجلـِد این نشـریه بـا 184 صفحـه در 2010 م ، 

و مجلـد هشـتم آن، شـامل 195 صفحـه در 2017 متشـر شـد. مجلـد نهـم در دسـت تهیـه بود 

ـدات، بجـز یکی( درگذشـت2.
ّ
کـه لنـی )سرویراسـتار تمامـی مجل

1.Mawlana Rumi Review.

گـــردی راجـــع بـــه موالنـــا، در  2.قـــرار بـــود در مـــاه اوت ســـال جـــاری )2018(، لویـــزن بـــا دو تـــِن دیگـــر طـــی میـــز 
کالیفرنیـــا، شـــعبۀ ِایروایـــن )Irvine(، دربـــارۀ جلـــد نهـــم  همایـــش »انجمـــن مطالعـــات ایرانـــی« در دانشـــگاه 
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گوهـای خـود اغلـب  گفـت و  پیـرِو مذهـب عشـق حافـظ. لویـزن در نامه هـا، مقـاالت و 

یـاد می خوانـد و بسـیاری از سـروده هایش را در  از ابیـات حافـظ  نقـل می کـرد. دیـوان او را ز

حافظـه داشـت. بـه سـائقۀ ارادتـش به خواجه، سـی غزِل او را به انگلیسـی ترجمـه و به اّتفاق 

رابـرت بـالی )Robert Bly(، شـاعر معاصـر آمریکایـی )متولـد 1926(، آن را بـه سـلک نظـم 

کشـیدند و بـا عنـواِن  The Angels Knocking on the Tavern Doorدر 2010 منتشـر 

کردنـد1. احاطـۀ لویـزن بـه ابعـاد اندیشـه و هنر شـاعری حافظ این قابلیت را به او بخشـید که 

 Hafiz and the :که در 2010 با عنوان بتواند ویراستاری مجموعه مقاالنی را بر عهده بگیرد 

کیـد ایـن مجموعـه بـر عشـق  Religion of Love in Classical Poetry، منتشـر شـد2. تأ

و اهمیـت آن در نظـام فکـری خواجـۀ شـیراز اسـت. لویـزن، افـزون بـر ویراسـتاری مجموعـه، 
خـود نویسـندۀ یکـی از بهتریـن مقـاالت آن اسـت.3

لویزن و دیگر عارفان. دلبستگی شدید لویزن به موالنا و حافظ موجب غفلت او از دیگر 

شـاعران صوفـی مشـرب نشـد، کمـا اینکـه یکـی از موفق تریـن تحقیقاتـش را به تألیـف کتابی 

کـه ذیـل  در شـرح احـوال و آثـار شـیخ محمـود شبسـتری )د. حـدود 740 ق ( اختصـاص داد 

ـــع ایـــن مجلـــه  ی ـــا رومـــی و اینکـــه از ایـــن پـــس انتشـــارات بریـــل عهـــده دار مخـــارج، چـــاپ و توز مجلـــۀ موالن
خواهـــد شـــد، ســـخن بگویـــد. از تصادفـــات عجیـــب روزگار آنکـــه لویـــزن، یکـــی دو هفتـــه پیـــش از برگـــزاری 
کـــه او  کســـتر )جایـــی  کـــه مقـــرر شـــده دفتـــر مجلـــه بـــه زودی از دانشـــگاه ِا همایـــش، بـــه نگارنـــده، نوشـــت 
ـــود؛  ـــل ش ـــن منق ـــگاه ایروای ـــی« در دانش ـــات ایران ـــز مطالع ـــه »مرک ـــرد( ب ـــتاری می ک ـــت و ویراس ـــه را هدای مجل

َفاْعــــتِبروا یـــا ُاوِلـــی ااَلبصـــار!

1.ترجمۀ این کتاب با عنوان:  دوش دیدم که مالئک دِر میخانه زدند، در 1391 به اهتمام نشر مرکز انتشار یافت.

2. روز 12 مـرداِد 1389، دکتـر لویـزن در یکـی از نشسـت های هفتگـی شـهر کتـاب، کـه نگارنـده در آن افتخـار 
کـرد. متعاقـب آن آقابـان الهـی  معّرفـی او را داشـتم، خطابـه ای بـا عنـواِن »حافـظ و مذهـب عشـق« ایـراد 
قمشـه ای و بهاء الدیـن خّرمشـاهی در مراتـب اخـالق و فضـل لویـزن و احاطـه اش بـر افـکار و اشـعار موالتـا 

و حافـظ سـخن گفتنـد.

گهـی مجلـس ترحیـم او )11 اوت 2018، در شـهر Hayward، واقـع در کالیفرنیـا( بـا ترجمـۀ بیتـی از حافـظ  3.آ
)مـرا تـا عشـق تعلیـم سـخن کـرد / حدیثـم نکتـۀ هـر محفلی بـود( مزّین شـده بود:

 Once Love became my tutor in the art of fine speech, 
 all my words became key postulates of debate in every coterie

این ترجمه از خود لویزن باشد یا نباشد )که به ظّن قوی هست(، بیانگر عشق او به خواجه است.
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خ عنوان: Beyond Faith and Infidelity در 1995 نشر شد1. به عالوه، او ویراستارِی بخش 

اعظـم مقاالتـی در تصـوف ایرانـی را  پذیرفـت و آنهـا را ذیـل عنواِن کلِی میراث تصوف در سـه 

جلـد منتشـر کـرد )1999(2. از دیگـر خدمـات ارزنـدۀ لویـزن طرح ریـزی، هماهنگـی و برگزاری 

کـه حاصـل آن مجموعـه  همایشـی دربـارۀ فرید الدیـن عطـار و سـّنت صوفیانـۀ ایرانـی بـود 

مقاالتی شـد که لویزن، با همکاری کریسـُتفر َشـِکل، ویرایش کرد و در سـال 2006 زیر عنوان:
Attar and the Persian Sufi Tradition: The Art  of Spiritual Flight

انتشار داد.3

آخریـن کار. در سـال 2012، اعتبـاری بـه مبلـغ 22،567 پوند انگلیسـی از طرف »شـورای 

پژوهشـی هنـر و علـوم انسـانی« بـه لویـزن اعطا شـد تـا طرحی را بـا عنوان:

Classical Persian Poetry and Poets: the Timurid and Turkmen Periods

اجـرا کنـد. هـدف از ایـن طرح، انجام پژوهشـی جامـع دربارۀ زندگی، آثـار و افکار تمامِی 

یـان و سـالطین  شـاعران عمـده و شـماری از شـاعران کم اهمیت تـری بـود کـه در دوران تیمور

کنـون هیـچ تحقیـق  ترکمـان )قـره قویونلـو و آق قویونلـو( زندگـی می کرده انـد. بـه نظـر لویـزن، تا

کاملی دربارۀ شـعر فارسـی در دو دورۀ یاد شـده )تقریبًا  عمیق و، یقینًا هیچ بررسـی تاریخی 

قـرون 14 و 15 میـالدی( صـورت نگرفتـه اسـت، حـال آنکـه الگوهای شـعر کالسـیک فارسـی 

کمـال یافـت و بسـیاری از شـاعران توانـای فارسـی بـه شـهرت رسـیدند. از  در همیـن دوره  

مهم تریـن موضوعـات ایـن طرح پژوهشـی اینهاسـت: پیوندهای فکری، ذوقـی و هنری میان 

شـعرای هم عصـر، از سـویی، و ایشـان و پیشـینیان آنهـا از دیگـر سـو؛ اصطالحـات صوفیانـه 

و نمادگرایـی در آثـار ایـن شـاعران؛ فلسـفۀ خوش باشـی؛ ژانرهـای شـعری و انـواع آنها؛ سـبک 

1.ایـن کتـاب بـا عنـوان فراسـوی کفـر و ایمان، به فارسـی ترجمه و در  1379 )چاپ چهارم، 1389(، از سـوی 
نشـر مرکز به طبع رسـید.

کتـاب )بـا حـذف چنـد مقالـۀ نـه چنـدان ضـرور( زیـر نـام میـراث تصـوف، در 1384 )چـاپ  2. ترجمـۀ ایـن 
سـوم، مـرداد 1397( از طـرف نشـر مرکـز در دو جلـد انتشـار یافـت.

3. عالوه بر ویراستاری و نگارش مقدمه ای عالمانه و مفصل بر این مجموعه، لویزن خود نویسندۀ مقاله ای 
  Symbolism in the Persian Hermeneutic Tradition: Reconstructing the Pagoda( مبسـوط

”…of  Attar’s Esoteric Poetics ( و مترجم مقالۀ حسـین الهی قمشـه ای به انگلیسـی بوده اسـت.
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هندی، و مکتب وقوع و شـاعران دوره های تیموری و ترکمان؛ عشـق بازی و دکترین عشـق، 

ابـن عربـی در شـعر فارسـی آن روزگار؛  نفـوذ وحـدت وجـود  چـه جسـمانی و چـه روحانـی؛ 

زمینه هـای سیاسـی _ تاریخـی و محیـط اجتماعـی _ فرهنگـی در طـی آن مـّدت.

در اجـرای ایـن طـرح بـود کـه دکتر لویَزن برای واپسـین دو روز از مـاه مارس 2013 کارگاهی 

کِسـِتر ترتیـب داد تـا  بـا شـرکت تنـی چنـد پژوهشـگِر ایرانـی و غیـر ایرانـی در محـل دانشـگاه ِا

کنـد.  کتـاب مـورد نظـر خـود را بـه کمـک آن مسـتندتر  از نتایـج تحقیقـات آنهـا بهـره بگیـرد و 

کشـید چه عایدش  کارگاه یاد شـده  که در برگزاری  که آن مرحوم از رنجی  نگارنده نمی داند 

شـد، ولـی حـدس قریـب بـه یقیـن این اسـت کـه باِر نزدیک بـه تمامی کار را یـک تنه به دوش 

کـه مـرگ مهلـت نـداد و بـرای همیشـه او را از  کتابـش را تقریبـًا  بـه پایـان رسـانده بـود  کشـید و 
تالش و تحقــیق باز داشـت.1

نـگارش مقـاالت همـکاری  از نشـریات معتبـر دنیـا در  بـا شـماری چنـد  اسـتاد لویـزن 

گــر نــه ناممکــن،  کشــور و ایــران، ا 1. در آن روزهــا، ســفارت انگلســتان در تهــران بســته، و آمــد و شــد میــان آن 
ــا او  کــه ب کــرد  ــنی از مــن دعــوت  گردهــم آیــی، ِلـ ــود. بنابرایــن، چندیــن مــاه پیــش از ایــن  بســیار دشــوار ب
کــه  یــخ، تذکــره و دیــوان مربــوط بــه دوره ای  کتــاب تار کنــم: نخســت، مقــداری  در چنــد حــوزه همــکاری 
موضــوع تحقیقــش بــود، در ایــران خریــداری و بــرای او بفرســتم. دوم اینکــه از آنچــه دربــارۀ شــعر و شــاعری 
کــه دو ســه ســالی قبــل از آن،  کــرده بــودم ) او می دانســت  در قــرون 8-9 قمــری خوانــده و یادداشــت 
  A History ofمقالــه ای مفصــل در بــاب »قصیــده« در عصــر مغــول تــا آغــاز دولــت صفــوی، بــرای درج در
 Persian Literatureنوشــته بــودم(، اطالعاتــی در اختیــار او بگــذارم. ســوم آنکــه از رونــد تحقیقــات ادبــی، 

مخصوصــًا در ارتبــاط بــا دوره هــای مــورد نظــر وی تحقیقاتــی بکنم. و باالخره، از مؤسســات پژوهشــِی ایران 
کرده انــد.  یــخ و شــعر و شــاعری دوره هــای تیمــوری و ترکمــان  کارهایــی دربــارۀ تار کنــم و ببینــم چــه  دیــدن 
خوشــبختانه بــا برنامه هــای شــماری از آنهــا، ماننــد مرکــز دائرةالمعــارف بــزرگ اســالمی، دانشــنامۀ جهــان 
اســالم، فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی )ایــران و شــبه قــاّره( و مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب آشــنایی 
کــردم. بــه شــیراز  کافــی بــود جســتجوی بیشــتری  کــه اطالعاتــم نا کاملــی داشــتم، و دربــارۀ بعضــی  نســبتًا 
کســب  گاهی هایــی  رفتــم و از دوســت شــیرازی دربــارۀ فعالیت هــا و انتشــارات مرکــز سعدی شناســی آ
کــه  یافــت نمــودم. حاصــل تحقیقاتــم در ایــن حوزه هــا مقالــه ای شــد  کــردم و شــماری از منشــورات آن را در
کــردم. دیگــر آنکــه، طــی چندیــن مــاه بــه جســتجوی  روز ســی ام مــارس 2013 در دانشــگاه اکســتر عرضــه 
کــردم. کتاب هــای تــازه ای نیــز بــه بــازار  منابــع درخواســتِی ِلویــزن پرداختــم و بــه هــر زحمتــی بــود آنهــا را تهیــه 
ــه دســت او می رســید، ســخت  ــذا از اینکــه چنیــن منابعــی ب کــه لنــی از آنهــا خبــر نداشــت و ل ــود  آمــده ب

شــادمان و هیجــان زده بــود.
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خ داشـت، از جملـه بـا دائرةالمعـارف اسـالم؛ ایرانیـکا؛ انجمـن سـلطنتی آسـیایی؛ فرهنـگ 

اسـالمی؛ مجلۀ مطالعات سـامی؛ نشـریۀ مدرسۀ مطالعات شـرقی و آقریقایی؛ پژوهش های 

ایرانـی؛ و چنـد نشـریۀ دیگـر1.

ــه  ــا. دکتــر لویــزن در یکــی از روزهــای هفتــۀ دوم از مــرداد 1397 ب ی مــرگ قــو در غربــت در

قصــد ایــراد ســخنرانی در همایــش »انجمــن مطالعــات ایرانــی« بــا شــور و عالقــۀ تمــام راهــی 

کالیفرنیــا می شــود. یکــی دو روز پیــش از آغــاز همایــش در دانشــگاه ِایروایــن، بــرای دیــدار 

کوهــی  کالیفرنیــا مــی رود. دو یــار مشــفق صبــح را در دامنــۀ  دوســتش، رابــرت دار، بــه شــمال 

بــه هتــل محــل  بــه رســتورانی می رونــد. لنــی پــس از صــرف ناهــار  می گذراننــد و ســپس 

ــس آنجلــس بــه ســر می بــَرد، 
ُ
کــه در آن زمــان در ل اقامتــش مــی رود و بــه همســرش، ِجیــن، 

کــه بــه او عارض شــده، به حمــام می رود.  کــه بــرای رفــع خســتگی و ســردردی  اطــالع می دهــد 

کارکنــان هتــل تمــاس  کــه جیــن بــه او تلفــن می کنــد، پاســخی نمی گیــرد. بــا  پــس از ســاعتی 

گــر آنهــا هــم نتواننــد از همســرش خبــری بگیرنــد، قفــل  کــه ا می گیــرد و از آنهــا می خواهــد 

کننــد و ببیننــد ماجــرا چیســت. آنهــا هــم بــا حضــور پلیــس چنیــن می کننــد.  اتــاق او را بــاز 

گرفتــه و لنــی  کــه آبــی ســرکش همــه جــا را  کــه بــه اتــاق وارد می شــوند می بیننــد  هنگامــی 

کــه عارضــۀ ســکته چنــدان  چــون قویــی غریــب در آن میــان  جــان ســپرده اســت. پیداســت 

کــه حّتــی شــیر دوش حمــام را ببنــدد.  امانــش نــداده 

کتاب هـا، مقـاالت، ترجمه هـا، نقـد و بررسـی ها و سـخن رانی های متعـدد  1. بـرای فهرسـت بلندباالیـی از 
لویزن، نک: سایت دانشگاه اکستر، مؤسسۀ مطالعات عربی و اسالمی:

socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staf/lewisohn
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ضا کورنگی )دانشگاه ویرجینیا، 
ی )ایران(، علی ر

س(، حسین الهی قمشه ا
ی بوا )دانشگاه پاری

ت: ایو فو
پ به راس

از چ
س 2019 

خ خاورمیانه در دانشگاه اکستر که در 16 مار
س تاری

ی )مدر
آمریکا(، لئونارد لویزن )دانشگاه اکستر(، مایکل آکسورز

ی 
ک روزه »شعر و شعرا

ب )دانشگاه الیدن، هلند(. کارگاه ی
صغر سیدغرا

ت(، مجدالدین کیوانی )ایران(، علی ا
درگذش

س 2013.
ت دکتر لویزن برگزار شد، دانشگاه آکستر، 30 مار

ی و ترکمان« که به هم
ی تیمور

ک: شاعران دوره ها
کالسی
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 قربانعلی خالدی، دانشمند تاتار
 و کتاب تواریخ خمسۀ شرقی او

 تواریخ خمسۀ شرقی، ویراستار: غالیا بوکی قیزی، 

آلماتی،  دایرة المعارف قزاقی، 2017م، 328 صفحه.

سـنت خمسه نویسـی در ادبیات مشـرق زمین سـنتی 

گذاشـته اسـت.  دیرینـه اسـت و دوره ها یـی را پشـت سـر 

خمسه نویسـی بـه ادبیـات محـدود نمی شـود، بلکـه بـه مرز 

کشـیده شـده اسـت. ایـن مقالـه وصـف یکـی از همیـن آثـار اسـت. در اواخـر قـرن  یـخ نیـز  تار

یـخ دان تاتـار، کتابـی زیـر عنـوان تواریخ خمسـه  19م و اوایـل قـرن 20م، قربانعلـی خالـدی، تار

کتـاب در سـال 1910م در شـهر قـازان بـه زبـان تاتـاری بـه چـاپ رسـید.  شـرقی نوشـت. ایـن 

یـخ مختصـر قـزاق، قیـام  کتـاب پنـج حادثـه تاریخـی یعنـی قیـام ناحیـۀ ایلـی، تار در ایـن 

تاچنگ، قیام جنوب سـین کیانگ و تاریخ کشـور فرگناخان در آن طرح و شـرح شـده است 

یـخ خمسـه نـام گرفتـه اسـت. و بـه همیـن سـبب توار

یـخ خمسـه شـرقی قربانعلـی  یـخ قـزاق، توار گفـت یکـی از یادگارهـای ارزشـمند تار بایـد 

و  کـه فرهیختـگان  زبـان مشـترکی  بـه  آثـار چغتـای  بـر اسـاس  کتـاب  ایـن  خالـدی اسـت. 

دانشـمندان تـرک سـعی در رواج آن داشـتند، نوشـته شـده اسـت.

مرکـز علمـی »کتابخانـه اترار« در دانشـگاه ملی اوراسـیا، به نـام ل. ن. گومیلوف؛ و بخش 
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کتـاب را  کادمـی جمهـوری قزاقسـتان طـرح تحقیـق و چـاپ ایـن  کتابخانـه آ کتابهـای نـادر 

بـه اتفـاق اجـرا کردنـد. هـدف از ایـن طـرح تأمیـن خوانـش درسـت از متـن نسـخه خطـی ایـن 

تاریخـدان بوده اسـت. 

اســـت.  مقایســـه شـــده  آلماتـــی  و  قـــازان  متـــن چاپ هـــای  بـــا  نســـخۀ خطـــی  متـــن 
کـــه از طـــرف خـــود مؤلـــف یـــا مترجمیـــن صـــورت  تفاوت هـــا و اصالحـــات، خالصه هایـــی 
کپـــی چـــاپ قـــازان، و ترجمـــۀ قزاقـــی  پذیرفتـــه، از هـــم تفکیـــک شـــده اســـت. نســـخۀ خطـــی، 
کمـــک بـــه متخصصـــان و  کار  کنـــار هـــم ارائـــه شـــده اســـت. هـــدف از ایـــن  آن در ایـــن چـــاپ، 
کننـــد و بـــه  ـــر را بررســـی  ـــا متـــن و خصائـــص دســـتوری چهـــار نســـخۀ ایـــن اث محققـــان اســـت ت

نتیجـــۀ علمـــی برســـند.

درباره نسخه های چاپی » تواریخ خمسه شرقی«
یـخ خمسـه شـرقی را از  بورکیـت اسـحاق اف، ادبیات شـناس، نسـخه چـاپ قـازان توار

بازاربـک  کتابخانـۀ مرکـزی تحویـل داد.  بـه  گرفـت و  گـوز  آیا نـوادگان قربانعلـی خالـدی در 

کتـاب را بـه طـور مختصـر ترجمـه  توتینایـف و آمانـژول ژولداسـوف نسـخۀ چـاپ قـازان ایـن 

یـخ در انتشـارات قزاقسـتان  یـخ خمسـه: پنـج تار کردنـد و درسـال 1992م تحـت عنـوان توار

بـه چـاپ رسـاندند. همـان چـاپ در جلـد بیسـتم کتـاب یادگارهـای ادبـی انسـتیتوی هنـر و 

ادبیـات بـه نـام مختـار عیوضوف به سرپرسـتی س. قورابایف با ویرایش دسـتوری و امالیی، 

منتشـر شـد. همچنیـن حافـظ سـتار صالـح از ترکسـتان شـرقی و قیزیرکلـدی عبدرحمـان 

یـخ  توار عنـوان  تحـت  را  کتـاب  ایـن  پکـن  شـهر  ملـل  انتشـارات  در  2014م  سـال  در  اولـی 

یـا متن هـای مختصـر  کتـاب  بـه چـاپ رسـاندند. نیـز بخش هایـی از  یـخ  خمسـه: پنـج تار

مجلـه  در  جملـه  از  اسـت،  شـده  درج  خارجـی  و  داخلـی  مختلـف  مجموعه هـای  در  آن 

میـراث، چـاپ اورومچـی، در مجموعه هـای مختلـف چـاپ اسـتانبول، تاشـکند و قـازان، 

قـزاق و غیـره. دایرة المعـارف 

دربـــارۀ زندگی نامـــه قربانعلـــی خالـــدی، انـــدک تحقیقـــات و مقاالتـــی منتشـــر شـــده 

کارمیشـــوا، شرق شـــناس، بـــا  اســـت. در دهـــه شـــصت قـــرن بیســـتم میـــالدی خانـــم جمـــال 

ــنایی داشـــت و در مســـجد  ــا قربانعلـــی خالـــدی آشـ ــه بـ کـ ــان یوســـف اف  کمـــک محمدجـ
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ه یـــخ خمســـه شـــرقی مطلـــع شـــد و مقالـــه ای بلنـــد  کلـــی توار وعـــظ او را شـــنیده بـــود، از محتـــوای 

تحـــت عنـــوان »قربانعلـــی خالـــدی: تاریخـــدان، منطقه شـــناس و مردم شـــناس قزاقســـتانی« 

کارمیشـــوا نیـــز همیـــن بـــود. ســـپس آ. ن. موقانـــوا هـــم از  نوشـــت. عنـــوان رســـالۀ دکتـــری جمـــال 

ـــه عنـــوان ســـند  یـــخ خمســـه قربانعلـــی خالـــدی ب ـــر توار رســـالۀ دکتـــری خـــود تحـــت عنـــوان »اث

کـــرد. بـــا هماهنگـــی پروفســـور اســـالمیه خالـــدوا فرزنـــد رمضـــان و نـــوۀ  یـــخ قزاقهـــا« دفـــاع  تار

ـــخ خمســـه شـــرقی، مجموعـــه  ی ـــه مناســـبت صدمیـــن ســـال چـــاپ توار ـــدی، ب قربانعلـــی خال

بـــه چـــاپ رســـید. نوه هـــای  کـــه در آلماتـــی برگـــزار شـــد،  کنفرانـــس علمـــی  مقاله هـــای 

قربانعلـــی خالـــدی: ی. ر. خالـــدوا، م. م. خالـــدوا و ب. م. خالـــداف در مجموعـــۀ مســـتند 

کردنـــد اطالعاتـــی دربـــارۀ  »قربانعلـــی خالـــدی: تاریخـــدان، مردم شـــناس و عالـــم« ســـعی 

کـــه هـــر مترجـــم یـــا  کننـــد. جالـــب ایـــن اســـت  زندگـــی شـــخصی و مواضـــع علمـــی وی مطـــرح 

کتـــاب، قربانعلـــی خالـــدی را »تاریخـــدان ازبـــک«، »تاریخـــدان  محقـــق بنـــا بـــه زبـــان مقالـــه و 

تاتار«،»تاریخـــدان اویغـــور«، »تاریخـــدان قـــزاق«، »تاریخـــدان قزاقســـتانی«، و یـــا »تاریخـــدان 

ــد. ــه« می نامیدنـ ــیای میانـ آسـ

شرح حال قربانعلی خالدی
گـــوز )اســـتان قزاقســـتان شـــرقی در  قربانعلـــی خالـــدی در مـــاه نوامبـــر ســـال 1846م در آیا

کلیـــۀ مراحـــل تعلیـــم  جمهـــوری قزاقســـتان( بـــه دنیـــا آمـــد. او طبـــق ســـنت علمـــای شـــرقی 

گذشـــتن از آزمونـــی بـــزرگ و پرمســـئولیت، بـــه درجـــۀ قـــاری  کـــرد و بـــا  علـــوم اســـالمی را طـــی 

کفایـــت نمی کـــرد، بلکـــه آموزه هـــای  رســـید. بـــرای رســـیدن بـــه درجـــه »قـــاری« حفـــظ قـــرآن 

کـــه  شـــریعت، معرفـــت، طریقـــت و حقیقـــت را هـــم می بایســـت فـــرا بگیـــرد. مســـلم اســـت 

کـــه از هفـــت جـــد قربانعلـــی خالـــدی امتـــداد یافتـــه، بـــه او در  مکتـــب علمـــی و تجربـــه ای 

یافـــت چنیـــن درجـــه ای یـــاری رســـانده اســـت. طبـــق نوشـــته خـــود قربانعلـــی خالـــدی در  در

یـــخ خمســـه  کتـــاب یـــادگار، جـــد وی بابـــا ترکمـــن از خان زاده هـــای خیـــوه ای بـــود. امـــا طبـــق توار

کـــه خانـــدان قربانعلـــی خالـــدی از  شـــرقی، جـــد وی نوقایـــی اســـت. پـــس می تـــوان حـــدس زد 

میرزاهـــای نوقایـــی، یکـــی از اقـــوام اصلـــی در ترکیـــب اردوی طالیـــی، بودنـــد. در ســـال 1100ق 

)1689م( خان هـــای خیـــوه حکومـــت را از دســـت دادنـــد و خانـــدان مانغیـــت )منغیـــت( از 
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ـــرای تحصیـــل  کوچکـــش ب ـــرادر  ـــا ب ـــا ترکمـــن ب ـــه حکومـــت رســـید. باب ـــزاق ب ـــرات ق طایفـــۀ قونی

کاروان تجـــاری بـــه روســـتای »ســـیردا« در اطـــراف قـــازان  آرامـــش بـــه بخـــارا، و از آنجـــا همـــراه بـــا 

ـــه  ـــای مـــراد _ ب ـــو، قادرقـــول و ب ـــد_ بیکبائ ـــا ترکمـــن ســـه فرزن کـــرد. از باب رفـــت و همانجـــا ازدواج 

دنیـــا آمدنـــد. اولیـــن دو بـــرادر در روســـتای »اورنـــاش_ باشـــی« ناحیـــه قـــازان مســـتقر شـــدند. 

بـــای مـــراد در روســـتای »ســـیردا« مانـــد. شـــجرۀ قربانعلـــی خالـــدی اینگونـــه اســـت: بابـــا ترکمـــن 

)1642م(، بیکبائـــو )1675م(، مینلیبـــای )1700م(، عثمـــان )1720م(، بکقـــول )1750م(، و 

خالـــد )1780م(. خـــود قربانعلـــی خالـــدی در خاطراتـــش چنیـــن می گویـــد: »پـــدر مرحـــوم مـــن 

کـــرده اســـت.  کـــوچ  در زمـــان فـــوت آبـــالی خـــان و حکومـــت ابوالفیـــض بـــه ســـرزمین قزاقهـــا 

ــر همیـــن پـــدرم دوســـت  ــر اســـتعمار روســـیه در نیامـــده بودنـــد. بـــه خاطـ ــا آن موقـــع زیـ قزاقهـ

ـــرای  ـــه را ب ـــخ قزاقهـــای آزاد و حـــوادث خانهـــا، ولیهـــا و بکهـــای ترکســـتان و فرغان ی داشـــت تار

کنـــد. پـــدرم خالـــد در 17 ســـالگی بـــه منطقـــه ســـمی )Semey( آمـــد  مـــن بـــه تفصیـــل تعریـــف 

ــا تجـــارت می کـــرد، و بعضـــی اوقـــات بـــه ترکســـتان و تاشـــکند ســـفر می کـــرد«.  و بیـــن قزاقهـ

گرفتنـــد »شـــاال قـــزاق« )نصـــف  کـــه در بیـــن قزاقهـــا مســـتقر شـــدند و زن قـــزاق  نوقایی هـــا 

ـــه عنـــوان »شـــاال قـــزاق«  گـــوز ب قـــزاق( نامیـــده می شـــدند. قربانعلـــی خالـــدی هـــم در ناحیـــه آیا

گرفـــت. ـــه طایفـــه نایمـــان تعلـــق  شـــناخته و ثبـــت شـــد و ب

خالـد فرزنـد بکقـول تاجـر ثروتمنـدی بود و در دربـار ابوالفیض خان نایمـان اعتبار خوبی 

کردند.  کوچ  داشـت. وقتی قزاقها به اسـتعمار روسـیه درآمدند، نوقای های تاجر به تاشـکند 

کـرد و علـوم دینـی را نـزد مالهـای ایشـان خـان و تـوره خـان فـرا  خالـد 8 سـال در آنجـا زندگـی 

گرفت و دانشـمند شـد. اما دربار تاشـکند آرامشـی نداشـت و زندگی خالد چند بار به خطر 

گوز بـه دربـار ابوالفیض خان  افتـاد. بنابرایـن خالـد همـراه بـا شـیرعلی خـان از تاشـکند بـه آیا

بازگشـت. زن اول خالـد در تاشـکند فـوت شـد و دومیـن زنـش را خـودش طـالق داد و در 

گـوز سـه زن گرفـت. از اولیـن زنـش 5 پسـر و 3 دختـر بـه دنیـا آمدنـد، امـا همگـی در کودکی  آیا

کـه 5 پسـر و 3 دختـر بـه دنیـا  درگذشـتند. زن سـومش »عفیفـه« از طایفـه سـمیز نایمـان بـود 

گـوز به  آورد. قربانعلـی بیـن پسـرها اولیـن فرزنـد عفیفـه بـود و در مـاه نوامبـر سـال 1846م در آیا

کـرد و بعـدًا بـه ایسـتگاه گمرکـی  گـوز بـه مـدت 30 سـال زندگـی  دنیـا آمـد. پـدر او خالـد در آیا
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ه باقتـی رفـت و مانـد. در سـال 1879م بـه حـج رفـت و در اسـتانبول بـا سـلطان عبدالحمیـد 

کرد و در سـال 1886م در شـهر شاویشـک دار  خان مالقات کرد. پس از حج 7 سـال زندگی 

فانـی را وداع گفـت. او موقـع مـرگ بیـش از صـد سـال عمـر داشـت.

یـــخ پـــر فـــراز  کـــه تار یـــخ عالقه منـــد بـــود، چـــون پـــدرش خالـــد  کودکـــی بـــه تار قربانعلـــی از 

و نشـــیب خانـــات خوقنـــد، خیـــوه و بخـــارا در دشـــت فرغانـــه و بکهـــای ترکســـتان شـــرقی و 

تاشـــکند را بـــا چشـــم های خـــودش دیـــده بـــود، آن را بـــه فرزنـــدش بـــه ترتیـــب بیـــان می کـــرد. 

یـــخ خمســـه شـــرقی بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره شـــده اســـت. قربانعلـــی  کتـــاب توار در چنـــد جـــای 

گـــوز در مدرســـۀ مـــال محمـــد صالـــح درس خوانـــد و زبانهـــای  در ابتـــدا پنـــج، شـــش ســـال در آیا

گرفـــت. او قـــادر بـــه تفســـیر قـــرآن و حدیـــث  عربـــی، فارســـی و ترکـــی قدیمـــی )چغتایـــی( را فـــرا 

ــمی پیـــش  ــا در سـ ــۀ احمدرضـ ــید. پـــس از آن در مدرسـ ــۀ امامـــت رسـ ــه درجـ ــی بـ ــود، یعنـ بـ

ــزاق هـــم در ایـــن  ــاعر بـــزرگ قـ کمال  الدیـــن، عالـــم دینـــی، درس خوانـــد. آبـــای شـ حضـــرت 

گرد ممتـــاز شـــهاب الدین  کمال الدیـــن شـــا مدرســـه درس خوانـــده بـــود. خـــود حضـــرت 

ــر را  ــای همدیگـ ــوده اســـت. قربانعلـــی و آبـ ــای اســـالم، بـ ــروی دنیـ مرجانـــی، دانشـــمند پیشـ

می شـــناختند. قربانعلـــی فارغ التحصیـــل مکتـــب علمـــی اصـــول جدیـــد شـــهاب الدین 

یـــخ رشـــد  مرجانـــی اســـت. بـــر خـــالف مـــدارس قدیـــم، در مکتـــب اصـــول جدیـــد، ریاضـــی، تار

بشـــریت، منطـــق، نجـــوم، علـــوم فیزیـــک و زبانهـــای عربـــی، فارســـی و ترکـــی قدیـــم )چغتایـــی( 

کمال الدیـــن شـــد،  یـــس می شـــد. پـــس از اتمـــام مکتـــب، قربانعلـــی دســـتیار حضـــرت  تدر

کمال الدیـــن از  کـــه ســـیرۀ قدیمـــی داشـــتند، حضـــرت  امـــا بـــا مخالفـــت 15 مســـجد ســـمی 

یـــس پرداخـــت.  کوچـــک بایـــان اویـــل بـــه تدر یـــس در مکتـــب برکنـــار شـــد و در مدرســـۀ  تدر

یـــس نداشـــت، بـــه تجـــارت مشـــغول شـــد.  گـــوز برگشـــت. چـــون اجـــازۀ تدر قربانعلـــی بـــه آیا

بیـــن قزاقهـــا می گشـــت و شـــجره نامه ها را جمـــع آوری می کـــرد. بخصـــوص بـــه طایفـــۀ ســـمیز 

نایمـــان در والیـــت لپســـی توجـــه خاصـــی داشـــت. ســـرانجام همانجـــا بـــا دختـــری بـــه اســـم 

کـــرد. »خـــان شـــایم« ازدواج 

ــد.  گردی در ســال 1864م مرزهــای روســیه و چیــن مشــخص شــد و توافقنامــه  ای امضــا 

گمرکــی  بــه ایســتگاه  کیلومتــری آن،  بــه شــهر تجــاری، و باقتــی، در 12  شــهر شاویشــک 
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کــرد و آن موقــع قربانعلــی  تبدیــل شــدند. حــاج خالــد در ســال 1872م بــه باقتــی نقــل مــکان 

ــود. در  ــا آن موقــع خالــد دو ســال در اســتحکامات لپســی امــام مســجد ب ــود. ت 28 ســالش ب

کلــی مقیــم شــدند. قربانعلــی بــا  ســالهای 1874-1873م پــدر و پســر در شــهر شاویشــک بــه 

گــوز در مســجد شاویشــک امــام شــد، و چــون ســواد روســی  دعــوت حــاج حســن الدین از آیا

کنســولگری روســیه در شاویشــک بــه ســمت مشــاور در امــور  داشــت، در ســال 1881م در 

حــل مســائل مــورد اختــالف و تقویــت روابــط بیــن مــردم محلــی و کنســولگری منصــوب شــد. 

کنســولگری و هــم قاضــی امــت مســلمان بــود. در  بدیــن ترتیــب تــا آخــر عمــرش هــم مشــاور 

کــرد و طــی آن  ســال 1885م قربانعلــی از شاویشــک بــه 6 شــهر ترکســتان شــرقی ســفر علمــی 

کتــاب خصایــص جغرافیایــی  یــخ نــو( را نوشــت. در ایــن  یــخ جریــدۀ جدیــده )تار کتــاب تار

کــرد؛ دربــارۀ اقتصــاد مــردم ســخن گفت؛ اســامی و  کــه در راه دیــده بــود وصــف  مکان هایــی را 

کن مقــدس و اصطالحات محلی  عناویــن مکانهــا، از جملــه مــزارات و مســجدها و ســایر اما

یــه ســال  یــخ 26 فور کــرد.  در تار را توضیــح داد و بــه شــرح حــال اولیــا توجــه خــاص مبــذول 

ــکندی  ــام تاش ــاج  اله ــان و ح ــاج رمض ــا ح ــراه ب ــی هم ــان، قربانعل ــا 25 رمض ــر ب 1897م براب

بــه ســفر حــج رفــت. آنهــا از ســمی بــه آمبــی )امســک( رســیدند و در 6 مــارس برابــر بــا 14 

یــخ 15 مــارس بــه ورشــو رســیدند.  شــوال ســوار قطــار شــدند. از اسمالنســک گذشــتند و در تار

قربانعلــی در ســفرنامه خــود فصــل بلنــدی را بــه شــهر ورشــو اختصــاص داده اســت. ســپس 

ینــا )اتریــش(، بوداپســت )مجارســتان(، بلگــراد )یوگســالوی، صربســتان(،  بــا قطــار بــه و

صوفیــه )بلغارســتان( و در آخــر بــه قســطنطنیه )اســتانبول( رســیدند. در آن هنــگام بیــن 

کشــتی ناامــن بــود. آنهــا در اســتانبول حــدود یــک ســال  ترکیــه و یونــان جنــگ بــود و ســفر بــا 

کتابخانه  هــای  ماندنــد و قربانعلــی بــا مــدارس، مســاجد، عمارت هــای قدیمــی، مزارهــا و 

گفتگــو و  بــا علمــای دینــی، محققــان و فعــاالن چــاپ مالقــات،  اســتانبول آشــنا شــد، 

کتاب هــای بــاارزش و مهــم را خریــد و از طریــق  گشــت و  کتابفروشــی ها را  کــرد.  مشــورت 

ــارت مزارهــای اشــخاص  ی ــه ز ــه ســمی فرســتاد. او در اینجــا عمــدۀ وقــت خــود را ب پســت ب

کــرد. در ســفرنامۀ قربانعلــی همــه اینهــا و نیــز ترکیــب و  تاریخــی و علمــای دینــی صــرف 

کــه ایــن مالقاتهــا در  بافــت جمعیتــی شــهر بــه طــور مفصــل بیــان شــده اســت. مســلم اســت 
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ه ایجــاد دیــدگاه تاریخــی قربانعلــی تأثیــر بســزایی داشــت. تــا فــرا رســیدن زمــان حــج، قربانعلــی 

یــای  کردنــد، ســپس از طریــق در بــا همراهانــش بــه شــهرهای بورســا، ازمیــر و بیــروت ســفر 

کردنــد و بــاز  مدیترانــه بــه جزیــرۀ رودس یونــان ســر زدنــد و از شــهر اســکندریه در مصــر بازدیــد 

از طریــق بیــروت بــه دمشــق، صالحیــه، قــدس، بنــدر ســعید، قاهــره، ســوئز، جــده و مدینــۀ 

ــه  منــوره رفتنــد. در مدینــه حــاج رمضــان بیمــار شــد و همانجــا 25 روز ماندنــد. ســرانجام ب

ــه  کــوه عرفــه رفتنــد و مناســک حــج را ب ــه  ــد و ب کردن کعبــه را طــواف  مکــه مکرمــه رســیدند. 

ــخ  ی ــتند. در تار ــمی بازگش ــه س ــی ب ــکو و آمب ــتانبول، مس ــه و اس کوف ــگاه از راه  ــد. آن ــا آوردن ج

ــه شاویشــک رســیدند. قربانعلــی پــس از برگشــت  ــا 23 جمــادی االول ب ــر ب 27 ســپتامبر براب

کــرد و در ســال 1909م آن را بــه پایــان رســاند.  یــخ خمســه شــرقی را شــروع  از حــج تألیــف توار

کــرد. 36 ســال امــام مســجد  کتــاب 21 ســال عمــرش را صــرف  قربانعلــی بــرای تدویــن ایــن 

کتــاب اول بــار در ســال 1910م در انتشــارات   و 28 ســال قاضــی بــود. نســخه خطــی ایــن 

»اورنگ« در شهر قازان به چاپ رسید.

یـخ 14 مـارس سـال  کـه در دوره ای پـر ماجـرا زندگـی می کـرد، در تار قربانعلـی خالـدی 

کنونـی چیـن( درگذشـت. کیانـگ  1913م در شاویشـک )منطقـه سـین 

ایـن  تاتـار،  زن  از  اسـت.  کـرده  ازدواج  بـار   4 شـرعی  قوانیـن  طبـق  خالـدی  قربانعلـی 

فرزنـدان زاده شـدند: عایشـه، حافـظ و قـاری )شاویشـک(، ابونصـر )در هنـگام تهیـۀ شـجره 

گـوز زندگـی می کـرد(، و قابیـش )در شاویشـک زندگـی می کـرد( بـه دنیـا آمدنـد. از زن  در آیا

اویغـور تورفانـی: توقـان صابرجـان )در روسـیه اسـت(، طیبـه بـه دنیـا آمدند. از زن قـزاق: خان 

گـوز زندگـی می کـرد( بـه دنیـا آمد. نـوه و نبیره هـای قربانعلـی خالدی بنا  شـایم رمضـان )در آیا

گـوز، بیشـکک، آش،  بـه اقتضـای شغلشـان در سراسـر جهـان، از جملـه آلماتـی، آسـتانه، آیا

شاویشـک، تاشـکند، قازان، اسـتانبول، پراگ و نیویورک زندگی می کنند و براسـاس ملیت 

مادرانشـان قـزاق، ازبـک، تاتـار، نوقایـی و اویغـور شـناخته شـده اند.

طرح کتاب
یـــخ حـــوادث  کتـــاب می گویـــد: »علـــم تار قربانعلـــی خالـــدی دربـــارۀ هـــدف از تألیـــف ایـــن 
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کارهـــای پادشـــاهان عـــادل و امیـــران ظالـــم از روز آفرینـــش جهـــان را تعریـــف  کل بشـــریت، 

گـــذارا  کـــه دنیـــای فانـــی  کـــه بـــرای آنهـــا افتـــاده می نگـــرد و می فهمـــد  می کنـــد. بـــه اتفاقاتـــی 

ــاد  ــای زشـــت را انتقـ ــوب تعریـــف و رفتارهـ ــا نیـــت خـ ــین برانگیز را بـ ــای تحسـ کارهـ اســـت. 

ـــراوان اســـت. ســـخن نغـــز ماننـــد وعـــظ  ـــخ ف ی ـــه خاطـــر همیـــن عبرت هـــای علـــم تار می کنـــد. ب

کـــه شـــادی مـــی آورد  اســـت و از عســـل شـــیرین تر. نصیحـــت مفیـــد ماننـــد دوســـت اســـت 

ــی  ــن نصیحتـ ــه چنیـ کـ ــوم اســـت  کـــس معلـ ــر  ــرای هـ ــد. بـ ــه خـــالص می کنـ ــم و غصـ و از غـ

ـــا  ـــم و ب ـــه چنیـــن عل ـــرام ب ـــا احت ـــن ب ـــه همیشـــه دلســـوز اســـت. بنابرای ک ماننـــد دوســـتی اســـت 

گرفتـــم. هـــر  گذشـــتگان قلـــم بـــه دســـت  هـــدف ثبـــت حـــوادث مهـــم زمـــان خـــود و احـــوال 

کتـــاب(. یـــخ شـــود« )صفحـــه 51  کـــس نمی توانـــد مشـــغول بـــه علـــم تار

کتـــاب می گویـــد: »انســـان بـــه ایـــن دنیـــا  قربانعلـــی خالـــدی دربـــارۀ ســـبب نوشـــتن ایـــن 

کار  کنـــد و بـــه  تنهـــا بـــرای مراقبـــت از خـــود نیامـــده. او بایـــد خـــود را بـــه راه درســـت هدایـــت 

ـــد.  کن ـــی  ـــد زندگ ـــردم می رس ـــه م ـــوب ب ـــده آدم خ ـــۀ فای گفت ـــا  ـــق ب ـــد و مطاب ـــغول باش ـــد مش مفی

کاری بایـــد انجـــام دهـــد تـــا نشـــانه ای از خـــود بـــرای آینـــدگان  پـــس هـــر انســـان در زندگـــی خـــود 

ـــخ  ی ـــتن تار ـــه نوش ـــط ب ـــت فق ـــن اولوی ـــت. ای ـــده اس ـــده ش ـــر آفری ـــور باالت ـــان از جان ـــذارد. انس بگ

کـــه می توانـــد  کاری مشـــغول باشـــد  محـــدود نمی شـــود. هـــر انســـان تـــا زنـــده اســـت بایـــد بـــا 

کـــه دانشـــمندان بـــا قلمشـــان، نظامیـــان بـــا  انجـــام دهـــد. بـــه خاطـــر همیـــن واجـــب اســـت 

نـــوک نیزه شـــان، حکمـــا بـــا افکارشـــان، ثروتمنـــدان بـــا اموالشـــان، ســـهم خودشـــان را بـــه 

کتـــاب(. کدامشـــان بـــه مـــردم فایـــده ای برســـانند« )صفحـــه 53  افزایـــش خوبی هـــا داده و هـــر 

کـــه در ایـــن  ـــد  ـــه خمســـه می گوی کتـــاب ب ـــارۀ ســـبب نامیـــدن ایـــن  قربانعلـــی خالـــدی درب

کتـــاب  ـــوره بیـــان شـــده اســـت.  ـــزاق، ازبـــک، قرقیـــز، اویغـــور و ت ـــوم ق یـــخ 5 ق ـــًا تار کتـــاب عمدت

کـــه دنبـــال اصـــل  کـــس  از 3 بخـــش تشـــکیل شـــده اســـت: خمســـه، تطمیعـــه و تکمیلیـــه. هـــر 

یـــخ شـــهرها و حـــوادث تـــا ســـال  کنـــد، در »تطمیعـــه« تار حـــوادث اســـت بـــه »خمســـه« مراجعـــه 

کامـــل بیـــان شـــده  یـــخ اقـــوام شـــرقی بـــه طـــور  1883م بیـــان شـــده اســـت. در »تکمیلیـــه« تار

کلمـــه »شـــرقی« اضافـــه شـــده اســـت. کتـــاب  اســـت. بـــه خاطـــر همیـــن بـــه عنـــوان 
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ه یـــخ خمســـۀ شـــرقی از پیشـــگفتار )صفحـــات 5-49( و 2 بخـــش عمـــده  کتـــاب توار

ـــرقی را  ـــتان ش ـــه و ترکس ـــع فرغان ـــته وقای ـــد داش ـــدی قص ـــی خال ـــت. قربانعل ـــده اس ـــکیل ش تش

ـــدرش، اســـناد تاریخـــی،  گفته هـــای پ ـــا 1883م براســـاس مطالعـــات خـــود،  از ســـال 1786 ت

شـــجره نامه ها، افســـانه های قدیمـــی و از قـــول اشـــخاص معتبـــر بیـــان نمایـــد.

کادمـــی علـــوم  کـــه مدیـــر ایـــن طـــرح، اســـتاد علـــم فیلولـــوژی و پروفســـور آ تورســـین ژورتبـــای 

کتـــاب را نوشـــته و موضوعاتـــی از قبیـــل اهمیـــت  تعلیـــم و تربیـــت اســـت، پیش گفتـــار ایـــن 

یـــخ ترکســـتان  کتـــاب خالـــدی، زندگـــی علمـــی خالـــدی، دیدگاه هـــای علمـــی خالـــدی، تار

یـــخ شـــفاهی قزاقهـــا، ریشـــه های  بـــزرگ از نظـــر خالـــدی، منابـــع خالـــدی مربـــوط بـــه تار

کـــرده اســـت. کلمـــات و افســـانه ها و شـــجره نامه ها را مطـــرح 

کـــه شـــامل  ـــزرگ را وصـــف می کنـــد  ـــخ ترکســـتان ب ی کتـــاب تار قربانعلـــی خالـــدی در ایـــن 

کاشـــغر و شاویشـــک )ترکســـتان شـــرقی(، خوقنـــد )قوقـــان( و بخـــارا )ترکســـتان جنوبـــی( 

کتـــاب )صفحـــات  و ژتیســـو و ســـاری آرقـــا )ترکســـتان شـــمالی( اســـت. در بخـــش اول 

ــه  ــت فرغانـ ــال 919ق )1513م( در دشـ ــه از سـ کـ ــیک  ــن بسـ ــدان آلتیـ ــخ خانـ یـ 50-181( تار

کتـــاب )صفحـــات 323-182(  حکمرانـــی می کردنـــد، بیـــان شـــده اســـت. در بخـــش دوم 

ـــام منطقـــه( در ترکســـتان شـــرقی ســـخن آمـــده  ـــان آلتـــی شـــهر )شـــش شـــهر- ن ـــاره فرمانروای درب

گرفتـــم دربـــارۀ  کتـــاب می گویـــد: »تصمیـــم  اســـت. خـــود مؤلـــف دربـــارۀ محتـــوا و مضمـــون 

کـــه در ترکســـتان شـــرقی در قـــرن مـــا، یعنـــی بیـــن ســـالهای 1200 و 1300ق )1786- حوادثـــی 

کاشـــغر، جنـــگ  1883م( اتفـــاق افتـــاده اســـت، بنویســـم.در ابتـــدا پیـــروزی جهانگیـــر قـــوژا در 

قوژاهـــای بعـــدی، و ســـرانجام نفـــوذ بلندمـــدت مرحـــوم خـــان یعقـــوب، راه رســـیدن وی بـــه 

کـــردم. چـــون  کـــه هســـت بیـــان  جایـــگاه بـــاال، مـــرگ وی و فروپاشـــی مملکتـــش را همانطـــور 

خانهـــای فرغانـــه در ایـــن اتفاقـــات تأثیـــر مســـتقیمی داشـــته اند، می بایســـت در ابتـــدا بـــا حـــال 

ـــم،  کن ـــف  ـــش تعری ـــه از پایان ـــه از اول، بلک ـــه را ن ـــر واقع گ ـــرا ا ـــدیم؛ زی ـــنا می ش ـــا آش ـــوال آنه و اح

معنـــی آن قابـــل فهـــم نخواهـــد بـــود. حـــوادث در تضـــاد خواهنـــد بـــود و مخاطـــب احتمـــااًل 

چیـــزی نخواهـــد فهمیـــد. پـــس از آن اطالعاتـــی دربـــاره قزاقهـــا و خانهـــای قـــزاق، ســـپس احـــوال 
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کشـــورهای اســـالمی و ســـایر  مغـــول و قالمـــاق و چنـــد طایفـــۀ دیگـــر اضافـــه شـــده اســـت. در 

ـــاره حـــوادث  کتابهایـــی درب کشـــور مـــا  یـــخ آنهـــا موجـــود اســـت. در  ـــارۀ تار کتابهایـــی درب اقـــوام 

کنـــد،  کـــس اول شـــروع  ـــه »هـــر  گفت ـــه  ـــه ب ـــا تکی ـــن ب ـــدارد. بنابرای کانمـــان وجـــود ن گذشـــته و نیا

یـــاد نوشـــته شـــده اســـت،  کتابهـــای تاریخـــی ز افتخـــار از آن اوســـت«، بـــا آنکـــه تـــا بـــه حـــال 

کتـــاب منبـــع  یـــخ منطقـــۀ شـــرقی را دارنـــد، ایـــن  کـــه قصـــد تألیـــف تار امیـــدوارم بـــرای افـــرادی 

کوشـــش  خوبـــی باشـــد. امیـــدوارم انســـانهای منصـــف از ایـــن اثـــر مـــن چشم پوشـــی نکننـــد، 

ـــام نکننـــد« )صفحـــات  کـــه از آن اســـتفاده می کننـــد، مـــرا بدن ـــرود و محققانـــی  ـــه هـــدر ن مـــن ب

ــاب(. کتـ 53 و 55 

ــه علــت بی خیالــی  کــه ب ــا تأســف نتیجــه می گیــرد  کتــاب ب قربانعلــی خالــدی در ایــن 

خانهــا، اختالفــات داخلــی و عبــرت نگرفتــن از گذشــته، خانــات ترکســتان جنوبــی در ســال 

1875م بــه اســتعمار روســیه و ترکســتان شــرقی درســال 1877م بــه اســتعمار چیــن درآمــد.

بـــه اعتقـــاد محققـــان و تاریخدانـــان معاصـــر، تـــا زمـــان اســـتعمار، ایـــن دو منطقـــه بـــر زندگـــی 

یـــخ قزاقســـتان جدایی ناپذیـــر اســـت. از ایـــن  یـــخ آنهـــا از تار قزاقهـــا تأثیـــر بســـزایی داشـــتند و تار

یـــخ خمســـه شـــرقی قربانعلـــی خالـــدی بـــرای قزاقهـــا اهمیـــت خاصـــی دارد. کتـــاب توار رو 

مالحظات:
1. در صفحـــات 126، 128، 130، 132، 134، 136، 138، 142، 144، 146، 148، 150، 152، 

 322 ،320 ،318 ،316 ،314 ،260 ،258 ،256 ،254 ،252 ،218 ،216 ،156 ،154

برگه هـــای نســـخه خطـــی مفقـــود شـــده اند.

2. ترجمـــه در صفحـــات 269 و 271 تکـــرار شـــده اســـت. نســـخه خطـــی و نســـخه چاپـــی از 

ــه 271 فـــرق می کننـــد. ترجمـــه صفحـ

کتـــاب متناســـب بـــا موضـــوع، ابیـــات مختلـــف بـــا ترجمـــه اش و  3. در بســـیاری از بندهـــای 

ضمیمه هـــا ذکـــر شـــده اند.

گوهر عمرخانوا  
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امام در حکمت اسماعیلیه1
 دیانا استیگروالد2، 2015م، دهلی
 انتشارات منوهر، 347 صفحه.

فـارغ  و  اسـالم  تاریـخ  متخصـص  اثـر،  ایـن  نویسـنده 

گیـل )مونتـرال_   التحصیـل دورۀ دکتـری از دانشـگاه مـک 

آمریـکا  و  کانـادا  دانشـگاه های  در  مدتـی  اسـت.  کانـادا( 

تدریـس کـرده اسـت. پیـش از انتشـار ایـن اثـر، چهـار عنـوان 
کتـاب و چندیـن مقالـه نیـز از او بـه چاپ رسـیده اسـت. 1   2

ـــماعیلیه را  ـــب اس ـــت در مکت ـــفۀ امام ـــوم و فلس ـــاب، مفه کت ـــن  ـــتیگروالد در ای ـــم اس خان

ـــرار داده اســـت.  ـــای مختلـــف تحـــوالت تاریخـــی و فرهنگـــی، مـــورد بحـــث و بررســـی ق از زوای

کـــه از  یـــۀ اســـماعیلیه  کوشـــیده اســـت بـــه فرآینـــد تکامـــل مفهـــوم امامـــت در مکتـــب نزار او 

حضـــرت علـــی )ع( شـــروع می شـــود و بـــه امـــام فعلی شـــان می رســـد، نگاهـــی بیفکنـــد. 

ـــه مطالعـــات تطبیقـــی مباحـــث اعتقـــادی شـــیعۀ دوازده امامـــی و  بخـــش عمـــدۀ مطالـــب، ب

اســـماعیلیه اختصـــاص یافتـــه اســـت قســـمت اخیـــر دوره هـــای مختلـــف اســـماعیلیه: پیـــش 

از فاطمیـــان، دورۀ فاطمـــی و المـــوت، دورۀ میانـــی )قـــرن هشـــتم تـــا ســـیزدهم هجـــری( و دورۀ 

معاصـــر را در بـــر می گیـــرد.

دربارۀ  مختصری  سپس  و  پژوهش  منابع  وصف  بر  است  مشتمل  کتاب  پیشگفتار 

خاستگاه شیعه، مذاهب شیعه دوازده امامی و اسماعیلیه. در بخش اول عالوه بر بحث 

پیرامون حدیث و فقه شیعی، به پیدایش آثار مکتوب شیعی و دانشمندانی چون نوبختیان، 

محمد  )وفات 381ق(،  قمی  بابویه  ابن  صدوق،  شیخ  )وفات 329ق(،  کلینی  یعقوب 

1.  Imamology in Ismaili Gnosis

2. Diana Steigerwald.
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النعمانی معروف به ابن ابی زینب )وفات 360ق(، شیخ مفید )وفات 413ق(، سید مرتضی 

علم الهدی )وفات 436ق(، شهاب الدین یحیی سهروردی )وفات 587ق(، محی الدین 

ابن عربی )وفات 638ق(، نصیرالدین طوسی )وفات 672ق(، عالمۀ حلی )وفات 726ق(، 

حیدر آملی )وفات 782ق(؛ و همچنین مقایسه بین سنی و شیعه پرداخته است. مؤلف 

در ادامه این بخش مفاهیم کلیدی شیعه چون امامت، نبوت، عصمت، تمایز بین دو نوع 

 نبوت )نبی  التشریع، نبی  التعریف(، تنزیل، تأویل، ظاهر و باطن، تقیه، شریعت را توضیح 

داده است.

ـــماعیلی  ـــب اس ـــه مکت ک ـــی  ـــای تاریخ ـــای دوره ه ـــف رویداده ـــه وص ـــتر ب ـــش دوم بیش بخ

را شـــکل داد پرداختـــه اســـت: دورۀ پیشـــافاطمی و فاطمـــی، حوادثـــی چـــون جنبـــش بـــزرگ 

زنگیـــان و قرامطـــه، شـــکاف بیـــن قرامطـــه و فاطمیـــان، عبیـــداهلل المهـــدی )وفـــات 322ق(، 

افســـانۀ میمـــون القـــداح، منابـــع دســـت اول اســـماعیلیله در شـــجره نامه، فتنـــۀ داعـــی 

ــز  ــاهلل، المعـ ــور بـ ــراهلل، المنصـ ــم بامـ ــای القایـ ــوال خالفت هـ ــز احـ ــرادرش، و نیـ ــداهلل و بـ ابوعبـ

ــده اند. ــراهلل، پیدایـــش مذهـــب دروز وصـــف شـ ــم بامـ کـ ــن اهلل، الحا لدیـ

دورۀ بعـــدی بـــه بعضـــی از فرقه هـــای اســـماعیلی چـــون حافظیـــه، طیبیـــه، و متفکـــران 

و ادیبـــان بـــزرگ اســـماعیلی عصـــر فاطمـــی ماننـــد نســـفی )وفـــات 332ق(، ابـــن هیصـــم، 

جعفـــر بـــن منصـــور الیمـــن )وفـــات 302ق(، ابوحاتـــم رازی )وفـــات 322ق(، محمـــد بـــن 

هانـــی اندلســـی )وفـــات 362ق(، قاضـــی نعمـــان )وفـــات 363ق(، ابویعقـــوب سیســـتانی 

کرمانـــی )وفـــات 411ق(، نیشـــابوری، المؤیـــد فـــی الدیـــن  )وفـــات 390ق(، حمیدالدیـــن 

ــات پـــس از 465ق(.  ــرو )وفـ ــر خسـ ــات 470ق(، ناصـ ــیرازی )وفـ شـ

در ایـــن بخـــش از مفاهیـــم امامـــت، نبـــوت، در اندیشـــه های ابویعقـــوب سیســـتانی 

ابویعقـــوب  از دیـــدگاه نســـفی و  کیهان شناســـی  نیـــز  ابوحاتـــم رازی؛ و  و ناصـــر خســـرو و 

کرمانـــی و ناصـــر خســـرو ســـخن رانـــده اســـت. سیســـتانی، حمیدالدیـــن 

ــارۀ  ــش دربـ ــن بخـ ــاص دارد. در ایـ ــزاری اختصـ ــماعیلیه نـ ــه اسـ ــاب بـ کتـ ــوم  ــش سـ بخـ

جدایـــی اســـماعیلیۀ شـــرق و غـــرب، حســـن صبـــاح، پایـــان امپراطـــوری فاطمـــی، نظـــر 
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اجمالـــی تاریخـــی بـــه دورۀ المـــوت، دور الکشـــف و اعـــالن رســـتاخیر بـــزرگ )559ق(، 

کیـــد بـــر شـــریعت( و هجـــوم مغـــول؛ و نیـــز مفاهیـــم امامـــت، حجـــت، نبـــوت،  دور الســـتر )تأ

تعلیـــم، پیدایـــش و آفرینـــش؛ و آنـــگاه دربـــارۀ متفکـــران بـــزرگ اســـماعیلی دورۀ المـــوت چـــون 

حســـن صبـــاح )وفـــات 518ق(، شهرســـتانی )وفـــات 548ق(، نصیرالدیـــن طوســـی )وفـــات 

امـــام مســـتنصر دوم،  نـــزاری قهســـتانی )وفـــات 720ق(،  672ق(، حکیـــم ســـعدالدین 

ــواه هراتـــی بحـــث شـــده اســـت. ــتانی و خیرخـ ابواســـحاق قهسـ

یـــخ  بخـــش چهـــارم دربـــارۀ تبلیـــغ مذهـــب اســـماعیلیه در هندوســـتان اســـت. ســـیری در تار

تبلیـــغ اســـماعیلیه در هنـــد، پیـــر شـــمس، پیـــر صدرالدیـــن و اســـماعیلیان خوجـــه، ســـید امـــام 

شـــاه، خداشناســـی و مختصـــری از ســـمبل های اصلـــی مذهبـــی، اخالقیـــات و راه منتهـــی بـــه 

رســـتگاری، پیدایـــش و آفرینـــش، زمـــان ادواری، نمـــودار مفهـــوم زمـــان از آغـــاز، نمایـــش الهـــی، 

افســـانۀ هنـــدی، نبـــی و پیـــر، نبـــی مظهـــر نـــور محمـــد )براهمـــا(، پیـــر )حجـــت امـــام(، امـــام 

گرفتـــه اســـت. )تجلـــی الهـــی نارایانـــا( و اســـم اعظـــم در ایـــن بخـــش مـــورد بررســـی قـــرار 

بخش پنجم به آقا خانها از 1233ق / 1818م تا امروز اختصاص یافته است این بخش 

مشتمل بر این ابواب است: امام شاه خلیل اهلل و آقا خان اول، سرجون میر، خوجه، آقا خان 

دوم، آقا خان سوم، حاجی بی بی، شجره نامۀ آقا خان اول، دانشگاه علیگر، مرکز تحقیقات 

کراچی، آقا خان چهارم، فعالیت های بشردوستانه اولیه در شرق  اسماعیلی در بمبئی و 

آفریقا، توسعۀ شبکۀ آقا خان، خدمات ارتقاء صنعتی، بنیاد آقا خان، مؤسسۀ مطالعات 

کز اسماعیلی، دانشگاه و بیمارستان آقا خان در  اسماعیلیه، معماری و توسعه، ساخت مرا

کراچی، جشن ویژه اعلیحضرت )آقا خان(، پیر شهاب الدین شاه، فدا خراسانی، آقا خان 

سوم، عالمه ناصر هونزای، اسماعیلی ادرا، آقا خان چهارم.

بخـش ششـم کتـاب هـم مشـتمل بـر نتیجه گیـری از مباحـث پیشـین و نیـز بحـث دربارۀ 

تقسـیم بندی ها در اسـالم، شـجره نامۀ اواتارها، شـجره نامۀ امام ها و پیرهادی نزاری اسـت.

نامه ایران و اسالم  
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مکتوبات امام رّبانی 
 به کوشش عارف نوشاهی، استانبول

 2018م، 5 جلد

الـــف  مجـــّدد  ســـرهندی  احمـــد  شـــیخ  نامه هـــای 

جهـــان  در  1034ق(  صفـــر   28  -  971 شـــوال  ثانـــی)14 

عرفـــان بـــه مکتوبـــات امـــام رّبانـــی شـــهرت دارد و نیـــاز 

ــا بـــه زبـــان فارســـی نوشـــته  بـــه معرفـــی نـــدارد. ایـــن نامه هـ

ـــا را  ـــن نامه ه ـــت. ای ـــی اس ـــه عرب ـــه ب ک ـــه  ـــد نام  چن
ّ

ـــده اال ش

گـــرد آوردنـــد چنانکـــه: مریـــدان شـــیخ ســـرهندی در حیـــن حیـــات او، زیـــر نظـــر خـــودش 

ـــار محمـــد جدیـــد بدخشـــی طالقانـــی،  گـــردآوری ی ـــه  ـــه دّر المعرفـــت، ب 1. دفتـــر اول موســـوم ب

ـــه ســـال 1025ق، شـــامل 313 مکتـــوب. ب

گـــردآوری عبدالحـــّی حصـــاری، بـــه ســـال 1028ق،  2. دفتـــر دوم موســـوم بـــه نـــور الخالیـــق، بـــه 

شـــامل 99 مکتـــوب.

ـــه ســـال  کشـــمی، ب گـــردآوری محمـــد هاشـــم  ـــه  ـــه معرفـــة الحقایـــق، ب 3. دفتـــر ســـوم موســـوم ب

ـــر 114 مکتـــوب. 1031ق، مشـــتمل ب

رونویســـی تـــک تـــک نامه هـــای شـــیخ در حیـــن حیـــات او آغـــاز شـــده بـــود و پـــس از تدویـــن 

کتابخانه هـــای  کـــه امـــروز تقریبـــًا در تمـــام  کامـــل، نســـخه هایی از آن استنســـاخ شـــد  ســـه دفتـــر 

معتبـــر جهـــان نگهـــداری می شـــود. پـــس از ورود صنعـــت چـــاپ در هندوســـتان، طبـــع و 

انتشـــار مکتوبـــات امـــام رّبانـــی آغـــاز شـــد، چنانکـــه اولیـــن چـــاپ آن 1288 ق/1871 م در 

مطبـــع احمـــدی، دهلـــی بـــه اهتمـــام شـــیر محمـــد خـــان بـــن غـــالم محمـــد خـــان جهجـــری 

گرفـــت و ســـپس مکـــرر در چاپخانه هـــای  مالـــک مطبـــع احمـــدی، در ســـه جلـــد انجـــام 

کســـتان بـــه طبـــع رســـید. حتـــی در خـــارج نیـــز بـــه چـــاپ رســـیده اســـت چنانکـــه  هنـــد و پا

در 1328ق/ 1910م بـــه اهتمـــام حاجـــی عبـــداهلل بـــن حاجـــی اســـداهلل در تاشـــکند و در 
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گنجـــی در زاهـــدان ایـــران منتشـــر شـــد. تمـــام  2004م بـــه تصحیـــح و تعلیـــق محمـــد ایـــوب 

چاپ هـــای مذکـــور معمولـــی و غیرانتقـــادی اســـت. در ایـــن میـــان حـــدود صـــد ســـال پیشـــتر 

کار تصحیـــح و تنقیـــح  ـــم امرتســـری )وفـــات: 1348ق /1930م(  ـــا نوراحمـــد پســـروری ث موالن

ـــن  ـــی، مت ـــخه های خط ـــه نس ـــک و مقابل کم ـــه  ـــت و ب گرف ـــده  ـــه عه ـــی را ب ـــام ربان ـــات ام مکتوب

ـــاظ  ـــگ الف ـــات و فرهن ـــاره ای تعلیق ـــود و پ ـــج نم ـــث را تخری ـــات و احادی ـــرد و آی ک ـــح  را تصحی

کـــرد و عبـــارات عربـــی را بـــه فارســـی ترجمـــه  کلمـــات عربـــی را اعراب گـــذاری  دشـــوار نوشـــت، 

ـــا 1916 در  ـــا 1334ق /1909ت ـــال های 1327ت ـــش، در س ـــش بخ کار را بخ کل  ـــاپ  ـــود و چ نم

کـــه  مطبـــع مجـــّددی، امرتســـر، هنـــد بـــه تکمیـــل رســـانید. از کار نوراحمـــد بســـیار اســـتقبال شـــد 

کســـتان تجدیـــد  کنـــون چندیـــن بـــار در ترکیـــه و پا تـــا امـــروز اعتبـــار دارد. چـــاپ نـــور احمـــد، تا

کتابـــت دســـتی دارد، تعلیقـــات  چـــاپ شـــده اســـت. ولـــی ایـــن چـــاپ بـــه روش قدیـــم اســـت. 

ـــه  ـــده و ب ـــی ش ـــاظ زیرنویس ـــگ الف ـــت، فرهن ـــده اس ـــط ش ـــن خل ـــار مت کن ـــخ در  ـــالف نس و اخت

کـــه در عصـــر چـــاپ دیجیتالـــی  ئـــم ســـجاوندی توجـــه نشـــده اســـت. خواننـــده امـــروزی  عال

ـــت  ـــدان رغب ـــت، چن ـــق اس ـــیار دقی ـــه بس ک ـــن  ـــو ای ـــد، ول ـــور احم ـــاپ ن ـــه چ ـــد، ب ـــی می کن زندگ

ـــه مقتضیـــات روزگار داشـــت  ـــد چـــاپ ب ـــه یـــک تجدی ـــاز ب نشـــان نمـــی دهـــد و ایـــن چـــاپ نی

کار در 1397شمســـی/2018م  کوشـــش عـــارف نوشـــاهی انجـــام شـــد و نتیجـــه  کار بـــه  کـــه ایـــن 

از ســـوی انتشـــارات ارقـــم1، اســـتانبول، در 5 جلـــد و در 2575 صفحـــه بـــه صورتـــی شـــکیل 

ـــده  گردآم ـــد(  ـــه دفتر)جل ـــی در س ـــام ربان ـــات ام ـــود مکتوب ـــت. خ ـــده اس ـــر ش ـــمند منتش و روش

ـــوده، در دو بخـــش تقســـیم شـــده و بدیـــن ترتیـــب متـــن  ـــاد ب ی اســـت. چـــون حجـــم دفتـــر اول ز

گانـــه چـــاپ  مکتوبـــات در 4 جلـــد و مقدمـــه مصحـــح، تعلیقـــات و نمایه هـــا در جلـــد جدا

ـــت. ـــده اس گردی ـــه  ـــد ارائ کار در 5 جل کل  ـــب  ـــن ترتی ـــت و بدی ـــده اس ش

همچنین برای بیان کردن اهمّیت مکتوبات امام رّبانی، شرح حال نگارنده مکتوبات، 

که مخاطب نامه ها بوده اند،  کسانی  گردآورندگان مکتوبات و شرح حال برخی  شرح حال 

کستانی مقّدمه ای مبسوط نوشته است. پروفسور محمد اقبال مجّددی محّقق پا

نامه ایران و اسالم  

1. Erkam Yayinlari.
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کتــــــب در خصــــــوص جــــــــاده  مجموعــــــه 
ــران1   ــا تهـ ــم از رم تـ ابریشـ

المللـــی  بیـــن  نمایشـــگاه  ســـی امین  جریـــان  1در 

کشـــور ایتالیـــا بـــه عنـــوان میهمـــان ویـــژه و  کتـــاب تهـــران، 

ـــه ای شـــد  اختصاصـــی حضـــور داشـــت. ایـــن حضـــور بهان

نمایشـــگاهی بـــا عنـــوان »کتاب هـــای راه ابریشـــم: از رم تـــا 

تهـــران« در اردیبهشـــت مـــاه 1396 در کتابخانـــه ملـــی ایران 

برگـــزار شـــود. بـــه همیـــن مناســـبت انتشـــارات ادیتزیونـــی 

کتـــب  کتابـــی دو زبانـــه بـــه زبان هـــای ایتالیایـــی و فارســـی بـــا عنـــوان »مجموعـــه  ســـابینای2 

کتـــاب شـــامل مجموعه هایـــی  کـــرد. ایـــن  در خصـــوص جـــاده ابریشـــم از رم تـــا تهـــران« منتشـــر 

کتابخانـــه آنجلیـــکای رم در نمایشـــگاه بـــه نمایـــش درآمـــده اســـت. کـــه از  اســـت 

و  کتابخانه هـــا  مدیـــرکل  رومـــو«  »روســـانا  قلـــم  بـــه  مقدمه هایـــی  بـــا  حاضـــر  کتـــاب 

فعالیت هایـــی  و  میـــراث  وزیـــر  معـــاون  چـــزارو«  »آنتیمـــو  و  ایتالیـــا  فرهنگـــی  نهادهـــای 

گســـترده ارتباطـــات فرهنگـــی میـــان ایتالیـــا و  گردشـــگری ایتالیـــا و ذکـــر ســـابقه  فرهنگـــی و 

ـــر ایـــن اســـاس  کـــه ب کتابخانـــه آنجلیـــکا آمـــده  ایـــران آغـــاز می شـــود. در ادامـــه تاریخچـــه ای از 

کـــه بـــه روی عمـــوم  کتابخانـــه  ای بـــوده  در ســـال 1604 در شـــهر رم افتتـــاح شـــده و اولیـــن 

گرفتـــه شـــده اســـت.  کتابخانـــه از نـــام بنیانگـــذار آن »آنجلـــو روکا«  بـــاز شـــده اســـت. نـــام 

گوســـتینی  کلیســـای آ کلمنـــت هشـــتم بـــه  کتابخانـــه پـــس از فـــوت روکا توســـط پـــاپ  اداره 

ـــاپ،  ـــژه پ ـــازه وی ـــف اج ـــه لط ـــکا ب ـــه آنجلی کتابخان ـــتینی و  گوس ـــای آ کلیس ـــود.  ـــذار می ش گ وا

کننـــد و از ایـــن  گنجینـــه خـــود نگاهـــداری  کتاب هـــای ممیـــزی را در  توانســـتند بســـیاری از 

1.  Liberi Sulla via Della Seta da Roma a Teheran

2. Edizioni Sabinae

مجموعه كتب در خصوص جاده ابریشم از رم تا تهران
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ی حیـــث جایـــگاه ممتـــاز و ویـــژه ای یافتنـــد. طـــی ســـال های بعـــد مجموعه هـــای متعـــدد 

کاردینـــال  کـــه مهمتریـــن آن را می تـــوان مجموعـــه  کتابخانـــه اضافـــه شـــد  و متنوعـــی بـــه 

کتابخانـــه واتیـــکان را برعهـــده  کـــه ریاســـت  دومنیکـــو پاســـیونی دانســـت. مجموعـــه پاســـیونی 

ــای  ــه غنـ ــد و بـ ــه آنجلیـــکا منتقـــل شـ کتابخانـ ــه  ــال 1762 بـ داشـــت، پـــس از مرگـــش در سـ

ــا در ســـال 1861 ، براســـاس قوانیـــن جدیـــد،  کـــرد. پـــس از اتحـــاد ایتالیـ ــایانی  کمـــک شـ آن 

کشیشـــان  گرفتنـــد و در نهایـــت در ســـال 1886 ،  قـــرار  گروه هـــای دینـــی تحـــت فشـــار 

ـــه  کتابخان ـــه شـــدند. از ســـال 1975 نیـــز  کتابخان گـــذاری  ـــه وا گوســـتینی مجبـــور ب کلیســـای آ

گردشـــگری ایتالیـــا  آنجلیـــکا مســـتقیمْا زیـــر وزارت میـــراث و فعالیت هـــای فرهنگـــی و 

 اداره می شود.

ـــران  ـــژه ای ـــه وی ـــرق و ب ـــا ش ـــا ب ـــژه ایتالی ـــه وی ـــرب و ب ـــنایی غ ـــی آش ـــاب چگونگ کت ـــه  در ادام

کتـــاب در ســـال 1471 ، جمهـــوری ونیـــز، هیئتـــی را بـــه  مطـــرح می شـــود. براســـاس ادعـــای 

گســـیل داشـــت. پـــس از ایـــن ســـفر،  ایـــران و دربـــار اوزون حســـن، پادشـــاه آق قویونلو هـــا 

تعـــدادی از صنعت گـــران و هنرمنـــدان ایرانـــی، رهســـپار ونیـــز شـــده و آوازه هنـــر ایرانـــی در 

پـــا منتشـــر شـــد. از طـــرف دیگـــر، در پـــی اختـــراع ماشـــین چـــاپ توجـــه نســـبت بـــه خطـــوط  ارو

ــی  کتبـ ــی  ــن وضعیتـ ــت. در چنیـ ــترش یافـ گسـ ــه  ــن ترجمـ ــع آن فـ ــه تبـ ــرقی و بـ ــروف شـ و حـ

ــید. در  ــاپ رسـ ــه چـ ــی بـ ــی فارسـ ــار ادبـ ــه آثـ ــه و ترجمـ ــان، لغت نامـ ــتور زبـ ــن دسـ ــا مضامیـ بـ

کتابـــی توســـط لوینـــوس وارنـــر، شـــرق شـــناس آلمانـــی شـــامل اندرزهـــای  ایـــن میـــان چـــاپ 

گلســـتان ســـعدی بـــه صـــورت دوزبانـــه، نقطـــه عطفـــی در تمایـــل بـــه شـــرق شناســـی بـــه شـــمار 

مـــی رود. توجـــه مغرب زمینیـــان نســـبت بـــه ایـــران، رفتـــه رفتـــه بـــه ســـمت وجـــوه مذهبـــی 

 نیـــز متمایـــل شـــد. بـــا توجـــه بـــه جایـــگاه میترائیســـم در فرهنـــگ غـــرب، ایـــن موضـــوع،

 بـــه بحثـــی جـــذاب در میـــان دیـــن پژوهـــان تبدیـــل شـــد و مجرایـــی نـــو در شـــناخت غـــرب 

ــت در  ــن دسـ ــی از ایـ کتاب هایـ ــات  ــری از صفحـ ــه، تصاویـ ــد. در ادامـ ــوده شـ گشـ ــرق  از شـ

کتـــاب آمـــده اســـت.

کـــه اروپایی هـــا در ســـفر بـــه ایـــران نگاشـــته اند.  ســـپس نوبـــت بـــه ســـفرنامه هایی می رســـد 

مجموعه كتب در خصوص جاده ابریشم از رم تا تهران
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ینـــی1، پیتـــرو دال والـــه2، ژان  کنتار کتـــاب بـــه معرفـــی ســـفرهای افـــرادی همچـــون آمبروجیـــو 

ــر  ــردازد. ویٰژگـــی منحصـ ــاردن3، ژان باپتیســـت تاوارنیـــه4 و آنـــدره دولیـــه دســـالنده5 می پـ شـ

کمـــک  ـــا  ـــر ب کشـــیده و بعدت ـــران  کـــه وی از ای ـــرد ســـفرنامه دســـالنده، نگاره هایـــی اســـت  ـــه ف ب

کاخ چهـــل  کـــرده اســـت. ایـــن نگاره هـــا شـــامل ســـی و ســـه پـــل،  کامـــل  طراحـــان ایتالیایـــی 

ـــمند از  ـــه ای ارزش گنجین ـــه  ک ـــود  ـــال آن می ش ـــید و امث ـــت جمش ـــان، تخ ـــهر اصفه ـــتون، ش س

کتـــاب، تصاویـــر چشـــم گیری از ایـــن  تصویـــر ایـــران دوره صفـــوی بـــه شـــمار مـــی رود. در ادامـــه 

نگاره هـــای از بنا هـــا و پوشـــش افـــراد بـــه چـــاپ رســـیده اســـت.

ــه  کتابخانـ ــال ها در  ــول سـ ــه در طـ کـ ــق دارد  ــه هایی تعلـ ــه نقشـ ــاب بـ کتـ ــدی  بخـــش بعـ

کتاب هـــای  کتـــاب نیـــز نمونه هـــای ارزشـــمندی از  گـــرد آمـــده اســـت. در پایـــان  آنجلیـــکا 

ـــد  ـــده ان ـــر ش ـــاپ منتش ـــین چ ـــراع ماش ـــه اخت ـــال های اولی ـــْا در س ـــه عموم ک ـــه  کتابخان ـــی  چاپ

بـــه نمایـــش در آمـــده اســـت.

کـــه پیشـــتر  کتـــب در خصـــوص جـــاده ابریشـــم از رم تـــا تهـــران همانطـــور  کتـــاب مجموعـــه 

گنجینـــه ارزشـــمند آن بـــه ویـــژه در رابطـــه  کتابخانـــه آنجلیـــکا و  بیـــان شـــد، بـــا هـــدف معرفـــی 

ــٰژه نگاره هـــای جـــذاب مربـــوط  ــه ویـ ــر متعـــدد بـ ــران بـــه چـــاپ رســـیده اســـت. تصاویـ ــا ایـ بـ

ـــرده  ک ـــل  ـــی تبدی ـــب عموم ـــرای مخاط ـــه ب ـــل توج ـــر قاب ـــه اث ـــر را ب ـــاب حاض کت ـــفرنامه ها،  ـــه س ب

گوشـــه هایی از تاثیـــر و اهمیـــت فرهنـــگ و تمـــدن شـــرقی  کـــه می تـــوان از دریچـــه آن بـــه  اســـت 

ـــرد. کنان مغـــرب زمیـــن پـــی ب ـــرای ســـا ب

سید عمادالدین خاتمی  

1. Ambrogio Contarini

2. Pietro Della Valle

3. Jean Chardin

4. Jean Baptiste Tavernier

5. Andre Daulier Deslandes

مجموعه كتب در خصوص جاده ابریشم از رم تا تهران



217
یر
 مد
متن
د  
رتدتخ
 ر
رن
ا ر
 ر
 ختت
خج 
نی
،تف
 مأ
شاتن
ننم
مت
ر 
ایخ

 خراسان بزرگ؛ تاریخ جغـرافیا، باستــان شنــاسی
  و اشیـــــای تاریخی

روکو رانته، برلین، 2015م، 310ص*

ــان«  ــروز، »خراسـ ــی امـ ــای سیاسـ ــد در جغرافیـ ــر چنـ هـ

ـــا همیـــن  ـــران اشـــاره دارد، ام ـــه اســـتانی در شـــمال شـــرق ای ب

اصطـــالح در ســـده های متقـــدم، بـــه منطقـــه ای بـــس فـــراخ 

کـــه از  در ایـــران بـــزرگ یـــا ایـــران فرهنگـــی اطـــالق می شـــد 

ـــا بخشـــی از حاشـــیه ها ی  ـــای خـــزر و از جنـــوب، ت ی ـــا و در ی کرانه هـــای آمودر ـــا  شـــرق و غـــرب ت

گســـتردگی داشـــت. ایـــن منطقـــۀ  کوه هـــا ی افغانســـتان  بیابان هـــا ی مرکـــزی ایـــران بـــه ســـمت 

ـــوری  ـــۀ بخشـــی از امپرات ـــه منزل ـــا چهـــارم قبـــل از میـــالد، ب کـــه طـــی قرن هـــا ی ششـــم ت تاریخـــی 

هخامنشـــیان و از قـــرن ســـوم پیـــش از میـــالد تـــا قـــرن ســـوم میـــالدی در قلمـــروی امپراتـــوری 

کشـــوِر ایـــران، افغانســـتان،  اشـــکانی بـــه شـــمار می آمـــد، امـــروزه در پهنـــۀ جغرافیایـــِی  چهـــار 

ــژه  ــر به ویـ ــران معاصـ ــیاری از پژوهش گـ ــرار دارد. از ایـــن رو بسـ ــتان قـ ــتان و تاجیکسـ ترکمنسـ

غربیـــان، از آن بـــا نـــام »خراســـان بـــزرگ« یـــاد می کننـــد. 

ایـــن حـــوزۀ جغرافیایـــی_  فرهنگـــی، در شـــمال شـــرق تمـــدن اســـالمی همـــواره از اهمیتـــی 

ایـــن منطقـــه نظیـــر موقعیـــت  بـــوده اســـت. برجســـتگِی وجـــوِه اعتنـــای  بســـزا برخـــوردار 

ربـــِط  بازرگانـــی،  از حیـــث سیاســـی، نظامـــی و  بـــه منزلـــۀ دروازۀ شـــرقی  جغرافیایـــی آن 

ــربرآوردن  ــا ایـــن حـــوزه، سـ ــاِر امپراطـــوری ساســـانی و مـــرگ  یزدگـــرد ســـوم بـ پایـــاِن مصیبت بـ

نهضـــِت  و  عباســـیان  قیـــاِم  نظیـــر  گســـتره  ایـــن  از  متعـــدد  نهضت هایـــی  و  شـــورش ها 

* Greater Khorasan; History, Geography, Archaeology and Material Culture, By: Rocco 

Rante, Berlin: De Gruyter, 2015, 310p.
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ایخر متننم
ســـربداران، و نیـــز تنـــوع زیســـت محیطـــی ایـــن خطـــه، موجـــب شـــده بررســـی جایـــگاه و نقـــش 

 »ســـرزمین های شـــرقی« در هـــر دو دورۀ پیـــش از اســـالم و ســـده ها ی میانـــۀ اســـالمی، در ابعـــاد 

کنـــون، همچنـــان مـــورد  مختلـــف سیاســـی، جغرافیایـــی و فرهنگـــی، از ده هـــا ســـال پیـــش تا

اهتمـــام باشـــد.

یـــخ، جغرافیـــا، باستان شناســـی و اشـــیای تاریخـــی یکـــی از آخریـــن  خراســـان بـــزرگ؛ تار

کـــه  گســـتره اســـت  دســـتاوردهای غربیـــان در حـــوزه تاریخ نـــگاری تمـــدن اســـالمی در ایـــن 

یتـــر«1 در برلیـــن منتشـــر شـــد. هرچنـــد  ـــه همـــت انتشـــارات دانشـــگاهی »دگرو در ســـال 2015 ب

ایـــن اثـــر حـــدودًا ســـه ســـال پیـــش روانـــۀ بـــازار شـــد، بـــا توجـــه بـــه آنکـــه هنـــوز در ایـــران بازتـــاب و 

ـــه اهمیـــت محتـــوا،  ـــه چشـــم نمی خـــورد و نیـــز نظـــر ب نمـــودی از شـــناخت، نقـــد و ترجمـــۀ آن ب

ـــه معرفـــی ُمجملـــی از آن اختصـــاص یافتـــه اســـت.  ُجســـتاِر پیـــش رو ب

ایـــن مجموعـــه مقـــاالت بـــه ســـر ویراســـتارِی دکتـــر روکـــو رانتـــه2 از باســـتان شناســـان فعـــال 

در مـــوزۀ لـــوور و رئیـــس هیئـــت باســـتان شناســـی واحـــه بخـــارا در آســـیای مرکـــزی بـــا همـــکاری 

تعـــدادی از محققیـــن، تاریخ نـــگاران و باســـتان شناســـان از نقـــاط مختلـــف جهـــان فراهـــم 

آمـــده اســـت. رانتـــه، تحقیقـــات خـــود را بـــر ایـــراِن فرهنگـــی و بـــه طـــور خـــاص، خراســـاِن قدیـــم 

ــابور را در  ــارۀ ری و نیشـ ــاب دربـ کتـ ــار دو  ــدد، انتشـ ــاالت متعـ ــر مقـ ــالوه بـ ــرده و عـ کـ ــز  متمرکـ
ـــود دارد.3 ـــی خ ـــۀ پژوهش کارنام

ایـــن مجموعـــه، چنانکـــه از پیشـــگفتار آن بـــه قلـــم تیـــم ویلیامـــز4 اســـتاد و پژوهشـــگر 

مؤسســـه باستان شناســـی لنـــدن5 برمی آیـــد، بـــه آن امیـــد تـــدارک دیـــده شـــده تـــا نقطـــۀ آغـــازی 

1 . Walter de Gruyter GmbH (De Gruyte)

2 . Rante, Rocco 

3. Rante, Rocco,  Rayy: From Its Origins to the Mongol Invasion: An Archaeological 
and Historiographical,  Study, Brill , 2014

Rante, Rocco, Nishapur Revisited: Stratigraphy and Ceramics of the Qohandez, 
Oxbow Books, 2013

4 . Williams, Tim 

5 . Institute of Archaeology, UCL
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ـــازه از  کشـــف زوایایـــی ت ـــی و  کـــه بررســـی ایـــن حـــوزۀ تمدن ـــاری باشـــد  ـــرای انتشـــار سلســـله آث ب

یـــخ آن در ابعـــاد متنـــوِع باستان شناســـی، جغرافیایـــی، سیاســـی، اجتماعـــی و فرهنگـــی  تار

را در نظـــر دارنـــد. 

کتـــاب شـــامل دوازده مقالـــه بـــه زبان هـــای انگلیســـی و فرانســـه اســـت. مقالـــۀ اول  ایـــن 

گـــودی1 بـــا عنـــوان »مقدمـــه ای تاریخـــی بـــر خراســـاِن قبـــل از مغـــول«  کـــه بـــه قلـــم دیویـــد دورانـــد 

یـــخ خراســـان در ادوار نخســـت و ذکـــری از برخـــی تالش هـــای  ـــر تار ـــا مـــروری ب نوشـــته شـــده،  ب

گرفتـــه در شـــناخت ایـــن موضـــوع، بـــه منزلـــۀ طلیعـــه ای بـــر اثـــر بـــه شـــمار می آیـــد.  صـــورت 

گـــودی، ایـــن منطقـــه را مهـــد تمـــدن اســـالمی قبـــل از حملـــۀ مغـــول خوانـــده و بـــه جهـــت وجـــود 

یـــخ اســـالم و چهره هـــا ی برجســـته هنـــری و علمـــی، تأللـــؤ »عصـــر  کـــز علمـــی تار بســـیاری از مرا

یـــخ خراســـان را بیـــن  طالیـــی« دورۀ پیشـــامغول را در ایـــن پهنـــه، مبـــرز دانســـته اســـت. او تار

ســـده ها ی هفتـــم تـــا ســـیزدهم میـــالدی، پـــر فـــراز و نشـــیب توصیـــف می کنـــد. به طوری کـــه 

کـــه در میانـــه ایـــن عصـــر،  کـــم اهمیـــت می دانـــد  ایـــن منطقـــه را در اوایـــل ایـــن دوره، خطـــه ای 

ـــه  ک ـــد. چرا ـــیه می گرای ـــه حاش ـــل ب ـــد قب ـــپس، مانن ـــه و س ـــت یافت ـــیده و مرکزی ـــود رس ـــه اوج خ ب

ـــه تنهـــا مـــرو،  ـــی بی ســـابقه، ن ـــا تلفـــات و ویران ـــرن ســـیزده میـــالدی، ب حملـــه چنگیرخـــان در ق

پایتخـــت اعـــراب و ســـپس ســـلجوقیان، بلکـــه نیشـــابور و بلـــخ را بـــه تباهـــی می کشـــاند. 

یـــخ ایـــن منطقـــه و اشـــاره بـــه  نویســـنده در ایـــن نوشـــتار، بـــه اختصـــار ضمـــن مـــروری بـــر تار

مهم تریـــن دوره هـــا  و رویدادهـــای مربـــوط بـــدان، از ساســـانیان تـــا حملـــه مغـــول، بـــه مهم تریـــن 

و اثرگذارتریـــن پژوهش هـــا ی غربـــی در ایـــن موضـــوع اشـــاره می کنـــد. از ایـــن نظـــر، اهمیـــت 

کتاب شـــناختی منـــدرج در آن کوتـــاه مذکـــور را جـــز محتـــوا، بایـــد بـــه اطالعـــات   مقالـــه 

 مربوط دانست. 

روکـــو رانتـــه، ویراســـتار اثـــر در مقالـــۀ دوم بـــا عنـــوان »خراســـان متـــداول و خراســـان بـــزرگ 

کیـــد بـــر معنـــای لغـــوی »خراســـان« بـــه منزلـــه  در یـــک چارچـــوب سیاســـی_ فرهنگـــی« بـــا تأ

گســـترده در  ـــر قلمرویـــی  ـــر مـــی آورد« ایـــن حـــوزه را مشـــتمل ب کـــه خورشـــید از آن ســـر ب »جایـــی 

1 . Durand-Guedy, David
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ایخر متننم
ـــه  کـــه شـــکل آن در طـــول قرن هـــا  بعـــد تغییـــر یافـــت. بخـــش اول ایـــن مقالـــه، ب شـــرق می دانـــد 

کیـــد و تمرکـــز بـــر تنـــوع شـــهری بخصـــوص نیشـــابور و مـــرو توجـــه  یـــخ خراســـان بـــا تأ مـــروری بـــر تار

یـــخ فرهنگـــی ایـــن ناحیـــه  دارد. ســـپس بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم بررســـی دقیـــق ویژگی ها یـــی از تار

در زمینه هـــا ی متفـــاوت، نظیـــر معمـــاری، فلـــزکاری، هنرهـــای نمادیـــن و پیکرنـــگاری، تمرکـــز 

ـــر هنـــر ســـرامیک و ســـفال قـــرار می گیـــرد.  نوشـــتار ب

زمینــه  در  میــالد؛  از  قبــل  ســوم  هــزارۀ  پایــان  در  خشکســالی  »بحــران  ســوم  مقالــۀ 

حاصــل  جیرفــت(«  دامغانــی،  )بــم،  تپــه  ایــران  شــرق  در  ســایت  ســه  از  ژئومورفولــوژی 

عــدل  شــهریار  و  کوزانــدی3  کلــود  فرنکفــورت2،  پــل  هانــری  فوایــک1،  یــک  ار همــکاری 

بــر  مقالــه،  ایــن  در  نویســندگان  تمرکــز  می شــود.  مالحظــه  فرانســه  زبــان  بــه  کــه   اســت 

کمبــود آب در اواخــر هــزاره ســوم پیــش از میــالد در آســیای  مســئلۀ خشکســالی و بحــران 

مرکــزی اســت. آنهــا ضمــن مــروری بــر پیامــد ایــن شــرایط نامطلــوب اقلیمــی بــرای جوامــع بشــر 

ــج بررســی های ژئومورفولوژیــک  کــه نتای ــر آننــد  ــی، ب کم آب ــا بحــران  و نحــوه ســازگاری مــردم ب

کــه بیــن عصــر  تــی همســان، نشــان می دهــد  منطقــه ســبزوار، بــم و جیرفــت در ایــران در فال

ــر موقعیــت  ــا تغیی کاهــش یافتــه و بشــر در آن هنــگام، ب ــه شــدت  ــع آب ب مــس و آهــن، مناب

همــراه بــا تکنیک هــا ی نویــن آبیــاری_ بــه طــور خــاص در ایــن مــورد، قنــات_ راه ســازگاری بــا 

گرفتــه  اســت.  ایــن پدیــده بــه مثابــه فاجعــه اقلیمــی و عبــور از آن را در پیــش 

یتـــو  کارلـــو لیپولیـــس4 و و مقالـــه چهـــارم، »شـــهر نســـا از اشـــکانیان تـــا ادوار اســـالمی« از 

کـــه  میســـینا5 بـــر یکـــی از شـــهرهای باســـتانی ایـــران در خراســـان متمرکـــز اســـت. ایـــن شـــهر 

کنـــون در  پایـــگاه خانـــدان پـــارت و یکـــی از شـــهرهای مهـــم اشـــکانیان تلقـــی می شـــده، ا

ترکمنســـتان واقـــع است. شـــهر نســـا از مهم تریـــن شـــهرهای ایـــران بـــه شـــمار می رفـــت و بـــه 

1 . Fouache, Eric
2 . Francfort, Henri-Paul

3 . Cosandey, Claude 

4 . Lippolis, Carlo 

5 . Messina, Vito 
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کـــه اشـــک اول، بنیانگـــذار سلســـلۀ  نظـــر برخـــی مورخـــان، ارگ نســـا، نخســـتین جایـــی بـــود 

گرچـــه نســـا پایتخـــت اشـــکانیان نبـــود  اشـــکانی بـــه عنـــوان مرکـــز فرمانروایـــی خـــود برگزیـــد. ا

امـــا پایـــگاه ایـــن خانـــدان بـــه شـــمار می رفـــت و برخـــی شـــاهان اشـــکانی در ایـــن شـــهر دفـــن 

کـــه در قـــرون اخیـــر در حـــوزۀ نســـا انجـــام شـــده، ردپایـــی از زندگـــی  شـــده اند. پژوهش ها یـــی 

کنـــون از نســـای  مربـــوط بـــه دوره هـــا ی اول اســـالمی را بـــه اثبـــات رســـانده اســـت. هـــر چنـــد  ا

ـــار باســـتانی  کـــه البتـــه در نـــوع خـــود از آث قدیـــم بیـــش از بقایایـــی از ارگ مذکـــور بجـــا نمانـــده _ 

ــده  ــت شـ ــواهدی در آن یافـ ــاص شـ ــور خـ ــه طـ ــی رود_ بـ ــمار مـ ــه شـ ــی بـ ــرد جهانـ منحصربه فـ

گســـترده و متمرکـــز،  کـــه نشـــان می دهـــد ایـــن شـــهر تـــا قبـــل از قـــرن هفـــده میـــالدی، بـــه طـــور 

کنانی داشـــته اســـت. تمرکـــز ایـــن مقالـــه بـــر یافتـــن زمـــان و تعییـــن تاریخ  هایـــی از دوره  ســـا

کـــه طـــی ســـفر هیئتـــی ایتالیایـــی_ ترکمنســـتانی در ســـال های اخیـــر بـــه  اســـالمی اســـت 

ـــاره  ـــی چ ـــور بعض ـــه چط ک ـــد  ـــان دهن ـــا نش ـــوده ت ـــروه آن ب گ ـــن  ـــدف ای ـــت. ه ـــیده اس ـــام رس انج

کـــه در بناهـــا و ســـازه ها ی نســـای پارتـــی را می تـــوان بـــه منزلـــه  اندیشـــی ها ی ســـاختمانی 

کـــرده  الگـــو و نظایـــری پیشـــگامانه در ســـنت معمـــاری اســـالمی در آســـیای مرکـــزی ردیابـــی 

و بازشـــناخت.

»مســـیرهای تجـــارت مـــرو در خراســـان از قـــرن دهـــم تـــا ســـیزدهم میـــالدی« از پـــل وردز 

کـــه شهرنشـــینی  ورث1 عنـــوان مقالـــه پنجـــم ایـــن مجموعـــه اســـت. از هـــزاره ســـوم قبـــل از میـــالد 

کم کـــم روســـتاییان واقـــع در  بـــه طـــرف دشـــت ها ی آســـیای مرکـــزی تغییـــر جهـــت می دهـــد، 

کنـــاره رود مرغـــاب  کوهســـتانی بودنـــد بـــا مهاجـــرت بـــه  کنین مناطـــق  کـــه ســـا ایـــن دشـــت 

گیـــرد.  یـــخ، شـــکل  کـــز فرهنگـــی پیـــش از تار کـــه مـــرو، یکـــی از هســـته ها ی مرا موجـــب شـــدند 

کوچکـــی  ـــادی  ـــه وجـــود آمـــد، در آب ـــی( ب کنون کـــه در دلتـــای مرغـــاب )ترکمنســـتان  ـــرو  شـــهر م

کنـــار رودخانـــه مرغـــاب قـــرار دارد. ایـــن رودخانـــه بـــا طـــول  کـــوم در  کرا واقـــع در صحـــرای 

گرفتـــه و بـــه ســـمت شـــمال شـــرقی  کیلومتـــر از شـــمال شـــرقی افغانســـتان سرچشـــمه   853

ترکمنســـتان جریـــان دارد. 

1 . Wordsworth, Paul  
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ایخر متننم
یـــخ سیاســـی ایـــران پـــا بـــه عرصـــه وجـــود  چنانکـــه می دانیـــم پـــس از آنکـــه اشـــکانیان در تار

گذاشـــتند، شـــمال شـــرق ایـــن ســـرزمین، بـــا تغییراتـــی مواجـــه شـــد. بعـــد از مـــرگ اوکراتیـــد، 

شـــاه دولـــت یونانـــی باختـــر در اواخـــر حکومـــت مهـــرداد اول، ایـــن شـــاه اشـــکانی در ادامـــه 

ــود  ــروی خـ ــه قلمـ ــخیر و آن را بـ ــرو را تسـ ــتان مـ ــرق، اسـ ــمال شـ ــود در شـ ــروی خـ ــعۀ قلمـ توسـ

کـــز مهـــم فرهنگـــی غیـــر  کـــه مـــرو یکـــی از مرا افـــزود. حفریـــات چنـــد دهـــه اخیـــر نشـــان می دهـــد 

کـــه بعدهـــا آییـــن زرتشـــتی در میـــان برخـــی آیین هـــای دیگـــر، بـــه بخشـــی  الهـــی ایرانـــی اســـت 

ـــر داده هـــا ی باســـتان شناســـان در  کیـــد ب ـــا تأ ـــه ب از فرهنـــگ ایـــن شـــهر تبدیـــل شـــد. ایـــن مقال

ـــارۀ موقعیـــت جغرافیایـــی و فرهنگـــی ایـــن شـــهر در آن زمـــان  ـــه بحـــث درب ســـال ها ی اخیـــر، ب

می پـــردازد. 

کار میدانـــی اخیـــر باســـتان  اوت فرانـــک1 در مقالـــه ششـــم،  »اطالعاتـــی جدیـــد حاصـــل 

ـــاره اهمیـــِت  کوتاهـــی درب ـــا بیـــان  ـــر هـــرات در عهـــد باســـتان« ب ـــا موضـــوع مـــروری ب شناســـان ب

فرهنگـــی، سیاســـی و اقتصـــادی هـــرات، حداقـــل از دوره ساســـانیان، و رقابـــت ایـــن شـــهر بـــا 

یـــخ، بـــه شـــکوه و مرکزیـــت  شـــهرهایی نظیـــر نیشـــابور و ســـمرقند و مـــرو در دوره ها یـــی از تار

گوهرشـــاد، اشـــاره  یـــان، تحـــت نظـــر شـــاهرخ و همســـرش  ایـــن شـــهر در عصـــر امپراتـــوری تیمور

کنـــار طبیعـــت  ـــوان از  ـــی و هنـــری ایـــن شـــهر، نمی ت کنـــار جلوه هـــا ی پررنـــگ ادب می کنـــد. در 

گیاهـــی متنـــوع، و  یـــاد و حیوانـــات و پوشـــش  و موقعیـــت اقلیمـــی مطلـــوب آن بـــا ارتفاعـــات ز

گذشـــت. موقعیـــت جغرافیایـــی ایـــن ســـرزمین نیـــز در تقاطـــع مســـیر آســـیا  هـــری روِد ُپرُخـــروش 

یـــخ تمـــدن طوالنـــی آن از اواخـــر هـــزارۀ چهـــارم قبـــل  پـــا و نیـــز تار و مناطـــق عـــرب، هنـــد، ارو

میـــالد، از دیگـــر نقـــاط برجســـته ایـــن آبـــادی قلمـــداد شـــده اســـت. همچنیـــن در ایـــن مقالـــه، 

زوایایـــی از نقشـــه برداری یـــا مکان نـــگاری شـــهری و توســـعه پیشـــاتیموری هـــرات، در ســـایۀ 

تحقیقـــات باســـتان شناســـی بیـــن 2004 و 2012 بیـــان می شـــود. 

در مقالـــه هفتـــم بـــا عنـــواِن »بررســـی باستان شناســـانۀ ســـه مســـجد در صـــدر اســـالم 

گنبـــد یـــا حاجـــی پیـــاده بلـــخ و مســـجد  در خراســـان بـــزرگ: مســـجد بســـطام، مســـجد ُنـــه 

1 . Franke, Ute 
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ملـــک زوزن« شـــهریار عـــدل، نتایـــج تحقیقـــات باســـتان شناســـی  اخیـــر بـــر بقایـــا و آثـــاری از 

ـــای  ـــد. بن ـــه می کن ـــه، ارائ ـــان فرانس ـــه زب ـــالمی را ب ـــۀ اس ـــده های میان ـــه س ـــوط ب ـــجد مرب ـــه مس س

کـــه اولـــی در شهرســـتان شـــاهرود فعلـــی،  دومـــی در افغانســـتان و ســـومی  ایـــن ســـه مســـجد، 

کـــه نویســـنده، در  ـــع شـــده ، از ســـه طـــرح متفـــاوت برخـــوردار اســـت  در شهرســـتان خـــواف واق

پایـــان مقالـــه بـــه تفاوت هـــا ی آنهـــا از منظـــر نـــوع شناســـی نیـــز نظـــر دارد. 

ـــا  ـــن منطقـــه، ب ـــا مطالعـــه خراســـان و شـــهرهایی در ای ـــران ب بررســـی چشـــم انداز شـــهری ای

کـــه بـــا  کیـــد بـــر نیشـــابور، موضـــوع مقالـــۀ بعـــد بـــا نـــاِم »چشـــم اندازی از شـــهر نیشـــابور« اســـت  تأ

ـــرزاده فراهـــم آمـــده اســـت. طبـــق نظـــر 
ُ
همـــکارِی هایـــده اللـــه، ابوالفضـــل مکّرمی فـــر و زهـــرا ل

یـــخ شهرنشـــینی در ایـــران، بـــه دلیـــِل  نویســـندگان، باوجـــود بررســـی های انجـــام شـــده در تار

نبـــوِد نشـــانه ها ی شـــهری در دوره و منطقه هایـــی متعـــدد، فهـــم مـــا از چشـــم انداز شـــهری 

ـــه بیـــان دیگـــر،  ـــا فقـــر بســـیار مواجـــه اســـت. ب ـــران، ب و ســـاخت و ســـاز و معمـــاری بناهـــا در ای

کافـــی نیســـت و تنهـــا  اطالعـــات تاریخـــی مـــا بـــرای تشـــخیص و شـــناخت در ایـــن زمینـــه 

ـــه حدس ها یـــی در ایـــن  ـــه برخـــی قرایـــن حاصـــل از حفاری هـــا ی اخیـــر، ب ـــا توجـــه ب ـــوان ب می ت

ـــت. ـــه اس ـــن مقال ـــوع ای ـــان، موض ـــه خراس ـــوط ب ـــی از آن مرب ـــه بخش ک ـــت  ـــت یاف ـــوع دس موض

کشـــف شـــده از ایـــن  »تحقیقـــات جدیـــد دربـــارۀ ســـرامیک نیشـــابور: ظـــروف ســـرامیکِی 

کالینـــت1 نوشـــتار بعـــدی ایـــن مجموعـــه بـــه زبـــان فرانســـه اســـت. چنانکـــه  شـــهر« از آنابـــل 

ــی  ــش بزرگـ ــر، بخـ ــتانی بشـ ــای باسـ ــی از هنرهـ ــۀ یکـ ــه منزلـ ــرامیک، بـ ــفال و سـ ــم سـ می دانیـ

ــی  ــه در پـ کـ ــاری  ــترین آثـ ــد و بیشـ ــکیل می دهـ ــان را تشـ ــه خراسـ ــی منطقـ ــراث فرهنگـ از میـ

ــاری  ــار حفـ کنـ ــد. در  ــوع می باشـ ــن نـ ــده، از ایـ ــه دســـت آمـ ــان بـ ــتان شناسـ ــا ی باسـ تالش هـ

ــی،  ــوی_ ایرانـ ــِی فرانسـ ــتان شناسـ ــت باسـ ــول 2007، هیئـ ــابور در طـ ــا ی ارگ نیشـ کاوش هـ و 

ــدز  ــوب قهنـ ــع در جنـ ــایتی واقـ ــه ای در سـ ــرداری از منطقـ ــه بـ ــق و نقشـ ــی دقیـ ــه یـــک بررسـ بـ

ـــاره  کـــم قابـــل توجهـــی از پ کـــه در آنجـــا ترا ـــر بخشـــی متمرکـــز شـــد  کـــرد. ایـــن بررســـی ها ب اقـــدام 

ــی و  ــورد بررسـ ــا مـ ــی از آن هـ ــه نمونه ها یـ کـ ــود داشـــت  ــوع وجـ ــرامیک ها ی متنـ ــفال ها  و سـ سـ

1 . Collinet, Annabelle 
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شاتن مأ،تفنیخج  ختت را ررن ررتدتخد  

ایخر متننم
ـــاختمانی  ـــازۀ س ـــا س ـــارت ی ـــه عم ـــی از هرگون ـــا بقایای ـــد در اینج ـــر چن ـــت. ه گرف ـــرار  ـــه ق مقایس

ــایت، دور از  ــن سـ ــل ایـ ــرامیک در محـ ــد سـ ــه و تولیـ ــی از شیشـ کارگاهـ ــود  ــد، وجـ یافـــت نشـ

کـــه قدیمی تریـــن قســـمت نیشـــابور اســـت،  حـــدس نیســـت. محتمـــل اســـت ایـــن منطقـــه 

در حـــدود قـــرن دوازده میـــالدی بـــه عنـــوان منطقـــه تولیـــد و ســـاخت ســـفال و ســـرامیک بـــوده 

کـــه در پـــی چینه شناســـی مـــورد اســـتفاده  باشـــد. از نظـــر نویســـندگان، مـــواد ســـرامیکی قهنـــدز 

یـــخ و دوره هـــا ی پیشـــین ایـــن  گرفتـــه، می توانـــد مهم تریـــن منبـــع بـــرای شـــناخت تار قـــرار 

ســـرزمین باشـــد. همچنیـــن، بهره منـــدی از آنهـــا، تصویـــر ویژگی هـــا ی اصلـــی مـــواد ســـفالی 

کـــرده و مشـــخصاتی بیشـــتر از اشـــیای  و ســـرامیک دوره هـــا ی میانـــه نیشـــابور را روشـــن تر 

باســـتانی خراســـان بـــه دســـت می دهـــد.

نوشـــتار دهـــم بـــا عنـــواِن »مـــواد باســـتان شناســـانه در مـــوزه: مـــوزۀ متروپولیتـــن1 در بخـــش 

از بزرگتریـــن و  بـــه یکـــی  یـــکا ســـردار2  حفاری هـــای مـــواد هنـــری در نیشـــابور« نوشـــتۀ مار

ایـــن مـــوزۀ متروپولیتـــن در نیویـــورک می پـــردازد.  نـــام  بـــا   معروف تریـــن موزه هـــا ی جهـــان 

گشـــایش یافتـــه، در نزدیکـــی ســـنترال پـــارک قـــرار دارد. مـــوزۀ متروپولیتـــن  کـــه در 1872   مـــوزه 

ایـــران باســـتان و دوره  بـــه   کـــه حـــاوی مجموعـــۀ بی نظیـــری از اشـــیای تاریخـــی مربـــوط 

ــاهزاده ای  ــر شـ ــابوری، تندیـــس سـ ــطرنج نیشـ ــه شـ ــی، تختـ ــاس رزم ایرانـ ــد لبـ اســـالمی،  ماننـ

ــادی  یـ ــان ز ــد ایرانیـ ــتقبال و بازدیـ ــورد اسـ ــم کاری اســـت، مـ ــی خاتـ ــرنای ایرانـ ــلجوقی و سـ  سـ

ــا ی  ــی حفاری هـ ــه در پـ کـ ــاص دارد  ــه ای اختصـ ــی مجموعـ ــه معرفـ ــه بـ ــن مقالـ ــرار دارد. ایـ قـ

گالری هـــا  بـــه نمایـــش درآمـــده اســـت. همچنیـــن ایـــن مقالـــه  جدیـــد در نیشـــابور، در یکـــی از 

نتایـــج تحقیقـــات نوینـــی در ارتبـــاط بـــا اشـــیای جدیـــد و منطقـــه شـــهری حفـــاری شـــده، بـــا 

ــر  ــوزۀ هنـ ــابور در مـ ــرامیک نیشـ ــروف سـ ــردارد. »ظـ ــابور را در بـ ــهری نیشـ ــعه شـ ــر توسـ ــد بـ کیـ تأ

کارگیـــری هفتـــاد ســـال تکنیک هـــای مرمـــت و ترمیـــم« از ویکـــی  متروپولیتـــن: پـــس از بـــه 

کـــه در ایـــن مجموعـــه، بـــا موضـــوع مـــوزۀ متروپولیتـــن  پـــری3، عنـــوان مقالـــه دیگـــری اســـت 

1 . The Metropolitan Museum of Art

2 . Sardar, Marika 

3 . Parry, Vicki 
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ــال  ــا  در سـ گالری هـ ــی از  ــازی و مرمـــت برخـ ــی از نوسـ گذشـــت مدتـ ــا  ــده اســـت. بـ ــم آمـ فراهـ

کـــه بیـــن ســـال ها ی 1935 تـــا 1940 از ایـــران و نیشـــابور بـــه متروپولیتـــن رســـیده  2008، اشـــیایی 

ـــام »مرکـــز شـــرمن فرچایلـــد«1 تحویـــل داده شـــد. ایـــن بخـــش  ـــا ن ـــه بخشـــی از ایـــن مـــوزه ب ـــود، ب ب

ـــر  ـــام »فرچایلـــد« شـــناخته می شـــود، بســـیاری از آزمایشـــگاه ها  و دفات ـــا ن ـــه طـــور خالصـــه ب کـــه ب

ــئول  ــد، مسـ ــیاء فرچایلـ ــت از اشـ ــز حفاظـ ــرد. مرکـ ــر می گیـ ــز در بـ ــا را نیـ کلمبیـ ــتی  ــوم زیسـ علـ

یـــک آثـــار هنـــری ســـه بعـــدی، یعنـــی اشـــیایی از فلـــز، چـــوب،  حفاظـــت و مطالعـــه تکنولوژ

ســـنگ، ســـرامیک، شیشـــه، مجســـمه و مبلمـــان اســـت. در ایـــن بخـــش، اشـــیای شیشـــه ای، 

کـــه وصـــف آنهـــا موضـــوع  ـــادی از نیشـــابور نگهـــداری می شـــود  ی ـــزی ز ســـنگی، ســـرامیک و فل

ایـــن مقالـــه اســـت.

»خراســـان بـــزرگ: آشـــنایی بـــا روش هـــای فیزیـــک_ شـــیمیایی )کربـــن 14 و لومینســـانس(«، 

عنـــوان نوشـــتار پایانـــی ایـــن مجموعـــه اســـت. هـــدف آنتـــوان زینـــک2، پاســـکال ریچاردیـــن3، 

کـــه بـــا توجـــه بـــه برخـــی نمونه هـــا  و  گاندولفـــو4 و روکـــو رانتـــه، در ایـــن مقالـــه آن اســـت  ناتالـــی 

یـــخ شـــیمیایی_فیزیکی و نتایـــج تحلیل هـــا ی  اشـــیای خراســـانی، برخـــی روش هـــا ی تعییـــن تار

فهـــم شـــده از ســـوی مرکـــز تحقیقـــات و ترمیـــم موزه هـــا ی فرانســـه5 را نشـــان دهنـــد. چنانکـــه 

کربـــن  کربـــن 14 در مـــواد ارگانیـــک، پایـــه و اســـاس روش تاریخ گـــذاری رادیـــو  می دانیـــم وجـــود 

ـــتفاده  ـــی اس ـــن شناس ـــی و زمی ـــتان شناس ـــای باس ـــت نمونه ه ـــن قدم ـــت تعیی ـــه جه ک ـــت  اس

کشـــفیات باســـتان شناســـی  می شـــود. تحقیـــق مذکـــور در چارچـــوب پـــروژه خراســـان در 

ـــه انجـــام رســـیده و طـــی آن، برخـــی ســـایت ها ی تاریخـــی در منطقـــه  ـــه ایـــن حـــوزه، ب مربـــوط ب

ـــا نشـــان دهـــد  ـــه، آن اســـت ت ـــد. هـــدف دیگـــر ایـــن مقال گرفته ان ـــرار  خراســـان تحـــت بررســـی ق

گاهـــی تاریخـــی را بـــه دنبـــال داشـــته  تحلیل هـــا ی شـــیمیایی_ فیزیکـــی نـــه تنهـــا می توانـــد آ

1 . Sherman Fairchild Center

2 . Zink, Antoine 

3 . Richardin, Pascale 

4 . Gandolfo, Nathalie 

5 . Centre for Research and Restoration of the Museums of France

خراسان بزرگ؛ تاریخ جغرافیا، باستان شناسی و اشیای تاریخی



226

 تنثخمأ،تارهختدیهرتخدت
مخت خرررنمتن ن متدتر  

هیت رقررتا مم
ـــوژی  ـــی، ژئومورفول ـــن شناس ـــر زمی ـــر نظی ـــا ی دیگ ـــی در حوزه ه ـــد فهم ها ی ـــه می توان ـــد، بلک باش

و ژئوفیزیـــک را نیـــز بـــه همـــراه آورد. 

بـــا ذکـــر توضیحاتـــی روشـــن  یـــاد و متنـــوع،  ز ارائـــه تصاویـــری  بـــه  کتـــاب  نیمـــۀ دوم 

مناطـــق حفـــاری،  پالن هـــا ی  متعـــدد،  نمودارهـــای  تصاویـــر  اســـت.  یافتـــه  اختصـــاص 

نقشـــه های قدیمـــی و جدیـــد و تصاویـــر ماهـــواره ای، نیـــز عکس هـــای رنگـــی و جـــذاب از 

ــگار و  ــِی ُپرنقـــش و نـ ــروف قدیمـ ــژه ظـ ــری به ویـ ــواد هنـ ــی و مـ ــای تاریخـ ــا، بناهـ ــالم موزه هـ اقـ

همچنیـــن ذکـــر جزئیاتـــی دربـــاره آنهـــا، از نقـــاط قـــوت ایـــن اثـــر بـــه شـــمار می آیـــد. 
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