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1.یسدربسیتدع تۀیرویربت،ااّیرااق امیخنسابیاهیم سار

در حال حاضع، قفیم تعین یتنس که در آن ربارس  ی  ز 

حکلم رمع خلام نلشابوری آیفه، ریاله  ی  یت  ز  یام 

 در  و خع قعن ششم هجعی نگاشته 
ً
دخع ر زی که  حتماال

ن ربارلات ینسوب به  للن یجموره های یفوض شفه  یت.  وض

که  آیفه،  گعد  هجعی  نهم  قعن  در  و یط  نلز  خلام 

یععوف تعین آنها طربخانۀ یار حمف رشلفی تبعیزی  یت 

که در 867ق در ده دصل به یایان ریلفه  یت. یجمورۀ 

ربارلات کتابخانۀ بادللان آکسفورد که در 865ق در شلع ز 

للن یجموره های یستقل  کتابت شفه  یت نلز در شمار  وض

بعگعد ن  یس شود.  یحسوب  خلضام  به  ینسوب  ربارلات 

 دو رد دلتزجع لف، شارع نایف ر  نگیلسس، بع  یاس  ین 

دیتنویس صورت گعدته  یت. 

در داصیۀ یال 600 تا 850ق، ربارلاتس پع کنفه  ز خلام 

در یتون و ینابع یختیف نقل شفه،  یا هلچ یجمورۀ یستقل 

نس  ز ربارلات  و به دیت نلایفه  یت.  ز دیع باز،  و یفوض

یکس  ز بزرگ تعین آرزوهای یحققان  یع نس و خارجس 

ق به روزگاری 
ض
یادتن یجموره  ی  ز ربارلات خلضام یتعی

نزدیک به حلات  و بوده  یت.  ین آرزو و  شتلاق، گاهس 

با پلف  شفن نسخه هایس با تاریخ های دیتکاری شفه )یاننف 

نسخۀ روزن با تاریخ 721ق و نسخۀ نخجو نس با تاریخ 792ق( چنف 

صباحس رنگ و قعلت یس گعدت؛ ولس  هل دن  ین نسخه ها 

ر  یکس یکس پس یس زدنف. جارالن نسخه ها کم کم به جای 

دیتکاری تاریخ دیتنویس ها، به یع غ جعل کل دیتنویس 

ردتنف و در کارگاه های تزویع، نسخه هایس  ز ربارلات خلضام 

با تاریخ های 604ق )کمبعیج(، 653ق )شعیعتس( و 658ق 

)چستعبلتس( دع هم آوردنف و به رالقه ینف ن  ین قبلل نسخه ها 

دعوختنف. در  بتف ی  یع، بسلاری  ز پژوهشگع ن دعیفتۀ 

کار  در  یعجزتس  ر   آنها  و  شفنف  دیتنویس هایس  چنلن 

شناخت ربارلات  صلل خلضام تیقس کعدنف و کتاب ها و 

یقاالت بس شماری بع  یاس آنها پفیف آوردنف؛  یا تشت 

ریو یس  ین تزویعها نلز  ز بام دعو دتاد.

یکس  ز دیتنوشته  های یععوف ربارلات ینسوب به 

ر با تاریخ 658ق که حفود هفتاد  خلضام، نسخه  ی  یت یزوض

یال پلش  ز دل کارگاه های جعل نسخه در  یع ن بعآیف و 

با قلمت گز ف به کتابخانۀ چستعبلتس دعوخته شف )به یال 

دل  در  نسخه  ی  چنلن  شفن  پلف   که  نشاطس   .)1945

 یع ن پژوهان غعب  یجاد کعد بسلار بود. آرتور آربعی،  یتاد 

د نشگاه کمبعیج، بعف  ز  نتقال کتاب به کتابخانۀ چستعبلتس 

دیت به کار شف و یتن و تعجمۀ ربارلات  ین دیتنویس ر  

به یال 1949 یلالدی در لنفن ینتشع کعد.

بسلار  یود  خود  نار یت  یود ی  که  ز  جارالن 

ـ دو یال بعف، بعگ تازه  ی رو کعدنف و   نفوخته بودنف، یکس  

نسخه  ی  ز ربارلات خلام با تاریخ 604ق به رعضه آوردنف. 

رباس  قبال آشتلانس در آبان یاه 1325ش یقاله  ی در یععدس 

و تأیلف  ین نسخۀ نویادته تحت رنو ن »قفیم تعین نسخه های 

دیتنویس  کعد.  قیمس  یادگار  یجیۀ  در  خلضام«  ربارلات 

یذکور در یال 1329ش  ز  یع ن خارج شف و د نشگاه 

کمبعیج آن ر  خعیف. خبع پلف  شفِن  ین نسخه غوغایس در 

یحادل  دبس غعب به پا کعد. آربعی بار دیگع به یلف ن آیف 

و تعجمه  ی ینظوم  ز 252 ربارس ینفرج در  ین نسخه 

تن  ز  یه  بعف،  یال  شش  1952م(.  )لنفن،  د د   نتشار 

 یع ن شنایان روس، یتن و تصویع  ین نسخه ر  در دو جیف 

 خوبس 
ً
جف گانه در یسکو ینتشع کعدنف. ریس رغم  قبال نسبتا

که به  ین دیتنویس جعیس در یحادل  دبس و د نشگاهس 

غعب و شعق شف، بعّس یحققان  یع نس دربارۀ هع دو 

نسخه  ز در   یا و  گع درآیفنف؛ نخست، در صحت تاریخ 

یبیسایقلسیخ دبفضلس

alimirafzali@yahoo.com

یرااق امیم سار
سدربسیربت،ااّیخ تایعابر
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 ین دو دیتنویس به تعدیف  دتادنف و یپس، به جعیس بودن 

هع دو نسخه حکم کعدنف )رک. دوالدونف، 1348: 48 - 52؛ 

همایس، 1367: 12 - 19؛ رضاز دۀ ییک، 1378: 175 - 184(.

 ز یوضوع دور نلفتم. دیتنویس چستعبلتس، یعنس همان 

خ 658ق، 172 ربارس د رد و کاتب آن  نسخۀ جعیس یورض

یععدس  نلشابوری  کاتب  قو م  یحمف  کتاب،  تعقلمۀ  در 

شفه  یت. یال ها پلش که کتاب  رجمنف احوال و آثار 

خوشنویسان  ثع یهفی بلانس ر  ورق یس زدم، با کاتبس آشنا 

شفم به نام »یحمف قو م کاتب شلع زی« که در قعن دهم 

 زیسته و شماری  ز آثار شارع ن و نویسنفگان پاریس ر  به 

کتابت درآورده  یت )بلانس، 1348: 3/ 814 - 816(. نام  ین 

کاتب یع  به یاد کاتب آن نسخۀ جعیس  نف خت که جز در 

نسبت شهع، در همۀ  جز  با هم  شتع ک و تو دق د رنف. بلانس 

در یععدس نگاشته های یحمف قو م شلع زی،  ز یک نسخۀ 

ربارلات خلام به قیم  و خبع د ده که در یال 958ق کتابت 

نگهف ری  تهع ن  د نشگاه  یعکزی  کتابخانۀ  در  و  شفه 

یس شود. در یورد  ینکه یمکن  یت جارالن دیتنویس 

شلع زی  لهام  قو م  یحمف  دیتنویس  چستعبلتس  ز 

گعدته باشنف حفس هایس زدم،  یا پس آن ر  نگعدتم، چع  که 

در آن  یام، نه کپس دیتنویس چستعبلتس در دیتعس بود و 

نه دیتنویس کتابخانۀ یعکزی د نشگاه تهع ن.

یجموره های  دوبارۀ  بعریس  به  که  روزها  در  ین 

ینسوب به خلضام یس پعد ختم،  ین حفس قفیم ر  پس گعدتم 

و به نتلجۀ شگفتس ریلفم. کسانس که دیتنویس چستعبلتس 

ر  جعل کعده  نف، تعقلمۀ دیتنویس جعیس ر  با تغللع تس 

 نفک و ضعوری،  ز تعقلمۀ دیتنوشتۀ کتابخانۀ یعکزی 

د نشگاه بعگعدته  نف و نام یحمف قو م کاتب شلع زی ر  تبفیل 

کعده  نف به یحمف قو م کاتب نلشابوری که بگوینف یکس  ز 

همشهعیان خلضام  ین نسخه ر  نوشته  یت. تاریخ تعقلمه ر  

658ق  به  و  بُعده   زودتع  یال  یلصف  به  958ق،  نلز  ز 

ریانفه  نف و در  ین رونویسس،  رف د یکان و دهگان ر  نلز 

حفظ کعده  نف!  لبته، تعف د و تعتلب ربارلات دو دیتنویس 

یتفاوت  یت، که در بخش بعفی دربارۀ آن یخن خو هلم 

گفت. تعقلمۀ دیتنویس یحمف کاتب شلع زی چنلن  یت 

)نک. تصویع 1(:

الم ریس تمض  لکتاب بعون هللا و حسن تودلقه و  لَصیوة و  لسض

اهعین
ض
یحمضف خاتم  لنضبلضلن و آله  لطلضبلن  لط

  کثلع 
ً
م تسـیلما د ئما  بـف

ض
و یـی

دس تاریخ ینه ثمان و خمسلن

و تسعمائه  لهجعیة

م

ع ب  القـف م یـف  لتـض ریـس 

یحمف  لقو م  لکاتب  لشلع زی

یحمف قو م در بعخس  ز نسخه هایس که به یادگار گذ شته 

و در تعقلمه هایس که نگاشته، یجعس ر  قبل  ز ذکع نام 

خود به کار بُعده: تع ب  القف م )نک. بلانس، 1348: 3/ 814-

815(؛ جعل کننفۀ نسخۀ چستعبلتس رلن هملن یجع ر  به 

دیتنویس  تعقلمۀ  کعده  یت.  ینتقل  خود  دیتنویس 

چستعبلتس  ز  ین قع ر  یت )رک. تصویع 2(:

تم  لکتاب بعون هللا و حسن تودلقه و  لصیوة

و  لسالم ریس یحمف خاتم  لنبللن و آله  لطلبلن

کثلع  د ئما  بف   تسیلًما  ییم  و  اهعین 
ض
 لط

دس تاریخ ینة ثمان و خمسلن و یتمائه  لهجعیة

م

هملنجا بگویم که بل،یسااارییدر تعقلمۀ نسخۀ چستعبلتس )بع 

 یاس رکسس که آربعی در  نتهای یقفیۀ کتاب چاپ کعده(، قفری 

یلاه شفه و به نظع یس ریف کاتِب جارل در  بتف ی  یع بع 

 که به  شتباه 
ً
 ثع یبق  لذهن همان بلشیدبزی ر  نوشته و بعف 

خود پس بُعده، آن ر  به بل،یسااارییتبفیل کعده و بع ی آنکه 

 قفری یعکب 
ً
 ین تغللع به چشم بلننفگان خبعه نلایف، رمف 

بع  ین کیمه دو نلفه  یت.  گع نحوۀ  تصال دو حعف اا ر  

در کیمۀ بل،یساااری یالحظه بفعیایلف، آشکار  با نظایع آن در 

 در کیمۀ تاف قه، ااریم و اای یتفاوت 
ً
هملن صفحه، یثال

 یت؛ چنانکه گویس در دّای  نفک بلن بلشیدبی/ زی، زبء ر  

ل یاخته  و حعف ربء ر  نلز زیع یاء تعبله کعده  یت.   به اا یبفض

باری،  ین نکته، یعنس  خذ تعقلمۀ نسخۀ جعیس  ز یک 

دیتنویس یوجود، در کنار یایع دالییس که یحققان در 

بس  رتباری دیتنویس چستعبلتس  قایه کعده  نف، یس تو نف 

القــف م
ب  

س یــف تــع 
ریــ

ی
ور

ساب
لنل

ب  
ات

ک
  ل
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ف  
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ی
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نحوۀ جعل  ین قبلل دیتنویس ها ر  به یا نشان دهف. 

2.یسدربسیرااق امیرویربت،ااّی604یوی658ق

چلزی  چستعبلتس  دیتنویس  ربارلات  ینبع  دربارۀ 

نمس د نلم.  یا نکتۀ کیلفی که آرتور آربعی در یقفیۀ تعجمۀ 

دیتنویس کمبعیج بف ن  شاره کعده، بسلار ر هگشایت. 

آربعی یتوجه شفه که نه تنها تمایس ربارلات دیتنویس 

بیکه  یوجود  یت،  کمبعیج  دیتنویس  در  چستعبلتس 

تعتلب ربارلات و ضبط های خاص آنها نلز شباهت بسلار 

د رد )آربعی، 1952: 13(.  ین حفض شباهت یلان دو نسخه که 

یورد توجه آربعی قع ر گعدته، ر هنمای یا به  ین یطیب 

 یت که هع دو دیتنویِس جعیس، یتکس به ینبعس و حف 

بوده  نف.  دوالدونف یس نویسف: 

دور نلست که جارل  بتف  نسخۀ صغلع  لحجم چستعبتس 

ر  یاخته، و بعف  ز آنکه آن ر  آب کعده و به نانس ریلفه، 

با تغللع د دن قیم و کاغذ و کمس شلوۀ تحعیع، آیفه  یت 

و بع  یاس همان نسخه و با یع جعه به ربارلات نسخۀ 

ُرِزن )که آن هم تاریخ کتابتش یجعول  یت(، و یایع 

ر کمبعیج ر  یاخته  یت.  یجموره های خلضایس، نسخۀ یزوض

)دوالدونف، 1348: 51(

 نخست 172 ربارس  ز 
ْ
به ربارت دیگع، جعل کننفگان

ربارلات »ینبع یادر« ر  بع ی دیتنویس چستعبلتس در نظع 

گعدته  نف و یپس، 252 ربارس همان نسخه ر  در دیتنویس 

کمبعیج گنجانفه  نف. یعحوم همایس نلز قع بت  ین دو نسخه 

ر  دریادته و حفس زده که هع دو نسخه، دیت پعوردۀ یک 

جارل  یت )همایس، 1367: 16(. 

بنفه به جهت  طملنان بلشتع ربارلات دو دیتنویس ر  

تک تک با هم یقایسه و یقابیه کعدم و به  ین نتلجه ریلفم 

که رالوه بع هم پوشانِس صف درصفی 172 ربارس چستعبلتس 

با ربارلات دیتنویس کمبعیج،  ز لحاظ ضبط کیمات نلز 

 ین دو نسخه با هم تا حفود 90 درصف  شتع ک د رنف و 

یو رد  ختالف آنها، آن قفر جزیس  یت که قابل چشم پوشس 

 یت. چع  که آن یقف ر آشفتگس و  ختالف که در ضبط 

ربارلات ینسوب به خلام در یجمورۀ ربارلاِت باقس یانفه 

 ز یفۀ نهم هجعی به بعف وجود د رد، در هلچ یتن  دبس 

دو  که  نو در  یت  و  ین  ز  نمس شود  یشاهفه  دیگعی 

دیتنویس ربارلات خلضام، در ضبط کیمات، تا  ین حف 

یکسان باشنف.  ین تطابق در ضبط های نادر و شاذ خودش 

ر  بلشتع نشان یس دهف. دس  لمثل، ربارس زیع ر  در نظع 

بگلعیف )آربعی، 1949: 5؛ بعتیس، 1959: 11(:

آنــان کــس کهــن بونــف و آنــان کــس نونف

بشونف یکایک  یکفگع  پس  یک  هع 

ویــن ییک جهــان بکــس نمانــف جاویف

رونف و  آینف  بــاز  و  ــم  روی و  ردتلم 

بلت  ول ربارس بفین ضبط در هلچ کف م  ز ینابع کهن )رک. 

یلع دّیس، 1382: 46، 60، 105( و یجموره های یتأخع )همایس، 

1367: 17؛ روزن، 1304: 43( دیفه نمس شود. ضبط ر یج بلت 

نخست ربارس، یطابق کهن تعین ینبع، چنلن  یت )شعو نس، 

1366: 602( و یایع ینابع یعتبع نلز ضبطس شبله به آن د رنف:

ــف ــه نون ــا ک ــف و آنه ــه کهن تعن ــا ک آنه

بفونف لختس  خویش  هو ی  به  یک  هع 

یا ربارس زیع )آربعی، 1949: 155؛ بعتیس، 1959: 64(:

ناکــعده گنــاه در جهــان کلســت بگــوی

وآنکس کس گنه نکعد چون زیست بگوی

یــن بــف کنــم و تــو بــف یکادــات دهــس

پس دعق یلان ین و تو چلست بگوی

دقط در  ین دو ینبع با ردیف »بگوی« آیفه و یایع ینابع 

ربارس ر  با ردیف »بگو« آورده  نف )رک. یلع دّیس، 1382: 46، 

113؛ همایس، 1367: 9؛ روزن، 1304: 134(. یا در ربارس زیع 

)آربعی، 1949: 26؛ بعتیس، 1959: 22(:

چون نلسـت حقلقت و یقلن  نفر دیت

نشست رمع  تمایس  گمان  به  نتو ن 

ــت ــس ر   ز دی ــام ی ــم ج ــه ننهل آن ب

نوشلم و شویم خوش، نه هشلار و نه یست

ضبط یصع ع چهارم، ینحصع به  ین دو دیتنویس  یت. در 

یایع ینابع چنلن آیفه  یت: در بس خبعی ُیعد چه هشلار و 

چه یست )همایس، 1367: 48؛ روزن، 1304: 18؛ شاد نس نلشابوری، 

گنج الگنج: 48ر(. یا کیمۀ »دل بُعده« در  ین یصع ع که بسلار 

خاص و نادر  یت )آربعی، 1949: 66؛ بعتیس، 1959: 36(:

دل بُــعده کــه رمــعش چــو غمم بــاد در ز
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به جای »یعشوق/ یعشوقه« که یایع ینابع د رنف )رک. 

دو  حتس  غالط   .)487  :1335 رودس،  59؛   :1367 همایس، 

دیتنویس نلز یکسان  یت؛ دس  لمثل تکع ر قادلۀ »یشهور« 

در ربارس زیع )آربعی، 1949: 72؛ بعتیس، 1959: 38(:

ننگــس  یــت بنــام نلــک یشــهور شــفن

شفن رنجور  چعخ  جور  ز  رار  یت 

شــفن آب  نگــور  ببــوی  خمضــار 

شفن یشهور  خویش  بزهف  زآنکه  به 

 لبته  ین خطا در نسخۀ روزن هم هست، ولس در یایع 

ینابع به جای »یشهور« در یصع ع چهارم، »یغعور« درج 

شفه  یت )رک. روزن، 1304: 128؛ همایس، 1367: 61(. یک 

نمونۀ دیگع  ز یشابهت های  ین دو دیتنویس تغللع ردیف 

یک ربارس ینسوب به خلضام  یت  ز »ُریته  یت« به 

»بوده  یت« )آربعی، 1949: 26؛ بعتیس، 1959: 22(:

هع یــبزه کــه بع کنــار جویس بوده یــت

بوده یت خویس  دعشته  خط  که  گویس 

تــا بــع یــع یــبزه پــا بــه خــو ری ننهــس

بوده یت الله رویس  خاک  ز  یبزه  کآن 

به جز نسخۀ روزن، صورت صحلح ربارس در دیگع ینابع 

حفظ شفه  یت )رک. روزن، 1304: 37؛ همایس، 1367: 27(.

 هیس شلع زی )د. 942ق(، شارع نایف ر یفۀ دهم هجعی، 

یاقس نایه  ی د رد یشتمل بع 101 ربارس که هفت ربارس آن 

در  ین دو دیتنویس دیفه یس شود ) هیس شلع زی، 1369: 657- 

658(.  ین ربارلات با لفظ »یاقس« شعوع یس شونف:

یــاقس کــه رخــت ز جــام جمشــلف بــه  یــتـ 

)آربعی، 1949، 9؛ بعتیس، 17(

ــتـ  ــاک شفه ی ــس طعبن ــبزه ب ــاقس گل و ی ی

)آربعی، 1949، 16؛ بعتیس، 19(

شفه یــت ـ  آو زه  بینــف  یــن  غــم  یــاقس 

)آربعی، 1949، 77؛ بعتیس، 40(

ــتـ  ــف رد ــع خو ه ــت  گ ــن ز دی ــاقس دل ی ی

)آربعی، 1949، 108؛ بعتیس، 13(

ح یاقــوت  یــتـ  یــاقس کــه لبــش یفــعض

)بعتیس، 37(

یــاقس دل یــن ز ُیــعده دعیــوده تع  یــتـ 

)بعتیس، 65(

هجع نــتـ  غــم  ز  هالکــم  کــه  یــاقس 

)بعتیس، 49(

چهار ربارس  ول در هع دو دیتنویس یشتعک  یت و یه 

ربارس دوم دقط در دیتنویس کمبعیج آیفه و در ربارس 

آخع، جارل در  صل ربارس تصعضف کعده و یصع ع نخست 

ر  به  ین شکل درآورده  یت: یایلم هالک  ز غم هجع نت. 

ینبع  ین هفت ربارس ییحقات نسخۀ روزن  یت. د یتان 

 ز  ین قع ر  یت که ییطان یحمف نور،  ز خوشنویسان 

هم دورۀ  هیس، در حاشلۀ دیو ن حادظ که به یال 930ق در 

شهع هع ت کتابت کعده، 63 ربارس ینسوب به خلضام ر  نلز 

ت شباهت یّمونس، 20 دقعه  ز 
ض
نوشته  یت. وی به ری

ربارلات  هیس شلع زی ر  در یلان ربارلات خلضام جای 

د ده  یت. یحمف قزوینس رونوشتس  ز نسخۀ یذکور ر   ز 

پاریس بع ی دعیفرخ روزن، خاورشناس آلمانس،  ریال 

کعده و وی آنها ر  در بخش ییحقات کتاب ربارلات خلضام 

گنجانفه  یت )رک. روزن، 1304: 190-168(. 

باری، همگونس و هماهنگس دو دیتنویس جعیس در 

ربارلات  نحصاری آنها خود ر  بهتع نشان یس دهف:

بــع خــود یــتم و رنــج نهــادن بلجایــت ـ 

)آربعی، 1949: 99؛ بعتیس، 1959: 47(

ــتـ  ــع و کنش ــما دی ــوق و ش ــس و یعش ــا ی ــا ب ی

)آربعی، 1949: 78؛ بعتیس، 1959: 40(

یــس خــور کــه تــو ر  بس خبــع  ز خویــش کنــفـ 

)آربعی، 1949: 142؛ بعتیس، 1959: 61(

بنهــادهـ  کمــع  در  بودیــم  آبــس 

)آربعی، 1949: 34؛ بعتیس، 1959: 26(

ــه گــعهـ  تــا چنــف بــع  بــعو زنــس  ز غصض

)آربعی، 1949: 15؛ بعتیس، 1959: 18(

یــاخته  یـ  چنلــن  یــع   و  تویــس  خالــق 

)آربعی، 1949: 156؛ بعتیس، 1959: 64(

د شــتمسـ  قّــا  لوحــۀ  بــه  دیــت  گــع 

)آربعی، 1949: 110؛ بعتیس، 1959: 14(

ین با همۀ جستجوها ینبع هفت ربارس باال ر  نلادتم.  ین 
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هفت ربارس تنها در هملن دو دیتنویس به حکلم رمع خلضام 

ینسوب شفه و حتس در کتاب یو یس گوینف  تلعتهه یویوم 

به شراب رحمانی که جایع ربارلات ینسوب به خلضام تیقس 

یس شود )هللا آباد، 1941( هم  ثعی  ز  ین ربارلات نمس بلنلم. 

یسئیۀ یهم بعفی تعتلب ربارلات دو نسخه  یت که 

بسلار نزدیک به هم  یت و  گع داقف  نطباق کایل  یت، 

کمبعیج  دیتنویس  که  ربارلات  ضاده  ی  یت  ریتش 

نسبت به دیتنویس چستعبلتس د رد. یعنس  گع ربارلات 

 ضادۀ دیتنویس کمبعیج ر  نادیفه بگلعیم، در بسلاری 

یو قع تعتلب ربارلات دو نسخه یکسان  یت. بع ی نمونه، 

ربارس های 23 تا 152 دیتنویس کمبعیج، با حذف چنف 

ربارس  دزوده، یطابق  یت با ربارس های 7 تا 107 دیتنویس 

چستعبلتس. در یایع ربارلات هم  ین تطابق یشهود  یت. 

با توجه به  ینکه ربارلات هع دو دیتنویس داقف نظم  لفبایس 

 یت،  ین شباهت ها یعنس د رتع  یت. شایف نسخه پعد ز ن 

کارگاه جعل دیتنویس های ربارلات خلضام هفف شان  ز 

 یجاد  ین همه شباهت در دو دیتنویس  ین بوده که بگوینف 

کاتب دیتنویس یورضخ 658ق )چستعبلتس(، نسخۀ خود ر   ز 

روی دیتنویس یورخ 604ق )کمبعیج( نوشته و به ییلقۀ 

خود 69 ربارس ینبع  صیس ر  حذف کعده  یت! 

 ینکه  ین دو دیتنویس یأخذی یگانه د شته  نف  یعی 

غلعقابل  نکار  یت،  یا  ینکه آن ینبع )نسخۀ یادر(، کف م یک 

 ز یجموره های ربارلات خلضام بوده  یت،  ز آن  طالرس 

نف ریم. با توجه به  ینکه رباس  قبال در یقالۀ خود  ز نسخۀ 

روزن به رنو ن شاخص بلشتعین تعف د ربارس ینسوب به 

خلضام نام بُعده  یت ) قبال، 1325: 51(، یس تو ن آن ر  یعنخ 

 رتباط  ین دو دیتنویس با نسخۀ روزن در نظع گعدت. نظع 

دوالدونف ر  پلش  ز  ین نقل کعدیم.  و نلز نسخۀ روزن ر  

یکس  ز ینابع  حتمالس نسخه های جعیس خلضام د نسته  یت. 

در جفول تطبلقس که بلن چنفین یجمورۀ یشهور ربارلات 

ینسوب به خلضام تعتلب د ده  م، ربارلات دو دیتنویس 

چستعبلتس و کمبعیج بلشتعین هم پوشانس ر  با نسخۀ روزن 

د رنف؛ یعنس 239 ربارس  ز 252 ربارس دیتنویس کمبعیج، 

در دیتنویس پایۀ کتاب )با تاریخ دیتکاری شفۀ 721ق(، و 

نسخۀ ییطان یحمف نور )با تاریخ 930ق( که در ییحقات 

کتاب روزن آیفه، یوجود  یت.  ز 13 ربارس باقس یانفه، 

جارل دیتنویس کمبعیج چهار ربارس ر   ز مونس االحرار 

)رک. یلع دّیس، 1382: 86-87( به یجمورۀ ربارلات  ین 

نسخه  دزوده  یت:

چــون  بــع بــه نــوروز رخ اللــه بشســتـ 

ــعدـ  ــو ن ک ــم نت ــش و ک ــع بل ــون روزی و رم چ

یــک قطــعۀ آب بــود و بــا دریــا شــفـ 

بعخلــزـ  پگه تــع  خعدینــف  پلــع   ی 

نکتۀ جالب تو دق رجلب ضبط  ین چهار ربارس با ضبط 

مونس االحرار  یت. یعنس در  ین چهار دقعه، جارل  ز 

جارل  گذشته  یت!  خود  یتن  نمودِن  یتفاوت  خلع 

فردوس  نلز  ز  ر   یتن  ربارس  یک  کمبعیج،  دیتنویس 

التواریخ )رک. یلع دّیس، 1382: 122( بعگعدته  یت:

یــلع آیــفم  ی خــف ی  ز هســتس خویــشـ 

 ین ربارس ینسوب به خلضام، یختصض هملن ینبع )یعنس 

داقف  ین  دیگع  یجموره های  و  التواریخ(  یت  فردوس 

نمس د نم.  ر   دیگع  ربارس  هشت  ینبع  هستنف.  ربارس 

بنابع ین، به  حتمال بسلار، نسخۀ روزن ر  یس تو ن یکس  ز 

ینابع  صیِس  ین دو دیتنویس یاختگس به حساب آورد. 

 ختالف ضبط ربارلات  ین دو دیتنویس با نسخۀ روزن 

و یایع یجموره ها، یس تو نف ناشس  ز  ین باشف که جارل 

تالش د شته با یتفاوت نشان د دن یتن، ولو با ضبط های 

یخلف و ضعلف، آن ر  به بعجستگِس یتنس بعیانف؛ تا  آنجا 

که  قبال آشتلانس،  ین » ختالدات داحش« ر  نشانۀ بعتعی 

شبله   .)53  :1325 ) قبال،  د نسته  یت  کمبعیج  دیتنویس 

نلز  تفاق  قابوس نامه  دیتنویس  جعل  در  یاجع   هملن 

 دتاده، و  ز قّا، رعضه کننفۀ آن نسخۀ یاختگس نلز رباس 

که  همانطور   .)451  :1335 یلنوی،  )رک.  بوده  یت   قبال 

بع ی  قابوس نامه،  دیتنویس  جارل  د ده،  نشان  یلنوی 

و  کهنه نما  ُیشتس  لفاظ  خود،  دیتنویس  کعدِن  بعجسته 

زیبای  نثع  جایگزین  ر   غعیب  و  رجلب  ضبط های 

کتاب  ر   ز  و  غیب  ین  لفاظ  کعده  رنصع لمعالس 

سبک شناسی بهار و م یتانفه  یت )همان: 487-481(.

***
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خالصۀ آنچه گفتلم  ز  ین قع ر  یت:

در دهۀ یس شمسس، کارگاهس در تهع ن  قف م به جعل  ـ 

دو دیتنویس  ز ربارلات خلضام کعده  یت، یکس با تاریخ 

658ق و دیگعی با تاریخ 604ق. دیتنویس نخست به 

کتابخانۀ چستعبلتس دعوخته شفه  یت و دیتنویس دوم به 

د نشگاه کمبعیج.  ین دو دیتنویس، به ویژه دیتنویس دوم، 

با حسن ظن و  قبال  یع ن شنایان غعب یو جه شفه  یت. 

جارالن دیتنویس چستعبلتس تعقلمۀ نسخه ر  به تمایس  ـ 

 ز یک دیتنویس دیگِع ربارلات خلضام بعگعدته  نف که  ینک 

یس شود؛  نگهف ری  تهع ن  د نشگاه  یعکزی  کتابخانۀ  در 

یپس، با تغللع نام کاتب  ز یحمف قو م شلع زی به یحمف 

658ق،  به   958 آن  ز  تاریخ  تغللع  و  نلشابوری  قو م 

کوشلفه  نف بع  رتبار نسخۀ جعیس خود بلفز ینف.

دیتنویس  و  د رد  ربارس   172 چستعبلتس  دیتنویس  ـ 

کمبعیج 252 ربارس. همۀ 172 ربارس دیتنویس نخست 

در دیتنویس دوم هم هست. تعتلب ربارلات و ضبط 

کیمات در  ین دو نسخه بسلار به هم شبله  یت، باالخص 

در ضبط های نادر و نایاب. 

دیتنویس ها  جعل  ین  زیان  در  به  ینکه  توجه  با  ـ 

یجمورۀ ربارلات خلضام دع هم آوردۀ دعیفرخ روزن )چاپ 

در 1304 شمسس( در بلن یحققان  ز  رتبار زیادی بعخورد ر 

بوده  یت،  حتمال یس رود که ربارلات  ین دو نسخۀ جعیس 

دیتنویس  ربارس   252 شفه باشف.  ز  کتاب  خذ  آن   ز 

کمبعیج،  239 ربارس با نسخۀ روزن یشتعک  یت.

وجود هفت ربارس  ز ربارلات  هیس شلع زی )د. 942ق(  ـ 

ق 
ض
در  ین دو دیتنویس نشان یس دهف که یادرنسخۀ آنها یتعی

به یفۀ دهم هجعی به بعف بوده  یت.

هفت ربارس  ز ربارلات  ین دو دیتنویس در هلچ یک  ـ 

 ز نسخه های یعتبع ربارلات خلضام، چه چاپس و چه خطس، 

یادت نمس شود و یأخذ آنها د نسته نلست.

درج رو یت های نادر و ناآشنا در ربارلات  ین دو  ـ 

 به ینظور یتفاوت کعدن یتن آنها و  یجاد 
ً
دیتنویس ظاهع 

توهم  صالت نسخه ها در نزد یخاطبان صورت گعدته  یت. 

جارالن  ین شگعد ر  در جعل دیتنویس قابوس نامه نلز، 

که به »کاپوس نایۀ دع ی« یویوم شفه  یت، به کار بُعده  نف.
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