


87 - 86

فصلنامۀ اطالع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح 

متون، نسخه شناسی و ایران شناسی 

دورۀ سوم، سال چهارم، شمارۀ یکم و دوم

بهار ـ تابستان 1398 ]انتشار: زمستان 1399[

صاحب امتیاز:

مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب

مدیر مسئول و سردبیر: اكبر ایرانی

معاون سردبیر: مسعود راستی پور

مدیر داخلی: یونس تسلیمی پاک

طراح جلد: محمود خانی

چاپ دیجیتال: میراث

نشانی مجله:

تهران، خیابان انقالب اسالمی، بین خیابان دانشگاه و 

ابوریحان، ساختمان فروردین )شمارۀ 1182(، طبقۀ دوم.

شناسۀ پستی: 1315693519

تلفن: 66490612

دورنگار: 66406258

www. mirasmaktoob. ir
gozaresh@mirasmaktoob. ir

بها: 250،000 ریال

تصویر خط بسمله 

John Rylands  از نسخۀ كتابخانۀ

 MS. Douce روی جلد: یک قطعه خط در مرقع به نشانی

Or. a.1 در کتابخانۀ بادلیان آکسفورد )دربارۀ این مرقع نک. 

Sup� نشانی به  دستنویس  نسخه برگردان  نظامی،   مخزن االسرار 

plement Persan 985 کتابخانۀ ملی فرانسه، تهران: 1399، میراث 

مکتوب. مقدمه: سی و دو-سی و چهار(

سرسخن
5-3 ............................................................................. دیپلماسی فرهنگی و میراث مکتوب

7-6 ............................................................................. نظام تعریفا / علی اشرف صادقی

13-8 ................................................. معّرفی سه منبع کهن رباعیّات خیّام / سیّد علی میرافضلی

17-14 ............................................................... سپیدمهره و شنکهه / علی صفری آق قلعه

ین یزدی / احمد بهنامی................................. 21-18
ّ
چند نکته و لغت از »مواهب الهی« معین الد

توضیحاتی دربارهٔ چند تن از ممدوحان منوچهری دامغانی / راضیه آبادیان................................ 27-22

30-28 ......................................................... تصحیح بیتی از طیّان مرغزی / محسن احمدوندی

33-31 ..................................  یک مثل / ویلهلم باخر؛ ترجمه: سپاس ریوندی
ٔ
خاکم به دهان، دربارهٔ سابقه

ین کیوانی................................ 49-34
ّ
نگاهی به »تأثیر ادبیّات فارسی در ادبیّات انگلیسی« / مجدالد

54-50 ............................................... ین کیوانی
ّ
نقد و بررسی »دیوان ازرقی هروی« / مجدالد

64-55 ................................ توضیحاتی دربارهٔ »بخشی از تفسیری کهن به پارسی« / مسعود قاسمی

71-65 ....................................................... نکاتی دربارهٔ »تفسیر قرآن پاک« / مسعود قاسمی

75-72 ................................... رباعیّات خیّام به روایت شیخ محمود پیربوداقی / سیّد علی میرافضلی

104-76 ..................... ظ در شعر کهن فارسی«: سرمشق بایدها و نبایدهای پژوهش / علی شاپوران
ّ
»تلف

ی افغانستان: نقدی بر کتاب »حکایت قرآن های ناپیدای افغانستان« 
ّ
حکایتی ساختگی از قرآن های خط

 »آغازی بر فهرست نگاری مخطوطات افغانستان« / معصومه نظری........................... 108-105
ٔ
و مقاله

 / آن(«  نواحی  و  کرمان  و  یزد  )بخش  االفکار  زبدة  و  االشعار  »خالصة  تصحیح  به   نگاهی 

مرتضی موسوی..................................................................................... 125-109

معّرفی و نقد کتاب »ناصرخسرو« / حسن حیدرزاده سردرود.......................................... 136-126

141-137 ...........................................  »شکونتال« / سیّد احمدرضا قائم مقامی
ٔ
نقد و بررسی ترجمه

146-142 ............................................ دورنمایی از کتاب »قرآن موّرخان« / زینب سادات ابطحی

 / »)DNf ( سنگ نبشته ای نویافته در آرامگاه داریوش بزرگ در نقش رستم« 
ٔ
 نگاهی منتقدانه به مقاله

159-147 ....................................................................................... سهیل دلشاد

ژپوهش اهیی ردباب تحقیق
166-160 ...................................... ریشه شناس چه می کند؟ )۶-۱۰( / سیّد احمدرضا قائم مقامی

اریان رد متون و منابع عثمانی )21(
170-167 ........................................................... آثار نعیما مصطفی افندی / نصرهللا صالحی



8

جستار

س
ّی

س یلع د
ف ری یلض

ام یفر
س 

ا نفر
ِن  رعا

تا یعاب   
خ 

ّی
یا

دورۀ سوم، سال چهارم
شامرۀ یکم و دوم )87-86(

بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

ِن  ّیخ تا یعاب     یا
رعانفراس یفرام

وجود  آیایش،  ز  آقای  حسان  نادیفه  م،  دویت  به داللت 

هشتم  قعن  یادگار ن  دیتنویس  ز  دو  در  خلضام  ربارس  یه 

هجعی باخبع شفم.  ین دو دیتنویِس  ز نظع دور یانفه ر  

بایف در شماِر ینابع کهن ربارلضات ینسوب به خلضام قع ر د د، 

با  نمس آیف.  حساب  به  نویادته ها  جزو  آنها  ربارلضات   گعچه 

 ین حال، یععدس شان کاری بایسته  یت. ینبع یوم نلز در 

آیفه  به نام خلضام  آن  قعن هشتم کتابت شفه و ربارلس که در 

نهم هجعی(  قعن  )پلش  ز  ینابع کهن  در هلچ یک  ز  کنون  تا 

به  یم خلضام دیفه نشفه  یت.

الف. دو رعانخ یفرام و پاتخ آن ا در دتتعویس یوررخ 700ق 

 تاعخانۀ یجلس

یجیس  کتابخانۀ   6673 شمارۀ  دیتنویس  نخست  ینبع 

 106 حاوی  د رد،  بلاضس  قطع  که   شور ی  یالیس  یت 

قاضس  التواریخ  نظام  ریاله:  دو  بع  یشتمل  و  بعگ  یت 

ناصع لفین بلّاوی )تأللف در 675 ق( و تنسخ نامۀ ایلخانی 

کاتب  672ق(.1  )درگذشتۀ  طویس  نصلع لفین  خو جه 

ر   آن  کتابت  تاریخ  التواریخ،  نظام  پایان  در  دیتنویس، 

چنلن رقم زده  یت:

وقع  لفع غ ین تعیلقه  و خع ذی  لحجه حجه2 یبعمائه بخط 

 ضعف ربادهللا شلخ ریس، هف ه هللا.

تنسخ نامه داقف تاریخ کتابت  یت و به نظع یس ریف به قیم 

یادد شتس  )105پ(،  پایانس  بعگ  در  باشف.3  کاتب  همان 

دربارۀ تولف »دعزنف قعة  لعلن ثمعة  لفؤ د ولس  لفین یحمود« 

یال  زیستان  آخع  در  ذی  لقعفه  بلست وپنجم  تاریخ  در 

781ق دیفه یس شود.

بسلار  خطش  که  کسس  ریاله،  دو  بلن  یفلف  در  ور ق 

ریالۀ  خط  )ریس  لخصوص  دیتنویس  یت  کاتب  خط  شبله 

نخست( و بایف در همان  و ن چلزی به دیتنویس  دزوده باشف، 

یادد شت  زیع  شعح  به  ر   آنها  پایخ  و  خلضام  ربارس  ز  دو 

کعده  یت:

نمّ یفرام گفتا

ــت ــس  پلوی ــه در ی ــه  ی ک ــب پلال تعکل

یســت نمــس د رد  رو   آن  بشکســتن 

چنفیــن یــع و پــای نازنلن  ز یــع دیــت

در یهع که پلویت و به کلن که شکست

ّیانخ جواب گفتا اوحدالدیِ  

 یــزد کــه ز نلســت کــعد  شــلا ر  هســت

پلویت هم  در  همه  درختس  چو  ر   آن 

یــا همچــو بعیــم، پویــت تــن، یغــز رو ن

چون یغز تمام بسته شف، پویت شکست

)گ74پ(

هم نمّ یفرام گفتا

یــن یــس خــورم و هعکــه چــو ین  هــل بود

بود یهل  وی  نــزد  به  ین  ــوردن  خ یس 

یـس خـوردن ین حـق بـه  زل یس د نسـت

گــع یــن نخــورم، ریــم خــف  جهــل بــود

ّایضلخ  تیرد نلخ یف

alimirafzali@yahoo.com

در کتابخانۀ  یاصودلا دیتنویس کهنس به شمارۀ 3605 نگهف ری یس شود که   .1

و  ز  ف جای گعدته  
ض
در یک یجی التواریخ  نظام  و  ایلخانی  تنسوخ نامۀ  آن  در 

آن  توجه  یت.  درخور  یکسان،  دو ریالۀ  در یجموره یازی  جهت شباهت 

نسخه در یال 748ق کتابت شفه  یت.  

در  یناد و نسخ  کاربعدش  نمونه های  و  به یعنس »ینه«  یت  دوم  »حجه«ی   .2

دع و ن ) ز توضلحات دویت د نشورم جناب رماد لفین شلخ  لحکمایس(.

خالصه  ی  یت  ز  صل  بسلار  تحعیع  نسخه  در  ین  یوجود  تنسخ نامۀ   .3

آن  تعتلب  و  تبویب  و  آن(  )در حف یک دهم  نصلع لفین طویس  تأللف خو جه 

یوجود  تحعیعهایس  چنلن  نسخه هایس  ز  یتفاوت  یت.  کتاب  با  صل  نلز 

 یت )رک. یفرس رضوی، 1348: چهل وچهار-چهل وپنج( و شایف  ین نسخه 

کهن تعین آنها باشف.
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ّالدیِ طوتخ جواب گفتا یواجا نصف

گفتــس کــه گنــه بــه نــزد یــن یــهل بــود

بود ــل  آنکه  و  ه نگویف  نکته  ــن   ی

ــت رصلــان کــعدن
ض
ری ریــم  زلــس 

بــود جــهــل  ــت  ــای غ ز  حکما  نـــزد 

)گ75ر(

ربارس نخست در تاریخ جهانگشای )جوینس، 1911-1937م: 

خلضام  به نام  )شعو نس، 1366: 600(  المجالس  نزهة  و   )281  /1

 یت. ربارس پایخ آن، که در  ینجا  ز  وحف لفین کعیانس 

خ  یورض سنایی  کلیات  نسخۀ  کهن تعین  در  شفه،  د نسته 

684ق یحفوظ در کتابخانۀ بایزیف ولس  لفین )ینایس، کلیات، 

بایزیف: 293پ( جزو  شعار  و درج شفه و به  حتمال بسلار 

یک  ز  هلچ  در  ر   آن  یا  ضمن  ینکه  ینایس  یت.  یعودۀ 

کعیانس  نلادتلم.  لبته  وحف  کعیانس  ربارلضات  وحف  ینابع 

  ین ربارس خلضام د رد که یمکن  یت بارث 
ض
ربارس  ی در رد

 شتباه کاتب شفه باشف )کعیانس، 1366: 112(:

ــت ــف و چابک دی ــع آی ــو صان ــتاد چ  ی

شکست و  بست  نزد  و  به  باشف  آیان 

در صنعــت  و چنــان کــه خو هف پلویــت

گه هست کنف ز نلست و گه نلست ز هست

هلچ  شاره  ی به یوضوع و  نگلزۀ  کلیّات سنایی  گعچه در 

که  زده بودم  حفس  به قع ینس  پلشتع  نشفه،  ربارس  یعودن 

)یلع دّیس،  خلضام  به  ینایس  یت  پایخ  یورد  شاره،  ربارس 

1394: 5(.  ین ینبع حفس یع  تأیلف یس کنف و نشان یس دهف 

که  دیبان پلشلن نلز به  رتباط یلان دو ربارس توجه د شته  نف. 

ل ربارس ینسوب به  وحف کعیانس، کیمۀ » شلا«  در یصع ع  وض

دیتنویس  در  توجهس  یت.  یا  درخور  ضبط  که  آیفه 

آیفه  یت.  »آیا«  کیمۀ  به وضوح  آن  به جای  ینایس،  کیلات 

 و بینفتع  ز  نار و در شعع 
ْ
»آیا« درختس  یت  ز تلعۀ یوْرد

شارع ن هم رصع ینایس به لفظ »آس« به کار ردته  یت )رک. 

با یفهوم کیس ربارس  دهخف ، 1377: ذیل یفخل(. کیمۀ »آیا« 

هم یازتع و هم خو ن تع  یت و با بقلۀ  جز ی ربارس )درخت، 

نلز  ر   » شلا«  د رد.  لبته  بلشتعی  ینایبت  یغز(  پویت،  یلوه، 

نمس تو ن یکسعه بس ربط د نست.

سراج الدین  دیوان  در  خلضام  به  ینسوب  ربارِس  دویلن 

قمری آملی و رد شفه )قمعی آییس، 1368: 599( و در دیتنویس 

خ 712ق دیو ن شارع نلز یوجود  یت )قمعی آییس، دیوان،   یورض

چستعبلتس: گ121ر(. ضمن  ینکه حمفهللا یستودس قزوینس در 

ربارس  تأللف شفه،  یال 730ق  به  که  گزیفه  تاریخ  کتاب 

ر  به  یم یع ج  قمعی آورده و پایخ آن ر  نلز درج کعده،  یا 

688ق(  )د.  قزوینس  کعجس  رز لفین  ر   ربارس  گوینفۀ 

د نسته  یت )یستودس، 1362: 735، 739(. به دللل قعب رهف و 

بع ی یخن  و  رتبار  شناخت یستودس  ز شارع ن قزوین، 

بلشتعی یس تو ن قائل شف. تقس  لفین کاشانس، یؤلف تذکعۀ 

به  ین  آییس«  »قمعی  حال  شعح  ذیل  االشعار،  خالصة 

پایخ  در  دیگع  ربارس  دو  و  کعده  آییس  شاره  قمعی  ربارس 

د نسته،  طویس  یۀ 
ض
رال که  و  ز  ربارس  ی  آورده  یت.  آن 

ربارس یتفاوتس  یت )کاشانس، خالصه، د نشگاه: گ233ر(:

َیــس خــوردن آن کــس کــه چــو تو  هــل بود

بود یهل  چــون  که  بگو  خــعد  نزدیک 

تویت خوردن  َیس  ت 
ض
ری خف   ریم  گع 

بود؟ جهل  یخور«  »َیس  که  دعیودن  و 

کتابخانۀ یجیس گوینفۀ  ین  کاتب دیتنویس  د رد   حتمال 

دو ربارس هم قادله و هم یوضوع ر  با هم  شتباه کعده باشف. 

ب. یک رعانخ یفرام در نسخۀ یوررخ 754-755ق

 5412 به شمارۀ  دیتنویسس  داتح  یتانبول،  کتابخانۀ  در 

و  داریس  ریالۀ  هفت  دربعد رنفۀ  که  یس شود  نگهف ری 

رعبس  یت. کاتب  ین دیتنویس،  حمف بن  بع هلم بن رمع 

پنج ریاله  ز هفت  پای  ییطانس رویس  یت و رقم  و در 

تا   754 ) ز  یال  یک  طس  ریایل  دیفه یس شود.  ین  ریاله 

کتابت  شهع  آن  نظایلۀ  یفریۀ  در  و  بغف د  در  755ق( 

شفه  یت. نسخه 133 بعگ د رد و قطع آن، یاننف دیتنویس 

پلشلن، بلاضس  یت. چنان یس نمایف که کاتْب  ین نسخه ر  

بع ی  یتفادۀ شخصس گعد  آورده باشف. ینفرجات  ین نسخه 

در دهعیت دیتنویس های داریس کتابخانۀ داتح به  ختصار 

یععدس شفه  یت )حسلنس، 1392: 506-503(.4 

پع کنفۀ  ین  یادد شت های  و  شععها  دربارۀ  به  ختصار  توضلحس  حسلنس   .4

نقل  در  لغزش ها  بعّس  ز  خالس  ز  نه  و  جایع  یت  نه  که  د ده  دیتنویس 

 یایس گوینفگان. در باب  هملت آنها نلز یخنس نگفته  یت.
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آن  ر   ف 
ض
بخش آخع دیتنویس، ریاله  ی  یت که یصن

و خو جه  ر زی،  ریطو  دخع  دار بس،  آثار  بونصع  روی   ز 

به  کلایت  و  یلایت  یوضوع  در  طویس،  نصلع لفین 

752ق  ریّان  در  ریاله  تصنلف  درآورده  یت.  داریس 

جمادی  آلخع  در  ر   آن  کاتْب  و  ریلفه  پایان  به  بغف د  در 

نام  ریاله  ف 
ض
یصن کعده  یت.  نقل  خود  بلاض  در  754ق 

نوشته های  یس زنم  ز  حفس  ین  نکعده،  یا  ذکع  ر   خود 

پلشتع  ریاله  کتابت  ین  تاریخ  با  ینکه  باشف.  کاتب  خودِ 

گعدته  جای  بلاض  در  نتهای  دیگع  یت،  ریالۀ  شش   ز 

پلویتِن  ور ق  هم  به  هنگام  کاتب  که  بود  یس تو نف  و 

نسخه  آخع  به  تو ضع،  باِب  ین  ر ،  خود  ریالۀ  دیتنویس، 

 نتقال د ده باشف.

ریایل  یلانس  صفحات  در  دیتنویس،  هع 
َ
ظ صفحۀ  در 

به  پع کنفه  ی  یادد شت های  و  شععها  نسخه،  آخع  در  و 

آنها  بلشتعیِن  ین،  نظع  به  که  نگاشته شفه  رعبس  و  داریس 

یال های  همان  در  به  و،  نزدیک  دعدی  یا  کاتب  خط  به 

بع  نوشته شفه  یت.  ین حفس، رالوه  کتابت،  به  نزدیک 

طعز کتابت و  یتفاده  ز دو جوهع، یتکس بع دو نکته  یت. 

دقله  رماد  769ق(،  )د.  دعیویفی  آنکه  ز  بن یملن  نخست 

کعیانس )د. 773ق( و ییمان یاوجس )د. 778ق(، هع یه، با 

زنفگان  که یخصوص  یاد یس کنف  تعالس«  مه هللا 
ض
درای »یی

هلچ  زنفگانس  دورۀ  آنکه  دیگع  و  131ر(،  )گ103ر،   یت 

هشتم  قعن  بُعده،  ز  و یط  نام  که  گوینفگانس  یک  ز 

هجعی نمس گذرد. 

لان 
ض
کاتْب چنف تن  ز رجال قعن هشتم ر  در شمار یتود

بغفع نه5  تغمضفه هللا  ور یلنس  جالل  لفین  بُعده  یت:  نام 

)گ103ر(، جالل  لفین طبلب شلع زی تجاوزهللا رن یلئاته6 

)گ103پ(، یلضف جالل  لفین حسنس یزدی تغمضفه هللا بغفع نه 

)گ104ر( و یوالنا رماد لفین کاشس ریله  لعحمه )گ105ر(.7 

رنفو ن  در  کاشانس،  تقس  به نوشتۀ  یزدی،  رّف  جالل  یلضف 

بازَریته  یت  در ینۀ 739ق،  ز زنف ن  ین جهان  جو نس، 

نلز  دیگع  نفع  یه  یعگ  تاریخ   .)487  :1394 یلع دّیس،  )رک. 

بایف نزدیک به 755ق باشف.

بعریس جف گانه  درخور  داریس  ین یجموره  شععهای 

دیگع  نوشتاری  در  ر   آنها  دهف،  دیت  یهیتس  و  گع   یت 

و  نام   که  پاریس زبانس  شارع ن  یس آورم.  کایل  به صورت 

شععشان در  ین یجموره هست ربارتنف  ز:  بن یلنا، رمع 

)؟(،  کتل  داریابس،  ظهلع  داریابس،  ظهلع  ینایس،  خلضام، 

قطب  رتلقس،  کمال  لفین،  یوالنا  کعیانس،  خو جوی 

شعو نس،  حقایقس  خاقانس  نظایس،  ز کانس،  ربلف  شلع زی، 

کمال  لفین  رالء لفین  صفهانس،  خو جه  یعفی،   نوری، 

ییمان  ور یلنس،  جالل  لفین  یستودس،  دتح هللا   یمارلل، 

یاوجس، جالل طبلب شلع زی، یلف جالل رّف، یهستس، 

یقعیه،  رایشۀ  شفعوه،  شعف  لفین  یحمود،  جمال  لفین 

رماد لفین کاشس، دعدویس )شاهنامه(،  یلع یحمود  بن یملن، 

تبعیزی،  یلع جالل. ربارس  ی که  ز خلضام   بن حسام، همام 

در  ین یجموره آیفه، بفین قع ر  یت )گ12ر(:

نمّ یفرام

گلــعم کــه بــه  یــع ر یعمضــا نعیــس

نعیـس یـا  در  ریـس،  گعچـه  پنـف  در 

ــاز ــتس بعی ــبزه بهش ــس و ی ــا ز َی  ینج

کآنجـا بـه بهشـت یـا ریـس یـا نعیـس

ربلف ز کانس نام  ین شخص ر  یه بار در رسالۀ دلگشا آورده و با  و شوخس   .5

کعده  یت. یک  بار  و ر  شاگعد یوالنا رکن  لفین بکع نس  بهعی د نسته )ربلف 

قوهفی  رز لفین  خو جه  یالزم  ر   دیگع،  و  بار  و   )300 1999م:  ز کانس، 

شارع ن  و  رجال  747ق(  ز  )د.  رکن  لفین  بهعی   .)312 )همان:  خو نفه  یت 

دورۀ  ییخانس بوده و حمفهللا یستودس در تاریخ گزیده  ز  و یاد کعده )یستودس، 

س )د. 
ض
1362: 731-732(. قوهفی نلز  ز وزر ی دورۀ  لجایتو بود و رالیۀ حی

726ق( باب یازدهم کتاب منهاج الصالح ر  به خو هش  و نگاشت. بنابع ین، 

دورۀ حلات جالل  لفین ور یلنس در نلمۀ  ول قعن هشتم بوده و قبل  ز 755ق 

 ز دنلا ردته بوده  یت.

یکس  در  د رد.  وجود  نظع  شلع زی  ختالف  طبلب  جالل  یعگ  تاریخ  دربارۀ   .6

تاریخ یعگ جالل 744ق قلف شفه که یصحح دیوان  االزار 
ّ
 ز نسخه های شد

ل د نسته،  ت که حلات  و ر  تا زیان حکویت شاه شجاع یسجض
ض
جالل به آن ری

به  ر   آنجا که شعع جالل  پورجو دی، 1389: 21(.  ز  )رک.  نپذیعدته  یت  ر   آن 

وی  نوشته،  داتح  کتابخانۀ  ریایل  ُجنگ  کاتب  خودِ  یقلن  به  قعیب   حتمال 

پلش  ز 755ق  ز دنلا ردته بوده  یت.

رماد لفین  یمکن  یت  نف رم.  و  دقلقس  کاشس  طالع  رماد لفین  دریورد   .7

باشف.  شلخ  بو یحاق  شاه  رهف  در  هشتم  قعن  د نشمنف ن  کاشس  ز  یحلس 

حلات  ین دعد بلن 744 تا 754ق به و یطۀ آثاری که در  ین یال ها تأللف 

کعده، قطعس  یت )رک. صالحس، 1392: 233-236(.  ز  جازۀ قع ئتس که بع ی 

د نش پژوه،  )رک.  شفه  صادر  759ق  یال  در  تاج  لفین  بویعلف  دعزنف  و 

1346: 298-299( یعیوم یس شود که پفرش رماد لفین در  ین تاریخ  ز دنلا 

ردته بوده  یت، چع  که در آنجا  ز رماد لفین یحلس کاشس با صفت » الیام 

علف« یاد شفه  یت )رک. مجموعۀ رسایل عربی، داتح: گ34ر، 40ر، 55ر(.  لسض
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ضبط یصع ع دوم ربارس قفری غعیب و یبهم  یت. ربارس 

قفیم تعین  آن  و  خلضام  یت  به نام  نلز  المجالس  نزهة  در 

د شته  یت  ینسوب  خلضام  به  ر   ربارس  که  ینفی  یت 

)شعو نس، 1366: 141(. ضبط یصع ع دوم در آنجا چنلن  یت: 

 
ً
یعموال یهجور  نعیس«. ضبط های  همانا  راقالن  شلوۀ  »در 

بعف،  یفه های  در  که  یس دهنف  خبع  کهن  نگارش  یک   ز 

به ریت غع بت، و نهاده شفه  یت.

ج. رعانخ ینسوب عا یفرام در نایۀ تالطفِ

کتابخانۀ یعرشس قم دیتنویس کهنس  ز ینشآت و یکاتبات 

دیو نس در  ختلار د رد که آن ر  نامۀ سالطین نایلفه  نف.  ین 

ۀ ربلع  الول یال  ل ر  رمع بن یحمف  لکاتب در غعض ددتِع تعیض

712ق در آقسع  کتابت کعده  یت. شمارۀ دیتنویس 11136 

و د ر ی 116 بعگ  یت.

رونوشتس  ز  رعضۀ  به و یطۀ  دیتنویس،   هملت 

بع  به قعون ششم و هفتم هجعی،  یق  نایه های تاریخس یتعض

خو هنف  یخن  آن  درباب  دن  و  هل  نلست  پوشلفه  کسس 

درج  شعاری،  د رد  گفتار  هملت  در  ین  آنچه  گفت.  یا 

پایانس  و  آغازین  صفحات  در  ربارس،  قالب  در   
ً
رمفتا

ر   آن  یا  که  بعخس  ز  ور ق  یت  حو شس  یا  دیتنویس 

هجعی  هشتم  قعن  نحوۀ  نتخاب  ز  و  خط  نوع  به دللل 

آِن  نام گوینفه شان یشخص  یت  ز  یس د نلم.  شعاری که 

و  یحلس  لفین  شلخ  یلنا،  بوریس  یهستس،  خلضام،  یعفی، 

ص 
ض
تخی با  غزلس  نسخه  آغاز  در  قلصعیوی  یت.  ب 

ض
یهذ

»بها« دیفه یس شود که در عرفات العاشقین به نام بهاء لفین 

نسخه  تصویع  ین   8.)721  :1388 )بیلانس،  آیفه  یت  زنگانس 

یوجود  یت،  یا  تهع ن  د نشگاه  یعکزی  کتابخانۀ  در 

در  »خلضام«  نام  بودن  ناخو نا  و  آن  پایلن  کلفلت  ت 
ض
به ری

حاشلۀ نسخه، یورد توجه قع ر نگعدته  یت.

به  ر   زیع  ربارس  126پ،  بعگ  حاشلۀ  در  کاتب  باری، 

نام »خلضام« آورده  یت:

یفرام

تنــس ناپــاک  آیــف  بلــعون   ز خانــه 

پلعهنـس بـع  بـه  مـش 
ض
جهن دود  وز 

بشکســت صع حــس  م کــه رمعش کــم باد

ــس، یــعدی و ینس! ــع ب وآنــگــه چــه ش

ُجنگ  در  یغیوط  یت.  هملنگونه  نسخه  در  ربارس  ضبط 

ریایل و  شعار کتابخانۀ الال  یمارلل )کتابت 741-742ق(، 

رنو ن  با  د یغانس«  دنبالۀ شعع »شعف  لفین  در  ربارس   ین 

ربارس  صحلح  صورت  که  )گ9ر(  آیفه  یت  »لغلعه« 

ینسوب به خلضام ر  روشن یس د رد:

ــس ــه زن ــن قحب ــف  زی ــعون آی ــه ب  ز خان

پلعهنـس تنـش  بـه  ـم 
ض
جهن دود  وز 

بشکســت صع حــس  م کــه رمعش کــم باد

ینس! و  یــعدی  بــود،  شــع ب  چه  وآنگه 

نلادته  یت،  نسبت  به خلضام  ربارس  ی  ینابع کهن، چنلن  در 

 یا در یجموره های دورۀ تلموری  ز قبلل طربخانه و بعف  ز 

شأن  پلع یون  حکایتس  رشلفی  دیفه یس شود.  خلضام  به نام  آن، 

د یتان های  همچون  غیب  که  آورده  یت  ربارس  نزول  ین 

)رشلفی، 1367: 147(. ضبط  نف رد  بهعه  ی  ز و قعلت  کتاب 

نقل  با  تفاوت هایس  دوم،  بلت  در  یادشفه،  ینابع  در  ربارس 

پلشلن د رد )رک. همان: 159؛ یکانس، 1342: 393(:

تنــس ناپــاک  آیــف  پفیــف  دور   ز 

پلعهنـس تنـش  بـه  ـم 
ض
جهن دود   ز 

بشکســت و بعیخــت آن نــه یــعدی نــه زنس

ینس! و  یــعدی  که  لعل  َیس  شلشه  یک 

به ینایبت  هم  یلنا  بوریس  ربارس  نلست  ز  بف  در  ینجا 

در  نسخه،  پایان  در  کنلم.  یاد  د رد  خلضام  رمع  به  که  ربطس 

دنبالۀ قطعه  ی به داریس  ز »شلخ بوریس یلنا« در توضلح 

 رف د ودق،  ین ربارس نلز به نام  و ذکع شفه  یت )گ129پ(:

خو جه   ح 
ض
یف زنجانس  بهاء لفین  »قاضس  آیفه  یت:  گزیده  تاریخ  در   .8

خوب  شعع  در  تعکان  بود.  صطالحات  جوینس  دیو ن  صاحب  شمس  لفین 

و  حال  شعح  بخشس  ز  یس ریف  نظع  به   .)724  :1362 )یستودس،  نشانفی« 

گزیفه(،  تاریخ  در  بعفی  )یعگذشت  جایس  یت  پوربهاء  به  یعبوط  شعع  و 

به صورت کایل در  بلت یطیع(  )دقط  آورده  زیع  قصلفه  ی که یستودس  ز  و 

تذکرة الشعراء  دولتشاه زیع نام پوربهاء جایس نقل شفه  یت )رک. یمعقنفی، 

1900م: 182-184(. ضمن آنکه آو زۀ پوربهاء به آوردن لغات و  صطالحات 

هفتم  قعن  در  و خع  زنگانس  بهاء لفین  حال،  هع  در  بود.  شعع  در  یغولس 

یس زیسته  یت و شایف  و یل قعن هشتم ر  نلز درک کعده باشف. وی در یکس 

 ز  شعارش،  ز همام و یعفی یاد کعده و آن دو ر  غالم طبع خود خو نفه  یت 

)رک. بیلانس، 1388: 721(.  
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ً
و لا ایضا

هعگــز دل یــن ز ریــم یحــعوم نشــف

نشف یفهوم  کــه  ــع ر  ز  یـ یانف  کــم 

ــک تأیــل کــعدم ــن همــه، چــون نل ــا  ی ب

نشـف یعیـوم  هلـچ  کـه  شـف  یعیویـم 

ربارس یذکور در دو دقعۀ دیگع  ز ینابع قعن هشتم هم به نام 

بیاض  5پ؛  بعللن:  الوحده،  انیس  گیستانه،  )رک.  آیفه   بن یلنا 

تاج الدین، 1353: 913(،  یا در دو دقعه  ز ینابع قعن هفتم به 

خلضام ینسوب شفه  یت )شعو نس، 1366: 111؛ شلع زی، مجموعه، 

یعرشس: 129ر( و یا به و یطۀ قفیم تع بودن  ین نقل، صحبت 

 نتساب ربارس به خلضام ر  قوی تع یس د نلم. ربارس به خو جه 

بابا  دّل  و  50پ(  یجیس:  نوح،  )سفینۀ  طویس  نصلع لفین 

کاشانس هم ینسوب  یت )بیلانس، 1388: 335(.

ینابع:

و ـ  العاشقین  عرفات   .)1388( تقس  لفین  وحفی  بیلانس، 

نصعآبادی.  ناجس  یحسن  یلضف  به تصحلح  العارفین.  عرصات 

تهع ن:  یاطلع.

بلاض تاج  لفین  حمف )1353(. چاپ رکسس به کوشش  یعج ـ 

 دشار و یعتّس تلموری.  صفهان: د نشگاه  صفهان.

پورجو دی )1389(. ←     جالل طبلب، 1389 )یقفیه(ـ 

نصعهللا ـ  به تصحلح  دیوان.   .)1389( شلع زی  طبلب  جالل 

پورجو دی. تهع ن: دعهنگستان زبان و  دب داریس.

جهانگشای. ـ  تاریخ  )1911-1937م(.  رطاییک  جوینس، 

به  هتمام یحمف قزوینس. للفن: یطبعۀ بعیل.

دستنویس های ـ  فهرست   .)1392( یحمفتقس  یلضف  حسلنس، 

فارسی کتابخانۀ فاتح )استانبول(. تهع ن: کتابخانۀ یجیس.

د نش پژوه، یحمفتقس )1346(. »آشنایس با چنف نسخۀ خطس« ـ 

)بخش هشتم(. وحید، یال پنجم، ش51 ) یفنف(: 299-297.

دهخف ، ریس  کبع )1377(. لغت نامه. تهع ن: د نشگاه تهع ن.ـ 

)ربارلضات ـ  طربخانه   .)1367( یار حمف  تبعیزی،  رشلفی 

خلضام(. به تصحلح جالل  لفین همایس. تهع ن: نشع هما.

کتابخانۀ  ـ  900 شمارۀ  دیتنویس  )ُجنگ  شعار(.  نوح  سفینۀ 

یجیس شور ی  یالیس. کتابت یفۀ هشتم. 279 بعگ.

و ـ  به  هتمام  الشعراء.  تذکرة  )1900م(.  دولتشاه  یمعقنفی، 

تصحلح  دو رد بعون. للفن: یطبعۀ بعیل.

کتابخانۀ ـ   2627 شمارۀ  دیتنویس  کلیات.  غزنوی.  ینایس 

د نشگاه  یعکزی  کتابخانۀ  شمارۀ 134  )دلیم  ولس  لفین  بایزیف 

تهع ن(. کتابت 684ق. 397 بعگ. 

به تصحلح ـ  المجالس.  نزهة   .)1366( خیلل  جمال  شعو نس، 

یحمف یلن ریاحس. تهع ن: زو ر.

12868 ـ  شمارۀ  دیتنویس  مجموعه.  قطب  لفین.  شلع زی، 

کتابخانۀ آیت هللا یعرشس. به خط قطب  لفین یحمود شلع زی. 

کتابت 695ق.

بن ـ  یحلس  رماد لفین  »آثار   .)1392( یحمضفریس  صالحس، 

و  )تابستان  ش73-72  شهاب،  میراث  کاشانس«.   حمف 

پایلز(: 240-233.

ربلف ز کانس )1999م(. کلیّات. به  هتمام یحمفجعفع یحجوب. ـ 

نلویورک: بلبیوتلکا پعیلکا.

یفهللا ـ  به تصحلح  دیوان.   .)1368( یع ج  لفین  آییس،  قمعی 

شکعی. تهع ن:  نتشار ت یعلن.

کتابخانۀ ـ   Ms.107 شمارۀ  دیتنویس  دیوان.  ــــــــــــــ. 

به خط رمع  یلنوی(.  کتابخانۀ  چستعبلتس )رکس شمارۀ 202 

بن یحمف الال  لمعوزی. کتابت 712ق. 162 بعگ. 

االفکار. ـ  زبدة  و  االشعار  خالصة  تقس  لفین.  کاشانس، 

تهع ن.  د نشگاه  یعکزی  کتابخانۀ   7790 شمارۀ  دیتنویس 

کتابت یفۀ 11ق. 463 بعگ.

به کوشش ـ  رباعیّات.  دیوان   .)1366( کعیانس،  وحف لفین 

 حمف  بویحبوب. تهع ن: یعوش.

الخلوة. ـ  جلیس  و  الوحدة  انیس  حسلنس.  یحمود  گیستانه، 

 .Ms. Or. Oct. 2990 شمارۀ  به  بعللن  کتابخانۀ  دیتنویس 

به خط یحمف  لبفخشس. کتابت 896ق. 197 بعگ.

1348 ـ  طویس،  نصلع لفین   ←  .)1348( رضوی  یفرس 

)یقفیه(.

به تصحلح ـ  گزیده.  تاریخ  قزوینس، حمف    هللا )1362(.  یستودس 

ربف لحسلن نو یس. تهع ن:  یلعکبلع.

مجموعۀ رسایل عربی. دیتنویس شمارۀ 5412 کتابخانۀ داتح  ـ

رویس.  ییطانس  رمع  بن  بن  بع هلم    حمف 
ض
به خط  یتانبول. 

کتابت 754-755ق.

یلع دّیس، یلضف ریس )1394(. ُجنگ رباعی. تهع ن: یخن.ـ 

به تصحلح ـ  ایلخانی.  تنسوخ نامۀ  نصلع لفین طویس )1348(. 

یحمفتقس یفرضس رضوی. تهع ن: بنلاد دعهنگ  یع ن.

و ـ  خیّام  عمر  حکیم  ایّام  نادرۀ   .)1342( یکانس،  یمارلل 

رباعیّات او. تهع ن:  نجمن آثار ییس.
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